
 هاي مطالعه قرآن با توجه به ادراك و عمل روش

هاي مطالعه او نيز متفاوت است. براي درك بهتر،  تواند متفاوت باشد روش با توجه به اينكه عمق نگاه و مطالعه انسان مي

 كنيم. اي به صورت عملي تجربه مي اين مراتب را با انتخاب سوره

 سوره انتخابي: سوره مباركه قارعه 

 كنيم.  اي از آن مطالعه مي ابتدا سوره را با ترجمه

 مهربان بخش هستى خداوند نام به   الرَّحيمِ الرَّحمنِ اهللا بِسمِ

 .كوبنده واقعه آن )1( القارِعةُ

 ] نيست وصف قابل كه! [اى كوبنده چه )2( القارِعةُ ما

ما و ا أَدراكةُ مچيست؟ كوبنده آن دانى مى چه تو و )3( القارِع 

ومكُونُ يي كَالفَراشِ النَّاس بثُوثباشند پراكنده پروانگان مانند مردم كه روزى )4( الم. 

هنِ الجِبالُ تَكُونُ ونفُوشِ كَالعشوند شده حالجى رنگين پشم چون ها كوه و )5( الم. 

 باشد، سنگين اعمالش وزنه كه هر اما پس )6( موازينُه ثَقُلَت من فَأَما

وةٍ عيشَةٍ  في فَهياست بخشى رضايت زندگى يك در وى پس )7( راض. 

ا ون أَمخَفَّت م وازينُهشود، سبك اعمالش وزنه آنكه اما و )8( م 

هةٌ فَأُماست هاويه جايگاهش پس )9( هاوِي. 

ما و ه ما أَدراكيچيست؟ آن دانى مى چه تو و )10( ه 

ةٌ نارياست سوزنده آتشى )11( حام. 

 توان به صورت زير بيان نمود: هاي قرآن را مي برخي از مراتب توجه و ادراك آيات و سوره

 ها انس با آيات و سوره

انس با چيزي به معناي دور شدن حالت دوري و كراهت است. در اين حالت براي انسان همراه و قرين بودن با مأنوس 

آيد. تكرار مطالعه و  هم جهتي و هم راستايي به وجود مي افقي،  ت. انس در اثر همجواري، همخود بسيار مطلوب اس

 تواند منجر به انس شود.  رفت و برگشت بر روي مطلبي مي

 تواند مقدمه ارتباط و هم نتيجه ارتباط باشد.  طبيعي است انس هم مي

 براي انس يافتن با سوره مباركه قارعه:



 مختلف بخوانيد.هاي  آن را با لحن -

 ها به صورت مرتب اين سوره را بخوانيد. در يك هفته سعي كنيد، هر روز بعد از نمازها و يا در نافله -

 سعي كنيد تفسيري از سوره مطالعه كنيد. -

 هاي آن با ديگران گفتگو كنيد. هاي سوره و يا مثال در گفتگوهاي روزانه خود از پيام -

 هاي شب. به ويژه در نيمهدر مورد مضامين آن تفكر نماييد.  -

سنخي است. و البته در انس حدي  دار و هم ترين سبب، توجه جهت خواهد و مهم طبيعي است كه انس با چيزي سبب مي

 وجود ندارد.

 هاي قرآن  واژه  ها، آيات و تفكر در سوره

كشف روابط بين آنها و  هاي قرآن براي فهم معاني و تفكر در قرآن به معناي دقت در مضامين لغات، آيات و سوره

دريافت حقيقت از ال به الي متن و ظاهر آنست. در اين راستا الزم است فرد با قواي تصويرگري خود و نيز با قوه 

استدالل و استنتاجش، مطالب را در صحيفه جان خود حاضر نمايد و از رهگذر اين تصور، استدالل، چيدمان و 

 د.  هاي جديد دست ياب گيري به پيام رابطه

اي را كشف نموده و حقيقتي از  كند در نظر دارد تا از هر داستان، مثل، امر و نهي و ... رابطه فردي كه در قرآن تفكر مي

ها و  اين عالم را دريافت نمايد. بنابراين اگر اين قوه تفكر از انسان سلب شود امكان ارتباط دهي مطالب و فهم پيام

0Fاو محقق نخواهد بود. ارتباط با ملكوت و غيب عالم براي

1  

 براي تفكر در سوره مباركه قارعه مراحل زير را پي بگيريد:

 مرحله اول: موضوعاتي كه در سوره از آن سخن رانده شده است. -

 در اين حالت الزم است مانند نمونه زير سوره را موضوع بندي كنيم:

 . معرفي قيامت با وصف كوبندگي 1موضوع 

 قيامتهاي روز  ويژگي. 2موضوع 

 گذاري در آن روز . معرفي اساس ارزش3موضوع 

 مرحله دوم: عناصر هر موضوع را به تفكيك بيان و تصوير سازي نماييد. -

 كوبش و به هم ريختن. 1عناصر موضوع 

 اند. هايي كه به صورت پشم حالجي شده انبوه پروانگان و جمع شدن به عالوه كوه. 2عناصر موضوع 

                                                           
 به كتاب پرورش تفكر قرآني از همين مجموعه رجوع شود. 1



 سنگيني و سبكي و ترازو  . 3عناصرموضوع 

 مرحله سوم: ارتباط بين موضوعات با هم -

 انسان + روز قيامت و وضعيت عالم در آن روز + مشاهده حق و اعمال + محاسبه + پاداش + جزا + ...........+ ............

 هايي منطقي از سوره مرحله چهارم: گزاره

 روز قيامت روز سختي است.

 بيند. اي كه از حق دارد پاداش يا جزا مي  شده به نسبت حظ و بهره در آن روز اعمال محاسبه

 شود. هاويه جايگاه دوزخيان در روز قيامت است كه به واسطه سبك بودن ميزان از حق، نصيب فرد مي

 ها  ها، آيات و سوره ه تعقل در واژ

هايي كه از قرآن استنباط  سازد به اين ترتيب كه پيام مندي از تفكر زمينه شكوفايي عقل را در محضر قرآن فراهم مي بهره

هايي هستند كه براي تعقل در زندگي در هر كاري بايد مبنا قرار  ها همان گزاره هايي حقيقي است. اين پيام شود، پيام مي

آيد. و  العملي به دست مي هاي حقيقيِ قابل استناد براي هر باور، عمل و عكس زارهبگيرد. بنابراين با تعقل در آيات، گ

 اش، يعني عقل، وارد و جاري نمايد.   ترين ميزان و مالك زندگي تواند از اين رويكرد، قرآن را در مهم بدين ترتيب فرد مي

تواند به حقايقي  با توجه به آيات نوراني ميهاي حقيقي قابل استناد است و  كند در صدد يافتن گزاره فردي كه تعقل مي

 ثابت از آفرينش دست يابد. اين حقايق مبناي زندگي حقيقي او در دنيا و آخرت خواهد بود. 

 هاي عقلي آن را استخراج كنيد. براي نمونه به سوره مباركه قارعه مراجعه كرده، اين سوره را مجددا مطالعه كنيد و گزاره

شوند ولي در بيان حقيقي  هاي تفكري بيان مي هاي عقلي مشابه گزاره المي (در متن عبارات) گزارهطبيعي است در بيان ك

شود تعقل انجام شوند. لذا در واقع هر گاه گفته مي ها مورد اسناد عمل و باور فرد، واقع مي (در عمل انسان)، اين گزاره

 علمي براي تعقل است.  نشانهشده، ناظر به بيان حقيقي است و بيان كالمي تنها به عنوان 

 ها عبارتند از:   برخي از اين گزاره

 معيار سنجش روز قيامت حق است. -

 شود.  بخشي مي با معيار حق، انسان اليق آتش يا زندگي رضايت -

 شود كه اعمال او از حق بهره داشته باشد. بخش تنها در صورتي نصيب انسان مي زندگي رضايت -

گي فرد قرار گيرد ابتدا در جستجوي مصاديق حق در زندگي افتاده و سپس اعمال خود را اگر گزاره اول در صحنه زند

 است. »عيشة راضية«دهد و البته چنين كسي هم اكنون در  در راستاي حق قرار مي



گذارد كه الزم است با حقايق يك سوره مباركه به قدري انس بگيرد كه هميشه پيش  اي پا مي در تعقل، فرد به مرحله

 ي او باشد.رو

 ها ها، آيات و سوره تدبر در واژه

تدبر به معناي توجه به عاقبت چيزي است. تدبر در قرآن به معناي توجه به عاقبت در نظر گرفته شده براي كلمات، 

 آيات و مضامين سوره است. 

در يك كالم مختصر، تدبر در قرآن به معناي اينست كه انسان عاقبت كالم وحي را متناسب با ظرف خود متوجه شده و 

در راستاي آن عاقبت قرار گيرد. مهم است كه انسان بداند خداوند از او چه خواسته است. لذا در اين بررسي الزم است 

متوجه شود. حال ممكن است عاقبت مضمون و غرض كل سوره يا  عاقبتي كه خداوند براي بنده در نظر گرفته است را

 باشد.   اي خاص و يا يك كلمه آيه

 شود.  ريزي براي عمل و اصالح نيز در ساحت تدبر وارد مي براي اين منظور جريان افق ديد و برنامه

 كنيم.  براي نمونه سوره مباركه قارعه را تدبر مي

 الت زير پاسخ داده شود. در تدبر اين سوره الزم است به سؤا

 چرا خداوند اين سوره را نازل كرد؟  -

 آيات نوراني آن، داراي چه پيام مهم و اساسي براي انسان و جامعه اوست؟      -

 آيا حق اين سوره داراي مصداق بيروني نيز هست؟ آيا اين مصداق بيروني همان واليت نيست؟ -

 واليت اهللا مرتبط و از واليت طاغوت رها سازد؟ تواند انسان را با ولي حق، چگونه اين سوره مي -

انديشي و تدبير نيز در او فعال شده و براي آن  يابد، چاره هايي حقيقي دست مي در تدبر عالوه بر اينكه فرد به گزاره

هاي واقعي برآمده و براي عملي كردن خواست خدا كه در قالب غرض سوره  هاي حقيقي، در صدد يافتن مصداق گزاره

 ريزي است.  و برنامه  رسد مترصد برنامه ه آن ميب

نگري نسبت  هاي سوره در تدبر است كه بايد به آن توجه شود لذا در تدبر نوعي كل ترين پيام غرض سوره مباركه از مهم

 به سوره نيز وجود دارد. 

وجه عظمت و بيان ميزان  انذار انسان و جامعه به وسيله يادآوري قيامت به«توان  غرض سوره مباركه قارعه را مي

 بيان داشت.» محاسبه آن
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