




مقدمه 

بحث ضرورت 

هستی به قرآن رویکر 

هستی ساختار منظر از هستی به قرآن ویکرد 

آن قوانین و هستی بنیادی علوم منظر از هستی به قرآن رویکرد 

آن مختصات و پدیده  منظر از هستی به قرآن رویکرد 

هستی در تدبر و مطالعه برای انسان رویکرد انواع 

 

 

 مطالب مورد بحث



 تبیان کل شیء بودن قرآن 

نداشته ها، و داشته ها بین .کرد مشاهده علم و وضوح با را چیزی هر آن با می شود که نوری 

  .کرد مشاهده کامل تمایزی شیء آن بی نیازی های و نیازها ناتوانی ها، و توان ها

«ارائه برای واسطه ای و است الکتاب امّ به آن اتصال دلیل به قرآن بودن « شیء کل تبیان 

 .است اله و علیه اهلل صلی گرامی رسول به عالَم ملکوت و حقایق

آن در است یافته انتقال رسول به کالم این وسیله به عالم حقایق همه وقتی است طبیعی 

   .است شده بیان نیز رخدادها و پدیده ها جزیی ترین

  .نیست حقایق آن به مردم دسترسی معنای به اشیا، حقایق از کتاب برخورداری این البته          

 مقدمه



 آن از مندی بهره عدم دالیل و کتاب از مندی بهره

  اعظم پیامبر خاص پدیده ها به علم مرتبه و است مراتبی دارای الهی کتاب از بهره مندی 

   .اوست مکتب شاگردان و اله و علیه اهلل صلی

  از و نیافته ایم دست اله و علیه اهلل صلی رسول حضرت شاگردی توفیق تاکنون ما اگر 

 :باشد زیر دالیل از یکی به می تواند نداشته ایم، کافی بهره  قرآن بودن «شیء کل تبیان»

 مقدمه



۱ 

 . به چنین علمی به بهانه های مختلف و القائات گوناگون در ما به وجود نیامده است نیازی•

۲ 

 خارج شأن این قلمرو از را آن کاربردهای و اشیاء شناخت و دانسته هدایت را قرآن شأن•
 .دانسته ایم

۳ 

 از را مردم سایر و دانسته السالم علیهم معصومین ائمه به متعلق را قرآن بودن «شیء کل تبیان»•
 .دانسته ایم عاجز آن

۴ 

 آن از خاصی دستاورد ولی گماشته همت آنها کاربرد و اشیا شناخت برای قرآن مطالعه به•
 .نداشته ایم

۵ 

 سالم حجت حضرت ظهور با ان شاءاهلل و نشده ایم توفیقی چنین به موفق عالم کلی مصلحت به بنا•
 .می شود باز ما روی به علم این ظهور نسیم وزیدن یا و علیه اهلل



 شیء کل تبیان غایت و مسیر سیر،

می کند مشخص را آن غایت و مسیر و سیر خود می دهد داللت شیء کل تبیان حقیقت به که شریفه ای آیه.  

 

 

 

 

 نصیب اله و علیه اهلل صلی گرامی رسول جانب از کتاب توسط خداوند که است موهبتی آن بشارت و رحمت هدایت، تبیان،

 ماهیت و نیستند جدا هم از شده اشاره آیه این در که موهبت چهار این .است کرده تسلیم شده اند دین امر به که کسانی

 .است خورده گره هم به آنها

خداوند صورت این در .بی بهره اند آن از مسلمین غیر و دارد تعلق مسلمین به که هستند مفاهیمی مفهوم چهار این 

 زندگی را تمایز این شاهد و نمونه و باشد متمایز آنها غیر زندگی از مسلمان انسان های زندگی تا است کرده اراده

   .است داده قرار  اله و علیه اهلل صلی گرامی رسول

 

 ضرورت بحث  

 

هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ   کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهیداً عَلى  وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی

 (۸9سوره نحل، )لِلْمُسْلِمینَ   ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ
آوریم؛ و این کتاب  بر اینان گواه مى![ اى پیامبر اسالم]انگیزیم، و تو را  روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان بر آنان برمى[  یاد کن]و 

 . ست[ هاى خدا به فرمان]شدگان  اى براى تسلیم را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزى و هدایت و رحمت ومژده

 



 شیء کل تبیان از مندی بهره مرتبه کننده تعیین نیاز

تغییر علوم به رویکرد هم کتاب تدریجی نزول با اله و علیه اهلل صلی اکرم رسول یعنی آیه این شاهد اساس بر 

 می آورند وجود به علوم این که محصوالتی هم و می شود متفاوت پدیده ها و اشیا از استفاده نحوه هم و می کند

 میزان و نمی کند برخورد آنها دستاوردهای و علوم به حذفی نگاه با اسالم که است حالی در این .می یابد تحول

   .نمی کند تحمیل آنها به زمینه این در چیزی و می دهد قرار مسلمانان تالش به وابسته را علوم در پیشرفت

سوالی یا و کنند کوتاهی زمینه این در اگر و است مسلمانان سؤال و نیاز به وابسته شدت به علمی پیشرفت گویی 

 .نمی شود حاصل آنان برای نیز هستی به علم باشند نداشته نیازی و

و مسلمانان در که است نیازی است مؤثر شیء کل تبیان از بهره مندی در همه از بیشتر آنچه ترتیب بدین 

 این .می شود شکوفا شریعت و دین جانب از همه جانبه تمدنی ایجاد و قرآن به رجوع به نسبت مطیع خداجویان

 باشد، داشته است ممکن که سختی هایی وجود با تا داد جرأت خود به می توان آن با که است سرمایه ای نیاز

 برای بزرگی پیروزی را آن ناکامی صورت در و آورد دست به بشری تکنولوژی های و علوم همه از مؤثر ردپایی

  .کرد تلقی آیندگان

 ضرورت بحث  



از منظرهای متفاوتی  درمورد   قرآندر مطالعه و بررسی آیات و سوره ها در می یابیم که 

 .  صحبت کرده استو ابعاد آن  هستی

 ساختار و اجزای آننگاه به هستی از منظر 

 مطرح در آنقوانین و علوم بنیادی نگاه به هستی از منظر 

 پدیده هانگاه به هستی از منظر 

 رویکرد قرآن به هستی



، از جمله سور حوامیمصحبت می کنند، دسته ساختار هستی و اجزای آن سوره های بسیاری در مورد 

 . سوره هایی هستند که به تفصیل به بررسی ساختار هستی پرداخته اند

 مطالعه اجمالی پیرامون ساختار هستی: سوره زمر•

 مطالعه پیرامون هستی آفرین: سوره غافر•

 مطالعه پیرامون کتاب و رحمت عام و خاص الهی: سوره فصلت•

 پیرامون وحی، مالئکه و رسول در نظام هستی: سوره شوری•

 مطالعه پیرامون قرآن، عبودیت، صراط در نظام هستی: سوره زخرف•

 مطالعه پیرامون ساختار تقیر در نظام هستی: سوره دخان•

 مطالعه پیرامون ساختار انسان و آیات در نظام هستی: سوره مبارکه جاثیه•

 مطالعه پیرامون غایت ساختار هستی: سوره میارکه احقاف•

 رویکرد قرآن به هستی از منظر ساختار 



 رویکرد قرآن به هستی از منظر ساختار 



 رویکرد قرآن به هستی از منظر علوم بنیادی هستی و قوانین آن 

و علوم بنیادی مربوط به آن ( موجود)هایی که مربوط به هستی کلیدواژه با بررسی آیات و سوره ها، مهمترین 

 :است، شامل موارد زیر می باشد

 نیاز به اسم   حیثیتی از وجود متناسب با نیاز موجود؛ : اسماء-

 نیاز به قوانین   مقام ثبت و استقرار و جریان حق در هستی؛ : کتاب-

 نیاز به اثر های خاص موجود  در انتقال اثر از وجود و دریافت اثر از وجود؛ -ویژگی: کلمه-

 نیاز جریان اثر   ایجاد جریان تأثیر و تأثر از وجود در موجودات؛ : کالم-

 نیاز به جریان هدایتی جهت هدایت موجود در سیر کمالی خود برای دستیابی به وجود؛ : آیه-

 



 اسم

 کتاب

 کالم کلمه

 آیات

 رویکرد قرآن به هستی از منظر علوم بنیادی هستی و قوانین آن 

 دستگاه های 
 فکری

حیثیتی از وجود که متناسب 
 با نیاز موجود است

 کمالی سیر در موجود هدایت جهت
  وجود به دستیابی برای خود

 از تأثر و تأثیر جریان ایجاد
 موجودات در وجود

 جریان و استقرار و ثبت مقام
 هستی در حق

 انتقال در موجود خاص ویژگی
 وجود از اثر دریافت و وجود از اثر



 رویکرد قرآن به هستی از منظر منظر پدیده و مختصات آن

  تعیین گام های تدبر در پدیده ها 

تعیین ویژگی های مشترک پدیده ها 

تعیین ویژگی های اختصاصی پدیده ها 



 رویکرد قرآن به هستی از منظر منظر پدیده و مختصات آن

 و پدیده ها به علم چگونگی از کریم قرآن در خداوند آیا که اینست رویکرد این در بحث اصلی سؤال

 صورت به را خود نیازهای یافته تسلط آنها بر بتوانیم آن اساس بر تا است،  ساخته مطلع را ما آنها کاربرد

   کنیم؟ برآورده بهینه تری

تعیین کلمات مربوط به 
 پدیده ها و کاربرد آنها

  نیاز و سؤال به توجه با•
 کلیدی کلمات شده مطرح

 .می شود انتخاب قرآن از

بررسی آیات مرتبط با 
 پدیده ها

  بردارنده در که آیاتی به توجه با•
 پدیده ها به مربوط کلمات

  وسع قدر به آنها حقایق هستند،
   .می شود استخراج



 رویکرد قرآن به هستی از منظر منظر پدیده و مختصات آن

 حقایق مربوط به چگونگی بهره مندی انسان از پدیده ها

 حقایق مربوط به مختصات  پدیده ها در قرآن 

حقایق مربوط به تمایز انسان به عنوان پدیده ای خاص به 
 عنوان الگوی عملی رجوع به قرآن برای کشف حقایق



  .بالعکس و هستند او زندگی از جزیی ها پدیده و کند می زندگی ها پدیده با انسان•

  .دارند دوسویه تعاملی و اثرگذاشته او بر هم پدیده گذارد، می اثر پدیده بر او که همانطور بنابرانی•

 خود از سطحی به است پدیده نیز خود چون بالتبع بداند را ها پدیده عمومی های ویژگی انسان اگر•

   .یابد می دست شناسی

 آن تبع به و انسان هوشیاری آن دراثر که است اطراف اشیای دانستن هوشیار علم، دیگراین سوی از•

   .شود می تر فعال او تقوای

   .نماید می فراهم انسان برای را ملکوت فهم علم، این دیگر سوی از•

 با رابطه در که مجهوالتی بر توانیم می بهتر بشناسیم را مخلوقات بر حاکم وضعیت بتوانیم قدر هر•

   .کنیم غلبه داریم ها پدیده

 رویکرد قرآن به هستی از منظر منظر پدیده و مختصات آن



 موجودات نداشت وجود زمین اگر مثال .هستند پدیده ها دیگر برخی وجود زمینه ساز پدیده ها از برخی وجود•

    .نبودند نیز زمینی

 آمدن پدید اسباب از خاک مثال .هستند دیگر پدیده های آمدن وجود به برای الزم اسباب از  پدیده ها از برخی•

 .است انسان

 آن واسطه به زنده ای موجود هر که آب مانند .هستند مؤثر پدیده ها همه آمدن وجود به بر پدیده ها از برخی•

 .است شده خلق

 و نیستند هم وزن دیگر پدیده های بر تأثیرگذاری نظر از پدیده ها که است معلوم شد بیان که مواردی به توجه با•

 .باالترند رتبه ای در برخی به نسبت برخی

   .است هم روی بر آنها تأثر و تأثیر فهم و مخلوقات تأخر و تقدم دانستن به منوط فوق موارد از یك هر شناخت•

 شناخت که هستند دیگر مخلوقات از برخی آمدن وجود به زمینه ساز مخلوقات از برخی قرآن منطق اساس بر•

   .نماید بیشتر را ما شکرگزاری و استفاده قدرت و دهد ارتقا را مخلوقات به نسبت ما بینش می تواند آنها

 رویکرد قرآن به هستی از منظر منظر پدیده و مختصات آن



 :  تدبر در هستی به واسطه سه رویکرد اتفاق می افتد
 

 :  هستدر هستی از منظر شناخت حق و تدبر  -1

مطالعه پیرامون موجودیت موجود و مخلوق و تکوین او 

 رویکردی منجر به تحول در دیدگاه فلسفی انسان می شودچنین . 
 
 علمدر هستی از منظر تدبر  -2

مطالعه علم و چیستی آن و نحوه استقرارش در حوزه زندگی انسان 

 رویکردی منجر به تحول در دیدگاه علمی قرآنی می شودچنین . 
 

 هدایتدر هستی از منظر تدبر -3

مطالعه تکوین عالم از جهت یافتن مختصات خود در عالم هستی 

 رویکردی منجر به تحول در دیدگاه تکامل انسان می شودچنین . 
 

 انواع رویکرد انسان برای مطالعه و تدبر در هستی

 حق

 علم هدایت



 اخوت احمدرضا هستی، در تدبر های گام تعیین قرآن، در ها پدیده در تدبر شناسی روش -۱

 اخوت احمدرضا اسماء، در تدبر هستی، در تدبر  -۲

 اخوت احمدرضا کتاب، در تدبر هستی، در تدبر -۳

 اخوت احمدرضا کلمه، در تدبر هستی، در تدبر -۴

 اخوت احمدرضا کالم، در تدبر هستی، در تدبر -۵

 اخوت احمدرضا آیات، در تدبر هستی، در تدبر -6

 اخوت احمدضا هستی، ساختار با آشنایی -7

 فهرست منابع



 مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السالم

 شعبه مدرسه اسماءالحسنی

 

 99تابستان 




