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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

  
ความหมายของการ ตะดับบุรฺ อัลกุรอาน 

 

ตะดับบุรฺ ในรากศัพทภาษาอาหรับ 

ความ หมาย ด้ังเดิมของคําวา ตะดับบุรฺ คือ การ

พิจารณาและคิดใครครวญถึงผลในบั้นปลายของสิ่งตางๆ i  การ 

ตะดับบุรฺถอยคําจึงหมายความวา การดูต้ังแตตนคําพูดและ

ทายคําพูด แลวดูทวนอีกคร้ังแลวคร้ังเลา ซึ่งเห็นไดชัดวาคํา

ดังกลาวนี้มาในรูปของสํานวนกริยา “ตะฟะอฺอุล ” เชนเดียวกับ 

ตะญัรรุอฺ, ตะฟะฮฺฮุม และ ตะบัยยุน ดวยเหตุนี้จึงมีทัศนะที่บอก

วา ตะดับบุรฺ มาจาก ความหมายที่วา การพิจารณาดูสวนหลัง

ของส่ิงตางๆ นั่นคือจุดสุดทายหรือบั้นปลายของมันนั่นเอง 

ความหมายดังกลาวรวมถึงการตะดับบุรฺคําพูดหรือถอยคําดวย 

เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ َُّروا ّّ  ]٦٨: الؤمنون[ ﴾ٱۡلَقۡوَل  دَ

ความวา “พวกเขามิได ตะดับบุรฺ (พิจารณาใครครวญ ) ถอยคํา

กระนั้นหรือ?”  (อัล-มุอมินูน 68) ii 
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ความหมายของการตะดับบุรฺอัลกุรอาน 

คือ การพยายามทําความเขาใจความหมายจากถอยคํา

ของอัลกุรอาน และคิดใครครวญในส่ิงที่โองการอัลกุรอานไดส่ือ

ใหเห็นอยางตรงไปตรงมาและนัยที่ซอนเรนในโองการเหลานั้น

ดวย รวมถึงองคประกอบที่เปนส่ิงจําเปนเพื่อใหความหมาย

ดังกลาวปรากฏออกมาอยางสมบูรณ ซึ่งบางทีถอยคําผิวเผินใน

โองการนั้นๆ อาจจะไมไดกลาวถึงองคประกอบที่ว า ซึ่ง

องคประกอบดังกลาวอาจจะอยูในรูปของการบงชี้หรือการ

สะกิดเตือนในรูปแบบตางๆ  การตะดับบุรฺจะรวมถึงการเกิดผลที่

ใหคุณประโยชนตอหัวใจ กลาวคือหัวใจมีสภาพสงบเสงี่ยมตอ

คําตักเตือนของอัลกุรอาน ตอบรับอยางนอบนอมตอคําส่ังตางๆ 

ในอัลกุรอาน และนําบทเรียนจากอัลกุรอานมาใชในชีวิตiii 

อัฏ-เฏาะบะรีย ไดกลาววา ในพระดํารัสของอัลลอฮฺ

ที่วา  

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ َُّرٓوا ّّ َ ّكرَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�ِ ََ ْ  َوِ�ََت ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ﴾ ٢ ٱۡ�

 ]  ٢٩: ص[
ความวา “นั่นคือคัมภีร(อัลกุรอาน )ที่เราไดประทานลงมาใหแก

เจาซึ่งมีความจําเริญ เพื่อพวกเขาจะไดพินิจพิจารณา โองการ
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ตางๆ  ของอัลกุรอานและเพื่อปวงผูมีสติปญญาจะได รับ

บทเรียน” (ศอด 29) 

หมายถึง “เพื่อใหพวกเขาไดพิจารณาใครครวญเนื้อหา

ตางๆ อันเปนหลักฐานของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน รวมถึง

บทบัญญัติตางๆ ข องพระองคที่มีอยูในนั้น เพื่อที่พวกเขาจะได

ใชมันเปนบทเรียนและปฏิบัติตามมัน” iv 

อบู บักรฺ อิบนุ ฏอฮิรฺ ไดกลาววา “จงพิจารณา

ใครครวญในความสุขุมนุมนวลของสํานวนโวหารมัน จง

เรียกรองตัวเจาใหปฏิบัติตามบทบัญญัติของมัน และเรียกรอง

หัวใจของเจาใหทําความเขาใจความหมายของมัน และให

สัมผัสแหงความสุขของเจาเกิดข้ึนดวยการมุงเขาหามัน” v 

อัล-ฮะเราะวีย ไดกลาววา “องคประกอบของการ ตะซัก

กุรฺ (การไดรับบทเรียน ) มีอยูสามประการ คือ การรับประโยชน

จากคําเตือน การมองเห็นดวยอุทาหรณ  และการไดรับผลเปน

อานิสงคจากความคิด” vi 

จากคํากลาวตางๆ ของบรรดาอุละมาอเราสรุปไดวา กา

รตะดับบุรฺอัลกุรอานนั้นตองประกอบดวยส่ิงตางๆ เหลานี้  คือ 
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- ตองรูความหมายของถอยคํา และนัยที่เปน

เปาประสงค 

- การพิจารณาส่ิงที่โองการนั้นๆ ตองการชี้ใหเห็น โดย

พิจารณาจากการเรียบเรียงสํานวนและรูปประโยค 

- การใชปญญาตอบสนองตอหลักฐานตางๆ ของอัลกุ

รอาน และใหหัวใจไดเคล่ือนไหวตามเนื้อหาที่สรางความปติ

ยินดีและขอตักเตือนส่ังหามตางๆ ของมัน 

- นอบนอมยอมรับตอคําส่ังตางๆ ของอัลกุรอาน และ

เชื่อมันตอเร่ืองราวบอกเลาที่ถูกกลาวถึงในอัลกุรอาน 

 

ศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับตะดับบุรฺ 

อัล-ฟะฮมฺ (ความเขาใจ) คือ การรูถึงความหมายของ

คําพูด 

อัล-ฟกฮฺ (ความเขาใจเชิงลึก ) คือ การรูถึงขอบงชี้

ตางๆ ของคําพูดดวยการพิจารณาใหถี่ถวน 

อัล-บะศีเราะฮฺ (การรูอยางประจักษ) หมายถึง การรู

อยางสมบูรณvii 



 

7 

อัล-ฟกรฺ (การคิด) คือ การนําความรูสองประการมา

ใหหัวใจไดตระหนักคิดเพื่อกอใหเกิดองคความรูที่สาม 

ตะฟกกุรฺ (การใชความคิด ) คือ การใชความคิดและ

ใหความคิดคงอยูตลอดเวลา 

ตะซักกุรฺ (การนึกคิด ) มาจากคําวา ซิกรฺ คือ การนึก

ได ซึ่งตรงขามกับคําวาหลงลืม การตะซักกุรฺ จึงหมายถึง การ

ตระหนักเห็นถึงภาพในดานความรูอันเปนนามธรรมของส่ิงที่

ตองการจะจดจําเอาไวในใจ เปนคําที่อยูในรูปกริยา “ตะฟะอฺ

อุล” เพราะแสดงใหเห็นวาตองใชเวลาและความคอยเปนคอย

ไป กลาวคือ การดึงความรูที่จําเปนตองคํานึงถึงหลังจากที่เคย

เควงควางและหางหายไปจากตัวเขา ความหมายดังกลาวนี้มีให

เห็นในพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

﴿  َّ ِدنَ  إِ َّ ْ  ٱ َقۡوا َّ ُهمۡ  إَِذا ٱ َّ ٰ�ِٞف  ََ ۡيَ�ٰنِ  َمِنَ  ََ َّ ْ  ٱل ّكُروا ََ ََ  ُهم فَإَِذا ََ و  ّمۡبِ�ُ
 ]  ٢٠١: األعراف[ ﴾ ٢

ความวา “แทจริง บรรดาผูยําเกรงนั้น เมื่อมีพวกหนึ่งของ

ชัยฏอนมาครอบงําพวกเขา พวกเขาก็จะสํานึกข้ึนมา แลวพวก

เขาก็จะเห็นอยางประจักษชัด” (อัล-อะอฺรอฟ 201) 
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ดังนั้น การ “ตะซักกุรฺ” จึงใหความหมายวา การที่หัวใจ

ไดทบทวนส่ิงที่เคยรูและทราบมากอนแลว เพื่อใหความรูนั่นติด

แนนและมั่นคง และไมใหมันเหือดหายไปจนไมเหลือรองรอยใน

หัวใจ ในขณะที่การ “ตะฟกกุรฺ” นั้น ใหความหมายวา การสราง

ใหมีความรูใหเยอะ และไขวควาคนหาส่ิงที่ยังไมมีเพื่อใสเขาไป

ในหัวใจ สรุปไดวา ตะฟกกุรฺ คือการหาความรูใหหัวใจ สวน ตะ

ซักกุรฺ เปนการดูแลกักเก็บความรูที่ไดมาใหอยูในหัวใจตลอดไป 

ทั้งสองอยางนี้ตางก็มีหนาที่ของมันเองและมีประโยชนตางกัน

ไปอีกดวย 

ตะอัมมุล (การพินิจ) หมายถึง การทวนดูหลายๆ คร้ัง 

จนกระทั่งมันชัดเจนและปร ะจักษในหัวใจ การพุงจิตเขาสู

ความหมาย และการรวบรวมความคิดในการตะดับบุรฺและการ

พยายามใหเกิดปญญาviii 

อิอฺติบารฺ (การไดบทเรียน ) คํานี้มาจากคําวา อุบูรฺ 

หมายถึงการเดินขาม เพราะมันเปนการขามจากส่ิงหนึ่งไปสูอีก

ส่ิงหนึ่ง ขามจากส่ิงที่คิดอยูไปสูองคความรูทีส่าม มันจึงไดชื่ออีก

อยางวา “อิบเราะฮฺ ” เปนสํานวนเชิงอธิบายสภาพ เหมือนเปน
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การบอกวาเจาของผูใครครวญนั้นไดอยูในสภาพที่สามารถขาม

ไปสูจุดมุงหมายที่ตองการไดแลว เชนที่อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿  َّ ٰ  لََِمن لَعِۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِ ََ ۡ  ]  ٢٦: ااااعت[ ﴾ ٢ ََ
ความวา “แทจริง ในการนั้น ยอมมีบทเรียนแกผูที่หวั่นเกรง ” 

(อัน-นาซิอาต 26)  

 

และพระดํารัสของพระองคที่วา  

﴿ َّ ْوِ�  لَعِۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِ
ُ
ََۡ�ٰرِ  َ�ِ

َ
 ]  ١٣: عمران آل[ ﴾ ١ ٱۡ�

ความวา “แทจริง ในการนั้น ยอมมีบทเรียนแกบรรดาผูมี

สายตา” (อาล อิมรอน 13) 

 

อิสติบศอรฺ (การคนหาความรูแจง ) มาจากคําวา 

ตะบัศศุรฺ หมายถึง การเห็นแจงในเร่ืองที่หาและไดเผยตัวตน

ของมัน และการไดเห็นความรูแจงปรากฏข้ึนมาix 

 

ที่มา หนังสือ ตะดับบุร อัลกุรอาน โดย สัลมาน อัส-สุนัยดีย 
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