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کند به همین دلیل برای ها به ما معرفی میالی رخدادها و پدیدهقرآن کتابی است که حقایق را در البه

ها بدون ها بدست آورد. توجه به سرگذشتبدست آوردن حقایق الزم است آنها را از رخدادها و پدیده

را هدف از این نزول، راهنمایی برساند، زی قرآنکتاب تواند ما را به هدف نزول آگاهی یافتن بر حقایق، نمی

کردن انسان به سوی زندگی بهتر است. یکی از مشکالتی که در رجوع به قرآن و بدست آوردن 

کننده است که توصیف یای وجود دارد، ندانستن چگونگی برخورد با آیاتاز آن برای عده های یقینیگزاره

گر نگوییم گاهی همه آیات یک سوره، در چنین ا پیشامدهای تکوینی و یا وابسته به زندگی انسان هستند.

پردازند. شوند، دست کم تعداد زیادی از آیات یک سوره به روایت چنین پیشامدهایی میفضایی بازگو می

 هایی را پیشنهاد کرده است.های حقیقی از چنین آیاتی، کتاب پیش رو، راهبرای بدست آوردن گزاره

ای است که خداوند به انسان عطا کرده  و به واسطه این عطا او را از سایر موجودات علم به حقایق عطیه

گذارد از طریق علم به حقایق، به این ممتاز ساخته است. انسانی که در مسیر کمال و قرب الهی قدم می

اش را ترین وظیفه هر انسانی در طول زندگیترین و اصلیوند مهمرسد. به همین دلیل خدامقصود می

 گاه هر رفتار و باوری قرار داده است.مند شدن از حقایق و قرار دادن آنها به عنوان تکیهبهره

باشد که در نهاد انسان قرار خواهی  که محرک دستیابی به چنین حقایقی است، انگیزه و میلی فطری مییقین

ست. نیز حجت که تکیه بر یقین است به عنوان مسیر کمال و قرب الهی قرار داده شده که با داده شده ا

 باشد.     توجه به وحی و کتاب الهی قابل دستیابی می

کند به همین دلیل برای به ها به ما معرفی میالی رخدادها و پدیدهبهقرآن کتابی است که حقایق را در ال

ها به دست آورد. این اتفاق در قرآن منجر شده آنها را از  رخدادها و پدیده دست آوردن حقایق الزم است

 هر حقیقتی در قالب مصادیقی خود را نشان داده و برای انسان به طور کامل روشن و آشکار شود.  
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های یقینی از آن برای با این وجود، یکی از مشکالتی که در رجوع به قرآن و به دست آوردن گزاره

کننده پیشامدهایی تکوینی و یا وجود دارد، ندانستن چگونگی برخورد با آیاتی است که توصیفای عده

شوند، وابسته به زندگی انسان هستند. اگر نگوییم گاهی همه آیات یک سوره، در چنین فضایی بازگو می

دست آوردن پردازند. برای به کم تعداد زیادی از آیات یک سوره به روایت چنین پیشامدهایی میدست

 هایی را پیشنهاد کرده است. رو، راههای حقیقی از چنین آیاتی، کتاب پیشگزاره

تواند ما را به هدف نزول کتاب قرآن برساند، زیرا ها بدون آگاهی یافتن بر حقایق، نمیتوجه به سرگذشت

توان در یم چگونه میهدف از این نزول، راهنمایی کردن انسان به سوی زندگی بهتر است. برای اینکه بدان

هایی را بر اساس آنها بدست الی آنها اقدام کرد و آموزهها به شناسایی حقایق از البهبرخورد با سرگذشت

کنیم. این روند بر آن است که های چهارم تا ششم باز میآورد، روندی را به صورت آموزشی در درس

 نشان دهد:

توانیم حقایق درون رخدادها را بدست آوریم در حالی میدر برخورد با رخدادها باید بدانیم چگونه  -

های خدا درباره رفتارهای کسانی است که در که آیات شرح پیشامدها و بیان ستایش و نکوهش

توان شوند، ولی میدانیم رخدادها عینا تکرار نمیبا وجود اینکه میآن پیشامدها حضور داشتند. 

 ه با رخدادهای برشمرده شده در قرآن یافت. رخدادهای زندگی امروزی خود را متشاب

هایی خبری که در قالب جمله-شده توسط قرآن درباره رخدادها های گفتهبرای اینکه بتوان ارزیابی -

های گوناگون رخدادها را مورد شناسایی قرار داد. برخی از را شناخت، باید جنبه  -و انشایی آمده

های میان این رخداد با ی دارند و برخی دیگر به وابستگیهای خود رخداد بستگها، به پارهجنبه

خورد. آگاه نبودن به رخدادها به این ژرفا، منجر به برخورد سطحی با رخدادهای دیگر پیوند می
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های شود. این یکی از عوامل ناتوانی در استخراج گزارههای خبری و انشایی درباره آنها میجمله

 قرآنی است. 

تواند تدبرکننده را به هایی است که میبستگی میان رخدادها، یکی دیگر از راهشناخت چگونگی وا -

 های حقیقی از رخداد برساند. برداشت گزاره

زمینه رخدادها، به چگونگی ارتباط آنها با زندگی امروزی خود پی توان به کمک توجه به پسمی -

هایی آیات را به صورت گزاره شده در اینتوان اسنادهای بیانبرد. در این صورت است که می

 حجت در بسترهای امروزی زندگی به کار بست.

هایی است که مخاطب در زندگی خود با آن بازگو کردن رخداد، در حقیقت، نشان دادن صحنه -

تواند رده پایبندی علمی و عملی خود و جامعه به قرآن را بر ای که میشود. به گونهروبرو می

 کند. اساس این فهم ارزیابی 

شود از طریق شناخت قبلی نسبت به هنگامی که در بسترهای زندگی با مسائلی روبرو می -

تواند مسائل خود را در قرآن های آن، است که میزمینهشده در قرآن و پسرخدادهای گفته

 هایی را برای گفتار و کردار در این مسائل، مد نظر خود قرار دهد. جستجو کرده و حجت

گذارد و نیازهای های گوناگونی که پشت سر میامروزی فرد و جامعه در دوره شناخت وضعیت -

پذیر نیست. رویشان، بدون آگاه شدن از رخدادهای قرآنی امکاناندازهای پیشآنها و چشم

چگونگی شناخت وضعیت مسلمانان چه در سطح فردی و چه در سطح جامعه و مسیر حرکت آنها 

شده در آیات کتاب معه اسالمی، از راه شناخت رخدادهای گفتههای قرآن برای جابه سوی هدف

 شود. الهی فراهم می
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زمینه رخداد، و سپس برای شناخت موضوعاتی که رخدادها بازگوکننده آن هستند اول باید پس -

گیری کلی در این رخدادها مورد شناسایی ارتباط آن با رخدادهای دیگر شناخته شده و سپس جهت

 قرار گیرند. 

 و... -

یافتن کنند، آگاهیبه همین ترتیب، هدف از آیاتی که پیشامدهایی تکوینی را برای مخاطب بازگو می

تواند در برخورد با این شود که تدبرکننده میمخاطب بر حقایقی است. در درس هفتم، روندی پیشنهاد می

 آیات به فهم قوانینی از هستی و زندگی خود دست پیدا کند. در این روند: 

های تکوینی توجه کرده و از این طریق این کارکردها، آموزد که به کارکردهای آیهاز یکسو می -

 نیازهایی حقیقی را در زندگی خود تشخیص دهد. 

های تکوینی و چگونگی ارتباط آنها با هم در یک سوره و با از سوی دیگر با بررسی این آیه -

های استوار و جاری در زندگی خود و قانون ای ازپیشامدهای زندگی انسان، به شناخت گوشه

 کند. هستی دست پیدا می

های یقینی از چنین آیاتی ها، تدبرکننده را در ارائه گزارهدست یافتن به این کارکردها و قانون -

 ها، راهنمای انسان در فهمیدن حقایق هستند.کند. پس پدیدهتوانمند می

 و... -

درس را به خوبی یاد گرفت، قبل از آن بر چیستی و چگونگی البته برای اینکه بتوان این چهار 

درباره موارد زیر  درساین شود. در نویسی تمرکز کرده و در درس دوم درباره آن سخن گفته میگزاره

 :آمده است

 شود و هدف از این کار چیست؟برای چه به نوشتن گزاره اقدام می -
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 ؟شودنوشتن گزاره از کجا آغاز می -

 ها چگونه است؟قرآن درباره گزارهداللت آیات  -

 ای دست پیدا کرد؟ ها، به شناخت گستردهتوان در برداشت گزارهچگونه می -

ها اقدام کند قبل از آنکه اشکال نویسی را انجام دهد و یا به ترکیب گزارهدر صورتی که فرد نتواند گزاره

نویسی ساده و ترکیب جستجو کند. گزاره های سوم تا ششم بیاید، باید آن را در درس دومخود را در درس

های درس سوم تا ششم به شناخت اراده الهی در ها را بیاموزد تا بتواند بر اساس آموختهو توسعه گزاره

 های حقیقی ارائه دهد. ها دست پیدا کرده و آن را در الگویی از گزارهبستری از رخدادها و پدیده

یابی به کردن مفاهیم مربوط به یقین و حجت و نیز چگونگی دستدرس آغازین این کتاب نیز  به روشن 

 پردازد. آن می

 دهند را به صورت زیر بیان کرد:های آن به آن پاسخ میهایی که این کتاب و درستوان پرسشمی

هایی را درباره هستی و توان از آیات قرآن کریم، قانونچگونه می دهد:این کتاب به پرسش زیر پاسخ می

ها باشد تا بتوان این ها و مکانضمن آن زندگی انسان، به دست آورد که قابل صدق در همه زمان در

 ها را به عنوان معیارهای حقیقی علم و عمل در زندگی قرار داد؟قانون
 شود:برای پاسخ به این پرسش سه بخش در این کتاب تقدیم می

 نویسی است. ای: که درباره گزارهبخش مقدمه .1
های حقیقی از آیات و نحوه مربوط ساختن آن به یابی به گزارهلی: که درباره نحوه دستبخش اص .2

 زندگی امروز ماست.
 شناختی استخراج گزاره از آیات قرآن است. بخش جانبی: که درباره آسیب .3

 یابی به یقین از طریق محتوای قرآن شود. توان منجر به دستدرس اول: چه نگرشی به قرآن می
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 ای که این فهم رو به گسترش و تعمیق باشد.توان آیات را فهمید به گونه: چگونه میدرس دوم

توان این فهم را ارائه هایی میتوان مطالبی فهمید و در چه قالبهایی ازکالم میدرس سوم: از چه بخش

 داد.

پیدا کرد و در  توان با قرائت آیات متضمن رخداد، به حقایقی دستدرس چهارم و پنجم و ششم: چگونه می

 شود چیست.هایی بیان کرد. حد وسطی که منجر به استفاده از این آیات در زندگی ما میقالب گزاره

هایی توان با قرائت آیات متضمن پدیده، به حقایقی دست پیدا کرد و در قالب گزارهدرس هفتم: چگونه می

 شود چیست.ی ما میبیان کرد. حد وسطی که منجر به استفاده از این آیات در زندگ

 ای دست پیدا کرد.نویسی درست و شایستهشود نتوان به گزارههایی باعث میدرس هشتم: چه اشکال

 نویسیای: درباره گزارهبخش مقدمه

 یابی به یقیندرس اول: ساختارشناسی قرآن در دست

 ای آیاتدرس دوم: فهم گزاره

 نویسی از آیاتارهدرس سوم: گز

 های حقیقیبخش اصلی: درباره گزاره

 درس پنجم: تحلیل رخدادها و دستیابی به حقایق

 درس ششم: دستیابی به حقایق مستقل از رخدادها

 هادرس هفتم: دستیابی به حقایق جاری در پدیده

 شناختی استخراج گزارهبخش جانبی: درباره آسیب

 سی از آیاتنویشناسی گزارهدرس هشتم: آسیب
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