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چكيده
آنف انديشى در كل قراى ژرا برآنى،آن رحى قره�اى است كه و ويژِر؛اصطالحّتدب

د.در تفاسير،كالم و اخالقآن شناسى نداردى جز در قرده است و كاربربه�كار بر
تشم شناسى آن و تفاور و مشتقات آن بسيار سخن گفته�اند،اما در مفهوّه تدباژاز و

آن و عدمى از فهم قـره گيرق< مانده�اند،در حالى�كه كنـارادف،متوبا تفاسير متـر
هش برحى الهى است.اين پژوجب بى�ايمانى و دور شدن از منبع ور در آن موّتدب

ددازآنى بپرادف آن،به تفسير آيات قـرر و تعابير مترّه تدباژسى وآن است ضمن برر
ه مى�كنند.آن اشارر در قرّم تدبكه به مفهو

تدبر،تدبير،تفكر،تذكر.ه�ها:اژكليد و

مقدمه
د.بعضى با بيـاند دارجوآن كريـم وانع زيادى در مسير فهـم قـرف دينى موه معـاردر حوز

س اين�كه مبادا اشتـبـاهند از ترحذر مـى�دارآن برا از فهم قـرمنان راحت مـؤتلويحى و يا بـه صـر
ى آشكـارف دينى تاثـيـره در حيطه مـعـاردم و به�ويـژى دهد.اين امر در اذهـان مـرشى رولغـزو

ف دينى چندانك معاراى درآن كريم برع به قرجونه كه در طيفى از اهل ايمان رداشته،بدان گو
ى پديده�اى است زيان بخش و چـهه�گيرهيز است.اين كنـارد پرل نيست و بلكه گاه مـورمعمو
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آن مجيد.م قرشد علوى ار.دانشجو*
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آن وف قرك مستقيم معارميت امت از درجب محرون موبسا خطر آفرين.زيان بخش است چو
آناجعه به قرا اگر مردد و خطر آفرين است،زيراسطه با منبع نور الهى مى�گرتباط بى�وى ارارقربر

ىا به سوآنى،بينش اجتماعـى رقرى عادى در نيايد،تهاجم انديشه�هاى غيـرت امركريم بصور
ذ ابهاماجعه به آن مانع از نفوآن و مرر در قرّهنگ تدبق مى�دهد در حاليكه فرفضايى ظلمانى سو

(ص)م د همان طور كه پيامـبـر اكـراهد بـومنين خـوب موديد در انديشه�هاى ايمـانـى و قـلـوو تر

١آن.فت بر شما باد تمسك به قرا در بر گرن شب تاريك شما رمانى�كه فتنه�ها همچودند:زموفر

ر:ّى تدبم لغومفهو
پايان و٢ل»به معنى پشت و پشت سر اشياء،ُبُر از ماده�«دبر»�بر خالف�«قّتدبه:ّال :ماد

دنر؛يعنى:نگريستن به عاقبت و آخر آن كار و تأمل و فكر نموّ آمده است.تدب٤اويه و ز٣آخر
٦النظر فى ادبار االمور و تأملها.و هو ٥در آن.

 و نيز به �معناى٨ و فكر و نظر و تفكر در عاقبت امور است٧ تدبير امر،افتادن به دنبال آن 
١١ آمده است.التدبير:التفكر فى دبر االمور.١٠ضع مقدماتو و٩دن ه كره جويى،تنظيم،ادارچار

مل مفهور حصوّعه و دريافت�«تفعيل»�مى باشد.پس تدباى مطاودر باب تفعل برب:هيأت:
ر در يافت آن چينش است.ّتدبير است.تدبير؛يعنى:پشت سر هم چيدن حكيمانه و تدب

آن:ر در قرّم اصطالحى تدبمفهو
.تفكر و١د:ه مى�شوخى از آنها اشـارائه شده كه به بـرعى از آن ارن تعاري< متنـو تا كنو
١٤.تفسير صحيح ظاهـر و بـاطـن.٣ ١٣آن.استين قـرت رتيل و تـالو.تر٢ ١٢آن.تامل در قـر

ه�ها طبق.مهندسى كالن سـور٥ ١٥ع سـور .ضو.كش< هماهنگى بين آيات و كشـ< مـو٤
١٧آن كريم.ش�مند و هماهنگ ظاهر قر.فهم رو٦ ١٦ه�ها ـ .ر بين سورّتيب مصح< ـ تدبتر

جه به همه آنهـاان با تواين تعاري< هيچ كدام به تنهايى كامل و جامع نيسـتـنـد و مـى�تـو
اه كش< همآهنگىآن به همرآن،تفسير صحيح ظاهر و باطن قرر در قرّنه گفت كه:تدباين�گو

١٨عات سور مى�باشد.ضوبين آيات و مو

آن:ر در قرّم تدبمفهو
آن برر در قرّد آن به تدبمور٤آن استعمال شده ك ت در قرصور١١ بار و به ٤٤ماده��«دبر»�

د تدبيـر وعى آن نشانگـر و جـوآن و دقت در معناى مـطـاور در قـرّصيه به تـدب تو١٩دد.مى�گـر
ن كلماته آن است چوند در گرو تدبير ويژگى كالم خداوآن است.ويژچينش حكيمانه در قر
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ده و هست.ى بوب�ها جارده و بر زبان همه عره آن نبوآن ويژقر
آن بسيار نگاشته�اند اما ازر در قـرّم تدبآنى در معنا و مفهوم قران و نويسندگان علـومفسر

ادف،تعقل،تفكر،تذكره�هاى�متراژاتر نگذاشته�اند و بيشتر وى چندان پا فرادى تعري< لغوو
ده�اند.ا بكار برو تفقه ر
ده�اند،مثل:«بـيـانآن معنا كـرا تفكر و انديشيدن در مـعـانـى قـرـر رّخى از تفاسيـر تـدببر

٢٤و«كنز الدقائق» ٢٣و«منهج الصادقيـن»٢٢آن»و«تبيين القر٢١امع الجامع» و «جو٢٠السعادة»

 و….٢٥و«كشاف»
٢٧ض الجنان» سى و«رو شيخ طو٢٦ق قائل شدند و مثل��«التبيان»�خى نيز بين آن دو فرو بر

و….٢٨نه»ى و«تفسير نموازح رالفتوابو
ى اسـت و درى بعد از چيز ديگـرفتن چيزر يعنى:گـرّمايند:تـدبان مى�فرعالمه در الميـز

و به٢٩آن به معناى تأمل در آيه پس از آيه ديگر و يا تأمل بـعـد از تـأمـل اسـت.د آيات قـرمور
ه نمى�كنند.ت آن دو اشارتفاو

اقب آن است ور تأمل در ادبار امور و عوّسى آمده است:اصل تدبح المعانى»�آلودر�«رو
احق وابق و اسباب آن يا لواء آن و يا سود كه در آن به حقيقت شئ و اجزد داركراى تأملى كاربر

٣٠د.اعقاب آن نظر انداخته مى�شو

ده است:التدبر اعمـالا چنين معنا كـرر رّن،تدبمنـوه مو سور٦٨ابن عاشور در ذيل آيـه 
النظر العقلى فى دالالت الدالئل على ما نصبت له و اصله انه من الـنـظـر فـى دبـر االمـر.و

اضا از داللت اعجاز و صحت اغرآن ردن قردند،حق بور مى�كرّآن تدبان در قراين�كه اگر كافر
٣١دند.ك مى�كرآن در

ى مى�داند،بـهاقب چيزسى نتايج و عـوا از ماده دبر به معنى بـررر رّنه تدبلى تفسير نمـوو
٣٢د.ى گفته مى�شوسى علل و اسباب چيزعكس تفكر كه بيشتر به برر

ر و انديشيدن در معناىّده است:تدبر آورّن تدباموطى هم در�«االتقان»�پيرجالل الدين سيو
اخسيله آن سينه�ها فرب اهم است و به ود اعظم و مطلوا كه همان مقصوآن سنت است،زيرقر

»ا آياته…روّّبك ليدلناه اليك مباركتاب انزمايد:«ند مى�فرد.خداوانى مى�شوگشته و دل�ها نور
معناى آنچه تلفظ مى�كندا با انديشيدن درنه است كه دلش رر بدين گوّنگى تدب،چگو)٣٨/٢٩(ص،

ا به خاطراهى تامل كند و باور آنـهـا رامر و نوا بشناسـد و در اود و معناى هر آيـه رل دارمشغو
حمتىاهى و استغفار نمايد و اگر به آيـه رخوده عذرد كه اگر در گذشته در آن تقصير كـربسپار
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سنـاكد ترن به آيه عذاب بگذراست كند و چوخوگاه الهـى درا از درسند شده و آن رسيد،خرر
دگار باشد،او هم تنزيه و تعظيمگاه آيه�اى متضمن تنزيه پرورد و هرند پناه برگشته و به خداو

٣٣ع و طلب نمايد.سد تضرقتى به آيه دعايى بركند و و

گاهانه تدبير محقق شده در اشياء يا كالم است و به بيانش و كش< آر به معنى پذيرّپس تدب
اضعات و اغرضوآن كش< تدبير الهى و چينش هماهنگ و اعجاز بين الفاظ و مور در قرّديگر تدب

ه�ها ـ.دن آيات و سورقيفى بوا خدايى بدانيم.ـ تور تا جايى است كه تدبير رّآن است و مرز تدب

ادفه�هاى متراژر و وّتدب
گانه تفكر،تعقل،تذكر و تفقـه اسـتادف چهاره�هاى متراژسيع تر از وربسيـار وّه تدباژو

د.تدبرار دارى از آنها قـراتب باالترجات و مـرضمن آنكه با اين عناصر آميختـه اسـت،در در
اىگار برهيزد انسان�هاى پرجوحى در قلب�ها و جريان آن در شريان�هاى وگاهانه كالم وذ آنفو

٣٤ل و خدايى شدن است.ايجاد تحو

ا طبق چيدمانر رّآن�»�سير انديشه از تفكر تا تدبر در قرّى تدبكاوى در مقاله�«بازهبرحسن ر
ده بندى مى�كند:نه رآن اين�گوآيات الهى قر

ه نحل شناخت سـور١٤ تا ١٠ا طبق آيات ر و تذكر.زيـرّتفكر،تعقل،تفقه،تـدب
احل پيچيده بعدى ادامه مى�يـابـد.ند متعال از بديهيات عقلى آغاز و تـا مـرخداو

ده،سه عنصر تفقه،ه عقل بود به حوزخالف تفكر و تعقل كه جايگاه آنها محدوبر
هده و در حوزه عقل عبور كرند.يعنى:از حوزدارخورر و تذكر از جايگاه قلبى برّتدب

اه�اند.ى�همره با ايمان معنوارده و هموند،جايگاه اصلى آن قلب بوام مى�گيرقلب آر
ان اعتقادند و به عنـوعى،آنگاه كه با صبغه ايمان مى�آميـزضوتفكر و تعقل در مـو

قتى كه اين اعتقـادند و ود مى�گيرخوا بـرت تفقه رى در قلب مى�نشينند،عبـارمعنو
ح انسانى نشان مى�دهدارد در عمل با اعضاء و جوجوا با تمام ود رى خوقلبى و معنو

د و امااتب شناخت به شمار مى�رود كه باالترين مـر�«تدبر»�گفته مى�شوًاصطالحا
تاريخ�ـاحل شناخت ـ حس،عقل،قلب،طبيعـت وى كه همه عناصر و مرعنصر

اند،ا مى�خوانديشى در فكر و عمل و پويايى دائمى فرده و به بازا آسيب شناسى نمور
٣٥«تذكر»��مى گويند.

ات،اترسات،متواكى است كه از طريق تصور و تصديق امور بديهى ـ محسوتفكر:ادر
ـ حاصل شوجدانيات و اوتجربيات،فطريات،و مد معلواى خوا برى رالت نظرد و مجهوليات 
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د و هر انسانى كـهاهين پيچيده�اى نيـاز نـدارم،داليل و بـرحله انسان به علـود.در اين مـرساز
اخى از حقايق طبيعى رده و براند از آن استفاده نمواس باشد،مى تواى سالمت ذهن و حودار
ك نمايد.در

ات و تصديقات،ش تصوردن و آميزى است كه با آن انديشيدن،استدالل كرتعقل:عقل چيز
٣٦د.ب و بد،خير و شر و حق و باطل از هم تشخيص داده مى�شوى مى�دهد و خورو

ىمات بديهى پيشين و آميختن با قضاياى نظراجعه به معلوآنى يعنى مرتعقل در ديدگاه قر
الت عميق و پيچيده�تر،كه از آن در فلسفه بهاى كش< مجهواقعيات جهان باال و پائين،برو و

٣٧عقل بالفعل،تعبير مى�كنند.

ه حوز٣٨ك عميق علمى و تخصص يافتن در آن اسـت.تفقه:از ريشه فقه به معنـاى در
ات و تعقالتى است كه با خمير مايهه قلب مى�باشد و تفكراتر از عقل و در حوزعمل تفقه فر

د.ى تبديل مى�شوايمان آميخته و به اعتقاد معنو
ك حقيقت و يقين به آنها.اى درعى براين تفقه يعنى تعقل در مفاهيم شربنابر

ن تفكر و مطالـبى همچـوايند قلبى است و اختصاصى به مطالـب ديـدارتدبر:يك فـر
ار شناختسات و ابزى است و تمام محسود بلكه جامع�نگرى مانند تعقل و تفقه ندارشنيدار

اىآن زيستى برآن انديشى و قرر يعنى پويايى در قرّاين تـدبد.بنابرا شامل مى�شوقبل از عمل ر
٣٩ا و عمل صالح.د به پله�هاى بااليى ايمان و ايجاد تقوصعو

ا از نتايـجفانى آن رآن شناسى و از امور قلبى مى�باشد و دانشمندان عـراحل قرتذكر:از مر
انه دلاهر ايمان در خزى حفاظتى است كه از جـوحقيقت ذكر به مثابه نيـروتفكر مى�دانند.در

٤٠دة الشيطان».مايند:«ذكر الله مطرمى�فر(ع)الى متقيانى مى�كند.همان�طور كه موپاسدار

ف وى پيامى از عظمت شناسى،احسـاس خـوى حق حاوتذكر در سير از خلق بـه سـو
دگار جهانيان است كه همگى نشانه آمادگى وع و سجده در مقابل پرورخشيت و بروز خضو

هاى حفاظتى در جان و دل انسان است.ى نيروبيدار
احلان دريافت كه همـه مـره ذكر در آنها آمده است مـى�تـواژآنى كه وعه آيات قـر از مجمـو

سيده و اود انسانى رجومانى به سالمت،امنيت،ثبات و اطمينان در ور زّتفكر،تعقل،تفقه و تدب
٤١ده باشد.نده و بيدار بودل انسان زه دراره تذكر هموشد و تعالى هدايت مى�كند كه قوى را به�سور

ف آن در نظر بهلى تفكر تصراقب است وف قلب با نظر در عوتدبر تصرر و تفكر:ّق تدبفر
طفتن هماهنگى آيات مى�باشد.تفكر مربـوى عميق با در نظر گرر،تفكرّ تدب٤٢دالئل است.
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اقب و نتايج آنسى عوط به بررر مربوّلى تدبد است وجوصيات يك موسى علل و خصوبه برر
ىى و شنيدارسات ديدارش محسودازى و تعقل پرسات ديدارش محسوداز تفكر پر٤٣است.

٤٤ه ايمان است.آنى با آميزش همه مفاهيم قردازر پرّو تدب

ن اساسى در نظر بگيريم تفسير مانند تبديـلا مانند قانوآن راگر ما قرر و تفسير:ّت تدبتفاو
ن اساسى است.پسر فهميدن قانوّايى است.اما تدبئيات و آيين نامه�هاى اجرن اساسى به جزقانو
آن آشنايى با عربى يا آشنايى بااى فهم قرآن است.برآن است و تفسير استنباط از قرر فهم قرّتدب
آن واى استنباط حكم از قـرلى برآن كفايت مى�كند وجمه،آشنايى با تاريخ اسالم و باور به قرتر
ظيفه�اىمند به اجتهاد.تدبر وم است و نيازآن تفسير الزه از قرليد علم و دستيابى به پيامدهاى تازتو

دى ماننداراند مور مى�توّمند اجتهاد است.قيد «هماهنگى»� در تـدبهمگانى است و تفسير نيـاز
ض با هم مقايسهر دو مطلب هم عرّا در تدبج كند؛زيرر خارّا از حيطه تدبتفكر،تفسير و تأويل ر

لى دو مطلبابطه طود و سعى در فهم هماهنگ آنهاست.اما در تفكر،تفسير و تأويل رمى�شو
د آدمىجور با تاثير بر قـلـب و وّ تدب٤٥ض يكديگـر.د نه هماهنگى آنهـا در عـرسنجيده مى�شـو

د.كار دارلى تفسير با استدالالت عقلى آميخته است و با مغز سرواه است وهمر

آنآن از منظر قرر در قرّت تدبضرور
؛)٤/٨٢(النساء،»اا فيه اختالفا كثيرجدوآن و لو كان من عندغير الله لون القرروّّبأفال يتدال<.«

د در آن بسيار اختالف مى�يافتند.ر نمى�كنند و اگر از جانب غير خدا بوّآن تدبآيا در قر
اى رر آن است كه چيزّت استفهام است و معناى تدباين آيه تحريك و تشويقى به صـور
ود؛يكى تأمل در يك آيه بعد از آيه ديگر،و يا تـأمـل بعد از چيز ديگر بگيريم و دو معـنـا دار

و د.م هم نفى نمى�شولى احتمال دولى است ودقت بعد از دقت ديگر در آيه.منظور عمده او
ت در بياناتآن و نيافتن اختالف و تفاودر آيات قرّراد آيه اين است كه مخالفين با دقت و تدبمر

ند چه مكى باشند و چه مدنى،چهند.اگر آيات كنار هم گذاشته شوآن پى مى�برآن به حقانيت قر
ا تصديق مى�كنند و هر يك شاهد برمحكم و چه متشابه،چه قديم و چه جديد همه همديگر ر

ا نفى كند و نه اختالفد،نه اينكه آيه�اى آيه ديگر رد دارجوى است.نه اختالف تناقض وآن ديگر
ت به اينكه دو آيه از نظر تشابه بيان و يا متانتگار نباشد و نه اختالف تفاوتدافع كه با هم ساز

ى داشته باشد.معنا و منظور مختل< باشند و يكى بيانى محكم�تر از ديگر
د اختالفآن از ناحيه غير خدا بود اگر قرآن نسبت مستقيم داردن قرر با من�«عندالله»�بوّتدب

م به طبيعت اين عالم است و طبيعـت ايـنن غير خدا محكـوى در آن ديده مى�شد،چـوبسيار
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ىت است.هر انسان متدبرمه�اش تفاونى و تكامل است و تكامل الزگوكت و دگرعالم بر حر
د حكم مى�كند كه صاحب اين كالم از كسانـىى خونده و فطرآن نظر كند با شعـور زكه در قر

اسر عالم دست�اندر كار هستند در او اثـرل و تكاملى كه در سرنيست كه گذشت ايام و تحـو
٤٦احد و قهار است.د،بلكه او خداى وبگذار

ه نساء: سور٨٢نكات آيه 
»نروّبّيتدن�ضمير «د.چوسى دارك آن دسترآن كريم كتابى است كه فهم عادى به در.قر١

٤٧دد.نمى�گره خاصى بر�به شخص يا گرو

د و نه ابطال و نه تكميل و نه تهذيب و اگر نه بايدآن كتابى است كه نه نسخ مى�پذير.قر٢
٤٨نى و اختالف مى�يافت.گول و دگرتحو

٤٩ر مى�كند.ّا تشويق به تفكر و تدبدم را اين آيه مرل عقايد باطل است،زير.تقليد در اصو٣

ان فهميد اشتبـاه�نمى تو(ص)ا جز به تفسير پيامـبـر�آن رل حشويه كه گمان مى�كننـد قـر.قو٤
٥٠ك مى�كند.ا درر به اين معناست كه انسان مستقال معناى آن رّت به تفكر و تدبا دعواست؛زير

٥١د.د،از اختالف خالى نبوآن از جانب خدا نبو.اگر قر٥

ا از خطـا ود رن سخنور حكيم سخن خـوند نيست.چـوفعل خداو.سخن متناقـض از٦
ـ اختالف تفاوز ـ دور نگه ميدارشتى  هيچ اختالف ) ٤١/٤٢ ( فصلت، طبق آيه نفى باطل٥٢د.ت 

د.د ندارجوآن وو تناقضى در قر
ّهآن و در نتيجه اثبات كالم اللاه علم به هماهنگى و عدم اختالف در قرآن رر در قرّ.تدب٧

آن است.دن قربو
مى يابى كه از غير خدا نيست.نت دردت و دروجو»:با واجدولو.«٨
ئى در ممكن است اختالفات جـز٥٣ى،ازضيحى است نه احتـر»:كثير قيد تـوًاكثير.«٩

د ـد دارجوئى وسد.اما اختالفات عميق و اساسى نيست ـ اختالفات جـزل به نظر بـرهله اوو
ده است.خداى تعالى دفع مقدر كر

٥٤آن است.نده�اى بر اعجاز قرنه آمده است كه اين آيه سند زدر تفسير نمو

ك؛كتابى مبار)٣٨/٢٩(ص،»لو االلبابر اوّا آياته و ليتذكروّبّك ليدلناه اليك مباركتاب انزب:«
ند.د متذكر حقايق آن شور كنند و صاحبان خرّديم،تا در آياتش تدبل كراست كه بر تو ناز
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ه ص: سور٢٩نكات آيه 
٥٥اى تعظيم است.ه آمدن كتاب برآن است و نكر.منظور از كتاب،قر١

ـ با برى است كه خير مستمر و مداوك به معناى چيز.مبار٢ ـ و در مورم داشته باشد  دكت 
د و مطلق آمدن آن،به� خاطر آنه دارآن اشارام استفاده جامعه انسانى از تعليمات قرآن به دوقر

٥٦د.ا شامل مى�شوت رنه خير و سعادت دنيا و آخرگواست كه هر

ه خاصىا»�به گروظيفه�اى همگانى است.سياق آيه نشان ميد هد�«ليدبروآن،و.تدبر در قر٣
٥٧ط است.دد و به همه انسانها مربوبر نمى�گر

 الم غايت و تعلـق٥٨ك جستن بـه آن.ال كتاب خداست نـه تـبـرآن هدف انز.تدبر قـر٤
».لناهانز» به فعل�«اروّبّليد«

٥٩».اروّليتذك»�بر��«اروّبّليددمندان است.مقدم داشتن�«مينه ساز تذكر خر.تدبر ز٥

ت درآن است كه ايجاد بصيرل قرى هدف نزوده است:تدبرسى آور سيد محمد تقى مدر
دمندانجب تذكر خرندگى انسان انعكاس پيدا كند موت در زانسان كند و آن�گاه كه اين بصير

٦٠اهد شد.خو

آن؛آيا در قر)٢٣/٦٨ن،منو(المـؤ»لينل ام جاءهم مالم يات آبائـهـم االوا القوروّّبأفلم يـدج:«
اى نياكانشان نيامده است.اى آنان آمده كه برر نمى�كنند يا اينكه مطالبى برّتدب

ن:منو مو٦٨نكات آيه 
٦١د.دازسالت مى�پران رهاى منكرد عذرى است و آيه به ر»�انكارأفلم.استفهام در�«١

فتارص< كفار آمده كه هنگام�گرعه�اى است كه در و ـ مجمو٦٦.فضاى آيات ـ از آيه ٢
ن در هنگام شنيدن آيات الهى به آنند،چوى نمى�شوند يارشدن به عذاب الهى از جانب خداو

٦٢دان شدند.ده و رويگرايمان نياور

٦٣ت شده بر آنان است.آن تالول؛قراد از قو.مر٣

ك و بى�ايمانى است ـ سياق آيه ـ كفر ورزيدنامل شرآن يكى از عودن در قرر نكرّ.تدب٤
آن است.دن در قرر نكرّان بخاطر تدبكافر

دن آن نيست.ـ ام:بل ـ «ام»�منقطعه در معنـاىم باطل بوى مستلزدن چيـزظهور بو.نو٥
دل شواى ايشان نازى براب است و معنايش اين است:نه،بلكه،اينطور نيست.اگر چيزاضر

٦٤ا انكار كنند.ف آن بايد آن رانشان نيامده،به صركه بر پدر

٦٥ا بيان مى�كند.اض كفار راقعى اعرجه به آيات قبل و بعد اين آيه علل ونه با توتفسير نمو
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ت پيامبر است.اى دعوت كفار تعطيلى انديشه و تفكر در محتو.نخستين عامل شقاو١
دن سخنان پيامبر بى�معنىظهوربوان يكى است،ادعاى نوت همه پيامبراى دعون محتو.چو٢

افوأم لم يعرى نيست. «اى بهانه�گيرا مى�شناسند جايى برن پيامبر ر.چو٣».ام جاءهماست.«
آن.قر٥».ّةن به جنلوأم يقودگى به پيامبر مى�دهند.«.يا نسبت جن ز٤»نلهم فهم له منكروسور

» عيب كار اين جاست كـهبل جاءهم بالحـقاى نفى اين بهانه�جويى مى�گويـد:«بالفاصله بر
».نهوهم للحق كارو أكثرند.«اهت دارآنها از حق كر

٦٦ده است.اى اين آيه ذكر كرجه برامع الجامع دو وسى در جوطبر

ا كه داللت بر صداقتآن نمى�انديشند تا حقانيت آن رمايد:آيا در قرند مى�فرل:خداوّاو
».ام = بلپيامبر مى�كند بشناسند.«

تكذيبسرايشان بيايد مثل آنچـه بـرسند كه برر نمى�كنند تا از آن بـتـرّآن تدبم:آيا در قرّدو
ـ يا مگر به�وام = أكنندگان پيش از آنها آمده است.« اى اينها امانى آمده است كهآن برسيله قر» 

انشان نيامده ـ.اى پدربر
ر نمى�كنند؟ّآن تدب؛آيا در قر)٤٧/٢٤د،ّ(محم»ب اقفالهاآن أم على قلون القرروّأفال يتدبد:«

ده�اند!ه]� آنها ز[نه،] بلكه بر دل�هايى قفل�هاى�[ويژ

:(ص)ّده محم سور٢٤نكات آيه 
٦٧.استفهام آيه توبيخى است.١

»�آيه قبل،كسانى كـهلئكاو:«ّلاودانده�اند:گـرا به سه چيز بر» رنروّيتدبان ضميـر «.مفسر٢
فىحم معـرمين و قطع كنندگـان را مفسديـن در زده است و عالمه آنـان را لعنت كرند آنهـا رخداو

٧٠ات شده�اند.د كه منكر صفات پيامبر در تور:يهوّمسو٦٩جع منافقين هستند.:مرّمدو ٦٨مى�كند.

٧١ب آنها و امثال آنهاست.ب به معنى قلوه آمدن قلو.نكر٣

ت است،تدبر نمى�كنند يا به خاطر قفل قلـب»،حاكى از سلب قـدربام على قلو.«٤
لى حقيقتىر مى�كنند وّر نمى�كنند يا تدبّنه آمده است تدب در تفسير نمو٧٢ند.ر ندارّت تدبقدر

٧٣ذ نمى�كند.در دلهاشان نفو

٧٤.قفل قلب،صفات خبيثه است.٥

د قفل�هاىدد اين است كه مقصوب بر مى�گر»�كه به قلوها»��به�«اقفال.دليل اضافه شدن�«٦
د و جنس آن از همان دل�هاست نه از جنس قفل�هاىده نمى�شوى است كه بسته شده و گشوكفر

٧٥ى.صور
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آن در كنار قفل قلب ازر در قرّفا ذهنى و علمى و عدم تدبى قلبى است نه صر.تدبر امر٧
امل بى�ايمانى است.عو

٧٦.(ص)آن مگر به حديث پيامبراد از ظاهر قرل عدم تفسير افر.بطالن قو٨

ايات:تدبر در منظر رو
ا فى محكماته وا آياته و انظروا و افهموروّالناس تدبدند:«…معاشرمو فر (ص):پيامبرّلاو

ك نماييـد.درب درا خـور كنيـد و آن رّآن تدبدم!در آيات قـر اى مر٧٧ا متشابـهـه…»؛ال تتبعـو
ى كنيد….ا پيرومحكمات آن دقت كنيد و متشابهاتش ر

اندنىآن� خوگاه باشيد قر آ٧٨ر»؛ّاءة ليس فيها تدب:«اال ال خير فى قر(ع)ت على :حضرّمدو
ى در آن نيست.اه نباشد،خيرر همرّكه با تدب
ا،ائت مـر خدايا قر٧٩ر فيها»؛ّاءة ال تدبائتى قر:«اللهم ال تجعل قـر(ع):امام صادق ّمسو

ار مده.ر در آن نيست قرّائتى كه تدبقر
٨٠آن».ر القرّصيك با تقاءالله و… تدبصيت پيامبر به معاذبن جبل:«او:ومچهار

ساند.ا مى�رر رّا اهميت تدبر و تقوّاه شدن تدب همر

آنر و ظاهر و باطن قرّتدب
٨١ه انيق و باطنه عميق»؛ان ظاهرده�اند:«القرمو فر (ع)منينالمو و امير(ص)نه كه پيامبرهمان�گو

آنه�مندى از قره بهرف است.دربارمايه و ژرى زيبا و شگفت انگيز و باطنى پراى ظاهرآن دارقر
د:د دارجور در آن دو نظريه وّو تدب

اى الفاظ آن مى�باشد.البته نـهآن و محتـوفته از ظاهر قرگرايانه كه بـرل:نظريه متن گـرّاو
اهم مى�آيد.ر فرّش و تدبد،بلكه آن معانى كه پس از كاول حاصل مى�شوآنچه كه در نگاه او

د.اهد بـوى همگانـى خـوم امرآن با كسب مـقـدمـات الزدر نتيجه اينكه فـهـم بـاطـن قـر
سى بديـنه مدرّفت و آيت الله محمد�هادى معرّانى مانند عالمه طباطبائى،آيت الـلهشگرپژو

ند.ايش دارنظريه گر
ر حاصـلّايانه:بر مبناى اين نظريه آنچه از الفاظ حتـى پـس از تـدبم:نظريه معنـى گـرّدو
ا كه با تأمل و تفكر در ظاهـر آيـات قـابـلد،چرى آيات تلقى مـى�شـودد،معناى ظـاهـرمى�گـر

ر قابل دست�يابـىّاه تدب از رًفاآن مفاهيمى است كه صـرن قـرلى باطن يابطودست�يابى اسـت و
ا،ابنان از فيض كاشانى، مالصدرمينه مى�تود.در اين زه دارفتى ويژار معرنيست،بلكه نياز به ابز

٨٢د.سى بغدادى و محمد حسين ذهبى نام برطى،شاطبى،آلوعربى،جالل الدين سيو
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فته شدنگرعين برا درر رّده تدبل:محدوه اود كه گرودر اين گفتار اين نتيجه حاصل مى�شو
اى همهابرم،فهم باطـن رآن دانسته و با كسب مقـدمـات الزئى از باطن قـراز ظاهر آيات،جـز

دهحقيقت محدور مى�دانند.درّاستاى تدباتر از را فرآن رم:فهم باطن قره دوممكن مى�دانند و گرو
اى همه قابل دستيابى نمى�دانند.ا برآن رسيدن به فهم بطن قرآن دانسته و را فقط در ظاهر قرر رّتدب

آنان مى�كند اين است كه:ظاهر قرى در پايان سخن،يكى از نتايجى كه عنودكتر ميرباقر
تر،در صورّا بر اين نظر اتفاق است كه با تأمل و تدبد؛و همگان رفاهايى دارفا و ژركريم ژر

آنفاى قـراحلى از ژرك مرحمان،دره و دريافت امداد و الهام از خداى ردن قلب از گـرا بومبر
ك حقايق ازاحل دردد.اما در اين نكته اختالف است كه آيا مرهندگان حاصل مى�گراى پژوبر
٨٣ط به باطن.ى است در حيطه ظاهر و يا مربوآن،امرقر

س آدميان:آن بر نفوتأثير قر
٨٤د.آن بوت به اسالم،استماع آيات قراه�هاى دعوحى يكى از رل ودر آغازين سال�هاى نزو

ديد كهجب گرآن مـوكان داشت،عمال جاذبه قرآن با عقايد مشـرد تضاد شديدى كه قـرجوبا و
ب و تأثير آنآن بر قلود قركرند و اين همان كارآن به پيامبر رو آورى با استماع آيات قراد بسيارافر

ساله اعجازم در�«فصل الخطاب»�رن چهارسليمان خطابى در قردمان است،كه ابوس مربر نفو
نانى چـوحى از صاحب نظـرن جذبه روى چوه كند و شكل نوين آن با تعابـيـرد بدان اشـارخو

افعىضا و مصطفى صادق رشيد رستانى،محمد حسين كاش< الغطاء،محمد رهبة�الدين شهر
بيان شده است.

مره ز در سـورًآن سخن گفته�اند.مـثـالى از تاثير قلبـى قـرند متعال در آيات بسـيـارخداو
ند الذين يخشو منه جلوُّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعره نزّاللمايند:«مى�فر٢٣آيه

ه،ذالك هدى الله يهدى به من يشاء و من يضللّدهم و قلوبهم الى ذكر الل تلين جلوّربهم ثم
ده،كتابى كه آياتش همانند يكديـگـر ول كرا نـازند بهترين سخـن ر»؛خداوالله فما له من�هـاد

سند مى�افتد،پسدگار شان مى�تره بر اندام كسانى كه از پرورمكرر است كه از شنيدن آياتش لرز
اهد باا بخوكس رد.اين هدايت الهى است كه هرجه ذكر خدا مى�شوم و متون�شان نردرون وبرو

د.اهد بواى او نخواهنمايى برد،راه سازند گمرا خداوكس راهنمايى مى�كند و هرآن ر
فتند بلكه اهل كتاب نيـزار مى�گـرآن قردند كه تحت تأثير قـرستان نبوفى تنها بت�پـراز طر

٨٥ازير مى�شد.آن اشك از چشمان�شان سره مائدة با شنيدن آيات قرسور٨٢طبق آيه

اة فرليدبن مغـيـرادى مثل عتبة بن ربيـع،ود كه افـرآن شگفت آور بـوى اين تأثير قـربه�قدر
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٨٦ا بر آن نهادند.لى با مصلحت انديشى سياسى نام سحر ردند وا احساس كردن آن رى بوبشر

آند،از آيات قـره شده بوت بر دلهايشان چيـرگى و قسـاودر اين ميان تنها كسانى كه تـيـر
آن برده باشند نور قر آنها كه بر دل�هاشان قفل نفاق و دورويى و گنـاه ز٨٧دند.دان بوى گررو

د.ى نداردشان تاثيرجوو

ىنتيجه�گير
آن است.دن قره بوّآن و اثبات كالم اللى قرضات ظاهراه كش< هماهنگى و حل تعارر رّ.تدب١
ظيفه�اى همگانى است،و اگر بنا بر داليلى مثل كفر،عنـاد وايندى قلبى و ور فرّ.تدب٢

د.ى انسان تاثير نمى�گذارگناه و… قلب مهر و قفل شده باشد،بر رو
ا وت عملى،تقـوآن است كه ايجاد بصيـرك مقام قـرجب درل و موى هدف نـزوّر.تدب٣

تذكر در انسان نمايد.
فت نه با به عجـزار گرش قرد پذيـرق العاده در قلب�هاى آدميان مورذ خـارآن با نفو.قر٤ 

دن�شان.آوردر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١/٥٩٩.الكافي،١
.٦٥٣ /٢؛صحاح،٢٦٨ب/؛لسان العر٣/١٧٣.التحقيق،٢
.٣٣هنگ ابجدى/.فر٣
.١١/١٣٦س،.تاج العرو٤
.٣/١٧٣،التحقيق،٣٢٦ /٢س،.قامو٥
 .٢٩٨ /٣.مجمع البحرين،٦
.٢/٦٥٣؛الصحاح،٨/٣٣.العين،٧
.٦٥٣/ ٢.صحاح،٨
.٢٣هنگ ابجدى/ .فر٩

.٢١٣١/ ٣.تفسير سور آبادى،١٠
.١/٣٠٦دات،.المفر١١
گان ـ.آن ـ بازرر در قرّى تدبلوژ.متدو١٢
فر ـ.آن ـ نقى پورر در قرّن تدباموهشى پير.پژو١٣
دى ـ.آن ـ بهبو.تدبر در قر١٤
ى و حجتى در تفسير كاش< وازار شير.عالمه طباطبايى،بى آز١٥

آنبستانى در تفسير بنايى قر

آن..االساس فى تفسير القر١٦
فت و تربيت دينى از ديدگاهآن در نظام معرر در قرّلت تدب.منز١٧

دان.عالمه طباطبايى و شاگر
ه بـهّجسى هم� جانب� مفاهيم آيات بـا تـوآن،بررر در قـرّ.يا تدب١٨

ل عميق است.كهّل و تأمّر،تعقّديگر آيات مشابه آنها بر اساس تفك
م انديشىى و جزنه يكسويه نگرهيز از هر گوى،پرم� چنين امرالز

ن دليل و تعصبهاى بـدواين اظهار نظرايانه است.بنابـرتقليدگـر
اءهان،و تحمـيـل آران� برن پشتـوى بر يافته�هاى تقلـيـدى بـدوورز

ى بر خالفآن،همگى امـورسطحى منهاى منطق صحيـح بـر قـر
ربه حساب� مى�آيند.«بينات»ّتدب
ن،منو؛ المؤ٤٧/٢٤د،ّ؛محم٣٨/٢٩؛ص،٤/٨٢.النساء،١٩
٢٣/٢٦.
.١/٦٢٣.بيان السعادة،٢٠
.١/١٠٢امع الجامع،.جو٢١
.١/١٠٢آن،.تبيين القر٢٢
.٣/٧٩.منهج الصادقين،٢٣



١ ٨ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

.٣/٤٨٤الدقائق،.كنز٢٤
.١/٥٤٠.الكشاف،٢٥
.٣/٢٧١.التبيان،٢٦
.٦/٣٢ض الجنان،.رو٢٧
.٤/٢٨نه،.تفسير نمو٢٨
.٥/٢٦ان،.الميز٢٩
.٣/٨٩ح المعانى،.رو٣٠
 .١٨/٧١التنوير،.التحرير و٣١
.٢٨/ ٤نه،.تفسير نمو٣٢
.١/٣٤٥.االتقان،٣٣
.٥٠-٤٩آنى،ش هشهاى قرآن»،فصلنامه پژور در قرّى تدبكاو.«باز٣٤
.همان.٣٥
.٢/٦١٧سيط،.المعجم الو٣٦
فتهن آياتى كه مشتقات عقل در آن بـه�كـار ر.ر.ك.به مضمـو٣٧

.١١١ و١٢/١٠٩س<،؛يو٥٩/١٤است�مثل:الحشر،
.٦٩٨/ ٢سيط،اغب و المعجم الودات ر.المفر٣٨
 .٥٠-٤٩آنى شهشهاى قرآن»،فصلنامه پژور در قرّى تدبكاو.«باز٣٩
.١٨٨/ح٣٦١٤الحكم/.غرر٤٠
.٥٠ ـ ٤٩آنى، شهشهاى�قرآن»فصلنام� پژور در قرّى تدبكاو.«باز٤١
.٢٩٨ /٣.مجمع البحرين،٤٢
.٤/٢٨نه،.تفسير نمو٤٣
.٥٠ ـ ٤٩آنى، شهشهاى�قرآن»فصلنامه پژور در قرّى تدبكاو.«باز٤٤
فت و تربيت دينى از ديدگاهآن در نظام معرر در قرّلت تدب.منز٤٥

دان.عالمه طباطبائى و شاگر
.٥/٢٦ان،.الميز٤٦

.همان.٤٧ 
:همان.٤٨
 .٥/٢٦٠.مجمع البيان،٤٩

.همان.٥ 
.همان.٥١
.همان.٥٢
.٥/٢٧ان،.الميز٥٣
.٢٧/ ٤نه،.تفسير نمو٥٤
.٢٣/١٤٨.التحرير و التنويرو٥٥

.١٩/٢٦٨نه،.تفسير نمو٥٦
.١٧/٣٠٠ان،.الميز٥٧
 .١١/٣٥٦آن،.من هدى القر٥٨
.١٠٣/ ١٠.تفسير نور،٥٩
.١١/٣٥٦آن،.من هدى القر٦٠
 .١٥/٦١ان،.الميز٦١
.همان.٦٢
.همان.٦٣
.همان.٦٤
.١٤/٢٧٥نه،.تفسير نمو٦٥
.٤/٢٦٥امع الجامع،.جو٦٦
.١٨/٣٦٢ان،.الميز٦٧
.همان.٦٨
.٧٤ /٧؛الكاش<،٥٠٩/ ١.تفسير عليين،٦٩
.١٢/١٢٤ى،.تفسير اثنى عشر٧٠
 .٧٦ /٢٣.مجمع البيان،٧١
.١٩٥/ ١٠.احسن الحديث،٧٢
.٢٣/٧٦نه،.تفسير نمو٧٣
.١٨٣/ ١٢.اطيب البيان،٧٤
 .١٣/٢٦٧.بيان السعاده،٧٥
.٩/٣٠٣.التبيان،٧٦
.١٨/١٤٣سايل الشيعه،.و٧٧
.١/٣٦.الكافي،٧٨
.٣٧٢ /٤سائل،ك الو.مستدر٧٩
 .١/٣٧٢ب،شاد القلو.ار٨٠
.١٨.نهج البالغه/خ ٨١
آن در آينهآن»�به نقل از قـر.« آسيب شناسى ظاهر و بـاطـن قـر٨٢
.٢٩٧هش/پژو
.همان.٨٣
.٦٤آن/ آمدى بر تاريخ قر.در٨٤
.٢٣٠آن كريم/.تاريخ قر٨٥
.٦٨آن/ آمدى بر تاريخ قر.در٨٦
.٥٣ و٣٠/٥٢م،.الرو٨٧


