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چکیده
تدبر از جمله اصطالحات مهم مطرح شده در قرآن اسـت کـه در چهـار آیـه قـرآن بـر آن
تأکید شده است .این اصطالح هر چند در یاهر معنای روشنی دارد ،ولـی دیـدگاههـای
مختلفی از سوی اندیشمندان عرصه تفسیر در باره آن بیان شده است .مفسـران امامیـه
چهار دیدگاه در باره مفهوم تدبر ،مطرح کردهانـد .1 :اندیشـه در آیـات قـرآن بـرای فهـم
معانی و مقاصد؛  .0اندیشه در معانی و مقاصد آیات برای تذکر؛  .1اندیشه در آیات قـرآن
برای فهم انسجام در قرآن؛  .8اندیشه در بالغت آیات قرآن برای فهم انسجام در قـرآن.
نگاشته حاضر با نقد و بررسی این چهار دیدگاه ،به دیـدگاه قابـل پـذیرش در بـاره «تـدبر»
اشاره میکند .اندیشه در معانی و مقاصد آیات برای تذکر ،همان معنای درست از تدبری
است که قرآن ،مخاطبان خود را به آن دعوت میکند.
کلیدواژهها :تدبر در قرآن ،مفسران امامیه ،ماهیت تدبر در قرآن.

 .1مقدمه

«تدبر در قرآن» از عصر نزول قرآن مورد توجه قرآن و پیامبر

بـوده اسـت؛ امـا بـه مفهـوم آن،

تصری نشده است .البته علت آن ممکن است روشن بودن این مفهوم برای مخاطبان عصر نزول
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و عصر معصومان

باشد.

تفاسیر امامیه ،از قرن دوم تا آغاز قرن چهاردهم ـ ذیل آیاتی 1که در آنها به تدبر در قرآن اشاره
شده است ـ مطالبی در مورد چیستی و ماهیـت تـدبر در قـرآن بیـان داشـتهانـد .قـرن چهـاردهم و
پانزدهم ،بحث تدبر در قرآن در تفاسیر پررنگتر از گذشته مطرح شده است .از میان تفاسیری که
به موضوع تدبر پرداختهاند ،میتوان به المیزان ای تلسایر ال ارآن (عالمـه طباطبـایی) و تفسـیر
تسنیم (جوادی آملی) اشاره کرد.
در سالهای اخیر نیز کتابها و مقاالتی در زمینۀ «تدبر» نوشته شده است:
ّ ّ
تدبر در قرآن ،ولی الله نقیپورفر؛ قواعد ّ
پژا شی پیرامون ّ
التدبر األمثل لکتاب الله عز ا جل،
المیدانی؛ ّ
تدبر ال رآن بیر النظریة ا التطایق ،رقیه طه جابر العلوانی؛ منهج التدبر ال رآن الکاریم،
حکمت بن بشیر یاسین؛ ر التدبر ی ال رآن الکریم ،عصام بن صال العوید؛ ملتاح تدبر ال ارآن،

تدبر در قرآن کریم» ،علی صبوحی؛ « ّ
زاده؛ « ّ
تدبر چیستی ،چرایی و چگونگی» ،احمد رضا اخوت و
مریم قاسمی؛ «ریشهشناسی واژه قرآنی تدبر» ،محمود کریمی و مرتضی سلمان نژاد.
در تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از تفاسیر امامیه ،دیدگاههای مختلف در مـورد ایـن بحـث،

گردآوری و با نقد و بررسی این دیدگاهها ،دیدگاه مختار در مورد ماهیت تدبر در قرآن ارائه شود.
 .۶ماهیت «تدبر در قرآن»
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خالد بن عبد الکریم الالحم؛ تدبر ال رآن ،سلمان بن عمر السنیدی؛ تدبر ال رآن  ..لماااا ا کیاف؟
عبدالرحمن الترکی؛ تعلیم التدبر ،هاشم بن علی األهدل؛ « ّ
تدبر در قـرآن» ،محمـد حسـین الهـی

با جست و جو در آثار مفسران امامیه ،پنج دیدگاه متفاوت در باره «تدبر در قرآن» به دست میآیـد.
نخست ،هر کدام از این دیدگاهها را تقریر کرده و دالیل هر کدام را بررسی میکنیم و سپس به نقد
آنها میپردازیم.
هر دیدگاه را با عنوانی که حاکی از رویکرد آن دیـدگاه در مفهـوم شناسـی تـدبر اسـت ،نـامگـذاری
میکنیم .در سیر بررسی دیدگاهها ،ابتدا به دیدگاههای مشهور و در ادامه به سایر دیدگاهها میپردازیم.
 2ـ  .9دیدگاه اول :تدبر ،فهم معنا و مقصود است

برخی از مفسران امامیه بر این باورند که تدبر به معنای اندیشه بـرای فهـم معنـا و مقصـود اسـت.
شیخ طوسی (بیتا) ،از مفسران قرن پنجم و ابوالفتوح رازی (0۴1۵ق) ،از مفسـران قـرن ششـم،
«تدبر» را «نظر در عواقب امر و رسیدن به معنای آیات» معرفی کردهاند (طوسی211 /3 :؛ رازی:
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استناد دعوت قرآن به تدبر ،قول کسـانی را کـه قایلانـد بـدون احادیـث
 )33 /۶و هر دو مفسر به
ِ
رسول

نمیتوان قرآن را تفسیر کرد ،نادرست مـیداننـد .مدرسـی (0۴09ق) از مفسـران قـرن

پانزدهم ،نیز تنها راه فهم معانی قرآن را «تدبر» میداند و مینویسد:
تدبر ،با تفسیر به رأی و تحمیل بر قرآن متفاوت است .تفسیر به رأی ،این است که بدون
اندیشه و دلیل ،معنایی به آیات قرآن نسبت داده شود؛ ولی تدبر ،اندیشه و استنباط معنـا
از آیات قرآن است (.)08 /1

شیخ طوسی (بیتا) در تحلیل لغوی خود بر واژه «تدبر» مینویسد:

تدبر ،نظر کردن در عاقبت یک امر است که ریشه اصلی آن « ُدبر» به معنای پشت است
 ...و فرق بین تدبر و تفکر این است که «تدبر» نظر در عاقبـت و «تفکـر» نظـر در دالیـل
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یک امر است (.)012 /1

ایشان با اشاره به استعماالت مختلف ماده «د ب ر» درصدد است تا نشان دهـد کـه «تـدبر در
قرآن» اندیشه در آیات قرآن پشت سر هـم بـرای رسـیدن بـه عاقبـت آن اسـت کـه همـان معنـا و
مقصود آیات است.
بیان زبیدی صاحب تاا العارا (0۴0۴ق) ،در توضـی
در تأیید استدالل ایشان میتوان به ِ
این واژه اشاره کرد:
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کـرون
القرآن و کذلک ق ْوله تعـالی :أف
َّ ّ
َّ ّ
ّ
فالتدبر هو التفکر و التف ُّهم؛
فیعتبروا،
ِ
ّ
«تدبیر» یعنی اندیشه کردن در عاقبت و سرانجام امر؛ همانند «تدبر» ...و در قـرآن آمـده
است« :آیا در گفتار خدا ّ
تدبر نکردند»؛ یعنـی آیـا سـخن خـدا در قـرآن را فهـم نکردنـد و
همچنین آمده است« :آیا در قرآن ّ
تدبر نمیکنند»؛ یعنی آیا اندیشه نمیکنند [در قـرآن
تا عبرت بگیرند .پس « ّ
تدبر» همان اندیشه نمودن و فهم کردن است (دبر).

بنا بر اینّ « ،
تدبر در یک گفتار یا متن»« ،اندیشه برای فهم آن متن» است.
 2ـ  .2دیدگاه دوم :تدبر ،تفکر در معانی و مقاصد است
26

برخی از مفسران امامیه نیز بر این باورند که تدبر به معنای «اندیشه در معنا و مقصود آیات» است.
بنا بر این ،در نظر ایشان ،فهم معنـا و مقصـود مربـوط بـه حیطـه تـدبر نیسـت ،بلکـه تـدبر بعـد از

تحصیل معنا و مقصود صورت میپذیرد و آن اندیشه در معنا و مقصود آیات برای رسیدن به عبرت
و تذکر است.
طبرسی ( ،)0312از مفسران قرن ششم ،این معنا را از تدبر بیان کرده و در مقام بیان عبرت و
تذکری که تدبر به آن میانجامد ،اقوال مختلفی ذکر میکنـد ( .)02۵ /3مـال فـت اللـه کاشـانی
( ،)033۶از مفسران قرن دهم نیز تدبر را تأمل در حقایق معانی آیات ،معرفـی مـیکنـد (.)۵1 /۵
عاملی (0۴03ق) ،از مفسران قرن دوازدهم و ّ
شبر ،از مفسران قرن سـیزدهم ،در معنـای أَفهًلَ
یتْ َّب ُرون َْال ُق ْرآنَ  ،آوردهاندّ « :
یتأملون معانیه؛ یعنی در معانی آن اندیشه کنند» (عـاملی329 /0 :؛
شبر .)1۴ /2 :سبزواری (0۴09ق) ،از مفسران قرن چهاردهم ،مینویسد:

ّ
تدبر در قرآن ،تأمل در معانی قرآن برای درک مواعظ ،تهدیدها ،وعدها ،وعیدهاّ ،مثلها

خویی (بیتا) ،از علمای قرن پانزدهم نیز تدبر را تفکر در معانی و مقاصد قرآن معرفی میکنـد
(.)31
در کالم ایشان مستنداتی برای این معنا از تدبر ارائه نشده است؛ اما در بیانـات اهـل لغـت بـه
این معنا اشاره شده است .سید علی خان کبیر ( )03۵۴در کتاب لغت خود مینویسد:
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عمل فی کل تأم ٍل .و منه :تدبر الکالم :إذا تأمل فی مع ِ
است ِ
ّ
ّ
«امر را تدبر کرد» ،یعنی در عاقبت و سرانجام آن اندیشه کرد .سپس «تدبر» در مورد هـر
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و احکام و همچنین برای کشف اعجاز و بالغت قرآن است (.)11

ّ
تأمل و اندیشهای استعمال شده است .و از این باب است« :کالم را ّ
تـدبرکرد»؛ یعنـی در
معانی آن اندیشه کرد و نسبت به آنچه در آن بود ،بصیرت پیدا کرد (دبر).

احتمال دارد بیان زبیدی ،صاحب تا العرا نیز ـ که برای تأیید دیدگاه پیشین آورده شد ـ بر
ّ
تفکر و ّ
تفهم ،تفکر برای فهم معنـا نیسـت ،بلکـه
این معنا قابل حمل باشد؛ یعنی منظور ایشان از
ُْ
ّ
هرآنَ
ًلَیتهْبرونََالق َْ
تفکر برای درک معنا و عبرت پذیری است .از معنایی که ایشان برای آیه أف

بیان کرد ،این مطلب قابل استفاده است.
 2ـ  .3دیدگاه سوم :تدبر ،فهم انسجام است

برخی از مفسران امامیه نیز بر این عقیدهاند که تـدبر ،بـه معنـای اندیشـهای اسـت کـه نتیجـه آن
هماهنگی آیات قرآن و ثمره آن ،علم به خدایی بـودن قـرآن اسـت .ایـن دیـدگاه نیـز ماننـد
کشف
ِ
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دیدگاه دوم ،تدبر را اندیشه در معانی آیات میدانـد و تمـایز دو دیـدگاه بـه عمـوم خصـوص مطلـق
است .دیدگاه پیشین ،نتیجه این تأمل را رسیدن به پندها و موعظههایی میداند که یکـی از مـوارد
آن علم به هماهنگی آیات است و ثمره آن ،علم به خدایی بودن قرآن اسـت؛ ولـی دیـدگاه حاضـر
تدبر را همان اندیشه برای فهم هماهنگی و انسجام آیات معرفـی مـیکنـد .البتـه مـیتـوان گفـت
نافی دیدگاه پیشین نیستند ،بلکه به مقتضای آیه  ۵2سوره نساء ــ کـه دیـدگاه
صاحبان این دیدگاه ِ
خود را ذیل آن مطرح کردهاند ـ نتیجه تدبر را منحصر به فهم انسجام نمودهاند .بـه عنـوان مثـال،

طبرسی ( )0312ـ که تدبر را اندیشـه در معـانی آیـات مـیدانـد ــ در نتـایج تـدبر ،عـالوه بـر فهـم
انسجام ،موارد دیگر را نیز ذکر میکند:
 .1تدبر کنند تا بدانند که تناقضی در آن نیست؛ پس به خـدایی بـودن آن اعتـراف کننـد؛
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 .0تدبر کنند تا بدانند که توانایی همآوردی ندارند؛ پس به خدایی بودن آن اعتراف کننـد؛
 .1تدبر کنند تا به نظم و زیبایی کالم معرفت یابند .پس به خدایی بودن آن اعتراف کننـد
(.)108 /1

عالمه طباطبایی (0۴01ق) ،از مفسران قرن چهـاردهم ،ذیـل آیـه  ۵2سـوره نسـاء «تـدبر» را
«اندیشه و تأمل در آیات قرآن» معرفی میکند؛ لکن تأملی کـه فایـده و نتیجـه آن رفـع اخـتالف از
قرآن است؛ چه اختالف تناقض ،چه اختالف تدافع و چه اختالف تفاوت .در واقع ،ایشان تأمـل در
آیات مربوط به هم را برای روشن شدن یک موضوع« ،تدبر» دانسته است:

پس مراد آیه این است که مخاطبین قرآن را به ّ
تدبر در آیات قرآنی تشـویق کنـد؛ بـه ایـن
صورت که هر حکم نازل شده یا هر حکمت بیان شده یا هر داستان حکایت میشـود یـا
هر موعظه و اندرزی که نازل میگردد را به همه آیاتی که مربـوط بـه آن موضـوع اسـت،

عرضه بدارند؛ چه آیات مکی و چه مدنی ،چه محکم و چه متشابه .آن گاه همه را پهلوی
ً
هم قرار دهند تا کامال بر ایشان روشن گردد که هیچ اختالفی بین آنها نیسـت و متوجـه
شوند که آیات جدید ،آیات قدیم را تصدیق و هر یک شاهد بـر آن دیگـری اسـت؛ بـدون
اختالف تنـاقض بـه ایـن کـه آیـهای آیـه
این که هیچ گونه اختالفی در آن دیده شود؛ نه
ِ

اختالف تفاوت به این که دو آیه از نظر تشابه
دیگر را نفی کند و با هم سازگار نباشند و نه
ِ
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بیان و یا متانت معنا و منظور مختلف باشند و یکی بیـانی متـینتـر و رکنـی محکـمتـر از
ّ ْ ّ ُّ ْ ُ ُ ُ
ً
کتابا ُم ّت ً ّ
الجلود (زمر)01 :؛ کتابی اسـت
ثانی تقش ِعر ِمنه
دیگری داشته باشد.
شابها م ِ
ِ
که الفایش شبیه به هم ،هر جزء آن بـا جـزء دیگـر شـبیه اسـت کـه از شـنیدن آیـاتش

پوست بدن جمع میشود .همین نیافتن اختالف در قرآن کریم ،آنان را رهنمون میشود
به این که این کتاب از ناحیه خدای تعالی نازل شده ،نه از ناحیه غیر او .)11 /8( ...

جوادی آملی ( ،)03۵۴از مفسران قرن پانزدهم ،با اشاره به معنای دیگر تدبر ـ کـه اندیشـه در
باره یک آیه است ـ تصری میکند که از آیه  ۵2سوره نساء ،معنای اندیشه برای فهم انسجام برای
تدبر استفاده میشود:
تدبر مطلوب در این آیه ،با در نظر گرفتن همه آیات قرآن است ،نه ِصرف یک یا چند آیه؛
ِ

به دو شاهد:

الف .محـور اسـتدالل آیـه شـریفه بـرای اثبـات نـزول قـرآن از سـوی خداونـد سـبحان،
پیراستگی آن از اختالف و هماهنگی آیات آن است؛ حال آن که اگر به یک آیه بنگریم،
ب .یهور واژه «القرآن» ،فراتر از تدبر در یک آیه است؛ گر چه به یک آیه نیز قرآن گفتـه
میشود .یاهر آیه این است که چرا در مجموعهای از آیات قرآن نمـیاندیشـید تـا نیـک
دریابید که هیچ اختالفی در آنها نیست .البته اگر هـدف بررسـی همـاهنگی آیـات قـرآن
نباشد و مقصود تدبر در مضمون یک آیه باشد ،تأمل در حدود همـان آیـه کـافی بـه نظـر
میرسد (.)108 /11
َّ
ْ
ً
ُ
ْ
ُ
ْ ْ
بنا بر این ،طبق آیۀ أَفًلَیتْ ََّب ُرونَالق ْرآنَوَل ْوَکان َِمن َِعن َِْغیهرَالله ِ َلوجهْواَفیه ِ َاخ ِتًلفهاَ
ِ
ً
نبود اختالف در قرآن (به عبارتی :فهم هماهنگی آیات
َ
کثیرا (نساء )۵2 :ـ که نتیجه تدبر را فهم ِ

ِ
قرآن) و ثمره آن را علم به خدایی بودن قرآن معرفی میکند ـ استناد این دیـدگاه بـه قـرآن درسـت

تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

هماهنگی آن با دیگر آیات روشن نمیشود.

مورد نظر قرآن را بیان نمیکند؛ چرا که معنای اشاره شده در آیـه
تدبر ِ
است ،ولی تعریف جامعی از ِ
ْ ْ

َّ

ُ ُ

ْ ْ

ُ
ٌ
واَآیات ِ َو َِلیتذکرَأولهواَاْللبهاب (ص )29 :گسـتردهتـر از ایـن
کَلیْ َّب ُر
کتابَأنزلناه َُِإلیکَمبار ِ
ِ

معنا است و باید با لحاظ هر دو آیه ،معنای جامعی از تدبر ارائه شود.
 2ـ  .4دیدگاه چهارم :تدبر ،توجه به بالغت قرآن است

برخی از مفسران امامیه نیز بر این باورند که تدبر ،به معنای اندیشهای است کـه نتیجـه آن کشـف
اعجاز بالغی در آیات قرآن و ثمره آن علم به خدایی بودن قرآن است .در واقع ،ایشان نیـز همـان
معنایی را مطرح میکنند که دیدگاه دوم مطرح کرد و باز وجه تمایز این دیـدگاه بـا دیـدگاه دوم بـه
سعه و ضیق ایشان برمیگردد .در این دیدگاه ،اندیشه در معنـای آیـات بیشـتر بـا لحـاظ توجـه بـه
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بالغت آیات همراه بوده و باز تنها اثر تدبر را علم به خدایی بودن قرآن معرفی میکنند ولی دیـدگاه
دوم گسترده است.
طبرسی (« )0312تدبر» را «تفکر در آیات قرآن» دانسته و یکی از نتایج آن را علم به بالغـت،
ّ
نظم ،همـاهنگی و ِحکـم قـرآن عنـوان مـیکنـد ( .)02۵ /3مـال فـت اللـه کاشـانی ( ،)033۶از
مفسران قرن دهم و ّ
شبر (0۴02ق) ،از مفسران قرن سیزدهم ،با این که در جای دیگر تدبر را بـه
اندیشه در معانی و مقاصد آیات معنا کرده بودند ،در ذیل آیه  ۵2سوره نساء ،بـه ترتیـب« ،تـدبر» را
«تأمـل در معنــای آیــات و تفکــر در اعجـاز الفــاظ» و «اندیشــه در اعجــاز نظـم قــرآن» دانســتهانــد
(کاشانی322 /0 :؛ شبر.)33۴ :
آنچه باعث شده است ایشان چنین معنایی را از تدبر ارائه کننـد ،ایـن اسـت کـه آیـه  ۵2سـوره
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

نساء مخاطب را دعوت به تدبر میکند و غایت آن را علم به خدایی بـودن قـرآن مـیدانـد و چـون
یکی از وجوه کشف خدایی بودن قرآن توجه به بالغت فوق العاده قرآن در مقایسه با دیگـر متـون
است ،از این رو ،ایشان تدبر را اندیشه در بالغت آیات قرآن دانسـتهانـد کـه موجـب اثبـات خـدایی
بودن قرآن است.
لکن استناد این دیدگاه به آیه  ۵2سوره نساء مخدوش است؛ چرا که آیه شریفه منظور خـود از
تدبر را کشف هماهنگی آیات معرفی میکند و از رهگذر کشـف همـاهنگی ،مخاطـب خـود را بـه
خدایی بودن قرآن متوجه میکند .از این رو ،توجه به بالغت قـرآن هـر چنـد یکـی از وجـوه اثبـات
خدایی بودن قرآن است ،ولی تعریف تدبر آن را شامل نمیشود.
بنا بر آنچه گذشت ،در میان مفسران امامیه چهار دیدگاه در مفهومشناسی تدبر مطرح است:
 .0اندیشه در آیات قرآن برای فهم معانی و مقاصد؛
 .2اندیشه در معانی و مقاصد آیات برای تذکر؛
 .3اندیشه در معانی آیات قرآن برای فهم انسجام در قرآن؛
 .۴اندیشه در بالغت آیات قرآن برای فهم انسجام در قرآن.
از میان این چهار دیدگاه ،استناد دیدگاه چهارم به قرآن ،نادرست بوده و سه دیدگاه پیشین ،هر
تدبر مطلوب قرآن نیست .بنا بر ایـن ،در
چند مستند به قرآن است ،ولی هیچ کدام ،بیان کاملی از ِ
بخش آینده به ارائه دیدگاهی جامع از تدبر میپردازیم تا معیـاری بـرای ارزیـابی دیـدگاههـای ارائـه
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شده در باب تدبر باشد.

 .3دیدگاه مختار در ماهیت «تدبر در قرآن»

ُ ُ ْ ْ
َّ َّ ُ
بهابَ تفیـد أن المـراد بضـمیر الجمـع
ل
و المقابل بین ِلیْبروا و ِلیتذکرَأولواَاْل ِ
الناس عام و المعنی :هذا کتاب أنزلناه إلیک کثیر الخیرات و البرکات للعام و الخاص
لیتدبره الناس فیهتدوا به أو تتم لهم الحج و لیتذکر به أولو األلباب فیهتدوا إلـی الحـق

باستحضار حجته و تلقیها من بیانه؛
ُ ُ ْ ْ
َّ
باب استفاده میشود که مراد از ضـمیر
از تقابل بین ِلیْ َّب ُروا و ِلیتذکرَأولواَاْلل ِ َ
َّ
عموم مردم است و معنای آیه چنین است :این کتابی است کـه بـه
جمع در ِلیْ َّب ُروا
ِ
سوی تو نازل شد و خیرات و برکـات آن بـرای عامـۀ مـردم و خـواص مـردم زیـاد اسـت؛

تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

با توجه به نقد و بررسیهای پیشگفته ،مـیتـوان تـدبر را چنـین معنـا کـرد« :اندیشـه در معـانی و
مقاصد آیات برای رسیدن به تذکر».
دیدگاه اول (اندیشه در آیات قرآن برای فهم معانی و مقاصد) مقدمهای است برای تدبری کـه
مطلوب قرآن است؛ چرا که فهم معانی و مقاصد قرآن زمینه را برای اندیشه کردن در این معـانی و
ِ
رسیدن به تذکر آماده میکند .نکته قابل تأمل این است که فهم معانی و مقاصد آیات و سورههای
قرآن در مواردی تخصصی است؛ در حالی که تدبر ،وییفهای است که قرآن عموم انسانها را بـه
آن فرامیخواند.
عالمه طباطبایی (0۴01ق) ذیل آیۀ  29سورۀ ص به عمومی بودن دعوت قرآن به تدبر اشاره
میکند:

[انزال این کتاب برای آن است که عموم مردم در آن تدبر کننـد و هـدایت شـوند یـا بـر
آنها اتمام حجت شود و صاحبان خرد متذکر شوند و بـا اسـتفادۀ حجـت و دلیـل از بیـان
قرآن به سوی حق هدایت یابند» (.)111 /11

دیدگاه سوم (اندیشه در معانی آیات قرآن برای فهـم انسـجام در قـرآن) نیـز یکـی از مصـادیق
تعریف مذکور است؛ چرا که فهم انسجام یک نمونه از تذکری است که با تـدبر بـه آن مـیرسـیم و
ِ
موجب علم به خدایی بودن قرآن میشود.
از آنجا که تدبر برای تذکر مطلق و تدبر برای تذکر خاص ،یعنی فهم انسجام قرآن ،در حیطـه
و روش تفاوتهایی با هم دارد ،با دو عنوان از آنها یاد میکنیم و چون تدبر به معنای اول بیشتر از
آیه  29سوره صاد و تدبر به معنای دوم از آیه  ۵2سوره نساء استفاده میشود ،به توضی این دو آیه
و روایات مربوط به آن در ذیل هر عنوان میپردازیم.
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 3ـ  .9تدبر :اندیشه در معانی و مقاصد قرآن برای تذکر

ُ ُ ْ ْ
ٌ ْ ْ
َّ
ُ
واَآیات ِ َو َِلیتذکرَأولواَاْللباب ؛
کَلیْ َّب ُر
کتابَأنزلناه َُِإلیکَمبار ِ
ِ

این قرآن کتابی گرانقدر و پرخیر و برکت است که آن را به سوی تو فرستادیم تا همگـان
در آیات آن تدبر کنند و تا صاحبان خرد تذکر پذیرند (ص.)01 :

مخاطب آیۀ  29سوره صاد ،وجود پیامبر اکرم

است .این آیه در تکمیل مطالبی اسـت کـه

وقوع تکذیب پیامبر
در آیات قبل آمده است .بعد از مطرح کردن ِ

از سوی مشرکان ،خداوند در

آیات دوازده و سیزده ،با تذکر به این کـه همـۀ پیـامبران تکـذیب شـدهانـد ،پیـامبر

را دلـداری

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

میدهد و در آیات چهارده و پانزده با وعده عذاب بر مکذبین این دلداری را بیشتر میکند.
لکن در آیۀ شانزده ،برخورد دیگری از مشرکان مطرح میشود و آن بیاعتنایی به وعدۀ عذاب
است .در آیۀ هفده ،خداوند پیامبر خود را به صبر دعوت کرده و تا آیۀ  2۶جریان داوود

را برای

ایشان بازگو میکند .اینجا است که آیات  21تا  29مطرح میشود:
[ای پیامبر مشرکان که عقاب الهی را تکذیب میکنند ،آیا گمـان مـیکننـد زمـین و آسـمان
باطل آفریده شده است؟ یا گمان میکنند مفسدان و مؤمنان در یک جایگـاه خواهنـد بـود؟ قـرآن
کتابی است که به سوی تو نازل شد تا مردم در آیات آن اندیشه کنند و صاحبان عقل تذکر پذیرند.
جایگاه این آیات نشان میدهد که تدبر در آیـات قـرآن بـا توجـه بـه اسـتدالالت و احتجاجـات
قرآنی باعث میشود تا ایشان از گمان باطل خود دست بردارند .در این آیۀ شریفه به معنا و مفهـوم
ّ
«تدبر» اشاره نشده است و لکن با توجه به جایگاه آیه و همچنـین ترتـب تـذکر بـر تـدبر ،مـیتـوان
گفت« :تدبر» ،اندیشه در معانی آیات به منظور تذکر است.
در

تنها روایتی که در خصوص این آیه به دست ما رسیده است ،چنین است :امام صـادق
ّ
تفسیر آیۀ  020سورۀ بقره ،ضمن توضی «حق تالوت قرآن» به نکـاتی مهـم اشـاره مـیکنـد و در
ادامه ،با بیان این مطلب که حق تالوت قرآن همان «تدبر در آیات» اسـت ،آیـۀ  29سـورۀ صـاد را
قرائت میفرماید:
فی قوله تعالی الذینَآتیناهمَالکتابَیتلون َح َتًلوت (بقره )101 :قال :یرتلون
آیاته و یتفهمون معانیه و یعملون بأحکامه و یرجـون وعـده و یخشـون عذابـه و یتمثلـون
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قصصه و یعتبرون أمثاله و یأتون أوامره و یجتنبون نواهیه ما هو و الله بحفظ آیاته و سـرد

حروفه و تالوا سوره و درس أعشاره و أخماسه حفظوا حروفه و أضاعوا حدوده و إنمـا هـو
تدبر آیاته یقول الله تعالی :الذینَآتیناهمَالکتابَیتلون َح َتًلوت (بقره)101:؛
در تفسیر آیـه الذینَآتیناهمَالکتهابَیتلونه َحه َتًلوته (بقـره )101 :فرمـود:
آیــاتش را ترتیــل کننــد و معــانیاش را بفهمنــد و بــه احکــامش معرفــت پیــدا کننــد و بــه
ّ
وعدههایش امیدوار و از عذابش ترسان باشند و از داستانهـایش الگـو و از ّمثـلهـایش
پند گیرند و اوامرش را به جای آورند و نـواهیاش را اجتنـاب کننـد .بـه خـدا قسـم! حـق
تالوت به حفظ آیات و پشت هم چیدن حروف و تالوت سوره و آموختن ده آیه و پنج آیـه
نیست؛ حروفش را حفظ کردند و حـدودش را ضـایع کردنـد؛ بلکـه حـق تـالوت ،تـدبر در
آیات الهی است ،خدای تعـالی مـیفرمایـد :الهذینَآتینهاهمَالکتهابَیتلونه َحه َ

با توجه به حدیث شریف ،مفهوم «تدبر» شامل موارد زیر است :ترتیل آیات ،فهم معـانی ،علـم
ّ
پیام داستانها ،عبرت از ّمثلها ،بـه جـا
به احکام ،امیدواری به وعدهها ،ترس از عذاب ،و امتثال ِ
آوردن اوامر و اجتناب از نواهی .در واقع ،این همان معنایی است که از توضی آیه  29سـورۀ صـاد
استفاده شد؛ یعنی تدبر برای تذکر.
حدیثی که از امام علی

روایت شده است ،نیز بر این معنا قابل تطبیق است:

َّ ُ ْ
واَآیاتَ ْال ُق ْر َ ْ ُ
واَب ََِف ِإن ََُأ ْبل َغَ َال ِعبر؛ َ
َِ
تْ َّب ُر
ِ
آنَوَاعت ِبر ِ

در آیات قرآن تدبر کنید و به وسیله آن عبرت بیاموزید که همانا قرآن رساترین عبـرتهـا
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تًلوت (بقره( »)101 :ورام1812 ،ق011/0 :؛ بحرانی1811 ،ق.)111 /1 :

است» (تمیمی آمدی1812 ،ق.)113 :
 3ـ  .2تدبر :اندیشه برای فهم انسجام آیات در قرآن

َّ
ً ً
ُْ
ْ
ُ
ْ
َکثیرا ؛
أَفًلَیتْ َّب ُرونَالق ْرآنَوَل ْوَکان َِم ْن َِعن َِْغیرَالل ِ َلوجْواَفی ِ َاخ ِتًلفا َ
ِ
ً
پس آیا در قرآن تدبر نمیکنند؟ و اگر قرآن از جانب غیر خدا بود ،قطعا در آن ناسـازگاری
و ناهماهنگی بسیار مییافتند (نساء.)30 :

با توجه به سیاق آیه ،مخاطبا ِن توبیخ شده در این آیه ،همان کسانی هستند که به بهانه آیـات

قتال در باره خدایی بودن قرآن به تردید افتادهاند .در آیۀ  11میفرماید کـه مـا در مکـه بـه ایشـان
فرمان دادیم که از مبارزه و قتال خودداری کنند و نمـاز برپـا دارنـد و زکـات بپردازنـد ،حـال کـه در
مدینه به ایشان فرمان قتال صادر میکنیم ،ترسیده و اعتراض میکنند.
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آیه به این نکته توجه میدهد که ا گر در قرآن تدبر میکردند و عدم اختالف در قرآن را وجدان
میکردند ،هیچ گاه در خدایی بودن آن به تردید نمیافتادند .پس تدبر اندیشهای اسـت کـه نتیجـه
وجدان عدم اختالف در قرآن است.
آن،
ِ
امام علی

در تبیین جایگاه مهم قرآن در استفاده احکام شـرعی و در ّرد اخـتالف فتـاوا بـه

خاطر بیتوجهی به قرآن به این آیه اشاره میکند:
در حکمی از احکام قضیهای نزد یکی از ایشان مطـرح مـیگـردد او بـه رأی خـود حکـم
میدهد ،سپس همان بر دیگری ارائه میشود او حکمی دیگر صادر مینماید ،آن گاه به
نزد رهبری میروند که مسند قضا را به آنان سپرده است او هـم ّ
صـحت هـر دو حکـم را
تصدیق مینماید در حالی که خدا و پیامبر و کتابشان یکی است.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

آیا خداوند آنان را به اختالف دستور داده و آنان اطاعتش کردهانـد یـا آنـان را از اخـتالف
نهی فرموده و آنان از نهی او سرپیچی نمودهاند؛ یا خداوند دینی ناقص نـازل نمـوده و از
آنان برای کامل نمودنش یاری خواسته یا این فتوا دهندگان در حکـم شـریک خداوندنـد
که میتوانند به رأی خود حکم نمایند و بر خداوند است که به حکم آنان رضایت دهـد یـا
خداوند دین کاملی فرستاده ،ولی رسولش ـ که درود خدا بر او و آلـش بـاد ـ در تبلیـن آن
کوتاهی کرده؛ در صورتی که خداوند میفرماید« :در کتـاب چیـزی را فرونگذاشـتیم ».و
میفرماید« :بیان هر چیزی در آن است» .و تذکر داده که بعض قرآن گواه بعـض دیگـر
است ،و اختالفی در آن نیست و فرموده« :اگر این کتاب از سوی غیر خداوند نازل شده
بود در آن اختالف فراوان مییافتند» .قرآن یاهرش زیبا ،و باطنش عمیق و ناپیداسـت،
شگفتیهایش تمام شدنی نیست و غرایبش پایانی ندارد و تاریکیها جز با قرآن از فضای
حیات زدوده نگردد( .شریف رضی0۴0۴ ،ق :خطبه .)0۵

در این حدیث شریف به معنا و مفهـوم واژۀ «تـدبر» در آیـه اشـاره نشـده اسـت و لکـن بـه ایـن
مطلب اشاره شده است که نتیجۀ تدبر در قرآن کشف عدم اختالف در قرآن است و بر همین مبنـا
اختالف فتاوایی را که با مراجعه به قرآن قابل حل است ،مورد انتقاد قرار داده است و این

امام
ّ
مؤی ِد همان معنایی است که در توضی آیۀ سورۀ نساء به آن اشاره شد.
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 .4نتیجهگیری
ّ
با نقد و بررسی دیدگاههایی که از تفاسیر امامیه ،استفاده شد ،معلوم میشود متعلـق تـدبر ،معـانی

آیات است و منظور از آن رسیدن به تذکر است .حال یکبار این تذکر ،مطلـق در نظـر گرفتـه شـده

است که مضمون آیه  29سوره صاد به آن اشاره دارد و یکبار تذکر خاص مورد نظر است کـه آیـه
 ۵2سوره نساء به آن توجه میدهد.
طبق مضمون آیه اول ،تدبر اندیشه در آیات قرآن برای تذکر است و طبـق مضـمون آیـه دوم،
تدبر اندیشه در آیات برای فهم انسجام و هماهنگی آیات در قرآن است.
تدبر به هر دو مفهومی که ارائه شد ،میتواند در الیه آیات و یا سورههای قـرآن صـورت گیـرد؛
به این معنا که تدبر اگر برای تذکر است ،هم میتواند تذکر از آیـهای باشـد کـه سـخن منسـجم و
دارای مقصود در آن بیان شده است و هم میتواند تذکر از سوره باشد که سخنی منسجم اسـت و
حـول
اگر تدبر برای کشف انسجام و هماهنگی آیات است ،هم میتواند در آیات مختلف از قـرآن ِ
یک موضوع واحد یا مسألهای واحد ،جست و جو شود و هم میتواند انسـجام در آیـات یـک سـوره

پینوشت:
 .1ص29 :؛ مؤمنون۶۵ :؛ نساء۵2 :؛ محمد (ص).2۴ :

تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

مورد بحث باشد.

35

کتابنامه
 .6ابوالفتــوح رازی ،حســین بــن علــی0۴1۵( .ق) .راض الجنااان ا راح الجنااان اای تلساایرال رآن،
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،چاپ اول؛

 .4بحرانی ،هاشم بن سلیمان0۴0۶( .ق) .الار ان ی تلسایر ال ارآن ،تهـران :بنیـاد بعثـت ،چـاپ
اول؛

 .8تمیمی آمدی ،عبد الواحد بن محمـد0۴01( .ق) .غارر الحکام ا درر الکلام ،بـیجـا :دار الکتـاب
اإلسالمی ،چاپ دوم؛

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

 .2جوادی آملی ،عبدالله03۵۴( .ش) .تسنیم تلسیر قرآن کریم ،قم :نشر اسراء ،چاپ پنجم؛

 .5خویی ،سید ابو القاسم( .بیتا) .الایان ی تلسیر ال رآن ،قم :موسس احیاء آثـار االمـام الخـوئی،
چاپ اول؛

 .1سبزواری نجفی ،محمد بن حبیب الله0۴09( .ق) .ارشاد اما ان الی تلسیر ال رآن ،بیروت :دار
التعارف للمطبوعات ،چاپ اول؛

 .7شبر ،سید عبـد اللـه 0۴11( .ق) .الجاو ر الثمایر ای تلسایر الکتااب الماایر ،کویـت :مکتبـ
األلفین ،چاپ اول؛

 .3ـــــــــ  0۴02( .ق) .تلسیر ال رآن الکریم ،بیروت :دار البالغ للطباع و النشر ،چاپ اول؛
 .9شریف رضی ،محمد بن حسین0۴0۴( .ق) .نهج الاالغة ،قم :هجرت ،چاپ اول؛

 .68طبرسی ،علی بن حسن03۵۵( .ق) .مشکاة األنوار ی غرر األخاار ،نجف :المکتب الحیدریـ ،
چاپ دوم؛

 .66ـــــــــ 0312( .ش) .مجمع الایان ی تلسیر ال رآن ،بـیجـا :انتشـارات ناصـر خسـرو ،چـاپ
سوم؛

 .64طباطبایی ،سید محمد حسین (0۴01ق) ،المیزان ی تلسایر ال ارآن ،قـم :جامعـه مدرسـین،
چاپ پنجم؛

 .68طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .التایان ی تلسیر ال رآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی؛

 .62عاملی ،علی بن حسین0۴03( .ق) .الوجیز ی تلسیر ال رآن العزیاز ،قـم :دار القـرآن الکـریم،
36

چاپ اول؛

