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 یدهچک
نظران احبصادانسته شاده اسات؛   سالریعموم م  یاست که انجام آن در قرآن برا  ی همگان  یتدبر دستور

را باه دسات  ی هاائدبر در قرآن باه عماوم ماردم روشموزش تآ  یراه برا  نیترساده  ی در پ  ی رآنعلوم ق 
قارآن،   رتادبر د  یکاه بارا  یاوهیممور است. شواژه-سوره  وةیارائه شده، ش  یهااند. ازجمله روشداده
ها ت و ساورهکلماا باه ی قایصاورت تلفبهساوره خااص نداشاته؛ بلکاه  کیبر  ایمم  بر واژه و   هیتک
 -تادبر ساوره  وةیباه نقاد شا  ی لایتمل  -ی فیو باا روش توصا  یاابناناهتک  ةویمقاله باه شا  نی. اپردازدی م

بر غرض   احاّه  تدبر  ممور،  واژه  –سوره    ةویش  در.  استپرداخته  یو کارکردها  میممور قرآن کرواژه
تفکار    اام در آن،  نینساتنو سوَر معنا شده که شرط تمقق آن ّهاارت باوده و    اتینزول کلمات، آ
 نیاهمراه است. ا یی که با رسم نمودارها  باشدی برخوردار م  ی نتلفسطوح م  از  وه،یش  نیاست. تدبر در ا

باه کناه   ی ابیو دسات  اّاهاسات؛ تادبر، اح  ی و روشا  ی مورد نقد مبنائ  ازات،یاز امت  یمندضمن بهره  وهیش
متفاوت از  ی تفکر، سطم  اًیباشد. ثان ی لبق است که همراه با توجه   قیعم  ی بلکه دقت و تکمل  تسیمطلب ن

 نیایکاردن فهام قارآن اسات لاذا تع ی از آن دانست. ثالثاً هدف تدبر، عموم یامرحله دیو نبا  تدبر بوده
 یهااکساب مهارت  ازمنادیکاه ن  دهیاچ یپ  یو رسام نمودارهاا  وهیشا  نیاسطوح منتلف در استفاده از ا
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دبر تمورد بمث به    وهیابعاً آنچه در شاست. ر  ترکینزد  رینبوده و به تفس  سالریعموم م  یاست برا  ی فراوان
به آن اضافه شده که فرد  دهیچ یپ ینمودارها نکهینشده است جز ا ی خاص  ینوآور  شود،ی م  ادی  یامهکل

 .کندی م  ی را دچار سر ردان

 .محور، فهم قرآنمحور، سورهواژهتدبر، برداشت، یدی: کلواژگان 
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 مسأله انیب

آن، رقاا  یهااادرک بهتاار آموزه یقدنااد، باارافهاام قاارآن معت وزة حاا  ن ی امااروزه ممققاا 
کااه   یزیاا قاارآن اساات. چ  اتیاا به تدبر در آ  ازی ن  ت،یبه هدا  دنی رس  جهی و درنت   یریپذرتعب 

 وَ اتِالالِهیَ َا دَّبَّرُواْیَالال مُبَالالارَكٌ لل ََیْإِلَ أَنزَلْنَاُه کِتَابٌ﴿  فرمود و استبه آن اشاره داشته زی خود  قرآن ن

 نااازل  تااو  سااوىبه  را  آن  کااه  تاساا   ارکباا م  کتااابى  ]ایاان ](  ۲9نص   ﴾ لْبَالالابِوْلُالالواْ الْأَأُ  رَتَذَکَّیَلِ
شاارط اسااتفاده از   هیآ  ن یا(.   یرند  پند  خردمندان  و  بیندیشند  آن  آیات[  باره]در  تا  ایمکرده

 یرارا باا   یفراواناا   راتی که قرآن، برکات و خ  داردیم  انی و ب  داندیرا تدبر م  یبرکات قرآن
و  اموزدی ه انسان بن را بدکر یدرست زند   ری مس  کوشدیرد و مبه دنبال دا  مردم  همة اقشار

 ،یقرآناا   یهااز آموزه  یمندنجات دهد؛ البته شرط بهره  یرا از پرتگاه ضعلت و ناکام  یو
بااه  دنی و هدف از تدبر در قاارآن، رساا   یزی توجه به عاقبت چ  یعن یتدبر در آن است.  تدبر  

 یناا عی فت تدبر در قاارآن؛    توانیم  گر،ید  ری به تعب   است.  میقرآن کر  اتیآ  یق ی غرض حق 
 ن یبه ا  دنی رس  یخود بفهمد. براو توان    تی را متناسب با ظرف  یکعم اله  یان غرض اصلانس

 جةی ها، نت است که با به کار بردن آن  یخاص  یهاو روش  یاز قواعد، مبان  یروی به پ  ازی امر، ن
ها »انس بااا از آن  یکیکه  الزم است    یتقدمامبه تدبر،    رودو  ی. برا رددیحاصل م  یبهتر

 .»ّهارت« است  یگرید قرآن« و

مفهااوم آن،   یبررساا   یپژوهان مسلمان بوده و بااراموردتوجه قرآن  ربازیتدبر از د  بمث
. در دورة معاصاار  بعااد از انددهی رساا  یجیبااه نتااا  ش ی وباند و کمانجام داده  یادیز  قاتی تمق 

ه عموم مردم تدبر در قرآن آموزش جود آمد که بو  ییاهمؤسسه  رانی( در ایانقعب اسعم
 ییهاو روش  یمردم به قرآن، قواعد، مبان  شتری ال بدرک بهتر تدبر و استقب   یتا برا  ددادنیم

شود. البتااه   ییزداتیحرکت کنند تا از قرآن مهجور  ن ی وضع کنند و در چارچوب آن قوان
م امااروزه بااه جاااع دادن مااردت ارهاا را، تااعش ج هاوهی ش ن یهدف عمدة مؤسسان ا  توانیم

انااد تااا کرده یر ابتاادا سااعکااا ن یاا ا ی. باارادانست یقرآن یهازهبا آمو  هاآن  ییقرآن و آشنا
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تااا بااا  اموزناادی از تدبر را ارائه دهنااد و در ادامااه روش تاادبر در قاارآن را بااه همااه ب  یمفهوم
 .ردی بگ یقرآن  یوسواستفاده از آن جامعه سمت

 یریاا  فاات تعب   توانیکه م  ردیپذیم  قرآن صورت  اتیة آزتدبر تنها در حو  چارچوب
را کااه از  یاساات کااه جامعااة انسااان ن یا یتدبر یهاوهی قرآن به قرآن است. هدف ش  از فهم

قرآن و انسان بااه  ن ی ب ینا سستن  وندی کند و پ  کینزد  می کعم عظ  ن یقرآن فاصله  رفته، به ا
 .اندهکرد لموفق عم  یتا چه حد  هاوهی ش ن یا دید دی. بادیوجود آ

 ژةیاا بااه توجااه و تااوانیبر در قاارآن، مم و تاادهاا فدر آثار دانشمندان در حوزة   یاهنگ  با
پژوهشااگران دربااارة  ن یا شتری برد. ب یدر عصر حاضر پ ژهیوبمث به  ن یممققان مسلمان به ا

باار آن شاادند تااا بااا   یبرخاا   داًیاا داشااته و جد  یفاااتی مفهوم تدبر و تدبر در قرآن تکل  یواکاو
ر سااازند و خار  تیرن به عموم مردم، قرآن را از مهجوقرآ  رتدبر د  روش  حی آموزش صم

-تاادبر سااوره  ةوی مقالااه باار آن اساات تااا بااه سااوال »شاا   ن یجامعه را با آن مکنوس  ردانند؛ ا
 .دیپاسخ  و  یلی و تمل  یف ی است؟«، به روش توص  یو نواقص ایچه مزا  یممور داراواژه

 تدبر یشناسمفهوم . ۱

 ن یاا ا  یراباا شناسااان  ب ر(  رفته شااده اساات. لغت د    شةیاز ر  ل« وعواژة تدبر، باب »تف 
»دبر الشئ«، واژة  دبر( را بااه   حی اند: مفردات در توضرا ارائه داده  یمتفاوت  یواژه  دبر( معان

از دو عضااو  هیاا دو، کنا ن یاا و ا دیاا آیجلااو م یعناا یکه در مقابل  قباال(  داندیپشت م  یمعنا
معنا را دانشاامندان  ن ی (. هم463: 1394 ،یفهانصاست  ر.ک؛ راغب ا  نمنصوص بدن انسا

( و ۲5۲: 11ر تا،یب ،یدی ؛ زب653: ۲ا، ر140۷ ،یاند  ر.ک؛ جوهرکرده نای ب  زی ن  یگرید
نگاااه کااردن در عاقباات امااور و تکماال در آن  ر.ک؛   ی»تدبر« نزد اهاال لغاات، هاام بااه معناا 

 تااا،یب  ،یدیاا زب  ک؛.ر   اسااتشااده  انیاا بتفکر    ی( و هم به معنا۲98:  3ا، ر1386  ،یمیّر
که   زی ن  ر« ی (. »تدب۲99:  3، ر1386  ،یمی؛ ّر۲۷3:  4ا، ر1414؛ ابن منظور،  ۲56، ص11ر

 دنی شاا یاند یدر عاقبت کار یعن یبه تدبر دارد؛  هی شب  ییشده است، معنا رفته  شهیر  ن ی از هم
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 تااا،یب ،یدیاا ؛ زب390: 1ا، ر14۲6 ،یروزآبااادی ؛ ف464: 1394 ،ی ر.ک؛ راغااب اصاافهان
 .(۲56: 11ر

 یکلمااه، در دو معنااا ن یا یمعنااند، هکه اهل لغت از تدبر ارائه کرد  یف یوجه به تعارت  با
اند؛ معنا بااا تفکاار دانسااتههم تدبر را هم  گرید  یاکاررفته است و عدهپشت و عاقبت کار به

 یبررساا   یعناا یتفاوت دارند؛ چراکه تفکاار    گریکدیدو واژه با    ن یتوجه داشت که ا  دیاما با
 ،یسااکرر.ک؛ ع آن اساات  بیعواقااب و نتااا یر بررسدبامر، اما ت  کیات  ی علل و خصوص

 انی ب   ونهن یتفاوت تفکر و تدبر را ا  زی ( مفسران ن۲99:  3، ر1386  ،یمی؛ ّر1۲1ا:  141۲
 .(۲۷1: 3ر  تا،یب ،ی؛ ّوس۲8: 4، ر13۷1  ،یرازی اند  ر.ک؛ مکارم شکرده

علاال و  یبررسار که پس از ک جةی نت  یعن ی فت که تدبر  توانیشناسان، منظر لغت  بنابر
با واژة تفکاار دارد  رچااه در   یکینزد  یکلمه معنا  ن یو ا  دیآیم  کار به دست  کیعواقب  

 .روندیمعنا به کار نم کی

 ییانااد، همااان معناااکااه از تاادبر ارائااه کرده  ییو اهل سنت، معنا  عهی مفسران از ش  غالب
انااد را ذکر کرده  یاوتمتف   ین، معانرآق  رتدبر د  یاند؛ البته براداشته  انی است که اهل لغت ب

نظاار  یتاادبر بااه معنااا ندی ویکه م یپرداخته خواهد شد. ععوه بر کسان به آن  هکه در ادام
(، ۲۷1: 3ر تااا،یب ،ی؛ ّوس15: 10ا، ر14۲0 ،یاست  ر.ک؛ فنر راز ارهادر سرانجام ک

 یدر کااار  یعناا ی  کااه تاادبر  یمعناا   ن یبااد  کنند؛یم  دی دقت و تکمل را در آن ق  گرید  ی روه
، 1389 ،یخواهااد شااد  ر.ک؛ زمنشاار آن چااه  ةجاا ی که نت   ستن ی  و در انجام آن نگردرن
 گاارید زیاا پااس از چ یزیاا چ یبررساا  اتدبر ر ی( و  روه۲59:  5ر  تا،یب  ،ی؛ ّبرس664:  1ر
 یبررساا   زی ن  ی(. برخ6۲۲:  19، ر1393  ،یآمل  ی؛ جواد۲6:  5، ر13۷4  ،ی ّباّبائ  دانندیم
ش بااا تفاااوت هکاا  دانندیآن را تدبر م یپشت و رو  یکار و بررس  کی  زآمده اتدسبه  بینتا

و  بینتا یکار و تدبر بررس  لیدال  یو عواقب کار است؛ تفکر بررس  لیدال  یتفکر در بررس
کااه   یف ی(. بااا توجااه بااه تعااار۲8:  4، ر13۷1  ،یرازی  ر.ک؛ مکارم ش  ندیعواقب کار را  و

رتنااد از: نظاار در ساارانجام ت آمد کااه عباه دسباز تدبر  یمفسران از تدبر داشتند، چهار معن 
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 بینتااا یو بررساا  گاارید زیاا پااس از چ یزیاا چ یکماال در کارهااا، بررساا قاات و تدکارهااا، 
 .کار کیآمده از  دستبه

بَّرُونَ یَتَالالَد أَفَلَا﴿   سورة مبارکة نساء   8۲  ةیآ  لیتدبر در قرآن، ذ  یاز مفسران در معنا  یبرخ

 شااندیاندینم قاارآن[ معااانى] در آیا  ﴾ یرًاثِلَوَجَُدوا فِیِه اخْتِلَافًا کَرِ اللَِّه  غَیْ  الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنِْد
باار  ی( ساانن رانااده و سااعافتندییم یارىا ر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختعف بس

عمااوم مااردم را برداشاات کننااد کااه در  یرافهم بودن قرآن باا قابل  ه،یآ  ن یآن دارند که از ا
 .شودیاره مها اشاز آن  یبرخ ادامه به

بااه  یتدبر دارد؛ با نگاه یلغو یمتناسب با معنا ییران معنازد مفسنتدبر در قرآن    مفهوم
اساات و  گاارید یاهیاا بعد از آ هیآ کیتکمل در  یعن یتدبر در قرآن،   یمعنا  زان«،ی »الم  ری تفس
؛  ر.ک  تااا فهاام قاارآن حاصاال شااود  ردیقرآن صورت پااذ  اتیآ  کیکایدر    دیتکمل با  ن یا

 اتیاا آ  یدرناا  کااردن در معااان  یناا عیدبر  تاا   گر،ید  یی(. در معنا۲6:  5، ر13۷4  ،یّباّبائ
(. تکماال 664: 1، ر1389 ،ی ر.ک؛ زمنشاار سااتن یآن نگر  یدر معان  قی عم  نش ی قرآن و با ب

خااود ممقااق شااود   سااتةیحااد شاکااار بااه    جااةی همراه باشد تااا نت   زی ن  رتی با بص  دیبا  اتیدر آ
 یگاا نداشت که دقت و در  جهتو  دیبا  زی ن  را  ن ی( ا4۷4  :1ر  ،ا1415  ،یکاشان   ی  ر.ک؛ ف

 ةیآ  یدر پ  هیهر آ  یعن یقرآن باشد؛    اتیبا در نظر  رفتن همة آ  دیبا  رد،یپذیصورت مکه  
در  دیاا (. هاار کااس با6۲۲:  19، ر1393  ،یآمل  ی ر.ک؛ جواد  ردی مورد مداقه قرار    گرید

چراکااه  اورد؛یاا آن بااه دساات ب ا ازرخااود  ازی حد توان خود در قرآن تدبر کند و فهم موردن
نبود، دسااتور بااه تاادبر در آن داده    ونهن یفهم است که ا ر ادرک و  همه قابل  یقرآن برا

عواقااب و  درن  و تکمل منمصر در  ن ی(. ا۲8:  4، ر13۷1  ،یرازی  ر.ک؛ مکارم ش  شدینم
 قااتی ر حق دخواه تکمل    شود؛یاستفاده م  یبلکه بعدازآن دربارة هر تکمل  ست،ی پشت کارها ن

(. 90:  3، ر1415  ،ی..  ر.ک؛ آلوساا اب و .ب تکماال در سااوابق و اساا   ایباشد    یزی چ  یو اجزا
از   یکاارد تااا بااه فهاام درساات   شهیجانبه و از همة جهات در قرآن اندّور همهبه  دیبا  ن یبنابرا
 .(149ش: 1394اهلل،  عمران، روح نژادی ر.ک؛ مممدعل  افتیآن دست   یمعان
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 یکاا ی اتیاا آ یبررساا  یعن یتدبر در قرآن  زی ان ن، ازنظر مفسرشده نای توجه به مطالب ب  با
. تاادبر افتیتا به فهم قرآن دست  ردی بر قرآن را در    اتیهمة آ  کهیّوربه  یگریپس از د

بااا  یفهم است و هر کسدر سطح خاص خود قابل  کیهمة مردم هر    یدر نگاه مفسران برا
  کیاا تاادبر بااه عنااوان  ن بهااره بباارد.از آ در قرآن تدبر کنااد و  تواندیتوجه به دانش خود م

. اسااترار داشااتهعصر اسعم مورد توجه مفسران قاا  یاز همان ابتدا یهمگان و  یدستور قرآن
آن   ینشده، امااا در معنااا و مفهااوم لغااو  انی ب  یآن سنن استوار  یاصطعح  یمعنا  در   رچه

 بیاا بااه ترت ری تفاس رد،ی  یرا در برم عنااز پانزده م ش ی مطرح شده است که ب  ینظرات فراوان
 لیاا آمده در جاادول ذدسااتبه بیرفتااه و نتاااقرار   یعصر حاضر موردبررساا   از قرن اول تا

 :دیآیم
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 معنی 

 

 ردیف

 1 قرن اول  - - - - - - - - - - - - - - - -

 ۲ قرن دوم 1 - - - - - - - - - - - - - - -

 3 قرن سوم - - - - - - - - - - - - - - - -

 4 قرن چهارم - 6 3 1 - - - - - - - - - - - -

 5 قرن پنجم  - 1 ۲ 3 - - - - - - - - - - 1 -
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 محورهواژ-سوره وۀیش یبررس. ۲

 ایاا مم  بر واژه و  هی تکبر در قرآن، تد یااست که بر  یاوهی ممور، شواژه-سوره  وةی ش
به تاادبر در   ی اه  یعن ی  کند؛یکار م  یق ی صورت تلف بلکه به  کند؛ینم  یه خاصرسو  کیبر  

هاام  یو  اااه دهاادیا مدنظر خااود قاارار ماا ها رهم تدبر در سوره  ی اه  پردازد،یکلمات م
فاارد متاادبر کااه  تساا ی ن یازی ن یعن ی ست؛ی ن یخاص بی کار ترت  ن یا  یتدبر قرآن به قرآن. برا

بلعکااس؛ بلکااه بااا  ایاا باارود و  یاسراغ تدبر سااوره  بعد  رد،ی را فرا   یاوما ابتدا تدبر کلمهلز
تاادبر   ایاا که آ   رددیها مشنص مروش آن  ق،ی موضوع بمث و تمق   ایتوجه به مناّب و  

 .آنقرآن به قر ایو   یاسوره ایداشته باشند    یاکلمه

 6 قرن ششم - - 1 ۷ 1 1 - - - - - - - - - -

 ۷ قرن هفتم - - 1 6 - - - - - - - - - - - -

 8 قرن هشتم - - ۲ 1 - - - 1 ۲ - - - - - - -

 9 قرن نهم - - - ۲ - - - - ۲ - - - - - - -

 10 قرن دهم - - - - - - - - 5 - - - - - - -

 11 قرن یازدهم - - - - - - - - 3 - - - - - - -

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

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

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

 15 قرن پانزدهم  - - 4 5 - - - 1 11 - - 1 1 1 - 1
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مراتااب و  یاساات کااه دارا  برخااوردار  یاژهیاا و  تیاا از اهم  وهی ش  ن یبه عاقبت در ا  توجه
 ،یشناساا عاقباات  ،یساانجعاقباات  ،یشاا یاندمراحاال عبارتنااد از: عاقباات  ن یاا ت. اساا ا  یمراحل
 لیاا مراحاال در شااکل ذ  ن ی(. ا۷۲:  1، ر139۲ ر.ک؛ اخوت،    یی راو عاقبت  ینگرعاقبت

 :شوندیداده م ش ینما

 
 مراحل توجه به عاقبت 

 :است ریاز موارد ز  یکیسنن از   ،یزی چ ای  یدر عاقبت کار  یمراد از بررس

 .شودیآن کار واقع م  ل،ی قوع آن کار که به واسطة آن دلو غرض و لی . دلالف»

 .باشد  یناکام ای  تی . سمت و جهت وقوع کار ممکن است به سمت موفق ب

 .ونددی پیکه در اثر بروز آن کار به وقوع م  یالعمل. عکس ر

 .دیآیبه وجود م  کار نکه در اثر آ  یمثبت  بی. آثار و نتاد

 .شودیم دارین کار پددر اثر آ  که  یمنف  بی. تبعات و نتاه

 ن یاا موضااوع بمااث کاارد کااه در ا کیاا در    تااوانیاز مااوارد فااوا را ماا   کی. ...«. هر  و
تدبر در هر موضوع، توجه به عاقبت آن موضوع است  همااان(. درواقااع هاادف از    ،یشرا
فرد بتواند با تاادبر در قاارآن،  است، که هر یاجهی به نت  یابیدست یمراحل، برا ن یهمه ا  یّ
 . ردد ینقرآ یشده و فرد  تیهدا ه سمت آنب
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 وهیش نیتدبّر از نگاه ا فیتعر .۱-۲

پرداخته   وهی ش  ن یتدبر از نگاه ا  فیاست تا به تعر  یضرور  وه،ی ش  ن یشناخت بهتر ا  یبرا
انسااان بااه    شاادههیهدو    یهارزندة ال  یهااز نعمت  یکیکه به عنوان    وهی ش  ن یشود. تدبر در ا

 یعماال هاار فاارد  ن یاا اساات؛ چراکااه بااا ا  یزیاا چعاقباات  توجه به    یبه معنا  شود،یشناخته م
قاارار دهااد و در آن بااه تفکاار بپااردازد.  یرا مااورد بررساا  یکار  هرعاقبت و انجام    تواندیم

کنااد و  یرا بررساا   یزیاا هاار چ  دارشاادنیو هاادف پد  تیغا  تواندیانسان با تدبر است که م
در  یادهیاا د(. هاار پ۷۲-۷1، صااص1، ر139۲بسنجد  اخااوت،    خود  تیبا غا  ن راآارتباط  

 یاساات و آن را باارا رتباااطانسااان در ا تیشده است، با غرض و هدا  دهیجهان که آفر  ن یا
 .را با انسان کشف کند دهیارتباط آن پد  تواندی. تدبر مرساندیم یاریبه هدفش    دنی رس

تاادبر در آن   ،یوعموضاا   عاقباات هااربااه    هدارد. توجاا   یت یهدف و غا  کی  یموضوع  هر
و   اتیاا قاارآن، موضااوع تاادبر، همااان موضااوعات کلمااات، آ  تاادبر در  رموضوع اساات. »د

 فت تدبر در قرآن   توانیم  فیتعر  کیدر    ن ی(؛ بنابرا1۷3قرآن است«  همان:    یهاسوره
 میتوجه داشت کااه قاارآن کاار  دی. بارآنق  یهاو سوره  اتیتوجه به عاقبت کلمات، آ  یعن ی
هااا کااه بااا نداشااتن آن است ییهایژ یو یتدبر است، دارا  یوع براموض  کیعنوان  به    هک

 :عبارتند از  هایژ یو  ن ی. اشودیممکن م  ری تدبر در قرآن غ

 لی هااا تشااکهااا و سااورهعبااارت  ات،یاا . ساختار قاارآن کااه از کلمااات، جمااعت، آالف
 .استشده

. 4از قاارآن    برخاسته  ین ی بهانج. نوع  3  اتیو عناصر نزول آ  یو مکان  یزمان   ی. شراب
 .غرض
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 امکان تدبر رآن جهت های ق یویژ

کااه  یهر فاارد هاار کااار  یعن ی فت تدبر در قرآن    توانیشده، م  انی با توجه به مطالب ب
مبنا و اساس کارش استوار باشد و اصااول آن   دیمثمر ثمر داشته باشد، با  یبنواهد سرانجام

 .ثابت بماند

 و اصول  یبانم .۱-۱-۲

آن به آموزش تاادبر براساس    است که  یاصول و مبان  یدارا  زی ن  واژه ممور-رهسو  ةوی ش
احاّااه باار غاارض   یعن یو تدبر در قرآن    یزی توجه به عاقبت چ  یعن ی. تدبر   ماردیهمت م

قرآن قابل فهم باشد. آنچه   دیبا  افت،یکه به غرض نزول قرآن دست    ن یا  ینزول قرآن. برا
د حضرت ممم  یعن یانسان    ن یب واالترانب او بر قلاز ج  که مسلم است، قرآن کعم خدا و

 را قاارآن خداونااد. اسااتنااازل شااده یکم و کاست  چی ه  یصورت تمام و کمال و ب   ص( به
 انسان توس  قرآن، قابل فهم بااودن آن افتن ی تیبشر فرو فرستاده و الزمة هدا  تیهدا  یبرا

ت بااه دساا   اتیاا روااز    واساات    یکه در رجوع به قرآن ضرور  یاز اصول مهم  یاست. برخ
 :عبارتند از ند،یآیم

 چی اوست. هاا   یمنمصر به فرد برا  ییانسان، عطا  ازی رافع ن  ن یوان مهمترآن به عن . قرالف
و  ایاا را از انسان برّرف کند؛ ب. درجااات انسااان در دن یازی ن تواندیبه اندازه قرآن نم  زی چ
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 یشااتری نااس با  می مفاه  ن یا  با  نانسا  چه  هر  لذا.  استقرآن وابسته  اتیآ  یآخرت به فهم معان
و آخاارت( برخااوردار   ایاا نزد خداوند  در دن  یشتری درجة ب  شکوه، و  داشته باشد، از رفعت،

 ن ی اساات و چناا  یدائماا  یو معلماا  رفتااه، همااراه    ادیاا کااه آن را    یکس  یاست؛ ر. قرآن برا
 ن ی تمسک به مضااام  ع،ی و ترف  می تعل  ن ی. شرط اسازدیرهنمون م  یرا به درجات عال  یشنص
از نبااوت را داشااته باشااد؛ ه.  یه درجاااتب یابی دست  قی توف تواندیقرآن م  د. انسان با  است؛  آن
 ذشته را خوانااده اساات؛ و. قاارآن منبااع   یای تمام کتب انب   یی و  خواندیکه قرآن م  یکس

عماار بااه  انیاا که از آن بهره ببرد؛ ز. سزاوار است تااا پا  یکس  یو علم است برا  تینور، هدا
 اتیاا و ح یقاا ی حق   فکر؛ ح. قرآن سبب فعال شدن تاهتمام داشت  قرآن  اد رفتن یو    اددادنی

بااه  خواناادیکااه قاارآن ماا  ی. کساا یبنش است؛ ط. تعوت قرآن جع دهندة قلااب اساات؛ 
هاساات؛ ل. دهنااده از مهلکااهک. خواناادن قاارآن نجااات  ابد؛ییدست م  یت ینهایب  یها نب
بااه  تااوانیمجعه به قرآن مرا ااست؛ م. ب یوی دن یهااز وحشت دهندهیمن یبا قرآن ا  یهمراه

 خواناادیکه قاارآن م  ین. کس  افت؛یانسان است، دست    ازی نچه مورد  و آن  یاخبار همة هست 
 ن یاا ا  یمبنااا  ن یمهمتاار  ن ی(. بنابرا35-۲۷ همان، صص  شودیمند مبهرهقرآن    یهایژ یاز و
رآن قاا به تدبر در  یاژهیو  دی  ع( است که تکک  ن ی معصوم  اتیو سپس روا  میقرآن کر  وه،ی ش

بنش است، نجات  مانهی حک  یکه کتاب. قرآن  دانودهقائل ب  یاژهیو  تی آن اهم  یداشته و برا
که بااا قاارآن  یشود و در آن به تدبر و تفکر بپردازد. »هر کس ن ی است که با آن همنش  یکس

روشاان و تااوانش   تیو او بااه نااور هاادا  شااودیاو افزوده م  یینای ب  د،ینشست و برخاست نما
و عتاارت  کعم خدا یعن ی. مراد از قرآن هر دو ثقل  شود« یضاعف محق م  راه  مودنی پ  یبرا
 یرا به همااراه دارد و  مراهاا  یابد تیها، هدازدن به آن اکرم  ص( است که چن   امبری پ

 .(۲1 همان، ص دیآیهر ز به سراغ فرد نم

و  سااتهیشا اساات،و آخاارت انسااان فاارود آمااده ایاا دن یابی و کام تی موفق   یکه برا  یقرآن
 یباشااد. کااعم خاادا باارا  بااه دور  ید ی چی مگان قابل فهم باشد و از په  یست تا براا  تهسیبا



 185  ۱۳9۸ اربه   ،۳۴  ارةشم  ،۱۰ سال  ؛منیرج  سرا

 

 یدارد، عتاارت  راماا   حی بااه توضاا   ازی که ن  ییهمه به فراخور شعورشان قابل فهم است و جا
 .دینمایم  ن یی آن را تب  امبری پ

 و مقدمات طیشرا .۲-۱-۲

 یتدبر  وةی است. ش  ه ونن یا  زی است که تدبر ن  یشروط و مقدمات  یدارا  یانجام هر عمل
هااا کااه بااه آن  ناادی زیرا برماا   یشااروّ  ،یعرصة قرآناا   ن یبه ا  ورود  یممور براواژه-سوره
   :شودیاشاره م

 تاب آوری. ۱-۲-۱-۲

فهاام قاارآن   یکااه باارا  ییبرخوردار است تا جااا  ییبسزا  تی از اهم  وهی ش  ن یّهارت در ا
(. 39مان، صهارت برسد  هبه ّ  یزی قبل از هر چ  دیاست و فرد متدبر با  ریانکارناپذ  یاصل
امااور  ن یاا ّهارت، انجام واجبات و ترک ممرمات است که ابه    یابی دست   یکار برا  ن یکمتر

 یروح ی. فرد ّاهر داراندیافزایاو م  یو بر تقوا  دارندیم  هدور نگ  یانسان را از هر آلود 
 را دارد. یمسائل روحان رشیپذ یاست که آماد   فی لط

 اتیتفکر و فهم آ یالزم برا طیشرا آوردنفراهم .۲-۲-۱-۲

 ن یاا کند. با توجه به ا دای پ ش یدر جامعه افزا ید تا سطح فکر فردفراهم شو  یانهی زم  دیبا
. بااا دینمایم  یقوه ضرور  ن یا  تیاز قرآن به تفکر امر شده است، تقو  یاری بس  اتیکه در آ

فااراهم  یطیشاارا دیاا امااا با ابااد،ییدر جمع و کعس درس تمقق م شتری ب  یشرا  ن یکه ا  ن یا
وابسااته نگااردد. فاارد  یگااریکند و بااه د  تیش را تقوقوة تفکر خود  دد تا هر کس بتوانشو
تدبر و تفکر کرده و بهره خااود را از قاارآن   تایبرسد که بتواند خودش در آ  ینشی به ب  دیبا
  .ردی بگ
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 تیو قصد هدا زهینظر به قرآن به انگ. ۳

آن را در  یه کعم پاااک الهاا باشد ک تی و ن  زهی گان  ن یبا ا  دیتعوت قرآن و مطالعة آن با
هاار   ی. قرآن که سراسر نااور و رحماات اساات، بااراکندیکمک م  تیهدابه    دنی جهت رس

 یابیاا و کام  تیبه آن رجوع کند، هدا  تیبه نور و رحمت و هدا  یابی که به قصد دست   یکس
مااردم   یمااان [ کااه راهیکتاب. ]185  نبقره   ﴾الفرقان  و  یمن الهد  ناتی للناس و ب  یهد﴿است.

داکننااده ا از باّاال و ج تیوشاان از هااداار و رآشک لیها و دالدربردارنده[ نشانهاست و ]
از  یو دور  تیکسااب هاادا  دیاا متدبر با  تی است و ن  تیهمه هدا  یقرآن برا  ن یاست(. بنابرا

 ضعلت باشد.

 متناسب ینشیخواندن قرآن با نظم و چ. 4

 ییبااایز  یت، دارابرخوردار اساا   یزی مآو اعجاز  زی انگاعجاب  بی قرآن که از نظم و ترت
 ش یافزا  زی آن ن  یت یهدا  یهاآن، جنبه  یب ی است که با خواندن ترت  یه فردمنمصر ب  ییوای و ش
 یو منظم، دقاات و تکماال انسااان را نساابت بااه کااعم الهاا   لی . تعوت قرآن با ترتکندیم  دای پ

 وجااود دارد کااه ییاهاا ییبایقرآن، ز یو کعم یانی که در ساختار ب ژهی»به و  دهدیم  ش یافزا
 .سازد« یعم ممتن  یف وص  رقابلی فطرت انسان را به شکل غ

 تکرار تالوت قرآن. ۵

 اتیاا و تکاارار آ ن یممااور، دِراساات و تماارواژه-سااوره وةی از شااروط مهاام تاادبر در شاا 
 اتیاا آ یو معااان می از مفاه یبه فهم یعمل فرد تا حدود ن یاست؛ چرا که با ا  دی اهلل مجکعم

باعااث   ن ی هماا   دارد کااه  یبااا قاارآن را در پاا   شااتری ب  یهمراه  شتری ب  رائتق.  کندیم  دای دست پ
اساات.  گرانیآن به د  س یدراست قرآن، تدر  یهااز راه  یکی.  شودیانس با قرآن م  ش یافزا
اوالً بااه   تااوانی م  ،یرساام  ریاا نفاار و بااه صااورت غ  کیقرآن ولو به    س یتدر  ایمطالب    انی با ب

 یشااتری ار داد تا بااه اتقااان بمعرض نقد قر  ا دررآن مطالب    اًی خود واقف شد و ثان  یهاداشته
است که متناسب   یمراتب   یفهم قرآن دارا   در عمق جان انسان حفظ شود. رابعاًثالثاً  برسد و
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 یواناا فرا یهااابهااره یتکاارار تااعوت قاارآن دارا ن ی. بنابراکند« یم ریی با باالرفتن رتبة فرد تغ
 است. یو مقر  یقار یبرا

 یعلمچوب ربراساس چا اتیآ یبررس. ۶

در ظاااهر آن دقاات و   دیاا آن، با  قی عم  یبه معان  دنی رس  یآن حجت است و براظاهر قر
تکمل شود. »الزمة تفکر و تدبر در قرآن، نظر و عبور در چارچوب ظاهر آن است«. هر چااه 

تاار آن آسان یواال می به مفاه یابی دست  رد،ی صورت   یشتری قرآن دقت ب  یدر ساختار ظاهر
 .شودیم

 اتیآ در یرنگجامع. ۷

ها بااه و سااوره  اتیاا ن کااه کلمااات، آه باار آتدبر و مراتااب آن، عااعو  یه به معنابا توج
 لیاا در تمل ینگاارجااامع یالزم اساات نااوع رنااد،ی  یقاارار م یصااورت مجاازا مااورد بررساا 

ن، الزم اساات بااه تاادبر در قاارآ  یباارا  ن یوجود داشته باشد. بنااابرا  یموضوعات مورد بررس
 شده اساات،  انی ها بسوره و سوره  ات،یآ  ها،واژه  قالب  موضوع که در  کیجوانب منتلف  

نکااات   تیاا به غرض نهفته در قاارآن، رعا  دنی و رس  حی صم  یداشتن تدبر  یشود. براتوجه  
، 1، ر139۲است  اخااوت،  یو همگان حی صم یبه تدبر  یابی دست    یو از شرا  یفوا ضرور

 (.80-۷8صص

 روش. ۸

وجه به مناّااب با ت  یعن ید؛  ندار  وجود  یآموزش تدبر، روش واحد  یبرا  وهی ش  ن یدر ا
 ابدی لی بدان خاّر است تا امر تدبر تسه  ن ی. اشودیم  ادهی پ  یف منتل  یهاآموز، روشو قرآن
 ین قاارآن کااه زبااانباشد. زبا سری که دارد، تدبر و فهم قرآن م  ییهر کس با هر توانا  یو برا

بااه عمااق  اناادتویماا ن یو رساست، اما هرکساا  ایزبانش  و نکهیباا یعن یسهل و ممتنع است؛ 
فهم و درک اناادازه قاباال  کیاا همااه بااه    یبرا  د،اوری ب  و همانند آن را  ابدیآن دست    می فاهم



 و ... نژاد عمران یروح الل محمدعل /میرمحور« قرآن ک واژه  -تدبّر »سوره   ۀویو نقد ش  یبررس ۱۸۸

 

 یهااا. همة روشکندیم  دای پ  ریی روش آموزش آن هم متناسب با هر فرد تغ  جهی درنت   ست؛ی ن
باار تفکاار و   یو مبتناا   شااوندیماا   فیاا تعر  قرآنمتناسب با اسلوب و قواعد    وه،ی ش  ن یا  یتدبر

 .تندستعقل ه

انااد؛ نکاارده ن یاای ا و انتهااا تع، ابتاادآمااوزش تاادبر یبرا وهی ش ن یا روانی پ است که  درست
بااه اماار تاادبر بپااردازد، امااا  وسااتهی روش پ کیاا که فرد متدبر بر اساااس   ستی ن  یاجبار  یعن ی
اساااس  ن یباارا ییهاااکاارده و کتاااب  ن یاای روش تع  ن یا  یرا برا  یچارچوب خاص  یّورکلبه
روش  ،یاتفکر در قرآن، روش تاادبر کلمااه  از: روش  تندرعبا  اهروش  ن یاند. اکرده  فی تکل
صااورت (. در ادامااه به81-80...  همااان، صااص  روش تدبر قرآن به قرآن و  ،یادبر سورهت

 .شودیداده م  حی ها توضروش  ن یاز ا کیمنتصر هر  

 تفکر در قرآن یهاروش. ۹

م  ا  ن ی اول  یعن یت؛  سمرحلة آن، تفکر ا  ن ی تدبر در قرآن شامل پنب مرحله است که اول
مرحلااة تاادبر اساات کااه ا اار  ن یمرحله مهمتاار ن یاست. اتدبر و ممور مهم آن، تفکر    یبرا
. تفکر کااه دکنن ینم  دای تمقق پ  زی تدبر ن  گریو درست انجام نشود، مراحل د  قی صورت دقبه

 یذهاان و اسااتعدادها  ییبه انسان است، باعااث شااکوفا  اوندخد  یهااز نعمت  ینعمت بزر 
انسااان  یعلاام بااه رو یهاااهچاا یجهل کنار رفته و در یهاآن پردهو به دنبال     رددیانسان م

دارد و از حالاات رکااود  انی(. ذهن فرد متفکر جر۲:۲1، ر1393 شوده خواهد شد  همو،  
 خارر است.
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واژه-سوره شیوة در تدبر مراحل  ممور 

ساات. بااا ا ن یرتفکر در قاارآن و اسااتمرار آن، تکاارار و تماا   یدو مؤلفة مهم در ثمربنش
معطااوف  یشااتری و هم توجااه ب شودیقرار مرآن بربا ق  یشتری هم انس ب  ادیز  ن یو تمر  تکرار
 . (۲۲ همان:  انجامدیو بهتر م  شتری و به تدبر ب  رددینهفته در قرآن م  می مفاه

 
 تفکر  مهم هایمؤلفه
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ز ا  انااد،بهاارهیموجااودات از آن باا   گااریتفکر در انسان که منمصر بااه اوساات و د  ری »س
 ابد« ییسوا م  فهی عمل به وظ  و  یق ی ق به علم ح  دنی ازشده و به تعقل و رسآغ  الی اس و خحو

آمااوز بااا مطالعااة شده و قرآن  ادهی قران پ  یهاآن در سوره  یعمل  یها(. نمونه۲5 همان، ص
از   دنی و خااوب شاان   دنیاا تدبر مسل  شود. در تفکاار، خااوب د  لةمرح  ن ی بر اول  تواندیآن م
بهتاار   هجی نت   یو در بهبود  کنندیتفکر را فعال م  ت؛ چراکه قوةر اسابرخورد  ییبسزا  تی اهم

 (.33خود تفکر است  همان:  دنی و خوب شن  دنیمؤثر هستند. خوب د

 یاروش تدبر کلمه. ۱-۹

 یمقدمه برا  کیعنوان  به  تواندیمهم است، م  اری بس  یتدبر امر  یتفکر در قرآن که برا
 یتلقاا  اتیاا بااه تاادبر در مااتن آدر حکم ورود    اندوتیم  زی ورود به چرخة تدبر باشد. کلمه ن

 زیاا اساات، قاارآن ن شاادهلی تشک یاز کلمااات  یاهاار کتاااب و نوشااته  کااهن یبااه اتوجه    شود. با
 یاست و غاارض خاصاا  یو مفهوم خاص یمعن  یهر کلمه دارا قرآناست؛ البته در    ونهن یا

 یهاو سوره تایآ ضشدن به غر  کیتدبر در قرآن و نزد  یبرا  ن ی»بنابرا.  استدر آن نهفته
و  اتیاا هگااذر آن، تاادبر در کااعم، آخت تا از رن پرداآن، الزم است به تدبر در کلمات آ

 .(۲1، ص3، ر1393ها حاصل شود«  اخوت،  سوره

 

 

 ای کلمه تدبر مراحل



 191  ۱۳9۸ اربه   ،۳۴  ارةشم  ،۱۰ سال  ؛منیرج  سرا

 

از ّهارت مغفول ماند؛ چاارا کااه »شاارط الزم   دینبا  یامرحله  چی که در ه  ن ینکتة مهم ا

 .(۲3ّهارت متناسب با آن است«  همان، از   یرخوردارب  ،یمفهم قرآن در هر سط یبرا

را که از قرائت و ترجمة سوره بااه   یهر سوره نکات  لیها، ذکلمات در سوره  یبررس  در

کااه  یاکتااهعااعوه باار چنااد ن ،یا. در کتاب روش تدبر کلمااهشودینوشته م  د،یآیدست م

 ذاشااته   یخااال  یی، جاهاشود  لکه ذهن متدبر فعا  ن یا  یبرا  است،توس  مولف نوشته شده

. دیاا نما ادداشااتی کنااد،یم دایاا را که بااه ذهاانش خطااور پ یتز نکاآموشده تا متدبر و قرآن

و بعااد از إعااراب   دیاا آیبه نگارش در ماا   شود،یکلمات م  یکه از معان  ییهاسپس برداشت

 . رددیکلمات با هم در سوره استنرار م  یصل از همراهها، نکات حاسوره

بعد  در مو  قیادمص  ،یبنش  بررسسوره  م  یرد  م  یعن ی  رد؛ی   یقرار  که    یصداقهر 

. در آخر کلمات هر سوره که مصداا حق  یشئ خارج  ا یباشد    یذهن  یممکن است، امر

بررس و  قرار  رفته  مداقه  مورد  م  تاًی نها  شوند، یم  ی هستند،  مطالعه  و    شود یغرض سوره 

»تفس   ییها زاره از  -49همان، ص   شوندیم  یسبرر  ، رددیم  اراستنر  زان« ی الم  ری که 

6۲ .) 

 یاهروش تدبر سور .۲-۹

غاارض خااود   انی ب  یاست که خداوند برا  یامانهی حک  ماتی از تقس  یکیوره در قرآن  س
قاارآن   یهااز سوره  کی  هر.  استنموده  ن یانسان به راه راست است، تدو  تیکه همان هدا

 یدل خااود جااادر    زی را ن  یگریاست که ممکن است موضوعات د  یموضوع واحد  یدارا
اساات کااه از کلمااات و  یاهمااان جامعااه قاارآن،ره در دکتر اخوت »سو  ری اده باشد. به تعب د

اند و با خبردادن انسان از شده  لی تشک  افتهیتشنص    یمثبت و منف   یهاو حرکت  هاتی جمع
، 4ر تااا،یاخااوت، باا    « ناادینمایو انااذار ماا   قیتشو  تیاو را به هدا  ،یهست   عیرخدادها و وقا
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 یهاااسااوره  ضبااه غاار  هستند که نسبت  یغرض  یقرآن دارا  یاهاز سوره  کیهر    .(11ص
 یهر سوره غاارض منصااوص بااه خااودش را دارد کااه از ابتاادا  یعن یمتفاوت است؛    گر،ید

 .(1۲ همان،  ابدییم انیپا  زی سوره آغاز شده و با تمام شدن سوره، آن غرض ن

 یصاالکااه موضااوع اتند  سموضوع واحد ه  کی  یها دارااز سوره  کیشد که هر     فته
بااه   یانااد. بااراداده  یدر خود جااا  زی را ن  یگرید  وضوعاتو ععوه بر آن، م  باشندیسوره م

 یعبااارت از بررساا  یاداشت. »تدبر سوره یاتدبر سوره  دیموضوعات، با  ن یدست آوردن ا
و   افااتیدر  یآن باارا  یو فرعاا   یاصاال  ضااوعاتسوره و بااه دساات آوردن مو  کی  کپارچةی

اسب وش متن در هر سوره ر  ،یاتدبر سوره  یبرا  (.14 همان، صآن«    یت یکشف غرض هدا
 یباارا توانیمتفاوت است. م گرید یهاکه با روش سوره  شودیبا خود آن سوره انتناب م

بااه  وجااهابداع نمود که بتوان کل قرآن را براساس آن تدبر نمااود. ت  یهر سوره روش خاص
ّهااارت  ازمناادی ن ،یو بااا هاار روشاا  سااوره تدبر در هاار  یکه برا  دینمایم  ینکته ضرور  ن یا

 شااتری انس ب یمغفول واقع شود. برا  دینکتة مهم نبا  ن یقرآن است؛ ا  با  یو  آموز و انس قرآن
-15 همان، صص  شودیم  هی ها توصقرائت مکرر سوره  ن ی و همچن   ن یبا قرآن، تکرار و تمر

16). 

متوجااه کااعم قلااب    تا فکاار و  شودیبا قرائت سوره و ترجمة آن آغاز م  ،یاسوره  تدبر
به دست  ی. »براشوندیم یابیقرآن موضوع اتیآز آن، . بعد اردی باشد و با آن انس    یلها

سااوره،  اتیاا سوره، درک و احاّه بر همة موضااوعات مطاارح شااده در آ یآوردن فهم کل
ممکن است؛ چراکااه هاار سااوره از   هیبه غرض هر آ  دنی عمل با رس  ن یاست« که ا  یضرور

ت به موضوعا انی استوار است. از م  اتیبر غرض آها هم  سوره  غرض  وشده    لی تشک  یاتیآ
 یو موضااوع کلاا   شااودیماا   دهی هاار موضااوع ساانج  زیتفاااوت و تمااا  ه،یدست آمده در هر آ

 یتااریو موضوعات کل  شوندیم  دهی با هم سنج  ی. سپس موضوعات کل رددیاستنرار م
 .(۲6-۲4موضوع واحد برسند  همان، صص کیتا به  دیآیبه دست م
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و  شااودیدسته قاارار داده ماا  کیدر  را که با هم در ارتباط هستند، یاتیمرحلة بعد آ  در
 .شوندیم  یبنددسته  یب ی موضوعات به صورت ترت  بی ترت ن یبد

نااوان ع  لیاا ذ  توانناادیتااا شااش ماا   کیاا   اتیاا عنوان نمونه در سورة مبارکااة واقعااه، آ  به
سااوره  هاار یدیاا  ااان کلواژ ه(. در اداماا 31 همااان:  رناادی وقوع واقعااه« قاارار    یهایژ ی»و

 دیاا هستند. با  هیدسته آ  ای  هیضوعات مطرح در آمو  یراب  یکه معرف خوب  شودیمشنص م
اساات   یضاارور  یدیاا واژ ااان کل  انتنااابموضااوعات سااوره قباال از    یتوجه داشت بررس

بااه غاارض  دنی رساا  ی. بااراشااودیغرض سوره پرداختااه ماا   ی(. در آخر، به بررس36 همان:  
سااپس  شود،یتوجه م یدی و کلمات کل یجزئ و یوضوعات کلاز م  یسوره، ابتدا به فهرست 

را کااه   یتنبهااات  دیاا و در آخاار با  شااودیتوجه ماا   گریکدیانتقال موضوعات نسبت به    ری ه سب
 (.41 همان:شد  ادآوریها متوجه انسان دانست، آن ری توان از موضوعات و سیم

 روش تدبر قرآن به قرآن .۳-۹

به تاادبر قاارآن بااه   دنی رس  یبرا  یافوا، مقدمه  یها فت همة مراحل و روش  توانیم
فوا کاااربرد دارد. تاادبر قاارآن  یهاد؛ چرا که در تدبر قرآن به قرآن همة روشن هستن قرآ

رآن، است. در روش تاادبر قاارآن بااه قاا   یاو سوره  یااز تدبر کلمه  یبندجمع  کیبه قرآن  
در  سااوره را تااوانیم نبه دست آوردن غرض سوره الزم است؛ پس از آ  یزی قبل از هر چ

که عبارتند از: الف. مطالعة سوره در کاال قاارآن،   عه کرددر قرآن مطال  یمنتلف   یهاحالت
سااورة  کیاا قاارآن از منظاار  یهااامشنص؛ ب. مطالعة سااوره  یابدون در نظر  رفتن سوره

زور آن سااوره؛ د. مطالعااة سااوره در  به عنااوان گرید یامشنص؛ ر. مطالعة سوره با سوره
-۲9، صااص5ر  تااا،یت، بدستة سااوره  اخااو  ایسوره در  روه و  ؛ ه. مطالعة  سوره  خانوادة

30.) 
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  قرآن ۀمختلف سوره در مطالع یهاحالت. ۱۰

مراتااب شاارط دوباااره اساات کااه داشااتن ّهااارت در همااة مراحاال و   یادآوریالزم به  
 هباا  دیاا اساات کااه با یمداومت بر قرائت و انس با آن نکتة مهم  کهن یاست و دوم ا  یضرور
بااه عنااوان سااورة   ییهااارهن«، سااوتدبر قرآن بااه قاارآ  یهار کتاب »روشتوجه  ردد. دآن  
بمث   ن ی. در اشوندیها ملمق مبه آن سوره  ییهادر دسته  گرید  یهاانتناب و سوره  یاصل

الزم اساات. در آخاار   گاار،ید  اتیاا باااالبردن دقاات مطالعااة آ  یبرا  یة اصلسور  قی مطالعة دق
در   آمااوزان و متاادبرانقاارآن  ن یتمر  یبرا  یآن«، صفماته قربتدبر قرآن    یهاکتاب »روش

 .استر  رفته شدهنظ

 
 یگذارهدف. ۱۱

کااردن قاارآن در   نهیخصوصاً در حوزة فهم قرآن، نهاد  یقرآن  انیو جر  وهی هدف هر ش
و  یرآناا ق می همفا بیدر ترو  یکه دارد، سع  یبا هر روش  یقرآن  وةی است. هر ش  یجامعه انسان

دکتاار  یهااابا توجااه بااه صاامبت زی ن هوی ش ن یاز آن است. هدف ا  ییزداتیمهجور  ن ی همچن 
 دیاا است؛ چرا که قرآن ممور وحدت است و مساالمانان با  یقرآن در زند   انیاخوت، جر

 .قرآن متمد شوند  لةی به وس
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  ااردانیمساالمانان از قاارآن رو یامااروز را کااه کفاار و نفاااا فاارا  رفتااه و حتاا   جامعة
کااه در  ژهیاا بااه و کنااد؛یقاارآن را احساااس م می تعااال یریاا بااه فرا  یدیشااد ازیاا نااد، نادهشاا 

. در شااودیکعن انجااام ماا   یهانهیاسعم و قرآن با هز  هی عل  ییهاغی مدام تبل  یغرب  یکشورها
 ره(، توجااه   یناا ی امااام خم  یبااه رهباار  رانیاا ا  یاسااعم  قعبان  یروزی عصر حاضر، با پ  رانیا

 یریاا فرا   یباارا  یفراواناا   زةیاا انگ  رانیمردم ا  رونق  رفت و  آن  یاهو آموزه  ن یدوباره به د
اذعااان دارد کااه  یخود داشتند. امااروزه هاار کساا  یکردن آن در زند   ادهی اسعم و پ  می تعال

 ن ی ع(، مهمتاار تیاا ب اهاالقاارآن و  تیاا بااا ممور یتماادن اسااعم  ییبرپااا  ی»حرکت به سااو
حرکاات در  ن یاا اساات تااا ا  هساات یاب  ن ی ره( است«. بنااابرا  ین ی امام خم  امی دستاورد حرکت و ق

 یعلاام مبتناا  ن یی و تب  دی تول یدارد »در راستا  یسع  زی ن  وهی ش  ن یقرآن تداوم داشته باشد. ا  ةیسا
 .(16: 1، ر139۲بردارد«  ر.ک؛ اخوت،   ی ع(  ام مهم  تی اهل ب  اتیبر قرآن و البته روا

 محورواژه-سوره وۀینقد ش. ۱۲

 قاارآن دارنااد و خاادماتبمث تدبر در در  هوی ش ن یا  روانی که پ  ییهابا وجود مجاهدت
 سااتهیجامعه داده اساات، با لیرا تمو  یداشته و متدبران  یارزان  یمعة اسعمرا به جا  یاارزنده

نقد قاارار   یکه در ترازو  یادهیو پسند  کی شد. هر کار ن  ادآوریرا در مود آن    یاست نکات
باار  یفراواناا  راتی آن تااکث جةی ت نآن افزوده خواهد شد و در هدف و  یغنا  بردر ادامه    رد،ی  
 . ذاردیم  یجا

 تدبر فیرنقد تع. ۱-۱۲

هااا اساات و سوره  اتیبر غرض نزول کلمات، آ  افتن یاز تدبر، احاّه    وهی ش  ن یا  فیتعر
 یبای  فت تاادبر، دساات   دیاست. با  ن ی ها، منتص اولوالعلم و منبت که البته احاّة کامل بر آن

 یعناا یباشااد؛    یه بااا توجااه قلباا است که همرا  قی عم  یبلکه دقت و تکمل  ست،ی ن  یزی به کنه چ
کااردن اساات کااه تاادبر نااام دارد. بلکااه آن فکاار و تکماال  نااد،ی وینمرا تدبر    هر کار  جةی نت 
. ناادی ویمسئله، تفکر ماا  کیدر مورد  دنی شیاست. به عنوان مثال به اند  یکه قلب   یاشهیاند
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؛ حااال چااه دارد  یدر پ  یاهجی نت   ،یو چه عمق   یچه سطم  یدنی شیپر واضح است که هر اند
 ناادی وی. ماا ناادی ویتفکر ماا  دنی شیعمل اند خودتباه. به  درست باشد و چه اش  یری  جهی نت 

در  ن ی. بنااابرانامناادیآن کار را تفکاار نماا  جةی . و نت کندیتفکر م یعن ی کند؛یم  شهیاند  یفعن
 دنی رسنه  ند،ی ویر مبتد  یقلب   شةیاست؛ به عمل تکمل کردن و اند   ونهن یهم ا  مورد تدبر
امااا   ابااد،یهااا دساات  باار غاارض سااوره  تواندیم  دبرتدبر با تها. فرد مبر سوره  افتن یو احاّه  

را بااه  یاساات، و یکه قلباا  یبلکه عمل و همان دقت   نامند،یبه آن غرض را تدبر نم  یابی دست 
 .رساندیم  جهی آن نت 

در   اناادتویدارد ماا   کااه  یطیاست و هر کس با هاار شاارا  یهمگان  یعمل و دستور  تدبر
بعد از تدبر کردن، با توجه به سااطح فکاار و درک خااود  یهر فرد ن یقرآن تدبر کند، بنابرا

. تفکاار « یقلب   شةیاند  یعن ی فت »تدبر    توانیم  ن یکند. بنابرا  دای دست پ  یاجهی به نت   تواندیم
باار   یب و براکاذ  یهافرضش ی و پ  یورزبا غرض  کهن ینه ا  رد،ی    ورتکه قلباً ص  یو تکمل
 نشاندن حرف خود باشد.  یکرس

 ایطشرنقد . ۲-۱۲

ورود بااه  یبرا یق ی مهم و دق  یها فت شرط  دیتدبر، با  یبرا  وهی ش  ن یا   یدر مورد شرا
اساات. از   ر ااذاری تکث  اری تاادبر بساا   تیاا ف ی هااا در بهبااود کتدبر  ذاشته شده که توجااه بااه آن

آن،   یفعلاا   بیاا م و ترتت قاارآن بااا نظاا قرائاا   بااه  توانیم  وهی ش  ن یشروط ا  ن یو بهتر  ن یمهمتر
 .هستند  تی حائز اهم  اری اشاره کرد که بس ینگرجامع  ن ی مچن و ه تکرار تعوت و قرائت

از شروط هستند که به نظر با دستور قاارآن نساابت بااه اماار   یوا، برخبر شروط ف  ععوه
. انبااهجاز آن شروط، شرط ّهارت است، آن هم ّهارت همه  یکیتدبر، ناساز ار هستند.  

 شااودیاز ممرمااات اساات. ماا   یورمرتبة ّهارت، انجام واجبااات و د  ن یکمتر  هوی ش  ن یدر ا
 .یداشتن روح و جسم از هر آلود و پاک نگه  هاناز همة  نا یدور  یعن ی فت ّهارت  
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کااه  یاز مساالمانان یبرخاا  یحتاا  ن،ی شاارط، عمااًع کفااار و مشاارک ن یاا  فاات بااا ا دیاا با
کااه دسااتور تاادبر در قاارآن   ن یاا . با ا ردندیوم مممر  نهستند، از تدبر در قرآ  کارتی معص
که آن تدبر منصااوص مساالمانان ّاااهر باشااد،  یبرا یخاص دی گان است. نه تنها قهم  یبرا
 ناهکااار  یهاااانسااان یبرا خی و سرزنش است. توب  خی خطاب آن توب  شتری است، که ب  امدهی ن

تاادبر کااه در قاارآن    است  رکفا  ی ناهکاران و حت   یتدبر برا  شتری ضرورت ب  ن یاست. بنابرا
 .برده و مسلمان  ردند یرآن پبودن ق  یکنند و به واسطة آن به اله

شاارط،   ن یا  یبه جا  رسدیاست. به نظر م  تینظر به قرآن به قصد هدا  گر،یشروط د  از
و  فاارضش ی باادون پاا  یفاارد یتر باشااد. وقتاا مناسب فرضش ی نظر به قرآن بدون تعصب و پ

 ری بر کنااد، خااود قاارآن فاارد متاادبر را در مساا د و در آن تاادباارو  نبه سراغ قرآ  الذهن یخال
 .است تیکتاب هدا آنچراکه قر  دهد؛یقرار م  تیهدا

تدبر، البته به صورت مشروط قرار داد، اسااتماع اساات.  یبرا تواندیکه م یاز شروّ  اما
 باشد کااه تااا  یافراد  یشرط آن است که ممکن است استماع برا  ن یمراد از مشروط بودن ا

 ن یاا هسااتند کااه در ا  نااای باشند که ناب  یافراد  ایدر آن تدبر کنند؛    توانندینمرا نشنوند،    قرآن
 را بشنوند.  یاله  اتیها قرآن را قرائت کرد تا آآن یبرا دیصورت با

 روشنقد . ۳-۱۲

بدان معنا است که تااا در قاارآن   ن ی ام، تفکر است. ا  ن ی اول  وه،ی ش  ن یا  یدر روش تدبر
 فاات  دیما باآن تدبر کرد و تدبر وابسته به آن است. ادر  توانیمن  ،دری صورت نگ  یتفکر

. ا اار هاام آن را در ردیاا  یقرار م  گرید  یااز تدبر است و در مرتبه  یجدا  یکه تفکر، بمث 
کااه در روش  ن یاا تاادبر دانساات نااه ا یباارا یاتفکر را جزء مقدمااه  دیادانست، ب  لی تدبر دخ
متفاااوت از سااطح تاادبر  یم. تفکاار سااطاباادیاص صمرحلة آموزش به تفکر اخت   کیتدبر،  

 .از تدبر بمث شود یجدا دیاست و با
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است که بعضاااً بااه  ییروش وارد ساخت، نمودارها  ن یبه ا  توانیکه م  ییاز نقدها  یکی
و کلمااات را  اتیاا آ می ممااور مفاااهواژه-سااوره وةی . شاا شوندیرسم م دهی چی پ  اری صورت بس

آن  دنیاا فهم یکااه باارا کنندیرسم م ییآن نمودارها  یرابو    دهندیبه هم رب  م  یا ونهبه
خاااص خااود را دارنااد   ید ی چی که پ  یی ذراند. نمودارها  یشناسواحد نمودار  ن یچند  دیبا

 یریاا فرا  ،یروش تاادبر ن یاا (. از ا191-184، ص3ب، ر1393عنوان نمونااه؛ اخااوت،  بااه
ه دکتاار نااور« نوشاات   ری »تفساا   ماننااد  یری عنوان نمونه تفساا تر است. بهفهمتر و قابلسهل  ری تفس

 ن یاا ا دیاا با  ایاا   ح،ی توضاا   ن یفهم است. باتوجه به اهمه قابل  یو برا  یراحت دل، بهخرم  یمصطف 
 هاوهی شاا  یرا کااه امااروزه در برخاا  یروش تاادبر  کااهن یا  ایاا   د،یاا را تاادبر نام  ری سته از تفاساا د

 .هستند  تردهی چی هم پ  ری از تفس  یها حت روش  یالبته برخ د؛ی نام  ری تفس  شود،یآموزش داده م

و قشاار  انیدانشااجو یبرکتااب و روش تااد ن یاا اساات  فتااه شااود مناّااب ا کاان مم
 یآن را بااه صااورت  دیاا هاام نبا  لکردهی قشاار تمصاا   یباارا  ی فت حتاا   دیاست، با  لکردهی تمص

شااده، کااامًع مشاانص نوشته ری بااه تفاساا  یتر باشد. با نگاااهمشکل  ری آموزش داد که از تفس
هسااتند کااه  انهی و صااوف  یرمز  ری تفاس  دن،بوفهم  قابل  لما   ها ازآن  ن یترکه مشکل  شودیم
فهم هستند و همه قابل  یبرا  یتا حدود  گرید  ری خاص خود را دارند؛ اما تفاس  ن ی ته مناّب الب 
کردن فهاام  یهدف تدبر، عموم  کهن یا  اًی . ثانشودیصورت احساس نم  ن یبه تدبر به ا  یازی ن

 یآن را باارا  دیاا نبا  ن یبنابرا  ؛است  مسلمانری غ  وهمة اقشار جامعه اعم از مسلمان    یقرآن برا
 .کرد و آموزش داد فیتعر  یقشر خاص

اساات  ن یاا مدنظر خود قرار دهااد، ا دیممور با-سوره واژه وةی که ش  ییهاستهیبا  گرید  از
 یادر قاارآن از تاادبر کلمااه  یعناا یهااا باشااد؛  حداقل در سوره  ایدر کل قرآن    دیکه تدبر، با

 ین کردن عدم اختعف در قرآن اساات. باارااف تدبر، روشاهد  زا  یکی.  استامدهی ن  یحرف
ادعااا   ن یاا قاارآن ا  یهادر کل قرآن و حداقل سااوره  دیبا  د،یآ  دستانسجام قرآن به    کهن یا

با   هاهیبعد از آن سوره و سپس ارتباط آ  رد،ی کل قرآن مدنظر قرار    دیثابت  ردد. ابتدا با
کار انجام  رفتااه و در  ن یهم ا ری در تفاس م،یبرو نآ یاز ابتدا سراغ کلمه و معنا  کهن یهم. ا
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آن هاام  یمعااان گاارید یشااده و در برخاا انجام لماااتک بیاا و ترک هیاا تجز رهای تفساا  یبرخاا 
در   ی. حتاا سااتی مااا ن  یهااادرست کردن و حدس زدن  هی به فرض  یازی ن  گری. داستشدهانی ب

نوشااته  ر« یو التنااو ریمرت »ال ری و تفس ینوشته ععمه ّباّبائ  زان« ی الم  ری مثل »تفس  ری تفاس  یبرخ
در تاادبر  ن یت؛ بنااابرااساا  ههااا هاام دقاات شاادسااوره اای ابن عاشور، به ارتباط کلمااات و ساا 

 .استبه آن اضافه شده  دهی چی پ  ینمودارها  کهن ینشده، جز ا  یخاص ینوآور  یاکلمه

سااطح  کیاا هاار مناّااب،  یاساات کااه باارا یتاادبر سااطوح منتلفاا  یباارا  وهی ش  ن یا  در
 ن یاا ا سااتةیتاادبر، شا یسطوح منتلااف باارا ن یی تع سدریبه نظر م .ردد یجدا انه انتناب م

سطح واحد و سطح اول از فهم قرآن اساات. ا اار قاارار  یکار نباشد؛ چراکه تدبر خود دارا
در   دیاا . تاادبر باشااودیفهم به سطوح باالتر برود، وارد مرحلة تعقل و تفقااه و... ماا   ن یباشد ا

 کهن یسطح آموزش داده شود. اد و در همان  بمان  همگان  یفهم براو قابل  هی همان سطح اول
آن سااطوح  یو باارا می کناا  دهیاا چی سااطح از فهاام قاارآن اساات، پ  ن ی را کااه اولاا   دبرت  میی ای ما ب

 .دیآیبه نظر هنرمندانه نم  م،یری منتلف در نظر بگ

 ازاتامتی. 4-۱۲

ممااور، توجااه بااه اسااتماع قاارآن اساات. واژه-سوره  وةی ش  ستةیمهم و شا  یهایژ یاز و
جاازء   گاارید  یبرخاا   یراو باا   دیاا آیجزء مراحل تدبر بااه شاامار ماا   یرخب  یبرا  اتیآ  دنی ن ش

 د،یاا کن یتاادبر ماا   یبودنش وابسته به مناّب اساات. شااما وقتاا    یشرا  ایآن؛ مرحله     یشرا
خااوب و  دیاا با یو برخاا  فهمناادیتا نشنوند، نماا  یبرخ د؟ی ویقرآن چه م دی ن ی بب   دی خواهیم
شاارط بااه حساااب   فهمااد،یکه تا نشنود نماا   یکس  یماع برااست   .بشنوند، تا بعد بفهمند  قی دق
 . شودیاول خوب بشنود تا بعد بفهمد، مرحله م دیکه با  یکس یو برا د،یآیم

 ن یاا ا  دیاا با  یآن، توجه به انس با قرآن است کااه قباال از هاار کااار  گرید  یهایژ یو  از
زش سااپس تاادبر آمااو شااودیابتدا انس با قرآن کار م  وهی ش  ن ینمود. در ا  تیرا تقو  یژ یو

و مداومت بر آن به دساات  یاله اتیتعوت و قرائت آ. انس با قرآن از تکرار شودیداده م
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. از اباادییماا   ش یافاازا  شااتری شااد، انااس بااا قاارآن ب  تاارکیاا به قرآن نزد  شتری . هر چه بدیآیم
ر ظاا و مؤکدانااه بااه ّهااارت اساات. البتااه ب ن  ژهیاا توجه و  وه،ی ش  ن یا  گریبرجستة د  ازاتی امت 
 تیاا وجه به آن در امر تدبر از اهمباشد اما ت  رشیمورد پذ  دتوانیان شرط نمارنده به عنونگ
 یاز نکااات یکیاست، دقت شود،    وهی ش  ن یا  فی لکه تک  یبرخوردار است. در هر کتاب  ییواال

 شااتری ب یّهااارت و تقااوا یشده، ّهارت است. »هر کااس دارا  دی به انجام آن تکک  اری که بس
باااور و عماال  در هااایدی از پل یدور یت. ّهارت به معنااس  شتری رآن باز ق  باشد، استفادة او
 فاات  تااوانیماا   ی. بااه ّااور کلاا کنااد« یرا عقل و شاارع مشاانص ماا   یدی است و معک پل

 ی. چااه جساامیباشااد و چااه باااّن  یظاهر یچه آلود  ؛یاز هر آلود  یدور  یعن یّهارت  
 (.36، ص1، ر139۲ اخوت،    یو معنو  یباشد و چه روح

 ریگیهجیتن

عصاار اسااعم مااورد توجااه  یابتدااز همان  یو همگان یدستور قرآن  کینوان تدبر به ع
نشااده، امااا در   انی ب  یآن سنن استوار  یاصطعح  یمعنا  در   رچه.  استمفسران قرار داشته
از پااانزده معنااا را در   ش ی مطاارح شااده اساات کااه باا   یآن نظرات فراواناا   یمعنا و مفهوم لغو

 .ردی  یبرم

 وهی شاا  ن یاا ا روانیاا پ. اسااتآموزش تدبر ارائااه کاارده یبراممور روش واژه-سوره  وةی ش
 ن یاا  ااام تاادبر در ا  ن ی اند. ننست کرده  یمعرف  ینگراهداف خود را توجه به عاقبت و عاقبت

تفکاار  دیاا داشااته باشااد، قباال از آن با یتاادبر خااوب خواهاادیکه م یروش، تفکر است. فرد
در  یها است. روش تدبرسوره و  اتیلمات، آدر ک  تدبر  ر،گیهم داشته باشد.  ام د  یخوب
و   هیاا هر کلمه، آ  لیتفکر و تدبر کند، ذ  خواهدیکه م  یاست که فرد  یابه  ونه  وهی ش  ن یا

و  یکنااد، سااپس بااه بررساا   ادداشااتی  رسااد،یماا   یاز آن که به ذهاان و  یسوره، هر برداشت 
 تاارکیاا نزد تقاا ی کااه بااه حق   ییهااابرداشااتت  یاا در نها  پردازد،یم  گریکدیها با  انسجام آن

اساات   ییمراحل با رسم نمودارهااا  ن ی. انجام اشوندیتناب ماست، به عنوان غرض سوره ان
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را تااوان فهاام آن  یخاص خود هستند که هر کساا  ید ی چی پ ینمودارها دارا ن یکه عموماً ا
 .دارد  حی به شرح و توض  ازی نمودارها ن  ن یو خود ا  ستی ن

 از تاادبر  یرا مدنظر قاارار داد کااه تفکاار جاادانکته    ن یا  دیه بادش  انی مقابل مطالب ب  در
است که به فهم مراد  یقلب  یاشهیاند یاز تدبر شمرد. تدبر امر  یاآن را مرحله  دیاست و نبا

فاااکتور در تاادبر، همااان   ن یمهمتاار  رساادی. به نظر مشودیبشر منجر م  تیهدا  تاًیو نها  یاله
که در آن بمث تدبر مطرح شده است،   یاتیآ  اای س  یررسبآن است؛ چرا که با    دنبو  یقلب 

تاادبر،   یخطاااب قاارآن باارا  ن ی. بنابراکنندیو قفل بودن قلب صمبت م  یماردلی ز با  یهمگ
خااود   یهااادارند که قلب  یدی به کل  ازی و ن  ستندی برخوردار ن  می سل  یهستند که از قلب   یکسان

تاادبر کنااد و قاارآن را  هدخوایکه م یفرد به کعم اهلل بنگرند.  تی واقع  دةیرا  شوده و با د
از تعصاابات  د،یاا بزدا هااانااهی است که قلب خود را از همااة ک ن یفاکتور ا ن ی ننست   د،یفهم نما

پااالوده کنااد. در مااورد  لیاا رذا ن یاا ا یهااایو قلااب خااود را از آلااود  ناادی ز یدور جااای ب
و  ان همااراه اسااتو  م با حدس شتری برداشت ب ، فت دیبا وهی ش ن یافراد در ا  یهابرداشت

جاادا اساات   ی. برداشت از قرآن بمث دینمایم  یاندچار سر رد  قتی به حق   دنی فرد را در رس
در  یسااازهی نااوع فرضاا  کیروش،    ن ی فت تدبر با ا  توانی. منتی آن را با تدبر آم  دیو نبا
 دیبارا  ره و حدس تدبر کرد. تدبی با فرض ابدی باشد. حال آنکه قرآن را ن  قتی حق   افتن یمورد  
خواهد بود. باارخعف   تیهدا  ری قطعاً در مسآن    جةی از قلب و فکر انجام داد که نت   یق ی با تلف 

درساات بدهااد، امااا احتمااال خطااا هاام در آن   جااةی از مواقع نت   یاری  مان که هر چند در بس
 .رودیم

 مآخذ و عابنم

السالب    و   ویظالالقالرآن الع  ریتفسال  یفال  یروح المعانا.(.  1415مممودبن عبداهلل.    ،یآلوس

 .هی ار الکتب العلم: دروتی . بهی عط  یعبدالبار  یعل  قی . تمق ینالمثا
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. قاام: یو چگالونگ یالیچرا ،یسالتیتالدبر، چا.(.  1389.  یقاساام  میاحمدرضا و مر  اخوت،
 .انتشارات کتاب فردا

هااران: . تتدبر در قرآن. مقدمات تدبر در قرآن  یهاروشش.(.  139۲احمدرضا.    اخوت،
 .5چ  ت،ی باهل وانتشارات قرآن 

. تهران: یاتدبر کلمه  یهاقرآن. روش  تدبر در  یهاروشش.(.  1393 .  __________
 .نبوت  ع(، چاد دوم  تی انتشارات قرآن و اهل ب

. تفکالر در قالالرآن یهالاتالدبر در قالرآن. روش یهالاروشش.(. 1393 . __________
 .نبوت  ع(  تی تهران: انتشارات قرآن و اهل ب

. تهااران: انتشااارات یاتدبر سوره  یهاتدبر در قرآن. روش  یهاروش.  (تایب .  ااااااااااااا
 .نبوت  ع( تی قرآن و اهل ب

. تهااران: نتالدبر قالرآن باله قالرآ  یهالاتدبر در قرآن؛ روش  یهاروش(.  تایب. ااااااااااااا
 .نبوت  ع(  تی انتشارات قرآن و اهل ب

د عبااداهلل احماا  قی . تمق دیالقرآن المج ریتفس یف دیمدالبحر الا(.  1419 احمد    به،ی عج  ابن 
 .یرسعن، قاهره: انتشارات حسن عباس زک  یقرش
 .. قم: مرکز نشر إسراء 19ر .ویتسن ریتفس(. 1393   .عبداهلل ،یآمل  یجواد

جلااد. چ 6. الصحاح: تاج اللغۀ و صحاح العربیها.(.  ه.  13۷6   اسماعیل بن حماااد.  جوهرى،
 .للمعیین   : دارالعلموتری ب .اول
 دی مممدساا  قیاا . تمق القرآن  یغر یالمفردات ف(. تایب . بن مممد ن ی . حسیاصفهان  راغب
 .ةی. تهران: المکتبة المرتضویعنی  

از  یا: مجموعااهقیاا . تمق تاج العروس من جواهر القاموس(. تای ب .مممدبن مممد  ،یدی زب
 .هی: دار الهداجای، ب11. رن ی ممقق 
 ونیالو ع لیالالکشالاف عالن حقالاتق غالوامض التنزا(.  140۷دبن عماار.  مممااو  ،یزمنشر

: دار الکتاب روتی احمد. چ سوم. ب  ن ی حس  یمصطف   قی . تمق لیوجوه التاو   یف  لیاالقاو 
 .یالعرب
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. ی. ترجمه مممدباقر موسوالقرآن  ریتفس  یف  زانیالمش.(.  13۷4.  ن ی مممدحس  ،ّباّبائی
 .چاد پنجم.  یرات اسعمنتشاادفتر  -قم  هی حوزه علم  ن ی قم: جامعه مدرس

: مؤسسااة روتیاا . چ دوم. بالقالرآن  ریتفسال  یفال  زانیلماا(.  1390.  ن ی مممدحس  ،ّباّبائی
 .للمطبوعات  یاالعلم

 یزدیاهلل  فضل  حی . تصمالقرآن  ریتفس  یف  انیالبمجم   ش(.13۷۲ .  بن حسن فضل  ،یّبرس
 ..چ سوم. تهران: انتشارات ناصرخسروّباّبائی

احمااد  قیاا . تمق 3. چ سااوم. رنیمجمال  البحالر(.  ش13۷5مممد.  بن    ن یفنرالد  ،یمیّر
 .ی. تهران: نشر مرتضویاشکور  ین ی حس
. یعااامل  بی احماادحب   حی . تصاامالقالرآن  ریسالتف  یف  انیالتب(.  تایمممدبن حسن.  ب  ،یّوس
 .یالتراث العرب  اء ی : دار إحروتی ب

فاا : دار االروتی ل. بو. جلد. چ االفروق ف  اللغهه.ا.(.  1400   حسن بن عبداهلل.  عسکرى،
 .الجدیده

 اء یاا : دار إحروتیاا . ب یالالغ حی: مفالاتریالالکب  ریالتفسال  ا(.14۲0   مممدبن عمر.  ،یراز  فنر
 .. چاد سومیالتراث العرب

: روتیاا . ب4 جلااد. چ اول.  القاموس المحیطه.ا.(.    1415   آبادى، مممد بن یعقوب.  فیروز
 .دار الکتب العلمیه

. تهااران: دار الکتااب نمونه ریتفسش(. 13۷1.  سند انیز نوا  یناصر و جمع  ،یرازی ش  مکارم
 .. چاد دهمهی اإلسعم

 صی . ترجمااه و تلناا الکتاب اهلل المنالزل  ریتفس  یاالمثل فا(.  14۲1ناصر.   ،یرازی ش  مکارم
 .ّالبیبن اب یآذرشب. قم: مدرسة االمام عل یمممدعل

. سال ریمنصلنامه سراج  ف«.  نش(. »تدبر در فهم قرآ1394 .  اهللروح  ،نژاد عمران  یمممدعل
 .149. ص۲0ششم. شماره

. المشاهده یمن الشهود إل ویالقرآن الکر  یالتدبر فا.(.  1434.  ن ی دحساا ی مممد، س  بی نج
 .ضاء ی انتشارات دارالممجة الب   قم:


