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کلیدی قرآن مجید»مجموعه  یات بر در آهای قرآن، تدای برای انس بیشتر با سورهزمینه «حفظ تدبری آیات 
کتاب  ضمن اشاره به  «یک مقصدیک سوال، یک سوره، »کلیدی آنها و حفظ این آیات است. در این بین 

که بیانگر موضوعات اصلی سوره ها از این منظر های قرآن هستند؛ به بیانی از غرض هدایتی سورهآیاتی 
که به رصدد است تا زمینپرداخته و د کتاب  کردد. دفتر اول این  ه مطالبه و مراقبه این مقاصد تقویت 

اختصاص دارد، نقطه آغاز مناسبی برای همه مشتاقان حفظ قرآن مجید  «احقاف»تا  «حمد»ای هسوره
 است.

که کتاب را در اختیار انسان قرار داد و در آن مقصد انسان را به او نشان  ستایش مخصوص خداوندی است 
کند و به سوی آن اش نیازمند ببیند، آن را دهد تا وی خود را برای رسیدن به مقصد حقیقیمی قصد 

 رهسپار شود...
که در قرآن، چگونگی رسیدن به این مقصد و غلبه بر موانع آن را به انسان  حمد شایسته خدایی است 

ای خود ای را در سرای باقی برنشان داد تا بتواند به سالمت از رهگذر دنیا عبور نماید و زندگی سعادتمندانه
 رقم بزند...

کتابش... سورسپاس خدای را به خاطر نزول تک تک سوره که هریک از جهتی مقصد حقیقی ههای  هایی 
کنند، نیازی حقیقی را در انسان شکوفا نموده و هریک به انسان و مسیر دستیابی به آن را مشخص می

 گردند...اش میوجهی واسطه اتصال انسان با جایگاه حقیقی
*** 

شود؛ چون با حفظ های قرآن ممکن میبه برکت حفظ قرآن امکان علم تفصیلی  و عمل به آیات و سوره
آید. بدین ترتیب گیرد و از علم به عرصه عمل انسان درمیقرآن، حقایق در معرض توجه انسان قرار می
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که خداوند به اّمت پیامبر خاتم صّلی اهلل علیه و آله داده و  آحاد  حفظ قرآن یکی از بزرگترین نعماتی است 
 اند. را یافته های قرآن و حفظ آنمکان یادگیری آیات و سورهااّمت 

کنیم همه آحاد جامعه اسالمی امکان حفظ قرآن را یافته  که تالش  قدردانی از این نعمت مستلزم آن است 
های مرتبط و قابلیت جامعه در این حوزه توسعه یابد. برای تحقق این مهم الزم است از ظرفیت سایر حوزه

 است.  « ر در قرآنتدب»ها، ترین حوزهدر امر حفظ بهره ببریم. یکی از مهم
کالم وحي را متناسب با ظرفیت و نیاز خود متوجه که انسان عاقبت و غایت   تدبر در قرآن به معناي اینست 

که انسان بداند خداوند از او چه خواسته است. لذا در  گیرد. مهم است  شده و در راستاي آن عاقبت قرار 
که خداوند براي بنده  گرفته متوجه شود. حال ممکن است این این بررسي الزم است عاقبتي را  در نظر 

کل سوره یا آیه کلمهعاقبت، مضمون و غرض  باشد. تحقق این عاقبت مستلزم قصد  اي خاص و یا یک 
 شود. ریزي براي عمل و اصالح است و این موارد در ساحت تدبر تعریف میآن از سوی انسان و برنامه

در سه سطح را های تدبر در مقوله حفظ قرآن ها و قابلیتظرفیت از مندیتوان بهرهدر نگاهی ابتدایی می
 بررسی نمود:

 ن، فرد درهای قرآدر اثر نگاه تدبری به سورهها در حفظ: مندی از نگاه تدبری به آیات و سورهبهره -1
که خداوند از نزول هر سوره برای مخاطبین ارا گیرد  ده راستای فهم و تحقق عاقبت یا غایتی قرار می 

که الزم است با توجه به نیاز ت او قرار های مخاطب، مقصد حرککرده است. عاقبت یا غایتی 
 اش منجر شود. گرفته تا در نهایت به هدایت وی و رسیدن به مقصد حقیقی

بدین ترتیب باید فرد برای حفظ قرآن، فهمی از حقایق سوره و غرض آنها داشته باشد تا در میدان عمل و 
حقایق و های زندگی، متناسب با نیازها و شرایط افراد و جامعه، خود را مسئول حفظ و صیانت از موقعیت

ها بوده و در نهایت ها بداند. این احساس مسئولیت و عمل، در راستای غرض هدایتی سورهمقاصد سوره
 های اجتماعی خود ایفای نقش نماید.شود حافظ بتواند در مسئولیتباعث می
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ن رآبر در قهای تد: در این سطح، از روشهای تدبر در قرآن در فرایند حفظ و تثبیتمندی از روشبهره -2
که به دنبال حفظ و تثبیت آیات و سورهدر فرایند حفظ و تثبیت استفاده می کسی  -شود. در واقع 

کثرت توجه به آنها، آیات و سورههاست، می های اش ثبت شود. روشها در حافظهخواهد در اثر 
 نند. کها و تداوم توجه به آنها تقویت میتدبر هم توان مخاطب را برای توقف در آیات و سوره

 هایی در امر حفظ قرآن دست یافت و باهای تدبر، به شیوهتوان با استفاده از برخی روشبدین ترتیب می
-هایی برای تثبیت آیات و سور تدوین نمود. این امر موجب تنوع روشاستفاده از برخی دیگر از آنها، روش

گستردههای حفظ و تثبیت شده و زمینه د به حوزه حفظ، تقویت حفاظ فعلی و تری از افراساز وروِد طیف 
که با تنوع روشارتقای قابلیت حفظ در جامعه می های حفظ، امکان تیسیر آن شود. دلیل این امر آن است 

 شود.برای انواع مختلف مخاطبین محقق می
و  نگری در یک امر بودهتدبر به معنای عاقبت مندی از مفهوم تدبر در فهم بهتر مبانی حفظ قرآن:بهره -3

پردازیم، الزم است به چرایی و ضرورت حفظ قرآن پاسخ نگرانه به موضوع حفظ میوقتی عاقبت
که امکان مراجعه به قرآن در موقعیت های زندگی را دهیم. از این منظر حفظ قرآن مسیری است 

-سازد. در واقع یکی از نیازهای فطری هر انسانی عبارتست از رجوع به قرآن در موقعیتممکن می

1برای تبعیت  و پیروی از آن. های زندگی در این راستا حفظ قرآن، از طریق استمرار توجه و ذکر  
کمک مینسبت به آیات و سوره گرفته شده، فرد را در راستای پاسخگویی به این نیاز  کند. های فرا

که برگرفته از متن قرآن است، سبب ارتقای  همچنین اتخاذ این رویکرد حقیقی در حفظ قرآن 
 قابلیت حفظ در جامعه می شود.

 
که از یک سو قرآن، نیازمند طراحی مجموعههای تدبر  در مقوله حفظ کارگیری ظرفیتبه هایی است 

مند شده و های تدبر در فرایند حفظ بهرهرویکردی تدبری به مبانی حفظ داشته باشد، از سوی دیگر از روش
                                                             

 49. سوره مبارکه قصص، آیه  1
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کند. یکی از این مجموعهات و سورهدر نهایت مخاطب را با غرض و مقصد هدایتی آی که تا به ها آشنا  ها 
2حال طراحی شده کلیدی قرآن مجید»، مجموعه   است.   « حفظ آیات 

کتاب کلیدی»های بنابراین مجموعه  کارگیری سطوح « حفظ تدبری آیات  تالشی است در جهت به 
که:مختلف قابلیت  های تدبر در حوزه حفظ؛ بدین ترتیب 

کلیدی توجه شده و توجه به غرض در این مجموعه  - ها، سبب توجه به به غرض هدایتی آیات 
که شود؛ چون هر یک از غرضنیازی حقیقی و فطری در انسان می های هدایتی، مقصدی است 

انسان نیاز دارد به آن برسد.  بنابراین قرائت و حفظ آیات در جهت دریافت و تحقق غرض 
 سخگویی به نیازی فطری در انسان است. هدایتی، مسیری در راستای توجه و پا

کلیدی در راستای غرض هدایتی سوره - که آن آیه را در بر ای بررسی میغرض هدایتی آیات  شود 
کلیدی در متن سوره شود. برای رسیدن به ها و ذیل آنها توجه میدارد. به تعبیر دیگر، به آیات 

3های تدبر در قرآنشود. در بین روشهای تدبر استفاده میغرض هدایتی سورها نیز از روش  ،
4«ایهای تدبر سورهروش» گرفتهمبنای توقف در سوره  ای، از طریق ، چراکه در تدبر سورهها قرار 

کلیدی و قرائت سوره از منظر آن آیه، به غرض هدایتی سوره نزدیک می شویم و در این تشخیص آیه 
کید می کلیدی هر سوره تا  شود.مجموعه هم بر حفظ آیات 

یابیم. ها میبعد از روشن شدن غرض هدایتی آیه و سوره، خود را نیازمند به تحقق هریک از غرض -
توان بار دیگر سوره را به برای یافتن پاسخ به این نیاز یا چگونگی تحقق مقصد و غرض هدایتی، می

کرد. بدین ترتیب آنچه به عنوان خروجی ح -فظ اهمیت میخواند، تا پاسخ را فهمید و به آن عمل 

که حرکت انسان را در مسیر هدایت  یابد، محافظت بر این راهکارها و مراقبت از اعمالی است 

                                                             
 السالم منشتر شده است.است که  توسط نشر قرآن و اهل بیت نبوّت علیهم« های قرآن کریمحفظ تدبری سوره»ها، مجموعه . یکی دیگر از این مجموعه 2
 شده است.  منتشرهمین انتشارات توسط « قرآن و امام»ای تحت عنوان های تدبر در قرآن در منظومه. مجموعه روش 3
 منتشر شده است. همین انتشارات های تدبر در قرآن بوده و توسط ای، جلد چهارم مجموعه روشهای تدبر سوره. روش 4
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که علم به مقصد و غرض هدایتی را به عمل جهت می دهد. در واقع حفظ قرآن حلقه ای است 
 کند. انسان در راستای تحقق آن غرض متصل می

 
بندی های قرآن را دستههای موضوعات مختلفی سورهوان از زاویهتای میهای تدبر سورهبا استفاده از روش

یه جریان یه موضوع اصلی خود آن سوره، از زاو -شناسی و مردم شناسی، از زاویه انساننمود. مثاًل از زاو

شناسی و وضعیت مطلوب و نامطلوبش، از زاویه انسان و باورها و عملکردهایش، از زاویه مراتب حقایق 
5 .سوره و ...  کلیدی میها و انواع دستهدر هریک از این زاویه   تواند محور بندی، آیه یا آیاتی به عنوان آیه 

گیرد.   قرائت سوره قرار 
کتاب  کلیدی از منظر موضوع اصلی سوره توجه شده «  یک سوره، یک سؤال، یک مقصد»در  به آیات 

گرفته شده کاست؛ در واقع در این مجموعه آیاتی در نظر  ن ه بیانگر موضوع اصلی سوره هستند و به همیاند 
 کنند. دلیل سایر آیات سوره با آنها مرتبط بوده و موضوعات ذکر شده در آن آیه را تبیین می

کلیدی  گردآوری شده است. این دفتر دربردارنده حفظ آیات  سوره ابتدایی  46کتاب حاضر در دو دفتر 
کریم یعنی از سوره مبارکه حمد تا سور کلیدیقرآن   ه مبارکه احقاف بوده و دفتر دوم مربوط به حفظ آیات 

 باشد. سوره انتهایی قرآن یعنی از سوره مبارکه محّمدصلوات اهلل علیه تا سوره مبارکه ناس می 68

کتاب   در سه بخش تدوین شده است:« یک سوره، یک سؤال، یک مقصد»دفتر اول 

کلیدی سوره از زاویه موضوع  - در "فاتحه" این دفتر، چیستی، چرایی و چگونگی روش حفظ آیات 
گیرد.   اصلی سوره مورد بحث قرار می 

                                                             
 ای از همین انتشارات مراجعه کنید.های تدبر سورهها، به کتاب روشبرای آشنایی بیشتر با انواع طبقه بندی موضوعی سوره.   5
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کتاب تحت عنوان  - های قرآن اختصاص دارد. در آمده و به یکی از سوره« مقصد»هر درس این 
کلی هر سور  46هریک از  ه و ثواب قرائت آن بیان شده "مقصد" مربوط به این دفتر، ابتدا  فضای 

کلیدی آمده است. در ادامه  است؛ سپس بحثی درباره غرض هدایتی سوره از منظر آیه یا آیات 
غرض هدایتی سوره به صورت سؤال بیان شده تا با فعال شدن احساس نیاز به تحقق آن غرض، 

، ود. در انتهای هر مقصدهای رفع نیاز قرائت شیکبار دیگر سوره برای یافتن پاسخ سؤال و راهکاری
کلیدی چند سوره قبل آمده است تا این آیات را همچنان در معرض توجه  جدولی برای مرور آیات 

کمک نماید.   مخاطب قرار داده و به حفظ هرچه بهتر آنها 
سوره این دفتر مرور  46در "خاتمه"  این دفتر نیز سعی شده است تا مقاصد و سؤاالت مربوط به  -

ها تعیین شود تا با پایبندی به وی مخاطب اقدامی عملی برای نزدیکی به مقصد سورهشوند و از س
گیرد.    آن، در راستای تحقق آن مقصد قرار 

کتاب، نقطه آغازی در مسیر بهره  وهای تدبر در قرآن در حوزه حفظ بوده مندی از قابلیتگفتنی است این 
دید نظرات و پیشنهادات اساتید، متخصصین و فعالین باشد. بدون ترنیازمند تکمیل، اصالح و ارتقا می

 انی در این زمینه نماید. کمک شایتواند این حوزه می
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