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بحث ما پیرامون موضوع علم بود و از کتاب علم صحبت کردیم. امروز بحث علم را به اتمام  گذشتهجلسه 

رسانیم و موضوع یقین را مطرح خواهیم کرد. اصل این بحث، دینی بودن ماهیت علم است. حاال باید ثابت کنیم  می

 تواند دینی نباشد.  می. در صورتی که اگر علم، علم باشد نخیرکه علوم مختلف به دین ارتباط دارند یا 

بعد از آن رسیدیم به بحث رابطه دین و علم. رابطه بین دین و فطرت سرمنشأ همه اتفاقات زندگی انسان شد. شکل 

دهی به این وضعیت است. یکی از   اولیه فطرت، علم است. جنس فطرت، علم است. دین، ساختار و نظام جهت

الیه این ساختار است. فطرت علمی درونی و غیرقابل تبدیل در ذات هر  معناهاي دین، جزا و پاداش است، یعنی منتهی

گیرد بر پایه بدیهیات است. بدیهیات یعنی موضوعاتی که نوع انسان به  موجودي است. علمی که در فطرت شکل می

 آن آگاهی دارد. 

رود  هایی که انتظار می ه علمگردد ب در مبحث یقین با این مطالب خیلی کار داریم، به این دلیل که جنس یقین برمی

یابد در حکم دین  رود که بدیهی باشند. علمی که از ناحیه فطرت بروز می بدیهی باشند. از احکامشان، این انتظار می

توان در رابطه فطرت و دین جستجو کرد. ماهیت علم همان دین است. زیرا غیر از  است. رابطه علم و دین را می

  التزام چیز دیگري نیست.

کند و  کند زمینه کشف هست و نیست و باید و نباید را براي انسان فراهم می شریعت که بایدها و نبایدها را بیان می

آید تا هیچ  کننده علم دینی و دین فطري هستند. شریعت می دهد. شرایع احیاء اش سوق می انسان را به دین فطري

 ین فطري جاري نباشد. علمی جداي از دین معنا پیدا نکند و هیچ دینی جز د
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پس سه کلمه فطرت، دین و شریعت به اتصال به خدا اشاره دارد. هر سه در یک وجه مشترك هستند به نام علم. 

دهندگی دین در سرشتی است که در نهاد همه هستی و زندگی انسان وجود دارد و بواسطه آن سرشت ساختار  اتصال

دهندگی فطرت در  دهد. وجه اتصال مت رب العالمین سیر میو چارچوب هدایت شکل گرفته و موجود را به س

 ویژه انسان با فاطر خودش است. ه سرشت هماهنگ موجودات ب

کنند.  هر کدام از وجهی این کار را میکنند که البته  امعه را به خداوند متصل میدین، فطرت و شریعت انسان و ج

کند. نظام مه هستی هماهنگ میه کند. دین انسان را با مییزي جزئی ر شریعت احکام قابل انتقال دارد و برنامه

شود. اگر  (هل جزاء االحسان اال االحسان) در ساختار دین تعریف میکند. بین انسان و هستی ایجاد می یکپارچه

هستی خیرخواه اوست. شریعت احکام را بیان  ،کند. اگر کسی خیرخواه باشد عالَم به او خوبی می ،کسی خوبی کند

 شریعت تفصیل دارد.  اماکند  کند . دین قواعد را بیان می می

شود که مثل خدا عمل  اي می تواند خدایی فکر کند و از الهام بهره ببرد. جنس آن به گونهفطرت یعنی انسان می

ان با فاطر ارتباط برقرار دهد. فطرت جهتی است که انس شود. صفات خدا را جلوه می للعالمین می کند و رحمۀ می

 کند. می

راستایی با فاطر به نحوي که فطرت از  اب خدایی است که اجازه داده است انسان با او همسو بشود. توبه یعنی همتو

 دهد.  کند و صفات خدا را نشان می آن نور و ضیاء تولید می

، احکام یمشود. هر چه از شریعت به دین و فطرت برو هر چه از فطرت به دین و شریعت برویم، تفصیل بیشتر می

 ها علم است.  جنس هر سه آنشود اما  بیشتر می

 گري هر مخلوقی است.  با ثناگویی است، حمدگویی است. نماز در دین عبادت با فاطرش هر موجودياتصال 

 اند. ما سه دسته روایت داشتیم.  برخی روایات علم را فقط علم دینی تعریف کرده

 منظر حیات بخشی مطرح کرده است. از یک دسته فضیلت علم را  •

 یک دسته علم را به قدرت ربط داده است.  •

 یک دسته هم به علم ربط داده است.  •
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. اگر عمل ما در گیرد لم ما در کدام دسته قرار میکنند ما باید ببینیم ع بندي ارائه می دسته 4السالم)  وقتی امام(علیه

 نداریم. اي از علم  یعنی ما بهره ،اي نباشد هیچ دسته

کُلَّه فی أَربعٍ أَولُها أَنْ تَعرِف ربک و الثَّانی أَنْ تَعرِف ما صنَع بِک و   النَّاسِ  علْم  وجدت  سمعت أَبا عبد اللَّه ع یقُولُ
ا یم رِفأَنْ تَع الرَّابِع و نْکم ادا أَرم رِفثُ أَنْ تَعالثَّال.کیننْ دم ک1 خْرِج 

خواهد.  ات چیست. یا بدانی خدا از تو چه می بشناسی پروردگارت را و بدانی با تو چه کرده است و ساختار وجودي

 کند .  یا بدانی چه چیزي تو را از دین خارج می

 ،م که یاد بگیریممهم است. از روایات علم یکی را ه ،شناخت دین و این که چه چیزي تو را از دین خارج می کند

 کافی است. 

 السالم) روي منبر این خطبه را فرمودند.  گوید امام(علیه راوي می

تُمملإِذَا ع ا النَّاسهرِ أَینْبلَى الْمع بِه خَطَب ی کَلَامٍ لَهینَ ع فنؤْمیرُ الْمقَالَ أَم  تُمملا علُوا بِممونَ  فَاعتَدتَه لَّکُملَع  مالإِنَّ الْع
عنْ جهله بلْ قَد رأَیت أَنَّ الْحجۀَ علَیه أَعظَم و الْحسرَةَ أَدوم علَى هذَا   الْعاملَ بِغَیرِه کَالْجاهلِ الْحائرِ الَّذي لَا یستَفیقُ

محصول)  لَا تَرْتَابوا فَتَشُکُّوا و لَا  جاهلِ الْمتَحیرِ فی جهله و کلَاهما حائرٌ بائرٌ(بیالْعالمِ الْمنْسلخِ منْ علْمه منْها علَى هذَا الْ
إِنَّ م رُوا وقِّ فَتَخْسی الْحنُوا فهلَا تُد نُوا وهفَتُد کُمأَنْفُسوا للَا تُرَخِّص قِّ أَنْ تَتَشُکُّوا فَتَکْفُرُوا وأَنْ لَا نَ الْح قْهنَ الْفم وا وفَقَّه

 یأْمنْ و یستَبشرْ و منْ یعصِ اللَّه و إِنَّ أَنْصحکُم لنَفْسه أَطْوعکُم لرَبه و أَغَشَّکُم لنَفْسه أَعصاکُم لرَبه و منْ یطعِ اللَّه تَغْتَرُّوا
.منْدی و بخ2ی  

. انسان شد خواهیم آید پیدا کردیم خالف علم عمل نکنیم که در این صورت مثل جاهلی که به هوش نمیوقتی علم 
اند. تفاوتشان این است  خاصیت محصول و بی هستند. یعنی بی» حائرٌ بائرٌ«هر دو  ،عمل چه جاهل باشد و چه عالم بی

استفاده این روایت را براي بحث یقین باید حجت بر او تمام است و حسرتش بیشتر است.  ،که آن کسی که علم دارد
 کنیم. 

 50؛ ص 1 اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  1

 45؛ ص 1 اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  2
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 »شود.  یقین از او سلب می ،یعنی بددل نشدن. اگر انسان بددل شود »ترتابوا 
 شود.  یقین مقابل شک است. شک هم موجب کفر می 
 شوید.  هایتان را رها نکنید که خسران زده می نفس 
  .فقه یعنی علمی که باعث بشود انسان فریب نخورد 
 شود.  که خودش را بیشتر دوست دارد، اطاعتش از خدا بیشتر می کسی 
 کند.  کسی که با خودش غل و غش دارد، عصیان می 
 دهد.  ماهیت تفکر قدرتی است که انسان را به علم دینی و فطرت الهی ارتباط می 

کس تفکر رسد. هر میکس تفکر کند به حیات  یم. دالیلش هم بیان شده است. هرفکر را با علم و دین مرتبط کردت
شود. نسبت عبد و فکر با علمی که مرتبط  مسائل و مسیر برایش باز می ،رسد. هرکس که تفکر کند کند به قدرت می

 شود.  متصل می ،به دین است

بندي مطالب مباحث قبل است. نور در قرآن کلمه عجیبی  آخرین مبحث بحث علم و نور است. علم و نور جمع
غایی انسان معرفی شده است. نور داراي مراتب نیست. بلکه ظلمت داراي مراتب است. اگر  است. به عنوان مقصد

. انسان است نخواهد داشتمراتب پس  ،کند. علم اگر نور شد یکی از این مطالب را بفهمد برایش کفایت میانسان 
 که مراتب دارد. بهره انسان از نور و علم مراتب دارد. 

گزاره درباره نور است. اگر کسی بخواهد راجع به توحید کار کند، نزدیکترین کلمه به این موضوع نور  50حدودا 
 است. (اهللا نور السماوات و االرض) 

نور است. مفهوم نور با آنچه از تعریف علم بدست آمد،  ،اولین چیزي که بصورت ایجابی به خدا نزدیک است
ر قرآن با علم انطباق دارد. این همان روایت (العلم نور یغضفه اهللا فی قلب من یشاء) هاي نور د منطبق است. ویژگی

 است. 

تر است. در منطقه ثبوت علم است. در منطقه ابراز و وجود نور است. از  مفهوم نور براي انسان از مفهوم علم قابل فهم
اتب رویت انسان وجود دارد و از بین نرفته هاي مختلف دارد. در قیامت مر ثبوت تا ابراز یک مفهوم است که واژه

 است. 

 خالقش خداست.  ،: اگر  آسمانی وجود دارد»اهللا نور السماوات و االرض«
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تر است. (المعرفه نور القلب). ما از ابتدا ، نور قابل فهمنور مثل علم است. در مفهوم هر دو شبیه هستند. در بروز
توانیم بررسی  لی چنین کاري نکردیم. اول به خاطر این که سند روایت را نمیتوانستیم از روایت این را بفهمیم. و می

کنیم. یعنی علمش را نداریم. دوم بخاطر این که اگر بخواهیم با سند از روایات استفاده کنیم باید اکثر روایات را 
کنیم و بعد روایت  میآرشیو کنیم. چون اکثر روایات سندشان ضعیف است. پس ما از متن قرآن مطالب را استخراج 

 آوریم.  را هم در کنارش می

مطرح شده است. به این معنا که روایاتی که محتوایی شبیه هم دارند را در یک » خانواده روایت«اخیرا بحثی به نام 
روایت سند درست داشته باشند. همین کافی است تا همه  2 ،دهند. ممکن از از یک خانواده روایت خانواده قرار می

 یات این خانواده قابل قبول شوند. روا

علم  ،حاصل نشد ینورانیتاو با علم براي  بوده است اما اگراگر انسان با علمش در زندگی نور بدست آورد که علم 
 نبوده است. 

مالثَلَاثَۀٌ فَع النَّاس  یانبکُ  ر اعأَتْب اععر جمه اةٍ وبِیلِ نَجلَى سع لِّمتَعم یئُوا بِنُورِ وتَضسی کُلِّ رِیحٍ لَم عیلُونَ ممقٍ یلِّ نَاع
 3 . الْعلْمِ و لَم یلْجئُوا إِلَى رکْنٍ وثیق

السالم) و  . مربوط به معصومین(علیهماستبه الهام الهی وصل  است،ی که به روح القدس وصل عالم ربانی یعنی کس
استوار نیستند یعنی » همج رعاع«خداست.  ءو جوارحش همان اعضا ءکند. اعضا میشبه معصومین است. کار ربوبیتی 

به گاه محکم داشته باشند. عالم ربانی الزم نیست روایت بخواند،  توانند تکیه و جو زده هستند. نور علم ندارند و نمی
ء رموزات هستی است و خیلی اند. نور جز کند. ماهیت نور را دانشمندان فیزیک هنوز کشف نکرده روایت عمل می
 شبیه آب است. 

  4.» العقل  لحلم نور جوهرها«

اش و  علم حقیقت نور و نور نمود بیرونی یا کارکرد حقیقی علم است. نور همان علم است به اعتبار هدایت بخشی
بیان جوهره و  اش. نور بیان عظمت و عزتی است که در علم وجود دارد. علم علم همان نور است به اعتبار روشنگري

 حقیقت نور است. 
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همان علم است. ضاللت یعنی فقدان علم. (اهدنا الصراط المستقیم) یعنی هدایت  هر جایی که در قرآن هدایت آمده،
 گیرد.  قرار می ،و نوري که مرا به مقصد برساند. (الریب فیه هدي للمتقین) نور در کسی که تقوا دارد

السالم) همه  بینی که ائمه(علیهم خوانی می اي می وقتی روایات را شبکه عجیب است.روایات براي بنده خیلی جالب و 
 اند. جنس هدایت علم است.  چیز را به هم ربط داده

 5. خْرَه و زاده] الْإِیمانَ عدةَ معاده و التَّقْوى ذُ و خَالَف دواعی الْهوى و جعلَ [جمل  فَاز منِ استَصبح بِنُورِ الْهدى

 شود.  هر کس طلب راه راست کند از کسی که منحرف است گمراه می 

  6واضحِ الْمسالک سلَک سبلَ الْمهالک .  عنْ  عدلَ  منْ

   7ی حیرَةِ الْمضیقِ.وقَع ف  منْ زلَّ عنْ محجۀِ الطَّرِیقِ

 8ى یغْلب شَکُّه یقینَه. الْمرْء حتَّ  یضلَ  لَنْ

کند. نبودن یقین فرد را  ند که او را تا مرز عصمت حفظ میا السالم) قائل به مدلی از تفکر براي انسان بیت(علیهم اهل
 آورد.  عصمت مینیز کشد و بودنش  به ضاللت می

 تبیین وجود دارد.  40 نزدیک بهسازي خیر  در کتاب نظام

 واضحاي  کند. وقتی بیانی در فرد، به اندازه کند و تمایز ایجاد می ها را باز می بیان، همان چیزي است که انسان گره
جا همراستایی پیدا کرده است. البته در این موضوع  شود. علم و ذکر در این بینه می ،که اتمام حجت کند شود

 اختالف است.
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 ساعت دوم

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

از هر مسیري که اخذ  .گونه است که علم باید بتواند تبدیل به ذکر شود بندي کنیم، این اگر بخواهیم بحث را جمع

 شود باید به ذکر تبدیل شود. این یعنی چه؟ شود و هر مقداري که دریافت می شود، از هر مسیري که دریافت می می

به خداوند احساس قرب کند. روایاتی از این دست آمده کند. یعنی انسان نسبت تر نزدیکخدا  بهیعنی انسان را 

ها و  ما نسبت به توانمندي آید. علم باید به هوشیاري براي ذکر هم می شودگفته میهایی که براي علم  است. همه آن

آورد. شرح صدر دهد یعنی پذیرش بیشتري براي دیگران داشته باشد.  کمک کند. علم شرح صدر میهایمان  آسیب

 خلقش تنگ شود بلکه باید واسع الحال باشد. مجلسی مجلسِ علم است که شرح صدر براي ما ایجاد کند. نباید

 هایش آگاه کند.  بایستی علم شرح صدر بیاورد و انسان را نسبت به توانمندي  9»الصدر  لذّکر یشرحا«

 یک مرتبه علم داریم که علم قرآن است که خودش ذکر است.

تري از بصیرت دارد. بصیرت یعنی مشاهده درست یک حقیقت. ولی هوشیاري یعنی فرد  وسیعهوشیاري یک مفهوم 

هوشیار است، انعکاس و فعالیتش زیاد است.  گویند این بچه بسیار اید می به غیب و الهامات الهی متصل است. دیده

او در انسان است که  ار خوبي بسیماند. هوشیاري امر میخبر  ز خیر بیااز مواقف  در بسیاريکسی که غفلت دارد 

 :گوید گویند به تو تهمت زدند، می مثال وقتی می کند. نسبت به خدا هوشیار و نسبت به غیر خدا ناهوشیار میرا 

 نسبت به خدا هوشیار است.. امازدن یعنی چه؟! و نسبت به آبرو ریختن گیج است  تهمت

است که چه کسی شود. برایش مهم  تر می غافل ،شودقدر هوشیاري انسان نسبت به روابطش با مردم بیشتر هر چ

آید. نزد مردم حضور  خوشش میشود، از مدح و تشویق  کنند شاد می وقتی مدحش را می برایش چه گفته است.

گوید که مردم غیبتم را  می ،خدا هست.نزد خدا حاضر نیست. نزد خدا حاضربودن یعنی هر جایی که هست  اما دارد
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مقدار که نسبت به یعنی هر  گونه نیستم! .. باشد.. اما من که ایناند ! مثال به من فالن نسبت را دادهاند یعنی چه؟ کرده

 است. ناهوشیارنسبت به مردم خدا هوشیار است، 

دهد. بالفاصله به او الهام شده است.  کافی است که فقیري وارد مسجد شود، انعکاس دارد و انگشترش را به او می

 اس است.سریع االنعکفردي 

شود  آید و این طرف می کند. اگر ذکر نباشد غفلت می ها را متمایز می ذکر و هوشیاري عطیه الهی است که انسان

مصیبت باالیی است و اگر علم را در  ،زند. ثبات حال ندارد. فقدان ذکر حساس، زودرنج، افسرده. سریع غمبرك می

برد.  براي مردم می ،اش را براي خدا ببرد به جاي اینکه گیجیشود.  مسیر ذکر به دست نیاوریم به غفلت تبدیل می

 در واقع نزد خدا هوشیار است. ردم عجیب است که او چقدر گیج است امابراي م

هاي نورانی باالخص با  با نور و واژه ط دارد. صراط مستقیم در قرآن نوعاعلم با صراط مستقیم، خشیت و قرائت ارتبا

با شرح  به خصوصکند و راهی است که روشن است و  جهتی که انسان قوام پیدا می هدایت آمده است. یعنی یک

 صدر آمده است.

 بندي: جمع

 ظهور رحیمیت یعنی خروج از ظلمات به نور.

دهد که  دهد. به او خشیت می او را در صراط مستقیم قرار می کند. می است که انسان را هدایت میعلم نوري، عل

 کنیم.  هایش را در ادامه بیان می ویژگی

 خواهد بفهمد: حرف این است که اگر کسی می

 علم به دست آورده؟  )1

 نافع بوده؟  )2

 شود؟ منجر به هدایتش می  )3

 یعنی علِم نوري نبوده است. ،علم اگر به درد نخورده است
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شود، نشانه نزدیکی به خدا جانشینی در صفات  با هدایت قرین است و به خدا نزدیک میعلم نوري دائم  )1

(اشد المعاقبین فی  .شود تر می شود. انسان خشن تر می تر، رزاق تر، مهربان خداست یعنی مثال انسان بخشنده

شود. ذاکرتر، هوشیارتر و  تر می تر (فعال لما یرید)، با اراده تر، فعال موضع النکال و النقمه) مجاهدتر و انقالبی

 شهیدتر است.

گویی در حال و هواي خدا در حال تنفس است.  ،همراه با ذکر و یاد خداست و هر لحظه مشغول علم است )2

 شود. حواسش پرت نمی

شود. این علومی که  تر می اخالق یابد، خوش اخالق فردي و اجتماعی اش ارتقا می ،شود تر می هر قدر فرد عالم )3

-آورده میپس چه به دست  ،تر نمی شود که اخالقی ايکند، مهندس و دکتري ریم و ما را اخالقی تر نمیما دا

کنیم؟ خدا کند ما درست شویم، ذکر نور  شویم پس چه می تر نمی اخالق خوانیم و خوش ما که قرآن می شود؟

-نور روابطش بیشتر می، کسی که ذکرش بیشتر شود ود که ذکر زیاد شود و نور کم شود!ش پس نمی ،است

 شود. میینهم) شود، (اشدا علی الکفار رحماء ب

 علم نیست. اسم آن ،علمی که به هدایت منجر نشوداساسا 

اهند مالئکه بپرسند خو می اند و که االن تو را در قبر گذاشتهفکر کن  هی این سوال برایم مطرح بوده است؛گا

ها را نوشتم.  اینکنیم. خواهیم حساب رسی  مان می حاال قبل از حسابرسیچه نخواندي و ما  که چه خواندي و

 علم است یا نه؟ایم ها که کسب کردهاینحداقل خودم حساب و کتاب کردم که 

 4توانید تحمل کنید؟ یک ترم، یک سال،  یابد، یعنی آیا بقیه را می فرد وسعت صدر می ،با افزایش علم نوري )4

 اي، باید کاري کرد.الحال نشده ي شما گذاشت؟ اگر واسعروسال کالس شما چه تاثیري 

و به سختی از بین شدنی نیست  آید، به همین دلیل زایل علم نوري با حس و صورت ظاهري به دست نمی )5

گیرد. در خواب هم  می ياینکه من این نکته را در فالن کتاب خواندم نیست. در قلب جا رود. از جنس نمی

صوتش از مالئکه  اماخواند  با اینکه کتاب می اب دهم. گوشش به جاي دیگري است.جو به سوال توانم می

 شود. است. در دلش ثبت می

کند. اگر کسی در علمی  قدرت ابداع پیدا می ، فردکند و به میزان اتصال به وحی فرد را به الهام متصل می )6

قدرت ابداع نداشت یعنی علمش نوري نیست. یعنی مثال بتواند علمش را این طرف و آن طرف کند. مثال یک 
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تواند به جواب سوال  آید مشاوره، سوالش در هیچ کتابی نیست، ولی با این طرف و آن طرف کردن می نفر می

 برسد.

ها همراه باشد نامش علم است وگرنه  گذاریم، اگر با این برچسب گیرید را را علم نمی چه که شما یاد می مطلق آننام 

را با  خودمتا. یعنی  3رسید و االن  می من قبال یک ابداع به ذهن منها تدریج قائل هستیم مثال  علم نیست و براي این

گوییم که دانشگاه نروید،  ، نمی»متعلم علی سبیل نجاح«م یا نیست »عالم ربانی«کنم. من که  خودم مقایسه می

 د و در مسیر ابداع باشید.یگویید از همان اول ابداع داشته باشید، بلکه برو نمی

بگذارید افراد  بنده خوب نیست.از نظر  خیراگر این ابعاد را با رشد و سن رشد پیش ببریم بهتر نیست؟  سوال:

کند. اینکه کسی در حال پیشرفت است، م است و نواقص گذشته را جبران میرحی د توابهمینطور باال بروند. خداون

ماند. علم خاصیت ترمیمی  هاي شما نمی رسد و این در ارزیابی به یک مرتبه به یک (لیله القدر خیر من الف شهر) می

 عجیبی دارد. هیچ چیزي در این عالم بهتر از علم نیست.

 آنکافی است که  اماکند.  ا درست میعلم نور است و همه چیز ر

 یابد. تقوا و خشیت با عمل نوري افزایش می )7

کند.  با دیگري مقایسه نمی را کند. کسی خودش ش آماده میاانسان را براي دست یافتن به استعدادهاي خاص )8

ی استعداد خاص همان معناي فضل است. البته برخی همه استعدادهاي خاص را دارند که این خودش یعن

 جا داري) استعداد خاص (آنکه خوبان همه دارند تو یک

تفاوتی نسبت  کند. بی تر می رسانی در جامعه آماده هاي اجتماعی و فضل علم نوري انسان را براي اخذ مسئولیت )9

رجال ال تلهیمم تجارت و ال بیع عن «در ذیل السالم) (علیهبه دیگران در شأن علم نوري نیست، حضرت امیر

 خوانیم.  فقط همین قسمت آخرش را میما االن . اند که آن را بخوانید روایتی آورده» ذکر اهللا

» هتلَاوت نْدع ع نْ کَلَامٍ لَهم  کْرِ اللَّهنْ ذع عیال ب ةٌ وجارت 10 رِجالٌ ال تُلْهِیهِم فَلَم ......  مونَ  تَشْغَلْهقْطَعی نْهع عیلَا ب ةٌ وارجت  بِه

سرُونَ بِالْقأْمی ینَ ولاعِ الْغَافمی أَسف ارِمِ اللَّهحنْ ماجِرِ عفُونَ بِالزَّوتهی اةِ ویالْح امأَی نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی و رُونَ بِهأْتَمی و ط

ا إِلَى الْآخنْیوا الدا قَطَعفَکَأَنَّم نْهنَ عوتَنَاهی طُولِ یخِ فرْزلِ الْبأَه وبوا غُیا اطَّلَعفَکَأَنَّم کذَل اءرا ووا مدا فَشَاهیهف مه رَةِ و

لَا یرَى النَّاس و یسمعونَ  هم یرَونَ ماالْإِقَامۀِ فیه و حقَّقَت الْقیامۀُ علَیهِم عداتها فَکَشَفُوا غطَاء ذَلک لأَهلِ الدنْیا حتَّى کَأَنَّ
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 قَد ةِ وودشْهالْم هِمسالجم ةِ وودمحالْم هِمقَاوِمی مف کقْلعل مثَّلْتَهم ونَ فَلَوعمسا لَا یفَرَغُوا م و هِمالماوِینَ أَعونَشَرُوا د

یرَةٍ وغلَى کُلِّ صع هِمۀِ أَنْفُسباسحمل  مارِهزقَلَ أَولُوا ثمح ا ویها فَفَرَّطُوا فنْهوا عنُه ا ونْهرُوا عا فَقَصرُوا بِهکَبِیرَةٍ أُم

مٍ و اعترَاف لَرَأَیت أَعلَام مقَامِ نَد ظُهورهم فَضَعفُوا عنِ الاستقْلَالِ بِها فَنَشَجوا نَشیجاً و تَجاوبوا نَحیباً یعجونَ إِلَى ربهِم منْ

ابوأَب ملَه تحفُت ینَۀُ وکالس هِملَیع نَزَلَت کَۀُ ولَائالْم بِهِم فَّتح ى قَدجد ابِیحصم ى وده  دقَاعم ملَه تدأُع و اءمالس

م فیه فَرَضی سعیهم و حمد مقَامهم یتَنَسمونَ بِدعائه روح التَّجاوزِ رهائنُ فَاقَۀٍ إِلَى الْکَرَامات فی مقَامٍ اطَّلَع اللَّه علَیهِ

ى اللَّه منْهم ید قَارِعۀٌ بِها بۀٍ إِلَفَضْله و أُسارى ذلَّۀٍ لعظَمته جرَح طُولُ الْأَسى قُلُوبهم و طُولُ الْبکَاء عیونَهم لکُلِّ بابِ رغْ

 غَیرَها منَ الْأَنْفُسِ لَها حسیب یسأَلُونَ منْ لَا تَضیقُ لَدیه الْمنَادح و لَا یخیب علَیه الرَّاغبونَ فَحاسب نَفْسک لنَفْسک فَإِنَّ

 11» غَیرُك

ها جاي  اند. هیچ تجارت و خرید و فروشی براي آن ا به جاي دنیا پذیرفتهذکر خدا اهلی دارد که همانا ذکر خدا ر

 گیرد. ذکر را نمی

تواند  آدم همیشه دو کار می گوید که این کند. می ها را از ذکر خارج نمی بیع و تجارت آنها وقتی ذکر را دارند،  این

 دیگران است که این همزمان است.ا دهد و یک کار ارتباط ب یک کار ثابت ذکر است که انجام می بکند؛

چه برسد به آن زمان که بیع و  ،میشو م از خدا غافل مییکن مطالعه می ماکه وقتی  فهمیم میعظمت این آیه را زمانی 

گویند که این چند است، آن چطور است.. هر کسی مراقب است کاله به  ت، مردم میدر بیع و تجار یم!کنی بتجارت

 ! چقدر گرفتار هستیم..میم از یاد خدا غافل هستیخوان را هم می که وقتی نماز ینیمببعد ما می سرش نرود!

  »یهتفُونَ بِالزَّواجِرِ عنْ محارِمِ اللَّه فی أَسماعِ الْغَافلینَ«

  »عنْهیأْمرُونَ بِالْقسط و یأْتَمرُونَ بِه و ینْهونَ عنِ الْمنْکَرِ و یتَنَاهونَ «

 شدن مهم است. اجتماعی

»کذَل اءرا ووا مدا فَشَاهیهف مه رَةِ وا إِلَى الْآخنْیوا الدا قَطَعفَکَأَنَّم« 
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 (لترونّ الجحیم).سوف تعلمون...) تا اینکه برسد به(کال سوره مبارکه تکاثر ارتباط دارد ها با این

»وا غُیا اطَّلَعفَکَأَنَّم کذَلکذَل طَاءا فَکَشَفُوا غهاتدع هِملَیۀُ عامیالْق قَّقَتح و یهۀِ فی طُولِ الْإِقَامخِ فرْزلِ الْبأَه لِ  وبأَهل

عل مثَّلْتَهم ونَ فَلَوعمسا لَا یونَ معمسی و رَى النَّاسا لَا ینَ مرَوی متَّى کَأَنَّها حنْیالد هِمسالجم ةِ وودمحالْم هِمقَاوِمی مف کقْل

 »الْمشْهودةِ

گاه از آن جدا  عشق و محبتی است که هیچ ازکند. یعنی مملو  این انسان اتصالی دارد که هیچ ارتباطی او را غافل نمی

زند.  ها را به هم نمی ایم. روابط جمعی سیستم این در دیگران این را دیده اماگونه نبودیم  شود. البته خودمان این نمی

گذارند درونشان به هم بریزند. در یک جمع حتی زمانی که بقیه او را  قدر مراقبت دارند که نمی خودشان هم آن

اگر کسی بخواهد گناه کند به  امامی فهمند که او جاي دیگري است. وجودشان امنیت و سالم است.  ،بینند می

 است..  ست که خدا را به زمین آوردهذکر ااین  خدا هستند! چونریزند. کانَّ  شدت به هم می

ها را  ). وقتی اینها را پیش خودت با عقلت تمثیل کن (هر چند ندیده باشی گویند: بیا این میالسالم) (علیهحضرت

 کنی..؛ تمثیل می

ا و نُهوا عنْها ینَ أَعمالهِم و فَرَغُوا لمحاسبۀِ أَنْفُسهِم علَى کُلِّ صغیرَةٍ و کَبِیرَةٍ أُمرُوا بِها فَقَصرُوا عنْهو قَد نَشَرُوا دواوِ«

ا فَنَشَجقْلَالِ بِهتاسنِ الفُوا عفَضَع مهورظُه مارِهزقَلَ أَولُوا ثمح ا ویهفَفَرَّطُوا ف هِمبونَ إِلَى رجعیباً یوا نَحباوتَج یجاً ووا نَش

رَافتاع مٍ وقَامِ نَدنْ مم« 

کند. آماده جبران همه نواقص خود است، با این حال  نگاهشان کن، خودش را براي محاسبه صغیر و کبیر آماده می

این فکر نیست که قرب او بیشتر شده است بلکه همه در حال غبطه خوردن به اویند. ماهیت اتصالشان عجب نیست، 

ه نداشت، ذکر در خودش محاسبه و ضج اماقرب او خشیت او را بیشتر کرده است. اگر کسی ادعاي ذکر کرد 

هاي  شود قدر نعمت ه میبیند، همیشه در این فکر است که چگون نداشته است. این انسان وقتی خدا و عظمت او را می

 .السالم) (علیهاباعبداهللا دعاي عرفه حضرت. مثل خدا را دانست

»فُت ینَۀُ وکالس هِملَیع نَزَلَت کَۀُ ولَائالْم بِهِم فَّتح ى قَدجد ابِیحصم ى وده لَامأَع تلَرَأَی تدأُع و اءمالس ابوأَب ملَه تح

 »طَّلَع اللَّه علَیهِم فیه فَرَضی سعیهم و حمد مقَامهم یتَنَسمونَ بِدعائه روح التَّجاوزِلَهم مقَاعد الْکَرَامات فی مقَامٍ ا
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ها  (اهللا نور السماوات واالرض). ایناند اند. خودشان علم شده تاریکیهاي روشن  اند. چراغ هاي هدایت آنان نشانه

..، و دست به دعا برداشته ..،از تالششان خشنود شده است.،اند. درهاي آسمان به رویشان گشوده  شده» مشکات«

ها به طرف تمام درهاي  . دست آنکند میها را بیان  یک جنبه از خدا و یک جنبه از آن السالم) (علیهحضرتغیره. 

 امیدواري خدا دراز است.

  »زَلَت علَیهِم السکینَۀُ و فُتحت لَهم أَبواب السماءقَد حفَّت بِهِم الْملَائکَۀُ و نَ«

الباب  . دست دقکنند خدا در آن است به خاطر این حالت شکستی که در برابر خدا دارند، براي هر بابی که فکر می

 ...؟ در این کار چطور؟ ..زنند که آیا خدا در این کار نیست؟ دارند، در می

» وهقَامم دمح و مهیعس یفَرَض یهف هِملَیع اللَّه قَامٍ اطَّلَعی مف اتالْکَرَام دقَاعم ملَه تدأُع حور هائعونَ بِدمتَنَسی م

لْأَسى قُلُوبهم و طُولُ الْبکَاء عیونَهم لکُلِّ بابِ رغْبۀٍ إِلَى التَّجاوزِ رهائنُ فَاقَۀٍ إِلَى فَضْله و أُسارى ذلَّۀٍ لعظَمته جرَح طُولُ ا

 فَحاسب نَفْسک لنَفْسک فَإِنَّ غَیرَها اللَّه منْهم ید قَارِعۀٌ بِها یسأَلُونَ منْ لَا تَضیقُ لَدیه الْمنَادح و لَا یخیب علَیه الرَّاغبونَ

 ».أَنْفُسِ لَها حسیب غَیرُكمنَ الْ

 آخر: موردو اما 

 علم نوري باید بالفاصله منجر به عمل شود. )10

اند) و این  کند. پاداش عمل هم علم است (دو روي یک سکه علم چسبیده به عمل است. هر کسی که بداند، عمل می

 خیلی عجیب است.

»نِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحقْرُونٌ مم لْمع قَالَ: الْع اللَّه دبنْ أَبِی عابِرٍ عنِ جیلَ باعمنْ إِسنَانٍ عنِ سب دمحنْ مع دمح
 12.»نْهو منْ عملَ علم و الْعلْم یهتف بِالْعملِ فَإِنْ أَجابه و إِلَّا ارتَحلَ ع  عملَ  علم  إِلَى الْعملِ فَمنْ

 دهد. شب امتحانی بودن یعنی علم به عمل نرسیده است. زند و ندا می هاتف به بلندي صدا می
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است و این دوباره احسان است. زنجیره علم و  »اجر غیر ممنون«: یعنی اینکه احسان، »ا االحسانهل جزاءاالحسان الّ«

 کند. کند. علم و عمل همراه با هم است که نور تولید می چنین است. مثل ژنراتور است که برق تولید می ،عمل هم

در  میگزینی که در حال نوشتن بود بیشترین چیزي که داریم ضعف علم است. در کتاب حسن ما ضعف عمل داریم

اش را  ی خوبی است انصافا وخدا نویسنده(کتاب خیل /میرسید که راجع به علم و عمل بنویس انبه ذهنم قسم اول آن

-به آن میکه هر وقت خودم گذرم  ، آنقدردهنده است یک تمرینی دارد که خیلی تکان) ^_^اهللا  شاء بیامرزد)، (ان

 گذرم! خوانم و زود از آن میافتد، می

 »اغلب«دادیم و گفتیم  التا سو 5 است. ما این را در جایی اجرایی کردیم؛ یابی علم و عمل فاصلهاین تمرین براي 

 را صفر.  »اصال«بدهید و  5را  »گاهی«بدهید،  10را

 :مثال

 بین علم و عمل من فاصله نیست. )1

 کنم. مطالعه کردن، کالس و کارهاي مفید را به بعد موکول می )2

3( ... 

 متفاوت هم نیست. ،اي نیست. این در افراد مختلف شود یعنی بین علم و عملش هیچ فاصله 50اگر کسی 

(ان ربک لبالمرصاد). ذیل سوره فجر  کنندآدم را در پل صراط متوقف میهمراهی علم و عمل شعار نیست.  نکته:

پل است و یک پل از رب العالمین است. همه ماجراي قیامت (جهنم و بهشت و غیره) ماجراي علم و  3است که 

ها را از روایات استخراج کردیم،  . تمامی اینشوند. کافر و مسلمان ندارد عمل است. همه طبق همین سیستم سوال می

 تواند باشد. این سخنان از زبان انسان نمی

دهم به دنبال علمش  کنم و هر عملی که انجام می من هر کاري که می کار و هر عملی درونش معنایی دارد.هر 

ه خاطر خداست. هر کاري که روم، مثال من اگر به فرزندم غضب کردم دو حالت دارد، یا از هواي نفس است یا ب می

کند، مثال  هایش را مشخص می آید و در یک بازه زمانی عمل بازتاب یک علم است. مثال فرد می، دهد  آدم انجام می

این  خورد! ، میدانند چه کار کنند اند و نمی شان را خوانده رکعت نماز شب 11هایی که  تا عمل. (این به درد آن 5
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خودش روراست باشد) در تاریکی قرار بگیرد، در یک فرد با هم تمرکز باشد و هم با  مربوط به آن موقع است که

شد. زن  ا، کر میشود. اگر شب نداشتیم سمع م وقتی همه جا تاریک است و نور نیست، سمع قوي می قبر بدون فشار 

 را کارش 4شنود،  میگوش دارد داري است.  معادل شب زنده اگر کسی با زنش خوب باشد هم معادل شب است.

که در روز انجام داده انتخاب کند، علمش چه بوده است؟ مثال بگوید که من با دوستم مباحثه کردم و جدال کردم، 

پس  (حاشا که چنین باشد)فهمی؟ کنی بیشتر از دوستت می فهمم، آیا تو حس می جدال یعنی من بیشتر از دوستم می

خواهم خودم را برتر بدانم. در کالس یک سوالی انجام شد و  شود که من میکنم که معلوم ن من فردا دیگر جدل نمی

 دانم؟ اگر بله، این وضع بدي است. خواستم بگویم که من خیلی می من جواب دادم، می

اهمیت دارد. خدا رحمت کند به کسی که فقط خودش را » ها یعنی«براي بررسی توافق علم و عمل همان بررسی 

شود. مثال من به ظاهر  کارهاست که خیلی مهم می» یعنی«کارها و » نیت«گران را ارزیابی نکند. تحلیل کند و عمل دی

 ها هستم.  ام، ولی در واقع در حال فعال کردن تفکر آن با بچه جدل کرده

خواهد خودش را مطرح کند یا جلسه مصاحبه داشته باشد. این مهم است که هیچ چیز از معلوم است که کسی می

 ماند. بالمرصاد پنهان نمیخداي ل

دارند. (بل  »یمنعون الماعون«فهمند که مثال نمازشان با سهو است و  خود افراد می اماظاهرها خیلی شبیه هم است، 

امه بهترین نفسی است که باید پر و بال بگیرد. نفس لوامه کارش این است که هر االنسان علی نفسه بصیره) نفس لو

کند، آیا این کار را براي خدا  انسان خودش را به نفسش عرضه می ،ه هر دقیقه و هر لحظهشب، بلکه هر ساعت، بلک

اما قدردانی مردم برایم مهم من براي خدا این کار را کردم ؟ کردي؟ بله. پس چرا قدردانی مردم برایت مهم است

ما بیشتر باید تالش کنی تا قبول، پس باید ش ..خبنفس لوامه کارش این است که مردم باید قدردانی کنند است!

 شود.» آدم«گذارد که آدم  مردم بفهمند و قدردان شوند. یعنی نفس لوامه باالخره یک چیزي روي دست آدم می

 دهم. طور انجام می افتد. یعنی اینکه من فالن کار را خواهم کرد و فالن توزیع بعد از محاسبه اتفاق می

آیند، همه به خوب و بد و  ها که روز قیامت به محشر می که همه انسانید گومیگونه  خدا طبق آیات و روایات این

تواند ادعا کند که محیط و پدر و مادر بر من اثر گذاشتند و من مقهور  اند و هیچ کسی نمی خیر و شرّشان واقف بوده

 »الم نجعل له عینین؟ و لسانا و شفتی؟ و هدیناه النجدین؟«شدم: 
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ضاي ر خواهد باشد، او مرضی می هم که هر کسیحاال اصله علم و عملش را کم کند، کسی بتواند ف اگر انصافا

کس دیگري، اگر بین م باشد، مرجع تقلید باشد و یا هرم باشد، حاکخواهد باشد! هر کسی عال خداست. هر کسی می

 است. جهنم براي فاصله علم و عمل است.او جهنمی  ،علم و عملش فاصله داشته باشد

 13العلم بک ما ال یتقبل العمل إلّا به.أولى 

شود. علم دارد که باید به خدا ایمان داشته باشد، اگر ایمان ندارد  وزر و وبال می ،اگر علمی به عمل کشیده نشود

 پس این عمل ندارد.

مثال اگر توان زندگی کرد،  گوید آن علمی را یاد بگیر که بدون آن نمی من دنبال چه علمی بروم تا یاد بگیرم؟ می

 خواهم رزق طیب در بیاورم، اگر بلد باشم. توانم با فرزندانم کار کنم، من می تربیت فرزند را بدانم خیلی بهتر می

 کنیم. ولی ما االن این کار را نمیاول باید محاسبه کنیم (محاسبه اول) یعنی آن علم الزم است که من زندگی کنم. 

؟ دارداختالف و شقاوت باشد، به حیات طیبه برسیم، چه لوازمی الزم  زندگی ما قرار است سعادتمندانه و بدون

 زندگی شرافتمندانه و بدون اختالف عمل است، پس باید عمل منطبق با آن را پیدا کنیم.

 علیک ما أنت مسئول عن العمل به.  العلم  أوجب

 کنند.  علمی که روز قیامت از ما نسبت به آن سؤال می ترین علم چیست؟ واجب

 تان کاري نکردید؟ چرا راجع به بیکاري جوانان کاري نکردي؟ چرا شما نسبت به جامعه

 . ألزم العلم بک ما دلّک على صالح دینک و أبان لک عن فساده

 تر چیست؟ تر. الزم ما با عربی متفاوت است. یعنی ملحق لزم، یعنی چسبیده

 کند. چه که قلب تو را به صالح نزدیک می یعنی آن» تر الزم«پرسند.  را بخواهیم آن است که از آن می» اوجب«اگر 
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 أحمد العلم عاقبۀ ما زاد فى عملک فى العاجل و أزلفک فى اآلجل.

کند. تو را چابک و  ست آن است که سرعت تو را در انجام عمل زیاد میدر آن به تو مدال دهند و احمد  علمی که

 است.» زادك فی عملک عاجله«ین ها در توانمندي ا کند. تفاوت آدم سریع می

. سرعت عمل مهم است و همه کننداش میستایششان در یک بازه کم ها را بستایند روي عمل خواهند آدم وقتی می

مشغول نشو  ،خورد شوند. به علمی که به دردت نمی یا پیروز می و خورند سرعت یا لطمه می در مورد همینها  انسان

 تري. جاهل ، نسبت به آنه بیشتر ندانیکه هر چ بپرداز و به علمی

گزینی آمده  و... که در کتاب حسن ها، عجلههاپردازي ها، امیال و آرزوها، خیال : دغدغهعملفاصله انداز میان علم و 

 است. 

خواهید یک عمل انجام دهید، مثال نماز صبح سر وقت بخوانید، ببینید چه موانعی بوده  شما می خیالپردازي یعنی چه؟

وم، پس چرا ش نمی بلندشب دیرتر بخوابم دیرتر  10دانم که اگر ساعت ه است؟ من میکه آن کار انجام نشد

ابید و براي نماز بیدار شب خو 2صبح براي نماز بیدار شد و هر کسی که  ،شب خوابید 10نخوابیدم؟ آیا هر کسی

ساعت از  5بار تا  3خوابیدي  می 2نوعی خیال است. اگر بلیط هواپیما داشتی و » وابستگی به زمان«نشد؟ نه. این 

ها چیست؟ یکی این است که شما براي نماز  پس ربطی به ساعت ندارد. باید بگویی که بقیه علت !پریدي می یتجا

بار در  آن یک اما نه به اندازه یک کنکور چونازه امتحان کنکور؟ ارزش قائلم صبح چقدر ارزش قائلی؟ آیا به اند

ها  این .دانیم. گردد به اینکه ما قدر نماز صبح را به اندازه یک بلیط هواپیما نمی برمی این موضوع پس سال است!

 رساند. ایجاد تفکر است. تفکر ما را به علم می

حقیقَۀٍ حقّاً و لکُلِّ صوابٍ نُوراً ثُم قَالَ إِنَّا و اللَّه لَا نَعد   لکُلِ  تَرْوِیه إِنَ 14خَبرٌ تَدرِیه خَیرٌ منْ عشَرَةٍ  قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع
 15الرَّجلَ منْ شیعتنَا فَقیهاً حتَّى یلْحنَ لَه فَیعرِف اللَّحنَ.
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. براي هر حقیقتی یک حقّ به دخبري که روایت کنی 10بهتر است از  ،درا متوجه شویتدبیر آن یک روایت را که 
حقّ سنگینی  ،که سنگین است دپیدا کردی السالم) (علیهگردن شما است. یعنی اگر یک روایتی از امیرالمومنین

 شمابه  دکنیاساس آن حقیقت عمل  و اگر بر دو به آن عمل کنی ددهی ش، انتقالدبرگردن شماست که حفظش کنی
 (حدیث تدریه خیر من ألف حدیث ترویه)دهند. نور می

اي از  . این نتیجه»برد آن که کسی از لحن به قصد پی می دانیم مگر قسم به خدا ما برخی از شیعیانمان را فقیه نمیو «
 بفهمید، دیگرش با لحن و حقّ »مادرت به عزایت بنشیند« را در السالم) (علیهاول روایت است. اگر لحن امیرالمومنین

 اند تا کسی را کوچک کنند!هخواست السالم) (علیهگوید که حضرت امیر نمی

 بینند؟ چگونه مرا می ،السالم) عرضه کنم من اگر روزي خودم را به امام صادق(علیه

حقیقَۀً و علَى کُلِّ صوابٍ   حقٍ  کُلِ  علَى  نَعنْه عنِ النَّوفَلی عنِ السکُونی عنْ أَبِی عبد اللَّه ع عنْ آبائه عنْ علی ع قَالَ: إِ
وهعفَد اللَّه تَابک ا خَالَفم و فَخُذُوا بِه اللَّه تَابافَقَ کا و16 نُوراً فَم 

روایت را براساس آن  ن بفهمی وشما بایستی حق و حقیقت را از قرآ این روایت برعکس قبلی است. در واقع

االن روایت پشت کتاب اهللا است. این  بلکه االن بالعکس است. کتاب اهللا پشت روایت نیست شناسایی کنی اما

گرفتار خواهی شد و در متشابهات رفتار ائمه  ،گوید که اگر شما نتوانستی حق را از کتاب اهللا متوجه شوي روایت می

 دانی باید چکار کنی.نمی

فهمی  رسی، و بعد می شما اگر استعاذه را از فلق و ناس خواندي به نور می که ما به قرآن اعتقاد داریم. شکر خدا را

 بوده است یا نه. السالم) (علیهکه این روایت از امام

 

ص�وات (�ج)����ل � ��ج امام زمان
س  
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