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  چکیده

اقشار مردم تنها یک قرآن نازل کرده و همگان را مکلف به  ۀخداوند برای هدایت هم
محققان تحقیق و تدبر  تدبر در آیات آن اعم از ترتیبی یا موضوعی نموده است. برخی

وجو اند. این پژوهش با جستموضوعی در قرآن را مختص عالمان و مفسران ذکر کرده
به ذومراتب بودن معارف قرآن اشاره کرده است؛ سپس دالیل (ع) در روایات معصومان

قرآن کریم برای همگان را برشمرده و با درنظر داشتن هدف از  ظاهرقابل فهم بودن 
تدبر در قرآن، انجام تدبر  ۀو عام بودن وظیف ـ هدایت عموم مردمـ نزول قرآن 

داند. پذیر می ـ امکان با کسب مقدمات الزمـ موضوعی توسط افراد غیرمتخصص را 
المعارفیِ قرآنیِ قاری ارتباط مستمر و انس با آیات قرآن موجب افزایش اطالعات دایره

 وجویافزارهای قرآنی و جست ز نرمسازد با مدد گرفتن اگردد و وی را قادر میمی
قرآن کریم تدبر  ظاهروجوی موضوعی در معاجم الفاظ و اَعالم، در کلیدواژه و جست

موضوعی داشته باشد. آموزش و ترویج روش صحیح تدبر موضوعی به عموم، انجام این 
  نماید.همگانی را تسهیل می ۀفریض
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  . بیان مسئله1
 ۀو ترتیب سور در مصحف شریف، حکیمانه است و از قاعد  هاچینش آیات در سوره ۀنحو

نیست که موضوعات را تحت عنوانی مشخص در نماید، اما به نحوی معینی تبعیت می
های ثه را در سورهیک حاد یجا طرح نموده باشد. خداوند حکیم یک موضوع و حتیک

برای یافتن دیدگاه نهایی قرآن گوناگون بررسی نموده است؛ لذا  یها مختلف و از زاویه
بایست نگرشی جامع و هماهنگ به آیات پیرامون آن موضوع راجع به هر موضوع، می

شود. از داشت. عدم رعایت این مهم موجب بروز تصور اختالف و ناهماهنگی در قرآن می
کامل بر  ۀتدبر موضوعی در قرآن کریم، احاط ۀی بر این باور هستند که الزمبرخرو این

خانواده مضمون از طریق کلمات همآیات آن است. از دیدگاه ایشان با گردآوری آیات هم
توان به تمام آیات مربوط به هر موضوع دسترسی پیدا کرد، لذا المفهرس نمیو معجم

حاصله، بیانگر نظر جامع قرآن کریم نخواهد بود موجب تتبع ناقص خواهد شد و نتایج 
از  .]20، ص 54؛ 162، ص 41؛ 5، ص 39؛ 146و  111، ص 16؛ 291، ص 6 .ـ کن[

معدودی از محققان، راهکار عملی تدبر موضوعی را به همگان تعلیم  ۀتنها عدطرفی، 
آشنا نیستند و صحیح تدبر موضوعی در قرآن کریم  ۀمردم با شیو ۀاند. از این رو عامّداده
دانند. این مسئله باعث گردیده که عموم، نتوانند پاسخ متخصصان می ۀرا وظیفآن

  صورت مستقیم از قرآن استخراج نمایند. در اینها و شبهات خود را بهصحیح پرسش
ای میان، دشمنان اسالم و مخالفان تشیع با فرصت طلبی از این نقیصه، به طرز گسترده

رو ضرورت دارد، این از ایناند. باورها و اعتقادات دینی مسلمانان کردهاقدام به تضعیف 
را  ـ با کسب مقدمات الزمـ پندار نادرست برطرف گردد و همگان، انجام تدبر موضوعی 

الزم برای  ۀشاءهللا با استفاده از نتایج این تحقیق، زمینانپذیر بدانند. برای خود امکان
  ام دینی فراهم شود. ع ۀرسالت و وظیف ایناحیای 

  
  تحقیق و تدبر موضوعی ۀ. پیشین2

ای ای صورت گرفته، اما تدبر موضوعی، مقولهپیرامون تفسیر موضوعی تحقیقات گسترده
های اندکی عرضه شناسی تدبر موضوعی، پژوهشباشد و در مورد ماهیت و روشنوظهور می

بین  ،میالکر القرآن یف یضوعالمو التدبر ) در کتاب1430شده است. شیخ علی آل موسی (
کار تدبر موضوعی و تفسیر موضوعی تفاوتی قائل نشده و این دو اصطالح را معادل یکدیگر به

ها و مراحلی است که از طریق برده است. از نظر او تدبر موضوعی علمی روشمند و دارای گام
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زمینه پرداخت.  گیری قرآن در هر توان با گردآوری آیات هم مضمون به کشف موضعآن می
 در یموضوع قیتحق روشدر کتاب  )1386مرادی زنجانی و لسانی فشارکی (همچنین 

های تدبر موضوعی با تفسیر موضوعی را برشمرده و انجام تحقیق ، تفاوتمیکر قرآن
پیشنهادی ایشان  ۀاند. در شیوموضوعی توسط عموم مردم را امری ممکن ذکر نموده

وجوی آیات مرتبط با هر موضوع شده دواژه، برای جستتأکید خاصی بر انتخاب کلی
، مبادی، مبانی و قرآن یموضوع تدبر ۀدرسنام) نیز در کتاب 1393زاده (است. الهی

ای از تدبر روش تدبری پیشنهادی خویش را به تفصیل شرح داده و در پایان نمونه
ی مذکور، هاموضوعی حول موضوع شفاعت را ارائه نموده است. عالوه بر کتاب

را تألیف  میالکرللقرآن المعاصر یالموضوع التدبر منهج) کتاب 2016الخضری ( راغب
های نموده است؛ این محقق به مبانی و اصول کلی برداشت از قرآن اشاره کرده و دیدگاه

نظران در این خصوص را آورده است. نویسنده مقصود خود از تدبر موضوعی را صاحب
بر مبنای فهم سیاقی آیات و وحدت موضوعی  لی و محوری سورهمنحصراً کشف پیام اص

  های قرآن بیان کرده است.سوره
  
  . دالیل امکان تدبر موضوعی برای عموم3
 یبرا ـ الزم مقدمات کسببا ـ  یباورند که تدبر موضوع نیبر ا محققان از یاریبس

 یریفراگ با است قادر یقتیحق ۀندیجو هر ،شانیا دگاهید از. است ریپذهمگان امکان
 کمک با و یعرب سواد حداقل از یبرخوردار ضمن ،یموضوع تدبر حیصح مراحل و روش

 انس زانیم و یعلم توان با متناسبـ  قرآن یِفارس ۀترجم و لغت یهاکتاب از گرفتن
، ص 2 .ـ نک[ شود لینا فیشر کتاب نیا میعظ معارف از یمراتب به ـ قرآن اتیآ با خود
محققان برای اثبات مدعای خود دالیلی ذکر  نیا .]14، ص 39؛ 131، ص 7؛ 46

الزم به ذکر است در این تحقیق،  گردد.ایشان ارائه می ۀاند که در این مجال ادلّ کرده
  شود.تدبر به صورت مطلق به کار رفته و تدبرِ ترتیبی و موضوعی را توأمان شامل می ۀواژ

  
  کریم قرآن بودن معارف . ذومراتب1. 3

 مأنوس فرد هر و[، که عرب فصیح ی. ظهور لفظ1شود:  یدر سه چیز خالصه م  قرآن  فهم
را آن ]است شده آشنا حدودی تا قرآن بیانی اسلوب و زبان با آنکه حامل و قرآن با
 مشهورات به نشده آغشته یعنی فطری، عقل که آنچه[ ی. حکم عقل فطر2فهمد؛  یم
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در تفسیر آن  (ع). آنچه از معصومین3؛ ]نمایدیدرک م راآن هاآلودگی دیگر و نادرست
جو تدبر معبری است برای فهم قرآن کریم؛ انسان حق. ]129، ص 1، ج 45[آمده است 

ای از آیات هم مضمون، نکته و گرا با هر تأمل و تفکر و تدبر در آیه یا مجموعهو حق
شود که دریافت میچنین ) ع(با تأمل در فرمایشات معصومان نماید.پیامی دریافت می

مندی بندی در کالم الهی قائل هستند و بر مبنای آن، میزان بهرهایشان به نوعی تقسیم
هَ إِنَّ«: )ع(افراد از کالم خداوند نیز متفاوت خواهد بود. عَن علی هُ جَلَّ اللَّ رُ حْمَتِهِ ۀبِسَعَ ذِکْ  رَ

أْفَتِهِ وَ هُ بِمَا عِلْمِهِ وَ بِخَلْقِهِ رَ ثُ حْدِ ونَا یُ یِیرِ مِنْ لْمُبَدِّلُ غْ  فَجَعَلَ  أَقْسَامٍ ۀثَلَاثَ  کَلَامَهُ  قَسَّمَ  کَلَامِه تَ
ماً هُ قِسْ هُ مِنْ رِفُ عَالِمُ یَعْ جَاهِلُ وَ الْ هُ لَا قِسْماً وَ الْ رِفُ هُ صَفَا مَنْ إِلَّا یَعْ فَ وَ ذِهْنُ هُ لَطُ  صَحَّ وَ حِسُّ
هُ نْ تَمْیِیزُ حَ مِمَّ هُ شَرَ هُ لَا قِسْماً وَ لِْلإِسْلَامِ دْرَهُصَ اللَّ لَمُ هُ إِلَّا یَعْ هُ وَ اللَّ ونَ وَ مَلَائِکَتُ اسِخُ ي الرَّ  فِ
عِلْمِ ا ذَلِکَ فَعَلَ إِنَّمَا وَ الْ عِيَ لِئَلَّ لُ یَدَّ مُسْتَوْلِینَ الْبَاطِلِ أَهْ ولِ مِیرَاثِ یعَلَ الْ هِ رَسُ  مِنْ )ص(اللَّ
مِ کِتَابِ عِلْ هُ لَمْ مَا الْ عَلْ هُ یَجْ مُ وَ لَهُمْ اللَّ ودَهُ تِمَامِ یإِلَ الِاْضطِرَارُ لِیَقُ رَهُمْ وُلِّيَ بِمَنْ الِائْ ، 35[ »أَمْ
نقل شده که: خداوند متعال، از آنجا که دارای رحمت  )ع(؛  از حضرت علی]45، ص 89ج 

گر های تحریفدانسته که در طول زمان دستگسترده و مهربانی به خلق است و می
آیند، کالم خویش را به سه دسته تقسیم کرده است: بخشی درصدد تغییر کالم او برمی

قسمتی دیگر را  فهمند.را میای قرار داده که عالم و عامی آنگونهاز معارف قرآن را به
سنجانی که های لطیف و نکتههای صاف و احساسای بیان کرده که جز ذهنگونهبه

بخشی دیگر  یابند.را درنمیرا برای فهم اسالم فراخ کرده است، آنهای آنانخداوند سینه
را جز خداوند، فرشتگان و راسخان در علم ای است که آنگونهاز معارف قرآن به

دست  )ص(فهمند. این کار را برای آن کرده است که اهل باطل به میراث پیامبر اکرم نمی
خداوند برای آنان قرار نداده ادعا نکنند و نیابند، تا از راه علم به کتاب، آنچه را که 

  را به مشورت با ولی امرشان وادار کند. اضطرار، آنان
تر بیان کرده است: قَالَ صورتی جزئیبندی کالم الهی را بهاین تقسیم )ع(امام صادق

هِ  کِتَابُ«: ) ع(الصَّادِقُ  بَعَ  یعَلَ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّ  وَ اللَّطَائِفِ وَ ۀاْلِإشَارَ وَ ۀالْعِبَارَ یعَلَ أَشْیَاءَ ۀَأرْ
حَقَائِقِ عِبَارَ الْ عَوَامِّ ۀفَالْ خَوَاصِّ ۀاْلإِشَارَ وَ لِلْ لِیَاءِ اللَّطَائِفُ وَ لِلْ حَقَائِقُ وَ لِلْأَوْ ، 35[ »لِْلأَنْبِیَاءِ الْ

ر، چهار چیز است: عبارت ظاه یعزوجل دارا یفرمود: کتاب خدا )ع(؛ امام صادق]103ص
خواص و لطایف  یعوام است و اشارت برا یاشاره، لطایف و حقایق؛ پس عبارت ظاهر برا

  انبیاء. یاولیا و حقایق برا یبرا
  :داراست را تدبر و فهم ۀمرتب چهار قرآن بر اساس روایت فوق،
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  .باشد یم یا طبقه و قشر هر از یمردم یها توده یبرا که »قرآن عبارات« ۀمرتب .الف
 .باشد یم قرآن مفسران و مجتهدان از مردم خواص یبرا که »قرآن شاراتا« ۀمرتب .ب
 شاگردان مختص که آن عمیق و دقیق یها یسنج نکته و »قرآن لطائف« ۀمرتب . ج

  هر عصر و زمانی است. در یاله یاولیا و ،یربّان یعلما ،)ع(معصومین
 چهارده و انبیاء از اعم )ع(معصومین مختص که قرآن ۀپرد یب جان و حقایق ۀمرتب .د

  .]485ـ484، ص52[باشد  یم)ع(معصوم
 دسته دو در توانیم ـ یدسترس امکان جهت ازـ  را میکر قرآن معارف یطورکل به
 با متناسب کس هر که 1)میکر قرآن الفاظ ظاهر( یاله کالم معارف از یبخش: داد قرار

 دست آن به تدبر قیطر از تواندیم خود یباطن یصفا و یفرد اطالعات و علم مقدار
های معمولی و ویژه خاصان و بخشی دیگر که فراتر از شعاع درک و دانش انسان ابد؛ی

رو تدبر نمودن غیر معصوم در این مرتبه، ثمری برای وی نخواهد درگاه الهی است؛ از این
  .] 485ـ484ص، 52؛ 292، ص51؛ 148ـ147ص ،28 .ـ نک[ 2داشت

نیست؛ از طرفی خداوند برای هدایت کل  مردم در یک مرتبه ۀعلم و درک هم
که فقط یک قرآن نازل کرده است. همچنان ـ با تمام اختالفاتی که دارندـ بشریت 

گر ذومراتب بودن معارف این های محققان، بیانو دیدگاه (ع)گذشت، روایات معصومین
 ،و هم عالمان و متخصصان ای که هم عموم مردمگونهالشأن است، بهکتاب عظیم

  .شوندمند میخود از آن بهرهعلمی و صفای باطنیِ متناسب با ظرفیت 
  
  برای غیر معصوم کریم قرآن بر کامل ۀاحاط . عدم امکان2.  3

فرضی برای تدبر موضوعی، برای غیر معصوم کامل بر قرآن کریم به عنوان پیش ۀاحاط
اند؛ لذا مشروط شتهکریم چنین ادعایی ندا یک از مفسران قرآنامری ناممکن است و هیچ

                                                                                                                                        
-سـوره  کـل  الفاظ از پس شود؛یم میتقس یترکوچک معنادار یاجزا به خود ،یاله کتاب الفاظ ظاهر. 1

 است آن مفردات قرآن، الفاظ معنادار واحد نیترکوچک ت،ینها در و هیآ الفاظ سوره، الفاظ قرآن، یها
  .]2ص ،34[

ا واقعیش مراد به یدسترس گونههیچ که یا آیه مجید قرآن در. 2  فـواتح   مقطعـه   حروف نباشد، نداریم؛ امّ
  حـروف ]. 49، ص 23. ـ نکـ [شوند بندی واقع نمیقسیمدر این ت ندارند یلغو یلفظ مدلول چون سور،

 کـه  ـ  )ص(محمـد  حضرتـ آن   آورندۀ و قرآن خداوند بین است یاسرار به یرمز یهااشارت  مقطعه
 هاحرف این از مقصود و مراد بر اطالع اگر] زیرا. [یابند ینم راه بدان اند، یاله یوح امین که یکسان جز
 .]314، ص 5، ج 47[نبود  هاآن گفتن یرمز به نیاز ابتدا از بود، ممکن آنان غیر یبرا
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تعبیر «رسد. نظر نمیکامل بر قرآنِ عظیم منطقی به ۀدانستن تدبر موضوعی به احاط
هیچ وجه تعبیر به ـ کنندگان آننیت مطرحرغم حسنبهـ تسلط یا احاطه بر  قرآن 

بسا که چهـ  چنین تعابیری (ع)معصومین ۀصحیح و مناسبی نیست و در هیچ جای سیر
و امامان  (ص)به کار نرفته است. در قرآنی که پیامبر اکرم ـ ها بیایدز آنبوی شرک نیز ا

اند، ادعای احاطه و تسلط بر آن، با ادعای احاطه و تسلط بر خود معرفی کرده (ع)معصوم
، ابوحنیفه را به خاطر طرح چنین (ع). امام صادق]5، ص39[» خداوند چندان فرقی ندارد

هِ یأب اَصحابِ بَعضِ عَن«ادعایی سرزنش کرده است:  هِ عَبْدِ أَبَا اَنَّ )ع(عَبدِاللّ أَبِي قَالَ) ع(اللَّ  لِ
هِ وَ سُنَّ ۀحَنِیفَ فْتِیهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّ عِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تُ تَ فَقِیهُ الْ هِ ۀأَنْ قَالَ یَا أَبَا  )ص(نَبِیِّ
رِفُ ۀحَنِیفَ هِ حَقَّ مَ کِتَابَ  تَعْ وخَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا َأبَا حَنِیفَاللَّ رِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُ رِفَتِهِ وَ تَعْ  ۀعْ
تَلَقَدِ  لَکَ  ادَّعَیْ ماً وَیْ هُ ذَلِکَ   عِلْ امَا جَعَلَ اللَّ دَ إِلَّ لِ عِنْ کِتَابِ أَهْ لَکَ وَ  الْ هِمْ وَیْ زِلَ عَلَیْ نْ الَّذِینَ أُ

خَاصِّ وَ إِلَّا عِنْدَ الْ یّ لَا هُ حَمَّدٍ نَبِیِّنَا هِمِنْ ذُرِّ هُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفًا )ص(مُ ، ج 11[ »وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّ
 ابوحنیفه به که کردند روایت حضرت آن از )ع(صادق امام یاران از ؛ بعضی]48ـ47، ص27

 فتوا هاآن برای چیزی چه به فرمود آری،: داد پاسخ هستی؟ عراق فقیه تو آیا: فرمودند
 تو ابوحنیفه! ای: فرمود. (ص)خدا پیامبر سنت و خدا کتاب کمک به: داد پاسخ دهی؟یم

 را منسوخ و ناسخ شناسی؟می است کتاب آن شناختن حق که گونهآن را خدا کتاب
 تو! بر وای ای،کرده ادعا را بزرگی علم ابوحنیفه! ای: فرمود آری،: داد پاسخ شناسی؟می

 قرار ـ فرمود نازل آنان بر را قرآن که هاییهمانـ  قرآن هلا نزد جز را علم آن خداوند
 وجود )ص(محمد ما پیغمبر از مخصوص فرزندان نزد در جز علم آن تو! بر وای است. نداده
 (ع)امام محمد باقر .است نداده قرار کتاب علم از حرف حتی یک وارث را تو خداوند ندارد.

  ].312ـ311، ص 8، ج 31[شته است العمل را نسبت به قتاده دانیز همین عکس
اند  توانسته ها میبا دقت در بسیاری از تفاسیر موضوعی، درخواهیم یافت که مؤلفان آن

اند، آیات دیگری را انتخاب کنند و آن دسته از آیاتی که به جای آیاتی که برگزیده
اننده و اند، نسبت به بسیاری دیگر از آیات، هیچ ترجیحی ندارند و هر خومطرح کرده

ای حق دارد سؤال کند که چرا فقط این آیات در بحث موضوعی گنجانیده شنونده
 ؟ در تأیید مدعای فوق،]7، ص39[اند اند و چرا آن دسته از آیات مطرح نشده شده

تفاوت آیات انتخابی توسط دو محقق ذیل پیرامون یک موضوع با عنوانی واحد به وضوح 
از آیات » آزادی در قرآن« ۀای بیان دیدگاه قرآن دربارقابل مشاهده است. شهید صدر بر

بهره گرفته است  13: ؛ جاثیه64: عمرانآل ؛15ـ14: عمرانآل؛ 256: ؛ بقره29: بقره
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: هللا معرفت به آیات ذیل استناد کرده است: بقره، در حالی که آیت]380ـ369، ص 20[
  ].42ـ40، ص 45[ 13: جاثیه ؛84: ؛ اسراء85: عمران؛ آل19: عمران؛ آل256: ؛ بقره29

 ـ است شده مطرح که گونهآنـ  قرآن بر احاطه و تسلط اگـر« گذشـته، ایـن از
و  بود نشده نازل قرآن تمام هنوز که آنگاه اسالم، صدر در باشد، آن از منديبهره شـرط
 از بایستنمی کسی داشت، جاي مردم قلب در کوچک ـ اصطالح بهـ  ۀسـور چـند تـنها
 تا شدند،می منتظر بایستمی همه و نمودمی تدبر هاآن در و کردمـی اسـتفاده هـاآن

 کوچک، ۀسور و آیه چند همان کـهحالـی در گیـرد؛ قـرار آنـان اختـیار در کل قـرآن
 قرآن کل بر که اوصافی و اسماء ۀهم و بود آنان براي رحمت و شـفا نـور، هـدایت، ۀمای

  .]16، ص 39[» بود صادق نیز هاآن رب ،شوداطالق می
  

 مردم عموم برای قرآن ظاهر فهم . امکان3. 3
های خویش به مردم از زبان عربی استفاده کرده خداوند در قرآن برای انتقال پیام

بین«و این زبان را با تعبیر  ]195الشعراء: [ زبان «. ]103النحل: [توصیف نموده است » مُ
های زبان ۀست نه عربی معمولی؛ زبان عربیِ مبین، مرکز همقرآن، زبان عربیِ مبین ا
ای روی های دیگر، همانند مرکز دایره با هر نقطهآن با زبان ۀدنیاست و ارتباط و فاصل
. همچنین خداوند، مخالفان را به آوردن اثری ]35، ص 32[» محیط دایره یکسان است

؛ 23؛ بقره: 13؛ هود: 34؛ الطور: 291االسراء: [مانند همین قرآن به مبارزه طلبیده است 
  گردد.ارائه می قرآن ظاهربودن در ذیل، دالیل قابل فهم . ]38یونس: 

  
  کریم قرآن هایخطاب .  عمومیت1. 3. 3

های در مصحف شریف، خداوند متعال عموم مردم را مورد خطاب قرار داده است، عبارت
ها یا اَیُّ یا بَنی ءادَمَ، یا عِبادِ،«پر تکرار  ها الَّذینَ ءامَنوا، یا اَیُّ ها االِنسان، یا اَیُّ ها النّاسُ، یا اَیُّ

ها المُؤمِنونَ های قرآن کریم است. ، مؤید عمومیت و شمول خطاب»الَّذینَ اوتوا الکتابَ، اَیُّ
ها هستند، فهم آن مختص انسان ۀکه مخاطب قرآن همدر حالی ،رو منطقی نیستاز این

 روایات به استناد با برخی«: گوید می »القرآن یهد من« تفسیر لفمؤگروهی خاص باشد. 
 و علوم از عظیم حظّی که دانند می تدبر الیق را کسانی فقط »رأی به تفسیر« به مربوط
 خواهد و بوده منطقی غیر کامالً پندار این که دانست باید اما باشند، داشته مختلف فنون
 خوانده فرا تدبر به زمان، هر در و سرزمین هر در را ها انسان ۀهم خداوند که چرا بود؛
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 ]138عمران: آل[ »للناس بیان« عنوان به را قرآن سوی، یک از او که است محال و است
 ۀهم متوجه قرآن خطابات. نماید نهی آن در تدبر از را ها انسان دیگر، سوی از و بستاید
 را او سخن مردم که خواهد می خطابات این با خداوند و است مؤمنین ۀهم یا و مردم

 آن به خداوند که تدبری از روایات گفت، توان نمی بنابراین نمایند، تدبر آن در و بشنوند
  .]34، ص 1، ج 38[ »کنند می نهی است، کرده امر
  
  نزول از هدف تحققِ ۀ. الزم2. 3. 3

ها را از ننسارا نازل فرموده تا اها است و خداوند آنقرآن مجید کتابی برای هدایت انسان
قرآن «را به برترین راه در زندگی فراخوانَد. ها به سوی نور رهنمون گشته، آنانتاریکی

گر و بیان ]15المائده: [گر ؛ نور و کتابی روشن]185البقره: [هدایت مردمان  ۀخود را مای
کند که فهم قرآن توصیف کرده است. این حقیقت اقتضا می ]89النحل: [همه چیز 

را درک کند؛ زیرا اگر قرآن از سوی مردم قابل فهم باشد و انسان بتواند معانی آن آسان
  .]305، ص 20[» تواند اهدافش را محقق کند و وظایفش را به انجام برساندنباشد، نمی

  
  )ص(پیامبر توسط آیات تمام تفسیر . عدم3. 3. 3

بیین آیات قرآن کریم است به عنوان پیامبر خدا، تفسیر و ت (ص)یکی از وظایف حضرت محمد
، 3[تمام آیات قرآن را تفسیر و تبیین نموده است  (ص)برخی معتقدند ایشان .]44النحل: [

اند که مقابل، گروهی ابراز داشته ۀ؛ اما در نقط]168، ص 1، ج 46؛ 264، ص 12؛ 35ص 
خود  ۀهدتنها بخشی از قرآن را تفسیر کرده و فهم آیات بسیاری را بر ع (ص)پیامبر اسالم

  .]38، ص 27؛ 11، ص 19؛ 53، ص 1، ج 15؛ 7، ص 1، ج 4[مردم نهاده است 
  
  .  قباحت تکلم به زبانی نامعهود4. 3. 3

حکیم یعنی کسی که «پروردگار منان خویش را با وصف حکیم معرفی نموده است. 
، ص 6، ج 25[» گرداندها را محکم و استوار میدهد و آنظرائف امور را نیکو انجام می

از شئون حکمت الهی این است که تمام کارهای خداوند هدفمند است یعنی  ].47
و خلقت او از روی بازی و  ]115المؤمنون: [ کندچیزی را بیهوده و عبث خلق نمی

  .]16االنبیاء: [ سرگرمی نیست
تک افراد بشر بوده است. هدف از نزول قرآن هدایت و به کمال و سعادت رساندن تک
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به این معناست که خداوند مردم  ،این کتاب برای عموم قابل فهم نباشد اتیآ رظاهاگر 
را با زبانی خطاب کرده که برای آنان قابل فهم نیست؛ لذا مستلزم نقض غرض شده و 

نزول قرآن لغو خواهد بود. بدیهی است که به لحاظ عقلی تکلم به زبانی  یحکمت اله
موحدان، ساحت  ۀهمین دلیل، همبه ،و قبیح استنامعهود و ناآشنا با مخاطبان ناپسند 
گیریم که آیات قرآن برای دانند؛ بنابراین نتیجه می یخدا را مبرا و منزه از فعل بیهوده م

  .]19، ص 53؛ 401، ص 18. ـ نک[ همگان قابل فهم است
  

  مفسران به قرآن فهم انحصار اعتقاد .  نادرستی5. 3. 3
بین مردم رواج یافته و بر اساس آن راه هرگونه استنباط از در  نادرستی یک پندار و تلقیِ

قرآن کریم را سد نموده است. بر مبنای این باورِ نادرست، فقط مفسران و عالمان مجاز 
صان محصولی که متخصّ ۀاز طریق مطالع به فهم آیات قرآن هستند و دیگران صرفاً

. این در حالی است که بسیاری از مند گردند توانند از قرآن بهرهمی ،انداستخراج کرده
از طریق تدبر  میقرآن کر اتیآ ظاهراندیشمندان و متفکران برجسته، بر قابل فهم بودن 

چنین برداشت امام خمینی از بیانات اند. و این باور را رد نموده در آیات آن تأکید داشته
ای  باید زمینه باشد. میسر اسـالمی ۀآحاد جـامع  برای  شود کـه تـدبر در قرآن باید می

مفاد آن را با  کند هر مسلمان در هر آیه از آیات شریفه که تـدبر مـی«فراهم شود که 
 آن مـرتفع سـازد و امراض خود را ۀواسط  به  حال خود تطبیق کـند و نـقصان خـود را

اختصاص فهم قرآن به مفسران و محصور و  ۀعقید .]206، ص 14[» به آن شـفا دهـد
  از  یکی اند، کریم به هرآنچه مفسران فـهمیده و نـوشته ساختن معارف قرآنمحدود 

است کـه موجب عـاری نـمودن آن از  و موانع فهم و استفاده از قرآن کـریم هاباحج
  .]199، ص 14[» دشع فنون استفاده و نیز مـهجور ساختن آن خواهد یجـم

رآن در مفسران و متخصصان، از دیدگاه سایر اندیشمندان نیز منحصر بودن فهم ق
و انزال قرآن (ص) الهی و نقض غرض از ارسال نبی مکرم اسالم ۀبرخالف حکمت بالغ

مستقیم  ۀشریف است. نباید با استناد به روایات نهی از تفسیر به رأی، مردم را از مراجع
تواند متناسب با به قرآن کریم بازداشت. معارف قرآن مجید ذومراتب است و هرکس می

، ج 38؛ 25، ص 23؛ 401، ص 18؛ 170، ص8. ـ نک[ مند گرددظرفیت خود از آن بهره
  .]39ـ26، ص50؛ 34، ص 1
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  قرآن در تدبر ترتیبی و موضوعی بر )ع(معصومان . تأکید6. 3. 3
دستور و سفارش به تدبر در قرآن کریم، مورد تأکید پیامبر گرامی اسالم و اهل بیت 

روا  مَعاشِرَ« اند:معروف غدیر فرموده ۀدر خطبمکرم ایشان بوده است. حضرت  النّاسِ تَدَبَّ
رانَ وَ افهَموا آ روا ف اتِهِیالقُ حکَماتِهِ  یوَ انظُ تَشابِهِهِ تَتَّبِعوا ال وَمُ  ؛]193، ص 27، ج 11[ »مُ

ای مردم! در قرآن تدبر کنید و آیاتش را بفهمید و به محکمات آن بنگرید و از آیات 
 در ،محمد ۀسور از 24 ۀیآ یبر مبنا (س)زهرا ۀنکنید. حضرت فاطم متشابه آن پیروی

رونَ اَفَال نَیالمُسلِم معاشِرَ«: است فرموده رابطه نیهم رانَ تَتَدَبَّ لوبٍ یعَل اَم القُ ها قُ  »اَقفالُ
 هاقلب بر نکهیا ای د؟یکنینم تدبر قرآن در ایآ! مسلمانان یا ؛]104 ص، 1 ج ،24[

  ست؟ زده شده ا ییها قفل
 صورتبه قرآن در تدبر به هیتوص فوق، اتیروا در شود،یم مالحظه که گونههمان

در قرآن ممکن  ـ یموضوع و یبیترت از اعمـ اگر تدبر  رو،نیا از. است شده مطرح مطلق
  خارج از طاقت و توان آنان بود. یفیمردم به آن تکل قیو تشو بیاندازه ترغ نینبود، ا
  

  )ع(بیتاهل ۀسیر در قرآن در تدبر موضوعی صحیح ۀشیو کشف . امکان4. 3
 ـ گرفتکه قرآن را در دست راست میدر حالیـ  قبل از آغاز تالوت) ع(امام صادق

هُمَّ«کرد: گونه دعا می این رَ ال ۀقِرائ یقِرائَت تَجعَل ال وَ...  اَللّ رُ یاجعَلن بَلِ هایف تَدَبُّ  اتِهِیآ اَتَدَبَّ
حکامِهِ وَ ا اَ خداوندا! ... و قرائت مرا قرائتی که  ]141، ص 49[ ؛...» وَ نِکَید عِیِبِشَرا آخِذً

 ،گونه قرار بده که در آیات و احکام آن تدبر کنمتدبر در آن نیست قرار مده، بلکه مرا آن
از خداوند متعال درخواست ) ع(کنم و ... . امام صادقکه قوانین دین تو را اخذ میدر حالی

و از طریق آن بتواند  ای قرار بدهد که توأم با تدبر باشدگونهرائت وی را بهنماید که قمی
بدیهی است که دریافت قوانین و احکام  قوانین و احکام دین خدا را دریافت نماید.

ای جز بهره جستن از تدبر گردد و چارهاز طریق تدبر ترتیبی حاصل نمی شریعت، صرفاً
در مناجات با خداوند جمالتی بیان  ،)ع(معصومموضوعی نیست. از طرفی اگر امام 

اند از این طریق بلکه ایشان خواسته ،نیست )ع(زبان حال امام کند، این جمالت صرفاً می
  تعلیم دهند.  مردمبخش را به  ارتباط با پروردگار هستی ۀنحو

 )ع(بیت اهل ۀفهم آیات قرآن را در سیر ۀشیو کارآمدترین و بهترین«رو، از این
 هر روش، این در است، شده موسوم »قرآن به قرآن تفسیر« به که یخاص روش یابیم. می
 ...شود یم شکوفا و باز هاآن از یگیر بهره و یقرآن آیات سایر در تدبر با کریم، قرآن از آیه
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 یک یریز یپ یبرا را الزم موارد ۀهم کریم قرآن آیات از یبرخ که است اساس این بر
های روایی در مجموعه. ]61، ص 1، ج 9[ دارد خود در یمعرفت مرصوص بنیان
موضوعی از آیات قرآن در  ۀمضمون و استفادهای بسیاری از گردآوری آیات هم نمونه
عنوان نمونه نبی مکرم  روایت شده است. به )ع(و معصومان) ص(پیامبر اسالم ۀسیر

حطی خطاب به در ارتباط با پاداش صبر و شکیبایی در برابر سختی و ق(ص)، اسالم
وَفَّ إِنَّما«فرموده:  یتعال یمسعود فرموده است: همانا خدا ابن ونَ ییُ رَهُمْ الصَّابِرُ غَیْرِ أَجْ  بِ

وْلئِکَ« و ؛]14: الزمر[ » حِسابٍ نَ أُ زَوْ جْ رْفَ یُ وا بِما ۀالْغُ همچنین  ؛]75: الفرقان[ »صَبَرُ
هُمُ إِنِّي«فرموده:  و بِما الْیَوْمَ جَزَیْتُ هُمْ اصَبَرُ مُ أَنَّ ونَ هُ پسر  یا. ]113: المؤمنون[ » الْفائِزُ

وا بِما جَزاهُمْ وَ«است که:  یتعال یمسعود سخن خدا  ؛]12: الدهر[ »حَرِیراً وَ ۀجَنَّ صَبَرُ
ولئِکَ« نَ أُ تَوْ رَهُمْ یُؤْ نِ أَجْ تَیْ وا بِما مَرَّ  عزوجل یخدا همچنین. ]54: القصص[ »صَبَرُ

وا أَنْ بْتُمْحَسِ أَمْ«: فرماید مي لُ خُ جَنَّ تَدْ تِکُمْ لَمَّا وَ ۀالْ أْ ا الَّذِینَ مَثَلُ یَ لِکُمْ مِنْ خَلَوْ مُ قَبْ هُ تْ  مَسَّ
ساءُ أْ اءُ وَ الْبَ رَّ وَنَّکُمْ وَ« ؛]213: ۀالبقر[ »الضَّ لُ فِ مِنَ ءٍ بِشَيْ لَنَبْ خَوْ وعِ وَ الْ جُ صٍ وَ الْ  مِنَ نَقْ
والِ سِ وَ الْأَمْ رِ وَ ثَّمَراتِال وَ اْلأَنْفُ . ]104ـ103 ص ،36[] 155: ۀالبقر[ » الصَّابِرِینَ بَشِّ

 تعیین را جنین حمل زمان مدت حداقل ذیل، ۀآی دو از استفاده با نیز ،)ع(علی حـضرت
وَالِدَاتُ وَ«  :فرموده متعال خداوند: که است گفته چنین و کرده نَ الْ رْضِعْ نَّ یُ نِ أَوْالَدَهُ لَیْ   حَوْ

نِ هُ وَ«: است فرموده دیگر جایی در و ]233: ۀالبقر[ »کَامِلَیْ لُ هُ وَ حَمْ ونَ فِصَالُ راً ثَلَاثُ  »شَهْ
  .]111ـ110 ص ،30ج ،35[ شد  مـتولّد  ماهه  شش هم حسین این ،]15: االحقاف[

  
  . غایت نزول قرآن5. 3

 تدبر از اعمـ  نآ اتیآ در مردم عموم تدبر را میکر قرآن نزول تیغا متعال، پروردگار
زَلْناهُ کِتابٌ«: است فرموده یمعرف ـ یموضوع و 1یبیترت كٌ إِلَیْکَ أَنْ بارَ وا مُ رُ بَّ  وَ آیاتِهِ لِیَدَّ

رَ وا لِیَتَذَکَّ ولُ بابِ أُ  فرو تو بر که است برکت و پرخیر یکتاب) قرآن این( ؛]29: ص[ الْأَلْ
) ناب ی(خردها صاحبان آنکه یبرا و کنند یگیر یپ و تأمل راآن آیات تا فرستادیم

 به زین منافقان و مخالفان مؤمنان، بر عالوه نساء ۀسور از 82 ۀفیشر در. »شوند متذکر
ونَ فَال اَ«: اندشده قیتشو یاله کالم در تدبر رُ آنَ یَتَدَبَّ رْ رِ عِنْدِ مِنْ کانَ لَوْ وَ الْقُ هِ غَیْ  اللَّ

وا ا اخْتِالفاً فیهِ لَوَجَدُ ثیرً  یفکر یگیر یپ و اندیشه قرآن این) معارف( ۀدربار یاآ پس ؛»کَ

                                                                                                                                        
) نـزول  ترتیب به یا مصحف( چینش ترتیب به را سوره هر آیات متدبر، که است آن  یترتیب تدبر شیوۀ. 1

 .]159، ص 2، ج 43[کند  تدبر
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، ص 42[یافتند  یم یبسیار اختالف آن در مسلماً بود خدا غیر جانب از اگر و! کنند؟ ینم
ای ناهماهنگی و منکران الهی بودن قرآن در آیات الهی، نیافتن ذره . حاصل تدبرِ]91

ترین تناقض و پراکندگی در منسجم است. لذا، عدم وجود کم ۀاختالف در این مجموع
  ن حکیمانه و الهی بودن این مصحف عظیم است.قرآن شریف، مبیّ

 یموجب گمراه اتشیآ که شده ادآوری خود قرآن که است نیا گرید مهم اریبس نکته
ضِلُّ«: گرددیفاسقان م ضِلُّ ما وَ کَثیراً بِهِ یَهْدي وَ کَثیراً بِهِ  یُ : البقره[ »الْفاسِقینَ ِإالَّ بِهِ  یُ

آنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ«: دینمایظالمان را دچار خسران م نیهمچن ،]26 رْ وَ ما الْقُ حْمَ وَ شِفاءٌ هُ  ۀرَ
مِنینَ الِمینَ یَزیدُ ال وَ لِلْمُؤْ  نیب ریاخ ۀیآ در مقابله یاقتضا به. ]82: االسراء[ »خَساراً إِالَّ الظَّ

 یعلو تیدر روا مانیمؤمن است. ا ریغکه مراد از ظالم،  گرددیمعلوم م ظالم، و ؤمنم
بِ  اَْلإِیمَانُ«طور وصف شده است:  نیا حِوَ لَفْظٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ   عَقْدٌ بِالْقَلْ جَوَارِ  ج ،21[ »بِالْ

است به  یاست به زبان و عمل یعقد و اعتقاد به قلب است و لفظ مان،یا ؛]227 ص ،1
: دیفرمایم رهیاز چند گناه کب یرات بعد از نهحج ۀسور ازدهمی ۀیآجوارح. خداوند در 

بْ لَمْ مَنْ وَ... « ولئِکَ  یَتُ أُ مُ فَ ونَ هُ و آنان که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. بنابر  ؛»الظَّالِمُ
و  ،فاسق یبرا یقرآن جز گمراه  که گذشت نیهمچن. اندخارج شده مانیا ۀریاز دا نیا

 فاعلِ ـ (ع)تیباهل فراوان اتیروا طبق وـ  وصف نیا با. ندارد یاثر ،ظالم یخسران برا
لذا با خروج از  ]38 و 30 ص ،1 ج ،11 ؛330 ص ،5[ 1شودیخارج م مانیاز ا رهیکب
ونَ فَال أَ« ۀیآ در  قتیحق نیا. شودینم تیمصداق ظالم بوده و با قرآن هدا مان،یا رُ   یَتَدَبَّ

آنَ رْ وبٍ  یعَل أَمْ الْقُ لُ ها قُ  یهاقفل هابرآن که ییهابا اشاره به دل زین ،]24: حمدم[ »َأقْفالُ
 دیتأک مورد ـ ستندین قرآن در تدبر با افتنی تیهدا به قادر وـ  شده زده ئرکبا نیسنگ
هُ ال« ۀمیکر در نیهمچن. است گرفته قرار ونَ ِإالَّ  یَمَسُّ رُ  به مهم نیا ،]79: ۀالواقع[ »الُْمطَهَّ

 گردد،ینم ظالم از تدبر وجوب سقوط باعث مذکور موارد ،وجود نیا با. است آمده وضوح
 از الجرم. قرآن در تدبر یگرید و ظلم از دنیکشدست یکیبلکه دو واجب بر اوست: 

 تدبر راه سپس. کند شهیپ یاله یتقوا تواندیم که آنجا تا ابتدا که است آن متدبر فیوظا
  .گردد تیهدا تا ردیگ شیپ در قرآن در
  
  موضوعی تدبر برای آیات گردآوری هایروش فراگیری . سهولت6. 3

  آوری آیات پیرامون یک موضوع، راهکارهای ذیل پیشنهاد شده است:برای جمع

                                                                                                                                        
  چه پشیمانی از گناه عالمت بازگشت ایمان به وی است.اگر.  1
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؛ 258ـ255، ص 7؛ 47، ص 2[واژه و مراجعه به معاجم الفاظ الف. بهره جستن از کلید
  .]93ـ92، ص 40؛ 10ـ5، ص 39

 فرهنگ و) موضوعی معاجم ،لغت ،اعالم( ممعاج افزارهای نرمکتابها و  از استفاده .ب
  .]93ـ92، ص 40؛ 258ـ255، ص 7؛ 47، ص 2[ن قرآ

  .]93ـ92، ص 40[ خبرگان و نظرانصاحب نظر از مندیبهره .ج
  .]93ـ92، ص 40[مفسران  نـظر از مدد جستن .د

شود، استفاده از منابع پیشنهادی مذکور نیاز به تخصص طور که مالحظه میهمان
ها را استفاده از آن ۀتواند با اندکی آموزش و ممارست، شیوندارد و هرکس می ایویژه

های افزارهای قرآنی با استفاده از یافتههای موضوعی و نرمبیاموزد. ضمن اینکه معجم
با کمک  ،رسدشوند. بنابراین بسیار بعید به نظر میدانشمندان و متخصصان تهیه می

  ها، نتوان آیات اصلی پیرامون هر موضوع را یافت. گرفتن از این ابزارها و روش
  

  عموم توسط موضوعی تدبر امکان بر اندیشمندان از برخی . اذعان7. 3
از دیدگاه برخی اندیشمندان، تدبر موضوعی با فراهم شدن مقدمات آن در توان همگان خواهد 

های لغت و ار گرفتن کتابکتواند با داشتن حداقل سواد عربی و با بهبود و هر طالب حقیقتی می
به مراتبی از معارف ـ  متناسب با ظرفیت علمی و طهارت باطنی خودـ فارسی قرآن  ۀترجم

   .]14، ص 39؛ 131، ص 7؛ 46، ص 2. ـ نک[عظیم این کتاب شریف نایل شود 
مستقیم به قرآن مجید برای  ۀتواند با مراجعهرکس می ،امام خمینی طبق فرمایش

، ص 14. ـ نک[ عرفانی استخراج نماید و ایمانی و اخالقی و آدابزندگی خود اصول 
اما چینش آیات قرآن به نحوی نیست که مجموع تعالیم و احکام مرتبط با هر ، ]199

 ۀگرفتن از شیواز بهره  مشخصی ارائه شده باشد، لذا گریزی ۀدر آیه و سور فاًموضوع صر
  تدبر موضوعی نیست. 

 
  یموضوع تدبر یبرا ازینشیپ نیتریاصل قرآن با انس. 8. 3

نس« یواژه  ،44[ است »دوری« و »وحشت« ،»نفرت« هایواژه مقابل در عربی مصدری »اُ
 الفت و چیزی به گرفتن آرام خوگرفتن، معنای به مصدری حالت در ].174 ص ،1 ج

 انس میزان چه هر یقیناً. ]380 ص ،1 ج ،48 ؛174 ص ،1 ج ،44[ است آن با گرفتن
 با مردم انس میزان. بود خواهد بیشتر نیز وی تدبر عمق باشد، بیشتر قرآن آیات با نانسا
 کالم با روزشبانه طول در ایشان ارتباط مقدار به بستگی مختلف افراد در قرآن آیات
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 )ع(سجاد امام سخن در توانمی را تعالیباری کالم با الفت و انس کمال حد. دارد الهی
نَ مَنْ مَاتَ لَوْ«: است فرموده که آنجا نمود؛ مشاهده قِ بَیْ رِ رِبِ وَ الْمَشْ غْ تُ لَمَا الْمَ  اسْتَوْحَشْ

ونَ أَنْ بَعْدَ آنُ یَکُ رْ  مغرب و مشرق بین که کسانی ۀهم اگر ؛]602 ص ،2 ج ،31[ »مَعِيَ الْقُ
 تالوت. داشت نخواهم وحشتی و اضطراب است من با قرآن که آنگاه بمیرند، هستند
 الکتابَ ءاتَیناهُم اَلَّذینَ«. است شده معرفی قرآن با انس ۀمرتب به ورود باب الهی، آیات
ولئِکَ تِالوَتِهِ حَقَّ یَتلونَهُ ) یآسمان( کتاب هاآن به که یکسان ؛]121: ۀالبقر[ »...بِهِ یُؤمِنونَ اُ
 یمانا) پیامبر یا قرآن( آن به که هایندآن کنند یم تالوت یشایستگ به راآن و ایم داده

ؤوا« است؛ شده ذکر میسور قدر به تالوت این میزان. آورند یم رَ ما فَاقرَ رآنِ مِنَ تَیَسَّ  »القُ
 سؤال یک حال. بخوانید شود میسر قرآن) و شب نماز( از آنچه اکنون ؛]20: المزمل[

  است؟ چقدر فرد هر برای قرآن ۀروزان تالوت میسور مقدار اینکه آن و شودمی مطرح
 ما«فرموده است که:  خود الشأنمیعظ جد از نقل بهاز پدر بزرگوارشان  )(عرضا امام

رَیَتَ رِّ صَفاءُ وَ القَلبِ خُشوعُ هِیف لَکُم مِنهُ سَّ  تالوت سوریم مقدار ؛]451 ص ،5 ج ،26[ »السِّ
  .باشد باطن یصفا و قلب یفروتن و خشوع آن در که است یمقدارشما  یبرا

 دیاست. البته با دهیمشخص گرد هیبا تعداد آ سوریم مقدار حداقل اتیروا یبرخ در
با  ،بودن عبارات یو طوالن یقرآن از نظر تعداد کلمات و کوتاه اتیدر نظر داشت که آ

 لیدل نیممکن است به هم ات،یتعداد آ انیدر ب اتی. لذا اختالف رواستندیبرابر ن گریکدی
 تالوت روز هر در دیبا که یاتیآ اقلحد شده، نقل (ع)نیطاهر ۀائمکه از  یاتیروا درباشد. 
  ذکر شده است: هیپنجاه آ شود،

ضَا عَنِ غِي«: )ع(الرِّ لِ  یَنْبَ جُ أَ أَنْ  أَصْبَحَ إِذَا  لِلرَّ رَ قِیبِ بَعْدَ یَقْ عْ  ،3ج ،37[ »ۀآیَ خَمْسِینَ التَّ
 زا بعد نمود، صبح گاه هر است سزاوار مرد ینقل شده که: برا (ع)از امام رضا ؛]693 ص
 .بخواند هیآ پنجاه نماز باتیتعق

 فِي یَنْظُرَ أَنْ الْمُسْلِمِ لِلْمَرْءِ یَنْبَغِي فَقَدْ خَلْقِهِ یإِلَ  اللَّهِ عَهْدُ  الْقُرْآنُ: قَالَ )ع(اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَن
نقل شده  (ع)ام صادقاز ام ؛]1725 ،9ج ،29[ »ۀآیَ خَمْسِینَ یَوْمٍ کُلِّ فِي مِنْهُ یَقْرَأَ أَنْ وَ عَهْدِهِ

شخص مسلمان  یبرا ناًیقی پس باشد،یخلقش م یکه فرمود: قرآن عهد خداوند به سو
 بخواند. هیبنگرد و از آن در هر روز پنجاه آ شیسزاوار است که با دقت در عهد خو

م ینب شیفرما طبق موجب زدودن گرد و  ه،یحداقل ده آ ۀتالوت روزان (ص)اسالم مکرّ
 مقدار چه هر نسبت نیهمبه و گرددیم قرآن یقار روان و روح از یخبریغبار غفلت و ب

 ترافزون آن برکات و ثمرات از یقار یمندبهره زانیم شود، شتریب شده تالوت اتیآ
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ولُ قَالَنزد خداوند متعال باالتر خواهد رفت.  یو ۀمرتب و درجه و شد خواهد هِ رَسُ  :)ص(اللَّ
أَ  مَنْ« رَ قَرَ ي  آیَاتٍ عَشْ لَ فِ أَ مَنْ وَ الْغَافِلِینَ مِنَ یُکْتَبْ لَمْ ۀلَیْ  مِنَ کُتِبَ ۀآیَ خَمْسِینَ قَرَ

 مَنْ وَ الْخَاشِعِینَ مِنَ کُتِبَ ۀآیَ مِائَتَيْ قَرَأَ مَنْ وَ الْقَانِتِینَ مِنَ کُتِبَ ۀآیَ ۀمِائَ قَرَأَ مَنْ وَ الذَّاکِرِینَ
 أَلْفَ قَرَأَ مَنْ وَ الْمُجْتَهِدِینَ مِنَ کُتِبَ ۀآیَ ۀخَمْسَمِائَ قَرَأَ مَنْ وَ الْفَائِزِینَ مِنَ کُتِبَ ۀآیَ ۀثَلَاثَمِائَ قَرَأَ
 عِشْرُونَ وَ ۀأَرْبَعَ الْمِثْقَالُ وَ ذَهَبٍ مِنْ مِثْقَالٍ أَلْفَ عَشَرَ ۀخَمْسَ الْقِنْطَارُ رٍّکُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ بِ ۀآیَ

هر  ؛]623 ص ،4 ج ،31ِ[ الْأَرْض یإِلَ السَّمَاءِ بَیْنَ مَا أَکْبَرُهَا وَ أُحُدٍ جَبَلِ ثْلُمِ أَصْغَرُهَا قِیرَاطاً
 هیآ پنجاه کس هر و شد، نخواهد نوشته خبرانیب ۀبخواند در زمر هیکس در هر شب ده آ

نوشته  نیقانت ۀبخواند از جمل هیذاکران نوشته خواهد شد، و هر کس صد آ ۀزمر در بخواند
 هیآ صدیس کس هر و شود،یم نوشته نیخاشع از بخواند هیآ ستیدو کس هر و شود،یم

 و شود،یم نوشته نیمجتهد از بخواند هیآ پانصد کس هر و شود،یم نوشته نیفائز از بخواند
و هر قطار پانزده هزار مثقال  شود، ینوشته م یکیاز ن یقنطار شیبرا بخواند هیآ هزار کس هر

چون کوه احد، و آن هم نیترکوچک که است راطیق چهار و ستیب مثقال هر و طالست،
 باشد. ما بین آسمان و زمین می ۀبزرگترین آن به انداز

 ،(ع)بلکه معصومان ستند،ین قرآن انیقار و ینید عالمان فقط فوق، اتیروا مخاطب
 یازارتاجر ب کیبه  (ع)صادق امام نمونه عنوانبه. اندهمگان را مورد خطاب قرار داده

عُ مَا قَالَ وَ«: خواندینم سوره کی شب هر چرا که دینمایاعتراض م مُ التَّاجِرَ  یَمْنَ  مِنْکُ
ولَ وقِهِ فِي الْمَشْغُ عَ إِذَا سُ زِلِهِ یإِلَ رَجَ أَ یحَتَّ یَنَامَ لَا أَنْ مَنْ رَ ورَ یَقْ آنِ مِنَ ۀسُ رْ  لَهُ فَیُکْتَبَ الْقُ

لِّ مَکَانَ هَا ۀآیَ کُ ؤُ رَ رُ یَقْ حَ وَ َحسَنَاتٍ عَشْ هُ ییُمْ رُ عَنْ  چه ؛]102ص ،10ج ،22[ »سَیِّئَاتٍ عَشْ
 به یوقت که شودیم مانع است کار به مشغول بازارشتاجر از شما را که در  یزیچ

هر  یبه ازا شیبرا پس بخواند؟ را قرآن از یاسوره نکهیا تا نخوابد گردد،یبرم منزلش
  .شودیم محو ئهیس ده او از و شودیم شتهنو حسنه ده خواندیم که یاهیآ

 یقارصورت قرآن در قلب  تیقرآن موجب تثب اتیآو انس گرفتن با  مستمر تالوت
 یاسما و اتیآ قرائت به داد عادت را خود که یکس«: سدینویم ینیخم امام. گرددیم
 ودخ به یاهیآ و یذکر صورت او قلب کمکم ،یاله نیتدو و نیتکو کتاب از ه،یاله
 از. ]150 ص ،14[ »شودیم هللاتیآ و هللاسم و ذکرهللا به محقق ذات باطن و ردیگ یم

هر پژوهشگر  یبرا یتدبر موضوع ۀالزم قرآن مجموع با انس ،یاخامنه هللاتیآ نظر
 در که است نیا یقرآن یهاپژوهش ۀدربار گرید ۀنکت کی«: دیگویم یاست. و یقرآن

 جورنیا. است الزم یلیخ یاصول و ییمبنا یعلم یکارها هب توجه ،یقرآن یهاپژوهش
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مطالب را بفهمد و درک بکند؛  ۀبتواند از قرآن هم بود، بلد یعرب کس هر که ستین
 ۀپژوهند یعنیانس با خودِ قرآن الزم است؛  باشد؛ نه. اوالً یقرآن ۀپژوهند کیبتواند 

وباره خواندن قرآن، سه باره با مجموع قرآن مأنوس باشد؛ تالوت قرآن، د دیبا یقرآن
 کی در یوقت ما که نیا به کندیم کمک قرآن، در یشخص یرهاخواندن قرآن، تدب

 ییجاراه به میآن موضوع بتوان ۀدربار م،یگردیم قیحقا دنبال قرآن در یخاص موضوع
 ].73ص  ،50[ است الزم قرآن با انس خودِ پس م؛یببر

هایی ده آیه از سورهـ سور تالوت روزانه قرآن بر اساس روایات فوق، حداقل مقدار می
از مصحف شریف است. در  2یا سیاق 1حدوداً برابر با یک یا دو رکوعـ  که آیات طوالنی دارند

شود آیه معادل دو یا سه رکوع یا سیاق می 50باشند، هایی که شامل آیات کوتاه میسوره
کم دو یا روز دست د مسلمان در شبانهبنابراین در صورتی که هر فر ].64ـ59، ص 33. ـ نک[

تدریج با آیات و ها تالوت نماید، بهسه رکوع از آیات الهی را با توجه و دقت در معانی آن
یابد. به هر میزان انس قاری با  شود و اطالعات قرآنی وی افزایش میها آشنا میمحتوای آن

وی  3المعارفی قرآنیهی اطالعات دایرهای مصحف شریف بیشتر شود، گسترهگنجینه
، شکل (ع)ها و رهنمودهای معصومانگردد. اگر تربیتِ قرآنیِ فرزندان طبق توصیهتر می وسیع

ایجاد شود، شخصِ مکلَّف  ـ و حتی پیش از آنـ گیرد و ارتباط با قرآن از ابتدای سن تکلیف 
آن پس قادر گردد و از المعارفی قرآنی میپس از چند سال واجد حداقل اطالعات دایره

ارتباط هر آیه با موضوعات مختلف را درک نماید و پیرامون  ـ در موارد بسیاریـ خواهد بود 
   هر موضوع چند آیه را به خاطر بیاورد.

  

                                                                                                                                        
 بـا  کـه  دارد یمضـمون  اتحاد و آمده موضوع یک در که است آیات از یوهگر و یبخش قرآن،  رکوعات.  1

 شـود و  یمـ  خـتم  دیگـر  یموضـوع  بـه  کـالم  تحول و تغییر با و گردد یم آغاز رکوع موضوع آن شروع
 .]162، ص10[است  و زیاد کم رکوع هر در مندرج آیات شمارۀ که پیداست

 یمعنـا  بر و افکند یم سایه آیات یا و جمالت مات،کل از یا مجموعه بر که است یکل یساختار  سیاق، .2
 .]91، ص17[گذارد  یم اثر هاآن

هـا را کسـب نمـوده و در    ها و اطالعاتی است که خواننده یا مفسر، آنالمعارفی، دانسته. اطالعات دایره3
فسـر،  المعارفی است کـه م سان دایرهها را واجد است. گستردگی و تنوع این اطالعات بهذهن خود آن

منـد  المعارف بهرهیابی به اطالعات نهفتۀ آن، از این دایرههنگام تعامل تفسیری با متن و به ویژه دست
شود های متنوعی همچون دانش زبانی، تاریخی، فلسفی و ... را شامل میگردد. این اطالعات، دانشمی

 ].524، 513، 476، 469، 196، 179، ص 30. ـ نک[



   133   امکان تدبر موضوعی در قرآن کریم برای عموم مردم

  نتیجه
دستیابی به دیدگاه نهایی قرآن پیرامون هر موضوع، نگرش جامع و هماهنگ به  ۀالزم

با وجود تفاوت سطح فهم و ـ  هاانسان ۀآیات مربوط به آن مطلب است. برای هدایت هم
فقط یک قرآن نازل شده است. خداوند در قرآن همگان را مورد خطاب قرار  ـ هادرک آن

اعتقاد به انحصار  هدایت تمام مردم ذکر نموده است؛ بنابراین ۀداده و این کتاب را مای
در  ،ان باشدفهم قرآن باید برای عموم آس فهم قرآن به مفسران، باور صحیحی نیست.

مفاهیم و عقالست و هدف از نزول آن محقق نخواهد شد.  ۀغیر این صورت خالف سیر
اعم از ترتیبی ـ مندی و تدبر در قرآن لذا میزان بهره ،مضامین قرآن کریم ذومراتب است

ـ فهم  ۀنیز دارای مراتب و درجاتی است. در این عرصه، باالترین مرتب ـ و موضوعی
باشد. غایت نزول قرآن، می (ع)در انحصار معصومان ـ حقیقت قرآن کامل و درک ۀاحاط

بر تدبر در قرآن  (ع)به همین دلیل معصومان ،تدبر آحاد مردم در قرآن ذکر شده است
ـ  مذکور در این تحقیق ۀبا توجه به ادلـ گروهی از اندیشمندان  اند.بسیار تأکید نموده

  دانند. پذیر می تدبر موضوعی توسط عموم را امکان
 (ع)ی اهل بیتدر سیره وجوجستصحیح تدبر ترتیبی و موضوعی در قرآن با  ۀشیو

شمار موضوعی به تدبر برای نیازترین معبر و پیشگردد. انس با قرآن اصلیکشف می
گردآوری آیات در تفاسیر  ۀهمان شیو ،روش گردآوری آیات در تدبر موضوعی آید.می

توان با مدد گرفتن از پیرامون هر موضوع را میموضوعی است. بخش اعظم آیات 
وجوی موضوعی در معاجم الفاظ و کلیدواژه و جست وجویافزارهای قرآنی و جست نرم

اَعالم استخراج نمود. عالوه بر موارد فوق، انس با آیات قرآن و بهره گرفتن از اطالعات 
با کسب مقدمات ـ هد که دالمعارفی به افراد غیر متخصص نیز این امکان را میهدایر
تدبر موضوعی داشته باشند و پاسخ سؤاالت خود را  ،قرآن کریمدر ظاهر الفاظ ـ  الزم
  صورت مستقیم از قرآن استخراج نمایند. به

کارهای ارائه و ترویج فراگیر شدن تدبر موضوعی در قرآن کریم مستلزم بررسی راه
 جوامع در قرآن ترویج و وزشآم روش اصالح موضوعی ومراحل و روش صحیح تدبر 

  .است اسالمی
  

  منابع 
  کریم. . قرآن]1[
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قـرآن، مبـادی، مبـانی، روش و     موضـوعی  تـدبر  ۀدرسنام ).1393محمدحسین ( زاده،الهی. ]2[
  .سیره و قرآن در تدبر فرهنگی ۀمؤسس انتشارات مشهد، .نمونه

 دار بیـروت،  . لبنـان،  فسـیر الت اصـول  فـی  مقدمـه  ).1409( عبـدالحلیم احمدبن تیمیه،ابن. ]3[
 .الحیاهمکتبه

 هاشم، محمدسالم تحقیق: التنزیل. لعلوم التسهیل ).1415( أحمدمحمدبن الکلبي،جزيابن. ]4[
  .العلمیهلبنان، بیروت، دارالکتب

چـاپ دوم،   غفاری، اکبرعلی تصحیح: .العقولتحف . ق)1404(یعلبنحسن ،یحران شعبهابن. ]5[
  ین.مدرس ۀجامع قم،

  چاپ چهارم، قم، فاطیما. پژوهشی در علوم قرآن.). 1381هللا (احمدی، حبیب. ]6[
 کمیـل  دار لبنـان، بیـروت،   .الکـریم القـرآن  فـی  الموضـوعی  التدبر ).1430علی ( موسی،آل. ]7[

  النشر. و للطباعه
  یر.کو انتشارات تهران، . قرآن یموضوع تفاسیر یشناس روش ).1372( سیدهدایت ،یجلیل. ]8[
ه ،یآمل یجواد. ]9[   اسراء. نشر مرکز قم، ،1جلد تسنیم تفسیر قرآن کریم. ).1378( عبداللّ
  هجرت. چاپ دوم، قم، .یقرآن اصطالحات فرهنگ ).1384( محمدیوسف ، یحریر. ]10[
  . )ع(البیتآل ۀمؤسس قم، الشیعه.وسائل). 1409(  حسنمحمدبن ،یحرعامل. ]11[
  االسالمی.الفکر مجمع چاپ سوم، قم، القرآن. علوم ).1417( سیدمحمدباقر حکیم،. ]12[
السعودیه، الکریم.  للقرآن المعاصر الموضوعی التدبر منهج ).2016( محمودراغب الخضری،. ]13[

  .التوبهالریاض، مکتبه
 چــاپ پــانزدهم، تهــران،   الصــاله، آداب نمــاز. آداب ).1387( هللاســیدروح خمینــی،. ]14[

  .)ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیمۀمؤسس
  .یالعربالتراثاحیاء لبنان، بیروت، دار ،1جلد المفسرون. و التفسیر .)؟(محمدحسین ، یالذهب]. 15[
 قـرآن ». مصـباح  یمحمدتق استاد منظر از ی قرآنموضوع ریتفس). «1388رجبی، محمود (. ]16[

  .146ـ111دوم، پاییز و زمستان، صص  ۀ، قم، شمارشناخت
 دانشگاه. و حوزه ۀپژوهشکد قم، . روش تفسیر قرآن ).1383( ــــــــــــــ. ]17[
 تهـران،  شناسـی فهـم آن.  قـرآن و روش  زبـان  تحلیل ).1383( محمدباقر ، روشن یسعید. ]18[

  دانشگاه. و حوزه یپژوهش ۀمؤسس ،یاسالم ۀاندیش و فرهنگ پژوهشگاه
  دارالشروق. ر،قاهره، مص .التفسیر علوم ).2001( عبدهللا شحاته،. ]19[
 هـای درس کـریم،  قـرآن  موضـوعی  تفسـیر  قرآنی، هایپژوهش ).1395( محمدباقر صدر،. ]20[

  دارالصدر. قم، میرآقایی، سیدجالل ۀترجم قرآنی. مقاالت قرآن، علوم
  جهان. نشر تهران، .)ع(الرضا أخبار عیون ).1378بابویه (بنعلیمحمدبن صدوق،. ]21[
  للنشر. الرضيدارالشریف قم،چاپ دوم،  األعمال.عقاب و األعمالثواب ).1406( ـــــــــ. ]22[
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