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حت ساختار اسماء که بیانگر در مطالعه هستی نیازمند شناخت پنج مرتبه از تجلیات حقیقت هستیم. سا
است. کننده جریان اثر و القا در عالم اسباب است. ساحت کلمه که نمایان ی از منظرای به هستدریچه

دهنده وحدت و یگانگی حقیقت در تجلیات هستی است. ساحت فلق که ساحت آیات که نشانگر و پیام
کننده سیر حرکت موجودات به سمت ربّ العالمین و پیدایش نظام مراتب است. و نهایتاً ساحت مشخص
شود. با تدبر در کتاب به مطالعه مفاهیمی چون ثبت ه در آن هر حقیقتی در هستی ثبت و جاری میکتاب ک

شود. و تثبیت، ثابت و متغیر، نزول و مراتب، پاداش و جزا و باالخره تقدیر و سرنوشت پرداخته می
 .شوندمواردی از این دست زمینه ساز بروز هر رحمتی در آفرینش محسوب می

کتاب و کتابت را  گان. همشودگفته میآید گویی از مطلبی بدیهی سخن به میان می وقتی سخن از کتاب
است که کسی به  همین بدیهی به قدری دارای رازبخوانند و بنویسند. ولی  حتی اگر نتوانندشناسند می

 است.  ترین اسرار هستیتوان گفت از مخفیتواند پی ببرد و به جرأت میعمق آن نمی
هاست. بدین ها و فرهنگهویت تجربه بشری است. وسیله انتقالز نیو دانش و  وسیله گسترش علم کتاب

 است.  ترتیب کتاب وسیله و ابزاری برای ثبت
الهی و احکام افتد، زیرا در کتاب اوامر انسان است و اگر نباشد انسان به گمراهی می عامل هدایت کتاب

 خداست.  ارتباط انسان و شود. بدین ترتیب کتاب وسیله و سببسان منتقل میاو به ان
تواند برای ابهامات خود به یابد. و میمی انسان به انواع شناخت و معرفت دست بر اساس محتوای کتاب

دا یبه کتاب، به حقایق جاری در هستی دست پ با رجوع مراجعه نماید؛ و در متشابهات هستی محکمات
  کند.
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بیند. لذا خود پاداش و جزا می شود و بر اساس کتابمی دهد در کتابی ثبتهر عملی که انسان انجام می
 کتاب عاملی برای پاداش و جزاست. 

شود بر آن ثبتی انجام داد. بنابراین نها کاغذ و پوست و ...آن نیست بلکه هر لوحی است که می، تکتاب
 شود. و در عوالمی ثبت شده و می شود در کتابی از هستیمی هر اتفاق و رخدادی که ثبت

است و هر ثبتی در کتابی نگاشته  مام هستینه فقط در زندگی بشر بلکه در ت بدین ترتیب گستره کتاب
ای که انسان بر اساس احاطهاو نسبت به کتاب است.  علمقدرت هر انسانی به اندازه  لذاشود. شده و می

 یابد.می گیری از کتاب رایابد توان بهرهبت به خود و هستی مینس
توجه به نقش کتاب در زندگی ضروری  ،موضوع کتابمطالعه و بررسی پیرامون ت یدرك اهم یبرا

  توان به برخی از این موارد اشاره کرد:است. به عنوان نمونه می
 ترین اصل در پیشرفت زندگی به صورت بدیهی در هر نسل و برای هر حاکمیت کتاب به عنوان مهم

به شمار  و باطل ترین علل نزاع در جبهه حقیقومی پذیرفته شده است به همین دلیل یکی از اصل
های طاغوت در هر زمان بوده و های حق یکی شیوهتحریف و کتمان کتابرود. شاهد این مدعا می

 . هست
 در هر دوره از تاریخ احیا کننده زندگی معنوی انسان بوده و هست هدایت همچنین توجه به کتاب. 
 های به دست آوردن معنویت در از جمله راه و ذکر و مسائل مربوط به آن مانند قرائت توجه به کتاب

 انسان است. 
 با شناخت و توجه به توجه به غایت و نهایت کتاب است.  خت و، کوششی برای شناتدبر در کتاب

 یابیم که: غایت و نهایت کتاب درمی
 شود شده و آنچه برای او ثبت می دارد و هر آنچه برای انسان ثبت برای هر ثبتی در عالم غایتی وجود
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 کند. ا شقاوت او را تعیین میی است که سعادت یفرایندکند دارای و آنچه خود ثبت می
 انسان گردد تا جاری می شود و در ضمیر انسان کامل و کتاب هستیردگار نازل میاز ناحیه پرو حق

و نیست و باید و نبایدی را تشخیص دهد و بر مدار حق حرکت  هر هست رها نباشد و به صورت حکم
 کند و دور بزند تا به آسمان معنا بار یابد.

 دهد و شهادت بر کتاب را که مقام اراده رحمت است سوق می ، انسان را به عالم امربه کتاب علم
  .رساندکتابت است به مقامی عظیم می به را که محکومکند. بدین ترتیب انسانی روزیِ او می

 تواند شود و بدین ترتیب است که میتواند دارای کتابتی با اثری جاوید انسان خود می به کتاب با علم
 عالم گردد.  و انسان را رقم زده و خود شب قدر تقدیر هستی

  اند و کتاب یک حقیقت با دو جلوه توانیم دریابیم که اماماست که می معنای حقیقی کتاب اساس فهمبر
شود. بدین ترتیب شناخت و شویم کتاب از امام گرفته شده و بر اساس او کتاب نوشته میو متوجه می

 شناسی است.شناسی وجه دیگر امامکتاب پس. توجه به کتاب یعنی شناخت و توجه به امام
شده در  است. لذا مطالبی که در کتاب ذکر تدبر در هستی ذیل یکی از عناوین موضوع تدبر در کتاب

شود به عنوان هایی که از این کتاب استخراج میسرفصلمورد همه مخلوقات صادق است. بر این اساس 
تمام کند. را بیان می داشتن و حیاتزیرا قواعد هستیشود. برای علوم پایه محسوب می مباحث مبنایی

سلولی نیز در حال جریان است و بسیاری از زنده تک شده در کتاب در یک موجودعناوین اصلی ذکر 
 و حیات او گره خورده است. مطالب یاد شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم با زندگی

-توان به عنوان پیشگام برای کتب حوزه علوم پایه اسالمی را می« تدبر در کتاب» بر همین اساس کتاب
 معرفی کرد.  -شناسیریاضی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین

توان مینرسیده است،  به این مهمی تاکنون آثار مدونی به ثبت یموضوعدر مورد اینکه چرا درباره 
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است. لذا الزم است بسیاری از اینگونه  این عدم ثبت شامل بسیاری از حقایق هستی چنین پاسخ داد که
ازل و تر به متون دینی به ویژه قرآن نهای علمی شیطانی، با نگاهی عمیقمباحث به دور از جوسازی

 .صاعد طرح، ثبت و کتابت شود
گواه صادقی بر ناتوانی مؤلفین در طرح و بحث و پرداخت مطالب است و تالشی است  پایان، این کتاب در

در حد بضاعت، تا محققین را نسبت به جهدی که در این زمینه الزم است انجام شود آگاه سازد. گشوده 
آگاه  و امامت حق موضوع امامتواند افراد را به نگاهی جدید به شدن مطالب این بحث در جامعه می

    سازد. 

 در کتاب فصل اول: ثبت و تثبیت
 فصل دوم: حقّ، ثابت و متغیر

 حقیقت نزول :فصل سوم
 فصل چهارم: حکم و قوانین

 و متشابه فصل پنجم: محکم
 فصل ششم: اقتضائات و تثبیت

 و رو نوشت حقیقت فصل هفتم: استنساخ
 فصل هشتم: کتاب و غایت آن

 فصل نهم: قلم و اثبات
 کتاب فصل دهم: امام و
 مندی از کتابها و موانع بهرهفصل یازدهم: راه
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