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ادت را به یادگار براي شادي ارواح دوستانمان که در حادثه پالسکو به شهادت رسیدند و نمادي از ایثار و شه

 یدیام بفرمی ختگذاشتند صلوات

 

 » سوف تعلمون کال«گوید:  درباره سوره تکاثر به علم رسیدیم. نکته مهم این است که سوره می

بینی را  ، آن جهان»کلّا«کند. در این سوره هم با  استفاده می» کلّا«خدا از  ،بینی غلطی وجود دارد در قرآن هرجا جهان

 ایم.  را جمع کرده وندهاي اشتباه از نظر خدا بینی مجموعه جهان ،کند. اگر کلّاهاي قرآن را جمع کنیم رد می

، شاید هم برگردد به مرتبه فرد. این فرد آنقدر به تکاثر گرایش پیدا کرده مربوط به آینده کمی دورتر است» سوف«

 رسد. باید دستش از دنیا خالی شود تا به این علم برسد.   ها به علم نمی که به این زودي

شود،  دهد که حتما فرآیند دارد. مقدماتی فراهم می نشان می» فعل مضارع«اشاره به فرآیند ایجاد علم دارد. » تعلمون«

کند که منجر به  شود و این چرخه، فهمی ایجاد می رسد. چرخه ایجاد می به علمی رسیده و در نهایت به نتیجه می

 شود.  عذاب می

یعنی علمی بدون قید و مشخص. ولی این علم قید دارد و  علمِ مطلقاین علم نه مطلقِ علم است و نه علمِ مطلق. 

جا منظور از یعلمون یعنی  شناسی. ولی در این یعنی علم توحید یا علم مربوط به هستی مطلقِ علممربوط به دنیاست. 

 علم به این که جهان فانی است. 
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نه به مطلقِ علم یا علمِ مطلق. » الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر«گردد به برمی» تعلمونکال سوف «ینه کالمی به قر

 آن که؛ دنیا چیست و آخرت چیست؟ آخرت وجود دارد؟  گردد. مقید به بلکه به یک علم مقید برمی

تواند تغییر دهد. علم به قطع اسباب دارد. علمش نسبت به  چیز را نمی فهمد که هیچ کسی که قبض روح بشود می

کند. چون کار علم هدایت  تکاثر، لهو و لعب و... تفصیلی نیست. علم در این مرحله علم، بشر را به جهنم هدایت می

 است. 

خدا بارها حقایق را به انسان نشان داده است. یکی از این حقایق قطع اسباب است و انسان فهمیده که سبب کاري 

که براي  تواند بگوید کند. در واقع براي هر انسانی ماکت قیامت را فعال کرده است. طبق آیات قرآن انسان نمی نمی

 فتاده است. من قیامت کوچک اتفاق نی

همه  ،رسد اند. وقتی زمان مرگ می را دیده» کال سوف تعلمون«اند که در دنیا  مانی به جایی رسیدهپس همه در یک ز

 آورد.  ها را به یاد می این اتفاق

تواند  ما باید از تجربیات خود و دیگران استفاده کنیم براي این که فانی بودن سراي دنیا را فهم کنیم. سوره تکاثر می

ها  شد قبل از این که بطور کامل سبب و او را داراي علم کند و برگرداند. اي کاش میمرگ ببرد  زدیکنانسان را تا 

تواند درت فعل و اراده انسان هرکاري میکند. در این مرحله است که ق، بتوانیم ببینیم که سبب کاري نمیبریده شود

 بکند. خدا این توان را به ما داده است. 

قل انما اعظکم «با این آیه تطبیق دارد. » کفی بالموت واعظا«فرمایند:  ) که میالسالم این روایت امیرالمومنین(علیه

یعنی اگر کسی بوسیله مرگ یا توجه به مرگ واعظ درونی را فعال کند به قیام  1»حده ان تقوموا هللا مثنی و فراديبوا

 رسد.  در راه خدا و تفکر می

مرتبه این است که  20شهید هستند. منظور از  ،د مرگ کنندمرتبه یا 20گویند کسانی که در روز  به همین دلیل می

کند، نه این که انسان براي  به یاد داشته باشیم. یاد مرگ هم یعنی توجه به این که سبب کاري نمیآن را هر ساعت 

 یعنی فهم فانی بودن دنیا و قطع اسباب.  مرگخودش آرزوي مرگ کند. 

 46. سوره مبارکه سبأ،  1
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شود.  رسد و تفکرش فعال می کند که اسباب قطع شده است به قیام می» ارتکاز«هر کس در روز در هر ساعتی 

تر است. ارتکاز کمترین حد از ذکر  یعنی به جریان انداختن کمترین ذکر. ارتکاز سطحش از قرائت پایین ارتکاز

سازي. لباس و  فرهنگشود  ارتکاز می . مدیریتاست در سوره مبارکه مریم به معنی کمترین یاد و ذکر رکزاست. 

 کند.  بیان مبلغ ایجاد ارتکاز می

تواند شبه تفکر و شبه ذکر  شبیه علم است. شبه علم می مااکند که علم نیست  در انسان چیزي درست می» شبه علم«

شبه علم و شبه ذکر صحبت شده ها القائات شیطانی هستند. در سور مبارکه شعرا و ملک درمورد  درست کند که این

کنیم علم است. این  ر حالیکه فکر میدرویم  ها سراغ شبه علم می کند. خیلی وقت است. این خیلی خطر ایجاد می

از حقیقت دورتر می شویم. حجاب نورانی  ،رویم است نه حقیقت. هر چه پیش میب اسر». الهاکم التکاثر«شود می

 همین است. 

کند و انسان را به  ود دارد. بشر عاشق علم است و شیطان از همین موضوع استفاده میبین علم و شبه علم تمایز وج

 در شبه علم هست. هر خاصیتی براي علم که گفتیم کشاند.  سمت شبه علم می

 ه خواهد شد تا بحث علم تمام شود.گفتگفته شد و امروز هم دو خاصیت دیگر هفته قبل دو خاصیت علم 

 دهد.  آفرین است. توان تسلط و سیطره به انسان می ن است. عامل تغییر مثبت است. قدرتگفتیم علم حیات آفری

شان ذکر ها عامل دهد. خیلی از علم شبه علم هم عامل تغییر است. عامل تغییر مثبت است. تسلط و سیطره به انسان می

 شبیه است.  ه یکدیگرب سیارباست و اتصال به غیب دارند. خصوصیات علم و شبه علم 

آورد. گسترش و اصالح  آورد، ارتقاء اخالق و اصالح اخالق(صفات) می ، سهولت و اصالح در امور میعلم

 آورد. روابط(اجتماع) می

ست. یک سویه ا آن ارد. رشدهاي دیگر را به همراه د شبه علم؛ سهولت در امور، اصالح من وجه و غفلت از جهت

. جهت؛ از یک جهت نیز د ندارد. گسترش و اصالح روابطعبافتد.  اتفاق می یک جهتدر ارتقاء و اصالح اخالق 

 خود بشر است.  يشده معادل با منفعت تشخیص داد
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هایشان از جهت منفعتی  ها از خاك به افالك رسیدند. همه این پیشرفت دانند. ژاپنی ها ژاپن را بهترین الگو می خیلی

شان  آموزان نند جلوي استکبار را بگیرند؟ دانشتوا ها می اند. آیا ژاپنی اند و جلو رفته است که خودشان تشخیص داده

د ندارد. آیند؟ فقر جهانی برایشان اهمیت دارد؟ خیلی موارد وجود دارد که در این مدل وجو ضد استکبار بار می

ها حداقل اوضاع خودشان را درست  ایم؟ ژاپنی ؟ ما براي خودمان و جهان چه کردههگویید خودمان چ حاال می

 گویم خودمان که هیچ. ما خسر الدنیا و اآلخره هستیم.  کردند. بنده می

ها نداریم. علم باید اینطور همه جوانب را  کنیم. کاري به روش کار خودمان و ژاپنی ما داریم بحث علم را مطرح می

 کنند.  بگیرد. ژاپن کشوري است که به تمام معنا رام استکبار است ولی مردمش خوب زندگی می در بر

آورد و تغییر ایجاد  رود. شبه علم قدرت می ه که پیشرفت کند در جهت انحالل تمدن خودش پیش میشبه علم هرچ

شود. در علم سهولت همه جانبه است. سهولت در امري، عسر در  هر چه پیشرفت کند از علم دورتر می مااکند  می

 کند.  امر دیگر ایجاد نمی

است. علم انسان حتی در نوع مرگ و  ره مبارکه جاثیهسو هایی که این موضوع را دربردارد یکی از سوره

 شدن جسم اثرگذار است.  پوسیده

. گذاریم می علم آن را م و خیلی چیزها عمل است و ما اسمگذاری را عمل میآن  خیلی چیزها علم است و ما اسم

 خواند زشکی میگوییم علم پما می ،خواند در دانشگاه پزشکی میما داریم. کسی که  که این یکی از مشکالتی است

مهارت  ،در حالی که پزشکی بیشتر عمل است تا علم. آقاي دکتر علم جراحی ندارد. عمل جراحی دارد. علم نیست

 سال خودش را به بهانه علم هدر داد. علم بدست نیاورد. عمل بدست آورد.   40است. 

دهنده به  دارد. جریان اتصالخودش شکل ن مااگیرد  علم چیزي است مثل آب نه مثل ظرف. آب در ظرف شکل می

بوسیله یک فرد از حقیقت  ما حقیقت است. حظّاها حالت شعار دارد  حقیقت است. نه ظرف نزول حقیقت. این

 فقط ظرف کسب کرده است. ،خواند شود. کسی که پزشکی می ظرف نمایان می

هایی که ما با  نزول هستند. علم ظرف علم است. فن، مهارت، کسب و کار بهانه براي ،عملشبه علم، علم نیست. 

انسانی هم علم نیستند، ظرف و فن هستند.  هایی شبیه علم هستند. علوم . عملها سروکار داریم نوعا ظرف هستند آن

 شناسی باشد. فقط علم وحیانی، علم است.  حتی اگر تفکر و جامعه
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 ند. اهها علم را از ساحت اجتماعی جدا کرد آنایم.  علوم انسانی بخوانیم صددرصد اشتباه کرده ،آمریکا انندماگر ما 

ها علم تجربی زندگی کند. چون تجربه تواند با کند. چون انسان نمی تمدن غرب تا چند سال دیگر به شدت افول می

 شود.  گرایی غوطه ور می آید و خودش در این در نسبیگرایی بوجود می کنند. نسبی قض میهمدیگر را ن

تواند غیر وحیانی باشد. در هر دانشگاهی در کشور این  ها کفر است. علم نمی ز این صحبتدر نظام دانشگاهی امرو

 شوي. طرد می ،جمله را بگویی

منفعت بشري باشد یا حکم الهی. اگر  ،کند، جهت علم است. این که جهت علم آن چه علم را از شبه علم متمایز می

 شوند. میدچار انواع نسبیت و هرمنوتیک جهت علم منفعت بشري باشد، به شبه علم گرفتار شده و 

همان علم  ،نیاز و مسئله هستند. موضوع نیستند. اگر جهت علم، کشف حکم الهی باشد ،هاي امروزه دانشگاه علم

 حقیقی است.  

هاي علمی که در این  گذاري کنید. در نظام محاسبه وارد کنید. فعالیت روید را نشانه هایی که می یکی از کالس 

کند. مقطعی از زمان  تمایز ایجاد می و حصاء کنید. احصا در نعمت مهم استکالس روزانه، هفتگی و ماهانه دارید ا

 د پیشرفت خود را از جهت مسائل زیر ارزیابی کنید.را به عنوان محاسبه انتخاب کنید. در هر دوره سیر و رون

در اثر تغییر من  و و برکت داشته باشدیعنی از همه وجوه مثبت ساز نیستند.  .سیر و روند تغییرات مثبت که حاشیه1

 اي نبیند.  کسی ضربه

السالم) براي حسد برادران  علیهنقش و تاثیري ندارد. حضرت یعقوب( ،منافق شدن وآله) در منافق علیه  اهللا یپیامبر(صل

سازي مثال این است که به خاطر خرج  سازي نیست. حاشیه ها حاشیه السالم) القاي منفی نکرده است. این یوسف(علیه

 شان را بفروشند.  تحصیل یک نفر والدین مجبور شوند خانه

یا به  و ازهاي او را پاسخ ندهمرزندم رسیدگی نکنم و نیهاي کالس به ف من بخاطر حل تمرینمثال این است که 

که سالم و ایمن از  ستتغییرات مثبتیاینجا منظور آسیب هم دارد.  مااهمسرم رسیدگی نکنم. تغییرات مثبت دارد 

 آسیب باشد. 
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بردباري و مدارا ، نسبت به دیگران کاسته شده یعنی از حساسیت. ودش.با سهولت بیشتر به انجام امور خیر مبادرت 2

این مطالب را از دعاهاي روزانه حضرت شود  بیشتر شده است. می اطرافیاناز  دركو با دیگران  بودن

 ) بدست آورد.  زهرا(علیهاسالم

شود. اگر احساس کردیم فتنه بیشتر شده است، علم ما علم  فتنه بیشتر نمی ،خاصیت علم این است که وقتی بیشتر شود

 شود. شود. چون نگاه انسان بزرگتر می بیشتر مینیز مشکالت و شتر حیطه قدرت بی ،نیست. هر چه علم بیشتر شود

طور باشد که من  شود. احساس فرد اگر این حیطه کار انسان بزرگ شده و دشمنش بزرگتر می ،وقتی علم زیاد شود

 خیلی دشمن دارم به این معناست که داراي علم نیست. 

نورانیت را حس  ،بینی ، مجد او را میزندگی کنیعالم هاي ما ندیدن عالم است. وقتی با یک  یکی از محرومیت

احساس امنیت  ،کنی. عالم حتی اگر با شما مخالفت کند، شما حس امنیت دارید. حاکم جائر هم کنار عالم باشد می

 د. یدار

بدست آورده است. خواندن نیاورده است. شبه علم تر نشد، علم بدست  اگر کسی کالس قرآن رفت و خوش اخالق

ها را  سوره ،با قرآن خواندن مشکالتش را حل نکرد ی کهها برآیندي ثابت در وجود انسان دارد. انسانهمه سوره

شود. مدیریت و حس رضایت  توان انسان هم بیشتر می ،نخوانده است. با قرآن خواندن مشکالت که بزرگتر شود

که مشکالتی که در  کند. با این ین است که مرز علم حقیقی و غیر حقیقی را مشخص میشود. ا انسان بیشتر می

هاي تدبر  ت که براي ترمهم بیشتر شده است. جالب اس واتوان مدیریتی  ماابزرگتر شده  دکن زندگی مشاهده می

رآیندي دارد که کنیم که میزان علم حقیقی که هر شخص بدست آورده را بسنجیم. چون علم ب یحااي طرپرسشنامه

 گیرد.  علم آبی است که در هر ظرفی قرار می قابل مشاهده است. 

شود و در حافظه فرهنگی جامعه  ها در جامعه جاري می هاي انسان علمی که در اثر کنش و واکنش علم اجتماعی:

 گیرد.  قرار می

گیرد  شکل می ،شود ی که جاري میاي از روابط حاکم است که بواسطه علم شود. در این بیت مجموعه م میعالت بی

 »فی بیوت اذن اهللا...«شود.  و حقیقت در این بیت جاري می
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 در این بیت مرد سمبل تفکر است و زن سمبل ذکر است. 

 دریافت کننده علم از غیب  زن:

 دریافت علم از طریق تجربه، قیام  مرد:

افتد. علم در  لم اجتماعی در چنین بیتی اتفاق میشود. ع ارتباط با غیب قطع می ،این ایمان است. اگر متالطم باشد

 فتد. ادي انسان و جامعه (بیت) اتفاق میظرف وجو

 مااطور قرار دهد  توانست حاکمیت را از ابتدا این وحی و رسول هم در حاکمیت وجود دارند. خدا می امام،

عال شود تا به امت ر ساحت اجتماع فخواست که انسان به اختیار خودش حاکمیت را تغییر دهد. حتما باید علم د می

رحمت و سکونت  آن شود از جنس علم است. منتها اسم ی. رحمت و سکونتی که به بیت نازل میافتواحده دست 

 است. هر خیري به انسان برسد از جنس علم است. 

 تا حکومت درست شود. فی بیوت اذن اهللا یعنی حکومت. حکومت از باال به پایین نداریم. باید از بیوت شروع شود 

 و نه ضعف علم. ، ضعف عمل وجود دارداگر در جایی بیمارستان نباشد

علم نیست.  ،در واقع عمل از تولید به وساطت انتقال پیدا کرده و این ضعف بزرگی است. اگر در جایی بیکاري باشد

 اسرائیل. گویند بنیها می ند. به اینحد علم به نساب نرسیده است. اسرائیل توانسته است شبه علم را در عالم فراگیر ک

 

*** 
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 ساعت دوم

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

کاربردي مطرح شود. به خاطر همین اگر لطف کنید مطالبی  ايه گونهب مااتمایل دارم با اینکه بحث علم بنیادي است 

بسیار  خودتان مرور کنیدآورید به صورت نکته نکته براي خودتان ثبت کنید و بعد با  که در این زمینه به دست می

کند که مطالب برایش گسست  جلسه احساس می از رود، فرد بعد زیرا وقتی که بحث به سمت بنیادي می خوب است

 مباحث سیر مشخصی دارند؛ مااداشته است، 

سوف «یک ساحت ملکوتی و معنوي است. یعنی  . علمرسند به علم می ،که از اسباب قطع شوندزمانی همه )1

 »تعلمون

و گفتیم چیزي  جهت را مطرح کردیم، ه علم را از علم جدا بدانیمبما چگونه شدر راستاي اینکه ماهیت علم:  )2

 دار بودن علم است.  جهت ،که مهم است

 مان علم و دین است.موضوع 3کتاب است. در فصل  4و  3قسمت بعدي که فصل   )3

ت. از همان آیه اینکه چطور به دست آمده مهم اس مااراجع به اینکه مبناي این بحث صرفا آیه الکرسی است؟ بله. 

شفاعت و والیت.  انندماول شروع کردیم. آیه اول حیات و قدرت دارد که مشخص است. بقیه را ذیل دین بردیم 

یعنی شفاعت و والیت را تجمیع کردیم و در ذیل دین قرار دادیم. آیه آخر که بحث خروج از ظلمات به نور است 

را معادل دین گرفتیم. زیرا خروج انسان از ظلمات به نور را را کارکرد علم دانستیم، علمی که قدرت و حیات است 

با نور ارتباط دادیم. مثل اینکه علم را خود ، علم و شفاعت و حیات و قدرت بود را که مطرح کرده است و آیه قبلش

 تري نیز هست که باید خودتان مطالعه کنید. دالیل ویژه لبتهادانسته است. » نور«آیه الکرسی 

حقیقی از غیرحقیقی نیز دالیلی آمده است. در حال بررسی رابطه علم و دین هستیم به نحوي که براي تفکیک علم 

 مان حقیقی یا غیرحقیقی است.خواهیم بدانیم که علم می

شود و نیازهاي  ك او به سمت کمال است. مشکل انسان این است که در نیازهایش ماندگار مینیاز انسان محرّ

کشاند و از حق منحرف  کند. برخی نیازها او را به حیرت و ضاللت می غلبه میجسمی و مادي بر معنویات او 

 خورد. کند. یعنی انسان از همین نیازي که منشا کمال اوست ضربه می می
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کشاند. یعنی  شود و اگر او را جهت ندهد، نیازها او را به سمت و سوهاي مختلف می نیاز کاذب برایش ایجاد می

هیچ گاه به  ،ان نیازهاي جهت نیافته است. اگر طفلی را رها کنیم و کاري با او نداشته باشیمهاي انس منشا همه آسیب

بیند که  ش چیزهایی را میااو دوست دارد راحت و آزاد باشد. او در طفولیت .رود خواندن و نوشتن نمیسمت 

 خوردن و خوابیدن.  ثلمبرایش زحمتی ندارد 

گیرد و در طبع هر انسانی است.  همراه با نیازها شکل می .داده که علم فطري استخداوند علمی را در انسان قرار 

علم است.  ،کند. ماهیت فطرت اي است که او را به خدا وصل می شود و جوهره فطرت ریشه و اساس هر انسانی می

ها تبدیل به  عدا اینآید و این همان بدیهیات است. ب یعنی به طور طبیعی هر کسی با علم طبیعی و فطري به دنیا می

 شود. شناسی می مباحث شخصیت

فطرت همراه دائمی اوست و موجب تمایز او از سایرین است. در واقع این علم است که موجب تمایز انسان از 

 نیدک. مثال فرض وجود داردها  انسان در طبع همه و علمی است که در همه عالم »علم فطري«سایرین می شود. 

ی، عرض و طول، میل به خوبی، گریزان بودن از بدي و غیره در هر انسانی وجود دارد و مفهوم بلندي و کوتاه

 کند.  معرفی می »دین«خداوند علم فطري را همان 

 رسیم. ما از نیاز به سمت بحث فطرت رفتیم و از فطرت به بحث عمومیت رسیدیم و از عمومیت نیز به دین می

در کتاب  (ره)حضرت عالمه ثلمفالسفه  انندمم است. مثال علمایی علم فطري بدون زوال است و پایه همه علو

از » یقین«گویند که  است، و اتفاقا می» عدم ارتفاع و اجتماع نقیضین«پایه همه علوم  که کنند ، مطرح میشانبرهان

 گردد. جا صادر می شود و این نکته مهمی است. هر علمی که تولید شود به همین امر فطري برمی این

 

 فطري هاي علم ویژگی

 حضوري است، اکتسابی نیست و در ذات انسان است. )1

 شود. یعنی دیدن و شنیدن به واسطه اوست. مندي از سایر قوا می سبب بهره )2

 ی در فهم است.گباعث یکپارچ )3
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 سعادت و شقاوت وابسته به آن است. )4

 سبب تحقق امت واحده در سطح اجتماعی است.  )5

 رسد.  به توحید می )6

ایم. زیرا ما  کرده ءکنیم مثل این است که توحید را در او احیا ءفطري را در انسان احیا یعنی اگر ما بتوانیم علم

نظام  ،توانیم بگوییم که خدا هم هست و هم نیست. اگر دو تا باشد دوباره یکی هست و یکی نیست. علم توحید نمی

 اند. شان مشتركییکپارچه در علم است. یعنی همه هستی در عالم در هست

ارتباط و وابستگی علم فطري به ، یا نه تک علوم را ثابت کنیم که وابسته به دین هستند آنکه بیاییم تکپس به جاي 

 توان اثبات کرد. کنیم. این مسیري است که ظرف دو دقیقه می دین را ثابت می

تواند از دین جدا بماند  کنیم و بعد ارتباط فطرت با دین. پس علم نمی تباط همه علوم را با فطرت اثبات میدر ابتدا ار

 شود.  زیرا از جنبه فطري خودش رها می

همان یک مرتبه به بمب اتم تبدیل  مااشود، این دستاورد بشري است و خیلی خوب است  مثال هسته اتم شکافته می

 رسد. کند و به کشت و کشتار می از نظام فطري نیز عدول می، بلکه کند عدول میدین از نظام نه تنها شود. یعنی  می

اند.  ثانویههاي سازمان ملل، هالل احمر و... فطرت  همه پروتکل .و بررسی شودفطرت ثانویه باید به دین عرضه 

 ر دوجا ضربه وارد کند:د ممکن است در نشواین کا چنانچهما ابا دین انطباق پیدا کنند.  داشکالی ندارد، بای

 ) در مفاد فکري همان بندها1

  ) در عملکرد2 

باید از آنها پرسید که حق وِتو را از منفعت  !فطري است؟کنند. حقّ وِتو  عمل نمی ماایعنی مفاد در بندها آمده است 

م قتل یک حک .دهد ید بودن و پست بودن انسان مییعنی با آن حکم به پل !یا فطرت؟ ايستخراج کردهاخودت 

ها از کجاي فطرت آمده  ها هزار بشر است. این معادل قتل ده چون دهد. این حکومت باید از بین برود کشور می

 !است؟
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یعنی ». امت واحده«قدر شفاف خواهد شد و این یعنی تمدن جهانی و م امروزه ما به فطرت نزدیک شود چاگر عل

حتی در کشور خودمان هم یک علم فطري جاري نداریم  کند یک قوم را از فقر نجات دهد. ما یک امت تالش می

هفته پیش در بلوچستان چند نفر به  3کنیم. همین  اي داریم و هیچ کاري برایش نمی هاي قبیله به خاطر همین آسیب

و  دارد ند دست برنمیخاطر دعواهاي خانوادگی کشته شدند زیرا مبناي فکري این است که تا یک تعدادي را نکش

 !که یکی دیگر را بکش تا تمام کنیمتا به تفاهم برسند و بگویند  ..کشند و میکشند  می

که قیام فطري » ین حنیفادلقم وجهک لأ«م مفهوم یخواه اي ایجاد کند. می علم فطري ما هنوز نتوانسته امنیت منطقه

 ضد فطرت است.  ،ساله 60ساله با یک مرد  14ازدواج یک دختر  مثال م.یاست را بگوی

شبیه  ،کند کند و یک بسیج عمومی برگزار می هاي اجتماعی را به صورت هشدار عمومی بیان می علم فطري آسیب

اي که همه  بند است. بندهاي ساده 20یک پروتکل با  .اید به سمت احیاي علم فطري برویمیک اردوي جهادي. ما ب

 ست.شدنی ا شدن است. اجرایی و اقامه اقامهمنظور  مااها را قبول دارند  عالم آن

 خوریم، متاسفانه دین در ما نظام تولید نکرده است: دین اگر نباشد دو ضربه می

روایت  70اي درنگ، یعنی  شود مثل کتاب لحظه مفاد علم فطري به صورت امري بدیهی ظاهر می )1

 شود. السالم) پایه می امیرالمومنین(علیه

بدترین محل آسیب در کشور همین شهر تهران است. کلکسیون همه آسیب ها در تهران است. الزم نیست که  

رسد بهترین جا  جا شروع کنیم. به نظر می کاري براي شهرهاي دیگر داشته باشیم. بهتر است از بیوت و مدارس همین

خورید در صورتی  ها را می ظاهر تهرانی هایش کمپلکس است. شما گول براي عملیات همین تهران است زیرا آسیب

خواهم بگویم که شرایط مقابله، شرایط  آسیب است، فرقی ندارد. می ،ها کم است. آسیب شان از روستاییکه فهم

در اجرا راحت نیست، علماي دین  ماافراگیري علم فطري است، زیرا راحت است و همه مفادش را همه قبول دارند 

 گان دینی باید بیایند و به اقامه بپردازند.و اندیشمندان دینی و نخب

ها کجاست؟  این مااداند.  هیچ انسانی در این دنیا پرخاشگري، اختالف خانوادگی، حتک حرمت و... را سزاوار نمی

شد. چه  گلستان می ،گذاشتیم مان دست می کنیم، یعنی اگر تنها روي علم فطري مان عمل می چقدر ما به علم فطري

 !ز ظلم و بیداد خوشش بیاید؟کسی است که ا
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 ».ینقم وجهک للدأ«نه و تزریق حکمت و مهارت دارد. کند و اعمال مداخله جویا دین مداخله می

 اند پس سزاوار نیست که کسی آلوده شود. ش این است که چون همه از خدایند، همه پاكااصل

گوییم ربا حرام است،  د. مثل ما که میزن و تبصره می کندیمنویسد و از پروتکل استنساخ  شیطان یک پروتکل می

 سازیم. مقابله به مثل دفاع است و فطرت ثانویه می مااگوییم ظلم حرام است  زنیم و دیگر حرام نیست. می تبصره می

برد که اجرا را منطبق بر  اجرا می ه سمتب آن را دوم .موم است ولی این دفاع از خود استدرست است که ظلم مذ

  کند. اش می هواهاي نفسانی

 رسید؟ در فطرت. می  علمدین کجا بهشود که فطرت وارد می شود.  کند، دین در جایی وارد می دو کار می» دین«

ها را به علم فطري داللت بدهد و  غ باید مفاد علم فطري را بشناسد و آنخیلی مهم است. یعنی مبلّ» ینغمبلّ«این براي 

فهمند، کافی است علم فطري را بدانید و  خوبی را می دهاتی که برویلسان عربی مبین است. در هر د ،علم فطري

 غ هستید. باید علم فطري را بلد باشید.وقت هر جا باشید مبلّ آن

کند یعنی اگر بگوید که با پسر و دخترم مشکل داریم مثل  هاي دیگران، خوب و بد برایشان مطرح می براساس آموزه

هایی که  گوید. یکی از مشاوره لکه خوب و بدهاي سطح خودش را میکند ب شناس تهرانی صحبت نمی یک روان

 10دقیقه  5در عرض  !تر بود کرده اي، تحصیل تحصیلکردهداشتیم در زابل جالب بود. با اینکه در روستا بود از هر 

ایجاد  راهکار خودش را بیان کرد. بچه اولش را فکر کرده بود که بیش فعال است و جلویش را گرفته بود و مشکل

 گرفته است.  اش فهمید که نباید جلوي او را می شده بود و براي بچه بعدي

فعال است در عین توازن  اي بیش فعال است که؛ بیش بودن خوب است، بچه فعال گزاره فطري این است که بیش

ها باید در  یعنی ایناش باید به تناسب توازن سایر قوایش برسد.  فعالی فعال است، بیش قواي دیگرش. بچه اي که بیش

 ادبیات آن فرد گفته شود.

هاي خودش بگوییم که عصبی نشود و  ها و یکی در اجرا مهم است. در اجرا باید مثل حرف یکی در گزاره

 خودکنترل باشد.
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 شکوفاکننده فطرت است.  ،دین اینکه خالصه

شوند! پاوه شهري است کوهستانی و اغلب اهل  هرها این است که همه دارند تهرانی مییکی از مشکالت اصلی ش

تر  زیباتر و عریض مااهایشان مثل ماسوله  اند. خانه فهیم و باهوش .ري از ما شیعیان دارندهاي بهت دماند و خیلی آ تسنن

طبقات زدند. به رئیس آموزش جایی از کوه را  یک که مان به مسکن مهرها خورد باره چشم جا یک است. در آن

دار و جمع و جور است.  ها به شما ضربه وارد نکرده است؟ گفتند: بله. ذهنشان روي خانه حیاط م اینیپرورش گفت

خواهند اسکان دهند در  جمعیت را می !اند؟ اند. این عقل را از کجا آورده زده آپارتمان حلمهمان اند در  بعد آمده

 مدرسه و مسجد هم ندارند. کهماند بن قوم؟! ازاي از دست دادن فرهنگ ای

را اعمال  ايسازي یک قوم و قبیله است. بماند که در این تهران هر گونه معماري مسکن عامل اصلی در فرهنگ

 .اند کرده

ایم  یدا نکردهاش به خاطر عزلت ما بوده است. علم پ هاي قرآنی در جامعه بوده است. همه دلیلش کمبود حضور انسان

همه  ،شناسی، علم نشد شناسی نیامد قرآن بخواند، علوم اجتماعی و روان که رو بیاییم. رشته علوم اجتماعی و روان

 خودمان است.، سر تقصیرات ما هم بگذرد. قصد ما خدا از ،. قصد ما عیب گرفتن نیستدصنعت شدن

 لوح انسان است.  ،، عقل استاي انسان ع متن گزارهفطرت شبیه عقل است. در واق

مردم براي  .ریم در هر اقلیمی یک تعریفی داردها باید در بیت حفظ شود، ح احکام فطرت اولیه که درآمد مثال حریم

 شود حریم یک شهر را شکست و این یعنی آن شهر شکسته شد. حریم یک تعریف دارند، خیلی راحت می

گذاري کرد. وقتی در یک شهر حاصلخیز  باید سرمایه» کلأ«روي  پسسو » لباس«تبه و بعد در اولین مر» معماري«

 !ن شهر استعین شکست ،دفست فود بخوری

 هاي قبل است. هایی که در اینجا راجع به دین آمده است بسیار شبیه فصل روایت
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 2عزّ ال یؤیده دین مذلّۀ.  کلّ

  معادهأَفْسد   أَفْسد دینَه  منْ

 3 لَا نَجاةَ لَه  لَه  لَا دینَ  منْ

 السالم) است. این روایات همه از امیرالمومنین(علیه

  4السعادة استقامۀ الدین  أفضل

 در ابتدا آمدیم رابطه علم و دین را مطرح کردیم، از دین فطرت را گرفته، فطرت را به علم تبدیل کردیم.

 چرا دین علم است؟ چرا علم دین است؟ 

 ها دوئیت نداریم.  گوییم علم خود علم است. بین این گوییم که دین با علم ارتباط دارد، بلکه می نمی

اي به خدا و هیچ  اي بگوییم که هیچ اشاره را به گونه» خیرگزینی«هفته پیش سفري به شیراز داشتیم، به نظرم آمد 
هاي فطري توضیح دادیم، گفتیم رشد عبارت است تولد توان، تقویت توان  در آن نباشد. آن را تنها با مولفه پیغمبري

ایدئولوژي با کرد من فردي دینی باشم، گفت که شما  و متوازن بودن توان. یک فردي از آن جایی که فکر می
اید،  بود که شما مملکت را خراب کردهاید جلو و علت نقص ما در فرهنگ و اقتصاد همین است، منظورش این  آمده

از این متن  یایدئولوژیک ولفهمگفتیم که شما یک  .!اید. تر کرده تو همه اوضاع را بدتر و خراباز تو و بزرگتر 
تمام و خالص  ؟!وان، و این کدامش ایدئولوژیک استگویم تولد توان، تقویت توان و متوازن بودن ت دربیاور. من می

 ها تنها احکام دینی است. ند غیر فطرت بداند. دین براي آنتوا نمی ماادینی است 

روید شیعه و سنی هستند، باید فطري پیش بروید. خاصیت علم فطري همین است، در عین اینکه  جایی که می
 تواند بکند. فهمد که دینی است و باید خوب شود؛ ولی هیچ کاري نمی می

 508غرر الحکم و درر الکلم، ص: . 2

 438الحکم و المواعظ (للیثی)، ص:  عیون . 3

 186غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 4
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. لسانش عربی مبین است یعنی ساحتش فطري است. سوره فطرت علمی است درونی، همه قرآن علمش فطري است
تواند آن مطلب را رد کند.  مبارکه ناس را باید فطري بگویید. باید عربی مبین بگویید. هر مسیحی، شیعه یا سنی نمی

جا نداشته  کاري به آن .کند شش باشد برایت فتنه ایجاد می! اگر ریگی به کفتواند بگوید که دینی حرف زدي نمی
 . یدکند که چه مطلبی را گفت فرقی نمیاگر کسی اهل باشد برایش  مااباشید 

السالم) را ببرید، باید فطرت را ببرید. اگر کسی  ع را جایی ببرید، باید علم امیرالمومنین(علیهالزم نیست که تشی
توانید  باه است. شما میاشت ،السالم) ترویج دهد السالم) و امام حسین(علیه ع را به شکل امام حسن(علیهبخواهد تشی

زنیم. بیشترین  زنیم و تنها از فطرت حرف می فرستیم و حرفی از قرآن هم نمی غ به خارج کشور میادعا کنید، که مبلّ
 غین در جهان از مسیحیت است.مبلّ

وجهی است. اگر شریعت را حذف  3آید. یک منشور  بین فطرت و دین رابطه دو سویه وجود دارد و علم هم می
در جایی که حالت مدیریت دارد.  مااکنیم  شود. بنابراین ما شریعت را هم وارد می ها گسست ایجاد می بین این ،کنید

 کند. ها فراهم می فطرت یک بستر را بین انسان

 .ان، به دنبال بندهاي فطري بگردیدهایت شاءاهللا که بتوانیم بحث را به خوبی پیگیري کنیم. در بین افکار و صحبت ان
 این علمی است که در همه عالم فراگیر است.  .بیاندازیداي درنگ  لحظهکتاب هم به نگاهی 

 

 

ص�وات (�ج)����ل � ��ج امام زمان
س  

۱٥ 
 


