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 درس ششم
 هاهایی برای شناخت خوبیراه

  



 

 

ید. احتماال با  کنون با سوره مبارکه ملک، معنای آیات آن و همچنین موضوعات مطرح شده در سوره آشنایی خوبی دار ا
گفته شده است، می که در آیات  کردن به ترجمه آیات، متوجه مطالبی  کنون الزم قرائت آیات سوره بودن نگاه  شوید. ا

گوش دهید. برای این منظور سوره را به عنوان یک متن است خود را مخاطب سوره قرار داده و آیات آن را  به خوبی 
کنید. ]می گرفته و آن را با لحن سخنرانی برای خودتان یا افراد دیگر قرائت  توانید در جمع دوستان شرایط سخنرانی در نظر 

وتی برای دیگران قرائت های متفایک سخنرانی را فراهم نموده و تعدادی از افراد، سوره را به صورت سخنرانی و با لحن
 کنند.[

حِي  ْْحِن الر َّ  بخشنده مهربان.به نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ىل ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ ِدِه اْْلُ ذي ِبيَّ

كَّ ال َّ بارَّ ْ  تَّ ِ شَّ
ٍء ُكل 

ديٌر )  (1قَّ
که م    .ست و او بر هر چیزى توانا استلك به دست اوپر برکت است خدایی 

قَّ  لَّ ذي خَّ
ُكْم ال َّ ي ُ

َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ اْْلَّ

ُفوُر ) يُز اْلغَّ ز اًل وَّ ُهوَّ اْلعَّ مَّ ُن عَّ ْحسَّ
َّ
 (2أ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

ْبعَّ َسَّ  قَّ سَّ لَّ ذي خَّ
رىال َّ  يف اواٍت ِطباقًا ما تَّ

ْل  رَّ هَّ صَّ اْرِجِع اْلبَّ فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ خَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را آن خدایی 
)اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ بینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درهم نداشته باشند.(  ارتباطی با نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

ُر  صَّ ْيكَّ اْلبَّ ِلْب ِإلَّ ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ رَّ  صَّ ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ
سيٌر )  (4خاِسئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر دوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی م افتد و اختاللی ینه، مسلما ا
 .هی یافتنخوا

صابيحَّ وَّ  ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ وَّ لَّ
ْم  ُ ْدنا َلَّ ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ جَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیله رجم ما آسمان دنیا را با چراغ کردن( هایی ز )دور 
کردهعذابی دردناك ها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمتهیه 

َّ وَّ ِبْئسَّ  ن َّ هَّ ذاُب جَّ ْم عَّ ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
وَّ ِلل َّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  و چه بد بازگشت است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
ُفوُر ) هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
که در آتش افکنده می (7ِإذا أ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
ْوٌج  ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ تَّ
ذيٌر ) ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8سَّ

که داخل آن می .خواهد متالشی شودشدت غضب می گویی از شود هر فوجی 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ ُقْلنا ما  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ قَّ
 ْ لَّ اهَّلُل ِمْن شَّ ز َّ ْنُُتْ ِإل َّ يفنَّ

َّ
بيٍر  ٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ا يف ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو   وَّ قاُلوا لَّ

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از و تعقل می )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 



 

 

ْصحا
َّ
ُسْحقًا ِِل ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ عيِر فَّ ِب الس َّ

(11) 
گناه خود اعتراف می پس شوند از جریان طبیعی خود خارج میکنند، پس در آخر به 

که اهل آتش پر حرارت )و از رحمت و حیات محروم می و پر التهاب شوند( آنان 
 هستند.

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

بيٌر ) كَّ ْجٌر 
َّ
 (12وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او را ندیده کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 

ُروا ِبِه  ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
لٌي ِبذاِت وَّ أ ُه عَّ ِإن َّ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
بيُر ) طيُف اْْلَّ

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ
َّ
که او  (14أ گاه نیست؟ در حالی  که موجودات را آفریده از حال آنها آ کسی  عالم است آیا 

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
اْمُشوا  ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ ُكُم اِْلَّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

ُهوَّ ال َّ
ُشوُر  يف ْيِه الن ُ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ ِكِِبا وَّ  نا مَّ
(15) 

کرده که زمین را براى شما رام  کسی  یپس  ،او است آن  آمد و گرده و شانه او  بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ ِبُكُم  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْيُكْم  لَّ ْن ُيْرِسلَّ عَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
أ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
که در آسمان  .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست و آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كانَّ  ْيفَّ  كَّ ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ وَّ لَّ
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران را تکذیب  (این غفلت تنها از شما نیست) کسانی هم 
گرفتاردانند کردند و نمی  .شدند که به چه عقوبتی 

اٍت وَّ  ُهْم صاف َّ ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
أ

 ِ
ُه ِبُكل  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ يَّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته پردنا بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنهامی آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان را در  کنند و جز رحمان 

 .است
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ
که او را به جاى رحمان کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،چه  پندار

ک  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !ند؟ نهشما را یارى 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر ) لَّ ُ  (21ُعُتو 
که خدا می گر اهَّلل ،دانیدکسی را  کفار  !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا بلکه این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ ا عَّ ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که تر اسخزد هدایت یافتهپس آیا  کس  ت و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ْشُكُرونَّ ) لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23اِْلَّ

گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  ار قر هاو دل هابگو او همان 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی



 

 

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكْنُُتْ صاِدقْيَّ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییهمان عتو و نفور و ناسپاس ه خاطرو )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

ذيٌر ُمبٌْي  ا نَّ نَّ
َّ
ا أ ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ َّ ُقْل ِإّن َّ

(26) 
 .وشنگرمرسانی ربگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بیم

ا رَّ  م َّ لَّ ُروا وَّ فَّ فَّ كَّ ذينَّ 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ

ُعونَّ ) د َّ ُكْنُُتْ ِبِه تَّ ذي 
ا ال َّ  (27قيلَّ هذَّ

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودشود و به ایشان 

 
َّ
ْو  ُقْل أ

َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ ِِنَّ اهَّلُل وَّ مَّ كَّ ْهلَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ رَّ

لٍي 
َّ
ذاٍب أ ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ رَّ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار داردکند )چه  کسی  ؛(دخالتی در سرنوشت شما  عذاب دردناك از کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْلنا  ك َّ وَّ ْيِه تَّ لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ُقْل ُهوَّ الر َّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کردیم پس به  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  بگو آن 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .ر استآشکاو 
ْن  َّ ْورًا َفَّ حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

که انسان بتواند به خودی خود  کند، از این رو انسان توسط خداوند شناخت بهترین عمل چیزی نیست  به آن دست پیدا 
هدایت شده است تا حقایق عالم را شناخته و بر اساس احکام و دستورات الهی، بهترین عمل را در هر موقعیتی 

کرده است:  شناسایی نماید. برای این منظور خداوند انسان را به دو طریق هدایت 
 از طریق عقل و فطرت .1

که بواسطه نفخه روح الهی از آن برخوردار شده است، او بواسطه رجوع به عقل هر انسانی فطرت و  عقل دارد 
کرده و بدین ترتیب بخشی از اعمال خوب را بشناسد. الزم به ذکر می تواند حقایق محکم عالم را شناسایی 

که صرف تکیه بر عقل نمی کماالت و اعمال خوب رهنموناست  سازد، بلکه  تواند انسان را به شناخت تمامی 
الزم است پس از آن، عقل در پرتو وحی و شریعت شکوفا شده و بدین ترتیب به قدرت شناخت مراتب دیگر 

کند.  خوبی، دست پیدا 
 از طریق وحی و شریعت .2

کتاب به سوی مردم فرستاده است تا حقایق را برای مردم بازگو نموده و  خداوند انبیای خود ره به همراه وحی و 
ها نمایان سازند. بنابراین هر انسانی در معرض دعوت انبیای الهی قرار بهترین اعمال را برای انسانبدین ترتیب 

کند.دارد و بواسطه آن می  تواند به شناخت مراتب و مصادیق أحسن عمل، دست پیدا 
که ناظر به هدایت الهی است، استخراج نما کرده آیاتی را  یید. این آیات را در یکبار آیات سوره مبارکه ملک را مطالعه 

کنید.« هدایت وحیانی»و « هدایت عقلی»قالب دو دسته   یادداشت 
که با معرفی نشانه - کنند، های الهی زمینه تعقل را در مخاطب ایجاد میآیات ناظر به هدایت عقلی آیاتی هستند 

کشف نماید.  تا او بتواند با اندیشیدن در این آیات، حقایق الهی را 
که با بیان دستورات خداوند از سوی انبیای الهی، امکان شناخت آیات ناظر به هد - ایت وحیانی آیاتی هستند 

 کنند.حقایق و همچنین معرفی بهترین عمل را ایجاد می



 

 

ها و توانند هم ناظر به معرفی نشانهتوانید در هر دو دسته قرار دهید، چون آیات می]احتماال آیات فراوانی از سوره را می
که این آیات سازی فعال تعقل بوده و هم ناظر به بیان دستورات الهی و معرفی بهترین عمل باشند، بنابراین اشکالی ندارد 

 را در هر دو دسته قرار دهید.[
 آیات ناظر به هدایت وحیانی آیات ناظر به هدایت عقلی

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

کافران اعتراف می که در صورت شنیدن سخن رسوالن الهی )نسمع( و یا اندیشه کنند در آیه دهم سوره مبارکه ملک، 
 شدند.کردن در حقایق دعوت ایشان )نعقل( هرگز از اهل جهنم نمی

که شما انجام می کارهای خوبی  تر بایست برگرفته از هدایت عقلی یا وحیانی باشد، برای بررسی دقیقدهید، میطبیعتا 
کارهای خوب خود  گرفته و سپس این موضوع چند نمونه از  کار را ذکر را در نظر  دلیل عقالنی یا وحیانی انجام دادن آن 

 کنید.
که انجام می کار دهم.کار خوبی  کار دلیل عقالنی بر انجام دادن این   دلیل وحیانی بر انجام دادن این 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

کن:   پرندهبال دوباره نگاه 



 

 

کردن بال دارند، آنهاپرنده کنند، آنها بال میبدون بال نمی ها برای پرواز  زنند تا اوج بگیرند و سپس بواسطه توانند پرواز 
که خود را در آسمان نگه میهمین بال  دارند.هاست 

کردن ندارند.پرنده کدام دو بال دارند، آنها تنها با یک بال هم توان پرواز   ها هر 
کردن پرندگان  هماهنگی میان این دو بال، باز و بسته شدن به موقع آنها و حرکت دقیق و تنظیم شده میان آنها برای پرواز 

 امری ضروری است.
کردن به پرندگان شوند، با هم بسته میها با هم باز میبال که قدرت پرواز  شوند، و این هماهنگی و تناسب میان آنهاست 
 دهد.می

کردن به دو بال نیاز دارد، دو بالی گرفتن و پرواز  که با هم باز و بسته شوند، تا انسان قدرت دور شدن  انسان هم برای اوج 
کند. کرده و با آسمان ملکوت سنخیت و قرابت پیدا   از دنیا را پیدا 

 های خداوند )نقش ابتالء و آزمایش در زندگی انسان و ثمرات آن(کتاب درسی: سنت
 های الهیسنت
های جهان در دایره قوانین خاصی حرکت بر اساس تقدیر الهی، جهان خلقت دارای قانونمندی است و پدیده -

های طبیعی مربوط گذارند. این قوانین هم به پدیدهپیمایند یا بر یکدیگر تأثیر میکنند و مسیر تکاملی را میمی
 شود و هم به زندگی فردی و اجتماعی انسان.می

کریم از این قوانین به عنوان  - کرده است.« های الهیسنت»قرآن   یاد 
مندی از های الهی و درک عظمت خالق آنها و نیز بهرهن جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانهشناخت قوانی -

 شود.طبیعت می
کم بر زندگی انسان - ها موجب تنظیم درست رابطه انسان با خود، دیگران، جهان خلقت اما شناخت قوانین حا

کمال را هموار میو خداوند می  کند. گردد و راه رسیدن به 
 عبارتند از:ها نتبرخی از س -

هر انسان برای  .د انسان و عامل بروز استعدادهایشامتحان و ابتالء: سنتی مربوط به چگونگی و فرآیند رش .1
یافت نتیجه آنچه برگزیده است، مورد امتحان و آزمایش قرار میآشکار شدن صدق نّی  گیرد. ت و در

که ایمان خود به خداوند و راه هدایت الهی را ا کسی  های ویژه و کند، وارد آزمایشعالم میهمچنین 
ها در طول عمر خود در معرض این آزمایشند و پیروزی و شود. همه انسانهای خاص میامتحان

کننده خوب و بد و خسران زده و تکامل یافته بودنشان خواهد بود.  شکستشان تعیین 
که راه حق را بر می .2 کسی  کمال را خدا قرار میگزیند مورد لطف و عنایت امدادهای الهی:  گیرد و مراتب 

که فقط برای دنیا می پیمایدمی یانبارش را در دوند آن را به دست میو افرادی هم  آورند. البته عواقب ز
 یابند.آخرت در می

که با نّی  .3 ک، قدم در راه حق میتوفیق الهی: امداد خاص خداوند نسبت به آنان  گذارند و سعادت ت پا
کنند و خداوند هم شرایط و دهند. آنها تالش میپروردگار را هدف خود قرار میجهان آخرت و رضایت 

که آسانتر به مقصد برسند.اسباب را چنان فراهم می  کند 



 

 

که اسم دیگرش  .4 گناهکاران  کم بر زندگی  که در آن « امالء»یا « امهال»امالء و استدراج: سنت حا نیز هست؛ 
که با اختیارشان حاصل  گناهان آنها را میفرصت و امکاناتی  شود، خود شکلی از بالی الهی است و بار 

 کند.می رتسنگین
کار بد را فقط به اندازه خودش پاداش  .5 کار نیک را چند برابر و  کیفر: خداوند با فضل خود  تفاوت در پاداش و 

 دهد.و جزا می
گناه و تأثیر مث تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت: زندگی ما به شدت متأثر از رفتارهای ماست. .6 ال نیکوکاری یا 

گردد، البته درصورتی از بال ارىیها و مانع بساز خوبی ارىیتواند سبب بسمی زیندعا  آن در طول عمر. ها 
 به ضرر او تیکند، در نهاکه انسان از خداوند درخواست می زىیواقعی آن انجام شود و چ طیشرا باکه دعا 
 نباشد.

--------------------- 
توانیم های خداوند قوانین جاری در عالم و در زندگی انسان است، طبیعتا تا ما به این قوانین واقف نباشیم، نمیسنت

کنیم. کمال دست پیدا  کرده و به نهایت رشد و   زندگی خود را بر اساس آن ساماندهی 
کرد و قسمت بیشتر سنتها را بواسطه عقل میبرخی از سنت ز طریق ارسال رسوالن الهی و نزول ها خداوند اتوان درک 
کم بر عالم  گیری از این دو قوه )عقل و شرع( میکند، بنابراین انسان با بهرهها معرفی میوحی به انسان بایست قوانین حا

کند.  و زندگی خود را شناسایی 
که همین ارتباط میان عقل و وحی و نقش آن را در زندگی انسان، خود از  گفته نماند  که در سنتنا های خداوند است 

ها از این دو بال عقل و وحی در زندگی خود بهره نبرند، هرگز ها جاری است. بدین ترتیب تا انسانزندگی ما انسان
گرفته و مسیر خود را به سوی ملکوت و خیر بیتوانند از محدودیتنمی کنند.های عالم ماده و دنیا فاصله   انتها پیدا 

 شناخت عقالنی و وحیانی ارتقایتمرین عملی: 
که البته گیری از قوای عقل در درون انسان و همچنین بهرهتنها راه شناخت بهترین عمل، بهره مندی از نزول وحی است 

کامال به یکدیگر وابستگی دارند، چنانکه شناخت وحی بودن بهره گیری از عقل ممکن نیست و عقل این دو شناخت 
که سطح بهرهمیمندی از وحی ننیز بدون بهره کرده و شکوفا شود. بنابراین الزم است  مندی تواند مسیر درست خود را طی 

کند.   از این دو منبع هدایت دائما در ما ارتقاء پیدا 
 تمرین اول: ارتقای شناخت عقلی

که هر انسانی می کشناخت عقلی ناظر به حقایق و بدیهیاتی است  کند، لیکن الزم است  ه با توجه به تواند آنها را درک 
گسترش و تفصیل آن، امکان بکارگیری آن را در زندگی خود فراهم نماید.  این حقایق و بسط و 

گزاره کرده و با فهرستی از  برای انجام دادن بایدها و نبایدهایی دادن آن، به شناخت تفصیل های حقیقی عقالنی تهیه 
کنید:  بهترین عمل دست پیدا 

 شناخت بایدها و نبایدهای تفصیل آن برای  گزاره عقالنی
 انجام بهترین عمل



 

 

کاری باید به خداوند منسوب بشود، وگرنه نابود  خداوند هست و خالق هر چیزی است. هر 
 شود.می

کماالت برای خداوند است. توان هر خوبی تنها از آن خداوند است و از غیر خدا نمی تمامی 
کرد.  آن را طلب 

کاری را انجام  چیزی نداریم.ما مخلوق هستیم و از خودمان  نباید برای خوشآمد غیر خدا و یا ترس از آن 
 داده و یا ترک نمود.

گونه میرند.ها روزی میتمامی انسان که ثمرات آن با اتمام دنیا، تمام کارها باید به  ای باشد 
 نشود.

مبنای انجام  های دنیایی تحت هیچ شرایطی نبایدلّذت شدنی است.های دنیا تمامتمامی لّذت
 دادن اعمال قرار بگیرد.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

گزاره کنید با تفکر و تأمل بیشتر، تعداد  های عقالنی خود را افزوده و ضمنا آنها را بیشتر تفصیل بدهید تا مجموعه سعی 
 کاملی برای زندگی بر مدار توحید و هدایت الهی، در اختیار داشته باشید.

 از هدایت وحیانیمستمر مندی ریزی جهت بهرهتمرین دوم: برنامه
کند، بنابراین هر یک از ما میمندی از وحی هیچ انسانی نمیبدون بهره کمال حقیقی خود دست پیدا  بایست تواند به 

توان در متن همه میریزی داشته باشد. طبیعتا این هدایت را بیشتر از برای ارتقای شناخت خود از حقایق وحیانی برنامه
کریم و در خالل روایات وارده از اهل بیت علیهم السالم جستجو نمود.  قرآن 

کرده و  یک برنامه ثابت و مستمر برای قرائت روزانه قرآن و همچنین قرائت روزانه روایات اهل بیت علیهم السالم طراحی 
کنید. ]می زم التحریر، آیات یا روایات شاخص را رنگ نموده و یا آنکه آنها  توانید با استفاده از لواآن را از همین امروز آغاز 

کنید.را در برگه دیگری   [یادداشت 
 عملیات جمعی: ترویج مجالس علم و ذکر در جامعه

گزاره کنند، زمینه بهتری برای انجام دادن بهترین هر چقدر افراد جامعه  های عقلی و شرعی بیشتری را شنیده و به آن توجه 
گزارهیدا میاعمال پ یج این  که با جمع دوستان خود برای ترو ریزی و اقدام ها در جامعه برنامهکنند. بنابراین الزم است 
 نمایید.



 

 

که در آنها به تبیین معارف قرآن  یافت حقایق عقالنی و وحیانی، مجالس علم و ذکر است  بهترین فرصت و امکان برای در
یج مردم به و عترت پرداخته می سوی حضور عالمانه و مجدانه در این مجالس، نقش بسیار مهمی در شود. ترو

که:عرفی یج آنها خواهد داشت، برای این منظور الزم است  کارهای خوب و ترو  سازی 
کنید. - کرده و یک یا چند عالم و همچنین مجلس علم و نور و معنویت شناسایی   در محله خود جستجو 
کنید.حضور خود را در این جلسات و در محضر  -  علما، به صورت مستمر و منظم دنبال 
کرده و آن را با استفاده از روشگزاره - گانه یادداشت  کاربردی جلسه را به صورت جدا های های ناب و عمیق و 

یج دهید.  خالقانه و هنرمندانه در میان مردم ترو
کزارهکتاب - که مناسب بیان  کرده های خوبی  و خودتان نسبت به های عقلی و وحیانی باشند را شناسایی 

 مطالعه دقیق آنها اهتمام داشته باشید.
کتابمردم و خصوصا دوستان هم - کتاب و خصوصا این قبیل   ها سوق بدهید.سن خودتان را به سوی مطالعه 
کتاب را در میان مردم و همساالن خود ترویج نموده و بدین ترتیب شوق به خواندن می - توانید جمالت زیبای 

کنید. کتاب را در آنها  ایجاد 
کتاب،  - که پیشبرد عملیات به چه میزان حضور مردم را در جلسات علمی و همچنین در مطالعه  کنید  یابی  ارز

 ارتقاء داده است.
 

  


