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 18/7/98جلسه اول 

 عناوین جلسه

کنند. به نظر اولین که باید ین جلسه این است که دوستان علوم پایه بر روی کتب تدبر در هستی کار میهدف از برگزاری ا

ت است. اینکه ها دارای اهمیداشتن برای این کتاب رویکرد مطالعاتیانجام شود، ایجاد رویکرد نسبت به این کتب است. 

 .ها چه بوده است و سواالتی از این دستدلیل نگارش این کتاب

به دیگری  در خصوص کتب تدبر در هستی برسیم. مختصات هر کتابی را نسبت نقشه موضوعیاز این رویکرد باید به یک  

 شته شود. هایی است که برای این موضوع باید نوها یا کتابکند و موضوع مهم دیگر کتب پشتیابان این کتاببیان می

روش  دونها را بخواند به ثابت کرده است که اگر کسی این کتابها مهم است. تجرباین کتاب مطالعه روشینن و همچ

 ای بودنش نصیب او نشود. مطالعه مخصوص آنها، ممکن است چیز زیادی با توجه به به تخصص علوم پایه

گر یافت دارید و ااین سه موضوع مورد بحث است. تجربه ثابت کرده است که تورق هر کتابی بسته به نوع نگاهی که دارید در

 این اصالح نشود مطالب محل استقرار نخواهد داشت. 

 
 رویکرد مطالعه کتب هستی 

 ای دارد و مطالب مهمی است. چند رویکرد اصلی در این خصوص نیاز دارد. این مطالب نیاز به دقت ویژه

رشته د دارد. ادی وجومتنوع و زیهای و رشتهدر مورد علم و چیستی علم و نحوه استقرارش در حوزه زندگی انسان مطالب 

 کند. فلسفه علم در واقع در خصوص چیستی علم و پدیداری علوم مختلف در زندگی بشر صحبت می

ی شده است وجود دارد این است که اساس علومی که در زندگی بشر جار ی تدبر در هستیهاکتاب به ای کهرویکرد اولیه

ای. در حوزه علوم طبیعی، فنی، ر پایه، پایه جریان علم است در هر حوزهگوییم. منظواسم این علوم را علوم پایه میچیست؟ 

 ، اجتماعی و...انسانی

تواند از نسان است و میااستنباط ما این است که قران علوم پایه خود را یعنی پایه بقیه علوم را که جاری کننده علم در ساحت 

 دستیابی به علوم پایه رویکرد اولیه ماست.  عالم استفاده کند و عالم را تسخیر کند این علوم است.
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دشناسی، شناسی و وجودشناسی وجود دارد. رویکرد دوم ما این است که ببینم وجودر علوم بحثی بنام فلسفه یا هست

ده است. اسم شناسی در قران چگونه است. جریان و جاری شدن حق در عالم و وجود را در عالم دیدن برایمان مهم بوهست

کند و اینکه چگونه این هست گذاریم. اما فلسفه آن مبتنی بر قران است. هست آن را خدا مشخص میرا کتب فلسفی میاینها 

 شود. شناسی عالم رویکرد دوم است که این همان علوم پایه ما میشناسی یا هستیشود. مطالعه هستجاری می

نسان ی در خصوص موجودیت و مخلوقیت او و تکوین اکنید و زمانزمانی شما در خصوص انسان و عوارض آن صحبت می

 شناسی است. گیرد که در الیه هستیشود. ماهیت و نفس و روح او موضوع من قرار میصحبت می

 رویکرد دوم با علوم پایه خیلی مرتبط است. 

عل و وجود و عدم ز قوه و فگوییم این کتب تدبر در هستی را بخوان. همان چیزی امیخواهیم بخوانیم اگر بگویند فلسفه می

 و...می خواهی بدانی اصطالحات و مبانی آن در اینجا موجود است. 

ه بر مخلوقات جاری داند و قوانین تکوین عالم را کرویکرد سوم که در واقع این است که انسان خود را جزیی از مخلوقات می

 باشد. یمین عالم و یافتن مختصات خود در عالم داند. در واقع رویکرد سوم مطالعه تکواست برای خودش هماهنگ می

وزه تکوینش حگوییم انسان در شود. زمانی میشود در نظام تکوین بررسی میحتی وقتی در مورد هدایت و اختیار صحبت می

را بررسی ینی عالم بینیم و هدایت تکواقتضای این را دارد که چنین قانونی بر او صادر شود. در واقع هدایت را تکوینی می

 کنیم. می

و چگونه رقم در رویکرد سوم انسان در متن مخلوقات است و مخلوقی است مثل بقیه مخلوقات و اینکه هدایت در تکوین ا

 خورد. می

شناسی نام و حق شود. هستی را حقاگر به صورت یک مثلث به این سه نگاه کنیم یک مثلث از علم، هستی و هدایت ایجاد می

 گذاریم. می

شود. هر کسی ممکن است ها همین میها و دلیل مطالعه کتابمطالعه جریان علم، جریان حق و هدایت در هستی رویکرد کتاب

 به یکی از این دالیل بخواهد کتب را مطالعه کند. 

 

 توان یکی از آنها را به عنوان رویکرد در نظر گرفت. هر کدام از این سه عنوان بسیار عظیم است و می
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های فلسفی خواهد شود. اگر حق بررسی شود منجر به تحول در دیدگاهدام از این رویکردها منجر به ایجاد یک تحول میهر ک

 گیرد. شد. دیدگاه های فلسفی تحت تاثیر قران قرار می

ه علمی که ت و نشود. علمی که در عالم جاری است و آن علم وجود اسوقتی رویکرد علم باشد دیدگاه علمی قرانی ایجاد می

 شود. گفته می scienceبه آن 

محور محور و غایتمحور و حسنهایی که کمالشود دیدگاه تحولی و تکاملی. دیدگاهگوییم دیدگاه میو وقتی از هدایت می

م بر اساس آن شود. چون غایت عالترین واژه به کتب تدبر در هستی میهستند و اصل تدبر در این بخش است. هدایت نزدیک

 است. 

اختصاصات وجود  علم در واقع مثل تبیان است و بیان و وضوح دارد. ازمنظور از حق جاری شدن وجود به ما هو وجود است. 

های علوم مختلف را بدست توان محدودهبر اساس این علم میاست. نگاه به عالم از حس نور و روشن شدن و ابانه داشتنش. 

تمایز هستند. مهاست. هر سه اینها از یکدیگر شود. در هدایت هم کمالبوط به علم میها و تمایزها مربندیآورد. محدوده

کمال آن  شود. وجود و اثر وجود و جهتشوجودش مربوط به حق است، اثرش مربوط به علم و جهتش مربوط به هدایت مِی

 است. 

 ها را مطالعه کنید. تابتوانید به صورت مستقل کاین رویکرد است یعنی با هر کدام از این موارد می

در واقع خویش و قوم شود. ارتباط این مطالب با علوم پایه زیست و شیمی و ...از این جهت است که از بن مخلوق صحبت می

 کنیم. کنیم. قوانین جاری بر انسان و مخلوق را بررسی میبودن خود را با مخلوقات بررسی می

اکات قوانین رویم. ربطش این است که روی اشتراشتراکات خود با موجودات می به سراغها در رویکرد این کتابدر واقع 

سجده کنیم. شأن  شود ما و بقیه موجودات با هم تسبیح کنیم و با همجاری در زندگی و موجودات، همان مواردی که منجر می

ول باید ببینیم چه اعلوم باشد. چرا که کنیم. این علم باید در واقع مقدمه همه همراهی خود با بقیه موجودات را بررسی می

 هایی اختصاصی در ما وجود دارد. هایی با مخلوقات داریم و بعد باید ببینیم چه ویژگیویژگی
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شناسی است و این علم و مطالعه مباحث این کتب مقدم بر علومی است که به انسان مرتبط است. این کتب در حوزه هستی

 شناسی است. ماهو انسان است معرفتعلومی که در خصوص انسان به 

دارد همانطور که  تیانسان به ما هو مخلوقش یک ساختار ادراکی دارد همانطوری که سنگ دارد. انسان به ما هو مخلوقش قدر

وم نشناسی ممکن است عل تر است و تا این راهدایتی دارد همانطور که ...وقتی انسان این را بداند این خیلی جالبگیاه دارد و 

 بعدی شما را به خطا بکشاند.

ای که در حوزه هستی اگر کسی چنین چیزی را متوجه شود، نمی تواند بپذیرد که آیات در حوزه هستی نباشد. چرا که هر آیه

 برای هستی همه موجودات است. موجودات است 

رد انسان به عنوان ر اوست. ولی در موانسان یک موقعیت هستی و مخلوق دارد. قران برای هدایت انسان است، برای بخش اختیا

 مخلوق هم قاعده دارد و این مربوط به همه موجودات است. 

 نقشه موضوعی 

ه به ککالم و آیه  ی که استخراج شده است یعنی اسماء، کتاب، کلمه،ابررسی در کل قران انجام شد. دیدیم که این پنج کلمه

شود. اال و پایین مییا کتاب در تردد هستیم. کتاب مقول به تشکیک است و ب همین ترتیب هم هستند. بین اینکه اسم اول باشد

دایت تکوین مرتبط شناسی یا وجود یا به علم وجود یا هکلماتی که به هستی ایم،ای که در قران داشتهبا مطالعهبه هر حال 

اثر، بعد که در قران  وشود یعنی وجود و جهت می اند. وقتی هر سه را در نظر بگیریم به صورت برداریاند این پنج تا بودهبوده

 رسیم. گری شود به این پنج واژه میبررسی شود و کلمات مربوط به این موضوع که غربال
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لوع است طشود و طلوع اثر است. یک گرفت. فلق یک حرکت میتوانست ششمی باشد ولی بیشتر در آیه قرار میفلق هم می

ستقرای تام این یست. ممکن است بعدها شما به این موارد اضافه کنید ولی سعی شده است با او یک نشانه است و مبنایی ن

 ایم. موضوع مشخص شود و ممکن است بعدها آنرا تبدیل به حصر کنیم. فعال چنین کاری نکرده

ان رحمت و جری)سوال از رویکرد: جریان علم در کل کائنات، جریان حق در کل کائنات، جریان هدایت در کل کائنات. 

م انشعابی از علم قدرت را ه گیرد.توان اضافه کرد ولی رحمت و دین و حیات همه در ذیل مفهوم علم قرار میحیات را هم می

 دانیم.( ایم و علم را شاخص اثر میایم. اثر وجود را علم گرفتهگرفته

 دانی کتاب است. شود و در واقع پشت صحنه کارگرنمیها ذکر ایم. رویکردها نوعا در کتاببه پنج کتاب و سه رویکرد رسیده

عات محوری پردازد ولی در اینجا موضوماهیت کتاب ساختار وجودی هستی چون ساختارشناسی است خیلی ریز به مباحث می

ساختار  بندی داشته باشیم. درشوند. نباید انتظار داشته باشید که در کتاب ساختارشناسی هستی به این شکل دستهبررسی می

های هر ایم و جایگاهایم و عناصر مربوط به هستی را در آن استخراج کردهوجودی هستی سوره های حوامیم را محور قرار داده

سوره  کی هر بخشی ازها مشخص شود. ات محوری این کتابایم. آن کتاب باید کمک کند که موضوعکدام را تعیین کرده

 از خود سوره استخراج کرده ایم و این تعارضی ندارد.  استخراج شده است و نقشه ساختار را

 

ه چرا این کتب گیرند بدانید کهاست تا زمانی که این کتب مورد مطالعه قرار میقصد از جلسه ایجاد یک نگرش برای کتاب

کنیم و رئوس  صاینگونه نوشته شده است، قصد ما این بود که علم قرانی، هدایت قرانی و فلسفه قرانی را در تکوین مشخ

قتی وارد کتب هستی ودهیم که افراد بتوانند بهتر قوانین را بدست آورند. در واقع کدهایی را میمطالب آن را بدست آوریم. 

 .... شوید. مثل درخت و شوید باید خود را از وضعیت انسان به ما هو انسان مجرد کنید. و یکی از مخلوقاتمی

 شود که دهسان خود را از دید موجود بتواند در قران ببیند. اگر چنین دیدی ایجاد شود، میای است که اناین خیلی دید ویژه

افتد که تحت قوانین ای تغییر نکند ولی در زندگی انسان خیلی اتفاقات میهزار سال بگذرد ولی طلوع و غروب صدم ثانیه

ال چیزی به اسم قانون وجود نداشته باشد و همه چیز را اش اصشود که در زندگینباشد. یعنی انسان تا این حد دچار اغوا می

شود چیزی جابجا نمی بیند حتی در حد ثانیهمند میشود همه چیز را ضابطهتصادفی بداند. ولی از سویی وقتی وارد تکوینیات می
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ند همه چیز در حد نانو و میکرو کنافتد. دانشمندانی که در علوم پایه کار میکند اتفاقی برای او نمیو انسان هر قدر گناه می

گویند است ولی کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار می کنند اساسا عدد و رقم و مقیاس ارزیابی برایشان معنا ندارد. همه می

 زندگی انسان رهاست و قانون چیست. به همین دلیل باید انسان خود را در تکوین با همین دقت ببیند و باید این علم را یاد

 گرفت. 

یافته به بر سر وجود آمده است. میم از محدودیت است و حد و وجود هست است. هست تشخص یممخلوق و موجود ...م

کند. یعنی وقتی توخالی است و حد این موجود نیاز دارد به وجود و در اینجا مفهوم اسم تجلی پیدا میحدود را موجود گویند. 

شود. او مطرح می ش را برطرف کند. هر موجودی به نسبت خودش فقیر است پس اسم برایاست اسم نیاز دارد تا پر شود و نیاز

که بماند و باقی بماند.  این موجود نیاز دارد به جریان قانون یا حق یا ثبوت بر اساس ...هر موجودی آمده است که نرود و باشد

اثر یا  باشود مه میهمین مقدار که اسمی تبدیل به کل کند.این موجود نیاز به اثر و تاثیر دارد که کلمه موضوعیت پیدا می

شود کالم. کالم ه میککند به جریان اثر بعد نیاز پیدا میکند. اش کار خواهیم داشت. اثر یعنی این مختصات پیدا میاثرپذیری

وقتی موجودی ند. وند دارشود و این دو با هم پیهای دیگر و از کالم کتاب ایجاد میتألیف کلمات است برای ایجاد مجموعه

 آید را کلمه گوییم. به عرصه وجود می

 : حیثیتی از وجود که متناسب با نیاز موجود است. اسم

 : مقام ثبت و استقرار و جریان حق در هستی کتاب

کند. د پیدا می. کلمه مثل قلب است و داد و ست: ویژگی خاص موجود در انتقال اثر از وجود و دریافت اثر از وجودکلمه

 ترین شیء به کلمه قلب است در وجود. شبیه

 : ایجاد جریان تاثیر و تاثر از وجود در موجودات کالم

کشاند و براق می کمالی خود برای دستیابی به وجود. آیه شبیه به تفکر است. سیر دارد و : جهت هدایت موجود در سیر آیه

 است. 
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 کنند. ا میهر کدام از این واژگان در مخلوقات تمثل پید

ون است و این کلمه بوسیله کالمی ایجاد شده است. اسم مخلوق است و وضع همه این موارد با کالم است که امر کون فیک

آیه است.  ، کلمه، کالم وشود کالم. هر موجودی دارای اسم، کتابمقام حق است. ظهور اراده الهی در هستی خودش می

باشد. هایش میمهشود کتاب سرنوشت خود اوست. کتابی که شامل مقدرات و اجل و برنایاولین کتابی که به هر موجود داده م

اتی اوست. اتفاقا ذباشد. اولین کالمی که او داده شده است، حمل اولیه ای که به او داده شده است، خود او میاولین کلمه

لش است. اوست و آن هم سیرش به سمت کما شود علمش. و اولین آیه ای که به هر موجود داده شده است خودکالمش می

به موجود داده است  تواند استفاده کند هم از بقیه اسماء. مثل این است که خداوند داده ای راموجودات هم از اسم خودش می

 و بر اساس آن داده در حال زندگی است. 

نیاز بستگی  وق است. میزان تجلی اسم بهترین مخلاسم مخلوق است. در سوره اعلی حیثیت اسم و رب جدا شده است. عالی

حفره ای از نیاز  گویی مخلوقشود اتم االسماء. کند و اشرف مخلوقات اعلی نیاز به دریافت آن اسم را دارد که میپیدا می

از عطاء ویند و جنسش کند را اسم گگذارد و نیاز را برآورده میدارد به خالق خودش. دریافتی که از خالق دارد و خدا منت می

 است.

زی که او خواهد از آن ساطع شود اسمش کلمه است. نیااتم، آنچه می شود هستهکند، موجودش میکسی که فیزیک کار می

هر شیء در  نسبت به هستی و قوانین دارد اسمش اسم است. هر چه که موضوع باشد در علو پایه یک مختصات دارد. برای

 ر نظر گرفت. توان دعلوم پایه این پنج تا را می

برای هر کدام از این موجودات پروتکل و قانونی وجود دارد که مثال توان گفت نظام اسماءاش. به سلسله جلیله نیازهایش می

گیرد. و برای رویش فالن بذر نیاز به مقدار مشخصی از آب ونور و...وجود دارد و اگر این موارد تامین نشود رویش شکل نمی
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شود اخت تا شرایط رشدش را بتوان فراهم کرد. وقتی به سراغ اثر و تاثیر این دانه از خاک می رویم میباید این کتاب را شن

 شود. تقریبا این پنج مورد حصر دارد. کالم و سیر به سمت میوه شدنش را آیه گویند. سیر هدایتی او می

شود و دا مینیاز به اتصاالت دیگر هم پیهر کلمه ای در ذات خودش کالم هم هست. دلیل جدا آوردن آنها این است که 

 کند. شود و مختصات پیدا میروابطش گسترده می

 

 کند. م میحرکت کلمه در سیرش ایجاد کالشود. ای از آیات مشاهده میشود و در آیات مجموعهدر آیه یک آیه دیده می

ت ش است و کالم حرکت و بردارش اساش است و کتاب قانونش و کلمه ویژگی و خاصیت و خصوصیتاسم خالء وجودی

 و آیه جهت بردارش. 

 

تواند نیازش خوانید و اینکه چگونه میخوانید، نیاز موجود را میدر این پنج کتاب باید همه را با هم دید. اگر کتاب اسماء را می

داری نید کتاب خاصیتلمه را می خواخوانید. وقتی کخوانید از قوانین حاکم بر این موجود میرا ابراز کند. وقتی کتاب را می

خوانید فرایند سود و خوانید. اینکه موجود چگونه سود و ضرر خواهد داشت. وقتی کالم را میبخشی یا ضرردهی را میو نفع

 . خوانید و اینکه بردارش چگونه است. در آیه وضعیتی است که حتما در آن نفع و بقا وجود داردضرر را می
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وجود را متوجه نخواهید مقشه این است که باید این مطالب را با هم ببینید. در غیر اینصورت هیچکدام از مطالب منظور از این ن

دارد و این سیر را مطالعه  کنید، بینشان قانون وجودنیازی پیدا میشد. باید در ذهنتان مثل یک نقشه این موضوع را داشته باشید. 

دهید جواب یها را خواندید شما جوابی که مشود رشد. وقتی کتابان مطرح شود میکنید و وقتی این سیر در حوزه انسمی

کند به او نگاه می دهد و به عنوان مخلوقرشدی است. یعنی اگر کسی واقعا این کتب را خوب بخواند انسان را موضوع قرار می

خلوق بودن ت آورد که بر اساس خاصیت مشود یک مدل مراحل رشد بدسو باید بتواند از آن رشد استخراج کند. یعنی می

 انسان است. 

خواهم هستی را بشناسم یا خوانی؟ یا باید بگوید میشود که شما چرا این کتاب را میدر مطالعه کتاب از فرد پرسیده می

 خواهم بفهمم. مخلوقات را بشناسم یا بگوید علم در ساحت انسان را بشناسم و یا هدایت تکوینی عالم را می

 وش و شیوه مطالعه کتب ر

ها نیست. ز بقیه کتابکند، اسم جدا ابرای روش مطالعه باید نقشه کتب جلوی چشمش باشد. یعنی بداند اگر االن اسم را کار می

نبال کشف قاعده دشود. اگر کار فیزیک و زیست انجام می دهم به با مطالعه کتاب اسماء قاعده نیازمندی در عالم مشخص می

ار پیدا کرده است و آیا نجا هستم. قواعد حوزه نیاز را بفهمم. می خواهم بدانم موجود در حوزه نیاز در چه حدی اختینیاز در آ

تواند. با کتاب نمی تواند نیازش را برطرف کند یاتواند. آیا هر موجودی میتواند نیازش را تشخیص دهد یا نمیهر موجودی می

تواند ه میگیرد. یعنی اگر پرسیده شود که درخت چگونموجودات مطالعه صورت میاسماء در حوزه مطالعه همه نیازهای 

 .نیازش را اظهار کند باید بتواند. انسان درخت نیست ولی می تواند قدرت ابراز نیاز یک درخت را بفهمد

وجودات چگونه مه همه شود. نه فقط انسان بلکمند میدر کتاب تدبر در کتاب می خواهم ببینم که چگونه یک موجودی قاعده

 کند. ها جریان پیدا میگیرند و چگونه قانوندر چنبره قوانین قرار می

ط به انسان است. شود. کلمه طیبه و کلمه خبیثه مربوشود که با سایر موجودات متفاوت میدر کتاب کلمه انسان یک کلمه می

نگاه می کنید و همه  خبیث و طیب داریم. در واقع موجود را مربوط به غیر انسان نیست. ما اسم طیب و خبیث نداریم ولی کلمه

 شود کالم و حالت داد و ستدی دارد. طیبه هستند. شجره می موجودات غیر از انسان کلمه

کنید تی استخراج میدر کتاب اسماء فقط هر آنچه که راجع به نیاز است را استخراج کنید. هرچه که در مورد کلمه است را وق

کمی متفاوت می کند.  همه مخلوقات است. در ساحت انسان به کلمه خبیثه و طیبه برای انسان می رسید و این انسان راراجع به 

بندی خیلی تهشود. ولی در کلمه منشاء دسدر کتاب و اسم خیلی تفاوت زیادی وجود ندارد البته تفاوت هست ولی حس نمی

 بیند. ا میکنید و در آیه هدایت رم به جریان بین کلمات نگاه میتواند کلمه طیبه و خبیثه باشد. در کالکلمات می

بعد  وو شما ابتدا این سیر را به صورت تجزیه می خوانید . سیر کتب نشاندهنده سیر مخلوق به سمت هدایت است

های حوامیم اغ سورهسرها را خواندید به کنید. بعد از اینکه یکی یکی کتابهای قرانی به هم متصل میآنرا در فرایند پژوهش

 روید تا ببینید که چگونه ایجاد ارتباط کرده است. و ساختار هستی می
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شوید که در آن ذات انسان را توان از آنها گذشت. به دلیل اینکه شما وارد نوعی از مطالعه میاینها مطالب مهمی هستند و نمی

کنید که از ر پیدا مییعنی شما نوعی ارتباط با موجودات دیگاست. این نوع مطالعه بسیار خوبی بیند. می با همه هستی هماهنگ

ط با موجودات است بری. و این البته نیاز به ممارست دارد. این بهترین نوع ارتباخوانی خودت پی به مشکل او میروی نقشه

نامه ما ه شجرهکثبات می کند توانی با او ارتباط بگیری. این اشوی و چون او مخلوق است میچون با ذات موجود مرتبط می

 یکی است. 

 

ین موضوع نرسیم آید. ممکن است به صد در صد اشناسی و ...بدست میاجتماعی و روانشود که بعدا از آن علومعلمی پیدا می

 این علوم علوم باالدستی است و به آن علوم پایه گویند. ولی به حتی بخش کمی از آن هم ثمربخش است. 

اساسا وارد را دارد. مو اختیار و بهشت و جهنم و ....فقط برای انسان است. هر موجودی به اندازه خودش از این  کی گفته عقل

قام ...و ای که مشخص نیست چقدر بوده است حضرت سلیمان هدهد را به مدر دورهاین مرزبندی چرا صورت گرفته است؟ 

 ران بشنود. است. اشکالی ندارد بگویی گیاه هم دوست دارد قمورچه را به مقام وعظ رساند. قران برای همه موجودات 

ررسی کنیم و بعد از بفعال دوستان علوم پایه خود را در تکلف کتب در هستی قرار ندهند تا ابتدا هر کتابی را به صورت کلی 

 ها را بخوانید. نهایت شش ماه بروید کتاب

ر کلمه ای به اعتابر هرا دارد و ظرف الوهیت خداست و عبد خالص خداست. کلمه اولیا یعنی امام نور او بیشترین اثر نورانیت 

 حمل هو هو کالم است. 
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 2/8/98جلسه دوم 

 بررسی کتاب تدبر در اسماء

 .ای از کتاب توسط شرکت کنندگان در جلسهارائه خالصه

 نظام اسماء

ان و سایر مخلوقات ببینیم. قوانین مشترک بین انسخواهیم حقایق تکوین در عالم را که انسان هم جزء این تکوین است را می

اش ایم که خداوند با اسماءایم و دیدهرا می خواهیم ببینم. یکی از مجراهای ورود به این موضوع اسم است. قران را مطالعه کرده

 کند. مثال فاطر سماوات و االرض. مخلوقات را خلق می

. در سوره مبارکه اعلی هم کندان یکی از عوامل تاثیرگذار در تکوین معرفی میقران را که نگاه کردیم دیدیم اسم را به عنو

ان سبب مطلق متوجه تسبیح اسم رب اعلی را داریم. از آیات سوره اعلی، آیات خلقت عالم آسمان و زمین و اسماء خدا به عنو

 شویم.این موضوع می

این نام با رفی است. شویم، عالوه بر نام گذاشتن اسم یک وجه معیبینیم و متوجه مدر مراجعه به قران معنای اسم اهلل را می

ه منفی آن هم ویژگی های شیء حتما ارتباط دارد که در سوره مبارکه نجم این موشوع را مطرح می کند و اتفاقا از جنب

د به او توجه کنند. خواستن ها مثال الت. اسم گذاشتند تا او را معرفی کنند و صدا کنند و یا چون میگذاری بتگوید. ناممی

 ارتباط هم نبود. این اسم ها بی 

شود. مالئکه می گرفتند و خود بت هم اسمای در نظر میای برای مالئکهشود و آن بت را نشانهپرستیده نمیخود این بت هم 

فراد در برابر یک بت ایم که این انگارانه است که بخواهیم فکر کنشناسیم. خیلی سادهرا هم به عنوان عوامل موثر در عالم می

 کردند در پشت آن چیزی است. اند و احساس میخوانند. حتما در پس آن چیزی را در نظر داشتهسنگی ایستاده اند و نماز می

  است. نظام اسماءنظام عالم بنابراین 
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 های اسم در قران ویژگی

شود، باز هم خود نان باید . نان به عنوان غذاست. نانی که خورده میدر زندگی هم همین است. مثال گرسنگی را در نظر بگیرید

ر این نظام اتفاقاتی رقم می حتما تبدیل به انرژی شود تا به عنوان غذا بتوان استفاده کرد. نظام اسماء اسمی است بر اسم دیگر. د

 خورد: 

 شود که بهم پیوسته هستند. زنجیره ارتباطی ایجاد می .1

ند تا به مراتب کاز مراتب پایین انسان حسش می ای هستند. شویم که هر کدام در مرتبه. متوجه میمراتب وجود دارد .2

م ههایی که خودمان مرتبه طولی است ولی زنجیره می تواند عرضی هم باشد. خصوصیات اسمرسد. باال می

اسمی  ت. بعد خودش یکگذاریم هم همین است. مثال محمدرضا اگر عکسش را ببینید یک مرتبه از خود اوسمی

حقق پیدا الی که برایش در نظر گرفته شده است. درست است که اسمش محمدرضا است اما هنوز تاست برای ایده

 شود محمدرضا و در این مسیر همه باهم مرتبط هستند. نکرده است و وقتی به آن صفات رسید می

زی هست که بر آن لولی است و اسم از سمو است یعنی چیاین ارتباط علت و معارتباط معنایی بین اسماء وجود دارد.  .3

ن چیز نباشد آشود که آن چیز باید قبل از اسم بوجود آمده باشد. اگر سوار می شود. اسم سوار بر چیزی حمل می

 تر است مشخص نیست. تر است ولی چون درونیشوید عّلیشد. هر چه بیشتر وارد میاسم نمی

 ه آن چیز قبل از اسم به وجود آمده است. شود بر چیزی کاسم حمل می .4

ن به آن گذارند آرزوی رسیدشود. مثال کسی که اسمش را محمدرضا میاسم هر چیزی نشاندهنده سیر و مقصد می .5

 رود که واقعا ایجاد شود. را دارد و به این سمت می

بینیم که ها را میو ویژگی تی در قران بررسی می کنیمشناسیم ولی وقشود. اسم را با نیاز نمیبه این دالیل اسم با نیاز مرتبط می

شویم که اسم جایی شود بر چیزی و چنین سیر و مقصدی دارد، از اینها متوجه میارتباط است و علت و معلول و اسم حمل می

 است که نیازی وجود دارد. گاهی اسم نیاز است و گاهی اسم رافع نیاز. 

دانید. آسمان ایین میپشود. آسمان را باال و زمین را مان و زمین بین این دو تفکیک قائل میگویید آسمثل اینکه وقتی شما می

 شود. رود و رویش ایجاد میآید و زمین باران درش فرو میهمان است که باران از آن می

 تفاوت اسم و لفظ چیست؟ 

گذارد دقیقا معرف آن د ولی اسمایی که خداوند میهایی که ما می گذاریم ممکن است خیلی معنا به این شکل نداشته باشاسم

ران است که از اعجاز قچیزی است که باالست و تفوق دارد و ریزش دارد. منظور آن گوید سماء وقتی میشود. اشیاء می

 باشد. کننده حقیقت مسمی خود میهر لفظی کامال بیان

واجد برخی چیزها شود. ها استفاده میه همین دلیل در تمثیلبینید خودش اسمی است برای یک بلندا و بوقتی آسمان را می

 هستند و فاقد چیزهای دیگر و به آن حد خورده است بنابراین از خصوصیات دیگر اسم این است که :
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 بندی کردن محدوده .6

 ند. کشود. بنابراین همه نیازها و رفع نیازهای انسان اسم پیدا میبندی میحتی برای صفات خدا هم محدوده

 شود. شناخت و معرفت در انسان به وسیله اسم محقق می .7

شود. اسم وقتی دارای شود و به همین دلیل اسم نامیده میکلمه دارای خصوصیات عمومی دیگر است. اسم شناسه یک چیز می

 شود. کند کلمه میشود و هویت کاری را پیدا میکارکرد می

شود اولین می که میشد. االن هر تولید علت. و اگر نبود امکان معرفت فراهم نمیاین موضوع در معرفت انسان فوق العاده اس

رار داد. این اسم قشود تولید اسم است. کسی زیر میکروسکوژ بار اول سلول را دید و برایش اسم سلول را کاری که انجام می

اند زبان مادری ما زبان کسانی که محقق بوده باید حتما نماینده همان کارکرد باشد. یکی از اشکاالت علوم ما این است که

ود این انس ایجاد شنبوده است و ما نسبت به اسامی آن علم احساس خاصی نداریم ولی اگر به زبان اصلی خود آن علم خوانده 

 شود. می

 

 

 هر حرفی خودش یک اسم است. زمانی قصد این کار را داشتیم ولی فعال از آن منصرف شدیم. 

شود. با صد هم میار تربیتی زیادی دارد بخصوص وقتی مورد هفت و پنج کنار هم قرار می گیرند و اسم دارای مقابحث اسم ب

 شود. شود یا کم میشوند. در جامعه زمانی یکسری اسم ها زیاد میگیرند و منتقل میها شکل میها فرهنگگذاریاسم
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حث جدی است. وقتی گذارند. و در قران این بهایی که بر روی یکدیگر میهای تربیتی اسم افراد است و ناماز مهمترین داللت

گویند خنگ است یا یگذارند. و البته اسم جنبه تربیتی هم دارد. یک نفر را مخواهند کسی را تحقیر کنند برای او اسم میمی

 ا.  ماست برخالف تصور  شود و دارای اثر عمیقیدیگری خیلی چابک است. عنصر اصلی و محوری در نظام تربیت می

 ها را داشته است. ای در آوردن یا نیاوردن اسمخداوند در قران اهتمام ویژه

گذاری را دنبال توان سیر اسمشناسی میشناسی و روانهای مختلف علمی مثل زیستشوید دررشتهوقتی وارد علوم مختلف می

شناسی در مورد جنین این علوم سیر این اسماء وجود دارد. در زیستکرد. در هر دو رویش داریم، رشد داریم. در هر کدام از 

های مختلف را بررسی شناسی در مورد سیر تحوالت انسان را در دورهگوید و بعد تولد و در نهایت موجود زنده و در روانمی

د که در نظر است. اما مسمایی باشمی کند. اسماء این دو با تبدیل یا بدون تبدیل بهم مرتبط هستند. به شرطی که آن اسم عین 

نتیجه نمی توانند  کنند که اسماء آنها بهم نمی خورد و درهایی را وضع میها علوم اسمگذاریاشکال کار این است که در نام

 اتفاق این است که اولینبین علوم مختلف ارتباط برقرار کنند. در صورتیکه اگر اسم بر اساس یک نظام واحدی انتخاب شود. 

ان از نظام مدیریت شود. در قران ریشه این موضوع خوب گفته شده است. مثال اگر در قرمختلف ارتباط ایجاد میهای بین رشته

واقع این  درگوید اسم های اصلی که در آن گفته شده است و یا سلسله اسم های درست در هر حوزه مطرح شده است. می

ست که در اشناسی یکی ریاضی و ...است در واقع بسترهایی یست، یکی روانفضاهای مختلف که ایجاد شده است که یکی ز

های علمی و هبه همین ایجاد تباین بین رشتسازی شده است و اسم ها را طبق سازه خودش تعریف کرده است. علوم اصطالح

 جود ندارد. صورت یکسان و ها بهسازی امکان دیدن رشتهشود. به همین دلیل اصطالحعرصه های علمی توسط اسم ایجاد می

 

اند گذاری خاصی را ابداع کردههای علمی برای خودشان ساختار ناماتفاقی که در زندگی انسان افتاده است این است که عرصه

بط کند؟ این بدلیل اند. چرا کسی نمی تواند ریاضی و شیمی را مرتکه خاص آن رشته باشد و خودشان را از بقیه متمایز کرده

رای یادگیری بت متفاوت این دو نیست بلکه بدلیل داشتن اصطالحات متفاوت است. به همین دلیل شما کافی است شما ماهی

 علمی مدتی وقت بگذارید و اصطالحات آن علم را یاد بگیرید بعد متوجه روابط ممتد آنها خواهید شد. 



17 

 

وانینی گستردگی دارد که در آن گستردگی ق کنید خود آن عرصهوقتی شما از یک عرصه علمی به عرصه دیگر هجرت می

دانید کنند و شما اصال نمیهر کدام از علوم سیر خودشان را طی میدهید. هایی را برای آنها قرار میشود و به طبع اسمکشف می

سماء ایجاد ی از اکه آن موضوع کجای آن علم قرار گرفته است و چه اسمی در آنجا گسترش یافته است. ما اگر بتوانیم نظام

ن اسم انسان یا ارض را زمین به عنوان مثال االنسان در قران به عنواکنیم که برای هر چیزی اسم استاندارد برای آن داشته باشیم. 

شود سلول بنیادی و در فیزیک بگیریم ولی زمانی انسان را اسم موجود زنده در بدو امر بدانیم. وقتی در سلول همین را ببینم می

ای است چه مرتبه توان اطالق انسان کرد. اگر اسم را به مسمی گرفتید و برای شما فرقی نکرد که مسمی درایی میو یا هرج

دست آوریم. از این های بنیادی را بهای سلولاید. با همین تعریف از انسان توانسیم ویژگیاینگونه همه را با یک اسم دیده

 اش. کند آن هم به اسم اصلیشود و هر چیزی اسم پیدا میبندی علوم برداشته میتیشندر حوزه قران پارقاعده استفاده کردیم که 

د شدن است باید اینکه بدانید علم ریاضی از کجا شروع شد. مفاهیم جمع و ضرب و انتگرال و حد و ...چیست؟ اگر جمع زیا

ما علم ست یا جمع؟ ادید. آیا رشد یک بذر ضرب بتواند زیاد شدن را نشان دهد. چند مدل زیاد شدن داریم باید بتوان آن را 

 ایم که ببینیم در آن چه مفاهیمی وجود دارد و سعی نکردیم آن مفهوم را متوجه شویم. را ساده نکرده

ریزد. برای توحیدی گذارد بر روی نظام اسماء است و این نظام را بهم میاولین و مهمترین جایی که دست میشرک نظام 

اش برگرداند فاهیم اصلیار بهش اضافه کنیم که نشد کار باید از مفاهیم پایه هر علمی شروع کرد و آنها را به مکردن کتب خدا 

 و اسم مناسب برای آن پیدا کرد. و نظامی از اسماء برای آنها بدست آورد. 

و علمی توسط انسان  صهدر هر عر آنچه االن مهم است این است که بدانیم در هر علمی با نظام اسماء مرتبط هستید. نظام اسماء

های دیگر ه عرصهبوضع شده است که معبر ورود و صعود شما نسبت به آن علم است که اتفاقا همان معبر به شما اجازه ورود 

 ا کند یا نکند. دهد. تا اینجا اشکالی وجود ندارد ولی  نظام اسماء آن به سلسله مراتب هستی ممکن است راه پیدرا نمی

 

شود. در علوم ممکن است نظام اسماءشان متصل نشود و نتواند راه پیدا کند. تمایز نظام قران همه چیز از اسم اهلل مشتق میدر 

گویید هستی را از رویکرد ریاضی بین علوم مشکلی ندارد ولی این تمایز از نوع فصل است نه قطع یعنی وقتی از ریاضی می
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رسد. به همین دلیل خدا ذی الجالل و که هست یا به اسم جالل خدا یا به اسم جمال او می بینید. ولی در نظام قران هر اسمیمی

 رسند. اسمایی که بار مثبت دارند به ذی االکرام میاالکرام است. اسمایی که بار منفی دارند به ذی الجالل و 

توان رسید. رحمان می به قیوم و از آسمان بهرویش خیزش بعثت قیام قائم و یعنی قیوم. آسمان یعنی بارش یعنی رحمت از زمین 

سم اهلل خواهد رسید. و احی قیوم یعنی آسمان و زمینی که با هم هستند. هر اسمی را از اسماء قران بگیرید با چندین واسطه به 

 دهد ذیل همین اسماء است. شود. همه اتفاقاتی که در هستی رخ میهمه علوم در این سیستم جا می

 . اسم عبارت است از حمل کردن موجود از نیاز به رافع نیازنیاز به رافع نیاز سیری دارد. اسم از یک 

سمی از اسماء خدا او به اسم هستند و اگر اسمیت آنها کار شود هر اسمی مسمایی دارد.  1700واژه داریم که  1700در قران 

 خواهد رسید و ایجاد نظام خواهد کرد. 

ده است. شرایط اجتماعی شای از باال به پایین گفته ها در یک نظام شبکهکنید. اسما در قران کار میدر این کتاب قواعد اسماء ر

ی نباشد و باعث تواند هر علمی را تحلیل کند و این موضوع ممکن است در تحمل شرایط اجتماعبه گونه ای است که قران می

 تاب شدن جامعه شود. بی

نظامش که اسماء  ت و هر اسمی یک اسم به تنهایی نیست. اسم با نظامش شناخته می شود ودر ذات اسم مفهوم نظام نهفته اس

یزه است که ای که دارد کارش حمل است به سمت رافع نیاز. هر اسم یک زنجاست یک سلسله از اسم است که بخاطر سیطره

 رسیدن به مقصد است.  ممکن است در ابتدا یا وسط یا انتهای نیاز باشد ولی کارش دست به دست کردن تا

سم بر آن سوار اکنید اسم موجود است و شود. ولی وقتی اسم را استفاده میدر واقع موجود هست و اسم بر روی آن سوار می

که بر اسم  شود ولی در واقع این موجود استمی شود. اسم یک نظام و سلسله دارد و درست است که روی موجود سوار می

شود. از یک نیاز شود. این از تا خیلی مهم میاسم است که حمل کننده موجود میکند. حرکت میسوار شده است و اسمش 

 است تا رافع نیاز. هر اسمی می تواند به قبل و بعد خود داللت دهد. هیچ اسمی جدا نیست. 

 

مربوط به ساحت نیاز گذاری دارد و اسم فقط در موجودات هم همین است و مسلما زنبور عسل برای گم نکردن کندو اسم

نیست. هر جایی که سوق یافتن به سمت کمال وجود دارد اسم هم وجود دارد نشان به ان شنان که یسبح هلل ما فی السماوات و 
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کنند یعنی اسم خدا را بلد است. اما تفاوت انسان با سایر االرض یا برای خداوند نماز می خوانند. نماز می خوانند یا تسبیح می

این است که در زندگی بقیه موجودات اسماء کمی وجود دارد. اما انسان می تواند یک شبکه صدتایی از اسماء را موجودات 

 کند. پیدا کند که خودش انشعابات زیادی از نیاز و رفع ونیاز ایجاد می

 پیشنهاد 

مده است، در کتاب صد اسم آشود. شویم باعث بزرگ شدن خود انسان میهای تکوین از دریچه اسماء میوقتی وارد حوزه

ز اسماء را به شکل . خداوند برخی اها آمده استفی است که برای جلوهیمعانی آن اسماء را یاد بگیرید و از آن مهمتر تعار

ایم. همه اینها ه گفتهمصدر ذکر کرده است و با آن معامله مصدریت کرده است. مثل واژه نور، رحمت و....که به این موارد جلو

اسم را نشان  جلوه منشاءاند. شوند و بر روی این موارد تاکید ویژه شده است و گویی منشاء بقیه اسماء شدهل به اسم میتبدی

 دهد. می

عجله نباید کرد ایم. ارد ذکر و حروف در این کتاب نشدهوفقط های اسماء قبلی باشد. ام این کتاب جامع همه کتابسعی کرده

های آن باخبر باشند. بعد از آنکه تعدادی بندیسم خدا را بلد باشند و وجه تسمیه آن را بشناسند و از شاخهو باید افراد ابتدا صد ا

است که خاص است  توان از اسماء برای کارهای مختلف استفاده کرد. این از علومیبه نصاب یادگیری اسماء رسیده باشند می

رسد و رونی میدرونی است و به فرد سکونت می دهد و به استحکام د . نشانه این علم داشتن قدرتو به تعداد نفری نیست

کننده انسان نظام اسماء کند. نظام اسماء تطهیر کننده و مهمترین تطهیرریزد و تا حدی طهارت خیال پیدا میچیزی او را بهم نمی

 اش وارد شود. است اما به شرطی که انسان از مسیر اصلی

 مختلفکتاب با رویکردهای  همطالع

ن یا نبودن چیزی را دوبکنید و اینکه خوانید به نظام کون فیکون اسماء نگاه مینظام اسماء را می شناسیحقوقتی با رویکرد 

ود. به میزان نظام شتواند از منظر اسماء دیده شود با وجود یا عدم چیزی. شیء میشناسی انجام میدانیم. اسمیک اسم میاثر 

 شود نظام حظ وجود اشیاءلت دارد حظ از وجود دارد. نظام اسماء میاسمایی که در آن دخا

سماء علمی را که اتواند از نظام برید. هر کسی با توجه به نیازش میشما به قوانین مختلف در علوم پی می علمبا رویکرد 

 علم خواهد داشت.  آن خواهد استخراج کند. خیلی هم سرعت باالیی برای بدست آوردنمی

ر مورد تناکح دشود و در حوزه سیر دادن چیزی به رشد کار می کند و بیشتر قواعد هدایت استخراج میهدایت رویکرد با  

 کند. هدایت یعنی به طور ایجابی از تناکح اسماء استفاده میاسماء است و اینکه چه خواصی دارد. 

 

 

 

 روایتی از کاربرد اسماء
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 وتذهب الیمنى، یدک فی وأمسکه ذلک فاکتب لحاجة إنسانا قصدت إذا السالم علیهما الحسن دعاء علمه أمیر المؤمنین البنه

  :شئت أین

اللهم إنی أسألک یا اهلل یا واحد یا أحد یا وتر یا نور یا صمد، یا من مألت أرکانه السماوات واألرض، أسئلک أن تسخر لی  "

 واإلنس الجن من جنوده لسلیمان سخرت کما قلبه لی تسخر نأ وأسئلک قلب فالن بن فالن کما سخرت الحیةلموسى علیه السالم

ین لی قلبه کما لینت الحدید لداود علیه السالم وأسئلک أن تذلل قلبه کما ذللت نور القمر تل أن وأسئلک یوزعون، فهم والطیر

حتى یقضی حاجتی هذه، لنور الشمس، یا اهلل هو عبدک ابن أمتک، وأنا عبدک ابن أمتک، أخذت بقدمیه وناصیته، فسخره لی 

 1وما أرید، إنک على کل شئ قدیر، وهو على ما هو فیما هو، ال إله إال هو الحی القیوم

توان دید. زیردستی که وجه هدایتی اسم را در این روایت میخواهیم آنرا مطالعه علمی کنیم. از روایات بسیار عجیب است. می

راه و تو خورشیدی  می خواهی برای آموزش نرم کنی یا تو امامی و او رونده باید تسخیر شود و حرف بشنود. یا کودکی را که

کند در آن اس میکشوید بقدری اعجاز وجود دارد که انسان احسو او ماه. نقش اسماء اینگونه است وقتی وارد این نظام می

سماء را مطرح می دعا شبکه ای از ا ای دیده شود متوجه می شویم امیرالمومین در اینغلو شده است ولی اگر در نظام شبکه

که سرکش است باید  ایهکند مثال این فرد دارای ویژگی های منحصربفردی است. وتر را باید از پایین تا باال دید. در مورد بچ

 های خاص او کند تا بتوانند او را کنترل کنند. توجه به ویژگی

 چند نکته 

  اسمی است اثر  لم محل تجلی اسماء الهی است. هر سببی از آن جهت کهداریم و عا نظام اسماءنظام اسباب نداریم

 کند نه از آن جهت که سبب است.  می

  حر و چشم را یاد بگیرد ضد سحر و ضد چشم زخم خواهد شد. هر کسی اینها را بلد باشد س صد اسمهر کسی این

ا. در سحرهای عالم است منتهی فهم آنه زخم بر او اثر ندارد. این صد اسم خیلی عجیب هستند و بزگترین ضد سحر

 شود. یر میپایین خودش هم به تنهایی اثر دارد. اگر کسی فهمش را داشته باشد در سحرهای باال هم نفوذناپذ

 از  توان متوجه شد.ها را میفهم تدریجی است و کم کم متوجه خواهیم شد و در سفر حج و طواف آن خیلی

ا نیست و منظام اسماء است. اربعین هم همینطور است ولی فعال امکانش برای نصب  طواف خانه خداکارکردهای 

 وقتی حواسمان جمع شد این راهپیمایی هم برای نصب نظام اسماء مهم است. 

 سوره  سوره انعامکند و از جهت ایجابی زوج زدایی میکند و سوره انعام شرکنصب اسم می سوره آل عمران

تدا سوره انعام را بخواند و یک پاکیزگی درونی پیدا کند بعد به سوره آل عمران را روی آل عمران است. فرد باید اب

شود. فرد نسبت تکمیل کننده نظام آل عمران است. نظام اسماء در حوزه امّت فهم می . سوره بقرهخود نصب کند

گفتی در حوزه اجتماع میبوسیله خودت اسم را خواهی دید. یعنی خالق که شود اسم و نه هر فردی. به امّت می
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کنی مثل انقالب اسالمی که توسط امام خمینی ایجاد شد و با این حرکت اندازی که تو آنرا خلق میجریانی راه می

 تواند ریشه اسماء را ببیند. جاری شدن اسماء اتفاق افتاد و خود فرد در نظام اسماء قرار می گیرد و می
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 18/8/98جلسه سوم 

 ر در کتاب بررسی کتاب تدب

 هاست. رویکرد کلی نسبت به این کتابایجاد و  در حکم مقدمه آشناییاین جلسات 

کتاب در  مراتبافتد این است که است و از اتفاقاتی که برای کتاب می کتابهایی که در قران پرتکرار است واژه از واژه

شود و دوام هم دارد. یک مرتبه لوح محو و ت میقران واضح است. مثال یک مرتبه لوح محفوظ است که در آن هر چیزی ثب

اثبات است که در سوره مبارکه رعد داریم و بعد بحث خود کتاب قران و بعد کتاب هستی و کتاب نفس را داریم. در کتاب 

. کافی است مراتب وجود دارد. از کتاب حقایق تا کتاب نفس، مطالب خیلی زیادی وجود دارد که دارای آیات عجیبی است

 کند هم تنوع آیات وجود دارد و هم تنوع صفات برای کتاب. کسی کتاب را جستجو 

است و هر  نویسیکتابکند نقشش واژه و اینکه وقتی انسان در دنیا زندگی میاین دهد به اهمیت این موضوع داللت می

خویش است و  وشتنه سرنویسندشود. و هر کسی حتما شود نویسنده اعمال خودش محشور میانسانی وقتی محشور می

 گیرد. بحث تدبیر و تقدیر بر اساس کتاب صورت می

 

هایی را که به توانسته است نسبت بدهد به کتاب نسبت داده است و باالترین وصفهایی را که میخداوند باالترین وصف

بی که نازل شده است برای خروج خودش نسبت داده است در حوزه انسان به کتاب نسبت داده است. سوره مبارکه ابراهیم : کتا

 دهد.از ظلمات به نور و این اهمیت فهم مفهوم کتاب را نشان می

دار زی وجودخیلی ارتباط دارد. اینکه چی ثبتای به آن داده شده است. کتاب با مفهومی به نام کتاب مراتب دارد و صفات ویژه

شود. ثبت ماندگارکردن و بقا دار کردن چیزی است ثبت مهم میشود، و برای او شناسنامه گرفته میشود ای متولد میشود. بچه
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رود با ثبت مرتبط است. اما این ثبت ممکن است عیان باشد یا حتی از حیث وجود، آنچه نبوده است و از عدم به وجود می

 غیرعیان. 

خبر ا جهنمی ثبت شده است ولی از آن بیها ممکن است این ثبت را ندانیم و بعدا متوجه شویم. اینکه بهشتی هستیم یخیلی وقت

 هستیم. بحث علم به ثبت خودش داستانی دیگر است. اما خود ثبت مهم است. 

اولین مفهوم در بحث کتاب ثبت است و هر موجودی که به وجود موجود شده است و بواسطه وجود موجود شده است، از 

از همان موقع ثبت شروع  کند،نید کسی چیزی را خلق میشود. فکر کهمان موقعی که موجود شده است ثبتش شروع می

های الهی که ها و سنتبت شده است. خودش نیست ولی قاعدهث هشود. قوانینی که در آن حوزه موجود بوده است اینها هممی

بت شده است و در مورد آن موجود است و ثبت را ایجاد کند ثبت شده است و قوانین باالدستی که این ثبت اتفاق بیفتد هم ث

 وجود دارد. مراتب ثبتبه این ترتیب 

هایش یک تا صد که بردارش مجموعه ثبتاز ود کند و در واقع موجروع به حرکت میاین داستان موجود که از جایی ش

بت گویند و آنرا ثای دارد و به یک ثبت به تنهایی کتاب نمیو منظومه همجموع باشد را کتاب گویند. حالت کتاب حالتمی

ای از ثبت و این خیلی مهم است. کند. مجموعهنامند. در کتاب مجموعه بودن خیلی اهمیت پیدا میکردن یا کتب کردن می

 تدبر در کتاب یعنی تدبر کردن در مجموعه و منظومه آیات. چون ثبت مراتب دارد کتاب هم مراتب دارد. 

 

شود. جهنم هم ثبت دارد. مفهوم کتاب از حوزه موجود خارج نمی انسان در هر حالتی در حال نوشتن است و حتی در بهشت و

شود و چیزی است که مستقیما با وجودش سر وکار دارد و تاثیرات وجودش در عالم است که یعنی موجود از او خارج نمی

 شود. ثبت نامیده می
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ر دارد. قوانینی که خداوند به ما هو انسان انسان به عنوان موجود بودنش یک کتاب دارد و به اعتبار انسان بودنش کتابی دیگ

 شود. شود و داستان انسان با بقیه موجودات متفاوت میبودنش قرار داده است با بقیه موجودات متفاوت می

 شویم، ثبت است. از نکات مهم کتاب که با مثال شب و روز زده شده است ...ای که با آن مواجهه میدر کتاب اولین واژه

مخلوق هستند هر چند در مورد هویت خلق آنها ممکن است سوال داشته باشید. این دو مخلوقی که هستند کارشان  شب و روز

در مفهوم کتاب اجل و عمر ایجاد می شود. اجل طول مدت و بازه زمانی است و عمر فرد به آورد. این است سن را بوجود می

 روزهاست برای انجام کاری. تعداد شبانه

شوند که رخدادهایی برای او نوشته شوند. و منجر دهند و شب و روز سبب میین شب و روز که سن را تشکیل میمثل اینکه ا

کنند. شب و روز متغیر هستند و شاید هیچ چیزی مثل شب و روز شوند که هویت انسان شکل بگیرد و شبیه قلم عمل میمی

  فهمد.تغیّر نداشته باشند و گذر سریع زمان را انسان می

هاست. آنقدر است که چهره متغیر بودن دنیا جلوه مرتبط است و مرتب ارتباطش با همین زمان متغیّرها انسان در دنیا با این

آنها یک حقیقت ثابت دارند. در واقع انسان با یک ثابت زندگی  بیشتری دارد در حالیکه این متغیرهایی که اینجا هست همه

قدر این زمان ثابت است که شما رسد؟ آندانستید که فردا میاید از کجا میای کردهوعده کند نه متغیر. شما برای فردامی

 مقدم بر متغیر است.  ثابت ریزی کنید و اینتوانی بر اساس آن برنامهمی

خورد. هر شود. انسان بر اساس یک حقیقت ثابتی ثبت برایش رقم میو در اینجا بحث ثابت مطرح می حث ثبت مطرح شدب

بینید باید ثابت آن را دید نه متغیر آنرا. هیچ چیزی متغیر نیست. متغیر جلوه ثابت است که در مراتبی افتاده است یزی را که میچ

شود کند همان میخورد. برای دیدن ثابت باید دید هر رخدادی چه چیزی را ثبت و ماندگار میو انسان فریب این تغییر را می

 ثابتش. 

 آخرت خبر هستند. ظاهر امر دنیا تغییر و سیالیت است.داند و از آخرتش که امر ثابت است بیدنیا را میانسان ظاهر حیات 

ثابت است و این ثبت بوسیله این آخرت و قوانینش انجام می شود. در واقع هر امر و رخدادی در زندگی انسان اتفاق بیفتد که 

 شود. ن ثابتی وجود دارد ثبیت و ثبت میداده باشد بوسیله ثبتی که قانورویه آن رخداد، رخ
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هیچگونه تغییری ندارد و ثابت است. از خصوصیات نفس تجرد است و برای هر موجودی  نفسشود نفس انسان. این موجود می

شود هویتی دارد که ثابت همین است. اگر کسی همین را بفهمد خیلی مزیت دارد. نفس ثابت است. وقتی انسان متولد میهم 

کند. با های پیرامون من تغییر میکتاب و ثبتگیرد و تا هفتاد سالگی من من هستم. ت و بعد از متولد شدن در دنیا قرار میاس

هر حرکتی در دنیا ثبتی داشتم و نفس است و کتابش. قلم نوشتن این کتاب شب و روز است و ادواتش که شامل لحظه و زمان 

سازند و شب و روز در ها امت لیل و نهار را مید. زمانو قلم سرنوشت انسان هستن است و تشخص یافته زمان شب و روز است

آنات شب و روز یک قلم دارد و متفاوت هستند. نفس ثابت است و افتاد در لحظات شبانه و روز متغیر شوند. قران مقدس می

کنید همه چیز در حال تغییر ظاهر را نگاه می و رخدادهایی که با این در تماس است متغیر است و قانونش ثابت است. اما وقتی

 بیند پیر شده است و ....است حتی خود فرد که می

 

دهد و من را به کند. در دعای عرفه این من را از پیش از تولد مورد بررسی قرار میدنیا زودتر است و متغیر را زودتر فهم می

شود و نفس انسان ترکیب بردار است و منبعث و منفعل میدهد. ان میرساند و من ثابت را نشمن عبودیتی در پیشگاه خدا می

 کند ولی نسبت به من منش تغییر ندارد. فهمد پس وضعیتش تغییر میدرد را می

یک ظرف است، ظرف حیات دنیا که خودش یک وضعیت متغیر دارد بر اساس ثابت. خاصیت حیات دنیا یک  حیات دنیا

کان است و در مقابل حیات دنیا حیات آخرت است و حیات آخرت وضعیت ثابت یک امر دارای زمان و مجایی است که 

 . وضعیت ثابت یک امر متغیر را آخرت گوییممتغیر است. آخرت به نسبت است و حتما باید دنیایی باشد. 

 

ای است. تغییر ویژه زمان و مکانمختصات یعنی فاصله و بعد نسبت به اشیاء دیگر و زمان هم مشخص است. هر متغیری در 

 دهیم به وضعیت زمان و مکان که مربوط به محل استقرار شیء است. را نسبت می
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هستند. تغییر مقدرات هر کسی از ناحیه مختصات  ابزار تقدیرکند و اتفاقا اینها جزیی از بحث تغییر به زمان و مکان ربط پیدا می

هایش تغییر با گذشت زمان شش ماه وضعیت سلولخورد. می دهد. مثال یک کودک در شش ماهگی غذایا زمان رخ می

 کند. زمان مختصات فیزویولوژی او را طوری تغییر داده است که امکان خورد غذا را دارد. می

بر اشیاء فراهم می شود. مثال در تحقیقی مشخص شده است درختی از زمان کاشت تا  تسخیربر اساس این موضوع امکان 

کنید که این سه سال یعنی دوازده فصل، پس در یک سال دوازده فصل برایش سال فاصله است. بررسی میمحصول دادانش سه 

 کند. کنید و درخت شروع به میوه دادن میایجاد می

 اگر انسانی بخواهد در موجودات تسخیر داشته باشد باید روی شب و روز موجود اعمال نظر کند. 

شود تقدیر و اگر در حوزه موجودات بود تسخیر ای میاین موضوع را استفاده کرده اگر در زمینه زندگی بشری و هدایتی

 شود. می

ای و این قلم دست اینها قلم یا جوهر شما هستند برای اینکه ثابت را پایین بیاورید. با استفاده از زمان و مکان ثبت را پیش انداخته

 تو بوده است. 

توانند انجام دهند. مثل فیزیک و زیست که به طور ویژه با زمان کار دارند خیلی کارها می هاییاگر این قاعده فهم شود در رشته

 مثال کوتاه کردن دوره بارداری. 

شود. ثابت را باید شناخت وضعیت متغیر بر اساس ثابت که این وضعیت به زمان و مختصات یک نفس یا یک شی مربوط می

 توان بر متغیر مسلط شد. ابت میکار کرد. با شناخت قانون ث آن و بر روی

ی را مقدم است و علم ریاضبر سایر علوم شود. همین االن در علوم پایه، علم ریاضی علم ثابت شناسی مقدمه بر سایر علوم می

 ها در خود گرایشات ریاضی مهم است. اند. فهم مرتبهمتصدی فهم ثابتات کرده

شود ولی به نفع دنیا در ای از آن است. در علم بشر هم از ثابت استفاده میهضی جلو علم قوانین ثابت علم کتاب است و ریا

ول شود بر ثبت. اگر حاکمیت پول باشد پکنید، حاکمیت متغیر میحال بکارگیری است. وقتی ثابت را بر روی متغیر سوار می

ریخت و همان ب در ظرف متغیر میبود و ثابت دارای کتا معیارهای ثابت و حقبر اساس  گوید چه بکن چه نکن. اگرمی

شود و برای گفت که چگونه استفاده شود در غیر این صورت این استفاده از ثابت با حاکمیت متغیر تبدیل به باطل میثابت می

ی شما این متغیر تصمیم کند. برای نوع زندگی و سبک زندگکند و تولید هنجارهای غیرالهی میخدا باید و نباید ایجاد می

 رود. گیرد. تغیرها لزوما به سمت بهتر شدن نمیمی
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تواند از آن استفاده کند، اما وقتی در ظرف متغیری هر دانشمندی که قانونی از قوانین ثابت را کشف کرد با قلم امر متغیر می

ع این ثابت و ثبت هستند شود متغیر. متغیر مربوط به بسترهای وقواستفاده شود و این متغیر ایجاد باید و نباید کند، اسمش می

 که اگر در باطل قرار گرفت ....

شود که هدفش انسان است. کشف حقیقت خوب است شود ولی در جایی استفاده میشود قواعدی کشف میتحقیقی انجام می

تر برد کاال. زیدهای تا گهای غیرالهی باشد گویی چراغ را به دست دزد دادهگذاریولی اینکه در بستر دنیا و باطل باشد و ارزش

ق مورد استفاده قرار گرفت، نامیم و اگر بر مبنای ظرف حاین نوع استفاده از قوانین را در نظام باطل همان تکنولوژی می

 . شودنامیده می سازیتمدن

وانین استفاده را آید، در اختیار کسانی قرار گیرد که اعتقادی ندارند که خداوند باید قاینکه دستاوردی که از ثابتات بدست می

 کند. بگذارد، خود این ثابت را به متاع دنیا تبدیل می

های دنیایی باشد، خواهد ثبت کند، اگر این ثبت در یک نظام متغیر قرار گیرد و بر اساس پروتکلکسی اختراعی دارد و می

ام شود. این اختراع را باید از مرجع منتظر خوب و بدش نباید باشی چون متغیر است و بعدش با آن ممکن است خیلی کارها انج

 که باید با آن چه کنم. بپرسی تقلیدت 

 بسیاری از علوم در جوامع اسالمی به همین دلیل پیشرفت نکرد. 

دار تنظیم و تدوین فهم بشر است. اگر عهده اولی االلبابها اشاره دارد. جریانی به نام عقل، ذکر و سوره رعد به همین حرف

شود. باطل زهوق است والسالم و خیال خودت را گیرد و محکوم به هالکت میرار میشد انسان در الیه باطل قچنین چیزی نبا

 شود و باطل کف روی این آب است. راحت کن. مثل حق بارانی است که نازل می

 واژه کتاب، ثبت، ثابت، قلم، متغیر، زمان و مختصات یا مکان، آخرت، حق و باطل 
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کند و این مهم قانون ثابت در متغیر را ایجاد می بستراین موضوع مهمی در تولید علم است. یعنی حق است. احیای  وحی کار

آنرا استخراج کند  ثابت باید از متغیرات استفاده کند و قوانین و خالق در درجه اول و مهمتر از همه این انسان فکوراست. یعنی 

د. در واقع کار وحی در درجه اول ارائه معیارها برای احیای حق است. احیای حق در داشته باش معیار و برای استفاده از آن باید

خواهد به دنبال فیزیک و دهد. نمیسازی را به شما مینمودار باال این بود که اجرا نیاز به معیار دارد. معیارهای اجرا و جریان

و اگر این بستر را نتوانی  کندتات را برای شما ایجاد میبستر نزول ثابشیمی در قران باشید. شأن قران ورای این حرف است. 

کند. خیر می خیر و ابقیکند و این تولیدات را و محل استقرار برای تولیدات انسان خالق ایجاد می شودایجاد کنی، باطل می

 هد. داستقرار و نحوه استفاده را میو ابقی کردن را از خدا باید خواست. در درجه اول قوانین 

ها نیازمندترین انسان ها به قران و وحی دانشمندترین انسانای آیا باید در اختیار مردم قرار دهیم یا خیر؟ را پیدا کرده قانون جاذبه

 . گیرندهستند. کثرت تولیداتشان باید حد و نظام داشته باشد وگرنه در حوزه باطل قرار می

 قرار گیرد.  های باطلنظامشود نباید در اختیار تحقیقاتی که انجام می

های جور و باطل جوالن پیدا های جور و باطل قرار ندهند آن حاکمیتاگر نخبگان یک جامعه علم خود را در اختیار حاکمیت

. اهمیت علم به مراتب از ثروت ثروتو دیگری  علمکند یکی از ناحیه کنند. هر حاکمیتی از دو ناحیه قدرت پیدا مینمی

 گیرد. رود باید بداند که این علم در اختیار چه کسی قرار میبه سمت تولید علم می مهمتر است. هر کسی

گویند. جهت صحیح در ثبت را شکر گویند  شکرمندی از علم. اسم این موضوع را در علم یعنی جهت در ثبت و بهره جهت

ران به دلیل اینکه بهره مندی از علم است. شرک ظلم عظیم است در ق شرککه در مسیر حق است و اگر در مسیر باطل باشد 

 است در جای غیرصحیح. 
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 دستاوردهای علمی خود را به حکومت باطل نباید بدهید و این اشتباه است. 

 شود. محکماتی در کتاب و متشابهاتی در کتاب وجود دارد که مربوط به خوانش کتاب می

شود، بحث دیگری است. وقتی انسان در بستر حق متفاوت می مندی از علم وقتی در جهت صحیح باشد نوعشدر اینکه بهره

 شود. وری او از علم و شکل و صورت علمش متفاوت میباشد بهره

 تر است. های علمی مهمجهت و رویکرد همیشه از خود ذخیره

 اول باید نیاز را دید و بعد سر کالس درس نشست تا فهمید که هر درسی به چه دردی می خورد. 

مع ما بحث اقتصاد است طبق فرمایش حضرت آقا. پس هر کسی باید بگوید که علمی که در حال تولید است به چه امر جا

 خورد. دردش می

 . حق قلب کتاب است و حکم صدر کتاب استهای الهی در صدر حق است. حق قلب است و حکم محل صدر است. حکم

جامعه بودنش کتاب دارد. کتاب  تاوتی است. جامعه به حیثهای متقبرای ثبت کتاب در زندگی که دارای بحث خوانش

فهم این موارد در نظام حق مهم است. ممکن است کسی به لحاظ فردی یک وضعیت جامعه همیشه بر کتاب افراد اولویت دارد. 

 داشته باشد و در وضعیت اجتماعی وضعیتی دیگر. 

کند که در جهت ظلم به بقیه باشد اوج نفاق است. اتفاقی که در اینکه جامعه به دیگران ظلم کند و عدالتی در خود ایجاد 

 فتد. شما با کتاب آن جامعه یکدست خواهید شد اگر آنرا بپذیرید. ابسیاری از کشورهای غربی می

د گذاریم. قرائت حتما باید با ارتقاء نفس باشد. اگر خوانش کتابی منجر به ارتقاء فرمی قرائتخوانش این کتاب اسمش را 

 کند و در واقع باید گفت که خوانشی صورت نگرفته است. نشد، ایجاد هدایت برای فرد نمی

مندی از کتاب با قرائت همراه نباشد به ضاللت شود. اگر بهرهمندی از کتاب اگر با قرائت همراه باشد به هدایت منجر میبهره

 شود. منتهی می
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افتد. های عقلی نباشد به دام اطالعات میفهمد اگر در درونش همراه با تفکر و گزارهگیرد و حقایق را میانسانی که علم یاد می

 گیرد. در متشابهات قرار می

 است.  الیعقلونگیرد ولی انتقال علمش اتفاق نیفتاده است و این عدم عقل است و رجوع به کتاب صورت می

توان وزه اسم انجام شود در کتاب است و به همین دلیل میمحل تجلی اسماء و قوانین اسماء در کتاب است. هر کاری در ح

نظام اسماء نظام ثابتات شود. است. یعنی هر متغیری به اسمی وصل می اسم موجد متغیرکتاب را مقدم بر اسماء دانست ولی 

جلی نور است و شب محل شناسید که محل تبینید و خدا را به یا علیم می. شما روز را میاست و محل ظهور آنها متغیرها هستند

 متصل به ثابتات را اسم گوییم. های دانیم. سببتجلی یا سمیع می

دهیم. که در اینجا بحث آن را انجام نمیاست و هر کدام جایگاهی دارد  محکم و متشابهدر خوانش کتاب موضوع بعدی 

شود و متشابه با با نظام حق مرتبط میحتما باید در خوانش کتاب قواعدی داشته باشید که ثبت شما درست باشد. محکم 

 ، هر جایی متغیر دارید متشابه دارید. های بروز متغیرات استمتشابهات کتاب محلشود. مختصات زمان مرتبط می

اید و یک وجه ثابت در همه آنها وجود داشته است که محکم آن است و ایحاد وجه تمایز کرده است سه روز متفاوت داشته

گویند اگر کسی در طول عمرش روز توجه شما به حق بوده است. مثل نمازهای صبح و ظهر و ...به همین دلیل میو در این سه 

کنند چون این ثابت است و ثابت توجه به حق است و همه به آن عطف یک نماز درست داشت همه نمازهایش را قبول می

 شوند. می

 بحث کتاب بحث سنگینی است. 

 پایه :  ربط این کتاب با علوم

خواهید علم به کتاب پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از قوانین ثابت بر متغیرهایی کنید در واقع میهر کاری که در علوم پایه می

حاکم شوید. باید حتما بر مدار حق باشد. اگر در مدار حق بروید حتما به کتاب وحی نیاز خواهید داشت برای اینکه به شما 
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شود ثبیت کرد بعد خودش تبدیل به یک ساختار ریزشی میتدهند. در ابتدا حق را باید ها به شما جهت میجهت دهد. سوره

جلو  . سرعت ریزش که آنرا نزول گوییم برای کسی که برای خوانش کتاب به حق پیوسته از عمرشددر هر علمی که باشی

مانند. وقتی یکی در مدار حق قرار ها مثل دریچه میکتابشود. این زند. ورای آنچه فکر کنید حقایق برای شما نازل میمی

 افتد. گیرد از باال نزول اتفاق می

تر است و دلیلی ندارد در معرض علمی باشیم و خداوند از ما حریص هدایت دیگرانمندی علوم خداوند از برای در مقام بهره

یت دیگران باشد. اول باید هدایت دیگران را دغدغه داشته آنرا برای هدایت نازل نکند. به شرط اینکه این علم در جهت هدا

باشم تا علم نازل شود. اگر نازل نشده است یعنی هنوز دغدغه هدایت نیامده است. اول باید دید که دغدغه هدایت وجود دارد 

حکیم هستند و اساسا اگر شوند و در نظام دینی همه علما ها تک قطبی نمیای ندارد. انسانیا خیر. عمران بدون هدایت فایده

شود مگر بر اساس علم اکتسابی. اگر این حرف در یک نفر دو نفر محقق شود برای هر حکیم نباشند علم بر آنها نازل نمی

 شود به همین دلیل است. شوند. و اینکه خیلی از مسائل علمی به ذهن ما متبادر نمیکنند به فکر هدایت آن کار میکاری که می

ای روشن کند که هر امر متغیری را قبل از آنکه تغییر را ببینیم ثابت را که خداوند چشم ما را به ثابتات عالم به گونهدعا کنیم 

داری داشته اند قدرت کتمان و ظرفیت نگهببینیم و بر اساس حکم خدا و حق نزول علم را جاری کنیم که اگر اذن جریان نداده

 باشیم. 
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 30/8/98جلسه چهارم 

 رت داشتن دستگاه فکری ضرو

ها و رخدادها و اطالع داشتن از قوانینی که بین این پژوهی، تمایل به فهم پدیدههای موجود در حوزه قرانیکی از دغدغه

 .وجود داردشود، افتد که این به طبع به یکسری از علوم و یکسری از فنون منتهی میها و رخدادها اتفاق میپدیده

 تواند برای ما راهبری داشته باشد یا خیر. ا قران در این حوزه میبحث این است که آی 

ها( قوانینی به ما بدهد که بتوان بر اساسش در ریاضی ها )اشیاء( و رخدادها )روابط بین پدیدهتواند در شناخت پدیدهآیا قران می

این سوال اصلی بوده است که مطرح شده هایی دست یافت؟ آیا امکان دارد یا خیر؟ و زیست و ...کار کرد و به یکسری فن

 است. 

اند از قران چنین توقعی نداشته باشید که ها گفتهتمایل دارند خیلی صریح و سریع به این سوال پاسخ داده شود. خیلی هاخیلی

فته اند به خاطر آیند. برخی گخداوند قران را برای هدایت قرار داده است و این موارد الزاما از مصادیق هدایت به شمار نمی

تواند ولی در رابطه با چگونگی این موضوع تقریبا کسی مطلبی ادعای خود قران که گفته است تبیان لکل شیء است پس می

 نگفته است. 

شود یا خیر. اینکه اصال خود قران در مورد پدیده و رخداد صحبت کرده است که گوییم باید از خود قران پرسید که میما می

 ه این علوم برسیم تا تبدیل شود به فنون. بخواهیم ب

که آیات را بتوانیم در آن دستگاه گفته شد اگر بخواهیم در این مورد صحبت کنیم نیاز به یک دستگاه مختصات فکری داریم 

گوییم یم. میاهای این چنینی داشته باشیم. بنابراین ما اینکار را به دشاتن دستگاه فکری مقید کردهبخوانیم و از آیات برداشت

 این کار امکان شدن دارد ولی به شرط داشتن دستگاه فکری. 

شود ولی باید به این نکته توجه داشت که دستگاه فکری، دستگاه فکری شود این دستگاه فکری را تبیین کرد؟ بله میآیا می

فکر کردن در مورد این موضوع را است نه آن علوم و فنون. بنابراین فعال در حال تبیین دستگاه فکری هستیم و سازوکار 

کنیم و هر زمانی که خواستید در مورد فیزیک و شیمی و ...مطالعه کنید باید این دستگاه را در نظر داشته باشید. مشخص می

خورد. هر دستگاه فکری خاصیتش این است که اگر کسی موفق شدن یا نشدن آن به میزان استقرار این دستگاه در فرد رقم می

 تواند از آن استفاده کند. ب آن شود میبه نص

گوییم این قاعده کل ممکن است بگویید چرا قران به نوعی گفته نشده است که بتوانیم از آن علوم و فنون استخراج کنیم؟ می

 د. شواست و همه علوم نیاز به نظام فکری دارند. هیچ چیزی در این عالم بدون دستگاه فکری خاص مبادله نمی عالم تکوین

 توان بر اساس آنها کار کرد و بعد مورد پذیرش قرار داد. ها یک فرضیه هستند مثل بقیه ساختارهای فکری میاین دستگاه

 های فکری دیگری هم از قران برای این کار استخراج شد. دستگاه
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ی منجر به دستیابی به کاربرد ها باید به صورت دستگاه صورت گیرد. و دیدن آنها به صورت یک دستگاه فکرمطالعه این کتاب

 شود. آنها می

ها و قوانین یکسری کلمات کلیدی دارد و بر اساس آن کلمات یکسری ها و رخدادخداوند در آیات کریمش در حوزه پدیده

 کند. قواعدی را وضع می

 ستقراء شد، به پنج مورد دستها و رخدادها و قوانین )هر چیزی این سه را دارد.( اکلمات محوری قران مجید در حوزه پدیده

 یافتیم: 

 اسم  .1

 کتاب .2

 کلمه  .3

 کالم  .4

 آیه .5

بررسی کرد. هر پدیده و رخداد و قانونی در ذات خودش اسم اهلل است و در یک  اسم توان با رویکردای را میهر پدیده

 کند و یکسری قوانین مخصوص به خودش پیدا خواهد کرد. ای تجلی پیدا میمرتبه

است و قواعد ثبت و کتاب در آن وجود دارد. بنابراین از این زاویه  کتاباد و قانونی در ذات خودش ثبت در هر پدیده و رخد

 توان هر پدیده و رخداد و قانونی را با رویکرد کتابیت ببینید. می

 داند. در قران کلمه می بودنش مشاهده کنید. خداوند هر پدیده و رخداد و قانونی راکلمه هر پدیده و رخداد و قانونی به اعتبار 

داند و هم خود آن را ممکن است در برخی می کالمخداوند برای پدیده و رخداد و قانون از جهت ایجادش آن را محصول 

 ها موجد کالم بداند. کالم یعنی ایجاد به خلق.حالت
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قتی هر پدیده و رخداد و قانونی از جهت مثل پنج انگشت هستند و وشود. گفته شد که این پنج مورد آیه بعدا توضیح داده می

تواند کار شود. اعتقاد این دستگاه این است که اگر هر پدیده و رخداد و قانونی را در این دستگاه بتوان اسم و کتاب و ... می

 توان به علوم مختلفی دست پیدا کرد. دید می

باشد. و چون از متن پرسیده ه پاسخ قران به سوال ما میکسی تا حاال چنین کاری را نکرده است. دستگاه فکری این کار نتیج

توان قبل از تجربه دستگاه فکری آن را تبیین کرد. منبع علم اگر تجربی باشد نیاز است که قبل از ایجاد دستگاه شده است می

و این از تن درست باشد. تجربه کرد و بعد از آن دستگاه را درست کرد. ولی وقتی علم وابسته به متن است باید درک شما از م

 دهد.امتیازات قران است که قبل از تجربه کردن اول به شما دستگاه فکری می

دهیدکه در مواجهه با چیزی، آنرا به منظومه خود های درستی میفرضدستگاه فکری یعنی شما در حوزه تفکر انسان به آن پیش

کند. خاصیت بگیرد. و این ایجاد قدرت تحلیل در کار شما میآورده و مورد تحلیل قرار دهد و خروجی متناسب با خودش 

 گیری است. گری در نتیجهدستگاهی کردن فکر تسهیل

های فکری های فکری از نقاط قوت یک مکتب است. از اشکاالت ساختاری ما این است که نوعا از این دستگاهایجاد دستگاه

 ای نداریم. هبهر

طباطبایی که دستگاه  ی منتسب کرد و او را شاخص در آن دستگاه فکری قرار داد. مثل عالمهتوان دستگاه فکری را به کسمی

 اند. فکری خاص خودشان را داشته

 رویکرد کلمه

ها و همه ها و همه رخداد، رخداد و قانون بحث کنیم. خداوند به همه پدیدهخواهیم با رویکرد کلمه در خصوص پدیدهمی

 ه است. در قران نسبت به کلمه توسع معنا دارد و آن چیزی که نیست که در ذهن ماست. قوانین اطالق کلمه کرد

شود کلمه. به اعتبار اینکه باشد می پذیرنقش است. یعنی وقتی چیزی مختصات داشته باشد و داریمختصاتخاصیت کلمه 

تواند نقش بپذیرد. شود. میشد، به آن کلمه گفته میتواند فاعل باشد یا فعل باشد یا این حرف در جایی بیاید که معنا داشته بامی

 های فاعلی و مفعولی و صفتی و .... انواع نقش

ای است که دارای مختصات نسبت به هم هستند. گویید. هر کدام کلمهرا پدر و مادر و همسر و فرزند و ...می خانوادهمثال 

 پذیری است. این حالت کلمه است و نقش

دارای روابط  عناصر ای داریم. در شیمیشود. برخورد رابطهین نبود و از زاویه کلمه داستان متفاوت میدر اسم داستان چن

 متفاوت و مختصات مخصوص هستند. 

 مختصاتگیرند. شوند عبد و مختصات نمیعبارت است از وجه اتصال شیء به خالقش. از منظر اسم اعضای خانواده می اسم

شود. اینها در مفهوم شود و برای آن تقدم و تأخر و توالی و ترتیب و نظم و صرف پیدا میاد میدر ربط با چیزهای دیگر ایج
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تر است. در اسم دستگاه های صفر و یکی تر است و اسم خیلی بسیطشود. اینها در اسم نیست. کلمه خیلی متنوعکلمه وارد می

فقط و رافع نیاز. گاهی شما نیاز دارید در پدیده و رخدادی  است. در دستگاه کلمه حالت طیفی وجود دارد. در اسم نیاز است

بیند. هر جایی که کار شما اسم ندارد وارد نظام اسمی داد وستد آن را ببنید مثل زمانی که شما در فیزیک حرکت الکترون را می

 شوید. شوید. هر جایی که دیدید کار نیاز به طیف دارد وارد نظام کلمه میمی

ای خود آن دستگاه فکری است. چرا که شبیه گنجینه بزرگترین دستاوردرم وارد دستاوردهای علمی نشوم. چون االن سعی دا

شود. لذا خیلی تمایل دارم که خود دستگاه با یک نزاهتی فهم شود، به این دلیل که است که بوسیله آن همه علوم کشف می

تواند شود و نمیهای مزاحم ایجاد میه فکری فهم شود بعدا نگاههای دستگاهای مختلفی غیر از پیش فرضاگر با پیش فرض

 به خوبی خودش را نشان دهد. لذا اجازه دهید خود کلمه باز شود.

هر شیء خودش یک کلمه است و کامل یک جمله است. چون در خودش  شود اسم و رخداد فعل است.پدیده می ،در این نظام

کند و جمله است و هم نسبتی دارد که دارای قانون است. ممکن است ذات آنرا مییک پدیده است و یک جریانی را ایجاد 

ممکن با نسبتی به زیر مجموعه خودش مرتبط شود که حملش شایع است.  شود.بگویید که حملش اولیه است و هو هو می

وار دو پدیده هستند که با حملی که محمول چیزی است و موضوعش آن کلمه است. ماشین با دیوار برخورد کرد. ماشین و دی

گوییم. ماشین پدیده است و سوار شدن بر آن رخداد است. قانونش این اند. یکبار فقط ماشین را میهم ترکیبی ایجاد کرده

 است که شیئی است که قدرت انتقال دارد. 

سلول در چه مختصاتی است و در باید دید این نگاه کنیم. مثال سلول یک پدیده است.  خواهیم با رویکرد کلمه به پدیدهمی

کار تحقیقاتی شما از شود. تر میتری داشته باشید تحقیق شما قویها چگونه است. هر چقدر ادبیات قویارتباط با سایر سلول

 شود خلق یک تأثیر و ادبیات جدید در زندگی یک سلول است. منظر ادبیات می

 .ایدنید، قواعد تسلط بر آن پدیده را از قران کشف کردهاگر قواعد عربی ادبیات آن اسم را در قران کشف ک

همه موجودات در عالم کلمه هستند پس اگر کسی بتواند قواعد کلمه را از قران بیابد چون همه موجودات  طبق آیات قران

 آورد. تواندروی کلمات سیطره داشته باشد و نظام سیطره آن را هم در میکلمه هستند می

ها به قران کنند و سعی در ربط پدیدهبگوییم، قران تبیان کل شیء است یا مثل برخی محققین که کارهایی میبجای اینکه فقط 

رسیدن به حقایق را خیلی  سرعت دارند، یک دستگاه مختصات متقن از قران بگذارید و کار علمی با قران کنید. این ساختار

وارد آزمایشگاه شدی و متوجه شباهت آن با فالن آیه یا کلمه شدی، شود. اگر می نگاه ایجابیکند و نگاه شما بیشتر می

 ساحتار تسلط تو بر آن هم شبیه همان آیه یا کلمه خواهد شد. فقط باید از کتاب رونویسی کرد. 

 کالمو برای ایجاد کردن محصوالت جدید  اسمباید شد و برای صفر و یک کردن  کتابدستگاه فکری یعنی برای ثبت وارد 

شو. دستگاه فکری یعنی در نظر گرفتن همزمان این پنج  آیهدار کردن و متمایزسازی و ظاهرسازی آن وارد رای نشانو ب

 کنند. ها با رویکردهای مختلف است که همزمان با هم وقتی دیده شوند ایجاد دستگاه میرویکرد. مشاهده اشیاء و پدیده
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شود باید بتوان با ین دو ارتباط برقرار کرد. آنچه را که در قران خوانده میچیزی در بیرون هست و چیزی در قران. باید بین ا

 آنچه در بیرون هست انطباق داد و بر اساس آنچه خوانده است آنرا هدایت کند. 

دانید است. نظام عرضی نظام اسباب است. اما می نظام طولیبینید در حالیکه هستی دارای می نظام عرضیشما در هستی 

گویند در طب کنند. مثال میهای طولی کار میهای جدید روی این نظامهای طولی خیلی اثر دارند و علمهستی نظامکه در 

گویند ولی به هر حال در آن چیزی وجود ها این مطالب را خرافه میاگر کف پا را فشار دهید روی چشمت اثر دارد. خیلی

 کنند. دارد و مسئله را در نظام طولی بررسی می

های عرضی است مگر آنکه خود آن کلمه طولی باشد. بردن در های طولی است. کلمه در نظامنوعا نظام اسماء مربوط به نظام

 شود. نظام طولی با نظام اسماء ممکن می

برای اینکه هر چیزی را به صورت کلمه بتوان دید باید هر کسی یک موضوع علمی را در ذهن بیاورد مثال کاشت یک درخت 

آید یا خلق یک اثر را به عنوان یک کلمه در نظر بگیرید. کلمه یک حیثیت دارد و کارید و در نمیای که میا یک دانه. دانهی

شود. مثال درخت انار یزد یک کلمه است. در رسد باید نوع درخت هم گفته قابل تعریف است و وقتی درخت به کاربرد می

خواهی با درخت چکار کنی؟ مثال درختی که باید نابود شود چون هرز است یا میما ای باید دید که شنگاه و رویکرد کلمه

کند. این درخت با قلمه، بذر یا با حالت درختی که باید زیاد شود چون مفید است. بطور طبیعی این یک قصد و مقصد پیدا می

شود و با این کلمه، کلمات دیگر استخدام میهای مختلف مرتبط کنند و به این ترتیب برای حالتهای مختلف تکثیر پیدا می

شود قلمه یک کلمه است. قلمه یعنی برده شده درخت انار آماده شده برای این قلمه چیزی جز درخت انار نیست. ولی وقتی می

که بگویید بعد باید این قلمه را در خاک قرار داد. نمی توانید توان قلمه زد. رویش. دارای قاعده هم هست. از هر جایی نمی

ربط با هم است. تو انار خاک درخت انار است و باید حتما از یک کلمه ربطی استفاده کنید. قلمه در خاک. ربط کلمات بی

 کاری شاعری هستی در این هستی...نمی

اینجا به توانی کلمات را متصل کنی. در های مرتبط میشود. شما با واسطهها در اینجا دیده میقلمه در خاک، نقش واسطه

  در واقع کار کردن با اشیاء شبیه جمله ساختن خواهد شد.تناسب نیاز دارید. 
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تان را مشخص کنید. باید ببنید شبیه این جمله قصدکنید، اول باید ای یا رخدادی یا قانونی را از منظر کلمه نگاه میوقتی پدیده

بین  الفت به آن را مشاهده کنید. انتخاب کلمات دیگر و و کلمه در کجای قران آمده است و متناسب با آن قانون مربوط

گیرد ولی باغبانی هایش میرا خواهید داشت. باغبانی دارید که همه قلمهالقاء کلمات. در بحث الفت بین کلمات شما بحث 

ایجاد الفت گوییم حس القایی که در باغبان برای شود. همه شرایط یکی است، میهایش خشک میهم دارید که نصف قلمه

 اینجا محل بروز دعا است در الفت دادن کلمات. شود. وجود دارد مهم می

 

تر باشد انتخابش بیشتر است. منظومه کلمات ما فرد قوی دایره واژگانباید بتوانید منظومه کلمات را آگاه باشید. هر چقدر 

دانیم در پس هر اند با آنها جمله بسازید. نمینی که به ما داده شده است و گفتهدر علم محدود شده است به یک سری واژگا

 توانیم در آن تغییر ایجاد کنیم. کدام چه معنایی است و به همین دلیل نمی
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 خورد. ولی بعد از مرحلهشوند و برای آشکار شدن به آنها تدریج میها آشکار میاین است که کلمه ظهور و بروزمنظور از 

کنید میها در حال خلق هستند و خلق جدید دارید. به نسبت محصوالتی که تولید کنند و میزان کلمهآشکاری بروز پیدا می

 شود. شان ظهور و وقتی که تولید شد و صرف شد بروز گفته میشوند به این فرایند تولید اولیهکلمات تولید می

د فنون مختلف است و هر چقدر بتوان میزان کلمات را با انسجام و های تولیسازی خاصیت ورود به عرصهاساسا کلمه

 شود و این گمشده علم است. دارتر بکار برد قدرت اثرش بیشتر میمنظومه

کند. در های دیگر تبدیل میکند و به انرژیمثال خوبی است. انرژی را از خورشید دریافت می های خورشیدیسلول

رد. هیچ ربطی بین این دو نیست. زیر این بیابان آبی است جاری. اینها را منظومه می کنم. یک پمپ گیبیابانی این کلمه قرار می

سازم. و این را تبدیل به یک کشانم و یک گلخانه هم میدهم با این انرژی سلول خورشیدی آب را به سطح میآب قرار می

شوم از شوند. منتظر برق آوردن نمیها خیلی مهم مین واسطهگذارم. االمیقریه کنم و اسم آن را آبادی یا جریان زندگی می

 کنم. انرژی خورشیدی استفاده می

 

 ای داشتن از مهمترین اتفاقی است که باید رخ دهد. شود. در علم نگاه منظومهمهم می سازیمنظومهاین 

کند با اینکه شما بروی سراغ آیات لی فرق میکنید برای نگاه کردن به هستی. این خیاز قران دیدی پیدا می تدبر در هستیدر 

کنید. اگر به نتیجه نرسیدید کنید و بعد در هستی تدبر میقران و بخواهی کشف علمی بکنی. شما از قران دید علمی پیدا می

قران وجود شود، از منعی که در حوزه تفسیر علمی ام نه تدبر در قران. این خودش منجر میگویید من تدبر در هستی کردهمی

شویم. اشکالی ندارد که از الهامات استفاده قران می الهاماتشویم. از سویی وارد دارد عبور کنیم. چون اساسا وارد آن نمی

خواهد گوید که چگونه اشیاء را ببیند. وقتی متنی میای که به افراد میکرد و آنها را تجربه کرد، مثل همین جریان منظومه

 واخت باشد، باید گاهی الهامات مختلف داشته باشد یا گاهی استفهام داشته باشد. درست شود نباید یکن



39 

 

شود و این کار خیلی خوبی بینید در شیمی باشد یا فیزیک و ...قدرتش چندین برابر میهمین مقدرا که کلمه را اینگونه می

 است. 

است. تدبر در هستی با الهام از قران است و اگر اما اگر بگوییم این تدبر در قران است خوب نیست. اسمش تدبر در هستی 

 این ضابطه مشخص است. شود، اشکالی ندارد که اشتباه کنید. اشتباهی رخ دهد مثل خیلی ها که فکر می کنند و اشتباه می

تدبر و  خوب است که افراد روی این موضوعات کار کنند اما مشکلی که وجود دارد این است که تا فرد ادبیات عرب را نداند

تواند استفاده کند. دستش خالی است و وقتی شود و از خیلی القائات نمیرا نخوانده باشد متوجه خیلی از القائات نمی هاادبی

شود تدبر در هستی او فعال نخواهد بود. ممکن است اگر اینکار را بعد از تدبر ادبی انجام دهد خیلی قدرت پیدا خواهد وارد می

های ادبیات تنوع دارد. کلمه بر به سمت کاربرد نیاز به تسلط به زبان عربی قران دارد. فرد مثال باید بداند قالببردن این تدکرد. 

شناسی کافی است زبانشود. گیرد و خودش دارای منظومه میگیرد و تحت تاثیر قرار میکنید کلمه نقش میوقتی کار می

ها پیش بروند کتاب ادبی یک و دو م دوستانی که تمایل دارند به این سمتعربی نصب شود تا این تبدیالت انجام شود. بنظر

 را در دستور کارشان بگذارند و ببینند. 

وقتی  دهد. شود که استفهام در عربی همان تنش شوری یا حرارتی است که به گیاه میمثال وقتی اینگونه نگاه کند متوجه می

شناسی کنید نقش بدهید. این کلمه را یک اختالل روانبینید. سعی میسازی میجمله با رویکرد کلمه نگاه می کنید کار را شبیه

ها آموزید که با آن دادهگویند. مدلی می علم مدلقرار بده یا موضوعی مثل رشد دیگر فرقی ندارد. اخیرا اسم این علوم را 

ه است. یک نظریه برای ساخته شدن هفتاد هشتاد دهید. یک تکش مدل است و مجموعه آن دستگارا متناسب با آن علم قرار می

 برد. سال زمان می

ای کنار کلمه دیگر قرار گیرد تا خورند. کافی است کلمههمه عالم کلمه هستند و از قرار گرفتن آنها کنار هم حوادث رقم می

 اتفاقات دیگری رقم خورد. 

پذیرد. در هر کاری خود شیء و خاصیت آن را تشخیص یای است که میل به اثرگذاری دارد و از طرفی نقش معسل کلمه 

شود خواص کنید. در واقع تحلیل کلمه منجر میکنید در ذات خودش و تحلیل کلمه میشناسی میدهید. در هر کاری کلمهمی

  ت. تواند خاصیتش را از دست بدهد یا بیشتر کند. خاصیت در ذاتش نیسهر موجودی خاصیت دارد که میرا پیدا کرد. 

 هر کسی باید بتواند کلمه خودش را تعریف کند...

 توان به فایل صوتی جلسه مراجعه کرد.(های زیادی بوده است که برای دریافت آن می)مطالب جلسه همراه با مثال
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 28/9/98جلسه پنجم 

 کلمه در ادبیات یادآور اسم و فعل و حرف می باشد.  

افتید. نگاه طریق التحقیق وارد شوید به یاد مفهوم و مصداق و ریشه کلمات و مشتقات میاگر وارد بحث قران شویم نوعا اگر از 

کند.  اگر بخواهیم علمی بگوییم، احکام و تفصیل یا نزول حقایق را خواهیم به کلمه در فضای هستی وضع آنرا متفاوت می

ای که در عالم وجود دارد دارای مختصاتی ر پدیدهشود. هها و اشیاء مهم میتر بگوییم مختصات داشتن پدیدهداشت یا ساده

ای به وجود آمده باشد و ای از پدیدهتواند توالد و تناسل و جد داشته باشد. مثال یک پدیدهاست که بر اساس آن مختصات می

می توانند  توانند نقش داشته باشند.دیگری حرکت کند. این خاصیت را کلمه گوییم. اینکه این کلمات می به یک پدیده

 مختصات داشته باشند و قابلیت ترکیب داشته باشند.

ها و روابط و تعامالت و دادوستدها. کی پدر است و کی فرزند است و این شود. بحث نقشاین کلمه وارد ساحت اجتماع می

وقتی راجع به کلمه روابطی است که وجود دارد. هر پدری فرزند پدر دیگری است. و هر هر فرزندی امکان تکثیر دارد. پس 

ها ساخته شود و جملهخواهد انگلیسی و فرانسه و ...باشد از اسم و حرف استفاده میشود و هر ادبیاتی که میحرف زده می

 شود. شود و جایی دیگر مفعول میشوند. این اسم یک جایی فاعل میمی

رسد از حیث م است و هیچ چیزی به نظم قران نمیدر ساحت قران هم کلمات داریم که این وضعیت کلمات در قران خیلی منظ

ها را کار دارای قواعدی است که قابل مقایسه با هیچ منبع و متنی نیست. شما در یک متنی مثل مثال سوره بقره وقتی واژهکلمه. 

ای اند آیه یا سورهکنید. در سوره بقره هم آمده است که کسی نمی تواند که شما حیرت میکنید آنقدر منظم بهم متصل شدهمی

 را بیاورد. به دلیل اینکه نظامی که کلمات در سوره با هم دارند.

شناس باشد شود در بحث جامعه هم هست. اگر کسی کلمهدر بحث جامعه هم همه قواعدی که در قران و ادبیات گفته می

شناس است فهمد و به همان اندازه که کلمهها را میشناس هم هست به شرطی که تبدیل داشته باشد. معادلتوان گفت جامعهمی

 شناس است و به همان اندازه استعدادشناس است. به همان اندازه مردم

در بخش هستی حرف کلی این است که اگر کسی پدیده ها و رخدادهای اطرافش را در هر رشته ای که هست به صورت 

و یک دید جامعی تواند در مورد کلمات تشخیص دهد. رعت میکلمه ببیند و با آن معامله کلمه کند، قواعد هستی را به س

 نسبت به هستی پیدا کند. 
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ها ربطی هستند مثل حرف و برخی اسمی هستند و ثابتند و برخی فعلی هستند و رخدادی. مثال در قران نحل دارید. پدیده بعضی

شود و حالت فعل ک پدیده. به نحل وحی میکنم. اسم است. یک موجود و ینحل را در دستگاه مختصات هستی بررسی می

ها شدن فعل است. بعد ترکیب نحل و وحی ها. گل اسم است و همنشین گلرود روی گلاست و اتفاقی در او می افتد که می

شود به اسم عسل. این رخداد یا در کندو رخ می دهد یا در کوه است یا باالی و گل یک محصولی در فرایندی تولید می

ها و... ها و جهتشود حرف. حرف در ربطاین در ها میست. این سه حالت را دارد. در کوه، در درخت و در کندو. درخت ا

های اتفاقات هستند. وحی به گل ها نوعا در محلاست. نقاط وصل بستری به بستری، یا انتقال فضاها حتما ربط وجود دارد. ربط

نشیند ولی نمی داند باید داند کجا باید بنشیند. بعد میرود ولی نمیاشند، زنبور میها نبربطشوند. اگر و گل به عسل مرتبط می

افتد حروف نیاز است و البته اینجا حروف ندارند. در ای به صحنه دیگر اتفاق میچه کند و....در هر بخشی که انتقالی از صحنه

گویند بین این دو کنند میر بحث ناباروری کار میشود به دلیل این حروف است. مثال کسانی که دهستی وقتی چیزی نمی

گیرند. در عربی اینگونه است که گیرد. این دو سلول با هم انس نمیشود لقاحی صورت نمیسلول چون ربطی ایجاد نمی

 ا نشود. شوند کاری بشود یها منجر میکند. این محل استقرار را ندارد. همین ربطگوییم فالن چیز در فالن چیز اثر میمی
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آید شیء بما هو شیء است. وقتی فعل گیریم. اسم وقتی میهر شیء را اسم، هر رخدادی را فعل و هر ارتباطی را حرف می

آید شیء و جریان و رباطه آن با یک شیء افتد و در واقع شیء و جریان است. حرف که میاست، شئی است که به جریان می

 و جریان دیگر است. 

کنیم. این مدل درست است که از قران گرفته شده است ولی قران ایم را اینجا مدل میکه در ادبیات یاد گرفته تمام مختصاتی

خوانم. خوانم یا نمیبینم ربطی به این ندارد که بگوید من قران میبه این معنا نیست یعنی اگر کسی بگوید من کلمه را اینگونه می

بیند ای را که میشود هر پدیدهها پیدا کرده است. این رویکرد منجر میشاهده پدیدهبرگرفته از حقایق قران رویکردی در م

اسم یعنی استقرار دارد یا فعل است یعنی جاری است یا حرف است. این کلمه ببیند و بگوید یا اسم است یا فعل است یا حرف. 

جمله ببیند. در واقع وقایع اتفاقیه در مورد آن را تحلیل کند کنیم و باید بتواند را کلمه گوییم و بعدا همین را به کالم تبدیل می

 و غرض حاصل از آن کار را بدست آورد.  

های وصفی مثل خود توصیف است. حالت تبیین یک اسم برای یک اسم است و ممکن است اسمی مرتبه باالتری ترکیب

تر است. به همین تر و گل مصداقیند و مرتبه زیبا مفهومیداشته باشد و توصیفی باشد. مثال گل زیبا. زیبا و گل هر دو اسم هست

مبتدا و خبر شود. یعنی بگویید گل  حتما باید به گونه ای توصیفات را آورد که باشد و مراتب دلیل توصیفات حتما باید دارای

ر مورد آن بکار گویید این سنگ سخت است. وصفی را دبینید بعد میکنید سنگ را میوقتی توصیف کار میزیبا است. 

 کنند. در واقع قیود را نگاه می کنید. برید.ترکیبات اضافه ترکیبات قیدی ایجاد میمی

کند. صرف تغییر مختصات هیچ این نوع نگاه فقط یک تغییر مختصات در نوع نگاه است و هیچ چیزی را در شما ایجاد نمی

مثل این است که یک خواهید بکنید کار بعدی است. صات چه میکند و اینکه حاال با تغییر مختچیزی را در شما ایجاد نمی

مطلب را در دو مختصات نگاه می کنید و این توانی را به شما می دهد که بعدا که می خواهید در مختصات دوم بروید نیازهای 

 شما را به سمتی می کشاند که ببینید چگونه می خواهید آنرا تحلیل کنید. 
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اگر خودش باشد و طبعش باشد تغییر مختصات فقط تغییر مختصات است. مثل این است که یک متن  واقع لو خلی و طبعهدر 

دارید هم به زبان فارسی و هم انگلیسی. بعدا باید بگوییم این موضوع در این دایره مختصات قابل رویت است و قواعد مخصوص 

 به خودش را دارد. 

شود. ممکن است تغییر مختصات تا مدتی هیچ تغییری ایجاد نکند. اما فرض کنید شود یا نمیخواهیم ببینیم میمی کار را فالن

برید و با دو مختصات نگاه می کنید که  راه فراری کنید. این کار را بین دو مختصات آنقدر میدر کار زیست، درختکاری می

 شود.  پیدا کنید و آنقدر این کار را انجام دهید که بواسطه آن مطلب برای شما نازل 

بینیم. برای این کلمه دیدن شویم. کلمه میداریم و وارد یک فضای عینی و واقعی میدر واقع با اینکار نگاه خود را از متن برمی

دلیل نیاز دارد که بحثش قبال شده است. گفتیم که کلمه در قران شئی است که اثرپذیری دارد. هر شیء را می توان در عالم 

خواهم موجودات را کلمه ببینم. بقیه قواعد کلمه را از ادبیات ود قران. این استنادات از قران است. بعد میکلمه دید به داللت خ

 تغییر دستگاه مختصات است.  در این مرحله فقط شود بین ادبیات و بیرون. این کارسازی میآورم. یعنی مشابهبدست می

ید آیا این مطالب را می توان در طبیعت دید و یک منظومه بین کلمات توانید ببینوقتی کم کم وارد شوید و عجله نکنید می

ایجاد کرد. اگر تطبیق حاصل شود، اینکه با آن چه کاری انجام دهید مربوط به مرحله بعد است. همه این مطالب در کتاب آمده 

 است. 

توانیم یم که آیا از هر چیزی چگونه میتغییر مختصات در ذات خودش به شما توان می دهد. اگر بنا باشد از همان اول بفهم

ایم. در علم اینگونه است که ممکن است کسی تا قدم چهارم را برود و قدم پنجم استفاده کنیم، هیچوقت اینگونه آفریده نشده

را رفته رسد. در عرف علما اینکه فردی که تا مرحله چهارم را فردی دیگری بردارد. اتفاقا در قدم پنجم هم کار به نتیجه می

 خاصیت است. گویند چون تا مرحله پنج نرفتی کارت بیاست از کارش بگوید قابل پذیرش است و به او نمی

در نظامات فکری ما انسانی کامل است که یک کار را کامل انجام دهد و اگر کسی کار را کامل انجام نداد یعنی کارش 

 خاصیت است و معنا ندارد. در صورتیکه چنین نیست. بی

خواهیم بین آن چیزی که در ادبیات عرب وجود دارد و آنچه در هستی هست، کلمه را از حیثیت ادبی قرانی به سمت هستی می

 شود یا خیر.توانم یا خیر. اگر نتوانستم عده  دیگری بیایند و ببینند ایا میکشانیم. یا میمی

ستگاه برای مشاهده داشته باشیم، به طور طبیعی قدرت مشاهده داری این کار این است که وقتی دو دبینی ما برای خاصیتپیش

 برد. را باال می

 کلمه  قاعده اول

در اینجا منظور از کلمه سه حالت دارد. هر آنچه که به آن می توان اطالق شیء کرد و قابل مشاهده است. وقتی  .1

کنیم و در قران است را از آن خارج میگوییم قابل مشاهده است یعنی مواردی که مثل غیب، خدا، مالئکه و ... می

. امرگیریم و نه در ساحت . بنابراین کلمه را در ساحت خلق در نظر میو معادل اسم گوییم گویند خلقاسمش را 
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کلمه در ساحت امر وجود دارد. کلمه در ساحت امر همه ان چیزی است که مربوط به غیب عالم است و مربوط 

 شود به بساطت عالم. می

ژه قرانی آن شود این خاصیت فعل بودن است. وافرایندی که منجر به تولید و ایجاد محصول یا چیز دیگری میهر  .2

 است. جعل در واقع تقدیر و تدبیر و تقریر است.  جعل

ز وضعیتی به هستند. کارشان انتقال ا سببها یا کند و حالت واسطه دارد و در واقع واسطههر چه ایجاد ربط می .3

ربوط به عالم امر ت. ربط بین آنچه شیئت دارد را نگاه می کنید. آنچه مربوط به عالم خلق است. اسماء موضعیتی اس

در هستند.  فحروهستند. اما در خود این فرایندها عوامل ارتباط دهنده وجود دارد که خصوصیت ربط است. اینها 

رو به شیء منتقل یء است. اگر آن را بردارید نیدهنده نیرو به آن شکنید. اهرم انتقالفیزیک از اهرم استفاده می

ربطی است.  شویم در حالیکه حرف دارای حیثیت است و حیثیت آنشود. در واقع ما برای حرف حیثیت قائل نمینمی

ت کند را به آن باء باء جر به معنای برای است. این باء بیان سببیت است و حیثیت سبییت دارد. هرچیزی که کار سببی

کنید برخی از پدیده ها ها نگاه میوقتی در پدیدههر چیزی که شما پیدا کردید که حالت سببی داشته باشد.  گوییم.

را در هستی نگاه  کنیم. با این جریان وقتی حرفواسطه انتقال چیزی به چیز دیگر هستند. مقام حرف را مقام ربط می

دهندگی حرف است. هاست. کارکرد ربطر سر این ربطها ب. همه درگیری آدمشأنش ربط دهندگی باشد کهکنید می

 در قران خواندن هم همین است. 

 
کرد. معنای فضل در  مثال واژه فضل را می خواهیم کار کنیم. باید عالوه بر خود فضل معنای واژه را هم در قران کار

ر پاداش جام دهد ده برابید اگر کسی حسنه ای انگوجایی است که مفهوم زیادت آمده است. مثال جایی که می

مهمتر است. در  شود. در واقع خود فضل از واژه آنای را انجام دهد به همان میزان جزا میگیرد و کسی که سیئهمی

 کنیم. شود و بعد در قران خود آن مفهوم را بررسی میواقع از واژه فضل مفهوم فضل گرفته می

 1(9بَلَدٍ مَیِّتٍ فََأحَْییْنا بِهِ الْأَرَْض بَعْدَ مَوْتِها کَذلِکَ النُُّشورُ ) ِثیرُ َسحاباً فَسُْقناهُ إِلىوَ اللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ َفتُ

                                                           
 سوره مبارکه فاطر  1
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کند. الی بلد. اگر این الی نباشد و جهت قلمرو تعریف میاست.  حرفیشود از باال به پایین است و این معنای بارانی که نازل می

معنای ربطی محود در بلد و ابر شود. تصور نیست. معنای ربطی همین است که بارش با بلد مرتبط می نداشته باشد برای ما قابل

است. نه بلد است و نه ابر. رابطه بین این دوست و خودش به عنوان یک پدیده مستقل قابل رویت نیست و ربطش قابل رویت 

دست گذاشت و در ادبیات و محیط بیرون هم همین است. توان ها نمیشود. کال روی ربطاست. رابطه ربط بین این دو می

 ربط بین حرارت و غذا شیئت ندارد.پزد، حرارتی که غذا را می

 سبیل فعلیتی که بواسطه آن تحریک شده است. این فعلیت بوسیله چیزهای مختلف ممکن است بوجود بیاید. در قران به این

 شود. تلف میهایشان مخوقتی مسیرها مختلف باشد سبیلگویند. 

 فهمید. روابط بین اشیاء را مثل خصومت، تقابل، زوجیت، ترکیب یا تألیف همه از مقوله ربط هستند و از وقوعش می

بندی کرد و یکبار بر اساس انواع حرف و یکبار بر اساس انواع توان یکبار بر اساس انواع اسم دستهبندی کلمات میدر دسته

بندی کرد. همه فرایندهایی که در توان کلمه را یکبار بر اساس الزم و متعدی دستهیعنی میبندی کرد. توان دستفعل می

افتد یا الزم هستند یا متعدی. یعنی علی الظاهر برای واقع شدن آن رخداد نیازی به محرکی که شما ببنید نیست ها اتفاق میپدیده

های عالم این هشت دسته بندی کنید. انواع پدیدهها را طبقهپدیده اعرفت و انوفعل های مختلف توان روی بابیا هست. بعد می

ها وجود دارند. باب افعال و تفعیل و ...و هر شدنی )بابها( هستند. در ثاللی مجرد الزم و متعدی وجود دارد و در ثاللی مزید باب

 ..ای یا ..و هر جعلی در عالم یا جعل افعالی است یا تفعلی یا تفعیلی یا مفاعله

کنم که آیا زنی میپردازی گمانهپردازی هستم. در مفهوماین شاید االن هیچ خاصیتی برای من نداشته باشد، من در حال مفهوم

ای، تفاعلی و ...دید. مفاعله یعنی برای وقوع یک شیء وجود فاعلیت و قابلیت خود و دیگری های عالم را مفاعلهشود پدیدهمی

کنند. در تفاعل فاعل و قابل هم ارز هم هستند. باب افعال یعنی یکی یک شیء قابل در هم اثر می مؤثر است. یک شیء فاعل و

توان شدن ها و فعل ها را اینگونه تر از موضوع فاعل است و ...میفاعل است و یکی مفعول. باب تفعیل یعنی موضوع مفعول مهم

 بندی کرد. دسته

بر اساس اینکه محصول کاری است بعد از اینکه بوجود آمده است اینکه ک کرد. ها تفکیتوان بر اساس باباسم ها را می

 توان صفت کرد. توان آنرا افعال و تفعیل و.... کرد. بسته به بقاء و استمرارش میچگونه به وجود آمده است می

های ظنی ها علمنید. این علمککنید و بر اساس آن دستگاه مختصات ایجاد میزنی میشما بر اساس ادبیات قرانی یک گمانه

بینید مثل مفهوم القاء کلمه، در القاء وجه هایی که میکند. هر کدام از این بخشعلم ظنی برای شما تولید مختصات میاست. 

دهی بندی کرد. یعنی خود کلمه خاصیت جهتتوان کلمات را بر اساس جهت هایشان دستهو جهت در کلمه را دارید. آیا می

 اشد. جهت داشته باشد مثل حق و باطل که در ذاتش جهت مثبت دارد یا جهت باطل. داشته ب
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ید که خود پدیده جهت داشته باشد؟ باید جستجو کرد. از این سو خاصیت های کلمه را از ای را در نظر بگیرپدیده توانمیآیا 

توانم ببینم که مثال خود پدیده جهت بینم آیا میکنم بها نگاه میقران استخراج می کنم هر خاصیتی که دارد و بعد در پدیده

 تواند اثر داشته باشد یا خیر. آوردم را در آن القاء کنم تا ببینم میداشته باشد و یا هر خاصیتی که از کلمه در قران به دست می

محمد رسول الاله اال اهلل  شهادتایم. مثال در کتاب بخشی وجود دارد به نام کلمات ایجادکننده جهت که آنها را مشخص کرده

 دهد. یعنی اگر فرد کافر باشد با شهادتین گفتن مسلمان می شود. اهلل جهت زندگی یک آدم را تغییر می

ای دارد. همه مشکل عالم همین کننده جهت هستند. در پدیده ها این کار را باید کرد و دید که چه فایدهاین کلمات تعیین

 کن که جلوی این سرطان را بگیرد.ای را پیدا همینطور پیشرفت می کنند شما کلمههای سرطانی است. مثال سلول

ایم. کلمه بما هو کلمه آن. ایم و حرفی از علوم پایه و غیره نزدهرا آورده مختصات کلمه در قراندر این کتاب فقط 

ا که پیدا کردن مختصات کلمه در بیرون ایم و بقیه کار رسازی را نکردیم. فقط خاصیت کلمه را در قران پیدا کردهمختصات

 بوده است را انجام نداده ایم. 

کلمه ال اله اال اهلل جهت می دهد و همیشه برآیند مثبت دارد. حاال باید به سراغ پدیده ها بروید و ببینید که آیا می توانید مشابه 

 آن را پیدا کنید یا خیر. 

بندی . در قران کلمات را به خبیث و طیب تقسیممات بر اساس جهتبندی کلدستهدر کتاب بخشی وجود دارد به نام 

 ها طیبه و خبیثه داریم. شوند. بعدا ببینیم آیا در پدیدهو کلمات در ابتدا به دو دسته طیبه و خبیثه تفکیک میکرده است. 

زنند. ، آن گیاه به آن منطقه لطمه میای دیدید آنرا خشک کنیدکنند که اگر فالن گیاه را در منطقهمثال امیرالمومنین مطرح می

 رساند. دهد که آن کلمه خبیثه است و آسیب میو این نشان می

شوند و برخی هم نتیجه و آثار هستند. اند و برخی از کلمات لوازم باورها میبرخی از کلمات به عنوان مقدمه باورهای حقیقی

، مقدمهبنابراین همه کلمات را می توان به این شش دسته تقسیم کرد.  شوند.همینطور کلمات خبیثه به همین سه بخش تقسیم می

و  طیبمثل کلمه نعمت. نعمت به دو شکل شود و هم مقدمه طیبه. و گاهی  یک کلمه هم مقدمه خبیثه می نتیجه، الزمه

 در قران آمده است.  خبیث

کند. برخی کلمات به انسان ربطی نباشد معنا پیدا نمیای که تا انسان شوند. کلمهبه عنوان کلی کلمات به دو بخش تفکیک می

کند. برخی از کلمات را ممکن است در سطح تراز انسان جامع کامل ببرید. یعنی برخی از کلمات هستند که تا انسان پیدا نمی

 افتد. اگر انسان برداشته شود اهلل از مفهومش نمیکند. جامع کامل نباشد معنا پیدا نمی

بندی هایی پیدا کنید. مثل همین دستهتوانید برای کلمه ویژگیاین است که شما قرانی دارید که بر اساس آن میهمه بحث سر 

توانید توانید در مختصات هستی ببرید و ببنید آیا آنجا میآورید میبندی را که بدست میکه اینجا مطرح شد. شما این دسته
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ای افتد که یک منظومهرد را باید بگذارید بعد از کشف آنها. خاصیت زمانی اتفاق میآنرا پیدا کنید یا نه. اینکه چه خاصیتی دا

 وجود داشته باشد. با جزء شما خاصیت نخواهید دید. 

ت را در هستی ببیند. کار کنند کم کم باید قواعد کلمه را که متقن است و متکی به آیه اس علوم پایهخواهند در کسانی که می

توان شناسی و طب و...میتوان در علوم اجتماعی و روانشناس است آنرا در جامعه ببیند. عین همین کار را مییا اگر کسی جامعه

 انجام داد. 

ق در شناسی ابن سینا، خوانش حقایهمین است که مصلح به این خاصیت است. در روش ابن سیناهای یکی از خالقیت

شته است و های مختلفی بوده است که دایابید مثل طبیعیه، از مختصاتهای فرعی که داررسالههای مختلف است. مختصات

کنیم و از روش کار او غافل هستیم، ما آثار را نگاه میاین فرد بسیار قرانی بوده است و جان و ذهنش بسیار قرانی بوده است. 

کند و فلسفی می ا در شیمی یک تعریفر مزاجمثال دهند. در حالیکه این دستگاه های فکری هستند که به انسان ها نبوغ می

کند و آنرا به را فلسفی مطرح می تعادلآورد. شناسانه مزاج تعادل را بدست میبرد و از مفهوم هستمزج را در ترکیب می

گوید با او می عادل می گذارد و تعادلی کهمبنای طبش را بر روی تگوید. های معمول را میکند و همین مزاجطب مرتبط می

شود شیمی گفته می گفت با تعادلی که االن درسینا هزارسال پیش میبه این دلیل که مزاجی که ابنبقیه اطباء متفاوت است. 

 یکی است. 

ین کتاب معناشناسی کنیم به عنوان شیء آشکار شده. رسالت اشود کلمه را تعریف میبا استفاده از معناشناسی که از قران می

 ست. کلمه را انجام داده ا

کر کرد در موارد ذتوان به عنوان مقدمات، لوازم و آثار آن وجه مشترک همه موارد استعمال کلمه در قرآن و روایات که می

 زیر خالصه نمود:

 آشکار شدن و بیرون آمدن از خفا  -

 قدرت اظهار  -

 به وجود آمدن  -

 متحمل معنایی بودن  -

 اثر و ثبت  -

 وساطت و انتقال به باطن  -

 1تجمیع و همراهی با سایر کلماتقدرت تألیف و  -

                                                           
 احمدرضا اخوت. لمه. فاتحه کتابکتاب تدبر در ک 1



48 

 

تواند متناسب آید؛ و میکلمه شیئی آشکار شده و معنادار است و از جانب کسی که قدرت اظهار دارد به واسطه القا به وجود می

 با معنایی که دارد با اشیای دیگر همراه شده و به واسطه آشکار شدن و معناداریش برای غیر خود، حالت وساطت و انتقال به

 .1باطن را افاده کند و دارای قابلیت اثر و ثبت باشد

ن حسش بر این است گوییم در واقع اقتضای جامع این نیست، چوانگیزه ای برای تعاریف وجود نداشته است. االن هم که ما می

 که فایده ای ندارد. 

یی داشته القا شوضع ع شده استکلماتی که در قران وضطبق این حرف  ت.داشته اس القاء وحیانیهمه کالم خدا حالت 

ب نیامده است. حمد از عرکنیم وضع القایی دارد. یعنی الحمدهلل از عرب نیامده است. است و کلماتی که از آن صحبت می

و متحمل معنایی است  خدا اراده کرده است الحمد را به پیامبرش و این اظهار شده است و بعد خود الحمد، معنا و مفهوم دارد

 کنیم حمد موضوعیت میابد. کند. وقتی به این موضوع نگاه میای که در خدا هست واقف مین معنا ما را از ارادهو با ای

انتقال برای قابلیت اینکه در جایی بتواند فاعل باشد و در جایی مفعول باشد. قابلیت  این خیلی مهم است، کلمه مختصات دارد.

مهم است. در واقع خدا آمده است یک مرتبه عیسی را کلمه خود قرار داده است. های مختلف خیلی ها و اثرپذیریاثرگذاری

ولی رسول اهلل را کلمه خودش نکرده است، این به این دلیل است که عیسی القاء فیض وجودی خودش است. به دلیل القاء 

های در قران وجود دارد که کلمه وجودی بوجود آمده است و بوسیله اب بوجود نیامده است و این را گفته است کلمه. داللت

 . 2برد. و البته کلمه کفر را سفلی قرار داده و اولیا و سفلی را روی کلمه برده استرا خیلی باال می

ختلفی زایش پیدا تواند دفعی یا تدریجی باشد. طبق این نظام کلمه طی قرون مها میگوییم، القاءوقتی از ظهور و بروز می

گوییم پس بر اساس خاصیت دفعی آن هم اظهار شود. ممکن است کسی این را قبول نداشته باشد. میکند و ممکن است می

 بندی کنید. آورید کلمات قران را دستهقران کلمه را تعریف کنید و بر اساس این تعریفی که بدست می

توان به ثبوتی، اثباتی، مات قران را میبندی کردیم. کلمثال ما بر اساس تعریفمان کلمات را به دو دسته طیبه و خبیثه دسته

و کارکردی هم تقسیم کرد. اینها را در یک دستگاه قرار داده ایم. اگر کسی این کتاب را بخواند پنجاه تا  اظهاری، بروزی

کند و کافی است کسی با بیست تا از این قواعد که به آن یقین دارد یک مختصات درست شصت قاعده در آن مشاهده می

کنید و بعد از آن ضرورتی ندارد برای . این مختصات درست کردن چند حسن دارد. شما با یک برداشتی رویکرد ایجاد میکند

کمااینکه اگر استنادی هم داشته باشد قرانی نیست. در واقع بر اساس دستگاه مختصات آن رویکرد استناد قرانی داشته باشید. 

توانید دستگاه مختصات ایجاد شود و با آن در فیزیک و شیمی به نتیجه رسیدید نمیبوجود آمده است و قرانی نیست. اگر این 

                                                           
 احمدرضا اخوت. کتاب تدبر در کلمه. فاتحه کتاب 1

ْنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَیَّدَهُ بِجُنُوٍد ولُ لِصاحِبِهِ ال تَحْزَْن إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَإِالَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ ِإذْ یَقُ 2

 سوره مبارکه توبه (40وَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیا وَ اللَّهُ عَزِیزٌ َحکِیمٌ ) لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلى
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شود که یک دستگاه گوید. این دستگاه مختصات قران نیست مگر اینکه آیه مستقل داشته باشد. گاهی میبگویید این را قران می

 ص در نظام های اجتماعی. کنید. باالخکنید و بعد آیه دقیق شبیه به آن را پیدا میمختصات درست می

 . توان بر اساس قران فهمی ایجاد کرد و آن فهم را در دستگاه مختصات دیگری بردمی

، شامل انعکاس های کلمه از جهت ربط و وابستگی به وجودویژگیبندی بر اساس جهت وجود دارد مثل مورادی که در دسته

و بقاء، وجه و بروز کمال هر ام و تعادل، سببیت و وساطت، وجه حقیقت، برخورداری از حکم، برخورداری از استحکام، قو

هستند و هرکدام حرفی هستند جدا و می توان براساس این هشت مورد  حرفکدام یک معنای حرفی است. در واقع هشت 

 بندی کرد. ها را طبقهحروف یا ربط

بینید و است در واقع حرف ربط را به استقالل نمیروید که محصول شما وجه و بقوجه و بقاء مفهوم الم است. اگر جایی می

 بینید. محصول ببینید و حرف را استنباط کنید. محصولش را می

شود و این شکوفایی انعکاس حقیقت است. حتما باء شود و شکفته میای کاشته میببین. دانهرا های مختلف حرف در پدیده

گویند. همین آید باء تجلی است و سببیت هم نمیقران جایی که با خدا می سببیت یا تجلی در آن است. به همین دلیل باء در

بینید مقدار که فالق حب شد متوجه باء سببیت می شویم. اول باید این را فهمید و بعد در کالم به خلق اثر پرداخت. در کلمه می

است.  مقام کشفاست و کلمه  مقام خلق کالمع کنید. در واقگیرید و ایجاد میکنید و در کالم، از این بهره میو تجزیه می

توانید بعدا اینها را ها را تشخیص دهید نمیخلق به معنای ایجاد است. تا در مقام کلمه نتوانید کلمه را خوب بشناسید و جایگاه

در واقع کار مخترعین  کند برای خلق جدید.ها استفاده میسر هم کنید تا چیز جدیدی را به وجود بیاورد. در واقع کالم از کلمه

کند. در واقع اگر کسی کلمه ها در ایجاد یک غرض جدید است و کالم موضوعیت پیدا میاستفاده کردن از کلمات  ربط

 د نمی تواند وارد حوزه کالم شود.نداشته باش

ا اراده ولی منطبق اش برسد. یعنی اگر کسی ارادهداشته باشد به هر هدف و مقصدی که بخواهد می توسالت تاماگر کسی 

شود اما ربط بین حوادث. وجودش ربطی میشود و در ساحت ولی اراده خود را تعریف کند او به مقام ربط خواهد رسید. 

 کند و این مقام عبد است. شود که جریان ایجاد میتواند اشیاء را با هم مرتبط کند و جهت دهد و ربط سبب محکمی میمی

توان برخورد ی صحبت زیاد دارد. فقط در این جلسه داللت می دهیم که با این کتاب چگونه میهر کدام از این مباحث جا

 کرد. 

 ای که کلمه عبودیت، کلمه ربط گرفته شده است. عامل ربط و ارتباط است به گونه عبودیت در کتاب

است از روی اختیار نیز این عبودیت ای در هستی به صورت تکوینی عبدی از مجموعه عباد است و الزم انسان به عنوان کلمه

 را بپذیرد. 

 تواند مورد بررسی قرار گیرد. کلمه عبد به عنوان محور کلمات پیرامون انسان میدر این صورت 
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ای که از یک سو به وابستگی تام انسان به رب و فقر ذاتی او اشاره دارد و از سوی دیگر به ارتباط او به سایر افراد و کلمه

 .1رشد و غی اوست نماید و محور هدایت و ضاللت، سعادت و شقاوت،اللت میموجودات د

ارای اجزا هم ددارد. اگر کلمه ای دارای وجود ربطی است به این معنا که وجود خود را از هست مطلق دریافت میهر کلمه

بط و معنا را حد اعی، با هم مرتباشد هر جزء هست خود را از هست مطلق دریافت داشته و به دلیل اثربخشی هر یک در اجتم

نماید و بدین راهم میکنند. حدود و قیود برای هر کلمه امکان معرفی و تعریف آن را فزنند و بدین ترتیب افاده مفهومی میمی

جود ن با انواعی از وسازد. در تفکیک کلی از کلمات جاری در حوزه انساترتیب امکان ارتباط با سایر کلمات را نیز فراهم می

 شویم.ربطی مواجه می

با کلمات  در این گروه کلماتی قرار دارند که برای داللت دادن به معنایی الزم است وجود ربطی حرفی: گروه اول،

 دیگر همراه شوند.

ود و حدود خود در این گروه کلماتی مستقر هستند که حدبردار و قیدپذیرند. و به وسیله قی وجود ربطی اسم: گروه دوم،

 دهند.      معنایی داللت میبه 

در این گروه کلماتی مستقر هستند که حد و قید خود را در درون زمان و با قید زمان اظهار  وجود ربطی فعلی: گروه سوم،

    2دارند.می

اند. پس دتقالل میای را بدون اسوجود ربط را فقط در حرف نگرفته است بلکه ربط را در مستقل نبودن گرفته است و هر کلمه

 ای ربطی است.هر کلمه

 ه است. در این بخش از کتاب کلمه را به درون ساختار انسان برد ساختار درونی انسان نماد ساختار درونی کلمه

ها در نظام آموزشی ما هبینید. ما با این مفاهیم مانوس نیستیم و این واژدر این سازه شما فقط مفهوم عقلی و گزاره حقیقی می

نبوده است. ولی  های تعریفی ماهای قرانی در برنامهاست. مثال ربط در نظام آموزشی ما مطرح نشده است. واژه مطرح نشده

 جمع و تفریق چون مرتب تکرار شده است با آن مانوس شده ایم.

بندی طبقه یک بندی کلمات ارائه شود. مثل کلمات محکم و متشابه.ای از طبقهدر هر فصلی فصول کتاب سعی شده است شیوه

 ایم بر اساس وصل و قطع. داده

 بندی کنید. یعنی شما می توانید کل قران را به سمت کلمات محکم و متشابه یا قطع و وصل طبقه

 

                                                           
 تدبر در کلمه. فصل چهارم. احمدرضا اخوت 1

 همان 2
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 قاعده دوم در کلمه 

 توان آن قواعد را در مختصات هستی مشاهده کرد. پس از کشف قواعد در حوزه کلمات می

مختصات کارآمد است که تبدیل به نظام شود. پس از درست شدن این دستگاه مختصات  در این نگاه در صورتی این دستگاه

 شوند و البته قابل حدس زدن. ها در این دستگاه قابل خوانش میها و رخدادها و ربطپدیده

جایی  شود تابرخوردار می تریحدس صحیحو هم از  خوانشداشته باشد به طور طبیعی هم از  انس با قرانهر قدر فرد 

 بیند و بالعکس. بیند در قران میکه انس به حد کفایت برسد همان را که در بیرون می

 

در ابتدا دارای ثقالت زیادی های دیگر راحت شود. هر علمی این نظام برای ما االن سخت است ولی این مباحث برای نسل

 است. 
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 19/10/98جلسه ششم 

 تدبر در کالم 

ها است ای از پدیدهشوید که مجموعهطالبی مطرح شده است. وقتی وارد موضوع هستی میدر مورد تدبر در هستی م .1

شود در ها در واقع با واژه قرانی خلق قابل پیگیری هستند. قواعدی دارند که شناخت این قواعد منجر میو این پدیده

شناختن یعینی تجزیه و تحلیل و کاربردها  رویارویی با هر چیزی با استفاده از آن قواعد آن چیز را بهتر بشناسید. بهتر

 و کارکردهای آنها را بهتر متوجه شوید. 

توان کرد. این قواعد مربوط به مخلوقات را می بندیدستهتوان قوانین را از حالت کلی خارج کرد و این قواعد را می .2

حد زد. دستگاه فکری یعنی بعد از آن  تری به آنهاهای فکری تبدیل کرد و و با قاعده کالنبندی به دستگاهبا دسته 

، کالم و آیه ، کلمهبینیم در آن دستگاه مشاهده کنیم. حداقل پنج دستگاه فکری اسماء، کتابهر چیزی را که می

توان تبدیل به روش کرد که بحث بعدی ماست. کنیم و این را میباشد. این قواعد را تبدیل به دستگاه فکری میمی

است که با استفاده از متن قران می توانید  های تدبرروششبیه همین ها دهد و روشکرد میدستگاه فکری روی

توان از آن کاربرد هم بدست آورد. توصیه این است که در ابتدا رویکرد شود میوارد شوید. وقتی تبدیل به روش می

مربوط به مخلوقات بخواهید استفاده استخراج شود. بعد برود به سمت روش. روش مربوط به زمانی است که از قواعد 

کنید و رابطه آن را با سایر کاربردی کنید. مثال در کار روشی قواعد دو پدیده یا مخلوق شب و روز را استخراج می

 آوریدکه بتوانید از آن در سایر کارها هم استفاده کنید. سنجید. و در کارهای علمی مدلی در میاشیاء می

شود. آید و بعد از آنکه قواعد استخراج شد، روش تولید میهای تدبر در قران بدست میه از روشاین قواعد با استفاد 

توانید مخلوقات را در ذیل شب و روز قرار دهید. شما نیاز به روش دارید ولی قبل مثال روش اینگونه است که شما می

 از آن باید رویکردی نسبت به حقایق در شما شکل بگیرد. 

خالق می تواند کالم داشته باشد و این تکلم را می تواند تواند مربوط به مخلوق هم باشد. ای است که میکالم پدیده .3

به مخلوق هم بدهد و اتفاقا موجودات همه به نوعی صاحب کالم هستند، پدیده در منظر قران تسبیح دارد. البته می 

ل و کالم است. هر سه را می خواهیم بگوییم ولی توان گفت قولش تسبیح است. اینجا منظورمان از کالم نطق و قو

 اسم کتاب را کالم گذاشتیم چون هم نطق دارد هم قول. 

افتد به این وضعیت کالم کند. در اثر آن القاء اتفاقی میدر واقع وقتی که مخلوقی تأثیراتش را نسبت به چیزی القاء می

مخلوق دیگر است. مقام بروز یک مخلوق نسبت به مخلوق گوییم. در واقع کالم مقام تأثیرگذاری یک مخلوق به می

کند و کالم آن زمانی است گیرد و مختصات پیدا میدیگر است. کلمه وضعیتی است که خودش تحت تأثیر قرار می

شود یا پذیرد و با اتفاق دیگری که مربوط به چیز دیگری است یا ممزوج میکه اتفاقی که در خودش هست را می

کند و خاصیت کنند و انواع رابطه را پیدا میشود یا تقابل پیدا میشود یا هماهنگ میا می کند یا تألیف میترکیب پید

 شود. اش نسبت به بقیه فعال میالقاء و اثرگذاری

شود. در موجودات علم به علم وجود ندارد. علم دارد ولی علم له علم ندارد و در انسان علم به علم هم پیدا می

تواند مخاطبش را پیدا کند و بده بستان داشته باشد. در بقیه موجودات این کالم در اسنان این است که میخاصیت 
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گیرد ولی ممکن در مخلوقات صورت میپیام از جانب مخاطبی به متکلمی القاء اتفاق می افتد ولی بدون علم به علم. 

 به آن شهادت نداشته باشد.  اطالع باشد و نسبتاست این مخلوق نسبت به این داد وستد بی

تواند در نظام تواند ایجاد شود. مثل داستان سوره مبارکه نمل که هدهد میای از مسائل این علم به علم میدر پاره

حیوانی خودش کالم داشته باشد هرچند به کالمش اشعار به این معنا ندارد. ولی نبی  به برکت نبوتش باعث شود 

 د برود و پیامی را بیاورد و انتقال دهد. هدهد مخاطبی را قرار ده

تواند با یک شیء سخن بگوید. باید بتوان آن شیء را مخاطب جان هم همین است. امام معصوم میبرای موجود بی

گوید گل شنود و وقتی به او میقرار داد. وقتی علم به علم صورت گیرد مخاطب و متکلم خواهد شد، و او هم می

 هد. دبده آن هم گل می

برای کالم آنقدر تعریف را بسط می دهیم که وجود دو شیء نزدیک به هم ایجاد ترکیب و تأثیری در هم دارند. 

توانند موجود پشت آن باید حتما علم داشته باشد. بعد می گوییم علم دارد ولی علم به علم ندارد. موجودات آیا می

ی که همه تعریف برای آنها تفاق بیفتد و ولی شرط واقف بودن بر با هم کالم داشته باشند؟ بله می توانند ولی به شرط

 این موضوع را ندارد. 

توانند مخاطبشان را انتخاب کنند. بهترین بریم که علم به علم دارند و میکالم را در ساحت موجوداتی به کار می

موجود دیگر است. مثال از میلیون ها  که می توان این موضوع را دید، در ترکیب سلول نر و ماده در انسان را جاهایی

شود و در گیاهان و همه افتد و یکی از آنها موفق به لقاح میاسپرم رها شده در محیط گرایش به یکی اتفاق می

کالمی بینشان اتفاق بیفتد. به محض اینکه کنار موجودات اینگونه است. اگر موجود دیگری باشد غیر ممکن است هم

ای باید کند. بعد از ورد هم در هر مرحلهاش را باز میهای غشاییمکالمی اتفاق می افتد و پردههم قرار می گیرند ه

 گیرد. حتما این پیام مخابره شد. و اگر لحظه به لحظه این ارتباط نباشد، لقاح هم صورت نمی

جود زنده قابل رویت ممکن است بگویید این مربوط به موجود زنده است، در حالی که باید گفت این موضوع در مو

توانید ها انتخاب طبیعی دارند و شما نمیشود و در خود ترکیبات شیمیایی هم عین همین اتفاق قابل رویت است و اینمی

 با ماده دیگر در خارج از چهارچوب ضوابط آنها باشد. ای را یک ماده

داند که تعادلی بین طرف ایجاد زمانی می سینا این موضوع در ترکیبات مزاج گفته شده است. مزاج رادر فلسفه ابن

ای باشد و سنخیتی وجود کند. مزاج قابلیت رفت و برگشت دارد. حتما باید مبادلهمی شود و رفت و برگشتی پیدا می

 دانیم که علم به علم دارد یا خیر. داشته باشد تا پیام منتقل شود. این حتما با علم است. ولی ما نمی

 ای درش رقم زد. کالمی در او حادثهتوان با القای می

عاملی که بین موجودات حاکم است و آنها را نسبت به یکدیگر به تقابل و تدافع، سازگاری، همگنی و انواع داد و 

 کشاند از جنس کالم است. ستد می

 چون مخلوق هستند داد و ستد دارند ولی در مورد خالق یک طرفه است. 

 دهد. درت انتخاب دارد. و هر چیزی را از خود عبور نمیشناسی غشای سلولی قدر زیست
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شود. اگر از جهت القاپذیری بررسی شود اسمش را مخاطب مبحث کالم به خاصیت القایی یک پدیده مربوط می .4

از جهت پیام، اش را گذاریم و خود القاءمی گذاریم و اگر از جهت القاءکنندگی به ان نگاه شود نامش را متکلم می

گذارند. در زندگی انشان این اگر از جهت مدیریت این موضوع بررسی شود اسمش را ربوبیت می ب گویند.خطا

هاست. ربوبیت حالت وحیانی دارد ولی شناسیم. تسخیر محصول مدیریت القاء در پدیدهقاعده را به اسم تسخیر می

 فاده است. های مختلف قابل استخداوند به انسان اذن تسخیر داده است و در حوزه

ای مختصات دارد. در وضعیت طبیعت هر شیئی یک مختصات دارد. و شما با ان مختصات متوجه آن یء هر پدیده

 شوید و علت بقاء و تکاملش همراهی با سایر موجودات است. برای این بقاء نیاز به داد و ستد داد. می

 

تواند گیرد میبه علم دارد و در مرتبه باالتری قرار می کند. اما چون انسان علمانسان مثل بقیه موجودات زندگی می

 در بقیه موجودات هم ببیند. 

از چه چیزی  ءیک زمان به موجود از حیث کلمه نگاه می کنید و زمانی از حیث کالم. در کالم مهم است که القا

این مربوطه همه موجودات پذیرفته است و چه پیامی را دریافت کرده است و تحت تاثیر چه مدیریتی بوده است و 

 است. 

همه موجودات از خاصیت القاءپذیری و القاءکنندگی برخوردار هستند و این خاصیت باعث کارآمدی آنها شده 

کنیم. خود را وارد سطح وسیعی از علم می ،این حرف را بپذیریماست و قابلیت مدیریت آنها را فراهم می سازد. اگر 

 خت اشیاء و کارایی آنها و مدیریت آنها بوسیله القاء است. علم از این منظر در واقع شنا
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توانم آن را در جایی بکار ببرم به سمت گیاهی دارید، این گیاه کارآمدی دارد. مثال خاصیت دارویی دارد. اینکه می

الم است. گوییم در واقع ربوبیت جاری در عروم. این وضعیت در کل عالم در حال اتفاق است و آنچه میکالم می

کنند و در اثر آن نظام عالم سرجایش گوییم. اینکه موجودات طبق فرایندی کالم رد و بدل میو به این تسبیح می

خوان های همکند تسبیح است. طبق منظر کالم تسبیح بکارگیری پیامماند و تکوین عالم به کمال و بقاء حرکت میمی

تعالی. در واقع در حال ایجاد رویکرد هستیم و به دنبال تغییر نگاه به های ناساز در راستای ارتقاء و و حذف پیام

کنند در واقع بررسی خاصیت شود که بر هم اثر میمخلوقات هستیم. در فیزیک و شیمی اگر بر روی دو شیء کار می

 دهد. فهمد و این حس متفاوتی میخواند جانمایی کالم را میهایی که میکالمی آنهاست و فرمول

شود کاری کرد که موجودات کارآمدتر شوند. بله و اگر چنین شود، طب و تغذیه و ...بسیار تغییر خواهد کرد. یا میآ

شود کاری کرد که پیام مخابره شده از سوی یک خرما برای تغذیه یک هفته باشد. و ممکن است با همین موضوع می

 بتوان مکتبی جدید در طب ایجاد کرد. 

که موجودات پیام دارند یک مکتب درست شده است و اینکه چقدر موفق شود مهم نیست خود بر اساس همین فکر 

های بدن متوجه اند. و با بررسی رزنانسهای بدن یک رزنانس حیاتی بدست آوردهبرای تمام سلولایده مهم است. 

درمان را هم با القاء رزنانس شوند و از سویی شوند و از آنجا متوجه بیماری میفاصله رزنانس حیاتی با طبیعی می

 پذیر است. کننده و القاءکنند. این کشف انسان جالب است که دیده است سلول القاءایجاد می

کالم از یک سمت زبان یا ابزار القاء )لسان( و از سمت دیگر ابزار دریافت )سمع/بصر( و از سمت دیگر ابزار تحلیل  .5

ورد مخلوق است. این قاعده برای همه موجودات وجود دارد. اما سمع و لسان برای واکنش )فؤاد( نیاز دارد. این در م

 و افئده هر موجودی متناسب با خودش است.
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این سطح بحث کردن در حوزه علوم وارد شدن به این موضوع است که طبق این منطق موجودات بماهومخلوق به   .6

شود همین ابزار عناصر حیات میهم برخوردارند. طور کامل از عناصر حیات برخوردارند کمااینکه از خود حیات 

 کنند. شوند و تقارن پیدا میکالم. سمع و بصر و افئده از ابزار کالم هستند. کالم و حیات دو مفهوم قرین هم می

 تواند بر اساس ابزار کالم صورت گیرد. ها میاگر موارد پنج و شش درست باشد، در واقع اشیاءشناسی اجزا و پدیده .7

بندی شود. در موجودات رزق به کالم تواند بر اساس اینها دستهاین چیز عجیبی نیست. اجزاءشناسی در علوم مختلف میو 

 شود. شود. رزق با کالم خیلی مرتبط میتبدیل می

شود. می در سلول هم همین کار انجامکند. در قران وقتی از معرفی انسان می گوید او را با سمع و ابصار و افئده معرفی می

 هسته محل فرماندهی است و غشای سلول محل ورودی است. 

 رسد گوش و چشم موجودات دیگر یکی است. رسیدن به مقر فرماندهی نیاز به سمع دارد. انسان هم همین است. بنظر می

در انسان نابینا هم کنند، اگر خیال گرفته شود، سمعی کسانی هم که نابینا هستند بینایی خود را از راه خیالشان درست می

 افتد.اتفاق نمی

برای انتقال کالم باید به سمع برگشت. الجرم اینگونه است. سمع به گزاره نزدیک است به پیام و بصر در واقع به رویت و 

مشاهده و همان چیزی که می گوییم دیدن و به ارتباط نزدیک است. واسطه بصر نور است و باید نور باشد تا دید. کار 

کند و در مواجهات در واقع کار بصر این است که شیء را بزرگ میکند. جاد رابطه است و سمع تبدیل به گزاره میبصر ای

 دهد تا مختصات بقیه اشیاء را دریافت کند. کار رویت بیان و تمایز است. قرار می

ی کار دارند و کلیه حاالت شناسند در واقع خیلی جابحث سمع و بصر در عین حال که همه فکر می کنند همه آنرا می

هایی که از افتد. سمع کلیه پیامتواند دریافت کند، بوسیله بصرش اتفاق مییک موجود به نسبت خود و دیگران را که می

کند. بصر دستگاه مواجهه و سمع دستگاه انتقال پیام است. در واقع همه مواجهات ما به جانب خود و دیگران دریافت می

 می افتد. وسیله بصر اتفاق

علم کالم از یک اگر بنا باشد کسی در عمرش یکسال زنده باشد و بعد بخواهد یک علم پیدا کند، بنظرم علم کالم است. 

شود. چراکه انسان طمع می کند شود و تأمین کننده معنویت انسان میسو در هستی است که در رابطه با بقیه موجودات می

گیرد و تکلم کندف اگر این طمعش به نتیجه برسد یعنی بتواند با بخشی از اشیاء ارتباط که بتواند با بقیه اشیاء ارتباط ب

گری خودش را که رسد و مقام تسبیحبرقرار کند، بهمقام تسبیحی که خداوند می گوید یسبح هلل ما فی السماوات می

توانی متوجه شوی که مثال این مربوط به عالم تکوین است را کشف می کند. و این درک عرفانی خاصی است که شما ب

کشی که تو تسبیح نکنی. حس تسبیح که از سنگ می نگ چگونه تسبیح می کند. وقتی بفهمی دیگر حتما خجالت می

گیرید، تسبیح از موجود خاموش گرفته است. مثل کتاب محمود شبستری که در اشعارش موجود است و حس تسبیح 

 موجودات را داشته است. 
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اگر نفهمید هم ناراحت گویی که بفهمد ها مرتبط شوی. جوری میتوانی با انساناین کار این است که می بخش دوم فایده

کند و قدرت تعامل با دیگران را پیدا میدهید که بفهمد. در روابط اجتماعی شوی، آنقدر سطح آنرا تغییر مینمی

 . فهمندفهمد و حرف تو را میشود. حرف بقیه را میاخالق میخوش

دهید همه بوسیله شود و چیزی را انتقال میو سومین فایده آن در ارتباط با خداست وقتی از کالم وحی به شما منتقل می

 شود. کالم است. علم شنیدن قران و علم بیان آن به شکل دعا مربوط به علم کالم می

ها را در پنجاه سالگی شود. بعضی از سورهمی ها را ندارد. در تکوین ایجادها انسان گوش شنیدن خیلی از حرفخیلی وقت

 ها را هم تا آخر ممکن است نتواند بشنود. فهمد. بعضیمی

برد.امر زنده ما با یک کالم زنده باد زنده هستیم و کفر خودش قتل است که حیات را میگوییم. محتوای کالم را رزق می

ر عاملی بیاید و بخواهد جلوی آن را بگیرد شما زنده هستید و هر شود و شما زنده هستید. هباد از جایی به شما گفته می

اند، چون شناسان به همین دلیل موحد شدهایستد.برخی زیستهای میعاملی هم باشد ولی امر زنده باشد نباشد همه دستگاه

 آید. اند امر زنده بودن از جایی غیر از این عوامل میدیده

 شود. ها فعال میسان در مواجههگوش انسان هم مثل مراحل رشد ان

 اگر این موضوعات برای همه موجودات اثبات شود، گویی مراتبی از انسان در مراتبی از خلق قرار داده شده است. 

تواند ارتباط بگیرد. کند. کالم باید به لفظ مخصوص موجود برسد و به همین دلیل است که نمیلفظ کارها را سخت می

گیریم ولی اینکه چگونه باشد را لب بعدی است و فعال موجودیت کالم را در بین موجودات در نظر میاینها مربوط به مطا

 فعال کاری نداریم. 

گوید؛ اگر طبیبی گیاهی را ببینید که تاکنون ندیده است و نتواند تشخیص دهد که آن گیاه رازی در کتاب الحاوی می

 آید طبیب نیست. طبیب کسی است که بتواند با گیاه رابطه برقرار کند. ر میبرای بهبودی چه بیماری و به چه میزانی به کا

های پنجگانه را آفزاید. وقتی دستگاهبه خودی خود ممکن است این مطالب به توان ما اضافه نکند، هر چند به علم ما می

برد در قران و حاال این دو می گیرید شما رادهد برای شناخت و کارهای روشی که یاد میشناختید به شما رویکردی می

گیرید. خودش به تنهایی خاصیت ندارد ولی وقتی متن به کنند. االن مثل این است که شما زبانی را یاد میبا هم کار می

 دهد. توانید از آن استفاده کنید. داشتن این علم افق و دید انسان را وسعت میزبان عربی را مثال بخوانید می

های باال برساند. تربیت کودک و نوجوان م مادر است و می تواند فرد را در کوتاه ترین زمانی به تخصصاین علم از علو

ای خسارت خیلی زیادی اینکه فرد بتواند محتوایی را انتقال دهد. نبودن این علم در جامعهو ...همه وابسته به این علم هستند. 

ها و القائات را تغییر می دهند و ادبیات ها، و با همین فرهنگی کردن واژهرا به همراه دارد. تغییر ادبیات یک قوم، انگلیس

 دهند. ادبیات طعنه، ادبیات مجاهدت و....را با همین موضوع تغییر می
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شوند. در هر چیزی که خاصیت احتماال هر کسی به صورت طبعی و امّی با چیزی ارتباط دارد. اینها مبنای استعدادشناسی می

توانی آنرا پیدا کنی. خدا مسکین مطلق با خودت لجبازی نکنی میهم القاء داشته باشی همان استعداد توست. القاء یا ف

 ای.  کنی در آن خیلی مسکینی، احتماال همان جاست استعدادت ولی برعکس نگاه کردهنداری. همان چیزی که احساس می

بنده در هر حالت شده است و این نشان می دهد که خیلی دارد. شود که نوعا فرد بیچاره آن استعدادها آنجایی متراکم می

تر احساس تذلل دارد. ولی حرف این است که خدا را از حیثیت موجود بودنتان نگاه کنید، در این صورت خیلی بیچاره

 خواهید شد. 

لم خدا را می فهمد هر موجودی در هر جایی هست از رحمت و علم خدا وسعتی پیدا کرده است که به همان نسبت همه ع

کند و به همه بهشت راه پیدا فهمد پس به همه رضایت دست پیدا میو همه رحمت خدا را به اندازه ظرف خودش می

شود. هر موجودی با هر موجودی در شود. همه سقف رحمت در او پر میکند. سقف رضایتش هر چقدر باشد پر میمی

برد. توان حسرت همین دلیل هر موجودی بر هر موجود دیگر حسرت نمی دریافت رحمت و وسعت علم تفاوتی ندارد. به

این نکته به این دلیل است که موجود ظرفی دریافت کرده است که همه وجود را دریافت کرده است. بردن هم ندارد. 

او را بفهمد تمام خوشی او دریافت رحمت و دریافت همه جانبه محیط است. درک دیگری در مورد غیر او ندارد که غیر 

 شود. کند جهنمش میکه بخواهد درجه دیگری داشته باشد. پس هر کسی به نسبت خودش که خالء پیدا می

 بحث حسرت برای کفار است و برای مومنین حسرت نداریم.

ست. ساله و پدر سی ساله را در نظر بگیرید. هر کدام یک حظی از وجود دارند. باالبردن ظرفیت با شرح صدر ابچه هفت 

 شود. روش های باال بردن شرح صدر در قران مهم می

همه این بحث را با کالم گفتیم در حالیکه یک نطق، قول و کالم وجود دارد. که این سه ساحت در انتقال پیام است  .8

 پردازد. نطق، منظرش بروز در اثر پیام است. پس از دریافت پیام آنچه که آشکارکه هر کدام از وجهی به کالم می

شود. جنسش پیام است و در مواجهه با پیام است. اما این پیام ممکن است خیلی هم خودخواسته نباشد. قول حالت می

عمومی و کلی پیام است. در واقع حاق پیام است. کالم القاء پیام است. انتقال پیام است. پیام از تا است که به آن کالم 

 کاس پیام است. گویند. در نطق پیام پس از مواجهه است و انع

در نطق شود. آورد. در مواجهه با خورشید شب نطقش به صبح آشکار میوقتی خورشید باال بیاید نطق صبح را در می

شود. و قول خود صبح است. صبح را به پیروزی و روشنایی موضوع مواجهه است. نطق در مواجهه با پیام آشکار می

کنید. خداوند بود که به شب دستور داد برود و در کالم صبح را ابراز میکند. شناسید و در کالم آنرا القاء میمی

 اصبح شب را بشکافد و بیاید. 

شود قول حاق کالم یا خطاب کالم است. در انسان قول مجموعه باورهاست و کالم انتقال این باورهاست و نطق می

 ها.ها و انعکاسواکنش

 ز خود اظهار کن.امر به قول در قران یعنی فالن باور را ا 
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 در پیام انتقال و ظاهر شدن وجود دارد. 

 )ده دقیقه آخر فایل پرسش و پاسخ است(
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 26/10/98جلسه هفتم 

 تدبر در آیات 

های تدبر در هستی معرفی شد. کنیم. در این جلسات کتابآخرین جلسه از جلسات معرفی کتب تدبر در هستی را آغاز می

 کار مطالعه دوستان قرار گیرد. تدبر در آیات را در این جلسه دنبال خواهیم کرد.  انشاهلل این کتب در دستور

تدبر در آیات نسبت به چهارکتاب دیگر خیلی متفاوت است. بدلیل وضوح زیادی که در آیات قران دارد و ارتباطی که با 

شد. اما سم، با کتاب، با کلمه و کالم اثبات میدر چهار کتاب قبلی به نوعی باید ربط پدیده با اها در آنها وجود دارد. پدیده

شوید خداوند در قران ربط پدیده با آیه در آیات قران خیلی واضح است. اگر یک دور قران را مطالعه کرده باشید، متوجه می

ستند و ما آنها را کند. مثال شمس، قمر، روز و شب و باران و خیلی چیزهایی که در منظر و نگاه ما هها اطالق آیه میبه پدیده

 کند. می مطرحشناسیم به عنوان آیه به عنوان پدیده می

ای گویند خورشید و ماه نشانهکنند. مثال میها نگاه می کنیم. نوعا آیه را به عنوان نشانه معنا میوقتی تعریف آیه را در ترجمه

فهومی به نام داللت را مدنظر دارند. با اینکه آیه در کنند مکنند. در نشانه هم وقتی مطرح میهستند برای کسانی که تفکر می

 قران خیلی تکرار شده است و از کلمات پرتکرار بوده است در مورد چیستی آیه خیلی کاری انجام نشده است. 

ت. نیاز به اثبات نداریم ولی در حوزه مفهوم از آن چهار مورد دیگر کمتر کار شده اسبا وجود اینکه در حوزه اثبات خیلی 

ها آیه هستند برای ما یعنی چی، خیلی کار نشده است و این کتاب درصدد است تا با مخاطب خود از این جهت اینکه پدیده

 صحبت کند و این رویکرد را به او بدهد که مفهوم آیه را مطرح کند. 

 تعریف آیه در کتاب 

شناسی مطرح شده است و اینکه از چند تعریف بدست آمده است، یکی از منظر مخاطب در این کتاب برای آیه -

شود به احکام شرعی و رخدادهای منظرهای مختلف آمده است مهم است. از منظر مخاطب یا کالم، آیه تبدیل می

بیشتر جنس باید و نبایدی دارد. در تغعریف خواند. الهی یا پدیده نازل شده که مخاطب را به متکلم خودش فرا می

شود. با توجه به اینکه بیشترین تماس با پدیده از طریق خود منظرهای مختلفی داده می شویم به آنآیه که وارد می

کلمه آیه است جا دارد که ما در مورد تعریف آن بیشتر کار شود. در اینجا آیه از جنس باید و نباید است که فرد را 

هم شود. این موضوع عجیبی نیست کند و این باید و نباید ممکن است از مفهوم یک پدیده فبه خداوند نزدیک می

آید. پس باید از این قانون برای جوشاندن آب استفاده مثل این است که شما می دانید آب در صد درجه به جوش می

آورید. ممکم است از مفهوم آید و البته شما آیه را از باید و نباید بدست میکرد. از خود قانون باید و نباید بدست می

 دهند. می باشد. آیات قران همه آیه هستند که باید و نباید میپدیده یا یک کال

ای می تواند وجه کند. یعنی هر پدیدهدر منظر دوم آیه وجهی از شیء است که توجه به آن فرد را به حق متصل می -

شود و یکند و محل تجلی حق متوان آن پدیده را دید. برای رویت حق منظرسازی میاهلل باشد. برای رویت خدا می

حق در آن حضور دارد به همین دلیل به آن آیه گویند. این دیدن به خود فرد بستگی دارد و ممکن است کسی آنرا 
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بییند. ایجاد بینند. مثال قوم یتفکرون میببیند و دیگری آنرا نبیند. به همین دلیل در قران اشخاص خاصی آیه می

 ببیند. تواند بیند میاختصاص می کند. کسی که وجه می

شود که فرد به وسیله توجه نمایان میهایی از حق )تنوع صفات کمال در اینجا موضوعیت دارد( در منظر سوم جلوه -

کند. در واقع ای که ان صفت به خود فرد انتقال پیدا میای از کمال برسد. به گونهتواند به مرتبهها میبه این جلوه

 . یابدصفتی از موجودی به فرد منتقل می

در اینجا  ای که فرد را به جنبه کاربردی از زندگی )حقیقت( برساند.در تعریف چهارم استخراج حکم از شیء به گونه -

توان ساخت. مثل اینکه مومن حقیقتی را بر اساس آن میشود. آیه برای انسان مدل می شود.تبدیل می سازیدلبه م

توان روی آنها حساب ثل جبل باشند و آنها کسانی هستند که میجبل راسخ است. در جامعه باید تعدادی باشند که م

 کرد. این خیلی فرق دارد با تعاریف دیگر. 

است. به عنوان مثال . در ناحیه احکام شیء مندی از آنفهم احکام به تفصیل از پدیده و انتقال آن به زندگی یا بهره -

دهد که آیا ندیدید انعام را که ها را مورد سوال قرار میگوید بعد انساندر سوره یس وقتی از لینذر من کان حی می

ما شما را مالک آنها کردیم؟خلق کردیم و شما را مالک آنها قرار دادیم. برای آنها کارکردهایی است برای استفاده 

توانید یداند. خلق شده است و شما مدر آیات قران چهراپایان را نازل شده میشما. خلق انعام را باید رویت کنم. 

شود اینکه خیلی چیزها مالک آن شوید. اگر اینها رام شما نبودند زندگی برای شما ممکن نبود. احکام به تفصیلش می

 در زندگی انسان برای ما شبیه این موضوع اتفاق افتاده است. آنچه خلق شده است تا در اختیار انسان قرار گیرد. 

 

 بندی معنای آیه جمع

 ندی آیات قران به دست آمده است. و در نهایت معنی آیه شده است اینکه :بتعاریف از دسته
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رساند. یعنی در واقع جنبه در واقع آیه عبارت است از وجهی از شیء که از سویی انسان را به خالق و از سویی به منافع می

شود و اتکاء شود و تبدیل به انرژی میآن مهم است. مثل غذایی که خورده می مندی درداللتی به این معنا ندارد بلکه جنبه بهره

 به آن وجه آیه بودن آن را مشخص می کند.

 

در همه حاالتی که ذکر شد، یک شیء وجود دارد که ماخلق است. یک وجه برای این شیء وجود دارد. که به رب و خالق 

را به این ربوبیت پرودگار متصل می کند آیه گویند. شبیه به ستاره که وقتی در  متصل است و نیز به منافع. این وجه شیء که ما

چون به وجه رب متصل کند. فهمید. وجهی از ستاره که شما را به امری ثابت متصل میشوید، مسیر را از آن میمسیری گم می

اتصال به ثابت است. مثال ستاره هدایت به است به وجه ثابتش متصل است.اشیاء ذووجوه هستند. جنبه ایه بودنشان این وجه 

دهد و از سویی ما بیچاره یافتن جهت هستیم. این آیه است. حیات ما در گروه آن است. وجهی از شیء سمت جهت را نشان می

عنوی ای به منافع که حیات انسان در گروه آن است و ممکن است این منافع مادی باشد یا مشود و از جنبهکه به ثابت وصل می

وجه ثابت خود را باید پروردگار عالم گرفت. نباید کاسب بود بینی زمانی است که حیات شما معنوی باشد. باشد. بنابراین آیه

 اش هر طور که شد شد. یعنی باید شما را به قرب الهی برساند. ای کردم و بقیهو گفت ثبات را گرفتم و از آن استفاده
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های مختلف که یک بار متفکر است و یک بار فقیه است یا یک بار شاکر است عدد منافع و نگاهوجه ثابت است ولی به دلیل ت

 تواند متصل باشد. شود. شیء از وجوه مختلفی به وجه ثابت میها متفاوت میو...منفعت

ث باشد. ساحت کلمه تواند خبیتواند خبیث یا طیب باشد. ولی آیه نمیمختصات پیدا کردن یک شیء را کلمه گویند. کلمه می

در ساحت دیگری است و متفاوت از ساحت آیه است. در همین تحقیق انجام شده پنج تعریف آمده است و مجموعه آنرا هم 

گوییم یک شود و به آیات الهی هم آیه میایم. در بعضی از آیات که بیشتر به آن کالم اهلل گفته مییک تعریف دیگر آورده

شود که آورد. که این وجه ثابت است و از کالم استفاده میو نیستی وجود دارد که فرد را به قرب میباید و نباید و یک هست 

 منفعتش هم مشخص است و شیء در اینجا کالم است و وجه ثابت آن باید و نبایدش است. 

ست و فرد را به حق کند و در واقع مثال خود رسول است. رسول شیء ادر دومی وجهی از شیء که فرد را به حق متصل می

متصل می کند، منفعت آن است و وجهی از شیء که رسالت رسول است. شیء زمانی کالم است و زمانی رسول است. 

شود هاست. شیء میمندی از صفات پدیدهرساند بهرههاست و فرد را به کمال میشود که پدیدههایی از حق در شیء میجلوه

 شود که بیشتر صفات اسمائی آنها مورد نظر است. وجه ثابت و اسم. ق میپدیده و صفات ثابتی که متصل به ح

کند. در حالت بعدی شیء پدیده یا رخداد است یا اهلل است. شیء که اسم اهلل از خود جاری میدر سومین تعریف آیه اسم

مختلف برای شما یک شیء و های رساند. جنگمثالت هستند میکاربردی در زندگی که نوعا ای حادثه تاریخی که به جنبه

 توان مدل کرد و بر اساس آن زندگی کرد.آنچه که میرسد. میدر زندگی رخداد هستند که به جنبه کاربردی 

جریانی نازل شده است و در اثر این نازل شدن باید  در قسمت چهارم از احکام به تفصیل است. مثل سوره مبارکه نباء که در آن

منظومه اشیاء است. چون احکام به تفصیل دارد. آیات اول  ر این قسمت منظور منظومه پدیده است. مندی صورت گیرد. دبهره

 سوره مبارکه شعراء که زوج کریم آیه است. 

 شود اسم، کالم، پدیده ، رخداد و منظومه اشیاء. شود، شیء میها مختلف میشیء

 تفکر مَثَل آیه

دهی از سویی و اتصال به حق از سوی دیگر. آیه شبیه آینه ر جهت منفعتیک شیء است برای انسان دکارکرد آیه جنبه 

. معادل برای است دهنده نیست بلکه رساننده هم هست و رسانا است. آیه اشبه االشیاء به تفکراست. این آینه بودن فقط نشان

درونی انسان است. تفکر  نی است وآیه شیء بیرو کند با این تفاوت کهآیه در ساختار انسان تفکر است. عین تفکر عمل می

توان رسانا تفکر آینه انسان به سمت حق است ولی آیه شیء و شخص بیرونی است و رسانای انسان به حق است. اسم آیه را می

 گذاشت. هادی اسم نزدیکی است به آیه در قران.

شود مثل شود. آیه در نفس انسان واقع مینمی شود. اگر انسان نباشد تفکر هم معناآیه هم مثل تفکر نسبت به انسان تعریف می

 کند. تفکر. اگر انسانی نباشد یا منفعتی برای او نباشد آیه معنا پیدا نمی
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کنند ولی چون آنها را به وجه ثابت که حق است یه استفاده میآبرند به نوعی از کسانی که از مواهب طبیعت استفاده می

دهد منفعتش ظاهر شود برند، اگر شیء بواسطه وجهی که از خود نشان میای می. بهرهرساند دیگر برای آنها آیه نیستنمی

کند بدون اتصال رساند و آنرا فربه میگویند. مکر لیل و نهار. استفاده می مکرولی به واسطه وجه ثابتش به رب نرسد اسم آنرا 

ا نمایان کند. مثل اینکه مالک انعام شوید و استفاده شود که یک شیئی فقط جنبه منفعتش رشود. میو مرتب از حق دورتر می

شود. خود آن فراوان کنید ولی شما را متصل به احکام خدا نکند و خمس و زکات ندهید در این صورت تبدیل به عذاب می

 شود. کند و زمینه عذاب میشیء برای شما مکر می

 ه رفتارهای تفکر است. منظور از رفتار همان فرایند است. در قران رفتارهای آیه منظور فرایندهای مربوط به آیه مشاب

 ندهای عدم تحقق آیه مشابه فرایندهای عدم تحقق تفکر است. یافرفرایندهای تحقق آیه مشابه فرایندهای تحقق تفکر است و 

مَثَل یکدیگرند. در قران  آیه نماد تفکر و تفکر نماد آیه است. نماد به این معناست که در یک مرتبه دیگری است و تناظر دارد.

اگر بر روی آیه کار شود گویی بر تفکر کار کرده است. عین همین که در مورد آیه گفته شد که باید و نباید، حکم، شخص، 

 کند. پدیده، رخداد، منظومه اشیاء و رخدادها عین همین در حوزه تفکر وجود دارد. و عینا تفکر انواع پیدا می

 تفکر باید و نبایدی -

 فکر الگوپذیری از شخصت -

 تفکر الگوپذیری از پدیده  -

 تفکر الگوپذیری از رخداد  -

 ایتفکر الگوپذیری منظومه -

 

و این اتفاق در قران خیلی مهم است که بتوانید دو تا چیز را با هم سری کنید. چون هر زمان به قانون یکی رسیدید به قانون 

گیری تفکر در اید و بالعکس. شکلبروید در حوزه آیه هم پیش رفته اید. در حوزه تفکر هر چقدر پیشدیگری هم رسیده

 انسان با الگوپذیری از شخص است. 

 بینی هم بدهند. بعید نیست که خود آیات الگوی آیه
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اع آن به حق که مواجهه فرد با نیاز و ارجتعریفی از تفکر داده شده است که شبیه تعریف آیه است.  کتاب تفکر نفسدر  

کند ودش کشف میختفکر وجه درونی نفس است که در مواجهه با نیاز نقصی را در  شود.به رفع نیاز و عمل در فرد میتبدیل 

کند که د فعال میهایی که از رویت حق دارد نفع را در خوکند و از راه داللتخواهد به منفعتی برسد، رجوع به حق میو می

صص و زبور است قهای تفکر نفس شامل حکم، بینه، َمثَل، کنندهده است که فعالکنند. در این کتاب اشاره شبه آن تفکر می

ها است و یدهکه در آیات آمده است. حکمش همین باید و نبایدی است که گفته شد. بینه در قران رسول است. مثل هم پد

 هاست. قصص هم رخدادهاست و زبور هم منظومه

رود. و از سوی دیگر انتظار سویی انتظار فهم حقایق از آیات به واسطه وجود آن میتفکر نوعی توان و نیروی نفس است که از 

 رود. ها و مشاهدات به واسطه آن میتأثیرپذیری از تنبهات، توجهات، عبرت

 توان تفکر را به صورت زیر معرفی کرد: بر اساس موارد یاد شده می

 1شود.پذیرفته و در اثر آن، قدرت  فهم آیات به فرد عطا میتوانی از انسان که از مَثَل، قصه، سؤال و ...تأثیر 

 ایم و بخش بخش نوشته شده است. در اینجا در مقام اثبات بوده

 کند. لع پیدا می. سه ضبرای عملتفکر پذیرش سیر مواجهه با سوال و نیاز و ارجاع آن به منبع حق و دریافت جواب )علم( 

 

ست که در نفس ااز شیء یعنی وجهی از وجهی  تفکر .یابدیاز چرخشی به سمت رب مینفس شیئی است که در مواجهه با ن

 آورد. شود و منفعت میمواجهه با سؤال متوجه رب می

 کند. است چون تفکر وجهی از نفس است که در مواجهه با یک سوالی به رب رو می آیهتفکر مَثَل 

 کند. اسم را فعال می ،و آوردن آن به سمت منفعت حق بهزند و در این رجوع ای میدر اینجا به عقل هم تنه

                                                           
 . 21کتاب تفکر نفس. صفحه  1
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ای را قائل شوید که آن قوه سیردهنده انسان به وجه ثابت است و در هر شیئی وجهی را این خیلی مهم است که در انسان قوه

افتد. در واقع آیه آینه تفکر دهنده به وجه ثابت است. طبیعتا این به دلیل تفکر انسان است که این اتفاق میقائل شوید که انتقال

تواند از آن منفعت است. اگر تفکر نبود اشیاء این خاصیت را نداشتند. برای چهارپایان خورشید آیه است و به همین دلیل نمی

 بدست آورد. 

عال شود آیه هر قدر که تفکر در انسان فمی شوند. بنابراین  آینهدر واقع انسان به وسیله قدرت خودش است که اشیاء برای او 

تفکر که خاموش شود آیه هم دیگر آیه نیست. قدرتی که در انسان بتواند نیاز را به وجه ثابت  شود.هم برای او معنادار می

تواند اینها را به سمت جریان حق سوق کنند و بعد میها معنا پیدا میافتد. در راه این رویت پدیدهبچرخاند چشمش به پدیده می

 صورت اگر این سیر وجود نداشته باشد این معنا وجود ندارد. دهد. در غیراین

ده تا قوم را مطرح کرده است که آیات برای اینهاست. و آنرا به قوم اما نکته جالب این است که در قران اینکار را نکرده است. 

برای اقوام مختلفی آمده است. تفکر پایه عقل است. تفکر  .است های انسانتفکر پایه همه توانیتفکرون منحصر نکرده است. 

کنند و به دلیل پیدا کردن منفعت های مختلف مثل اینکه ایمان، شکر، فقه و ...هر کدام اقوام مختلف منافع مختلفی پیدا می

کننده این منفعت است ولی فقه یک اضافه منفعت بر این تفکر است. به نسبت منفعت خاص خود را دارد. تفکر جلب

اند شوند. برخی منفعت ها رفتاری هستند، برخی گفتاری هستند و برخی صفاتیان منافع متنوع و متعدد میساختاروجودی انس

 آید. عناصر ساختار وجودی برای فهم آیه به میان میو...بنابراین پای سایر 

 

عتی بیش از تفکر دارد های انسان تفکر است. شکر منفدر تفکر نفس این موضوع مطرح شده است که پایه فعالسازی همه توان

 ولی بر پایه تفکر سوار است. 

ها باشد و برای رصد کردن اشیاء و دیدن منفعت بینکتابافتد و برای کشف حقایق باید اتفاق می وجه ثابت با اسمدیدن 

 باشد.  بینکالمباشد و برای دیدن ارتباط اشیاء باید  بینکلمهباید 
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نیاز آیه هستند. گویی کتاب آیه اول است و چهارکتاب دیگر تدبر در هستی ردیم. اینها پیشآیات آو ریعنی همه اینها را به خاط

 بعد از اینهاست. 

 شوند رزق تفکر، رزق ایمان، رزق شکر، و....رزق یعنی طعام آن. آیاته لقوم یتفکرون و ل....حدود ده قوم هستند. آیات می

 

اگر کسی بخواهد تفکرش فعال شود نیاز به رزق  توانید انواع آیات داشته باشید.یها و حاالت مها و شأنمتناسب با تنوع شاکله

سازی عقل. میوه ببین تا ایم. یکی از مشاهد لیل و نهار است. تنوع ثمرات برای فعالدارد. اسم آنها را جایگاه یا مشاهد گذاشته

شود. هر کدام بر تفکر ذکر و شکر و عقل و ...هم فعال میعقل فعال شود. برای ذکر برو پراکنده شدن در زمین را ببین. عالوه 

شود باید برود و ساختارهای اجتماعی را نگاه کند. آیات که برای از اینها در خود تفکر را دارند ولی فقه برای تعداد خاصی می

هستند و رسالت دارد.  شود خیلی کم هستند. بخشی قومی، بخشی موضعی است فرد سوالی دارد یا متوسمها گفته میغیرقوم

 توان انواع حاالت داشت. ها و حاالت میها، شأنمتناسب با تنوع شاکله

متناسب  رزق یک های ساختار وجودی انسانمؤلفهشوید که هر کدام از در واقع شما از طریق آیات متوجه می

خواهند. رزق چشم ی خاص خود را میرسد ولی هر عضوی بجز خون چیزهامثل بدن انسان. خون به همه بدن میخواهد. می

های انسان خیلی پایه است. تفکری مندیشود. تفکر در حوزه توانبا رزق گوش متفاوت است. کلسیم برای استخوان خورده می

بخشی است. است. شبیه به روح است و زندگی تفکر حیات قلب بصیرها خیلی فرق دارد. این گوییم با تفکر غربیکه ما می

شود. اگر با آن دیدگاه قران بخوانید ها تفکری است که دارای استدالل است و فقط بخشی از تفکر را شامل میکه غربیتفکری 

 تواند تفکر کند. اساسا رسول خدا نمی

و برداشت از یک حقیقت به تنهایی  تفکر مطلقکنید که تفکر با فضای غربی سازگاری ندارد. ای معنا میتفکر را به گونه

قدرت تواند خنثی باشد و ایجاد قرب نکند. آن تفکر غربی در واقع جنبه کاشفیت دارد. در حالیکه تفکر نمیفقط 

 است.  تفکر نابالغانسان است.  جستجوگری
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 علوم پایه 

 برای این ورود نیاز است چند شرط محقق شود:  تمایلی برای ورود به فضاهای تخصصی وجود دارد.

ر وجودی ما بلحاظ فردی و جمعی با ساختار قران منطبق شود. یعنی نظام فکری ما را منطبق با برای اینکار باید ساختا  -

افتد و اگر این نفس مطابق با خواست خدا خواهد. این علم در نفس انسان اتفاق میباشد که خدا می نظام فکری

نشود. بنابراین شناخت این ساختار نباشد دریافتی نخواهد داشت. بهتر است اساسا وارد نشود که بعدا هم سرخورده 

دهند و در آن به دنبال انطباق آیات ها انجام میمهم است. اگر این اتفاق نیفتد شبیه کارهای انطباقی میشود که خیلی

شود به گواهی خود و دیگران خیلی این موضوع به دل شما هایی که انجام میزنیبا دستاوردهای بشری است یا گمانه

کنید. شوید افراد را از قران دورتر میاین خیلی برای قران کم است. با این روش هرچقدر بیشتر وارد می نشیند ونمی

توانید با اینکار اثبات کنید که قران دست برتر است. خوانید. نمیگویند وقتی علم گفته دیگر برای چه قران میمی

کری و منظومه فکری انسان با قران منطبق شود. این اتفاق بنابراین مرحله اول خودسازی مطابق قران است که ساختار ف

 بیفتد و تعدادی جرأت کنند بگویند با خواندن آیات سعی در پیاده کردن آیات بر روی خود داشتیم. 

مهم است. در این هفت جلسه در خصوص این تغییر رویکردها صحبت شد. اینها تغییر رویکردها در قسمت دوم  -

هاست. ت در نسل ما بشود یا نشود. خاصیت این رویکردها انعطاف نسبت به استقرار روشقاعده است و ممکن اس

هایی مثل مدیریت و ...این تغییر رویکرد روشمند شدن در مطالعه آیات وابسته به این تغییر رویکردهاست. در رشته

این دلیل که تقریبا بدون استثناء  خیلی جایگاهی ندارد ولی در حوزه علوم پایه حتما این تغییر رویکرد الزم است به

کنید که بخواهد ای پیدا نمیهمه آیات قران در حوزه انسان است. حتی آیات طبیعی هم در حوزه انسان است. یک آیه

کند. وقتی زد میپدیده را به ما هو علم معرفی کند. در یک آیه آمده است و آن آیه هم حقیقتی را به انسان گوش

توانید موجود دیگر را به جای انسان بگذارید. اگر تغییر رویکرد ایجاد نشود، باب فهم باشد شما می این تغییر رویکرد

 در علوم پایه مسدود است. 

 باید وجود داشته باشد.  های عمومی قرانتسلط بر روش -

شته شده در تدبر در قران برای علوم پایه را هم باید بلد باشد. یک کتاب در این خصوص نو های تخصصیروش -

ها این است که رویکردهای تدبر های بعدی آن نوشته خواهد شد. کار این کتابدر طی یکی دو سال کتاباست. 

 دهد که نظام اسماء را در یک پدیده پیاده کنید. در هستی چگونه عملیاتی شود. مثال به شما یاد می

نظام کم و کیف در قران، تولید علوم زیستی، ر قران یا است مثل نظام عدد د فضاهای تخصصیمرحله پنجم به بعد  -

های مدارس را توان کتابشیمی و ترکیب از منظر قران، چند نوع حیات وجود دارد. با یک هزارم این مطالب می

ای تازه های تاسیسی است. بسیار الزم و ضروری است. عدهنظام کشفدهد. سازی میتنظیم کرد و قدرت نظام

گویند قابل استفاده ای دیگر در علوم پایه میشناسی قابل استفده است یا خیر و عدهدر روانخواهند بگویند که می

تواند طب جدید ایجاد کند ولی به شرطی که در نظام خودش باشد. کنند. میاست و قواعد آنرا هم استخراج می

دانیم. . اینکه چقدر طول بکشد را نمیای که هر چیزی را باید از باب آن وارد شد و اولین مثال آن خود قران استآیه
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ارزد که کسی عمرش را در این مسیر بگذارد ولی مثل شهدا ممکن است ممکن است به ما برسد یا نرسد. ولی می

شود و اعتقاد کند. شهید برای وقوع انقالب جهانی شهید میثمراتش را با خودش نبیند، شهید هم همین کار را می

 افتد. یدارد روزی این اتفاق م

هر جایی در باز شد و اجازه ورود  شود و این طبیعی است.شود و همه علوم غیرقران منسوخ میپایه همه علوم قران می

 ها ممکن است بیشتر باشد. در این عرصه انتظار ایستیم تا در باز شود.دادند یعنی اجازه دادند و اگر بسته بود می

 

 

شود که انجام شدنی هست یا خیر. فرض ما این است که سه تای اول انجام شده است. برای هر کدام از این موارد باید مشخص 

شود و هم برد هم موضوعات مشخص میچهارمی نیاز به گروهی داریم تا وارد آن شویم. کار چهارم دو تا سه سال زمان می

 شد. کشد تا بتوان مثال وارد حوزه ریاضیات قرانی ها و این پنج سال طول میروش

رود ولی جهت اطالع شما ما حرکت خود را اید و اگر بنا باشد بشوید خودش جلو میاز این به بعد وارد عرصه تخصصی شده

 آغاز کردیم. 

 تر در این خصوص است. (حاوی نکات جزئیپانزده دقیقه آخر فایل صوتی )


