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 الرحمن الرحيمبسم اهللا

 ديباچه

مي مي شوند، اگر بدانند كه در آن موزه عصاي توان حدس زد انبوه جمعيتي را كه در يك موزه جمع

 موسي به نمايش در آمده است؛

كه مي ميتوان تخمين زد تعداد مردماني را ترين برند، اگر بفهمند كه كوچك به يك شهر دورافتاده هجوم

جار صالحشت هاي استخوانبقايايي از   كشف شده است؛ در آن

كميشپتوان مي كه رسانهنظير بيني كرد استقبال مي تصاوير پارههايي را كنند، اگر هاي چوبي را منعكس

؛نبي هستندبقاياي كشتي نوحها بدانند كه اين پاره

كهو مي و در نهايت به اين سوال بزرگ رسيد و تخمين ديگر را كنار هم چيد و گمان توان هزاران حدس

كه چرا معجزه و نشانهي همهاز برتري پيامبر خاتم، و ترين در دسترساگر هاي انبياي گذشته است، حتي آيات

و زمان بهترين مكان  ها قرار بگيرد، باز هم مهجور خواهد ماند. ها

ميو آن گاه است كه همه ي عدل الهي، وقتي كه در محكمهاعظم پيامبردهيم به اين شكايتي ما حق

 يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.آورد: بانگ بر مي

و فرعونيان را به خاك مذلتو حال آن كه عصاي موسي همان چوب چوپاني بود كه به اذن خدا فرعون

؛كشيد

؛اي بود براي اتمام حجت با كافران نشانهشتر صالحو

؛و كشتي نوح، ابزار نجاتي بود براي مومنان

ا و استخواني ين قرآن اما و سنگ و، برتركه از هر چوب و داوود را مهيمن و موسي و كتب عيسي

 مصدق است، هنوز ناشناخته مانده است...
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هددر راستاگامي است كوچك جامعه مجازي تدبر در قرآن كريم، و ارزشمند في بزرگ،ي هدفي بزرگ

مي كه در اليه و در سطوح عميق هاي رويين شرايط دوري از مهجور ماندن قرآْن را فراهم تر موجب باز آورد

و معرفت مي مي گردد تا در علي شدن ابواب حكمت و رسولش را به ارمغان  آورد. ترين سطح، رضايت خدا

و در اين مسير الهي بهرهي ما از اين الطاف به اميد آن كه همه از با انگيزه- مند گرديم و قدرتي بيش

 قدم نهيم.-پيش



6

ي مجازي تدبر در قرآن كريم مختصري از جامعه

مي همه و دريافتهي كساني كه براي رسيدن به كمال تالش و عترت كنند اند كه اين هدف جز از راه قرآن

مي حاصل نمي را توانند از اين دو ميراث گرانميخواهند بدانند كه چه طور شود، بهاي پيامبر اعظم حداكثر بهره

و توضيح از آيات ببرند. وجود ده و شرح و تفسير و همچنين روش ها ترجمه كهو روايات، هاي مختلف تدبري

مي روز به روز متنوع و متعددتر نه تر مي تنها كار را ساده شود،  شود. تر نكرده، بلكه موجب سر در گمي افراد

مي ما در اين مجموعه نمي خواهيم با سامان دادن به وضعيت خواهيم اين مشكل را حل كنيم، بلكه

موجود شرايطي را مهيا سازيم كه افراد خود بتوانند از پس اين مسأله برآيند. به اين ترتيب كه ما در ذيل هر 

آنميآوري تواند به فهم آن آيه كمك كند را جمع آيه، تمام مطالبي كه مي پژوهان گرامي، اين گاه قرآن كنيم،

ميمطالب را  آن مطالعه و مي نمايند مي چه خود درك افزايند. حاصل اين خواهد بود كه هر فرد كنند را به آن

و مطالعات قرآني خود را به صورت فيش مجموعه و طبقه اي از تفكرات مي هاي مجزا تا بندي شده ذخيره نمايد

مي در زمان مناسب به آن هاي پيشين انجام گيرد تا نوشته تواند رجوع كند. اين فعاليت در مرورهاي بعدي نيز

و تدبرهاي جديد افزوده شود. به اين طرقه افراد مي به توانند بهترين راه بهره اصالح، مندي از قرآن كريم را نيز

 تدريج پيدا كنند.

ج انديشي قرآن به عالوه، هم و همچنين يآوري مخزن عظيمي از تدبرهاي قرآنمعپژوهان با يكديگر

و كل مجموعه را به طور معجزه،ها آن مي سرعت رشد هر فرد  دهد. آسا افزايش

مي مطالبي كه متدبرين به جامعه د افزايند، قالبي مجازي ارد كه توضيحات بيشتر آن در هاي مختلفي

 هاي بعدي خواهد آمد. بخش
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ي ما: درباره

و معارف اسالم دانش«ي فرهنگي موسسه از نهادي خصوصي با سابقه» پژوهان بنياد علوم  10ي بيش

و ارائه سال است كه در عرصه ميي نرمي توليد و اسالمي فعاليت كند. از آثار ارزشمند اين افزارهاي قرآني

 هاي زير اشاره كرد: توان به نمونه مجموعه مي

 روشبه قرآنكل قرائت همچون ويژه امكاناتبا قرآني جامع افزار نرم: سليم.1

 آيات، نزول شأن كلمات،يجستجو تجويد، آموزش نوين، هاي روشبه قرآن حفظ ترتيل،

 ...و الميزانو نمونه تفسير كامل متنو قرآن تاريخ

 فارسي ترجمه پنج گويا، صورتبه البالغه نهج كامل متن: گويا البالغه نهج.2

و اعالم ويژه، خطب انضمامبه عربيو فارسي زبانبه البالغه نهج كامل، شرح چهارو

.السالم عليه اميرالمؤمنين حضرت مناجاتو كميل دعاي اشخاص،

 لغات ها، واژه شرحو اسالمي اصطالحاتو لغات المعارف دائرة: طلوع.3

.لغاتيجستجو امكانو فارسي هاي المثل ضرب مصوب،

 نقشهو اماكن اشخاص، معرفيبا اسالم صدر نگاري تاريخ: بشير.4

 اسالم پيامبر مدحدر تواشيحو مولودي چندو غزواتوها جتگ مساجد، آنها، جغرافيايي

).ص(
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 دستگاههايو نغماتبا آشنايي مشهور، قاري 11از ممتاز مجلسي قرائت 24: نور شميم.5

 نامه زندگي قرائات، اختالفات تاريخ قرآن،درها اولين قرائات، بندي تقسيمو ابتداو وقفبا آشنايي قرائت،

 ...و تواشيح مشهور، قراء

و جذاب محيطيدر البالغه نهج ترجمهو متن: همراه گويا البالغه نهج.6

.حيوانات مورددر قرآني آياتبا آشنايي جورچين، حافظه، متنوع بازيهاي همراهبه انيميشن

 متن نمايش جداگانه،يا همزمان صورتبه كريم قرآن ترجمهو متن نمايش: همراه نعيم.7

 ...و آسان هاي دسترسيو گذاري نشانه لفظي،و موضوعي پيشرفتهيجستجو نمونه، تفسير خالصه

*** 

و با كسب تجربه ي سنگ، اين موسسه احساس وظيفه كرده است كه در عرصه هاي گران در گذر زمان

و در اين جنگ نابرابر فرهنگي، حداكثر توان خود را به كار گيرد تا به فضل الهي از فضاي سايبر فعاليت نمايد

و تاسيس طاليه در»ي مجازي تدبر در قرآن كريم جامعه«داران سپاه اسالم گردد از اولين اقدامات اين مجموعه

مي شاءاهللا با استقبال جهت اهداف ياد شده است كه ان و خادمين اين بني امت خداجو همراه اد را به تالش شود

و خدمت مي بيشتر  نمايد. رساني بهتر تشويق

و انتقادهاي كاربران گرامي كه از راه هاي زير امكان پذير است، ما را در رشد روزافزون ياري پيشنهادها

 خواهد كرد.

 021- 8454: تلفن.1

 88408958: نگار دور.2

- 419: پستي صندوق- 656 شماره– شمالي سبالن ابتداي– تهران: مركزي دفتر.3

16415 
 info@tadabbor.orgايانامه:ر.4
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 اصلي:ي صفحه

ازي جامعهصفحه اصلي  بخش اصلي تشكيل شده است:4مجازي تدبر در قرآن كريم

و گزينه 
�ي مجازي، جامعه فوقاني اين صفحه، غير از نمادهاي اصليدر بخش باال:.� ي مهم

مي كاربردي قرار داده شده است كه دسترسي كاربران را به قسمت ترين اين مهم سازد. هاي اصلي سايت ممكن

و تدبر، ها عبارتند از: صفحه بخش و... كه توضيح جستجوي قرآن كريم، مشاهده و پاسخ، مقاالت ، پرسش

 آمد. هاي بعدي خواهد تفصيلي هر يك در بخش
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ي اصلي در ستون سمت چپ صفحه پژوهان گرامي ترين تدبرهاي قرآني قرآن سمت چپ: تازه.�

و آيه فهرست مي مي شود. در اين بخش عالوه بر نام متدبر، سوره آني تدبري نيز ذكر و عنوان مربوط به گردد

و سوال ها، ترجمه ها، پيام آيد. نكته مطلب هم به نمايش در مي ترين مطالبي هستند كه در اين بخش مهمها ها

 شوند. ديده مي

و نيز بيان تذكرهاي ارزشمند محيطي براي ارتباط سايت تدبر با كاربرانمركز: اين قسمت.� ،

و ارتباط هميشگي با اين كتاب هايي كه اهميت تدبر در قرآن را ذكرمي روايت.است و ما را به انس بيشتر كند

ميوحي  در تشويق بخ نمايد مياولين (تصوير الف)ش از اين قسمت به نمايش در و بزرگان سخنان. آيد علما

ميتر ديد دين نيز كمي پايين ج) شوده و تذكرات مهمي كه مديران.(تصوير بين اين دو بخش انگيزشي، اخبار
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مي جامعه ب)ي مجازي با كاربران بايد در ميان بگذارند ارائه (تصوير و تصوير پاييندرو گردد ترين بخش، نام

مي- بر اساس امتياز يا زمان حضور- تعدادي از كاربران د) نمايش داده (تصوير  شود.

يي مجازي تدبر در قرآن كريم، براي وارد شدن به صفحه : كاربران جامعهسمت راست.�

و كلمه وميي اصلي واردي عبور را در كادر سمت راست صفحه مشخصي خود، نام كاربري سپس كليد كنند

به» ورود« (تصوير الف) استفاده از اين بخش، ثبت نام در سايت است، يعني اگر فرديهنوز را انتخاب نمايند.

و بعد از تكميل» ثبت نام«عضويت اين مجموعه در نيامده باشد، بايد ابتدا كليد  را از همين قسمت انتخاب نمايد

وي مجازي گرد فرم ارائه شده عضو جامعه د. پس از آن براي هر بار ورود به سايت، كافي است كه نام كاربري

 هاي ياد شده وارد نمايند.ي عبود خود را در قسمت كلمه
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مي پايين و اسالمي معرفي ب). شما نيز تر از بخش عضويت، تعدادي از محصوالت فرهنگي (تصوير شوند

ج تبليغات مرتبط با اين حوزه، گزين مي از» تبليغات«يهتوانيد براي در و بعد را از پايين صفحه انتخاب نماييد

 هاي الزم، محصوالت خود را معرفي نماييد. انجام هماهنگي

و آسان هاي سريع پايين: در رديف پاييني صفحه براي دسترسي.� تر كاربران تعدادي گزينه تر

 ذكر خواهد شد.هاي آتي ها، در بخش قرار داده شده است. توضيحات تفصيلي اين گزينه

 اعضاييآن اصلي كاربران ولي دارد،اي مالحظه قابل امكانات نيز مهمان كاربران براي تدبر سايت اگرچه

.است عضويت اين پايگاه مجازي،از استفاده مرحله اولين بنابراين. كنندمي نام ثبت سايتدركه هستند
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:ثبت نام

اي دارد، ولي كاربران اصلي مهمان نيز امكانات قابل مالحظهي مجازي تدبر براي كاربران اگرچه جامعه

كنند. بنابراين اولين مرحله، عضويت است. كاربران با فشردن كليد آن اعضايي هستند كه در سايت ثبت نام مي

و پس از تكميل اطالعات خود، دكمه در صفحه» ثبت نام« » ثبت اطالعات«يي اصلي، وارد صفحه مقابل شده

ميرا انتخ  كنند. اب

ها ارسال كرده براي تاييد نهايي عضويت، الزم است كه كاربران بر روي لينكي كه سايت به ايميل آن

و به اين ترتيب ثبت نام خود را قطعي نمايند.  است، كليك نمايند



15 
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:مني صفحه

وي كاربري صفحهوارد» كلمه عبور«و» نام كاربري«بعد از وارد كردن را در محيط شخصي خود شده

 گزينه است: 10ه داراي . اين صفحگيريد اختيار مي

ي من: صفحه

و ترين فعاليت توانيد ليست تازه در اين صفحه مي و امتيازاتي كه داوران هاي خود را به همراه نظرات

 اند مشاهده نماييد.ي شما گذاشتهكاربران برا

 هاي دوستان من: فعاليت

 شما در اين صفحه قابل مشاهده است.هاي دوستان ترين فعاليت فهرستي از تازه
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و عالوه بر درج امتياز، نظر خود را ارسال توانيد بعد از مطالعه شما مي ي هر مطلب روي آن كليك كنيد

و بر سر مسائل قرآني به و به اين ترتيب ارتباط مجازي خود را با دوستانتان تقويت كنيد  گفتگو بنشينيد. نماييد

 ارسال نامه:

و متن مورد نظر براي ارسال نامه به دوستان خود از اين بخش بهره خواهيد جست. كافي است عنوان

و گيرنده  را بفشاريد.»ارسال«كليدو در نهايتي نامه را انتخاب نماييد خود را بنويسيد
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 هاي دريافتي: نامه

مي دريافت كردههايي كه از دوستانتاني نامه همه مي ايد، در اين بخش نمايش داده از شود. شما توانيد

 ها استفاده كنيد. گويي به اين نامه همين قسمت براي پاسخ

 هاي ارسالي: نامه

مي ايد، در اين بخش نگه هايي كه تا كنون براي دوستانتان ارسال كردهي نامه مجموعه كه داري شود

د مي و نيز استفادهتواند در ارسال نامه به ي مجدد از موارد ارسال شده مفيد باشد. يگران،
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 ليست دوستان من:

مي هاي افرادي كه با آنان دوست شده فهرستي از نام ششود. اين قسمت ايد، در اين بخش ديده ما را كار

و دوستيابي قرآني كمك خواهد كرد.  در ارسال نامه
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 ليست مقاالت من:

بر، نوشتن مقالهوحي از آياتخود ها براي محك زدن فهم ترين راهيكي از به هاي قرآني است كه عالوه

مي پژوهان تر را براي ساير قرآن نويسنده، نقادي عالمانه تقويت قدرت تحليل مي ممكن توانيد سازد. شما

در هاي خود را در جامعه مقاله و منليست مقا«ي مجازي تدبر در قرآن كريم قرار دهيد ها را بازنماييآن» الت

 كنيد.
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 ليست سواالت من:

مي سواالتي كه از مفاهيم قرآني پديد مي هاي جديدي را براي تواند راه آيد، مطالب ارزشمندي هستند كه

ي مجازي تدبر در قرآن كريم، براي اين مطالب نيز تر پيش روي ما بگذارد. از اين رو جامعه تدبرهاي تازه

مي جداگانهقسمت هاي هاي خود را به همراه جواب توانيد در اين بخش سوال اي را درنظر گرفته است. شما

و كاربران مشاهده نماييد.  داوران
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 ويرايش مشخصات من:

چنانچه كاربري بخواهد يك يا چند مورد از اطالعات خود را كه در هنگام عضويت ثبت كرده است

ب تغيير دهد، مي ي اطالعات به جز نام كاربري قابل خش مراجعه نمايد. الزم به ذكر است كه همهتواند به اين

 تغيير هستند.

 تغيير رمز عبور:

ي عبور خود را عوض كنيد. براي اين كار كافي شود هر ماه يك بار كلمه براي حفظ امنيت، توصيه مي

و در دو سطر بعدي كلمه و در نهايت كليد است كه در سطر اول از كادر زير رمز قبلي، ي عبور جديد را بنويسيد

 را بفشاريد.» تاييد«
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 خروج:

بعد از اتمام تدبر روزانه، با كليك روي اين دكمه از كاربري خود خارج شويد تا امكان دسترسي ديگران

 به اطالعات شخصي شما وجود نداشته باشد.

بالي دقيقه جامعه 20از است كه براي حفظ امنيت بيشتر، در صورتي كه بيشالزم به ذكر مجازي را

ر  دوباره،شود. براي ورودميكاربري شما خارجي ها كنيد، نرم افزار سايت به طور خودكار از صفحهاستفاده

از اي مشابه صفحه صفحه و رمز عبور، مي توانيد نوشتني زير را مالحظه خواهيد كرد كه بعد مجدد نام كاربري

 وارد سايت شويد.
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 قرآن كريم:ي فحهص

و كاربردي هاي موجود در فضاي مجازي را مشاهده خواهيد ترين قرآن در اين صفحه يكي از بهترين

و بعد از ورود،اصليي از صفحهرا» قرآن كريم«ي گزينهكرد. براي اين منظور  و آيه مورد انتخاب نماييد سوره

آنرا تاننظر  دهيد تا متن انتخابي نمايش داده شود. را فشار» نمايش«گاه كليد پيدا كنيد.

به قرآن يا خالصهي مقابل، ترجمهي توانيد انتخاب نماييد كه در صفحه شما مي اي از تفسير آيات انتخابي

 نمايش در بيايد.
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توانيد آن صفحه را بر اساس قرآنمي،مورد نظري صفحهي در باالي متن قرآن نيز با نوشتن شماره

 مطالعه نماييد.طه عثمان 

در گزينه اين هاي موضوعي است. با انتخاب بندي ترين مزاياي اين پايگاه قرآني، تقسيم يكي از مهم

مي بندي اين تقسيم باالي صفحه، و راهنمايي ها در اختيار شما قرار و گيرد. توضيحات هاي الزم براي هر رنگ

 موضوع آن، در پايين صفحه نمايش داده شده است.
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و تدبر«ي كليك روي هر آيه يا سياق، شما را به صفحه يا خواهد برد» مشاهده تا بتوانيد روي آن سياق

و تفكر بيشتري بنماييد . آيه مطالعه
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و تدبر:ي صفحه  مشاهده

در اين صفحه با انتخاب يك يا چند آيه از قرآن كريم، مطالب موجود را كه در واقع حاصل تدبر

ا قرآن ميپژوهان ديگر مي ست، مطالعه و تدبرهاي خود را ثبت مي كنيم و نماييم. اين مطالب به تاييد داوران رسد

مي امتيازدهي مي و مطالعه تواند مجموعه شود. به اين ترتيب هر كس هاي خود را در اختيار دوستان اي از تدبرها

و به رشد فرهنگ قرآني كمك كند. و متدبرين ديگر بگذارد

و از صفحه براي اين منظور، وي اصلي وارد اين بخش شويد ي را از ابتدا تانمورد نظري آيهسوره

هر» قرآن كريم«يد اين آيه را از صفحهيتوان صفحه انتخاب كنيد. شما مي نيز بازيابي نماييد. در جدول پايين

ميازاي آيه، مجموعه بهو مطالعهگيرد كه با تدبرها مطالب مربوط به آن آيه در اختيار شما قرار هاي شما روز

 يابد. روز افزايش مي
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ميي كه ذيل هر آيه مطالب هايي كه ما را در فهم آيه سيرها، نكتهتفها، عبارتند از: ترجمه شوند، مشاهده

مي كنند، پيام كمك مي به گشتههايي كه در ذهن قرآن پژوهان ايجاد شود، سوال هايي كه از هر آيه برداشت و

و ساير كاربران پاسخ مي كمك داوران آن يابد، لغت هاي متنوعي ها به فهم بهتر آيه كمك هاي مهمي كه دانستن

ميو نحوي مطالب صرفيوكند، مي و بررسي بهتر آيات  شود. كه موجب تحليل

ش اي از مطالبي كه ساير كاربران ارسال كرده با انتخاب هر قسمت، مجموعه مياند، در اختيار گيرد ما قرار

آنو شما مي و امتياز دهيد. توانيد به مطالب  ها نظر

مي ها، سوال ها، پيام نكته و ساير مطالب تدبري خود را نيز در» درج مطلب جديد«توانيد از طريق ها كه

و در تعامل با دوستانتان قرار دهيد.  هر بخش قرار گرفته، وارد سايت كنيد
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و تدبر مطالب صفحهتر توضيح كامل  بدين شرح است:ي مشاهده

 ترجمه:

ويهاهترجمتعدادي از هاي زيادي از قرآن كريم شده است. در حال حاضر تا كنون ترجمه مطرح

هاي ديگر هاي شخصي يا ترجمه توانند ترجمهميمحترم كه كاربران شده براي هر آيه انتخابتر كاربردي

 بيافزايند.آن انديشمندان را به 

ي آقاي صفوي كه بر اساس تفسير شريف الميزان هاي موجود در سايت عبارتند از: ترجمه ترجمه

آيت اهللا مشكيني، آيت اهللا موسوي همداني، استاد حسين اهللا مكارم شيرازي،ي آيت صورت گرفته است، ترجمه

و پور، استاد مهدي الهي قمشه انصاريان، استاد ابوالفضل بهرام  استاد مهدي فوالدوند. اي
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 تفسير:

تفسير الميزان برايي در اين قسمت متن تفاسير مربوط به هر آيه قرار مي گيرد. در حال حاضر خالصه

 هر آيه نمايش داده مي شود.

 ها: نكته

مي نكته ها، مطالب جانبي ما كنند. اين مطالب عموماً اند كه به فهم آيه كمك و درك از خارج قرآن آمده

ايني از جملهو... تفسيري،مطالب فلسفي،مربوط به هر آيه، شأن نزول را از قرآن افزايش مي دهند. روايات

 ها هستند. نكته
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در گاهى صبر،«كه كنيممي استفاده روايت ايناز»أَصابكمĤ علَى اصبِرْو«ي آيه بهتر فهم مثالً براي

».گناه برابردر گاهىو وظيفه، انجام برابردر گاهى است، مصيبت برابر

 پيام ها:

و نيازي به مطالب خارجي ها مطالبي پيام (مثل روايت، شأن نزول اند كه از خود آيه فهميده مي شوند

ميو...) چي به ظاهر ساده يك آيهكه دهند ندارند. اين مطالب نشان متأسفانه است كه متنوعيلبامطهحاوي

و ها غفلت كرده ما از آن و تدبر بيشتربايد ايم .، به آن حقايق دست يابيمبا تأمل

از يكي«كه رسيممي پيام اينبه»أَصابكمĤ علَى اصبِرْو الْمنْكَرِعنِ وانْه بِالْمعرُوفوأْمرْ«ي آيهاز مثالً

».است صدرى سعهو صبر منكر،از نهىو معروفبه امر لوازم ترين مهم
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 ها: سؤال

آن ها مطالبي سؤال و يافتن پاسخ اند كه در طول مطالعه قرآن، ترجمه يا تفسير، به ذهن مخاطب مي رسد

م ها تدبر در قرآن را عمق مي دبر، براي سوالي كه مطرح كرده پاسخي هم داشته باشدتبخشد. ممكن است يك

ميولي ذكر آن سبب تدبر ديگران  و زيباتر ي داوران جامعهشود. به هر حالو يافتن پاسخ هاي جديدتر

مييه آماد مجازي تدبر در قرآن كريم و ساير كاربران هم توانند در اين امر پاسخگويي به سواالت شما هستند

.نمايندكمك 
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 لغت:

و درك قرآن كمك بسزايي مي ت كليدي هر آيه را در اين كند. ازاين رو ما لغا فهم معاني آيات در تدبر

و نكاتي را هم كه به فهم لغت كمك مي  ايم. كرده ذكر نموده بخش قرار داديم

 اعراب:

از با فهميدن نقش هر كلمه در آيه مي توانيم به مطالب جديدي دست يابيم. به همين دليل ما يك نسخه

 ايم. در اين پايگاه قرار داده، آمده است» القرآنالجدول في إعراب«كه در كتاب را قرآن از هاي موجود اعراب
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 صرف:

و اختصاص همان طور كه اعراب قرآن براي تدبر در آن الزم است، نكات صرفي هم مهم خواهند بود

 بخشي براي نكات صرفي هم در همين جهت است.

آن مهم ترين مفادكه استبه خود مخصوصي هر نكته، پيام يا سوال، داراي يك شناسنامه تذكر:

و عنوان. موضوع فرعي،موضوع اصلي،قالب،توضيحات،نام گوينده،منبع،شماره آيه،عبارتند از: نام سوره

ميي موضوع اصلي، عام ترين موضوعي است كه آن نكته، پيام يا سوال درباره و موضوع آن صحبت كند

و افعال پسنديدهصف«موضوع اصلي. مثالًي فرعي، موضوعي است زير مجموعه و» ات يك موضوع اصلي

و فرعي را به شما ارائه خواهد كرد.يك موضوع فرعي است.» تقوا«  سايت تدبر فهرست موضوعات اصلي
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:موضوع اصلي

 موضوع فرعي:
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در ها، روايت نكتهاز بعضي هر نكته، پيام يا سوال داراي يك قالب مشخص است. مثالً هايي هستند كه

ها نيز به مسائل اخالقي يا اجتماعي پيامخواهد بود. بعضي» روايي«هاآنقالبو بنابراين اند آمدهذيل آيه 

كه اشاره مي آن كنند هم قالب شود..به اين ترتيب يازده قالب در سايت تدبرمي» اجتماعي«يا» اخالقي«ها

،عقايداجتماعي،،فلسفي،عد عربيقوا،شأن نزول،روايي،لغوي،تفسيرياست كه عبارتند از: تعريف شده

.تاريخو احكام،اخالق
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و پاسخ:ي صفحه  پرسش

ميي در صفحه و پاسخ شما و متخصصين سايت بپرسيد توانيد سوال پرسش هاي قرآني خود را از داوران

ترين زمان جواب بگيريد. كافي است كه بعد از تكميل اطالعات سوال، متن پرسش خود را مكتوبو در كوتاه

و كليد  مي» تاييد«سازيد  شود. را بفشاريد. پاسخ سوال شما به زودي ارسال
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:جستجوي صفحه

 تشكيل شده است.»ي پيشرفتهجستجو«و»ي لفظيجستجو«از دو بخش جستجوي صفحه

ميجستجودر قسمت ميي لفظي كلمه يا عبارت مورد نظر خود را و تعيين نماييد كه آن عبارت نويسيد

و يا تفسير  به» جستجو«گردد. سپس با انتخاب كليد جستجودر متن قرآن، ترجمه صورت نتايج حاصل را

 فهرستي از آيات مشاهده خواهيد كرد.

ميي پيشرفته نيز عالوه بر نوشتن كلمهجستجودر قسمت موضوع آيه، قالب، سوره،توانيدي مورد نظر،

و با فشردن كليد  و ساير مشخصات مورد نياز را انتخاب كنيد از نتايج» جستجو«اصلي، موضوع فرعي، عنوان

 مند گرديد. حاصل بهره
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 مقاالت:

و از مقالي هاي قرآني خود را در صفحه توانيد مقاله شما مي ساير دوستان خود هايهمقاالت قرار دهيد

مورد نظرتان ياري خواهدي شما را در بازيابي مقاله»ي مقاالتجستجو«مند گرديد. بخش در اين قسمت بهره

 كرد.
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ي جديد: درج مقاله

ميي خود در جامعه براي ثبت مقاله » مقاالت«ي توانيد در باالي صفحهي مجازي تدبر در قرآن كريم،

و با مشاهده»ي جديد درج مقاله«ي گزينه ي مقابل، اطالعات خود را به همراه متني صفحه را انتخاب نماييد

كن PDFي توانيد نسخه مورد نظر وارد كنيد. شما مي و مقاله را نيز در ار عكس مرتبط با آن موضوع قرار دهيد

 تا بعد از تأييد داوران به نمايش در بيايد. كليك نماييدرا» مقاله ثبت«كليد بر روي در نهايت 
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 قرآني يابي دوست

اناگر فعاليتي كه به صورت فردي به مقدار آنمعيني تاثير دارد توسط دو نفر چه جام بگيرد، بر خالف

از- به صورت مضاعفاثرگذاري آن شود بلكه شود نه تنها از تأثيرش كاسته نمي تصور مي - برابر2حتي بيشتر

مي افزايش مي و به تعداد افرادي كه به آن مجموعه افزوده شوند، اين تأثيرگذاري به صورت تصاعدي رشد يابد

 كند. مي

كه اين همان تجربه آ سانهراي است و عصر انفجن را پشت سرگذاشتههاي امروزي ار اطالعات را پديد اند

مي آورده و دانيم كه چنين اتفاقي جز با گسترش ارتباطات ممكن نمي اند. ما نيز خوب و رشد علمي شود

و با پشتوانه فرهنگي جز با اين روش صورت نمي ي پذيرد. بنابراين الزم است كه در اين عرصه قدم بگذاريم

و ميان فرهنگي عظيم خود كه مبتني بر دين مبين اسالم است، ارتباطات درون مان را گسترش دهيم فرهنگي ديني

رااو به اين ترتيب، مقدمات ارتباط  فراهم آوريم.در فضاي مجازيت ارزشمند اسالمي

بت»ي مجازي تدبر در قرآن كريم جامعه«بدين منظور در وانند با شرايطي مهيا شده است كه اعضا

و انديشه  ها قرآني خود را در تعامل بگذارند. يكديگر ارتباط برقرار كنند

و عالوه بر مطالعه براي اين كار مي ي تدبرهاي او، به عنوان توانيد روي نام فرد مورد خود كليك كيند

مي» ارسال نامه«دوست قرآني انتخابش نماييد. و با دوا تواند اين ارتباط را محكم نيز  تر نمايد.متر
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من فعاليت«ي بعد از آن، در صفحه  تدبرهاي او را مالحظه خواهيد كرد.» هاي دوستان
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 چگونه تدبر كنيم؟

و متعدد، نشانگر توجه روزافزون به معجزههاي وجود برنامه كه تدبري متنوع ي آخرين پيامبر الهي است

از في و ارزشمندي است. طبيعتاً هر كدام و تشخيص اين طرحنفسه امر مبارك و معايبي است ها داراي محاسن

 اي نيست. بهترين طرح كار ساده

كه مان را به نوع خاصي از شيوه ما نيز قصد نداريم كه مخاطبين گرامي و يا اين هاي موجود محدود كنيم

و آشنايي كاربران با اين شيوه بهح-ها روش جديدي را ابداع نماييم، بلكه معرفي رويكردهاي محتلف تي

و اجمالي  تواند راهنماي خوبي براي انتخاب بهترين روش باشد.مي-صورت مختصر

و معارف اسالمي«جلسات حضوري كه در مي» بنياد علوم كه برگزار شود، گامي در اين جهت است

ي مجازي نيز منعكس خواهد شد. گزارشي از آن نيز در جامعه
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:تدبري هاي طرح

 روزانه تدبر طرح

و در آيات كرده كنيد كه هر روز يك صفحه از قرآن را مطالعه با ثبت نام در اين طرح، خود را موظف مي

آننماييدآن تدبر مي گاه نتايج مطالعه. ي اين دهيد تا به وسيلهي عميق خود را در تعامل با دوستان قرآني قرار

و فكري، قدرت درك هم پتان از كالم وحي افزايي علمي  رشد يابد.يش بيش از

ريزي طرح تدبر روزانه به اين صورت است كه اعضا در روزهاي شنبه تا چهارشنبه، هر روز البته برنامه

و جمعه، مطالعات طول هفته را مرور نموده، يك صفحه از قرآن را مطالعه مي و در روزهاي پنجشنبه كنند

مي كاستي و هر ماه يك جزء از قرآن تدبر مي5كنند. به اين ترتيب هر هفته هاي آن را جبران كه صفحه، شود

 رسد. سال، كل قرآن به پايان مي3ماهه باشد، بعد از طي5اگر هر سال دو ترم 

ي مربوطه را انتخابي مجازي گزينه براي عضويت در اين طرح، كافي است كه هنگام ثبت نام در جامعه

من«ي توانيد اين كار را از طريق صفحه كنيد. شما مي  انجام دهيد.» ويرايش مشخصات
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در پس از آن فهرستي از بخش من صفحه«هاي تدبري را بر»ي مشاهده خواهيد كرد كه عالوه

ميي وضعيت روزانه مالحظه ي روزهاي قبل را نيز بررسي نماييد. توانيد امتيازهاي كسب شدهي خود،

از شده تعيين هاي تدبري كه از بخش الزم به ذكر است كه فعاليت ي هر روز صورت گيرد، امتيازي بيش

 ها دارد. فعاليت در ساير بخش

 شخصي تدبر طرح

آن» طرح تدبر روزانه«با» طرح تدبر شخصي«تنها تفاوتي كه دارد، اين است كه محدوديت زماني از

بلكه به اختيار مقيد كنند،» روزي يك صفحه«شود، يعني ديگر الزم نيست كه اعضا خود را به تدبر برداشته مي

بخش تعيين شده براي تدبر را تأييد كرد، توانند زمان را تعيين نمايند. در اين شيوه، هنگامي كه كاربر خود مي

و تا وقتي كه اين قسمت را تأييد نكرده، فرصت تدبر در آيات انتخابي را دارد. بخش بعدي برايش باز مي  شود

مي»ام تدبر كرده«ي را تمام كرد، گزينه15ي پژوه تدبر در صفحه مثالً اگر يك قرآن تا را عالمت زند

ي جديد نزند، فرصت برايش مهيا شود. او تا وقتي كه اين عالمت را براي صفحه16ي فرصت تدبر در صفحه

و مطالعه ي تدبر بر آيات آن بخش را دارد، حتي اگر اين كار بيش از چند روز طول بكشد. بعد از اين كه قرائت

مياين  را مشاهده نمايد.17ي زند تا صفحه صفحات نيز به پايان رسيد، عالمت مربوطه را

نيز فعاليت بر روي آيات تعيين شده امتياز بيشتري خواهد» طرح تدبر شخصي«الزم به ذكر است كه در

ا و اين امتيازها محدود به زمان خاصي نيستند؛ يعني تا زماني كه تدبر شخصي ادامه دارد، متياز آن هم به داشت

 صورت ويژه محاسبه خواهد شد.

ها طرح ساير

بر، طرح»تدبر شخصي«و» تدبر روزانه«غير از طرح هاي ديگر تدبري نيز قابل اجرا هستند كه بنا

و گروه ي پژوهان خود برنامهي قرآني بخواهد براي قرآن ها، عملي خواهند شد. مثالً اگر مؤسسه شرايط اعضا
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ميدهاي پيا جداگانه مي تواند با انجام هماهنگي سازي كند، توانيد هاي الزم، آن طرح را اجرا نمايد. براي اين كار

ما«ي مجازي، از طريق درخواست خود را با مدير جامعه  در ميان بگذاريد.» ارتباط با
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:كريم قرآندر تدبر هاي كالس

قئقرا و نيز مطالعه رآنت عميق و تفسيرهاي متنوع در طول هفته، موجبي ترجمه كريم به طور مستمر ها

كه مي و هاي مختلفي در ذهن متدبرين گرامي ايجاد شود كه كالس سوال شود هاي حضوري در بنياد علوم

تد ها، روش هاست. به عالوه در اين كالس معارف اسالمي، براي پاسخگويي به اين پرسش و هاي مختلف بري

مي پژوهان هاي مفيدي ارائه خواهد شد كه سرعت پيشرفت قرآن راهنمايي كند. شركت در اين عزيز را دو چندان

مي ها به همه كالس  شود.ي متدبرين گرامي توصيه

ي مجازي اعمال خواهد شد. هر جلسه حضور در كالس، امتيازي خواهد داشت كه در جامعه در ضمن
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 در قرآن كريم در يك نگاه:ي مجازي تدبر جامعه

تك-1 و پيام امكان تدبر در  تك آيات قرآن به صورت نكته

و ارتباط پوياي كاربران با يكديگر به وسيله-2 و بررسي مفاهيم قرآني تعامل ي ارزيابي، نقد

و كاربردي-3 به همراه تقسيم هاي موجود در فضاي مجازي ترين قرآن استفاده از يكي از بهترين

 بندي موضوعي

و تفسير قرآن كريم در طول يك دورههيهت-4  ترم6ي مطالعاتي به مدتي مخزن عظيم تدبر

و سؤالها، پيام ها، نكتهها، ترجمهي آيهامكان جستجوي پيشرفته در همه-5 هاي ها با قابليتها

 ويژه

و پاسخ به سؤال-6  هاي قرآنيحضور داوران فرهيخته براي قضاوت در مطالب تدبري

متهيه-7 و رشد علوم قرآنيي مخزن  قاالت مرتبط با اين حوزه به منظور تمركز

و تفسير به رأي-8 و تفسير الميزان جهت جلوگيري از انحراف  محور قرار دادن ترجمه

و معارف اسالمي براي بهره برگزاري كالس-9 و رفع اشكال در بنياد علوم وري هاي تدبر، تفسير

 بيشتر قرآني


