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 .1آموزش عمومی قرآن :ضرورت ،اهداف و ارکان
قرآن کریم هدف از نزول خود را تدبر عموم انسانها در کالم الهی و سپس تذکر به حقائق آن دانسته
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نیز در همین راستا ،بارها همگان را به قرآن و فهم آن توصیه کردهاند:

َت كَ ِقطَعِ اللَّيْلِ الْ ُمظْلِمِ فَ َعلَيْ ُك ْم بِالْ ُق ْرآن»
«إِذَا الْتَبَ َس ْت َعلَيْ ُك ُم الْ ِف َ ُ

اِش ال َّن ِ
اس تدبّروا الْ ُق ْرآنَ َو افْ َه ُموا آيَاتِ ِه»
« َم َع ِ َ
يس فيها ت َ َدبر».
«أال ال َخ َي يف قَرائَة لَ َ
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با وجود این آموزهها و تأکیدات ،روشن است که انقالب اسالمی ایران که با شعار قرآن و برای تحقق معارف و اجرای احکام آن پا
به عرصهی وجود گذاشته است ،اگر خواهانِ رشد و بالندگی باشد ،باید به درک قرآنی آحاد جامعه و توانمندی آنان در فهم قرآن،
توجه جدی داشته باشد .از همین رو یکی از توصیههای مهم و همیشگی رهبر معظم انقالب به عنوان پرچمدارِ حرکت قرآنی
جامعه اسالمی ،توجه فراوان به آموزش عمومی قرآن بوده است.
«آن زماني كه وقتي كسي در اين كشور و اين جامعه حرفي زد و مطلبي گفت ،هر كسي از جوانهاي اين مملكت بتواند با
آشنايي با قرآن ،تشخيص بدهد كه اين حرف ،غلط يا درست است؛ آن وقت ما با قرآن آشنا هستيم و فرهنگي قرآني بر زندگي

ما حاكم است .هنوز ما آن جور نشدهایم ،هنوز کسی که به نام قرآن ،به نام اسالم و دین حرفی میزند ،خیلیها در شبهه

 .1نساء22 ،؛ ترجمه :آیا در قرآن تدبّر نمیکنند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختالف زیادی مییافتند.
نخستینشان نیامده

 .2مؤمنون69 ،؛ ترجمه :آیا در این قرآن ،تدبّر نکردهاند (تا بدانند آن از جانب خداست)؟ مگر براى آنان پیامى آمده که براى پدران
است؟
 .3محمد 24 ،؛ ترجمه :آیا در قرآن تدبّر نمیکنند یا (تدبّر میکنند اما) بر دلهاشان قفلهایی است(که مانع تذکرشان به حقایق قرآن است)؟
 .4وسائل الشیعه ،حر عاملی ،ج ،6ص171؛ ترجمه :هنگامی که فتنهها ،امر را مانند قطعهای از شب ظلمانی بر شما مشتبه کردند ،پس در چنین موقعیتی
باید از قرآن ،راهنمایی بگیرید.
 .5احتجاج ،طبرسی ،ج ،1ص61؛ ترجمه :ای گروههای انسانها ،در قرآن تدبّر کنید و آیات آن را بفهمید.
 .6اصول کافی ،کلینی ،ج ،1ص36؛ ترجمه :آگاه باشید ،فایدهای در قرائت قرآن بدون تدبّر نیست.

تدبر در قرآن :تعریف ،جایگاه ،رضورت و غایت
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میافتند؛ چرا؟ چون هنوز آنطور که شاید و باید ،ما با مفاهیم قرآن آشنا نشدهایم و این مفاهیم در جامعه ما گسترش پیدا نکرده
است .با همین انس با قرآن ،خواهد شد .اين ،راهش همين است كه با قرآن مأنوس بشويم ،قرآن را زياد بخوانيم و به بركت
تالوتهاي خوب ،فرصت تأمل و تدبّر پيدا كنيم .اين تأمل و تدبّر و اين غور بيني در آيات قرآني ،به تدريج اين فضاي فرهنگي

جامعهي ما به وجود خواهد آورد و تا آن روز ،هنوز ما راهي طوالني در پيش داريم».

مطلوب را در

1

«بحمداهلل امروز جامعهی ما با قرآن مأنوس شدهاند .البته ما به این قانع نیستیم؛ ما معتقديم همهي آحاد جامعه بايد با قرآن
ارتباط برقرار كنند ،بتوانند قرآن را بخوانند ،بتوانند قرآن را بفهمند ،بتوانند در قرآن تدبّر كنند .آنچه كه ما را به حقايق نوراني

ميرساند ،تدبّر در قرآن است».

2

«دوستان سعى کنند در همهى اوقات -بخصوص در ماه رمضان -تالوت قرآن را از یاد نبرند .قرآن نباید از زندگیتان حذف شود.
تالوت قرآن را حتماً داشته باشید؛ هر چه ممکن است .تالوت قرآن هم با تأمل و تدبّر اثر مىبخشد .تالوت عجلهاى که
همینطور انسان بخواند و برود و معانى را هم نفهمد یا درست نفهمد ،مطلوب از تالوت قرآن نیست؛ نه اینکه بىفایده باشد.
باالخره انسان همینکه توجه دارد این کالم خداست ،نفس این یك تعلق و یك رشتهى ارتباطى است و خودِ همین هم مغتنم
3

است و نباید کسى را از اینطور قرآن خواندن منع کرد؛ لیکن تالوت قرآنى که مطلوب و مرغوب و مأمورٌ به است ،نیست .تالوت
قرآنى ،مطلوب است كه انسان با تدبّر بخواند و كلمات الهى را بفهمد ،كه به نظر ما ،مىشود فهميد .اگر انسان لغت عربى را
بلد باشد و آنچه را هم كه بلد نيست ،به ترجمه مراجعه كند و در همان تدبّر كند؛ دوبار ،سهبار ،پنجبار كه بخواند ،انسان فهم و
انشراح ذهنى نسبت به مضمون آيه پيدا مىكند كه با بيان ديگرى حاصل نمىشود؛ بيشتر با تدبّر حاصل مىشود؛ اين را تجربه
كنيد .لذا انسان بار اول وقتى مثلًا ده آيهى مرتبط به هم را مىخواند ،يك احساس و يك انتباه 4دارد؛ بار دوم ،پنجم ،دهم كه

همين را با توجه مىخواند ،انتباه ديگرى دارد؛ يعنى انسان انشراح ذهن پيدا مىكند .هر چه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند،
بیشتر مىفهمد؛ و ما به این احتیاج داریم .عزیزان من! کسانى که پایشان لغزید ،خیلى از مواردش را که ما دیدیم ،ناشى بود از
عدم تعمّق در امر دین و معارف اسالمى؛ شعائرى بود ،شعارهایى بود ،احساساتى بود ،بر زبانشان بود ،اما در دلشان عمق نداشت...
يكى از راه هايى كه اين عمق را در اعتقادات انسان ،در مبانى فكرى انسان ،در روح انسان ،در ايمان انسان ايجاد مىكند،

انس با قرآن است .بنابراين در زندگى حتماً قرآنِ با تدبّر را در نظر داشته باشيد و نگذاريد حذف شود».

 .1قسمتی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با جمعی از قاریان کشور72/9/21 ،
 .2قسمتی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در محفل انس با قرآن1392/4/19 ،
 .3مأمورٌ به :چیزی که به آن دستور داده شده است.
 .4اِنتباه :توجه ،عنایت
 .5قسمتی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با هیئت دولت وقت24/7/17 ،
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 .2مسأله کلیدی در پیشبرد آموزش عمومی قرآن :توجه به تمایز تدبر و تبیین(تفسیر)

علیرغم تالشهای صورت گرفته،
دغدغه مندان فرهنگ قرآنی با اندک تأملی در متن واقعیات جامعه اسالمی خواهند فهمید که 
آحاد جامعه نسبت به افق ترسیمی مقام معظم رهبری فاصله زیادی دارند .تصریح اخیر ایشان نیز گویای این مطلب است:
«حقیقت این است که بحمداهلل در این چند سال ،جامعهى قرآنى ،پیشرفت بسیار زیادى کرده است ...من پیشرفت محسوس اُنس
با قرآن ،تالوت قرآن را در بین مردممان ،جوانانمان و عالقهمندان و گسترش روزافزون این معنا را میبینم؛ این ،جاى شکرگزارى
دارد؛ ولى فاصلهى ما با آنچه مطلوب است ،فاصلهى زيادى است».

1

از این رو الزم است ،اقداماتی بنیادین در راستای رسیدن به این افق بلند ،برنامهریزی ،طراحی و اجرا گردد .قبل از هر اقدامی در
این زمینه ،ابتدا باید به یك سؤال کلیدی پاسخ داد :چرا این فاصله به وجود آمده است؟ در چراییِ وجود این فاصله ،گرچه میتوان
تحلیل جامعی ارائه داد ،اما متناسب با این مقال و مجال ،به توضیحِ یکی از مهمترین عوامل آن ،پرداخته میشود.
بزرگ ترین اشتباه در آموزش عمومی قرآن ،آن است که تدبر عمومی را از تفسیر تخصصی قرآن جدا نکنیم و با این کار مردم را از
هدف اصلی آموزش عمومی قرآن که انس مستمر متدبرانه با قرآن است ،محروم کنیم .اگر ما قائل باشیم که تنها راه ارتباط با
مفاهیم قرآن ،تفسیر قرآن است ،در واقع راه فهم عمومی قرآن را بستهایم؛ زیرا تفسیر یك علم تخصصی بوده و دارای مقدمات
زیادی میباشد و عموم مردم را مستقیماً بدان راهی نیست .نتیجه این اعتقاد آن میشود که اگر بخواهیم مردم با قرآن و مفاهیم
آن آشنا شوند ،باید یك متخصص ،قرآن را تفسیر کند و سپس نتایج تفسیر خود را به نحو خالصه و قابل فهم در اختیار مردم قرار
دهد .در واقع مطابق این نگاه ،مردم صرفاً به ارتباط مستقیم با الفاظ قرآن و قرائت آن دعوت میشوند ،اما مفاهیم قرآن توسط
مفسّران در اختیار ایشان قرار میگیرد ،لذاست که عمده تالش برای آشنایی مردم با مفاهیم قرآن ،عرضه نتایج تفسیر مفسّران به
مردم و یا بهره گیری از قرآن در دروس ،منابر و مواعظ دینی بوده و اینها ،انس مردم با قرآن و فهم قرآنی ایشان را تأمین میکند.
این نگاه دارای یك نقص جدی است؛ توضیح آنکه قرآن و عترت

 ،فهم قرآن را دارای حداقل دو سطح و مرحله میدانند:

 -1تدبر :سطحی از فهم که برای عموم انسانها میسر است.
 -2تبیین و تفسیر :مرحلهای که اصالتاً در اختیار اهلبیت

و بالتبع در اختیار شاگردان ایشان (عالمان و مجتهدان دینی) است.

هر چند در ادامه این نوشتار و د ر بخشی جداگانه ادله قرآنی و روایی این دیدگاه به روشنی بیان خواهد؛ اما در اینجا به آخرین
توصیههای پیامبر اکرم

به امت اسالمی در خطبه غدیر به عنوان یکی از شواهد روشن این مطلب ،اشاره میگردد .در این

 .1قسمتی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با قاریان و حافظان قرآن کریم93/4/2 ،

تدبر در قرآن :تعریف ،جایگاه ،رضورت و غایت
خطبه ،پیامبر اکرم

قبل از آن که علی
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را به عنوان ولی جامعه و امیرِ مؤمنان و تنها مفسر و مبین قرآن بعد از خود،

معرفی کنند ،همه مردم را دعوت به تدبر در قرآن و فهم آیات الهی میکنند:

اِش النَّ ِ
اس تدبّروا الْ ُق ْرآنَ َو افْ َه ُموا آيَاتِ ِه َو انْظُ ُروا ِإ ََل ُم ْحك َََمتِ ِه َو الَ تَتَّ ِب ُعوا ُمتَشَ ا ِب َه ُه فَ َو اللَّ ِه لَ ْن يُبَ ن َِّي لَ ُك ْم َز َوا ِج َر ُه َو الَ
« َم َع ِ َ
يُ َوضن ُح لَ ُك ْم تَف ِْس َي ُه إِالَّ ال َِّذي أَنَا ِ
ِل َم ْوالَ ُه َو
آخ ٌذ ِبيَ ِد ِه َو ُم ْص ِع ُد ُه إِ َ ََّل َو شَ ائِ ٌل ِب َعضُ ِده َو ُم ْعلِ ُم ُك ْم أَ َّن َم ْن كُنْ ُت َم ْوالَ ُه فَ َهذَا َع ِ ٌّ
1
ُه َو َع ِِل بْ ُن أَ ِِب طَالِب أَ ِخي َو َو ِص نيي».
پس اگر مقام تدبّر از جایگاه تبیین(تفسیر) ،جدا و متمایز است ،بیتردید راه عمومیسازی تدبّر در قرآن ،نه خالصهسازیِ تفسیر و
ارائه آن به مردم است و نه سادهسازی مقدمات تفسیر ،جهت ایجاد مقدمات تدبّر .چنین تالشهایی برای عمومی سازی تدبر،
تالشی از پیش نافرجام است .مثل این نوع تالشها مانند آن است که برای آنکه مردم بتوانند بهداشت عمومی را رعایت کرده و
امور اولیه تغذیه و سالمت خود را مدیریت صحیح کنند ،دروس مقاطع تخصصی پزشکی را خالصه کرده و در قالب سخنرانی و
کتاب به آحاد مردم ارائه کنیم! تدبّر و تفسير هركدام چارچوب ،لوازم ،مقدمات و مخاطب خاص خود را دارند و عدم تفكيك
آنها از يكديگر جز به افراط و تفريط كشيده نخواهد شد؛ چنانكه در حال حاضر نيز چنين است :عدهاي با تفريط ،باب فهم
عمومي قرآن را بسته و برخي با افراط ،ابواب فهم تخصصي قرآن را براي همه گشودهاند.

در همین رابطه ،به سؤال یك دانشجو و پاسخ مقام معظم رهبری ،دقت کنید:
سؤال :یکی از بهترین راههای به دست آوردن معنویت ،کسب فیض از قرآن و تفکّر و تدبّر در آناست که بسیار هم سفارش
شده است؛ منتها سؤالی که من از محضرتان دارم ،این است که این تفکّر و تدبّری که تأکید زیادی هم روی آن شده ،چگونه باید
باشد که منجر به «تفسیر به رأی» نشود؟
پاسخ مقام معظم رهبري : اصالً تدبّر براي تفسير كردن نيست؛ برای فهمیدن مراد است .انسان هر سخن حکیمانهای را دو
گونه میتواند تلقّی کند :یکی سَرسَری و با سهلانگاری؛ یکی با دقّت و کنجکاوانه .این ،اصالً به مرحله تفسیر کردن و تعبیر
کردن نمیرسد .تدبّری که در قرآن الزم است ،پرهیز کردن از سَرسَری نگریستن در قرآن است؛ یعنی شما هر آیه قرآنی را که
میخوانید ،با تأمّل و ژرف نگری باشد و دنبال فهمیدن باشید .این همان تدبّر است و بدون اینکه نیازی به این باشد که انسان،
سالیق خودش را به قرآن تحمیل کند -که همان تفسیر به رأی است -خواهید دید که بابهایی را از معرفت ،به حسب محتوای
آیه – هر چه که محتوای آیه است  -باز میکند ...منظورم این است که تدبّر ،اصالً به عالَم «تفسير به رأي» نزديك نميشود.
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 .1احتجاج ،طبرسی ،ج ،1ص61؛ ترجمه :ای گروههای انسانها ،در قرآن تدبّر کنید و آیات آن را بفهمید و به محکماتش نظر کنید و از متشابهش تبعیت
نکنید .پس به خدا قسم ،بازدارندههای قرآن را برای شما بیان نمیکند و تفسیر آن را برای شما توضیح نمیدهد ،جز کسی که من گیرنده و باالبَرَندهی
دست و بازوی او به سوی خویش هستم و اعالمکنندهی این حقیقت دربارهی او هستم که «همانا هرکس که من موالی اویم ،پس این علی موالی
اوست» و او علیبنابیطالب برادر و وصی من است.
 77/7/12؛ امام خمینی نیز در این
 .2قسمتی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با بانوان نخبه به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا
زمینه چنین فرمودهاند :یکی از موانع بهرهمندی از این صحیفه نورانی ،اعتقاد به این است که جز آنکه مفسران نوشته یا فهمیده اند ،کسی را حق استفاده
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با مطالب گذشته مشخص شد که اگر فهم قرآن در تفسیر تخصصی آن خالصه شود ،در آموزش عمومی قرآن دچار آسیبی بزرگ
خواهیم شد؛ اما اگر با رهنمود قرآن و عترت

که در بیان رهبر انقالب ،نیز نمود پیدا کرده ،به تمایز تدبر و تبیین(تفسیر)

پی بردیم ،مسیر پیشبرد آموزش عمومی قرآن ،هموار خواهد شد .بنابراین ،باور به این تفکیك و ایمان به امکان و ضرورت تدبّر
عموم مردم در قرآن ،نقطه عطف در آموزش عمومی قرآن است .وقتی به لزوم و امکان تدبّر عموم مردم در قرآن پی بردیم ،قطعاً
به آن اهتمام میورزیم و آنگاه که تمایزات و شاخصههای آن را شناختیم ،متناسب با آن به آمادهسازی مقدماتش خواهیم پرداخت.
در ادامه جهت روشن شدن هر چه دقیقتر مفهوم تدبر در قرآن و تبیین(تفسیر) قرآن و تمایز این دو از یکدیگر ،به طور تفصیلی
به این بحث پرداخته میشود:

 .1-2معنای لغوی واژه تدبّر
واژه تدبّر به لحاظ لغوی از ریشه «دبر» به معنی پشت و پشت سر اشیاء است 1.این ماده  44بار و به  11صورت ،در قرآن کریم
همهی موارد مطابق است 2.تدبّر بر وزن
استعمال شده و معنای گفته شده ،با 
َ

َ

ََ
تفعل

و کاربرد محوری و اصلی این وزن ،برای
َ

مطاوعه(اثرپذیری) وزن تفعيل است؛ 3بر همین اساس برای تشخیص معنی «ت َدبر» ،ابتدا باید مفهوم «تدبْي» را بررسی کنیم.
لغتشناسان ،تدبیر را به معنی انجام دادن کار از روی فکر و عاقبتاندیشی میدانند؛ 4اما برخی نیز به توضیح جامعترِ این معنا
پرداخته و تدبیر را تنظیم امور و ترتیب آن و قرار دادن امور بر بهترین نظام و متقنترین ساختار برشمردهاند؛ 5عالمه طباطبایی
نیز ،تدبیر را چنین تعریف میکند :ترتیب دادن اشیاء متعدد مختلف پشت سر یکدیگر ،به گونهای که هر شیء در جایگاه خاص
خود قرار گیرد و غرض و فایده و مقصود ،بر آن مترتب شود؛ 6بر این اساس ،معنای تدبیر« ،چینش حکیمانه و ترتیب عالمانه اشیاء
و امور ،برای رسیدن به هدف و عاقبتی مشخص» است؛ و معنای «تدبّر» که مطاوعهی تدبیر است ،به معنی «دریافت و درک این
چینش حکیمانه جهت کشف هدف آن» میباشد.

از قرآن شریف نیست و تفکر و تدبر در آیات شریفه را تفسیر به رأی تلقی کردهاند و به واسطه این رأی فاسد و عقیده باطل ،فهم قرآن شریف را به
واسطه جمیع فنون ،ناممکن دانسته و آن را به کلی مهجور ساخته اند؛ در صورتی که برداشتهای اخالقی ،ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر
نیست تا تفسیر به رأی تلقی گردد(امام خمینی  ،آداب الصلوة ،ص.)199
 .1رجوع کنید به :العین ،فراهیدی ،ج ،2ص34-31
 .2رجوع کنید به :راهنمای آموزش عمومی تدبّر در قرآن کریم ،صبوحی ،ص 39؛ مفردات ،راغب اصفهانی ،ج ،1ص312-316؛ التحقیق ،مصطفوی ،ج،3
ص195-193
 .3شرح شافیه ،رضی الدین استرآبادی ج ،1ص117-114؛ التحقیق ،مصطفوی ،ج ،3ص176
 .4المصباح المنیر ،فیومی ،ج ،2ص129؛ مجمع البحرین ،طریحی ،ج ،3ص299
 .5التحقیق ،مصطفوی ،ج ،3ص175
 .6المیزان ،طباطبائی ،ج ،11ص229
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با استفاده از معانی به دست آمده برای لغت «تدبیر» و «تدبّر» ،تدبیر قرآن ،فعل خداوند متعال و به معنی «چینش و پشت سر هم
انسانها در درک و

قرار دادن حکیمانه کلمات و آیات برای رسیدن به هدف و عاقبتی مشخص» است و تدبّر در قرآن ،وظیفه
دریافت این چینش حکیمانه 1،جهت کشف غرض الهی آن میباشد 2،این معنا از تدبّر در قرآن ،به ویژه با عنایت به آیه 22سوره
نساء -که در ادامه توضیح آن خواهد آمد -تأیید خواهد شد.
در واقع ،تدبیر ،شأن هر انسان حکیم به هنگام سخن گفتن؛ و تدبّر ،شأن هر فرد عاقلی به هنگام شنیدن سخن حکیمانه است.
متکلمِ سخن ،در حال تدبیر و پشت سر هم قرار دادن کلمات ،جمالت و پاراگرافها و مستمع آن ،در حال تدبّر و پشت سر هم
دریافت کردن کلمات ،جمالت و پاراگرافها است .قرآن کریم مجموعهای از سورههاست که متکلم حکیم آن ،آیات خویش را در
سورهها تدبیر نموده و انسانها نیز برای بهرهگیری از سخن او ،باید در این سورهها تدبّر کنند و آیات آن را پشت سر هم و
منسجم دریابند تا به هدف متکلم از القاءِ این کالم و سوره برسند.
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 .2-2معنای قرآنی واژه «تدبّر در قرآن»
دانستیم واژه تدبّر به معنی درک چینش حکیمانه جهت کشف مقصود آن است .الزم است برای درک جامع این واژه به
کاربردهای آن در قرآن نیز رجوع کنیم .قرآن کریم در چهار موضع (نساء22،؛ مؤمنون62،؛ ص29،؛ محمد

 )24،به بحث تدبّر

در قرآن اشاره میکند .در ادامه ،این آیات و نکاتی که از آنها جهت فهم بهتر «تدبّر در قرآن» به دست میآید ،بیان خواهد شد.
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که تدبّر در قرآن شاهراه ایمان به قرآن است.
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 .1تدبّر در قرآن کریم ،صبوحی ،ص42-41
 .2عالمه طباطبائی نیز تدبر را چنین معنا میکند :بررسی یك آیه و تأمل در آن ،بعد از آیه قبلی (رجوع کنید به :المیزان ،طباطبائی ،ج ،5ص.)19
 .3تدبّر در قرآن کریم ،صبوحی ،ص41
 .4مؤمنون71-66،؛ ترجمه :آیات من پیوسته بر شما تالوت مىشد ولى شما از آن روى مىگرداندید و به عقب باز مىگشتید؛ در حالى که با این کارتان
یاوهسرایى مىکردید .آیا در این قرآن ،تدبّر نکردهاند تا بدانند آن از جانب
کبر و بزرگبینى خویش را نمایان مىساختید و شب هنگام درباره قرآن 
نخستینشان نیامده است؟ مگر پیامبر خود محمّد را که عمرى با آنان زیسته است نشناختهاند و

خداست؟ مگر براى آنان پیامى آمده که براى پدران
از درستکارى و راستگویى او بىخبرند که رسالتش را انکار مىکنند؟! آیا مىگویند جنون ،دامنگیرِ او شده است؟ نه؛ اینگونه نیست ،بلکه آنچه او آورده
است حق است و بیشتر آنان حق را خوش نمىدارند.
 .5توجه به محتوا و سیاق نشان میدهد که این آیه در مقام عتاب مستکبران و اعراضکنندگانِ از وحی الهی است و در این مقام ،اولین سؤالِ
عتابگونهای که از ایشان می پرسد ،این است که آیا در قرآن تدبّر نکردند یا . ...بنابراین اولین عاملی که برای عدم ایمان به قرآن باید از آن جستجو کرد؛
عدم تدبّر در قرآن است .البته چنانکه از این آیه هم بر میآید و در پاورقی آیه چهارم توضیح آن خواهد آمد ،برای ایمان ،تدبّر شرط الزم است اما شرط
کافی نیست.
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اّلل ل َو َج ُدوا ِف ِيه اخ ِتالفا ك ِث ًْيا﴾ 1به دست میآید که تدبّر در قرآن ،راه پی بردن به
ند غْي ِ
از آیه ﴿أفال َيدبرون القرآن ولو َكن ِمن ِع ِ
ِ

ْ

هماهنگی و عدم اختالف در قرآن و در نتیجه ،اثباتِ کالماهلل بودن قرآن است.
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ِّ
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ُ َ َ ٌ َّ
َ
َ ٌ َ ُ
آياته َول َي َتذ َ
َّك أولوا اْلل َباب﴾ 3به دست میآید که تدبّر در قرآن ،وظیفهای همگانی 4و هدف
ارك ل َيد َّب ُروا
اب أنزلناه إل ْيك مب
از آیه ﴿ ِكت
ِ ِ ِ
ِ
ِ

از نزولِ کتاب خدا 5و زمینهساز تذکر خردمندان است 6.از این رو همگان میتوانند در قرآن تدبّر کنند ،هر چند که لزوماً همه از
این تدبّر ،متذکر نمیشوند؛ بلکه تذکّر ،ویژهی «اولو االلباب» است.
ََ َ َ

َ

ُْ

َ َ

ُُ
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ََْ ُ

ه َ
َ
َ ْ
اُلا﴾ 2تدبر نکردن در قرآن و عدم تذکّر به حقایق آن را دو عامل پیروی نکردن از
دبرون الق ْرآن أم لَع قلوب أقف
آیه ﴿أفال َي

دستورات قرآن بر میشمرد.
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 .1نساء22 ،؛ ترجمه :آیا در قرآن تدبّر نمیکنند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختالف زیادی مییافتند.
َ
َ ََ ه َ ُْ ْ َ
آن﴾ با قسمت دوم آیه استفاده میشود.
 .2این نکته ،از ارتباط ﴿أفال َيدبرون القر
 .3ص29 ،؛ ترجمه :کتابی مبارک است که بر تو نازل کردیم ،تا در آیاتش تدبّر کنند و صاحبانِخرد (به حقایقِ آن) متذکر شوند.
 .4توجه به سیاق آیه مورد بحث نشان میدهد که ضمیر ﴿ ِل َي َّد َّب ُروا﴾ به گروه خاصی بر نمیگردد و به همهی انسانها مربوط است.

ُ
أنزلناه﴾ استفاده میشود ،البته با توجه به اینکه الم در این عبارت ،الم غایت است.
 .5این نکته از تعلق جار و مجرور ﴿ ِل َي َّد َّب ُروا﴾ به فعل ﴿
َ َّ ُ ُ

ْ َْ

 .6این نکته از مقدم داشتنِ ﴿ل َي َّد َّب ُروا﴾ بر ﴿ل َي َتذ َ
اب﴾ استفاده میشود.
َّك أ ْولوا اْلل َب
ِ
ِ
ِ

َ َّ ُ ُ

ْ َْ

 .7از اینکه در آیه ،فاعل تدبّر مطلق ذکر شده ﴿ل َي َّد َّب ُروا﴾ اما فاعلِ تذکر ،اولواااللباب بیان شده است﴿ .ل َي َتذ َ
اب﴾ این نکته بدست میآید.
َّك أ ْولوا اْلل َب
ِ
ِ
ِ

 .2محمد 24 ،؛ ترجمه :آیا در قرآن تدبّر نمیکنند یا (تدبّر میکنند اما) بر دلهاشان قفلهایی است (که مانع تذکرشان به حقایق قرآن است)؟
 .9توجه به محتوا و سیاق نشان می دهد که این آیه شریفه نیز مانند آیه اول ،در مقامِ برشماری علل و عوامل بیایمانی (البته از نوع منافقانه) است .در
اینجا دو مسئله مطرح است ،یکی اینکه اینها(مؤمنان مریض القلب) در قرآن تدبّر نمیکنند ،پس دچار این وضعیتاند و دیگر آنکه ،ایشان در قرآن تدبّر
ََْ ُ
َ ْ َ َ ُُ
وب أقف َاُلا﴾ ناظر به یك قدم بعد از
میکنند ولی بر قلب های آنها قفل زده شده است ،که باعث شده به آنچه که فهمیدهاند ،ملتزم نشوند؛ پس ﴿أم لَع قل
ٍ
َ

تدبّر در قرآن است« .ام» در این سیاق به معنای « َبل» نزدیك میشود ،و میفهماند که عمده مشکل اینها ،تدبّر نکردن در قرآن نیست ،بلکه اشکال

ریشهایترشان آن است که بر قلبشان مُهر خورده است .برخی با استناد به این آیه شریفه نتیجه میگیرند ،که تدبّر امری قلبی است ،لذا کسی که بر
قلبش مهر خورده باشد نمیتواند تدبّر کند .ولی چند اشکال بر این قول وارد است:
الف .اگر انسان یك مطلبی را نفهمد و چون نفهمیده آن را نپذیرد و عمل نکند ،حجت بر این شخص تمام نشده است و تکلیفی ندارد .لذا با این بیان
حجت الهی در قرآن بر کافران و مشرکان و انسانهای مریضالقلب تمام نمیشود (قرآن حکیم از منظر امام رضا  ،جوادی آملی ،ص.)92
ب .قرائنی در سوره موجود است که نشان میدهد این افراد فهمیده بودند و به آن ،یقین هم کرده بودند ولی نمیخواستند قبول کنند .به عنوان مثال در
َ
َ َ َ
َ َ
َ َ َّ َ َ ْ
َّ َ
ْ
َّ َّ َ ْ َ
َ َ ْ
ي ُُل ُم ُاُل َدا الَ ْيا ُان َس َّول ُُل ْم َوأ ْملى ُُل ْم﴾محمد  25 ،یعنی هدایت به طور روشن برایشان
ارتدوا لَع أد َبارُه ِم ْن َب ْع ِد ما ت َب
آیه بعدی میفرماید﴿ :إن ال ِذين
ِِ
ِ
َ َ ُ َ

ُ

ُ

ْ

َ
ْ َ
َرأيت

معلوم شد ،ولی پشت کردند .همچنین در آیه 21بعد از فراز ﴿ف ِإذا أ ْن ِزل ْت ُس َور ٌة محْ َك َم ٌة َوذ ِ ََّك ِف َيها ال ِق َت ُال﴾ میفرماید که اینها قلبشان مریض است﴿ .
َّ
ََ َ َ
َ
ْ
َُْ ُ َ َ َ ََ ْ ْ
ٌ
ُُ ْ َ
الذ َ
ون ِإل ْيك نظ َر اْلَغ َِ هي َعل ْي ِه ِم َن اْل َ ْو ِت فأ ْوَل ُُل ْم﴾  .این قسمت به خوبی نشان میدهد که این افراد مطلب را به
ين ِف قلوهِب م َرض﴾ و بعد میفرماید﴿ :ينظر
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ

طور کامل فهمیدهاند که به حالت مرگ افتادهاند و اگر نفهمیده بودند ،به این حال نمیافتادند.
ج .اشکال دیگر این است که تدبّر یك امر عمومی است و همه میتوانند تدبّر کنند ،و این حرف روشن آیه  29سوره مبارک صاد است؛ چنانکه بیان شد.
از این رو از این آیه نمیتوان این استفاده را کرد که تدبّر امری قلبی است .چرا که این آیه میفهماند که حتی اگر این افراد تدبّر هم بکنند -که میتواند
بکنند -باز هم تبعیت نمی کنند چرا که مشکل جای دیگر است و مشکل عدم تدبّر نیست .و چنانکه گفتیم ،از آیات قبلی و بعدی سوره بر میآید که
َ
ْ
مشکل اینها در مریض بودن قلبهای آنهاست نه در عدم تدبّر ،لذا در آیات بعدی ایشان را تهدید میکند که خدا مرض ایشان را اظهار میکند﴿ :أم
َّ

ُُ

ْ

َ

َ

ُْ

َ ْ َ َ ُ ْ

َ َ ٌ
ض أ ْن ل ْن يخر َج َّ ُ
ب الذ َ
َحس َ
اّلل أضغاَن﴾محمد
ين ِف قلوهِب مر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ

 . 29 ،شایان توجه است آنچه امری قلبی است همان «تذکر» است به شهادت استظهاری

که از آیاتی مانند ق ،37 ،حدید 16،و ...به دست میآید ،به همین دلیل است که در آیه اول ،این امر مخصوص «اولوا االلباب» بر شمرده شده است.
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انسانها در قبال قرآن کریم است که منجر به

با بررسی آیات قرآن ،مشخص شد که از دیدگاه قرآن کریم ،تدبّر ،وظیفه مهم همه
درکِ منسجم قرآن و هدایتهای الهی آن شده و مسیر بشریت را برای تذکر به حقایق الهی آن هموار میکند.

 .3-2جمعبندی نهایی معنای تدبر در قرآن
بنا بر آنچه در تعریف لغوی و قرآنی واژه تدبّر گذشت ،میتوان چنین جمعبندی کرد :تدبر در قرآن ،دریچه ارتباط عموم انسانها با
هدایت الهی از طریق فهم منسجم متن وحی الهی و درک تدبیر موجود در قرآن و آیات سورههای قرآن است .در واقع تدبّر در
قرآن ،نه صرفاً درکِ نکات پراکندهای از آیات ،بلکه فهم جمعی سورهها و کل قرآن و در نتیجه درکِ جامعِ جهانبینی قرآنی
است .تدبّر در قرآن« ،فهميدن همگاني و روشمندِ ظاهرِ قرآن» است؛ به عبارت دیگر ،تدبّر ،فعالیتی در جهت انس هر چه بیشتر
با ظاهر الفاظ و آیات قرآن کریم است ،که موجب فهم هر چه بهتر مباحث مطرح در قرآن و سورههای آن و دریافت پیام هدایتی
آنها میگردد و این مهم ،با دقت در نحوه چينش آيات و سورههاي قرآن ،حاصل میشود.

1

 .4-2معنای لغوی و قرآنی واژه تبیین(تفسیر) قرآن
تبیین از ریشه «بان» است؛ در معنای این ریشه ،از یكسو معنای جدائی و فصل و از سوی دیگر ،مفهوم وضوح و روشن
شدن ،با هم نهفته است؛ 2از این رو «تبیین» به معنی واضح کردن چیزی به وسیلهی تفصیل و جدا جدا کردنِ آن است 3،به
عبارت سادهتر تبیینِ یك مطلب ،به معنی تجزیه و شاخه شاخه کردن و بیان فروع و جزئیات آن در راستای وضوح هر چه
بیشترش میباشد.
در قرآن ،تنها یك آیه به صراحت به بحث تبیینِ قرآن پرداخته است:
َ َّ

ُ ِّ َ َ
َّ
ِّ ْ َ ُ ِّ
َ ََْ َ َ
َ َّ ُ
َ
َّك لت َبي للناس ما نزل إلهي َو ل َعله ْم
﴿ َو أنزلنا إل ْيك الذ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ

َ ََيفك ُرون﴾4و . 5چنانکه در آیهی مذکور میبینیم ،تبیین قرآن ،رسالتِ خاص پیامبر اکرم

برشمرده شده؛ بر خالف تدبّر در

قرآن که وظیفهای عمومی دانسته شده بود .پس تبیین قرآن نه یك وظیفه عمومی بلکه رسالت ویژه پیامبر اکرم
کسانی است که جانشین حقیقی ایشان میباشند (امامان معصوم
گذشت -علی

)؛ از این روست که پیامبر اکرم

و آن

در خطبه غدیر –چنانکه

را به عنوان مبیِّن قرآن بعد از خود معرفی کردهاند.

 .1برای مطالعه بیشتر جهت چیستی ،روش ،ویژگیها و تمایزات تدبّر در قرآن ،رجوع کنید به :درسنامه تدبّر در قرآن (جزء سی) ،الهی زاده ،ص21-13؛
درسنامه تدبّر در قرآن (جزء29و  ،)22همو ،ص.45-11
 .2رجوع کنید به :الصحاح ،جوهری ،ج ،5ص223-222؛ المصباح المنیر ،فیومی ،ج ،2ص71
 .3التحقیق ،مصطفوی ،ج ،1ص367
 .4نحل44 ،؛ ترجمه :ما این قرآن را که وسیله یادآورى است ،به سوى تو نازل کردیم ،تا تو براى مردم آنچه را که به سوى آنان نازل شده است ،تبیین
کنى ،و باشد که بیندیشند.
 .5از برخی آیات دیگر نیز میتوان درباره بحث تبیین قرآن نکاتی را بدست آورد؛ مانند :ابراهیم4،؛ نحل.64،
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بر اساس مطالب گذشته و به ویژه با عنایت به فراز مذکور خطبه غدیر ،تبیین قرآن ،وظیفه ولیّ و امام مسلمین بوده و با تدبّر در
قرآن متفاوت است .قرآن که کتابی همگانی و همیشگی (جهانی و جاودانه) و الجَرَم ،کلی و اجمالی و عهدهدارِ ترسیم خطوط
اصلی و جامع است 1،توسط حاکم الهی در هر عصر تبیین میشود ،یعنی آن خطوط کلی ،تفصیل داده شده ،جزئی شده و اجرائی
میگردد 2تا بتوان قرآن را در جامعه انسانی و برای برپایی حکومت الهی اقامه کرد .از همین روست که تبیین ،وظیفه رسول الهی
و جانشینان بر حق ایشان برشمرده شده است.
الزم به ذکر است کاربرد غالبی واژه «تفسیر» در روایات ،معادل واژه «تبیین» در قرآن است .خطبه غدیر یکی از بهترین استنادات
این ادعاست؛ چرا که در این خطبهی معروف ،تفسیر قرآن ،معادل تبیین آن دانسته شده و هر دوی اینها در مقابل تدبّر ،که

وظیفهی عموم مردم است ،مطرح شده است؛ «فَ َو اللَّ ِه ل َْن يُ َب ن َِّي لَ ُك ْم َز َوا ِج َر ُه َو الَ يُ َوضن ُح لَ ُك ْم تَف ِْس َي ُه إِالَّ ال َِّذي أَنَا ِ
آخ ٌذ ِب َي ِد ِه» .
همچنین صراحت بعضی از احادیث که بیان تفاصیل و جزئیات نماز ،روزه ،حج و معرفی مصادیق ائمه اهلبیت

را ،تفسیر

الص ََل ُة َو لَ ْم يُ َس نم اللَّ ُه لَ ُه ْم ث َََلثاً َو الَ أَ ْربَعاً َحتَّى كَا َن َر ُس ُ
دانسته «إِ َّن َر ُس َ
َّس َذلِ َك
ول اللَّ ِه نَ َزل َْت َعلَ ْي ِه َّ
ول اللَّ ِه ُه َو ال َِّذي ف َّ َ
لَ ُهم 3»...مؤید نظریهی گفته شده می باشد .از دیگر شواهد این مطلب ،استعمال این واژه در مجموعه احادیثی است که
اهلبیت

را عالمان حقیقی قرآن و صاحبان فتوا و مستنبطان حالل و حرام الهی از قرآن میدانند 4.امام خمینی

نیز بر این

نظر بودهاند که تفسیر ،امری جدا از تدبّر و مربوط به تفاصیل و جزئیات آیات احکام است 5.استناد ایشان به روایات «تفسیر به
رأی» است که اکثراً در مقابله با فقهاء اهل سنت که میخواستند جزئیات احکام الهی را با عقل خود بفهمند ،وارد شده است.

6

معنای لغوی این واژه -که به معنی پردهبرداری 7و شرح و توضیح 2میباشد -نیز گویای هم جهت بودن آن با واژه تبیین و
تفاوت آن با تدبّر است .گفتنی است واژه تفسیر ،در قرآن فقط یکبار به کار رفته 9که آن یك مورد نیز مربوط به موضوع تفسیر
قرآن نیست.

 .5-2تفاوت تدبّر و تبیین(تفسیر)

اب اللَّ ِه ُم ْب َه ٌم فَ َق ْد َهل ََك َو أَ ْهلَك» (وسائلالشیعه ،حر عاملی،
 .1باید توجه کرد که ظاهر قرآن کلی و مُجمَل است؛ اما مُبهم نیست« .فَ َم ْن َز َع َم أَنَّ كِتَ َ
ج ،27ص)192؛ یعنی هرچند که قرآن ،خطوط کلی دین را به طور خالصه بیان کرده ،اما در آنچه که در صدد بیان آن بوده هیچ ابهامی ندارد.
 .2رجوع کنید به :المیزان ،طباطبائی ،ج ،4ص322؛ تسنیم ،جوادی،ج ،1ص74-73؛ در آمدی بر تفسیر جامع روایی ،محمدی ری شهری ،ص99
 .3رجوع کنید به :کافی ،کلینی ،ج ،1ص227-226
 .4رجوع کنید به :وسائلالشیعه ،حر عاملی ،ج ،27ص216-176
 .5آداب الصلوه ،امام خمینی ،ص211-199
 .6رجوع کنید به :کمالالدین و تمامالنعمه ،صدوق ،ج ،1ص257-256؛ کافی ،کلینی ،ج ،2ص311
 .7لسانالعرب ،ابن منظور ،ج ،5ص55
 .2التحقیق ،مصطفوی ،ج ،9ص26
 .9فرقان33 ،
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با آنچه گذشت ،مشخص شد که تدبّر در قرآن ،فهم مجموعی و منسجم کلمات ،عبارات و آیات قرآن و سورههای آن است که
برای عموم مردم میسر بوده 1و نتیجهی آن ،فهم خطوط اصلی و کلی دین است؛ 2اما تبیین و تفسیر قرآن ،فهم الیههای معرفتی
قرآن و کشف جزئیات و مصادیق آیات قرآن و استنباط فروعات احکام الهی است 3.البته تبیین و تفسیر قرآن بِاالصاله مختص
معصومان

است که به تمام حقائق قرآن دسترسی دارند و با تعلیم ایشان و بهرهگیری از روایاتشان برای عالمان دینی تا

حدودی میسر است 4.از این رو ،دستیابی به چارچوب زندگی الهی در ابعاد بینشی ،گرایشی و رفتاری و خطوط اصلی و محوری
اعتقادات ،اخالقیات و احکام برای آحاد انسانها و به وسیله تدبر در قرآن میسر است ،اما کشف فروعات دین در عرصه اعتقاد،
اخالق و احکام و استنباط جزئیات عملیاتی و اجرائی آن ،جز با تفسیر و تبیین قرآن به وسیله روایات و توسط متخصصان و
مجتهدان میسر نیست.
تعریف و تفاوت تدبّر و تبیین را جهت تقریب به ذهن میتوان در قالب مثال ،این چنین بیان کرد :قرآن از آن جهت که کتابی
جهانی و جاودانه است ،ناگزیر مانند قانون اساسی و سیاستهای کلی یك کشور ،کلی و اجمالی است .قانون اساسی و
سیاستهای کلی یك کشور را الاقل در دو سطح میتوان مورد ارزیابی قرار داد؛ یکی ،فهم تدبّری از آن که فهمی ظاهری،
کلنِگر و مجموعی است و همهی شهروندان یك جامعه از این نوع فهم بهره دارند و سطح دیگر ،استنباط تبیینی و تفسیری از
آن که موجب تفصیل مباحث و بیان جزئیات اجرائی و عملیاتی آن میشود .این سطح از استنباط ،وظیفهی رهبران جامعه و
مدیران کشور است و نیازمندِ توانائیهای علمی و روحی بیشتری میباشد 5.هر دو این موارد ،کاری الزم و ضروری است ،لذا اگر
فهم تدبّری و مجموعی صورت نگیرد ،آحاد جامعه از درکِ اهداف ،مقاصد و برنامههای کلی کشور بیبهرهاند و معیاری برای
صحت و سُقم ریز قوانین و آییننامهها باقی نمیماند و اگر استنباط تبیینی و تفصیلی انجام نگردد ،قانون اساسی و فهم تدبّریِ
آن ،قابلیت اجراء در جامعه و مدیریتِ نظامات اجتماع را ندارد .قرآن کریم – البته بدون مقایسه با قانون بشری -قانون اساسی
الهی است که مخاطب آن تمام مردم بوده و ایشان باید از یكسو ،اصول و سیاستهای کلی آن را درک کرده و با ایمان آگاهانه
زندگی خود را در جهت این اصول و سیاستها تنظیم نمایند و از سوی دیگر با تبعیت آگاهانه از رهبران الهی که جزئیات قوانین
و برنامههای الهی و آییننامهها را استنباط و جامعه بشری را هدایت میکنند ،در راستای عمل به قانون اساسی الهی گام بردارند.
پس در واقع تدبّر در قرآن ،فهم ضابطهمند و ميسر تمام انسانها از قرآن كريم جهت دريافت هدايتهاي بنيادين الهي بوده و
6

با تبيين(تفسير) استنباطي و اجتهادي قرآن كه جهت تبيين جزئيات معارف و احكام قرآن انجام ميگيرد ،متفاوت است .تدبّر،
تفهم و فهميدن آن چيزي است كه قرآن با زبان گوياي الفاظ خود بدان ناطق است؛ اما تبيين و تفسير ،استنطاق(به نطق
درآوردن) قرآن و استنباط از آن است.

 .1درسنامه تدبّر در قرآن (جزء ،)22-29الهیزاده ،ص32-21
 .2در آمدی بر تفسیر جامع روایی ،محمدی ری شهری،ص22-21
 .3منهج و گرایش تفسیری تسنیم ،اسالمی/مصطفیپور ،ص91
 .4رجوع کنید به :المیزان ،طباطبائی،ج ،3ص27؛ در آمدی بر تفسیر جامع روایی ،محمدی ری شهری ،ص111-99
 .5رجوع کنید به :تسنیم ،جوادی آملی ،ج ،1ص141
 .6جهت مطالعه بیشتر ،رجوع کنید به :درسنامه تدبّر در قرآن (جزء29و ،)22الهی زاده ،ص39-37
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!نکته

در ادبیات دینی کنونی ،غالباً هر موضوع مرتبط با فهم قرآن ،تحت عنوان «تفسیر» مطرح میشود و اگر نامی از
تدبّر در قرآن برده شده ،منظور از آن ،همین تفسیر مصطلح است .کتابهای تفسیر نیز که تاکنون نوشته شده،

دارای همین ویژگی میباشد .بنابراین به همه سطح از فهم قرآن ،اصطالحاً تفسیر اطالق میشده است .از همین روست که در
کتب تفسیری ،طیفی از مفاهیم تدبّری تا استنباطهای تفسیری یافت میشود.
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 .3نقش تدبر در ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی

1

قبل از بیان نقش تدبر در ترویج فرهنگ قرآنی ،باید نوع رویکرد صحیح این فرهنگ ،به خوبی روشن شود .دو نگاه در این باره
قابل تصور است:
نگاه اول :فرهنگ قرآنی ،امری مهم است که باید در کنار سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی بشر ،مورد توجه باشد .انسان و
جامعه انسانی ،باید به موازات توجه به امور عادی و مادی زندگی ،مانند اقتصاد ،سیاست ،ورزش ،تفریح ،موسیقی و  ،...قرآن را هم
از یاد نبرد و با قرائت و ترجمه و تفسیر آن محشور باشد .در این نگاه ،جامعه ،نیازمند مؤسسات و مراکزی است که امکان
قرآنآموزی (فراگیری روخوانی ،روانخوانی ،تجوید ،صوت و لحن ،ترجمه و مفاهیم ،تفسیر و حفظ قرآن) را در اختیار همگان قرار
دهد .در صدا و سیما و سایر رسانهها ،باید شبکهها و برنامههایی برای قرآن طراحی شود تا همگان و به ویژه اهل قرآن از آن
استفاده کنند .ایجاد و گسترش رشتههای تحصیلی قرآن و تفسیر در حوزهها و دانشگاهها الزم است تا در کنار اساتید و
کارشناسان سایر شاخههای دینی ،اساتید و پژوهشگران قرآنی تربیت شوند و در مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی قرآن
خدمت کنند .باید کتابهای آموزش قرآن در مدارس و دانشگاهها تدریس شود تا دانشآموزان و دانشجویان ،افزون بر دروس
طبیعی خود با قرآن هم آشنا باشند .در و دیوار جامعه باید با آیات قرآن مزین شود تا چشم رهگذران در کنار مشاهده انواع ظواهر
دنیا ،آیات قرآن را هم مشاهده کند .تشکیل معاونتهای قرآنی در نهادهای مختلف فرهنگی ،پدیدهای قابل توجه است تا با
نظارت و حمایت ایشان ،برنامه های قرآنی در سطح نهادها و زیر مجموعه تحت پوشش آنها پیاده شود .قرائت قرآن در مساجد،
ابتدای مجالس ،محافل انس ،جلسات بزرگداشت اموات و قبرستانها و همینطور قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان و ایام اعتکاف
نیز سنتهایی نیکو است که حتما باید با رونق بیشتری ادامه یابد و...
نگاه دوم :فرهنگ قرآنی ،امری ضروری است که باید زیربنای همه شئون زندگی فردی و اجتماعی باشد .باید روح حاکم بر
جامعه انسانی و همه لوازم مادی و معنوی آن باشد .در این نگاه ،قرآن نه به عنوان یکی از امور مورد نیاز انسان و جامعه و در
عرض سایر امور  ،بلکه به عنوان اصل حاکم بر همه امور مربوط با انسان و انسانیت و برپا دارنده مصالح اجتماع بشری مورد توجه
ُ

ً َ

ُ

َ

استَ ...﴿ :يلوا ص ُحفا ُما َّه َرة فيها ك ُت ٌب ق ِّيمة﴾

2

 .1شاکله و متن اصلی این نوشتار ،مقالهای است از جناب استاد حجت االسالم صبوحی با همین عنوان.
 .2بینه2 ،و3؛ ترجمه ... :صحیفههای پاک قرآنی را بر آنها تالوت میکند .در آن صحیفهها ،نوشتههایی است که احکام و معارف الهی را که برپا دارنده
امور جامعه انسانی است بیان میکند.
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 .1-3فرهنگ قرآنی ،زیر بنای همه شئون جامعه نه شأنی در کنار آنها
باید توجه داشت که تلقی صحیح از فرهنگ قرآنی ،آن است که قرآن باید زیر بنای همه شئون جامعه قرار گیرد (نگاه دوم) نه
آنکه فعالیتهای قرآنی صرفاً یکی از امور الزم و در عرض سایر شئون برای اداره جامعه مد نظر قرار گیرد (نگاه اول) .آری جامعه،
مؤسسه قرآنی میخواهد .شبکه و مجله قرآن ،الزم است .ایجاد رشتههای متنوع تحصیل در زمینه علوم قرآنی و تفسیر ،مطلوب
است .تدریس قرآن در مدارس و دانشگاهها ،ضروری است .تابلوهای قرآنی هم خالی از لطف نیست .تشکیل معاونتهای قرآنی،
اقدام مبارکی است .قرائت قرآن در شرایط مکانی و زمانی خاص ،سنت حسنهای است .ولی همه اینها ،به عنوان پشتیبان ،ناظر،
شاخص یا  ...ایفای نقش میکند و هدف اصلی ،حاکمیت قرآن بر همه شئون است .مقصود نهایی از همه فعالیتهای قرآنی ،تزریق
قرآن و فرهنگ قرآنی به شریانهای زندگی ،اعم از فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،ورزشی ،تفریحی و  ...است.
از این منظر ،دیگر معنی ندارد که مؤسسات قرآنی در کنار مراکز فرهنگی دیگر ،اما بیربط با آنها ایفای نقش کنند؛ یا
قرآنشناسان در کنار کارشناسان سایر علوم ،اما بدون تعریف نسبت خود با آنها مشغول خدمت باشند؛ یا کتبی برای تدریس قرآن
طراحی شود ،اما رابطهای بین این کتب و این دروس با سایر کتابها و درسها برقرار نشود؛ یا تابلوهای قرآنی بر در و دیوار
نصب شو د ،اما سیستم حاکم در جامعه ،قرآنی نباشد؛ معاونت قرآنی تشکیل شود ،اما پشتوانهای روانی برای شانه خالی کردن سایر
معاونتها از زیر بار قرآن باشد و در نهایت از حاکمیت فرهنگ قرآن ،خبری نباشد.
در این نگاه ،قرآن در متن زندگی فردی و اجتماعی انسان به طور مستقیم دخالت دارد .کتاب مرجع آحاد مردم در زمینههای کالن
بینشی ،گرایشی و رفتاری است .در همه علوم انسانی ،حرف اصلی را میزند .مبدأ و منتها و جهتگیری علوم پایه را مشخص
میکند .اصلیترین کتاب قانونگذاری و مبنای روشن حکومت است .سیستمهای مبنایی اقتصاد ،سیاست و  ...را نیز تعیین
میکند.
مقایسه بین این دو نگاه ،ذهن انسان را متوجه خطر مهم توسعه و تثبیت نگاه سکوالریستی به مقوله فرهنگ قرآنی میکند .این
خطر ،محصول پندار ناکارآمدی قرآن در متن زندگی ،به موازات احساس ضرورت حضور قرآن کریم در جامعه است .یعنی ما از
یك سو ،باور دار یم که قرآن تنها راه نجات است و باید مورد توجه باشد و از سوی دیگر ،کارآمدی قرآن را وجدان نکردهایم ،هر
چند که به آن معتقد باشیم .این امر سبب می شود که با همه وجود به امر قرآن اهتمام ورزیم ،اما ناخودآگاه و به تدریج ،قرآن را از
متن زندگی فردی و اجتماعی فاصله دهیم .نشانه وجود این خطر آن است که هر روز بر تعداد مراکز قرآنی و حجم فعالیتهای
قرآنی افزوده خواهد شد ،اما به تناسب آن از حاکمیت قرآن ،خبری نخواهد بود .البته این سخن به معنی نفی آثار مثبت اقدامات
قرآنی نیست ،بلکه هشدار نسبت به آفت احتمالی رویکرد موجود است .تکثیر تصاعدی مراکز ،کتب ،کارشناسان ،طرحها و
برنامههای قرآنی در کنار سرعت کمِ رشد یا رکود و یا عقبگرد در حیطه حاکمیت فرهنگ قرآن کریم ،مهجوریت مدرن کتاب
آسمانی است که نتیجه نگاه سکوالر به فرهنگ قرآنی به شمار میرود.
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 .2-3تدبر ،کلید ترویج و گسترش فرهنگ غیرسکوالر قرآنی
همه مسلمانان به عظمت و قداست قرآن کریم ،اعتقاد دارند و این باور همگانی از بیانات نورانی خدای عز و جل و رسول
گرامیش

و اهل بیت معصوم او

سرچشمه گرفته است .حال که اینگونه است چرا آن چنان که باید در ترویج و گسترش

فرهنگ قرآنی موفق نبوده ایم و همچنان قرآن مهجور است؟ برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا چند سؤال مطرح میکنیم؛ بهتر
است که خواننده گرامی ،این پرسشها را در فضای صافی ذهن و دل مورد بررسی قرار دهد و اجازه ندهد که پاسخهای قالبی و
غیر نافذ ،راه تولد سؤال و شکوفایی نیاز را سد کند ،زیرا تنها با رویش پرسش ،آفتاب جواب ،ثمر خواهد داد.

 .1-2-3پرسش اول :آيا قرآن ،معجزه الهي است؟
معجزه ،امری خارق عادت بشری و شاهد صدق ادعای رسالت است .از سوی دیگر ادعای ختم رسالت بودن ،نیازمند معجزه جاوید
است .ما که قرآن را به حق ،معجزه جاوید خاتم األنبیاء

تلقی میکنیم ،آیا با جانمان این اعجاز را وجدان کردهایم؟ و آیا در

برابر وحی و پیام متعالی آن به عجز درآمدهایم؟

 .2-2-3پرسش دوم :آيا قرآن ،قانون اساسي دين اسالم است؟
ما که با همه وجود و به خاطر اعتقاد مقدسمان ،قرآن کریم را زیر بنای همه شئون تکامل انسان و انسانیت میدانیم ،از این کتاب
آسمانی چه بهرهای داریم؟ ما که قرآن را قانون اساسی دین مبین اسالم میدانیم ،آیا تعریفی کامل و درست از چگونگی ابتنای به
قانون اساسی در مسائل مختلف ارائه دادهایم؟

 .3-2-3پرسش سوم :آيا قرآن ،ثقل اكبر است؟
رسول خدا

فرمودند :همانا من در میان شما دو یادگار گرانبها به جا میگذارم ،مادامی که به آن دو تمسك کنید گمراه

نمیشوید ،ثقل اکبر ،کتاب خدا و ثقل اصغر ،عترت و اهل بیتم را و این دو از یکدیگر جدا نمیشوند تا روزی که در حوض بر من
وارد شوند 1.ما که در باورمان ،لزوم تمسك به دو ثقل اکبر و اصغر ،یعنی قرآن و عترت

 ،نقش بسته است ،از تمسك به ثقل

اکبر چه تعریفی داریم؟ مگر نه این است که ما قرآن را همانند روایات و تنها از پنجره روایات ،مینگریم .به راستی اگر بنای دین
بر مبنای ما بود و کمیت و کیفیت بهرهمندی فعلی ما از قرآن ،مطلوب خدا و رسول او بود ،آیا سفارش رسول اهلل
تمسك به عترت

کافی نبود؟ مگر ما از قرآن چه بهرهای داریم که از فرمایشات اهل بیت

میدانیم که اگر کسی قرآن را قبول داشته باشد و اهل بیت

برای

حاصل نمیشود؟ همه ما

را رها کند ،بر سبیل نجات نیست .حال با خود بیاندیشیم که اگر

کسی امام را به جای قرآن بگذارد و کتاب الهی را رها کند ،چگونه است؟ این چه نقشی است که بر عهده قرآن است و وظیفه
امام نیست؟ آن چه وظیفه ای است که بر دوش امام است و رسالت قرآن نیست؟ متأسفانه ما هنوز انتظار خود را از قرآن و
 .1ق ََال َر ُس ُ
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عترت

را به درستی تشخیص ندادهایم .به همین

تفکیك نکردهایم و رسالت هر یك از این دو یادگار ارزشمند پیامبر خود

دلیل ،بود و نبود قرآن ،تأثیر چندانی در وضعیت فعلی ما ندارد .اگر قرآن از مباحث دینی ما خارج شود ،آیا چیزی جز آیات
زینتبخش این مباحث از دست رفته است؟ آیا آیهای در یك موضوع دینی هست که مضمون آن در روایات ما به بیان روشنتری
یافت نشود؟ اگر قرآن از فلسفه ما ،کالم ما ،اخالق ما ،سیاست ما ،اقتصاد ما ،فرهنگ ما و  ...کنار گذاشته شود ،چه خسارت
جبرانناپذیری اتفاق خواهد افتاد که باعث شود ما از قرآن دفاع کنیم؟!
اینها سه دسته پرسش مهم در باب مهجوریت قرآن است .پاسخ چیست؟ به راستی دلیل مهجور ماندن قرآن چیست؟ آیا مشکل
را در کمبود اهتمام و اعتنا جستجو کنیم؟ یا در کم بودن مراکز و مؤسسات قرآنی پی بگیریم؟ شاید بودجه کم است .شاید
کارشناس کم داریم .شاید کتب تفسیر و علوم قرآنی به اندازه کافی موجود نیست .ای بسا ترجمهها کم است و الزم باشد که هر
روز ترجمه جدیدی به بازار آید و  . ...باید بیاندیشیم ،مشکل را بیابیم و آنگاه آستین همت به رفع آن باال بزنیم .همه ما در قبال
قرآن کریم ،مسئولیم .امت اسالم باید همه تالش خود را در جهت رفع مهجوریت قرآن کریم به کار گیرد ،تا مشمول شکایت
پیامبر اسالم
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َ َ ِّ َّ
َّ ُ
آن َْمجورا﴾ 1امروز ،تشخیص مهجوریت
ب إن ق ْو ِمي اتخذوا هذا القر
الرسول يا ر
در روز قیامت قرار نگیردَ ﴿ :وقال
ِ

قرآن کریم ،بسی سختتر از گذشته است .این مهجوریتی مدرن است .قرآن در همه جا هست ،اما آن طور که باید و شاید و در
جایگاه واقعی خود ایفای نقش نمیکند .این نوشتار ،در ادامه به ریشهیابی مهجوریت قرآن کریم پرداخته و زمینههایی برای
پاسخدهی به دستههای سهگانه پرسش فراهم میسازد:

 .4-2-3نگاه منسجم سورهاي راه درک اعجاز قرآن ،نه نگاه پراكنده آيهاي
آنچه گذشت ،ضرورت ایجاد تکامل در روند قرآنگرایی و دفاع عملی از حریم قرآن کریم را مشخص میکند ،اما این مهم ،جز با
تصحیح و تکمیل شناخت ما از قرآن کریم ،میسر نخواهد بود .قرآن چیست؟ قرآن ،ریسمانی است که از عالم ملکوت به عالم
مُلك آویخته شده و عموم انسانها با چهره مُلکی آن ،یعنی ظاهر قرآن کریم مواجه هستند و همین ظاهر ،حجت خدا بر ایشان
است .یعنی باید به آن تمسك کنند تا ایشان را به عالم ملکوت راهنمایی کند ،پیامبر اکرم

در این زمینه فرمودند :کتاب خدا،

ثقل اکبر است .ریسمانی آویخته شده از آسمان به زمین .یك سوی آن در دست شماست و سوی دیگر در دست خدای عز وجل.

2

ظاهر قرآن متشکل از کلمات ،آیات و سورههاست و خدای سبحان به وسیله آن با انسان سخن گفته است .حال سؤال این است
که آیا میتوان یك واژه از قرآن را به تنهایی مصداق سخن پروردگار متعالی با انسان دانست و به آن تمسك جست؟ آیا یك آیه
تنها ،مصداق کالم اعجازین خدای متعالی است؟ راستی چرا هرگز درباره یك کلمه یا یك آیه قرآن ،تحدی و مبارزهطلبی نشده
است و آیا این نشان از معجزه نبودن یك واژه یا یك آیه تنها نیست؟ با توجه به آیات تحدی 3که در آنها فقط به قرآن و سورهها
ب ه عنوان کالم الهی ،تحدی شده است؛ بدست می آید که عالوه بر کل قرآن ،سوره ها نیز ،کالم الهی بهشمار میروند؛ اما آیات،

فرستاده خدا ،لب به شکایت میگشاید و میگوید :پروردگارا ،کافران و گنهکاران قوم من این

 .1فرقان31 ،؛ ترجمه :و یاد کنید روزی را که محمد
قرآن را وانهادند.
 ... .2کتاب الله الثقل اْلکَب حبل ممدود من السَمء إلی اْلرض سبب بأیدیکم و سبب بید الله عز و جل ( ...مجلسی ،1414 ،ج ،31ص)65
 .3البقره23 ،؛ یونس32 ،؛ هود13 ،؛ االسراء22 ،؛ القصص49 ،؛ الطور334 ،
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به تنهایی نصاب کالم الهی را نداشته ،بلکه این نصاب ،در سورهها کامل میشود .این رویکرد مانند آن است که کالم منعقد نشده
سخنران را قبل از اتمام به او اسناد دهیم و انتظا داشته باشیم که تمام ابعاد آن سخنرانی را درک کنیم! آری واژگان و آیات ،جزئی
1

از اعجاز قرآن است ،اما به تنهایی ،کالمی معجز به شمار نمیرود .اما با این وجود برخورد ما با قرآن چگونه است؟ آیا از حد فهم
واژگان و آیات فراتر میرویم؟ با این حال ،چطور توقع داریم که اعجاز را درک کنیم؟ فهم اعجاز در گرو فهم سورهها و کل قرآن
است .همان امری که کمتر مورد توجه ماست .میتوان مدعی شد که با اکتفا به نگاه آیهای نمیتوان قرآن را کامل شناخت و
اعجاز آن را وجدان کرد.

 .5-2-3قرآن ،برنامه جامع دين ،نه كشكول مواعظ اخالقي
یکی از مهمترین عوامل مهجوریت قرآن کریم در ابعاد مختلف ،نوع نگاه به این کتاب آسمانی است .به نظر میرسد تا زمانی که
کالم خدای متعالی در صحیفه وحی ،به صورت کشکولی از معارف در هم ریخته فهمیده شود ،وضعیت نابسامان فعلی ،سامان
نمییابد .اکتفا به مطالعه آیات و موضوعات به صورت پراکنده ،قرآن را در حد مواعظی از هم گسسته تنزل میدهد و تحقق
رسالت ویژه این کتاب نورانی را ناممکن میسازد .در این صورت است که قرآن نقش قانون اساسی را نخواهد داشت .قانون
اساسی آن است که بتواند مهندسی کالن دین را ارائه دهد .سیستمهای کالن فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...را
طراحی کند .جهتگیری ،چارچوب و اسکلت دین را مشخص کند .آیا با اکتفا به نگاه آیهای ،قرآن کریم ،چنین نقشی خواهد
داشت؟ ما با بیتوجهی به انسجام و انتظام بینظیر در کالم وحی ،ویژگی اساسی آن را نادیده گرفته و سهم خودمان از این کتاب
عظیم را در حد کشکولی از مواعظ اخالقی محدود کردهایم.

 .6-2-3قرآن ،بيان كننده خطوط اصلي دين؛ روايات ،شارح جزئيات آن
قرآن و روایت دو منبع اصیل دین ماست .اگر قرآن را به مانند روایات در مقام بیان جزئیات بدانیم ،عمدتاً روایات به دلیل حجم
بیشتر و متنوعتر بودن حرف اول و آخر دین را میزنند و قرآن را تحت الشعاع خود قرار میدهند .اما اگر قرآن را با نگاه مجموعی
مورد مطالعه قرار دهیم و آن را در مقام بیان جزئیات ندانیم ،ما را به سیستمهای کالن دین راهنمایی میکند و این کاری است
که از روایات توقع آن را نداریم .قرآن ،زیربنا ،قانون اساسی ،مهندسی دین و مجموعه سیستمهای کالن مرتبط با هدایت انسان و
جامعه انسانی است و در این باره حرف آخر را میزند و روایات ،مبیّن جزئیات و آئیننامههای اجرایی است و در این باره حرف آخر
را میزنند .هر یك از این دو بدون یکدیگر ،ناقص است .جالب توجه است که اهل بیت معصوم

 ،هیچگاه در سیره هدایتی

خود ،جای قرآن را پر نکردهاند و همواره انسانها را به طور مستقیم به قرآن دعوت فرمودهاند .اما در مواردی که افراد با استناد به
قرآن و بدون استرشاد از معصومان

وارد حیطه اجرای دین میشدند ،آنها را نهی میکردند .یعنی رجوع مستقیم به قرآن

( .1جوادی1321 ،ه.ش )392/13 ،این مطلب به این معنی نیست که الفاظ آیات از جانب خدا نیست بلکه بدین معنی است که هر آیه به تنهایی را
ه
ُ
َ
َ َ ٌ
نمیتوان یك کالم کامل خداوند دانست .مثالً ﴿ َّ
يل ِِل ُم َصلي﴾(الماعون )4 ،هر چند آیات قرآن
الرمحن﴾(الرحمن ﴿ ،)1 ،عن اُملرمي﴾(المدثر ﴿ ،)41 ،فو
ِ
بوده و الفاظشان از خدا می باشد ،اما نمی توان به تنهایی آنها را به خدا اسناد داد که در اینصورت معنایی ناتمام و یا حتی غلط را به خداوند اسناد دادهایم؛
و این به خاطر این است که آیه به تنهایی هنوز به نصاب یك کالم کامل نرسیده است .لذا وقتی چند آیه الهی با تدبیر خاص خداوند به نصاب یك سوره
رسید و کتاب الهی آن را سوره ای از سوره های خود نامید؛ آنگاه تمام این کالم و تك تك اجزاء آن را می توان به قائل الهی آن اسناد داد.

12

تدبر در قرآن :تعریف ،جایگاه ،رضورت و غایت

کریم ،برای استفاده جزئیات نیست ،بلکه برای درک کلیات است .ناگفته نماند که وقتی سخن از کلیات به میان میآید ،ذهن
انسان متوجه گزارههای کلی میشود ،مانند «مهربانی ،خوب است»« ،دروغ ،بد است» و ...؛ در این نوشتار ،قرآن کریم ،بیانگر
کلیات دانسته شد ،اما نه فقط به معنی گزارههایی کلی که افزون بر قرآن کریم ،عقل آدمی و سنت هم آنها را بیان میکند ،بلکه
به معنی سیستمهای کالن هدایت بشر و جامعه بشری ،به گونهای که فرد ،خانواده ،جامعه و حکومت ،در تعاملی تکاملبخش ،در
مسیر تعالی قرآنی قرار بگیرند .وقتی کلیات به این معنی مد نظر باشد ،قرآن کریم ،مهمترین منبع تشخیص آن خواهد بود .اهل
بیت عصمت و طهارت

 ،نیز مجری و حافظ آن و مبین جزئیات و ظرائف و آئیننامههای اجرایی آن و عقل انسانی ،قوه فهم

و درک و عمل به محتوای قرآن و عترت

 ،خواهد بود .افزون بر اینکه ،عقل و فطرت الهی انسان و انسانیت ،از قِبَل وحی

الهی و سخنان مفسران وحی ،شکوفا شده و خود به عنوان منبعی دینی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب ،دین ،در
وحدت با انسان نقشآفرینی خواهد کرد و تحمیل بر بشر به شمار نخواهد رفت .بنا بر آنچه گذشت ،اگر شناخت ما از قرآن کریم،
محدود به فهم پراکنده شش هزار و اندی آیه باشد ،از نقشآفرینی کالن و بینظیر این کتاب محروم میمانیم.
سه دسته پرسش و سه بند زمینهپاسخدهی ،نشان داد که مهمترین خأل در عرصه قرآنمداری ،فقدان نگاه جامع و منسجم به این
َ

کتاب آسمانی است و اینك باید دانست که راه حل قرآن کریم ،برای جبران این نقیصه« ،تدبر» است:
َ

َ

ْ

ْ

ًَ َ

ً

َ
َ ُْ َ َ
َ َ ََ َ
﴿أفال َيد َّب ُرون الق ْرآن َول ْو

ْ ه
َ ْ
اّلل ل َو َج ُدوا ِف ِيه اخ ِتالفا ك ِثْيا﴾ 1این آیه نشان میدهد که قرآن مظهر هماهنگی اعجازین است و راه درک این
ند غْي ِ
َكن ِمن ِع ِ
ِ

هماهنگی« ،تدبر در قرآن» است.

 .7-2-3نتيجهگيري
کمتوجهی به انسجام هدایتی قرآن کریم ،تنها کمرونقی یك فعالیت قرآنی نیست ،بلکه محرومیت از نقشآفرینی ویژه کالم وحی
در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان است .بر این اساس ،تدبر که فهم روشمند و هماهنگ ظاهر قرآن است ،به عنوان
راه فهم منسجم کتاب آسمانی ،ضرورتی گریزناپذیر برای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی است .بدون نگاه تدبری ،از حاکمیت
قرآن ،خبری نخواهد بود ،هر چند حضور پر رنگ قرآن کریم در عرصههای مختلف ،بدون جریان در متن زندگی ،یعنی همان
مهجوریت مدرن منتفی نخواهد بود.

 .1نساء22 ،؛ ترجمه :آیا در قرآن تدبّر نمیکنند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختالف زیادی مییافتند.
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 .15المجلسی ،محمد باقر1414 ،ه.ق ،بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفاء ،بی چا
 .16ابن منظور ،محمد بن مکرم 1414 ،ه.ق ،لسانالعرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم
 .17جوهرى ،اسماعیل بن حماد ،بی تا ،الصحاح ،محقق و مصحح :احمد عبد الغفور عطار ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،چاپ اول
 .12راغب اصفهانى ،حسین بن محمد1412 ،ه.ق ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت ،انتشارات دارالقلم ،چاپ اول
 .19طریحی ،فخر الدین1375 ،ه.ش ،مجع البحرین ،تحقیق سید احمد حسینی ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم
 .21فراهیدی ،خلیل بن احمد 1411 ،ه.ق ،کتاب العین ،قم ،انتشارات هجرت ،چاپ دوم
 .21فیومی ،احمد بن محمد ،بی تا ،المصباح المنیر ،قم ،موسسه دار الهجرة ،چاپ دوم
 .22مصطفوى ،حسن1417 ،ه.ق ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چاپ سوم
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َمین
و آ ِخ ُر َدعوا ُهم أَنِ ال َح ُ
مد للّ ِه َر ِّب العال َ

