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 چکیده:

ل ز نزوقرآن کریم یکی از وظایف پیامبر اکرم)ص( را تالوت و تعلیم کتاب و حکمت و هدف ا

ای نگاه داند. در برخی آیات ضمن دعوت به تدبر در قرآن، از اینکه عدهآن را تبیین آیات می

اه ی تدبر در نگاند. با توجه به  تعدد معانشدهواقع توبیخ و مذمت مورد ندارند ه آیات ب انهتدبر

وش رشود. این مقاله به همین اختالف در نگاه مفسران به آیات تدبر نیز دیده میلغت دانان، 

 را صر حاضرعای تفاسیر فریقین از صدر اسالم یعنی قرن اول تا تاریخی تحلیلی و با ابزار کتابخانه

ر آن ا غیو ی بوده یونران از کلمه تدبر همان معنای لغوبررسی کرده تا مشخص کند برداشت مفس

آن  یانگربایج مراد است و اینکه تدبر در تفاسیر شیعه و اهل سنت چه تطور معنایی داشته است. نت

 دادن لد آن از بعدشود، معتقدند اولین مرحله تدبر با شنیدن کالم الهی شروع میمفسران  است که 

توان به اندازه ظرفیت میقرآن کریم  یاتآ در عمیقو تفکر  تأمل و توجهبا  نهایت در و آیات به

 وجودی از مفاد استعمالی به مراد جدی الهی پی برد.
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 طرح مسئله.1

 جهینت درو  از آیات الهی پذیریهای قرآن، عبرتدرک بهتر آموزه محققین حوزة فهم قرآن معتقدند برای

. چیزی که خود قرآن نیز به آن هستیمتدبر در آیات قرآن  مند، نیازکه هدف غایی قرآن است رسیدن به هدایت

]این[ کتابى مبارک  (29ص/«)رَ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِکِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِّیَدَّبَّرُواْ ءَایَاتِهِ وَ لِیَتَذَکَّ».اشاره داشته است

شرط  کریم. قرآنگیرندآیات آن بیندیشند و خردمندان پندایم تا در]باره[ است که آن را به سوى تو نازل کرده

در تدبر  در سایه راپیدا کردن مسیر درست زندگی و نجات از پرتگاه ضاللت و ناکامی  ی،استفاده از برکات قرآن

های گرچه محققان در قرون اولیه جهت فهم قرآن تالش. داندمیات و کار بست آموزه های آن در زندگی آی

ای از ها توجه به تفسیر سنتی بوده است. طی این قرون عدهاند، اما همت بیشتر آنی داشتهفاتیتألبسیاری انجام داده و 

تفسیر سنتی  حالنیباااند؛ ه جدیدی برای فهم قرآن بودهمفسران با انتقاد از روش سنتی تفسیر، به دنبال یافتن را

همچنان به قوت خود باقی ماند. در قرن بیستم میالدی با ظهور اندیشمندانی چون اشرف علی ثنوی، حمیدالدین 

فراهی، امین احسن اصالحی، محمد عزت دروزه، سید قطب و عالمه طباطبائی، نگاه به قرآن عوض شد و رویکرد 

و مفسران به دنبال یافتن غرض سوره ( 26و15، ص1387)میر، نگر تغییر کردوارکلینگر به رویکرد نظامخطی جزئی

  بوده و در این چارچوب آیات الهی را تفسیر و تفهیم کردند.

ضمن دعوت به تدبر در  کریمقرآن ،هامرتبه در قرآن بکار رفته است. در برخی سوره 44با مشتقاتش  «دبر»واژه 

أَفَالَ یَتَدَبَّرُونَ »کند که کنند را مذمت کرده و به نوعی آنها را توبیخ میتدبر نمی قرآنای در ز اینکه عدهآیات، ا

اندیشند اگر از جانب آیا در ]معانى[ قرآن نمى( 82)نساء/ «الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِالَفًا کَثِیرًا

( آیا آنها در 24)محمد/« أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا».یافتندخدا بود قطعا در آن اختالف بسیارى مىغیر 

کریم با تالوت و قرائت متدبرانه بی شک تالوت آیات قرآنکنند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است. قرآن تدبر نمی

است که آیات به نوعی همگان را به آن دوم رود، تالوت نوع سی دارد. آنچه از انسانها انتظار میدر آیات تفاوت اسا

بین لغوییون بحث است. هم چنانکه در  ،فراخوانده است. اینکه مراد از تدبر چیست و این واژه در لغت به چه معناست

 های نساء، محمد، ص و... چیست، اختالفر سورهبین مفسران نیز در معنای این واژه و اینکه مراد الهی در آیات تدب

کریم در بین مفسران وحدت نظر دیده بررسی تفسیر این واژه در سور قرآن . آنچه مسلم است، آن است که درهست

اند که آن معنا در قرون متمادی یا به نوعی های مختلف معنایی برای این واژه بیان کردهشود. مفسران در سدهنمی

اینکه مراد از تدبر در قرآن چیست؟ آیا مراد الهی از مفاد اند. و یا مفسران برداشت دیگری از آن داشته تکرار شده

استعمالی همان معنای لغوی بوده است، و اینکه در بین مفسرین این واژه دچار تطور معنایی شده یا نه و اینکه در 

در این مقاله که با ابزار است.  ی است که مقاله در پی آنقرون متمادی مفسران چه برداشتی از واژه تدبر داشتند، هدف

ای سامان یافته است، سعی شده به روش تاریخی تحلیلی برخی از آیاتی که واژه تدبر در آن بکار رفته مورد کتابخانه



عانی بررسی قرار گیرد و مشخص شود که معنای لغوی در بین مفسران رواج داشته و یا اینکه در هر عصری مفسران م

 اند. متفاوتی از آن ارائه کرده

 شناسی تدبرمفهوم. 2

 تدبر در اندیشه اهل لغت. 1.2        

شناسان برای این واژه )دبر( معانی متفاوتی را و از ریشة )د ب ر( گرفته شده است. لغت« لتفعّ»باب در واژة تدبر، 

، 1، ج1988)ابن درید،  آیدر مقابل )قبل( یعنی جلو میداند که درا به معنای پشت می درید آن ابناند: ارائه داده

، 1394راغب اصفهانی، ؛ 653، ص2ق، ج1407جوهری، ) .کنایه از دو عضو مخصوص بدن انسان است که (296ص

، 3ق، ج1386در آن )طریحی،  تأملنزد اهل لغت، هم به معنی نگاه کردن در عاقبت امور و « تدبر( »463ص

؛ زبیدی، 299، ص3، ج1386؛ طریحی، 273، ص4ق، ج1414است )ابن منظور،  آمدهفکر ( و هم به معنای ت298ص

)راغب  استمعنای در عاقبت کاری اندیشیدن به ، شده گرفتهنیز که از همین ریشه « تدبیر(. »256، ص11تا، جبی

به تعاریفی که با توجه  (.256، ص11تا، ج؛ زبیدی، بی390،ص1ق، ج1426؛ فیروزآبادی، 464، ص1394اصفهانی، 

ای تدبر را است و عده رفته کاربهاند، معنای این کلمه، در دو معنای پشت و عاقبت کار اهل لغت از تدبر ارائه کرده

تفکر یعنی بررسی  چراکهاند؛ اما باید توجه داشت که این دو واژه با یکدیگر تفاوت دارند؛ با تفکر دانسته معناهم

؛ طریحی، 67ق، ص1400بررسی عواقب و نتایج آن است )عسکری، به معنای تدبر علل و خصوصیات یک امر، اما 

بنابر نظر  (271، 3تا، جاند)طوسی، بیگونه بیان کردهمفسران نیز تفاوت تفکر و تدبر را این (299، ص3، ج1386

آید و این ت میتوان گفت که تدبر یعنی نتیجة کار که پس از بررسی علل و عواقب یک کار به دسشناسان میلغت

 روند.کلمه معنای نزدیکی با واژة تفکر دارد گرچه در یک معنا به کار نمی

 تدبر در اصطالح مفسران. 2.2

اند؛ البته کردهاهل لغت بیان  که اند، همان معنایی است، معنایی که از تدبر ارائه کردهیغالب مفسران شیعه و سن

گویند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. عالوه بر کسانی که می هشدبرای تدبر در قرآن، معانی متفاوتی ذکر 

با ( گروهی 15، ص10ق، ج1420فخررازی، ؛ 271، ص3تا، جطوسی، بی)است تدبر به معنای نظر در سرانجام کارها 

، 5، ج1372طبرسی، ) دانندمیعنی در کاری درنگ و در انجام آن نگریستن را به متدبر ، تأملدقت و  مقید کردن

دانند )طباطبائی، تدبر را بررسی چیزی پس از چیز دیگر میدیگر (  گروهی 664، ص1، ج407زمخشری، ؛ 259ص

از یک کار و بررسی  آمدهدستبه(. برخی نیز بررسی نتایج 622، ص19، ج1393؛ جوادی آملی، 26، ص5، ج1374

بررسی یعنی تفکر چون الیل و عواقب کار است؛ دانند که تفاوتش با تفکر در بررسی دپشت و روی آن را تدبر می

با توجه به تعاریف  (.28، ص4، ج1371دالیل کار و تدبر بررسی نتایج و عواقب کار را گویند )مکارم شیرازی، 

در کارها، بررسی چیزی پس از چیز  تأملمفسران، چهار معنی از تدبر به دست آمد: نظر در سرانجام کارها، دقت و 

 از یک کار. آمدهدستبه جینتادیگر و بررسی 



 شناسی تاریخی تدبرمفهوم. 3

قرن حاضر تفاسیر از عصر نزول تا  مفهوم تدبر در تاریخ تفسیر دچار تطوراتی شده که در ادامه به بررسی آن

 شود.پرداخته می

 قرن اول. 1.3

قوم و عربی مبین نازل شده و قرآن به زبان همگی عرب بودند  صحابه نکهیا باپیامبر اکرم)ص( حضور در عصر 

ها و اصطالحات به در مفهوم برخی از واژه برخی صحابه بازشدند، و معنای آیات قرآن را متوجه می (195)شعراء، بود

از آنجا که تدبر یک امر ذهنی قلبی  (46، ص1392)دیپین،  .پرسیدندو آن را از پیامبر)ص( می خوردندیبرممشکل 

دارد و مردم عصر  سروکارتدبر با قلب چون کردند. مردم نیازی به تبیین آن احساس نمیرد، است و با تفسیر تفاوت دا

اگر خواسته شود به بررسی منابع  گرویدند.شد و به اسالم میهایشان متحول و منقلب مینزول با استماع آیات الهی قلب

علوم اسالمی در قرن اول مدون نبود و  چراکهمکتوب پیرامون تدبر پرداخته شود، باید از قرن دوم به بعد شروع کرد 

بنابراین ؛ های دینی رونق بیشتری گرفتث( و بح63، ص1392تدوین علوم اسالمی از قرن دوم آغاز شده )پاکتچی، 

دوم به  هایی که پیرامون تدبر مطرح است، ضرورت دارد تا به آراء مفسران ذیل آیات تدبر از قرنبرای شناخت نظریه

 ه شود.پرداخت بعد

 قرن دوم . 2.3

، معنایی که برای تدبر بیان شده، سلیمان مقاتل بنتفسیر  یعنیترین تفسیر به عصر پیامبر)ص( با نگاهی به نزدیک

یعنی چرا ؛ (392، ص1ق، ج1423)مقاتل بن سلیمان، « أفالیسمعون»یعنی « أفالیتدبرون»شنیدن است. در این تفسیر آمده 

شد، نزدیکتر ارائه  تعریف هن معنی و مفهوم برسد ایبه نظر می بدانند از جانب خداست. شنوند تاآیات الهی را نمی

 متأثریعنی فردی که قرآن را بشنود، قلب وی ؛ شودتدبر که امری قلبی ذهنی است، از شنیدن آغاز می چراکه. است

وارد قلب  ماًیمستقده و با شنیدن آن آورد. قرآن با متن فصیح و بلیغ خود همگان را متحیر کرگشته و به آن ایمان می

 ماًیمستقآن  تأثیرشنیدن،  محض بهقرآن بر قلب و روان پرداخته و آن این است که کالم قرآن  تأثیرخطابی به شود. می

اهلل احمد و کند )خلفرسد که همراه با شیرینی و لذت است و در انسان خشوع و خشیت ایجاد میاز گوش به قلب می

 گفته شده در این معنی آنچهتدبر باشد.  ینآغازمرحله تواند شنیدن قرآن می جهیدرنت(. 70م، ص1976م، زغلول سال

 .نشده است یتوجه تدبربه ریشة لغوی  در این معنی نهفته است این است که



 قرن سوم. 3.3

و...(، مفسران قرن سوم ذیل  )تستری، قمی، معانی القرآن، تفسیر غریب القرآن، تفسیر القرآن العزیزبا توجه به تفاسیر

شود، هایی که بر قلب زده میتستری ضمن تفسیر قلب و قفل اند؛هآیات تدبر، مفهوم خاصی برای این واژه بیان نکرد

به نزدیکی  دلیل به ( از کنار تدبر گذر کرده است و این نشان از فهم واژه تدبر در آن زمان145، ص1، ج1423)تستری، 

 ،ای داشته، خواسته بگوید برای تدبرفهمیدند. اگر هم مقاتل اشارهو عموم مردم مفهوم تدبر را مید بو )ص( عصر پیامبر

لغوی  –بیشتر روایی و ادبی  در این قرن شدهنوشتهتفاسیر  استماع قرآن شرط است و باید با گوش دل آن را شنید.

 ی از پیامبرسؤالو مردم دربارة مفهوم این واژه  نشدهروایتی در این زمینه وارد  احتماالًدهد که هستند. این نشان می

 باشد. هی آنان نسبت به معنای تدبرآگابدیهی بودن معنی و تواند نشان از می سؤال عدم اند واکرم)ص( نکرده

 قرن چهارم . 4.3 

های یدگاهو تفاسیر بیشتری نوشته شد؛ همچنین در این قرن د گرایش و توجه به تفسیر بیشتر شد در قرن چهارم

 اند.متفاوتی برای تدبر بیان کردهبنابراین در این قرن مفسران معانی  .متفاوتی به وجود آمد

 ؛ ابن ابی114، ص5ق، ج1412)طبری، « یتدبرون النظر فیه»تدبر را به معنی توجه معنی کرده است.تفسیر جامع البیان 

در تفسیر  «توجه»معنای در این قرن ن دوم مطرح شد، که در قر«شنیدن»معنای  (. بعد از1013، ص3ق، ج1419حاتم، 

ارتباط با شنیدن نیست.  بنابراین تدبر در قرآن یعنی توجه در جامع البیان طبری به نقل از ضحاک مطرح شد که بی

  .قرآن کریمآیات کتاب خدا و تالش برای فهم معانی 

چنانکه تفسیر آیه تدبر در  .است بکار رفته «تفکر اندیشه و»به معنای  این قرن از مفسران تدبر در تعریف گروهی

، 1424دینوری، معنی شده است. ) «لکی یتفکروا فی آیاته»و « أفالیتفکرون فى القرآن» ص به معنیسوره سوره نساء و 

کنند تا ببینند در آیاتش اختالف کثیر نه، بلکه اختالف قلیلی چرا در آیات قرآن تفکر نمی (230، ص2؛ ج163، ص1ج

کنند و برای عبرت و کنند تا ببینند آیات همدیگر را تصدیق میهم وجود ندارد. چرا در آیات و مواعظ قرآن تفکر نمی

ق، 1424دینوری، 267، ص2م، ج2008؛ طبرانی، 321، ص1ق، ج1416سمرقندی، )پندپذیری بسوی شما آمده است.

بعد نیز طرفدارانی داشت و مفسران این  وندر قر این تعریف برای اولین بار در قرن چهارم مطرح شد و (163، ص1ج

 ند.تعریف را برگزید

اعراب »ریشة لغوی آن معنا شد. معنایی که صاحب  بر اساسبرای اولین بار در قرن چهارم هجری معنای تدبر 

 است.زگار است. این تعریف با ریشة لغوی تدبر سا «توجه به عاقبت و نتیجة کار»برای تدبر بیان کرده است، « القرآن

داند و این کار را می نتیجه کاررا به معنای توجه به عاقبت و  آن معنی کرده و «افالینظرون فی عاقبته»نحاس تدبر را به 

تواند هدف از تدبر (. این معنی می228، ص1ق، ج1421داند)نحاس، برای دست یافتن به معنای حقیقی قرآن الزم می



اند و تا بیشتر مفسران همین معنا را برگزیده وان به مراد و معنای حقیقی آیه دست یافت.تیعنی با تدبر در قرآن می؛ باشد

گفته  صرفاًلغوی معنا شده و  صورتبهتدبر  . در این قرنمحققان و مفسران قرار دارد نظر موردقرن حاضر هم این معنا 

 نشده است.  وجهیتبه مفهوم اصطالحی آن ر یعنی نظر و توجه در عاقبت امور، لذا شده تدب

 قرن پنجم. 5.3

معنی شده است. شیخ طوسی  «نظر و تامل در عواقب امور»در تفاسیر شیعه و اهل سنت تدبر به معنی در قرن پنجم 

التامل فی »، آنرا به معنیمکی بن حموشچنانکه جرجانی و « التدبر؛ هو النظر فی عواقب االمور»نویسد: در معنی تدبر می

؛ 510، ص1، ج1430؛ جرجانی ،271، ص3تا، جاند.)طوسی، بیمعنی کرده« ینظرون فی عاقبته»و « عواقب االمور

هم معنی  «تفکر در ادله قرآن»( البته شیخ طوسی در تفسیر سوره ص، تدبر را به معنی 1398، ص2،ج1429حموش، 

که با  برای تدبر بیان شدی جدیدذکر شده، معنای معنای در کنار در این قرن  (558، ص8تا، جکرده است.)طوسی، بی

و دقت در استنباط برای استخراج جواهر معانی قرآن از آیات بود.  نگریو آن ژرف شتتفاوت دا ذکرشدهمعنای 

و إستخراج جواهر المعانی  إشارة المعانی بغوص األفکارتدبر؛ »: نویسددر تعریف تدبر می« لطایف االشارات»صاحب 

 (.350، ص1م، ج2000)قشیری، « بدقائق اإلستنباط

 قرن ششم . 6.3    

شود. صاحب تفسیر زاد المسیر مطرح می« تدبر در قرآن»قرن ششم اولین قرنی است که در آن نکاتی راجع به مفهوم 

کنند تا ببینند چرا در آن تدبر نمی کهنیاکند این فراز از آیه یعنی از ابن عباس نقل می« أفالیتدبرون القرآن»در معنای 

جرجانی، ) نداز مخلوقات قادر به این کار نیست کیچیه کهیدرحالکنند از آیات بعضی دیگر را تصدیق میبعضی 

بنابراین مفسران در این قرن عالوه بر پرداختن به مفهوم تدبر، ؛ (438، ص1ق، ج1422ابن جوزی، ؛ 250، ص2، ج1378

 بیان شده است.سه معنی از سوی مفسران تدبر  برای ین دورهدر ااند. بیاناتی هم راجع به مفهوم تدبر در قرآن ارائه کرده

و بین تدبر و تفکر فرق  انددانسته «اندیشه کردن همراه با توجه»مراد قرآن از تدبر را  مقرن شششیعه برخی از مفسران 

تصرّف « تدبّر»است که میان تدبّر و تفکّر آن فرق »سوره نساء می نویسد:  82ابوالفتوح رازی در تفسیر آیه  ند.اهقائل شد

در آیت چهار دلیل است بر چهار همو می نویسد:  «در دالئل دل باشد به نظر]در عواقب و تفکّر تصرّف دل باشد به نظر[

اصل از اصول مذهب ما: یکى بطالن تقلید و حثّ بر نظر و تأمّل و تدبّر، دگر دلیل است بر بطالن قول آن کس که 

تن الّا به قول رسول، و این مذهب مجبّران است و جماعتى حشویان، براى آن که خداى گفت: معنى قرآن نشاید دانس

تعالى ما را حثّ کرد بر تدبّر و تأمّل او بدانیم که کالم خداست بانتفاء االختالف عنه، و این آنگه باشد که ما از او به 

تناقض فرمود، نه از جهت قدم و حدوث، نه تأمّل چیزى بدانیم. دگر داللت آن که او کالم خداست به نفى اختالف و 

گفت اگر نه کالم خداى بودى محدث بودى. دلیل چهارم آن که اختالف و تناقض و تفاوت نه از فعل خداى است، 



ابوالفتوح رازی، ) براى آن که اگر از فعل او بودى از عند او بودى، و خداى تعالى گفت: آن از عند غیر من باشد.

 (191، ص1، ج1369آشوب،  ن شهراب؛ 33، ص6، ج1408

با است.  «به عاقبت و انجام کارهاتوجه »تدبر به معنی یکی از معانی که در این قرن بین مفسران فریقین رواج داشت، 

این معنا با ریشة لغوی تدبر همخوانی دارد، توجه و اقبال بیشتری به این معنا شده است و مفسران تا قرن  کهنیاتوجه به 

سورة  82ذیل آیة  و به این معنا توجه داشته شیعه و اهل سنت قرن نیز مفسراناین به این معنا توجه دارند؛ در حاضر نیز 

، 3، ج1372)طبرسی،  دانندمی« تامل معانیه»لقرآن را معنی کرده و مراد از تدبرا« النظر فی ادبار االمور»تدبر را به نساء 

؛ 83، ص2ق، ج1422ابن عطیه، ؛ 540، ص1، ج1407زمخشری، ؛ 33، ص6ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 124ص

تدبر یعنی در آخر کارها نظر کنی تا اول و آخر آن به هم سازی و »: نویسد(. میبدی می667، ص1ق، ج1420بغوی، 

در معانی آیات برای رسیدن به  تأملتدبر در قرآن در این قرن به معنای  (.603، ص2، ج1371)میبدی، « راست کنی

 (.540، ص1ق، ج1407زمخشری، ؛ 273، ص1ق، ج1412طبرسی، آیه تعریف شده است) مراد

میبدی از ابوعثمان مغربی نقل تنها یک مفسر این معنا را بیان کرده است.  که است «مکاشفه»از معانی ویژة این دوره،

ی نویسد: سوم اندیشه کردن در کند که تدبر بر سه قسم است و یکی از اقسام آنرا اندیشه کردن در قرآن می داند و ممی

ایشان تدبر را صفت  .(612، ص2، ج1371)میبدی، عارفان است قرآن، آن را تدبر حقیقت و مکاشفه گویند که صفت 

که تعریفی عارفانه است، به کشف معانی و مفاهیم حقیقی از تدبر این تعریف د. دانسلمانان، زاهدان و عارفان میعامه م

توانند به آن دست پیدا کنند و دیگران از دسترسی به مراد ا توجه به تعریف فوق، تنها عرفا میقرآن داللت دارد که ب

کند و قشر آیه همگان را به تدبر دعوت می چراکهآیات محروم هستند. البته این با عمومیت آیة تدبر ناسازگار است. 

 دست یابند. تدبر کنند و به فهمی از آیات آنر قرآن توانند دبنابراین همة افراد می؛ کندنمی مستثناخاصی را 

 قرن هفتم . 7.3

در قرن هفتم گرچه مفسران بزرگی مانند فخر رازی، بیضاوی، قرطبی و... ظهور کردند و تا حدودی تحولی در علم 

االمور و  النظر فی عواقب»و معنای مشهور  هنظر جدیدی ارائه نکرد، ذیل آیات تدبرمفسران تفسیر به وجود آوردند، اما 

در این البته  .اندرا در تفاسیر خود نقل کرده( 151، ص10ق، ج1420)فخر رازی، « توجه به نتیجه و انجام کارادبارها؛ 

)بیضاوی، اشاره شده است  «تامل در معانی و مبانی قرآن»یعنی  در تفاسیر فریقینبه یکی از کاملترین تعاریف تدبر قرن 

، اولین نکته می شود فخر رازی ذیل آیات تدبر دو نکته را متذکر .(90، ص1381؛ حسنی واعظ، 86، ص2ق، ج1418

قرآن بدون تدبر و  احتجاح خداوند با قرآن بر صحت نبوت پیامبر اکرم)ص( و دیگری عدم دسترسی به اسرار عجیب

  (389، ص26؛ ج151، ص10ق، ج1420)فخر رازی،  تامل در آیات قرآن.



 قرن هشتم. 8.3

که یکی از مفسران این دوره آن را در تفسیر خود آورده )نظام  «نگری عاقبت»الوه بر معنای در قرن هشتم ع

 (، دو معنای متفاوت نیز از جانب مفسران ارائه شده است:455، ص2ق، ج1416األعرج، 

القرآن تفسیر »در معانی است. چنانکه صاحب  «تفهم»، شد ارائهاز معانی متفاوتی که در قرن هشتم توسط مفسران 

: خداوند دستور به تدبر در قرآن و تفهم در معانی محکم و الفاظ بلیغ سورة مبارکة نساء می نویسد 82آیة  ذیل« العظیم

از جانب خداوند  چراکهدهد که در قرآن هیچ اختالف و تعارضی وجود ندارد ها خبر میقرآن داده است و به آن

 (.322، ص2ق، ج1419حکیم و حمید آمده است )ابن کثیر، 

غرائب است. صاحب تفسیر  «نظر و استدالل»از معانی که در این قرن ذیل آیات تدبر بیان شده است، دیگر یکی 

 (456، ص2جق، 1416)نظام األعرج،  «اعنی التدبر داللة علی وجوب النظر و االستدل و فی اآلیة»نویسد: میالقرآن 

سورة  82ذیل آیة « انجالء االذه»است. صاحب تفسیر  «اندیشیدنفکر کردن و »در قرن هشتم،  شدهانیبمعنای دیگر 

گوید که این کافران و منافقان که بر کفر و نفاق خود اصرار می ،استفهام است بر سبیل تقریع و توبیخ»: نویسدنساء می

آیا در آن هیچ  ،شنوندمیخوانی و اینان ها میفرستیم و توی پیامبر این آیات را بر آناند و ما این آیات قرآن میکرده

، 1378)جرجانی، « کنند تا بدانند که درست و راست و حقّ است و از جانب خدای متعال نازل شده استاندیشه نمی

اند. ابن جزی تدبر را به معنی چند نکته را متذکر شده «تفکر»برای تدبر به معنای  در این قرن مفسران (.250، ص2ج

داند تا ادله و براهین آیات ظاهر ترغیب بر تفکر در معانی قرآن می« لتظهر ادلته و براهینه حضّ علی التفکر فی معانیه»

اند و سوم تدبر را به معنی تفکر در آیات قرآن معنی کرده هایترا به معنای تفکر در حکم «تدبر القرآن»شود. دوم 

و  201، ص1، ج1415)خازن، دانند.آیات میرسیدن به اسرار عجیب و لطایف  آن جهتبرای تبعیت از اوامر و نواهی 

 (40، ص4؛ ج402ص 

 قرن نهم. 9.3

نظر در اعقاب »تدبر را برخی همچون ثعالبی شده را قبول داشتند.  گفتهشیاز پدر قرن نهم  مفسران همان معنای 

 آن با نظر و استدالل نگریستدر قرداند که باید را امری می« افال یتدبرون القرآن»آیه دانسته و  «امور و تاویالت اشیاء

فی هذا داللة علی وجوب النظر و بطالن »و برخی چون ثالیی معتقد است که آیه به  (268، ص2ق، ج1418)ثعالبی، 

وجوب  ( و ثمره آن را409، ص2، ج1423وجوب نظر در آیات قرآن و باطل بودن تقلید اشاره دارد )ثالیی، « التقلید

 .(135، ص5، ج1423)ثالیی،  وب التفکر فی آیات القرآن الکریممرة ذلک وجث»تفکر در آیات قرآن می داند



نظر در حفظ آداب و شرایع قرآن و  نیز از سوی قرآن پژوهان ذکر شده است.در این قرن برای تدبر معنای دیگری 

، 1427سیواسی، )است. ، از جمله این معانیالفاظ قرآن و ترتیب و لوازم آیات برای استخراج علوم به طریق استدالل

  (204، ص2، ج1403مهائمی، ؛ 25، ص4ج

 قرن دهم. 10.3

و توجه به معانی حقیقی آن صحه گذاشتند )شیخ علوان،  «در آیات قرآن تأمل»مفسران قرن دهم نیز بر معنای 

، 1ق، ج1425؛ خطیب شربینی، 370، ص2ق، ج1419زاده، ؛ شیخ194تا، ص؛ کاشفی، بی161، ص1م، ج1999

 (. 368ص

در این قرن سیوطی برای تدبر چند نکته را ذکر کرده است. اولین نکته آن که مراد از تدبر در آیات یعنی تبعیت از 

( نکته دوم آن است که سیوطی معتقد است در آیه 308، ص5، ج1404قرآن با عمل کردن به آیات آن.)سیوطی، 

هر چند شیبانی آن را دلیلی بر وجوب تدبر  اند،رآن کردهفقهاء استدالل بر استحباب تدبر در قرآئت ق« لیتدبروا آیاته»

« الحث علی تدبر القرآن»در جای دیگر مراد از آن را سرعت در تدبر قرآن سیوطی (509، ص1376می داند)شیبانی، 

 ن به غیر روشآیه تدبر به روش اجتهادی تاکید دارد و ردی است بر زعم کسانی که معتقدند قرآدانسته و معتقد است 

  .(95، ص1، ج2007)سیوطی، نقلی قابل فهم نیست

مالحظه و همان « تدبر قرآن»اند،آن است که مراد از معنای دیگری که در این قرن مفسران فریقین به آن اشاره کرده

ای « افالیتدبرون القرآن»های آن استنواهی و ممانعتو  پند و اندرزو نگاه به کریم صفحه زدن آیات قرآن

، 7، ج1419؛ شیخ زاده، 99، ص8، ج1983)ابوالسعود،  «واعظ و الزواجرمما فیه من ال و یتصفحوننه و الاالیالحظو»

   .(360، ص6، ج1423؛ کاشانی، 330، ص2، ج1999؛ شیخ علوان، 592ص

 قرن یازدهم. 11.3

در  اظهارنظرا به هاین قرن مفسران اندکی ظهور کردند. از میان چهار مفسر معروف در این دوره، سه تا از آندر 

که هایی به تفسیر سوره چراکهاست،  مالصدرا در تفسیر خود معنایی از تدبر ارائه نکردهمورد معنای تدبر پرداخته و 

(. از مهمترین مفسران این دوره که در مورد معنای تدبر 1361، نپرداخته است )صدرالدین شیرازی، دارای آیه تدبر باشد

در  «و نگرش عمیق تأمل»است. وی معنای تدبر در قرآن را « الصافی»ی صاحب تفسیر کرده، فیض کاشان اظهارنظر

(؛ همین معنا را مفسران دیگر این قرن در تفسیر خود 474، ص1ق، ج1415داند )فیض کاشانی، معانی قرآن می

 (.315، ص2ق، ج1417؛ خفاجی، 516، ص1، ج1373)اشکوری، اند آورده



 قرن دوازده و سیزده. 12.3

و به آیات  «و نگرش عمیقتفکر »از مفسران معنی  برخی .ر قرن دوازده و سیزده تحولی در معنای تدبر ایجاد نشدد

؛ حقی برسوی، 484، ص3، ج1368قمی مشهدی، ) اند.معنی تدبر دانستهدر آن را  «در معانی و بینش عمیق تأمل» برخی

، 1ق، ج1413؛ ابن ابی جامع، 238، ص1ق، ج1410؛ کاشانی، 481، ص1، ج1388؛ جزایری، 244، ص2تا، جبی

ق، 1407شبر،  ؛170، ص2ق، ج1412؛ پانی پتی، 89، ص3ق، ج1415؛ آلوسی، 368، ص7ق، ج1422؛ قونوی، 329ص

 در قرن سیزده تا حدودی نظری متفاوت با( 310، ص1ق، ج1427؛ صاوی، 88، ص2ق، ج1427؛ جمل، 74، ص2ج

ها و تدبر یعنی توجه به بالغت و بیان و دقت نظر داشتن در معانی و اطالع از قصهکه  نظرات قبلی داده شد و آن این بود

. البته این استپیشین  از گفتارهای تا حدودی  متفاوت(؛ این نظر 535، ص1ق، ج1419انگیز)ابن عجیبه، اخبار شگفت

بالغت بحث بسیار تخصصی  راکهچتواند درست باشد؛ برای عموم مردم نیست، نمی درکقابل کهنیامعنا با توجه به 

 آید؛ همچنین این نظر با عمومیت آیات تدبر ناسازگار است.است که تنها از عهدة بلغا و اهل ادبیات برمی

 قرن چهارده. 13.3 

است که هم از نظر فکری و در میان شیعه و اهل سنت قرن چهارده، قرن ظهور مفسران و متفکران بزرگ اسالمی 

اند. متفکران هان اسالم را دچار تحولی عظیم کرده و چهرة علمی اسالم را به جهانیان معرفی کردههم از نظر علمی، ج

بزرگی چون سید قطب، رشیدرضا، شیخ شلتوت و... که اندیشه و تفکر انقالبی و جهادی داشتند، بر بسیاری از تحوالت 

گسترده و مجزا از تفسیر را در  بصورتو تدبر توان توجه به بحث فهم قرآن می مستقیم گذاشتند. تأثیرجهان اسالم 

فی ظالل » تفسیر و« التصویر الفنی فی القرآن»هایی چون وی با نگارش کتاب چراکههای سید قطب یافت. اندیشه

. با نگاهی به تفسیر فی ظالل القرآن کردبرای فهم قرآن معرفی ایجاد تصاویر قرآن در ذهن  با ، نظریة جدیدی«القرآن

در تفسیر  بلکه ویمتفاوت است؛  کامالً سیری سید قطب نه تنها با مفسران پیش از خودشود که روش تفص میمشخ

شتلوت یکی از  خیش(. بعد از وی 18-11، صص1ق، ج1425)قطب، یات آنان کمتر استفاده کرده استخود از نظر

رآن و تعلیم آن به عموم مردم بود. وی در کتاب حلی برای فهم بهتر ق، دنبال یافتن راهالمذاهبمؤسسان دارالتقریب بین 

ها است و معتقد است که مهمترین وظیفة رهبران و در پی یافتن هدف و مفهوم کلی سوره« إلی القرآن الکریم»

های تدبر و تفقه در قرآن را به آنان کنند و راه فهمقابلکریم را برای همة مردم اندیشمندان دینی این است که قرآن

 (. 13، ص1377)شلتوت،  هنددنشان 

گذارند و و نظر در نتیجة کار صحه می «توجه به عاقبت امور»اری از مفسران این قرن بر همان معنای مشهور یعنی یبس

کند و و کفار داللت می نیمؤمنگویند این فراز از آیه بر حقیقت قرآن و سرانجام می« أفالیتدبرون القرآن»در مورد 

ق، 1414دهد که این قرآن حق است و از جانب خداوند است )رضا، کفار و منافقین را هشدار میخداوند توسط قرآن 



؛ قاسمی، 102، ص5تا، ج؛ مراغی، بی200، ص4ق، ج1420ابن عاشور، ؛ 58، 2ق، ج1386؛ بالغی، 278، ص5ج

 اظ آن معنی دیگریدر معانی قرآن و تفکر در الف تأمل ؛(.142، ص3، ج1338؛ حائری تهرانی، 233، ص3ق، ج1418

، 2ق، ج1390؛ خسروانی، 519، ص2، ج1363ی، میعبدالعظشاه) اندبه آن توجه داشته 14است که مفسران قرن 

مهمترین معنایی که  (.213، ص1ق، ج1417؛ نووی، 252، ص2، ج1386؛ نهاوندی، 201ق، ص1408؛ سعدی، 250ص

است )عاملی، « ظر کردن در آیات به عواقب و نتایج هر چیزبه دیدة دل ن»در قرآن چهارده برای تدبر بیان شده است، 

؛ گرفته بود« شنیدن»مکمل تعریف مقاتل بن سلیمان است که تدبر را به معنای  واقع در(. این تعریف 46، ص3، ج1360

اگر  و تفکر پرداخت. تأملبه کالم الهی گوش کرد و سپس با قلب در آیات قرآن به باید یعنی برای فهم قرآن ابتدا 

به آن دلبسته خواهد شد و ایمان خواهد  ناًیقکینه و تعصب سخن الهی را بشنود و قلبا به آن توجه کند، ی از دوربهفردی 

توانند سخن الهی را می همگان چراکهعمومی بودن آیات تدبر سازگار باشد؛  تواند تا حدودی با. این تعریف میآورد

 بشنوند و قلباً به آن توجه کنند.

 قرن پانزده. 14.3

عصر حاضر عصر تحول در حوزة فهم قرآن است. در این دوره عالوه بر مفسران که به فهم بیشتر قرآن همت 

ترین یکی از برجسته های فهم قرآن پرداختند.ویژه به بحث طوربهگماشتند، محققان و اندیشمندانی هم ظهور کردند که 

و به که تحول بزرگی در تفسیر پدید آورد و تفسیرش را با روش متدبرانه های قرن پانزدهم، عالمه طباطبایی است چهره

 نگاشت. شیوه قرآن به قرآن 

گفتند اعتقاد داشتند و ی مفسران دیگری هم در تعریف تدبر، بیشتر به معنایی که گذشتگان میبعد از عالمه طباطبای

ای چون مکارم شیرازی و دیگران معنای تدبر را عده کردند.برخی هم معانی جدیدتر اما نزدیک به همان معانی بیان می

؛ حجازی، 345، ص3ق، ج1421؛ همو، 28، ص4، ج1371دانند )مکارم شیرازی، می «بررسی نتایج و عواقب امور»

(، برخی دیگر چون 219، ص4، ج1387؛ رضایی اصفهانی، 2469، ص4م، ج1991؛ شعراوی، 402، ص1ق، ج1413

، 2ق، ج1406؛ همو، 96ق، ص1419اند )سبزواری، معنی کرده «در معانی آیات تأمل»سبزواری و دیگران آن را 

؛ 881، ص3ق، ج1421؛ شحاته، 90، ص2ق، ج1398؛ ثقفی تهرانی، 138، ص4ق، ج1404؛ حسینی همدانی، 316ص

، 9ق، ج1405؛ آبیاری، 234، 3م، ج1997؛ طنطاوی، 168، 5ق، ج1411؛ زحیلی، 368، ص7ق، ج1419اهلل،  فضل

(، صاحب تفسیر ترجمان فرقان، 1132، ص2ق، ج1424؛ حوی، 76، ص9ق، ج1409؛ موسوی سبزواری، 324ص

(. برخی دیگر تدبر را 417، ص1، ج1388داند )صادقی تهرانی، را مراد از تدبر می« پشت سر هم فهمیدن آیات»

را « ارتباط آیات با یکدیگر» بعضی( و 536، ص1، ج1385دانند )دیوبندی، می« ن و غور در مفاهیم آیاتشدغرق»

اند دهبرخی قائل به آن شدر این قرن ی دیگری است که معنا« تفهم(. »120، ص4تا، ج)امین، بی انددانستهمفهوم تدبر 

دل، است )خرم« بررسی و وارسی کردن آیات»، شده انیبآخرین معنایی که در این عصر ( 547، ص2ق، ج1430)دره، 



داند و مراد از تدبر در قرآن را می «بررسی چیزی پس از چیز دیگر»جوادی آملی تدبر را  آیت اهلل(.167، ص1384

 (622، ص19، ج1393کند.)جوادی آملی، معنی می «تامل و دقت در یک آیه با در نظر گرفتن همه آیات قرآن»

تدبر ارائه شده است که  ایعنایت به ارزیابی دیدگاه مفسران در معنای تدبر از قرن دو تاکنون شانزده معنی بربا 

. توجه و 4. تفکر، شامل تفکر در الفاظ، تفکر در معانی و تفکر در الفاظ و معانی 3. توجه 2. استماع 1عبارتند از: 

در  تأملدر معانی،  تأملدر الفاظ،  تأمل، شامل تأمل. 8. مکاشفه 7. غور 6نگری . ژرف5بررسی عاقبت و نتیجه امور 

. ارتباط آیات با 10. تفهم 9یة قبلی آدر  تأملای بعد از در آیه تأملیة دیگر و آای به دنبال در آیه لتأمالفاظ و معانی، 

. به 14. بررسی و وارسی در معانی و مفاهیم قرآن 13. بصیرت و بینش عمیق 12.پشت سر هم فهمیدن آیات 11یکدیگر 

تواند رسد هر یک از توضیحات و تعریفات فوق، میمی به نظر . توجه به بالغت.16. فکر و نظر 15دیدة دل نظر کردن 

شود، بعد از آن دل دادن به آیات و در مفهوم تدبر دخیل باشد؛ بدین معنی که تدبر از شنیدن کالم الهی شروع می

 کند.های آن زمینه فهم و رسیدن به مراد الهی را فراهم میعمیق در آموزه تأملتوجه و  تیدرنها

 بندیجمع. 4

های صورت گرفته دربارة مفهوم تدبر از نگاه مفسران، ماحصل آنچه و بررسی شدهمطرحتوجه به مباحث با 

 بشرح ذیل است.، آمدهدستبه

 قرن بر اساسبندی تقسیم. 1.4

د که یگردمشخص و  قرارگرفتی موردبررسبندی تفاسیر به ترتیب از قرن اول تا عصر حاضر در این تقسیم

اند و این شاید به دلیل آن است که مردم آن روزگار م مفهوم و معنای خاصی از تدبر ارائه نکردهمفسران تا قرن چهار

اند ها نسبت به قرآن بیشتر بوده و قرآن را قلباً پذیرا بودهانس آن کهنیااند و یا درک نسبی راجع به این مفهوم داشته

 «شنیدن»سلیمان در قرن دوم که تدبر را به معنای  بنمقاتل ای راجع به آن نشده است. جز تفسیر که بحث گسترده

اند. در قرن چهارم که مفسران گرفته است، تفاسیر دیگر این دوره و قرن سوم نسبت به بیان مفهوم تدبر ساکت مانده

 در وجودنیبااصحه گذاشتند.  «توجه به آیات»که بیشتر بر معنای بیشتری ظهور کردند، سه معنای متفاوت بیان شد 

تعریف شد و مراد از  «دبر به معنای پشت»نای ریشة لغوی آن یعنی مع بر اساساین دوره بود که برای اولین بار تدبر 

بنابراین تعریف تدبر در قرآن ؛ دانسته شد؛ عاقبت کار یعنی پشت و پس هر کار «توجه به عاقبت و نتیجة امور»دبر ت

ای که به مفهوم تدبر توجه شده، قرن یازدهم است که تنها سه تفسیر یعنی رسیدن به عاقبت و نتیجه آیه.کمترین دوره

 اند.نکرده اظهارنظراند و مفسران دیگر این دوره راجع به تدبر را مراد از تدبر دانسته «تأمل»مشترکاً معنای  همآن

ف تدبر بیشتر ، تنوع تعاریاستدر عصر حاضر )قرن پانزدهم( که دورة ظهور مفسران بزرگ با رویکرد اجتهادی 

از تعاریف دیگر  «تأمل»فاوت از آن بیان شده است که سهم های گذشته است؛ تا زمان حاضرهفت معنای متاز دوره

 منخستین بار توسط مفسران قرن هشت «تأمل»اند. مفهوم این معنا صحه گذاشتهیازده مفسر بر  کهیطوربهبیشتر است؛ 



به گسترش  با توجهرسد با ادامة این روند ضر طی کرده است. به نظر میارائه شد و سیر صعودی خود را تا عصر حا

تری از بینانه توان شاهد تعاریف بیشتر و واقعدر حوزة تدبرشناسی و کسب تخصص در این زمینه، می ژهیوبهدانش 

 تدبر شد.

 مذهب بر اساسبندی تقسیم. 2.4

اثر از دانشمندان اهل سنت  118آثار دانشمندان شیعه و اثر از  92اثر تفسیری یا قرآنی که شامل  210از بین 

اثر دیگر در بیان معنی تدبر ساکت  104کرده و  اظهارنظراثر دربارة مفهوم تدبر  106شود، ذیل آیات تدبر، می

ها ا از آنت 40، فیتأل 106این  نیب ازاند(. اند )یا بدون توجه از آن عبور کرده و یا خود واژة تدبر را ذکر کردهمانده

که تنوع تعریف از تدبر در نتایج بیانگر آن است تا متعلق به محققان اهل سنت است.  66متعلق به اندیشمندان شیعه و 

ی متفاوت را امعن 10ی متفاوت را مفسران شیعه و امعن 10 ،معنی 16یعنی از ؛ شودهر دو گروه از مفسران مشاهده می

 ها بر یک معنی و همچنین معنای گستردة تدبر است.نشان از عدم توافق آن اند. اینمفسران اهل سنت بیان کرده

( سپس )توجه به عاقبت امور( را معنی اصلی تأملها چه شیعه و چه اهل سنت مفهوم )عمدة آن کهنیابا توجه به 

بین تعاریف مختلف خاصی بر تعریف از تدبر نداشته است. در  تأثیرگردد که مذهب اند، معلوم میدانستهتدبر واژه 

اند؛ مفاهیمی چون استماع، به دیدة تری استفاده کردهرسد دانشمندان شیعه از مفاهیم دقیقاین دو گروه، به نظر می

که مفسران شیعه  استدل نگریستن، پشت سر هم فهمیدن آیات و ارتباط دادن آیات به یکدیگر، از مفاهیم خاصی 

ها تعریف توان با کنار هم قرار دادن آنگردد که میتعاریف آنجا مشخص می اهمیت این. اندبرای تدبر بیان کرده

یعنی برای تدبر در قرآن باید ابتدا کالم پاک الهی را شنید و قلباً آن را پذیرفت، سپس ؛ تری از تدبر ارائه دادجامع

ی نیست و همة آیات قرآن هر آیه جدای از دیگر دادن به یکدیگر فهم کرد.مفهوم آیات را پشت سر هم و با ربط

 کنند.به یکدیگر متصل هستند و با هم هدف معینی را دنبال می وستهیپهمبههمانند یک زنجیرة 

 زبان بر اساسبندی تقسیم. 3.4

باز است که شود. نتایج حاصل آن زبان پرداخته میو عرب در این بخش به بررسی مفهوم تدبر در تفاسیر فارسی

تعریف  10زبانان و تعریف متفاوت نزد فارس  9، شده ارائهتعریف  16زند؛ از ف اول را میهم تنوع تعاریف حر

؛ شود. این هم نشان از عدم توافق بر سر مفهوم واحدی از تدبر در زبان خاصی داردمی دیدهزبانان متفاوت نزد عرب

اند در مورد ها است، نتوانستهن قرآن زبان آنها که زبااند و حتی عربزبانان هم بر یک معنا توافق نکرده یعنی فارس

 مراد خداوند از تدبر به تعریف واحدی دست یابند.

 روش تفسیری بر اساسبندی تقسیم. 4.4

بندی مفاهیم روش تفسیری است که از سوی مفسر نگارش یافته است. در این تقسیم بر اساسبندی دیگر تقسیم

شود تا معلوم گردد آیا نوع تفسیر در تعریف عرفانی، روایی و...( بررسی می)ادبی،  شدهنوشتهتدبر از حیث تفسیر 

معنی( است. 5معنی( و اجتهادی )6معنی(، عرفانی )7ی داشته یا نه؟ تنوع تعریف در تفاسیر روایی )تأثیرواژة تدبر 



رمایشات معصومین )ع( نیست ، فشدهارائهالبته یادآوری این نکته الزم است که در تفاسیر روایی تعاریفی که از تدبر 

 یی محسوب کرد.رواتوان آن را تفسیر بنابراین نمی؛ بلکه نظریات خود مفسران است

معنی متفاوت به  6، شدهیبررستفسیر عرفانی  8تر تنوع تعریف در تفاسیر عرفانی است که از بین نکتة جالب

رسد این تفاوت ختلف دیگری کشف کرد. به نظر میبا بررسی تفاسیر بیشتر عرفانی بتوان معانی م بساچهدست آمد؛ 

خود مفهومی صوفیانه است که  «مکاشفه»به دلیل نگرش خاصی است که این دسته از مفسران دارند. مفهومی مانند 

توان به این نتیجه رسید که تعریف از تدبر، می شدهمطرحبا توجه به مباحث  در یکی از تفاسیر عرفانی بیان شده است.

تواند مفهومی برای آن بیان کند که دارای مفهوم فکر و سهل و ممتنع است. سهل به این خاطر که هر کس میامری 

در این حوزه،  آمدهعملبههای تحقیق و پژوهش رغمیعلاندیشه باشد و ممتنع بودن آن به دلیل این است که 

های جدیدتر مفهومی جدیدتر بیان پژوهش امروزه با ژهیوبههمچنان بر سر یک تعریف توافق به وجود نیامده و 

 شود.می

 نتیجه گیری. 5

 گرچه. است داشته قرار مفسران توجه مورد اسالم عصر ابتدای همان از همگانی و قرآنی دستور  یک عنوان به تدبر

 که ستا شده مطرح فراوانی نظرات آن لغوی مفهوم و معنا در اما نشده، بیان استواری سخن آن اصطالحی معنای در

 معنایی برای تدبر ذکر نشده است. اما خدا)ص(پیامبر حضوردر قرون اول بدلیل  .گیردبرمی در را معنا پانزده از بیش

در قرن دوم شنیدن قرآن، قرن سوم  چهنچنا ،است بیان شدهان معانی متعدد و متناسب با آن زماز قرن دوم به بعد 

قرن ششم فکر و  قرن پنجم ژرف نگری در آیات، در و تفکرمعنایی خاص در نظر نگرفته، قرن چهارم توجه 

 تأمل مکاشفه، قرن هفتم نیز همان معنی گذشته، قرن هشتم تفهم تامل و تفکر، قرن نهم همانند قرن هفتم، قرن دهم

قرآن، قرن دوازده و سیزده به  معانی در عمیق نگرش و تأمل حقیقی، قرن یازدهم معانی به توجه و قرآن آیات در

 آیات در کردنتأمل کار، نتیجة در نظر و امور عاقبت به ه، قرن چهاردهم معانی متعدد از قبیل توجهانند قرون گذشتم

 را آن شکوفایی عصر و تدبر امر به توجه اوج. چیز هر نتایج و عواقب به آیات در کردن نظر دل دیدة به قرآن،

 این. دانست طباطبائی عالمه نوشتة «القرآن تفسیر فی میزانال» تفسیر نگارش از بعد ویژه به و حاضر عصر توانمی

 تدبر امر امروزه. دانندمی آن از برگرفته را خود تدبری هایشیوه متدبران، امروزه که است تدبری تفسیر نوعی تفسیر

 آن شآموز امر در که جایی تا دارد قرار قرآنی علوم محققین توجه مورد ایران در ویژهبه اسالمی جامعة در

 .شوند رهنمون قرآن سمت به را جامعه و دهند آموزش همگان به را الهی امر این تا آمد پدید هاییشیوه



 کتاب نامه

 قرآن کریم ترجمه محمدمهدی فوالدوند

 . قاهره: مؤسسة سجل العرب.الموسوعة القرآنیةق(. 1405آبیاری، ابراهیم، ) -

تحقیق علی عبدالباری  عانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی،روح المق(. 1415آلوسی، محمودبن عبداهلل ) -

 عطیه. بیروت: دار الکتب العلمیه.

تحقیق مالک محمودی. قم: دار القرآن  الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز.ق(. 1413بن حسین )ابن ابی جامع، علی -

 الکریم.

محمد طیب. ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز،  القرآن العظیمتفسیر ق(. 1419بن محمد )ابن ابی حاتم، عبدالرحمن -

 چاپ سوم.

بن ، تحقیق عبداهلل خالدی. بیروت: شرکت دار األرقمالتسهیل لعلوم التنزیلق(. 1416ابن جزی، محمدبن احمد ) -

 ابی األرقم.

ق مهدی. بیروت: دار تحقیق عبدالرزا زاد المسیر فی علم التفسیر،ق(. 1422بن علی )ابن جوزی، عبدالرحمن -

 الکتاب العربی.

 ، تصحیح یاسین محمد سواس. بیروت: دار الیمامة، چاپ سوم.مشکل إعراب القرآنق(. 1423ابن حموش، مکی) -

 . قم: انتشارات بیدار.متشابه القرآن و مختلفه(. 1369آشوب، محمدبن علی ) ابن شهر -

 . بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.لتنویرتفسیر التحریر و اق(. 1420ابن عاشور، محمدطاهر ) -

. تحقیق احمد عبداهلل قرشی رسالن، قاهره: البحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدق(. 1419ابن عجیبه، احمد ) -

 انتشارات حسن عباس زکی.

دالشافی . تحقیق عبدالسالم عبالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزق(. 1422بن غالب. )ابن عطیه، عبدالحق -

 محمد. بیروت: دار الکتب العلمیة.

الدین. بیروت: دار الکتب تحقیق محمدحسین شمس التفسیر القرآن العظیم.ق( 1419بن عمر )ابن کثیر، اسماعل -

 العلمیة.

، بیروت: دار احیاء التراث ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریمم(. 1483ابوالسعود، محمدبن محمد ) -

 ی.العرب

محمدجعفر  –تحصیح محمدمهدی ناصح  روض الجنان و روح الجنان.ق(. 1408بن علی )ابوالفتوح رازی، حسین -

 یاحقی. مشهد: آستان قدس رضوی.

 الدین محدث. تهران: دفتر نشر داد.. تصحیح جاللتفسیر شریف الهیجی(. 1373اشکوری، محمدبن علی ) -

 نا.جا: بی. بین العرفان در علوم قرآنتفسیر مخزتا(. امین، نصرت بیگم )بی -

 . تصحیح عبدالرزاق مهدی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.معالم التنزیلق(. 1420بن مسعود )بغوی، حسین -

 ، قم: انتشارات حکمت.حجة التفاسیر و بالغ االکسیر(. 1386بالغی، عبدالحجة، ) -



. اعداد محمدعبدالرحمن مرعشلی. بیروت: دار نزیل و اسرار التأویلانوار التق(. 1418بن عمر )بیضاوی، عبداهلل -

 إحیاء التراث العربی.

. تنظیم و ویرایش محمد مجموعه درس گفتارهایی دربارة تاریخ تفسیر قرآن کریم(. 1392پاکتچی، احمد ) -

 پور. تهران: انتشارات امام صادق)ع(.جانی

 . کویته: مکتبة رشدیة.هریتفسیر المظق(. 1412پانی پتی، ثناءاهلل ) -

. تحقیق عادل احمد عبدالموجود. جواهر الحسان فی تفسیر القرآنق(. 1418بن محمد )ثعالبی، عبدالرحمن -

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 . تهران: انتشارات برهان. چاپ دوم.روان جاوید در تفسیر قرآن مجیدق(. 1398ثقفی تهرانی، محمد ) -

. صمده: مکتبة التراث تفسیر الثمرات الیانعه و االحکام الواضحه القاطعهق(. 1423بن احمد، ) فثالیی، یوس -

 االسالمی.

الدین محدث. تهران: انتشارات ، تصحیح جاللجالء األذهان و جالء األحزان(. 1378بن حسن )جرجانی، حسین -

 دانشگاه تهران.

. تحقیق طلعت صالح فرحات. الدرر فی تفسیر القرآن العظیم درجق(. 1430جرجانی، عبدالقاهربن عبدالرحمن ) -

 بیروت: دار الفکر.

. تحقیق مؤسسه فرهنگی ضحی. قم: عقود المرجان فی تفسیر القرآن(. 1388بن عبداهلل )جزایری، نعمت اهلل -

 انتشارات نور وحی.

،.تصحیح ابراهیم للدقایق الخفیةالفتوحات االلهیة بتوضیح تفسیر الجاللین ق(. 1427بن عمر )جمل، سلیمان -

 الدین بیروت: دار الکتب العلمیة.شمس

 . قم: مرکز نشر إسراء.19ج تفسیر تسنیم(.  1393جوادی آملی، عبداهلل ) -

 : دار الکتب االسالمیة.مقتنیات الدرر، تهران(. 1338حائری تهرانی، علی ) -

 دار الجیل. چاپ دهم. . بیروت:التفسیر الواضحق(. 1413حجازی، محمد محمود ) -

. تحقیق جویا جهانبخش. تهران: مرکز دقائق التاویل و حقائق التنزیل(. 1381حسنی واعظ، محمودبن محمد ) -

 پژوهشی میراث مکتوب.

. تحقیق محمدباقر بهبودی. تهران: انتشارات انوار درخشان در تفسیر قرآنق(. 1404حسینی همدانی، محمد ) -

 لطفی.

 . بیروت: دار الفکر.تفسیر روح البیانتا(. بن مصطفی) بیماعیلحقی برسوی. اس -

 . قاهره: دار السالم. چاپ ششم.االساس فی التفسیرق(. 1424حوی، سعید ) -

. تصحیح عبدالسالم حمدعلی شاهین. بیروت: دار لباب التاویل فی معانی التنزیلق(. 1415بن محمد )خازن، علی -

 الکتب العلمیة.

 . تهران: انتشارات احسان، چاپ چهارم.تفسیر نور(. 1384طفی )دل، مصخرم -



 فروشی اسالمیه.. تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، کتابتفسیر خسرویق( 1390خسروانی، علیرضا، ) -

 الدین. بیروت: دار الکتب العلمیة.. تحقیق ابراهیم شمسالسراج المنیرق( 1425خطیب شربینی، محمدبن احمد ) -

. تحقیق عبدالرزاق مهدی. عنایة القاضی و کفایة الراضی علی تفسیر البیضاویق( 1417احمدبن محمد ) خفاجی، -

 بیروت: دار الکتب العلمیة.

. قاهره. دار المعارف. ثالث رسائل فی إعجاز القرآنم(. 1976اهلل محمد، احمد و محمد زغلول سالم )خلف -

 قاهره: چاپ سوم.

 . بیروت: دار ابن کثیر.تفسیر القرآن الکریمو اعرابه و بیانه ق(.1430دره، محمدعلی طه ) -

. ترجمه. کوشش و ویرایش مهرداد عباسی. تهران: رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن(. 1392دیپین، اندرو ) -

 انتشارات حکمت.

 یه.. بیروت: دار الکتب العلمالواضح فی تفسیر القرآنکریمق(. 1424بن محمد )دینوری، عبداهلل -

 . تهران: انتشارات احسان. چاپ یازدهم.تفسیر کابلی(. 1385دیوبندی، محمودحسن ) -

تحقیق محمدسید گیالنی. تهران: المکتبة  المفردات فی غریب القرآن.تا(. راغب اصفهانی. حسین بن محمد )بی -

 المرتضویة.

 ق(. تفسیر القرآن الحکیم. بیروت: دار المعرفة.1414رضا، محمدرشید ) -

 های تفسیر و علوم قرآن.. قم: پژوهشتفسیر قرآن مهر(. 1387،)رضایی اصفهانی، محمدعلی  -

جا: ، بی11ای از محققین. جتحقیق: مجموعه تاج العروس من جواهر القاموس.تا(. زبیدی، محمدبن محمد )بی -

 دار الهدایة.

 دمشق: دارالفکر. چاپ دوم. لمنهج،التفسیر المنیر فی عقیدة و الشریعة و اق(. 1411زحیلی، وهبه ) -

، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التاویلق(. 1407زمخشری، محمودبن عمر ) -

 تحقیق مصطفی حسین احمد. بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ سوم.

 ارف للمطبوعات.. بیروت: دار التعارشاد االذهان الی تفسیرالقرآنق(. 1419،)سبزواری، محمد  -

. بیروت: مکتبة النهضة العربیة. چاپ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر الکالم منانق(. 1408سعدی، عبدالرحمن ) -

 دوم.

 . تحقیق عمر عمروی. بیروت: دار الفکر.بحرالعلومق(. 1416سمرقندی، نصربن محمد ) -

 الدین دارتما. بیروت: دار صادر.تحقیق بهاء عیون التفاسیرق(. 1427سیواسی، احمدبن محمود، ) -

 اهلل مرعشی نجفی.. قم: کتابخانه آیتالدرالمنثور فی التفسیر باماثورق(. 1404بکر، )الدین ابیسیوطی، جالل -

 . تهران: انتشارات میقات.تفسیر اثنی عشری(.1363شاه عبدالعظیمی، حسین ) -

 . کویت: شرکة المکتبة األلفین.تاب المبینالجوهر الثمین فی تفسیر الکق(. 1407شبر، عبداهلل ) -

 . قاهره. دار غریب.تفسیر القرآن الکریمق(. 1421شحاته، عبداهلل محمود ) -

 . بیروت: اخبار الیوم.تفسیر الشعراویم(. 1991شعراوی، محمدمتولی ) -



 .. ترجمه سیدحسن سیدی. مشهد: آستان قدس رضویسیری در قرآن کریم(. 1377شلتوت، محمود ) -

الفواتح االلهیة و المفاتیح الغیبیة: الموضحة للکلم القرآنیة و الحکم م(.1999بن محمود)شیخ علوان، نعمةاهلل -

 . قاهره: دار رکابی للنشر.الفرقانیة

. تصحیح محمد زاده علی تفسیر القاضی البیضاویالدین شیخحاشیه محیق(.1419زاده، محمدبن مصطفی) شیخ -

 یروت: دار الکتب العلمیة.عبدالقادر شاهین. ب

 . قم: انتشارات شکرانه.ترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن کریمش(.1388صادقی تهرانی، محمد) -

. تصحیح محمد عبدالسالم شاهین. بیروت: حاشیة الصاوی علی تفسیر الجاللینق(.1427صاوی، احمدبن محمد) -

 دار الکتب العلمیة. چاپ چهارم.

تصحیح محمد خواجوی. قم: انتشارات تفسیر القرآن الکریم.ش(. 1361حمدبن ابراهیم)صدرالدین شیرازی، م -

 بیدار. چاپ دوم.

ترجمه محمدباقر موسوی. قم: جامعه مدرسین حوزه  المیزان فی تفسیر القرآن.ش(.1374)ی، محمد حسینطباطبای -

 دفتر انتشارات اسالمی. چاپ پنجم.-علمیه قم

 . اربد: دار الکتاب الثقافی.التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیمم(.2008بن احمد)طبرانی، سلیمان -

اهلل یزدی طباطبایی.تهران: انتشارات . تصحیح فضلفی تفسیر القرآن انیالبمجمعش(.1372بن حسن)طبرسی، فضل -

 . چاپ سوم.ناصرخسرو

 علمیه قم. . تصحیح ابوالقاسم گرجی. قم: حوزهجوامع الجامعق(.1412)ـــــــــــــ، -

 . بیروت: دار المعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(.1412طبری، محمدبن جریر) -

. تحقیق احمد حسینی اشکوری. تهران: نشر مرتضوی. 3ج مجمع البحرین.ش(.1375بن محمد)طریحی، فخرالدین -

 چاپ سوم.

 ة مصر.. قاهره: نهضالتفسیر الوسیط للقرآن الکریمم(.1997طنطاوی، محمدسید) -

. تصحیح احمدحبیب عاملی. بیروت: دار إحیاء التراث التبیان فی تفسیر القرآنتا(.طوسی، محمدبن حسن)بی -

 العربی.

 ی صدوق.فروشکتاب. تصحیح علی اکبر غفاری. تهران:تفسیر عاملیش(.1360عاملی، ابراهیم) -

 اق الجدیدة.بیروت: داراالف الفروق فی اللغة.(. 1400عسکری، حسن بن عبداهلل) _

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. چاپ سوم. التفسیر الکبیر: مفاتیح الغیب.ق(.1420فخر رازی، محمدبن عمر) -

 . بیروت: دار المالک.من وحی القرآنق(.1419اهلل، محمدحسین) فضل -

 لصدر. چاپ دوم.. تصحیح حسین اعلمی. تهران: مکتبة اتفسیر الصافیق(.1415فیض کاشانی، محمدبن مرتضی) -

 . تحقیق محمد باسل عیون سعود. بیروت: دار الکتب العلمیة.محاسن التاویلق(.1418الدین)قاسمی، جمال -

. تحقیق ابراهیم لطائف اإلشارات: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریمم(.2000بن هوازن)قشیری، عبدالکریم -

 وم.بیسونی. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، چاپ س



 . ترجمه محمد مهدی فوالدوند. تهران: بنیاد قرآن. چاپ دوم.آفرینش هنری در قرآنش(.1367قطب، سید) -

 . بیروت: دار الشروق، چاپ سی و پنجم.فی ظالل القرآنق(.1425)ـــــــــــــ، -

ن: وزارت . تحقیق حسین درگاهی. تهراکنز الدقائق و بحر الغرائبش(.1368قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا) -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

. تصحیح عبداهلل حاشیه قونوی علی تفسیر البیضاوی و معه حاشیة ابن التمجیدق(.1422بن محمد)قونوی، اسماعیل -

 محمود عمر. بیروت: دار الکتب العلمیة.

 ة معارفة االسالمیة.. تحقیق بنیاد معارف اسالمی. قم: مؤسسزبدة التفاسیرق(.1410بن شکراهلل)اهللکاشانی، فتح -

 ی نور.فروشکتاباهلل. سراوان:. به اهتمام احمدبن ابراهیم شاه ولیتفسیر حسینیتا(.بن علی )بیکاشفی، حسین -

 . بیروت: دار الفکر.تفسیر المراغیتا(. مراغی، احمد مصطفی )بی -

 اته. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.. تحقیق عبداهلل محمود شحبن سلیمانتفسیر مقاتلق(.1423بن سلیمان)مقاتل -

 تهران: دار الکتب اإلسالمیه. چاپ دهم. تفسیر نمونه.ش(.1371مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان) -

سبزواری.  اهللتیآجا: انتشارات دفتر بیمواهب الرحمن فی تفسیر القرآن.ق(.1409موسوی سبزواری، عبداألعلی) -

 چاپ دوم.

بن محمد انصاری. تهران: انتشارات . نگارش عبداهللو عدة االبرار االسرارکشفش(.1371حمدبن محمد)میبدی، ا -

 .چاپ پنجم.ریرکبیام

 . ترجمه محمدحسن محمدی مفر. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.ادبیات قرآنش(.1387میر، مستنصر) -

 لمنعم خلیل ابراهیم. بیروت: دار الکتب العلمیة.. حاشیه عبداإعراب القرآنق(.1421نحاس، احمدبن محمد) -

. تحقیق زکریا عمیرات. بیروت: دار تفسیر غریب القرآن و رغائب الفرقانق(.1416بن محمد)نظام االعرج، حسن -

 الکتب العلمیة.

. تصحیح محمدامین ضناوی. بیروت: دار الکتب مراح لبید لکشف معنی القرآن المجیدق(.1417نووی، محمد) -

 لعلمیة.ا

 قم: مؤسسة البعثة. نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن.ش(.1386نهاوندی، محمد) -


