بسم ال ا الرح ا الرم ا ارح ل لل ا ب ررح ا ن م له نل
مارح و آل مارح

سلسله نشستهای روششناسی دوره اول
تاریخدانی و گذشتهخوانی

تقویت شیوه برداشت و شیوه ارائه و شیوه عمل و اقامه
حقایق ثابت

رخدادهای آینده

رخدادهای گذشته
پدیدهها

شیوه تفکر

تاریخی که قرآن به آن
دعوت میکند

پیشبینی آینده

شیوه مطالعه تاریخ
تحلیل گذشته خود

جواب به سؤالت در مورد
آینده

مبنای
نظری
اولی

هر قدر انسان به گذشته  ...بیشتر واقف شود توان تسلط بر
آینده  ...او نیز بیشتر میشود.

انگیزه
پژوهش

سرنوشت هر انسانی به گذشته او گره خورده است و اگر
نسبت این گذشته بیاطلا یا کک اطلا در تعیین مقدرات
بعدی خود دچار اختلل میشود.

مطالبی که خداوند در قرآن از گذشته مطرح میکند به صورت
حکیمانهای انتخاب شدهاند و به طور واضح معلوم است که
خداوند از هر حکایت و جریانی مقصد خاصی را دنبال میکند.
خدا از پارههای وجود انسان سخن میگوید.
اینها ذخیرهها انسان و انسان وارث آنها میباشد.
ارث خود را شناسایی کنیک.
گویی توانهای انسان چه در ساحت فردی و چه اجتماعی و
چه تمدنسازی در گذشته اظهار شده و هر انسانی لزم است
دریابد و آن را در خود و در جامعه بازآفرینی کند = .صلوات
حکومت انبیا مستقر شود باید به آنچه دستاوردهای انبیا بوده
واقف شویک و بدانیک چه چیز را بنا هست مستقر کنیک.
بدانیک آنچه خداوند از آینده انسان میخواهد در گذشته او
حجتش را تمام کرده است.
سؤال
پژوهش

راهبرد
اصلی

موضوا
هکاندیشی

چگونه به گذشته به دید ساخت مدیرانه و مدبرانه آینده نگاه
کنیک؟
نگاه به گذشته ما برای این منظور باید چه ویژگیها و
مؤلفههایی داشته باشد؟

مطالعه آیات نورانی = مطالعه کل قرآن
استخراج آیات مربوط به گذشته
دستهبندی آیات = دستهبندیهای متعدد
استخراج دیدگاه کلی قرآن در باره گذشته
استخراج دللتهای قرآن به متدبر در تدبر در گذشته
دستیابی به ساختار روشی برای مطالعه گذشته
ساخت روش مطالعه گذشته برای احیای میراث گذشته و
قدردانی و شکرگزاری واقعی
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روش تدبر در گذشته در قرآن

بیان رخدادهای گذشته

رابطه گذشته اکنون و آینده

بیان رخدادهای گذشته به شیوه دیگر

گذشته به اعتبار اینکه گذر
کرده

گذشته به اعتبار اینکه
شروا

گذشته به اعتبار اینکه
قانون

مثل

قصص

بینه

ذکر

شخصیتمحوری

واقعه محوری

سنتمحوری

روش توجه و استخراج
گزاره از حوادث
گذشتهای که در قرآن
از آن یاد کرده است.

نوا نگرش

عناصر تاریخ

شخصیتها

رخدادهای خاص

رخدادهای عبرتآموز

سنتها

نتایج و پیامدها

آیه

مَثل

بیناتی

رخدادها

نگاهآیهای

نگاه مَثَلی

نگاه بیناتی

نگاه ذکری

خدابینی و ملقات با خدا

وظیفهشناسی و ارتقای مقام

برهانداری و ارائه هدایت

حکمت
تاریخدانی و
گذشتهپژوهی

سیر نتایج یا پیامدها

خداداری و اتصال دائک با خدا

شیوه
تاریخدانی و
گذشتهپژوهی

سنتها

محتوای
تاریخدانی و
گذشتهپژوهی

شخصیتها

علک و معرفت

رز و نعمت

هدایت

ذکری

دستگاه فکری موهبت حف دستاوردهای گذشته

نتیجهمحوری

توجه به مفهوم ماضی در
قرآن
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روش شناخت شخصیتهای الهی بیان شده در قرآن

روش توجه و استخراج
گزاره از حوادث
گذشتهای که در قرآن
از آن یاد کرده است.

نوا نگرش

عناصر تاریخ

شخصیتها

رخدادهای خاص

رخدادهای عبرتآموز

سنتها

نتایج و پیامدها

آیه

مَثل

شخصیتها ایدهآل

رخداد آفرینیهای خاص
برای هدایت

رخداد آفرینیهای بر مدار

سنتها

هر یک از عناصر تاریخی که در قرآن ذکر شده به
جنبهای از ساختار تمدنی اشاره میکند و آن را تبیین
میکند.

نتایج و منافع

از این استخراج به شیوه پرداختن قرآن به هر یک از
عناصر تاریخی دست پیدا میکنیک.

شاکله تمدن
تشخص مدنیت و ساختار

حق

حق

حقایق

حقایق

احکام به تفصیل

وسائط

اثبات آیه

احکام به تفصیل

آیه

مثل

بیناتی

ذکری

آیه = رویت حق حاصل میَود

زندگی انسان

مَثل = جاری کردن جلوه ربوبی
در همه زندگی

ساختار حقایق

بیناتی

عناصر تمدنساز

زندگی انسان

زندگی ناس
ساختار وجودی انسان و
ناس

محل ملقات با خدا

مراجعه الگو برای تشخیص حکک

مثل

ذکر

رکنهای ساختار
حقایقی که توسط
شخصیتهای نمایان
میشود.

توجه به دائمی به خدا

آیه

با همدیگر ساختار
اتصال به حق را فراهک
میکنند.

بیناتی
دللت ویژه و خاص برای توجه به ملقات با خدا

سنتها

شخصیتهای الهی
رخدادها

سیر نتایج یا پیامدها

نگاهآیهای

نگاه مَثَلی

نگاه بیناتی

نگاه ذکری

خدابینی و ملقات با خدا

وظیفهشناسی و ارتقای مقام

برهانداری و ارائه هدایت

خداداری و اتصال دائک با خدا

شخصیت الهی سبب
می شود تا حقایقی از
توحید برای انسان
آشکار شود .زیرا او به
گونهای خاص با خدا
گفتگو کرده است .پس
به سبب این شخصیت
می تواند خدا را همان
گونه بخواند.

شخصیت الهی سبب
می شود تا مقام انسان از
زاویهای بیشتر شناخته
شود و استعدادهای
نهفتهای از او آشکار
شود .پس به سبب این
شخصیت میتوان
استعدادهایی را شناخت
و شکوفا کرد.

شخصیت الهی سبب
می شود تا راه و مقصد
هدایت از منظری خاص
تبیین شود و به تبع آن
گمراهی نیز مشخصتر
شود .پس به سبب این
شخصیت میتوان با
وضوح بیشتری به
حقایق دین و شریعت
واقف شد.

شخصیت الهی سبب
می شود تا جنبههای
خاص از تقوا ،ایمان و
دلدادگی به خدا برای
انسان هویدا شود .پس
به این سبب میتوان
جلوههایی از ادب
عبودیت را شناخت و آن
را سرمشق خود کرد.

الگوی توحید و
آموزش خدایابی و
خداخواهی

الگوی انسانشناسی
و آموزش خودشناسی
و شکوفایی

الگوی دین و
شریعتشناسی و
آموزش دینباوری و
دینداری

الگوی عبودیت و
آموزش تقوا و ایمان
و ذکر الهی

اتصال به حق

استخراج فرهنگ قرآن
در باره هر یک از موارد
فو

ذکری

هر یک وقایع یکی یا
چند از محورهای فو
تأکید شده است
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روش شناخت شخصیتهای بیان شده در قرآن

شخصیتهای غیر الهی

شخصیتهای الهی

شخصیتهای الهی

شهود/
حضور

ذکر= توجه

انگیزه مطالعه

حد بزرگی و کمالبینی
ارتقا پیدا میکند

داراییهای بیرونی
انسان

جزء وجود ما هستند

ذکر
حجتهای زندگی
فطرت
ورود در
جایگاههای
مختلف

داراییهای درونی

وجه فطری بودن
زنده روح توحید

شخصیتهای الهی

احکام و قواعدی که از بیرون شما را
ضابطهمند میکند .شریعت

کمال

عناصر تاریخ
شخصیتها

رخدادها

انسان حسی دوست دارد که با رویت حسی معجزه را ببیند
تا باور کند .در حالی که خداوند با انسان حسی کاری ندارد
و او را اساسا قبول ندارد.

ارائه کننده فعل خدا

جریان حقایق در خلل
رخدادها که به نجات یا
هلکت منجر میشود.
جریان
ولیت خدا

معجزه مربوط به زمان خاص نیست.

هر قدر زمان گذشته است رخدادهای
ماندگار بعد به رخدادهای ماندگار اضافه
شده است و ثقل اتمام حجت را برای
بعدیها زیادتر کرده است.

آیه

عبرت گرفتن همراه با
نشان دادن احکام الهی

انتظار اتمام حجت است.

رخدادهای ماندگار تکرارپذیر نیستند.

جریان حقایق در خلل
رخدادها که به نجات یا
هلکت میشود.

آثار عملی گذشته
تحول و ارتقا
حاکمیت توحید
امت واحده توحیدی

عبرت گرفتن همراه با
نشان دادن احکام الهی

هر معجزهای در قرآن بیان شده به فعلی
از افعال خدا دللت میدهد و انسان را
بدون پرده با آن فعل مواجه میکند.
سنتها

شخصیتهای الهی

رخدادها

سیر نتایج یا پیامدها

نگاهآیهای

نگاه مَثَلی

نگاه بیناتی

نگاه ذکری

قرآن خود بزرگترین معجزه است که توان
عینیت بخشی به همه معجزههای
گذشتگان را برای فردی که طالب است
دارد.

رخدادهای ماندگار و خاص

نمایانکننده فعل خداوند

تعمیک فعل خداوند در بقیه رخدادها

اعتماد و اطمینان به خداوند

خضوا و انقیاد در برابر اوامر الهی

رخدادهای خاص سبب
می شود تا نظرها و
باورها نسبت به فعل
خداوند اصلح شده،
فرد او راخدایی بداند
که در هر وصفی احد و
صمد است و جریان
فی او از هر شایبه
والدیت و ولدیت و
کفویت منزه است.

رخدادهای خاص سبب
می شود تا نظرها و
باورها را نسبت به فعل
خدا در پدیدارکردن
همه رخدادها متوجه
کند و هی رخدادی را
بدون وابستگی تام به
اراده خداوند نداند.
پس عظمت را تنها
مخصوص رخدادهای
خاص نداند.

رخدادهای خاص سبب
می شوند تا بیننده را به
علک و قدرت خداوند
که محیط بر همه چیز
است متوجه کند و از
رهگذر این توجه ،قلب
او را به ایمان خداوند
مزین کرده و از
اضطراب و التهابهای
حاصل از فقدانهای
دنیا به سکونت
برساند.

رخدادهای خاص سبب
می شود تا در فرد
حضور خداوند در همه
جا را یادآوری کند و او
را به داشتن تقوایی
بیشتر دعوت کرده و
توجه او را خداوند
خاص تر کند تا در او
تواضع و خضوعی در
پذیرش اوامر او ایجاد
شود.

جلوهای از فعل
خداوند که وقوا آن
نیاز به هی سببی
ندارد.

شناخت فعل
خداوند که در همه
چیز و همه جا
هست و به هی
سببی وابسته
نیست

شکوفا ساختن
ایمان در قلب به
واسطه ر یت فعل
خدا و هدایت قلب
به ذکر خداوند

بال بردن انگیزه
تسلیک و
فرمانبرداری از
اوامر خداوند به
واسطه تقوا

آثار عملی گذشته
تحول و ارتقا
حاکمیت توحید
امت واحده توحیدی

مَثل

جریان ولیت خدا

آشکار کننده ربوبیت خدا

رخدادهای عبرتآموز

بیناتی

سبب اتصال انسان به خدا

ارائه کننده فعل خدا

سنتها

نتایج و پیامدها

ذکری

رخدادهای خاص

انسانها به یکباره خود را مواج به فعل
خدا بدون پرده میبینند.

نوا نگرش

