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 چکیده

هج  ب  درک خهد و سدط  دانشدی کد  دارد، بد  نحدهی      کلیدهای فهم قرآن کریم، ب یار ه تند و هر شخص با ت
تهانندد،  این کتاب الهی از عمه  مرد  خهاسدت  بد  هدر شدولی کد  مدی       .تهاند از این دریای بیوران است اد، کندمی

های فهدم قدرآن کدریم، تددبرر در     یوی از را، . ...ت وّر، تعقّل، ت قّ  و .قرآن را فهمید، و در زند ی خهد پیاد، کنند
است ک  در عصر ساضر با استقبال چشمگیر اندیشمندان قرآنی همرا، بدهد، و همدهار، مدهرد بحدث و بررسدی      آن 

هدا مدهرد   شهد ک  در این پدژوهش یودی از آن  های مختل ی آمهزش داد، میتدبرر در قرآن با روش . یردقرار می
 نقدد  و بررسدی  ب  تحلیلی-تهصی ی روش با تا استکرد، سعی ساضر پژوهش . یردبررسی، تحلیل و نقد قرار می

 بررسدی  اسدالمی  جهامدع  دیگدر  و ایران در را آن کارکردهای و بپردازد ایران در «قرآن در محهرتدبرر سهر،» شیهة
آنندد تدا بدا آمدهزش سداد، و سدلیر تددبرر،        بهد، پیروان این شیه، بدر  این پژوهش این خالل در ساصل نتایج .نماید
 شداید  و اسدت  ت  دیری  هایروش ب  نزدیک ب یار ایشان تدبرری رسد روشب  نظر می ای نه ابداع کنند، ولیشیه،
مدی  مشداهد،  ت  یر با ک  ت اوتی تنها .است ت  یر همان شهد،می داد، آمهزش شیه، این در ک  تدبرری   ت بتهان
 کد   اسدت  ادعد  و نمهدارهدا  رسدم  سهر، طهل در تدبرر مراسل از یک هر  ذشت از پر سهر، کامل قرائت شهد،
 .شهدمی انجا  سهر، پایان

 .قرآن فهم، محور، سوره تدبّر، یهاهویش تدبّر، کلیدی:واژگان

                                                           
 Email: r_alinejad_omran@yahoo.com )نهی ندة م ئهل   
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 مقدمه .۱
 پذیریعبرت قرآن، هایآمهز، بهتر درک برای معتقدند، قرآن فهم سهزة محقّقین امروز،

 ب  نیز رآنق خهد ک  چیزی .است قرآن آیات در تدبرر ب  نیاز هدایت، ب  رسیدن در نتیج  و
 أُوْلُواْ لِیَتَذَکَّرَ وَ ءَایَاتِهِ لِّیَدَّبَّرُواْ مُبَارَکٌ إِلَیْکَ أَنزَلْنَاهُ ِتَابٌک﴿: فرمهد، است و کرد، اشار، آن

 تا ایمکرد، نازل ته سهىب  را آن ک  است مبارک کتابى[ این(  ]29نص  ﴾الْأَلْبَابِ
 برکات از است اد، شرط آی  این .( یرند پند خردمندان و بیندیشند آن آیات[ بار،]در

 همة برای را فراوانی خیرات و برکات قرآن، ک  داردمی بیان و داندمی تدبرر را قرآنی
 وی و بیامهزد ان ان ب  را کردن زند ی درست م یر کهشدمی و دارد دنبال ب  مرد  اقشار

 قرآنی، هایآمهز، از مندیبهر، شرط البت  دهد؛ نجات ناکامی و ضاللت پرتگا، از را
  .است آن در تدبرر

 سقیقی غرض ب  رسیدن قرآن، در تدبرر از هدف و چیزی عاقبت ب  تهج  یعنی تدبرر
 غرض ان ان یعنی قرآن در تدبرر   ت تهانمی دیگر، تعبیر ب  .است کریم قرآن آیات
 قرار آن تعاقب راستای در و فهمید، خهد تهان و ظرفیت با متناسب را الهی کال  اصلی
 ک  است خاصی هایروش و مبانی قهاعد، از پیروی ب  نیاز امر، این ب  رسیدن برای . یرد

 الز  مقدماتی آن، ب  ورود برای و  رددمی ساصل بهتری نتیجة ها،آن بردن کار ب  با
 از دوری معنیِ ب  طهارت است؛ «طهارت» دیگری و «قرآن با انر» هاآن از یوی ک  است
 .است اعتقاد و عمل در هاپلیدی

 آن، م هه  بررسی برای و بهد، م لمان پژوهانقرآن مهرد تهج  دیرباز از تدبرر بحث
 از بعد  معاصر دورة در .اندرسید، نتایجی ب  و بیش کم و اندداد، انجا  زیادی تحقیقات
 در دبررت مرد  عمه  ب  براساس آن آمد ک  وجهد ب  هاییشیه، ایران در( اسالمی انقالب
 قهاعد، قرآن، ب  مرد  بیشتر استقبال و تدبرر بهتر درک برای تا دهندمی آمهزش قرآن
 قرآن از تا کنند سرکت قهانین آن چارچهب در و کنند وضع هاییروش و مبانی

 هیچ الهی آیات کنندمی  مان ک  درآیند ک انی ب  پاسخ در و شهد زداییمهجهریت
 مؤس ان عمدة هدف تهانمی البت  .اندشد، جمع پراکند، رتصهب  و ندارند باهم تناسبی
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 با هاآن آشنایی و قرآن ب  امروز، مرد  دادن ارجاع جهت تالش را، هاشیه، این
 ک  را تدبرر از م ههمی تا اندکرد، سعی ابتدا کار این برای .دان ت قرآنی هایآمهز،

 تدبرر روش ادام  در و دهند ارائ  ،است هاان ان همة برای متعال خداوند طرف از دستهری
 .بگیرد قرآنی وسهیسمت جامع  آن از است اد، با تا بیامهزند هم  ب  را قرآن در

 تعبیری   ت تهانمی ک  پذیردمی صهرت قرآن آیات سهزة در تنها تدبرر چارچهب
 را نیان ا جامعة ک  است این تدبرری هایشیه، ترین هدفمهم .است قرآن ب  قرآن فهم از
 و قرآن بین نا   تنی پیهند و کند نزدیک عظیم کال  این ب   رفت ، فاصل  قرآن از ک 

  .اندکرد، عمل مهفق سدی چ  تا هاشیه، این دید باید .آورد وجهد ب  ان ان
 محققان ویژة تهج  ب  تهانمی قرآن، در تدبرر و فهم سهزة دانشمندان آثار ب  نگاهی با

 دربارة  رانپژوهش این بیشتر .برد پی ساضر عصر در ویژ، ب بحث این ب  م لمان
 با تا شدند آن بر برخی جدیداً و داشت  تألی اتی قرآن در تدبرر و تدبرر م هه  واکاوی
 و سازند خارج مهجهریت از را قرآن مرد ، عمه  ب  قرآن در تدبرر روش صحی  آمهزش
های مهمی ک  در بحث تدبرر در قرآن از نخ تین کتاب . ردانند مأنهس آن با را جامع 

تالیف ولی اهلل نقی « پژوهشی پیرامهن تدبرر در قرآن»تهان ب  کتاب است، مینگاشت  شد،
در تهران تهسط انتشارات اسه، منتشر  1381پهر اشار، کرد ک  چاپ اول آن در سال 

هد، تا های این کتاب، مطالبی است ک  مؤلف در کالس تدریر نمعمد، بحث .استشد،
مهندس عبدالعلی بازر ان نیز در کتاب  .ب  عنهان مقدماتی بر ت  یر قرآن باشند

داند و ب  برخی از قهاعد و هدف از نزول قرآن را تدبرر می« متدولهژی تدبرر در قرآن»
تهسط  137۴نخ تین چاپ این کتاب در سال  .پردازداصهل تدبرر در سط  مقدماتی می

تهان ب  از بین مقاالت نمای  شد،، می .استاپ رسید،شرکت سهامی انتشار ب  چ
ای رشت های میانشناسی راهبردهای تدبرر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهشروش»مقالة

 10شمار،  1390نهشت  میثم لطی ی اشار، کرد ک  در سال « مدیریت اسالمی در ده  اخیر
ای تحت عنهان ن اخیراً مقال همچنی .استمجل  اندیش  مدیریت راهبردی منتشر شد،

نژاد اهلل محمدعلیتهسط روح« محهر قرآن کریمواژ، –بررسی و نقد شیه، تدبر سهر، »
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های تدبرری است ک  در آن یوی از روشعمران، سمید نصرتی و فرزاد دهقانی نهشت  شد،
ن مقال  در ای .اندرا ک  در ایران مشغهل ب  فعالیت است، در ترازوی بررسی و نقد  ذاشت 

 .استب  چاپ رسید، 3۴شمار،  10مجل  سراج منیر، سال  1398سال
سهر، محهر دارای چ  مزایا و نهاقصی  تدبرر شیهة» سهال ب  تا است آن بر مقال  این
 . هید پاسخ تحلیلی و تهصی ی روش ب  «؟است

 تدبّرشناسی مفهوم .2
 واژ، این برای شناسانلغت .استشد،  رفت ( ر ب د  ریشة از و «ت عرل» باب تدبرر، واژة

 ب  را( دبر  واژة ،«الشئ دبر» تهضی  در م ردات: اندداد، ارائ  را مت اوتی معانی( دبر 
 عضه دو از کنای  دو، این و آیدمی جله یعنی( قبل  مقابل در ک  داندمی پشت معنای

 دانشمندان را امعن همین .(۴63: 139۴ اص هانی، ک؛ راغب.ر  است ان ان بدن مخصهص
 و( 252، 11ج تا:بی زبیدی، ؛653 ،2ج ق:1۴07 ک؛ جههری،.ر  اندکرد، بیان نیز دیگری

ک؛ .ر  آن در تأمل و امهر عاقبت در کردن نگا، معنی ب  هم لغت، اهل نزد «تدبرر»
 تا:بی ک؛ زبیدی،.ر  استشد، بیان ت ور معنای ب  هم و( 298 ،3ج ق:1386 طریحی،

 از ک  نیز «تدبیر» .(299 ،3ج :1386 طریحی، ؛273 ،۴ج ق:1۴1۴ منظهر،ناب ؛256 ،11ج
 اندیشیدن کاری عاقبت در یعنی دارد؛ تدبرر ب  شبی  معنایی است،شد، رفت   ریش  همین

 تا:بی زبیدی، ؛390: 1ج ق:1۴26 فیروزآبادی، ؛۴6۴: 139۴ اص هانی، ک؛ راغب.ر 
 .(256: 11ج

 معنای دو در کلم ، این معنای اند،کرد، ارائ  تدبرر از لغت اهل ک  تعاری ی ب  تهج  با
 باید اما اند؛دان ت  ت ور با معناهم را تدبرر ایعد، و استکار رفت ب  کار عاقبت و پشت
 و علل بررسی یعنی ت ور چراک  دارند؛ ت اوت یودیگر با واژ، دو این ک  داشت تهج 

 ق:1۴12 ک؛ ع وری،.ر  است آن نتایج و قبعها بررسی تدبرر اما امر، یک خصهصیات
 بیان  هن همین را تدبرر و ت ور ت اوت نیز م  ران .(299 ،3ج :1386 طریحی، ؛121
 .(271 ،3ج تا:بی طهسی، ؛28 ،۴ج :1371 شیرازی، ک؛ موار .ر اندکرد،
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 و علل بررسی از پر ک  کار نتیجة یعنی تدبرر ک    ت تهانمی شناسانلغت نظر بنابر
 در  رچ  دارد ت ور واژة با نزدیوی معنای کلم  این و آیدمی دست ب  کار یک عهاقب

 .روندنمی کار ب  معنا یک
است  معنایی همان اند،کرد، ارائ  تدبرر از ک  معنایی سنّت، اهل و شیع  م  ران غالب

 در ک  اندکرد، ذکر را مت اوتی معانی قرآن، در تدبرر برای البت  اند؛داشت  بیان لغت اهل ک 
 در نظر معنای ب  تدبرر  هیندمی ک  ک انی بر عالو، .شد خهاهد پرداخت  آن ب  ادام 

 ،(271 ،3ج تا:بی طهسی، ؛15، 10ج ق:1۴20 رازی، ک؛ فخر.ر است  کارها سرانجا 
 کاری در یعنی تدبرر ک  معنی بدین کنند؛می قید آن در را تأمل و دقت دیگر  روهی
 :1389 ک؛ زمخشری،.ر شد خهاهد چ  آن نتیجة ک  نگری تن آن جا ان در و درنگ

 دیگر چیز از پر چیزی بررسی را تدبرر  روهی و( 259 ،5ج تا:بی طبرسی، ؛66۴ ،1ج
 نیز برخی .(622 ،19ج :1393 آملی، جهادی ؛26 ،5ج :137۴ ک؛ طباطبائی،.ر دانندمی

 ک  دانندمی تدبرر را آن روی و پشت بررسی و کار یک از آمد،دستب  نتایج بررسی
 تدبرر و کار دالیل بررسی ت ور است؛ کار عهاقب و دالیل بررسی در ت ور با ت اوتش
 ب  تهج  با .(28، ۴ج :1371 شیرازی، ک؛ موار .ر   هیند را کار عهاقب و نتایج بررسی
 نظر: از تندعبار ک  آمد دست ب  تدبرر از معنی چهار داشتند، تدبرر از م  ران ک  تعاری ی

 بررسی و دیگر چیز از پر چیزی بررسی کارها، در تأمل و دقت کارها، سرانجا  در
 .کار یک از آمد،دستنتایجب 

 َفَلَاأ﴿ن اء مبارکة سهرة 82 آیة ذیل قرآن، در تدبرر معنای در م  ران از برخی
 قرآن[ معانى] در آیا  ﴾کَثِیرًا اخْتِلَافًا فِیهِ دُوالَوَجَ اللَّهِ غَیْرِ عِنْدِ مِنْ کَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ یَتدبّرونَ

 راند، سخن (یافتندمی ب یارى اختالف آن در قطعاً بهد خدا غیر جانب از ا ر اندیشندنمی
 کنند برداشت را مرد  عمه  برای قرآن بهدن فهمقابل آی ، این از ک  دارند آن بر سعی و

 معنایی م  ران نزد قرآن در تدبرر م هه  شهد؛می اشار، هاآن از برخی ب  ادام  در ک 
 قرآن، در تدبرر ،«المیزان» طبق تعریف صاسب ت  یر دارد؛ تدبرر لغهی معنای با متناسب

 قرآن آیات یوایک در باید تأمل این و است دیگر ایآی  از بعد آی  یک در تأمل یعنی
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 تعری ی در .(26 ،5ج :137۴ ک؛ طباطبائی،.ر شهد ساصل قرآن فهم تا پذیرد صهرت
 آن معانی در عمیق بینش با و قرآن آیات معانی در کردن درنگ یعنی تدبرر دیگر،

 همرا، نیز بصیرت با باید آیات در تأمل( 66۴ ،1ج :1389 ک؛ زمخشری،.ر  نگری تن
 ،1ج ق:1۴15 کاشانی، ک؛ فیض.ر شهد محقق خهد شای تة سد ب  کار نتیجة تا باشد
 نظر در با باید پذیرد،می صهرت ک  درنگی و دقت ک  داشت تهج  دبای نیز را این( ۴7۴

ک؛ .ر   یرد قرار مداق  مهرد دیگر آیة پی در آی  هر یعنی باشد؛ قرآن آیات همة  رفتن
 و کند تدبرر قرآن در خهد تهان سد در باید کر هر .(622 ،19ج :1393 آملی، جهادی

 است فهم و درکقابل هم  برای قرآن راک چ آورد؛ دست ب  آن از را خهد مهرد نیاز فهم
 :1371 شیرازی، ک، موار .ر  شدنمی داد، آن در تدبرر ب  دستهر نبهد،  هن این ا ر و
 بعد از آن بلو  نی ت، کارها پشت و عهاقب در منحصر تأمل و درنگ این .(28 ،۴ج

 در تأمل یا شدبا چیزی اجزای و سقیقت در تأمل خها، شهدمی است اد، تأملی هر دربارة
 طهرب  باید بنابراین در تدبرر( 90 ،3ج :1۴15 ک؛ آلهسی،.ر  ... و اسباب و سهابق
یافت؛  دست آن معانی از درستی فهم ب  تا کرد اندیش  قرآن در جهات همة از و جانب هم 

 .آیدصهرت فهم متدبرر از قرآن ناقص و غرض هدایتی سهر، ب  دست نمیدر غیر این
 و ظلمات در غرق ک  ک انی یعنی است؛ بیمار هایقلب درد دوای رآنق در تدبرر
 سهیب  قرآن در تدبرر با اند،نمهد، ن اق از آکند، را خهد قلب و ه تند ها مراهی
 است دستهری این  ردد؛می پاکیز، هایشانقلب و شهندمی رهنمهن هدایت و روشنایی

 درمان را خهد بیمار هایقلب قرآن در بررتد وسیلة ب  ک  دهدمی منافقان ب  خداوند ک 
 مختص قرآن در تدبرر ک  الز  ب  ذکر است( 535 ،1ج ق:1۴19 عجیب ، ک؛ ابن.ر  کنید

 فهمقابل هم  نازل شد، و برای قرآن ک این ب  تهج  با بلو  نی ت؛ بیماردالن و منافقان
 دستهر عمل این چراک  بپردازند قرآن در تدبرر ب  خهد سط  در یک هر مرد  عمه  است،
های آن و از رهنمهد (6۴1 ،19ج :1393 آملی، ک؛ جهادی.ر است سنت و قرآن مورر

 .بهر، الز  را ببرند
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 شناسی تدبر از منظر مفسران و فراوانی آن در گذر زمانمفهوم .۱جدول

 

 یوی آیات بررسی یعنی قرآن در تدبرر نیز م  ران از نظر شد،، بیان مطالب ب  تهج  با
 قرآن فهم ب  تا بتهان بر یرد در را قرآن آیات همة ک طهری ب  دیگری از پر

 فهمقابل  خهد خاص سط  در یک هر مرد  همة برای م  ران نگا، در تدبرر .یافتدست
تدبرر  .ببرد بهر، آن از و کند تدبرر قرآن در تهاندمی خهد دانش ب  تهج  با ک ی هر و است

ی و همگانی از همان ابتدای عصر اسال  مهرد تهج  م  ران ب  عنهان یک دستهر قرآن
 رچ  در معنای اصطالسی آن سخن استهاری بیان نشد،، اما در معنا و  .قرار داشت  است

 یرد، است ک  بیش از پانزد، معنا را در برمیم هه  لغهی آن نظرات فراوانی مطرح شد،
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 در آمد،دستب  نتایج و قرار رفت  رسیمهردبر ساضر عصر تا اول قرن از ترتیب ب  ت اسیر
 .آیدمی ذیل جدول

 محورشیوة سوره .3
های مت اوتی برای تدبرر در قرآن ظههر کرد، است های اخیر در ایران اسالمی شیه،در سال

ها غرض هدایتی سهر، را درک کنند و ب  تهانند با تبعیت از آنک  با تهج  ب  آن مرد  می
های تدبرر در تهان شیه،ب  طهر کلی می .ابند و نهایتاً هدایت شهندفهم ن بی قرآن دست ی

 وجهی بررسی و نقد شیه،قرآن را در شول ذیل خالص  کرد ک  این مقال  در ج ت
 باشد:محهر میتدبرر سهر،

 

های قرآن( نگر  نگرش کلی ب  سهر،تهان آن را شیه، کلمحهر ک  میشیهة سهر،
مجزا با تدبرر در  صهرتب های قرآن کریم رض هر یک از سهر،نامید، در پی یافتن غ

های قرآن را ک  پیروان این شیه، معتقدند ک  خداوند متعال هر یک از سهر، .ها استآن
از یودیگر ت ویک نمهد،، دارای اتحاد کاملی ه تند ک  « الرسمن الرسیم اهللب م»با 

خداوند سویم  چراک  .باشندای ان صال میهای قبل و بعد آن، دارهای سهر،ن بت ب  آی 
ا ر آیات هر یک از  .ها، سویمان  استان صال سهر، ازجمل است و تما  کارهایش 

های قبل و بعد دارای ان صال و جدایی نباشند، این ت ویک و ها با آیات سهر،سهر،
 صهرتب ر، بنابراین آیات هر سه؛ جداسازی ک  خداوند انجا  داد،، سویمان  نخهاهد بهد

 .(67، ص1395مجزا و دارای اتحاد و ان جا  واسدی ه تند  صبهسی ط هجی، 
ی آیات هر سهر، ک  ب  فهم من جم آن درپیپدریافت »تدبرر در نگا، این شیه،، یعنی 

بنابراین هدف آن کشف جهت هدایتی سهر، است تا با دستیابی ؛ « رددسهر، منتهی می
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صاسبان این م لک دلیل پرداختن ب   .ها  رددهم  ان انب  آن، هدایت الهی شامل سال 
ترین های قرآن کریم، اصلیسهر،»دانند ک  کشف جهت هدایتی سهر، را این می

هاست و در تحدی قرآن کریم ن بت ب  سهر، چراک واسدهای هدایتی قرآن کریم است، 
« فرمان داد، است هایی مانند قرآناثبات معجز، بهدن قرآن، همگان را ب  آوردن سهر،

های قرآن کریم را ا ر هر یک از سهر،»در بیان دیگری آمد،  .(۴2، ص1، ج1393 همه، 
شناسیم[، باید تهج  داشت  باشیم ک  سویمان  بشناسیم ]ک  می سخن کمصداق ی عنهانب 

سخنگهی سویم  .ربط نی تیک سهر،، چند واژة از هم جدا یا چند جملة پراکند، و بی
ی تدبیر کرد، است ک  ا هن ب ،، ذات باری است و کلمات و جمالت سهر، را این سهر

بنابراین بر ؛ (12، ص2۴، ج1389 همه، « معانی و اهداف هدایتی خهد را ب  ان ان ب هماند
 .همگان الز  است تا در این کال  سق تدبرر کرد، و م اهیم آن را کشف کنند

 تعریف تدبّر از نگاه این شیوه .3-۱
رفت ، « ت عرل» رفت  شد، و ب  باب « ربد»ر در لغت از نگا، این شیه،، ک  از ریشة تدبر

پشت سر هم قرار دادن اشیاء، امهر یا »تدبیر ب  معنای  .معنای اثرپذیری از تدبیر دارد
 صبهسی « پشت سر هم دریافت کردن اشیاء، امهر یا ال اظ»، و تدبرر ب  معنای «ال اظ

همان »معنای اصطالسی تدبرر در قرآن کریم عبارت از  .(39، 1: ج1393ط هجی، 
تدبیر زمانی است ک  هر سویمی ب  وقت  .است« پذیرش تدبیر مهجهد در قرآن کریم

هنگامی ک   .دهدها و عبارات خهد را پشت سر هم قرار میسخن   تن، کلمات، جمل 
این سخنان را  هید، در سال تدبیر کردن است و ک ی ک  فردی با دیگری سخن می

قرآن نیز تدبیر الهی است و تدبرر در  .پشت سر هم دریافت کند، در سال تدبرر کردن است
 .های آن استآن همان پشت سر هم فهمیدن آیات و سهر،

درپی آیات هر سهر، ک  ب  فهم تدبرر یعنی دریافت پی»تهان   ت ب  طهر کلی می
 .(۴2-۴1همان، صص«  رددمن جم آن سهر، منتهی می
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 مبانی و اصول .3-2
کند، دارای مبانی و هر جریان، موتب یا  روهی ک  ب  صهرت آکادمیک فعالیت می

محهر مبانی شیه، سهر، .برداصهل کلی است ک  با تهج  ب  آن م یر خهد را پیش می
 .بر رفت  از آیات قرآن و روایات معصهمان و همچنین سخنان اندیشمندان م لمان است

 ی قرآنیمبان .3-2-۱
، 82های ن اءن با تهج  ب  آیات قرآن ک  ساوی دستهر ب  تدبرر در قرآن است سهر،

آیات ک  کلی و عمهمی است،  ( و همچنین خطاب آن2۴، محمدن29، صن68نمؤمنهن
برای اثبات  ک ننخ ت آ .یابدتهان   ت ک  ب  چند دلیل تهج  ب  تدبرر ضرورت میمی

یات قرآن ک  ب یاری از بیماردالن بر آن ه تند، و عد  اختالف و نظم ساکم بر آ
نماید تا تدبرر در قرآن همچنین نشان دادن اوج اتقان و استهاری در آیات، ضروری می

بخشد و برای سقیقت تدبرر در قرآن، ایمان ان ان را تعالی می ک نیادو   .رونق یابد
غایت نزول این  ک نیاسه   .بخشیدن ب  ایمان و تعمیق آن نیاز ب  تدبرر در قرآن است

، 1: ج1393ترین اهداف آن، تدبرر در قرآن معرفی شد، است  همان، کتاب و یوی از مهم
های نا   تنی و شهد ک  کلید ق لبنابراین از قرآن کریم برداشت می .(33-31صص

ت صعهد ب  مقا  واالی عبهدیت و همچنین رهایی یافتن از ظلمات و  مراهی، تدبرر در آیا
 .پاک کال  الهی است

 مبانی روایی .3-2-2
پردازان این شیه،، پرداختن ب  این مهم قرآنی را با تهج  ب  روایات معصهمان  ع( نظری 

مَعاشِرَ النّاسِ، »کنند؛ آنجا ک  پیامبر اکر   ص( در روز غدیر فرمهدند: هم اثبات می
یُبَیِّنَ لَكُمْ اِلى مُحْكَماتِهِ وَ التَتَّبِعوا مُتَشابِهَهُ، فَوَاللَّهِ لَنْ تدبّروا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آیاتِهِ وَ انْظُرُوا

یُوضِحَ لَكُمْ تَفْسیرَهُ اِالَّ الَّذى اَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَ مُصْعِدُهُ اِلىَّ وَ شائلٌ بِعَضُدِهِ )وَ زواجِرَهُ وَ لَنْ
طالِبٍ اَخى وَ نْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلِىٌ مَوْالهُ، وَ هُوَ عَلِىُّ ابْنُ اَبىرافِعُهُ بِیَدَىَّ( وَ مُعْلِمُكُمْ: اَنَّ مَنْ کُ
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، با تهج  ب  «أال الخیر فی قراءة ال تدبّر فیها»فرمایند: یا حضرت علی )ع( می ،«وَصِیّى
و روایات دیگر در این زمین  و همچنین اهتما  معصهمین  ع( ب  امر  بها راناین روایات 

 .(35-33آید  همان، صصقرآن، تهج  ب  این امر مهم الز  میتدبرر در 

 توصیة بزرگان .3-2-3
اند ک  نشان از سخنانی را از بزر ان در یوی از کتب خهد نقل کرد، شیه،پیروان این 

-در بیانات اما  خمینی  ر،( و همچنین رهبر معظم انقالب آیت .اهتما  آنان ب  تدبرر دارد

شهد تا جایی ک  اما  خمینی ر،( ویژ، دید، می طهر ب ب  تدبرر ای، تهج  اهلل خامن 
مندی از این صحی ة نهرانی ]قرآن[، اعتقاد ب  این است ک  یوی از مهانع بهر،»فرماید: می
اند، ک ی را سق است اد، از قرآن شریف نی ت و ت ور م  ران نهشت  یا فهمید، ک آنجز 

فرماید: و رهبر معظم انقالب می« ...اند  رأی کرد،و تدبرر در آیات شری   را ت  یر ب
تالوت قرآنی مطلهب است ک  ان ان با تدبرر بخهاند و کلمات الهی را ب همد ک  ب  نظر ما »

 .(36-35همان، صص« ...شهد فهمیدمی
با تهج  ب  دستهر کال  پاک الهی ب  تدبرر در قرآن و اهتما  معصهمان  ع( ب  قرائت 

مچنین تهج  وافر بزر ان دینی ب  امر تدبرر، ضرورت پرداختن ب  این مهم متدبرران  و ه
 .تدبرر در قرآن است ازمندین ردد و هر فردی جهت رسیدن ب  هدایت، نمایان می

 روش .3-3
های محهر، برای فرا یری تدبرر و یا تدبرر در سهر،، باید ابتدا سراغ سهر،در شیهة سهر،

با  چراک شهد؛ های بلند و طهیل پیشنهاد نمیع کار، سهر،کهتا، قرآن رفت و برای شرو
 ردد و استهاری و استقامت را های کهتا،، یاد یری روش تدبرر ت هیل میتدبرر در سهر،

در این روش تالوت کل سهر، سین تدبرر از  .(۴3در را، تدبرر ب  همرا، دارد  همان، 
دبرر در یک سهرة کهتا،، سداقل باید هنگا  ت ک یطهر ب اهمیت ب زایی برخهردار است 
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با این کار  .چهار مرتب   آغاز تدبرر سهر،، میان  تدبرر سهر، و آخر تدبرر سهر،( تالوت  ردد
 .دهدکند و برای تدبرر رغبت بیشتری نشان میفرد متدبرر با قرآن انر بیشتری پیدا می

ترتیب نزول و  ر اساسببعد از رعایت نوات فهق، ابتدا شناسة هر سهر،، جایگا، آن 
ترتیب کنهنی در مصحف شریف و همچنین موی و مدنی بهدن سهر، و تعداد آیات آن 

 بارکک  متدبرر شناسة سهر، را شناخت، باید سهر، را ی نیا از بعد . رددمشخص می
 از بعد ردد و تالوت سهر، تهسط مربی یا یوی از اساتید قرآنی انجا  می .تالوت نماید

این کار همگا  با ترجمة آیات  . رددواژ ان و م هه  آیات سهر، بیان میم هه   آن
کامل  طهرب یابی ب  م هه  واژ ان و آیات، بار دیگر سهر، بعد از دست . یردانجا  می

 ردد؛ بار دیگر شهد و در ادام  فضای سخن و جهت هدایتی سهر، فهم میتالوت می
تهان کشف کرد، استخراج ی ک  از سهر، میشهد و نوات دیگرتالوت سهر، تورار می

،  ردد همانسهر، کامل می تدبرربا تالوت دوبارة سهر، و دعا،  تینها در ردد و می
های کهتا،، چهار ویژ، سهر،ها ب بدین ترتیب در تدبرر هر یک از سهر، .(25-23صص

انجامد و هم رآن میها و قاین عمل هم ب  انر بیشتر با سهر، . یردمرتب  تالوت انجا  می
 . رددت هیل می یابی ب  غرض هدایتی سهر،دست

البت  در دید ا، برخی از پیروان این شیه،، اولین کار برای تدبرر در یک سهر،، ب  
های مختل ی چگهنگی شناخت هر دست ، از روش .دست آوردن ساختار آیات است

یا اسلهبی پیاپی و تقابل ل ظی؛  ها عبارتند از: اشتراک ل ظیممون است ک  برخی از آن
در دومین  ا ، با  .هر جا ان صال تا  ادبی وجهد داشت، آن شروع دستة جدید است

است اد، از اشتراک ل ظی و محتهایی هر سهر، و فضای سخن آن، جهت متن کشف 
ی هدایتتأثیری هدایتی قرآن کریم است، وسهسمت ک آنشهد ک  همین امر ب  دلیل می

دو مرسلة قبل، مقدمة  .سهمین مرسل  ک  مراد اصلی تدبرر است، فهم متن است .ارد ران  د
باید تهج  داشت ک  مرسلة اصلی و تدبرر سقیقی و سقیقت » .یابی ب  فهم متن ه تنددست

 .«تدبرر، فهم متن سهر، است و تا پیش از آن، تدبرر ناقص بهد، و محقَق نگردید، است
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یابی ب  فهم متن خهاهد ة مراسل کمک شایان تهجهی ب  دستقرائت متدبرران  نیز در هم
 .(19-17: صص1392زاد،، ک؛ الهی.کرد ر

های قرائت، رسد در این شیه، برای شروع فرآیند تدبرر، ابتدا باید دور،ب  نظر می
ها آشنا شد، سپر وارد عرصة تجهید، صهت، لحن و ترجم  را  ذراند، یا سداقل با آن

 ردد؛ آنجا ک  ین مطلب از بیانات برخی از پیروان این شیه، روشن میا .تدبرر  ردید
خهاستار آن ه تند ک  فراتر از قرائت، تجهید، صهت و »آمهزان  هیند جهانان و قرآنمی

؛ 9: 1392زاد،، الهی« لحن و ستی ترجم  و م اهیم قرآن، اندکی نیز ب  فهم آن بپردازند
دهندة آن است ک  علم قرائت، مطالب نشان  این .(11، 1: ج1393صبهسی ط هجی، 

 .ای برای تدبرر ه تندمقدم  ...تجهید، ترجم  و

 )تدبّر در سورة فیل(محورای از روش تدبّری سورهنمونه .3-4
 * پرسش و پاسخ از درس پیشین

 * شناسة سهر،
 .استنهمین سهر، است ک  از آسمان وسی فرود آمد، .1
 .استدر مو  مورم  نازل شد، .2
 .صد و پنجمین سهرة مصحف شریف استیک .3
 .پنج آی  دارد .۴

 * قرائت سهر، تهسط مربی یا یوی از اساتید قرائت

 بِ ْمِ اللَّ ِ الرَّسْمَنِ الرَّسِیمِ
رْسَلَ وَأَ﴿ ﴾2﴿ ﴾أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ﴿ ﴾1﴿﴾أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ﴿

 ﴾5﴿ ﴾فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ﴿ ﴾۴﴿ ﴾تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ ﴿﴾3﴿ ﴾عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ
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 م هه  واژ ان و آیات سهر،
سهاران، لشوری از مردان جنگی ک  بر فیل سهار بهد، و ب  قصد فیل«: أصحاب فیل»

 .ور شد، بهدندویران کردن خان  خدا ب  مو  سمل 
ساختن سهاران ک  برای ویرانای ک  پرورد ارت با آن فیلای رسهل ما! مگر ندید،

 .«1»کشی کردند، چ  کرد؟ کعب  لشور
شهد و پر از آن دوبار، قرائت شناسی میب  همین ترتیب همة واژ ان سهر، م هه 

  یرد:کامل سهر، تهسط مربی یا یوی از اساتید قرائت صهرت می

 مِ اللَّ ِ الرَّسْمَنِ الرَّسِیمِبِ ْ
وَأَرْسَلَ ﴿ ﴾2﴿ ﴾أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ﴿ ﴾1﴿﴾أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ﴿

 ﴾5﴿ ﴾مَأْکُولٍفَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ ﴿ ﴾۴﴿ ﴾تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ ﴿﴾3﴿ ﴾عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ

فضای سخن، سیر هدایتی و جهت هدایتی سهر،: سهر، فیل با سؤالی از پیامبر اکر  

؛ این سؤال از سرنهشتی ﴾أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ﴿شهد:  ص( آغاز می
همان  .سهار رقم زد، بهدمند فیلاست ک  پرورد ار پیامبر اکر   ص( برای لشور قدرت

آری یک پرسش است، اما  .سپاهی ک  هیچ کر  مان ای تاد ی در برابرشان را نداشت
 .سهاران استهدف از آن، یادآوری رفتار خدا با فیل

پرسد ک  ب  راستی پرورد ار پیامبر اکر   ص( با اصحاب فیل چ  مخاطب از خهد می
دهد ک  واقعیت خبر میکند و در این قالب، از این کرد؟ سهر، سؤالی دیگر مطرح می

 .﴾أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ﴿پرورد ار، ترفند آنان را ب  بیراه  کشید: 
کند ک  مگر علم یقینی پیدا خداوند در آی  اول این سهر، با است ها  انواری بیان می

رد ها را نقش بر آب کنوردی ک  پرورد ارت با اصحاب فیل چ  کرد؟ خداوند نقش  آن
ها ب  قصد ویرانی کعب  سرکت کردند نتیج  ساخت، بدین تعبیر ک  آنشان را بیو زسمت

های مت رق از مرغان خداوند جماعت .ولی در نتیج  تضلیل الهی، خهدشان هالک شدند
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 رفتند و در نتیج  های کلهخین مهرد هدف قرار میها م لط کرد ک  با سنگرا بر آن
روح در یری مرغان ابابیل ب  صهرت ج دهای بی اصحاب فیل بعد از هدف

   .(362-361: 20ق:1۴17ک؛ طباطبایی، .آمدند ر
نمایان در برابر سق و سمایت قاطع خدا از آرایی ابرقدرتتهضیحات کاربردی: صف

ا رچ  در این زمان  .ال یل یا دوران نزول قرآن نداردجبهة سقیقت، اختصاص ب  سال عا 
 رمی رهبران الهی و پیروان اند، اما دلن جهان در برابر دین خدا ای تاد،نمایانیز، ابرقدرت

 .آنان، ب  سمایت و پشتیبانی پرورد ار است
زمانی ک  مرد  دین« هاای از یاری ویژ، پرورد ار و در هم کهبیدن ابرقدرتنمهن »

ر،( ب  شناس و مجاهد خهد یعنی اما  خمینی دار ایران اسالمی ب  رهبری عالم قرآن
های جهان در برابرشان ای تاد، و ب  هر طریق ممون، پیروزی رسیدند، تمامی ابرقدرت

های شه  امریوا، یوی از آن نقش  .زدن ب  این سرکت الهی را داشتند و دارندقصد ضرب 
 .در واقعة طبر بهد ک  خداوند آنان را نابهد ساخت

 آمهزانخهانی قرآنا همقرائت سهر، تهسط مربی یا یوی از اساتید قرائت ب

 بِ ْمِ اللَّ ِ الرَّسْمَنِ الرَّسِیمِ
وَأَرْسَلَ ﴿ ﴾2﴿ ﴾أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ﴿ ﴾1﴿﴾أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ﴿

 ﴾5﴿ ﴾فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ﴿ ﴾۴﴿ ﴾تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ ﴿﴾3﴿ ﴾عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ

 * دعا
سهاران را نابهد ای خدایی ک  با دست قدرت خهد ب  وسیل  پرند ان کهچک، سپا، فیل

ک؛ صبهسی ط هجی، .کردی! دشمنان اسال  را نیز در هر زمان و موانی نابهد ب رما ر
بهد ک  با تهج  ب   محهرای از روش تدبرری سهر،این نمهن  .(123-118، صص1: ج1393

آن هم قرائت سهر، چندین بار تورار شد، و هم غرض هدایتی سهر، مشخص  ردید و 
 .در آخر دست نیاز ب  پیشگا، خداوند دراز شد
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 گذاریهدف .3-5
 ؛کنداولین هدف خهد را عمهمی کردن جریان تدبرر در سط  جهان معرفی می شیه،این 

تدبرر کند، بتهاند ب  این مهم نایل آید و روش یعنی ا ر ک ی در هر نقطة جهان خهاست
مند تدبرر، از با آمهزش صحی  و روش ک نیادومین هدف  .های آسان تدبرر را بداند

با تهج  ب    ترش  .مهجهریت قرآن و همچنین مهجهریت تدبرر در قرآن جله یری شهد
تدبرر مهجهر  ردد، قرائت، ترتیل، س ظ و ترجم  و اقبال مرد  ب  فهم کال  الهی، ا ر 

 تاینهاشهد و در فهم قرآن ساصل نمی ج یدرنتمهجهریت قرآن را در پی خهاهد داشت، 
اما با رونق  رفتن چرخة تدبرر، انر مرد  با قرآن بیشتر  .شهدهدایت از ان ان سلب می

ک؛ صبهسی ط هجی، .رود رشدن پیش میشد، و جامع  هر چ  بیشتر ب  سمت الهی
 .(11، 1: ج1393

 ها و شروطویژگی .3-6
شهد، باید ابتدا مشخص کرد ک  ای برای است ادة عمه  مرد  داد، میاید، ک یهنگام

در نگا، برخی  .شناسی کردشهد، یعنی ابتدا باید مخاطببرنام  برای چ  ک انی تدوین می
تهانند در ، آمهزش عمهمی تدبرر باید دارای شرایطی باشند تا فرا یران بشیه، از پیروان این

 .کالس درس شرکت کنند و از محضر اساتید بهر، ببرند
 افراد چراک سال است؛  13یا  15، داشتن سن سداقل شیه،نخ تین شرط در این 

های سنی البت  در رد، .ها را بگذراننددارای ظرفیتی نی تند ک  بتهانند این دور، ترکهچک
هایی مانند قرائت، دور، .پشت سر بگذارند های آماد ی راتهانند دور،تر، افراد میپایین

 . ...س ظ، ترجم ، م اهیم و
تهانند قرآن ک انی ک  نمی .دومین شرط، تهانایی افراد در قرائت صحی  قرآن است

آمهزش تدبرر برای این است ک   .تهانند قرائت متدبرران  داشت  باشندرا تالوت کنند، نمی
اما وقتی در صحی  خهاندن  ؛تدبرران  بخهانند و ب همندم صهرتب مخاطبان بتهانند قرآن را 
شرط سه  هم تهانایی ن بی فهم  .تهانند ب  این مهم نایل آیندقرآن مشول دارند، نمی
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های ترجم  و های تدبرر باید ابتدا در کالسبرای شرکت در دور، .آیات قرآن است
 .(13ک؛ همان، .آیات است  رها مبتنی بر فهم تدبرر در سهر، چراک م اهیم شرکت کرد؛ 

 محورنقد شیوة سوره .4
آمهزان و متدبرران مند است ک  ساالن  قرآنب یار فعال و روش ایشیه،محهر سهر، شیهة

با وجهد  شیه، این .روز در سال پیشرفت استب کند و روززیادی را ب  جامع  معرفی می
ا ب  همگان آمهزش دهد، اما الز  درک تدبرر رکند با روشی آسان و قابلآنو  سعی می

 .است تا در ترازوی نقد قرار  یرد، نقاط ضعف و قهت این روش را بررسی و تحلیل کرد

 نقد تعریف تدبّر .4-۱
-پی آیات ک  ب  فهم من جم هر سهر، منتهی میدردریافت پی»یعنی  شیه، تدبرر در این

فهم سهر، و نهایتاً کل قرآن کریم  کند ک این تعریف بیشتر هدف تدبرر را بیان می .«شهد
تدبرر  .های دیگر تدبرر با تهج  ب  قلبی و ذهنی بهدن آن تهجهی نداشت  استاست و ب  جنب 

ای باشد ک  از را، قلب و فور ب  غرض و فهم یک سهر، رسید؛ در  هن تهاند ب می
 .استصهرتی ک  در این تعریف قلب و ذهن مغ هل ماند،

 نقد شرایط .4-2
ها و شرایط محهر داشت  باشد، در بحث ویژ یشرایطی ک  باید یک متدبرر در شیه، سهر،

 شهد:مطرح شد و در اینجا نواتی چند در نقد این شرایط ذکر می
در این روش شرط سنی  ک نیاتهاند ساوی چند اشوال باشد: اول دید ا، اول می
قرآن ک   .استتدبرر معرفی نورد،قرآن چنین شرطی را برای  آنو سالپانزد، سال است؛ 

است تا  روهی از آن بهر، ببرند و کتاب الهی است، برای سنین خاصی نازل نشد،
قرآن کریم دارای  . روهی دیگر نتهانند سهم خهد را از قرآن بگیرند و در آن فور کنند

 ی در با افراد مت اوت است و هر ک متناسب ها یالهای مت اوتی است ک  هر یک از الی 
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تدبرر  ج ینت در .یابد قرآن دستتهاند ب  فهم اندکی از هر سن و سط  علمی ک  باشد، می
ب  عالو، اینو  داشتن شرط سنی برای تدبرر، منجر ب   .تهاند مختص ب  سن خاصی باشدنمی

زدایی از قرآن شهد در صهرتی ک  هدف تدبرر مهجهریتزدایی از قرآن نمیمهجهریت
 .کریم است
فهم قرآن تنها با قرائت صحی  ب  دست  چراک تهاند درست باشد؛ دو  هم نمیشرط 

آید ک  یوی از شروط تدبرر را قرائت صحی  بدانیم؛ بلو  در ب یاری از مهاقع با نمی
ک ار صدر اسال   .تهان ب  فهمی از قرآن دست یافتاستماع آیات پاک الهی هم می

بیم آن داشتند ک  محبت  چراک محرو  کنند؛  بهدند تا مرد  را از شنیدن قرآن درصدد
کار تدبرر بیشتر با قلب است و  .ها ن هذ کند و ب  اسال   رایش پیدا کنندقرآن در دل آن

 . ردانددل دادن ب  قرآن، فهم آن را ت هیل می
هدف از تدبرر، رسیدن ب  فهم آی ، سهر، و نهایتاً کل  .نی ت رشیپذقابلشرط سه  هم 

رنگی بنابراین وقتی بتهان ب  فهم ن بی از قرآن دست یافت، تدبرر معنای کم؛ قرآن است
ها یوی از اهداف تدبرر این است ک  اعتقاد ب  الهی بهدن قرآن در همة ان ان .کندپیدا می

فردی ب  فهمی از قرآن دست یابد و ب  تورار و تمرین در آیات  ک یهنگام .پدید آید
سراغ  ج یدرنتلهی بهدن آن را پذیرفت  است و آن را قبهل دارد؛ الهی اهتما  بهرزد، یعنی ا
عالو، بر این، مخاطب آیات تدبرر، عمه  مرد  اعم از کافر  .رودتعقل و ت ق  در آیات می

شهد   ت برای تدبرر با این ت  یر نمی .استو م لمان است و در آن قید خاصی نیامد،
تی ب یاری از م لمانان چنین فهمی ن بت ب  ک ار یا س .باید فهم ن بی از قرآن داشت

قرآن  .با تهج  ب  این شرط، هم  باید از نزدیک شدن ب  قرآن محرو   ردند .قرآن ندارند
شهد و م ید با نزدیوی ب  نهر، وجهد آن اس اس می .کریم سراسر نهر و هدایت است

لمر آن، از نهر شهد ستی با نزدیک شدن ب  آن و قرآنی ک  نهر است، می .استفاید،
خالی از  شد،  ت بنابراین شروط ؛ بیورانش است اد، کرد و در م یر هدایت  ا  برداشت

 .اشوال نی تند و با آنچ    تة قرآن است، تا سدودی منافات دارد
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ترین شرط قرآنی ک   شایش قلب است، مغ هل این است ک  مهم تهج قابلنوتة 
تهانند در قرآن تدبرر کنند و از انهار ک انی نمی با تهج  ب  آیات قرآن، تنها .ماند،

هایشان ق لی نهاد، شد، و ساضر نی تند آن را بگشایند: درخشان آن بهر، ببرند ک  بر قلب
پالهدن قلب از هر ناخالصی و  نا، و  ج یدرنت .«أَفَلَا یَتدبّرونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»

تهاند ان ان را ب  فهم قرآن برساند و او را در م یر قرآن می تهج  دادن آن ب  سمت
های جهل و های غ لت، ق لیوی از ص ات متدبرران این است ک  پرد، .هدایت قرار دهد

شهند، کنار نهند و از بین تعصب و تقلید کهرکهران  را ک  مانع از فهم قرآن می
 .(36-35ق: صص1۴3۴ک؛ نجیب محمد، .ببرند ر

 د روشنق .4-3
های ت  یری است ک  اند، ب یار شبی  ب  روشدر پیش  رفت  شیه،روشی ک  پیروان این 

در این روش ابتدا شناسة سهر، بیان شد،،  .اندها بهر، برد،م  ران در ت اسیر خهد از آن
 .های تومیلی و دعاسپر م هه  واژ ان، بعد از آن جهت هدایتی سهر، و نوت 

، چیزی ک  شیه،آن با ت  یر این است ک  در روش تدبرری این باید   ت تنها ت اوت 
در سین تدبرر ب یار بر آن تأکید شد،، قرائت سهر، ب  طهر کامل پر از هر مرسل  از تدبرر 

 ردد، بار دیگر پر از است؛ یعنی یک بار در آغاز تدبرر، سهر، ب  طهر کامل قرائت می
سدود س  یا چهار مرتب  سهر، ب  طهر کامل معرفی شناسة سهر،، ب  همین ترتیب تا آخر 

 ردد ک  روشی ب یار نیوه و پ ندید، است و انر متدبرر را با قرآن افزایش میقرائت می
شهد این است ک  در این روش تدبرری، ت اوت دیگری ک  با ت  یر مشاهد، می .دهد

ن تهضی  ب  نظر با ای .شهدنمهدارهایی جهت ارتباط آیات و کلمات ب  یودیگر، رسم می
رسد بهتر است یا ت اسیر  ذشت  را تدبرر نامید و یا این ک  تدبررهای امروزی را ت  یر می

 .نامید
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 امتیازات .4-4
محهر، روش سخنرانی و تدریر سهر،شیهة تدبرری  های قابل تهج  و مثبتاز ویژ ی

بیان نوات تهضیحی است؛ یعنی مربری برای آمهزش، ب  صهرت سضهری با متربیان ب  
در این روش ک  معلم و مربی برای آمهزش تدبرر، ب  صهرت م تقیم و  .پردازدالز  می

دهد، انر و همدلی و صمیمیت در آمهز قرار میش اهی اطالعات الز  را در اختیار قرآن
تهان ب  ضمناً برخی م ائل را می .یابدشهد و قدرت یاد یری افزایش میجل   ساکم می
چنانچ  سین تدبرر  .(18: 1، ج1393ک؛ صبهسی ط هجی، .ای پیش برد رصهرت مباسث 

تهاند ب  صهرت سضهری از استاد بپرسد و پاسخ خهد برای متدبرر سهالی مطرح شهد، می
 .را دریافت کند

است، تهج  مهرد تهج  قرار  رفت  شیه،از نوات مهم و قابل تهج  دیگری ک  در این 
انر با قرآن در فهم بهتر  .م در همة مراسل تدریر استجدی ب  امر انر با قرآن کری

از دیگر  .(19دهد همان، کند و عالق  برای یاد یری را افزایش میآن کمک ب یاری می
آمهزان سازی محیط آمهزشی جذاب و شیرین برای قرآن، فراهمشیه،های این ویژ ی

 .پردازند  همان(است تا همگی بتهانند در یک فضای صمیمی ب  تدبرر در قرآن ب
های کهتا، ، آغاز مراسل تدبرر از سهر،شیه،های خیلی خهب این از دیگر ویژ ی

شهد و ب  سمت ابتدای قرآن پیش قرآن و از آخر ب  اول است  از سهرة ناس شروع می
تر های بلند، راستهای کهتا، در مراسل اولیة تدبرر، ن بت ب  سهر،فهم سهر، .رود(می

 .رفت متدبرر مؤثر استاست و در پیش

 گیرینتیجه
دارند و  تدبرر آمهزش امر در شیه، این پیروان ک  ایها و خدمات ارزند،تالش همة با

کنند تا هم هم  افراد جامع  زند ی براساس آن عمه  مرد  را ب  سمت قرآن راهنمایی می
هایی را ای ت تهان بقرآنی را تجرب  کنند و هم قرآن از مهجهریت مصهن باشد، اما می

تدبرر در  .تر  رددتهاند بر کی یت این روش بی زاید و فهم قرآن عمهمیمطرح کرد ک  می
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این  .«شهددریافت پی در پی آیات ک  ب  فهم من جم هر سهر، منتهی می»یعنی  شیه، این
کند ک  فهم سهر، و نهایتاً کل قرآن کریم است و ب  تعریف بیشتر هدف تدبرر را بیان می

تهاند تدبرر می .های دیگر تدبرر با تهج  ب  قلبی و ذهنی بهدن آن تهجهی نداشت  استنب ج
ای باشد ک  از را، قلب و فور ب  غرض و فهم یک سهر، رسید؛ در صهرتی ک  در  هن ب 

محهر برای شروطی ک  روش تدبرری سهر، .استاین تعریف قلب و ذهن مغ هل ماند،
ی اشواالتی است ک  باتهج  ب  آن اموان فهم قرآن برای متدبرر تعریف کرد،، دارا

 .ها از جمل  ک انی ک  ن بت ب  قرآن شناخت کافی ندارند، وجهد نداردب یاری از ان ان
 بتهان شاید و است ت  یری هایروش ب  نزدیک ب یار ایشان تدبرری روش   ت باید

 با ک  ت اوتی تنها .است  یرت  همان شهد،می داد، آمهزش شیه، این در ک  تدبرری   ت
 طهل در تدبرر مراسل از یک هر  ذشت از پر سهر، کامل قرائت شهد،می مشاهد، ت  یر
 روش این دادنتطبیق با .شهدمی انجا  سهر، پایان ک  است دعا و نمهدارها رسم سهر،

 ک  دیگری رت اسی و «التنهیر و التحریر» ،«البیان مجمع» ،«المیزان» چهن ت اسیری با تدبرری
 ک  این ب  تهج  با .شهدنمی مشاهد، هاآن بین چندانی ت اوت اند،شد، تألیف شیه، این با

 تردرک قابل و ترساد، ب یار آن فرا یری و آمهزش روش باید است، همگانی امری تدبرر
محهر از جمل  شیه، سهر، تدبرری رایج هایشیه، از یک هیچ در امر این ک  باشد ت  یر از

 .استنشد، رعایت
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