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 «باسمه تعالی»

 مقدمه: 

 

* * * 
حبت بخن  خرنر  ن در محضر بعضی از دوستانمان بودیم و استفاده کردیم. این  توفیقی بود برای بنده.

 های جناب خقای ستوده را هم استفاده کردیم
 م کنه اببتنههای رنودبروم سراغ ا ل  حبت ی تاریخی است. بعدرواهم بگویم؛ یک نکتهیک نکته می

 ربطی هم به فضای مجازی ندارد.
 

 یک نکته و خاطره تاریخی
 .همی هم هستهایی که خقای ستوده گفتند ارتباط دارد و اببته بحث می تاریخی با بحثای  نکته
ورقی در یکنی از به دبیل اتفاقی که، یعنی بطور اتفاقی، مطلبی را دیده بودم و بنه کنکل  نا 73م  سال 
هایم ای  نکته را نیز خوردم. اما با اینکه دیگر حوزه مجازی اهمیت بیشتری  یدا کنرده اسنت، وبنی  1کتاب

ای کنه گنردد بنه رنا رهها هنوز به ای  داستان توجه نکردند و ای  مطلب هنم برمنیکنم ریلیفکر می
 از حضرت امام نقل کردند. 2 ور مرحوم خقای فردوسی

                                                 

پژوهشـاا  رهیافتی برمبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در دوران معاصر، دکتـر مفرـر نامـ،ار، ـ 1

 ی.و مطالعات فرهنا یعلوم انسان

حضـرت امـام در نجـر در کنـار  ،یدر زمان تبع« پور)ر ( یفردوس لیاسماع خیش»مرحوم حجت االسالم ـ  2

امـام  یو هماهنگ کنن،  مالقاتها شانیدر خ،مت ا سی)ر ( در پار ینیبود و به هناام اقامت امام خم شانیا
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خن عکس  د ایران،سی  ور می گویند که م  موقعی که امام از  اریس داکتند تشریف می خوردنخقای فردو
م خقا یک تم و گفتمعروف که کنار  نجره هوا یما نشسته بودند، رفتم محضر ایشان و یواش کنارکان نشس
ادامنه  ری  نور دسوال دارم. ای  را مرحوم جناب خقای فردوسی  ور دررا راتشنان خوردنند. خقنای فردوسن

 کنند: را راتشان نقل می
 ابعمل نشان داد که رب سوابت را بپرس.خقا )حضرت امام( یک جوری عکس

ن سنر دنینا گویند همی  نیست؟ مثال منا رنرف ینک سناعت از خاالرض که علمای ما میگفتم: ای   ی
 عضنی هنا ینااالرض هم یعنی همی  دیگر! مثال در یک فر ت ریلنی کمنی، ب ریدیم ای  سر دنیا!  ی

 کنند.قدر دارند که رودکان را منتقل میقدرت مادی یا قدرت معنوی خن
لیمان سن ای تخنت  گویند امام یک نگاهی به م  کرد و ببخندی زد و بعد هم گفتند: اما هیچکدام بهمی

 می  است.کود. همی ! یعنی اینی که نقل کده است از امام، هرسند! و روایت تمام میما نمی
 

 زندحرف بی معنی نمی حکیم،
یلسوف، حرف ها یک فقیه، یک ف رواندم با رود گفتم که یک حکیم، یک عارف،م  ای  روایت را که می

 زند؛ خن هم حکیمی مثل امام! را بی معنی نمی
های امام باید ریلی حساب کرد، چون مثال ممکن  اسنت همنان موقنو، تواننایی در  روی حرف معموال

بیننم کنه ا نال معننای حنرف گذرد، میباکیم؛ اما ناگهان بعد از یک مدتی که می معنی حرف را نداکته
که  ندای ککسنت  اسنتخوان هنای   1تفسیر کده است، مثال موقعی که امام برای گورباچف نامه نوکت

 ها رندیدند.رسد و کمونیسم را باید به تاریخ سپرد، ریلیکمونیسم به گوش می
جنب  های اجتماعی جهان تحت تاثیر کمونیسم بودند. هیچ جایی در  کمونیسم ریلی قدرت داکت. تمام

ها در خن نباکد. وبی امام ریلی راحت گفت که کمونیسنم رفنت افتاد که دست کمونیستدنیا، اتفاقی نمی
به موزه تاریخ. اتفاقا م  بر مبنای همی  حرف امام برای یک استادی که ریلی تکبر هنم دارد، االن هنم 

                                                                                                                                                         

مجلـس خبراـان  نـ، ینمارع و شـ یامام، قاض ن، ینما ،یاسالم یمجلس شورا ن، یبود. او پس از انقالب نما

 60سـا   رمـا یبود که در روز هرتم ت رانیا یاسالم یحزب جمهور یمرکز یبود. آن مرحوم از اعضا یرهبر

از جراحـات  یسا  درد و رنج ناش 25حزب به ش،ت مجروح ش، که پس از تحمل  نیانرجار دفتر ا انیدر جر

 را وداع ارت. یاندار ف 1385بهمن ما  سا   25آن انرجار، در روز چهارشنبه 

عالم بزراوار  نیا»: سن،ینو یم نینچنیا شانیبه مناسبت رحلت ا تیتسل امیاز پ یمعفم انقالب در بخش رهبر

با امام  شانیا یخالصانه  ی. همراه،یاذران یاسالم یرا به خ،مت به اسالم و نفام جمهور اتیدوران ح شتریب

مجلس خبراـان و مجلـس  ین،ایادر مشه، و نم ییمات قضادر نجر و دوران هجرت و پس از آن، خ، زیعز

 ینقطـه  زیـن ریـهرـتم ت یاز فاجعـه  یناش یاست. جانباز شانیا یاز قطعات پرافتخار زن،ا یاسالم یشورا

 «28/11/1385سازد.  یارزشمن، را مشخص م یروحان نیاست که فضائل ا یارید

  .220، ص 21، صحیره نور، جل، 1367دی ما   11ـ 1



4 

هست، خن موقو م  یک دانشجو بودم. دانشجوی فنو  بیسنانس دانشنگاه کنهید بهشنتی ریلی معروف 
ی  ی  بینی خیننده اواناش کنوروی، بودم، یک متنی بر مبنای همی  فرمایشات امام نوکتم. یعنی درباره

 کود. ای  بود که کوروی تجزیه می ،یکی از خن استدالل هایی که کرده بودم
ی فو  بیسانس علنوم سیاسنی ینک  ره : متاسفانه یک دانشجوی دورهخن استاد  ای ورقه ی م  نوکت

در  سیاسی ندارد. رب م  خن موقو هیچ جوابی برای  نداکتم. وبی یک احتمال بود دیگر، تجزینه اش 
یک احتمال بود. مبنای ای  استدالل م  هم، حرف امام بود، چون یک سابقه از فرمایشنات امنام داکنتم، 

 ی  حرف امام بود.مبنای استدالل م  هم
 نایی  داد. ریلنی نمنره  من  ببته خن درس را  استاد بهکاید دو سال  ول نکشید که کوروی ساقط کد، ا

ابقلم بود که تازه از خمریکا برگشته بود. ریلی هم متکبر بود. هنوز هم متاسنفانه استاد ما همی  خقای سریو
 ای  فرایند تکبرش ادامه دارد. 

ی نباید حرف بخورد، خن هم حرف کسی مثل این  خدم را کنه همیشنه بچنه هنای ابهگفتم نه! بچه حزب
کند. گفتم اینجنا دیگنر بایند کند، مردم را تحقیر میکند، همیشه انقالب را تحقیر میانقالبی را تحقیر می

ای که برای من  نوکنته بنود را برداکنتم و بروم حرفم را بزنم. بعد از اینکه کوروی ساقط کد ای  نوکته
 رفتم دَرِ اتاق  را زدم و برگه را گذاکتم سر میزش.

 ام تجدید نظر کنید؟کنید که باید در نمرهگفتم فکر نمی
ه خن راه. کنه یعننی منظنورت چنی ایشان ای  را که دید ریلی رنگ و روی  قرمز کند. رنودش را زد بن

ایشات امنام بنود. کنوروی ؟ گفتم م  ای  احتمال را دادم، ای  احتمال م  هم، استدالل م  بر فرمهست
تجزیه کد و حضرت عابی خن نوکته را حداقل با دست رودتان  ا  کنید که خنجا نباکد که معلنوم کنود 
یک استادی که ریلی ادعای علوم سیاسی دارد، سطح تحلیل  خنقدر  ایی  باکد که ای  احتمال را نتوانند 

 گری نگفتم و خمدم بیرون. در  کند. فقط نگاهم کرد و هیچ نگفت. م  هم ا ال چیز دی
 

 امام چرا این حرف را زد؟
 برگردم روی را ره خقای فردوسی  ور از حضرت امام )ره(.

م  بود. ای  فرمای  خقای فردوسی  ور ریلی م  را به فکر برد کنه چگوننه  چون ای  سابقه ی  هنی در
احت می توانست این  را جنواب ایشان کرد، ریلی ر امام ای  حرف را زده است. رب ای  خقا یک سوابی از

رسند؟ رب ای  ریلی، ای  یک روایت منثال ها هیچکدام به  ای تخت سلیمان ما نمیبدهد. چرا گفت ای 
کننند. یعننی های فناتیکی هست. بعضی ها تعرینف منیگویند، داستانای  داستان هایی که می به راهر،

 داستان های توهمی، تخیلی و از ای  چیزها.
ی این  هنا را گویند که هِگِل گفت، کانت گفت، فالن گفنت. همنهاز ای  خقایان اهل علم می رب ریلی

دانم چرا منثال نقنل رسند به مثال موالی ما حضرت علی )ش(، م  نمیگویند، اما به محض ای  که میمی
فناتیکی اسنت، رنب  گویند ای رسند، میها بگویند، اما به اینجا که میکنند. می توانند از کانت و ای نمی
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کان ای  نقنل گوید، ای  هم انسان است. وبی اینجاها ناگهان همهای  هم خدم است دیگر، دارد ای  را می
 اش. ذیرند. حاال به عنوان یک انسان بدون خن اعتقادات دینیقول را به عنوان یک انسان نمی

تم رنب ود که گف  برای م  جابب ببرای همی  هم اینقدر ای ؛یک چیز جابب دستم خمد ،ریلی فکر کردم
ابقلنم وه خقای سنریرندند. مثل همان کاری کی ای  چیزی بنویسم که به م  میحاال اگر بخواهم درباره

داده  ا از دسنتکرد. ناگهان ممک  است که یک چیزی بنویسند که مثال ای  خدم دیوانه کنده و عقلن  ر
از  حنه  بخوریم و رواستیم ای  مار  رابودیم. نمی است. ما هم جوان بودیم و رال ه تازه کروش کرده

ا از ردن خدم هنکنفکرهای ما، ای  منورابفکرهای ما ریلی توانایی در حنذف حذف بشویم. چون ای  روک 
 نید. م توجه ک حنه دارند. بعد وبی در  اورقی ای  اثرم نوکتم که خقا یک رورده به ای  قسمت  ه

 

 انتقال ماده
دانیند دیگنر در داسنتان حضنرت سنلیمان رب منی .1اندی دوستان رواندهداستان حضرت سلیمان را همه

رواهم حرف بزنم. ا ال تصرف در ماده است. مواوش، انتقال ماده است. حاال م  به زبان علمی امروز می
گوید چه کسنی یلقیس را، تخت، یعنی کئ و ماده، مگوید تخت ای  بدانید که وقتی سلیمان میچون می

 ای  تخت را میتواند بیاورد؟
منان ی خورم وبنی زمکه ادعا می کند م  است ج   توانم بیاورم. یکی عفریتکنند م  میدو نفر ادعا می

 توانم ای  کار را بکنمو با فا له زمانی می نیاز دارم
منا، حجینت رهنور دانند که حجّیت کالم ابهی در  ه  علمنای عفریت هم، حاج خقا تشریف دارند و می 

وقتی که کالم ابهی قرائت کند، کنما برداکنتی  ،بفظی یعنی اینکه همی  که گفته کدبفظی است. رهور 
خید که کما تردید کنید در کنالم ابهنی و ناگهنان گرفتنار کنک و کنید ای  است. تفسیر وقتی میکه می

کنود دارد، کنالم رنب وارد نمنیکود. تفسیر در خن زمانی که حجیت تردید بشوید. خن به تفسیر وارد می
گویید کنه کنید. میا ال، یعنی ردا گفت دزدی نک ، کما فرمودید که دزدی چی است؟ ناگهان کک می

ی بننی بقنره خید. مثل ای  داسنتاندزدی است؟ خن را بردارم ؟ خرام خرخم تفسیر می ،مثال خیا ای  را بردارم
-کشتند، قبول بود، اما چنون نمنی. در  ورتی که هرچی میدیگر. ردا گفته بود یک گاو بکشید  2اسرائیل

 رواستند انجام بدهند، کروش کردند به داستان درست کردن، خررش هم یک گاو  یدا نکردند که بکشند.
نم کما عرض کن دهد. بعد ردمتخید که حجیت رهور بفظی اعتبارش را از دست مییعنی تغییر وقتی می

، بفظنی منا م همی  است. عفریت در کالم ابهی به ا طالح در رهورکه، رب داستان حضرت سلیمان ه
 زکت، ای  است.  ترکیبِ یعنی موجود بد

                                                 

 . 42تا  23سور  مبارکه نمل، آیات شریره ـ 1

  به بع،. 67 شریره یاتآـ سور  مبارکه بقر ، 2
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توانم بیاورم. ای  کخص گفنت خن هم گفت م  هم می  1؛از یک  رف هم یک کسی که علم ردا داکت
هسنت در خورم. عفریت گفت مثال یک وقتی به م  بده بیاورم. این  هنا م  در یک چشم به هم زدن می

داستان حضرت سلیمان. اینکه چرا امام گفت به  ای تخت حضرت سلیمان ما نمی رسند، ا نال داسنتان 
 راهرا ریلی فراتر از اینهاست.

 

 تصرف در ماده و انتقال آن
ا کنرده یر را  یندکند، بشر توانایی انتقال  وت و تصنواالن ایشان درباره ی یک فضایی دارد  حبت می

هند در کلی کنه بخواکتواند به هر  وری، هر کند و میمدیا را دارد در موردش کار میاست و ای  مابتی 
 ند. کنار میبیاورد اما هنوز بشر توانایی انتقال ماده را  یدا نکرده است و روی  هم دارند ک

رینه قتنی ینک نظوما هم باید ای  عادت را داکته باکیم. معمنوال ؛ غربی ها یک عادت ریلی روب دارند
ان و ... ستان کودکنکنند خن را در قابب داستان های تخیلی و دامی می خید به  هنشان، اول کروش میعل

 کنند.نقل می
. کنندال منیرواهند رینگویند داستان است دیگر، تخیل هم هرجور دب  میاگر کسی اککال بگیرد، می
گویند تواند بچ کسی هم نمیتواند برود.  یف ریال هم ریلی وسیو است و هیهرجا که دب  بخواهد می

کنان میلعهای در ایده خورند جلوتر،کنند ای  را یک درجه میتو چرا ریال کردی؟ بعد خرام خرام کروش می
 کنند.کنند. بعد از حابت کارتون، به فیلم تبدیل  میخورند. بعد عینی  میمی

رواسنتم کود به هستی. نمنیاب میرا ببینید. رب یک خدمی  رت  2دو کما االن مثال همی  فیلم ترمیناتور
گویند منا را  رتناب کردنند بنه هسنتی، و است. می  3ی هایدگریوارد ای  بحث بشوم. ای  نظریه، نظریه

 دانیم ما از کجا  رتاب کدیم.نمی
ین  هنا شاء کنر، اکوند دو نفر به هستی. یکی منشاء ریر، یکی منای  فیلم اوب  همی  است،  رتاب می

کی  هسنتند و ستند، مام با همدیگر در گیرند. هر دوتایشان هم ربات هستند. یعنی خدم نیدوتا در  ول فیل
 اری از اکیا راتبدیل بسی وها توانایی تصرف ها، در حقیقت ای کما ببینید مثال در ای  فیلم در ای  داستان

ا رن. رودکنان کننند. تصنرف منی کننند در رودکناکنند در ماده. بعد منتقل  میدارند. یعنی تصرف می
 های تصرف و تصرف در ماده است.های خینده، فتنهکنند. به نظر م . فتنهمنتقل می

شود که نید که باالن تنها تصرف در  ورت و  دا و تصویر، ای  فضا را درست کرده است، تصورش را بک
 تصرف در ماده هم کرد. 

                                                 

 ـ آصر ابن برخیا. 1

  ـ کاراردان: جیمز کامرون.Terminator 2: Judgment Day 1991ـ 2

  فیلسوف اازیستانسیالیست آلمانی. (Martin Heidegger) ،ِاِریها نیمارتـ 3
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فر ت زمانی بیشنتر بخواهند، وبنی رنب  ج  هم توانایی ای  کار را دارند، حاال ممک  است یک عفریت
ای  را دارد. اهل علم ردایی هم ای  قدرت را دارند. به اینها بیشتر فکر کنیم. یعنی ما متاسنفانه منتظنریم 

ها یک کارهایی را بکنند و بعد ما جواب بدهیم و اینها، به نظنر من  بنه این  چیزهنا بایند ینک که غربی
کند که ماده را منتقل کند، خن هنم بهی دارد، ای  قدرت را  یدا میمقداری فکر کرد. وقتی کسی که علم ا
 کنیم.توانیم. فقط روی  کار و فکر نمیبه چشم بر هم زدنی،  س ما هم می

هایی که قندرت تصنرف در مناده را دارنند بیست سال  ی  اگر از تصرف در ماده و تبدیل در اکیاء و خدم
کردند که کردند و ا ال تصور هم نمینی  چیزهایی را باور نمیرندیدند و چکد، همه میسخنی گفته می

روزی چنی  اتفاقی ممک  است در دنیا رخ بدهد. اما فضای مجازی و تکنوبنویی و اتفاقناتی کنه در این  
ها در ای  فضا رخ داده،  ه  همگان را به ررداد چنی  مواوعاتی خکنا کرده است و بذا دیگر حنرف سال

 ها هم عجیب نیست.مواردی خن قدر زدن  یرامون چنی 
بذا ما االن باید به ککل جدی روی ای  فضا ورود کنیم و کار کنیم. خنچه که امنروزه دارینم از این  فضنا 

رنواهیم بریم کامال یک استفاده دم دستی است، بیشتر مخا بیم تا سازنده و ای  برای ما که میبهره می
توانیم از این  فضنا های فراوانی میو ببریم درست نیست. ما بهرهای  فضا را بر مبنای انقالب اسالمی جل

 .ببریمجلو ها را باید بر اساس مبانی و رواسته های انقالب اسالمی ببریم و ای  بهره
منان را همنه های مختلف  بهتری  فر ت برای ماست تا حنرف حن ها و قاببفضای مجازی در ساحت

مان. امنا بایند ننوش نگناه و توانیم بهره ببریم برای تحق  اهدافا میجای دنیا برسانیم. ا ال از همی  فض
 مان با ای  فضا را با خنچه که االن هست تغییر بدهیم.کیوه مواجهه

 

 ها و محصوالت متنوع تولیدی  اخبار، اطالعیه

 دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیالن
 

Seraj.ir/gilan 
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