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چکیده
تدبر دستوری همگانی است که انجام آن در قرآن برای عموم میسالر دانسته شاده اسات؛ صااحبنظران
علوم قرآنی در پی سادهترین راه برای آموزش تدبر در قرآن باه عماوم ماردم روشهاائی را باه دسات
دادهاند .ازجمله روشهای ارائه شده ،شیوة سوره-واژهممور است .شیوهای کاه بارای تادبر در قارآن،
تکیه مم بر واژه و یا بر یک ساوره خااص نداشاته؛ بلکاه بهصاورت تلفیقای باه کلماات و ساورهها
میپردازد .این مقاله باه شایوة کتابناناهای و باا روش توصایفی -تملیلای باه نقاد شایوة تادبر ساوره -
واژهممور قرآن کریم و کارکردهای پرداختهاست .در شیوة سوره – واژه ممور ،تدبر احاّه بر غرض
نزول کلمات ،آیات و سوَر معنا شده که شرط تمقق آن ّهاارت باوده و ننساتین اام در آن ،تفکار
است .تدبر در این شیوه ،از سطوح منتلفی برخوردار میباشد که با رسم نمودارهایی همراه است .ایان
شیوه ضمن بهرهمندی از امتیازات ،مورد نقد مبنائی و روشای اسات؛ تادبر ،احاّاه و دساتیابی باه کناه
مطلب نیست بلکه دقت و تکملی عمیق است که همراه با توجه قلبی باشد .ثانیاً تفکر ،سطمی متفاوت از
تدبر بوده و نباید مرحلهای از آن دانست .ثالثاً هدف تدبر ،عمومی کاردن فهام قارآن اسات لاذا تعیاین
سطوح منتلف در استفاده از ایان شایوه و رسام نمودارهاای پیچیاده کاه نیازمناد کساب مهارتهاای
(نويسندۀ مسئول) E-mail: alinejad@atu.ac.ir



۱7۴

بررسی و نقد شیوۀ تدبّر «سوره  -واژه محور» قرآن کریم /روح الل محمدعلی نژاد عمران و ...

فراوانی است برای عموم میسالر نبوده و به تفسیر نزدیکتر است .رابعاً آنچه در شیوه مورد بمث به تدبر
کلمهای یاد میشود ،نوآوری خاصی نشده است جز اینکه نمودارهای پیچیده به آن اضافه شده که فرد
را دچار سر ردانی میکند.

واژگان کلیدی :تدبر ،برداشت ،واژهمحور ،سورهمحور ،فهم قرآن.
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بیان مسأله
امااروزه ممقق این ح اوزة فهاام قاارآن معتقدنااد ،باارای درک بهتاار آموزههااای ق ارآن،
عبرتپذیری و درنتیجه رسیدن به هدایت ،نیاز به تدبر در آیاات قاارآن اساات .چیازی کااه
خود قرآن نیز به آن اشاره داشتهاست و فرمود

دبَّرُواْ َایَاتِالال ِه وَ
﴿کِتَابٌ أَنزَلْنَا ُه إِلَیََْ مُبَالالارَكٌ للیَالال َّ

لِیَتَ َذکَّرَ أُوْلُالالواْ الْأَلْبَالالابِ﴾ صن[ )۲9ایاان[ کتااابى مباارک اسات کااه آن را بهسااوى تااو نااازل
کردهایم تا در[باره] آیات آن بیندیشند و خردمندان پند یرند) .این آیه شاارط اسااتفاده از
برکات قرآنی را تدبر میداند و بیان میدارد که قرآن ،برکات و خیرات فراوانای را بارای
همة اقشار مردم به دنبال دارد و میکوشد مسیر درست زند ی کردن را به انسان بیاموزد و
وی را از پرتگاه ضعلت و ناکامی نجات دهد؛ البته شرط بهرهمندی از آموزههای قرآنای،
تدبر در آن است .تدبر یعنی توجه به عاقبت چیزی و هدف از تدبر در قاارآن ،رسایدن بااه
غرض حقیقی آیات قرآن کریم است .به تعبیر دیگر ،میتوان فت تدبر در قاارآن؛ یعنای
انسان غرض اصلی کعم الهی را متناسب با ظرفیت و توان خود بفهمد .برای رسیدن به این
امر ،نیاز به پیروی از قواعد ،مبانی و روشهای خاصی است که با به کار بردن آنها ،نتیجة
بهتری حاصل می ردد .برای ورود به تدبر ،مقدماتی الزم است که یکی از آنها «انس بااا
قرآن» و دیگری «ّهارت» است.
بمث تدبر از دیرباز موردتوجه قرآنپژوهان مسلمان بوده و باارای بررسای مفهااوم آن،
تمقیقات زیادی انجام دادهاند و کموبیش بااه نتااایجی رسایدهاند .در دورة معاصاار بعااد از
انقعب اسعمی) در ایران مؤسسههایی وجود آمد که به عموم مردم تدبر در قرآن آموزش
میدادند تا برای درک بهتر تدبر و استقبال بیشتر مردم به قرآن ،قواعد ،مبانی و روشهایی
وضع کنند و در چارچوب آن قوانین حرکت کنند تا از قرآن مهجوریتزدایی شود .البتااه
میتوان هدف عمدة مؤسسان این شیوهها را ،تااعش جهات ارجاااع دادن مااردم امااروزه بااه
قرآن و آشنایی آنها با آموزههای قرآنی دانست .باارای ایان کااار ابتاادا سااعی کردهانااد تااا
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مفهومی از تدبر را ارائه دهنااد و در ادامااه روش تاادبر در قاارآن را بااه همااه بیاموزنااد تااا بااا
استفاده از آن جامعه سمتوسوی قرآنی بگیرد.
چارچوب تدبر تنها در حوزة آیات قرآن صورت میپذیرد که میتوان فاات تعبیاری
از فهم قرآن به قرآن است .هدف شیوههای تدبری این اساات کااه جامعااة انسااانی را کااه از
قرآن فاصله رفته ،به این کعم عظیم نزدیک کند و پیوند نا سستنی بین قرآن و انسان بااه
وجود آید .باید دید این شیوهها تا چه حدی موفق عمل کردهاند.
با نگاهی در آثار دانشمندان در حوزة فهام و تاادبر در قاارآن ،میتااوان بااه توجااه ویاژة
ممققان مسلمان به این بمث بهویژه در عصر حاضر پی برد .بیشتر این پژوهشااگران دربااارة
واکاوی مفهوم تدبر و تدبر در قرآن تکلیفاااتی داشااته و جدیاداً برخای باار آن شاادند تااا بااا
آموزش صمیح روش تدبر در قرآن به عموم مردم ،قرآن را از مهجوریت خارر سااازند و
جامعه را با آن مکنوس ردانند؛ این مقالااه باار آن اساات تااا بااه سااوال «شایوة تاادبر سااوره-
واژهممور دارای چه مزایا و نواقصی است؟» ،به روش توصیفی و تملیلی پاسخ وید.

 .۱مفهومشناسی تدبر
واژة تدبر ،باب «تفعل» و از ریشة د ب ر) رفته شااده اساات .لغتشناسااان بارای ایان
واژه دبر) معانی متفاوتی را ارائه دادهاند :مفردات در توضیح «دبر الشئ» ،واژة دبر) را بااه
معنای پشت میداند که در مقابل قباال) یعنای جلااو میآیاد و ایان دو ،کنایاه از دو عضااو
منصوص بدن انسان است ر.ک؛ راغب اصفهانی .)463 :1394 ،همین معنا را دانشاامندان
دیگری نیز بیان کردهاند ر.ک؛ جوهری140۷ ،ا ،ر653 :۲؛ زبیدی ،بیتا ،ر )۲5۲ :11و
«تدبر» نزد اهاال لغاات ،هاام بااه معنای نگاااه کااردن در عاقباات امااور و تکماال در آن ر.ک؛
ّریمی1386 ،ا ،ر )۲98 :3و هم به معنای تفکر بیاان شاادهاساات ر.ک؛ زبیادی ،بیتااا،
ر ،11ص۲56؛ ابن منظور1414 ،ا ،ر۲۷3 :4؛ ّریمی ،1386 ،ر« .)۲99 :3تدبیر» نیز که
از همین ریشه رفتهشده است ،معنایی شبیه به تدبر دارد؛ یعنی در عاقبت کاری اندیشایدن
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ر.ک؛ راغااب اصاافهانی464 :1394 ،؛ فیروزآبااادی14۲6 ،ا ،ر390 :1؛ زبیاادی ،بیتااا،
ر.)۲56 :11
با توجه به تعاریفی که اهل لغت از تدبر ارائه کردهاند ،معنای این کلمااه ،در دو معنااای
پشت و عاقبت کار بهکاررفته است و عدهای دیگر هم تدبر را هممعنا بااا تفکاار دانسااتهاند؛
اما باید توجه داشت که این دو واژه با یکدیگر تفاوت دارند؛ چراکه تفکاار یعنای بررسای
علل و خصوصیات یک امر ،اما تدبر بررسی عواقااب و نتااایب آن اساات ر.ک؛ عسااکری،
141۲ا1۲1 :؛ ّریمی ،1386 ،ر )۲99 :3مفسران نیز تفاوت تفکر و تدبر را این ونه بیان
کردهاند ر.ک؛ مکارم شیرازی ،13۷1 ،ر۲8 :4؛ ّوسی ،بیتا ،ر.)۲۷1 :3
بنابر نظر لغتشناسان ،میتوان فت که تدبر یعنی نتیجة کار که پس از بررسی علاال و
عواقب یک کار به دست میآید و این کلمه معنای نزدیکی با واژة تفکاار دارد رچااه در
یک معنا به کار نمیروند.
غالب مفسران از شیعه و اهل سنت ،معنایی کااه از تاادبر ارائااه کردهانااد ،همااان معنااایی
است که اهل لغت بیان داشتهاند؛ البته برای تدبر در قرآن ،معانی متفاوتی را ذکر کردهانااد
که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد .ععوه بر کسانی که می ویند تاادبر بااه معنااای نظاار
در سرانجام کارها است ر.ک؛ فنر رازی14۲0 ،ا ،ر15 :10؛ ّوسی ،بیتااا ،ر،)۲۷1 :3
روهی دیگر دقت و تکمل را در آن قید میکنند؛ باادین معنای کااه تاادبر یعنای در کاااری
درن و در انجام آن نگریستن که نتیجاة آن چااه خواهااد شااد ر.ک؛ زمنشااری،1389 ،
ر664 :1؛ ّبرسی ،بیتا ،ر )۲59 :5و روهی تدبر را بررسای چیازی پااس از چیاز دیگاار
میدانند ّباّبائی ،13۷4 ،ر۲6 :5؛ جوادی آملی ،1393 ،ر .)6۲۲ :19برخی نیز بررسای
نتایب بهدستآمده از یک کار و بررسی پشت و روی آن را تدبر میدانند کاه تفاااوتش بااا
تفکر در بررسی دالیل و عواقب کار است؛ تفکر بررسی دالیل کار و تدبر بررسی نتایب و
عواقب کار را ویند ر.ک؛ مکارم شیرازی ،13۷1 ،ر .)۲8 :4بااا توجااه بااه تعاااریفی کااه
مفسران از تدبر داشتند ،چهار معنی از تدبر به دست آمد کااه عبارتنااد از :نظاار در ساارانجام
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کارهااا ،دقاات و تکماال در کارهااا ،بررساای چی ازی پااس از چیااز دیگاار و بررساای نتااایب
بهدستآمده از یک کار.
دبَّرُونَ
برخی از مفسران در معنای تدبر در قرآن ،ذیل آیة  8۲سورة مبارکة نساء ﴿أَفَلَا یَتَالال َ
د غَیْرِ اللَّ ِه لَوَجَدُوا فِی ِه اخْتِلَافًا کَثِیرًا﴾
الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْ ِ

آیا در [معااانى] قاارآن نمیاندیشااند

ا ر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختعف بسیارى مییافتند) ساانن رانااده و سااعی باار
آن دارند که از این آیه ،قابلفهم بودن قرآن بارای عمااوم مااردم را برداشاات کننااد کااه در
ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
مفهوم تدبر در قرآن نزد مفسران معنایی متناسب با معنای لغوی تدبر دارد؛ با نگاهی بااه
تفسیر «المیزان» ،معنای تدبر در قرآن ،یعنی تکمل در یک آیه بعد از آیاهای دیگاار اساات و
این تکمل باید در یکایک آیات قرآن صورت پااذیرد تااا فهاام قاارآن حاصاال شااود ر.ک؛
ّباّبائی ،13۷4 ،ر .)۲6 :5در معنایی دیگر ،تادبر یعنای درنا

کااردن در معااانی آیاات

قرآن و با بینش عمیق در معانی آن نگریسااتن ر.ک؛ زمنشااری ،1389 ،ر .)664 :1تکماال
در آیات باید با بصیرت نیز همراه باشد تااا نتیجااة کااار بااه حااد شایسااتة خااود ممقااق شااود
ر.ک؛ فی کاشانی1415 ،ا ،ر )4۷4 :1این را نیز باید توجه داشت که دقت و درنگای
که صورت میپذیرد ،باید با در نظر رفتن همة آیات قرآن باشد؛ یعنی هر آیه در پی آیة
دیگر مورد مداقه قرار یرد ر.ک؛ جوادی آملی ،1393 ،ر .)6۲۲ :19هاار کااس بایاد در
حد توان خود در قرآن تدبر کند و فهم موردنیاز خااود را از آن بااه دساات بیااورد؛ چراکااه
قرآن برای همه قابلدرک و فهم است که ا ر این ونه نبود ،دسااتور بااه تاادبر در آن داده
نمیشد ر.ک؛ مکارم شیرازی ،13۷1 ،ر .)۲8 :4این درن و تکمل منمصر در عواقااب و
پشت کارها نیست ،بلکه بعدازآن دربارة هر تکملی استفاده میشود؛ خواه تکمل در حقیقاات
و اجزای چیزی باشد یا تکماال در سااوابق و اساباب و  ...ر.ک؛ آلوسای ،1415 ،ر.)90 :3
بنابراین باید بهّور همهجانبه و از همة جهات در قرآن اندیشه کاارد تااا بااه فهاام درسااتی از
معانی آن دست یافت ر.ک؛ مممدعلینژاد عمران ،روحاهلل1394 ،ش.)149 :
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با توجه به مطالب بیان شده ،ازنظر مفسران نیز تدبر در قرآن یعنی بررسای آیاات یکای
پس از دیگری بهّوریکه همة آیات قرآن را در بر یرد تا به فهم قرآن دستیافت .تاادبر
در نگاه مفسران برای همة مردم هر یک در سطح خاص خود قابلفهم است و هر کسی بااا
توجه به دانش خود میتواند در قرآن تدبر کنااد و از آن بهااره بباارد .تاادبر بااه عنااوان یاک
دستور قرآنی و همگانی از همان ابتدای عصر اسعم مورد توجه مفسران قارار داشااتهاساات.
رچه در معنای اصطعحی آن سنن استواری بیان نشده ،امااا در معنااا و مفهااوم لغااوی آن
نظرات فراوانی مطرح شده است که بیش از پانزده معنا را در برمی یرد ،تفاسیر بااه ترتیاب
از قرن اول تا عصر حاضر موردبررسای قرار رفتااه و نتااایب بهدسااتآمده در جاادول ذیال
میآید:

نوع بررسی

بررسی و وارسی
ژرفنگری
ارتباط آیات
غور
پشت سر هم فهمیدن
نظر به دیدة دل
توجه به بعغت
تکمل
تفهم
تبصر
مکاشفه
فکر و نظر
توجه به عاقبت امور
تفکر
توجه
استماع

1

قرن اول

- - - - - - - - - - - - - - - -

۲

قرن دوم

- - - - - - - - - - - - - - - 1

3

قرن سوم

- - - - - - - - - - - - - - - -

4

قرن چهارم

- - - - - - - - - - - - 1 3 6 -

5

قرن پنجم

- 1 - - - - - - - - - - 3 ۲ 1 -

معنی

قرن)

ردیف
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۱۸۰

6

قرن ششم

- - - - - - - - - - 1 1 ۷ 1 - -

۷

قرن هفتم

- - - - - - - - - - - - 6 1 - -

8

قرن هشتم

- - - - - - - ۲ 1 - - - 1 ۲ - -

9

قرن نهم

- - - - - - - ۲ - - - - ۲ - - -

10

قرن دهم

- - - - - - - 5 - - - - - - - -

11

قرن یازدهم

- - - - - - - 3 - - - - - - - -

1۲

قرن دوازدهم - - - - - - - 5 - 1 - - - - - -

13

قرن سیزدهم - - - - - - 1 4 - 1 - - - 1 - -

14

قرن چهاردهم - - - - - 1 - 5 - - - - 6 3 - -

15

قرن پانزدهم 1 - 1 1 1 - - 11 1 - - - 5 4 - -

 .۲بررسی شیوۀ سوره-واژهمحور
شیوة سوره-واژهممور ،شیوهای است که برای تدبر در قرآن ،تکیه مم بر واژه و یاا
بر یک سوره خاصی نمیکند؛ بلکه بهصورت تلفیقی کار میکند؛ یعنی اهی به تاادبر در
کلمات میپردازد ،اهی هم تدبر در سورهها را مدنظر خااود قاارار مایدهااد و اااهی هاام
تدبر قرآن به قرآن .برای این کار ترتیب خاصی نیست؛ یعنی نیازی نیسات کااه فاارد متاادبر
لزوما ابتدا تدبر کلمهای را فرا یرد ،بعد سراغ تدبر سااورهای باارود و یاا بلعکااس؛ بلکااه بااا
توجه به مناّب و یا موضوع بمث و تمقیق ،روش آنها مشنص می ردد که آیاا تاادبر
کلمهای داشته باشند یا سورهای و یا قرآن به قرآن.
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توجه به عاقبت در این شیوه از اهمیات ویاژهای برخااوردار اساات کااه دارای مراتااب و
مراحلی اسات .ایان مراحاال عبارتنااد از :عاقبااتاندیشای ،عاقبااتساانجی ،عاقبااتشناسای،
عاقبتنگری و عاقبت رایی ر.ک؛ اخوت ،139۲ ،ر .)۷۲ :1این مراحاال در شااکل ذیال
نمایش داده میشوند:

مراحل توجه به عاقبت
مراد از بررسی در عاقبت کاری یا چیزی ،سنن از یکی از موارد زیر است:
«الف .دلیل و غرض وقوع آن کار که به واسطة آن دلیل ،آن کار واقع میشود.
ب .سمت و جهت وقوع کار ممکن است به سمت موفقیت یا ناکامی باشد.
ر .عکسالعملی که در اثر بروز آن کار به وقوع میپیوندد.
د .آثار و نتایب مثبتی که در اثر آن کار به وجود میآید.
ه .تبعات و نتایب منفی که در اثر آن کار پدیدار میشود.
و .»... .هر یک از مااوارد فااوا را مایتااوان در یاک موضااوع بمااث کاارد کااه در ایان
شرای  ،تدبر در هر موضوع ،توجه به عاقبت آن موضوع است همااان) .درواقااع هاادف از
ّی همه این مراحل ،برای دستیابی به نتیجهای است ،که هر فرد بتواند با تاادبر در قاارآن،
به سمت آن هدایت شده و فردی قرآنی ردد.

۱۸2
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 .۱-۲تعریف تدبّر از نگاه این شیوه
برای شناخت بهتر این شیوه ،ضروری است تا به تعریف تدبر از نگاه این شیوه پرداخته
شود .تدبر در این شیوه که به عنوان یکی از نعمتهای ارزندة الهی و هدیهشااده بااه انسااان
شناخته میشود ،به معنای توجه به عاقباات چیازی اساات؛ چراکااه بااا ایان عماال هاار فااردی
میتواند عاقبت و انجام هر کاری را مااورد بررسای قاارار دهااد و در آن بااه تفکاار بپااردازد.
انسان با تدبر است که میتواند غایت و هاادف پدیدارشاادن هاار چیازی را بررسای کنااد و
ارتباط آن را با غایت خود بسنجد اخااوت ،139۲ ،ر ،1صااص .)۷۲-۷1هاار پدیادهای در
این جهان که آفریده شده است ،با غرض و هدایت انسااان در ارتباااط اساات و آن را باارای
رسیدن به هدفش یاری میرساند .تدبر میتواند ارتباط آن پدیده را با انسان کشف کند.
هر موضوعی یک هدف و غایتی دارد .توجاه بااه عاقباات هاار موضاوعی ،تاادبر در آن
موضوع اساات« .در تاادبر در قاارآن ،موضااوع تاادبر ،همااان موضااوعات کلمااات ،آیاات و
سورههای قرآن است» همان)1۷3 :؛ بنابراین در یک تعریف میتوان فت تدبر در قرآن
یعنی توجه به عاقبت کلمات ،آیات و سورههای قرآن .باید توجه داشت کااه قاارآن کااریم
که به عنوان یک موضوع برای تدبر است ،دارای ویژ یهایی است کااه بااا نداشااتن آنهااا
تدبر در قرآن غیر ممکن میشود .این ویژ یها عبارتند از:
الف .ساختار قاارآن کااه از کلمااات ،جمااعت ،آیاات ،عبااارتهااا و سااورههااا تشااکیل
شدهاست.
ب .شرای زمانی و مکانی و عناصر نزول آیات  .3نوع جهانبینی برخاسته از قاارآن .4
غرض.
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ویژ یهای قرآن جهت امکان تدبر
با توجه به مطالب بیان شده ،میتوان فت تدبر در قرآن یعنی هر فاارد هاار کاااری کااه
بنواهد سرانجامی مثمر ثمر داشته باشد ،باید مبنا و اساس کارش استوار باشد و اصااول آن
ثابت بماند.

 .۱-۱-۲مبانی و اصول
شیوة سوره-واژه ممور نیز دارای اصول و مبانی است که براساس آن به آموزش تاادبر
همت می مارد .تدبر یعنی توجه به عاقبت چیزی و تدبر در قرآن یعنی احاّااه باار غاارض
نزول قرآن .برای این که به غرض نزول قرآن دست یافت ،باید قرآن قابل فهم باشد .آنچه
که مسلم است ،قرآن کعم خدا و از جانب او بر قلب واالترین انسان یعنی حضرت مممد
ص) به صورت تمام و کمال و بی هیچ کم و کاستی نااازل شاادهاساات .خداونااد قاارآن را
برای هدایت بشر فرو فرستاده و الزمة هدایت یافتن انسان توس قرآن ،قابل فهم بااودن آن
است .برخی از اصول مهمی که در رجوع به قرآن ضروری اساات و از روایاات بااه دسات
میآیند ،عبارتند از:
الف .قرآن به عنوان مهمترین رافع نیاز انسان ،عطایی منمصر به فرد برای اوست .هایچ
چیز به اندازه قرآن نمیتواند نیازی را از انسان برّرف کند؛ ب .درجااات انسااان در دنیاا و

۱۸۴
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آخرت به فهم معانی آیات قرآن وابستهاست .لذا هر چه انسان با این مفاهیم انااس بیشااتری
داشته باشد ،از رفعت ،شکوه ،و درجة بیشتری نزد خداوند در دنیاا و آخاارت) برخااوردار
است؛ ر .قرآن برای کسی کااه آن را یااد رفتااه ،همااراه و معلمای دائمای اساات و چناین
شنصی را به درجات عالی رهنمون میسازد .شرط این تعلیم و ترفیع ،تمسک به مضااامین
آن است؛ د .انسان با قرآن میتواند توفیق دستیابی به درجاااتی از نبااوت را داشااته باشااد؛ ه.
کسی که قرآن میخواند ویی تمام کتب انبیای ذشته را خوانااده اساات؛ و .قاارآن منبااع
نور ،هدایت و علم است برای کسی که از آن بهره ببرد؛ ز .سزاوار است تااا پایاان عماار بااه
یاددادن و یاد رفتن قرآن اهتمام داشت؛ ح .قرآن سبب فعال شدن تفکر حقیقای و حیاات
بنش است؛ ط .تعوت قرآن جع دهندة قلااب اساات؛ ی .کسای کااه قاارآن مایخوانااد بااه
نبهای بینهایتی دست مییابد؛ ک .خواناادن قاارآن نجاااتدهنااده از مهلکااههاساات؛ ل.
همراهی با قرآن ایمنیدهنده از وحشتهای دنیوی است؛ م .با مراجعه به قرآن میتااوان بااه
اخبار همة هستی و آنچه مورد نیاز انسان است ،دست یافت؛ ن .کسی که قاارآن میخوانااد
از ویژ یهای قرآن بهرهمند میشود همان ،صص .)35-۲۷بنابراین مهمتاارین مبنااای ایان
شیوه ،قرآن کریم و سپس روایات معصومین ع) است که تککید ویژهای به تدبر در قارآن
داشته و برای آن اهمیت ویژهای قائل بودهاند .قرآن که کتابی حکیمانه است ،نجاتبنش
کسی است که با آن همنشین شود و در آن به تدبر و تفکر بپردازد« .هر کسی که بااا قاارآن
نشست و برخاست نماید ،بینایی او افزوده میشااود و او بااه نااور هاادایت روشاان و تااوانش
برای پیمودن راه حق مضاعف میشود» .مراد از قرآن هر دو ثقل یعنی کعم خدا و عتاارت
پیامبر اکرم ص) است که چن زدن به آنها ،هدایت ابدی را به همااراه دارد و مراهای
هر ز به سراغ فرد نمیآید همان ،ص.)۲1
قرآنی که برای موفقیت و کامیابی دنیاا و آخاارت انسااان فاارود آماادهاساات ،شایسااته و
بایسته است تا برای همگان قابل فهم باشد و از پیچید ی بااه دور باشااد .کااعم خاادا باارای
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همه به فراخور شعورشان قابل فهم است و جایی که نیاز بااه توضایح دارد ،عتاارت رامای
پیامبر آن را تبیین مینماید.

 .۲-۱-۲شرایط و مقدمات
انجام هر عملی دارای شروط و مقدماتی است که تدبر نیز این ونه است .شیوة تدبری
سوره-واژهممور برای ورود به این عرصة قرآنای ،شااروّی را برمای زینااد کااه بااه آنهااا
اشاره میشود:

 .۱-۲-۱-۲تاب آوری
ّهارت در این شیوه از اهمیت بسزایی برخوردار است تا جااایی کااه باارای فهاام قاارآن
اصلی انکارناپذیر است و فرد متدبر باید قبل از هر چیزی به ّهارت برسد همان ،ص.)39
کمترین کار برای دستیابی به ّهارت ،انجام واجبات و ترک ممرمات است که ایان امااور
انسان را از هر آلود ی دور نگه میدارند و بر تقوای او میافزایند .فرد ّاهر دارای روحی
لطیف است که آماد ی پذیرش مسائل روحانی را دارد.

 .۲-۲-۱-۲فراهمآوردن شرایط الزم برای تفکر و فهم آیات
باید زمینهای فراهم شود تا سطح فکر فردی در جامعه افزایش پیدا کند .با توجه به ایان
که در آیات بسیاری از قرآن به تفکر امر شده است ،تقویت این قوه ضروری مینماید .بااا
این که این شرای بیشتر در جمع و کعس درس تمقق مییابااد ،امااا بایاد شاارایطی فااراهم
شود تا هر کس بتواند قوة تفکر خودش را تقویت کند و بااه دیگااری وابسااته نگااردد .فاارد
باید به بینشی برسد که بتواند خودش در آیات تدبر و تفکر کرده و بهره خااود را از قاارآن
بگیرد.

۱۸6
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 .۳نظر به قرآن به انگیزه و قصد هدایت
تعوت قرآن و مطالعة آن باید با این انگیزه و نیت باشد که کعم پاااک الهای آن را در
جهت رسیدن به هدایت کمک میکند .قرآن که سراسر نااور و رحماات اساات ،باارای هاار
کسی که به قصد دستیابی به نور و رحمت و هدایت به آن رجوع کند ،هدایت و کامیاابی
است﴿.هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان﴾ بقرهن [ .185کتابی] کااه راهنمااای مااردم
است و [دربردارنده] نشانهها و دالیل آشکار و روشاان از هاادایت و جداکننااده ا از باّاال
است) .بنابراین قرآن برای همه هدایت است و نیت متدبر بایاد کسااب هاادایت و دوری از
ضعلت باشد.

 .4خواندن قرآن با نظم و چینشی متناسب
قرآن که از نظم و ترتیب اعجابانگیز و اعجازآمیزی برخوردار اسات ،دارای زیبااایی
و شیوایی منمصر به فردی است که با خواندن ترتیبی آن ،جنبههای هدایتی آن نیز افزایش
پیدا میکند .تعوت قرآن با ترتیل و منظم ،دقاات و تکماال انسااان را نساابت بااه کااعم الهای
افزایش میدهد «به ویژه که در ساختار بیانی و کعمی قرآن ،زیباییهاایی وجااود دارد کااه
فطرت انسان را به شکل غیرقابل وصفی متنعم میسازد».

 .۵تکرار تالوت قرآن
از شااروط مهاام تاادبر در شایوة سااوره-واژهممااور ،دِراساات و تماارین و تکاارار آیاات
کعماهلل مجید است؛ چرا که با این عمل فرد تا حدودی به فهمی از مفاهیم و معااانی آیاات
دست پیدا میکند .قرائت بیشتر همراهی بیشااتر بااا قاارآن را در پای دارد کااه هماین باعااث
افزایش انس با قرآن میشود .یکی از راههای دراست قرآن ،تدریس آن به دیگران اساات.
با بیان مطالب یا تدریس قرآن ولو به یک نفاار و بااه صااورت غیار رساامی ،میتااوان اوالً بااه
داشتههای خود واقف شد و ثانیاً آن مطالب را در معرض نقد قرار داد تا بااه اتقااان بیشااتری
برسد و ثالثاً در عمق جان انسان حفظ شود .رابعاً فهم قرآن دارای مراتبی است که متناسب
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با باالرفتن رتبة فرد تغییر میکند» .بنابراین تکاارار تااعوت قاارآن دارای بهاارههااای فراوانای
برای قاری و مقری است.

 .۶بررسی آیات براساس چارچوب علمی
ظاهر قرآن حجت است و برای رسیدن به معانی عمیق آن ،بایاد در ظاااهر آن دقاات و
تکمل شود« .الزمة تفکر و تدبر در قرآن ،نظر و عبور در چارچوب ظاهر آن است» .هر چااه
در ساختار ظاهری قرآن دقت بیشتری صورت یرد ،دستیابی به مفاهیم واالی آن آسانتاار
میشود.

 .۷جامعنگری در آیات
با توجه به معنای تدبر و مراتااب آن ،عااعوه باار آن کااه کلمااات ،آیاات و سااورهها بااه
صااورت مجاازا مااورد بررسای قاارار می یرنااد ،الزم اساات نااوعی جااامعنگااری در تملیال
موضوعات مورد بررسی وجود داشته باشد .بنااابراین باارای تاادبر در قاارآن ،الزم اساات بااه
جوانب منتلف یک موضوع که در قالب واژهها ،آیات ،سوره و سورهها بیان شده اساات،
توجه شود .برای داشتن تدبری صمیح و رسیدن به غرض نهفته در قاارآن ،رعایات نکااات
فوا ضروری و از شرای دستیابی به تدبری صمیح و همگانی است اخااوت ،139۲ ،ر،1
صص.)80-۷8

 .۸روش
در این شیوه برای آموزش تدبر ،روش واحدی وجود ندارد؛ یعنی با توجه به مناّااب
و قرآنآموز ،روشهای منتلفی پیاده میشود .این بدان خاّر است تا امر تدبر تسهیل یابد
و برای هر کس با هر توانایی که دارد ،تدبر و فهم قرآن میسر باشد .زبان قاارآن کااه زبااانی
سهل و ممتنع است؛ یعنی بااینکه زبانش ویا و رساست ،اما هرکسای نمایتوانااد بااه عمااق
مفاهیم آن دست یابد و همانند آن را بیاورد ،برای همااه بااه یاک اناادازه قاباالفهم و درک
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۱۸۸

نیست؛ درنتیجه روش آموزش آن هم متناسب با هر فرد تغییر پیدا میکند .همة روشهااای
تدبری این شیوه ،متناسب با اسلوب و قواعد قرآن تعریاف مایشااوند و مبتنای باار تفکاار و
تعقل هستند.
درست است که پیروان این شیوه برای آمااوزش تاادبر ،ابتاادا و انتهااا تعیااین نکااردهانااد؛
یعنی اجباری نیست که فرد متدبر بر اساااس یاک روش پیوسااته بااه اماار تاادبر بپااردازد ،امااا
بهّورکلی چارچوب خاصی را برای این روش تعیااین کاارده و کتااابهااایی بااراین اساااس
تکلیف کردهاند .این روشها عبارتند از :روش تفکر در قرآن ،روش تاادبر کلمااهای ،روش
تدبر سورهای ،روش تدبر قرآن به قرآن و  ...همااان ،صااص .)81-80در ادامااه بهصااورت
منتصر هر یک از این روشها توضیح داده میشود.

 .۹روشهای تفکر در قرآن
تدبر در قرآن شامل پنب مرحله است که اولین مرحلة آن ،تفکر است؛ یعنی اولین ام
برای تدبر و ممور مهم آن ،تفکر است .این مرحله مهمتاارین مرحلااة تاادبر اساات کااه ا اار
بهصورت دقیق و درست انجام نشود ،مراحل دیگر تدبر نیز تمقق پیدا نمیکنند .تفکر کااه
نعمت بزر ی از نعمتهای خداوند به انسان است ،باعااث شااکوفایی ذهاان و اسااتعدادهای
انسان می ردد و به دنبال آن پردههای جهل کنار رفته و دریچاههااای علاام بااه روی انسااان
شوده خواهد شد همو ،1393 ،ر .)۲:۲1ذهن فرد متفکر جریان دارد و از حالاات رکااود
خارر است.
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ممورمراحل تدبر در شیوة سوره-واژه
دو مؤلفة مهم در ثمربنشی تفکر در قاارآن و اسااتمرار آن ،تکاارار و تمارین اساات .بااا
تکرار و تمرین زیاد هم انس بیشتری با قرآن برقرار میشود و هم توجااه بیشااتری معطااوف
مفاهیم نهفته در قرآن می ردد و به تدبر بیشتر و بهتر میانجامد همان.)۲۲:

مؤلفههای مهم تفکر

۱9۰
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«سیر تفکر در انسان که منمصر بااه اوساات و دیگاار موجااودات از آن بایبهاارهانااد ،از
حواس و خیال آغازشده و به تعقل و رسیدن به علم حقیقی و عمل به وظیفه سوا مییابد»
همان ،ص .)۲5نمونههای عملی آن در سورههای قران پیاده شده و قرآنآمااوز بااا مطالعااة
آن میتواند بر اولین مرحلة تدبر مسل شود .در تفکاار ،خااوب دیادن و خااوب شاانیدن از
اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه قوة تفکر را فعال میکنند و در بهبودی نتیجه بهتاار
مؤثر هستند .خوب دیدن و خوب شنیدن خود تفکر است همان.)33:

 .۱-۹روش تدبر کلمهای
تفکر در قرآن که برای تدبر امری بسیار مهم است ،میتواند بهعنوان یک مقدمه برای
ورود به چرخة تدبر باشد .کلمه نیز میتواند در حکم ورود بااه تاادبر در مااتن آیاات تلقای
شود .با توجه بااه اینکااه هاار کتاااب و نوشااتهای از کلماااتی تشکیلشااده اساات ،قاارآن نیاز
این ونه است؛ البته در قرآن هر کلمه دارای معنی و مفهوم خاصی است و غاارض خاصای
در آن نهفتهاست« .بنابراین برای تدبر در قرآن و نزدیک شدن به غرض آیات و سورههای
آن ،الزم است به تدبر در کلمات آن پرداخت تا از رهگااذر آن ،تاادبر در کااعم ،آیاات و
سورهها حاصل شود» اخوت ،1393 ،ر ،3ص.)۲1

مراحل تدبر کلمهای
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نکتة مهم این که در هیچ مرحلهای نباید از ّهارت مغفول ماند؛ چاارا کااه «شاارط الزم
برای فهم قرآن در هر سطمی ،برخورداری از ّهارت متناسب با آن است» همان.)۲3 ،
در بررسی کلمات در سورهها ،ذیل هر سوره نکاتی را که از قرائت و ترجمة سوره بااه
دست میآید ،نوشته میشود .در کتاب روش تدبر کلمااهای ،عااعوه باار چنااد نکتااهای کااه
توس مولف نوشته شدهاست ،برای این که ذهن متدبر فعال شود ،جاهایی خااالی ذاشااته
شده تا متدبر و قرآنآموز نکاتی را که بااه ذهاانش خطااور پیادا میکنااد ،یادداشاات نمایاد.
سپس برداشتهایی که از معانی کلمات میشود ،به نگارش در مایآیاد و بعااد از إعااراب
سورهها ،نکات حاصل از همراهی کلمات با هم در سوره استنرار می ردد.
در بنش بعدی ،مصادیق سوره مورد بررسی قرار می یرد؛ یعنی هر مصداقی که
ممکن است ،امری ذهنی باشد یا شئ خارجی .در آخر کلمات هر سوره که مصداا حق
هستند ،مورد مداقه قرار رفته و بررسی میشوند ،نهایتاً غرض سوره مطالعه میشود و
زارههایی که از «تفسیر المیزان» استنرار می ردد ،بررسی میشوند همان ،ص-49
.)6۲

 .۲-۹روش تدبر سورهای
سوره در قرآن یکی از تقسیمات حکیمانهای است که خداوند برای بیان غاارض خااود
که همان هدایت انسان به راه راست است ،تدوین نمودهاست .هر یک از سورههای قاارآن
دارای موضوع واحدی است که ممکن است موضوعات دیگری را نیز در دل خااود جااای
داده باشد .به تعبیر دکتر اخوت «سوره در قاارآن ،همااان جامعااهای اساات کااه از کلمااات و
جمعیتها و حرکتهای مثبت و منفی تشنص یافته تشکیل شدهاند و با خبردادن انسان از
رخدادها و وقایع هستی ،او را به هدایت تشویق و انااذار ماینماینااد» اخااوت ،بایتااا ،ر،4
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۱92

ص .)11هر یک از سورههای قرآن دارای غرضی هستند که نسبت بااه غاارض سااورههااای
دیگر ،متفاوت است؛ یعنی هر سوره غاارض منصااوص بااه خااودش را دارد کااه از ابتاادای
سوره آغاز شده و با تمام شدن سوره ،آن غرض نیز پایان مییابد همان.)1۲ ،
فته شد که هر یک از سورهها دارای یک موضوع واحد هستند کااه موضااوع اصاالی
سوره میباشند و ععوه بر آن ،موضوعات دیگری را نیز در خود جااای دادهانااد .باارای بااه
دست آوردن این موضوعات ،باید تدبر سورهای داشت« .تدبر سورهای عبااارت از بررسای
یکپارچة یک سوره و بااه دساات آوردن موضااوعات اصاالی و فرعای آن باارای دریافاات و
کشف غرض هدایتی آن» همان ،ص .)14برای تدبر سورهای ،در هر سوره روش متناسب
با خود آن سوره انتناب میشود که با روش سورههای دیگر متفاوت است .میتوان باارای
هر سوره روش خاصی ابداع نمود که بتوان کل قرآن را براساس آن تدبر نمااود .توجااه بااه
این نکته ضروری مینماید که برای تدبر در هاار سااوره و بااا هاار روشای ،نیازمنااد ّهااارت
قرآنآموز و انس وی با قرآن است؛ این نکتة مهم نباید مغفول واقع شود .برای انس بیشااتر
با قرآن ،تکرار و تمرین و همچنین قرائت مکرر سورهها توصیه میشود همان ،صص-15
.)16
تدبر سورهای ،با قرائت سوره و ترجمة آن آغاز میشود تا فکاار و قلااب متوجااه کااعم
الهی باشد و با آن انس یرد .بعد از آن ،آیات قرآن موضوعیابی میشوند« .برای به دست
آوردن فهم کلی سوره ،درک و احاّه بر همة موضااوعات مطاارح شااده در آیاات سااوره،
ضروری است» که این عمل با رسیدن به غرض هر آیه ممکن است؛ چراکااه هاار سااوره از
آیاتی تشکیل شده و غرض سورهها هم بر غرض آیات استوار است .از میان موضوعات به
دست آمده در هر آیه ،تفاااوت و تمااایز هاار موضااوع ساانجیده مایشااود و موضااوع کلای
استنرار می ردد .سپس موضوعات کلی با هم سنجیده میشوند و موضوعات کلیتااری
به دست میآید تا به یک موضوع واحد برسند همان ،صص.)۲6-۲4
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در مرحلة بعد آیاتی را که با هم در ارتباط هستند ،در یک دسته قاارار داده مایشااود و
بدین ترتیب موضوعات به صورت ترتیبی دستهبندی میشوند.
به عنوان نمونه در سورة مبارکااة واقعااه ،آیاات یاک تااا شااش مایتواننااد ذیال عنااوان
«ویژ یهای وقوع واقعااه» قاارار یرنااد همااان .)31:در اداماه واژ ااان کلیادی هاار سااوره
مشنص میشود که معرف خوبی برای موضوعات مطرح در آیه یا دسته آیه هستند .بایاد
توجه داشت بررسی موضااوعات سااوره قباال از انتناااب واژ ااان کلیادی ضااروری اساات
همان .)36 :در آخر ،به بررسی غرض سوره پرداختااه مایشااود .باارای رسایدن بااه غاارض
سوره ،ابتدا به فهرستی از موضوعات کلی و جزئی و کلمات کلیدی توجه میشود ،سااپس
به سیر انتقال موضوعات نسبت به یکدیگر توجه مایشااود و در آخاار بایاد تنبهاااتی را کااه
میتوان از موضوعات و سیر آنها متوجه انسان دانست ،یادآور شد همان.)41:

 .۳-۹روش تدبر قرآن به قرآن
میتوان فت همة مراحل و روشهای فوا ،مقدمهای برای رسیدن به تاادبر قاارآن بااه
قرآن هستند؛ چرا که در تدبر قرآن به قرآن همة روشهای فوا کاااربرد دارد .تاادبر قاارآن
به قرآن یک جمعبندی از تدبر کلمهای و سورهای است .در روش تاادبر قاارآن بااه قارآن،
قبل از هر چیزی به دست آوردن غرض سوره الزم است؛ پس از آن میتااوان سااوره را در
حالتهای منتلفی در قرآن مطالعه کرد که عبارتند از :الف .مطالعة سوره در کاال قاارآن،
بدون در نظر رفتن سورهای مشنص؛ ب .مطالعة سااورههااای قاارآن از منظاار یاک سااورة
مشنص؛ ر .مطالعة سوره با سورهای دیگر به عنااوان زور آن سااوره؛ د .مطالعااة سااوره در
خانوادة سوره؛ ه .مطالعة سوره در روه و یا دستة سااوره اخااوت ،بیتااا ،ر ،5صااص-۲9
.)30

۱9۴
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 .۱۰حالتهای مختلف سوره در مطالعۀ قرآن
الزم به یادآوری دوباااره اساات کااه داشااتن ّهااارت در همااة مراحاال و مراتااب شاارط
ضروری است و دوم اینکه مداومت بر قرائت و انس با آن نکتة مهمی اساات کااه بایاد باه
آن توجه ردد .در کتاب «روشهای تدبر قرآن بااه قاارآن» ،سااورههااایی بااه عنااوان سااورة
اصلی انتناب و سورههای دیگر در دستههایی به آن سورهها ملمق میشوند .در این بمث
مطالعة دقیق سورة اصلی برای باااالبردن دقاات مطالعااة آیاات دیگاار ،الزم اساات .در آخاار
کتاب «روشهای تدبر قرآن به قرآن» ،صفماتی برای تمرین قاارآنآمااوزان و متاادبران در
نظر رفته شدهاست.

 .۱۱هدفگذاری
هدف هر شیوه و جریان قرآنی خصوصاً در حوزة فهم قرآن ،نهادینه کااردن قاارآن در
جامعه انسانی است .هر شیوة قرآنی با هر روشی که دارد ،سعی در ترویب مفاهیم قرآنای و
همچنین مهجوریتزدایی از آن است .هدف این شیوه نیز با توجااه بااه صاامبتهااای دکتاار
اخوت ،جریان قرآن در زند ی است؛ چرا که قرآن ممور وحدت است و مساالمانان بایاد
به وسیلة قرآن متمد شوند.
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جامعة امااروز را کااه کفاار و نفاااا فاارا رفتااه و حتای مساالمانان از قاارآن روی ااردان
شادهانااد ،نیااز شاادیدی بااه فرا یاری تعااالیم قاارآن را احساااس میکنااد؛ بااه ویاژه کااه در
کشورهای غربی مدام تبلیغهایی علیه اسعم و قرآن با هزینههای کعن انجااام مایشااود .در
ایران عصر حاضر ،با پیروزی انقعب اسااعمی ایاران بااه رهبااری امااام خمینای ره) ،توجااه
دوباره به دین و آموزههای آن رونق رفت و مردم ایران انگیازة فراوانای باارای فرا یاری
تعالیم اسعم و پیاده کردن آن در زند ی خود داشتند .امااروزه هاار کسای اذعااان دارد کااه
«حرکت به سااوی برپااایی تماادن اسااعمی بااا مموریات قاارآن و اهاال بیات ع) ،مهمتاارین
دستاورد حرکت و قیام امام خمینی ره) است» .بنااابراین بایسااته اساات تااا ایان حرکاات در
سایة قرآن تداوم داشته باشد .این شیوه نیز سعی دارد «در راستای تولید و تبیین علاام مبتنای
بر قرآن و البته روایات اهل بیت ع) ام مهمی بردارد» ر.ک؛ اخوت ،139۲ ،ر.)16 :1

 .۱۲نقد شیوۀ سوره-واژهمحور
با وجود مجاهدتهایی که پیروان این شیوه در بمث تدبر در قاارآن دارنااد و خاادمات
ارزندهای را به جامعة اسعمی ارزانی داشته و متدبرانی را تمویل جامعه داده اساات ،بایسااته
است نکاتی را در مود آن یادآور شد .هر کار نیک و پسندیدهای که در ترازوی نقد قاارار
یرد ،در ادامه بر غنای آن افزوده خواهد شد و در هدف و نتیجة آن تااکثیرات فراوانای باار
جای می ذارد.

 .۱-۱۲نقد تعریف تدبر
تعریف این شیوه از تدبر ،احاّه یافتن بر غرض نزول کلمات ،آیات و سورههااا اساات
که البته احاّة کامل بر آنها ،منتص اولوالعلم و منبتین است .باید فت تاادبر ،دسااتیابی
به کنه چیزی نیست ،بلکه دقت و تکملی عمیق است که همراه بااا توجااه قلبای باشااد؛ یعنای
نتیجة هر کار را تدبر نمی وینااد ،بلکااه آن فکاار و تکماالکااردن اساات کااه تاادبر نااام دارد.
اندیشهای که قلبی است .به عنوان مثال به اندیشیدن در مورد یک مسئله ،تفکر مای وینااد.

۱96

بررسی و نقد شیوۀ تدبّر «سوره  -واژه محور» قرآن کریم /روح الل محمدعلی نژاد عمران و ...

پر واضح است که هر اندیشیدنی چه سطمی و چه عمقی ،نتیجهای در پی دارد؛ حااال چااه
نتیجه یری درست باشد و چه اشتباه .به خود عمل اندیشیدن تفکر مای وینااد .مای وینااد
فعنی اندیشه میکند؛ یعنی تفکر میکند .و نتیجة آن کار را تفکاار نماینامنااد .بنااابراین در
مورد تدبر هم این ونه است؛ به عمل تکمل کردن و اندیشة قلبی تدبر می ویند ،نه رسیدن
و احاّه یافتن بر سورهها .فرد متدبر با تدبر میتواند باار غاارض سااورههااا دساات یابااد ،امااا
دستیابی به آن غرض را تدبر نمینامند ،بلکه عمل و همان دقتی که قلبای اساات ،وی را بااه
آن نتیجه میرساند.
تدبر عمل و دستوری همگانی است و هر کس با هاار شاارایطی کااه دارد مایتوانااد در
قرآن تدبر کند ،بنابراین هر فردی بعد از تدبر کردن ،با توجه به سااطح فکاار و درک خااود
میتواند به نتیجهای دست پیدا کند .بنابراین میتوان فت «تدبر یعنی اندیشة قلبی» .تفکاار
و تکملی که قلباً صورت یرد ،نه اینکه با غرضورزی و پیشفرضهای کاذب و برای باار
کرسی نشاندن حرف خود باشد.

 .۲-۱۲نقد شرایط
در مورد شرای این شیوه برای تدبر ،باید فت شرطهای مهم و دقیقی برای ورود بااه
تدبر ذاشته شده که توجااه بااه آنهااا در بهبااود کیفیات تاادبر بسایار تکثیر ااذار اساات .از
مهمترین و بهترین شروط این شیوه میتوان بااه قرائات قاارآن بااا نظام و ترتیاب فعلای آن،
تکرار تعوت و قرائت و همچنین جامعنگری اشاره کرد که بسیار حائز اهمیت هستند.
ععوه بر شروط فوا ،برخی از شروط هستند که به نظر با دستور قاارآن نساابت بااه اماار
تدبر ،ناساز ار هستند .یکی از آن شروط ،شرط ّهارت است ،آن هم ّهارت همهجانبااه.
در این شیوه کمترین مرتبة ّهارت ،انجام واجبااات و دوری از ممرمااات اساات .مایشااود
فت ّهارت یعنی دوری از همة ناهان و پاک نگهداشتن روح و جسم از هر آلود ی.
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ع کفااار و مشاارکین ،حت ای برخ ای از مساالمانانی کااه
بای اد فاات بااا ای ان شاارط ،عم ا ً
معصیتکار هستند ،از تدبر در قرآن ممروم می ردند .با ایان کااه دسااتور تاادبر در قاارآن
برای همگان است .نه تنها قید خاصی برای که آن تدبر منصااوص مساالمانان ّاااهر باشااد،
نیامده است ،که بیشتر خطاب آن توبیخ و سرزنش است .توبیخ برای انسااانهااای ناهکااار
است .بنابراین ضرورت بیشتر تدبر برای ناهکاران و حتی کفار است کااه در قاارآن تاادبر
کنند و به واسطة آن به الهی بودن قرآن پی برده و مسلمان ردند.
از شروط دیگر ،نظر به قرآن به قصد هدایت است .به نظر میرسد به جای این شاارط،
نظر به قرآن بدون تعصب و پیشفرض مناسبتر باشااد .وقتای فااردی باادون پایشفاارض و
خالیالذهن به سراغ قرآن باارود و در آن تاادبر کنااد ،خااود قاارآن فاارد متاادبر را در مسایر
هدایت قرار میدهد؛ چراکه قرآن کتاب هدایت است.
اما از شروّی که میتواند برای تدبر ،البته به صورت مشروط قرار داد ،اسااتماع اساات.
مراد از مشروط بودن این شرط آن است که ممکن است استماع برای افرادی باشد کااه تااا
قرآن را نشنوند ،نمیتوانند در آن تدبر کنند؛ یا افرادی باشند که نابینااا هسااتند کااه در ایان
صورت باید برای آنها قرآن را قرائت کرد تا آیات الهی را بشنوند.

 .۳-۱۲نقد روش
در روش تدبری این شیوه ،اولین ام ،تفکر است .این بدان معنا است که تااا در قاارآن
تفکری صورت نگیرد ،نمیتوان در آن تدبر کرد و تدبر وابسته به آن است .اما باید فاات
که تفکر ،بمثی جدای از تدبر است و در مرتبهای دیگر قرار می یارد .ا اار هاام آن را در
تدبر دخیل دانست ،باید تفکر را جزء مقدمااهای باارای تاادبر دانساات نااه ایان کااه در روش
تدبر ،یک مرحلة آموزش به تفکر اختصاص یابااد .تفکاار سااطمی متفاااوت از سااطح تاادبر
است و باید جدای از تدبر بمث شود.
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یکی از نقدهایی که میتوان به این روش وارد ساخت ،نمودارهایی است که بعضااً بااه
صورت بسیار پیچیده رسم میشوند .شایوة سااوره-واژهممااور مفاااهیم آیاات و کلمااات را
به ونهای به هم رب میدهند و برای آن نمودارهایی رسم میکنند کااه باارای فهمیادن آن
باید چندین واحد نمودارشناسی ذراند .نمودارهایی که پیچید ی خاااص خااود را دارنااد
بااهعنوان نمونااه؛ اخااوت1393 ،ب ،ر ،3ص .)191-184از ایان روش تاادبری ،فرا یاری
تفسیر سهلتر و قابلفهمتر است .بهعنوان نمونه تفسایری ماننااد «تفسایر نااور» نوشااته دکتاار
مصطفی خرمدل ،بهراحتی و برای همه قابلفهم است .باتوجه به این توضایح ،یاا بایاد ایان
دسته از تفاسایر را تاادبر نامیاد ،یاا اینکااه روش تاادبری را کااه امااروزه در برخای شایوهها
آموزش داده میشود ،تفسیر نامید؛ البته برخی روشها حتی از تفسیر هم پیچیدهتر هستند.
ممکاان اساات فتااه شااود مناّااب ایاان کتااب و روش تاادبری دانشااجویان و قشاار
تمصیلکرده است ،باید فت حتای باارای قشاار تمصایلکرده هاام نبایاد آن را بااه صااورتی
ع مشاانص
آموزش داد که از تفسیر مشکلتر باشد .با نگاااهی بااه تفاسایر نوشتهشااده ،کااام ً
میشود که مشکلترین آنها از لما قابلفهم بودن ،تفاسیر رمزی و صااوفیانه هسااتند کااه
البته مناّبین خاص خود را دارند؛ اما تفاسیر دیگر تا حدودی برای همه قابلفهم هستند و
نیازی به تدبر به این صورت احساس نمیشود .ثانیاً اینکه هدف تدبر ،عمومی کردن فهاام
قرآن برای همة اقشار جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان است؛ بنابراین نبایاد آن را باارای
قشر خاصی تعریف کرد و آموزش داد.
از دیگر بایستههایی که شیوة سوره واژه-ممور باید مدنظر خود قرار دهااد ،ایان اساات
که تدبر ،باید در کل قرآن یا حداقل در سورههااا باشااد؛ یعنای در قاارآن از تاادبر کلمااهای
حرفی نیامدهاست .یکی از اهداف تدبر ،روشن کردن عدم اختعف در قرآن اساات .باارای
اینکه انسجام قرآن به دست آید ،باید در کل قرآن و حداقل سااورههای قاارآن ایان ادعااا
ثابت ردد .ابتدا باید کل قرآن مدنظر قرار یرد ،بعد از آن سوره و سپس ارتباط آیهها با
هم .اینکه از ابتدا سراغ کلمه و معنای آن برویم ،در تفاسیر هم این کار انجام رفتااه و در
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برخ ای تفس ایرها تجزی اه و ترکی اب کلمااات انجامشااده و در برخ ای دیگاار معااانی آن هاام
بیانشدهاست .دیگر نیازی به فرضیه درست کردن و حدس زدنهااای مااا نیساات .حتای در
برخی تفاسیر مثل «تفسیر المیزان» نوشته ععمه ّباّبائی و تفسیر «التمریر و التنااویر» نوشااته
ابن عاشور ،به ارتباط کلمااات و سایاا سااورههااا هاام دقاات شااده اسات؛ بنااابراین در تاادبر
کلمهای نوآوری خاصی نشده ،جز اینکه نمودارهای پیچیده به آن اضافه شدهاست.
در این شیوه باارای تاادبر سااطوح منتلفای اساات کااه باارای هاار مناّااب ،یاک سااطح
جدا انه انتناب می ردد .به نظر میرسد تعیین سطوح منتلااف باارای تاادبر ،شایسااتة ایان
کار نباشد؛ چراکه تدبر خود دارای سطح واحد و سطح اول از فهم قرآن اساات .ا اار قاارار
باشد این فهم به سطوح باالتر برود ،وارد مرحلة تعقل و تفقااه و ...مایشااود .تاادبر بایاد در
همان سطح اولیه و قابلفهم برای همگان بماند و در همان سطح آموزش داده شود .اینکه
ما بیاییم تدبر را کااه اولاین سااطح از فهاام قاارآن اساات ،پیچیاده کنایم و باارای آن سااطوح
منتلف در نظر بگیریم ،به نظر هنرمندانه نمیآید.

 .4-۱۲امتیازات
از ویژ یهای مهم و شایستة شیوة سوره-واژهممااور ،توجااه بااه اسااتماع قاارآن اساات.
شنیدن آیات برای برخی جزء مراحل تدبر بااه شاامار مایآیاد و بارای برخای دیگاار جاازء
شرای آن؛ مرحله یا شرای بودنش وابسته به مناّب اساات .شااما وقتای تاادبر مایکنیاد،
میخواهید ببینید قرآن چه می وید؟ برخی تا نشنوند ،نمایفهمنااد و برخای بایاد خااوب و
دقیق بشنوند ،تا بعد بفهمند .استماع برای کسی که تا نشنود نمایفهمااد ،شاارط بااه حساااب
میآید ،و برای کسی که باید اول خوب بشنود تا بعد بفهمد ،مرحله میشود.
از ویژ یهای دیگر آن ،توجه به انس با قرآن است کااه قباال از هاار کاااری بایاد ایان
ویژ ی را تقویت نمود .در این شیوه ابتدا انس با قرآن کار میشااود سااپس تاادبر آمااوزش
داده میشود .انس با قرآن از تکرار تعوت و قرائت آیات الهی و مداومت بر آن به دساات
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میآید .هر چه بیشتر به قرآن نزدیاکتاار شااد ،انااس بااا قاارآن بیشااتر افاازایش ماییابااد .از
امتیازات برجستة دیگر این شیوه ،توجه ویاژه و مؤکدانااه بااه ّهااارت اساات .البتااه ب نظار
نگارنده به عنوان شرط نمیتواند مورد پذیرش باشد اما توجه به آن در امر تدبر از اهمیات
واالیی برخوردار است .در هر کتابی که تکلیف این شیوه است ،دقت شود ،یکی از نکاااتی
که بسیار به انجام آن تککید شدهّ ،هارت است« .هر کااس دارای ّهااارت و تقااوای بیشااتر
باشد ،استفادة او از قرآن بیشتر استّ .هارت به معنای دوری از پلیدیهااا در باااور و عماال
است و معک پلیدی را عقل و شاارع مشاانص مایکنااد» .بااه ّااور کلای مایتااوان فاات
ّهارت یعنی دوری از هر آلود ی؛ چه آلود ی ظاهری باشااد و چااه باااّنی .چااه جساامی
باشد و چه روحی و معنوی اخوت ،139۲ ،ر ،1ص.)36

نتیجهگیری
تدبر به عنوان یک دستور قرآنی و همگانی از همان ابتدای عصاار اسااعم مااورد توجااه
مفسران قرار داشتهاست .رچه در معنای اصطعحی آن سنن استواری بیان نشااده ،امااا در
معنا و مفهوم لغوی آن نظرات فراوانای مطاارح شااده اساات کااه بایش از پااانزده معنااا را در
برمی یرد.
شیوة سوره-واژهممور روش برای آموزش تدبر ارائااه کااردهاساات .پیاروان ایان شایوه
اهداف خود را توجه به عاقبت و عاقبتنگری معرفی کردهاند .ننستین ااام تاادبر در ایان
روش ،تفکر است .فردی که میخواهااد تاادبر خااوبی داشااته باشااد ،قباال از آن بایاد تفکاار
خوبی هم داشته باشد .ام دیگر ،تدبر در کلمات ،آیات و سورهها است .روش تدبری در
این شیوه به ونهای است که فردی که میخواهد تفکر و تدبر کند ،ذیل هر کلمه ،آیاه و
سوره ،هر برداشتی از آن که به ذهاان وی مایرسااد ،یادداشاات کنااد ،سااپس بااه بررسای و
انسجام آنها با یکدیگر میپردازد ،در نهایات برداشااتهااایی کااه بااه حقیقات نزدیاکتاار
است ،به عنوان غرض سوره انتناب میشوند .انجام این مراحل با رسم نمودارهااایی اساات
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که عموماً این نمودارها دارای پیچید ی خاص خود هستند که هر کسای را تااوان فهاام آن
نیست و خود این نمودارها نیاز به شرح و توضیح دارد.
در مقابل مطالب بیان شده باید این نکته را مدنظر قاارار داد کااه تفکاار جاادای از تاادبر
است و نباید آن را مرحلهای از تدبر شمرد .تدبر امری اندیشهای قلبی است که به فهم مراد
الهی و نهایتاً هدایت بشر منجر میشود .به نظر میرسااد مهمتاارین فاااکتور در تاادبر ،همااان
قلبی بودن آن است؛ چرا که با بررسی سیاا آیاتی که در آن بمث تدبر مطرح شده است،
همگی از بیماردلی و قفل بودن قلب صمبت میکنند .بنابراین خطاااب قاارآن باارای تاادبر،
کسانی هستند که از قلبی سلیم برخوردار نیستند و نیاز به کلیدی دارند که قلبهااای خااود
را شوده و با دیدة واقعیت به کعم اهلل بنگرند .فردی که میخواهد تاادبر کنااد و قاارآن را
فهم نماید ،ننستین فاکتور این است که قلب خود را از همااة کینااههااا بزدایاد ،از تعصاابات
بیجااا دوری زینااد و قلااب خااود را از آلااود یهااای ای ان رذای ال پااالوده کنااد .در مااورد
برداشتهای افراد در این شیوه باید فت ،برداشت بیشتر با حدس و مان همااراه اساات و
فرد را در رسیدن به حقیقت دچار سر ردانی مینماید .برداشت از قرآن بمثی جاادا اساات
و نباید آن را با تدبر آمینت .میتوان فت تدبر با این روش ،یک نااوع فرضایهسااازی در
مورد یافتن حقیقت باشد .حال آنکه قرآن را نیابد با فرضیه و حدس تدبر کرد .تدبر را باید
با تلفیقی از قلب و فکر انجام داد که نتیجة آن قطعاً در مسیر هدایت خواهد بود .باارخعف
مان که هر چند در بسیاری از مواقع نتیجااة درساات بدهااد ،امااا احتمااال خطااا هاام در آن
میرود.
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آلوسی ،مممودبن عبداهلل1415 .ا .).روح المعانی فالی تفسالیر القالرآن العظالیو و السالب

المثانی .تمقیق علی عبدالباری عطیه .بیروت :دار الکتب العلمیه.
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اخوت ،احمدرضا و مریم قاساامی1389 .ا .).تالدبر ،چیسالتی ،چرایالی و چگالونگی .قاام:
انتشارات کتاب فردا.
اخوت ،احمدرضا139۲ .ش .).روشهای تدبر در قرآن .مقدمات تدبر در قرآن .تهااران:
انتشارات قرآن و اهلبیت ،چ.5
__________1393 .ش .).روشهای تدبر در قرآن .روشهای تدبر کلمهای .تهران:
انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ع) ،چاد دوم.
__________1393 .ش .).روشهالای تالدبر در قالرآن .روشهالای تفکالر در قالالرآن.
تهران :انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ع).
ااااااااااااا .بیتا) .روشهای تدبر در قرآن .روشهای تدبر سورهای .تهااران :انتشااارات
قرآن و اهل بیت نبوت ع).
ااااااااااااا .بیتا) .روشهای تدبر در قرآن؛ روشهالای تالدبر قالرآن باله قالرآن .تهااران:
انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ع).
ابن عجیبه ،احمد 1419ا) .البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید .تمقیق احماد عبااداهلل
قرشی رسعن ،قاهره :انتشارات حسن عباس زکی.
جوادی آملی ،عبداهلل .)1393 .تفسیر تسنیو .ر .19قم :مرکز نشر إسراء.
جوهرى ،اسماعیل بن حماااد 13۷6 .ه.ا .).الصحاح :تاج اللغۀ و صحاح العربیه6 .جلااد .چ
اول .بیروت :دارالعلم للمعیین.
راغب اصفهانی .حسین بن مممد .بیتا) .المفردات فی غری القرآن .تمقیاق مممدساید
یعنی .تهران :المکتبة المرتضویة.
زبیدی ،مممدبن مممد .بیتا) .تاج العروس من جواهر القاموس .تمقیاق :مجموعااهای از
ممققین .ر ،11بیجا :دار الهدایه.
زمنشری ،مممااودبن عماار140۷ .ا) .الکشالاف عالن حقالاتق غالوامض التنزیالل و عیالون
االقاویل فی وجوه التاویل .تمقیق مصطفی حسین احمد .چ سوم .بیروت :دار الکتاب
العربی.
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ّباّبائی ،مممدحسین13۷4 .ش .).المیزان فی تفسیر القرآن .ترجمه مممدباقر موسوی.
قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم-دفتر انتشارات اسعمی .چاد پنجم.
ّباّبائی ،مممدحسین1390 .ا) .المیزان فالی تفسالیر القالرآن .چ دوم .بیاروت :مؤسسااة
االعلمی للمطبوعات.
ّبرسی ،فضلبن حسن13۷۲ .ش) .مجم البیان فی تفسیر القرآن .تصمیح فضلاهلل یزدی
ّباّبائی.چ سوم .تهران :انتشارات ناصرخسرو.
ّریمی ،فنرالدین بن مممد13۷5 .ش) .مجمال البحالرین .چ سااوم .ر .3تمقیاق احمااد
حسینی اشکوری .تهران :نشر مرتضوی.
ّوسی ،مممدبن حسن .بیتا) .التبیان فی تفسالیر القالرآن .تصاامیح احماادحبیب عاااملی.
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
عسکرى ،حسن بن عبداهلل 1400 .ه.ا .).الفروق ف اللغه .جلد .چ اول .بیروت :دار االفاا
الجدیده.
فنر رازی ،مممدبن عمر14۲0 .ا) .التفسالیر الکبیالر :مفالاتیح الغیال  .بیاروت :دار إحیااء
التراث العربی .چاد سوم.
فیروز آبادى ،مممد بن یعقوب 1415 .ه.ا .).القاموس المحیط .چ اول .جلااد  .4بیاروت:
دار الکتب العلمیه.
مکارم شیرازی ،ناصر و جمعی از نویسند ان13۷1 .ش) .تفسیر نمونه .تهااران :دار الکتااب
اإلسعمیه .چاد دهم.
مکارم شیرازی ،ناصر14۲1 .ا) .االمثل فی تفسیر الکتاب اهلل المنالزل .ترجمااه و تلنایص
مممدعلی آذرشب .قم :مدرسة االمام علی بن ابیّالب.
مممدعلی نژاد عمران ،روحاهلل1394 .ش)« .تدبر در فهم قرآن» .فصلنامه سراج منیر .سال
ششم .شماره .۲0ص.149
نجیب مممد ،سیدحساین1434 .ا .).التدبر فی القرآن الکریو من الشهود إلی المشاهده.
قم :انتشارات دارالممجة البیضاء.

