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شماری را چون امکان دریافت کلمه طیبه یقین، کلمه نزول حق و اتصال به آن است که با خود حقایق بی
های پایبند انساندهد. این کلمه برای همه حقایق از ذات ربوبی و رسیدن به ثُبات در زندگی را داللت می

رهاند ثباتی و محرومیت میزیرا تابعان خود را از بی است «فاطمه»آن  حقیقی لوه. جبه فطرت امام است
 .کنداست چون از باالترین افق هستی نازل شده و انسان را به آن بلندا عطف می «علی»آن حقیقت و 

زندگی انسان و هستی با دو جلوه  بسن در مشرق و مغرحُفرایند اثر چنین امامتی نزول و کارکرد 
احمدی و »و همگی به یمن سیطره نورانیت و نزول رحمت خاص  است« حسین»و « حسن»نورانی

   بر بندگان جاری شده است.  « محمدی

آزمایش و ابتالست. در این زندگی همه چیز در تغییر است و هیچ چیز در ثبات زندگی دنیامحلی برای 
در مقابل همین  های آن خطایی واضح است.نیست لذا انتظار داشتن ثبات در حاالت و ویژگی

ها وابسته به حقیقتی ثابت است که بر پایه قوانینی و بر اساس غرضی پدیدار شده است. ناپایداری
وابستگی هر امر متغیری در طبیعت و زندگی انسان به حقیقتی ثابت امری است که با مختصر تأملی 

 شود.معلوم می
لوع و غروب ثابت است به قدری که کند و غروب ولی قانون حاکم بر طهر روز خوشید طلوع می

هر  اناعات طلوع و غروب سالیان متمادی قبل و بعد را محاسبه کرد. پیدایش و رویش گیاهستوان می
ای کند و به گل و میوهرشد میبا سیری کامال منظم هر گیاهی شود و هر روز و هر لحظه سال انجام می
 و حاکم بر اوست.  وجود قانونی ثابت دهندهکه نشانرسد مخصوص می

اند و در ذات هر موجودی جاری یقین همین قوانین ثابتی هستند که همه مخلوقات را متأثر از خود کرده
 کند.شده و سیر از حق تا حق را در او پدیدار می
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چنین یقینی در انسان به شکل علم و عین یقین ظهور یافته و انسان را به شکل خاصی متأثر کرده رؤیت 
  کند.را روزی او میحقایق 

کر در انسان است زیرا اگر تفکر با رجوع به حق و حقایق انجام نشود به علم گیری تفیقین اساس شکل
 یابد.حقیقی دست نمی

توسط گیری تعقل در انسان است زیرا اگر عقل نتواند حقیقتی را مشاهده کند شکلیقین اساس 
 شود.های نفسانی اسیر میخواهش

 تواند به چیزی اعتماد کند. زیرا اگر فرد به محکمی متصل نباشد نمیایمان است گیری لیقین اساس شک
شود و در آید و در صورت بها دادن به فطرت استقرار یافته و تقوتی مییقین در هر انسانی با فطرت می

ه در هایی کگردد. رجس و آلودگیصورت کنار زده شدن فطرت ضعیف شده و به انواع شک آلوده می
کند در اثر فقدان یقین است و فرد به همان اندازه که فاقد یقین باشد آلوده به دنیا و لهو و انسان نفوذ می

 گردد. لعب می
به حساب  زندگی انسانترین موضوعات را به عنوان مهمتوان موضوع یقین بر اساس مطالب فوق می  

آورد که شایسته است در راه دستیابی به آن همه زندگی فدا شود. شاید کالم انتهایی سوره مبارکه حجر 
 ای باشد.مربوط به چنین نکته« و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین»خطاب به پیامبر اعظم صلی اهلل علیه که 

ه شده است که کافی است به آن حقایق بر اساس آنچه در کتاب آمده است هر انسانی فطرتا با حقایقی زند
توجه کند تا مسیر هدایت را یافته و از حیرت و گمراهی نجات یابد. این حقایق همان چیزهایی است که 
ابتدا با بدیهایات فطری و سپس بدیهیات عقلی قابل شناسایی است. در این صورت کافی است هر کسی 

به آنها پایبند باشد. چنین افرادی به قطع افراد اهل  شناسد رجوع کردهبه بدیهیاتی که در زندگی می
یقینی هستند که بر اساس پایبند بودن به بدیهیات فطری یا عقلی پرهیزگار خواهند شد. تقوا محصول 
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توجه به بدیهیات است و تنها چنین افرادی هستند که به سخنان وحی گوش دل خواهند سپرد. این حقیقت 
ره ذکر شده است و اهمیت ایمانی که به واسطه غیب که به شکل بدیهیات فطری در ابتدای سوره مبارکه بق

 دارد.   شود را بیان میو عقلی در فرد پدیدار می
مطالب خود را در فاتحه و در صدد یادآوری اهمیت مطلب فوق است و با بیانی ناقص  کتاب حاضر   

 کند:های زیر دنبال میچهار فصل و یک خاتمه با عناوین و غرض
در فاتحه به معناشناسی یقین از آیات قرآن پرداخته است در این معناشناسی از انواع استعمال یقین در 

ای جدید از معناشناسی کلمه در قرآن را تجربه کرده است. در این شیوه قرآن به معنا دست یافته و شیوه
 مندی از کلمه در قرآن به دست آمده است.معنا از مراتب بهره

های مختلف نزول حق در ترین مؤلفه یقین یعنی نزول حق اشاره شده و جلوهفصل اول کتاب به مهمدر 
قرآن به صورت اجمال معرفی گردیده است. دلیل اجمال در این فصل تدوین کتب تدبر در هستی است 

ت در این کتب مطالب مربوط به نزول حق در پنج مرتبه به صورت مبسوط بیان شده است و الزم اس
 مخاطب برای فهم این مؤلفه از یقین به این کتب رجوع کند.

در فصل دوم کتاب به بازتاب یقین در ساختار انسان اشاره شده است و مختصات یقین در ساختار 
وجودی انسان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب این فصل بر اساس آیات قرآن شکل گرفته است و 

 های فراوانی برای مطالعه یقین در قرآن به دست آورد.واند سرنختای است که مخاطب میبه گونه
سازی تبیین شده است و انواع زندگی بر اساس وجود یقین یا فقدان در فصل سوم نقش یقین در زندگی
ای معرفی به گونههای مختلف زندگی سعی شده سبکدر این فصل آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

اهمیت مشاهده به و از رهگذر این را در همه ابعاد مشاهده کنند قین یا فقدان یقین یشود تا افراد تأثیر  
ببرند و در صدد جاری ساختن آن برآیند به همین دلیل در انتهای فصل به پیوجود این حقیقت در زندگی 
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وه بر های جاری شدن یقین در زندگی نیز اشاره شده است. به همین دلیل  در این فصل سعی شده عالراه
مندی از آیات نورانی قرآن از روایات که به حق در کاربردی کردن یقین در زندگی سهم کلیدی بهره

های بسیار خوبی برای استفاده از روایات در زندگی دارند استفاده شود. با مطالعه این فصل افراد سرنخ
 داری خواهند یافت. برای یقین

راستا با کالم حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها به نقش در فصل چهارم کتاب توفیق یافته است تا هم
کلیدی و محنصر به فرد امام در نزول یقین و جریان آن اشاره کند و به رسم شکر و سپاس فاطمه سالم 

د. هر چند این معرفی به هیچ اهلل علیها را به عنوان سرآمد یقین و  رجوع دهنده  به امام یقین معرفی کن
ترین نعمت در هستی است را ادا کند ولی از عاجز چیزی تواند حق این نعمت بزرگ را که بزرگوجه نمی

جز اظهار عجز انتظار نیست. تقارن تألیف و ارائه مطالب کتاب در ایام فاطمیه و اتمام آن در روز 
سمانی به اهل زمین خواهد بود تا انشاء اهلل از گل ای آهدیهوالدت حضرت صدیقه کبری سالم اهلل علیها 

و الی طبیعت خود به آسمان معرفت عروج یابند و بدین وسیله کمترین شکر خود را از پارساترین انسان 
 ترین امام عالم بنمایند.هستی و امام

یقینی سرشار از ای از اهل بیت علیهم السالم یعنی انوار مقدس علوی و فاطمی، کتاب با اشاره به ادعیه
 استجابت را خواستار شده است.  

مسیر هدایت را در پرتو بتواند طرح این کتاب که همه فصول آن به اجمال بیان شده است است   میدوا
        .عنایات علوی و فاطمی بر همه مردم عالم بسیار بیشتر بگشاید

 

 فاتحه: معناشناسی یقین
 فصل اول: نزول حق؛ یقین
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 فصل دوم: یقین در ساختار انسان
 فصل سوم: نقش یقین در زندگی سازی

 فصل چهارم: امام حق؛ یقین
 خاتمه: دعای امام برای یقین
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