
 تدبر در قرآن 
تدبر توجه به عاقبت موضوعي است. در تدبر در قرآن، موضوعِ تدبر، همان  با توجه به معنايي كه از تدبر ارائه شد،

 هاي قرآن است. بنابراين تدبر در قرآن نيز داراي سه جنبه فوق است:كلمات، آيات و سورهموضوعات 

 جنبه اول: وجوه مختلف ادراك و توجه انسان از تفكر تا گرايش  

 جنبه دوم: وجوه مختلف عاقبت براي موجودات و يا براي هر عمل يا باور انسان و جامعه

 اي تكويني و يا رخدادي در ساحت انسان و جامعه باشد. جنبه سوم: وجوه مختلف موضوع كه ممكن است پديده

هاي اختصاصي است كه بدون در نظر گرفتن آنها تدبر در قرآن امكان اي تدبر داراي ويژگيقرآن به عنوان موضوعي بر

 پذير نيست.

ها تشكيل شده  سوره عبارات و   اولين ويژگي، مربوط به ساختار قرآن است. قرآن از حروف، كلمات، جمالت، آيات،

0Fاست. و هر يك در داللت خود تام و كامل است.

1  

 به شرايط زماني و مكاني و عناصر نزول آيات است.دومين ويژگي مربوط 

 بيني برخاسته از كالم پروردگار است.سومين ويژگي مربوط به نوع جهان

ناميم. در بررسي مراتب چهارمين نكته آن است كه عاقبتي كه در ساختار قرآن به دنبال توجه به آن هستيم، را غرض مي

 ت است.عاقبت گفته شد كه غرض نيز از مراتب عاقب

تر تدبر براي همه افراد قابل دستيابي است ولي مراتب  طبيعي است تدبر در قرآن داراي مراتبي است كه مراتب پايين

حقيقي آن تنها مختص به اهل بيت عليهم السالم است. لذا تدبر در قرآن به اين معناست كه فرد به صورت حقيقي به 

ه، آن را در معرض توجه قرار داده و همه افعال خود را در راستاي آن، ها احاطه يافت غرض نزول كلمات، آيات و سوره

 است.   » مخبتين«و » اولواالعلم«جهت دهد و اين مختص، 

اي را مانند سوره مباركه كوثر انتخاب كرده و در تدبر بر مضامين سوره  براي توجه بيشتر به مطالب بيان شده، سوره

 كنيم.   مي تالش 

 )3( األَبتَرُ هو شانئَك إِنَّ )2( انحر و لرَبك فَصلِّ )1( الكَوثَرَ أَعطَيناك إِنَّا  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اهللا بِسمِ

                                                           
دهد،  فهماند و با هر يك از قيودى كه دارد، از حقيقتى ديگر خبر مى هر جمله از جمالت قرآنى به تنهايى حقيقتى را مى: 392، ص 1 ترجمه الميزان، ج 1

شود، معناى از آن استفاده مي معناثُم ذَرهم في خَوضهِم يلعبونَ) كه چهار  اهللاُحقيقتى ثابت و ال يتغير و يا حكمى ثابت از احكام را، مانند آيه شريفه: (قُلِ 
 اهللاُثُم ذَرهم في خَوضهِم)، و معناى چهارم از جمالت (قُلِ  اهللاُثُم ذَرهم)، و معناى سوم از جمله (قُلِ  اهللاُ) و معناى دوم از جمله: (قُلِ اهللاُاول از جمله: (قُلِ 

توانيد نظير اين جريان را تا آنجا كه ممكن است همه جا رعايت  و شما مى شاءاهللانإآيد  ثُم ذَرهم في خَوضهِم يلعبونَ) كه تفصيل آن در تفسير خود آيه مى
 كنيد.



 نسل بى هم او تو، دشمن البته .3 .كن قربانى و نمازگزار پروردگارت براى پس .2 .داديم بسيار خير تو به ما . همانا1

 .است

دارد كه دشمن  دهد و بيان مي اين سوره درباره عطاي ذريه و نسلي با بركت به رسول گرامي صلي اهللا عليه و آله خبر مي

 او مقطوع النسل است. 

 كنيم. براي تدبر در اين سوره ابتدا محورها و موضوعات سوره را مشخص مي

 محور اول: پيامبر و عطاي كوثر 

 است پيامبر صلي اهللا عليه و آله در ارتباط با اين نعمت داشته باشد.العملي كه الزم  محور دوم: عكس

 محور سوم: وضعيت و شرح حال دشمن پيامبر صلي اهللا عليه و آله

 توان در سوره، دو منظر را براي تدبر انتخاب كرد. با توجه به محورهاي فوق، مي

 منظر اول: عطاي به پيامبر صلي اهللا عليه و آله و عاقبت آن

 ظر دوم: دشمن پيامبر صلي اهللا عليه و آله و عاقبت آنمن

طبيعي است هر منظري انتخاب شود، منظر ديگر را در خود دارد. براي اين منظور يكي از موضوعات را مورد توجه قرار 

 دهيم: مي

 
 

توان در صدد دريافت حقايق متعددي برآمد كه يكي پس از ديگري  توجه به مواردي كه در جدول فوق آمده است مياز 

اندازد و توجهي به آن عاقبت فرد و جامعه را به مخاطره ميبراي زندگي فرد و جامعه مهم و اساسي است و بي

 مكان تغيير در آن نيست.زند كه دائمي است و ا سرنوشت فرد و جامعه را به آخرتي گره مي

 شود: اين حقايق متعدد، ابتدا با تفكر در موارد زير آغاز مي



 دليل عطاي كوثر به رسول مكرم صلي اهللا عليه و آله؛  -

 چيستي و آثار اين عطا؛ -

 هاي ديگر؛ارتباط اين عطا به انسان -

 سير، حركت و سمت و سوي اين عطا در زندگي بشر؛ -

 اين عطا؛   العمل رسول در قبال نوع عكس -

 گذارد؛ آثار و نتايج نزديك و دوري كه اين عطا در عالم از خود به جا مي -

 تبعات آن براي كساني كه در راستاي اين عطا نيستند. -

تواند درباره  يابد و مي هايي كلي و حقيقي در رابطه با موارد فوق دست مي سپس بعد از تفكر به طور طبيعي فرد به گزاره

 و ميزان به دست آورد:موارد زير معيار 

 مندي از عطاي كوثر جهت شدن با پيامبر صلي اهللا عليه و آله براي بهرههاي هم مالك -

 هاي خروج از دشمني با پيامبر صلي اهللا عليه و آله  مالك -

هر كسي به نسبت فعاليت عقل و فكرش به شناختي در   در مرحله بعد از تفكر و تعقل پيرامون موضوع و عاقبت آن،

 تواند درباره مسائل زير باشد: يابد. برخي از موارد شناخت مي بطه با موضوع و عاقبت آن دست ميرا

 هاي آن شناخت مفهوم عطا در هستي و آثار و نشانه -

 ها و نقش آن در منافع فردي و اجتماعي  شناخت كوثر و ويژگي -

 شناخت دشمنان پيامبر و تبعاتي كه براي آنها وضع شده است. -

رحله فوق الزم است مطالب شناخته شده روبروي انسان قرار گيرد و بر اساس آن زندگي خود را پس از سه م

راستايي با رسول و  هاي به دست آمده و شناخته شده، عاقبت هم انديشي كند. در اين حالت فرد با توجه به گزاره چاره

  است تا از قافله كساني كه از كوثر نبي بهرهاش يادآور شده و هميشه و پيوسته در تالش  كوثر او را در لحظات زندگي

ريزي و تغيير ذائقه و عمل به  اند جا نماند. و البته با ذكر، توجه و يادآوريِ آنچه گفته شد فرد بايد خود را به برنامه برده

 آنچه براي رسيدن به مقصد الزم است تهييج كند. 

 گي حقيقي، فرد تالوت كننده بايد:بندي تدبر در سوره مباركه كوثر در واقع و زند در جمع

 معناي درستي از كوثر ارائه دهد. (چيستي) -

 فايده وجود كوثر براي خود را در ابعاد مختلف و متناسب با وجود خويش آشكار كند. (آثار) -



در نهايت بفهمد كه چنين امكاني در اين عالم وجود دارد و اين خبر به او رسيده است و نبايد نسبت به آن بي -

تر از آن اينكه ممكن  تفاوت باشد. اين نعمت كه رمز جاودانگي رسول است رمز جاودانگي او نيز هست. و مهم

 است در اثر غفلت، در تباهي و هالكت قرار گيرد. (هستي)

 مندي از اين نعمت آشكار را به او بفهماند. (طهارت) هاي بهره راه -

گويي آن  هايي از محضر سوره در ابعادي كه ذكر شده مطرح و براي پاسخ تواند در قالب ارائه سؤال البته مطالب فوق مي 

 از سوره و يا ساير آيات قرآن و روايات مدد جست. 

اي جز  شود، زيرا براي به دست آوردن اين حجم از سؤال چاره اينجاست كه معناي مثاني و ضرورت آن آشكار مي

 استفاده از ساير آيات قرآن و روايات نيست. 

 از سؤاالت تدبري سوره عبارتند از: (شما نيز در طرح اين سؤاالت مشاركت كنيد.)برخي 

 تفكر درباره عاقبت عطاي به پيامبر  .1

 مصاديق دشمني با رسول چيست؟

 انجامد چيست؟ باورها و رفتارهايي كه به دشمني رسول مي

 كند كدام است؟ كارهايي كه انسان را هم جهت با رسول مي

 استايي با رسول چيست؟آثار و نتايج هم ر

 تبعات دشمني با رسول كدام است؟

 توانيم از عطاي خداوند به رسول بهره بريم؟ چگونه ما مي

 تعقل درباره عاقبت عطاي به پيامبر .2

 هاي دشمني با رسول كه ابتر كننده انسان است، چيست؟ مالك

 سازد چيست؟ مي معيارهاي نزديك شدن به ساحت پيامبر كه انسان را از دشمني با او خارج

 علم درباره عاقبت عطاي به پيامبر .3

 ابتر بودن به چه معناست و شانيء كيست؟

 معنا و مصاديق كوثر چيست؟

 توجه و ذكر درباره عاقبت عطاي به پيامبر .4

 توانيد هر روز با خود مرور كنيد؟ كدام پيام سوره را مي

 كند؟ يا نكاتي ما را به پيامبر نزديك مي  يادآوري چه نكته

 گرايش درباره عاقبت عطاي به پيامبر  .5



چيست؟ (اين   توان براي هم جهت شدن و هم راستايي با نبي براي دريافت فيض كوثر داشت، هايي كه مي فعاليت

 تواند فردي، اجتماعي و يا مربوط به خانواده باشد.) ها مي برنامه

 ما را در اين جهت ياري رساند؟تواند  آيا توجه به نسل و ذريه و طيب كردن هر چه بيشتر آن، مي

 كند؟ چرا و چگونه؟ ر نبي متصل ميهايي كه مربوط به نسل و ذريه پاك است، ما را به كوث آيا فعاليت

 بندي مطالبجمع

ساحت تدبر در قرآن براي انسان چه به لحاظ فردي و چه براي جامعه، ساحتي براي علم و عمل است؛ زيرا قرآن تعيين 

هاي الزم و بايدها و نبايدها براي اوست. پس ساحت تدبر در انسان و اجتماع و ارائه دهنده شناختكننده خط مشي 

 قرآن، ساحت مديريت و تجلي تدبير الهي در حيات بشري است. 

قرآن، مبين عاقبت هستي و انسان است. به همين دليل تدبر در قرآن منطبق بر تدبر در هستي و تدبر در حوزه اعمال 

 توان به اختصار با داليل قطعي بيان كرد ساحت تدبر:   است. بدين ترتيب ميانسان 

 ساحت فهم براي عمل است.  •

 عمل براي آخرت و بقا و ماندگاري است.  •

 .است اجتماع و انسان زندگي صحنه به قرآن آوردن •

 چگونه مطلوب شدن براي خداوند است. •

 .آفرين استآفرين و قرب به هستيشناخت هستي و هستي •

 به رضايت او و خود دست يافتن است. •

 ريزي صحيح در زندگي است. مديريت مطلوب و برنامه •

1Fو... •

۲ 

                                                           
 يابي است در زيارت امين اهللا چنين آمده است: اين مضامين كه اهدافي است بلند و تنها در اثر اجتهاد قابل دست 2

 في جاهدت المؤمنين أمير يا أنّك أشهد حجته و أرضه فيهللا ا أمين يا عليك السالم بركاته وهللا ا رحمة و المؤمنين أمير يا عليك : السالم74 ص الغري، فرحة
 الحجة أعداءك الزم و ثوابه كريم لك باختياره إليه فقبضك جواره إلىهللا ا دعاك حتّى آله و عليههللا ا صلّى  نبيه سنن اتّبعت و بكتابه عملت و جِهاده حقَّ اهللا
 لصفوة محبة دعاءك و بذكرك مولعة بقضائك راضية بقدرك مطمئنّة نفسى اجعل و آله و محمد على صلّ اللّهم عباده على البالغة الحجج من لك ما مع

 جزائك ليوم التّقوى متزودة لقائك فرحة إلى مشتاقة آالئك لسابغ ذاكرة نعمائك لفواضل شاكرة بالءك نزول عند صابرة سماءك و أرضك في محبوبة أولياءك
سالم بر تو اي امير مومنين و رحمت و بركات خدا بر تو باد. سالم بر تو اي امين خدا در زمين و  ؛ثناءك و بحمدك الدنيا عن مشغولة أوليائك بسنن مستنّة

دي تا آن زمان هاي پيامبرش تبعيت كردهم كه تو در خدا به نهايت درجه جهاد، جهاد كردي و به كتابش عمل كردي و از سنتحجت خدا. شهادت مي
دگان زام بنخداوند تو را به سوي خودش خواند. پس تو را با اختيارش قبض روح كرد. بر تو باد ثواب كريم خدا. و حجتي از حجج بالغه نبود كه براي ال

اي تو. ...به ياد تو و دعاي تو. ا بر محمد و آل محمد درود فرست و نفس مرا مطمئن به قدرت خودت قرار ده و راضي به قضخدا فروگذار كرده باشي. خداي
ها و زمين قرار ده و صابر هنگام نزول بالي از جانب تو و شكرگزار براي محبوبت مايه دوست داشتن و نيز محبوب در آسمان يو قرار ده مرا براي اوليا



 

                                                                                                                                                                                           
ديدارت قرار ده. و نيز قرار ده مرا آنكه از تقوا توشه ميهايت و مشتاق به سوي شادي هايت قرار ده. نيز مرا يادآوري كننده براي گستردگي نعمتنعمت

 كند و رويگردان از دنيا به حمد و ثناي تو مشغول است.گيرد براي روز جزا و مطابق با سنت اوليائت عمل مي


	تدبر در قرآن

