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 صلوات، براي سالمتی خود و خانواده و همه کسانی که مجاهد راه خدا هستند

براي آمرزش گناهان باالخص گناهانی که بخاطر اهمال و نواقص ما در دنیا ایجاد شده و براي اینکه بقیه 

 صلواتواسطه آمرزش شوند، فرجه)  تعالی اهللا اهللا(عج

د و مختصات تکاثر در این شاکله مشخص شد. در بخش دوم براي هاي قبلی ما شاکله حیات دنیا مطرح ش در بحث

شکستن این شاکله، بحث علم از سوره مطرح شد. طبق سوره مبارکه تکاثر چیزي که گرفتار شدن به حیات دنیا را 

 شکند، علم است.  می

ر گذشته است. وقتی افتد. زمانی که کار از کا به زودي علم بکار می». کال سوف تعلمون«دلیلش این آیه است که 

شوند که حیات دنیا چه بوده است. در آخرت چنین علمی براي انسان درجه و  ها به آخرت بروند متوجه می انسان

ور باشد، درکات جهنم برایشان بیشتر شده و حسرت بیشتري  کند. اگر انسان در حیات دنیا غوطه پیشرفتی ایجاد نمی

توان  آخرت است. در دنیا تغییر امکان دارد. مثال بخل و حسد و ... را می در آخرت دارند. این بخاطر دوام و بقاي

 رسند، یا در دنیا و یا در آخرت.  ها به علم می درمان کرد ولی در آخرت دیگر چنین امکانی نیست. همه انسان

در این » لو«برسد.  الیقین توانست به علم گوید انسان می است. که می» کال لو تعلمون علم الیقین«دلیل دیگرش آیه 

 شد.  دچار لهو و تکاثر نمی». اي کاش انسان به علم می رسید«طور هم معنا کرد که  توان این آیه می
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بخیر شویم،  علم در حیات دنیا بحث کلیدي و مهمی است. اگر کسی بپرسد که ما چه کنیم که در حیات دنیا عاقبت

گوید که علم چرخه تکاثر و حیات دنیا را  . سوره تکاثر میصفاتمان را تغییر دهیم. جوابش رسیدن به علم است

 شکند.  می

 اند.  مشغول حیات دنیا شده اماها علم داشتند  خیلیشود که چه علمی چنین توانی را دارد؟  این سوال مطرح می

 این علم چیست؟  -

 از کجا باید بدست بیاید؟  -

 هاي این علم چیست؟  شاخص -

کنیم. غالب مطالب کتاب علم آیات قرآن  اش را بیان می نمایی شد و امروز ادامهبراي شما رو» علم«فایل مبحث 

صفحه کتاب آیات است. در بخش آخر کتاب، همه کاربردهاي واژه علم در  200صفحه است.  364است. کتاب 

است. هر  قرآن آورده شده است. در این کتاب، بیان قرآن با بیان هیچ فیلسوف و دانشمندي مخلوط نشده سوره هاي

صفحه از کتاب را در برگرفته است. محورهاي علم در  50فصل کتاب با یک سوره بسته شده است. سوره بقره 

بار واژه علم آمده  102سوره بیان شده است. موضوعات هر سوره متناسب با آن تطبیق داده شده است. در این سوره 

 آیه، کلمه علم را در خود دارد.  70است. حدود 

گونه که قرآن  را آن» علم«وجود دارد را پاکسازي کنیم تا » علم«ما این است که ذهنیاتی که در مورد انگیزه 

 خواهد ببینیم.  می

اطالع پیدا کنیم. علم اگر حیات » علم«توانیم نسبت به ماهیت  خاطر می علم از چند منظر بررسی شده است. به همین

ایجاد نکرد علم نیست. علم باید حیات ایجاد کند و انسان را احیا معنوي ایجاد کرد، علم است. اگر حیات معنوي 

 کند. اگر قرآن خواندم باید بالفاصله آثار حیات را در خودم ببینم. 

 حال باید بدانیم حیات چیست؟ 

 است. » حیات«امام معصوم علمش مصادف 

۲ 
 



ا وراءها شَیئاً و الْبصیرُ ینْفُذُها بصرُه و یعلَم أَنَّ الدار وراءها فَالْبصیرُ بصرِ الْأَعمى لَا یبصرُ مم  إِنَّما الدنْیا منْتَهى«

 1 ». منْهاشَاخص و الْأَعمى إِلَیها شَاخص

ست و کسی است که نگاهش به دنیا بانفوذ ا بصیرتواند ببیند.  انسان کور است. پشت آن را نمی ،دنیا، نهایت دید

بیند. بصیر چشمش از حوادث دنیا سو  بیند. مشکل و بیچارگی نمی بیند. مثال حادثه را ابتال و رحمت می پشتش را می

شود دنیا. علم در این روایت معادل چشم بینا و  تمام دینش می» اعمی«شود.  گیرد. دنیا بهانه مشاهده آخرت می می

 گیرد.  گیرد و قوت نور می ن سو میشاخص است یعنی از آ» الیها«گرایی است.  آخرت

السالم)  از آیه الکرسی فهمیدیم که علم به حیات ربط دارد. حی القیوم. بعد در روایت دیدیم که امیرالمومنین(علیه
 فرمایند:  هم می

  2»الحیاة.  تکون  بالعلم«

»لْماة.  الْعانُ نَجاةٌ الْإِیمی3»ح  

  4».الْحیاةُ  ثَمرَةُ الْعلْمِ«

کند و هر کدام سبکی دارد.  مدل زندگی اعمی و بصیر فرق میدر علم خیلی مهم است. » اعمی«و » بصیر«بحث 
ها، نه همیشه  اش خاموش است. یعنی مرده است. بعضی وقت اعمی قدرت ادراك ندارد. یعنی قواي ساختار وجودي

براساس  اند. رهاي دیگر مورد توجه قرار دادهشناسیم. چون روایات و قرآن هم علم را از منظ علم را با حیات می
 هاي علم را شناخت.  توان ویژگی هاي حیات می ویژگی

تواند ببیند و  اي از جانب خدا که اگر به انسان نازل شود، می جنس علم مثل جنس روح و رحمت است. علم، افاضه
 شود.  اش عوض می بشنود و زندگی

 191نهج البالغه ص  ١
 298غرر الحکم و درر الکلم؛ ص ٢
 62تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛ ص ٣
 207عیون الحکم و المواعظ ؛ ص ٤
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خواهد  ایم. اگر کسی می دیده کردیم. علم و حیات را در سوره یس رحدر بررسی این موضوع سوره یاسین را مط
کند. بوسیله انذار، علم  دار باشد سوره یاسین را زیاد بخواند. منذر در سوره یاسین انسان را احیا می علمش حیات

شهر را تغییر دهد شود. عالمی که به شهري برود و  شود. انسان، عالم که بشود زنده می دار به انسان نازل می حیات
کند. این شخص،  کند. محرم را احیا می منذر است. قرار نیست که خشن باشد. با ورودش نماز را در محله احیا می

 منذر است. 

 ،ها هم باشد شود. حتی اگر یکی از این احیا می ،اي اگر یک قاري، امام جماعت و مداح خوب داشته باشدهر محله
اش را یک روز در هفته باز  تواند در خانه قاري هم نباشد، روخوانی قرآن بلد باشد، میشود. اگر کسی حتی  احیا می

 کند.  اي می جوشد و نور را پخش می کند و دیگران بیایند با هم قرآن را روخوانی کنند. همین جلسه مثل چشمه

اسالمی را شکل دادند. این در وقوع انقالب اسالمی همین جلسات خانگی نقش مهمی داشتند. بیوت نورانی، انقالب 
کند. اگر کسی علم داشته باشد، یعنی زنده  کند و وضعیت یک شهر را عوض می علمی است که حیات ایجاد می

تواند زنده بودنش را مخفی کند. زنده بودن مخفی کردنی نیست. جمع ایجاد کردن نتیجه چنین حیاتی  باشد نمی
 است. 

کنند. وقتی انسان وارد دانشگاه  لب فاقد حیات هستند و حیات را انسان سلب میخوانیم اغ مواردي که در دانشگاه می
و » علم«کند. براساس مدل  اش را احساس می شود. خودش تفاوت سبک زندگی شود نمازهایش عوض می می

 شود.  هایمان به حیات منتهی می باید وضعیتمان را روشن و مشخص کنیم. باید بسنجیم که چقدر علم» حیات«

دهد. انذار، معلمِ  کسی است که علم را تعلیم می معلمعبارت است از علمی که حیات ایجاد کند.  انذار
هاي منذر  بخشی است. اگر معلم قرآن شدید علم را با بعد ببینید. انذار همان علم است از منظر حیات. همه واژه حیات

 قرآن را علم ببینید. 

ن عمل نگران باشید. در تهرانِ ما، نیز منذر وجود دارد. علمی که در ما حیات از فقدان علم نگران نباشید، از فقدا
 ایجاد کند هم هست. فقط کافی است بپذیریم.

که فقط تبدیل به شعار شود. یک نفر مثل  هاي منذر، زندگی کرد نه این شود. باید با صحبت با شعار کسی زنده نمی
 دهد.  دهد. معناي مستند را تغییر می مستند حیات میشود. به کار  شهید آوینی وارد کار مستند می
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اي تاریخ انقالب را زنده کرده بود و  کرد، با بازي یارانه اي تولید می هاي رایانه تلویزیون کسی را نشان داد که بازي
 شود.   کسی که این بازي را پیگیري کند در واقع با تاریخ آشنا می

 جامعه بروز یابد؟  ها و چگونه باید این علم در دانشگاه

 فکري ما در مورد علم تبیین شود. موضوع فهم شود.  ح شود. مبانیقّنَم ،بحث علمدر مرحله اول باید مبانی 

هاي قابل ارائه است. تبدیل موضوع به کتاب یا مستمعین علم بشوند عامل به علم و  مرحله دوم تبدیل علم به بسته
اي باید  ها الگو بگیرند. پس عده فهمند را عمل کنند تا بقیه از آن هرچه می الگوي آموزشی. یعنی چند نفر باشند که

هاي مختلف  شود. باید انواع منذر در الیه علم را عمل کنند. وقتی این اتفاق بیفتد بطور طبیعی جامعه منذردار می
 جامعه وجود داشته باشد.  

ه تفاوت او را با خودشان بفهمند. ما االن اینطور باید شخصی که علم قرآن را دارد طور دیگري برخورد کند. هم
 هایی است.  نیستیم. باید تعدادي انسان ساخته شوند. مهمترین بحران کمبود آدم است، کمبود چنین نمونه

اند به شوراي عالی انقالب فرهنگی. اصال فکر کنید شوراي  عالم شدن نوعی از مبارزه است. همه این کار را سپرده
 ،رفت تواند چنین کاري بکند. اگر از هر رشته یک نفر به دنبال علم نافع می . نمیوجود نداردب فرهنگی عالی انقال

تواند شهر را عوض کند. توده مردم باید کاري را رقم بزنند.  دیگر نیازي به شورا نبود. مثال استاندار و شهردار نمی
 قام نیست. تواند شهر را تغییر دهد و نیازي به پست و م یک عالم می

کنند. چه کسی باید در  خواند. پدر و عمویش هم دامداري و کشاورزي می یک بچه روستایی که ریاضی می
کشاورزي و دامداري تحول ایجاد کند؟ همان پدر و عمویی که مشغول این کار هستند. پس این بچه روستایی چرا 

دانید در  داند چرا؟ شما نمی کس نمی ند؟ هیچخوا خواند؟ براي چه کسی درس می خواند؟ چرا درس می ریاضی می
سالگی به مدرسه شبانه بروند و این  12خوانند. اگر بخواهند ادامه تحصیل دهند باید از  ها چطور درس می روستا بچه

 یعنی جدایی از خانه و خانواده. 

شود، نه سبک  زمین احیا میکند. نه  رسد و نه کشاورزي و دامداري تحول پیدا می طور نه آن بچه به جایی می این
کند. یعنی باید در شهر بماند  شود و کار پیدا نمی رود و درسش تمام می شود. این بچه دانشگاه هم می زندگی احیا می
 و کار پیدا کند. 
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رود خارج از کشور. این سیکل معیوب ادامه پیدا  دهد و مثال می اگر در شهر کار نباشد تحصیالتش را ادامه می
 نه زمین احیا شد نه مشکلی رفع شد. فقط این چرخه معیوب در حال حرکت است.  کند. می

 حاال باید چه کرد؟ 

ات  خوانی، برگردي از اول به رشته تان را تبدیل به علم و حیات کنید. مثال ریاضی می اي هستید رشته در هر رشته
ید بدانی چه بخش از ریاضی به کارِ زندگی تواند زندگی را تغییر دهد. با نگاه کنی و ببینی کجاي این رشته می

داند. بعد از دوسال باید از این رشته اشتغال دربیاورم، نفع در بیاورم،  کس نمی کند. هیچ آید، به زندگی کمک می می
 ثروت و پیشرفت دربیاورم و به بقیه انتقال دهم. 

ایی را داشته باشد. کار ما شده است کشور کسی نیست که این توان اي هیچ االن خیلی دردناك است که در هیچ رشته
ها علمی را آموزش  گردي. زمین آماده است. نیروي انسانی هست. کار هست ولی هیچ جا علم نیست. دانشگاه

 خورد. چرخه علم و حیات پیوست ندارد.  دهند که به درد نمی می

کنیم؟  چرا ما مثل غرب پیشرفت نمی گویند جامعه غرب پیشرفت علمی کرده است چطور اتفاق افتاده؟ این که می
ها به هر چه تولید  شان از نفعش بیشتر است. به دلیل عدم وجود توحید در آن علم غرب قابل اعتماد نیست و ضرر علم

 کنند باید با شک نگاه کرد.   می

نفس و ادعایشان شان جزیی است. اعتماد به  شود. بخاطر این که علم کنند، سرطان ایجاد می جهش ژنتیکی ایجاد می
کند.  سازند. اگر کسی گفت علم غرب پیشرفت محسوسی کرده است حتما اشتباه می باالست. از هیچ، همه چیز می

 مطالعه دقیق نداشته است. 

توان اعتماد کرد. به صنعت کشاورزي شان  اند. به داروهایشان نمی االن در آمریکا بر علیه همین علم بپا خواسته
 کرد. توان اعتماد  نمی

فهمند اشتباه بوده است و  کنیم. بعد می سال بعد تقلید می 30کنند و ما  ها کاري می گفتند غربی آقاي دوالبی می
سال  30فهمند اصالحشان هم اشتباه بوده و ما  سال می 30کنیم. بعد  فهمیم و اصالح  می کنند. ما هم می اصالح می

 کنیم.  سال قبل غرب تقلید می 30ست. ما همیشه از نسخه اشتباه فهمیم اصالحش هم اشتباه بوده ا بعد از آن می
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مفسد اجتماعی است. رجوع، مطالعه و اصالح  ،شکنند همین تکنولوژي غرب که همه برایش سر و دست می
 توان تحقیق کرد.  می امادستاوردهاي غرب اشکال ندارد ولی اعتماد به این دستاوردها خطاست. نباید اعتماد کرد 

 ایم.  ت فضیلت علم بسیار زیادند. ما این روایات را براساس انواع علم تفکیک کردهروایا

 علم حیاتی، علم نوري و ...

رُوحی لْمِ أَوی طَلَبِ الْعو فغْدی دبنْ عا مم  لَکس و رِ اللَّهباً بِزَائرْحکَۀُ ملَائالْم بِه تَفَته ۀَ ومالرَّح ثْلَ  إِلَّا خَاضنَّۀِ منَ الْجم
.لَکسالْم ک5 ذَل 

 دهد و چنین عالمی زائر خداست.  علم به انسان روح می

مالنَ  الْعیالِ  بهالْج  کُلُّ شَی رُ لَهتَغْفسلْمِ لَیالْع بإِنَّ طَال و اتونَ الْأَمیب یکَالْح اموه رِ وحیتَانُ الْبتَّى حح ء   اعبس ضِ والْأَر
إِنَّ طَلَب لَّ وج زَّ وع نَ اللَّهیب و نَکُمیب ببالس فَإِنَّه لْموا الْعفَاطْلُب هامأَنْع رِّ وم الْبلسلَى کُلِّ ملْمِ فَرِیضَۀٌ ع6. الْع  

است. سبب مثل آسانسور است. که انسان را به کنند، حتی درندگان. علم سبب  براي طالب علم همه اشیا  استغفار می
 رساند. عالمی که نتوان بر او اطالق مجاهد کرد، عالم نیست.  خدا می

علم در ما هست یا نه! یک شاخصش حیات است. اگر علم ما » کال لو تعلمون علم«اگر بخواهیم بفهمیم طبق آیه 
 اي براي زندگی معنوي داشت، علم است. ثمره

*** 
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 عت دومسا

 است. » العلم سلطان«کنند که  بحث علم و قدرت و آن حدیثی که حضرت آقا رویش بسیار حساب باز می

وقتی که بناي شما بر بحث حیات است، حیات یک معناي مشخص دارد، حیات معنوي یک معناي مشخصی دارد 

رت کمی نیز قابل احصاست. هایش را طیب، خیر، حسن و... گذاشتیم، حتی به صو که ما در منظومه رشد شاخص

) زنده است، چقدر زنده است؟ شاخص داریم، اگر کار خیر انجام فالن فردگویید که این موجود ( گاهی شما می

 دهد زنده است.انجام میگوییم که زنده است به اندازه کار خیر، کار حسن و...  دهد می می

توان حیات را دید. گاهی مفهوم حیات را با  انسان می هم در دستاوردها، هم در مصنوعات و هم در وضعیت ادراکی

گویید که این نوزاد در مرحله طیب است و حیاتش در مرتبه طیب  گیرید، مثال می صدق و حسن، خیر و ایمان می

توانیم این ساختار را داشته باشیم. به جاي  بندي کنیم، در مصنوعات هم می توانیم حیات را شاخص است. وقتی ما می

تواند  گیریم که می آییم فرد را مختار در نظر می که علوم دیگر، ریاضیات و دستاوردهاي بشر را نفی کنیم میاین

کنیم که بگوییم که ریاضی یا  اصال ما ورود پیدا نمی گذارد. گیرد و ضررها را کنار می ها را می انتخاب کند، نفع

ختار تعقل و تفکر و ایمان درون فرد فعال شود او قدرت شیمی تا اینجا درست و از اینجا غلط است. بلکه وقتی سا

آیند و  هایی که می تواند هر چیزي را با وضعیت مطلوب مقایسه کند و منافع را قبول کند. آن یابد و می تشخیص می

هالکت بر بودن با بر است و این زماناما این امر زمانکنیم  گویند که پایه علم بشري بر تجربه است ما رد نمی می

 کنیم. گذاري می ها سرمایهاه است، بنابراین ما روي خود آدمانسان همر

تواند بیندیشد و بهترین  جایگاه قرآن، ایجاد یک انسان متفکر عاقل است که در مواجهه با مسائل و موضوعات می

و تعقل را درست کند، جاي تفکر  حالت را از طریق الهام دریافت کند. قرآن در مرحله اول انسان را درست می

کند  افزار نصب می کند. یعنی نرم دهد و عالم را پشتیبانی می کند. یعنی به جاي ساماندهی علم، عالم را سامان می می

 دارد. نگه می به روزو او را همیشه 

ر قرآن اي الهام الهی سرریز شود. ولی کسی فکر نکند که د از قرآن باید آدم تولید کرد، نه علم. یعنی با هر مسئله

شناسی از قرآن در بیاوریم بلکه فیزیکدان، شیمیدان،  علوم نیست، بلکه قرار نیست ما فیزیک و شیمی و روان

شناس باید عالم به علم قرآن شود یعنی مثل قرآن ببیند و بشنود و وجودش مثل قرآن شود. وقتی مثل قرآن شد  روان
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داند، با قرآن تحدي کند و درس نخوانده زبان را از  ومی را نمیتواند با اینکه زبان قعنی واقعا مثل قرآن شد، میی

 خودش بروز دهد.

 با قرآن خواندن باید چه چیزي در ما حاصل شود؟

سوره است، ما  114خواهد؛  ها همانی شویم که خدا می خواهد تبدیل شویم، با غرض سوره باید به انسانی که خدا می

 این سور باید برسیم.به هر چه که الزم باشد از  عندالّزوم

 الذِّکْرَ اتَّبع منِ تُنْذر إِنَّما« حیات دارد در این سوره آمده است: هاي علمی که مثال سوره یس را حفظ هستید، شاخص

و یمنَ خَشبِ الرَّح11(»بِالْغَی( ...»رنْذینْ لا کانَ میح «)و حیات شاخص هستند و خودشان هم  خشیت) 70

 یی دارند، کسی که حی است یعنی به رحمت الهی وصل است و وجودش هر کجا که هست راهگشاست.ها شاخص

 شوند. باید و نبایدها حاکم می». ملک«گویید  کنید می مثال وقتی راجع به قدرت صحبت می

علم  یک بخش اول کار ثابت کردیم که علم و قدرت ارتباط دارند. اول راجع به مالکیت صحبت کردیم و مالکیت

تواند مالک یک قدرت  و قدرت را بیان کردیم. مالکیت علم، مالکیت قدرت. یکی مالک یک علم است و یکی می

 باشد. 

 ،این که ما حد وسط علم و قدرت را چگونه مالکیت قرار دادیم است!اذیت کننده هاي این کتاب واقعا  حد وسط

 دارد. ییخودش ماجرا

آورند  گویند که علم و قدرت با هم ارتباط دارند، ولی اثباتش را نمی واضح می حضرت عالمه در کتابهایشان به طور

 کنیم. ها را و چگونگی این اثبات را بیان می و ما در کتابمان به طور کامل حد وسط

 هاي مختلفی دارد مثال قدرت، مالکیت و غیره. علم، نور است ولی طیف

دادند، من فهمیدم که از این به بعد باید  داري یاد می هاي خانه ارتگوید که من به کالسی رفتم که مه مثال کسی می

اش صحبت کند، یعنی حیاتی از جنس  گونه صحبت کنم، یعنی قدرت پیدا کرده که چگونه با بچه ام این با بچه
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ت ها حیا قدرت پدید آمد. مثال من فالن کالس را رفتم و دگرگون شدم، فالن فرد را دیدم و دگرگون شدم، این

 است.

گزینی را کار کردم و از آن به بعد بخل را کنار گذاشتم، یعنی  هاي حسن مثال من بخیل بودم ولی یکی از مهارت

علم به شما قدرت داده است یعنی علم براي شما قدرت ایجاد کرده است. نشانه قدرت، مالکیت است و نشانه 

ید این موضوع را تشخیص دهم، یعنی وقتی فقیري آمد بدانم توانم باید و نبا مالکیت باید و نباید است. یعنی من می

 دادم.  طور نباشد که بگویم که اي کاش کمتر یا بیشتر می گري ایجاد نشود و این که چقدر به او بدهم که تکدي

به کرمانشاه رفته  .دهندهمه به توان جسمی اهمیت میکنیم،  گوییم که وقتی قدرت را مطرح می اینجا این را می

و قدرت قدرت ایستاده بودند اي یک تابلویی از نیاکان فروشنده بود که همه پشت به پشت هم با  ودیم که در مغازهب

و کسی نمی داند  .آورد هم قدرت استا بلبل زبانی پولی از جیب پدر در میاي ب اند. ولی وقتی بچه را در این دیده

  خواهد.میباالترین قدرت را  ،که رفتن به سمت هدایت

 ،ها نشان دهد تواند راه درست را به انسان همین مقدار که می اماممکن است که یک نبی زور زیادي نداشته باشد 

رود  اي در یک فامیل است که وقتی این پیرمرد و پیرزن از میانشان می خودش قدرت است. مثل یک انسان جا افتاده

ها تسلط در  احترامی به دیگري را نداشت و این ق بیکسی ح فهمند که او چه قدرتی داشت، وقتی بودند هیچ می

 دانیم.  ها را قدرت نمی قلوب است و ما این

را نشان » قدرت«خواهم جنس  است. می» علم«شود، این یک  دقیقه با همه دوست می 3شود در  کسی وارد جمعی می

 برسیم.» جهت«م و بعد به یده

همین معلم  اماتواند با دانش آموزان خوب ارتباط برقرار کند و نمی تواند معرفی کند یک نفر حتی خودش را نمی

ها  گیرد که همه او را دوست دارند، این قدرت است. اینکه خودش را جاي آن ها چنان جا می در دل همه بچه

دردشان هستی قدرت  طوري بشنوي که حس کنند هم اینکه یک کند قدرت است. ها همدلی می گذارد و با آن می

 ت.اس

السالم)  (علیهمءتوان سیطره داشت. البته باید دانست که ممکن است انبیا این مهم است که بدانیم به اندازه قدرت، می

 .دهیم و..  تغییرلحنمان را  اما ما بیاییم روي قدرتمان کار کنیم... دیگران زیربار نروند اماقدرت داشته باشند 
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یعنی علم ندارم، مگر آن که  این هایم سلطه ندارم که من روي بچهگوید  می آورد. علم سلطه می ؛»العلم سلطان«

باید  اماتوانیم سیطره پیدا کنیم ها نمی توانیم کاري کنیم. ما روي برخی گیري اعتقادي پیدا کند که نمی اي موضع بچه

 .پیدا کنیمبرویم راهش را 

 علم مساوي با قدرت است.

. یعنی بین این دو فاصله »توانستم«نبایدها را یادگرفتم. همین که یاد گرفتم، و باید و  یکی از اساتیدمثال رفتم کالس 

آید. اگر کسی در موردي  نیست، دانستن معادل توانستن است و این دو یکی است. به میزان علم توانایی به وجود می

 دانم نباید بکشم! می اما کشم گوید که سیگار می کند براي این است که علمش را ندارد. مثال می احساس ناتوانی می

علم  ،دانی گوییم که علم تو هنوز به حد قدرت نرسیده است. در واقع چیزي که تو از ضررهاي سیگار می به او می

گوییم  به او می توانم سیگار را ترك کنم! نویسم ولی نمی گوید که من یک مقاله از ضررهاي سیگار می نیست. می

 یم که اگر سیگار کشیدي هفت تیر به توگوی م و به او مییبر او را به اتاقی می داري. تنها صورت آن را که تو از علم

وقتی بداند که سیگارکشیدن معادل مرگ است  یم..بر . یعنی فاصله بین سیگار و مرگ را از بین میشودمیشلیک 

ت. یا مثل سخن حضرت و ترکیده اس شدهمثل بادکنک است که سوراخ  روزنه دارد!کشد. علم این آدم  دیگر نمی

 ، این علم نیست.کشد می اماداند سیگار ضرر دارد  شود. کسی که می و پر نمی دارد نشتیآقا که حوضی است که 

 این را علم بخوان و حجت معنا کن.

شان خیلی کارها را انجام دادند، یعنی حجت بر آنان تمام ها با وجود علم در سوره مبارکه جاثیه آمده است که این

کنیم.  نویسیم و حجت ترجمه می . علم میانکار کنندتوانند  نمی ،شد. یعنی روز قیامت وقتی به پیشگاه الهی رسیدند

 علم هر جایی بیاید با قدرت همراه است.

علم مثل روح است. اگر بگوییم که علم قدرت است، باید  توان شناخت. هایش می علم را به واسطه ویژگی

توان فهمید که  م. مثال ما سوره ناس را خواندیم، آیا به آن علم پیدا کردید؟ چطور میهاي قدرت را بفهمی شاخص

 ایم: ها را فهمیده اند؟ ما شاخص دانشجویان سوره ناس را خوانده

حیات؛ یک شاخص حیات است. حیات یعنی زندگی تغییر کرده است. مثال من دیگر به فالن عروسی  )1

 روم. نمی
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به تاخیر در چگونه بفهمم که به آن علم یافتم یا نه؟ باید بگوییم که آیا  قدرت؛ سوره ناس را خواندم )2

انداختن امور خیرش تسلط یابد یعنی قدرت یافته نیتاخیر  اي؟ اگر در به تر شده انداختن امور خیر مسلطنی

است.  ماند معدوم بودن آندانم یا گفت باید فکر کنم  یعنی علم پیدا کرده است. اگر گفت نمیاین است و 

اي؟ یعنی مقابله من در مقابل حاسد و غاسق و نفاثات بیشتر شده است یا نه؟ آیا  آیا سوره فلق را خوانده

وقتی حاسد با من  دارد یا نه؟ هاي مردم در مقابل کارهاي خوب مرا هم چنان از کار خوب باز می مسخره

باز دارد. من نباید به چیزي یا کسی  کند، باید بگویم که نباید حسد حسود من را از کار خیر برخورد می

ام. حتی اگر قرار است غبطه بخورم با  چون فلق خوانده ،حسد ورزم. من حسد را در خودم کور کردم

 احتیاط غبطه بخورم که حسد نشود.

را  ها را نخوانده است. لذا کسی که سوره فجر آن سوره فرد ها باید عملیاتی شوند. در غیر این صورت یعنی این سوره

گوید  هاي سوره نباشد. می»کلّا«پس بخواند، یعنی خودش جزء شود،  در نماز صبح بخواند با اباعبداهللا محشور می

توانم تشخیص دهم که در زندگی یتیم و مسکین وجود دارند. این سوره مجاهدت  وقتی من سوره فجر را خواندم می

به االن که سوره را خواندم  اماگونه نبود  ن را پیدا کند. قبال اینکند که یتیم و مسکی برد. قدرت پیدا می آدم را باال می

گونه قدرت  شناس شدن. یتیم را باید تکریم کرد و این ، یعنی یتیم»قدرت«ام. این یعنی  تر شده حساساین موضوعات 

که ترین چیز در دنیا چیست؟ غیرممکن است  بخش شما فکر کنید که به یک نفر بگویند که لذتدهد.  می

شود. حیات جدیدي دیده  آموزي قدرت جدیدي دیده می آموزي را بیان نکند زیرا در هر بخش از این علم علم

 است. نکته خیلی جالبیآورد و این  کند. علم قدرت می شود. تغییر می می

ند دا شود که مبنایش روي قدرت است. یعنی به اندازه آن علم باید و نباید می هایی گفته می حکمت؛ به علم )3

گوییم که علم مساوي قدرت است یعنی حکم را  تواند اجرا کند. یعنی همان حکم است. وقتی میو می

 بدانیم. حکمت اسمی است براي علمی که عین قدرت است.

ها هم هنوز چنین  نقدر است که در دهاترا با علمش قدرت داشته است. حتی آگوییم، زی ما به ابن سینا حکیم می

 گویی! نمی اماگویند: تو بلدي  دانم، آنقدر او را می زنند و می کیمی بگوید که نمیکه اگر ح است

اي را سالم به  توانست بچه قدیم در روستاها، یکی حکیم بوده است و یکی قابله. اگر قابله نمیزمان دو شغل مهم در 

 اماها مشاغل پر خطر در روستا است.  دي! اینتوانستی سالم به دنیا بیاوري و نیاور گفتند: تو می آورد به او مینمی دنیا 
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تر بوده است، زیرا وجهی نبوده که یک بچه سالم به دنیا نیاید. براي  در شهر چنین نیست. قدیم قابله از طبابت مهم

با جانش بازي کرده که قابله شده است.  م مادر را دارد و یک کرامتی دارد چونهمین است که در روایات قابله حک

این روایتی  . براي همین مثالیل نیستقابل تحل ،شود یزهایی که در روایات است وقتی از بسترشان خارج میبرخی چ

 هاي امروزي. نه قابلهو است  هاکه گفته شده است راجع به آن قابله

ریم و آن گذا اند. علم مثل نوري است که منشور می اند از جنبه قدرتشان آمده خیلی از روایاتی که در باب علم آمده

 بینیم. را متمایز و در وجوه مختلف می

 7»و آخرها مقت الفانیات.  اللّذّات  أول الحکمۀ ترك«

دهد. یعنی اول حکمت این است که فرد  گیرد و جنبه آخرتی را به او می این حکمت جنبه دنیازدگی را از انسان می

علم نازل شده است نقدر این از فانیات شود. یعنی آعنی بیزار از یک لذتی عبور کند و به لذتی تن ندهد، و آخرش ی

وجه حاضر به ترك نیستید و در مرحله آخر که به  قدر تاخیر نسبت به خیر برایتان بزرگ شده است که به هیچو آن

اید. یعنی مرحله اول ترك لذت است و مرحله آخر یک  کمال حکمت رسیدید این است که از تاخیر بیزار شده

 است. موضع گیري شدید

 مبارکه کافرون:سوره 

 )3(أَعبد ما عبِدونَ أَنتُم لَا و)2(تَعبدونَ ما أَعبد لَا )1(الْکَفرُونَ یأَیهَا قُلْ. الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ 

أَنَا لَا و ابِدا عم دتمب4(  ع( لَا و ونَ أَنتُمابِدا عم دبأَع)5( لَکم   ینُکُمد ینِ   لىِ ود)6( 

 گیري کامال روشن و واضح. یعنی موضع این

 196غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 7
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خواب خوش صبح لذتی دارد که ترك آن  خواهم کوهنوردي بروم اما اولش سخت است مثال اول صبح است و می

در کمال حکمت من  اما .گذارم علم به آن آنقدر زیاد است که من از لذت خواب صبحگاه می اماسخت است 

 ساس بیزاري از خواب صبح دارم.اح

 خوانید. شاءاهللا ادامه را خودتان می این ها به همین ترتیب است و ان

 8»غطاء العلم.  بالحکمۀ یکشف«

 هاي علم را بشکافد. تواند پرده یعنی حکمت می

 حکمت است. ،طور باید و نباید کم و همینعلم همراه با ح

 9»لَا حکْمۀَ إِلَّا بِعصمۀٍ.«

خود حکمت یک قدرتی نهفته است. عصمت یک حصن است، عصمت یک سرمایه است که به حکمت در 
حکمت است و » این است و جز این نیست«و علم  یی»انما«رساند. به طور طبیعی این دو مورد، دوطرفه است، علم  می

درز  بدون سیگار. علماي براي شکاف ندارد. مثال  حصنی دارد که این حصن روزنه این یعنی عصمت. عصمت یعنی
علم بدون هوا حکمت است. علمی که هوا گرفته باشد یعنی حکمت نشده است. علمی خلل حکمت است، بدون و 

 رسد. شده است به حکمت می یی»انّما«که عصمت دارد و 

ها را اشتباهی  السالم) را در نظر بگیرید، کافی است. ما خیلی از واژه شما فقط همین یک روایت از امیرالمومنین(علیه
السالم)  (علیهمءگوید که عصمت فقط براي انبیا ایم. یعنی اگر به کسی بگوییم که تو عصمت داري می به کار برده

 شود. گویند که اگر عصمت نداشته باشید که علمتان به حکمت تبدیل نمی السالم) می است. ولی حضرت امیر(علیه

 

 

 301غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 8
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 رسیم؟  ما چگونه به عصمت می

 نوع اول: علم

 نوع دوم: حکم

 عصمت است. ،وقتی که علم ما آنقدر باشد که بتوانیم به عمل برسیم

یعنی سوره ناس را خواندم  بیاوریم. »انّما«فهمیم باید بتوانیم  چیزي که ما می هر خورد. میتیتر لو تعلمون علم الیقین، 
م به او هواي نفس حاکم شد، پس علمایجاد شد  تیروزنهو خنّاس و تاخیر خیر را فهمیدم، و اگر در عمل به خیر 

 حد قدرت و حکمت نرسیده است.

کم و علم هر کدام قرآن براي ح ام. در کم است و با تاسی از قرآن آن را حکمت نگرفتهولین علم، علم همراه با حا
ایی امثال ما، ه السالم) است که تمایز علم و حکم داشتند، و در آدم (علیهمءشأن جداگانه قائل است. این شأن انبیا

 شود. اش با حکمت متفاوت می کم درجهشوند. علم همراه با ح حکمت می

 نوع سوم: یقین

 نوع چهارم: فهم

 نوع پنجم: فقه

 اند. فهم علم حاصل از عقل است. فهم و فقه مدل قدرتی

راي فوق براي تخصصی و یکی بدهیم، یکی  مثال سوره ناس را براي دانشجویان دوره تدبر مقدمات ارائه می
 ،شود. اگر کسی تفقه کرد شود. تفقه در سوره ناس هم متفاوت می امتحان هم مطابق این دو متفاوت می تخصصی و

 تواند حکم باید و نبایدي کلی براي مردم از سوره ناس بدهد. می

 به نظرم امااالن فرصت نیست که خوانده شود که ذیل هر کدام یک سري روایت است. تقاضایی که دارم این است 
بسیار جالب است. جالب است که فهم و فقه در روایات بسیار دقیق  ها با مفاهیمی که گفته شد، این روایتخواندن 

 شده است. بنديطبقه
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 نوع ششم: معرفت

 این روایات مربوط به معرفت نیز بسیار جالب است.

».من عرف کف« 

 شناسد.  حد و حدود را می ست،دهد. مثل خطّاطی ا معرفت قدرت منع و کنترل به انسان می

و این به ما امیدواري  رت داریمحالت قد هادهها متفاوت است، فهمی، فقهی، معرفتی و غیره. یعنی  در نتیجه توان
 زنیم. ها را کمتر توي سر خودمان می دهد. وقتی بشناسیم قدرت می

 10»لَم یغْفُلْ عنِ الاستعداد.  الْأَیام  عرَف  منْ«

دهند. مثال قبال  علیها) متناسب با روزها انجام می اهللا هاي گروه صحیفه حضرت زهرا(سالم مثل همان کاري که بچه
 یم.اهاالن یاد گرفت اماشنبه یعنی چه،  دانستیم شنبه و یک نمی

اهده حاضرند. بودن و مج اند یا نه؟ اینکه همیشه براي کادرسازي و انقالبی هاي صحیفه موفق چگونه بفهمیم که بچه
 نیروي تازه نفس داریم.» عرف االیام«یعنی به اندازه 

توانیم  حرف دیگري نمیان شاءهللا خوب است و همین.  ،شود استعداد نبودن یعنی چه؟ یعنی هر کاري که انجام می
نفري که ثبت نام کردند، اگر  700از این  عرف باشد. د حتمابای  .بگوییم. اسمش عرف نیست. مثل قرآن خواندنمان

  کافی است. استعداد در روایات به معناي آمادگی براي امکانات است. ،نفر عرف االیام باشند 5

 نوع هفتم : برهان

 11»و العلماء حکام على الملوك.  الناس  على  حکام  الملوك«

 منظورمان علم قدرتی است.

 433عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، ص:  . 10

 183، ص: 1 بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  . 11
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» نْ  صقَالَ النَّبِیم  طَلَب  کَهرلْماً فَأَدنِ  عفْلَیک لَه اللَّه نَ   کَتَبفْلًا مک لَه اللَّه کَتَب رِکْهدی لْماً فَلَمع نْ طَلَبم رِ ونَ الْأَجم
 12»الْأَجرِ.

یات، کسی که علم نویسد. ولی طبق دستگاه ح رسد، خداوند برایش دو اجر می کسی به دنبال علم است و به آن می
کند. ولی در دستگاه قدرت دو حالت دارد، ممکن است که کسی وسط کار بوده  را طلب کند، آن را درك می

شود.  (مثال استاد خوبی در دسترس نبوده است) در این حالت به او اجر داده می ،است و آمده بوده ولی نشده است
تر و قدرت یک مفهوم  اي حیات یک مفهوم نتیجه مأجور است. امایعنی به حکمت و معرفت نرسیده است 

 تر است.  تر و جزئی تر و راهبردي مقدماتی

 ممکن است سوال در مخاطب ایجاد کندکه خیلی هم یک سري چیزهایی مثل این روایت آوردیم ما در این کتاب 
 ر کس هرجا که بخواهدست به همین جهت هم روایت افه اصلی که این روایت را چرا در این فصل آوردید. دالیل

 فهم کند. آن را تواند می

فَو الَّذي نَفْسی بِیده ما منْ متَعلِّمٍ یخْتَلف إِلَى   الْمتَعلِّمینَ  منْ أَحب أَنْ ینْظُرَ إِلَى عتَقَاء اللَّه منَ النَّارِ فَلْینْظُرْ إِلَى  و قَالَ ص«
أَرضِ و هی تَستَغْفرُ ب اللَّه لَه بِکُلِّ قَدمٍ عبادةَ سنَۀٍ و بنَى اللَّه بِکُلِّ قَدمٍ مدینَۀً فی الْجنَّۀِ و یمشی علَى الْبابِ الْعالمِ إِلَّا کَتَ

 13»النَّارِ. لَه و یمسی و یصبِح مغْفُوراً لَه و شَهِدت الْملَائکَۀُ أَنَّهم عتَقَاء اللَّه منَ

اند را ببیند؛ این آزادشدن از نار دلیل دارد. قسم به کسی  اگر کسی دوست دارد کسانی را که از بند آتش رها شده
 نویسد. که نفسم به دست اوست، و او در علمش سماجت دارد(یختلف). خدا براي هر قدمش عبادت یک سال را می

سازي  بار باشد. شیطان کارش مشابه تواند ضاللت م عمل به آن میتواند هدایت آورد و عد می.بخش است  علم قدرت
ها را باید دو سویه  شود. بنابراین این حجاب اکبر می ،کند. علم در آن مسیر شیطانی است و از مدل حق اخذ مسیر می

 ها نه.  برخی واژه اماخواند. یقین و حکمت همیشه مثبت آمده است 

 184، ص: 1 بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  . 12

 184، ص: 1 بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  . 13
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اسم علیم حکیم خداوند است که شأن حکمرانی انسان و شأن پیامبران دهنده  علم همراه با حکم انعکاس )1
 عظام است. 

 کننده نیاز است. حکمت علم برطرف )2
یقین، را بعدا باید بخوانیم و کار کنیم، یقین در این کتاب همان یقین در سایر کتب عالمه است. یقین اتقان  )3

 آفرینی است. و عمل علمی است که با توجه به علم حقیقی است و کارکرد آن باور
 گیري. فهم پایه فقه است. فهم، قدرت در تحلیل و تصمیم )4
 شده فهم است.  گیري در علم است. فقه تخصصی شدن تصمیم فقه، به نوعی تخصصی )5
 ترین و آشکارترین است. برهان، وضوح علم است. واضح )6
گردد و  ي علمی قبلی برمیها معرفت علمی است که در اثر تصدیق است و مسبوق به سابقه است. به ذخیره )7

 ترین واژه است. داشتن خیلی مهم است. در بین این علوم، معرفت تجربی تجربه

اند. یقین یعنی یک حقیقتی است که اتقان دارد و  کم به هم چسبیدهلم و حدانیم. در حکمت، ع فقه و فهم را جدا می
چه که ناشی  فهمد و آن ند و با عقلش حقیقت را مینشی فهم، فرد می. در بروز آن است و بیشتر معطوف به معلوم است

سازي  ورزي است فهم است. فقه یعنی همین کار را در یک کار تخصصی انجام دهی و جریان از ذهنیت و عقالنیت
 رود. اجتماعی داشته باشی. در واقع فهمش روي تحلیل مسائل و موضوعات می

هایش را خورده است. جایی که  ، در گذر زمان شکستمعرفت یعنی علمی که دقیق، تجربی و کارآزموده است
 به عبارتی یک فرآیند است. »، عرف ربهمن عرف نفسه«گوید  می

 برهان کامال واضح است. برهان به عصمت نزدیک است. 

 در فقاهت دو سو داریم، استفاده از عقل و دریافت وحی.

جتماعی شده است. همین که به وسیله رسول متصل به همین که وحی در جامعه با باید و نبایدها مطرح شود یعنی ا
کنند. مثال شما این کار را انجام بده و دیگري  شود، به طور طبیعی افراد نقش پیدا می وحی شود جامعه درست می

 فالن کار.

حی اتصال تواند جامعه را به و اگر فقاهت به سمت وحیانی شدن نرود و تنها بر تعقل تاکید کنند این فقیه نیست و نمی
کنند که بدون اتصال به فقیه  اسحساتوانند انجام دهند این ست که فقیه را بشناسند، و  کند. اولین کاري که مردم می
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شود و این نکته بسیار مهمی است. زیرا فقاهت  توان کاري انجام داد. فقاهت بدون مراجعه مردم به فقیه احیا نمی نمی
 است.از یک سمت به نیاز مردم گره خورده 

اش  تواند فقیه در مهندسی باشد یعنی نظام مهندسی ترین فرد به امام است. فقیه مثال می فقیه خلف امام است و شبیه
 تابع نظام والیی است. 

اگر احکام فقهی تنها با تعقل  ه فقه تنها در امور دینی واقع شد.یکی از بدترین کارهایی که انجام شده این بود ک
آفرینی خود  هر کسی نقش ،گرفت اگر احکام فقهی کل زندگی را در بر می اما شودمیش محدود ا دایره ،انجام شود
 کند. را پیدا می

رسد و هم  همین مقدار که براي هر انسانی علم (حکمت، برهان، یقین، قدرت و ...) قائل باشید این انسان به عرش می
م دریافت کند. کار مالئکه ریزش که باشد و بدون واسطه حکتواند این انسان باالتر از مالئ شود. می وزن مالئکه می

 کم است و این انسان با ساختاري که درون خودش به پا کرده است قدرت اتصال به وحی را پیدا کرده است. ح

تواند  است که با خدا ارتباط دارد و می ندارد، او تنها یک چیز دارد و اینرسول را که ببینی او ملک و پادشاهی 
ها با تجربه به این برسند که  ممکن است که خیلی اي مردم طعام حالل بخورید! :گوید را دریافت کند. می کمح

 کند ولی رسول بدون تجربه و تنها با اتصال به وحی به این نکته رسیده است. طعام حرام عقل را زایل می

رود مثل این است که جبرئیل در زمین  یگویند که وقتی فقیه راه م فقاهت و فقیه شدن معادل ملَک شدن است. می
 . (برخی جاها گفته شده)رود راه می

 دانیم، فضل در روایت شریف پیامبر آمده است. ما نتیجه علم و قدرت را فضل می

فَع منْ علمه، ثُم قَالَ النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه و علْم لَایضُرُّ منْ جهِلَه، و لَا ینْ  فَقَالَ النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه و آله: ذَاك«قَالَ: «
لْما الْعإِنَّم :هفَضْل  آل ونَّ فَها خَلَاهم ۀٌ، ومنَّۀٌ قَائس لَۀٌ، أَوادفَرِیضَۀٌ ع ۀٌ، أَوکَمحۀٌ م14 »ثَلَاثَۀٌ: آی 

 فضل قرآن نتیجه علم و قدرت است.

 76، ص: 1 دار الحدیث)، ج -ط کافی ( . 14
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بخشی داریم، چه علم، چه دین و چه قدرت. وقتی سه وآله) یک دستگاه  علیه اهللا امبر(صلیبراساس روایت پی
است و » سنت قائمه«است، بخش صفات روي » آیه محکمه«سازي شود قسمتی روي باورهاست که  خواهد پیاده می

 نشیند. رود. یعنی روي ساختار وجودي می می» فریضه عادله«بخش عمل روي 

، صفت و عمل است. در باور باید محکم شود، در صفت قائم شود و در عمل عادل شود. علم و انسان شامل باور
 قدرت، علم و دین، علم و نور. حد وسط نور است.

دسته دارد؛ علم و  چهارعلمم زیاد شده یا نه، سواالت  متوجه بشوم تااگر من بخواهم یک فرم پرسشنامه درست کنم 
 علم و نور. حیات، علم و قدرت، علم و دین،

رسم به  م افزاینده یا کاهنده است. میاهاي من در علم خواهم ببینم که حرکت شود و من می ها درآورده می شاخص
گیریم که این  کنیم. از این روایت مدل می روایت، بنابرین علم و حیات را به حیثیت باور، صفت و یا عمل بیان می

 تر کنیم. موضوع را کاربردي
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