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498



499



.معرفی می کند را خود 

 

:در این حقیقت کهتدبر 

،دریچه ی دیگری را به روی انسان باز می کند

.کند تدبر و تعمقتا در قرآن، با 
500



نیست؛  قرآن 

؛ )گر چه داستان گذشتگان هم در قرآن هست(

است،  بلکه 

:الزم استخواندن قرآن با 

.

.نامیدیم ما نام این نگاه را 

501



  در 

؛ووو

ووو 

وو

: هستند که

502



  در 

است؛

  بر در صورت ارصار 

،و 

،و 

503



های مطرح شده در قرآن کریم،  شخصیت

را برای ما روشن می کند؛

را می یابیم؛ در این روشنایی، 

و در این حال 

 

.به حساب می آید برای ما یک 
504



505



    

،و 

،و 

.، استسازنده ی 

506



  و ارصار بر 

،و 

،و 

 .است موجب 

507



508



  در 

نیست؛

.است

؛نیست

:یا با نگاهی دیگر

509



است، فرعون مظهر 

و

.است 

به دلیل

.است 

حال این دارایی ممکن است 

.  باشد  و یا  ، ، 
510



  منشأومنشأ 

است؛ غرق شدن در 

:استگف� جمله ی  و نشانه ی این

برای حکومت بر انسان،

می گیردو زمینه ی تعقل را عقل 

به انسان تحمیل می کندو جهل را خواری 
511



512



دارای ترازویی انسان 

:استتشخیص برای 

اما در درون انسان و همراه و همبسته ی با او،

دو خصوصیت دیگر به ناِم 

هم وجود دارد؛

513



.استدر 

اما اگر انسان در پرداخ� به 

زیاده روی کند، دو قوه ی 

از 

؛در جان انسان صفت دیگری متولد شده و رسوخ می کند

.استنام این صفت 

514



در طول �امی دورانها،

.علت اصلی نپذیرف� دعوت انبیاء است

صفِت و اما چگونه می شود 

معالجه کرد؟را 

515



516

 راهکار در تدبر در داستان ساحران موسی

:است



517

مسل� اگر ما خودمان را با 

مقایسه کنیم، برتری با ما است؛

:اما ناگهان ورق بر  می گردد



518



519

.شدو دچار 



تحلیل شخصیت 

.استدر ترجمه ی کلمه ی 

پدیده ی 

یا به تعبیر دیگر، ه�ن

.است 
520



521

قارون قبول نداشت که 

فضل و احسان حق تعالی است،

.بدون این که قارون شایسته ی آن باشد
  

:  کهحاال 

         



522

اندیشه ی قارونِی 

رامن این 

.به دست آوردم با تکیه بر 

.در میان اهل دنیا است



:آنان از این حقیقت غافلند که

، بر انسان الزم استگر چه

دارندو، اما اسباب

523



524

: که این گروه، در آن 

   

و 



525



526

: اهل دنیا کسانی هستند که

 

 

و علت این خصیصه ی آنها 

استبرای بندگانش آماده کرده خداوند 



   

 

و

.می کندآن قطع دسرتسی انسان را از 

  و اما

.باب این علم را برای انسان باز می کند 
527



528



529

آخرت را، رساى  

: كهدهيم  براى كسا� قرار مىتنها 

  

.است عاقبت نيك براى و 



: مقصود از 

و

زمین، فساد در اراده ی و 

.است 

530



 

.طور خاص و به تنهایی ذکر شده استبه و به خاطر اهمیتش، 

اما آنچنان اثر تخریبی دارد،

که به عنوان یک فرد مستقل و به تنهایی 

.ذکر شده است در کنار 

531



532



 

:در مجموع معنای آیه این است 

، رارساى  

:  دهيم كه تنها براى كسا� قرار مى

 

.ندارند و 
533



534



535

.استاز آِن  و  

 مقصود از 

  

.است 



536



537

:ما وقتی می شنویم

آخرت را، رساى  

: كهدهيم  براى كسا� قرار مىتنها 

  

.است عاقبت نيك براى و 



538

وحشت می کنیم؛

:و احساس ما این است

.بر روی دوش ما قرار گرفته است



539

:وحشت می کنیم از این که

؛ 

؛ 

؛ 

و  و  و 

.  که هیچ کدام را هم �ی توانیم



540

:ما دا�ا به این فکر می کنیم که



541

اما

تغییر بکند یا نکند؛



542

ما در �امی صحنه های زندگی،

:باید ببینیم که



543

:کافی تنها به یک دستور عمل کنیم

؛

:یعنی؛

در انتخاب بین 

. انتخاب کنیمرا 



؛)مراقبت(یعنی 

 یعنی مراقبت از  و 

:  ه�ن منشئی است که و 

باید دا�ا در �امی لحظات زندگی، 

و در �امی حرکات و سکنات، 

به منشئیت او توجه داشت،

فقط به او دل بسته، 

.و فقط از قطع توجه او خوف داشت
544



545

:یعنی 

:با ش� هستم ولی

سخن می گویم؛ با 

:ولیکمک می طلبم ش� از 

را مؤثر می دانم؛ 



546

  و در مسیر 

.شوم الزم است 



547

:به این است که و 

:ولیکمک می طلبم ش� اگر از 

را مؤثر می دانم؛ 

به هر دلیل که ش� یا هر سبب دیگری را از 

:دست دادم

 



548

در این حال، 

را جستجو می کنم؛ 

در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای

ای نا�وده رخ تو چه بسیار بوده ای



549

را جستجو می کنم؛ 

 



550

و 

  در

به دست می آید؛



551

:اگر در

ر که برای زندگی از آن استفاده می کنم، به خط

افتاد؛ 

.ومخارج �ی ش و توجه به از 



552

!توجه کنید

است؛راه نجات، 

خارج  و توجه به از آیا

می شوم؛



553

!توجه کنید

شده،نخارج  و توجه به از 

 زندان و شکنجه و قطع روزی وانتظار 

؛هر امر نگران کننده ی دیگری را هم ندارم

چرا که هر یک از این امور؛

.خود، 



554

.راه فقط یک جمله است



555

:یعنی و 



556


