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 5ج  – (دانش کسب مقوله به طلبه نگاه نحوه) علمی بینش

 حجت االسالم و المسلمین محمدرضا فالح

 ثبات قدم وحکمت  ه علم باعثمل بع: 5قاعده 

خود عمل  درواقعتحصیل علم  هایراهگفته شد که در فرهنگ اسالمی علم محصول عمل است و یکی از 

ازآنجا علم خواهد رویید و  علم نیست بلکه از منبت عمل، علم کارگیریبهظرف  صرفاًعمل  ؛شودمیمحسوب 

 . کندمی ، علم فورانکندمیفوران  ازآنجااست تعابیر که انگار  طوراینحتی بعضاً  کندمیاثر 

یاورید ولی معرفت به دست ب به دستتحصیل کنید شاید علم فرمایند: که اگر شما میبهجت  اهللآیت

یک تفاوتی دارند. جای تأمل  باهم دیگرعلمی داریم  یمقولهخیلی جالب است یعنی انگار ما دو  ؛آوریدنمی

دارد که منظورشان چه بوده است ما در فرهنگ اسالمی یک عنصری داریم، یک امری داریم یعنی یک امری 

کثیر  رخی است که آن را شدهدادهه است و به آن توجه در حیات انسانی در فرهنگ اسالمی به آن توجه شد

حکمت حتی در کنار کتاب قرار  ،حکمت است همآنکثیر خوانده است  رخوانده است، اسالم آن را خی

 است. شدهداده

 ﴾129 ﴿البقرة،...  

 .است قرارگرفتهارزش دارد که کنار کتاب  قدرآنحکمت جای تبیین دارد که یعنی چه؟ چیزی که 

 ﴾129 ﴿البقرة،... 

 طوراینرا  هاایناست. حکمت بر وزن فعلت است، ما  شدهخواندهر یکثحکمت در همین قران کریم خیر 

که همین حکمی که در وزن فعلت رفته است ولی موقعی که در حکم بودن خودش  یاد گرفتیمفهمیدیم، 

است که از استحکام  و دانشاست شده است حکمت؛ یعنی حکمت یک حکم  پیداکردهیک وضع خاصی 

 است.ویژه  اصالًحکمت؛ یعنی در محکمی  گویندمیخاصی برخوردار است به خاطر این به آن 
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است که از یک استحکام خاصی برخوردار  بینیروشنارای یک بصیرت و این استحکام دانشی است که د

فاصله دارد،  مانوزندگیبا قلبمان بیگانه است با کانون تالش و تکاپو و حرکت  هایماندانشاست ما خیلی از 

 طوریهمینهست  کنندمییک انباری هم درست  هاخانهدر  اینکهمثلهست یک حیات خلوت  طوریهمین

. این حکمت زندمیبه آن سر  رودمیالزم باشد آدم  چیزییک دفعهیکزندگی ما نیست حاال  یدایرهولی در 

قرآنی داریم که یکریمهاز تعلیمات الهی در این  دریکی کهایننیست و ما  طوراینظاهراً 

 آوریدمی به دستدو خاصیت 

 آیدمییک و یک خاصیت دیگر هم  آیدمیاگر شما خدا را نصرت کنید یک نصرت الهی به سمت شما 

 ﴾7 ﴿محمد،

 چیز بدی است. کهاینبه زمین،  چسبدمیرا سفت  هایتقدم مثالً این ثبات قدم معنای فیزیکال ندارد که 

 ﴾7 ﴿محمد،

 نفسانی است. یپدیدهیک 

 

 ؛ یعنیکنیدمی: یک خاصیت ماورایی، یک خاصیتی هم که خودتان حسش آوریدمی به دستدو خاصیت 

 ﴾58 ﴿البقرة،...

 همآنو  آوریدمی، یک رشد به دست فهمیدمی

 ﴾7 ﴿محمد،... 

 احتماالً این
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 ﴾7 ،﴿محمد... 

ان است، آن ثبات است، آن محکمی خاص است، یک چون حکمت گفتیم همان اتق .همان حکمت است 

 بصیرت ویژه است

 ﴾7 ،﴿محمد... 

در قلب با حضور عقل  تردیدها درواقع تردقیقبین عقل و قلب است، تعبیر  یکجاییانگار  تردیدهاببینید این 

یا روشن است برایش،  زندمیدر موطن قلب یا دارد گیج  شودمیحاضر  رودمیاست؛ یعنی عقل موقعی که 

 موقعی که روشن است چیزی که ما داریم آن حالت استحکام است، آن باور و ایمان است.

 مادر حدیث. آیدمی به دستعمل از رهگذر  شودمیدر فرهنگ اسالمی آن چیزی که حکمت به آن گفته 

یک  سکوت بکند فکر کنم ننوشتم که کسی که  اینجامعراج داریم من اآلن حدیث را 

 حکمت است.  اشنتیجهحکمت است. این سکوت  اشنتیجهعمل خاص است  یکاینهمچین چیزی، 

قام حکمت رسیدند که اهل عمل بودند واقعاً مشهود است یعنی حضرت امام و رهبری هم به خاطر این به م

 حضرات. این افتدمیبه تردیدهایی  بینیدمی پرسیدمیسه سؤال  کنیدمی هبه یک دانشمند مراجع مثالًشما 

؛ کندمیدارد یک مسیر را طی  رهوارخیلی  بینیدمی بازهممواجه هستند  با سؤالدر سیصد و شصت درجه 

 .اصالً رسدنمی هااینبه  تردیدهاتبر یا شمشیر  یعنی انگار این

خدمت امام  باریکمن  گفتندمیبکند ایشان  حفظشانبکند و  سالمتشان انشا اهللآقای موسوی اردبیلی خدا 

ما در  کهاینبه خاطر  م. امام خندید گفت چرا؟ گفتکنممیرسیدم به ایشان گفتم: من به شما حسادت 

روی قلبمان  گذاریممی کنیممیچند موردش را جمع  هااینکوران مشکالت و مصائب گرفتاریم گاهی 

. به شما که شودمیحذف  یکییکی، شویممیجماران نزدیک  به آییممیبگوییم بعد که  بیاوریم به شما

چه آمدم پیش امام؟  من برای گویممی رسممیکه  اینجا مثالً . من نیست چیزهیچکه  بینیممی رسیممی

: من به شوخی به حضرت امام گفتم: شما گفتمی: آقا حال شما خوب است؟ گویممی. بعد چیزهیچ بینممی

پیش  اصالً مشکالت یعنی چه، ما  فهمیدمین اصالً. شما خندیدمیمشکالت یعنی چه، امام هم  فهمیدمین

سرگردانی،  همهایندر محضر امام  کهاین ؟کنیدمیهیچ خبری نیست. دقت  بینیممی آییممیشما که 

است الحمداهلل این به خاطر  طورایننیست، پیش آقا هم  طوراین اصالً تردید  همهاینگیج خوردن  همهاین

 قوت عمل است.
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 یقاعدهعمل،  یمقولهدیدن  وسیع عنوانبهرا اضافه کنم  اینکتهرا بگویم بعد یک  ایقاعدهحاال من یک 

انسان چیزهایی را که با او  ،سنخیت است یمسئلهمهمی که در این بحث شکار دانش و رصد دانایی هست، 

 در زندمی دارد موجدانش  ؛اندازدمیگیر  دانش را؛ یعنی انسان در تور سنخیت کندمیسنخیت دارد درک 

 یپدیدهفلذا یک  گیردمین سنخیت ندارم. انسان با هرچه سنخیت دارد ؟ چوگیرمنمیاین عالم چرا من 

، بعد بینیدمیموقعی که در شما سؤال ایجاد بشود بعد  گویندمیرا تبدیل کردند به یک قاعده،  ایشدهتجربه

ریر ی نباید تقطوراینها دارند که بعضی از این معرفت شناس هاییاطالق، بد نیست با بعضی از فهمیدمی

ک ی یپنجهیک سؤال، سؤال یک درد است دیگر،  یپنجهکنیم ولی حرف خوبی است چرا؟ چون موقعی که 

ای است  این همان سنخیت جزء زندمیمن و شما  ویرایشی به قلب یک سؤال و درد گیر کرد به قلب شما،

 . شودمیکه دارد ایجاد 

چیزهایی  ازجملهمی دارد، بحث فلسفی دارد. حاال این بحث حک شودمیدانش از رهگذر سنخیت صید  کالً

، عمل خیلی مؤثر است. خیلی کندمیعمل است. عمل واقعاً کاری با من  زندمیکه به این سنخیت دامن 

کسی که زیاد  . موارد دیگر هم هست.

حاال  زندمیدامن  شدتبه، این درست است اما خود عمل به این سنخیت کندمیفهم پیدا  فکر بکند ظرفیت

 کلی. یقاعدهیک  عنوانبهاین 

عمل را باید وسیع دید  یمقوله کهاینبیرون  دربیاییممبحث  بعدازایناما در بحث عمل یک نکته الزم است 

ر ال که ذک افتدمیآدم یادش  شودمیدر فرهنگ ما تا عمل گفته  معموالً سجاده نبینیم  بر سر صرفاً عمل را 

باید است و  آنچه یهمه. عمل را باید وسیع دید مثالً طوراین دانمنمین نخواندیم اِلهَ ااِل اهلل نگفتیم، قرآ

 انراهشآن مواردی است که پشت دروازه ایستادند که ما حاال  یهمه هااینتکلیف است و اسالم گفته است 

 .ندهیم راهشانبدهیم با عمل یا 

، فقط هم آن نریزیم بیرون دفعهیکعمل را  دومرتبهعمل تنها در میدان وسیع اجتماعی هم نیست باز 

است. ما  حجوان، هم آن هست، هم این هست و عمل تنها در جوارح نیست، هم جوارح است، هم در نیست

هم باعث  هااین یهمهاعتقادی داریم حتی.  عمل اعتقادی،عمل داریم در درون، اعمال قلبی، باالتر اعمال 

 .شودمی. مطلقاً عمل باعث علم شودمیعلم 

شما  مثالً عمل اعتقادی یعنی چه؟ یعنی آن باورت را اعمال کنید. حاال این یعنی چه باورم را اعمال کنم؟ 

 معموالًاز ذهن من افتاده است  ایگوشهیکباوری است که  یکاینمعتقد هستید که خداوند همه کار است، 

خداوند  کهایناثر قائل هستم غیر خداوند متعال.  هر چیزیمن برای  معموالً آن را،  گیرمنمیهم به کارش 

آدم  هایچشممتعال همه کار است این را باید مصرفش کرد، این عقیده را باید مصرفش کرد؛ یعنی باید از 
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دیدید  مثالً آیدمیبزند بیرون، اعمال یعنی این، اعمال عقیده، به کار گرفتن عقیده یک مسئله پیش 

یعنی چه قضا بال بود؟ از کجا  ؛: قضا بال بودگویندمیاست  طورایندر عرف ما  شکندمی افتدچیزی مییک

، کلی کندمی؟ عقیده را دارد مصرف درست است اینجا کندمیدیدی قضا بال بود؟ یک عقیده را دارد اعمال 

کلی آرامش پیدا  زندمیاهلل، رنگ الهی موقعی که  غةالهی سب یکرنگ، موقعی که رسدمیهم به آسایش 

 حاال این واقعاً مفصل است. کندمی

 عمل کرد، عقیده را به کار گرفت اینجاکه ما به آن توجه داشتیم این بود که  اینکتهاما 

 ﴾156 ﴿البقرة،… 

 یک اعتقاد را به کار می گیرند

 ﴾156 ﴿البقرة،...

. اعمال عقیده هم خودش عمل است. گردیمخدا هم داریم برمیخداییم به سمت  این عقیده است، ما برای

شود که علم را بردارد انبارش بکند واقعاً می طورهمینکه این ها، امااین یهمهعمل را وسیع ببینیم  یمقوله

 وسیعی است. یمقولهعمل،  یمقولهعمل هم نکند ولی 

 

 


