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 یدهچک
نماید ک  ب  منظهر دسترسی ب  نظر قرآن پیرامهن مهضهعات مختلف، باید ساختار ویژة قرآن اقتضا می

تلف است؛ نگرشی هماهنگ و جامع ب  آیات آن داشت. معارف قرآن کریم دارای مراتب و درجات مخ
، رابطة عمه  و خصهص و باشد. بین این س  واژ،های فهم قرآن میترین را،تدبرر، ت  یر و تأویل از مهم

کنند، اخص برقرار است؛ عمه  مرد  از طریق تدبرر، ب   ههرهای مهجهد در قرآن دسترسی پیدا می
تدبرر در عرصة تأویل بخشی  نمایند. رفتن از ابزارهای تخصصی در سطحی باالتر تدبرر میبهر،م  رران با 

ای نهین در انحصار معصهمان ع( است. تدبرر مهضهعی شیه، -سقیقت و باطن کال  الهی -از قرآن کریم 
ی تهان با مراجع  یری از آن میشهد؛ فرآیندی است ک  با بهر،های فهم قرآن مح هب میدر روش

م ائل و مهضهعات مختلف زند ی و معارف وسیانی م تقیم ب  کتاب الهی، دید ا، قرآن را دربارة 
بدون ذکر  -استخراج نمهد. در تحقیقات پژوهشگران و م  رران، این مهارت تهأ  با ت  یر مهضهعی 

تحلیلی با بررسی  –است. این تحقیق ب  شیهة تطبیقی و در خالل آن کاربرد داشت  -عنهان تدبرر مهضهعی 
 .استالمعنی ب  تبیین ماهیت تدبرر مهضهعی پرداخت قریب ارتباط و ت اوت تدبرر با واژ ان

 .لیتأو ،یموضوع ریتفس ،یبیترت تدبّر ،یموضوع تدبّر قرآن،واژگان کلیدی: 

                                                           
 E-mail: Mozneb1@iauyazd.ac.ir م ئهل( ة ندی نه  
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 مقدمه .۱
های قرآن کریم ب  نحهی است ک  برای یافتن دید ا، قرآن شیهة چینش آیات و سهر،

نگ ب  آیات پیرامهن آن بای ت نگرشی جامع و هماهراجع ب  مهضهعات مختلف، می
مهضهع داشت. عد  رعایت این مهم مهجب بروز تصهر اختالف و ناهماهنگی در قرآن 

شهد. دشمنان تشیرع با استناد ب  یک یا دو آی  و عد  ارائة عمدی سایر آیات، ب  طرز می
ای ب  طرح شبه  پرداخت  و با این ترفند در صدد تضعیف باورها و اعتقادات   ترد،

 (. 160: 9؛ 83: 8؛ 36: 1، 1۴03اند ر.ک؛ بخاری، ی مرد  برآمد،مذهب
تدبرر مهضهعی فرآیندی است ک  ب  کشف نظر قرآن پیرامهن مهضهعات  هنا هن 

چنین تدبرر مهضهعی تهان ب  سؤاالت و شبهات پاسخ داد. همپردازد و از طریق آن میمی
نه ت  در آیات قرآن است. از دیگر  هایکران و  نجین یابی ب  ذخایر بیراهی برای دست

برکات اشاعة روش تدبرر مهضهعی، زدود، شدن زنگارهای شک و تردید، و تقهیت 
ب  دلیل اشتراک سهزة عملوردی ت  یر مهضهعی و تدبرر  باشد.ایمان افراد جامع  می

-است. ولی م  ران قرآن بدون اینمهضهعی، مرز بین این دو فنّ ب  درستی ت ویک نشد،

« ت  یر مهضهعی»  آشوارا ب  عنهان تدبرر مهضهعی تصری  نمایند، تحت عنهان کلیِ ک
 اند. شد،مند میو از ثمرات آن بهر، ب ت آن را ب  کار می

–با تهج  ب  ذومراتب بهدن معارف کال  الهی، و عمهمی بهدن وظی   تدبرر در قرآن 

وظایف هر صنف از مرد  در  ضروری ت سیطة -اعم از تدبرر ترتیبی و تدبرر مهضهعی
شناسی تدبرر مهضهعی در شناسی و روشاستنباط از قرآن ب  درستی تبیین  ردد. ماهیت

-هایی در این زمین  صهرت  رفت قرآن کریم کاری جدید است؛ هرچند ک  پژوهش

ها نقدهایی وارد ق(، اما ب  نتایج این تحقیق1۴30؛ آل مهسی،1393زاد،، است ر.ک؛ الهی
ک  جامعیت و شمهل تعریف ارائ  شد، از تدبرر مهضهعی تهسط ایشان را مهرد تردید شد، 

(. در این مقال ، سعی نگارند، 193-155: 1399زایی و همواران، دهد ر.ک؛ لکقرار می
چنین المعنی، همبر آن است ک  از طریق تعیین رابط  و مرز میان تدبرر با واژ ان قریب

با روش ت  یر مهضهعی، ماهیرت تدبرر مهضهعی را تبیین تطبیق روش تدبرر مهضهعی 
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یابی ب  ماهیرت تدبرر مهضهعی ابتدا تعریف تدبرر ب  صهرت مطلق بیان نماید. برای دست
  ردد، سپر تعریف تدبرر مهضهعی ارائ  خهاهد شد.می

-ای صهرت  رفت  اما تدبرر مهضهعی مقهل پیرامهن ت  یر مهضهعی تحقیقات   ترد،

های اندکی شناسی تدبرر مهضهعی پژوهشباشد و در مهرد ماهیت و روشظههر میای نه
( در کتاب التدبرر المهضهعی فی القرآن 1۴30شیخ علی آل مهسی  عرض  شد، است.

الوریم، بین تدبرر مهضهعی و ت  یر مهضهعی ت اوتی قایل نشد، و این دو اصطالح را 
، تدبرر مهضهعی علمی است روشمند و دارای معادل یودیگر ب  کار برد، است. از نظر او

تهان با  ردآوری آیات هم مضمهن ب  کشف ها و مراسلی است ک  از طریق آن می ا 
 ( 1386مرادی زنجانی و ل انی فشارکی  یری قرآن در هر زمین  پرداخت. همچنین مهضع

  یر های تدبرر مهضهعی با تدر کتاب روش تحقیق مهضهعی در قرآن کریم، ت اوت
مهضهعی را برشمرد، و انجا  تحقیق مهضهعی تهسط عمه  مرد  را امری ممون ذکر 

یابی، مقدماتی، م هه  اند. از نظر این محققان، تدبرر مهضهعی طی چهار مرسل نمهد،
 پذیرد.  ترش یا فشرد، کردن، تدوین و تألیف صهرت می

رآن، مبادی، مبانی و روش ( نیز در کتاب درسنامة تدبرر مهضهعی ق1393زاد، الهی 
ای از تدبرر مهضهعی تدبرری پیشنهادی خهیش را ب  ت صیل شرح داد، و در پایان نمهن 

ی مذکهر، راغب هااست. عالو، بر کتابسهل مهضهع ش اعت را ارائ  نمهد،
( نیز کتابی با عنهان منهج التدبرر المهضهعی المعاصر للقرآن الوریم تألیف 2016الخضری 

است؛ وی در این اثر، ب  مبانی و اصهل کلی برداشت از قرآن اشار، کرد، و مقصهد نمهد،
بر مبنای فهم سیاقی  خهد از تدبرر مهضهعی را منحصرا کشف پیا  اصلی و محهری سهر،

( در 1397است. جنابی و همواران های قرآن بیان کرد،آیات و وسدت مهضهعی سهر،
در اجتماعات ان انی بر اساس تدبرر « رهبری تحهرل»ای با عنهان نظری  مبنای مقال 

اند مهضهعی در آیات قرآن کریم، ب  شیه، تدبرر مهضهعی و با رویورد کی ی سعی نمهد،
های ب  نظری  مذکهر دست یابند. ایشان پر از  ردآوری آیات مرتبط، فهرستی از  زار،

قالب اصهل نظری  مبنای ها را در ای از  زار،اولی  استخراج نمهد، و سپر مجمهع 
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( در 1398زایی و همواران اند. در نهایت، لکاصل تدوین نمهد، 30در « رهبری تحهل»
وجه در روایات مقال  اموان تدبرر مهضهعی در قرآن کریم تهسط عمه  مرد ، با ج ت

اند؛ سپر دالیل قابل فهم بهدن ب  ذومراتب بهدن معارف قرآن اشار، کرد، ع( معصهمان
هدایت -قرآن کریم برای همگان را برشمرد، و با درنظر داشتن هدف از نزول قرآن  ظاهر

و عا  بهدن وظی ة تدبرر در قرآن، انجا  تدبرر مهضهعی تهسط افراد  -عمه  مرد 
 اند.اموان پذیر دان ت  -با ک ب مقدمات الز -غیرمتخصص را 

 عنی. تعریف تدبّر در قرآن و ارتباط آن با واژگان قریب الم2
المعنی  ردد؛ سپر ب  بررسی ارتباط آن با واژ ان قریبابتدا م هه  تدبرر ارائ  می

 شهد.پرداخت  می

 . تعریف تدبّر2-۱
، ب  معنی باشد. معنای لغهی این ریش می« ردب» واژة تدبرر، مصدر باب ت عرل از ریش  

، 1375ریحی، ؛ ط173: 3، 1368 عقب، آخر، پی و پشت سر اشیا است ر.ک؛ مصط هی،
(. 31: 1۴09؛ فراهیدی، 268: ۴، 1۴1۴منظهر، ؛ ابن306: 1۴12؛ راغب اص هانی، 298: 3

نظران در این های صاسبب  بررسی دید ا،« تدبرر»ی برای یافتن معنای اصطالسی واژ،
 پردازیم:زمین  می

 ،؛ س ینی513: 2، 1375؛ اس راینی،۴0: 2، 1۴08 ت وّر در معانی آیات  نابادی 
 (.102: 1۴23شیرازی، 

 ،273: 1، 1372 تأمرل در معانی آیات  طبرسی.) 

 چ  در آن است زمخشری،ت وّر و تأمرل در معانی آیات و با دقت نگری تن در آن 
 (.86: 2، 1۴18؛ بیضاوی، 271: 3، 1376 ؛ طهسی،5۴0: 1، 1۴07

 نگری تن و فور کردن در غایات و مقاصدی است ک  ب  آن آیات برمی-

 (.۴03: 1، 1۴13 سجازی،  ردد
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 ها در آن ها و تیزبینی در آن چ  از نشان تأمرل در معانی آیات و ت وّر در سومت
 (.۴02: 1، 1۴15است بغدادی، 

 ،1:13۴، 1۴22 ت  یر و تطبیق آیات با یودیگر تهأ  با سرکت فوری آملی.) 

  است طباطبائی،  تأمل در آی  پر از آی  دیگر، یا ب  معنای تأمل بعد از تأمل در آی
1۴17 ،5 :19.) 

  ب  کار ب تن عمیق عقل در قرآن برای دریافت هدایت الهی و استخراج افوار و
 (.23: 1۴30ها آل مهسی،  یریدهی ب  مهضعشول

 375: 1387 پهرفر،تالوت راستین و ترتیل آیات نقی) 

 28: 1395زاد،، ت هُّم روشمند و هماهنگ ظاهر قرآن کریم الهی.) 

از مجمهع  -رأی با برخی نهی ند انهم-نام  کارشناسی ارشد خهد د، در پایاننگارن
های ارائ  شد، چنین استنباط نمهد، ک : تدبرر کارآمد در قرآن یک فرآیند است تعریف

ها، آیات اندیشی در معنای واژ،شهد و با ت وّر عمیق و ژرفک  از تالوت آیات آغاز می
یابد ها متهج  است ادام  میغایات و مقاصدی ک  آیات ب  آن ها و تهج  ب های آنو پیا 

؛ 15: 1391 زایی، ردد ر.ک؛ لکها ختم میو با تعهد و التزا  قلبی و عمل ب  مضامین آن
 (. اجزای این فرآیند عبارت است از: 167-166، 139۴نژاد، محمدعلی

 تالوت آیات 
 ،سهر، و کل قرآن تالش فوری جهت فهم معنا و مقصهد م ردات، آیات 

  های قرآنتعهد و التزا  قلبی ن بت ب  پیا 

 یری عملی نتایج ساصل پی  

 . مراتب تدبّر در قرآن2-2
بندی شهد ک  ایشان ب  نهعی تق یمبا تأمل در فرمایشات معصهمان ع( چنین دریافت می

اوند نیز مندی افراد از کال  خددر کال  الهی قائل ه تند و بر مبنای آن، میزان بهر،
 مت اوت خهاهد بهد. 
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إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ رَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ وَ عِلْمِهِ بِمَا یُحْدِثُهُ الْمُبَدِّلُونَ مِنْ »عَن علی ع(: 
هُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ وَ قِسْماً لَا یَعْرِفُهُ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یَعْرِفُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ کَلَامَهُ قَسَمَ تَغْیِیرِ کَلَامِه

وَ قِسْماً لَا  -إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْیِیزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِئَلَّا یَدَّعِیَ أَهْلُ الْبَاطِلِ  یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ

مَا لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ لِیَقُودَهُمُ  -الْمُسْتَوْلِینَ عَلَى مِیرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ
(؛ از سضرت علی ع( نقل ۴5: 89، 1۴03، مجل ی« الِاضْطِرَارُ إِلَى الِائْتِمَامِ بِمَنْ وُلِّیَ أَمْرَهُمْ

شد، ک  فرمهد: خداوند متعال، از آنجا ک  دارای رسمت   ترد، و مهربانی ب  خلق است 
آیند،  ر درصدد تغییر کال  او برمیهای تحریفدان ت  ک  در طهل زمان دستو می

ای قرار ن است: بخشی از معارف قرآن را ب   هکال  خهیش را ب  س  دست  تق یم کرد،
 فهمند.داد، ک  عالم و عامی آن را می

های لطیف و های صاف و اس اسای بیان کرد، ک  جز ذهنق متی دیگر را ب   هن 
-است، آن را درنمیهای آنان را برای فهم اسال  فراخ کرد،سنجانی ک  خداوند سین نوت 

 یابند.
ز خداوند، فرشتگان و ای است ک  آن را جبخشی دیگر از معارف قرآن ب   هن 

است ک  اهل باطل ب  میراث پیامبر فهمند. این کار را برای آن کرد،راسخان در علم نمی
اکر  ص( دست نیابند، تا از را، علم ب  کتاب، آنچ  را ک  خداوند برای آنان قرار نداد، 

 ادعا نونند و اضطرار، آنان را ب  مشهرت با ولی امرشان وادار کند. 
 است:تر بیان کرد،بندی کال  الهی را ب  صهرتی جزیی ع( این تق یماما  صادق
أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ  عَلَى عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ کِتَابُ: »  قَالَ الصَّادِقُ ع

همان: « رَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِیَاءِ وَ الْحَقَائِ ُ لِلْأَنْبِیَاءِالْحَقَائِ ِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَا
(؛ اما  صادق ع( فرمهد: کتاب خداى عزَّ و جَلَّ داراى چهار چیز است: عبارت ظاهر، 103

و اشار،، و لطایف، و سقایق؛ پر عبارت ظاهر براى عها  است و اشارت براى خهاص و 
 اولیا و سقایق براى انبیا.لطایف براى 
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 بر اساس روایت فهق، قرآن چهار مرتب  فهم و تدبرر را داراست:
 باشد.اى مىهاى مردمى از هر قشر و طبق ک  براى تهد،« عبارات قرآن»الف. مرتب  
 باشد.ک  براى خهاص مرد  از مجتهدان و م  ران قرآن مى« اشارات قرآن»ب. مرتب  
هاى دقیق و عمیق آن ک  مختص شا ردان و نوت  سنجى« لطائف قرآن»ج. مرتب  

در صدر اسال  و « ابهذر و سلمان»معصهمین  ع(، علماى ربرانى، و اولیاى الهى همچهن 
 باشند.در عصر ساضر مى« مرسه  عالم  طباطبائى و سضرت اما  خمینى»

ء و چهارد، پرد، قرآن ک  مختص معصهمین  ع( اعم از انبیاد. مرتب  سقایق و جان بى
 (.۴85-۴8۴: 1381پهرفر، باشد ر.ک؛ نقیمعصه  مى

ب  طهر قطع، بخشی از ظاهر قرآن در معرض فهم همگان است و فهم بخشی از باطن قرآن 
در انحصار خداوند و انبیا و خاصران مرتبط با موتب وسی است و در این میان مرزی وجهد 

تهانند اهان، تیزبینان و اهل دقت و معنهیت میاند، بلو  آ بهر،دارد ک  عها  از درک آن بی
بدان دست یابند؛ هرچند ایشان در مرتبة انبیا و پیهستگان با وسی قرار نداشت  باشند ک  شاید 

(. بنا بر این میزان فهم 1۴8-1۴7: 1385 نژاد،هایی از بطهن قرآن ه تند علهیبتهان   ت، الی 
صی و هم ب  مقدار علم و آ اهی و اطالعات هر کر از قرآن کریم هم ب  مراتب درک شخ

فردی او ب تگی دارد و هم در کنار این مهارد، ب  عامل مهم دیگری ب تگی دارد ک  فراتر از 
 های معمهلی و ویژ، خاصران در ا، الهی است.شعاع درک و دانش ان ان

 المعنی. تفاوت و ارتباط تدبّر با واژگان قریب2-3
فهمد؛ الف. ظههر ل ظى، ک  عرب فصی  آن را مى شهد:الص  مىدر س  چیز خ قرآن فهم

ب. سوم عقل فطرى؛ ج. آنچ  از معصهمین در ت  یر آن آمد، است ر.ک؛ معرفت، 
 را با هر جه و سقتدبرر معبری است برای فهم قرآن کریم؛ ان ان سق(. 129: 1، 1379

-ضمهن، نوت  و پیامی دریافت میای از آیات هم متأمرل و ت ور و تدبرر در آی  یا مجمهع 

نماید. در این عرص ، اندیشمندان اسالمی ب  منظهر فهم صحی  آیات قرآن از علم ت  یر 
اند، اما از تأویل و درک و در سد ظرفیت خهیش،  ههرهایی صید نمهد، نیز بهر، ج ت 
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فهم قرآن، یابی ب  این مرتب  از اند؛ زیرا تنها را، دستباطن برخی آیات عاجز ماند،
تم ک ب  معصهمان ع( است. با تهج  ب  مهارد فهق، تبیین ارتباط میان تدبرر با اصطالسات 

الزمة تحقق این مهم، بیان تعریف دقیق م هه  هر کند. ت  یر و تأویل ضرورت پیدا می
باشد. الز  ب  ذکر است در مباسث این بخش، واژ، تدبرر ب  های مذکهر مییک از واژ،
 شهد. مهضهعی را تهأمان شامل می ق ب  کار رفت  و تدبرر ترتیبی وصهرت مطل

 . تعریف تفسیر قرآن2-3-۱
اند: کشف مراد از ل ظ در مهرد قرآن در کتب لغت چنین   ت « ت  یر» و « ف ر» برای 

(، کشف معنای ال اظ و اظهار آن ر.ک؛ 55: 5، 1۴1۴مشول ر.ک؛ ابن منظهر، 
(، شرح قصص مجمل قرآن ر.ک؛ ۴79: 2، 1۴1۴ ی،؛ فیهم۴38: 3، 1393طریحی، 

ت  یر در اصطالح م  ران عبارت است از زدودن (. 323: 13، 1۴1۴رس ینی زبیدی، 
ابها  از ل ظ مشول و دشهار، ک  در انتقال معناى مهرد نظر، نارسا و دچار اشوال است 

د ک  مهجب ابها  اى ابها  در ل ظ وجهد دار... بنابراین، ت  یر در جایى است ک   هن 
شهد و براى زدودن ابها  و نارسایى، کهشش فراوانى در معنا و داللت کال  مى

(. این اصطالح کاربرد عا  دارد و مخصهص 18-17: 1، 1379طلبد ر.ک؛ معرفت، مى
است اما در اثر کثرت قرآن نی ت وستی در روایات هم برای غیر قرآن ب  کار رفت 

ب  « دلهل ظاهری آیات کریم و کشف مراد خدای تعالی از آنبیان معنا و م»استعمال، 
شهد و در عرف دانشمندان بلو  جمیع م لمانان در همین معنا ب  کار ذهن متبادر می

(. بنا بر این، دو شاخص  اصلی ت  یر عبارت است 10: 1383رفت  است ر.ک؛ رجبی، 
بر اساس ادبیات عرب و  از: الف. تبیین م اد استعمالی و ب. بیان مراد جدی خداوند

 (.19-18اصهل عقالیی محاور، همان: 
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 . ارتباط تدبّر با تفسیر2-3-2
ای همگانی و در تهان هم  فهم قرآن دارای مراتب مختلف است؛ برخی از مراتب، وظی  

 است و برخی تخصصی و ب  عهدة متخصصان است. 
اند صادقی تهرانی، عنا کرد،م« ت  یر قرآن ب  قرآن»را « تدبرر»*برخی م  ران اصطالح 

 (.13۴: 1، 1۴22 ؛ آملی،9د  8: 1، 1۴17؛ طباطبائی، 509: 1۴19
و ذهنیرت قبلى ک  م  رر باید از « ت  یر»*ت  یر صحی  همان تدبرر است: در کنار این فهم از 

  صلّى اللّ -تهانیم ت  یر صحی  را ک  توی  بر قرآن کریم و سنّت نبهى آن برخهردار باشد، مى
بر آن « ت  یر ب  رأى»نا  نهاد، از ت  یر باطل ک  نا  « تدبرر»تهان آن را دارد، و مى -علی  و آل  
 (.2۴1: 1378 ر.ک؛ سویم و ل انی فشارکی، شهد، متمایز  ردانیماطالق مى

*برخی محققان دو واژة ت  یر و تدبرر را ب  یک معنا ب  کار برد، و ب  یودیگر عطف 
-195: 1۴30آل مهسی، ؛ 23: 1376شاکر، ؛ 261: 10، 1۴1۴ابن منظهر،   ر.ک؛اندنمهد،
  (.210-209و  197

تدبرر در سد »باشد: *ت  یر قرآن کریم یوی از مراتب تخصصی تدبرر در آن می
 لزوما هم انى ندارد.« 1واقعیت ت  یر»وسدت دارد لیون با « سقیقت ت  یر»با « تخصصى
ت  یر »دارد امرا با « عمه  و خصهص مطلق»رابط  «   یرسقیقت ت»با « تدبرر»بنابر این 
ت  یر »، «تدبررى»باشد ک  ن  هر مى« عمه  و خصهص من وج »اش رابط « مصطل 
همرا، است بلو  بعضى از « تدبرر»با « ت  یر مصطلحى»را در پى دارد و ن  هر « مصطل 

پهرفر،  ر.ک؛ نقیردرا در ضمن خهیش ب  همرا، دا« تدبرر تخصصى»، «ت اسیر مصطل »
در محدودة عبارات قرآن تدبرر عمه  مرد  (. 278: 75، 1۴03؛ رک: مجل ی، 373: 1381

مند ها بهر،مجید است و فقط از قرائت جمالت و آیات و از م اهیم لغهى و ترجمة آن
در  یابند. اما دایرة افرادی ک شهند و اسیاناً با مطالعة ت  یر، سقایقی از قرآن را درمیمى

نمایند ب یار محدودتر است. تدبرر در این مرتب  مخصهص ک انی مرتبة ت  یر تدبرر می

                                                           
 . مقصهد ت اسیرى است ک  در طهل تاریخ اسال ، نهشت  یا   ت  شد، است.1
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تهانند با کهشش علمی باشند و میاست ک  مجهز ب  عله  قرآنی و عالم ب  علم ت  یر می
خهد، در کنار طهارت روسی ب  اشارات قرآن دست یابند همان(. بنابراین ت  یر قرآن 

خداوند وظی ة تدبرر در  ک باشد. ضمن اینتخصصی تدبرر در آن میکریم یوی از مراتب 
 است.رآن را از همگان طلب ننمهد،قرآن را بر دوش همة بند ان نهاد، اما ت  یر ق

 . تأویل2-3-3
بار آن در مهرد غیر  12سهر،.  7آی  و  15است؛ در بار در قرآن ذکر شد، 17واژ،  این

است ک  دربار، آن  ایباشد. تأویل قرآن، مقهل می بار آن در مهرد قرآن 5قرآن و 
اختالف نظرهای زیادی وجهد دارد و شاید بتهان   ت تعریف جامع و مانعی ک  مهرد 

« رجهع ب  اصل»ب  معناى « اَول»قبهل همة دانشمندان باشد ارائ  نشد، است. تأویل از ریش  
دما تأویل را مترادف با ت  یر (. ب یاری از ق99: 1۴12باشد ر.ک؛ راغب اص هانی، می
معنا « بردن ل ظ در معنایی غیر از معنای ظاهریش»دان تند، امرا متأخرین تأویل را ب  می
(. رجبی مجمهع 23: 1376کنند و این دو با هم ت اوت آشواری دارد ر.ک؛ شاکر، می

 است: معانى این واژ، را در س  دستة ذیل قرار داد،
 ف آن یا سخنى ب  مقصهد و مراد از آن.باز رداندن چیزى ب  هد 
 ء یا سخن.ت  یر و بیان مقصهد و مراد پنهان از یک شى 
 19: 1383 ردد ر.ک؛ رجبی، ء یا کال  ب  آن باز مىسقیقت یا معنایى ک  شى.) 

های در تحقیقی ک  در این رابط  انجا  شد،، محقق پر از بررسی آرا و دید ا،
پنج مرتب  برای تأویل ذکر کرد، است. بر اساس تحقیق  بندی کلی،مختلف، در یک جمع

 تهان در دو دستة کلی قرار داد:مذکهر، آ اهان ب  تأویل را می

دستة اول مرتبة اول تا چهار (: تأویل ب  معنای سقیقت خارج آی ، معنای باطنی آی ، 
داوند علم غیر بین آی ؛ آ اهی ب  آن مختص خداوند است و خ مصادیق پنهان آی ، لهاز 

 است.آن را ب  راسخان در علم نیز اعطا نمهد،
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دستة دو   مرتبة پنجم(: تأویل ب  معنای انتزاع م هه  عا  و   ترد، از آی  ک  دارای 
تهانند از آن آ ا، شهند ر.ک؛ ضابط  و مالک است. همگان با رعایت ضهابط می

 (. 78: 1390محمدی فا ، 
 ر.ک؛ اندویل را همان باطن آیات قرآن ذکر کرد، رو، کثیری از عالمان، م هه  تأ

(. 107: 1378زمانی، ؛ 2۴: 1، 1379؛ معرفت، 8: 1، 1۴05آلهسی، ؛ 196: 1، 1۴0۴ص ار، 
رابطة آن با تدبرر را نیز  –از جهت دسترسی  –بندی باطن قرآن ( ضمن تق یم1385میرباقری 

تأویل قرآن با باطنِ آن، در تق یماست. در صهرت یو ان در نظر  رفتن م هه  تبیین نمهد،
صهرت با تهج  ب  مهارد تهان ب  جای ل ظ باطن، کلمة تأویل قرار داد؛ در آنبندی مذکهر می
 تهان در دو دستة ذیل قرار داد:بندی اخیر، تأویل آیات الهی را میذکر شد، و تق یم

با نگا، اول بلو  پر از الف. باطن تأویل(= معنایی ک  ال اظ بدان داللت دارند ولی ن   
 چهن استعار، و تمثیل و ... .های ادبی همغهر و تأمل و تدبرر و با در نظر  رفتن آرای 

 –ن  با نگا، اول و ن  پر از تدبرر و تأمل  –ب. باطن تأویل(= معنایی ک  از م یر داللت ل ظ 
با آن مرتبط است،  راهی بدان نباشد، بلو  معنایی سرّی و پشت پرد، است ک  ل ظ ب  نهعی

ای نی ت ک  بتهان با نظری قطعی آن را دریافت و باز ه نمهد؛ ولی آن ارتباط هم ب   هن 
 بلو  درک آن نیازمند ب  اطالعات جانبی است ک  آن خهد نیز از رمهز عالم غیب است.

 . رابطة تدبّر با تأویل2-3-4
خداوند و راسخان در علم است. با تهج  ب  مهارد فهق، تأویل بخشی از قرآن در انحصار 

بنابراین، همگان هر قدر در قرآن تدبرر نمایند و ب  هر انداز، از طهارت برخهردار باشند، 
مندی از معارف این جایگا،، برای بهر، صالسیت دسترسی ب  این مرتب  را ندارند لذا،

قرآن برای  ای جز مراجع  ب  معصهمان ع( نی ت. اما دسترسی ب  ق م دیگر تأویلچار،
تهانند با ک ب مقدمات الز  و رعایت غیر معصه  ممون است؛ یعنی عمه  مرد  می

ضهابط و شرایط، در این مرتب  تدبرر نمایند و متناسب با تالش فوری و طهارت روسی 
 مند شهند.خهد از معارف این ق مت بهر،
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 . رابطة بین تدبّر، تفسیر و تأویل2-3-5
-تهان اینچ  ک   ذشت، پیرامهن رابط  بین تدبرر، ت  یر و تأویل مینبنابراین، با تهج  ب  آ

(، اما ت  یر قرآن اختصاص 82ای عا  و همگانی است ن اءنچنین بیان کرد ک : تدبرر وظی  
تر و باالتر، در ب   رو، خاصی از عالمان دارد. م  ران قادرند با تدبرر در سطحی تخصصی

تری پایان بحر قرآن غهاصی کنند و مرواریدهای افزونو بیاعماق بیشتری از دریای عمیق 
 شهد.ای تخصصی از تدبرر عمهمی قرآن مح هب میصید نمایند. لذا ت  یر، مرسل 

آیات قرآن و روایات معصهمان ع( تصری  دارند ک  علم ب  تأویل قرآن انحصاری 
  است و ب  یابی ب  برخی مراتب باطن قرآن دور از دسترس غیرمعصهاست و دست

خداوند متعال و راسخان در علم اختصاص دارد؛ لذا همگان هر قدر تالش و کهشش 
(. از این رو تدبرر 292: 1385میرباقری، تهانند در این وادی  ا  نهند ر.ک؛ نمایند نمی

نمهدن غیر معصه  در این عرص  ثمری برای وی نخهاهد داشت. بنابر این با تهج  ب  
یم قرآن کریم، تدبرر در قرآن نیز دارای مراتبی است؛ تدبرر عمهمی، ذومراتب بهدن م اه

 - یری کرد ک  بین این س  واژ، تهان چنین نتیج تدبرر تخصصی و تدبرر انحصاری؛ لذا می
رابطة عمه  و خصهص و اخص برقرار است.  -از نظر وظی ة مرد  ن بت ب  قرآن کریم

 تأویل است. نمهدار ذیل بیانگر رابطة تدبرر، ت  یر و
 

 لیتأو و ریتفس تدبّر، ةرابط عنوان نمودار: 
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 . تعریف تدبّر موضوعی 3
از نظر  ذشت؛ ب  دلیل وجهد وجه، اشتراک زیاد بین  -ب  صهرت مطلق–تعریف تدبرر 

 ردد؛ سپر ت  یر مهضهعی و تدبرر مهضهعی، ابتدا تعریف ت  یر مهضهعی ارائ  می
های  ردد تا از مقای   و تطبیق شیه،دو اصطالح بیان میوجه، اشتراک و افتراق بین این 

 انجا  ت  یر مهضهعی و تدبرر مهضهعی، ماهیرت تدبرر مهضهعی آشوار  ردد.

 . تعریف تفسیر موضوعی3-۱
بعضى از تعاریف، ت  یر مهضهعى را ب  عنهان یک علم و بعضى دیگر آن را ب  عنهان 

اند: ت  یر مهضهعى علمى است ک  عضى   ت کنند، چنان ک  بکارى از م  ر معرفى مى
هاى قرآن دربار، قضایاى مختلف قرآن کریم د ک  با  ردآورى آیات پراکند، در سهر،

کند و با روش معین و شرایط داراى وسدت معنا یا وسدت غرض ه تند د بحث مى
ها اصر آنها ب  استخراج عنخاص ب  بیان معناى آیات پرداخت ، با ایجاد ارتباط میان آن

(. از نظر شهید صدر، ت  یر مهضهعى کهششى 21-20: 1۴06پردازد ر.ک؛ سعید، مى
بشرى است در فهم روشمند پاسخى از قرآن در سایة  ردآورى د مبتنى بر تئهرى د آیات، 
ب  م ائل و مهضهعات زند، عملى و نظرى د برخاست  از معارف بشرى و اسهال سیات 

: 1۴3۴قرآن سخن سقى در آن بار، داشت  باشد ر.ک؛ صدر، رود جمعى د ک  انتظار مى
آوری و اهلل موار ، ت  یر مهضهعی عبارت است از جمع(. بر اساس دید ا، آیت35-36

های بندی آیات مختل ی ک  دربار، یک مهضهع در سرتاسر قرآن مجید در مناسبتجمع
هضهع و ابعاد  هنا هن است ب  منظهر استخراج نظر قرآن دربار، ماهیت ممختلف آمد،

 هن  است ک  تهضی  اجمالی این روش بدین(. 21: 1، 1377شیرازی، آن ر.ک؛ موار 
پر از  ردآوری و ت  یر آیات ناظر ب  مهضهع، از عرض  و سنجش م اهیم آیات با 

؛ رضایی 3۴6: 1۴17 ردد ر.ک؛ سویم، یودیگر، آمهز، یا نظریة قرآنی آشوار می
 (. 381: 1387اص هانی، 
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 نظران. تدبّر موضوعی از دیدگاه صاحب3-2
، پژوهشگران معدودی ب  صهرت «تدبرر مهضهعی»با تهج  ب  نهظههر بهدن اصطالح 

 است از جمل :های اندکی ارائ  شد،اند، لذا تعریفم تقل ب  این مهم پرداخت 
را ب   الف. شیخ علی آل مهسی تعری ی ک  دکتر العیص برای ت  یر مهضهعی بیان کرد،

است. از نظر العیص، ت  یر مهضهعی تدبرر عنهان تعریف تدبرر مهضهعی بر زید،
های  یری قرآن از مهضهعمهضهعی( عبارت است از: علم است یعنی با کشف مهضع

ها شهد، ضمن روشی ک  دارای زمین چ  ک  از آیات ب  آن مربهط میمختلف، بر پای  آن
  (.21: 1۴26هایی است ر.ک؛ العیص، و  ا 

زاد،، ب. تدبرر مهضهعی، ت هرم مجمهعیِ روشمندِ یک مهضهع در قرآن است ر.ک؛ الهی
1393 :17.) 

ج. تحقیق تدبرر( مهضهعی یعنی شناخت جایگا،، معنا، م هه  و کاربرد دقیق کلمة 
 مهضهع مهرد 

 (. 103: 1396نظر در قرآن ر.ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی، 

ی تدبرر مهضهعی ب  شمار   محهری و اصلی سهر، را نیز در زمر،د. برخی کشف پیا
بندی، پذیرش وجهد وسدت مهضهعی سهر است ر.ک؛ اند. مبنای این نهع دست آورد،

(. در این نظری  براى 6۴: 1۴33؛ الخالدی، 18: 2016؛ الخضری، 210: 1۴30آل مهسی، 
  ر باید با تدبرر فراوان در شهد و مهر سهر، تنها یک مهضهع اصلى و محهرى ثابت مى

محتهاى یک سهر، ب  کشف مهضهع اصلى و اهداف و مقاصد آن سهر، دست یابد. 
سپر هم  آیات آن سهر، را در ارتباط با مهضهع اصلى و در جهت اهداف و مقاصد 

 (.68-6۴: 1۴33؛ الخالدی، 29-28: 1۴21، سهر، ت  یر کند ر.ک؛ م لم

 تفسیر موضوعی. رابطة تدبّر موضوعی با 3-3
ای عمهمی و در تهان همگان است. بر تدبرر مهضهعی با فراهم شدن مقدمات آن، وظی  

مهضهعی قرآن، تطبیق قرآن و مانند آن ک  کاری تخصصی است ر.ک؛  خالف ت  یر
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های فهم قرآن کریم، پژوهش مهضهعی است ک  ب  یوی از روش (.18: 1393زاد،، الهی
شهد. رسالت ت  یر مهضهعی و تدبرر مهضهعی انجا  میدو صهرت ت  یر مهضهعی و 

تدبرر مهضهعی، تبیین نظر قرآن در مهرد م ائل و مهضهعات مختل ی است ک  در زند ی 
شهد. با تهج  ب  عمهمی بهدن وظی ة تدبرر مهضهعی و تخصصی بهدن ت  یر بشر مطرح می

هر یک ب  درستی تبیین مهضهعی، ضرورت دارد ارتباط این دو فنّ با یودیگر و قلمرو 
الز  ب  یادآوری است  ردد تا تدبرر کنند ان در قرآن با سیطة وظایف خهد آشنا شهند. 

باشد و هر دو ، بیان م هه  این واژ، ب  صهرت مطلق می«تدبرر»در این تحقیق، مقصهد از 
 شهد.ق م تدبرر ترتیبی و تدبرر مهضهعی را شامل می

 با تفسیر موضوعی. مشابهت تدبّر موضوعی 3-3-۱
های اند با مراسل و  ا هایی ک  برخی محققان برای تدبرر مهضهعی ارائ  نمهد،مراسل و  ا 

ت  یر مهضهعی انطباق دارد. برای اثبات مدعای فهق، مراسلی ک  برای انجا  تدبرر 
 شهد.جا  ت  یر مهضهعی مقای   میمهضهعی عرض   ردید، است با دو مهرد از مراسل ان

 های انجام تدبّر موضوع. مراحل و گام3-3-۱-۱
. روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم دکتر لسانی فشارکی و 3-3-۱-۱-۱

 مرادی زنجانی
 پذیرد.تدبرر مهضهعی در این شیه،، طی چهار مرسلة کلی صهرت می

 های آن(الف. مرسلة مقدماتی انتخاب عنهان و کلیدواژ،

 ب. مرسلة م هه  یابی
 رش یا فشرد، کردن تحقیق مهضهعیج. مرسلة   ت

 (.11۴-21: 1396 د. مرسلة تدوین و تألیف ر.ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی،
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 زاده. روش تدبّر موضوعی محمد حسین الهی3-3-۱-۱-2
 شهد:این روش نیز در چهار مرسلة کلی ذیل انجا  می

 الف.  زینش و تبیین مهضهع
 وجهی آیاتب. ج ت

 ج. فهم
 (.113-۴۴: 1393زاد،،  ر.ک؛ الهیو نگارش د. تدوین

 . روش تدبّر موضوعی شیخ علی آل موسی3-3-۱-۱-3
 مراسل انجا  تدبرر مهضهعی تجمیعی در این شیه، عبارت است از:

 الف. یافتن عنهان و اصطالح قرآنی
  ردآوری آیات .ب

 ت ویک و ترتیب آیات .ج

 بهر،  رفتن از روایات .د

 است اد، از ت اسیر .،

 تطبیق خارجی .و

 (.۴38-2۴1: 1۴30استخراج دید ا، قرآن ر.ک؛ آل مهسی،  .ز

 . مراحل انجام تفسیر موضوعی3-3-۱-2
سال ک  مراسل انجا  تدبرر مهضهعی از دید ا، س  محقق ارائ   ردید، مراسل انجا  

های هر شیه، با یودیگر، وجه، تشاب  و شهد تا با مقای ة  ا ت  یر مهضهعی نیز ارائ  می
 مشخص  ردد. ش تمایز دو رو
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 . روش تفسیر موضوعی پیام قرآن3-3-۱-2-۱
مراسل و روش ت  یر مهضهعی ب  کار رفت  در کتاب پیا  قرآن طبق بیان مؤلف آن 

 عبارت است از:
 الف.  ردآوری تما  آیات مرتبط با یک مهضهع در سرتاسر قرآن

 یک آیاتت  یر یک .ب
ها ر.ک؛ موار  مجمهع آن بندی از محتهایکشف ارتباط آیات با یودیگر و جمع .ج

 (.50: 1، 1377شیرازی، 

 اهلل مصباح یزدی.مراحل انجام تفسیر موضوعی از منظر آیت-3-3-۱-2-2

 الف. انتخاب مهضهع یا م أل 
 تحدید م ههمی مهضهع یا م أل  .ب

 استخراج و  ردآوری آیات مرتبط با مهضهع یا م أل  .ج

 تعیین سدود داللت آیات .د

 ا مهضهعتعیین نهع ارتباط آی  ب .،

 بندی منطقی ریزمهضهعاتدست  .و

 (.16-11: 1388ت  یر هر یک از آیات  ردآوری شد، ر.ک؛ رجبی،  .ز

. مراحل تفسیر موضوعی طبق کتاب پژوهشی در تفسیر 3-3-۱-2-3
 موضوعی

 الف. انتخاب عنهانِ مهضهع قرآنی
  ردآوری آیات قرآنی پیرامهن این مهضهع .ب

 بندی آیاتدست  .ج

 های ت  یر ترتیبین آیات با رجهع ب  کتاببررسی کامل ت  یر ای .د

 های قرآنیهای بنیادین مهضهع بر پایة رهنمهدها و سهدهیمای استنباط عناصر و درون .،
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 های خهد ب  سایر آیات و روایاتارائة فهم .و

بندی مطالب استنباط شد، و استخراج عنصر بنیادین و کلّی مهضهع ر.ک؛ فصل .ز
 (.75-7۴: 1392قدمی، خاتهن

 -  ب  ذکر است ک  ب  صهرت کلی در مهرد روش پژوهش مهضهعی قرآن کریمالز
بر خالف ت  یر ترتیبى ک  مشتمل بر چند  -اعم از تدبرر مهضهعی و ت  یر مهضهعی

باشد و م  ران ترتیبى ب  س ب عالق  و ذوق خهیش وارد آن شد، و ب  روش ت  یرى مى
ى ک  سعى م  ران بر دریافت سخن اند، در روش مهضهعزعم خهیش آن را ت  یر کرد،

باشد، تنها یک را، در فهم و یافتن جهاب  هیى ب  م ائل از طریق قرآن مىقرآنى و پاسخ
سؤال وجهد دارد تا بحث مهضهعى از دید ا، قرآن ارائ  شهد و مانند روش ت  یر قرآن 

 (. 31: 1383 پهر،ب  قرآن یک روش بیشتر نی ت ر.ک؛ یداهلل

 هن  ک   ذشت، محهرهای اصلی تدبرر مهضهعی و ت  یر مهضهعی در نبنابر این هما
میدان عمل، تقریبا یو ان است؛ با این ت اوت ک  در انجا  ت  یر مهضهعی، ت  یر هر 

باشد ، یوی از مراسل اصلی مییک از آیات  ردآوری شد، یا مراجع  ب  ت اسیر ترتیبی
شهد. از ضهعی جزء مراسل اصلی لحاظ نمیدر سالی ک  این مرسل  در فرآیند تدبرر مه

های تدبرر تهان ب  عنهان محهرهای اصلی و مشترک در شیه،این رو مهارد ذیل را می
 مهضهعی و ت  یر مهضهعی مشاهد، نمهد:

  ا  نخ ت: انتخاب مهضهع

  ا  دو : استخراج و  ردآوری آیات مرتبط با مهضهع 
 ت بندی، ت ویک و ترتیب آیا ا  سه : دست 

  ا  چهار : فهم ن  ی آیات 
  ا  پنجم: فهم مجمهعی و استنباط کلی

 ن، نگارش و استخراج دید ا، قرآنی ا  ششم: تدوی
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 های تدبّر موضوعی با تفسیر موضوعی. تفاوت3-3-2
در منابعی ک  تهسط نگارند، مهرد مطالع  قرار  رفت ، ب  این مهم کمتر پرداخت  شد، 

های تدبرر مهضهعی و ت  یر مهضهعی ب  شرح رخی از ت اوتاست؛ تنها در یک اثر، ب
 است:ذیل اسصا  ردید،

شهد، ولی در ت  یر باید ب  الف. در تدبرر مهضهعی فقط ب  هماهنگی آیات نگا، می
 هماهنگی قرآن و ان ان  فطرت( و جهان  نظا  جهان( نیز تهج  شهد.

هعی از روایات، عقل و ... نیز منبع تدبرر مهضهعی از قرآن است، ولی در ت  یر مهض .ب
 شهد.بهر، ج ت  می

سجیرت و استناد ت  یر مهضهعی نیاز ب  اعتبارسنجی دارد، ولی تدبرر مهضهعی ب   .ج
 خهدی خهد سجت است و نیازی ب  اعتبارسنجی ندارد.

 تر از ت  یر مهضهعی است.مهارت تدبرر مهضهعی ساد، .د
اد، است، ولی در ت  یر، قهاعد پیچیدة هد. قهاعد ب  کاربرد، شد، در تدبرر مهضهعی س

 است.اصهلی نیز جای  رفت 
ای همگانی و در تهان همگان است، ولی ت  یر مهضهعی کاری و. تدبرر مهضهعی وظی  

 تخصصی و وظی ة متخصصان دینی است.
های پیرامهن یک در ت  یر مهضهعی، تبیین هم  جانب  هدف است تا پاسخ پرسش .ز

در تدبرر مهضهعی ایجاد فهم نخ تین از یک مهضهع قرآنی مهضهع کشف شهد، ولی 
 هدف است.

در تدبرر مهضهعی تنها لهاز  بیرن کاربرد دارد، ولی در ت  یر مهضهعی عالو، بر آن از  .ح
: 1393زاد،، تهان بهر، برد ر.ک؛ الهیها، اشارات و ... نیز میلهاز  غیربیرن همچهن تناسب

27-28.) 
تدبرر و ت  یر رابطة عمه  و خصهص برقرار است؛ با تهج  ب  پیشتر ثابت  ردید، بین 

ارتباط عمه  و خصهص بین تدبرر  -در این پژوهش  -مطلق در نظر  رفتن م هه  تدبرر 
باشد. از این رو ت  یر مهضهعی قرآن کریم مهضهعی و ت  یر مهضهعی نیز برقرار می
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دیگر، ا ر در تدبرر مهضهعی ب  عبارت  باشد.یوی از مراتب تخصصی تدبرر مهضهعی می
شهد تدبرر از کلیدها و ابزارهای تخصصی ویژة علم ت  یر بهر،  رفت  شهد، مهجب می

ارتقا یابد ک  در واقع همان ت  یر مهضهعی  ترتر و عالیای تخصصیمهضهعی ب  مرسل 
 است. 

 . خاستگاه انتخاب موضوع در تدبّر موضوعی3-4
  فرآیند تدبرر مهضهعی دو دید ا، وجهد دارد: در مهرد منشأ  زینش مهضهع در

 . موضوع از درون قرآن3-4-۱
اند، تنها ب  ها و اصهلی ک  پذیرفت فرض روهی از محققان مهضهعی، بر مبنای پیش

تِبیانًا لِوُلِّ ﴿ایشان با استناد ب  این ک  قرآن کریم کنند. مضامین آشوار آیات تهج  می
دانند ب  این معنا ک  سؤال یا هع را برآمد، از قرآن کریم مىاست، مهض (89 النحلن﴾شَیءٍ

مهضهع، از ظاهر آیات قرآن  رفت  شد، باشد و قرآن آشوارا دربارة آن سومى بیان 
های صحی  برای ورود ک  مدحقق ب  درسدتی بدتهاند کدلیدواژ،داشت  باشد، مشروط ب  این

: 1393زاد،، ؛ الهی20: 1۴06 ؛ سعید،ب  تدحقیق مهضهعی در قرآن را ب  دست آورد ر.ک
(. در این شیه، نخ ت یوایک م ائل 27-22: 1396 زنجانی،فشارکی و مرادی؛ ل انی۴۴

آورند و سپر آیات مربهط ب  هریک را جدا و در یک مطرح شد، در قرآن را بیرون می
لذا کنند؛ جا  رد آورد، و با در نظر  رفتن مجمهع آن آیات مهضهع را بررسى می

بندى شد،، با نظمى طبیعى و ب  ترتیب، مهرد بحث قرار م ائل بر رفت  از قرآن، دست 
 یرند. در سقیقت، این  هن  ت  یر مهضهعى، پاى سخن قرآن نش تن و  هش فرا مى

دادن ب  آن است تا خهد براى ما سخن  هید و پیا  خهد را برساند؛ و نقش ما تنها ثبت و 
بدیهی است در این  (.527: 2، 1379از قرآن است ر.ک؛ معرفت، هاى دریافتى ضبط پیا 

ها نپرداخت  مهرد بررسی قرار نمیشیه،، م ائل و مهضهعاتی ک  قرآن آشوارا ب  آن
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ر.ک؛ صدر، شهد بنابراین در دید ا، مذکهر، مهضهع از خهد قرآن استخراج می یرند. 
 (.36-35و  29-32: 1۴3۴

 کریم. موضوع خارج از قرآن 3-4-2
نظران، مهضهع در فرآیند تدبرر مهضهعی واقعیتی خارجی طبق نظر  روهی از صاسب

است. بر اساس دید ا، ایشان، تدبرر کنند، ابتدا ب  یوى از مهضهعات و مشوالت و 
هاى ه تى نظر افوند،، همة هاى عینى زند ى اعم از عقیدتى، اجتماعى و پدید،پدید،

آورد و با هاى آن را فراهم مىسلمشول عینى و را، تجارب بشرى دربارة آن مهضهع و
 هى نیازهاى روز بشر است، براى دریافت پاسخ قرآن، این باور ک  قرآن همهار، پاسخ

و ه با قرآن و استنطاق و تدبرر پردازد و از را،   توجه میدر آیات آن ب  تأمل و ج ت
؛ معرفت، 3۴5: 1۴17یم، کند ر.ک؛ سودر آن، مهضع قرآن را دربارة آن کشف مى

 (.29و  2۴-23: 1۴3۴؛ صدر، 18: 1386؛ موار ، 527: 2، 1379
اهلل علی  و آل ( در وصیت ب  پیامبر اکر  صلی ای تدبرر مهضهعی است:مهرد زیر نمهن 

رَأَیْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  ءٍ سَمِعْتَهُ وَبِالْعِلْمِ إِلَّا بِشَیْ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تَتَكَلَّمْ فرماید:ابن م عهد می
وَ ال تَقْفُ ما لَیٍَْ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ » یَقُولُ
قِّیانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ إِذْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَ»وَ قَالَ  «سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ یُسْئَلُونَ» ، وَ قَالَ«مَسْؤُلًا

وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ »وَ قَالَ « الشِّمالِ قَعِیدٌ ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ
دانی، مگر آن ک  آن (؛ ای پ ر م عهد! نگه ک  چیزی را می۴55: 1370 طبرسى، «الْوَرِید

چیزى را ک  بدان علم ندارى دنبال »فرماید شی، چرا ک  خداوند میرا شنید، و دید، با
 هاهى ایشان ب  »و « مون، زیرا  هش و چشم و قلب هم  مهرد پرسش واقع خهاهند شد

چهن فرا یران ک  از راست و از »و  «شهد و ]از آن[ پرسید، خهاهد شدزودى نهشت  مى
آورد، مگر فرا یرند، سخنى ب  زبان نمىدار ه تند، ]کارها و سخنان او را[ چپ او کمین

آور پیا  «.تریمما از شاهر ش ب  او نزدیک»و « آن ک  نگهبان ساضر و ناظرى نزد اوست
 رسمت سضرت محمد ص(، ب  منظهر هشدار دادن ب  ابن م عهد در مهرد عهاقب سخن
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تار بند ان، با چنین یادآوری علم خداوند ن بت ب    تار و رف  تن بدون علم و یقین، هم
-کند. سضرت، با بهر،ارائة چند آی  و عبارت، دید ا، قرآن کریم را برای وی بیان می

از سهر، اسراء، ضرورت سخن   تن از روی علم و م ئهل بهدن  36 یری از آیة شری ة 
از سهر،  19شهد. سپر با استناد ب  آیة ان ان در قبال  هش و چشم و قلب را متذکر می

دهد ک  همین اعضا در روز قیامت بر علی  ان ان  هاهی ابن م عهد هشدار می زخرف، ب 
نماید ک  سهر، ق، ب  وی  هشزد می 18و  17خهاهند داد. پر از آن با است اد، از آیات 

از  16کنند و در نهایت با نقل آیة دو فرشت  دائمًا تما  سخنان ان ان را ثبت و ضبط می
شهد ک  خداوند ستی از شاهرگ  ردن نیز ب  ان ان میهمان سهر،، او را یادآور 

های شهد، داللت آیات فهق در رساندن پیا تر است. همچنان ک  مشاهد، مینزدیک
خهیش ب یار آشوار و روشن است و پیامبر  رامی اسال  ص( فقط با ترتیب صحی  

هن مهضهع مذکهر ها در پی یودیگر، ابن م عهد را از دید ا، قرآن پیرامآیات و بیان آن
شهد، در این نمهن  از تدبرر مهضهعی، ب  علت  هن  ک  مشاهد، میکند. همانآ ا، می

-داللت آشوار آیات ن بت ب  یودیگر، عملیات ت  یری و تدبرری خاصی صهرت نگرفت 

 است.

 . تدبّر ترتیبی مقدّمة تدبّر موضوعی3-5

تخصصی از تدبرر است. با این ای  هن  ک  مشخص  ردید، تدبرر مهضهعی مرسل همان
نگا، در ذیل، هر جا سخن از ت  یر مهضهعی رفت  مقصهد همان مرسلة تخصصی تدبرر در 

تک آیاتی های تکقرآن است. الزمة تدبرر مهضهعی صحی ، فهم درست و استخراج پیا 
است ک  پیرامهن یک مهضهع در یک دست  قرار دارد. لذا تدبرر مهضهعی نا زیر از بهر، 

-های صاسبهای تدبرر ترتیبی است. در همین رابط  چند مهرد از دید ا،ج تن از یافت 

 شهد: نظران ارائ  می
ها و مدالیل آیات مربهط ب  یک مهضهع، اساس ت  یر الف. ا ر ترکیب و تل یق فهم

مهضهعى است، فهم مدلهل یوایک آیات، عین ت  یر ترتیبى است یعنى ت  یر مهضهعى 
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جهید. بدین لحاظ، استغنا از نشیند و از نعیم او بهر، مىمائدة ت  یر ترتیبى مىدقیقاً بر 
ت  یر ترتیبى معنا و م هه  محصرلى ندارد و ت  یر مهضهعى  ا  دورمى است ک  م  رین 

 (.۴9: 1372نهند ر.ک؛ جلیلی، پر از برداشتن  ا  اورل یعنى ت  یر ترتیبى( پیش مى
های ت ویک شدة هر محهر نیازمند معناشناسی مدلهلضهعب. ب  طهر طبیعی رویورد مه

دهد ر.ک؛ یک از آیاتی است ک  در چارچهب پژوهش خهد، مهرد بررسی قرار می
محهر، در این میدان، بهترین رویورد ت  یری است؛ اما (. ت  یر مهضهع3۴: 1395صدر، 

ر است. این برتری ب  نگنیازی از ت  یر جزئینباید  مان شهد ک  این سخن ب  معنای بی
نگر و معنای جایگزینی یک رویورد با رویورد دیگر یا کنار ذاشتن کلّی شیهة جزئی

 (.56محهر نی ت ر.ک؛ همان: ب ند، کردن ب  شیهة مهضهع
ج. تدبرر مهضهعی در تهضی  م اهیم ل ظی و مدلهالت جزئی، و زوایای ت صیلیِ فرعی ب  

مهضهعی بر مبنای ساختاری مناسب، دید ا، مناسبی از تدبرر ترتیبی نیاز دارد تا تدبرر 
مهضهع مهرد بحث ارائ  دهد، بنابر این  اهی تدبرر ترتیبی ب  عنهان بذرهایی در نظر  رفت  

-و خالص از م ائل دست می شهد ک  تدبرر کنند، از طریق آن ب  دید اهی یوپارچ می

 (.203: 1۴30یابد ر.ک؛ آل مهسی، 

 گیرینتیجه

بندی آیات آن در ز دالیل ماند اری و پهیایی قرآن کریم، نحهة ترتیب و دست یوی ا
یابی ب  دید ا، قرآن پیرامهن مهضهعات مختلف، دیدن مصحف شریف است. برای دست

کند؛ الزمة تحقق این مهم، نگرش جامع و هماهنگ یک یا دو آی  ب  تنهایی ک ایت نمی
های ظر جامع قرآن از طریق پژوهشب  تما  آیات هم مضمهن است. لذا کشف ن

 بنابر این، تدبرر مهضهعی از نظر ماهیت، همان تدبرر ترتیبی است و مهضهعی ممون است.
باشد. در این شیه، ب  جاى این ک  از نظر انتخاب آیات، همانند ت  یر مهضهعی می

ا  قرآن ها را آی  ب  آی  ب  ترتیب بحث کند، آیات  هنا هن در یک مهضهع از تمسهر،
شهد و سعی بندى میهاى مختلف نازل شد،،  ردآورى و جمعک  در سهادث و فرصت
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ها نظر قرآن دربارة ابعاد آن مهضهع روشن  ردد. این شهد از تدبرر در مجمهع آنمی
روش یک امتیاز بزرگ ن بت ب  تدبرر ترتیبى دارد و آن، جامع طرح نمهدن مهضهع 

ها و شبهات طرح شهد، بهتر مخاطب را جهانب و سؤالباشد. و ا ر مهضهع با همة مى
کند. و دید ا، کند و سالت انتظار یا ابها  و شبهات بدون جهاب ایجاد نمىارضا مى

با تهج  ب  ذومراتب بهدن نهایى قرآن را در آن مهضهع ممون است ب  دست آورد. 
نیز دارای درجاتی  -اعم از ترتیبی یا مهضهعی -م اهیم قرآن کریم، تدبرر در آیات آن 

است؛ تدبرر عمهمی، تدبرر تخصصی ت  یر( و تدبرر انحصاری تأویل(. بین س  اصطالح 
رابطة عمه  و خصهص و  -از نظر وظی ة مرد  ن بت ب  قرآن کریم -تدبرر، ت  یر و تأویل 

ای است ک  ترین سط  تدبرر یعنی تدبرر عمهمی در قرآن، وظی  اخص برقرار است. پایین
بهر،  رفتن از کلیدها و ابزارهای است. وند همگان را بر انجا  آن مولف ساخت خدا

تخصصیِ ویژة علم ت  یر هنگا  تدبرر مهضهعی در قرآن، مهجب ارتقاء تدبرر مهضهعی ب  
 ردد ک  در واقع همان تدبرر مهضهعیِ تخصصی یا می ترتر و عالیای تخصصیمرسل 

تأویل بخشی از آیات نظران،  ا، ب یاری از صاسببر اساس دید ت  یر مهضهعی است.
لذا تدبرر غیر معصه  است،  -علیهم ال ال -الهی در انحصار خداوند متعال و معصهمان 

ی نخهاهد هیچ ثمر -سقیقت و باطن کال  الهی -برای تأویل این بخش از قرآن کریم 
این سط  از خزاین  تهانند دره تند ک  می –علیهم ال ال   –داشت و تنها معصهمان 

پرورد ار تدبرر نمایند. از این رو تنها را، دسترسی عمه  ب   ههرهای این مرتب  از فهم 
است. الزمة تدبرر مهضهعی  -علیهم ال ال -قرآن، اتصال و تهسل ب  آن ذوات نهرانی

تک آیاتی است ک  پیرامهن یک مهضهع های تکصحی ، فهم درست و استخراج پیا 
نیاز تدبرر مهضهعی ب  و پیش است از این رو تدبرر ترتیبی مقدرم قرار  رفت در یک دست  

 آید.شمار می
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. تحقیق محمد جهاد بالغى. البیان فى تفسیر القرآنمجم (. 1372طبرسى، فضل بن س ن.  
 . چاپ سه . تهران: انتشارات ناصر خ رو.1ج

 . چاپ سه . تهران: کتاب روشی مرتضهی.مجم  البحرین (.1375طریحی، فخرالدین.  

. بیروت: دار اسیاء التراث فى تفسیر القرآنالتبیان (. 1376طهسى، محمد بن الح ن.  
 العربی.

های پژوهش«. ی روایاتظاهر و باطن قرآن در   تر،(. »1385نژاد، سید سیدر.  علهی
 .171-138، 6و5شمار،  .قرآنی

. الریاض: موتبة : التأصی  و التمثی التفسیر الموضوعیق(. 1۴26العیص، زید عمر عبداهلل.  
 الرّشد.

 . قم: هجرت.۴ج .كتاب العین ق(.1۴09لیل بن أسمد.  فراهیدى، خ

چاپ دو . قم:  .الم باح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ق(.1۴1۴فیهمی، اسمدبن اسمد.  
 دارالهجرة.

بیروت: مؤس    .تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادهق(. 1۴08 نابادی، سلطان محمد.  
 االعلمی للمطبهعات.
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روش تحقیق موضوعی در (. 1396دعلی و مرادی زنجانی، س ین.  ل انی فشارکی، محم
 . چاپ چهار . قم: بهستان کتاب.قرآن كریم

-های تدبّر در قرآن با تأكید بر روشنقد و بررسی روش(. 1391رضا.  زایی، علیلک

پایان نام  کارشناسی ارشد،  .پورفراهلل نقیزاده و ولیهای محمد حسین الهی
 فنهن قرآن تهران. دانشود، عله  و

اموان تدبرر مهضهعی در قرآن کریم تهسط عمه  (. »1398رضا و همواران.  زایی، علیلک
 .136-117شمار، اول.  .های قرآن و حدیثپژوهش«. مرد 

شناسی تدبّر موضوعی در قرآن ماهیّت و روش(. 1399رضا و همواران.  زایی، علیلک
 ،.زادش تدبّر موضوعی محمد حسین الهیكریم با تأكید بر نقد و ارزیابی رو
 رسال  دکتری. دانشگا، آزاد اسالمی یزد.

 .173-1۴9. 20. شمار، سراج منیر« تدبرر در فهم قرآن(. »139۴نژاد، عمران.  محمدعلی

 . چاپ دو . بیروت: دار اسیاءالتراث العربی.بحاراالنوارق(. 1۴03مجل ی، محمدباقر.  

پایان  .های تفسیر، تأوی ، و تطبیقنقد و بررسی شاخ ه (.1390فا ، فریدون.  محمدی
 نام  کارشناسی ارشد. دانشود، عله  و فنهن قرآن تهران.

روش تحقیق موضوعی در (. 1386مرادی زنجانی، س ین و ل انی فشارکی، محمدعلی.  
 . چاپ دو . زنجان: قلم مهر.قرآن كریم

 دمشق: دارالقلم. .موضوعیمباحث فی التفسیر الق(. 1۴21م لم، مصط ی.   

چاپ اول. تهران: وزارت  .التحقیق فی كلمات القرآن الکریم (.1368مصط هی، س ن.  
 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 . قم: مؤس   فرهنگی التمهید.تفسیر و مفسران (.1379معرفت، محمدهادی.  
 تهران: دارالوتب االسالمیة. .پیام قرآن(. 1377موار  شیرازی، ناصر.  

 . چاپ اول. تهران: محمد.ظاهر قرآن باطن قرآن (.1386رباقری، مح ن.  می
 . تهران: اسه،.پژوهشی پیرامون تدبّر در قرآن (.1387اهلل.  پهرفر، ولینقی
 . قم: دارالعلم.مبانى و سیر تاریخى تفسیر موضوعى قرآن(. 1383پهر، بهروز.  یداهلل

 


