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 تحلیل پیچیدگی موضوعات -درس اول: تحلیل مسائل و رخدادها 

های مختلفی را به همراه آیند، انعکاسطبیعی است که اتفاقات، حوادث و مسائلی که به هر نحوی برای هر انسانی پیش می

 ها را با موارد زیر مرتبط دانست:توان برخی از آنها متأثر از مسائل گوناگونی هستند که میخواهند داشت. این انعکاس

 .ارتباط دارد« رفتاری»و « عاطفی-احساسی»، «شناختی»های مختلف هر موضوعی با جنبه .1

 .هر موضوعی خود از موضوعات مختلف، اشخاص و صفات متعدد و شرایط گوناگون تشکیل شده است .2

 .های مختلف رشد و بلوغ او در مواجهه با موضوع، مؤثر هستندمختلف وجودی انسان و جهات و حیثیتمراتب  .3

 .باشندبه طور طبیعی هر رخدادی دارای آثار یا تبعاتی است که خود زمینه ساز اتفاقات و حوادث بعدی می .4

 «رفتاری»و « عاطفی-احساسی»، «شناختی»های مختلف  جنبه- 1-1

 شوند:و یا به تعبیری موضوع، بر اساس واکنش فرد به سه بخش تقسیم می اجزای یک اتفاق

بخش نخست: مربوط به مراحل شناختی فرد است که از مشاهده با حواس یا خیال آغاز شده و سرانجام یا با سپری شدن سیر 

شود و بر اساس آن، صل میشود؛ و یا اینکه شناخت، به طور مستقیم از حواس و خیال حاتفکر و تعقل به شناخت منجر می

 گیرد.واکنش صورت می

 های معنوی، شادی، غم و تأثیر و تأثرهای روحی فرد است.بخش دوم: مربوط به عواطف، احساس

 بخش سوم: مربوط به رفتار، عمل و یا عکس العمل قابل مشاهده فرد در قبال موضوع است.

شود. از این رو بررسی آن برای فهم مسائل، یک رخداد مشخص میبینید در این سه بخش چرایی و چگونگی وقوع چنانچه می

 اند یا ... ؟گوید که رفتارهای به وقوع پیوسته آیا درست، زیبا و حساب شده بودهکلیدی است و به ما می

 وجود موضوعات گوناگون و متعدد در یک اتفاق یا مسأله با توجه به تعدد شرایط و افراد 1-2

توان ادغام چند موضوع با هم را در دل یک اتفاق و یک مسأله مشاهده کرد. برای این کار ای می یا هر مسألهبا بررسی هر اتفاق 

 الزم است:

 افرادی که با موضوع به صورت مستقیم درگیر هستند، به نسبت میزان دخالت مشخص شوند. 



 افرادی که با موضوع به صورت غیر مستقیم درگیر هستند، نیز دیده شوند. 

 ایط فیزیکی )محل رخداد( قبلی، بعدی و فعلی هر اتفاق، در نظر گرفته شوندشر. 

 نوع موضوعات به وقوع پیوسته با بررسی گفتگوها و رفتارها تعیین شوند. 

 مراتب وجودی انسان 1-3

اساس ممکن است  کنند. بر اینهای خاص و البته نیازهای خاصی را در او ایجاد میجسم، روح، شرایط و امکانات هر کس، ویژگی

تمام  تواند درها برای کسی پسندیده و برای دیگری ناپسند باشد. دانستن این مراتب میها و فعالیتبرخی از فکرها، انگیزش

 هایمان یاری رساند. مراحل زندگی، ما را در تشخیص

 های زیر قابل مطالعه است:بدین ترتیب در هر اتفاقی نیاز هر کس از جنبه

 بوط به ذات فرد است، بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن و شرایطنیازی که مر. 

 نیازی که وابسته به جنسیت فرد است. 

 نیازی که وابسته به سن و مراحل رشد فرد است. 

 نیازی که مربوط به صفات شخصیتی و شرایط فیزیکی و اقلیمی فرد است. 

  و ... استنیازی که مربوط به روابط فرد از قبیل فرزندی، والدینی، دوستی. 

 کند.البته نیازهای فوق زنجیروار به هم متصلند و گاهی یک کار از چند جهت نیاز فرد را برآورده می

 آثار و تبعات رخداد 1-4

ود. شهای بسیار میبینی آثار و تبعات رخدادی که هنوز پیش نیامده و بررسی رخداد بعد از وقوع آن، باعث آموختن تجربهپیش

ت که در زندگی دنیا رسیدن به منفعت مطلق، معنا و مفهومی ندارد و همواره باید بر اساس دالیل قاطع، یک باید در نظر داش

 منفعت را در مقابل منفعت دیگر انتخاب کرد.

  

 

 

 پرورش تفکر قرانی ، درس دوم ، روش تحلیل یک موضوع

  

رخدادی دیگر را ایجاد می کنند ، از منظرهای  رخدادهای پیرامون ما که باعث برانگیختن عکس العمل ما می شوند و خود

مختلف قابل بررسی هستند . تامل در ابعاد مختلف یک موضوع ، از عوامل بسیار موثر در برخورداری از تفکر صحیح به شمار می 

 و مهارت الزمآید . برای باال بردن دقت در مشاهده ابعاد مختلف پیچیدگی های یک رخداد و تفکیک آن به ریزموضوعات ، دانش 

 . است



در این درس ، برای تاکید بر این مطلب و توجه به پیش نیازهای تفکر ، به بررسی تفصیلی یکی از جنبه های چهارگانه درس 

 . گذشته اشاره می کنیم و آن را از ابعاد و زوایای گوناگون که دارد ، مورد بررسی قرار می دهیم

 : مراحل اتخاذ تصمیمات در رخدادها

نسانی در برخورد با مسائل ، از یک سو از نیاز تا طلب و از سوی دیگر از شناخت تا عمل ، راه خود را می پیماید . در این هر ا

 . مسیر عوامل درونی و بیرونی موجب تاثیر در شناخت ، نیاز و نهایتا تصمیم گیری او می شوند

 فرد گفته می شوند عوامل بیرونی به مجموعه عوامل تاثیر گذار از خارج و پیرامون . 

  عوامل درونی خود به دو دسته ثابت ) ناشی از خلق ، ملکات و شخصیت فرد ( و متغیر ) سیر تفکر ، رجوع به تصورات و

 . گزاره های جزئی و کلی ( تقسیم می شوند

 : هر چند سیر تفکر با عوامل ثابت درونی و عوامل تاثیر گذار بیرونی شدیدا مرتبط است ، ولی

 . تصمیمات و شناخت هایی که برای فرد از مسیر تجربه و علم حصولی ایجاد می شود وابسته به تفکر است تمام  .1

 . با شناخت قوانین تفکر و استفاده درست از آن می توان بر عوامل ثابت و بیرونی غلبه کرد .2

د صمیم گیری هایش مورد استفاده قرار بگیربنابراین : تنها نیرویی که در وهله اول می تواند به صورت اختیاری توسط انسان در ت

 . ، قوه تفکر است . اما همین قوه نیز تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی ثابت قرار می گیرد

 : نقش تفکر در تصمیم گیری

 ( علت حرکت در انسان و البته هر موجودی رفع نقص است . ) تسبیح  .1

کمالی را در نظر بگیرد . فهم اجمالی این کمال قبل از فهم نقص الزم است انسان برای فهم نقص و برطرف شدن آن ،   .2

 ( حاصل می شود . ) حمد

 . است وجود کمال از سنخ .3

 . رسیدن به کمال و رفع نقص را منفعت می نامیم .4

از آنجا که انسان دارای دو بعد جسم و روح است ، برخی منافع به طبیعت و برخی دیگر مربوط به روح و فطرت انسان  .5

 .است

اگر معیار بر اساس منفعت دنیا قرار گیرد ، به صورت طبیعی همه تصمیمات انسان در راستای دنیا طلبی قرار می   .6

 . گیرد

 ( گروهی تنها به منفعت های روحی توجه دارند . )سابقون 

 ( گروهی تنها به منفعت های مادی توجه دارند . ) شقی ترین مردم 

 ( جیح می دهند . ) سعداگروهی منفعت های روحی را بر مادی تر 

 ( گروهی منفعت های مادی را بر روحی ترجیح می دهند . ) اشقیا 



 (نفع ها یا درونی هستند ) لذت ها ( یا بیرونی ) تسلط ها ، مالکیت ها  .7

اگر نفع های مادی بر آخرتی ترجیح داده شوند ، فرد دچار تبعیت از هوا و آرزوهای کاذب می شود ) طول االمل ( و   .8

نفع های آخرتی بر مادی ترجیح داده شوند ، فرد تابع حق و اقامه کننده قسط می شود . تبعیت از حق مربوط به  اگر

 . نفع های درونی و اقامه قسط مربوط به نفع های بیرونی است

ند سعی می کانسان قبل از اینکه فکر خود را بکار بیندازد به طور طبیعی نتیجه و بهره آن را مورد توجه قرار می دهد و  .9

 . حواس ، خیال و وهم خود را در راستای آن ، جهت دهد تا به نتیجه مطلوب خود برسد

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  

 درس سوم پرورش تفکر قرآنی ، نقش معیارها در مدیریت تفکر

  

را برطرف کند . ولی باید بداند نیاز و نفع او صرفا  هر انسانی می داند که سود و نفع او در این است که نیازهای خود : نکته اول

 . در امور مادی نیست و الزم است منفعت های معنوی و فطری در اولویت نخست او باشد

 . انسان بطور اجمالی از نفع و ضرر خود مطلع است و در بستر اتفاقات و حوادث باید به فهم تفصیلی آن برسد : نکته دوم

 . نفعت اجمالی ، قبل از تفکر و علم به منفعت تفصیلی ، بعد از تفکر حاصل می شودعلم به م : نکته سوم

بر اساس سه نکته قبل ، اگر کسی قبل از تفکر در مورد منفعت ) یا ضرری ( که بعد از تفکر به او خواهد رسید  : نکته چهارم

 . ی کندقضاوتی قطعی نماید ، قدرت تفکر خود را محدود و مسیر آن را دچار آسیب م

از سوی دیگر اگر کسی به منفعت یا ضرر اجمالی خود قبل از تفکر توجه نکند ، ممکن است به اشتباه افتاده و یا  : نکته پنجم

 . وقت ، عمر و سرمایه خود را در موارد غیر ضروری و بعضا مهلک صرف کند

د مراجعه می کند و با توجه به آن منفعت خود برای در نظر گرفتن منفعت ،هر کسی به معیارهای کلی زندگی خو : نکته ششم

 . را تعیین می نماید

برای جهت دهی تفکر و اینکه در چه زمینه هایی الزم است از قدرت فکر بهره گرفت ، داشتن معیارهایی الزم و  : نکته هفتم

 .ی قوه فکر ، ضروری به نظر می رسدضروری است . این معیارها ، معلومات کلی هستند که توجه و نگاه به آنها قبل از به کارگیر

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 پرورش تفکر قرانی ، درس پنجم ، نقش تصور و تصویر سازی در تفکر

  

انسان زمانی که قدم بدنیا می گذارد ، لوح درونش ، از هرگونه تصویری خالی است. ولی بتدریج با قرار گرفتن در موقعیت های 

مشاهده پدیده ها و رخدادها به کمک حواس مختلف ، نسبت به اطراف خود و توانمندی هایش آگاهی می یابد . لذا  مختلف و



آنچه به وسیله قوه خیال پردازش می شود باید به وسیله حواس ادراک شود . قوه خیال آنچه را بوسیله حواس ادراک می شود ، 

را در اختیار انسان قرار دهد . خیال ، مبدل ادراک های حسی به دریافت های توسعه می دهد و می تواند دریافت های متفاوتی 

عقلی است . قوه خیال از عطاهای الهی است بلکه موهبتی ویژه برای انسان به شمار می رود . برای تفکر کردن الزم است ، قدرت 

 . خیال خود را تقویت و جهت دهی نماییم

ل صورت می گیرد و کسی که بتواند جوانب مختلف را در ذهن خود حاضر کند ، از تصور حاالت مختلف در ذهن با قوه خیا

تحلیل بیشتری برخوردار است . قران کریم برای فضا سازی ذهن ، حروف ، کلمات ، جمالت ، عبارات و باالخره فضای آیات و 

حقایق و قوانین اساسی خلقت به ما آموزش سوره ها ، راه تفکر را برای ما هموار می نمایند و در بستر این فضاسازی است که 

داده می شود . شان نزول و فضای نزول آیات و داستانهایی که از طریق روایات معتبر ، ذیل آیات آمده اند ، می تواند این فهم را 

 . در ما تقویت کند

و  ود آید . هر قدر این تصویر واقعیبرای فهم درست آیات ، ابتدا باید تصویر مشخصی نسبت به عناصر مطرح شده ، برای فرد بوج

شهودی باشد ، فهم انسان دقیق تر و زالل تر خواهد بود .تقویت حقیقی و درست این نیرو ، انسان را به مشاهده شهودی می 

 ت و سخت درراح شرایط از تصویر داشتن _ آنها بد و خوب صفات و گوناگون های انسان با داشتن سروکار:   رساند . بنابراین

شرکت در فعالیت های اجتماعی و دریافت  _داشتن ذهنیت از اتفاقات و پدیده ها و اشیاء و اشخاص و روابط آنها  _زندگی 

استفاده از قدرت تخیل در بازشناسی وقایع و موضوعات ، به فهم موضوعات مطرح شده و  _بروزهای مختلف از طرف افراد جامعه 

د ، کمک شایان می نماید . در برخی از موارد الزم است انسان متوجه چیزی شود که تا قوانین ثابتی که الزم است انسان بدان

کنون ندیده است . در این حالت استفاده از حاالت و شرایط و پدیده هایی که قبال رویت کرده می تواند او را به تصورات جدیدی 

 . برساند

حسی انسان ، تصویری از شیء در لوح وجود او ایجاد کند و عاملی باشد قوه خیال ، نیرویی است که می تواند با توجه به ادراکات 

 . تا در مراتب و مراحل باالتر ، آن را بصورت شهودی درک نماید

گاهی الزم است برای دریافت علوم و حقایق ، تصاویری را که از پدیده های خارجی در لوح وجود ما نقش بسته اند با برخی 

 . ر این حالت تصویر سازی عناصر بیرونی ، برای پدیدار شدن معانی درونی ، صورت می پذیردمفاهیم مرتبط نماییم . د

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 پرورش تفکر قرانی ، درس ششم ، انواع تصورات

  

 : نکاتی از عالمه حسن زاده آملی درباره قوه خیال

  که به صورت اشیاء محسوس در می آوردقوه خیال کارش پیوسته تمثل دادن معانی است . 

 هیچ گاه این قوه در بیداری آرام نمی گیرد و در خواب نیز مشغول به کار است . 



  قوه خیال مبداء اول و قوه عاقله مبداء ثانی حرکات بدن است . این قوه چه در انسان و چه در حیوان دارای مراتب و درجات

 است و استکمال آن از کمال انسانیت است است. قوه خیال ، واسطه بین حس و تعقل

  فعل قوه خیال را تخیل می گویند . ظرف صور خیالیه هم موجودی است ورای ماده یعنی قوه خیال هم منطبع در ماده

نیست .صور خیالیه نه مثل صورت عقل مجرد مطلق است و نه چون جسم و جسمانی مادی صرف ، بلکه مقید به مقدار و 

 . بعضی احکام ماده مثل حرکت و قوه مبراستشکل است ولی از 

  آنچه انسان در خواب می بیند یا می شنود همه ساخته قوه خیال است که تجرد برزخی دارد و صورت هایی است که او

انشاء کرده است و با توجه نفس آنها را بود و نمود داده است و همین که نفس توجه خود را از آنها برداشت ، بود و نمودی 

 . ارد ، چه قوه خیال به اذن نفس صورت ساز استند

یکی از مشکالت و موانعی که در مسیر تفکر ما وجود دارد ، تشتت ذهنی و آشفتگی خیاالت ماست . عدم مدیریت خیال منجر 

 . می شود هر وقت موضوعی در ذهن ما شکل بگیرد و به تبع آن ما را خوشحال یا اندوهگین و مشغول و .... نماید

رل و مدیریت درست قوه خیال یکی از اصول مهم تفکر درست است و عدم کنترل آن در نهایت باعث بی نظمی در زندگی و کنت

 . آفت های بیشمار می شود

 : برای این منظور

 ابتدا به اندوخته های درونی و تصویرهای ذهنی خود مراجعه کرده ، تصورات متنوع و گوناگون را شناسایی می نماییم  

 نها را طبقه بندی می کنیمسپس آ 

 تصور نکردن اختیاری را در خود تمرین می کنیم 

 تصور کردن اختیاری را در خود تمرین می کنیم 

و جنس برخی ،  محسوسات تصورات انسان به دو گروه تقسیم می شوند . جنس گروهی از تصورات به طور طبیعی از

ت ما را معقول و از سویی دیگر معقوالت ما را محسوس کند که در است . قوه خیال سعی دارد از سویی محسوسا معقوالت از

 . این بین ما را به شهود و حضور و ادراک واقعی دعوت می نماید

انواع تصورات ما وابسته به انواع موضوعاتی است که تصور می کنیم و پیچیدگی آن نیز مربوط به پیچیدگی موضوعات است . 

توحیدی که قابل تمثل نیستند در حیطه قوه خیال نمی باشند . ولی مباحثی مانند قیامت که  بنابراین موضوعاتی مانند مباحث

 . به نوعی امکان تمثل دارند ، مورد تصویر سازی خیال واقع می شوند

 . قوه خیال باید انسان را به قوه عقل و تجرد و بی صورتی داللت دهد و محسوسات باید پلی برای رسیدن به معقوالت باشند

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 



 پرورش تفکر قرانی ، درس هفتم ، تقویت و کنترل تصورات

  

برخی از تصاویر برای ما تکراری و بعضی برای ما جدیدند . از اینرو تصورات ذهنی ما به مراتب ازتصاویر یک کودک بیشتر است . 

و اتفاقات گوناگون که تا کنون دیده ایم .همین تصویرها که نوعی ادراک و  این تصاویر ، ذخیره ای است از صحنه ها ، حوادث

علم هستند منشا رای و نظر و عقیده ما می شوند . به این صورت که بین آنها رابطه ایجاد کرده و سپس حکم صادر می کنیم . 

 . کیل شده اندتش تصدیق و تصور در زندگی روزمره علومی که برایمان حاصل می شود همگی از دو بخش

طبیعی است با تقویت تصورات و ارتباط درست آنها با هم است که انسان می تواند نسبت به اتفاقات و حوادث ، حکم و قضاوتی 

درست داشته باشد و یا با کشف روابط مخفی بین آنها ، به علوم جدید برسد . به این منظور برای دو سوال زیر باید جواب 

 : مشخصی داشته باشیم

 تصورات ما نسبت به اشیاء و حوادث چگونه توسعه می یابد ؟  .1

 تصورات ما چگونه منظم می شوند تا به ارتباطات درست و احکام صحیح منجر می شوند ؟ .2

سر توسعه تصورات در توان قوه مدرکه انسان و دقت در امور خارجی است . در این مسیر قوه خیال با ترکیب یا تحلیل تصورات 

رات جدید تولید کند ، همچنین دیدن اشیاء و پدیده های خارجی و روابط بین آنها نیز می تواند برای ما تصورات می تواند تصو

آنهاست . پس یکی از فعالیت های فکری ،  تحلیل و ترکیب جدید به وجود آورد . یکی از راه های تقویت و کنترل تصورها

پدیده ها و آثار خارجی و روابط بین آنها آغاز شده و به تحلیل و ترکیب مربوط به حوزه تصورها و تصویرهاست که از حواس و 

 . ذهنی آن به وسیله قوه خیال می انجامد و هر دو منجر به توسعه تصورها می شود

  برای هر تصوری ، بخشی از اطالعات ما معلوم و بخشی مجهول است . دقت و توجه به اطالعات معلوم ، ما را به تصورات

 . رساندمجهول می 

  داشتن تصویر درست و واقعی از یک پدیده و دانستن ارتباط آن با سایر پدیده ها یکی از رموز موفقیت در کسب علوم جدید

 است

  قدرت خیال در تحلیل و ترکیب تصاویر یکی از قدرت های شگفت انگیزی است که خداوند به انسان عطا کرده است و

  . رهای علوم مختلف را برای انسان بگشایداستفاده درست از این قدرت می تواند د

  همانطور که انسان می تواند از پدیده ها در ذهن خود تصویر واقعی یا ساخته شده ای داشته باشد ، از روابط آنها با سایر

ر د پدیده ها نیز می تواند تصویر ذهنی داشته باشد . همچنین می تواند از حکمی که بین دو تصویر ایجاد می شود صورتی

 ذهن خود بسازد

  با توجه به آنچه گذشت هر تصوری می تواند با تصویر دیگر مرتبط شود و حکمی ایجابی یا سلبی بین آن دو رد و بدل

 . گردیده ، تصدیقی را موجب شود

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 



 تصورات پرورش تفکر قرانی ، درس هشتم ، نقش جمع و گفتگو در تصحیح و تقویت

  

بیان شده است .  حسب گاهی انسان در ادراکات خود دچار اشتباهاتی می شود . وجود این اشتباهات در سوره مبارکه بلد با واژه

اشتباه فرد به دلیل تصوراتی است که به مرور در او شکل گرفته اند . او از نداری و فقر ، دارایی و مال ، دادن مال و انفاق ، 

ای  مقدمه ی دارد و از این رو نمی تواند در امتحانات بزرگ ، عقبه های سخت را بپیماید . تصحیح تصورات ،تصوری غیر واقع

 . می تواند انسان را به هدایت الهی نزدیک کنداست برای تصحیح تفکر ، و استفاده از تفکر و توجه مهم ترین عطایی است که 

وجود دو چشم ، زبان و دو لب در مسیر هدایت و کمال انسان نقش تعیین کننده ای دارد . چشم ابزاری است که می تواند 

کرد . همچنین زوایای مختلف یک اتفاق یا پدیده را در اختیار قوه خیال قرار دهد ، مشاهده دقیق اشیاء و حوادث را باید تمرین 

 . قدرت بیان و گفتگو می تواند نقص های مختلفی را که برای حواس دیگر وجود دارد برطرف کند

طبیعی است که پس از دیدن اشیاء و حوادث اطراف ، به دید و نظر کلی درباره آنها می رسیم . البته ممکن است بخاطر 

ذهن ما شکل بگیرد که الزم است بخشی از مجهوالت و ابهاماتمان را پیچیدگی های آنها ، ابهامات متعددی در خصوص آنها در 

با تحلیل های درونی و بخشی نیز با توجه به اطالعات بیرونی حل نماییم که باید به صورت سواالتی مشخص از منابع مورد 

جنبه های مختلف یک اتفاق و اعتماد پاسخ داده شود . بنابراین دو نیروی دیدن و صحبت کردن در کنارهم می توانند به خوبی 

پدیده را برای ما معلوم کنند . اصل گفتگو و صحبت نتیجه بخش ، مربوط به گفتگو با صاحبان علم و اندیشه در مورد موضوع 

مورد سوال است . طبیعی است با توجه به گسترده بودن نیازهای انسان و علوم مختلف الزم است برای هر موضوعی به متخصص 

 . راجعه نمودهمان علم م

نوع دیگر گفتگو مربوط به گفتگوهای جمعی است که برای همفکری و تحلیل در مورد یک موضوع مشحص صورت می گیرد . 

این امر می تواند سرعت تحلیل ما را باال برده و ما را با جوانب مختلف موضوع آشنا سازد ، زیرا هر یک از افراد موضوع را از 

اطالق کرد . الزمه بهره  تفکر جمعی یا خرد جمعی ی کنند . می توان این استفاده جمعی رامنظری می بینند و تحلیل م

 . مندی از این گفتگو انتخاب جمعی صالح است وگرنه تشتت افراد منجر به دور شدن فرد نسبت به حقیقت می شود

که فرد را برای دریافت حق آماده می نوعی دیگر از گفتگو ، مربوط به تفکر جمعی درباره یک موضوع در بستر آموزشی است 

سازد . این در صورتی اتفاق می افتد که مربی حاذق به همراه موضوع مشخص و قواعد معلوم برای استفاده افراد از حقوقشان 

 هوجود داشته باشد . مثال اینکه در جمع ، دیگران را در نظر بگیریم ، به حرف دیگران گوش دهیم ، به موضوع بحث توجه داشت

باشیم و از قالب موضوع فراتر نرویم ، و در یک کالم ادب اجتماعی را رعایت کنیم . این ادب اجتماعی را امیر المومنین به این 

 . می دانند که انسان در جمع مواظبت نماید و هر چه برای خود می پسندد برای دیگران نیز بپسندد

 : بنابراین می توان گفت

باید ابتدا درست تصور کرد و برای تصحیح تصورات باید خوب دید و با اهلش به گفتگو نشست . برای رسیدن به تصدیق درست 

 . منشاء خطاهای ما در روابطی است که بین تصورهای خود ایجاد می کنیم که ممکن است منطبق بر خارج نباشد

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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 ارتباط بین صورت های ذهنی پرورش تفکر قرانی ، درس نهم : انواع

  

طور که گفته شد، نوع نگاه ما به داستان در بهره برداری از تصاویر ذهنی و ساختن تصاویر جدید بسیار مؤثر نکته اول: همان

 . است

 تیجهطی نهای مختلفی مدیریت شود. طبعاً با هر ارتبا تواند با اولویت های ذهنی مینکته دوم: برقرار کردن ارتباط بین صورت

شود. چنانچه گفته شد مدیریت این ارتباط را معیارهای انتخابی و توجه نفسانی انسان  ای متناسب با همان ارتباط حاصل می

بیند. زیرا تصویرهای ذهنی انسان پس از  گیرد، می کند و بر این اساس انسان آنچه را در معرض توجه او قرار می تعیین می

 ود.ش متعدد شده و ارتباط هر تصویر با تصویر دیگر با نظامی منطقی و تنها در صورت توجه حاصل می شمار وگذشت زمان، بی

بندی اطالعات، انتقال از کل به جزء، انتقال از  های مختلفی چون طبقهتوان از روشبرای دست یافتن به این نظم منطقی می

 جزء به کل و ... بهره جست.

های آنها عالوه بر اینکه نظام شناختی انسان را به سمت و سوی شناختِ سوگندهای قرآن و جوابدقت در چینش حکیمانه 

 ای محدود قرار داده، از کثرت به وحدت به بار میشمار ما را در عرصهدهد و تصورات بی معرفت هستی و هستی بخش سوق می

 یز به ما نشان دهد.ها را نهای ارتباط بین تصورات و تصدیقتواند مدل نشاند، می

 بندی تصاویری که انسان در طول زندگی خود می بنابراین در سیر تکاملی اندیشه انسان، توجه به سوگندهای قرآن برای طبقه

 بیند و نتایجی که الزم است از آنها به دست آورد بسیار مؤثر است.

 شوند دانست: قسم آغاز میهایی که با  های سوره توان موارد زیر را از ویژگی بنابراین می

 ایجاد فضایی برای تصور 

 بیان خبر یا خبرهایی مهم جهت تصدیق 

 ایجاد ارتباط بین تصورات صورت گرفته و خبرهای اعالم شده                                                                    

کنیم حداقل سه رکن وجود  شود و یا ما آن خبر را اعالم می اده مینکته سوم: چنانچه قبالً اشاره شد، در هر خبری که به ما د

گویند. رکن دوم، خبر است  می« موضوع»شود که اصطالحاً آن را  دارد. رکن اول آن چیزی است که خبر در مورد آن داده می

شود که به  بین آن دو ایجاد میشود. و رکن سوم نسبتی است که به صورت سلبی یا ایجابی  خوانده می« محمول»که اصطالحاً 

 .گویند می« حکم»آن 

 شوند و گاهی در درون خود از وجود آنها مطلع می مسأله قابل توجه این است که گاهی این خبرها از بیرون به ما داده می

جیم که در نهایت سن شویم. آنچه مسلم است این است که خبرهای بیرونی را نیز با خبرهایی که در درون ما وجود دارند می

 . شوند ها و نهایتاً اعمال ما در خارج می ها، قضاوت منشأ نظرها، دیدگاه

به  .های ما برخی قابل انطباق بر یک فرد و برخی قابل انطباق بر افراد متعدد هستند نکته چهارم: در بین تصورات و تصدیق

شود.  شود منظور نوع انسان است که بر افراد انسان منطبق می ای شریفه وقتی در مورد انسان صحبت میعنوان مثال در آیه

 . شود ، حکم کلی در مورد نوع انسان بیان می«توجه و ناسپاس استانسان نسبت به پروردگار خود بی»فرماید  مثالً وقتی می



 .کلی عالم وجود هستندتوجه: از آنجا که قرآن بیان کننده حقایق هستی است، آیات نورانی نوعاً مشتمل بر قوانین 

توان نتیجه گرفت که توان انسان در ایجاد ارتباط بین دو تصویر ذهنی، عامل دستیابی او  نکته پنجم: با توجه به مطالب فوق می

 به علوم فراوان است. زیرا با این توان، امکان مقایسه دو حکم را دارد و براین اساس توفیق رسیدن به مجهوالت برای او فراهم می

 مند شده است. تر و قدرتمندتر عمل کند، از تفکر خود بیشتر بهره شود. هر چه فرد در این مقایسه صحیح

مسأله مهم این است که ممکن است انسان به صورت انتخابی نسبت به برخی مسائل از قدرت باالتری برخوردار و نسبت به 

 مسائلی نیز کندتر باشد.

شود این است که آن مفهوم در ذهن  ا ی، اولین حکم و ارتباطی که در ذهن داده مییا واقعه نکته ششم: پس از تصور هر پدیده

 . وجود دارد و همان مفهوم است و غیر آن نیست

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 پرورش تفکر قرآنی درس دهم ، تمایز بین گزاره ها

  

ها( که با دانستن، و انطباق آنها با وضع خود، تکلیف ها و نیستبیان شده است )هستدر دل آیات نورانی قران خبرهایی برای ما 

کنند، افق بایدها و نبایدها را در جلوی  شود. این خبرها عالوه بر اینکه به ما علم و دانش و بصیرت عطا می زندگی ما روشن می

 . سازند راه ما روشن می

شوند. در بیانی بهتر، ارتباطی که انسان بین تصویرهای  رد و خبرها با تصویرها ساخته میگی ها با خبر صورت می انتقال شناخت

 شود. کند منجر به تولید خبر می خود برقرار می

گیرند، زیرا الزم است انسان در نقطه  از این رو تصویرها برای بیان اخباری از رخدادهای مطلوب و نامطلوب مورد استفاده قرار می

 ادراک، به حقایقی از عالم پی ببرد تا در منطقه عمل و کاربرد بتواند درست عمل کند. شناخت و

وند، ش هایی به فرد منتقل می انواعی از ارتباطات متناسب با تصویرها، برای انسان وجود دارد. برخی از احکام که به صورت گزاره

شوند. در یک زندگی  جهت گیری صحیح یا اشتباه او در زندگی میها را هماهنگ نموده، منجر به  رابطه فرد با اشیاء و پدیده

صحیح و درست الزم است انسان این احکام را از ناحیه خداوند و توسط رسول و اولی االمر دریافت کند و با عقل خود فهم نماید. 

شوند و فرد را به ورطه  می های درونی تنظیم در غیر این صورت، این احکام توسط عرف و جامعه و در نهایت توسط خواهش

 کشانند. سقوط می

د شون کنند و باعث جهت دهی مثبت یا منفی او می ها را معین میهایی که رابطه انسان با اشیاء و پدیده در اصطالح به گزاره

 ها هستند. گویند. در واقع تمام باید و نبایدهای انسان از این قبیل گزاره می« اعتباریات»

ند. ا ها تمایز بدهد، احکام و تعاریفی هستند که بر مبنای حق یا باطل تنظیم شده ث شده تا فرد در ذهن خود بین گزارهآنچه باع

 کنند. دهند و او را در صراط مستقیم قرار داده یا از آن جدا می همین تعاریف هستند که به زندگی فرد جهت می



 را اش ذهنی تصویرهای رابطه نتواند  های خود، ود که انسان در ناحیه ادراکربنابراین با توجه به مطالب فوق، بیم آن می

+ عدم  واقع) واقع در داده رخ ولی نامطلوب خبری به منجر مسأله این و دهد تشخیص( حق+  واقع) هست آنچه با منطبق

خالف آن است. در واقع اعتباریات جهت « غیر حق»آن است که مورد رضایت خداوند باشد و « حق»انطباق با حق( شود. زیرا 

دهند و مطلوب یا نامطلوب بودن هر واقعه و رخداد بر اساس اعتباریات و نظام والیی مشخص  وقوع یک رخداد را به ما نشان می

 شود. می

 و آل محمد و عجل فرجهماللهم صل علی محمد 

 پرورش تفکر قرآنی ، درس یازدهم ، طبقه بندی گزاره های خبری

  

در چند  بینیم ای که با دوستان یا خانواده خود داریم توجه نماییم، می با توجه به آنچه گفته شد اگر اینک به گفتگوهای روزانه

 پرسیم گیریم. گاهی برای فهم خبری سؤال می ی خبر داده و خبر میکنیم. از مسائل ها گزاره خبری را رد و بدل می دقیقه، ده

 دهیم. ها جواب می و گاهی به سؤال

کنیم دارای انواع گوناگونی هستندکه هر یک  های خبری که ما در زندگی خود استفاده می توان فهمید، گزارهبا کمی دقت می

ت شود، کافی اس نیز گفته می« قضیه»و یا « تصدیق»های خبری که به آنها  دارای کاربردی است. برای فهم تنوع و انواع گزاره

 ببینیم که خود:

 نماییم کنیم و گاهی مطلبی را با مصادیق کلی بیان می گاهی در مورد مصداق معینی گفتگو می. 

 بر مصادیق خارجی است و  نماییم که قابل انطباق می اشاره حقیقتی و قانون به گاهی نیز  در بین مسائل و موضوعات کلی

 .نیست رؤیت قابل  گاهی نیز برای موضوع کلی ما مصداق خارجی،

 کنیم گاهی گزاره خود را با شرط، قرین ساخته و گاهی نیز آن را بدون شرط ذکر می. 

 کنیم و ...استفاده می« بعضی»، «هیچ»، «همه»های های خود از قید گاهی برای گزاره. 

  کنیم را به صورت مثبت و گاهی به صورت منفی ذکر میگاهی موضوع و محمول. 

 کنیم، که بدیهی است ای را بیان میگاهی گزاره. 

 .......و

 های خبری به راحتی دقت و توجه به یک گفتگوی معمولی است. توان گفت: شناخت تنوع گزاره بدین ترتیب می

 بندی کنیم: گونه طبقه های مورد استفاده را به منظور درک حقایق، این توانیم گزاره در یک نوع دسته بندی می

 ها جزئی بوده و به بیان اتفاقی کنیم. این گزاره سازی و بیان یک رخداد استفاده می ها برای بسترسازی، زمینه. از برخی گزاره1

 در خارج و یا در ذهن اشاره دارد.

وانند بر ت باشند، می ها که کلی می ، بیانگر حقیقت و قانونی ثابت هستند، قاعدتاً این گزارههای مورد استفاده . برخی از گزاره2

 گیرند: ها خود به سه صورت مورد بهره برداری ما قرار می مصادیق متعددی صدق کنند. این گزاره



 شوند. کردن آنها مورد استناد واقع می های دیگر هستند و برای ثابت های خبری، پایه استدالل گزاره الف( گروهی از گزاره

ها اگر حاصل درک و استنتاج یک قانون باشند، کلی، و اگر  های دیگر هستند. این گزاره ها، نتیجه گزاره ب( گروهی از گزاره

 تعیین مصداق باشند، جزئی هستند.

 استفاده در یک استدالل در نظر گرفته نشده ها به صورت مستقل مورد توجه هستند و در واقع هنوز برای ج( گروهی از گزاره

 باشند . اند. همچنین از این نظر که نتیجه چه فکر یا استنتاجی هستند مورد توجه نمی

های خبری، وابسته به نوع حرکت فکری ماست و در هر زمانی ممکن  : با توجه به تقسیم بندی فوق، کاربرد ما از گزاره1نکته 

 ی خاص استفاده کنیم.است از گزاره به عنوان

الشأن، حقایق هستی را  : آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومین، یا بهتر بگوییم جمالت خبری این دو ثقل عظیم2نکته 

 سازند. در اینجا مطلب مهم این است که بهره کنند و در هر چهار شکل، راه رسیدن به حقیقت را برای ما هموار می بیان می

تواند استفاده ما را در این زمینه افزایش داده و موجب ظهور جمالتی در منظر ما  هر آیات و قواعد ادبیات عرب، میگیری از ظا

 شود که کاربردهای بیشتری دارند. این امر در زمینه تفکر بسیار تأثیرگذار و مهم است.

نماییم که جنبه  ، از مفاهیمی استفاده میکنیم که در بین جمالت خبری خود با دقت در جمالت خود و دیگران مشاهده می

دهیم. چنانچه گفته شد رابطه ما را با حقیقت، به  گذاری داشته و ما بر اساس آن، بایدها و نبایدهای خود را شکل می ارزش

 شود . واسطه این مفاهیم تعیین می

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 ، تحلیل گزاره های خبری رورش تفکر قرانی ، درس دوازدهم

  

های خبری ای طراحی شده که برای رسیدن به علم و دانش الزم است از گزارهچنانچه گفته شد ساختار وجودی ما به گونه

 افتد. های خبری اتفاق می استفاده نماییم. همچنین مفاهمه ما با دیگران به وسیله گزاره

معلوم شدن مجهول، تفکر است. پس از آن نیز برای ابراز آن علم به دیگران، تفکر از طرف دیگر راه رسیدن به علم حصولی و 

 نقشی تعیین کننده دارد. از این روست که دیدن، شنیدن و گفتن برای این دو منظور دارای ادب و آدابی ویژه است.

پذیر است که موضوعی از ردی امکانهایی که از همه جهات مجهولند برای ما قابلیت معلوم شدن ندارند. تفکر در موا موضوع

 جهت یا جهاتی معلوم و از جهت یا جهاتی مجهول باشد.

های خبری یک موضوع، فهم معلوم و مجهول بودن هر یک و کشف ارتباط آشکار و نهفته بین  طبیعی است که دقت در گزاره

های خبری با هم  دهنده ارتباطات گزاره این نشاندهد و  ها، کاری است که تفکر ما برای رسیدن به مجهوالت انجام می گزاره

 است

های خبری در ارتباطند. زیرا اگر در مورد  ازطرف دیگر جمالت انشائی از قبیل استفهام، امر، نهی، دعا و تعجب نیز با گزاره

یم گیر ای را در نظر می کنیم نتیجه خواهیم به خبری دست یابیم و اگر به چیزی امر یا نهی می کنیم می مطلبی سؤال می



ا های تعجبی ی ای خبری بیان نمود. به همین نحو گزارهشود آن را با گزاره )رسیدن یا رساندن نفع و یا جلوگیری از ضرر( که می

 های خبری ارتباط دارند. دعایی نیز با گزاره

 تند.به دلیل ارتباطات جمالت انشائی و خبری، این جمالت قابل تبدیل به یکدیگر هس

مالک کلی در استفاده از این جمالت به طور خالصه این است که: هر جا سخن از علم، اطالع، حساب و از این قبیل است، از 

 شود و جایی که سخن از باید و نباید و دعوت به حرکتی مشخص و یا انعکاس حالتی است با گزاره های خبری استفاده می گزاره

 های انشائی سر و کار داریم.

های انشائی متناسب و متناظر قابل تبدیل است و هر گزاره انشائی از گزاره یا  توان گفت هر گزاره خبری به گزاره بنابراین می

هایی خبری نشأت گرفته است. فاصله یک گزاره خبری نسبت به گزاره انشائی متناسب و متناظر، خواست و اراده ماست،  گزاره

کدام را بنا به اقتضا به یکدیگر تبدیل نماییم. البته این عمل را پیوسته در گفتگوهای روزانه خود به توانیم هر  ما به راحتی می

 دهیم. صورت ناخودآگاه یا خودآگاه انجام می

ام انج رسد توانیم قدرت تفکر خود را باال ببریم. به نظر می حال ما با فهم این امکان و انجام این تبدیالت به صورت آگاهانه، می

 این تبدیل در مطالعه آیات نورانی قرآن ما را به تدبر در قرآن نزدیک کند.

های خبری به انواع مختلف آن، طبعاً در  های انشائی دارای انواع متعددی است، تبدیل گزاره ناگفته نماند با توجه به اینکه گزاره

 کیفیت فهم، تأثیری متفاوت دارد.

 های مرتبط دیگر نیز منتقل شود. به عنوان مثال برای هر گزاره های خبری به گزاره از گزارهتواند  عالوه بر این ذهن ما می

 توان به ها، یک گزاره را می ای به عنوان نقیض یا ضد و یا ... وجود دارد. با شناخت منطقی قواعد ساختن این گزارهخبری، گزاره

 چندین گزاره خبری دیگر تبدیل نمود.

 اره نقیض باید نسبت حکم را از عدم به وجود و یا بالعکس تغییر داد.برای ساختن گز

دان شود. تا جایی که دانشمن تر می فایده این کار این است که فهم ما نسبت به یک مسأله به طور طبیعی افزایش یافته، عمیق

 علم داشته باشد. از اینجا معلوم می پذیر است که فرد به نقیض آن نیزمنطق معتقدند یقین به گزاره خبری در صورتی امکان

 شود که ممکن است ما نسبت به چیزی علم داشته باشیم ولی در مورد نقیض آن خالی الذهن باشیم. این در حالی است که ذهن

 های دارای جوالنات فکری باال، بالفاصله قادر به این کار هستند .

 

هنگام نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی صفت ضد آن را به کار بریم.  ای ضد گزاره خبری، الزم است در برای ساختن گزاره

توانند در آنها نباشند. به  دو چیز ضد هم مانند سیاهی و سفیدی با هم در کسی یا چیزی قابل جمع نیستند ولی هر دو می

 اند و نه قابل رفع . خالف نقیض که در آن، دو شیء نقیض نه با هم قابل جمع

تواند فهم ما را عمیق نماید، زیرا با فراهم آوردن تقابل در گزاره، به طور ها همچون دانستن تناقض می  درگزارهدانستن تضاد 

 کنند.( یابد. )البته افراد گاهی در تشخیص تناقض و تضاد اشتباه می طبیعی دقت ما افزایش می



توانیم برای هر گزاره خبری، دو گزاره متناقض را  ی میتوانیم نقیض گزاره خبری را از ذهن بگذرانیم، به خوب اکنون که می

 تحلیل کنیم و بر اساس آن، درباره صدق و کذب گزاره مورد نظر قضاوت نماییم.

توانیم درباره بودن یا نبودن هر چیز قضاوت  تواند هم باشد و هم نباشد ولی می دانیم که چیزی نمی ما به صورت بدیهی می

 کنیم.

 های بدیهی بازگشت نماید . های خبری به نوعی از گزاره شناخت و علم، الزم است گزاره برای رسیدن به

 اند:منطق دانان قضیه بدیهی یا ضروری را از طریق استقراء به شش قسم تقسیم کرده »

م و سلب، نه با ه و آن قضایایی است که در تصدیق آنها به چیزی غیر از تصور طرفین نیاز نیست. مانند ایجاب« اولیات»اول: 

 «.تر از جزء خود استهر کل بزرگ»شوند. مانند  کنند و نه با هم تکذیب می صدق می

، یعنی قضایایی که قیاساتشان با خودشان است و آن قضایایی است که حد واسط آنها به هنگام تصور طرفین آنها «فطریات»دوم: 

 ضیه حد وسط عبارت است از انقسام به دو قسم مساوی.در این ق«. چهار زوج است»از ذهن غایب نیست. مانند 

 نامیده می« وجدانیات»، یا قضایای محسوس به حس باطن که «عسل شیرین است»سوم: قضایای محسوس با حس ظاهر، مانند 

 «.ما دارای اراده و علم و شوق هستیم»شوند. مانند 

 «.نور ماه از خورشید است»ند. مانند شو و آن قضایایی است که با حدس تصدیق می« حدسیات»چهارم: 

وند. ش و آن قضایایی است که با اخبار گروهی که عادتاً توافق آنها بر دروغ ممتنع است مورد تصدیق واقع می« متواترات»پنجم: 

 «.مکه موجود است و در غرب کشوری وجود دارد»مانند 

فالن شیء مشخص دارای »شوند. مانند  مورد تصدیق واقع میو آن قضایایی است که با تجربه و تکرر بر حس « مجربات»ششم: 

 «.فالن خاصیت است

 «شود. توجه: هر قضیه بدیهی غیر اوّلی )از نوع دوم تا ششم( به قضیه بدیهی اوّلی )نوع اول( منتهی می

ای ه این تلفیق گاهی از گزارهای جدید دست یابیم. در رود که به علم و مفاهم ه های خبری متناسب، انتظار می با تلفیق گزاره

یم بریم تا به گزاره کلی برس هایی جزئی بهره می هایی جزئی برسیم )قیاس(، گاهی از گزاره کنیم تا به گزاره کلی استفاده می

 های جزئی برسیم ) تمثیل ( . کنیم تا به فهم گزاره هایی جزئی استفاده می )استقراء( و گاهی از گزاره

شود که در این صورت گزاره در جواب  های خبری برای شناخت حقیقت یک شیء یا یک مفهوم استفاده می گزارههمچنین از 

 سازند. ها نوعاً ما را از آثار و نتایج و لوازم آن حقیقت آگاه می گردد. این گزاره چیستی آن شیء یا مفهوم مطرح می

 توان گفت: با توجه به آنچه گفته شد می

 کند . های خبری اتکا می ی کشف علوم و فهم قواعد هستی به گزارهانسان برا

 ها دارای دو منبع هستند: منبع اول فطرت و وجود انسان است و منبع دوم خارج از وجود اوست. این گزاره



 ده شوند و به توانند پس از فعالیت ذهن، تعمیم دا هایی جزئی هستند که می شود گزارهآنچه از خارج به انسان منتقل می

 .های کلی تبدیل گردند گزاره

 هاست. به عبارت دیگر کسی که فاقد این مهارت باشد  منشأ بسیاری از اشتباهات انسان نداشتن مهارت در تعمیم گزاره

 .اندازد دهد و بالعکس. و هر دو او را به اشتباه در تفکر می هنگامی که نبایست مطلبی را تعمیم دهد، تعمیم می

 هایی که در وجود انسان تعبیه شده است سنجید ها باید آنها را با گزاره تشخیص صحت یا عدم صحت گزاره برای. 

 ها دارای مبنای مشترک بوده، بتوانند در شود تا انسان هایی ثابت و صحیح در عقل و خرد انسان، موجب می وجود گزاره

 .زندگی و فهم امور منطق مشترکی داشته باشند

 ها و انتخاب نوع زندگیشان مربوط به اطالعات، رجوع به معیارها و مهارت در استفاده از عقل و  ها در دیدگاهنسانتفاوت ا

 .تفکر آنهاست نه در داشتن یا نداشتن مبنای ثابت

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 رورش تفکر قرانی ، درس سیزدهم ،استدالل

  

ها، رخدادها و موضوعاتی را که با آنها مواجه هستیم، ابتدا در ذهن تصور نموده، سپس آنها را تصدیق و  دانید پدیده چنانچه می

کنیم، یا کامالً منطبق با خارج است، یا بخشی منطبق با خارج و  کنیم. هر چند آنچه را که تصدیق و تکذیب می یا تکذیب می

گونه واقعیت و وجود خارجی گی آن ساخته و پرداخته ذهن بوده و هیچبخشی نیز ساخته و پرداخته ذهن است، و یا اینکه هم

افتد، که البته گاهی منطبق با  های خارجی یا ذهنی اتفاق میندارد. به عبارت دیگرتصدیق و تکذیب کردن ما بر اساس واقعیت

 واقع بوده، وگاهی هم انطباق ندارد.

گذرد دست پیدا کرده و آن را به دیگران نیز اعالم نماید. برای این ایی که میهفطرتاً انسان مایل است به حقایق عالم و واقعیت

 داند، منطبق با واقع کند، زیرا بسیار مهم است که بداند آنچه را که می های کشف معلوم برای او موضوعیت پیدا میمنظور روش

 هست، یا نه!

چه در خارج است کامالً متفاوت بوده و در واقع برداشتی ذهنی است ای وجود دارد که واقعی نیست، و با آنهای خبریـ گزاره 1

 که با واقعیت فاصله زیادی دارد.

 های مختلفی بهره گرفته شده است.های نادرست، از استداللها، حتی گزارهـ برای اثبات گزاره 2

 افتند به دلیل درک نادرست آنها ازتباه میکنند به واقعیت دست بیابند، پس اگر به اشها به طور فطری سعی میـ همه انسان 3

 واقعیت است.

ـ هر استداللی از دو بخش تشکیل شده است: بخشی مربوط به محتوای استدالل است و بخشی نیز به ارتباط آن با  4

 پردازد.ها میسایرگزاره

 آورده شود. ـ در هر استدالل سعی بر این است که مجهولی، معلوم شده، و یا برای معلومی اثباتی 5



ها نیز قابل نقد شود، هر چند ممکن است که خود آن پیش فرضهای ثابتی در نظر گرفته میـ برای هر استدالل پیش فرض 6

 شود.ها، استدالل چیده میها، بدیهی فرض شده و با توجه به همان گزارهباشند. این بدان معناست که به هر حال برخی از گزاره

 های خبری است.ای که برای صحت استدالل الزم است، دقت در محتوای گزارهولین مسألهبدیهی است مراعات ا

 آیا آنچه در ذهن من است واقعیت دارد؟

 آیا این واقعیت برای همه صادق است یا برای بعضی؟و یا اینکه اساساً برای هیچ کس صادق نیست؟

 هیچ وقت صادق نیست؟این واقعیت برای همیشه و یا گاهی صادق است؟ و یا اساساً 

های مهم تفکر هم این است که فرد، های روزانه ما زیر سؤال خواهد رفت. یکی از نقشبا طرح این سؤاالت بسیاری از استدالل

های خود را واقعی و درست نماید. به همین دلیل است که کسب علم و مطالعه کردن در زندگی، بسیار مهم و محتوای استدالل

 رود.میاساسی به شمار 

ای برخوردار باشد، زیرا بایست از اِحکام و اتقان ویژهگیرند، میای که مورد مطالعه ما قرار میتر اینکه مطالب علمینکته مهم

 واقعیت داشتن آنها برای استدالل و استناد، کامالً ضروری است.

های درست و منطبق با واقع دست از گزاره ایبنابراین هر کسی برای داشتن زندگی صحیح و هدفمند، الزم است به مجموعه

رار ها در درون انسان قبندی کند که در مواقع لزوم، بتواند از آنها استفاده نماید.برخی از این گزارهای آنها را طبقهیافته، و به گونه

 گیرند.اند،و برخی پس از طی مراحلی در او شکل میداده شده

مورد توجه ویژه انسان قرار گرفته، در هنگام  -های گذشته اشاره شدکه در درس-یارهای اصلی ها به عنوان معبرخی از این گزاره

 شوند.ها میاستدالل، معیاری برای انتخاب سایر گزاره

 شود.های متقن و حقیقی عالم، معلوم میبا پی بردن به اهمیت مسأله فوق، ضرورت آگاهی و یادآوری نسبت به گزاره

ای کامل و جامع از این حقایق هستند، که برای تمامی و روایات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت: ، مجموعهکتاب خدا، قرآن، 

توان بیان داشت که در این ویژگی، هیچ همتا و همانندی برای این دو، ای دارند. به جرأت میموارد زندگی، اخبار متقن و قطعی

 وجود ندارد.

های ما قرار گیرند. بر توانند به عنوان منبع استدالل، و محتوای اصلی برهان، می آیات قرآن و روایات صحیح اهل بیت: .1

پروری الزم و ضروری است. ضمناً علم به این حقایق و یادآوری آن، این اساس مطالعه این دو ثقل، بر هر آزاده عقل

تواند جای خالی آن را پر منبع دیگری نمیای که هیچ کاربردی مهم و منحصر به فرد برای باور و رفتار فرد دارد، به گونه

 .نماید

ورز را در تواند فردِ اندیشههای برهانی ارائه شده، به خوبی میهای استدالل قرآن در مواقف و مواقع مختلف، و مدلشیوه .2

 .مراحل مختلف زندگی یاری رساند

توجه به رسیدن صحیح و منطقی به بدیهیات تعیین می ها بر اساس قواعد عقلی است، و این اصول با ناگفته نماند اصول استدالل

 شود.



 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 پرورش تفکر قرانی ، درس چهاردهم ، روش های استدالل

  

ن تری های مناسب، و داشتن شایستهاساس زندگی انسان در مواجه شدن با حوادث و رخدادها، بروز باورهای زیبا، و تصمیم گیری

 .و نیکوترین رفتاراست. تفکر نقش اساسی و محوری را در تحقق موارد فوق دارد

بینی های مورد استناد، و چیدن آنها برای رسیدن به نتیجه پیشهای معیار، و انتخاب گزارهترین بخش در تفکر، نگاه به گزارهمهم

 بینی نشده است.شده، و یا پیش

پندارد، استفاده کند. او بر همین اساس رای رسیدن به منافعی که آنها را منفعت میکند از تفکر خود بهر انسانی سعی می

 چیند(.های خود را انتخاب کرده و آنها را میکند )گزارهاستدالل می

 پس هر کسی الزم است برای رسیدن به نتیجه مطلوب و سرانجام نیکو از خود بپرسد که:

 (کنم، منافعی حقیقی است یا کاذب؟ )باقی است یا فانی؟زندگی میآیا منفعت یا منافعی که بر اساس آن  .1

دهم، و هر عقیده و باوری که دارم، خواسته یا ناخواسته دانم که پشت هر کاری که انجام میآیا این موضوع را می .2

 استداللی قرار دارد؟

کنم صحیح عی دارم؟ آیا هرچه فکر میآیا اوالً نسبت به وجود آن استدالل، و ثانیاً درباره صحت یا عدم صحت آن اطال .3

 دانم؟است؟ آیا چرایی و دلیل صحت آن را می

ام؟ خانواده؟ مدرسه؟ جامعه و یا ...؟ آیا نسبت به انتخاب آنها اختیار خود را به های خود را از کجا آوردهمحتوای استدالل .4

ه و جاری است؟ آیا چون عُرف شده این کار را های گذشتام؟ چه بخشی از آن متأثر از بقایا و آثار فرهنگکار گرفته

 کنم؟ آیا چون عاقالنه است باید عُرف شود؟می

های متعدد خود را در مواجهه با مسائل و مشکالت تحلیل کرده، و به جواب و راهکار مناسبی دست توانم پرسشآیا می .5

 یابم؟

ث های عقلی، باعاعتنایی به گزارهات از سوی دیگر، و یا بیهای متقن و قوی از یک سو، و توجه به توجیهتوجهی به استداللبی

ایم فکر نکرده، و یا اصالً به آنها توجهی نداشته هایی که برگزیدهشود تا در کارها و گفتگوهای روزانه خود، نوعاً به استداللمی

 .د، آن را توهینی آشکار تلقی کنیممان را به ما گوشزدکنباشیم. حتی گاهی ممکن است اگر کسی استدالل کارها و رفتارهای

های آن در تفکّر، هم از نظر بیان حقایق در داشتن مندی از آیات قرآن و استفاده از گزارهازآنجا که قرآن زبان فطرت است، بهره

 .نمایدمحتوای استدالل، و هم از نظر چینش استدالل، ما را در مسیر تفکر یاری می

الت را هم به صورت مستقل، و هم در ارتباط با سایر آیات مورد بررسی قرار داد، به همین دلیل توان جمهای قرآن، میدر سوره

 ها، از جهتی دارای معنای یکسان، و از جهت دیگر دارای معانی متفاوتی هستند.جمالت مشترک در سوره



قرآن و روایات قرار دهیم، هر چند اساس این های خبری های خبری خود را، بر اساس ارتباط گزارهتوانیم ارتباط بین گزارهما می

 گردد.ارتباطات، به ارتباطات عقلی برمی

ها را نداشته باشد، با مدد و یاری آیات فایده ویژه و مهم این کار این است که در مواردی که ذهن ما توان کشف ارتباط بین گزاره

 د.تواند به فهم این ارتباطات برستر میو روایات، بهتر و سریع

ای احتیاج است، که بنا به نظر حکیم بوعلی سینا، این گزاره حد کنندههای حد واسط یا مرتبطها، به گزارهبرای ارتباط بین گزاره

 .کنندبیان می« انّه»ها را با شود. در زبان عربی این گزارهای است که به عنوان دلیل آورده میواسط، گزاره
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