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سخن استاد

سخن استاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بع���د از حمد و ثنای حضرت پروردگار و اهداء خالصانهترین س�ل�امها به پیش���گاه باعظمت
نب���ی مکرم اس�ل�ام؟ص؟ و اوصی���اء برومندش؟مهع؟ ،بضاع���ت ناچیز خود را ضم���ن نکاتی چند به
خوانندگان محترم تقدیم میکنم:
آنچه از س���وی اس���تعمارگران بزرگ بش���ریت ب���ه عنوان مهمترین دانش در کش���ورهای توس���عه
نیافته تبلیغ میش���ود ،چیزی اس���ت که منجر به بهبود فیزیک جامعه شود؛ یعنی ظواهر مادی و
تجمالت زندگی را بهبود بخش���د .اتفاقی که در این کش���ورها میافتد این است که علوم تجربی
و مهندس���ی با ارزشترین علوم محس���وب میش���وند و نخبگان این جوامع به سمت آنها هجوم
میبرن���د .حال آنکه در کش���ورهای توس���عه یافته ،فض���ای تبلیغات به گونهای رق���م میخورد که
علوم انس���انی از قبیل مدیریت ،حقوق ،فلس���فه ،جامعه شناسی ،روانشناسی ،موسیقی ،هنر،
اقتص���اد و کش���اورزی به عن���وان مهمترین علوم تلقی ش���ده و نخبگان آن جوامع به س���مت این
رشتهها هدایت میشوند.
همی���ن نگاه مادی و تک بعدی به معادالت ش���بکۀ هس���تی در کش���ورهای توس���عه نیافته ،و
غفلت از روح حاکم بر این معادالت از س���ویی ،و توجه کش���ورهای اس���تعمارگر به علوم انس���انی
که نبض حیات بش���ریت اس���ت از سوی دیگر ،موجب ش���ده تا بزرگترین دانشمندان کشورهای
توس���عه نیافت���ه همچون کارگری به خدمت کش���ورهای توس���عه یافته درآیند .بارها ش���نیدهایم و
ش���نیدهاید که س���ازمان هوافضای آمریکا (ناسا) به دست دانش���مندان ایرانی اداره میشود .نیز
ش���نیدهایم ماهرترین پزش���کان اروپ���ا و آمریکا متخصصان ایرانی هس���تند و متأس���فانه این را از
افتخارات خود میدانیم.
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و کالم دو کلم���های ام���ا دو دنیایی امام علی؟ع؟ چه زیبا پرده از راز فقر و فال کت این ملتها
هل ذ ٌُّل»1؛ جهل یعنی عدم اطالع از حقیقت و ندانستن روح حاکم بر
بر میدارد که فرمود« :ال َج ُ
ّ
2
معادالت شبکۀ هستی؛ و ذلت یعنی باالجبار تحت تأثیر دیگران بودن .و نیز فرمود« :ال ّدنیا ت ُغوِی»؛
یعنی جریان زندگی روزمره انسان را از توجه به مسائل اصلی هستی باز میدارد.
در این راس���تا کش���ور اس�ل�امی ما نیز با مش���کالت عدیدهای دس���ت ب���ه گریبان اس���ت .البته
مش���کالت کشور ما ،مش���کل کمبود منابع و ثروت نیست؛ مش���کل جامعه ما ،نداشتن مغزها و
10

دانش���مندان زبردست نیست .مشکل ما عدم توانایی مدیریت نوابغ و استعدادهایی است که
ظرفیت تمدنسازی و نجات بشریت را دارند .مشکل ما عدم بصیرت و نداشتن نگاه جامع و
کالن به شبکۀ هستی و روح معادالت حاکم بر آن است.
تمس���ک به کلمات نورانی قرآن کریم و احادیث شریف ،کلید دستیابی به این هدف است.
ّ
و ای���ن ب���دان علت اس���ت که ق���رآن کریم از ناحی���ۀ خالق گیتی جل ش���أنه صادر ش���ده و بیانگر
َ
اس���رار روابط اجزاء این عالم اس���ت و پرده از رازها بر میدارد؛ و س���خنان امامان معصوم؟مهع؟ که
فانی در ذات حضرت حقاند نیز در فاش س���اختن و تبیین روابط و اس���رار این عالم بینظیرند.
ً
ق���رآن نه صرف���ا یک کتاب ف���ردی و اخالقی محض بلک���ه برنامهجام���ع ،کالن و راهبردی تمدن
الهی اس���ت .بنابراین اولین و مهمترین قدم برای نش���اندن ایران پرافتخار بر قلههای علم و رفاه
و امنی���ت و عدالت ،زمینهس���ازی برای فه���م جامع و تدبری قرآن کریم ب���رای عموم مردم به ویژه
دانش���جویان اس���ت .البته بعد از این وظیفه عمومی ،رس���الت عالمان و دانشمندان دین است
که سیاس���ت های جامع قرآن کریم را به مدد احادیث ش���ریف و اجتهاد پویا به ریز قوانین و فروع
جزئ���ی تبدی���ل کرده تا بتوان اه���داف و برنامههای ق���رآن را در تمام س���طوح و عرصههای جامعه
بشری اقامه و اجرا کرد.
اثر حاضر حاصل زحمات دوستان دانشمندم جناب استاد دکتر محمد برزگر و جناب استاد
دکتر احسان شریفیان است که سالها تدریس و تحقیق و بحث خویش را پیرامون فهم تدبری
قرآن کریم ،به تماشا نهادهاند.
بازخوانی و تصحیح نس���خ مقدماتی این اثر گرانسنگ افتخاری بود که نصیبم شد و خدای
مهرب���ان را به س���بب ای���ن توفیق سپاس���گزارم و امی���دوارم تدبر در ق���رآن موجبات فه���م راهبردی
 .1تحف العقول ،ص .412
 .2غرر الحکم ،ص 135؛ دنیا :جریان زندگی روزمره و وابستگی به زندگی مادی .غوایة :انحراف از مسیر اصلی.

سخن استاد

گزارهه���ای آن را ب���رای دانش���جویان و نخبگان عزی���ز فراهم آورد .البته این س���خن ب���ه این معنی
نیست که همۀ پیشنهادهایم به موضع قبول و عمل نشسته است ،که بی تردید هر صاحب اثر
را رأیی است و ویراستار را نرسد که انتظار داشته باشد همۀ دیدگاههایش پذیرفته آید.
		

ُ ُ ّ
َ
َ ُ
ّ ّ َ َ َّ ُ
َ
لت و إلیهِ ُا ُ
است َطعت و ما توفیقی إلا ِبالل ِه علیه توک
الإصلاح ما
رید إلا
<إن ا
نیب>

هود88،

				

شیخ عبد الرسول کشمیری
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پیش گفتار

پیشگفتار
حمد و س���تايش ازلی و ابدی ،خداي را سزاس���ت که نازل كننده قرآن ،کتاب هدايت است؛
س�ل�ام و تحیات بیمنتها ،رس���ول اكرم؟ص؟ و اهل بيت طاهرين او؟مهع؟ را رواس���ت كه حافظان،
مبینان و ّ
حامالنّ ،
مفسران حقيقی قرآن كريماند.
هزاران درود و س�ل�ام نثار روح بلند حضرت امام خمينی؟هر؟ احیاگر طریق مس���تقیم امامت
و والیت و روان پاک عالمه طباطبائی؟هر؟ زندهکننده راه راس���تین فهم قرآن که پیمودن س���بیل
قرآن و عترت؟مهع؟ را برای انسان معاصر هموار کردند.
آرزوی طول عمر و س�ل�امتی برای همه آنانی كه دغدغهمن���د مکتب قرآن و عترتاند ،به ویژه
مقام معظم رهبری رهبر عاليقدر انقالب اسالمی که به حق پرچمدار این مکتب در دوران
کنونی هستند.
قرآن کریم ،کتاب هدایت در همه اعصار و آفاق و هر زمان و مکان و حاوی برنامهی جامع و
جاودان تمدن توحیدی اس���ت که با رهبری امامان الهی در سرتاس���ر عالم برپا خواهد گشت؛ از
ِ
این رهگذر وظیفه همگان ابتناء بر کتاب الهی ،از طریق تدبر در قرآن و اقتداء به رهبران الهی و
تبعیت از ایشان است تا نور الهی سراسر عالم را فرا گیرد.
قرآن کریم از آن جهت که جاودان و جهانی است و برای هدایت همه انسانها در گستره تاریخ
نازل ش���ده اس���ت ،به زبان مشترک میان تمام بش���ر ،یعنی زبان فطرت سخن گفته است؛ زبانی
که فهم آن برای همه انسانها میسور میباشد .این زبان فطری ،ساده ،رسا و گویا در ردای عربی
ظاهر گش���ته و قرآن کریم آن را «عربی مبین» معرفی کرده اس���ت .زبانی که از یک س���و ،ریش���ه در
فطرت انس���ان دارد و از س���وی دیگر در کسوت زبان عربی اس���ت .اگر بخواهیم جامعه انسانی با
متن وحی الهی و معارف هدایتی آن آش���نا ش���ود ،بهترین راه ،بسط و گسترش زبان قرآن و تعلیم
آن اس���ت .به عبارتی اس���توارترین راه برای همگانی نمودن تدبر در قرآن و نهادینهسازی فرهنگ
زبان قرآن است .این ،آرمان مهمی است که دغدغهمندان فرهنگ
قرآن در جامعه بشری ،ترویج ِ
قرآن باید به دنبال آن باشند.
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وضعی���ت اکنون جامعه ما با آرم���ان مذکور فاصل ه زیادی دارد .امروزه تالش برای آش���نا کردن
ِ
انس���انها با قرآن یا در نحوه قرائت الفاظ آن ،خالصه ،یا در یاد دادن زبان عربی بش���ری محدود
ً
ش���ده اس���ت و یا صرفا محتوای قرآن در قالبی غیر از زبان ویژه قرآن به عنوان ترجمه ،تفسیر و...
ارائه میگردد .در حال حاضر ،انس و ارتباط با الفاظ وحی و تدبر در محتوای هدایتی آن ،حلقه
مفقوده فعالیتهای قرآنی بوده و آش���نایی با زبان وحی ش���اهراه گس���ترش و تعمیق تدبر در قرآن
میباشد .سلسله کتب زبان وحی در همین راستا ،تألیف و تدوین شده است.
14

هدف این مجموعه کتب ،بازتدوین منس���جم مباحث ادبی���ات عرب(صرف ،نحو ،بالغت
و )...ب���ر مبن���ای زبان وحی و ب���رای تدبر در قرآن اس���ت و به گونهای تنظیم ش���ده که مخاطب را
ب���ا زب���ان ویژه قرآن مأنوس و آش���نا ک���رده و آن را در س���ریعترین زمان ممکن ،مهی���ای تدبر در قرآن
میکند.
محتوای این مجموعه طی دو کتاب به شرح ذیل برنامهریزی شده است:
کتاب اول :واژهشناس���ی (کت���اب حاضر) ،برای فه���م واژگان قرآن(برگرفت���ه از مباحث ادبیات
عرب به ویژه َصرف و لغت)
کتاب دوم :جملهشناس���ی ،برای فهم جمالت ق���رآن (برگرفته از مباحث ادبیات عرب به ویژه

َنحو و بالغت)

در ای���ن مرحله از کار 1،مخاطب سلس���له کتب زبان وحی ،دانش���جوی طال���ب معارف دینی
است که:
آ .تا قبل از مطالعه این کتب ،حداقل چند جلس���ه در کالسهای ّ
تدبر در قرآن ش���رکت کرده
(و یا اس���تاد این درس قبل از ش���روع مباحث کتب زبان وحی ،این مهم را در چند جلسه انجام
دهد) و از این طریق ،با فهم متن قرآن به وسیله ّ
تدبر و انس با قرآن ،آشنا شده باشد.
ب .در کنار آموزش این کتب ،به طور مستمر در کالس ّ
تدبر در قرآن شرکت داشته و به تدریج
و هر چه بیش���تر ب���ا واژگان ،جمالت و عبارتهای قرآن در بس���تر فهم س���یاقی س���ورهها ،مأنوس
بش���ود .در واقع این کتب در صورتی به طور کامل در خدمت انس با قرآن قرار خواهد گرفت که
 .1چنانکه بیان شد ،هدف این سلسله کتب ،تسهیل یادگیری زبان قرآن برای عموم مردم است ،اما برای حفظ تدریج،
در این مرحله دانشجویان طالب معارف دینی به عنوان گروه هدف انتخاب شدهاند .بیتردید برای گامهای بعدی،
نیازمند متناسبسازی ،آسانسازی و آموزشی کردن هر چه بیشتر مباحث هستیم.
ِ

پیش گفتار

ً
مطالب آن در کالس ّ
تدبر در قرآن ،به طور کامال کاربردی به کار گرفته ش���ود.
از آنجای���ی ک���ه مخاط���ب اصلی این کتب ،عموم دانش���جویان هس���تند ،مت���ن اصلی تا حد
امکان ،خالصه ،ساده و گویا نوشته شده و نکات و توضیحات تخصصی و تفصیلی در پاورقی
آمده اس���ت؛ از این رو مخاطب اصل���ی پاورقی کتاب (غیر از ترجمه آی���ات و برخی توضیحات
ضروری) ،اس���اتید هس���تند .باید توجه داش���ت که این کتب به صورت خودآموز طراحی نشده
ّ
و یادگیری کامل آن ،نیازمند تدریس اس���تاد و تمرین و ممارس���ت قرآنی متعلم میباش���د .البته
مخاطبانی که با زبان عربی آش���نایی خوبی دارند ،از ِصرف مطالعه آن نیز بهره فراوانی میبرند.
در ای���ن می���ان تذکر به این نکته نیز الزم اس���ت ک���ه مدرس این کتب ،عالوه بر تس���لط بر ادبیات
عرب ،نیازمند انس مس���تمر با قرآن و آش���نایی عمیق با تدبر در قرآن است ،چرا که هدف عمده
این مجموعه کتب ،فراهم کردن مقدمات تدبر در قرآن و کمک به آن میباش���د.
ب���ا توج���ه به رویکرد خ���اص این مجموعه در پرداختن به مباحث زبان قرآن ،مناس���ب اس���ت
کالم���ی کوت���اه پیرامون مبان���ی علمی این مجموع���ه و بطور خاص کتاب واژهشناس���ی نیز مطرح
ش���ود .یک���ی از عم���ده مبان���ی این کت���ب ،ویژه دانس���تن زبان ق���رآن و برت���ر و واالتر دانس���تن آن از
زبان عربی بش���ری اس���ت .در زبان وحی بر خالف زبان عربی بش���ری ،به هیچ عنوان تس���امح و
تس���اهل راه ندارد .برخی محققان این مس���أله را چنین توضیح دادهاند :سبک منابع دین (قرآن
و روایات) ،س���بک علمی اس���ت که ش���اخص محوری آن دقت اس���ت؛ زیرا رس���الت این منابع
سیاس���تگذاری ،برنامهری���زی و قانونگذاری جهانی و جاودانه اس���ت و در ای���ن مقام کمترین
نارس���ائی گفتاری موجب اش���تباه در دریافت آن ش���ده و در نتیجه ،برنام���ه ،کارآمدی الزم خود
را نخواه���د داش���ت .به خالف س���بک ادبی ک���ه زیبایی ش���اخص محوری آن و س���بک ُعرفی و
محاورهای که س���ادگی و تس���امح ،شاخص محوری آن است ،س���بک علمی سه شاخصه مهم
دارد )1 :حداقلی بودن اس���تفاده از اش���تراک لفظی و ترادف  )2حداقلی بودن اس���تفاده از مجاز
 )3حداقلی بودن ترکیبات دارای حذف و تقدیر .اولین ایراد و اش���کالی که متوجه کتب فعلی
ادبیات عرب اس���ت از همینجا نش���أت میگیرد ،روش تحقیق در ادبیات براساس اشعار و نثر
عرب اس���ت که س���بک ش���عری ،ادبی و محاورهای دارد و نه علمی؛ و ما میخواهیم با آن ،یک
متن بس���یار دقیق علمی که خالی از تس���امح بیانی اس���ت را تحلیل کنیم! 1البته در این میان،
 .1رجوع کنید به :صرف کاربردی ،کشمیری ،ج ،1ص46
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تف���اوت فراوان���ی میان ق���رآن و روایات نیز وج���ود دارد؛ زیرا زیان قرآن از لحاظ لف���ظ و معنا اعجاز
بوده ،ولی احادیث معصومان :به مبنای ُعرف اهل لس���ان و توأم با زبان مجاز و اس���تعاره و سایر
خصوصیات���ی که در میان مردم متداول اس���ت ،جاری ش���ده اس���ت؛ لذا ای���ن احادیث ،چیزی
میان کالم خالق و مخلوق هس���تند1.در نتیجه باید قرآن را با زبان ویژه آن فهمید نه با مدلهای
ناکارآم���د بش���ری و تحمیل ویژگیهای زبان بش���ر به زبان قرآن 2.در این زب���ان ،هر عبارت ،جمله
و کلم���ه ب���ه دقیقترین صورت و در جای خود به کار رفته اس���ت .در زبان قرآن هر وزن و مادهای
16

معنای ویژه خویش را دارد و هر چند ممکن است بین اوزان و مادههای آن قرابت معنایی وجود
داش���ته باش���د ،اما به هیچ وجه ترادف وجود ندارد .کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»
اثر عالمه مصطفوی؟هر؟ براس���اس همین مبانی تألیف ش���ده 3و تا حد زیادی موفق شده ،برین
ب���ودن زب���ان قرآن را (به ویژه در کلمات) به نمایش بگذارد؛ لذا در این کتاب از این اثر ارزش���مند
بهرههای زیادی گرفته شده است.

از س���وی دیگر این کتاب در قس���مت تعریف و چگونگی ّ
تدبر در قرآن و فهم آیات و س���ورهها

مبتن���ی ب���ر مبان���ی و اصولی اس���ت که میت���وان آن را در نظرات اس���تاد محت���رم حضرت حجت
االس�ل�ام و المس���لمین محمد حسین الهی زاده 4جس���تجو کرد .این مبانی در طرح ّ
تدبر در قرآن

و سلس���له درس���نامههای ّ
تدبر در س���ورههای قرآن ،تا حدودی نمود پیدا کرده است 5.الزم به ذکر
اس���ت که این نظرات ،الهامگرفته از اثر گرانقدر عالمه طباطبائی؟هر؟ یعنی المیزان فی تفس���یر
 .1روش علمی در ترجمه و تفسیر قرآن و احادیث ،مصطفوی ،ص .89همچنین از آنجایی که بسیاری از احادیث نقل
به مضمون شده ،نه نقل به لفظ ،عدهای از بزرگان علوم ادبی استشهاد به حدیث را در تحلیلهای لغوی و نحوی قبول
ندارند (صرف کاربردی ،کشمیری ،ج ،1ص .)57ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی ریشه زبان عربی را نیز در وحی
میدانند؛ و اگر این فرض ثابت شود -کما اینکه قرائن بسیاری بر آن داللت میکند -کتابهای صرف و نحو و بالغت
دچار تغییرات اساسی خواهد شد (همان ،ص )50و البته اگر چنین امری نیز ثابت نشود ،باز روشن است که استفاده قرآن
از این زبان به نحو اعجازین بوده است.
 .2رجوع کنید به :روش علمی در ترجمه و تفسیر قرآن و احادیث ،مصطفوی ،ص .89-72توجه به آیات ذیل در توضیح
ش لِسا ُن الَّذي يُل ِْحدُو َن إِلَيْ ِه أَ ْع َج ِم ٌّي َو هذا لِسا ٌن َع َر يِ ٌب
این معنا راهگشا خواهد بودَ ﴿ :و لَ َق ْد نَ ْعلَ ُم أَنَّ ُه ْم يَقُولُو َن إِنمَّ ا يُ َعلِّ ُم ُه بَ رَ ٌ
ُدى َو ِشفا ٌء َو الَّذي َن
ُمبني﴾ نحلَ ﴿ ، 103 ،و لَ ْو َج َعلْنا ُه قُ ْرآناً أَ ْع َج ِميًّا لَقالُوا لَ ْو ال ف ُِّصل َْت آياتُ ُه َء أَ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر يِ ٌب ق ُْل ُه َو لِلَّذي َن آ َم ُنوا ه ً

ال يُ ْؤ ِم ُنو َن يف آذانِ ِه ْم َوقْ ٌر َو ُه َو َعلَ ْي ِه ْم َع ًمى أُول ِئ َك يُنا َد ْو َن ِم ْن َمكانٍ بَعيد﴾ فصلت ،44 ،همچنین در توضیح مب ّین بودن قرآن در
ن َو لاَ تُبِي ُن ُه أْالَل ُْس ُن (اصول کافی ،ج  ،2ص.)632
روایات چنین آمده است :يُ ِب ُني أْالَل ُْس َ

 .3رجوع کنید به :التحقیق ،مصطفوی ،ج ،1ص16-5
 .4دانش آموخته دو حوزه مشهد و قم ،مدرس حوزه و دانشگاه و از شاگردان حضرت آیت اهلل جوادی آملی (درسنامه ّ
تدبر
در قرآن (جزء سی) ،الهی زاده ،ص)8
تدبر در قرآن مراجعه کنید به :درسنامه ّ
تدبر در قرآن و آشنایی با درسنامههای ّ
 .5پیرامون طرح ّ
تدبر در قرآن (جزء سی) ،الهی
زاده ،ص22-7

پیش گفتار

القرآن و فهم منسجم و مجموعی آیات سورهها توسط ایشان میباشد.

1

شایس���ته ذکر اس���ت که در مقدمه کتاب ،توضیحاتی تفصیلی پیرام���ون مبانی این مجموعه
کت���ب و اه���داف آنها آمده اس���ت ،لذا خواندن مقدمه برای کس���انی که قص���د تدریس و یا حتی
مطالعه این کتاب را دارند ،ضروری میباشد.
شایس���ته اس���ت پس از به ثمر رس���یدن تالشها در زمینه تدوین این کتاب ،از استاد گرانقدر،
ً
حضرت حجت االس�ل�ام و المس���لمین محمد حس���ین الهیزاده عمیقا سپاسگزاری کنم؛ زیرا
فکری قرآنی ایشان مرا با معارف ارزشمندی از قرآن آشنا کرد که تدبر در قرآن،
آشنایی با منظومه
ِ
مبانی ،روش و اهداف آن از این زمره میباشد .همچنین الزم است ،خاضعانه قدردانی کنم از

استاد بزرگوار ،جناب حجتاالسالم علی صبوحی که افتخار شاگردی ایشان را داشته و درباره
تدبر در قرآن ،مبانی ،روش و اهداف آن از ایشان بسیار آموختم.
قابل ذکر اس���ت که جهت تألیف این اثر ،بزرگواران و دوس���تان فراوانی به انحاء مختلف ما را
یاری رس���اندند .جناب آقای احسان ش���ریفیان که سهم فراوانی در ش���کلگیری این کار داشته
و در تحقی���ق ،تدوی���ن و طراح���ی این اث���ر ،نقش بیبدیل���ی را ایفا و ب���ا ابتکار ،حوصل���ه ،دقت و
ذکاوت خود باعث غنای هر چه بیشتر کتاب در ابعاد پژوهشی و آموزشی شدند؛ استاد گرانقدر
حجتاالس�ل�ام عبدالرس���ول کش���میری صاحب کتاب عمیق و ارزش���مند «ص���رف کاربردی»
ک���ه نظ���ارت علمی این کتاب را ب���ر عهده داش���ته و راهنماییها ،مس���اعدتها و حمایتهای
بیدریغش���ان مس���یر تحقیق و تألی���ف را برای ما هر چ���ه هموارتر کرد؛ جناب آقای س���ید محمد
هادی میردهقان که در مباحث مختلف آموزش���ی و ویرایش���ی کمککار ما بودند؛ جناب آقای
س���ید حمیدرضا قریشی که زحمات زیادی در تحقیق و تدوین برخی مطالب متحمل شدند و
بس���یاری از خواهران و برادران که با مطالعه مطالب کتاب و گوشزد کردن برخی نکات ،ما را در
تصحی���ح و تکمیل مطالب یاری رس���اندند .البته در این می���ان ،زحمات ،حمایتها و همکاری
فراوان جناب حجتاالس�ل�ام محمد جعفری مدیر س���ابق حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان بود
که بستر تألیف این کتاب را مهیا کرد.

 .1همان10 ،
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در پای���ان از تمام���ی خوانندگــان گرامی تقاضـــ���ا دارم که م���ا را از راهنمــــاییهای خود محــروم
نگذاشته و نظرات تصحیحی و تکمیلی خود پیرامون کتاب و محتوای آن را در قالـــب رایانــــامه
به آدرس  tadabborquran@gmail.comارسال نمایند.
َ
ْ
َ
ْ
َ
<و آخ ُر َد ْع ُ
یونس10 ،
واه ْم أ ِن ال َح ْم ُد ِل ّل ِه َر ِّب العالمين>
				
َ ِ

					

محمد برزگر
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محوریت یادگیری زبان وحی
در آموزش عمومی قرآن و شاخصههای تعلیم آن
•آموزش عمومی قرآن :ضرورت ،اهداف و ارکان
•مسأله کلیدی در پیشبرد آموزش عمومی قرآن :توجه به تمایز تدبر و تبیین (تفسیر)
•محور آموزش عمومی قرآن :انس با زبان قرآن (عربی مبین) و فراگیری آن
•ضرورت بازتدوین آموزشی زبان قرآن برای تدبر در قرآن
•ویژگی های عربی قرآنی متناسب با تدبر
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مقدمه

محوریت یادگیری زبان وحی در آموزش عمومی قرآن و شاخصههای تعلیم آن

ْباب
تاب أَنْ َزلْنا ُه إِلَ ْي َك ُمبا َر ٌك لِ َي َّدبَّ ُروا آياتِ ِه َو لِ َيتَ َذكَّ َر أُولُوا الأْ َل ِ
كِ ٌ
َ ّ ُ
2
الص ِادق؟ع؟ :ت َ َعلَّ ُموا ال َع َر ِب َّیة فَإنَّها کَال ُم اللّ ِه الَّذی یُ َکلِّ ُم بِه َخلْ َقهُ
قال
1

 .1آموزش عمومی قرآن :ضرورت ،اهداف و ارکان
قرآن کریم هدف از نزول خود را تدبر عموم انس���انها در کــالم الــــهی و س���پس تــذکر به حقــائق

اب﴾ و بارها همگان را
اب أَن َزلْ َنا ُه إِلَ ْي َك ُم َبا َر ٌك لِّ َي َّدبَّ ُروا آيَاتِ ِه َولِ َيتَ َذكَّ َر أُولُوا الأْ َلْ َب ِ
آن دانس���تــه ﴿كِتَ ٌ

دعوت به تدبر در کتاب الهی کرده است:

﴿أَفَالَ يَت َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو كَا َن ِم ْن ِع ِند َغيرْ ِ اللّ ِه لَ َو َج ُدوا ْ ِفي ِه ا ْخ ِتالَفًا كَ ِث ًريا﴾
4
﴿ أَفَلَ ْم يَ َّدبَّ ُروا ْالْ َق ْو َل أَ ْم َجا َء ُهم َّمالَ ْم يَأْ ِت َءابَا َء ُه ُم الأْ َ َّولِ َني﴾
5
ُوب أَقْفَالُ َها﴾.
﴿أَفَلاَ يَت َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أَ ْم َع ىَل قُل ٍ

3

پیامب���ر اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ نیز در همین راس���تا ،بارها هم���گان را به قرآن و فهم آن
توصیه کردهاند:

ت َعلَ ْي ُك ُم الْ ِف نَ ُت كَ ِقطَعِ اللَّ ْيلِ الْ ُمظْلِ ِم فَ َعلَ ْي ُك ْم بِالْ ُق ْرآن»
«إِذَا الْتَ َب َس ْ

6

 .1ص29 ،؛ ترجمه :اين قرآن كتابى گرانقدر و ُپر خير و بركت است كه آن را به سوى تو فرستاديم تا همگان در آيات آن
تدبر کنند و تا اینکه صاحب ِخ َردان (به حقایق آن) متذکر شوند.
[زبان] کالم خداست که به وسیله
.2
الخصال ،شیخ صدوق ،ص ،258ح134؛ ترجمه :عربی را بیاموزید ،چرا که اینِ ،
َ
آن با خلق خود سخن میگوید.
 .3نساء82 ،؛ ترجمه :آيا در قرآن ّ
تدبر نميكنند؟ و اگر از جانب غير خدا بود در آن اختالف زیادی مييافتند.
ّ
 .4مؤمنون69 ،؛ ترجمه :آيا در اين قرآن ،تدبر نکردهاند (تا بدانند آن از جانب خداست)؟ مگر براى آنان پيامى آمده كه
براى پدران نخستينشان نيامده است؟
تدبر نمیكنند يا ّ
 .5محمد؟ص؟24 ،؛ ترجمه :آيا در قرآن ّ
(تدبر میکنند اما) بر دلهاشان قفلهایی است (که مانع تذکرشان به
حقایق قرآن است)؟
 .6وسائل 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.
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اش ال َّن ِ
اس تدبّروا الْ ُق ْرآ َن َو افْ َه ُموا آيَاتِ ِه»
« َم َع رِ َ
2
«أال ال َخ َري يف قرائِ ٍة لَيس فيها تَ َدبُّر».

1

با وجود این آموزهها و تأ کیدات ،روش���ن اس���ت که انقالب اس�ل�امی ایران که با ش���عار قرآن و

خواهان رش���د
برای تحقق معارف و اجرای احکام آن پا به عرصهی وجود گذاش���ته اس���ت ،اگر
ِ
و بالندگ���ی باش���د ،باید ب���ه درک قرآنی آحاد جامع���ه و توانمندی آنان در فهم ق���رآن ،توجه جدی
داشته باشد .از همین رو یکی از توصیههای مهم و همیشگی رهبر معظم انقالب  به عنوان
22

دار حرکت قرآنی جامعه اس�ل�امی ،توجه فراوان به آموزش عمومی قرآن بوده اس���ت .نگاهی
پرچم ِ

مجموعی به بیانات ایشان ،چند نکته اساسی را در این خصوص ،یادآور میشود:

 .1هدف از آموزش عمومی قرآن ،حاکمیت فرهنگ قرآنی است.
 .2عنصر اصلی آموزش عمومی قرآن ،انس مس���تمر ّ
متدبرانه با این کتاب هدایت اس���ت.
 .3یادگیری زبان قرآن (عربی) ،عنصری محوری و مهم برای نیل به این هدف است.
به بیانات ذیل دقت کنید:
«آن زمانی كه وقتی كسی در اين كشور و اين جامعه حرفی زد و مطلبی گفت ،هر كسی از جوانهای
اين مملكت بتواند با آش ��نايی با قرآن ،تش ��خيص بدهد كه اين حرف ،غلط يا درست است؛ آن وقت ما

با قرآن آش ��نا هس ��تيم و فرهنگی قرآنی بر زندگی ما حا كم است .هنوز ما آن جور نشدهايم ،هنوز كسی
كه به نام قرآن ،به نام اس�ل�ام و دين حرفی میزند ،خيلیها در ش���بهه میافتند؛ چرا؟ چون هنوز
آنطور كه شايد و بايد ،ما با مفاهيم قرآن آشنا نشدهايم و اين مفاهيم در جامعه ما گسترش پيدا
نكرده است .با همين انس با قرآن ،خواهد شد .اين ،راهش همين است كه با قرآن مأنوس بشويم،
تدبر پيدا كنيم .اين تأمل و ّ
قرآن را زياد بخوانيم و به بركت تالوتهای خوب ،فرصت تأمل و ّ
تدبر و اين
غور بيني در آيات قرآنی ،به تدريج اين فضای فرهنگی مطلوب را در جامعهی ما به وجود خواهد آورد و

تا آن روز ،هنوز ما راهی طوالنی در پيش داريم».

3

«بحمداهلل امروز جامعهی ما با قرآن مأنوس ش���دهاند .البته ما به این قانع نیستیم؛ ما معتقدیم
هم� �هی آحاد جامع ��ه باید با قرآن ارتب ��اط برقرار كنند ،بتوانند ق ��رآن را بخوانند ،بتوانند ق ��رآن را بفهمند،
تدبر كنند .آنچه كه ما را به حقایق نورانی میرساندّ ،
بتوانند در قرآن ّ
4
تدبر در قرآن است».
 .1احتجاج ،طبرسی ،ج ،1ص60؛ ترجمه :ای گروه های انسانها ،در قرآن ّ
تدبر کنید و آیات آن را بفهمید.
ّ
 .2اصول كافی ،کلینی ،ج ،1ص36؛ ترجمه :آ گاه باشيد ،فايدهای در قرائت قرآن بدون تدبر نيست.
 .3قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با جمعی از قاریان کشور78/9/20 ،
 .4قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در محفل انس با قرآن۱۳۹۲/4/19 ،

مقدمه

«دوس���تان س���عى كنن���د در همهى اوق���ات -بخصوص در ماه رمض���ان -تالوت ق���رآن را از ياد
ً
نبرن���د .ق���رآن نبايد از زندگيتان حذف ش���ود .تالوت قرآن را حتما داش���ته باش���يد؛ هر چه ممكن

اس���ت .تالوت قرآن هم با تأمل و ّ
تدبر اثر مىبخش ��د .تالوت عجلهاى كه همينطور انس���ان بخواند

و برود و معانى را هم نفهمد يا درس���ت نفهمد ،مطلوب از تالوت قرآن نيست؛ نه اينكه بىفايده
باشد .باالخره انسان همينكه توجه دارد اين كالم خداست ،نفس اين يک تعلق و يك رشتهى
خود همين هم مغتنم اس���ت و نبايد كس���ى را از اينطور قرآن خواندن منع كرد؛
ارتباطى اس���ت و ِ
ٌ
مأمور به 1اس���ت ،نيس���ت .تالوت قرآنى ،مطلوب است
ليكن تالوت قرآنى كه مطلوب و مرغوب و

كه انس ��ان با ّ
تدبر بخواند و كلمات الهى را بفهمد ،كه به نظر ما ،مىش ��ود فهميد .ا گر انسان لغت عربى
را بل ��د باش ��د و آنچ ��ه را هم كه بلد نيس ��ت ،ب ��ه ترجمه مراجعه كن ��د و در همان ّ
تدبر كند؛ دوبار ،س� �هبار،
پنجبار كه بخواند ،انس ��ان فهم و انش ��راح ذهنى نس ��بت به مضمون آيه پيدا مىكند كه با بيان ديگرى
اً
حاصل نمىش ��ود؛ بيش ��تر با ّ
تدبر حاصل مىش ��ود؛ اين را تجربه كنيد .لذا انس ��ان بار اول وقتى مثل ده
آي� �هى مرتب ��ط به هم را مىخواند ،يك احس ��اس و يك انتب ��اه 2دارد؛ بار دوم ،پنجم ،ده ��م كه همين را با

توجه مىخواند ،انتباه ديگرى دارد؛ يعنى انس ��ان انش ��راح ذهن پيدا مىكند .هر چه انسان بيشتر انس
و غ���ور پيدا كند ،بيش���تر مىفهم���د؛ و ما به اين احتياج داريم .عزيزان من! كس���انى كه پايش���ان
لغزيد ،خيلى از مواردش را كه ما ديديم ،ناش���ى بود از عدم ّ
تعمق در امر دين و معارف اس�ل�امى؛
ش���عائرى بود ،شعارهايى بود ،احساس���اتى بود ،بر زبانش���ان بود ،اما در دلشان عمق نداشت...
يكى از راههايى كه اين عمق را در اعتقادات انس ��ان ،در مبانى فكرى انس ��ان ،در روح انس ��ان ،در ايمان
ً
حتما قرآن با ّ
تدبر را در نظر داشته باشيد و
انس ��ان ايجاد مىكند ،انس با قرآن اس ��ت .بنابراين در زندگى
ِ

نگذاريد حذف شود».

3

«ما به نوعی از آموزش زبان عربی نياز داريم .معارف اس�ل�امي و معارف دنيا و آخرت ما در قرآن
و نهجالبالغه و صحيفه س���جاديه و در انواع و اقس���ام متون دينی قرار دارد؛ مثل روايات ،دعاها،

ً
نس���ل ما چه وق���ت بايد اينها را ي���اد بگيرد؟ آيا باي ��د دائما بنش ��ينيم ترجمه كنيم؟
زيارته���ا و....
ِ

ن ��ه؛ ما باي ��د عربی را چنان بياموزانيم ك ��ه دانشآموزان -ولو هيچ قاعدهای را ه ��م ندانند -وقتی متن را
ً
میخوانن ��د ،معناي ��ش را بفهمند؛ و اين كامال ممكن اس ��ت .ما كس ��انی را داريم كه وقتی ش ��ما آيه قرآن
ٌ
مأمور به :چیزی که به آن دستور داده شده است.
.1
ِ .2انتباه :توجه ،عنایت
 .3قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با هیئت دولت وقت84/7/17 ،
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ً
را میخواني ��د ،معناي ��ش را میفهمند؛ اما ا گر از آنها بپرس ��يد ،فاعل و مفعول جمل ��ه را تعيين كنيد ،اصال

نمیتوانند؛ ولی معنا را میفهمند و برای شما ترجمه میكنند».

1

«ایكاش عرب���ی را می فهميديد! يكی از كارهای خيلی واجب برای ش ��ما به نظر من اين اس ��ت كه
عربی را به آن شكل كه انسان بتواند متون عربی را بفهمد ،همه بايد بدانند ...عربی را نه برای مکالمه
فهميدن صحيفه سجاديه ،برای فهميدن حديث ،برای فهميدن قرآن ،برای فهميدن دعا...
بلکه برای
ِ

همه باید ياد بگيرند .ش���ماها هم جوانيد االن وقت ش���ما است ،اگر بلد نيستيد ،به نظر من دنبال
كنيد؛ خصوصی ياد بگيريد.»...

2

24

 .2مسأله کلیدی در پیشبرد آموزش عمومی قرآن :توجه به تمایز تدبر و تبیین (تفسیر)
دغدغهمن���دان فرهن���گ قرآن���ی ب���ا اندک تأمل���ی در مت���ن واقعی���ات جامعه اس�ل�امی خواهند
فهمید که علیرغم تالشهای صورتگرفته ،آحاد جامعه نس���بت به افق ترس���یمی مقام معظم
رهبری فاصله زیادی دارند .تصریح اخیر ایشان نیز گویای این مطلب است:
«حقیقت این اس���ت که بحمداهلل در این چند سال ،جامعهى قرآنى ،پیشرفت بسیار زیادى
ُ
کرده است ...من پیشرفت محسوس انس با قرآن ،تالوت قرآن را در بین مردممان ،جوانانمان و
عالقهمندان و گس���ترش روزافزون این معنا را میبینم؛ این ،جاى ش���کرگزارى دارد؛ ولى فاصلهى

ما با آنچه مطلوب است ،فاصلهى زیادى است».

3

از ای���ن رو الزم اس���ت ،اقداماتی بنیادین در راس���تای رس���یدن به این افق بلن���د ،برنامهریزی،
طراحی و اجرا گردد .قبل از هر اقدامی در این زمینه ،ابتدا باید به یک سؤال کلیدی پاسخ داد:
چرایی وجود این فاصله ،گرچه میتوان تحلیل جامعی
چرا این فاصله به وجود آمده است؟ در
ِ

ارائ���ه داد ،اما متناس���ب با این مق���ال و مجال ،به توضیح یکی از مهمتری���ن عوامل آن ،پرداخته
ِ
میشود.
اش���تباه راهب���ردی م���ا در آموزش عمومی قرآن ،آن ب���وده که تدبر عمومی را از تفس���یر تخصصی
ق���رآن ج���دا نکرده و با این کار به طور ناخواس���ته مردم را از هدف اصل���ی آموزش عمومی قرآن که
انس مستمر متدبرانه با قرآن است ،محروم کردهایم .توضیح کامل این مطلب در ادامه و بعد از
 .1قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار وزیر آموزش و پرورش و شورای تدوین کتابهای درسی،
79/10/27
 .2قسمتی از بيانات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه76/12/14 ،
 .3قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با قاریان و حافظان قرآن کریم93/4/8 ،
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تعریف دقیق معنای تدبر و تبیین(تفسیر) خواهد آمد.
 .1-2معنای لغوی واژه ّ
تدبر

واژه ّ
تدبر به لحاظ لغوی از ریش���ه «دبر» به معني پش���ت و پشت س���ر اشياء است 1.اين ماده
 44بار و به  11صورت ،در قرآن کریم استعمال شده و معنای گفته شده ،با همهی موارد مطابق
استّ 2 .
تدبر بر وزن ت َ َف ُّعل و کاربرد محوری و اصلی این وزن ،برای مطاوعه (اثرپذیری) وزن

ت َفعيل است؛ 3بر همين اساس برای تشخيص معنی «ت َ َدبُّر» ،ابتدا باید مفهوم «ت َدبري» را بررسی

کنیم.

لغتشناس���ان ،تدبیر را به معنی انجام دادن کار از روی فکر و عاقبتاندیشی میدانند؛ 4اما
تر این معنا پرداخته و تدبیر را تنظیم امور و ترتیب آن و قرار دادن امور
برخی نیز به توضیح جامع ِ

بر بهترین نظام و متقن ترین س���اختار برش���مردهاند؛ 5عالمه طباطبايي؟هر؟ نی���ز ،تدبیر را چنین

تعریف میکند :ترتيب دادن اش���ياء متعدد مختلف پش���ت سر يكديگر ،به گونهای كه هر شیء
در جايگاه خاص خود قرار گيرد و غرض و فايده و مقصود ،بر آن مترتب ش���ود؛ 6بر این اس���اس،
معنای تدبیر« ،چینش حکیمانه و ترتیب عالمانه اشیاء و امور ،برای رسیدن به هدف و عاقبتی
مش���خص» اس���ت؛ و معنای ّ
«تدب���ر» که مطاوعهی تدبیر اس���ت ،به معنی «دریاف���ت و درک این
چینش حکیمانه جهت کشف هدف آن» میباشد.

ب���ا اس���تفاده از معانی به دس���ت آمده ب���رای لغت «تدبی���ر» و ّ
«تدبر» ،تدبیر ق���رآن ،فعل خداوند

متعال و به معنی «چینش و پش���ت س���ر هم قرار دادن حکیمانه کلمات و آیات برای رسیدن به
هدف و عاقبتی مشخص» است و ّ
تدبر در قرآن ،وظیفه انسانها در درک و دریافت این چینش

حکیمانه 7،جهت کشف غرض الهی آن میباشد 8،این معنا از ّ
تدبر در قرآن ،به ویژه با عنایت
 .1رجوع کنید به :العین ،فراهیدی ،ج ،8ص34-31
 .2رجوع کنید به :راهنمای آموزش عمومی ّ
تدبر در قرآن کریم ،صبوحی ،ص 39؛ مفردات ،راغب اصفهانی ،ج،1
ص308-306؛ التحقیق ،مصطفوی ،ج ،3ص195-193
 .3شرح شافیه ،رضی الدین استرآبادی ج ،1ص107-104؛ التحقیق ،مصطفوی ،ج ،3ص176
 .4المصباح المنیر ،فیومی ،ج ،2ص189؛ مجمع البحرین ،طریحی ،ج ،3ص299
 .5التحقیق ،مصطفوی ،ج ،3ص175
 .6المیزان ،طباطبائی ،ج ،11ص289
ّ .7
تدبر در قرآن کریم ،صبوحی ،ص42-41
 .8عالمه طباطبائی نیز تدبر را چنین معنا میکند :بررسی یک آیه و تأمل در آن ،بعد از آیه قبلی (رجوع کنید به :المیزان،
طباطبائی ،ج ،5ص.)19
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به آیه 82سوره نساء -که در ادامه توضیح آن خواهد آمد -تأیید خواهد شد.
در واق���ع ،تدبیر ،ش���أن هر انس���ان حکیم به هنگام س���خن گفتن؛ و ّ
تدبر ،ش���أن ه���ر فرد عاقلی
متکلم س���خن ،در حال تدبیر و پش���ت سر هم قرار
به هنگام ش���نیدن س���خن حکیمانه اس���ت.
ِ
دادن کلمات ،جمالت و پاراگراف ها و مس���تمع آن ،در حال ّ
تدبر و پشت سر هم دریافت کردن
کلمات ،جمالت و پاراگراف ها است .قرآن کریم مجموعهای از سورههاست که متکلم حکیم

26

آن ،آیات خویش را در سورهها تدبیر نموده و انسانها نیز برای بهرهگیری از سخن او ،باید در این
س���ورهها ّ
القاء این
تدبر کنند و آیات آن را پش���ت سر هم و منس���جم دریابند تا به هدف متکلم از ِ
کالم و سوره برسند.

1

 .2-2معنای قرآنی واژه ّ
«تدبر در قرآن»
ِ

دانستیم واژه ّ
تدبر به معنی درک چینش حکیمانه جهت کشف مقصود آن است .الزم است

ب���رای درک جامع این واژه ب���ه کاربردهای آن در قرآن نیز رجوع کنیم .ق���رآن کریم در چهار موضع
(نس���اء82،؛ مؤمن���ون68،؛ ص29،؛ محمد؟ص؟ )24 ،به بح���ث ّ
تدبر در قرآن اش���اره میکند .در
ادامه ،این آیات و نکاتی که از آنها جهت فهم بهتر ّ
«تدبر در قرآن» به دست میآید ،بیان خواهد

شد.

ىل أَ ْعقَابِك ُم ْت َن ِك ُصو َن ُم ْس��تَ ْكربِي َن ِب ِه َس��ا ِم ًرا
از آیات ﴿قَ ْد كاَن َْت َءايَا ِىت تُتْ ىَل  َعلَ ْيك ُْم فَكُنتُ ْم َع َ
تَ ْهــ ُج ُرو َن أَ َفل َْم يَدَّ بَّ ُرواْالْ َق ْو َل أَ ْم َجا َء ُهم َّما لَ ْم يَأْ ِت َءابَا َء ُه ُم الأْ َ َّولِ َني أَ ْم لَ ْم يَ ْع ِرفُوا ْ َر ُسولَ ُه ْم فَ ُه ْم لَ ُه
قِكَا ِر ُهونَ﴾ 2به دست میآید که ّ
تدبر
ُمن ِك ُرو َن أَ ْم يَقُولُو َن ِب ِه ِج َّن ُة بَ ْل َجا َء ُهم بِالْ َح ّق  ِ َوأَك رَ ُْث ُه ْم لِلْ َح ّ 

در قرآن شاهراه ایمان به قرآن است.

3

ّ .1
تدبر در قرآن کریم ،صبوحی ،ص41
 .2مؤمنون70-66،؛ ترجمه :آيات من پيوسته بر شما تالوت مىشد ولى شما از آن روى مىگردانديد و به عقب باز
مىگشتيد؛ در حالى كه با اين كارتان كبر و بزرگبينى خويش را نمايان مىساختيد و شب هنگام درباره قرآن ياوهسرايى
مىكرديد .آيا در اين قرآنّ ،
تدبر نکردهاند تا بدانند آن از جانب خداست؟ مگر براى آنان پيامى آمده كه براى پدران
ّ
نخستينشان نيامده است؟ مگر پيامبر خود محمد؟ص؟ را كه عمرى با آنان زيسته است نشناختهاند و از درستكارى و
گير او شده است؟ نه؛ اينگونه نيست،
راستگويى او بىخبرند كه رسالتش را انكار مىكنند؟! آيا مىگويند جنون ،دامن ِ
بلكه آنچه او آورده است حق است و بيشتر آنان حق را خوش نمىدارند.
کنندگان از وحی الهی است و در
 .3توجه به محتوا و سیاق نشان میدهد که این آیه در مقام عتاب مستکبران و اعراض
ِ
این مقام ،اولین سؤال عتابگونهای که از ایشان میپرسد ،این است که آیا در قرآن ّ
تدبر نکردند یا ....بنابراین اولین
ِ
عاملی که برای عدم ایمان به قرآن باید از آن جستجو کرد؛ عدم ّ
تدبر در قرآن است .البته چنانکه از این آیه هم بر میآید
و در پاورقی آیه چهارم توضیح آن خواهد آمد ،برای ایمانّ ،
تدبر شرط الزم است اما شرط کافی نیست.

مقدمه

از آیه ﴿أَ َفالَ َيتَدَ َّبرونَ الْ ُق ْرآنَ

ريا﴾ 1به دست
َولَ ْو كَا َن ِم ْن ِع ِند َغيرْ ِ اللّ ِه لَ َو َج ُدوا ْ ِفي ِه ا ْخ ِتالَفًا كَ ِث ً

میآی���د ک���ه ّ
اثبات
تدبر در قرآن ،راه پی بردن به هماهنگی و ع���دم اختالف در قرآن و در نتيجهِ ،
2
كالماهلل بودن قرآن است.

اب﴾ 3به دست میآید
اب أَن َزلْ َنا ُه إِلَ ْي َك ُم َب َار ٌك لِّ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيتَ َذكَّ َر أُولُوا الأْ َلْ َب ِ
از آیه ﴿كِتَ ٌ
ّ
نزول كتاب خدا 5و زمینه س���از تذکر خردمندان
ک���ه تدبر در قرآن ،وظيفهای همگانی 4و هدف از ِ
ً
لزوما همه از این ّ
است 6.از این رو همگان میتوانند در قرآن ّ
تدبر ،متــذکر
تدبر کنند ،هر چند که
ّ
7
نمیشونــــد؛ بــــلکه تــذکر ،ویــژهی «اولو االلباب» است.
ّ
ُوب أَقْفَالُ َها﴾ 8تدبر نکردن در قرآن و عدم تذکر به حقایق
آیه ﴿ َأ َفلاَ َيتد ّبرونَ الْ ُق ْرآنَ أَ ْم َع ىَل قُل ٍ
آن را دو عامل پیروی نکردن از دستورات قرآن بر میشمرد.

9

 .1نساء82 ،؛ ترجمه :آيا در قرآن ّ
تدبر نمیكنند؟ و اگر از جانب غير خدا بود در آن اختالف زیادی میيافتند.
 .2این نکته ،از ارتباط ﴿أَفَالَ يَتدبّرو َن الْ ُق ْرآ َن﴾ با قسمت دوم آیه استفاده می شود.
 .3ص29 ،؛ ترجمه :كتابی مبارک است كه بر تو نازل كرديم ،تا در آياتش ّ
حقايق آن) متذكر شوند.
صاحبانخرد (به
تدبر كنند و
ِ
ِ
 .4توجه به سیاق آیه مورد بحث نشان می دهد که ضمیر ﴿لِ َي َّدبَّ ُروا﴾ به گروه خاصی بر نمیگردد و به هم ه انسانها مربوط
است.
ِ
 .5این نکته از تعلق جار و مجرور ﴿ليَ َّدبَّ ُروا﴾ به فعل ﴿أنزلنا ُه﴾ استفاده می شود ،البته با توجه به اینکه الم در این عبارت،
الم غایت است.
اب﴾ استفاده می شود.
مقدم
 .6این نکته از
داشتن ﴿لِ َي َّدبَّ ُروا﴾ بر ﴿لِ َيتَ َذكَّ َر أُ ْولُوا الأْ َلْ َب ِ
ِ
ّ
ِ
فاعل تذکر ،اولواااللباب بیان شده است﴿ .لِ َيتَ َذكَّ َر أُ ْولُوا
اما
وا﴾
ر
ب
د
ي
ل
﴿
شده
ذکر
مطلق
ر
تدب
فاعل
آیه،
 .7از اینکه در
َّ
َ َّ ُ
ِ
اب﴾ این نکته بدست میآید.
الأْ َلْبَ ِ
ّ
ّ
 .8محمد؟ص؟24 ،؛ ترجمه :آيا در قرآن تدبر نمیكنند يا (تدبر میکنند اما) بر دلهاشان قفلهایی است (که مانع تذکرشان به
حقایق قرآن است)؟
مقام برشماری علل و عوامل بیایمانی
در
اول،
آیه
مانند
نیز
شریفه
آیه
این
که
دهد
می
نشان
سیاق
و
 .9توجه به محتوا
ِ
(البته از نوع منافقانه) است .در اينجا دو مسئله مطرح است ،يكی اينكه اینها (مؤمنان مریض القلب) در قرآن تدبرّ
نمیكنند ،پس دچار اين وضعيتاند و دیگر آنکه ،ایشان در قرآن ّ
تدبر میكنند ولی بر قلبهای آنها قفل زده شده است،
ّ
ُوب أَقْفَالُ َها﴾ ناظر به يک قدم بعد از تدبر در قرآن
كه باعث شده به آنچه كه فهميدهاند ،ملتزم نشوند؛ پس ﴿أَ ْم َع ىَل قُل ٍ
است« .ا َم» در این سیاق به معنای «بَل» نزدیک میشود ،و میفهماند كه عمده مشکل اینهاّ ،
تدبر نكردن در قرآن
نیست ،بلكه اشکال ریشهایترشان آن است كه بر قلبشان ُمهر خورده است .برخی با استناد به اين آيه شريفه نتيجه
تدبر امری قلبی است ،لذا كسی كه بر قلبش مهر خورده باشد نمیتواند ّ
میگيرند ،كه ّ
تدبر كند .ولی چند اشكال بر اين
قول وارد است:
الف .اگر انسان يک مطلبی را نفهمد و چون نفهميده آن را نپذيرد و عمل نكند ،حجت بر اين شخص تمام نشده است
و تكليفی ندارد .لذا با این بیان حجت الهی در قرآن بر کافران و مشرکان و انسانهای مریضالقلب تمام نمیشود (قرآن
حکیم از منظر امام رضا؟ع؟ ،جوادی آملی ،ص.)98
ب .قرائنی در سوره موجود است که نشان میدهد اين افراد فهميده بودند و به آن ،يقين هم كرده بودند ولی نمیخواستند
قبول كنند .به عنوان مثال در آيه بعدی میفرمايد﴿ :إِ َّن ال َِّذي َن ا ْرتَدُّوا َع ىَل أَ ْدبَا ِر ِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َما ت َ َبينَّ َ لَ ُه ُم الْ ُهدَى الشَّ ْيطَا ُن
َس َّو َل لَ ُه ْم َوأَ ْم ىَل لَ ُه ْم﴾ محمد؟ص؟ ٢٥ ،یعنی هدايت به طور روشن برايشان معلوم شد ،ولي پشت كردند .همچنین در آیه 20

27

همدقم

با بررس���ی آیات قرآن ،مش���خص ش���د که از دیدگاه قرآن کریمّ ،
تدبر ،وظیفه مهم همه انسانها
درک منس���جم قرآن و هدایت های الهی آن ش���ده و مس���یر
در قبال قرآن کریم اس���ت که منجر به ِ
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 ّ
تدبر گذشت ،میتوان چنین جمعبندی کرد :تدبر در

28

قرآن ،دریچه ارتباط عموم انسانها با هدایت الهی از طریق فهم منسجم متن وحی الهی و درک
ً
تدبیر موجود در قرآن و سورههای آن است .در واقع ّ
درک نکات پراکندهای
تدبر در قرآن ،نه صرفا ِ
درک جامع جهانبینی قرآنی اس���ت.
از آیات ،بلکه فهم جمعی س���ورهها و کل قرآن و در نتیجه ِ
ِ
�مند ظاهر قرآن» اس���ت؛ به عبارت دیگرّ ،
ّ
تدبر ،فعالیتی در
تدبر در قرآن« ،فهمیدن همگانی و روش � ِ
ِ

جه���ت انس هر چه بیش���تر با ظاهر الفاظ و آیات قرآن کریم اس���ت ،که موج���ب فهم هر چه بهتر
مباحث مطرح در قرآن و س���ورههای آن و دریافت پیام هدایتی آنها میگردد و این مهم ،با دقت

در نحوه چینش آیات و سورههای قرآن ،حاصل میشود.

1

قرآنی واژه تبیین(تفسیر) قرآن
 .4-2معنای لغوی و
ِ

تبیین از ریش���ه «بین» اس���ت؛ در معنای این ریش���ه ،از یکس���و معنای جدائی و فصل و از
سوی دیگر ،مفهوم وضوح و روشن شدن ،با هم نهفته است؛ 2از این رو «تبیین» به معنی واضح

بعد از فراز ﴿فَ ِإذَا أُنْ ِزل َْت ُسو َر ٌة ُم ْح َك َم ٌة َو ُذكِ َر ِفي َها الْ ِقتَ ُال﴾ میفرمايد كه اینها قلبشان مريض استَ ﴿ .رأَيْ َت ال َِّذي َن فيِ قُلُو ِب ِه ْم
ْش َعلَيْ ِه ِم َن الْ َم ْو ِت فَأَ ْو ىَل لَ ُه ْم﴾ .این قسمت به خوبی نشان میدهد كه
َم َر ٌض﴾ و بعد میفرماید﴿ :يَ ْنظُ ُرو َن إِلَيْ َك نَظَ َر الْ َمغ يِِّ

اين افراد مطلب را به طور كامل فهميدهاند كه به حالت مرگ افتادهاند و اگر نفهميده بودند ،به اين حال نمیافتادند.
تدبر يک امر عمومی است و همه میتوانند ّ
ج .اشکال دیگر این است که ّ
تدبر كنند ،و این حرف روشن آيه  29سوره مبارک
ّ
صاد است؛ چنانکه بیان شد .از این رو از اين آيه نمیتوان اين استفاده را کرد كه تدبر امری قلبی است .چرا كه اين آيه
میفهماند كه حتی اگر اين افراد ّ
تدبر هم بكنند -كه میتواند بكنند -باز هم تبعيت نمیكنند چرا كه مشكل جای ديگر
است و مشكل عدم ّ
تدبر نيست .و چنانکه گفتیم ،از آيات قبلی و بعدی سوره بر میآيد كه مشكل اینها در مريض بودن
ّ
قلبهاي آنهاست نه در عدم تدبر ،لذا در آیات بعدی ایشان را تهدید میکند که خدا مرض ایشان را اظهار میکند﴿ :أَ ْم
َح ِس َب ال َِّذي َن فيِ قُلُو ِب ِه ْم َم َر ٌض أَ ْن لَ ْن يُ ْخر َِج اللَّ ُه أَضْ غَانَ ُه ْم﴾ محمد؟ص؟ .٢٩ ،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.
تدبر در قرآن ،رجوع کنید به :درسنامه ّ
 .1برای مطالعه بیشتر جهت چیستی ،روش ،ویژگیها و تمایزات ّ
تدبر در قرآن (جزء
سی) ،الهی زاده ،ص20-13؛ درسنامه ّ
تدبر در قرآن (جزء29و  ،)28همو ،ص.45-10
 .2رجوع کنید به :الصحاح ،جوهری ،ج ،5ص283-282؛ المصباح المنیر ،فیومی ،ج ،2ص70
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تبیین یک
کردن آن اس���ت 1،به عبارت س���ادهتر
ک���ردن چیزی به وس���یلهی تفصیل و ج���دا جدا ِ
ِ
مطلب ،به معنی تجزی ه و ش���اخه ش���اخه کردن و بیان فروع و جزئیات آن در راس���تای وضوح هر
چه بیشترش میباشد.

تبیین قرآن پرداخته اس���تَ ﴿ :و أَن َزلْ َنا إِلَ ْي َك ال ِّذكْ َر
در قرآن ،تنها یک آیه به صراحت به بحث
ِ
لِتُ َبينِّ ِ َّ لِل َّن ِ
اس َما نُ ِّز َل إِلَي ِهم َو لَ َعلَّ ُه�� ْم يَتَ َف َّك ُرون﴾2و .3چنانکه در آیهی مذک���ور میبینیم ،تبیین
رسالت خاص پیامبر اکرم؟ص؟برشمرده شده؛ بر خالف ّ
تدبر در قرآن که وظیفهای عمومی
قرآن،
ِ
دانس���ته شده بود .پس تبیین قرآن نه یک وظیفه عمومی بلکه رسالت ویژه پیامبر اکرم؟ص؟ و آن
کس���انی اس���ت که جانشین حقیقی ایش���ان میباش���ند (امامان معصوم؟مهع؟)؛ از این روست که
پیامبر اکرم؟ص؟ در خطبه غدیر –چنانکه گذشت -علی؟ع؟ را به عنوان ّ
مبین قرآن بعد از خود
ِ
معرفی کردهاند.
بر اس���اس مطالب گذش���ته و به ویژه با عنایت به فراز مذکور خطبه غدیر ،تبیین قرآن ،وظیفه
ولی و امام مس���لمین بوده و با ّ
ّ
تدبر در قرآن متفاوت اس���ت .قرآن که کتابی همگانی و همیشگی
َ َ
دار ترس���یم خطوط اصلی و جامع اس���ت،
(جهانی و جاودانه) و الجرم ،کلی و اجمالی و عهده ِ

4

توس���ط حاکم الهی در هر عصر تبیین میشود ،یعنی آن خطوط کلی ،تفصیل داده شده ،جزئی
ش���ده و اجرائ���ی میگردد 5تا بتوان قرآن را در جامعه انس���انی و برای برپای���ی حکومت الهی اقامه
کرد .از همین روس���ت که تبیین ،وظیفه رس���ول الهی و جانش���ینان بر حق ایش���ان برشمرده شده
است.
الزم به ذکر اس���ت کاربرد غالبی واژه «تفس���یر» در روایات ،معادل واژه «تبیین» در قرآن اس���ت.
خطبه غدیر یکی از بهترین اس���تنادات این ادعاس���ت؛ چرا که در این خطبهی معروف ،تفس���یر
ق���رآن ،معادل تبیین آن دانس���ته ش���ده و هر دوی اینه���ا در مقابل ّ
تدبر ،که وظیف���هی عموم مردم
 .1التحقیق ،مصطفوی ،ج ،1ص367
 .2نحل44 ،؛ ترجمه :ما اين قرآن را كه وسيله يادآورى است ،به سوى تو نازل كرديم ،تا تو براى مردم آنچه را كه به
سوى آنان نازل شده است ،تبیین كنى ،و باشد كه بينديشند.
 .3از برخی آیات دیگر نیز میتوان درباره بحث تبیین قرآن نکاتی را بدست آورد؛ مانند :ابراهیم4،؛ نحل.64،
 .4باید توجه کرد که ظاهر قرآن کلی و ُم َ
اب اللَّ ِه ُمبْ َه ٌم فَ َق ْد َهل ََك َو أَ ْهلَك»
جمل است؛ اما ُمبهم نیست« .فَ َم ْن َز َع َم أَ َّن كِتَ َ
(وسائلالشیعه ،حر عاملی ،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.
 .5رجوع کنید به :المیزان ،طباطبائی ،ج ،4ص388؛ تسنیم ،جوادی،ج ،1ص74-73؛ در آمدی بر تفسیر جامع روایی،
محمدی ری شهری ،ص99

29

همدقم

است ،مطرح شده است؛ «فَ َو اللَّ ِه لَ ْن يُ َبينِّ َ لَ ُك ْم َز َوا ِج َر ُه َو لاَ يُ َوضِّ ُح لَك ُْم تَف ِْس َري ُه إِلاَّ 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 دانسته «إِ َّن َر ُس َ
الصلاَ ُة َو لَ ْم يُ َس ِّم
ول اللَّ ِه نَ َزل َْت َعلَ ْي ِه َّ
اللَّ ُه لَ ُه ْم �ثَلاَ ثاً َو لاَ أَ ْربَعاً َحتَّى كَا َن َر ُس ُ
َس َذلِ َك لَ ُهم...» 1مؤید نظریهی گفته
ول اللَّ ِه ُه َو ال َِّذي ف رَّ َ
ش���ده میباش���د .از دیگر شواهد این مطلب ،اس���تعمال این واژه در مجموعه احادیثی است که
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اهلبی���ت؟مهع؟ را عالمان حقیقی قرآن و صاحبان فتوا و مس���تنبطان ح�ل�ال و حرام الهی از قرآن
میدانن���د 2.ام���ام خمین���ی؟هر؟ نیز بر این نظ���ر بودهاند که تفس���یر ،امری جدا از ّ
تدب���ر و مربوط به
ً
تفاصیل و جزئیات آیات احکام است 3.استناد ایشان به روایات «تفسیر به رأی» است که اکثرا
در مقابله با فقهاء اهل سنت که میخواستند جزئیات احکام الهی را با عقل خود بفهمند ،وارد
ش���ده است 4.معنای لغوی این واژه -که به معنی پردهبرداری 5و شرح و توضیح 6میباشد -نیز
گویای هم جهت بودن آن با واژه تبیین و تفاوت آن با ّ
تدبر اس���ت .گفتنی اس���ت واژه تفس���یر ،در
قرآن فقط یکبار به کار رفته 7که آن یک مورد نیز مربوط به موضوع تفسیر قرآن نیست.
 .5-2تفاوت ّ
تدبر و تبیین (تفسیر)

با آنچه گذش���ت ،مشخص ش���د که ّ
تدبر در قرآن ،فهم مجموعی و منسجم کلمات ،عبارات

و آیات قرآن و س���ورههای آن اس���ت که برای عموم مردم میس���ر بوده 8و نتیجهی آن ،فهم خطوط
اصلی و کلی دین است؛ 9اما تبیین و تفسیر قرآن ،فهم الیههای معرفتی قرآن و کشف جزئیات
و مصادی���ق آی���ات قرآن و اس���تنباط فروع���ات احکام الهی اس���ت 10.البت���ه تبیین و تفس���یر قرآن
ِباالصاله مختص معصومان؟مهع؟ است که به تمام حقائق قرآن دسترسی دارند و با تعلیم ایشان

 .1رجوع کنید به :کافی ،کلینی ،ج ،1ص287-286
 .2رجوع کنید به :وسائلالشیعه ،حر عاملی ،ج ،27ص206-176
 .3آداب الصلوه ،امام خمینی ،ص200-199
 .4رجوع کنید به :كمالالدين و تمامالنعمه ،صدوق ،ج ،1ص257-256؛ کافی ،کلینی ،ج ،8ص311
 .5لسانالعرب ،ابن منظور ،ج ،5ص55
 .6التحقیق ،مصطفوی ،ج ،9ص86
 .7فرقان33 ،
 .8درسنامه ّ
تدبر در قرآن (جزء ،)28-29الهیزاده ،ص32-20
 .9در آمدی بر تفسیر جامع روایی ،محمدی ری شهری،ص22-20
 .10منهج و گرایش تفسیری تسنیم ،اسالمی/مصطفیپور ،ص91
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و بهرهگیری از روایاتش���ان برای عالمان دینی تا حدودی میس���ر است 1.از این رو ،دستیابی به
چارچوب زندگی الهی در ابعاد بینشی ،گرایشی و رفتاری و خطوط اصلی و محوری اعتقادات،
اخالقیات و رفتار برای آحاد انس���انها و به وس���یله تدبر در قرآن میس���ر اس���ت ،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.
تعری���ف و تف���اوت ّ
تدب���ر و تبیین را جهت تقریب ب���ه ذهن میتوان در قال���ب مثال ،این چنین
بی���ان ک���رد :قرآن از آن جه���ت که کتابی جهانی و جاودانه اس���ت ،ناگزیر مانند قانون اساس���ی و
سیاس���تهای کلی یک کشور ،کلی و اجمالی اس���ت .قانون اساسی و سیاستهای کلی یک
کشور را الاقل در دو سطح میتوان مورد ارزیابی قرار داد؛ یکی ،فهم ّ
تدبری از آن که فهمی ظاهری،
کل ِنگ���ر و مجموعی اس���ت و همهی ش���هروندان یک جامع���ه از این نوع فهم بهره دارند و س���طح
دیگر ،اس���تنباط تبیینی و تفس���یری از آن که موجب تفصیل مباحث و بیان جزئیات اجرائی و
عملیاتی آن میش���ود .این سطح از اس���تنباط ،وظیفهی رهبران جامعه و مدیران کشور است و
نیازمند توانائیهای علمی و روحی بیش���تری میباش���د .هر دو این م���وارد ،کاری الزم و ضروری
ِ
ّ
درک اهداف ،مقاصد و
اس���ت ،لذا اگر فهم تدب���ری و مجموعی صورت نگیرد ،آحاد جامع���ه از ِ

برنامههای کلی کش���ور بیبهرهاند و معیاری برای صحت و ُس���قم ریز قوانین و آییننامهها باقی
ّ
ری آن ،قابلیت
نمیماند و اگر استنباط تبیینی و تفصیلی انجام نگردد ،قانون اساسی و فهم تدب ِ
مدیریت نظامات اجتماع را ندارد .قرآن کریم – البته بدون مقایس���ه با قانون
اج���راء در جامعه و
ِ
بشری -قانون اساسی الهی است که مخاطب آن تمام مردم بوده و ایشان باید از یکسو ،اصول
و سیاس���تهای کل���ی آن را درک کرده و ب���ا ایمان آ گاهانه زندگی خ���ود را در جهت این اصول و
سیاستها تنظیم نمایند و از سوی دیگر با تبعیت آ گاهانه از رهبران الهی که جزئیات قوانین و
برنامههای الهی و آییننامهها را اس���تنباط و جامعه بشری را هدایت میکنند ،در راستای عمل
به قانون اساسی الهی گام بردارند.

پ ��س در واق ��ع ّ
تدب ��ر در قرآن ،فه ��م ضابطهمند و میس ��ر تمام انس ��انها از قرآن کریم جه ��ت دریافت

هدایتهای بنیادین الهی بوده و با تبیین(تفس ��یر) استنباطی و اجتهادی قرآن که جهت تبیین جزئیات
مع ��ارف و اح ��کام قرآن انجام میگیرد ،متفاوت اس ��تّ 2.
تدبر ،تفهم و فهمیدن آن چیزی اس ��ت که قرآن
 .1رجوع کنید به :المیزان ،طباطبائی،ج ،3ص87؛ در آمدی بر تفسیر جامع روایی ،محمدی ری شهری ،ص100-99
 .2جهت مطالعه بیشتر ،رجوع کنید به :درسنامه ّ
تدبر در قرآن (جزء29و ،)28الهی زاده ،ص39-37
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ب ��ا زبان گویای الفاظ خود بدان ناطق اس ��ت؛ اما تبیین و تفس ��یر ،اس ��تنطاق(به نط ��ق درآوردن) قرآن و

استنباط از آن است.
 .6-2جمعبندی و نتیجهگیری

ً
در مجامع علمی و بالتبع آن در فرهنگ عمومی جامعه ،غالبا هر موضوع مرتبط با فهم قرآن،
تحت عنوان «تفس���یر» مطرح میش���ود و حتی اگر نامی از ّ
تدبر در قرآن برده میشود ،منظور از آن،
همین تفس���یر مصطلح است .کتابهای تفسیر که تاکنون نوشته شده نیز دارای همین ویژگی
32

میباش���ند .از این رو بنابر نظر مش���هور ،به تمام س���طوح فهم قرآن از معنای لغات ،مفهوم آیات،
ً
برداشتهای استنباطی ،شرح و توضیح موضوعات قرآن و ...اصطالحا تفسیر اطالق میشود.
از همین روس���ت که در کتب تفسیری ،طیفی از مفاهیم ّ
تدبری تا استنباطهای تفسیری یافت
میشود.
عدم تفکیک تدبر عمومی از تفس���یر تخصصی قرآن ،خطر دور ش���دن جامعه از هدف اصلی
آموزش عمومی قرآن که انس مس���تمر متدبرانه عموم مردم با قرآن اس���ت را در پی دارد .اگر ما هر
دو مرحله تدبر و تبیین را تفس���یر قرآن بدانیم ،در واقع راه فهم عمومی قرآن را دش���وار کردهایم؛ زیرا
ً
چنین تفس���یری قطعا یک علم تخصصی بوده و دارای مقدمات زیادی میباش���د و عموم مردم
ً
را مس���تقیما ب���دان راهی نیس���ت .نتیجه این اعتقاد آن میش���ود که اگر بخواهیم م���ردم با قرآن و
مفاهیم آن آش���نا ش���وند ،باید یک متخصص ،قرآن را تفسیر کند و سپس نتایج تفسیر خود را در
ً
اختی���ار م���ردم قرار ده���د .در واقع مطابق این نگاه ،م���ردم صرفا به ارتباط مس���تقیم با الفاظ قرآن
و قرائت آن دعوت میش���وند ،اما محتوای قرآن توس���ط ّ
مفس���ران در اختیار ایش���ان قرار میگیرد،
لذاست که عمده تالش برای آشنایی مردم با مفاهیم قرآن ،عرضه نتایج تفسیر ّ
مفسران به مردم
ً
و ی���ا بهرهگی���ری از قرآن در دروس ،منابر و مواعظ دینی ب���وده و صرفا این موارد انس مردم با قرآن و

فهم قرآنی ایش���ان را تأمین میکند .این گونه تالش برای فهم عمومی قرآن تالش کاملی نیس���ت.
مثل این تالشها مانند آن است که ما برای آنکه مردم بتوانند بهداشت عمومی را رعایت کرده و
امور اولیه تغذیه و س�ل�امت خود را مدیریت صحیح کنند ،دروس مقاطع تخصصی پزش���کی را
خالصه کرده و در قالب سخنرانی و کتاب به آحاد مردم ارائه کنیم! پس راه عمومیسازی ّ
تدبر
ً
سازی تفسیر و ارائه آن به مردم است و نه سادهسازی مقدمات تفسیر،
در قرآن ،نه صرفا خالصه ِ
تدبرّ .
جه���ت ایجاد مقدمات ّ
تدبر و تفس ��یر هرکدام چارچوب ،ل ��وازم ،مقدمات خاص خود را دارند و
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عدم تفکیک آنها از یکدیگر جز به افراط و تفریط کش ��یده نخواهد ش ��د؛ چنانکه در حال حاضر نیز چنین
اس ��ت :عدهای با تفریط ،باب فهم عمومی قرآن را بس ��ته و برخی با افراط ،ابواب فهم تخصصی قرآن را
برای همه گشودهاند.

در همین رابطه ،به سؤال یک دانشجو و پاسخ مقام معظم رهبری  ،دقت کنید:
ّ
تفکر و ّ
تدبر در
سؤال :یکی از بهترین راههای به دست آوردن معنویت ،کسب فیض از قرآن و
آن اس���ت که بس���یار هم سفارش شده است؛ منتها س���ؤالی که من از محضرتان دارم ،این است
ّ
تفکر و ّ
تدبری که تأ کید زیادی هم روی آن ش���ده ،چگونه باید باش���د که منجر به «تفس���یر
که این
به رأی» نشود؟
ً

پاس���خ مقام معظم رهبری  : اصال ّ
تدبر برای تفس ��یر کردن نیس ��ت؛ برای فهمیدن مراد است.
ّ
انس���ان هر س���خن حکیمانهای را دو گونه میتواند تلقی کند :یکی َس َرس���ری و با س���هلانگاری؛
ّ
ً
اصال به مرحله تفس���یر کردن و تعبیر کردن نمیرس���دّ .
تدبری
یک���ی با دق���ت و کنجکاوانه .این،
که در قرآن الزم اس���ت ،پرهیز کردن از َس َرس���ری نگریس���تن در قرآن است؛ یعنی شما هر آیه قرآنی

را که میخوانید ،با ّ
تأمل و ژرفنگری باش���د و دنبال فهمیدن باش���ید .این همان ّ
تدبر اس���ت و

بدون اینکه نیازی به این باش���د که انس���ان ،س�ل�ایق خودش را به قرآن تحمیل کند -که همان
تفس���یر به رأی اس���ت -خواهید دید که بابهایی را از معرفت ،به حس���ب محتوای آیه – هر چه

َ
ً
که محتوای آیه اس���ت  -باز میکند ...منظورم این اس���ت که ّ
تدبر ،اصال به عالم «تفس ��یر به رأی»

نزدیک نمیشود.

1

با مطالب گذش���ته مش���خص ش���د که اگر فهم قرآن در تفس���یر تخصصی آن خالصه شود ،در
آم���وزش عمومی قرآن دچار آس���یبی بزرگ خواهیم ش���د؛ اما اگ���ر با رهنمود ق���رآن و عترت :که در
بی���ان رهب���ر انقالب ،نیز نم���ود پیدا کرده ،ب���ه تمایز تدبر و تبیین (تفس���یر) پی بردیم ،مس���یر
پیشبرد آموزش عمومی قرآن ،هموار خواهد شد .بنابراین ،باور به این تفکیک و ایمان به امکان
 .1قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با بانوان نخبه به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ 77/7/18؛
امام خمینی؟هر؟ نیز در این زمینه چنین فرمودهاند :یکی از موانع بهرهمندی از این صحیفه نورانی ،اعتقاد به این است که جز
آنکه مفسران نوشته یا فهمیدهاند ،کسی را حق استفاده 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 ساختهاند؛ در صورتی که برداشتهای اخالقی ،ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی
تلقی گردد (امام خمینی؟هر؟ ،آداب الصلوة ،ص.)199
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و ض���رورت ّ
تدب���ر عموم مردم در قرآن ،نقط���ه عطف در آموزش عمومی قرآن اس���ت .وقتی به لزوم
ً
و ام���کان ّ
تدب���ر عموم مردم در قرآن پی بردیم ،قطعا ب���ه آن اهتمام میورزیم و آنگاه که تمایزات و
ش���اخصههای آن را ش���ناختیم ،متناس���ب با آن به آمادهس���ازی مقدماتش خواهیم پرداخت.
حس���ن ختام این بحث را آخرین توصیههای پیامبر اکرم؟ص؟ به امت اسالمی در خطبه غدیر
ق���رار میدهی���م .در این خطبه ،پیامبر اکرم؟ص؟ قبل از آن که عل���ی؟ع؟ را به عنوان ولی جامعه و
امی���ر مؤمنان و تنها مفس���ر و مبین قرآن بعد از خود ،معرف���ی کنند ،همه مردم را دعوت به تدبر در
ِ
34

قرآن و فهم آیات الهی میکنند:

اش ال َّن ِ
اس تدبّروا الْ ُق ْرآ َن َو افْ َه ُموا آيَاتِ ِه َو انْظُ ُروا ِإ ىَل ُم ْحك اََمتِ ِه َو لاَ تَتَّ ِب ُعوا ُمتَشَ ا ِب َه ُه
« َم َع رِ َ
فَ َو اللَّ ِه لَ ْن يُ َبينِّ َ لَ ُك ْم َز َوا ِج َر ُه َو لاَ يُ َوضِّ ُح لَ ُك ْم تَف ِْس َري ُه إِلاَّ ال َِّذي أَنَا ِ
ل َو
آخ ٌذ ِب َي ِد ِه َو ُم ْص ِع ُد ُه إِ يَ َّ
ل بْ ُن أَ يِب طَالِ ٍب أَ ِخي َو
ل َم ْولاَ ُه َو ُه َو َع يِ ُّ
شَ ��ائِ ٌل ِب َعضُ ِده َو ُم ْعلِ ُم ُك ْم أَ َّن َم ْن كُ ْن ُت َم ْولاَ ُه فَ َهذَا َع يِ ٌّ
1
َو ِص ِّيي».

و ای���ن یعن���ی پیامبر اک���رم؟ص؟ تدبر و تبیین (تفس���یر) را جدا دانس���ته و وظیفه تدب���ر را از عموم

م���ردم درخواس���ت ک���رده و آن را مقدمه ضروری ب���رای تبعیت و والی���ت پذیری آ گاهان���ه از ائمه
معصومین؟مهع؟ دانستهاند.
 .3محور آموزش عمومی قرآن :انس با زبان قرآن (عربی مبین) و فرا گیری آن
با مطالب گذشته روشن شد که آموزش عمومی قرآن ،حول محور تدبر در قرآن تعریف میشود.

راهکار اصلی گسترش ّ
تدبر در قرآن نیز توانمندسازی مخاطب و ایجاد مقدمات الزم در او میباشد.

مهمترین مقدمه برای تدبر در قرآن چیس ��ت؟ قرآن از س���نخ لفظ و کالم بوده و چنانکه در تعریف
تدبر هم گذشت ،یک متدبر در قرآن ،به دنبال تفهم معانی و مفاهیم روشنی است که به صورت
منس���جم و هماهنگ در س���ورهها و کل قرآن با الفاظ ،جمالت و عبارات خود ،بیان شده است
(ن���ه باطن قرآن ،اش���ارات و لطائف ق���رآن ،تفاصیل مباحثی ک���ه در قرآن نیامده ام���ا با روایات و
مباحث عقلی میتوان آنها را کش���ف کرد و .)...از این رو عمده و اصلیترین مقدمه تدبر در قرآن،
 .1احتجاج ،طبرسی ،ج ،1ص60؛ ترجمه :ای گروه های انسانها ،در قرآن ّ
تدبر کنید و آیات آن را بفهمید و به محکماتش
نظر کنید و از متشابهش تبعیت نکنید .پس به خدا قسم ،بازدارنده های قرآن را برای شما بیان نمی کند و تفسیر آن را
برای شما توضیح نمی دهد ،جز کسی که من گیرنده و َ
باالب َرند ه دست و بازوی او به سوی خویش هستم و اعالم کنندهی
این حقیقت درباره او هستم که «همانا هر کس که من موالی اویم ،پس این علی؟ع؟ موالی اوست» و او علیبنابیطالب
برادر و وصی من است.
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انس مستمر با زبان ویژهی قرآن و فرا گیری آن میباشد.
جه���ت فه���م بهتر مطلب ف���وق ،توجه به این نکته ضروری اس���ت :قرآن ک���ه در اصل خویش،

اب َّم ْك ُنونٍ
حقیقتی الهی و دور از دسترس انسانهای عادی میباشد﴿ :إِنَّ ُه لَ ُق ْر َءا ٌن كَرِي ٌم ِىف كِتَ ٍ
ون﴾ ،1جهت فهم انس���انها به صورت الفاظ و به زبان عربی نازل شده
لاَّ مَ َي ُّس�� ُه إِلاَّ الْ ُمطَ َّه ُر َ
اس���ت﴿إنَّا أَنْ َزلْنا ُه قُ ْرآنا ً َع َر ِب ًّيا لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُون﴾ ،2بنابراین باب ورود به وحی الهی همین الفاظ
و زبان ویژه قرآن میباشد.

عالم���ه طباطبائ���ی در توضی���ح آی���ه اخیر و مطلب بدس���ت آم���ده از آن ،چنین بی���ان میدارد:
خداون���د میفرمای���د که ما اين كتاب را به لفظ عربى نازل كرديم تا در خور تعقل تو و قوم و امتت
باشد ،و اگر در مرحله وحى به قالب الفاظ خواندنى آن هم به زبان عربی مبین ،در نمىآمد ،قوم
ت���و به اس���رار آيات آن پی نمىبردند و لذا قرآن را فقط خ���ودت میفهمیدی .اين مطلب ،داللت
مىكند بر اينكه ،الفاظ كتاب عزيز به دو دلیل توانسته است اسرار آيات و حقايق معارف الـهى
را ضبـط و حفظ كند .1 :به خاطر اينكه عین وحى الــهی اس���ت  .2به خاطر اينكه عربى اس���ت.
ً
لذا اگر صرفا معانى الفاظ به پیامبر اکرم؟ص؟ وحى مىش���د و الفاظ حاكى از آن معانى را رس���ول
خدا؟ص؟ خود ایجاد میکرد -مانند احاديث قدسى -آن اسرار محفوظ نمىماند .و یا اگر الفاظ
ق���رآن نیز از جانب خدا نازل میش���د ،اما رس���ول خ���دا؟ص؟ آن را به لغت ديگ���رى ترجمه مىكرد،
پارهاى از آن اسرار بر عقول مردم مخفى مىماند ،و دست تعقل و فهم بشر به آنها نمىرسيد.

3

پس مش���خص ش���د آنچه به نحو کام���ل ،وحی الهی و در ب���ر دارنده هدایت ه���ای جامع الهی
میباش���د ،الفاظ پر محتوای قرآن (نه ِصرف معانی قرآن) اس���ت که این الفاظ نیز به زبان عربی
مبین (نه هیچ زبان دیگر) میباش���د ،لذا ارتباط حقیقی با وحی الهی در گرو ارتباط با الفاظ آن
و شناخت زبان ویژه آن است .حدیث شریف امام صادق؟ع؟ نیز مؤید این مطلب میباشد:
4

خلق خود سخن میگوید.
عربی را بیاموزید ،چرا که این ِ
[زبان] کالم خداست که به وسیله آن با ِ

البته باید توجه داشت که تکلم الهی با بشر در قالب و ردای زبانی صورت پذیرفته که از یک
 .1واقعه79-77 ،؛ ترجمه :این کتاب ،قرآنی گرانمایه و ارجمند است .و در لوحی که از هر گونه ّ
تغیر و دگرگونی مصون
است ،قرار دارد .و جز پیراستگان هیچ کس به علم آن دسترسی نخواهد داشت.
 .2یوسف2 ،؛ ترجمه :ما این قرآن را به گونهاى كه خوانده شود و به زبان عربى فرو فرستاديم ،باشد كه در آن بينديشيد
و حقايق آن را درک كنيد.
 .3الميزان ،طباطبائی ،ج ،11ص75
« .4ت َ َعلَّ ُموا ال َع َر ِبیَّة فَإنَّها کَال ُم اللّ ِه الَّذی یُ َکلِّ ُم بِه َخلْ َقهُ» (الخصال ،شیخ صدوق ،ص ،258ح) 134
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س���و س���ر در مکالمات و محاورات بش���ری دارد و از س���وی دیگر ،رنگ و بوی الهی به خود گرفته
زبان باش���کوه و البته ش���فاف و به دور از پیچیدگی ،مزین به عنوان «عربی مبین»
اس���ت .چنین ِ

وح الأْ َ ِم ُني َع ىَل قَلْب َِك لِتَكُو َن ِم َن الْ ُم ِنذرِي َن
گش���ته اس���تَ ﴿ :وإِنَّ ُه لَتَنز ُِيل َر ِّب الْ َعالَ ِم َني نَ َز َل ِب ِه ال ُّر ُ
ب ُّم ِبنيٍ﴾ .1از این زبان ویژه میتوان به «زبان وحی» یاد کرد ،چنانکه در حدیثی شریف
ِبلِ َسانٍ َع َر يِ ٍّ

از امام باقر؟ع؟ آمده است« :خداوند هیچ کتاب و وحیی را جز به عربی نازل نکرد» .
پ���س زب���ان ق���رآن ،عربی ُمبی���ن و َبرین اس���ت .ق���رآن کریم ،چارچوبه���ای متق���ن قواعد زبان
2
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عرب���ی را حف���ظ نموده و با کاربردهای ویژه خویش ،آن را پاالیش کرده و ارتقاء داده اس���ت .بس���ا
ظرفیتهایی در زبان عربی هست که عموم مردم عرب و حتی بزرگترین فصحاء و بلغایشان
ً
نیز به آنها توجه نداش���تهاند ،اما قرآن از آن اس���تفاده کرده اس���ت .از این رو نباید صرفا با عینک
عربی بش���ری ق���رآن را مالحظه کرد ،بلکه باید عربی بش���ری را به عربی مبین قرآنی توس���عه داد تا
بتوان به ظرافتهای ویژه وحی پی برد.
 .4ضرورت بازتدوین آموزشی زبان قرآن برای تدبر در قرآن
با وجود تالش هایی که در زمینه آموزش زبان عربی برای فهم عمومی قرآن صورت گرفته ،هنوز
نواقص عمدهای در این مسیر وجود دارد .کتبی که در قالب آموزش ادبیات عرب و یا ترجمه و
مفاهیم در این زمینه تالش کردهاند ،اقدامات زیر را انجام دادهاند:
آ .خالصهسازی
ً
ب .متناسبسازی اصطالحات و تعاریف و بعضا قواعد با سطح فهم مخاطب
پ .روانسازی ادبیات بیانی کتاب
ت .منظم نمودن سرفصلها
ث .س���طحبندی محت���وا در قال���ب مت���ن اصلی ،ن���کات ،بیاموزیم ،ب���رای مطالع���ه ،پاورقی و
ضمیمه
 .1شعراء195-192 ،؛ ترجمه :به راستى اين قرآن از جانب پروردگار جهانها نازل شده است« .روحاالمين» آن را بر دلت
فرود آورده است ،تا از كسانى باشى كه مردم را هشدار مى دهند .جبريل آن را به زبان عربى كه اهدافش را به روشنى بيان
مىكند ،فرود آورده است.
 .2علل الشرایع ،ج  ،1ص126؛ اصل حدیث چنین استَ « :ما أَنْ َز َل اللَّ ُه تَ َع ىَال كِتَاباً َو لاَ َو ْحياً إِلاَّ بِالْ َع َر ِبيَّ ِةفَكَا َن يَ َق ُع فيِ َم َسا ِمعِ

الأْ َنْ ِب َيا ِء ِبأَل ِْس َن ِة قَ ْو ِم ِه ْم َو كَا َن يَ َق ُع فيِ َم َسا ِمعِ نَ ِب ِّي َنا بِالْ َع َر ِب َّي ِة فَ ِإذَا كَلَّ َم ِب ِه قَ ْو َم ُه كَلَّ َم ُه ْم بِالْ َع َر ِب َّي ِة فَ َي َق ُع فيِ َم َسا ِم ِع ِه ْم ِبلِ َسانِ ِه ْم َو
كَا َن أَ َح ُدنَا لاَ يُخ ِ
َاط ُب َر ُس َ
ول اللَّ ِه ِبأَ ِّي لِ َسانٍ خَاطَ َب ُه إِلاَّ َوقَ َع فيِ َم َسا ِم ِع ِه بِالْ َع َر ِب َّي ِة ك َُّل َذلِ َك يُ رَ ْت ِج ُم جَبرْ َئِ ُيل َع ْن ُه ت رَْشِيفاً ِم َن اللَّ ِه
َع َّز َو َج َّل لَه»
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ج .ارائه محتوا در قالبی آموزشی (درسبندی کردن ،ارائه تمرین و سؤال و)...
چ .محور قرار دادن آیات و روایات به عنوان مثال یا به عنوان محلی برای تمرین قواعد آموزش
داده شده
ح .تأ کید بر آموزش لغات پرکاربرد قرآن
اما غالب این تالش ها از آنجا که به سه مسأله مهم:
 .1تفاوت فهم عمومی قرآن (تدبر) و استنباط تخصصی از قرآن (تفسیر)
 .2ویژگیهای تدبر در قرآن (فهم ظاهری ،منسجم و مجموعی)
 .3مشخصههای عربی مبین قرآنی
توج���ه نکردهان���د ،دارای نقصه���ای ج���دی ب���وده و کمک ش���ایانی ب���ه آموزش عموم���ی قرآن
نمیکنن���د .از این رو و جهت رفع این نواقص باید با بهرهگیری از دس���تاورد این کتابها ،گامی
مهم و کلیدی برای متناسبس���ازی آموزش زبان عربی برای تدبر در قرآن برداش���ته شود .سلسله
کتب انس و آش ��نایی با زبان وحی تالش���ی در این راس���تا بوده و هدف از تهیه آن بازتدوین آموزش ��ی

زبان عربی بر مبنای عربی مبین و متناسب با تدبر در قرآن است؛ البته در حال حاضر برای مخاطب
دانشجو .محتوای این مجموعه طی دو کتاب به شرح ذیل برنامهریزی شده است:
کت ��اب اول :واژهشناس ��ی (کتاب حاض���ر) ،برای فه���م واژگان قرآن (برگرفت���ه از مباحث ادبیات
عرب به ویژه َصرف 1و لغت)2
کت ��اب دوم :جملهشناس ��ی ب���رای فهم جمالت ق���رآن (برگرفته از مباحث ادبی���ات عرب به ویژه

َنحو 3و بالغت)4

نکته :باید توجه داش���ت که میان ّ
تدبر در قرآن و ترجمه کردن قرآن تفاوت اساس���ی وجود دارد.
ّ
تدبر ،فهم قرآن بوده اما ترجمه ،ارائهی نتیجه فهم قرآن به زبان دیگر (زبان مقصد) است که نیاز
بیشتری به فهم جزئی و تفصیلی دارد .هر انسانی میتواند بفهمد (به ویژه فهم کلی و اجمالی)،

 .1علمی که ثمره آن کلمهشناسی و آشنایی با چگونگی کلمهسازی در زبان عربی است (صرف متوسطه ،محمدی.)22 ،
ً
 .2علم و یا علومی است که عمدتا برای فهم دقیق لغات عربی و قرآن بدان نیاز است (رجوع کنید به :روش تفسیر قرآن،
رجبی.)261-259 ،
 .3این علم از کیفیت ارتباط کلمات با یکدیگر و چگونگی ساختن جمله در زبان عربی بحث میکند (نحو متوسطه،
محمدی.)11 ،
ً
 .4از سه علم معانی ،بیان و بدیع تشکیل شده که عمدتا به شیوه هر چه بهتر سخن گفتن در زبان عربی میپردازد (رجوع
کنید به :آشنایی با علوم بالغی ،محمدی.)9 ،
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ً
ام���ا لزوما هر فردی نمیتواند آنچه را که فهمیده ب���رای دیگری (و آن هم به زبان دیگر) بیان کند،
ّ
کردن قرآن و بی���ان نتیجه فهم آن،
ل���ذا تدبر در ق���رآن و فهم آن ،کاری عمومی اس���ت ،اما ترجمه ِ
ام���ری تخصصی .چنانک���ه در این کتاب خواهید دی���د ،مخاطبان ّ
متدبر ای���ن کتاب هرچند با
تدبر در قرآن ،به تدریج قادر ب���ه ّ
یادگی���ری زبان قرآن و ش���رکت در کالسه���ای ّ
تدبر ظابطهمند در
قرآن میشوند ،اما در این مسیر از ترجمه قرآن نیز در مواقع لزوم و به نحو مقتضی کمک خواهند
گرفت.

1
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قرآنی متناسب با تدبر
 .5ویژ گیهای آموزش عربی
ِ

اگر بخواهیم آموزش زبان قرآن را بر اس���اس  3مؤلفه پیشگفته ،یعنی .1 :تفاوت تدبر و تفس���یر؛
 .2ویژگیهای تدبر در قرآن؛  .3مشخصههای عربی مبین قرآنی ،طراحی کنیم ،آموزش ما دارای
ویژگیهای مهمی میشود؛ که عبارتاند از:
 .1-5آموزش زبان قرآن برای تدبر در آن ،نه آموزش عربی برای فهم سایر کتب

ً
قبال بدین مطلب اشاره شد که برای گسترش تدبر در قرآن باید عربی مبین قرآنی (زبان وحی)

را آموزش داد نه زبان عربی بشری ،لذا در این کتب با توجه ویژه به کاربردهای قرآنی ،سعی بر آن
بوده که قواعد عربی بش���ری بر کالم الهی تحمیل نگردد و تعاریف و قواعد ،به نحوی بیان ش���ود
َ
رین قرآن
که با کاربردهای قرآنی تناقض نداشته و هماهنگ باشد .از این رو ،مباحثی که با زبان ب ِ
همخوانی نداشته ،حذف گردیده است.
از سوی دیگر برخی مباحث مهم که در قرآن مورد توجه بوده ،در این کتاب مد نظر قرار گرفته
اس���ت .به عنوان مثال ،یک س���ر فصل کلیدی در بخش اول کتاب واژهشناس���ی ،تحت عنوان
«فه ��م قرآن ��ی کلمه» در نظر گرفته ش���ده و این اف���ق را در جلوی دیدگان مخاطب���ان باز کرده که هر
کلمه در منظومه مفاهیم قرآن ،کاربردی خاص و معنایی ویژه دارد.
همچنین از آنجا که ّ
تدبر ،تفهم ظاهر متن قرآن اس���ت؛ اما تفس���یر ،اس���تنباط از قرآن به وسیله

قرآن ،روایات و عقل میباشد .لذا یک ّ
متدبر بر خالف یک ّ
مفسر ،نیازمند تسلط به تمامی منابع
 .1شایان ذکر است که ترجمه مناسب ،آن است که براساس فهم ّ
تدبری از قرآن نوشته شده باشد .از میان ترجمههای
کنونی قرآن ،ترجمه جناب آقای محمدرضا صفوی -که براساس تفسیر المیزان انجام گرفته است -ترجمهای است که
با مشخصه فوقالذکر هماهنگی قابل قبولی دارد .از این رو ترجمه آیات در این کتاب از ترجمه مذکور و البته گاه با کمی
تنقیح و تکمیل آمده است.
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دین نیس���ت .از این رو آموزش عربی جهت تدبر در قرآن ،منحصر به اس���تعماالت و کاربردهای
قرآنی و نحوه بیانهای ویژه آن اس���ت .وقتی دامنه بحث عربی محدود در قرآن شد ،نه هر کتاب
عربی  -ولو دیگر منابع دینی ،-بس���یاری از مباحث حذف خواهد ش���د؛ زیرا بسیاری از لغات،
اوزان ،اس���تعماالت ،اس���لوب ها ،نحوه بیانها و ...در قرآن به کار نرفته اس���ت .ب���ا توجه به این
ً
مطلب هر آنچه در این کتاب به بحث گذاش���ته ش���ده ،حتما در قرآن استفاده شده است .این
مطلب در خالصه شدن کار و لذا آسان شدن آن برای عموم مردم نقش بهسزایی دارد .از این رو
ی که در ّ
تدبر در قرآن بدان نیاز دارند
مخاطبان این کتاب در س���ریعترین زمان بسیاری از مباحث 
را فرا خواهند گرفت.
باید توجه داش���ت که مطلب مذکور حتی نس���بت به متون گرانقدر حدیثی نیز صادق است؛
زی���را ای���ن متون گس���تردهتر از قرآن ب���وده و لذا دامنه لغات ،اس���تعماالت و قواعد آن نیز وس���یعتر
میباش���د .البته به طور معمول ،کس���ی که با عربی قرآنی آشنا شده و با قرآن انس مستمر دارد ،با
انس تدریجی با احادیث بهویژه مجموعههای حدیثی (مانند نهج البالغه ،صحیفه س���جادیه
و )...و به���ره گی���ری از ترجمهه���ای معتب���ر این کت���ب ،در درک معان���ی احادیث نی���ز تا حدودی
موفق خواهد بود .در هر صورت ،رس���الت این کتاب ،آموزش زبان قرآن برای تدبر اس���ت نه فهم
مجموعه منابع دینی.
 .2-5آموزش زبان قرآن برای فهم کالم نه ساخت آن

وظیفه یک متدبر در قرآن ،فهم کلمات ،جمالت و عباراتی است که در قرآن آمده ،نه ساخت
لغ���ات و جم�ل�ات جدی���د و یا تکلم به زب���ان عربی .با توجه ب���ه این ش���اخصه ،در آموزش عربی
برای تدبر در قرآن ،مباحث به گونهای انتخاب و طراحی میش���ود که مخاطب را بیش���تر متوجه
فه���م واژگان ،جم�ل�ات و عبارات ب���رای درک مطلب کند ،نه دقت در نحوه س���اخت کلمات و
جم�ل�ات .در واقع در این رویکرد ،واژهشناس���ی بر واژهس���ازی ،جملهشناس���ی بر جملهس���ازی،
معنیشناسی بر صورتشناسی ،غالب است.

1

ً
 .3-5آموزش زبان قرآن برای فهم سیاقی سورهها ،نه صرفا آشنایی با برخی آیات پرا کنده

در کت���ب مرس���وم ادبیات عرب ،بیش���تر توجه به فهم کلم���ه و جمله بدون لح���اظ قبل و بعد
 .1جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به :صرف کاربردی ،کشمیری ،ج ،1ص24و ص50-49؛ و همان ،ج ،2ص.279
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آن و خارج از س���یاق متن اس���ت ،در حالی که عنصر اساس���ی در ّ
تدبر ،فهم واژگان ،جمالت و
عبارات در پرتو سیاق سورههای قرآن است؛ لذا در کتب زبان وحی از همان ابتدا مخاطب را با
فهم س���یاقی آش���نا کرده و با مثالهای مختلف قرآنی به او یاد داده میشود که واژگان ،جمالت
و عبارات قرآن را باید در س���یاق س���ورهها فهمید .این مطلب نکتهی مهمی اس���ت که بسیاری
از کتب ترجمه و مفاهیم -که تالش زیادی در راس���تای عمومیسازی فهم قرآن نمودهاند -بدان
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توج���ه الزم را نداش���تهاند .از همی���ن روس���ت که این کت���ب ،مخاطب را با فهم س���یاقی آیات که
شاخصه اصلی ّ
تدبر است ،آشنا نمیکند.
 .4-5آموزش زبان قرآن برای درک محور کالم نه تجزیه و ترکیب

در تدب���ر در ق���رآن ،مخاط���ب با پی گیری آی���ات درون یک س���وره به دنب���ال درک محور اصلی
کالم میباش���د ن���ه فروع���ات ،لطائف و دقایق بح���ث؛ از این رو در ّ
تدبر در قرآن به خالف تفس���یر
اجتهادی قرآن و ترجمه تخصصی آن ،به تجزیه و ترکیب کامل آیات قرآن که حتی برخی موارد
آن برای مباحث تفس���یری نیز ثمر چندانی ندارد ،نیازمند نیس���تیم .مطاب���ق آنچه که در بیانات
مقام معظم رهبری گذشت ،فهم عمومی قرآن نیاز به انس مستمر با واژگان و زبان قرآن دارد
و در هن���گام برخورد با س���ؤال نیز ترجمههای معتبر قرآن ،مش���کل را بر ط���رف میکند .پس نباید
مخاطب عمومی را در پیچ و خم این امر تخصصی و گاه حتی بیفایده انداخت.

