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 -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 به طور قطع این متن پاسخگوی همه سواالت شما نمی -1

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

 باشد. یهایی متفاوت با نگاه خود م 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 
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 توضیح به نیاز. است نشده حل من برای بود خواهیم مواجه اون با ای سوره هر در که تدبر مراتب مبحث

 .دهید توضیح بیشتر کمی لطفا.  دارم تر روان و بیشتر

. دارید عاقبت در تفکر یعنی اندیشی عاقبت به نیاز (تدبر معنای) کنید توجه چیزی عاقبت به بخواهید اگر شما

 از ها پدیده بین موجود ارتباط بررسی یعنی تفکر. بود خاص عذابی ثمود قوم تکذیب عاقبت فهمید می مثالً

 عاقبت سنجش کلی معیارهای که معنی این به است خالصه قابل تعقل معنای در سنجی عاقبت. عاقبت نظر

 مبنا خود عمل در رو هالکت از شدن دور و است هالکت عاقبتش تکذیب فهمید می مثالً. آورید می بدست را

 تبدیل تعقل و تفکر خروجی یعنی یابید می دست عاقبت شناخت به مرحله دو این طی از پس. دهید می قرار

 با شما علم آن در که ایست مرحله نگری عاقبت. باشد می نیز سایرین به انتقال قابل که شود می علم به

 که تکذیب معرض در نکند که دارید توجه این به زندگی از مرحله هر در یعنی است همراه درونی پذیرش

 افق در را درونی پذیرش این شما ست گرایی عاقبت که آخر مرحله در گیرید قرار است هالکت مساوی

 سعادت مساوی نکردن جرم شود می متوجه ببیند که هر را شما اعمال یعنی دهید می قرار عمل و زندگی

 .است

 مجموعه از «چگونگی و چرایی چیستی، تدبر؛» کتاب به که کنم می توصیه بیشتر چه هر مطالعه برای

 مراتب این بیان به تشریحی خیلی کتاب اون در. نمایید مراجعه بیت اهل و قرآن انتشارات های کتاب

 .پردازد می

 

 

 این به کنیم می تالش تدبر با ما و است بیت اهل مختص تنها ای آیه و سوره هر حقیقی غرض به رسیدن

 بوده باالتر تدبرمان مرتبه شویم تر نزدیک غرض این به چه هر. شویم نزدیک سوره یا آیه نزول غرض

 .است

 :دومپاسخ 


