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 شکر و قدردانیت

 ایان برپت بيحمد تنها خدا را سزاست که منشأ هر خیر و برکت و زیبایي است. سالم و درود و صلوا

یف( که الشر رش به ویژه ولي خدا امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجهرسول خدا و اهل بیت طیب و طاه

 واسطه فیض خدا در زمان ماست.

 زاده است.واري چون حضرت استاد محمد حسین الهيافتخار مجري این طرح، شاگردي بزرگ

. خداي ان استاي از تفضالت علمي و معنوي خداي متعالي درباره ایشدانشمندي که طرح پیش رو جلوه

 انت کند.ي را ضمربان لند مرتبه بر عمر شریفش بیفزاید و دوام تعلم ما از علوم الهي و قرآني این عالمب

 اعتماد ا حسنبدوست عزیز و شفیق جناب حجة االسالم امین عظیمي توفیق شروع این طرح را داشتند و 

 ایشان راه را ادامه دادیم.

ین ادوین تسوجي در طول دوره پر فراز و نشیب مهدي صبوحي ط پدر مهربان و بزرگوارم جناب آقاي

 .او باشد نمود. خداي عز و جل حافظتر ميهاي مشفقانه خود طي مسیر را سهلطرح با راهنمایي

ه راه آگاهان تعلم اساتید، پژوهشگران و محصالن فراواني با نقد و بررسي، گفتگو و مباحثه و در نهایت

 امید است همه آنان مشمول رحمت خدا باشند. پیشرفت این طرح را هموارتر کردند که

اع بستر شعهمهد قرآن استان آذربایجان شرقي با مسئولیت و مدیریت فاضل ارجمند جناب آقاي وظیف

ا نسشان بشته اراجرایي این طرح را فراهم کردند که اجرشان در پیشگاه عالم آشکار و نهان محفوظ و 

 قرآن خدا مستدام باد.

اب حترم جناظر منام پر قدر شوراي عالي انقالب فرهنگي و قرآنیان محترم این شورا و عدم تصریح به ن

جري و بان مآقاي دکتر امین مقدسي، نه به خاطر فراموشي است که دلیلي جز ذکر تشکرات فوق از ز

 کاربر ندارد.

 اي خداي قرآن و انسان و جهان!

سالم(، لیهم الترت )عه و سلم( فرمود  که قرآن و عات )صلي اهلل علیه و آلاي معبود ما! آخرین فرستاده

 رهان!مان  بشوند. ما را با ظهور در آستان قرآن کریم، از غیبت امام زمانهرگز از هم جدا نمي

زیز و عامام  داني که نعمت بزرگ زندگي و بالندگي در فضاي حکومت اسالمي را مدیونخدایا! تو مي

در  اهدان وشدفاع مقدس هستیم، ایشان را در زمره صالحان و  کفن انقالب اسالمي و شهداي گلگون

 جوار انبیاء و اولیاء محشور بفرما!

ي،  ب اسالمن انقالنائب بر حقش، رهبر عظیم الشأ پروردگارا! تا ظهور اماممان، دست سرپرستي و رهبري

آن ر در قرگ تدبفرهن اي را بر سر ما مستدام بدار! او که حمایتش  ازآیت خدا سید علي حسیني خامنه

 دریغ است . کریم، بي



 ج 
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 روش تدبر در سوره های قرآن كريم

 

 

 

 
اي کتابخانه خط تولید یک طرح پژوهشي، متشکل از سه مرحله تتبع، تحلیل و نگارش است. روش تتبع این طرح،

. در بوده است مورد توجه شریف المیزان(ها، منابع تفسیري )به ویژه تفسیر آوري دادهگرد است. بدین معني که در مرحله

لیل را وان روش تحتت و ميها، برآیند سالها پژوهش و تدریس در زمینه تدبر مورد توجه قرار گرفته استحلیل گزاره مرحله

فتني است ست. گنوشتاري و گفتاري دانست. گزارش این طرح با تلفیقي از سبک علمي و توصیفي به نگارش در آمده ا

هنگ تعلیم فر ورویج وهشي حاضر به لحاظ بداعت موضوع، جنبه بنیادین و تولیدي دارد و از نظر باز کردن راه تطرح پژ

 تدبر جنبه کاربردي به خود گرفته است.

 سیر سؤاالت اساسي این طرح پژوهشي از این قرار است: 

 آفریني هدایتي قرآن کریم در جایگاه بایسته و شایسته خود نیست؟ چرا نقش .1

 هم نیست؟ل فرارا با وجود ترجمه و تفسیر قرآن، زمینه ارتباط و انس با این کتاب نوراني به طور کامچ .2

شنده نچرا کمترین واحد تحدي در قرآن کریم سوره است و در هیچ جاي اینن کتناب ننوراني بنه آینه تحندي  .3

 است؟ 

 هاي کتاب وحي فراهم نیست؟چرا امکان ارتباط با سوره .4

 هاي قرآن کریم چیست؟ ا سورهراه انس و ارتباط ب .5

 تواند ضامن این انس و ارتباط باشد؟ چه نوع فعالیتي مي .6

 ها شرط اساسي انس با آنها و استفاده از آنهاست؟ مگر نه این است که فهم سوره .7

وره سدایتي کل صود همگر نه این است که براي فهم یک سوره باید آیات آن را در ارتباط با هم فهمید و به مق .8

 ه یافت؟را



 ح 

 تفکر، تعقل، د تدبر،هایي ماننبیني فرموده است. راههاي مختلفي براي فهم مجموعه وحي پیشخداي متعالي راه .9

 کند؟ تفقه و ...؛ کدام راه نیاز باال را تأمین مي

 توان تدبر را راهي مناسب براي تحقق این هدف دانست؟آیا مي .10

 مفهوم تدبر چیست؟ .11

 روش تدبر چگونه است؟ .12

ط رصه ارتباعلي در نتیجه حاصل از تحقیق براي به جواب رساندن سؤاالت باال عبارت از این است که خأل اص خالصه

 با قرآن کریم، تدبر است. 

ین ایت اعجازاحد هدتدبر امکان فهم و در نتیجه انس و ارتباط با کمترین واحد تحدي یا به عبارت دیگر کمترین و

  سازد.قرآن یعني سوره را فراهم مي

 کند. آفریني هدایتي قرآن کریم را تامین ميتدبر زمینه نقش

وضوعات؛ مرآن و قمفهوم تدبر، فهم روشمند و هماهنگ ظاهر قرآن است. ظاهر قرآن عبارت است از آیه، سوره، کل 

 پس تدبر در تمام این سطوح معني دارد. 

 در آیات قرآن است.  ها و تفاسیر بیشتر مورد توجه بوده، تدبرآنچه تا کنون در ترجمه

ترویج  ل تعلیم وتیجه قابخورد اما روشمند بودن و در نها نیز کم و بیش در برخي از تفاسیر به چشم ميتدبر در سوره

 بودن آن محل سؤال است. 

 ر اینش اصولي دو پژوه ها را به صورت روشمند و قابل تعلیم و تعلم مطرح کرده و راه تحقیقاین طرح، تدبر در سوره

 وادي خطیر را باز کرده است. خدا را بر این لطف شاکریم.
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 طلیعه

، او ن استحمد و سپاس سزاوار خداوندي است که متکلم و منشي و صاحب قرآن و حافظ و نگاهبان آ

 وغیب  قدرتهاي نازل در که عظیم مطلق است و جمیع عظمتهاي متصوره در ملک و ملکوت و تمام

 ات مقدس است.اي از تجلیات عظمت فعل آن ذشهادت، رشحه

ر ربعه داارکان درود فراوان بر رسول وحي و واسطه ایصال، جبرئیل امین و روح اعظم که یکي از ا

 تحقق، بلکه اعظم ارکان و اشرف انواع آن است. 

معي جقلب تقي نقي احمدي احدي صلوات بي پایان بر مرسل الیه و متحمل وحي قرآني، آن 

الیه بر آن ه و افعسمائیامحمدي )صلي اهلل علیه و آله و سلم( که حق تعالي به جمیع شئون ذاتیه و صفاتیه و 

ره ن و جوهصه کوتجلي نموده و داراي ختم نبوت و والیت مطلقه است و اکرم بریه و اعظم خلیقه و خال

 صاحب برزخیت کبري و خالفت عظمي است.وجود و عصاره دار تحقق و لبنه اخیره و 

سالم و تحیت و اکرام بر شارحان قرآن، ذوات مطهره معصومین )علیهم السالم(، از رسول خدا 

)صلي اهلل علیه و آله و سلم( تا حجت عصر )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( که مفاتح وجود و مخازن 

 1صاحبان مقام جمع و تفصیلند.کبریا و معادن حکمت و وحي و اصول معارف و عوارف و 

مَا  »...نظمي و اختالفي در آن نیست: همه هستي فعل خداي قائم به قسط و عدل است و کمترین بي

ثمَّ ارْجِع الْبَصرَ كَرَّتَينِ يَنقَلِا  ِِلَيْا  *  وُتٍ فَ رْجِع الْبَصرَ هَلْ تَرَى مِن فُطورٍ تَرَى فى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَ

 2«خَ سِئ ً وَ هُوَ حَسِيرٌ الْبَصرُ

 اند.بر همین اساس کتاب تکوین و کتاب تشریع با یکدیگر هماهنگ

آیات کتاب تکوین یعني جهان )عالم کبیر( و انسان )عالم صغیر( با هم؛ و آیات کتاب تشنریع یعنني 

                                                 
، دفتر سیزدهم از «قرآن کتاب هدایت در دیدگاه امام خمیني )س(»نیانگذار جمهوري اسالمي ایران، بر گرفته از روح اهلل خمیني، رهبر انقالب و ب1

 .8، ص1382، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني )ره(، قم، مجموعه تبیان

ت. بارهنا بنه دینده عقنل در نظنام مسنتحکم نظمني و نقصنان نخنواهي یافن: .... ترجمه: هیچ در نظم خلقت خنداي رحمنان، بي4و3ملک، آیه  سوره2

ي تو آفرینش بنگر، آیا هیچ سستي و خللي در آن تواني یافت؟ * دوباره به چشم بصیرت دقت کن تا دیده خرد و زبون و خسته )نقصي نیافته( به سو

 باز گردد. 
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 ند.احجج الهي )کتاب تشریع ناطق( و کتب آسماني )کتاب تشریع صامت( نیز با یکدیگر؛ هماهنگ

ه اطهنار م و ائمنهمه انبیا و اولیاي الهي )علنیهم السنالم( بنا یکندیگر ؛ و بنا پینامبر عظنیم الشنأن اسنال

 اند.)صلوات اهلل علیهم اجمعین( هماهنگ

 اند.همه کتب آسماني با یکدیگر؛ و با قرآن کریم که مهیمن بر همه آنهاست هماهنگ

اند و اجزاي دروني قرآن کنریم نینز هماهنگ و در نهایت آیات دروني همه کتب تکویني و تشریعي

 اژگنان دردر اوج هماهنگي و همگوني با یکدیگر هستند، بدین معني که الفاظ قنرآن )در همنه سنطوح: و

 اند. ها در کل قرآن(، موضوعات قرآن و اغراض آن همه با هم هماهنگها، سورهآیات، آیات در سوره

 دبیر است.تخداي ال یزال است و تدبر درک آگاهانه این  هماهنگي در همه این سطوح نتیجه تدبیر 

عنني یآنچه در این کتاب مورد توجه ماست، فهم تدبیر خداي حکیم در کتاب تشریع صنامت جنامع 

 قرآن کریم است و این همان تدبر در قرآن است؛

 

 هماهنگی در فعل خدای سبحان  -1 نمودار شماره

 فعل خداي متعالي

 

 تاب تشریعک

 

 کتاب تکوین

 

 عالم صغیر: انسان

 

 عالم کبیر: جهان

 

 صامت

 

 ناطق

 

نسبي: انبیا و 

 اولیاي پیشین

 

جامع: پیامبر و 

ائمه اسالم )علیهم 

 السالم(

 

نسبي: کتب 

آسماني 

 پیشین

 

جامع: قرآن 

 کریم
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و  مندي همه انسانها در این عالم گسترده شده استاي آسماني است که براي بهرهیم مأدبهقرآن کر

ریم کسازي فهم روشمند و هماهنگ معاني، موضوعات و اغراض قرآن تدبر راهي فراگیر براي عمومي

 است.

اند هردعوت کرآن دبر همین اساس کتاب خدا و عترت طاهره )علیهم السالم(، همه ما را به تدبر در ق

سرچشمه  گیري صاحبان خرد ناب ازو آن را یکي از اهداف نزول کالم وحي و زمینه ساز تذکر و بهره

 اند. شمردهزالل وحي بر

ینین روش و بنا تب اثر حاضر با بیان کلیاتي درباره تدبر، چیستي آن را از پس پرده ابهنام بینرون آورده

در اینن  اي سور قرآن را نمایان کرده است. آنچهنس با محتوهاي قرآن کریم، راه ارتباط و اتدبر در سوره

ر بنتم راه را هاي علمي و فني اسنت و بنه طنور حنشود، مبتني بر یافتهکتاب به عنوان روش تدبر مطرح مي

ر هنر پیشنرفت در بندد. البتنه اعتبناآوردهاي علمي و فني دیگر نميتر بر مبناي دستهاي کاملارائه روش

تکمینل  و، منوط به حفظ محاسن زحمات پیشینیان، رفنع اشنکال مسنتدل و مبنرهن از آن دانش یا مهارتي

 نواقص آن است. خداي متعالي همه محققان را بر این امر موفق بدارد.

 وآن ضنرورت  گفتار اسنت و درپیش نخستفصل  تنظیم شده است. ب در قالب چهار فصلاین کتا

ه تندبر و سام آن، پیشنینبه کلیاتي مانند مفهوم تدبر و اق ل دومدر فص شود.جایگاه تدبر در قرآن بررسي مي

ختصاص یافته به بیان روش تدبر ا فصل سوم شود.ره مينیازها و مباني تدبر اشااهمیت آن و در نهایت پیش

ر قسنمت است و مباحث آن به صورت کاربردي و همراه با مثال تدوین شده است. محنور اصنلي مثالهنا د

کنه بقنره کنه بعند از سنوره مبار ه شعرا است. انتخاب این سوره از آن جهنت بنوده اسنتدوم سوره مبارک

آینان حجنم  افزاید. این سنوره بنه رغنم فراواننيبیشترین تعداد آیات را دارد و این مسئله بر تنوع مثالها مي

تناب اینن ک در فصنل چهنارم کاهند.زیادي ندارد و این امر از طوالني بودن و خسته کننده بودن مثالها مي

اسناتید  وتواند مورد استفاده پژوهشنگران، مربینان روش ارائه نتیجه تدبر به اختصار بیان شده است، که مي

 تدبر قرار بگیرد.

 و من اهلل التوفیق...
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 (معه قرآنیانداز جارفع مهجوريت قرآن و تحقق چشم)ضرورت تدبر در قرآن كريم  -1-1

توانند بنه انندازه ظرفینت علمني و مي و هنر کنس 1«هدي للن س»همگان اسنت قرآن کریم کتاب هدایت 

مند هاي اهل بیت وحي )علیهم السالم( از آن بهرهعملي خود به طور مستقیم و در پرتو رهنمودها و هدایت

 شود. 

رت قرار بگیرد، تمسک به عتنرت نیازي از عتآویز ادعاي بيهمانطور که تمسک به قرآن نباید دست

نیازي از ارتباط مستقیم با قرآن کریم باشد، زیرا همه ما موظف به پیروي اي براي احساس بيهم نباید بهانه

ِني ت رك فيكم الثقلين م  ِن تمسكتم بهم  لن تضلوا ابدا كت ب اهلل و عترتي اهل »از قرآن و عترت هستیم: 

قرآن منهاي عتنرت، قنرآن منهناي قنرآن اسنت و عتنرت  .2«دا علي الحوضبيتي و ِنهم  لن يفترق  حتي ير

 منهاي قرآن، عترت منهاي عترت است، زیرا حقیقت این دو جداي از یکدیگر نیست. 

بر این اساس یکي از مسئولیتها و تکالیف نظام اسنالمي و آحناد  مسنلمانان، توجنه بنه کتناب خندا و 

باید همه تالش خود را در جهت رفع مهجوریت قرآن کریم به کار  اقتداء و اهتداء به آن است. امت اسالم

و »گیرد، تا مشمول شکایت رسول گرامي اسالم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( در روز قیامنت قنرار نگینرد: 

. اینن امنر افنزون بنر تکلینف و وظیفنه الهني، راه 3«ق ل الرسول ي  رب ِن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

 د و جوامع نیز هست.سعادت افرا

گذاري جمهوري اسالمي در ایران، فعالیتهاي خوبي در زمینه رفع مهجوریت قرآن کریم پس از بنیان

تحقق شاخصهاي مطلوب هنوز تا خارج شدن کامل قرآن کریم از مهجوریت و انجام گرفته است، اما 

ن مبین اسالم و کتاب هدایت راه زیادي باقي است و قرآن کریم به عنوان رکن اساسي دی جامعه قرآني

 همگان مورد توجه کافي قرار نگرفته است.

                                                 
 گر مردمان است.. ترجمه: قرآن هدایت185سوره بقره، آیه  1

ترجمنه: همنان امنن در مینان شنما دو یادگنار  .33، مؤسسه آل البیت إلحیاء التنرا،، قنم، چناخ نخسنت، ص 27لشیعة، جشیخ حر عاملي،: وسایل ا 2

شوند تا شوید، کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را و این دو از یکدیگر جدا نميگذارم، مادامي که به آن دو تمسک کنید گمراه نميگرانبها به جا مي

 ارد شوند. روزي که در حوض بر من و

ترجمه: در آن روز رسول )به شکوه امت( عرض کند: بار الها ! امت من این قرآن را به کلي متروک و رها کردند. .30سوره فرقان، آیه  3
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آن هم قرچشم انداز جایگاه قرآن کریم در جامعه اسالمي آن است که آحاد آن به سطحي از ف

 دست یابند که بتوانند:

ها شنیدهها، هاي خود را بر اساس فهم خویش از قرآن سامان دهند، بدین معني که دیدهبینش .1

 يابند، یعنهاي کالن زمانه خویش را به قرآن کریم عرضه کنند و صحت و سقم آنها را دریاندهو خو

مه ند فهمي هبیني و ایدئولوژي دیني از طریق قرآن همگاني باشد و عموم مردم بتوانفهم جامع جهان

 تواندميجانبه از معارف علمي و عملي قرآن بدست آورند، چون فهم غیر جامع و غیر جمعي ن

 پاسخي صحیح و کامل براي نیازها و پرسشهاي همگان باشد.

هوت و هاي عملي خود را بر اساس فهم خود از قرآن سامان دهند، بدین معني که شانگیزه .2

یم کنند م تنظغضب؛ محبت و عداوت؛ ارادت و کراهت و تولي و تبري خود را با عرضه به قرآن کری

 ود داشتهایف خقدم زندگي، عزمي راستین در انجام وظ و از این طریق با انتخابي آگاهانه در هر

 باشند.

چشم  آفریني آن  در طي مسیر از وضعیت کنوني تا تحقق ضرورت تدبر با توجه به مراتب  نقش

  گردد.انداز مورد نظر آشکار مي

سازي امکان ترویج آن، زمینه رفع  سازي فهم قرآن کریم و فراهمروش تدبر در قرآن، با عمومي

-موار ميز مطلوب جامعه قرآني را هاندایابي به چشممهجوریت کتاب خدا را فراهم ساخته و راه دست

 سازد:

 عمومی سازی فهم قرآن -1-1-1

یکي از مصادیق بارز مهجور کردن قرآن کریم، تحجیر فهم قرآن است. تحجیر به معني سنگ چین کردن 

ان به آن است و تحجینر فهنم قنرآن کنریم بندین یک محدوده براي تصاحب آن و ممانعت از ورود دیگر

معني است که فهم قرآن براي گروهي خاص ممکن است و عموم مردم را راهي براي فهنم آن نیسنت، در 
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هاي مکرر و عمومي قرآن به تدبر، تفکر و سایر اقسام فهم،  شاهدي بر بطالن اینن مندعي حالي که توصیه

 است. 

رسي ما برام که براي همگاني سازي فهم قرآن تالش کنیم، با توجه به مطلب باال وظیفه داری

 هاي قابلهاي انجام گرفته در راستاي این هدف، بیانگر این واقعیت است که همچنان نارسائیفعالیت

 توجهي در این عرصه هست.

سیر مه و تفي ترجامروزه تالش براي عمومي سازي فهم قرآن در توصیه و تشویق به مطالعه یا فراگیر

جود با و دود شده است و تدبر به عنوان راهکار عمومي فهم قرآن، همچنان امري غریب است کهمح

اندازه  ش آن بهو رو تأکیدات فراوان قرآن و معصومین )علیهم السالم(، جایگاهي نیافته است، زیرا چیستي

 الزم شناخته شده نیست.

هم را از میافته و تحصیل این آرزوي ر این عرصه سامان دگویي به خأل موجود این کتاب براي پاسخ

 کند.هاي قرآن کریم پیگیري ميمند کردن و آموزشي ساختن روش تدبر در سورهراه ضابطه

ي و با معان کنند، اما در ارتباط صحیح و کاملبرخي مشتاقانه در فعالیتهاي مختلف قرآني شرکت مي

 معارف قرآن ناکامند. 

 رآن کریمقاند و یا خود را از فهم تفسیر به رأي مذموم نگرانچنین افرادي یا از سقوط در وادي 

 بینند.ناتوان مي

 سازد. مي روش تدبر در قرآن کریم، این دو مانع مهم روي آوردن به فهم کتاب خدا را برطرف

توضیح: تدبر در قرآن به لحاظ موضوع از حیطه تفسیر به رأي بیرون است، زیرا تدبر غیر از تفسیر 

 1است.

تفکر »فرمایند: تواند راه گشا باشد، ایشان مياي از فرمایشات امام خمیني )ره( در این باره ميزیدهگ

اند؛ و به واسطه این رأي فاسد و و تدبر در آیات شر یفه را به تفسیر به رأي که ممنوع است، اشتباه نموده

اند؛ در را به کلي مهجور نموده عقیده باطله، قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاري نموده و آن

                                                 
 .47ر.ک. مفهوم شناسي تدبر، همین کتاب، ص  1
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صورتي که استفادات اخالقي و ایماني و عرفاني به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست، تا تفسیر به رأي 

 1 «باشد...

ونه بته هرگت، البر این اساس به هنگام تدبر در قرآن کریم، خوف سقوط در وادي تفسیر به رأي نیس

 طر عظمت شأن و جایگاه قرآن، روشمند باشد.فعالیت درباره قرآن کریم باید به خا

وبي و ز تنوع اسلبه رفع چالشهاي ناشي ا نیازاز سوي دیگر روش تدبر در قرآن با کمترین پیش

 کند.يمپردازد و از این رهگذر، فراگیران را در فهم قرآن کریم توانا مي موضوعي در قرآن کریم

هم  طالبي بهکند و احیانا خود را در مقابل مربت ميتا زماني که فرد در مواجهه با قرآن احساس غ 

ر دندارد،  بیند و توان درک نظم و هماهنگي قرآن کریم راریخته و نامنظم و گاهي به ظاهر متضاد مي

 م ویژه و ساختار، به نظماند، هرچند با ایمان به کالم اهللانس با کالم خدا و برقراري ارتباط با آن، ناکام مي

 ص آن معتقد باشد.عاري از نق

ه قیچي شد به جمله و یا بند به بند آن قیچي شده، سپس قطعات کتابي را در نظر بگیریم که جمله

م و عني، پیامتاب  کآن، بدون هیچ نظمي و بر اساس اتفاق به یکدیگر متصل شده است. آیا با مطالعه این 

ه نظم و با اگر ما در مطالعه قرآن، نین وضعیتي ندارد، امیابیم؟! قرآن کریم، چغرض آن را در مي

بینیم و در يمهاي آن توجه نکنیم، قرآن را مانند کتابي با وضعیت گفته شده هماهنگي بین آیات و سوره

 مانیم.ارتباط با آن ناکام مي

ر دح تدبر و طر آري، کالم صادر شده از منبع فیض، داراي عالیترین مضامین و برترین سامانه است

 ایجاد امکان درک این نظم الهي براي عموم مردم است.  قرآن درصدد

کنند، ولي در برآورده نمودن این هاي موجود، گرچه در جایگاه واالي خود ایفاي نقش ميترجمه

 اند.نیاز جدي کافي نیستند، زیرا به انتظام مطالب در قرآن توجه کافي نکرده

اي غني از معارف قرآن را در قرآني، مجموعه تفاسیر گرانمایه هم با نگاه دقیق و جزئي به مطالب

هستند، یا از سطح نخست و عمومي  دهند، اما غالبا تخصصي و مفصل اختیار مخاطبان خود قرار مي

                                                 
 رجوع شود. . براي توضیح بیشتر به همین منبع156قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمیني )ره(، ص 1



 پیش گفتار

 

 

9 

معارف گذر کرده و مخاطبان خاص دارند. افزون بر این بسیاري از تفاسیر به اندازه الزم به تبیین سامانه 

کنند. ناگفته نماند که اند و نیاز مهم انس با محتواي قرآن را تامین نميهاي قرآن نپرداختهآیات و سوره

اند و در جرگه پیشینه تدبر در قرآن جاي برخي از تفاسیر با نگاهي تدبرگونه به قرآن کریم شکل گرفته

 گیرند که در مباحث بعدي به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد. إن شاء اهلل.مي

 رويج معانی قرآن توسط نهادهای مسئولزمینه سازی ت -1-1-2

هاي اسالمي، هاي علمیه، دانشگاهنهادهاي اسالمي، قرآني، علمي، فرهنگي و دولتي )حوزه

ها و موسسات قرآني، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد هاي اسالمي، مهدپژوهشکده

 از جامعهو تحقق چشم اند هجوریت قرآناي در رفع ماسالمي، صدا و سیما و ...(،  نقش تعیین کننده

معارف  ومعاني  ان باقرآني دارند، اما تا زماني که نتوانند ارتباطي صحیح میان عموم مردم و قرآن دوست

لي از هاي مطلوب نخواهند رسید، زیرا هدف اصقرآن بر قرار کنند، در انجام این رسالت به شاخص

ست و این از قرآن او جوامع  ي براي استفاده فکري و رفتاري  افرادسازنهادینه کردن ارتباط با قرآن، زمینه

 شود.مهم جز در پرتو ارتباط عموم مردم با معاني و معارف قرآن حاصل نمي

 اه مدت،، کوتاثر حاضر بر آن است تا با ارائه مفهوم، روش و نمونه تدبر، امکان آموزش )آسان

معي سازي فهم جهاي آموزشي روز و ...( و فرهنگاده از متدریزي آموزشي و درسي، با استفداراي برنامه

في هبود کیي و بو جامع قرآن را براي نهادهاي مربوطه فراهم سازد و از این راه سهمي در افزایش کم

 رویکرد مردم نسبت به معاني و معارف کتاب خدا داشته باشد.

 

 «رتدب» ضرورت  -2نمودار شماره 

 ضرورت تدبر

 انداز جامعه قرآنيرفع مهجوریت قرآن و تحقق چشم

سازي ترویج معاني قرآن توسط نهادهاي  .زمینه

 مسئول

 

 عمومي سازي فهم قرآن
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 جايگاه تدبر در میان وظايف ما نسبت به قرآن كريم - 1-2

دي و فرخش در بیان قرآن، وظایف متعددي نسبت به این کتاب براي ما ترسیم شده است که در دو ب

 شود:اجتماعي برشمرده مي

 وظايف فردی  -1-2-1

 انس با قرآن  -1-2-1-1

 1«َمعَكُمْلِّمَ   ءَامِنُوا بِمَ  أَنزَلْت مُصدِّق ً»: معیت با قرآن  

 2«تِ كيْف نُصرِّف االَيَ انظرْ»:  نظر به قرآن  

 3 «وَ ِِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَ ستَمِعُوا لَهُ» به هنگام قرآن: استماع  

 4 «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ أَنصِتُوا ... وَ ِِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ» :قرائت قرآن گامانصات به هن 

 عَلِمَ أَن سيَكُوُن مِنكم مَّرْضى  وَ ءَاخَرُونَ يَضرِبُونَ   اقْرَءُوا مَ  تَيَسرَ مِنَ الْقُرْءَانِ» قرآن:  قرائت

   5 «فَ قْرَءُوا مَ  تَيَسرَ مِنْهُفى األَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضلِ اللَّهِ  وَ ءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فى سبِيلِ اللَّهِ  

 6«رَتِّلِ الُْقرْءَانَ تَرْتِيالًوَ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ »: ترتیل   

 أُولَئ  يُْؤمِنُوَن بِهِ  وَ مَن يَْكفُرْ بِهِ  يَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِالَّذِينَ ءَاتَيْنَُهمُ الْكِتَ   » :تالوت قرآن

  1«فَأُولَئ  هُمُ الخََْسِرُونَ

                                                 
.ایمان آرید -که مؤید همان چیزى است که با شماست-ام و بدانچه نازل کردهترجمه:  .41سوره بقره، آیِه  1

 کنیم،[ بیان مىبنگر چگونه آیات ]خود[ را ]گوناگونترجمه: . 46سوره انعام، آیه  2

 ارید و چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دترجمه:  .204سوره اعراف، آیه  3

 خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید.و  ...  و چون قرآن خوانده شودترجمه:  همان. 4

[ دیگر در اىداند که به زودى در میانتان بیمارانى خواهند بود، و ]عدّهشود بخوانید. ]خدا[ مىهر چه از قرآن میسّر مىترجمه:  .20سوره مزمل، آیه  5

 بخوانید.[ میسّر شد نمایند. پس هر چه از ]قرآن[ دیگر در راه خدا پیکار مىروزى خدا هستند، و ]گروهى کنند ]و[ در پىزمین سفر مى

 [ بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان.یا بر آن ]نصفترجمه:  .4، آیه همان 6
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 فهم قرآن -1-2-1-2

 فهم ابتدايی قرآن -أ-1-2-1-2

 2«وَ مَ  أَرْسلْنَ  ِِلَيِهمْ قَبْلَ  مِن نَّذِيرٍ  يَدْرُسونهَ يْنَهُم مِّن كُُت ٍ وَ مَ  ءَاتَ» :دراست 

 3«وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا األَلْبَ ِ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَتِهِبٌ أَنزَلْنَهُ ِِلَيْ  مُبََركٌ  َكِت» :تدبر  

دوم و  ایي است، اما سطحشود که سطح اول آن ابتدباید دانست تدبر قرآن در سه سطح انجام مي

  سوم آن به ترتیب دقیق و عمیق است.

 فهم دقیق قرآن  -ب-1-2-1-2

 4«لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَوَ تِْل  األَمْثَلُ نَضرِبهَ  لِلنَّ سِ  ...» :تفکر 

 5«األَلْبَ ِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُواكِتَ ٌ أَنزَلْنَهُ ِِلَيْ  مُبَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَتِهِ » :تذکر  

 وَ لِيُنذِرُوا  لِّيَتَفَقَّهُوا فى الدِّينِفِرْقَةٍ مِّنهُمْ ط ئفَةٌ   وَ مَ  ك نَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنِفرُوا ك فَّةً  فَلَوْ ال نَفَرَ مِن كلّ» :تفقه

  6«قَوْمَهُمْ ِِذَا رَجَعُوا ِِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ

 فهم عمیق قرآن -ج-1-2-1-2

 مِنْهُ ءَايَتٌ محْكَمَتٌ هُنَّ ُأمُّ الْكِتَ ِ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْ  الْكِتَ  » :جاع متشابهات به محکماتار

 1«وَ أُخَرُ مُتَشبِهَتٌ

                                                                                                                                               
[ خوانند، ایشانند که بدان ایمان دارند. و]لىانکه باید مىایم، ]و[ آن را چن[ به آنان دادهکسانى که کتاب ]آسمانىترجمه:  .121سوره بقره، آیه  1

 کسانى که بدان کفر ورزند، همانانند که زیانکارانند.

 اى به سویشان نفرستاده بودیم.و ما کتابهایى به آنان نداده بودیم که آن را بخوانند، و پیش از تو هشداردهندهترجمه:  .44سوره سبأ، آیه  2

 ، و خردمندان پند گیرند.تدبر کنند[ آیات آن ایم تا در ]باره[ کتابى مبارک است که آن را به سوى تو نازل کرده]این ترجمه:. 29سوره ص، آیه  3

 زنیم، باشد که آنان بیندیشند.و این مَثَلها را براى مردم مى... ترجمه:  .21سوره حشر، آیه  4

 ترجمه این آیه گذشت. .29سوره ص، آیه  5

کنند تا اى کوچ نمىاى از آنان، دستهو شایسته نیست مؤمنان همگى ]براى جهاد[ کوچ کنند. پس چرا از هر فرقهترجمه:  .122به، آیه سوره تو  6

 [ بترسند؟باشد که آنان ]از کیفر الهى -وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند-اى بمانند و[ در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را ]دسته
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 فهم مقاصد -د-1-2-1-2

 نت و عقل(س)بعد از لحاظ قرآن و  عمل به قرآن -1-2-1-3

 2«أُولَئ  هُمُ الْمُتَُّقونَ  صدَّقَ بِهِوَ الَّذِى جَ ءَ بِ لصدْقِ وَ » :تصدیق  

 الَّذِى  وَ الْكتَ ِالَّذِى نَزَّلَ عَلى رَسولِهِ  وَ الْكِتَ ِبِ للَّهِ وَ رَسولِهِ  ءَامِنُوايَأَيهَ  الَّذِينَ ءَامَنُوا »: ایمان

  3«وْمِ االَخِرِ فَقَدْ ضلَّ ضلَال بَعِيداًأَنزَلَ مِن قَبْلُ  وَ مَن يَكْفُرْ بِ للَّهِ وَ مَلَئكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسلِهِ وَ الْيَ

 4«وَ أَقَ مُوا الصلَوةَ ِِنَّ  ال نُضِيعُ أَجْرَ المَُْصلِحِينَ الَّذِينَ يُمَسكُونَ بِ لْكِتَ ِوَ » :تمسک  

 5«و ال تفرقوا اعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّهِ جَمِيع ًوَ » :اعتصام  

 6«فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ال يحِ  الْكَفِرِينَ  لَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسوقُلْ » :اطاعت 

 7«وَ اصبرْ حَتى يحْكُمَ اللَّهُ  وَ هُوَ خَيرُ الحََْكِمِينَ  َو اتَّبِْع َم  ُيوحَى ِِلَيْ » :اتباع  

 وظايف اجتماعی -1-2-2

 ترويج قرآن  -1-2-2-1

 فَمَنِ اتَّقَى وَ أَصَلحَ فَال   يَقُصونَ عََليْكمْ ءَايَتىمِّنكُمْ  يَبَنى ءَادَمَ ِِمَّ  يَأْتِيَنَّكُمْ رُسلٌ» :قصً قرآن

 1«خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ ال هُمْ يحْزَنُونَ

                                                                                                                                               
[ است. آنها اى از آن، آیات محکم ] صریح و روشن[ را بر تو فرو فرستاد. پارهاوست کسى که این کتاب ] قرآنترجمه:  .7ه آل عمران، آیه سور 1

 پذیرند[. [ دیگر متشابهاتند ]که تأویلاىاساس کتابند؛ و ]پاره

 ؛ آنانند که خود پرهیزگارانند.و آن کس که راستى آورد و آن را باور نمودترجمه:  .33سوره زمر، آیه  2

اید، به خدا و پیامبر او و کتابى که بر پیامبرش فرو فرستاد، و کتابهایى که قبالً نازل کرده اى کسانى که ایمان آوردهترجمه:  .136سوره نساء، آیه  3

 قیقت دچار گمراهى دور و درازى شده است.بگروید؛ و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد، در ح

[ ما اجر درستکاران را تباه اند ]بدانند کهزنند و نماز برپا داشته[ چنگ درمىو کسانى که به کتاب ]آسمانىترجمه:  .170سوره اعراف، آیه  4

 نخواهیم کرد.

 ه نشوید؛ و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکند. ترجمه: 103سوره آل عمران، آیه  5

 پس اگر رویگردان شدند، قطعاً خداوند کافران را دوست ندارد.« خدا و پیامبر ]او[ را اطاعت کنید. »بگو: ترجمه:  .32، آیه همان 6

داوران [ داورى کند، و او بهترین شود پیروى کن و شکیبا باش تا خدا ]میان تو و آنانو از آنچه بر تو وحى مىترجمه:  .109سوره یونس، آیه  7

 است.
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 2«وَ ِِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَ  بَلَّغْت رِس لَتَهُ  بَلِّغْ مَ  أُنزِلَ ِِلَيْ  مِن رَّبِّ يَأَيهَ  الرَّسولُ » قرآن: تبلیغ 

 3«لِتُبَشرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْم ً لُّدًّافَإِنَّمَ  يَسرْنَهُ بِلِس نِ  » :انذار و تبشیر به قرآن 

 وَ  وَ يُعَلِّمُهُامُ الْكِتَا  وَ الحَِْكْمَاةَرَبَّنَ  وَ ابْعَث فِيهِمْ رَسوالً مِّنهُمْ يَتْلُوا عَلَيهِمْ ءَايَتِا  »: تعلیم قرآن

  4«يزُ الحََْكِيمُيُزَكِّيهِمْ  ِِنَّ  أَنت الْعَزِ

 وَ لَعَلَّهُامْ  لِتُبَاينَ لِلنَّا سِ مَا  نُازِّلَ ِِلَايهِمْبِ لْبَيِّنَتِ وَ الزُّبُرِ  وَ أَنزَلْنَ  ِِلَيْ  الذِّكرَ »: ظاهر قرآن تبیین

 5«يَتَفَكَّرُونَ

 :6«ال يَمَسهُ ِِال الْمُطهَّرُونَ» تبیین باطن قرآن 

 قرآن اجرای -1-2-2-2

  :7... «   فَ حْكم بَيْنَهُم بِمَ  أَنزَلَ اللَّهُ  وَ ال تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ  جَ ءَك مِنَ الْحَقّ ... »حکم به قرآن 

  :وَ لَوْ أَنهُمْ أَقَ مُوا التَّوْرَاتَ وَ االنجِيلَ وَ مَ  أُنزِلَ ِِلَيهِم مِّن رَّبهِمْ ألَكلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَ »اقامه قرآن

  8«جُِلهِم  مِّنهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ  وَ كَثِيرٌ مِّنهُمْ س ءَ مَ  يَعْمَلُونَمِن تحْتِ أَرْ

                                                                                                                                               
اى فرزندان آدم، چون پیامبرانى از خودتان براى شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند، پس هر کس به پرهیزگارى . ترجمه: 35سوره اعراف، آیه  1

 شوند.و صالح گراید، نه بیمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین مى

 اى. جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ کن؛ و اگر نکنى پیامش را نرسانده اى پیامبر، آنچه ازترجمه:  .67سوره مائده، آیه  2

 جو را بدان بیم دهى.[ را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید، و مردم ستیزهدر حقیقت، ما این ]قرآنترجمه:  .97سوره مریم، آیه  3

اى از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، و کتاب و حکمت به آنان را، در میان آنان، فرستادهپروردگاترجمه:  .129سوره بقره، آیه   4

 «ناپذیر حکیمى. شان کند، زیرا که تو خود، شکستبیاموزد و پاکیزه

را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به [، و این قرآن ها ]فرستادیم]زیرا آنان را[ با دالیل آشکار و نوشتهترجمه:  .44سوره نحل، آیه   5

 سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى، و امید که آنان بیندیشند.

 شدگان بر آن دست نزنند،که جز پاکترجمه:  .79سوره واقعه، آیه 6

[ از حقّى که به سوى تو آمده، واهایشان ]با دور شدنپس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن، و از ه ...ترجمه:  .48سوره مائده، آیه  7

 .پیروى مکن

کردند، قطعاً از باالى و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است، عمل مىترجمه:  .66، آیه همان  8

رو هستند، و بسیارى از ایشان بد رفتار شدند. از میان آنان گروهى میانهمى [ برخوردار[ و از زیر پاهایشان ]برکات زمینىسرشان ]برکات آسمانى

 کنند.مى
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  :وَ ال يَصدُّنَّ  عَنْ ءَايَتِ اللَّهِ بَعْدَ ِِذْ »ایستادگي در برابر مانعیت دیگران در راه اجراي قرآن

1«أُنزِلَت ِِلَيْ 

دهد شان مينکند. توجه به این موارد شن ميموارد فوق بخشي از وظایف مؤمنین را در قبال قرآن رو

 که تدبر در قرآن از وظایف فردي هر مسلمان درباره فهم قرآن کریم است.

نیاز تدبر دانست، چنانکه تدبر توان پیشمجموعه انس با قرآن، خصوصا قرائت قرآن را ميموارد زیر

 بخشي آنهاست. عامل ثمر

ر مقدم ب بر هممالزم با قرائت و مقدم بر تدبر است. تد فهم نفسي ابتدایي قرآن کریم )دراست(،

ر(، صوصا تدبساز تذکر هستند. به طور کلي موارد مندرج تحت فهم ابتدایي قرآن )ختفکر و هر دو زمینه

 مقدمه فهم دقیق و عمیق آن )تفسیر( هستند.

 هر سطحي از فهم به تناسب خود مقدمه عمل به قرآن کریم است.

یج عني ترورد، یرویج و اجراي قرآن کریم نیز ارتباط متقابلي با وظایف فردي داوظایف اجتماعي ت

کند و يمیشتر بو اجراي هر بیشتر قرآن کریم در جامعه، رونق عمل به وظایف فردي در قبال قرآن را 

 ق و عمیقساز عمل به وظایف اجتماعي است، پس، تدبر، مقدمه فهم دقیانجام وظایف فردي نیز، زمینه

 ساز عمل به قرآن است.آن و زمینهقر

                                                 
.باز دارند -بعد از آنکه بر تو نازل شده است-و البته نباید تو را از آیات خدا . ترجمه: .87سوره قصص، آیه  1
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 جايگاه تدبر در میان وظايف ما نسبت به قرآن  -3نمودار شماره 

وظایف ما نسبت به 

 قرآن

وظایف  

 اجتماعي

 

وظایف 

 فردي

 عمل 

 

 فهم 

 

 انس

 

 اجرا

 

 ترویج

 

 معیت

 

 نظر

 

 استماع

 

 انصات

 

 قرائت

 

 ترتیل

 

 تالوت

 

 ابتدایي

 

 دقیق

 

 عمیق

 

 دراست

 

 تدبر

 

 تفکر

 

 رتذک

 

 تفقه

 

ارجاع متشابهات 

 به محکمات

فهم  

 مقاصد

 

 تصدیق

 ایمان

 

 تمسک

 

 اعتصام

 

 اطاعت

 

 اتباع

 

 قص

 

 تبلیغ

 

انذار و 

 تبشیر

 تعلیم 

 

تبیین 

 ظاهر

تبیین  

 باطن

 

 حکم

 

 اقامه

 

 ایستادگي
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 مفهوم شناسی تدبر -2-1

 «تدبر»مفهوم  -2-1-1

 رسني معننيو آن نینز در گنرو بر« تندبر»شناسنایي مفهنوم لغنوي بر  مبتني، «تدبر در قرآن» حتعریف صحی

 است. «فعلت»و هیأت آن « د ب ر»ماده تدبر  .استاین واژه در قرآن و منابع لغوي « هیأت»و « ماده»

اینن دو،  ، عناصر اصلي تشکیل دهنده مفهوم یک واژه هستند که تفاوت هر ینک از«هیأت»و « ماده»

  ست.ا در این میان بیش از دیگري« ماده»یگر است؛ البته سهم از یکد کلماتجداساز مفاهیم 

اینن اگنر اند. دانسنته یکسنانبرخي از واژگان متفناوت را معني آمیز به این امر، اي با نگاه تسامحعده

 موجنهکریم شک در مورد قرآن عادي و در عرف محاوره قابل توجیه باشد، بي هايکالم انسانر دیدگاه د

 عنني دانسنتنم، کالم خدا و عاري از تسامح در بیان است. بر پایه همین مطلب، هم کتاباین نیست، چون 

ات نصیبي از برککمگذشته از فقدان دقت و صحت علمي،  ،اینها مانندو « تأویل»، «تفسیر»، «تفکر»، «تدبر»

 فرامین قرآن را در پي دارد.توفیقي در عمل به معارف فراوان و کم

 ماده و هیأت تدبر، در جستجوي تعریف دقیق آن هستیم.در ادامه با بررسي 

 ماده  -2-1-1-1

 اند:چنین نوشته« ر ب د»برخي از کارشناسان لغت درباره ماده 

 « 1«الدبر من كل شيءٍ: عقُبُه و مؤخَّره 

 «2«نس نم  أدبر عنه اإل 

 «3«آخر الشيء و خلفه خالف قبله 

 «القبل و اإلقب ل وهذا المفهوم يختلاف با ختالف  م  يق بلصل الواحد في هذه الم دة هو ِن األ

                                                 
 س.تاج العروس من جواهر القامو 1

 .مصباح اللغه 2

 .مقاییس اللغه 3
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 1«الصيغ والهيئ ت والمواد

 ینز در لسان العرب، مصباح المنیر، صحاح جوهري، مفردات و دیگر کتب واژه شناسي عربي ن

 اند.این خصوص تعبیراتي مشابه ارائه کرده

 ست.ا اشیا« پشت سر»و « پشت»در لغت به معني « دبر»طبق نظریات پیش گفته، ماده 

 این ماده وجود دارد. 2دهد که این مفهوم در همه استعماالت قرآنيهاي زیر نشان ميتوجه به نمونه

 گروهي که ستم کردند بریده شد.دنباله پس 4«فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلَمُوا »: 3دابر .1

و  6«قِتَ لٍ أَوْ مُتَحَيزاً ِِلى فِئَةٍ فَقَدْ بَ ءَ بِغَض ٍ مِّانَ اللَّاهِوَ مَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئذٍ دُبُرَهُ ِِال مُتَحَرِّف ً لِّ»: 5دبنر .2

 ...پشت کندبه آنان  گامهر که در آن هن

پشنت اگنر بنا شنما بجنگنند بنه شنما   8«ِِن يُقَ تِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ األَدْبَا رَ ثُامَّ ال يُنصارُونَ» :7أدبنار .3

 ...نمایند

...پنیش از 9«صدِّق ً لِّمَ  مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطمِس وُجُوه ً فَنرُدَّهَا  عَلاى أَدْبَ رِهَا ءَامِنُوا بمَ  نَزَّلْنَ  مُ» 

 باز گردانیم.  پشت سرآنکه صورتهایي را محو کنیم سپس 

 آنان برو. پشت سرو ...10«يْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْب َرَهُمْ لَّفَأَسرِ بِأَهْلِ  بِقِطعٍ مِّنَ ال»

                                                 
 .في کلمات القرآن الکریم التحقیق 1

 صورت، در قرآن استعمال شده است. 11بار  و به  44این ماده   2

تندا إلي دابر کل شيء آخره و ما یتأخر من الشيء و قطع الدابر عبارة عن اإلنقطاع و انقضاء اآلخر بحیث أن ال یکون جریانه مداوما و ال یکون مس» 3

 «(دبر»، 3)التحقیق في کلمات القرآن، ج «جریان وجوده و حیاته قهرا.قوة ثابتة و قدرة جاریة فینقضي أیام 

 .45سوره انعام، آیه  4

 «(دبر»، 3)التحقیق في کلمات القرآن، ج« یطلق علي کل ما هو متأخر و تابع» 5

 .16سوره انفال آیه  6

 «دبر»جمع  7

 .111سوره آل عمران، آیه  8

 .47سوره نساء، آیه  9

 .65سوره حجر، آیه  10
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 و روي برتافته. پشت کرده...هر که را 2«عُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلىتَدْ» :1أدبَر .4

 ستارگان. پشت کردن گامو به هن ... 3«وَ مِنَ الَّيْلِ فَسبِّحْهُ وَ ِِدْب َرَ النُّجُومِ»إدبار:  .5

و بنه عقنب بناز  نیدپشت گردا... 4«وَ أَلْقِ عَص ك فَلَمَّ  رَءَاهَ  تهْتزُّ كَأَنهَ  جَ نٌّ وَلى مُدْبِراً »مدبِر:  .6

 نگشت.

بنه دشنمن که ...سپس در حالي 5«ض قَت عَلَيْكمُ األَرْض بِمَ  رَحُبَت ثمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ» مدبِرین: .7

 برگشتید.  پشت کرده بودید

الْعَرْشِ يُادَبِّرُ  ِِنَّ رَبَّكمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السمَوَتِ وَ األَرْض فى سِتَّةِ أَيَّ مٍ ثمَّ استَوَى عَلى» یندبًر: .8

 .کندتدبیر مي ...امر آفرینش را  6«األَمْرَ

 کوشند.نظام خلق مي تدبیر...قسم به فرشتگاني که به 7«فَ لْمُدَبِّرَتِ أَمْراً» مدبًرات: .9

آینا  8«فا ً كثِياراً لَأَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَ لَوْ ك نَ مِنْ عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِياهِ اخْتِ» یتدبًرون:.10

 کنند قرآن را؟نمي تدبر

...تنا در آینات آن 9«بِ تِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُاوا األَلْبَا ركٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَ بٌ أَنزَلْنَهُ ِِلَيْ  مُبَ كِتَ»یدًبًروا: .11

 کنند... تدبر

، «دبر»مفهوم اصلي ماده بسیاري از مترجمین قرآن به زبان فارسي، هفت اشتقاق نخست را با توجه به 

                                                 
 «(دبر»، 3)التحقیق في کلمات القرآن، ج« یقال أدبر أي صار ذا دبر و أدبر عنه أي جعله في دبره و هو مدبر» 1

 .17سوره معارج، آیه  2

 .49سوره طور، آیه  3

 .10سوره نمل، آیه  4

 .25سوره توبه، آیه  5

 .3سوره یونس، آیه  6

 .5سوره نازعات، آیه  7

 .82سوره نساء، آیه  8

 .29ص، آیه  سوره 9
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بدون توجنه بنه « تدبر»و « تدبیر»اند اما در اشتقاقات مربوط به باب ، ترجمه کرده«پشت سر»یا « پشت»یعني 

انند؛ در خصنوص را در ترجمنه خنویش بکنار برده« تندبر»و « تدبیر»معناي ماده و هیأت، همان واژه عربي 

اند، ولي باید دانست لحاظ معناي پنیش دانسته« اندیشیدن»و « تأمل»نیز برخي آن را به معناي « تدبر»ترجمه 

 کند.گفته این ماده در همه اشتقاقات آن امري مسلم است که آیات قرآن نیز آن را تأیید مي

 هیأت  -2-1-1-2

، بنر همنین اسناس بنراي تشنخیص معنناي 1داننندمي« تفعیل»را براي مطاوعه « تفعل»کارشناسان لغت هیأت 

 نیست.« تدبیر»از بررسي مفهوم  گریزي« تدبر»

 تدبیر -أ -2-1-1-2

 شناسي، معاني متعددي براي تدبیر ذکر شده که برخي از آنها عبارتند از:در کتب واژه

 «2«مرالتدبير  النظر في ع قبة األ 

 «3«مورالتدبير التفكر في دبر األ 

 «هذا  طلوبة ومة و نتيجة و أم  التدبير تصيير الشيء ذا ع قبة بأن يكون الشيء علي ع قبة حسن

 معني العمل عن فكر و رويًة..

معني التدبير ب لنسبة ِلي اهلل تع لي معلوم و تدبيره تع لي عب رة عن تنظيم أمور الع لم و ترتيبه و جعال 

 4«مور علي أحسن نظ م و اتقن صنع منتجاأل

« تندبیر»را در اصل معناي « دبر»خالي از اشکال نیست، زیرا ماده « تدبیر»بیان اول و دوم درباره مفهوم 

التفكر فاي دبار »و  «النظر في ع قبة األمر». توضیح اینکه در عبارتهاي انددر نظر نگرفته و به حاشیه رانده

                                                 
 «د ب ر»، 3التحقیق في کلمات القرآن، ج 1

 «.دبر»، 11تاج العروس، ج 2

 .307ص ه.ق،  1416صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق،  ، الفاظ قرآنمفردات راغب اصفهاني:  3

 همان 4
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است، که هیچ ارتبناط روشنني بنا مناده ینا هینأت  «التفكر»و  «النظر»هاي قسمت اصلي معني واژه «األمور

است، که با معني تندبر  «في دبر األمور»و  «في ع قبة األمر»معني  ايتدبر ندارند و قسمت فرعي و حاشیه

 اند. را به الزم آن معنا کرده« تدبیر»دهد که موارد پیشین ؛  دقت در بیان سوم نشان ميدر ارتباطند

ن بندانیم کنه این« پشت سر هنم چیندن حکیماننه»را « تدبیر»کند ریشه لغوي و ساختار لفظي اقتضا مي

یند گفتنه، کنامال هماهننگ اسنت و اسنتعماالت قرآنني نینز آن را تأیین مفهوم از مفاهیم پیشمعني با سوم

 کند:مي

کند، و [ تدبیر مى]خداوند[ در کار ]آفرینش 1«تِ لَعَلَّكُم بِلِقَ ءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ يَيُدَبِّرُ األَمْرَ يُفَصلُ اآل»

 شما به لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید. نماید، امید کهآیات ]خود[ را به روشنى بیان مى

ء عقي  يتي ن ب لشبير هو اإلالتد «مريدبر األ» و قوله : »فرمایند:عالمه طباطبایي)ره( ذیل این آیه مي

ياث  ص باه بحء في موضاعه الخاي ء المتعددة المختلفة و نظمه  بوضع كل شيشء و يراد به ترتي  األالشي

و  جازاءاأل من الغرض و الف ئدة و ال يختال الحا ل بتالشاي األصال و تف ساد يلحق بكل منه  م  يقصد به

و تمتاع  الح شاأنهتزاحمه  يق ل : دبر أمر البيت أي نظم أموره و التصرف ت الع ئدة ِليه بحيث أدى ِلى صا

 أهله ب لمطلوب من فوائده . 

ِلى غ يته المقصودة منه و هي  ءفتدبير أمر الع لم نظم أجزائه نظم  جيدا متقن  بحيث يتوجه به كل شي

جل المسمى ، و تدبير الكل ِجراء النظ م آخر م  يمكنه من الكم ل الخ ص به و منتهى م  ينس ق ِليه من األ

  2.«خرة بعد الدني  الع م الع لمي بحيث يتوجه ِلى غ يته الكلية و هي الرجوع ِلى اللهو ظهور اآل

، کدیگر اسنتی، ترتیب دادن اشیاء متعدد مختلف پشت سر «رتدبی»بدین ترتیب در نظر ایشان مراد از 

 واي که هر شيء در جایگاه خاص خود قرار گیرد و غرض و فایده و مقصود، بر آن مترتنب شنود به گونه

 د.قصود برسمتدبیر عالم توسط خدا نیز تنظیم اجزاي آن به نظمي نیکوست به طوري که هر چیز به غایت 

                                                 
 .2سوره رعد، آیه  1

 .289ص، قه.  1393مطبوعاتي اسماعیلیان، مؤسسه ، 11المیزان في تفسیر القرآن، جمحمد حسین طباطبایي )ره(:  2
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 رآنتدبیر در ق -ب -2-1-1-2

یم ر قنرآن کنردامر به تدبر در قرآن و توجه به معناي مطاوعي آن نشانگر وجود تدبیر )چینش حکیماننه( 

 .است

قرآن کریم یا هر کنالم دیگنري محصنول تندبیر حنروف و کلمنات و عبنارات و جمنالت در کننار 

ر عبینر دیگنتبه یکدیگر است، چنانکه یک منظومه سیارات و ثابتات محصول تدبیر آنها در کنار هم است. 

ن ن وینژه آکالم، حاصل تدبیر است. ویژگي کالم اهلل نیز در گرو تدبیر ویژه آن است چنون کلمنات قنرآ

 .ها جاري بوده و هست, پس تدبیر در کالم، شأن تکلیم و وصف آن استنبوده و بر زبان همه عرب

 تدبر -ج-2-1-1-2

 است:« تدبیر»مطاوعه « تدبر»معناي 

 «تفعل لمط وعة التفعيل فحقيقة معن ه حصول مفهوم التدبير و اختي ر ذال   و أم  التدبر فهو

 1«مر...مر فتدبًر األالمفهوم فيق ل دبًر األ

دریافنت )مطاوعنه( چیننش حکیماننه »کنند کنه آن را ایجناب مي« تدبر»ریشه لغوي و ساختار لفظي 

 اند:را اینگونه معني کرده «تدبر»هیأت  وبندي صحیح از ماده بدانیم. برخي بدون جمع« )تدبیر(

 «2«التدبير أن تنظر ِلي م  تؤول ِليه ع قبته و التدبر التفكر فيه 

 «3«التدبر التفكر أي تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ث لثة 

هینأت  ي ماده ودر بیان اول، مفهوم ماده در اصل معني دخالت داده نشده و در بیان دوم نسبت به معن

 ست.توجهي شده اکامال بي

 تدبر در قرآن -د -2-1-1-2

                                                 
 «.دبر»، 3التحقیق في کلمات القرآن، ج 1

 «.دبر»، 4لسان العرب، ج 2

 «.دبر»، 11تاج العروس، ج 3
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عي تندبر تدبر مطاوعه غیر اختیاري تدبیر از سوي حروف یا اشیاء خنارجي نیسنت، چنون در معنناي مطناو

بنا بنود  راین اگرنوعي اختیار و آگاهانه بودن لحاظ شده است بر خالف معناي مطاوعي در باب انفعال، بناب

شند. در يمبینان « انندبار»الب لفظ درآیند، بنه صنورت قمطاوعه غیر اختیاري حروف یا اشیاء خارجي در 

 نتیجه تدبر به معني پذیرش و کشف آگاهانه تدبیر محقق شده در اشیاء یا کالم است.

تندبر فهنم و پنذیرش آن و آنجنا کنه  ،آنجا که تدبیر نسبت به اشیاء عیني خارجي صورت مي گینرد

از سوي مخاطبان آن خواهند بنود و 1«وجود در کالم تدبیر م»مراد از تدبر دریافت  ،تدبیر کالم مطرح است

 این همان عنصري است که تدبر را راه فهم نظم ویژه قرآن و ایمان به الهي بودن آن قرار داده است.

 ست:از تدبر در قرآن ا مؤید همین معنا« تدبر»کاربردهاي قرآني 

[ قنرآن آینا در ]معنانى 2«دِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَف ً كثِيراًأَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ  وَ لَوْ ك نَ مِنْ عِن».1

 یافتند.کنند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختالف بسیارى مىتدبر نمي

رد ء و هاو فاي ماوء بعد الشيالتدبير هو أخذ الشي» فرمایند: عالمه طباطبایي )ره( ذیل این آیه مي

لقارآن ال اض بيا ن أن ية لكن لم  ك ن الغارأو التأمل بعد التأمل في اآل يةية عقي  اآلفي اآل التأملية آلا

ية ي  اآلاآلية عق التأمل فياختالف فيه و ذل  ِنم  يكون بين أزيد من آية واحد، ك ن المعنى األول أعني 

 و ِن ك ن ذل  ال ينفي المعنى الث ني أيض  .  هو العمدة

يتدبروا في اآلي ت القرآنية و يراجعوا في كل حكم ن زل أو حكمة مبينة أو قصاة  ف لمراد ترغيبهم أن

أو عظة أو غير ذل  جميع اآلي ت المرتبطة به مم  نزلت مكيته  و مدينته  و محكمه  و متش بهه  و يضاموا 

ه  علاى البعض ِلى البعض حتى يظهر لهم أنه ال اختالف بينه  ف آلي ت يصدق قديمه  كالمه  و يشهد بعضا

بعض من غير أن يكون بينه  أي اختالف مفروض ال اختالف التن قض بأن ينفي بعضه  بعض  أو يتدافع  و ال 

                                                 
معناي حاصل مصدري تدبیر است. یعني همان نظم و چینش کالم که در اثر تکلیم مدبرانه خداوند در آن ایجاد  ،منظور از تدبیر موجود در کالم1

 ده است.ش

 .82سوره نساء، آیه  2
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اختالف التف وت بأن يتف وت اآليت ن من حيث تش به البي ن أو مت نة المع ني و المق صد بكون البعض أحكم 

 1.«لود بي ن  و أشد ركن  من بعض كت ب  متش به  مث ني تقشعر منه الج

ت حضنرت است و با توجه بنه توضنیحا« دفع اختالف و ناهماهنگي از قرآن»بر اساس ظاهر آیه که 

 است.  « کشف هماهنگي قرآن»به معني « تدبر در قرآن»توان نتیجه گرفت که عالمه )ره(، مي

[ کتابى مبنارک اسنت کنه آن ]این 2«بِ أُولُوا األَلْبَ كِتَ ٌ أَنزَلْنَهُ ِِلَيْ  مُبَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ». 2

 ایم تا در آیات آن تدبر کنند، و خردمندان پند گیرند.را به سوى تو نازل کرده

توصيفه ]الكت ب[ ب إلنزال المشعر ب لدفعة دون »فرماینند: عالمه طباطبایي )ره( ذیل این آیه شریفه مي

 3«ال نجوم  مفرقة. اعتب ره مجموع ر من التدبر و التذكر ين س  التنزيل الدال على التدريج ألن م  ذك

هوم عار به مفطبق بیان حضرت عالمه )ره(، تدبر با اعتبار مجموع کتاب متناسب است که خالي از اش

 نیست.« کشف هماهنگي»

 «تدبر در قرآن»تعريف اصطالحی  -2-1-2

 شود:ت که به برخي از آنها اشاره ميارائه شده اس« تدبر در قرآن»تاکنون تعاریف متنوعي از 

                                                 
ینا بنه  که در این آیه به معناي تامل در آینه پنس از آینه دیگنر اسنت تدبیر به معناي گرفتن چیزي بعد از دیگري استترجمه: .19، ص5المیزان، ج 1

یست و درک این حقیقنت بنا توجنه بنه معناي تامل بعد از تامل در آیه است. با توجه به اینکه غرض آیه بیان این مطلب است که در قرآن اختالفي ن

 کند.پذیر است، معني اول، یعني تامل در آیه بعد از آیه دیگر مناسبتر است، هرچند که این مسئله معني دوم را نفي نميبیش از یک آیه امکان

به همنه آینات  اموعظه و غیر اینه ا قصه واي و یپس مراد تشویق افراد به تدبر در آیات قرآني است و اینکه در هر حکم نازلي و یا حکمت بیان شده

شنود کنه  ر ایشنان روشننمرتبطه مراجعه کنند، اعم از مکي آنها و مدنیشان، محکم آنها و متشابهشان؛ و بعضي را به بعض دیگر ضنمیمه کننند تنا بن

تالفني هنند، بندون اینکنه بنین آنهنا اخدها ب ربعض دیگ رگواهي ميکنند و بعض از آناختالفي بین آنها نیست. پس آیات یکدیگر را تصدیق مي

ه دو ه این صورت کنبفرض شود، نه اختالف تناقض به این صورت که بعضي بعض دیگر ار نفي کنند، یا یکدیگر را دفع کنند و نه اختالف تفاوت 

ت بنه بعنض کنن بعضني نسنبرمحکمتر و  آیه از نظر تشابه بیان یا متانت معاني و مقاصد با هم متفاوت باشند بدین معني که بیان بعضي از بعض دیگر

 لرزد.دیگر استوارتر باشد، بلکه کتابي است متشابه و منعطف که پوستها )از عظمت هماهنگي آن( مي

 براي توضیح بیشتر به همین آدرس رجوع شود.

 .29سوره ص، آیه  2

دفعي است، نه از تنزیل که دال بر تدریج است، چون تدبر  ترجمه: در این آیه سخن از انزال کتاب است که مشعر به نزول .197، ص17المیزان، ج 3

 و تذکر مذکور در آیه مناسب با لحاظ مجموع کتاب است نع توجه پراکنده و جداجدا.
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 1تفکر و تأمل در قرآن.1

 2.ترتیل و تالوت راستین قرآن2

 3.تفسیر صحیح ظاهر و باطن3

در این راستا فعالیتهایي صورت گرفته است که عبارتند از: .کشف هماهنگي:4

 4ها و کشف موضوع و غرض سورالف.دسته بندي، ارتباط دروني دسته 

ها و کشف موضوع سوررتباط بین دستهب.دسته بندي، ا

 5ج.مهندسي سوره و دسته بندي آن و کشف موضوع و غرض سوره 

 6ها طبق ترتیب مصحف )تدبر بین سور(د.مهندسي کالن سوره

گانه اول تعاریف قابل قبولي براي تدبر نیست. تعریف جنامعتري بنراي چنانکه گذشت، تعاریف سه

 یتهاي زیر مجموعه آن است:محور تعریف چهارم و تکمیل فعالتوان ارائه کرد که بر تدبر مي

 

 «کریم قرآن ظاهر هماهنگ و روشمند فهمِ»

 

o:ه آن است، همانطور که گفته آمد، تدبر کالم به معناي فهم و دریافت هماهنگي حکیمان فهم

ه بنعمنل   ، قهرا مواردي نظیر انس با قرآن،س تعریف أخذ کردتوان واژه فهم را به عنوان جنپس مي

 هاي فهم عبارتند از:زیر مجموعه آن و ترویج و اقامه آن از محل بحث خارج است. به هر روي

 فهم نفسي مالزم با قرائت قرآن 

                                                 
بازرگان در کتاب متدولوژي تدبر در قرآن. 1

نقي پور در کتاب پژوهشي پیرامون تدبر در قرآن.  2

بهبودي در کتاب تدبر در قرآن. 3

طباطبایي)ره( در تفسیر المیزان.عالمه  4

بستاني در تفسیر بنائي. 5

الحوي در تفسیر االساس. 6
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 فهم هماهنگ قرآن در تدبر 

  ي قرآن در تفکرنمبامبادي و فهم 

  قرآن در تفقه دقیقفهم 

 تبیین )تفسیر(هاي معرفتي قرآن در فهم الیه 

 قرآندر اشارات و لطایف ي فهم ذوقي و شهود 

 فهم مصداق در تطبیق 

 فهم حقیقت عینیه خارجیه در تأویل 

کند تا يمهر یک از قیود، یک یا چند مورد از موارد فوق را از حیطه جامعیت تعریف خارج 

 مانعیت آن حاصل شود:

سنت و کند، چون فهمي شخصني ارا از تعریف خارج مي« فهم ذوقي و شهودي». روشمند: این قید 1

ي را و ارزیناب قابل روشمند کردن و تعلیم و تعلم نیست. اگر فهمي روشنمند نباشند قابلینت تعلنیم و تنرویج

اي عمومي است و نیاز بنه تواند همگاني باشد، در صورتي که تدبر وظیفهنخواهد داشت و چنین فهمي نمي

رون أفاال يتادب»ده اسنت:روش و آموزش دارد، چون اوامر قرآن در این باره به صنورت جمعني صنادر شن

 «. ليدبروا آي ته»، «أفلم يدبروا القول»، «القرآن

فسني، کند، زیرا در فهم نرا از حیطه تدبر خارج مي« فهم نفسي مالزم با قرائت». هماهنگ: این قید 2

شود. در صنورتي گیرد و هر آیه به طور مستقل فهمیده ميهماهنگي بین  آیات قرآن مورد توجه قرار نمي

جندوا ر اهلل لوأفال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غین»مطلوب تدبر، فهم هماهنگ قرآن کریم است:  که

 ، دفع اختالف از قرآن جز با فهم هماهنگ آن میسور نیست.«فیه اختالفا کثیرا

فهنم »، «هاي معرفتني قنرآن در تبینینفهم الیه»، «فهم مبادي و مباني قرآن در تفکر». ظاهر: این قید 3

را  از داینره تندبر « فهم حقیقنت عینینه خارجینه در تأوینل»و« فهم مصداق در تطبیق»، «دقیق قرآن در تفقه

کند، زیرا سه مورد نخست از حیطه ظاهر وموارد پسین از دامنه لفظ و معنا خارج انند، در حنالي خارج مي

لو ك ن من عند غيار اهلل لوجادوا أفال يتدبرون القرآن و »-که تدبر به دلیل مالزمت با دفع اختالف از قرآن
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 متناسب با ظاهر کالم خداست؛ -«فيه اختالف  كثيرا

گنردد و بندین تعریف، هفت منورد از منوارد هشنتگانه جننس تندبر خنارج مي گانهبوسیله قیود سه

ر هنشود، البته با توجه به ادله گفتنه شنده در أخنذ مشخص مي« تدبر در قرآن»ترتیب تعریف جامع و مانع 

عینت سنبت بنه مانناز قیدها انواع مشابه دیگر از موارد فهم نیز از دایره تعریف خارج شده و اشنکالي یک 

 شود.این تعریف ایجاد نمي

سه تعرینف توجه: براي تفسیر قرآن کریم، تعاریف متفاوتي در سطوح مختلف ارائه شده است. مقای

ین راه د. بننابراو تفسنیر بنه دسنت خواهند دا تدبر با هر یک از این تعاریف، نتیجه متفاوتي از نسبت تندبر

ینن ینزان کنه امناسب براي تشخیص نسبت تدبر با تفسیر، دقت در معني ارائه شده از تدبر اسنت. بنه هنر م

هرچنند  رود،ر ميمعني در هر اثر دیگري مشاهده شود، آن اثر به همان میزان در زمره آثار تدبري به شما

-ر نمير را تفسید. ممکن است خواننده گرامي چنین بیندیشد که چرا تدبکه نام آن را تفسیر گذاشته باشن

 اطبنان قنرآناي با اصطالح تفسیر، بر عهده مخخوانیم؟ پاسخ آن است که در فرهنگ قرآن کریم، وظیفه

ي ه معنني نفنگذاشته نشده است. اصطالح قرآني وظیفه ما براي فهم قرآن، تدبر است. البتنه اینن سنخن بن

شنن مینان هاي قرآني نیست، بلکه پیشننهادي بنراي تعرینف مرزهناي رواز قاموس فعالیت اصطالح تفسیر

 فعالیتهاي مختلف قرآني است. 
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 «تدبر در قرآن»مفهوم شناسی   -4نمودار شماره 

 

 «تدبر در قرآن»مفهوم شناسي 

 

 «تدبر»مفهوم لغوي 

 

 «: قرآن تدبر در»تعریف اصطالحي 

 «فهمِ روشمند و هماهنگ ظاهر قرآن کریم»

 

پشت سر هم چیدن ». تدبیر: 1هیأت: 

چینش حروف » قرآن: و تدبیر در «حکیمانه

و کلمات و عبارات و جمالت در کنار 

 « یکدیگر

دریافت )مطاوعه( چینش حکیمانه ». تدبر: 2

تدبیر »و تدبر در قرآن: دریافت  «)تدبیر(

  «موجود در کالم

 

 پشت»و « پشت»در لغت به معني « دبر»ماده: 

 اشیاست.« سر
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 اقسام تدبر -2-2

 تدبر موضوعی -2-2-1

 هنگ ظاهر موضوعات در قرآن کریم؛تدبر موضوعي عبارت است از: فهم روشمند و هما

نگري بنه قرآن کریم موضوعات مختلفي در سطوح متفاوت دارد که ممکن است گاهي فقدان جامع

بیني ماهننگآنها، موهم وجود اختالف و ناهماهنگي در قرآن باشد. تدبر موضوعي فعنالیتي در راسنتاي ه

 موضوعات قرآن کریم است.

طنرف ه اختالفات ظاهري مربوط به بعضي از موضنوعات را براهمیت تدبر موضوعي در این است ک

 کند.مي

 شود که اجمال آن از قرار زیر است:تدبر موضوعي در چهار مرحله انجام مي

o شنود. در مرحله نخست، موضوعي کلي یا جزئي از قرآن کریم به عننوان محنور انتخناب مي

 و در صندد ه هماهنگي قرآن روبرو شدهگاهي قبل از انتخاب موضوع، شخص متدبر با ابهامي در زمین

آید  و گاهي بدون سابقه ابهام یا شبهه اختالف در قنرآن بنه انتخناب موضنوع ميبرطرف کردن آن بر

 پردازد. مي

o ط یات مربوآریم، در مرحله دوم با رجوع به معاجم لفظي و معنایي و یا با مطالعه کل قرآن ک

 گردد.آوري ميبه موضوع مورد نظر جمع

o آنهنا بنر  مرحله سوم با استفاده از ترجمه یا تفسنیر بنه فهنم آینات مربوطنه و وجنه داللنت در 

 شود.موضوع یا شبهه پرداخته مي

o تینب در  مرحله چهارم که بخش اصلي تدبر موضوعي است باید با دو عملیات تفکینک و تر

 به دسته بندي آیات پرداخت. 

 ند از:اقسام نظم بخشي به آیات در تدبر موضوعي عبارت

 در موضوعات عیني نظم وقوع.1

 در موضوعات اعتباري نظم نزول.2
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 در موضوعات علمي )منطقي( نظم عقلي.3

کند. هنر ینک از نظنم هناي سنه گاننه همواره این نوع موضوع است که نظم مطلوب را مشخص مي

ها، روش، اصنول و قواعند مخصنوص بنه خنود اسنت کنه در نوشنتارهاي مربنوط بنه تندبر داراي ویژگي

 وعي مطرح خواهد شد. إن شاء اهلل.موض

 (قیامت در قرآن) دبر موضوعینمونه ت -2-2-1-1

هایي کنه ذا )در سنوره، إینوم، نفخ صنور، قیامتتند از: هاي مربوط به این موضوع عباربرخي از کلید واژه

 .نجومو  سماء، ارض، شمس و قمر، آید(پس از اذا الفاظي مانند شمس، سماء و ... مي

، حاقنه ، واقعنه، زمر ،ابراهیم اند از این قرار هستند:که بیش از بقیه در این باره بحث کرده هایيسوره

 .انشقاقو  انفطار ر، تکوی، نبا، مرسالتت، قیام

ه، نتایج زیر حاصل شده است:بندي آیات مربوطآوري و دستهپس از جمع

 مراحل قیامت

 قبل از قیامت:

 أ. اشراط الساعه

o ر آن استآسمانها و آنچه د:

 و ...( 1و فتحت السم ء) گشوده شدن آسمان 

 (2فك نت وردة ك  الده ن) ورده شدن آسمان

 (3ِذا الشمس كورت) تکویر خورشید

 و ...( 1و ِذا النجوم انكدرت) انکدار نجوم

                                                 
 .19نبأ، آیه  سوره 1

 .37سوره الرحمن، آیه  2

 .1سوره تکویر، آیه  3
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 (2و خسف القمرر )خسف قم 

 (3و جمع الشمس و القمر) جمع شمس و قمر

 (4سجل للكت يوم نطوي السم ء كطي ال) پیچیدن آسمان

 (5يوم تبدل األرض غير األرض و السم وات) تبدیل آسمانها

o زمین:

 و ...( 6ِذا زلزلت األرض زلزاله ) لرزش و زلزله زمین

 بست الجبا ل بسا  فك نات هبا ء ، 7و سيرت الجب ل فك نت سراب ) حرکت و تصادف کوههنا

و ...( 8منبث 

 و ...(  9و ِذا البح ر فجرت) شکافتن دریاها

 (10و ِذا األرض مدت) کشش زمین مد و

 (11ال تري فيه  عوج  و ال أمت ) تسطیع زمین

 (1يوم تبدل األرض غير األرض) تبدیل زمین 

                                                                                                                                               
 .2سوره تکویر، آیه  1

 .8سوره قیامت، آیه  2

 .9سوره قیامت، آیه  3

 .104سوره انبیا، آیه  4

 .48سوره ابراهیم، آیه  5

 .1سوره زلزال، آیه  6

 .20سوره نبأ، آیه  7

 .6و  5سوره واقعه، آیه  8

 .3سوره انفطار، آیه  9

 .3سوره انشقاق، آیه  10

 .107سوره طه، آیه  11
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 (2و نفخ في الصورب. نفخ صور اول )

 (3فصعق من في السم وات و من في األرضج. صعقه )

 (4و نفخ في الصور فجمعن هم جمع د. نفخ صور دوم )

:قیامت

. ندشوهمه بیدار مي.1

 شود.زمین با نور خدایي روشن مي.2

آیند.انسانها دسته دسته به سوي محشر مي.3

شود.کتاب گذاشته مي.4

شود.موازین قسط گذاشته مي.5

آیند.مي پیامبران و شهداء.6

شود.قضاوت شروع مي.7

برند.متقین را به سوي بهشت مي.8

برند.کافرین را به سوي جهنم مي.9

  مانند.اي در اعراف ميعده .10

 بعد از قیامت:

بهشت .1

 جهنم .2

                                                                                                                                               
 .48سوره ابراهیم، آیه  1

 .68سوره زمر، آیه  2

 همان. 3

 .99سوره کهف، آیه  4
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 تصوير كلی قیامت در قرآن  -5نمودار شماره 

 تدبر ترتیبی  -2-2-2

 ؛قرآن کریم هايو سوره آیاتظاهرو هماهنگ  فهم روشمندتدبر ترتیبي عبارت است از: 

 تدبر ترتیبي داراي سه سطح است:

القرآن كلاه جا ء كا  الكلماة »: ین سور:  قرآن کریم کتابي یکتا با غرضي واحد استتدبر ب .1

است، یکصد و چهارده سوره قرآن که هر ینک از هوینت مسنتقلي  ؛ و همین امر سبب شده 1«الواحدة

هاي برخوردارند، در راستاي تامین همین غرض واحد سامان یابند. بنابراین درک نظام حاکم بر سنوره

 است. « هاتدبر بین سوره»ولین سطح تدبر ترتیبي، یعني قرآن، ا

اسنت و آیناتي از  بندي قرآن کنریم، سنورهترین واحد تقسیمها: رسميتدبر درون سوره .2

يحْذَرُ الْمُنَفِقُونَ أَن تُنازَّلَ » اند:بندي را به رسمیت شنناختهقرآن کریم با ذکر کلمه سوره این تقسیم

وَ ِِذَا أُنزِلَات ساورَةٌ »، 2«ئُهُم بِمَ  فى قُلُوبهِمْ قُلِ استهْزِءُوا ِِنَّ اللَّهَ مخْرِجٌ مَّ  تحْاذَرُونَعَلَيْهِمْ سورَةٌ تُنَبِّ

                                                 
م(.عده االصول شیخ طوسي )ره(، از امیر مؤمنان )علیه السال 1

 .64سوره توبه، آیه  2

 مراحل قیامت

 قیامت بعد از قیامت

 

 قبل از قیامت

 

 أشراط الساعه نفخ صور اول صعقه نفخ صور دوم
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، 1«عِادِينَ أَنْ ءَامِنُوا بِ للَّهِ وَ جَهِدُوا مَعَ رَسولِهِ استَئْذَنَ  أُولُوا الطوْلِ مِنْهُمْ وَ قَ لُوا ذَرْنَا  نَكُان مَّاعَ الْقَ

و ... تفکیک آیات قرآن کریم بنا 2«نزَلْنَهَ  وَ فَرَضنَهَ  وَ أَنزَلْنَ  فِيهَ  ءَايَتِ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكمْ تَذَكَّرُونَسورَةٌ أَ»

به یکصد و چهارده سوره، بر اساس همناهنگي مینان آینات « بسم اهلل الرحمن الرحيم»مرز آشکار 

ر سوره و دریافنت غنرض واحند سوره غرض واحد آنها است. درک نظم حاکم بر آیات درون ه

 است. « هاتدبر درون سوره»جامع آن آیات، دومین سطح تدبر ترتیبي، یعني 

اي داراي الفناظ و تدبر درون آیات: کوچکترین واحد در تقسیمات قرآني آیه است. هر آیه .3

نواست. درک نظم حاکم بر الفناظ درون آینات، نخسنتین سنطح تندبر ترتیبني ، معاني هماهنگ و هم

است. « تدبر درون آیات»یعني 

o اي از آن را بنه نموننه  3هاسنت کنه تفسنیر االسناستدبر بین سور، براي شناسنایي نظنام سوره

 نمایش گذاشته است:

 شوند: نگاه به شش مجموعه تقسیم مي هاي قرآن کریم در یکسوره

 . فهرست اجمالي قرآن 1

 . فهرست تفصیلي قرآن2

 . سور طوال3

 . سور مئین4

 سور مثاني. 5

 . سور مفصالت6

 .فهرست اجمالي قرآن کریم سوره حمد است

 .فهرست تفصیلي قرآن کریم سوره بقره است

                                                 
 .86سوره توبه، آیه  1

 .1سوره نور، آیه  2

 به قلم سعید الحوي. 3



 كلیات تدبر

 

 

35 

 .سور طوال، هفت سوره از آل عمران تا توبه است 

 .سور مئین نوزده سوره از یونس تا قصص است 

 .سور مثاني بیست و دو سوره از عنکبوت تا ق است 

 ز ذاریات تا ناس است.سور مفصالت شصت و چهار سوره ا

هایي هستند که بنر اسناس اشنتراک بنديهاي فوق نیز در درون خود داراي دستههر یک از مجموعه

شود، مثال پیوستگي اغراض و موضوعات ده سوره حدید تا تحریم، آنهنا را از سنوره موضوعي کشف مي

هنم و آسنیب مه سوره با بررسني دهاي قبل و بعد از خود جدا کرده و در یک دسته قرار داده است. این د

ز بنین اطلبي و دنیا گرایي که موجب نفاق هستند، دو راهکنار جهناد و انفناق را بنراي اجتماعي، یعني رفاه

هاي اند. این در حالي است کنه محنور موضنوعات سنورهبردن نفاق و ایجاد اخالص در دین معرفي کرده

 قبل و بعد از این ده سوره مسئله معاد است.

o هلل.ادرون سور، مبحث اصلي این کتاب است و به تفصیل معرفي خواهد شد. إن شاء  تدبر 

o انند و تفاسنیر تدبر درون آیات، همان فعالیتي است که غالب تفاسنیر موجنود بنه آن پرداخته

 اند.نمونه روشني از این رویکرد را به نمایش گذاشته 1مانند تفسیر راهنما

 قرار است:  اجمالي از تدبر درون آیات از این

 اجزاء دروني آیه ها هستند. 3یا جمالت 2واژگان، عبارات

 تدبر در آیات عبارت است از: 

 بررسي ارتباط میان واژگان و عبارات؛ .1

یابي به معني آیه؛بندي معاني واژگان، عبارات یا جمالت به منظور دستجمع .2

انند. بنه نندرت بنا آیناتي برخي از آیات یک عبارت و برخي یک جمله و بعضي بیش از ینک جمله

                                                 
 آیة اهلل هاشمي رفسنجاني. 1

دهند، مانند مضاف و مضاف کنند و بخشي از جمله را تشکیل ميشود که معني واحدي را ارائه ميعبارت به تعدادي از کلمات مرتبط گفته مي 2

 صوف و ...الیه یا صفت و مو

 کنند.جمله، کلمات یا عباراتي به هم پیوسته است که داراي فعل و فاعل یا مسندو مسند الیه بوده و معني واحدي را ارائه مي 3
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 شویم که فقط یک کلمه باشند.مواجه مي

 مراحل تدبر در آیات:

 هافهم معني واژه .1

کشف ارتباط میان واژگان و شناسایي عبارات و فهم معني آنها .2

کشف ارتباط میان عبارات و شناسایي جمالت و فهم معني آنها .3

کشف ارتباط جمالت و فهم معني آیه .4

 رسد.پس از مرحله نخست به پایان مي 1«مده مت ن»اي مانند تدبر آیات یک واژه

 رسد.پس از مرحله دوم به پایان مي 2«الذين هم يرائون»تدبر آیات یک عبارتي مانند 

و الذين كفروا و كذبوا بآي تن  أولئ  أصح ب النا ر خ لادين فيها  و »اي ماننند تدبر آیات یک جمله

 رسد.ایان ميپس از مرحله سوم به پ 3«بئس المصير

ي  آيه  الذين آمنوا ِن من أزواجكم و أوالدكم عدوا لكم ف حذروا هم »اي مانند تدبر آیات چند جمله

 رسد.پس از مرحله چهارم به پایان مي 4«و ِن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإن اهلل غفور رحيم

هناي لغنت ها و فرهنگا بنه ترجمنهمرحله اول: براي انجام این مرحله یا باید با زبان عربي آشنا بود و ی

 قرآن مراجعه کرد.

 دهد که واژگان یک آیه در همه موارد بنهمرحله دوم: کشف تدبیر و نظم و چینش واژگان نشان مي

ز هاي تسبیح به یکدیگر متصل نیستند، بلکنه واژگنان برخني از آینات در عبارتهناي مسنتقلي اصورت دانه

 اند.یکدیگر تفکیک شده

 نتیجه بررسي ارتباط واژگان، شناسایي عبارات است. بر این پایه 

                                                 
 .64سوره الرحمن، آیه  1

 .6سوره ماعون، آیه  2

 .10سوره تغابن، آیه  3

 .14سوره طالق، آیه  4
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عبارت  عبارت دوم عبارت اول

 سوم

ژه
وا

ها
 

هنا بنا هي کنه واژمراد از ارتباط واژگان، رابطه محتاوایي و ترکیب ادبي آنها با یکدیگر است. تا جنای

اژه از قیم ینک وهم ارتباط مستقیم دارند، هنوز یک عبارت به پایان نرسیده است، اما بنا قطنع ارتبناط مسنت

 شود.یدي آغاز ميکلمه پیشین، عبارت جد

 شکل زیر، نحوه ارتباط واژگان و تفکیک عبارات را به تصویر کشیده است: 

 

 

 

 نحوه شناسايی عبارت  -6نمودار شماره 

 1هدي/ للمتقين*عبارت سوم:  ال/ ري / فيه*عبارت دوم:    ذل / الكت بعبارت اول: 

 ت.رداخبندي معاني واژگان پبراي فهم معني عبارات باید به جمع

 سنیم توانیم ساختار عبارات آیه را ترتنظیم عبارات: پس از شناسایي و فهم معني عبارات، مي

 کنیم.

ر ننار یکندیگکبراي این کار باید با توجه به محتوا و وزان عبارات آنهنا را بنا نظمني درخنور در 

 بنویسیم. 

  د، مانند:این کار تاثیر بسزایي در انتقال سریع و اسان محتواي آیه به مخاطب دار

 ذال  الكت ب

 ال ري  فيه 

  هدي للمتقين  الذين 

o  يؤمنون ب لغي 

o و يقيمون الصالة 

                                                 
 2سوره بقره، آیه  1
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جمله  هاواژه عبارتها

 اول

جمله 

 دوم

o 1و مم  رزقن هم ينفقون 

ررسي بژگان به مرحله سوم: ساز و کار این مرحله مانند مرحله دوم است، با این تفاوت که به جاي وا

 شوند.ایي ميایي عبارات، جمالت شناسپردازیم و به جاي شناسرابطه عبارات مي

 شکل بعد نحوه ارتباط عبارت و تفکیک جمالت را به تصویر کشیده است: 

 

 

 

 

 نحوه شناسايی جمالت  -7نمودار شماره 

أ لم تر ِلي الذين خرجوا من دي رهم/ و هم ألوف/ حاذر الماوت/ فقا ل لهام اهلل  جمله اول:

 2لكن أكثر الن س ال يشكرون ِن اهلل لذو فضل علي الن س/ و * جمله دوم: موتوا/ ثم أحي هم

 کند.مرحله چهارم: بررسي ارتباط جمالت و جمع بندي معاني آنها، معني آیه را مشخص مي

 اي: آیه الکرسينمونه تدبر در آیه چند جمله

 شود.نامه مناسب مراجعه ميدر مرحله نخست براي فهم معني واژگان به ترجمه یا واژه

 شود:واژگان، عبارات آیه شناسایي ميدر مرحله دوم با بررسي ارتباط 

 اهلل 

 ال ِله ِال هو 

 الحي القيوم 

 ال تأخذه سنة و ال نوم 
                                                 

 .3و 2همان، آیه  1

 .243ن، آیه هما 2
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 له م  في السم وات 

 و م  في األرض 

 من ذا الذي يشفع عنده

 ِال بإذنه

 يعلم م  بين أيديهم

 و م  خلفهم

 و ال يحيطون بشيء من علمه 

 ِال بم  ش ء

 وسع كرسيه السم وات و األرض 

 وده حفظهم  و ال يؤ

 و هو العلي العظيم

 شود:در مرحله سوم با بررسي ارتباط عبارات، جمالت آیه مشخص مي

 خدایي جز خداي یگانه حي قیوم نیست. اهلل ال ِله ِال هوالحي القيوم:. 1

 گیرد.چرت و خواب او را نمي ال تأخذه سنة و ال نوم:. 2

 سمانها و زمین است از آن اوست.آنچه در آ له م  في السم وات و م  في األرض:. 3

 کند.کسي جز به اذن او شفاعت نمي من ذا الذي يشفع عنده ِال بإذنه:. 4

ست و ایز آگاه چاز همه  يعلم م  بين أيديهم و م  خلفهم و ال يحيطون بشيء من علمه ِال بم  ش ء:. 5

 دیگران بر چیزي از علم او احاطه ندارند، جز آنچه او بخواهد.

گینرد و مي مسنند او آسنمانهاو زمنین را فنرا رسيه السم وات و األرض و ال يؤوده حفظهم :وسع ك. 6

 کند.حفظ آن دو او را خسته نمي
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 و او بلند مرتبه و بزرگ است. و هو العلي العظيم:. 7

م توئان نتیجه گرفت که معني آیه بر محور توصیف علدر مرحله چهارم با بررسي ارتباط جمالت مي

 حد و بي نقص خداي یگانه است. و قدرت بي

 

 اقسام تدبر -8نمودار شماره 

 پیشینه تدبر -2-3

ني خویش، و یا در کتب قرآ اندآوردهکتابهایي با عنوان تدبر در قرآن به رشته تحریر در ،برخي از محققان

بیین تاه خویش به تدبر را از دیدگ ي مربوطاند و مباحث نظرفصل یا بخشي را به این عنوان اختصاص داده

م متعددي از نظر ایشان نبوده و با نگاه تسامحي به مفهوم این واژه، اقسااند، ولي معناي دقیق تدبر مدکرده

 برخي از این کتب عبارتند از: اند. مجموعه آن قرار دادهفهم غیر تدبري را زیر

 «نقي پور»نگاشته آقاي « تدبر در قرآن»کتاب  .1

شف کتفکر، تفسیر، حتي  شامله  کاي بیان شده است در این کتاب مفهوم و روش تدبر به گونه

ط وه ارتباباشد، گرچه از دیدگاه صاحب این کتاب، پیگیري سیر آیات و بررسي نحباطن و تأویل هم مي

 ني تدبراز معآنها با یکدیگر به منظور کشف انسجام و هماهنگي و عدم وجود اختالف در قرآن نیز ا

 است.

 اقسام تدبر در قرآن

 تدبر ترتیبي وضوعيتدبر م

 تدبر موضوعي  تدبر بین موضوعات تدبر درون آیات هاتدبر درون سوره هاتدبر بین سوره
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 1«أولئ  يؤمنون به يتلونه حق تالوتهالذين ءاتين هم الكت ب »از سوي دیگر ایشان با توجه به آیه 

پیگیري لفظي و معنوي چینش خاص آیات و سیر فکري و را همان ترتیل و ترتیل  را تالوت راستین

 ان شیوه ترتیل است.تدبر هم در واقع از نظر ایشان شیوه عمده در داند.ميروحي در فضاي آن 

اي از که مرتبه اند،آور شدهیادایشان در کتاب خود براي تدبر کلیدها و شرایط عامي مانند ترجمه را 

اتبي از مر ،که بنا بر آن ،انداصي را ذکر کردهها و شرایط خکند و کلیدتدبر را براي همگان ممکن مي

 اء و علمااولیسپس و  ()علیهم السالم هده معصومینبه تناسب از ع وگیرد تدبر جنبه تخصصي به خود مي

 آید.ميبر

دبر وجه به تتهایي از تدبردر قرآن مطرح شده است که به عنوان مثال نیز نمونه بدر پایان این کتا

هتمام اهاي تفسیري آیات به جنبه ربیانگر آن است که صاحب این اثر، بیشت کتابسوره حمد در این 

 اند.ورزیده

 «بهبودي»نگاشته آقاي « تدبر در قرآن»کتاب  .2

اف ن اهداین کتاب در حقیقت تفسیري مختصر است که بدون مقدمه، توضیح  روش تفسیر و  بیا

 آمده است.به رشته تحریر درآن 

ن به ر مفسراثار دیگدر آ ويآیات و کلماتي پرداخته است که از نظر تبیین نگارنده این کتاب تنها به 

رایف ظایق و  ت و دقاست. ایشان گرچه به همه ابعاد آیات و کلمات نپرداخته، اما نکااشتباه تفسیر شده 

 کند.بسیاري را  از سوره حمد تا سوره ناس مطرح مي

تدبر  ظر ازمد نبا معنا و روش  ،این کتاب با همه زحماتي که در راستاي نگارش آن کشیده شده

 کامال مغایر است.

 «عبدالعلي بازرگان»نگاشته آقاي  «متدولوژي تدبر در قرآن»کتاب  .3

                                                 
 . 121وره بقره، آیه س 1
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ه کر کتبي ند اکثدر قرآن مطرح شده است، با این توضیح که مان در این کتاب برخي از قواعد تدبر 

و  ار روشنراهک به این نام نوشته شده است، تدبر، تفکر و تفسیر را از هم تفکیک نکرده و در نتیجه

 است. ننمایانده شفافي براي تدبر

 فهوم وخصوصیت کتاب حاضر را از جهت تحدید و تبیین دقیق ماي این آثار، مروري بر محتو

 نمایاند.ميروش تدبر 

تدبر  رآن راقبدون ارائه مبحث تفصیلي نظري در این باره،  از پژوهشگران و اندیشمندان،برخي 

مورد  ان تدبرواند، هرچند که گاهي عننموده و نتایج آن را در کتب قرآني و تفسیري خویش ارائه فرموده

 ایشان نبوده است.  توجه

 تعدادي از کتب مزبور عبارتند از: 

«آزار  شیرازيبي»و « حجتي»آقایان اثر « تفسیرکاشف» .1

 است. ها نیز مشخص شدهدر این تفسیر، آیات فصل بندي شده و موضوع سوره

 ست.ار بوده د نظات مدر این کتاب بیشتر به ارتباط بین فصلها پرداخته شده و کمتر ارتباط بین آی

 ت. برخي از نکات مشکل از جمله ویژگیهاي دیگر این کتاب اس  ارائه ساده معاني و تذکر

 «بستاني»به خامه آقاي « تفسیر بنائي قرآن» .2

هاي مختلف آیات درون یک ها و نحوه ارتباط دستهدر این کتاب هندسه یا ساختار دروني سوره 

 سوره با هم مشخص شده است.

 ن مثالعنوا له ویژگیهاي این مجموعه تبیین ساختار هر سوره بر اساس اهداف آن است. بهاز جم

ه و بیان شد ها غرض اصلي سوره در همان ابتدادر بعضي از سوره دهد کهنویسنده در این تفسیر نشان مي

یني چها غرض سوره بعد از یک مقدمه بقیه سوره به عنوان شرح همان غرض است، در بعضي از سوره

 شود. ره مطرح ميغرض در پایان سوها بعضي از سورهدر  ،بیان شده و بقیه سوره شرح همان غرض است

 «سعید حوي»به قلم  «القرآنتفسير س س في األ» .3
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ها را انجام داده سوره بخشي از تدبر، یعني تدبر بین ،این تفسیر با پرداختن به نحوه ارتباط بین سور 

یر لي و ساتفصی حمد به عنوان فهرست اجمالي و سوره بقره به عنوان فهرست در این تفسیر  سوره است.

 اند. ي شدهها به عنوان شرح سوره بقره معرفسوره

 «عبد العلي بازرگان»نگاشته آقاي « نظم قرآن»کتاب  .4

 در این کتاب به تناسب آیات قرآن و نظم و چینش آنها توجه شده است. 

سابقه اب، بيدهد که فعالیت قرآني مد نظر از تدبر در این کتشان مينو مانند اینها شناخت این کتب 

اند کردهمي ن عملآنبوده و قرآن شناسان و علماي بزرگي در گذشته و عصر کنوني با آن آشنا بوده و به 

 گردد.و بدین ترتیب سیر تکاملي تدبر نیز آشکار مي

 ن است. لمیزاوده است، تفسیر گرانسنگ ااما آنچه بیش از هر اثر دیگري الهام بخش این کتاب ب

ر قت درخود)ره(، بدون اینکه در این خصوص روشي را ارائه کرده باشند، با طباطبایي عالمه 

ایشان  نق تفسیراند و همین امر بر روتوجهي نتیجه تدبر  خویش در قرآن را بستري براي تفسیر قرار داده

 ضرموضوعات و غ دروني،، با نظم آیاتارتباط با محتواي  بر برقراري افزونافزوده است، چون خواننده 

 شود.قرآن نیز مرتبط ميهاي سوره

عبارتي « المیزان»براي افراد مأنوس با تفسیر  ،1«ي تاآلعلي م  يقتضيه التدبر في سي ق » عبارت

تدبر بودن آن گفته را با توجه به آشناست و حکایت از آن دارد که عالمه طباطبایي )ره(، فعالیتهاي پیش

  2دعاست.اند. مطالعه دیدگاه ایشان درباره معناي تدبر نیز مؤید این مدادهانجام مي

اهنم  واي با توجه به شواهد موجود در سوره، به بیان غنرض عالمه طباطبایي )ره( در ابتداي هر سوره

اشنتراک موضنوعي یاق و سنرا بر اساس وحندت اند، سپس در ادامه آیات سورهموضوعات سوره پرداخته

انند، ماننند هاي گذشته و یا غرض سنوره بینان فرمودهبندي نموده و رابطه هر دسته از آیات را با دستهدسته

 شود.آنچه در سوره کهف دیده مي

                                                 
 و ... . 245، ص 13ج  کند. ر.ک. المیزان، بنا بر آنچه تدبر در سیاق آیات اقتضا مي 1

 .43همین کتاب، مفهوم شناسي، ص  2
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ت ایشان در ابتداي تفسیر سوره بر اساس شیوه همیشگي خنویش بنه معرفني غنرض و اهنم موضنوعا

 اند: سوره پرداخته

م  افتتحت  لوح ِليهيدعوة ِلى االعتق د الحق و العمل الص لح ب إلنذار و التبشير كم  ال السورة تتضمن»

يشارك   لح  و الفمن ك ن يرجو لق ء ربه فليعمل عمال صا»به من اآليتين و م  اختتمت به من قوله تع لى: 

 ...«بعب دة ربه أحدا

العجيبة التي لم تذكر فاي القارآن ذكر القصص الثالث  ِن الغرض من نزول السورةو غير بعيد أن يق ل 

الكريم ِال في هذه السورة و هي قصة أصح ب الكهف و قصة موساى و فتا ه فاي مسايرهم  ِلاى مجماع 

البحرين و قصة ذي القرنين ثم استفيد منه  م  استفرغ في السورة من الكالم في نفي الشري  و الحث علاى 

 1 «تقوى اهلل سبح نه.

بندي نموده و در ابتداي تفسنیر هنر دسنته از آینات وحدت سیاق دستهسپس آیات سوره را بر اساس 

نظر بنا  دسته مورد عصاره مطلب آن دسته از آیات را  بیان فرموده و به رابطه و هماهنگي« بیان»ذیل عنوان 

 اند. دسته پیشین یا غرض سوره اشاره کرده

 اند: و درباره آن فرموده مثال در سوره مبارکه کهف آیه یک تا هشت را در یک سیاق دانسته

                                                 
یه اولش هم بوى این معنا کند به اعتقاد حق و عمل صالح همچنانکه از دو آاین سوره با انذار و تبشیر دعوت مى. ترجمه: 236، ص13المیزان، ج 1

 شود . استشمام مى

 .. «.فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا و ال یشرک بعبادة ربه احدا»فرماید و نیز از آیه آخر سوره که مى

 اند عزیر پسر خدا است . و بعید نیست که روى سخن به یهود هم باشد ، چون خود قرآن از یهود نقل کرده که گفته

 ه ، یکى قصهکر نشدعید نیست کسى بگوید که غرض از نزول این سوره بیان سه داستان عجیب است که در قرآن کریم جز در این سوره ذو ب

ن سه یاو آنگاه از  رنین ،اصحاب کهف و دیگرى داستان موسى و آن جوانى که در راه به سوى مجمع البحرین دیدار نمود ، و سوم حکایت ذى الق

ض سوره که اثبات نفى شریک و تشویق بر تقوى و ترس از خدا است استفاده کند. داستان در غر
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ب لثن ء على نفسه بم  نزل على عبده قرآن  ال انحاراف فياه عان و قد افتتح تع لى الكالم في السورة »

الحق بوجه و هو قيم على مص لح عب ده في حي تهم الدني  و اآلخرة فله كل الحمد فيم  يترت  علاى نزولاه 

  1.«... ي مةمن الخيرات و البرك ت من يوم نزل ِلى يوم الق

 اند:را نیز در یک سیاق دانسته و درباره آن فرموده 26تا  10آیات 

ي صتهم و نفقأنه يشير بذكر  وجه اتص ل آي ت القصة بم  تقدمو ...اآلي ت تذكر قصة أصح ب الكهف»

ليه  مكب  ن ِن و يطمئكونهم عجب  من آي ت اهلل أن أمر جعله تع لى م  على األرض زينة له  يتعلق به  اإلنس 

رزا ال جال صاعيدا عليه  منصرف  غ فال عن غيره  لغرض البالء و االمتح ن ثم جعل م  عليه  بعد أي م قالئا

ين الكهف حا يظهر لإلنس ن ِال سدى و سراب  ليس ذل  كله ِال آية ِلهية هي نظيرة م  جرى على أصح ب

لا  ِال ا مكثهم ذثم لم  بعثهم لم يحسبوسلط اهلل عليهم النوم في فجوة من الكهف ثالث م ئة سنين شمسية 

 مكث يوم أو بعض يوم. 

فمكث كل ِنس ن في الدني  و اشتغ له بزخ رفه  و زين ته  و تولهه ِليه  ذاهال عم  سواه  آياة تضا هي 

كم لبثتم في األرض عدد سنين »في معن ه  آية أصح ب الكهف و سيبعث اهلل الن س من هذه الرقدة فيسألهم 

فم  آياة أصاح ب  3«كأنهم يوم يرون م  يوعدون لم يلبثوا ِال س عة من نه ر» 2«  يوم  أو بعض يومق لوا لبثن

 الكهف ببدع عجي  من بين اآلي ت بل هي متكررة ج رية م  جرت األي م و اللي لي على اإلنس ن. 

ِلاى تما م  «فلعل  ب خع نفس  على آث رهم ِن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف »فكأنه تع لى لم  ق ل : 

ثالث آي ت ق ل مخ طب  لنبيه: فكأن  م  تنبهت أن اشتغ لهم ب لدني  و عدم ِيم نهم بهذا الحديث عن تعلقهام 

                                                 
اش خداى تعالى در این سوره کالمش را با ذکر ثناى خود افتتاح فرموده ، و به این نحو خود را ستوده که: قرآنى بر بنده. ترجمه: 207همان، ص 1

ب قیم مصالح بندگانش در زندگى دنیا و آخرت است و از عهده این کار به خوبى نازل کرده که هیچ انحرافى از حق در آن نیست ، و آن کتا

 .  ...آید ، پس همه حمدها که در ترتب خیرات و برکات آن از روز نزولش تا روز قیامت هست ، همه براى خدا استبرمى

 .13سوره مومنون، آیه  2

 .35سوره احقاف، آیه  3
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بزينة األرض آية ِلهية تش به آية مكث أصح ب الكهف في كهفهم ثم انبع ثهم و لذل  حزنت و كدت تقتال 

 1«.جب  من النوادر في هذا الب بنفس  أسف  بل حسبت أن أصح ب الكهف ك نوا من آي تن  بدع  ع

  اند:و فرموده آنگاه همین نگاه مربوط به درک نظم و هماهنگي را به تدبر استناد داده

و على هذا النمط يجري السي ق في اتص ل م  يتلاو هاذه  هذا م  يعطيه التدبر في وجه اتص ل القصة»

  2.«... ء يجيالقصة من مثل رجلين ألحدهم  جنت ن و قصة موسى و فت ه و س

 اند:را در یک سیاق دانسته و دباره آن فرموده 31تا  27سپس آیات 

                                                 
و وجه اتصالش به آیات قبل این است که با اشاره به این ...  کندآیات داستان اصحاب کهف را ذکر مىاین . ترجمه: 244، ص13المیزان، ج 1

کند ، که اگر خداى تعالى موجودات روى زمین را در نظر بشر جلوه داده داستان و اینکه جاى تعجب در آن نیست همان مطالب گذشته را تایید مى

 ه تا بدانها رکون و اطمینان کنند ، و توجه خود را بدانها معطوف دارند ، همه به منظور امتحان است . ، و دلهاى آدمیان را مجذوب آنها نمود

دهد ، همه و لوه مىرابى جاندازد و به صورت سو همچنین اگر پس از گذشتن اندک زمانى همه آنها را با خاک یکسان نموده ، از نظر انسان مى

ه سال شمسى ب رى سیصددر داستان اصحاب کهف هست ، که خدا خواب را بر آنان مسلط نمود و در کنج غاهمه آیاتى است الهى نظیر آیتى که 

دنیا و  هر انسان در اى از روز پس مکثاند و یا پارهخوابشان برد و وقتى بیدار شدند جز این به نظرشان نرسید که یا یک روز در خواب بوده

 استان اصحابه در دکاش نسبت به آنها و غفلتش از ماسواى آن ، خود آیتى است نظیر آیتى ختگىهاى آن و دلبااشتغالش به زخارف و زینت

 کهف است . 

کنند یک روز بینند خیال مىىود را مانسانها هم وقتى روز موع اند،اى از روز خوابیدههمانطور که آنها وقتى بیدار شدند خیال کردند روزى و یا پاره

ز همه انسانها ا «و بعض یومایوما  لبثنا»اند ، و چنانچه از اصحاب کهف سؤال شد کم لبثتم و آنها گفتند: وز در دنیا مکث کردهاى از یک رو یا پاره

وا وعدون لم یلبثوم یرون ما ییکانهم »فرماید : و نیز مى «کم لبثتم فى االرض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم»شود: نیز در روز موعود سؤال مى

   «اال ساعة من نهار

 روزى هست ، ا شب وپس آیت اصحاب کهف در بین سایر آیات الهى پیشامدى نوظهور و عجیب نیست ، بلکه داستانى است که همه روزه ، و ت

 گردد . تکرار مى

امى خود را رسول گر «زایدا جر... صع فلعلک باخع نفسک على اثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا»پس گویا خداى تعالى بعد از آنکه فرمود : 

هاى زمین دارند ، ه زینتبقى که کند که : گویا تو متوجه نشدى که اشتغال مردم به دنیا و ایمان نیاوردنشان به این داستان به خاطر تعلخطاب مى

کشى ، و بدت را واستى از غصه خوخود آیتى است نظیر آیت خوابیدن اصحاب کهف در غار ، و به همین جهت اندوهناک شدى تا حدى که خ

پرست ى مردم دنیان زندگخیال کردى که داستان اصحاب کهف یک داستان استثنائى و نوظهور و عجیب است ، و حال آنکه این داستان عین داستا

 است. 

 آید . این آن معنایى است که با تدبر در وجه و چگونگى اتصال این داستان با آیات قبلش به دست مى

ه قصه به مربوط است آن دو مرد است که یکى از آنها صاحب دو باغ بود و آیات بعد از آن ، ک که مربوط به -همین منوال آیات بعدى هم  و به

  شود که به زودى بیانش خواهد آمد .معنا مى -موسى و همسفرش 

 آید . داستان با آیات قبلش به دست مى این آن معنایى است که با تدبر در وجه و چگونگى اتصال اینترجمه:  .245همان، ص 2

ه قصه به مربوط است آن دو مرد است که یکى از آنها صاحب دو باغ بود و آیات بعد از آن ، ک که مربوط به -و به همین منوال آیات بعدى هم 

  شود که به زودى بیانش خواهد آمد .معنا مى -موسى و همسفرش 
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وسلّم( حزن  و وآلهعليهاهللمن بلوغ النبي )صلى رجوع و انعط ف على م  انتهى ِليه الكالم قبل القصة»

ار البالء و االمتحا ن أسف  على عدم ِيم نهم ب لكت ب الن زل عليه و ردهم دعوته الحقة ثم تسليته بأن الدار د

وسلّم( أن يتحرج ألجلهام ِن وآلهعليهاهللو م  عليه  زينة له  سيجعله اهلل صعيدا جرزا فليس ينبغي له )صلى

 1«.... لم يستجيبوا دعوته و لم يؤمنوا بكت به

 اند: را در یک سیاق دانسته و درباره آن فرموده 46تا  32سپس آیه 

و هاي  األوالد ون حقيقة م  يملكه اإلنس ن في حي ته الدني  مان األماوال اآلي ت تتضمن مثلين يبين »

كر ربه و تجاذب هيه عن ذزخ رف الحي ة و زين ته  الغ رة السريعة الزوال و الفن ء التي تتزين به  لإلنس ن فتل

ط ئف مان  ه  ف عليطوهمه ِلى أن يخلد ِليه  و يعتمد عليه  فيخيل ِليه أنه يملكه  و يقدر عليه  حتى ِذا 

 اهلل سبح نه فنت و ب دت و لم يبق لإلنس ن منه  ِال كحلمة ن ئم و أمنية ك ذبة . 

ِن  جعلن  م  على األرض زينة لها  »في قوله:  ف آلي ت ترجع الكالم ِلى توضيح م  أش ر سبح نه ِليه

  2«.من الحقيقة« صعيدا جرزا -ِلى قوله  -

 اند:ه و درابره آن فرمودهرا در یک سیاق دانست 59تا  47سپس آیه 

                                                 
رجوع و انعطافى به ما قبل هست به آن جائى که گفتار قبل از داستان اصحاب کهف بدانجا منتهى گردید ، در این آیات . ترجمه: 300همان، ص 1

آورند و به کتابى که برایشان نازل شده وسلّم( از اینکه چرا مردم ایمان نمىوآلهعلیهاهللیعنى به تاسف خوردن و ناشکیبائى رسول خدا )صلى

 گروند . نمى

 کنند . را قبول نمى و چرا دعوت حقه او

نچه زینت آحان است  و و امت داد به اینکه سراى دنیا بالءوسلّم( را تسلیت مىوآلهعلیهاهللآیات مورد بحث عطف بدانجا است که رسول خدا )صلى

چرا دعوتت  وى کهشنگ آید ، پس دیگر سزاوار نیست به خاطر این مردم خود را ناراحت کنى و دلتدارد به زودى به صورت خاک خشک در مى

 آورند . پذیرند و به کتاب خدا ایمان نمىرا نمى

که زخارف  -این آیات متضمن دو مثل است که حقیقت ملکیت آدمى را نسبت به آنچه در زندگى دنیا از اموال و اوالد . ترجمه: 308همان، ص  2

سازند ، و واهمه او را تا حدى مجذوب خود یاد پروردگارش غافل و مشغول مىاند و آدمى را از هاى فریب دهنده و سریع الزوالاند و زینتزندگى

فهماند که این فکر کند ، و مىبیان مى -قبوالند که راستى مالک آنها است کند و به خیالش مىسازد که به جاى خدا به آنها رکون و اعتماد مىمى

اى الیى از ناحیه خداى سبحان آمد همه را به باد فنا گرفته براى انسان چیزى جز خاطرهجز وهم و خیال چیز دیگرى نیست ، به شهادت اینکه وقتى ب

 گذارد . ماند ، و جز آرزوهاى کاذب باقى نمىکه بعد از بیدارى از عالم رؤیا به یاد مى

 کند.اره مىبدان اش «زایدا جرلها ... صع انا جعلنا ما على االرض زینة»پس برگشت این آیات به توضیح همان حقیقتى است که خداى سبحان در آیه 
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ني  خا رف الادفي تعقي  بي ن أن هذه األسب ب الظ هرياة و ز اآلي ت متصلة بم  قبله  تسير مسيره »

  يبقاى لإلنسا ن را و ِنمضالغ رة زينة الحي ة سيسرع ِليه  الزوال و يتبين لإلنس ن أنه  ال تمل  له نفع  و ال 

 أو عليه عمله فيج زى به. 

ء اإلنس ن فردا ليس معه ِال عمله ثم تذكر ِبليس و ِب ءه ي ت أوال قي م الس عة و مجيو قد ذكرت اآل

عن السجدة آلدم و فسقه عن أمر ربه و هم يتخذونه و ذريته أولي ء من دون اهلل و هم لهم عدو ثم تذكر يوم 

في الوعد و الوعياد ، القي مة و ِحض رهم و شرك ءهم و ظهور انقط ع الرابطة بينهم و تعق  ذل  آي ت أخر 

  1«و الجميع بحس  الغرض متصل بم  تقدم.

 اند: آنگاه آیات شصت تا هشتاد و دو را نیز در یک سیاق دانسته و درباره آن فرموده

قصة موسى و الع لم الذي لقيه بمجمع البحرين و ك ن يعلم تأويل الحوادث ذكر اهلل سبح نه بها  نبياه »

و هو التذكير الرابع من التذكيرات الواقعة ِثر م  أمره فاي صادر الساورة ب لصابر و  وسلّم(وآلهعليهاهلل)صلى

و باين  المضي على تبليغ رس لته و السلوة فيم  يش هده من ِعراض الن س عن ذكر اهلل و ِقب لهم على الدني 

هر تماتعهم أن الذي هم مشتغلون به زينة معجلة و مت ع ِلى حين فال يشقن عليه م  يجده عنادهم مان ظا 

ب لحي ة و فوزهم بم  يشتهون فيه  فإن وراء هذا الظ هر ب طنا  و فاوق سالطتهم علاى المشاتهي ت سالطنة 

  2«....ِلهية

                                                 
کند و به بیان اینکه این اسباب ظاهرى و زخارف فریبنده این آیات متصل به آیات قبل است و در پى همان آیات سیر مى. ترجمه: 321همان، ص  1

کند که مالک نفع و ضرر خویش نسان روشن مىپردازد ، و براى اشود مىدنیوى که زینت حیات هستند به زودى زوال و نابودى بر آنها عارض مى

 بیند . ماند همان عمل او است که بر طبقش کیفر و یا پاداش مىنیست ، و آنچه براى انسان مى

شد ه او باز عملش همرااه غیر بفرماید که هر انسانى تک و تنها بدون اینکه کسى در این آیات ابتدا ، مساله قیام قیامت مطرح شده ، و بیان مى

ا اولیاى رو و ذریه او اکند که پیروانش گردد ، و سپس مساله امتناع ابلیس از سجده بر آدم و فسقش نسبت به امر پروردگار را ذکر مىمحشور مى

 کنند . گیرند ، و به جاى خدا او را که دشمن ایشان است سرپرست خود اتخاذ مىخود مى

د احضار گرفته بودن خدایش که در آن روز خداوند خود پیروان شیطان و نیز شیطانها را که شریک کندآنگاه دو باره مساله قیامت را عنوان مى

 کند ، در حالى که رابطه میان آنان قطع شده باشد . مى

 و در آخر آیاتى چند در خصوص وعده و وعید آمده و مجموع آیات از نظر هدف با آیات قبل متصل است. 

دانست براى رسول خدا ن آیات داستان موسى و برخوردش در مجمع البحرین با آن عالمى که تاویل حواد، را مىدر ای. ترجمه: 337همان، ص 2

دهد ، و این چهارمین تذکرى است که در این سوره دنبال امر آن جناب به صبر در تبلیغ رسالت تذکار داده وسلّم( تذکر مىوآلهعلیهاهلل)صلى
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 اند: آنگاه آیه هشتاد و سه تا صد و دو را در یک سیاق دانسته و درباره آن فرموده

ن يسألون  ع و»قوله تع لى: ء من مالحم القرآن: اآلي ت تشتمل على قصة ذي القرنين ، و فيه  شي»

 أي يسألون  عن شأن ذي القرنين. « ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا

و الدليل على ذل  جوابه عن السؤال بذكر شأنه ال تعريف شخصه حتى اكتفى بلقبه فلم يتعد منه ِلى 

 1 «ذكر اسمه.

 اند.بي را بیان نفرمودههمانطور که مشخص است، در خصوص ارتباط این فصل با غرض سوره مطل

 اند:را نیز در یک سیاق دانسته و درابره آن فرموده 108تا  103آنگاه آیه 

الش رحة الفتن ن المشركين بزينة الحي ة  اآلي ت الست في منزلة االستنت ج مم  تقدم من آي ت السورة»

ش وة األبص ر و وقار األذان و ما  يتعقا  الدني  و اطمئن نهم بأولي ء من دون اهلل و ابتالئهم بم  ابتلوا به من غ

 2 «اآلية.« قل ِنم  أن  بشر مثلكم»ذل  من سوء الع قبة ، و تمهيد لم  سيأتي من قوله  في آخر السورة : 

 اند: را مستقل دانسته و درباره آن فرموده 109آنگاه آیه 

 زلاة نن تكاون أس مان البعياد اآلية بي ن مستقل لسعة كلم ت اهلل تع لى و عدم قبوله  النف د ، و لاي»

ناه   بحثات عموحده  ال في ضمن آي ت السورة لكنه  لو ك نت ن زلة في ضمن آي ته  ك نت مرتبطة بجميع 

 السورة . 

                                                                                                                                               
اى استقامت در تبلیغ و هم تسلیتى باشد در مقابل اعراض مردم از ذکر خدا و اقبالشان بر دنیا ، و هم بیانى باشد در شود تا هم سرمشقى باشد برمى

اند متاعى است که رونقش تا روزى معین است ، بنا بر این ، از دیدن تمتعات آنان به زندگى اینکه این زینت زودگذر دنیا که اینان بدان مشغول شده

ان به آنچه که اشتهاء کنند دچار ناراحتى نشود ، چون در ماوراى این ظاهر یک باطنى است و در ما فوق تسلط آنان بر مشتهیات ، شمندىو بهره

 ... .سلطنتى الهى قرار دارد

 د . خورهایى از قرآن نیز به چشم مىاین آیات راجع به داستان ذو القرنین است و در خالل آن پیشگویى. ترجمه: 359همان، ص  1

 .نمایدکتفا ناچون اگر مقصود معرفى شخص او بود جا داشت در جواب اسمش را معرفى کند و به ذکر لقبش که همان ذو القرنین است 

گانه به منزله استنتاج از آیات گذشته در این سوره است که دلباختگى مشرکین را نسبت به زینت حیات این آیات شش. ترجمه: 398همان، ص  2

 داد . ون و اطمینان به اولیائى غیر از خدا و ابتالءشان به تاریک بینى و ناشنوائى و آثار اینها در سوء عاقبت را شرح مىدنیا و رک

«کم .... انا بشر مثل قل انما»فرماید : اى است نسبت به آیه آخر سوره که مىکند، تمهید و مقدمهگیرى مىو عالوه بر اینکه از آن آیات نتیجه
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لنباي و ذل  أن السورة أش رت في أوله  ِلاى أن هنا ك حقا ئق ِلهياة و ذكارت أوال فاي تسالية ا

يقظون ه  و سيساتعن الذكر أن ع متهم في رقدة عن التنبه لوسلّم( عن حزنه من ِعراضهم وآلهعليهاهلل)صلى

لخضار اعن نومتهم ، و أورد في ذل  قصة أصح ب الكهف ثم ذكر بأمور أورد في ذيلها  قصاة موساى و 

ه الخضر لى بينه  حيث ش هد موسى عنه أعم ال ذات تأويل لم يتنبه لتأويله  و أغفله ظ هره  عن ب طنه  حت

ن مفسادين ماأورد قصة ذي القرنين و السد الذي ضربه بأمر من اهلل فاي وجاه ال فسكن عند ذل  قلقه ثم

 يأجوج و مأجوج فحجزهم عن ورود م  وراءه و اإلفس د فيه . 

أمور تحته  حق ئق و أسرار و ب لحقيقة كلم ت تكشف عن مق صد ِلهية و بي نا ت  -كم  ترى  -فهذه 

ء أن هاذه األماور و هاي تنباى -و اهلل أعلام  -ه  ، و اآلية ء عن خب ي  يدعو الذكر الحكيم الن س ِليتنبى

كلم ته تع لى المنبئة عن مق صده ال تنفد و اآلية في وقوعه  بعد استيف ء السورة م  استوفته  من البي ن بوجه 

 1«مثل قول الق ئل و قد ط ل حديثه : ليس لهذا الحديث منتهى فلنكتف بم  أوردن ه.

 اند:عنوان خاتمه سوره، چنین فرمودهبه  110سپس درباره آیه 

                                                 
این آیه بیان مستقلى است براى وسعت کلمات خداى تعالى ، و اینکه کلمات او ننابودى پنذیر نیسنت ، و بنه همنین . ترجمه: 403، ص13ان، جالمیز 1

جهت بعید نیست که تنها نازل شده باشد نه در ضمن آیات قبل و بعدش ، لیکن اگر در ضمن آیات دیگرى نازل شنده باشند ، آن وقنت مربنوط بنه 

 است که در این سوره مورد بحث قرار گرفته است .  تمامى مطالبى

ناراحنت  منردم از ذکنر سازد ، و نخست پیغمبر خود را که از اعنراضبدین خاطر که در اول این سوره اشاره شده که حقایقى الهى را خاطرنشان مى

ین معنا مثالى اشوند  و براى ایضاح خواب خود بیدار مى شده بود تسلیت داد که همگى نسبت به تنبه به این حقایق در خواب و غفلتند و به زودى از

 از داستان اصحاب کهف آورد . 

یبنى او اعمنال عج آنگاه امور دیگرى را خاطرنشان ساخته و براى مزید ایضاح در ذینل آن ، داسنتان موسنى و خضنر را آورد کنه چگوننه موسنى از

ده ود را شنرح داخنرا از باطن آنها غافنل سناخت تنا آنکنه خنود خضنر تاوینل کارهناى مشاهده کرد و نتوانست تاویل کند ، و ظاهر آن اعمال وى 

 اضطراب موسى را از بین برد . 

 اخته بیان کرد . س -وج و ماجوج از قبیل یاج -و سپس داستان ذو القرنین و سدى که به امر خدا و براى جلوگیرى از مفسدین 

و  از مقاصندى ، که در ذیلش حقایق و اسرارى قنرار دارد ، و در حقیقنت کلمناتى اسنت کاشنف کنید اینها امورى استو به طورى که مالحظه مى

 دارد . کند پرده برمىبیاناتى است که از حقایقى نهفته که ذکر حکیم به سوى آنها دعوت مى

اینکنه در  دهد ، و آینه شنریفه درت خبر مىدهد و کلمات خدا از مقاصدى که زوال ناپذیر اسو این آیه ، از این امور که کلمات خدا است خبر مى

خر گفته آرف زده و در حماند که خیلى جائى قرار گرفته که غرض سوره استیفاء شده و بیانش تمام گشته و مثالهایش زده شده نظیر گفتار کسى مى

 .  خدا داناتر است و -کنیم باشد حرفهاى ما تمامى ندارد لذا به همین مقدار که گفتیم اکتفاء مى
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اآلية خ تمة السورة و تلخص غرض البي ن فيه  و قد جمعت أصول الدين الثالثة و هاي التوحياد و »

ِنم  أن  بشر مثلكم يوحى »و النبوة م  في قوله « ِنم  ِلهكم ِله واحد»النبوة و المع د ف لتوحيد م  في قوله: 

 .  1«فمن ك ن يرجوا لق ء ربه» ِلخ و المع د م  في قوله «  فليعمل عمال ص لح»و قوله: « ِلي

یي ر طباطبادهد که عالمه بزرگوامطالبي که درباره سوره مبارکه کهف از المیزان نقل شد نشان مي

هاي تهره در دسرا بیان فرموده و با طرح و تبیین موضوعات سو )ره(، با نگاهي جامع، نظم حاکم بر سوره

 اند.واحد از همه آنها را ارائه کرده مختلف آن،  غرض

یم سازي همین نگاه تدبري به منظور توسعه فهم قرآن کررسالت کتاب حاضر تکمیل و روشمند

 است.

ه پایان در کتابنام ،رآن در ارتباطندقبه نحوي با تدبر در که هاي متعدد دیگر نیز کتب و مجموعه

 همین کتاب معرفي خواهند شد. إن شاء اهلل.

                                                 
گاننه دینن را کنه کنند ، و در آن اصنول سنهاین آیه آخرین آیه سوره است که غرض از بیان سوره را خالصه منى. ترجمه: 405، ص 13المیزان، ج 1

 توحید و نبوت و معاد است جمع کرده . 

، و جملنه فمنن کنان  سناله نبنوت راعمال صالحا ... م جمله انما الهکم اله واحد مساله توحید را ، و جمله انما انا بشر مثلکم یوحى الى و جمله فلیعمل

 یرجوا لقاء ربه مساله معاد را متعرض است . 
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 نموداری از سوره مباركه كهف با توجه به تدبر المیزان  -9نمودار شماره 

 اهمیت تدبر -2-4

 دهد.مي نشان آیات و روایات مربوط به تدبر اهمیت آن را در دیدگاه قرآن و عترت )علیهم السالم(

 آيات تدبر-2-4-1

 کند: يممخاطبان را به تدبر در قرآن کریم دعوت چهار آیه از قرآن کریم که هر یک به نحوي 

 مکی -2-4-1-1

 1لب بكت ب أنزلن ه ِلي  مب رك ليدبروا آي ته وليتذكر أولوا األ

 1ولينفلم يدبروا القول أم ج ءهم م  لم يأت آب ئهم األأ

                                                 
ترجمه: کتابي مبارک است که بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند و صاحبان خرد متذکر حقایق آن شوند. .29سوره ص، آیه  1

 سوره مبارکه کهف
 

 هادسته
 

غرض: دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح به 

 وسیله انذار و تبشیر
 

 110آیه 
 

  109آیه 
 

 103آیه 

 108تا 
 

تا  83آیه 

102 
 

تا  60آیه 

82 
 

تا  47آیه 

59 
 

تا  32آیه 

46 
 

تا  27آیه 

31  
 

تا  9آیه 

26 

 

  8تا  1آیه 
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 مدنی -2-4-1-2

  2لو ك ن من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالف  كثيرا أفال يتدبرون القرآن و

 3أفال يتدبرون القرآن أم علي قلوب أقف له 

*** 

 آیه نخست:  نکات قابل استفاده از

 اي همگاني است.. تدبر در قرآن وظیفه1 

 .. تدبر در قرآن غایت انزال کتاب خداست2

 آیه دوم: 

 ایماني است. تدبر نکردن در قرآن، یکي از عوامل شرک و بي 

 آیه سوم: 

ونه هر گ ختالف فراوان است و قرآن که کالم خداست عاري از. کالم غیر خدا داراي ا1

 اختالف است.

م بات کالجه اث. تدبر در قرآن راه علم به هماهنگي و عدم اختالف در قرآن است و در نتی2

 اهلل بودن قرآن است.

 آیه چهارم:

 عدم تدبر در قرآن در کنار قفل قلب، از عوامل بي ایماني است.

 ات تدبررواي -2-4-2

 شود:روایات متعددي درباره تدبر در قرآن هست که به بعضي از آنها اشاره مي

  :1خير في قراءة ليس فيه  تدبر الأال ق ل أمير المؤمنين عليه السالم 

                                                                                                                                               
کنند یا آنکه کتاب و رسول تنها بر ایشان آمده و بر پدرانشان نیامده است؟يترجمه: آیا در قرآن تدبر نم .68سوره مؤمنون، آیه  1

یافتند؟کنند و اگر از جانب غیر خدا بود در آن بسیار اختالف ميترجمه: آیا در قرآن تدبر نمي .82سوره نساء، آیه  2

اند؟زده کنند یا بر دلهاشان قفلهاترجمه: آیا در قرآن تدبر نمي .24سوره محمد، آیه  3
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 دع ئه ِذا أخذ مصحف القرآن و الج مع قبل أن يقرأ أَنه ك ن من  ليه السالمعن أَبي عبد اللَّه ع

ال تدبر فيه  قرائتي قراءة  تجعل الين يأخذه بيمينه بسم اهلل ... اللهم ... القرآن و قبل أن ينشره يقول ح

2بل اجعلني أتدبر آي ته و أحك مه آخذا بشرائع دين  ... .


 مع ذ بن جبل فق ل له أوصي  ب تق ء اهلل  لي اهلل عليه و آله و سلمو أوصى رسول اهلل ص

 3تدبر القرآن…و

فاینده اسنت و بنر اسناس رواینت سنوم، تندبر در ن بدون تدبر بيطبق روایت اول و دوم، قرائت قرآ

 قرآن از وصایاي رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( است.

 توان موارد زیر را در اهمیت تدبر برشمرد:با استفاده از آیات و روایات تدبر مي

  (4أنزلن ه...ليدبروا آي ته)...ف از انزال قرآن اهدیکي از اتدبر 

 (5لب ب...ليتذكر أولوا األ)خردمندان  ینه ساز تذکرتدبر زم 

  و لو ك ن مان و اثبات کالم اهلل بودن قنرآن )و حل تعارضات قرآني تدبر راه کشف هماهنگي

 (6عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالف  كثيرا

 (1أفلم يدبروا -8أفال يتدبرون -7اليدبرواي همگاني و جهاني )تدبر وظیفه 

                                                                                                                                               
 اي در قرائت بدون تدبر نیست.ترجمه: امیر مومنان )علیه السالم( فرمود: آگاه باشید، فایده .36، ص1اصول کافي، ج 1

گرفتند، پیش از خواندن و م( نقل شده است، هنگامي که قرآن را به دست ميترجمه: از امام صادق )علیه السال .372، ص 4الوسائل، جمستدرک 2

کردند: به نام خدا ... خدایا... قرائت مرا قرائتي که تدبر در آن نیست گرفتند، چنین دعا مين در حالي که قرآن را در دست راست ميباز کردن آ

 کنم.گونه قرار بده که در آیات و احکام آن تدبر کنم، در حالي که قوانین دین تو را اخذ ميقرار مده، بلکه مرا آن

کنم به تقواي ترجمه: رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( به معاذ بن جبل وصیت کرد و فرمود تو را وصیت مي . 73، ص 1إرشادالقلوب، ج 3

الهي و ... تدبر در قرآن.

.29سوره ص، آیه  4

همان. 5

.82سوره نساء، آیه  6

.29سوره ص، آیه  7

.24؛ سوره محمد، آیه 82سوره نساء، آیه  8
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 لعاال تج … ماللها -2ال خير في قراءه ليس فيها  تادبربه قرائت قرآن ) تدبر عامل ثمربخشي 

 (3  تدبر فيهالقراءتي قراءة 

 

 اهمیت تدبر  -10نمودار شماره

 های تدبرنیازپیش -2-5

اهیم قرآن و توانیم در سه مقوله انس با قرآن، آشنایي با ترجمه و مفهاي تدبر در قرآن را مينیازپیش

 آشنایي با علوم قرآني بررسي کنیم:

 انس با قرآن -2-5-1

آید و مي ایست که در اثر کثرت و مداومت ارتباط با این کتاب آسماني پدیدانس با قرآن کریم ملکه

 دهد. قابلیت فرد را براي درک معاني و معارف بلند آن افزایش مي

یر م و تدبشف نظبا قرآن کریم است، بدین معني که ک تدبر در قرآن نیز به نوبه خود نیازمند انس

 الهي در قرآن  براي انیس کتاب خدا  آسان است، نه اینکه براي غیر او ممکن نباشد.

                                                                                                                                               
 .68سوره مؤمنون، آیه  1

 .36، ص1اصول کافي، ج 2

.372، ص 4الوسائل، جمستدرک 3

 اهمیت تدبر

 

عامل ثمر بخشي به 

 قرائت قرآن

 

اي همگاني و وظیفه

 جهاني

 

راه کشف هماهنگي 

و حل تعارضات 

قرآني و اثبات کالم 

 اهلل بودن

 

زمینه ساز تذکر 

 خردمندان

 

 هدف از انزال قرآن
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مطرح شد، اما مواردي از انس که تاثیري بسزا در روند  راهکارهاي انس با کالم الهي 1پیش از این

نه سوره مورد نظر )یعني تکرار قرائت سوره، همراه با توجه تدبر دارد، عبارت است از قرائت مکرر متدبرا

به موضوعات و غرض سوره و وجوه ارتباط و هماهنگي میان آیات، مانند تکرارهاي لفظي، محتوایي و 

 هاي آیات و ...( و حفظ آن سوره. ها و پایاناسلوبي و شروع

بر عناي تدمقیقت خوردار است، چون حقرائت مکرر متدبرانه از اهمیت بسیار زیادي در تدبر سوره بر

ه آگاه م سورپشت سر هم دیدن آیات و توجه به ارتباط آنهاست و همین عمل است که متدبر را به نظ

ز ل تدبر اکند، بنابراین متدبر به هنگام طي مراحکرده و موضوعات اصلي و غرض را براي او روشن مي

 نیاز نیست.قرائت مکرر سوره بي

ر روند اي دوسویه دارد، بدین معني که هم حفظ سوره دا کیفیت تدبر آن رابطهحفظ سوره نیز ب

ار است، کند و هم تدبر سوره در افزایش سهولت، سرعت و دقت  حفظ تاثیر گذتدبر آن ایفاي نقش مي

چار متر دکچون فرد متدبر از نظم متقن حاکم بر سوره مطلع شده و در حفظ ترتیب آیات و مطالب 

 شود.فراموشي مي

 آشنايی با مفاهیم قرآن-2-5-2

اني کنه تدبر روشي براي فهم سیاقي آیات سوره است و فهم نفسي آیات مقدم بر آن اسنت، چنون تنا زمن

 توان فهمید. يمعناي هر آیه به تنهایي فهمیده نشود، فصل و وصل آن را نسبت به آیات پسین و پیشین نم

آن فناهیم قنرمو غینر ایشنان از طرینق فراگینري ترجمنه و  آشنایان با زبان عربي، بدون نیاز به ترجمه

 نیاز اقدام کنند.صیل این پیشتوانند نسبت به تحمي هاي قرآنکریم و یا با استفاده از ترجمه

اهیم کند، ولي فراگیري ترجمنه و مفناستفاده از ترجمه، نیاز متدبر را در فهم نفسي آیات برطرف مي

ر یم، تنأثیش مثبنت در رونند تندبر، در برقنراري اننس بیشنتر بنا قنرآن کنرقرآن کریم، افزون بر ایفناي نقن

 چشمگیري دارد.

                                                 
 .19، ص جایگاه تدبر همین کتاب، 1
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 هاي قرآن کریماستفاده از ترجمه 

د کنه اي مورد استفاده قرار گیرمعموال استفاده از یک ترجمه براي تدبر کافیست و بهتر است ترجمه

بنندي لهات و تراکیب آیات بوده و بنا جماني لغاي نبوده و بر اساس معصرفا به صورت لفظ به لفظ لغتنامه

 سلیس و روان فارسي همراه باشد.

مرحلنه مناسنب هاي آیت اهلل مکارم شیرازي و آقاي فوالدوند براي انجام این پیشاستفاده از ترجمه 

اي، موسنوي گرمنارودي و ... نینز اینن نیناز را هاي دیگر مانند ترجمه آقایان الهي قمشنهاست، البته ترجمه

 کند.طرف ميبر

 ینز معطنوفبهتر است به هنگام مطالعه ترجمه، ذهن خود را به کشف ارتباط و هماهنگي بین آیات ن

 کنیم.

فراگیري مفاهیم قرآن کریم 

 شویم:کنیم، با سه دسته از کلمات مواجه ميوقتي براي فهم نفسي آیات اقدام مي

ن ا در زباعناي مشهوري داشته یبرخي از واژگان قرآن کریم، براي ما قابل فهم است، چون م .1

 فارسي هم کاربرد دارد.

سنیاق  برخي از کلمات قرآن کریم، به تنهایي براي منا قابنل فهنم نیسنت، ولني بنا توجنه بنه .2

 توانیم به معناي آنها دست یابیم.مي

وع از شود. بنراي فهنم اینن ننبعضي از واژگان به تنهایي و یا با استفاده از سیاق، فهمیده نمي .3

اشنته توانیم به فرهنگهاي لغوي قرآن کریم مراجعه کنیم. فرهنگهایي مانند قاموس قرآن، نگيلغات م

 اند.آیت اهلل قریشي و نظیر آن که با زباني ساده، معني واژگان قرآن را تبیین کرده

هناي آمنوزش راهکار دیگري که براي فراگیري مفاهیم قرآن کنریم وجنود دارد، شنرکت در دوره 

جمنه آمنوزش تر و یا استفاده از کتب مربوط به این موضوع است. از جمله این کتابها، کتابمفاهیم قرآن 

  ل عالمي،و مفاهیم قرآن کریم است که توسط آقایان سید هادي محد، و حمید صفار هرندي و ابو الفض

 در سه جلد به رشته تحریر در آمده است. 
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تواننند بنا مي شد با استفاده از این کتاب مفیدکساني که سطح معلومات آنان در حد سوم راهنمایي با

 هاي قرآن کریم آشنا شوند و بسیاري از آیات ساده قرآن را معنا کنند.در صد از واژه 86معناي 

ن جمنالي اینابه جاست که براي اشاره به فرمول آشنایي با ترجمه و مفاهیم قرآن کنریم، بنه  معرفني 

 کتاب بپردازیم:

آن روشي است که اساس آن بر آموزش کلمات پر کاربرد و تکراري قنرروش آموزشي این کتاب، 

ري از هنزار کلمنه اسنت کنه بسنیا 78نهاده شده است. خوب است بدانیم که مجموع کلمات قرآن کریم، 

 آنها تکراري است.

مورد آن را واژگاني با بیش از ده بار  766شود که کلمه قرآني آموزش داده مي 1200در این کتاب 

 ان را بنهدر قرآن کریم تشکیل داده است. به خاطر سپردن تندریجي معنناي اینن کلمنات، اینن امکن تکرار

 لمات قرآن را بفهمد.کدهد که بخش قابل توجهي از فراگیر مي

تنر بنا فراهم سازي زمینه تکرار و تمرین در این کتاب، از خصوصنیاتي اسنت کنه در آشننایي آسنان

 مفاهیم قرآني بسیار مؤثر است.

ثبینت و ن است که استمرار و تالش مداوم و حتي مباحثات گروهي فراگیران، سهم زینادي در تروش

 ماندگاري آگاهیهاي مربوط به مفاهیم قرآن دارد.

 کند. درس این کتاب، فرمول آسان آشنایي با مفاهیم را مشخص مي 48نحوه تنظیم هر درس از 

ینا عبنارت منتخنب از قنرآن کنریم، دربناره ینک  ملهجها از این قرار است که ابتدا ده ساختار درس

دهد که میزان توانایي خود را در معنني کنردن شود و این امکان را به متعلم ميموضوع مشخص مطرح مي

 کلمات این عبارات یا جمالت بسنجد.

 آشنا و جدید است. هاي دومین قسمت هر درس، جدول کلمه

رک است یا در متن کتابهناي درسني و ین زبان فارسي و عربي مشتهاي آشنا کلماتي است که بکلمه

هاي ایم. بنیش از سني درصند از کلمنات دروس کتناب، کلمنهیا در گفتگوي روزمره با آنهنا آشننا شنده

 آشناست.
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دانیم. شویم و معني آنهنا را نمنيهایي است که براي نخستین بار با آنها آشنا ميکلمات جدید، کلمه

 ر درس چهارده کلمه است.این کلمات در ه

شناسني و مربنوط بنه واژه 1قسمت سوم هر درس متشکل از پنج تمرین به اینن شنرح اسنت: تمنرین 

، پرسشنهاي دو جنوابي 2ایم. تمرین هاي آشنا و جدید فراگرفتههایي است که در جدول کلمهمعناي کلمه

ردن ترکیبهنا و عبارتهناي کبه معنا  3ن کند. تمریبوده که ما را در معنا کردن ترکیبها و عبارات کمک مي

ترجمنه  5ن به منظور آماده سازي براي انجام آخرین تمرین اسنت و تمنری 4کوتاه اختصاص دارد. تمرین 

 گانه درس است.تحت اللفظي و دقیق عبارات و جمالت ده

 ربنيقسمت چهارم هر درس با عنوان زبنان قنرآن، بنه آمنوزش کناربردي مطنالبي از دسنتور زبنان ع

 از قبیل اختصاص دارد که به صورت کامال ساده و در حد ضرورت مطرح شده است. به طور مثال مطالبي

هاي مفرد، مثني و جمع، اسم فاعل، اسم مفعنول، افعنال وزن، اسمخوانواده، کلمات همشناخت کلمات هم

 اند.ماضي و مضارع و ... از دیدگاه دستور زبان عربي مورد توجه قرار گرفته

 فناهیم بنات پنجم هر درس، با عنوان آشنایي با معارف قرآن، آیاتي را بنراي آمنوزش ترجنه و مقسم

 محوریت کلمات پر کاربرد قرآن، گزینش کرده است.

ا قنرآن کنریم مهین در قسمت ششم نیز تمرینات آزادي براي آشنایي هرچه بیشتر با مفناهیم و ترجمنه

 شده است.

 آشنايی با علوم قرآنی-2-5-3

عریف، با ت واز مواجهه با یک علم یا یک کتاب بهتر است نگاهي بیروني به آن داشته باشیم در آغ

ر آن رچه بهتهفهم  اصطالحات، جایگاه، اهمیت، تاریخچه و سیر تطورات آن آشنا شویم. این امر ما را در

 کند. علم یا کتاب یاري مي

یم شکل آن کرا نگاهي بیروني به قرقرآن کریم نیز از این قاعده مستثني نیست. دانشهایي که ب

 اند، علوم قرآني نام دارند. گرفته
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و سبب  ، شأنمفاهیم و اصطالحاتي مانند نزول قرآن، وحي، اعجاز، مصونیت از تحریف، جمع قرآن

یدایش و روند پ هایي نظیرنزول، فضا و جو نزول، ترتیب و تاریخ نزول و کلماتي نظیر سوره و آیه و مقوله

 شود.يمآن، اسماء اوصاف قرآن و وظایف ما نسبت به قرآن، در کتب علوم قرآني بحث ابالغ قر

ا مانند از آنه برخي تخصص در این داناییها براي متدبر الزم نیست، اما علم اجمالي و ایمان به مفاد

ر این ست. بچهار مورد نخست و دانستن  معاني و مصادیق مهم برخي دیگر، نظیر موارد پسین ضروری

 شود که متدبرین در قرآن در این زمینه مطالعات الزم را داشته باشند.اساس پیشنهاد مي

ه بنیازي  واست  در سالهاي اخیر کتب مختصر و مفصل فراواني در این زمینه به رشته تحریر درآمده

 طرح و بررسي این موارد در کتاب حاضر نیست.  

اهند از د و بخونکنن ون به طور مستقیم اقدام به تدبرنکته: ممکن است برخي از افراد به دالیل گوناگ

 مند شوند.نتایج تدبر دیگران بهره

شود که مندي از نتایج تدبر دیگران، زماني مصداق انجام وظیفه تدبر در قرآن محسوب ميبهره 

نشده و از  بطآن مرتاهلل باشد. در غیر این صورت، فرد باز هم به طور مستقیم با قرهمراه با تطبیق بر کالم

 برخي برکات تدبر در قرآن محروم مانده است.

ست کم رد، دفتطبیق تدبر دیگران بر قرآن کریم و پذیرش و استفاده از آن زماني شدني است که 

توان این ساس مياقرآن را داشته باشد. بر این  توانایي قرائت و روخواني قرآن کریم و استفاده از ترجمه

 بر در قرآن دانست.نیاز استفاده از تدپیشدو مورد را  کمترین 

ل گفته شده ندارد، زیرا تحصینیازهاي همگاني بودن وظیفه تدبر در قرآن، مغایرتي با ضرورت پیش

 آنها براي عموم مقدور و از باب مقدمه الزم است.
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 های تدبرنیازپیش -11نمودار شماره 

 مبانی تدبر -2-6

هایي از علوم قرآني است که تدبر مبتني بر آنهاست. در این مبحث به اهم اینن فرضمقصود از مباني پیش

 شود:موارد اشاره مي

 ای همگانی فهم قرآن، وظیفه  -2-6-1

ان ین مطلب نش، فهم قرآن وظیفه همگان است و هم …با توجه به آیات قرآن کریم درباره تدبر ، تفکر و 

تنوان نینازي ميهنیچ پیش کریم براي همگان قابل فهم است، اما نه بدین معننا کنه بندون دهد که قرآنمي

 قرآن را فهمید، بلکه باید مقدمات الزم آن را فراهم ساخت. 

ه انندکي برد. جز گنروعدم التزام به قابل فهم بودن قرآن، اعتبار هر فهمي از قرآن کریم را از بین مي

سنیاري در بدانند. ادلنه قرآن را به روي غیر معصومین )علیهم السالم( باز مياز مسلمانان، سایرین باب فهم 

 نفي و اثبات این مدعا اقامه شده که در مقاالت و کتب علوم قرآني آمده است.

 قرآن، كتابی هماهنگ -2-6-2

 قرآن کریم، مبدأ توحیدي، متن توحیدي و غایت توحیدي دارد.

 اي یگانه است؛ مبدأ قرآن توحیدي است، چون کالم خد

، متن قرآن توحیدي است، چون توحید عصاره قرآن است، چنانکه قرآن با همه معارف بلند اعتقادي

 ش نیازهاي تدبرپی

 

 آشنایي با علوم قرآني

 

 آشنایي با ترجمه و مفاهیم قرآن

 

 انس با قرآن 
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 اش شرح توحید است؛ اخالقي و فقهي

 خواهد انسان را خدایي کند و او را به خداي یکتا برساند.غایت قرآن توحیدي است، چون مي

بنرد، چنون ناهماهنگي و اخنتالف را در آن از بنین مينگرش توحیدي به قرآن کریم، شائبه هرگونه 

قصند مکفایتي است؛ و هیچ یک از این دو دربناره مبندأ و منتن و اختالف و ناهماهنگي زاییده تعدد یا بي

 قرآن متصور نیست.

لهي آن این کتاب این باور درباره قرآن کریم یکي از مباني تدبر است و ناباوران با نگرشي ناقص به ا

 بینند.ماهنگ ميرا ناه

 كتابی همگون ،قرآن -2-6-3

 

اي واحد به اند  و در شبکهآیات قرآن افزون بر اینکه هماهنگ هستند در قیاس با یکدیگر متشابه و متمایل

كت ب  متش به  مث ني تقشعر منه جلود الاذين يخشاون » یکدیگر مرتبطند و به تعبیر خود قرآن مثاني هستند:

 کتاب نسبت به یکدیگر انعطاف و انثناء دارند. یعني آیات این 1«ربهم

 كتاب هدايت  ،قرآن -2-6-4

. قرآن نه چینش آموزشي دارد و ننه نظنم پژوهشني، بلکنه داراي سناختار 3«هدي للن س»، 2«هدي للمتقين»

 چون کتاب زندگي است و با همه ابعاد روح فرد و جامعه انساني سر و کار دارد.  ویژه هدایتي است،

و نظم معهود کتب  بنديکند که گاهي بدون رعایت اصول مرسوم دستههدایتي قرآن اقتضا مينظم  

علمي مطالب خویش را بیان کند، چون در ساختار هدایتي باید نیاز  روحي و عکس العمل مخاطب لحاظ 

ع منورد شود و مطالب متناسب با آن ارائه شود، بر خالف ساختار علمي که صرفا متناسب با اقتضاي موضو

                                                 
افتد.ترجمه: کتاب است که آیاتش همه با هم مشابه و به یکدیگر متمایل است، و از آن لرزه بر اندام خداترسان مي .23سوره زمر، آیه  1

است.ترجمه: قرآن هدایتگر متقیان . 2آیه سوره بقره، 2

ترجمه: قرآن هدایتگر مردمان است. .185آیه ،هسوره بقر 3
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 شود. بحث تنظیم مي

بنه  اطب خود،قرآن کریم اعتقادات، اخالقیات و مسائل فقهي را به لحاظ تاثیر گذاري هدایتي بر مخ

 اي اختصناص نندادهکند و براي هر یک از این موارد بخنش ینا فصنل جداگاننهصورت آمیخته مطرح مي

تنوان طینف موضنوعا ت آن را کنریم مياست، گرچه با نگاه اصل و فرع به موضوعات هر سوره از قرآن 

 بدست آورد.

الف خنا نتیجنه اگر متدبر از قرآن کریم انتظار نظم و ساختار معهود کتب علمي را داشته باشد، بارهن

معهود  گیرد، در مقابل کسي که هدایتي بودن نظم قرآن را باور دارد، به گاه مشاهده موارد خالف نظممي

 خواهد بود. بشري به دنبال حکمت هدایتي آن

 قرآن، مصون از تحريف -2-6-5

لفظي است یا معنوي؛ تحریف لفظي نیز یا به زینادت اسنت ینا بنه نقیصنه و ینا بنه  تحریف در یک تقسیم،

ِنا  نحان نزلنا  الاذكر و ِنا  لاه » جابجایي؛ قرآن کریم به هیچ یک از این اقسنام تحرینف نشنده اسنت:

 . 2«و ال من خلفه ال يأتيه الب طل من بين يديه»، 1«لح فظون

 رآن کنریماین مبنا در حقیقت ضامن حفظ سایر مباني در دوران پس از نزول است، زیرا اگر کسي ق

ن را را دستخوش تحریف بداند، به هنگام برخورد با ابهامنات نظنم قنرآن بنه جناي جسنتجوي حکمنت، آ

 ناشي از تحریف دانسته و از برکات کشف نظم قرآن کریم محروم خواهد شد.

 توقیفی بودن ترتیب كنونی قرآن -2-6-6

بنه  قنرآن اسنت،موضوعات و اغراض تدبردرقرآن، کشف تدبیر الهي و چینش هماهنگ واعجازین الفاظ 

 همین دلیل تدبر تا مرزي قابل قبول است که تدبیر را خدایي بدانیم. 

 عبارتند از:« تدبر در قرآن»بنابراین سطوح مختلف 

                                                 
دارنده او هستیم.ترجمه: به درستي که ما خومان ذکر )قرآن( را فرو فرستادیم و خود ما نگه .9آیه سوره حجر، 1

ترجمه: نه از مقابل باطلي به او راه دارد و نه از پشت سر. .42سوره فصلت، آیه 2
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 ؛الت در آیهعبارات یا جم ،تدبر واژگان.1

 تدبر آیات در سوره؛.2

 ؛قرآن تدبر سوره ها در.3

ر نتیجنه داسنت،  مورد قبول همگنانتدبیر درون آیات و سور  توقیفي بودن و در نتیجه وحیاني بودن

قبنول غالنب  در کل قرآن نیز منوردر سوره ها یتدبتوقیفي بودن ؛ تدبر در دو سطح نخست قابل قبول است

 .تجه تدبر در سطح سوم نیز براي غالب اندیشمندان قابل قبول اسمحققان معاصر است، در نتی

یامبر پاز طرف شخص در همه سطوح از چینش واژگان تا چینش سور، به عقیده ما نظم کنوني قرآن 

انند، مودهنو خنود ایشنان چنانکنه ترتینب آینات را مشنخص است )صلي اهلل علیه و آله و سلم( بوده  اکرم

 اند. کرده ترتیب سور را نیز معین

 برخي از دالیل این ادعا عبارتند از:

. بر اسناس اینن کریمنه خداونند متعنالي خنود 1«ِن علين  جمعه و قرآنه» یه شریفه قرآن:آ .1

جمع قرآن را بر عهده گرفته است.

، بنه ویسنندنعقالي عالم رسم بر این است، که وقتني کتنابي را مي بین همهره عقال: در سی .2

ز تولیند و بخنش مهمني ا هننددآن هم، مانند محتواي کتناب، اهمیّنت مي ساختار و ترتیب مطالب

 کرم )صلياعلوم و تکامل آن در طول تاریخ به ترتیب ساختار مربوط است؛ شارع مقدس و پیامبر 

سنماني ب کتاب آاهلل علیه و آله و سلم( که رئیس عقال است باید بیش از سایرین به ساختار و ترتی

با  ه خالف آنمگر اینک ،استترتیب کنوني قرآن ابراین اصل بر توقیفي بودن توجّه داشته باشد، بن

 دلیل و برهان ثابت شود و چنین دلیلي در دست نیست. 

از سوي دیگر با وجود شواهد فراواني که بر اهتمام پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سلم( نسنبت بنه 

ان مدعي شد که ایشان از جمع قرآن کنریم توکند، چگونه ميثبت و حفظ و نگارش قرآن داللت مي

 ؟استغافل بوده 

                                                 
ترجمه: همانا جمع و قرائت قرآن بر ماست. .17 آیهسوره قیامت، 1
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ینده ، فاتحنه الکتناب نام)صلي اهلل علیه و آله و سنلم( فرمایشات پیامبروایات: سوره حمد در ر .3

اني هاي قرآن بر اساس ترتیب موجود به سور طوال، مئین، مثشده است، در برخي از روایات نیز سوره

لنه اینن الق عنوان کتاب و مصحف بنر قنرآن کنریم نینز از جملنه ادو  مفصّالت تقسیم شده است. اط

 مدعاست. 

 رتینب قنرآنیکي از مؤیدات جمع قرآن در زمان رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم(، نوع ت

ني بنودن است که  فراتر از ذوق و سلیقه بشري است، این ترتیب هندایتي وینژه خنود حناکي از وحینا

ها، شد، تعداد آیات، حجنم سنورهاوري ميقرآن براساس سلیقه بشري گرداگر این  جمع قرآن است.

گرفنت و نظنم يمکي و مدني بودن، ترتیب نزول و مانند اینها به عنوان مالکهاي ثابت و قطعي قنرار م

ه شد، در حالي که این نظم در ترتیب کنوني قرآن، به عنوان مالکي ثابنت دیندطبیعي آن شکسته نمي

 شود.نمي

و  هلل علیهقولي و فعلي: اجماع معصومین)علیهم السالم(و تمامي اصحاب پیامبر)صلي ا اجماع .4

نخاسنته،  آله و سلم( بر ترتیب مصحف کنوني قرار گرفته است واحدي به مخالفت بنا اینن ترتینب بنر

 ابه مخصوصناًصنحامیر مؤمنان علي )علینه السنالم( و درصورتي که اگراین ترتیب اجتهادي بود، یقیناً 

 خاستند، در صورتي که چنین چیزي نقل نشده است.مخالفت با آن برميبه ن مسعود و ... اب

آلنه  هلل علیه وجمع قرآن کریم در زمان رسول خدا )صلي ا« البیان»آیت اهلل خویي )ره( نیز در کتاب 

 اند.مودهفي فررا با دالیل اربعه ن مدعیان خالفتو سلم( را با دالیل اربعه اثبات و جمع آن در زمان 

 بر اسناس  ترتینب ننزول دفعني قنرآن بنر جمع قرآن توسط رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم(،

یست و سه بکه در طول  استترتیب نزول تدریجي  دارايقرآن کریم  با این توضیح که  ایشان بوده است.

شده و ترتیب  م( نازله و آله و سلسال و متناسب با نیاز زمان به ترتیب خاصي بر پیامبر اسالم )صلي اهلل علی

ازل اي بنر ایشنان نننزول دفعي دارد که در اواخر عمر شریف ایشان، مجموعه آیات قرآني با ترتینب وینژه

 شده است.
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 شناسه سوره -3-1

کند و به طور ما را با آن آشنا مي ،ها درباره سوره است که پیش از تدبر سورهاي از گزارهمجموعه، شناسه

 مستقیم یا غیر مستقیم در روند تدبر یا ادراک آن مؤثر است.

رود، لکن مسائل مربوط به اي سوره از مراحل تدبر به شمار نمياگرچه بحث از شناخت شناسنامه

 و کلّي ر جامعنزول در تعیین اغراض و موضوعات اصلي سور و دستیابي به تصوّنزول و مخصوصاً فضاي 

سوره  : نامهايگیرد عبارتند ازدرباره سوره، مؤثر است. مواردي که در شناسه سوره مورد بررسي قرار مي

ل زونتنیهاي دانس و وجه تسمیه سوره به آنها؛ تعداد آیات بر اساس مصحف رایج؛ جایگاه سوره در قرآن؛

 سوره؛ فضیلت، خواص و ثواب قرائت سوره از دیدگاه معصومین )علیهم السالم(.

 های سورهنام -3-1-1

 هاي متعددي شناخته شده است. برخي از سوره هاي قرآن با یک نام و بعضي با نام

 امهانه از نبه این گو بعضي از اسامي در ارتباط با محتواي سوره هستند وتوجه به وجه تسمیه سوره

وده و در دهي به تدبر سوره مفید باشد، اما برخي از اسامي با محتواي سوره در ارتباط نبتواند در جهتمي

گونه از اسامي از واژه هاي ویژه کنند. معموال اینترین کد براي شناسایي آن ایفاي نقش ميحد ابتدایي

ه باري سور توان گفت نامگذو... . مي «نحل»، «فیل»، «نمل»، «بقره»سوَر قرآن بر گرفته شده است، مانند 

 ور بودهسسامي این اسامي، به غرض عمومي سازي وآسان سازي انس و ارتباط با قرآن و به یاد بودن ا

 است.

 (سوره مباركه شعرا) یان نامهانه بنمو -3-1-1-1

  و بیان « الشعراء»شعراء: این نام مشهورترین نام سوره است و وجه تسمیه سوره به آن ذکر کلمه

 1گو در اواخر این سوره است.گو و باطلحال شعرا و اشاره به شاعران حق

زدند و برخي دیگر قرآن اي به تبعیت از شعرا از پذیرش قرآن و ایمان به اسالم سر باز ميعده

                                                 
 .1244، ص 2دانشنامه قرآن پژوهي، ج 1
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گریختند. سوره شعراء قرآن کریم را به عنوان آیات کتاب مبین را شعر پنداشته و از ایمان به آن مي

نزیل رب العالمین که به دست پاک روح االمین نازل شده است، معرفي کرده و دخالت شیاطین و ت

در نزول آن را نفي نموده و بر هر پندار باطلي که قرآن را غیر الهي و غیر وحیاني بداند، خط بطالن 

و بدین کشیده است. اواخر این سوره نیز، تبعیت از شعراي غیر مؤمن را ویژگي گمراهان بر شمرده 

 گرداند.اساس شعراي بي ایمان پاک مي شکل حریم قرآن را از تهمتهاي بي

 نمایاند.را مي« شعراء»مطالب فوق اهمیت تسمیه این سوره به 

 مقطعنه  طسم: این سوره دوازدهمین سوره از سور بیست و نه گانه مقطعات است، که با حروف

 شده است. امیدهن« طسم»شود و به همین دلیل به آغاز مي« ط س م»

  جامعه: این سوره داستان چند پیامبر و ملل و اقوام گذشنته را در خنود جمنع کنرده اسنت و بنه

 1نامیده شده است.« جامعه»همین سبب 

، اما نام با محتواي سوره در ارتباط است« جامعه»و « شعرا»شود، نامهاي همانطور که مشاهده مي

 تنها کدي براي شناسایي سوره است.« طسم»

 تعداد آيات -3-1-2

 یات در آعداد معموال در تعداد آیات سور، بین شمارش کوفي، مدني، شامي و بصري اختالفاتي هست. ت

 ارد، چونها اعتبار بیشتري دمصاحف رایج )عثمان طه( بر مبناي شمارش کوفي بوده و از سایر شمارش

 رسد. لسالم( ميمؤمنان علي )علیه ا به امیر« ابوعبد الرحمن سلّمي»و « عاصم بن ابي النجود»توسط 

 ف کنونيدر مصاح« بسم اهلل الرحمن الرحيم» احتساب باید توجه داشت که شمارش مذکور بدون

ل یه مستقآره یک در هر سو «بسم اهلل الرحمن الرحيم»به ثبت رسیده است، در حالي که در دیدگاه شیعه 

 شود.محسوب مي

 (سوره مباركه شعرا)تعداد آيات  یاننمونه ب -3-1-2-1

                                                 
 همان. 1
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ین حجم چن ز نظراسوره مبارکه شعرا، بعد از سوره مبارکه بقره، بیشترین تعداد آیات را دارد، گرچه 

ده ختصاص دااگانه قرآن کریم را به خود نیست و در شمار سور مئین است که تنها نیم جزء از اجزاء سي

 است.

یه دارد؛ آ 226ه و به شمارش دیگران آی 227این سوره به شمارش کوفي، شامي و مدني االول 

 است.  227شمارش آیات این سوره در مصحف رایج، 

ت، اما شود، تعداد آیات این سوره بر اساس شمارشهاي مختلف متفاوت اسهمانطور که مشاهده مي

 همانطور که گفته شد، معتبرترین شمارش، شمارش کوفي است.

 جايگاه سوره در قرآن -3-1-3

مثاني و  هاي طوال، مئین،ه سوره ترتیب سوره در مصحف؛ و جایگاه آن در بین مجموعهمراد از جایگا

 هاي آنها است. مفصّالت و زیر مجموعه

اسب جه تنبا عنایت به توقیفي بودن ترتیب کنوني، جایگاه سوره اهمیت خود را در تبیین و 

هایي که دهد، چون سورهوهماهنگي بین سوره ها و حتي کشف موضوعات و غرض هر سوره نشان مي

هاي قابل توجهي در حیطه موضوعات و اغراض اند، اشتراکات و شباهتدر یک مجموعه گرد آمده

 دارند.

 (شعرا در قرآن )سوره مباركه جايگاه سوره  یاننمونه ب -3-1-3-1

بل از ق و قانه فر، بعد از سور)نه سوره از سوره طه تا سوره قصص( این سوره، در مجموعه سوم سور مئین

 سوره نمل قرار گرفته است.

 دانستنیهای نزول سوره -3-1-4

 ترتیب نزول   -3-1-4-1

شنود و فضنایي کنه ینک سنوره در آن ننازل قبل و بعد هم مشخص مي با دانستن ترتیب نزول سور، سوره
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 گردد و همین مسأله درتشخیص غرض سوره تأثیر گذار است. تر ميگردیده شفاف

 و مکان نزول زمان  -3-1-4-2

ول در مکان ننز ومراد از زمان نزول، سال نزول و مراد از مکان نزول مکي یا مدني بودن سوره است. زمان 

ه  خورد و در روشن شدن فضاي نزول و غرض سورواقع به شرایطي که نزول در آن واقع گردیده پیوند مي

 مؤثر است. 

شنود. در سنوره ادعاهناي مختلفني مطنرح ميتذکر: گاهي در باره زمان، مکان و ترتیب نزول ینک 

هاي صحیح است، گرچنه توجنه بنه ادلنه اینن چنین مواردي، محتواي سوره بهترین معیار تشخیص دیدگاه

 اقوال نیز الزم است.

 فضای نزول سوره -3-1-4-3

اي که در مدت ، رخدادها و شرایط ویژه)وضعیت فکري و رفتاري مردم( اوضاع عمومي، اوصاف مردمي

ول یک سوره وجود داشته است. نز

هاي هاي برخوردار است، چون سورتبیین فضاي نزول سوره در تشخیص غرض سوره از اهمیّت ویژه

اعي ي و اجتمسازي و جامعه سازي نازل شده است و به همین دلیل مهمترین نیازهاي فردقرآن براي انسان

 اي نزول خود دارند.زمان نزول خود را در نظر گرفته و اهدافي متناسب با فض

 توجه به شأن و سبب نزول آیات تاثیر بسزایي در تشخیص فضاي نزول سوره دارد.

 (سوره مباركه شعرا)یهای نزول دانستن نمونه -3-1-4-4

 أ. ترتیب نزول 

در خصوص ترتیب نزول این سوره نظرات مختلفي ارائه شده است. برخي این سنوره را چهنل و هفتمنین 

داننند کنه پنس از سنوره سوره نازله بر رسول خدا )صلي اهلل علیه و آلنه و سنلم( مي 1ن()یا چهل و پنجمی

                                                 
 .233، ص13المیزان، ج 1



 روش تدبر در سوره های قرآن كريم

 

 72 

 2واقعه و پیش از سوره نمل نازل شده است.

دانند که پنس هم بر اساس شواهدي این سوره را، پنجاه و پنجمین سوره نازله مي 3برخي از محققین

 از حجر و پیش از دهر نازل شده است.

دهد که این سوره نزدیک بنه سنوره حجنر ننازل شنده لحدیث نیز احتمال ميصاحب تفسیر احسن ا

 3است، چون از لحاظ آهنگ و مطالب شباهت کاملي به سوره حجر دارد.

ازل شنده ننطبق قول اول این سوره پس از سوره واقعه و طبق قول دوم این سوره پس از سوره حجر 

 است. 

ینابیم کنه سنوره شنعرا يمر و  واقعنه، بنه خنوبي در هاي شعرا، حجبا نگاهي به محتواو فضاي سوره

ره قینق بنا سنوهماهنگي بسیار بیشتري با سوره حجر دارد و حتي در سوره حجر مطالبي آمده که تناسبي د

 ها عبارتند از:شعرا دارد. برخي از این تناسب

 ت.هر دو سوره با حروف مقطعه آغاز شده و آیات آغازین آنها درباره قرآن کریم اس .1

اسنت. سوره حجر، اجمالي از جریان تکذیب و استهزاي انبیناي الهني در سنوره شعر 11یه آ .2

 کند.سوره شعرا و داستانهاي انبیا در این سوره این ادعا را تأیید مي 6توجه به آیه 

قنرار سوره شنعرا همناهنگي محتنوایي بر 201تا 198سوره حجر و آیات  13تا  11بین آیات  .3

بناره دومني در وبه عدم ایمان به رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم(  است، جز آنکه اولي مربوط

 عدم ایمان به قرآن است، که البته مآل هر دو مسئله، یک امر است.

                                                 
 .285، ص14تفسیر آسان، ج 1

 .133سیر تحول قرآن، بازرگان، ص  2

 .324، ص7تفسیر احسن الحدیث، ج 3

 سوره شعرا آیه سوره حجر آیه

و م  يأتيهم من رساول ِال كا نوا باه  11

 يستهزئون

و  198

199 

األعجماين  و لو نزلن ه علي بعض

   ك نوا به مؤمنين* فقرأه عليهم م
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 برخي از داستانها در هر دو سوره آمده است: .4

 

 سوره شعرا سوره حجر داستان

 69آیه  51یه آ ابراهیم )علیه السالم(

 175تا  160آیات  77تا  57آیات  م(قوم لوط )علیه السال

 191تا  176آیات  79و  78آیات  اصحاب ایکه

 

 برخي از آیات و اسلوبها به شکل مشابه در دو سوره به کار رفته است: .5

 

 سوره شعرا سوره حجر شماره

 كثارهم ماؤمنينِن في ذل  آلية و م  كا ن أ (77) ِن في ذل  آلية للمؤمنين 1

 )هشت بار(

 )پنج بار( كذب أصح ب/قوم... المرسلين (80) و لقد كذب أصح ب الحجر المرسلين 2

 و اخفض جن ح  لمن اتًبع  مان الماؤمنين (88) و اخفض جن ح  للمؤمنين 3

(215) 

 معاذبينفال تدع مع اهلل اله  آخر فتكون مان ال الذين يجعلون مع اهلل اله  آخر فسوف يعلمون 4

كااذال  ساالكن ه فااي قلااوب  200 كذال  نسلكه في قلوب المجرمين 12

 المجرمين

به حتاي يارو العاذاب  يؤمنونال  201 ال يؤمنون به و قد خلت سنة األولين 13

 األليم
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(96) (213) 

الااذي يااراك حااين تقااوم*و تقلباا  فااي   (98)سبح بحمد رب  و كن من الس جدين  5

 (219و 218) الس جدين

 ها، افزون بر اشتراک لحن و فضاي دو سوره، مؤید قول دوم، یعنني ننزول ایننمجموع این هماهنگي

 سوره بعد از سوره حجر است.

و اشتمال « و أنذر عشيرت  األقربين» سوره بر آیه شریفه عالمه طباطبایي )ره( با توجه به اشتمال این

اند که این سوره پیش از سوره ، احتمال داده«ف صدع بم  تؤمر و أعرض عن المشركين»سوره حجر بر آیه 

 1حجر نازل شده است.

ال این مطلب در صورتي صحیح است که شروع انذار عشیره پنس از ننزول آینه منذکور باشند، و حن

ن بنر تواند با وحي غیر قرآني هنم آغناز شنده باشند، افنزوطلبي ثابت نیست و انذار عشیره ميآنکه چنین م

 ول است.اینکه انذار عشیره، جریاني مستمر است و امر به آن حتي پس از اعراض از مشرکین هم معق

بنا ننزول  اگر بخواهیم شروع انذار عشیره را بعد از نزول این آیه بدانیم و نزول این آیه را هم همزمان

بنه شنمار آورینم، ولني اینن  2کل سوره بدانیم، باید مانند  حضرت عالمه )ره(، این سوره را از عتنائق سنور

 مطلب قابل قبول نیست و دلیل آن در بحث مربوط به زمان نزول خواهد آمد. إن شاء اهلل.

 ب. زمان و مکان نزول 

ائیه یا سال نهم بعثت و در مکنه ننازل شنده بر اساس جدول قدیمي سور مکي و مدني، این سوره در سنه ط

شوند آغاز مي« ط»است. در این سال، سه سوره  قصص، نمل و شعرا  نازل شده که همگي با حرف مقطعه 

 3و از این جهت این سال به سنه طائیه مشهور شده است.

                                                 
 .250، ص15المیزان، ج 1

 امند.ننخستین سور نازله را عتائق سور مي 2

 .35سیر تحول قرآن، ص  3
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 1اند.سور مکي دانستهعالمه طباطبایي )ره( با توجه به آیه انذار عشیره، این سوره را از اوائل و عتائق 

یي اي محتنوااز میان این دو قول، قول نخست مؤیدات بیشتري دارد، افزون بر اینکه قنول دوم بنا فضن

 سوره ناسازگار است.

کار فضاي محتوایي سوره چنانکه خواهد آمد، مقتضي آن است که اینن سنوره مبارکنه، پنس از آشن

گیري جریانهاي تکذیب کننده رسنالت و ي شکلکردن دعوت و مواجهه با انکار و تکذیب اکثریت و حت

ت یب اکثرینقرآن نازل شده باشد، زیرا هم در طلیعه و هم در متن و خاتمه سوره سخن از اعنراض و تکنذ

ِن فاي »اتي نظینر پنج بار و در پاینان بعضني از کالمهنا و آین «كذبت قوم ... المرسلين»بوده و آیاتي نظیر 

ار ر قنول تکنرهنهشت بنار و در پاینان « ين*و ِن رب  لهو العزيز الرحيمذال  آلية و م  ك ن أكثرهم مؤمن

 خواهد اثرشده است، که همگي از تکذیب جریان اکثریت در جامعه حکایت دارد و این سوره مبارکه مي

 دار را در جامعه خنثي کند.این جریان تکذیب کننده ریشه 

 هلل علینه وابه پینامبر اسنالم )صنلي « ؤمنينلعل  ب خع نفس  أال يكونوا م»صدر این سوره با خطاب 

 دهد.آله و سلم(، از طول مدت و شدت تبلیغ رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( خبر مي

کننده رسالت و طول مدت و شدت تبلیغ دین هیچ یک از این مسائل، یعني تثبیت جریانهاي تکذیب

 اسالم، با دوران آغاز تبلیغ سازگار نیست.

شنود، نینز بنا فضناي اوائنل تبلینغ شرکین که در این سوره بنه چنند بینان مختلنف تکنرار ميتهدید م

 ناسازگار است.

 ت کنه اینندلیل دیگر آنکه در ترتیب نزول گفته شد که این سوره پنجاه و هفتمین سنوره نازلنه اسن

 مطلب خود گواه روشني بر عدم نزول این سوره در سالهاي آغازین دعوت است.

ره تنوایي سنولب فوق، قول اول یعني نزول در سال نهم بعثت، تناسب بیشتري با فضاي محبر پایه مطا

 دارد.

                                                 
 .250، ص15المیزان، ج 1
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  1اند.اند و ادله قابل  قبولي در این باره ارائه نکردهبرخي تعدادي از آیات این سوره را مدني دانسته

 ج. فضاي نزول سوره

دهد که مي به تاریخ صدر اسالم نشانسوره در سال نهم بعثت نازل شده است. نگاهي  اينچنانکه گذشت 

 در ب ابني طالنب ومسلمانان از سال هفتم تا سال دهنم بعثنت در شنع و)صلي اهلل علیه و آله و سلم(  پیامبر 

 ند.دبرمحاصره کامل مشرکین به سر مي

 زار وآ تهدیند و ن وقرآ و)صلي اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر  مشرکین پس از سالها مقابله با اسالم و 

امل به حاصره کماز طریق  به اشکال مختلف به این نتیجه رسیده بودند که اقلیت مسلمان را اذیت مسلمانان

 بدین ترتیب شالوده اسالم را به مخاطره بیندازند. زانو در آورند و

منان اصنل هوسیله آسان براي کوبیدن اقلیتهاي جامعه، همان مبارزه منفني اسنت کنه شنالوده آن را »

دهد، یعني گروهي که هدف و اینده دارنند، از صمصنم دل بنا یکندیگر و اتحاد اکثریت تشکیل مي اتفاق

شوند که همه گونه روابط خود را با اقلیت مخالف قطع کننند، در چننین سوگند و متحد ميپیمان و همهم

ي فشنار گنردد کنه هنر آننهنگاهي زمین با آن پهناوري، براي اقلیت بسان یک زندان تنگ و کوچکي مي

شوند و از نیمه راه نماید. اقلیت مخالف در چنین گیر و دار، گاه تسلیم ميآن، آنان را به نابودي تهدید مي

اي کنه شنالوده مخالفنت آننان را ایمنان بنه هندف گردند، ولي دسنتهبرگشته  و فرمانبردار راه اکثریت مي

 لرزند.دهد، هرگز با این بادها نميتشکیل مي

پرستي سخت ناراحنت بودنند و در فکنر چناره و راه حلني نفوذ و پیشرفت آیین یکتاسران قریش از 

ود، از سلمانا بمبودند، از این جهت خواستند به وسیله محاصره اقتصادي که نتیجه آن بریدن رگهاي حیاتي 

د، نخفنه سناز نفوذ و پخش اسالم بکاهند و پایه گذار و هواداران آیین خداپرسنتي را در مینان اینن حصنار

اد اي به امضاي هیأت عالي قریش نوشنتند و در داخنل کعبنه آوینزان کردنند و سنوگند ینبنابراین عهدنامه

 نمودند که ملت قریش تا دم مرگ طبق مواد زیر رفتار کند:

                                                 
 .198، ص1ر.ک. کتاب التمهید، ج 1
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 شود.همه گونه خرید و فروش با هواداران محمد تحریم مي .1

 گردد.ارتباط و معاشرت با آنان اکیدا ممنوع مي .2

 با مسلمانان ارتباط زناشویي برقرار کند. کسي حق ندارد .3

 حمد طرفداري کرد.مآمدها باید از مخالفان در تمام پیش .4

 علینه و تر به مورد اجرا گذاشته شد. یگانه حامي پینامبر )صنلي اهللمتن این پیمان با شدت هر چه تمام

ذارد و آنهنا گن ر را بر دوشآله و سلم(، ابوطالب، از عموم خویشاوندان دعوتي به عمل آورد و یاري پیامب

اي کنه در مینان کوههناي مکنه قنرار داشنت و بنه شنعب دستور داد که عموم فامیل از محیط مکه بنه دره

بانهاي مختصري بود، منتقنل شنوند و در آنجنا سنکني هاي محقر و سایهابیطالب معروف بود و داراي خانه

 گزینند و از محیط زندگي مشرکان دور باشند.

گیري به حر عجیبني رسنید. نالنه جگنر خنراش سه سال تمام طول کشید، فشار و سختاین محاصره 

کرد. جوانان و مردان با رسید، ولي در دل آنها چندان تأثیر نميدالن مکه ميفرزندان هاشم به گوش سنگ

 1.«کردند... خوردن یک دانه خرما شبانه روز زندگي مي

 ه عبارتند از:بنابراین عناصر اساسي فضاي نزول این سور 

اتحاد اکثریت تکذیب کنندگان رسالت در سرکوب کردن اقلیت ایماني؛ .1

عضل ا چنین مرد بهاي وحي در برخونیاز شدید پیامبر )صلي اهلل علیه وآله وسلم( به راهنمایي .2

خانمان سوزي که حیات اسالم را به خطر انداخته است؛

بر چنین برا ان خاطر براي استقامت درنیاز شدید مؤمنین و مسلمین به تثبیت قلب و اطمین .3

طوفانهاي سهمگیني که ایمان و اسالم آنان را به مخاطره انداخته است؛

ق اي حغرور وسرمستي سران شرک و اطمینان خاطر ایشان به پیروزي در سرکوب کردن ند .4

و اقلیت حق طلب در جامعه؛

نیاز شدید عموم مشرکین به هدایت و عبرت؛ .5

                                                 
 .149تا  147فرازهایي از تاریخ پیامبر اسالم، سبحاني، ص 1
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 ها را پاسخ گفته است.فضایي نازل شده و همه این نیاز سوره شعرا در چنین

 فضیلت، خواص و ثواب قرائت سوره  -3-1-5

ه فضنیلت و بینت )علنیهم السنالم( رواینات فراوانني دربناراز پیامبر اکرم )صلّي اهلل علیه وآله و سلم( و اهل

دهند و انگینزه ه جهت مي. بررسي این احادیث نگرش ما رانسبت به سورها رسیده استثواب قرائت سوره

 کند.و اشتیاقمان را براي آشنایي با معارف آن تقویت مي

 کند.ذکر خواص سوره هم در کشف غرض سوره ما را یاري مي

 مثال: فضیلت، و ثواب قرائت سوره مبارکه شعرا

 فضیلت سوره -3-1-5-1

  :حنق تعنالي منرا »از ابن عباس مرویست که رسول خدا )صلي اهلل علیه و آلنه و سنلم( فرمنود

هفت سوره بلند دادة است، به جاي تورات که عبارتند از: بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعنراف 

 1...«و طه؛ طواسین داده به جاي زبور؛ و 

 )صلي اهلل مراد از طواسین سه سوره مبارکه شعرا، نمل و قصص است که در بیان رسول گرامي اسالم

 هاست.اند و این بیانگر عظمت شأن این سورهدل زبور محسوب شدهعلیه و آله و سلم( معا

 ثواب قرائت سوره -3-1-5-2

  ابو امامه از ابي بن کعب روایت کرد که رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سنلم( فرمنود: هنر

او ة الشعرا برخواند، خداي تعالي به عدد هر کسي که به نوح ایمنان آورد و عندد آنکنه بنه که او سور

کافر شد و به هود و شعیب و صالح و ابراهیم و عیسي و محمد )علنیهم السنالم( منؤمن شندند و کنافر 

 2شدند، او را ده حسنه بنویسد.

  ابو نصیر از ابو عبداهلل )علیه السالم( روایت کرده که هر کنه در شنب جمعنه قرائنت طواسنین

                                                 
 .428، ص6منهج الصادقین، ج 1

 .259، ص 14روض الجنان و روح الجنان، ج 2
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نیا هرگز درویشني بندو نرسند و در آخنرت ثال، کند، از اولیاء اهلل باشد و در جوار و کنف او و در د

چندان نعم جلیله به وي دهند که فوق رضاي او باشد و او را به صد حورالعین تنزویج نمایند و سناکن 

نشین انبیناء مرسنلین و گرداند او را در حوزه جنت عدن که وسط بهشت عنبر سرشت است و او را هم

 1اوصیاء راشدین سازد.

 

 شناسه سوره  -13نمودار شماره 

                                                 
 .428، ص6منهج الصادقین، ج 1

 شناسه سوره

 

، ثواب، فضیلت

 خواص

 

 دانستنیهاي نزول 

 

جایگاه سوره در 

 قرآن

 

 تعداد آیات

 

 نامهاي سوره

 

 فضاي نزول

 

 زمان و مکان نزول

 

 ترتیب نزول
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 شناسه سوره مباركه شعرا  -14نمودار شماره 

 مراحل دستیابی به وحدت سوره -3-2

 مقدمه -3-2-1

ر ، متکني بنبه اتفاق دانشمندان علوم قرآن و مفسرین، تقسیم آیات قرآن کریم به یکصندو چهنارده سنوره

ر یگر، بیانگدر البالي آیات د «بسم اهلل الرحمن الرحيم»ورت که نزول آیه شریفه وحي خداست، بدین ص

 اي جدید بوده است.آغاز نزول سوره

ثواب قرائت 

سوره: حسنات 

 فراوان و بهشت

 

فضیلت سوره: به 

همراه دو سوره 

 دیگر معادل زبور

ترتیب نزول: 

پنجاه و پنجمین 

سوره )پس از 

 حجر(

 

 مکان نزول:

 مکه مکرمه

 

 زمان نزول: 

 سال نهم بعثت

 

ترتیب مصحف: 

بعد از فرقان، قبل 

 از نمل

 

 تعداد آیات:

227 

 

 نامها:

شعرا، طسم،  

 جامعه

 

 شناسه

 سوره  شعرا
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جداسنازي رسنمي و  ، ینک«بسام اهلل الارحمن الارحيم»ها به وسنیله بر همین اساس مرزبندي سوره

اسنت،  سنوره اطنالق شندههدفمند است و به همین جهت است که بر آیات جدا شده از قبنل و بعند واژه 

 چون سوره در لغت به معني دیوار محکم دژ و قلعه است.

ز ل آنهنا اآنچه آیاتي را از آیات قبل و بعد جدا کرده و در یک سوره گرد هم آورده اسنت، انفصنا

اگر  ود، یعنيدیگر آیات و اتحاد آنها با یکدیگر است، در غیر این صورت این تفکیک حکیمانه نخواهد ب

گنر انیسنت و  ک سوره از آیات پیشین و پسین جدا نباشند، دلیلي براي تفکیک آنها از قبنل و بعندآیات ی

ود سنوره وجن همه آیات سوره در پیوند با یکدیگر نباشند، توجیهي براي عدم تفکیک دروني آنها به چند

 ندارد.

 قرار است.شود که میان همه آیات یک سوره اتحاد و پیوندي متین بربا این مقدمه روشن مي

 کند؟حال پرسش این است که چه چیز اتحاد حاکم بر آیات سوره را تامین مي

 توان در سه الیه جستجو کرد:اي را ميدر پاسخ باید گفت، اتحاد حاکم بر آیات هر سوره

 . لفظ و معني1

 . موضوع و پیام2

 . غرض 3

 ریق ي منسجم و به طها در هر سه الیه داراي وحدت هستند، یعني یک معنبرخي از سوره

سجم اولي یک موضوع و یک غرض دارند: مانند سوره مبارکه کوثر که یک معني واحد و من

و  ت سبب پایداري -سالم، صلي اهلل علیه و آله و سلمرسول گرامي ا-)عنایت کوثر از جانب ما به تو 

لداري ض )دک غراست و نام و یاد دشمنان تو  از بین رفتني است( یک موضوع )اعطاي کوثر( و ی

 رسول و مؤمنان نسبت به حفظ اسالم( دارد:
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 ای كه معنی، موضوع و غرض واحد داردنمودار سوره  -15نمودار شماره 

 ده و ها معاني متعددي دارند که موضوع محوري واحدي آنها را گرد هم آوربرخي از سوره

ه نام بتوسل مانند سوره مبارکه حمد که چند معني منسجم ) به طریق اولي غرض واحد هم دارند،

ها ه همه آنارد کخداي متعالي، حمد و ثناي الهي، عبادت و استعانت خالصانه، دعا و طلب هدایت( د

باط با ه ارتداراي یک موضوع محوري )ارتباط با خدا( و یک غرض )ایجاد بینش و انگیزش نسبت ب

 خدا( هستند.

 غرض واحد

 موضوع واحد

 معني واحد
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 ای كه معانی متعدد و موضوع و غرض واحد داردنمودار سوره  -16نمودار شماره 

 آورده  ها معاني متعددي دارند که موضوعات محوري متعددي آنها را گرد همبرخي از سوره

شود، مانند سوره مبارکه شعرا که مثال ها در غرض آنها جستجو مياست، وحدت حاکم بر این سوره

  را مطالعه خواهید فرمود.آن 

 
 ای كه معانی متعدد ،موضوعات متعدد و غرض واحد داردنمودار سوره   -17نمودار شماره 

 غرض واحد

 موضوع واحد

 غرض واحد

موضوعات 

 عددمت

 معاني متعدد

 معاني متعدد
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 بنابراین:

 ات آن اي که همه آیسوره یا باید آیاتي با معاني منسجم و به هم پیوسته داشته باشد، به گونه

هاي ورهدر س ر، مطلبي واحد را در یک سیاق بیان کنند، مانند آنچهدر ارتباطي روشن با یکدیگ

هایي در اصطالح، تک کالمي شود. به چنین سورهکوچکي مثل ناس، فلق، توحید و ... مشاهده مي

 شود؛گفته مي

 ي و محور و یا اگر سوره داراي چند مطلب در سیاقهاي متفاوت است، همه آنها  موضوعي

شود. به يهایي مثل شمس، لیل، ضخي و ... دیده مشند، مانند آنچه در سورهپیامي واحد داشته با

 ه مي شود؛هایي در اصطالح، تک قولي گفتچنین سوره

 رضي و یا اگر موضوعات متعدد و پیامهاي گوناگوني در سوره هست، این موضوعات غ

.. حشر و . مثل حدید و هایيواحد داشته باشند که مقتضي بیان همه آنها است، مانند آنچه در سوره

 شود؛ک فصلي گفته ميتهایي در اصطالح، شود. به چنین سورهدیده مي

 تواند آنها را گرد هم آورد، هم متعدد باشد، چیزي جز غرض جامع نميو اگر اغراض سوره

هایي در اصطالح، چند فصلي گفته هاي بقره، آل عمران، نساء و ... . به چنین سورهمانند سوره

 ود.شمي

گري اي فرض ندارد، چون در صورت پذیرش تعدد آن، عاما دیاما تعدد غرض جامع در هیچ سوره

 ن مقدمهر همیبراي برقراري ارتباط میان اجزاي سوره نخواهد بود و این خالف مطلبي است که در صد

 اثبات شد.

 گفته:بر اساس مطلب پیش

  اولین عامل اتحاد 

 سجم؛هاي تک کالمي، معني مندر سوره

  موضوع محوري؛ هاي تک قولي، در سوره

 هاي تک فصلي غرض واحد؛ در سوره
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 هاي چند فصلي، غرض جامع؛در سوره

 است. 

 م اگر سوره داراي یک مطلب واحد منسجم باشد، به طریق اولي موضوع و غرض آن ه

 واحد است؛ 

 ه طریق م به، باز و اگر داراي چند مطلب در سیاقهاي متعدد، با محوریت موضوع واحد باشد

 اولي غرضي واحد دارد؛ 

  و اگر داراي چند موضوع محوري باشد، باز هم غرضي واحد خواهد داشت؛ 

 د ها خواه›تر جامع آو اگر اغراض آن متعدد بود، بدون شک غرضي واحد در سطحي کلي

 بود.

رض آنچه در همه صور باال واحد است، غرض است، با این تفاوت که در سه صورت نخست غ

 واحد جزئي است و در صورت آخر غرض واحد کلي و جامع است.

هایي که غرض واحد هایي که غرض واحد جزئي دارند، به منزله یک طرح هستند و سورهسوره

 ت.اي هستند که از چند طرح به هم پیوسته تشکیل شده اسکلي و جامع دارند، به منزله پروژه

کم بر اي حتما داراي غرضي واحد است که اتحاد حارهت اکنون به این نتیجه رسیدیم که هر سو

 کند.آیات سوره را تامین مي

 هاي سوره به منظور کشف غرض واحد است. تصویر این کار درتدبر کشف ارتباط میان گسست

 ها به این شرح است:بزرگترین سوره

 عنایي با م اولین گسست مشهود بین آیات سوره است. با کشف ارتباط میان آیات، آیاتي کع

شوند )کالم(، درست در همین موقعیت گسست دیگري اند مشخص ميمنسجم به یکدیگر پیوسته

 خودنمایي خواهد کرد، یعني گسست میان معناي منسجم در سیاقهاي واحد )کالمها(

  با کشف ارتباط میان معاني این سیاقها )کالمها(، معاني که حول ییک موضوع محوري گرد

گردد، یعني گسست شوند )قول(، همین جا است که گسست دیگري آشکار ميياند مشخص مآمده
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 میان موضوعات محوري سیاقها )اقوال(.

  رض غبا کشف ارتباط میان موضوعات محوري سیاقها )اقوال(، موضوعاتي که بر اساس

د، شوشوند )فصل(، در این هنگام گسست دیگري نمایان مياند مشخص ميواحد با هم پیوند خورده

 یعني گسست میان اغراض موضوعات محوري )فصلها(.

 ره با کشف ارتباط میان اغراض موضوعات محوري )فصلها(، غرض واحد و جامع کل سو

شود و وجه ارتباط میان طعات به ظاهر از هم گسسته سوره در همه سطوح روشن مشخص مي

 گردد.مي

*** 

 حدت سوره را بدین صورت بر شمرد:یابي به وتوان مراحل دستپس از ذکر این مقدمه مي

 شناسایي کالمها و تشخیص معاني منسجم )ثمره کشف ارتباط میان آیات( .1

 شناسایي اقوال و تشخیص موضوعات محوري )ثمره کشف ارتباط میان کالمها( .2

 تشخیص غرض واحد .3

ام اي انجنهایي که به منزله طنرح هسنتند( بنه صنورت ینک مرحلنهاین مرحله در برخي موارد )سوره

 شود:مي

 )تشخیص غرض واحد سوره )ثمره کشف ارتباط میان اقوال 

 شود:اي انجام ميهایي که به منزله پروژه هستند( به صورت دو مرحلهو در برخي موارد )سوره

 )شناسایي فصلها و تشخیص اغراض جزئي )ثمره کشف ارتباط میان اقوال 

 صلها(تشخیص غرض واحد جامع سوره )ثمره کشف ارتباط میان ف 

 مطالعه كلی سوره پیش از آغاز تدبر -3-2-2

پردازیم و همنین کنار سنوره را در هاي سوره ميدر تدبر، از جزء به کل به کشف وجه ارتباط در گسست

 . فصلها3. اقوال 2. کالمها 1کند: بندي ميسه سطح دسته
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 هیم.بهتر آن است که پیش از آغاز این عمل، کلیت سوره را مورد مطالعه قرار د

کنند و اینن امکنان را بنه متندبر تر ميها آمنادهاین کار ذهن ما را براي کشف ارتبناط بنین گسسنت 

کنرده و  دهد که به هنگام عنوان زني کالمها، اقوال یا فصلها در حین تدبر، عنوانهایي هماهنگ انتخابمي

 تر کشف کند. نظم سوره را آسان

رفنت، نیازها منورد تاکیند قنرار گکرر متدبرانه که در پیشبراي مطالعه کلي سوره، افزون بر قرائت م

ها و وجوه ارتبناط بینان بنديتوان از برخي تفاسیر نیز استفاده کرد. این کار افزون بر اینکه مزایاي دستهمي

ها و کشف وجوه ارتباط آنهنا را بنراي دهد، شناسایي دستهشده  توسط دیگران را در اختیار متدبر قرار مي

 کند. تر ميناو آسا

 شود.بر این اساس مطالعه تفاسیر کاشف، المیزان و نمونه پیشنهاد مي

وال و تفسیر کاشف راهنماي مناسبي براي شناسنایي فصنلها و تفسنیر المینزان رهگشناي شنناخت اقن 

ا  یي کالمهنارتباط میان آنها و همچنین شناخت موضوعات و غرض و سوره و تفسیر نمونه راهنماي شناسنا

هاي این تفاسیر دقیقا مطابق با تعریف فصل و قول و کالم در بنديالبته این بدین معنا نیست که دسته است،

 این کتاب باشد، بلکه مراد تطابق تقریبي است.

شنکل  گفتنه، سناختار سنوره را بنهمطالعه مکرر و متدبرانه سوره و مطالعه این تفاسیر با رویکرد پیش

 کند.مي وده و بدین ترتیب او را براي تدبر سوره آمادهاجمالي در ذهن متدبر ترسیم نم

 ويژگیهای عنوان -3-2-3

 شود. هاي آیات شناسایي ميسوره، دسته یابي به وحدتدر هر مرحله از دست

مرحلنه  در مرحله نخست، کالمها با معاني منسجم؛ در مرحله دوم اقوال بنا موضنوعات محنوري؛ در

 سوم، فصلها با غرض واحد.

گذاري کنیم تنا رهگشناي ورود بنه مرحلنه هاي شناسایي شده را عنواناست در هر مرحله دسته الزم

 کنیم.گذاري ميبعد باشد، چنانکه در پایان نیز سوره را عنوان
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سنوره  اي برخوردار است، زیرا تاثیر بسزایي در روند تندبرانتخاب عنوان در هر مقطع از اهمیت ویژه

 دارد.

ها خواهند بنود )یعنني در مرحلنه اول بنر اسناس معناني مرحله متناسب بنا دسنتهگذاري در هر عنوان

واحند  منسجم کالمها، در مرحله دوم بر اساس موضوعات محوري اقوال، در مرحله سوم بر اساس غنرض

ي ذینل ویژگیهنا فصلها و در نهایت بر اساس غرض واحد سوره(، اما عنوان در همه این مراحل باید باید از

 باشد:برخوردار 

 ننوان بایندععنوان حاکي: عناوین یا مشیر به معنون خود هستند و ینا حناکي از آن. در تندبر،  .1

 حاکي از معنون خود باشد و صرف اشاره به معنون کافي نیست.

سنیاق آن  عنوان متناسب با سیاق: توجه داشته باشیم که براي هر عبنارت عننواني متناسنب بنا .2

 اق انتخنابکي از معنون خود هستند، ولي چون بدون توجه بنه سنیانتخاب کنیم. برخي از عناوین، حا

 کنند.ميناند، در کشف نظم سوره کمک شایاني شده

اگر بخواهیم کالمهاي یک قول و اقوال ینک فصنل و فصنلهاي ینک سنوره را عننوان گنذاري 

 در این عناوین را مد نظر قرار دهیم. جهتي و هماهنگيکنیم، باید هم

 .هاي قرآني استفاده کنیمر است در عنوان گذاري ، تا حد امکان از واژهعنوان قرآني: بهت .3

 

 . ويژگیهای عنوان18نمودار شماره 

 شناسايی كالمها و تشخیص معانی منسجم -3-2-4

د کنننمي واحد بیان يمطلب واحدي  را در سیاق کالم، مجموعه ایاتي است که معني منسجمي دارند و

 اند.و معموال از نظر ادبي نیز به هم پیوسته بودهو از نظر محتوایي متمم یکدیگر 

 ویژگیهاي عنوان

 عنوان قرآني عنوان متناسب با سیاق عنوان حاکي
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یابي بنه مرز بین آیات، نخستین گسست مشهود در سوره است و به همین جهت اولنین مرحلنه دسنت

 انجامد.وحدت سوره، شناسایي وجه ارتباط بین آیات است که به کشف معاني منسجم در کالمها مي

در  از آینات ز تبیین نحوه بررسي ارتباط میان آیات، بهتر است توجه داشته باشیم کنه بسنیاريپیش ا

ي آن بندي هستند و در این موارد معني خود آیه، عامل ارتباط میان اجنزاي درونندرون خود داراي تقسیم

 است.

بر اجنزا همنان تندها هستند و بررسي ارتباط میان این واژگان، عبارات یا جمالت، اجزاي دروني آیه

 درون آیات است.

د . اتحنا1کنند: این نوشتار به دو جهت نحوه بررسي ارتباط مینان اجنزاي درونني آینات را بینان نمي

جزاء، ثمنرات ا. بررسي وجه ارتباط میان این 2حاکم بر اجزاي دروني آیات، در بیشتر موارد روشن است. 

 آیات( دارد.دقیق و تفسیري )تفسیر به معني رایج: تشریح معني 

  1ساز و کار تدبر درون آیات به طور اجمالي در همین کتاب گذشت.

 پردازیم:ما در این مبحث به بیان چگونگي ارتباط میان آیات مي

 دهد:کشف تدبیر و نظم و چینش آیات نشان مي

 ها همنه آینات بنا یکندیگر در ارتبناط بنوده و معنني منسنجم واحندي را بینان در برخي سوره

 ، مانند سوره مبارکه توحید و ...کنندمي

اند و بررسي ارتباط آیات آنها، اتحاد حاکم بر سنوره هایي از یک کالم تشکیل شدهچنین سوره

 کند. را نمایان مي

 رسد.ضوع و غرض واحد آنها به پایان ميها با کشف موتدبر این سوره

یابي بنه م دسنتقواعد کشف موضنوع، در مرحلنه دوم و قواعند کشنف غنرض در مرحلنه سنو

 شود.وحدت سوره بیان مي

 هاي زنجیر به یکدیگر متصل نیستند، بندین معنني ها همه آیات به صورت دانهدر برخي سوره

                                                 
 . 62همین کتاب، اقسام تدبر، ص 1
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ت
يا
آ

 

 دوم كالم اول كالم

اي، لزوما به آیه پیشین و پسین منرتبط نیسنت و آینات سنوره بنه  کالمهناي که لفظ یا محتواي هر آیه

 مستقلي تفکیک شده است.

 شود: دامه مطرح ميچگونگي شناسایي کالمها، در ا

 چگونگی شناسايی كالمها -3-2-4-1

سیده پایان نر صورت پي در پي با یکدیگر در ارتباط باشد، هنوز یک کالم به آیات بهمادامي که محتواي 

 است. 

 اند.لقبل متص برخي از آیات درون یک کالم، متمم آیه قبل از خود بوده و با پیوندهاي ادبي به آیه

ینک  هم آیه قبل به خودي خود داراي همه اجزاي ینک جملنه هسنت، امنا در بیناندر برخي موارد 

دهاي هاي بعند بنا پیوننمطلب به هم پیوسته )کالم( به آیات بعد از خود نیازمند است، به همین جهنت آینه

 اند. ادبي به آن متصل شده

 شکل بعد نحوه تفکیک کالمها را به تصویر کشیده است:

    

 

 

 

 . ارتباط و انفصال عبارات19نمودار شماره 

الم/ ذل  الكت ب ال ري  فيه هدي للمتقين/ الذين يؤمنون ب  الغيا  و يقيماون الصاالة و  کالم اول:

مم  رزقن هم ينفقون/ و الذين يؤمنون بم  أنزل ِلي  و م  أنزل من قبل  و ب  األخرة هم يوقناون/ أولئا  

ِن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم دوم: کالم علي هدي من ربهم و أولئ  هم المفلحون *
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 1ال يؤمنون/ ختم اهلل علي قلوبهم و علي و سمعهم و علي و أبص رهم غش وة و لهم عذاب عظيم

 معني هر آیه نسبت به ماقبل داراي یکي از این حاالت است:

 به تنهایي و بدون فاصله با آیه قبل در ارتباط است. .1

 

 

 . ارتباط بدون فاصله آيه دوم با آيه قبل از خود20نمودار شماره 

ذل  الكت ب ال ري  فيه هدي للمتقين * الذين يؤمنون ب  الغي  و يقيماون الصاالة و مما  رزقنا هم 

 2ينفقون

ارتبناط  در آیه اول است و مسنتقیما بنا آن در« المتقین»همانطور که مشخص است آیه دوم توصیف 

 است.

 ست.اهاي پیشین در ارتباط ا آیهبه تنهایي و با فاصله ب .2

 

 

 

 

 . ارتباط با فاصله آيه سوم با آيه اول21نمودار شماره 

ذل  الكت ب ال ري  فيه هدي للمتقين * الذين يؤمنون ب  الغي  و يقيماون الصاالة و مما  رزقنا هم 

 3ينفقون * و الذين يؤمنون بم  أنزل ِلي  و م  أنزل من قبل  و ب  األخرة هم يوقنون

در آیه اول است و با آن در « المتقین»مانطور که مشخص است آیه سوم نیز مانند آیه دوم توصیف ه

                                                 
 .7تا  1سوره بقره، آیه  1

 .3و  2سوره بقرة، آیه  2

 .4تا  2سوره بقره ، آیه  3

 آیه اول

 آیه دوم

 آیه سوم

 آیه دوم آیه اول
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 ارتباط است، در حالي که آیه دوم بین آنها فاصله شده است.

 هاي بعد از خود با آیه یا آیات پیش از خود در ارتباط است.به انضمام آیه یا آیه .3

 

 

 

 م آيه سوم مرتبط با آيه . آيه دوم به انضما22نمودار شماره 

امنوا ب  اهلل و رسوله و أنفقوا مم  جعلكم مستخلفين فيه ف  الذين امنوا منكم و أنفقوا لهم أجر   اول

كبير * و م  لكم ال تؤمنون ب  اهلل و الرسول يدعوكم اتؤمنوا بربكم و قد أخذ ميث قكم ِن كنتم مؤمنين * 

 1كم من الظلم ت ِلي النور و ِن اهلل بكم لرئوف رحيمهو الذي ينزل علي عبده آي ت بين ت ليخرج

 ط هستند.در آیه اول مرتب« امنوا»همانطور که مشخص است آیه دوم و سوم به انضمام یکدیگر با 

 هیچ ارتباطي با آیات پیش از خود ندارد. .4

 

 

 

 . عدم ارتباط آيه سوم با آيه دوم23نمودار شماره 

 2دون * و لقد خلقن  اإلنس ن من ساللة من طينالذين يرثون الفردوس هم فيه  خ ل

 همانطور که مشخص است آیه دوم هیچ ارتباطي با آیه نخست ندارد.

ر د بنه شنمااز میان چهار صورت باال، آیاتي که دو صورت اخیر را دارا هستند، سر آغاز کنالم جدین

 آیند.مي

                                                 
 .9تا  7سوره حدید، آیه  1

 .12و  11سوره مؤمنون، آیه  2

آيه 

 اول

آيه  آيه دوم

 سوم

 آيه

 چهارم

 آیه سوم آیه دوم آیه اول



 روش تدبر در سوره ها

 

 

93 

ات عترضنه در بنین آینآیاتي به صورت میا  : باید توجه داشته باشیم که در برخي از موارد آیه1نکته 

ود گیرد و با آنکه ارتباط معنوي و ینا حتني موضنوعي بنا  قبنل و بعند از خنیک کالم یا یک قول قرار مي

 ندارد، سرآغاز یک کالم یا یک قول هم نیست. 

 

 

 

 . آيه معترضه24نمودار شماره 

لنَّ سِ وَ بَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَ نِ  فَمَن شهِدَ مِانكُمُ الشاهْرَ شهْرُ رَمَض نَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّ

دُ بِكامُ الْعُسارَ وَ فَلْيَصمْهُ  وَ مَن ك نَ مَرِيض ً أَوْ عَلى سفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّ مٍ أُخَرَ  يُرِيدُ اللَّهُ بِكامُ الْيُسارَ وَ ال يُرِيا

وَ ِِذَا سأَلَ  عِبَا دِى عَناى فَاإِنى قَرِيا ٌ  *  مْ وَ لَعَلَّكمْ تَشكُرُونَتُكبرُوا اللَّهَ عَلى مَ  هَدَاتُلِتُكمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِ

لى أُحِلَّ لَكمْ لَيْلَةَ الصيَ مِ الرَّفَث ِِ*  أُجِي  دَعْوَةَ الدَّاع ِِذَا دَعَ نِ  فَلْيَستَجِيبُوا لى وَ لْيُؤْمِنُوا بى لَعَلَّهُمْ يَرْشدُونَ

 1 ...نِس ئكُمْ  هُنَّ لِبَ سٌ لَّكُمْ وَ أَنتُمْ لِبَ سٌ لَّهُنَّ  

در  همانطور که مشخص است آیه دوم بدون ارتبناط محتنوایي ینا موضنوعي بنا قبنل و بعند از خنود

 البالي آیات مربوط به روزه قرار گرفته است.

 ر البناليلم حکنیم زمناني دبه طور کلي آیه یا آیات معترضه، در ارتباط با غرض هستند، جون منتک

شنکند کنه گوید و نظم کنالم خنود را ميیک مطلب یا یک موضوع از مطلب یا موضوع دیگر سخن مي

 ذکر مطلب یا موضوع معترضه او را در رسیدن به غرض خاصي که دارد یاري کند.

 ون انسنجامباشیم که برخي از آیات به تنهایي در حد یک کالم هسنتند، زینرا بند: توجه داشته2نکته 

 کنند.ود یک مطلب کامل را بیان ميخهاي قبل و بعد از معنوي با آیه

 

                                                 
 .187تا  185سوره بقره، آیه  1

 آیه سوم آیه دوم: معترضه آیه نخست
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 ای كه به تنهايی در حد يك كالم است. آيه25نمودار شماره 

وَ األَرْضِ  يحْىِ وَ يُمِيات   لَهُ مُلْ  السمَوَتِ*  سبَّحَ للَّهِ مَ  فى السمَوَتِ وَ األَرْضِ  وَ هُوَ الْعَزِيزُ الحََْكِيمُ

هُوَ الَّاذِى خَلَاقَ *  ءٍ عَلِيمٌشىْ  هُوَ األَوَّلُ وَ االَخِرُ وَ الظهِرُ وَ الْبَ طِنُ  وَ هُوَ بِكلّ*  ءٍ قَدِيرٌشىْ  وَ هُوَ عَلى كلّ

يَلِجُ فى األَرْضِ وَ مَ  يخْرُجُ مِنهَ  وَ مَ  يَنزِلُ السمَوَتِ وَ األَرْض فى سِتَّةِ أَيَّ مٍ ثمَّ استَوَى عَلى الْعَرْشِ  يَعْلَمُ مَ  

لَّهُ مُلْ  السمَوَتِ وَ األَرْضِ  *  مِنَ السمَ ءِ وَ مَ  يَعْرُجُ فِيهَ   وَ هُوَ مَعَكمْ أَيْنَ مَ  كُنتُمْ  وَ اللَّهُ بِمَ  تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

 1لنه ر و يولج النه ر في الليل و هو عليم بذات الصدور* يولج الليل في ا وَ ِِلى اللَّهِ تُرْجَعُ األُمُورُ

ا بنون ارتبناط به آیه اول متصل است. آیه سوم بد« و له»آیه دوم به خاطر نوع شروع خاصي که دارد: 

 اند.رتباطآیه قبل و بعد به تنهایي در حد یک کالم است و آیات چهارم تا ششم نیز با یکدیگر در ا

 های شناسايی كالمهابرخی از نشانه -3-2-4-2

ال اط و انفصنتغییر سیاق و قطع ارتباط مستقیم محتوایي آیه از آیه پیشین، راهکار کشف ارتب .1

 آیات از یکدیگر و شناسایي کالمهاست.

 کند.توان گفت که استفاده از ترجمه تاحد زیادي شناسایي کالمها را آسان ميبر این اساس مي

ینن اند، بنابراین قطنع ابه صورت پي در پي با هم مرتبط معموال آیات یک کالم، از نظر ادبي .2

 تواند نشانه آغاز کالم جدید باشد.ارتباط مي

 توجه به اقسام کالمها: .3

 شود. مانند کالم نخست در سوره مبارکه شمس:قسم و جواب آن، یک کالم محسوب مي 

                                                 
 .6تا  1سوره حدید، آیه  1

كالم 

 نخست

 كالم دوم سومكالم 

 آيات
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 ها:قسم

 (1 )هوَ الشمْسِ وَ ضحَ 

 (2 )هوَ الْقَمَرِ ِِذَا تَلَ 

 (3 )هلنهَ رِ ِِذَا جَلَّ وَ ا

 (4 )هوَ الَّيْلِ ِِذَا يَغْش 

 (5 )هوَ السمَ ءِ وَ مَ  بَنَ 

 (6 )هوَ األَرْضِ وَ مَ  طحَ 

 (7 )هوَ نَفْسٍ وَ مَ  سوَّا

 (8 )هفَأَلهََْمَهَ  فجُورَهَ  وَ تَقْوَا

 جواب قسمها:

 (9 )هقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ 

 (10و قد خ ب من دس ه )

 مبارکه عصر، عادیات، تین و... نیز وضعیت مشابهي دارند. هايسوره

 آید. مانند کالم نخست در سوره مبارکه تکویر:شرط و جزاء یک کالم به شمار مي 

 شرطها:

 (1ِِذَا الشمْس كُوِّرَت)

 (2وَ ِِذَا النُّجُومُ انكَدَرَت)

 (3وَ ِِذَا الجَِْبَ لُ سيرَت)

 (4وَ ِِذَا الْعِش رُ عُطلَت)

 (5ا الْوُحُوش حُشِرَت)وَ ِِذَ
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 (6وَ ِِذَا الْبِحَ رُ سجِّرَت)

 (7وَ ِِذَا النُّفُوس زُوِّجَت)

 (9بِأَى ذَن ٍ قُتِلَت) (8وَ ِِذَا الْمَوْءُدَةُ سئلَت)

 (10وَ ِِذَا الصحُف نُشِرَت)

 (11وَ ِِذَا السمَ ءُ كُشِطت)

 (12وَ ِِذَا الجََْحِيمُ سعِّرَت)

 (13فَت)وَ ِِذَا الجََْنَّةُ أُزْلِ

 جواب شرطها:

 (14عَلِمَت نَفْسٌ مَّ  أَحْضرَت)

 هاي مبارکه نصر، زلزال، انشقاق، انفطار و ... نیز وضعیت مشابهي دارند.سوره

 به کنار رفتنه  «يسئلون »شود، مانند مواردي که عبارت مي سؤال و جواب یک کالم شمرده

 ه:سوره ط 107تا  105آمده است، مثل آیه « قل»و پس از آن 

 سؤال: 

 وَ يَسئَلُونَ  عَنِ الجَِْبَ لِ

 جواب سؤال:

 (107فِيهَ  عِوَج ً وَ ال أَمْت ً) ال تَرَى (106فَيَذَرُهَ  قَ ع ً صفْصف ً) (105فَقُلْ يَنسِفُهَ  رَبى نَسف ً)

 ل سوره مبارکنه آ 195تا  191آید، مانند آیات دعا و استجابت آن با هم یک کالم به شمار مي

 عمران:

 :  دعا

 (191رَبَّنَ  مَ  خَلَقْت هَذَا بَطِالً سبْحَنَ  فَقِنَ  عَذَاب النَّ رِ)

 (192رَبَّنَ  ِِنَّ  مَن تُدْخِلِ النَّ رَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ  وَ مَ  لِلظلِمِينَ مِنْ أَنص رٍ)
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نَ  وَ كفِّرْ عَنَّ  سيِّئَ تِنَ  بَّنَ  فَ غْفِرْ لَنَ  ذُنُوبَرَ  فَئَ مَنَّ  رَبِّكُمْرَّبَّنَ  ِِنَّنَ  سمِعْنَ  مُنَ دِي ً يُنَ دِى لِاليمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِ

 (193وَ تَوَفَّنَ  مَعَ األَبْرَارِ)

 (194ف المَِْيعَ دَ)نَّ  ال تخْلِِِ قِيَمَةِ رَبَّنَ  وَ ءَاتِنَ  مَ  وَعَدتَّنَ  عَلى رُسلِ  وَ ال تخْزِنَ  يَوْمَ الْ

 استجابت دعا:

 (195)... مِّن بَعْضٍ   نثى  بَعْضكُمأُرٍ أَوْ  ب لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنى ال أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَفَ ستَجَ

 قال  يقولون ...»یا  ...«ل قق لوا ... »رود، مانند شبهه و جواب آن با هم یک کالم به شمار مي

 مثل آیات هشتاد تا هشتاد و دو سوره مبارکه بقره: ...«

 هه:شب

 وَ قَ لُوا لَن تَمَسنَ  النَّ رُ ِِال أَيَّ م ً مَّعْدُودَةً  

 جواب شبهه: 

ن بَلاى مَا (80 مَ  ال تَعْلَمُونَ)نَ عَلى اللَّهِتَقُولُو قُلْ أَ تخَذْتمْ عِندَ اللَّهِ عَهْداً فَلَن يخْلِف اللَّهُ عَهْدَهُ  أَمْ

ذِينَ ءَامَنُاوا وَ عَمِلُاوا وَ الَّا( 81ونَ)  خَلِدُلَئ  أَصحَ  النَّ رِ  هُمْ فِيهَكَس  سيِّئَةً وَ أَحَطت بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُو

 (82الصلِحَتِ أُولَئ  أَصحَ  الْجَنَّةِ  هُمْ فِيهَ  خَلِدُونَ)

 هاي متوسط و بنزرگ، معمنوال ینک کنالم اسنت، داستان کوچک یا یک صحنه در داستان

 ار در سوره مبارکه کهف:مانند ترسیم صحنه خوابیدن اصحاب کهف در غ

مْ ذَات الشمَ لِ وَ هُمْ فى بَت تَّقْرِضهُذَا غَرَوَ تَرَى الشمْس ِِذَا طلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَات الْيَمِينِ وَ ِِ

وَ ( 17شِاداً)دَ لَاهُ وَلِيًّا  مُّرْلَن تجِامَن يُضلِلْ فَ تَدِ  وَفَجْوَةٍ مِّنْهُ  ذَلِ  مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ  مَن يهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ

دِ  لَاوِ بَسِاطٌ ذِرَاعَيْاهِ بِ لْوَصِاي   وَ كلْبُهُمت الشمَ لِتحْسبهُمْ أَيْقَ ظ ً وَ هُمْ رُقُودٌ  وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَات الْيَمِينِ وَ ذَا

 (18اطلَعْت عَلَيهِمْ لَوَلَّيْت مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمُلِئْت مِنهُمْ رُعْب ً)

 سنوره  20تنا  17ل کوچک یک کالم است، مانند مثل مندعیان دروغنین ایمنان در آینات مث

 مبارکه بقره:
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 ال رِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فاى ظلُمَاتٍاللَّهُ بِنُو لَهُ ذَهَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى استَوْقَدَ نَ راً فَلَمَّ  أَض ءَت مَ  حَوْ. 1

 (18مْ ال يَرْجِعُونَ)صمُّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُ (17يُبْصِرُونَ)

نهِم مِّنَ الصوَعِقِ حَاذَرَ هُمْ فى ءَاذَانَ أَصبِعَأَوْ كَصيِّ ٍ مِّنَ السمَ ءِ فِيهِ ظلُمَتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يجْعَلُو. 2

ظلَامَ ياهِ وَ ِِذَا أَوْا فِمْ  كلَّمَ  أَض ءَ لَهُم مَّشايَك دُ الْبرْقُ يخْطف أَبْصرَهُ (19الْمَوْتِ  وَ اللَّهُ محِيط بِ لْكَفِرِينَ)

 (20ءٍ قَدِيرٌ)َِ شىْهَ عَلى كلّنَّ اللَّعَلَيهِمْ قَ مُوا  وَ لَوْ ش ءَ اللَّهُ لَذَهَ  بِسمْعِهِمْ وَ أَبْصرِهِمْ  ِِ

قنوال هنم اتوجه به تکرارها: توجه به تکرارها، مختص شناسایي کالمها نیست و در شناسنایي  .4

تقطینع « ینا أیهنا»اي به وسیله سوره خصوص تعیین کنده است، مثال اگررود و محتوا در اینت بکار مي

 شده بود، باید ببینیم که مقاطع آن داراي خصوصیت کالم هستند یا قول.

 تکرارها اقسامي دارد که برخي از آنها بدین شرح است:

  ها، سنوره رخني ازدر ب...«: ینا أیهنا، إذ، إذا، أن، إن و »الفاظ تکرار شده در آغاز آیات، مثنل

شوند، توجه به این هماهنگي نقنش ارزشنمندي در شناسنایي تعدادي از آیات به نحو یکسان آغاز مي

و « نبنيینا أیهنا ال»ت داردة مثال در سوره احزاب در ابتداي برخي از آیات عبنار )کالم یا قول(ها دسته

ینا »ر، عبنارت غاز برخي دیگنو در آ «ي  أيه  الذين آمنوا»در ابتداي برخي از آیات دیگر آن، عبارت 

 ها در این سوره، نقش راهگشایي دارد.تکرار شده است و همین امر در شناسایي دسته« نساء النبي

 سنوره  61تا  49اي از تقطیع آیات بوسیله آغازهاي خاص، عبارت است از تقطیع آیات نمونه

لهني اانگر یکني از نعمنات کالم بین اند و هراز هم جدا شده« إذ»مبارکه بقره که کالمها در آن بوسیله 

 براي بني اسرائیل است:

 (49)... وَ ِِذْ نجَّيْنَكم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ . 1

 (50)... وَ ِِذْ فَرَقْنَ  بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكمْ . 2

 (52)... وَ ِِذْ وَعَدْنَ  مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . 3

 (53)... كِتَ  وَ الْفُرْقَ نَ وَ ِِذْ ءَاتَيْنَ  مُوسى الْ. 4
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 (54)... وَ ِِذْ قَ لَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ . 5

 (57)... وَ ِِذْ قُلْتُمْ يَمُوسى لَن نُّؤْمِنَ لَ  . 6

 (59)... وَ ِِذْ قُلْنَ  ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ . 7

 (60)... وَ ِِذِ استَسقَى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ  . 8

 (61)...  ِِذْ قُلْتُمْ يَمُوسى لَن نَّصبرَ عَلى طعَ مٍ وَحِدٍ وَ. 9

 هاي نشنانه آشنکاري تکرار کانل برخي از آیات )ترجیع بند(: تکرار آیات در برخي از سوره

دین چنن« فبأي آالء ربکمنا تکنذبان»که آیه شریفه « الرحمن»ها است، مانند سوره براي شناسایي دسته

هده و ...نیز وضعیت مشنابهي مشنا« مرسالت»، «قمر»، «شعرا»هاي ست. در سورهبار در آن تکرار شده ا

 شود.مي

 ها، با استفاده از هماننندي آخنر حرف و وزن آخر آیات در برخي از سور: در بعضي از سوره

و آینات ینازده « ا»ها را شناسایي کرد، مانند سوره عبس که آیات یک تا ده آن به توان دستهآیات مي

هنار تنا سني و و آیات سي و چ« ا»و آیات بیست و پنج تا سي و یک آن به « ه»ت و چهار آن به تا بیس

شنود و اینن همناهنگي در خنتم خنتم مي« ة»و آیات سي و هشت تا چهل و دو آن بنه « ه»هفت آن به 

 ها دارد:آیات سهم بسزایي در شناسایي دسته

 بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 (1وَلى)عَبَس وَ تَ

 (2أَن جَ ءَهُ األَعْمَى)

 (3وَ مَ  يُدْرِي  لَعَلَّهُ يَزَّكى)

 (4أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى)

 (5أَمَّ  مَنِ استَغْنى)

 (6فَأَنت لَهُ تَصدَّى)
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 (7وَ مَ  عَلَيْ  أَال يَزَّكى)

 (8وَ أَمَّ  مَن جَ ءَك يَسعَى)

 (9وَ هُوَ يخْشى)

 (10هَّى)فَأَنت عَنْهُ تَلَ

 (11ََكال ِِنهَ  تَذْكِرَةٌ)

 (12فَمَن ش ءَ ذَكَرَهُ)

 (13فى صحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ)

 (14مَّرْفُوعَةٍ مُّطهَّرَةِ)

 (15بِأَيْدِى سفَرَةٍ)

 (16كِرَامِ بَرَرَةٍ)

 (17قُتِلَ االنسنُ مَ  أَكْفَرَهُ)

 (18ءٍ َخلَقَهُ)مِنْ أَى شىْ

 (19مِن نُّطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ)

 (20ثُمَّ السبِيلَ يَسرَهُ)

 (21ثمَّ أَمَ تَهُ فَأَقْبرَهُ)

 (22ثمَّ ِِذَا ش ءَ أَنشرَهُ)

 (23ََكال لَمَّ  يَقْضِ َم  أَمَرَهُ)

 (24فَلْيَنظرِ االنسنُ ِِلى طعَ مِهِ)

 (25أَنَّ  صبَبْنَ  الْمَ ءَ صبًّ )

 (26ثمَّ شقَقْنَ  األَرْض شقًّ )
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 (27 )فَأَنبَتْنَ  فِيهَ  حَبًّ

 (28وَ عِنَب ً وَ قَضب ً)

 (29وَ زَيْتُون ً وَ نخْالً)

 (30وَ حَدَائقَ غُلْب ً)

 (31وَ فَكِهَةً وَ أَبًّ )

 (32مِكمْ) مَّتَع ً لَّكمْ وَ ألَنْعَ

 (33فَإِذَا جَ ءَتِ الص خَّةُ)

 (34يَوْمَ يَفِرُّ المََْرْءُ مِنْ أَخِيهِ)

 (35وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ)

 (36وَ بَنِيهِ) وَ صحِبَتِهِ

 (37امْرِىٍ مِّنهُْم يَوْمَئذٍ شأْنٌ يُغْنِيهِ)  لِكلّ

 (38وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ مُّسفِرَةٌ)

 (39ض حِكَةٌ مُّسَتبِْشرَةٌ)

 (40وَ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ عَلَيهَ  غَبرَةٌ)

 (41تَرْهَقُهَ  قَترَةٌ)

 (42أُولَئ  هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ)

ها هستند، اما هاي غیر محتوایي، راهنماي مناسبي براي شناسایي دستهاشت که نشانهنکته: باید توجه د

هاي در ها اسنت و اینن نشنانهدر این باره تعیین کننده نیستند. محتوا و موضوع عامل اصلي شناسنایي دسنته

رسند، هاي محتنوایي بنه نتیجنه نهمه موارد، به خصوص در مواردي که ذهن متندبر بنا اسنتفاده از شاخصنه

 راهگشاست.
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 های شناسايی كالمها. برخی از نشانه26نمودار شماره 

 تشخیص معانی منسجم -3-2-4-3

م رسد. براي انجناپس از کشف ارتباط آیات و شناسایي کالمها، نوبت به کشف معناي منسجم کالمها مي

 م پرداخت.بندي  معاني ایات هر کالاین کار، باید به جمع

 ت، مقصنوداز آنجا که آیات هر کالم، در سیاقي واحد هستند، توجه به این سیاق و جهت گیري آیا

 کند.و منظور اصلي هر کالم، یعني عامل انسجام معني آن را روشن مي

نتخناب پس از روشن شدن معني هر کالم با توجنه بنه مطالنب اصنلي کالمهنا، بنراي آنهنا عنناویني ا

هاي یک کالمي یا کشف ارتباط مینان مرجله بعدي یعني کشف موضوع و غرض در سورهشود، تا در مي

 هاي بزرگتر رهگشا باشند.کالمها در سوره

 (سوره مباركه شعرا)يی كالمها و تشخیص معانی منسجم شناسا نمونه -3-2-4-4

ا از نهنبراي کسب مهارت در شناسایي کالمها بنه ارتبناط مینان آینات درون ینک کنالم و انفصنال آ

 هاي قبل و بعد توجه کنید.آیه

برخي از 

هاي نشانه

شناسایي 

 کالمها

 
توجه به 

حرف و وزن 

 آخر آیات

 

توجه به 

 تکرارها

 

توجه به 

 اقسام کالمها

 

قطع ارتباط 

ادبي آیه از ما 

 قبل

 

قطع ارتباط 

محتوایي آیه 

 از  ما قبل

 

آیات 

 تکراري

 

پایانهاي 

 تکراري

 

آغازهاي 

 تکراري

 

داستان 

 کوچک

 

مثل 

 کوچک 

 

دعا و 

 استجابت

 

شبهه و 

 جواب

 

پرسش و 

 پاسخ

 

شرط و 

 جزاء

 

قسم و 

 جواب
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 تواند راهنماي مناسبي براي درک اتحاد درون یک کالم باشد.دقت در عناوین انتخابي هم مي

 سمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبَِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 . دلجویي از نبي)ص(، بعلت عدم ایمان مشرکان به قرآن1کالم 

 (1طسم)

 میم. طا، سین،

 (2تِلْ  ءَايَت الْكِتَ ِ الْمُبِينِ)

 هاى کتاب روشنگر.این است آیه

 (3لَعَلَّ  بَخِعٌ نَّفْس  أَال يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)

 آورند، جان خود را تباه سازى.[ ایمان نمىشاید تو از اینکه ]مشرکان

 (4ينَ)ا خَضِعِنَقُهُمْ لهََََِن نَّشأْ نُنزِّلْ عَلَيهِم مِّنَ السمَ ءِ ءَايَةً فَظلَّت أَعْإ

 ردد.ن خاضع گآوریم، تا در برابر آن، گردنهایشااى از آسمان بر آنان فرود مىاگر بخواهیم، معجزه

 . سیره مشرکان در مقابل آیات الهي2کالم 

 (5)عْرِضِينَوَ مَ  يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ محْدَثٍ ِِال ك نُوا عَنْهُ مُ

 [ رحمننان برایشننان نیامنند جننز اینکننه همننواره از آن روىذکّر جدینندى از سننوى ]خننداىو هننیچ تنن

 تافتند.برمى

 . تهدید مشرکان3کالم 

 (6فَقَدْ كَذَّبُوا فَسيَأْتِيهِمْ أَنبَؤُا مَ  ك نُوا بِهِ يَستهْزِءُونَ)

نند، بدیشنان [ در حقیقت به تکذیب پرداختند، و به زودى خبر آنچه که بدان ریشخند منى کرد]آنان
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 خواهد رسید.

 . تنبیه مشرکان4کالم 

 (7)زَوْجٍ كَرِيمٍ  أَ وَ لَمْ يَرَوْا ِِلى األَرْضِ كمْ أَنبَتْنَ  فِيهَ  مِن كلّ

 ایم؟اند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهاى زیبا رویانیدهمگر در زمین ننگریسته

 هي و شکست ناپذیري و رحمت خداهاي ال. ترجیع بند )عدم ایمان اکثریت به نشانه5کالم 

 (8ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثرُهُم مُّؤْمِنِينَ)

 آورنده نیستند.[ بیشترشان ایمان[ عبرتى است و]لىقطعاً در این ]هنرنمایى

 (9وَ ِِنَّ رَبَّ  لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 بان است.ناپذیر مهرو در حقیقت، پروردگار تو همان شکست

 . یادآوري رسالت موسي و همراهي خدا با او به پیامبر )ص(6کالم 

 (10مَ الظلِمِينَ)ْوَ ِِذْ نَ دَى رَبُّ  مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَو

 [ هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا درداد که به سوى قوم ستمکار برو:و ]یاد کن

 (11قَوْمَ فِرْعَوْنَ  أَ ال يَتَّقُونَ)

 فرعون؛ آیا پروا ندارند؟! قوم

 (12قَ لَ رَب ِِنى أَخَ ف أَن يُكَذِّبُونِ)

 ترسم مرا تکذیب کنند،پروردگارا، مى»گفت: 

 (13وَ يَضِيقُ صدْرِى وَ ال يَنطلِقُ لِس نى فَأَرْسِلْ ِِلى هَرُونَ)

 شود، پس به سوى هارون بفرست.گردد، و زبانم باز نمىام تنگ مىو سینه

 (14لىَّ ذَن ٌ فَأَخَ ف أَن يَقْتُلُونِ)وَ لهََُمْ عَ
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 «ترسم مرا بکشند. [ من خونى دارند و مى[ آنان بر ]گردنو ]از طرفى

 (15قَ لَ َكال  فَ ذْهَبَ  بِئَ يَتِنَ   ِِنَّ  مَعَكُم مُّستَمِعُونَ)

 «یم. ا[ ببرید که ما با شما شنوندههاى ما را ]براى آناننه، چنین نیست؛ نشانه»فرمود: 

 (16فَأْتِيَ  فِرْعَوْنَ فَقُوال ِِنَّ  رَسولُ رَب الْعَلَمِينَ)

 ما پیامبر پروردگار جهانیانیم،»پس به سوى فرعون بروید و بگویید: 

 (17أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَ  بَنى ِِسرءِيلَ)

 «فرزندان اسرائیل را با ما بفرست. 

 فرعون. احتجاج متقن موسي )ع( در مقابل جدال باطل 7کالم 

 (18)قَ لَ أَ لَمْ نُرَبِّ  فِينَ  وَلِيداً وَ لَبِثْت فِينَ  مِنْ عُمُرِك سِنِينَ

ا پنیش منا آیا تو را از کودکى در میان خود نپنروردیم و سنالیانى چنند از عمنرت ر»[ گفت: ]فرعون

 نماندى؟

 (19وَ فَعَلْت فَعْلَتَ  الَّتى فَعَلْت وَ أَنت مِنَ الْكَفِرِينَ)

 «[ کار خود را کردى، و تو از ناسپاسانى. جامو ]سران

 (20قَ لَ فَعَلْتُهَ  ِِذاً وَ أَنَ  مِنَ الض لِّينَ)

 آن را هنگامى مرتکب شدم که از گمراهان بودم،»گفت: 

 (21ينَ)لْمُرْسلِامِنكُمْ لَمَّ  خِفْتُكُمْ فَوَهَ  لى رَبى حُكْم ً وَ جَعَلَنى مِنَ فَفَرَرْت 

 ار داد.امبران قرسیدم، از شما گریختم، تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیتر شم  و چون از

 (22وَ تِلْ  نِعْمَةٌ تَمُنهَ  عَلىَّ أَنْ عَبَّدت بَنى ِِسرءِيلَ)

 «نهى؟ن مىماى نعمتى است که منّتش را بر و ]آیا[ اینکه فرزندان اسرائیل را بنده ]خود[ ساخته

 (23  رَب الْعَلَمِينَ)قَ لَ فِرْعَوْنُ وَ مَ
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 «و پروردگار جهانیان چیست؟»فرعون گفت: 

 (24قَ لَ رَب السمَوَتِ وَ األَرْضِ وَ مَ  بَيْنَهُمَ   ِِن كُنتُم مُّوقِنِينَ)

 «گر اهل یقین باشید. ا-پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است»گفت: 

 (25قَ لَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ ال تَستَمِعُونَ)

 «شنوید؟آیا نمى»[ به کسانى که پیرامونش بودند گفت: ]فرعون

 (26قَ لَ رَبُّكمْ وَ رَب ءَابَ ئكُمُ األَوَّلِينَ)

 «پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما.»[ گفت: ]موسى دوباره

 (27قَ لَ ِِنَّ رَسولَكُمُ الَّذِى أُرْسِلَ ِِلَيْكمْ لَمَجْنُونٌ)

 «واقعاً این پیامبرى که به سوى شما فرستاده شده، سخت دیوانه است. »[ گفت: ]فرعون

 (28)قَ لَ رَب الْمَشرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَ  بَيْنهُمَ   ِِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

 «گر تعقّل کنید. ا-پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است»[ گفت: ]موسى

 (29ى ألَجْعَلَنَّ  مِنَ الْمَسجُونِينَ)قَ لَ لَئنِ اتخَذْت ِِلَه ً غَيرِ

 . «واهم ساخت[ زندانیان خاگر خدایى غیر از من اختیار کنى قطعاً تو را از ]جمله»[ گفت: ]فرعون

 (30ءٍ مُّبِينٍ)قَ لَ أَ وَ لَوْ جِئْتُ  بِشىْ

 «گر چه براى تو چیزى آشکار بیاورم؟»گفت: 

 (31قِينَ)قَ لَ فَأْتِ بِهِ ِِن كنت مِنَ الصدِ

 «گویى آن را بیاور. اگر راست مى»گفت: 

 (32فَأَلْقَى عَص هُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَ نٌ مُّبِينٌ)

 پس عصاى خود بیفکند و بناگاه آن اژدرى نمایان شد.

 (33وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَيْض ءُ لِلنَّظِرِينَ)

 نمود.ید مىو دستش را بیرون کشید و بناگاه آن براى تماشاگران سپ
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 . مشورت عناد آمیز فرعون با درباریان خود8کالم 

 (34قَ لَ لِلْمَال حَوْلَهُ ِِنَّ هَذَا لَسحِرٌ عَلِيمٌ)

 واقعاً این ساحرى بسیار داناست.»[ به سرانى که پیرامونش بودند گفت: ]فرعون

 (35)يُرِيدُ أَن يخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكم بِسِحْرِهِ فَمَ  ذَا تَأْمُرُونَ

 «دهید؟خواهد با سحر خود، شما را از سرزمینتان بیرون کند، اکنون چه رأى مىمى

 (36قَ لُوا أَرْجِهْ وَ أَخَ هُ وَ ابْعَث فى المََْدَائنِ حَشِرِينَ)

 او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست،»گفتند: 

 (37سحَّ رٍ عَلِيمٍ)  يَأْتُوك بِكلّ

 «ر ساحر ماهرى را نزد تو بیاورند. تا ه

 . پیروزي موسي )ع( بر سحره فرعون9کالم 

 (38فَجُمِعَ السحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)

 پس ساحران براى موعد روزى معلوم گردآورى شدند.

 (39وَ قِيلَ لِلنَّ سِ هَلْ أَنتُم مجْتَمِعُونَ)

 خواهید شد؟آیا شما هم جمع »و به توده مردم گفته شد: 

 (40لَعَلَّنَ  نَتَّبِعُ السحَرَةَ ِِن ك نُوا هُمُ الْغَلِبِينَ)

 «بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروى کنیم؟

 (41الْغَلِبِينَ)   نحْنُفَلَمَّ  جَ ءَ السحَرَةُ قَ لُوا لِفِرْعَوْنَ أَ ئنَّ لَنَ  ألَجْراً ِِن كُنَّ

 «د؟ى خواهد بوآیا اگر ما غالب آییم واقعاً براى ما مزد»آمدند، گفتند: و چون ساحران پیش فرعون 

 (42قَ لَ نَعَمْ وَ ِِنَّكُمْ ِِذاً لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)

 «[ مقرّبان خواهید شد. آرى، و در آن صورت شما حتماً از ]زمره»گفت: 
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 (43قَ لَ لهََُم مُّوسى أَلْقُوا مَ  أَنتُم مُّلْقُونَ)

 «اندازید بیندازید. آنچه را شما مى»آنان گفت: موسى به 

 (44) الْغَلِبُونَلَنَحْنُ فَأَلْقَوْا حِبَ لهََُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَ لُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ِِنَّ 

 «یروزیم. به عزّت فرعون که ما حتماً پ»هایشان را انداختند و گفتند: پس ریسمانها و چوبدستى

 (45ص هُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَف مَ  يَأْفِكُونَ)فَأَلْقَى مُوسى عَ

 پس موسى عصایش را انداخت و بناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعید.

 (46فَأُلْقِىَ السحَرَةُ سجِدِينَ)

 در نتیجه، ساحران به حالت سجده درافتادند.

 (47قَ لُوا ءَامَنَّ  بِرَب الْعَلَمِينَ)

 نیان ایمان آوردیم:به پروردگار جها»گفتند: 

 (48رَب مُوسى وَ هَرُونَ)

 «و هارون.  يپروردگار موس

نَّ أَيْادِيَكُمْ وَ فَلَسوْف تَعْلَمُونَ  ألُقَطعَ مَكُمُ السحْرَى عَلَّقَ لَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ  ِِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِ

 (49كُمْ أَجْمَعِينَ)أَرْجُلَكم مِّنْ خِلَفٍ وَ ألُصلِّبَنَّ

ه کنزرگ شماست ]آیا[ پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعاً او همان ب» گفت: 

م اسنت خنواهربه شما سحر آموخته است. به زودى خواهید دانست. حتماً دستها و پاهاى شما را از چپ و 

 «تان را به دار خواهم آویخت. برید و همه

 (50يرَ  ِِنَّ  ِِلى رَبِّنَ  مُنقَلِبُونَ)قَ لُوا ال ض

 آوریم.باکى نیست، ما روى به سوى پروردگار خود مى»گفتند: 

 (51)مِنِينَِِنَّ  نَطمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَ  رَبُّنَ  خَطيَنَ  أَن كُنَّ  أَوَّلَ الْمُؤْ

 «ودیم. بآورندگان ستین ایمانما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، ]چرا[ که نخ
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 (52وَ أَوْحَيْنَ  ِِلى مُوسى أَنْ أَسرِ بِعِبَ دِى ِِنَّكم مُّتَّبَعُونَ)

واهیند بندگان مرا شنبانه حرکنت ده، زینرا شنما منورد تعقینب قنرار خ»و به موسى وحى کردیم که: 

 «گرفت. 

 . نجات موسي )ع( و بني اسرائیل و عذاب قبطیان10کالم 

 (53رْعَوْنُ فى الْمَدَائنِ حَشِرِينَ)فَأَرْسلَ فِ

 آورى ]خود را[ به شهرها فرستاد،پس فرعون مأموران جمع

 (54ِِنَّ هَؤُالءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ)

 اى ناچیزند.اینها عدّه»]و گفت:[ 

 (55وَ ِِنهُمْ لَنَ  لَغَ ئظونَ)

 اند،و راستى آنها ما را بر سر خشم آورده

 (56عٌ حَذِرُونَ)وَ ِِنَّ  لجَََمِي

 «ایم. باش درآمده[ ما همگى به حال آمادهو]لى

 (57فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتٍ وَ عُيُونٍ)

 سارها،سرانجام، ما آنان را از باغستانها و چشمه

 (58وَ كُنُوزٍ وَ مَقَ مٍ كَرِيمٍ)

 هاى پرناز و نعمت بیرون کردیم.ها و جایگاهو گنجینه

 (59ثْنَهَ  بَنى ِِسرءِيلَ)كَذَلِ  وَ أَوْرَ

 ]اراده ما[ چنین بود، و آن ]نعمتها[ را به فرزندان اسرائیل میرا، دادیم.

 (60فَأَتْبَعُوهُم مُّشرِقِينَ)

 پس هنگام برآمدن آفتاب، آنها را تعقیب کردند.
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 (61فَلَمَّ  تَرءَا الْجَمْعَ نِ قَ لَ أَصحَ  مُوسى ِِنَّ  لَمُدْرَكُونَ)

 «ما قطعاً گرفتار خواهیم شد. »، همدیگر را دیدند، یاران موسى گفتند: چون دو گروه

 (62قَ لَ َكال  ِِنَّ مَعِىَ رَبى سيهْدِينِ)

 «چنین نیست، زیرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمایى خواهد کرد. »گفت: 

 (63يمِ) لطوْدِ الْعَظِكفِرْقٍ  فَك نَ كلُّفَأَوْحَيْنَ  ِِلى مُوسى أَنِ اضرِب بِّعَص ك الْبَحْرَ  فَ نفَلَقَ 

اى همچون رهتا از هم شکافت، و هر پا« با عصاى خود بر این دریا بزن. »پس به موسى وحى کردیم: 

 کوهى سترگ بود.

 (64وَ أَزْلَفْنَ  ثَمَّ االَخَرِينَ)

 و دیگران را بدانجا نزدیک گردانیدیم.

 (65جْمَعِينَ)وَ أَنجَيْنَ  مُوسى وَ مَن مَّعَهُ أَ

 و موسى و همه کسانى را که همراه او بودند نجات دادیم؛

 (66ثُمَّ أَغْرَقْنَ  االَخَرِينَ)

 آنگاه دیگران را غرق کردیم.

 . ترجیع بند11کالم 

 (67ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثرُهُم مُّؤْمِنِينَ)

 آورنده نبودند.ترشان ایمان[ بیش[ عبرتى بود، و]لىمسلّماً در این ]واقعه

 (68وَ ِِنَّ رَبَّ  لهََُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 ناپذیر مهربان است.و قطعاً پروردگار تو همان شکست

 . گفتگوي ابارهیم )ع( با قوم خود، براي اثبات توحید12کالم 

 (69وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ِِبْرَهِيمَ)
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 ن.و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوا

 (70ِِذْ قَ لَ ألَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَ  تَعْبُدُونَ)

 «پرستید؟چه مى»آنگاه که به پدر خود و قومش گفت: 

 (71قَ لُوا نَعْبُدُ أَصنَ م ً فَنَظلُّ لهَََا عَكِفِينَ)

 «پرستیم و همواره مالزم آنهاییم. بتانى را مى»گفتند: 

 (72قَ لَ هَلْ يَسمَعُونَكمْ ِِذْ تَدْعُونَ)

 شنوند؟کنید، از شما مىآیا وقتى دعا مى»گفت: 

 (73أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضرُّونَ)

 «رسانند؟یا به شما سود یا زیان مى

 (74قَ لُوا بَلْ وَجَدْنَ  ءَابَ ءَنَ  كَذَلِ  يَفْعَلُونَ)

 «کردند. نه، بلکه پدران خود را یافتیم که چنین مى»گفتند: 

 (75  كُنتُمْ تَعْبُدُونَ)قَ لَ أَ فَرَءَيْتُم مَّ

 اید؟اید تأمّل کردهپرستیدهآیا در آنچه مى»گفت: 

 (76أَنتُمْ وَ ءَابَ ؤُكمُ األَقْدَمُونَ)

 شما و پدران پیشین شما؟

 (77فَإِنهُمْ عَدُوٌّ لى ِِال رَب الْعَلَمِينَ)

 د.دشمن منن -ز پروردگار جهانیانج-قطعاً همه آنها 

 (78وَ يهْدِينِ)الَّذِى خَلَقَنى فَهُ

 کند،آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم مى

 (79وَ الَّذِى هُوَ يُطعِمُنى وَ يَسقِينِ)

 گرداند،دهد و سیرابم مىو آن کس که او به من خوراک مى
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 (80وَ ِِذَا مَرِضت فَهُوَ يَشفِينِ)

 بخشد،و چون بیمار شوم او مرا درمان مى

 (81يحْيِينِ) وَ الَّذِى يُمِيتُنى ثُمَّ

 گرداند،ام مىمیراند و سپس زندهو آن کس که مرا مى

 (82وَ الَّذِى أَطمَعُ أَن يَغْفِرَ لى خَطِيئَتى يَوْمَ الدِّينِ)

 «و آن کس که امید دارم روز پاداش، گناهم را بر من ببخشاید. 

 . دعاي ابراهیم )ع( و معرفي معاد13کالم 

 (83ى بِ لصلِحِينَ)رَب هَ  لى حُكم ً وَ أَلْحِقْن

 پروردگارا، به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرماى،

 (84وَ اجْعَل لى لِس نَ صِدْقٍ فى االَخِرِينَ)

 [ آیندگان آوازه نیکو گذار،و براى من در ]میان

 (85وَ اجْعَلْنى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ)

 و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان،

 (86اغْفِرْ ألَبى ِِنَّهُ ك نَ مِنَ الض لِّينَ)وَ 

 ببخشاى که او از گمراهان بود، عمویمو بر 

 (87وَ ال تخْزِنى يَوْمَ يُبْعَثُونَ)

 شوند رسوایم مکن:[ برانگیخته مىو روزى که ]مردم

 (88يَوْمَ ال يَنفَعُ مَ لٌ وَ ال بَنُونَ)

 دهد،روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى

 (89مَنْ أَتى اللَّهَ بِقَلْ ٍ سلِيمٍ) ِِال
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 مگر کسى که دلى پاک به سوى خدا بیاورد.

 (90وَ أُزْلِفَتِ الجََْنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ)

 گردد.و ]آن روز[ بهشت براى پرهیزگاران نزدیک مى

 (91وَ بُرِّزَتِ الجََْحِيمُ لِلْغَ وِينَ)

 شود.و جهنّم براى گمراهان نمودار مى

 (92َُمْ أَيْنَ مَ  كُنتُمْ تَعْبُدُونَ)وَ قِيلَ لهَ

 پرستیدید کجایند؟آنچه جز خدا مى»شود: و به آنان گفته مى

 (93مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ)

 «دهند؟کنند یا خود را یارى مىآیا یاریتان مى

 (94فَكُبْكِبُوا فِيهَ  هُمْ وَ الْغَ وُنَ)

 شوند،[ افکنده مىگمراهان در آن ]آتش پس آنها و همه

 (95وَ جُنُودُ ِِبْلِيس أَجْمَعُونَ)

 و ]نیز[ همه سپاهیان ابلیس.

 (96قَ لُوا وَ هُمْ فِيهَ  يخْتَصِمُونَ)

 گویند:کنند ]و[ مىآنها در آنجا با یکدیگر ستیزه مى

 (97تَ للَّهِ ِِن كُنَّ  لَفِى ضلَلٍ مُّبِينٍ)

 ا در گمراهى آشکارى بودیم،سوگند به خدا که م»

 (98ِِذْ نُسوِّيكُم بِرَب الْعَلَمِينَ)

 کردیم،آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر مى

 (99وَ مَ  أَضلَّنَ  ِِال الْمُجْرِمُونَ)

 و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند،



 روش تدبر در سوره های قرآن كريم

 

 114 

 (100فَمَ  لَنَ  مِن شفِعِينَ)

 در نتیجه شفاعتگرانى نداریم،

 (101صدِيقٍ حَمِيمٍ) وَ ال

 و نه دوستى نزدیک.

 (102فَلَوْ أَنَّ لَنَ  كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

 «شدیم. و اى کاش که بازگشتى براىِ ما بود و از مؤمنان مى

 . ترجیع بند14کالم 

 (103ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثرُهُم مُّؤْمِنِينَ)

 [ بیشترشان مؤمن نبودند.[ عبرتى است و]لىگذشت درسحقاً در این ]سر

 (104وَ ِِنَّ رَبَّ  لهََُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 ناپذیر مهربان است.و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست

 . سخن مشترک رسوالن الهي با مردم و تکذیب آنها15کالم 

 (105كَذَّبَت قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسلِينَ)

 امبران را تکذیب کردند.قوم نوح پی

 (106ِِذْ قَ لَ لهََُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ ال تَتَّقُونَ)

 آیا پروا ندارید؟»چون برادرشان نوح به آنان گفت: 

 (107ِِنى لَكُمْ رَسولٌ أَمِينٌ)

 اى درخور اعتمادم؛من براى شما فرستاده

 (108فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 و فرمانم ببرید. پس، از خدا پروا کنید 
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 (109ينَ)وَ مَ  أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ِِنْ أَجْرِى ِِال عَلى رَب الْعَلَمِ

 یست.کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان ن[ اجرى از شما طلب نمىو بر این ]رسالت

و تکذیب این . گفتگوي ویژه نوح )ع( با قوم خد، بر محور نفي نگرش طبقاتي آنان 16کالم 

 قوم

 (110فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید،

 (111قَ لُوا أَ نُؤْمِنُ لَ  وَ اتَّبَعَ  األَرْذَلُونَ)

 «اند؟آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروى کرده»گفتند: 

 (112مَلُونَ)قَ لَ وَ مَ  عِلْمِى بِمَ  ك نُوا يَعْ

 اند چه آگاهى دارم؟کرده[ آنچه مىبه ]جزئیات»[ گفت: ]نوح

 (113ِِنْ حِس بهُمْ ِِال عَلى رَبى  لَوْ تَشعُرُونَ)

 گارم نیست.جز با پرورد -یابیداگر درمى-حسابشان 

 (114وَ مَ  أَنَ  بِط رِدِ الْمُؤْمِنِينَ)

 و من طردکننده مؤمنان نیستم.

 (115نَذِيرٌ مُّبِينٌ) ِِنْ أَنَ  ِِال

 «[ نیستم. اى آشکار ]بیشمن جز هشداردهنده

 (116قَ لُوا لَئن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ)

 «[ سنگسارشدگان خواهى بود. اى نوح، اگر دست برندارى قطعاً از ]جمله»گفتند: 

 . عذاب مکذبین و نجات نوح )ع(17کالم 

 (117ب ِِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ)قَ لَ رَ
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 پروردگارا، قوم من مرا تکذیب کردند؛»گفت: 

 (118نِينَ)فَ فْتَحْ بَيْنى وَ بَيْنَهُمْ فَتْح ً وَ نجِّنى وَ مَن مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِ

 «میان من و آنان فیصله ده، و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش. 

 (119مَن مَّعَهُ فى الْفُلْ ِ الْمَشحُونِ)فَأَنجَيْنَهُ وَ 

 پس او و هر که را در آن کشتىِ آکنده با او بود، رهانیدیم؛

 (120ثمَّ أَغْرَقْنَ  بَعْدُ الْبَ قِينَ)

 ماندگان را غرق کردیم.آنگاه باقى

 . ترجیع بند18کالم 

 (121ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثرُهُم مُّؤْمِنِينَ)

 آورنده نبودند.[ بیشترشان ایمان[ عبرتى بود، و]لىقطعاً در این ]ماجرا درس

 (122وَ ِِنَّ رَبَّ  لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 ناپذیر مهربان است.و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست

 . سخن مشترک رسوالن الهي با مردم و تکذیب آنها19کالم 

 (123)كَذَّبَت عَ دٌ الْمُرْسلِينَ

 عادیان، پیامبران ]خدا[ را تکذیب کردند.

 (124ِِذْ قَ لَ لهََُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ ال تَتَّقُونَ)

 آیا پروا ندارید؟»آنگاه که برادرشان هود به آنان گفت: 

 (125ِِنى لَكمْ رَسولٌ أَمِينٌ)

 اى درخور اعتمادم.من براى شما فرستاده

 (126)فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ
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 از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.

 (127ينَ)وَ مَ  أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ِِنْ أَجْرِى ِِال عَلى رَب الْعَلَمِ

 یست.کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان ن[ اجرى از شما طلب نمىو بر این ]رسالت

کاري و تجبر و تکذیب این نفي بیهوده . گفتگوي ویژه هود )ع( با قوم خود پیرامون20کالم 

 قوم

 (128رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ)  أَ تَبْنُونَ بِكلّ

 کارى زنید؟[ دست به بیهودهسازید که ]در آناى بنایى مىآیا بر هر تپّه

 (129وَ تَتَّخِذُونَ مَص نِعَ لَعَلَّكُمْ تخْلُدُونَ)

 دانه بمانید؟گیرید به امید آنکه جاوو کاخهاى استوار مى

 (130وَ ِِذَا بَطشتُم بَطشتُمْ جَبَّ رِينَ)

 شوید؟ور مى[ زورگویان حملهشوید ]چونور مىو چون حمله

 (131فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 پس، از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید.

 (132وَ اتَّقُوا الَّذِى أَمَدَّكم بِمَ  تَعْلَمُونَ)

 دانید مدد کرد پروا دارید:ا را به آنچه مىو از آن کس که شم

 (133أَمَدَّكم بِأَنْعَمٍ وَ بَنِينَ)

 [ دامها و پسران مدد کرد،شما را به ]دادنِ

 (134وَ جَنَّتٍ وَ عُيُونٍ)

 ساران؛[ باغها و چشمهو به ]دادن

 (135ِِنى أَخَ ف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ)
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 «ترسم. ر شما مىمن از عذابِ روزى هولناک ب

 (136قَ لُوا سوَاءٌ عَلَيْنَ  أَ وَعَظت أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَعِظِينَ)

 خواه اندرز دهى و خواه از اندرزدهندگان نباشى براى ما یکسان است.»گفتند: 

 (137ِِنْ هَذَا ِِال خُلُقُ األَوَّلِينَ)

 این جز شیوه پیشینیان نیست.

 (138نَ)وَ مَ  نحْنُ بِمُعَذَّبِي

 «و ما عذاب نخواهیم شد. 

 . عذاب مکذبین و ترجیع بند21کالم 

 (139نِينَ)مُّؤْمِ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ  ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثرُهُم

[ بیشترشنان [ عبرتنى بنود، و]لنىپس تکذیبش کردند و هالکشان کردیم. قطعاً در اینن ]مناجرا درس

 نده نبودند.آورایمان

 (140وَ ِِنَّ رَبَّ  لهََُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 ناپذیر مهربان است.و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست

 . سخن مشترک رسوالن الهي با مردم و تکذیب آنها22کالم 

 (141كَذَّبَت ثَمُودُ الْمُرْسلِينَ)

 ثمودیان، پیامبران ]خدا[ را تکذیب کردند؛

 (142َُمْ أَخُوهُمْ صلِحٌ أَ ال تَتَّقُونَ)ِِذْ قَ لَ لهَ

 آیا پروا ندارید؟»آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت: 

 (143ِِنى لَكُمْ رَسولٌ أَمِينٌ)

 اى درخور اعتمادم.من براى شما فرستاده
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 (144فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.

 (145ينَ)عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ِِنْ أَجْرِى ِِال عَلى رَب الْعَلَمِ وَ مَ  أَسئَلُكُمْ

 یست.کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان ن[ اجرى از شما طلب نمىو بر این ]رسالت

نفي دلبستگي به دنیا و تبعیت از  . گفتگوي ویژه صالح )ع( با قوم خود درباره23کالم 

 مسرفین و تکذیب این قوم

 (146تُترَكُونَ فى مَ  هَهُنَ  ءَامِنِينَ) أَ

 کنند؟آیا شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها مى

 (147فى جَنَّتٍ وَ عُيُونٍ)

 ساران،در باغها و در کنار چشمه

 (148وَ زُرُوعٍ وَ نخْلٍ طلْعُهَ  هَضِيمٌ)

 هایشان لطیف است؟و کشتزارها و خرمابُنانى که شکوفه

 (149 مِنَ الْجِبَ لِ بُيُوت ً فَرِهِينَ)وَ تَنْحِتُونَ

 تراشید.هایى مىو هنرمندانه ]براى خود[ از کوهها خانه

 (150فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.

 (151وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسرِفِينَ)

 و فرمان افراطگران را پیروى مکنید:

 (152سِدُونَ فى األَرْضِ وَ ال يُصلِحُونَ)الَّذِينَ يُفْ

 «کنند. کنند و اصالح نمىآنان که در زمین فساد مى
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 (153قَ لُوا ِِنَّمَ  أَنت مِنَ الْمُسحَّرِينَ)

 شدگانى.قطعاً تو از افسون»گفتند: 

 (154مَ  أَنت ِِال بَشرٌ مِّثْلُنَ  فَأْتِ بِئَ يَةٍ ِِن كُنت مِنَ الصدِقِينَ)

 «اى بیاور. گویى معجزه[ نیستى. اگر راست مىبشرى مانند ما ]بیشتو جز 

 (155قَ لَ هَذِهِ نَ قَةٌ لهَََّا شِرْبٌ وَ لَكمْ شِرْب يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)

 شترى است که نوبتى از آب او راست و روزى معیّن نوبت آب شماست.این ماده»گفت: 

 (156يَوْمٍ عَظِيمٍ)وَ ال تَمَسوهَ  بِسوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاب 

 «گیرد. و به آن گزندى مرسانید که عذابِ روزى هولناک شما را فرومى

 (157فَعَقَرُوهَ  فَأَصبَحُوا نَدِمِينَ)

 پس آن را پى کردند و پشیمان گشتند.

 . عذاب مکذبین و ترجیع بند24کالم 

 (158نِينَ)هُم مُّؤْمِفَأَخَذَهُمُ الْعَذَاب  ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكثرُ

آورننده منان[ بیشترشنان ایآنگاه آنان را عذاب فروگرفت. قطعاً در این ]مناجرا[ عبرتنى اسنت، و]لنى

 نبودند.

 (159وَ ِِنَّ رَبَّ  لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 ناپذیر مهربان است.و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست

 مردم و تکذیب آنها . سخن مشترک رسوالن الهي با25کالم 

 (160كَذَّبَت قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسلِينَ)

 قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند.

 (161ِِذْ قَ لَ لهََُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ ال تَتَّقُونَ)
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 آیا پروا ندارید؟»آنگاه که برادرشان لوط به آنان گفت: 

 (162ِِنى لَكُمْ رَسولٌ أَمِينٌ)

 ى درخور اعتمادم.امن براى شما فرستاده

 (163فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید.

 (164ينَ)وَ مَ  أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ِِنْ أَجْرِى ِِال عَلى رَب الْعَلَمِ

 ت.یسکنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان ن[ اجرى از شما طلب نمىو بر این ]رسالت

گري و فساد جنسي . گفتگوي ویژه لوط )ع( با قوم خود بر محور نفي شذوذ و اباحه26کالم 

 و تکذیب آنها

 (165أَ تَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ)

 آمیزید؟آیا از میان مردم جهان، با مردها درمى

 (166)عَ دُونَ نتُمْ قَوْمٌوَ تَذَرُونَ مَ  خَلَقَ لَكمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم  بَلْ أَ

ا مردمنى گذاریند؟ ]ننه، [ بلکنه شنمو آنچه را پروردگارتان از همسنرانتان بنراى شنما آفرینده وامنى

 «تجاوزکارید. 

 (167قَ لُوا لَئن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوط لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ)

 «هى بود. شدگان خوااى لوط، اگر دست برندارى، قطعاً از اخراج»گفتند: 

 (168قَ لَ ِِنى لِعَمَلِكم مِّنَ الْقَ لِينَ)

 به راستى من دشمن کردار شمایم.»گفت: 

 (169رَب نجِّنى وَ أَهْلى مِمَّ  يَعْمَلُونَ)

 «دهند رهایى بخش. پروردگارا، مرا و کسانِ مرا از آنچه انجام مى
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 . عذاب مکذبین 27کالم 

 (170)فَنَجَّيْنَهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ

 -پس او و کسانش را همگى، رهانیدیم

 (171ِِال عَجُوزاً فى الْغَبرِينَ)

 [ بود.ماندگان ]در خاکستر آتشجز پیرزنى که از باقى

 (172ثمَّ دَمَّرْنَ  االَخَرِينَ)

 سپس دیگران را سخت هالک کردیم.

 (173وَ أَمْطرْنَ  عَلَيْهِم مَّطراً  فَس ءَ مَطرُ الْمُنذَرِينَ)

 شدگان.دادهر ]سر[ آنان بارانى ]از آتش گوگرد[ فروریختیم. و چه بد بود باران بیمو ب

 . ترجیع بند28کالم 

 (174ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ)

 آورنده نبودند.[ بیشترشان ایمان[ عبرتى است، و]لىقطعاً در این ]عقوبت

 (175الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) وَ ِِنَّ رَبَّ  لهََُوَ

 ناپذیر مهربان است.و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست

 . سخن مشترک رسوالن الهي با مردم و تکذیب آنها29کالم 

 (176يْكَةِ الْمُرْسلِينَ)أَلْاكَذَّب أَصحَ  

 اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیب کردند.

 (177)ِِذْ قَ لَ لهََُمْ شعَيْ ٌ أَ ال تَتَّقُونَ

 آیا پروا ندارید؟»آنگاه که شعیب به آنان گفت: 
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 (178ِِنى لَكُمْ رَسولٌ أَمِينٌ)

 اى درخور اعتمادم.من براى شما فرستاده

 (179فَ تَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ)

 از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید.

 (180ينَ)ى رَب الْعَلَمِوَ مَ  أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ِِنْ أَجْرِى ِِال عَل

 یست.کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان ن[ اجرى از شما طلب نمىو بر این ]رسالت

. گفتگوي ویژه شعیب )ع( با قوم خود درباره نفي روابط نا سالم اقتصادي و تکذیب 30کالم 

 آنها

 (181أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ)

 فروشان مباشید.یمانه را تمام دهید و از کمپ

 (182وَ زِنُوا بِ لْقِسط سِ الْمُستَقِيمِ)

 و با ترازوى درست بسنجید.

 (183وَ ال تَبْخَسوا النَّ س أَشيَ ءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فى األَرْضِ مُفْسِدِينَ)

 و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد برمدارید.

 (184قُوا الَّذِى خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ األَوَّلِينَ)وَ اتَّ

 «[ گذشته را آفریده است پروا کنید. و از آن کس که شما و خلق ]انبوه

 (185قَ لُوا ِِنَّمَ  أَنت مِنَ الْمُسحَّرِينَ)

 «شدگانى. تو واقعاً از افسون»گفتند: 

 (186  لَمِنَ الْكَذِبِينَ)وَ مَ  أَنت ِِال بَشرٌ مِّثْلُنَ  وَ ِِن نَّظنُّ

 دانیم.[ نیستى، و قطعاً تو را از دروغگویان مىو تو جز بشرى مانند ما ]بیش»
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 (187فَأَسقِط عَلَيْنَ  كِسف ً مِّنَ السمَ ءِ ِِن كُنت مِنَ الصدِقِينَ)

 «اى از آسمان بر ]سر[ ما بیفکن. پس اگر از راستگویانى، پاره

 (188  تَعْمَلُونَ)قَ لَ رَبى أَعْلَمُ بِمَ

 «کنید داناتر است. پروردگارم به آنچه مى»[ گفت: ]شعیب 

 . عذاب مکذبین31کالم 

 (189ظِيمٍ)عَفَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَاب يَوْمِ الظلَّةِ  ِِنَّهُ ك نَ عَذَاب يَوْمٍ 

عنذابِ روزى  ستى آن،پس او را تکذیب کردند، و عذابِ روزِ ابر ]آتشبار[ آنان را فرو گرفت. به را

 هولناک بود.

 . ترجیع بند32کالم 

 (190ِِنَّ فى ذَلِ  الَيَةً  وَ مَ  ك نَ أَكْثرُهُم مُّؤْمِنِينَ)

 [ بیشترشان ایمان آورنده نبودند.[ عبرتى است، و]لىقطعاً در این ]عقوبت درسِ

 (191وَ ِِنَّ رَبَّ  لهََُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

 ناپذیر مهربان است.دگار تو همان شکستو در حقیقت، پرور

 . معرفي قرآن کریم33کالم 

 (192وَ ِِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَب الْعَلَمِينَ)

 [ وحى پروردگار جهانیان است.و راستى که این ]قرآن

 (193نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِينُ)

 آن را بر دلت نازل کرد،« روح االمین»

 (194لْمُنذِرِينَ)عَلى قَلْبِ  لِتَكُونَ مِنَ ا
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 [ هشداردهندگان باشى؛تا از ]جمله

 (195مُّبِينٍ)  بِلِس نٍ عَرَبىّ

 به زبان عربى روشن،

 (196وَ ِِنَّهُ لَفِى زُبُرِ األَوَّلِينَ)

 [ آن در کتابهاى پیشینیان آمده است.و ]وصفِ

 . تکذیب مشرکان نسبت به قرآن 34کالم 

 (197أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَؤُا بَنى ِِسرءِيلَ) أَ وَ لَمْ يَكُن لهََُّمْ ءَايَةً

 ؟اسرائیل از آن اطّالع دارندآیا براى آنان، این خود دلیلى روشن نیست که علماى بنى

 (198وَ لَوْ نَزَّلْنَهُ عَلى بَعْضِ األَعْجَمِينَ)

 کردیم،زبانان نازل مىو اگر آن را بر برخى از غیر عرب

 (199ك نُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ)فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّ  

 آوردند.خواند به آن ایمان نمىو ]پیامبر[ آن را بر ایشان مى

 (200كَذَلِ  سلَكْنَهُ فى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ)

 دهیم:این گونه در دلهاى گناهکاران، ]انکار را[ راه مى

 (201ال يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتى يَرَوُا الْعَذَاب األَلِيمَ)

 نگروند تا عذاب پردرد را ببینند، که به آن

 . تهدید مشرکان35کالم 

 (202فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشعُرُونَ)

 بدیشان برسد. -خبرنددر حالى که بى-که به طور ناگهانى 

 (203فَيَقُولُوا هَلْ نحْنُ مُنظرُونَ)
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 «آیا مهلت خواهیم یافت؟»و بگویند: 

 (204لُونَ)أَ فَبِعَذَابِنَ  يَستَعْجِ

 خواهند؟پس آیا عذاب ما را به شتاب مى

 (205أَ فَرَءَيْت ِِن مَّتَّعْنَهُمْ سِنِينَ)

 دانى که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم،مگر نمى

 (206ثُمَّ جَ ءَهُم مَّ  ك نُوا يُوعَدُونَ)

 شوند بدیشان برسد،[ بیم داده مىو آنگاه آنچه که ]بدان

 (207م مَّ  ك نُوا يُمَتَّعُونَ)مَ  أَغْنى عَنهُ

 کند[؟آید ]و عذاب را از آنان دفع نمىشدند، به کارشان نمىآنچه از آن برخوردار مى

 (208وَ مَ  أَهْلَكْنَ  مِن قَرْيَةٍ ِِال لهَََا مُنذِرُونَ)

 و هیچ شهرى را هالک نکردیم مگر آنکه براى آن هشداردهندگانى بود.

 (209مِينَ)ذِكْرَى وَ مَ  كنَّ  ظلِ

 ایم.]تا آنان را[ تذکّر ]دهند[؛ و ما ستمکار نبوده

 . تبرئه قرآن از نزول به دست شیاطین36کالم 

 (210وَ مَ  تَنزَّلَت بِهِ الشيَطِينُ)

 اند.و شیطانها آن را فرود نیاورده

 (211وَ مَ  يَنبَغِى لهََُمْ وَ مَ  يَستَطِيعُونَ)

 ى کنند[.توانند ]وحو آنان را نسزد و نمى

 (212ِِنَّهُمْ عَنِ السمْع لَمَعْزُولُونَ)

 [اند.در حقیقت آنها از شنیدن، معزول ]و محروم
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 . تثبیت ارکان رسالت در مقابل تبلیغات سوء علیه قرآن37کالم 

 (213فَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ ِِلَه ً ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ)

 شدگان خواهى شد.ن که از عذابپس با خدا، خداى دیگر مخوا

 (214وَ أَنذِرْ عَشِيرَتَ  األَقْرَبِينَ)

 و خویشانِ نزدیکت را هشدار ده.

 (215وَ اخْفِض جَنَ حَ  لِمَنِ اتَّبَعَ  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

 اند، بال خود را فرو گستر.و براى آن مؤمنانى که تو را پیروى کرده

 (216ءٌ مِّمَّ  تَعْمَلُونَ)فَإِنْ عَصوْك فَقُلْ ِِنى بَرِى

 «کنید بیزارم. من از آنچه مى»و اگر تو را نافرمانى کردند، بگو: 

 (217وَ تَوَكلْ عَلى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ)

 [ عزیزِ مهربان توکّل کن،و بر ]خداىِ

 (218حِينَ تَقُومُ) كالَّذِى يَرَا

 بیند،خیزى تو را مىآن کس که چون ]به نماز[ برمى

 (219تَقَلُّبَ  فى السجِدِينَ) وَ

 نگرد[.کنندگان ]مىو حرکت تو را در میان سجده

 (220ِِنَّهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ)

 او همان شنواى داناست.

 (221هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَن تَنزَّلُ الشيَطِينُ)

 آیند؟آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مى

 تهمت تنزل شیاطین بر پیامبر به خود مشرکان . ارجاع38کالم 
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 (222أَفَّ كٍ أَثِيمٍ)  تَنزَّلُ عَلى كلّ

 آیند،بر هر دروغزن گناهکارى فرود مى

 (223يُلْقُونَ السمْعَ وَ أَكثرُهُمْ كَذِبُونَ)

 دارند و بیشترشان دروغگویند،[ گوش فرا مىکه ]دزدانه

 کردند و پیروان آنهابلیغ مي. معرفي شعرایي که بر ضد قرآن ت39کالم 

 (224وَ الشعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَ وُنَ)

 کنند.و شاعران را گمراهان پیروى مى

 (225وَادٍ يَهِيمُونَ)  أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فى كلّ

 اى که آنان در هر وادیى سرگردانند؟آیا ندیده

 (226وَ أَنهُمْ يَقُولُونَ مَ  ال يَفْعَلُونَ)

 دهند.گویند که انجام نمىنند که چیزهایى مىو آنا

ذِينَ مَا  ظلِمُاوا  وَ سايَعْلَمُ الَّا وا مِن بَعْادِ انتَصرُِِال الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصلِحَتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَ

 (227ظلَمُوا أَى مُنقَلَ ٍ يَنقَلِبُونَ)

ه س از آنکنسته کرده و خندا را بسنیار بنه یناد آورده و پنمگر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شای

ام سنت بنه کنداند بنه زودى خواهنند داناند. و کسانى که ستم کردهاند یارى خواستهمورد ستم قرار گرفته

 بازگشتگاه برخواهند گشت.

 شناسايی اقوال و تشخیص موضوعات محوری  -3-2-5

هاي متفاوت یا شقوق هسائل )حدود مختلف، صحندار تبیین مکه عهدهاست ي کالمهای همجموعقول، 

 ل هستند.قوابعاد مختلف موضوع  کالمها عانيمتعدد و...( یک موضوع هستند. معموال م

هایي که بیش از یک کالم هستند، وجه ارتباط آیات درون ینک کنالم را شناسایي کالمها در سوره
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کنند، زینرا در قندم نخسنت ه نزدیک ميمشخص کرده و متدبر را یک گام به کشف اتحاد حاکم بر سور

 گسست میان آیات رو به رو بود و اینک با چهل گسست میان کالمها. 100مثال با 

ینابي بنه بنابراین مرز بین کالمها، گسستي دیگر در سوره است و به همین جهت دومین مرحله دسنت

وري در اقنوال وحدت سنوره، شناسنایي وجنه ارتبناط بنین کالمهنا اسنت کنه بنه کشنف موضنوعات محن

کند، موضوعي است کنه کالمهنا بنر محنور انجامد، زیرا آنچه ارتباط کالمها را با یکدیگر مشخص ميمي

 اند.آن گرد هم آمده

 پردازیم:ما در این مبحث به بیان چگونگي ارتباط میان کالمها مي

 دهد:کشف تدبیر و نظم و چینش کالمها نشان مي

 ل موضوع محوریواحدي گرد یکدیگر در ارتباط بوده و حو ها همه کالمها بادر برخي سوره

 س و ... .اند، مانند سوره مبارکه حمد و شمآمده 

اند و بررسي ارتباط کالمها در آنهنا، اتحناد حناکم بنر هایي از یک قول تشکیل شدهچنین سوره

ا کشف موضنوع و ها پس از کشف وجه ارتباط میان کالمها، بکند. تدبر این سورهسوره را نمایان مي

 رسد.غرض آنها به پایان مي

 شود.قواعد کشف موضوع در همین مرحله و قواعد کشف غرض در مرحله بعد بیان مي

 اند و آینات سنوره بنه اقنوال ها همه کالمها حول یک موضوع گرد هم نیامدهدر برخي سوره

 مستقلي تفکیک شده است.

 چگونگی شناسايی اقوال -3-2-5-1

قنول  را موضنوعه اشتراکي بین معاني کالمها باشد هنوز یک قول به پایان نرسیده است، زیتا جایي که وج

ل مربنوط اي از مسنائنسبت به معاني کالمها جنبه محوري دارد و هر یک از کالمها بعدي از ابعاد، یا مسئله

 کنند. به آن را مطرح و تبیین مي

اکي در موضوع نباشد، جایگاه تفکینک اقنوال بر همین اساس هر جا که بین دو کالم هیچ نقطه اشتر
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 است. 

 کند:توجه به شکل و مثال زیر این مطلب را روشن مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اشتراك موضوعی بین كالمها27نمودار شماره 

وایي ي ینا محتنباید توجه داشته باشیم که در یک قول، ارتباط کالمها با یکدیگر، لزومنا ارتبناط لفظن

تبناط اصلي ار زنجیره وار نیست، بلکه کالمها در یک قول، با یکدیگر ارتباط موضوعي دارند، یعني عامل

کالمهنا  آنها با هم، موضوع محوري مشترک بین آنهاست که همان موضوع قول است، البته ترتیب ذکري

 قوعي است. هم حکیمانه است و به تناسب موضوعاتشان، بر اساس ترتیب یا ترتب منطقي یا و

 توان نشان داد.ارتباط کالمها در یک قول را در قالب شکلهاي زیر مي

توصیف 

 معاد

ضرورت 

 معاد

امکان 

 معاد

معرفي 

 پیامبران

اقوام 

 پیامبران

 قول اول: 

موضوع محوري: 

 معاد

قول دوم: موضوع 

 محوري: پیامبران



 روش تدبر در سوره ها

 

 

131 

 
 . موضوع محوری قول، عامل اصلی ارتباط28نمودار شماره 

م سوره مبارکه بقره یک قول است که موضوع محوري آن معرفني گروههناي منرد 20آیات یک تا 

 .تنسبت به مسئله ایمان اس

 2کالم 

 3کالم 

 

 4کالم 

 

 5کالم 

 

 6کالم 

 

 1کالم 

 

موضوع 

 محوري قول
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 1كالم 

 4كالم 

 2كالم 

 2كالم  3كالم 

 1كالم 

 
 . موضوع محوری قول اول سوره بقره، عامل اصلی ارتباط كالمهای آن29نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 . اقسام ترتیب يا ترتب منطقی يا وقوعی30نمودار شماره 

به  (5تا  1 شکل اول ترتیب کالمها مانند سه کالم نخست در سوره مبارکه بقره که کالم نخست )آیه

عرفني مندعیان م( بنه 20تنا  8( به معرفي کنافران و کنالم سنوم )آینه 7و  6معرفي مؤمنان و کالم دوم )آیه 

 دروغین ایمان اختصاص دارد. 

 شکل دوم ترتیب کالمها مانند کالم چهارم، پنجم و ششم در سوره مبارکه حدید:

 20تا  8آیات 

 مردم منافق

 7و  6آیات 

 مردم کافر

 5تا  1آیات 

 مردم مومن

 هاي مردمگروه
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قُوا لهََُمْ ذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَ فِيهِ  فَ لَّتَخْلَفِينَعَلَكم مُّسمِمَّ  جَ وَ أَنفِقُواوَ رَسولِهِ  ءَامِنُوا بِ للَّهِکالم چهارم: 

 (7أَجْرٌ كَبِيرٌ)

تُم قَدْ أَخَاذَ مِياثَقَكمْ ِِن كُنا بِرَبِّكمْ وَ ؤْمِنُواوَ مَ  لَكمْ ال تُؤْمِنُونَ بِ للَّهِ  وَ الرَّسولُ يَدْعُوكمْ لِتُ کالم پننجم:

وفٌ   وَ ِِنَّ اللَّاهَ بِكامْ لَارَءُتِ ِِلى النُّاورِكم مِّنَ الظلُمَذِى يُنزِّلُ عَلى عَبْدِهِ ءَايَتِ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَهُوَ الَّ (8مُّؤْمِنِينَ)

 (9رَّحِيمٌ)

 ساتَوِى مِانكم مَّانْألَرْضِ  ال يَاوَتِ وَ وَ مَ  لَكمْ أَال تُنفِقُوا فى سبِيلِ اللَّهِ وَ للَّهِ مِيرَث السمَ :کالم ششم

هُ الحَُْسانى  وَ تَلُوا  وَ ُكالً وَعَدَ اللَّاقَمِن بَعْدُ وَ  نفَقُواأَأَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْح وَ قَتَلَ  أُولَئ  أَعْظمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ 

 (10اللَّهُ بِمَ  تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

در کنالم  «أنفقاوا»ط بنه در کالم چهارم و کنالم ششنم هنم مربنو «امنوا ب  هلل»کالم پنجم مربوط به 

 چهارم است.

 های شناسايی اقوالبرخی از نشانه -3-2-5-2

 نحوي که تغییر کلي موضوع: اگر موضوع کالمي با کالم پیش از خود کامال مغایر باشد، به .1

 ل جدید است.اي از آغاز قوهیچ وجه اشتراکي با آن نداشته باشد نشانه

 توجه به اقسام اقوال، مانند: .2

 ز آیند، البتنه در صنورتي کنه اثلهاي ذکر شده در برخي از سور، یک قول به شمار ميمَثَل: م

 چند کالم مستقل تشکیل شده باشد، مانند مثل رجلین در سوره کهف. 

 هاي قنرآن کنریم، ینک قنول بنه حسناب داستان: داستانهاي مطرح شده در بسیاري از سنوره

اسنت، ماننند داسنتان ذوالقنرنین و قصنه  شکیل شدهم مستقل تآید، چون غالب داستانها از چند کالمي

 اصحاب کهف در سوره مبارکه کهف.

 شد. هاي شناسایي کالمها مطرحتکرارها،  که در نشانه .3

 شناسایي کالمها گذشت. هايحرف و وزن آخر آیات که در نشانه .4
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 های تفکیك اقوال. برخی از نشانه31نمودار شماره 

 تشخیص موضوع محوری اقوالچگونگی  -3-2-5-3

 رسد.پس از کشف ارتباط کالمها و شناسایي اقوال، نوبت به کشف موضوع محوري اقوال مي

هاي داراي چنند قنول بنه تعنداد اقنوال هاي متشکل از یک قول یک موضوع محوري و سنورهسوره

 داراي موضوع محوري هستند.

ول قنباید به شناسایي نقطه اشتراک موضوعي کالمهاي هنر براي تشخیص موضوع محوري هر قول، 

 پرداخت.

شنود، تنا گنذاري ميپس از روشن شدن موضوع اقوال، با توجه به پیام اصلي هر قول براي آن عنوان

 در مرحله بعدي تدبر، یعني تشخیص غرض رهگشا باشد.

 های تشخیص موضوعبرخی از نشانه -3-2-5-4

ترین قاعنده کشنف موضنوع اسنت و بسنیاري از قواعند ي، اصليتوجه به معني: توجه به معن .1

در  توان به نحوي زیر مجموعه این قاعده دانست، از اینن رو غینر آشننایان بنا زبنان عربنيدیگر را مي

 نیاز نیستند.کشف موضوع از ترجمه بي

 دقت به اصل و فرع: در میان معاني کالمهاي ینک قنول بایند دقنت کننیم کنه سنخن اصنلي .2

ده برقنرا کنر راد از سخن اصلي مطلبي است که ارتباط قول مورد نظر را با سایر اقوال سنورهچیست. م

 است. 

هاي برخي از نشانه

 تفکیک اقوال

 تکرارها حرف و وزن آخر آیات

 

 توجه به اقسام اقوال

 

 وعتغییر کلي موض
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 هایي که قرآن کریم در بیان برخي از معاني به کنار بنرده اسنت،توجه به تاکیدها: حساسیت .3

يا  » تواند در تشخیص موضوع اصلي مفید باشد، به عنوان نمونه، لحن تأکید آمیز و توبیخ وار آینهمي

ره بنوده و در سنوره انفطنار، حناکي از اهمینت وینژه آن در سنو« أيه  اإلنس ن م  غرًك برب  الكريم

 راهنماي مناسبي براي تشخیص موضوع اصلي است.

بینین بر این اساس، تاکیدها، نقش بسنزایي در کشنف موضنوع دارنند، چنون غالبنا در راسنتاي ت

 موضوع اصلي سوره هستند.

ینت آنهنا از آنجا که تکرار برخي از آینات و عبنارات، نشنان از اهمتکرار آیات و عبارات:  .4

فبأي » تواند راهنماي خوبي براي تشخیص موضوع باشد، مثال در سوره الرحمن، آیه شریفهاست، مي

ت و سنهم نزدیک به دو پنجم از آیات کل سوره را به خنود اختصناص داده اسن ،«آالء ربكم  تكذب ن

 دارد. قابل توجهي در تشخیص موضوع

ها، آیات آغنازین و در برخني دیگنر، آینات آیات آغازین و پایاني سور: در برخي از سوره .5

ا م در ابتندابتدایي و انتهایي سوره، نقش قابل توجهي در تشخیص موضوعات دارد، چون معموال متکل

 کند.و انتهاي کالم خویش به موضوعات محوري کالم خود تصریح مي

شنود، جنواب قسنم از اهمینت هاي متنوالي ذکنر ميي کنه قسنمهایجواب قسمها: در سنوره .6

اي برخوردار است. به عنوان مثال در سوره شمس، پس از هفت قسم در هشت آیه، چننین آمنده ویژه

ضنوع و این مطلب راهنماي خنوبي در تشنخیص مو «قد أفلح من زك ه  و قد خ ب من دس ه »است: 

 است.

تواند منا را بنه شود، جواب شرط ميوالي ذکر ميهایي که شروط متجواب شرطها: در سوره .7

 ینه ابتندايآموضوع راهنمایي کند. به عنوان نمونه در سوره تکویر در جواب شرطهاي متوالي سنیزده 

 اي دارد.اي در تشخیص موضوع سهم ویژه؛ چنین آیه«علمت نفس م  أحضرت»سوره، آمده است: 
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 اي از میزان اهمینت آنهنا بنوده وند نشانهتوجه به حجم مطالب: تفاوت حجم مطالب، مي توا .8

ن کند، بلکنه تواند موضوع را تعییاز این راه در تعیین موضوع مؤثر باشد، البته این قاعده به تنهایي نمي

انجامد و این موضوع غالبي است که ما را به موضنوع محنوري راهنمنایي به کشف موضوع غالبي مي

 کند.مي

النب غالبي در این است، که موضوع غالبي بیشترین حجم مطتفاوت موضوع محوري با موضوع 

را به خود اختصناص داده اسنت، امنا موضنوع محنوري نسنبت بنه سنایر مطالنب و موضنوعات نقنش 

 حاکمیت دارد و سایر مطالب در هر حجمي که باشند، در خدمت تبیین آن هستند.

 

 كشف موضوع : برخی از قواعد32نمودار شماره 

 (سوره مباركه شعرا) ی اقوال و تشخیص موضوعات محوری شناساي نمونه -3-2-5-5

نناوین شنود. وجنه ارتبناط کالمهنا در قالنب عشناسایي اقوال با بررسي ارتباط کالمها با یکدیگر انجام مي

 دهد.انتخاب شده براي اقوال خود را نشان مي

ا را شند، آنهن مهاي سوره شعرا که در مرحله گذشته تبیینالزم است خواننده محترم با مراجعه به کال

 یادآوري کند.

کالم اول تا پنجم، به منزله طلیعه سوره بوده و به بیان مسنئله تکنذیب و اسنتهزاء مشنرکان نسنبت بنه 

برخي از 

قواعد 

کشف 

 موضوع

توجه به 

حجم 

 مطالب

جواب 

 شرطها

جواب 

 قسمها

آیات 

آغازین و 

 پایاني سوره

تکرار آیات 

 و عبارات

توجه به 

 تأکیدها

دقت به 

 اصل و فرع

توجه به 

 معني
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 قرآن پرداخته است. این آیات تناسب زیادي با متن سوره دارد، که به آن اشاره خواهد شد.

ه کنالم ماجراي حضرت موسي )علیه السالم( را مطرح کرده است کنه نناظر بن کالم ششم تا یازدهم،

 دوم طلیعه سوره، یعني همان دلجویي از پیامبر خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( است. 

آوري اسنت و همچننین کنه بنراي یناد ...«و ِذ ن دي ربا  موساي »ورود به این داستان با عبنارت 

ز اکنند، بنا دلجنویي دا را نسبت به حضرت موسي )علیه السالم( مطرح ميمحتواي این داستان که یاري خ

 پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( سازگار است.

م ر بنه کنالکالم دوازدهم تا چهاردهم این سوره درباره حضرت ابراهیم )علیه السالم( اسنت کنه نناظ

 چهارم طلیعه یا همان تنبیه مشرکین است. 

راهیم گویناي ابن و تشریح توحیند و معناد از زبنان «واتل عليهم نبأ ابراهيم»ن داستان: نوع ورود به ای

 )علیه السالم( مؤید این مدعاست.

ه کالم ه ناظر بککالم پانزدهم تا سي و دوم، پنج قول جداگانه، درباره تکذیب اقوام پنج پیامبر است 

 سوم طلیعه یا همان تهدید مشرکین است.

شوند و يمن داستانها، که همگي با تکذیب آغاز شده و با عذاب مکذبین ختم نوع ورود و خروج ای

 محتواي این داستانها که بیانگر عوامل تکذیب است، مؤید این مدعاست.

 ورود و خروج مشترک این داستانها به این صورت است:

للاه و تقوا الفا  كذبت .... المرسلين * ِذ ق ل لهم أخوهم .... أال تتقون * ِني لكم رسول أماين *»

د * ا قنوم خنوبنسخن ویژه هر پیامبر  أطيعون * و م  أسئلكم عليه أجرا ِن أجري ِال علي رب الع لمين *

 «عذاب * ترجیع بند

 کنند.کالم سي و سوم تا سي و چهارم، عدم ایمان مشرکین به قرآن را مطرح مي

 به قرآن است. کالم سي و پنجم تا سي و نهم، مقابله با تهمتهاي مشرکین، نسبت

 در نتیجه اقوال و موضوعات محوري آنها در سوره شعرا بدین شرح است:
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 عنوان قول

 تکذیب واستهزاء مشرکین نسبت به قرآن؛ 5تا  1کالمهاي (1

 موسي )علیه السالم(؛ همراهي خدا با  11تا  6کالمهاي (2

 ؛منادي استوار توحید و معاد ابراهیم )علیه السالم( 14تا  12کالمهاي (3

 ؛و عذاب الهي تکذیب قوم نوح )علیه السالم(  18تا  15کالمهاي (4

 ؛و عذاب الهي تکذیب قوم هود )علیه السالم(  21تا  19کالمهاي (5

 ؛و عذاب الهي تکذیب قوم صالح )علیه السالم(  24تا  22کالمهاي (6

 ؛و عذاب الهي تکذیب قوم لوط )علیه السالم( 28تا 25کالمهاي (7

 ؛و عذاب لهي تکذیب قوم شعیب )علیه السالم( 32تا  29کالمهاي (8

 عدم ایمان مشرکین به قرآن؛ 34تا  33کالمهاي (9

 ؛و خنثي سازي آنها برخوردهاي سوء مشرکین علیه قرآن 39تا  35کالمهاي (10

 

 تشخیص غرض واحد -3-2-6

قنول را  هایي کنه بنیش از ینک قنول هسنتند، وجنه ارتبناط کالمهناي درون ینکشناسایي اقوال در سوره

کنند، زینرا در قندم مشخص کرده و متدبر را یک گام دیگر به کشف اتحاد حاکم بنر سنوره نزدینک مي

گسست میان آیات رو ه رو بود و در گام دوم با چهل گسست میان کالمها و اکنون بنا  100نخست مثال با 

 گسست میان اقوال. 10

یابي بنه ین جهنت سنومین مرحلنه دسنتبنابراین مرز بین اقوال گسست دیگري در سوره است به هم

انجامند، زینرا آنچنه وحدت سوره، شناسایي وجه ارتباط بین اقوال است که به کشف غرض در سنوره مي

 اند.کند، غرضي است که اقوال بر محور آن گرد هم آمدهارتباط اقوال را با یکدیگر مشخص مي

 دازیم:پرما در این مبحث به بیان چگونگي ارتباط میان اقوال مي
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 دهد:کشف تدبیر و نظم و چینش اقوال نشان مي

 اند.ها همه اقوال با یکدیگر مرتبط بوده و حول غرضي واحد گرد آمدهدر برخي سوره 

اند و بررسي ارتبناط اقنوال در آنهنا، اتحناد حناکم بنر هایي از یک فصل تشکیل شدهچنین سوه

 رسد.ها در همین مرحله به پایان ميیابي به وحدت این سورهکند. دستسوره را نمایان مي

 اند و اقنوال سنوره بنه فصنلهاي ها همه اقوال حول یک غرض گرد هم نیامدهدر برخي سوره

 است. مستقلي تفکیک شده

هاي ینک فصنلي کنه بنه منزلنه طنرح هسنتند( بنه بر همین اساس این مرحله در برخي منوارد )سنوره

 شود:اي انجام ميصورت یک مرحله

o ض واحد سوره )ثمره کشف ارتباط میان اقوال(تشخیص غر 

اي انجنام هاي چند فصلي که به منزله پروژه هسنتند( بنه صنورت دو مرحلنهو در برخي موارد )سوره

 شود:مي

o )شناسایي فصلها و تشخیص اغراض جزئي )ثمره کشف ارتباط میان اقوال 

o )تشخیص غرض واحد جامع سوره )ثمره کشف ارتباط میان فصلها 

 کند.يمحاضر مرحله سوم را با رائه راهکار شناسایي فصلها و چگونگي تشخیص غرض تبیین کتاب 

 چگونگی شناسايی فصلها -3-2-6-1

 . اندبه خاطر یک غرض گرد هم آمدهکه است،  اقوال اي ازمجموعه فصل،

قنوال وع اموضن بهترین راهکار شناسایي فصلها، بررسي ارتباط اقوال است. شناسایي فصلها با توجه به

ن شود. تا جایي که موضوعات اقوال با غرضي واحد در ارتباط باشنند، هننوز ینک فصنل بنه پایناانجام مي

 ها است. نرسیده است، پس هر جا که بین دو قول هیچ غرض مشترکي نباشد، جایگاه تفکیک فصل

صل با یکدیگر، ارتباط لفظي یا محتوایي زنجینره نکته: باید توجه داشته باشیم که ارتباط اقوال یک ف

وار نیست، بلکه اقوال در یک فصل، زیر مجموعه یک غرض هستند، یعنني عامنل اصنلي ارتبناط آنهنا بنا 
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یکدیگر، غرض آنها است که همان غرض فصل است، البته ترتیب ذکري اقوال هنم حکیماننه اسنت و بنه 

نطقي یا وقوعي اسنت. ارتبناط موضنوعات اقنوال در ینک تناسب موضوعاتشان بر اساس ترتیب یا ترتب م

 توان نشان داد.فصل را در قالب شکل زیر مي

 

 . غرض واحد فصل، عامل اصلی ارتباط اقوال33نمودار شماره 

 چگونگی تشخیص غرض واحد -3-2-6-2

شنود، کنه نگناه غرض سنوره مطنرح مي هاي تشخیص غرض، مطالبي دربارهدر این قسمت افزون بر نشانه

 کند:متدبر را در تشخیص غرض دقیق مي

 اقسام اغراض در سور قرآن -3-2-6-3

 د انگینزشقرآن کریم کتاب هدایت انسان است و هدایت بدون جهت دهي به اعمال قلبي و قنالبي و ایجنا

هناي عملني در انسنان شن سوره هناي قنرآن در پني ایجناد انگیزشود، بنابرایهاي مثبت عملي محقق نمي

 هستند.

هاي آنها، ها است و نه صرفا بر انگیختن انگیزهاز سوي دیگر بناي قرآن بر هدایت عالمانه انسان 

چون آگاهي و بینش از شروط الزم انساني بودن اعمال است، به همین دلیل هدایت عملي قرآن کریم 

هاي متناسب و تلفیق بجاي آنها و با ایجاد يمبتني بر هدایت علمي و بینشي است، یعني با ایجاد آگاه

آید، بینش صحیح نسبت به مبدا و مسیر و معاد در صدد هدایت انگیزه ها و اعمال و رفتارهاي انسان بر مي

پس در سوره هاي قرآن عالوه بر غرض انگیزشي و هدایت عملي، هدف بینشي و هدایت علمي نیز وجود 

 سور مبتني بر هدف بینشي آنهاست.    دارد، بدین صورت که غرض انگیزشي 

 موضوع اقوال
 

 غرض واحد
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اي غرض هاي قرآن کریم، هم داراي غرض مستقل بینشي و هم دارنا گفته نماند که برخي از سوره

که  م دارنداتي همستقل انگیزشي هستند، یعني آیاتي دارند که در صدد ایجاد بینش در مخاطب است و آی

یجه نگیزش نتها، اصل ایجاد بینش است و اخي از سورهدر مقام ایجاد انگیزه در مخاطب است، اما در بر

                                                                             قهري آن است و یا به عکس، اصل ایجاد انگیزه است و بینش ملزوم ال ینفک آن.      

سلسنله موضنوعات  ک موضوع یا یکاي داراي یالف. غرض بینشي:  همانطور که دانستیم هر سوره

وعات محوري است. طبیعتا هدف بینشي هر سوره هم ایجاد یا القناء بیننش صنحیح نسنبت بنه همنان موضن

 خواهد بود. 

اي قوي نسبت بنه ب. غرض انگیزشي: غرض انگیزشي عبارت است از زمینه سازي و یا ایجاد انگیزه

د رحي مانننعمال جوانحي ماننند ایمنان واعمنال جنواانجام اعمال مطلوب و ترک اعمال نامطلوب اعم از ا

 نماز و زکات و ... .

 این غرض در هر سوره مبتني بر هدف بینشي آن سوره است. 

 مراتب غرض -3-2-6-4

 د و سنطوحبا توجه به تعدد حیثیات و سطوح مختلف مخاطبان قرآن کریم، اغراض سور نیز حیثیات متعند

 مختلفي دارند.

ک توان در سه حیثیت فنردي، اجتمناعي و حکنومتي تعرینف نمنود، کنه هنر ینمخاطبان قرآن را مي

منه هسطوح و مراتب فراواني دارند، یعني همنه اشنخاص در ینک سنطح نیسنتند، چنانکنه همنه جوامنع و 

ض انسنان حکومتها هم هم سطح نیستند، قرآن کریم در همه حیثیتها  و براي همنه سنطوح اهنداف و اغنرا

 .پرور و جامعه سازي دارد

شنود تنا غنرض جنامعي را بنراي توجه به حیثیات متعدد و سطوح فراوان مخاطبنان قنرآن، سنبب مي

 هاي قرآن جستجو کنیم.سوره

 اصول و قواعد كشف غرض سوره -3-2-6-5
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ي سنوره براي اینکه در تشخیص غرض اصلي سوره با مشکل مواجه نشویم و به راحتي بتوانیم غنرض اصنل

 لباید از اصو خیص خود نسبت به غرض اصلي متّکي به دالیل و براهین باشیم،را دریابیم و همچنین در تش

بنرد، کمنک کند و ضنریب اعتمناد بنه اینن کشنف را بناال ميو قواعدي که کشف غرض را روشمند مي

 بگیریم.

باشند و بنه دالیلني عینني خنتم ها ميتمامي این اصول و قواعد ناظر به الفاظ و الیه اول معناي سنوره

 گیرد. که استناد به آنها به راحتي صورت مي شودمي

 توان براي کشف غرض اصلي از آنها استفاده کرد به شرح زیر است:ترین اصولي که ميمهم

اي اغراضني متناسنب بنا موضنوعات موضوعات محوري سوره: چنانکه گذشنت هنر سنوره .1

سوره، کمک شایاني به محوري آن دارد، از این رو آگاهي دقیق و قابل دفاع از موضوعات محوري 

 نماید. کشف غرض مي

فضاي نزول سوره: فضاي نزول سوره و شرایط زماني و مکناني و مردمني  کنه سنوره در آن  .2

نازل گردیده و در صدد حل مشکل آن یا ایجاد رشد نسبت به آن بوده است، به ضنمیمه موضنوعات 

 دارد.تواند پرده از غرض سوره بر و محتواي سوره مي

الفناظ و عبناراتي وجنود دارد کنه واژگان سوره: دربسیاري از سنور قنرآن کنریم، برخي از  .3

 راهنمایي براي کشف غرض هستند،  مانند:

 «لعّلهم يضّرّعون»، «لعلهم يرشدون»أ. لعّل: 

 «افاليسمعون» ،«أفال تعقلون»ب. أفال: 

 «أولم يتذكّر فيه من تذكّر و ج ء كم النّذير»ج. أولم: 

 «كنتم مؤمنين ِن»د. إن کنتم: 

 «لوانّكم كنتم...»ه.  لوانّکم: 

 «فلوال ك ن من القرون...»، «فلوال نفر من كل فرقة...»و. فلوال: 
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ها، چگنونگي اسماء الحسني در سوره: یکي دیگر از ابزارها و اسباب شناخت غنرض سنوره .4

ر ارتباط بنا محتنوا و باشد. این نامها که دکار برد نامهاي نیکوي الهي ونسبت آماري مربوط به آن مي

مفیندي انند، راهنمناي بسنیار مضمون محوري هر سوره و تأثیرات تربیتي و ارشادي آنها به کنار رفته

دریک سوره و بناال « رب»یا نام « اهلل»ها هستند. مثالً کثرت کار برد نام جالله براي شناخت بهتر سوره

 دهد. نشان مي« ربوبیّت»یا « تالوهیّ»بودن نسبت آماري آن، جهت گیري سوره را در زمینه 

: رابطنه واقعني بنین فضنیلت سنوره و محتنواي آن منا را بنه حقیقنت فضائل و خواص سوره .5

کند. در پرتو این حقیقت به وجود ینک رابطنه معننادار و ظرینف بنین فضنیلت و دیگري هدایت مي

ابعي ترض آن هر دو گیرد که فضیلت سوره و غز آنجا نشأت ميابریم. این رابطه ميغرض سوره پي

ا هنم دائمي ب از متغیّر محتواي سوره هستند و بسان دو معلول از یک علت واحد در تالزم و پیوستگي

 برند.به سر مي

وان مؤید ناگفته نماند که احادیث مربوط به فضایل و خواص سور، پس از تأیید صحت و به عن

 و مرجح در تعیین غرض کاربرد دارند.

 
 . اصول و قواعد كشف غرض سوره34نمودار شماره 

هاي قرآن کریم تبیین شند. دیندیم بندي سورهنکته مهم: در صفحات گذشته، مقاطع مختلفي از دسته

هایي چون کالمهنا، اقنوال و فصنلها را دارنند، امنا در عنین هاي قرآن کریم، افزون بر آیات دستهکه سوره

هاي قرآن کریم از نظر لفظ ساختاري به هم پیوسته و دانه تسنبیحي، باشیم، که سورهحال باید توجه داشته 

اصول و قواعد 

 کشف غرض سوره

فضائل و خواص 

 سوره

الحسني در اسماء

 سوره

برخي از واژگان 

 سوره

موضوعات محوري  فضاي نزول سوره

 سوره
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 دهد.هاي یک سوره فرضي را نشان ميشکل بعد ساختار دسته یعني ساختاري شفاهي دارند.

 

 های يك سوره فرضی.  ساختار دسته35نمودار شماره 

 همین سوره فرضي را تصویر کنیم، به این صورت خواهد بود.اگر بخواهیم ساختار شفاهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .  ساختار شفاهی يك سوره فرضی36نمودار شماره 

 سوره فرضي
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هاي تسبیحي هستند که عامل جندایي آنهنا هاي مختلف در ساختار شفاهي یک سوره مانند دانهدسته

 د. به یکدیگر متصل هستناز یکدیگر تفاوت در رنگها یا حجم آنهاست، اما به صورت پي در پي 

صل هاي یک سوره به منظور تأمین ساختار شفاهي، به وسیله صنایع مختلف ادبي، به یکدیگر متدسته

 شود: شتار به برخي از اقسام این اتصاالت اشاره مياند. در این نوشده

ود. بند و خواهنواو استیناف: اگر هیچ وجه ارتباطي بین قبل و بعد از واو نباشد، وجود واو لغ .1

اف بنه شود، اما کالم بعد از واو اسنتینگرچه جمله بعد از  واو استیناف به جمله پیش از آن عطف نمي

ي بنین شود، بنابراین این واو یکي از وجوه اتصال ادبکالم قبل یا قول پس از آن به قول قبل عطف مي

 اثنر مثبنت آن دو با هنم دو دسته از آیات است که از نظر محتوایي جداي یکدیگر هستند، ولي لحاظ

 کند.هدایتي داشته و غرض قرآن را تأمین مي

شنود و در پاینان هنر هاي چنندي تقسنیم مياي است که به مقطعها: گاه سوره به گونهتکرار .2

 دهد. مانند سوره شعرا و ... .شود که آنها را به هم پیوند ميمقطع عبارات یا آیاتي تکرار مي

اژه یا مطلبي اشاره شود کنه در پایان یک دسته از آیات، به و ها: تخلص آن است کهتخلص .3

 اي براي شروع آیات دسته بعد باشد.کد و بهانه

است کنه  تذکر: گاهي انتقال قرآن از یک مطلب به مطلب دیگر، شبه اقتضاب است، و این در جایي

مننوارد  اینگونننه از هننیچ مناسننبت محتننوایي یننا اتصننال ادبنني بننین سننخنان قبلنني و فعلنني برقننرار نیسننت. در

 هدف،جلب توجه مخاطب است.

درون  به طور کلي در قرآن کریم، اصل اولیه بر نظم و تناسب جمالت درون ینک کنالم، کالمهناي

ا شکني حکیمانه هم دارد، یعني گاهي بیک قول و اقوال درون یک فصل است، اما گاهي قرآن کریم نظم

غاینت  ، در همه این منوارد ینکل و بعد از خود تناسب نداردشویم که با قبجمله، کالم یا قولي مواجه مي

 هدایتي، تربیتي بر این قالب شکني مترتب است.

 (سوره مباركه شعرا ی فصلها و تشخیص غرض )شناساي نمونه -3-2-6-6
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 دهد.وجه ارتباط اقوال در قالب عناوین انتخاب شده براي فصلها خود را نشان مي

ارکه سوره مب ال سوره مبارکه شعرا که در قسمت قبل مطرح شد، اقواالینابتدا با رجوع به جدول اقو

 را یادآوري کنید.

 گیرد.اي براي مباحث کل سوره است و زیر مجموعه هیچ فصلي قرار نميقول اول به منزله طلیعه

 )صنلي اهلل قول دوم، بیان داستان حضرت موسي )علیه السالم( به منظور تسلي بخشیدن به رسول خدا

بنل ا در مقاعلیه و آله و سلم( و امیدوارتر کردن آن حضرت به پیروزي نهایي به رغم صف کشیدن قندرته

 کند.اوست. این قول بدون اتصال به قبل و بعد غرضي مستقل را تعقیب مي

اینن  اسنت، بنه قول سوم، بیان توحید و معاد از زبان گویاي ابراهیم )علیه السالم( خطاب به مشنرکان

عاد بنوده وحید و متانتساب خویش به ابراهیم )علیه السالم(  تامل نموده و بدانند که او منادي  غرض که در

ینن قنول اخواهند خود را به او منتسب کنند باید به این اصول متین معتقد باشنند. است و اگر ایشان هم مي

 کند.نیز بدون اتصال به قبل و بعد غرضي مستقل را تعقیب مي

کان از تم، بیان تکذیب دین توسط اقوام پینامبران  اسنت، بنه اینن غنرض کنه مشنرقول چهارم تا هش

 عاقبت آنان پند بگیرند و مسلمانان به پیروزي خود یقین کنند.

ه بنه کنلم( اسنت قول نهم و دهم، تطبیق مباحث سوره با قرآن و امت پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و س

 منزله جمع لندي و خاتمه سوره است.

 گذاري کرد.توان به شکل زیر شناسایي و عنوانیجه فصلهاي سوره شعرا را ميدر نت

 عنوان فصل

 قرآن؛  تکذیب واستهزاء مشرکین نسبت بهطلیعه:  1قول  (1

سنول ربیان داستان حضرت موسي )علیه اللسالم( به منظور تسلي بخشیدن بنه   2قول  (2

 خدا و امیدوارتر کردن آن حضرت به پیروزي نهایي؛

بیان توحید و معاد از زبان ابراهیم )علیه السالم( خطاب به مشرکان، به غنرض  3قول  (3
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 تامل در نسبت دادن خویش به ابراهیم )علیه السالم( و اعتقاد به توحید و معاد

ان ، به غرض پند گینري مشنرکجریانهاي تکذیب کننده مرسلین وعاقبت آنها 8تا  4اقوال  (4

 ؛پیروزي خود از عاقبت آنها و یقین مسلمانان به

 ؛ن، به غرض خنثي سازي آخاتمه: تکذیب واستهزاء مشرکین نسبت به قرآن 10و  9اقوال  (5

 

 و سوم وم،دن سوره نیز )فصل تطلیعه و خاتمه سوره در باره برخورد مشرکین نسبت به قرآن است وم

ي منبننابراین  ،کنندام گذشنته تحلینل ميواق چهارم(، زوایاي مختلف همین موضوع را در تاریخ پیامبران و

صنلي )رسالت پیغمبنر خناتم  برخورد مشرکین نسبت به قرآن و»ترین موضوع سوره، توان گفت که اصلي

 است.« (سلم اهلل علیه وآله و

 ده بودند.رسالت متحد ش این سوره در فضایي نازل شده که جریانهاي اکثریت براي نابودي قرآن و

امنل کن سنوره در سنال نهنم بعثنت و در دوران محاصنره همانطور که در شناسه سوره مطرح شد، ای

ده ، ننازل شنپیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و اقلیت مؤمن توسط جریانهناي مکنذب و متحند اکثرینت

 است. 

د تنوان از آن عبنور کنرد و اینن سنوره امنداشرایطي بحراني که جز با امداد ویژه خداي متعنال، نمي

 مسلمین بود. خداي تعالي نسبت به اسالم و

 صنلي اهللاین سوره کریمه، با تبیین یک استراتژي محکم و هدایت بینشي و انگیزشني رسنول خندا ) 

ء، علیه و آله و سلم( و مؤمنین و تضنعیف ملمنوس و محسنوس جبهنه شنرک و تکنذیب و ظلنم و اسنتهزا

د نهنال ي از رشنور جدینداسالم، قرآن، پیامبر و امت اسالم را از این شرایط بحراني خارج نموده و براي د

 سازي کرده است.نوپاي اسالم زمینه

ِن في ذل  آلية و م  ك ن أكثرهم مؤمنين * و ِن رب  لهو ا لعزيز »گانه سوره: بندهاي هشتترجیع

، عناد و لجاج اکثریت مشرکین، در مقابل آیات روشن خدا را با توصیف پروردگار به دو وصنف «الحكيم

بندها تکرار هندف و غنرض اینن رحمت )رحیم( همراه کرده است. این ترجیع پذیري )عزیز( وشکست نا



 روش تدبر در سوره های قرآن كريم

 

 148 

  .«الرحيم ان رب  لهو العزيز»سوره مبارکه است 

 گونه تبیین کرد:ا اینتوان غرض سوره ربا توجه به مقدمات فوق، مي

 لتو رسنا غرض بینشي: ایجاد این بینش که اتحاد جریانهاي اکثریت مشرکین براي مبنارزه بنا قنرآن

 رحیم است. چون پروردگار تو شکست ناپذیر و، محکوم به شکست است

دا تقوینت رسنول خن هدایت و تثبینت و»غرض انگیزشي: غرض انگیزشي سوره نیز عبارت است از: 

 ؛«در مقابله با جریانهاي به هم تنیده مکذبین)صلي اهلل علیه و آله و سلم( 

 کند.جلوه مي «امید به پیروزي بردباري و ایمان و تقویت»منین در قالب ؤهمین غرض در بین اقلیت م

رکین در در بنین عامنه مشن و« ترسو امیدي  نا»شرک در قالب  باز همین غرض در بین سران کفر و 

 کند.بروز مي« جاي آنان در مقابله با مسلمانانعناد بي درهم شکستن لجاجت و»قالب 

 ترسیم ساختار و نمودار سوره -3-3

 توان ساختار و نمودار سوره را ترسیم کرد.یابي به وحدت سوره ميراحل دستپس از اتمام م

د دهنده موضوعات و معاني سوره و مراد از نمودار طرحي اسنت کنه بتواننمراد از ساختار طرح نشان

 سیر هدایتي سوره را نشان دهد.

 ساختار سوره -3-3-1

کند تر ميلموسمنتیجه تدبر را براي خود متدبر ترسیم ساختار معاني و موضوعات سوره، افزون بر این که 

دیگنران  سازي انتقال نتیجنه تندبر بنهو در برقراري انس بیشتر او با سوره مؤثر است، سهم بسزایي در آسان

 دارد.

م هنار سنوره با توجه به اینکه معاني متمرکز در کالمها و موضوعات متمرکز در اقوال هسنتند، سناخت

 شنان دهند.نبندي هم بود، باید فصنلها را نینز اقوال باشد، اما اگر سوره داراي فصل باید نمایشگر کالمها و

 ساختار فرضي یک سوره مانند شکل بعد است:
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 . ساختار سوره فرضی37نمودار شماره 

 

 مثال: ساختار سوره مبارکه شعرا

 

 ساختار سوره شعرا. 38نمودار شماره 

 نمودار سوره -3-3-2

 سوره شعرا

 

فصل پنجم: 

خاتمه: تکذیب 

مشرکین نسبت به 

 قرآن کریم

 

فصل چهارم: 

جریانهاي تکذیب 

کننده مرسلین و 

 عاقبت آنها

 

فصل سوم: توحید 

و معاد از زبان 

ابراهیم )علیه 

 السالم(

 

فصل دوم: 

پیروزي  موسي 

 سالم()علیه ال

 

فصل اول: طلیعه: 

تکذیب و استهزاء 

مشرکین نسبت به 

 قرآن

 
 تکذیب قوم نوح )ع(

 
 تکذیب قوم هود )ع(

 
 تکذیب قوم صالح )ع(

 
 تکذیب قوم لوط )ع(

 
 تکذیب قوم شعیب)ع(

 

عدم ایمان 

 مشرکین به قرآن

 

برخوردهاي سوء 

مشرکین علیه 

 قرآن

 

 سوره

 عنوان:*

 قول سوم

 عنوان: *

 قول دوم

 عنوان:*

 قول اول

 عنوان:*

 کالم اول

 عنوان:*

 کالم دوم

 عنوان:*

 کالم سوم

 عنوان:*

 کالم اول

 عنوان:*

 کالم دوم

 عنوان:*

 کالم سوم

 نوان:*ع

 کالم اول

 عنوان:*

 کالم دوم

 عنوان:*

 کالم سوم:*
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 همانطور که گفته شد نمودار سوره، بیانگر سیر هدایتي آن است. 

آید که بنا توجنه بنه پس از کشف غرض بینشي و انگیزشي سوره این امکان براي متدبر به وجود مي

 کند.اغرض سیر هدایتي سوره را مشخص 

کنند، بنه تعبینر دیگنر رسیدن به غرض خود طي مي مراد از سیر هدایتي مسیري است که سوره براي

یي نگینزش غناتعیین نقش هر قول یا فصل نسبت به غرض سوره سیر هدایتي سوره یا مسیر ایجاد بینش ینا ا

 کند.سوره را مشخص مي

 هامسیر ايجاد بینش يا انگیزش در سوره -3-3-2-1

مي رسد،  ز شده و به ایجاد اعتقاد یقینيآغا اي است که از نفي انکارمسیر ایجاد بینش، مسیري چند مرحله

 به عنوان مثال این مراحل براي ایجاد باور و یقین نسبت به معاد عبارتند از :

 نفي استبعاد .1

 اثبات امکان.2

 بیان نظیر در وقوع  .3

 وصف واقع.4

 ایجاد باور و یقین.5

ان وضوعاتشندرباره م ممکن است برخي از سوره ها تمام مراحل ایجاد یقین را نسبت به بینش مد نظر

 ي کنرده وطنطي کرده و هدفشان ایجاد بینش باشد و برخي دیگر به تناسب نیاز برخني از اینن مراحنل را 

 هدفشان القاء بینش ویا ایجاد نیاز نسبت به تحصیل بینش مورد نظر باشد. 

، دل، موعظنهها و اسلوبهاي خاصّ برهنان، جنهاي قرآن کریم در القاء یا ایجاد بینشها، از روشسوره

 کنند.قصّه، مثل و ... استفاده مي

تنوان مراحنل آن را چننین تصنور مسیر انگیزش اعمال انسان نیز در چند مرحله طي مي شنود کنه مي

 کرد:
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 انتقال از اعراض به انصاف.1

 از انصاف به میل  .2

 از میل به شوق .3

 از شوق به اراده  .4

 از اراده به عزم .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیر ايجاد بینش يا انگیزش در سور.  39نمودار شماره 

 (شعرامباركه نمودار سوره ) نمونه ترسیم نمودار  -3-3-2-2

 براي ترسیم نمودا سوره باید سیر هدایتي آن را بررسي کرد.

 غرض سوره تبیین استراتژي مقابله با جریانهاي متحد و باطل اکثریت است. 

 است: مسیر تامین این غرض در این سوره مبارکه بدین شرح

فصل اول )طلیعه(: طلیعه این سوره در حد یک فصل نیست، چنون جنامع اقنوال نیسنت، بلکنه جنامع 

 د انگیزش در سورمسیر ایجا مسیر ایجاد بینش در سور

 نفي استبعاد

 ایجاد باور

 اثبات امکان

 وصف واقع

بیان نظیر در 

 وقوع

 ایجاد عزم

 ایجاد اراده

 ایجاد شوق

 ایجاد میل

 ایجاد انصاف
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 گیرد. کالمهاست؛ اما به وزان یک فصل است، چون زیر مجموعه هیچ فصلي قرار نمي

ا روب سنوره با توجه به اینکه طلیعه سوره، اجمالي از محتواي کل سوره است، بینش و انگیزش مطل 

 ت اجمالي مطرح کرده است.به صور

رت کث ،« خعبلعل  »در کالم اول، قرآن را به عنوان کتابي روشن و روشنگر معرفي کرده و با تعبیر 

 .جهد و کوشش رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله وسلم( را در امر تبلیغ دین بیان کرده است

ن ود مشنرکیخعدم ایمان را به  در کالم دوم با تبیین سیره مشرکین در اعراض از آیات الهي، مشکل

 داند.برگردانده و رسول خدا و کتاب خدا را از کوتاهي در این امر مبرا مي

 کند.يمدر کالم سوم، با بیان دالیل اعراض مشرکین، به آنان هشدار داده و ایشان را تهدید 

و  ر تقویتلیغ دبدین ترتیب این سه کالم در کنار هم، ضمن بیان اجمالي از غرض این سوره، سعي ب

 تثبیت رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و مؤمنین دارند.

وزي حضنرت و با توجه بنه بینان جرینان پینر« و إذ...»با ورود خاصي که دارد: این فصل  فصل دوم :

و در ق وعده اند و تحقموسي )علیه السالم(، باور پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سلم( را نسبت به یاري خداو

او  کند و روحیه ایشان را در امید به یاري خدا و دستگیريپیروزي حق و شکست ناپذیري آن، تقویت مي

هنم  دهد و ایشان را نسبت به نابودي سران شرک حتي اگر در قدرت فرعوندر شداید و بحرانها ترفیع مي

 رساند.باشند، به یقین مي

وحیند ، یعنني تلیه السالم( و تبیین عناصنر اصنلي قنرآنفصل سوم: این فصل با بیان داستان ابراهیم )ع

عدم اعتقاد  هاي مخالفت با قرآن و رسالت، یعنيربوبي و معاد، از زبان مبارک ابراهیم )علیه السالم(، ریشه

ننوان مبناني عد را بنه به توحید و معاد را مورد اشاره قرار داده است و از این طریق، اعتقاد به توحیند و معنا

 کند. بارزه با شرک و جریانهاي اکثریت مشرکین، تقویت ميعقیدتي م

کتنب مپیشنبرد  ذکر نام و یاد ابراهیم )علیه السالم(، تلویحا بنه رشنادت، اسنتقامت و پنایمردي او در

زنند م ميهکند و خیال خام به زانو در آوردن منادیان آیین یکتاپرستي را در ذهن آنان به توحید اشاره مي

 کند.ان را براي ادامه مبارزه تقویت ميو روحیه اسالمی
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ل هایي از شکسنت اکثرینت مکنذبین در طنوفصل چهارم:  این فصل با اشتمال پنج قول، با بیان نمونه

 بخشد. تاریخ، اعتقاد به شکست باطل را عینیت مي

اري این اقنوال بنا برجسنته سنازي تکنذیب اقنوام رسنوالن الهني و برشنمردن عوامنل اخالقني و رفتن

)صنلي  نهاي مختلف تکذیب رسوالن، در صدد آن است که پندار باطل مشرکین، در تکنذیب پینامبرجریا

نان برساند به اطمی اهلل علیه و آله و سلم( و قرآن را در هم شکسته و آنان را نسبت به شکست و نابودي خود

خندا از  ه حماینتبنسبت  و سایه فتور و عذاب الیم را بر سر آنها بیافکند و در عین حال باور رسول خدا را

 پیامبران و پیروان بر حق آنها تقویت کند.

ر بندي مطالب و تطبیق آن بر قرآن کریم، هدف سوره را در یک دوفصل پنجم )خاتمه(: این با جمع

 کند.تکاملي تقویت کرده و کاربردي مي

ه ا قنرآن بنبنبرخورد قول اول از فصل پنجم با معرفي قرآن به عنوان وحي منزل، عناد مشرکین را در 

رس و دهند و روحینه تناثبات رسانده و ایشان را به عذابي دردناک در قبال این برخورد معرضانه وعده مي

 کند.یأس از شکست اسالم را بر ایشان القا مي

ودشنان خقول دوم از فصنل پننجم بنا تبرئنه قنرآن از تهمتهناي ننارواي مشنرکین، اینن تهمتهنا را بنه 

وء بنر بلیغات سنتیت بینش الهي بودن قرآن، در یک کالم معترضه، از تأثیر گذاري این برگردانده و با تقو

لیغناتي کنه کند و بدین ترتیب توطئه مشرکین را در تبپیامبر خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( پیشگیري مي

ه یجنه روحینکنند. در نتبر ضد قرآن دارند، خنثي نموده و موج رواني سنهمگیني در بنین ایشنان ایجناد مي

دي تقوینت سنیار زینارسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و مؤمنین براي مقابله با این جریانات تا حند ب

 شکند.شده و روحیه سران شرک و تابعین آنان تا حد زیادي مي

 غرض فصل

فصننل اول 

 )طلیعه(

من نین، ضنمسعي بلیغ در تقویت و تثبیت رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله و سلم( و مؤ

 بیان اجمالي از هدف و غرض این سوره

تقویت باور پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سنلم( نسنبت بنه یناري خندا و ترفینع روحینه  فصل دوم
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ایشان در امید به دستگیري خدا در شداید و ایجناد یقنین در ایشنان نسنبت بنه ننابودي 

 سران شرک 

 انتضعیف عناصر شرک و تقویت عناصر ایم فصل سوم

فصننننننننل 

 چهارم

و  و سنلم( در هم شکستن پندار باطل مشرکین، در تکذیب پیامبر )صلي اهلل علیه و آلنه

 قرآن و مطمئن کردن آنان نسبت به شکست و نابودي خود 

قنول  ؛قول اول: القاء روحیه یأس از شکست قرآن با معرفي آن بنه عننوان وحني مننزل فصل پنجم

ي قنرآن وبرگردانندن بر ضد اسالم، از راه معرفنهاي مشرکان دوم: خنثي کردن توطئه

 تهمتها به گویندگان 
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 مقدمه -4-1

ب عنني مطالننظم آموزشي با نظم پژوهشي متفاوت است، ارائه تدبر به دیگران تابع نظم آموزشني اسنت، ی

ض ت بتواننند بنا محتنوا، نظنم و موضنوعات و غنرو سهول اي ارائه گردد که همگان با سرعتباید به گونه

 سوره انس بگیرند.

ره بنر ایم که متدبر پس از تدبر سنوما در این کتاب یک قالب پیشنهادي براي ارائه تدبر ترسیم کرده

 اید.تواند نتیجه تدبر خود را بر اساس قالب ترسیم شده تنظیم نماساس روشهاي گفته شده در کتاب، مي

هاي قالب مذکور براي یک سوره چند فصنلي طراحني شنده اسنت و تندبر سنورهشایان توجه است 

 شود.ین قالب بیان مياي کوچکتر از همدیگر هم به تناسب خود در نمونه

 راهنمای ارائه تدبر -4-2

 ---سوره 

 شناسه سوره 

 موضوعات سوره 

 غرض سوره 

 ساختار و نمودار سوره

 ---:  -تا  -فصل اول. آیات 

شود و سپس هنر قنول بنه صنورت جداگاننه تنظنیم و ارتباط بین آنها در این قسمت مطرح مياقوال فصل 

 شود.گردد که در این راهنما نمونه تنظیم یک قول ارائه ميمي

 ---:  -تا  -قول اول. آیات 

ه یک بدر این قسمت اجمالي از محتواي قول مطرح شده، سپس کالمهاي موجوددر این قول یک 

 گردد.الم در یک قول مطرح ميککه در این راهنما نمونه تنظیم یک شود، آورده مي



 ارائه تدبر

 

 

157 

 ---. 1کالم 

شنود و سنپس ترجمنه شنده ذکنر ميهاي مننظم ذیل عنوان هر کالم ابتدا آیات مربوطه، به صورت جملنه

 کالمهاي سوره مبارکنه بقنره شود، به عنوان نمونه به بیان یکي ازآنها بر اساس همان نظم آورده مي1تدبري

 شود:مياشاره 

 ذَلِ  الْكتَ  

   ِال رَيْ   فِيه 

 (َ2هُدًى لِّلْمُتَّقِين) 

o َالَّذِين 

 ِ ْيُؤْمِنُونَ بِ لْغَي 

 َوَ يُقِيمُونَ الصلَوة 

(َ3وَ ممَّ  رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُون) 

o َوَ الَّذِين 

  ِيُؤْمِنُونَ بمَ  أُنزِلَ ِِلَيْ  وَ مَ  أُنزِلَ مِن قَبْل 

َ(4ةِ هُمْ يُوقِنُونَ)وَ بِ الَخِر 

 *أُولَئ  عَلى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ*

 *(5أُولَئ  هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وَ*

 ني، پس از بیان اینکه: شود این کالم نوراهمانطور که مشاهده مي

 که است کتابى  قرآن کریم

 آن هیچ تردیدى نیست؛ در حقانیت 

                                                 
 قاي فوالدوند( و ارتباط بین اجزاي تفکیک شده است.مراد از ترجمه تدبري ممزوجي از ترجمه سلیس و روان فارسي )مانند ترجمه آ1
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  (، 2)آیه  و مایه هدایت تقواپیشگان است 

 هاي متقیان را در دو محور مهم بررسي کرده است: ویژگی

o  :محور اول: متقیان اهل 

  ،ایمان به غیب 

  برپاداشتن نماز 

  ؛(3و انفاق از روزي خویش هستند )آیه 

فنرض همنه اصنول اي از اصول اعتقادي و فروع رفتاري اسنت. ایمنان بنه غینب، پیشاسالم مجموعه

مناز، نت، زینرا امه نماز و انفاق سنرلوحه همنه فنروع رفتناري اسناعتقادي و زمینه ساز همه ایمانهاست و اق

ه ت در حنوزبرترین و کاملترین نوع عبادت در حوزه فردي ارتباط با خندا و انفناق، بهتنرین شنکل عبودین

حنور ابراین ماجتماعي ارتباط با خداست و فروع رفتاري در اسالم در همین دو حوزه رقم خورده است، بنن

 ست.تقیان، بیانگر راستي و درستي ایشان در همه اصول و فروع اعتقادي انخست از ویژگیهاي م

o  محور دوم: متقیان 

 آورد در ایمان به اصول و عمل به دسنتورات الهني بنین کتنب آسنماني و ره

 افکنند انبیاي الهي جدایي نمي

  (.4و اهل یقین به آخرت هستند )آیه 

 فرماید:يپس از بیان ویژگیهاي متقیان در این دو محور، م

 *ایشان بر هدایتي از جانب پروردگارشان هستند*

 (.*5اند )آیه *و ایشان رستگاران

 توجه: 

معیار تفکیک آیات در درون هر کالم، جمله کامل است، مانند مبتدا و خبنر، شنرط و جنزا،  .1

د و نظینر قسم و جواب قسم و ...؛ اما اگر مبتدا یکي و خبر متعدد بود، یا شرط یکي و جزا و متعدد بنو

توانیم دو خبر ینا دو جنزا را از مبتندا ینا شنرط و همچننین از یکندیگر تفکینک نمنوده و بنه اینها، مي
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صورت فرضي زیر تنظیم کنیم:

 مبتدا

o خبر اول 

o خبر دوم

کنیم، تنا عبنارات و در تنظیم قسمتهاي تفکیک شده در درون کالم به وزان آنهنا توجنه مني .2

گاریم و بدین ترتیب فهم آنها بر مخاطب سهل و آسان شود.ردیف را در یک راستا بنجمالت هم

تنوان مندد گرفنت کنه بنه ترتینب اولوینت مطنرح براي تنظیم جمالت از فنون متعنددي مي .3

شود:مي

oافزایش تورفتگي

oعالمات

oشماره

o)تغییر اندازه فونتو رنگ )در صفحه بندي

 تذکر مهم

جهت متفاوت است و آن اینکه در ابتنداي فصنل، تنظیم فصل، قول و کالم نخست با موارد بعدي در یک 

 قول و کالمهاي بعدي باید ارتباط آنها با فصل، قول یا کالم پیشین بیان شود.

*** 

 تدبر سوره حمد -4-3

 شناسه سوره -4-3-1

 نامهای سوره -4-3-1-1

 «نام است. در ابتداي این سوره وجه تسمیه سوره به این« الحمد»کلمه   «:حمد 

 «ست. ان نام آغاز کتاب اهلل با این سوره سبب تسمیه آن به ای «:ت بف تحة الك 
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 «ام»له هاي قرآن کریم به منزاین سوره مبارکه نسبت به سایر سوره «:ام الكت ب »

رند.هاي کتاب خدا ریشه در معارف بلند این سوره دااست، بدین معنا که سایر سوره

 «گفته « سبع»مین جهت به آن این سوره  هفت آیه دارد و به ه «:سبع مث ني

1اند.شود و از این رو آن را مثاني نامیدهشود و در هر نماز دو بار تکرار ميمي


  رحمن بسم اهلل ال» کهتعداد آیات: این سوره داراي هفت آیه است و حتي اهل سنت

 تفاق آنآورند، در این سوره به ايبه شمار نممستقل هاي قرآن یک آیه را در سایر سوره «الرحيم

دانند.را یک آیه مستقل مي

 .ترتیب مصحف و جغرافیاي قرآني: اولین سوره قرآن

 دانستنیهای نزول سوره -4-3-1-2

 زمان نزول: اوائل بعثت

 ه استمکان نزول: طبق اجماع مفسرین سوره مبارکه حمد در مکه نازل گردید.

  یش ازپمدثر و ترتیب نزول: این سوره پنجمین سوره نازل شده است که پس از 

مسد نازل شده است.

 فضیلت و ثواب قرائت سوره -4-3-1-3

  فضیلت سوره

ي  ج بر أ ال أعلم  »: فرمودجابر بن عبد اهلل به وسلّم( وآلهعلیهاهللرسول اهلل )صلى 

أفضل سورة أنزله  اهلل في كت به ؟ ق ل : فق ل ج بر: بلى بأبي أنت و أمي ي  رسول اهلل 

                                                 
 19، ص1تفسیر العیاشي،  ج 1
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ترین سوره . طبق این رواین سوره حمد با فضیلت1«: فعلمه الحمد هلل أم الكت بعلمنيه ، ق ل

 قرآن است.

 .2ثواب قرائت سوره: قرائت این سوره به اندازه قرائت کل قرآن ثواب دارد 

 موضوع اصلی سوره -4-3-2

طلب  عانت،سوره مبارکه حمد از موضوعاتي متعدّد مانند تسمیه، حمد، رحمت، قیامت، عبادت، است

یات را به آبیشترین تعداد « صراط مستقیم»کند. در میان این موضوعات، هدایت و صراط مستقیم بحث مي

باشد يآخر سوره حمد که دربر دارنده  بیش از نصف الفاظ سوره م خود اختصاص داده است. دو آیه

دهد ان مين نشآیشتر مربوط به این موضوع است. اتمام این سوره مبارکه با این موضوع و شرح و بسط ب

 است.« طلب هدایت به راه راست»که موضوع اصلي این سوره 

 ض سورهغر -4-3-3

ي براي یزش وغرض این سوره مبارکه در بعد گرایش انسان،  منفعل کردن او در مقابل خداوند و انگ

داوند است، باط با خارتانواع  برقراري ارتباط عمیقتر با پرودگار و در بعد بینش، ارائه بینشي جامع درباره

 چون در این سوره حاالت مختلف ارتباط انسان با خداوند بیان شده که عبارتند از:

  در آیه نخست« اهلل»توسل به اسم 

 حمد خدا در آیه دوم 

 عبادت خدا در آیه چهارم 

 استعانت از خدا در آیه چهارم 

 دعا و طلب هدایت از خدا در آیه پنجم 

                                                 
 . 20، ص1تفسیر العیاشي، ج1

 کتاب ثواب االعمال 2
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 . شناسه، غرض و موضوع سوره حمد40نمودار شماره 

موضوع: طلب 

هدایت به راه 

 راست

 

غرض: ارتباط 

عمیق با 

 پروردگار

 

ثواب قرائت: 

ثواب قرائت 

 کل قرآن

 

فضیلت: با 

ین ترفضیلت

 سوره قرآن

 

 ترتیب نزول:

 پنج 

 

مکان نزول: 

 مکه مکرمه

 

زمان نزول: 

 اوایل بعثت

 

ترتیب مصحف 

و جغرافیاي 

قرآني: اولین 

 سوره قرآن

 

 تعداد آیات: 

  هفت

 

نامها: حمد، 

فاتحة الکتاب، 

ام الکتاب، سبع 

 مثاني

 

شناسه، غرض و 

موضوع  سوره 

 حمد
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 ساختار سوره -4-3-4

 

 . ساختار سوره حمد41نمودار شماره 

 سیر هدايتی سوره -4-3-5

یک « اهلل»سم اپذیرد. پیام آیه تام و مستقل نخست، این است که همه امور این عالم با نام خدا صورت مي

ا بشروع   دایندخت است نه لفظ؛ ائمه اطهار )علیهم السالم( و مالئکه الهي مظاهر اسماء حسناي حقیق

دهد که باید اهل ا ميمآموزد و این بینش را به نحوه برقراري ارتباط با خدا و اسم او را به ما مي« بسم اهلل»

 توسل باشیم. 

ابر ستي در برهداي تعالي نسبت به همه رحمت جهان گستر خ« الرحمن الرحیم»به « اهلل»با توصیف 

 «. الحمد هلل» گوییم:مي بندد، در چنین جایگاهي،دیدگان مخاطب نقش مي

کند، زیرا حمد در مقابل جمال و بین مياین حمد با ایجاد بینشي مثبت، ما را نسبت به عالم خوش

اطب را به سمت عالم باال کمال است. توجه به اسم جالله الهي و عظمت کبریایي او ذهن و قلب مخ

مستجمع جمیع جمال و « اهلل»فهماند که همان مي «رب الع لمين»دهد و اینجاست که نام مبارک عروج مي

یعني عوالم هستي و طوائف انساني، همه و همه مستقیما تحت کمال، مدیر و مدبر و مربي همه عالم است،

هاي کشته در زمین را کند دانهرده و اداره ميربوبیت خدایند. همان خدایي که کهکشانها را خلق ک

 سوره مبارکه حمد

 

:  طلب کالم چهارم

 (6-8)هدایت از خدا 

 

وم: عبادت و سکالم 

 (5)از خدا  استعانت

 

کالم دوم: حمد و ثناي 

 (2-4)خدا 

 

کالم نخست: توسل به 

 اسم الهي )ا(

 
)حمد( پروردگار رحمتگر مهربان 

(3) 

)حمد( پروردگار رحمتگر مهربان  

(3) 

)حمد( پروردگار صاحب روز جزا 

(4) 

 (5) اخالص در عبادت

 

 اخالص در استعانت

(5) 

 

 

 (7)معرفي راه راست 

 



 ارائه تدبر

 

 

163 

اي که خداي واحد و رویاند. این آیه کریمه بر اوهام مشرکانهشکافد و از دل سنگ و خاک گیاه ميمي

دانند، ولي دست ربوبیت او را از امور جزئي عالم کوتاه اند و او را رب ارباب ميخالق یکتا را قبول کرده

 داند.کشد و کل و جزء عالم را در حیطه ربوبیت او ميخط بطالن ميدانند،مي

 نسان رااداوند، افزون بر انقالب دروني نسبت به کمال و جمال خ «الحمدهلل رب الع لمين»قرائت  

فته قرار گر «رب الع لمين»وچک در مقابل کند که انساني کمبهوت عظمت و قدرت خداي متعالي مي

 فهماند که خداي متعالي، در ربوبیت خود بر جهانیان،آید و ميمي «الرحمن الرحيم»است، از این رو 

 رحمتگر و مهربان است. 

ر امان ذاب دعممکن است توجه زیاد به رحمت خداوند در این آیه باعث شود خود را از مؤاخذه و 

 .اشتو باید حریم او را پاس د است« م ل  يوم الدين»فرماید که این خدا بدانیم، از این رو مي

خشوع  دهد و احساس خضوع ومجموع این سه آیه ما را در برابر عظمت و شکوه خداوند قرار مي 

با خداوند گفتگو کنیم و از غیب به خطاب « عبد»ایم تا در جایگاه آماده شده دهد. کامالًبه ما دست مي

ر مقابل دبینیم و شم دل ميکنیم گو اینکه او را با چبیاییم. لذا با تمام وجود حضور خداوند را احساس مي

پرستیم و همین انگیزش ما کنیم که فقط تو را ميو اعتراف مي «اي ك نعبد»گوییم حضرتش هستیم و مي

 کند.را در اخالص در عمل تقویت مي

 ست که ازایم، وقت آن ااینک که خدا را حمد کرده و به بندگي خویش در برابر او اعتراف نموده

 «.و اي ك نستعين»گوییم ربان مدد جوییم لذا مياین خداي بزرگ و مه

واقع  به صورت اندازد. بزرگترین نیازي که از درون واستعانت از خدا ما را به یاد نیازهاي خود مي

حیح قدم صکنیم، نیاز به هدایت است که کسي دست ما را بگیرد تا همواره در مسیر بینانه احساس مي

 شود.نمایان مي« راط المستقيماهدن  الص»برداریم، از این رو 
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صراط »ا گیرد که صراط مستقیم چیست و آیه بعدي ببا قرائت این آیه، این سئوال در ما شکل مي

سوره  هدایتي دهد و سیربه این سوال نیز پاسخ مي« الذين انعمت عليهم * غيرالمغصوب عليهم و الالض لين

 کند.را کامل مي

 «اهلل». توسل به اسم 1کالم 

 (1م اهلل الرحمن الرحيم )بس

 آغاز ازتباط با خدا با توسل به نام خداي رحمتگر مهربان

 . حمد و ثناي خدا2کالم 

 الحمد هلل 

 ( 2رب الع لمين) 

 ( 3الرحمن الرحيم) 

 ( 4م ل  يوم الدين) 

 ستایش خدا را که 

 ]پروردگار جهانیان ]است  

 ]رحمتگر مهربان ]است  

 ]مالک روز جزا ]است 

 ادت و استعانت خالصانه . عب3کالم 

 ِي ك نعبد 

 (5و ِي ك نستعين )
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 پرستیم تنها تو را مي

 جوییم.و تنها از تو یاري مي

 آن. دشبیان  ربوبیت و رحمتگري و مالکیت بر روز جزا در قالب حمد و ثناي الهي دوم، کالمدر 

 ت او راز حضراستعانت ابا یاد آوري عظمت و جالل الهي زمینه خضوع و عبادت در برابر خدا و  کالم

 وم به همین امر اختصاص یافته است.سو از این رو کالم کرد فراهم 

 . دعا و طلب هدایت از خدا4کالم 

 ( 6اهدن  الصراط المستقيم )

 صراط الذين أنعمت عليهم 

  غير المغضوب عليهم 

 ( 7و ال الض لين) 

 ما را به راه راست هدایت کن، 

 اي بخشیدهراه آنان که بر ایشان نعمت 

 اي نه راه کساني که بر ایشان غضب گرفته 

 و نه راه گمراهان 

برترین و بارزترین مصداق استعانت از ذات از استعانت سخن به میان آمد و این کالم وم سدر کالم 

 .کندرا مطرح مي« طلب هدایت به راه راست»حق یعني 
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Abstract 

 

 

 

Methot Of  Ponder (Tadabbor) About Sura Of 

Holy Quran 

 

 

 

The line of studious plan consist of there stages, research, analysis, and writing. The 

research stage of this plan is into library. That is, at data collective stage is considered 

explanatory sources especially explanation of sharifol-mizan. At commentary analysis is 

considered the result of inquiry and teaching years at expediency field and may call the 

analysis procedure as writing and colloquial the report of this plan is integration of 

experiential and descriptive writing style. That is to say, the available studious plan has 

fundamental and generative aspects from subject innovation respect, and from opening 

the way of culture extension and doctrine respect has applied aspect. 

The circuit of basic questions at studious plan include:  

1- why is not guidance design creation at its feasible place? 

2- why does not field of communication and familiarity of this radiant book provide 

completely by existing of translating and explanation of quran? 

3- why is the minimum tahadi unit, sore, at the holy quran and there is no tahadi verse at 

nowhere of this radiant book? 

4- why isn’t there choice of communication with afflatus book? 

5- what is the way of familiarity and communication with  holy quran suraha? 

6- what activity can it be the guarantee of communication and familiarity? 

7- is the concept of suraha the basic condition of familiarity with them and using them? 

8- is it true that for understanding a sure we must realize communication of its verses 

with together, and reach the leading goat of all suraha? 

9- the transcendental god foreseed several way to understanding afflatus collections. 

The ways are expediency, consideration, ratio cination, …؛ which way is it provide the 

top necessity? 

10- if can we know expediency as proper way to achieve this goal? 

11- what is the concept of expediency? 

12- How is the concept of expediency? 

The abstract of the result of research for answering the top questions is that vital 

emptiness at area of communication with holy quran is expediency.  
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The expediency is the ability of perception and at the result with familiarity and 

communication with minimum tahadi unit, or in other words the minimum conduction 

unit will provide marvels of quran that means surah. 

The expediency will provide field of guidance design-creation of holy quran. 

The meaning of expediency is methodical and synchronous understanding of quran 

aspect. The aspect of quran are verse, surah, all of quran and subjects;  

So expediency has meaning at all of this levels. 

Therefore, what was considered more at translation and commentary, is expediency at 

quran verses. The expediency at verses is also at some commentaries, but its methodical 

and teaching able of  it has questions. 

This plan propounded the expediency of verses methodical and teaching able, and it 

opened the way of basic research and inquiring at this serious wadi. We thanks the holy 

god. For this favor. 
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