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واسطه رحمت عامه خداوند هستی یافته عالم هستی تمامًا مظهر و جلوه اسماء الهی است که به
ترین وجه تمایز میان انسان با دیگر بخشد. مهمواسطه آن هستی خود را تداوم میو به

موجودات نیز در فهم و شناخت همین حقیقت و عمل مبتنی بر آن است. از این رو است که 
دارند. کتاب حاضر سعی نموده است تا ن را حیاتی علمی و ادراکی بیان میحیات حقیقی انسا

گام نخست را در راستای تولید و تبیین علم مبتنی بر قرآن و البته سیره و روایات اهل بیت 
های گسترده و عصمت و طهارت بردارد. بر این اساس در نگارش این کتاب، نخست پژوهش

تدبر در قران صورت گرفت، سپس محورهای اصلی  هایجامعی در خصوص مبانی و روش
های هر یک از محورها تولید علم شناخته شد و در ادامه به بررسی و تبیین زیرمجموعه

 .پرداخته شده است

ن را،  خداوندى را که ین بی پسیو آن آخر ن رایشین بی پیو سپاس خداى را، آن نخست حمد»
دگان را به قدرت یشه واصفان از نعت او فروماند.  آفریاند د ویدارش قاصر آیان از دینایده بید

د. و به همان راه که ارادت او یش جامه هستی پوشانیت خویخود ابداع کرد و به مقتضاى مش
ش راند، کس را یشان را به پیون اچد. یش گردانیق محبت خویرهسپار طربود روان داشت و 

ش تاختن نباشد. هر زنده یاراى پیدن نبود، و چون واپس دارد، کس را ییاراى واپس گرای
اى معلوم نهاد؛  آن سان که کس نتواند از آن که افزونش ش توشهیجانی را از رزق مقسوم خو

ان را یك از آدمیس هر د. سپیفزایزى بیت کرده، چیداده، اندکی بكاهد و بر آن که اندکش عنا
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د، تا آنگاه که یمایپش مییهاهاى روزها و سالن مقرر کرد و مدتی محدود که با گامیعمرى مع
ز شود،  او را فرو یمانه عمرش لبریها را بر دارد و پن گامیبه سر آردش؛ آن سان که چون آخر

فر ی،  تا بدکاران را به کا به ورطه عقابی خوفناکش اندازدیا به ثواب فراوانش بنوازد، یرد:یگ
ن عدالت ین خود عیش و ایك خویکردار ن كوکاران را به پاداشیش برساند و نیعمل خو

هاى او. کس را نرسد که او را در هاى او و ناگسستنی است نعمتاوست.  منزه و پاك است نام
 کشد. برابر اعمالش باز خواست کند و اوست که همگان را به باز خواست

داشت، در غ مییش را از بندگان خود دریو سپاس خداوندى را که اگر معرفت حمد خو حمد 
مند ها بهرهفرستاد و از آن نعمتشان مییبرا یدر پ یکه از پ ییهابرابر آن همه نعمت

جستند، نكه به رزق او فراخ روزى میین ایدندو در عوگششدند، لب به سپاسش نمییم
ان یافتادند و در زمره چارپات برون مییره انسانیبودند از دان مییگفتند و اگر چنرش نمیشك

چون »ل خود گفته است:  یتنز شدند که خداى تعالی در محكمآمدند. چنان میدر می
 «تر. ان هم گمراهیانند، بل از چارپایچارپا

اش را به ما الهام وه سپاسگزارىید و شیرا به ما شناسانو سپاس خداوندى را که خود  حمد 
د او راه یش را به روى ما بگشاد. و ما را به اخالص در توحیت خویربوب کرد و ابواب علم

 د در امر وى به دور داشت.ینمود و از الحاد و ترد
م، همواره با ما یریگستن یان سپاسگزارانش زیم، چنان سپاسی که چون در مییاو را سپاس گو 

ش او هستند گوى سبقت یارى آن از همه آنان که خواستار خشنودى و بخشایباشد و به 
كی وحشت افزاى گور بر ما روشن گرداند و راه یم. آن چنان سپاسی که تابشش تاریبربا
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ش رسد و بر کس یر براى ما هموار سازد. و در آن روز که هر کس به جزاى عمل خویرستاخ
ارى نرساند، یش دفع مضرت نتواند و کس به کس یچ دوستی از دوست خویود و هستم نر

 د.یفزایم، منزلت ما برافرازد و بر مرتبت ما بیستیچون در موقف بازخواست ا
ن فرا رود و فرشتگان مقرب بر ییو سپاسی آنچنان که نوشته در نامه عمل ما به اعلی عل حمد 

 آن گواهی دهند. 
دگان ما بدان یرد، دیرت فرو گیدگان را پرده حیو سپاسی آنچنان که در آن روز که د حمد 

م. حمد و سپاسی یدروى گردیروى شوند، ما سپهیرد و در آن روز که گروهی سیروشنی گ
 آنچنان که ما را از آتش دردناك خداوندى برهاند و در جوار کرمش بنشاند.

د که ین سازد و در آن سراى جاویچنان که ما را با فرشتگان مقرب او همنشنو سپاسی آ حمد
 امبران مرسل همدوش گرداند.یشگی اوست با پیگاه کرامت همیجا

هاى خوش ید و روزیده را براى ما برگزیهاى پسندها و صورترتیخداوندى را که س حمد
دگان سلطه یا را آن گونه برترى داد که بر همه آفركو را به ما ارزانی داشت. خداوندى که میو ن

 ده فرمانبردار ماست و به عزت او در ربقه طاعت ما.یم، چندان که به قدرت او هر آفریابی
م؟ ییاو بر آ را به روى ما فرو بست. چگونه از حمد ازیسپاس خداوندى را که جز به خود، در ن

 م؟یم، کی توانیتوانفت؟ نمیم گیکی سپاسش توان
 ی نهاد که توان بست و گشادمان باشد و به نعمتیكر ما ابزارهایخداوندى را که در پ حمد

م ساخت و ما را از یروى آنها کارها توانیی داد که به نیت فرمود و اندامهایمان عنایروح، زندگ
د و به من و کرم خود یگردان ازینش بییبه فضل خوهر چه خوش و گوارنده است روزى داد و 
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ی فرمان داد و از ید، به کارهایازمایمان بید. و تا فرمانبردارى و سپاسگزاریسرمایه بخش
م، به عقوبت ما یان برنشستیم و بر مرکب عصیی نهی فرمود. چون از فرمانش سر برتافتیکارها

ش ما را زمان داد و یو کرامت خو وا نداشت، بلكه به رحمتل رینشتافت و در انتقام از ما تعج
 م.یبه رأفت و حلم خود مهلت عطا فرمود، باشد که بازگرد

و سپاس خداوندى را که ما را به توبه راه نمود. و اگر پرتو فضل او نبود، هرگز بدان راه  حمد
نعمت او  ،میاوریه حساب نتوبه را ب نعمِتمان اگر از فضل و بخشش او جز هو م. یافتینمی

روش او در قبول  که استم یكو و احسانش در باره ما بزرگ و فضلش بر ما عظی ما ندر حّق
و جز به  . ما را از هر چه فراتر از تاب و توانمان بود معاف داشتهبودنن یچن انینیشیتوبه پ

ك از ما را یچ ینفرمود و جز به اعمال سهل و آسانمان وا نداشت، تا ه فیاندازه توانمان تكل
کشد و آن که به  عذرى و حجتی نماند. هر که از ما سر از فرمانش برتابد، کارش به شقاوت

 درگاه او روى کند، تاج سعادت بر سر نهد.
دگانش و ین آفریترن فرشتگانش و گرامییترقربو سپاس خداى را، بدان سان که م حمد

گر، آن سان که پروردگار ما از یند. حمدى برتر از هر حمد دیستاندگانش میین ستایترستوده
 دگان خود برتر است.یهمه آفر

گر بندگان در گذشته و زنده خود دارد، به یباد او را به جاى هر نعمتی که بر ما و بر د حمد 
آغاز و ش، حمدى بییانتهاى او گنجد و چند برابر نعمتهابی زها که در علمیهمه چ شمار

د و یایز، حمدى که حدى و مرزى نشناسد و حسابش به شمار در نیانجام و تا روز رستاخبی
ش او رساند و یانش نبود و زمانش در نگسلد. حمدى که ما را به فرمانبردارى و بخشایپا
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له باشد. و راهی بود به بهشت او پناهگاهی یرا سبب گردد و آمرزش او را وس اشخشنودى
ت او یاورى بود بر طاعت او و مانعی بود از معصیشی بود از خشم او و یبود از عذاب او و آسا

ان دوستان سعادتمندش کامروا یف او. حمدى که ما را در میو تكال و مددى بود بر اداى حق
 1د.یاند درآورد. انه ولی حمدهیر دشمنانش به فوز شهادت رسیزمره آنان که به شمشکند و به 

ن یاست که در ا قرآن یهاسوره یبرگرفته از برخ ینكات گذرد،یاز نظر م ن کتابیآنچه در ا
ر در نظر یز یهان نكات بهرهیپرداخته شده است. در مطالعه ا ین ساختار هستییها به تبسوره

 گرفته شده است: 
  تواند سرفصل یاست، م قرآن اتیاز آ یاهیآ یك از نكات طرح شده که بر مبنایهر

 پرورش تفكر و تدبر فرد باشد.  یبرا یموضوع
 است  ی، طرحاست ین ساختار هستییمجموعه موضوعات طرح شده که با نگاه به تب

در  یات قرآنیشده با ادب یبندن موضوعات را به صورت منظم و دستهیتواند ایکه م
 د.یت نمایوجود فرد تثب

 به دست آمده  ینسبتًا جامع از ساختار هست یااز مجموعه موضوعات طرح شده، نقشه
 د.ن نظام بهتر بشناسیگاه خود را در ایتواند جایله فرد مینوسیو بد

 خود  یو علم یفكر ی، کمبودهایتواند با نقشه جامع از ساختار هستین فرد میهمچن
 د. یرا شناخته و آنها را جبران نما

                                                           
 ترجمه آیتی دعاي اول صحیفه سجادیه، .1
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 را  یقرآن یهار سورهیتواند سایبا مطالعه نكات، موضوعات و نقشه طرح شده، فرد م
 ش دهد. ین افزایآفریو هست یدگاه خود را نسبت به هستین نگاه مطالعه کند و دیز با این

 اند.انتخاب شده َور قرآنن ُسیر از بیز یها، سورهیبا ساختار هست ییآشنا یبرا
  یرامون ساختار هستیپ یمطالعه اجمال سوره مبارکه زمر جهت

 ن یآفریرامون هستیلعه پمطا سوره مبارکه غافر جهت
 یعام و خاص اله و رحمت رامون کتابیمطالعه پ سوره مبارکه فصلت جهت

  ی، مالئكه و رسول در نظام هستیرامون وحیمطالعه پ جهت یسوره مبارکه شور
  یدر نظام هست ت، صراطی، عبودرامون قرآنیمطالعه پ سوره مبارکه زخرف جهت

 یدر نظام هست ریرامون ساختار تقدیمطالعه پ سوره مبارکه دخان جهت
 یدر نظام هست اتیو آ نرامون ساختار انسایمطالعه پ ه جهتیسوره مبارکه جاث

 یساختار هست تیرامون غایمطالعه پ سوره مبارکه احقاف جهت
 ن است که: یمذکور ا یهااد شده در سورهیژه مطالعه موضوعات یاز محاسن و

 ر موضوعات یبا سا یفوق، ارتباط موضوع اصل یهاك از سورهیدر هر  یعیبه طور طب
 شده است. یز بررسین
 ك موضوع ملموس یك سوره با توجه به ی اتیهمه آ یبا مطالعه نكات سوره، هماهنگ

  رد.  یها مورد توجه قرار گر سورهیدر مطالعه سا یاوهیتواند به عنوان شیشود و میم
 توان نكات یها، چگونه مسوره یو موضوعات به ظاهر تكرار اتیدهد از آینشان م

 گر به دست آورد.یدر کنار موضوعات د یگریمتعدد و فراوان د
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 دهد.یبا توجه به موضوع خاص را به مخاطب آموزش م یسینومهارت گزاره 
 یاهیحات حاشید و توضیمنظم، بدون زوا ییهاخته مطالعه گزارهیمخاطب فره یبرا 

به حوصله و  یشتریاج بین نوع مطالعه احتیار آموزنده باشد، هر چند در ایبس تواندیم
 دقت است. 

*** 
 است: یادآوریر الزم به ینكات ز قبل از مطالعه کتاب

ن در یم شده است. بنابرایاد شده تنظیها و موضوعات بر اساس سوره دروس کتاب .1
 اند. محور قرار گرفتهها تعیین دروس کتاب، سوره

 هر درس از همان سوره گرفته شده است. ینكات اصل .2
ومه یمربوط به آن موضوع در داخل گ یدیشده است تا واژگان کل یدر هر درس، سع .3

 آورده شود.
شتری در خصوص موضوع مورد بحث به ذهن خواننده متبادر یکه نكات ب یدر صورت .4

 قه نكند. یادداشت آن مضایشد از 
ادداشت یهر نكته  یآورده شده، در روبرو یقرآن ییکه در پرورش کارا یاتمرجع نك .5

 شده، است. شماره سمت راست مربوط به سوره و شماره سمت چپ مربوط به آیه
 است.

ز توجه داشته ین یارجاع اتیبهتر است خواننده محترم همراه با مطالعه نكات به آ .6
 باشد.
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 آمده است.   ینقشه جامع از ساختار هست ی، طراحابدر درس آخر کت .7
 ل شده است:یب هر درس از چهار قسمت تشكین ترتیبد .8

آمده  یمطالبات درس و مطالب مربوط به آن یکلراجع به  خالصه: در خالصه .أ
 است.

 مربوط به موضوع آمده است. ین قسمت نكات اصلی: در اینظر یمبان .ب
ان شد، به ینظری ب یکه به صورت نكات در مبان ین قسمت مطالبیدر ا نمودار: .ت

از  یله با جمع نمودارها نقشه جامعین وسیده است. بدیرسم گرد یصورت نمودار
 رسم شده است.   کتاب یدر انتها یساختار هست

ها متناسب با سوره از یكیاز  یسیبه گزاره نون قسمت ی: در ایقرآن ییپرورش کارا .ث
مباحث درس،  یادآوریله ضمن ین وسیدرس پرداخته شده و به ا یموضوع اصل

را بر  یاکند تا هر سورهین مین فرد تمریشود. همچنیده مافزوبه درس  ینكات
 مطالعه کند.  یمحور موضوع اصل

رامون موضوع یپ یهاتیا روایت یبه روان قسمت ی: در اییروا یپرورش کارائ .ج
رامون موضوع یات پیروا یدگاه کلید ،اتیشود و بر اساس روایماشاره  یاصل

 گردد.یدرس استخراج م
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 یبا ساختار هست یاجمال ییآشنا درس اول:
 درس دوم: هستی آفرین

 درس سوم: کتاب و رحمت الهی
 درس چهارم: وحی

 درس پنجم: قرآن و رسول
 درس ششم: تقدیر در ساختار هستی

 درس هفتم: ساختار انسان و آیات در نظام هستی
 درس هشتم: غایت ساختار هستی
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