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را  یبه انسان است كه با اين موهبت، توان انديشه در كالم وح یاله یموهبت« تدبر در قرآن»
كه  یتواند مبناي سنجش حق از باطل قرار دهد و بر اساس توجهیهايش را ميافته و انديشه

دست يافته، حيات طّيبه را تجربه  در زندگی مطلوبی ريزیه كالم خالق دارد، به برنامهنسبت ب
َمعين ماء  هایه جرعهقرآن، به جرع هایها، آيات و سورهتدبر در كلمهتواند با یكند. انسان م

 هایكليات روش، مقدمات و یدارد مبان توجه به اين معنا، كتاب حاضر سعی دست يابد. با
يادشده در جلدهای  هایآموزش دهد. روش و كاربردی تدبر در قرآن را به صورت عملی

 بعدی اين مجموعه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

، يعني «ثقلين»در مكتب تشيع و در سنت پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله، « قرآن»منظور از 
نه در است. جدا كردن اين دو ثقل، نه در عينيت و  كتاب اهلل و عترت اهل بيت عليهم السالم

پذير نيست؛ هر چند شيوه مواجهه فرد امكان یموّحد مؤمن و مسلمان واقع ، برایعمل و باور
 گيرد.یقرار م یهر درد است كه دوای یچنين قرآن با اين دو متفاوت است. قطعًا

با آن نشست و برخاست  یاست كه هر كس یقرآن، كتاب حكيم، كتاب كريم و كتاب مجيد
پيمودن راه حق  و توانش برای شن،شود و قلب او به نور هدايت روینمايد، بينايي او افزوده م

 شود.یمضاعف م
نكته بسيار مهم در تدوين اين كتاب آن است كه منظور ما از قرآن هر دو ثقل آن، يعني قرآن و 

گونه انفكاك و اهل بيت عليهم السالم است و به داللت روايت نبوي بين اين دو ثقل هيچ
 وجود ندارد.  یجداي
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*** 
 از مقاصد تدوين آن اشاره شود.  یه اختصار به بخشقبل از مطالعه كتاب حاضر الزم است تا ب

 و استعانت از خدا و شفاعت ثقلين در صدد است تا: یاين كتاب با يار
 حقايق آن را گوشزد نمايد.   یسازمطالعه قرآن و پياده یضرورت حيات .1
 ، ضرورت انس و تدبر را بيان كند.سازیاين مطالعه و پياده برای .2
 ارائه دهد. یمشخص ی، معنا«تدبر در قرآن» برای .3
 نمايد. یبا توجه به معناي ارائه شده از تدبر، مراحل آن را معرف .4
 كند.   یاز آن را ارائه و يا معرف یمختلف یهابا توجه به مراحل تدبر، روش .5
 اصل رجوع به قرآن و استفاده از آن را، طهارت بداند. .6
 ارائه دهد. یمشخص راهكارهای به دست آوردن طهارت، برای .7
 در اين زمينه را بدهد. ريزیبرنامهبه فرد پيشنهاد  باال بردن قدرت طهارت و تدبر، برای .8

*** 
با توجه به مقاصد فوق، مطالب كتاب، با عناوين مختلف، به صورت دروس مرتبط تدوين 

 رسد:یبه نظر م یشده است. براي مطالعه آن توجه به نكات زير الزام
در زمينه  كلی هایكتاب به عنوان طرح اصول و روشبخش فاتحه و سه درس اول از  .1

نسبت به مطالعه قرآن به  یتواند ديد نسبتاً جامعیقرآن است، مطالعه دقيق اين دروس م
در بخش ملحقات، تكميل كننده مباحث « آداب قرائت قرآن»فرد ارائه دهد. همچنين 

 مذكور است. 
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كند تا می یجزء سی پرداخته و سع هایاز سورهنه درس از كتاب به ارائه نه سوره  .2
به دست آوردن  برای یبا مراحل تدبر، از هر درس موضوع اجمالی یضمن ارائه آشناي

 ها،است مطالعه دقيق و باالخص عمل به مضامين سوره یت پيشنهاد كند. طبيعطهار
 سازد.  یتدبر هموار م هایو دانستن ساير روش یرسيدن به تدبر حقيق راه را برای

چون مطالعه آيات سوره و ترجمه آن، مطالعه  هايیدر هر يک از اين نه درس، بخش .3
، ینويسمضامين سوره به صورت گزاره بررسیواژگان سوره، بررسي اعراب سوره، 

بر  طهارت مبتنی و ارائه غرض سوره و راهكار عمليِ دیبنره، جمعمطالعه تفسير سو
بر اساس تعريف ارائه شده از تدبر )در اين  یهايسوره وجود دارد. وجود چنين بخش

طور كه گفته گيرد. همانیعمل را در بر م تا گرايش به سویكتاب( است كه سير تفكر 
اين كتاب كه اولين  یدر طراح هدف اصلی شد، ايجاد هّم بر طهارت، در خواننده،

كه در  یهايباشد. از اين رو روشیاست، م« تدبر در قرآن»تب كتاب از مجموعه ك
مختلف درس در جهت سير علمي براي فهم سوره و غرض آن ارائه شده،  هایبخش

موضوعات سوره،...( به طور مجزا در  یبند، جمعینويسواژگان، گزاره ی)مانند بررس
از  ایبحث خواهد شد، از اين رو خواننده در اين كتاب، با شمه بعدی هایمجموعه

 ها آشنا خواهد شد.آنها و كليت اين روش
 یشود. البته براي تراوشات تفكر مطالب كتاب به صورت خودآموز طراحیشده  یسع .4

قرار داده شده است. به  متعددی هایتمرين ،ت فردیفرد، چه در كالس و چه به صور
 كند.یها تفكر فرد را در اين زمينه تقويت مانجام تمرين یطور طبيع
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تواند یاست كه م ، كتاب نسبتًا كاملییكتاب حاضر براي تدريس در مقاطع دانشگاه .5
از هر  یو دور فرد باشد. تأمل در مطالب آن مطالعه قرآن برای برای شروع مناسبی

به صورت  رسيدن به منويات بعدی تواند فرد را برایمیگونه عجله در مطالعه آن 
 كند. ياری یمؤثر

 یهاي، سورهانتخابی هایمل است و سورهعلم همراه با ع تأكيد عمده اين كتاب بر .6
 آسان است. لذا اگر فرد به محتوای ،ایبه آنها براي هر مسلمان آزاده هستند كه عمل

عاجز  یو طهارت درخواست پيشنهادی هاینيابد، از انجام عملها نيز راه عميق سوره
تدبر فرد تأثيرات شگرف  بر روی یكه تقويت آن عمل و طهارت به طور طبيع نيست

د يافتن غرض خواهد گذاشت، چه اينكه اعتقاد كلي بر اين است كه اصل در تدبر، امتدا
 است.    یو اجتماع فردی یها در زندگسوره یهدايت

 تدبر كتب بخش فاتحه ذكر شده كتاب حاضر اولين كتاب از مجموعه در كه همانطور .7
ها در شده است كه در بيان روش یطراح ایگونه به كتب اين مجموعه. است قرآن در

كه تعريف كرده است برساند.  توانند مخاطب را به مقاصدییهر يک م یعين پيوستگ
ه هر يک به صورت مستقل نيز امكان پذير است. هر چند در نظر گرفتن بنابراين مطالع

صحيح برداشت از قرآن  هایسير مطالب بيان شده در اين كتب فرد را در روش
 سازد.یتوانمندتر م

 ،و عملی یشده كه با دو بخش علم یهاي ارائه شده در اين كتاب سعدر مطالعه سوره .8
كه پس  یآشكار گردد. به صورت و واضح فرد یبرا تدبر معنای ويژه به و تدبر مباحث

 درک كند.  را به خوبی از مطالعه اين كتاب منظور از تدبر در قرآن
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 سوق و سوره غرض به شدن نزديک و سوره هایگزاره استخراج و هاواژه بيان معانی .9
ها تدبر در هر يک از سوره یاست كه برا غرض سوره مراحلی بر مبتنی عمل به يافتن

 در نظر گرفته شده است.        
تفكر  به را محترم خواننده اين اثر،از خداوند متعال در توفيق ارائه  ايان ضمن شكرگزاریدر پ

ر اين است زيرا اعتقاد ب كند،یم دعوت هاو تعمق در مطالب بيان شده و عمل به مضامين سوره
تدبر كتاب  در یجد یشروع برای را طهارت هایارائه شده، زمينه كه علم و عمل به محتوای

   .كندیفرد شكوفا م قرآن برای ینوران

 اصول مهم در رجوع و مطالعه قرآن برخی از فاتحه:
 های قرآن، شرط الزم برای مطالعه و رجوع به قرآندرس اول: دانستن ويژگی

 ای مطالعه و فهم قرآنهخی از روشدرس دوم: بر
 های آنمفهوم تدبر در قرآن و معرفی روش درس سوم: بررسی

 درس چهارم: سوره مباركه فلق؛ تعليم استعاذه به رب الفلق
 درس پنجم: سوره مباركه ناس؛ تعليم استعاذه از شرّ وسوسه

 س ششم: سوره مباركه نصر؛ آموزش استغفار و تسبيحدر
 درس هفتم: سوره مباركه ماعون؛ پرهيز از دوگانی در توجه كامل به خداوند

 درس هشتم: سوره مباركه همزه؛ به دور شدن از موانع ارتباط با ديگران
 درس نهم: سوره مباركه زلزال؛ توجه به قيامت با محوريت عمل خير

 درس دهم: سوره مباركه ضحی؛ درک نياز به پيامبر و اطمينان به وحی
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 ريزی منظم به سوی خدادرس يازدهم: سوره مباركه انشراح؛ شرح صدر و برنامه
 هدايت ديگراندرس دوازدهم: سوره مباركه عبس؛ توجه ويژه به قرآن و تزكيه و تكريم 

 ملحقات: اداب قرائت قرآن
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