
 ترين نكات در روش ارجاع و مطالعه قرآن   شناخت مهم
 

 در ابتدا الزم است به برخي از اصول مربوط به انسان توجه كنيم:

 هاي ويژه در به دست آوردن علم است. . انسان موجودي با ساحت فردي و اجتماعي است و داراي امكانات و نعمت1

. انسان داراي دو زندگي موقت و دائمي است. در طول مدت زندگي موقت خود بايد كيفيت زندگي دائمي خود را به 2

 دست خود رقم بزند.  

. بدين ترتيب انسان داراي نيازهاي متعدد جسمي و روحي شده و زندگي او در اين دو بعد رقم خورده است. او براي 3

 دي و معنوي نيازمند است.برطرف كردن اين نيازها به رزق ما

. انسان براي دريافت رزق مادي و معنوي خود، الزم است قواي ادراكي خود از قبيل  تفكر و تعقل و نيز قواي 4

 اش را فعال كند.   رفتاري

ها و زمين و نيز درك درست از  ترين نياز انسان در رابطه با رزق معنوي، ارتباط او با غيب و ملكوت آسمان . مهم5

 هاي اجرايي كردن آن است. انين زندگي و روشقو

قرآن به عنوان تأمين كننده نيازهاي مادي و معنوي انسان، هدايت كننده او به سمت زندگي مطلوب و حيات طيبه . 6

 است.

با توجه به مطالب فوق نقش قرآن در هدايت انسان و جامعه او واضح است. بنابراين قرآن تأمين كننده رزق معنوي و 

 توان گفت: ها و زمين بوده و بر اين اساس مي بط كننده انسان با خدا و غيب آسمانمرت

 يابي به رشد و هدايت مهم نيست.  مطالعه و دست  ورزي، هيچ كتاب و اثري به اندازه قرآن براي انس •

اه نيافته اگر انسان همه عمر خود را براي تعليم و به كارگيري مضامين آن صرف كند باز به عمق مفاهيم آن ر •

 است.

ارز با قرآن  ريزيِ هم هيچ علم و كتابي در حد مقايسه با قرآن و روايات نيست تا بتواند به عنوان عنصر برنامه •

 مطرح باشد.

اش در دنيا و آخرت به شكل  هر انساني الزم است قدر قرآن را به عنوان رزق دائمي خود براي حيات معنوي •

 اي ارج نهد. جدي و ويژه

همه عمر خود را در راه انس و تدبر در قرآن و   ه موارد فوق ضرورت قطعي و فوري است كه هر كسي برنامهبا توجه ب

 اي دست بردارد.  فكري و عجله روايات قرار دهد. و در اين راستا از هر گونه بخل، كوته



توان در روايات  ريزي را مي هايي از اين برنامه ريزي، قطعي است و نمونه طبيعي است براي اين منظور ضرورت برنامه

ها و آياتي به صورت  اهل بيت عليهم السالم مشاهده كرد؛ زيرا ايشان در هر مناسبت و موقعيتي افراد را به انس با سوره

 آيد.  ريزي ثابت در طول زندگي يك فرد به حساب مي اند كه اين خود بهترين نوع برنامه دائم توصيه فرموده

كند، براي باال رفتن ميزان  يت عليهم السالم كه هر كس متناسب با ظرفيت خود به آن عمل ميعالوه بر دستورات اهل ب

 هاي زير توجه كرد: توان به پيشنهاد دقت و سرعت در انس و تدبر با قرآن مي

 تعيين اهداف برنامه 

 را تعيين كرد.   ريزي ابتدا الزم است هدف تفصيلي برنامه و افق كلي آن  براي هر برنامه

 اهداف تفصيلي اين برنامه عبارتند از: 

يابي به فهم دقيق از قرآن و ارجاع سؤاالت هاي قرآن، به منظور دست مطالعه واژگان قرآن براي آشنايي با كليد واژه .1

 و موضوعات مورد نياز به قرآن

 هاي قرآن براي فهم مختصات موضوعات قرآنمطالعه تفصيلي همه سوره .2

 ها هاي قرآن براي فهم معاني آيات و فهم غرض سوره سورهمطالعه تفسيري كل  .3

توان  با اين مطالعه مي  هاي ثقلين؛ شناسي منطبق با ديدگاه شناسي و جامعه شناسي، انسان مطالعه مباني توحيد، هستي .4

 نگاهي كلي درباره موضوعات قرآن به دست آورد. 

نوشته عالمه مصطفوي » التحقيق في كلمات القرآن الكريم«نبع هاي فوق، عالوه بر متن قرآن دو م براي عملي شدن برنامه

 شود.   توصيه مي هيرحمت اهللا علنوشته عالمه طباطبايي » تفسير الميزان«و  هيرحمت اهللا عل

 برنامه براي مطالعه واژگان قرآن 

ها محدود و امكان يادگيري  هاي ورود به مفاهيم و موضوعات قرآنند. در عين حال تعداد اين واژه واژگان قرآن درب

شود. با در نظر گرفتن ريشه كلمات و يادگيري مفهوم  مفاهيم آن كار دشواري نيست؛ زيرا واژگان در كل قرآن تكرار مي

 شود.  تر نيز مي ريشه اين كار سهل

يكي است و آن امن به معناي سكون و رفع خوف و وحشت » امنه»  ،»امن»  ،»امانت»  ،»ايمان«ل: ريشه كلمات به عنوان مثا

 بغي است و به معناي طلب شديد و اراده قوي است.      » ابتغاء»  ،»غَي«، »بِغا»  ،»بغي«است. و يا ريشه كلمات 

شود. هر چند براي فهم معاني  براي يادگيري بسيار اندك ميها، تعداد لغات  بدين ترتيب با در نظر داشتن معاني ريشه

 هاي مختلف و نيز نقش حروف مختلف را آموزش ديد. الزم است تغيير معاني در باب

 ريزي در فهم لغات كل قرآن در نظر داشتن مطالب زير ضروري است: براي برنامه



هاي  توان به مفاهيم همه واژه يادگيري اين واژگان مي واژه است كه با 1700، نزديك به  هاي قرآن . تعداد ريشه واژه1

 قرآن دست يافت.

 داراي سه دسته واژه است:  . هر سوره2

 ها نيز آمده در سوره تكرار شده است. ها كه در ساير سوره هاي پرتكرار؛ ريشه اين واژه الف. واژه

 يك يا دو بار در سوره آمده است.ها آمده  ها كه در ساير سوره هاي كم تكرار؛ ريشه اين واژه ب. واژه

 ها و يا مشتقات خاص آنها تنها در سوره مورد نظر آمده است.   ريشه اين واژه هاي اختصاصي سوره؛ ج. واژ

تواند ما  نويسي واژگان در قرآن مي واژه كار شود. حاشيه 20تا  10ريزي لغات قرآن كافي است در هر سوره  براي برنامه

 شود.   اري نمايد؛ زيرا با اين كار با هر ختم قرآني معناي واژگان مرور ميرا در فهم واژگان ي

    هاي سه جزء آخر، اغلب واژگان قرآن را مطالعه كرد.  توان با مطالعه واژگان همه سوره همچنين مي

 ها برنامه براي مطالعه سوره

ها قرار دارد. بر همين اساس  گر از سورهجزء ديگر نيمي دي 27هاي قرآن و در  در سه جزء آخر قرآن نيمي از سوره

 20هاي سه جزء آخر انتخاب شده است. بدين ترتيب فرد در مدت  هاي تدبر عمدتاً از سوره مطالعه تفسير و نيز روش

 ها را مطالعه كند.  تواند با مطالعه اين سه جزء، نيمي از سوره ساعت (در هر هفته ده ساعت) مي 800ماه با حدود 

ها در سه جزء آخر  تدبر در سوره  تدبر قرآن به روايات و هاي تدبر در واژه، تدبر قرآن به قرآن،  اس روشبر همين اس

 شود. ها مطالعه مي مطالعه شده و نيز تفسير اين سوره

ها با مدد از تفسير الميزان (تفسير ذيل آيات) در  ش جزء ديگر به شكل سريع و پس از يادگيري رو 27مطالعه اجمالي 

ها در يك  ساعت مقدور است. در اين حالت هر سوره بزرگ در دو هفته و ساير سوره 600ماه با حدود  15هفته يا   60

 هفته مطالعه خواهند شد. 

تواند به موضوعات قرآن تسلط نسبي يافته و نيز تفسير ذيل آيات را مطالعه  با اين دو برنامه فرد به صورت تفصيلي مي

مند ساخته به شرط هماهنگي جمع با  رنامه به صورت جمعي افراد را از مزاياي جمع نيز بهرهكند. طبيعي است اجراي ب

 دهد.  اي افزايش مي هم، سرعت و دقت  را به شكل ويژه

 شناسي) شناسي، جامعه انسان  شناسي، داشتن نگاه جامع تحليلي قرآني (ديد توحيدي، هستي

آفرين، هستي، انسان و جامعه است. حضرت  شناخت او از هستي بيني و قدرت تحليل هر كس متناسب با نوع جهان

اند به صورتي كه  هايي در اين زمينه پرداخته در خالل مباحث تفسيري خود به بيان بحث هيرحمت اهللا علعالمه طباطبايي 

مينه مباحث اي در ز العاده اگر كسي تفسير الميزان را به دقت مطالعه كند از رهگذر اين مباحث قدرت تحليلي فوق



آورد، به ويژه اينكه مباحث ايشان بسيار دقيق، عميق، خالصه و فشرده و در خور تفكر  شناسي و قرآني به دست مي دين

 و تامل است. 

بندي  براي مطالعه بهتر اين مباحث، آنها را از متن تفسير استخراج كرده، در قالب موضوعات مربوط به خود دسته

جلد در حال تدوين است در طول زمان مطالعه و  20كنيم اين مباحث را كه در  افراد توصيه ميايم. بدين ترتيب به  كرده

مباحثه كنند. با مطالعه منظم اين كتب به تحقيق افراد نسبت به مجموعه مباحث مورد نياز مسلط شده و براي رفع 

 صفحه خواهد بود. 5000حدود شوند. مجموعه صفحات در نظر گرفته شده در اين بخش  هاي جامعه مسلح مي شبهه

عالوه بر اين كتب، حضرت عالمه رحمت اهللا عليه هفت رساله معرفي در زمينه مباحث توحيدي، مسائل مربوط به 

 تواند غرض فوق را تا حدي تأمين نمايد.  اند كه مطالعه اين هفت رساله ميواليت و انسان از خود باقي گذاشته

 نمايد. يكي از دو سير مطالعاتي يا هر دو، فرد را در داشتن ديد تحليلي قرآني ياري ميريزي، انتخاب  لذا براي برنامه

 هاي تحقيقاتي و پژوهشي برنامه

موضوعاتي برگرفته از دو منبع قرآن و عترت عليهم   هاي پژوهش و تحقيق در زمينه اند در حوزهبراي افرادي كه مايل

هاي پژوهش و  شود. در اين كتب شيوه اي و تدبر در قالب ادبي پيشنهاد مي هاي تدبر بين سورهالسالم وارد شوند، كتاب

مندان مفيد باشد. در اين تحقيقات بسياري از تواند براي عالقه مي -عالوه بر كتب پيشين-هاي دقيق آيات  بررسي

 شود.      ه ميهاي الرا، طواسين، حواميم، مسبحات و ... به شكل پژوهشي مطالع هاي قرآن از جمله سوره سوره

 بندينتيجه و جمع 
 بيني شده عبارتند از: مجموعه ساعات مطالعه و بررسي پيش

 ساعت  200ها   براي واژه

 ساعت 1400ها  براي سوره

 ساعت 1250براي سير مطالعاتي 

ساعت  3000ساز و جامعه توحيدي پرور در حدود  مجموعه ساعت در نظر گرفته شده براي كل اين پروژه عظيم انسان

يابد. إن مندي و طيب نفس دست مي است. اين در حالي است كه با صرف اين هزينه فرد به نورانيت، نهايت رضايت

 شاءاهللا. 
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