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 چکیده
حلیلی توصیفی این مقاله با هدف ارائه راههاي مهجور مانده قرآنی در موضوع مطالعه و فهم ،که متفاوت با روشهاي مرسوم در دنیاي معاصر است، به روش ت

تفصیل؛ : ان خالصه کردپرسش اصلی این است که قرآن براي فهم خود و دیگر کتابها چه پیشنهاداتی دارد؟ این راهها را در چند محور می تو. نوشته شده است
 . ترتیل؛ پرسش؛ رسوخ و انتظار؛ إستکفاء و مخاطبه؛ تأویل؛ تدبر

 .بقیه موارد در فهم قرآن ضرورت دارند. شیوه اول هم شیوه مطالعه و هم شیوه فهم قرآن است
به اقتضاي تفصیل متن، باید . بیت قرآن است رعایت کندیافته روبروست پس باید اقتضائات این تفصیل را که همانا عر» تفصیل«مخاطبِ قرآن در آغاز با متنی 

ها » پرسش«قاري که تفصیل و ترتیل را رعایت کرده از هجوم . اما این تازه آغاز راه است. ضروري است» ترتیل«طمأنینه و آرامش خاصی بر او حاکم باشد پس 
پرهیز از ابهامات و . پاسخ به پرسش ها در پیش گرفتن سلوکی قرآنی ضرورت داردبراي . خداوند می خواهد بنده اش محتاج دانستن باشد. در امان نمی ماند

آنگاه قاري به جایی می رسد که سهم خود را از الطاف و داده هاي خداوندي می . است» انتظار«نامیده می شود و این پرهیز همراه با طلب و » رسوخ«متشابهات 
در حقیقت در اینجا قرآن را کسی می فهمد که مخاطب آن . نامید» استکفاء«التی می شود که می توان آن را داند پس به آنچه دارد اکتفا می کند و دچار ح

در قرآن با رعایت نکات قبلی آماده است و سیر و سلوك قرآنی یک » تدبر«و » تأویل«پس از طی تمام این مراحل، بستر دریافت . کند» مخاطبه«باشد و با قرآن 
 .ه استدور تمام را طی کرد
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آموزش فهم و (بیت این روشها چندان همخوانی با روشهاي رایج مطالعه و فهم ندارند و توصیه هاي مرسوم را به چالش می کشند و می تواند در نظام تعلیم و تر
 .مبتنی بر فرهنگ دینی و قرآنی پیشنهاداتی تازه ارائه بدهد) مطالعه

 شیوه هاي فهم ، قرآن، مطالعه :کلمات کلیدي
 
 
 
 

 :مقدمه
همیدن کمتر چگونه قرآن بخوانیم و آن را بفهمیم؟ در مورد چگونه خواندن قرآن سخنان و نوشته هاي زیادي در دست است اما در مورد خواندن به معناي ف   

تدبر در آن نباشد خیري  بدانید که در خواندن که«و در روایت است که . در حالی که فهم قرآن بسیار مهم تر از  قرائت آن است. تحقیقی صورت پذیرفته است
 ).3، ح36، ص1، ج1407کلینی(» نیست، بدانید که در خواندنی که تفقه در آن نباشد خیري نیست

پژوهش ذیل سعی در کشف شیوه هاي . از طرفی با انس با قرآن متوجه می شویم که در این کتاب آسمانی شیوه هاي براي فهم و درك متن آن ارائه شده است
 . که از خود متن قرآن و گفتار شارحان و حافظان اصلی آن، یعنی ائمه معصومین علیهم السالم استنطاق می شودفهم قرآن دارد 

 :در آغاز راه قرآن کریم مخاطب خود را به تأمل وامی دارد
 )1/هود(کتاب احکمت آیاته : آیات قرآن محکم هستند
 )23/زمر(کتاباً متشابهاً : آیات قرآن متشابه هستند

 )7/آل عمران(از آیات قرآن محکم و برخی دیگر متشابهندبرخی 
قاري می خواند و ترقی می کند و به دنیاهاي تازه . چون قرائت قرآن نوعی سلوك است! چطور می شود این سه جمله متضاد هرسه توصیف حقیقی قرآن باشند؟

می شود و بعد دوباره آرامش فرامی رسد؛ اکنون برخی آیات واضحند و برخی  اول آیات برایش محکم و واضحند بعد پرسش ها و لرزش ها شروع. گام می گذارد
 !این اعجاز قرآن است؛ و لذت قرآن خواندن. اقرأ وارق: بخوان وباال برو. مبهم و این تازه آغازي بر یک پایان است؛ دور و چرخش در باغ قرآن

---------------- 
 . تفصیل؛ ترتیل؛ پرسش؛ رسوخ و انتظار؛ إستکفاء و مخاطبه؛ تأویل؛ تدبر: صه کردراههاي فهم قرآن را در چند محور می توان خال

با در کنار هم قرار دادن این مفاهیم می توان به شیوه اي قرآنی . شیوه اول هم شیوه مطالعه و هم شیوه فهم قرآن است و بقیه موارد در فهم قرآن ضرورت دارند
همه موارد ذیل در کنار هم الزم و ملزوم یکدیگرند . را می توان براي فهم هر کتابی که غنی و داراي پیام باشد به کار برداین شیوه . در فهم قرآن دست پیدا کرد

 . بلکه فهمیدن ماهیت آنها هم به فهم یکدیگر وابسته است. و استفاده از آنها به تنهایی کفایت نمی کند
به اقتضاي تفصیل متن، باید . پس باید اقتضائات این تفصیل که همانا عربیت قران است را رعایت کندیافته روبروست » تفصیل«مخاطب قران ابتدا با متنی 

» پرسش«قاري که تفصیل و ترتیل را رعایت کرده از هجوم . اما این تازه آغاز راه است. ضروري است» ترتیل«طمأنینه و آرامش خاصی بر قاري حاکم شود پس 
نامیده » رسوخ«براي پاسخ پرسش سلوکی قرانی نیاز است پرهیز از ابهامات و متشابهات . می خواهد بنده اش محتاج دانستن شود خداوند. ها در امان نمی ماند

اکنون قاري به جایی رسیده که سهم خود را از الطاف و داده هاي خداوندي شناخته است پس به آنچه . است» انتظار«می شود و این پرهیز همراه با طلب و 
در حقیقت اینجا قرآن را کسی می فهمد که مخاطب آن باشد و با قرآن . نامید» استکفاء«اکتفا می کند و دچار حالتی می شود که می توان آن را دارد 

ر تمام را در قرآن با رعایت نکات قبلی آماده است و سیروسلوك قرآنی یک دو» تدبر«و » تأویل«پس از طی تمام این مراحل مقدمه دریافت . کند» مخاطبه«
 .طی کرده است

 
 
 
 فصیلت

خداوند براي تبیین حقیقت تنزیل می کند؛ یعنی به تدریج نازل می کند تا مخاطب . هر نویسنده اي براي بیان افکار خود به تفصیل ذهن خود روي می آورد
خداوند پیش از وحی قرآن، آن را به لباس زبان عربی درآورده . پس در فهم تفصیلی کتاب باید اول زبان آن را فهمید. متولد میشود» زبان«ضمن تفصیل . بفهمد
 :است

 »و کنا کَذلیحأَو کا قُرْآناً إِلَیرَبِی7/شوري(» ...ع( 
 . و اینگونه ما قرآنی عربی به تو وحی نمودیم

 »تَابک تمکأُح اتُهایء ثم    لَتن فُصنْ میمٍ لَّدک1/هود(»خَبِیرٍ ح( 
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 . ین کتاب آیاتش محکم بود سپس از نزد حکیم خبیر تفصیل داده شدا
 »تَابک لَتفُص اتُهایانًا ءا قُرْءرَبِیمٍ عونَ لِّقَولَمع3/فصلت(» ی( 

 .کتابی که آیاتش تفصیل داده شد، قرآنی عربی براي مردمی که می دانند
زبان عربی زبانی مندرس بود و : پیامبر اسالم فرمود. عربی مبین  و عربی تازه  و عربی اصلی و اولیه استزبان قرآن . عربی قرآن با عربی اعراب متفاوت است

هر عربی از نسل اسماعیل است و اولین کسی که به عربی ). 2538، باب7میزان الحکمه، ج(جبرئیل برایم تازه آوردش، آنگونه که بر زبان اسماعیل جاري شد 
اسالم و مسیحیت ویهود همه از نسل ابراهیم نبی هستند ولی مسلمانان بنی اسماعیل و اهل ). 2539، باب7میزان الحکمه، ج(اعیل بود مبین زبانش باز شد اسم

 . عربی موجب نشاط و اصالت زبان می شود نو قرآنی خواند عربی خواندن قرآن نشانه اسماعیلی خواندن قرآن است. کتاب بنی اسرائیلند
 . )که در پایان توضیح داده می شود( نیز لزوم همزبانی در قرآن .لزوم تعقللزوم عربی خواندن قرآن و : در پی دارد نتایجی قرآنعربی بودن 

1 . »رِبِ الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهأَع  رَبِی615، ص2کافی، ج(قرآن را عربی بخوانید چون به راستی آن عربی است . » ع.( 
بیشتر . رعایت اعراب ، رعایت مخارج حروف و اداي وقف: در رساله هاي فقهی بر سه قاعده قرائت زبان عربی تأکید شده است و این سه الزمه عربیت زبانه هستند

 . الزمه عربیت زبان عربی نیست تا رعایتش واجب باشد) قواعد تجوید(از این 
مثالً یک فعل در باب هاي مختلف  .صرف یعنی تکثیر کردن و تغییر دادن. خداوند از صرف در قرآن می گوید. دبرخی قواعد عربی بسیار در فهم تعیین کننده ان

 ، باب استفعال براي طلب کردن)پذیرفتن(مطاوعهبراي  وافتعال انفعال تفعل و باب. باب افعال و تفعیل براي متعدي کردن است. کارکردهاي مختلف پیدا می کند
   .رحمان رحمت عامه و رحیم رحمت خاصه است. انزال نزول دفعی و تنزیل نزول تدریجی است. و تفکیر فکر فی قلوبهم مرض است مؤمنینفکر تفکر  مثالً... و

بسیار متفاوت است،  قرآنبا زبان عربی مردم متفاوت است وخواندن ادبیات عرب با قرائت  قرآنعالوه بر اینکه زبان عربی . عربی است اما عرب نیست قرآن: نکته
ی زبانی روشن و بدون کژي است اما اعراب در کفر و نفاق قرآنعربی . بین عربی و عرب تفاوت قائل است قرآنبسیار قابل تأمل است که بدانیم 

بگو  اعراب گفتند ایمان آوردیم  :اعراب مسلمان شدند اما مؤمن نشدند). 99/توبه: هرچند برخی از اعراب ایمان به خدا و آخرت داشتند – 97/توبه(دنشدیدتر
به زبان اعراب تفصیل داده شد اما آنها فقط ظاهر را گرفتند و ایمان در قلبشان داخل نشد و  قرآن). 14/حجرات(ایمان نیاورده اید بلکه بگویید اسالم آورده ایم

 ... خدا اگر بخواهد قومی دیگر می آورد
را عربی  قرآنما »تَعقلُونَ  لَعلَّکُم عرَبِیا قُرْآناً جعلْناه إِنَّا« ، ) 2/یوسف(را عربی نازل کردیم تا شاید تعقل کنید قرآنما «(»تَعقلُونَ  لَّعلَّکُم یاعرَبِ قُرْءانًا أَنزَلْنَاه إِنَّا« . 2

اما از آیات قرآن حداقل این نکته به دست می آید که تعقلِ  امروزه در اینکه مقصود از عقل چیست اختالف نظر است؛). 12/زخرف(قراردادیم تاشاید تعقل کنید
 : زبان قرآن با تقوي مالزمت دارد؛ چنانکه می خوانیم

    )28/زمر(» یتَّقُونَ  لَعلَّهم عوجٍ ذي غَیرَ عرَبِیا قُرْآناً« 
 . قرآنی عربی و بدون کژي و ناراستی تا شاید تقوي پیشه سازید

 )578: مفردات ألفاظ القرآن، ص(  اإلمساك و االستمساك:  الْعقْلِ  أصل: عقل به معناي بندکردن و نگهداشتن  است: راغب می گوید
 . و تقوي هم خود نگهداري کردن است؛ بدین سان عقل و تقوي به هم پیوند می خورند و در هر دو نوعی نگهداري و در بندنمودن مستتر است

یجه تو در نباشد ) 1/، کهف28/زمر:عوج(و بدون کژي و سستیبه زبان قوم آمده براي این است که تفصیل پیدا کند تا تبیین شود  قرآنمن برآنم که بگویم اگر 
 : دم باشقیو  بتواند حکم کند، انذارکند

، زبانی عربی براي اینکه )113/طه(آوردیم ی عربی نازل کردیم و در آن از هر وعیديقرآن، و اینگونه آن را )37/رعد(و اینگونه آن را حکمی عربی نازل کردیم
 ). 12/احقاف(ظالمین را انذار کنند

تَعقلُونَ؟ اگر در معناي عقل که  لَعلَّکُم عرَبِیا رابطه بین عربی بودن و تعقل چیست ؟ چرا خداوند جعل یا نزول قران به زبان عربی را براي تعقل می داند؟ قُرْآناً
مل کنیم می توان این احتمال را مطرح کرد که عربی بودن قرآن براي به کارگیري قوه عقل و نگهداري است تا از در افتادن به انحراف و همانا نگهدارنده است تا

 .به کارگیري عقل و تقوي با استفاده از زبان عربی: نقطه عزیمت عربی خواندن قران اینجاست. کژي در معنا مصون بمانیم
------------------- 

 .که در ادامه تشریح می شوند می شود و دیگر روشها ترتیلمنجربه  قرآنتدریجی بودن  ؛منجر به دیگر روشهاي مطالعه می شود قرآنتفصیل این 
 

 :ترتیل
تر تیل یعنی حفظ ). 4/مزمل(تَرْتیال  الْقُرْءانَ رتِّلِ و). 32/فرقان( تَرْتیلًا رتَّلْناه و فُؤادك بِه لنُثَبت کَذلک:قرائت شود از آیات می فهمیم که قرآن باید با ترتیل

تمرکز بر بخش ( این معناي کاملی است که بعضی تنها با قواعد تجویدي امروزي آن را معنا می کنند در حالی که ترتیل یعنی وقف کردن . الوقوف و اداء الحروف
ترتیل در کالم . بسیار مهم است و آن را باید فراتر از یک قاعده تجویدي در نظر گرفت قرآنوقف در ). سرعت ندادن به قرائت(و اداي حروف ) راهاي معناد

 :یعنی. معصوم به خوبی تعریف شده است
 .رْه نَثْرَ الرَّملِ و لَکنْ أَفْزِعوا قُلُوبکُم الْقَاسیۀَ و لَا یکُنْ هم أَحدکُم آخرَ السورةِالْقُرْآنَ تَرْتیلًا قَالَ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ص بینْه تبیاناً و لَا تَهذَّه هذَّ الشِّعرِ و لَا تَنْثُ  و رتِّلِ



ه طا ی  آ ھای    رو

 

۴ 

 

آخر کن، نه مثل شعر با شتاب و نه مثل نثر پراکنده باشد بلکه باید قلبهاي سخت را از آن هراسان کرد و هم قاري به ) روشن(قرآن را به طور کامل تبیین« 
 »).1، ح614، ص 2،ج1407کلینی( رساندن سوره نباشد 

کتابی است که بی شک  قرآن. ضایع نمی کند قرآنقاري با ترتیل در زمان حال و در آیه اکنون است و پیام فعلی را به بهانه فهم سریع و رسیدن به پیام بعدي 
را تالوت و پیگیري می کند  قرآنترتیل خوان اجزاي . را به ترتیل می خوانند قرآننان در خطبه متقین نهج البالغه آمده که آ. براي متقین هدایت کننده است

وقتی به آیه تشویق می رسد با طمع به آن دل می بندد و شوقش طلوع می کند و آن را نصب . ونفس را محزون می کند و دواي دردهایش را با آن می یابد
معروف  193نهج البالغه، خطبه (گوشهاي قلب را به آن میل می دهد و صداي جهنم را در گوشش می بیند  العین قرار می دهد و قتی به آیه تخویف می رسد

 ).به خطبه متقین
یعنی قرائت با ترقی مالزم . با هر آیه قرآن باید مقامی باالتر نصیب قاري شود. توصیه به خاشعانه و محزون خواندن قرآن با ترتیل خوانی است که محقق می شود

علیین / در دعاي ختم قرآن آمده که خدایا من را از کسانی قرار بده که با قرائت هر آیه اي درجه اي در اعلی  ). 606،ص2،ج1407کلینی،(»اقرأ و ارق«: است
 .ترقی پیدا می کنند

پس ما باید به دنبال . فعی ندارد خیري نیستدر علمی که نمی گویند . به نظر می رسد بتوان ترتیل را به عنوان روش دین در مطالعه و فهم متون معرفی کرد
 ).31اشاره به نامه (باشیم وبا علم سریع وسرسري وگذرا برخورد نکنیم»فهیم«منظور از علم نافع این است که  .دانایی اي باشیم که نفعی به ما برساند ولغو نباشد

 !  ی کنیمباید حرفی را که می شنویم یا به ذهنمان می رسد در آن تدبر کنیم و آن را سریعاً نگوییم و چون با آن مأنوس نشده ایم به آن عمل هم نم
متأسفانه در جلسات قرآنی که (شاید بتوان وقف را همان سکوت بعداز قرائت دانست .  اعراف آمده که به قرائت قرآن گوش فرادهید وبعدسکوت کنید204در آیه 

 !).جایش را به تکبیرو تشویق و سرو صدا داده است
 پرسش
کالم رسول خدا دو وجه عام و خاص دارد، . پرسش کلید علم است. و گنچهاي بی پایانش را استخراج کنیم) 158خطبهنهج البالغه، (استنطاق کنیم  قرآنباید از 

سول خدا معرفت نداشتند آن را حمل می کردند و بر غیر معناي خود توجیه می کردنـد، اینطـور نبـود کـه همـه      کسانی که به معنی مقصود و مورد نظرخدا و ر
 ). 210خطبهنهج البالغه ، (و این یکی از علل اختالف حدیث شد !  اصحاب بپرسند و استفهام کنند و حتی دوست داشتند تا یک اعرابی بیاید و سؤالی کند

فهم : ما تفسیر اول را توضیح می دهیم. توحیدي و تفسیر به رأي: ین جمله می تواند به دو تفسیر کامالً متضاد فهمیده شوداما ا. پرسش کلید علم است
هم پرسش و هم پاسخ و . فهم توحیدي هم همراه با پرسش است اما با این توضیح مهم که این پرسش از همان جا می آید که قرار است پاسخ بیاید. توحیدي

پرسش می آورد و پاسخ را یا از “ از بیرون”کسی که تسلیم نیست و توحیدي فکر نمی کند .  دردم از یار است و درمان نیز هم.هم دوا را خدا می دهدهم درد و 
 . یا باز هم از بیرون می آورد...  می طلبد) دین(درون 

می دهد نه دیگر علوم و آدمهاي بیگانه از دین و توقعات ما و  قرآناالتمان را خود اما فهرست سؤ. نیداستنطاق ک قرآناز : امیرالمؤمنین علیه السالم فرموده اند
ببپرسید برایتان  قرآناگر حین نزول . می گویند از چیزها نپرسید که اگر آشکار شوند بدتان می آید .و تضارب آراء قرآنبه  قرآناین است معنی تفسیر . جامعه

 .پرسش یا پرسیدن ما را تأیید یا اصالح یا تعیین می کند» زمان«و » حین«این . همان زمان پرسیدن است قرآن حین نزول). 101/مائده(آشکار می کنیم 
وقتی شما را رها می کنم رهایم کنید، چراکه قبل از شما : پیامبر صلوات اهللا علیه و آله می فرماید ).60، ص1کافی، ج(خداوند از کثرت سوال نهی کرده است 

وقتی شما را نهی کسانی بودند که به خاطر کثرت پرسشهایشان و رفت و آمد بر انبیایشان هالك شدند، پس وقتی شما را امر کردم در حد توان از آن بیایید و 
از روي تفقه بپرس نه از روي : امیر المؤمنین علیه السالم در جواب یک سؤال مشکل آفرین فرمودند). باب سؤال/ نتخب میزان الحکمهم(کردم آن را واگذارید 

 )320حکمت/نهج البالغه... ( عالم شبیه است سخت گیري، چرا که جاهل متعلم به 

وقتی نیاز را احساس می کنیم که اول . ن و به موقع پرسیدن استخوب پرسیدن نپرسید ).367نهج الفصاحه، ص(خوب پرسیدن نیمی از علم است 
گاه کامالً به چیزي رسیده ایم اما می ترسیم که بعد از نرسیدن نادان شویم و بعد از ! چیزي را داشته باشیم و سؤال وقتی می آید که اول دانا باشیم

سؤاالت جدید از جوابهاي سؤاالت . می کند و آنگاه سؤاالت ظاهر می شوندمسائل تازه در کمین هستند چون حقیقت تفصیل پیدا . داشتن نیازمند
بر اثر سؤالی که به علممان بی . سؤال نیکو از علم نیکو پدید می آید و با آن می توان نیمی از جواب را از پیش گرفت. مرتبط قبلی مایه می گیرند

گفته اند در . جواب دروغ نصیبمان می کنند و حقیقت هم فراموشمان می شود ربط بوده و تفسیر به رأي باشد و آن را بر حقیقت تحمیل کنیم
اما تا زمان برطرف شدن این نابینایی باید آنچه را که در آن ایستاده . آنچه نمی توانید توقف کنید تا مراجعه به ائمه هدي سبب شناخت حق شود

و استَذْکرُوا الْقُرْآنَ؛ فَلَهو أَشَد : این تعاهد به سبب این است که قرآن حالتی فرّار دارد. کنیم) تعاهد(ایم را از دست ندهیم و آنها را حفظ و پیگیري 
 ).267ص، 1380شریف الرضى(تَفَصیاً منْ صدورِ الرِّجالِ منَ النِّعمِ منْ عقْلها 

خداوند احسن الحدیث را تنزیل کرد، : سوره زمر می گوید 23، آیه می شوندمتشابهاتی که به هم عطف . متشابهات، سؤاالت ما و محکمات، پاسخ آنها هستند
گار می ترسند را می لرزاند و سپس پوست و قلبشان به سمت ذکر د، که ابتدا پوست کسانی را که از پرور)دوتایی و به هم عطف شونده( کتابی متشابه و مثانی 
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دچار (پوستمان می لرزد  و دچار تناقضات ظاهري بین آیات شده، )عطف آیات به هم دیگر(با تضارب آرا : یدشاید بشود این آیه را اینگونه فهم .خدا نرم می شود
 . می شود) رسیدن به محکمات و ام الکتاب و پاسخ به پرسش ها(پوستمان و قلبمان نرم  »سپس«) پرسش ونادانی شدن

و فراموش نکردن آن بعد از حفظ نکردنش زیاد ) ، هم محکمات و هم متشابهاتقرآنهمه ( قرآنبراي همین است که نسبت به حفظ و قرائت زیاد و ختم  شاید
و نیز به . .وجود دارد» بابی مستقل به عنوان کسی که قران را حفظ کند و سپس فراموشش کند) کتاب فضل قرآن(کافیو حتی در کتاب سفارش شده است 

احتیاج پیدا خواهید کرد » آینده«بسیار تأکید شده و گفته شده، بنویسید تا ننویسید نمی توانید حفظ کنید و یا کتابهایتان را حفظ کنید که به آنها در “ نوشتن”
فردا نباشند نمی توانیم با توسل به آنها معرفتی تازه  مهم این است که اگر. این نوشته ها لزوماً همه اش امروز به کار ما نمی آید). اصول کافی، کتاب فضل علم(

 . کسب کنیم
 و انتظار رسوخ

قرائت باید همراه با پرهیز باشد و شاید این پرهیز متناسب با لزوم ). 2/بقره( بی شک براي متقین و پرهیزگاران هدایت است  قرآناین  :رسوخ
 منظور از ظلم  چیست؟. )82/اسراء( براي ظالمین جز زیان نمی افزاید قرآناي چه؟ پرهیز از چه و استعاذه بر. باشد قرآناستعاذه پیش از 

می  پروردگار:  سبیلِ اللَّه فَاقْرَؤُا ما تَیسرَ منْه  و آخَرُونَ یضْرِبونَ فی الْأَرضِ یبتَغُونَ منْ فَضْلِ اللَّه و آخَرُونَ یقاتلُونَ فی  علم أَنْ سیکُونُ منْکُم مرْضى
تا آنجا که میسر است از قرآن بخوانید، او می دانست از شما برخی  ):پس بر ما تخفیف داد  و گفت(دانست که ما نمی توانیم قرآن را  کامالً بفهمیم 

ز آن بخوانید مریضند و دیگران در سفر در جست جوي فضل خداهستند و دیگران در راه خدا قتال می کنند، پس تا آنجا که میسر است ا
 ). 20/مزمل(

انسان ها هنگام مریضی یا در حال مسافرت و یا در حال . مریضی، مسافرت، جنگ: بر اساس این آیه موانع قرائت قرآن سه حالت و وضعیت است
آنجا که میسر است پس خداوند تخفیف داده است و گفته تا . جنگ کمتر می توانند مانند حالت سالمت یا اقامت و در حال صلح قرآن بخوانند

 .بخوانید
 : قرآن سه چیز است قرائت حدودیتماما در الیه باطنی می توانیم بگوییم بر اساس این آیه 

  سیکُونُ منْکُم مرْضى: اول مرض
ه مثال خدا کسانی که در قلبشان مرض است نسبت ب. مرض در قران فقط بیماري جسمی نیست بلکه بیماري روحی و روانی را هم شامل می شود

در این شرایط بهتر است انسان تا آنجا . گاهی حاالتی از شک در انسان نفوذ می کند). 31/مدثر(می گویندخدا چرا چنین مثلی را اراده کرده است
 .که می تواند و با آیاتی که بر مرض او اضافه نمی کنند روبرو شود

 یبتَغُونَ منْ فَضْلِ اللَّه  و آخَرُونَ یضْرِبونَ فی الْأَرضِ :مسافربودن: دوم
هجرت اصلی و اولیه از . وجود دارد» هجرت«سفر در قرآن تنها به مسافرت بین شهرها محدود نمی شود بلکه یک سفر مهم و سفارش شده به نام 

 فی سیرُوا قُلْدر آیه » االرض«عناي چنانچه که در تفسیر روایی م. زمین در اینجا عالوه بر زمین مادي، قرآن هم هست. مکه به مدینه صورت گرفت
سوره هاي قرآنی هم مکی و مدنی ). 403: ص ،2 ج القرآن، تفسیر فی البرهان: القرآن فی انظروا أي(یعنی در قرآن نظر کنید : می خوانیم الْأَرض

در حال هجرت و سیر از اصول به فروع کسی که . است) سوره هاي مکی و مدنی(و طی مسافت بین مکه و مدینه یا همان اصول و فروع  هستند
حال  است در مرحله گذار و تغییر قرار دارد و ممکن است کمتر از حالت استقرار میسر باشد که آیات دیگري از قرآن را بخواند چرا که اکنون در

 .طلب فضل خدا و کسب فهم بیشتر است
 سبیلِ اللَّه  آخَرُونَ یقاتلُونَ فی .سوم قتال

رآن هنگامی صورت می گیرد که امور شفاف شده و تمام تالش ها براي رفع سوء تفاهمات و شبهات قبل از شروع جنگ صورت گرفته جنگ در ق 
این وضع وقتی است که سوره اي محکم نازل می شود  و در آن ذکر . اما وقتی متشابهات به محکمات تبدیل شدند دیگر وقت جهاد است. باشد
جنگجوي راه خدا مشغول محکمات است و بیش از این نمی تواند قرآن بخواند، او . )20/محمد(محکَمۀٌ و ذُکرَ فیها الْقتال سورةٌ : استشده قتال 

 ).و به قرآن عمل کند(  فعالً باید بجنگد
 .تلقی نمود» رسوخ«به ، عوامل تخفیف در قرائت و فهم قرآن هستند و می توان آنها را مقدمه توصیه )مرض، سفر، قتال(این سه وضعیت 

 
 

محکم و  قرآن: و بلکه همه کتاب هاست قرآناین به دلیل ساختار ). قرآنکافی، کتاب فضل (گفته اند یعنی تا آنجا که علمت می رسد  قرآندر معناي ختم 
محکم همان است که  .فتنه و تکلف و دردسرباشندبعضی اصول آن واضح هستند و بر سرشان اختالفی نیست اما بعضی متشابهند و می توانند مایه . تشابه داردم
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بنابه ظرفیت (هستند که محکمات آیاتی  .متشابه آنست که قبل از تفسیر و آمدن تأویل آن نمی توان به آن عمل کرد. بشود به آن عمل کرد و بلکه باید
ردي شدن آن آیه اختالف و تشنج در فرد و در جامعه به وجود نمی قابلیت عمل یعنی با کارب. معنایی واضح و واحد دارند و قابل عمل کردن هستند) مخاطب

. کردبه رأي اما نباید در متشابهات فرو رفت و با ادعاي تعمق و تأویل آنها را تفسیر . قرار داد »عمل«امام باید به تمامی محکمات اقتدا کرد و آنها را . آید
ترك تعمق در این کار اعتراف به عجز از فهمیدن است و خدا . به آنها عمل کرد) محکم نشده اند تاوقتی(متشابهات را نباید نادیده گرفت ولی نباید هم 

 :و راسخین در علم را مدح کرده استنامیده است  رسوخ را  قرآنمتشابهات 
 و هتایدئْ بِنُورِ هتَضاس و بِه فَائْتَم هفَتنْ صم هلَیالْقُرْآنُ ع لَّکا دفَممأَئ ص و نَّۀِ النَّبِیی سلَا ف و فَرْضُه کلَیتَابِ عی الْکف سا لَیمم هلْمطَانُ عالشَّی ا کَلَّفَکى مدۀِ الْه
اسخینَ فی الْعلْمِ هم الَّذینَ أَغْنَاهم عنِ اقْتحامِ السدد الْمضْرُوبۀِ دونَ الْغُیوبِ الْإِقْرَار َ اعلَم أَنَّ الرَّ  أَثَرُه فَکلْ علْمه إِلَى اللَّه سبحانَه فَإِنَّ ذَلک منْتَهى حقِّ اللَّه علَیک

فیما لَم یکَلِّفْهم الْبحثَ عنْ   ا لَم یحیطُوا بِه علْماً و سمى تَرْکَهم التَّعمقَنَاولِ مبِجملَۀِ ما جهِلُوا تَفْسیرَه منَ الْغَیبِ الْمحجوبِ فَمدح اللَّه  تَعالَى اعترَافَهم بِالْعجزِ عنْ تَ
  کُنْهِه رسوخا

ر تو واجب تاب بآنچه قرآن تو را بر آن داللت می کند امام خود قرار بده به نور هدایتش روشن شو، و آنچه شیطان تو را  به تکلف می اندازد و علمش در ک 
که این نهایت حق خدا بر توست و بدان که راسخین در علم همآنها هستند که از فرورفتن در .. نیست و در سنت نبی و ائمه هدي هم نیامده، به خدا واگذار،

آنچه به آن احاطه ندارند را مدح کرده و پس خدا اعترافشان به عجز از رسیدن به کنه . موانع بسته شده بی نیازند و به آنچه به تفسیرش جاهلند اقرار می کنند
پس بر همین اکتفا کن و عظمت خدا را به اندازه عقل خودت اندازه . ترك تعمق در آنچه که به جست و جوي در کنه آن مکلف نشده اند را رسوخ نامیده است

 .)شباح، خطبۀ أ91خطبهنهج البالغه،(»!نگیر که از هالك شدگان شوي
این جمالت عرشی در پاسخ پرسشی بود که می خواست خدا را توصیف کند آنچنان که با چشم سر . عمق، اعتراف به عظمت خداسترسوخ در علم و ترك ت 

کسی خدا را تفسیر به رأي می کند و ترك تعمق در متشابهات نمی کند عظمت خدا را به . و این غضب امیرالمؤمنین علیه السالم را برانگیخت. دیده می شود
 . درحالی که توحید یعنی اینکه خدا به وصف نمی آید و عقول در  فهم آن متحیرند. مت خود می گیرداندازه عظ

جز اولوااللباب متذکر نمی ) هرچند(را از  پروردگار می دانیم و) محکم و متشابه(می گویند ایمان داریم، ما همه همه چیز را نمی دانند اما  لزوماًراسخین در علم 
  إِنَّ أَعلَم النَّاسِ بِاللَّه أَرضَاهم. مهم، تسلیم و اعتراف است .مهم، دانستن نیست .هستند و واالترین جایگاه را دارند ثابت قدمدر علم راسخین .  )7/آل عمران(شوند 

هنري است که نصیب هر کس نمی شود مگر با ایمان و رسوخ  ).60ص2همان،جی،لینک(عالم ترین مردم راضی ترین آنها به رضاي خداست. بِقَضَاء اللَّه عزَّ و جلَّ
چرا که رأي بشر زمانی به کار می افتد که نیاز به تجزیه وترکیب کلمات . تفکیک واضحات و ابهامات یک متن ، سبب دوري از تفسیر به رأي می شود. تسلیم

به تفکیک شوند، دیگر رأي و تفسیر به رأي جایگاهی ندارد و تنها تسلیم به صرفاً محکم و متشا) در عمل و در جریان وحدت آراء بشر(پیجیده باشد اما وقتی 
هرکس به رأي خود در قرآن تکلم کند گر چه مطابق واقع باشد خطا کرده  : بِرَأْیِه فَأَصاب فَقَد أَخْطَأ  الْقُرْآنِ  فی  تَکَلَّم  منْ باقی می ماند) محکمات(فرامین الهی 

 ).112،ص89ج،1403مجلسی،( !است
یندازدشان، بآنها که بهره اي از هدایت دارند نگرانند که بعد از هدایت گمراه شوند و میل به تحرك به دردسر . ی راسخین در علم بسیار پر معناستقرآندعاي 

 .پس می گویند قلوبمان را بعد از آنکه هدایت کردي منحرف نکن
وقتی سوره محکمی نازل می شد هراسناك شده، طاعت و قول معروف پیشه  نمی کردند و در عزم االمر با آنها نگرانند که سرنوشتشان بسان کسانی نشود که 

چرا در قرآن تدبر : اینجاست که خداوند می گوید. می شدند) برگشت به عقب(خدا صادق نبودند؛ لذا با وجود داشتن چشم و گوش، کور و کر شده و دچار ارتداد 
 ن قفل زده شده است؟ نمی کنید مگر بر قلبهایتا

قُولُ وینَ ینُواْ الَّذامء لَا لَو ةٌ نُزِّلَتورفَإِذَا  س ةٌ أُنزِلَتورۀٌ سْکَممح رَ وا ذُکیهتَالُ فالْق  تأَیینَ رقُلُوبهِِم فىِ الَّذ رَضنظُرُونَ می کغْشىِ نَظَرَ إِلَیالْم    هلَینَ عم توالْم  لىفَأَو  
 مۀٌ -لَهطَاع لٌ وقَو رُوفعفَإِذَا  م زَمرُ عالْأَم قُواْ فَلَودص خَیرًْا لَکاَنَ اللَّه ملْ -لَّهفَه تُمیسإِن ع تُملَّیواْ أَن تَودضِ فىِ تُفْسالْأَر واْ وتُقَطِّع کُمامحأَر- لَئکینَ أُوالَّذ منَهلَع اللَّه 

مهمفَأَص ى ومأَع مرَهصرُونَ فَلَا أَ -أَببتَدانَ یالْقُرْء أَم لىا قُلُوبٍ  ع20-24/محمد(أَقْفَالُه( 
ذکر قتال در آن  اما ابتداي این چند آیه بر سر سوره محکمه اي است که. از لحن آیات فوق بر می آید که اتصالی لفظی و معنوي بین این چند آیه برقرار باشد

با قتال ). با فاء تفریع هم همراه شده است که(آمده است و انتهاي آیات در باب مذمت قلبهاي قفل رده شده اي است که تدبر نمی کنند؟ رابطه این تدبرنکردن
و می شود گفت که !  بر نکردن در قرآن استسوره محکمی انزال شده اما به آن پشت می کنند و این نوعی تد) اولئک(نکردن چیست؟ می شود گفت که بر آنها 

 : تدبر همان عمل کردن به محکمات قرآن است چنانچه که روایات هم نقش اساسی عمل در علم هستند
 ).128، ص40مجلسی،همان،ج(»ورثَه اللَّه علْم ما لَم یعلَم   بِما یعلَم  منْ عملَ« 

 .علم آنچه نمی دانید به شما ارث می دهدبه آنچه علم دارید عمل کنید خدا 
 .باید به قدر تشنگی آب دریا را چشید. چیزي که کلش را نمی فهمند را کال ترك نمی کنند: ماالیدرك کله الیترك کله: قاعده اي هست که می گوید

 : امام سجاد علیه السالم فرموده اند
 »قون فأنزل اهللا عزّ وجلّ ان اهللا عزّ و جلّ علم انه یکون فى آخر الزمان اقوامو اآلیات من سورة ) قل هو اهللا احد اهللا الصمد(:متعم

 )283؛ صدوق، بی تا،91ص 1،ج1363کلینی،(»فمن رام وراء هنالک هلک) و هو علیم بذات الصدور(:الحدید الى قوله
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و آن آیات از سوره حدید تا قول ) قل هو اهللا احد اهللا الصمد(زّ و جلّ پس خداى ع, خداى عزّ و جلّ مى دانست که در آخرالزمان گروه هایى متعمق خواهند بود
 .هالك مى شود, پس هرکس فراتر از آن را قصد کند. را فرو فرستاد) وهو علیم بذات الصدور(خداوند 

عمده تصور این است , ف نظر از اطالعات بیرونىبا توجه به معناى تحت اللفظى روایت و صر, این روایت در صدد مدح متعمقون است یا ذم آنان؟ در نگاه نخست
بر صواب می دانند نه رأى , را حمل بر ذم کرده است) متعمقون(اما برخی رأى عالمه مجلسى را در تفسیر این روایت که , که روایت در صدد مدح است

برنجکار مطرح شد و عالقمندان می رضا ن بار توسط حجت االسالم این بحث براي اولی(. که روایت را حمل بر مدح کرده اند, صدرالمتألهین و فیض کاشانى را
 )و مباحث مطرح شده پیرامون آن مراجعه نمایند 32و31مجله نقد و نظر شمارهدر» حدیث اقوام متعمقون؛ مدح یا مذمت؟«تواننند به مقاله 

سوره توحید و  )براي جلوگیري از تعمق(خدا می دانست که در آخرالزمان اقوامی متعمق خواهند بود پس : که روایت این استمورد نظر باشد معناي ذم اگر 
 .فراتر برود هالك می شود )معیار(فرستاد، هرکس از این  حدید را فرو

این تعمق (سوره توحید و حدید را فروفرستاد خدا می دانست که در آخر الزمان اقوامی متعمق خواهند بود پس براي آنها : اینگونه استدرمعناي مدح روایت 
 .و هرکس از حد تعمق آنها فراتر برود هالك می شود) آخرین حد فکر بشر است

و : منفی است یا مثبت؟ ظاهراً تعبیري در معناي مثبت یافت نمی شود احادیث تعمق یا احادیثى اند که مطلق تعمق را مذمت مى کنندامري آیا تعمق در دین 
آنچه یا از تعمق در  ) 1، ح391، ص2، ج1407کلینی(  لَم ینب إِلَى الْحق  فَمنْ تَعمقَ -بِالرَّأْيِ و التَّنَازعِ فیه و الزَّیغِ و الشِّقَاقِ  الْغُلُو علَى أَربعِ شُعبٍ علَى التَّعمقِ

فیما لَم   سمى تَرْکَهم التَّعمقَ:تعمق را مدح و تحسین نموده و آن ها را راسخان در علم معرفى مى کنند نهى کرده و ترك کنندگان این نوع تکلیف نشده اند
 ) 193نهج البالغه، خطبه(یکَلِّفْهم الْبحثَ عنْ کُنْهِه رسوخا 

تعمق در واضحات است یا مبهمات؟ واضح که . ه جویی و تأویل گرایی استچرا که تعمق فتن. اگر تعمق را بر معناي منفی تلقی کنیم با سلوك قرآنی نمی سازد
خدا گفته به . است آن را مرتکب می شوند) انحراف(پیروي از متشابهات به قصد فتنه و تأویل است و آنها که در قلبشان زیغ : خدا می گوید. تعمق نمی خواهد

ین را به خاطر ترك تعمق در متشابهات ستایش کرده است پس وقتی باید از متشابهات پرهیز کرد جایی و گفتیم خدا راسخ. متشابهات اقرار کنید و نه چیز دیگر
البته نمی توان منکر این شد که قرآن عمق و الیه هاي مختلف دارد و نباید به ظاهر آن ! به عبارت دیگر تأویل آمدنی است نه جستنی.براي تعمق نمی ماند

پس آیا نمی توان به عمق قرآن رفت؟ راه . سفر متعمقانه  به درون قرآن منجر به تفسیر به رأي می شود: تعمق می توان گفت با این معناي از. بسنده کرد
 زیادکردن علم، عمل کردن است 

 ).مجلسی،همان(»به آنچه علم دارید عمل کنید خدا علم آنچه نمی دانید به شما ارث می دهد« 
از این آیه بر می آید که زیادشدن علم به دست بنده نیست تا برایش . م شود براي نزول قرآن عجله نکن و بگو رب زدنی علماخدا می گوید قبل از آنکه وحی تما 

  .راه آن طلب از خداست و گفت رب زدنی علمازیاد کردن علم با عجله میسور نیست و  پس. عجله کند
 فَإِذا معرُوف، قَولٌ و طاعۀٌ* لَهم   فَأَولى ...الْموت منَ علَیه الْمغْشی نَظَرَ إِلَیک ینْظُرُونَ مرَض قُلُوبِهِم  فی الَّذینَ رأَیت الْقتالُ فیها ذُکرَ و محکَمۀٌ سورةٌ أُنْزِلَت فَإِذا ...« 

زَمرُ عالْأَم قُوا فَلَودص راً لَکانَ اللَّهخَی  ملَه *کینَالَّ أُولئذ منَهلَع م اللَّههمفَأَص  مى وم  أَعهصار20-23/محمد(  أَب(    
من برآنم که بگویم منظور از تدبر نکردن در این آیه، عمل نکردن  ).24/سوره محمد( »چرا در قرآن تدبر نمی کنید مگر بر قلبهایتان قفل زده شده است؟پس «

وقتی  سوره اي محکم نازل می شود و : این معنا از سیاق آیات قبل استنباط می شود چون قبل از آن خدا می فرماید. و تدبر بر محکمات انجام می گیرد! است
آنها کسانی اند که ... ف بهتراست و هنگامی که امر عزم شد اگر با خدا صادق بودند برایشان بهتر بودطاعت و قول معرو) ... رو برمی گردانند(در آن ذکر قتال است

چرا در قرآن تدبر نمی » پس«: سپس به دنبال این آیات است که نتیجه گیري می شود). 20-23/محمد(خدا لعنشان کرد پس کر شدند و چشمهایشان کور شد
و بعد این آیه است کسانی که مرتد شدند از بعدآنکه هدایت برایشان روشن شد شیطان آنها را فریفته و آرزومندشان  ده است؟کنید مگر بر قلبهایتان قفل زده ش

. دبا این وصف تدبر نه تعمق که به معناي طاعت در عزم االمر و محکمات است، موید این معنا با همان روایت عمل بما ال یعلم که قبال بحث ش). 25/محمد(کرد
 .معناپیدا می کنند و الزمه تدبر هستند) که معناي واقعی آن هم قبال بررسی شد(ه این معانی در رسوخ هم

شفَاء لمنْ أَنْصت بِفَهمِ التَّصدیقِ إِلَى : باشد، شفا دهنده است ) تسلیم شدن(قرآن اگر از سر تصدیق خوانده شود و گوش فرا دادن به آن، به منظور ساکت شدن
تهاساعاعراف سکوت بعد از گوش دادن  204و یادمان نرود که در آیه (این استماع و سکوت و تصدیق شیوه فهمیدن قرآن است). 42دعاي/صحیفه سجادیه (   م

قرائت و استماع و  از مشهورترین تصدیق ها همان تصدیق است که در پایان. این نوعی قصد کردن قرآن است که گمراهی در پی ندارد!). آمده و نه قبل از آن
 .صدق اهللا العلی العظیم: سکوت می گوییم، بی آنکه لزوماً براي همه آنچه گوش داده ایم آماده عمل باشیم قاري در پایان قرائت می گوید

البالغه تفکیک محکم و از روایات و آیات مورد بحث می فهمیم که رسوخ در تعبیر مشهورش به معناي خوض و غور در مسائل است و در تعبیر قرآن و نهج 
 .متشابه و پرهیز از فتنه جویی و تأویل جویی در قرآن

مثالً فهم دیوان حافظ بدون رسوخ منجر به . به ویژه در کتابهایی که به اسرار و لطائف  و اشارات می پردازند. رسوخ یکی از مفیدترین شیوه هاي فهم است
باید این واضحات شعر او را اخذ کرده و متشابهات شعري اش را با . خوان عاشق بوده است قرآنحافظ . استتفاسیر متضادي شده که در دوره معاصر شدت یافته 

 . و مرام عاشقی تفسیر کرد  قرآن
 : انتظار

 : در دعاي خود به این سخن که) اولوااللباب(= راسخین در علم . راسخ منتظر است
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 )8/آل عمران(» حرف مکنبعد از آنکه هدایتمان کردي قلبهایمان را من... « 
 : که ندکنمی درخواست در ادامه عاجزانه  بلکه ؛نمی کنند بسنده

 ). 8/آل عمران( »بسیار بخشنده ايتو که براستی ت رحمتی بر ما ببخش، خود از نزدو « 
 : ؛ چنانکه خداوند به می آموزد کهاستاین چنین دعاي منتظران  آري. است »هدایت اول«غیر از  »رحمت«این 

 )114/طه(»رب زدنی علماً « 
این درخواست به خاطر نگرانی از گمراهی ناشی از عجله است که بیانگر نوعی عجز و نادانی است تا صرف زیاده خواهی از . این درخواست نشانه انتظار است

 :براي همین پیش از آن می خوانیم. این دعا هم دعاي منتظران است. دانش
 ). 114/طه(براي قرآن عجله نکن پیش از آنکه وحی آن به سویت بیاید«  

مشکل بر سر همین ).7/آل عمران(انحراف قلب است ،ستنتأویل ج»در حقیقت پیام قرآن این . »تأویل«تسلیم نمی سازد نه  و انتظارحالت که با  است»ستنج
 . »جستنی«نه است » آمدنی «تأویل با انتظار سر می رسد؛ تأویل : است که

قطعاً علم تنها نوري است که . علم به تعلم نیست«: امام صادق علیه السالم می فرمایند) پیرمردي که در پیري منتظر و طالب علم بود(در حدیث عنوان بصري 
لب و علم را با استعمالش بطلب و از خدا پس اگر علم خواستی اول باید حقیقت عبودیت را در وجودت بط. در قلب کسی که خدا بخواهد هدایتش کند می اندازد

اینکه بنده مالکیتی در آنچه خدا به او داده نبیند . 1سه چیز، « : وقتی عنوان از حقیقت عبودیت می پرسد امام پاسخ می دهند. »فهم بخواه تا به تو بفهماند
تمام اشتغالش ذر آنچه . 3براي خودش تدبیري نکند . 2ر می کند می گذارند چون بندگان برایشان مالکیتی نیست، آنها مال را مال خدا می دانند و آنجا که ام

به نظر من حقایق بندگی خدا نتایجی دارد که پرسش گر را . در ادامه امام نتایج عمل به این سه حقیقت را بیان می کنند» خدا امر کرده و نهی نموده باشد
ی عبودیت است و در آغاز امام اشاره کرده اند که علم با تعلم نیست بلکه با عبودیت سر می رسد و عبودیت اما اصل علم طلب. نهایتاً به دستورات دین می رساند

 .مالزمت دارد) که مجموعاً معناي انتظار را می سازند(با استعمال و طلب 
منتظر آنقدر دعا می کند و . محکمات و اقرار به متشابهاتانتظار عبارتست از عمل به  .باید براي برگرداندن متشابهات به اصلشان، یعنی محکمات، انتظار کشید

) فهم(از توست، تا اینکه فرج » همه«می کند و با خود می گوید اي خدا انکار نآنقدر به محکماتی که خدا نشانش داده عمل می کند و آنقدر متشابهات را 
 . 1برسد

الیه هاي زیرین قرآن با اکتفا به کاوش هاي عقلی و مقایسه و تجزیه و تحلیل آیات ، آنچنانچه که به طور کلی انتظار مبین این نکته است که دست یابی به 
اگر بر پایه  –وهبی بودن معرفت . عرفا معتقدند معرفت به حقایق وهبی است نه کسبی. به دست نمی آید -2تصور کرده اندو قرآن پژوهان مفسرین  تعدادي از 

 .تعبیر و قرائت دیگري از انتظار باشد می تواند -انتظار تحلیل شود
 علم و عمل

چگونه علم وعمل یکی  .همسایه وبه تعبیري یکی شده اند) که همان تسلیم است(دو معنی هستند که دراسالم ... علم وعمل، معرفت وعبادت، فرمان وتبعیت 
ما با علم عمل می کنیم اما از طرفی علم عمل را فریاد می زند . زنده استعلم به عمل و عمل به علم . علم باید نافع باشدوحدت علم و عمل یعنی می شوند؟ 

اصول کافی، (حقیقت در قلب کسی یافت می شود که گفتار با رفتارش و آشکار با پنهانش موافق باشد  ).نهج البالغه 266حکمت(اگر نیاید علم کوچ می کند 
هر که به آنچه علم دارد عمل کند خدا آنچه علم ندارد را  و اگر هست به این معنی است که! د ندارددر اسالم سیر مطالعاتی وجو ).12کتاب عقل و جهل، حدیث 

  .به او نشان می دهد
 : دالیل روایی وحدت علم و عمل فراوانند

لت می کند و هر کس هرکس معرفت پیدا کند معرفت او را به عمل دال. حز با معرفت و هیچ معرفتی نیست جز با عمل خدا عملی را قبول نمی کند -
 ). کافی، باب کسی که  بدون علم عمل کند(عمل نکند معرفتی براي او نیست؛ بدانید که ایمان بعضی از آن از بعضی است 

 .نه اینکه تنها او را اوعالم بی عمل بنامند). کافی، باب صفات علما(کسی که قولش فعلش را تصدیق نکند عالم نیست  -

                                                             
ن به فهم تاره اي دست در احواالت ابن سینا آمده که کتابی از ارسطو را چهل بار خواند اما نفهمید تا اینکه به کتابی از فارابی در شرح ارسطو برخورد و با آ ١

در تجربه هاي شخصی خودم .  رسیدابن سینا از کتاب فارابی خبر نداشت اما فکر می کنم که منتظر بود پس از آنجا که فکرش را نمی کرد روزي اش . پیدا کرد
اما حال . من از اشعار حافظ درکی نداشتم و نمی فهمیدم آنها که حافظ به دست می گیرند و متأثر می شوند چه حالی دارند: هم خاطره اي به یاد ماندنی است

که لطف /زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه : ت برخوردم که می گفتانتظارخود را از دست ندادم تا اینکه روزي که دیوانش را به اتفاق گشودم به غزلی با این بی
مهم این بود که من منتظر . این راهنمایی خود شاعر از آنجا که فکرش را نمی کردم به آن چیزي که توقعش را نداشتم منجر شد. طبع و سخن گفتن دري داند

 . چیزي بودم
در ) 61و60، صص1389فالح پور،(را تحت عنوان متن گرایان  انیکی از پژوهشگران این. ی و خرمشاهیعالمه طباطبایی، معرفت، دکتر صادقی، مدرسی، دزفول ٢

البته وي عالمه طباطبایی را در المیزان صاحب چنین راي می داند و معتقد است وي در کتاب قرآن در اسالم به دیدگاه  .مقابل معناگرایان نامیده است
 ).62همو، (معناگرایان نزدیک است 
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 .نه اینکه عقل مقدمه پرستش و کسب بهشت است). کافی، کتاب عقل(حمان پرستیده می شود  وبهشت کسب می شود عقل همان است که با آن ر -
این دو جمله ). ذاریات 56المیزان، ذیل آیه (» جز براي معرفت نیافریدیم«آمده که یعنی » جن وانس را جز براي عبادت نیافریدیم«در تفسیر آیه  -

 ! شرط عبادت است بلکه می گویند که معرفت همان عبادت استنمی گویند که معرفت مقدمه یا 
بین گوش یعنی : این آیه می گوید).18و17/زمر(کسانی که قول را گوش می دهند وتبعیت به احسن می کنند : در تعریف اولوااللباب آمده است که -

اولوااللباب . رار کردن و ادا کردن آنچه را در گوش داریم استاینجا عمل کردن همان تبعیت کردن و به تعبیري اق. دادن وعمل کردن فاصله اي نیست
آنها را اگرچه . همان جا که علم وعمل در هم فانی شده اند: و درمصدر امور جا گرفته اند) 7/آل عمران(کسانی هستند که متذکر ام الکتاب شده اند 

آنها که آنچه گفته . آنها که به عهد وفا می کنند و پیمان نمی شکنند: شده اند معنی می کنیم اما اینگونه هم تعریف) 19/رعد(خردمند و متفکرِ دانا 
آنها که در طلب وجه پروردگار صبر می کنند و نماز به پا می دارند . اند بپیوندید می پیوندند و از پروردگار خشیت دارند واز سوء حساب می ترسند

 .یعنی در قرآن این واژه نیامده است !اولی الباب وجود ندارددر قرآن  ).20-22/رعد(ع می کنند وپنهان و آشکار انفاق می کنند و بدي را با خوبی دف
 . علم و عمل در اولوااللباب به هم می پیوندند و در آنها هیچ نمانده جز تسلیم. چون یک متفکر تنها نیست و حرفهاي انتزاعی نمی زند

عاقل در امري . عقل در اسالم تبیین کننده است). 46/سبا( !به پا می خیزد وسپس فکر می کند براي به پا خاستنش فکر نمی کند و براي خدا بنده -
ایمان به اذن خداست و خدا بر کسانی که عقل ندارند پلیدي می . می شود با تعقل خود را می یابد تا وظیفه اش را بشناسد!) عمل شدن(که استعمال 

مگر نه . او درگیر قیام و وظیفه اش است و در خالء فکر نمی کند. ونگی اذن خدا و تبیین تکلیفپس عقل یعنی فهمیدن چگ). 100/یونس( گذارد
 ؟)31نامه (عقل را حفظ تجارب تعریف کرده اند اینکه 

الذین نزل فیهم، ظهر القرآن : ولی بطن قران با تعمق به دست نمی آید بلکه بطن قران عبارتست از کسانی که عمل می کنند. قرآن ظاهر و باطن دارد -
 )46: ، ص1 البرهان فی تفسیر القرآن، ج(  و بطنه الذین عملوا بمثل أعمالهم

علم مقدمه عمل است که نیست که عالم بی عمل وجودندارد پس نباید گفت به  علمتان عمل کنید بلکه به این معنی است که وحدت علم وعمل به این معنی 
را ازاهلش بطلبید و به هرچیزي عمل ) حقیقی(هم در روایتی آمده که به علمتان عمل کنید منظور این است که علم اگر . علم در عمل و با عمل است! نیست
 .نکنید

این تعبیر را حمل بر تفکیک نظر از عمل نموده ) از جمله خواجه نصیرالدین طوسی در تفسیر سوره والعصر(بسیاري .  بارها در قرآن آمده امنوا و عملوالصالحات
نیز با این روایت که می گوید ایمان ذاتاً واجد عمل  اوالً این تفسیر با آیات وروایاتی که خواندیم نمی سازد و. اما این یک تفسیر خطا در تاریخ فلسفه است. اند

سالم وایمان در این است که ایمان در اصول کافی تفاوت ا). نهج البالغه 227حکمت (ایمان عبارتست از معرفت با قلب، اقرار به زبان و عمل با ارکان : است
با ایمان بر صالحات راهنمایی می : علت این تفکیک در قرآن این نیست که ایمان مقدمه صالحات است بلکه هر دو درهم مؤثرند! باعمل است و اسالم بدون عمل

 ).156خطبه (شوید وبا صالحات بر ایمان راهنمایی می شوید
در عبارت عملوالصالحات تأکید ! ل مطابق با ایمان نیست عمل با معیار صالح بودن سنجیده می شود و گقته نشده عملوا بما امنواثانیاً منظور از عمل در اینجا عم

 .دیدیم ایمان با صالحات ترکیب شده است نه عمل) نهج البالغه 156در خطبه ( چنانچه که . بر صالحات است
ایمان اقرار به آیات خداست چه بشود .باید دانست که ایمان مرحله اي اعم از علم و عمل است! لذین یعلمون ویعملونثالثاً در این آیه ایمان آمده نه علم ونگفته ا

؟ )که قابل تبعیت نیست(مگر نه اینکه راسخون در علم به همه قران ایمان می آورند چه محکم و چه متشابه. عمل کرد و چه اینکه فعالً امکان عمل فراهم نباشد
 ).7/آل عمران(متذکر می شوند) که ثابت کردیم علم و عمل در آنها یکی شده است(اولوااللباب هستند که ولی فقط 

مردمانی که براي عملی کردن حرفشان فکر می کنند ونقشه می . ما دو دسته آدم کارگر ودانشمند نداریم وهر کسی به سهم خود درکار ودانشش سهیم است
. ، شناخت زندگی اش شناخت افکارش نیست)به قول قرآن از اولوااللباب نیست(تعبیري هر که علمش از عملش جداست و به . کشند، وجود دو پاره دارند

بسیاري از زندگینامه هاي خصوصی و عمومی ! خواندن بی واسطه زندگی نامه مردم و حتی بسیاري از اهالی علم ودانش می تواند حجاب فهمیدن افکار هم بشود
 .تی دانست که به جاي تحقیق و پژوهش بهتر است ستر شوندرا باید متشابها

مثل ترس ها ، غم ها، شادي ها و نیز گفت و گو هاي . در فلسفه و عرفان نظري می گویند علمی که معلوم آن بی واسطه نزد عالم است علمی حضوري است
علم حضوري یا علم شهودي یعنی علمی که با عمل : من می گویم!). وبالگهاو سایتها و (هرگونه علم با واسطه علمی حصولی است مثل علم کتابها . همدالنه

علمی که براي مفید بودن باید عمل شود . علم حضوري علمی است که عمل نمی خواهد چون به محض دریافت آن سلوك انجام شده است. یگانه شده است
 .علمی حصولی است

 . ساله عالم جدیدي ظهور خواهد کرد 2500اما با آزادي از بند مشهورات . هها و کتابها قابل درك نیستمی دانم این نقد در فضاي فلسفی حوزه ها و دانشگا
و ) عملی(او به جاي داستان سرایی صرف اخالقی . فردوسی فیلسوف نبود متفکر بود. البته در تاریخ بوده اند کسانی که به بدیهیات فلسفی بی اعتنا بمانند

او معتقد بود با کسب . که به عقیده او جمع بین دانایی و توانایی هستند پرداخت) مردان فرهمند(به حماسه، پهلوانی و شاهان ) رينظ(روایتهاي فیلسوفانه 
 :او در شاهنامه اش گفته. دانایی دل جوان می شود یعنی دانایی بدون مقدمه به توانایی تبدیل می شود

 بودتوانا بود هرکه دانا بود   زدانش دل پیر برنا 
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علوم را به نظري و عملی این شعر هزار ساله امروز قابل فهم نیست چون جامعه امروز توانایی را عین دانایی نمی داند بلکه دانایی را مقدمه توانایی فرض کرده و 
 :اما حکیم فردوسی نظري خالف عادت دارد و نیز سعدي بزرگ که در بیتی عجیب می گوید. تقسیم می کند
 (!)مفرما عمل   گرچه عمل کار خردمند نیست جز به خردمند 

 . شاید این بیت به این معنی است که خرد و عمل با هم یگانه هستند نه اینکه وظیفه خردمند عاملیت و کارگري باشد
است و یک عقل عملی که کارهاي گفته اند براي انسان یک عقل نظري است که آن ادراك « : هم به تفکیک رایج نظر و عمل انتقاد کرده است) ره(امام خمینی 

. بر می گرددمعقوله را عملی می کند ولی ما می گوییم در هر دو عمل الزم است و عقل نظري به عقل عملی بر می گردد چنانچه که عقل عملی به عقل نظري 
تقریرات .  (نیست وگرنه ایمان شیطان می بایست بهتر باشد علم به مبدأ و معاد و غیر آنها، ایمان. آنچه در قرآن از آن به ایمان تعبیر شده است غیر علم است

 ).241، ص3فلسفی، ج
 

  استکفاء
 : عنوان این بخش از متن روایات گرفته شده است

  )623،ص2، همان،جیکلین(»بِآیۀٍ منَ الْقُرْآنِ منَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ کُفی إِذَا کَانَ بِیقینٍ   استَکْفَى  منِ« 
ه بسنده ب در صورتی که] البته[مان آیه او را بس باشده، عالم سیر کندتا غرب عالم از شرق اگر  ندک ندهاز خود بس حفاظتقرآن براى از یک آیه ه ب سهـر ک

 !بودن همان یک آیه یقین داشته باشد
همانطور که خدا . وجود داشته باشد و یقین )استکفاء(طلب کفایت قرآنیعنی یک آیه می تواند در عوض تمام دنیا انسان را کفایت کند، به شرطی که در قاري 

... دادیم، چشمانت را  به آنچه از ازواج آنها را بهره مند کردیم ندوز) فاتحه الکتاب ، که عصاره کتاب هم هست(عظیم و سبعاً من  المثانی  قرآنمابه تو : فرمود
هرکس که قرآن را به او دادیم، اگر  . اللَّه  نَّ أَحداً منَ النَّاسِ أُوتی أَفْضَلَ مما أُوتی فَقَد عظَّم ما حقَّرَ اللَّه و حقَّرَ ما عظَّممنْ أُوتی الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَ). 88و87/نحل (

کافی، کتاب فضل قرآن، باب فضل حامل (است گمان کند دیگران چیز بهتري دارند آنچه خدا تعظیم کرده تحقیر کرده و آنچه خدا تحقیر کرده تعظیم کرده 
 ). 604، ص2ج/  6قرآن، ح

تَعلَم   خَتْم الْقُرْآنِ إِلَى حیثُ« : عالوه بر کفایت قرآن از دنیا، یک آیه می تواند کل قرآن را هم کفایت کند. روایت استکفاء معنی عمیق تري هم دارد
 )313،ص2کلینی،همان،ج( »

 .درك می کنیختم قرآن تا آنجاست که 
را کفایت کند؟ شاید بشود این را اعجاز  قرآنمی تواند کل  قرآنچطور یک آیه یا بخشی از . است قرآنرا درحد علمت بخوانی به منزله ختم  قرآنیعنی هر وقت 

می تواند مادر و منشأ چند ) حکم بودنصورت م(یعنی یک آیه در ). 7/آل عمران(آیات کتاب خدا محکم و متشابه هستند و محکمات مادر کتابند. دانست قرآن
خالصه ) ام الکتاب، سبعاً من المثانی(همانطور که هفت آیه فاتحه الکتاب . پس فهم یک آیه محکم به منزله فهم فرزندان آن آیه می تواند باشد. آیه دیگر باشد

 . است قرآنکل کتاب هستند و ختم آنها ختم کل 
محکم و متشابه به نسبت ظرفیت مخاطب تفاوت می کنند و خداوند هم به قدر طاقت بشري محاسبه . قاري است» علم«، رآنقمعیار اکتفاء نمودن به آیه اي از 

در آن لحظه که آیه اي وجود انسانی را تسخیر می کند او . در صورتی محکم می شوند که قاري بتواند از آن تبعیت کند یعنی آن را بفهمد قرآنآیات . می کند
مانند مردان و زنانی که در طول تاریخ در یک لحظه با یک آیه متحول . بلکه همه دنیا را چشیده است و زندگی اي جدید شامل حالش شده است و قرآنهمه 

 . 3شدند و این آیه آنها را به دیگر آیات و حقایق هستی راهنمایی کرد
                                                             

مثالً مارتین هیدگر در . بیشتر در کتابهاي بزرگ مفید است  و معموالً نویسندگان بزرگ در افتتاحیه آثار خود مخاطب را شکار می کنند» استکفاء«اصل  ٣
مله در ابتدا عجیب است و چرا موجودات به جاي آنکه نباشند وجود دارند؟ این ج: به نقل از یکی از مکالمات افالطونی می گوید» هستی و زمان«ابتداي کتاب 

کرده است و از بعد بی معنی به نظر می رسد اما اگر مخاطب آن را جدي بگیرد و به آن اکتفا کند در افتتاحیه مؤثري در فهم این اثر دیرفهم هیدگر شرکت 
 . همان آغاز یادش می ماند که مسئله این کتاب فهم وجود از موجود است

این ویژگی . او دعوت به تفکر می کرد و از زمانه عسرت گله داشت اما راه حلی ارائه نمی کرد. دکتر داوري اردکانی مشکل بود براي من فهم نظریات:مثال دیگر
در گفت و گویی که سالها پیش با فصلنامه کتاب نقد انجام داد این مسئله . واگذاشت» انتظار«جدي کرد و در» پرسش«در نوشته ها و گفته هاي او من را دچار 
 !را مطرح می نمود و پاسخی که می خواست نمی گرفت» چه باید کرد«با اصرار زیاد پرسش ) احتماال حسن رحیم پور(بیشتر بروز کرد؛ آنجا که مصاحبه کننده 

ته براي هرکسی کفایت نم این جمله الب. تا اینکه جمله اي از دکتر داوري به من نوعی حالت استکفاء هدیه کرد. این حوادث پرسش  و انتظارم را بیشتر کرد
اما به هر حال هر کسی باید بر حسب علم خود درکش را از کتاب به . یکند واحتماالً خود نویسنده هم به نقش آن ، آنچنانکه براي من مؤثر بود، قائل نباشد

تقاد خود را پنهان نمی کنم که بی آن دست غیبی من این اع« : گفته است) 118ص(داوري در اظهارنظري نادر در کتاب فرهنگ، خرد و آزادي . یادگار ببرد
: با یادآوري این جمله به خود می گویم .»هیج تحولی پدید نمی آید اما ما خود ، در هنگام تذکر و آزادي و تعرض به حق، با دست غیبی هم دست می شویم

 . درهنگام مطالعه خواننده باید با زیرکی سهم خود را از کتاب ذخیره کند
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 تدبرتأویل و 

) سبعه احرف(در معناي هفت حرف بودن . در روایات آمده است که قرآن بر هفت حرف نازل شده است .الیه هاي متن استاز مبانی فهم قرآن، توجه به بطون و 
این نکته بیشتر از منابع اهل سنت روایت شده است اما می توان آن را طوري معنا کرد که با مسئله بطون ) 193-172خویی، (وجوه متعددي نقل شده است 

بر .  فَاقْرَؤُا ما تَیسرَ منْه  أَحرُفإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ علَى سبعۀِ ) 208؛ ص 31 ج ،1403مجلسی، (سنت روایت کرده است که  مجلسی از منابع اهل. قرآن تشریح شود
فَقَالَ کَذَبوا أَعداء اللَّه و لَکنَّه   علَى سبعۀِ أَحرُف هفت حرف بودن قرآن نمی بایست موهم این مسئله شود که قرآن واحد نیست إِنَّ النَّاس یقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ

 داحالْو نْدنْ عم داحو رْفلَى حبلکه این اختالف از ناحیه راویان است) . 630؛ ص 2 ؛ ج 1407کلینی (نَزَلَ ع .نَّ اللَک و داحو نْدنْ عنَزَلَ م داحإِنَّ الْقُرْآنَ و لَافاخْت
و   أَحرُفاز امام صادق علیه السالم روایت شده است که شأن امام این است که بر هفت وجه فتوا بدهد  َ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ علَى سبعۀِ ). همان. (ء منْ قبلِ الرُّواةِ یجِی

ثُم وهجۀِ وعبلَى سع یفْتامِ أَنْ یلْإِما لنَى مساب  قَالَ أَدرِ حبِغَی کسأَم نُنْ أَوطاؤُنا فَامعلت نزول بر سبعه احرف ، وسعت ). 358؛ ص 2 ؛ ج 1362ابن باویه، ( هذا ع
ت ، چنانچه ظاهرا هدف از این زیادت ها آسانی دادن بر امت اس. پیامبر از رسول وحی می خواهد که بر او بیفزاید. دادن بر مخاطبان قرآن یعنی امت پیامبر است

آیت اهللا خویی تمام احتماالت اهل سنت مانند تطبیق مسئله ). 174خویی، (که از روایات بر می آید پیامبر در نزول قران می گوید امت من طاقت آن را ندارند 
این روایات را رد می کند و به حدیثی از منابع رد می کند و بدون بیان تقریري متفاوت صحت 4را با بیان اشکاالت آن ... بر اختالف قرائات و اختالف لهجه ها و

در حالی که می توان بر اساس دیگر روایات . در واقع او اساساً منکر نزول قران بر هفت حرف می شود. شیعی استناد می کند که قرآن را واحد دانسته است
 . ن مربوط دانستآشیعی موضوع را بر هفت بطن داشتن قر

ته شاید ثواب ختم قرآن را نشانه تاکید بر ترتیبی بال. یه و تاکیدي در مورد ترتیبی خواندن و از آغاز تا به پایان خواندن قرآن نیستبراي فهم قرآن توص: تأویل
الی از کل یا اجم خواندن سور و آیات بدانیم اما چنانچه که در معناي ختم قرآن روایتی از کتاب کافی ذکر شد باید بدانیم که گاهی بخشهایی از قرآن خالصه

أَحد   هو اللَّه  قُلْ(ت قؤان هستند و عالوه بر ختم قرآن بر قرائت این بخش ها تاکید شده است مثل روایاتی که در بیان جایگاه سوره توحید و کافرون نقل شده اس
اسالم سیر تکاملی از اجمال به تفصیل دین در بنابراین می توان ادعا نمود که )  . 7ح ،691، ص2، ج1407کلینی: ربع الْقُرْآنِ  ثُلُثُ الْقُرْآنِ و قُلْ یا أَیها الْکافرُونَ

 . چون همه چیز از یک سرچشمه هستند پس از محل تجمع چیزها باید شروع کرد. این اقتضاي بینش توحیدي است .نه از اول به آخر و از جلد تا جلد است
بیان ) 9 -12/کهف( آیه چهاردر قصه اصحاب کهف ابتدا خالصه اي از داستان از ابتدا تا انتها در . قرآن و اهل بیت در بیان خود این روش را در پیش گرفته اند

محتواي نامه را به طور خالصه معرفی نهج البالغه امیرالمؤمنین علیه السالم ابتدا  53در نامه . دنبه مرور ماجراها روایت می شوقصه شروع شده و می شود سپس 
در همین نامه حضرت در بیان طبقات هفتگانه مردم ابتدا خالصه وار طبقات را معرفی می کنند و بعد به تفکیک آنها . می کنند و بعد به بیان فرامین می پردازند

ابتدا آغاز و پایان نامه اجماالً بیان می شود و بعد مجدداً نصایح شروع می نهج البالغه هم همین شیوه در پیش گرفته می شودو  31در نامه . را تشریح می نمایند
نه  پس ختم قرآن از اجمال به تفصیل صورت می گیرد. و همه قرآن در آن به اجمال بیان شده است. هم هست) ام الکتاب(مادر قرآن  ،فاتحه الکتاب قرآن. شود

در دستورالعمل . )1/هود( تفصیل پیدا کرده استابتدا حالت محکم داشته و بعد کتاب حاضر  ؛لوحی محفوظ است اساساً قرآن در مکانی علی و در. از اول به آخر
این می تواند به این معنی باشد که براي طلب خیر از قرآن ) که به منزله ختم قرآن است(هاي استخاره آمده که قبل از شروع سه بار سوره توحیدرا قرائت کنید 

آل ( محکمات مادر کتاب هستند. براي فهم قرآن باید ابتدا از آیات محکم شروع کنید و بعد متشابهات را به محکمات برگردانید. ماالً طلب کنیدابتدا آن را اج
 ابتفسیر قرآن به قرآن یعنی تفسیر محکمات . یعنی محکمات مادر متشابهات هستند و متشابهات را می توان حاصل تفصیل محکمات دانست. )7/عمران

 . 5یعنی سیر از اجمال به تفصیلو این یعنی تأویل، . و بلکه برگرداندن متشابهات به محکماتمتشابهات 
. فهم قرآن وابسته به درك این تقسیم بندي است. تقسیم بندي سوره هاي قرآنی به مکی و مدنی یک تقسیم بندي تاریخی یا تفسیري صرف نیست: سیر و سفر

مکـه  . مکه شهر وحدت است و مدینه شهر کثـرت . مکه مدینه خداست و مدینه مدینه النبی. رد ولی در مدینه به تفصیل سخن گفتخدا در مکه اجماالً سخن ک
در . سوره هاي مکی از اصول می گویند و سوره هاي مدنی از فروع). رفت و آمد(مکه شهر خلوت است و مدینه شهر تقلب . شهر مردن است و مدینه شهر زندگی

                                                             
عدم سازگاري این توجیهات با هدف بیان شده از نزول این .2 نه همه قرآناین توجیهات در برخی آیات صادق بودن .1: اشکاالت وارد شده را می توان اینگونه دسته بندي کرد ٤

  واحد کردن مصاحف توسط عثمانمانند وقایع تاریخی .3 )توسعه بر امت(چنینی 
که جمالت کلیدي که در واقع خالصه و اجمال متن هستند را بیشتر بخوانیم همانطور که  فاتحه الکتاب و سوره توحید را بیشتر از آیات  براي فهم یک متن پیشنهاد می شود ٥

براي یک تلخیص همراه . ستخالصه نگاري هم جز با سیر از تفصیل به اجمال صحیح نی. و در مرحله بعد بین این اجمال با بقیه کلمات ارتباط معناداري بیابیم. دیگر می خوانیم
 .با فهم باید به نقطه آغاز صدور کتاب پیش برویم نه اینکه صرفاً کلمات را فشرده کنیم و بر سرگردانی اضافه کنیم

ینجا امام حسین با نگاه حماسه البته این تأویل کشف خارق العاده اي نیست و کافی است خواننده متوجه باشد که درا. براي مثال می توان کتاب حماسه حسینی را تأویل نمود
مسئله فلسطین هم . پس طبیعی است که عزاداري حسینی باید حماسی باشد. معرفی می شود حتی نویسنده صریحاً درجایی معتقد است که کلید شخصیت امام حماسه است

له مظلومیت و دادخواهی حسینی با احتیاط برخورد می شودچون نباید در این کتاب با مسئ. در این کتاب مطرح می شود چون حل این مشکل متناسب با حماسه حسینی است
 .با نگاه تأویلی راحت تر می شود علت طرح این مباحث را درك نمود! می گوید شعار یا مظلوم باید حذف شود) یادداشت ها(حماسه حسینی زیر سؤال برود و حتی در جلد دوم 
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مدنیت نباید در مکه باشد چون محل وحدت و برافتادن اسـم و رسـم و یکسـان شـدن مسـافر و      . زیست چون نباید مسکونی باشد، چون مدینه نیست مکه نباید
ام مکه محضر خداست و در محضر او کارهاي عادي حـر . نباید باشد هر داد و ستد ي ظلم است و الحاد) مدنیت(در جایی که لوازم زندگی . است)25/حج(ساکن 

کُلُّ ظُلْمٍ یظْلم بِه الرَّجلُ نَفْسه بِمکَّۀَ منْ سرِقَۀٍ أَو ظُلْمِ أَحد أَو : می شود  در آنجا ظلم منجربه الحادائمه علیهم السالم در مکه مقیم نشدند چون معتقد بودند می 
کَانَ  شَی کذَلل اداً وإِلْح اهنَ الظُّلْمِ فَإِنِّی أَرم رَمءکَنَ الْحسى أَنْ ینْهو به طور کلی اقامت در مکـه کراهـت دارد و مقـیم در    . ).1، ح445، ص 2ج علل الشرایع،( » ی

مدینه هجـرت اسـت    طی منزل بین مکه و! چاره چیست؟ هجرت. )2همان، ح( » و الْمقیم بِها یقْسو قَلْبه حتَّى یأْتی فی غَیرِها : آنجا دچار قساوت قلب می گردد
هجرت از واجبات است همانطور که حج واجب است، اساساً . اساساً سیر و سفردر همان هجرت است. که اول بار پیامبر انجام داد و مبدأ تاریخ اسالم را پدید آورد

ساکنان مکه، : مدعیان دین سه دسته اند). 72/انفال(و  هیچ والیتی ندارد ) 89/نساء(از دوستان نامیداو را  نمی شود ادعایش صادق نیست وتا کسی هجرت نکند 
و اژفروع را به اصـول  ساکنان مدینه قشري و ظاهر پرست می شوند . از ایمان دوباره ایمان نمی آورند اینها بعد). اي(ساکنان مدینه و مهاجرین بین مکه و مدینه

هر جا بمیرند  ودر تردد بین مکه و مدینه و آیات مکی و مدنی  ز اصول به فروع سیرمی کنند،که ازاجمال به تفصیل و ا اما درود خدا بر مهاجرین. .برنمی گردانند
آنها از فتنه ها سالم به در می رونـد و سـوره    .مهاجرین کسانی هستند که به جدایی تاریخی بین نظر و عمل پایان می دهند. اجرشان را خدا برعهده گرفته است

  .را برپا می دارندو سوره هاي مدنی  در قلبشان داخل کردههاي مکی را 
. جذب شـوند  هرکس نعمتهایی دارد که باید بیابد و پرورش دهد و بعد بین نعمتها هماهنگی و وحدت ایجاد کند تا در نتیجه این اجتماع دیگر نعمتها هم  :تدبر

اسـت کـه    تفاوت تدبر با تعقل اینپس ).  26: ص ،5 ج المیزان، ترجمه(بگیریم  دیگر چیز از بعد را چیزى که است این معناى تدبر به: عالمه طباطبایی می گوید
. بین کلمات یک مـتن اسـت  تدبر ایجاد ربط . تضارب آرا و عقول در اینجا معنادارد. در کنار هم قرار می گیرند قرآنتدبر در یک آیه صورت نمی گیرد بلکه آیات 
حتی باید جزئیات هر کل را  با جزئیات دیگر کنـار  . نیم  وکلیات را به هم برسانیمبینیم و هر جزء را ذیل کل معنی کبراي فهم وقایع  باید جزئیات را درکنار هم 

در این چرخش است  که فهم ما پخته می شود و از انتزاع بیـرون مـی   . ونیز کلیات را با کمک جزئیات  بیشتر بفهمیم. هم بگذاریم و به کلیات جدید نائل بشویم
 .آید
محکمات و احکام هم . آیات استمجموعه  قرآن. قرآن هم انزال شده وهم تنزیلچرا که . کتاب هم هستند» جزء«کتاب هستند، » مادر«کمات در عین اینکه مح

عود کنـیم  دین بندگی کردن است و هرچه بیشـتر بـه ام الکتـاب صـ    . دراختالف نمی شود عمل و کار کرد. وحدت و اجماع می آورند و هم سبب عمل می شوند
 .هرچه بیشتر معما را حل کنیم بیشتر به آسانی می رسیم. هرچه عمیق شویم بیشتر به سادگی معنا نزدیک می شویم. بیشتر از  تفسیر به رأي دور می شویم

در . و انسجام آیات است قرآن، وحدت یعنی الزمه تدبر). 82/نساء(» را تدبر نمی کنید؟ که اگر از جانب غیرخدا بود در آن اختالف زیادي می یافتید قرآنچرا «
 .قرآنبه  قرآنتدبر یعنی تفسیر . این آیه است که معناي خوبی ا زتدبر به دست می آید

معجم المفهرس ها، کشف االیات و در نمایه هاي پایان  کاري که در(ع آوري الفاظ مشترك در قسمت هاي مختلف است میکی از راههاي تدبر در یک متن ج
صورت می گیرد و معموالً به  قیاس میان اختالفات. منجر شوداما تدبر نباید به قیاس  این جمع آوري ها کار محقق را آسان می کند. )می گیرد کتاب انجام

به هم منجر به نباید  ایجاد ربط. و هر کتابی است که  در آن اختالفی نیابیم قرآناما تدبر در واقع در . اختالف و مجادله هردو نهی شده است. مجادله می انجامد
 . بلکه تدبر با ترتیل، پرسش، رسوخ  و انتظار صورت می گیرید .شودبافتن کلمات 

ا ضَرَبضٍ إِلَّا کَفَرَ  معبِب ضَهعلٌ الْقُرْآنَ بجبعضی به . است )اصول کافی، کتاب فضل قرآن، باب نوادر(قرآنتدبر مخالف ضرب ) 17، ح632، ص2، ج1407کلینی(.ر
هر چند هیچ وقت موفق به بافتن همه آیات به هم نمی (را به هم می زنند  و چند آیه را به هم می بافند  قرآننتیجه می گیرند و  »زود«، قرآنانه تفسیر به

 ). شوند و ناگزیر از حذف بخشی از آنها که به رأیشان نمی آید هستند
ازآنجا که قرآن کتاب عالمین است پس مصدق هر کتاب ). آیه آخر/اعلی(قرآن کتاب تنها نیست و حرفهایش در صحف ابراهیم  و موسی آمده است: همزبانی

پس . ی کندخداوند هر پیامبري را به زبان قوم مخاطب مبعوث م. قرآن با تصدیق دیگران راه را بر همزبانی می گشاید. دیگري است که از رب العالمین می گوید
پس . زبان قرآن زبان عربی است و عربی زبان همه عالمین نیست. کتاب خاتم باید زبانی داشته باشد که همزبان با همه آنهایی باشد که به منزله ختم آنهاست

 تصدیق و خاتمیت پیامبر بر دیگران چگونه است؟
 ن را به معنی روشن ترجمه می کننددرحالی کهرخی مبی، بمبین اسم فاعل است . )195/، شعرا103/نحل(زبان قرآن تنها عربی نیست بلکه عربی مبین است

تبیین کنندگی ). 20اصول کافی، باب نوادر، حدیث(لسان مبین قرآن یعنی زبان ها را تبیین می کند و زبان ها آن را تبیین نمی کنند . مبین یعنی تبیین کننده
پس عربی بودن ). 12/احقاف(»...و این کتابی مصدق است؛ زبانی عربی«: ه بر روشنگري تصدیق کننده هم هست قرآن عالو: هم داردمزبان عربی قرآن یک جنبه 

مسئله این است که هر تفصیلی زبانی می طلبد و راه جهانی شدن . قومی بودن آن نیست و با جهانی بودن و ذکرللعالمین بودن آن تضاد ندارد نشانه قرآن 
زبان همیشه قبیله اي و ملی است ما  ؟)13/حجرات(خداوند ما را از قبائل و ملل مختلف قرار داد تا همدیگر را بشناسیم مگر نه اینکه . همزبانی است نه بی زبانی

قرآن  عربی مبین. زبان فردي نداریم چون زبان براي آشنایی است و زبانی که در یک فرد محصور شود بی اثر و مهمل می شود و بلکه هرگز به وجود نمی آید
 . زبانی جهانی که در عین قومی بودن سبب وحدت هم هست: امکان همزبانی را فراهم می کند

، مثَلشان )29/محمد(این مثلشان در تورات است : چرا قرآن می گوید. در قرآن از منابع دیگر، به ویژه از کتب آسمانی انجیل، تورات و زبور نقل قول شده است
این موارد جنبه تصدیق کنندگی قرآن و رسول ). 105/انبیاء...(در زبور  آورده ایم) 19/اعلی (م و موسی آمده یهایندر صحف ابرا. ) ..29/محمد(در انجیل است

 : دارد؛ اما با بحث زبان قرآن هم در ارتباط است
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 ) 12/احقاف (»...و این کتابی مصدق است؛ زبانی عربی«عرَبِیا لساناً مصدقٌ کتاب هذا
فارسی، رومی، قبطی، عبرانی، حبشی، سریانی (من برآنم که بگویم همزبانی با قرآن عربی مستلزم تذکر به دیگر کتب است، به ویژه آنکه در قرآن کلمات غیرعربی

براي فهم و تدبر ). 23/نوح( مانند ود، سواع، یعوق ، یغوث ، نسر: حتی کلماتی که در گذشته مرسوم بوده آمده اند. )483، ص1، ج1389سیوطی( هم هست...) و
یعنی ببینیم قرآن چه چیز اقوام دیگر  به قرآن هم بهرمند شد؛) مانند انجیل و تورات و زبور(باید از تفسیر کتاب هاي دیگر درقرآن عالوه بر تفسیر قرآن به قرآن 

آنها : خداوندبارها به این آشنایی تصریح می کند .ایی به آن دارندن را وقتی می خوانند می شناسند و احساس آشنآرا تبیین می کند و دیگران چه چیزي از قر
آنها را که کتاب دادیم آن را می شناسند همانگونه که پسرشان را می «). 144/بقره(»که کتابشان دادیم می دانند که قطعاً آن حق است از جانب پروردگارشان

 ). 114/انعام(» آن از طرف پروردگارت نازل شده است هآنها که کتابشان دادیم می دانند ک«. )146/بقره(» شناسند
. آنهاست را تصدیق می کنیم ن با زبان و آراء خارج از قرآن نیست بلکه اساساً خود قرآن بارها می گوید ما آنچه باآاین تصدیق کنندگی به معنی تفسیر قر

لسان مبین قرآن یعنی زبان ها را : هم هست )48/مائده: مهیمن(است مسلط  قرآن عالوه بر اینکه مصدق. تصدیق کنندگی قرآن تسلط بر دیگر زبان هاست
 . تبیین می کند و زبان ها آن را تبیین نمی کنند

اي «: قران ایمان به کتاب را کفی نمی داند بلکه معتقد است بین رسل تفرقه اي نیست و می گوید. از طرفی تصدیق کنندگی قرآن صرفاً براي احتجاج هم نیست
ومالئکه و کتبش و کسانیکه ایمان آورده اید ایمان بیاورید به خدا و رسولش  و کتابی که بر رسولش تنزیل کرد و کتابی که از قبل نازل کرد، هر کس به خدا 

از آنجا که احساس آشنایی می  قرآن می خواهد مخاطبینش: من برآنم که بگویم). 136/نساء(» طعاً در ضاللتی دور افتاده است رسلش  و روز آخر کافر شود، ق
عوت این آیه قرآن د). 68/مائده(» بگو اي اهل کتاب بر چیزي نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه برشما نازل شده را برپادارید«. کنند وارد فهم قرآن شوند

 .به اقامه تورات و انجیل تحت تصدیق قرآن می کند
چرا که اوالً در اینجا مخاطب تحت هیمنه و سلطه . این شیوه فهم تفسیر به رأي یا تحریف قرآن نیست. احساس آشنایی با قرآن بر اساس طاقت بشري است

ثانیاً از این شیوه که به تنوع مراتب فهم انسان ها منجر  ،اختیار مفسر محور استقرآن مهیمن قرار دارد و توسط قرآن فراخوانده می شود ولی در تفسیر به رأي 
شیطان در قران رسوخ  می شودگریزي نیست و از آنجا که طاقت و وسع انسان ها متفاوت است، اگر آنها قدر و اندازه خود را ندانند و با پرهیزگاري و استعاذه از

إِنَّا معاشرَ الْأَنْبِیاء أُمرْنَا أَنْ نُکَلِّم النَّاس علَى قَدرِ  و پیامبر اسالم فرموده ن هم مراتب عقل مردم را درنظر می گرفتندپیامبرا. نکنند، کار به هالکت می کشد
هِمقُول15، ح23، ص1، ج1407کلینی(ما گروه انبیاء مأموریم تا به اندازه عقول مردم با آنها سخن بگوییم. ع .( 

ه رآن را به قدري که برایش میسر می شود بخواند که قرآن را پاره پاره نکرده است و هر کس به قدر فهم خود به تکلیف  عمل کند که تفسیر بهر کس که ق 
 .رأي ننموده است

ثلی آورده شده قرآن گرچه یکباره نازل شده اما نزول تدریجی هم دارد و در آن هر م. قرآن در هر زمان جدید است و شگفتی هایش تمامی ندارد
تَفْسیراً هیچ مثلی براي تو آورده نمی شود جز آنکه حق را می آوریم و تفسیري نیکوتر  أَحسنَ و بِالْحقِّ جِئْناك إِلَّا بِمثَلٍ یأْتُونَک ال و): 89/اسراء(است

هرکس به اندازه ظرفیت خود . در طول هم هستند نه در عرض هم فهم هاي مختلف قرآن هم. نتیجه تنزیل و تمثیل است) احسن(تفسیر نیکوتر ). 33/فرقان(را
  .آخرین حد این مخاطبه صدر شرح شده رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله است. می فهمد و هر کسی مخاطب قرآن می تواندباشد

به مشقت بیفتی بلکه براي کسی که خشیت دارد تذکره است ما قران را نازل نکردیم تا «. ). 20/مزمل (»تا آنجا که میسر است قرآن بخوانید« خداوند فرموده 
 . )9/اعلی(تذکر بده اگر ذکر فایده داشته باشد. ذکر اساساً با در نظر گرفتن شرایط و امکان تذکر اثر می کند). 2و1/طه(

بنده چنین در نظر بگیرد که از هر خطابی را مطرح می کنند که به این معنی است که » تخصیص«غزالی و مالصدرا در ذیل آداب قرائت و تدبر قرآن مسئله 
آیه را با  یعنی قاري هر) 206ص،1380خمینی،(مطرح می کند »تطبیق«این اصل را تحت عنوان  امام خمینی). 166فالحی، ص(خود او مقصود و مخاطب است

تنها کسی به قرآن معرفت پیدا می کند که مخاطب آن  :به نظر می رسد این بحثها نظري به روایت مشهور در باب مخاطبه داشته باشند. حال خود منطبق کند
، 1378امام خمینی: ال رجوع کنید به براي مث( این روایت در تفسیرهاي عرفانی بسیار مورد توجه است   ).8/312کافی،ج.(إنما یعرف القرآن من خوطب به: باشد
یعنی آن را استنطاق می کند و منتظر پاسخ هایش می ماند و این گفت و گو  .عارف به قرآن کسی است که با قرآن گفت و گو می کند. )173و12،139،140ص

ترجمه قرآن به زبان هر فرد نتیجه . خود حامل قرآن می شودچرا که  هرکسی به قدر طاقت  ،را  به خود می گیرد و براي همه به یک اندازه قابل فهم نمی داند
 .این همزبانی حاصل درگیري قاري با خطاب قرآن است. ناگزیر این گفت و گو است

اي آن در حدي بهترین شیوه مطالعه که اسالم مروج آن است نه از جلد تا جلد خواندن بلکه ارتباط با بخشهایی از آن است که انس و دوستی می آورد و معن 
اید درب معرفت آن را پیدا نکنیم آن وقت ب کممحاي اگر در قرآن سیر کنیم و آیه . روشن شده  که به صورت کامل راهی در زندگی ساخته و پرداخته می کند

یعنی دعوتت می کند و با روح تو ارتباط برقرار می . »را می خواند آنچه تو«باید گفت » چه بخوانیم؟«در پاسخ . بر خود ببندیم اما این از خداي هادي بعید است
و معموالً ما نیازمند (کمکش کنند ) فیت شناسیظر(در این راه اگر کسی کتابهایی نصیبش شد که در خودشناسی . کند و در زندگی برایت شاهدي می شود

 .نها را از دست ندهدآباید رفاقت با ) هایی هستیم» رفیق طریق«چنین 
ن را حفظ نکند بیگانه آبا این وصف، کسی که قراگر کسی تمام عربی قرآن را با قلب خود از بر شود، چه بسا که لوح محفوظ قرآن مجید را مس کرده باشد، اما 

قرآن نمونه ترجمه  یک .گر آن نیست ن را ترجمه تحت اللفظی نکند تحریفآو کسی که قر )درباب استحباب حفظ قرآن تأکیدي ندیده ایم اساساً و(نیست 
قرعه / آسمان بار امانت نتوانست کشید :ترجمه می کند» دیوانه«را به   )72/احزاب(آیه ظلوماً جهوالً ظحاف. ن با یک کلمه فارسی استآترجمه دو کلمه عربی قر
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اما عارف . کسی که براي نفی تحریف قرآن قائل به ترجمه تحت اللفظی باشد نمی تواند چنین بهره برداري از زبان غیرعربی را برتابد. کار به نام من دیوانه زدند
قرآن زبر / ار خود به سان حافظ  عشقت رسدبه فریاد: را تصدیق می کند، این مرتبه اي از فهم قرآن است ن می گوید قران آنچه در دستان حافظ استآبه قر

  .بخوانی در چارده روایت
تقدیم و تأخر و زیادت و نقصان وقتی به معنا اصابت شود ): 735، باب2، ج، 1388محمدي ري شهري، (در روایات جواز نقل به معنی حدیث را صادر شده است 

از امام صادق علیه السالم می پرسند که معنی حدیث را می شنوم ولی زیاد و در روایتی  .اشکالی ندارد، بعضی کلمات به منزله یکدیگر هستند مثل اقعد و اجلس
 . اراده کنی اشکالی ندارد را امام پاسخ می دهند اگر معانی اشکه  کم می کنم 

نقل قول ها و تصدیقات آن نسبت به زبان دیگر نویسندگان، کتب و اقوام توجه کرد و دامنه فهم خود را گسترش  براي فهم زبان کتابهاي دیگر هم می توان به
 ترجمه همیشه یک زبان به زبان دیگر نیست بلکه مطابقت مطالعه کننده با فهم. انسان ان را به زبان وجودش ترجمه می کنددر حین مطالعه هر متنی  .داد

که آنچه با زبان خود می سازد در  تطبیق وقتی به مرتبه اي از فهم حقیقی می رسد که انسان به نداي کلمات کتاب توجه کند و بدانداین . خویشتن هم هست
 . طول زبان کتاب باشد نه در عرض آن

 
 

 
 

 

 

 
 

 مؤخره
تمرکز : امروزه درباره شیوه ها و مهارت هاي مطالعه کم و بیش شنیده ایم. ا مهارت هاي امروزي آشکار می شودپس از آشنایی با این شیوه ها مقایسه آنها ب

مانند خلق شبه جمله ها، ایجاد تجانس بین ( حواس، دقت بر نکات کلیدي، مرور مطالب، یادداشت برداري، خالصه برداري، استفاده از تکنیک هاي حافظه 
» مهارت هاي خواندن«و » مهارت هاي مطالعه«براي مثال می توان به کتابهاي . ( تکنیک هاي تندخوانیو ...) کلمات با اعداد یا تصاویر خاص و به یاد ماندنی و 

 ).از علی اکبر سیف مراجعه نمود »مهارتهاي یادگیري و مطالعه«از دکتر بهرام طوسی و یا 
 : در ظاهر روش هاي مذکور مفید به نظر می رسند اما چند نکته را نباید از نظر دور کرد

 . در قرآن ما به راههایی معنوي ، بینادین و ماندگارتري برمی خوریم که به مراتب بسیار بهتر در رابطه علم و عمل ایفاي نقش می کنند. 1
جامعه برخی پیشنهادات  بلکه می توان اینگونه نتیجه گرفت که برخی کلمات مرسوم دراین موضوع صرفاً در ظاهر لفظ در فرهنگ دینی مشابه دارند و.3و2

در این فضاي تاریخی جامعه ما، کلمات قرآنی هم از معناي قرآنی خود تهی شده . مدرن براي ارتقاي مهارتهاي مطالعه با توصیه ها و سلوك قرآنی در تضاد است
 . و معنایی  متفاوت پیدا کرده اند

 ! شباهت دارد؟» تمرکز حواس«تیل با این معنا چقدر با مهارت تر! ی امروز مسلمانان چقدر شباهت دارد؟قرآنترتیل با این معنا با ترتیل جوامع  
آیا مدعیان تعمق و پیچیده کردن مسائل و کسانی ! عالوه بر کج فهمی هاي معناي آن، اساساً متروك و بلکه نپذیرفتنی است قرآندر ) ترك تعمق(شیوه رسوخ 

 !باشند؟» رسوخ«و معما طرح می کنند، می توانند مروج  کنند افتخار می  IQکه به 
 !رایج است؟، که در دین ما نیمی از پاسخ است، در نزد طرفداران مجادله و دوستداران هیجان جروبحث  یآیا پرسش

ر این شیوه ها چقدر با مهارت تندخوانی سازگا !استکفاء و انتظار در طبع عجول بشر که در عصر مدرنیته شدت یافته است استقرار پیدا می کند؟ترتیل و آیا 
 !است؟

 !ماده کرده است و کارش را به خدایش وانمی گذارد معنی دارد؟آکه پیش فرضهایش را همیشه ! آیا انتظار براي بشر آینده ساز
مشابهت دارد و چقدر با این » تأویل«چقدر با شیوه » توجه به نکات کلیدي«مهارت  !آیا تأویل براي وضع متکثر و نقش پراکنده بشر مدرن مطلوب می نماید؟

  !نیت و معنا آموزش داده می شود؟
 ترویج می شود؟ قرآنباشد اما آیا این معنا چندان به رأي ) سیر از تفصیل به اجمال(نیز باید به شیوه تأویل » خالصه برداري«مهارت 

 .سیم بندي محکم و متشابه در یک متن و بدون سیر از اجمال به تفصیل مؤثر نیستهم بدون درك تق» مرور مطالب«



ه طا ی  آ ھای    رو

 

١۵ 

 

ی قرآنچه کنیم؟ آیا با سلوك ...) مانند خلق شبه جمله ها، ایجاد تجانس بین کلمات با اعداد یا تصاویر خاص و به یاد ماندنی و (هاي عجیب ا تکنیک بو نیز 
 منجر نمی شود؟ » انتزاعیات«و افتادن در دام  »عمل«نوعی ظاهرگرایی و بی اعتنایی به به  ند؟ آیا این شیوه هانیازي به آویزان گشتن به این روش ها می ما

آنچه گفتیم روشهاي فهم و تفقه و تدبر  .راههاي تدبر باید با این آداب متناسب باشند... . قرائت آدابی هم دارد مانند طهارت، استعاذه، دعاي شروع و پایان و.4
کدام . و راههاي تدبر باید متناسب باشند )... دعاي شروع و پایان وطهارت، استعاذه، (قرائت آداب ).  110-117، صص1، ج1384ایازي(قرائت آدابی دارد. بود

مشکلش این است که حداقل سلوك و راه با آداب مسلمانی قرائت قرابت دارد؟ آن سلوکی که با خشوع توحید ، تقوي و قناعت متناسب است یا آن شیوه اي که 
 !دعوت به تفسیر به رأي، عجله و انتزاعیات می نماید؟ادب مسلمانی را درتفهم و تفقه نادیده گرفته و بلکه 

تابی را در پاسخ باید گفت چرا باید هرک. و کتابهاي ویژه است و هر کتابی تاب این برخورد و ارتباط را ندارد قرآنی منحصر به قرآنشاید بگویند این شیوه هاي .5
که بر آینه  خواند؟ کتاب خوب کتابی است که از وجود نویسنده برخیزد و بر وجود مخاطب بنشیند و حاصل اضغاث احالم نویسنده نباشد بلکه دریافتی باشد

 .ضعیف جدا نمودی بتوان کتاب هاي خوب را هم شناخت و از کتابهاي  قرآنشاید با کمک همین شیوه هاي . صاف وجود مؤلف و نویسنده می نشیند
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