
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 

 

 -مقدمات تدبر در قرآن کتاب-های گذشته آموزش مجازی هایی است که در دوره متن پیش رو شامل پرسش

 شود که به نکات زیر توجه نمایید:  شده است. در این رابطه توصیه می پژوهان طرح توسط قرآن

کنیم که قبل از طرح  باشد اما پیشنهاد می قطع این متن پاسخگوی همه سواالت شما نمیبه طور  -1

پرسش خود با پشتیبان، این متن را مطالعه نمایید. شاید پاسخ خود را بیابید. کمترین فایده این مطالعه، 

 باشد. هایی متفاوت با نگاه خود می پژوهان و توجه به نگاه آشنایی با سواالت دیگر قرآن

برای سهولت هر چه بیشتر در یافتن متن مورد پرسش، در ابتدای هر سوال متن مربوطه ذکر شده  -2

 است.

صحت پاسخ به سواالت توسط متخصصین محتوا بررسی شده است. با این حال لطفا هر گونه  -3

 ا ما در میان بگذارید.اشکال محتوایی که مالحظه نمودید را ب

بر روی متن اندکی ویرایش ادبی انجام شده است تا از ذکر نکات مبهم جلوگیری شود. البته در  -4

تالش بودیم تا در این ویرایش ادبیات محاوره ای قرآن پژوهان حفظ شود تا بر سرعت درک مفاهیم 

 بیافزاید.

ه شده است که در ادامه در نظر گرفتهای متن درس، سوال و پاسخ عالئمی  برای هر یک از قسمت -5

 اند: معرفی شده

 نماد پشتیبان        نماد قرآن پژوه      نماد متن کتاب 

ز پیشنهادات در پایان از شما تقاضا داریم تا در راستای رفع هر گونه نقص در نظام آموزش قرآن کریم، ما را ا

 مند سازید. و انتقادات خود بهره

 

 دانشگاه تهران  دانشجویی قرآن و عترتمجمع مدارس 

 

 توضیحات 
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 بین روابط کشف و معانی فهم برای قرآن های سوره و آیات لغات، مضامین در دقت معنای به قرآن در تفکر

 خود تصویرگری قوای با فرد است الزم راستا این در. آنست ظاهر و متن الی به ال از حقیقت دریافت و آنها

 تصور، این رهگذر از و نماید حاضر خود جان صحیفه در را مطالب استنتاجش، و استدالل قوه با نیز و

 .  یابد دست جدید های پیام به گیری رابطه و چیدمان استدالل،

 و نموده کشف را ای رابطه...  و نهی و امر مثل، داستان، هر از تا دارد نظر در کند می تفکر قرآن در که فردی

 مطالب دهی ارتباط امکان شود سلب انسان از تفکر قوه این اگر بنابراین. نماید دریافت را عالم این از حقیقتی

  1.بود نخواهد محقق او برای عالم غیب و ملکوت با ارتباط و ها پیام فهم و

 :بگیرید پی را زیر مراحل قارعه مبارکه سوره در تفکر برای

 .است شده رانده سخن آن از سوره در که موضوعاتی: اول مرحله -

 :کنیم بندی موضوع را سوره زیر نمونه مانند است الزم حالت این در

  کوبندگی وصف با قیامت معرفی. 1 موضوع

 قیامت روز های ویژگی. 2 موضوع

 روز آن در گذاری ارزش اساس معرفی. 3 موضوع

 .نمایید تصویرسازی و بیان تفکیک به را موضوع هر عناصر: دوم مرحله -

 ریختن هم به و کوبش. 1 موضوع عناصر

 .اند شده حالجی پشم صورت به که هایی کوه عالوه به شدن جمع و پروانگان انبوه. 2 موضوع عناصر

   ترازو و سبکی و سنگینی. 3 عناصرموضوع

 هم با موضوعات بین ارتباط: سوم مرحله -

+  جزا+  پاداش+  محاسبه+  اعمال و حق مشاهده+  روز آن در عالم وضعیت و قیامت روز+  انسان

............ +........... 

 سوره از منطقی هایی گزاره: چهارم مرحله
                                                             

 به کتاب پرورش تفکر قرآنی از همین مجموعه رجوع شود. 1

 های قرآنها، آیات و واژهتفکر در سوره♦ 
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 .است سختی روز قیامت روز

 .بیند می جزا یا پاداش دارد حق از که ای  بهره و حظ نسبت به شده محاسبه اعمال روز آن در

 .شود می فرد نصیب حق، از میزان بودن سبک واسطه به که است قیامت روز در دوزخیان جایگاه هاویه

 

 

 نویسی چیه و ما باید چه کار کنیم؟ یعنی چه؟ اصال منظورتان از گزارهخواستم بدونم معنای گزاره  می

 نیداده شده است. بد حیتوض "یسینو گزارهدوم:  مرحله" عنوان تحت چهارم، درس در گزاره حیوضالبته ت

 تا صددیم در زیرا کند؛ می نزدیک تعقل مرحله به را ما نویسی( )مرحله گزاره مرحله این "که  بیترت

 ها گزاره این قالب در است، آن گرو در ما هدایت که را سوره غرض و کشف را استناد قابل حقیقی های گزاره

 .کنیم مشاهده و کشف

 توانیم می ای کلمه یا جمله میان ارتباط هر از نیز و ای کلمه حتی و جمله هر از سوره، از نویسی گزاره برای

 .کنیم استخراج هایی گزاره

 در گزاره، و نهاد به آن از فارسي در که است خبری اسناد با جمالتي گزاره، از منظور

 . شودمي تعبیر محمول و موضوع به منطق در و مسندالیه و مسند به عربي

 کامال سوره هایگزاره است الزم دهندمی خبر هانیست و هست مورد در خبری هایگزاره که آنجایی از

 که هستند هاییگزاره خود سوره خبری جمالت است طبیعی. باشد سوره ظاهری هایداللت بر منطبق

 اساس بر هاگزاره این تلفیق. یافت دست جدید هایگزاره به آنها منطقی تلفیق و آنها از استفاده با توان می

 ".باشد منزه رأی به تفسیر شائبه گونه هر از باید و گرفته صورت منطق علم

به طور مفصل به  "روش های تفکر در قرآن"یعنی کتاب های تدبر در قرآن  موزش روشدر جلد دوم از آ

 جمالتنویسی  از گزاره منظور "مقدمات تدبر در قرآن"پرداخته می شود. در کتاب  "گزاره"مبحث 
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 يشخص افکار هرگونه اعمال از و باشد داشته مطابقت قرآن اتیآ ظاهر با که ستیمعنادار 

 .شود زیپره يذهن یها نهیزم شیپ و

 

♦♦♦♦♦♦ 
 

 

 

انس با چیزی به معنای دور شدن حالت دوری و کراهت است. در این حالت برای انسان همراه و قرین 
 راستایی به وجود جهتی و هم افقی،هم لوب است. انس در اثر همجواری، هممأنوس خود بسیار مط بودن با

 تواند منجر به انس شود. مطلبی می برگشت بر روی رفت و آید. تکرارمطالعه و  می

برای انس یافتن باسوره مبارکه  تواند مقدمه ارتباط و هم نتیجه ارتباط باشد. طبیعی است انس هم می
 قارعه:

 .بخوانید مختلف های لحن با را آن -

 بخوانید.را  سوره این مرتب صورت به ها نافله در یا و نمازها از بعد روز هر کنید، سعی هفته یک در -

 .کنید مطالعه ازسوره تفسیری کنید سعی -

 .کنید گفتگو دیگران با آن های مثال یا و سوره های پیام از خود روزانه گفتگوهای در -

 .شب های نیمه در ویژه به. نمایید تفکر آن مضامین مورد در -

سنخی است. و البته دار و هم  توجه جهت ترین سبب، خواهد ومهم طبیعی است که انس با چیزی سبب می

 در انس حدی وجود ندارد.

 

 
 

 

 ها:انس با آیات و سوره♦ 
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پیشنهادات برای انس با تمام ین شود که ا سوره قارعه پیشنهاداتی ارائه می کتاب برای انس با ۵5صفحه 

 ها مفیده: سوره

 های مختلف بخوانید. آن را با لحن

 ها به صورت مرتب این سوره را بخوانید. در یک هفته سعی کنید، هر روز بعد از نمازها و یا در نافله

 سعی کنید تفسیری از سوره مطالعه کنید.

 های آن با دیگران گفتگو کنید. های سوره و یا مثال در گفتگوهای روزانه خود از پیام

 های شب. در مورد مضامین آن تفکر نمایید. به ویژه در نیمه

سنخی است. و البته  دار و هم ترین سبب، توجه جهت خواهد و مهم طبیعی است که انس با چیزی سبب می

 در انس حدی وجود ندارد.

 

ها داشتن برنامه منظم روزانه برای خواندن قرآن است. در واقع برای انس پیدا  عالوه بر اینها یکی از راه

کردن با هر چیز باید تماس با اون زیاد بشه. تماسی همراه با فهم که از اون لذت فهم برای فرد حاصل 

 بشه. 

نجام ترین نوع طهارت ا طهارت ظاهری وباطنی است واز مهم همچنین یکی از مقدمات انس باقران داشتن

طهارت از  سنخی الزم است که  برای انس با هر چیزی یک نوع همواجبات وترک محرمات است زیرا 

 مهم ترین مقدمات سنخیت یافتن با قرآن است.

 

 

 

 ها مانوس بشیم و تو زندگیمون جاری بشن؟چکارکنیم که واقعا با سوره. 1
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 سوره فالن صبح مثال یا بخونید روز هر هفته یه  رو قارعه سوره مثال گه می قرآن با انس برای اینکه. 2

 وقتش که کنه چکار آدم. شود خوانده شده گفته که هایی سوره جمعه شبهای. سوره فالن شب و شود خوانده

 انقدر و شد گفته اول درس روایت یه تو که نباشه اونطوری یعنی برسه؟ ها این به بتونه و بشه برکت با

 .باشه نداشته وقت که باشه ش زندگی کارهای مشغول

 

 

 کنید تالش مسیر این در و باشد استفاده بر بنایتان باید شما مورد این در

 دتوان می بود شده اشاره آن به اول فصل در که مدون ریزی برنامه. دهید پوشش را همه نیست الزم حتماً

 مکمل عنوان به. باشد مجازی سایت بر تمرکز با شما هفتگی برنامه که معنا این به باشد سودمند شما برای

 .باشید داشته قرآن آیات ختم برنامه کمی بسیار شیب با

 هفته این از خود عمل در و انتخاب را متناسب طهارتی آموزید می جزوه در که ای سوره هر نیز انس مسیر در

 .دهید انعکاس بعد هفته تا

♦♦♦♦♦♦ 
 

 

 

که از هایی  سازد به این ترتیب که پیام یی عقل را در محضر قرآن فراهم میمندی از تفکر زمینه شکوفا بهره

هایی هستند که برای تعقل در زندگی  ها همان گزاره هایی حقیقی است. این پیام پیام شود، قرآن استنباط می

استناد برای هر باور، عمل  های حقیقیِ قابل بنابراین با تعقل در آیات، گزارهدر هر کاری باید مبنا قرار بگیرد. 

 

 هاها، آیات و سورهتعقل در واژه♦ 
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ترین میزان و  د از این رویکرد، قرآن را در مهمتوان یآید. و بدین ترتیب فرد م العملی به دست می و عکس

 وارد و جاری نماید. یعنی عقل، اش، مالک زندگی

تواند  های حقیقی قابل استناد است و با توجه به آیات نورانی می کند در صدد یافتن گزاره فردی که تعقل می

 حقیقی او در دنیا و آخرت خواهد بود.به حقایقی ثابت از آفرینش دست یابد. این حقایق مبنای زندگی 

های عقلی آن را  ره را مجددا مطالعه کنید و گزارهاین سو برای نمونه به سوره مبارکه قارعه مراجعه کرده،

های تفکری بیان  های عقلی مشابه گزاره یان کالمی )در متن عبارات( گزارهطبیعی است در ب استخراج کنید.

شوند. لذا در  واقع می ها مورد اسناد عمل و باور فرد، در عمل انسان(، این گزارهحقیقی )شوند ولی در بیان  می

 نشانه عنوان به تنها کالمی بیان  و است حقیقی بیان به ناظر شده، انجام تعقل شود یواقع هر گاه گفته م

 .است تعقل برای علمی

سوره مبارکه به قدری انس بگیرد که گذارد که الزم است با حقایق یک  ای پا می در تعقل،فرد به مرحله

 .همیشه پیش روی او باشد

 

 

 بیان تفکری های گزاره مشابه عقلی های گزاره کالمی بیان در است طبیعی" که است آمده کتاب متن در. 1

 در لذا. شوند می واقع فرد، باور و عمل اسناد مورد ها گزاره این ،(انسان عمل در) حقیقی بیان در ولی شوند می

 نشانه عنوان به تنها کالمی بیان و است حقیقی بیان به ناظر شده، انجام تعقل شود می گفته گاه هر واقع

 توضیح بیشتر لطفا. نامفهومه برام که است عقلی های گزاره مورد در کتاب متن این. "است تعقل برای علمی

 .دهید
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 نیست و هست کلی های گزاره به دهید می انجام نویسی گزاره وقتی شما تعقل مورد در

 های گزاره با ها گزاره این تفاوت. گیرند می قرار سنجش مبنای ها گزاره این که یابید می دست نباید و باید و

 است گرفتن قرار سنجش معیار و آنها بودن کلی هستند، جزئی که تفکری

 :کنید توجه زیر مثال به

 که ست روزی قارعه: تفکری راضیه عیشه فی فهو موازینه ثقلت من...  المبثوث کالفراش الناس یکون یوم

 شوند می پراکنده آن در انسانها

 بنده تا گویم می را قانون یک گزاره این واقع در) .انسانهاست بندی دسته معیار قیامت در میزان ثقل: تعقلی

 قرار خوب های انسان بندی دسته در تا بدهم انجام الهی میزان اساس بر را خود کارهای عمل هنگام در

 .(گیرم

 خود برابر در انتخاب دو کنید فرض. کنیم می تکیه تعقلی گزاره به عمل در ما که کنیم توجه باید همچنین

 کتاب، بیان به یا قانون یک به نیاز دو این بین انتخاب برای. تفریح به رفتن و مریض عیادت به رفتن: دارید

 رو انتخاب کدام خداوند لحظه این در که بسنجیم باید. کنید انتخاب آن بر تکیه با که دارید تعقلی گزاره

 قانون بیان به عقلی گزاره واقع در که) الهی معیارهای بر کنیم تکیه انتخاب برای که این. پسندد می ما برای

 . است بوده عقلی گزاره یک با متناسب عملمان و ایم کرده تعقل یعنی.( پردازد می الهی

 اما. ندارد اشکالی خب. باشند هم شبیه نگارش هنگام در تعقلی و تفکری گزاره ادبیات است ممکن حاال

 برای هدفم و ایم گرفته یاد را مسائل به توجه و کردن نگاه درست من یعنی تفکری گزاره که کنیم توجه

 به همواره غایت سوی به حرکت در که کنم می ذکر را قوانینی تعقلی، گزاره در. کنم می ترسیم را حرکت

 متمایز را ها این بیشتر دقت برای ما. شوند نمی جدا هم از تعقل و تفکر هرگز البته. باشم داشته رجوع ها آن

 .ایم کرده

. نگیرید سخت خودتان به نشدید متوجه را جزییات اگر و کنید اکتفا مسئله کلیات فهم به کتاب این در لطفا

 .شود می پرداخته جزییات به بیشتر تدبر های روش آموزش بعدی های کتاب در
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کتاب مقدمات تدبر در قرآن، در تدبر سوره قارعه نوشته که مصداق بیرونی آن همان  ۵3در صفحه. 2

 فهمم از کدوم آیه برداشت کرده. اینو اصال نمی !!!!!والیت است

 

 

شه. در واقع  باعث عیش راضیه میسنگینی موازین ثقل و ...در سوره قارعه داریم فاما من ثقلت موازینه

شود. پس آنچه در زندگی ما نقش معیاری رو داشته  ه معیاری سنجیده و ارزش گذاری میاعمال انسان بنا ب

 "والیت"مال ما بنا به شود که تمام اع نجیده شود، ثقل محسوب میباشد که ارزش اعمال به آن س

 شود.  سنجیده می

د کتاب؛ شما ممکنه در کتاب به جمالتی برخورد کنید که ندونید این جمله بگم در مور ای رو البته یه نکته

 های ره حذف شده. لطفا حتی اگر حد وسطهای گزا ه برداشت شده چون در واقع حد وسطاز کجای آی

شوید، درباره آن فکر کنید. اگر باز هم متوجه نشدید، اشکال ندارد و به  کتاب رو متوجه نمی های گزاره

بسیاری از مباحث را یاد  یه مطالب کتاب بپردازید. این کتاب شروع تفکر در آیات قرآنه و ما هنوز مطالعه بق

 ها رو متوجه نشدید، به خودتان سخت نگیرید. متشکرم. ایم؛ لطفا اگر حد وسط نگرفته

♦♦♦♦♦♦ 
 

 

 

توان مطالب مهمی را  سوره مبارکه مزمّل را رو به روی خود بگشایید. با مطالعه سوره و ترجمه آن می
ترتیل و ...( و نیز از نظر مقدار و   های مختلف رجوع به قرآن از نظر ساختار خواندن )قرائت، درباره شیوه

 شیوه مطالعه )چه زمانی و چگونه خواندن( به دست آورد.  

 

 

 انواع خواندن قرآن از نظر ساختار و کیفیت خواندن♦ 
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 مطرح خواندن ساختار نظر از قرآن به رجوع هاى شیوه عنوان به تالوت و ترتیل قرائت، دوم، درس در. 1

 .اند شده

 شروع قرائت از باید قرآن در تدبر براى یعنى دارد وجود خاصى روش فوق روش سه کردن پیاده براى آیا

 دارد؟ وجود روش سه این بیان از دیگرى منظور یا و برسیم تالوت به تا کنیم

 

  

 این نوعی به تدبر بحث در اما شده بیان  قرآن خواندن کیفیت و ساختار منظر از  مرحله سه این حقیقت در

 هایی وشیوه ها مهارت به  فرد که شده تدوین دلیل همین به اصوال تدبر های روش و دارد وجود مراحل

 به گام رهگذر این از و کرده تامل آن مفاهیم روی بر و کرده وجدان بهتر را قرآن معانی که کند پیدا دست

 منطبق برآن را خود عمل و باور و کند پیدا آگاهی خواسته او از آیه و سوره هر در خداوند که چه آن به گام

 مثل های مهارت است قرآن در تفکر های مهارت به دستیابی ها مهارت این از بخشی  مثال طور به.کند

 و آینده در اهلل ءشا ان که...  و نزول فضای به توجه آیات، لحن به توجه بیانی، و ادبی های قالب به توجه

 .بود خواهد تاثیرگذار  حد چه تا ها مهارت این از استفاده که دید خواهید مباحث رفتن پیش

 

  

 لطفا درباره انواع رجوع به قرآن و خواندن آن توضیح بدید.. 2

 

  

های  ب مقدمات تدبر به انواع شیوهکتا شه که درس دوم از در کل خواندن و مراجعه به قرآن رجوع گفته می

 پردازد.  مطالعه و رجوع به قرآن می
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 و انس با قران است. های مطالعه قرآن با توجه به ادراک و عمل:که همان تفکر، تعقل، تدبر روش -1

 تالوت ترتیل و ،قرائت انواع خواندن قرآن از نظر ساختار و کیفیت خواندن: -2

 های مطالعه قرآن از نظر قالب مطالعه. روش -3

مان شوند، شروعش همین مطالعه  ها وارد زندگی مان کاربردی شود و سوره خواهیم مطالعه حاال اگر می

یا باورهای   های خود از سوره عمل کنیم و ین که تالش کنیم به دریافتست و اها ا و روزانه سورهمستمر 

 خود را اصالح کنیم.

 

 

ها در قرآن و زندگی با هم فرق  فهمم. آیا به کارگیری آن من تفاوت تفکر، تعقل و تدبر رو درست نمی. 3

 دارند؟!

 

  

هایی مثل  این کتاب برای واژه عاریفی که درممنون از سوال خوبتان. اول به این مطلب دقت کنیم که ت

دانستیم تا  یفی که تا االن از این واژگان میتفکر داریم براساس قرآن و روایات بدست آمده و شاید با تعار

وم حدودی متفاوت باشد. پس تعاریف رو لطفا با دقت مطالعه نمایید. حاال بپردازیم به سوال شما. در درس د

هستند برای تدبر ای  ده است. مراحل تفکر و تعقل مقدمهو تدبر ذکر ش ی تفکر، تعقل تعاریف این سه واژه

تباط واژگان و آیات سوره پردازیم بعد به ار ابتدا به واژگان و اجزای سوره میدر تفکر  و درک غرض سوره.

یابیم که به معنای تعقل  سوره را می بندی نکات دریافتی در مرحله تفکر، قوانین کنیم. از جمع توجه می

شوند. با توجه به نکات  ه تعقل مبنای عمل ما در زندگی میباشد. در واقع قوانین دریافتی از مرحل می

بود و غرض هدایتی سوره پردازیم که هدف از نزول این سوره چه  تی از مرحله تعقل به این سوال میدریاف

ا که هدف اصلی ما های مفتارشود اصالح باور و ر جه این مراحل میحاال نتی  شود مرحله تدبر. چیه که می

 شوند. ها وارد زندگی ما می ها و بدین ترتیب سوره از مطالعه سوره

 


