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است كه باعث شنيدن  و خوب ديدنخوب  ه واسطهفعال ساختن فهم ب تفكر در قرآن به معنای
راه پيدا  تفصيلی هاییدانستنشود. بدين ترتيب انسان به یبر انسان م ستینزول حقايق ه

و قول ، ادبيات كالم، لحن، بيان دست يابد. نقش نطق، كلمه، تواند به قرب الهییكند و میم
در اين زمينه  یوح انكارناپذير است و هنر كالمِ مطلوب، نقشی ديدن و شنيدنِ سازیدر فعال

 ،باشد. بدين ترتيب نگاه به قرآن به عنوان كتاب فهم و قرائتیاعجاب انگيز م ایمعجزه
 هدايت و رشد است.  برای ایدريچه

ما  یهايدبر در قرآن درصدد است تا با شيوهت كتب مجموعه در تفكر هایبا شيوه یكتاب آشناي
 كند. فهم و قرائت راهنمايیاين  به سویرا 

ف تدبر در مراجعه به قرآن، تعري یهاشيوهباره در از مجموعه كتب تدبر در قرآن، در جلد اول
به طور خالصه شامل موارد  شد،طرح م. آنچه راجع به تدبر بيان شد قرآن و مراحل آن مطالبی

 زير است:
 یتدّبر به معناي توجه به عاقبت است و تدبر در قرآن به معناي توجه به غرض هدايت 

 قرآن از فهم تا عمل است.  یهاكلمات، آيات و سوره
 علم و شناخت  در غرض، تعقل در غرض،دبر در قرآن شامل پنج مرحله تفكر ت

غرض مهيا شدن در جهت بروز و  یريزبرنامه براي گرايشغرض، توجه به غرض و 
 يك سوره است.  هایپيام یهدايت
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بدين ترتيب اولين مرحله از تدبر است. آيات سوره و  در غرض كلماتكه گفته شد تفكر چنان
زيرا اگر اين مرحله اتفاق نيفتد ساير  ،رودیترين مرحله از تدبر به شمار ممهم اين مرحله

 افتد. یمراحل نيز اتفاق نم
 ديگر از مراحل تدّبر است به تفكر وابسته است.   یهمچنين قوام تعقل كه يك 
 از انديشه، است كه پس  یريزترين مراحل تدبر ورود به مرحله عمل و برنامهاز مهم

 هایافتد. لذا در مطالعه سورهيك سوره اتفاق می هایم و توجه پيوسته به پيامعل تعقل،
آيد. یبه طهارت از اركان مطالعه قرآن و تدبر در آيات آن به حساب م يابین دستآقر

صفات مورد توجه  از نظر اين طهارت هم از جهت ادراك و هم از جهت رفتار و هم
 است.

در قرآن است. تفكر  هایشيوهبا  نايیآشدر قرآن طه شروع تدبر با توجه به مطالب بيان شده نق
تواند قدرت تجزيه یمروشمند  به صورتها و به كارگيري آن است شناخت اين شيوه طبيعی

 یيعن یمراحل بعد یافزايش داده و پس از ط یو تحليل فرد را در مواجهه با اين كالم نوران
آنها و توجه مستمر به آنها و  خت نهادينه شدهورود مطالب در حوزه عقالنيت و سپس شنا

روزمره و حوزه عمل و صفات، چرخه تدبر را  ها به زندگیدر ورود مطالب و پيام سعی
با آن  آن همانند ضرورت تدبر و هم راستایتكميل نمايد. بر اين اساس ضرورت تفكر در قر

 خواهد بود. 
خواهيم بود و در تكرار و تمرين زمند در قرآن، نيا ورود به حوزه تفكر یاست برا بيعیط

  يافت. راهبه ساير مراحل تدبر توان یاست كه م تفكر و نيز استمرار آن بخشینتيجهصورت 
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حث پيرامون اين موضوع مبا گيرییضرورت پمطالب پيرامون تفكر،  از سوي ديگر گستردگی
دروس، چرخه تفكر را و با تكميل مباحث در همه كه بايد به تدريج نمايد. یم را ضروری

    تكميل كرد.
 زير است: هاییبر پايه آنچه بيان گرديد كتاب حاضر داراي ويژگ

ديگر متفاوت و آراء كرده است و با تفكر از منظر مكاتب  یتفكر را از منظر قرآن بررس .1
است فرد را به سمت  است كه الزمآن  ماهيت تدبری ،تفاوت آن است. وجه اصلی

 است سوق دهد.   كه مقبول درگاه الهی لیعم عمل صالح يعنی
. در حقيقت نيز مفيد است هاسورهساير مطالعه  یشود، برایآنچه در يک سوره بيان م .2

 ، و به نوعییه عرضاست ن طولی ایرابطهبا هم دروس بيان شده در  هایروشرابطه 
 باشد. یكننده هم متكميل

كند. تفكر در قرآن را تكميل ميمطالب پيرامون  ،مجموعه دروس بيان شده با هم .3
 است، یبنابراين ضمن آنكه هر درس به صورت كامل و مجزا قابل بحث و بررس

كند، لذا یهاي بيان شده در همه دروس مفهوم تفكر در قران را القا ممجموعه روش
 كند. یخود تجربه م از تفكر را برای طب پس از مطالعه همه دروس ساختاریمخا

یآمده است كه انتظار م خالی به صورت جای تلف درس، مواردیمخ هایدر بخش .4
 زمينه را رویخود در آن  هایرود خواننده در اين موارد دست به قلم شده و تالش

غير قابل انكار  فعال شدن تفكر ضرورتی ها برایريندقت در انجام تم كاغذ بنگارد.
 است.  
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در عين  نگاشته شده است ولی دانشگاهی یهاعنوان تدريس در محيطاين كتاب به  .5
قابل و مقدمات تدبر  یبعد از كتاب تفكر قرآنحال خواندن آن به صورت خودآموز 

 توصيه است. 
در ارتباط است در تفكر است مطالبي كه به طور مستقيم با شده  در اين كتاب سعی .6

نموده و گردد تا در صورت لزوم افراد به مطالعات بيشتر اهتمام  بيان ایدروس جداگانه
كالس  یمطالعه آن به صورت آزاد و در خارج از فضا ،يا در صورت صالحديد استاد

است مباحثه اين مطالب توسط قرآن پژوهان منجر به فهم بهتر  صورت گيرد. طبيعی
 گردد.  یمشخص م ها به خوبیدر فهم سوره آنها شده، انعكاس اين فهم

تا سه جلسه اختصاص داده شود. لذا تأمل الزم است دو  انتخابی یهااز سوره به برخی .7
 شود.یها موجب فعال شدن بيشتر تفكر مو دقت در مطالب بيان شده در سوره

زيرا دروس  شود،یدروس توصيه م یمطالعه اجمال ،قبل از مطالعه تفصيلي دروس .8
از مختصات مطالب  ،یپژوه در هر درسبا هم پيوسته است و الزم است قرآن یانتخاب

 ه مطلع باشد. بيان شد
 در پايان الزم به ذكر مؤّكد است: 

سوره موجب تقويت  هایكردن پيام در اجرايی عملی ایمطالعه هر سوره، داشتن برنامه پس از
سوء هاضمه »طهارت و توفيق فهم بيشتر مطالب خواهد شد. در غير اين صورت فرد دچار 

 یريزها و برنامهعمل به دانسته ن،فكر كرد هایپرهيز از آسيب ید شد. لذا براخواه «فكری
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از بابت فكر كردن بدون عمل  یمسئوليت هر آسيب گرنهاست. و كردن آنها الزامی اجرايی برای
 باشد.   یبه عهده خود فرد م

 ات معصومين عليهم السالم عذرخواهیاين كتاب موجود است از حضر كه در از بابت نواقصی
يشان جهت برطرف شدن اين نواقص در جان مخاطبين استغاثه كنيم و از اینموده، استغفار م

 داريم. 

 درس اول: درباره تفكر
 درس دوم: سوره مباركه علق؛ خوب ديدن و خوب شنيدن

 های ادبی و بيانی در تفكرش قالبدرس سوم: نق
 درس چهارم: سوره مباركه قلم؛ جايگاه قلم در سوره مباركه علق و قلم

 های هر رخداد در تفكردرس پنجم: نقش توجه به پس زمينه
 درس ششم: سوره مباركه مدثر؛ سوره قيام

 درس هفتم: درباره تعريف واژه
 كافرون؛ سوره دين و برائتمباركه درس هشتم: سوره 

 نهم: درباره گزاره درس
 درس دهم: سوره مباركه فيل؛ سوره توجه به اراده خدا

 درس يازدهم: سوره مباركه قريش؛ سوره شناخت نعمت و وظيفه
 درس دوازدهم: نمودار

 درس سيزدهم: سوره مباركه بلد؛ سوره مقاومت و مرحمت
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 درس چهاردهم: سوره مباركه ملک؛ از ادراک تا عمل
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