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های باشند. انسان در موقعیتها به طور فطری در زندگی نیازمند حرکت بر مبنای حق میهمه انسان
که نسبت به آن علم داشته و به دانستهمختلف در صورتی می های خود تواند براساس حق عمل نماید 

کندر  .جوع 
گیری قرآن و عمل بر  کتاب آسمانی بوده و دربردارنده همه حقایق است. بنابراین فرا قرآن مجید آخرین 

تواند پاسخگوی این نیاز فطری در انسان باشد. در این صورت حفظ قرآن عبارتست از حلقه مبنای آن می
که علم انسان در مورد آیات و سوره  .کندها متصل میوقعیتهای قرآن را به عمل در ماتصالی 

کریم تالشی است در جهت به عمل درآمدن معلومات قرآنی در عرصه  کتب حفظ تدبری قرآن  مجموعه 
 ها میسر شده و در اثرزندگی فردی و اجتماعی و این مهم به واسطه انس، تکرار، تمرکز و تدبر در آیات و سوره

که حفظ قرآن محقق می کثرت و تداوم ذکر است   .شوداین 
کتاب حفظ تدبری سوره مبارکه ص تالشی است در جهت بهره تا « جریان ذکِر قرآن»مندی از در این راستا 

که به  گیرد؛ اتصالی  در نتیجه آن، حرکت مخاطب با نظام آفرینش همراستا و در اتصال با حقایق قرار 
کلمه توحید یعنی تواند در ابعاد مختلف زنبرکت آن مخاطب می کرده و در« اال اهلل الاله»دگی خود،   را ابراز 

گیردخالل زندگی توحیدی، توان  .هایش در نهایت شکوفایی قرار 

که در راستای پاسخ به نیاز کتابی هدایتفطری انسان به بهره سپاس خدا را  کتاب مندی از  کننده، به او 
کرد.  آسمانی نازل 

کرده و برای همه انسان کتاب را به زبان فطرت انسان نازل  که    ها قابل قرائت نمود.سپاس خدایی را 
کهستایش ش کرد، به وی نمود و آنقرآن را تعلیم  ایسته خدای رحمانی است  که انسان را خلق   قوه بیانگاه 

 تواند حقایق قرائت شده را دریابد.و تمایز بخشید تا ب
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کتابش را دربردارنده همه حقایق قرار داد  که  « مجد»ساخت تا « حفیظ»را و آنستایش از آن خدایی است 
 نیاز شود.عّلِم محتوایی دیگر، بیبدین ترتیب ایشان از تعلیم و ت تارا به انسان نمایانده آن

که و  کردهرا حفظ  آنهان حقایق تعلیم یافته، قرار داد تا انسان به واسطه توجه به آ« ذکر»قرآن را  خدا را سپاس 
گونهکندمبتنی بر آن قیام  که وی را به مقصد حقیقی، به  که قرآن شاهد او در مسیری باشد  -اش میای 

 رساند.
... 

و به مقصد حقیقی خود  کنندها به طور فطری نیاز دارند تا در طول زندگی بر اساس حق حرکت همه انسان
که در  ثبت هستند، با وساطت « کتاب»نزدیک شوند. در راستای پاسخ به این نیاز حقیقی انسان، حقایق 

گرفتانبیا نازل شده و در دسترس انسان  .ه استها قرار 
کتا که دربردارنده همه حقایق و بیانآسمانی اس بقرآن مجید آخرین  بنابراین ی است. کننده هر چیزت 

گرفته و او را به سوی مقصد حقیقی هدایت تواند مبنای حرکت انسانمی نی . البته این امر زماکندها قرار 
گرفته و بر اساس آن عمل محقق می که انسان قرآن را فرا  . کندشود 

که به آن رجوع ق و یا قرآن عمل میدر هر موقعیت انسان در صورتی بر اساس ح  . رجوع به حق و یاکندکند 
تواند در یک موقعیت بر اساس می هنگامیقرآن نیز نیازمند توجه به حقایق قرآن در موقعیت است. انسان 

 دبه یا راآنکه آن حقیقت و قانون نزد او حاضر باشد یا بتواند  کندعلم خود به یک حقیقت یا قانون عمل 
  .بیاورد

گرفتن آن در موقعیت که به معنای مراجعه به قرآن و شاهد  ها و تداعی بنابراین حفظ حقایق یا حفظ قرآن 
گفت  هاست، امری ضروری برای عمل به قرآن و حرکتآیات و سوره بر اساس آن است. از این رو باید 

که امکان به عمل در آمدن معلومات قرآنی ما را ممکن می ی الزم در مسیر حرکت سازد، امرحفظ قرآن 
چنین، نیاز حقیقِی انسان است، این که حرکتی کهجاییآناست. از  انسان به سوی مقصد حقیقی خویش

 جهت پاسخگویی به این نیاز فطری است.پس حفظ قرآن امری در 
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کتاب خدا،بنابراین افراد و جامعه که به حفظ قرآن اهتمام دارند، اقامه  1ای  2دریافت آن با تمام قوا  و  
3بینند.بر خود الزم می راآنمراقبت از حدود و ثغور  کرده  که مجد و شکوه قرآن را دریافت  قلب اند،  ایشان 

از غفلت و نادیده بوده و با همه وجود پذیرای حقایق  قرار داده، خویش را منزلگاه حقایق قرائت شدنی
کرده، در اتصال  بسیار رجوع آنهابرگرفته از و مقصد  به حقایق دلیل زندگی نگرانند؛ به همین در آنهاگرفتن 

کرده و کتاب خدا در زندگی فردی و اجتماعی خویش مراقبت می با این حقایق حرکت  4.کننداز   
که علم انسان های قرآن را به در خصوص آیات و سوره در این صورت حفظ قرآن عبارتست از حلقه اتصالی 

کثرت و تداوم ذکر آیات و سورهکند و این اتصال میها متصل عمل در موقعیت ی قرآن حاصل هادر اثر 
 شود.می

گر حفظ قرآن در هر مقطعی از ازدیاد علم و ارتقای عمل محروم شود، دچار نقصان می . بدین شودحال ا
که  حرکت  برایخروجی آن یعنی پاسخ به نیاز فطری انسان وقتی حفظ قرآن از عمل منقطع شود، معنا 
شود و وقتی حفظ با بیشتر شدن علم حافظ همراه نشود، دیگر ظرف وجودی او نمی برطرفحق،  مبتنی بر

گرایش وی به حفظ تضعیف م با زیاد شدن های شود و یا مشوقیعلم، توسعه نیافته و در نتیجه رغبت و 
های چنین آسیب السالمعلیهشود. روایت زیر از امام صادق های حقیقی میین مشوقمصنوعی جایگز
 :کندمیحفظی را تبیین 

که[ آیاتتالوت قرآن را به جا می کسانی حق»]  تدبر آن معناى در و خوانندمی شمرده شمرده راآن آورند 
-داستان از و هراسندمی تهدیدهایش از و بندندمی امید هایشبه وعده و کنندمي عمل به احکامش ،کرده

 حق معناى سوگند خدا به و کنندمی اجتناب را نواهیش بسته، کاربه را اوامرش گیرند،می عبرت هایش

                                                             
 66سوره مبارکه مائده، آیه   .1 

 93و  63سوره مبارکه بقره، آیات  . 2
 155. سوره مبارکه انعام، آیه  3
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 بند و بخوانند را هایشسوره و بگیرند درس را حروفش و کنند حفظ را آیاتش تنها اینکه نه اینست، تالوت
5است چند یکشپنج و آیه چند یکشده سوره فالن مثالا  که بشناسند راآن بند  حروف که کسانی بسیار و 

 و آن آیات در تدبر معناى به تالوت بلکه گذارند،مي ضایع راآن حدود ولی کنند،مي ادا مخرج از کامالا  راآن
6«.آنست احکام به عمل  

کسی در موضوعی تدبر می« دبر»تدبر از ریشه  کند، به پشت و عاقبت آن به معنی پشت است. وقتی 
کالم مختصر، کند. موضوع توجه می کالم در یك  که انسان عاقبت و غایت  تدبر در قرآن به معناي اینست 

که انسان بداند  گیرد. مهم است  وحي را متناسب با ظرف خود متوجه شده و در راستاي آن عاقبت قرار 
گرفته ،خداوند از او چه خواسته است. لذا در این بررسي که خداوند براي بنده در نظر   الزم است عاقبتي 

کل سوره یا آیهاست را متوجه شود اي خاص و یا یک . حال ممکن است این عاقبت، مضمون و غرض 
باشد و و اصالح می ریزي براي عملباشد. تحقق این عاقبت مستلزم قصد آن از سوی انسان و برنامه کلمه

 شود. این موارد در ساحت تدبر تعریف می

که به عنوان مخاطب آیات و سوره های نگیرد، دارای قوا و توادر قرآن قرار می ها در جایگاه تدّبرانسانی 
کی و عملیاتی است. بنابراین در تدبر، فرد از  کی خود را در راستای در سویکادرا  ویافت حقایق قوای ادرا

عملیاتی خویش را برای تحقق بخشی به آن و از سوی دیگر توان است کارگرفته غرض هدایتی سوره به
که با تداعی حقایق باعث می. در این بین حفظ قرآن کندمیاستا حقیقت و عمل مبتنی بر آن همر شود 

  دریافت شده در موقعیت ها حقایق به صورت عمل ظهور یابند.

                                                             
صورت ده آیه، ده آیه یا پنج آیه، پنج آیه برای مخاطبین ، آیات قرآن به صّلی اهلل علیه و آلهبا توجه به اینکه در صدر اسالم و مبتنی بر سیره حضرت رسول .  5

انگر تعداد ای داشت و تعداد آن بیکردند. به همین دلیل آیات ابتدایی هر ده آیه یا هر پنج آیه اهمیت ویژهشد، افراد آیات را به این صورت حفظ میقرائت می
 واحدهای حفظ آن سوره بوده است.   

 101ارشاد دیلمی، ص  .6 
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ظر نامری ضروری و اثر بخش به  ،م قرآنافزایی حفظ و تدبر در امر تعلیم و تعلّ بدین ترتیب استفاده از هم
یل قرآن را ارتقا بخشیده و از سوی دیگر تدبر در قرآن به دل رسد. از یک طرف حفظ قرآن امکان تدبر درمی

کمک فراهم آوردن زمینه فرمایشات مقام معظم . کندمیهای انس و تقویت حافظه مفهومی، به حفظ قرآن 
 افزایی است:رهبری مؤید چنین هم

 که در حفظ انسان هست، ب کسی است ه مامکان تدبر در قرآنی   کهراتب بیشتر از امکان تدبر برای 
7.قرآن را حافظ نیست  

  وقتی انس با قرآن پیدا شد، مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن به دست خواهد آمد. قرآن را
گذشتنمی کلمه آن احتیاج دارد به تدبر، تکیهقر ،شود سرسری خواند و  کلمات و بر روی هر  ای از 

کالمی و لفظی. انسان هرچه بیشتر هر ترکیبی از ترکیب کند، انس بیشتری کند، تأمل  تدبرهای 
کند، بهره 8.جور استقرآن این ،بیشتری خواهد برد پیدا   

 کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوان ما معتقدیم همه ند قرآن را آحاد جامعه باید با قرآن ارتباط برقرار 
که ما را به حقایق نورانی میکنند. آن ربفهمند، بتوانند در قرآن تدب و  در قرآن است ررساند، تدبچه 

که بحمداهلل امروز در بین شما جوان کشور، دها، در بین جواناین حفظ قرآن  کشور های  ر سرتاسر 
کرده کریمه فظ و تکراراست. یعنی ح خوبی برای تدبر ه، مقدماست رواج پیدا  قرآن  و انس با آیات 

کنددرپی آیات الهی را مورد توجه قرار دادن، موجب میو پی که انسان بتواند در قرآن تدبر  9.شود   
 معانی و  ،دوم خوب، زیبا و جامع و صحیح بخوانید،تالوت را  ،]قرآن را[ اول باید خوب بخوانید

کنید.  ها به شما جوان قرآن خیلی مهم است. حفظمفاهیم قرآنی را بفهمید و سوم، قرآن را حفظ 
توانید. وقتی شما حافظ قرآن هستید، این تکرار آیات قرآنی و انس دائمی با این احتیاج دارید و می

                                                             
 22/6/1386، بیانات در دیدار قاریان  .7
 31/4/1391، بیانات در محفل انس با قرآن.  8
 19/4/1392، بیانات در محفل انس با قرآن.  9
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که در قرآن تدقرآن، به شما فرصت می کنید. بدهد  طور خواندن و رد شدن با همین «تدبر در قرآن»ر 
ای از قرآن ، با تکرار و انس با آیهشودبار و دوبار خواندن هم حاصل نمیبا یک ،آیدنمیبه دست 

که اینها را جز با تدبو چقد آیددر آن به دست می امکان تدبر کریم هست  ر ر لطایف در قرآن 
1الزم است.توان فهمید. بنابراین حفظ و فهم معانی قرآن و تالوت آن نمی 0  

کتب حفظ تدبری سورهبنابراین الزم است رویکرد تد های قرآن بری در امر حفظ قرآن لحاظ شود. مجموعه 
مندی از آن در افزایی حفظ و تدبر در رجوع به قرآن و بهرهمندی هرچه بیشتر از همکریم تالشی در جهت بهره

 است.  مسیر رسیدن به مقصد حقیقی انسان
که چگونگی تدوین، ساختار  کتب  که این  دروس و نحوه مطالعه آن در قسمت بعدی ذکر الزم به ذکر است 

 وافزایی حفظ و تدبر در عرصه تعلیم و تعّلم قرآن بوده مندی از همشده است، نقطه آغازی در مسیر بهره
باشد. بدون تردید نظرات و پیشنهادات اساتید، متخصصین و فعالین نیازمند تکمیل، اصالح و ارتقا می

کمک شایانی این حوزه می   . کنددر این زمینه تواند 

                                                             
1  4/7/1385بیانات در دیدار قاریان،  .0
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کتب حفظ تدبری های تدبر در قرآن برای تسهیل و های روشسعی شده از برخی ظرفیت های قرآنسوره در 
 تعمیق حفظ قرآن استفاده شود. این موارد عبارتند از:

کریم به عنوان واحد حفظ قرآن:استفاده از سوره .1 رآن در قهای دلیل این امر جایگاه سوره های قرآن 
 گوید:عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان درباره سوره چنین میباشد. هدایت انسان می

کالم  کلمهخدای سبحان . غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت است» سوره را در 
1«َفأُتوا ِبُسوَرٍة ِمثِلِه »، از آن جمله است چند جا آوردهدر مجیدش  1 ِبَعشِر ُسَوٍر ِمثِلِه  َفأُتوا»و نیز  

1«ُمفَتَریاٍت  2 نِزَلت»نیز و  
ُ
1« ُسوَرة   ِإذا أ 3 نَزلناها َو َفَرضناها»و نیز  

َ
1«ُسوَرة  أ 4  آیات از این باشد.می 

که هر یک از این سورهمی گانه، وحدتی فهیها طافهمیم  که برای خود و جدا کالم خدا است  ای از 
که نه در میان ابع ؛دارند و  ای دیگرای و سورهاض یک سوره هست و نه میان سورهنوعی از وحدت 

که از هر سوره بنیز از اینجا می که اغراض و مقاصدی  آید مختلف است و هر دست میه فهمیم 
که تا سوره تمام نشود آن غرض می غرض خاص و معنای مخصوصی را ایفاای سوره کند، غرضی 

ها راجع به آن غرض در هر یک از سوره «الرحمن الرحیم بسم اهلل»شود و بنابراین جمله نیز تمام نمی
که در خصوص آن سوره تعقیب شده است. 1«واحدی است  5  

 بندی ترتیبی آیات یک سوره و بیانی اجمالی از غرض آن در جهت ایجاد انس:استفاده از دسته .2
اد انس با بندی ترتیبی آیات یک سوره و بیان اجمالی از غرض آن در جهت ایجاستفاده از دسته

باشد. بدین ترتیب عالوه بر اینکه مخاطب آمادگی بیشتری برای سوره برای حافظ حائز اهمیت می
                                                             

1  38سوره مبارکه یونس، آیه  .1
1  13سوره مبارکه هود، آیه  .2
1  86سوره مبارکه توبه، آیه  .3
1  1سوره مبارکه نور، آیه  .4
1  26، ص 1تفسیر المیزان، جترجمه  .5
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تواند با دقت در نمودار ترتیبی سوره، تصویری از سیر کند، میورود به حفظ آیات پیدا می
 .کندو در مواقع لزوم به آن مراجعه  کردهدر ذهن خود ثبت  راآنموضوعات 

کلیدی، معانی  .3 ط آیات ارتبا ، معنای آیات، ارتباط اجزای آیات و نیزآنهامواجهاندن مخاطب با واژگان 
کلیددیگر به منظور ایجاد حافظه مفهومی: و دسته آیات با یک ی، مواجهاندن مخاطب با واژگان 

دیگر نقش ، معنای آیات، ارتباط اجزای آیات و نیز ارتباط آیات و دسته آیات با یکآنهامعانی 
تر آیات به ویژه نحوه مؤثری در ایجاد حافظه مفهومی در مخاطب دارد. در این راستا فهم دقیق

 دهد.را افزایش می آنها، توان تداعی آیات و ترتیب دیگریکارتباط آیات با 
شناسی و ِاحکام و شناسی، مردم شناسی، انسانه جریانای به ویژهای تدبر سورهاستفاده از روش .4

ای زمینه های تدبر سورهسو روشاز یک سوره در نظر مخاطب: هدایتیبندی غرض برای جمع تفصیل
های و از سوی دیگر با عمق بخشی به مرور سوره، درس کردهمرور نزدیک آیات یک سوره را ممکن 

، تا از این رهگذر کندبرای حافظ روشن می راآنسوره برای زندگی و چگونگی حرکت بر اساس 
1واند در میدان عمل نیز حافظ حدود الهِی مطرح شده در سوره باشد.بت 6  

که به برکت آیات سوره نازل می شود قرار سعی بر این بوده تا مخاطب در معرض جریان ذکر و بصیرتی 
کتاب متشکل از سه بخش فاتحه، درس  ها و خاتمه است.گیرد. از این رو 

بندی سوره بوده و بدین منظور فضیلت قرائت سوره، دستهدر بخش فاتحه، سعی بر ایجاد انس تدبری با 
 آورده شده است. آیات سوره و تبیین غرض آن از نگاه تفسیر شریف المیزان

                                                             
1 کتاب در. 6 کتابهای حفظ تدبری سورهکنار هریک از  کتاب تهلیل هر سوره سعی شده تاآن سوره نیز تألیف شده است. د« تهلیل» ها،  از زوایای مختلف در  ر 

کمک دو جهت می آیات سوره تدبر شده و نتایج به دست آمده در هفت درس ثبت شود. رجوع به تهلیل سوره و مطالعه آن از  :کندتواند به حفظ و تثبیت سوره 
 که قبل از ورود به حفظ سوره، خود را نیازمند انس تفصیلی با سوره می شود یمبینند، توصیه از جهت انس ابتدایی با سوره: به آن دسته از افرادی 

 .کننددرس اول تهلیل سوره را مطالعه 
 تا ضمن مرور سوره کنندشود بعد از حفظ تدبری سوره و در مرحله مرور به تهلیل سوره مراجعه یاز جهت مرور سوره: به عموم مخاطبین توصیه م ،

گیرند.های دوم تا هفتم تهلیل، می. در واقع هریک از درسشودنگاه تدبری به سوره نیز تعمیق   تواند مبنای مرور سوره قرار 
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کتاب، ها درس به حفظ و مرور تدبری سوره پرداخته شده است. این درس 23در قالب  در بخش دوم 
 باشد:های زیر میمشتمل بر قسمت

 رذک 
از آیه اختصاص یافته و  5هر درس به حفظ جدید حفظ آیات جدید است. این قسمت مربوط به 
گزاره معنای گیری حافظه مفهومی استفاده شده است. های تفسیری برای شکلمعنای واژگان و 

کلمات القرآن کتاب التحقیق فی  1واژگان از  7 گزاره  1های تفسیری از تفسیر شریف المیزانو  8 آورده  
 شده است. 

را  آنهابرای حفظ جدید الزم است قرآن آموزان از طریق استماع و دقت در آیات، بتوانند به درستی    
و تکرار الفاظ با  خوانیهمثر در به خاطر سپردن آیات، استماع مکرر و های مؤ. یکی از شیوهکنندقرائت 

که اولویت با استماع زنده آیات از سوی مربی و یا خود قرآن آموز  توجهباشد. البته باید قاری می داشت 
کرماست. بنا به سیره نبوی،  با تکیه بر تعلیم  بیشتر صلی اهلل علیه و آله آموزش قرآن در مکتب پیامبر ا

توسط قرآن آموز تا  آنهام و شنیدن و تکرار معلخواندن آیات توسط یعنی  ؛شفاهی و آموزش سمعی بوده
که این امر منجر به اج 1.شودم نتقال آیات قرآن از معلم به متعلایی  9  

ا یک و عدم وابستگی به یک نوع قرائت و ی آنهاکه تنوع در قرائت آیات و نیز استماع نکته بسیار مهم آن
کمک شایانی به حفظ تدبری آیات   . کندمیصوت، 

که برای اغلب مخاطبین نامأنوس بوده و یا  در قسمت واژگان سعی شده معنای واژگانی تبیین شود 
 باشند. کلیدی میجزء واژگان  هدایتی سورهاینکه در تدبر سوره و فهم غرض 

                                                             
1  اثر عالمه مصطفوی.  7
1  اثر عالمه طباطبایی.  8
1 کنید.17-15و مهدی غفاری ، صص لسانی فشارکی ، علی آموزش زبان قرآن. برای مطالعه روایات مربوطه به کتاب  9  رجوع 
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ت بار دیگر آیات را قرائ ،های تفسیر المیزانگزارهاین بخش، بایستی مخاطب پس از مطالعه در انتهای 
که از ارتباط موضوعات این آیات دریافت میو نکته  . این کندکند، در جای خالی ثبت یا نکاتی را 

 فعالیت تأثیر بسیاری در تقویت حافظه مفهومی مخاطب دارد.
 دوام ذکر 

به مرور محفوظات  هروز هفتدر بازه بوده و مخاطب محفوظات  نزدیک مروراین قسمت مربوط به 
حفظ شود توصیه می سایر روزها متفاوت است. باپردازد. شیوه مرور محفوظات در هر روز خویش می

کتابت محفوظات انجام شودآیات جدید   . پس از قرائت و 
 فارجع البصر 

، به دو تحت عنوان فارجع البصر دیگری یازدهم بخش درساز  ،آیه رسید ۵۰بعد از اینکه محفوظات به 
شود. در این بخش سعی شده از پرداخته می آیه قبلی 50آن به مرور در شده و افزوده بخش قبل 

که به تقویت حسن حفظ و انس تدبری با سوره میشیوه برخی از  انجامد، استفاده شود.های متفاوتی 
 ها عبارتند از:این شیوه
 تمایز آیات سوره از سایر آیات قرآن -

 کتابت آیات تا ابتدای موضوع بعد قرائت و  -

 های ادبی آن وره با توجه به ویژگیمطالعه س -

 توجه به واژگان اختصاصی سوره  -

  هل تری من فطور 
پارچگی واژگان و آیات سوره و جایگاه هریک را مخاطب یکآیات، الزم است  راتمام حفظ و مروبعد از 

هل تری من ». به همین دلیل در دروس انتهایی بخشی تحت عنوان کنددر بیان غرض سوره دریافت 
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که در آن فرد از منظرهای متفاوت به غرض هدایتی سوره توجه « فطور ها در این زاویه .کندمیآمده 
 کتاب حفظ تدبری سوره مبارکه مؤمنون عبارتند از:

 اوامر و نواهی سوره بررسی  -
  بررسی موضوع محوری سوره -
 با موضوع محوری آن ارتباط  موضوعات سوره وبررسی ریز  -
کلیدی سوره -  بررسی واژگان 
 جریان شناسی سوره  بررسی -
کلیدی در غرض سوره -  مطالعه سوره از منظر آیه 

کتابت آیات به حفظ آن می کهجاییآناز  نی شده بیهای پیشانجامد، نوشتن آیات در قسمتکه 
 «دوام ذکر»های در قسمت بر این اساس مبنای مرور الفاظ سورهآموز بیانجامد. تواند به حسن حفظ قرآنمی

کتابت « هل تری من فطور»و « البصرفارجع»  ست.آنهابر 

کتاب به ذکر نکاتی طهارتی از سوره اختصاص یافته است تا امکان عمل به آیات و رجوع به سوره در  خاتمه 
که هریک از   ود درما با توجه به شرایط، امکانات و موانع موجمیدان عمل ارتقا یابد. البته باید توجه داشت 

های زندگی و حرکت در جهت غرض ریزی برای رجوع به سوره در عرصهمسیر زندگی خود، نیازمند برنامه
 هدایتی سوره هستیم. 

که از توضیحات فوق برمیهمان کتب حفظ تدبری سورهطور  آیه از آیات  5ها به حفظ آید، هریک از دروس 
که مخاطب روزانه به مطالعه یک درس از آیه می 50اختصاص داشته و مبنای مرور قرآن  باشد. در صورتی 

کل قرآن  بین  کتب بپردازد، حفظ   انجامد و این بازه زمانی بنا به نظر صاحبسال به طول می 4تا  3این 
 باشد. ترین سرعت برای حفظ قرآن مینظران مناسبت
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که بخواهند سوره را د کوتاهافرادی  ک توانند روزانه بیش از ی، میکنندتر و با سرعت بیشتری حفظ ر بازه 
کل کننددرس را مطالعه  . جدول زیر سرعت مطالعه دروس و حفظ آیات را بر اساس بازه زمانی حفظ 

 :کندمیتعیین 
کل  مرور نزدیک روزانه حفظ جدید روزانه بازه زمانی حفظ 

 آیه 50  آیه( 5یک درس )  سه ساله تا چهار ساله
 آیه 100 آیه( 10دو درس )  دو ساله

 آیه 200 آیه( 20چهار درس )  یک ساله
 آیه( 3تا  2نصف درس )  شش ساله

] مطالعه یک درس در دو تا سه 
 روز[

 آیه  30 

که بیش از هر چیز ثبات و پیوستگی در امر حفظ حائز اهمیت بوده و الزم است فرد  البته باید توجه داشت 
دور از عجله و متناسب با شرایط خود، به سرعتی مطمئن و مستمر در امر حفظ و مرور آیات برسد. به 

که همراه ساختن حفظ با تفکر و تدبر را ممکن سازد.  سرعتی 
کتاب می تر تواند به حفظ بهعالوه بر لزوم تعیین و تنظیم سرعت مطالعه، رعایت راهبردهای زیر در مطالعه 

 سوره بینجامد:
  که قرائت آیات با تأمل و آیات مربوط به هر درس، با قرائت آیات آن آغاز میحفظ شود، به میزانی 

کیفیت حفظ آیات ارتقا می توانند چنین قرائتی را در یابد. راهکارهای زیر میدرنگ همراه باشد، 
 : کنندمخاطبین تقویت 

: این مهم از طریق دقت ماحصل فهم خود از این آیات و ثبتدر معنای واژگان و مفهوم آیات دقت  -
گزاره  آید. های تفسیری بدست میدر مطالعه معنای واژگان و 
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کلیدمطالعه واژگان در سیاق آیات: برای بهره - ی، مندی از ثمرات این امر، در هنگام مطالعه واژگان 
کنید  حصل و در نهایت ما کردهه قرائت با در نظر داشتن مفهوم واژ راآنبه آیه مربوطه توجه و سعی 

 .کنیدفهم خود از آیات را در جای خالی ثبت 
ک - ه مطالعه نکات تفسیری در سیاق آیات: در مواجهه با هریک از نکات تفسیری نیز، آیه یا آیاتی را 

 . کنیدست، در نظر داشته و قرائت آنهاآن نکته درصدد تبیین 
 : توجه به سیر موضوعات آیات، به تداعی و یادآوریآنهاتوجه به تغییر موضوع آیات در حین قرائت  -

گاهی اوقات بیان یک موضوع در یک یا چند آکند. کمک می آنهابهتر  یه، البته باید توجه داشت 
که قبل و بعد از آن بیان شده است. در میان آیات مربوط به موضوع دیگری صورت می  گیرد 

موضوعات ممکن است در یک آیه هم قابل مشاهده  توجه به موضوعات ذکر شده در آیات: تمایز -
کرده باشند. برای  که ممکن است در مورد چند موضوع حقایقی را تبیین  باشد. مانند آیات بلند 

کنیم. و هرجزء را به صورت جداگانه حفظ می کردهحفظ این آیات معموالا اجزای آیه را تقطیع 
کمک تواند به تقطیمتمایز دیدن موضوعات یک آیه می . همچنین وقتی کندع بهتر اجزای آیه 

بینیم، امکان دریافت ارتباط بین موضوعات آن آیه بیشتر شده و موضوعات یک آیه را متمایز می
 .شودمیبدین ترتیب حافظه مفهومی ما تقویت 

  که شیوهبه میزان همراه است. آنهامرور محفوظات با یادآوری آیات و دوام ذکر نسبت به های ی 
کتابت آیات همراه باشد، تنوع . شودتثبیت محفوظات تقویت می یادآوری و مرور متنوع بوده و با 

های مرور چه از جهت ظاهری و چه از جهت محتوایی، سبب تنوع مواجهه مخاطب با آیات شیوه
های زیر با ترتیب بیان دهد. شیوههای مختلف آیات را ارتقا میقرآن شده و امکان دقت در بخش

گیرندده میش  : توانند در مرور آیات مورد استفاده قرار 
 مرحله اول: قرائت آیات از حفظ  -
کتابت  انتهای آیات مرحله دوم: استماع ابتدای آیات به همراه قرائت -  آنهاو 
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کتابت  ابتدای آیات به همراه قرائتسوم: استماع انتهای آیات مرحله  -  آنهاو 
کتابت آیات زوجمرحله چهارم: استماع آیات فرد به  -  همراه قرائت و 
کتابت آیات فرد -  مرحله پنجم: استماع آیات زوج به همراه قرائت و 
کتابت مرحله ششم:  -  آنهاقرائت همه آیات و 
 که موفق به حفظ و مرور آن شدهپیشنهاد می اید، پس از مرحله ششم در دفتری تحت شود آیاتی را 

کار درکنیدکتابت « مصحف شخصی»عنوان  واقع مرحله هفتم از مرور نزدیک آیات است.  . این 
شود. از این مرحله به بدین ترتیب با پیشرفت حفظ، بر حجم مصحف شخصی حافظ نیز افزوده می

. در این صورت الزم است کندتواند در مرور محفوظات به مصحف شخصی خود رجوع بعد او می
کتابت آیات در مصحف شخصی و زمانی ر  ا به مرور آیات از آن اختصاص دهد. زمانی از روز را به 

کتابت آیات و بر اساس مصحف شخصی شکل می گیرد. لذا بعد از بنابراین حافظه تصویری در اثر 
که حافظ به مصحف شخصی رجوع  ، حافظه تصویری او تقویت کنداتمام حفظ آیات به میزانی 

 شود.می
که  کریم سورهحفظ تدبری کتب  مجموعهدر پایان الزم به ذکر است  خودآموز بوده و مخاطبین های قرآن 

کتبتوانند با استفاده از بزرگسال می   ها بپردازند.به حفظ تدبری سوره سیر این 
و در نتیجه حرکت جمعی برای  الشریفعّجل اهلل تعالی فرجهتحت عنایات حضرت حجت امید است 
 یان ذکر و بصیرت ارتقا یابد.مندی جامعه از جر، بهرهآنهاهای قرآن و تدبر در حفظ سوره
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