
 تدبر در قرآن  هاي روش
هاي مراحل و  ها به عنوان تسهيل كننده جست. اين روش  هاي مختلف بهره توان از روشبراي رسيدن به مقاصد تدبر مي

ها بر اساس قالب و ظواهر كلمات،  مندي ما را افزايش دهند. اين روش توانند سرعت و دقت بهره مراتب تدبر است و مي

ها  هاي تفكر و تعقل هستند. بنابراين ماهيت اين روش ها و مهارت شكل گرفته و مبتني بر روشهاي قرآن  آيات و سوره

ها را در  توان اين روش شوند. لذا مي هاي تفكر و تعقل بوده و متناسب با قالب و اسلوب قرآن تعريف مي از سنخ روش

 چند گروه زير تقسيم بندي كرد:

 اي تفكر هه هاي تدبر با توجه به شيو روش. الف
تواند  رود، مهارت يافتن در تفكر مي ها، آيات و كلمات قرآن از اركان مهم تدبر به شمار مي از آنجايي كه تفكر در سوره

هاي  تر، عناصر و مؤلفه تر و درست شود تا افراد بتوانند بهتر، سريع ها سعي مي افراد را براي تدبر مهيا سازد. در اين شيوه

 ها در جلد دوم كتاب آمده است.  هاي منطقي دست يابند. اين روش گزارهسوره را تحليل و به 

 ها هاي تدبر بر روي كلمات سوره ب. روش
تر مطالعه شوند امكان فهم سوره   ها بهتر و دقيقاند، لذا هر چه واژه هاي ورودي مفاهيم سوره هاي هر سوره در واژه

فهم بهتر واژگان و تصويرسازي از آنها براي درك موقعيتشان در  هاي متعددي براي شود. به همين جهت شيوه بيشتر مي

 ها در جلد سوم كتاب آمده است. سوره پيشنهاد شده است. اين روش

 هاي تدبر در قرآن به كمك قرآن  ج. روش
هايي  شكند. لذا رو در اين حالت مهم است كه بدانيم قرآن خود چگونه مفاهيم يك واژه يا آيه و يا يك سوره را باز مي

شود تا فرد در مدت كوتاهي با دقت بيشتري بتواند به اين منظور برسد. اين  در به دست آوردن اين ارتباط طرح مي

 ها در جلد چهارم كتاب آمده است. روش

 هاي تدبر قرآن به كمك روايات د. روش
غير مستقيم در شرح كلمه، آيه  از آنجايي كه قرآن و عترت دو ثقل هم هستند، هر روايت و دعايي به صورت مستقيم يا

اي و برگرفته از آن است. بنابراين مطالعه روايات براي شرح موضوعات و مطالب قرآن ما را به فهم صحيح و  و سوره

هايي وجود  سازد. براي يافتن اين توفيق روش بخش رهنمون مي اي هدايت دقيقي رسانده و به تدبري راهگشا و برنامه

 كتاب آمده است.     دارد كه در جلد پنجم



 هاي قرآن  هاي تدبر با محوريت سوره ه. روش
هاي قرآن داراي موضوعات متعددي است. صرف نظر از اينكه اين موضوعات حول محوري واحد يا   هر يك از سوره

آنها را  هايي هستيم تا بتوانيم موضوعات طرح شده و ارتباط بين محورهاي متعدد است، براي مطالعه آنها نيازمند روش

 ها در جلد ششم آمده است.    با دقت و عمق بيشتري مطالعه كنيم. بررسي اين روش

 اي     هاي تدبر بين سوره و. روش
از آنجايي كه قرآن داراي دو نزول دفعي و تدريجي بوده و نزول تدريجي آن متناسب با شرايط، در دو فضاي مكه و 

آن را به اعتبار فضاي نزول به دو دسته مكي و مدني تفكيك كرد. طبيعتاً هاي  توان سوره مدينه صورت گرفته است، مي

هاي مدني در مقام  اند و سورههاي اساسي زندگي اي پرداخته و بيان كننده زيرساخت هاي مكي به بيان حقايق پايه سوره

هاي مدني با هم  يز سورههاي مكي با هم و ن تبيين چگونگي اجراي دين و شريعت هستند. بدين ترتيب با مطالعه سوره

هاي مكي در جلد هفتم كتاب  هاي مطالعه سوره هاي ياد شده به دست آورد. روش آوري را در زمينه توان نتايج شگفت مي

 هاي مدني در جلد هشتم آمده است. و سوره

 هاي ادبي قرآن هاي تدبر بر روي قالب ز. روش
هاي متعدد است. تبيين زواياي مفهومي اين  ها و حكمت ظرافتاسلوب و قالب قرآن، اسلوبي منحصر به فرد و داراي 

تواند در دريافت و انتقال مفاهيم آن، ما را به نحو مطلوبي ياري نمايد. در اين بررسي جايگاه حروف، وصل  اسلوب مي

متن قرآن توان قدرت تحليل  اي برخوردار است كه با شناخت اين مواضع، مي و فصل جمالت و عبارات از موقعيت ويژه

 ها در جلد نهم كتاب آمده است.         را با زواياي ديد بيشتري به دست آورد. اين روش
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