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به عنوان ثقل دیگر قرآن، میزان در تبیین و جاری ساختن آیات وحی در زندگی  علیهم السالم معصومین
کننده تفکر و تعقل برای گیری از کالم آنها در فهم قرآن هم شکوفاها هستند، از این رو بهرهانسان
کننده است و هم مالک در فهم آیات برای به کارگیری علمی و عملی اوست. کتاب پیش رو، هر چند تدبر

با قرآن  علیهم السالم به صورت مختصر، سعی میکند تا به نحوه ارتباط میان روایات و ادعیه معصومین
 .به صورت روشمند بپردازد

تدبر در قرآن فهم عاقبت و غرضی است که خداوند از نزول وحی برای ما داشته است. برای دستیابی به 
 توان بهره برد.های مختلفی میوهاین فهم از شی

دار تبیین، تفسیر، اجرایی کردن، نزول دوباره وحی و روایات و ادعیه به عنوان ثقل دیگر قرآن عهده
گیری از آنها در فهم آیات نورانی قرآن به صورت جاری کردن آن در زندگی هستند، به همین دلیل بهره

. تا حدی که بسیاری از اندیشمندان معتقدند تفسیر و تدبری گذاردواضح بر روند تدبر در قرآن تأثیر می
 ناکارآمد است. که به نحوی مبتنی بر روایات اهل بیت علیهم السالم نباشد،

اند ها قرار دادهآوری روایات ذیل سورهبر اساس این طرز تلقی، برخی از تفاسیر رسالت خود را در جمع
 اند. نمودهو به این صورت تفاسیر روایی را تألیف 

هر چند ارتباط آیات با روایات مربوط به اینگونه روایات نیست ولی به داللت ظاهر این حداقل کاری 
 بوده که در این زمینه امکان وقوع داشته است. 
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مندی هر چه بهتر از روایات در تفسیر و تدبر قرآن رسد برای بهرهبا توجه به اهمیت موضوع به نظر می
مندی را داشته باشیم و عالوه بر آن نیز ی هستیم تا بتوانیم از این روایات بیشترین بهرههاینیازمند روش

 بتوانیم روایات بیشتری را در این عرصه به کار بندیم. 
ها های تدبر سعی در تکمیل و تتمیم این روشبه همین منظور کتاب حاضر در ادامه روند بررسی روش

ها به آن ختم شده و موجب همه روش چنان که بر مدار آیه والیت، به وسیله روایات و ادعیه  داشته،
 دیناً الْإِسْالمَ لَکُمُ رَضیتُ وَ نِعْمَتي عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ...  تکمیل و اتمام آنهاست.

؛ امروز دین شما را برایتان کامل کردم و 1 رَحیم غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لِإِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصَةٍ في اضْطُرَّ فَمَنِ
نعمتم را برایتان تمام نمودم و اسالم را به عنوان دین شما پذیرفتم پس هر کس از روى اضطرار و 

 ناچارى و نه از روى گناه چیزى از آنچه حرام شده استفاده کند، خداوند بخشنده و مهربان است.
 آنچه گفته شد اهدافی که برای کتاب حاضر در نظر گرفته شده عبارتست از: بر اساس

 آشنایی با مفهوم تفسیر روایی و تفاوت آن با تفاسیر دیگر  .1
 تشخیص انواع روایات یاد شده برای سوره و موضوعات آن .2
 فهم ارتباط روایات با قرآن و بالعکس و چگونگی ارجاع هر یک به دیگری  .3
 ها با استمداد از روایات رهچگونگی تدبر در سو .4
 تفاوت تفسیر روایی مصطلح با استفاده از روایات در فهم سوره یا موضوعات آن .5
 استفاده از ادعیه در فهم آیات  .6

                                                           
  3سوره مائده، آیه  1
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ارجاع مستدل و مستند کالم قرآن و اهمیت آنچه در این کتاب مهم است، آگاهی از بدین ترتیب 
ارجاع روایات به قرآن بیان شده در رابطه با نحوه که  مطالبیو  ومین علیهم السالم به یکدیگر استمعص

  اصول است.درایه و در علومی مانند های علمی فراوانی ن امر دارای تکنیکاست مختصر است، زیرا ای
تواند به خوبی رسد مطالعه این حداقل مطالب راجع به ارتباط قرآن و روایات و ادعیه، میبه نظر می

 شدن بیشتر فرد گردد. موجب قوام آن و نورانی تدبر فرد را جهت داده و
قرآن همراه با اهل بیت علیهم السالم عطر و طعم خاصی دارد که کسی که آن را تجربه کند به راحتی از 

توانند سیر ملکوتی تدبر در که به عنوان قرآن صاعد مشهورند میکند. در این زمینه ادعیه آن دل نمی
 ند. قرآن را برای ما تأمین نمای

 ،توانند بهره ما را از ثقلین بیشتر زمینه نزول حداکثری علومی که می امید است با گسترش این حداقل
 فراهم گردد. و نیز ذائقه ما به مطالعه روایات و ادعیه همراه با قرآن نورانی شود. نمایند،

 آن با روایات و ادعیهفاتحه: آشنایی با کلیات تدبر قر
 درس اول: سوره مبارکه عادیات
 درس دوم: سوره مبارکه تکویر

 درس سوم: سوره مبارکه فجر
 درس چهارم: سوره مبارکه تین

 درس پنجم: سوره مبارکه نازعات
 درس ششم: سوره مبارکه مسد

 درس هفتم: ارجاع روایات به قرآن
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 مطالب به قرآندرس هشتم: برخی از روش های اهل بیت در ارجاع 
 در قرآن علیهم السالم خاتمه: سیمای اهل بیت
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