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 مهمقدّ

ه تابد؛ کتابی است زنده و شاهد کهای ثابت و یکباره را بر نمیکتابی است که ترجمه قرآن

کند؛ کتابی خود را به مقتضای آن اصالح میمخاطب از گذر زمان را مهار کرده است و فهم 

تواند حقیقت آن را برای همیشتته و فرامکانی؛ کتابی که کالم بشتتری نمی استتت فرازمانی

ولی به لحاظ استسادة معصوم از  ؛ر حقیقی و سالم آن استبازتاباند و اگرچه معصتوم  مس ّ

بعدی  ناشاگرد و شاگرداوّلین ه بم معلّاوّلین واژگان بشتری  حتی تس تیر معصومان نیا از 

بوده استت  س  به مراتبی که واژگان بشتر توستعه و تعالی در حال رشتد و تعالی همواره 

 ت که البته شک نی شود تر از قرآن حاصل مییافتهتر و توستعهمتعالیند  امکان فهم یابمی

( ممکن شده نظیر کتاب خدا و عترت )چهارده معصوماین همه در سرتو هماهنگی بی

 است 

واحد موضوعی متمرکا  555ع به موضوتنوّع کتابی است که برح ب  قرآناز ستویی 

در هر  تق یم شده است  س با واب تگی متقابل و شدید به یکدیگر( ) بر یک محور خاص

گردد که با حدوث هر العمل ارشتادی م تقل از آن ساط  میدستتور 555  عصتر مسرو 

العمل ارشادی م تقل و دستتور 555ماالً این ل زبانشتناختی  احتعصتر جدید و با هر تحوّ

 یابد ارتقا می  بینی حاصل از آنهابصیرت و روشن ا و همچنینهای داللت آنهوزهح

اند چنانکه گسته  1توان کل آن را در جاء آن دیدکتابی استتتت که هرچند می قرآنس  

صة خال «حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ»یا آیة شریسة   است قرآن کلّبا سورة مبارکة حمد معادل 

ضتتوعی م تتتقل فهم کرد  ولی حیطة مو 555توان آن را در می این کتاب عظیم استتت  کلّ

ر فراخورا  بویی تازه و داللتی جدید و نوین عطر و  در هر عصرکه این فهم  باید دان تت

                                                                                                             
ه آفرینش است؛ آفرینشی کنظیر آن  گواه بر هماهنگی کامل آن با ستنّت   ستاخت هولوگرافیک بی1

   همواره در طبیعت و جامعه و ماوراء  کل و جاء را معرّف یکدیگر ساخته است 
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حکم راستتتا و همنوا در جهت تاباند  همواره هماهنگ و همهای بشتتر آن ن تتل باز میازنی

 «تکامل مکارم اخالقی»به ستتوی ستتنّت متعالی  «یت سارستتایانهدا»اصتتیل ابتدایی یا همان 

  است 

تواند در خدمت مدار  میریای عصرشود که سی تم برنامهمه  مالحظه میبا این دو مقدّ

هر دو امر مهم یتاد شتتتده قرار گیرد و این امکتان را فراهم کند که با مدیریت بهتر دانش 

  های متوالیدر عصر  دهای متعدّط ن لتوسّ آوری شدهبشری  دانش اندوخته شده و جم 

  در خدمت فهم دوباره و چندباره و نوین این کتاب زنده و جاوید قرار گیرد  ان شاء اهلل

 یاواحده نیاتریبرح ب ر  ها تمیانواع ست یبه طراح لیتما  ییگرامنظور از ستلّول

جمله من ها ب یاری از سی تم یدر طرّاح توانیرا م ییگرام تقل قابل تصوّر است  سلّول

توجّه قرار داد  در صورت دقت در استساده از  های اجتماعی و علمی و دانشی  موردسی تم

تس تتیری  امکان تصتتحیت اشتتتباهات اجتماعی افاایش و  ایدر برنامه ییگراولستتلّ یمعن

آنها فراهم  لیمکرّر در قطعات برنامه و جرح و تعد ینظرها دیو امکان اعمال تجدیابد می

 که به انواعاستتت  عتیدر طب نشیخلقت و آفر ستتامانهملهم از  ییگرا  منطق ستتلّولدیآیم

 یایرمهبرنا  مندی سامانایرامور قابل برنامه نیاز مهمتر یکها قابل ت رّی است  یستی تم

 باشد  قرآنتدبّر در  جیکه در خدمت ترو یآموزشبه ویژه است؛  یآموزش

قطعات برنامه در قالب  نیبته تتدو لیتتمتا  یایردر برنتامته ییگراستتتلّولمنظور از 

از  یجائ ویهر ستتنار ب یترت نیم تتتقل استتت  بد یوهایستتنار ایها از ستتلّول یامجموعه

 یول د یآیکه هر چند به صتتورت م تتتقل به اجرا درم شتتودیکالن مح تتوب م یابرنامه

سلّول  ای ویهر ستنار یانجام داد که اجرا یاآن را در ستطت کالن  به گونه یطرّاح توانیم

تا  گرید یهاستتتلّول ای وهایاز ستتتنار یامجموعه یو نحوة اجرا یبندزمان یرو  یابرنامه

ر ب  گراییستتلّولدر توستتعة رو  استتا    نیداشتتته باشتتد  بر ا ریبرآورد شتتده  ت ث ندةیآ
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مواجهة مؤثّر و کارآمد  یراب "یانعطاف اضطرار"و  "یثبات عقالن" ریناسذضرورت اجتناب

  دشویم دیجهان معاصر  ت ک یهاتیموجود در واقع یهایدگیچیها و سبا تنوّع

 ب تتتة ن بتًا م تقل کیبه مثابة   یقرآن اتیآ یمسهوم یواحدهاهریک از آموز   اگر

 نیاستتتساده کرد  همچن این مهم یبرا ییگراستتلّول  تتتمیاز ستت توانیم رد یمدّنظر قرار گ

د سژوهش مقصو ف یشر اتیآ نیب تة ن بتاً م تقل از ا کیژرف  یبه معنا لیکه ن یهنگام

به منالة را  ییگراسلّول توانتوان از این سی تم بهره گرفت  بنابراین  می  میما باشد یقرآن

    مدّنظر قرار دادمیکر قرآندر  یو فرامکان یدر خدمت تدبّر فرازمان یاباار

 یاستتت که آزاز شده  ول یآن  چند یقرآن و رو  تدبّرآموز  زبان  ریم ت هرچند

سعه تو یبرا ندهیآ یعصرها هایازیتوجّه به ن  یطیشرا نیدارد؛ در چن یکم ندگانیهنوز سو

دانش به استتتخدام برنامة  دینگاه  با نیا در استتت  تیّحائا اهمّ اریرو   ب تت نیو بهبود ا

ن با توابرای مثال  می  ردیقرار گ یتدبّر وةیو در خدمت گ تتتر  شتت دیدرآ قرآنتدبّر در 

این مهم  برای "عصرمدار یسلّول یاریبرنامه  تمیس"کارب ت به  ت یریاستخدام دانش مد

 یاهواحد نیاتریرتوان سی تمی طرّاحی کرد که بتواند همّت گماشتت  در این امتداد  می

 یرا رصد کند و برا یمتوال یقرار دهد و تحوّالت عصرها هرا در کانون توجّ یم تقل قرآن

در  را آیاتاستساده از تدبّر و فهم و  یتکامل ریس کی  کریم قرآنبشر از م تتمر آحاد فهم 

 تم  یس نیفراهم آورد  با استساده از ا  و در حال تحوّل جهان معاصر ایسو طیمواجهه با شرا

 یدّبرفهم ت تواندیم رهبشر هموا رد یگیمدّنظر قرار م یتناهیال یریضمن آنکه تدبّر در م 

 د  تکامل بخش یو فرامکان یمکمّل فرازمان یها تمیرا در قالب سشریف  اتیآاین خود از 

داللت  "عصر کیرکوع در  کی"از  یفهم عصر ای ویستنار کیبر   یستلّول تدبّر هر

 یوندهایبر س یمبتن یها تتتمیستتاز خرده یادر قالب مجموعه دیها را باستتلّول نیدارد  ا

 نرم و منعطف در نظر گرفت  یوندهایو س دیسخت و شد
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و در خدمت تدبّر در قرآن  شودیم یهدف طرّاح نیعصرمدار  با ا یسلّول یایربرنامه

 تیاز قرآن را فراهم سازد و ماه افتیم تتمر فهم و در یستازنهیکه امکان به ردیگیقرار م

 تیرکوع را در معر  توجّه و درک صح کیبرآمده از  هایو برداشت هاافتیدر یت ل ل

 تیاهم ریتحت ت ث ژهیبه و  یت ل ل تیماه نیقرار دهد  ا قمندانعال ریسژوهان و ستاقرآن

  ردیگمی قرار هارکوعات و سوره ات یآ انیم ی تمیس یوندهایس

 یهاتهافیو  یقبل یعصتتترها یهاافتهی ری  تحت ت ثتحوّلی در هر عصتتتر بیترت نیبد

ر د ن یبه دستتت خواهد آمد  بنابرا یرکوع قرآن کیدربارة  دیجد افتةی کیحدّاقل  د یجد

تدبّر را  دیعصتتر جد توانیم د یجد یتدبّر افتةی کیبه حدّاقل  یابیبا دستتتهر مورد تدبّر  

ر و اثرگذا ادیز اریب تت یتدبّر یهاافتهیعصتتر خاص   کین استتت در البته ممکآزاز کرد؛ 

   و در عصری دیگر  محدودتر جلوه نمایند باشند

خدمت به تدّبر در  برایعصرمدار  یستلّول یایربرنامه  تتمیست یریاز به کارگ هدف

 انیدادن م وندی  سقرآنم لمانان و عاشقان  انیدر م یتدبّر انیجر یانداز  عالوه بر راهقرآن

در  Eکه در عصتتر  یفرد مثال  یبرا ب یترت نیگوناگون استتت  به ا یهاافتیها و درفهم

)مثالً دو دهة  Gدر عصر  یبا فرد تواندیها  مها و مکانزمان یورا در کند یم یزندگ رانیا

انند خود را به آنها برس یافتیژاسن مرتبط شود و اطّالعات در ایعرب تتان  ای کایبعد( در امر

  یاز آن رکوع تدّبر یبهتر یهاافتیبتواند به در یعراق کی  Kتا سته ن تل بعد در عصر 

 (36 - 55عمران  تدبّر دربارة رکوع ششم از سورة سوم )آل نیا ستت  ممکن اابدیدستت 

یا عرب تتتان و یا و  کایدر امر Gکه در عصتتر  یبر فهم افراد یرانی  متدبّر اباشتتد که طی آن

( 16 - 1)عنکبوت   92رکوع اوّل از ستتورة  ایرکوع  نیهمدربارة و  کنندزندگی میژاسن 

 نیة ادربار نیریسا هایتاورداز دس ممکن است نیباشتد  او همچن رگذاریت ث کنند یتدبّر م

 کی جادیبه ا  تمیس نیاسا   ا نیمرتبط در گذشتته استتساده کند  بر ا یهارکوع ایرکوع 

  یاستتالم یکشتتورها ژهیجهان  به و یکشتتورها یجا یدر جا  محورقرآن یشتتبکة معرفت
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با  ؛کندیکمک م یو فرامکان یدانش فرازمان تیریبانک مد کی یریگو به شتتکل انجامدیم

  اندو همگان هنوز متولّد نشده را همگان دانند ایهمه چ این باور مهم که

ور ریای سلّولی عصرمدار  به طشود که این اوّلین بار است که سی تم برنامهاعتراف می

عه رود؛ هرچند این سی تم قابل توستوسعة یک بانک دانشی متعالی به کار میصریت برای 

مندی از آراء صائب نوی ندگان است  این و ترمیم و تصحیت باشد که این مهم م تلام بهره

ای تلقّی کنیتد برای توستتتعة یک بانک دانش فرازمانی و فرامکانی که با کتتاب را مقتدّمته

  شبکة جهانی دانش قابل توسعه است های الکترونیکی در سطتدرگاه

اند که با نگارندگان در تدوین این اثر وامدار مذاکره و مشتتتاوره با استتتتادان ارجمندی

های ارزشتتتمند در وهشهای نسی  و انجام سژتدوین آثار علمی و نگار  مقاالت و کتاب

شای ته است که اند  بویژه از این میان معارف قرآنی  راهنمای آنان بودهخدمت به توستعة 

اهلل عبداهلل جوادی آملی  دکتر محمّدعلی ل تتتانی فشتتتارکی  دکتر از استتتتادانی چون آیت

اهلل منش  دکتر ح ین مرادی زنجانی  دکتر محمّدسعید ت لیمی  دکتر ولیابوالسضتل خو 

یند  شکّر و قدردانی نماسورفر و خانم دکتر سابینا نوبری و خانم وحیده عامل محبوب تنقی

 نماییم قرآنی م ئلت می دهی جامعةاران را در خدمت به شکلاین بارگو فیق همةتو

کنند و ن تتتخة الکترونیکی را به نوعان خود هدیه مینگتارنتدگان این کتاب را به هم

دهند  این مهم  با حمایت انتشارات میدانچی ت ری  و رایگان در اختیار عامّة مردم قرار می

 شود اندرکاران آن سپاسگااری میاز دستت هیل شد که بدین وسیله 

                                            
 پورمیثم علی پورعزّتاصغر علی

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران استاد دانشگاه تهران
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راا جْاَمْ لَهُ نَّ اَرُ الْمُؤِْمنينَ الَّذینَ یَعْمَلُونَ الصِّالِحاتِ قْوَمُ وَ یُبَشِِّاَدى لِلَّتى ِهىَ یَهْ انَنَّ هذَا الْقُرْاِ
  (2)اسراء   يرااكَب

 اوّل فصل 

 غاز راهآ

 فرهنگ مثابةزبان، به 

آن باید ورود به ؛ گویا فرهنگ همچون شهری است که هر فرهنگ  زبانی مختص به خود دارد

با  اهنتمدّ آن انجام سذیرد  تاریخ گواه است که همواره استیالیاز دروازة اصلی آن  یعنی زبان 

ای   راهی استتت برجامعه  استتتیالی زبان هر در واق استتت و  بودههمراه  هازبان آناستتتیالی 

   ن آن جامعهاستیالی تمدّ

  نآ  زبانی خاص خود دارد و افاون بر و تمدّن قرآنی قرآن ند کهرونوی تتتندگان بر این با

  آنقرد؛ س  زبان شخواهد ساخته  ینو در نتیجه  تمدّ تی  ملّآن زبان راهی است که در سیهر 

های دیگر انعکاسی فااینده زبان تواند در همةزبانی که میداشت  را در سی خواهد  تمدّن قرآنی

 مّدنظر بوده است  ولیصدر اسالم و در تعلیمات رسول اکرماین باور  در داشتته باشد  

های رابها و اضطها و تشویشتا اینکه التقاط سانه  در اعصار بعد  به فراموشی سپرده شدمت ستّ 

ای و علمی  چون های ملّی و حرفهزبان هتا ر  نمودنتد و هجمةر قتالتب ترجمتهاعتقتادی د

( را 1)عربی مبین قرآنزبان  های عربی و ساشتتتکی و فل تتتسی  اهتمام جدّی به فهم نصّزبتان

                                                                                                                  
  های س  از آن های موجود جهان در آن زمان و زمان  عربی جدیدی متساوت با همة زبان1
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عاع قرار داد؛ تا حدّی که عربیتحت  و فهم فل تتسه مقدّم بر دانی مقدّم بر قرائت کتاب شتتدالشتّ

 درک آن 

هیچ مردم و گروهی نی ت     زبانی ویژه استت؛ زبان خداستت  زبانی که خاصّقرآنزبان 

 زبان جام  بشریت است بلکه 

را شنید و باز هم  (55یون   ) مكُبـــِّ م مَوعِظَةٌ مِن رَكُيا اَيُّهاالنّاسُ قَد جاءَتتوان ندای آیا می

ای خاص و زمانی خاص و مردمی   زبانی مختص به منطقهقرآنر کرد کته زبتان چنین تصتتتوّ

 خاص است؟ 

 صداین سؤاالت راندیشیدن به  با ل بر این مهم  شتای تته است مباحف فصل حاضربا ت مّ

 شوند:

 ؟ی تچ قرآندر برابر زبان  الف( م ئولیت فرد م لمان

 دارد؟ قرآنم لمان چه م ئولیتی در برابر زبان  ب( جامعة

 چی ت؟در سیرة رسول اکرم قرآنراه یادگیری زبان ج( 

 های دیگر وجود دارد؟و زبان قرآنای میان زبان چه رابطهد( 

 آن نازل شده است؟ شبیه به قرآنزبان ی داشته که آیا زبان عربی ویژگی خاصّ( هت

 چی ت؟ قرآنرابطة زبان عربی و زبان و( 

   به فراموشی سپرده شد؟قرآنچرا زبان ز( 

 رهنماو مفاهيم  گانواژ

 قرآن  ترجمة 5   زبان خاص1

   زبان فطرت8   لهجة قریش9

   اسوة ح نه2   خاصیت زایشی6
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   عربی عُرفی11 شمالی  عربی فصیت 4

 زبانی   ثروت و سرمای[11 شمول  هدایت جهان5

   نابودی زبان19   عربی مبین 3
 

 قرآنشمول جهاندایت ه

زمین و  ةسهن از جملهکائنات   همةاعصار است؛  ةها در همان ان ةکریم کتاب هدایت همقرآن 

بیان  از ستتورة مدّثّر 61گونه که در آیة همانکریم استتت  قرآن نورافشتتان   ةزمان حوز ةگ تتتر

تا آنجا که مرز بشریت است  قرآننور هدایت یعنی  ؛«روَ ما هِىَ اِلّا ذِكرى لِلبَشـَ » فرموده استت:

جوادی آملی   ←) تابد و اختصتاصت  به عصترا یا اقلیم  مخصوص و یا نژادا ویژه نداردم 

   (61  1ج :1686

فرماید: م  در تبیین قلمرو رسالت سیامبر اکرم  ااز سورة سب 98در آیة خداا سبحان 

لناََ اِلّا كاَّةة  لِلنّاسِ» و ما تو را جز براى اينكه عموم بشر را )به »یعنی  ؛«بَشـیر ا و ََیير ا وَ ما اَرسـَ

 ؛(461ای  ترجمة الهی قمشتته ←) «رحمت خدا( بشــارد ىهى و )اع عیاب ( بسرســاَى َارســساىيم

 ةو کتاب او جهان  و جاودانه و قوم او نیا هم شمول و ابدابنابراین  رسالت آن حضرت جهان

 ةنیا  گ تتتترقلمرو انذار سیامبر اکرمبنابراین    ز مردم حجازافراد بشتتترنتد  نه گروه  ا

ل از ستتورة فرقان ؛ آنجا که در آیة اوّف  شتتده استتتافراد بشتتر معرّ ةهممعطوف به عالمین 

ت پاَ بزرگوار اس»یعنی ؛ «لِیَكونَ لِلعالَمینَ ََیيرا  ي تَبارَََ الةیى ََزةلَ الاُرقانَ عَلى عَبدِه»: فرمایدمی

ر و خاص خوى َاعل َّرموى تا )به اَدرعهاى وى( اهل عالم را مسیكّ هخـداوَـدى كه َّرقان را بر بند

  ( 625ای  ترجمة الهی قمشه ←) «خداترس گرىاَد

 ةو از نظر وستتتعت حوز نازل شتتتدهکتاب  که براا هدایت همگان قابل ت مّل آنکه  نکتتة

   باید از دو ویژگ  برخوردار باشد: شودمیشمول جهان  رهنمود
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 ةک  بهانو هیچ شوندمند به زبان  جهان  سخن بگوید تا همگان از معارف آن بهره  1

خش براه خود نبیند و از سیمودن صراط سعادت مان نارستای  زبان و بیگانگ  با فرهنگ آن را 

  ؛آن باز نای تد

نیاز نباشد؛ همانند آب  آن ب  محتوایش براا همگان مسید و ستودمند بوده  احدا از  9

نیاز از آن ب  کانیو م زماناا در هیچ زندگان استتتت و هیچ موجود زنده ةکه عامل حیات هم

   (69 - 61  1ج :1686جوادی آملی   ←) نی ت

 قرآنزبان 

در عین حال تا حدود زیادی است که موضتوعی استاسی   «و چی تتی آن قرآنزبان »موضتوع 

متساوت و نیا آراء به چه زبانی نازل شتتده  آراء  قرآناستتت  در اینکه  گرفتهمورد ازما  قرار 

 بندی کرد:به صورت زیر طبقهآنها را توان که می اندارائه شده گوناگونی

 قرآنزبان معتقدند که   و زبان عربی قرآنیعلوم  دوران آزتازین رواجالف( دانشتتتمنتدان 

 است   به لهجة قریش عربی بوده

  «لهذی»  «هوازن»به زبان و لهجة ازلب قبایل عرب  مانند  قرآنب( برخی اعتقاد دارند که 

 نازل شده است « قریش»و « سعد بن بکر»  «ربیعه»  «ازد»  «تمیم»

ت زل شده اسنا  به زبان عربی فصیت )شمالی( قرآنشتناستان معاصتر معتقدند که ج( زبان
 ( 142 - 145 :1682رجبی   ←)

ا  ها با فرهنگ مشترک میان ان اندر قالب لغت و ادبیات عرب  امّ قرآنر آنند که برخی بد( 

 ←) زبان فطرت نامید را قرآنتوان زبان بنابراین  می یعنی فرهنگ فطرت نازل شتتتده استتتت؛

 ( 41: 1681؛ مطهّری  68 – 69  1ج :1686جوادی آملی  

نازل « عربی مبین»به زبان  قرآن  م و روایتات معتبر نبویکریقرآن ( مطتابق بیتان ه

های معاصر متساوت است با همة زباننظیری که عربی ویژه  خاص و بییعنی زبان شده است؛ 
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رجبی   ←)و حال نی تتت های زبان عربی گذشتتته ها و گویشیک از لهجهو منحصتتر به هیچ

1682: 145 - 142 ) 

 قرآنگیرد که بر استتتا  آن دیدگاهی شتتتکل میوارد الف و ب و ج  در امتداد باور به م

 رهنگناول و ف عربی عهد زبان با اامّ دارد  یخاصتتّ  نگار  و ستتبک هرچند که استتت کالمی

 هایهمچون کالم استتت کالمی قرآن  دیدگاه این بر استتا استتت   آمده سدید زمان آن یعرب

  گرددمی استساده آن توضیت و تس یر برای عربی یاتادب و قصتائد از  تعلّ همین به و بشتری

عربی مورد  استتت  شتتده نازل و عال جلّ خداوند طتوستتّ  قرآن چون شتتود کهاضتتافه می البته

 همین جهت به واست؛  عربی هایکالم اوج در  بدی  بودن و بالزت جهت ازاستتساده در آن 

 است توضیت و تس یر نیازمند رو این از نی ت  درک قابل مردم برای عوام  ادبی ستطت واالی

 نی ت  ممکن و شای ته کالم  این تس یر آنها  بدون که طلبدمی لوازمی را نیا آن تس یر طبعاً و

شود که ابتدا توصیه می استت  کالم این درک و فهم عالقمند که ک تی به دیدگاه  این در

مراجعه کند  در  هاترجمه و تساسیر به عرب زرق گردد و م تتمراً در ادبیاتدان شتود  و عربی

 رآنقاین نگاه  آموز  مسید مبتنی بر تس تیر و فهم معانی و مضامین آن است؛ و آموز  زبان 

ا فر قرآن یعنی فقط برای اینکه لحن ویژة آموز  تلقّی شتتتود و ب  راه  ابتدای تواندمی فقط

 با فکری  یفضتتا این در قرآندانان تسویض گردد  بنابراین  امور به عربی گرفته شتتود و بقیة

 به آن سیام رساندن برای و استساده است قابل« دانعربی»یا « عرب»برای فقط  آن زبان به هتوجّ

 ست دنیا زندة هایزبان به« قرآنترجمة »  کار مهمترینسایر جهانیان  

  ندارد عربی بالزت و ادبیات با آشنایی که ک  هر و زیرعرب برای قرآنبنابراین دیدگاه  

 مردم  دلیل همین به وبیاورد  نطق به را آن که استتتاین  رمس تتّ کار  و  صتتامت و استتت مبهم

 کمدست و یا مبهم و استت حجاب در قرآندر این نگاه  اند  بیگانه قرآن عمق معنایبا  عوام 

 تا دارد حجاب کشف و نقاب رف  به احتیاج بنابراین یات است؛ بیان کلّ آن عادتبوده   مجمل

 اصتتول  لغت علم  چون اییهاباار با که ر استتتمس تتّ  این و یافت راهبه قلمرو فهم آن  بتوان
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نظایر آن  و حدیف فقه  ناول  ت  استتبابقرائ علم بدی   بیان  معانی  اشتتتقاق  نحو  صتترف 

  «فعّال»مس ّر   وتلقّی شده « منسعل» قرآنمت سّسانه در این نگاه  بسهماند   و بسهمد را آن تواندمی

ری و  شارکیل تانی ف ←)استت کریم  قرآن« توضتیت»و « تس تیر»و « تبیین»صتدد  در که مس تّ

 ( 48 - 45 :1652دیگران  

 شوند که عبارتند از:  خود به دو دسته تق یم می«د»دیدگاه طرفداران 

که  الهی کالم به لطیف نگاهی عرفانی دارند؛که نگاهی و افرادی عُرفا دیدگاه اوّل  دیدگاه 

 کام تا شده ازلالهی ن عر  گوشة از رحمت مهر و سر ازاست که  کالمی قرآن ا  آن بر اس

  دیدگاه اینبر اسا    (16  1: ج1418گنابادی   ←) شیرین کند شهود  و زیب جام از را فرشیان

 کند می که انذار استتت قرآن خودِ این و  استتت زبان و بیان و نطق دارای و استتت زنده قرآن

زمامة تذکره و بالغ سر « قرآناهل »بر قلوب  «هارطراف النّیل و أَاء اللةآ»در  و نمایدمی موعظه

  (921 - 982: 1685خمینی  الموسوی ←) دهدمی

شتتود  و از آنجا که بودن می« کالم اهلل»بودن و « قرآن»فدای   قرآن عربیت  دیدگاه این در

ظَهر و  دان تن به واب تته  قرآن معرفتی هایستقایت و هاهدایت استت  قرآن بطون با اصتالت

 بر را قرآن استعداد   و وس  حدّ در تواندمی نس  تاکیة با سالک بلکه آن نی ت  عربیظاهر 

به « ملکه»مرتبة  از و بنماید خداوند کالم صتتورت به را خود باطن و کند حاکم قلبش اعماق

؛ است آمیخته درهم و شده مختلط ا هذرّ هذرّ با قرآن که کند سیدا باطنی برسد و« قتحقّ»مرتبة 

: 1685  الخمینیوستتویم ←)د نگرد الهی آیات  معرّف وی جوارح و عضتتابه طوری که اعمال ا

511 - 514 ) 

نس انیت  و طبیعت ظلمات از را مردم تا استت کرده تناّل عالم این به قرآن دیدگاه  این در

 متحقّقمتخلّق و  و الهی نور به رمنوّ را باطن و ببرد باال تمحبّ و معرفت نور به و کند خارج

 داشته زبانی بناست اگر و نی تت خاص زبانی دارای قرآن بینش  این الهی بنماید  در آیات به

حقیقت »ستتخنِ  روی که آنجا از استتت و« زبان ایمان»و « زبان فطرت»زبان  همان  آن باشتتد 
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 نورانیت و هدایتی اثر استتت  متّقین هایدل و األلباباولی قلوب هر عربی آن(  باا)نه ظ« قرآن

 کند می خود الهی فرهنگ از رمت ثّ را سارساافراد  آن  همة

 افراد همة با آن  با خدای تعالی که هاستتتان تتان فطرت زبان  قرآن زبان دیدگاه  این در

 . (51 - 48 :1652ل انی فشارکی و دیگران   ←)گوید سخن می بشر 

طری ف بهاند و عالوه بر اعتقاد خاذ کردهترکیبی را اتّدیدگاه دوم  دیدگاه آنان که رویکردی 

را آشنایی با ادبیات و صرف  قرآنشمولی آن  راه ورود به فهم و خاصیت جهان قرآنبودن زبان 

 کنند:می دانند  این گروه  نظریة خود را چنین تبیینو نحو عربی می

تا بدون آن نیل ) مندا از فرهنگ  خاص شترط استنه بهره  کریمقرآن فهم معارف برای 

داشتتتن آن مدنیت نها با تا ان تتان) اا مان ن ویژهو نه تمدّ (به استترار قرآن  می تتور نباشتتد

 ةو یگانه زبان  که عامل هماهنگ  جهان گ تتترد (از لطایف قرآن  محروم باشتتند  مخصتتوص

و  هازمان ةها در همان ان ةو مشترک هم بشترا استت  زبان فطرت است که فرهنگ عموم 

 بیگانگ  ةتواند بهانو هیچ فردا نم ند مندبه آن آشنا و از آن بهره هاان ان مةست و ههامکان

 بق آیةط آن منتسی است؛ زیرا  ةدربارتطاول تاریخ ضمن اینکه بحف   با آن را در ستر بپروراند

را از هر گاندا مصتون داشتته است: « فطرت»  آفرینخداا فطرتاز ستورة روم   61 شتریسة

؛ «لقَیِّمُلّهِ ذلِكَ الدّينُ اََّاَقِم وَجهَكَ لِلدّينِ حَنیاا  َِّطرَدَ اللّهِ الةسى ََّطَرَ النّاسَ عَلَیها ال تَبديلَ لِخَلقِ ال»

 وجوىد به ســوى ةگراياَه و بدون اَحراف با هم[ حقپايه بوىن شــرَه به بىپس ]با توجّ»یعنی 

بند و اسـسوار بر[ سـرشـت خدا كه مرىم را بر آن سرشسه است [ روى آور، ]پاىاين ىين ]توحیدى

 ←) «اين اسـت ىين ىرســت و اسـسوار .براى آَّرين  خدا هیچگوَه تغییر و تبديلى َیسـت ؛باش

 ( 415انصاریان  ترجمة 

رآن قروشن است که معارف  البتهنی ت؛ عربی   لغت و ادبیات قرآنمراد از زبان بنابراین  
زبانان  سیش از و زیر عرب اندها نمودار گشتتتتهلغت و ادبیات عرب  بر ان تتتان ةدر چهر کریم

 - 69  1ج :1686جوادی آملی   ←) کریم ناآشتتنایندقرآن با لغت   فراگیرا زبان و ادبیات عرب 
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فرهنگ مشترک مردم است  به  قرآنو مردم  بودن آن  سخن گستن  قرآنمراد از زبان ولی   (66

م  هاا قوفرهنگ از حیفاند و لغت و ادبیات از یکدیگر بیگانهاز حیف گرچه که  ییهاان تتان

بتنی مکه همان فرهنگ )فرهنگ ان ان   های ب تیار دارند  امّا از جنبةوتتساو اقلیم  نیا با هم 

ها  انبا همین فرهنگ با انکریم  قرآن  با هم مشترکند و (فطرت سایدار و تغییرناسذیر استتبر 

هاستتتت و رستتتالت آن شتتتکوفا کردن فطرت ان تتتان قرآنمخاطب  ؛ یعنیگویدستتتخن م 

بشر آحاد عموم  درخور درکو فهمش  ستبراا همگان آشنا  رو زبانشهاست و از اینفطرت

   (66  1ج :1686جوادی آملی   ←) است

 ن معنا نی تیبد  بودن فهم آنها و عموم  کریم به زبان فطرت ان تان قرآنستخن گستن 

دارد و هر  یمراتب قرآن معارف بلکه درک همگان از این کتاب اله  یک تتتان استتتت   ةکه بهر

بهره  قرآنهر ک  به میاان استتتتعداد خود از  ؛ بنابراین گروه  خاص استتتت ةآن  بهر ةمرتب

اهل بیت آن و  سیامبر اکرم فقط ؛ مقتامی کهتتا بته مقتام مکنون آن منته  شتتتودبرد م 

جوادی  ←) به آن راه دارندالیقین  و سیروان حقیقی آنان از اهل اطمینان و حقّ حضتتترت

  (65 - 63  1ج :1686آملی  

وه  گر کریم گرچه کتاب  جهان  و جاودانه استت و اختصتاص  به عصر یا منطقه یاقرآن 

 و گناه و تبهکاراعواملی چون  از آن را ندارند کامل گیرا ا همگان توفیق بهرهامّ  خاص ندارد

ر در معارف و اسرار قسل قلب آدم  استت و ان ان را از تدبّ  الحاد و تقلید باطل از گذشتتگان

نَ اَم عَلى آالقُراََّاَل يَسَدَبةرونَ » فرماید:می 1قتالاز سورة  94طور که در آیة   همانداردباز م  قرآن

ــت  كنند، يا بر ىلقرآن تدبّر َمىآيا آَها ىر »یعنی ؛«قُلوبٍ اَقاالُها ــده اس ــان قال َهاىه ش  «هايش

و چه د؛ نکنب ته نسوذ نم قسل خورده و در دل  قرآن عارف ؛ س  م(512)ترجمة مکارم شیرازی  

 «وَ ال يَزيدُ الظّالِمیَن إّلا َخسار ا»فرماید: که میچنان  گمراه شوند  آنقرآنبا خواندن  ب تا ک انی

                                                                                                                  
  است    نام دیگر این سوره  محمّد1
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از روم یا مانند  1مانند صهیب فطرت خویش را حسظ کرده باشند  ا ک ان  کهامّ ( 89اسراء   ←)

امر ادراک همه در   از حجاز 5و ابوذر 4اراز حبشتته یا مانند عمّ 3از ایران یا مانند بالل 0ستتلمان

  بلکه   نداردکریم اختصتاص  به اقلیم یا نژاد خاصّقرآن این کتاب اله  یک تانند؛ زیرا معانی 

طور که در آیة ؛ همانهاستان تان ةوح  و عامل هدایت و رحمت براا همهاا ردردشتساا 

ِر ى الصُّدوكُم وَ شِااءٌ لِما َِّـِّتكُم مَوعِظَةٌ مِن رَبالنّاسُ قَد جاءَ ايا اَيُّهَ» :فرمایداز سورة یون  می 55

ى اموعظه پرورىگارتان براى شما پند واى مرىم  يقینا  اع سوى »یعنی  ؛«لِلمُؤمِنینَ وَ هُد ى وَ رَحمَةٌ

                                                                                                                  
است  وده بو از تیراندازان نامی و از سابقان در اسالم سیامبر مالک  صحابی بنستنانبنصتهیب  ابویحیی 1

میان زهد و سارسائی و مقام شامخی که در  ه دلیلصهیب ب  در مدینه درگذشت هت  ق  69 سالدر  وا
 ←) شودبین م تلمانان شتهرتی وافر داشتته و در ادب فارستی نام او فراوان دیده می  مین داردمتقدّ

   ( 1641 دهخدا 
طبق  بر د بوار بارگ اسالم ب ی هایشخصیت از و سیغمبرصحاب ا هورترینیکی از مش  ارسیسلمان ف  9

 63یا  65 سالدر وفات او گویا سلمان را از اهل بیت شمرده است   اکرمروایتی مشهور رسول 
نام سلمان ساک شهرت ه قبر ستلمان در مدائن در نادیکی بغداد استت و ب ساق افتاده استت اتّ هجری
 ( 1641دهخدا   ←) و م جدی در آن موض  ساخته شده استدارد 

 بود  سیامبر اکرم گروندگان به اسالم  اوّلین مؤذّن  خادم و صحابی سیامبر اکرم   از نخ تتین6
← مرد )شعالقه و عنایت خاصتی به بالل داشتت و او را به تعبیر جبرئیل  سیّد و سرور حبشیان می

 ( 19: ج1635المعارف بارگ اسالمی  ةدائر

ر بن عامر   بو الیقظان  4 و فردی شتتتجاع و    صتتتحابی سیامبر اکرمم( 355 -535) عَمَّار بن یاستتتِ
های جمل و صتتتسّین همراه خردمنتد بود  او یکی از سیشتتتگتامتان استتتالم و هجرت بود  در جنگ

بود  او در جنگ صتسّین به شتهادت رستید  در حالی که نود و سه سال داشت  امیرالمؤمنین علی
 ( 65  5: ج1622زرکلی   ←)

از بارگترین   موستتوم به ابوذر زساریم(  359 -؟ ق / ه 69 -؟) بن ستسیان بن عبید ةجندب بن جناد   5
ست که به بود  او از سیشتگامان استالم استت و گسته شده سنجمین نسری ا سیامبر اکرم صتحابا

 ( 141  9: ج1622زرکلی   ←المثل صداقت است )اسالم گرویده است  او ضرب
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هاست و سراسر هدايت و [ ىر سینههاى اعسقاىى و اخالقىبیمارى آمده و شاا است براى آَچه ]اع

 ( 915ترجمة انصاریان  ) «رحمسى است براى مؤمنان

 «ذلِكَ الكِسابُ ال رَيبَ َّیهِ هُد ى لِلمُسةقینَ»عموم  استتت و آیات  مانند:  اصتتالتاً قرآنهدایت 

( 51  ینستتای ←)« لِیُنیِرَ مَن كانَ حَیّا »و  (45نازعات   ←)« اَِةما اََتَ مُنیِرُ مَن يَخشــیها»  (9)بقره  

دالن نی ت؛ بلکه ناظر به به سارستایان  اهل خشتیت و زنده قرآننیا ناظر به اختصتاص دعوت 

 براا قرآن حال کهو مانند آن استتت؛ س  در عین  نقرآاز برتر آنان  تسادةویژه و استتورا بهره

رو در کنار شوند و از ایندل از آن بیمناک م هاا سارستا و بیدارهدایت همگان استت  ان تان

ــیها» به میان آمده که بر  (25مریم   ←)«قَوما  لُدّا  يوَ تُنیِرَ بِه»ستتخن از ،«اَِةما اََتَ مُنیِرُ مَن يَخش

نازل  (1فرقان   ←)«لِلعالَمینَ ََیيرا » در منالتقرآن دارد؛ زیرا داللت جهان  بودن اصتتل انذار 

یرند و گترسند و ک ان  که از آن سند نم دالن خدابیدار  برندشد و ک ان  که از انذار بهره م 

  مطالب فوقمجموعة   لجوجند و معاندافراد   شوندهاا اله  م مشمول وعید  سوء عاقبت اب

 - 65  1ج :1686جوادی آملی   ←) شودم حاصل   آنها اشتاره شتداز  ییهااز آیات  که به نمونه

68)   

  گناه ه به تیرگفطرت  است کمندی از بهره  قرآنهاا الزم براا استساده از یک  از دستمایه

اگر فطرت توحیدا خود را با تبهکارا  ا نیامادّعلوم  ان  دانشمندحتّ ؛ یعنیآلوده نشده باشد

ا اگر نور فطرت خود را با عناد د؛ امّنمند شتتتوبهره قرآنند از هدایت نتواد  م ننیتالوده بتاشتتت

انه با توجیهاتی خودفریب   این گروهدنبرببهره  قرآناز توانند   نمیدنملحدانه خامو  کرده باشتت

  (68  1ج :1686جوادی آملی   ←) دنندیشبیاآن توانند دربارة   نمی«قرآناسطوره سنداشتن »چون 

دارد  در این دیدگاه  راه ورود ت کید کریم قرآن  بر وجود زبان خاص و ویژة  «ه»ا دیدگاه امّ

 فراگیریصتترف و نحو و ادبیات عرب نی تتت  بلکه آموختن   قرآنکران معارف به دریای بی

ای خود عاین دیدگاه  برای مدّ باورمندان بهاست  « عربی مبین»  یعنی قرآنزبان منحصر به فرد 

   اندستنباط کردها و احادیف اهل بیت قرآناز آیات دارند که شواهدی 
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 قرآنی بر زبان ویژةاهل بيتاحادیث و  قرآنداللت 

ده اشاره ش قرآنای برای   به وجود زبان ویژهاهل بیتروایاتی از و  قرآن کریمدر آیاتی از 

 (  25 :1682منش  )خو های دنیا نی ت چ یک از زبانزبانی که جاء هی است؛

و می تتتور بودن ادراک معارفش براا همگان  قرآنعموم  بودن فهم ( مواردی که بر الف

 :داللت دارند

 از سورة تغابن: 8آیة   1

به خدا و رسول او و حال كه چنین اسـت، »یعنی ؛«لناَزَیى اَالة ورِالنّ ه وَسـولِرَ وَ هِاللّنوا بِمِآََّ»

( 553ترجمة مکارم شیرازی   ←) «ايم ايمان بیاوريدَورى كه َاعل كرىه

 از سورة قتال: 94آیة   9

ا حقايق ر اَديشـــند ]تاآيا ىر قرآن َمى»یعنی ؛«اهقاالُاَ لوبٍلى قُم عَاَ رانَالقُ رونَبةدَسَـال يَََّاَ»

 ( 512)ترجمة انصاریان  « هايى قرار ىارى هايشان قالباهمند[ يا بر ىل

 از سورة نحل: 82آیة   6

ن و اي»یعنی ؛«مینَســلِلمُشــرى لِبُ وَ ة حمَرَ ى وَد هُ وَ ىءٍشــَ  لِّكُلِ بیاَا تِ سابَالكِ یكَلَلنا عَزةََ وَ»

ان ]به شدگاى براى تسلیممژىه كساب را بر تو َاعل كرىيم كه بیاَگر هر چیزى و هدايت و رحمت و

 ( 955ترجمة انصاریان   ←) «خدا[ستهاى َّرمان

 از سورة اعراف: 155آیة   4

 یعنی؛ «حونَالِالمُ مُهُ كَاولئِ هُعَمَ لََزِیى اُالة ورَوا النّعُبَاتة وَ روهُصـــَ ََ وَ روهُزةعَ ه وَنوا بِامَ یينَالةََّ»

ياري  ىاىَد و اع [ حمايت كرىَد و پس كســاَى كه به او ايمان آورىَد و او را ]ىر برابر ىشــمنان»

( 151ترجمة انصاریان   ←) «َورى كه بر او َاعل شده پیروى َموىَد، اينان همان رسسگاراَند

 از سورة مائده: 15آیة   5
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َعن َكثیٍر  اويا اَهلَ الكِسابَ قَد جاءَكُم رَسولُنا يُبَیِّنُ لَكُم كَثیرا  مِمّا كُنسُم تُخاونَ مَِن الِكساِب َو َيعاُ »

اى اهل كساب، تحقیقا  رسول ما به سوى شما آمده كه » یعنی؛«مِنَ اللّهِ َورٌ وَ كِسابٌ مُبینٌ قَد جاءَكُم

كند و اع ىاريد براى شــما بیان مىحقايق و احكام بســیارى اع آَچه اع كساب آســماَى را پنهان مى

)عظیم( و گیرى. هماَا اع جاَب خدا براى )هدايت( شما َورى مى بسـیارى )اع خطاهاى شـما( ىر

( 111ای  ترجمة الهی قمشه ←)« كسابى آشكار آمد

 از سورة ن اء: 154آیة   3

اى مرىم  ىلیل » یعنی ؛«بینا مُ م َورا یكُلَلنا اَِزَاَ م وَكُبِّن رَمِ رهانٌم بُكُد جاءَقَـ اسُا النّـهَـيُّيـا اَ»

ترجمة ) «كرىيمروشـن اع طرف پرورىگارتان براى شـما آمد و َور آشـكارى به سـوى شما َاعل 

 ( 115مکارم شیرازی  

ات ندیشیدن در آیاکریم و توبیخ آنها بر نیقرآن ر در ها به تدبّان تان ةدعوت و ترزیب هم

زیرا  ؛داللت دارد و فراگیر بودن فهم معارف آن قرآنبر جهان  بودن زبان  به طور ضمنیقرآن   

ر در آیات آن دعوت همگان به تدبّگست  ها ستتخن م برخ  ان تتان ةبا فرهنگ ویژ قرآناگر 

  (63  1ج :1686جوادی آملی   ←) بود "لغو"

 ت کید شده است: قرآنب( مواردی که به ناتوانی مجموعة مخلوقات در هماوردی با 

 از سورة اسراء: 88آیة   1

م هُعضُبَ و كانَلَ وَ هِثلِمِبِ تونَأال يَ رانِا القُهیَ ثلِمِتوا بِأن يَلى اَعَ نُّالجِ وَ َسُاالِ تِعَمَاجسَ نِئِل لَقُ»

 ،مسّاق شـــوَد كه ماَند اين قرآن كسابى بیاورَدبا هم بگو كه اگر جن و اَس » یعنی ؛«ا هیرظَ عضٍبَلِ

 ( 921ای  ترجمة الهی قمشه ←) «هر چند همه پشسیبان يكديگر باشند ؛هرگز َسواَند مثل آن آورَد

 از سورة بقره: 96آیة   9

هَداءَكُم مِن ىونِ اهللِ  يرَيبٍ مِمّا ََزةلنا عَلی عَبدَِا ََّأتوا بِســورَ ٍ مِن مِثلِهِوَ إن كُنسُم َّی » وَاىعوا شــُ

ــاىِقینَ ــساىه  و اگر ىر آَچه ما بر بند»یعنی  ؛«إن كُنسُم ص ــك ىاريدخوى َّرو َّرس  پس يك ،ايم ش
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ع مرىى هماَند او امّى سوره ماَند آن را )ىر َّصاحت و عيبايى لاظ و بالغت و ژرَّايى محسوا و يا ا

و ىرس َـاخواَـده( بیـاوريـد و )ىر اين كـار( آَچه غیر اع خدا ياور و گواه ىاريد َّرا خواَید اگر 

 ( 4ترجمة مشکینی  )« ماست( هشما هماَند سور هراسسگويید )تا گواهى ىهند كه سور

 ند:دار کریم  تصریتقرآن زبان ویژة  ی مبین به مثابةج( مواردی که بر وجود زبان عرب

 از سورة شعراء: 125آیة   1

   «قرآن را[ به عبان عربی مبین ]بر قلب تو َاعل كرى[»] یعنی ؛«بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ»

 به زبان عربی مبین نازل شده است  کریم قرآن در این آیه تصریت شده است که 

 : از سورة نحل 116آیة   9

  .«]قرآن[ عبان عربی مبین استو اين » یعنی؛«وَ هیا لِسانٌ عَرَبیٌّ مُبینٌ»

 ای است  حاوی زبان عربیتنهایی مجموعهبه کریم قرآنتوان استنباط کرد که از این آیه می

 مبین  

روایت شتده است که « مبین»در خصتوص معنای  از امام صتادق

ها کند  ولی زبانها را روشن میزبان  همة قرآنزبان  یعنی (؛459  3ج :1659  کلینی ←)

 نی تند  قرآنسازی زبان قادر به روشن

: اندفرمودهروایت شتده استت که  از سیامبر اکرمهمچنین 

بر  قرآنیعنی برتری کالم  ؛(12  82: ج1416مجل تتتی   ←) 

ی اه به مسهوم این حدیف نکتهتوجّای دیگر  مانند برتری خداوند بر آفریدگانش استتت  هکالم

اند و با ها  متمایا ساختهها و زبانرا از سایر کالم قرآن سیامبر اکرم کند:روشن می مهم را

ادة استسهای مورد با سایر زبان قرآنانگاری زبان اند که هم انهمگان را آگاه ستاخته  این بیان

 سازی خداوند با آفریدگان قدر نادرست است که هم انبشر  همان

چنین روایت شده است:  از امام صتادق با همین مضتمون

به  هیکالم خداوند شتتتبیعنی  ؛(911  95: ج1412عاملی   ←)
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ر افعال بشتتبه  هیشتتبمتعال  از افعال خداوند  کیچیدرستتت همانگونه که ه  تتت یبشتتر نکالم 

    تین

 «کالم اهلل»ای نباید که در هیچ زمینهروایت شده است نیا  حضرت امیرالمؤمنین علیاز 

 ( 936: 1628بابویه  ابن ←) کرد همقای « کالم بشر»را با 

را در برابر عربی بشتتری « عربی الهی»و روایی دیگر  وجود  قرآنیها نمونة و دهموارد این 

شر قابل ب برایاین زبان  ت که نیبه این معنی   الهیمبین عربی  وجودا سازند؛ امّخاطرنشان می

ر هاست؛ زیرا بدون واسطه  به امترین زبانشود که این زبان  قابل فهمبلکه ادّعا می فهم نی ت 

واض  آن خداست؛ همان آفرینندة   خلق شده است  یعنی «نورانبه ستخن آورندة سخ»و حکمِ 

یءٍكُاهللُ الةیي اََطَقَ  اََطَقَنا»آورد: میها؛ همو که همه چیا را به نطق زبان  ؛(91لت  فصّ ←)« لة شـَ

ترجمة مکارم  ←) «است همان خدايى كه هر موجوىى را به َطق ىرآورىه ما را گويا ساخسه» یعنی

 ( 452شیرازی  

م  معارفی ازلی و ابدی را با نظمی منحصتتتر به یو حک علیمخداوند متعال  بتدین ترتیب  

راه ورود به گنجینة و    به نام وحی جای داده استن از کلمات و عباراتدر شتماری معیّ  فرد

 ( 28 :1682منش  خو ←)است « عربی مبین»همین زبان  وحی این ناسذیر سایان

هر  در جای خود به کار برده استتت؛ ای را دقیقاًهر کلمه  کریمقرآن ه داشتتت که باید توجّ

مات کریم  کلقرآن بنابر تحقیق  در    ضمن اینکهی داردفرهنگ و بار معنایی خاصتّ که ای کلمه

 ند وجود ندار (به معنای مصطلت)مترادف 

از این  استتت و هرکدام« صتتالحین»و « مح تتنین»زیر از « ابرار»قرآن در زبان برای مثال  

ن بی سوشانی هرچند از نظر مصادیق هم رند های خاص خود را داصهها و مشخّویژگی  مساهیم

 ( 2 :1685مرادی زنجانی  و  ل انی فشارکی ←)داشته باشند 
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سات صمانند نور  ذکر  بیان  شسا  هدایت  رحمت و   کریمقرآن کارکرد و اثرگذاری صسات 

رای حتی ب  قرآنامر و ت کید الهی بر خواندن  انند؛ همچنینب بر همین زبهمگی مترتّ دیگر آن 

 ( 28 :1682  منش)خو ق همین آثار است از همین باب و به منظور تحقّ  سیامبر اکرم

های   همچون کتابرا یکی س  از دیگری متساوتبه جای اینکه موضتتتوعات  کریم قرآن

 که در سرتو آنها بیان همة موضتوعات استکه قادر به نماید مطرح کند  زبانی را ارائه می دیگر

ا کلّی هر زبان است؛ زیراین خاصیت    البتهشتمار تحقیق نمودتوان راج  به موضتوعات بیمی

از یا ن قرآنزبان خالقیت و ساختار زایشی برخوردارند و ظرفیت ویژه برای ها از یک زبان همة

 (؛19: 1461المیدانی  حبنّکه ؛ 9 :1685ی  مرادی زنجانو  ل انی فشارکی←)م تتثنا نی ت ن قاعده ای

واستطة خداوند متعال استت که آن را به صورت یک کّل   خلق بیقرآنبا این تساوت که زبان 

بدیل چنان خلق کرده است که قبل از آن سابقه نداشته و س  از آن نیا یافته و بیمن تجم  نظام

و به ت کید )تواند این زبان را تکرار کند و هرگا نتوان ته قابل تقلید نی تت؛ یعنی بشتر فقط می

ن قرآگونه که همانت از آن تقلید نماید  این زبان خود معجاه است  نخواهد توان  آیات تحدّی(
   نگار  یافته  معجاه )اعجازی دوباره( استتنها کتابی که به اعجاز بر اسا  آن به مثابة 

و  قرآنراه تعلیم   این دیدگاه  نه همچون طرفداران ستتته دیدگاه نخ تتتتبتاورمنتدان به 

آزمون خود را س   این راهکه )و نحو ادبیات عرب  را در آموز  صرف قرآنیگ تتر  فرهنگ 

را بدون روشی خاص  قرآندانند و نه همچون طرفداران دیدگاه چهارم  آموز    می(داده است

ر میو صتترفاً از راه تهذیب نس   را موجب اصتتلی تهذیب نس   قرآن؛ بلکه آموز  دانندمی تتّ

  در این دیدگاه  دارندهای زندگی عرصتتهکریم  در همة قرآن دان تتته و ت کید بر نقش محوری 

دون ب ایشان وو با استساده از سیرة « استوة ح تنه»حضترت کریم به رو   قرآنتعلیم و تعلّم 

ه این البت  فصل دوم( ←) سذیردصورت میمتداول عربی ت کید بر ادبیات عرب و صترف و نحو 

نی شود  بلکه بدان معه میبدان معنی نی تت که فهم قواعد دستتوری زبان یک تره کنار گذاشت

  کننده کّل شئ استشود و ال زیر  زیرا کتابی که بیاناخذ می قرآناست که این قواعد از خود 
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ای خارج از خود  حتی به ادبیات بشرنوشتة عربی متداول نیاز ندارد و دستور کنندهبه هیچ تبیین

مچنان که راه التقاط در فهم بدین ترتیب  ه شتتتود زبتان الزم برای فهم آن از خود  اخذ می

به هر روشتتی و بر هر مبنایی باطل استتت و اتّکا به هر چیا نظیر ایدئولوژی  علم رایج و  قرآن

؛ 22 – 82حجر   ←)  روشی التقاطی و م توجب عذاب است قرآنآداب و رستوم برای تس یر 

  ّاتسورع)عربی متداول تمّ ک ج ت  به ادبیات بشترستاختة قرآن  نباید برای فهم (43ن تاء  

1626 :63 - 65 ) 

 «عربی مبين»چيستی زبان 

خاص    بلکه زباننی ت عربی متداول  عربی مبین است  نازل شتده« عربی مبین»به زبان  قرآن

 مجموعة کامل»است؛ یک « زبان»خود یک   توان گست که این کتابمیحتی است  کریم قرآن 

نی از الساظ  اسرار و حقایق ه تی را در خود جای داده و به بهترین وجه که با شمار معیّ« زبانی

که  ؛ زبانی«وسیلة ارتباطی»استت؛ یک « زبان»یک  قرآنانداز  در این چشتمتبیین کرده استت  

از آن تن سذیرفصتتال با آن و ت ثیر در سرتو اتّ بندگاناستتت تا خداوند با بندگان ارتباط  واستتطة

ین میان خود نیا با ابتوانند در فطرت خود را بازیابند و عالوه بر این   بتوانند گمشتتتدة روح و

و ستتطت مکالمات  (23 :1682منش  )خو این زبان ملکة جانشتتان گردد  زبان ستتخن بگویند تا

  آنان را ارتقاء و تعالی بخشد 

بیاموزد  که ک تتی بخواهد آن را ل  همیناین زبان  فرهنگ خاص خود را دارد  در وهلة اوّ

حسظ  قرآنو اگر ان  و رابطة خود را با  گیردسذیری از این فرهنگ الهی قرار میریدر م یر ت ث

آموز به که قرآنمعنی این به جلّ سدید خواهد آمد  م عاّوکنتد  ارتبتاط جتدیدی بین او و متکلّ

یارتآموز و عر  نیا با قرآن کندمیوستتیلة این زبان با عر  الهی ارتباط برقرار  را  باط خاصتتّ

سخن هم"شود و به منالت می "اهللکلیم"و به تعبیری  (111 :1682منش  )خو ستازد برقرار می

 گردد نایل می "خدا
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یک ایراد احتمالی آن استت که تعداد واژگان این کتاب  محدود است  امّا بحف بر سر این 

وقی مهم است که در استت که برای جهانی شتدن یک زبان  تعداد واژگان آن مهم نی تت؛ شت

 کند  متکلّمین به خود ایجاد می

ستتتلمان "اجتماع دلپذیر  ةکریم و اشتتتتراک فرهنگ آن  در چهرقرآن جهتان  بودن زبان 

  قدّم محضردر  "ار و ابوذر حجازافارست   صتهیب روم   بالل حبش   اوی  قرن  و عمّ

ایشتتان که شتتعار یابد تجلّی می د بن عبداهللجهان  حضتترت محمّآوری و رستتالت سیام

یعنی برای سسید و سیاه ؛ (64  1ج :1686جوادی آملی   ←)بود  

  و سر  فرستاده و مبعوث شدم 

اندوختة فکری و اح تاستی بیان شتتده ثروت هر زبان  نکتة مهم این استت که سترمایه و 

ط آن استت؛ یعنی  ان و تس یر نماید و قدرت بیتعبیر آن را تواند میه آن زبان آن دانشی کتوستّ

 عداد وتآن مطرح استتت نه تعبیر و تس تتیر ت ع و دقّتنوّ  آن را دارد؛ بنابراین  در اینجا کیسیت

  آن ت الساظیّکمّ

رواج شعر و شاعری در آن عصر و  قدرتت واژگان و یا یّاگر قرار بود م ائلی همانند کمّ

ت را سبب شود  یّ موضتوعی چنین سر اهمّ مبنای انتخاب زبان وحی باشتد و دی مانند آن  موار

  طنا و نثر  نوی یهمچون نمایشنامه یترسیشرفتهفنون نوی تندگی و این ظرفیت و نیا ظرفیت 

ه داشتتت؛ ضمن اینکرواج بیشتتری   یونان باستتاند ههای دیگر نظیر زبان یونانی در عدر زبان

نیا  هند و چین  ایران  هرینالنّمصتتر باستتتان  بینعلمی و فرهنگی هایی در میراث نین برتریچ

 وجود داشت 

زبان نی ت  چنین این وسعت ثروت لغوی زبان عربی  از ماایای آنگونه که مشتهور است 

ما را از مرحلة سادة   شتناستانههای زبانب استت  بررستیمایة تعجّو حتی  فاقد اعتبارفرضتی 

 ارةبد و به ستتتوی تحقیق درنبرمیفراتر  "های دیگربر زبانخاص  یک زبان برتر شتتتمردنِ"

شتتتناختی و علمی زبانهای دهند؛ تحقیقی مبتنی بر تحلیل دادهستتتوق می هاخصتتتایص زبان
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رف کثرت الساظ در یک زبان اگر هم واق  گردد  مایة فخر و مباهات   آواشتتناختی جدید  صتتِ

دارد؛ زیرا گاهی فهم معنی را دشوار حل به نیاز درخور ت مّل است و حتی ای   بلکه قضیهنی ت

هرگا با تعداد کلماتی که در بر دارد   حیفکریم  از  قرآن ستتتازد  بتاید توجّه داشتتتت کهمی

در بر دارند نیا قابل مقای ه و اصتطالح تازه را ه ها کلمط امروز که صتدهای عربی متوستّ متن

توان و زبان آن چیا دیگری است  با ت مّل بر روند این تحلیل  می آنقرنی ت  س   سرّ برتری 

آمیا ر اوج قدرت اعجازدسازد  قرار داشتن آن را از دیگر متون ممتاز می قرآننچه ادّعا کرد که آ

؛ 111 :1682منش  خو  ←)هاستتت ترین وصتتفو زیباترین ها و دقیقترین اندیشتتهتعبیر عمیق

 ( 963  4: ج1685دورانت  

  توفیقی نصتیب زبان عربی شده است  آن است که به دلیل این ناول قرآنر اثر ناول باگر 

 ای یافته است؛ یعنی این زبانالعادهمبارک با کلمات عربی  این زبان مجال و فرصتت رشد فوق

 ست  ا "قرآن کریم و حکیم"سر ظرفیت نبوده  بلکه سر ظرفیت شده است و این همه را وامدار 

ر باال و ذاتی از توان تعبی برخوردارکه ما زبان عربی را زبانی گستة صبحی صالت  هنگامی به

بدون ) جهانهای زبان ادبی همةثروت شتماریم  باید به یاد داشته باشیم که ها میترین زبانزنی

د خورمیط رشد و حیات و خلودی رقم ایهمان شترنیا برای آنها اگر یافت  میفاونی  استتثنا(

 رقم خورد  قرآنعربی به برکت ناول که برای زبان 

زبان عربی را از نابودی حتمی نجات داد و بر آن  قرآناب  وّبه گستة دکتر رمضتتتان عبدالتّ

 تر از ت ثیر بر خود قوم عرب نهاد؛ به طوری که شمار کثیری از اعرابت ثیری ب تیار فراتر و بر

ه  به همان اخالق جاهلی   استتالم را رها کردمقدّ  احکام قرآناندکی س  از عصتتر ناول که 

و خیا   حیات  قرآنز برکت نیا اان آنان یافتند؛ یعنی حتی زب ترینیا زبان قوی بتازگشتتتتند

 داد ادامه عربی ن جدید به همراهی با تمدّ ویافت ای تازه

های زبانعرب و زبان عربی و هم در میان ملل زیر عرب و ملل هم در کریم قرآن در واق   

نخ تتتت اعراب را   قرآنفرهنگ البته ل ایجاد کرد  زیر عربی  از جمله در زبان فارستتتی تحوّ
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  اقوام (نوظهورو اخالق فرهنگ این با سشتوانة )پ   زبان احیا شدة عربی ستقرار داد و تحت ت ثیر 

ری برخوردابا وجود    حتیهاکه ب تتیاری از زبانبه طوری اد؛و ملل دیگر را تحت ت ثیر قرار د

در برابر آن تاب نیاوردند و زبان عربی به زبان علم تبدیل شتتد  بدین نی بارگ  از سیشتتینة تمدّ

 و مقتدر و سرظرفیت تبدیل نمود را بته زبانی واحد بتدوی زبتان ادبی یتک قوم  قرآنترتیتب  

متساوت بودند  گوناگون و هایی دارای لهجه  قرآنسیش از ناول شتتتود که اعراب می یادآوری

یک زبان عرب را اصالح کرد و ظرفیت آنان را از  ماقواهای لهجهرا رشد داد  بان عربی ز رآنق

و  (از اساتید دانشگاه االزهر مصر)ح ن الباقوری  به گستةفراتر برد؛ به طوری که ای عادی محاوره

 رآنقتبدیل کرد؛ یعنی و علم عربی را به زبان دانش زبان   قرآنح تتتین  زبان  اهات یید دکتر ط

ترین هترین  گرسنترین  عریانترین  شقیذلیل   قومی کهمجید زبان قومی را که جاهلشان خواند

 ت به در آمد و به شتتیوةبه زبانی تبدیل نمود که از تشتتتّ  ترین مردم آن روزگار بودندگمراهو 

  (92 - 98: 1411صبّاغ   ←) م گردیدقابل تعلیم و تعلّ  علمی

 یزبانی مشتتابه زبان عرب قالبدر  کریمقرآن س  از ناول به این نکتة مهم توجّه شتتود که 

ها و   با وجود همة حذفة اهل بیتو ائمّ ها هاار حدیف رستتتول اکرم  دهمتداول

 ت در قالب و هی ادیهصحیسة سجّ و البالزهنهجها  به همین زبان گسته و نوشتته شتدند  اختناق

روردگار سبه سیشگاه  یهای بشرترین نیایشهمین زبان سدید آمدند و زیباترین مضامین و عمیق

 :1682منش  و خ ←) لبا  همین زبان را سوشتتیدند و به ستتوی آستتمان صتتعود کردند  متعال

لر بر اوستبه زبان عربی متداول بود   )عربی مبین( قرآنو همة اینها از برکت شتباهت زبان  (119

کنندة قدرت  فرهنگ  استیال  اعتبار و آن استت که تاریخ زبان  تاریخ ستخنوران بوده  منعک 

ه المثل عربی اشارگویند  او به این ضربنیا ضعف و انحطاط جوامعی است که با آن سخن می

  زبان اوست  و بر آن است که قوّت هر ان ان به خرد و ""کند که می

 ان تواند ما را به ابر انگوید اگر زبان ما را به ان ان تبدیل کرده است  س  همین زبان میاو می
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البته در این امتداد  باید توجّه داشت که زبانی که آدمی قواعد آن  ( Ostler, 2006: xix)تبدیل سازد 

  تواند او را از حدّ یک ان ان عرفی و متعارف فراتر ببرد را بنوی د  هرگا نمی
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 با زبان عربی قوم عرب قرآنتفاوت زبان 

   تساوت این کالم با کالم مردم عادیبر اسا  حدیف شریف نبوی  کالم خداست و قرآن

در شمار همین کالم مردم خداوند با مخلوقات اوست  بدون شک  زبان عربی نیا مانند تساوت 

زیر از زبان عربی رایج و متداول میان   قرآن؛ س  زبان گیردقرار می« ستتتائر الکالم»عتادی یا 

ا زبان ها بر زبان  به اندازة فاصلة سایقرآنمردم عرب استت و فاصلة زبان عربی ن بت به زبان 

  (662: 1622؛ اسماعیل  111 :1682منش  )خو است  رآنق

ک انی است که عربی    مشکل ویژةقرآنشود که مشکل فهم ر میازلب چنین تصوّهرچند 

 اتبر آنند گوناگون  های به زبان قرآنترجمة تال  برای برخی با  ؛ در همین امتتداد داننتدنمی

که  یدر حال را بسهمند  قرآناَعراب  به راحتی مشکل این افراد را بر طرف کنند تا آنها نیا مانند 

  تقریباً در یک ستتطت قرار دارند و چنین نی تتت که قرآناعراب و زیر آنان  در برابر زبان ویژة 

 را بسهمد  قرآنزبانی هر عرب

ا   آشنایی ب(ای مکانیکییر مجموعهنظ)مجموعة علمی و حتی زیر علمی  هرشترط آشنایی با 

به جایگاهی که این کتاب  عظیم اختصتتاص ندارد  امّا با توجّه قرآنزبان آن استتت  این مهم به 

« زبان»معارف ازلی و ابدی را در قالب یک اینکه ها در هر زمان و مکان دارد و در هدایت ان ان

باید توجّه داشتتت که آموختن   طلبدمیای ویژه  اهتمام قرآنآشتتنایی با زبان جای داده استتت  

صرف و نحو و ادبیات عرب نی ت  بلکه ب یار فراتر از آن است   آموختنبه معنی « قرآنزبان »

ی های ادبتوان به کتابدان شدن نی ت  در مقام مثال میضمن اینکه هدف از این آموز  عربی

اژگان ر و وآشنایی با دستوفردوسی   آثار حافظ و ره کرد  برای مثال  هدف از مطالعةفارسی اشا

نارساست؛ زیرا این  از جهاتیالبته این مقای ه  ( 111 :1682منش  خو  ←)زبان فارسی نی ت 

زبان خود را به  قرآنخودشان نی تند؛ در حالی که  متون هرگا مبادی یک زبان جدید و خاصّ

 همراه خود آورده است 
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 ؛ اجااییانجام سذیردن زبان آکشف روابط درونی اجاای    باید با هدفقرآنزبان  آموختن

م و شتتگرف را ای منظّمجموعه  با یکدیگر   همراهالهی و مالحظةکه بر استتا  نظم و ارتباط 

 ,Wansbrough) ماندمیآورند که در هر مکان و زمان و برای همگان  تازه و جدید ستدید می

2004: xi) کهرعایت الااماتی بدون )تواند به صتترف عرب بودن نمی زبان «عرب»  جالب آنکه 

را ن بت به « اعراب»  کریمقرآن  رعایت آنند(  وارد این مجموعه گردد  حتیف به همگان موظّ

که  است  جایی نکوهش نمودهفرو فرستاده   ندان تن حدود آنچه خدا بر رسولشسیشتازی در 

ارا  وَ َِااقا  وَ اَجدَرُ اَلّا يَعلَموا حُدوىَ ما َاََزَل اهلُل كُابُ اَشَدُّ االَعر»فرماید: از سورة توبه می 25در آیة 

  «یمٌكوَاهللُ عَلیمٌ حَ ي عَلی رَسولِه

 استدر گذشته بوده در این آیه  گروهی صتحرانشین « اعراب»نظر مشتهور دربارة مراد از 

آشنا  قرآنگروهی که با ؛ (3  3ج :1415آلوسی  ؛ 936  4: ج1412؛ مدرّسی  23  5: ج1659)طبرسی  

 آن است که داللت آیه برنظر دیگر مصتداقی ندارد  امّا اکنون این آیه مبنابراین نظر  ه اند نبوده

ممکن است صِرفِ عرب در هر زمان  نشین صدر اسالم و هر فرد دیگری است که اعراب بادیه

 و بینیبارگاز سی آن  اح ا  خود فهمی ویژه از دین وبرخورداری از مِ توهّبرای وی بودن  

  (958: 1688؛ مغنیه  954  9: ج1418؛ گنابادی  125  11: 1412اهلل  فضل) ایجاد کندتحقیر دیگران 

همان اعرابی که به واسطة     بر اسا  این آیهنیا مدّنظر باشتدحتی اگر همان نظر مشتهور 

فرزندان خود را برای فراگیری زبان خالص و   هااند و اهل شهرداشتتن لغت فصیت  شهره بوده

عدم "اند و در جاهل بودهآنچه خداوند نازل فرموده   براند  فرستتتادهاصتتیل عرب ناد آنان می

ندگی سراکتوجّه به ب  با اعراتکلیف دیگر   در چنین حالتی اند هشمرده شد« اولی»  "قرآنفهم 

 خواهد بود چه  (1222محمود  ←) و ابتذال زبانی معاصر

 اءقتال  شعراز جمله  گوناگون های کریم در سورهقرآن سیاق آیات  با توجّه بهدر حالی که 

و  بیشتر مورد ت یید استدوم  نظرشتواهد فراوان روایی و تاریخی  با توجّه به نیا  و لتو فصتّ 
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علَموا حُدوىَ ما اَجدَرُ اَلّا يَ» جایگاهرا در  نتاخوانتده و تعلیم نتاگرفته از سیامبر قرآنعربِ 

  (119 :1682منش  خو ←)نشاند می «ي اََزَلَ اهللُ عَلی رَسولِه

فاقد تحصتتتیالت از مردم عادی و  زبان عرب گوناگوناندکی تجربة معاشتتترت با طبقات 

ای مالزمه دهد کهمدّنظر قرار میسان و اندیشتتمندان  این حقیقت را و مؤلّ گرفته تا فرهیختگان

 یکی"و  "با زبان قوم عرب قرآنزبان انگاری هم تتان"ربیت و استتالمیت وجود ندارد و بین ع

 عهدعربی آن هم   "به دان تن زبان عربی قرآنکان فهم مشروط نمودن ام"و  "دان تتن این دو

به بیراهه  قرآنتعلیم و فراگیری زبان  امرما را در و  استتتت قرآنزبان  حقّ ظلم درجتاهلیت  

 خواهد افکند 

رار های سامی و تازی قزبان در شمارشناختی  های زبانبندیتق یم حیفاز  قرآنزبان  البته

 نیا به زبان عربی نازل شده است  قرآنگیرد و می

ل از ستتتورة فجر  اینکه در آیة اوّتشتتتخیص زبان در یتک عربتوان گستت بنتابراین  می

وَالاَجراینکه مراد از در تشتتتخیص شتتود  ولی به چه معنی استتتت  دچار تردید نمی«وَالاَجر»

ارد دعَشرٍوَ لَیالٍ با چه هدفی ذکر شده است و چه ربطی با آیة دوم یعنی  وَالاَجرچی ت و این 

ا چه ربطی ب  دارند و در نهایت همة اینها وَالشةاعِ وَ الوَترِای با آیة سوم یعنی و این دو  چه رابطه

ستتخ یعنی  ساجایگاهی نظیر ستتایر مردم دارد  دارند   بِعاىٍ كَلَ رَبُّیفَ ََّعَكَاَلَم تَرَ آیة سنجم یعنی 

 روشتتندانی  به صتترف عرب بودن یا عربی  دانزبان یا عربیچنین ستتؤاالتی برای یک عرب

 ود:شچنین تصریحاتی دیده میوحی  دربارة افراد عصر ناول قرآن کریم که در نی ت؛ چنان

؛ «اَِّرونَ ماذا اَراىَ اهللُ بِهیا مَثاَل كلِیَقولَ الةیينَ َّی قُلوبِهِم مَرَضٌ وَ الوَ »از ستتتورة مدّثّر:  61آیة 

ــسگان آت  به َوعىه َار چه هدَّى » یعنی ــیف گماش و تا بیمارىالن و كاَّران بگويند: خدا اع توص

 ( 553ترجمة انصاریان   ←)« ىارى 
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وتوا قالوا لِلةیينَ ا ََحَسّی اِذا خَرَجوا مِن عِندِ كَوَ مِنهُم مَن يَســسَمِعُ اِلَی»: قتالاز ستتورة  13آیة 

ه اع ىهند تا وقسى كگوش مى و بعضــى اع مرىم مناَّق به گاسارد كامال » یعنی؛ «العِلمَ ماذا قالَ ءاَِاا 

گويند: رسول باع اع سر َو چه حضورد خارج شوَد با اهل علم )اصحابت به تمسخر و اهاَت( مى

 ( 518ای  قمشه ترجمة الهی ←)«  گات 

لت: 6 – 5آیات  قُرءاَا  عَرَبیّا  لِقَومٍ يَعلَمونَ. بَشیرا  وَ ََیيرا   و سابٌ َُّصِّلَت ءاياتُهُكِ»از ستورة فصتّ

نةهٍ مِمّا تَدعوَا إلَیهِ وَ َّی ءاذاَِنا وَقرٌ وَ مِن بَینِنا كِثَرُهُم ََّهُم ال يَســمَعونَ. وَ قالوا قُلوبُنا َّی أكََّأَعرَضَ أ

كسابى است كه آياد جامع  به صورد قرآَى به عبان » یعنی؛ «حِجابٌ ََّاعمَل إَةنا عامِلونَ كَوَ بَینِ

( رحمت حق  َّصـی  عربى براى ىاَشمندان روشن گرىيده است. قرآَى است كه )َیكان را به وعد

)اَدرع و ا اكثر مرىم اعراض كرىه و امّ ؛ترســـاَدىهـد و )بـدان را اع عیاب قهر( مىبشـــارد مى

هاى ما اع قبول ىعوتت سخت محجوب و گوش ما اع شنوَد. و مشركان گاسند: ىلَصـايح ( َمى

بسیار( است، تو به كار )ىين( خوى  ةشـنیدن سـخت سنگین و میان ما و تو حجاب )يخیم و َّاصل

 ( 455ای  ترجمة الهی قمشه ←)« كنیمپرىاع ما هم البسه )به كی  خوي ( عمل مى

لت آمده ردآیات این    بر این مهم  با (44)آیة در اواخر همین سوره  اند وآزاز ستورة فصتّ

وَ  عجَمِیٌّءَا ووَلَو جَعَلناهُ قُرءاَا  أعجَمِیّا  لَقالوا لَوال َُّصِّلَت ءاياتُهُ»   چنین ت کید شده است:شیوابیانی 

.«عَرَبِیٌّ

آوردند و به آن ایمان نمی هتج بود  آن قوم به همینبته زبانی زیر عربی میقرآن اگر این 

ا تو ای رستتول ما  به آنان بگو امّ  عرب آورده استتت: آیا عرب چیای را بپذیرد که زیرگستندمی

ی کنیم  بلکه مقیا  به کلّ بر ح تب زبان و لهجة آنان تق یم نمی  قرآنما مردم را در برابر که 

ااءٌ وَالةیينَ ال قُل هُوَ »در ادامة آیه فرموده استتت:  وچیا دیگری استتت؛  ــِ لِلةیينَ ءامَنوا هُد ي وَ ش

 «.انٍ بَعیدٍكيُناىَونَ مِن مَ كَيُؤمِنونَ َّی ءاذاَِهِم وَقرٌ وَ هُوَ عَلَیهِم عَم ی اولئِ
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آینة  وصدر قرار دادن  است؛ برایو عشق ورزیدن گرفتن ر است؛ برای اُن  برای تدبّ قرآن

  گاهص آیک متخصتتّ نورانی استتت  به منالة یک مثال  توجّه کنید که ضتتمیر در معر  سرتوی 

فهمم این برگ را میزبان گوید من نمی  دربارة برگ درخت سژوهشها سال مطالعه و س  از ده

هایی که از برگ و ساختمان عجیب آن به دست آورده از آگاهیصرفاً و به آن احاطه دارم  بلکه 

س   ( 114 - 116 :1682منش  خو  ←) 1گویدنموده  ستتخن میو معرفتی که برگ به وی عطا 

های خویش ستتتخن گست و در سرتو توان دربارة معارف و یافتهنیا هرچند می قرآناز مطتالعة 

تواند ادّعا کند که با دان تتتن عربی و فل تتسه و   به راه هدایت راهی شتتد؛ ولی ک تتی نمیقرآن

را بسهمد و بر  قرآنایدئولوژی و فرهنگ و عرفان و تصوّف یا آداب و رسوم خاص  قادر است 

گی؛ آالیش و بی سیرایآموخت  زبان بی قرآنرا باید به زبان  قرآنآن اسا   به دیگران بسهماند  

 وی اخالص و تقزبان 

 بحث نتيجة

ها ممکن است از سایر زبان قرآنفرق دارد  برای شناخت آن با فهم  قرآنشتناخت مقصتود از 

ن شتتیستة فهم آ قرآنچنانکه رومیان و ایرانیان و حبشتتیان ناآشتتنا با زبان کمک گرفته شتتود؛ 

آن با آن سخن خاص زبان  از قرآنتر عمیقبرای فهم آموختند  سپ  شدند و زبان آن را میمی

 ند  گستمی

                                                                                                                  
  139 - 143: 1682رجبی   ←  برای توضیحات تسصیلی  1

نارستاست  درست است که برگ درخت نیا آیتی از آیات قرآن ای با نکتة مهم این استت که هر مقای ته
خداستت و هدایتگر به سوی اوست؛ ولی با هدف آموختن و هدایتگری خلق نشده؛ بلکه هدف از خلقت 

آیتی از آیات اوستتت که  قرآننظیر خلقت استتت؛ در حالی که آن  تکمیل چرخة آفرینش در ستتامانة بی
 صریحاً با هدف هدایتگری  خلق شده است  
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  قرآنزبتانی دارد  هدایت  روایتت خوانتدنی استتتت و هر روایتی خوانتدنی   قرآن کریم

فرامکانی و فرازمانی استت و دامنة آن تا جایی که ان تان حضتور دارد  گ ترده شده است  در 

 :سیراسته استدو شائبه  از قرآن   زباننتیجه

آید میبر دیگران به وجود نآن مردم م برتری توهّ  ؛ سالف( به زبان مردمی خاص نی تت

 ؛شودمیآن مردم ن و فهم آن  منحصر به

  های دیگرتدر میان ملّ توان؛ س  نمینی تحاضر ها و اقوام تیک از ملّب( به زبان هیچ

رایش و عدم گ قرآنساختن  انحرافی برای مهجوربه بهانة آنکه این کتاب به زبان ایشان نی ت  

  آن  ایجاد کردبه 

عمده وجود دارد  گروهی اعتقاد دارند که  دیدگاهچی تتتت  سنج  قرآن کریمدر اینکه زبان 

« خوانیعربی»و « دانیعربی»را  قرآناین گروه راه فهم  به زبان عربی نازل شتتده استتت  قرآن

 دانند  می« قرآنترجمة »های دیگر را  راه گ تر  این فهم به زبان  ته اند

 فهماز طریق را و تس یر آن  آوردمیرا در حدّ کالم بشتر سایین  قرآنگاه  در عمل این دید

ر میادبیات عرب و قصتائد  شیوع این نگاه  که  ند  شتواهد تاریخی حاکی از آنداندعربی می تّ

بر اسا  آن  و عدم استتسادة فراگیر و همگانی از آن است؛ چراکه  قرآنمهجوریت  خود عامل

ران فهمیدهد که شتوچنین ادّعا می  آنقراند  ک ی را حّق استساده از اند و نگاشتهجا آنچه مس تّ
 نی ت 

ا باین کتاب   قرآن کریمبا توجّه به رستتتالت جهانی و فرازمانی گروهی دیگر معتقدند که 

تنها زبان مشتتترک در میان جهانیان  زبان  مشتتترک فطرت و ایمان نازل شتتده استتت؛ زیرازبان 

را  قرآنل  عربیت شوند: دستة اوّ  این گروه خود به دو دستته تق تیم میفطرت و ایمان استت

ف فهم معاربرای تهذیب نس  و دوری از گناه ضرورت کنند و بر بودن آن می« کالم اهلل»فدای 

دارند؛ و دستتتة دوم  با حسظ جایگاه زبان عربی و ت کید بر آموختن ادبیات عرب و ت کید  قرآن
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 کید ت یقرآنمعارف عمق فهم نیا برای صرف و نحو  بر دوری از گناه و ک ب فضایل اخالقی 

 ورزند   می

به زبان این کتاب   و روایات معتبر نبویقرآن کریم گروه آخر معتقدند که مطابق بیان 

های مخصوصی دارد و نظیری که ویژگینازل شده است؛ عربی ویژه  خاص و بی« عربی مبین»

 در گذشته و حال نی ت زبان عربی متداول های ها و گویشیک از لهجهر به هیچمنحص

ی زباننیا را  قرآنکند  زبان میفهم این دیدگاه  عالوه بر اینکه شتت ن الهی کالم خداوند را 

ها ر  قرآن کریمزبانی با م برتری زبانی به واستتطة هماقوام بشتتر را از توهّمة الهی دان تتته و ه

را تنها سی تم آموزشی    ستی تتم آموزشتی سیامبر اکرمرویکردرفداران این   طستازدمی

ن  و معارف آ قرآن کریمو بر آنند که کلید فهم  نندداو تدبّر در آن می قرآنمسیتد برای اُن  با 

استت؛ زبانی سیراسته از القائات ایدئولوژیک  علمی  فل سی و ادبی؛  قرآنآشتنایی با زبان ویژة 

 زبان عربی مبین  
  

قدر همان  انگاری زبان قرآن با زبان عربیهم انو  زبان قرآن  زبانی الهی است
  فرزندان آدم خطاستسازی خداوند متعال با نادرست است که یک ان

 

 فصل اوّل مهمّ هایپرسشمباحث و 
  منظور از زبان عربی مبین چی ت؟ .1
 کدام است؟قرآن کریم راه فهم  .2

 التقاط است؟ چرا؟قرآن کریم دانی در فهم آیا اکتسا و اتّکا به عربی .3

ه ر ی خود یا را ب قرآندان شبیه به متعصّبان مارک ی ت یا لیبرال  آیا متعصّبان عربی .4
 کنند؟ مکتب خود یا زبان خود  تس یر می

 را بیان کنید؟ قرآنسنج دیدگاه عمده دربارة زبان  .5



 

41 

 به لهجة قریش نی ت؟ قرآنشود که چرا ادّعا می .6

 به زبان قبایل عمدة عرب در عصر ناول وحی نی ت؟ قرآنشود که چرا ادّعا می .7

 به زبان عربی فصیت شمالی نی ت؟ قرآنشود که چرا ادّعا می .8

 کدامند؟ توضیت دهید  قرآندو دیدگاه متساوت عرفا به زبان  .9

   جام  و مان  نی ت؟قرآنشود که دعوی عرفا دربارة زبان چرا ادّعا می .11

   زبان ویژة خود را دارد؟ این ادّعا به چه معناست؟قرآنشود که چرا ادّعا می .11

تساهم  قرآنچگونه میان اشخاصی از روم  حبشه  ایران و حجاز  دربارة معانی عمیق  .12
 لی که اعراب حجاز دربارة آن اختالف داشتند؟مشترک ایجاد شد  در حا

 منظور از عربی مبین چی ت؟ توضیت دهید  .13

 و عربی متداول وجود دارد؟ قرآنهایی میان زبان چه تساوت .14

 

  سؤاالتی برای مطالعة بيشترمباحث و 
ت مّل کرده  ستتعی کنید تصتتویر جامعی از وجوه قرآن کریم های زبانی الف( دربارة ویژگی

 تساوت آن با زبان عربی ارائه دهید شباهت و 

اند؟ برای انطباق بهتر این الگوها   چه الگوهایی در دستر قرآنبرای فهم م تمر زبان  ب(

 توان کرد؟و نیازهای امروز جوام   چه می

 

  قرآنکارگاه اوّل( فهم مستمر زبان 

چیا کنندة همهمجید کدامند؟ آیا ممکن استتتت که بیان قرآن الف( مهمترین اهداف ناول 1

)کلَّ شتتئ( به چیا دیگری برای فهم خود نیاز داشتتته باشتتد؟ مثالً نیازمند رعایت قواعد عربی 

 بشرنوشته باشد؟

ها  از جمله زبان مجید با ستتایر زبان قرآن ب( تال  کنید تا وجوه اصتتلی تساوت زبان 1

 عربی را بیان کنید 
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 موجب دانیممکن است تعصّب عربیمجید چی تت؟ آیا  قرآن ج( مسهوم التقاط در فهم 1

 التقاط شود؟

توان با فرازها و مجید  توضتتتیت دهید که چگونه می قرآن د( بتا سژوهش دربتارة آیتات 1

ها توان این فرازها و افقآشنا شد؟ با چه اولویتی و چه مبنایی می قرآنهای منبعف از آیات افق

 اخذ کرد؟ قرآنیبندی را نیا از آیات توان این مبنای اولویتبندی کرد؟ آیا میرا اولویت

 اهامسهوم تسوّق علمی زبان عربی را از نگاه صتتبحی صتتالت  عبدالتّوّاب  الباقوری  ط( ه 1

ان   به زبنقرآچگونه زبان عربی  س  از ناول  توضتتیت دهید ح تتین و اوستتتلر  بیان کرده و

گاه از دید "امپراطوری واژه"مقتتدر دانش تبتدیل شتتتد؟ این تحلیل را بویژه با ت مّل بر مسهوم 

 اوستلر تکمیل کنید 

 و( چرا زبان عربی متداول س  از چند قرن دچار انحطاط و ضتعف ن تبی شتد و اقتدار 1

سیشتین خود را از دستت داد؟ آیا این انحطاط ناشی از روزمرّگی و سرداختن به واژگان متداول 

نی تت؟ توجّه شتود که ستهم واژگان قرآنی در عربی امروز  ب یار کمتر از سهم آن در گذشته 

 است  
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خِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ أالْسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ یَرْجُواْ اللَّهَ َو الْيَوْمَ اُقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسولِ اللَّهِ لَ
  (91)احااب   كَثيراا

 مدوفصل 

 قرآن آموزشحسنة اسوة 

  آموزیقرآنتجلّی اسوة حسنه در روش 

  (9 - 1ن  االرحم ←)  از شتتتؤون اوستتتت قرآناستتتت و تعلیم  «ناحمالرّ»ختداونتد متعال  

ا هس  از آنکه تحت تعلیم و ت دیب خداوند قرار گرفت  به تعلیم و ت دیب ان تتان سیامبر

ریق از ط)کریم بود  او  بر استتتا  تعالیم خداوند  قرآناین تعلیم   منب  علمیسرداخت و یگانه 

رو را فاز آن  افاود و نه چیایمی سرداخت و بر این تعالیم  نه چیایمی قرآن  بته تعلیم (وحی

  ( 45 - 68و حاقّه   19 - 1نجم   ←)گذاشت می

احااب   ←)و خداوند متعال  ایشان را اسوة ح نه نامیده  شتهشت ن راهبری دا سیامبر

  ستتنّت او برترین (91و انسال   52ن تتاء   ←)و اطاعت از ایشتتان را واجب شتتمرده استتت  (91

یکی از استتت؛ بنابراین  قرآن های نیکوی او  رو  تعلیم زبان هاستتت و از جمله ستتنّتستتنّت

 است   قرآنزبان  آموز سیروی کرد  رو   که در آن باید از سیامبر اموریترین اساسی

های ابداعی رو کریم  برتر از آن ت که با  قرآنکالم و زبان خداوند در ود در دانش موج

ت که بهتر آن  وکرد   طرّاحیبشری بتوان برای تعلیم و نشر آن  رو  های تخصّصی و شتیوه

 اقتدا شود  قرآنبه معلّم حقیقی در این امر  
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 رصد ل بر این سؤاالتشای ته است مباحف فصل حاضر با ت مّ مهم  با ت کید بر این مطلب

 شوند:

 کدامند؟ مجید در سنّت سیامبر اکرم قرآنهای رو  آموز  الف( مهمترین مشخّصه

قابل قرآن برای ستتتایر متولّیان آموز  هتایی از ستتتنّت سیامبر اکرمب( چته جنبته

 اند؟الگوگیری

 گان و مفاهيم رهنماواژ

   اسوة ح نه3   مصحف1

 قرآن  سی تم تعلیم و تعلّم 5 سازی آموز   آسان9

 شنیداری ت گستاریرو    8   تصریف6

   عرضة قرائت2 قرآن  مدارسة 4

 ی  ام11ّ قرآن  امالء 5

  ، کتابی برای مردملنّاسبيانٌ ل قرآن

ایم  و شنیده ها سخن گستهاست  بار (168عمران  آل ←)« بَیانٌ لِلنّاس»کریم  قرآنباره که در این

را  قرآنبودن « بیان»ین استتت که نیا هم قرآنم معلّ ایفمهمترین وظکه یکی از توان گست می

ردد  به دنبال تبیین گ قرآنبودن  «بَیانٌ لِلنّاس»  اگر سهماندآموز تبیین کند  بلکه به او ببرای قرآن

خواهد شد   سهیمیا تن( 168عمران  آل ←) «هُدي  و مَوعِظَه  لِلمُسةقین»آن مرحلة باالتر یعنی مرحلة 

 مرحلة دوم را داشت ق تظار تحقّل  اناوّ مرحلةق با عدم تحقّ توان  نمیدر زیر این صورت
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های گوناگون و یا آن به زبان  چیای نی تتتت که از طریق ترجمة قرآنبودن  «بَیانٌ لِلنّاس»

 که بدون قرآنهای تعلیم و ترویج   قابل دسترسی باشد  رو آموز  از راه اشتاره و مانند آن

چندان قابل اند  ید آمدهدر این عرصه سد سیامبرت سنّالگوگیری از و  قرآنر ی تبعیت از 

هایی شود که همة رو اند  بلکه ت کید میفایدهشتود که اینها بیاعتماد نی تتند  اینجا ادّعا نمی

شوند  حتماً فوایدی دارند؛ ولی بحف بر سر آن است که بیشترین که صتادقانه به کار گرفته می

 شود  حاصل میفایده و نتیجه از رو  سیامبر اکرم

زبان "یک  را به مثابةکریم  قرآنزبان ن است که آای  علل اصلی بروز چنین عارضهیکی از 

به   اگر این کتابدهند؛ در حالی که ند و آن را با این تلقّی  تعلیم نمیریگنمیدر نظر  "م تتتقل

 ها بر اسا م و سپ  اندیشة ان انگردد  تکلّرایج ها ان اننطق آورده شود و زبان آن در میان 

خود  اندیشه و فرهنگ را خواهد آورد و اگر  همراهبه « زبان»شکل خواهد گرفت    و با آنآن 

ظار توان انت  میرشد کند قرآن« مبین»و « الهی»زبان    در امتدادمندو رو به طور اصولی زبانی  

 منش خو  ←)بنیان نهاده شتتود  "ستتنّتی الهی"شتتالودة ناب بر اندیشتته و فرهنگی داشتتت که 

1682: 25 - 23 ) 

 مقدّمات تدبّر

ت فر  است که تدبّر  کاری اسشود  معموالً مبتنی بر این سیشمطرح می "تدبّر"آنچه در باب 

ی ت نیا فعل ارادی تعریف شتده نوعی کار ماهیتاً « تدبّر»باید گست که   های دیگرهمچون کار

مقصد دبّر   تنمودامر کرد یا از تدبّر نهی   ت که بتوان ک ی را به تدبّرکه انجام شود و چنین نی

هرچند در این راه  م تتیر و سیموده شتتود  آگاهانه که باید  استتت« م تتیر»و « راه»طیّ طریق در 

دان چن« شناسی تدبّررو »رو  بحف دربارة از ایناند  مقصتد به هم آمیخته و در هم تنیده شده

ها خود به بحف کرد که آن راه و رو  یهای روبلکه باید از راه و رستتتد  به نظر نمیجا بته

اری است کدر نظر بگیریم  این کار  یک کار  منالةانجامند  حتی اگر تدبّر را به خود به تدبّر می
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همچون نس  کشتتیدن  طبیعی استتت ک تتی که خواب و خوراک و تسریت و ورز  و ستتایر 

ن توان به او گست که چنیو نمی هایش درست باشد  تنسّ  او نیا درست خواهد بود و نبایدکار

ی  ختشناباید و نباید و مباحف رو و تنسّ  کن و یا چنان تنسّ  نکن  بلکه اصوالً امر و نهی 

نه در   دنیابموضتتوعیت میشتتوند و در آن مرحله میمطرح « تنسّ »لیة مات و لوازم اوّدر مقدّ

راه رفت و چنان نباید ورز  کرد توان گست که چنین باید خورد و خوابید و خود آن  یعنی می

 توان گست که چنین باید نس  کشید ا نمیو زذا خورد  امّ

م یری که اگر به درستی  است؛« م یر»و « راه»حاصتل طیّ طریق در یک تنسّ  صتحیت  

حاصل خواهد شد     مقصتدخود به خودبا قصتد و نیّت و چه بدون قصتد  چه   سیموده شتود

رت که در صو گوناگونمشتمل بر مراحل  گردیفرا   ازمحصتولی استتدبّر حالت و بنابراین  

و صورت وجود خواهد گرفت  شدخواهد  حاصلخود  به خود  طی شتدن آنها  تدبّر صتحیت
 ( 164 - 166 :1682منش  خو  ←)

آموز   اسوة ح نة"یا  "سی تم آموزشی سیامبر اکرم"د مقدّماتی  در قالب گراین فرا

 شود میمعرّفی  "قرآن

نکتة مهم این استت که طلب و تقاضتای فرد برای سیوستن به این م یر تدّبری ب یار مهم 

  است؛ تقاضایی که باید با نیّت ساک و به طور آگاهانه  آزازگر راه تدبّر باشد 

 آموزشی پيامبر اکرم سامانة

در شتتتب )« عربی مبین قرآن»صتتتورت به « کتاب مبین»س  از دریافت کامل سیامبر اکرم

محیط یک و ایجاد   تعلیم و تعلّم عمومی و فراگیر ستتتامانةاندازی یک و راه طرّاحی  بتا (قتدر

در طول دورة   اهلل را همامان و موازی با همقرائت و کتابت کالمسنّت   ندهآموزشی سویا و زای

 ب یکدر قالوحی   یهاکه آیات و ستتوره   بنیان نهاد؛ به طوریقرآن ستتالة تنایل تدریجی 96
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 نوشتاریای از متون م تقل در قالب مجموعه« قرآن»ا عنوان ب  مجموعة منظّم و من جم شساهی

  1ندو تدوین گردید آوریجم  )مصحف(

ه های زیر را ب  رو "قرآنتدبّر در "برای ابالغ  آموز   ترویج و تثبیت رسول خدا

 :اندکار ب ته

 الف( آموز  شنیداری ت گستاری؛

 آموز ؛سازی ب( آسان

 ج( مذاکره و مباحثة درسی؛

 د( تشویق دیگران به قرائت و نظارت بر اصالح آن؛

 و استساده از ن خة مکتوب؛ قرآنهت( تشویق به نگار  

  قرآنها برای معرّفی زبان و( گ تر  تصریف کلمات  آیات و سوره

 آموزش شنيداری ـ گفتاری 

با در نظر گرفتن   و اهداف ناول آن قرآنماهیت  جانبةبا شناخت کامل و همهسیامبر اکرم

  :آموز  آن بنیان نهادهای زیر برای با ویژگیوضعیت همة مخاطبان آن  روشی را 

  ؛و رسیدن به اهداف ناول آن داراست قرآنالً  بیشترین تناسب و هماهنگی را با ماهیت اوّ

                                                                                                                  
کریم به رو  ستتتلّولی  قرآن  از آنجاکه هدف و رستتتالت این کتاب  سرداختن به ستتتی تتتتم تدبّر در  1

ای هبه سژوهش« اسوة ح نه»شود عالقمندان برای آشنایی کامل با رو  عصترمدار است  توصیه می
 اند  مراجعه فرمایند:صورت گرفته قرآنمسصّل و مدوّنی که توسّط استادان آموز  

  1682و رجبی   611 – 588و  58 – 113: 1652ل انی فشارکی و دیگران   ←در این خصوص  
توانند از طریق مکاتبه با آدر  الکترونیکی سدیدآورندگان این کتاب  سژوهان میضتتتمن آنکه دانش

 را دریافت نمایند  « درسنامة آموز  زبان قرآن»
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ترین نترین و روا  آسانساوتی متهااز جنبهو گوناگونی آنها ها ان انتنوّع ه به ثانیاً  با توجّ

 ؛هاستدر میان ان ان قرآنرو  آموز  و ترویج 

 است دار قرآنثالثاً  بیشترین شباهت را به الگوی تنایل تدریجی و رو  الهی تعلیم 

 با درک ندتوانمی  قرآنهمگان با فراگرفتن  بنابراین  در صتتتورت استتتتساده از این رو 

باره   در این(59: 1682رجبی   ←) االی سیامبری آشنا شوندو  با شت ن سیامبر اکرمحاالت 

: چنین روایت شده استرستول خدااز 
  
نبوّت در دل او گویی نماید  حمل  )در وجود خویش( آن رارا بخواند و  قرآنکه ک ی یعنی:

واضت است که ؛ (314: 9  ج1415کلینی   ←)شود به او وحی نمیلیکن و جای داده شتده استت

  متجلّی ستتاختن آن در سندار  گستار و کردار استتت  س  دلیل قرآندر این جا  منظور از حمل 

 شدن تسکّر  منطق و عمل است  قرآنیشباهت با سیامبران  

که روشی ) 1«اقراء»از رو  الهی  قرآندر آموز  اکرمسیامبر بر اسا  سنّت مشهور  

 0فرموداقراء میقرائت و آموزان قرآنآیات را برای  ه است؛ ویسیروی کرد (شساهی است وسمعی 

ی و بدون با ت نّ 3ممعلّ  در این رو کرد  و آنهتا را به قرائت دعوت می (54 :1682رجبی   ←)

کند قرائت می 4مبا صتتدایی رستتا  آیات را بر متعلّعجله و شتتتاب  کلمه به کلمه  واضتتت و 

                                                                                                                  
  18و قیامه   3اعلی   ←   1
فرماید: می قرآنان رو  آموز    آن حضترت در بی 9

: 1412عاملی   ←) 
و نوآموز  "اهلل الرحمن الرحیممب تتت"گوید: بگو (؛ یعنی: هنگتامی کته معلّم بته نوآموز می132  3ج
  خداوند متعال دوری از آتش را برای آن نوآموز و سدر و مادر او "اهلل الرحمن الرحیمب تتم"گوید می

 گرداند   و معلّم واجب می
   دهنده  آموز 6

 گیرندهآموز   4
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و  (4)اتّباعکند   آن را تکرار میقرآنیهر فراز « 3استتماع»و  «0اِنصتات»م س  از و متعلّ (1)اِستماع

دوبارة و جاری شدن  (6)م تقریم به ستوی گو  متعلّ (5)مُقریم از زبان معلّ  این جریان آیات

یابد که آیات م  تا آنجا ادامه میها به سوی گو  معلّبازگشتت آنم و همان آیات بر زبان متعلّ

م  علّم نیا عیناً مانند مد و متعلّنم منتقل گردم به قلب و زبان متعلّاز قلتب و زبان معلّ  مورد نظر

و بتواند در مقام معلّمی آگاه  به تعلیم و آموز  دیگران  همان آیات کریمه شتتتود کنندةلمتح

      7بپردازد

 گيری در آنهرگونه سخت پرهيز ازسازی آموزش و انآس

  در استتتمطرح و معمول کریم  قرآن هایی که امروزه در باب تعلیمگیریب تتیاری از ستتخت

گیر گریبان  گوناگونهای در قالب بدعت  نداشته  طی قرون بعد ستابقه نشتیوة معصتوما

باشد « ذکر»ساخت تا برای همگان سان آرا  قرآن و قرائت فهم  خداوند اندآموزان گردیدهقرآن

ر ستتاخت: را بر زبان سیامبر اکرم 8تی تتیر و این ن ل مِهَََّ رِكلیِّلِ نَرآرَا القُســة د يَقَلَ وَ» می تتّ

 ( 58)دخان  « رونكةیَسَم يَهُلةعَلَ كَساَِلِرَاه بِسةما يَإَةََّ»و ( 15)قمر  « ركِدةمُ

                                                                                                                  
 به گو  رساندن  1

 سکوت برای شنیدن  9

 گو  سپردن  6

 سیروی کردن  4

 دهندة قرائتآموز   5

 گیرندة قرائتآموز   3

 1621و ل انی فشارکی و زسّاری   23 – 58: 1652ل انی فشارکی و دیگران   ←  برای توضیت بیشتر: 5
  55 - 51: 1682و رجبی  

   سازی  آسان8
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نقل نشده است که آن حضرت یکی از اصحاب را به  از رسول اکرمدر هیچ روایتی 

ا از وی زلط گرفته باشتتتند؛ در مکتب یکریم  توبیخ کرده باشتتتند  قرآنزلط خوانتدن  جهتت

کوشانه است؛ سیرایه و سختهر آنچه ه تت  تعلیم واضتت  بی  آموزشتی رستول اکرم

ست   بدیهی ااست ت هیلد به عقل و نقل و دانش و آکنده از امید و تشتویق و مؤیّ کهتعلیمی 

ا و مرزهکریم با آن سرعت   قرآنبود  شده و تصحیت حکیمانه نمیح اب سازیآساناگر این 

  چنین روایت شده است: قرآنعایا م معلّ ازنوردید  و حدود را در نمی هاسترزمین

زیر عرب  دهرگاه فریعنی  

 "عربی مبین"  مالئکه آن را به همان صورت بخواندرا به زبان عجمی خویش  قرآن  ت مناز امّ

 ( 66 - 69 :1682منش  خو ؛ به نقل از 312  9: ج1415کلینی  )برند باال می

 قرآنمذاکره و مدارسة 

شان ن  الت زبانی  اعتقادی  فرهنگی و اجتماعی م تلمانان در عصر بعثتمروری بر ستیر تحوّ

ه ال و سویا دان ت کیک دانشگاه و کارگاه فعّ  توان به مثابةة زندگی آنان را میدهد که صحنمی

  محور اصلی همة قرآنمشغول بودند و  0و عملی 1آموزان در آنجا به کار و کوشش ذهنیقرآن

از  و برآمده قرآنبر مبنای آنان  ر که زبان گست و گو و تسکّ طوری بههتای آنان بود؛ الیتتفعّت

 ( 191 :1682رجبی   ←) 3یافتقرآنی توسعه میآیات و سُوَر 

                                                                                                                  
   (قرآندرسی )اقراء  قرائت  مقارئه و مدارسة خوانی و هم  خواندن برای دیگران  خواندن  هم1

  های گوناگون زندگی  کارب ت احکام قرآنی در عرصه9
  یافت  با حکمرانی اهل بیتبر م ند امارت استمرار می   اگر این ستنّت با حضور ائمّة اطهار6

بهرة وافر  قرآنها از محضر ها و لهجهشد که در آن همة اقوام  زبانبه یقین جهان دیگری ستاخته می
شد و فرهنگی متساوت و م تعد سرور  ز شترک و گناه سیراستته میبرده  ستاخت تسکّر و اندیشته ا

 آمد  اف و  ن ل مخلص و بالندة قرآنی فراهم می
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و  قرآنبرای کمک به فراگیری کامل و تثبیت قرائت   قرآنآموزشتتتی  در ترویج ستتتامانة

های زیر بهره برده راهکارهایشتتتان  از آموزان ن تتتبت به آموختهت و تمرکا قرآنافاایش دقّت

 :شدمی

 بود؛ به لین تعالیم سیامبر اکرماز اوّ  م لمانانو نماز به تازه قرآنالف( در نماز: تعلیم 

های واجب و نافله به کار   آن را در نمازقرآنبا فراگرفتن مقداری از   که هر م تتتلمان طوری

  (196 :1682رجبی   ←)برد می

های خود به دیگران است  گامی که ک ی در حال تعلیم آموختهبه دیگران: هنب( آموز  

ایش  هحسظ دقیق آموخته عالوه بریابد که ه او به مطالب چنان افاایش میت و توجّضریب دقّ

   بر داناییهابرد و با اصتتالح آنسی میهای خود موختهر حین تعلیم  به نقاط ضتتعف و قوت آد

های بر این اصل استوار بود که به رو  بر اکرمافااید  بیشتترین کوشش سیامخویش می

  های آموزشیالیتو فعّ هاآموزان را در صحنههای گوناگون  یکایک قرآنو در موقعیت تساوتم

ال و خالق  آموزان بتوانند به طور فعّمشتتتارکت دهد تا قرآن  و کاربرد آن قرآنیادگیری برای 

 - 161 :1682رجبی   ←) بر عهده گیرند قرآنفراگیران و عامالن  منالةرا به خود نقش اصتتلی 

161 ) 

 بود که سیامبردر اسالم قرآن: م جد  نخ تین نهاد آموزشی  اجتماعی و عبادی  مدارسةج( 

  استتالمیجامعة نوسای  ستتامانةهای در بدو ورود به مدینه  آن را برای تقویت بنیان اکرم

ریای و م تتجد مرکا اجتماع  شتتورا  تعاون  برنامهدر آن دوران    احیاء ستتاختریای و طرح

به کانون مهم و اصتتلی تعلیم و بود و به تدریج  قرآنبر مبنای تعالیم   اندازی امور م تتلمینراه

ماز نجمعه و نماز تبدیل شتتد  با اقامة نماز جماعت    و ترویج و تثبیت آن در مدینه قرآنم تعلّ

ای هشدند و آیات و سورهروز  سنج نوبت در م جد جم  میطول شبانهعید  اکثر م لمانان در 

 هایهای دیگر  به گروهو بعد از اقامة نماز یا در فرصت ردندکفراوانی را استتماع و قرائت می
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دری  تو  قرائت های علمی  به آموز   یادگیری شدند و با تشکیل حلقهتر تق یم میکوچک

  ( 166 :1682رجبی   ←)سرداختند برای یکدیگر می قرآناحکام 

 استقبال از عرضة قرائت در جهت تصحيح آن

  ستتوره یا آیاتی را که آموخته در فواصتتل زمانی ضتتروری آموزعرضتتة قرائت  قرآنبرنامة در 

ت به قرائت او گو  فرا م با دقّخواند و معلّکند؛ یعنی برای او میم عرضتته میاستتت  بر معلّ

م همان معلّدر زیر این صورت   شود؛اگر قرائت او درستت باشد  مورد ت یید واق  می دهد؛می

م  به آموز با گو  دادن دقیق به قرائت معلّخواند و قرآنآموز میستتتوره یا آیات را برای قرآن

قدر  آنبرد  این عمل یا دیگر نکاتی که باید در قرائت رعایت کند  سی میخود موارد اشتتتتبتاه 

 م قرار گیردت آن مورد ت یید معلّآموز تصتتتحیت شتتتود و صتتتحّردد تا قرائت قرآنگمیتکرار 
  (1621ل انی فشارکی و زسّاری  ←)

ت ترویج یّبرای آموز  عملی عرضتتة قرائت و اهمّچنین بود که  سیامبر اکرمستتنّت 

به ابیّ بن خطاب  سول خدااز رکرد  ان  بن مالک آموزان عرضه میرا بر قرآن قرآنآن  

را بر تو عرضه  قرآنام که : از جانب خداوند سبحان م مور شدهچنین روایت کرده استتکعب 

 کنم  

 د متعال اسم مرا ناد تو یاد کرد؟ابیّ گست: آیا خداون

 فرمود: آری   رسول خدا

 نه را بر ابیّ عرضه کرد چشمان ابیّ از اشک لبریا شد  آن حضرت سورة بیّ

را برای  قرآنخواهد که از ابن م عود می سیامبر اکرماست که  همچنین روایت شده

در حالی که  را بخوانم؛ قرآنسرستد: من بر شما ب میآن حضترت بخواند  ابن م تعود با تعجّ

دوست   آری  با این حال»گیریم؟  فرمود: شود و ما آن را از شما فرا میبر شتما نازل می قرآن

 ( 141 :1682رجبی   ←)« را از زبان دیگران نیا بشنوم قرآندارم 
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 و استفاده از نسخة مکتوب قرآنترغيب به نوشتن 

فرمودند که ستواد نوشتن را همراه با فراگیری شساهی صتحابه را تشتویق می سیامبر اکرم

؛ 116 :1411اغ  صتتبّ؛ 36: 1491  حیدر ←) ها را بنوی تتندبیاموزند تا بتوانند آیات و ستتوره قرآن

آداب و شرایط  با رعایت  و استتساده از ن خة مکتوب قرآن؛ زیرا نگار  (198: 1419محی تن  

ها در در تالوت و تثبیت و تحکیم آموختهر و تمرکا و تتدبّ قرآنتر بتا آن  موجتب ان  عمیق

 گردد آموز میقلب قرآن

مخصوص وحی و  ط کُتّابرا که توسّ نقرآهای صحیسه برای این منظور  سیامبر اکرم

د آموزان بتوانندادند تا قرآنشد  در م جد قرار میرت نوشته میتحت تعلیم و نظارت آن حض

 کنند  1استن ا   هااز روی این صحیسه

آموز س  کردند که قرآنو روخوانی آن را زمانی توصیه می قرآننگار   سیامبر اکرم

 آنها را ذکر و زمامهتوان ت میخویش  در قلب  قرآنتعدادی از آیات و سور )حسظ( از حمل 

ل تتتانی  ←)به راحتی از قلب بر زبان آورد و بخواند   آنهتا را در هر زمتان و مکانینمتایتد و 

 ( 146 - 149 :1682؛ رجبی  94 – 99: 1621فشارکی و زسّاری  

 و فهم آن  قرآنها در جهت شناخت زبان گسترش تصریف کلمات، آیات و سوره

تبدیل کردن  صتتترف کردن  آن عبارت استتتت از: معنای بوده  ة )ص ر ف( از مادّ 2تصتتتریف

ا یشتتکل دادن تغییر  الت و صتتورتی به حالت و صتتورت دیگر؛ همچنینگرداندن کلمات از ح

 دد از یک ریشته و گ تر  یک جمله به جمالت متعدّستاختن کلمات متعدّو  ترکیب کلمات

  ( 489: 1419رازب اصسهانی   ←) شودتصریف خوانده می

                                                                                                                  
   برداری  ن خه1

  125 - 183: 1682رجبی   ←  برای آشنایی با مبانی روایی تصریف 9
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این استتت؛ یعنی  قرآن و عصتتارة لبابو لبّ   1ل  حاب مسصتتّ بر سایة تعالیم نبوی

  قرآنکه آیات و ستور آن در شش حاب دیگر استت  قرآنچکیده  خالصته و فشتردة حاب 
یات و توان در آتصریف را میگونه مصتادیق این  البته اندتسصتیل  گ تتر  و تصتریف شتده

ل قُ»ستتورة نا   با آیة برای مثال  ؛ مالحظه کردهای مجاور آن نیا ستتوره و ستتورههر کلمات 

 لهِاِ»و  «اسالنّ كِلِمَ»های ترکیب  شتود  بالفاصله در آیة دوم و سومآزاز می« اسالنّ بِّرَبِ عوذُاَ

 ذُعول اَقُ»اند  آیة لدر آیة اوّ« اسالنّ بِّرَبِ»ها تصتتریسی از ترکیبکه این  اندآورده شتتده« اسالنّ

  به همین ترتیب  (9 - 1)نمودار  نیا تصریسی از آیات یکم تا سوم سورة نا  است «قلَالاَ بِّرَبِ

  این سبک و اسلوب به صورت یک زنجیرة کالمی به هم سیوسته  گ ترده شده قرآندر سراسر 

 ( 185  1682رجبی  ؛ 1621ل انی فشارکی و زسّاری   ←)است 

ل در آیات متعدّد در احااب  «دٌحَاَ اهللُ وَل هُقُ»برای مثتال  تصتتتریف آیة  از حاب مسصتتتّ

  گوناگون آمده است 

                                                                                                                  
  کریم است  بر سایة تعالیم سیامبر اکرم  قرآن  منظور از حاب مسصّتل  شصت و سنج سورة سایانی 1

عمران و ن اء حاب اّول؛ سنج سورة بعدی  شود: سه سورة بقره  آلکریم به هست حاب تق یم می قرآن
حاب دوم؛ هست ستتورة بعدی  حاب ستتوم؛ نه ستتورة بعدی  حاب چهارم؛ یازده ستتورة بعدی  حاب 

 ←رة بعدی؛ حاب هستم یا حاب مسّصل )سنجم؛ ستیاده سورة بعدی  حاب ششم؛ و شصت و سنج سو
 ( 114: 1682رجبی  
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 ای از ساختار پیچیده و جذّاب تصریف در سور و آیات قرآنیانگاره – 2 – 1نمودار 

 

یگر های دبدین ترتیب شتبکة مساهیم تصتریف و مصتالت تس تیر سورة اخالص در سوره

  ( 9 - 9)نمودار گیرد مدّنظر قرار می
 

قُل هُوَاهللُ اَحَدٌ 
حاب مسصّل  )

(1اخالص  

جهُ فَأَينَما تُوَلّوا فَثَمَّ وَ
يمٌ اهلل إنَّ اهللَ واسِعٌ عَل

(115  بقره  1حاب )
وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ

 وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما 

  9حاب )تَكْسِبُون 
(6انعام  

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً وَعْدَ
قَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْ

  6حاب )ثُمَّ يُعيدُه 
(4یون   

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا 
الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ

حاب )الْأَسْماءُ الْحُسْنى 

(111  اسراء  4

فَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلهاً 
آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ 

  5حاب )الْمُعَذَّبين 

(916شعراء  

 لَهُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ
الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ 

  3حاب )الْكافِرُون 

(14زافر  
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ها ا در سه حوزة کلمات  آیات و سورهباید این سبک تصریسی ر  قرآنبرای فراگیری زبان 

و توسعة دانش این   نخ تت به صتورت ناخودآگاه  آموزان عهد نبویداد  قرآنتوستعه 

از   ای داشته باشندبرنامهدادند؛ یعنی بدون اینکه انجام می گوناگون هایترا در قالب قرائ زبان

قل هُوَ 

 اهللُ اَحَدٌ 

مَّ تُوَلّوا فَثَ نَمايفَأ

وَجهُ اهلل إنَّ اهللَ 

 مٌ عَـليواسِعٌ 

هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ ال 

 أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً 

وَ هُوَ اللَّهُ ال إِلهَ 

 إِالَّ هُوَ لَهُ الْحَمْد

هُوَ اللَّهُ الْعَزيزُ بَل 

 الْحَكيم

هُوَ اللَّهُ سُبْحانَهُ 

 الْواحِدُ الْقَهَّارُ

 

هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ 

الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ 
 الرَّحيم

السَّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ 

 الْعَزيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّر

هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ 

 الْمُصَوِّرُ
 اهللُ الصَّمَد

الْغَِنيُّ وَ وَ اللَّهُ 
 أَنْتُمُ الْفُقَراءُ 

ای از ساختار پیچیده و جذّاب تصریف انگاره – 2 – 2نمودار 
 سورة اخالص
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ها و آیه دانش خود ازشتتدند یا بر منتقل می  ای به ستتورة دیگرای به آیة دیگر و از ستتورهآیه

هایی از حذف فراز افاودند یا باهای دیگر  میو سوره هاهایی از آیهبا آوردن ق مت ها ستوره

ها را در هم و ستتوره هاکاستتتند؛ حتی گاهی آیهآن آیه یا ستتوره می طول  از ایآیه یا ستتوره

؛ 1621ل انی فشارکی و زسّاری   ←)ستاختند ها میها و ستورهاز آیهجدید ترکیبی آمیختند و می

  1( 185 :1682رجبی  

 بحث نتيجة

و اهداف  قرآنکه از بصتتیرت حاصتتل از نبوّت و ادراک عمیقی ه به با توجّ  سیامبر اکرم

 قی را سی ریختند و در طیموفّالعاده فوقهای الهی  سی تم آموزشی ناول آن داشتند  با رهنمود

و  اولمتدبه رویدادی ذکر قلبی و ورد زبانی م لمانان مثابة کریم را به  قرآنتالوت ستال   96

  وری که به وجه زالبی از فرهنگ آن جامعه تبدیل شد   رایج  مبدّل ساختند؛ به ط

ة ستتال  هرگا با ثمر 96در  جهاد آموزشتتی سیامبر  دهد که ثمرةتاریخ شتتهادت می

 ت نی قابل مقای ه   (استمرار دارند )که بیش از هاار سال است های آموزشی بعدی سی تم

در آموز  رها کرده  کارشناسی را کار و  گراییصتخصّدعوی ست که ا رو  بهتر آناز این

« یمّاالُ یةبِالنة سولَالرة عونَبِسةيَ یينَالّ» برویم  «یامّ»سیامبر و در سی شتویم « یامّ»کالم خدا  
  ( 155)اعراف  

و اهل  کردند  ترک قرآندر آموز  را  ستتیرة رستول اکرمم تلمانان که هنگامی از 

واقعی  ایهبر عرصه قرآنبه تدریج ت ثیر مناوی شدند   آموزیقرآن شای تةمان معلّیا  بیت

                                                                                                                  
 ←نی تتت  برای توضیحات تکمیلی  قرآن  با توجّه به اینکه هدف از نگار  این کتاب آموز  زبان  1

  1682؛ رجبی  1621ل انی فشارکی و زسّاری  



 

58 

ومی قَ نةاِ بِّيارَ سولُالرة قالَ وَ»کاهش یافت و به تعبیری  مهجور شد  زندگی اجتماعی م لمانان 

 ( 61)فرقان  « اهجور مَ رانَا القُیوا هیَخَاتة

جتماعی و زندگی فردی گوناگون حیات اهای عرصتتته را بر قرآناگر بخواهیم س  امروز 

  در با اقتدا به ستتتیرة سیامبر اکرمتر آن استتتت که خود حتاکم و ناظر بیابیم  خردمندانه

  ها و تدابیر خود تجدید نظر نماییم  رو 

قرآن  کالم خدا و برآیند زبان برگایدة اوست  خدا سااوار خدایی است و بنده سااوار 
امر خدا نیا طریق بندگی بپوید و از روشتتی بندگی  بهتر آن استتت که بنده در ترویج 
بر آن مداومت نموده؛ از همان زمانی که  سود جوید که او امر فرموده و سیامبر 

 امید ن "خواندنی"به برخی تعابیر  مجموعة این اوامر را قرآن یا

 

 فصل دوم مهمّ هایپرسشمباحث و 
  منظور از اسوة ح نه چی ت؟ .1
 اسوة ح نه چگونه بوده است؟در سنّت  کریم قرآن تعلیم  .2

 ؟)بیانی برای مردم است( است "بیانٌ للنّا " قرآنشود که چرا گسته می .3
 هدایتگر و سارسایان)برای استت  "هد ي و مَوعِظَة  للمُسةقین" قرآن شتود کهچرا گسته می .4

 ؟ اندرزدهنده است(

 مقدّمات تدبّر کدامند؟  .5

 کدامند؟  های سی تم آموزشی سیامبر اکرمویژگی .6

 شود؟ کریم ت کید می قرآنبر آموز  تو مان شنیداری و گستاری چرا  .7

 شود؟گیری در آن ت کید میو سرهیا از سخت "قرآن"سازی آموز  بر آسانچرا  .8

 چی ت؟ توضیت دهید  قرآنمنظور از مذاکره و مدارسه در باب  .9
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 چی ت؟ توضیت دهید  قرآنمنظور از عرضة قرائت  .11

 ت کید شده است؟ قرآنچرا بر نوشتن  .11

 شود؟ت کید می قرآنهای مکتوب چرا بر استساده از ن خه .12

 چی ت؟ قرآنهای منظور از تصریف کلمات  آیات و سوره .13

 چی ت؟ قرآنمنظور از زبان  .14

های تصتتریسی متعدّدی را حول ستتورة حمد  ستتورة با رستتم چند نمودار  شتتبکه .15
 سیم کنید اخالص  سورة تکویر  سورة مامّل و سورة واقعه تر

 

  سؤاالتی برای مطالعة بيشترمباحث و 
 کدامند؟ های سی تم آموزشی سیامبر اکرممهمترین ویژگیالف( 

  تبعیت کردند؟ ح نة نبویاز رو  اسوة  چگونه معصوم امامانب( 

 

  الگوی تدریس اسوة حسنه( دومکارگاه 

کریم به کودکان  جوانان و  قرآنهتای قابل تصتتتوّر برای آموز  مهمترین ویژگی الف( 9

 کدامند؟ ()الگوی تدری  اسوة ح نهبارگ االن عصر حاضر 

انواع امکانات آموزشتی و کمک آموزشتی عصتر حاضر را مدّنظر قرار داده  اهّمّیت  ب( 9

در نظر گرفته  الگوی جامعی را  از هر یک را در الگوی تدری  استوة ح تتنه استتسادة مطلوب

 ارائه کنید  قرآنبرای توسعة خدمات آموزشی 

 "الگوی تدری  استتوة ح تتنه"های مطلوب مراودة آموزگار و آموزنده را در شتتیوه ج( 9

 شناسایی کرده و معرّفی نمایید 

کدام وجوه ستتی تتتم آموزشتتی استتوه باید همواره رعایت گردند و کدام وجوه آن  بر  د( 9

 اند؟مقتضیات  قابل تغییر و تعدیل و توسعهح ب 
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های در دستتر   محتمل و آرمانی  سی تم در بهترین شترایط قابل تصتوّر  در آینده( ه 9

نمایید؟ این ستته الگو را به طور هایی معرّفی میکریم را با چه ویژگی قرآنآموزشتتی مطلوب 

الگوی آموزشی "و  "ی محتملالگوی آموزش"  "الگوی آموزشی در دستر "متمایا با عناوین 

   معرّفی و مقای ه نمایید "اسوه یا آرمانی

یک برنامة راهبردی جام  را برای نیل به شترایط الگوی آموزشی اسوه برای یادگیری  و( 9

 کریم تدوین نمایید  قرآنو ترویج یادگیری 

ها و تهدیدهای موجود را رصد نموده  بهترین م یرهای  ز( نقاط قوّت و ضعف و فرصت9

کریم را در قالب یک شبکة راهبرد مکمّل و مقوّم  شناسایی و معرّفی  قرآنسیشرفت در آموز  

 کنید 

 ح( برای بهبود شبکة راهبردهای خود  آنها را بر سایة تعداد قابل توجّهی سناریوی مکّمل 9

ابل ق گیرنده(دهنده و آموز )آموز یب قرار دهید تا در شتترایط متنوّع  برای افراد گوناگون یا رق

 استساده باشند  
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  (4 – 1)الرّحمان   عَلَّمَهُ اْلبَيانَ. نَ االْانس َخلَقَ. نَاعَلَّمَ الْقُرْ. الرَّحْمانُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 فصل سوم

 قرآن کریم در محضر تدبّراستمرار شاگردی و 

 عربی الهی 

ی هاگونهیک از مانند هیچ او نیا کالمیک از افعال خداوندی  مانند افعال بشتری نی ت و هیچ

چرا  ند؛کرا تضعیف می قرآنهای هترجمجام  کالم بشری نی ت  این باور  اعتقاد به اثربخشی 

سازی واژگان معادل شتود؛ ولی در فراگردی میخود آن کالم تلقّ که ترجمة هر کالمی  به مثابة

و همان شتتتود گرفته میدر نظر « عربی عُرفی»همانند  «قرآنعربی الهی »  قرآنهای در ترجمه

 شود  اری میس نیا قرآنترجمة  درافتد  که در ترجمة سایر متون میساقی اتّ

 قرآنبه ترجمة   ای مقدّ دزدزهبا و  انهخیرخواهت قرآنمترجم البتته ممکن استتتت کته 

ی کالم الهچون  یهرگا به اندازة مظروفبشری  ظرف ترجمة بپردازد؛ امّا باید به یاد داشتت که

ان تتان به مثابة مخلوق در مقابل  فقر"شتتبیه واقعیت نبوده و نخواهد بود  این ضتتعف مترجم  

های   همواره به ضعف ترجمهبنابراین  مترجمان صتادق و امیناستت   "خالق خداوند به مثابة

در نظر  قرآنحقیقت خود را معادل با    اعتراف کرده و هرگا  حاصل تال قرآنخود در برابر 

 مانند  ترتیب از اشتباهی مهلک در امان می گیرند و بدیننمی

 رآنقتدّبر در توان به تدبّر مبادرت کرد  شیوة بر استا  این استتدالل  به جای ترجمه می

و اطاعتی آگاهانه از از سیرة نبویمقدّماتی ضروری(  برداشتی های   از آموز س) کریم
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و اهل  قرآنهمان راهی استتتت که مورد ت کید و ت یید  اوامر خداوندی استتتت  در واق   تدبّر

 است  بیت

 ل بر این سؤاالت مطالعه شود:شود که فصل حاضر با ت مّتوصیه می  رواز این

 هایی دارد؟کریم چه تساوت قرآنتس یر با   کریم قرآنتدبّر در الف( 

بدون )حتی  معنی استتتت که هرک  و در هر شتتترایطیآیتا اعتقتاد بته تدبّر به این ب( 

 و به آن استناد کند؟نماید استساده کریم  قرآنتواند از   میضروری(های آموز 

 چی ت؟  قرآنرویکرد صحیت به ترجمة ج( 

 و مفاهيم رهنما واژگان

   برخورد استنطاقی3 قرآن  عمل به 1

 قرآن  نگاه از بیرون به 5 قرآن  اُن  با 9

 تدبّر حصولی  8 قرآن  نگاه از درون به 6

   برخورد کمّی2   تدبّر حضوری4

 قرآن  تس یر 11 قرآن  ترجمة 5

 قرآننقشة راه عمل به 

کتاب زندگی و راهنمای عمل صتتالت استتت  با ت مّل بر این معنی  ستتؤاالتی مدّنظر قرار قرآن 

عمل کرد؟ چه  "م د"و  "قدر"چون هایی همستورهدهای ورهنمشتود به چگونه میگیرند: می

 ؟شودمیعمل  "کوثر"و  "فیل"های سورهرهنمودهای که به حاصل کرد اطمینان  توانزمانی می

شتتوند؟ آیاتی که متجلّی میچگونه در زندگی ما  گویند زمین و آستتمان میاز خلقت که  یآیات

باید راهنمای   چگونه استرسول اکرم فقط و فقط (نرامس ّ تصریتبنا بر )مخاطب آنها 
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های قرآنی  چه کاربردی در اجتماع ما ها و داستاناحتجاج مجموعةب یاری از ما باشتند؟ عمل 

یک ة جامعة ما از داستان ذوالقرنین چه اندازه است؟ اگر امروزه  سهم و بهردارند؟ برای مثال  

بکند؟ آیا مراحل تواند عمل کند  چه میسورة مریم م تلمان مصتمّم باشتد که به رهنمودهای 

دو   د؟ آیا قرائت و عملنها وجود داراین سورهاوامر ت کید شتده در صتی برای عمل به مشتخّ

ارت به عبر زمانی صورت گیرند؟ ت خّنوعی با صرفاً سشتت سر هم و  ا بایدی اندمرحلة جداگانه

 رایبای را بخواند  سپ  یا ستوره این معناستت که ان تان  ابتدا آیه به قرآنآیا عمل به دیگر  

  ترتیب وجود دارد  به این معنا که عمل به قرآنعمل به آیات برای ؟ آیا کوشا باشدعمل به آن 

یا اینکه هیچ ترتیبی وجود ندارد است  ای دیگر هعمل به آیات یا سورهبر م مقدّ  ایآیه یا سوره

عمل کند؟ آیا ممکن است  ک ی فقط به اوامر قرآنی تواند   از هرجا که توان ت  میو هرک 

های دیگر نداشتتته باشتتد؟ آیا در مقام عمل به ند ستتوره عمل کند و کاری با ستتورهبه یک یا چ

ستتنجش صتتی برای وجود دارد؟ آیا معیار و مالک مشتتخّای رابطه ها  بین آیات و ستتورهقرآن

رهنمودهای تواند مطمئن شود که برای مثال  به وجود دارد؟ آیا ک تی می قرآنعمل به مراتب 

عا کند تواند ادّ آیا امروزه ک ی میخالصه اینکه عمل کرده است؟  "اهاط"و یا  "کهف"ستورة 

 عمل کرده است؟ قرآنکه به 

مشکل ب تتیار   قرآنعمل به دربارة نحوة ها ستؤال گونهساستخ به اینشتود که مالحظه می

گیرد: اطاعت اخالقی از دو طرز تلقّی شکل می  بدین ترتیب ( 151 :1682منش  خو  ←) است

 و اطاعت به منالة عبد  قرآن

 های آسمانی و اخالقیمانند سایر کتاب قرآنالف( اطاعت اخالقی از 

نبة ج فراخور هر آیه و هر سوره سیچیده کرد و تا این حد م  له را  نبایدممکن است گسته شود 

ت و معاد ان تتتان به اصتتتول توحید و نبوّکافی استتتت که ای فر  نمود  بلکه عملی جداگانه

ه عمل بس  است   قرآندر این صورت  او عامل به  باشد و تقوای الهی را رعایت کند؛ بندسای
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یعنی ان ان همانند کافران و مشرکان اقوام گذشته  با ارتکاب جرایم  خود را   قرآنای هداستان

را  که ان ان فقط خداست نیا حالتی اگرفتار عذاب نکند و عمل به آیات توحید و خداشناسی 

برّا بداند  مصسات بد و ناشای ت او را از و باشد صتسات ثبوتیه قایل به دا برای خ عبادت کند 

ان ان موجبات سعادت اخروی و ورود به بهشت جاوید که  آیات معاد نیا چنین استعمل به 

 و دوری از عذاب آخرت را در دنیا فراهم کند 

هدف را زیاستتت   قرآنز عمل به طرز تلقّی  مبتنی بر نوعی تصتتوّر قابل احترام ااین البته 

ی و جلب رضتتایت   رستتیدن به ستتعادت ابدی و دوری از عذاب اخرو«قرآنعمل به » نهایی

که ما در راه رستیدن به ستتعادت ابدی  توان ادّعا کرد صتورت  میاین در ا تعالی استت  امّحق

اوت قابل تس )تحریف شده(کتب آسمانی سایر با  قرآنمیان نداریم و  قرآننیاز چندانی به دیگر 

خالق در ردیف ستتتایر کتتب اخالقی کته علمای اتوان آن را میو حتی وجود نتدارد هی توجّ

 ر ادیان نخواهد داشت  زیرااسالم نیا چندان مایتی بر سایداد؛ ضمن اینکه اند  قرار تدوین کرده

ان ه تند که تقریباً در همة ادیاصولی گرایی و یکتاسرستی و اصولِ مانند آن  و آخرت ارستاییس

و همة ما از کودکی با آنها آشتتناییم و در طول  اندمطرح شتتده آستتمانی و تعلیمات انبیاء

بحف از آنها اند و بودهگرا یا اخالقدار های دینهمواره دزتدزتة ان تتتان  تتاریخ نیا این امور

إنة هیا َلِای »از سورة اعلی فرموده است:  12و  18؛ چنانچه در آیات ردندا قرآناختصتاصی به 

 «.موسیالصُّحُفِ االوُلی. صُحُفِ إبراهیمَ وَ 

و  گراو آخرت سارستتتانیا  قرآنبدون  توان  میقرآنی از عمل به رِ کلّبتا این تصتتتوّس  

گونه استتت  همینبه عمالً از مردم  گونه که دینداری ب تتیاری ؛ همانودد بخداشتتنا  و موحّ

و از اعمال زشت و  وددوست و نیکوکار بکردار و مردمکه باید راستگو و درستواضتت است 

 د و خدای یکتا را سرستی کردناس ند دوری 

یک یادآوری  در ردیف  منالةصتترفاً به   به ستتعادت ابدیهدایت مردم در  قرآنبنابراین  

آنچه مهم است این است که ان ان به یاد خدا  ها قرار خواهد گرفت و یادآوریها رهستایر تذک
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د  کنبه هر طریق که حاصل شود  چندان تساوتی نمی  و آخرت و تقوا باشد  حال این یادآوری

 وصتتحیسة ستتجّادیه یا  البالزهنهجیا انجیل یا  توراتکریم یا قرآن از طریق یعنی ممکن استتت 

سایر و  عاداتال ّجام و  کیمیای ستعادتهایی چون حتی کتابیا  ادعیة چهارده معصتوم

 ( 159 :1682منش  خو  ←)انجام سذیرد سیر و سلوک های رساله

 ب( اطاعت به مثابة عبد

ه در آن کگیرد اگر آدمی به مثابة عبد به محضتتر کالم معبود برود  طرز تلقّی دیگری شتتکل می

گشتتا و گر و راهفعّال و هدایت شتتته داو خاص   موضتتوعیت استتاستتی قرآنآیات از یک هر

 و الساظ قرآنبه وسیلة طرز تلقّی  فقط و فقط در این   (63 - 65: 1626ای  خامنه ←) شسابخشند

 منالتتوان به می قرآنبه وستتیلة و فقط و فقط  شتتود به ستتعادت نایل شتتدمخصتتوص آن می

روط به مش مان دست یافت؛گرایی و یکتاسرستی در آخرالاّآخرت سایی وراو س شتناستیحقیقت

این طرز تلقّی مبتنی بر یک ( فرا گرفته شتتود  مایی اهل آن )معصتتوماننبه راهقرآن اینکه 

راه  س  تکرار در کالم او  "کندحکیم کار عبف نمی"باور عمیق شتناختی است؛ مبنی بر اینکه 

ندارد؛ س  هر سوره و یا آیة تکراری  فقط از حیف ظاهر تکراری است  یعنی هر آیه  حکمت  

ل و قریش و کوثر و های فیستتورهبنابراین  برای مثال   1ضتترورت و داللت ویژة خود را دارد

هر قدر  با لحن و استلوب و الساظ ویژة آستمانی و نحوة آزاز و انجام خاص خود  در رسیدن 

 ←) ای ویژه برای او داللت دارندشته  هریک بر ن خهموضوعیت دا ان ان به کمال حقیقی وی

بر استتا  این دیدگاه  یادآور   (1419؛ ستتیّدقطب  92 – 16  1: ج1412؛ مدرّستتی  1412اهلل  فضتتل

 افاز سورة ق 45ه در آیة ک؛ چنان0است قرآن فقطو  فقطمان و تذکرة واقعی  حقیقی در آخرالاّ

                                                                                                                  
سورفر یاهلل نقدکتر ولی  این نکته که در کالم حکیم  تکرار وجود ندارد  حاصل استساده از محضر استاد 1

   است 

اند و آن کتابی که داللت فرازمانی   یعنی اگرچه ستتتایر کتب آستتتمانی ارجمندند  ویژة زمان خود بوده9
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ذاب ک انی را که از ع قرآنبه وسیلة  یعنی:؛ «ََّیَكِّر بِالقُرانِ مَن يَخافُ وَعیدِ»فرموده است: ت کید 

   (591شیرازی  ترجمة مکارم  ←)ترسند  متذکّر ساز من می

و در سرتان تتان فقط کند که وارد شتتود  باور میقرآن اگر ان تتان به مثابة عبد به محضتتر 

ر شتتتود و آخرت را متذکّحادثة خدای خود و امر خود و وظیسة تواند حقیقت می قرآنهدایت 

 تها و تعلیماکتاببنابراین ستتایر  ماهیت اصتتلی ان تتان  نس   دنیا و شتتیطان را به یاد آورد؛

قرآن  تحت حکم بلکه  ؛(12 - 18  1: ج1639 طالقانی ←) نی تتتند قرآندر ردیف  ارزنده  هرگا
  (48مائده   ←)خواهند بود قابل استناد 

د  آن را در نشتتومی ن تتبت داده قرآن بهکه امروزه  ییهاتعریفدر حالی که ب تتیاری از 

همة کتب آسمانی و حتی ب یاری از توان دهند  هرچند میمدّنظر قرار میها ردیف سایر کتاب

ت کتاب هدای قرآناین تعریف که مدّنظر قرار داد؛ ولی « کتاب هدایت» به منالةکتب زمینی را 

نظر قرار کند و عظمت آن را مدّرا معرّفی نمیقرآن وجه متمایا و مشخّص ما م تلمانان است  

ا هدایت فقط یک وصتتف و یک شتت ن از   امّاستتتکتاب هدایت  قرآنبدون شتتک  دهد نمی

او ک ی "این همانند آن است که در تعریف خداوند بگوییم که   است قرآناوصتاف و شؤون 

فقط یکی از اسمای ح نای خداوند   «هادی»بدیهی استت که  "کند استت که ما را هدایت می

با این  است « اهلل»  لسظ جاللة او استاسمی که جام  همة صسات و اسماء  ؛ در حالی کهاست

که همه به ذات واحد او استتتت معرّفی فرموده  متعدّدهای نیکوی حال  خداوند خود را به نام

نیا  قرآن  (181اعراف   ←) کنندهتای گونتاگون تجلّی او را معرّفی میجلوه و اشتتتاره دارنتد

برای هتای آن مثتالهتای گونتاگون دارد؛ تتا حتتدّی کته حتی خود بوده  تجلّیختالق همچون 

  ( 93بقره   ←)د نشوکننده میستمگران و گناهکاران  گمراه

                                                                                                                  
های اخالقی قابل رعایت در همة استت  البته در ستایر کتب آسمانی نیا برخی گاارهقرآن دارد  فقط 

   اند ها اصالتاً برای مردم عصر خود نازل شدهکتابشوند؛ ولی آن ها یافت میها و همة زمانمکان
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های عرفانی و و رساله مثنوی معنوی  دیوان حافظبا م تلمان   ب تیاری از جوانانامروزه  

سانه    ان  و الستی دارند؛ در حالی کهستیر و ستلوک ن شتناسند تا با آحکیم را نمی قرآنمت ستّ

 رآنقحلّی بیابیم که خواهیم جامعة اسالمی داشته باشیم  باید راهم نو  و م لوف شوند  اگر می

گر م تتتمر و م نو  آنان قرار و در میان مردم و در شتت ن هدایتم تتتقیم در جامعه را به طور 

در جامعه  به  و ظهور خودحضور تقویت حکومت و ای که حتی برای نظارت بر دهد؛ به گونه

 ←) استتت قرآنر در تدبّانتهای زیبای همان راه بی  استتتناد کنند  این راه قرآنستتاحت مقدّ  

 ( 156 :1682منش  خو ؛ 86/  2/  6انقالب در دیدار با قاریان و حافظان قرآن کریم   بیانات رهبر

 و تفاوت آن با تفسير قرآنتدبّر در 

طلب کردن و معنای  در قرآنو دربارة  ورا و سشتتت استتتتدبّر از ریشتتة )د ب ر( به معنای 

 613: 1419رازب اصسهانی  ←) کندشود  جلوه میکه در ظاهر آیات دیده نمیآنچه به نگری تن 

  با حاضتر شدن عبارات و مضامین آیات در ذهن ان ان قرآنر در آیات نقطة آزاز تدبّ  (615 -

رجبی قدسی و همکاران   ←) یابد  تحقّق میکه زالباً از راه خواندن یا شنیدن آیات همراه استت

1621 :152 - 131)  

آمده تا راه درست  ؛ یعنی(2اسراء   ←) د  برای هدایت آمده استکریم  به فرمودة خو قرآن

یا را به   زندگانی چند روزة دنراهزندگی را به ان تتتان نشتتتان دهد تا او با قرار گرفتن در این 

گی بند»یا منالت  یت الهی  به ستتعادت حقیقی و شتتای تتتهستتالمت طی کند و با ک تتب رضتتا

ن را بخوان  ببی قرآن"دست یابد  معنای این سخن به طور ساده و مختصر آن است که « خداوند

در واق     "برستتیو رستتتگاری گوید و ستتپ  به آنچه فرموده  عمل کن تا به هدایت چه می

نی تدبّر یعبنابراین  شتتود  خالصتته میاهتمام به فهم و عمل ی در همین به طور کلّمعنای تدبّر 

/  2/  6انقالب در دیدار با قاریان و حافظان قرآن کریم   بیانات رهبر ←) "دفرمایچه می قرآنببینیم "

  قرآنی گرنی تتت  هدایت قرآنمعانی آیات عمیق البته این به معنای دستتتیابی به حقیقت   (86
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های گوناگونی جلوه کند و الااماً به مکن استتت فراخور استتتعداد هر فرد  در ستتطوح و مرتبهم

 عمق حقیقترستتیدن به همواره   نیاز ان تتان هم نباشتتد عمق حقیقترستتاندن بشتتر به معنای 

 شود ظاهر میخود  گریهدایتدر ش ن  قرآننی ت  مهم این است که 

به دست آن  به دست خداست و یک سوییک سوی آن که  ری مان محکم خداست قرآن

   چیای که از ما خواستهصعود کنیمبگیریم و با اطمینان کافی تت  ( 15: 1689جوادی آملی   ←)ما 

ه ل در اینکر و ت مّتسکّبا هدف باال رفتن  نه با هدف  استتت؛ "محکم طناب"گرفتن این   شتتده

ا باید آن رکند؟ و سازوکار باال بردنش چگونه است؟ فقط جن  این طناب چی تت؟ و چه می

  رفتو باال  گرفت

 ل در آیاتل س  از ت مّس  از آیة دیگر  یا ت مّ هر آیهل در تتدبّر در اصتتتطالح قرآنی  ت مّ

  بیان آیات و روایات  است قرآنراه فهم ترین این مطمئن  (153  6: ج1631سوی  مصط ←) است

ه ب قرآند  تدبّر یا فهم نشتتناستتبرای نیل به این هدف واال به رستتمیت نمیهیچ راه دیگری را 

ها و و اشتتتقاق قرآناستتت که از فهم و شتتناخت دقیق واژگان  گوناگونیدارای مراتب   قرآن

درک و شناخت اعماق  نشدنیتمامهای و الیهشود و تا فهم بطون های واژگان آزاز میتصریف

؛ حبنّکه المیدانی  161 - 192: 1682منش  خو  ←)یابد امتداد می "اهلل مجیدکالم" معانی آیات

1461 :11 ) 

و یا تس یر د وشمیسنداشته  آنازلب مترادف با بنابراین  تدبّر با تس یر تساوت دارد؛ هرچند 

ای که امروزه ازلب مشتتاهده به گونه شتتود؛مه و الزمة تدبّر قلمداد میمقدّ منالةبه   کم دستتتِ

ر مطالعة تساستتتیر و دبه این مقصتتتود   ر در کالم خداونددزدزة تدبّکه افراد دارای شتتتود می

    دنشومی گوناگون زرقهای ترجمه

 فقطهای خاص خود را دارد و ای از علوم اسالمی است که تعریف و ویژگیتس یر شاخه

وم عل و بامات الزم را داشتتته باشتتد بپردازد که شتترایط و مقدّ قرآنک تتی حق دارد به تس تتیر 

 ←) ا باشدمجهّآشنا بوده  به اصول آنها  (اندکه برخی آنها را تا بی تت علم برشمرده)خاصتی 
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مات واضت است که اگر ک ی بدون داشتن مقدّ  (581 - 536: 1492؛ سیوطی  99: 1495زرکشتی  

ر ه دم ائلی ک مهمتریند  ودچار تس یر به ر ی شممکن است برآید   قرآنالزم درصتدد تس یر 

 تس یر مطرحند  عبارتند از:

 و دالیل هریک؛ هاقرائت گوناگونالف( بررسی وجوه 

در مسهوم لغات  مسردات  استتتتنادات و استتتتدالالت مربوط به هر  اوتب( ذکر وجوه متس

 وجه؛

 ج( بررسی اقوال مربوط به اِعراب عبارات و کلمات؛

 در ش ن ناول آیات؛ نوّعد( بررسی اقوال مت

 و نقد و بررسی هریک از آنها؛ بارة منظور و مسهوم آیاتدر گوناگونهت( ذکر اقوال 

 ها؛ی یا مدنی بودن آیات و سورهدر مورد مکّ متساوتو( بررسی اقوال 

های موجود میان آیات با   تناقضز( تطبیق آیات با قواعد صتتترفی  نحوی و کالمی و رف

 آنها؛

 یات؛در بیان آ« مقدرات»و « محذوفات»ح( تشخیص و تعیین 

  ط( بررسی روایات تس یری

ا آید که باز عهدة ک تتی بر می  آنها نظایرم تتائل و  گونهبدیهی استتت که سرداختن به این

همچون صترف  نحو  بیان  قرائت  تاریخ  شت ن ناول  کالم  فقه و اصول فقه   گوناگونی علوم

 زرکشتتی  ←) نگاه کند نقرآبه   لغت  درایه و رجال آشتتنا باشتتد تا بتواند از دیدگاه این علوم

 ( 141 :1682منش  خو ؛ 1689؛ خوئی  1492؛ سیوطی  1495

  1: ج1639 طالقانی  ←) در حالی که تس یر  امری تخصّصی بوده  بر عهدة دانشمندان است

کریم  قرآنکه  ؛ به طوریهمگانی استتتت ای  واجب و وظیسهقرآنتتدبّر و تسکّر در آیات   (91

در آیات الهی ت مّل و موظّسند است و همگان حق دارند  بلکه  عمومی دادهآن  فراخوان دربارة 
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نکات حیات خردمندانه را بیاموزند در  بگیرند و از آنها همه باید   (92صتتاد   ←) تدبّر نمایند

 ( 19 :1685و مرادی زنجانی   ل انی فشارکی ←) و در زندگی خود به کار بندند

 توان دستِ کم به موارد زیر اشاره کرد:میدر باب تساوت تس یر و تدبّر 

 ها؛صصی است در ردیف سایر تخصّتس یر  علمی است در کنار سایر علوم و تخصّ  1

ها  اباار و اهل خاص خود را دارد  تس یر از لحاظ ای که تاریخ  تعریف  اصتول  شیوهبه گونه

لمی عن و ضوابط مشترک قوانیبه صی بودن  فرقی با سایر علوم ندارد و محکوم علمی و تخصّ

نیاز یشو سرا به مثابة مقدّمة ضروری  اسالمیبین بی ت تا سی علم از علوم  است؛ ضمن اینکه

این  اگر ک ی در همةبرخی بر آنند که ای که به گونهاند؛ شمردهبر   قرآنورود به تس تیر برای 

 رآنقرا ندارد  تاکنون تساسیر ب یاری بر  قرآنتس تیر  ر نداشتته باشتد  توانایی و حقّعلوم تبحّ

ریت اکثبرای و  انددر میان خواص و اهل علم رایج و شناخته شده فقطنوشته شده که اکثر آنها 

م و ص مطرح نی ت و لوازیک علم  فن و تخصّ  منالةر به ا تدبّامّ   قابل استتساده نی تتند مردم

ة ظیسویک  توانرا میر رو  تدبّاز اینی تتتتند    دربارة آن مطرح نتس تتتیر هاینیتازاباار و سیش

همگان  قتال از سورة  94در آیة  عالوه بر علما و فقها  قرآنخداوند نیا در تلقّی کرد  همگانی 

  1: ج1639طالقانی   ←) «اَقاالُها قُلوبٍ یسَدَبةرون القُرانَ اَم عَليََّاَل اَ»ر فراخوانده استتتت: را به تدبّ

   (162 - 168: 1682منش  خو ؛ 91

مام اهای دل استتت  ر  از بین بردن قسلنیاز تدبّکه از ظاهر آیه سیداستتت  تنها سیش همچنان

شود مطرح میای وادی جداگانهدر ها و فنون خاص آن  که تس یر و رو  معتقد بود خمینی

ه از آیات  هموار بارةر درتدبّر و تسکّ  ها ندارد  از نظر ایشتتانها و استتتنباطکه ربطی به استتتساده

به خود گرفته و محکوم و ممنوع شتده است و در واق  « تس تیر به ر ی»ستوی برخی  عنوان 

ار قریک چماق بر سر مردم  مثابة  در طول تاریخ استالم  همواره به «تس تیر به ر ی»اصتطالح 

 :1656  خمینیالموستتوی ←)محروم کرده استتت  قرآنو آنان را از جمی  فنون استتتساده از گرفته 

121 - 124 ) 
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دانند که   فقط ک تانی را الیق تدبّر میبرخی با استتناد به روایات مربوط به تس تیر به ر ی

ا باید دان ت که این سندار کامالً زیر منطقی داشته باشند؛ امّ متساوتحظّی عظیم از علوم و فنون 

ین و در هر زمان  به تدبّر ها را در هر ستتترزمبوده و خواهتد بود؛ زیرا ختداونتد همة ان تتتان

از سورة آل عمران به  168را در آیة  قرآنفراخوانده استت و محال استت که او از یک سوی  

 یهادبّر در آن نهی نماید  خطابها را از تب تتاید و از سوی دیگر  ان ان« بَیانٌ لِلنّاس»عنوان 

مردم همة خواهد ها میخطابه همة مردم و یا همة مؤمنان استتت و خداوند با این متوجّ قرآن

از اهل بیتروایات که توان گست نمی  سخن او را بشنوند و در آن تدبّر نمایند؛ بنابراین

؛ 68 – 92  1: ج1412متدرّستتتی   ←) کنندتتدبّری که خداوند به آن امر کرده استتتت  نهی می

   ( 141 :1682منش  خو 

ی ده است؛ یعنمظلوم و محکوم واق  شمس ّران  ب یاری از  «یتس یر»منش در  قرآن  9

ر  علوم  و تس تتتیر آن  قرآنبه   قرار داده و از دیدگاه آن علوم قرآنرا حاکم بر  گوناگونمس تتتّ

 به سوی آن  قرآنبلکه از خارج و بیرونِ   قرآننه از درون و خودِ  آناندر واق    ؛نگری ته است

صرفی و نحوی و کالمی و فل سی علوم عد   حال اگر در جایی ق متی از یک آیه با قوااندرفته

 هاییوهشآید که آن آیه را به واب ته به این علوم  معموالً در صدد بر میتناقض باشد  مس ّر در 

را برطرف نماید  یا احتمالی تناقض   بتا این قواعتد علمی تطبیق دهد و از این راه  "1مختلف"

  آیاتگوناگون در ش ن و ذکر محذوفات و مُقَدّرات  "مختلف"با افاودن متعلّقات  حتی گاهی

صرف و نحو و کالم و فقه و علوم با قواعد  قرآنهای موجود میان همة تناقضات و ناهمخوانی

که همة این    در حالی(14 - 4  1: ج1415طباطبایی   ←) رندبحتی فل تتسة استتالمی را از بین ب

کریم نیا ناظر  قرآنو  (35: 1491حیدر   ←) اندهو به برکت آن به وجود آمد قرآنعلوم بعد از 

گونه تناقض باید ضتتتمناً با یعنی هر؛ (146 :1682منش  خو  ←)و حتاکم بر همتة آنهاستتتت 

                                                                                                                  
   های مخالف و حتی متناقض  گاهی حتی با رویه1
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حاکمیت حکم قرآنی بر طرف شتتود و در صتتورت ابهام  م تت له باید معوّق بماند تا به برکت 

 فراهم آید  "کریم قرآن"توسعة دانش در آینده  امکان رف  ابهام در فهم 

ز ایعنی نگرد و نه بالعک   ک  می چیا و همه به همهمجید  قرآنشتتخص متدبّر از منظر 

 ←)خواهد طلبد و میمی قرآنرا از خود  قرآنرود و فهمِ   به ستتوی آن میقرآندرون و خودِ 

 ( 144 :1682منش  خو ؛ 14 – 4  1: ج1415طباطبایی  

ا   تلیة خودحضوری  تدبّر حصولی در مراحل اوّتدبّر بر دو نوع استت: حصتولی و   6

اان میارتباط و  بارة نحوةو درنماید ل در بیان آیات ت مّ تواندمیارادی است؛ یعنی ان ان  حدّی

  تناستتب آنها با هم تدبّر کند و مساهیم و مقاصتتد آنها را استتتنباط نماید؛ ولی در مراحل باالتر

ه در ک یابدمیبیان آیات تدبّر کرده و تدبّر او حالت حضوری  بارةدر به طور خودجو  ان ان 

؛ زیرا حقیقت تدبّر  به قلب استتتتدر اوج و کمال خود تدبّر زیر ارادی بودن گویا آن حالت  

کند  چه ان ان بخواهد و چه نخواهد نیا کار خود را می)صدر( شود و قلب مربوط می)صدر( 
 ( 148 :1682منش  )خو 

های جوشتتان و الیتناهی حکمت و با چشتتمه  یان تدبّر در آیات الهیان تتان در جر  4

نیاز از هر علم را بیقرآن آیات عمق معانی ة وجود خود  ه ذرّشتتتود و با ذرّرو میبهمعرفت رو

 هاو مسهوم هاو مطلب هاهای آیات  نکتهیابد؛ از تک تک کلمات و اشارات و لحنمیدر   دیگر

ای هو در شرایط و موقعیت کنداستنباط میآیات آن معرفتی جدیدی از  هایدارد و جنبهبر می

تدبّر یابد  در واق   در حالت   دستتتت میآیاتآن معانی و مصتتتادیق جدیدی از به   گوناگون

ای که ان ان به عهده وظیسهدر تدبّر حصولی   لیو ؛سخن بگوید قرآنقرار است که حضتوری 

 :1682منش  خو ؛ 15 – 14: 1492ادهل   ←) در بیاوردبه ستتخن را قرآن آن استتت که دارد  

145 ) 

وت که میان تس یر و تالدرحالی ؛دارد قرآنر رابطة تنگاتنگی با تالوت و آموز  تدبّ  5

  (52: 1621رجبی قدسی و همکاران   ←) این ارتباط ضروری نی تگاهی   قرآنو آموز  
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ل تقابمعرکة تس تتیر استتت   قرآنکی به خارج متّ   گاهیراناز آنجا که مطالب مس تتّ   3

ونه گاستتت  این قرآنکی به خود متّفقط ا در تدبّر که ؛ امّاستتتمتناقض گاهی و  اوتآرای متس

 ( 142 - 148 :1682منش  خو ؛ 3  1: ج1415طباطبایی   ←)نی ت 

 در مقام دانشمند علوم قرآنی قرآن کریم تفسير های متداولبنياننقدی بر 

ت  سیر نگاشته اس المیاانای که بر تس یر مة فشترده و ب یار عالمانهدر مقدّ طباطبایی عالمة

س یر ل تو سنج جریان و محور عمده را در سیر تحوّنموده نام گرفته  بررستی « تس تیر»آنچه را 

را  1نقص یکایک آنها را نمایانده و عبارت  معرّفی کرده 

 ( 14 - 4  1: ج1415طباطبایی   ←) در مورد آنها به کار برده است

تحمیل نتایج مباحف علمی و فل تتسی از محتمل در جریان تس تتیر  احتمال نقص  بدترین

  قرآن شود و حقایق  تس یر تبدیل به تطبیق میبر مدلول آیات است که در این صورت  خارج

که  چگونه قرآنی»سرسد: میطباطبایی  گردد  عالمةبدل می هابه ت ویل  ها و تنایل آیاتبه مجاز

شود و این دیگری نور و هدایت برای همة اهل جهان است  خود محتاج نور و بیان دیگری می

تواند باشد؟ همچنین ش ن آن چی ت و اگر اختالفی سیش آمد کدام است و یا چه ک ی      می

 «توان سناه برد؟به چه مرجعی و ملجائی می ( سیش آمده استتت تشتتدّگونه که بارها به )همان
 ( 2  1: ج1415طباطبایی   ←)

 آیه دو راه وجود دارد؛  هری در فهم به طور کلّ

پ  و سشده است   آنها م ائلی که آیه متعرّ دربارةتنظیم مباحف علمی و فل تسی اوّل( 

س تتتندیده نظری   هر چند در مباحف که این راه مطلب بر آیه؛به ستتتراغ آیه و حمل آن آمدن 

 روا نی ت قرآن باشد  دربارة 

                                                                                                                  
 اند و این نقص  ب یار بد است آنها دارای نقص   همانا همة 1
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از راه   آیه از نظیر همان آیههر معنی و فهم واضتتت  دریافتو  قرآنبه  قرآنتس تتیر دوم( 

ور را ن قرآنها گونه که خداوند بار؛ هماناستتتکریم  قرآنو ت یید مورد ت کید این راه که  ؛تدبّر

ن هر چیای باشتتد  ولی   تبیان و مبیّقرآنحاشتتا که  ؛ س کرده استتتفی و هدایت و فرقان معرّ

ها به آن محتاجند  مایة هدایت و در همة آنچه ان ان قرآنشتود مبیّن خود نباشتد و چگونه می

 32  چنین نقشی را ایسا نکند  خدای تعالی در آیة خودها به بیان باشد  ولی در مورد نیاز ان ان

 «.نةهُم سُبُلَناوَالةیينَ جاهَدوا َّینا لَنَهديَ» است:از سورة عنکبوت فرموده 

مجید و  قرآناز   و چه جهادی باالتر از بذل جُهد در فهم کتاب او و چه راهی رساتر به او

 (؟14 - 4  1: ج 1415  طباطبایی ←)حکیم 

غت و لهر اندازه مباحف قرائت و   تس یر به ر ی )یا تس یر به علوم دیگر( ارسسبستیر اَدر 

ز ااذهان م تتتلمانان   یافتیوستتتعت م  قرآنآیات  بارةاعراب و مطالب کالم  و فل تتتس  در

 این علوم وتوان گست که ل میثَدر مَ  شدتر میمنصرف  قرآنهدایت وستی  و عموم  ظرفیت 

 توانندمی چهه اگرک اندطوفان و در بیابان تاریک   هاا کم نور و لرزانمتانند فانو   معتارف

محجوب   اختران فروزان ةاز سرتو سردامننمایند  ولی آن را نادیک را روشتتن و سیرامون  طمحی

  و عقل قرآنآنگاه از   خاستتتتهای  برمیهای  از مغاسندارحکایت این بود که ابتدا  ؛دندارمی

و دند تبدیل شا مه متراکم و ممتدّ؛ این سندارها به تدریج به شدبراا اثبات آنها دلیل آورده می

ی  طالقان ←) نددبر نسو  گردی قرآنمان  تابش م تتتتقیم آیات و  ندمودرا احاطه ن قرآنآفاق 

 ( 16  1ج :1639

تاً عمداند  مورد سژوهش قرار گرفته قرآن بارةموضتوعاتی که تاکنون از سوی دانشمندان در

موضتتوعات کمتر به ستتایر د و نشتتوبه حوزة اخالق و معارف استتالمی و الهیات مربوط می

به صتتورت نظری و یا عملی  گویا م تتلمانان نیا سرداخته شتتده استتت  صتتی و علمی تخصتتّ 

ر گردد و هدایت در سایم ائل مربوط به دین منحصر می   عمدتاً بهقرآناند که هدایت سذیرفته

 نگوناگوبه یادگیری علوم  فقط قرآنیعنی  نی تتتت   قرآنبر عهدة   هتای علوم بشتتتریحوزه
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کند و ان تتتان خود با تکیه بر عقل و درایت خویش باید به کشتتتف و تشتتتویق و ترزیب می

ر مدّعی دناتوانی دانشتتمندان  بپردازد  منشتت  این باور چند چیا استتت: گوناگونیادگیری علوم 

ه اعتمادی بهای بشتتری و بی  ادّعای کذب ستتلطه بر دانش قرآنی  باور به دانشعلوم گوناگون

 دانش قرآنی 

 مدّعیالف( ناتوانی دانشمندان 

به حوزة  فقطرا  قرآنهدایت و روشنگری   رانعامل اصتلی که موجب شده است علما و مس ّ

  ناتوانی آنان در ساستتخگویی به ستتؤاالت و شتتبهاتی استتت که محدود نماینددین و دینداری 

بیانگر همة م تتتائل و  قرآنعا کنند که اگر ادّ برای مثال شتتتوند؛ باره مطرح میدر اینمعموالً 

  بالفاصتتله با این ستتؤاالت روبرو خواهند شتتد که برای مثال  فالن م تت لة استتتموضتتوعات 

 تبیین شده است؟ قرآنچگونه در   ریاضی  یا شیمی و یا فیایک

اسالمی از همان آزاز زمینة بروز چنین سؤاالت و شبهاتی را از علوم رو  دانشتمندان از این

به صتتورت   که در آیات و روایات متعدّد)را  قرآنهدایت و روشتتنگری ل مدلوند و اهبین برد

 دین و دینداری  آن هم در حدّ م ائل به حوزة  فقط  (حد و مرز مطرح شتده استمطلق و بی

 ←) «ََزةلنا عَلَیكَ الكِسابَ تِبیاَا  لِكُلِّ شَیءٍ وَ» ند و در تس یر آیاتی همچوناهیات  محدود نمودکلّ

یء»تت کید کردند که مراد از  (82نحتل     با این استتتت ""  «كُلِّ شـــَ

  هاو در سایر حوزه است قرآنمحتاج هدایت   در امر دین و ستعادت فقطبشتر "استتدالل که 

 "تواند با تکیه بر عقل خویش سیش رود خود می
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 ب( ادّعای کذب سلطه بر دانش قرآنی

مربوط  "قرآنت تتلّط و احاطه بر " آمیاادّعای شتترک عتقاد را باید با م تت لةدیگر این امنشتت  

در  را قرآن  است فر  کرده قرآنخود را م لّط و محیط بر  )سناه بر خدا(دان ت؛ مس ّری که 

ساسخ خواهد یافت  با این استدالل و زباِن خالی و بیبرابر این قبیل ستؤاالت و شتبهات  دست

را  قرآنهمة م تائل مطرح شده در و  ه تتم قرآنمن م تلّط و محیط بر "که رگونه بیماحال 

باشد  ممکن نی ت که  مطرح شده قرآناگر فالن م ت لة ریاضتی و یا فیایک در س  دانم؛ می

ای ع  بنابراین  این ادّاندمطرح نشتتده قرآنخبر باشتتم  س  یقیناً چنین م تتائلی در من از آن بی

را  بشری گوناگونشود و علوم به حوزة دین مربوط می فقط  «چیا استت بیانگر همه»که  قرآن

 "گیرد بر نمی در

ر اگر خود را امّ را  قرآنداند و اصتتوالً احاطه و ت تتلّط بر ب قرآندانشتتجوی محض ا مس تتّ

 شود مطرح می قرآنسؤاالتی که راج  به  همةگاه درصتدد ساستخگویی به   هیچ1ناممکن بداند

گاه در مقام رو  هیچفرستتتایی نخواهد رفت  از ایند آمد و زیر بار چنین تکلیف طاقتبرنخواه

و مرادی  ل تتانی فشتتارکی ←) آیدمیبرن قرآنحد و حصتتر هدایت و بیان محدود کردن دایرة بی

ری بر این باور استت که به من و همة آحاد بشر جا علم  ( 91 - 18: 1685زنجانی   چنین مس تّ

  جا 3و اگر دانش همگان جم  شود 0س  بخشی از همه چیا را همگان دانند داده نشده اندکی 

                                                                                                                  
رو   همچون ادّعای ت تتتلّط بر دانش خداوند استتتت  این ادّعا از آن"کریم قرآنت تتتلّط بر "  ادّعتای 1

تابد و خود م لّط بر همة دانش ناچیا بشری سلطة هیچ مخلوقی را بر نمی قرآن آمیا استت کهشترک
یجا   ادّعایی ب"قرآنت تتلّط بر "از ابتدای خلقت تا روز قیامت و حتی از ازل تا ابد استتت  س  ادّعای 

  آلوده است   و گناه
نوز از مادر زاده همه چیا را همگان دانند و همگان ه"  اشتتتاره بته جملتة من تتتوب بته بارگمهر که 9

    "اندنشده
   کند   این سژوهش )کتاب( چنین امری را رصد می6
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م مطلق و بدیل عالِبی و مخلوق  اثر قرآنکشتتتف نخواهد شتتتد  در حالی که  "اندکی از علم"

 است  "خالق علم"

  1البالزهنهج 158در خطبة در برابر این برخورد  برخورد تدبّری یا به تعبیر امیرالمؤمنین
های را اگر به سخن درآوریم  حرفقرآن   که بر اسا  آن شودمطرح می« برخورد استتنطاقی»

 نانچ  نخواهد گستحرفی هرگا سذیرد  و اگر منتظر شتویم که خود سخن گوید  آن سایان نمی

آیات تشریعی  ممکن است یک خواه که خاصیت همة آیات همین است  خواه آیات تکوینی و 

حتی یک جمله   تمان قرار دارد  رفت و آمد کنیم و در این مدّدرختی که در خانهعمر از زیر 

 اها برای گستن دارد  نشناسیم  امّای که حرفآیه ن نشنویم و اصوالً آن را به مثابةو نکته هم از آ

ند؛ از هر هایش تمامی ندارها و نکتهحرف درآوریم  خواهیم دید که حرف اگر روزی آن را به

برای مثال  نقش ستالیان کهن بر سوست دارد و حکایت  آموزد گوید و نکته میستخن میدری 

  0بدیل خود را در هر برگ خودخلقت بی

شناسی است و زیر و بم کیهان را در لیوان آب  استاد در ِ ه تیشیوة مواجهه  هر در این 

تواند کوچکترین که میستتتورة کوثر نه در این نگاه    گذاردمیبته نظتاره خلقتت خود آیینتة 

ورد تدبّر مباشد  به شرط آنکه با نگاه کوثری )کیسی( و نه تکاثری )کمّی(  قرآنبارگترین سورة 

 ه بر سیامبران الهی نازل شده استهای آسمانی است ککتاب همةجام  نیا سورة فلق قرار گیرد  

 ( 834  11: ج1659طبرسی   ←)

تابد و آنچه در آستتمان و زمین آنچه خورشتتید بر آن میاز   قرآناز آیات  در واق   هریک

اند ان ان تو  میدو آیة سایانی سورة زلاال ترند  در این نگاه فقط تدبّر دراثربخشاستت  بهتر و 

                                                                                                                  
 ( 158البالزه  ترجمة دشتی  خطبة نهج ←)    1
: زال 1686سعدی   ←  برگ درختان ستبا در نظر هوشیار  هر ورقش دفتری است  معرفت کردگار )9

923 )  
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و مرادی  ل تتانی فشتتارکی؛ 969  95: ج1654مکارم شتتیرازی   ←) را به مقام علم و فقاهت برستتاند

 ( 94 - 99: 1685زنجانی  

ن سایان در علوم و فنوگونه که ما در برابر ب یاری از سؤاالت و م ائل بیهمانگاه  در این ن

آنها ة همف به ساستتخگویی به کنیم و خود را مکلّگونه اح تتا  م تتئولیتی نمی  هیچگوناگون

ته همین موضتت  را داشتتباید نیا  قرآنبینیم و ک تتی نیا چنین انتظاری از ما ندارد  در برابر نمی

مة هخواسته است که به زیر و بم جهان ه تی و ر گشسژوهباشیم؛ چه ک ی از یک دانشمند و 

یا چ همه  یة علوم و فنون ساسخ گوید؟ط باشد و به همة سؤاالت در مورد کلّهای آن م لّسدیده

ر نظاظهارو گستن سخن  صی که دارد  حقّدر حیطة تخصتّ فقط   یک فردس    1را همگان دانند

همة  جهان ه تتی باشد  کارشناسیهمة گونه که ممکن نی تت ک تی کارشتنا   هماندارد  

طور نیا از عهدة یک فرد خارج استتت و همانحکیم  قرآنستتطوح ادراک و آفاق ظاهر و باطن 

 انی ل ←) ندناسذیرنیا سایان قرآنکه اسرار و رموز ه تی سایان ندارد  عجایب و زرایب و اسرار 

 ( 91 :1685و مرادی زنجانی   فشارکی

ه ب  های مختلف شتتدهه ترجمهرا دارد  ابتدا متوجّ قرآنجوانی که دزدزة فهم بنابراین  اگر 

ن امید و آخری بردتساسیر روی میبپردازد  قان  نخواهد شتد  س  به طور طبیعی به مطالعة آنها 

رستتد و بقرآن به حقیقت معانی آیات برتر ر   این استتت که با مطالعة تساستتیقرآناو برای فهم 

آزماید و به می قرآناو آخرین بخت خود را برای فهم   را بسهمد  بنابراین قرآناکنتاف و آفتاق 

ات مطلب را در مورد معانی آی حقّباید سردازد  تس تیر ناد او کتابی است که مطالعة تس تیر می

در مورد آیات را بیان کرده  های الزمو گستنی قرآنهمة مطالب و مقاصد و  قرآنی ادا کرده باشد

 آموزی بردارد  عبارتدر راستای قرآنتواند میترین گامی که ان ان عالی باشد  در این رویکرد 

به ح اب  یابنددر میترجمه و تس یر نیا آنچه از    بیشتر مردمهای بهتراستت از مطالعة تس یر

حتی سناه بر خدا این تلقّی همین استتتت   قرآنکه ند سندارچنین میگتذارند و با خود می قرآن

                                                                                                                  
     جملة من وب به بارگمهر1
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خیلی از مطالب هم تکراری است  و  نداردچیا زیادی "شود که نادرست در ذهن آنان ساگیر می

بعضی و فقط  انددوران صدر اسالماصحاب  ونیا مخصوص سیامبرآن ب یاری از مطالب 

خورد که اکثر آنها را نیا خودمان یمامروز مطتالتب اخالقی و اعتقادی آن به درد احکتام و از 

 ( 143 :1682منش  خو  ←) "اندهای دیگر نوشته شدهیا در کتاب  دانیممی

 اعتمادی به دانش قرآنیج( باور به گستردگی روزافزون دانش بشری و بی

و  قرآنهای تصنیسی دربارة و سژوهش قرآنارائه شده دربارة آیات های موضوعی فهرستگاهی 
اندازند که این العاده ویرانگر را در اذهان مردم جا مییک اندیشة فوق  قرآنتساستیر موضوعی 

ضوع مو ده یا بی ت ی است که هریک از آنها نیا بهموضتوع کلّ   مشتتمل بر سنج یا شتشقرآن

و در  گردندتری تق تتیم مید و آنها نیا  هریک به موضتتوعات جائینشتتوجائی تق تتیم می

 موضوع سخن گسته است  حدود هاار راج  به قرآنمثالً   مجموع

دارد و از نظر دور میقرآنیت آن را شتت ن   قرآنالعاتی با اطّموضتتوعی و برخورد گونه این

دهد  در چنین   جلوه میاستتتهای سراکنده کتابی که محتوای یک دستتته گااره منالةآن را به 

   (145 :1682منش  خو  ←) نی تر تصوّ قابل قرآنگونه وجه کاربردی برای  هیچ  صورتی

حکیم  دال بر آن استت که این کتاب باید قرائت شود و م تمرًا  قرآندر حالی که قرآنیت 

مورد تدبّر قرار گیرد تا اذهان را م تتعد فهم م ئولیت خود دربارة هر چیا جدید و قدیم کند؛ 

  این کتاب اگر کتاب ه تی (52انعام   ←) «مُبینٍال رطبٍ وَ ال يابِسٍ إلّا َّی كسابٍ »با این باور که 

  (82نحل   ←) «تبیاَا  لِكُلِّ شَیءٍ»بر هر جاء آن ناظر است که فرموده  قرآنهم باشد  سرتوی از 
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 ی دربارة تفاوت تفسير و تدبّرمثال

نج سحدود تواند با صرف خواننده می حی را در نظر بگیریم ستورة ضُشتریسة ستوم از  آیةاگر 

 رسالت و وظیسة خود را در بپردازد و مدّعی شود که این آیه ه و تس تیرمطالعة ترجمبه   دقیقه

ک ی  زیرا آنچه الزم است که او در مورد این آیه بداند  در ه استدیقبال تعلّم آن به انجام رسان

خواننده باید ش ن  ؛ یعنیجم  شتده و اوّل و آخر آن نیا معلوم استتمبحف تس تیری موجود 

در نظر بگیرد و را  تعلّقاتی که در آیه ذکر نشتتتده استتتترا بداند و محذوفات و مآیه اول آن ن

  او استاست و آیه  ناظر به م  لة قط  وحی رسول اکرم  تنها مخاطب این آیهبداند که 

ز نباشد و اقرآن مدیون   را در ذهن خود داشتته باشتد تا در برابر فهم این آیه باحفباید این م

تر کار خواننده آستتتانتوان ادّعا کرد که میجنبة عملی هم ندارند    گونته آیتاتکته اینآنجتا 

تواند با این زمان مطالعة اندک ادّعای فهم کامل این آیة شریسه را یعنی فرد خواننده می شود می

 داشته باشد 

د مّدنظر باشندگی او باید در سراسر زکه می «یوَ ما قَل كَرَبُّ كَما وَىةعَ»آیة   به این ترتیب

 شود که هیچ ربطی به زندگی وشد  به یک گاارة تاریخی تبدیل میشتسیق او با و یار و مون ِ

با این آیه  خود را مخاطب آن  بیشتتتتر ان تتتان در اثر ان ِکه ا زمانی او ندارد  امّحیات  زمانِ

این آیه را در  بخشبخش و حیاتامید ایتدهیک عمر   نشتتتیندمی« کاف»یابد و در مکان می

ابد یخود را تحت مراقبت و نظارت و ربوبیت حق تعالی می  مردر سراسر عشنود  او درون می

رعت به س  شود  آیة سوم سورة ضحیمیو هربار که ناامیدی و وحشتِ شک ت بر او م تولی 

ک  و تو بییعنی   ؛«یوَ ما قَل كَرَبُّ كَما وَىةعَ»که خواند او را چنین فرا میرساند و خود را می

ن اقتضا چنی اوربوبیت  است و تو را رها نکردهو  استمراقب تو سرسرست نی تی؛ خداوند بی

  (145 :1682منش  خو  ←) نگذارد کند که تو را به خود وامی

 است: نقل شدهباره چنین  در این قرآن نحامالیکی از  منالةبه   امام خمینیاز 
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ان های فراوهریک از مس ّران زحمت زیراتساسیر است   انتقاد از   نهمقصود ما از این بیان"

سایان برده تا کتابی شریف فراهم آورده است  بلکه مقصود ما آن است که های بیکشیده و رنج

و  اهلل و یکتا کتاب تهذیب نسو راه استتتساده از این کتابِ شتتریف را که تنها کتاب ستتلوک الی

المتین الوثقی و حبل بارگترین وسیلة رابطة بین خالق و خلق و عروآداب و سنن الهیه است و 

ک به عِاّ ربوبیت است  باید به روی مردم مستوح نمود  علما و مسّ ران  تساسیر فارسی و  تم تّ

عربی بنوی تتند و مقصتتود آنها  بیان تعالیم و دستتتورات عرفانی و اخالقی و بیان کیسیت ربط 

رور و الخُلود باشد؛دارالغُرور به از دار مخلوق به خالق و بیان هجرت طوری که در این  به ال تر

 به ودیعت گذاشته شده است   کتاب شریف

صتاحب این کتاب  ستکّاکی و شتیخ نی ت که مقصد  جهات بالزت و فصاحت باشد؛ 

سیبویه و خلیل نی ت که منظور  جهات نحو و صرف باشد؛ م عودی و ابن خلّکان نی ت تا 

ر  یا روَ و یدِ بیضای آن سَ تاریخ عالم بحف کند؛ این کتاب چون عصتای موستیدر اطراف 

 کرد نی تتتت که فقط برای اعجاز و داللت بر صتتتدق نبیّکه احیای اموات می عی تتتی مِدَ

آمده باشتتد  بلکه صتتحیسة الهیه  کتاب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف  اکرم

ن وکند  مسّ ر باید شئعَال دعوت می ون الهیه جلَّ وخداستت  و به شتئ الهیه استت  این کتابِ

ها سادهرجوع کنند تا است قرآنبه   ون الهیهئو مردم باید برای تعلّم شت الهیه را به مردم تعلیم کند

 «وَ َُنَزِّلُ مِنَ القُرانِ ما هُوَ شِااءٌ وَ رَحمهٌ لِلمُؤمِنینَ وَ ال يَزيدُ الظّالِمینَ اِلّا خَسارا »از آن حاصل شود: 

کتاب الهی را قرائت و به تساستیر   چه خ تارتی باالتر از این که ستی چهل ستال ( 89)استراء  

   (125 - 124: 1656خمینی  الموسوی ←) "رجوع کنیم و از مقاصد آن باز مانیم
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  قرآنمحضر  در مقام دانشجوی هميشگیِ ای همگانیوظيفه تدبّر؛

استتساده از آن برای همگان  دانشمندان علوم اسالمی به دو نحوة و  قرآنتدبّر در شتیوة دربارة 

 شوند:ی تق یم میدستة کلّ

 الف( باورمندان به انحصار تدبّر به متخصّصان و دانشمندان 

 همگانی و فراگیر ب( باورمندان به تدبّر 

 تدبّر به دانشمندان متخصّص اختصاص

واسطة ه بتساسیر و یا  طریقاز  فقطکنند ک ی که خود عالِم و مس ّر نی ت  ر میگروهی تصتوّ

  مرتبط شود و آنها را دریابد  قرآنتواند با معانی مس ّران می

 اند: های این دستههایی از باورموارد زیر  نمونه

به این  قرآناگرچه فهمیدن معانی و تس تتتیر شتتتود که در نمونتة اوّل  این ادّعا مطرح می

 یسرا بسهمد  بگوییم که باید  قرآنخواهد ا اگر به ک تی که میسذیر نی تت  امّستادگی امکان

را بسهمد  معنایش م یو  کردن او از فراگیری معنای  قرآنستتتال کتار کند و در  بخواند تا 

به  احتیاج قرآنیا انداختن او در دامن منحرفین نی ت  درست است که فهمیدن و  قرآنصحیت 

ای بکشند هاین زحمات را باید عدّ سرانجام هایی دارد  ولی صفرسا و تخصّهای طاقتزحمت

سایگاه  ←) 1استتتتساده کنندن نیا از آنها استتتایرو حاصتتتلش را در اختیار دیگران قرار دهند تا 

  (های معارف قرآن کریم  در  اوّلدر   مصباح یادیرسانی آثار اطّالع

                                                                                                                  
 شود؛های همة دانشمندان م لمان محترم شمرده می  در اینجا مقصود صرفاً بحف علمی است و تال  1

بنابراین  ذکر استتناد دال بر فرمودة گویندگان  به معنی تخریب نی تتت؛ ولی راهی جا این نی تتت که 
ینده حمایت ای ه ت  به دقّت به آن ارجاع داده شود  اگر سخن درست بود  دانشمندان آاگر نوشتته

خواهند کرد و اگر اشتتتباه بود  میان ر ی ما و این بارگواران قضتتاوت خواهد شتتد  این رویة متداول 
 دانشجویی و طلبگی است  
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یا خود باید همچون داروخانه فر  شتده استتت  که مردم در قبال آن  قرآندر نمونة دوم  

ها را به خوبی بدانند و یا به داروشنا  مراجعه کرده و های همة داروداروشنا  بوده و ویژگی

ن صتتورت  اگر شتتخصتتی وارد شتتود و ناآگاهانه داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند  در زیر ای

به جای شسا  درد و  قرآندارویی را برگایده و مصترف کند  راهی بیمارستتان خواهد شد و از 

که هر آن ین ادّعا مطرح است کهبر این استا   ا بیماری و چه ب تا مرگ دریافت خواهد کرد 

را تالوت کند و دارویش را نشتتانش ها بهره بگیرد یا باید دیگری برایش آیه قرآنخواهد از می

ها را بشناسد و از آیة مورد نیاز ها و روحیهط باشد و جایگاهم تلّ قرآنبدهد و یا خود بر تمام 

  (95: 1688صسائی حائری   ←) استساده کند

وجود دارد  قرآن شود که هرچند امکان فهم عامّه از در نمونة ستوم نیا این ادّعا مطرح می

با وجود آنکه اعتقاد به ولی بتاید این فهم را با شتتترایطی و به مواردی اختصتتتاص داد؛ یعنی 

 منوط شده است ا باز هم این فهم  به مواردی خاص وجود دارد  امّ نقرآعمومی بودن فهم 

و می تتتور بودن درک معارفش براا همگان  بدین  قرآنعموم  بودن فهم در این نگاه نیا 

ر که دیگ ةی تت که هر ک   گرچه با قواعد ادبیات عرب آشنا نباشد و گرچه از علوم سایمعنا ن

را دارد و  قرآنر در مساهیم قرآن  و استتتتنباط از تدبّ   آگاه نباشتتتد  حقّانددخیل قرآندر فهم 

استتنباط خویش استتناد و احتجاج کند؛ بلکه بدین معناست که اگر  ةبه نتیجتواند میسترانجام 

اهیم ر در مستدبّ  حقّ   آگاه بود قرآنر در فهم مؤثّ ةقواعد ادبیات عرب و سایر علوم سای ک   به

  1ج :1686جوادی آملی   ←) تواند به حاصل استنباط خود استناد و احتجاج کندآن را دارد و م 

62)  

یک ویژه دارد  س  هیچ ین بت به تسهیم فرهنگ فطرت رسالت قرآنباید توجّه داشتت که 

یت در نی تتت؛ گروه  براا انحصتتار حجّ صتتادقآن  ةهاا افراط  یا تسریط  دربارداوریاز 

چیاا   مسهومهاا زیرِاند و جا معمّاهسنداشتتت اللزبان و   آن را ب قرآنگردان  از یروایت و رو

از ر ند که زیاهمحض به معارف باطن  سنداشتت زبان آن را رماِنیا اا هعدّ  نداهبراا آن قائل نبود
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احدا به آن دستترست  ندارد و گروه  نیا به ابتذال گراییده  صرف دان تن   مقامن عالیعارفا

صتتتالت  قرآنند و افرادا عادا را براا فهم معان  اهکتاف  انگتاشتتتت قرآنعرب  را براا فهم 

 ←) 1اند  من تتو ستتاختگیاین اوهام  ةند؛ هماهند و نیاز به علم تس تتیر را انکار کرداهسنداشتتت

  (62 - 68  1ج :1686وادی آملی  ج

ه هایی ب یار قابل احترام است؛ ولی تا زمانی کنگاه سوم البته نگاه متساوتی است و از جنبه

های نار   بدون ت مّل در عمق فرمایش این حدود به درستی بیان نشوند و به ویژه توسّط طلبه

ماً خود م تقیکه کنند کمتر جر ت میاستتادان ترویج شتوند و مورد ادّعا قرار گیرند  م لمانان 

حتی فرهیختگان و دانشتتتجویان نیا بر گاهی کنند و در آنها تدبّر نمایند؛ مراجعه  قرآنآیات به 

و عدم ان  با آن   قرآنیکی از مهمترین عوامل مهجوریت شتتاید بتوان گست که همین باورند  

  و مرادی زنجانی ل تانی فشارکی ←)ارتباط م تتقیم مردم با آیات و معانی آنهاستت نسی همین 

1685: 16)  

در میان م لمانان   قرآن شدن و مهجور قرآنعامّة مردم از شدن  هم این است که دورنکتة م

سانه  در نتیجة کریم استتت  مت ستتّ  قرآندر تعلیم  وری از ستتیرة رستتول خداحاصتتل د

 و یقرآنآموز  رهنمودهای  درنادرستی های به تدریج شیوههی به این ستنّت ح تنه  توجّبی

  کاری ب  دشوار است؛ چرا که آنهاکه امروز  مقابله با    رایج شدندراه و رستم استتساده از آن

  (از طریق برخی دانشمندان علوم اسالمی)ستالیان ستال است  در میان مردم و جوام  اسالمی 

    اندرواج یافته

از  مندیسال تحصیل است؟  آیا بهره به سیاهتمام   قرآنمندی از آیا به راستی الزمة بهره

  تا این حد سخت و (41و  69و  99و  15)قمر  ها بر آسان بودنش ت کید کرده قرآنی که خود بار

 فرساست؟ طاقت

                                                                                                                  
موزد  بیاقرآن خواهد گر اعراب یا به تعبیری  اعراب سارستا است؛ س  اگر ک ی میهدایتقرآن   یعنی 1

  دان خبره شود ابتدا باید عربی
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 نتبیاو البیان مجم این استتت که ان تتان  تس تتیری چون   قرآناز  "مندیبهره"اگر مراد از 
 د؛تر  باید زحمت بکشد و در  بخوانسال بلکه بیش سیی نی ت که و ارائه دهد  شکّ نگاشتته

اطه حاو استنباط نکات و اشارات آن باشد  باید گست که البته بدون  قرآنا اگر مراد  تدبّر در امّ

توان با رعایت برخی اصول و قواعد  می و بدون ستی سال تحصیل نیا 1قرآنعلوم مرتبط با بر 

 ( 13 - 15 :1685و مرادی زنجانی   ل انی فشارکی ←) مند شدقرآنی بهرهباران معانی و مساهیم از 

مندی از آن باشد  در صدر شرط بهرهو علوم قرآنی   رآنقشناخت جام  از این گذشته  اگر 

چند سورة به اصطالح کوچک در قلب مردم فقط نازل نشتده بود و  قرآن همةاستالم که هنوز 

ر نمود و همه باید منتظکرد و در آنها تدبّر میمی بای ت از آنها استساده جای داشت  ک ی نمی

 0نازل شود بر قلب مبارک سیامبر اکرمدر جریان ناول تدریجی نیا  قرآن شتدند تا کلّمی

و  چند آیه و سورة کوچک  مایة هدایت و نورآنان قرار گیرد  در حالی که همان و در دستر  

 شتتود  بر آناطالق می قرآن فی که بر کلّشتتسا و رحمت برای آنان بود و همة استتماء و اوصتتا

 ( 13 :1685و مرادی زنجانی   ل انی فشارکی ←)نیا صادق بود ها سوره

 باور به ضرورت تدبّر همگانی و فراگير

ران قرآنانحصتتار فهمِ برخی دانشتتمندان بر آنند که  همگان استتت و مردود   ادّعایی به مس تتّ

 کنند  استساده از محضر آن   قرآنتدبّر در توانند با می

یکی دیگر از حجب که مان  از استتتسادة از "باره  بر این باور بود که در این امام خمینی

اند  ران نوشته و یا فهمیدهاین صحیسة نوارنیه ]قرآن[ است  اعتقاد به آن است که جا آنچه مس ّ

                                                                                                                  
محال است  مگر از جانب خالق متعال و قرآن ت لّط و احاطه بر »تذکّر این اصتل الزم است که    مکرّرا1ً

  « همتای آنبی

 . کلّ قرآن در نزول یکبارة شب قدر، پیش از این بر قلب پیامبر اکرم نازل شده بود.0
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شریف نی ت و تسکّر و تدبّر در آیات شریسه را با تس یر به ر ی  قرآناستساده از  ک تی را حقّ

ز شریف را ا قرآناند و به واسطة این ر ی فاسد و عقیدة باطل    اشتباه نموده(که ممنوع است)

 هایدر صتورتی که استساده اند؛ی مهجور نمودهجمی  فنون استتساده عاری نموده و آن را به کلّ

وجه مربوط به تس یر نی ت تا تس یر به ر ی باشد  مثالً اگر  ی به هیچاخالقی و ایمانی و عرفان

و چگونگی معاشرت  با عبد صالت خداوند ک تی از کیسیت مذاکرات حضرت موسی

ت  برای به دست آوردن   با آن عظمت مقام نبوّهای ستسر حضترت موستیآنها و ستختی

که در آیة  صتتتالت  به طوری علمی کته سیش او نبوده و چگونگی عر  حتاجت خود به عبد

مذکور استتت و چگونگی  (33کهف   ←) «متَ رُشــدا عَلی اَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّهل اَتةبِعُكَ » شتتریسة

سژوه با گی مقام علم و آداب ارتباطی دانش  بارهای موسیجواب عبد صالت و عذرخواهی

ه ربطی به تس یر دارد  تا تس یر بم را که شتاید بی تت ادب در آن ه ت  استساده کند  چه معلّ

  ؟(188 - 183: 1656خمینی  الموسوی ←) "ر ی باشد

میان تس یر و تدبّر تسکیک کرده و چندین نیا  شود  امام خمینیکه مالحظه می همچنان

 :1685و مرادی زنجانی   ل انی فشارکی ←) را یکی دان تکند که نباید این دو بار خاطرنشان می

11 - 19)  

 شود:چنین متذکّر میی دیگر  در جایایشان 

و راه استساده از کتاب شریف  بر ت  ه به آناین مطلب مهم را باید در نظر بگیری که با توجّ "

که به کتاب شریف الهی  نظر تعلیم داشته  م بر قلبت باز شود؛های معارف و حِکَ باز شود و درب

ف به تعلّم و استساده بدانی و مقصود ما را موظّ باشی و آن را کتاب تعلیم و افاده بدانی و خود

م و افاده و استساده آن نی ت که م ائل مرتبط با ادبیات و نحو و صرف را از آن از تعلیم و تعلّ

تعلیم بگیری یا موارد فصاحت و بالزت و نکات بیانیه و بدیعیه را از آن فراگیری یا در قصص 

 یک از اینها داخلهای گذشته بنگری؛ هیچتر احوال ملّالع بو حکایات آن به نظر تاریخی و اطّ

 به مراحلی دور است   نی ت و از منظور اصلی کتاب الهی قرآنمقاصد 
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 و برای همین است که یا به آن نظر   ب یار کم است؛و اینکه استسادة ما از این کتاب بارگ

با نکات  م داشته باشیم تعلیم و تعلّو یا اگر نظر  (طوریمچنانچه زالباً این)م نداریم تعلیم و تعلّ

بدیعیه و بیانیه و وجوه اعجاز آن  و قدری باالتر  جهات تاریخی و ستتبب ناول آیات و اوقات 

 هه و خاصّاز عامّ  رینو اختالف قرائات و اختالف مس ّ ری و مدنی بودن آیات و سُوَناول و مکّ

و زسلت از ذکر الهی  قرآنکه خود آنها موجب احتجاب از )ضتتتیة خارج از مقصتتتد رَو دیگر امور عَ

عمدة همِّ خود را صتترف در یکی از این  رین بارگ ما نیا  ستتروکار داریم  بلکه مس تتّ (استتت

نی  خمیالموستتوی ←) "اندجهات یا بیشتتتر کرده و باب تعلیمات را به روی مردم مستوح نکرده

1656 :121 - 124)  

 و نقرآدربارة به بیان دیدگاه خود گوناگون  یهابه مناستتبتدر همین امتداد  رهبر انقالب  
 عبارتند از: اناتیب نیاز ا یبرختدبّر در آن سرداخته است  

به دستت خواهد  قرآنشتد  مجال تدبّر و ت مّل و تسکّر در معارف  دایس قرآنان  با  یوقت"

ر ه یبر رو ةیدارد به تدبّر  تک اجیاحت  قرآنخواند و گذشت؛  یسترسر شتودیرا نم قرآنآمد  

کند   تدبّر شتتتری  ان تتان هرچه بیو لسظ یکالم یهابیاز ترک یبیاز کلمات و هر ترک یاکلمه

ت هر است  مشکال جورنیا  قرآنخواهد برد؛  یشتریکند  بهرة ب دایس یشتتریان  ب د ت مّل کن

حل راه  قرآن  شتتتودیمشتتتکالت حل م  یحل خواهد شتتتد  با معارف قرآن قرآنبا  یاجامعه

استتت و تجربة دوران  یوعدة قرآن نیا کند؛یم هیبشتتر را به فرزندان آدم هد یمعضتالت زندگ

ما )چه  انیدر م یهرچه عمل قرآن م یشو کتریناد قرآن  هرچه ما به هرا نشان داد نیاسالم هم ا

شود  به سعادت   شتریما  چه در فرد ما  چه در اجتماع ما( ب یندر روح ما  چه در اعمال ج ما

 نقرآ ةیرفاه در سا  است قرآن ةی  عاّت در سامیشویم کتریمشتکالت و معضتالت ناد به حلّ
سلطه و   است قرآن ةیدر سا کیاخالق ن  است قرآن ةیسا رد یو معنو یمادّ شترفتیس  استت

درک  یرا به درست قیحقا نیم لمان اگر ا یهااستت  ما ملّت قرآن ةیزلبة بر دشتمنان در ستا
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در  اتانی)ب "برد میخواه یادیز یهابهره ناًیقی م یها تال  کنهدف نیبه ا دنیو در راه رس میکن

 ( 1621/  4/  61 ان یقار دارید

 ریت قرآندر مهجوو نقش آنان مسلمانان  قصور

 برخوردی اند؛داشته قرآنکه م لمانان با است   برخوردی قرآنمهجوریت یکی دیگر از عوامل 

 و لطایف و اشارات زیر ه شده و مساهیمعمدتاً به منطوق و داللت م تقیم الساظ توجّ  که در آن

  اندهمغسول ماند  م تقیم آیات

را باید به ستتخن  قرآنشتتده استتت که چنین بیان در احادیف و روایات شتتود که ت کید می

 ساکِ خاکِیعنی ؛ (158 طبةالبالزه  خنهج ←) صورت  سخن نخواهد گستدرآورد و در زیر این 

اگر با  قرآن؛ (165  1: ج 1418ثعالبی   ←) های آن سدیدار گرددآن را باید زیر و رو کرد تا گوهر

هرکه در سی س  ؛ (993 :1416بابویه  ابن ←)   همراه نباشتتد  خیری در آن نی تتتوتدبّر و کا

و مقصود خود  (696  34: ج 1416مجل ی   ←)را بکاود  قرآنعلوم اوّلین و آخرین استت  باید 

 را در محضر آن ج تجو نماید  

و  ستارائه نداده ادر عصر حاضر  چندان حرفی برای گستن  قرآنبینیم که بنابراین  اگر می

نطاق روست که با تدبّر و استاز اینست  کرده ابلکه حتی خود را نیا تبیین ن "چیا همه"نه تنها 

 شدهبرخورد همچون کالم بشر با آن   و در طول تاریخ  در آن ج تتجو نشتده است و کاو 

ی ل ان ←)شود ی آن  چندان تساوتی لحاظ نمیهابا ترجمه قرآناست  تا جایی که امروزه میان 

تساوت کالم خدا با حال آنکه  بنابر فرمودة سیامبر اکرم ؛(99: 1685فشتتارکی و مرادی زنجانی  

  (12  82: ج 1416مجل ی   ←)خدا با بشر است    درست مانند تساوتکالم بشر

و  آن ایمان آوردو داروی درد بودن  و اوصتتاف و استتماء ح تتنا قرآنالً به اوّ بنابراین  باید

و هدایت و  ردوآن را به سخن و آ در م تاعدتی جمعی به شتاگردی آن همّت گماشتتآنگاه 
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 و مرادی ل انی فشارکی ←) مورد نیاز است  طلب نمودروشنگری آن را دربارة هر موضوعی که 

  (93 :1685زنجانی  

 قرآنتدبّر در شگرف آثار 

دیدن تدبیر خداوندی از باب و   1کریم است  تدبّر قرآنتدبّر  یگانه راه فهم صتحیت و م تتمر 

و ثمرة  از هرگونه اختالف و تناقضخداوند خالی دان تن کالم   نآ استت و توشتة قرآن منظر

اختالف و تناقض را   ر واقعیاست  تدبّ آن  درمان دردهای جوام  بشتری در عصرهای متوالی

از زبان   ای عملی از زندگی امام خمینی  در اینجا ذکر نمونهزدایدمیهای عبد متدبّر از کتار

د و های متعدّ و نوبت قرآنیکی از شتاگردان ایشتان مناستب استت؛ همو که ان  م تمر  با 

   زد نادیکان بودروز  زباناو در طول شبانه قرآنمتوالی قرائت 

  خطتاب بته آن بارگوار چنین عر  نتامتة حضتتترت امیرالمؤمنین علیدر زیتارت"

با ت مّل بر این خصتتیصتته  امام  کنیم: می

 چنین الگو گرفته بود:  از امام علی خمینی

 خودروبا   را با شتاب و وحشتاو گاهی که در آزاز نهضت  دشمن صبت ایشتان در الف(

پارچه   به ایراِن یکساریبرد  تا ساعتی که س  از ساناده سال با هواسیما از به تهران و زندان می

آنجا هم مانند هر شب  نماز نافلة خود را حال یک تانی داشت  گشتت  باز می در اختیار خود

 خواند و قدری استراحت کرد 

های بین کویت و عراق گرفت و تصویر  موجود است و سپ  ب( وضویی که در بیابان

ران خواند و چند نسر از رؤسای جمهور نماز خواند  با نمازی که در جما سیروانشبا چند نسر از 

                                                                                                                  
 اند خانواده  تدبّر و تدبیر  از یک ریشه و هم 1
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های دیگر  بود و نیا با نماز آخر  در و ستتتران ممتالک  م موم او بودند  هر دو مانند نماز

 بیمارستان یک ان بود 

ناک رفت تا علیه شتاه صحبت کند و همه زمج( چهرة او روزی که به مدرستة فیضتیه می

آمد تا برای میروزی که به بهشت زهرادر   اگستند کاری ت خطرناک  با قیافهبودند و می

 گستند شرایطی استچند میلیون جمعیت ایران ستخنرانی کند که همه شتادمان بودند و نیا می

ا  هنگامی که برای تدری  به م تجد سلماسی در قم و ا  و خطرناک  با چهرهب تیار ح تّ 

 - 154 :1682منش  خو  ←) "رفت  تساوتی نداشتم تجد شتیخ انصاری در نجف اشرف می

155)    

سذیری و هتای روزمرّة زنتدگی و روزمرّگی و زوالآدمی را در برابر چتالش قرآنتتدبّر در 

همرنگی با اضتتطرارهای متوالی زمان و مکان  حسظ کرده  امکان حسظ ایمان و رشتتد م تتتمر 

ذکاوت و بصیرت   آدمی را تیاهو  ساخته  بر قرآنآورد  تدبّر در معنوی را برای او فراهم می

 بخشد افااید و در برابر فشارهای متداول زندگی  استواری میوی می

  قرآنناپذیری رجمهت

 به منظور "مبینعربی " های زیربه زبان قرآنبرگردانتدن الساظ    عبتارت تتتت ازقرآنترجمتة 

که گاهی با هدف رواج مطالعة ترجمه به جای های آن به مردم رساندن معانی و مقاصد و سیامد

ظی( ساللّ)تحت« حرفی»به دو نوع  بندی ترجمة عرفی  در یک تق یمشود  انجام می قرآناصل 

ر ازای کند تا دسظی  مترجم سعی میاللّتحتدر ترجمة حرفی یا   شودتق یم می« تس تیری»و 

ا در ترجمة   سیدا کند  امّمقصتتتددر زبان هایی ها و مترادفهرکدام از کلمات و عبارات  معادل

گرچه ا مقصد است؛بان زدر   تس یری  مهم ارائة تصویری زیبا و دقیق از معانی و ازرا  کالم

« ظیلس»  قرار داده نشود  گاهی از ترجمة حرفی  با عنوان دقیق برای هر لسظی  معادل و مترادفی
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ران  ل انی فشارکی و دیگ ←)شود نیا یاد می« معنایی»یا « معنوی»و از ترجمة تس یری  با عنوان 

1652: 145)  

 : 1عبارتند از وافقان و نقد آنهامآراء   موافقان و مخالسانی دارد  مهمترین قرآنترجمة 

از  شتتمول استتت؛  کتاب هدایت برای همة جهانیان استتت و استتالم دینی جهانقرآنالف( 

 ی ت؛سذیر ننیا برای همگان امکان و تعلّم آن ة مردم آشنا به زبان عربی نی تندسوی دیگر  هم

  استبه همة جهانیان  ترجمه  قرآنرو  تنها راه تبلیغ معانی و مقاصد از این

شتتتمول و سیام آن جهاناستتتت کتابی جهانی  قرآن  اگر الًباید گست  اوّدیدگاه در نقد این 

ریم در آیة ک قرآنمبران به تصریت زیرا همة سیا المللی باشد؛یا باید جهانی و بیناست  زبان آن ن

اند و از آنجا که همة به زبان قوم خود مبعوث شده  و همچنین ت یید عقلاز سورة ابراهیم 4

 شمولباید دارای یک زبان جهان کریم نیا قرآنه تند  ناگایر رسول اکرم« قوم»جهانیان  

نقض خواهد شد  ترجمه نیا  ی و سنّت الهی در رسالت انبیاءوگرنه  این قاعدة کلّ ؛باشتد

با ب تتیاری از جهانیان  با زبان بیگانه  قرآنمشتتکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در هر صتتورت  

   سخن خواهد گست  نه با زبان خودشان

ست که ا  همان زبان عربی معمولی قرآنزبان "است که این باور مبتنی بر  دیدگاه  این ثانیاً

  رآنقمشکل اَعراب در فهم  ؛ یعنیچنین نی ت یقیناً کهدر حالی ؛"فهمدمیآن را  زبانیهر عرب

رجمه باید به آن ت قرآنلین زبانی که باشتتد  اوّ قرآنو اگر بنا به ترجمة  کمتر از دیگران نی تتت

برای آنان ترجمه کرد  خود  را قرآنباید شتود  عربی استت و اوّلین و ستااوارترین ک انی که 

   اَعرابند

ه استت؛ در واق   بخشی از آنچآن نظیر بیالساظ ناظر بر ات  الً و بالذّ  اوّقرآن  قرآنیت ثالثاً

 ت؛اسل مربوط به ساختار الساظ آن در وهلة اوّ  کندممتاز میمتمایا و ها را از سایر کتاب قرآن

حتی  و های آستتمانی دیگردر کتاب  قرآنب تتیاری از معانی و مساهیم به ویژه با توجّه به اینکه 

                                                                                                                  
  142 - 113: 1652ل انی فشارکی و دیگران   ←  برای مطالعة تسصیلی  1
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؛ ولی (151 - 142: 1652ل تانی فشارکی و دیگران   ←) شودیافت مینیا  های دانشتمندانشتتهنو

ینش متمتایا کلمتات و جمالت  عقتل و جان و روح قاری را تحت ت ثیر بتا الستاظ و چقرآن 

 دهد شگست و عظیم خود قرار می

به آشتتتنا شتتتوند   قرآنخواهند برای اوّلین بار با استتتالم و ک تتتانی که میاگر رو  از این

مراجعه کنند  ممکن  (قرآنخود    به مثابةدر عمل )به مثابة معرّف استتتالم یا قرآنهای ترجمه

چه امتیازی بر کتب دیگر  کند؟این کتاب چه دردی را درمان می"اندیشتتند که بیبا خود استتت 

ر دکتاب طبیعی و نجوم است که بهتر از آن این اگر " حتی این ادّعا قابل طرح است که "دارد؟

معجاة سیامبر »به عنوان قرآن بدین ترتیب  شتتت ن و منالت   "ما موجود استتتتهای دانشتتتگاه

اندیشی در باب گردد و اصتالت لسظ و ساختار و معنای آن  فدای سهلفرامو  می« آخرالاّمان

دوری ب یاری از  موجببه مثابة منب  ک ب اطّالعات  قرآن مراجعه به   1شودمعنی ترجمه می

م لمان  معموالً از طریق د  امروزه نوجوانان و جوانان وشمی قرآناز  (مخصوصاً جوانان) افراد

به نظر عقالنی رو  ب تتیاری از مطالب برای آنان  زیراز این شتتوند؛آشتتنا می قرآن  با هاترجمه

الساظ آسمانی آنها  اگر به بدون توجّه به عمق معنای   قرآنت ب یاری از آیا آید؛ زیرا ترجمةمی

رستتتند  در آثار برخی سژوهشتتتگران  به نظر میعادی صتتتورت تس تتتیری نباشتتتند  کامالً زیر

های ت مّل برانگیای از تغییر رفتار جوانان س  از فهم معنای اصتتیل آیات گاار  شده حکایت

فاصله گرفته بودند  س  از  قرآنها  از ه ترجمهاستت  در مواردی  افرادی که به جهت رجوع ب

و معانی عمیق برخی آیات )که قبل از این ترجمة همان آیات آنها  قرآنآشتنایی با الساظ اصیل 

به جای  اند ومتحیّر گشتته و به اشتتباه خود سی برده و استغسار نموده گریا ستاخته بود(را دین

   انده  عشق ورزیدقرآنآیات آن تنسّر  ن بت به 

                                                                                                                  
کریم  در همة کشورهای اسالمی و قرآن ها به جای انگاری در ترویج ترجمهاندیشی یا سهل  این ستهل1

   حتی کشور جمهوری اسالمی ایران  ب یار رایج است 
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نی تیم  بلکه نخ ت  در برابر  قرآنمخاطب معانی و مساهیم  فقطه داشتت که ما باید توجّ

وستتتیقایی قرار داریم که در آن  موستتتیقی و حتی معانی  از داخل ممعمتاری و تکوین نوعی 

به محض تما  با گو  و سیش از آنکه عقل به ت ّمل  قرآنآیات  جوشد کلمات و حروف می

و موستتیقی خاص  قرآند  میان معانی نکنمعانی آن بپردازد  در نس  و قلب  ایجاد خشتتوع می

قبل از آنکه فکر و عقل    به طوری که کامل برقرار استتتت ارتباطتناستتتب و نوعی الستاظ آن 

؛ 1115  9: ج1419سیّدقطب   ←) سذیردیباشد  دل و وجدان است که از آن ت ثیر م قرآنمخاطب 

  (145 :1652و دیگران   ل انی فشارکی

در همه جای جهان  کودکان در مقابل آهنگ یا لحن کالم  بته ویژه قتابل ت مّل استتتت که 

ه زمانی ک؛ جالب آنکه در عصتر بعثت  دهند تا در مقابل معنای کلماتزودتر واکنش نشتان می

العات وسی  قرآنی نازل شده بود و خبری از معارف و اطّ قرآنفقط یک یا دو سورة کوچک از 

ستتتاختار زیبی و الهی الساظ  نبود  در زمینة اعتقادات و اخالق و طبیعت و قصتتتص انبیاء

ستتخن از  استتاستتاً  آنجا کندهای ستتخت اعراب بیابانی را نرم لتوان تتت د  همین چند ستتوره

در دستر  مردم بود   یا دو ستورة کوچک یکفقط زیرا  نبود؛ قرآنجامعیت معارف استالم و 

ت  هیچ فرقی اتمام حجّکرد؛ زیرا در مقام میت را بر افراد آن روز تمام ا همین مقتدار  حجّامّت

؛ رجبی قدسی 148 :1652ل انی فشارکی و دیگران   ←) وجود ندارد قرآنبین یک ستوره و یا کلّ 

  (66 - 61: 1621و دیگران  

آن  ت دارد  نس  الساظیّاهمّ  ب یار قرآنیکی از وجوهی که دربارة که یابیم بنابراین  در می

 را داشته باشیم  هنگام مواجهه با افراد قبل از آنکه دزدزة تبلیغ معانی و مساهیم آن  ؛ حتیاست

و  از الساظ زیبیرا آنان  توانب تیار اثرگذار است و سیش از بحف از معانی  میقرآن این اعجاز 

راه برای درک معانی و مقاصد حقیقی   در این صورتسیراب نمود  جالب آنکه  قرآنآستمانی 

ای از مجموعهبه صتتتورت  قرآن  وگرنه ؛گشتتتوده خواهد شتتتد نیا قرآنالعاتی( اطّمناب  )نه 

که در جهان علمی امروز  در گیرد قتدیمی مدّنظر افراد قرار میالعتات از هم گ تتتیختته و اطّ
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ابداع شده  چندان در کانون توّجه مردم های علمی و هنری ردهفراودریای گ تتردة مقای ته با 

ها ترجمه از ها و بلکه صتتدکه امروزه شتتاهدیم که به رزم وجود ده گیرد  همان طورقرار نمی

 ل انی فشارکی و ←)دور و مهجورند کریم  قرآنز ا  کریم  جهانیان و حتی خود م لمانان قرآن

  (148 :1652دیگران  

که هر دو موجب روشن شدن الساظ و بر آنند  دانندترجمه را نوعی تس تیر میب( برخی  

  ترجمة آن نیا بدون اشکال و استناد همة علما جایا  قرآنشوند و از آنجا که تس یر می قرآن

  (148 :1652ل انی فشارکی و دیگران   ←) رسدبه نظر میبلکه ضروری 

جواز  بر فر ) سظی یا حرفیاللّترجمة تحت دیدگاه بر آن است کهذهبی در ساسخ به این 

از امی شکل ناقص و ناتم  سظیاللّبه زیرعربی نی ت؛ زیرا ترجمة تحت قرآنتس تیر مانند   (آن

ای دا تبدیل لسظی به لسظ دیگر که برای ادهد و چیای نی تتتت جرا مدّنظر قرار میقرآن الساظ 

اقدامی برای کشف و بیان و یا   هااین ترجمهنشتیند  در می لسظ قبلیبه جای   ای از معانیساره

اط احکام و توجیه معانی و ستتایر بمطلق و استتتن مقیّدستتازیو یا بیان مجمل و  هاتشتترح دالل

ری حتی ترجمة تس ی شود  در این امتداد   انجام نمیسردازدبه آنها میکه تس یر متعارف  یامور

 ( 93  1ج  :1681ذهبی   ←)تس یر است  اهدافکامالً مغایر با  نیا قابل اعتماد نی ت و

 ارد: وجود دتس یر و ترجمة تس یری )معنوی(  بینچهار فرق نیا بر آن است که رقانی زَ

بر خالف شتتتود  انجام میاز آن  ینیازی متن اصتتتلی و بیجایگاینبا ادّعای ترجمه   1

 ؛شودکه با استناد به متن اصلی انجام می تس یر

 ا در تس یر ب یار متداول است؛امّ  در ترجمه جایا نی ت 1استطراد  9

چنین  در تس یرامّا   معانی و مقاصتد اصل است همةعی وفاداری به عرفاً مدّ مهترج  6

 ؛شودداده میوضیت ت  قرآناز مساهیم  هایی  بخشامکان بلکه تا حدّشود  مطرح نمیعایی ادّ

                                                                                                                  
  گ تر   ستخن خود را از موضوع اصلی خارج کردن و به موضوعی دیگر سرداختن؛ توضیت مطلب و1

  دادن آن 



 

95 

خوانندگان استتت که  برانگیا برایعای اطمینانادّاین ترجمه از نظر عرف  متضتتمّن   4

تس یر اینچنین نی ت در ا   امّاندمعانی و مقاصتد برگردان شتده  مراد اصلی صاحب کتاب همة

های مس ّر نیا توان سذیرفت که دیدگاهو می (142 :1652ل تانی فشتارکی و دیگران  به نقل از  ←)

 بر مقاصد صاحب اثر  افاوده شده است 

د دهکند و مسردات آن را توضیت میرا در تس یر خود  تکرار می رآنقر همواره آیات مس تّ 

خود را با دالیل  ها و آراءکنتد و دیدگاهنتاگون  ذکر و نقتد میو اقوال مختلف را در موارد گو

دار در تس تتیر میدان قرآنآیات  نس صتتورت   دارد  در هری  بیان میقطعی و یا احتمالی و ظنّ

ی از نظر دور داشتتته به کلّ  همانند آنچه در ترجمه جاری استتت تبوده  چنین نی تتت که آیا

که کدام  ه کامالً واقف استتتد و ستتخن مترجم به جای آنها بنشتتیند  در تس تتیر  خوانندنشتتو

ر است که داند که این مس ّبه خوبی میاو  لی؛ر استت و کدام یک از متن اصتجمالت از مس تّ 

 خواند عمالً چنین نی تت  ک ی که ترجمة کتابی را میا در ترجمه  گوید نه خدا  امّستخن می

  (151 - 151: 1652ل انی فشارکی و دیگران   ←) خواندخود آن کتاب را میگویا 
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 های ترجمهای از آسيبنمونه

ل عمیق در بخش که با ت مّ ک ی"گوید: چنین می« 1هااوسانیشاد»دربارة  طباطبایی عالمة

ت کند و همة اطراف سخنان این بخش را ساییده  و برخی را با برخی هندی دقّ 0اوسانیشاد ودای

انه چون سولی مت سّ سرستی ندارد؛یگانهتس یر کند  خواهد دید که هدفی جا توحید خالص و  

در  (یم شدهها تنظکه در اوسانیشاد)سرده و لسّافه بیان شده  وقتی که نقشة توحید خدای یگانه بی

 "یدآخدایان ب یار  از آب در نمی سرستی و اعتراف بهشود  جا بتمی ه سیادهسطت افکار عامّ

  (65 - 63  1ج :1685طباطبایی   ←)

 ممکن رجمة یک متن توحیدی که تساوت ره از کجاست تا به کجا  با تشود مالحظه می

 لصتوان آن را توحید خابا تدبّر میولی  تحریسی ایجاد کرد که شرک خالص بنماید چنان است 

 3گوید  نه یک برهمن برهماسوتراییگرایی این متن سخن میدید  ک ی نیا که از توحید و یگانه

                                                                                                                  
و  به معنای سایین یا س ت "نی"به معنای نادیک و  "اوسه"از سه جاء « نیشداوسه»یا « اوسانیشتاد»واژة    1

ن و در نیشد به معنای نادیک نش تکه ریشة فعل نش تن است  ترکیب یافته است؛ س   اوسه "شتد"
ا به معنای دانشی است که نادانی رنیشد حقیقت سای در  استتاد نشت تتن است  برخی معتقدند اوسه

(  اوسانیشادها در ردیف متون اسرارآمیا سنّت 13 - 15: 1645نیشادها  گایدة اوسه ←سازد )نابود می
دهند  این مجموعة بارگ  آیند و ودانته یا آخرین بخش وداها را تشتتکیل میهندویی به ح تتاب می

ی  خداشناسی و خودشناسی است )گراوند  شناسشتناسی  ه تیمشتتمل بر مباحف گوناگون معرفت
1621 :112   ) 

مجموعة اخبار و آثار دیرین هند که شامل عقاید و تعالیم دینی و فل سی و مخصوصاً عرفان است  در   9
« دوی»از ریشة « ودا»شود  ترین اثر مکتوب هند وآریایی مح توب میگرد آمده که قدیمی« ودا»کتب 

ست و در اصطالح سیروان و گروندگان آن  دانشی تو م با بینش  یعنی ستان تکریت به معنای دانش ا
 - 19: 1645نیشادها  گایدة اوسه ←عرفان استت و منشت  آن  علم حضوری است نه علم حصولی )

14 ) 

ی در ساحل خلیج بنگاله مخلوط گنگ در مصبّ رودو با  دهت خارج شکه از تبّبرهماسوترا رودی است   6
در سان کریت به معنی مطلق سیشوایان روحانی  یکی از دارد  برهمن  یلومتر طولک 9211 و گرددمی

ه ؛ زیرا بکنندمیاطالق  وبر علمای هنداین عنوان را بیشتتتر   استتت برهمایی آیین در مردم ةستته طبق
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د ک مالی هندو بتوانرسد که ی؛ بعید به نظر میاست شنا قرآناست که یک تُرک تبریای 

  (154 :1682منش  خو  ←) دین خود دفاع کند  ز کتاب مقدّبرانگیا ات مّلگونه این

 بحث نتيجة

منجر به آن شد که هرک  به اجتهاد به مردم قرآن در آموز  سیرة رسول اکرمفراموشی 

ر را منحص قرآنفهم توان  ایههای گوناگونی ایجاد شود  عدّص خود استناد کند و رو و تخصّ

 ای تنها راه گ تر  معارفهاند و عدّخواندهگوناگون را   وسال در سیکه دان تند مس ّرانی  به

ه ان تداهل تس یر  دند  حتی برخی تدبّر در آیات الهی را مختصّکرقرآنی را ترجمة آن قلمداد 

  سرکوب کردند  «تس یر به ر ی»برچ ب با و هر کوششی از جانب دیگران را 

کریم بود؛ در حالی که قرآن انداز و عالم بیرون  از چشتتم قرآنبه نگاه فرامو  شتتد  آنچه 

و ستتایر آیات ه تی و  قرآن د  شتیوة مطالعة د و فکری قرآنی گردوشت قرآنقلبی منالگاه اگر 

با حسظ اصل  به فروعی توان مید  واصتل و اسا  ش قرآنآنگاه که   شتودآفرینش متساوت می

د  در ه کرنظایر آن نیا توجّ چون ادبیات و صترف و نحو و کالم و فل سه و فیایک و شیمی و 

 قرآندّبر در تشود که باشد  ت کید میمسید و سودمند تواند ب یار این صورت  نگاه تس یری می

  قرآنان زب و آشنایی باسارسایی   کر سالمف  قلب سلیم؛ مقدّماتی چون مقدّماتی دارد کریم نیا

صتترف   کریم قرآنهای برای ترویج ترجمهاگر بخشتتی از تال  و هاینة صتترف شتتده 

ریم  ک قرآنشد  وضعیت اُن  و صمیمیت با می« قرآنزبان »صحیت آموز  م تتقیم و ترویج 

اخذ قرآن نیا باید از خود قرآن در واق  رو  آموز  زبان داشت  شتکل و صتورتی دیگر می

  (191 :1682منش  خو  ←)شود 
 

                                                                                                                  
رو  کنند؛ از اینمی نیایش و تمجید را او که استتت بارگ ب تتیار ایفرشتتتهرهمنه باور ایشتتان  ب

 ( 1641دهخدا   ←گویند ) برهمن را ترین هندویاننجیب
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ر ای که متدبّ گونهبه  زبان شدن با قرآن؛برای فهم قرآن و همست ا تدبّر در قرآن  راهی
 انداز قرآنی بنگرد  بتواند س  از آن  به خود و همة آیات آفرینش  از چشم

 فصل سوم مهمّ هایپرسشمباحث و 

 چی ت؟قرآن عمل به  "نقشة راه"منظور از  .1

 اند؟هایی دربارة نحوة عمل به رهنمودهای قرآنی مطرحچه دیدگاه .2

 مواجه شود؟ قرآنچرا آدمی باید در ش ن و منالت عبد با  .3

 منظور از تدبّر چی ت؟ با ذکر مثال توضیت دهید  .4

 منظور از تس یر چی ت؟ با ذکر مثال توضیت دهید  .5

 منظور از ترجمه چی ت؟ با ذکر مثال توضیت دهید  .6

 اهمّ نکاتی که باید در تدبّر مدّنظر باشند  کدامند؟ .7

 اهمّ نکاتی که باید در تس یر مدّنظر باشند  کدامند؟ .8

 نکاتی که باید در ترجمه مدّنظر باشند  کدامند؟اهمّ  .9

 هایی میان تس یر و ترجمه وجود دارند؟چه تساوت .11

 هایی میان تدبّر و ترجمه وجود دارند؟چه تساوت .11

 هایی میان تدبّر و تس یر وجود دارند؟چه تساوت .12

 را معرّفی کنید  قرآندر هایی از تس یر  ترجمه و تدبّر نمونه .13

 تس یر با انگارة دانشمند علوم قرآنی را نقد کنید های متداول بنیان .14

 دالیل ناتوانی دانشمندان مدّعی در امر تدبّر قرآنی  کدامند؟ .15

 را توضیت دهید « قرآنت لّط بر »آمیا منظور از ادّعای شرک .16

اعتمادی به در چه مواردی باور به گ تتتتردگی روزافاون دانش بشتتتری  موجب بی .17
 شود؟دانش قرآنی می

 ای همگانی است؟ر وظیسهچرا تدبّ .18
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شناسی چی ت؟ این مقام را با اّدعای قرآنقرآن منظور از مقام دانشتجوی همیشگی  .19
 مقای ه کنید 

 تدبّر به دانشمندان متخصّص چی ت؟ این دیدگاه را نقد کنید  اختصاصمنظور از  .21

 را معرّفی کنید  قرآنبرخی از آثار شگرف تدبّر در  .21

 چی ت؟ توضیت دهید  نقرآناسذیری منظور از ترجمه .22

 کدامند؟ قرآناللّسظی های تحتآثار منسی ترجمه .23

 کدامند؟ قرآنهای تس یری آثار منسی ترجمه .24

  سؤاالتی برای مطالعة بيشترمباحث و 

های ارزشتمند ترجمه  تس یر و تدبّر را با ذکر مثال  متمایا کارکردهای متمایا شتیوهالف( 

 سازید 

؟ شتتود  بر چه نکاتی ت کید میقرآنهای صتتحیت ترجمه  تس تتیر و تدبّر در در رو ب( 

  توضیت دهید 

  قرآنالگوی خوب تدبّر در زبان وم( سکارگاه 

  یک شتتتیوة متّکی به ستتتنّت را با ت مّل و توجّه به رو  متعالی سیامبر اکرم الف( 6

 معرّفی نمایید  قرآنبرای آموز  

یوة آموزشی خوب  ت کید کرده  آثار متساوت و متنوّع آن را مدّنظر بر وجوه تدبّری ش ب( 6

 قرار دهید 

گروهی را ایجاد کرده  گستگوهایی را شتتکل دهید که در آنها صتترفاً از واژگان قرآنی ج(  6

 استساده شود 
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ّکر و های تسبا استسادة م تمر از واژگان قرآنی  تغییرات ایجاد شده در الگوها و شیوه د( 6

 های ذهنی خود را ثبت کنید  هنقش

 گاار  تغییر در شیوة تسکّر خود را با دیگر اعضای گروه مقای ه کنید ( ه 6

 تر ودر شتتیوة تسکّر شتتما تا چه حد بارزتر و صتتریت "خدا"توضتتیت دهید که نقش  و( 6

 اثرگذارتر شده است  

خود ک تتتب آنچه به طور شتتتهودی یا تجربة فردی و گروهی در مجموعة کوچک  ز( 6

 اید را مشخّص کرده  الگویی برای معرّفی آن به دیگران تدوین نمایید کرده
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  (4)جمعه   هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيماللِّذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتيهِ مَن یَشاءُ وَ

 فصل چهارم

 قرآندر خدمت  ولی عصرمدارریزی سلّسیستم برنامه

 سيستم آموزشی خوب

های گوناگون  اند؛ حتی دانشگاهطرّاحی شتده های آموزشتی متعدّد و متنوّعیتا کنون ستی تتم

ی را مورد ت کید قرار میشتتیوه خود یک قرآن آیا "دهند  با ت مّل بر این ستتؤال که های خاصتتّ

این کتاب که قرار است زبان و منطق و شیوة "گیرد که   این ستؤال شکل می"دانشتگاه استت؟

 "داند؟تر میای را مطلوبخود را به سراسر جهان معرّفی نماید  چه شیوهتسکّر 

شتتناستتیم و به آن واب تتتگی داریم  واب تتتگی ما به زبان مادری  هیچ ما زبان مادری را می

باید  انی قرآنایم  در باب زبان ایم به زبان مادر نیا واب تتتهحجّتی ندارد؛ چون به مادر واب تتته

 خواهد انتخاب خداست  این مهمترین حجّت است و حجّت دیگری نمی توجّه داشت که این

 شود که فصل حاضر با ت مّل بر این سؤاالت مطالعه شود:رو  توصیه میاز این

 را توسعه داد؟قرآن توان فهم بشر از زبان الف( چگونه می

 او را برایای طرّاحی کرد تا زبان بشر و فهم و دانش توان بانک دانش ویژهب( چگونه می

 گستگو با زبان خدا  توسعه دهد؟

ج( یک ستتتی تتتتم خوب برای حسظ و نگهداری و توستتتعة زبان مکالمه با خدا  باید چه 

  هایی داشته باشد؟ ویژگی
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 و مفاهيم رهنما واژگان

   تحلیل ت ل لی سیامدها2 راه آینده   نقشة1

   سیوندهای سخت یا شدید11     نسوذ اندیشه به آینده9

 یا منعطف   سیوندهای نرم11   احتماالت و حوادث6

 ربرنامهبَ  ا19َ   ساختن آینده4

   برنامه16 سلوک در آینده  سیر و 5

 هبرنام  خرده14 های مکانی و زمانی  محیط3

 1  ریابرنامه15 نی زماسازی بخش  بهینه5

   تیم فرازمانی تدبّر و توسعة دانش13 هخانوادهای هم  برنامه 8

 احی سيستمی در طرّگرایولمفهوم سلّ

 ها برح تب ریاترین واحدهای م تقلی  تمایل به طراحی انواع ستی تتمگرایولمنظور از ستلّ

ا و حتی هها  مبلمان  برنامهاحی ستتاختمانتوان در طرّی را میگرایولر استتت  ستتلّقابل تصتتوّ

 ه قرار داد  در صتورت دقت در استساده ازمورد توجّ های درستی و آموزشتی ها و برنامهکتاب

احی و طرّ یریای  ضایعات برنامهاو ساخت مصنوعات برنامه یریادر برنامه یگرایولمعنی سلّ

آنها  و جرح و تعدیل برنامهر در قطعات رسد و امکان اعمال تجدید نظرهای مکرّبه حداقل می

 تعطبیو آفرینش در ی ملهم از نظام خلقت گرایولمنطق سلّ  (91: 1682  سورعاّت) آیدفراهم می

)رضائیان  احی کرد طرّمنطق این توان برح ب میها را و انواع سی تم (95: 1681)تابعی  استت 

ها ی نیا از جمله مهمترین این سی تمریاهای برنامهسی تم الف و ب(  :1688: الف و ب؛ و 1683

تواند در خدمت امور ریای میاین سی تم برنامه ( 99: 1682  سورعاّت ←)شتوند مح توب می

                                                                                                                  
1. nano plan 
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ریای آموزشی است؛ آن هم آموزشی ریای  برنامهمتعدّد باشد  یکی از مهمترین امور قابل برنامه

  باشد قرآن که در خدمت ترویج تدبّر در 

  یریزی در برنامهگرایولسلّ

ز ای ادر قالب مجموعه   تمایل به تدوین قطعات برنامهیریای در برنامهگرایولمنظور از ستتتلّ

وب ای کالن مح جائی از برنامه است  بدین ترتیب  هر سناریو ا یا سناریوهای م تقلهولسلّ

در سطت را احی آن طرّ توان میآید  ولی درمی به اجرا شتود که هر چند به صتورت م تقلمی

 بندی و نحوةزمان  روی ایبرنامه ولکه اجرای هر ستتناریو یا ستتلّانجام داد ای کالن  به گونه

 ←) شته باشدبرآورد شده  ت ثیر دا دیگر تا آیندة هایولیا ستلّ ای از ستناریوهااجرای مجموعه

 ( 96 - 99 :1682  سورعاّت

 "ریاضطراانعطاف "و  "عقالنی ثبات"ناسذیر گرایی  بر ضترورت اجتنابولستی تتم ستلّ

های جهان معاصتتتر  واقعیتهای موجود در ها و سیچیدگیتنوّعبا  ر و کارآمدبرای مواجهة مؤثّ

 نماید ت کید می

 و دوران  و ظرفیت در برابر تغییرات عصتتر   انعطافاة این ستتی تتتمترین وجوه ممیّعمده

 احی شتتده  در قالبا یا ستتناریوهای از سیش طرّهولتدارکاتی ن تتبتاً باال برای جایگاینی ستتلّ

 یریااتی را برای ستتی تتتم برنامهی استتت  این دو ویژگی  مختصتتّ ای راهبردبرنامههای ستتلّول

کنند تا ظرفیت مناسبی برای عملکرد کمک می  نمایند که در مجموعت مین می ولی عصرمدارسلّ

  1682سورعاّت  ← )  فراهم آید تغییر سی تم در مواجهه با جهان به سرعت در حالخردمندانة 

55 ) 
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اگر آموز  واحدهای مسهومی آیات قرآنی  به مثابة یک ب تتتة ن تتبتاً م تتتقل مدّنظر قرار 

توان از این ستی تم برای آموز  آن استساده کرد  همچنین هنگامی که نیل به معنای گیرند  می

  1ژرف یک ب تة ن بتاً م تقل از این آیات شریف  مقصود سژوهش قرآنی ما باشد

 ولی عصرمدارسلّ ریزیارزش کاربست برنامه

خود این امکان را فراهم  ولیبا استساده از ساخت سلّ ولی عصترمدار ستلّ ریایستی تتم برنامه

های بتوان در مراحل اجرای برنامه  0شتناسیو فن کاوی  فنستازد که فراخور توستعة دانشمی

 ( 82: 1682  سورعاّت ←)و آینده تجدید نظر کرد  جاری

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                  
 جم و یک سی تم کامالً منقرآن   از اصتطالح ن تبتاً م تتقل استتساده شتده است  برای ت کید بر اینکه 1

سیوستته استت که با ستاختی هولوگرافیک  سلّول با سلّول و ژرف در ژرف  مساهیم آن با هم مرتبط  
   و مکمّل هم ه تند بیانگر یکدیگر 

9 . Technology 

 

  مشتمل بر تعداد ولی عصرمدار،لّریزی سبرنامه از سیستم صفحه. یک 4-1نمودار 

 (96: 1389)پورعّزت،  ایهای برنامهولشماری از سلّبی
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داللت دارد و هر  یک عصرهر حرف بر دقّت فرمایید  در این نمودار   4-1نمودار لطساً به 

 دورة از خانوادة 6 بر برنامة 96A ولستتتلّ  از یک خانواده؛ برای مثال انتدی  بر یتک برنتامته

از  5های برنامه از دورة 3 بر برنامة 53Aول داللت دارد  همچنین ستتلّ A در عصتتر 9های برنامه

 شوند مربوط می Aهای این صسحه  به عصر همة برنامه داللت دارد  A عصر

ه کنیم  باید توجّ را اجرا 53E ةقرار داشته باشیم و بخواهیم برنام E اگر امروز در عصترولی 

 Cو  Bو  Aدر عرصهای چهارگانة  53E قبلی مرتبط با برنامة های چهار ن لنماییم که آیا برنامه

 ( 82: 1682  سورعاّت ←)اند یا خیر اجرا شده Dو 

های ی دیگر  ب تتتتهولهای ستتتلّای از برنامهدر کنار مجموعه ولیهر برنامة ستتتلّبنابراین  

از یکدیگرند و گاهی نیا به  ا کامالً م تقلهولدهد  گاهی این سلّشکل میدی را ای متعدّبرنامه

 ند  ایکدیگر مرتبط

و برخی از آنها در عصرهای بعدی به  ا در همین عصترهممکن استت برخی از این برنامه

ر یا های یک عصای مشتمل بر برنامههای برنامهاین ب تهکه ممکن است   درآیند  بنابراین اجرا

های آنها در یک عصر ای که همة برنامههای برنامهد باشتند  آن دستته از ب تتهعصترهای متعدّ

های مشتمل بر شتوند؛ در حالی که ب تهنامیده می 1قیای افهای برنامهشتوند  ب تتهاحی میطرّ

 گیرند نام می 9دیای عموهای برنامهیا متناوب  ب ته های عصرهای متوالیبرنامه

های رسد؛ زیرا هدایت ب تهتر به نظر میقی  سادهای افهای برنامهراهبری و مدیریت ب تته

ی هسژوتری در ساحت آیندهافاون بیشتتر و ضتریب هوشتی دی  نیاز به حوصتلةای عموبرنامه

برای همة ک تتتانی که به   4نگاریو هو  آینده 3یسژوهاقلی از هو  آیندهحتدّ  دارد  هرچنتد

                                                                                                                  
1. horizontal package of plans 

9. vertical package of plans 

6. Foresight intelligent  
4. Futuring intelligent  
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 - 168: 1682)سورعاّت   عصرمدار همکاری دارند  ضروری است ریایهبرنام نوعی با ستی تتم

141)  

هتای مسهومی آیات مرتبط با توان برای سژوهش م تتتتمر در بتاب حوزهاز این ویژگی می

های آیات ناسخ و من و  و فهم مقتضیات زمان یکدیگر با ت مّل بر سیر تحوّالت و بروز مقوله

مة مسرو   نظیر برنایک گر حال اکریم  ستتود ج تتت  قرآن به هنگام تدبّر در آیات شتتریسة 

های آن ولی باشتتد  برای نشتتان دادن همة ستتلّای عمود( جائی از یک ب تتة برنامه44E) برنامة

مورد نظر در ب تة مذکور را  ب تته  الزم استت از نموداری استتساده شتود که عصرهای متوالی

   (4 - 9)نمودار نشان دهد 

 
 

 (141: 1389)پورعزّت،  Zتا  A از عصر سلّولی عصرمدار ریزیشبکة سیستم برنامه. 4 - 0نمودار 
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شماری در تعداد بی شتماری برنامهتعداد بی شتود  در این شتبکهطور که مالحظه میهمان

  سورعاّت ←)شوند احی میاند  طرّفهرستت شتده Zتا  Aکه در اینجا به طور نمادین از  عصتر

1682 :141)1  

قلب  حکیم برقرآن در یک رویکرد تاریخی  تصتوّر کردن سیر تاریخی ناول آیات شریسة 

   ب یار هدایتگر است قرآنو سیر تدریجی تکمیل  سیامبر

یک رویکرد کاربردی نیا ت مّل بر مراحل مهیّاستتتازی یک محیط فرهنگی برای سذیر   در

ریای مساهیمی که باید در ارتباط با هم یا م تتتقل از هم  محتوای مسهومی عمیق آیات و برنامه

 به افراد آموز  داده شوند  ب یار حائا اهمّیّت است 

هم در سرداز  ستی تتم آموزشی شتود که هم در بازستازی روایت تاریخی و مالحظه می

 ریای سلّولی عصرمدار  سود ج ت توان از انگارة سی تمی برنامهاقتضائی  می

 ولیسلّهای برنامهاحی و اجرای در طرّ ماهيت پيوندها

ا را هولداللت دارد  این سلّ از یک دوره از یک عصر یا برنامه سناریوبر یک ستلّولی  برنامةهر 

و سیوندهای  0و شدید های مبتنی بر سیوندهای سختستی تتمای از خردهباید در قالب مجموعه

 احی کرد طرّ 3و منعطف نرم

                                                                                                                  
ای توان از نمادهاز تعداد حروف السبا بیشتتر باشد  می ای  بدیهی استت که اگر تعداد عصترهای برنامه1

 های حروف  به صورت دوتایی و بیشتر استساده کرد گر یا ترکیبدی

0. Tightly coopling  
3. Loosely coopling  
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های لوا ب یار مهم است  به ویژه باید به ارتباط سلّهولدر نظر گرفتن ماهیت ارتباط این سلّ

 ةخانواده  تعدادی ریابرنامای همهای برنامهوله کرد  منظور از ستتتلّاده توجّخانوای همبرنتامته

 دهد کالن را شکل می مرتبط است که مجموعة آنها یک برنامة

ی م تمر سازنهشتود که امکان بهیاحی میطرّ با این هدف  ولی عصترمدارستلّ یریابرنامه

ه و درک را در معر  توجّبرنامه را فراهم ستتازد و ماهیت ت تتل تتلی سیامدهای هر ها برنامه

 سیوندهایقرار دهد  این ماهیت ت تتتل تتتلی  به ویژه تحت ت ثیر ماهیت  ریاانصتتتحیت برنامه

 یر یا های تستوان به طور دقیق به برنامهاین مسهوم را می گیرد ا قرار میهولمیان سلّ ستی تمی

 ترجمه یا تدبّر در مجموعة آیات مرتبط با همدیگر  ت رّی داد 

 های سلّولی قابل تصوّر است:دو گونه سیوند مهم بین برنامه

  ای مبتنی بر سیوندهای ستتختهای برنامهستتی تتتمالف. پیوندهای سخخ و ش یخخد د. 

اند؛ ت به هم واب تهدهندة آنها  به شدّای شکلهای برنامهولهایی ه تند که عملکرد سلّسی تم

سازد  ف میطوری که ایجاد اختالل در کارکرد یکی  کارکرد دیگری را مختل ساخته یا متوقّ به 

   این سیوندها ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشند

  و منعطف ای مبتنی بر سیوندهای نرمهای برنامهستتتی تتتتم ب. پیوندهای نرم ش منعطف.

یار را ب  د سی تمافاایی عملکرهایی ه تند که عملکرد هماهنگ اجاای آنها  سطت همستی تم

وجه مشروط به عملکرد جاء دیگر برد  در سیوندهای منعطف  عملکرد یک جاء به هیچباال می

یی عملکرد نواالیت نمایند؛ ولی همند بدون کمک یکدیگر فعّتواناجااء سی تم می  نی ت؛ یعنی

 اگر سیوندهای نرم و منعطف  تواند موجب بهبود عملکرد همة آنها شتتود؛ بنابرایناین اجااء می

 ←) کمک نمایند ستی تم عملکرد کلّ توانند به بهبود و توستعةاحی شتوند  میبه درستتی طرّ

 ( 111 - 28: 1682  سورعاّت

ر نظر د رستتی تتتمبَرا به صتتورت یک اَقرآن تدبّر در کالن  توان هر برنامةمی  بدین ترتیب

 رند  قابل تصوّ و نرم ای از سیوندهای سختهایی با مجموعهسی تمگرفت که در آن  خرده
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کاهش  ولی عصتترمدار ستتلّ یریابرنامه های عملکردی ستتی تتتمیکی از مهمترین ارز 

احی   در طرّالعاده از طریق افاایش سیوندهای نرمفوق انعطافو ایجتاد  سیونتدهتای ستتتختت

راتب توان بر می و اجراست؛ ضمن اینکه با استساده از سیوندهای نرم میریاهای برنامهستی تتم

 افاود  ی م تقلهاها و برنامهالیتی و بازدهی متقابل فعّافاایهم

است و  هربرنامبَ  جائی از یک اَولی عصرمدار  هر برنامهی سلّریابنابراین  در سی تم برنامه

 ( 21 :1682  سورعاّت ←) قابل تق یم است 0و یا حتی ریابرنامه 1هبرنامخود به چندین خرده

در  "در حاشیة رود ار  کشاورزی جدید و توستعة احداث یک ستدّ"عمودی  اگر ب تتة

 یابد امتداد می در چند عصتتتر متوالی گردد که اجرای این برنامهنظر گرفته شتتتود  مالحظه می

 به ت طیت اراضی  92Bولی ی  برنامة سلّسنجبه مطالعات امکان 16A ولیبرای مثال  اگر برنامة سلّ

آن معطوف باشتتد و برنامة  به تثبیت زیرستتاخت استتتقرار ستتد و دریاچة 134Cولی و برنامة ستتلّ

در  به توسعة کشاورزی 13Hولی سد  برنامة سلّ های استساده از آبی کانالکشبه زه 53Fولی ستلّ

به توسعة  28Jولی ار   و برنامة سلّ به احداث نیروگاه آبی 66Iولی   برنامة ستلّآذربایجان منطقة

به  44Eولی آمیا برنامة سلّقیتار  اختصتاص یافته باشد  اجرای موفّ مجتم  کشتت و صتنعت

به اجرای  66Iآمیا قیتتواب تتتتته استتتت و اجرای موفّ 134Cو  92Bو  16Aآمیا قیتتاجرای موفّ

نیا به  13Hو  53Fهای بخشی سروژههد بود؛ ضمن اینکه مراتب نتیجهواب ته خوا 44Eآمیا موفقیت

ه تند؛  نیا قابل اجرا 44Eا  بدون اجرای هموکول خواهد بود؛ در حالی که این سروژه 44Eتکمیل 

 قابل اجرا نخواهد بود  ضمن اینکه برق 44Eولی بدون اجرای برنامة ستلّ 66Iولی ولی برنامة ستلّ

)نمودار خواهد داشت  28Jولی ی چشمگیری برای توسعة برنامة سلّافاای  هم 66Iارزان حاصل از 

 ( 145 - 149 :1682  سورعاّت ←( )4 - 6

 

                                                                                                                  
1. sub plan  

9. Nano plan  
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ستتایر  هی بر سیشتترفت  آثار قابل توجّممکن استتت میاان سیشتترفت هر برنامه  بدین ترتیب

 ای در اعماق زمانبرنامه ولا داشتته باشتد  حتی گاهی ممکن استت که یک یا چند سلّهبرنامه

مرتبط باشند؛ برای   یا عصرهای آینده ای عصتر حاضترهای برنامهولبا برخی از ستلّ گذشتته 

آزاد  و منطقة آزاد چابهار ةآهن دوسویه میان منطق به احداث خطّ 19Eمثال  ممکن است برنامه 

 اهاز سایر برنامه ی  این برنامه م تقلاز لحاظ فنّ ( 149: 1682  سورعاّت←)اختصاص یابد  انالی

مربوط  در همین م تتیرآزادراه یا  شتتوستته به احداث جادة 59Dقابل اجراستتت؛ ولی اگر برنامة 

داشتتته  19Eبرنامة  افاا بر توستتعةتواند اثری همیا حتی سیشتترفت در آن  می 59Dباشتتد  تکمیل 

( 11Eتبادل محصوالت و توسعة تجارت ) موجب افاایش ظرفیت 59Dباشد  ضمن اینکه اجرای 

 پیوندهای سخت و شدید
 پیوندهای نرم و منعطف

 

A13 

B29 

C164 

E44 

F76 

H16 

I33 

J98 

در پروژة توسعة  و نرم پیوندهای سخت . نمونه شبکة4 - 3نمودار 

 (142: 1389آزاد ارس )پورعزّت،  در منطقةکشت و صنعت 
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این   ( در برخی مناطق سیرامونی این جاده خواهد شتتتد؛ همچنین62H) و دامداری و دامپروری

 جومهای ندر حوزه علمی گردشگریم تعد توسعة با توسعه راه  منطقه به لحاظ کویری بودن  

  شد( خواهد 95F) گردی( و طبیعت93F) و رصد ستارگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی نظیر صتترفاً به اجرای برنامه 123Lنظیر  نکتة مهم این استتت که اگر اجرای یک برنامه

55E  96J 93  و یاJ ّر های دیگای جدید نیا با برنامههیة مناستتبات این برنامهموکول شتتود  باید کل

 برای توسعة و نرم پیوندهای سختارتباطی  ةشبک. 4 - 4نمودار 

 (143: 1389)پورعزّت، حمل و نقل، صنعت و گردشگری 
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شدگی و پیشرفت کار داللت درصددهای نوشدتش شددهر نر ن دکت ت می 
 دارند.
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   احداث یک سی تم حمل و نقل123Lاز اجرای برنامة  نظر قرار گیرند؛ برای مثال  اگر هدفمدّ

 احی شبکة)طرّ  55Eهای باشد  اجرای برنامه های شمالی کشورمیان استتان الیتکارآمد برای فعّ

)نصب  93Jمورد نظر(   ةهای منطقه)زیرسازی و ساخت جادّ 99Jگ تتردة حمل و نقل کشتور(  

ها و هصتتال جادّ)اتّ 16Lی(  و های بارگیر)ستتاخت سایگاه 64Kها(  هبه موازات جادّ خطوط آهن

ضرورت  123Lقیت در اجرای (  برای موفّخطوط آهن موازی آنها به مراکا شتهری و روستتایی

)تبدیل شدن منطقه به یکی از مراکا اصلی  22N  امکان اجرای 123Lدارد  ضتمن اینکه با اجرای 

( ت هیل 19Q) مرزی بازارچة گردد و فراگرد توستعةکشتور( فراهم می های کشتاورزییا قطب

  19Qضروری است  ولی در رابطه با اجرای  22Nسیشترفت  برای 123Lتکمیل   شتود  بنابراینمی

 ( 144 - 149: 1682  سورعاّت ←( )4-5)نمودار افاا دارد صرفاً نقش هم
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دیگری نی تتتت؛ ولی  در گرو اجرای هیچ برنامة 55Eشتتتود  اجرای می الحظهطور که مهمتان

گونه ت خیر هر  است  بنابراین 16Lو  55E  96J  26J  64Kت واب تته به اجرای به شتدّ 123Lاجرای 

چندین   اندازد  بدین ترتیبرا به ت خیر می 123Lیتک از این سنج برنتامته  اجرای در اجرای هر

 گردند و در مقط  زمانی مناسباحی میطرّ   متناسب با عصرهای متوالیبرنامه یا صسحة شبکه
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حمل  برای توسعة و نرم پیوندهای سختارتباطی  ةشبک. 4 - 5نمودار 

 (144: 1389)پورعزّت، و نقل در یک منطقة مرزی کشور 
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با هم  ها  در اعماق زمانای این شبکههای برنامهولشتوند  برخی از ستلّ  م تتقر میبرای اجرا

و محدود کننده دارند  برخی از  افاا داشته  برخی از آنها سیوندهایی سختو هم سیوندهایی نرم

نداشتتتته باشتتتند  ولی سیامدهای ت هیچ ارتباطی با یکدیگر مدّآنها نیا ممکن استتتت در کوتاه

 ت ل لی آنها  یکدیگر را تحت ت ثیر قرار دهند 

های ولبا تعداد معتنابهی از ستتلّ  یا داشتتبورد اقدام   یک صتتسحةبدین ترتیب در هر عصتتر

های شتتتوند که بتوانند برنامهای تنظیم میگونهبه اقدام هایگیرد  صتتتسحهای شتتتکل میبرنامه

 دهند  سیوند های عصرهای آیندهرا به برنامه عصرهای گذشته

ز نهایی انداای از چشمق بخش عمدهشود  تحقّمشتاهده می 4 - 3طور که در نمودار همان

ب یار مهم   است  نکتة های همة عصرهای قبلی  م تلام اجرای برنامه Z در عصتر ریاانبرنامه

 نیه به اتوجّ است  Eاقدام  طرح صسحة  در یا عصتر حاضتر Eهای عصتر برنامه تنظیم ترکیب

و  هایتوانمند ییافااو هم هاتیقتابل شینرم بر افاا یونتدهتاینکتته مهم استتتت کته همواره س

ا ها ربرنامه یسخت اجرا یوندهایس یعنیدارند؛  دیاجرا ت ک یهاتیسخت بر محدود یوندهایس

 اند کننده لینرم صرفاً ت ه یوندهایکه س یدر حال سازند؛یمشروط م گریکدیبه 

حاضتتر  همة  های عصتتر  عالوه بر برنامهه داشتتت که در صتتسحة اقدامباید توجّهمچنین  

شتتوند  منظور از برنامة نیا درج می های مهم و ضتتروری اجرا نشتتده در عصتترهای قبلیبرنامه

استتت  ولی هنوز اجرای آن  اجرای آن گذشتتته ای استتت که هر چند زمان  برنامهضتتروری

 :1682  سورعاّت ←) های زیادی را ت هیل نمایدتواند اجرای برنامهمی ضرورت دارد و در آینده

145 ) 

ی ستی تم مدیریت دانش مناسب برای خدمت به برای درک ارز  این ستی تتم در طرّاح

کریم  این مهم را در نظر بگیرید که فهم برخی قرآن تدبّر جمعی فرازمانی و فرامکانی در آیات 

  از نقشتتتی حیاتی )سیوند ستتتخت( یا قرآنهای منطقی مورد ت یید از آیات یا واژگان یا گااره
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بتوان  کند تابرخوردارند  درک این روابط کمک میگر )سیوند نرم( برای فهم سایر آیات ت هیل

ایر ها و مصادیق روز سبا استمرار در تدبّر برخی آیات و ثبت و نشر آن  امکان فهم بهتر داللت

   آیات را فراهم آورد 

 مردم ةمشارکت عامّ

ارة کوچک  به اند  و آیندة آنان در این سیّ ح جامعهم اصالسی تهای اصتلی خردهمردم سترمایه

نان های همة آالمقدور دیدگاهجا دارد که حتی  بنابراین شود تر میای به هم واب تهطور فااینده

 های معطوف به آینده  مالحظه شود  در برنامه

امعه آحاد ج مة ضروری مشارکت  مقدّدر برابر یادگیری ریایرنامهی سی تم بسذیرانعطاف

ی و اریبرنامهسذیر ساختن ساختار سی تم ی استت؛ زیرا در صورت انعطافهای متوالدر ن تل

د ای ناکارآمهای برنامهولکرده  سلّ  توان به طور م تمر در آنها تجدیدنظرا  میهمحتوای برنامه

ای جدیدی را جایگاین آنها کرد  البته این های برنامهولرا حذف نمود و ستتتلّ یا زیر اثربخش

 های متساوتانجام شود  به ویژه مطلوب آن است که گروه صهای متخصّط گروهکار باید توسّ

 سازماندهی شوند   1تدبّر یر و شوراهای محلّهای فکمردم در اتاق

توان مباحثی را جدید  می ها  فراخور هر عصردر هر ویرایش جدید از برنامه  بدین ترتیب

منطبق با منطق   ا افاود و مباحثی را از آنها حذف کرد  این ستتتیر تکاملیهبته مجموعتة برنامه

همه چیا را همگان دانند  و همگان "که استتت معروف ایرانی  لالمثضتترب همانبرخاستتته از 

  "اندد نشدههنوز متولّ

                                                                                                                  
  ها.ها و دانشگاه. مثالً در قالب هولوگرافیک مساجد یا سایر عبادتگاه1
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ظرفیتی   و تجدیدنظر در برابر یادگیری ولی عصرمدارسلّ یریابرنامه ی سی تمسذیرانعطاف

  سورعّات)ی در آن تجدیدنظر نمایند های متوالکند تا همة آحاد جامعه بتوانند در ن لایجاد می

1682  22 ) 

صتتی فرابدین ترتیب  گونه واند با تگیرد که میمکانی و فرازمانی شتتکل میای تیم تخصتتّ

ه کریم قرار گیرد  ضمن اینکقرآن ای در خدمت تدبّر م تمر در ظرفیت و قابلیت قابل مالحظه

های هر تیم فرعی از این تیم بارگ و سر ازدحام  به طور دقیق و صتتحیت م تتتندستتازی یافته

 ←) جهان و در عصرهای متوالی قرار گیردسژوهان در سراسر شتود تا در اختیار ستایر قرآنمی

  (1626نوبری  

 ولی عصرمدارسلّ یریزبرنامه در سيستم ماهيت زمان

ل متحوّ "حال زمان"دربارة مسهوم  و مجریان ریاانر برنامه  تصتتوّریایبرنامه در این رویکرد به

از زمان  جهان سیوندد  بر استتا  این انگاره می زمان حال به آیندهگویا که شتتود؛ به طوریمی

در   اند  یعنی ما در هر لحظههای آن  همواره در حال ورود به آیندهخلقتت و همتة موجودیت

 حال ورود به آینده و ساختن آنیم 

گیرد؛ تصتتویری که در آن  زمان نظر قرار میمدّ  حال از زمان البا این تعبیر  تصتتویری فعّ

 ازد س  بخشی از آینده را میاجتماعی یا سی تم شود و هر فعل ان انصل میمتّ آینده حال به

د  در نککمک می ریایتر با مقولة برنامهبینانهبه مواجهة واق  این رویکرد بته ماهیت زمان 

در حال  "اهفرصت"شتود و ر میمصترف تصتوّ منبعی کمیاب و در حال "زمان"این رویکرد  

ا هبه کاهش روند مصرف زمان و افاایش فرصت سرعت اجرا  آیند؛ س کوتاه شدن به نظر می

 و اثرگذاری عملکرد امروز بر سیر جریان آینده و نحوة ارز  زمان  کند  بدین ترتیبکمک می

  ( 143: 1682  سورعاّت ←)شود های معطوف به آن  بهتر ادراک میسازیجریان
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شود  در اینجا نامیده می "اقدام عصر"شوند  ها انجام میالیتعصتری که در آن فعّهمواره 

در یعنی  نشتان داده شتده است؛  E  عصتری استت که با حرف به طور قراردادی  عصتر اقدام

های مجموعة برنامه  عصتترهر عصتتر اقدام خواهد بود تا آخر  در  Fمقط  زمانی بعدی  عصتتر 

اند؛ ضمن اینکه احی شدهعصر طرّاجرا در همان که برای یم گیررا در نظر میدی ی متعدّولستلّ

اجرا شتتوند  همچنین اگر ظرفیتی  نشتتده در عصتترهای قبلی نیا های اجراباید برخی از برنامه

های ولسلّاز توان برخی ( ایجاد شد  میشناسیاضتافی )در اثر کشتف منب  جدید یا توسعة فن

 به عصر اقدام فراخواند نیا را  قابل اجرا از عصرهای آینده

های ولاقدام  برخی از ستتلّ های عصتترولممکن استتت که عالوه بر صتتسحة ستتلّ  بنابراین

 های عصترهای بعدی به مثابةولو برخی از ستلّ "ایهای برنامهبدهی" به مثابة عصترهای قبلی

شتتکل  اقدام نظر قرار گیرند  بدین ترتیب  صتتسحة مدّ    برای اجرا"ایهای برنامهم تتاعدت"

 ( 4 - 5و 4 - 3نمودارهای  ←)گیرد می

ی هام  در اجرای برنامهآفرینی ستی تل  به میاان توانمندی تحوّطول دورة زمانی هر عصتر

ه    عصری سنج سالآن عصر ب تگی دارد  بنابراین  در صورت ضرورت  ممکن است عصر اقدام

 ( 145: 1682  سورعاّت ←)دو ساله  یک ساله  یا حتی چند ماهه باشد 
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 (148: 1389)پورعزّت،  ولی عصرمداری سلّریزبرنامه ی، در سیستمولهای سلّهای برنامه. سلسله شبکه4 - 6نمودار 
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سی  درهای سیای از شبکهاحی ستل لهشتود  طرّمالحظه می 4 - 3که در نمودار طور همان

آورد  ضتمن اینکه با ارائة تصویری از سذیری زیادی را برای ستی تتم فراهم میقابلیت انعطاف

سی تم افاایش  تبه سوی آن  ثبا ( و روند توستعهZوضتعیت آخر )یا نقطة مطلوب در عصتر 

احتمالی  عآن برای مواجهه با سیچیدگی و تنوّ ها  بر ظرفیتع برنامهد و تنوّیتافته  به لحاظ تعدّ

  ( 142 - 148 :1682  سورعاّت ←)افاوده شده است در محیط 

شود  در طور که مالحظه میدهد؛ همانویژه را نشان می اقدام نیا یک صسحة 4 - 5نمودار 

اقدام )عصر در  شتوند تا در عصرمی هایی از عصترهای گوناگون انتخاببرنامه  اقدام صتسحة

و گروه ناظر بر اجرای  اقابل اجر هاییان انتخاب برنامهگردند  متولّ ( اجراحال ستتاخته شتتدن

عمدة  شود طور که مالحظه میهماندهند  ان را شکل میبم دیدهستی تا  خردههصتحیت برنامه

  ممکن استتت بر مبنای این صتتسحهالبته اند  اخذ شتتده از عصتتر اقدام  های این صتتسحهبرنامه

 ( 142: 1682  سورعاّت ←)احی شوند طرّنیا تعدادی صسحة اقدام ویژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (149: 1389)پورعزّت،  Eیا داشبورد عصر  اقدام . صفحة4 - 7نمودار 

 
 

های همای هاشمممورهورد  از ن دان برنامو معوّقه ت ای  دارند. ب  قسممممم  توضییی :
طور که دهند. هماناقدام را نشمممان می های مربوط به صمممفحوهاکسمممتری رنی نیز برنامه

 4باید مجموعو  Eهای سلّولی عصر عالو  بر همو برنامه Eشمود در صفحو اقدام مالتظه می
اجرا شود.  Aبرنامه از عصر  2و  Bبرنامه از عصر  C  ،3 برنامه از عصمر D  ،3برنامه از عصمر 

 12Gو  13Fدهد. همچنین اتتماالً اجرای برنامو های معوّق را نشممان میاین مجموعه، برنامه
دو برنامه از عصممرهای یتی را نیز  توان در عصممر اقدام پذیر شممد  اسمم   پ  مینیز ام ان
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برخی از  ه داشت که در عصر اقدام شتود  باید توجّمالحظه می 4 - 5طور که در نمودار همان

بان قرار م دیدهستی تنظر خردههای عصتر مورد نظر  مجموعاً مدّق و همة برنامههای معوّبرنامه

گیرند؛ ضتمن اینکه به طور بدیهی  در صتورت دستترسی به مناب  اضافی  افاودن برخی از می

 عدی به صسحة اقدام بالمان  است  های عصرهای ببرنامه

کافی برای جلب مشتتتارکت  بان باید از ظرفیتم دیدهستتتی تتتتنکتة مهم دیگر اینکه خرده

جامعه را به  برخوردار باشتتتد و به ویژه نخبگانهتا اجرای سروژهبر امور  برای نظتارت مردمی

 یاریدر برنامه و انعطاف ان  ضتتامن حسظ سویاییبم دیدهستتی تتتم تتاعدت بطلبد  وجود خرده

است؛ مشروط بر اینکه از نیروهای شای ته تشکیل شود و وظایف خود را به  ولی عصرمدارسلّ

توجّه به  ( 151: 1682  سورعاّت ←)ضعیف نکند   درستی انجام دهد و ارتباط خود را با جامعه

ریای ستتلّولی عصتترمدار  متّکی به یک بانک دانش این نکته ضتترورت دارد که ستتی تتتم برنامه

گ ترده در ساحات زمان و مکان است که در مواردی این بانک دانش به میان عامّة مردم ت رّی 

 یابد می

ید ت ک دی  بر ضرورت نسوذ و رسو  به عمق زمان آیندهای عموهای برنامهبر ب ته نظارت

  ستتازد  بدین ترتیبناسذیر میرا اجتناب های عصتترهای متوالیداشتتته  مالحظة تو مان برنامه

گیرد که احتمال دارد بین هریک از عصرهای متوالی شکل میمربوط به های ای از برنامهشتبکه

 برقرار باشد   شدید یا سیوند نرم های آن  نوعی سیوندولسلّ

ا ب تتیار حائا اهمیت استتت  در رویکرد هدر ستتیر اجرای این برنامه ه به ماهیت زمانتوجّ

ی در محیط  های ماها و سروژه  آینده به طور م تمر از طریق برنامهولی عصرمدارسلّ یریابرنامه

  ورعاّتس ←) گیری استع و متالطم و اثرسذیر از اعمال بازیگران گوناگون  در حال شکلسرتنوّ

1682 :131 - 131 ) 
کشتتتند؛ شتتترایط موجود را به چالش می ثبات  التی ناگایر  تحوّبا گذر از هر لحظة زمان

ا ای مواجهه بباید مهیّ  شتتکنند  س التی که اگر هم ناکام بمانند  ثبات موجود را در هم میتحوّ

الت را بازشناخت  بود و در این امتداد  باید سترعت و ستمت و سوی این تحوّ الت آیندهتحوّ
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در این جهان متالطم استتت     شتترط ضتتروری بقاو دانش العاتاستتتمرار جریان اطّ  بنابراین

 و حسظ تعادل در نیل به و سیچیدگی  عالعات کافی و به موق   به مهار تنوّاستتتتمرار جریان اطّ

توان گست که حسظ جریان دانش  از جمله عوامل می  روکند؛ از اینکمک می ثبات و انعطاف 

 ( 133: 1682  سورعاّت ←)آید به شمار می قیت سی تم مدیریت راهبردی عصرمدارحیاتی موفّ

ی کریم در ساحتی فرازمانقرآن هنگام تدبّر در در اینجا یک تطبیق مهم  گریاناسذیر استت  

ر عص"توان ها  عصر اقدام را میو فرامکانی با استتساده از ظرفیت دانش و اقدام عصرها و ن ل

تلقّی کرد  عصتری که در آن ب یاری از نکات زامض و در خور تدبّر مدّنظر عاّمة مردم   "تدبّر

ط متو دبّران سیشتین حل شتده  ب یاری از نکات در حال بررسی و حل است و ب یاری از تستّ

کند و گویا باید به عرصهای بعدی و متسکّران مدّبری که در راهند و نکات  اسرارآمیا جلوه می

های فرازمانی تدبّر و توستتتعة دانش همین خواند  واگذار کرد  مسهوم تیمآینتده آنهتا را فرا می

 است 

 بحث تيجةن

های متوالی از عصر بعثت تا عصر ظهور و از عصر ظهور کتابی است برای عصرها و ن لقرآن 

قرآن تا قیامت  واضت است که با ظهور منجی  وجوه زامض و دشوار به جا مانده در سیر فهم 
شتوند و اسرار توسعة دانش بشری در سیر تطوّر و تحوّل بنیادین خود  سیر متساوتی را حل می

 آزاز خواهد کرد 

های مندی از ظرفیتای برای بهرهطرّاحی بانک دانش گ تتترده امّا در دوران سیش از ظهور 

با استتساده از اباارهای دانشی جدید در قرآن ها و عصترهای متوالی در ستیر تدبّر و فهم ن تل

 ای و همراه  ب یار مهم و اثرگذار است های رایانهسطوح شبکه

های کند که تال ریای سلّولی عصرمدار این ظرفیت را ایجاد مینامهکارب تت ستی تم بر

ریم کقرآن تر از آیات مقّد  تر و صریتفران لی آحاد جامعه  به سوی فهم هرچه بهتر و دقیق
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و انتقال دانش حاصتل از آن به آحاد جوام  آینده  هدایت گردد  این سیر فرازمانی و فرامکانی 

 شود ام میتدبّر با دو رویکرد انج

کریم است  قرآن رویکرد اوّل  معطوف به رماگشایی از اسرار فهم و دانش نهسته در آیات 

تا امروز و آیندة موعود ادامه خواهد یافت تا  قرآنهاستتت از عصتتر ناول رویکردی که ستتال

 به وجه کمال حاصل آید  شاءاهلل در سرتو تعلیم و تربیت امام معصومإن

به تطبیق مصادیق با م ائل و مشکالت و مقتضیات زمان حال است رویکرد دوم  معطوف 

ای دیرینه در سنّت اجتهاد علمای شیعه األحکام  سابقهکه به ویژه در ادراک و استتنباط از آیات

 دارد 
 

زبان منتخب خدا روایت شده است؛ شای ته آن است   قرآن کتابی استت که بر استا
شف اسرار و رموز و بلکه دستور زبان خدا  امکان که همة اهتمام بشر آن باشد که با ک

 کالمی با ساحت مقدّ  او عاّ و جل  فراهم آید مراوده و هم

 فصل چهارم مهمّ هایپرسشمباحث و 

 گرایی در طرّاحی سی تم چی ت؟منظور از سلّول .1

 ریای دارد؟ای در برنامهگرایی چه جلوهسلّول .2

 سلّولی عصرمدار بحف کنید ریای در باب ارز  کارب ت برنامه .3

ریای سلّولی عصرمدار را برای یک عصر  با رسم شکل توضیت شبکة سی تم برنامه .4
 دهید 

ریای سلّولی عصرمدار را برای چند عصر متوالی  با رسم شکل شبکة سی تم برنامه .5
 توضیت دهید 

  ت؟های سلّولی عصرمدار چیمنظور از ماهیت سیوندها در طرّاحی و اجرای برنامه .6
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   توضیت دهید و رسم شکل منظور از سیوند سخت و شدید چی ت؟ با ذکر مثال .7

 منظور از سیوند نرم و منعطف چی ت؟ با ذکر مثال و رسم شکل  توضیت دهید  .8

 منظور از صسحة اقدام یا داشبور چی ت؟ با رسم شکل توضیت دهید  .9

 ت؟های عصرمدار ضروری اسچرا مشارکت عامّة مردم در توسعة برنامه .11

 شود؟ریای سلّولی عصرمدار  چگونه تعریف میماهیت زبان در برنامه .11

 های سلّولی عصرمدار را با رسم شکل توضیت دهید های برنامهسل لة گ تردة شبکه .12

عصتتتر "چرا هنگام طرّاحی بانک دانش گ تتتتردة فرازمانی و فرامکانی برای تدبّر   .13
 نامیم؟می "عصر تدبّر"را  "اقدام

ریای ستلّولی عصرمدار برای خدمت به از توستعة ستی تتم برنامهچه رویکردهایی  .14
 کریم مدّنظر است؟ با ذکر مثال توضیت دهید  قرآن تدبّر م تمر دربارة آیات شریف 

  سؤاالتی برای مطالعة بيشترمباحث و 

 کریم قرار داد؟قرآن توان دانش بشری را در خدمت تدبّر در چگونه میالف( 

از آفت التقاط مصون قرآن توان هنگام استتخدام دانش بشری برای تدبّر در چگونه میب( 

 ماند؟ 

   قرآنریزی سلّولی عصرمدار در خدمت به تدبّر در کاربست برنامه( چهارمکارگاه 

هر یک از آحاد بشتر  ممکن است فراخور فهم و استعداد خود  یک یا چند آیه از  الف( 4

کند  یک ستی تم مدیریت دانش و بانک اطّالعاتی برخط طرّاحی کنید  را به خوبی ادراک قرآن

 ها را م تندسازی و ذخیره نماید  گونه ادراککه بتواند این

شناسانة ضروری برای تعریف این شناسانه و رو شناسانه و معرفتضتوابط ه تی ب( 4

 سی تم مدیریت دانش را تعریف کنید 
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کریم را مدّنظر قرار دهید و تدبّر در هر یک قرآن گانة های سانصد و سنجاه و سنجرکوع ج( 4

 ریای کنید را در قالب یک برنامة سلّولی  برنامه

اند و با گذر زمان هیچ که مساهیم و مصادیق آن کامالً واضت و مشخّصرا هایی برنامه د( 4

  مشخّص کنید   کنندتغییری نمی

اند ولی ممکن است که مساهیم و مصتادیق آن کامالً واضت و مشخّصرا هایی برنامه( ه  4

 مشخّص کنید   در گذر زمان تغییر کنند

  اندکه مساهیم و مصتتادیق آنها هنوز کامالً واضتتت و مشتتخّص نشتتدهرا هایی برنامهو(  4

 مشخّص کنید 

 امروز دانش بشری  قابل بررسی که با توجّه به ظرفیت علمی و استعدادرا هایی برنامه ز( 4

 مشخّص کنید   بوده  امکان تدبّر در آنها کامالً فراهم است

 های مسهومی نیازمند ب ط و توسعه را مشخّص کنید   ح( حوزه4

های ارتباطی مساهیم مورد مطالعه و تدبّر را با در نظر گرفتن ستتی تتتم آیات   ط( زنجیره4

 الهی مشخّص نمایید 

 کریم  در قالب یک داشبورد طرّاحی کنید قرآن عصر حاضر را برای تدبّر در   ی( برنامة 4

های   ک( ساختار یک گروه کار تیم فرازمانی و فرامکانی را برای تدبّر م تمر دربارة رکوع4

   طرّاحی کنید  قرآنگانة 555
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( 92)صاد   لْباباَوْلُواْ الْاُوَ لِيَتَذَكَّرَ  ییاتِهِآرواْ ـَّيَدَّبكٌ لِ كَ مُبارَـْلَياِنزَلْناهُ اَكِتابٌ 

 

 فصل پنجم

 قرآندر ر مستمر تدبّ خدمت عصرمدار در سلّولی ریزی برنامهسیستم 

 آیندهانداز چشم

هنوز    ولیستتت که آزاز شتتدها تدبّری آن  چندیرو  و  قرآنم تتیر آموز  زبان هرچند 

های آینده برای توسعه و بهبود های عصرتوجّه به نیاز شترایطی سویندگان کمی دارد؛ در چنین 

 این رو   ب یار حائا اهمّیّت است  

وة گ تر  شیخدمت د و در یدرآ قرآنبرنامة تدبّر در به استخدام  دانشباید در این نگاه  

 ولیلّ ریای سسی تم برنامه"قرار گیرد  از جمله در استتخدام دانش مدیریت  کارب تت  تدبّری

ر کانون را دهای م تقل قرآنی ریاترین واحدتواند میسی تمی که  تواند به مثابةمی "عصرمدار

سیر یک   قرآنو برای فهم بشتر از کند را رصتد متوالی ی هاالت عصترو تحوّقرار دهد ه توجّ

در مواجهه با شرایط سویا و در حال تحوّل جهان معاصر را فراهم تکاملی فهم و استتساده از آن 

بشر یرد  گمدّنظر قرار میم یری الیتناهی در با استتساده از این ستی تم  ضمن آنکه تدبّر آورد  

های مکّمل فرازمانی و فرامکانی را در قالب ستی تماز آیات  تواند فهم تدبّری خودمواره میه

 تکامل بخشد  
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الت ل بر این سؤامباحف فصل حاضر با ت مّ که بر این موارد  شتای تته است  دناندیشتیبا 

 شوند: رصد

 الف( چه ارتباطی بین رکوعات یک سوره وجود دارد؟

 وجود دارد؟قرآن های ب( چه ارتباطی بین سوره

بط های مرتمند و سی تمی دربارة مجموعة آیات رکوعتوان زمینة تدبّر سامانج( چگونه می

 را فراهم آورد؟به هم 

 ها باید با چه اولویتی در سیر تدبّری  مدّنظر قرار گیرند؟ د( این رکوع

 و مفاهيم رهنما واژگان

     ترتیب توقیسی3   سوره1

 افاا  ترتیب هم5   رکوع9

 های تدبّری  سلّول8   آیه6

 های تدبّر  ریابرنامه2   سیوند رکوعی4

  ایسوره  سیوندهای درون5

 هارکوعتدبّری یا های ولدر تدبّر و فهم سلّ پيوندها ماهيت

داللت دارد  این  عصتتری از یک رکوع در یک عصتتر یا فهم بر یک ستتناریوتدبّری   ولهر ستلّ

و  و شدید های مبتنی بر سیوندهای سختسی تمای از خردهباید در قالب مجموعها را هولستلّ

 و منعطف در نظر گرفت  سیوندهای نرم
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های لوا ب یار مهم است  به ویژه باید به ارتباط سلّهولدر نظر گرفتن ماهیت ارتباط این سلّ

مرتبط است  سوره  تعدادی رکوعهای رکوعی همولکرد  منظور از سلّه ستوره توجّهم رکوعیِ

 دهند که مجموعة آنها یک سوره را شکل می

قرار قرآن و در خدمت تدبّر در شود احی میطرّ با این هدف  ولی عصرمدارسلّ یریابرنامه

را فراهم سازد و ماهیت ت ل لی  قرآنی م تتمر فهم و دریافت از ستازکه امکان بهینهگیرد می

سژوهان قرآنه و درک صحیت را در معر  توجّ  یک رکوعبرآمده از های ها و برداشتدریافت

قرار دهد  این ماهیت ت تتتل تتتلی  به ویژه تحت ت ثیر ماهیت سیوندهای دان و ستتتایر عالقمن

 گیرد ها قرار میمیان آیات  رکوعات و سوره سی تمی

 توان موارد زیر را مدّنظر قرار داد:در بحف از ماهیت سیوندهای سلّولی  می

ها و قاعدة ستتیاق و )با ت کید بر محور موضتتوعی ستتوره ایستتورهسیوندهای درونالف  

 های قرآنی(؛رکوع

 های متعدّد( افاای سورهای )با ت کید بر ارتباط همسورهب  سیوندهای میان

 ایسورهپيوندهای درونالف. 

های متعّدد مطرح شده در ای  سیوندی استت که میان آیات و رکوعستورهمنظور از سیوند درون

توان از دو جنبه مدّنظر قرار داد؛ از حیف گونه سیوندها را میستتتوره وجود دارد  ایندرون یک 

 موضوع سوره و از حیف سیاق آن 
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 هامحور موضوعی سوره

ه به یکپارچگی و وحدت تس تتتیر در ستتتدة اخیر  توجّمورد ت کید در علم های ویژگییکی از 

المعارف بارگ ة)دائرو سژوهش دربارة اهداف و مقاصتتد آنهاستتت  قرآنهای موضتتوعی ستتوره

 ( 685  19ج  :1686اسالمی  

نگری ته و ارتباط  قرآنهای که از دریچة تناستب آیات به سورهسژوهشتگری از دیرباز هر 

ت واالی این یّآنها را در مجموع ستوره درک کرده استت  با شتور و شعف زایدالوصسی از اهمّ

ا ب قرآنارتباط آیات "گوید: می المریدینستتراجاستتت  ابن عربی در کتاب علم ستتخن گسته 

و علم  اندی استتت که همچون یک کلمه  معانی آن من تتجم و مبانی آن منتظمیکدیگر به حدّ

چون برای آن اهلی نیافتیم  خداوند به روی ما راهی بدان گشتتود؛ای استتت که ب تتیار ارزنده

 :1681گر  خامهبه نقل از ) "داده و به وی برگرداندیم د و ختدانتاگایر  بر آن مهر زده و بین خو

شتاید این اعتراف ابن عربی به نیافتن اهل  روایت وض  موجود جامعة اسالمی در دوران  ( 16

باشتد  دورانی که اهل ت نّن و تشیّ   هیچ کدام آنچنان دوری از مکتب چهارده معصتوم

 نیا سیروی نکردند  نپرداختند و از اهل بیت که باید به سنّت سیامبر

هرک  در نکات لطیسی "گونه سرداخته است: رازی در تس تیر خود به این مطلب  اینفخر

که  طورهمان قرآنیابد که اند ت مّل کند  در میکه در نظم این سوره و در ترتیب آیات آن نهسته

از لحاظ ترتیب آیات و نظم میان آنها  از لحاظ فصتاحت الساظ و بلندای معنایش معجاه است 

از لحاظ اسلوب خاّصش معجاه است  قرآناند هم معجاه استت  شتاید منظور ک انی که گسته

نیا همین نکته باشد  امّا مت سّسانه بیشتر مس ّران از این نکات دقیق و باریک  زافل و رویگردانند 

 ( 115  5ج :1491)فخررازی   "کنندای نمیو به این موارد اشاره

بر این نکته اصتتترار دارد که هر ستتتوره صتتترفاً  طباطبایی در عصتتتر کنونی نیا  عالمة

وحدت دارد و نوعی جامعیت واحدی در درون خود و نی تتتت ای از آیات سراکنده مجموعته

 ( 14  1ج :1415طباطبایی   ←)رساند فراگیر بر هر ستوره حاکم استت که سیوستگی آیات را می
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ای از مطالب مة هر ستوره  فشتردهمقدّچنین استت که در المیاان در  طباطبایی رو  عالمة

گ تتتردة آن را بیان داشتتته و اهداف و زر  اصتتلی ستتوره را برشتتمرده استتت و ب تتیاری از 

  (1415طباطبایی  )زر  اصلی سوره بنا کرده است همین های تس یری خود را بر سایة برداشت

نموده  رصدهمین نظریه را نیا  المنارتس یر  در بخش اوّل  هد عبدشیخ محمّسیش از ایشان  

  که فهم هدف هر سورهداشت را مطرح کرده و اصرار  "لل ّور عیةالموضو الوحد"و موضتوع 

های هر هآیر تا به طور دقیق به مقاصد سوره سی برد و به معانی آیهکمک شتایانی است به مس ّ

تاد را   این نظر اسالمنارتس یر بخش دوم در نیا د رشیدرضا سیّ  سوره نادیک شود  شاگرد وی

 دمقاصو  اهدافدکتر عبداهلل محمود شتحاته که کتاب همچنین  به خوبی توضتیت داده استت  
ت این یّبا سافشاری بر اهمّ  است نوشتهمنظور تبیین هدف هر سوره را به کریم قرآن هایستوره

ت یّکه گرچه قدما به اهمّکند  خالصه آنآن ت کید میارز   بر ضرورت و  قرآنرو  در تس یر 

ضتتمن ت کید بر روابط  معاصتترسژوهان ا قرآنامّ  و ارز  تناستتب و ارتباط آیات سی برده بودند

ند که هر ستتتوره دارای محور و اهاز منظر جدیدی نگری تتتته و اعالم نمود   به این مهمآیات

لین وظیسة هر آیات نقش ب اایی دارد و اوّسیوستتگی همزر  واحدی استت که در انجام و به

ت تا هاسسورهاین به دست آوردن و کشف روح حاکم بر   سیش از ورود به تس یر آیات  رمس ّ

 ( 16 :1681گر  خامه ←)بتواند به مقاصد و جائیات سوره دست یابد   قرآندر سرتو 

رانقدر یا اثر گالمیاان س یر تا به آن اشتاره شود  ویژگی متمایا ای که جا دارد در اینجنکته

 1بریایت الوحیشم یا الحق شم نوی ندة آن را  تواندرستی میاست که به  عالمه طباطبایی

رعایت کرده  "عمل"این کتاب شتریف  فخر دانشتمندان معاصر است که این مهم را در  نامید 

است  به این ترتیب که هم بر سیاق توجّه نموده و هم بر ارتباط آیات و هم به منظومة کلمات 

 کریم قرآن و مساهیم در 

                                                                                                                  
اهلل جوادی آملی در وصتتتال عالمتته ستتتیّتتد الوحی تبریزی را آیتت . اصطالح شمس1

  (.1386جوادی آملی،  ←)اند محمّدحسین طباطبایی به کار برده
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 قاعدة سياق و رکوعات قرآنی

استتت  این قاعده در علوم و آن ستتیاق درک  ن فهم معنای کلمات یک مت یکی از قواعد مهمّ

 "یاقستت" ای دارد کنندهکاربرد گ تتترده و تعیین م کری قرآنتس تتیر در به ویژه  ی معارف دین

عبارت   "ستتیاق ةقرین"عبارت استتت از ستتاختار کالمی که لسظ مورد بحف در آن قرار دارد و 

   لسظی یا زیر لسظی که با کالم همراه است ةاست از هر گونه قرین

فهم  که روزانه هنگامداللت دارد ان ان در قوّة ادراک و طبیعی ای فطری بر رویه سیاق

رویة فطری است که ان ان دو کند  با همین ها از آن استساده میها و باربار  جمالت و کلمات

و آنها را متمایا  دهدمعانی متساوت را از یکدیگر تشخیص می دارای عبارات مشترک و جملة

  سازدمی

به د بایفهم یک آیه  برای ب یار مهم و اساسی است؛ یعنی  "سیاق خود"بررسی آیات در 

قرار  رتدبّسیاق و محیط آن  مورد سرداخته شود و نباید آن را بدون توجّه به قبل و بعد آن نیا 

 داد 

سانه در  اند  به این مهم شتتدهانجام که به صتتورت موضتتوعی هایی رو ب تتیاری از مت ستتّ

جایگاه و ستتیاق آیات مربوط به یک موضتتوع را از نشتتده استتت؛ به طوری که معموالً هی توجّ

مورد بررستتی به مثابة یک مجموعه جا قرار داده و کنند و آنها را یکخود در ستتوره  خارج می

در هم تتایگی آیات قبل  فقطآیه  معنا و مسهوم حقیقی خود را هر دهند؛ زافل از اینکه قرار می

نماییم  دیگر آن را از جایگاه آستمانی خود در سوره منسک اگر و بعد خود افاده خواهد کرد و 

ب تتیاری از لطائف و دقایق و در واق   به مساهیم اصتتلی و صتتحیت آن دستتت نخواهیم یافت؛ 

و مرادی زنجانی   ل تتانی فشتتارکی ←) در همین تناستتب میان آیات نهسته استتت ی اشتتارات قرآن

1685: 18 ) 

شود  این واحد موضتوعی تق تیم می 555به  کریم بر ح تب تعالیم سیامبر اکرم قرآن

ده استتت؛ به این مناسبت که شتمشتهور  "رکوعات قرآنی"ام به االیّآمیا  از قدیمتق تیم اعجاز
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ها  گاه یک سورة نمازبرخی از ل و دوم س  از قرائت سورة حمد در رکعات اوّ سیامبر اکرم

ند  ارفتهاند و س  از آن به رکوع میخواندهها را میکوچک و بیشتر اوقات یکی از این ق مت

اقل محدودة ستتتیاق آیات را اند  حدّیک واحد موضتتتوعی  ن رکوعتات قرآنی کته هرکتدامای

   سازندآشنا میقرآن در کنند و ما را با روند بیان مطلب ص میمشخّ

)رکوع( در سایان  "ع"های قرآن با عالمت بندی سر رما و راز در ب یاری از ن خهاین فصل

در قرن اخیر  به  قرآنهای چاپدر ب یاری از  مت سّسانها امّ استت؛ ص شتدههر ق تمت مشتخّ

بندی  این عالمت حذف و یا فرامو  و یا احیاناً جا به ت این تق تتیمیّه به اهمّت عدم توجّعلّ

 جا نهاده شده است  

و  اندای قائل بودهت ویژهیّبرای این م تت له  اهمّ   معموالًاین در حالی استتت که سیشتتینیان

در جل ات  ؛ ضتمن اینکهشتده استتثبت می قرآنقدیمی های ن تخه ازلبعالمت رکوع در 

 کامل را برایکرده است در هر جل ه  آیات یک رکوع   استتاد سعی میقرآنآموز  و قرائت 

کند و تعلیم دهد و شتتاگردان نیا  در هر جل تته  یک رکوع کامل را تحویل  قرائتآموزان قرآن

  انددادهمی

وده و رواج داشتتته استتت که دیگر نیازی به بررستتی علمی و معمول برویه به حدّی این 

امری متواتر و رایج که از صدر اسالم  ن را به مثابةآ سیشینیانشده و نیا سندی آن اح ا  نمی

حف مبا  به همین جهت  در مناب  علوم قرآنیشاید اند  ی کردهمیان م تلمانان متداول بوده  تلقّ

رکوعات قرآنی و تعداد   برخی از علمااین  شتود؛ با وجود ییافت نم رویهاین دربارة لی مسصتّ 

  اندی بدان داشتهعنایت خاصّ  آنها و مواض  دقیق و م تندات آنها را در آثار خود مطرح کرده

 هایکشوردر های نگاشته شده تا قبل از قرن اخیر زالب مصحفهم  م تتند اصتلی این م

را در البالی آیات خود ثبت و ضتتبط  "ع"استتالمی گوناگون استتت که بدون استتتثنا  عالمت 

ل تتانی  ←) اندکردهواحدی نیا ثبت های تکرا در آخر ستتورهاین عالمت  اند  حتی زالباًکرده

 ( 58 - 53: 1685و مرادی زنجانی   فشارکی
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دستتتیابی به در به منظور ایجاد ستتهولت شتتود میمالحظه   5 – 1 جدولفهرستتتی که در 

کتاب بر اسا    )رکوعات قرآنی( "های موضتوعیواحد"ها و به عبارت دیگر محدودة ستیاق

متساوت در برخی از قرون های دربارة مصحفجام   یستجاوندی و بر استا  تحقیق الوقوف

 ( 52 - 34 :1685و مرادی زنجانی   ل انی فشارکی ←)تهیه شده است   های اسالمیشورک
 کریمقرآن های های هر یک از سوره. تعداد و حدود رکوع5 – 1جدول 
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 کریمقرآن های های هر یک از سوره. تعداد و حدود رکوع5 – 1جدول 
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 کریمقرآن های های هر یک از سوره. تعداد و حدود رکوع5 – 1جدول 
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 کریمقرآن های های هر یک از سوره. تعداد و حدود رکوع5 – 1جدول 
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 کریمقرآن های های هر یک از سوره. تعداد و حدود رکوع5 – 1جدول 
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 کریمقرآن های های هر یک از سوره. تعداد و حدود رکوع5 – 1جدول 

( تا سورة 114  از ستورة نا  )قرآنبه ترتیب آخر به اوّل شتود  طور که مالحظه میهمان

فقط یک رکوع داشتته  با ستیاق خاصّ و ن تبتاً کوتاه  های کوتاه هر یک از ستوره( 81اَعمی )

 اند  خود مطرح شده

توان در ارتباط با یکدیگر نیا مورد بررسی قرار داد  گانه را می555های هریک از این رکوع

کریم  شتای ته است که یک بار یک رکوع در درون خود به قرآن س   هنگام تدبّر در محضتر 

مثابة یک واحد مسهومی م تقل و یک بار در ارتباط با سایر واحدهای مسهومی مورد توجّه قرار 

 گیرد  

 هاپيوندهای ميان سوره ب.

این ه توّجه ب  نوعی ارتباط و تناسب وجود دارد  قرآنهای ب یاری بر این باورند که میان سوره

رد رویکگشاست؛ ضمن اینکه نحوة ب یار راهنیا ها های موضوعی سورهها  در فهم محورسیوند

م هکتابی بنگریم که  مثابة بهرا  قرآن د  بر این استتتا   اگردهتغییر میتا حدودی را  قرآنبه 

اعجازآمیا استتت  نحوة درون آنها چینش واژگان در و هم  هایش حکیمانه استتتترتیب ستتوره

در کشتتتف نکات و را سژوه ت قرآنبرخورد با آن ب تتتیار متساوت خواهد بود  این رویکرد  دقّ

 افاایش خواهد داد  آن لطایف 

   به این مطلب اینهاعة آزازین برخی از سورهحروف مقطّ بحف ازدر  طباطبایی عالمة

 کند: چنین اشاره می
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 تکرار ستوره چند در حروف این که استتت این  بود زافل آن از نباید اینجا در که اانکته"

 آزاز حرف یک با برخ  استتت که آمده عهمقطّ حروف  ستتوره نه و بی تتت در یعن  ؛اندشتتده

 هایمانند ستتوره  حرف دو با دیگر برخ  ؛«قلم»و « قاف»و « صتتاد» هایستتوره مانند اند شتتده

لت  جاثیه  دخان  فصّ اند )زافر آزاز شده «مح»هایی که با سوره و ؛«یاسین»و « نمل»و « طاها»

عمران  های بقره  آل)در ستتوره «الم» مانند حرف  ستته با دیگر برخ  و زخرف و احقاف(؛

و  ابراهیم و حجر( هود  یوسف  های یون  )در سوره «الر»و  لقمان و سجده(روم   عنکبوت 

)در  «المص» مانند حرف  چهار با دیگر بعض  و ؛و قصتص( های شتعراء)در ستوره «طسـم»

)در سورة  «كهیعص» مانند حرف  سنج بانیا  بعض  و ؛)در سورة رعد( «المر» ستورة اعراف( و

  شوری( )در سورة« حمعسق» مریم( و

 اج یک در فقط آنها از بعضتت نیا متساوت استتت   حروف اینبه عالوه  نحوة استتتساده از 

 و «طسم» و «الر» و «الم» مانند اند آمده سوره چند آزاز در دیگر بعض  و ؛«ن» مانند اند آمده

 .«حم»

  یک آنها سرآزاز عةمقطّ حروف که های ستوره در کم  اگر  نکته دو این گرفتن نظر در با

 نظر از هاسوره آن کهگردد مالحظه می  شود دقت «حم» و «طس»  «المر»  «الم» مانند است 

 هاسوره رسای که بین یشباهت است؛تقریباً مشابه  سیاقشان و دارند شتباهت به هم نیا مضتمون

 شود نم  دیده

 ینا بیشتتتر لاوّ آیات در که استتت شتتباهت  کند شتتاهد دیگری که این مطلب را ت یید می

 تِلْكَ» عبارت یا ل اوّ اند  آیةآزاز شده «حم»که با  هاییسوره در مثالً شود؛م  مشاهده هاسوره

ارة درب شتتبیه به این مطلب رستتاند؛م  را معنا ینهم که دیگر عبارت  یا استتت «الْكِسابِ آيادُ

 شوندم  شروع «طس» با که های ورهو ساند شروع شده «الر» با که های سوره آزازین هااآیه
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 میان هب کتاب در شک و ریب نبودن آنها بیشتر در که) اندشده آزاز «الم»با  که های سوره یا و

  ( قابل مشاهده استرساندم  را معنا همین که عبارت  یا و آمده

 و حروف این بین که باند حد  آدم  استتت ممکن  هاشتتباهت این گرفتن نظر در با

 این دمؤیّوجود دارد    خاصتتّ  ارتباطاستتت   شتتده آزاز حروف این با که ااستتوره مضتتامین

 هکاند آمده مطالب  شده است  آزاز «المص» با که اعراف در سورة بینیمم  که است آن  حد 

 که رعد سورةکه در  بینیمم  همچنیناند  مطرح شده «صاى» و «الم» آزاز شده با هااسوره در

 "استآمده  «الر» و «الم» آزاز شده با هااسورهشبیه  یمطالب است  آزاز شده «المر» حروف با

  ( 2 - 8  18  ج 1415طباطبایی   ←)

در شکل کنونی وجود قرآن  یهابرخی معتقدند که شواهد و قرائنی که در میان سورهحتی 

صورت از جانب خداوند حکیم همین به  هادهندة آنند که ترتیب کنونی ستورهدارند که نشتان

 است  این شواهد عبارتند از:

اند  آزاز شده« حم»هایی که با سورهیک تان  مانند حروف ابتدایی های دارای ستورهالف( 

 در کنار هم قرار دارند؛

 «قرهب»؛ مانند ابتدای سورة هر سوره با انتهای سورة قبل از آنب( تناسب و همراهی ابتدای 

 ؛«حمد»و انتهای سورة 

ة مانند آخر سور ی متوالی هاسورهانتها و ابتدای برخی از در الساظ هنگی موسیقایی اج( هم

 ؛«اخالص»و ابتدای سورة « تتبّ»

 ←) «انشراح»و سورة « ضحی»ها وجود دارد؛ مانند سورة هایی که در میان سورهد( شباهت

   ( 162 - 165: 1492سیوطی  

بردارندة اقرار به ربوبیت خداوند و  ستتورة فاتحه دربرای مثال  اند که برخی گستههمچنین 

حرکت به ستوی او در سناه دین استالم و دوری از گرایش به یهودیت و م تیحیت است و در 

عمران این هدف را کامل است و سورة آلاستالم بردارندة قواعد دین  ادامة آن  ستورة بقره در
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عمران به منالة ستتورة آلم و دین استتال ماحکابر لت دال رو  ستتورة بقره به مثابةکند  از اینمی

  ( 365 - 363: 1492سیوطی   ←)گیرند مدّنظر قرار میبه شبهات دشمنان  دهندهساسخ

  «حوامیم»  «حاتم تتبّ»توان در قالب عباراتی چون ها را میهای بین ستورهضتوع سیوندمو

مبتنی بر تالوت   از این گذشته  روایاتی 1رصتد کردنیا « التمسصتّ »و « مثانی»  «طوال»  «مئین»

  یطبرس← )و اخالص و کافرون  ؛تینذمعوِّیا های فلق و نا  دو سوره با یکدیگر  مانند سوره

که با  اندمطرح شتتده( 956 :1689  بابویهابن ←)و حدید و مجادله  (؛1594و  1444  15: ج1681

د  آیندست میبه های محتوایی آنها ها  شتواهد و دالیلی بر شباهتستورهتدبّر در محتوای این 

هایی که تالوت آنها با هم مورد ت کید قرار گرفته است  در ساختار جالب اینکه برخی از سوره

     اند  کنار هم قرار گرفتهقرآنفعلی 

  قرآنبرای تدبّر فرازمانی در ولی عصرمدار ریزی سلّسيستم برنامهکاربست 

و انه نگرآیندهبا رویکردی عصتتری هر های ولی عصتترمدار  نیازستتلّریای برنامهدر ستتی تتتم 

ن های کالریای سروژهبرنامهگیرند  این رویکرد که به ویژه برای انه  مدّنظر قرار میسژوهتآینتده

 قرآنفرازمانی خدمت تدّبر و شناخت در تواند میمسید است  های زمانی طوالنی در دورهی ملّ

 قرار گیرد  کریم 

 توان ازا  میهو به ویژه رکوعها در قالب ستتورهتق تتیمات قرآنی در سرتو فهم آیات برای 

بدین صورت استساده کرد که هر بار مراجعة عصرمدار ریای سلّولی برنامههای ستی تم ظرفیت

  ن مطالبه به ایبا توجّ و تدبّر در آن  به مثابة یک عصر تدبّر مدّنظر قرار گیرد  قرآن تدبّری به 

زیر   به صورت  ریابرنامهتعداد زیادی ابربرنامه تا تعدادی را از تدبّر گوناگون توان ستطوح می

 مالحظه کرد: 

                                                                                                                  
   .141 – 139: 1409سیوطی،  ←. برای آشنایی با این اصطالحات 1
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 ؛هاسورهتدبّر در الف( 

 ؛هارکوعتدبّر در ب( 

  هاآیهتدبّر در ج( 

ر نظر داشتتت و بدّمرا  5 – 1و جدول  4 - 1توان نمودار بندی  میه به این ستتطتبا توجّ

 :نظیم نمودبه شکل زیر  ترا  5 – 6و  5 – 9مبنای آنها  جداول 
 کریمقرآن تدبّر در محضر  A. عصر 1 – 3جدول 

های مرتکط کش ضرورت رکوع
 مطالعش دارند

 نام سوره و شمارة رکوع نام رکوع مراتب تحوّل در نتیجة تدنّر

  1AR   1بقره 

  2AR   9بقره 

  3AR   6بقره 

                

  555AR    1نا 

رسد. مم   است در یک صصرر فقط در یک نا پر شددن ای  نمودار نرای هر صصر یک دورة تدنّر یا یک صصر تدنّر نش پایان می توضـيح:

سورة  04فقط در رکوع  Aها نیز تأثیر نگذارد. نرای مثالر اگر در صصر رکوع پیشدرفت حاصد  شدودر ولی ای  پیشرفت نر فسم سایر رکوع
 شود.آغاز می Bشود و سپس صصر رکوع نررسی می 550ر اثر آن در سایر نقرهر پیشرفت تدنّری رخ دهد

 

رکوع از  65  دربارة Bدهد در عصتتتر نشتتتان می 5 – 9که نمودار چنتانفر  کنیتد آن

  تحت ت ثیر سیشرفت تدبّر در یکدیگر  فهم و بصیرت جدیدی حاصل قرآنهای گوناگون سوره

های این تدبّرها و بصیرت حاصل از آنها  فهم احتماالً بازتاب Cگردد  در این صورت در عصر 

  کریم ایجاد خواهد کرد قرآن ای از محضر یافتهمتمایا و کمال
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 کریمقرآن تدبّر در محضر  B. عصر 1 - 1جدول 

های مرتکط کش ضرورت رکوع
 مطالعش دارند

 نام سوره و شمارة رکوع نام رکوع مراتب تحوّل در نتیجة تدنّر

  1BR   1بقره 

  2BR   9بقره 

  3BR   6بقره 

                

  555BR    1نا 

 

ّداقل های جدید  حهای عصرهای قبلی و یافتهبدین ترتیب در هر عصتر  تحت ت ثیر یافته

یک یافتة جدید دربارة یک رکوع قرآنی به دستتت خواهد آمد  بنابراین  با دستتتیابی به حدّاقل 

توان عصتتر جدید تدبّر را آزاز کرد؛ هر چند ممکن استتت در یک یک یافتة تدبّری جدید  می

 های تدبّری ب یار زیاد و اثرگذار باشند  هعصر خاص  یافت

ممکن   ای در ستی تم عصرمداربرنامه ولهر ستلّ  ستوره دارد 114 قرآنه به اینکه ا توجّب

ستوره باشد که با هر بار تحوّل  امکان تحّول از  114یک رکوع از این دهندة فهم نشتاناستت 

بر یک عصر داللت دارد و هر آورد  بنابراین  هر حرف یک عصتر به عصتر دیگر را فراهم می

از سورة  1رکوع در  بر حاصل تدبّر 1AR ولسلّ  اندی  بر یک رکوع از یک ستوره؛ برای مثال

س   داللت دارد  از سورة اخالص  1بر حاصل تدبّر در رکوع  553ARو سلّول  Aدر عصر  بقره

 داللت دارد   Aاز سورة نا  در عصر  1رکوع بر حاصل تدبّر در  555ARسلّول 

در  (سی تمبرنامه )ابرهر ستوره را به صتورت یک ابرتوان تدبّر دربارة در این رویکرد  می

ای از سیوندهای درونی قابل با مجموعهای برنامه هایستتتی تتتتمخردهنظر گرفتت کته در آن  
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را به یک عصر ن بت داد و چندین عصر  قرآنهای رند؛ یعنی  هر بار تدبّر دربارة ستورهتصتوّ

 ریای نمود  کریم برنامهقرآن متوالی را برای فهم و تدبّر در محضر 

ائی جممکن است به   هر رکوعتدبّر در ولی عصرمدار  ی سلّریابنابراین  در سی تم برنامه

و خود از چندین داللت داشتتته باشتتد ستتوره تدبّری برای فهم سیام یک  از یک ابرستتی تتتم

ستوره تشکیل شده باشد  یادآوری  برای فهم آیات گوناگون آن ه و یا حتی ریابرنامهبرنامخرده

اند و در آنها عب  تا نا ( تک رکوعی هاینظیر سوره) قرآنهای برخی از ستورهشتود که می

 تدبّری فر  کرد  ابرسی تم را یک رکوع توان هر می

ه فهم هایی ه تند ک  سی تم"ایسورهرکوعی مبتنی بر سیوندهای درونتدبّر "های ستی تتم

در برد  را ب یار باال می ستورهیک فهم آیات در افاایی   ستطت همها()آیه آنهاهماهنگ اجاای 

ی ه تند های  سی تم"ایسورههای تدبّر رکوعی مبتنی بر سیوندهای میانستی تتم"همین امتداد  

ر ها در فهم یک مقوله را ب تتیاافاایی رکوعها(  ستتطوح همکه فهم هماهنگ اجاای آنها )رکوع

تبط های مررکوعبدون کمک فراگرد تدبّر  به یک رکوع توان در برند؛ یعنی  هر چند میباال می

    کندهای دیگر سرداخت  امّا توجّه کردن به این مهم  به فهم بهتر یک مقوله کمک میدر سوره

سایر هم فهی بر   آثار قابل توجّممکن استت میاان سیشرفت در فهم هر رکوع  بدین ترتیب

ر رکوعی دتدبّر  (ولسلّبرنامة )رکوعات داشتته باشتد  حتی گاهی ممکن است که یک یا چند 

ط مرتب  یا عصرهای آینده رکوعی عصر حاضرهای تدبّر برنامهبا برخی از  گذشتته  اعماق زمان

از ستورة بقره اختصاص یابد  از  5تا  1به فهم آیات  1E برنامة ستلّولیباشتند؛ برای مثال  اگر 

به  40Eا قابل دریافت و فهم است؛ ولی اگر سلّول هاز سایر رکوع م تقل  ی  این رکوعلحاظ فنّ

فاا اتواند اثری هممی آن  یشرفت درساختصاص یابد  سورة بقره  983تا  984تدبّر و فهم آیات 

 40Eت در داشتته باشتد  ضتتمن اینکه دقّ( 1Eهمان ستوره ) 5تا  1تدبّر دربارة آیات  بر توستعة

از ستتورة  5تا  1یا آیات  342Eو  عمرانآلاز ستتورة  2تا  1یا آیات  41E فهم درموجب افاایش 

نکته اینجاست که همة این موارد مربوط به فهم ما از این آیات در عصر  د شتخواهد  عنکبوت



 

144 

E  استت  بدیهی است که در عصرFها  هم به فهم بهتر آیات درون   بازنگری هر یک از رکوع

سامانة "های درون یک ستوره و هم به فهم بهتر یک مقوله در هر رکوع  هم به فهم بهتر رکوع

 کند  می کمک "کریمقرآن کالن نورانی 

 

  رآنقدر خدمت به تدّبر در  عصرمدارولی ر زی سلّهدف از به کارگیری سخیتم  برنامه

ها و میان فهمدادن   سیوند قرآناندازی جریان تدبّری در میان م تلمانان و عاشقان عالوه بر راه

در ایران زندگی  Eهای گوناگون استتت  به این ترتیب  برای مثال  فردی که در عصتتر دریافت

E40 

E1 E41 

E342 

 ایسورهای و میانسوره. شک ة پیوندهای درون5 – 1نمودار 

های تدنّر رکوصی نا تعداد معتنانسی از نرنامش تدنّر و فسمر ر یک شدددک ةنددی  ترتیبر در هر صصدددر
شوند کش نتوانند حاص  ای تنظیم مینش گونش تدنّری هایگیرد. شک شای( ش   میهای نرنامش)سلّول

 .دهند پیوند های تدنّر رکوصی در صصرهای آیندهرا نش دریافت تدنّرهای رکوصی صصرهای گذشتش
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)مثالً دو دهة بعد( در امریکا  Gدر عصتتر  تواند با فردیها  میها و مکانکند  در ورای زمانمی

یا عرب تتان یا ژاسن مرتبط شتود و اطّالعات دریافتی خود را به آنها برسانند تا سه ن ل بعد در 

های بهتری از آن رکوع تدبّری مورد نظر دستتتت یابد    یک عراقی بتواند به دریافتKعصتتتر 

  باشد که طیّ آن (36 - 55عمران  ل)آرکوع شتشتم از سورة سوم دربارة تدبّر ممکن استت این 

و  کنندزندگی میژاسن یا عرب تان و یا در امریکا و  Gدی که در عصتر افرابر فهم متدبّر ایرانی 

  او 1 ثیرگذار باشتتدکنند  تتدبّر می (16 - 1)عنکبوت   92ل از ستتورة رکوع اوّبر همین رکوع یا 

در گذشته هم های مرتبط یا رکوعهای ستایرین دربارة این رکوع از دستتاورد تواندهمچنین می

ای محور در جای جشبکة معرفتی قرآنیک استتساده کند  بر این استا   این ستی تم به ایجاد 

گیری یک بانک مدیریت انجامد و به شتتکلمیاستتالمی جهان  به ویژه کشتتورهای کشتتورهای 

همه چیا را همگان دانند  برای نیل به چنین کنتد؛ زیرا دانش فرازمتانی و فرامکتانی کمتک می

 دستاورد مهمّی در قلمرو معارف قرآنی  توجّه به دست کم سنج نکتة زیر ضروری است: 

است  در حدیف است که  رویکرد  برخاسته از سیرة نبویاست که این ن نکتة اوّل آ

به  ؛(596  1: ج1415هندی   ←) انتد:فرموده سیتامبر اکرم

وجود داشته  قرآنجایی است که حامل   موجب این حدیف  مرز و قلمروی حکومت استالمی

 ( 132 :1682منش  خو  ←) باشد

هایی ساوتکریم ت قرآنتدبّر و تحقیق موضوعی در سی تم این ستی تتم  با دوم اینکه نکتة 

عی که موضو   دربارةاستساده از فهم سیاقیدارد  در تحقیق موضوعی  تال  بر این است که با 

ای در ورای شبکهن سی تم  هیچ آدر   شود« سرستشتگری» قرآنق وجود دارد  از در ذهن محقّ

ها و سوره اههای موضوعی رکوعبه فهم محور صرفاً د و فردوشمیدر نظر گرفته نعصر حاضر 

                                                                                                                  
توان از دیگری استتتتسادة شتتتوند  در فهم هر یک  میآزاز می «الم»ها  با   از آنجا که همة این ستتتوره 1

 کنند به فهم یکدیگر کمک میقرآن های بیشتری کرد  هرچند  همة سوره
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ریای که در استخدام سی تم برنامه سردازد  در حالیمیها این محورمرتبط با  و سایر موضوعات

 و دانشی  هدف قرار داده شده است های معرفتی سلّولی  تکامل فران لی یافته

 را به مثابة قرآناز  ایهر تس تتتیر و هر ترجمهتوان میدر این رویکرد   ستتتوم اینکهنکتة 

رو  از این خاص استتتت در عصتتتری   قرآنکه خود نمایندة فهم از تلقّی کرد « میراثی گرانبها»

ز اشتباه وشتود که آنها نیا دیده شتوند و به مثابة عبرتی برای سرهیا از اشتباه  دالیل برت کید می

 ها رصد شوند در ترجمه

ای حالتی رتبهکریم  خود  قرآنبه نگر مند و کلستتامانموضتتوع نگر  چهارم اینکه نکتة 

ها  ها  مجموعة سورهتا بخشو به ترتیب  شودآزاز می قرآنت یّاز برداشت انتااعی از کلّدارد و 

توان اجاای این ستتتامانة نورانی را به یابد؛ برای مثال  میادامه میقرآن هتا و حتی آیات رکوع

های داخل آنها و و سیاق هاها  رکوعتک سورهو نیا تک 1زوجهای   سوره«گروههای همسوره»

  (911 :1682منش  خو  ←) تق یم کردای های واژهگروهآیات و حتی نیا 

 که روایت شتده است از امام صتادقسنجم اینکه  نکتة

را به بخش دیگر آن بکوبد  قرآن ؛ یعنی  هر کته بخشتتتی از (369  9ج :1415کلینی   ←) 

  قرآنبه فهم ما این رویکرد آیا "ممکن استتتت این ستتتؤال سیش آید که  ؛0گرددگرفتار کسر می

 "مصداق این حدیف شریف است یا خیر؟

 :اندکرده  آرائی را به شرح زیر ارائه علما در تس یر این حدیفکه در ساسخ باید گست 

                                                                                                                  
  «سبحان»و « ی بّت»و « سبّت»  م بّحات که با «حم»های حامدات که با گروه مانند سورههای هم  سوره1

های زوج همانند شتتوند و ستتورهآزاز می« الر»راآت که با و ال« الم»  المّات که با «ط »طواستتین که با 
عمران(  و انسال و توبه  و بروج و طارق  و قدر و علق  و ضحی و انشراح  های بقره و آلزهراوان )سوره

 و فیل و قریش  و معوِّذتین 
ن ر آبا بخش دیگ قرآنرستتد مقصتتود این روایت آن استتت که هر ک  به انکار بخشتتی از   به نظر می9

   گردد بپردازد  گرفتار کسر می
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دهد که مقصتتود از ضتتربِ احتمال می مجل تتی لف( در تبیینی از این حدیف  عالمةا

 این کار رابوده  این روایت های آن و استنباط احکام از آن و جم  میان آیه قرآنتس تیر   قرآن

 داند می معصومین مختصّ

دهد که مقصتتود از این حدیف  همان معنای ب( مرحوم عالمه در تبیینی دیگر  احتمال می

را به قصتد اهانت و خوار شتتمردن آن  به هم  قرآندو جاوه از ک تتی که ظاهری باشتد؛ یعنی 

 د بکوب

بیان داشتته استتت که   االخبارمعانیس  از نقل این حدیف در کتاب  ج( شتیخ صتدوق

ست ا مقصود از آن  مردی   در ساسخ گست:معنی این حدیف را سرسیدم  ح ندبنمن از محمّ"

  "ای به آیة دیگری جواب دهدکه از تس یر آیه

هم باند  را بر قرآنهر که "اگر این عبارت را به جملة سادة نیا ای د( به نظر مرحوم کمره

به معنی سریشتتان کردن و   ترجمه کنیم  معنی روشتنی دارد  زیرا برهم زدن چیای "کافر استت

 ( 359  3ج :1659کلینی   ←)ویران نمودن آن چیا است 

ولی عصتترمدار  ریای ستتلّبه خوبی روشتتن استتت که رویکرد برنامهآراء ت در این با دقّ

ه آیاتی است ک این  رویکرد عصترمدار م تند بهراتر از فمصتداق این حدیف شتریف نی تت  

را روشنگر همه چیا دان ته و سرتو گرفته از احادیثی است که دال بر روشن شدن بخشی قرآن 

ُروَن ــــة بََّال َيَسدَ اَ"با بخش دیگرند  ضمن اینکه به حکم عقل  این رویکرد از آیة شریسة قرآن از 

قرآن  ةآیا دربار"؛ یعنی (89)ن تتتاء   "لةهِ لَوَجَدُوا َِّیهِ اخساِلَّ ا كَثِیر اال رِنَ وَ لَو كـانَ مِن عِندِ غَیآالقُر

)ترجمة مکارم  "یافتنداندیشتتتند؟  اگر از ستتتوا زیر خدا بود  اختالف فراوان  در آن م نم 

مند ن رویکرد بر آن است که هر بخش از این کتاب سامانگیرد؛ زیرا ای  اعتبار می(21شیرازی  

  (5 – 9)نمودار  نمایدز آن را روشن مینظیر  بخش دیگری ابیو 
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قرآن 
 ح یم

مجموصة 
 هاسوره

 هاواژه

 هاآیش

 هاسوره

 هارکوع

 و اهل بی  مطهّر ایشان سنّ  پیامبر اکرم

 توضیح:
 هایی که ازها دالل  دارند؛ عصرها و نسلشود، بر گذر عصرها و نسلفراگردهایی که مشتاهده می

دهند و در ستتتیری هایی نو ارائه میهایی جدید و عبرتاین مبتانی ااب  و محکم و استتتتوار، در 
 ایافزایند و جامعهافزا، بر مجموعة معارف حاصتتل از مح تتر ا لین میتدریجی و در همین حال هم

 سازند. خردمبنا و زیبا را در سیر تکاملی خود می

 . سامانة قرآن ح یم و مجموصة معارف ثقلی 5 – 2نمودار 



 

149 

 ای از تدبّر رکوعینمونه

ارائه شتتده  5 - 9رکوع استتت که در جدول  8  ستتورة احااب دارای 5 – 1با توجّه به جدول 

 است:
 های سورة احزاب. رکوع5 – 2جدول 

 تعداد آیات رکوع آیة انتسای رکوع آیة انتدای رکوع شمارة رکوع در سوره
1 1 8 8 
2 9 24 12 
3 21 22 2 
0 28 30 2 
5 35 04 6 
6 01 52 12 
2 53 58 6 
8 59 23 15 

در تدبّر رکوعی  ستتیر تدبّری به ترتیب از رکوع سایانی تا رکوع آزازین ستتوره مدّنظر قرار 

از با محوریت رکوع سنجم  های سورة احااب تدبّر در رکوعدر این نمونه دارد  بر این استا   

  (31 - 65: 1626سور و سعدآبادی  علی ←) شودرکوع هشتم آزاز شده و به رکوع اوّل ختم می

های گیری ناهنجاریهای شکلدر این روکوع  زمینه .37 – 95: آ ات رکوع هشخم  الف.

های جلوگیری از آنها بیان شتده استت  بر این استا   حسظ حدود الهی توسّط اجتماعی و راه

کند  در همین های اجتماعی را اصتتالح میزنان مؤمن در سوشتتش خود ب تتیاری از ناهنجاری

سراکنان  در جامعة اسالمی ماردالن و شایعهفرماید که منافقان و بیامتداد  خداوند متعال حکم می

جایگاهی ندارند و اگر به اصتتتالح خود نپردازند  باید از جامعة استتتالمی اخراج شتتتوند  زیرا 

های اجتماعی منجر خواهد شتتد  خداوند متعال آنان را تهدید حضتتور آنان به بروز ناهنجاری

جامعه را از لوث حق را دارد که  فرماید که مورد لعنت خواهند بود و حکومت اسالمی اینمی

 است که هرگا تغییر نخواهد کرد  الهیاین سنّت دیرین  وجودشان ساک سازد؛
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های ذکر کثیر استتت که های آن  یکی از جلوهتوجّه به قیامت و ترستتیم شتترایط و ویژگی

ند خداو عاملی بازدارنده برای مؤمنان خواهد بود  ت مّل برانگیا استت که در آیات سایانی سوره 

فرماید که در آن  دوزخیان برای رهبران و بارگان خود ای هولناک از قیامت را ترسیم میصحنه

 دانند می هی خودگمراآنان را از جمله عوامل و  ندچندبرابر یعذاب خواستار

یل نباشتتید که با گستارهای استترائدهد که مانند بنیخداوند متعال هشتتدار میدر این آیات  

مؤمنان را به رعایت تقوا را آزار دادند  در این امتداد  خداوند متعال موسین تنجیدة خود  

ن بر آکه کنند را تضتتمین می الی اجتماعحرکت متعخواند  این موارد  میو کالم ستتنجیده فرا 

 یامبران الهی  باید درمردم ضمن تال  برای برگایدن رهبران و سردمدارانی در م یر ساسا   

رفتتارهتا و گستتارهتای خود کتامالً ستتتنجیده عمل کرده و تقوای الهی را رعایت کنند  امانت 

 رویگردانی ازبندی به آن  دشتتوار استتت؛ زیرا  خداوند  ایمان و شتتریعت ساک اوستتت که سای

ام دار ساختن نلکّهو های زریای و شهوات حیوانی حرکت در م تیر خواستت  شتریعت الهی

ر این ب تر است ب یار آسانبندی و تعهّد از سایاست که  آزادی و معادل ساختن آن با هواسرستی

به بیان الاامات  اباارها و موان  تحقّق   این ستتورههای رکوعستتایر در خداوند متعال استتا   

 سردازد اجتماعی می تعالی

از سورة احااب  خداوند حدودی را  58تا  56در آیات  .95 – 97ب. رکوع هفم : آ ات 

مشّخص فرموده است  قابل ت ّمل  ها و هم ران سیامبر اکرمبرای تعامل م لمانان با خانه

  صلوات است؛ صلواتی که استت که صتراط م تقیم م لمانان برای رابطه با سیامبر اکرم

فتت   ←)ترین مصداق ذکر کثیر است صتبحگاهان و شتامگاهان تبدیل به ت بیت آنان شده و به

 هنگامی که نام سیامبر"چنین روایت کرده است که فرمود:  ابابصیر از امام صادق ( 2

صلوات بسرستد  خداوند  یاد شود  بر او ب یار صلوات فرستید؛ هر ک  یک بار بر سیامبر

ز میان آفریدگان فرستتتد و هیچ چیا اهاار مرتبه در هاار صتف از فرشتتتگان بر او صتلوات می

ماند جا آنکه بر آن بنده به واستتطة صتتلوات خداوند و فرشتتتگان  صتتلوات خداوند باقی نمی
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فرستتد  هر ک  به ذکر صتلوات اشتتیاق نداشتته باشتد  جاهلی مغرور است که خداوند و می

بر اسا  (  429  9: ج1415 کلینی  ←) "انداو از او بیااری ج تته و اهل بیت سیامبر

ن داللت وثیقی بر آزاز ای ( )عبارت سایانی این حدیف نورانی 

دارد  س   وجود  و اهل بیت ارتباط در قالب صتتتلوات از ستتتوی خداوند  سیامبر

است و  و اهل بیت جاری شتدن ذکر صلوات بر لب  ساسخ به دعوت خدا  رسول

یک نگوید  جاهلی مغرور استت  صتلوات  صورت ظاهری است هرکه این دعوت نورانی را لبّ

 او دارد     و اهل بیت آمادگی فرد برای متابعت از حقیقت الهی سیامبر بیانگرکه 

منجر به آزار خداوند و   محمّدیناب هرگونه اقدام برای سیمودن راهی به جا اسالم 

را همراه عذابی خوارکننده آخرت و ر نتیجه  لعنت خداوند در دنیا و شده و د اهللرستول

هرگا برای خود حقّی در آزار  اهللراه رستتتول ةدر همین امتداد  سویند داشتتتت خواهد 

ان جام  دةزننشتمارد و تجاوز به حقوق دیگران را برهممؤمنان قائل نی تت و آن را زشتت می

ت سالمدر قالب  آن(سلبی  رویکرددر )ابتدایی اسالم  ةبر این استا   مرحل داند اجتماعی می

    کندتجلّی میدیگران از دست و زبان فرد مؤمن 

خداوند متعال مؤمنان را مورد خطاب قرار   رکوعاین در . 95 – 14ج. رکوع یش : آ ات 

این  ةواسطن به ذکر الهی بپردازند  به فرماید تا در صبحگاهان و شامگاهاداده و به ایشان امر می

و همواره م یر تعالی خروج از  شوندمیدریافت صتلوات خداوند و فرشتتگان آمادة  اننذکر  آ

ها را طی کرده و در روز قیامت  همراه با سالمت به اجر کبیر الهی دست ها به روشناییتاریکی

توّجه ای از رحمت خاص خداوند بر مؤمنان استت  م یر درست ذکر الهی  یابند  این جلوهمی

ر و نذیر است؛ به سوی خداوند به  به مقام و منالت سیامبر اکرم استت؛ او شتاهد و مبشتّ

ن الهی به خواند و چرازی روشتتن در این م تتیر استتت  در همین امتداد  به فرمااذن او فرا می

یابد تا هرگا به ستتوی کافران و دهد و م موریت میخداوند را می مؤمنان بشتتارت فضتتل کبیر

 اعتنا ننماید   انتمایل نیافته و با توکّل بر خدا  به آزارهای آن منافقان
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ی است؛ احکامی که از سویی اکنون جامعة استالمی  آمادة دریافت احکام مرتبط با زناشوئ

طب  ستتیدق ←)اند بیانگر طالق در شتترایط خاص و از ستتویی بیانگر زندگی خاص سیامبر اکرم

  ( 9854  5: ج1419

احااب بیانگر آن است که  سورة 41تا  65تدبّر در آیات  .14 – 79ات د. رکوع پنج : آ 

ابی به   مغسرت الهی و دستی«ذکراهلل»حرکت در م یر تعالی برای دستیابی به مقام ذاکر شدن به 

احکام الهی و دستتتورات  در مرحلة ایمان  فرد برای خود دربارةسادا  بارگ او را در بر دارد  

هیچ اختیاری قائل نی تتت؛ بر این استتا   ت تتلیم مطلق فرمان خدا و سیرو  سیامبر اکرم

دارد که هرگونه مخالست با فرمان الهی و انحراف از صراط و باور  است اهللمطلق رسول

ایمان و تحقّق انحطاط و گمراهی خواهد    منجر به خروج از دایرةسیامبر اکرم م تتتتقیم

ده استت که با برخی آداب و رستوم سیشتینیان سازگار شتد  خداوند دستتوراتی را صتادر فرمو

 نی ت؛ بر اسا  تق یم عقلی  در مواجهه با این دستورات مردم دو دسته خواهند شد:

دانند و حاضر به ترک برخی آداب و رستوم سیشتینیان را بر هر حکم و فرمانی مقدّم می  1

 آنها نی تند 

دانند و رستتوم ناستتازگار را مقدّم میبرخی دستتتورات الهی را بر هر ستتنّت و رستتمی   9

 نهند وامی

سازی  انگارهسرستی و بتبا بت اهللاسالم به سرچمداری رسول یکی از مصادیق مبارزة

کننده استت که در مقام مقای ه  ب یار دشوارتر از های تباهمواجهه با رستوم نادرستت و ستنّت

ر حرکت در م یر تعالی م تلام ت لیم دهای سنگین با تبر است  بر این اسا   خرد کردن بت

انگاره در ستتطت فردی و اجتماعی استتت  در برابر دستتتورات الهی و گذر از هر نوع بت یا بت

ای برای وانهادن م مور به تکلیف استتتت و هیچ بهانه طور که سیامبرهمین امتتداد  همان

گیرد  سیروان می تکلیف نتدارد و فقط درصتتتورت التاام بته آن مورد رضتتتایتت خداوند قرار

ای برای عمل نکردن به تکالیف ندارند و در این م تتیر  باید ت تتلیم هیچ بهانه نیا سیامبر
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بر  و با تضرّع به درگاه او  صادقانه صبر سیشه سازندو   به او ایمان داشتته باشتند هامر الهی بود

باشند و از روزه اهل دستتگیری از ناتوانان و انساق و صتدقه  خشتوع و خشتیت خود بیساایند؛

کمتک گیرند و به حسظ حدود و عسّت ملتام گردند و به ذکر خداوند ب تتتیار بپردازند؛ بر این 

استا   خداوند آثار منسی کردارهای نادرستت ایشان را از بین برده و سادا  بارگ و زیرقابل 

 سردازد  وصف ایشان را می

 ابرند  سنّت الهی نییگر به ارث میدها از یکهای نادرست که ان اندر برابر برخی از سنّت

ای به های سرنهاده به فرمان او  بدون هیچ عذر و بهانهدر جریان استت؛ در این ستنّت  ان تان

  سردازند  این امر خداوند است و امر او  دقیق و قطعی است  سیامبران الهیتکلیف خود می

ایشتتان را به انجام رستتانده و فقط از او هدر اوج دلدادگی به اوامر الهی قرار دارند که م موریت

ؤمنانه م ر برابر او خشیت داشتند و هرگا در برابر دیگران خشیت نداشتند؛ ایشانسروا داشته و د

 تتاب کرانه استتت و هیچ مخلوقی در برابر قدرت او  به حکه قدرت خداوند بی باور داشتتتند

 اعمال است  دهندةآید  اوست که سادا نمی

دارای مقام خاتمیت استت؛ هم آخرین سیامبر است و  اد  سیامبر استالمدر همین امتد

الهی اسالمی  رسالت  با آحاد جامعة اصتیل سیامبر اکرم رستول استت  رابطةهم برترین 

 مؤمنان است  سدر طبیعی هیچ مردی نی ت   است و گرچه او سدر معنوی همة

 ة اسالمی و خانوادةجامع هایصتورت نظری برای نشانه 65س   صتسات یادشتده در آیة 

 ق  تال  و کوشتتش برای تحقّم تتلمانانو م تتئولیت  اندکریم قرآناستتالمی در سرتو التاام به 

 ( 664  11: ج1412اهلل  فضل ←)هاست عملی آن

خداوند م یری کلّی  65 در آیةتوان گست در بیان ارتباط بین رکوع سنجم و رکوع ششم می

که ؛ در حالیالاامات طیّ طریق در آن م یر را بیان نمود  رکوع اتسایر آیرا ترسیم فرمود و در 

مراحل  مجهّا به  ن آزاز راه باید برای عبور از همةبه مؤمنان تعلیم فرمود که از هما 41 در آیة

ذکر کثیر باشتند  نباید این برداشتت اشتتباه وجود داشته باشد که دستیابی به مقام ذاکر شدن به 
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ر استتت  همانهذکراهلل  بدون بهر طور که فهم احکام الهی و تال  برای گیری از ذکر کثیر می تتّ

 سذیر نی ت  گیری از ذکر کثیر امکانها  بدون بهرهاجرای آن

خداوند در رکوع چهارم این ستتوره  خطابی خاص به . 71 – 55. رکوع چهارم: آ ات ه

با اشتتتاره به اهل بیت  66دارد  اگرچته در میتان این آیتات  در آیتة  زنتان سیتامبر اکرم

آموزی از ایشان و حکیم و در  تر از شیوة سیروی از سیامبر ای خاص  جلوهسیامبر

شدن به حکمت الهی او را به نمایش گذارده است  حقیقت آن است که عظمت وجودی سیامبر 

ثیر قرار داده و شتترایط هر فرد مرتبط با او را   هرگونه ارتباط با ایشتتان را تحت ت اکرم

خاص کرده استتت  بر این استتا   در این رکوع توجّه جامعة استتالمی را به محیط و شتترایط 

جلب نموده استتت تا یکی از وجوه  خاص زندگی سیرامون جایگاه با عظمت سیامبر اکرم

 را به نمایش گذارد « اسوة ح نه»

رکوع سوم  سرآزاز سخن بیان رهبری مطلق و بدون  در .53 – 54ش. رکوع سخوم: آ ات 

بیان کرده و انجام داده است برای  است  هرچه سیامبر اکرم قید و شرط سیامبر اکرم

ین رساند  سیروان راستمؤمنان به روز قیامت و اهل ذکر کثیر  قابل سیروی استت و به مقصد می

رسند بندند و در این راه  یا به شهادت میایهای خود با خداوند ساند که به وعدهاو  رادمردانی

دهند  صتداقت  رو  و ستنّت ایشان هایشتان نمیکنند و هرگا تغییری در وعدهو یا صتبر می

های ب یاری را برای آنان رقم ها و گشایشاست  خداوند متعال به واسطة این صداقت  سیروزی

 زند می

هایی از نبرد احااب که به ترستیم صحنهیرکوع دوم در حال .54 – 5ز. رکوع دشم: آ ات 

های ذکر کثیر  یادآوری کند  یکی از جلوهسردازد  حقایقی را از سشتتتت سردة آن نیا بیان میمی

سیروزی مؤمنان در نبرد احااب استتت؛ نبردی که در آن خداوند متعال لشتتکریان نامرئی باد و 

ة کافران به مدینه در این نبرد  م لمانان جانبطوفان را به مدد م تلمانان فرستتاد  با هجوم همه

گرفتار آزمونی سخت شدند و وحشت همه جا را فرا گرفت  در این میان  منافقان و بیماردالن 
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را دروزگو معرّفی  های الهی را دروغ شتتتمرده  سیامبربته جنگ روانی سرداختند و وعده

اگر "فرماید: بیان حالشان میعنصر به دنبال ت لیم بودند و خداوند در کردند  گروهی ست تت

فتند؛ در سذیرشد بدون درنگ آن را میس  از ت لیم  به آنان سیشنهاد بازگشت به شرک داده می

دهد   خداوند به آنان هشدار می"حالی که  سیش از آن با خداوند عهد و سیمان ایمان ب ته بودند

ک  یارای کند که هیچری میکه فرار هیچ ستودی برای شتما نخواهد داشت و به ایشان یادآو

ان شتتتگون آنان مبتنی بر تر  ذاتیمقتاومت در برابر اراده و امر الهی را ندارد  رفتارهای نساق

ار با فرو نش تن زبو  کنند  از تر  قالب تهی میکه در شترایط دشتوار جنگمنافقانی استت  

این رکوع ضمن بیان عظمت  بر این استا   کنند کرده و از بارگی خود یاد میزبان دراز   نبرد

شتتوم نساق در میان  سدیدةاستتالمی  به ترستتیم  حااب و ضتترورت یادآوری آن در جامعةنبرد ا

 سردازد  می آفرینی در جامعة اسالمی نیاآفرینی سنهان یهودیان در تسرقهو نقشم لمانان 

عدم تمایل به کافران و    خداوند صراط م تقیمِاین آیاتدر . 5 – 4ح. رکوع اشّل: آ ات 

فرماید  در همین امتداد  م تتتلمانان اعالم می متعالی جامعةمنتافقان را کلیدی مهم در حرکت 

های م تتلمانان باید سیرو وحی الهی بوده  فقط به او توکّل نمایند  هرگونه دلب تتتگی به شتتیوه

ستتاز نساق استتت  مینهمتعدّد یا قائل بودن به اثرگذاری زیرخدا در فراگردهای جهان ه تتتی  ز

اجتماعی کمک خواهد کرد که هیچ  یان  در حالی به تعالیهای سیشینبندی به آداب و سنّتسای

در جامعة اسالمی  عام  ناستازگاری با دستورات وحیانی نداشته باشد  والیت سیامبر اکرم

ن ط م لماناساز سذیر  اوامر ایشان توسّم تلمانان استت؛ این والیت زمینه و دربرگیرندة همة

آن  کرده و از ای تادگیدر عهد و سیمانشان با خداوند متعال  صادقانه  است  سیامبران الهی

از  استمرار والیت سیامبر اکرم که باید مؤمنان از آن سیروی کنند ای شتیوه عدول نکردند؛

اند و   فقها دارای والیتاستتت و در زمان زیبت امام معصتتوم طریق اهل بیت ایشتتان

 ت باید در م ائل گوناگون  به ایشان مراجعه نمایند  آحاد امّ
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 ایای از تدبّر سورهنمونه

 ب یار استت ایهقصتّ  ؛نی تت یون  قوم داستتان یا سیامبر یون  داستتان  «یون  ستورة»

 و دهکننتعیین زی تتت محوریت با زمین  کرة روی بر بشتتر زندگی تاریخطوالنی به روایت 

 خاتم جهانی رسالت و برکت سر زندگانی بر تمرکا با و هاان تان میان در خدا سیامبران اثرگذار

 ب تتیار سهنة شتتده  داده جای ستتوره این در  قرآن بیان اعجازآمیا استتلوب با که سیامبران

 با  ستتوره یک قالب و قاب در را بشتتریت نشتتیب و فراز سر تاریخ آیندة و گذشتتته گ تتتردة

   است کشیده تصویر به انگیایحیرت آمیایرنگ

 انواع همة سو  یک از یون  سورة  است شناسیان ان ستورة کالم  یک در یون   ستورة

 قرار هم کنار یکجا ان تتانیت و ان تتان با ارتباط در را زمینی و بشتتری هایدیدگاه  و هادید

 چونهم را انبیا مکتب شناسیان تان و آستمانی و الهی دیدگاه  دیگر ستوی از و ؛دهدمی

 سیاه و ممتراک هایالیه میان در  دلپذیر و انگیاروح و آرامبخش  سیرایهبی  ریابی  رنگبی نوری

 روشتتنی به  احوّ و آدم سرشتتمار فرزندان خودسرستتتی و خودخواهی ظلمتِ برانگیاوحشتتت و

 اردگذمی نمایش به هم کنار در را ان ان «حقیقت» و «واقعیت» یون  سورة  گرداندمی گرجلوه

 ضایدر ف و کندمی نماییبارگدر هم تافتة خیر و شر   فضای دو در را ان ان رذائل و فضائل و

 و سایگاه  "دیگران"و  "ان ان"و  "خدا" در میان آمده فراهم آمیاو استرار سرآشتوب و کرانبی

 شامخ مقام و کندمی تعریف و تعیین را خدا سیامبران آرمانفضیلت و بنیانحقیقت مکتب جایگاه

 اندرخش سیوسته و سرستاره نیلگون آسمان فراز بر را مصطسی دمحمّ انبیاء  خاتم واالی و

  دهدمی قرار جهانیان تماشای معر  در  والیت و تنبوّ

 المثلضتترب یک و نمونه قوم یک مثابة به  یون  قوم از   فقطیون  ستتورةدر 

 ذارواگ دیگر هایسوره به را قوم آن داستان شرح حتی و بردمی نام آدمیاادگان همة عبرت برای

 بر  داخ جای به را خودشان گاههیچ سیامبران که کندمی ت کید مهم مطلب این بر فقط و کندمی

  تقیمم و واسطهبی رابطة و سیوند از را خدا بندگان و نکرده تحمیل سیروانشان جویخدا فطرت
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 رخببی خدا از قوم همان یون   قوم کهچنان اند؛نگردانیده محروم سروردگارشتان و آفریدگار با

 نبخشید سودی در ظاهر آنان  هدایت برای یون  حضرت فداکاری و کوشش همه آن که

 هایرهنمود و آمدند خود به کههمین گردانید  وادار دیار و شتتهر ترک به را حضتترت آن و

 خودشان دایخ با توان تند نبود  میانشان در سیامبری دیگر آنکه با آوردند  یاد به را سیامبرشتان

 نیاد سعادت از  خویش رحمت و لطف سرتو در و سذیرفت را آنان سبحان خداوند و کنند آشتی

     1گردانید برخوردارشان آخرت و

 نتيجه بحث

ابااری در راه  های علوم به مثابةکه از دستتتتاورد شتتتودکریم  باعف می قرآننگاه اصتتتولی به 

ز ولی عصرمدار  یکی اریای سلّ  استتساده شتود  سی تم برنامهقرآنگ تتر  مساهیم و معارف 

توان این سی تم را می سژوهی است ریای و آیندههای دانش مدیریت در راستای برنامهدستاورد

ن معارف ای از منظومة کالرکوعی و تدبّر در مجموعهبه خوبی در خدمت تدبّر رکوعی و میان

سیامبر  کریم به سنّتقرآن بندی موضوعی قرآنی قرار داد  در این رویکرد  ضمن ت کید بر تق یم

های قرآنی   سانصتتد و سنجاه و سنج واحد مسهومی م تتتقل به عنوان رکوعگرامی استتالم

شتود تا ضتمن شتناسایی شبکة سیوندهای درونی هر رکوع و گیرند و تال  میمدّنظر قرار می

 مراتبی معطوف به هرای تدبّر در سل لههای برنامهرکوعی  امکان طرّاحی سلّولدهای میانسیون

اهم کریم فرقرآن آیه  هر رکوع  هر سوره  شبکة مساهیم قرآنی مرتبط و منظومة کالن و نورانی 

 آید 

های مرتبط بازسردازی در هر عصتتتر با هر سیشتتترفت حاصتتتل در هر رکوع  مسهوم همة رکوع

آید  بدین ترتیب  های هر عصر فراهم میو احتماالً نوعی سیشرفت در مجموعه برنامه شتودمی

                                                                                                                  
  این بخش حاصتل مشاوره و استساده از آثار مکتوب منتشر شده و منتشر نشدة دکتر محمّدعلی ل انی  1

   فشارکی است که با اجازة ایشان در اینجا آورده شده است 
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تواند در قالب گروه کاری فرازمانی و فرامکانی در خدمت تدّبر م تمر هر عصر و هر ن ل می

  کریم قرار گیرد قرآن در 
 

ورد م؛ س  همواره باید نازل شده استهمة بشریت هدایت قرآن کتابی است که برای 
ر توان گست که این م یتدبّر و ت مّل قرار گیرد و دربارة آن اندیشیده شود و هرگا نمی

 تدبّری سایان یافته است 

 فصل پنجم مهمّ هایپرسشمباحث و 

 منظور از رکوع و تدبّر رکوعی چی ت؟ توضیت دهید  .1

عصتتتر و برای هر قرآن ماهیت سیوندهای میان رکوعی و بین رکوعی را در فهم سیام  .2
 ن ل  تشریت کنید 

 ها چی ت؟ توضیت دهید منظور از محور موضوعی سوره .3

 منظور از قاعدة سیاق چی ت؟ توضیت دهید  .4

شود؟ با در نظر چگونه معیّن میقرآن های های هریک از سورهتعداد و حدود رکوع .5
 های سورة حمد و سورة بقره  توضیت دهید گرفتن تعداد رکوع

 ای چی ت؟ توضیت دهید سورهیانمنظور از سیوندهای م .6

ها  دربارة تناسب محتوای آنها با در نظر گرفتن حروف مقطّعة ابتدای برخی از سوره .7
 توضیت دهید 

 شود؟ توضیت دهید ریای میکریم  چگونه برنامهقرآن تدبّر در محضر  Aعصر  .8

 را حول کریمقرآن ای سورهای و میانسورهبا رسم یک نمودار شبکة سیوندهای درون .9
 مقولة توحید به تصویر بکشید 
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قرآن ای از تدبّر رکوعی را در محضتتر با ت مّل بر دومین رکوع از ستتورة بقره  نمونه .11
 کریم معرّفی نمایید 

کریم قرآن ای را در محضتتر ای از تدبّر ستتوره  نمونهبا ت مّل بر ستتورة یون  .11
 معرّفی نمایید 

 مجموعة معارف ثقلین را به تصویر بکشید حکیم و قرآن با رسم یک نمودار  سامانة  .12

های سیشتتین را دربارة معارف قرآنی حسظ کرد و های ن تتلتوان دان تتتهچگونه می .13
 های جدید را به آنها افاود؟یافته

  سؤاالتی برای مطالعة بيشترمباحث و 

ریای سلّولی عصرمدار را برای خدمت به تدّبر نقاط قوّت و ضتعف ستی تتم برنامهالف( 

 بررسی کنید قرآن مر در م ت

  نقرآتر قابل استتتساده برای خدمت به تدبّر م تتتمر در های مناستتبدربارة ستتی تتتمب( 
  سژوهش کنید 

  توسعة شبکة معارف قرآنیم( پنجکارگاه 

رآن قستتی تتتمی طرّاحی کنید که با هر بار بازسردازی ستتطوح دانش بشتتری دربارة  الف( 5
 های آن فراهم آید  کریم  امکان تجدیدنظر در کلّ یافته

فراگردهای مؤثّری را طرّاحی کنید که به ستتترعت بازتاب هر یافتة جدید دربارة هر  ب( 5

های مرتبط با آن نشتتان دهد و موجب ارتقاء ستتطت های قرآنی و ستتورهرکوع را در کلّیّة رکوع

 تدبّر در آنها گردد 

ای توستتعه دهید که بتوان آن را مانند فراگردهای موردنظر به گونهاین ستتی تتتم را با  ج( 5

 المعارف در حال تکامل و رشد دهنده با همّت جهانی  در دستر  جهانیان قرار دهد  یک دائر
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سذیر ت ّلطقرآن در هر بخشتی از این ستی تتم گ تترده  این باور را نهادینه کنید که  د( 5

 ناسذیرند  س   معارف آن سایان نی ت و م لّط بر دانش بشری است؛
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 فهرست منابع

 . يرانا یاسالم ياَسشاراد مركز طبع و َشر قرآن جمهور .یمقرآن كر

 اَسشاراد اسوه. .قرآن كریم

ــی. ترجمة محمّد 2831) اميرالمؤمنين علي البالغهنهج ــريف ري ــیّد ش ( گرىآوري س

 . چاپ اوّل. البالغهَهجىشسی. قم، اَسشاراد ارم، ىَّسر َشر َّرهنگ اسالمی و بنیاى 

ــ ــ ی،آلوس ىارالكسب  یرود،ب .يمالقرآن العظ يرتفســ يف يروح المعان (2121)محموى  یّدس

 .یهالعلم

به تصحی  هاشم حسینی. قم، اَسشاراد  التوحيد.( 2833بابويه، محمّد )شـی  صـدو ( )ابن

 جامعة مدرّسین حوع  علمیة قم.

قم، اَسشــاراد اسـالمی وابســسه به  األخبار.معاني( 2148بابويه، محمّد )شـی  صـدو ( )ابن

 مدرّسین حوع  علمیة قم.  جامعة

تهران، اَسشاراد ثواب األعمال و عقاب األعمال. ( 2831بابويه، محمّد )شـی  صـدو ( )ابن

 ىارالكسب اإلسالمیه.

قاهره، ىار المدخل لدراسـة القرآن و السِّنِّة و العلوم األسالميه. ( 2833اسـماعیل، شـعبان )

 األَصار.

جدّه،  تعليم تدبِّر القرآن الكریم؛ اســـاليم عمليِّة و مراحل منهةيِّة.( 2113اىهل، هاشـــم )

 الجمعیّة الخیريّة لسحایظ القرآن الكريم.

البالغة امام مـدیریـم ما؛ مدیریم اســـالمي تر نرتو نهج( 2838اصـــغر )پورعزّد، علی

 البالغه.تهران، اَسشاراد بنیاى َهج. علي
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نژوهانه به منافع مدیریم راهبرتی عصــرمدارر رویكرت آینده( 2833اصـغر )پورعزّد، علی

 .تهران، اَسشاراد ىاَشگاه امام صاى  عمومي.

تهران، مركز مطالعاد و  كاربرت آن تر مدیریم. نظریة سلِّولي و( 2832تابعی، يـیاءالدّين )

 تحقیقاد مديريت اسالمی.

بیرود، ىار احیاء السراث  جواهر الحســـان في تفســـير القرآن.( 2123ثعالبی، عبدالرّحمان )

 العربی.

ترجمة عينب كرباليی. . قرآن حكيم از منظر امام رضـــا( 2831جواىي آملی، عبداهلل )

 اي قائمیه اصاهان.ی مركز تحقیقاد راياَهقم، اسراء. َشر الكسروَیك

قم،  جلدی. 2الوحي تبریزی. تورة تحریر رسالة الوالیه شمس( 2831جواىي آملی، عبداهلل )

 مركز َشر اسراء.

 قم. اسراء. .تفسير تسنيم( 2838جواىي آملی، عبداهلل )

ترجمة عينب كرباليی.  .قرآن حكيم از منظر امام رضـــا( 2831جواىي آملی، عبداهلل )

 اي قائمیه اصاهان.قم، اسراء. َشر الكسروَیكی مركز تحقیقاد راياَه

ىمشق، قواعد التِّدبِّر األمثل لكتاب اهلل عزِّوجل. ( 2184حبنّكة المیداَی، عبدالرّحمن حسن )

 ىارالقلم.

دينة الم علوم القرآن بين البرهان و االتقان؛ تراســـة مقارنة.( 2114حیـدر، حاعم ســـعید )

 المنوّر ، مكسبة ىارالزمان للنّشر و السوعيع.

مروری بر مباني، روش و ( 2838ســـیّد علی )رهبر جمهوري اســـالمی ايران( ) اي،خامنه

 اَسشاراد َسیم اَقالب.  تهران، قواعد تفسيری تر تفسير سورة توبه.
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ىرآمدي بر تاسـیر ساخساري  ؛هاي قرآنسـاخسار هندسـی سـوره( 2832د )خامه گر، محمّ

 .831شمارگان  ،گلستان قرآننشریة  قرآن.

قرآن  يظو تحف يمتعل يتر روش شناس نژوهشير قرآن حمل (2833) ابوالاضل من ،خوش

 پژوهشگاه حوعه و ىاَشگاه. ،قم .يدمة

محمّد صاى  َجمی ترجمة  بيان تر علوم و مسائل كلِّي قرآن.( 2831خويی، سیّد ابوالقاسم )

  عاىه هريسی. تهران، وعارد ارشاى.هاشم هاشمو 

 المعارف بزرگ اسالمی.(. تهران، مركز ىائر 2811) المعارف بزرگ اسالميتائرة

ترجمة ابوطالب صــارمی، ابوالقاســم  ر عصــر ایمان.4تاریخ تمدِّن، ج( 2831ىوراَت، ويل )

 پاينده و ابوالقاسم طاهري. تهران، شركت اَسشاراد علمی و َّرهنگی. 

 . چاپ سیروستهران،  .تهخدا ةلغتنام (2812) ىهخدا، علی اكبر

التفسير و المفسرون؛ بحث تفصيلي عن نشأة التفسير و تطوِّره ( 2832ذهبی، محمّدحسـین )

و الوانه و مذاهبه مع عرض شـامل ألشـهر المفسـرین و تحليل كامل ألهم كتم التفسير من عصر 

قاهره، ىارالكسب الحديثة. َشر الكسروَیكی مركز تحقیقاد جلدی.  3النبي الي عصـر الحاضر. توره 

 اي قائمیه اصاهان.راياَه

 بیرود. ىارالعلم.. المفرتات في غریم القرآن( 2121راغب اصاهاَی، حسین )

قم.  .اكرم يامبرن يرهتر ســ یمقرائم و كتابم قرآن كر یينآ (2833)محســن  ی،رجب

 بوسسان كساب. 

آموزش قرآن تر ( 2832رجبی قدســی، محســن؛ غاّاري، مهدي؛ مراىي عَجاَی، حســین )

 .هاي اسالمی آسسان قدس ريويمشهد، بنیاى پژوه . سيرة نبوی
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ــائیان، علی ) ــازماني تيم: الف( 2831ري ــم و یكم رمدیریم رفتار س ــازی تر قرن بيس س

 ها.تهران، ساعمان مطالعه و تدوين كسب علوم اَساَی ىاَشگاه نيشرفته(.

مدیریم رفتارهای سياسي تر سازمان رمدیریم رفتار سازماني : ب( 2831ريائیان، علی )

 ها.تهران، ساعمان مطالعه و تدوين كسب علوم اَساَی ىاَشگاه نيشرفته(.

ن رمدیریم رفتار سازماني انتظار عدالم و عدالم تر سازما: الف( 2833ريـائیان، علی )

 ها.تهران، ساعمان مطالعه و تدوين كسب علوم اَساَی ىر ىاَشگاهنيشرفته(. 

مدیریم تعارض و مذاكره رمدیریم رفتار سازماني نيشرفته(. : ب( 2833ريـائیان، علی )

 ها. تهران، ساعمان مطالعه و تدوين كسب علوم اَساَی ىر ىاَشگاه

الاضـــل الدمیاطی. تحقیق ابی البرهان في علوم القرآن.( 2111عركشـــی، بدرالدّين محمّد )

 قاهره، ىارالحديث.

ســـاء من العرب النِّ جال والرِّاألعالمر قـامو  تراجم ألشـــهر ( 2833عركلی، خیرالـدّين )

  بیرود، ىارالعلم لماليین. .والمستعربين والمستشرقين

 تهران، اَسشاراد طاليه. كليات سعدی.( 2838سعدي )

 بیرود. ىارالشر . .في ظالل القرآن( 2121قطب، محمّد )سیّد 

 بیرود، مؤسّسة الرّسالة َاشرون.  اإلتقان في علوم القرآن.( 2113الدّين )سیوطی، جالل

 بیرود، الكسب االسالمی.  لمحات في علوم القرآن و اتِّةاهات التِّفسير.( 2124صبّاغ، محمّد )

 القدر.قم، اَسشاراد لیلة قرآن. روش برتاشم از( 2831صاائی حائري، علی )

 تهران. مركز َشر كساب. .نرتوی از قرآن( 2811طالقاَی، سیّد محموى )

به كوش  هاىي خسروشاهی. قم،  .8مةموعة رسـائل. ج( 2831طباطبايی، محمّدحسـین )

 بوسسان كساب.
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 ةاسالمى جامعىَّسر اَسشاراد قم،  الميزان في تفسير القرآن.( 2121طباطبايی، محمّدحسین )

 .قم ةعلمی  سین حوعمدرّ

تهران. اَسشــاراد  القرآن. يرتفســ يف يانمةمع الب (2811)َّضــل بن حســن  ی،طبرســ

 َاصرخسرو.

 ترجمة علی القرآن. يرتفس يف يانمةمع البترجمة تفسير ( 2834طبرسـی، َّضل بن حسن )

 كرمی َّريدَی. تهران، اَسشاراد َّراهاَی. 

ر يلتحصـ يال يعهوسـائل الشـِّ  يلتفصـ (2143)حر  ی،عامل  ، اَسشارادقم. یعهمسـائل الشـِّ

 .البیتآل

 81شناخسی آية ( تأمّلی بر ىاللت تاسیر سوره2838اصـغر سعدآباىي )پور، میثم و علیعلی

 هایتوفصــلنامة تخصِّصي نژوه اع سـور  احزاب بر يك الگوي توسـعه و پیشـرَّت اجسماعی. 

 .06 – 33ای قرآن كریم، سال ننةم، شمارة اوِّل، صص رشتهميان

 العربی.بیرود، ىار احیاءالسّراث .مفاتيح الغيم( 2114َّخر راعي، محمّد )

ىارالمالَ للطّباعه و  یرود،ب القرآن. يمن وح يرتفس (2123) ینمحمّدحس یّدَّضـل اهلل، سـ

 النّشر.

اكبر غاّـاري و محمّد آخوَدي. تهران، بـه تصـــحی  علی الكـافي.( 2141كلینی، محمّـد )

 ىارالكسب اإلسالمیّه.

ــول( 2811كلینی، محمّد ) ــرم محمّدباقر كمره كافي. اص ــاراد ترجمه و ش اي. تهران، اَسش

 اسوه.

ة لنامفص( َق  معرَّت برتر ىر َیل به َجاد اع ىيدگاه اوپاَیشــاىها. 2832گراوَد، سـعید )

 . 826 – 861، صص 4، شمارة 82اندیشة تیني، تورة 



 

166 

عات يانب (2143)سـلطان محمّد  ي،گناباى  یاالعلم ة. مؤسّسیرودب مقامات العباته. يف ةالسـِّ

 للمطبوعاد.

ترجمة صاى  رياعاىه شاق. تهران، بنگاه  نيشدها.گزیدة اونه( 2811ـــــــــــــــــ )

 ترجمه و َشر كساب.

 قم، اَسشاراد عيّنی. آموزش زبان قرآن.( 2834لساَی َّشاركی، محمّدعلی و مهدي غاّاري )

ی؛ پورمحمّدي، ابوذر؛ رجبی، محسن؛ عبّاسی، ريا؛ غاّاري، مهدي؛ محمّدعل ی،َّشارك یلساَ

مركز تحقيقات آموعش عبان قرآن. گزارش َهـايی طرم جامع  (2813مراىي عَجـاَی، حســـین )

 تكثیر محدوى. .تانشگاه امام صاتق

روش تحقيق موضوعي تر ( 2831لسـاَی َّشـاركی، محمّدعلی و حسـین مراىي عَجاَی )

 اَسشاراد ىاَشگاه آعاى اسالمی واحد عَجان. قرآن كریم.

روش تحقيق موضوعي تر ( 2832لسـاَی َّشـاركی، محمّدعلی و حسـین مراىي عَجاَی )

 قم، اَسشاراد بوسسان كساب. قرآن كریم.

 بیرود، ىار احیاء السّراث العربی.بحاراألنوار. ( 2148مجلسی، محمّدباقر )

 قاهره، ىارالمعارف. القرآن محاولة لفهم عصری.( 2333محموى، مصطای )

 جدّه، ىار االصاهاَی للطباعة. تاریخ القرآن الكریم.( 2141محیسن، محمّدسالم )

 .تهران، ىار محبی الحسین .من هدی القرآن يرتفس (2123) تقیمحمّد یّدس ی،مدرّس

ــر  .التِّحقيق في كلمات القرآن الكریم( 2814مصــطاوي، حســن ) تهران، بنگاه ترجمه و َش

 كساب.

 تهران، اَسشاراد صدرا. .8آشنائي با قرآن، ج( 2832مطهّري، مرتضی )

 بعثت. یاىبن ،قم. ينالمب يرالتِّفس (2111)محمّدجواى  یه،مغن
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 تهران، ىاراكسب االسالمیه. .تفسير نمونه( 2811مكارم شیراعي، َاصر )

تهران، مؤسسة تنظیم و َشر آثار امام  شرح چهل حدیث.( 2831اهلل )الخمینی، رومموسـوي

 .خمینی

لوة.آتاب( 2818اهلل )الخمینی، رومموســوي ســة تنظیم و َشــر آثار امام  الصــِّ تهران، مؤســّ

 . خمینی

 .تان  معارف قرآن و چهارته معصوم میریمد ستميس ياحطرِّ( 2838َوبري، سابینا )

 رسالة َّو  ىكسري، ىاَشكد  مديريت ىاَشگاه تهران.

 بیرود، مؤسسة الرّسالة. كنزالعمِّال في سنن األقوال و األفعال.( 2141هندي، مسّقی )
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