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 مقدمه

 

 (فهم قرآن)ترین نیاز فرهنگی جامعهضروری
 

ولوي   ؛قرآن از رونق خوبي برخووردار اسوت   بحمداهلل در جامعه ما موضوع روخواني، قرائت و حفظ
. ايوم هواي آن موفقيوت چنوداني نداشوته     بايد پذيرفت در زمينه فهم قرآن و آشنايي با معارف و آموزه

 کوه در  يل متعدد و گوناگوني داشته باشود تواند دال مي توجهي جامعه به موضوع فهم قرآنکم مسئله
اينکه هنووز   اول: شود مي در اينجا تنها به دو عامل اساسي اشاره جاي خود بايد به آن پرداخته شود؛

-براي خيلي يک ضرورت جا نيفتاده و فوايد و نتايج و آثار آن عنوان بهفهم قرآن در جامعه ما  مسئله

گرفتنش تالش و دانشي را که مردم نسبت به آن احساس نياز نکنند براي فرا هر    و ها ملموس نيست
هاي فهم قرآن به شکل سنتي در شرايط امروز بوراي عاموه موردم     ثانيا شيوه رغبت نخواهند داشت؛

مفواهيم پديود آموده اسوت     ها و انتقوال  استفاده نيست و با تحوالتي که در زمينه تبادل دانستني قابل 
راه  ،هاي تعلويم معوارف قرآنوي    بايد با روزآمد کردن شيوه رو ازاين. دهد هاي مرسوم جواب نميروش

ي فرهنو  فهوم عموومي نيواز     ساز ، هم به جريانبنابراين. فهم عموم را به سوي کتاب الهي گشود
 . يد نوآوري و تالش کنيمي فهم براي سطوح مختلف جامعه باها  ي روشساز داريم و هم براي آسان

سياست همگاني کردن فهم قرآن  منظور بهمعاونت قرآن و عترت وزارت فرهن  و ارشاد اسالمي 
 . ي تدبر و فهم قرآنها   هايي را برداشته از جمله حمايت از مؤسسهکريم گام

اي نو بور ي ها  فرصت مغتنمي است تا در عمل، شيوهي سراسري قرآن و عترت ها   برگزاري آزمون
فهوم قورآن    مودت  کوتواه  ي هوا  ، برگزاري دورهها   يکي از اين روش آشنايي با فهم قرآن تجربه شود؛

بوا آشونايي بوا يوک      همورا  ها  در اين دوره. ي هدف و سطوح مختلف جامعه استها  متناسب با گروه
اي از قرآن را بوا  ورهس يا اي از آيات منتخب ي کلي در مورد قرآن، نمونهها  سلسله اصول و دانستني

 . دهند هاي آن، مورد مطالعه و آموزش قرار ميهاي آسان فهم معاني و درک آموزهاستفاده از شيوه
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براي کمک به اين امر مقدس، ي مردمي معاونت قرآن و عترت ها آموزش و توسعه مشارکت دفتر
بورداري   و بهرهير اقشار جامعه کارکنان دولت و سااستفاده  براي حاضر  درگام اول به انتشار مجموعه
 .نموده است اقدام 1191 سال ماه  قرآن و عترت آباناز آن در آزمون سراسري 

بخش اول شوامل برخوي مطالوب اساسوي و نکوات       از دو بخش تشکيل شده است؛ مجموعهاين 
موردم  بوراي عمووم    هوا   که دانسوتن آن  است هاي آنضروري کلي در ارتباط با فهم قرآن و شاخص

عمده مطالب اين بخش توسوط نويسونده ارجمنود آقواي     . مربيان قرآني مفيد و ضروري است ويژه به 
علمي دانشگاه کاشان و از کارشناسان ايون معاونوت تهيوه و     هيئتعضو  مقدم عباسيمصطفي دکتر 

تدوين شده و بخش دوم شامل تفسير سوره مبارکه صف برگرفته از تفسير نور به قلم معلم برجسوته  
دوي ايون بزرگوواران    هور    ضمن سوااس از  . است االسالم والمسلمين جناب آقاي قرائتي  ن حجتقرآ

دوسوتان واقو     رضاي خداوند متعال و مورد توجوه و اسوتفاده قورآن    موجباميدواريم اين اقدام ناچيز 
 .ه و کرمهشاءاهلل بمنّ ان ؛شود
هواي قرآنوي در وجوود    پياده کردن آموزهدانم اهتمام به  مي اي که يادآوري آن را الزم و ناف نکته

. نتيجه انس با قرآن بايد در اعمال و رفتار ما ديده شود. خود و تبديل کردن فهم قرآن به عمل است
تنها به ارتباط با الفاظ و ظاهر قرآن بسنده کرده و روح آيات الهي در سبک زندگي و  مربي قرآني که

اثوري در مخاببوان نخواهود     تنهوا  نوه  و سخنانش  ها اليتفع ،سلوک فردي و اجتماعي او نمود نيافته
اولين شاخصه مربي قرآني چوه در رشوته قرائوت و     بنابراين،  نتيجه عکس هم دارد؛ گاهاشت بلکه گذ

ق بوه اخوالق قرآنوي و    حفظ و چه در زمينه تبليغ و ترويج و چه در رشته تفسير و فهوم قورآن تخلّو   
گذشتگي، مهرباني، دستگيري از ضعفا، نيکي بوه پودر و   ودختگي به صفاتي چون تواض ، ادب، ازآراس

بايود قورآن   ( ره)به تعبير حضرت امام  و مادر، حفظ حرمت شعائر ديني و رعايت حقوق ديگران است
 .ي کنددر وجودش تجلّ

 محمدعلی خسروی

 دفتر آموزش مدیركل 

 های مردمی مشاركتتوسعه و 
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 پیشگفتار
 والمسلمین محمدرضا حشمتیاالسالم  قلم حجت به

 معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 نهضت فهم قرآن

المللي قرآن کوريم  نمايشگاه بين وچهارمين بيست نظير مردم و جامعه قرآني از موضوع استقبال کم

نوت  معاو راهبرد اصولي . تر باردازيمبه اين موضوع اصولي موجب شد تا( 5931 سال رمضان )تهران 

نهضت فهم قرآن تعيين شده اسوت   5931 سال براي وزارت فرهن  و ارشاد اسالمي قرآن و عترت 

جامعوه قرآنوي،    و انتخواب شود   «  بوه سووي فهوم قورآن     » اين راهبرد، شوعار نمايشوگاه    براساس که 

ت ها در مدت برپايي نمايشگاه به تبيين اين موضوع و ضرورانديشمندان، مفسران، مترجمان و رسانه

در  محققوان   قرآن کريم چندين کميته به اين مبحو  ورود پيودا کردنود و     در نمايشگاه. آن پرداختند

قبول و بعود از نمايشوگاه دفتور     . چند نشست تخصصي موضوع فهم قرآن را بح  و بررسوي کردنود  

هاي مردمي اين معاونت، بوا تشوکيل کوارگروه تخصصوي و بوا دعووت از       آموزش و توسعه مشارکت

در  هوا   هايي کوه دانوش و تجربوه آن   شخصيت. ظران، کم و کيف فهم قرآن را بررسي کردندنصاحب

زاده، هاشومزاده هريسوي، کوشوا، اخووت، وکيول،      نظير آقايان الهي است،حوزه ترجمه، تفسير و تدبّر 

 .صفوي، ميرباقري و خانم دکتر عبدالباقي محورهاي جديدي را در باب فهم قرآن گشودند

-ها به آن پرداخته شد که اننهضت فهم قرآن از موضوعاتي بود که در اين نشستهاي عملي راه

 . مند خواهند شدبا انتشار آن جامعه قرآني و کارشناسان بهره اهلل شاء

داريم وجه ديگري از فهم قرآن را باز کنويم و آن رسوالت انديشومندان در     نظر   در اين يادداشت در

 .فهم قرآن است

 

 

 مقدمه

-پيامبري معجوزه  هر   بر امور حسّي استوار است و  ،پيامبران اولوالعزم ويژه به   معجزات پيامبران الهي 

سوزد، اگر کشوتي  الرحمن در آتش نمي اگر ابراهيم خليل. عصر خود کافي بوده است اش براي مردم
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کنود و اگور   موي  ها را درمان و مرده را زنوده مسيح مريض شود، اگر عيسيمنجي خداپرستان مينوح 

اي را العواده   خوارق    کند همگي در منظر و مرآي مردم فعول  موسي با عصاي خود بر فرعون غلبه مي

رعوون کوه افوراد    دهند تا مردم به دين خدا ايمان بياورنود، شوايد ايموان آوردن سواحران ف    انجام مي

از  واز جنس کتواب  ( ص)اکرممعجزه پيامبر  ؛ اما   ند نمونه کامل اين معجزات باشددانشمندي هم بود

کردنود  مردم عصر پيامبر هم از او مرتباً درخواست مي. شوداين کتاب معجزه مي. جنس انديشه است

اين چوه پيوامبري    :گفتندديدن باشد و مي قابل ات هم مثل ساير پيامبران اگر تو پيامبري بايد معجزه

 1.رودآشامد و راه ميخورد و مياست که مثل ما مي

آیَاتِدهِ وَلِیَتَدكَكَّرَ أووْلودوا     أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّیَددَّبَّرووا كِتَابٌ »: ا خداوند در جواب فرموود ام

 2«.الْأَلْبَابِ

تواند حواس پنجگانه نمي. از جنس فهميدن است اعجاز پيامبر از جنس انديشه، از جنس خواندن و

توانيم آيات الهي را درک کنيم و با کمک شنيدن ميبا کمک ديدن و . اعجاز قرآن را تشخيص دهد

ي بود توا اهول مکوه و سواس     کلمات پرمعنا و آهنگين قرآن کاف. عقل به معجزه بودن آن پي ببريم

يي که در شعر و ادبيات پيشگام اقووام عورب   ها  آن. کنند   جزيره در برابر قرآن کريم خضوع  مردم شبه

شدند که نه شعر است و نه نثر، ولي هم آهنگوين بوودن و ظرافوت    مي رو روبه   با کلماتي  بار    بودند اين

هم معاني آن فراتر از موضوع آب و شراب و  و شعر را در اوج خود دارد و هم رواني و سالست نثر را

آن را مثول سورود    مشورکان     گشت و حتوي  زبان مي به شد زبانکه نازل مي ايسوره هر   . شمشير است

. شود که سابقه خواندن و نوشتن نداشوته اسوت  اين کلمات از زبان کسي شنيده مي. کردندمزمه ميز

، دادند و او را تحت تعليم شواعران کردند و اين کلمات را به ديگران نسبت ميبا اينکه انکار مي ها  آن

 .خدا باشدتواند از غيرد که اين کلمات نميعاقبت تسليم شدن دانستند،کاهنان و جنّيان مي

اي منسجم دانستند که آيات در سير نزول خود يک کتاب است و کتاب يعني مجموعهمي ها عرب 

انسجام و همواهنگي در معواني و عودم مغوايرت آيوات بوا       . که مؤلف آن هدف معيني از تأليف دارد

 .با آخرين آيات وحي کامل شد سال  بيستيکديگر و تکميل معاني حدود 
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بلکوه معجوزه قورآن     و فصاحت آيات نيست،براي اهل خرد، اعجاز قرآن منحصر در معاني و بيان 

عظمت قرآن با حواس ظاهري ميسّر نيست کوه  . کريم در انسجام و نظم و در کمال معاني آن است

عظمت قورآن  . اعجاز قرآن لمس شدني نيست شود وآگاه باشند، با چشم ديده نميتمام مردم از آن 

تواننود بيشوتر بوه    مي ،تر باشدميزان علم و دانش افراد گسترده هر   پس به . معنا و مفهوم است نظر    از 

 .عظمت قرآن وقوف پيدا کنند

 

 پیشتاز فهم قرآن

ولي سهم خردمنودان در فهوم    ؛تدبّر و تفکر و تعقّل در آيات الهي براي همه آحاد بشر ميسّر است

هاي علموي را   توانند برترين استداللاعتقادي علماي علم کالم ميدر حوزه . قرآن باالتر و برتر است

فقها و علماي حوزه ديون بوا    بور همين     و کنند   تبيين  ساس براي مخابباناز زبان قرآن استخراج و 

هاي علميه که عمالً حوزه کنند   االحکام، اصول مهمي را در حوزه علم فقه تدوين و ارائه  بررسي آيات

شناسوي،   ، روانشناسي     هاي جامعهعلماي رشته. اند ال سابقه خود به اين مهم پرداختهس هزاردر بول 

. دشوون  مي منديک به فراخور دانش خود از قرآن کريم بهره هر   اقتصاد، مديريت، تاريخ و علوم تربيتي 

 .کند و اثباتدهد ها ارائه هاي محکمي را در اين حوزه اين کتاب الهي قادر است فرضيه

قرآن شفاي دردهاي جامعه است و اين قرآن را مورد خطاب قرار دهيد و : فرمودند( ع)اميرالمؤمنين

 . سؤاالت خود را از آن بارسيد

معضالت فرهنگي و اجتمواعي بوه    ويژه به متأسفانه علما و انديشمندان براي حل معضالت جامعه 

دربواره اصوالح بوين    . رونود محکم الهي مي ولي کمتر به سراغ آيات ؛شوندها متوسل ميهمه نظريه

راه  91 آيوه      کوه در سووره نسواء    درحالي     کنند اي را مطرح ميهاي پيچيدهزوجين، روانشناسان نسخه

شووند ايون آيوه را مبنواي     حاضر موي  ندرت به     اما  ؛مطلوبي بيان شده است بور اصالح بين زوجين به

 . مصالحه قرار دهند

ا هم بايد خود آيات را بفهمند و هم قواعد کلوي آن ر . در صف مقدم فهم قرآن هستندانديشمندان 

ايم که خداوند درباره ربا فرمود اين در حوزه اقتصاد، فراموش کرده. استخراج و بين مردم منتشر کنند

 بورد و درسوت بورخالف   سر مي در محاربه با خدا بهکند  مبادرتکار حرام است و کسي که به امر ربا 

ها و بازار رونق داديوم و جامعوه را بوه ايون بليّوه دچوار        هاي اقتصاد ربوي را در بانکاين قاعده پايه
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هواي  ريوزي کننود کوه در رشوته    اي برناموه بايسوت بوه گونوه   هاي علميه ها و حوزهدانشگاه. نموديم

صي و تحقيقات و هاي تخص نامه      االمکان پايان ات مرتبط استخراج و بررسي شود و حتيتخصصي، آي

از رشوته   نظور    علموا و انديشومندان صورف   . ها بر مبناي مفاهيم ايون آيوات صوورت پوذيرد    پژوهش

کوه   شوند و زماني قرآن از مهجوريت خارج خواهود شود  تخصصي، پيشتازان فهم قرآن محسوب مي

 .شاءاهللز انبه اميد آن رو. ريزي و مديريت کشور گرددمبناي برنامه( ع)قرآن کريم و سيره اهل بيت
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 بخش اول

 ضرورت فهم قرآن
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 سفید: 81صفحه 
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 فهم قرآنضرورت 

 

بوا توجوه بوه    . انسان به سوعادت  رسيدن      قرآن کتاب هدايت است و هدفش  بدون شک

روش و ابزارهوايي در   ،برناموه  بايود  قرآن براي هدايت و رساندن به سعادت ،حکمت الهي

عقل و نيروي انديشه اسوت کوه بوا کموک چوراغ       ،ين ابزارتر مهم            . انسان قرار دهد اختيار

جهالوت رهوا و    نماياند و در تاريکي و مي فطرت راه درست زندگي مادي و معنوي را به او

و با کمک حوواس بيرونوي،    اين قوه دروني الهام از کند با مي به او توصيه. گذارد تنها نمي

 . مسير درست را بيابددرس بگيرد و  ها  و از آن مطالعه کندحقايق جهان را 
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در کوه و دشت و  ،در جسم و جان بشر ،هاي خدا در آفاق و انفس و نشانه تکويني آيات

، به پيامبران شده خداوند وحي آياتهمراه  ،جاي آفرينش هاي دور و جاي در کهکشان ،دريا

ها رهنمون  بدع و خالق اين نشانهند تا او را به مُا منتظر نگاه و نگرش و بينش عميق انسان

تري داشته باشود بهوره بيشوتري از آيوات کتواب       کس چشم بيناتر و دل روشن هر   شوند و 

 .گرفتتري برخواهد  و هدايت فزون برد خواهد الهيتدوين  صحيفه تکوين و

ه آيات کتاب بار    در. يدآ در اينجا سخن از دريافت و برداشت و فهم اين آيات به ميان مي

تکوين و عالم کائنات نيازمند چشماني بينا و حواسي فعال هستيم تا رموز هستي و قوانين 

 -نواميم  مي که قرآنش -براي شناخت آيات کتاب تدوين و وحي الهي ؛ اما   حيات را دريابيم

 هايي نيازمنديم؟  و روش به چه مقدمات، ابزار

 اختصواص به افراد و گروه خاص  فهم قرآنيا فهميدني است  براي عموم مردم آيا قرآن

  دارد؟

 اساساً چرا بايد براي فهم قرآن کوشيد؟

 آيا فهم علما و مفسران از قرآن کافي نيست؟

ه خودا و  بوار     بيش از حد در سخن گفتن در جرئت      آيا امکان فهم قرآن موجب جسارت و 

 خواهانه و تفسير به رأي منجر نخواهد شد؟الهي نخواهد بود و به سخنان خود احکام

 .پاسخ دهيم ها  به آنل فهم قرآن هيتس منظور به بايداست که ي هاي پرسش همه اينها،

 

 فهم است  قابل  یكتابقرآن . 8

گونوه برداشوت و    هور     پندارند و مي دور از دسترسفهم قرآن را نظران  گروهي از صاحب

 هوا   آن. دانند تلقي از مفاهيم وحي را همچون خود وحي مستلزم شرايط و صفات خاص مي

گروه بيشتري به امکان  ؛ اما   کنند يبه مستنداتي از قرآن و حدي  تکيه م ي خودبراي مدعا

 .شمرند مي به آن هدف قرآن را فهم و عمل اساسا و ندمعتقدفهم قرآن 
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دانند به آيواتي   مي (معصومان)اندکي از بشر  تعدادکه فهم قرآن را منحصر به  گروه اول

 برخوي  و مووارد مشوابه و نيوز    -2اهلل وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَا - 1همچون لَا يَمَسُهُ إِلَا الْمُطَهَرُون

از ايون   يوک هوي   ؛ اموا    کننود  مي استناد «انما يعرف القرآن من خوبب به» :مانند احادي 

لَوا يَمَسُوهُ إِلَوا    »عبارت منظور از  اوالً. دندار يپاسخ روشن يک هر   نيست و  مستدلّها داستنا

 يعنوي  ،تي قورآن کوو حقيقوت مل  مقصودبلکه  ما نيست،قرآن موجود در دست  «الْمُطَهَرُون

. دارد يارياين جهوان فاصوله بسو   و با  است فوظکه جايگاه آن لوح مح است قرآن مکنون

قالب الفاظ عربي نازل شود امري ملکوتي که به اين دنيا و در آري، حقيقت قرآن پيش از آن

شودگان را   پس جز معصومان و پاک ؛دارنداست که جز دانايان اسرار ملکوت از آن خبري ن

 .به آن راهي نيست

ه بوار     در عموران آموده   هفتم سووره آل  آيه     ضمن  که «اهلل وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَا»اما جمله  و 

 در قبوال را وظيفه موا   ،در آن آيات. چگونگي برخورد عملي با آيات محکم و متشابه است

در قبال آيات متشابه وظيفه ما را ايمان تنهوا و   ليو ؛داند مي ايمان و عمل اتآيات محکم

 گاه آن             و دانسته است در مقام عمل به آيات محکمات ها  و ارجاع آن ها  عمل نکردن به آن

 دهد تنها خداونود و راسوخان در علوم    مي رسد هشدار مي که سخن به تأويل آيات متشابه

پس در ايون  . ه راهي نيستاتوانند ره به بارگاه تأويل بگشايند و ديگران را به اين بارگ مي

که  ،بلکه آيات محکمات .شود ديده نمي امکان فهم قرآناي به عدم  گزاره قرآني نيز اشاره

تنها بخش کوچکي  فهم و عمل براي عموم است و قابل  ،شود مي شامل عمده و اکثر قرآن

 .تأويل آن بايد به راسخان در علم مراجعه کرد در ،شود مي از آيات که متشابهات ناميده

کننود توا راه    موي  اسوتناد  «هبِو  بَن خوبِمَ رآنَالقُ فُعرِما يَنّاِ» ؛يي که به حدي ها  آن اما

 (پيامبر و معصومان)گويند تنها مخاببان اوليه قرآن  مي تالش براي فهم قرآن را سد کنند

 . هستند قادر به فهم و شناخت قرآن

                                                           

 .شدگان بر آن دست نيازند جز پاک: 79 آيه واقعه،.  1
 .داند تأويل آن را فقط خدا ميو : 7 آيه آل عمران،.  2
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 :چنين گفت توان مي ها  در پاسخ آن

، بلکه همه نباشددر اينجا منظور از مخابب قرآن تنها ذوات معصومين  احتمال دارد اول،

 و ذکر و يادآوري ،اين قرآن مگر .اندکساني باشند که قلب خود را آماده پذيرش قرآن کرده

  معوارف و  يو و ادراک جم بطوون قورآن   فهوم  گرچوه  !؟سوت نيوسيله انذار براي جهانيان 

از  يک هر   محدود و جزيي را  صورت به      شناخت قرآن  دارد، ها  اختصاص به آن تأويالت قرآن

آورند و اگر غير از اين باشد بشر از  دست به      توانند  مي روشن ضمير منانِؤم ويژه به  ها   انسان

سواز هودايت و سوعادت دنيووي و      توانود زمينوه   موي  کوه  ،ساز سرنوشتدرک نعمت فهم و 

 . شده است روممح ،ش باشدا اخروي

، بوه  که فهم حقيقت قورآن اسوت   ،مرتبه اعالي آن. فهم قرآن داراي مراتبي است دوم،

امام . تر براي عموم استمراتب پايين و دارد اختصاصن اصلي و مخاببا« من خوبب به»

هرچنود فهوم قورآن    »: فرمايود  مين فهم عمومي قرآن مخالفادر پاسخ به ادلّه ( ره)خميني

مخاببان اصلي وحي و   بَتوانند به تَ مي ها   ر نيست، اما انسانکامل براي انسان ميسّ بور به

به حقايق قرآن دست يابند و خداوند نيز از روي حکمت خود آن را به گونه  ها  با کمک آن

ظاهر و بابن است و از ظاهر آيات و قورآن منوزّل نيوز     هاي نازل کرده است که دربردارند

  1«.برد مي هرکس به قدر فهم و اشتهاي خود بهره

 :نويسوند  موي  و دانود  مي موجب تعطيلي فهم ،را ظواهرک به ايشان در جايي ديگر تمسّ

قرآن جلوه تام الهي است و با همة اسماء و صفات تجلّي کرده و هدف و مقصود اصلي آن 

فهم اسوت و خوواص هوم     قابل معرفي حق تعالي است و براي عامه مردم مراتبي از قرآن 

بور تفکور و تودبر در آيوات      ر خودامام راحل در آثا .2کنند مي مراتب باالتر را از آن استفاده

                                                           

 .371تفسير سوره حمد، ص.  1
 .  824و  824 ،02ج ،صحيفه امام.  2
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قرآن به ويژه در بخش معارف و اعتقادات و باب اثبات صان  و توحيد و اثبات معاد و غيور  

  1.کند      مي آن تأکيد

 

 سایر ادله فهم قرآن

داليل متعودد ديگوري    ،دشان فهم قرآن گفته کآنچه در پاسخ مدعيان عدم ام بر عالوه

 .کند      مي وجود دارد که ما را ملزم به کوشش اميدوارانه در مسير فهم قرآن

هاست و  مند و متمايل به درک و شناخت و فهم همه ناشناختههفطرت آدمي عالق ،اول

 هواي عاشوق   انسان. هاي بيشتري نسبت به ساير گفتارها دارند آيات کالم خدا ببعاً جاذبه

هاي بسيار از روز و شب خوويش   ان خداجويي که گاه ساعتمؤمن ويژه به  ،نويتدانش و مع

 اهلل توانند از انوس بوا کوالم    مي چگونه ،کنند مي را به عبادت و راز و نياز با خدايشان صرف

چوه   هر   براي درک  ها  غافل و از درک حداقل مفاهيم آن نااميد بمانند؟ ببيعي است که آن

 و وجوو  پرسسعي در  مشغول داده سر از پا نشناسند و ها  که خداوند به آنيي ها   بيشتر پيام

 .باشند کنکاش درباره آن

از مردمي حکايت شوده اسوت کوه موضووعات زيوادي را از       کريم قرآن آيات متعدد در 

 -هلوه يسئلونک عون اال : شدند مي نائلبه فيض درک پاسخش  پرسيدند و مي (ص)پيامبر

زموان   ويوژه  به ي بعد ها   آيا مردم زمان ...و يسئلونک عن ذي القرنين -روحاليسئلونک عن 

 بنابراين،  باشند؟ روممح فکريي مفهومي و ها   و پاسخ ها   توانند از نعمت اين پرسش مي ،ما

هي  روي ه ان درباره حقيقت و بابن و مفهوم آيات وحي را بمؤمن ويژه به  ،کنجکاوي مردم

 ،بورداري صوحيح از ايون کنجکواوي مقودس      براي بهره بلکه بايست ،توان انکار نمود نمي

تقويت و عمل به احکوام قورآن ميسورتر     ها   ايمان ،اين رهگذراز برنامه و روش ارائه داد تا 

 . افکنان و مخالفان نيز داده شود شود و پاسخ شبهه

                                                           

 . 344، صهآداب الصال.  1
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خواهد نمعقول و پسنديده  نحو به يا  يستپذير ن عمل به قرآن يا امکان ،بدون فهم دوم،

 نزلنواهُ اَ کور  هوذا ذِ  وَ» ديدهسازي و عمل نازل گر عبارت ديگر اگر قرآن براي پياده هب ؛بود

جملوه  مقدمات اين عمول و تبعيوت بايود فوراهم گوردد و قطعوا از        پس 1،«عوهبِاتَفَ کٌبارَمُ

 ،بدور از فهم و بينانه هر   به تبعيت ظا اگر و مقدمات آن فهم و درک کامل آيه و آيات است

عمول کورکورانوه و   . ايم که با حقيقت قورآن در تضوادند   معتقد باشيم راضي به آفاتي شده

 هاي آن را در گذشته و حوال فوراوان   که نمونه ،به ضد قرآن تبديل شود بسا چهبدون فهم 

فهم نيز  ،و الزم است بپس فهم قرآن مقدمه عمل است و عمل چون واج توان يافت؛ مي

 .و الزم خواهد بود بواج

اگر انس با قرآن و زندگي بوا آن را  . دشو بدون فهم، انس با قرآن هم ميسر نمي سوم،

اين هدف جز با  ،هدفي در زندگاني ظاهري و معنوي خود بخواهيم و بالب باشيم عنوان به

تماع، سوکوت  توالوت، اسو   ،ه قرائتبار    هاي متعددي در سفارش. يابد فهم قرآن تحقق نمي

 توان در مفهووم  مي را ها  ع آنوجممهنگام قرائت و ترتيل در آيات و روايات آمده است که 

و  هوا   انسوان بوا الفواظ، ارزش    دار انس با قرآن يعني همراهي پيوسته و معنا. آوردگردانس 

 خواهود بوود؛   در مراحول مختلوف زنودگي    ها  عمل به آن که ببعا موجب ،ي وحيها   آموزه

روح و  گرفته نشود با يک قرائت خشک و بوي  نظر   در اين عرصه اگر فهم قرآن در بنابراين، 

خواهيم بود که هي  لطافت و کششي ندارد و هي  شووري بور    رو روبه   نتيجه  يک التزام بي

ت کوه آيوات و   سبا خدا اگرانهاي سود افزايد و تنها به اميد معامله د و ايماني نميانانگيز نمي

 .ميم تا پاداشي دريافت کنايدههايي را خوان سوره

در پي آن انسي باشيم که روح ايمان و شور و کشوش در آن مووج زنود و     دباي بنابراين، 

قتوي  و .دشوو  چنين انسي بدون دريافت معاني جذاب و مفاهيم پر کشش قرآني ميسر نمي

اخالقيوات  هواي جوذاب و رهنمودهواي راهگشوا و      ق نواب و داسوتان  ايآيات قرآن از حقو 

کند، پس چرا به معاني آن  که جان را شکوفا و دل را مصفا مي ،گويد مي افزايي سخن روح

                                                           

 .و اين، خجسته کتابي که ما آن را نازل کرديم؛ پس، از آن پيروي کنيد: 111 آيهانعام، .  1
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اميد نبنديم و به مفاهيم آن گوش دل نساريم که منب  هدايت و چراغ رهوايي از ضواللت   

 . است

هواي مختلوف    تفکر و تعقل در جنبه در موردت قران اتوجهي از آي قابل بخش  چهارم،

و  اند نازل شدهحيات مادي و معنوي و تأمل در آيات کائنات و رمز و راز آفرينش مخلوقات 

ضمن اينکه آيات بسياري  ؛نيز باشد ها تواند مشوق تفکر در آيات قرآن و فهم آن مي همين

 اگر فهم قرآن هدف نباشود . دندار سفارشه آيات قرآن بار    به تعقل و انديشيدن درمستقيما 

إِنَوا أَنزَلْنَواهُ   » :شوود  موي  توصيه و فرمان داده -که انديشيدن است -چگونه به مقدمه فهم

 1«.قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَکُمْ تَعْقِلُون

ي هوا  وزمين نموده و بوه صونف   ها  اگر تدبر در آفرينش آسمان»: فرمايد مي: امام خميني

حقيقوت نفووذ   ... و بوايف سااهيان اهلل ايمان آوردي ها فرشتگان آسماني و زميني و صف

 2«. ...شود مي ي آن براي تو مکشوف شيت الهي و حتميت آن و بسط احابهم

چه با اين بيان کوه   ،ندک مي رويکردي ما را به فهم قرآن تشويق هر   تعقل و انديشيدن با 

کائنات است و چوه بوا    اسرار خلقت و باز مطالب قرآن همان اشاره به عجاي اديبخش زي

ي اين جهان است که دقت و نظر و کواوش در آن  ها نيز يکي از پديدهآن اين توجه که قر

 .ها توصيه شده است به انسان

 : توجه فرماييد بخش   هايي از اين آيات زييا و الهام به نمونه

 (17/الغاشيه) .کَيْفَ رُفِعَت إِلىَ السَمَاءِ و أَ فَلَا يَنظُرُونَ إِلىَ الْابِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ

 (99/روم) . أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوَانِکموَ مِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ 

واقعوه  ) .ءَ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحَْونُ الْمُنزِلُوون   (81)أَ فَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَذِى تَشْرَبُونَ

81) 

 (92 /ذاريات) .أَفَلَا تُبْصِرُون   وَ فىِ أَنفُسِکمُ (92)وَ فىِ الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

                                                           

 .بينديشيد[ در آن]ما آن را قرآني عربي نازل کرديم باشد که : 9 آيه يوسف،.  1
 .117 صچهل حدي ، .  2
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 (192).إِنَ فىِ خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَيْلِ وَ النهََارِ الََيَاتٍ لّأُِوْلىِ الْأَلْبَابِ

 

 

 چرا باید قرآن را فهمید؟ 

هم اهميت دارد که فهم قرآن  سؤال فهم است پاسخ اين  قابل که دانستيم قرآن پس از آن

برخي ممکن است اصوالً  . در پي فهم بيشتر آن باشيم فوايد و نتايجي دارد که بايست چه

عمول  بوه ايموان و    موأمور   را تنهوا   مؤمنبه فهم و تالش براي آن اهميت ندهند و انسان 

بدانند و بر اخالق و تعبد و تدين سطحي و عملي بيش از تأمل و معرفت و شوناخت پواي   

فشارند و برخي معتقدند فهم قرآن تنهوا وظيفوه عالموان و مفسوران اسوت و سواير افوراد        

دو ديدگاه فوق، سوخن موا    هر   در برابر . اند عمل کنند ند به آنچه علما به آن رسيدها موظف

و  موؤمن انسوان   هور    جه به فوايد و آثوار بسويار فهوم قورآن، الزم اسوت      اين است که با تو

در اينجا . د و به فهم ديگران اکتفا ننمايددار خود در مسير فهم گام بر ،و خداخواه جو  حقيقت

 : شماريم مي بر  برخي از فوايد و نتايج فهم را 

 هاي نو در انديشه و زندگي انسان گشودن افق :فایده اول

 با توجه به معاني و حقايق ارزشمندي که در قرآن منعکس شده است، فهم قرآن باع  

د کوه  شود آفاق جديدي از معرفت و دانش بر انسان گشوده و حقايقي بر او آشکار شوو  مي

 وَ»سخن از روابط عملي و معنوي ميان مخلوقات مثول  . اند هرگز در خيال او جاي نداشته

 وَازِرَة  تَزِرُ لَا وَ»سنن حاکم بر خلقت مثل  1«رَحْمَتِهِ يَدَىْ   بَينْ بُشْرَي الرِيَاحَ يُرْسِلُ الَذِى هُوَ

 ...و « عليمٌ لمٍذي عِ لُکُ وقَفَ» و« شَاکلَِتِه  عَلىَ يَعْمَلُ کُلٌ قُلْ»و  «أُخْرَى وِزْرَ

 لَوا  وَ» و« قُرْبوى  ذَا کَانَ لَوْ وَ فَاعْدِلُواْ قُلْتُمْ إِذَا وَ» :قواعد ارزشمند و متعالي اخالقي مانند

 کَاتِوبُ  بَيْونَکُمْ  لْيَکْتُوب  وَ»قواعد مهم زندگي اجتماعي مانند .. و « ظَلَمُواْ الَذِينَ إِلىَ تَرْکَنُواْ

، «المَحْرُوم وَ لِلسَائلِ حَقٌ أَمْوَالِهِمْ فىِ وَ»، «مِنکُمْ تَرَاضٍ عَن تجَِارَةً تَکُونَ أَن إِلَا»، «بِالْعَدْل
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 انديشيدن و فهم اين آيات باع و « ..التهَْلُکَةِ إِلىَ بِأَيْدِيکُمْ تُلْقُواْ لَا وَ اهلل سَبِيلِ فىِ أَنفِقُواْ وَ»

شود انسان در ابعاد مختلف هستي بينشي عميوق و گسوترده يابود و از ايون بيونش در       مي

 .هدايت خود و ديگران بهره گيرد

مثالً اگر تنها به ؛ شود مي مقدمه عمل صحيح و کامل به قرآن ،فهم قرآن :فایده دوم

. تري ادا کنيم توانيم نماز و روزه کامل مي عبادات مورد سفارش قرآن بنگريم در سايه فهم

توانود حوالتي از معنويوت و     موي  هوا   فهم يکايک جمالت و اعمال نماز و علت و فلسفه آن

 . دت و باعت مطلوب و مايه تقرب الهي شودعبا ساز حضور قلب به انسان بخشد که زمينه

 ايمان بيشتر به حقايق معنوي و ملکوتي :فایده سوم

دانستن مفاهيم قرآن، مانند شنا کوردن در  . شود مي پرتو فهم قرآن تکميل ايمان نيز در

و ما را به دريافت معارف وحي نزديوک   است اي است که به دريايي وسي  متصلحوضچه

 هِعبادِ وقَفَ و القاهرُهُوَ -وات واالرضمالسُ نورُ اهلل :که با جمالتي مانند آن کس . گرداندمي

ل قُو  -القسوطِ و اولوالعلم قائمواً بِ  ةُالمالئک اال هو وَ لهَه ال اِانَ اهلل دَهِشَ -الخبيرُ طيفُواللَو هُ

 تور و بلنودتري   تودريج بوه معوارف  رف    بوه    آشنا شود  ،احدٌ ه کفواًن لَکُم يَلَ وَ – حدٌاَ اهلل هو

به فهم چنين آياتي خواهد  تدريج به    رسد که کاشف حقايق علم و معنويت خواهد بود و مي

 اهلل فوي اَ -بيورُ الخَ طيوفُ لو الو هُ قَلَن خَمَ مُعلَال يَاَ -فسدتالَ اهلل االّ ةٌالها مفيه و کانَلَ: رسيد

سوفه و متکلموان بواالترين و    اينها آيواتي اسوت کوه فال   ... و رضِاالَوَ مواتِالسَ رِفابِ کُشَ

 .اند هاي خداشناسي را از آن دريافت و استخراج کرده ترين برهان پيچيده

 افزايش دانش و رتبه معنوي انسان :فایده چهارم

خبور اسوت    بوي    است بوا کسوي کوه از آن     مند هبهر کسي که از فهم قرآنتفاوت دانش 

يک از آيات قرآن مويد و مکمل دانش ديگر آيات است و  هر    چراکه    برکسي پوشيده نيست؛

 دهنود و يکوديگر را تصوديق    برخي بوه برخوي شوهادت موي    ( ع)ينمؤمنالروايت امير بربنا

کند تنها از علم تبعيت کنيد و از خرافه و شک و گمان از برفي قرآن توصيه مي. کنند مي
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شکي نيست کسي که فهم قرآن را مالک  و 1«علمٌ هِبِ کَلَ يسَما لَ قفُالتَ»: پيروي نکيند

از باالترين منب  علوم و سرچشومه دانوش     درحقيقت   دهد  مي عمل و سلوک و زندگي قرار

 . بهره برده است

 

 ؟ دارد اختصاصعلما به  آیا فهم قرآن

فهوم جموالت و    برخي را صراحتاً يا تلويحا عقيده بور ايون اسوت کوه بررسوي آيوات و      

تنها وظيفه مفسران و علمواي اسوالمي اسوت و     ها  ه آنبار    هاي قرآني و اظهارنظر در گزاره

تفسير و معاني دريوافتي آنوان    کننده    مراجعه کنند و مصرف ها  توانند به آن مي ديگران فقط

تقليدي بايد منتشر شود و نبايود اجوازه    صورت به      اين گروه، مفاهيم قرآن هم  نظر   از. باشند

اين گروه براي . تحقيق و بررسي مستقل فردي را در عرصه آيات قرآن به عموم مردم داد

: کننود  موي  داليلي اقامه ،(و مفسران علما) ي خاصا اين محدوديت و انحصار فهم به عده

 کنود،  نظور    و اظهار رد شودکه انسان در موضوعي که تخصص و علم ندارد نبايد وااين اول

که ممکن است به وربه تفسير به رأي و بيوان دلخوواه آيوات قورآن درافتود کوه       دوم اين

ي به عالم و مردم عوادي  که نظام عالم بر مبناي مراجعه عامّسوم اين. خطري عظيم است

ن نيز بايد همه به مفسران و موضوع است و در مورد فهم و محتواي قرآ هر   به متخصصان 

 ن و فقها مراجعهه در احکام فقهي و عملي به مجتهداک بور همان     دانان مراجعه کنند،  نقرآ

هواي   فهوم کنجکاوانوه قورآن دچوار انديشوه      که برخي در تالش برايچهارم اين ،کنند مي

ديگور   به عبارت اند؛ التقابي شده و ايمان و اعتقاد خالص اوليه خود را نيز مخدوش ساخته

ممکن است به  است و تحمل و هضم قابل  غيرمعارف قرآن براي برخي دشوار و سنگين و 

پس راه نجات از اين انحراف پرهيز از بررسي و فهم قورآن  . انحراف و التقاط کشيده شوند

 .است

                                                           

 .و چيزي را که بدان علم نداري، دنبال مکن: 18 آيه اسراء،.  1
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د رايوک از ايون موو    هوي  : تووان گفوت   مي هاي فوقييجو  در پاسخ به همه ادله و بهانه

 زيرا با رعايوت معيارهوا و قواعودِ   . غفلت ما از وظيفه فهم قرآن باشد کننده    توجيهتواند  نمي

لغت و با توجه به آيوات ديگور هرگوز از     بررسي يک متن و تفهم آيات با استفاده از دانش

آيود کوه    مي پيش گاه آن      خطر تفسير به رأي نيز . ايم چارچوب علمي و منطقي خارج نشده

و هووس نفسواني باشود     ياي يوا هوو   منواف  شخصوي و فرقوه    ،آيات محور و مبناي فهم

کشود و خوود را    موي  با انديشه و دل گشوده به سووي معوارف قورآن پور     مؤمن که درحالي     

 التقاط و انحراف نيوز وقتوي حاصول   . دهد مي خاضعانه در معرض انوار معرفت وحياني قرار

اما اگور   ؛موضوع به داوري بنشينيم هر   جانبه و بدون توجه به آيات مختلف  شود که يک مي

کاوي آيات باردازيم هرگوز بوه    و  رف با رعايت همه آيات و بدون افراط و تفريط به تفهمّ

 . برداشت التقابي دچار نخواهيم شد

 

 1متعدّد از قرآن ىها فهم پیدایش عوامل

 را قابليت اين و برتابد را گوناگون هاى فهم مواردي در که دارد را قابليت اين قرآن کريم

شوهيد  . گوناگوني شوود  هاى فهم ظرف در متعدّدي معانى ظهور باع  و رسانده فعليت به

 بوا  را خوود  گشوته،  تور  عميق و تر وسي  و تر رفته پيش هرچه ها بينش»: نويسد مي مطهري

 آورنوده  مانودگار  معجزه حال عين در که آسمانى کتاب حقاً و است يافته تر متجانس قرآن

 مخصووص  بينش بر توقف و جمود قرآن، دشمن ترين بزرگ. باشد چنين بايد است خويش

 بوود  ايون  ببيعت شناخت مان  ترين بزرگ که همچنان است، معين دوره يک و زمان يک

 قبيول  از افوراد  وسويله  به گذشته در که است همان ببيعت شناخت کردند مى فکر علما که

 سخنان از آنچه که داشت توجه بايد ؛ البته است گرفته صورت غيرهم و افالبون و ارسطو

 و قورآن  فهوم  در اجموال  بوور  بوه  هوا  دانوش  و علوم توسعه نقش شود مى برداشت يادشده

                                                           

از دکتر « همايش بين المللي قرآن در سيره و انديشه امام خميني»برگرفته از مقاله ارائه شده به   .1
 هادي رزاقي
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 چنان فقه، يا تفسير با معارف و علوم کلى همبستگى نه و است آيات مختلف ابعاد بازکردن

 1«.اند کرده ادعا برخى که

قرآن  آيات از متعدّد هاى فهم پيدايش در مؤثر عناصر و عوامل از به دو عامل جاما در اين

 : کنيماشاره مي

 

 ها تفاوت ظرفیت: اوّل عامل

 را براي قرآن و فهوم آن مراتوب وجوودي قائول هسوتند و فهوم قورآن       ( ره)خمينيامام 

؛ داند مي متفاوت همراتب وجودي که دارد و حقايقي که در مراحل تنزّل پيدا نمود حسب به

رسيدن به حقيقت قرآن و درک مراتب آن و امکان فهوم عميوق از آن    منظور بهلذا ايشان 

بلکوه قضويه    ،درک اين مراتب مربوط بوه ادراک عقلوي و برهوان نيسوت    » :کند مي تأکيد

مشاهده از بريق چشم و نفس و عقل و قلب نيست،  غيبيه مشاهده است آن هم مشاهده

اسوت   وآله اهلل عليه صليقلب عالم است و آن قلب نبي  ت کهبلکه تنها مشاهده با قلبي اس

دادنود و برايشوان انتقوال هموه      موي  و ايشان نيز آنچه را درک کرده بودند در لفافه انتقال

 2«.حقايق ميسور نبود

بوه حودّ ظرفيوت     کوس  هور     ،که قرآن کريم کتاب عميق و ذوبطون اسوت با توجه به اين

نيوز آيوات کريموه قورآن را      السالم عليهممند شود و ائمّه تواند از آن بهره مي وجودي خود

براي برخي به ظاهر قرآن اکتفا نموده و براي . کردنداي همه افراد بشر يکسان معنا نميبر

نمودند و اين بوه تحمّول و ظرفيوت افوراد      مي برخي از افراد از بابن قرآن مواردي را بيان

و داراي  (ع)کوه از اصوحاب اموام صوادق     محاربيذريح  :مثال بور به داشته است؛بستگي 

ثُمَ » درباره معناي آيه کريمه (ع)کتاب روايي است و جايگاهي بس تمام دارد، از امام ششم

                                                           

 .922، ص1مجموعه آثار، ج.  1
 .383صتفسير سوره حمد، .  2
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: فرماينود  پرسد و آن حضرت در جواب مي مطلبي را مي 1«...لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

شرفياب  (ع)؛ يعني پس از حج به حضور امام معصوماست (ع)تفثهم مالقات امامز مقصود ا

 آن عهدها را که همان مناسک حج اسوت،  نيز يعني «...وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ»مقصود از. شدن

 2.انجام دادن

اين مطلب براي مون  : گويد سنان که اين روايت را از ذريح محاربي شنيده مي بن عبداهلل 

. آيه را برايم معنا بفرمائيود : عرض کردم ،شرفياب شده (ع)تازگي داشت؛ خدمت امام ششم

يعني موي شارب را کم کردن و ناخن  «أخذ الشارب و قصّ األظفار»: آن حضرت فرمودند

جُعلت فداک إنّ ذريح حدّثني عنک بأنّک قلوت  »: کند سنان عرض مي بن عبداهلل! را چيدن

ذريح محاربي از شما  ؛«تلک المناسک :"و ليوفوا نذورهم"لقاءُ اإلمام : "ليقضوا تفثهم"له 

ايد مقصود از آيه، لقاي امام و انجام مناسک است؛ ولي شما بوراي   کند که فرموده نقل مي

هوم   «صَدَقَ ذريح و صَدَقْتَ»: فرمودند (ع)امام صادق. کنيد من به گونه ديگري تفسير مي

إن للقرآن ظاهراً و » .، صادق و درست استو راستگوست و هم اين خبر که دادهاو صادق 

 براسواس   ثُومَ لْيَقْضُووا   قرآن ظاهري دارد کوه  3«بابناً و من يحتمل مثل ما يحتمل ذريح؟

آن، معنواي ايون    براسواس  ظاهر به معناي اصالح ظاهري بدن اسوت و بوابني دارد کوه    

شوود و چوون    حاصل موي  (ع)عبارت، اصالح بابن و درون انسان است که با مالقات امام

تواند اسرار قرآن و معارف بابن آن را تحمّل کنود، قورآن را بوراي     اي نمي ال کنندهسؤ هر   

 .کنيم و ذريح از حامالن اسرار قرآن است کس به قدر توانش تفسير مي هر   

بار ديگر از . اي را پرسيد و آن حضرت پاسخ دادند تفسير آيه (ع)جابر از حضرت امام باقر

پويش از ايون،    :جابر عورض کورد  . همان آيه پرسيد و امام به گونه ديگري جواب فرمودند

قرآن بطناً و للوبطن  لليا جابر إن »: فرمايد مي (ع)حضرت امام باقر. جواب ديگري فرموديد
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شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القورآن،  بطن  و له ظهْر و للظهر ظهْر، يا جابر ليس 

 1؛«إن اآلية يکون أوّلها في شيءٍ و آخرها في شيءٍ و هو کالم متّصل متصرّف علي وجوه

براي قرآن بطن است و براي آن بطن هم بطن است و براي قرآن ظهر اسوت و   !اي جابر

هاي مردان دور  عقل ن ازرآقر مانند تفسي هي  چيز !براي ظهر آن نيز ظهر است؛ اي جابر

گويد و آخرش در چيوز ديگور و قورآن،     اي در چيزي سخن مي که اوّلِ آيهدرستينيست؛ به

 .اي است که وجوه فراوان دارد کالم متّصل و پيوسته

د فهم و مراتب آن اشاره دارد و قورآن را  تعدّ گونه اين در موارد متعدد بر  (ره)خميني امام

يک به قدر فهم و ظرفيت خود  هر   استفاده است و  قابل ببقات داند که براي همه  مي کتابي

قرآن  .برند مي ي و عالم و فيلسوف و عارف و فقيه از آن فيضجويند و عامّ مي از آن بهره

توانند از آن بهره برند و فورد   مي سفره گسترده الهي است که همه ايشانتعبير  بنابرکريم 

ي بوردار  اما بديهي است که قد و اندازه اين بهره ؛دکن مي به قدر ظرفيت خود از آن استفاده

گفتني اسوت پوي    2.باشد مي متفاوت است و فهم افراد از آيات الهي مراتب مختلفي را دارا

است؛ ليکن پيوروان راسوتين    (ع)بردن به معاني بابني قرآن مخصوص پاکان و معصومين

مي از ادراک بوابن را  آنوان سوه   هاي نوراني، به مقودار پيوروي از   علمي و عملي آن جان

ند، ا که ظاهر آيات تفسيرکننده يکديگر بوده و با هم مرتبط بور همان     البته  ؛خواهند داشت

 3.نيز بيان کننده همديگر بوده و با هم پيوند ناگسستني دارند ها  بابن آن

 فورد  هور     حق مجيد قرآن در تدبّر که دارم توجه نکته اين به» :فرمايد مي مطهرى شهيد

 کوه  دارم توجوه  نکتوه  ايون  بوه  بواز  و نيسوت  گروهوى  يا فرد انحصار در و است مسلمانى

 ديدگاه است ممکن هرکس آيد نمى در آب از رجو  يک باشد غرضانه بى اندازه هر    ها   برداشت

 قرآن»: نويسد مى موجودات تسبيح فهم درباره ديگر جاى در ايشان« .باشد داشته اى ويژه

                                                           

 . 91 ص، 19، ج همان.  1
 . 147ص ،38صحيفه امام، ج .  2
 .178 -174قرآن در قرآن، ص.  3

شناسنامه قانون
shenasname.ir



  22    -------------------------------------------- بخش اول ضرورت فهم قرآن 

 

 ايون  و برسيم حقيقت اين به کنيم تالش ما که آن براى گويد مى را موجودات تسبيح اين

 «.1کنيم کشف خودمان ظرفيت اندازه به را حقيقت

 

 بشرى معارف و علوم پیشرفت: عامل دوّم

 پيشورفت  ،متعدّد از قرآن شوود  ىها فهم آمدن وجود بهتواند باع   مي عامل ديگري که

 توسعه چگونه که دقيقا مشخص نيست تأثير اين کارکرد گرچه. است بشرى معارف و علوم

 بوه  شود، مى متفاوت هاى برداشت ايجاد و آيات ناشناخته ابعاد فهم موجب ها دانش و علوم

 توانود  موى  بشور  فکرى دستاوردهاى و ها دانش تکامل و رشد که کردشود بيان  مي اجمال

اهلل ةآيو . گردد روشن آيات از ترى گسترده زواياى آن پرتو در که کند ايجاد جديدى فضاى

هواي فکور و عقول     اند گنجينه انبياي الهي آمده»: فرمايد مي در اين خصوص آملي جوادي

هاي با فطرتي شکوفا، اصول و معارف ثابت دين را دريابند و خاتم  بشر را بشورانند تا انسان

 رف  قورآن، برتورين،  خوود،   ي ختميّوه  ي با معجزه (ص)پيامبران، حضرت محمّد مصطفي

براي بشور بوه   « لَدُنْ»و از مقام  2«مَلِيکٍ مُقْتَدِرٍ»ترين معارف الهي را از نزد  ترين و دقيق

تنظويم شوده کوه توا پايوان       اي گونه بهآيات قرآن کريم با دست اعجاز الهي . ارمغان آورد

کيفوي و   نظر   چه از زمان، فهم از قرآن هر   راه انسان است و در  فراجهان، معارف نوراني آن 

شود و عقل  ها شکوفاتر مي چه فطرت انسان هر   . کمّي در تکامل و زيادشدن است نظر   چه از

 تنها نه شود و  گردد، فهم از قرآن نيز شکوفاتر مي تر مي و علم آنان از انسان و جهان، افزون

او نيوز   ي هاي گذشته نهد که فهم هاي او از اين کتاب جاودانه رو به فراواني مي تعداد يافته

 «.گردد تر مي تر و پرفروغ  رف

زمان و مکان نداشتن ذات مقدّس خدا که اکنون از  :فرمايد مي ايشان در ادامه در مثالي 

ي با مسائل الهي آشنا کس که اندک هر   ان علمي است و نظر   مسائل روشن و بديهي صاحب
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داراي  دليول  هموين  بهها است و  داند که ذات مقدّس خدا دور از خصوصيات جسم باشد، مي

همين مسئله که اکنون بوراي بسوياري بوديهي و    . وض ، کم، کيف و مکان و زمان نيست

مرحوم . ي آن زمان بودنظر   بلکه در شمار مسائل ،ضروري است، در صدر اسالم چنين نبود

بر ديواري تکيه زده بود، در اين حال، زراره در موورد   (ع)کند که امام صادق کليني نقل مي

! يکي از مسائل توحيدي، سخني گفت که داللت بر زمانمند يا متمکن بودن خداوند داشت

با شنيدن آن سخن، از حالت تکيه زدن خارج شده و به حالت استوار درآمود و بوه    (ع)امام

شود براي خدا جسم يا مکوان و زمواني    حرف محالي زدي، مگر مي !رارهاي ز: زراره فرمود

به زراره فرموود اکنوون از بوديهيات اسوت و هوي  فورد        (ع)آنچه را که امام صادق 1؟باشد

داشته باشد، آن برز تفکّر زراره در صدر اسالم را ندارد و  آشناييمبتدي که با مسائل الهي 

انساني از قرآن است و   ي جامعهها متکامل شدن فهم ها و اين نشانگر توسعه يافتن ظرفيت

 .گردد اگر نظرات مفسّرين در بول تاريخ اسالم مالحظه شود، اين مسئله بهتر آشکار مي

هُوَ الْأَوَلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَواهِرُ وَ  » حديد  سوره  توحيد و آيات اوّليه  مبارکه  نزول سوره  درباره

هم مرحوم کليني و هم شيخ صدوق روايتي را از امام  2«ِوَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُدُور ...الْبابِنُ

عزّوجلّ علم أنّه يکون فوي   اهلل إن»: کنند که آن حضرت فرمودند نقل مي (ع)زين العابدين

 الحديد إلي  و االيات من سوره«أحد اهلل هو: قال»تعالي  اهلل آخر الزمان أقوامٌ متعمّقون فأنزل

دانست  ي عزّوجلّ مييعني خدا 3«فمن رام وراء ذلک فقد هلک «عليم بذات الصدور»قوله 

ي توحيود و   رهانديشاني خواهند بود پس نازل فرموود سوو   دور متعمّقان و  رف  که در آينده

کس بيش  هر   پس ؛ «عَلِيمٌ بِذاتِ الصُدُورِ» :فرمايد حديد را تا آنجا که مي  آياتي از اول سوره

 .اين معارف را قصد کند تحقيقاً هالک شده است از
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 (ره)امام خمینی پكیری قرآن از منظر فهم ین موانعتر مهم      

 شوکل  معوين  و ويوژه  هواى  ضوابطه  چارچوب در که دارد اى ويژه متد قرآن فهم اصوال 

 اسوت،  سوقيم  از صوحيح  فهوم  کننده تعيين که ها ضابطه آن بودن فراهم بدون و گيرد مى

 ديگور  امام راحل همانند. است اعتماد قابل غير و انحرافى برداشت قرآن از برداشتى هرگونه

 مندي بهره براي دين، پيشوايان بيانات  و کريم قرآن آيات از الهام با معرفت، و علم بزرگان

 بالبان  به شود مي مان  فهم درستکه را  عواملي آسماني مائده اين از بيشتر و بهتر هرچه

 چنوين  اختصوار  به ها  آن ترين عمده که اند شده يادآور قرآني معارف جويندگان و قرآن فهم

 : تاس

 

 معصیت و ناپاكی .2

لهوي  گيري عميق از قرآن را با توجوه بوه آيوات ا    بهرهامام خميني يکي از موان  اساسي 

 و شوريف  قورآن  فهوم  موان   کوه  ها حجاب از ديگر يکي» :معصيت و ناپاکي دانسته است

 هوايي  تواريکي  و کدورات و معاصي گردد، مي آسماني کتاب اين مواعظ و معارف از استفاده

 1«.آيود  موي  پديود  عالميوان  پروردگار قدس ساحت به  نسبت سرکشي و ازبغيان که است

 استفاده هست درقلب ببيعت عالم کثافات و قذارات تا زمانيکه»: نويسد مي ايشان در ادامه

 قرآنوي  آن) 2« رونطهَاالمُلّو اِ هسُو مَاليَ ريمٌکَو  رآن قُو لَ هنّو اِ»: که نشود ميسور شريف قرآن از

کسوي  »: فرمايد ديگري ميامام در بيان  3.(نسايند  دست آن بر پاکان جز که است گرانمايه

که بخواهد از معارف قرآن استفاده کند و از مواعظ الهيه بهره بردارد، بايد قلوب را از ايون   

أرجاس تطهير کند و لوث معاصي قلبيه را، که اشتغال به غير اسوت، از دل برانودازد؛ زيورا    

ه سُمَيَال کنونٍمَ تابٍفي کِ ريمٌکَ وورآن قُه لَنّاِ»: قال تعالي. غيرمطهر محرم اين اسرار نيست
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آن در عالم ظواهره، غيرمطهّور ظواهري     چنانچه از ظاهر اين کتاب و مسّ «رونَطهِالّا المَ

ممنوع است تشريعاً و تکليفاً، از معارف و مواعظ آن و بابن و سرّ آن ممنوع اسوت کسوي   

در کتاب شرح دعواي  همچنين  ايشان 1«.که قلبش متلوّث به أرجاس تعلّقات دنيويه است

تو اگر داراي قلبي روشن به انوار خدايي و »: فرمايد مي نموده واين نکته تأکيد  سحر نيز بر

گيوري از تعواليم خوارجي     ي روحاني باشي و قلبت بدون بهرهها روحي پرتو گرفته از شعاع

باشوي سورّ و    منود  و از نور بابني که پيشاپيش تو در حرکت است بهوره . روشن شده باشد

شتن بهارت الزم در مس حقايق قرآن، بوراي توو کشوف    حقيقت کتاب الهي، به شرط دا

 2«.گردد

 

  دل حجابخودبینی و  .0

حس منيت و خود را از همه برتر . است قرآن فهم بزرگ هاي حجاب و موان  از خودبيني

صورت حجابي در مقابل انديشه آدموي و  به ،ترين رذايل اخالقي استدانستن که از بزرگ

 امام خميني در اين موورد بيوان  . گردد مي مان  فهم قرآن شود وانوار قرآن کريم حائل مي

 آدمي گردد مي موجب که است خودبيني قرآن، فهم بزرگ هايحجاب و موان  از»: کندمي

 الهي نعمت خوان اين از گيري بهره از نيازي بي بداند، نياز بي قرآن هايراهنمايي از خود را

 به را او و دهد جلوه انسان براي را موهوم کماالت شيطان که آيد مي وجود به بريق اين از

 اهول  موثال . کنود  سواقط  او چشم از را واقعي مقامات و کماالت و سازد قان  و راضي ها  آن

 دهود،  جلووه  نواچيز  آنوان  ديود  در را ديگور  علووم  و کند دلخوش تجويد دانش به را تجويد

 چيوزي  هموان  در را قرآن نشئو تمام و کند راضي مغز بي  پوسته همان به را ادب اصحاب

 و لغوت  اربواب  مختلوف  آراي و قرائوات  وجوه به را مفسران. دهد نمايش دانند مي  آنان که

 سورگرم  آن امثوال  و حروف و آيات تعداد و بودن مکي و مدني و نزول شان و نزول وقت
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 به سير بزرگ موان  از جزئيات در غور و کلي مفاهيم ابراف در جدال و بح  اصوال و کند

 1«.شود برداشته ميان از بايد و دارد باز راه از را پياده که خداست سوي

 

 نجمود بر اقوال مفسرا .2

 آن از کنود و  غواصّوي  الهوي  کوالم  سواير  و  رف اقيوانوس  در تواند مي درصورتي  مفسر

 قرآن فهم منحصرساختن و مفسران يها   گفته بر جمود از که آورد چن  به ناب يها  گوهر

 موازين رعايت با را البته نو و برتر بيشتر،  برداشت و درک و بارهيزد پيشينيان و بزرگان به

از ديگور  »: فرمايود  موي  اموام خمينوي   .بدانود  ممکون  ديگر جوينده و مفسّر هر    و خود براي

کوه   چوه جوز آن که شخص خيال کنود بوه   استي مان  فهم قرآن، اعتقاد به اين ها   حجاب

اند کسي را حق استفاده از قرآن شريف نيست و تفکر و تودبر در   مفسّرين نوشته يا فهميده

اين رأي فاسد  واسطه بهاند و  آيات شريفه را به تفسير به رأي، که ممنوع است اشتباه نموده

و عقيده بابله، قرآن شريف را از جمي  فنون استفاده عاري نموده و آن را به کلي مهجوور  

مربووط بوه تفسوير     وجه هي  بهاستفادات اخالقي و ايماني و عرفاني  که درصورتي. اندکرده

 2«.نيست تا تفسير به رأي باشد

 

 حبّ دنیا و تمایالت نفسانی .2

را بور امووري   پس از شکوه از کساني که معوارف بلنود ديون     عليه اهلل امام خميني رحمه

هواي گرفتوار حجواب     که ما بيچواره افسوس » :فرمايدکنند، ميميحمل ظاهري و مادي 

و مشوروبات و  هواي زنجيرهواي آموال و امواني، جوز مطعوموات        ظلماني ببيعت و بسوته 
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ي يا صواحب دلوي بخواهود    نظر   و اگر صاحب! فهميم ها، چيزي نميمنکوحات و امثال اين

تا در چاه ظلماني عوالم ملوک    و پرده از اين حجب بردارد، جز حمل بر غلط و خطا نکنيم

 1«.چيزي ادراک ننماييم ،اصحاب آن جونيم، از معارف و مشاهداتمس

کوه ميوان موا و معوارف و موواعظ قورآن،        ها در نگاه حضرت امام يکي ديگر از حجاب 

آن، قلب آدمي تموام   واسطه بههمچون پرده ضخيمي قرار گرفته، حجاب حب دنياست که 

بت اين مح واسطه بهشود و  و وجهه قلب، يکسره دنيايي مي کند همت خود را صرف آن مي

چه عالقه به دنيا و امور دنيايي بيشتر شود، پورده و حجواب   شود و هر از ذکر خدا غافل مي

 2.گردد تر مي قلب، ضخيم

                                                           

 . 652 صرساله لقاء اهلل، .  1
 .991 ص اله،آداب الص.  2
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 های قرآن ویژگی
 

 ،هواي برجسوته را قورآن    ترديد بيشوترين ابعواد و ويژگوي    هاي آسماني، بي ميان کتاباز 

هوا و ابعواد    مطالب بسياري گفته و نوشته شده است؛ از ويژگوي  ،اين ابعاد دربارهداراست و 

يوک موجوب جوذب     هر   هاي معنايي و محتوايي که  ا ويژگيتلفظي و ظاهري قرآن گرفته 

ي وحوي  هوا   آيات و پيوام  دربه مطالعه و کاوش  ،گروهي از مسلمانان و حتي غيرمسلمانان

 ري مهم کتاب الهي را به اختصاها   ويژگيبرخي از کنيم  مي سعي ،در اين فصل .شده است

الهي بودن قرآن، اعجاز و معجوزه بوودن قورآن،    : از اند عبارت ها   اين ويژگي ؛توضيح دهيم

 .گذاري قرآنتأثيرجاودانگي قرآن، جامعيت و پاسخگويي قرآن، 

  

 لهی بودن قرآن ا .2

بسوياري از   ازآنجاکوه  ،برسد نظر   امري بديهي بهبراي اهل ايمان شايد الهي بودن قرآن    

مشرکان و مخالفان قرآن براي مقابله با آن، همين ويژگي را هدف قورار داده و در اسوتناد   

م و مبنايي مورد بررسوي  شايسته است اين ويژگي مه ،اند هقرآن به وحي الهي ترديد افکند
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و شبهه که يا صريحاً بيان  سؤال پاسخي است به اين  ،اعجاز ،درواق  ؛دالل قرار گيردو است

 .در انديشه مخاببان قرآن بوده است يا شده 

کند که کالم خداست؛  مي قرآن مجيد در چندين جا تصريح»: به گفته عالمه بباببايي

نيز آن را با هموان الفواظ   ( ص)و پيامبر اکرم يعني با همين الفاظ از مقام ربوبي صادر شده

در راه اثبات همين معني که کالم خداست و کالم بشري نيست مکرراً  و تلقي نموده است

جهت معجزه شمرده  هر   الي آيات کريمه به مقام تحّدي برآمده و قرآن مجيد را از هدر الب

 1«.قدرت و توانايي بشر دانسته است يو ماورا

 بوار     نود و يوک  ک موي  اهي خود را تکورار خو ي و هماوردتحدّ ،مرحلهبهمرحله ،در ادامه نيز

و در نهايت يک سوره مانند قرآن را  قرآنو بار ديگر ده سوره مانند  قرآنسخني همچون 

 : کند مي از مخالفان درخواست

 ،اگر تمام جن و انس گرد هم آيند کوه ماننود ايون قورآن را بياورنود      [اي محمد]بگو »

 2«.همانند آن را نخواهند آورد، گرچه برخي از ايشان پشت و پناه برخي ديگر باشند

در نهايت  3«.بگو پس ده سوره مانند آن بياورند. گويند قرآن را به خدا افترا بسته مي يا»

 : کند مي به آوردن يک سوره هم اکتفا

اي ماننود  سووره  ،يدتهسو  فرستاديم در ترديد و شک فرو و اگر در آنچه بر بنده خودمان »

  4«.هاي قرآن بياوريد سوره
 

 جاودانگی قرآن  .0

قرآن براي هدايت . جاودانگي و هميشگي بودن آن است ،هاي قرآن ين ويژگيتر مهم      از 

هموه نيازهواي اصولي     بايسوت ها نازل شده و بور ايون پايوه،     و زمان ها بشر در همه زمين

ي قرآن با تکيه بور دانوش   ها آيات و سوره. کند     او را تامين  يمعنوي، اخالقي و حياتعلمي،
                                                           

 .18 صقرآن در اسالم، عالمه بباببايي، .  1
 .11 آيه ء،اسرا.  2
 .11 آيه ،هود.  3
 .91 آيه ،بقره.  4
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زموان و مکوان    هور    انطباق با فطرت انساني براي همه بشريت در  براساس بيکران الهي و 

 داند و او را از عمول عجوالنوه پرهيوز    مي وقتي قرآن انسان را عجول. راهگشا و رهنمايند

و در پي آن بر عمل صوالح بوراي کواهش خسوران     شمرد  مي يا انسان را زيانکار ،دهد مي

 يوا  داند مي که ازدواج را موجب آرامش و مهرباني و فزوني رحمت گاه آن      يا  ،ورزد مي تاکيد

انکار و تکذيب پيامبر را موجب دوري از  و را موجب رويگرداني خدا ها وقتي ناسااسي امت

چون اين قضايا مطابق فطرت و وجدان آدمي است موورد پوذيرش    ،شمرد مي رحمت الهي

 پيوامش جواوداني و همگواني    ،گيرد و در نتيجه مي انسان حق پذير و سليم النفس قرار هر   

 وَ هِم بِو کُرَنوذِ اَلِ»: شود از جمله مي تاکيد بر جاودانگي قرآن در آيات متعددي ديده. دشو مي

 إِلَا هُوَ مَا وَ»، که بدو رسد بيم دهم و با قرآن آگاهي بخشم آن کس هر   تا شما و  1«غلَن بَمَ

 تَبَارَکَ»: و آيه شريفه. ت آن قرآن مگر يادآوري براي همه جهانيان سو ني 2«لِلْعَالَمِين ذِکْر 

خودايي کوه   مبارک و خجسته اسوت   3؛«نَذِيرًا لِلْعَلَمِينَ لِيَکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفُرْقَانَ نَزَلَ الَذِى

 :همچنوين تعوابير   ؛باشود  بخش   راي همه جهانيان آگاهيبکرد تا  لقرآن را بر بنده اش ناز

 5.«لِلْعَالَمِين ذِکْر  إِلَا هُوَ إِنْ» و 4«لِلْبَشَر نَذِيرًا»

 

 عناصر جاودانگی قرآن

نسوخه   عنوان بهها و عناصري الزم است که جملگي در قرآن  زمينه ،شدن دانهبراي جاو

اسوت کوه   نخستين رکن و عنصر جاودانگي قورآن   ،وحي. بشريت وجود دارد بخش   هدايت

عصومت عملوي و   . است بشري و متصل به علم و اراده الهي يداراي بعد ملکوتي و ماورا

جاودانگي قرآن است و براساس اين  ساز هنيدومين عنصر زم ،(ص)اخالقي و عقيدتي پيامبر
                                                           

 . 19، انعام.  1

 .14 آيه ،قلم.  2

 . 5 آيه ،رقانف.  3

 .93 آيه ،مدثر.  4

 .42 آيه ،تکوير.  5
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وموا ينطوقُ عونِ    »: کند مي صحت پيام و پيام رساني او را تضمين ،عصمت است که قرآن

سخن او نيست مگر . گويد هرگز از روي هوس سخن نمي 1؛«يوحَالهوي اِن هو الّا وحيٌ يُ

ه وثيوق و مسوتحکم و   طو سومين پايه اين جاودانگي، راب. شود مي وحي الهي که بدو الهام

 ،با حکم عقل سليم بشوري باشود  ين هماهن  دوقتي حکم . هماهن  عقل و شرع است

جامعيت قرآن و توجه به  ،عنصر ديگر. کنند مي استقبال از آن با روي باز ،ببعاً همه آدميان

 وَ رَحْمَوةً  وَ هُودىى  وَ ىْءٍشَو  لِکولِ  تِبْيَنًا الْکِتَابَ عَلَيْکَ نَزَلْنَا وَ»: هاي بشر است همه خواسته

چيز است و براي مسولمانان رهنموود و    هر   و اين کتاب را که روشنگر  2؛«لِلْمُسْلِمِين  بُشْرَى

اموام   .در روايات هم بر اين نکته تأکيد شده اسوت  .رحمت و مژده است بر تو نازل کرديم

را بيان کرده است، به خدا سووگند چيوزي کوه     چيز هر   خداوند در قرآن »: فرمود (ع)صادق

 3«.ه استمورد نياز مردم بوده کم گذاشته نشد

 

 گكاری شگرف قرآن تأثیرجاذبه چشمگیر و  .2

هموواره   ،کشش و گيرايي قرآن موضوعي است که در بول تاريخ پر فوراز و نشويب آن  

کتاب . هاي فرهيخته و وارسته گيتي بوده است باوران و بلکه همه انسانمورد عنايت قرآن

تنهوا دلودادگان پيوامبر و    وده کوه  نبو  هوا  خدا تنها مشتمل بر يک سري دستورها و داستان

د، بلکوه نحووه بيوان و نفووذ برهوان و آهنو        دار منان دين الهي را به عمل و تالش واؤم

را بوا سوطوح مختلوف دانوش و      هوا   اي بوده که اقشار مختلف انسانبه گونه ز آننواگوش

قرار داده و ديودگان هموه را بوه توابش انووار       تأثيرجايگاه اجتماعي و درک معنوي تحت 

از همين رو بود که عده اي آن را به دل پذيرفتند و شيدايش . خشانش خيره ساخته استدر

                                                           

 . 4و1 آيهنجم، .  1

 .93 آيه ،نحل.  2
 .74 ص، 1تفسير نور الثقلين، حويزي، تصحيح رسول محالتي، ج .  3
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رغوم  بوه  ،عصبيت جاهلي داشتند ايي،گر که سر در آبشخور دنيا ،گروهي ديگر ليکن ،شدند

 .اش را مجنون خواندند درک زييايي آن، سحرش ناميدند و آورنده

که ملتي با فرهنو  جواهلي و سرتاسور جهول و     گذاري آن بود تأثيرين وجه اين تر مهم      

تورين موجوودات را دسوتخوش تحوولي      عبادت پستسرگرم  و خرافه و تعصب و خشونت

ي اخالقي و معنوي را به ها  همه ارزش که پس از چند سال يبور به، عميق و فراگير نمود

سواز تمودني    همراه دشوارترين دستاوردهاي اجتماعي و سياسي به دست آوردنود و زمنيوه  

 . جهاني و غالب در چد قرن بعد شدند

 

 های بشرخگویی قرآن به همه نیازها و پرسشو پاس تجامعی. 2

ر هي  تر و خشکي نيست مگ و 1؛«رَببٍ وال يابسٍ اال في کتابٍ مبين و ال»: آيه شريفه

ايم و مرادمان اين بوده که پاسخ  را بسيار گفته يا شنيده آن که در کتاب روشنگر آمده است

اصل لزوم مراجعه به قرآن بوراي  . کنيم وجو جست ن آتوانيم در قر مي و انتظارمان را سؤال 

ها، حداقل معنايي است که از  ها و حل دشواري ها و شبهه فتن پاسخ پرسشيا ورف  نيازها 

هواي   بس، ديودگاه درباره تفسير دقيوق ربوب و يوا    ؛ البته شود مي اين آيت شريف برداشت

 : دو ديدگاه زير است ها  متعدد و متفاوتي مطرح شده است که مشهورترين آن

آنکه همه حقايق ريز و درشت علمي و تاريخي و جزئيات مسائل زندگي و انسان و : اول

ربوب و   ،تربيوت  بوه ايون   درک و استخراج است و  قابل ها  آيات و سوره الي البه جهان از 

 لحاظمادي و چه از ازلحاظيابس را به معني جزئيات تمام امور مرتبط با زندگي انسان چه 

 . اند معنوي دانسته

و پاسخگويي قرآن شامل کليات مسائل زندگي مادي و معنوي انسان  تآنکه جامعي: دوم

است و شامل جزئيات مسائل و احکوام و نکوات علموي و ابالعوات مربووط بوه کورات و        

                                                           

 .  13 آيه ،انعام.  1
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. شوود  بشور و سواير موجوودات نموي     تها و زير زمين و درياها و مسائل جزئي خلق نآسما

 زنودگي جوام    يراهگشاو ها هدايت ،ها اين ديدگاه، قرآن حاوي کليات و رهنمود براساس 

 . دارد مي بخشد و پاکي ارزاني مي دهد، روح مي انسان جهت حياتاست که به 

 ،ايون ديودگاه   براسواس  . انود هرا پذيرفت مديدگاه دو اغلب مفسران و دانشمندان اسالمي 

، فيزيوک،  ست که تمام جزئيات رياضي، جغرافيوا، شويمي  نيالمعارف بزرگ  قرآن يک دايرة

چوه  اگر :براي روشن شدن مطلوب بايود گفوت    .باشدعلوم در آن آمده و ساير  شناسي     گياه

است و بوراي تکميول فورد و     ساز چون يک کتاب تربيتي و انسان ،دعوت قرآن کلي است

ردي اموو  (ربوب و يوابس   -کل شيئ)شود مراد از همه چيزها مي جامعه فرود آمده، معلوم

 . است که براي پيمودن اين راه و رسيدن به اين هدف الزم است

با توجه به اينکه قرآن کتاب هدايت اسوت، موراد از هموه     » : نويسد ميعالمه بباببايي 

 1«.هدايت الزم استچيز اموري است که براي 

سووره مائوده    41 آيه     ه در کن است يمِهَه جامعيت و کمال قرآن، مُبار    تعبير ديگر قرآن در

 مُهَيْمِنًوا  وَ الْکِتَوابِ  مِونَ  يَدَيْهِ بَينَ لِمَا مُصَدِقًا بِالْحَقِ الْکِتَابَ إِلَيْکَ أَنزَلْنَا وَ» :است ذکر شده

 «.عَلَيْهِ

خود و مسلط و از هاي قبل  کتاب کننده    تو به حق نازل کرديم که تصديق و ما قرآن را بر

 . هاست مشرف بر آن

ق و مصودّ : براساس اين آيه، قورآن نسوبت بوه کتوب آسوماني پيشوين دو موضو  دارد       

شوود و مهويمن،    موي  نشده آن کتوب البته اين تصديق متوجه اصل تحريفکه  کننده    تأييد

هاي پيشين، داراي معارف و حقايق ديگري اسوت و بوه    اصول مطالب کتاب بر عالوهيعني 

 يُبَشورُِ  وَ أَقْووَمُ  هِوىَ  لِلَتىِ يهَْدِى الْقُرْءَانَ هَذَا إِنَ» .کند بهترين راه و بريق اقوم هدايت مي

                                                           

 .11 ص ،19الميزان، ج .  1
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صوفت قورآن بواز سوراغ عالموه       عنووان  بوه براي درک بهتر مفهوم مهويمن   1«.الْمُؤْمِنِينَ

 : رويم مي بباببايي

منه و تسلط چيوزي بور چيوز    يآيد به معني ه مي بر  که از موارد کاربرد اين لفظ  گونه آن»

چون  ؛که در حفظ و مراقبت و انواع تصرف در آن تسلط داشته باشد اي گونه به ديگر است،

قرآن در اين آيه در مقام توصيف قرآن نسبت به ساير کتوب آسوماني اسوت و در جاهواي     

قورآن از محتوواي کتوب آسوماني، آنچوه       !آري. اسوت دانسته  ئديگر، او را تبيان کل شي

نسوخ و   قابول  تغيير نيست برگرفته و آنچه از فوروع و احکوام    قابل و اصيل است و  دار ريشه

هاده و دستورهاي ديگري بوه تناسوب حوال انسوان در پيموودن راه      تغيير بوده به کناري ن

 2«.تکامل جايگزين کرده است

 

 اعجاز قرآن  .2

، درحقيقوت    منظور از اعجاز قرآن، ناتواني همگان از آوردن و آفريدن مثل قرآن اسوت و  

تأکيود  و تکيه قرآن به خداوند موورد  ارتباط  در الهي بودن،. بيان ديگري از الهي بودن آن

اعجاز در لغت، عاجز کردن  .است و در ويژگي اعجاز، ناتواني بشر از خلق کتابي مثل قرآن

 بوه هموراه  که از پيامبر است اي العاده امر خارق ،و ناتوان ساختن کسي است و در اصطالح

اوصويا، اوليوا و   عادتي که از سووي    خارق   متعارف و  غيراما امر  ؛شود مي ظاهرادعاي نبوّت 

 . نام دارد «کرامت»صادر شود ائمه 

متعارف و  غيراي است ردن و تحقق بخشيدن موضوع يا قضيهبه عبارت ديگر، اعجاز، آو

 آيود  مي بلبيتحّدي و همارود به همراهدارند و معمول که مردم بدان عادت و آشنايي ن غير

و  (ص)به عقيده مسلمانان، قرآن معجزه پيامبر اکرم. و هماوردي براي آن پيدا نشده است

                                                           

 .3 آيه ،اسراء.  1
 .141 ص، 8الميزان، ج .  2
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بايد براي اثبات ادعاي خوود   ،زيرا کسي که مدعي پيامبري باشد. دليل صدق نبوت اوست

يعنوي   ؛اي بياورد که ديگران از آوردن مانند آن ناتوان باشند و نيز بايد تحدّي کنود  معجزه

گوشزد کند و موردم را بوه    به صراحت،ند اديگران از آوردن مثل آَن ناتوان اين نکته را که

هواي مخالفوت، از معارضوه و     و چون مردم با وجوود انگيوزه   نمايدمعارضه و مقابله دعوت 

. شوود  موي  نبّوت پيامبر ثابوت  نآوردن مثل آن درماندند، معجزه بودن آن ادعا و الهي بود

صوورت  دانشمندان اسالمي همگي بر اين نکته که همه اين مراحل براي قورآن و پيوامبر   

 . دارند نظر   اتفاق ،گرفته
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 انس با قرآن گانه پنج مراحل
 

 موا  .انس با اين کتواب الهوي اسوت    ،کريم قرآن زدايي از که راه مهجوريتبديهي است 

 جوان  شودن  نوراني و الهي ذکر عنوان به را قرآن و کنيم شاگردي قرآن محضر در بايست

 بوه  ،زده کنار را خود هايحجاب الهي ذکر اثرات و قرآن معجزه با بتوانيم تا نماييم قرائت

 کوچوک  و قرآنوي  معوارف  به نيازيبي احساس هرگونه. کنيم پيدا دسترسي قرآن نورانيت

 انسان ديدگان قابلم در حجاب ايجاد جز به که است علمي غرور نوعي از ناشي آن شمردن

 شواهد  بهترين خود کريم قرآن محضر و مکتب در خواري ريزه بر علما اقرار و ندارد ثمري

: گويود  موى  واقعوه  سوره تفسير مقدّمه در( ره) لمتألهينصدرا مثال بور به ؛است مدّعا اين بر

 که همين ولى ستم؛ه کسى کردم گمان که آنجا تا پرداختم حکما کتب مطالعه به بسيار»

 بوه  که رفتم فکر به عمر آخر در. ديدم خالى واقعى علوم از را خودم شد، باز بصيرتم کمى

شناسنامه قانون
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 اسواس  بوى  کوارم  که کردم يقين. بروم (ع)محمّد آل و محمّد روايات و قرآن در تدبّر سراغ

 آتوش  جوانم  غصوه  از. بوودم  ايسوتاده  سايه در نور جاى به عمرم بول در زيرا است؛ بوده

 و کورد  آشونا  قرآن اسرار با مرا و گرفت را دستم الهى رحمت تا کشيد، شعله قلبم و گرفت

 کنار ها پرده و شد باز درها کوبيدم، را وحى خانه درِ کردم، قرآن در تدبّر و تفسير به شروع

 1«.خالِدِينَ فَادْخُلُوها بِبْتُمْ عَلَيْکُمْ سَالمٌ»: گويند مى من به فرشتگان ديدم و رفت

 نوشوتم،  هوا  رسواله  و هوا  کتواب »: نويسود موي « االنصواف  رساله» در( ره)کاشانى فيض 

 بور  نيافتم، عطشم براى آبى و دردم براى ىدواي علوم از يک هي  در ولى کردم، تحقيقاتى

 و قورآن  در تعمّوق  بريوق  از مورا  خداوند تا کردم انابه و فرار خدا سوى به و ترسيدم خود

 (همان) «.کرد هدايت حدي 

 نکورده،  صورف  قورآن  راه در را خوود  عمر تمام اينکه از گفتارى در نيز( ره) خمينى امام

 در را آن گونواگون  ابعواد  و قرآن کند مى سفارش ها دانشگاه و ها حوزه به و خورد مى تأسّف

 2.بخورند تأسّف جوانى ايّام بر عمر آخر در مبادا تا دهند قرار اعلى مقصد ها، رشته ى همه

 ةهاي فراواني شده اسوت؛ برخوي آن را از زاويو    برخورد و تعامل با قرآن بح  شيوه دربارة

و  ميت و ارزش علمي و ادبوي خوود قورآن   اه ةکنند و برخي از زاوي  وظيفه ايماني بررسي مي

ارزش و منزلت  قدر آنروي، قرآن  هر   به. مفاد آيات وحي و روايات سنت ةبعضي ديگر، از زاوي

دارد که همگان را اعم از مؤمن و کافر به اين انديشه وا داشته است کوه بوا    تأثيرو هدايت و 

بوا  و  شوود    شان افزوده ميآن چگونه برخورد کنند؛ مؤمنان در برخورد با آيات قرآن، به ايمان

کنند و کافران به يکديگر ترک استماع و انجام توبئوه را توصويه      به خدا توکل مي قوت قلب

 : کنند   مي

                                                           

 .992ص ،9گزيده تفسير نمونه، ج.  1

 .42 ص، 42صحيفه امام، ج.  2
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فر و کسانى کوه کوا   1؛«الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فيهِ لَعَلَکُمْ تَغْلِبُونَوَ قالَ الَذينَ کَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا »

 .، شايد شما پيروز شويدسر دهيد جنجال دهيد ونبه اين قرآن گوش : شدند گفتند

 .هاست يار مطرح شده و بر سر زبانمندان وحي بس هانس با قرآن تعبيري است که نزد عالق

 در و بريدگي و مهجوريت، موجب وحشوت و تنهوايي  دوري و . انس در برابر وحشت است

موجب اتحواد و   تصال و ارتباط و همنشينياما در مقابل، ا شود   تاريکي و گمراهي مي ،پي آن

اگر قرآن منب  دانش و حکمت . شدانس خواهد  صاحبمندي از محتوا و دانش  اقتدار و بهره

اين کتاب پرمعنوا و  سخني و انس با  پس همنشيني و هم ،و اخالق نيکو و احکام الهي است

 .گيري فضايل انسان خواهد بود اعتالي شخصيت و ارتقاي دانش و اوج ساز زمينه سودمند،

ببيعوي  پوس   ؛نس مأنوسانسان نيز مفطور به انس است و نامش با اُ سرشتجالب اينکه 

مانند کمت اي جوشان از علم و ح در مواجهه با منبعي پر فيض و سرچشمه کس هر   است که 

خويش را با تکيه بر ارتباط و مؤانسوت بوا او،    ةگيرد و سعي کند حيات بيب به آن انس قرآن،

 .ندکريزي  پايه

رغم معناي رسا و دلنشيني کوه دارد کواربرد مشوهودي در     علي ،از برفي، اين وا ه و تعبير

نده نيوز در ايون   نگار. شود   مناب  و متون ديني ندارد و تعبير و اصطالحي معاصر محسوب مي

بنودي و تبيوين    دهي به تودبر دسوته   نوشتار بر آن بود که مراحل توجه به قرآن را براي جهت

هاي انس به اين نتيجه رسيد که انس با قورآن، اصوطالحي    کند، اما با تأمل در معنا و کاربرد

بوا اشوتياق،    و تور اسوت و مخاببوان آن را درک و هضوم     فهم تر و سري  خوان خوش گوياتر،

 نظور    مراتب و مراحل توجه به قورآن در  عنوان بهاز برفي، آنچه . کنند   مباح  آن را دنبال مي

 .گردند   جملگي مقدمات و مراتب انس با قرآن نيز قلمداد مي ،داريم

در اين فصل تحت عنوان انس با قرآن، مباحثي چون قرائت، توالوت، اسوتماع و اِنصوات،    

موؤمن   هور    ها بررسي خواهد شود توا    ونگي رابطه معنايي و عملي ميان آنترتيل و تدبر و چگ

                                                           

 . 98 آيه فصلت،. 1
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دن انوس  کرمند به وحي وظيفه خود را در قبال آيات بداند و قادر به تجربه  هباور و عالققرآن

 .شودبا قرآن 

اصلي ما بر مفاد آيات و جمالت قرآني خواهد بود و در پوي آن   ةتکي ،ضمناً در اين بررسي

جوويي از قورآن اسوتناد     به روايات موجوود در بواب کيفيوت بهوره     ،الزم و مناسب باشدجا  هر   

دانويم و داللوت آن را در بوول       سنت و حدي  را استمرار خوط قورآن موي    ؛ زيراخواهيم کرد

هاي حدي  در بول بيان قورآن و   چنانچه داللت ،بنابراين،  ؛مداللت و راهنمايي قرآن پذيرايي

متفاوت کنيم و اگر در عرض آن سخني    و بدان عمل مي يمپذير مين به جا ،مکمل آن باشد

 براسواس  دستور قرآن و سفارش اکيود معصوومان، تنهوا     بنابر ،و در تضاد با قرآن عرضه کند

 با قرآندر اينجا به بيان مراحل انس . نهيم   کنيم و مفاد حدي  را به کناري مي   قرآن حکم مي

 . پردازيم مي

 

 قرائت قرآن: مرحله اول

 ؛اول انس با قرآن از جانب خود شخص مؤمن دانسوت  ةتوان مرتبه و مرحل   قرائت را مي

ديگر اسوت نوه توسوط    فرد تواند قبل از قرائت اتفاق افتد، از سوي    استماع هرچند مي زيرا

 . خود انسان

به کوار   قانونمتن قرائت به معني خواندن است که البته بيشتر براي خواندن متون مقدس يا 

 ،به معني جم  کردن و منضم نمودن حروف و کلموات بوا هوم اسوت     «قرأ»آن  ةريش. رود   مي

فوي   ها الوي بعوضٍ  بعضِو  والکلمواتِ  الحوروفِ  مُالقرائوة ضَو  »: گفته المفرداتکه راغب در  چنان

مصدر آمده و براي کتاب خودا بوه اسوم علوم      عنوان بهقرآن نيز از همين ريشه  ةوا  1«.الترتيل

ب جوام  و چکيوده کتوب    انود ايون کتوا    در تبيين اين نامگذاري، برخي گفته. تبديل شده است

اينکه از به هم پيوستن  يا م الهي در ارشاد و هدايت بشر استعلو ةجام  هم يا آسماني گذشته

 .آيد   حروف و کلمات وا ه و جمالت مفيد به دست مي

                                                           

 .429مفردات، صال راغب، .1
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 «قرائت»های قرآنی از كاربردبرخی 

 .بخوان به نام پروردگارت که آفريد 1؛«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِکَ الَذِى خَلَق» .1

و چوون قورآن خوانوده     2؛«وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعَلَکُمْ تُرْحَمُوون » .9

 .بر شما رحمت آيد يد و خاموش مانيد، اميد کهدار شود، گوش بدان فرا

خواندن آن را دنبال [  گونه همان]پس چون آن را برخوانديم  3؛«فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَبِ ْ قُرْآنَه» .1

 . کن

 

 : های حدیثی برخی از كاربرد

 4؛«ليوهِ ي اِوحَيُو  ه الَنَاَ يرَغَ يهِنبَجَ نَيَبَ ةبوج النُدرَاستَ دِقَفَ رآنَالقُ رأَن قَمَ»: (ص)پيامبر .1

بوه او وحوي    بوا ايون فورق کوه    شود،    او درج مي سينهکس قرآن بخواند نشان نبوت بر  هر   

 .شود   نمي

هرگاه يکي از شما دوست  5؛«القرآنَ قرأِليَه فَربَ ثَدِحَن يُکم اَاحدُ حبَاذا اَ»(: ص)پيامبر .9

 .پس قرآن بخواند ،داشت با خدايش سخن بگويد

 مَثُو  أُيقرَفَ ارقَ وَ أقرَاِ لهُ قالُيُ القرآنِ آياتِ درِعلي قَ ةِنَالجَ رجاتُدَ»(: ع)جعفربنموسي .1

شود به انسان بخوان و باال برو،    آيات قرآن است؛ گفته مي براساس مراتب بهشت  6؛«رقييَ

 .يابد   خواند و ارتقا مي   پس مي

                                                           

 .1 آيه علق،. 1
 . 924 آيه اعراف،. 2
 . 11 آيه قيامت،. 3
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 1؛«القورآن  عاءَقلباً وِ بُذِعَتعالي ال يُ اهلل نَاِفَ روهُظهِو استَ ءوا القرآنَقرَاِ»: (ع)امام علي .4

 . کند   بخوانيد قرآن را و حفظ کنيد که خداي تعالي دلي را که ظرف قرآن باشد عذاب نمي

ا و مَو  قيولَ . لحِو رتَالمُ الحالُ ؟ قالَخير  جالِالرِ ايُ اهلل سولِرَ يابنَ قيلَ»(: ع)امام صادق .1

 2؛«هجابَسوتَ مُ دعوة  اهللِندَعِ هُلَه فَمُختِيَ وَ لقرآنَاأ قرَالذي يَ مُاتِالخَ حُل؟ قال الفاتِحِرتَالمُ الحالُ

که درآيد و  آن: کدام مردان بهترند؟ فرمود! اي فرزند رسول خدا: عرض شد( ع)دقبه امام صا

-قرآن و پايوان  کننده    که آغاز آن: که درآيد و کوچ کند کيست؟ فرمود آن: گفته شد. کوچ کند

پوس دعواي ايون فورد      ؛کنود      زمان از اول قرآن شروع کرد به آخر خوتم   هر   برنده آن باشد و 

 .مستجاب است

 

 قرائت  ةهای مرحل  ویژگی

ها و خصوصياتي را   توان ويژگي   از بررسي و تأمل در آيات و روايات مربوط به قرائت مي

 .توانند راهگشاي تفکيک مراحل دقيق انس با قرآن باشند   دريافت که مي

ل، آن هوم  مزمّ ةسور 19ةتکرار دستور قرائت قرآن در آي :تداوم و پیوستگی -الف

تواند تداوم و التزام پيوسته به    پس از دستور اکيد به ترتيل قرآن در آغازين آيات سوره، مي

هواي مختلوف عبوادي و      غوه ددر اين آيه، پس از ذکر اشتغاالت و دغ. قرائت را نشان دهد

إِنَ رَبَوکَ يَعْلَومُ أَنَوکَ    »: دستور به قرائت وحي به همگان داده است، (ص)اجتماعي پيامبر

يُقَدِرُ اللَيْلَ وَ النَهوارَ   اهلل مِنْ ثُلُثَيِ اللَيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ بائِفَة  مِنَ الَذينَ مَعَکَ وَ  تَقُومُ أَدْنى

داند  حقيقت، پروردگارت مىدر 3؛«قْرَؤُا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِعَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْکُمْ فَا

که تو و گروهى از کسانى که با تواند، نزديک به دو سوم از شب يا نصف آن يا يک سوم آن 

[ شما]داند که  مى[ او. ]کند گيرى مى خداست که شب و روز را اندازه و خيزيد برمى[ به نماز]را 
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شوود   چوه از قورآن ميسّور موى    هر[  اينوک ]د، پس بر شما ببخشوود،  نداري هرگز حساب آن را

 . بخوانيد

ران او مطورح گشوته و   يوا   (ص)هاي فردي و عبادي پيامبر  در اين بخش از آيه، مشغله

ها،   مشغله در ادامه،. استداده امکان دستور  در حدازه ميسور و اند هب قرآن ساس به قرائت

ه فرمان بار    کند و ديگر   ن را نيز بيان مياو مؤمن (ص)عي پيامبرهاي اجتما ها و عذر محدويت

 : دهد   قرائت در حد ممکن مي

وَ  اهلل وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْوأَرْضِ يَبْتَغُوونَ مِونْ فَضْولِ      عَلِمَ أَنْ سَيَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضى»

 اهلل فَاقْرَؤُا ما تَيَسَرَ مِنْهُ وَ أَقيمُوا الصَالةَ وَ آتُوا الزَکاةَ وَ أَقْرِضُووا  اهلل سَبيلِ  آخَرُونَ يُقاتِلُونَ في

َقرْضًا حَسَنًا َو ما ُتَقدُِموا ِلأَْنفُسِوکُْم مِوْن خَيْوٍر تَجِودُوُه عِْندَاللَوِه هُوَو خَيْورًا َو أَعْظَوَم أَجْورًا َو          

 و تان بيمارانى خواهند بوود زودى ميانداند که به مى[ خدا]: 1«غَفُورٌ رَحيم اهلل إِنَ اهلل اسْتَغْفِرُوا

ديگور در راه  [  گروهوى ] و در پى روزى خدا هستند[ و]کنند  ديگر در زمين سفر مى[  اى عده]

تالوت کنيد و نماز را برپا داريد و زکوات   ،ميسّر شد[  قرآن]چه از  هر   پس  کنند؛ خدا پيکار مى

آن را نوزد   ،کار خوبى براى خويش از پويش فرسوتيد   هر   را باردازيد و وام نيکو به خدا دهيد و 

 ةو از خدا بلب آمرزش کنيود کوه خودا آمرزنود     با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافتخدا بهتر و 

 .مهربان است

ايون تکورارِ دسوتور    »: در اين خصوص همين ديودگاه را دارد  تدبر در قرآنلف کتاب ؤم

هم با مطرح کردن مشکالت اساسي زندگي همچون بيماري، سفر براي تأمين  قرائت، آن

دهد که قرآن هماننود نمواز،      هاي زندگي و جهاد در راه خدا، اهميت دستور را نشان مي نياز

 2«.ه باشدسزاوار نيست لغو شود و بايد انس با قرآن همه روز
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اقرأ » توان برداشت کرد، از جمله تعبير   ر نيز ميمذکواين ويژگي را از تعابيري در روايات 

يوا   رشد دائم انسان، اموري پيوسوته اسوت    ةکه با توجه به انگيز (بخوان و باال برو) «وارقَ

 .استتعبير فتح و ختم قرآن در روايت آخر، که اينها نيز مستلزم پيوستگي قرائت 

اهميوت  ين ويژگي قرائت در منطق قرآن، تر مهم      دومين و شايد  :یت و كثرتكمّ -ب

از همه . شود   ل استفاده ميمزمّ ةصراحت از جريان آيات سورکمّيت و کثرت آن است که به

است کوه   «  ما تَيَسَرَ مِنْهُ » و تکرار آن به شکل « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآن»تعبير  ،تر روشن

ت قورآن، خوود اموري مطلووب و     گذارد که کثرت قرائوت آيوا     جايي براي ترديد باقي نمي

هواي روايوي بور تودبر و       در بسياري از آموزههرچند شده از جانب حق تعالي است، خواسته

 .تفهم و معناشناسي در آيات تأکيد شده است

هاي تدبر و تفکور در آيوات و     توان ميان روايات و توصيه   اگر پرسيده شود که چگونه مي

هوا دو مطلووب و ارزش    ، پاسخ اين است کوه ايون  کردموضوع کثرت قرائت جم  و تلفيق 

بوه عبوارت ديگور،     ؛تر و ارزشومندتر اسوت  ها مطلوب اند که البته جم  و تلفيق آن جداگانه

آن  به دليليک از قرائت و تدبر، نتايج و آثار روحي و اخالقي و حتي اجتماعي دارند که  هر   

اند و ترديدي نيست کوه   قرار گرفته( حدي )نتايج، مورد سفارش وحي قرآني و وحي بياني 

 ،ي و هدف غايي نزول قرآن و تالش پيامبر آن بوده است که يکايک مؤمناننهايمطلوب 

شواهد  . توجه و اهتمام ورزنود  همزمان بور بههم به قرائت و هم به تفکر و تدبر در آيات، 

گاه از قرائت حتي بودون تودبر    رغم توصيه اکيد بر تدبر، هي آن است که علي اين موضوع

نهي نشده است و حتي نظر به مصحف بدون هي  فهم و درايتي براي آنان که توان تعمق 

 . توصيه شده است ،و مقدمات تدبر را ندارند

برفوه   شخصي و يک صورت بهتواند    قرائت قرآن مي :سویه قرائتجریان یك -ج

برف مقابل نيست و براي خلووت انفورادي نيوز مفيود و تحقوق       يا باشد و نيازي به جم 

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِکَ الَذي »: شود   در تالوت، آيات بر ديگران خوانده مي که درحالي     يافتني است، 

 ....(ها بخوان و بر آن) «...واتل عليهم» يا( خوان به نام پروردگارت که آفريدب) «خَلَق
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 تالوت قرآن: مرحله دوم

توالوت بوه معنوي     .توالوت اسوت   ،آيود    انس با قرآن که در پي قرائوت موي   ةدومين مرتب

 ،متوون مقودس   است و ببعاً دربارةهمراه زيبايي و جاذبه و فخامت  بابرخواندن و معموالً 

از مصدر تالوة به معني دنبال کردن الفاظ وحي بوا  « تال يتلو». رود   کار ميويژه قرآن به هب

شومرد، پوس      راغوب اصوفهاني توالوت را اخوص از قرائوت موي      . بيان و دقت در معناست

در تالوت نوعي اقتدا و امتثال امر زيرا  ؛قرائتي تالوت نيست هر   اما  ؛تالوتي قرائت است هر   

ا با اداي کلمات تبعيت ظاهر وحي ر وقتيبه عبارت ديگر،  1.يستوجود دارد که در قرائت ن

 .ايمتالوت کرده صورت دو هر    درنماييم    معني آن را با عمل پيروي مي يا کنيم   مي
 

 : «تالوت» های قرآنی برخی كاربرد

 :به معني دنبال کردن و در پي چيزي آمدن .1

 .رود [خورشيد]چون پى ماه و سوگند به  2؛«وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَيها»

 :به معني متابعت و دنبال کردن الفاظ و معاني. 9

ولوى  ] 3؛«ءَانَاءَ الَيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُون اهلل لَيْسُواْ سَوَاءى مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَة  قَائمَة  يَتْلُونَ ءَايَاتِ»

 بوور  بهکردارند که آيات الهى را  از ميان اهل کتاب، گروهى درست. يکسان نيستند[  همه آنان

 .نهند خوانند و سر به سجده مى دل شب مى درمرتب 

 :خواندن بر ديگران معنيبه  .1

نَ الْآخَرِ قالَ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبا قُرْباناً فَتُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَلْ مِ»

درستى بر ايشان بخوان، و داستان دو پسر آدم را به 4؛«مِنَ الْمُتَقين اهلل لَأَقْتُلَنَکَ قالَ إِنَما يَتَقَبَلُ
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پس، از يکى از آن دو پذيرفته شد و از  ؛ى پيش داشتندا قرباني[ يک از آن دو، هر   ]هنگامى که 

خودا فقوط از   : گفوت [  هابيول  . ]حتماً تو را خواهم کشوت : گفت[  قابيل. ]ديگرى پذيرفته نشد

 . پذيرد تقواپيشگان مى

 خواندن آيات .4

حْشَاءِ وَ الْمُنکَورِ وَ  عَنِ الْفَ  اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَ أَقِمِ الصَلَوةَ إِنَ الصَلَوةَ تَنهَى»

و  تاب به سوى تو وحى شده اسوت بخووان  آنچه از ک 1؛«يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون اهلل أَکْبرَُ وَ اهلل لَذِکْرُ

خودا   و قطعاً ياد خودا بواالتر اسوت    و دارد نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمى

 .کنيد داند چه مى مى

 

 : های حدیثی كاربردبرخی 

تودبروا  و  هِوا بِنَغَتَ وَ وهُافشُ وَ هارِو النَ ليلِالَ ناءَآه تِالوَتِ قَحَ وهُاتلُوَ»: فرمود (ص)پيامبر .1

گونه که شايسوته اسوت در دل شوب و در بوول روز      و آن را آن 2؛«حونَفلِم تُکُعلَلَ ما فيهِ

کنيد و در آياتش تدبر نماييد، باشد کوه   ساز تالوت کنيد و آن را پخش کنيد و به آن نغمه

 .رستگار شويد

و تالوتوش را نيکوو انجوام دهيود کوه       3؛«صصَالقَ احسنُ هُنَاِه فَتَنوا تالوَحسِواَ»(: ع)علي .9

 . ستسرايي  سودمندترين داستان

آن کس کوه بوه    4؛«خوانِاالِ ةُقَفارَمُ شهُوحِم تُلَ رآنِالقُ بتالوةِ سَنَآن مَ»: (ص)پيامبر .1

 .نخواهد داشتدوري دوستان ترسي از  ،تالوت قرآن مأنوس شود
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 های مرحله تالوت   ویژگی

قرآن  ،تاليِ قرآن که پيامبر يا مؤمني از مؤمنان است. تالوت جرياني دوسويه است معموالً

ها نيوز    اين وا ه در برخي کاربرد ؛ البته خواند تا مسير هدايتش را هموار سازد   را بر ديگران مي

 : اند از هاي اين مرحله عبارت ويژگي ؛قرائت انفرادي به کار رفته است دربارة

 

 همراهی و تبعیت -الف

ني و روايي تالوت، نوعي همراهي روحي و تبعيت عملوي احسواس   آهاي قر در اکثر کاربرد

موجوب   ،جانبه نباشود  که اگر تالوت به همراه اعتقاد عميق و تبعيت همه اي گونه به ،شود   مي

 : فرمايد   بقره مي ةسور 44 ةکه در آي چنان ،تعجب خواهد بود

آيا مردم را به  ؛«أَ تَأْمُرُونَ النَاسَ بِالْبرِ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَ فَلَا تَعْقِلُون»

توالوت  را [ خودا ]کنيود، بوا اينکوه شوما کتواب       دهيد و خود را فراموش موى  فرمان مى نيکى

 انديشيد؟  ؟ آيا نمىکنيد مي

شود که در عمل به آيات کتواب     چگونه مي ،شما که اهل تالوت کتابيد :پيام آيه اين است

کند    يعني عقل و دانش حکم مي ؛عاقالنه و عالمانه است    د و اين حکميياز ديگران عقب باش

پس نخستين ويژگي تالوت، لزوم همراهي بوا   ؛توأم باشد يبندي عملتالوت با تبعيت و پاي

 .آيات خوانده شده است

ايموان و التوزام    به همراهحق تالوت يا تالوت شايسته را خواندنِ  ،بقره ةسور 191ةدر آي

 : کند   معرفي مي

الْکِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تاِلوَتِهِ أُولئِکَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَکْفُورْ بِوهِ فَأُولئِوکَ هُومُ     الَذينَ آتَيْناهُمُ »

سوزاوار خوانودن آن   کوه   ايم، آن را چنان ه به آنان داد[  آسمانى]کسانى که کتاب  ؛«الْخاسِرُونَ

 . هستند زيانکارو کسانى که بدان کفر ورزند،  بدان ايمان دارند آنانخوانند،  مى است
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 قَه حَو عونَبِتَيَ: يَتْلُونَهُ حَقَ تاِلوَتِهِ»: نقل شده که فرمود( ص)در تفسير اين آيه از رسول خدا

 1.کنند   تبعيت مي ،گونه که شايسته است يعني کتاب را آن ،«هباعِاتِ

 

  اثرپكیری از تالوت -ب

. تالوت بر جان شونونده و مخابوب اسوت    تأثيربسياري از شواهد قرآني و روايي حاکي از 

چنوين بيوان    اثرگذاري تالوت وحي بر اهل علوم را ايون  سورة اسراء،  129تا  127 هاي  آيه

آن دانش   گمان کسانى که پيش از نزول به آن ايمان بياوريد يا نياوريد، بى  چه: بگو»: کند   مي

منوزّه اسوت   : گوينود  افتند و مى رمىکنان به روى د سجده ،اند، چون بر آنان خوانده شود يافته

 «!شدنى است پروردگار ما قطعاً انجام ةپروردگار ما، که وعد

شدگانِ ويژه از جانب خدا، در برابر آيات الهي بوه سوجده    مريم نيز انعام ةسور 11ةببق آي

دان از فرزن: آنان کسانى از پيامبران بودند که خداوند بر ايشان نعمت ارزانى داشت»: افتند   مي

سوار کرديم و از فرزندان ابراهيم و اسورائيل  [  بر کشتى]آدم بودند و از کسانى که همراه نوح 

شود،   بور ايشوان خوانوده موى     خودا گواه آيوات    هر   و از کسانى که هدايت نموديم و برگزيديم 

 «.افتادند کنان و گريان به خاک مى سجده

حقيقي پس از شونيدن توالوت آيوات الهوي     ايمان مؤمنان  :فرمايدميانفال  ةسور 9ةدر آي

 :کنند   توکل مي نو بر خدايشا شود   افزون مي

  وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً وَ عَلى اهلل إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذينَ إِذا ذُکِرَ»

 «.رَبِهِمْ يَتَوَکَلُون

به اران کهنگام پرهيز ، ترسيمي زيبا و دلاذير از عبادت شبقينمتّ ةر خطبد نهج البالغهدر 

 :گويد   تالوت قرآن ارائه شده که از اثربخشي تالوت مي همراه

م و هُانفسَو  هِبِو  نوونَ زِحَيُ تورتيالً  هُلونَو تِرَيُ رآنِالقُو  جزاءِاَلِو  هم تالينَاقدامَ ونَضافُفَ ا الليلُمَاَ»

اران در شوب چنوين اسوت کوه اجوزاي قورآن را       ؛ اما حال پرهيزک1«مهِدائِ واءَدَ هِبِ ونَثيرُستَيَ
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دارنود و داروي     خوانند و جان خويش را بدان محزون موي    آن را به ترتيل مي. کنند   تالوت مي

 .گيرند   هاي خود را از آن مي درد

موان  از حوزن درونوي و بلوب دارو بوراي در     ،در اين جمالت، پس از ذکور توالوت قورآن   

 .استهاي روحي سخن به ميان آمده که حاکي از اثربخشي تالوت  بيمار

 

 همراه ایمان و موجب تقویت ایمان  -ج

ايمان و تالوت را رسانده  همراه بودنايمان به همراه تالوت ذکر شده و  ،در موارد متعددي

حق التالوة است که از ايمان عميق برخي از اهل کتواب   ةترين نمونه، همان آي است؛ روشن

 : کند   حکايت مي

الَذينَ آتَيْناهُمُ الْکِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تاِلوَتِهِ أُولئِکَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَکْفُورْ بِوهِ فَأُولئِوکَ هُومُ     »

  2«.الْخاسِرُون

نيز در اينجا خالي از لطف نيست و بور  ( ع)امام رضا ةآموز و زيبا از سير ذکر حکايتي عبرت

 :ضحاک نقل شده که بي   ا بن از رجاء عيون اخبار الرضادر : دارد داللتهمراهي ايمان و تالوت 

اي  گواه بوه آيوه    هر   پس  ؛فرمود   ميتالوت  قرآندر مسير خراسان، آن حضرت بسيار در شب 

کرد و    کرد و از خداوند بهشت را بلب مي   گريه مي ،رسيد که در آن ياد بهشت يا آتش بود   مي

 3.برد   از آتش به خدا پناه مي

 است  فهم و تدبر ةتالوت مقدم -د

ه تالوتِو  قَحَو  ا الکتابَوَتلُن تَلَ... اًيقين اًموا علمعلَاِ»: آمده است( ع)در روايتي از امام مجتبي

کتاب خدا را ... !دانيديقين ب ؛4«فَکلُالتَوَ عَدَم البِفتُرَعَ ذلکَم فتُرَذا عَه فاِفَرَّذي حَفوا الَي تعرِحتّ
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 مفاهيم که بشناسيد چه کسي گاه آن      که بايد و شايد تالوت نخواهيد کرد مگر  چنان هرگز آن

 .شناسيد   ها و توجيهات متکلفانه را مي بدعت ،گاه آن را شناختيد هر   زيرا  ؛کردهآن را تحريف 

 

 نصاتاستماع و اِ: سوممرحله 

 نيسوت، بلکوه گواه    اوال و نقوش فعّو   فرد انس با قرآن تنها مشروط به خواندن ازآنجاکه

م از استماع هو  ،شود   نس با قرآن مياهاي وحي مسير   دادن و دل ساردن به نغمه فراگوش 

هواي هوشومند، فهويم و     بسوياري از انسوان  . آيود    شمار موي مراحل فهم و انس با قرآن به

هوا   جو در اثر گوش کردن و دل سواردن و رعايوت آداب اسوتماع کوه از جملوه آن      حقيقت

هاي قرآن ره يافته و از پرتو انووار قدسوي آن     ها و فيض  به هدايت ،نصات استسکوت و اِ

 . اند روشني گرفته

 : دهد   مي دستورقرآن با صراحت به استماع و انصات 

به  ،چون قرآن خوانده شود و 1؛«تَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعَلَکُمْ تُرْحَمُونوَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْ»

 .دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد فراآن گوش 

جاي گووش و دل سواردن،   ه در پي شنيدن آيات الهي بکه گويد    در برابر، از کساني مي

 : کنند   رويگرداني و اعراض پيشه مي

آيات من برايتان خوانده  2؛«تَنکِصُون   عَلَيْکُمْ فَکُنتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکمُ  کاَنَتْ ءَايَاتىِ تُتْلىَقَدْ »

 .رفتيد پس مى پذيرفتيد و پس شد و شما نمى مى

ماع حالت سَ گاه که درحالي      ،استماع عبارت از گوش ساردن اختياري به کالم گوينده است

بندگان خووب   ةکه وظيف چنان. آيد که اين مطلوب آيه نيست   مياختياري پيش غيرو شنيدن 

ها اين اسوت کوه سوخن را اسوتماع کننود و سواس بهتورين را         خدا در برابر عقايد و ديدگاه

 : برگزينند
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الوذين   بَوادِ فَبَشِورْ عِ   مُ الْبُشْورَى هُو لَ اهلل ها وَ أَنَابُواْ إِلىَ غُوتَ أَن يَعْبُدُواوَ الَذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَ»

بوه خودا    و  که از پرستش بتان پرهيز کرده و کسانى را: 1«هنَحسَاَ عونَبِيتَفَ ولَالقَ ونَعُستمِيَ

 ،داده فورا پس بندگان مرا بشارت ده، آنان که به سخن گووش   ؛اند بشارت است روى آورده

 . کنند   پس بهترينش را پيروي مي

بوه   گواه شووند؛     سَم  نيرويي در گوش است که اصوات با آن درک مي»: گويد   راغب مي

  2«.و استماع همان اِصغاء است... اباعت است گاهمعني شنيدن و گاه به معني فهم و 

 : در فضيلت استماع، روايات متعددي وارد شده است

ال ن تَو مَ ه وَفَضاعَمُ نة سَحَ هُت لَبَتِکُ اهلل تابِن کِمِ الي آيةٍ  َمَاستَ نِمَ»: فرمود (ص)پيامبر

براي  ،دهد فرااي از قرآن گوش  کس به آيه هر    3؛«القيامة نوراً يومَ هُت لَکانَ اهلل تابِن کِمِ آيةً

بوراي او   ،کند     اي از کتاب خدا را تالوت  کس آيه هر   شود و    چندان نوشته مياي دو او حسنه

 .نوري در روز قيامت خواهد بود

بوالءُ    ِ القورآنِ مِسوتَ ن مُعَو   ُالءُ الودنيا و يُودفَ  بَو  القورآنِ  ئن قوارِ عَ  ُيُدفَ»: و نيز فرمود

 .قرآن بالي آخرت ةشود و از شنوند   از قاري قرآن بالي دنيا دف  مي 4؛«ةرَاالخِ

 ،اشوتياق دارد کس بوه خودا    هر    5؛«اهلل   کالمَمِستَليَفَ اهلل اليَ اشتاقَ نِال مَاَ»: و باز فرمود

 .دهد فراپس به کالم خدا گوش 

شکي نيست که استماع واقعي و اِنصات، به نفوذ قرآن در قلب انسان و ايجاد حالت خشيت 

 .کرددر انسان فراهم خواهد را خواهد شد و آمادگي عمل به فرمان آيات  منجرو خشوع 
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 استماع ةهای مرحل  ویژگی

بر انسان واجوب   ، استماعديگران خوانده شود هرگاه قرآن از سوي: اي وجوبي وظيفه .1

کوردن  گردد، هرچند ابتودا سوالم      گونه که پاسخ سالم بر مستم  واجب مي شود، همان  مي

 . واجب نيست

ينود قرائوت   افعوال در فر  صورت بهدر اين مرحله، انسان  گرچه: امکان توجه به معني .9

بوراي او امکوان تودبر و فهوم آيوات،      گيرد، هم پاداش نيکويي در پي دارد و هم    قرار نمي

 .همانند قاري و ديگران وجود دارد

با شنيدن و  ،آنان که به دليلي توان يا فرصت خواندن ندارند: افراد ةفرصتي براي هم .1

تواننود     و حتي مي برندميدادن به آيات وحي از فيض معنوي و ملکوتي آن بهره  فراگوش 

 . کنند   در آن تدبر و تفکر 

 

 ترتیل: چهارم مرحله

ترين روش خواندن و توجه به قرآن از منظر موتن آيوات،    ين و عاليتر مهم ترتيل شيوة       

تدبر موورد   به همراهويژه براي خواندن انفرادي و قرائت  هخداي تعالي اين شيوه را ب. است

 : دانسته استو انس واقعي با قرآن را مشروط به آن  قرار داده تأکيد

 .و قرآن را شمرده و روشن بخوان 1؛«رَتِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيالوَ  » 

 : در ابالغ تدريجي وحي بر پيامبر نيز ترتيل ناميده استرا خداوند روش خود 

کَ وَ رَتَلْنَاهُ وَ قَالَ الَذِينَ کَفَرُواْ لَوْ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کَذَالِکَ لِنُثَبِتَ بِهِ فُؤَادَ»

شود؟ براى آن است که دل  چرا اين قرآن به يکباره بر او نازل نمى: کافران گفتند 2؛«تَرْتِيال

 .خوانيم فرو تو را بدان نيرومندى دهيم و آن را به آهستگى و ترتيب 
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 اصطالح ترتیل در لغت و

يعنوي آن را بوه نيکوويي و روشوني      ،الکالمَ لَتَرَ»: نويسد   در بيان ترتيل مي العينکتاب 

  1«.ليف و ترکيب کرد و به آهستگي خواندأت

ترتيل، فرستادن و جاري ساختن کلموه  »: گويد   راغب اصفهاني در معناي لغت ترتيل مي

شمرده و  پس در معناي لغوي، تأليف و چينش کلمات 2؛«هان با آساني و درستي است در د

 .ها شرط شده است ادا کردن آن

خصووص  دربورد   کوار تووان بوه     کالمي مي هر    هرچند ترتيل را دربارة اصطالحي، ازلحاظ

اميور  : ن و دانشومندان مطورح شوده اسوت    اترتيل قرآن تعاريف چنودي از سووي معصووم   

ترتيل عبارت است از رعايت ؛ «قوفِالوُ فظُو حِ روفِالحُ داءُاَ الترتيلُ»: فرمايد   مي( ع)مؤمنان

ي مخارج حروف و رعايت ادر اين بيان بر دو عنصر اد 3.ها ها و وصل وقفمخارج حروف و 

 .وقف و ابتدا تأکيد شده است

 4؛«هو اَن تتمکّ َ فيه و تُحَسّن به صَوتَک»: ترتيل نقل شده است دربارة( ع)از امام صادق

 .مک  و تأني را رعايت کني و با صداي خوش بخواني ،ترتيل آن است که در خواندن قرآن

 .عنصر صوت نيکو به ترتيل اضافه شده است ،(ع)در روايت امام صادق

رتل القرآن ترتيالً بَيّنوهُ تبيانوا و ال تنثُورهُ     و في قوله تعالي»: فرموده است (ص)رسول خدا

رَ نثرَ البقل و ال تَهُذَه هَذَ الشِعر قِفوا عندَ عجائبِه حَرِکوا بِه القلوبَ و اليکُون هَومُ اَحودِکم اخِو    

قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند : آيه و رتل القرآن ترتيال فرمود دربارة ؛«السورة

هوايش   در شوگفت . بريوده مخووان  ساز و همچون شعر به شتاب و بريوده بذر علف پراکنده م
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کوشش شما ايون نباشود کوه     ةهم و ها را با آن به تاش و حرکت درآوريد درن  کنيد و دل

  1.سوره را به آخر برسانيد

تبيوين و بيوان روشون کلموات،      :انود از  در اين دسته روايات، عناصر اصلي ترتيل عبارت

 .خواني، توجه به محتوا و معاني و دقت و حوصله در سير قرائتشمرده

قرآن با شتاب  2؛«ترتيالً انّ القرآن اليُقرأ هَذرَمَة ولکن يُرَتَلُ»: فرمايد   مي (ع)امام صادق

  .خوانده نشود بلکه به حالت ترتيل قرائت شود

و از آن نهوي شوده کوه نشوان      گرديدهدر اين روايت، قرائتِ هَذرَمَة در برابر ترتيل قلمداد 

از منظر امام  ،توجه به معاني و اداي حق تالوت است ةخواني که مقدم دهد تأني و شمرده   مي

 ةٍيآبِ رتَرَذا مَاِفَ»: فرمايد   در ادامه مي ماما. باالترين اهميت را در خواندن قرآن دارد (ع)صادق

ف قِو فَ ارِالنَو  کورُ فيهوا ذِ  ةٍايَبِ رتَرَذا مَاِ وَ ةَالجنَ لَوجَ زَعَ اهلل ها و سَلِ ندَف عِقِة فَنَالجَ کرُفيها ذِ

اي رسيدي که در آن ذکر جنت اسوت توقوف    پس چون به آيه ؛«ارِالنَ نَمِ اهللِذ بِوَعَتَ ها وَ ندَعِ

کنود توقوف کون و از       اي رسيدي که ياد آتش مي کن و از خدا بهشت را بخواه و چون به آيه

  3.آتش به خدا پناه ببر

 هُتُتالوَ رآنِالقُ ترتيلُ»: عالمه بباببايي در تفسير آيات ترتيل به اين تعريف رسيده است

ترتيل قرآن يعني تالوت آن با روشني و جدا ساختن يکايوک   ؛«واليهالي تَه عَروفِحُ بيينِتَبِ

 4.ها حروف و رعايت توالي آن

 ةواسطه ترتيل قرآن، قرائت آن با سهولت و رواني و درن  و مهلت، ب: نويسد   همچنين مي

شده به دندانِ مرتوب و مونظم شوده    آيات تالوت تا آنکه استتبيين حروف و اشباع حرکات 
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خواست حوروف آيوات را در      اگر شنونده مي: گويد   قرائت پيامبر مي ساس دربارة و شبيه گردد

  1.توانست   قرائت پيامبر بشمارد مي

چينش و تأليف کلموات و تنظويم قرائوت تأکيود      ةبر نحو گاهبينيم که در اين تعاريف،    مي

-هبو . بر توجه به معنا و تودبر در آيوات   گاهو و  که خود مقدمه دقت و فهم است و بيشتر شده

تووان در     ترتيل عنايت دارند که موي  روي، اين تعابير مختلف، کمابيش بر ابعاد متنوعي در هر

 : دکرعناصر زير خالصه 

خواني، تبيين و جداسازي حروف و کلمات از يکديگر، رواني و آساني اداي  شمرده و آهسته

پوذيري از روح و  تأثيرالفاظ و پرهيز از ثقل و سونگيني، توجوه بوه معواني و بالغوت آيوات،       

 . محتواي آيات

 

 های ترتیل  ویژگی

 دربوارة مرحله مشخص شد،  هر   ها و اختصاصات  ويژگي ،که در مراحل پيشين بور همان     

 ،ويژه آنچه بيان شد هب ،ترتيل نيز با توجه به تعاريف و مطالب گسترده مطرح شده در مناب 

 : هاي زير قابل ذکرند  ويژگي

گواه   تالوت هي  که درحالي      ،اند ترتيل قرائت فرموده ةقرآن را به شيو ،خدا و پيامبر -الف

 .به خدا نسبت داده نشده است

مالحظوه و رعايوت    روش ديگور  هور    امت کالم خدا بيش از حرمت و فخ، در ترتيل -ب

 (.رتلناه ترتيال و) شود   مي

بوا خوانودن    زيورا  ؛اي تفکر و تدبر در آيات قورآن اسوت  اين روش بهترين مقدمه بر -ج

 توأثير يابند و از آن    دو به عمق معاني و روح آيات راه مي هر   قرآن، خواننده و شنونده  ترتيل

 .پذيرند   مي

 .بخوانيد 2و مک  1تأمّل ،قرآن نيز دستور داده است که قرآن را با ترتيلبر اين اساس، 

                                                           

 .همان .1

شناسنامه قانون
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 رتدبّ: مرحله پنجم

از بريق تدبر . انس با قرآن را تدبر دانست ةتوان آخرين و باالترين مرتب   مي ،قط  بور به

توان دل به اقيانوس بيکران معاني و معارف قرآن سارد و غرق معنويوت و عرفوان آن      مي

انوار ملکوتي وحي تبديل کنود   ةخود را به آيين ةتواند دل و انديش   مي از راه تدبر مؤمن .شد

سار  در سايه. بنشاندظهور  ةو بازتاب آيات قرآن را در حيات فردي و جمعي خويش به منص

هاي شيرين معرفت و هدايت را   توان ميوه   هاست که مي  تدبر در  رفاي آيات و بلنداي سوره

 . قرآن چيد پربار از درخت

 

 تفکر اندیشی و سفارش عمومی قرآن به ژرف -الف

ايوم، باشود کوه شوما      ه عربى نوازل کورد  را ما قرآنى  3؛«إِنَا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَکُمْ تَعْقِلُون»

 .دريابيد

در آيوات تکوويني    و هوم در آيات تدويني هم به تفکر و تعقل  انسان را قرآناست  گفتني

ظاهر م بخواند به انديشيدن در فرادر آيات وحي بيش از آنکه ما را به تدبر و  کرده استتوصيه 

موالنا چوه   و سان مطلوب قرآن سراسر انديشه است، اندرواق  ؛دهد   کتاب آفرينش فرمان مي

 : خوب گفته

 

نگورد و     آفرينش مي ةانسان مطلوب وحي، زماني به انديشه در آيات آفاقي و کتاب گسترد
ها از  پردازد تا از پرتو آن   زماني ديگر، به  رفکاوي آيات نازله از آسمان براي هدايت انسان مي

 : اند از برخي از اين آيات عبارت ؛رهد و معرفت و ايمان فراهم آوردظلمت و جهالت بَ

                                                                                                                                        

 . 99 آيه ص،. 1
 . 128 آيه اسراء،. 2
 . 9 آيه يوسف،. 3

 اي اي برادر تو همه انديشه

 

 اي مابقي خود استخوان و ريشه 

شناسنامه قانون
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وَ إِلوىَ الجِبَوالِ کَيْوفَ     السَمَاءِ کَيْفَ رُفِعَوتْ وَ إِلىَ  أَ فَلَا يَنظُرُونَ إِلىَ الْابِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ»و 
 اند برافراشته گونهو به آسمان که چ نگرند که چگونه آفريده شده ر نمىآيا به شت ؛1«نُصِبَتْ
 اند؟ ها که چگونه برکشيده  و به کوه
آيوا بوه ايون     2؛«ها وَ مَا لها مِن فُرُوج زَيَنَاها وَ  أَ فَلَمْ يَنظُرُواْ إِلىَ السَمَاءِ فَوْقَهُمْ کَيْفَ بَنَيْنَا»و 

ايم و هي  شکافى  ايم و آراسته ه کنند که چگونه آن را بنا کرد آسمان بر فراز سرشان نظر نمى
 در آن نيست؟

وَ هُوَ   الْمَوْتىَحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها إِنَ ذَالِکَ لَمُحْىِ کَيْفَ يُ اهلل فَانظُرْ إِلىَ ءَاثَارِ رَحْمَتِ»و 
نش پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زموين را پوس از مُورد    3؛«کلِ شىْءٍ قَدِير  عَلىَ

 .تواناست کار هر   مردگان و بر  ةکنندچنين خدايى زنده. کند زنده مى
 

 اندیشی در آیات وحی قرآن به تدبر و ژرف ةسفارش مکرر و ویژ -ب
ايون حقيقوت   . شمارد   بها و بزرگ ميثقيل و سخن گرانقرآن، خود را قول فصل و قول 

از سووي خوالق هسوتي بوراي انسوان       ايون کتواب   ؛ زيرامعنوي هستي است ةجلو ،درواق 
ن هوم  آقور  خوودِ  پوس  ؛ده استهستي و اشرف خاليق نازل و تدوين ش ةبرگزيد عنوان به
به دفعات به تدبر و تفکر در آن  تفکر و تعقل است و قابل بخشي از حقايق هستي  عنوان به

 . سفارش شده است
هرچند الفاظ متعددي به تأمل و تفکر در قرآن مربوط است و آيوات بسوياري را شوامل    

 .تدبر آمده اسوت  و مشتقّاتکنيم که با لفظ    در اينجا تنها به ذکر آياتي بسنده مي ،شود   مي
بلکه تدبر نکردن را مورد  ،کنند   به تدبر امر مي تنها نه صراحت چهار آيه به ،در اين خصوص
 4:اند توبيخ قرار داده

                                                           

 . 19و17 آيه غاشيه،. 1
 . 8 آيه ق،. 2
 . 12 آيه روم،. 3
 .981، ص11ج الميزان، .4
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انديشوند يوا بور     آيوا در قورآن نموى    1؛«هوا  قُلُوبٍ أَقْفَالُ  أَ فَلَا يَتدبرونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ»و 

 هاست؟ شان قفلهاي دل

آيوا در   2؛«لَوَجَدُواْ فِيوهِ اخْتِلَافًوا کَثِيورًا    اهلل أَ فَلَا يَتدبرونَ الْقُرْءَانَ وَ لَوْ کاَنَ مِنْ عِندِ غَيرِْ»و 

 .يافتند در آن اختالفى بسيار مى ،بود گاه از سوى ديگرى جز خدا مى هر   انديشند؟  قرآن نمى

کتابى مبارک اسوت   3؛«کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْکَ مُبَارَکٌ لِيَدَبَرُواْ ءَايَاتِهِ وَ لِيَتَذَکَرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَاب»و 

 .ايم، تا در آياتش بينديشند و خردمندان از آن پند گيرند ه که آن را بر تو نازل کرد

آيوا در ايون سوخن     4؛«أَ فَلَمْ يَدَبَرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَواءَهُم مَوا لَومْ يَوأْتِ ءَابَواءَهُمُ الْوأَوَلِين      »و 

 شان نازل نشده بود؟نياکان ها چيزى نازل شده که براى انديشند يا براى آن نمى

 : توجه است قابل نکات زير در معناي اين آيات 

گردد که ببوق     ميبصيرتي باز ضمير فاعل يتدبرون به کورشدگان بي ،محمد ةسور 94ةدر آي
هاي آنان قط  رحم، فساد در زمين و دنياپرستي و خوودداري از    جمله ويژگيبيان آيات قبلي، از
 .اين موضوع به مفهوم واقعي عدم تدبر و نتايج آن اشاره دارد و 5بوده استجهاد در راه خدا 
تبرک جستن براي قرآن گرچه مبارک است براي تدبر است نه فقط  ،سوم ةبا توجه به آي

همچنوين شورط تودبر و     و 6يعروسو سوفره عقود    براي حفظ منزل، مسافر و آن به ظاهر
 7«.لبابِاالَالور اُکَذَتَيَلِ وَ هِياتِآروا بَدَيَلِ» :استگيري و پندپذيري، عقل و خرد  بهره

 ر به تدبّ یاتسفارش روا -ج
ها را نقل  اهميت و منزلت تدبر در آيات وارد شده که برخي از آن روايات متعددي دربارة

 : کنيم   مي

                                                           

 . 94 آيه محمد،. 1
 . 19 آيه نساء،. 2
 . 99 آيه ص،. 3
 . 81 آيه مؤمنون،. 4
 .همان .5
 .121، ص12قرائتي، تفسير نور، ج .6
 . همان .7
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 لَوالظِ ةسرَالحَ يومَ ةجاو النَ هداءِالشُ وتَو مَ داءِعَالسُ يشَعَ دتَرَن اَاِ»: فرمود( ص)پيامبر

و  يطانِالشَو  نَمِو  رزٌو حِ حمنِالرَ کالمُ هُفانَ وا القرآنَسُادرُفَ ةلالالضَ دي يومَوالهُ رورِالحَ يومَ

اگر زندگي نيکبختان و مردن شوهيدان و نجوات در روز حسورت و     1؛«في الميزانِ جحان رُ
 ؛ زيراخواهيد، در قرآن پژوهش کنيد   ميسايبان در روز سوزان و هدايت در روز گمراهي را 

حفظ از شيطان و سونگيني تورازوي عمول در قياموت      ةقرآن، سخن خداوند مهربان و ماي
 .است

 ؛«ربَو العِ غُبلَاَ هُنَاِه فَوا بِرُبِو اعتَ رآنِالقُ تدبروا آياتِ»: استنقل شده ( ع)نان عليؤماز اميرم
 2.هاست رساترين عبرت ؛ زيرابگيريد ها عبرت در آيات قرآن تدبر کنيد و از آن

 دٌحَو اَ هذا القرآنَ سَو ما جالَ... »: کند   مي چنين توصيه اينمجالست با قرآن را  (ع)امام علي
کس بوا ايون قورآن     و هي  ؛«ميىن عَمِ قصانٍاو نُ ديىفي هُ زيادةٍ قصانٍو نُاَ ةٍزيادَبِ عنهُ امَا قَلّاِ

 3.در هدايت يا کاهش در نابينايي از آن برخيزدمجالست نکند، مگر آنکه با فزوني 
شده اين روايت، قطعاً مجالستِ توصيه با توجه به سخن از هدايت و ضاللت و کوري در

 . استبا تدبر همراه و توأم 
قرآن را  ؛«القلوبِ بي ُرَ هُانَفَ و تفقّهوا فيهِ دي ِالحَ حسنُاَ هُانَفَ وا القرآنَمُلَعَتَ»: و نيز فرمود

 4.هاست بهار دل ؛ زيراکنيد هقفن انديشه و تآبياموزيد که نيکوترين سخن است و در 
ن ک اَغي لَنبَفيَ ت خزانة حَتِما فُلَکُفَ لمِالعِ زائنُخَ القرآنِ آياتُ»: فرمود( ع)العابدين امام زين

اي گشووده شود،    گنجينوه گواه،   هر   هاي دانش هستند؛ پس   آيات قرآن گنجينه ؛«فيها رَنظُتَ
 5.شايسته است با دقت در آن نظر افکني

ظواهرش زيبوا و    ،قرآن ؛6«...ميق ه عَنُبابِ وَ نيق اَ هُرُظاهِ القرآنَ نَاِ»: فرمود( ع)امام علي
 .شگفت است و بابنش بس  رف

                                                           

 .19ص ،99االنوار، ج بحار .1
 .4491غررالحکم، ح  .2
 .197، ص9ميزان الحکمه، ج ؛178طبه خ ،نهج البالغه .3
 .117ص ،9ج ،ميزان الحکمه ؛112طبه خ ،نهج البالغه. 4
 .918ص ،99، جاالنواربحار .5
 .11 نهج البالغه، خطبه .6
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 عنووان  بوه باشود کوه   ( ص)ميان روايات تدبر، شايد گوياترين بيان در روايت رسول خودا 
مَون اَرادَ  »: فرموود    مي( ص)پيامبر اکرم. پردازيم   دي  در اين بخش به ذکر آن ميآخرين ح

خواهود پوس      کس دانش اولين و آخرين را مي هر    1؛«عِلمَ االَوَلينَ و االخِرينَ فَليُثَوِر القرآنَ
 . بايد قرآن را شخم زند

زبان  توان در تبيين تدبر بر   ميست که زدن قرآن، گوياترين و زيباترين تعبيري ا تعبير شخم
شوود، در     هاي زيرين آن آشوکار موي    که در شخم زدن زمين، بطن و اليه همچنان ؛ زيراآورد

ي به بالب هاي جديد شود و مطالب و رهنمود   هاي  رف معارف وحي روشن مي  تدبر نيز اليه
سوازي بوراي    و زمينهپس تدبر همان شخم زدن کشتزار قرآن است  گردد؛   معرفت منتقل مي

در توضويح معنوي ايون حودي       النهايوه اثيور در  ابن. ميوة هدايت، معرفت و ايمان رسيدن به
 2«.يعني اعماق قرآن را بشکافد و در معاني و تفسير و قرائت آن بينديشد»: نويسد   مي
 

 تدبر دیدگاه علما دربارة
خووبي  قرون اوليه و اواسط بهويژه در  هب ،شناسان تدبر از سوي مجموعه مفسران و قرآن

حال، معدودي از ايشان نکاتي را در شأن و جايگاه و درعين ؛شناخته و شناسانده نشده است
هوا    اند که اگر همان ورزي و رجوع به قرآن گوشزد کرده ارادت يند توجه،امنزلت تدبر در فر
ندگي اموروز مؤمنوان   توانستيم شاهد حضور بيشتر قرآن در ز   شايد مي ،شد   جدي گرفته مي

 . باشيم
خوبي رابطه قرائوت و ترتيول و تودبر را    ه داند و ب   تالوت را تدبر مياز فيض کاشاني هدف 

 : سازد   روشن مي
سوفارش  در آن روش ترتيول   ،سبب به اين مراد از خواندن قرآن تدبر در آيات است و »

کواوي و تودبر در بوابن     خواندن ظاهر قرآن به ترتيل، انسان را در  رف چراکه    ؛شده است
 3«.سازد   قرآن توانا مي

                                                           

 .9414متقي هنري، کنزالعمال، ح . 1
 .999ص ،1في غريب الحدي ، ج  يهاابن اثير، النه. 2
 .917ص ،9المحجة البيضاء، ج. 3
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کند؛ يعني توجوه بوه      تعريف مي« الشيئ بعد الشيئأخذ »عالمه بباببايي، لغت تدبر را 

در اداموه دربوارة مفهووم     و يا چيزي به دفعوات بوه بررسوي گورفتن     چيزي پس از چيزي

و در اين آيه يعني تأمل آيه به دنبال آية ديگر، يا تأمل بعود از  »: نويسد   اصطالحي آن مي

تعداد بيشتري  چون در اينجا منظور، عدم اختالف در قرآن است، دربارة و تأمل در يک آيه

اي  اي در پوي آيوه   يعنوي تأمول در آيوه    از آيات خواهد بود؛ پس معني نخست بهتر اسوت؛ 

منظور آيوة  »: کند   سورة نساء مراد آن را چنين بين مي 19وي ساس در شرح آية 1«.ديگر

حکموت   هور    شوده و   حکوم نوازل   هور    تشويق مردم است به تدبر و مراجعه به همة آيات توا  

شوان  کنند تا براي شده يا داستان يا پندي را بررسي کنند و برخي را بر برخي ضميمه بيان

کننودة   دسته از آيات، تصوديق  هر    چراکه    که در آن، اختالف و تناقضي نيست؛ روشن گردد

دهنود و نوه اختالفوي از نووع تنواقض و نوه          يکديگرند و بعضي بر بعض ديگر گواهي مي

 2«.ها وجود دارد ز نوع تفاوت در آناختالفي ا

و سالم قادر به فهم معارف ديني و حقايق الهي و  عالمه بباببايي، تنها قلب پاک نظر   از
وي تدبر را حق عموم مردم بلکوه  . قرآني است، هرچند با علوم و فنون مختلف آشنا نباشد

شمرد، بر اين مبنا که    داند و حتي هدف نزول وحي بر همگان در قرآن مي   ها مي آن ةوظيف
 ةسور 94ةوي با استناد به آي 3.گردد   ميمردم از خواص و عوام بر ةبه هم« ليدّبّروا» عبارت

ي از بخشو    گويند تفسوير هوي      داند که مي   محمد، آن را دليلي بر بطالن ديدگاه کساني مي
 4.قرآن مگر از بريق روايات وارده جايز نيست

 

 

 

 

 

                                                           

 .18ص ،1ج الميزان،. 1
 . همان .2
 .7ص ،1الميزان، ج: ک.ر .3
 .981ص، 11همان، ج .4
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 تدبر  ةهای مرحل  ویژگی
در اين مرحله  ،برشمرديمها را   گونه که در مراحل قبلي توجه و انس با قرآن، ويژگي همان
خصوصويات زيور مطورح     هوا و   توجه به وحي است، ويژگي ةکه آخرين و باالترين مرحل ،نيز
 : است
 

بوه ايون    :تدبر، شاهراه وصل به غایات و اهداف متعالی قدرآن اسدت   -الف

اموا   هاي معنووي و پواداش اخوروي کسوب کورد؛       توان بهره   ترتيب که با تالوت و ترتيل مي
تودبر،   ةملي و اخالقي منوط به تدبر در آيات اسوت و در سواي  استفادة کامل فکري، علمي، ع

. شوود موي  دريافت انووار درخشوان الهوي    ةهاي مختلف معنايي درک و قلب انسان آماد  اليه
انديشومندي در   هور    عصر و نسلي، رمز آن است که  هر   فرمان تدبر در قرآن براي همه و در »
بحور   : کرانگي مفاهيم قرآن فرموده اسوت  بي دربارة( ع)علي. اي خواهد رسيد ان به نکتهزم هر   

 1«.شود   قرآن دريايي است که عمق آن درک نمي ؛ال يُدرَک قعرُه
 

تورين نووع توالوت کوه در      شايسوته  :طبیعی حق تالوت است ةتدبر، نتیج -ب

: فرمايد   مي .شود   تدبر ختم مي، به در وصف پذيرندگان کتاب الهي آمده است ةبقر 191ةآي
آنان کوه بوه ايشوان کتواب      ؛«بِه الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْکِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تِالوَتِهِ أُوْلَئِکَ يُؤْمِنُونَ»

اين آيوه بويش از   . ها به آن ايمان دارند خوانند، آن   الهي داديم، آن را به بهترين تالوت مي
رواياتي نيز در تعريف و تبيين حق التالوة وارد شوده  که  ، چنانک استچيز به تدبر نزدي هر   

 .ترين نوع تالوت با تدبرند گوياي ارتباط شايستهکه 
قالوا يا  هرٍظَلِ هُؤونَقرَم تَنتُاَ وَ بطنٍلِ أهُقرَا اَنَل اَجَاَ»: فرموده است تدبر هبار    در( ص)رسول خدا

 ؛«هوا  رَمَاَفَ هِدِيَبِ شارَاَ ذا وم هکَنتُاَ هَونَوُقرَو تَ ما فيهِبِ لُعمَو اَ تدبرهُاَ قراُاَ قالَ طنُا البَمَ ،اهلل رسولَ
 اي :گفتنود . خوانيود    ولي شما براي ظاهر آن موي  ؛خوانم   من قرآن را براي بابن آن مي !آري

 ،کنم و به آنچه در آن اسوت    در حال خواندن تدبر مي: بطن قرآن چيست؟ فرمود !رسول خدا
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هوا   پس با دسوت خوود بوه آيوات اشواره و از آن      ؛خوانيد   گونه مي ولي شما اين ؛کنم   عمل مي
 1.گذراند

 واتلووه حوقّ  »: تودبر فرموان داده اسوت    وحق تالوت سخني ديگر به در ( ص)رسول خدا
و قورآن را بوه    ؛«تالوته اناء الليل و النهار و افشوه و تغنوا به و تدبروا ما فيه لعلکوم تفلحوون  

ساز شويد و در  در لحظات شب و روز و آن را اشاعه دهيد و بدان نغمه ،شايسته بخوانيد ةگون
  2.محتواي آن تدبر کنيد تا به رستگاري برسيد

خوانند و    آياتش را به ترتيل مي: فرمود «هتِالوَتِ قَه حَنَتلوُيَ» ةدر بيان جمل (ع)امام صادق
اش اميد دارند و از  کنند و به وعده   هايش عمل مي نمايند و به دستور   مياش تعقل  در معاني
هواي آن   کننود و از مَثول     هايش را در زندگي همانندسازي مي هراسند و داستان   عذابش مي
ايون نووع   . کننود  هايش پرهيز موي   گذارند و از نهي   گيرند، اوامرش را به اجرا مي   عبرت مي
د، به ذهن ساردن آيات و نقول حوروف و خوانودن سووره و بررسوي      خدا سوگنه تالوت، ب
ها پرداختند و احکام و دستوراتش   اي تنها به حفظ حروف و وا ه عده !نيست هاي آن بخش

کوه خوداي تعوالي     چنوان  ،بلکه اين نوع تالوت همان تدبر در آيات است ،را ضاي  ساختند
 3«.اولوااللبابِ رَکَذَتَيَه و لِوا اياتِرُبَدَيَلِ کٌبارَمُ اليکَ انزلناهُ کتابٌ»: فرموده است

 

اگر در تفسير شناخت آيات و سور کشف مقاصد الهي  :هدف تدبر، تككر است -ج

انسوان و يوادآور شودن و توذکر      مطرح است در تدبر تنها زنده شدن و گشودن قفل از دل
هواي الهوي و حقوايق مطلوق      پذيري و تسليم در برابر فرمان يعني تجلي حس حق ؛اوست
 ،و هدف از تدبر (هياتِآبروا دَيَلِ)هدف از نزول قرآن تدبر  ،ص ةسور 99ةآي براساس . هستي

است و چوون ايون   ( و ليتذکر اولوااللباب) ها تذکر و متذکر شدن از مضامين و محتواي آن
رش حوق و توذکر واقعوي، تعقول و     پوس شورط پوذي    ،اهل خورد قلموداد شوده    ةتذکر ويژ
 . برداري از خِرَد ناب انساني است بهره
 

                                                           

 .811کنزالعمال، ص هندي، .1
 .همان .2
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تفکر و تعقل فعل محض عقل و خرد گفتني است  :تدبر فعل عقل و قلب است -د

. اسوت  تدبر کار توأمان دل و انديشه و حاصل توجه و تأمل قلبي و عقلي  ولي ؛است    آدمي
مقابل تدبر  ةنقط« مْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَااَ»تعبير  :خوبي به اين نکته اشاره دارندهآيات تدبر ب

تودبر را اثبوات    ةنيز نتيجو « لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً کَثِيراً»تعبير  و داند   را قفل و حجاب دل مي
براي باز نمودن راه  بنابراين،  ؛شمرد که برداشت عقل انسان است   عدم تناقض در آيات مي
هواي خِورد همگوي برداشوته و زايول       هاي دل و زنگار حجاب بايستتدبر و رف  موان  آن، 

 . شوند
بنوابراين، قلبوي کوه ظورف      ؛ها، معارف، حقايق و فضايل است  قلب انسان مدخل انديشه

بسوتر  ترديد زمينوه و   ها و حقايق است، بي  معرفت و ايمان و ورودي جان انسان براي انديشه
 .گيري از معاني  رف و متعالي آن است تدبر در آيات وحي و بهره

 

ا بوه  فرموان قرائوت و توالوت تنهو     که درحالي      :ای همگانی است وظیفه ،تدبر -ه

، درواقو   ؛همگان حتي کافران توصويه شوده اسوت    ، تدبر بهمؤمنان و مسلمانان داده شده
اموا تودبر    ؛ر و مقدور نباشود ها ميسّ انسانتالوت و ترتيل حقيقي ممکن است براي برخي 

  .هميشه و براي همه مفيد و کارساز است
 :تواند در آيات تدبر کند   گار ميزن بي   قلب  هر   انسان روشن ضمير و  هر   از منظر آيات تدبر، 

بر [ مگر]انديشند؟ يا  نمىآيا به آيات قرآن  1؛«قُلُوبٍ أَقْفَالُها  أَ فَلَا يَتدبرونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ»
 هايى نهاده شده است؟ هايشان قفل دل

در آيات  دباي، ندا ها که دل به قرآن نسارده و در پي يافتن شبهه و تناقض در آن حتي آن
أَ فَلَا يَتدبرونَ الْقُورْءَانَ وَ لَووْ   » :کنند   تدبر کنند تا در نهايت به حقانيت و صداقت قرآن باور 

 انديشوند؟  قورآن نموى  [  معوانى ]آيوا در   2؛«لَوَجَدُواْ فِيوهِ اخْتِلَافًوا کَثِيورًا    اهلل غَيرْ کاَنَ مِنْ عِندِ
 .يافتند قطعاً در آن اختالف بسيارى مى ،اگر از جانب غير خدا بود که درحالي     

برداشت  "ليتذکر اولوااللباب"و  "ليدّبّروا"ميان تعبير  ةاز مقابل»: گويد   مي الميزان ةنويسند
مخابوب  »: يکي از نويسندگان ةبه گفت 3«.ندا مردم ةوا همرُبَدَيَشود که منظور از فعل لِ   مي
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منکر آن  يا ندنگر ميترديد  ةکساني هستند که به حقانيت اين کتاب به ديد ، همةاين آيات
يتش انود و در حقوان   باشند و نيز کساني که با تقليد بودون معرفوت بوه آن ايموان آورده       مي

 1«.کنند   انديشه نمي
همگاني اسوت کوه قورآن کوريم نسوبت بوه آن        ةتدبر و تفکر در آيات، واجب و وظيف»

حق دارند، بلکه بايد در آيات الهي تأمل و تدبر  تنها نه فراخوان عمومي داده است و همگان 
 2«.نمايند و از آن نکته و درس بگيرند و استفاده کنند

 
حوق  ، هواي توالوت   هرچند روش :بدون تدبر، تالوت و قرائت خیری ندارد -و

تنهوا شورط    عنووان  بوه گواه   اند، هوي   ترتيل مورد سفارش آيات متعدد قرار گرفته وتالوت 
است کوه در   درحالي     اين  وها موجب توبيخ نبوده  ترک آن و  ودمندي قرائت قلمداد نشدهس

تودبر،   بي   ي ديگر، قرائت وآيات و روايات، از برفي عدم تدبر مورد توبيخ قرار گرفته و از س
 .قرائت دور از خير و نيکي شمرده شده است

 ،در قرائتي که در آن تودبر نباشود   3؛«اال ال خير في قراءة ليس فيها تدبر »  :(ع)امام علي
 .هي  خيري نيست

 .خيري نيست ،در عبادتي که تفقّه در آن نباشد 4؛«ليس فيها تفقّه اال ال خير في عبادة»
 

 نسابندی مراحل  جمع
را گفته  پيش ةگان مراحل پنج که رسيم کساني مي به اين نتيجه نسابندي مراحل  جم با 

هواي اساسوي    توجه و انوس بوا قورآن گوام    ة د که در عرصاشناميدوار ب ندتوان مي بي کنند
 .اندبرداشته

بوا  . شوود    از بريق مرحله قرائت حداقل ارتباط و توجه با قرآن حاصل موي خالصه آنکه 
از بريق مرحلوه توالوت   . خورد   مرحله استماع و انصات، دل و جان انسان با قرآن گره مي
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لفظ و معناي  گيريم و از رهگذر روش ترتيل، به   هاي وحي قرار مي آيات و فراز تأثيرتحت 
خواني و قرائوت  شمرده ،بيت و متقين در ترتيليم و همنواي پيامبر و اهلکن   آيات توجه مي

و بلنداي معارف و وحي معاني شويم و در نهايت، با مرحله تدبر، به اوج    محور آيات ميمعنا
در زنودگي فوردي و اجتمواعي خوويش      کوالم الهوي  يابيم و به سوي کاربسوت     دست مي

 .شتابيم   مي
البته پس از بي مراحل و تدبر در آيات ةو هدف کامل قرآن در سايتحقق غايت نهايي پس 
اندازي اسوت کوه در صوورت تحقوق آن،      پذير خواهد بود و اين همان چشم امکان و قبلي آن
الفواظ و   ةمهجوريت قرآن بيش از آنکه در ناحيو . توان به رف  مهجوريت قرآن اميد بست   مي

پس،  ؛آن است نظر   هاي مورد در بخش مفاهيم و معارف و غايات عملي و ارزش ،ظواهر باشد
ها و بوا نيّوت کاربسوت     نگري آن کاوي و غايت و  رف ، مراجعه پيوسته به آياتاز بريق تدبر
، رف  محروميوت  درواق که  و توان در مسير رف  مهجوريت قرآن   آيات، مي ةجانب دقيق و همه
 . گام جدي برداشت و هاي تابناک وحي است ايت از گوهرمعرفت و هد ةانسان تشن

 

 

 

 

 

شناسنامه قانون
shenasname.ir



 

 

 

 

 بخش چهارم

  صفّ سوره سيماى
 

 

 از تفسیر نور تفسیر سوره صف برگرفته

 به قلم

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای قرائتی
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  صفّ سوره سیماى
 تفسیر سوره صف برگرفته از تفسیر نور به قلم

 جناب آقای قرائتیحجت االسالم والمسلمین 

 

 .است مدنى هاى سوره از و دارد آيه چهارده سوره اين

 شوده  گذارى نام «صفّ» سوره اين آمده، آيه چهارمين در که ،«صفّ» کلمه مناسبت به

 .است

 راه در جهاد لزوم و آسمانى اديان ساير بر اسالم دين برترى به سوره اين توجّه بيشترين

 .است الهى پيامبران از حمايت و خداوند

 و جمعوه  هواى  سووره  و «سَوبَح » کلمه با نيز حشر و حديد هاى سوره سوره، اين بر عالوه

 اسم سَبِّح» فرمان با  اعلى سوره و «سبحان» کلمه با اسراء سوره و «يُسبِّح» کلمه با تغابن

 .اندشده آغاز «ربّک
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  الرَحِیمِ الرَحْمنِ اهلل بِسْمِ

 .مهربان بخشنده خداوند نام به 
 

 . الْحَکِیمُ الْعَزِیزو وَهُوَ الْأَرْضِ فِى وَمَا السَمَوَاتِ فِى مَا لِلَهِ سَبَحَ« 2» 

 ناپذير شکست اوست و گويند تسبيح خدا براى است، زمين در آنچه و ها آسمان در آنچه

 .حکيم
 

 :ها پیام

-مشوغول  خداوند تسبيح به همه و است شعور داراى هستى تمام اسالمى، بينش در .5 

 .«...ما للّه سبّح» :ندا

 نظيور  بوى  حکموت  و نهايت بى قدرت داراى که است تقديس و تسبيح سزاوار کسى .4 

 .«الحکيم العزيز هو و» :باشد

 

 . تَفْعَلوونَ لَا مَا تَقوولوونَ لِمَ آمَنوواْ الَكِینَ أَیُهَا یَآ« 0» 

 کنيد؟ نمى عمل که گوييد مى چيزى چرا! ايد آورده ايمان که کسانى اى 
 

 . تَفْعَلوونَ لَا مَا تَقوولوواْ أَن اهلل عِندَ مَقْتاً كَبُرَ« 2» 

 .کنيد نمى عمل که يدبگوي را چيزى که است غضب مورد بسيار خدا نزد

 

 :ها نکته 

 .است شديد غضب و خشم معناى به «مَقت» 

 .خوانيم مى 1«أنفسکم تنسون و بالبرّ النّاس أتأمرون» آيه در را توبيخ اين مشابه 
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 موورد  اين کهاست  اعتنايى بى روى از گاه و ناتوانى خابر به گاه گفتار، به نکردن عمل

 .است توبيخ

 بدون سوزن عسل، بدون زنبور آب،بى نهر ان،بار    بى ابر ثمر، بى درخت به عمل، بى عالم

 .است شده تشبيه کند، مى حمل کتاب که االغى و نخ

 عليه حجّتى عمل، بدون علم 1؛«العبد على اهلل حجة بالعمل علم»: خوانيم مى احادي  در

 .است انسان

 ماننود  نشوود،  عمل آن به که علمى 2؛«منه الينفق الّذى کالکنز به اليُعمل الّذى العلم»

 .نشود استفاده و انفاق آن از که است گنجى

 عودالت  از کوه  کسى 3؛«خالفوه ثمّ العدل وصفوا الّذى القيامة يوم حسرة الناس اشد انّ»

 .داشت خواهد قيامت در را حسرت ترين سخت نباشد، عادل ولى بگويد سخن

 بعلموه  النّواس  عنود  معوروف  هوو  مَون  الناس أشقى»: فرمود السالم عليه  عيسى حضرت

 نيسوت،  معوروف  عمول  به ولى است، معروف علم به مردم نزد که کسى 4؛«بعمله مجهول

 .است مردم ترين شقى

 کوه  کسوى  5؛«بعوالم  فلويس  قولوه  فعلوه  يُصدّق لم من»: فرمود السالم عليه  صادق امام 

 .نيست عالم نباشد، گفتارش  کنندهتأکيد کارهايش

 موؤمن  وعوده : انود دانسته وعده خلف را آيه اين مصاديق از يکى السالم عليه  صادق امام

 6«.له کفّارة ال نذرٌ اخاه المؤمن عدة» :ندارد کفّاره [آن با مخالفت] ليکن است؛ نذر  منزلهبه

                                                           

 .الحکم غرر.  1
 .141 ص صدوق، امالى.  2
 .12 ص ،9 ج بحار،.  3
 .181 ص الشريعه، مصباح.  4
 .18 ص ،1 ج کافى،.  5
 .181 ص ،9 ج ،همان.  6
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 همين ولى بودند؛ جهاد خواهان که است کسانى درباره آيه نزول شأن مفسّران، گفته به

 بوه  مربووط  آيوه  محتواى ؛ البته کردند عذرخواهى و تراشىبهانه شد، صادر جهاد فرمان که

 .کنند نمى عمل ولى دهند مى شعار که است کسانى تمام

  

 :ها پیام 

 تمام. )است توبيخ و سرزنش مستحقّ وگرنه باشد همراه صداقت و عمل با بايد ايمان .5

 (آيه

 عمل چرا داريد، ايمان که شما. باردازيد مثبت نقاط بيان به کنيد، انتقاد اينکه از قبل .4

 .«تفعلون ال... لِمَ... آمنوا الّذين ايها يا» کنيد؟ نمى

 .«تفعلون ال ما تقولون لم» :است موق ب و بجا توبيخ تربيت، هاى روش از يکى .9

 .«مقتاً کبر» :است کبيره گناهان از وعده، خلف و واجب عهد، به وفاى .2

 انسان ولى ؛«للّه سبّح» باشند خداوند تسبيح حال در هستى تمام که است زشت چه . 1

 .«اهلل عند مقتاً کبر» :آورد غضب به را خداوند عمل، بدون سخنان با

 کلموات ) «التفعلون ما تقولوا ان اهلل عند مقتاً کبر» :است خطرناک عمل، بدون گفتار .3

 .(است موضوع بودن خطرناک از نشان ،«عنداللّه» و «مقتاً» ،«کبر»

 وضو   خداونود  نوزد  شوود،  حول  دروغوين  شوعارهاى  و ها وعده با شما کار امروز اگر .2

 .«...اهلل عند مقتاً کبر» :داشت خواهيد خطرناکى
 

 . مَرْصُوصٌ بُنْیَانٌ كَأَنَهُم صَفّاً سَبِیلِهِ فِى یُقَاتِلوونَ الَكِینَ یُحِبُ اهلل إِنَ« 2»

 گوويى  کوه چنوان  کنند، پيکار او راه در بستهصف که دارد دوست را کسانى خداوند همانا

 .هستند سربى مستحکم بسيار بناى
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 :ها نکته

 و اسوت  سُورب  معناى به «رصاص» از ،«مرصوص». است ساختمان معناى به «بنيان»

 .است شده ساخته سرب از گويى استحکام، فرط از که ساختمانى يعنى ،«مرصوص بنيان»

 شوعارها  آن بوه  ولوى  دادنود؛  پيکار و جهاد شعار که باشد کسانى از انتقاد قبل، آيه شايد

 کَبُورَ » :هسوتند  غضوب  مورد نکردند عمل که کسانى: فرمود خداوند روازاين نکردند؛ عمل

 و کورده  تمجيود  کردنود،  عمول  خوود  وعوده  و شعار به که کسانى از آيه اين در امّا ؛«مقتاً

 .«يقاتلون الّذين يحبّ اهلل ان» :است دانسته خدا محبوب

 انگيوزه  بوردن  بواال  بوراى  السالم عليه امير حضرت صفين جن  در است آمده تاريخ در

 1.دندکر تالوت را آيه اين خود، ياران

 

 :ها پیام

 اينجا در و بود الهى قهر از سخن قبل آيه در) است الزم دو هر    مهر و قهر تربيت، در .5

 .«...يحبّ اهلل انّ» :(است الهى مهر از سخن

 واداشتن ولى ؛«مقتاً کَبُر... تقولون لِمَ» :است الزم انذار ،ناپسند کار از بازداشتن براى .4

 .«يقاتلون الّذين يحبّ» :دارد الزم تشويق نيک، کار به

 از برتور  حتّوى  اسوت،  مؤمنوان  براى تشويق باالترين خداوند، محبت و رضايت جلب .9

 .«...يحبّ اهلل انّ» :آن امثال و بهشت

 :اسوت  شدن خدا محبوب ها، انگيزه باالترين و دارد الزم قوى انگيزه سخت، کارهاى .2

 .«يقاتلون الّذين يحبّ اهلل انّ»

 فوى  يقواتلون » :کنند جهاد مى او راه در و هستند خداوند دوستداران مجاهد، مؤمنانِ . 1

 .«يقاتلون الّذين يحبّ» :دارد دوست را ها  آن هم خداوند و «سبيله

                                                           

 .المعانى روح تفسير.  1
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 دشومن،  برابور  در ولى ؛است الزم تفرقه از دورى و اتحاد و وحدت عادّى، شرايط در .3

 بنيوان  کوانّهم  صوفّاً » :باشود  تور  مسوتحکم  و نفوذناپوذير  و متّحودتر  بايود  مؤمنوان  صفوف

 .«مرصوص
 

 إِلَدیْکومْ  اهلل رَسُولو أَنِّى تَعْلَمُونَ وَقَدْ توؤْذوونَنِى لِمَ قَوْمِ یَا لِقَوْمِهِ  مُوسَى قَالَ وَإِذْ« 2»

 . الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ یَهْدِى لَا وَاللَهُ قولووبَهُمْ اهلل أَزَاغَ زَاغوواْ فَلَمَا

 بوه  خدا فرستاده من دانيد مى اينکه با! من قوم اى: گفت خود قوم به  موسى که گاه آن       و

 را آنوان  هواى  دل خداونود  شدند، منحرف چون پس کنيد؟ مى اذيّتم چرا هستم، شما سوى

 .کند نمى هدايت را فاسق قوم خداوند و ساخت منحرف

 

 :ها نکته

 تمايول  مستقيم راه به انسان روح. است حق مسير از انحراف معناى به «زيغ» از «زاغَ»

 .کند مى منحرف را آن که است انسان اين و دارد

 است علم خالف بر   عمل از انتقاد آيه اين در بود، عمل بدون گفتار از انتقاد قبل، آيات در

 .دهند مى آزار را او خداست، پيامبر او دانند مى اينکه با چرا که

 او. دهود  مى قرار انسان عملکرد و خود حکمت و عدل براساس  را پاداش و کيفر خداوند،

 را هودايت  کوس  هور     کنود؛  مى هدايت را مردم پيامبران فرستادن و فطرت و عقل بريق از

 راه اراده، و علوم  با کس هر    و 1« هدى زادهم اهتدوا والّذين»: افزايد مى هدايتش بر ،باذيرد

 .«اهلل ازاغ زاغوا» :کند مى رها را او خداوند کند، انتخاب را انحراف

  (ص)اكرم پیامبر و موسى حضرت اذیت و آزار

 :گفتند مى ازجمله بود؛ بسيار داشتند، روا او مورد در السالم عليه موسى قوم که هايى اذيّت

                                                           

 .17 آيه محمّد،.  1
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 را خداونود  اينکوه  توا  آوريم نمى ايمان تو به هرگز 1؛«جهرة اهلل نرى حتّى لک نؤمن لن»

 .ببينيم آشکار بور به

 .کنيم نمى صبر بعام نوع يک بر ما 2؛«واحد بعام على نصبر لن»

 .شد نخواهيم داخل ما نشوند، بيرون آنجا از آنها تا 3؛«منها يخرجوا حتّى ندخلها لن»

 جنو   ها  آن با و برويد پروردگارت و تو 4؛«قاعدون هاهنا انّا فقاتال ربّک و انت فاذهب»

 .ايم نشسته ما کنيد،

 .بده قرار پرستان،بت اين خدايان مثل خدايى نيز ما براى 5؛«آلهة لهم کما الهاً لنا اجعل»

 و تو آمدن از پيش هم ما! موسى اى 6؛«جئتنا ما بعد من و تأتينا ان قبل من اوذينا قالوا»

 .ايم بوده شکنجه و رنج در آن از پس هم

 داشوت،  قورار  منافقوان  و مشورکان  اذيّوت  و آزار مورد نيز وآله عليه اهلل صلى  اکرم پيامبر

 :فرمايد مى قرآن کهچنان

 که هستند کسانى [منافقان از] بعضى 7؛«اُذن هو يقولون و النّبى يؤذون الّذين منهم و»

 .است زودباور او گويند مى و دهند مى آزار را پيامبر دائم

 کننود،  مى اذيّت را خدا پيامبر که هاآن براى 8«اليم عذابٌ لهم اهلل رسول يؤذون والّذين»

 .است مهيا و آماده دردناک عذاب

 از او و دهد مى آزار را پيامبر شما کار اين 1؛«منکم فيستحيى النّبىّ يؤذى کان ذلکم ان»

 .[کند اظهار را خود ناراحتى که] کند مى شرم شما

                                                           

 .11 آيه بقره،.  1
 .81 آيه ،همان.  2
 .99 آيه مائده،.  3
 .94 آيه ،همان.  4
 .111 آيه اعراف،.  5
 .199 آيه ،همان.  6
 .81 آيه توبه،.  7
 .همان.  8
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 بيوتنوا  انّ»: گفتند مى که بود جهاد براى مسلمانان از بعضى سستى ،آزارها از ديگر يکى

 علويهم  بَعُودت » اسوت،  گورم  هوا 3؛«الحّر فى التنفروا» ندارد، حفاظ ما هاى خانه 2؛«عورة

 جنو   در شورکت  با 4«سقطوا الفتنة فى اال التفتنّى و» است، دور راه ؛(24 توبه،) «الشقة

 امکانات و اسلحه شويم، گرفتار و بيفتد رومى زنان و دختران به ما نگاه است ممکن تبوک

  . ...و است کم

 را رزمنودگان  خودا  و کنيود  نموى  عمل خود گفتار به چرا: فرمود که قبل آيات به توجّه با

 .است جبهه به رفتن و جهاد در سستى آيه، اين در آزار از مراد شود مى معلوم دارد، دوست

 

 :ها پیام 

 نبايد دارد که هايى عبرت و ها درس به دليل السالم عليه  موسى حضرت زندگى تاريخ .5 

 .«...اذ و» :شود فراموش

 لِومَ ... لقوموه   موسوى  قوال  اذ» :است دلدارى و تسلّى سبب بزرگان، تاريخ با آشنايى .4

 .«تؤذوننى

 .«تؤذوننى لِمَ قوم يا» :کنند مى آفرينىمشکل بيگانگان از بيش ها خودى گاهى .9

 .«تؤذوننى لِمَ قوم يا» :کنيد استفاده عابفه اهرم از منکر، از نهى در .2

 .«تؤذوننى لِمَ قوم يا» :شود ها  آن برد و قهر سبب نبايد ياران، اذيّت . 1

: کننود  عمول  خوود  علم به رود مى انتظار آگاهان از. است آورمسئوليّت آگاهى، و علم .3

 .«...تعلمون قد و تؤذوننى لِمَ»

                                                                                                                                        

 .11 آيه احزاب،.  1
 .11 آيه ،همان.  2
 . 11 آيه توبه،.  3
 .49 آيه ،همان.  4
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 لِومَ » :انجامد مى انسان انحراف به شود، دينى رهبران آزار موجب که رفتارى و گفتار .2

 .«زاغوا... تؤذوننى

 فکر و فرهن  ،هويّت ،شخصيّت ،روح ،دل انحراف مقدّمه رفتار، و گفتار در انحراف . 9

 .«قلوبهم اهلل ازاغ زاغوا فلمّا» :است انسان

 .«الفاسقين القوم اليهدى واللّه» :دارد دنبال به را الهى هدايت از محروميّت گناه، .3
 

 لِّمَدا  مُصَددِّقاً  إِلَیْکوم اهلل رَسُولو إِنِّى إِسْرَآءِیلَ یَابَنِى مَرْیَمَ ابْنو عِیسَى قَالَ وَإِذْ« 2»

 جَدآءَهُم  فَلَمَدا  أَحْمَددُ  اسْدمُهُ  بَعْدِى مِن یَأْتِى بِرَسُولٍ وَمُبَشِّراً التَوْرَاةِ مِنَ یَدَىَ بَیْنَ

  .مُبِینٌ سِحْرٌ هَكَا قَالوواْ بِالْبَیِّنَاتِ

 شما سوى به خدا فرستاده من همانا: گفت اسرائيل بنى به مريم پسر عيسى که گاه آن       و

 بعود  که پيامبرى به نسبت و کنم مى تصديق است، بوده من از پيش که را توراتى و هستم

 آنان براى روشنى معجزات چون پس ؛دهم مى مژده است، احمد نامش و آمد خواهد من از

 .است آشکار جادويى اين: گفتند آورد،

 

 :ها نکته

 دارد، قورار  انجيول  و تورات نام به مسيحيان و يهوديان دست در امروز آنچه شک بدون

 السوالم  عليهما  مسيح حضرت و موسى حضرت خدا، بزرگ پيامبران بر شدهنازل هاى کتاب

 از بعود  کوه  افرادى يا ها  آن ياران وسيلهبه که است هايى کتاب از اى مجموعه بلکه نيست،

 ايون  زنوده  گواه ها کتاب اين در اجمالى مطالعه يک. است شده تأليف اند، شده متولّد ها  آن

 .ندارند اين از بيش ادّعايى نيز مسيحيان و يهوديان خود و مدّعاست

 هاى گفته ضمن در ها  آن هاى کتاب محتواى و  عيسى و  موسى تعليمات از قسمتى البتّه

 در کوه  را آنچوه  همه توان نمى دليلهمينبه است؛ يافته انتقال ها کتاب اين به شانپيروان

 بوه  وابسته هاى کتاب و انجيل) جديد عهد و( آن به وابسته هاى کتاب و تورات) قديم عهد

شناسنامه قانون
shenasname.ir



 

 

 دو ايون  تعليموات  از مخلووبى  فووق،  هاى کتاب محتواى بلکه کرد، انکار است، آمده( آن

 .است ديگران هاى انديشه و افکار و خدا بزرگ پيامبر

-بشارت مي آينده دررا  بزرگى پيامبر ظهور که گوناگونى تعبيرات موجود، هاى کتاب در

 .شود مى ديده ،دهد

 شوخص  بور  و شوود  موى  ديوده  هوا  کتواب  ايون  در که هايى پيشگويى از غير آنکه جالب

 کلموه  روى ،«يوحنّا» انجيلِ از مورد سه در کند، مى تطبيق وآله عليه اهلل صلى  پيامبراسالم

. اسوت  شوده  ترجموه  «دهنوده  تسلّى» به فارسى، هاى ترجمه در که شده تکيه «فارقليط»

 :کنيد توجّه نمونه تفسير از نقل به يوحنّا انجيل متن به اکنون

 شوما  با ابد تا که داد خواهد شما به ديگر  دهندهتسلّى او و خواست خواهم پدر از من و»

 1«.ماند خواهد

 2«.داد خواهد شهادت من  هبار    در... بيايد دهندهتسلّى آن چون و»: است آمده 51باب در

 بروم من که است مفيد را شما که گويم مى راست شما به ليکن»: خوانيم مى 53باب در

 خوواهم  شوما  نزد را او بروم اگر اام آمد؛ نخواهد شما نزد دهندهتسلّى آن نروم، من اگر که

 3«.فرستاد

 جواى  به است، شده گرفته يونانى اصل از که اناجيل سريانى متن در که است اين مهمّ

 بوه  يونوانى  فرهنو   نظر   از «پيرکلتوس» يونانى متن در که آمده «پارقليطا» دهنده،تسلّى

 .است عربى زبان در «احمد و محمّد» هاى وا ه معادل و «ستايش مورد شخص» معنى

 بوه  شوديدى   ضوربه  اى ترجموه  چنوين  انتشوار  شودند  متوجّوه  کليسا انارباب که هنگامى

 به که نوشتند را «پاراکلتوس» ى کلمه ،«پيرکلتوس» جاى به کند، مى وارد ها  آن تشکيالت

                                                           

 .18 جمله ،14 باب يوحنّا، انجيل.  1
 .98 جمله ،11 باب ،همان.  2
 . 1 جمله ،18 باب ،همان.  3
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 هرچند ساختند، دگرگون را زنده سند اين آشکار، تحريف اين با و است دهندهتسلّى معناى

 1.است مشهود آينده در بزرگ پيامبر يک ظهور از روشنى بشارت تحريف، اين وجود با

 :است آمده فرانسه بزرگ المعارف دايرة در

 بوه  «محمّود » کلموه . است پيامبران خاتم و خدا  فرستاده و اسالم دين مؤسّس محمّد،»

 نام و شده گرفته تمجيد، و تجليل معنى به «حمد»  ريشه از و است شده حمد بسيار معنى

 «احمود » باشود،  موى  «محمّود » لفظ معنى هم و است «حمد»  ريشه از هم آن که ديگرى

 کوار  بوه  «فارقليط» جاى به را لفظ آن عربستان، مسيحيان رود، مى قوى احتمال که است

 و است «پيرکلتوس» لفظ  ترجمه که مجلل، بسيار و شدهستوده بسيار يعنى احمد. بردند مى

 موذهبى  نويسوندگان  ترتيوب  اين به و اند گذاشته آن جاى به را «پاراکلتوس» لفظ اشتباهاً

 قرآن. است اسالم پيامبر ظهور بشارت لفظ، اين از مراد که اند کرده گوشزد مکرّر مسلمان

 2«.کند مى اشاره موضوع اين به صف سوره ششم آيه در آشکارا نيز مجيد

 است؟ بوده «احمد» اسالم، پيامبر نام آيا

 کوودکى  از وآلوه  عليوه  اهلل صولى   اسالم پيامبر که است آمده تاريخى هاى کتاب در -الف

 اوّل نام. «احمد» و «محمّد» :کردند مى خطاب نام دو هر    با را او مردم و بوده نام دو داراى

 در مطلوب  اين. کردند انتخاب او براى آمنه مادرش را احمد نام و عبدالمطلب پيامبر جدّ را

 .است شده ذکر مشروحاً حلبى سيره

 يواد  «احمد» نام با را وآله عليه اهلل صلى  اسالم پيامبر دفعات، به که کسانى از يکى -ب

 «ابوبالب ديوان» نام به که کتابى در امروزه و است «ابوبالب» حضرت، آن عموى کرده،

 عنوان با اسالم گرامى پيامبر از آن در که شود مى ديده زيادى اشعار دارد، قرار ما دست در

 :مانند 3؛است شده ياد «احمد»

                                                           

 .فرقان تفسير.  1
 .نمونه تفسير :از نقل به ؛4178 ص ،91 ج فرانسه، بزرگ المعارف دايرة.  2
 .نمونه تفسير :از نقل به ؛971 ص ،1 ج عساکر،ابن تاريخ ؛99 تا 91 ص ابوبالب، ديوان.  3
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  عيمزَ فيهم مُهِقتلِبِ ليس و   مظالموهُ احمدَ تلَقَ رادواأ

 .نيافتند رهبرى کار اين براى ولى ؛گرفتند او قتل به تصميم شانستمگران

 :شود مى ديده تعبير اين نيز پيامبر عصر معروف شاعر «ثابت بن حسان» اشعار در -ج

 احمد فقد شفها قد مفجعة

 تعدّد الرّسول آلالء فظلت

 را رسوول  مواهب و عطايا پيوسته بود، کرده تاب بى را او احمد فقدانِ که اى زده مصيبت

 1.شمرد مى بر  

 زموين،  در مون  نوام »: فرمودنود  وآله عليه اهلل صلى اسالم پيامبر که خوانيم مى حدي  در

 2«.است «احمد» ها، آسمان در و «محمّد»
 

 :ها پیام

 قوال  اذ و» :است ماندنىيادبه و توجّه قابل  السالم عليه  عيسى حضرت زندگانى تاريخ .5 

 .«عيسى

 .«اهلل رسول انّى» :ندانيد خدا را او است، خدا رسول عيسى، .4 

 و بعود  کالس  مقدّمه کالس، هر    که دارد وجود متعدّدى هاى کالس الهى، تربيت در .9 

 مبشّوراً  و التووراة  مون  يودىّ  بوين  لموا  مصودّقاً  و» :است قبل استاد کنندهتصديق استاد هر   

 .«...برسول

 و» :اسوت  تور  کامل و بهتر چيز مورد در بشارت، زيرا است؛ اديان ترين کامل اسالم، .2 

 .«برسول مبشّراً

 .«بعدى من برسول مبشّراً» :است بشارت حسادت، جاى به خدا، اولياى نزد .1 

                                                           

 .نمونه تفسير :از نقل به ؛19 ص ثابت،بنحسان ديوان.  1
 .تفسير برهان.  2
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 مبشّوراً » :دهود  مى بشارت اسالم پيامبر آمدن به او. مبشِّر هم است، مبشَر هم  عيسى .3

 اسومه  منه بکلمة يبشّرک اهلل ان مريم يا» :دهد مى بشارت او وجود از خداوند و« ...برسول

 1.«المسيح

 :بگيريود  نظر   در را خود زمان هم ،«...مصدقاً» :کنيد توجّه گذشته به هم ها، دعوت در .2

 .«احمد اسمه بعدى من... » :باشيد داشته نظر   در را آينده هم و «اليکم اهلل رسول انّى»

 .«احمد اسمه... » :نماند باقى ابهامى هي  که کنيد عمل گونه آن افراد معرفى در .9

 نوه  و باشود  کارسواز  قبلوى  هاى بشارت نه شود، مى باع  که است عنصرى لجاجت، .3

 .«مبين سحر  هذا قالوا بالبيّنات جاءهم فلمّا» :موجود هاى نشانه

 

 لَدا  اهلل وَ الْإِسْدالَمِ  إِلَدى   یُددْعَى  وَهُوَ الْکَكِبَ اهلل عَلَى  افْتَرَى مِمَنِ أَظْلَمُ وَمَنْ« 2»

 . الظَالِمِینَ الْقَوْمَ یَهْدِى

 بوه  کوه درحوالى  ،(خوانود  سحر را قرآن) بست دروغ خدا بر که آن از ستمکارتر کيست و

 !کند نمى هدايت را ستمکار قوم خداوند و شود مى دعوت اسالم
 

 :ها نکته

 لمسوائ  بوه  مربووط  آن مورد پانزده که رفته کاربه «اظلم» کلمه مرتبه شانزده قرآن، در
 :نظير ؛است فرهنگى و اعتقادى
  مرتبه 3   «اهلل على افترى» 

  مرتبه 5    «شهادة کتم»

  مرتبه 4   «اهلل بآيات کذّب»
  مرتبه 5   «اهلل مساجد من »

  مرتبه 4  «عنها فاعرض ربّه بآيات ذکّر»
 به ظلم ميان، اين از و مکتب به ظلم و مردم به ظلم خود، به ظلم: است نوع سه بر ظلم
 1.است ظلم نوع ترين بزرگ و ينتر مهم       مکتب، و دين

                                                           

 .41 آيه آل عمران،.  1
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 :ها پیام 

 يکسوره  را همه و پذيرد مى را اسالم پيامبر معجزات نه و  عيسى بشارت نه که کسى .5

 مون  و مبوين  سحر» :است فرد ترين ظالم و گرديده افترا ترين بزرگ مرتکب داند، مى سحر

 .«افترى ممن اظلم

 سوحر »: گفتند وآله عليه اهلل پيامبرصلى به آنان. خداست بر افترا الهى، انبياى به افترا .4

 .کند مى معرفى خدا بر افترا را آنان عمل خداوند ،«مبين

 .«اهلل على  افترى ممن اظلم من و» :افتراست نوع بدترين خدا، دين و خدا بر افترا .9

 مون » :است مردم عبادت و ايىگر حق و معرفت و رشد از جلوگيرى ظلم، ترين بزرگ .2

 .«اهلل على افترى ممن اظلم

 من و» :کند ظلم او و باشد شده حجّت اتمام ظالم، بر که است آن ظلم نوع بدترين . 1

 .«االسالم الى يدعى هو و... اظلم

 القووم  اليهودى  واللّوه » :اسوت  الهوى  هودايت  از محروميّوت  خداونود،  بر افترا نتيجه .3

 .«الظالمين

 اراده و اختيوار  بوا  را آن هاى زمينه انسان است؛ اما خداوند دست به ضاللت و هدايت .2

 .«الظالمين القوم اليهدى» :کند مى نابود ياآورد مي فراهم خود
 

  .الْکَافِروونَ كَرِهَ وَلَوْ نوورِهِ مُتِّمُ وَاللَهُ بِأَفوَاهِهِمْ اهلل نوورَ لِیُطْفِئوواْ یُرِیدُونَ« 2»

 کننود،  خواموش  خوود  ى(افتراهوا  و سوخنان ) هوا  دهوان  با را خدا نور دارند تصميم آنان

 .باشند ناخشنود کافران هرچند است، خويش نور کنندهکامل خداوند کهدرحالى
 

 كَرِهَ وَلَوْ كولِّهِ الدِّینِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ   الْحَقِ وَدِینِ  بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَكِى هُوَ« 2»

 . الْمُشْرِكوونَ

                                                                                                                                        

 .تفسير ابيب البيان.  1
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 آن تا فرستاد [مردم سوى به] حق دين و هدايت به همراه را پيامبرش که است کسى او

 .باشند نداشته خوش را آن مشرکان گرچه سازد، غالب اديان همه بر را

 

 :ها نکته

 .است آمده توبه سوره 99 و 94آيه در سوره، اين نهم و هشتم آيات مشابه

 :جمله از کند؛ مى استفاده مختلفى هاى راه از خداوند نور کردن خاموش براى دشمن

 1.«االولين اسابير» :زنند مى ايىگر کهنه و ارتجاع تهمت -

 2.«احالم اضغاث» :است پندار و خيال سخنان اين گويند مى -

 3.«افتراه يقولون ام» :نامند مى افترا و دروغ را پيامبر سخنان -

 4.«هذا مثل لقلنا نشاء لو» :کنند مى قلمداد ارزش بى و سطحى را وحى آيات -

 5.«انداداً للّه جعلوا و» :کنند مى تراشىرقيب خداوند براى -

 6.«فيه الغوا و القرآن لهذا التسمعوا» :دارند بازمى الهى آيات شنيدن از را مردم -

 7.«دينکم فى بعنوا و» :کنند مى تحقير را آنان و زنند مى بعنه مؤمنان مکتب و راه به -

 8.«لعباً و هزواً دينکم اتخذوا» :کنند مى مسخره را خدا دين -

 9.«خرابها فى  سعى» :دارند مکتب هاى پايگاه و مساجد تخريب در سعى -

 1.«الکلم يُحرّفون» :نمايند مى دين تحريف در سعى -

                                                           

 . 91 آيه انعام، 1

 . 1 آيه انبياء،.  2
 .1 آيه احقاف،.  3
 .11 آيه انفال،.  4
 .12 آيه ابراهيم، 5
 .98 آيه فصلت،.  6
 .19 آيه توبه،.  7
 .17 آيه مائده،.  8
 .  114 آيه بقره،.  9
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 2.«ابتدعوها رهبانية و» :دارند گذارىبدعت دين در گاه -

 3.«البيّنات من أنزلنا ما يکتمون» :کنند مى کتمان را دين حقايق گاه -

 4.«ببعض تکفرون و الکتاب ببعض افتؤمنون» :کنند مى تجزيه را خداوند دين -

 5.«بالبابل الحق والتلبسوا» :آميزند مى هم در را بابل و حق -

 6.«دينکم فى التغلوا» :کنند مى غلوّ خدا، دين در -

 عون  يوردّوکم  حتّوى  يقواتلونکم  اليزالوون » :خيزنود  برموى  وستيزجن  به مسلمانان با -

 7.«دينکم

 :است داده وعده را اديان تمام بر اسالم پيروزى بار    سه خداوند

 ولووکره  کلّوه  الودين  علوى  ليظهوره  الحوقّ  ديون  و بالهودى  رسووله  ارسول  الّوذى  هو»

 8.«المشرکون

 باللّوه  کفوى  و کلّوه  الودين  علوى  ليظهوره  الحوقّ  دين و بالهدى رسوله ارسل الّذى هو»

 9.«شهيداً

 کوره  ولوو  کلّوه  الودين  علوى  ليظهوره  الحوقّ  ديون  و بالهودى  رسووله  ارسول  الّذى هو»

 10.«المشرکون

 1«وعده اهلل يخلف لن و» :کند مى عملى را خود وعده خداوند شک بدون و

                                                                                                                                        

 .48 آيه نساء،.  1
 .97 آيه حديد،.  2
 .119 آيه بقره،.  3
 .11 آيه ،همان.  4
 .49 آيه ،همان.  5
 .77 آيه ده،مائ.  6
 .917 آيه بقره،.  7
 .11 آيه توبه،.  8
 .91 آيه فتح،.  9

 .9 آيه صف،.  10
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 در آسومانى،  اديوان  ديگور  بر اسالم پيروزى که خوانيم مى متواتر شک بدون روايات در

 . يافت خواهد تحقّق السالم عليه  مهدى حضرت ظهور زمان

  ينوادى  و االّ قريةة  التبقوى  حتى بيده نفسى الّذى فو»: فرمود السالم عليه  على حضرت

 هوي   !اوسوت  دست در جانم که خداوندى به 2؛«عشياً و بکرةً اهلل االّ اله ال ان ةبشهاد فيها

 آن در شوهادتين  و اذان صوداى  شوام  و صبح هر آنکه مگر ماند نمى باقى روستايى و شهر

 .شد خواهد شنيده

 بريوقِ  از دشومن  اينکوه  با زيرا است؛ رسانده اثبات به را هشتم آيه تحقق اسالم، تاريخ

 هواى  توبئوه  هوا،  جنو   تحميل اجتماعى، و اقتصادى محاصره شکنجه، و اذيّت و استهزا

 تورويج  صوليبى،  هواى  جنو   انوداختن  راه به مسلمانان، ميان تفرقه ايجاد منافقان، داخلى

 روزبوه روز اسوالم  نکورده،  کوتواهى  اى لحظوه  سياسوى  و نظامى استعمار منکرات، و فحشا

 .است کرده پيدا توسعه
 

 :ها پیام 

 ليطفئووا  يريودون » :خداسوت  نوور  و هدايت چراغ کردن خاموش فکر در دائم دشمن .5

 .«اهلل نور

 .«اهلل نور ليطفئوا» :است الهى نور قرآن .4

 .«اهلل نور» :است گرمى و حرکت رشد، شناخت،  مايه يعنى است؛ نور دين .9

 :اسوت  ثمور  بى و مذبوحانه تالشى حق، با مقابله براى دشمنان تصميمات و ها برنامه .2

 .«بافواههم اهلل نور»

  منطمس پف از خورشيد شود کِى

  نجس س  پوز ز دريا شود کى

                                                                                                                                        

 .47 آيه ؛ حج،8 آيه روم،.  1
 .البيان، کنزالدقائق و برهان تفاسير مجم .  2
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 کند عوعو س  و نور فشاند مَهْ

 بند مى خود بينت بر کسى هر   

 بوه  البتّوه  ؛«بافواههم» :است تبليغات اسالم، با مقابله براى دشمن وسيله ينتر مهم       . 1

 .رسد نمى انجام

 برفروزد ايزد که را چراغى 

 بسوزد ريشش کند پف کس آن هر   

 .«نوره متمّ واللّه» :است جاودان و کامل دين اسالم، .3

 نوه  و 1«المشورکون  کوره  لو و» :شرک نه نيست، الهى اراده مان  مخالفتى نوع هي  .2

 .«الکافرون کره ولو» :کفر

 ،«الکافرون کره ولو» :هستند ناراضى اسالم گسترش از يکسان بور به شرک، و کفر . 9

 .«المشرکون کره لو و»

 ارسول  الّوذى  هوو » :موردم  اراده و انتخاب نه شوند، مى انتخاب الهى اراده با رسوالن .3

 .«رسوله

 .«ليظهره الحق دين و بالهدى» :است آن حقانيّت براي اسالم پيروزى .52

 .«کلّه الدين على ليظهره» :است اسالم آنِ از آينده .55

 .«کلّه الدين على ليظهره» :است اميدآفرين اسالم، مکتب .54

 .«کلّه الدين على ليظهره» :باشد دائم و کامل که دارد ارزش اى غلبه و حاکميّت .59

 :اسوت  جواودانى  مکتوب  اسوالم  تنها و دارند مصرف تاريخ اديان تمام اسالم، جز به .52

 .«کلّه الدين على ليظهره»

 :اند ازعبارت اسالم پيروزى عوامل .51

 .«الّذى هو» :الهى امداد و اراده -الف

 .«رسوله» :اليق و معصوم رهبرى -ب

                                                           

 .11 آيه توبه،.  1
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 .« بالهدى» :جامعه ببيعى نياز -ج

 .«الحق دين» :حقانيّت داشتن -د

 .«نوره متمّ» :مکتب بودن کامل و جام  -ه
 

 . أَلِیمٍ عَكَابٍ مِّنْ تونجِیکوم تِجَارَةٍ  عَلَى أَدُلُکومْ هَلْ آمَنوواْ الَكِینَ أَیُهَا یَآ« 22»

( قياموت ) دردنواک  عوذاب  از کوه  تجوارتى  بور  را شما آيا! ايد آورده ايمان که کسانى اى

 کنم؟ راهنمايى دهد، تاننجات
 

 لِکودمْ  ذَ أَنفوسِکومْ وَ بِأَمْوَالِکومْ اهلل سَبِیلِ فِى وَتوجَاهِدُونَ وَرَسُولِهِ بِاللَهِ توؤْمِنوونَ« 22»

  .تَعْلَمُونَ كونتومْ إِن لَکومْ خَیْرٌ

 ايون  کوه  کنيد جهاد خدا راه در تانهاي جان و اموال با و آوريد ايمان رسولش و خدا به

 .بدانيد اگر است، بهتر شما براى
 

 مَسَداكِنَ  وَ الْأَنْهَدارُ  تَحْتِهَدا  مِدن  تَجْرِى جَنَاتٍ وَیُدْخِلْکومْ ذونووبَکومْ یَغْفِرْلَکومْ« 20»

  .الْعَظِیمُ الْفَوْزُ لِكَ ذَ عَدْنٍ جَنَاتِ فِى طَیِّبَةً

 هوا   آن زيور  از نهرهوا  که هايى باغ به و آمرزد مى را شما گناهان خداوند [صورت اين در]

 رسوتگارى  ايون  ؛کنود  مى واردتان جاودان هاى بهشت در پسنددل هاى خانه و است جارى

 !است بزرگى
 

 :ها نکته

 سوه  وعوده  ايون  تحقوق  ولى شد؛ داده وعده اديان ساير بر اسالم دين غلبه قبل، آيه در

 :دارد الزم شرط

 و کورده  کامل را آن خداوند که نورى است، قرآن همان که جهانى و کامل قانون -الف

 آن را خاموش کند؛ ندارد قدرت کسهي 

 ؛است الهى ذخيره و اهلل بقيّة مهدى، حضرت که معصوم رهبر وجود -ب
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 .است شده مطرح آيه اين در که مردم آمادگى -ج

 المؤمنين من اشترى اهلل انّ»: فرمايد مى که است توبه سوره 555آيه وزنهم آيات، اين

 .«...الجنّة لهم بانّ أموالهم و أنفسهم

 :دارد وجود فرض چند تجارت در

 1.«أنفسهم به اشتروا بئسما»: بد تجارت. 5

 2.«تجارتهم ربحت فما»: سود بدون تجارت. 4

 3.«قليل الدنيا متاع»: سود کم تجارت. 9

 4.«أنفسهم خسروا الّذين الخاسرين انّ»: بار    زيان تجارت. 2

 5.«خُسر لفى االنسان انّ»: بار    زيان بسيار تجارت. 1

 6.«المبين الخسران»: رسوا تجارت. 3

 7.«کسادها تخشون»: راکد تجارت. 2

 8.«تبور لن تجارة»: بادوام و مستمرّ تجارت. 9

 9.«تنجيکم تجارة»: بخش   نجات تجارت. 3

 10.«مُربِحة تجارة»: سودآور تجارت. 52

                                                           

 .92 آيه بقره،.  1
 .18 آيه ،همان.  2
 .77 آيه نساء،.  3
 .11 آيه زمر،.  4
 .9 آيه عصر،.  5
 .11 آيه حج،.  6
 .94 آيه توبه،.  7
 .99 آيه فابر،.  8
 .12 آيه صف،.  9

 .191البالغه، خطبه  نهج.  10
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 ارزان را خودتوان  پوس  اسوت؛  بهشوت  شوما  قيموت : فرمايد مى السالم عليه على حضرت

 1.«بها االّ تبيعوها فال الجنّة االّ ثمن  النفسکم ليس»: نفروشيد

 السوالم  عليوه   على حضرت 2.«اهلل اولياء متجر الدنيا»: است الهى اولياى خانه تجارت دنيا،

 .کرد مى بدگويى دنيا از که فرمود کسى به را سخن اين

 خوودش  بوه  گوزاف  قيموت  بوا  و گيوريم  مى او خود از را سرمايه ما خداوند، با تجارت در

 .فروشيم مى

 :مثال براى ؛دارد وجود معنوى مشابه مادّى، امور از بسيارى براى اسالم فرهن  در

 3.«الطيبات من کلوا»: مادّى خوراک -الف

 الوى »: فرماينود  موى  السوالم  عليه  امام که 4«بعامه الى االنسان فلينظر»: معنوى خوراک

 .آموزد مى چه ببيند 5؛«علمه

 6.«تقيکم سرابيل»: مادّى لباس -ب

 7.«خير ذلک التقوى لباس و»: معنوى لباس

 8.«مسجد کل عند زينتکم خذوا»: مادّى زينت -ج

 9.«قلوبکم فى زيّنه و االيمان اليکم حبّب»: معنوى زينت

 10.«سفر على کنتم ان و»: مادّى سفر -د

                                                           

 .119، ص72بحار، ج.  1
 .111البالغه، حکمت  نهج.  2
 .11 آيه مؤمنون،.  3
 .94 آيه عبس،.  4
 .1، ص4رجال کشي، ج.  5
 .11 آيه نحل،.  6
 .98 آيه اعراف،.  7
 .11 آيه ،همان.  8
 .7 آيه حجرات،.  9

 .911 آيه بقره،.  10
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 1.«کدحاً ربّک الى کادح انک»: معنوى سفر

 2.«لکم رزقاً الّثمرات من»: مادّى رزق -ه

 3.«الحرام بيتک حج وارزقنى»: معنوى رزق

 4.«الدنيا حالوة»: مادّى شيرينى -و 

 6.«وُدّک حالوة» 5،«االيمان حالوة»: معنوى شيرينى

 7.«...االنهار تحتها من تجرى جنات»: مادّى پاداش -ز

 8.«اکبر اهلل من رضوان و»: معنوى پاداش

 9.«ولد ما و والد و»: مادّى پدر -ح

 10.«االمّة هذه ابوا علىٌ و أنا»: معنوى پدر

 11.«جرواها و»: مادّى هجرت -ط

 12.«فاهجر الرّجز و»: معنوى هجرت

                                                           

 .8 آيه انشقاق،.  1
 .99 آيه بقره،.  2
 .دعاي ماه رمضان.  3
 .911البالغه، حکمت  نهج.  4
 .921، ص17بحار، ج.  5
 .147، ص92، جهمان.  6
 (.بار در قرآن آمده است 97. )91 آيه بقره،.  7

 .79 آيه ،همان.  8
 .1 آيه بلد،.  9

 .11، ص18بحار، ج.  10
 .79 آيه انفال،.  11
 .1 آيه مدّثر،.  12
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 عليها اهلل دلّ التّى االليم العذاب من المنجية المربحة التّجارة أنا»: فرمود السالم عليه  على

 باعو   کوه  هستم پرسودى تجارت همان من 1؛«...تجارةٍ على أدلّکم هل» فقال کتابه فى

 .است کرده اشاره آن به قرآن در خداوند که همان است اليم عذاب از نجات

 

 :ها پیام

 .«آمنوا الّذين أيّها يا» :دهيم قرار مخابب هاآن ايمانى لقب و عنوان با را مردم .5

 هول » :اسوت  سؤال برح آن، هاى راه از يکى و کرد ايجاد آمادگى مردم در ابتدا بايد .4

 .«أدلّکم

 .«تجارة على أدلّکم هل» :دارد نياز راهنما به تجارت، .9

 درک را معنوا  ايون  خودا  به مؤمنان فقط نيست، درک قابل  همه براى معنوى تجارت .2

 .«...أدلّکم هل آمنوا الّذين أيّها يا» :کنند مى

 علوى  أدلّکوم  هول » :پايودار  و ثابت سودى هم آن است، سود دنبال به فطرتاً انسان . 1

 .«تنجيکم ةتجار

 .«اليم عذاب من تنجيکم تجارة» :است الهى قهر از نجات واقعى، سود .3

 .«اليم عذاب من تنجيکم تجارة» :است منفعت جلب از تر مهم       خطر، دف  .2

 .«  باللّه تؤمنون... تجارة» :نيست دنيوى امور در تنها تجارت، . 9

 .«رسوله و باللّه تؤمنون... تجارةٍ» :است پرسود تجارت پيامبران، از پيروى .3

 .«تؤمنون... آمنوا الّذين أيّها يا» :دارد مختلفى درجات ايمان، .52

 موضووع . کورد  استفاده بايد مردم توجّه مورد موضوعات و عناوين از دين، تبليغ در .55

 تجوارت  يوک  عنووان  به خدا، به ايمان روازاين است؛ همه نظر   مورد درآمد کسب و تجارت

 .«رسوله و باللّه تؤمنون... تجارةٍ» :شود مى مطرح پرسود

                                                           

 .تفسير کنزالدقائق.  1
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 .«تجاهدون... تؤمنون» :دارد الزم جهاد و تالش نيست، قلبى باور تنها ايمان، .54

 :اسوت  جان با جهاد به همراه مال با جهاد و رسول به ايمان به همراه خدا به ايمان .59

 .«...تجاهدون... تؤمنون»

... تؤمنون» :دارد الزم تداوم نيست، کارساز مقطعى و فصلى ،موسمى جهاد و ايمان .52

 .(است استمرار و دوام نشانه مضارع فعل) .«...تجاهدون

 أيّهوا  يوا » :است الزم کامل ايمان شود، نمى مهم کارهاى  سرچشمه سطحى ايمان .51

 .«تجاهدون... تؤمنون... آمنوا الّذين

 .«تجاهدون... تؤمنون» :است مقدّم عمل بر ايمان .53

 جوان  و موال  از ديون،  حفوظ  براى بايد و است جان و مال حفظ از برتر دين، حفظ .52

 .«أنفسکم و باموالکم اهلل سبيل فى تجاهدون» :گذشت

 جوان  و موال  با گاه و جان با گاه مال، با گاه شود؛ نمى برداشته فردى هي  از جهاد .59

 .«أنفسکم و باموالکم... تجاهدون» :کرد جهاد بايد

 بوا  جهواد ) برسويم  تر سنگين کارهاى به تا کنيم شروع تر سبک کار از دستورات، در .53

 .«أنفسکم و باموالکم» :(است آمده جان با جهاد از قبل مال

 .«اهلل سبيل فى» :است اخالص به کارها ارزش .42

 .«لکم خير... تجاهدون» :ندانيم ما ولى باشد ما نف  به که ها تلخى بسا چه .45

 داده وعوده  را آن بوه  رسويدن  خداونود  و است سعادت و خير دنبال به فطرتاً انسان .44

 .«لکم خير ذلکم» :است

 .«جنّات يدخلکم... تجاهدون... تؤمنون» :بهانه نه دهند بها به را بهشت .49

 و رسول و خدا به ايمان مسئله آيات، اين در) دارد پى در کاملرا پاداش کامل، عمل .42

 از بوزرگ  فووز  و بهشوت  در ورود و گناهوان  همه مغفرت و سو يک از جان و مال با جهاد

 .«العظيم الفوز ذلک... مساکن... جنّات... لکم يغفر» :(است شده مطرح ديگر سوى
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 و بهشت بعد مغفرت، اوّل) دارد نياز شدن پاک و بودن پاک به الهى، الطاف دريافت .41

 .«العظيم الفوز ذلک... يدخلکم... لکم يغفر» :(بزرگ رستگارى

 رهوا  عذاب از خدا، با اى معامله با که دارد قرار عظيم فوز و اليم عذاب ميان انسان .43

 .«العظيم الفوز ذلک... اليم عذاب من تنجيکم» :رسد مى فوز به و شود مى
 

 . الْمُؤْمِنِینَ وَبَشِّرِ قَرِیبٌ وَفَتْحٌ اهلل مِّنَ نَصْرٌ توحِبُونَهَا  أوخْرَى وَ« 22»

 پيوروزى  و خداونود  جانوب  از نصورت  و يوارى  داريود،  دوست را آن که ديگرى نعمت و

 .ده بشارت را مؤمنان [!پيامبر اى] و است نزديک

 

 :ها نکته

 و نصورت  چون ولى ؛است الهى عذاب از نجات مصداق الهى، مغفرت و بهشت به ورود

 .است فرموده بيان جداگانه را آن خداوند است، ديگرى لطف الهى فتح

 

 :ها پیام

 .«...تحبّونها واُخرى» :دنياست در ها  آن از بخشى نيست، آخرت در ها پاداش تمام .5

 .«تحبّونها» :باشد شوندهتشويق  عالقه مورد بايد پاداش .4

« ...جنّات يدخلکم»: شوند شهيد اگر رسند، مى نيکى دو از يکى به مخلص رزمندگان .9

 .«قريب فتح و اهلل من نصر»: شوند پيروز اگر و( بود قبل آيه در)

 .«اهلل من نصر » :تخصص و تجربه و تجهيزات از نه بدانيد، خدا از را پيروزى .2

 .«فتح نصر ،» :است رزمندگان دلگرمى  وسيله روشن، آينده به اميد . 1

 :کند مى عمل خود هاى وعده به خداوند .3

 1.«  الفتح و اهلل نصر جاء اذا»: ديگر جاى در و «اهلل من نصر»: اينجا در

                                                           

 .1 آيه نصر،.  1
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 1.«مبيناً فتحاً لک فتحنا انّا»: ديگر جاى در و «قريب فتح»: اينجا در

 و» :کنيود  اسوتفاده  بشارت اهرم از جان، و مال از گذشتن به رزمندگان تشويق براى .2

 .«المؤمنين بشّر

  

                                                           

 .1 آيه فتح،.  1
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 لِلْحَدوَارِیِّینَ  مَدرْیَمَ  ابْنو عِیسَى قَالَ كَمَا اهلل أَنصَارَ كوونوواْ آمَنوواْ الَكِینَ أَیُهَا یَآ« 22»

 إِسْرَآءِیلَ بَنِى مِّن طَآئِفَةٌ فَآمَنَت اهلل أَنصَارُ نَحْنو الْحَوَارِیُونَ قَالَ اهلل إِلَى أَنصَارِى مَنْ

 . ظَاهِرِینَ فَأَصْبَحُواْ عَدُوِّهِمْ  عَلَى آمَنوواْ الَكِینَ فَأَیَدْنَا طَآئِفَةٌ وَكَفَرَت

 به مريم بن عيسى که گونه همان باشيد، خدا [دين] ياوران! ايد آورده ايمان که کسانى اى

 [دين] ياوران ما: گفتند حواريون هستند؟ کسانى چه خدا راه در من ياوران: گفت حواريون

 را کسانى پس شدند، کافر گروهى و آوردند ايمان اسرائيل بنى از گروهى پس هستيم؛ خدا

 .شدند پيروز [،کرده غلبه آنان بر] تا داديم يارى شاندشمن بر آوردند، ايمان که

 

 :ها نکته

 نامشوان  و بودند نفر دوازده که شود مى گفته  عيسى حضرت خاص ياران به «حواريّون»

 سوفيد  و شستن معناى به «حور» از کلمه اين  ريشه 1.است شده ذکر کنونى هاى انجيل در

 خود هم کهاين اب و پاک هاى قلب داشتن و سفيد هاى لباس پوشيدن دليل به و است کردن

 کوار هبو  آنان  درباره وا ه اين کردند، مى دعوت پاکى به را ديگران هم و داشتند پاک بابنى

 .است رفته

  عيسوى  حواريّوون  هسوتند،  موا  حواريّوون  موا  شويعيان : فرموود  السوالم  عليوه   صادق امام

 و کنند مى يارى را ما شيعيان، ولى دند؛نکر يارى يهود و دشمنان برابر در را او السالم عليه

 موا  بوراي  کوه  سختى همه اين برابر در خداوند. شوند مى تبعيد و شکنجه ،شهيد ما راه در

 و يحرّقوون  و دوننوا  يقواتلون  و ينصوروننا » :کند عطا آنان به نيکو پاداش ،کنند مىتحمل 

 2.«خيراً عنّا اهلل جزاهم البالد فى يشرّدون و يعذّبون

                                                           

 .تفسير نمونه.  1
 .تفسير کنزالدقائق.  2
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 عيسوى  کوه  گونوه  ناهمو  ؛دارد اثور  عمول  انجام و دعوت پذيرفتن در مشابه موارد نقل 

 کموا » :شود  واجوب  روزه ديگوران  بر که گونه همان و« ...عيسى قال کما» داشت، ياورانى

 1.«قبلکم من الّذين على کتب
 

 

 :ها پیام 

 آيوه  اين در بود، خدا با تجارت به دعوت قبل آيات در .کند رشد گامبهگام بايد مؤمن .5

 و قانون نصرت بر هميشه براى) .«اهلل أنصار کونوا» :کند مى دعوت بودن اهلل انصار به رسماً

 (.باشيد پايدار الهى اولياى

 نصور » :اوسوت  از هوا  پيروزى و ها نصرت  همه زيرا ندارد؛ ما نصرتِ به نيازى خداوند .4

 .«اهلل أنصار کونوا» :است افتخار ما براى بودن، خدا انصار ولى ؛«اهلل من

 مَون » :خوود  حزب و گروه يا خود براى نه خواهند، مى خدا براى را مردم الهى انبياى .9

 .«اهلل الى أنصارى

 اسباب از و کردند مى بى را ببيعى و عادّى مسيرهاى دشمن، بر غلبه براى پيامبران .2

 .«اهلل الى أنصارى مَن» :دندنمو مى استفاده مردمى نيروهاى و ظاهرى

 .«اهلل الى أنصارى مَن» :باشد داشته خود ياران از دقيقى ارزيابى بايد رهبر . 1

 قال... أنصارى مَن» :است وفادارى اعالم و بيعت تجديد نوعى ياران، از گرفتن اقرار .3

 .«اهلل أنصار نحن الحواريون

 .«اهلل أنصار نحن... أنصارى مَن» :دهيم پاسخ را دينى رهبران دعوت .2

 بودبخت  و کند رد را آن يا شود سعادتمند و باذيرد را انبيا دعوت است مختار انسان . 9

 .«بائفة کفرت و... بائفة  فآمنت» :شود
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 222    ----------------------------------------   بخش چهارم سیمای سوره صفّ

 

 و ورزيدنود  موى  کفور  بعضوى  بلکه اند، نياورده ايمان پيامبر يک به مردم همه معموالً .3

 فآمنوت » :ايمان بياورند مردم همه باشيم داشته انتظار نبايد نيز ما آوردند، مى ايمان بعضى

 .«بائفة کفرت و... بائفة 

 .«...فايّدنا... فآمنت» :است الهى تأييدات دريافت رمز ايمان، داشتن .52

 بوروح  أيّودناه  و» :بوود  خداونود  تأييد مورد خودش هم السالم، عليه  عيسى حضرت .55

 .«ظاهرين فاصبحوا عدوّهم على آمنوا الّذين فايّدنا» :شخاص ياران هم و 1«القدس

 «القودس  بوروح  أيّدناه و» :کند مى يارى و تأييد را پيامبرش که گونههمان خداوند .54

 .«آمنوا الّذين فايّدنا» :کند مى يارى نيز را پيروانش
 

 «العالمين ربّ والحمدللّه»
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