
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن سردبیر

  طالب و انرژي اطّالعاتعلی بن ابی

  مقدمه
آیـا  هایی که در حوزة علم اطّالعات همواره مطرح بوده، این است که یکی از پرسش

-اطّالعات، انرژي است یا نه. براي یافتن پاسخی به این پرسـش، جسـتجوهایی بـا کلیـدواژه    

فارسی و انگلیسی در اینترنـت انجـام شـد امـا نتـایجی کـه مسـتقیماً بـه ایـن           مرتبط، به یهای
زبان انگلیسی در موتور کاوش یـاهو  . در نهایت، پرسشی بهنددست نیامدد بهنموضوع بپرداز

  به این صورت وارد شد: 16/3/1396در تاریخ 
Is information energy?     (آیا اطّالعات، انـرژي اسـت؟) سـایتYahoo answers 

(Yahoo! answers)  :هفت پاسخ به شرح زیر براي این پرسش ارائه داد  
توان نابود کرد... آیا توان/میگویند اطّالعات را نمیشنوم که مردم میمن می .1

  است؟ این اطّالعات، انرژي
ها ایـن  اطّالعات و انرژي دو مفهوم نامرتبط در فیزیک هستند. تنها شباهت آن .2

تواننـد ناگهـان ناپدیـد    شوند و نمیطور فردي) ذخیره میاست که هر دو (به
  شوند.
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پرسش خـوبی اسـت کـه پاسـخی قطعـی نـدارد. ... دانـش و اطّالعـات داراي          .3
کـه اطّالعـات، انـرژي    تـوانیم اسـتدالل کنـیم    ارزش انرژي هستند. پس مـی 

  است.
. با این حال، من استدالل می .4 -طـور نظـري مـی   کنم که اطّالعات را بهنه کامالً

شـود،  اینچ، یک فوت می 12توان نابود کرد. اگر کلّ دنیا فراموش کند که 
  گویم که اطّالعات در واقع، نابود شده است.گاه من میآن

ي و اطّالعات در یک معنـا معـادل   خواهم یادآوري کنم که انرژ... اما من می .5
  هستند.

  کند).شود (تنها تغییر میطور نظري نابود نمیاطّالعات به .6
  ."چیز"تنها روي دیگر یک  .7

شود کـه انـرژي بـودن اطّالعـات، جـاي بحـث       با توجه به هفت پاسخ باال مشخّص می
عات از دیدگاه دارد. آن چه که در این نوشته خواهد آمد بررسی انرژي بودن/یا نبودن اطّال

امام علی(ع) است. بدیهی است که براي درك دیدگاه امام پیرامـون ایـن نکتـه از برخـی از     
البالغۀ مـورد اسـتفاده در ایـن نوشـته،     البالغه استفاده خواهد شد. نهجهاي او در نهجحکمت
جهـانی  البالغه اسـت (مرکـز   است که در واقع، ترجمه و شرح نهج 1االسالمالبالغۀ فیضنهج
االسالم سخنان امام را هم ترجمـه و هـم   جایی که فیض). از آن1396البیت، رسانی آلاطّالع

براي رعایت امانت در ترجمه، شرح خود را درون کمانک (پرانتز) ارائه کرده اسـت تـالش   
شود صرفاً ترجمۀ او و نه شرح او پیرامـون سـخنان   شود آن چه که در این نوشته ارائه میمی

االسالم نیز ضـروري باشـد. نکتـۀ دیگـر     باشد اما در مواردي شاید استفاده از شرح فیضامام 

                                                                                                                   
نماید. در اي قائل است و در همین جا براي او طلب آمرزش میاالسالم احترام ویژهنقی فیضنگارندة این سطور براي مرحوم علی  1

ا از آن جـایی کـه     البالغه با کتاب مرحوم آغاز شد و نگارنده از این نظر خود را مـدیون او مـی  واقع آشنایی نگارنده با نهج دانـد. امـ
شـود صـرفاً   االسالم اشاره میطرفی در آن رعایت شود هر گاه به نام مرحوم فیضنوشتۀ حاضر، پژوهشی علمی است و باید اصل بی

  استفاده خواهد شد.» االسالمفیض«از واژة 
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 1شـود تنهـا بـه واژة امـام    این که در سرتاسر این نوشته، هر گاه که به امام علی(ع) اشاره مـی 
  اشاره خواهد شد. 

ساختار نوشته به این صورت است که در آغاز، تعریفی از انرژي و انـواع آن و سـپس   
اطّالعات ارائه خواهد شد. مفهوم اطّالعـات نیـز در   انرژي ها از منظر نان امام و تفسیر آنسخ

  مورد هر سخن (حکمت) امام توضیح داده خواهد شد. 

  تعریف اطّالعات
انرژي توانایی و قابلیـت انجـام دادن کـار از سـوي انسـانها و یـا سـایر اشـیاء و اجسـام          

تـوان بـه ایـن     شـود. از دیـدگاه علمـی مـی     نیز گفته مـی  [کارمایه]به انرژي کار مایه  [.]است
معـین بـراي   [زمـانی]  میزان توانی اسـت کـه در زمـان    ي انرژ :صورت انرژي را تعریف کرد

  .)1396(آفتاب آنالین، انجام یک کار صرف می شود. 

  انواع انرژي
(به انـرژي  شود که عبارتند از: انرژي پتانسیل طور کلّی به دو گروه تقسیم میانرژي به

ذخیره شده در اجسام) و انرژي جنبشی (که به انرژي که جسـم بـه علّـت حرکـت در خـود      
شـوند: انـرژي جنبشـی بـه سـه نـوع       ها نوبۀ خود به انـواعی تقسـیم مـی   دارد). هر یک از این
اي که از سقف آویزان)، کشسانی (مانند زه کمانی که کشـیده شـده) و   گرانشی (مانند وزنه
 هـاي نرژيشود. ای (مانند انرژي ذخیره شده در بارهاي الکتریکی) تقسیم میانرژي الکتریک

 پتانسیل نوع از ايهسته و شیمیایی هايانرژي و جنبشی نوع از الکتریکی گرمایی ، نورانی و
انرژي مکانیکی هم بـه شـکل انـرژي جنبشـی و هـم بـه شـکل انـرژي ذخیـره شـده            .هستند

انرژي نه خود به خـود بـه   «کند که نون پایستگی انرژي بیان می... قا.تواند باشد(پتانسیل) می
لکه از صورتی به صورت دیگر یا از نـوعی  ب وجود می آید و نه خود به خود نابود می شود،

وقتی می خواهیم یـک صـورت انـرژي را بـه صـورت       به نوع دیگر تبدیل می شود. معموالً
                                                                                                                   

البالغه و تـدبر در  طالب دارد و این ارادت را از خواندن چندبارة نهجاي نسبت به امام علی بن ابینگارندة این سطور، ارادت ویژه  1
امـی اسـت در   طرفـی در آن الز سخنان آن بزرگوار کسب کرده است. اما از آن جایی که نوشتۀ حاضر، پژوهشی علمی و رعایت بی

  آن صرفاً از واژة امام استفاده شده است. 
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ت هاي دیگري که مـورد نظـر مـا نیسـت     دیگر تبدیل کنیم، مقداري از انرژي اولیه به صور
  ).1396(تبیان: انواع انرژي، » .تبدیل می شود

  دیدگاه امام دربارة اطّالعات و انرژي 
-با توجه به تعریف انرژي و انواع آن که در باال آمد، در این جا به سخنانی (حکمـت 

-سطور این چنین میهایی) از امام که دربارة انرژي اطّالعات است (یا حد اقل نگارندة این 

  گوید:چنین می 45امام در حکمت شمارة شود. اندیشد) پرداخته می
ه افتن بـ فیـروزى یـ   الظَّفَرُ بِالْحزْمِ و الْحزْم بِإِجالَۀِ الرَّأْيِ و الرَّأْي بِتَحصینِ الْأَسـرَارِ.  -1

نگهـدارى اسـرار و   کار انداختن اندیشه است، و اندیشه به هحزم و خوددارى است، و حزم ب
ها است (پس هر که سرّ و نهان خویش فاش کند رأى و اندیشه را محافظـت نکـرده از   نهانی

  .حزم و دور اندیشى خارج گشته و در نتیجه به مقصودش نمى رسد)
حـزم  "در فرهنگ فارسـی معـین چنـین نوشـته شـده اسـت:       » حزم«دربارة معناي واژة 

hazmهوشیاري: 3(امص.) استواري.  -2ستوار ساختن. م.) محکم کردن امري، ا[ع.] (مص .
). امـام در  1352، 1362(معـین،   "بینـی، دوراندیشـی.  . پیش4»کند.بحزم و احتیاط رفتار می«

کند: اگر خواسـتار پیـروزي هسـتید بایـد امـر      اي از روابط علّی را مطرح میاین سخن، رشته
ر کنیـد (یعنـی دربـارة آن تصـمیمی     خواهید انجام دهید) را محکم و اسـتوا (کاري را که می

کـار اندازیـد و   خواهید امر را محکم و استوار کنید باید اندیشه را بـه جدي بگیرید). اگر می
کار اندازید باید اسرار را پنهان کنید. اسرار در این جـا اگـر چـه    اگر قصد دارید اندیشه را به

توانـد شـامل هـر    شـود امـا مـی    رسد که مربوط به امري است که قرار اسـت انجـام  نظر میبه
توانـد  اطّالعی نیز بشود؛ کما این که امام سخن را با واژة پیروزي آغاز کرده اسـت کـه مـی   

، هر گونـه  »اسرار«رسد که منظور امام در این سخن از نظر میشامل هر نوع پیروزي باشد. به
(یا اطّالعات) را پنهان کنیـد  ارزش باشد. پیشنهاد امام این است: اسرار اطّالعی ولو ظاهراً بی
خواهیـد  کار افتادن اندیشـه، بتوانیـد کـاري را کـه مـی     کار افتد و تا در اثر بهتا اندیشۀ شما به

انجام دهید با استواري و استحکام انجام دهید و در نتیجـۀ آن، پیـروزي را کسـب کنیـد. در     
شته شود مانند انرژي جنبشـی  کند: اگر نگه دااین جا اطّالعات (اسرار) مانند انرژي عمل می

انـدازد؛  کار میشود، یعنی اندیشه را بهماند و سپس باعث انجام یک کار میدر فرد باقی می
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-خواهد انجام دهد ثابـت شود که فرد در راستاي انجام هر کاري که میو اندیشه، باعث می

نتیجـه گرفـت کـه     تـوان مـی در این جا قدم و استوار باشد و سرانجام، به پیروزي برسد. پس 
  شمارد.  امام، اطّالعات (اسرار) را (نوعی از) انرژي می

دانـد نیـز بـاز    داند و حتّی پرهیز از گفتن هر چه که فرد مـی نگفتن آن چه که فرد نمی
ایـن نکتـه را    374نوعی اشاره به تحصین االسرار در سخنان امـام اسـت. امـام در حکمـت     به
  کند:  گونه بیان میاین

لْ ما لَا تَعلَم بلْ لَا تَقُلْ کُلَّ ما تَعلَم فَإِنَّ اللَّه سبحانَه قَد فَرَض علَى جوارِحک کُلِّها لَا تَقُ
نچه را نمى دانى مگو (چون یا دروغ است یا احتمـال  آ فَرَائض یحتَج بِها علَیک یوم الْقیامۀِ.

سخن روى جهل و نادانى واجب است دورى گزیـد) بلکـه   دروغ در آن مى رود و دیگر از 
هر چه را هم میدانى مگو (چون ممکن است براى خودت یا براى دیگرى زیان داشته باشـد  
مانند فاش کردن راز کسى) زیرا خداوند سبحان بر همه اعضاء و اندام تو احکامى را واجب 

مـثال مـى فرمایـد بتـو زبـان دادم کـه       کرده که روز قیامت بآنها بر تو دلیل و بهانه مى آورد (
 .سخن حقّ و بجا بگوئى و چون اطاعت نکردى شایسته عذاب و کیفر هستى)

تـوان بـه   داند بگویـد و در ایـن مـورد مـی    طبیعی است که فرد نباید آن چه را که نمی
االسالم پیرامون این سخن استناد کرد. اما نکتۀ مهم این است که امام نگفـتن هـر   شرح فیض

کنـد. صـرف نظـر از اسـتدالل امـام پیرامـون ایـن        داند نیز سفارش مـی چه را که فرد می آن
زیرا خداوند سبحان بر همه اعضاء و اندام تو احکامى را واجب کرده کـه روز  «سخن، یعنی 

-که درست هم هست، در این جا بـاز هـم امـام، بـه    » قیامت بآنها بر تو دلیل و بهانه مى آورد

-داري اطّالعات باعث ذخیرهکند. زیرا نگهر (اطّالعات) را سفارش میداري اسرانوعی نگه

سازي انرژي جنبشی در انسان و در نتیجه، توانا ساختن او براي انجام کـار (بـا توجـه بـه نـام      
شـود. شـاید در ایـن    هاي دیگر مییا تبدیل این انرژي به انرژي») کارمایه«دیگر انرژي یعنی 

هتر مطلب و منظور امام کمک کند. فرض کنـیم کـه از مـا بپرسـند     جا آوردن مثالی به فهم ب
دانیم کـه کـدام تـیم    که در مسابقۀ میان دو تیم الف و ب کدام تیم برنده شد و ما نه تنها می

دانـیم. پاسـخ مـا    برنده شده، بلکه نتیجه را هم که تیم برنده چند به چند برنده شده است مـی 
ده شود: مثالً تیم الف برنده شده است. دیگر نیازي نیسـت  باید تنها به پرسش پرسیده شده دا



 

 و 

دانیم تیم الف چنـد بـر   توضیح دهیم که تیم الف چند بر چند برنده شده است. این که ما می
دانـد. در  دانیم امـا پرسـنده آن را نمـی   چند برنده شده، خود یک سر است زیرا ما آن را می

ایم و آن، نتیجۀ چند بر چند بـرد تـیم الـف    کرده چنین حالتی، ما یک سر (اطّالع) را ذخیره
ایم که چـه بایـد بگـوییم و    است. نکتۀ مهم این است که در هنگام دادن این پاسخ، اندیشیده

چه نباید بگوییم و این یعنی اندیشیدن حتّی در موردي چنین کوچـک. هنگـامی کـه انسـان     
-نه تنها فردي اندیشمند بـار مـی  شود که بیاندیشد براي حتّی چنین موارد کوچکی وادار می

کند و از آن براي انجام کار و یا تبدیل عنوان انرژي ذخیره میآید بلکه مرتّباً اطّالعات را به
 ←داري اسـرار (اطّالعـات)   برد. به این ترتیب، زنجیـرة نگـه  هاي دیگر بهره میآن به انرژي

سوي این سخن امـام هـم تأییـد     ازو پیروزي  ←استوار کردن امر  ←کار انداختن اندیشه به
  شود.می

گذارد و این امام در سخنی دیگر باز هم بر پنهان نمودن راز (یا اطّالعات) انگشت می
  گوید:چنین می 153دهد. او در حکمت تر مسأله را مورد بررسی قرار میبار کلّی
پنهان نمود خیـر و نیکـوئى بدسـت    هر که راز خود را . کَتَم سرَّه کَانَت الْخیرَةُ بِیده من

  او است (بر خیر و صالح خویش دست دارد بخالف آنکه رازش را فاش نماید).
االسالم پیرامون این سخن امام، نخستین دلیلی باشد که پیرامـون ایـن   شاید تفسیر فیض

 خیـر » الخیرة«رسد اما این احتمال هم وجود دارد که منظور امـام از واژة  به ذهن می حکمت
معناي دست) باشد. یعنی به» ید«معناي عام آن یعنی توان باالي انجام کار (با توجه به واژة به

دهـد انـرژي   کند و آن را جز در موارد الزم بـروز نمـی  کسی که اطّالعات خود را پنهان می
  کند. هاي دیگر و هم براي انجام کار ذخیره میتبدیل آن به انرژيبراي فراوانی را هم 
داري اسـرار (یـا اطّالعـات) قائـل اسـت. او در      اي میـان خـرد و نگـه   الً امام رابطهاصو

و  صدر الْعاقلِ صـنْدوقُ سـرِّه و الْبشَاشَـۀُ حبالَـۀُ الْمـودة     گویـد:  چنین می 5حکمت شمارة 
از راز خـود آگـاه    سینه خردمند مخزن راز او است (خردمند بیگانـه را  .الاحتمالُ قَبرُ الْعیوبِ

خوش خوئى دام دوسـتى اسـت (بـا خوشـخویى و گشـاده       و روئى گشاده و  -2نمى سازد) 
ا پوشـنده  سـختیه  از بردبـارى  و تحمـل  و  -3روئى مى توان دلهـاى مـردم را بدسـت آورد)    

بدیها است (چون شخص در برابر سختیها بردبار بود مـردم از او خوشـنود بـوده از عیـوب و     
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واسطه خوددارى عیوب او آشـکار نگشـته نادانیهـایش    همى پوشند، یا آنکه ب بدیهایش چشم
  .)فاش نشود

االسـالم در ایـن جـا انـدکی جـاي بحـث دارد: خردمنـد تنهـا بیگانـه را از          تفسیر فیض
دلیلـی  بـراي او سـودي نـدارد    ما سازد بلکه هر کسی که اطّالعات رازهاي خود محروم نمی

، چه خودي باشد چه بیگانـه. امـا انسـجام فکـري مـورد      ه شودندارد که از آن اطّالعات آگا
بـا  داري اسرار (اطّالعات) کـه بـه بـاور او    دارد که میان نگهانتظار در سخنان امام ما را وا می

اي از نـوع انـرژي   و خوشرویی و تحمل و بردباري رابطـه  پیوندي دوسویه داردعقل و خرد 
تـوان دیـد:   علّی میان مفاهیم مندرج در سـخن امـام مـی    بیابیم. باز هم در این جا نوعی رابطۀ

دارد. او در نتیجـۀ نگـاه داشـتن راز (اعـم از هـر      خردمند راز خود (هر اطّالعـی) را نگـه مـی   
معموالً خوشـروتر  اصطالح، انرژتیک، یا بهاطّالعی) داراي انرژي است و افراد داراي انرژي 

طّالعات و کسب انرژي که باعث خوشرویی هـم  داري ااز دیگران هستند. در نتیجۀ این نگه
هاي مردم. از سـویی دیگـر، فـرد    دست آوردن دلآید: بهدست میشود، یک پیروزي بهمی

داراي انرژي توان تحمل مصائب و مشکالت را بیشتر از افراد بـدون انـرژي دارد، در نتیجـه    
زند و به این ترتیـب،  نمی کند و دست به اقدامات غیرمنطقیتابی نمیدر برابر مشکالت، بی

  . سازدپنهان میهاي خود را با متانت و شکیبایی عیب
نگفتن راز به دیگران، به هر دلیلـی کـه باشـد (اعـم از پرهیـز از      ها گذشته، از همۀ این

کنـد او را بـه خـدا    خودنمایی، ابراز علم و غیره) از آن جایی که فرد را از غیر خدا دور مـی 
زیـرا بـه ایـن ترتیـب،      شـود نوعی باعث افزایش انرژي میاین نیز، خود بهکند و نزدیکتر می

  .گیردفرد با منبع انرژي تمام عالم تماس می
رسـد ایـن اسـت کـه امـام، خواهـان       نظر میاي که ذکر آن در این جا ضروري بهنکته

حبس اطّالعات نیست بلکه خواستار این است که اطّالعات درسـت در جـا و زمـان درسـت     
در مورد چگونگی پاسخ دادن بـه یـک پرسـش،     235ارائه شود. او در حکمت شمارة  خود

  گوید:این گونه می
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.ابوالص یخَف ابوالْج محدهر گاه (در باره یک پرسـش) پاسـخ دادن شـلوغ و     إِذَا از
بسیار گردد درستى (آن پاسخ) پنهان شود (پرسش کننـده در شـک و دو دلـى افتـد و نمـى      

 تواند بفهمد پاسخ پرسش او کدام است).

شمار آورد. در باال ذکر شد که: توان مصداقی از اتالف انرژي بهاین سخن امام را می
وقتی می خواهیم یک صورت انرژي را به صورت دیگر تبـدیل کنـیم، مقـداري از     معموالً«

در این جا معناي » .هاي دیگري که مورد نظر ما نیست تبدیل می شودانرژي اولیه به صورت
قدر پاسـخ مـورد نیـاز    سخن امام روشن است: از انرژي اطّالعات ذخیره شده در مغز خود به

-پرسشگر به او اطّالعات بدهید زیرا اگر چنین نکنید اوالً مقداري از انرژي خود را کـه مـی  

دست به اید و در نتیجه، پیروزيتواند بر درست اندیشیدن شما تأثیرگذار باشد از دست داده
اید نه تنها تلف شده (زیرا بـه انـرژي   اي که از دست دادهنخواهید آورد و ثانیاً انرژي افزوده

اطّالعاتی مثبتی در ذهن گیرنده تبدیل نشده) بلکه در ذهن او تخریب هـم انجـام داده، زیـرا    
 خواسته نرسیده است. امام در مورد پاسخ درست آن گونه حساس استاو به پاسخی که می

دانـد. او در  را در جـاي درسـت خـود، باعـث هالکـت فـرد مـی       » دانـم نمی«که نگفتن واژة 
 بر این باور است که:   82حکمت شمارة 

لُهقَاتم تیبأُص (رِيلَا أَد) َلقَو نْ تَرَكکسیکه (از او بپرسند چیزى را که نمـى دانـد    .م
الك میشـود) بـاو مـى رسـد     و) نمى دانم را نگوید کشتنگاههایش (مواضعى که شـخص هـ  

  .(رسوا و تباه مى گردد)
االسـالم  رسد همانی اسـت کـه فـیض   نخستین تفسیري که از این سخن امام به ذهن می

داند سرانجام رسـوا و  کند که آن را میداند و تظاهر مینوشته است: کسی که چیزي را نمی
ایـم، او بـه مـا    عـی خواسـته  گردد. براي همۀ ما تاکنون پیش آمـده کـه از کسـی اطّال   تباه می

 (misinformation)ایم که آن اطّالعات، نادرست اطّالع داده است، و سرانجام متوجه شده
کار او را بـه او تـذکّر نـدهیم     یبوده است. حتّی اگر به سوي آن شخص برنگردیم و نادرست

او در ذهن ما رسوا و تباه شده است. علّت کار نادرست آن فرد مشـخّص اسـت: مـا معمـوالً     
دهیم که خـود را  اکراه داریم که دیگران متوجه جهل ما شوند، به همین دلیل هم ترجیح می

-هـاي پنهـان ژرف  دنبال الیهدروغ) نشان دهیم تا نادان. اما در سخنان امام باید به دانا (ولو به
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هـاي  گاهچه بدي دارد که امام کیفر آن را مالقات کشتن» دانمنمی«تري گشت. نگفتن واژة 
گویـد؟ اگـر   چنین سنگین براي چنین فـردي سـخن مـی   داند؟ چرا امام از کیفري اینفرد می

، نـوعی  شـود بیـان مـی  » دانمنمی«که با گفتن واژة  یک فرد را در پاسخ به یک پرسشجهل 
کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد پاسـخی        235اطّالع فرض کنیم این اطّالع مطابق بـا حکمـت   

دهـد  درست به پرسشگر است که اتالف انرژي را به همراه ندارد. پاسخگو پاسخ درستی می
داند که پاسخ پرسش خود را باید در جاي دیگري جستجو کند. اما اگر فرد، و پرسشگر می

ن پاسخ درست، پاسخی نادرست بدهد اوالً او براي دادن این پاسخ نادرست، جاي دادن ایبه
کار نبـرده و در نتیجـه بـه خـود زیـان وارد کـرده، ثانیـاً بـا دادن اطّالعـات          اندیشۀ درستی به

نادرست به پرسشگر، او را وادار به انجام کاري کرده که بیهوده بوده اسـت. مصـداق چنـین    
دهد، ما بر پایـۀ  پرسیم، او به ما نشانی میردي نشانی محلّی را میحالتی، زمانی است که از ف
رویم و به این ترتیـب، انـرژي را بـه    شویم (از جایی به جایی میکار میاطّالعات او دست به
شویم که اطّالعات داده شـده از سـوي آن فـرد و    کنیم) و سرانجام متوجه میکار تبدیل می

به همین دلیل است که امام خطـاب بـه کسـی کـه در برابـر او       کار ما بیهوده بوده است.نیز، 
  چنین گفته است:  394حکمت سخنی گفته که در حد و اندازة آن فرد نبوده در 

پرواز کردى پیش از پـر در آوردن، و بانـگ زدى    قَد طرْت شَکیراً و هدرت سقْباً.لَ
هنگام بچه بودن (خالصه ترا نمى رسید که چنین سـخنى در محضـر مـا بگـوئى، یـا سـزاوار       

نـوعی،  سـخنی کـه آن فـرد بـر زبـان آورده بـه       .)نبود که چون تـویى ایـن سـخن را بگویـد    
کـرده کـه در آن    دانسـته، وانمـود  دانم است زیرا در حـالی کـه نمـی   مصداقی از نگفتن نمی

  مورد داناست.  
-کند که حتّی هشدار مـی چنان سفارش میامام ما را به نگه داري انرژي اطّالعات آن

 25اندیشـه و رنـگ رخسـار خـود باشـیم. او در حکمـت شـمارة        دهد که مواظب سخنان بی
  گوید: چنین می

هانسل ی فَلَتَاترَ فئاً إِلَّا ظَهشَی درَ أَحا أَضْمم هِهجو اتفَحص کسى چیـزى را در دل   .و
ماننـد  ( اندیشه و رنگ رخسـارش هویـدا مـى گـردد    پنهان نمى کند مگر آنکه در سخنان بى

  .) زردى رو که عالمت ترس و سرخى آن که نشانه شرمندگى است
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ها سخنانی هستند که پـیش  آید اینبر می» اندیشهسخنان بی«همان گونه که از عبارت 
وجـود  اي (که با انرژي اطّالعات ارتباط دارد و در اثر تحصین اسـرار بـه  ها هیچ اندیشهاز آن
اي شکل انرژي ذخیـره نشـود، اندیشـه   سخنی دیگر، اگر اطّالعات بهآید) وجود ندارد. بهمی

اندیشـه خواهنـد بـود.    شـوند سـخنانی بـی   نخواهد بود و سخنانی که در این حالت گفتـه مـی  
هـاي آنـان   اي که از چهرهگونهشود بههاي مؤمنین دیده میموالً در چهرهآرامشی نیز که مع

  توان خواند شاید ناشی از همین تحصین اسرار باشد. هیچ نمی
الدین محمـدبن محمـد مولـوي    مناسبت نیست به اشعاري از مثنوي جاللدر این جا بی

مـدبن محمـد مولـوي،    الـدین مح پیرامون همین موضوع اشاره شـود (مثنـوي معنـوي جـالل    
1390 :(  

  گورخانۀ رازِ تـو چـون دل شـود   
  گفت پیغمبر که هر که سر نهفت

  ها چون در زمین پنهان شـود دانه
ــان  ــدي نه ــر نبودن ــره گ   زر و نق

  

  

  آن مرادت زودتر حاصـل شـود  
  زود گردد با مراد خویش جفت
  سـرِّ آن سرسـبزي بسـتان شـود    
  پرورش کی یافتندي زیر کـان؟ 

  

  انواع انرژي اطّالعاتامام و 
تـوانیم اسـتدالل   دانـد مـی  اگر تا این جا پذیرفته باشیم که امام، اطّالعات را انرژي مـی 

شود ارجح از کنیم که او انرژي اطّالعاتی (پتانسیل) را که زودتر به انرژي جنبشی تبدیل می
چنـین   88داند که تنها در ذهن جـاي گرفتـه اسـت. او در حکمـت     انرژي پتانسیل صرفی می

  گوید:می
ى بـ  وضَع الْعلْمِ ما وقَف علَى اللِّسـانِ و أَرفَعـه مـا ظَهـرَ فـی الْجـوارِحِ و الْأَرکَـانِ.       ا

قدرترین دانش دانشى است که بر زبان جا گرفته است (دانائى است که شـخص بـآن رفتـار    
(دانائى است که شـخص بـآن   نکند) و برترین علم علمى است که در همه اندام هویدا باشد 

  .رفتار نماید، و چنین علمى در آخرت سود دارد)
االسالم در این جا هم اندکی جاي بحث دارد زیـرا دانـایی (اطّالعـاتی)    استدالل فیض

که شخص به آن رفتار نماید نه تنها در آخرت، بلکه در دنیا هم سـودمند اسـت. دانشـی کـه     
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از هـم همـان اطّالعـات اسـت. امـام اطّالعـات را در       گویـد بـ  امام در این جا از آن سخن می
و نیـز  » علـم «و » اسـرار «گویـد.او از واژگـان   بینـد و از آن سـخن مـی   هاي متفاوتی میشکل

کند. اگر دانشی در همـۀ انـدام هویـدا باشـد     واژگان دیگري براي بیان اطّالعات استفاده می
دام، انجـام دادن کـار اسـت. بـدیهی     منظور انرژي است که به کار تبدیل شده، زیرا وظیفۀ ان

ارزشـی آن، دانشـی   و بـی » دانشی که بر زبان جا گرفته است«است که منظور امام از عبارت 
هـا بـه ارزش   شود زیـرا امـام در برخـی از حکمـت    است که حتّی در سخنان هم استفاده نمی

گـردد کـه   یسخن و تأثیرات آن اشاره کرده است. نکوهش امام در این مورد به سخنی بر م
  شود.تأثیر است که حتّی در گفتار فرد هم دیده نمیآن قدر بی

ها به یک دیگر یا نوعی به تبدیل انرژيالبالغه بیان شده که بهسخنان دیگري هم از امام در نهج
  در این باره چنین نوشته است: 449کار اشاره دارند. امام در حکمت 
بانِ َطالعشْبانِ لَا یومنْها منْید بَطال لْمٍ وو خورنده هسـتند کـه سـیر نمـى شـوند:      د .ع

خواهان علم (که هر چه بر او کشف و هویدا شود باز مى خواهد مجهول دیگـرى را معلـوم   
نماید) و خواهان دنیا (که آنچه از کاالى دنیا بیاید باز مـى خواهـد کـاالى دیگـرى بدسـت      

   .آورد)
شـود تبـدیل   گـاه سـیر نمـی   این که خورندة علم هـیچ  شاید یکی از دالیل باور امام به

فردي که خواهان علـم اسـت مـزة داشـتن      .ها به یکدیگر یا تبدیل انرژي به کار استانرژي
تواند شـامل  علم را چشیده و از انرژي علم (یا اطّالعات) استفاده کرده است. این استفاده می

خیر است، همان گونـه کـه در برخـی از     مند بودن، بشّاش بودن، و در کل، پیروزي یاانرژي
رسـاند: یـا آن را بـه    سخنان پیشین امام بیان شد. فرد این انرژي را به مصارف گوناگونی مـی 

کنـد. در  هاي دیگري تبـدیل مـی  استدالل شد) یا به انرژي 88کار (همان گونه که در سخن 
بـاً بـه دنبـال کسـب     کنـد کـه مرتّ  کل، داشتن انرژي اطّالعات، فرد را آن چنان محظوظ مـی 

انرژي اطّالعاتی بیشتر و لّذت بیشتر است. براي همۀ ما تاکنون این اتّفاق افتاده کـه هنگـامی   
-گیریم احساس خوشی یا حتّی گرمایی در بدن خود حس مـی که مطلب جدیدي را فرا می

 تواند ناشی از تبـدیل انـرژي اطّالعـاتی بـه انـرژي گرمـایی باشـد. حتّـی گـاهی         کنیم که می
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کنیم احساس لرزش مختصري در بدن خـود حـس   هنگامی که مطلب جدیدي را درك می
  کنیم که نشانۀ تبدیل انرژي اطّالعات به انرژي مکانیکی است.  می

  آیددست میکه از راه کسب علم به تأکید امام بر اهمیت انرژي اطّالعاتی
ن گفتـه اسـت. شـاید    البالغه از اهمیت علـم و ارزش عالمـان سـخ   امام در سرتاسر نهج

یکی از زیباترین سخنان دربارة عالمان در ادبیـات جهـان، سـخنی اسـت کـه در کـالم امـام        
گویـد: العلمـاء بـاقون مـا بقـی الـدهر.       شـود؛ آن جـا کـه مـی    خطاب به مالک اشتر دیده می

انگیـز  (دانشمندان تا زمانی که هستی باقی است باقی خواهند ماند). امـا آن چـه کـه شـگفت    
مانند یک متخصص تعلیم و تربیت در مورد آمـوزش در راسـتاي کسـب    دیدگاه او به است

  نویسد:پیرامون چگونگی کسب علم چنین می 89علم است. او در حکمت 
کَـمِ  الْح فا طَرَائغُوا لَه ذه الْقُلُوب تَملُّ کَما تَملُّ الْأَبدانُ فَابتَ ایـن دلهـا (از فکـر و     .إِنَّ ه

در یک موضوع) بستوه آمده خسته میشـوند (بجهـت یکنواخـت بـودن اجـزاء آن بـا        اندیشه
یکدیگر) چنانکه بدنها و تن ها (از خـوردن یـک خـورش و کـار یـک رنـگ انجـام دادن)        

(رفـع خسـتگى) آن دلهـا حکمتهـا و دانشـهاى تـازه و        بستوه آمده خسته میشوند، پس براى
اننـد سـخنان گونـاگون پیشـوایان دیـن و      برنـد م شگفت آور (که بآنها لـّذت و خوشـى مـى   

دانشمندان) را بطلبید (تا در کسب حکمـت و بدسـت آوردن دانـش کوشـش داشـته خسـته       
گویـد  داند که میامام در این جا فراگرفتن علم و کسب انرژي را آن چنان الزم می نشوید).

علـوم متنـوع و    دلیل خستگی و یکنواختی قطع شود بلکه با آمـوختن فرایند یادگیري نباید به
   جدید باید ادامه یابد.

اي باور دارد که خوار ساختن بنده را از سوي خداوند، برابـر  گونهامام ارزش علم را به
بـا   280دانـد. او ایـن دیـدگاه را در حکمـت     منع ساختن کسـب علـم و دانـش بـراي او مـی     
 گوید:صراحت بیان کرده است، آن جایی که می

ر گـاه خداونـد بنـده اى را (بـر اثـر گنـاه) پسـت        ه عبداً حظَرَ علَیه الْعلْم.ذَا أَرذَلَ اللَّه ا
گرداند علم و دانش را بر او منع کند (او را توفیق ندهد تا از علـم دیـن و احکـام الهـى کـه      
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موجب سعادت و نیکبختى است بهره مند گردد، این فرمایش دلیـل اسـت بـر اینکـه نـادانى      
  است).بدترین بیچارگى ها 

االسالم در این جا که علـم را تمامـاً محـدود بـه علـم دیـن و       البتّه باز هم دیدگاه فیض
داند جاي بحث دارد زیرا بسیار بعید است که منظور امام، از علم، تنهـا علـم   احکام الهی می

ام البالغه بارها این را نشان داده است. براي نمونه او در سخنانی بـه امـ  دین باشد. امام در نهج
گوید که خود او تاریخ گذشتگان را کند و میحسن (ع) او را به فراگیري تاریخ تشویق می

  داند که گویی با آنان زندگی کرده است.آن قدر خوب می

  گیرينتیجه
رسـد بـه یـک پرسـش     نظر مـی  طالب (ع) از جملۀ کسانی است که بهامام علی بن ابی

هـا پـیش پاسـخ داده اسـت:     شناسـی، از مـدت  دانشهمواره مطرح در رشتۀ علم اطّالعات و 
پاسخ او به این پرسش که آیا اطّالعات، انرژي است مثبت است. او در سخنانی کـه در ایـن   

نگـري خاصـی ایـن مسـأله را بررسـی      باره بیان کرده مانند یک عالم علم اطّالعات بـا ژرف 
داند که بـه دارنـدة آن   باارزشی میاي که در باال بیان شد اطّالعات را انرژي گونهکرده و به

دهـد. امـام   هـا را مـی  هاي روانی مساعد، و استقامت در برابر دشواريتوان انجام کار، حالت
تـر، بـر   شمارد، در کسب آن تأکید دارد و شاید از همه مهمقدر میاین انرژي را بسیار گران

  کند.  تحصین آن و استفادة درست از آن پافشاري می
کران علم امام است، آن هـم  اي ناچیز از اقیانوس بیر باال آمد تنها گوشهآن چه که د

هـایی فـراوان بایـد تـا شـاید بتـوان بـه ژرفـاي         تنها در مورد اطّالعات و انـرژي آن. پـژوهش  
هاي امام حتّی در این زمینۀ خاص پی برد. اما بایـد بـاور کنـیم کـه پاسـخ بسـیاري از       اندیشه
پاسخ هسـتند در کـالم بزرگـان دیـن مـا نهفتـه       امروزي هنوز بی هایی که براي انسانپرسش
 است.  
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