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 کارگاه مقدمات تدبر

4/12/97 

 ساعت اول 

باشد. در دوره مقدمات تدبر یکی از پنج کتاب دوره عمومی تدبر است. تدبر دارای سه دوره عمومی، تخصصی و تکمیلی می

ها در واقع پنج رویکرد متفاوت هایی هستند. هر کدام از این کتابکدام دارای روش شود که هرعمومی پنج کتاب مطالعه می

سوره ستن این نکته منجر میدر مراجعه به  ستند. دان شود.مطالعه کل شود که نحوه مراجعه به این کتابهای قران ه ها متفاوت 

شود و نوعا از آنچه در رویکرد جدیدی اضافه نمی ای و .... در دوره تخصصیقران با مدل مقدمات با مدل تفکر یا مدل سوره

شود جهت مطالعه شود. در دوره تخصصی از این پنج رویکرد استفاده میگیرد استفاده میدوره عمومی مورد مطالعه قرار می

 تخصصی قران. 

 ها توجه به رویکرد آن اهمیت دارد. در هر کدام از این کتاب 

ستتتت و تر یر زیادی در مواجهه با مخادا دارد. در ستتتند مجمع مدارر رویکردهایی برای رویکرد مقدمات تدبر خیلی مهم ا

سفند کتاب سند مربوط به ا ست. این  شده ا ست مورد می 92ها نوشته  شده ا سائل بنیادی که در آن مطرح  ست م شد و نیاز ا با

 توجه قرار گیرد. 

شیوه سیر تدبری دارای اهمیت است.  مطالعه قران در آن مورد بررسی قرار گرفته است و یکی از  های تدبری ودر بحث تدبر 

هایی که در سیر باشد. این موراد باید با روشموضوعاتی که در آن مطرح شده است سطوح انس با قران و سطوح دهارت می

 شود مورد توجه قرار گیرند. تدبری آموخته می

ها را دی ند عدم توجه به انس و دهارت است. کسی که این دورهرسترین مشکالت افراد که به غایت تدبر نمییکی از اصلی

 کند باید به این دو موضوع توجه باشد: می

 توجه به رویکرد هر کتاب در مواجهه با قران  .1

 توجه به انس و دهارت .2

 که عدم توجه به این دو مورد منجر به عدم دستیابی به موفقیت در بحث تدبر خواهد شد. 

 رت پنج سطح معرفی شده است. در مورد انس و دها
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شد.  سید که خواندن قران برای فرد بدون تکلف با سطحی از انس ر سختی در با خواندن مقدمات تدبر باید به  سار  یعنی اح

 حین مطالعه قران نداشته باشد. 

 در سطح دوم باید این خواندن همراه با لذت باشد 

ند و تصور جدایی از آن را نداشته باشد و باید در نهایت احسار وابستگی در سطوح بعدی باید خود را نیازمند دائمی قران بدا

شدید به قران در او ایجاد شود. برای این سه سطح هم شاخص کمی قرار داده شده است. نیازمند دائمی دانستن یعنی هر روز 

 خواند روزی مثال نیم ساعت.به دور منظم قران می

از قران داشته باشد یعنی احسار به خواندن در او بیشتر شده و تا یک ساعت در روز در سطح بعدی که نتواند تصور جدایی 

 دهد. را به قران خواندن اختصاص می

کند. داند روزانه بیش از یک ساعت برای قران وقت صرف میدر سطح پنجم که فرد خود را به دور کامل وابسته به قران می

 کار است. و دارای کشش و تمایل فراوانی برای این 

 پنج سطح برای دهارت هم تعریف شده است: 

سعی در بردرف کردن  .1 ستند در خود و  سایی عیوب و نواقص و گناهانی که عموما افراد در جامعه به آن مبتال ه شنا

 آن. 

 شود و سعی در بردرف کردن آنها شناسایی عیوب و نواقص در خود که در جامعه خیلی به آن توجه نمی .2

 وبی که در سطح یک شناسایی کرده بود.بر درف شدن عی .3

 بردرف شدن عیوبی که در سطح دوم آنها را شناسایی کرده بود.  .4

 کنترل خیال و ایجاد مراقبت ویژه در تخیالت و خطورات .5

 توانند در آینده از تدبر استفاده کنند. اگر افراد این موارد را خودشان ایجاد نکرده باشند نمی

 غایت مقدمات تدبر 

صورت خاص انس و شد. دهارت به  ست که گفته  شود. غایت علمی و غایت تر در این دوره مطرح میدهارت دو موردی ا

نویستتی کنند. در حد کلی با شتتود. غایت علمی در این دوره این نیستتت که افراد بتوانند گ ارهدهارتی در این دوره مطرح می

مختلف تشتتخیص اینکه گ اره از کدام نوع استتت را داشتتته باشتتند،  هایمفهوم تدبر آشتتنا شتتده باشتتند و در مواجهه با گ اره

 شود. . در درر دوم و سوم کتاب این موضوع مطرح میتدبریتفکری، تعقلی، 
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در مواجهه با مخادا داشتن تصویر درست از تفکر و تعقل و انتقال آن به مخادا مهم است. غایت علمی این دوره تشخیص 

 تفکری است. های تعقلی و تدبری و گ اره

 ها تعریف تدبری است که در آن ارائه شده است. ترین تفاوت این مجموعه با سایر مجموعهاساسی

ست  شده ا ستی، چرایی و چگونگی به این تعریف پرداخته  ست نه علم. در کتاب تدبر چی تعریف تدبر خیلی ن دیک به عمل ا

 ر ارائه شده است. و در کتاب مقدمات تدبر در درر سوم تعریفی خالصه از تدب

 کنیم: درر دوم و سوم کتاب مقدمات تدبر را نگاه اجمالی می

 

 

 

 

 هاست. دهارت عمل به دانسته
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ست بلکه فهم قران بخشی از  ست. تدبر در قران روش فهم قران نی ست. و این موضوع خیلی مهمی ا فهم قران بخشی از تدبر ا

 تدبر در قران است.

یابد متناستتا با آن باید ل در تدبر هم مان با هم باید اتفاق بیفتد. وقتی ستتطح فهم از قران اف ایش میستتازی ادارو و عمفعال

های اولیه در قران باید همراه با عمل شود و در غیر دریافتشود. های بیشتر حاصل میعمل نی  تغییر کند و در این صورت فهم

 شود. های بعدی محقق نمیاینصورت فهم

 

 دراو و عمل منظور است. دو رکن ا

 

 

 

 شود: انس، تفکر، تعقل، تدبرچهار سطح تعریف می برای روش اول سوره مبارکه قارعه انتخاب شده است. در این روش

   

 

 انس: 

 

 تفکر: 

 شیوه تفکر را مرحله بندی کرده است: 
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 ده است. در کتاب این چهار مرحله را برای سوره مبارکه قارعه توضیح دا

های مربوط به روش و گیرد در واقع تا مرحله تفکر در قران است. همه ویژگیتصویری که از تدبر در قران در ذهن شکل می

 شناخت و آنچه مربوط به ادراو است در حوزه تفکر هستند. 

 

 شود. فاز بعدی تعقل در قران است: این تفکر مقدمه است و اگر نباشد بقیه مراحل محقق نمی

 

ست که دریافتعقل قوه سنجش قرار میای ا سان را مورد  ستی دهد یا قوههای ان ست و برای در ست که قوانین در آنجا ای ا

 مند است. نگر قانونشود. تعقل نگاه کلها به آن رجوع میدریافت

ران اگر درستتت استتتخراد شتتود های قکند. گ ارههای حقیقی از قران عقل را شتتکوفا میتفکر در قران به دلیل استتتنبتپ پیام

تعقل و تفکر یک چی  استتتت در دو مرتبه. در تفکر های حقیقی هستتتتند و برای هر کاری در زندگی باید مبنا قرار بگیرد. پیام

 ها را اجرا کنیم. در تعقل به دنبال این هستیم که چگونه آن گ ارهگوید وبدنبال فهم این هستیم که قران چه می
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ی استتتت که در تفکر اجرا شتتتده استتتت ولی در تعقل به دنبال یک گ اره حقیقی برای مبنای عمل شتتتدن روش همان چی 

 گردیم. می

 این مطالا را باید در ساختار وجودی مورد بررسی قرار داد. 

ابتدا انس و  خواهیم مسیر از مراجعه تا به عمل در آوردن آن را دی کنیم و این تدبر است. دربا پیام الهی مواجهه هستیم و می

 کندو این تعقل است. بعد تفکر برای فهم و بعد تبدیل به عمل شود. در سیر زندگی من چه قواعدی را برای من ایجاد می

 تدبر سیری است در ساختار وجودی انسان که بعدا به آن خواهیم پرداخت. 

 

 تدبر : 

 

 

 ت. ای در این بخش دارد که خیلی مهم اسدر سوره قارعه یک نکته

در ابتدای بحث گفته شد، پنج رویکرد کلی برای مراجعه به قران وجود دارد. رویکرد مقدمات تدبر و آموختن آن مهم است. 

خواهد و من آن کار را انجام دهم. رویکرد مقدمات تدبر این استتتت که در مواجهه با یک ستتتوره ببینم خداوند از من چه می

 خواهی با این سوره؟ز من که یک انسان هستم چه میای اخدایا تو این سوره را نازل کرده
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ای برای کند و نه یک محقق. این فرد به دنبال چارهدر این رویکرد انستتتان به عنوان یک موجود نیازمند به ستتتوره مراجعه می

 زندگی خود است و این برای مخادا باید مشخص شود. 

ای که خوانده هر سوره که در جامعه وجود دارد شناسایی شود و غایت دهارتی این رویکرد این است که شناسایی گناهانی 

پردازد. به برکت آن ستتوره در خود دهارت مختص ستتوره را ایجاد کنم. به شتتود به یکی از این گناهان رایج در جامعه میمی

سد و مقصد را رب تعیین گوید که فرد باید رب را بشنابرکت سوره فلق حسادت را در خود از بین باید برد. در سوره فلق می

کند و باید به کند و برای اینکه افراد این سیر را دی کنند و به مقصدشان برسند فلق قرار داده است. مقصد را خدا تعیین میمی

ها و مراحل توجه کنم و باید به رب آنها پناه برد. از کند برستتم. برای این رستتیدن باید به نشتتانهآن مقصتتدی که خدا تعیین می

دهیم. حسودی رهای مختلفی که ذکر شده است شر حسد خیلی معلوم است و در این مرحله نجات از حسد را غایت قرار میش

شود و این را را شناسایی کنم و شروع کنم به از بین بردن آن در خودم. در سوره نار بحث ترخیر و وسوار خنار مطرح می

 سوره است.  باید شناسایی کنم. خیر گ ین شدن از غایات این

گوید وقتی نصر آمد و فتح اتفاق افتاد همه وارد در سوره نصر به دنبال ایجاد نگاه اجتماعی هستیم. خطاب به پیامبر است و می

ستغفار کن. توجه به نقش اجتماعی و فهم دین می شوند. با توجه به اینکه خدا همواره تواب بوده و هست تو همیشه تسبیح و ا

ستم که باید رشد کنم. یک جامعه و یک امت است که باید رشد کند. ناسی هستند که باید ذیل دین این نکته که فقپ  من نی

انسان یاد بگیرد که ما ناسی هستیم که داخل در سوره خدا رشد کنند. پیامبر برای رشد این امت مسئله دارد. در سوره نصر باید 

ستوری را دریافت کردشده شم و ایم و پیامبر در مورد ما د شته با ستغفار دا سبیح و ا ست و من باید به پیامبر کمک کنم و ت ه ا

 دهم ولی مهم است که انسان این را بفهمد که این امر به رسول است. همان کار را انجام می

ن و در ستتوره ماعونف فرد دیندار به دیگران بیشتتتر توجه دارد و فرد تکذیا کننده دین به دیگران توجهی ندارد. فردیت انستتا

وری از سهو در نماز وابسته به نگاه اجتماعی است. دهارت این سوره است که فرد نمازش را با نیازهای دیگران همراستا کند. 

 افتد.این هم در سوره ماعون اتفاق می

خود  هایش حساب کند. وقتی فرددر سوره هم هف انسان حق ندارد در مورد دیگران قضاوت کند. انسان حق ندارد روی داشته

 رود. جویی از دیگران از بین میرا فقیر ببیند عیا

سوره مبارکه زل الف فرد می سنگینی یک ذره کار خیر کند میدر  شر کند میآموزد که به  بیند. بیند و به اندزاه یک ذره کار 

سان  بت میها را در خود روی تمام ذرهزمینی که بر روی آن راه میها موضوعیت دارد. ذره یعنی غبار. ذره کند. این سوره ان

 کند. ها و زمین میرا متوجه ذره
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ضحیف فرد متوجه عظمت پیامبر می سوره مبارکه  ست را میدر  ضال و عائل ا شه حسش و شود، پیامبر که یتیم و  فهمد و همی

د و پیامبر به دانوجدانش نستتتبت به خودش این استتتت که بدون هدایت خدا هی  چی ی ندارد. خود را بدون خود گمراه می

ها را داشته است. این یتیمی در واقع حس رسول همیشه بهترین سرپرستمند است. عنوان یک ظرف خالی از هدایت خدا بهره

فهم فقر در پیامبر  ایی که بواستتطهفقر و غنیداند. خدا خود را یتیم و نیازمند و فقیر مینیاز به ستترپرستتت داشتتتن استتت. بدون 

 به این دلیل پیامبر را واسطه فیض قرار داده است.  اتفاق افتاده است و

هایی که خداوند به پیامبرش داده استتت برای نبوتش. کند. ویژگیهای خاص پیامبر را مطرح میدر ستتوره انشتتراح هم ویژگی

شراح متوجه ان مع عسر یسری مطرح میدر سوره ضحی متوجه رابطه خود با پیامبر می شود. هر آسانی با شویم و در سوره ان

این موارد مبتال به افراد است. در زندگی نوع افراد بیکاری مطرح است ولی سوره سختی همراه است. در سختی آسانی هست. 

 دهد. انشراح اصل را بر کار داشتن قرارمی

ستغنا  ست که احسار ا سی نی ست. آدم کار بلد ک سابی آدم مدعی نی سوره عبسفآدم ح ستقالل در  شته و ا شد. دا احسار با

نیازی در کار و ادعای زیاد داشتتتن و متکی به خود بودن یک نقص استتت و خشتتیت داشتتتن و نگران بودن در اینکه نکند بی

 ها متنوع هستند و مهم داشتن ذکر است. خواهد نشود و برای این نگرانی تالش داشته باشد. آدمآنچه را خدا می

ها به ما یرند که قران را مهندستتی را کنند. همیشتته ستتورهشتتود نه اینکه یاد بگمهم میها تدر مقدمات تدبر به غایت این دهار

 ای کسی بتواند احاده پیدا کند. شود ، نه اینکه به سورهمسلپ هستند و در نهایت انسان غواص در قران می

 شود. این نه سوره نه تغییر رویکرد در زندگی انسان می

 

ها که در ذیل ستتتوره مبارکه قارعه در کتاب آمده استتتت مورد توجه قرار نگاه شتتتود این ستتتوالاگر با این رویکرد به کتاب 

توان زندگی کرد. قارعه چیست؟ برای فهم قارعه باید به سراغ بقیه سوره رفت. روزی که مردم ای میگیرد. حاال با هر آیهمی

شه شبش را از شوند. با رویکرد مقدمات تدبر اگر این مطهای پراکنده میمثل پ شود فرد حداقل آرامش یکی دو  الا خوانده 

شم رنگی رنگی در آسمان پراکنده میدهد. کوهدست می صحنه مجسم کنید و این اتفاق ها مثل پ شوند. اگر خود را در این 

در یک فرد خواهد افتاد و شتما در آن هستتید. اما کستی که موازینش یا ترازوهایش ستنگین شتد و هو فی عیشته راضتیه. این 
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او هاویه خواهد بود. آتشی داغ ام یعنی اصل و ریشه  زندگی رضایت بخش است. ولی اگر کسی ترازوهایش سبک باشد، امّ

 گردد. که در اینجا تمایالت پستی  داشته که به آنها باز می

ست از خود قران محقق می شدفهم اینکه موازین چی شد خود را نیازمند ولی شود. برای فهم موازین اگر در فرد نیاز ایجاد  ه با

 رود نه تئوری. اگر کسی سوره را با رویکرد درست بخواند سواالتش به سمت عملی میبیند. می

 

 

 اندیشی است. اصل تدبر رسیدن به چاره

 

 ساعت دوم

تیل و تالوت مطرح شده بحث قرائت و ترپردازد که قصد ورود به آن را نداریم. در ادامه این به فصل به بیان انواع خواندن می

سطه آن فهم ارتقاء پیدا کردن. قرائت بدون فهم معنا ندارد. قرائت قران یعنی فهم  ست. قرائت قران یعنی فهمیدن قران و به وا ا

آیات و ارتقاء به واستتتطه آن حرف. در قرائت قران فرد باید خود را در ستتتوره قرار دهد. ترتیل قران یعنی در خواندن قران به 

 وجه کند و زیبایی را ببیند. چینش ت
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 تالوت یعنی چی ی در جلو قرار بگیرد و شما پشت سر آن راه بروید. تالوت آیات یعنی پیروی از آیات. 

 

 

لا قا به مخادا آموزش داد بحث  ید  با که  عدی در مقدمات  به نکته ب ید افراد  با عه استتتت و در مقدمات  های مطال

در این بخش های مطالعه قران را داشتتتته باشتتتند. برای همین باید انواعی از قالاستتتند. ری ی برای انواع خواندن بربرنامه

 سی ده قالا ذکر شده است. 
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 تواند قران را ختم کند. های مختلفی میبر این اسار مخادا باید بداند که در قالا
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 معنای تدبر در قران چیست 

 

 

توان انواعی د. خود توجه مراتبی دارد که مراتا توجه است. با توجه به مراتا میتوجه به عاقبت از جهات مختلف مراتا دار

 از تدبر را داشت. مراتا توجه مربوط به ساختار وجودی انسان است. 

ورودی ساختار وجودی انسان حوار اوست. حوار انسان بخشی از ساختار وجودی انسان است که از بیرون ورودی دریافت 

انسان به واسطه تفکر و تعقل شناخت پیدا رسد. کند و به تفکر میهایش تصاویر ذهنی پیدا میاسار دریافت کند. انسان برمی

ها در انستتان شتتود. دانستتتهشتتود و یک فعلیتی در او ایجاد میرستتد. این علم در انستتان تبدیل به ایمان میکند و به علم میمی

سان ایجاد میشود و این ایمان است و از ایمان یک فدرونی می شده عل در ان سان صادر ن شود. فعل عملی است که هنوز از ان

افتد. مرک  این چرخه توجه است که گیرد و بعد عمل اتفاق میری ی در فعل قرار میاست. نیت و اراده و قصد و ع م و برنامه
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سیر را مدیریت می سان گردد. توجه به یکی از این مراتا باز میکند. این  ست و حوار ان سان از بیرون ا مربوط به دریافت ان

 شود. عمل انسان مربوط به خروجی انسان است. به این موراد مراتا توجه گفته می

 شود عاقبت اندیشی. تدبر در مرتبه تفکر می

 سنجی. یعنی عاقبت را با معیارهایی سنجید. شود عاقبتدر مرتبه تعقل می

 شناسیشود عاقبتدر مرتبه علم تدبر می

 در کتاب تدبر چیستی چرایی چگونگی این مطالا به صورت کامل مطرح شده است. 

نگرم و همیشتته نگری یعنی این عاقبت آنقدر در من درونی شتتده استتت که به آن میگوییم عاقبتدر مرحله ایمان به تدبر می

 جلوی چشمان من است و ایمان من شده است. 

 همه اینها تدبر است.شود و این خیلی مهم است که بدانیم می گرایی گفتهدر مرحله فعل به تدبر عاقبت

 

 هر کدام از این موارد سطحی از تدبر هستند.

حقیقت زندگی شتما در آخرت استت و آخر زندگی انستان در این دنیا مرس استت و مرس به معنای نیستتی و پایان نیستت.  

ست. در رابطه با آخرت ت ست و جربهمرس به معنای ورود به جهان دیگر ا ست که قابل تجربه نی ای وجود ندارد و این علمی ا

ست و برای مطالعه در مورد آن باید به متون مختلفی مراجعه کرد. بعد به این مطلا می سید که این عاقبت حقیقتش چگونه ا ر

رساند و او شناخت می سنجید که این عاقبت چگونه باشد و چگونه نباشد. این اندیشه و سنجش فرد را به سطحی ازاین را می

شد باید به این علم می ضوع عالم  تواند در رابطه با آخرت و بایدها و نبایدهایش به دیگران ادالع داد و بعد از اینکه به این مو

شود. مرتبه عاقبت ست. دائم توجه  شد جلوی چشم من ا شد و چطور نبا ست که دائما آخرت من باید چطور با نگری اینگونه ا
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هستتت که باالخره خواهم مرد. این موضتتوع باید جلوی چشتتم من باشتتد و بر این استتار زندگی خود را برای همش حواستتم 

 کنم. تدبر در مورد عاقبت امور است.ری ی میدستیابی به مطلوب برنامه

 مراتا عاقبت :  

 

 

 تواند در مخلوق یا رخدادی در مورد انسان یا موضوعی از موضوعات قران باشد. تدبر می

 

 

 در کتاب چهار ویژگی اختصاصی برای قران مطرح شده است و در ادامه به سوره کو ر از این منظر نگاه شده است: 
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 شود: های مقدمات تدبر را در فاتحه کتاب اینگونه مطرح میسوره

 

استتتت. ایمان یعنی ایجاد  شتتتود که به غیا ایمان دارند و باوری که امنیت آفرینبرای این افراد متقین پنج ویژگی مطرح می

ها بر استتار تقویت ایمان به امنیت برای خود و دیگران. ایمان یعنی دریافت ایمان از غیا و نه از آشتتکار. یکستتری از ستتوره

سایر  سار ایمان به  سار ارتباط با مردم و برخی بر ا سوره ها بر ا سار نماز و برخی از  ست و برخی بر ا شده ا غیا انتخاب 

 کتا.
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های کو ر و قارعه جهت توضیحات کلی در فصل کند و در چند بخش آمده است. سورهبس بحث ذکر را مطرح میسوره ع

 باشد. بندی نمیدوم و سوم آمده است و ج ء این دسته

شکاف ست. باید  شکافی ا شدن  شکل و بردرف  صد حل کردن م ست ولی در انفاق ق شدن ا شناخت زکات برای پاو  ها را 

 ها شناخته شود نیاز به ارتباط با دیگران است و موانع این ارتبادات باید حذف شود. برای اینکه شکاف

 ها در کتاب: بحث تمرین

ست. در  ست بحث نیاز مهم  14رویکرد مقدمات تدبر : مراجعه به قران به عنوان رافع نیاز ا شده ا صل اول ذکر  صلی که در ف ا

 است. 

 توجه به آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره در افراد. ها با دهارت : عملیاتی شدن دهارت سوره

 انس: خواندن بدون تکلف قران 

نکات کنند. ری ی میری ی : اگر در مقدمات تدبر رویکرد درست باشد افراد برای قران خواندن در تمام عمر خود برنامهبرنامه

 ری ی بسیار مهم است.مطرح شده در بخش فاتحه کتاب جهت برنامه

 ها و در عمل بداند چیست. لمی : تفکر و تعقل و تدبر را در گ ارهغایت ع
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هایش علمایی شتتتود. در تمرین حل کردن، فرد باید با نیازش مراجعه کرده باشتتتد و گ اره بنویستتتد. نیازی نیستتتت که گ اره

عقلی و تدبری بودن آنها را ها باید تمای  تفکری و تهای عملیاتی باشتتد که من باید چه کنم. در گ ارهها به ستتمت حرفگ اره

 بفهمند. 

خواند یشان باشد و این رویکرد باید در افراد مطرح باشد. مقدمات تدبر را کسی میها از قران باید نشانه نیازمندینوع برداشت

سیر رشد افراد باری ی میکه با آن به برنامه ید دید. ایمان رسد. ارزیابی را باید روی این موضوع برد و غایت هر درسی را در 

 های افراد دید. به غیا را مثال باید در گ اره

شتیبان می ست و یک مخادا یا کاری که پ شتر آموزش به عهده خود مخادا ا تواند انجام دهد ایجاد انگی ه کند. در قران بی

 شاگرد خوب با یک معلم سطح پایین هم رشد خوبی خواهد داشت. 

گری را خوب بلد باشد و از سویی شاگرد باید شرنیت مستقلی ندارد. معلم باید این واسطه معلم در قران نقش واسطه را دارد و

 بخواهد تا بیاموزد. 

خواهید به مخادا مصتتداق بگویید از خود قران بگویید بقیه مصتتادیق را خود مخادا باید متوجه آن شتتود. و بهتر وقتی می

صداق به ذهنش بیاید.  ست خود فرد فکر کند و م ست که این رویکرد نیاز در فرد وجود دارد یا ارزیابی الزمه برایا اش این ا

ست در فرد خیر و فرد به برنامه شده ا سا با غایتی که برای آن در نظر گرفته  سوره متنا ست یا خیر و اینکه هر  سیده ا ری ی ر

 پیاده شده است یا خیر.

 : نکتهچند 

 است که فرد تصویرسازی را انجام دهد. بهترین منبع برای مثال  درست و غلپ این تصاویر خیلی مهم نیست. مهم این

عه کتاب التحقیق استتتت و مثال های زیادی در آن وجود دارد. فقپ اگر خیلی پرت بود تذکر بدهید. در غیر مطال

 اینصورت خیلی در مورد صحت آن سختگیری الزم نیست. 

  در واقع با این تصویرسازی باید شود. بخواند آسان میتصویرسازی برای کسی که قران را با رویکرد مقدمات تدبر

شود و هر چقدر به سمت تئوری برود اشتباه یک گام به رفع نیازش برسد. هر چقدر به سمت عملی برود درست می

 است. هر تصویری که در صحت آن مردد هستید را درست فرض کنید مگر اینکه خیلی تصویر اشتباهی باشد. 

 شدن به غرض سوره برای آوردن آنها در زندگی و تفکر بر روی آنهاست نه ل وما در مورد  سواالت بخش ن دیک

سخ شتن پا سؤالحل کردن و نو سخ به این  شد. پا سخ آنها را ها با ست نه علمی. افراد باید در زندگی پا ها درد دلی ا

 ببینند.

 ری ی آنهاست. کرد و برنامهدر مقدمات تدبر صحت و سقم مطالا خیلی مهم نیست آنچه اهمیت دارد روی 
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 سؤال ست. خود را درگیر مدل  شدن برای ورود آنها به زندگی ا ست بلکه برای درگیر  سخ دادن نی های تدبر برای پا

 تصحیح سواالت نکنید.

 هایی برای اصالح فرد در ایجاد رویکرد درست اگر سوالی درح شد که فهمیدید بدون توجه به رویکرد است توصیه

 و این خیلی ضروری است. وجود داشته باشد.انداختن رویکرد در هر کتاب  جا ای برایهاست برنامنیاز د. داشته باشی

  شانهاز سورههای اینکه آیا رویکرد ن ست که از هیچکدام از  ست یا خیر این ا شکل گرفته ا شما  ها مقدمات تدبر در 

سته نمی ستسوره  شوید.خ شتیاق  فلق تمامی ندارد و هر بار جدید ا ست در مقدمات. ا ستی ا به و این رویکرد در

   کننده نبودن آن. ماندن در سوره و خسته

  کم برای افراد یکستتری مطالا موجود در کتاب را توضتتیح دهید. کم ای ههای همه گ ارهنیستتت حدوستتپنیازی

نباید گ اره غیر بدیهی ننویسد. نویسی فرد باید گ اره بدیهی بنویسد نه گ اره حدسی. کسی درگ ارهشود. بدیهی می

بیشتتتر از این نویستتد مطمئن باشتتد. اگر ای که میبه گ ارههای کتاب شتتود. باید هایش شتتبیه گ ارهستتعی کند گ اره

 های بیشتری نوشت. تواند گ ارهمیها با عمل به آن گ اره، نتوانست اشکالی ندارد

  ر داد که جواب این جمع بندی چیست این خوب است ولی بهتر است فقپ برای رسیدن کسی خیلی به شما گیاگر

 نید. کمک کاو را به پاسخ 

  های حقیقی برای فرد یشتر اصالح رویکرد و ایجاد سوالمباحثه این است که شما نباید جواب سؤال بدهید بشرایپ

 است. 

  کند. بان شدن این است که فرد را برای معلم شدن آماده میهای پشتیویژگیاز 

  هر دوره ایجاد دهارت هر ستتتطح محقق نشتتتد، توقف ندارد ولی باید تالش کرد در هر دوره دهارت مورد نیاز اگر

 شود.

  رسیدن به آنها مهم است. یک غایت دهارت ج یی دارد و یک غایت دهارتی کلی دارد. که سوره 

  جاری شدن آن الزم است آنقدر آیات برای درر سوم سیر تدبر گفته شد. برای بیشتر به سمت عمل است. در تدبر

واهد رجوع خد فهم کند و در تعقل میخواهتفکر میدر ری ی کند. فرد جدی شود که بر اسار آن شروع به برنامه

 طبیق زندگی با قران است.تبدنبال خوانم که بفهمم چگونه با آن زندگی کنم. کند و تدبر یعنی جوری می

  در مورد ستتوره تفکر کند و در موردش با و  باید انس داشتتت غایت علمی این استتت که با ستتوره دوره مقدماتدر

سوره هم ه دیگر فرد نمیتدبر دیگران حرف ب ند.  شد و بعد از خواندن  شته با سوره باید نمود دا تواند در مورد در 

 کسی قضاوت کند.

 ص ست. ممکن ل ا ست گ ارهدر تفکر و تعقل و تدبر خروجی ا شبیه های ا شد ولی آنچه مهم تفکری و تعقلی  هم با

ای که از قران هر گ ارهحال ای برای معیار عمل نوشتتته شتتده استتت. هاستتت. گ ارهاستتت نوع استتتفاده از این گ اره
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ست  شما شود چون محصول تفکر  شته  ستند. همه گ ارهحتما به آن گ اره تفکری گویند. نو های درست تفکری ه

ستند که میتعقلی در واقع گ ارههای گ اره و معیار در زندگی مورد توجه توان آنها را به عنوان قانون های تفکری ه

هایی هستتتند که غرض کلی های تدبری آن دستتته از گ ارهمعیار بودن و کلیت آنها مهم استتت. گ ارهقرار داد. جنبه 

های باید و نبایدی های دهارتی گ ارهر گ اره وجود دارد و گ ارهبه غرض دجه وستتوره در آن لحاش شتتده استتت. ت

 شود گ اره دهارتی.تدبری که ج یی شود میگ اره هستند. 

  د تصویر درستی داشته باشد از است که فراست که فرد تمای ی در ذهن نسبت به این مطالا داشته باشد. مهم مهم

 ها و تقسیم بندی آنها. گ اره

  یم. تسلپ بر روی مباحث کتاب نیاز به عمل داربرای 

  ستان را به ادرافتان زیاد کنید. و فلق ست که حوا شید و ببینید. تمام اینگونه ا اتفاقات مرحله فلق یعنی اینکه مراقا با

 باید مراقا بود کک به توهم نیفتد. به ایمان غیا دارد. ولی افتد و شما همه جا فلق خواهید دید. نیاز مرحله می

  شانهپناه سان ن ست که من ان ست که احسار من این ا ست که بردن به رب فلق اینگونه ا ستم و باورم این ا سی ه شنا

شانه شانهمرا در امان نگه نمیها شناخت از ن شانهبه دهد. ها مرا در پناه قرار میدارد بلکه باوردارم که خدای این ن ها ن

 هاست. توجه دارم ولی امیدم به رب نشانه

 ها و مرور آنها مهم است. ری ی برای مطالعه سورهبرنامه 

  ن نیاز به برنامه دارید و هرفردی باید برای خودش بگذارد. کسی شود که شما برای قران خواندمقدمات گفته میدر

 ری ی را داشته باشد. که احسار نیاز دارد باید این برنامه

  اید. واژه بلد هستید چند سوره را تدبری خواندهم است. چند کردن خیلی مه بت 

  هر کسی خودارزیابی داشته باشد. در تدبر به عهده خود فرد است نه پشتیبان. باید ارزیابی 

  شد و با شکل یک امام را به خود بگیرد. فرضا سوره باید دوست  شود و  صادق سوره از وضعیت متنی خارد  امام 

 و باید آنها را رها نکرد. شما شده است  رایهایی بپیش شما هستند و صحبت

 نویس بنویسید. عنوان دستبه های خود را از سوره یادداشت کنید. دریافت 

  شدن آماده میبا شتیبان بودن خیلی بهتر برای معلم  شتیبان  پ شما با پ شتر فعال شوید و نیازهای  شدن بی شدن و معلم 

 ا واسطه هستیم فقپ همین.معلم قران نیست و مشود. کسی می

  کستتی کاری نکند این چرخه کند. تا عمل فهم ارتقاء پیدا نمیشتتود. بدون این موارد با انجام و اقدام محقق میهمه

 آید. ساختار وجودی به حرکت در نمی

  ست قران شد دهنده ا سایر کتا ر شد را تبدیل به علم قابل انتقال مثل خیرگ ینی و ...کتابو  ستند که این ر هایی ه

 است هر آنچه از قران فهمیدیم را عمل کنیم. کافی کنند. می


