تدبّر در قرآن
از:

کتاب ﷲ 
سنت پيامبرش 
گفتار بزرگان دين
نويسنده :سلمان السنيدی
مترجم :پدرام اندايش

چاپ و نشر اين کتاب برای هر سايت ،انتشارات و موسسهی خيريهای رايگان است

»کسﯽکه علم ،تقوا و تدبر نداشته باشد ،ذرهای از شيرينﯽ قرآن را درک نخواهد کرد«.
]زرکشﯽ :البرهان [171/2
»برای من عجيب است که چگونه مﯽشود کسﯽ قرآن بخواند و تاويل آنرا نداند و در عين حال از آن لذت ببرد!«
]ابن جرير طبری :معجم اﻻدباء [63/18
»هدف استفاده از قرآن ،فهم معانﯽ و عمل به آنها مﯽباشد و اگر غير از اين مقصود ديگری وجـود داشـته باشـد ،حـافظ
]آن قرآن[ نه از اهل علم است و نه از اهل دين«.
]شيخ اﻻسﻼم ابن تيمية :الفتاوی [54/23
»ای فرزد آدم! وقتﯽ تمام همت تو آن است که به آخر سوره برسﯽ ،چگونه قلبت تعالﯽ خواهد يافت؟«
]حسن البصری :مختصر قيام اليل از مروزی ص [150
»وقتﯽ -تدبر کننده در قرآن -آيهای را مرور مﯽکند که برای شفای قلبش محتاج آنست ،آن آيه را صد بار و چهبسا شبﯽ
تا به سحر تکرار کند ،بايد بداند که قرائت يک آيه همراه با تدبر و فهم ،برای قلب بهتر و سودمندتر از قرائت کل قـرآن،
بدون تدبر و فهميدن مﯽباشد و ]همان يک آيه[ او را به کسب ايمان و شيرينﯽ قرآن سوق مﯽدهد«.
]ابن قيم :مفتاح دار السعادة ،ص[221
مقدمه:
ستايش و سپاس ويژهی ﷲ است ،او را حمد گفتـه و از او کمـک گرفتـه و آمـرزش مﯽخـواهيم ،از شـرور درونمـان و
زشتﯽهای اعمالمان ،به ﷲ ﻷ پناه مﯽبريم ،کسﯽکه ﷲ ﻷ او را هدايت کند گمـراه کننـدهای نخواهـد داشـت و کسـﯽ را کـه
گمراه کند ،هدايت کنندهای نخواهد داشت؛ شهادت مﯽدهم که معبودی برحق برای پرسـتش ،بـ هجز ﷲ  وجـود نـدارد و
شهادت مﯽدهم که محمد  ،بنده و فرستادهی اوست .اما بعد:
مشوقهای زيادی برای افزايش قرائت قرآن وجود دارد ،و منبع اين تشويقات ،آيـات و احاديـث و کـﻼم
از دور و اطراف ّ
سلف صالح مﯽباشد ،غفلت مردم از قرآن نيز مزيد بر علت شده تا در منابر و نشريات و مقاﻻت مطالب زيادی در همين
زمينه انتشار يابد؛ بايد به اين مطلب توجه داشت که در فضيلت تﻼوت قرآن و اجر زيـاد و بـزرگ آن هـيچ شـکﯽ وجـود
ندارد ،ولﯽ سوالﯽ که پيش مﯽآيد اين است :حکمت زياد خواندن آن چيست؟ و بايد پرسيد در وقت يکسان کدام بهتر است،
آيا تﻼوت زياد بهتر است يا تﺄمل در هنگام خواندن بهتر و پسنديدهتر مﯽباشد؟ تکرار آياتﯽ کـه از آنهـا تـاثير مـﯽپـذيريم
بهتر است يا صرف کردن وقت بيشتر فقط به اين نيت که سورهای را بهطور کامل بخوانيم؟ و عيب جويﯽ خداوند سبحان
از کدام دسته از انسانها است که مﯽفرمايد :ﭽ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﭼ]محمد[٢٤ :؛ » پس چرا در قرآن تـدبر نمـﯽ-
کنند يا بر قلبها]يشان[ قفل زده شده است؟!« بايد توجه داشت که اينها کسانﯽ هستند که قرآن مﯽخواننـد و بـه آن گـوش
نيز مﯽدهند! سوال ديگر :اثر قرآن بر قلب قاری آن کجاست؟ هيچ شکﯽ وجود ندارد که قرآن عظيمالشﺄن و جليـل اسـت،
ولﯽ جدا از فضايل آن اين عظمت و آن جﻼل هنگام قرائت کجاست؟
اين سواﻻت و مفاهيم آن ،ذهن مرا به خود مشغول کرده بود ،تا اينکـه پـس از جسـتجو و تـﻼش و خوانـدن کتبـﯽ کـه در
زمينه تدبر وجود داشت امری عجيب را دريافتم؛ از تدبر در آيـات و احاديـث و سـيرهی عملـﯽ ،و اقـوال و احـوال سـلف
1
دﻻيل بسياری در فضيلت قرائت يافتم ولﯽ حجت قویتر و عمق اثرگذاری بيشتر در همان تدبر است!
جوابهای آشکار و واضحﯽ برای سواﻻتم پيدا کردم و جوانـب آن هنگـام قرائـت قـرآن بـرای مـن گشـوده شـد ،پاسـخ آن
سواﻻت به شکلﯽ سری و پنهانﯽ و يا بهصورت ،معانﯽ نهفته در درون تفسير نبوده ،و همين طور دارای الفـاظﯽ مجمـل
که هيچ معنای آشکاری را در بر ندارد نيز نيستند ،بلکه با يک کلمه شناخته مﯽشوند و آن کلمه تدبر مﯽباشد.
تدبر در نزد سلف صالح ،به شکلﯽ درسﯽ شنيدنﯽ و يا کتابﯽ خواندنﯽ در حدی نبوده است که قلـب قـاری را بـه ارتعـاش
درآورد و او را متوجه قرائت قرآن گرداند و ميوهای شود که هنگام تﻼوت قرآن مقصد وی شود ،و چشمهای باشد که قلب
هنگام آموزش دين از آن سيراب شود ،و اگر بين خودش و سرچشمهای که در اختيـار دارد ،لفظـﯽ بيابـد کـه معنـايش را
درک نکند يا مثلﯽ بيابد که مراد از آنرا نداند و يا تشبيهﯽ که ترکيب لغوی آنرا درک نکند ،نزد آن مﯽايستد و در مورد
آن تحقيق و جستجو مﯽکند تا قلبش گوهری را که در آن نهفته است درک کند و راضﯽ نمـﯽشـود بـه خـاطر قطـع نشـدن
قرائتش از درک آيه بگذرد ،چون اگر چنين کند هدف از قرائت تغيير مـﯽکنـد و منظـور از قرائـت فقـط خوانـدن صـرف
قرآن ،بدون درک معانﯽ آن خواهد شد که اين هم حداقل استفاده از قرآن است و باعث ترک خير کثير خواهد شد.
قلب تدبر کننده در قرآن ،بهدنبال بصيرت و بينايﯽ مﯽباشد ،همانطور که شخص مريض در جستجوی عﻼج خويش است،
و يا به عبارتﯽ ديگر مانند انسانﯽ سرگشته و حيران که در پﯽ راهنمايﯽ و هدايت مﯽگردد؛ شخص تـدبر کننـده در قـرآن
1
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در قلبش نيازی اساسﯽ و حاجتﯽ بزرگ حس مﯽکند که با چيزی بهجز قرآن بر طرف نمﯽشود؛ قرآن خوانـدن او ،بـرای
قصد و نهايتﯽ است که منزل و پايانﯽ ندارد و همچنين در قرائت خود سختﯽ نداشته و استقامتﯽ به خرج نمﯽدهد ،و حال
و وضع او آرام نمﯽگيرد تا زمانﯽکه به گشايشﯽ برسد.
اين مسﺄله عجيب نيست که قلب ،راحتﯽ خود را در تدبر قرآن و فهم الفاظ آن بيابد ،بلکه تنهـا در آن هنگـام قلـب حـﻼوت
ق حاکم و جدا کنندهی حق از باطل را مﯽچشد؛ آيا به غيـر از ايـن اسـت کـه بـا عـالم خـود بـه رقابـت
مناجات با کﻼم خال ِ
مﯽپردازد و معانﯽ کلمات را در ذهنش جای مﯽدهد تا اينکه به آفاق آيات بپيوندد؛ و البته شايد زندگﯽ در لحظهای همراه
معانﯽ قرآنﯽ که چيزی جز سخن ﷲ نمﯽباشد ،باعث رفع نگرانﯽهای قلبﯽ وی شود که در نتيجـه آن در قلـبش حيـات ،و
در قرائتش معنا ،و دعايش حﻼوت بيشتری پيدا مﯽکند.
وقتﯽ دوباره به قرائت کردن مﯽپردازد به مفاهيمﯽ دست پيدا مﯽکند کـه زبـان از وصـف آن نـاتوان و قلـم از نوشـتن آن
قاصر مﯽشود ،در حالﯽ به قرائت خود ادامه مﯽدهد که قلب و در جريان آن معانﯽ به شکلﯽ آراسته ،ضعف و سستﯽ را
در خود جای نمﯽدهد و ترسﯽ در آن بوجود مﯽآيد که ناشﯽ از مخاطب قرار گرفتن کﻼم ﷲ ،عظمت راهنمايﯽ اﻻهـﯽ و
سنگينﯽ امانتﯽ است که در حروفﯽ معدود وجود دارد؛ و بدين وسيله است کـه نفـس تعـالﯽ يافتـه و بـه آرامـش مـﯽرسـد،
خشيه 1و خوف و رعب بر وی مستولﯽ شده که گريه و هراس نتيجهی آن مﯽباشد بعد از اين است کـه در قلـب مفـاهيمﯽ
رحمان 3رحيم 4اطمينـان
ت
تجلﯽ مﯽيابد که باعث درک تقرب بهسوی ﷲ بزرگوار مﯽشود؛ و قلب توسط يادآوری 2رحم ِ
ِ
خاطر پيدا مﯽکند .5و از اين روست که نياز به قرائت قرآن و تدبر در آياتش احسـاس مـﯽشـود؛ در هـر زمـانﯽ کـه قلـب
حرف
توسط اين احساسات اوج مﯽگيرد ،نور ،جان و آرامش نصيب آن مﯽشود و ِس ّر عظمت اجری که برای قرائت هر
ِ
کتاب ﷲ وجود دارد قابل درک مﯽشود.
همانا اهل قرآن کسانﯽ هستند که شفای قلب و داروی نفس و غذای عقلشان را در قرآن مﯽيابند و برای حصول اين موارد
به چيزی غير از آن رجوع نکرده و و از چيزی غير از آن کسب نکرده و بدون آن خود را صاحب نعمـت نمـﯽداننـد ،و
از قرائت آن به ستوه نيامده بلکه با لذتﯽ که ناشﯽ مورد خطاب گرفتن ]ﷲ[ مﯽباشد ،شاد مﯽشوند و بـه نسـيم آن صـاحب
نعمت شده ،و آن نور قلب و رفع عطششان مـﯽشـود ،از لـذت خـود خسـته نشـده و بعـد از چشـيدن آن هرگـز عبـادت بـه
نظرشان سنگين نيامده و تکاليف دشوار حس نشده و در هنگام بﻼ و مصيبت خشمگينﯽ بر آنها روی نمﯽآورد.
ای خواننده گرامﯽ تفحص در اين ميدان نياز به تﻼش اندکﯽ دارد ،چهبسا که بـرای خواننـدهای معـارف و احـوالﯽ تجديـد
شود که آنها را در قبل مﯽدانسته است و يا آنکه اصﻼ با احوالﯽ جديد آشنا شود ،بـدينوسـيله قلـب او بـه حيـات جديـدی
توسط قرآن کامياب شده و راهﯽ برای تدبر در آن و چشيدن حﻼوت قرآن بر وی آشکار مـﯽشـود و شـايد هـم خواننـدهای
مسائلﯽ بيش از اين کتاب را از سلف صالح ما بيابد که روح تاثير پذيری از قـرآن را در وی تثبيـت کنـد ،اميـد اسـت کـه
خواننده بهطور کامل اين کتاب را مطالعه کند و فقط به خواندن مطالبﯽ از آن اکتفا نکند.
از تمامﯽ کسانﯽکه مرا در جمعآوری و کامل کردن اين مطالب ياری دادند کمال تشکر و قدردانﯽ را دارم.
و از ﷲ توانا مﯽخواهم که با قرآن به ما نفع رسانده و آنرا بهار دلها و نور سينهها و بر طرف کنندهی غمهای مـا قـرار
دهد و آنرا برای ما حجتﯽ ]در روز قيامت[ و نه بر عليه ما بگرداند ،و همانا که او شنوای داناست.
رجب  1422هجری قمری
سلمان بن عمر سنيدی
الرياض  -11563ص.ب52185.

 - 1خشيت ﻧوعی ترس است که از ابهت و عظمت چيزی پديدار میشود).مترجم(
 - 2يﺎدآوری = ذکر).مترجم(
 - 3صفت رحمﺎن دﻻلت بر وسعت زيﺎد رحمت ﷲ دارد).مترجم(
 - 4صفت رحيم دﻻلت بر وسعت و مداومت رحمت ﷲ متعﺎل دارد).مترجم(
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چﭼ
 - 5و مصداق آن اين سخن ﷲ تعﺎلی میبﺎشد :ﭽ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ِ بر
]الزمر) [٢٣ :ترجمه :خداوﻧد بهترين سخن را ﻧﺎزل کرده است .کتﺎبی همﮕون ]و[ مشتمل
مکررات .پوستهﺎی آﻧﺎن که از پروردگﺎر میترسند از ]شنيدن[ آن به لزره میافتد .آﻧﮕﺎه پوستهﺎ و
قلبهﺎيشﺎن بﺎ يﺎد ﷲ ﻧرم میشود(.
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آماده سازی
مﻌنای کلمهی تدبر:

1

تدبير يعنﯽ :نگريستن به سرانجام امر و تفکر در يک مسﺄله .تدبر در يک »کﻼم« ،به معنای نگريستن در تمام جوانـب
مﯽباشد؛ تدبر بر وزن تَفَعﱡل است؛ مانند :تَ َج ﱡرع :جرعه جرعه نوشيدن ،تَفَ ﱡهم :اندک اندک دريافتن ،تَبَيﱡن :مرحله به مرحله
آشکار کردن؛ از اين روست که مصدر آن گرفته شده از نگريستن در پس امور مﯽباشد که همان انتها و عاقبت آن امور
است ،همانگونه که ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ٹ ۀ ۀ ﭼ ]المؤمنون [٦٨ :پس چرا در ]اين[ سخن تدبر نمﯽکنند.2

مﻌنای تدبر در قرآن:
به معنﯽ فهم اندک اندک الفاظ مﯽباشد در واقع تفکر کردن در مورد رهنمودی که هدف آيه باشد همراه بـا فـرو رفـتن در
عمق معنﯽ آن .همان گمشدهای که معنا بدون آن کامل نمﯽشود؛ مانند فرامين و گوشزدهايﯽ که چيزی بـه جـز لفـظ نبـوده
ولﯽ قلب از آن بهره برده بهطوریکه در مقابل پندهايش خشوع کرده و در مقابل اوامرش خضوع کرده و از آنها عبرت
مﯽگيرد.3
طبری /درباره اين کﻼم ﷲ که فرموده است :ﭽ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﭼ ]ص) [٢٩ :کتابﯽست خجسته کـه بـر
تو فرو فرستادهايم تا در آيههايش تدبر کنند و تا اينکه خردمندان پند گيرند( ،گفته است» :تا در حجـتهـای ﷲ کـه در آن
وجود دارد و قوانينﯽ که ﷲ وضع کرده است تدبر کنند و در نتيجه از آن پند گرفته و به آن عمل کنند«.4
ابوبکر بن طاهر گفته است» :در ظرافتهای گفتاری آن تدبر کن و خودت را به برپادشتن احکام آن تحريک کـن و فهـم
معانﯽ آنرا در قلبت جای بده و از دانا شدن به آن مسرور شو«.5
هروی /نيز گفته است» :تذکر گرفتن بر سه چيز استوار است :سود بردن از پند و بصيرت ،پيدا کردن يا عبرت گرفتن و
کامياب شدن به نتيجهی تفکر«.6
از کﻼم علما در معنای تدبر برداشت مﯽشود که تدبر در قرآن ،شامل امور ذيل مﯽباشد:
 فهميدن معنای کلمات و مفهومﯽ که مﯽخواهد برساند.
 درنگ کردن در راهنمايﯽ آيه و يا آيات ،با توجه به سياق آيه و آنچه که بر آن دﻻلت داشته و يا در مسـائلﯽ کـه
از ترکيب جمﻼت مﯽخواهد آنرا برساند.
 عبرت گرفتن به شکلﯽ عاقﻼنه از برهانها و دﻻيلﯽ که در آن وجود داشته و قلب توسط بشارت دادن و ترساندن
آنها به تپش مﯽافتد.
 خضوع در مقابل اوامر آن و يقين داشتن به اخبارش.

مﻌانﯽ کلماتﯽ که با تدبر در ارتباط مﯽباشند:
آن معانﯽ ،کلماتﯽ است که در کنار هم به يک چيز رسيده ،ولﯽ معانﯽ جداگانهای دارند.
فهم :علم به معنای کلمات.
فقه :آگاهﯽ به شرايط بيان سخن که با تامل همراه باشد؛ بهطور مثال گفته مﯽشود :تفقه ما أقول :بر فهميدن سخن من تامل
کن.
بصيرت :به تکامل رسيدن آگاهﯽ.
فکر :وارد کردن دو معرفت در قلب و با استفاده از آنها خارج کردن چيز سوم.
تفکر :به فکر وادار شدن.
تذ ّکر :از ريشهی ذکر و يادآوری و متضاد نسيان و فراموشﯽ مﯽباشد ،و حضور چيزی ياد شـده وقطعـﯽ در قلـب اسـت؛
صر( :ديدن مرحله به مرحله) ،تَفَ ﱡهم( کـم کـم
وزن اين کلمه )تَ َفعﱡل( ،زماندار و تدريجﯽ بودن فعل را مﯽرساند؛ مانند) :تَبَ ﱡ
فهميدن) ،تَعَلﱡم( :ياد گرفتن مرحله به مرحله؛ تذکر ياد آوری علمﯽ اسـت کـه بعـد از فرامـوش شـدن و بـﯽتـوجهﯽ بـه آن،
ـﺎﻧی ،ص 76؛
 - 1ﻧﮕﺎ :لسﺎن العرب273/4 ،؛ الفروق اللغوية از عسکری ،ص 58؛ و کتﺎب تعريفﺎت از جرجـ
و جﺎمع اﻷحکﺎم القرآن از قرطبی 290/5 ،؛ و جﺎمع البيﺎن فی تأويل القرآن از طبری.180/5 ،87/1 ،
 - 2ﻧﮕﺎ مفتﺎح دار السعﺎدة ،از ابن قيم ،ص .216
 - 3تفسير ابن کثير501/1 ،؛ و التبيﺎن فی أقسﺎم القرآن از ابن قيم ،ص 145؛ تيسير الکريم الرحمن
ـه:
ـرآن لـ
ـير القـ
ـﺎن لتفسـ
ـد الحسـ
ـه  ،7ص 733؛ و القواعـ
ـير آيـ
از سعدی ،ص  ،15و سورهی غﺎفر ،تفسـ
القﺎعدة) ،(11ص .28
 - 4جﺎمع البيﺎن فی تأويل القرآن.153/23 ،
 - 5الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.38/19 ،
 - 6مدارج السﺎلکين.449-444/1 ،
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دوبــاره کســب کــردنش ﻻزم اســت ،ماننــد آنچــه ﷲ تعــالﯽ مــﯽفرمايــد :ﭽ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﭼ
]اﻷعراف) [٢٠١ :کسانﯽکه تقوا پيشه مﯽکنند ،چون وسوسهای از ]سوی[ شيطان بـه آنـان مـﯽرسـد] ،ﷲ را[ يـاد
مﯽکنند ،و از پس آن ناگهان بينا مﯽگردند(.
تذکر از اين لحاظ مهم است که چيزهايﯽ را که پيشتر قلب در خود جای داده است و آنها را مﯽداند ،دوباره تکرار مـﯽ-
کند تا در آن تثبيت گشته و اثر آن از قلب خارج نگردد .تفکر نيز برای زيـاد کـردن علـم و آنچـه را کـه قلـب نمـﯽتوانـد
بدست آورد ،مفيد مﯽباشد ،در واقع تفکر کسب مﯽکند و تذکر باعث حفظ و تثبيت آن مﯽشـود و در نتيجـه تفکـر و تـذکر
هر کدام فايدهی جداگانهی خود را دارند.
تﺄمل :مراجعه و مرور چندباره ،به آنچه که ديده شده است ،تا اينکه آن مسﺄله ملکه ذهن شده و بر قلب تجلﯽ يابد و پـس
از آن قلب به شکلﯽ دقيق به معانﯽ آن مسﺄله بصيرت پيدا کند ،و فکر را بر تدبر و تعقل بر آن مسﺄله متمرکز کند.1
اعتبار :2ريشهی اين کلمه عبور و گذر است؛ بهمعنای کسب چيزی ديگر و ديـدن مـاورای آن چيـزیسـت کـه دربـاره آن
فکر مﯽشود و آنرا )عبرة( مﯽنامند .بر وزن ِجلسة و ِقتلة مﯽباشد و بيانگر آن است که فاعل توسط آن از حـالتﯽ عبـور
مﯽکند تا به مقصود خود برسد ،همانگونه که ﷲ تعـالﯽ مـﯽفرمايـد :ﭽ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﭼ ]النازعـات[٢٦ :
)همانا در آن عبرت بزرگﯽست برای کسﯽکه خشـيه پيشـه کـرده اسـت( و مـيفرمايـ د :ﭽ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﭼ ]آل
عمران) [١٣ :همانا در آن عبرت بزرگﯽ است برای اهل بينش(.
استبصار :از باب استفعال و از مصدر بصيرت و ديدن سـت؛ بـهمعنای روشـن شـدن و آشـکار شـدن يـک مسـﺄله بـرای
4 3
رسيدن به بصيرت مﯽباشد .

 - 1ﻧﮕﺎ :مدارج السﺎلکين.451/1 ،
 2برای اين کلمه معادل فارسی پيدا نکردم ،از اين رو از همان کلمهی عربی در ترجمه استفاده شده
است
 - 3از کلمه تفکر تﺎ آخر برگرفته و خﻼصه شده ی مطﺎلبی است از کتﺎب مفتﺎح دار السعﺎدة از ابن
قيم ،ص .216
ـی در قسـمتهﺎيی از
 - 4در ترجمه کتﺎب سعی شده است تﺎ از معﺎدل فﺎرسی اين کلمﺎت استفﺎده شود ولـ
ـﺎت را
ـن کلمـ
ـی ايـ
آن ،غير ممکن بود ،از اين حيث به خواﻧندگﺎن گرامی توصيه می شود که لفظ عربـ
ﻧيز بهخﺎطر بسپﺎرﻧد و بهطور خﺎص کلمهی اعتبﺎر که در زبﺎن عربی و در اين کتﺎب به معنﺎی فﺎرسـی
آن يعنی مورد اعتمﺎد بودن ﻧمیبﺎشد؛ بلکه در معنی شرح داده شده در بﺎﻻ استفﺎده شده است .و بـﺎ
توجه به مقتضﺎی جمله ،معﺎﻧی :عبرت گرفتن ،تأمل و بررسی کردن را دارا میبﺎشد).مترجم(
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مبحث اول
اهميت تدبر در قرآن
اهميت تدبر در قرآن ابعاد وسيعﯽ دارد ،و هر بعد آن کافﯽ است که ما را به تـدبر در قـ رآن و تامـل در معـانﯽ آن و اثـر
گرفتن ار قرائتش وادار سازد؛ مهمترين اين ابعاد مﯽتواند موارد ذيل باشد:
يکم :برکت قرآن:
ﷲ متعال کتاب خود را به اوصاف عظيمﯽ توصيف فرموده است ،از جمله :کتاب عزيز و مبارک ،نور ،فرقان ،1شفاء،
هدايت و بشارت؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﭼ ]اﻷعراف) [٢٠٣ :اين بينشهايﯽ است
از پروردگارتان ،و هدايت و رحمتﯽ برای کسانﯽکه ايمان آوردهاند( با اين توصيفات ،ﷲ دعوت به تدبر و تذکر و اعتبار
مﯽفرمايد؛ سبحانه و تعالﯽ فرموده است :ﭽ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﭼ ]ص) [٢٩ :کتابﯽست خجسته که بر تو
نازل کردهايم تا در آيات آن تدبر کنند و صاحبان خرد پند بگيرند( .يعتﯽ اين کتاب ،کتابﯽ پرخير و برکت مﯽباشد 2ﷲ
سبحانه و تعالﯽ همچنين دربارهی اين کتاب مﯽفرمايد :ﭽ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
ک گ گ گ گ ڳﭼ ]المائدة) [١٦ - ١٥ :از سوی ﷲ نور و کتابﯽ روشن نزد شما آمده است؛ ﷲ با آن
کسﯽ را که خشنودی او را بجويد به راههای نجات هدايت مﯽکند و آنان را به توفيق خود از تاريکﯽها بهسوی نور
بيرون مﯽبرد و آنان را به راه راست هدايت مﯽنمايد( و ذات سبحانش مﯽفرمايد :ﭽڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﭼ
ﭼ ]اﻷنعام) [١٠٤ :روشنگریهايﯽ از سوی پروردگارتان برای شما آمده است ،پس هرکس ]به حقيقت[ بينا
شود به ]سود[ خود اوست و هر کس نابينا بماند ،پس به زيﻼن خودش است( و مﯽفرمايد :ﭽڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ې ېﭼ ]العنكبوت) [٥١ :آيا برای آنها کافﯽ نيست که ما کتاب را بر تو نازل فرمودهايم ]و[ تو آنرا برای آنها
تﻼوت مﯽکنﯽ ،همانا در آن رحمت و ذکری برای مومنان مﯽباشد( ؛ آجری /در مورد برکت قرآن ،برای بندهای که در
مقابل پروردگار خويش ادب و اعتبار دارد ،مﯽگويد» :کسﯽکه قرآن تﻼوت مﯽکند تا موﻻی بزرگوارش به او اجر دهد،
منفعتﯽ نصيب وی مﯽشود که باﻻتر از آن وجود ندارد و به برکتﯽ دست مﯽيابد که اجرش هم دنيوی است و هم
ﭼ
اخروی ...ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ $ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ی ی ي ي
]فاﻃر) [٣٠ – ٢٩ :همانا کسانﯽکه کتاب ﷲ را مﯽخوانند و نماز برپا مﯽکنند و از آنچه برای آنها روزی
مهيا کردهايم بهصورت سری و آشکار انفاق مﯽکنند ،اميد به سودهايﯽ دارند که هرگز کم نمﯽشود تا ]ﷲ[ پاداشهای آنان
را به تمام ]و کمال[ بدهد و از فضل خود ]پاداشﯽ هم به آنان[ افزون دهد .بﯽگمان او آمرزندهی قدرشناس است«.3
پيامبر اثر برکت ،نيروی فراوان و تاثير قرآن ،و فرق آنرا با معجزات پيامبران ديگر ،ايـنگونـه توصـيف مـﯽفرمايـد:
ابوهريرة از پيامبر نقل مﯽنمايد» :به هر پيامبری معجزاتﯽ داده شد که بهوسيلهی آنها انسـانهـايﯽ ايمـان مـﯽآوردنـد
ولﯽ ]در بين آنها[ فقط برای من معجزهای آمده است که وحﯽ مﯽباشد و ﷲ آنرا بر من وحـﯽ فرمـوده اسـت ،در نتيجـه
اميد دارم که بيشترين پيرو را ]بين پيامبران[ در روز قيامت داشته باشم«.4
پيامبر برکت قرآن را بر مومنﯽ که آنرا مﯽخواند و از آن اثر مﯽپذيرد ،اينگونه بيـان مـﯽفرمايـد» :مـومنﯽ کـه قـرآن
مﯽخواند و به آن عمل مﯽکند ،مانند ترنجﯽ است که طعم و بوی آن خوب مﯽباشد و مومنﯽ کـه قـرآن نمـﯽخوانـد ،ماننـد
خرمايﯽ است که طعم خوب و بوی نامرغوب دارد .5«...از برکات ديگر قرآن ،هدايت مﯽباشد؛ همانگونه که ﷲ تعـالﯽ
مﯽفرمايد :ﭽ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﭼ ]اﻹسراء) [٩ :همانا اين قرآن بـه قـویتـرين شـکل هـدايت مـﯽکنـد( ،سـعدی/
دربارهی اين آيه گفته است» :أقوم« :دﻻلت بر گرامﯽترين و گرانمايهترين و اصﻼحشدهترين اسـت و کمـال اسـتقامت و
عظمت و پابرجا بودن و اصﻼح برای امور را مﯽرساند.6
ابن مفلح /در ادامهی اين فضايل ،در توجه حامل قرآن به شکر اين نعمت عظـيم و مبـارک گفتـه اسـت :حامـل قـرآن بايـد
معتقد باشد که اگر شايستگﯽ حفظ قـرآن را داشـته باشـد و دنيـا را نـزد خـودش حقيـر شـمارد و در شـکر و سـپاس از ﷲ
کوشاتر باشد ،ﷲ نعمتهای زيادی به او ارزانﯽ مﯽدارد.

 - 1فرقان :جداکننده حق از باطل)مترجم(.
2
3
4
5
6

-

فتح القدير از شوکانی.430/4 ،
اخﻼق حملة القرآن ،ص .17 ،15،16
به روايت بخﺎری4981 ،؛ و مسلم .152
بﺎ اين لفظ به روايت بخﺎری 7560 ،4884؛ و مسلم 797؛ ابو داود830؛ ترمذی 2869؛ و ﻧسﺎئی .124/8
القواعد الحسﺎن ،ص .145
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دوم :نياز قلب به تدبر در قرآن:
قلب نيازی دارد که چيزی جز ياد ﷲ و لذت از مخاطب بودن توسط وی ،پاسخگوی اين نياز نمﯽباشد ،در آن نگرانﯽ و
وحشتﯽ است که پايان نمﯽپذيرد جز با انس گرفتن با کتاب ﷲ ،اضطراب و دغدغهای دارد که فقط با آنچه ﷲ به
بندگانش بشارت داده است ،به آرامش تبديل مﯽشود ،کمبودی دارد که تنها با جمعآوری توشه از حکمتهای قرآن و
احکامش ،به بﯽنيازی مﯽرسد ،قلب دارای سرگشتگﯽ و اضطرابﯽ است که توسط قرآن و برهانهای آن کتاب پرعزت،
بهسوی نور پروردگار هدايت مﯽيابد .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱﭼ ]يونس) [٥٨- ٥٧ :ای انسانها همانا پندی از جانب پروردگارتان آمده است و
شفايﯽ برای آنچه در سينهها مﯽباشد و هدايت و رحمتﯽ برای مؤمنان ،بگو :به فضل ﷲ و بهرحمتش شادمان گردند که
آن از هر آنچه جمع مﯽکنند بهتر است( .بندهی مؤمن هر اندازه که دارای بار علمﯽ و تقوا باشد ،هرگز از قرآنﯽ که
تثبيتکننده ،هدايتکننده و کمککننده است ،بﯽنياز نمﯽشود .چهگونه اين بﯽنيازی مﯽتواند وجود داشته باشد در حالﯽکه
ﷲ متعال به پيامبرش مﯽفرمايد :ﭽ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ﭼ ]هود) [١٢٠:يکايک
اخبار فرستادگان را برای تو مﯽخوانيم] ،اخباری که[ با آن دلت را استوار مﯽکنيم .و در اين ]قرآن[ حق و پند و
يادکردنﯽ برای مؤمنين مﯽباشد( .از اين روست که شيخاﻻسﻼم /مﯽگويد» :امت نيازی اساسﯽ به فهم قرآن دارد« 1تا
قلبها اصﻼح شده و بر هدايت و دين ثابت قدم گردند.
ﷲ سبحانه و تعالﯽ ،وقتﯽ صحابه را از حيث خشوع قلبهايشان نکوهش مﯽکند و آنان را از پايان بدفرجامﯽ که در
اثر از بين رفتن تدبر در کتابش حاصل مﯽشود ،هشدار مﯽدهد ،مﯽفرمايد :ﭽ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ ]الحديد) [١٦ :آيا برای مسلمانان آن هنگام نرسيده است که
دلهايشان به هنگام ياد ﷲ و هنگام به ياد آوردن آنچه از حق نازل شده است ،خشوع يابد و مانند کسانﯽ نباشند که پيش
از اين به آنان کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد و از پس آن سنگدل شدند و بسياری از آنان بدکارند( ،محمد بن
کعب /نيز گفته است» :صحابه در مکه نيازمند بودند ،وقتﯽ هجرت کردند نعمت و ثروت بر آنها فزونﯽ يافت ،در نتيجه
بر آنچه در قبل بودند افترا بستند و قلبهايشان دچار قسوت شد ،پس از آن ،ﷲ آنها را موعظه فرمود و آنها بيدار
شدند« ...2اين نکوهش شامل تمامﯽ مؤمنين از اولين تا آخرين آنها مﯽشود.
ابن مسعود دربارهی بهرهگيری قلب از قرآن ،فرمود» :افرادی هستند که قرآن مﯽخوانند ولﯽ از حنجرههای آنها عبور
نمﯽکند ،ولﯽ وقتﯽ قلب سود مﯽبرد که قرآن بر قلب واقع شود«3؛ مصداق اين سخن ،کﻼم ﷲ تعالﯽ است که مﯽفرمايـد:
ـة) [١٢٤ :و چــون سـ ورهای نــازل شــود،
ﭽ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﭼ ]التوبـ
برخﯽ مﯽگويند ،اين ]سوره[ بر ايمان چه کسﯽ از شما افزوده است ،اما مؤمنان ايمانشان افزوده مﯽگردد و آنها شـادمان
مﯽگردند(،
پس تدبر در هنگام شنيدن قرآن ،باعث زياد شدن نور و ايمان در قلب مﯽشود .جندب ابن عبدﷲ گفتـه اسـت» :
در زمان جوانﯽ که همراه پيامبر  بوديم ،ايمان را قبل از آموختن قرآن آموختيم و سپس با آمـوختن قـرآن ،بـر ايمانمـان
افزوده شد«.4
نفوذ قرآن در قلب ،بدون ترديد وقتﯽ مؤثر است که تنها به شکلﯽ خشک بر زبان جاری نشـود ،بلکـه قلـب را بـه حرکـت
انداخته و به شکلﯽ حقيقﯽ آنرا تغيير دهد؛ آجری /در اينباره مﯽگويد» :مؤمن عاقل وقتﯽ قرآن تﻼوت مﯽکند ،آن قـرآن
به شکل آينهای بر وی متجلﯽ مﯽگردد؛ بهطوریکه کارهای خوب و بد خود را در آن مﯽبيند ،از آنچه که موﻻيش او را
بدان هشدار داده ،دوری مﯽجويد و از عاقبت آنچه که او را مﯽترسـاند ،مـﯽترسـد ،و بـه آنچـه او را ترغيـب مـﯽکنـد،
مشتاق مﯽشود؛ کسﯽکه دارای اين صفات باشد و يـا خـود را بـه ايـ ن صـفات نزديـک کنـد ،همانـا آن ]قـرآن[ را بـه حـق
تﻼوتش ،تﻼوت کرده و آنچنان که شايستهی آن است ،مراعات کرده است؛ و قرآن برای او شاهد و شفيع و انيس و حافظ
مﯽشود و صاحب اين صفت به خود و اهلش سود رسانده و تمامﯽ خير دنيا و آخرت را به والدين و فرزندانش عطا کرده
است«5؛ »و قرآن برای او شفايﯽ خواهد بود و بدون داشتن مال ،بﯽنيـاز مﯽگـردد ،بـدون داشـتن گـروه و طايفـه ،عـزت
مﯽيابد و انيسﯽ دارد که در برابر آنچه ديگران از آن هراس دارند ،آرامش مﯽدهـد؛ کوشـش و همـت او هنگـام تـﻼوت
يک سوره ،پند گرفتن از آن مﯽباشد ،هدف او ]از خواندن قرآن[ ،ختم کردنش نيست؟ بلکه فقط اين اسـت کـه :چـه زمـان

1
2
3
4
5

-

مقدمة فی أصول التفسير ،ص .2
الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.250/16 ،
مسلم 1858؛ بخﺎری238/6 ،؛ ابو داود .1467
ابن مﺎجه ص 7؛ ﻧﮕﺎ حيﺎة الصحﺎبة.176/3 ،
أخﻼق حملة القرآن ،ص .40
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در مخاطب گرفتن ﷲ تعقل کنم؟ چه وقت اجر ببرم و کﯽ عبرت بگيرم؟ زيرا قرائت قرآن عبادت است و عبادت هيچگـاه
با غفلت همراه نمﯽشود«.1
نووی /گفته است» :شايسته است که قاری ]قرآن[ دارای خشوع ،تدبر و خضوع باشد ،و هدف نيز همين است؛ اينگونـه
است که سينهها فراخ شده و قلبها نورانﯽ مﯽگردد؛ دﻻيل اين امر نيز بيشتر از آنست که قابل شمارش باشـد و شـناخته
شدهتر از آن است که نياز به يادآوری داشته باشد«.2
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
ﷲ سبحانه و تعالﯽ در وصف قلبهای خاشعان مﯽفرمايـد :ﭽ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ڃ چ چ ﭼ ]الزمر ) [٢٣:خداوند بهتـرين سـخن را نـازل کـرده اسـت .کتـابﯽ همگـون ]و[ مشـتم ِل بـر مکـررات.
پوستهای آنان که از پروردگار مﯽترسند از ]شنيدن[ آن به لزره مﯽافتد .آنگاه پوستها و قلبهايشان با ياد ﷲ نرم مﯽ-
3
شود( و چ ڃ چ به معنای :تعالﯽ قلبها و اطمينان و آرامش مﯽباشد(.
ابن قيم /گفته است :هيچ چيز برای قلب پرسودتر از قرائت قرآن همراه با تفکر و تدبر نمﯽباشـد کـه خـود ،دربردارنـدهی
تمامﯽ منازل سرگشتگان و احوال عمل کنندگان و مقـامهـای عارفـان اسـت ،محبـت ،شـوق ،تـرس ،اميـد ،انابـه ،4توکـل،
رضايتمندی ،تفويض ،شکر و صبر و ديگر حالتهايﯽ را به بار مﯽآورد که قلب را زنده کرده و به کمال مﯽرسد؛ و نيز
از تمامﯽ ويژگﯽها و کارهای ناپسندی که باعث فساد و نابودی قلب مﯽشود ،جلوگيری مﯽکند؛ اگر انسانهـا مـﯽدانسـتند
که در قرائت با تدبر چه چيزی وجود دارد ،خود را هرگز مشغول کار ديگری نمﯽکردند؛ قرائت همراه با تفکر حتـﯽ بـه
اندازه مرور يک آيه ،نيازی برای شفای قلب آنها مﯽباشد؛ حال ممکن است اين عمل صدبار و يا حتﯽ شبﯽ تا بـه سـحر
صورت گيرد؛ قرائت يک آيه همراه با تفکر و تفهم ،برای قلب بهتر و پرمنفعتتر از ختم تمـامﯽ ]قـرآن[ بـدون تفکـر و
تفهم مﯽباشد ...،قرائت با تفکر قرآن ،راه اصلﯽ اصﻼح قلب است«.5
و نيز /گفته است» :برای بنده در زندگﯽ و معادش و همچنين کوتاهترين راه برای نجاتش ،چيزی پر منفعتتر از تدبر در
قرآن و طوﻻنﯽ کردن تامل در آن و تمرکز بر معانﯽ آيات ،وجود ندارد و در واقع همان چيزی است که عالَم خير و شر
را به او نشان مﯽدهد .باعث تثبيت پايههای ايمان در قلب ،ساختن بنای آن و استوار شدن ارکانش مﯽشود .به قلبش قوت،
حيات ،فراخﯽ ،درخشندگﯽ و شادی مﯽدهد و او را در مسيری سوق مﯽدهد که انسانها در آن راه نيستند .معانﯽ ]قرآن[
بنده را بهسوی پروردگارش باﻻ مﯽ برد و قلبش را در برابر شک و دوری از حق ،مقاوم مﯽکن .درواقع در تامل و تدبر
در قرآن ،فوايد بسيار زياد و حکمتهايﯽ بيش از آنچه ذکر کرديم ،وجود دارد«.6
نياز قلب به قرآن در دعای عظيمﯽ که ابن مسعود از رسول ﷲ روايـت کـرده اسـت ،بخـوبﯽ مشـهود اسـت؛ آنجـا کـه
رسول ﷲ فرمود» :کسﯽکه ناراحتﯽ و غم بر وی غلبه کند و بگويد :خداوندا! من بندهی تو هستم و پسر بندهی مـذکر و
پسر بندهی مونث تو مﯽباشم ،پيشانﯽ من به دست توست؛ ]ای[ قاطع در ُحکمت ]و[ عادل در قضاوتت؛ به تمامﯽ نامهايﯽ
که برای تو مﯽباشد و خود را به آنها ناميدهای و يا به هر يک از مخلوقاتت آنرا ياد دادهای و يا در کتابت آن ]اسم[ را
نازل فرمودهای و يا آنکه برای خودت در عالم غيب نگه داشتهای] ،تو را مﯽخوانم[ و از تو مﯽخواهم که قرآن را بهـار
قلبم و نور سينهام و برطرفکنندهی اندوهم و دور کنندهی ناراحتﯽام ،قرار دهﯽ] ،از پس اين دعا اتفاقﯽ نمﯽافتـد[ بـ هجـز
اينکه ﷲ غم و ناراحتﯽ او را بر طرف مﯽکند و فرجﯽ برای او حاصل مﯽشود« ،گفته شد :ای رسول ﷲ! آيـ ا آنرا يـاد
بگيريم؟ فرمود» :بله! برکسﯽکه آنرا بياموزد نيز شايسته است تا آنرا بياموزد«.7
از اينرو مالک بن دينار گفته است» :قرآن در قلبهای شما اهل قرآن چه چيزی را به ثمـر رسـانده اسـت؟! همانـا قـرآن
بهار مؤمن است همانگونه که باران بهار زمين را بهوجود مﯽآورد«.8
همين طور ابراهيم خواص گفته است» :داروی قلب پنج چيز است –اولين آنها را اينگونه بيان کرد :قرائت بـا تـدبر در
قرآن«.9
 - 1أخﻼق حملة القرآن ،ص .18
 - 2اﻷذکﺎر ،ص 90؛ و التبيﺎن ،ص .60
 - 3ﻧﮕﺎ :الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.250/15 ،
 - 4توبه و بﺎزگشت معنﺎ کردهاﻧد).مترجم(
 - 5مفتﺎح دار السعﺎدة ،ص .221
 - 6مدارج السﺎلکين.453 – 451/1 ،
 - 7به روايت أحمد 391/1؛ ابو يعلی 156/1؛ و طبراﻧی در الکبير 174/3؛ ابن حبﺎن 2372؛ حﺎکم 509/1؛
ـن
ـﺎر آن را حسـ
ـريج اﻷذکـ
ـر در تخـ
و ابن سنی  335و همچنين  343از روايت ابو موسی اشعری؛ ابن حجـ
داﻧسته؛ و ابولفضل بغدادی گفته است :حديث حسن بﺎ اسنﺎد عﺎلی میبﺎشد؛ ﻧﮕﺎ کتﺎب )اﻷذکﺎر( تعليق
ـل )(274
محقق ،ص 104؛ شيخ اﻻسﻼم آن را در الکلم الطيب 123 ،آورده است؛ و ابن قيم در شفﺎء العليـ
ـب،
آن را صحيح داﻧسته است؛ و آلبﺎﻧی در الصحيحة  199آن را صحيح داﻧسته است؛ و صحيح الکلم الطيـ
ص .102
 - 8فن الترتيل ،ص  ،9از عبد ﷲ صبﺎغ.
 - 9التبيﺎن ،ص .61
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»اگر علم اين مسﺄله شناخته شود ،هر مکلفﯽ نياز مﯽبيند تا معانﯽ قرآن را بشناسد و از آن هـدايت بخواهـد؛ و بـه شـکلﯽ
حقيقﯽ بر بنده واجب مﯽشود تا کوشش و سعﯽ خود را معطوف به تعلم و تفهم ]قرآن[ به بهترين شکل قرار دهد«.1
سوم :ستايشﯽ که از تدبر کننده در قرآن و تاثير گرفته از آن وجود دارد:
آيات بسياری دربارهی ستايش از کسانﯽکه از کﻼم ﷲ عزوجل تاثير مﯽگيرند ،وجود دارد که در ﻻبهﻻی خودشان اشکال
و احوال گوناگونﯽ برای تدبر در قرآن و تﺄثير از آن در بر دارند .از آنجمله :ﭽ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﭼ ]اﻷنفال) [٤ – ٢ :مؤمنان تنها
کسانﯽ هستند که چون ﷲ ياد شود ،قلبهايشان ترسان گردد و چون آياتش برای آنان خوانده شود بر ايمانشان افزوده مﯽ-
گردد و بر پروردگارشان توکل مﯽکنند ،کسانﯽکه نماز مﯽگذارند و از آنچه به آنان روزی دادهايم انفاق مﯽکنند ،اينان به
راستﯽ مؤمنند] .و[ در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقﯽ ارزشمند دارند( و همچنين ﷲ سبحانه و تعالﯽ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ
ڃ
ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
فرموده است :ﭽٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
يافتگان پيش از
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﭼ ]اﻹسراء) [١٠٩-١٠٧ :بگو :خواه به آن ايمان آوريد يا نياوريد ،بﯽگمان دانش
ِ
آن – چون بر آنان خوانده مﯽشود – بر چهرهها سجده کنان ]بر زمين[ مﯽافتند .و مﯽگويند :پاک و منزه است
پروردگارمان .به راستﯽ وعدهی پروردگارمان انجام يافتنﯽ است و بر چهرههايشان گريهکنان ]بر زمين[ مﯽافتند و
]قرآن[ به فروتنﯽ آنها مﯽافزايد( ،اين افراد در نتيجه تاثير گرفتن از پندهای قرآن به گريه افتاده و خشوعشان زياد مﯽ-
شود ،و هر اندازه که بيشتر قرآن مﯽشنوند ،خشوع آنها بيشتر مﯽشود ،بدين معنﯽ که قلبهای آنها نرمتر شده واشک
بر روی چشمانشان بيشتر مﯽشود.2
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
ﷲ سبحانه و تعالﯽ در جايﯽ ديگر مﯽفرمايد :ﭽ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
چﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﭼ ]الزمر) [ ٢٣ :خداوند بهترين سخن را نازل کرده است .کتابﯽ
همگون ]و[ مشتم ِل بر مکررات .پوستهای آنان که از پروردگار مﯽترسند از ]شنيدن[ آن به لزره مﯽافتد .آنگاه پوستها
و قلبهايشان با ياد ﷲ نرم مﯽشود؛ اين هدايت ﷲ است که توسط آن هر که را بخواهد هدايت مﯽکند و کسﯽکه ﷲ او را
گمراه کند هدايت کنندهای نمﯽيابد(
ٹ ۀ ﭼ ]مريم) [٥٨ :چون آيات رحمن بر آنان خوانده مﯽشود به
ں ں ڻ ڻ ٹ
و همچنين :ﭽ ڱ ڱ
سجده و گريه مﯽافتادند(؛ ﭽ ٹ ﭼ به معنﯽ گريه و غمگساری بدون صدا مﯽباشد؛
همچنين ﷲ سبحانه و تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﭼ ]الفرقان) [٧٣ :و
کسانﯽکه وقتﯽ آيات پروردگارشان يادآوری مﯽشود ،بر آن ،کر و کور ]به سجده[ نمﯽافتند( ،قرطبﯽ /گفته است» :احوال
آنان – يعنﯽ رسول ﷲ و اصحابش  – هنگام شنيدن اندرزهای ]قرآن[ اينگونه بود :شناخت ﷲ و گريهی ناشﯽ از
ترس ﷲ؛ و از اينرو ﷲ متعال ،احوال اهل معرفت را هنگام شنيدن ذکر ﷲ و تﻼوت کتابش اينگونه بيان مﯽفرمايد :ﭽﭑ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹﭼ ]المائدة) [٨٣ :و چون آنچه را که بهسوی
رسول فرو فرستاده شده است ،بشنوند ،چشمهايشان به سبب آنچه از حق يافتهاند را مﯽبينﯽ که اشک ريزان مﯽشود] .و[
مﯽگويند :پروردگارا ايمان آوردهايم ،پس ما را در زمرهی گواهدهندگان بنويس(.3

چهارم :مذمت کسﯽکه تدبر در قرآن را ترک کند و از آن تاثير نپذيرد:
ﷲ سبحانه و تعالﯽ در مورد کسﯽکه مسﺄله بيهودهای را در مقابل آيات ﷲ برگزيند ،مﯽفرمايـد :ﭽ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
ک ک کک گ گ گ ﭼ ]لقمان) [٧ :و چون آيات ما بر او خوانده مﯽشـود ،تکبرکنـان روی گردانـد.
ڑ ڑ
گويﯽ که آنرا نشنيده است .گويا در دو گوش او سنگينﯽ است .پس او را به عذابﯽ دردناک مژده بده(؛ قرطبﯽ /در مورد
آيهی :ﭽ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﭼ ]الحشر) [٢١ :اگر اين قرآن را بـر کـوه نـازل مـﯽکـرديم،
بهخاطر ترسش از ﷲ ،او را خاشع و شکافخورده مﯽديدی( ،مـﯽگويـد» :تﺄمـل در پنـدهای قـرآن ]انسـان[ را بـه تکـاپو
مﯽاندازد و عذری در ترک تدبر وجود ندارد؛ اگر کوهها دارای عقل بودند تا از پنـدهای قـرآن رهنمـود بيابنـد ،اگـر ايـن
آيات به آنها خطاب مﯽشد ،با آن همه صﻼبت و اسـتواری ،بـهخاطر خشـيت 4از ﷲ ذو الجـﻼل ،خاشـع و شـکافخورده

1
2
3
4

-

تفسير السعدی.12 ،
ﻧﮕﺎ :فتح القدير.264/3 ،
الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.366/7 ،
خشية به معنی ترس خﺎصی است که ﻧﺎشی ار ابهت و عظمت چيزی می بﺎشد).مترجم(
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ديده مﯽشدند ،ای کسانﯽکه اعجاز آن ]قـرآن[ شـما را شکسـت داده اسـت! ]آيـا[ بـا وعـدههـای آن مشـتاق نمـﯽشـويد و از
وعيدهای آن نمﯽهراسيد«.1
ﷲ متعال کسانﯽ را که از تدبر در قرآن و تفقّه در آيات آن دوری مﯽکنند ،در جاهای مختلف نکوهش مﯽکند ،مانند آنجـا
که مﯽفرمايد :ﭽ ۉ ې ې ېې ى ى ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ ]اﻷنعام) [٢٥ :و برخﯽ از آنان به تو گوش فرا مـﯽ-
دهند و بر قلبهايشان پردهای افکندهايم تا آنرا نفهمند و در گوشهايشان سنگينﯽای ]گذاشتهايم[( ،همچنين مﯽفرمايد :ﭽ ۇ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ﯪ ﯫ ﯬ
]محمد) [١٧-١٦:و برخـﯽ از آنـان کسـانﯽ بـه تـو گـوش فـرا مـﯽدهنـد تـا وقتﯽکـه از نـزدت بيـرون رونـد ،بـه
دانش يافتگان گويند :همينک چه گفت؟ اينان کسانﯽ هستند که ﷲ بر قلبهايشـان مهـر نهـاده اسـت و از هـوای نفـس خـود
تبعيت مﯽکنند ،و کسانﯽکه راه يافتهاند ]ﷲ[ بر هدايتشان افزود و تقوايشان را به آنان عنايت نمود( ،و يا مﯽفرمايـد :ﭽ ک
گ گ گ گ ڳ ڳ ﭼ ]محمد) [٢٤ :پس چرا در قـرآن تـدبر نمـﯽکننـد؟! آيـا بـر قلـبهايشـان قفلهـايش افتـاده
است؟!(
شنقيطﯽ /گفته است» :آن توبيخ و زشت شمردن کار کسانﯽکه از آيات ﷲ روی بر مﯽگردانند ،بهطور آشکار در
آيات بسياری آمده است .واضح است که کسانﯽکه خود را به تدبر در اين قرآن عظيم مشغول نمﯽکننـد ،چـه در خوانـدن،
چه در فهميدن و چه در درک معانﯽ و عمل به آيات ،اعراضکننده از آن مﯽباشند؛ اگـر ﷲ فهمـﯽ بـه آنهـا داده باشـد تـا
بتوانند در آن تدبر کنند ،مستحق توبيخ و نکوهشﯽ هستند که در آيات آمده است .آيات ذکر شده بيانگر آن است کـه بـرای
يک مسلمان گريزی از تدبر در قرآن و فهميدن و ياد گرفتن و عمل کردن به آن وجود ندارد .رویگردانﯽ طيف وسـيعﯽ
]از مسلمانان[ از نگريستن به کتاب ﷲ و عمل به آن و ]همچنـين[ سـنت ثابـت شـدهی واضـح ،از عظيمتـرين منکـرات و
ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ﭼ
زشـــتترين کارهـــا مـــﯽباشـــد« ،2اگـــر دو آيـــهی :ﭽ ٹ ۀ ۀ ﭼ ]المؤمنـــون [٦٨ :و ﭽ ۇ ۆ
]الفرقان [٣٠ :و اين گفتار رسول ﷲ  را :پروردگارا ،حقّا که قوم مـن ايـن قـرآن را رهـا کردنـد( ،کنـار هـم
بگذاريم ،به اين ديدگاه ابن کثير /مﯽرسيم که گفته است» :تدبر نکـردن در قـرآن ،از هجـران)دوری جسـتن( از آن مـﯽ-
باشد«3؛ قرطبﯽ /در تفسير اين سخن سبحانه و تعالﯽ :ﭽ چ ﭼ ﭽ ﭼ ]النساء) [٨٢ :پـس چـرا در قـرآن تـدبر نمﯽکننـد؟!(،
گفته است» :منافقان به علت رویگردانﯽ ها از تدبر در قرآن و تفکر در آن و معانﯽ آن ،سرزنش شدهاند«.4
ابو سعيد خدری در توصيف خوارج ،از زبان پيامبر روايت مﯽکند» :قرآن تﻼوت مﯽکنند ،ولﯽ از حنجرههـای آنهـا
عبور نکرده ]و بر قلبشان اثر نمﯽگذارد[«5؛ به اين شکل به قرائت قرآن مشغول شده و خود را ملزم به آن مـﯽداننـد ]در
حالﯽکه[ در ]قرآن[ دقيق نشده و مقاصد آنرا نمﯽشناسند6؛ زرکشﯽ /گفته اسـت» :نکـوهش آنهـا بـه ايـن علـت بـوده کـه
احکام لفظﯽ را رعايت کرده و فهميدنش را رها مﯽکردند«7؛ ابن حجر /از نووی /آورده است» :سود خود را در چيـزی
جز مرور زبانﯽ آن ]قرآن[ نمﯽديدند ،فضلﯽ به حلقومهای آنها نمﯽرسد ،مگر آنکه به قلبهای آنها برسد؛ زيرا هدف،
تعقل و تدبر در قرآن و قرار گرفتن آن بر قلب مﯽباشد«.8
ابن عمر گفته است» :مردانﯽ را ديدم که قبل از آنکه ايمان به آنها داده شود ،قرآن به آنها داده شد ،از فاتحـه تـا آخـر
قرآن را قرائت مﯽکردند؛ ولﯽ نداستند که به چه امر شده و از چه چيزی نهﯽ شدهاند ،و شايسته نيست کـه آنهـا در کنـار
]قرآن[ باقﯽ بمانند؛ ]زيرا[ آنرا به نثر بﯽاهميتﯽ انگاشتند«.9
ابن مسعود گفته است» :قرآن را به شکل شعر نسراييد و همچون نثری ضعيف نخوانيد؛ بلکه در برابر عجـايبش توقـف
کنيد و قلبها را با آن به حرکت اندازيد و هم و غمتان رسيدن به آخر سوره نباشد«.10
گ گ گگ
ﷲ متعال ،برخورد زشت يهود با تورات را اينگونه نشان مﯽدهد :ﭽژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ﭼ ]الجمعة) [٥ :داستان آنان که ]حکم[ تورات بر
ڳ ڱ
ڳ ڳ ڳ
 - 1الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.44/18 ،
 - 2اﻷضواء.428/7 ،
 - 3ﻧﮕﺎ :تفسير ابن کثير.108/6 ،
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.290/5 ،
 - 5بخﺎری 7562؛ مسلم  1063و در روايت حذيفه آمده است» :و قلبهﺎيشﺎن عجز و ﻧﺎتواﻧی را حس ﻧمی-
کند«
 - 6ﻧﮕﺎ :اﻻعتصﺎم از شﺎطبی.226/2 ،
 - 7البرهﺎن از زرکشی.538/1 ،
 - 8فتح البﺎری.293/12 ،
 - 9طبراﻧی در اﻷوسط  165/1؛ و هيثمی رجﺎل آن را صحيح داﻧسته است 165/1؛ ﻧﮕﺎ حيﺎة الصحﺎبة،
.175/3
ـﺎن،
ـری ص 19؛ و از وی در اﻻتقـ
ـﺎن344/1 ،؛ و آجـ
 - 10البغوی در تفسيرش407/4 ،؛ بيهقی در شعب اﻹيمـ
 140/1و به شکل مرفوع از ابن عبﺎس و علی بﺎ اسنﺎد واهی آمده است.
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آنان تکليف شد ،سپس ]چنانکه بايد[ رعايتش نکردند ،مانند درازگوشﯽ است که بر او کتابهايﯽ چند وجود دارد .چه بد
است داستان گروهﯽ که آيات ﷲ را دروغ پنداشتند .و ﷲ گروه ستمکاران را هدايت نمﯽکند(؛ طرطوشﯽ نيز بيان
مﯽدارد» :اين ]آيه[ شامل افرادی از ملت ما ]مسلمانان[ نيز مﯽباشد که قرآن را حفظ مﯽکنند در حالﯽکه آنرا نفهميده و
به آن عمل نمﯽکنند«.1
بسياری از علما ،تﻼوت سريع قرآن را )هذرمة( ،2از بدعتهای قاريان قرآن بيان مﯽکنند؛ يعنﯽ تﻼوتﯽ که با تدبر نباشد و
فهمﯽ از معانﯽ آن حاصل و از پندهای آن تﺄثيری گرفته نشود؛ طرطوشﯽ /گفته است» :از جمله بدعتهای تـﻼوت قـرآن،
3
توجه زياد به حفظ روخوانﯽ ،بدون توجه به معانﯽ مﯽباشد«
پنجم :تدبر در قرآن ،خيرخواهﯽ برای کتاب ﷲ است:
علما ،تدبر در قرآن و فهميدن علومش را خيرخواهﯽ بـرای کتـاب ﷲ مـﯽداننـد؛ همـانگونـه کـه تمـيم داری از پيـامبر
روايت مﯽکند» :دين همهاش خيرخواهﯽ است ،گفتيم برای چه کسﯽ؟ فرمود :بـرای ﷲ و کتـابش و رسـولش و پيشـوايان
مسلمانان و عموم آنها«.4
علما اينگونه گفتهاند :تدبر در قرآن و توقف در احکامش و عبرت گرفتن از مثالهايش ،از خيرخـواهﯽهـای آن مـﯽباشـد؛
نووی /در بيان خيرخواهﯽ برای کتاب ﷲ اينگونه گفته است» :علما گفتهاند :خيرخواهﯽ برای قرآن يعنﯽ :ايمان به آنکه
قرآن کﻼم ﷲ تعالﯽ است ،عظيم داشتن آن ،تﻼوت کردنش آنگونه که حق تﻼوتش ادا شود ،نيک شمردن آن ،خشـوع در
برابر آن و دقت کردن در حروف آن هنگام تﻼوت ،توقف کردن در برابر احکامش و فهميدن علـوم و مثالهـايش ،عبـرت
گرفتن از پندهايش و تفکر در عجايب و عمل به محکمات آن و تسليم بودن در برابـر متشـابهاتش و تفحـ ص در کليـ ات و
جزييات و ناسخ و منسوخ آن و نشر دادن علومش و دعوت بهسوی آن«.5
ابن رجب /گفته است) :خيرخواهﯽ برای کتاب ﷲ يعنﯽ :عﻼقهی شديد به آن و عظـيم شـمردن قـدر و منـزلتش؛ زيـرا آن
کﻼم خالق مﯽباشد ،همچنين يعنﯽ :اشتياق شديد در فهميدنش و توجه زيـاد بـه تـدبرش و تـﻼوت آرام تـا آن معـانﯽ را کـه
موﻻيش دوست دارد ،بفهمد ،و ]نيز[ به کار بستن آنچه که فهميده است .اين خيرخـواهﯽ از بنـدگان مﯽباشـد کـه وصـيت
کسﯽکه خيرخواه اوست را بفهمد .از اينرو ،خيرخواهﯽ برای کتاب پروردگارش ،اينگونه معنﯽ مﯽشود کـه آنرا بفهمـد
و آنچه را که ﷲ به آن امر فرموده و دوست دارد و با آن راضﯽ مﯽشود ،را به مرحلهی عمل برسـاند ،سـپس آنچـه را
فهميده است بين مردم نشر دهد و از روی محبتﯽ که به آن دارد ،مدارس آنرا گسـترش دهـد ،اخـ ﻼق خـود را مطـابق آن
گرداند و ادب خود را نيز با آداب آن يکﯽ سازد ...ابوعمرو بن صﻼح /گفته است» :خيرخواهﯽ برای قرآن يعنﯽ :ايمـان
به آن ،عظيم شمردن و پاک دانستنش ،تﻼوتش آنچنان که در خور تﻼوت آن باشد ،ايستادگﯽ بر آنچه امر کرده و يا نهﯽ
فرموده است ،فهميدن علوم و امثالش ،تدبر در آياتش و دعوت بهسوی آن«.7(6
آنچه بر فضيلت تدبر در قرآن و تدريس و تشکيل جلسات برای آن تاکيد مﯽکند ،اين حديث ابوهريره است :رسول ﷲ
فرمود» :اگر افرادی جمع شوند و کتاب ﷲ را تﻼوت کرده و آنرا بين خود تدريس کنند ،بـر آنهـا آرامـش نـازل شـده و
رحمت ،پيرامون آنها را مﯽگيرد و فرشتگان در اطرافشان قرار گرفته و ﷲ در بين کسانﯽکه نزد او هستند ،آنها را ياد
مﯽکند ،و کسﯽکه عمل خود را به تﺄخير بياندازد ،اهلش بهسوی او متمايل نمﯽشوند«.8
و شايد سخن پيامبر آنجا که مﯽفرمايد» :و کسﯽکه عمل خود را به تﺄخير اندازد «...اشاره به ترک نشسـتهای تـﻼوت
قرآن و دوری از تعليم و تعلم آن باشد ،که عملﯽ نکوهيده بوده و عمـل کننـده بـه آن ،بـه علـت کوتـاهﯽ بـزرگ خـود ،از
فضايل نامبرده محروم مﯽشود و خانواده و هر آنچه از مفاخر دنيا برای وی است ،به سمت وی متمايل نمﯽشـوند تـا آن
اجرهای عظيم را که از دست داده است را درک کند؛ و ﷲ داناترين است.

 - 1کتﺎب البدع و الحوادث ،ص .101
 - 2ﻧﮕﺎ :بدع القراء شيخ بکر ابو زيد ،ص 15؛ و همچنين بدع القراء از محمد موسی ،ص 21؛ و اصﻼح
المسﺎجد از قﺎسمی127 ،؛ و ﻧﮕﺎ معجم البدع ،ص )519القرآن(.
 - 3کتﺎب الحوادث و البدع ،ص  ،101-69از معجم البدع ،ص .529
 - 4مسلم ،37/2 ،شمﺎره .55
 - 5التبيﺎن فی آداب حملة القرآن ،ص 113؛ و به همين ترتيب در المجموع.170/2 ،
 - 6صيﺎﻧة صحيح مسلم ،ص  ، 223ﻧقلی از تعليق محقق جﺎمع العلوم و الحکم.222/1،
 - 7جﺎمع العلوم و الحکم221/1 ،؛ و به همين معنی در معﺎرج القبول.78/2 ،
 - 8مسلم 2699؛ ترمذی 2646؛ ابو داود 3643؛ ابن مﺎجه 225؛ احمد 407 ،252/2؛ و ابن حبﺎن .84
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مبحث دوم:
اموری که برای تدبر در قرآن و تاثير گرفتن از آن ،وضع شده است:
 -1نازل کردن قرآن و عبادت با قرائتش:
ﷲ تعالﯽ فرموده است :ﭽ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﭼ ]ص) [٢٩ :کتابﯽ خجسته کـه بـر تـو فـرو فرسـتاديم تـا در
آياتش تدبر کنند و اهل خرد از آن پند گيرند (.از اينرو ،ابن قيم /گفته است» :ﷲ متعال قـرآن را نـازل فرمـود تـا در آن
تدبر و تفکر صورت گيرد؛ نه اينکه فقط تﻼوت و از آن رويگردانﯽ شود«.1
وی در جای ديگر گفته است» :نگريستن دقيق قلب به معانﯽ آن ،و جمع کردن فکر بر تدبر و تعقـل در آن ،همـان هـدف
نازل کردن ]قرآن[ مﯽباشد ،نه اينکه فقط تﻼوتﯽ بدون فهم و تدبر باشد«.2
شوکانﯽ /گفته است» :دليلﯽ در اين آيه وجود دارد که ﷲ سبحانه و تعالﯽ قرآن را فقط بـرای تـدبر و تفکـر در معـانﯽ آن
نازل فرموده است ،نه اينکه فقط تﻼوت شود و تفکری صورت نپذيرد«.3
 -2قرائت با ترتيل و لحن خوش:
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ٿ ٿ ٿ ﭼ ]المزمل) [٤ :و قرآن را چنـانکـه بايـد ،شـمرده و شـيوا بخـوان( ،پيـامبر
فرموده است» :از ما نيست کسﯽکه به قرائتش لحن زيبا ندهد« .4ابنعباس $مﯽگويد :پيامبر فرمود» :بهتـرين فـرد در
قرائت کسﯽ است که هنگام قرائت ،او را در خشيت ﷲ مﯽبينﯽ« ،5ابن کثير /گفته است» :در شرع ،آن صوتﯽ زيباسـت
که باعث تدبر در قرآن ،فهم آن و خشوع و خضوع و تسليم و اطاعت مﯽشود« ،6قرطبﯽ /گفته است» :با ترتيل خواندن،
از سريع خواندن بهتر است؛ زيرا در سريع خواندن ،تدبر صحيح صورت نمﯽگيرد« ،7سيوطﯽ /گفتـه اسـت» :سـ نت در
قرائت ،تدبر و فهميدن مﯽباشد که بزرگترين و مهمترين هدف است« .8نووی /گفته است» :علما مﯽگوينـد :ترتيـل بـرای
تدبر و مواردی ديگر مستحب است؛ زيرا به احترام و بزرگ شمردن نزديکتر است و اثر بيشتری بر قلب مﯽگذارد«.9
ابن حجر /گفته است» :هدف از تﻼوت ،خشوع است« ،10نووی /در مورد کسﯽکه از لحن دادن به قرآن خـودداری مـﯽ-
کند ،گفته است» :از آنچه که قرآن برای آن آمده است ،يعنﯽ خشوع و فهميدن ،خارج شده است«.11
 -3نماز شب و قرائت آن:
ﷲ – سبحانه و تعالﯽ – مـﯽفرمايـد :ﭽ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﭼ ]المزمـل) [٦ :بـه يقـين شـب زنـدهداری در
سازگاری زبان و قلب مؤثرتر و در سخن استوارتر است( .ابن عباس $گفته است» :عبارت ﭽ ڄ ڄ ﭼ :شايستهتر بـودن
ِ
12
برای تدبر در قرآن را مﯽرساند«  ،ابن حجر /در مورد تدريس جبرئيـل بـه رسـول ﷲ در تمـامﯽ شـبهای رمضـان،
گفته است» :هدف از تﻼوت ،حضور ]قلب[ و فهميدن مﯽباشد ،و گمان مﯽرود شب برای اين انتخاب شده است؛ زيرا در
روز ،کارهای گوناگون اسان را به خود مشغول مﯽکند«.13
در اين مورد ،شواهد ديگری برای تداوم قرائت قرآن در شب وجود دارد .از آنجمله ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
ﭼ ]آل عمران) [١١٣ :آيات ﷲ را در اوقاتﯽ از شب تﻼوت مﯽکنند( ،پيامبر نيز فرمودهاند» :هـر کسـﯽ از
تﻼوت مقدار مشخص قرآن خواب بماند و ]آنرا [ بين نماز صبح و ظهر بهجا آورد] ،در پرونده اعمال[ او چنـان نوشـته

 - 1مفتﺎح دار السعﺎدة ،ص .215
 - 2مدارج السﺎلکين ،451/1 ،همراه تصرف.
 - 3فتح القدير.430/4 ،
 - 4أحمد 1476؛ بخﺎری 7527؛ مسلم 792؛ ابو داود 1470؛ ابن مﺎجه .1337
 - 5السلسلة الصحيحة شيخ آلبﺎﻧی  111/4شمﺎره  ،1583و صحيح الجﺎمع شمﺎره 100/1 ،194؛ و صفة الصﻼة
ص  .125و روايﺎت ديﮕری آمده است ص  ،115هﺎمش ).(4
 - 6فضﺎيل القرآن ،ص .125
 - 7الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .192/15
 - 8اﻹتقﺎن فی علوم القرآن .140/1
 - 9التبيﺎن ،ص .65
 - 10الفتح .92/9
 - 11شرح النووی علی مسلم .80/6
 - 12ابو داود 1304؛ و آلبﺎﻧی آن را حسن داﻧسته است.
 - 13فتح البﺎری .45/9
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مﯽشود که گويﯽ آنرا در شب قرائت کرده است« .1همچنين در مورد شفاعت قرآن برای همنشـين خـود در روز قيامـت
2
فرمودهاند» :قرآن مﯽگويد آن شخص را در شبانگاه از خواب منع کرده است«
 -4درست تﻼوت کردن و رعايت دقيق قوانين تجويد:
4
3
رسول ﷲ فرموده است» :کسﯽکه قرآن بخواند و در خواندن آن ماهر شود ،همراه الکرام السفرة خواهد بـود«  .مـاهر
شدن وی شامل موارد زير است :کامل کردن محفوظات خود ،تﻼوت درست و رعايت قواعد تجويد .پر واضح اسـت کـه
ظاهر کﻼم ،دربردارندهی معانﯽ آن است و تﻼوت درست ،فهم را زياد و ادراک را کامل و به تدبر بيشتر کمک مﯽکنـد.
اگر تﻼوت درست نباشد و حرکات در جای خود گفته نشود ،معنﯽ کلمات عوض و يا ناقص و مبهم مﯽشود؛ نتيجه تمامﯽ
اين موارد ،دور شدن قلب از تدبر و فهميدن آيات مﯽباشد .سيوطﯽ /گفته است]» :روش قرائت[ تحقيـق 5بـ رای تمـرين و
آموزش و]روش قرائت[ ترتيل برای تدبر ،تفکر و استنباط مﯽباشد و هر ترتيلﯽ ،تحقيق نيست«.6
 -5پناه بردن به ﷲ )استعاذة(:
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ﭼ ]النحل) [٩٨:پس هرگاه قرآن قرائت کردی ،از شر شيطان رانده
شده ،به ﷲ پناه ببر( .ابوسعيدخدری مﯽگويد :وقتﯽ پيامبر نماز را شروع مﯽکرد ،در دعای افتتـاح چنـين مـﯽفرمـود:
»اعوذ با السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفحه و نفثه« ،8 7پرواضح است که شيطان ]برای جلـوگيری از
تﻼوت قرآن و يا به اشتباه انداختن[ ،از هر موجود ديگری به انسان حريصتر مﯽباشد؛ به همين دليـل ﷲ سـبحانه تعـالﯽ
امر فرموده تا در هنگام تﻼوت قرآن ،از شر شيطان به او پناه ببريم که اين خود فوايد 9ديگری هم دارد:
الف :قرآن شفای دنيای درون است و پناه بردن به ﷲ قلب را از تلقينات شيطانﯽ ،پاک مﯽدارد.
ب :مﻼئکه به قاری نزديک شده و صدای او را مﯽشنوند و بر قلبش آرامش نازل مﯽکنند و پناه بردن باعث گريزان شدن
شياطين نيز مﯽشود.
ج :شيطان ،قاری را به چيزهای ديگر مشغول مﯽکند و در نماز و زمانهای ديگر قرائت ،از هر جهـت بـه وی نزديـک
مﯽشود و تمامﯽ سعﯽ او بر اين است که بين قلب ]قاری[ و اهدافﯽ که قرآن بـ هدنبـال آن اسـت ،جـدايﯽ بيانـدازد؛ اهـداف
قرآن همان تدبر ،فهميدن و تاثير گرفتن از آن مﯽباشد که با پناه بردن به ﷲ متعال از حيلهی شيطان دفع مﯽشود.
د :هر فرستاده و پيامبری که قرآن مﯽخواند ،شيطان در قرائتش القاء مﯽکرد؛ پس وضع ساير مردم چگونه مـﯽشـود؟ بـا
وجود اين مسائل ،قاری دچار اشتباه و فراموشﯽ شده و زبانش به تشويش افتاده و يـا ذهـن و قلـبش مشـغوليتﯽ ديگـر پيـدا
مﯽکند و توانايﯽ تمرکز خود را از دست مﯽدهد؛ اين خود دليلﯽ ديگر برای پناه بردن به ﷲ مﯽباشد.
ه :استعاذه ،شيطان را از اينکه باعث فساد قلب شود و آنرا از هدايت ،نور ،خير ،فهميدن قرآن و تـدبر در آن دور کنـد،
باز مﯽدارد.
 -6ساکت شدن به هنگام شنيدن قرآن:
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ﭼ ]اﻷعراف) [٢٠٤ :وقتﯽ قرآن قرائـت مﯽشـود ،بـه آن گـوش فـرا
دهيد و ساکت بمانيد تا مورد رحمت قرار بگيريد( .شوکانﯽ /گفته است» :ﷲ سبحانه تعـالﯽ بـه آنهـا امـر کـرد تـا هنگـام
قرائت قرآن ،گوش دهند و ساکت شوند تا از آن نفع ببرند و در حکمتها و خيرخواهﯽهای آن تدبر کنند«.10
 -7تﻼوت کردن با صدای بلند:
به قاری کمک مﯽکند تا قلبش بر معانﯽ متمرکز گردد و از حواسپرتﯽ وی جلوگيری مﯽکند؛ رسولﷲ فرمـوده اسـت:
»از ما نيست کسﯽکه قرآن را با صدای بلند و به شکلﯽ زيبا تﻼوت نکند«.1
 - 1مسلم .747
 - 2احمد؛ و بيهقی در شعب اﻻيمﺎن؛ هيثمی گفته است اسنﺎد آن حسن میبﺎشد ،فيض القدير252/4 ،؛ و
آلبﺎﻧی آن را صحيح داﻧسته است ،صحيح الجﺎمع  ،1776و تخريج المشکﺎة 1963؛ و ﻧﮕﺎ :رهبﺎن الليل،
.169/1
 - 3کرام به معنی بزرگواران و بزرگمنشﺎن می بﺎشد و السفره به معنی ﻧويسندگﺎن و به مفهوم حﺎمﻼن
و مبلغﺎن می بﺎشد که بعضی مفسرين آﻧرا به مﻼئکه ﻧسبت داده اﻧد و بعضی به رسوﻻن ﷲ).مترجم(
 - 4بخﺎری 4937؛ مسلم 798؛ ابو داود 1454؛ ترمذی 2904؛ ابن مﺎجه .3779
 - 5تحقيق :روشي اؤ خواﻧ دن قرآن است که هنﮕﺎم تعليم از آن استفﺎده میشود و به کوشش بستن زبﺎن
برای تﻼوت سﺎلم میبﺎشد .گفته شده است جﺎيز ﻧمیبﺎشد بهجز در زبﺎن تعليم .ﻧﮕﺎ :بغية المريد از
حرازی ص .79
 - 6اﻹتقﺎن.132/1 ،
 - 7احمد 50/3؛ ترمذی 242؛ ابو داود 775؛ ابن مﺎجه 804؛ ﻧسﺎئی 132/2؛ دارمی 282/1؛ دارالقطنی 201؛
ـﺎﻧی آن را در
ـد .و آلبـ
بيهقی  34/2؛ و در مورد آن ترمذی گفته است :مشهورترين حديث در بﺎب میبﺎشـ
صحيح الترمذی  201صحيح داﻧسته است.
 - 8ترجمه :به ﷲ شنوای داﻧﺎ از شر شيطﺎن راﻧده شده و از اﻧواع وسوسههﺎی آن پنﺎه میبرم.
 - 9بطور تفصيلی ﻧﮕﺎ إغﺎثة اللهفﺎن من مصﺎيد الشيطﺎن 109/1 ،از ابن قيم/
 - 10فتح القدير.280/2 ،
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پيامبر خود نيز اينگونه عمل مﯽفرمود .ام هانﯽ& روايت مﯽکنـد» :در حالﯽکـه در خانـهی چـوبﯽ خـود بـودم ،قرائـت
پيــامبر را مــﯽشــنيدم«2؛ از ابــن عبــاس $در مــورد بلنــدی صــدای پيــامبر در شــب ســوال شــد ،او گفــت» :اگــر کســﯽ
مﯽخواست ]مطالب[ آنرا حفظ کند] ،صدا آنقدر بلند بود بود که[ مﯽتوانست آنرا حفظ کند«3؛ دليـل ديگـری کـه قرائـت
قرآن با صدای بلند را تاييد مﯽکند اين گفتهی ابوقتادة  مﯽباشد» :پيامبر شـبﯽ ]از خانـه[ خـارج شـد و ابـوبکر را در
حالﯽکه با صدای آرام نماز مﯽخواند ديد ،از کنار عمر بن خطاب گذشت و ديد که او با صدای بلند نماز مﯽخواند .وقتﯽ
آندو نزد پيامبر آمدند ،پيامبر فرمود :ای ابوبکر! از کنارت در حالﯽ گذشتم که با صدای آرام نماز مﯽخواندی! گفت:
ای رسول ﷲ !به اندازهای که مرا نجات دهد] ،صـدايم را[ شـنيدم؛ بـه عمـر فرمـود :از کنـارت در حـالﯽ گذشـتم کـه بـا
صدای بلند نماز مﯽخواندی! گفـت :ای رسـول ﷲ !بـرای فـرار از خـواب آلـودگﯽ و دور کـردن شـيطان بـود .پيـامبر
فرمود :ای ابوبکر! کمﯽ صدايت را بلندتر کن! و به عمر فرمود :کمﯽ آرامتر بخـوان«4؛ ابـو موسـﯽ اشـعری مﯽگويـد:
رسول ﷲ فرمود» :هنگام شب ،اشعريون و منازلشان را با صدای تﻼوت قرآن آنها تشخيص مﯽدهم ،بـهطوریکـه در
روز قادر به تشخيص منازل آنها نمﯽباشم«.5
عقبة بن عامر مﯽگويد» :از رسول شنديم :کسﯽکه ]قرائت[ قرآن را آشکار مﯽکند ،مانند ]کسﯽ[ است کـه صـدقه دادن
]خود[ را آشکار مﯽکند ،و کسﯽکه ]قرائت[ قرآن را مخفﯽ مﯽکند ،مانند ]کسﯽ[ است که صدقه دادن ]خود[ را مخفﯽ مﯽ-
کند«.6
قرطبﯽ /گفته است» :طائفهای به بلند کردن صدا در قرائت قرآن و آهنگ دادن به آن اجازه داد؛ زيرا وقتﯽ صـدای نيکـو
به آن داده مﯽشود ،بهتر در درون جای گرفته و با قلبها بهتر شنيده مﯽشود«.7
زرکشﯽ /گفته است :قرائت با صدای بلند ،مستحب است و کسانﯽکه نمـاز را ]در نمازهـای جهـری[ آشـکار نمـﯽخواننـد،
فکرشان مشغول ]و حواسشان پرت مﯽشود[؛ پيامبر برای ]ديدن[ اصحابش بيرون رفت ،آنها مشغول نماز خوانـدن در
مسجد بودند .فرمود» :ای مردم! تمامﯽ شما مشغول مناجات با پروردگارتان مﯽباشيد ،در هنگام قرائت ،صـدای خـود را
بر يکديگر بلند نکنيد«.9 8
نووی /در مورد حکمت مشروعيت آشکارا خواندن قرآن گفته است» :اين عمل باعث رساندن ]قرآن[ به ديگران مﯽشود،
قلب را بيدار و وجود شخص را به تفکر وادار مﯽکند و شنوايﯽ وی فقط متوجه ]قرائت قرآن[ مﯽشود«.10
 – 8از جای مناسب شروع به قرائت کردن و تمام کردن آن در جای مطلوب:
نووی /گفته است» :شايسته است که اگر قاری ]قرائت خود را[ از وسط سوره شروع کرد و يـا ايـنکـه در آخـر آن تمـام
نکرد ،از جاهايﯽ شروع ]به قرائت[ کند که به يکديگر مرتبط مﯽباشند .همينطـور در جاهـايﯽ تمـام کنـد کـه بـا يکـ ديگر
ارتباط داشته باشند و خود را مقيد به ]قرائت[ يک دهم قرآن و يـا جـزء خاصـﯽ از آن نکنـد ،کـه ايـن تقسـيمات در وسـط
مباحث مﯽباشند .مثل جزيﯽ که با اين سخن ﷲ شروع مﯽشود :ﭽ ٻ ٻ ٻ ﭼ ]النساء) [24:و زنـان پـاک  (...بـدين دليـل
است که علماء مﯽگويند :قرائت کامل يک سورهی کوچک ،از قرائت قسمتﯽ از يک سورهی بزرگ به همان اندازه ،بهتر
است و ]تقسيم سورهها[ باعث قطع ارتباط بعضﯽ مردم با بعضﯽ مطالب مﯽگردد«.11
کﻼم ]ﷲ[ وجود دارد ،شروع ]قرائـت[ درسـت
شيخ اﻻسﻼم ابن تيمية /گفته است» :مصلحت عظيمﯽ در قرائت پيوستهی ِ
از آنجايﯽ است که ﷲ متعال ]مطالب را از آنجا[ شروع فرموده است و خـتم ]قرائـت[ درسـت آنجـايﯽ مﯽباشـد کـه ﷲ
 - 1به همين لفظ بخﺎری .7527
 - 2ﻧسﺎئی 1013؛ مختصر قيﺎم الليل  132؛ و شيخ آلبﺎﻧی در صحيح ﻧسﺎئی آن را حسن داﻧسته است.
 - 3مختصر قيﺎم الليل از مروزی .133
 - 4ابو داود 1329؛ و النووی آن را در المجموع  391/3صحيح داﻧسته است؛ و حﺎکم و ذهبی آن را
تﺎئيد کرده است و آلبﺎﻧی در صفة الصﻼة النبی ص .109
 - 5بخﺎری 4232؛ و مسلم .2499
 - 6ترمذی  2119و گفته است حديث حسن غريب است و آلبﺎﻧی در صحيح الترمذی آن را صحيح داﻧسته
است؛ ابو داود 1333؛ و ﻧسﺎئی 80/5؛ أحمد  158 ،151/5و بيهقی در الکبری.13/3 ،
 - 7الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.11/1 ،
ـه
ـه بـ
 - 8أحمد  ،67/2بﺎ لفظ »ﻧمﺎزگزار بﺎ پروردگﺎر عزوجل خود منﺎجﺎت می کند پس هر کس به آﻧچه کـ
منﺎجﺎت مشغول است توجه کند و بعضی از شمﺎ بر بعضی ديﮕر بﺎ قرائت خود صدای خود را بلند ﻧکند«،
ـمﺎره ،315
ـل شـ
ـﻼة الليـ
ـی الصـ
و ابو داود آن را در ابواب قيﺎم ال ليل ،بﺎب :رفع اصوت بﺎلقراءة فـ
آورده است.
 - 9البرهﺎن از زرکشی .547/1
 - 10التبيﺎن ص .76
 - 11التبيﺎن ص 82؛ و اﻷذکﺎر ص 91؛ و مثل آن در المجموع .167/2
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متعال ]مطالب را در آنها[ ختم فرموده است؛ بدين ترتيب است که منظـور سـوره بـهطـور کامـل بيـان مـﯽشـود و نـه بـا
تقسيمش«.1
»درستترين حکم آن است که به اين کار عادت نشود؛ مگر وقتﯽکه بهطور خاص صورت گيرد؛ زيرا از سنت اينگونه
برداشت شده و عادت سلف اعم از صحابه و تابعين ،همين بوده است«.2

ـن
ـﺎج بـ
ـرد ،حجـ
ـت کـ
 - 1الفتﺎوی  414-405/13و ذکر میکند اولين کسی که يکدهمهﺎ و يکپنجمهﺎ را درسـ
يوسف بود .ﻧﮕﺎ :کتﺎب الحوادث و البدع ص .103
 - 2الفتﺎوی.412/13 ،
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مبحث سوم
امور مرتبط با تدبر و فهميدن مﻌانﯽ قرآن:
منافع و مصالح بسياری ،با تدبر در قرآن بهدست مﯽآيد -کسب اين منـافع ،اميدوارانـه مـﯽباشـ د  -ولـﯽ در صـورت عـدم
تدبر ،بهدست آوردن و يا نزديک شدن به آن موارد ،غير ممکن شده و يا بهرهی آن کم و منزلتش پايين مﯽآيد؛ وجود و يا
عدم وجود فضيلت آن موارد ،به تدبر بستگﯽ دارد؛ از اينرو پيامبر فرمود» :برای خواندن نماز شب که ]بيدار[ شـديد،
با صدای آهسته بخوانيد و اگر متوجه نشديد که چه مﯽگوييد ،پس بخوابيد« .1از اين امور مﯽتوان موارد ذيل را نام برد:
 -1عظمت پاداش تﻼوت:
اجر تﻼوت ،با انجام آن حاصل مﯽشود؛ ولﯽ افزايش اجر تﻼوت ،نتيجهی افزايش تدبر و عبرا گرفتن از آيات مـﯽباشـد،
ت ]قرآن[ بهترين ذکر است و هدف نيز قرائت همراه با فهم مﯽباشد« ،2ابـن حجـر /گفتـه اسـت:
نووی /گفته است» :تﻼو ِ
»کسﯽکه ]قرآن را[ با ترتيل و تﺄمل بخواند ،مانند کسﯽ است که جواهر بزرگﯽ صدقه داده اسـت و کسـﯽکه ]در خوانـدن
قرآن[ عجله کند ،مانند کسﯽ است که چند جـواهر صـدقه داده باشـد؛ بـهطـوریکـه قيمـت آن يکـﯽ اسـت و قيمـت آن يـک
]جواهر بزرگ[ از بقيه بيشتر است و بالعکس«.3
سيوطﯽ /گفته است» :تعدادی از پيشوايان گفتهاند :ثواب قرائـت بـا ترتيـل از لحـاظ انـدازه ،بيشـتر اسـت و ثـواب زيـادی
قرائت از لحاظ تعداد« ،4وی در مورد اِعراب قـرآن گفتـه اسـت» :هـدف از اِعـراب ]و حـروف[ ،شـناخت معنـﯽ کلمـات
]قرآن[ مﯽباشد و مراد از آن ،اصطﻼحاتﯽ نيست که در بين علمـای نحـو مرسـوم مﯽباشـد .إعـراب ،بـرای جلـوگيری از
عاميانه خواندن قرآن است؛ زيرا قرائت بدون شناخت معانﯽ الفاظ ،ممکن نبوده و ثوابﯽ هم ندارد«.5
ابن جزری /گفته است» :روش درست همان است که بزرگان سلف برگزيدند؛ قرائت کم اما همـراه بـا ترتيـل و تـدبر ،از
قرائت صحيح و زياد ،بهتر مﯽباشد«.6
 -2کسب برکت از قرآن و بهره بردن قلب از آن:
در اين مورد آجری /گفته است» :ﷲ متعال به کسﯽکه کﻼمش را بشنود و در شنيدن آن ادب را رعايت کند ،بهخوبﯽ در
آن بهره گيرد و به واجباتش عمل کند ،مژدهی تمامﯽ خيرها و بزرگترين ثوابها را به مﯽدهد؛ همانگونه که فرموده است:
ﭽڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه هے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆﭼ ]الزمر) [١٨ – ١٧ :و
کسانﯽکه از از پرستش طاغوت دوری مﯽورزند و بهسوی ﷲ باز مﯽگردند ،پژده باد .بندگانم را بشارت ده ،کسانﯽکه
سخن را مﯽشنوند و از نيکوترين آن تبعيت مﯽکنند ،آنان کسانﯽ هستند که ﷲ آنها را هدايت فرموده و آنان صاحبان
خرد مﯽباشند( ،همان کسانﯽکه اين سخن ﷲ متعال را شنيدهاند :ﭽۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ﭼ ]اﻷعراف) [٢٠٤ :و چنانچه
قرآن قرائت مﯽشود ،به آن گوش فرا دهيد و ساکت بمانيد تا مورد رحمت قرار بگيريد( ،درست گوش دادن ،باعث پند
گرفتن چيزهای خوب و بد مﯽشود«.7
شيخ اﻻسﻼم/گفته است» :کسﯽکه هوشيارانه به کﻼم ﷲ و سخن پيامبرش گوش فرا داده و با قلبش در آن تدبر کند ،فهم،
لذت ،هدايت ،شفای قلب ،برکت و منفعتﯽ نصيبش مﯽشود که در هيچ کﻼم ديگری نيسـت؛ ]چـه آن کـﻼم[ ،شـعر منظـوم
باشد و چه نثر«.8
ابن قيم /گفته است» :شنيدن قرآن با سه مقولهی درک و فهم ،تـدبر و بـ هجا آوردن اوامـر ،همـراه اسـت .کسـﯽکـه هنگـام
شنيدن آنرا راهنمايﯽ برای دليل قاطع داشتن ،بصيرتﯽ برای عبرت گرفتن ،پندی بـرای معرفـت و انديشـيدن در آيـات و
راهنمايﯽ برای هدايت برگزيند ،هرگز هﻼک نمﯽشود ،و حياتﯽست برای قلب ،غذا،و شفا و ]وسيلهای است برای[ حفـظ
و نجات و از بين رفتن شبهات«.9
کسﯽکه تدبر نکند ،نيکﯽهای بسياری را بر خود حرام کرده است؛ علﯽ گفته است» :در عبادتﯽ که از روی علم نباشـد،
خيری وجود ندارد و ]همين طور[ قرائتﯽ که در آن تدبر وجود نداشته باشد«.10
 -3ترجيح بين قرائت از حفظ و يا قرائت از روی کتاب:
 - 1مسلم 787؛ ابوداود 1311؛ بيهقی  ،16/3و راوی اول آن ابوهريره بوده است.
 - 2اﻷذکﺎر ص .85
 - 3الفتح .89/9
 - 4اﻹتقﺎن .140/1
 - 5اﻹتقﺎن .149/1
 - 6النشر از ابن جزری .297/1
 - 7أخﻼق حملة القرآن ص .17
 - 8اقتضﺎء الصراط المستقيم ،ص  ،384چﺎپ دوم ،السنة المحمدية.
 - 9مدارج السﺎلکين .484/1
 - 10الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.344/12 ،
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اين مسﺄله به تدبر بر مﯽگردد؛ نووی /در اين مورد گفته است» :گرچه گفته شود :اين اختﻼف به خود اشخاص بـر مـﯽ-
ت قرائت از مصحف و قرائت از حفظ ،در خشوع وتدبرش برای او يکسان است ،پس قرائت از
گردد؛ کسﯽکه در دو حال ِ
مصحف را برگزيند؛ و کسﯽکه با قرائت از حفظ خشوعش کاملتر مﯽشود ،قرائت از حفظ را برگزيند؛ زيرا اين حالـت،
از حالت خواندن از روی مصحف ،خشوع و تدبرش بيشتر مﯽشود؛ ]پس همان خواندن از حفظ برايش بهتر است[؛ باشد
که قول نيکويﯽ باشد ،کﻼم سلف و عملشان نيز بر اين روش استوار بوده است«.1
 -4ترجيح بين قرائت در نماز و خارج آن:
شيخ اﻻسﻼم /گفته است» :قرائت در نماز از قرائت خارج نماز بهتر است؛ ولﯽ اگر در قرائت خارج از نماز زنـدهدلﯽ و
فهم بيشتری پيدا مﯽکند ،روشﯽ برايش بهتر است که سودمندتر باشد«.2
 -5ترجيح بين قرائت آشکار و يا مخفﯽ:
نووی /گفته است :در فضيلت بلند کردن صدا هنگام قرائت و نيز آرام خواندن ،اسـنادی وجـود دارد؛ علمـا گفتـهانـد :بايـ د
آنها را با هم بهکار گرفت؛ آرام خواندن از ريا جلوگيری مـﯽکنـد و کسـﯽکه از آن ]ريـا[ مـﯽترسـد ،اينکـار در حـق او
سزاورتر است؛ اگر از ريا ترسﯽ ندارد ،به شرط آنکه مزاحم نماز يا خواب و يا  ...ديگران نشود ،آشکارا خواندن بهتر
است؛ اما دليل برتری آشکار خواندن آن است که عمل آن بيشتر است و باعث سود رساندن به ديگران هم مﯽشود و قلب
را بيدار کرده و تمام همت وی را به تفکر سوق مﯽدهد و شنوايﯽ او را صرف شـنيدن ]قـرآن[ مـﯽکنـد« – تـا آنجـا کـه
گفت» - :از آنجا که اين مسائل بهوجود مﯽآيد ،بايد گفت :قرائت آشکار ،بهتر و برتر است«.3
 -6اولويت صحيح به مسائل علمﯽ:
قرائت قرآن بدون تدبر ،ثواب کمتری دارد و تدبر مقدمهای برای پرمنفعتترين چيزها مﯽباشد .از شيخ اﻻسﻼم /پرسيدند:
کداميک بهتر است :قرائت قرآن در حالﯽکه فراموش نشـود و يـا تسـبيح گفـتن و امثـال آن؟ وی گفـت» :برخـﯽ در ذکـر،
حضور قلب ،قوت ايمان ،دفع وسوسههايﯽ که به سراغ وی مﯽآيد و زياد شدن آرامش و نور و هدايت را مﯽيابـد کـه در
قرائت قرآن آنها را پيدا نمﯽکند؛ چهبسا وقتﯽ قرآن قرائت مﯽکند ،آنرا نفهميده و يـا حضـور قلـب و فهـم پيـدا نمـﯽکنـد؛
همانگونه که در بين مردم کسانﯽ هستند که در قرائت قرآن و فهم و تدبرش ،قلبشان آنچنان متمرکز مﯽگردد که در نماز
اين تمرکز صورت نمﯽگيرد .بدين صورت نيست که يکﯽ از اين کارها برای همه بهتر است؛ بلکه هرکدام برای هر کس
برتر باشد ،برای وی در نظر گرفته مﯽشود«.4
»کﻼم ﷲ با هيچ کﻼم
پرسيدند :کداميک بهتر و دارای اجر بيشتری است :تﻼوت مکرر قرآن يا فقه؟ شيخ اﻹسﻼم  /گفت:
ِ
مخلوقﯽ قابل مقايسه نمﯽباشد؛ ولﯽ هر شخص با توجه به نياز و منفعتش ،خود بايد تشخيص دهد؛ اگر در حال حفظ قرآن
است و نيازمند به يادگيری چيز ديگری دارد ،بايد آن مورد را ياد بگيرد که از تکـرار تﻼوتـ ﯽ کـه محتـاج آن نمـﯽباشـد،
برای او بهتر است؛ اين مسﺄله در مورد کسﯽکه با قرائت مکرر ،قرآن را حفظ کرده است و برای او کافﯽ مﯽباشـد ،نيـز
صدق مﯽکند؛ همچنين کسﯽکه قرآن و يا قسمتﯽ از آنرا حفظ کرده و معانﯽ آنرا نمـﯽفهمـد ،فهـم معـانﯽ قـرآن ]بـرايش[
بهتر از تﻼوت آياتﯽ است که معنای آنرا نمﯽفهمد .ولﯽ در مورد کسﯽکه برای عبادت ،فقه مطالعه مﯽکند؛ عبادت بهتـر
از تﻼوت قرآن است و تدبر در معانﯽ آن ،از تدبر در سخنانﯽ که نياز به تدبر ندارد ،بهتر است«.5
 -7کوتاه کردن مدت ختم ]قرآن[:
فضيلت اين کار بستگﯽ به مقدار فهم قرآن ،تدبر در آن و تاثير گرفتن قلب از آن دارد .وقتﯽ از زيد بن ثابـت سـوال شـد:
»ختم قرآن در هفت روز را چگونه مﯽبينﯽ؟ گفت :خوب اسـت؛ ولـﯽ قرائـت آنرا در نصـف مـاه و يـا ده ]روز[ بيشـتر
دوست دارم؛ از من سوال کرد :برای چه؟ گفته شد :من ]از تو اين[ سوال را دارم؟ زيد گفت :برای اينکه در آن تدبر کنم
و دقت بيشتری داشته باشم«.6
شيخ عبدالعزيز بن باز /در مورد قرائت امام در نماز تراويح گفت» :مهم نيست که ]قرآن[ در آن ختم شود؛ بلکه مهم اين
است که ]امام[ با نمازش و با خشوع و قرائتش ،به مردم بهره برساند؛ بدين وسيله است که بهره بـرده و اطمينـ ان خـاطر
پيــدا مــﯽکننــد .در واقــع توجــه بــه مــردم و حــريص بــودن در خشــوع و بهــره بــردن آنهــا ،مهمتــر از خــتم ]قــرآن[ مــﯽ-

 - 1التبيﺎن ص 71؛ و مثﺎلش در اﻷذکﺎر ص 91؛ و ﻧﮕﺎ :اﻹتقﺎن  242/1حقيقتﺎ سخن ابن عبدالسﻼم را در
ـه قرائـت
ـبت بـ
ـظ ﻧسـ
مورد علت برتری قرائت قرآن از حفظ را بيﺎن کرده است) :چون در قرائت از حفـ
ـﺎب
قرآن از روی خود قرآن)مصحف( تدبر بيشتری وجود دارد( .برای توضيح بيشتر ﻧﮕﺎ :فتح البﺎری ،بـ
القراءة عن ظهر القلب.78/9 ،
 - 2الفتﺎوی .63/23
 - 3اﻷذکﺎر ص 91؛ و در التبيﺎن بﺎ توضيح بيشتر ،ص 76؛ و به همﺎن ترتيب در المجموع .166/2
 - 4الفتﺎوی ،63-56/23 ،و شواهدی /برای آﻧچه بيﺎن داشته است در ﻧظر گرفته است.
 - 5الفتﺎوی.55/23 ،
 - 6موطأ مﺎلک .201/1
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باشد«».1عﻼقه به ختم ،نبايد باعث عجله ]در تﻼوت[ و تامل نکردن در قرائت و بهدنبال آن ،عـدم خشـوع و آرامـش در
نماز شود؛ بلکه توجه به موارد فوق ،مهمتر از تﻼش برای ختم مﯽباشد«.2

1
2

 الجواب الصحيح من أحکﺎم صﻼة الليل و التراويح ص .12 -قبلی ص  . 14برای توضيحﺎت بيشتر ﻧﮕﺎ :فقرة )مدة ختم الق:؟:گ
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مبحث چهارم
موانع تدبر:
 -1بيماریهای قلب و اصرار بر گناه:
ب قاری را از پند گرفتن وبهرهگيری از حکمتها و احکام قـرآن ،بـاز مـﯽدارد.
قل
اين امر از بزرگترين موانعﯽ است که ِ
در اينباره ﷲ سبحانه و تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ﭼ ]اﻷعـراف) [١٤٦ :کسـانﯽ را کـه در زمـين
کبر مﯽورزند ،از نشانههايم باز خواهم داشت( .ابن قدام /گفته است» :مواردی است که مانع فهـم ]قـرآن[ مـﯽشـود؛ ولـﯽ
رهروان از آن دوری مﯽجويند؛ مانند اصرار بر گناهِ ،کبر و غرور ،تبعيت از هوای 1نفس؛ قلب مانند آينه ،شهوات مانند
زنگار آينه و مفاهيم قرآن مانند تصاويری است که در آينه ديده مﯽشود؛ تمرين قلب برای دور کردن شهوات ،ماننـد جـﻼ
دادن به آينه مﯽباشد«.2
زرکشﯽ /گفته است» :بدان! برای کسﯽکه ]در قرآن[ مﯽنگرد ،فهم معانﯽ کﻼم وحﯽ حاصل نشده و اسرار بر وی آشکار
نمﯽشود ،مگر زمانﯽ که در قلبش ،بدعت ،تکبر ،حب دنيا ،اصـرار بـر گنـاه ،بـﯽ ايمـانﯽ يـا ضـعف ايمـان يـا خـودرأيﯽ
ناآگاهانه در تفسير قرآن ،دجود داشته باشد .تمامﯽ اين موارد ،زنگار و پردهای هستند در مقابل تدبر در قرآن ،که يکديگر
را تشديد مﯽکنند«.3
يکﯽ از بزرگترين گناهانﯽ که قلب را از تدبر باز مﯽدارد ،وابستگﯽ به هوی و شهوات دنيايﯽ است؛ در اين حالت ،قلب
تعالﯽ تيافته و فضايلﯽ کسب نمﯽکند و مشتاقانه و با اطمينانخاطر ،به سـمت کـﻼم ﷲ نمـﯽرود و رنـگ و بـوی تعفـن و
گنديدگﯽ به خود گرفته و دغدغهاش ،دغدغهی فاسقان و اراذل مﯽشود؛ نمونهی بارز آن ،گوش دادن به آهنگهای غنا و
لذت بردن از جمﻼتش مﯽباشد.
ابن قيم /در قصيدهی نونية خود ،اثر غنا بر قلب و ايمان را اينگونه بيان مﯽدارد:
و اﻻيمان؛ مثل السم فﯽ اﻻبدان
و ﷲ إن سماعهم فﯽ القلب
حبا و اخﻼصا ً مع اﻻحسان
فالقلب بيت الرب جل جﻼله
عب ًد لکل فﻼنة و فﻼن
فإذا تعلق بالسماع أحاله
4
فﯽ قلب عبد ليس يجتمعان
حُبﱡ الکتابوحُبﱡ ألحان الغنا
قسم به ﷲ اثر شنيدن آنها در قلب و ايمان؛ مانند سم برای بدن است.
قلب ،خانهی پروردگار جل جﻼله و به شکل دوست داشتن و اخﻼص همراه با نيکوکاری است.
وقتﯽ تعلق خاطر به شنيدن ]غنا[ پيدا کرد ،او را به بنده اين مرد و آن زن تبديل مﯽکند.
حب کتاب ]ﷲ[ و حب آهنگهای غناء ،در قلب بنده يکجا جمع نمﯽشوند.
 - 2سرگشتگﯽ قلب و عدم تمرکز آن:
اين مسﺄله باعث دوری از تدبر در قرآن و تاثير گرفتن از آن ،به علت غفلت قلب مﯽشود؛ اگرچه قلب زنده مﯽباشد ،ولﯽ
به چيزهای ديگر مشغول است و در واقع غايبﯽست که از مسﺄله به دور است؛ از اينرو با وجود ايـنکـه شـخص دارای
قلبﯽ مﯽباشد ،ولﯽ نمﯽتواند ذکر را در آن جای دهد؛ مانند کسﯽکه دست بر بـاﻻی ابـروی خـود گذاشـته تـا بنگـرد ،ولـﯽ
هدفش را نمﯽبيند.5
از جمله مشغوليتها ،اين است که قاری تمام هم و غم خود را بر اين مﯽگذارد تا سوره را به انتها برساند؛ بـدون ايـنکـه
سعﯽ و تﻼشﯽ در فهميدن و پند گرفتن از آيهها و مقاصدش داشته باشد .از اينرو حسن بصری  /گفته اسـت» :ای فـرزد
آدم! وقتﯽ تمام همت تو آن است که به آخر سوره برسﯽ ،چگونه قلبت تعالﯽ خواهد يافت؟«.6
ابن قيم /گفته است» :انسانها سه دستهاند :کسﯽکه قلبش مرده است ،کسﯽکه دارای قلب زنده است ،ولﯽ آن قلـ ب مشـغول
بوده و حضور ندارد؛ و بر اين شخص ذکری اثر نمﯽکند؛ و سوم کسﯽکه دارای قلب زنده و آماده مـﯽباشـد؛ وقتـﯽ آيـات
برای او تﻼوت مﯽشود ،با گوشش آنرا شنيده و به قلبش مﯽرساند ،قلبش حضور داشـته و فقـط بـه چيـزی کـه مـﯽشـنود
 - 1بر خﻼف تصور بعضی از فﺎرسی زبﺎﻧﺎن ،هوای ﻧفس بﺎ هوس ﻧفس فرق میکند؛ هوای ﻧفس قسمتی از ﻧفس
ـد،
ـیزﻧـ
است که تهی بوده و فﺎقد فهم و آگﺎهی میبﺎشد و اگر بﮕوييم :فﻼﻧی از روی هوای ﻧفس حرف مـ
مﺎﻧند اين است که بﮕوييم :فﻼﻧی حرفش از روی هوا ست يﺎ فﻼﻧی حرفش ارزشی ﻧدارد).مترجم(
 - 2مختصر منهﺎج القﺎصدين .68 – 67
 - 3البرهﺎن فی علوم القرآن .197/2
 - 4از القصيدة النوﻧية از ابن قيم در فصل شنيدن اهل بهشت ،ﻧﮕﺎ دو قصيدهی النوﻧية و الميمية ص
.224
 - 5ﻧﮕﺎ :مدارج السﺎلکين 422/1؛ آﻧجﺎ که ابن قيم رحمه ﷲ بيﺎن میدارد حﺎلتی بين قلب مرده و
قلبی که مستعد است ،میبﺎشد.
ـﺎ:
 - 6مختصر قيﺎم الليل از مروزی ص 150؛ عبدﷲ بن مسعود ﻧيز در اين مورد بيﺎﻧی داشته است ،ﻧﮕـ
ص  ،24و همچنين آجری ،/ﻧﮕﺎ :ص  ،18ص .102
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مشغول مﯽباشد؛ قلب اين شخص ،حاضر است؛ در واقع اين گروه از افراد هستند که از آيات بهره مـﯽبرنـد« .1همچنـين
گفته است» :آنچه که تاثيرگذار است ،اگر به دست آورده شود :همان قرآن است .جايگاه دريـافتش :قلـب زنـده مـﯽباشـد.
شرطﯽ وجود دارد که همان شنيدن با دقت است .از بين بردن موانعﯽ وجود دارد که همان مشغول کـردن قلـب و تمرکـز
آن بر معانﯽ کلماتﯽ است که به آن خطاب شده و ]در عين حال[ دور کردن آن از هر آنچه که غير از ]قرآن[ است ،مﯽ-
باشد؛ نتيجهی اثر همان بهره بردن و پند گرفتن است«.2
 -3کم کردن خشوع در حالتهای خاص و آياتﯽ مﻌين:
افرادی هستند که در ماه رمضان ،در قنوت ،هنگام خشوع امام و يا هنگام تﻼوت آيات عذاب و يـادآوری جهـنم و احـ وال
قيامت ،از خشوع خود مﯽکاهند؛ پرواضح است دﻻيلﯽ که باعث خشوع مﯽباشد ،متعدد است؛ فعل رسول ﷲ نيـز بـدين
شکل بود که :هنگام تﻼوت ،خشوعِ همراه تدبر داشت ،در آيات اسماء و صفات ،ﷲ را بـه پـاکﯽ يـادکرده و تسـبيح مـﯽ-
فرمود ،در هنگام ذکر بهشت و فضيلتها و رحمتهايش ،اين موارد را از ﷲ متعال طلب مﯽکرد و با ياد آتش و عذاب ،به
ﷲ متعال پناه مﯽبرد«.3
ابن قيم /مسائلﯽ که باعث خشوع از قرآن و تاثير گرفتن از آن مﯽشود ،را بدين شکل بيان مﯽکند» :واکنش احساسـﯽ کـه
هنگام شنيدن قرآن يا ديگر چيزها ،برای شخص ايجاد مﯽشود ،دﻻيلﯽ دارد:
يکم :هنگام شنيدن به درجهای از معنويات مﯽرسد کـه پيشـتر صـاحب آن نبـوده اسـت و از پـس آن آرامـش مـﯽيابـد؛ در
اينصورت برای وی واکنش احساسﯽ به شکل شوق پديدار مﯽگردد.
دوم :به ياد گناهش مﯽافتد ،و واکنش ترس و خشيت بر او ظاهر مﯽشود.
سوم :به ياد نقص خود مﯽافتد که قادر به برطرف کردن آن نمﯽباشد؛ در اين صورت دچار واکنش نـاراحتﯽ و غـم مـﯽ-
شود.
چهارم :برای او کمال صفات خالقش نمايان شده و ]در عين حال[ راه رسيدن به آنرا مسدود مﯽبيند؛ واکنش احساسـﯽ او
به شکل تﺄسف و حسرت نمودار مﯽشود.
پنجم :به ذکر پرورگارش مشغول شده و قرآن او را از ياد ديگر چيزها دور مﯽکند؛ در نتيجه آن جمال را مﯽبينـد ،درهـا
برايش باز و راه آشکار مﯽشود و در نتيجهی آن ،احساس شادی و سرور برايش پديدار مﯽگردد.
در تمامﯽ حاﻻت ،به علت واکنش احساسﯽ ،ورود معانﯽ عظيم به قلب قـوت مـﯽگيـرد و قلـب از تحمـل چنـين مفـاهيمﯽ،
ناتوان است و نسبت به آنچه که بايد بزرگ بدارد و کارهايﯽ که بايد انجام دهد ،کوتـاهﯽ مـﯽکنـد؛ بهتـر آنسـت کـه ايـن
مسائل ،در درون جای گيرد و بدين صورت قویتر و با دوامتر مﯽشود و اگر آشکار 4شود ،اثرش ضعيف شده و چهبسا
کامﻼ از بين برود .اين واکنش احساسﯽ شخص صادق است و کسﯽکه دچار واکنش احساسﯽ مﯽشود :راستگو و يا توفيق
يافته 5است و يا منافق«.6
 -4از روی ناآگاهﯽ و به بهانهی اينکه قرآن کﻼم ﷲ است ،تدبر را ترک کردن:
اين افراد ،معتقدند که برای قاری ،قرائت کلمات قرآن مهم است و نبايـد همـراه بـا تـدبر و تامـل باشـد؛ تامـل در قـرآن ،و
رجوع به معانﯽ علما و مفسران را ترک مﯽکنند؛ قاری کوشش خود را معطوف به زياد کردن تﻼوت و درست بودن آن
قرار مﯽدهد؛ ابن هبيره /در اينباره گفته است» :از حيلههای شيطان ،:ايجاد تنفر در بندگان ﷲ نسبت بـه تـدبر در قـرآن
مﯽباشد؛ زيرا مﯽداند که هدايت با تدبر در قرآن حاصل مﯽشود و از همينرو ]به وسوسه[ مﯽگويد :اين کـار خطرنـاکﯽ
است و انسان را به جايﯽ مﯽرساند که مﯽگويد :من از قرآن چيزی نمﯽگويم تا باعث دوری من ]از حق[ نشود«.7
در اينباره ابن قيم /مﯽگويد» :کسﯽکه بگويد :آن ]آيات[ دارای تاويل مﯽباشد و مـا ]تاويـل[ آنرا ندانسـته و نمـﯽفهمـيم و
عبادت خود را منحصر به تﻼوت الفاظ آن مﯽکنيم؛ در قلب خود نسبت به ]قرآن[ تنگﯽ و فشار احساس مﯽکند«.8

 - 1مدارج السالکين .442/1
 - 2کتاب الفوائد ص .1
 - 3نﮕاه شود به شاهدهای آن :ص .125
 - 4جهت شنﺎخت کسی که ﻧسبت به او ﻧسبت به او احسﺎس ترس می شود و احتمﺎل مردن
احکﺎم مربوط به آن؛ ﻧﮕﺎ :اﻵداب الشرعية از ابن مفلح  305/2؛ و الجﺎمع اﻷحکﺎم
.366/7
 - 5در اين مورد اينﮕوﻧه روايت شده است :عبدﷲ بن الرواحة به گريه کرد و زن
افتﺎد ،او به زﻧش گفت :چه چيزی تو را به گريه اﻧداخته است ،گفت :همﺎن چيزی
اﻧداخت مرا به گريه اﻧداخت ،عبدﷲ گفت :من از اين گريهام گرفت که ]روزی[ به
افتﺎد؛ و ﻧمیداﻧم از آن ﻧجﺎت پيدا میکنم يﺎ خير؟ ،مختصر قيﺎم الليل.144 ،
 - 6بﺎ تصرف از کتﺎب فوائد ص 198؛ و برای اﻧواع گريه ﻧﮕﺎ :زاد المعﺎد .184/1
 - 7ذيل طبقﺎت الحنﺎبلة از ابن رجب رحمه ﷲ.273/3 ،
 - 8التبيﺎن فی أقسﺎم القرآن ص  ،144فصل .60
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در او وجود دارد و
القرآن از قرطبی:
ـه
ـه گريـ
ـز بـ
او ﻧيـ
که تو را به گريـه
ـواهم
ـنم خـ
ـش جهـ
آتـ

شاطبﯽ /گفته است» :از آنجا که قرآن معجزه مﯽباشد ،اشخاص با فصـاحت و دارای بﻼغـت را از آوردن چيـزی هماننـد
خود ،عاجز و درمانده کرده است؛ فهميدن کﻼم ﷲ و اوامر و نواهﯽ او ،به شرط تسلط بر زبان عربﯽ ،آسان اسـت؛ اگـر
به علت اعجاز قرآن ،عقل معانﯽ آنرا نمﯽفهميد ،کسﯽ قادر به انجام تکاليفش نبود؛ اين امر از امت ]اسﻼم[ خواسته نشده
]و بر هر کسﯽ به اندازهی توانش تکليف شده است[ .اين از اعجاز قرآن مﯽباشـد کـه چـه از حيـث زبـان و چـه از حيـث
معانﯽ و اسلوب از جنس کﻼم بشر بوده ،و برای عقل مفهوم است ،ولﯽ کسﯽ نمﯽتواند حتﯽ يک سـوره مثـل آن بيـاورد.
ٹ ۀ ﭼ ]القمر) [١٧ :و همانا قرآن را برای پندگيری آسان کرديم پـس
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ں ں ڻ ڻ ٹ
آيا پندپذيری وجود دارد(؛ اين آيه ،بدين معناست که منعﯽ برای کسب مفاهيم قرآن و تعقل در آن وجود نـدارد؛ ﷲ متعـال
مﯽفرمايد :ﭽ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﭼ ]ص) [٢٩ :کتابﯽ خجسـته بـر تـو نـازل کـرديم تـا در آيـاتش تـدبر شـود و
صاحبان خرد پند بگيرند( .اين آيه ،دليلﯽ است برای درست بودن تدبر و تفهم در قرآن«.1
قرآن عظيم ،فهميدن و عمل به آن ،فقط برای مجتهد مجاز مـﯽ-
شنقيطﯽ /گفته است» :اصوليان متاخر مﯽگويند :تدبر در
ِ
باشد؛ اين ديدگاه ،هيچ سند شرعﯽ ندارد؛ بلکه ]برعکس[ ،هيچ شکﯽ در اين نيست که بر هر مسلمان که قادر به يادگيری
و فهميدن و درک معانﯽ کتاب و سنت مﯽباشد ،واجب است تا آندو را ياد گرفته و به آندو عمل کند.
اولين مخاطبان ]قرآن[ ،منافقان و کفار بودند که از شرايط قرآن دور بودهاند؛ اگر به اصطﻼح اصـوليان ،بهـره بـردن از
قرآن و راه يافتن با هدايتهای آن ،فقط برای مجتهد جايز باشد ،چرا ﷲ متعال ،کـافران را تـوبيخ کـرده و هـدايت نيـافتن
آنها با راهنمايﯽهای قرآن را نکوهيده و حجت را بر آنان تمام کرده است« .سپس وی پاسخﯽ مفصل به ايـن ديـدگاه داده
2
است
وی مﯽگويد» :برخﯽ مﯽگويند :کسﯽکه به درجهی اجتهاد مطلق نرسـيده اسـت ،نبايـد بـه آن علمـﯽ کـه از کتـاب و سـنت
دارد ،عمل کند؛ اين سخن ،بهره بردن از قرآن را برای همهی مسلمانان حرام مﯽکنـد .مسـلمان بايـد در روز قيامـت ،در
مقابل پروردگار مﯽايستد و اعمالش به نمايش گذاشته مـﯽشـود؛ در ايـن حـال ،تـﻼش مﯽکنـد کـه هـر چـه زودتـر از ايـ ن
گرفتاری عظيم و بﻼی بزرگ رهايﯽ يابد؛ اما تعداد زيادی از مردم ،به اين واقعيت بﯽتوجه و کورند و دلـيلش ،احسـاس
بﯽنيازی آنها نسبت به کتاب ]ﷲ[ و سنت رسولش مﯽباشد؛ بـهطوریکـه در تمـامﯽ احکـ ام عبـادات ،معـامﻼت ،حـدود
و  ،...به مذهبﯽ مدون رجوع مﯽکنند و خود را از کتاب و سنت بﯽنياز مﯽدانند .اين مسﺄله دو رکن دارد:
يکم :عمل به کتاب و سنت ،فقط برای مجتهدان جايز مﯽباشد.
دوم :مجتهدی وجود ندارد.
اگر منظور آنها اين است که نيازی به يادگيری کتاب و سنت نمﯽباشد و با چيزی غير از ايندو ،بﯽنياز مـﯽشـوند ،بايـ د
گفت :اين بهتانﯽ بزرگ و زشت و سخنﯽ غيرعادﻻنه است .اگر منظورشان اين اسـت کـه يـادگيری آندو سـخت اسـت و
کسﯽ قادر به يادگيری آنها نمﯽباشـد ،ايـن نيـز گمـانﯽ باطـل اسـت؛ زيـرا يـادگيری قـرآن و سـنت ،آسـانتر از يـادگيری
کرات در سـورهی قمـر بيـان مـﯽفرمايـد :ﭽ ں ں ڻ ڻ
ديدگاهها و اجتهادات مﯽباشد .ﷲ سبحانه تعالﯽ بسيار محکم و به ّ
ٹٹ ۀ ﭼ)و قرآن را برای پندپذيری آسان کردهايم ،پس آيا پندپذيری وجود دارد(؛ پس قرآن کتابﯽ آسـان اسـت و ﷲ متعـال
آنرا برای کسﯽکه توفيق عم ِل به آنرا مﯽيابد ،آسان فرموده است.
بﯽشک اين قرآن ،عظيم است و نوری مﯽباشد که ﷲ متعال آنرا بر زمـين نـازل فرمـوده اسـت تـا توسـط آن ،روشـنايﯽ
هدايت آشکار شود .ﷲ سبحانه تعـالﯽ مـﯽفرمايـد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ٹ ﭼ ]الشورى) [٥٢ :و همچنين ]قرآن را به مثابهی[ روحﯽ از کﻼم خود به تو وحﯽ کرديم .نمﯽدانستﯽ که کتاب و ايمان
چيست .ولﯽ آن ]وحﯽ[ را نوری گرداندهايم ،با آن هرکس از بندگانمان را که مﯽخواهيم هدايت مﯽکنيم(.
بايد دانست که اکنون ،امکان يادگيری تمامﯽ معارف مربوط به قرآن و سنت ،بسيار آسانتر از سالهای نخستين مﯽباشد.
هر آيه از قرآن ،با سنت پيامبر و عمل صحابه ،تابعين و مفسران بزرگ شناخته شده است«.3
صنعانﯽ /در برابر کسانﯽکه چنين نظری دارند ،با بيانﯽ قاطع دﻻيلﯽ آورده کـه خﻼصـهی آنهـا بـدين شـرح اسـت» :ﷲ
سبحان ،عقل بندگانش را کامل کرده و فهميدن کﻼمش را برای آنها نعمت قرار داده است .بايـد در نظـر داشـت کـه فهـم
تعداد زيادی از آيات قرآن و احاديث پيامبر  هيچ احتياجﯽ نه به علم نحو دارد و نه به علم اصول؛ بلکه چيـزی کـه ايـن
کار را آسان مﯽکند :فهم و سرشت انسانﯽ و عقل مﯽباشد؛ شخص ]عرب زبانﯽ که حتﯽ بﯽسواد هم باشد اگر[ بشـنود :ﭽ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ﭼ ]البقرة) [١١٠ :و هر آنچه که از خير برای خود از پيش مﯽفرسـتيد نـزد ﷲ مـﯽيابيـد( معنـای
آنرا مﯽفهمد ،بدون اين که بداند کلمـه »مـا« :کلمـه شـرط اسـت و »تقـدموا« :مجـزوم بـه و »تجـدوا« :نيـز مجـزوم بـه
»تجدوا« چون جواب شرط است؛ مانند اين آيه بسيار است .ديده مﯽشود که عموم مردم از عا ِلم طلب فتوا مﯽکنند؛ سخن
 - 1الموافقﺎت .805/3
ـت و
ـين آورده اسـ
 - 2شـنقيطﯽ /آن را در تفسيرش آورده  ،447/7مقﺎلهای که أحمد الصﺎوی در حﺎشيهی جﻼلـ
وی /ﻧطق کوتﺎهی در بيﺎن بطﻼن کﻼمش برای آﻧچه شفﺎء میدهد و کﺎفی است ،دارد.
 - 3أضواء البيان .437 ،430/7
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و جواب آن علما را با وجود آنکه در اغلب اوقات دارای کلمات ناشناختهای مﯽباشد ،مﯽفهمنـد؛ همچنـين وقتـﯽ قـرآن را
مﯽشنوند معنای آنرا متوجه مﯽشوند و با شنيدن آيات هولناک عذاب ،گريه مﯽکنند ،در حالﯽکه نه اصول مﯽداننـد و نـه
چيز ديگری ]از قواعد زبان عربﯽ[ .چهبسا وقتﯽ آنرا از درون قلب مﯽشنوند ،عظمت بيشتری درک مﯽکننـد نسـبت بـه
زمانﯽ که متوجه قواعد شده و با تيزبينﯽ و به نيت بررسﯽ ،به آن گوش مﯽدهند .همان عامهی مردم در نمازهای جمعه و
عيدين در جلسات سخنرانﯽ حاضر و چشمهايشان پر از اشک شده و به گريه و زاری مﯽافتنـد .حتـﯽ کتـابهـايﯽ کـه در
زمينهی فرعيـات ديـن نوشـته شـده اسـت را مـﯽخواننـد ،مطالبشـان را مﯽفهمنـد و بـه آنهـا اعتمـاد کـرده و در فتواهـا و
اختﻼفاتشان به آن رجوع مﯽکنند.
پس ای کاش مﯽ دانستم! چه کسﯽ فقط شـناخت معـانﯽ قـرآن و سـنت و فهـم ترکيـبهـا و پايـههـای آن دو را منـع کـرده و
استخراج هر چيزی را از آندو ،ممنوع دانسته است ،معانﯽ آنها را مثل زنانﯽ خانهنشين قـرار داده اسـت؛ چيـزی از آن
باقﯽ نگذاشته مگر تکرار الفاظ و حروف؛ استنباط معانﯽ از آن بهشدت کنار گذاشته شده و مانند چيـزی حـرام ،شـديدا ً از
آن منع شده است«.1
کسﯽکه تدبر در قرآن را از ترس آن که به علت نادانﯽ چيزی را به ﷲ نسبت دهد ،ترک کند و تفسير قرآن را مخصوص
ﷲ و استنباط احکام شرعﯽ را مخصوص علما و مفسران بداند ،بايد آگاه شود که فهم ،تذکر و پنـدگرفتن و محاسـبه نفـس
در قرآن ،درجات گوناگونﯽ دارد .با اين فکر و انجام ندادن اين مراتب ،عذری از وی پذيرفته نخواهد بود.
 -5تدبر کم بهخاطر قرائت زياد:
فضيلت تﻼوت زياد ،در آيات و احاديث صحيح به تاييد رسيده است؛ ولﯽ با اين وجـود ،در آيـات و احاديـث زيـادی ،ايـن
عمل در صورتﯽ که با تدبر و خشوع و تﺄثير گرفتن ،منافات داشته باشد ،به شکلﯽ آشکار و صريح ،نهﯽ شده است.
اين مسﺄله وقتﯽ دردناک مﯽشود که عدهی زيادی از مبلغيان و واعظان ،براسـاس روايـات رسـيده از سـلف امـت کـه بـر
فضيلت قرائت زياد دﻻلت دارد ،به قرائت زياد و ختمهای پﯽدرپﯽ قرآن در زمان کوتاه ،توصيه مﯽکننـد ،و از عجلـه در
تﻼوت نهﯽ نکرده و رواياتﯽ را که بر عظمت تدبر ،تاثير گرفتن از تﻼوت و توقف در معانﯽ وجود دارد ،نقل نمﯽکننـد.
شايد اين سخن ابن رجب /برای آنها کافﯽ باشد که مﯽگويد» :در روايت آمـ ده اسـت کـه از خـتم قـرآن در کمتـر از سـه
روز ،نهﯽ شده است و اين برای هر زمانﯽ مﯽباشد؛ حتﯽ در زمانهای با برکت مثل ماه رمضان و ...کـه تـﻼوت زيـاد،
مستحب است .اين فتوای احمد و اسحاق و ...مﯽباشد و عملکرد ديگران هم دﻻلتش چنين است« .2قـرار دادن ايـن حکـم
برای همه زمانها ،احتياج به دليل دارد و دليل آنرا شيخ عبدالعزيز بن باز /اينگونه بيان کرده است» :عـدهای ايـن نهـﯽ
]ختم قرآن در کمتر از سه روز[ را از زمانهايﯽ که دارای فضيلت مﯽباشد ،جدا کردهاند و ]گفتهاند [:هيچ مشکلﯽ وجود
ندارد که ]در آن زمانها[ در يک شب و يا يک روز قرآن ختم شود و اين فتوای شافعﯽ و ...مﯽباشد؛ ولﯽ از ظاهر سنت
معلوم است که هيچ فرقﯽ بين ماه رمضان و ديگر زمانها وجود ندارد و شايسته ماه رمضان اسـت کـه در تـﻼوت قـرآن
عجله صورت نگرفته و با اطمينان خاطر انجام شود و بهطور ترتيل صورت گيرد تا با امر پيامبر به عبدﷲ ابـن عمـر
مطابق باشد» :آن ]قرآن[ را در هفت روز قرائت کن« ،3و اين کمترين زمانﯽ است کـه او بـه وی اجـازه داد .همچنـين
فرموده است» :کسﯽکه قرائت قرآنش از سه روز کمتر شود ،چيزی از آن درک نمﯽکند« 4هرگز نفرمود :بهجـز در مـاه
رمضان؛ بعضﯽ از سلف اين امر را برای زمانﯽ غير از ماه رمضان دانستهاند؛ ولﯽ قول ارجـح آن اسـت کـه مـ ؤمن بـه
قرآن توجه کرده و کوشش کند تا قرائت نيکويﯽ داشته و بدون هيچگونه عجله ،سـعﯽ بـر تـدبر و توجـه بـه معـانﯽ داشـته
باشدو البته ﷲ داناتر مﯽباشد .بهتر است که ختم در کمتر از سه روز صورت نگيرد؛ زيرا سنت اينگونه مـﯽباشـد حتـﯽ
در ماه رمضان«.5
قرائت زياد در زمانهای پرفضيلت ،امری بديهﯽ است ،ولﯽ بدين معنا نيست که برای کسب اين ثواب ،تدبر ترک شود و
عجله و هذرمة جای آنرا بگيرد؛ ابن جوزی /گفته است» :افرادی را ديدم که مردم را جمع کرده و از بين آنها کسﯽ را
انتخاب مﯽکنند تا در يک روز طوﻻنﯽ ،سه بار ]قرآن[ را ختم کند؛ قرائـت کـم را عيـب مﯽداننـد و خـتم کـردن قـرآن را
ارزش .عوام الناس پيرامون اين افراد جمع شده و آنها را تشويق مﯽکنند و ابليس برای آنها اينگونه وانمود مﯽکنـد کـه
ثواب در قرائت زياد است .بايد توجه داشت که اين از مکرهای شيطان مﯽباشد؛ زيرا قرائت بايد برای ﷲ تعالﯽ باشد نـه
برای ]مردم[ تا او را تحسين کنند .روش صحيح ]قرائت[ آن است که با مکث و آرامش باشد ،همانگونه که ﷲ – عزوجل
– فرموده است :ﭽ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﭼ ]اﻹسراء) [١٠٦ :تا آنرا با درنگ برای مردم بخوانﯽ( ،و نيـز فرمـوده اسـت :ﭽ
 - 1إرشﺎد النقﺎد إلی تيسير اﻻجتهﺎد ص  ،36ضمن مجموعة الر سﺎئل منيرية ،جز اول بﺎ تصرف و آسﺎن
شده.
 - 2لطﺎئف المعﺎرف ص .202
 - 3ﻧﮕﺎ تخريج الحديث ص  ، 123و بسط المسألة فی فقرة )مدة ختم القرآن( ،ص .121
 - 4مرجع قبل.
 - 5الجواب الصحيح من أحکﺎم صﻼة الليل و التراويح ص .27

22

ٿ ٿ ٿ ﭼ ]المزمل) [٤ :و قرآن را چنان که بايد ،شمرده و شيوا بخوان 1(.و ]بدين ترتيـب ،قرائـت زيـاد ،بـرای مـردم
باارزش مﯽشود و در نتيجه ،آنها بهشدت به قرائت خود سرعت مﯽدهند ،بدون آنکه مـوازين ترتيـل را رعايـت کننـد و
توسط آن ،ثبات يابند؛ اين عمل شکلﯽ ناپسنديده دارد؛ درست است که برخﯽ از سلف قرآن را در يک روز و يـا در يـک
رکعت ختم کردهاند ،ولﯽ اين کار بهندرت انجام مﯽگرفت و قرائت با ترتيل و به نيت ثبات ،در بين آنهـا تـداوم داشـته و
مجاز محسوب مﯽشد .علما نيز اين عمل را بهتر دانستهاند؛ رسول ﷲ فرمود» :کسﯽکه قرآن را در سه روز کمتر ختم
کند ،متوجه آن نخواهد شد.2{«.
 -6کوتاهﯽ در قرائت درست و تﻼوت نيکو و تمرکز حواس همراه با ترک تدبر در قرآن و سستﯽ کردن در عمل به آن:
ابن قدامة /در اين مورد گفته است» :مشغول شدن فکر به برخﯽ چيزها ،باعث دور شدن شخص از فهم معانﯽ مـﯽشـود؛
مانند وقتﯽکه شيطان ذهن را به اين مسﺄله مشغول مﯽکند که مخرج حروف درست اداء نشده است و قرائت صحيح نمﯽ-
باشد ،3«.در بعضﯽ افراد به مانند آن است که قرآن برای دنيای آنها مﯽباشد؛ آجری /وصف حال اين افراد را ايـنگونـه
بيان کرده است» :توسط قرآن بر مردم فخر مﯽفروشند و چون حاقظ قرآن هستند ،برتری مﯽجويند ،در قلبش جايﯽ برای
خشوع وجود نداشته و زياد خنديده و خـود را بـه مسـائلﯽ کـه بـه وی سـود نمـﯽرسـاند ،مشـغول مـﯽکنـد ،سـخنان نـاقص
کسانﯽکه اطرافش مﯽباشند را دقيقتر از سخنانﯽ که شنيدن آنها برای وی واجب است ،گوش مﯽدهد ،رغبت او به کﻼم
مردم ،بيشتر از کﻼم پروردگار عزوجل مﯽباشد و هنگام شنيدن قرآن ،خشوع نکرده و غمگين نشده و گريه نمﯽکند ،تمام
کوشش او حفظ قرآن مﯽباشد و اگر در تلفظ حروف اشتباه کند ،ناراحت مﯽشود؛ زيرا مﯽپنـدارد کـه مقـام و منـزلتش در
بين بندگان ،کم شده و وی را در رتبهی پايينتری قرار مﯽدهد و در اين هنگـام او غمگـين و ناراحـت ديـده مـﯽشـود؛ از
عهدی که بين او و ﷲ وجود دارد ،احساس تنگﯽ کرده و در مقابل آن بﯽپروايﯽ مﯽکند؛ همان ]عهدهايﯽ[ که قرآن بـه آن
امر کرده و نهﯽ فرموده است؛ بيشترين کوشش خود را صرف يادگيری علومﯽ مﯽکند تا ديگران او را بـزرگ بپندارنـد؛
اما چيزی از حﻼل و حرام نمﯽداند ،شکل تﻼوتش خود دليلﯽ بر کراهت درونﯽ او از قرآن و در عـين حـال زيبـا جلـوه
دادن آن برای ديگران است ،خشوعش تظاهر است ،هنگام آموختن و آموزش قرآن ،هدفش آنست کـه چـه موقـع اينکـار
تمام مﯽشود ،در مثالهای قرآن نمﯽانديشد ،در آيات بشارت و هشدار ،دقت ﻻزم را ندارد؛ خود را صرف کسب رضـايت
بندگان کرده و ترسﯽ از خشم پروردگار جهانيان ندارد؛ دوست دارد که به زيـاد آمـوختن مشـهور شـود و از ايـنرو خـتم
قرآنش را به همه مﯽگويد؛ تا نزد آنها گرانقدر شود .پس جاهﻼن او را ستايش مﯽکنند و او گمراهتر مﯽشود ،اخﻼقش و
آدابش جاهﻼنه و بﯽمايه است ،در رابطه با نرديکانش بدون آگاهﯽ عمل مﯽکند .ولـﯽ برخـﯽ افـراد ،هـر چنـد کـه قسـمت
کوچکﯽ از قرآن را حفظ کردهاند ،از آنچه که ﷲ بر وی واجب فرموده است ،اعـم از فـرائض دينـﯽ و دوری جسـتن از
حرامها ،را انجام مﯽدهد ،هر چند که در ميان ديگران توجهﯽ به او نمﯽشود و بهسويش با انگشتان اشاره نمﯽگردد«.4
 -7بدون تدبر ،ترتيب علم و عمل را رعايت نکردن و مشغول شدن به آن و فاصله گرفتن از تدبر:
اين مورد نتيجهی بﯽنظمﯽ در اولويت بخشﯽ به علم و مقاصـدش ،و عمـل و منـافعش مـﯽباشـد .همـانگونـه کـه شـافعﯽ/
دربارهی کتاب ﷲ مﯽگويد» :حقﯽ بر گردن جويای علم وجود دارد و آن اينکه نهايت کوشش را در نگهداری معلوماتش
داشته باشد و برای هر آنچه که غير از آن خواسته مﯽشود و به او عرضه مﯽگردد ،صبور باشد ،در کسب علـم ،آنچـه
آشکار است و آنچه با استنباط بهدست مﯽآيد ،نيت خود را برای ﷲ متعال خالص گرداند و آن اخﻼص را از ﷲ بخواهد،
]بايد بداند که[ فقط به کمک ﷲ متعال ،علمﯽ کسب مﯽکند ،کسﯽکه علم احکام ﷲ در کتابش را درک کند ،اعم از مسـائل
صريح و يا استنباطﯽ ،و ﷲ توفيق علم و عمل را به وی دهد ،با فضـيلتﯽ کـه کسـب کـرده اسـت ،در ديـن و دنيـا پيـروز
است ،شک وی از بين رفته و قلبش با حکمت نورانﯽ شده و در دين مستوجب مقام امامت مﯽشود«.5
از شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه /سوال شد :کدام يک بهتر است :آموختن علم يا آموختن قرآن؟ جـواب داد» :علمـﯽ کـه بـهطـور
يقين بر انسان واجب مﯽباشد ،آن مطالبﯽست که ﷲ متعال يا به آن امر کرده و يا از آن نهﯽ فرموده است و اين واجب بر
حفظ قرآن که واجب نيست ،پيشﯽ دارد ،و کسـب علـم اول ،واجـب و کسـب ]علـم[ دوم ،مسـ تحب مـﯽباشـد ،و واجـب بـر
مستحب مقدم است.
اما تﻼش برای حفظ قرآن ،بر کسب بسياری از چيزهايﯽ که مردم علم مﯽنامند ،برتری دارد] .علمهايﯽ[ که بعضﯽ باطل
و بعضﯽ کم منفعت مﯽباشند؛ کسﯽکه مﯽخواهد اصول و فروع دين را بياموزد ،بايد آنرا ]بر ديگر علوم[ تـرجيح دهـد؛
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چون چنين شخصﯽ بايد شروع به حفظ قرآن کند؛ زيرا آن اصل علوم دينﯽ مﯽباشد ،نيت استفاده از قـرآن ،فهـم معـانﯽ و
عمل به آنها مﯽباشد و اگر چنين نيتﯽ وجود نداشته باشد ،آن حافظ ]قرآن[ نه از اهل علم است و نه از اهل دين«.1
ابن جوزی /درباره کسﯽکه در مقابل مسائل مهمتر خود را مشغول ظواهر علم مﯽکند ،گفته اسـت» :شـايد ديـده شـود کـه
امام مسجدی ،در قرائت به صدای خود پژواک دهد ،در حالﯽکه نمﯽداند چه چيز نماز را فاسد و باطـل مـﯽکنـد و چهبسـا
خودبرتربينﯽ و باﻻنشينﯽ او را وادار کند -برای اينکه از زمرهی جاهﻼن قرار نگيرد -کـه در جلـ وی علمـا ننشـيند و از
آنها علم کسب نکند و شايد اگر فکر کنند به اين نتيجه برسند که هدف ،حفظ قرآن و درست خوانـدن آن مـﯽباشـد ،سـپس
فهميدنش ،سپس عمل به آن و سپس موفقيت در اصﻼح نفس و پاک کردن اخﻼق و بعد از آن مشغول شدن بـه علـوم مهـم
شرعﯽ .با تاسف شديد بايد گفت زمان را برای چيزهايﯽ که مهم نيستند ضايع کرده است«.2
 -8در نظر گرفتن مﻌنای کامل آيات در مواقﻌﯽ که سخن از قوم گذشتهای و يا احوال خاصﯽ که گذشـته اسـت ،بـه ميـان
مﯽآيد:
بايد دانست که در قرآن ،مسائلﯽ بﯽارتباط با هدايت و ارشاد و روشنگری ،داخل نمﯽشود؛ نداشتن اين ديد ،باعث شده که
بسياری از مردم از نگريستن دقيق به قرآن و جستجوی هدايت در آن و طلب شفای از آن باز بمانند .ابـن قـيم /مـﯽگويـد:
»بسياری از مردم ،کليت بعضﯽ مسائل را که در ]قرآن[ وجود دارد ،درک نمﯽکنند و مﯽپندارند ]آن آيات[ دربارهی قوم
ديگری آمده است که قبﻼً زندگﯽ مﯽکردند و پيروانﯽ ندارند .اين مسﺄله باعث ايجاد پـردهای بـين قلـب آنهـا و فهـم قـرآن
مﯽشود .به ﷲ متعال قسم چهبسا که آن ]مردم[ ،خود وارثان آن قوم گذشته ]در عقيده و عمـل و  [...بـوده و درسـت مثـل
آنها باشند ،و چهبسا بدتر و پستتر از آنها! ]و در اين حالت است که[ خطاب قرآن به آنها مثل خطاب قرآن به آن ]قوم
گذشته[ مﯽباشد« .3شيخ عبداللطيف آل شيخ مﯽگويد» :شايد بعضﯽ از آنها شنيده باشند که فـﻼن مفسـر گفتـه اسـت :ايـن
آيات برای بتپرستان است و آن ]آيات[ برای مسيحيان ،و اين يکﯽ برای صائبين! شخص کم خرد فکر مﯽکند که خطاب
آن ]آيات[ فقط مختص آنها مﯽباشد ،و شامل ديگران نمﯽگردد .اين بزرگترين مانع ميان بنده و فهم قرآن است«.4
بسياری از مردم ،هدايت قرآن را در شعائر محدودی مثل طهارت ،نمـاز ،روزه ،زکـات و  ، ...محصـور مـﯽکننـد و در
مسائل ديگری مثل اقتصاد ،تبليغات و آموزش ،از هدايتهای آن دور مﯽمانند ،دليل آنها چيزی نيست جز اينکه در ايـن
مسائل جديد ،قرآن جايﯽ ندارد.
شايسته است که فردی که مﯽخواهد از قرآن بهرهای داشته باشد ،خطاب آنرا متوجه خود ببيند و نگاهش اينگونه باشد که
کل قرآن ،خطاب به وی است؛ اگر امر و نهﯽای شنيد ،خود را امر شده و نهﯽ شده بداند و به همين ترتيب اگـر وعـده و
وعيدی شنيد ،و اگر داستان گذشتگان و انبياء را شنيد ،بايد بداند ،مقصود قصهسرايﯽ نمﯽباشـد بلکـه فقـط ،هـدف عبـرت
گرفتن از آنها بوده و بايد از تکرار آنها آنچه را نياز دارد بگيرد ،و اگر خطاب به کليه انسانها بود ،بايـد بدانـد کـه او
يکﯽ از آنها مﯽباشد و از ساير انسانها جدا نيست .ﷲ تعـالﯽ مـﯽفرمايـد :ﭽ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﭼ ]اﻷنعـام. [١٩ :
محمد بن کعب قرظﯽ گفته است» :کسﯽکه قرآن به او مﯽرسد ،گويا ﷲ با او سخن گفته است و اگر چنين برداشتﯽ داشته
باشد ،قرائت قرآن را عمل خود ندانسته؛ بلکه آنرا به مانند آن قرائت مﯽکند که بنده کتاب موﻻی خود را قرائت مﯽکنـد،
]کتابﯽ[ که برای او نوشته شده تا در آن تﺄمل کرده و به مقتضای آن عمل کند«.5
»قرآن برای عمل کردن در هر زمان آمده است و فقط برای بيان حال کسانﯽکه در گذشته بودهاند و شاهد حـوادث زمـان
خود بودهاند ،نيست .قرآن آمادگﯽ برای عملﯽ کردن در درون هر انسانﯽ را دارد«.6
 -9مشغول شدن به چيزهای مبهم:
يعنﯽ توجه به مواردی که بـه تـدبر در آن و درک منظـور آيـات عظـيم ،توصـيهای نشـده اسـت؛ در قـرآن از بسـياری از
بزرگان و اماکن و اعداد مبهمﯽ صحبت شده است که آنها را رسول ﷲ آشکار نکـرده و توضـيح نـداده اسـت؛ بـر ايـن
موارد ،هيچ عملﯽ مترتب نمﯽباشد و از آنها علم با منفعتﯽ سودمند ،گرفته نمﯽشود؛ ﷲ به شکلﯽ آسـان ،تعـداد اصـحاب
کهف را اينگونه بيان مﯽفرمايد :ﭽ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﭼ ]الكهف[٢٢ :
)بگو پروردگارم به تعداد آنها آگاهتر است ]و[ بهجز اندکﯽ ]تعداد[ آنها را نمﯽدانند .پس بـه گفتگـويﯽ روشـن دربـارهی
آنها احتجاج مورز .و در]بارهی[ آنان از کسﯽ از آنان ]چيزی[ مپرس(؛ يعنﯽ دانستن تعداد آنها ،سود و فايدهای نـدارد؛
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به مانند اينگونه امور که برای دينانديشان فايدهای در دين و دنيای آنهـا نـدارد ،زيـاد مـﯽباشـد کـه تحقيـق کـردن در آن
موارد نيز سود و منفعتﯽ ندارد.1
 -10نگريستن با درک کم به قرآن:
با درک کم نيز آيات فهميده و اهدافش تفسير مﯽشود و در عين حال ،يـک مسـﺄلهی کلـﯽ ،کليـت خـود را از دسـت داده و
کامﻼً مقيد مﯽگردد .با نگاه کوتاه نگريستن از آنچه که به صراحت از ]قرآن و سنت[ بدست مﯽآيد ،قاری از قرائت قرآن
خود سود نبرده و آنچه که هدف تدبر مﯽباشد برای او حاصل نمﯽشود ،و او الفـاظ را تکـرار کـرده و قلـبش از منظـور
معانﯽ منحرف شده و ديد او کوتاه شده و دچار کج فهمﯽ مﯽشود.
موارد ذيل شواهدی از اين مسﺄله مﯽباشند:
مثال يکم :در تاويل :ﭽ ۀۀ ہ ہ ہ ﭼ ]البقرة) [١٩٥ :با دست خودتـان ،خـود را بـه هﻼکـت نسـپاريد( أسـلم بـن عمـران
تجيبﯽ روايت مﯽکند :در سرزمين روم بوديم و صف عظيمﯽ از روميان بهسوی ما گسيل شدند ،مسلمانان نيز ]با نفراتﯽ[
بهاندازهی آنها و يا بيشتر ،بهسويشان حرکت کردند .مردی از مسلمانان سﻼح برداشت و به قلب سپاه روم حملهور شـد،
مردم صدا بلند کرده و گفتند :سبحان ﷲ! با دست خود ،خودش را به هﻼکت انداخت .ابو ايوب انصاری گفت :ای مـردم!
شما اين آيه را اينگونه برداشت مﯽکنيد! وقتﯽ ﷲ متعال به اسﻼم عزت بخشيد و يارانش را زياد نمود ،اين آيه در بين ما
انصار نازل شد؛ مخفيانه و بهدور از چشم رسول ﷲ به يکـديگر مـﯽگفتـيم :اموالمـان نـابود شـد و ﷲ متعـال ،اسـﻼم را
عزت بخشيد و ياران آنرا زياد کرد ،اگر در کنار اموالمان مانده بوديم ،ضايع نمـﯽشـدند .ﷲ در پاسـخمان بـر پيـامبر–
نازل فرمود :ﭽ ڻ ڻ ٹ ٹ ۀۀ ہ ہ ہ ﭼ ]البقرة) [١٩٥ :در راه ﷲ انفاق کنيد و به دست خود ،خويشـتن را بـه هﻼکـت
نسپاريد( .هﻼکت ]در اين آيه[ مشغول شدن به اموال و اصﻼح آن و ترک جهاد از طرف ما بود ]و مﯽباشد[«.2
مثال دوم :در تاويل :ﭽ ڦ ڦ ﭼ ]المائدة) [١٠٥ :خويشتن را ]از گناه[ نگاه داريد( ،از ابوبکر آمده است :ای مردم! شما
آيه :ﭽ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﭼ ]المائدة) [١٠٥ :خويشتن را ]از گناه[ نگاه داريد .اگر هدايت يافته باشيد کسﯽکه گمراه
شده باشد زيانﯽ به شما نمﯽرساند( را قرائت مﯽکنيد و برداشتﯽ غير از برداشت صحيح آن داريد .از پيامبر شـنيدم کـه
فرمود» :هر وقت مردم شخص ظالم را ببينند و جلـوی کـار او را نگيرنـد ،کـور شـدن آنهـا از روی عقوبـت ﷲ متعـال
نزديک مﯽشود«.3
مثال سوم :در تاويل سخن ﷲ تعالﯽ :ﭽ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋﭼ ]التوبة) [ ٣١ :احبار و بزرگان دينﯽ خود را به جای ﷲ ،به
خدايﯽ گرفتهاند(.
عدی ابن حاتم گفت» :نزد پيامبر رفتم و او قرائـت فرمـود :ﭽ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ﭼ ]التوبـة [٣١ :گفـتم :ای
رسول ﷲ! ما آنها را عبادت نمﯽکرديم ،فرمود :آيا اينگونه نبود که آنچه را که ﷲ حـرام کـرده بـود ،بـرای شـما حـﻼل
مﯽکردند ،و شما نيز آنرا حﻼل مﯽدانستيد ،و آنچه را که ﷲ حﻼل کرده بـود ،حـرام مـﯽکردنـد و شـما نيـز آنرا حـﻼل
مﯽدانستيد؟! گفت :بله .پيامبر فرمود :اين عبادت آنها بود«.4
مثال چهارم :در تاويل :ﭽ ڤ ڤ ڦ ڦ ﭼ ]الكافرون) [٦ :برای شما آيين شما و برای من آيين من( ،به کرات شنيده مﯽشود
که با استناد به اين آيه ،به ترک امر به معروف و نهﯽ از منکر توصيه مﯽشود .اينگونه برداشت مﯽشود کـه بـرای هـر
انسانﯽ راهﯽ وجود دارد و اعتراضﯽ به کسﯽ وارد نيست و هر کسﯽ برای خود روش و دينﯽ دارد؛ اين در حالﯽست که
اين آيه با توجه به شرايط ،دليلﯽ بر رد اين نظريه مﯽباشد نه تاييد آن؛ يعنﯽ کفر کسﯽکه در دين مخالفـت مـﯽکنـد ،بـه او
اعﻼم کرده و از او بيزاری مﯽجويد و بيان مﯽدارد که نقطهی مشترکﯽ با آنهـا نـدارد و راه آنهـا ،راهـﯽ غوطـهور در
کفر و گمراهﯽ است؛ در حالﯽکه کافران مﯽپندارند دين و عبادت است.
 - 1شيخ شنقيطی /آن را در تفسيرش آورده :أضواء البيﺎن  ،43/4و /ابهﺎمهﺎي زيﺎدی که در قرآن ذکر
آنهﺎ آمده است را بيﺎن میدارد ،سپس در مورد آنهﺎ میگويد» :فﺎيدهای در جستجو کردن دربﺎرهی
آن هﺎ وجود ﻧدارد و دليلی هم برای تحقيق کردن در مورد آنهﺎ وجود دارد«.
ـيخين .و
ـرط شـ
ـه شـ
ـﺎکم بـ
 - 2به لفظ ترمذی  2972و گفته است حديث حسن صحيح است؛ ابو داود 2512؛ حـ
ذهبی بﺎ موافقت داشته 275/2؛ طيﺎلسی 599؛ طبراﻧی در الکبير 4060؛ و بيهقی 99/8؛ و ابن حجر گفته
ـبﺎب،
ـﺎن اﻷسـ
ـی البيـ
ـﺎب فـ
ـﺎ  :العجـ
است :ابن خزيمة و ابن حبﺎن و حﺎکم آن را صحيح داﻧستهاﻧد ،ﻧﮕـ
 480/1؛ و محقق زاد المعﺎد گفته است  ،88/3اسنﺎد آن صحيح میبﺎشد.
 - 3ابو داود 4338؛ و ترمذی  ،3057و گفته است حديث حسن صحيح میبﺎشد؛ ابن مﺎجه 4005؛ و أحمد ،2/1
ـه
ـر بـ
ـﺎب امـ
9 ،7 ،5؛ و ابن حبﺎن  1837و آن را صحيح داﻧسته است ،و ﻧووی در ريﺎض الصﺎلحين  106بـ
معروف.
ـت:
ـه وی گفـ
ـت کـ
 - 4بيهقی در السنن الکبری  116/10بﺎ همين لفظ؛ ترمذی  3095و در ﻧزد او آمده اسـ
ـته و
ـﻼل داﻧسـ
ـد آن را حـ
ـیكردﻧـ
چﮕوﻧه است که آﻧهﺎ را عبﺎدت ﻧمیکردﻧد ،وقتی آﻧهﺎ چيزی را حﻼل مـ
ـه
ـری بـ
وقتی آﻧهﺎ چيزی را حرام میکردﻧد آن را حرام میداﻧستند؛ به روايت ابن جرير16631 ،؛ و طبـ
روايت حذيفة ، 16634 در جﺎمع بيﺎن العلم و فضله از ابن البر ،روايت صحيح موقوفی است از حذيفة،
.997/2
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وضعيت اهل بدعت و مخالفت ،و فسق و گناه که درجهی پايينتری از کفر مﯽباشد ،نيز همينگونه است؛ به مقتضای اين
آيه ،به صراحت برداشت مﯽشود که بايد از کار آنها دوری نمود؛ زيرا آنها با اعمالشان بـا حـق مخالفـت مـﯽورزنـد و
ذرهای در راه دين قرار ندارند.
 -11کوتاهﯽ در قرائت قرآن ،مگر در حالتهای خاص:
مانند کسﯽ که هيچ کوششﯽ برای شنيدن قرآن از خود نشان نمﯽدهد ،مگر در هنگام بيماری؛ اما وقتﯽ در حالـت سـﻼمت
و کمال عقل قرار دارد ،هرگز شوقﯽ به شنيدن قرآن و قرائتش ندارد؛ بدين طريق راه تدبر را بر خود مﯽبندد.
اينگونهاند کسانﯽ که فقط در هنگام عزاداری 1و يا شروع برنامه تلويزيون و مناسبات عمومﯽ ،بهسوی قـرآن مـﯽرونـد.
البته بايد ديد وضع تدبر و اعتبار و تاثير گرفتن در اين مواقع چگونه خواهد بود.

 - 1هيچ پوشيده ﻧيست که اين کﺎر بدعت بوده و ﻧه از پيﺎمبر اين کﺎر سر زده است و ﻧه از صحﺎبه
آن حضرت.
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مبحث 5
درجات تدبر
1

درجه يکم :تفکر و نظر و اعتبار
ﷲ سبحانه و تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ی ی ي ي ﭼ ]البقرة) [٢١٩ :اينگونه است که ﷲ آيات را بـرای شـما روشـن
مﯽکند تا تفکر کنيد( و مﯽفرمايد :ﭽ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﭼ ]البقرة) [٢٢١ :و آياتش را برای مردم روشن مﯽدارد تا آنها پند
بگيرند( و نيز مﯽفرمايد :ﭽ ې ې ې ى ى ﭼ ]آل عمران) [٧ :و بهجز خردمندان ،کسﯽ پند نمﯽگيرد(.
 اين کار ،بر اهل علم بسيار اثر مﯽگذارد ،حسن بصری /مﯽگويد» :جز اين نيست که اهل علم با تذکر به تفکر بر
مﯽگردند و با تفکر به تذکر ،قلبها با يکديگر سخن گفته تا آنجا که ]قلب[ از روی حکمـت سـخن مـﯽگويـد؛ و تـذکر
بذر علم بوده و با يکديگر سخن گفتن آبياری آن ،و يکديگر را متذکر شدن ،القاح آن مﯽباشد«.2
 اين اعمال ،باشرفترين اعمال مﯽباشند؛ زيرا انديشه ،کار قلب است و عبادت ،کـار اعضاسـت .ابـو سـليمان گفتـه
است» :فکر کردن در مسائل دنيايﯽ ،حجابﯽ در مقابل آخرت اسـت و بـرای اوليـاء عقوبـت؛ ولـﯽ انديشـه در مسـائل
اخروی ،نتيجهاش حکمت و تجلﯽ قلب مﯽباشد«.
 تفکر ،صاحب خود را نهتنها بهسمت عمل ظاهری ،بلکه به ايمان نيز سوق مﯽدهد؛ با تفکر است که حقايق امور
کشف شده و بين حدس و حقيقت ،جدايﯽ مﯽافتد .اگر بنده به عواقب امور فکـر کنـد ،فکـرش از مـوارد بـﯽارزش يـا
کمارزش ،فراتر رفته و بنايش مستحکم مﯽگردد و مراتب آنرا ياد مﯽگيرد .وقتﯽ نفسش به گناه و يا شـهوتﯽ متمايـل
مﯽ شود ،فکر خود را از لذت و شادی نفسش به عاقبت وخيم آن تغيير مﯽدهد ،آنچنان ناراحت مـﯽشـود کـه لـذت و
شادی کاذب ،دوامﯽ نمﯽآورد؛ در نتيجه آن لذت شهوانﯽ هرگز بر وی پيشﯽ نمﯽگيرد.
 همچنين اگر به راحتﯽ و دوری از انجام عبادات و تحمل سختﯽ آن متمايل و يا کسالت بر قلبش وارد شـود ،آنرا
با فکرش دور کرده و به لذتها و خيراتﯽ که نتيجهی آن اعمال است ،فکر مـﯽکنـد و ذهـنش در مسـﺄلهای غوطـهور
مﯽشود که انگيزهی او نسبت به آن بيشتر است؛ در نتيجه سختﯽهای آن اعمال بـرای او آسـان شـده و بـا اشـتياق بـه
استقبال آنها مﯽرود.
 نتيجــهی تفکــر ،حالتﯽســت در قلــب متفکــر و سببﯽســت بــرای قــدرت گــرفتن اراده و نيــت؛ ايــن قصــد و اراده،
سرچشمهی عمل مﯽگردد .پس تفکر آغاز و کليدی برای تمام خيرها و نيکـﯽهـا خواهـد شـد ،ايـن مسـﺄله ،فضـيلت و
بزرگﯽ و منزلت تفکر را روشن مﯽکند؛ تفکر در زمرهی افضلترين و پرسودترين اعمال قلب قـرار مـﯽگيـرد و در
نتيجه فکر ،مبدا و کليد تمامﯽ خيرات مﯽشود .در همين زمان است که فضل تفکر و شرف آن ظاهر مﯽگردد و خود
نيز از بهترين اعمال قلب و پرمنفعتترين آنها مﯽباشد؛ تا آنجا که گفته مﯽشود :ساعتﯽ تفکر ،از عبادت يـک سـال
بهتر است.
 فکر همان چيزیست که از زيرکﯽ مرگ بهسوی زندگﯽ بيدار سوق داده و از مکر به دوست داشتن و از حرص
و آز بهسوی زهد و قناعت و از زندان دنيـا بـهسـوی آخـرت و از تنگـﯽ جهـل بـهسـوی وسـعت و فراخـﯽ علـم و از
امراض شهوات بهسوی سرزمين شفای توبه و بازگشت بهسوی ﷲ و خارج شدن از سرزمين گمراهﯽ و جدا شدن از
مصيبت کوری و کری و ﻻلﯽ و رفتن بهسوی نعمت ديدن و شنيدن و فهميدن و تعقل که از جانب ﷲ متعال مﯽباشند
و از امراض شبهات بهسوی يقين.
 تدبر در کﻼم ﷲ ،باعث شناخت صفات و افعالش مﯽگردد ،پروردگار را از آنچه شايستهی وی نمﯽباشد ،منـزه
مﯽگرداند ،او را با صفات جﻼل که شايستهی وی مﯽباشد ،توصيف مﯽگرداند.
 تدبر در داستانهای کسانﯽکه ﷲ متعال بر اولياء و دشمنانش گذرانده است؛ ايمانﯽ را در بنده بهوجود مﯽآورد که
بنده مﯽگويد :ﷲ متعال بر هر کاری تواناست و عقوبتﯽ سنگين دارد و بسيار آمرزنده است و رحمـتش را همـهوقـت
بر بندگانش فرو مﯽفرستد؛ او بسيار باعزت و هميشه باحکمت مﯽباشد ،ﷲ متعـال هـر آنچـه را کـه بخواهـد ،انجـام
مﯽدهد و علم و رحمتش بر هر چيزی گسترده است ،تمامﯽ افعال وی در دايرهی حکمت و رحمت و عدل و اصﻼح-
گری وی مﯽباشد و هيچ چيز از اين دايره خارج نيست.
 هيچ راهﯽ برای رسيدن به اين ثمره و نتيجه جز با تدبر در کﻼم ﷲ و تفکر در نتـايج عمـل بـه آن وجـود نـدارد؛
ايندو اصل که بندگانش را توسط آنها نکوهش فرموده است ،در اصل اول فرموده :ﭽچﭼ ﭽ ﭼ ]النسـاء [ ٨٢ :و در
اصل دوم فرموده است :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﭼ ]الروم) [٤٢ :بگو برويد در زمين بگرديـد و ببينيـد
عاقبت انسانهای گذشته چگونه بوده است(.
1
2

 برای داﻧستن معنی اين کلمﺎت می تواﻧيد به بخش آمﺎده سﺎزی رجوع فرمﺎئيد. -مفتﺎح دار السعﺎدة ،ص .217
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 تفکر در قرآن دو نوع است :تفکر در آياتﯽ که مشخص شود منظور و مراد خداوند از اين آيه چيست و تفکر در
آياتﯽ که از بندگان بهطور صريح خواسته شده است تا در آن تفکر کنند .تفکر نوع اول ،تفکر در راهنمايﯽهای قرآن
است و تفکر دوم ،تفکر در راهنمايﯽهای ديدنﯽ ]خارج از قرآن[ .نوع اول ،تفکر در آياتﯽ است که شنيده مﯽشـود و
توع دوم ،تفکر در آياتﯽ است که مشهود است و ﷲ قرآن را نازل فرموده تا در آندو تفکر و به آنها عمل شـود ،نـه
اينکه فقط آنرا تﻼوت کرده و از آن رویگردان بود.1
حسن بصری /گفته است» :از بهترينهای اعمال :پرهيزگاری و تفکر مﯽباشد«.2
درجه دوم :تاثير گرفتن و خشوع قلب:
3
خشوع قلب :ذلت و آرام گرفتن قلب در مقابل ﷲ مﯽباشد ؛ در اين هنگام است که روح اوج گرفته و چشم به گريه افتاده
و جوارح تاثير مﯽپذيرد و نفس در برابر خالقش ذليل مﯽشود و خضوع مﯽکند؛ در نتيجهی آن ،خضوع ظاهر نمايان
کﻼم ﷲ تعالﯽ که مﯽفرمايد :ﭽ ٹ
مﯽشود .خردمندان همگﯽ اجماع کردهاند که محل خشوع ،قلب است 4قرطبﯽ /در تفسير
ِ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﭼ ]الزمر) [٢٣ :خداوند بهترين سخن را نازل کرده است .کتابﯽ همگون ]و[
ٹ ڤ ڤ ڤ
مشتم ِل بر مکررات .پوستهای آنان که از پروردگار مﯽترسند از ]شنيدن[ آن به لزره مﯽافتد(  ،گفته است» :از آنجا که
قرآن در نهايت بﻼغت و زبانآوری مﯽباشد ،مو بر بدن راست مﯽشود؛ نکتهی عجيب آنُ ،حسن ايجاد شادمانﯽ و ترس
است که در آن ]بهطور همزمان[ وجود دارد« .5ﷲ عزوجل کسانﯽکه وقتﯽ خبری از پيامبران و يا پيروان آنها – اولياء
ڃ
ڃ
– دريافت مﯽکنند و به گريه مﯽافتند را در کتابش مدح کرده و مﯽفرمايد :ﭽ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڎڈﭼ ]اﻹسراء) [١٠٩ – ١٠٧ :بگو :خواه به آن ايمان آوريد يا نياوريد ،بﯽگمان
ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ
يافتگان پيش از آن – چون بر آنان خوانده مﯽشود – بر چهرهها سجده کنان ]بر زمين[ مﯽافتند * .و مﯽگويند :پاک
دانش
ِ
و منزه است پروردگارمان .به راستﯽ وعدهی پروردگارمان انجام يافتنﯽ است * و بر چهرههايشان گريهکنان ]بر زمين[
مﯽافتند و ]قرآن[ به فروتنﯽ آنها مﯽافزايد( ،و بيان مﯽفرمايد که گريه ،خشوع آنها را زياد مﯽکند؛ به همين دليل است
که مﯽگويند» :خشوع قلب در مقابل قرآن واجب است«.6
از خشوعهای رسول ﷲ:
عبدﷲ ابن مسعود مﯽگويد» :نبﯽ به من فرمود :برای من ]قرآن[ قرائت کن .گفتم :يا رسول ﷲ! برای تو قرآن تـﻼوت
کنم در ]حالﯽ که قرآن[ بر تو نازل شده است؟ فرمود :دوست دارم آنرا از کسﯽ غير از خـود بشـنوم .بـرای او سـورهی
نساء را قرائت کردم تا رسيدم به :ﭽ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﭼ ]النسـاء) [٤١ :پـس ]حالشـان[ چگونـه
است ،آنگاه که از هر امتﯽ گواهﯽ مﯽآوريم و تو را بر اين امت گواه بياوريم( ،به من فرمود :کافﯽ است! در حالﯽ ]ايـن
سخن را گفت[ که اشک از چشمانش روان بود«.7
ابن بطال /گفته است » :رسول ﷲ در مواقع زير گريه مﯽنمود :هنگام تﻼوت که صحنههای قيامت را در ذهـن خـويش
جای مﯽداد،وقتﯽ صدای کسﯽ را مﯽشنيد که مﯽخواست مسلمان شود و زمانﯽکه از وی درخواست شد تا اهل موقف 8را
شفاعت کند؛ اين امور باعث طوﻻنﯽ شدن گريهی پيامبر مﯽشد« .9ابن حجر /نيز گفته است» :واضح است که گريـهی
پيامبر رحمتﯽ برای امتش مﯽباشد؛ زيرا مﯽدانست که گريزی جز شهادت دادن به اعمال آن )امت( وجود ندارد و عمل
امت هم گاهﯽ درست و حق نيست؛ پس انسانها را بهسوی عذاب الهﯽ سوق مﯽدهد«.10
از ابن عباس $آمده است که ابوبکر گفت» :ای رسول ﷲ پير شدهای! رسول ﷲ فرمـود] :سـورههای[ هـود ،واقعـه،
مرسﻼت ،عم يتسائلون و اذا الشمس کورت مرا پير کردهاند« .11گفته مﯽشود :آنچه رسول ﷲ را در سورهی هود پيـر
 - 1منتخبﺎتی از مفتﺎح دار السعﺎدة ابن قيم رحمه ﷲ ص  ،220 – 215و مثﺎلهﺎيی برای اين موارد را
بيﺎن میدارد.
 - 2الزهد از ابن مبﺎرک ص .96
 - 3ﻧﮕﺎ مدارج السﺎلکين.521/1 ،
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن ،375/1 ،و قرطبی گفته است» :وقتی قلب آرامش میيﺎبد خشوع ظﺎهر آشکﺎر
میشود«.
 - 5الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.250/15 ،
 - 6ابن مفلح از شيخ اﻻسﻼم در اﻵداب الشرعية آن را ذکر میکند.304/2 ،
 - 7بخﺎری 4582؛ مسلم 800؛ الترمذی 3028 ،3027؛ ابو داود .3668
» - 8موقف« مکﺎﻧی است که مردگﺎن از قبرهﺎ خﺎرج میشوﻧد و در آﻧجﺎ اﻧتظﺎر میکشند.
 - 9الفتح .99/9
 - 10الفتح .99/9
ـه
ـﺎکم  ،476/2و گفتـ
 - 11ترمذی  ،3297و گفته است حديث ،حسن غريب میبﺎشد؛ ابن ابی شيبة 553/10؛ حـ
ـﺎدة از
ـعد از قتـ
ـن سـ
ـزد ابـ
ـت ﻧـ
ـت و در روايـ
ـرده اسـ
است :به شرط بخﺎری .و ذهبی بﺎ آن موافقت کـ
پيﺎمبر]» :سوره[ هود و برادارﻧش مرا پير کردهاﻧد« آن را روايت کردهاﻧد :طبراﻧی 26/17؛ آلبﺎﻧی
ـود و
ـظ »هـ
ـﺎ لفـ
ـمﺎره  ،3723 ،3720و بـ
بﺎ سند صحيح در السلسلة الصحيحة995 ،؛ و در صحيح الجﺎمع شـ
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کرد ،اين قول ﷲ – سبحانه تعالﯽ – مﯽباشد :ﭽ ڈ ژ ژ ﭼ ]هود) [١١٢ :پس استقامت کن همانگونه که ]به آن[ امر شده-
ای(.1
گريهی رسول ﷲ با صدای بلند و فرياد نبود ،بلکه اشک در چشـمان مبـارکش حلقـه زده و روان مـﯽشـ د و از سـينهاش
صدای هق هق به گوش مﯽرسيد .گريهی او هنگام شنيدن قرآن ،گريهای ناشﯽ از اشتياق و محبت و تعظيم بود که تـرس
و خشيت را نيز در برداشت.2
از خشوعهای سلف:
اسماء بنت ابوبکر $گفت» :اصحاب رسول ﷲ همانگونه که ﷲ آنها را توصيف مﯽفرمايد ،وقتﯽ قرآن را مﯽشـنيدند،
چشمانشان پر از اشک و مو بر تنشان راست مﯽشد«.3
عايشه $در داستان حماية بن دغنة از ابوبکر گفته است» :نزد ابوبکر آمد ،مسجدی پس از خراب شدن منزلش سـاخت؛
در آن نماز مﯽخواند و قرآن قرائت مﯽکرد؛ زنان و فرزندان مشرکان بـ هخاطر ايـن کـارش ،او را دشـنام مـﯽدادنـد و بـا
تعجب به او مﯽنگريستند؛ ابوبکر هنگام قرائت گريه مﯽکرد و بر دو چشمش اختياری نداشت ،اين مسﺄله ،بزرگان قريش
را به وحشت انداخت« .4در حديثﯽ ديگر اينگونه آمده است» :ابوبکر مردی رقيق القلب بود؛ هنگام قرائت قرآن کنترلﯽ
بر اشکهايش نداشت«.5
وقتﯽ اهل يمن در زمان ابوبکر صديق به پيشواز اسﻼم آمده و قرآن را شنيدند ،به گريه افتادند] ،در اين هنگام[ ابـوبکر
گفت :ما نيز اينچنين بوديم.6
ابراهيم بن اشعث /گفته است» :شخصﯽ را نديدم که بهاندازهی فضيل ،ﷲ متعـال در قلـبش بـزرگ جلـوه کنـد؛ هرگـاه ﷲ
ت تـرس و انـدوهش آشـکار و اشـک از دو
متعال را ياد مﯽکرد و يا نزد او ياد کرده مﯽشد و يـا قـرآن را مـﯽشـنيد ،شـد ِ
7
چشمش سرازير مﯽشد ،آنقدر گريه مﯽکرد که هرکس در حضورش بود ،دلش برای وی به رحم مـﯽآمـد«  .عبـدﷲ بـن
مبارک /گفت» :از سفيان ثوری /پرسيدم :اگر مردی قصد نماز کرد ،چه نيتﯽ برای قرائت و نمازش داشته باشـد؟ گفـت:
نيتش اين باشد که وی با پروردگارش مناجات مﯽکند«.8
شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه /در مورد آياتﯽ که ﷲ متعال در آنها عبادش را هنگام شنيدن قرآن توصيف مﯽفرمايد ،مـﯽگويـد:
»اين وصف شنيدن قرآن توسط سلف امت اسﻼم و مشايخ و امامانشان مثل صحابه و تـابعين و مشـايخ بعـد از آنهـا مثـل
ابراهيم ابن ادهم و فضيل عياض و ابوسليمان دارانﯽ و معروف کرخﯽ و يوسف ابن اسباط و خذيفـه مرعشـﯽ و ديگـران
مﯽباشد .عمر بن خطاب به ابوموسﯽ مﯽگفت» :ای ابوموسﯽ! پرودگارمان ،ما را متذکر شـده اسـت و بعـد شـروع بـه
قرائت مﯽکرد و ]بقيه[ مﯽشنيدند و گريه مﯽکردند .اصحاب محمد وقتﯽ دور هم جمع مﯽشـدند ،بـه يـک نفـر مـﯽگفتنـد
قرائت کن ،و بقيه گوش مﯽدادند« .9بايد در نظر داشت که گريهی زياد و خشوع و شدت تاثير گرفتن ،دليلـﯽ بـر گناهـان
زياد نبوده و بلکه روشنگر صفای قلب مﯽباشد.
راه کسب خشوع:
»راه کسب خشوع اينست که شخص ،اندوه و ترس را در قلب بيدار کنـد؛ نتيجـهاش درک تهديـدها و وعـدههـای شـديد و
پيمانهايﯽ است که در قرآن وجود دارد؛ اين شخص بايد در نظر داشته باشد که او در اعمال خـود کوتـاهﯽ کـرده اسـت؛
اگر اندوه در وی راه نيافت ،بر حال خود گريـه کنـد کـه دچـار بزرگتـرين مصـيبتهـا شـده اسـت« .10مالـک بـن دينـار/
مﯽگويد» :عقوبتﯽ بزرگتر از اين نيست که يک شخص ،سنگقلب شود«11؛ اينگونه است که پيامبر به ﷲ متعال پناه

ـمت
ـرادراﻧش از قسـ
ـود و بـ
ـظ »هـ
ـه لفـ
ـمﺎره  ،3721و بـ
برادراﻧش قبل از پيریام مرا پير کردهاﻧد« شـ
المفصل]از سوره الحجرات تﺎ آخر قرآن[ مرا پير کردهاﻧد«[ شمﺎره .3722
 - 1الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.2/9 ،
 - 2زاد المعﺎد .183/1
 - 3الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن 149/15؛ البغوی .238/7
 - 4بخﺎری 3905؛ بيهقی در الدﻻئل471/2 :؛ أحمد 346/6؛ ابن سعد در الطبقﺎت 250/8؛ طبری در تﺎريخش
 375/2؛ ﻧقلی از )صحيح السيرة النبوية ابراهيم العلی ص .91
 - 5مسلم 418؛ و به همين ﻧحو از ترمذی .3672
 - 6ابو ﻧعيم در الحلية و فی الکنز  ،224/1از حيﺎة الصحﺎبة .173/3
 - 7ﻧزهة الفضﻼء تهذيب سير أعﻼم النبﻼء.661/2 ،
 - 8تعظيم قدر الصﻼة  ، 199/1و محقق آن الفريوائی گفته است :رجﺎل آن از ثقﺎت بوده و اسنﺎدش
صحيح میبﺎشد.
 - 9التحفة العراقية از شيخ اﻻسﻼم ص .59
ـﺎن  ،141/1و
 - 10اﻹحيﺎء  ، 278/1ﻧقلی از التبيﺎن فی آداب حملة القرآن ص  – 64بﺎ تصرف-؛ ﻧﮕﺎ اﻹتقـ
عزاه الی المجموع.
ـمﺎره  1253و
ـم ص  701شـ
 - 11امﺎم أحمد آن را در الزهد آورده است 300/2؛ و ﻧﮕﺎ :جﺎمع البيﺎن العلـ
محقق آن گ فته است :مشکلی در اسنﺎد آن وجود ﻧدارد.
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مﯽبرد و مﯽگويد» :خدايا! به تو پناه مﯽبرم از علمﯽ که سود نمﯽرساند ،از قلبﯽ که خاشع نمﯽشود ،از نفسﯽ که کنتـرل
نشود و از دعايﯽ که مستجات نمﯽگردد«.1
بزرگترين عامل گريه کردن و خشوع ،صفای قلب و بزرگ شمردن ﷲ متعال مﯽباشد .ابن عقيل /مﯽگويد» :آيا اين همان
قرآن نيست که کﻼم ﷲ متعال است و پيامبر هنگام نزولش بر خود جامه و گليم مﯽپيچيد و جنها برای شنيدنش استراق
سمع مﯽکردند؛ ﷲ متعال با اين کﻼم به ما امر فرمـود کـه در مقابـل آن بـا ادب باشـيم :ﭽ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ﭼ ]اﻷعـراف:
 [٢٠٤ولﯽ با وجود اين ،شما از آن دوری مﯽکنيد و به نغمههايﯽ گوش مﯽدهيد که باعث تحريک هوای ]نفس[ مﯽشـود،
به ﷲ متعال قسم ،در مقابل چيزی که حسن ادب برای آن واجب شده است ،ادب را فراموش نمﯽکنيم«.2
اثرگذاری خشوع و علم بر يکديگر:
ﷲ سبحانه تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﭼ ]فـاطر) [٢٨ :فقـط بنـدگانﯽ کـه آگـاه هسـتند از ﷲ خشـيت مـﯽورزنـد(
ارتباط علم با قرآن و خشوع ،در اين حديث ابودرداء به خوبﯽ نمايـان اسـت» :همـراه رسـول ﷲ بـوديم کـه ايشـان بـه
آسمان چشم دوخته و فرمود» :زمانﯽ مﯽرسد که علم در بين مـردم کمرنـگ مـﯽگـردد تـا جايﯽکـه ذرهای از آنرا نمـﯽ-
دانند« ،زياد بن لبيد انصاری گفت :چگونه در بين ما از بين مﯽرود در حالﯽکه ما قرآن را خواندهايم؟ قسم بـه ﷲ متعـال
که آنرا برای خود و زنان و فرزندانمان قرائت مﯽکنيم .پيامبر فرمود» :ای زياد! مادرت بﯽفرزند باد! اگر مـن تـو را
از فقهای مدينه هم محسوب کنم! – باز اين عمل سودی نخواهـد داشـت -؛ آيـا ايـن تـورات و انجيلـﯽ کـه نـزد يهوديـان و
مسيحيان مﯽباشد ،سودی به آنها رسانده است؟!«
جبير بن نفير  -يکﯽ از راويان حديث – گفته است :به عبادة بن ثابت گفتم» :آيا سخن برادرت ابودرداء را شـنيدهای؟ و
گفتار ابودرداء را به او گفتم؛ او گفت :ابودرداء راست گفت؛ اگر دوست داری اولين علمﯽ که از بين انسانها محو مﯽ-
شود را به تو بگويم؛ آن ،خشوع است .بهزودی زمانﯽ مﯽرسد که وقتﯽ ]برای نماز[ به مسجد مﯽروی ،شـخص خاشـعﯽ
را نمﯽبينﯽ«.3

درجه سوم :پذيرفتن و خضوع:
نهايت و هدف:
ﷲ سبحانه تعالﯽ برای بندگانش بيان مﯽفرمايد که هدف نـزول کتـابش ،پيـروی از وی ،پـذيرفتن دسـتورها ،خضـوع در
مقابـل وی و اسـتقامت در راه روشـنش مـﯽباشـد؛ همــانگونـه کـه ذات سـبحانش مـﯽفرمايــد :ﭽڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ﭼ
]اﻷنعام) [١٥٥ :اين کتاب را خجسته بر تو نازل کرديم پس از آن تبعيت کنيد و تقوا پيشه کنيد تا بلکه مورد رحمت واقـع
بشويد( همچنين مـﯽفرمايـد :ﭽ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﭼ ]البقـرة) [١٨٧ :و ايـنگونـه اسـت کـه آيـات خـود را بـرای
انسانها روشن مﯽداريم تا بلکه تقوا پيشه کنند( همچنين مﯽفرمايد :ﭽ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﭼ ]اﻷعراف) [٣ :تبعيـت کنيـد
تفسير اين قول ﷲ – سبحانه تعالﯽ  :-ﭽ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
از آنچه از طرف پروردگارتان نازل شده است( .قرطبﯽ /در
ِ
چﭼ ]الزمر) [٢٣ :سپس پوستها و قلبهايشان با ذکر ﷲ نرم مﯽشود( ،مﯽگويد :منظور عمل به کتـاب ﷲ و تصـديق آن
مﯽباشد«.4
ابن قيم /رابطهی بين تسليم و خشوع را اينگونه بيان مﯽدارد» :مﯽگويند :معنﯽ خشوع ،تسليم شـدن در برابـر حـق مـﯽ-
باشد .اين يکﯽ از علتهای بهوجود آمدن خشوع است«.5
ﷲ سبحانه تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ڃ ڃ ڃ ﭼ ]البقرة) [١٢١ :تﻼوت مﯽکنند آنرا آنچنـان کـه حـق تـﻼوت آن اسـت( ،ابـن
عباس $در اينباره مﯽگويد» :آنگونه که حق تبعيـت از آن مـﯽباشـد آنرا تبعيـت مـﯽکننـد« ،6ديـدگاه عطـاء و مجاهـد و
عکرمه نيز همين مﯽباشد.
ابن مسعود گفته است» :قسم به ذاتﯽکه جانم در دست اوست» ،حق تﻼوت آن« ،يعنﯽ حﻼل دانسـتن حـﻼل وی و حـرام
داشتن حرامش و قرائتش به همان شکلﯽ که ﷲ متعال آنرا نازل فرموده است« 7مجاهد و عطاء – رحمها ﷲ – گفتهانـد:
»به صورتﯽ عمل مﯽکنند که حق عمل کردن آن است«.8
 - 1مسلم 2722؛ أحمد  371/4از زيد بن أرقم.
 - 2اﻵداب الشرعية .304/2
ـرای آن
ـﺎکم 99/1؛ بـ
 - 3الترمذی  ،2653و گفته است حديث حسن غريب است؛ دارمی 294؛ طحﺎوی 124/1؛ حـ
شواهدی ﻧزد ابن مﺎجه است4048؛ أحمد 218/4؛ ﻧسﺎئی ،ک ،27 /ب41 /؛ ابن حبﺎن 115؛ منذری در الترغيب
ـفة
و الترهيب اسنﺎد آن را حسن داﻧسته است ،و هيثمی در المجمع ،ﻧﮕﺎ :تخريج العودة فی کتﺎبه )صـ
الغربﺎء( ،ص  98و گفته است :و الحديث بطرقه حسن .ﻧﮕﺎ تخريج اﻻرﻧﺎؤوط )جﺎمع اﻷصول(.36/8 ،
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .249/15
 - 5مدارج السﺎلکين ص .521/1
 - 6تفسير طبری .566/1
 - 7شبيه آن را قتﺎدة /ﻧيز گفته است ،ﻧﮕﺎ :تفصيل الروايﺎت در تفسير الطبری .566/1
 - 8الطبری 568/1؛ الزهد از ابن مبﺎرک .273
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قرآن فقط کتابﯽ برای تﻼوت و علماندوزی نيست؛ بلکه قرآن مراقبتکننده از نيروی دافعه و بهوجود آورندهی اعتمـاد بـه
نفس جديدی در درون انسان در موقعيتهای گوناگون مﯽباشد ،نصوص قرآنﯽ در هر لحظـه انسـان را بـرای کـار آمـاده
مﯽکنند؛ به شرطﯽ که قلب انسان با نصوص قرآن ارتباط و تمايل داشته باشد ،از آن حـرف شـنوی نمايـد .و ظرفيتـ ﯽ در
درون انسان باشد که نيروی پنهانﯽ و درونﯽ را در مقابل اين نصـوص کـه دارای رمـز و رازهـای عجيبـﯽ هسـتند ،آزاد
نمايند و توان تحمل اين نصوص را داشته باشد(.1
تدبر در ذات ،هدف نيست؛ بلکه فقط وسيلهای برای امر عظيم خواستهشده از بشر است :ﭽہ ہ ہ ہ ه ه ه هے ے
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ی ی ي ي
ڤ ڦ ڦ
ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﭼ ]الزمر) [٢٣ – ١٧ :پس بشارت بندگان را * کسانﯽکه
سخن]ها[ را مﯽشنوند ،آنگاه از بهترينش پيروی مﯽکنن د .اينانند کسانﯽ هستند که ﷲ هدايتشان کرده و ايشانند خردمندان *
آيا کسﯽکه وعدهی عذاب بر او تحقق يافته ،تو ]مﯽتوانﯽ[ کسﯽ را که در آتش خواهد بود ،نجات دهﯽ؟ * ولﯽ آنان که از
پروردگارشان پروا داشتهاند غرفههايﯽ دارند که بر فرازش غرفههايﯽ ديگر ساخته شده است .از فرو دست آن جويباران
روان است .اله به وعدهای ]راستين[ وعده کرده است .ﷲ وعده]اش[ را خﻼف نمﯽکند * آيا نيانديشيدهای که ﷲ از آسمان
آبﯽ فرو فرستاد ،آنگاه آنرا بهصورت چشمههايﯽ در زمين راه داد آنگاه با آن کشتﯽ رنگارنگ بر مﯽآورد ،سپس مﯽ-
خشکد و آنرا زرد مﯽبينﯽ آنگاه آنرا ريزه ريزه مﯽسازد .بﯽگمان در اين ]امر[ برای خردمندان پندی است * آيا
کسﯽکه ﷲ دلش را برای ]پذيرش[ اسﻼم گشوده است و او از ]سوی[ پروردگارش از نوری برخوردار است ]چون
سنگدﻻن است![ پس وای بر کسانﯽکه از ترک ياد الهﯽ سنگدلند .اينان در گمراهﯽ آشکارند * ﷲ بهترين سخن را نازل
کرده است .کتابﯽ همگون ]و[ مشتمل مکررات .پوستهای آنان که از پروردگارشان مﯽترسند از ]شنيدن[ آن به لرزه مﯽ-
افتد .آنگاه پوستها و قلبهايشان با ياد خدا نرم مﯽشود .اين هدايت ﷲ است که هرکس را بخواهد با آن هدايت مﯽکند(،
مراد از آن امر عظيمﯽ است که طﯽ کردن ]اعمال[ گوش دادن به قرآن و تﻼوتش و تاثير گرفتن از آن و خاشع بودن در
برابر آن برای رسيدن به »هدايت« مﯽباشد ،راهﯽ که التزام به آن چيزهايﯽ که ﷲ نازل فرموده است مﯽ باشد ،و به
عبادت ديگر تحول پيدا کردن به راه روشن حيات.
مسلمانان در اين عصر نيازمندترين مردم به تدبر در قرآن مﯽباشند؛ بهخاطر عـدم تـدبر اسـت کـه مباحـث اعتقـادی فقـط
کلماتﯽست که بر زبان مسلمان جاری مﯽشود و قلب از مقتضيات آن غافـل اسـت .قـرآن وسـيلهای زودگـذر بـرای بيـدار
کردن وجدانها نمﯽباشد که بهخاطر عادت ،همواره نص محکم و بليغ قرآن را مـﯽخواننـد؛ چهبسـا قـرآن دارای دروسـ ﯽ
تربيتﯽ و راهنمايﯽ برای امت باشد .رسول ﷲ با قرآن تربيت يافت و امتش را نيز با آن تربيت فرمود؛ پس شايسته است
که قرآن را بر اين اساس ،قرار دهيم :آنرا قرائت کنيم تا ما را تربيت کند؛ قرآن ،شعارهای عادی و سمبليک نمﯽباشد و
صرف نيست؛ بلکه واقعيت زندگﯽست ،شيوههای تربيتﯽای را که در زندگﯽ هر مؤمن ﻻزم است،
چهارچوبهای فکری ِ
بههمراه دارد ،حامل بزرگترين راهنمايﯽ تربيتﯽ برای مومنان مﯽباشد.
جایجای قرآن دارای نکات تربيتﯽ و اخﻼقﯽ مﯽباشد .ما نياز به تدبر در قرآن داريم تا همانگونه که پيشگامان مسلمانان
را تربيت کرد ،ما را نيز تربيت کند و مسائل اعتقادی از شـکل مسـائل ذهنـﯽ تحـول پيـدا کـرده و در قلـب جـای گيـرد و
نيروی محرکﯽ در درون ما گردد ،راه زندگﯽ در فکر و شعور و سلوکمان در هر سو شود .به همين دليل بايد بسـيار بـه
آن توجه کنيم؛ ما قرآن مﯽخوانيم تا تدبر مطلوب در ما از بين نرود و آثـار مطلـوب ايـن تـدبر کـه در واقعيـت سـلوک و
زندگﯽ وجود دارد ،زوال نيابد«.2
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ﭼ ]اﻷعراف [٢٠٤ :ابن وهب بن منبه /دربارهی اين گفته اسـت» :از آداب
شنيدن قرآن ،آرامش جوارح ،حرکت بهسوی فهميدن و عمل به مسﺄلهی فهميده شده مﯽباشد«.3
شرف عملکنندگان به قرآن و فضيلت آنها:
از رساترين شواهدی که دﻻلت بر شرف عمل کننده به قرآن و فضيلت وی مﯽکند ،حديثﯽ است که از نواس بن سـمعان
آمده است ،او گفت :از رسول ﷲ شنيدم» :در روز قيامت ،قرآن و اهلش )کسانﯽکه به آن عمـل مـﯽکردنـد( آورده مـﯽ-
شوند و در پيشاپيش آنها سورهی بقره و آل عمران قرار دارد« ،رسول ﷲ آنها را به سه شکل مثال زد ،که هرگز بعد
از آن ،آنها را فراموش نکردم؛ فرمود» :آن دو سوره مانند دو ابر و يا دو سايهی سياه مـﯽباشـند کـه بـين آنهـا شـکافﯽ
وجود دارد ،يا مانند دو گروه از پرندگان به صف کشيده مﯽباشند که از صاحب خود دفاع مﯽکنند«.4
 - 1الظﻼل ج 5ص .2836
 - 2اقتبﺎس بﺎ تصرف از کتﺎب دراسﺎت قرآﻧية از استﺎد محمد قطب ،فصل :کيف تقرأ القرآن ص .487
 - 3الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .176/11
 - 4ﻣﺴﻠﻢ 805؛ ترﻣذی .2886
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ب ﷲ متعـال را يـاد بگيـرد ،از چيزهـايﯽ کـه نهـﯽ
قرطبﯽ /گفته است» :چه حقﯽ باﻻتر از اين وجود دارد کـه کسـﯽ کتـا ِ
فرموده ،خودداری کند و از آنچه شرح داده ،پند بگيرد و در مقابل ﷲ متعال خشيت و خوف داشته و از او تقوا پيشه کند
و شرم نمايد؛ در اين صورت او مسئوليت رسوﻻن را بر دوش گرفته و در قيامت در مقابل ملتهايﯽ که با حـق مخالفـت
کردهاند ،شاهدی خواهد بود«.1
ابن عباس $مﯽگويد :رسول ﷲ مرا در آغوش گرفت و فرمود» :خدايا! به او حکمت بياموز!« .2ابنحجر /گفتـه اسـت:
»مﯽگويند مراد از حکمت در اينجا ،قرآن است يا عمل به آن«.3
برای مؤمن ،خضوع داشتن در مقابل کﻼم ﷲ متعال و پذيرش آن وقتﯽ حاصل مﯽشود که چنانچه آيهای را ياد کنـد ،بـر
آن ايستادگﯽ کرده و از حد و مرز آن تجاوز نکند .ﷲ عزوجل مﯽفرمايـد :ﭽ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
ﭼ ]اﻷنفال) [٢ :مؤمنان فقط کسانﯽ هستند که وقتﯽ بهياد ﷲ مﯽافتنـد ،قلبشـان بـه تـرس افتـاده و وقتـﯽ آيـات وی
برای آنها تﻼوت مﯽشود بر ايمان آنها مﯽافزايد( ،سعدی /در اينباره گفته اسـت» :هرگـاه کـه بخواهـد مرتکـب ظلمـﯽ
شود ،وقتﯽ به او گفته شود :از ﷲ متعال تقوا پيشه کن! از آن عمل خودداری کرده و قلبش مﯽهراسد«.4
عمل نکردن به قرآن ،بيشترين دوری از قرآن مﯽباشد:
ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ﭼ ]الفرقان) [٣٠ :و رسـول گويـد :پروردگـارا ،حقـا کـه
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ۇ ۆ
قوم من اين قرآن را رها کردند(.
ابن قيم /وقتﯽ انواع دوری از قرآنرا بيان مﯽدارد ،مﯽ گويد» :دوم :دوری از عمل بـه آن و رعايـت حـﻼل و حـرامش و
آنکه آنرا قرائت کند و به آن ايمان آورد .سوم :دوری از حکم خواستن از آن و حکم کردن با آن؛ چه در اصـول ديـن و
چه در فروع ،و اعتقاد به مفيد نبودن آنها و اينکه قرآن فقط يک راهنمايﯽ لفظﯽ بـوده و آگـاهﯽ و علمـﯽ از آن حاصـل
نمﯽشود .مﯽگويند :آن احکام برای بندگان کافﯽ نيست ،آنها همراه نياز به مسـائل عقلـﯽ و قياسـﯽ دارنـد و ايـن نيـاز در
ديدگاهها و سياست نيز وجود دارد« .5چگونه چنين چيزی ممکن است در حالﯽکه ﷲ متعال مﯽفرمايد :ﭽ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ه ه ه ه ﭼ ]المائدة) [٤٤ :و کسﯽکه به غير از آنچه ﷲ نـازل فرمـوده اسـت حکـم صـادر کنـد ،از کـافران
است( .
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﭼ ]آل عمــران:
ﷲ متعــال مــﯽفرمايــد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
) [١٨٧و آنگاه که ﷲ از اهل کتاب پيمان گرفت کـه بايـد آن ]کتـاب آسـمانﯽ[ را بـرای مـردم بيـان کنيـد و آنرا نهـان
نداريد .آنگاه آنرا پشت سر خويش انداختند و به ]جای[ آن بهايﯽ ناچيز به دست آوردند و چه بد است آنچه به دست مﯽ-
آورند( ،مالک بن مغول /مﯽگويد در اين مورد مﯽگويد» :عمل به آن را ترک مﯽکردند«.6
حسن بصری /گفته است :قرآن نازل شده است تا در آن تـدبر و بـه آن عمـل شـود؛ پـس تـﻼوت آنرا ،عملـﯽ بـرای خـود
ت حروفش انجام مﯽگيرد
گردانيد 7و تدبر در آياتش ،تبعيت و عمل به آن مﯽباشد ،قسم به ﷲ متعال اينگونه است که قرائ ِ
و حدود و قوانين آن ضايع مﯽگردد؛ تا جايﯽکه فردی مﯽگويد :تمام قرآن را قرائت کردم و حتﯽ يک حرف از آنرا جای
نگذاشتم ،در حالﯽکه بايد گفت :قسم به ﷲ متعال ،تمامﯽ آنرا جای انداخته است؛ زيرا قرآن نه در اخﻼق و نـه در عمـل،
اثری بر وی نگذاشته است .8کسﯽکه مﯽخواهد خودش را بشناسد ،بايد خود را با قرآن بسنجد ،9حقيقتا کسانﯽ قبل از شما
بودند که رسالتهای پروردگارشان را در قرآن مﯽديدند و شب در آن تدبر کرده و روز آنرا به کار مﯽگرفتند.10
قرطبﯽ /گفته است» :کسﯽکه علوم قرآن به وی برسد ،از آنها سـودی نبـرد و از منهيـاتش خـودداری نکنـد ،گناهـان را
قبيحانه مرتکب شود و آنها را افشا کند ،قرآن دليلﯽ به زيان وی و دشمنﯽ برای او مﯽشود .رسـول ﷲ فرمـوده اسـت:
»قرآن دليلﯽ به سود توست و يا به زيان تو«.12(11
 - 1الجاﻣع ﻷحکام القرآن .2/1
 - 2بخاری .3756
 - 3الفتح .170/1
 - 4الجاﻣع ﻷحکام القرآن .364/7
 - 5الفوائد ص .156
 - 6جﺎمع البيﺎن العلم ،ص  ،708رقم .1281
ـت ،و از
ـده اسـ
ـوزی ص  109آمـ
 - 7مدارج السﺎلکين451/1 ،؛ و به مﺎﻧند آن در تلبيس ابليس از ابن جـ
فضيل عيﺎض ﻧيز ﻧقل شده است ،ﻧﮕﺎ :اقتضﺎء العلم و العمل ،ص .76
 - 8أخﻼق حملة القرآن از آجری ص  ،50و الزهد از ابن مبﺎرک ص 274؛ و کتﺎب البدع و الحوادث 99؛ و
ابن ﻧصر در قيﺎم الليل ص 72؛ و فريﺎبی در فضﺎئل القرآن شمﺎره .177
 - 9أخﻼق حملة القرآن از آجری  ،20و الزهد از ابن مبﺎرک ص .13
 - 10التبيﺎن النووی ص .42
 - 11مسلم 223؛ أحمد 343 ،342/5؛ دارمی 167/1؛ ترمذی 3517؛ ابن مﺎجه 280؛ بيهقی 42/1؛ ابن حبﺎن
.844
 - 12الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن.2/1 ،
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هدايت در سلف ،علم و عمل بود:
اين راه و روش صحابه بود؛ تابعﯽ بزرگوار ،عبدالرحمن سلمﯽ /از سه نفر از بزرگترين صـحابه ،يعنـﯽ عثمـان ،ابـن
مسعود و ابﯽ ابن کعب روايت مﯽکند» :رسول ﷲ ده آيه برای آنهـا قرائـت مـﯽفرمـود و از آن ده آيـه سـراغ ده آيـه
بعدی نمﯽرفتند تا هر آنچه که در ده آيه اول در مورد عمل آمده بود ،ياد مﯽگرفتند ،آنان مﯽگفتند :ما قرآن و عمل کردن
را بهطور يکجا آموختيم«.1
صحابه قرآن را فقط به نيت اطﻼع و فرهنگ ئو به نيت متاع و کاﻻ ،قرائت نمﯽکرد؛ هيچ کس از آنها با قـرآن نمـﯽ-
نشست که صرفا علم اندوزی کند و به آن عمل ننمايد و فقط مشغول جمعآوری قضايای علمﯽ و فقهﯽ صرف نبودند که به
وسيلهی آن درونشان را پر کنند؛ بلکه فقط به اين منظور به سمت قرآن مﯽرفتند که به سمت امر ﷲ متعال بروند؛ امری
که مختص خود او و کسانﯽست که با او زندگﯽ مﯽکنند و مختص حياتﯽ اسـت کـه او و جامعـهاش را زنـده مـﯽکنـد؛ بـه
طرف امری مﯽروند که به محض شنيدنش ،آنرا عملﯽ سازند ،همـانگونـه کـه سـرباز در ميـدان جنـ گ ،در پـﯽ دسـتور
فرمانده است که به مجرد شنيدن ،به آن عمل مﯽکند .قرآن برای اين نيامده که کاﻻی عقلﯽ باشد يا کتاب هنری و ادبـﯽ و
يا کتاب قصه و تاريخ .گرچه که تمامﯽ اين موارد از محتويات آن باشند؛ بلکه فقط آمده است تا راه و روشﯽ برای حيات
باشد(.2
محاسبهی نفس از حيث عمل به قرآن:
3
ابنعباس $اين راه را روشن کرده و مﯽگويد» :تفکر در خير ،به عمل کردن به آن خير فرامﯽخواند« .
سفيان /گفته است» :آيهای در قرآن ،برای من شديدتر از اين سخن ﷲ سبحانه تعالﯽ وجود ندارد که مﯽفرمايـد :ﭽ ڳ ڳ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﭼ ]المائدة) [٦٨ :بگو ای هل کتاب! بر ذرهای نيسـتيد تـا وقتـﯽ تـورات و انجيـل را
برپا داريد( .برپا داشتن آن :فهميدن و عمل کردن به آن مﯽباشد«.4
ابودرداء گفته است» :از آن مﯽترسم که روز قيامت گفته شود :ای عويمر! دانستﯽ يـا جاهـل مانـدی؟ اگـر بگـويم :آگـاه
شدم ،آنگاه آيهای نمﯽماند که به چيزی امر و يا از چيزی نهﯽ کرده باشد بهجز آنکه به واجب بودن آنها اسـتناد شـود و
گفته شود :آيا به اوامر آن عمل کردی؟ آيا از نهﯽهای آن خودداری کردی؟ به ﷲ متعال پنـاه مـﯽبـرم از علمـﯽ کـه سـود
نمﯽرساند و نفسﯽ که کنترل نمﯽشود و دعايﯽ که مستجاب نمﯽگردد«.5
آجری /در مرد خضوع قلب در برابر کﻼم ﷲ متعال و اينکه پذيرفتن دعوت ﷲ متعال چگونه بايد باشد و چگونـه قـاری
نفسش را مورد محاسبه قرار دهد و از آن درخواستﯽ داشته باشد که بترسد و خضوع پيدا کند و ذليـل شـود ،توضـيحاتﯽ
مﯽدهد و دربارهی قاری مﯽگويد» :به قرآن مﯽنگرد تا نفسﯽ با ادب داشته باشد ،قصدش از قرائت قرآن آن است که چـه
زمانﯽ توسط ﷲ متعال ،از غير او بﯽنياز مﯽگردم؟ چه وقت از متقيان مﯽشوم؟ چه زمان از خاشعان مﯽشوم؟ چه وقـت
از صابران مﯽشوم؟ چه زمان از راستگويان مﯽگردم؟ چه وقت از از کسانﯽ مﯽشوم که از عقوبتهای الهﯽ مﯽترسـند؟
چه زمان از اميدواران مﯽشوم؟ چه موقع در برابر دنيا زهد پيدا مﯽکنم؟ چه موقع رغبتم به آخرت مﯽشود؟ چه وقـت از
گناهان توبه مﯽکنم؟ چه زمانﯽ متوجه نعمتهای بسياری که بهسوی من گسيل است ،مﯽشوم؟ چه وقت شکر آنها را بهجا
مﯽآورم؟ چه وقت در چيزی که از طرف ﷲ به من خطاب شده است ،تعقل مﯽورزم؟ چه زمانﯽ آنچه را که تﻼوت مﯽ-
کنم ،مﯽفهمم؟ چه زمانﯽ نفس خود را بر هوای آن برتری مﯽدهم؟ چه وقت آنچنان که حق جهاد در راه ﷲ است ،جهـاد
مﯽکنم؟ چه وقت زبانم را حفظ مﯽکنم؟ چه موقع نگاه خود را ]از نامحرم[ کوتاه مﯽکنم؟ چـه وقـع شـهوت خـود را مهـار
ق شرم کردن از ﷲ مﯽباشد ،از وی شرم مﯽکنم؟ چه زمان مشغول عيب جويﯽ از خـودم
مﯽکنم؟ چه موقع آنچنان که ح ِ
مﯽشوم؟ چه موقع فسادی که در کارم وجود دارد را اصﻼح مﯽکنم؟ چه زمان نفس خود را مورد محاسبه قرار مـﯽدهـم؟
چه وقت برای معاد و آخرتم توشه جمع مﯽکنم؟ چه موقع از ﷲ راضﯽ مﯽشوم؟ چه زمـان بـه ﷲ مطمـئن مـﯽشـوم؟ چـه
زمان از سرزنشهای قرآن پند مﯽ گيرم؟ چه زمانﯽ به ذکر آن مشغول شده و چيزهای ديگر را از يادم خارج مﯽکنم؟ چه
موقع چيزی را دوست دارم که او دوست مﯽدارد؟ چه موقع به چيزی بغض مﯽورزم که او نسبت به آن بغض دارد؟ چه
زمان برای ﷲ خيرخواهﯽ مﯽکنم؟ چه وقت عمل خود را برای او خالص مﯽکنم؟ چه موقع آرزوی خود را کوتاه مﯽکنم؟
در حالﯽکه روز اجل من برايم معلوم نيست چه زمان از روز مرگم مﯽترسم؟ چه زمان قبر خود را آباد مﯽکنم؟ چه وقت
 - 1الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن ، 39/1 ،ﻧسبت داده شده است به کتﺎب أبی عمرو الداﻧی )البيﺎن( ،و طبری
.82 ،60/1
 - 2معﺎلم فی الطريق .15 ،14
 - 3مفتﺎح الدار السعﺎدة ص .215
 - 4کتﺎب البدع و الحوادث ص .101
ـی در
ـة  ،213/1و اول آن را دارمـ
 - 5عبدﷲ أحمد در زوائد الزهد 65/2؛ و از او ابو ﻧعيم در الحليـ
ـﺎب
ـل ،و در کتـ
سننش ) ،(82/1و جﺎمع بيﺎن العلم  ،1204 ،1021و خطيب بغدادی در اقتضﺎء العلم العمـ
جمل مفيدة حول العمل بﺎلعلم ،و ﻧﮕﺎ :حيﺎة الصحﺎبة .243/3
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به مرگ و شدت اهميت آن فکر مﯽکنم؟ چه موقع در خلوت خود به پروردگارم فکـر مـﯽکـنم؟ چـ ه زمـان دربـاره منقلـب
شدنم فکر مﯽکنم؟ چه وقت از آنچه پرورگارم مرا از آن بر حذر داشته است ،دوری مﯽکنم؟ و چه زمان.1«...
ابن مفلح /دربارهی حال کسﯽکه قرآن مﯽخواند ،مﯽگويد» :شايسته است که آرام و باوقار باشد و قرآن در اخﻼق و منش
وی هويدا شود؛ از اين مﯽترسم که قرآن در خانهات باشد و مرتکب مسائلﯽ که ار آن نهﯽ شده است بشوی؛ اگر اينگونه
باشﯽ ،مستحق اين کﻼم سبحانه و تعالﯽ مﯽشوی :ﭽ ڀ ڀ ٺ ﭼ ]آل عمران) [١٨٧ :آنگاه آنرا پشت سر خـويش
انداختند(؛ دوری بزرگ و گمراهﯽ اهل يهود از کﻼم حق ،با چيزهای کوچک شروع شد؛ قسم به ﷲ متعال! تنها علت اين
دوری ،کوتاهﯽ در اوامر ﷲ سبحانه تعالﯽ است :مانند عدم رعايت ادب هنگام تﻼوت قرآن و عدم سکوت بـرای فهميـدن
آن ،عمل نکردن به حقوق گوناگون ،بﯽشکيبايﯽ بههنگام سنگينﯽ تکاليفش و تسليم شدن در هنگام مصيبت .دليل بيـداريت
ﭼ
برای تسليم شدن ،اين گفتهی ﷲ تعـالﯽ اسـ ت :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ ]الحديد [ ٣:ﭽ ﯺ ﯻ ی ی ي ي
]فﺼلت) [٥٣ :آيا کافﯽ نيست که پروردگارت بر همه چيز آگاه است؟( .مﯽگويﯽ :هنگام شنيدن قرآن بﯽحوصله مﯽ-
شوم و خشوع ندارم و صداهای ديگر آزارم مﯽدهد  ...بدان که برای حـق بايـد سـختﯽ کشـيد و نبايـد بـ هواسـطه تحريـک
احساسات توسط مطالب منظوم و آهنگها ،گمراه شوی؛ مﯽدانﯽ چـرا رفـتن بـه مسـجد در تـاريکﯽ رای تـو واجـب شـده
است؟ برای تجسم خوف و ترس جهنم و اينکه آخرت را با نگـاهﯽ عبـرتگونـه يـاد کنـﯽ .زمانﯽکـه در مـورد مردمـانﯽ
صحبت کردی که در خانههايشان قرآن را ختم مﯽکنند و از خانوادههايشان به سبب پيروی از پيامبر محافظت مﯽنمايند؛
زمانﯽکه از بستر عايشه& جدا شد ،بدون چراغ و بهتنهايﯽ ،به مسجد رفت ،خوش به حال کسﯽکه اين سخن را مﯽشنود،
به گوشهای از خانهاش پناه مﯽبرد و با تدبر و تفکر ،مشغول قرائت قرآن در نماز مﯽشود .پس اميد و آرزو برای لحظه-
ای که از دلمشغولﯽها و پليدیهای ريا به دور باشد و آن لحظه چه خوش لحظهای است«.2
حسن بصری /گفته است» :بهراستﯽ گاهﯽ مؤمن بهطور ناگهانﯽ با چيزی متعجب مﯽشود و مﯽگويد :قسم به ﷲ متعـال!
تو آرزوی من و از نيازهای من مﯽباشﯽ ،ولﯽ قسم به ﷲ متعال! رابطهای بين من و تو نيست ،بيزارم بيـزارم! ای کـاش
بين من و تو مانعﯽ باشد .آن چيز را بﯽارزش گردانده و به نفسش بازمﯽگردد و با خود مﯽگويـد :مـن آنرا نمـﯽخـواهم،
قسم به ﷲ متعال! ان شاء ﷲ هرگز بهسوی آن بر نمﯽگردم .بايد گفت :مؤمنان کسانﯽ هستند که قرآن آنان را در قيد و بند
خود قرار داده است و مانعﯽ بين آنها و هﻼکتشان مﯽباشد؛ مؤمن در دنيـا اسـير بـوده و درپـﯽ آزادی خـويش مـﯽباشـد،
چيزی موجب آسايش او نمﯽشود تا اينکه به ديدار ﷲ متعال برسد .مﯽداند کـه دربـارهی تمـامﯽ مسـائلﯽ کـه در گـ وش و
چشم و زبان و جوارحش مﯽگذرد ،بازخواست مﯽشود«.3
درجه چهارم :استخراج ِحک َمتها و استنباط ُحکمها:
منزلت اين درجه:
 -1از ملزومات علم و آگاهﯽ مﯽباشد:
ابن کثير /مﯽگويد» :علماء بايد معانﯽ کـﻼم ﷲ متعـال را اسـتخراج کـرده ،تفسـير آنرا بداننـد ،از راه صـحيح آن را يـاد
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ
گرفته و بياموزد ،همانگونه که ﷲ تعـالﯽ مـﯽفرمايـد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
ٹ ﭼ ]آل عمران) [١٨٧ :و آن گاه که ﷲ از اهل کتاب پيمان گرفت که بايد آن ]کتاب آسمانﯽ[ را برای مردم بيان
کنيد و نهان نداريد .آنگاه آنرا پشت سر خويش انداختند و به جای آن بهايﯽ ناچيز بهدست آوردنـد و چـه بـد اسـت آنچـه
ب پيش از ما را به علت رویگردانﯽ از کتاب ﷲ متعال ،مـورد
بهدست مﯽآورند(؛ مﯽبينيم که ﷲ سبحانه تعالﯽ ،اهل کتا ِ
نکوهش قرار داده است .و ما مسلمانان بايد آنچه را که ﷲ سبحانه تعالﯽ نکوهش کرده است ،به نيستﯽ بسپاريم وخود را
مکلف بدانيم که آنچه را ﷲ متعال به ما امر فرموده ،اعـم از يـادگيری و آمـوزش کتـابش و فهميـدن و فهمانـدن آنرا بـه
انجام برسانيم«.4
 -2قلب را به کمال و نور بصيرت هدايت مﯽکند:
 -3حقايق ايمان را در قلب به ثمر مﯽرساند.
ابن قيم /مﯽگويد» :تذکر و تفکر دو منبعﯽ هستند که معـارف و حقـايق ايمـ ان و احسـان را در قلـب بـه ثمـر مـﯽرسـانند.
شخص آگاه ،از تذکر به تفکر بر نمﯽگردد جز اينکه قفل قلبش به لذت گشايندهی دانا باز مﯽشود ،بايد دانست که شخصﯽ
که قلبﯽ روشن دارد ،اين قلب برای کسب عبرتها و استنباط حکمتها آماده است؛ اين قلـب اوسـت کـه وی را در حالـت
تذکر و اعتبار قرار مﯽدهد و وقتﯽ آياتﯽ را مﯽشنود ،نوری بر نورهای وی اضافه مﯽشود .اينگونـه افـراد ،کامـلتـرين

 - 1أخﻼق حمﻠة القرآن ص .40
 - 2اﻵداب الشرعية .310 – 301/2
 - 3الزهد از ابن ﻣبارک .103
 - 4تفسير القرآن العظيم .8/1
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آفريدگان ﷲ متعال و بلندمرتبهترين آنها در ايمان و بصيرت مﯽباشند« ،1و علـتش کمـال ايمـان و شـناخت محـض مـﯽ-
باشد.2
شناخت شرطهای استنباط و استخراج احکام:
 -1داشتن نيت پاک بههنگام بيان احکام.
 -2شناخت مواضع و دقت نظر و توجه به آنها.
 -3دارا بودن علوم ضروری برای استنباط و صدور حکم.
 -4اعتماد و اطمينان به دﻻيلﯽ که براساس آن حکم صادر مﯽگردد.
 -5ر عايت مقاصد و اهداف شريعت و هدف کلﯽ قرآن در صدور فتوا و حکم شرعﯽ.
تفاوت ميان تفسير و تاويل:
ثعلبﯽ /مﯽگويد» :تفسير يعنﯽ بيان معنای لفظ ،چه حقيقﯽ و چه مجازی؛ مانند تفسير »الصراط« به »راه« و »الصـيب«
به »باران« .تاويل يعنﯽ تفسير باطن لفظ که از واژهی »اﻷول« بهمعنای »گشتن و گرديدن« گرفتـه شـده اسـت و همـان
رجوع به ماورای لفظ مﯽباشد؛ مانند :ﭽ ک ک ک ﭼ ]الفجر) [١٤:پروردگارت در کمينگاه است( ،تفسير ايـن آيـه
به اين شکل مﯽشود» :رصد« يعنﯽ مراقب و گوش به زنگ و وقتﯽ گفته مﯽشود» :رصدته« ،يعنﯽ مراقب وی بـودم و
»مرصاد« مکانﯽست که اين مراقبت صورت مﯽگيرد و معادل فارسﯽ آن کمينگاه مﯽباشد .ولﯽ تاويلش اينگونـه اسـت:
اجتناب از سستﯽ در مقابل اوامر ﷲ متعال و اجتناب از عدم آمادگﯽ برای انجام آن اوامر.
اصبهانﯽ گفته است :تفسير در عرف علما ،به معنای پيدا کردن معانﯽ قرآن است و منظور کلمات را برحسب ظاهر آنها
بيان مﯽدارد؛ اعم از کلمات مبهم و واضح .تاويل بيشتر در مسائل اجمالﯽ مﯽباشد.
و گفته مﯽشود :تفسير به نقل متعلق است و تاويل به درايت.
گفته مﯽشود :هر آنچه در کتاب ﷲ متعال روشن شود و با سنت صحيح ثابت گردد ،تفسير ناميده مﯽشـود؛ بـهطوریکـه
معنای آن مشخص و واضح مﯽباشد و سزاوار هيچ شخصﯽ نيست تا با اجتهاد خود و يا هر شکل ديگری بـه آن تعـرض
کند؛ بلکه بايد با آن مفهومﯽ آنرا بيان دارد که در قبل وارد شده است نه اينکه از حد تجاوز کنـد .تاويـل چيـزیسـت کـه
علمای عامل از معانﯽ گفتار آن استنباط مﯽکنند؛ همان کسانﯽکه در زير و بم علوم دين متخصص هستند.
بغوی و کواشﯽ گفتهاند :تاويل ،شرح آيه براساس معانﯽ پيش و پس آن مﯽباشد و همان چيزی است که محتوای آيه را در
بر دارد؛ بهطوریکه با کتاب و سنت مخالفتﯽ نداشته باشد و از طريق استنباط بهدست مﯽآيد.3
روش استنباط ِحک َمتها و احکام:4
شاطبﯽ /گفته است :اعتبار از قرآن بهجز برای کسانﯽکه اهل علم هستند ،به ندرت به شکل صحيح صورت مﯽپذيرد .اين
اشخاص هنگام اعتبار ،از حدود آن خارج نمﯽشوند ،همانگونه که هنگام عمل از حدودش خارج نمﯽشوند و اخﻼق خود
را با حدودی که در آن بيان شده است ،شکل مﯽدهند؛ در واقع بايد گفت :برای آنها موازی با احکام قـرآن ،درهـای فهـم
ديگری باز مﯽشود« .5سيوطﯽ /گفته است» :راه کسب آن ،انجام کارهايﯽ است که موجبات آنرا فراهم مﯽکنـد؛ اعـم از
عمل و زهد«.6
شافعﯽ /گفته است» :برای سخن گفتن ،از سکوت کمک بگيريد و برای استنباط ،از انديشه«.7
ابن قيم /درباره استنباط از ِحک َمتها ،اشارات ،نکات ريز و راهنمايﯽهايﯽ که زبان از بيان آن عاجز مﯽباشد ،مـﯽگويـد:
»چنانچه در آيهای ،شايسته تامل کنﯽ ،به راهنمايﯽهای لفظﯽ و اشارهها و هشدارهايش نيک بنگری ،مسائل مشابه را با
هم مقايسه کنﯽ ،در مبهمات اعتبار نمايﯽ و در چيزهای مشابهﯽ که ﷲ متعال ظاهر و باطنشـان را بـه هـم متصـل نمـوده
تامل نمايﯽ ،تمامﯽ معانﯽ را فهميدهای«.8
سعدی /مﯽگويد» :چنانچه از معانﯽ کلماتﯽ که گويای مطالب مﯽباشند ،فهميدی که آيات کريم بر چه چيزی دﻻلت دارد،
بدان که ﻻزمههای اين معانﯽ 9و آنچه اين معانﯽ به آن نياز دارند و شروط و مقتضياتشان ،همواره از حکم پيروی مـﯽ-
 - 1مدارج السﺎلکين.443 - 441/1 ،
 - 2اﻹتقﺎن .234/2
 - 3ﻧﮕﺎ.221/2 :
 - 4برای بيﺎن راه تفسير ﻧﮕﺎ  :مقدمة فی أصول التفسير از شيخ اﻹسﻼم و آن در الفتﺎوی  363/13آمده
ـيوطی
ـﺎن از سـ
ـی 164/2؛ اﻹتقـ
است؛ تفسير طبری 92 ،73/1؛ التبيﺎن از ﻧووی ص 115؛ البرهﺎن از زرکشـ
 ،309/2و مقدمة تفسير ابن کثير ص 13؛ و جﺎمع اﻷصول .4/2
 - 5الموافقﺎت.849/3 :
 - 6اﻹتقﺎن .231/2
 - 7مفتﺎح دار السعﺎدة ص .215
 - 8التبيﺎن در أقسﺎم القرآن ص .145
ـه در
ـث کنﺎيـ
ـزام .بحـ
 - 9دﻻلت لفظ در ﻧزد اصوليﺎن به سه دسته تقسيم میشود :مطﺎبقت ،تضمن و التـ
ـة
ـرح روضـ
ـﺎئر بشـ
ـﺎف ذوی البصـ
ـﺎ :اتحـ
علم بﻼغت مطرح میشود ،بر دﻻلت التزامی استوار گرديده ،ﻧﮕـ
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کنند؛ چون هر چيزی که خبر بدون آن تمام نمﯽ شود ،آن چيز پيرو خبر است و هر چيـزی کـه حکـم بـدان نيـاز دارد ،آن
چيز پيرو حکم است .پس حذف متعلق مفعول و يا متعلق فعل ،دﻻلت بر عموميت معنای لفظ دارد؛ اين عموميت بخشﯽ به
معنای لفظ ،از مهمترين فوائد حذف متعلق در متون مﯽباشد و حذف آنچه سـياق لفـظ و قرينـهی حاليـهاش بـر آن دﻻلـت
نمﯽکند ،جايز نيست 1«.اين از سودمندترين قواعد تفسير مﯽباشد و به قوت فکر و ُحسن تدبر و نيت درسـت ،نيـاز دارد؛
کسﯽکه آنرا برای هدايت و رحمت نازل فرموده است ،عالم به همه چيز مﯽباشد ،آنکه به درون سينهها علم دارد و نيـز
به آنچه معنای قرآن شاملش مﯽشود و آنچه که از لحاظ تقدم و تﺄخر معنايﯽ را در بر مﯽگيرد؛ به همين دليل علماء بـر
وجود ﻻزمهها و قواعدی برای صدور حکم از کﻼم ﷲ ﻣتعال اجماع کردهاند.
اين کار را بيشتر و پيوسته انجام دهيد تا صاحب هنری نيکو و پايدار در بررسﯽ معانﯽ شويد؛ قرآن حق است و نياز حق
نيز حق مﯽباشد و آن حقﯽست که گريزی از آن وجود ندارد؛ کسﯽکه در اين راه موفق شود و ﷲ متعـال بـه او توفيـق و
نور عطا فرمايد ،2در قرآن برايش دروازههای علوم پرسود و معـارف آشـکار و اخـﻼق انسـانﯽ و آداب کريمـهی عـالﯽ،
گشوده مﯽشود«.3
از جمله روشهای استنباط ،اعتبار قاری در چيزهايﯽ است که برايش مهمتر مﯽباشد .همانگونه که ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايـد:
ﭽ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﭼ ]الجمعة) [٥ :داستان آنان که ]حکم[ تورات بر آنان تکليـف شـد،
سپس رعايتش نکردند ،مانند داستان درازگوشﯽ است که کتابهايﯽ چند حمل مﯽکند(؛ اين مثال دربارهی قومهـای گذشـته
آمده است ،ولﯽ برای قاری نيز هشداری مﯽباشد .قرطبﯽ /نيز در اينباره مﯽگويد» :ايـن هشـداری از طـرف ﷲ تعـالﯽ
برای کسﯽ است که در پﯽ يادگيری قرآن مﯽباشد؛ چهبسا آن نکوهشﯽ که در حق اقوام گذشته آمده است ،در حـق او نيـز
مصداق پيدا کند« .4اين مسﺄله در مورد ستمها و ناسپاسﯽ تمامﯽ امتها نيز صدق کند.
ﷲ سبحانه تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﭼ ]ﻏافر) [٥٥ :پس صبر کن که وعده-
ی ﷲ حق است و برای گناهت طلب بخشش کن و پروردگارت را شامگاهان و صبحگاهان تسبيح و تحميد گوی(؛ وقتـﯽ
اين خطاب به پيامبر صورت گرفته است ،مطمئنا ً در حق اشخاص ديگر سزاوارتر مﯽباشد .ابنکثير /در تفسير اين آيـه
مﯽگويد» :اين آيه تحريک امت برای استغفار مﯽباشد«.5
مثال ديگر سخن بعضﯽ صحابه دربارهی سورهی النصر مﯽباشد؛ آن بزرگواران گفتهاند» :در اين سوره به ما امر شده
است تا وقتﯽ ما را ياری فرمود و پيروز گردانيد ،وی را شکر و ستايش کنيم و از او آمرزش بخواهيم« ،6خطاب سـوره
به پيامبر مﯽباشد ،ولﯽ مربوط به تمامﯽ امت است.
از جمله مبادی استنباط ،شناخت موضوع سوره مﯽباشد .همانگونه که ابن عباس در مورد سورهی النصـر گفتـه اسـت:
»اين سوره ،خبر فوت رسول ﷲ به وی مﯽباشد« .7ابن حجر /گفته است» :در اينجا تاويل در قرآن در مورد مسـائلﯽ
که در آن اشاراتﯽ آمده ،اجازه داده شده است .و اين اجازه فقط برای کسانﯽ است که پايداری آنها در علم ثبت شده است؛
از اينرو علﯽ مﯽگويد :يا در مورد کسﯽ صادق است که ﷲ متعال فهمﯽ از قرآن به وی داده باشد«.8
از ديگر مبادی استنباط ،نگريستن به ارتباط کلمات آيه و يا ارتباط بين آيات يـک سـوره مـﯽباشـد .زرکشـﯽ /گفتـه اسـت:
»ارتباط برقرار کردن ،علمﯽ شريف مﯽباشد که عقل با آن به نتيجه مﯽرسد و منظور گوينده با آن مشخص مﯽگردد«.9
از جمله مسائلﯽ که به استنباط مربوط مﯽشود ،نگريستن به حالتهای تشابه و اختﻼف بين الفاظ آيات مﯽباشد.10
ـه(؛ و
النﺎظر ،213/1 ،از ﻧملة و اﻹتقﺎن از سيوطی  ، 61/2ﻧوع پنجﺎه و چهﺎرم) :فی کنﺎيته و تعريضـ
مقدمة )أحکﺎ م من القرآن الکريم از ابن عثيمين./
 - 1تيسير الکريم الرحمن ص  ،15و بيﺎن را در مس ألة الحذف الميداﻧی به تفصيل بيﺎن داشته است در
کتﺎب )قواعد التدبر( در قﺎعده دهم )حول البحث عن المحﺎذيف اﻹيجﺎز( ص  ،69و واگذار کرده است به
کتﺎب العز بن عبدالسﻼم) :اﻹشﺎرة إلی اﻹيجﺎز فی بعض أﻧواع المجﺎز( ،بﺎب اول.
ـﺎ
ـﺎره دارد ،از آﻧهـ
ـه آن اشـ
ـود بـ
ـب خـ
ـيﺎری از کتـ
 - 2به اين مسأله ابن قيم /مشهور است و در بسـ
ـرتين( و
ـق الهجـ
)التبيﺎن فی أقسﺎم القرآن( و )بدائع التفسير( و )مفتﺎح الدار السعﺎدة( و )طريـ
)مدارج السﺎلکين(.
 - 3ﻧﮕﺎ ) :القواعد الحسﺎن لتفسير القرآن( ،قﺎعده يﺎزدهم ص  ،28و برای اين قﺎعده مثﺎلهﺎی زيﺎدی
زده است ،و ﻧﮕﺎ تفسيرش آيه  7سوره غﺎفر ص .733
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .94/18
 - 5تفسير ابن کثير .86/4
 - 6بخﺎری 4970؛ ترمذی 3359؛ و ذکر گفتههﺎی آﻧهﺎ دربﺎره ی اين سوره ﻧيز آمده است در ص .150 ،147
 - 7بخﺎری 4969؛ مسلم .4970
 - 8الفتح .736/8
 - 9البرهﺎن فی علوم القرآن ،النوع الثﺎﻧی :معرفة المنﺎسبﺎت بيت اﻵيﺎت  .61/1و ﻧﮕﺎه شود النوع
الثﺎﻧی و الستون :فی منﺎسبة اﻵيﺎت و السور از کتﺎب اﻹتقﺎن سيوطی .138/2
ـوع
ـيوطی  ،146/2و النـ
ـﺎن از سـ
ـﺎب اﻹتقـ
ـﺎبه از کتـ
 - 10ﻧﮕﺎ  :تﺎﻧوع الثﺎلث و الستون :در آيﺎت متشـ
الخﺎمس :علم المتشﺎبه از کتﺎب البرهﺎن از زرکشی .145/1
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مبحث 6
رابطهی قاری با قرآن:
از مواردی که رابطهی قاری با قرآن را شکل مﯽدهد ،بعد زندگﯽ کردن با آن و بعد زبان مﯽباشد؛ که توضيح آن به اين
شرح است:
بعد زندگﯽ و همنشينﯽ با قرآن:
انسانﯽ که با قرآن زندگﯽ مﯽکند ،برای فهم آن فقط به توضيحات کوتاه و تفسير کلمـاتﯽ محـدود نيـاز دارد و بهآسـانﯽ بـه
مقاصد قرآن پﯽ مﯽبرد؛ مثال بارز آن ،حالت صحابه است .ولﯽ شخصﯽ که از قرآن دور است ،نياز به توضيح و بـاز
کردن مسائل دارد و چهبسا مسائل واضحﯽ که برای او مبهم است .مثال نفر اول ،ماننـد کسﯽسـت کـه در سـرزمين خـود
گشت و گذار مﯽکند ،بدون راهنما و پرسش از اشخاص ديگر ،به هر جا که بخواهد برود راه خود را پيدا مﯽکند و شـايد
اشارهی کوچکﯽ ،به آسانﯽ او را به هدفش مﯽرساند .اما نفر دوم مانند کسﯽ است که در مکانﯽ غريب است بهطوریکـه
حتﯽ تابلوهای راهنما هم برای او کافﯽ نمﯽباشد و چهبسا با وجود سواﻻت بسيار از ديگران ،به دفعات راه را اشتباه رود
و در حالﯽکه به هدفش نزديک است ،نزد او پنهان باشد.
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﭼ ]ق) [٣٧ :بﯽگمان در اين ]موضـوع[ بـرای کسـﯽکه
قلبﯽ دارد و در حالﯽکه گواه ]حقانيت وحﯽ[ باشد ]و بـه آن[ گـوش بسـپارد ،پنـدی اسـت(؛ ابـن قـيم /مـﯽگويـد :برخـﯽ از
انسانها ،قلبﯽ زنده و هوشيار دارند و وقتﯽ با قلبش تعمق مﯽکند و با فکرش پردازش مﯽکند ،قلب و عقل او ،وی را بـه
بودن قرآن راهنمايﯽ مﯽکنند ،قلبش به آنچه قرآن به آن خبر مـﯽدهـد گـواهﯽ داده و ورود قـرآن بـه قلـبش
صحت و حق
ِ
نوری بر نور فطرت وی مﯽافزايد ،اين اشخاص کسانﯽ هستند که ايـنگونـه توصـيف مـﯽشـوند :ﭽ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
ۈ ۈ ٷ ۋ ﭼ ]سبﺄ) [٦ :و دانش يافتگان آنچه را که از سوی پروردگارت به تو فرستاده شده ،حق مﯽبيننـد( ،و
همچنين :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ ]النور [٣٥ :و اين نور فطرت است بر نور وحﯽ ،اين شخص کسﯽ است که دارای قلـب
زنده و هوشـيار مـﯽباشـد .ميـان محفوظـات قلـبش و آنچـه در معـانﯽ قـرآن اسـت ،مسـائل را جمـع کـرده و آنرا هماننـد
نگاشتههای قلبش مﯽيابد و آنرا از درون قلب قرائت مﯽکنـد .برخـﯽ از انسـ انهـا قلبـﯽ کـامﻼً زنـده و هوشـيار ندارنـد و
شاهدی مﯽخواهند که بين حق و باطل جدايﯽ بياندازد؛ زنده بودن قلب و نور آن و پاک بودن فطرتشان به کسانﯽکه دارای
ﻼم ﷲ متعال را گوش داده و با قلبشـان در آن
قلب زنده و هوشيار مﯽباشند ،نمﯽرسد؛ راه هدايت اين افراد اين است که ک ِ
1
تامل کنند و در معانﯽ آن بيانديشند؛ اينگونه خواهند دانست که قرآن حق است« .
بُعد زبان:
کسﯽکه زبان عربﯽ و اسلوبهای قرآن را مﯽداند و در مکالماتش با آنها بسيار در تعامل است ،پيدا کردن راهنمايﯽهای
لفظﯽ قرآن و درک هدف آيات و نزديک شدن به معنﯽ و منظور آيه ،برای وی آسان است .ولﯽ کسﯽکه زبـان عربـﯽ را
به خوبﯽ نمﯽداند ،مشکﻼت زيادی خواهد داشت؛ او بدون تفسير و يا ترجمـه ،بـه قـرآن نزديـک نمـﯽشـود و بسـياری از
الفاظ قرآن برايش ناآشنا مﯽباشد و گاهﯽ برای فهم جمﻼت ،به کرات به اول و آخر آن رجوع مﯽکند ،يـا بـرای گنجانـدن
يک لفظ محذوف در متن ،بسيار تﻼش مﯽکند ،يا معانﯽ زيادی مﯽيابد که سعﯽ مﯽکند خود را به معنای حقيقﯽ آن نزديک
کند ،در حالﯽکه هيچ ارتباطﯽ بين آن معانﯽ و ذهن او وجود ندارد ،آن معانﯽ عظيم را جز به شکل مرواريدهای پراکنـ ده
نمﯽتواند ببيند.2
وضعيت شخص اول ،مانند اين مثال است» :علمﯽ که در کودکﯽ کسب شود ،مانند تصـاويری اسـت کـه بـر سـنگ نقـش
بسته است« ،مقصود را درک کرده ،معانﯽ مفردات و يا تصريح علم و يا هدفﯽ که مثالها دنبال مﯽکنند ،وی را هراسان
نمﯽکند .ولﯽ وضعيت شخص دوم ،به علت دوری از زبان عربﯽ ،مﯽپرسد علم چيسـت؟ چگونـه علـم در کـودکﯽ کسـب
مﯽشود؟ کودک بودن چه زمانﯽ است؟ نقش چيست؟ چرا سنگ مثال زده شده است؟ دربارهی او اينگونه بايد گفت :بقـای
علمﯽ که انسان در کودکﯽ مﯽآموزد مانند بقای نقش است ،که همان حک کـ ردن چيـزی زيبـا در سـنگﯽ سـخت و چيـزی
مانند آن است .دوری او از زبان عربﯽ باعث مﯽشود که مدت زيادی را در ترجمه کلمـات بگذرانـد و الفـاظﯽ را کـه بـه
تصورش مﯽآيد ،به متن بچسباند و با اين همه ،نمﯽتواند فهم و درکﯽ را بهدست آورد که نفر اول کسب مﯽکند.
اهميت دانستن زبان عربﯽ برای تدبر در قرآن:
بخش بزرگﯽ از معانﯽ کلمات قرآن و ترکيبات آن ،با زبان عربﯽ شناخته مﯽشود .از اينرو ابنعباس $مﯽگويد» :تفسير
قرآن چهار وجه دارد :قسمتﯽ از آنرا فرد عرب از روی کﻼمش مﯽفهمد ،ديگری تفسيری اسـت کـه کسـﯽ در برابـر آن
 - 1اختصﺎری از کتﺎب الفوائد ص  ،5ﻧﮕﺎ مدارج السﺎلکين .422/1
 - 2ﻧﮕﺎ کتﺎب :مبﺎدئ أسﺎسية لفهم القرآن از مودودی /ص  ،9و کتﺎب :قواعد التدبر اﻷمثل لکتﺎب ﷲ
عزوجل از ميداﻧی قﺎعده اول و دوم ص .16 ،9
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بهخاطر جهل خود نمﯽتواند عذر بياورد ،و ديگری تفسيری است که علماء آنرا مـﯽداننـد و تفسـيری کـه فقـط ﷲ متعـال
آنرا مﯽداند«.1
از اينرو شيخ اﻻسﻼم ابن تيمية /گفته است» :واضح است که يادگيری و يـاددهﯽ زبـان عربـﯽ ،فـرض کفـايﯽ مـﯽباشـد.
سلف ،گفتار کودکان خود را تربيت مﯽدادند ،و به ما نيز امر شده است؛ البته امری واجب و يا مستحب که قوانين عربـﯽ
را حفظ کنيم و زبان خود را در برابر کجروی در آن اصﻼح کنيم .در اينصورت است کـه راه فهـم قـرآن و سـنت حفـظ
مﯽشود«.2
ابن عطية /گفته است» :اعراب قرآن ،اصلﯽ از اصول شريعت مﯽباشد؛ زيرا توسط آن معـانﯽ حفـظ مـﯽشـود کـه همـان
شريعت مﯽباشد«.3
شافعﯽ /گفته است» :بر هر مسلمان واجب است تا آنجا که زبان عربـﯽ او را بـه قـدرت فهـم برسـاند ،آن را بيـاموزد تـا
گواهﯽ دهد که معبود بر حقﯽ جز ﷲ نمﯽباشد و محمد بنده و فرستادهی اوست ،قرآن را با آن تﻼوت کند و هـر توشـهای
از علم که فراهم مﯽکند ،برای وی خير شود .آن علم به زبانﯽست که ﷲ متعال ،ختم پيامبری خود را بر آن قـرار داده و
آخرين کتاب خويش را بر آن نازل فرموده است«.4
به همين دليل شناخت زبان عربﯽ وسيلهای ﻻزم برای کسﯽ است که خواهان تفسير قرآن مﯽباشد ،مالک /گفته است» :به
کسﯽکه زبان عربﯽ نمﯽداند ،پيشنهاد تفسير کتاب ﷲ متعال نشده است؛ بهجز آنکه وی با اشـتباهاتش آنرا عبرتـﯽ بـرای
ديگران قرار داده است«.5
شيخ اﻻسﻼم ابن تيمية /دربارهی هدف کسﯽکه زبان عربﯽ مﯽآموزد ،گفته است» :زبان عربﯽ مورد نياز مسلمانان است؛
زيرا رسول با آن سخن گفته است و اگر اعراب از اين اصل روی برگردانند ،به منزلهی شاعران معلقات سبع – شعرای
هفتگانه عرب در دورهی جاهلﯽ بودند  -مﯽگردند ،مانند هيزم جهنم«6؛ واضح است که قواعد زبان عربﯽ بايد ياد گرفته
شده ،فنون آن معيّن و اصولش تدوين گردد؛ اين تنها ابزار برای درک مفـاهيم کـﻼم ﷲ عزوجـل و رسـول ﷲ و علـوم
مربوط به آن مﯽباشد؛ کسﯽکه بدون تحقق بخشيدن به اين امر ،و بدون کوشش و تعمق ،دامنهی عمل خـود را زيـاد کنـد،
مطمئنا ً عمر خويش و ديگران را تلف کرده است.
برای چه به تفسير قرآن نياز داريم؟
فهم صحابه از قرآن چه بـوده اسـت! آنـان در مـوارد
با در نظر داشتن دو بُعد زندگﯽ و زبان ،بهخوبﯽ مﯽفهميم که ِس ّر ِ
اندکﯽ از تفسير استفاده نمﯽکردند؛ ما بايـد بـهخوبﯽ نيـاز بـزرگ خـود را بـه تفسـير کامـل آيـات قـرآن کـريم درک کنـيم؛
همانطور که ﷲ سبحانه و تعالﯽ کﻼم خود را اينگونه توصيف مﯽفرمايـد :ﭽ ٺ ٺ ٺ ٺ ﭼ ]النحـل) [١٠٣ :و
اين ]قرآن[ به زبان عربﯽ روشن اسـت( و نيـز :ﭽ گ گ گ ڳ ﭼ ]العنكبوت) [٤٩ :بلکـه آن آيـات روشـن
است( ،و :ﭽ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﭼ ]الزخرف) [٣ :ما قرآن را عربﯽ قرار داديم تا بيانديشيد( ،و ماننـد ايـن مـوارد کـه
احکام آنرا بيان و فهمشان را آسان فرموده است .دوری از زندگﯽ با قرآن يا دور بودن از حيث بُعد زبان نياز انسـ انهـا
را به تفسير قرآن بيشتر مﯽکند.
آنچه بيان شد ،گويای اين مسﺄله است که وقتﯽ قاری ،توصيف و يا معنای قـرآن را نمـﯽفهمـد ،نبايـد تصـور کنـد کـه در
تفسير ،واژهای دقيقتر و زيباتر و گوياتر مﯽيابد؛ بلکه هدف از تفسير ،فقط توضيح و نزديک شدن به معانﯽ قرآن ،برای
کسﯽ است که به علت بُعد زندگﯽ با آن و يا بُعد زبان از آن دور مانده است ،البته جز در مواردی کـه قـرآن ،يـا بـا سـنت
صحيح و يا هر آنچه که در حکم آن باشد ،تفسير مﯽشود .مثال صريح برای اين مسﺄله ،سخن شافعﯽ /در تفسير مجاهد
از اين آيه مﯽباشد :ﭽ ڭ ۇ ۇ ۆ ﭼ ]الزخرف) [٤٤ :و همانا آن يادآوریای برای تو و قومت مﯽباشد( ،مجاهد/
گفته است» :مﯽگويند :چه افرادی؟ مﯽگويند :از عرب ،گفته مﯽشود :از کدام عرب؟ مﯽگويند :از قريش« .شافعﯽ /گفتـه
است» :مجاهد در بيان اين آيه از تفسير در مقابل اسباب نزول صرف نظر کرده است«.7

ـول
ـی أصـ
 - 1طبری  ،75/1اﻷثر رقم  ،71و هدف را از کل جهﺎت بيﺎن میدارد ص  ،93-73و ﻧﮕﺎ :مقدمة فـ
التفسير از شيخ اﻹسﻼم ص 115؛ و برهﺎن زرکشی 164/2؛ اﻹتقﺎن .309 ،238 – 228/2
 - 2الفتﺎوی.252/23 ،
ـیدارد:
ـﺎن مـ
ـﺎ را بيـ
ـی ﷲ عنمهـ
ـﺎس رضـ
ـن عبـ
 - 3الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن  ،24/1و قرطبی رحمهﷲ قول ابـ
ـت(
) چنﺎﻧچه از غريب قرآن از من پرسيديد جواب آن را در شعر پيدا کنيد؛ همﺎﻧﺎ شعر ديوان عرب اسـ
ـت
سپس ﻧموﻧه هﺎيی از تفسير الفﺎظ قرآن بﺎ استفﺎده از شعر را بيﺎن میدارد ،و سيوطی رحمه ﷲ روايـ
کﺎمل ابن عبﺎس را در اﻹتقﺎن آورده است .158/1
 - 4الرسﺎلة ص .49
 - 5اﻹتقﺎن .229/2
 - 6الفتاوی .207/13
 - 7الرسﺎلة ص .14
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اگر قاری عين حقيقت معنا يا شاهد موصوف را بدانـد ،بـه افـزودن يـک واژهی اضـافﯽ بـه قـرآن ،نيـاز نـدارد؛ در غيـر
اينصورت ،سياق قرآنﯽ را رعايت نمﯽکنـد ،ترکيـب قـرآن را درک نمﯽنمايـد و لفظـﯽ محـذوف را تصـور مﯽکنـد و از
قرآن ،بهسوی بدل و جانشينﯽ برای آن روی نمﯽگرداند .1از اينرو شيخاﻻسﻼم /دربارهی کلمات تفسيری قرآن مﯽگويـد:
مترادف کـم
»کلماتﯽست نزديک ولﯽ غير مترادف؛ کلمات مترادف در هر زبانﯽ کم يافت مﯽشود ،2برخﯽ کلمات قرآن،
ِ
دارند و برخﯽ ندارند ،کمتر کلمهای پيدا مﯽشود که تمامﯽ معانﯽ کلمهی ديگر را در بر داشته باشد و فقط از نظر معنايﯽ
ۋ ﭼ ]الطـور[٩ :
به هم نزديکند و اين خود از دﻻيلـﯽ اعجـاز قـرآن اسـت؛ وقتـﯽ گفتـه مـﯽشـود :ﭽ ۈ ۈ ٷ
)روزی که آسمان سخت بلرزد( ،المور :بهطور تقريبﯽ بهمعنای حرکـت اسـت؛ چنـ انچـه المـور بـهمعنای حرکـت آرام و
3
سريع مﯽباشد .اينگونه مثالها ،نزديک کردن معانﯽ مﯽباشد نه بيان دقيق معانﯽ .عرب کاربرد فعل را گسترش مﯽدهد،
از همينجــا اشــتباه کســانﯽکه بعضــﯽ حــروف را جانشــين بعضــﯽ ديگــر مــﯽکننــد ،مشــخص مــﯽشــود؛ ﷲ ســبحانه تعــالﯽ
ت گوسفندت تا ]آن را به[ گوسفندانش ]اضافه
مﯽفرمايد :ﭽ ہ ہ ہ ه ه ه ه ﭼ ]ص]) [٢٤ :داود[ گفت :با درخواس ِ
کند[ به تو ستم کرده است( آنان در اينباره مﯽگوينـد :معنـ ای »الـﯽ«» :بـا« مـﯽباشـد؛ ولـﯽ علمـای نحـو بصـره بعـد از
بررسﯽ مﯽگويند :اين کلمه همهی مطلب را در بر ندارد ،چون اگر ايـنگونـه معنـﯽ شـود ،آنگـاه خواسـتن گوسـفند بـدين
معناست که آن گوسفند ،با گوسفندان وی همراه و يکجا باشد .معنا کردن ﭽ ٻ پپ پ ﭼ ]البقرة :[٢:به »بدون
شک« ،فقط نزديک کردن معناست؛زيرا در کلمهی »ريب« ،اضطراب و حرکت نيـز وجـود دارد و اگـر لفـظ »شـک«
بهکار رود ،مستلزم معنای کلمه »ريب« مﯽباشد ولﯽ شنونده را به آن نمﯽرساند .جمع کردن عبارات سلف در ايـنگونـه
مثالها ،بسيار سودمند مﯽباشد؛ در واقع جمعآوری عبارات آنها در کنار يکديگر ،به پيـدا کـردن منظـور عبـ ارات قرآنـﯽ
کمک مﯽکند«.4

ـرات و
ـران و آراء و ﻧظـ
ـﺎی ديﮕـ
ـه کتﺎبهـ
 - 1ابن قيم رحمه ﷲ از کتب کﻼم میگويد ) :بدان وقتی که بـ
استدﻻلهﺎيشﺎن ﻧﮕﺎه شود ،اﻧسﺎن متوجه میشود که در آﻧهﺎ علومی وجود دارد که هيچ اعتبﺎری ﻧدارﻧد
ـرد،
ـیگيـ
ـر ﻧمـ
ـی را در بـ
و فقط آراء و ﻧظرات شخصی می بﺎشند ،گمﺎﻧهﺎی کﺎذبی وجود دارد که هيچ حقـ
اموری وجود دارد که هيچ ﻧفعی برای قلب و تزکيه اﻧسﺎن ﻧدارد ،علوم صحيحی وجود دارد که راه کسب
ـداﻧی
ـع چنـ
ـه ﻧفـ
ـد کـ
ـهاﻧـ
آﻧهﺎ ﻧﺎهموار و سخت است ،و برای اثبﺎت اين علوم صحيح سخنﺎن زيﺎدی گفتـ
ـکل در
ـﺎترين شـ
ـه و زيبـ
ﻧدارد .و زيبﺎترين و بهترين چيزهﺎيی که ﻧزد متکلمين است ،به بهترين وجـ
ـوﻧد.
ـیشـ
قرآن وجود دارد .و متکلمﺎن فقط فلسفه بﺎفی و زور زدن بیخودی را دربيﺎن الفﺎظ متحمل مـ
ـی-
ـين مـ
متکلمﺎن فکر میکنند بﺎ اين قواعدی که وضع کرده اﻧد شبهﺎت و شکيﺎت را در مورد دين از بـ
ـبهﺎت و
ـدار شـ
ـر مقـ
ـط بـ
برﻧد ،در حﺎليکه اﻧسﺎن زيرک اگر دقت کند میداﻧد که اين کﺎر متکلمﺎن فقـ
ـود و
شکيﺎت می افزايد و امکﺎن ﻧدارد که شفﺎ ،هدايت ،علم ،يقين از قرآن و سنت رسول خدا حﺎصل ﻧشـ
از کﻼم متکلمﺎن بهدست آيد( ،اغﺎثة اللهفﺎن من مصﺎيد الشيطﺎن.54/1 ،
ـکری ،و
ـﻼل عسـ
ـیهـ
ـة( از ابـ
ـروق اللغويـ
 - 2برای شنﺎخت فرقهﺎی بين کلمﺎت مترادف ﻧزديک ﻧﮕﺎ) :الفـ
)اﻹتقﺎن( ،قﺎعده :فی اﻻلفﺎظ التی يظن بهﺎ الترادف و ليس منه .254/1
ـظ و
ـر واعـ
 - 3هشﺎم حمصی در کتﺎبش) :قبس من اﻹعجﺎز(  5مثﺎل آورده ص  36سپس میگويد» :بدون شک هـ
معلمی ﻧيﺎز به داﻧش بحث دﻻلت تضمنی دارد ،خصوصﺎ کسی که درس تفسير قرآن را تدريس میکند« ،ص .40
 - 4به اختصﺎر از مقدمة فی أصول التفسير ص 52؛ و مجموع الفتﺎوی  ،341/13و ﻧﮕﺎ :قﺎعده ) 18حول
النظر فی اﻷلفﺎظ المتقﺎربة المعنی أو المترادفة( ،از کتﺎب )قواعد التدبر اﻷمثل( از ميداﻧی ،ص
.117
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مبحث هفتم
راههای تدبر در قرآن
برای کسﯽکه بخواهد تدبر شايستهای در قرآن داشته باشد ،راههايﯽ وجود دارد؛ بهطوریکه هيچ خطری او را تهديد نمﯽ-
باريک معارف و احوال قابل دستيابﯽ را بر مﯽچيند؛ بدون اين روشها ،فرد دچار لغزش و بﯽهدفﯽ مﯽ-
کند ،قلبش نکات
ِ
گردد و رسيدن به آرزوی تدبر ،غيرممکن مﯽشود ،اگر هم چيـزی بفهمـد ،آنقـدر انـدک اسـت کـه سـودی نخواهـد شـد و
عطش او را بر طرف نمﯽکند .در اين مورد زرکشﯽ /گفته است» :کسﯽکه علم ،فهم ،تقوا و تدبر نداشته باشد ،ذرهای از
لذت قرآن را درک نکرده است«.1
توضيح کامل بعضﯽ از اين روشها به شرح ذيل مﯽباشد:
اول :زندگﯽ با معانﯽ آيات:
اگر اين روش شرط تدبر در قرآن هم نباشد ،از بزرگترين راههای تدبر در قرآن مﯽباشـد ،از ايـنرو صـحابه در تـدبر
قرآن ،بيشترين بهره را ميبردند» ،چون شاهد شﺄن نزول و احوال آيات که در مورد خودشان نازل مﯽشد ،بودند .پس فهم
کامل و علم صحيح کسب مﯽکردند« ،2آيات قرآن در مورد اموری نازل مﯽشد که خودشان آنرا انجام داده و بـا چشـمان
خود آنرا مﯽديدند و به نوعﯽ با شﺄن نزول آيات درگير بودند و در خوشﯽها و ناخوشﯽها با آن زندگﯽ مﯽکردنـد .آيـات
قرآن در قلبشان جای مﯽگرفت و از قلبشان برمﯽخواست و تشنگان معرفت را سيراب مﯽکرد» .برای ايـن احساسـات،
آفاقﯽ از قرآن آشکار مﯽگردد؛ اگر آنها با حس کنجکاوی و آموختن و آگاهﯽ به سراغ قـرآن نمـﯽرفتنـد ،ايـن دروازهای
علم برايشان گشوده نمﯽشد ،ين حس ،عمل به دين را برای آنها آسان نمود و سنگينﯽ تکاليفشان را سبک مﯽکرد ،قـرآن
با درون آنها آميخته شده و حياتشان را به حيات واقعﯽ تبديل مﯽکرد ،همچنين بهسوی فرهنگﯽ پويا سوق مـﯽداد کـه در
ذهنها منتهای آن نمﯽگنجد؛ بلکه فقط آثار و مسائل نوين را به حرکتﯽ در خط حيات سوق مﯽدهد .ايـن قـرآن ،گـنجهـای
خود را فقط به کسﯽ ارزانﯽ مﯽدارد که با اين روح آنرا قبول کند :روح معرفتطلبﯽ که منشﺄ عمل باشد«.3
از آنجا که قرآن چراغﯽ برای صحابه و مؤمنان بعدشان بود؛ نام اشياء و اعداد و اماکن در آن اندک شده بود ،مواردی
که باعث مﯽشد بهخاطر شﺄن نزول آيه ،قسمتﯽ از معـانﯽ آن در نظـر گرفتـه نشـود؛ عبـرت گـرفتن از ُحکـمهـای آيـات،
براساس معنﯽ عمومﯽ آن مﯽباشد نه اينکه مختص شﺄن نزول آيه باشد ،علماء نيز اين مسﺄله اين مسﺄله را بيان کردهاند.
مجددان دين 4و آگاهسازاانﯽ که بعد از پيشگامان اسﻼم ،پرچم رسالت را برافراشتهاند ،که اين ]کار آنهـا[ خـود براسـاس
درک اوضاع و احوال و شامل دعوت و آموزش و کوشش و صبر و سختﯽ کشيدن و دچار بﻼ شـدن و هجـرت کـردن و
اذيت و آزار ديدن و جهاد کردن بود ،و در عين حال هم نشينﯽ با قرآن و لذت قرائتش و فهم معانﯽ آن و تـدبر در مقاصـد
آن ،به شکل کوششﯽ عظيم نزد آنها وجود داشته است؛ بهخاطر جهاد ،کوشش ،علم و صبرشان و اوضاعﯽ که پشت سر
گذاشتهاند ،درهايﯽ بـه رويشـان گشـوده مـﯽشـد ،قـرآن نيـز بـرای ايـنگونـه اشـخاص ،حکايتهـايﯽ از زنـدگﯽ پيـامبران و
پيروانشان بيان مﯽدارد؛ هر مومنﯽ که رسالت قرآن را حمل مﯽکنـد ،نصـيبﯽ از ايـن مـوارد خواهـد داشـت؛ بـا تـدبر در
آيات ،به شکلﯽ زندگﯽ خواهد کرد که گويا در مکان نزول آيات زندگﯽ مﯽکند.
وقتﯽ زندگﯽ انسان تنها برای ﷲ متعال شد ،قلبش متمايل به آخرت گشت و از تمايﻼت دنيوی پاک گرديد و آخرت را بـر
ناپاکيهای دنيايﯽ ترجيح داد ،قرآن را همنشينﯽ بﯽپايان مﯽيابد؛ عثمان بن عفان در اينباره مﯽگويد» :اگـر قلبمـان پـاک
شود ،هرگز خود را از کﻼم پروردگارمان بﯽنياز نمﯽبيند ،من از روزی که در آن نگاهﯽ به قرآن نداشته باشم ،کراهـت
دارم«.5
هر کس زندگﯽ با قرآن را بر مﯽگزيند ،بايد در هدفها و چشماندازهای قرآن بنگرد ،بـه خـود بـازگردد تـا ببينـد آيـا از آن
چشماندازها در زندگﯽ او نيز وجود دارد يا خير؟ در توصيف ﷲ متعال از ايـن چشـماندازها کـه پيـامبران و صـالحان در
گذشته به آن دست يافتهاند ،تفکر و تﺄمل کند و کسﯽکه اين اعمال را انجام دهد ،شيرينﯽ يقين ،تغييـری آشـکار و ِحکمتـﯽ
تکامليافته ا مﯽيابد و سينهاش با آن فراخ گرديده ،يقيينش فزونﯽ مﯽيابد و معناهايﯽ را درک خواهد کرد که پيشتر آنهـا
را درک نمﯽکرد ،آياتﯽ را مﯽبيند که بر درونش اثری مﯽگذارد؛ تﺄثيری که پيشتر وجـود نداشـت ،بعـد از آن ،بـا معـانﯽ
قرآن بهگونهای زندگﯽ خواهد کرد که قابل وصف نيست.

 - 1البرهﺎن .171/2
 - 2ﻧﮕﺎ :مقدمة فی أصول التفسير از شيخ اﻻسﻼم ،ص 95؛ و تفسير ابن کثير.9/1 ،
 - 3معﺎلم فی الطريق ص .15
 - 4کسﺎﻧی که دين را ﻧوآوريهﺎ و بدعتهﺎ پﺎک می کنند).مترجم(
ـز 218 ،125/1؛ و
ـﺎ :الکنـ
 - 5بيهقی در اﻷسمﺎء و الصفﺎت ص 82؛ و احمد در الزهد؛ و ابن عسﺎکر .ﻧﮕـ
حيﺎة الصحﺎبة .23/4
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از جملهی آن چشماندازها ،دعوت مردم بهسوی دين ﷲ متعال ،رهايﯽ از جهـل و مکـر جـاهﻼن ،آرامـش و پيـروزی بـر
دشمنان مﯽباشد» .مطالب قرآنﯽ آنچنان که شايستهی آن است فهميده نمﯽشود مگر زمانﯽکه همچون صـدر اسـﻼم بـا آن
برخورد شود؛ اينجاست که نصوص قرآنﯽ از اصالت درونﯽ و محفـوظ بـاز شـده و قلـبهـا بـرای درک مضـمونهـايش
گشاده مﯽشود ،در اين زمان است که مطالب از کلماتﯽ نوشته شده تبديل به انرژی مﯽشود ،حادثههايﯽ تکـرار مﯽشـوند،
آفريدگان زنده به آفريدگان زندهکننده تبديل مﯽشوند ،در واقعيت زندگﯽ حرکت مﯽکنند ،در نتيجـه آن ،حرکتـﯽ حقيقـﯽ در
عالم واقعﯽ و عالم درون بهوجود مﯽآيد.
انسان بايد صدها بار مطالب قرآنﯽ را مطالعه نمايد ،سپس محيطش را درک کرده و بـا آن بهدرسـتﯽ مواجـه شـود؛ قـرآن
نوشتار جديدیست که بر پيامبر وحﯽ شد ،سواﻻت افـراد سرگشـته و حيـران را پاسـخ مﯽدهـد ،گرههـا را از اذهانشـان
مﯽگشايد ،راه پوشيده را روشن مﯽنمايد ،يقين را به قلب بازمﯽگرداند تا در اموری که با آنها مواجه مﯽشـود ،هـدفدار
باشد و به اطمينان خاطری ژرفﯽ دست يابد؛ تمامﯽ اين موارد ،چه در قديم و چه اکنـون ،در چيـزی بـهجـز قـرآن وجـود
ندارد«.1
در نتيجهی همنشينﯽ با آيات ،حالتﯽ آگاهانه برای قاری ايجاد مﯽشود که اندوه را از بين مﯽبرد ،ناراحتﯽ را نابود مﯽکند
و قلب را از عالم دنيا و رنج ،به عالم وسيعتر و تصوری فراختر منتقل مﯽکند؛ مثـال بـارز ايـن حالـت ،بـرای عمـر بـن
خطاب حاصل شد ،عبد ﷲ ابن شداد مﯽگويد» :هق هق عمر را شنيدم؛ در حالﯽکه در صفهای انتهايﯽ نماز بـودم و او
ﯺ ﯻ ی ی ي ﭼ ]يوسف) [٨٦ :گفت :من فقط غم ]جانکاه[ و اندوهم را بـا
اين آيه را قرائت مﯽکرد :ﭽ ﯸ ﯹ
ﷲ در ميان نهم(«.2
3
دوم  :در نظر داشتن حالت و زمانﯽ که آيات نازل مﯽشدند :
کسﯽکه با تمامﯽ معانﯽ قرآن زندگﯽ نمﯽکند؛ از قبيل جهاد ،دعوت ،جهد ،انفـاق و خـوراک دادن بـه گرسـنه و مقابلـه بـا
باطل ،به وضع و حال دعوت اسﻼمﯽ بههنگام نزول آيات ،نزديک نمﯽشود؛ ولﯽ اگر با اين معانﯽ همراه گـردد ،نظـر و
برخوردش با الفاظ تغيير مﯽکند و در ذهنش حياتﯽ پويا ايجاد مﯽشود و حال و وضعش به اثری که قرآن بر رسول ﷲ
و صحابه گذاشت ،نزديک مﯽشود؛ چه بسيار سورههای کوچک مکﯽ که سﻼمتﯽ وتسکين را برای قلبهای صـ حابه
به ارمغان آورد و افقهای گستردهای در درونشان نمايان نمود؛ در حالﯽکه آنها با ظلم و تهديد و نيرنگ جاهليت دست به
گريبان بودند؛ قلبهايشان با هر کلمه از قرآن مسرور مﯽگشت و بـال و پـر مـﯽگشـ اد ،حتـﯽ آيـ ات هـم بـ ر ايمـان و يقـين
درونشان مﯽافزود؛ بايد به داستانهای قرآنﯽ نيز توجه داشت؛ اين داستانها شامل مسائلﯽ بود که بر پيامبران مﯽگذشـت،
اعم از اذيت و حيلهها و مسائلﯽ که پياپﯽ با آن روبرو بودند ،آنچه به يک پيامبر گفته مﯽشـد ،همـان مسـائلﯽ بـود کـه بـه
پيامبران قبلﯽ و پيروان آنها گفته شده بود ،بايد به هر آنچه در قلبهايشان مﯽگذشت ،نگريست؛ زيرا وعدهی ياری الهﯽ
و حسن عاقبت را مﯽشنيدند در حالﯽکه هنوز در مکه بودند و غزوه بدر را نديده و در جنگ قادسيه شرکت نکرده بودند.
برای شناخت راهنمايﯽها و مفهوم آيات ،بايد اسباب نـزول بعضـﯽ آيـات و سـورهها را شـناخت؛ زيـرا شـناخت وضـعيت
زمانﯽ نزول آيات ،بيانگر کليتﯽ است که آن آيات بهخاطر آن نازل شدهاند و اين مسﺄله برای تـدبر کامـلتـر در مقاصـد و
ِحکمتها و ُحکمهای آن نياز مﯽباشد .در نظر گرفتن وضعيت زمانﯽ نزول آيات ،مهمترين هدف شـناخت اسـباب نـزول و
مکﯽ و مدنﯽ بودن آنها مﯽباشد» .بايد مشـخص شـود کـه آيـات مکـﯽ هسـتند يـا مـدنﯽ؛ تـا روش گفتگـوی ﷲ متعـال بـ ا
بندگانش ،در زمانهای گوناگون ،فرق گذاشته شود«» ،4نگريستن به سياق آيات و آگاهﯽ از احوال رسول و سيرتش در
رابطه با اصحاب و يا دشمنانش در هنگام نزول آن آيات ،از بزرگترين اموری اسـت کـه بـه شـناخت آيـات و مفهومشـان
کمک مﯽکند .بهويژه اگر با آشنايﯽ به انواع مختلف علوم زبان عربﯽ همراه باشد«.5
ابن قيم /گفته است» :اگر مﯽخواهﯽ از قرآن بهره ببری ،قلبت را هنگام تﻼوت و شنيدنش متوجه آن کن ،و گوشت را به
آن متمرکز کن ،و حضور کسﯽ را احساس کن که توسط آن مورد خطاب قرار مﯽگيری ،کسﯽکه توسط آن با وی سـخن
مﯽگويد؛ او تو را با زبان رسولش مورد خطاب قرار مﯽدهد«.6
شاطبﯽ /گفته است» :شناخت اسباب نزول برای کسﯽکه مﯽخواهد از قرآن علم بياموزد ،ﻻزم است و دليل آن هم دو امر
مﯽباشد:

 - 1الظﻼل ج ،5ص .2836
 - 2به تعليق بخﺎری 172/2؛ ﻧﮕﺎ :مختصر قيﺎم الليل ص .142
 - 3البته اين احوال و زمﺎﻧهﺎ بﺎيد بﺎ حديث صحيح به مﺎ رسيده بﺎشد و شﺎيسته شأن قرآن عظيم
ﻧيست که بﺎ هر چيزی که حديث ﻧﺎم دارد تفسير شود).مترجم(
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .21/1
 - 5تيسير الکريم الرحمن ص .12
 - 6الفوائد ص .1
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علم معانﯽ و بيان ،اعجاز وزنﯽ 1قرآن و مفاهيم عربﯽ ،درک مﯽشود؛ ولﯽ آن علم با شناخت اوضاع و مقتضيات
يکم :با ِ
کامل و مرزبندی مﯽگردد ،وضعيت خطاب شام ِل سخن ،مخاطب و يا خطابکننده و يا تمامﯽ آنها ،مـﯽباشـد؛ چهبسـا از
يک سخن برحسب اوضاع و يا مخاطبان مختلف و يا مسائل ديگر برداشتهای گوناگون شود؛ يا اينکه جمﻼت سوالﯽ بـا
يک لفظ ،مسائل مختلفﯽ مانند بيان ،سـرزنش و ...را دربـردارد؛ يـا جمـﻼت امـری کـه معـانﯽای شـامل :رخصـت دادن،
ترساندن ،تحقير و ...را دربردارد .هيچ چيزی منظور جمله را نمﯽرساند جز اموری که حول آن جمله اتفاق مﯽافتد .اين
مقتضياتِ اطراف جمله است که به آن شکل مﯽدهد .تمامﯽ اوضاع در جمله وجود ندارد و تمامﯽ قرينههـا ،قرينـه مـورد
نظر جمله نقل شده نمﯽباشند ،حذف بعضﯽ قرينههای کﻼم ،باعـث عـدم فهـم کامـل و يـا قسـمتﯽ از آن مـﯽشـود .شـناخت
اسباب نزول ،تمامﯽ اينگونه مبهمات را از بين مﯽبرد .اين از مهمترين مسائل فهم قرآن مﯽباشد که گريزی از آن نيست.
شناخت اسباب نزول همان شناخت مقتضياتﯽ است که آيه در آن نازل شده است.
دوم :جهل به اسباب نزول ،باعث ايجاد شبهه و ابهام مﯽشود ،نصوص ظاهری قرآن را از شفافيت مﯽانـدازد ،آنرا وارد
دايرهی اجمال مﯽکند و باعث ايجاد اختﻼف مﯽگردد«.2
ميدانﯽ – در راستای توضيحاتش  -برای اهميت شناخت اسباب نزول – انسانﯽ و زمانﯽ و مکانﯽ – مﯽگويـد» :کسـﯽکه
در کتاب ﷲ متعال تدبر مﯽکند ،بايد هنگام اعتبار و تدبر در نصوص ،امور زير را مورد مﻼحظه قرار دهد:
يکم :در نظر گرفتن عصر نخستين اسﻼم.
اجتماعﯽ زمانﯽ که آيات در آن نازل شدهاند...
دوم :در نظر گرفتن حالت روحﯽ و فکری و
ِ
سوم :در نظر گرفتن وضع زمان و مکان.
فهـم نصـوص و
به دفعات پيش مﯽآيد که کسـﯽ بـهدنبال معنـ ای نصـوص باشـد و در ايـن کـار بـه اشـتباه بيافتـد؛ زيـرا او ِ
اعتبارش را با توجه به اجتماعﯽ که در آن زندگﯽ مﯽکند و محيط خود مﯽسنجد ،و نه در اوضاع و احوال اجتمـاعﯽ کـه
نصوص در آن نازل شدهاند ،درنظـر گـرفتن دو حالـت زمـانﯽ و مکـانﯽ نـزول آيـات ،بهـرهی بـا شـکوهﯽ بـه تدبرکننـده
مﯽرساند و او را به مفاهيم دقيق و نزديک به مفهوم آيه ،راهنمايﯽ مﯽکند؛ زيرا آن ،از روشهای توضـيحﯽ مـﯽباشـد کـه
هيچ قيدی از قيود آنرا فراهم نمﯽسازد«.3
برای قسمت سوم ،بايد وضعيت دعوت بههنگام نزول قرآن را در نظر گرفت که همان تامل در اوضاع صحابه مﯽ-
باشد .وقتﯽکه در سرزمين مکه بودند و آياتﯽ در توصيف کافران را تﻼوت مﯽکردند ،بايد در نظر گرفت آن زمانﯽ را
که صدای خود را آرام مﯽکردند و با ترس شديد ،سورهی »المسد« را تکرار مﯽنمودند ،قلبهايشان از ترس اينکه به
تعليم اين سوره متهم شوند ،به تپش مﯽافتاد و در همان وقت بود که با تکرار کﻼم ﷲ متعال که مسائل جاهليت را مورد
اعتراض قرار مﯽداد ،احساس عزت ايمانﯽ و بزرگﯽ و سربلندی مﯽکردند .اين احساسات براساس مسائلﯽ که با آن
زندگﯽ مﯽکردند ،تکرار مﯽشد ،وقتﯽ آيات در نکوهش کافران و اعتراض بر عقل و کارشان ،به صحابه مﯽرسيد،
مانند سوره »العصر«» ،الکوثر«» ،الهمزة«» ،المدثر« يا مثل اين سخن ﷲ سبحانه تعالﯽ ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ﭼ ]اﻷعراف) [١٧٩ :به راستﯽ بسياری از جن
و انس را برای جهنم آفريدهايم ،قلبهايﯽ دارند که با آن در نمﯽيابند و چشمهايﯽ دارند که با آن نمﯽبينند و گوشهايﯽ
دارند که با آن نمﯽشوند ،آنان چون چهارپايانند ،بلکه اينان گمراهترند ،ايشان بﯽخبرانند( ،و يا اين کﻼم ﷲ تعالﯽ ﭽﭑ ٻ
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺﭼ ]الفرقان) [٤٤ :آيا مﯽپنداری بيشترشان مﯽشنوند و يا خرد مﯽ-
ورزند؟ آنان جز مانند چهاپايان نيستند ،بلکه اينان گمراهترند( .به همين شکل مﯽتوان احوال صحابه در مدينه را تصور
کرد ،وقتﯽکه مثل اين فرموده ﷲ – تعالﯽ – را قرائت مﯽکردند :ﭽٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹﭼ ]محمد[١٢ :
)و کافران ]در دنيا[ بهرمند مﯽشوند و مﯽخورند چنانکه چهاپايان مﯽخورند و آتش ]دوزخ[ جايگاه آنان است(.
سوم :فهم مﻌانﯽ کلمات و الفاظ .مسائل ذيل در آن دخيل مﯽباشند:
 -1انگيزه برای فهم کتاب ﷲ متعال:
ﷲ متعال مﯽفرمايد :ﭽ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﭼ ]ص [٢٩:قرطبﯽ /از اين آيه ،واجب بودن شناخت معانﯽ قرآن
را استنباط مﯽکند .4وی /مﯽگويد» :سخن ﷲ سبحانه تعالﯽ ﭽ چ ﭼ ﭽ ﭼ ]النساء [٨٢ :دﻻلت بر واجـب بـودن
تدبر در قرآن برای شناخت معانﯽ و امر به نگريستن و استدﻻل دارد«.5

 - 1وزﻧی که می تواﻧد در يک شعر و يﺎ ﻧثر مسجع وجود داشته بﺎشد ،که البته هيچکدام از اين دو
مورد شﺎيسته مقﺎيسه بﺎ قرآن ﻧيستند).مترجم(
 - 2الموافقﺎت ص .806
 - 3قواعد التدبر اﻷمثل لکتﺎب ﷲ ،ص .23
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .192/15
 - 5الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .290/5
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گ گ گ ڳ ڳ ﭼ ]البقرة) [٢٤٢ :اينچنين است که ﷲ آيات خود را برای
ﷲ متعال مﯽفرمايد :ﭽ ک گ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﭼ
شــما روشــن مــﯽســازد تــا تعقــل کنيــد( ،و مــﯽفرمايــد :ﭽ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ
]الزمر) [٢٨ – ٢٧ :و در اين قرآن از هر مثلﯽ برای مردم زدهايم ،تـا پنـد گيرنـد * قـرآن عربـﯽ بـدون هـيچ
کژی و کاستﯽ را ]نازل کرديم[ تا تقوا پيشه کنند( ،طبری /با توجـه بـه ايـ ن دو آيـه مـﯽگويـد» :ﷲ عزوجـل بنـدگانش را
تشويق مﯽنمايد که از هر جای قرآن ،اعم از پندها و مسائل روشن ،پند برگيرند و تﺄويل آيات قرآنﯽ که قابليـت تﺄويـل را
دارند ،ياد بگيرند؛ زيـرا محـال اسـت بـه کسـﯽکه قـولﯽ را نمـﯽفهمـد و تاويـل آنرا نمﯽدانـد ،گفتـه شـود :در چيـزی کـه
نمﯽفهمﯽ ،اعتبار کن .معنای آيات جز اين نيست که انسان قرآن را مﯽفهمد و به منطقش پﯽ مﯽبرد؛ سپس در آن تـدبر و
اعتبار مﯽکند«.1
زرکشﯽ /گفته است» :ﷲ سبحانه تعالﯽ نازلکنندهی قرآن است؛ آنرا نازل فرمود تا بنـدگان ،آنرا بفهمنـ د ،يـاد بگيرنـد و
درک کنند؛ از اينرو اولو اﻻلباب را که تعقل کرده و دانا هستند و منطق دارند و تفکر مﯽکنند ،مـورد خطـاب قـرار داده
است ،ﭽ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﭼ ]ص.2«[٢٩ :
آجری /در مورد قاری قرآن مﯽگويد» :او راضـﯽ نمـﯽشـود کـه آنچـه را کـه ﷲ متعـال واجـب فرمـوده اسـت ،از روی
حضور ]قلب[ و فهـم و
ناآگاهﯽ ادا کند؛ علم و فقه را راهنمايﯽ برای رسيدن به هر خيری اتخاذ مﯽکند ،وقتﯽ قرآن را با
ِ
عقل مﯽآموزد ،همت مﯽگمارد تا آنچه را ﷲ متعال برای وی ﻻزم دانسـته اسـت ،اعـم از تبعيـت اوامـر و خـودداری از
کارهای بد ،را بفهمد ،همتش اين نيست که چه زمانﯽ سوره را ختم مﯽکند؟«.3
از اينرو شيخ اﻻسﻼم ابن تيمية /گفته است» :رسول ﷲ در اين سخن خود که) :بهترين شما کسﯽ است که قرآن را يـاد
بگيرد و آنرا بياموزد( ،4تعليم روخوانﯽ و يادگيری معانﯽ قرآن را بهطور کلﯽ بيان فرموده است .چهبسا يادگيری معانﯽ
قرآن از يادگيری روخوانﯽ آن مهمتر است ،يادگيری معانﯽ باعث زياد شدن ايمان مﯽشود؛ همانگونه که جندب بن عبدﷲ
و عبدﷲ بن عمر و غيره گفته اند] :اول[ ايمان را آموختيم ،سپس قرآن را آمـوختيم و ايمانمـان افـزايش يافـت .ولـﯽ شـما
کسانﯽ هستنيد که اول قرآن را آموختيد سپس ايمان را ،به همين دليل مدتﯽ را در حفظ سوره گذرانديد«.5
وی دربارهی اين سخن ﷲ سبحانه تعـالﯽ :ﭽ چ ﭼ ﭽ ﭼ ]النساء [٨٢ :گفتـه اسـت» :تـدبر در يـک سـخن بـدون
فهميدن آن سخن ،غير ممکن مﯽباشد؛ به همين سبب ﷲ تعالﯽ فرموده است :ﭽ ہ ه ه ه ه ے ﭼ ]يوسف[٢ :
هدف هر گفتار ،فهم معنای آن مﯽباشد نه فقط الفاظ
تعقل در سخن ،مستلزم فهميدن معنای آن مﯽباشد ،و واضح است که
ِ
آن؛ قرآن نير در اين مورد اولﯽترين است«.6
شنقيطﯽ /گفته است» :ای مسلمان! وقتﯽ فهميدهای اين قرآن عظيم ،همان نوری است که ﷲ متعال نازل فرمـوده اسـت تـا
توسط آن روشنايﯽ حاصل شود و به هدايت آن در روز زمين هدايت جاری شود ،پس چگونه است که راضﯽ مﯽشوی تا
ت تو از اين نور کور بماند؛ بر تو واجب است که کوشش و تﻼش ]خود را بر اين قرار دهﯽ[ تا کتـاب ﷲ و سـنت
بصير ِ
رسولش را توسط وسايل سودمند جديد بياموزی ،و به هر آنچه که ﷲ ،در اين دو ]منبع[ به شکل علمﯽ صحيح آموخته
است عمل کنﯽ«.7
از حيث اهميت اين امر ،ابن مفلح /دربارهی آداب کسﯽکه قرآن مـﯽآمـوزد گفتـه اسـت» :انسـان بايـد قرائـت قـرآن را از
اشخاص صالح عادلﯽ که معانﯽ قرآن را مﯽدانند ياد بگيرد«.8
 -2فضيلت فهميدن قرآن و يادگيری احکامش:
اين مسﺄله ،در حديث ابن عباس $آشکار مﯽشود؛ او گفته است :رسول ﷲ مرا در آغوش گرفت و فرمود» :بارالها! بـه
او کتاب را بياموز« ،9در روايتﯽ ديگر آمده است» :به او حکمت بياموز«.10
ابن حجر /گفته است» :منظور ،آموختن چيزهايﯽ گستردهتر از حفظ قرآن مـﯽباشـد؛ در مـورد حکمـت ،شـارحان حـديث
اختﻼف دارند؛ بدين قرار :قرآن ،فهم قرآن ،فهمﯽ از طرف ﷲ متعال .درستترين آنها ،فهم قرآن مﯽباشد«.11

 - 1تفسير طبری  ،61/1بﺎ تصرف.
 - 2البرهﺎن .160/2
 - 3أخﻼق حملة القرآن ص .40
 - 4به روايت عثمﺎن ، بخﺎری 66/9؛ ترمذی 2909؛ ابو داود .1452
 - 5الفتﺎوی .304/13
 - 6مقدمة فی أصول التفسير ،مجموع الفتﺎوی .332/13
 - 7أضواء البيﺎن .438/7
 - 8اﻵداب الشرعية .300/2
 - 9بخﺎری 75؛ الفتح .169/1
 - 10بخﺎری .3756
 - 11بﺎختصﺎر از فتح البﺎری.170/1 ،
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ﷲ سبحانه تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ې ې ې ېى ى ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ ]البقـرة) [٢٦٩ :بـه
هر کس که بخواهد حکمت مﯽدهد و به کسﯽکه حکمت داده شود ،خير زيادی داده شده اسـت و فقـط خردمنـدان پنـد مـﯽ-
گيرند( ،سيوطﯽ /درباره معنﯽ حکمت در اين ايه گفته است » :ابن عباس $مﯽگويد :يعنﯽ آشنايﯽ با قرآن؛ مانند :ناسخ و
منسوخ ،محکم و متشابه ،پيشترو عقبتر ]از حيث زمان نزول[ و حﻼل و حرام .ابﯽ درداء گفته اسـت :حکمـت يعنـﯽ:
قرائت قرآن و تفکر در آن؛ اين سخن مجاهد و ابوعالية و قتاده هم مﯽباشد .عمرة بن مرة گفته است :هر گاه به آيـهای از
قرآن برسـم و معنـايش را نفهمـم ،انـدوهگين مﯽشـوم؛ زيـرا خـودم شـنيدم کـه ﷲ مـﯽفرمايـد :ﭽ ٹ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ه ه ﭼ
]العنكبوت) [٤٣ :و اين مثالهايﯽ است که برای انسانها مﯽزنيم و فقط دانايـان در آن تعقـل مـﯽکننـد( .علمـاء
اجماع دارند که تفسير ،فرض کفايﯽ بوده و برای علوم دينﯽ ديگر ﻻزم است .اصبهانﯽ /مﯽگويد :شريفترين علمﯽ 1کـه
انسان را به خود مشغول مﯽکند ،تفسير قرآن اسـت؛ زيـرا موضـوعش کـﻼم ﷲ متعـال ،سرچشـمهی تمـامﯽ ِحکمـتهـا و
ت حقيقـﯽ و
مخزن همهی فضيلتها مﯽباشد .هدف قاری ،چنگ زدن به العروة الوثقﯽ )دست آويـز محکـم( ،کسـب سـعاد ِ
فناناپذير مﯽباشد .تمامﯽ کماﻻت دينﯽ و دنيوی ،چه هماکنون و چه برای آينده ،نيازمند علـوم شـرعﯽ مـﯽباشـد؛ ايـن نيـز
ب ﷲ تعالﯽ است«.2
وابسته به آگاهﯽ از کتا ِ
ترين علم ،قرآن مﯽباشد ،فهم معانﯽ آن نيز شريفترين فهمها مـﯽشـود؛ زيـرا
ابن جوزی /گفته است» :از آنجا که شريف ِ
شرف علم وابسته به شرف شناخته شدنش مﯽباشد«.3
ابن قيم /در مورد قرآن گفته است» :بزرگترين گنج مﯽباشد و طلسم آن گنج ،فرو رفتن در اعماق معانﯽ آن است«.4
در النونية گفته است:
فالعلم تحت تدبر القرآن«
»فتدبر القرآن إن رمت الهدی
»اگر در جستجوی هدايت هستﯽ ،در قرآن تدبر کن؛ چون دانش در راستای تدبر در قرآن است«.5
قاضﯽ إياس بن معاويه تابعﯽ /مﯽگويد» :کسانﯽکه بدون دانستن تفسير ،قرآن مﯽخوانند ،مانند قومﯽ هسـتند کـه شـبانه از
طرف پادشاهشان کتابﯽ آمده و آنان چراغﯽ نداشته باشند و از آنجا که نمﯽفهمنـد داخـل آن چيسـت ،بـه هـراس مـﯽافتنـد؛
کسﯽکه تفسير مﯽداند ،مانند کسﯽ است که چراغﯽ دارد و نزد آنها مـﯽرود و از پـس وی ،آنـان مطالـب کتـاب را مـﯽ-
خوانند«.6
بيهقﯽ /مﯽگويد» :نوزدهم :بزرگداشتن قرآن ،بـه آمـوختن و آمـوزش دادن آن و مراعـات حـدود و احکـامش و آمـوختن
حﻼل و حرامش ،مﯽباشد«.7
»در فضيلت علم و شرف قرآن ،شاعر چه نيکو گفته است:
اﻹيمان قد وجبا َ
ُ
فتاجها ما به
العلوم و إن جلﱠت محاسنُها
إن
َ
ً
حقيقتا علوم هرچند که دارای محاسن گرانقدری هستند ،ولﯽ تاج و سرور علوم آن علمـﯽ اسـت کـه ايمـان بـه آن واجـب
باشد
ُ
فرج الکربا
العزيز ،ﷲ يحفظه
الکتاب
هو
و بعد ذلک علم ﱠ
ُ
و بعد از علمﯽ است که سختيها را از بين مﯽبرد
آن کتاب عزيزی است که ﷲ حافظ آن مﯽباشد
العلوم ،تدبﱠره ت ََر العجبَا«
ک ﱡل
کتاب ﷲ ،فيه أتت
واتل ب َفهم
َ
ِ
پس کتاب ﷲ را با فهم تﻼوت کن که همهی علوم در آن آمده است و در آن تدبر کن تا عجايب را ببينﯽ«.8
 -3جديت سلف در آموختن کتاب ﷲ متعال و فهم معانﯽ آن:
اگر آموختن کتاب ﷲ متعال و فهم معانﯽ آن در منزلت و جايگاه خود در نظر گرفته شود ،عجيب نيست که ابن مسـعود
بگويد» :قسم به ﷲ متعال که معبودی بهجز وی وجود ندارد! تمام سورههای قرآن را مﯽدانم که کجـا نـازل شـده اسـت و
هر آيهای از کتاب ﷲ متعال که نازل شده ،مﯽدانم در چه موقعيتﯽ و برای چه کسﯽ نـازل شـده اسـت ،اگـر بـدانم کسـﯽ

- 1
علم
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

ـدف
اصفهﺎﻧی رحمه ﷲ در ﻻبه ﻻی سخنﺎﻧش گفته که شرف و ارزش علوم به سه چيز است :موضوع علم ،هـ
و مقدار ﻧيﺎز مردم به آن علم.
اﻹتقﺎن  223/2بﺎ تصرف.
زاد المسير فی علم التفسير.3/1 ،
مدارج السﺎلکين .453/1
متن قصيدتين النوﻧية و الميمية ،ص  ،36فصل :فی تفريق بين الخلق و اﻻمر.
الجﺎمع از قرطبی 26/1؛ و مﺎﻧند آن در زاد المسير .4/1
مختصر شعب اﻻيمﺎن ،17 ،ضمن الرسﺎئل المنيرية.
الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .14/1
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داناتر از من به کتاب ﷲ متعال است ،ساربانﯽ شتر وی را مﯽکـنم«» .1برخـﯽ از مـا ،بـيش از ده آيـه يـاد نمﯽگيرنـد تـا
معانﯽ آنرا بفهمند و به آن عمل کنند«.2
علﯽ مﯽگويد» :قسم به ﷲ متعال! هر آيهای نازل شده ،مﯽدانم در چه مورد و کجا و برای چه کسﯽ نازل شده اسـت«.3
برای عمر بن خطاب مهم بود که تا معنای يک آيه را نمﯽفهميد ،از آن نگذرد و به همين ترتيب سورهی بقره را قرائت
کرد .از ابنعباس $آمده است :عمر بن خطاب گفت» :شبﯽ آيهای را خواندم که مرا بيدار نگاه داشت و آيه ايـن بـود :ﭽ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﭼ ]البقرة) [٢٦٦ :آيا کسﯽ از شما دوست دارد نخلستان و بـاغ انگـوری داشـته
باشد« ،4ابن عباس $جواب آنرا به او گفت .برای ابن زبير $نيز اين مسﺄله اتفاق افتاد؛ و آن هنگامﯽ بود کـه بـه خـاطر
توقف در برابر آيهای ،بﯽخواب شد و آن آيه ايـن سـخن ﷲ تعـالﯽ مـﯽباشـد :ﭽ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﭼ ]يوسـف:
ب آنچـه کـه وی را
) [١٠٦بيشتر آنها به ﷲ ايمان نمﯽآورند بهجز آنکه شرک ورزنـد( .بعـد از آن ابـنعبـاس $جـوا ِ
متوقف کرده بود به وی داد.5
مجاهد /مﯽگويد» :قرآن را از سورهی فاتحه تا آخر سه مرتبه نزد ابن عباس $ختم کـردم و در برابـر هـر آيـهای درنـگ
کردم و از وی درباره آن پرسيدم« .6حسن /مﯽگويد» :دوست دارم بدانم که ﷲ متعال چرا اين آيه را نازل فرموده است،
و با آن آيه ،چه چيزی از من خواسته شده است؟«.7
قرطبﯽ /دربارهی خود مﯽگويد» :وقتﯽ کتاب ﷲ متعال همان چيزیست کـه تمـامﯽ علـوم شـرعﯽ در بـر دارد و سـنت و
فرض از آنها استخراج مﯽشود ،و امين آسمان آنرا به امين زمين نازل فرموده است ،مرا به ايـ ن نتيجـه مﯽرسـاند کـه
عمرم را به آن مشغول شوم و زندگﯽ خود را با آن تمام کنم«.8
 -4برتری مردم براساس برتری آنها در فهم و بهره بردن از قرآن:
تدبر در آن باشد ،برای من از دوستداشتنﯽتر از آنست
آجری /گفته است :آموختن مقدار کمﯽ از قرآن که همرا ِه تفکر و ِ
که آيات زيادی از قرآن را بدون تدبر و تفکر بخوانم .ظاهر قرآن و سنت و کﻼم پيشـوايان مسـلمانان نيـز بـر ايـن مسـﺄله
دﻻلت دارد«.9
درخور يک خواننده قرآن است که زمانﯽ از آيهای عبور کند که بداند الفاظ آن آيه بر چه چيزی دﻻلت دارد؛ هر چنـد کـه
اين عمل ،وقت قرائت او را طوﻻنﯽتر کند؛ بدين ترتيب است که فوايد بسـياری از ايـن کـار حاصـل مـﯽشـود :در راهـﯽ
حرکت مﯽکند که خواهان علم مﯽباشد ،سپس سعﯽ در تدبر قرآن دارد تا اجری بهدست آورد و ياری شود و بدين ترتيـب
از نکوهش و عيبﯽ که قاريان سهلانگار و بدون تدبر وجود دارد ،خود را پاک مﯽسازد .قرائت اندک نه تنها ضرری به
وی نمﯽرساند ،بلکه از آن بهره مﯽبرد؛ وقتﯽ اسوهی حسنهای مانند رسـول ﷲ و صـحابه را برمﯽگزينـد ،چـه حـالﯽ
دارد؟
مالک /در موطﺄ آورده است» :عبدﷲ ابن عمر $برای يادگيری سورهی بقرة ،هشت سال وقـت صـرف نمـود« .10مالـک
بن نافع از ابن عمر $روايت مﯽکند» :عمر سورهی بقره را طﯽ دوازده سال ياد گرفت و وقتﯽ آنرا ختم نمـود ،حيـوانﯽ
را ذبح کرد«.11
مسروق مﯽگويد» :عبد ﷲ ابن عباس $سورهای را برای ما قرائت مﯽنمود ،از پس آن ،تمام روز برای ما حديث روايت
مﯽکرد و آن سوره را تفسير مﯽنمود«.12
انسانها به نسبت فهمﯽ که از قرائت قرآن بهدست مﯽآورند ،بر همديگر برتری دارند و از هم پيشﯽ مـﯽگيرنـد .شـايد از
قرائت سوره و آيهای بزرگ ،با تدبر اندک در آن ،بهره برده نشود .شيخاﻻسﻼم ابن تيمية /مﯽگويد» :انسان دارای حاﻻت
گوناگون و متفاوتﯽ است ،چهبسا انجام کامل يک عمل کوچک ،از انجام ناقص اعمال بزرگتر ،برای او بهتر باشـد .اگـر
گفته شود :ثواب سورهی ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ﭼ ]اﻹخﻼص [١ :معاد ِل ثلث قرآن است ،وقتﯽست که بقيـه صـفاتِ ﷲ متعـال
 - 1بخﺎری  5002؛ و مﺎﻧند آن را طبری در تفسيرش آورده است .83 ،60/1
 - 2بخﺎری 81/7؛ تفسير طبری 81 ،60/1؛ تفسير ابن کثير .10/1
 - 3ابن سعد  ،154/4عن حيﺎة الصحﺎبة .257/3
 - 4عبد بن حميد ،و ابن منذر ،و ابن مبﺎرک ،و ابن جرير ،و ابن ابی حﺎتم ،و الحﺎکم بطور مختصر
و آن را صحيح داﻧسته است ،به همﺎنگوﻧه در کنزالعمﺎل  .234/1از )حيﺎة الصحﺎبة( .219/3
 - 5مختصر قيﺎن الليل از مروزی ص  ،149و تمﺎم قصه در ص 152آمده است.
 - 6تفسير طبری 90/1؛ اﻷثر 108؛ مقدمة فی اصول ﻻتفسير ص .102
 - 7زاد المسير .4/1
 - 8مقدمهی تفسيرش ،الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .2/1
 - 9أخﻼق حملة القرآن ص .82
 - 10الموطأ .205/1
 - 11ﻧﮕﺎ :الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن 40/1؛ تهذيب سير أعﻼم النبﻼء /35/1أ؛ و ابن سعد در الطبقﺎت
.121/4
 - 12تفسير طبری .84 ،60/1
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نيز در نظر گرفته شود و اگر اين کار صـورت نپـذيرد ،خوانـدن سـورههـای ديگـر همـراه بـا تـدبر و خشـوع ،از قرائـت
توصـيف معـانﯽ بـرای
سورهی اخﻼص همراه با غفلت و جهل ،بهتر است؛ حتﯽ اگر کﻼم عابد همراه بـا حضـور قلـب و
ِ
قلبش اين باشد :سبحان ﷲ ،والحمدﷲ ،وﻻ اله اﻻ ﷲ ،و ﷲ اکبر ،از قرائت با جهل و غفلـت ايـن سـوره ،بهتـر مـﯽباشـد.
مردم نيز در فهم آنها و ساير مطالب قرآن ،يکسان نمﯽباشند«.1
ب ﷲ متعال:
فهم کتا ِ
 -5راهﯽ بهسوی ِ
الف :خوب گوش دادن:
بهتر گوش دادن باعث بهتر فهميدن مﯽشود؛ همانگونه که ﷲ متعال مﯽفرمايد :ﭽ ہ ه ه ه ه ﭼ ]الزمـر[١٨ :
)کســانﯽکه ســخن]ان[ را مــﯽشــنوند و از بهتــرين آنهــا تبعيــت مــﯽکننــد( و نيــز مﯽفرمايــد :ﭽ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ﭼ
]اﻷعراف) [٢٠٤:وقتﯽ قرآن قرائت مﯽ شود به آن گوش فرا دهيد و ساکت بمانيد بلکه مورد رحمت قرار بگيريـد(؛
شنيدن قرآن ،آرام گرفتن جوارح ،کوتاه
»زيرا از طرف ﷲ متعال ،فهمﯽ به ما مﯽرساند .وهب بن منبه مﯽگويد :از آداب
ِ
کــردن نگــاه ،دقــت در شــنيدن ،و حضــور قلــب ،و همــت در عمــل کــردن بــه آن مــﯽباشــد؛ ايــن همــان ،گــوش فــرادادن و
تفکریست که ﷲ متعال دوست مﯽدارد ،شنونده حرکت جوارحش را کم مﯽکند تا قلبش متوجه آنچـ ه مـﯽشـنود ،بشـود و
نگاه خود را کوتاه مﯽکند تا قلبش متوجه چيزی که مﯽبيند ،نشود و عقلش را نيز درگير کاری نمﯽنمايد؛ در واقع خود را
مشغول هيچ کاری نمﯽکند جز آن چيزی که از ]قرآن[ مﯽشنود .خود را بر آن مﯽدارد که بفهمد و به آنچه فهميده است،
عمل کند .سفيان بن عيينة گفته است :آغاز علم ،شنيدن است .سپس فهميدن ،سپس حفظ ،سپس عمل ،سپس گسترش«.2
ب :سعﯽ در فهميدن:
اگر کسﯽ تصميم به تدبر گرفت و در ميان اين کار ،به لفظ يا جملهای يا آيهای نـامفهموم برخـورد ،بايـد از آن بـه آسـانﯽ
نگذرد تا اينکه معنايش را درک کرده و ارشاد و راهنمايﯽ آنرا بفهمد؛ اين فهم بايد از طريق علم باشد که با آيهای ديگر،
معنـﯽ مطلبـﯽ بـر وی پوشـيده
يا حديث و يا با تﺄمل و نگريستن حاصل مﯽشود؛ بهطوریکه اگر در دفعهی او ِل قرائـت،
ِ
ماند ،با تکرار و بررسﯽ دقيق ،به محتوای معانيش دست پيدا کند؛ همچنين مﯽتواند با پرسش از اهل علم و يا رجـوع بـه
تفاسير ،اين امر را تحقق بخشد .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﭼ ]ق) [ ٣٧:بﯽگمان در
اين ]موضوع[ برای کسﯽکه قلبﯽ دارد و در حالﯽکه گوا ِه ]حقانيت وحﯽ[ باشد ]به آن[ گوش بسپارد ،پندی است( ،زجاج/
در اينباره گفته است» :يعنﯽ کسﯽ که به قلبش ،با وادار کردن آن به فهميدن ،شرف بخشيده است«.3
جز اين نيست که با معانﯽ آيات ،کوشش ،مطرح کردن سواﻻت و خواستهها ،چه با زبان حال و يا زبان سر ،خردمندی و
دانايﯽ حاصل مﯽشود .ﷲ سبحانه تعالﯽ مـﯽفرمايـد :ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﭼ ]يوسف) [٧ :بـﯽگمـان در ]حکايـت[
يوسف و برادرانش برای پرسشکنندگان عبرتهايﯽ وجود دارد( .سعدی /در اينباره گفته است» :آياتﯽ است برای تمامﯽ
کسانﯽکه يا با زبان حال و يا با زبان سر ،درخواست حقيقت مﯽکنند؛ آنان کسانﯽ هستند که از آيات و پندها بهره مﯽبرند،
ولﯽ کسانﯽکه روی بر مﯽگردانند ،نه از آيات بهرهای مﯽبرند ،و نه از داستان ها و نشانههای روشن «.4
ج :درست کردن نيت:
تﻼش برای دانستن ،از طريق معانﯽ قرآن و طلب هدايت و خير از آن ،از بزرگترين راهها برای رسيدن بـه هـدفﯽ اسـت
که خود قرآن بهدنبال آن است .شيخ اﻻسﻼم ابن تيمية /گفته است» :کسﯽکه برای طلب هدايت در قرآن تدبر کند ،راه حق
ب ﷲ سـبحانه
بر وی روشن مﯽشود«» .5چنانچه کسﯽ با نيتﯽ صادقانه و براساس آنچه ﷲ متعال دوسـت دارد ،بـه کتـا ِ
تعالﯽ و سنت پيامبرش گوش فرا دهد ،ﷲ متعال آنچنان که خود دوسـت دارد ،مطالـب را بـه او مـﯽفهمانـد و در قلـبش
نوری قرار مﯽدهد«.6
د -ﷲ تعالﯽ راه را برای کسﯽکه طالب تدبر است ،آسان مﯽکند:
ﷲ سبحانه تعاليمﯽفرمايد :ﭽ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀﭼ ]القمر) [١٧ :و همانا قـرآن را بـرای يـادآوری آسـان سـاختيم
پس آيا پندپذيری وجود دارد( ،مطر الوراق /در ايندرباره مﯽگويد» :اگر طالب علمﯽ وجـود داشـ ته باشـد ،يـاری خواهـد
شد«.7
سعدی /در مورد اين آيه مﯽگويد» :الفاظش را برای حفظ و ادا کردن و معانيش را برای فهم و آگاهﯽ ،آسان کرديم؛ زيرا
از لحاظ لفظ زيباترين کﻼم است و درستترين معانﯽ و روشنترين تفسـير را داراسـت؛ بـه همـين سـبب ،حفـظ و تفسـير
 - 1الفتﺎوی .139/17
 - 2الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .176/11
 - 3مفتﺎح دار السعﺎدة ص .203
 - 4تيسير الکريم ص .394
 - 5العقيدة الواسطية ص  ،103ط  ،6شرح هراس.
 - 6الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .176/11
 - 7بخﺎری به صورت تعليق آن را آورده است ،ک  ،97ب53/؛ الفتح 521/13؛ طبری 97/27؛ ابو ﻧعيم فی
الحلية .76/3
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قرآن از آسانترين و نيز با شکوهترين و باارزشترين علوم است ،همان علم سودمندی که وقتﯽ بنده بهدنبال آن مـﯽرود،
ياريش مﯽدهد؛ از اينرو ﷲ متعال با اين کﻼم خود ﭽ ٹ ٹ ۀﭼ )پس آيـا پندپـذيری وجـود دارد( بنـدگانش را بـه دانسـتن و
يادآوری]توسط آيات قرآن[ ،دعوت مﯽدهد«.1
 -6مذمت رویگردانﯽ از فهميدن کتاب ﷲ متعال:
ﭼ ]النساء) [٧٨ :اين قوم را چه شـده اسـت کـه در
ﷲ سبحانه و تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽ ی ي ي
پﯽ فهم سخنﯽ نيستند( ،و فرموده است :ﭽ چ ﭼ ﭽ ﭼ ]النساء [٨٢ :و اين آيات به تدبر در قرآن امر کـردهانـد ،و
از رویگردانﯽ از آن و فهميدن معانﯽ محکم و الفاظ رسای آن نهﯽ کـردهانـد .2ابـن قـيم /وقتـﯽ انـواع دوری از قـرآن را
برمﯽشمارد ،مﯽگويد» :نوع چهارم :دوری از تدبر ،فهميدن و شناخت منظـور گوينـده ]کـه همـان ﷲ تعـالﯽ اسـت[ مـﯽ-
باشد«.3
طبری /درباره جهل به معانﯽ ،که باعث عدم تدبر و شور و شوق قلـب مـﯽشـود ،گفتـه اسـت » :بـرايم عجيـب اسـت کـه
شخصﯽ قرآن بخواند ،تﺄويل آنرا نداند و در عين حال از آن لذت ببرد«.4
قرطبﯽ /از حال کسﯽکه معنای قرآن را نمﯽفهمد و قصد دارد در آن تدبر کند و از روی نـادانﯽ بـدان عمـل کنـد ،تعجـب
نموده و در مورد کسﯽکه قرآن در دست دارد ،مﯽگويد» :شايسته است که احکام قرآن را بياموزد ،مقصـود ﷲ متعـال را
از آن بفهمد و هر آنچه که بر وی فرض گشته است را بداند؛ در نتيجه از آنچه قرائت مـﯽکنـد ،فايـده بـرده و بـه آنچـه
تﻼوت مﯽکند عمل مﯽنمايد؛ آيا مﯽشود به چيزی عمل شود که معنای آن قابل فهم نيست؟ آيا زشتتر از ايـن وجـود دارد
که از مسائل فقهﯽ که او در حال تﻼوت آن است ،سـوال شـود و او ]جـواب[ آنرا ندانـد؟ ايـن شـخص نظيـر نـدارد مگـر
اﻻغﯽ که بارش کتابهای آسمانﯽ باشد«.5
وقتﯽ کسﯽ از ترس فهم اشتباه ،قرآن را بدون يادگيری معنﯽ حفظ کنـد ،عمـری کـه در اختيـارش را صـرف زيـاد کـردن
محفوظاتش کرده است؛ از عراق برای عمربنخطاب نوشتند :افرادی کتاب ﷲ تعالﯽ را حفظ کـردهانـد .وی بـرای آنهـا
نوشت :به آنها حقوق ماهيامه مشخصﯽ از بيت المال داده شود .بعد از مدتﯽ کسانﯽکه طالب قرآن بودند ،زياد شدند .يک
سال بعد نوشتند :هفتصد مرد ،قرآن را حفظ کردهاند .عمر گفت :مﯽترسم قبل از اينکـه ديـن را بشناسـند ،بـهسـوی قـرآن
بشتابند؛ ديگر هيچ حقوقﯽ از بيت المال به آنها ندهيد .مالک گفته است :ترس داشت که آنرا بَر غير از تﺄويل واقعﯽ آن،
تﺄويل کنند.6
طرطوشﯽ /از کسﯽکه بدون يادگيری اصول مهم علمﯽ قرآن را قرائت مﯽکند ،ايراد گرفته و مﯽگويد» :اين وضع قاريان
اين زمان است7؛ در بين آنها کسانﯽ هستند که قرآن را صدبار بازگو مﯽکنند ،و به بهترين شکل حروفش را ادا مﯽکنند،
در حالﯽکه جاهلترين افراد به احکام آن مﯽباشند ،حتﯽ اگر از شکل حقيقﯽ وضو سؤال شود ،جوابﯽ نمﯽتوانند استخراج
کنند .از مالک در مورد پسر هفت سالهای که قرآن حفظ کرده بود ،سؤال کردند .او گفت :اين عمل را شايسـته نمـﯽبيـنم.
علت عدم تﺄييد وی ،همان چيزی است که از صحابه به اثبات رسيده است :کراهـت در سـرعت بخشـيدن بـه حفـظ قـرآن،
بدون فهم آن؛ يکﯽ از اين موارد حديث مالک از عبدﷲ ابن مسعود مﯽباشد :زمانﯽ مﯽرسد که فقهـا کـم و قاريـان زيـاد
هستند .در آن ]زمان[ ،حروف قرآن محافظت مﯽشود و قوانينِش تباه«.8
ابن جوزی /در وصف قسمتﯽ از آن مﯽگويد :در زمان قديم ،فقها اه ِل قرآن و سنت بودند و اين امر پابرجا بود تا ايـنکـه
متﺄخران گفتند :برای ما فقط شناخت آياتﯽ مربوط احکام کافﯽ است و به کتب معتبر حديث اعتماد مﯽکنيم .در نتيجهی اين
سهلانگاری ،ديده مﯽشود که شخصﯽ از آنها برای اثبات حرفش ،آيهای را دليل مﯽآورد که معنﯽ آنرا نمﯽداند؛ واضح
است که فقه از قرآن و سنت استخراج مﯽشود ،حال چگونه امکان دارد از چيزی که قابل شناخت نيست ،مطلبﯽ استخراج
شود؟! شناخت اين مسائل ،دشوار مﯽباشد و نياز به سفرهای طوﻻنﯽ و مشقت زياد دارد ،تا ياد گرفته شـوند؛ آری! کتـب
دستهبندی شدهاند و سنن تدوين يافتهاند و اسناد صحيح از نادرست جدا شدهاند ،ولﯽ متﺄخران 9بهعلت کسالت خود ،هرگـز
دست به مطالعهی علم الحديث نمﯽزنند«.10

 - 1تيسير الکريم الرحمن ص .825
 - 2ﻧﮕﺎ تفسير ابن کثير .529/1
 - 3الفوائد ص .156
 - 4معجم اﻷدبﺎء ليﺎقوت ،63/18 ،ﻧقلی از مقدمه ﻧﺎشر؛ تفسير طبری ص .1
 - 5الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .21/1
 - 6ﻧﮕﺎ :کتﺎب البدع و الحوادث ص .98
 - 7طرطوشی در سﺎل  530هـ وفﺎت يﺎفت.
 - 8كتﺎب البدع و الحوادث ص .98
 - 9ابن جوزی /در سﺎل 597هـ فوت کرد.
 - 10تلبيس ابليس ص .115
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سعيد بن جبير /گفته است» :کسﯽکه قرآن بخواند و تفسير آنرا نداند مانند ]شخص[ کور و يا بيابانگر ِد ]بﯽسوادی[ مﯽ-
باشد«.1
چهارم :دقيق شدن در آيات:
اين موضوع بر دو قسم است :دقت در لفظ و دقت در معنا .بخش يکم راهﯽست برای رسيدن به بخـش دوم و نزديـکتـر
شدن به آن.
نوع يکم :دقت در لفظ و ترتيل دادن به قرائت :اين همان درست ادا کردن حروف ،نيکو تﻼوت کـردن و زيبـايﯽ نمـودن
تﻼوت است و شامل مسائلﯽ بدين شرح مﯽباشد:
 -1شکل ترتيل و انگيزه داشتن نسبت به آن:
ً
از قتادة /آمده است» :از انس در مورد قرائت پيامبر سؤال شـد؛ او گفـت :بـهصـورت کـامﻼ کشـيده آنرا ادا مـﯽکـرد.
بهطوریکه وقتﯽ »بسم ﷲ الرحمن الرحيم« را قرائت مﯽنمود ،به »بسـم ﷲ« مـد مـﯽداد و بـه »الـرحمن« مـد مـﯽداد و
»الرحيم« را نيز مﯽکشيد«.2
يعلﯽ بن َمملک از ام سلمة& دربارهی قرائت رسول ﷲ و نمازش سؤال کـرد .ام سـلمه& نيـز قرائـت ايشـان را قرائتـﯽ
تفسيرگونه و حرف به حرف 3توصيف فرمود؛ و ﷲ أعلم.
شايد مقصود اين فرمودهی ﷲ متعال نيز همين باشد :ﭽ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿﭼ ]اﻹسراء) [١٠٦ :و قرآن را به
تدريج فرو فرستاديم تا آنرا با درنگ بر مردم بخوانﯽ( ابن جوزی /گفته است» :به آرامﯽ و آهسته تا در معنای آن تـدبر
کنند« .4بغوی /در مورد اين آيهی :ﭽ ٿ ٿ ٿ ﭼ ]المزمل [4:مﯽگويـد» :ترتيـل در قرائـت :تﺄمـ ل و آهسـتگﯽ و
بيان درست حروف و حرکات مﯽباشد« .5قرطبﯽ /گفته است» :با عجله ،قرآن را قرائـت مکـن ،بلکـه بـه آهسـتگﯽ و بـا
بيانﯽ همراه تدبر در معانﯽ قرائت کن«.6
براء گفت» :شنيدم که رسول ﷲ در ]نماز[ عشاء ،در حالﯽ ]سورهی[ »التين و الزيتون« را قرائـت مـﯽفرمـود کـه از
کسﯽ چنين صدای زيبايﯽ نشنيدهام«.7
صالح از ذئب /روايت مﯽکند» :همسايهی ابن عباس $بودم .او نماز شب مﯽخواند و آيهای قرائـت مـﯽکـرد و بعـد از آن
بهاندازهای که به تو مﯽگويم ،ساکت مﯽشـد – و آن زمـان طـوﻻنﯽای بـود – سـپس بـه قرائـت ادامـه مـﯽداد .گفـتم :چـرا
اينگونه؟ گفت :تا در تﺄويل آن تفکر کند«.8
 -2آهنگ دادن به قرآن:
9
آهنگ ]زيبا[ به قرآن ندهد« .
رسول ﷲ فرموده است» :از ما نيست کسﯽکه
ِ
نووی در تفسير اين حديث شريف مﯽگويد» :جمهور علما گفتهاند :معنﯽ »لم يتغن« ،آهنگ زيبا ندادن به قرآن است«،10
بـودن صـوت زيبـا در قرائـت قـرآن ،اجمـاع کـردهانـد«،11
»علما از سـلف و خلـف و تـابعين و ديگـران ،بـر مسـتحب
ِ
12
بودن خواندن با ترتيل و تدبر در آن نيز مورد اجماع مﯽباشد« » ،طلب قرائت با صدای نيکو و با دقت به آن
»مستحب
ِ
13
گوش دادن نيز براساس حديث صحيح مستحب است« .
14
شيرازی /مﯽگويد» :صوت نيکو دادن به قرآن ،مستحب است« .

 - 1تفسير طبری .87 ،60/1
 - 2بخﺎری 79/9؛ و مﺎﻧند آن ﻧزد ابو داود 1456؛ و النسﺎئی .197/2
 - 3ﻧسﺎئی 181/2؛ مﺎﻧند آن ترمذی  ،2924و گفته است حديث حسن صحيح است؛ ابو داود 4001؛ ابن خزيمة
ـﺎﻧی
آن را صحيح داﻧسته است؛ دار قطنی 181؛ أحمد  ،203/6و حﺎکم؛ ﻧﮕﺎ :جﺎمع اﻷصول 463/2؛ شيخ آلبـ
ـﺎ
ـرة حرفـ
ـراء مفسـ
ـت) :قـ
ـه اسـ
آن را در ضعيف ابی داود  260ضعيف داﻧسته است ،و در صفة الصﻼة گفتـ
حرفﺎ( ،ص  ،124ابن مبﺎرک در الزهد 162/1؛ و ابو داود به سند صحيح.
 - 4زاد المسير  70/5؛ و ﻧﮕﺎه شود :أخﻼق حملة القرآن ص .82
 - 5شرح السنة .465/2
 - 6الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .37/19
 - 7بخﺎری 194/1؛ مسلم 181/4؛ أحمد 302 ،298/4؛ ابن مﺎجه .835 ،834
 - 8مختصر قيﺎم الليل از مروزی .149
 - 9بخﺎری 7527؛ و اضﺎفه میکند :آن را آشكﺎر كند؛ مسلم 792؛ ابو داود 1470؛ أحمد 1476؛ ابن مﺎجه
.1337
ـوت و
 - 10التبيﺎن ص  78؛ ريﺎض الصﺎلحين :بﺎب زيبﺎ کردن صوت برای قرآن ،و طلب كردن قﺎريﺎن از صـ
گوش دادن به آن ص .329
 - 11التبيﺎن ص  .77در شرح مسلم .80/6
 - 12المجموع .396/3
 - 13اﻹتقﺎن فی علوم القرآن .142/1
 - 14المهذب .419/2
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سن صوته بالقرآن« مﯽگويد :به گروهﯽ اجازه داده شد تا با صدای بلند و
قرطبﯽ /نيز در شرح حديث »ليس منا من لم يح ّ
آهنگين قرآن را تﻼوت کنند؛ زيرا وقتﯽ صوت نيکو مﯽشود ،بهتر در دل جای گرفته و قلبها بهتر به آن گوش فرا مﯽ-
دهند ،1مردی به ابن مليکة گفت :ای ابومحمد! اگر کسﯽ صوت نيکو نداشت ،بايد چه کند؟ گفت :تا آنجا که مﯽتواند به آن
زيبايﯽ دهد 2مﯽگويند :معنای »يتغنﯽ به« :غمگين کردن آن مﯽباشد ،3بـهطوریکـه انـدوه قـاری ،بـر وی چيـره گـردد4؛
برای اثبات اين گفته به آنچه که مطرف بن عبدﷲ بن شخير از پدرش روايت مﯽکند ،اسـتناد مـﯽکننـد» :رسـول ﷲ را
ديدم که نماز مﯽخواند؛ سينهاش مانند أزيز به جوشش افتاده بود .5أزيز ،صدای رعد و جوشش ظرف آب مﯽباشد.6
ابن قيم /گفته است» :ابن بطال گفت :برخﯽ گفتهاند) :التغنﯽ به قرآن( ،همان زيبـا کـردن صـوت و انعکـاس دادن قرائـ ت
نظر ابن مبارک و نضر بن شميل است؛ عمر بـن خطـاب بـه ابوموسـﯽ گفـت:
مﯽباشد .و نيز گفت :صدا و لحن زيباِ ،
پروردگارمان ،ما را متذکر شده است .ابـو موسـﯽ نيـز در حـال قرائـت ،بـ ه صـدای خـود لحـن مـﯽداد؛ عمـر گفـت :ای
ابوموسﯽ! کسﯽکه مﯽتواند به قرائت قرآنش صوت زيبا دهد ،اين کار را انجام دهد .عقبة بن عـامر نيکـوترين صـوت را
در بين مردمان داشت ،عمر به او گفت :فﻼن سوره را برای من قرائت کن .او نيز سوره را برايش تﻼوت نمود ،عمر
به گريه افتاد و گفت :انگار که قبل از اين فکر نمﯽکردم اين قرآن از طرف پروردگار[ نازل شده است .گفت :ابن عبـاس
و ابن مسعود آنرا روا داشته و از عطاء بن ابﯽ رياح نيز روايت شده است .گفت :عبـدالرحمن اسـود بـن يزيـد در مـاه
رمضان ،در بين مساجد بهدنبال صوت نيکو مﯽگشت .طحاوی از ابوحنيفه و يارانش ياد مﯽکند :آنها قرآن را با لحـن و
صدای نيکو گوش مﯽدادند .محمد بن عبدالحکم گفته است :پدرم و شافعﯽ و يوسف بن عمـر کـه قـرآن را بـا لحـن گـوش
مﯽکردند .ابن جرير طبری نيز همين نظر را برگزيده بود.
گفتند :صوت زيبا و قرائت آهنگين ،سسـب نفـوذ قـرآن در درون شـده و بـه شـنيدن و دقـت در آن سـوق مـﯽدهـد ،باعـث
تحريک به شنيدن لفظ و قرار گرفتن معنا در قلب مﯽشود؛ اين کار بـه اهـداف قـرآن کمـک کـرده و بـه ماننـد قـرار دادن
شيرينﯽ در داروی مريض ،کﻼم از موقعيت خود خارج نشده و بين شنونده و فهمش جدايﯽ صورت نمﯽپذيرد ،اگر در بر
گيرندهی حروف زيادی باشد ،کلمات از موقعيتهای خود خارج شده و بين شنونده و فهم او جدايﯽ مﯽافتد و معنـای آنرا
درک نمﯽکند؛ هر چند که حقيقت بر خﻼف اين است« ».خﻼصه اينکه :آهنگ دادن و صوت نيکو به دو شکل است:
شکل يکم :فطری مﯽباشد و بدون زحمت بهدست مﯽآيد و نياز به تمرين و آموزش ندارد؛ آهنگ دادن و لحن دادن ،بـدين
شکل جايز و روا بوده و ذات و طبيعت شخص به اين زيبايﯽ و نيکو ساختن کمک مﯽکند ،ابوموسﯽ اشعری به پيامبر

ـميل و
ـر بـن شـ
 - 1کسﺎﻧی که اين قول ر قبول کرده اﻧد :ابوحنيفة و يﺎراﻧش ،شﺎفعی ،ابن مبﺎرک ،ﻧضـ
ابی جعفر ،ابی الحسن ابن بطﺎل ،قﺎضی ابی بکر ابن العربی و غيره.
ـن ابـی
 - 2ابو داود از عبدالجبﺎر بن الورد روايت میکند) :شنيدم که ابی مليکه میگفت :عبيد ﷲ بـ
ـول
يزيد می گفت :ابولبﺎبة از کنﺎر مﺎ گذشت و مﺎ دﻧبﺎلش رفتيم و شنيديم که میگفت :شنيدم که رسـ
ـی
ـن ابـ
ـه ابـ
ﷲ فرمود» :کسی که هنﮕﺎم تﻼوت قرآن ،لحن زيبﺎ به صدايش ﻧدهد از مﺎ ﻧيست« .گفت :بـ
ـحيح آورده
ـنﺎد صـ
ـﺎ اسـ
مليکة گفتم :ای ابﺎ محمد آيﺎ کسی را ديدهای ،(.. .ابن حجر آن را از وی بـ
ـت
ـﺎپ بيـ
ـمﺎره  ،1471چـ
ـی داود شـ
ـنن ابـ
است .الفتح 72/9؛ و آلبﺎﻧی /گفته است :حسن صحيح میبﺎشد .سـ
اﻷفکﺎر.
ـد آن را
ـیخواﻧـ
ـرآن مـ
 - 3از ابن عبﺎس $به شکل مرفوع آمده است) :بهترين مردم کسی است که وقتی قـ
غمﮕين کند( ،طبراﻧی در الکبير 1/101/3؛ از او ابو ﻧعيم در الحلية 19/4؛ و در روايتی از عﺎيشة&
ـرج آن از
به شکل مرفوع آمده است) :چنﺎنچه قرآن میخواﻧد او را بﺎخشية در حضور ﷲ میيﺎفتم( ؛ تخـ
ـر
اصبهﺎﻧی 58/2؛ دارمی 471/2؛ بﺎ تلخيص از تخريج آلبﺎﻧی در صحيحش ،آن را صحيح داﻧسته و لفظ آخـ
را ترجيح داده است .ﻧﮕﺎ :الصحيحة  .111/4 ،1583و صحيح الجﺎمع  676/1و الزهد از ابن مبﺎرک ص .37
و ﻧﮕﺎ :ابن مﺎجه شمﺎره  .1339و ﻧﮕﺎ  :تخريج الحديث فی حﺎشية أخﻼق حملة القرآن ص .79
ـ ن
ـد؛ و اب
ـیبﺎشـ
ـتی مـ
 - 4قرطبی /ذکر میکند که او بهسوی آن جمﺎعت رفت که از آﻧهﺎ ابن حبﺎن البسـ
مفلح ذکر کرده است :از آﻧهﺎ الليث بن سعد میبﺎشد ،آداب الشرعية .299/2
ـحيح
ـة آن را صـ
ـن خزيمـ
ـﺎئی 13/3؛ ابـ
ـد 26 ،25/4؛ ﻧسـ
ـمﺎئل315؛ أحمـ
 - 5ابو داود 904؛ ترمذی در الشـ
ـت؛ و
داﻧسته اشت؛ ابن حبﺎن 522؛ و حﺎکم؛ و آلبﺎﻧی در )مختصر الشمﺎئل(  276آنرا صحيح داﻧسته اسـ
ابو داود 839؛ و ﻧﮕﺎ :تخريج ارﻧأؤوط در تحقيق )شرح السنة( 245/3؛ و گفته است اسنﺎد آن قوی می-
بﺎشد.
ـی روی
 - 6بأيجﺎز از الجﺎمع ﻷحکﺎم  11/1سپس /گفته است :اين اختﻼف در معنﺎی حﺎصل شده در مورد کسـ
ـس اگـر
ـد ،پـ
ـیکنـ
میدهد که معنﺎی قرآن را ﻧمیفهمد و فقط الفﺎظ و اصوات قرآن را بر زبﺎن جﺎری مـ
ـه
ـت ،همچنﺎﻧکـ
ـرام اسـ
ـﺎر حـ
شخصی فقط به زيبﺎيی قرائت قرآن اهميت دهد و معنﺎ را درک ﻧکند اين کـ
قﺎريﺎن سرزمين مصر اين کﺎر را اﻧجﺎم میدهند ﻧزد پﺎدشﺎهﺎن و مردگﺎن قرآن میخواﻧند و پول جﺎيزه
میگيرﻧد ،که اين کﺎر بﺎعث میشود ثواب و پﺎداش اعمﺎلشﺎن از بين برود و بﺎ اين کﺎرشﺎن کتﺎب ﷲ –
ـح ص 297؛
ـن مفلـ
ـرعية از ابـ
ـﺎ :اﻵداب الشـ
ـتر ﻧﮕـ
ـيل بيشـ
قرآن – را تغيير میدهند؛ برای شرح و تفصـ
التبيﺎن از ﻧووی ص 79؛ زاد المعﺎد فی هدی خير العبﺎد 452/1؛ و کتﺎب البدع و الحوادث از طرطوشی
ص  .96و الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .249/15
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گفت» :اگر مﯽدانستم که گوش مﯽدهﯽ ،برای تو به زيباترين شکل آنرا مﯽآراستم« ،1سلف نيز همينگونه عمل کـرده و
بههمين گونه گوش فرا مﯽدادند ،اين زيبا کردن صوت به شکلﯽ پسنديده و قابل تمجيد مﯽباشد و همـان صـوتﯽ اسـت کـه
باعث تﺄثير گرفتن اطرافيان و شنوندگان مﯽشود.،
نوع دوم :مانند بقيهی هنرها مﯽباشد؛ مانند آهنگهای غنا که هارمونﯽ و وزنهای ابتکاری دارد و قابـل آمـوزش اسـت،
مﯽباشد ،سلف از اين روش کراهت داشته و آنرا عيب مﯽدانستند و نکوهشش مﯽکردنـد و از قرائـت بـه ايـن روش نيـز
منع مﯽکردند.
کسﯽکه به احوال سلف آگاه باشد ،مﯽداند که بهطور قطع آنها از قرائت با لحن موسيقﯽ بيزار بودند ،لحنهايﯽ که دارای
وزنهای هماهنگ و حرکات موزون حساب شده باشد؛ چون تقوای ﷲ متعال پيشـه داشـتند .آنـان صـوت تـﻼوت خـود را
نيکو کرده و با آهنگ دادن و به شکلﯽ تﺄثيرگذار و با لحنﯽ سوای اين ]لحنهايﯽ که بر اساس دستگاههـای موسـيقﯽ مـﯽ-
باشد[ و با شوق ،قرائت مﯽکردند .اين لحنﯽ نشﺄت گرفته از طبيعت و فطرت ذاتﯽ مﯽباشد و شرع هم با وجود نياز شديد
سرشت انسان به آن ،از آن نهﯽ کرده است ،بلکه راهنما و محرکﯽ بهسوی آن مﯽباشد ،و کسﯽ را کـه ]قـرآن[ بـرای وی
قرائت مﯽشود ،آگاه مﯽکند که در حال شنيدن ]سخن[ ﷲ متعال مﯽباشد.2
ابن حجر /گفته است» :شکﯽ نيست که برای اشخاص ،ميل به شنيدن قرائت موزون بيشـتر از ]قرائـت[ نـاموزون اسـت؛
زيرا آهنگ ،تﺄثيری بر رقّت قلب و جاری شدن اشک مﯽگذارد .در بين سلف ،دربارهی مجاز بودن لحن در قرائت قرآن،
اختﻼف نظر وجود دارد؛ اما در نيکو کردن صوت و برتری دادن صوت نيکو بر ديگر ]صوتها[ اختﻼفﯽ وجود نداشته
است«.3
 -3قرائت آهسته و بدون عجله:
از دﻻيل رعايت تﺄنﯽ و آهستگﯽ در قرائت قرآن اين است که :جبرئيل عليهالسﻼم ،هر سال قرآن را يکبـار بـه پيـامبر
عرضه مﯽنمود؛ ولﯽ در سال وفات ،دوبار قرآن بر وی عرضه شد ،4در روايت آمده است» :در تمام شبهـای رمضـان
به او قرآن مﯽآموخت«5؛ ابن حجر /گفته است» :شايد پيامبر قرآنﯽ را که در طول سال نازل شده بود ،به تعـداد شـب-
های ماه رمضان تقسيم مﯽفرمود و در هر شب قسمتﯽ که مربوط به آن شب بود را قرائت مﯽفرمود«.6
مادرمان حفصه& گفت» :پيامبر سورهای را به شکل ترتيل قرائت مﯽفرمود ،به شکلﯽ که بيشـتر از حـد معمـول طـول
مﯽکشيد«.7
ابن مسعود سرعت دادن به قرائت توسط نهيک بن سنان را نکوهش کرد؛ بـهطـوریکـه وقتـﯽ ابـن سـنان گفـت :قسـمت
مفصل 8را شب گذسته قرائت کردم؛ عبدﷲ گفت :بيهوده بوده است ،مانند بيهوده بودن شعر! ما قرائت را شنيدهايم و من
قرآنﯽ 9را که پيامبر قرائت مﯽفرمود حفظ مﯽباشم«.10
علقمه قرآن را با صدای نيکويﯽ ،برای ابن مسعود قرائت کرد ،عبدﷲ به او گفت» :پدر و مادرم فدايت شوند ،با ترتيـل
قرائت کن که زينت قرآن است«.
از مجاهد /دربارهی برتری دو مردی پرسيدند که يکﯽ سورههای بقره و آل عمران و ديگری سورهی بقره را ]در
نمازشان[ قرائت کردند و ]زمان[ قرائت و رکوع و سجود و جلوسشان به يک اندازه بود ،وی گفت» :کسﯽکه سورهی
 - 1هيثمی در المجمع  ، 170/7و گفته است :ابو يعلی آن را روايت کرده است و در اسنﺎد آن خﺎلد بن
ـرط
ﻧﺎفع اشعری وجود دارد که ضعيف است؛ و حﺎفظ گفته است) :و ابن سعد از حديث اﻧس که سندش بر شـ
ـدايش را
مسلم است ،چنين روايت میکند که ابوموسی شبی بيدار شد و ﻧمﺎز میخواﻧد ،زﻧﺎن پيﺎمبر صـ
ـی
ـه ابوموسـ
ـد بـ
ـبح شـ
ـه صـ
شنيدﻧد ،ابوموسی خوش صدا بود ،زﻧﺎن بيدار شدﻧد و گوش دادﻧد؛ زمﺎﻧی کـ
جريﺎن شب گذشته گفته شد؛ و گفت :اگر میداﻧستم آﻧهﺎ گوش میدهند خيلی زيبﺎتر می خواﻧدم ( ،الفتح
 .81/9ﻧقلی از تحقيق زاد المعﺎد .484/1
 - 2زاد المعﺎد فی هدی خير العبﺎد 493-486/1؛ ﻧﮕﺎ :الفتح .72/9
 - 3الفتح  .72/9برای توضح کلمهی قرائت را اضﺎفه کردم.
ـﺎل
ـر سـ
ـل هـ
ـه جبرئيـ
 - 4در روايتی که بخﺎری از فﺎطمه&ذآورده است ) :پيﺎمبر پنهﺎﻧی به من گفت :کـ
قرآن را بﺎ من بﺎزخواﻧی می کند و امسﺎل دو بﺎر بﺎ من بﺎزخواﻧی کرد ،و فکر میکنم به خﺎطر ﻧزديک
ـرآن را
شدن زمﺎن مرگم اين کﺎر را کرده است( ،بخﺎری  ،6285 ،3623و در روايت ابنعبﺎس) $پيﺎمبر قـ
ـرد(،
ـیکـ
ـه مـ
بر جبرئيل عرضه میکرد( بخﺎری 4997؛ و در روايت ابو هريره:قرآن را بر پيﺎمبر عرضـ
ـرآن را
بخﺎری  ،4998ابن حجر) /معﺎرضة :رابطه و عمل دو طرفه ،يعنی هر دو  -پيﺎمبر و جبرئيل – قـ
برای همديﮕر میخواﻧدﻧد و میشنيدﻧد( ،الفتح .43/9
 - 5بخﺎری 99/4؛ مسلم .2307
 - 6الفتح .45/9
 - 7مسلم 373؛ الترمذی 373؛ ﻧسﺎئی 1658؛ دارمی 1350؛ مﺎلک .285
 - 8مفصل :از سورهی حجرات تﺎ آخر قرآن میبﺎشد.
 - 9قسمتی از قرآن که در ﻧمﺎز خواﻧده شود).مترجم(
ـی
 - 10بخﺎری 5043 ،775؛ مسلم 822؛ ابو داود 1396؛ أحمد  ،380/1ﻧﮕﺎ :الفتح  ،89/9و تعليق فؤاد زملـ
بر کتﺎب) :أخﻼق حملة القرآن( ص .19
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بقره را قرائت کرد ،بهتر است! سپس ]اين آيه[ را قرائت نمود :ﭽڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿﭼ ]اﻹسراء) [١٠٦ :قرآن
را بهتدريج فرو فرستاديم تا آنرا با درنگ بر مردم بخوانﯽ و معجزهوار فروفرستاديم« .1در روايتﯽ ديگر آمده است:
»دوستداشتنﯽترين افراد نزد ﷲ متعال ،عاقلترين آنها نسبت به وی مﯽباشد«.2
 -4زمان ختم قرآن:
عبدﷲ بن عمرو $گفت :تمام سال را روزه مﯽگرفتم و هر شب قرآن مﯽخواندم ،در پس اين اعمال ،رسـول ﷲ بـه مـن
فرمود» :آيا مﯽخواهﯽ به تو بگويم که تمام سال را روزه مﯽگيری و هر شب قرآن مﯽخوانﯽ؟! گفتم :بله ای رسول ﷲ!
و از آن نيتﯽ جز خير ندارم« – سپس دربارهی روزه گرفتن ]در تمام سال[ به او توضيح داد – سپس رسول ﷲ فرمود:
»قرآن را در هر ماه يکبار ختم کن .گفتم :ای رسول ﷲ !طاقت من بيشـتر از ايـن اسـت .فرمـود :در هـر بيسـت روز
آنرا ختم کن .گفتم :ای نبﯽ ﷲ !قدرتم بيشتر از آن است .فرمود :در هر ده روز آنرا خـتم کـن .گفـتم :ای پيـامبر ﷲ!
توان من بيشتر از اين است .فرمود :در هر هفت ]روز[ آنرا ختم کن 3و از اين فراتر نرو« .4در روايتـﯽ از وی آمـده
است که رسول ﷲ بار اول فرمود» :در هر چهل روز آنرا ختم کن«.5
از اينرو اسحاق بن ابراهيم /گفته است» :با توجه به اين حديث ،دوست نداريم که مردی چهل روز را پشت سـر بگـذارد
و قرآن را در آن ختم نکند«.6
از عايشه& روايت مﯽکند که رسول ﷲ  قرآن را در کمتر از سه روز ختم نفرمود«.7
همچنين گفت» :سراغ نداريم که نبﯽ ﷲ تمام قرآن را در يک شب قرائت کرده باشد«.8
کار
وقتﯽ نووی ،/عادت سلف را دربارهی زمان ختم قرآن بيان مﯽدارد ،در مورد ختم قرآن در هفت روز مﯽگويد» :اين ِ
بيشتر سلف بوده است«.9
کار بيشتر صحابه و ديگـران بـوده اسـت«.10
سيوطﯽ /در اينباره گفته است» :اين راه وسط و بهترين راه مﯽباشد .اين ِ
11
عبد ﷲ بن عمر $گفته است :پيامبر فرمود» :کسﯽکه در کمتر از سه روز قرآن را ختم کند ،متوجه آن نمﯽشود« .
ترمذی /گفته است :بعضﯽ از اهل علم گفتهاند» :با توجه به حديث ،قرآن در کمتـر از سـه روز نبايـد قرائـت شـود؛ ولـﯽ
افراد ديگری اين کار را جايز دانستهاند12؛ و ترتيل در نزد اهل علم پسنديدهتر است«.13
 - 1آجری در اخﻼق حملة القرآن در آخر کتﺎبش ص  83آن را تخريج کرده است؛ ﻧﮕﺎ :التبيﺎن ص 65؛ و
الفتح .89/9
 - 2مختصر قيﺎم الليل از مروزی 132؛ و الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .37/19
ـه
 - 3أوس بن حذيفة دربﺎره راه ختم قرآن در هفت روز گفته است» :از اصحﺎب پيﺎمبر پرسيدم چﮕوﻧـ
ـل« ابـو
قرآن را تقسيم کنيم؟ گفتند :سه ]سوره[ ،و پنج و هفت و ﻧه و يﺎزده و سيزده و قسمت مفصـ
ـب
ـﺎفظ در التقريـ
ـه حـ
ـود دارد کـ
داود 1393؛ ابن مﺎجه  1345؛ و در سند آن عثمﺎن بن عبدﷲ بن أوس وجـ
ـندش ِ
ـی در
ـت .و ذهبـ
لـيِن اسـ
ـه سـ
ـود وگرﻧـ
گفته است :قﺎبل قبول است اگر از سندهﺎی ديﮕرش تبعيت شـ
ـريج
ـﺎ :تخـ
ـر 18/1؛ ﻧﮕـ
ـن کثيـ
الميزان گفته است :محله الصدق .ﻧقلی از تخريج الوادعی بر تفسير ابـ
اﻷرﻧأؤوط بر جﺎمع اﻷصول  . 457/2و معنی حديث اين است که در روز اول سه سوره میخواﻧدﻧد و در روز
دوم پنج سوره و به همين ترتيب.
ـﺎئی
ـو داود 1388؛ ﻧسـ
 - 4بخﺎری 5052 ،1974؛ مسلم  ،1159و اين لفظ برای اوست؛ احمد 189 ،165/2؛ ابـ
ـتم:
ـن .گفـ
2390؛ ابن مﺎجه 1346؛ ترمذی 3116؛ و در آن آمده است) ،فرمود :آن را در پنج روز ختم کـ
ـحيح
ـن صـ
ـديث حسـ
ـت :حـ
طﺎقت من بيشتر از آن است ،فرمود :رخصتی از طرف من ﻧداری( ،ترمذی گفته اسـ
غريب میبﺎشد ،و آن ﻧزد أحمد .195 ،188/2
ـت:
ـه اسـ
ـﺎﻧی گفتـ
ـد 158/2؛ و آلبـ
 - 5ترمذی  ، 3117و گفته است :حديث حسن غريب؛ ابو داود 1395؛ أحمـ
ـلة
اسنﺎد آن حسن میبﺎشد؛ و در اکثر طرق حديث لفظ چهل روز ﻧيﺎمده است .ﻧﮕﺎ :تخريج آن در السلسـ
الصحيحة  ،17/4شمﺎره .1513 ،1512
 - 6ترمذی بعد از حديث شمﺎره  3116آن را ىر سننش آورده است.
ـمﺎره  ،2466و
 - 7ابن سعد در الطبقﺎت  376/1؛ و آلبﺎﻧی آن را ذکر کرده است در السلسلة الصحيحة شـ
در مورد اسنﺎد سعد گفته است) :ضعيف ،ولی شهﺎدتی است بر حديث ﻧهی وی بر عبدﷲ بن عمرو؛ و حديث
ـﻼة
کسی که قرآن را در سه روز کمتر بخواﻧد آن را ﻧمیفهمد( .و آن را حجت داﻧسته است در صفة الصـ
النبی 120؛ و در صحيح الجﺎمع شمﺎره .4866
 - 8مسلم شمﺎره 746؛ و ابو داود .1342
 - 9اﻷذکﺎر ص 85؛ و مﺎﻧند آن در التبيﺎن ص .45
 - 10اﻵتقﺎن .137/1
 - 11أحمد 195/2؛ الترمذی 3120؛ و گفته است حديث حسن صحيح میبﺎشد؛ ابن مﺎجه 1347؛ ابو داود ،1390
ـو
ـحيح ابـ
ـﺎﻧی در صـ
ـت ص  ،46و آلبـ
1394؛ و طيﺎلسی 2295؛ و ﻧووی آن را در التبيﺎن صحيح داﻧسته اسـ
داود 1257؛ و در الصحيحة شمﺎره  1513و در صحيح الجﺎمع .4866
 - 12ذهبی /گفته است بﺎ تعليق از فعل وکيع بن جراح /و از او روايت میکند كه قرآن را شبي يك بﺎر
ختم میکرد) :دين آسﺎن است و تبعيت از سنت اولیتر است پس خداوﻧد از وکيع راضی بﺎشد و مثل وکيع
وجود ﻧدارد؟!( ،سير أعﻼم النبﻼء .2/39/7
 - 13ترمذی آن را در پس حديث شمﺎره  3116آورده است.
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نووی /دربارهی ختم قرآن مﯽگويد» :انتخاب زمان آن به خود افراد بر مﯽگردد؛ کسﯽکه دقت و تفکر در نکات باريک و
معارف ،برايش سخت است ،بايد قرائتش را کوتاه کند تا از آنچه قرائت مﯽکند ،کمال فهم را بـ هدسـت آورد؛ کسـﯽکه بـه
نشر علم و يا ديگر مسائل مهم دين و مصلحت مسلمانان مشغول است ،بايد قرائت خود را بهاندازهای کوتاه کند تا خللﯽ به
اهداف وی وارد نشود؛ در غير اينصورت ،شخص بايد قرائت خود را در حد امکان زياد کند؛ بهطوریکه دچـار سسـتﯽ
و کسلﯽ و ياوهگويﯽ نگردد .پيشينيان ،ختم قرآن در يک روز و يا يک شب را کراهت داشتند؛ دليلش همان حديث صحيح
عبدﷲبنعمرو $مﯽباشد«.1
ابن قدامة /مﯽگويد» :برخﯽ از سلف قرآن را ماهانه و همراه با تدبر و نشر علم ختم مﯽکردند ،بهتـرين قرائـت بـه همـين
شکل است که :انسان را از مشغلههای مهم منع نکند و مانع ترتيل و فهم نشود .ابن عباس $گفته اسـت» :اگـر بقـره و آل
عمران را به شکل ترتيل و با تدبر قرائت کنم ،برای من از قرائت کل قرآن به شکل هذرمة دوست داشتنﯽتر است«.2
ابو حمزه گفته است :به ابن عباس $گفتم» :قرائت من سريع است و در سـه روز قـرآن را مﯽخـوانم ،عبـدﷲ گفـت :اگـر
بقره را در شبﯽ با تدبر بخوانم ،از ترتيلﯽ که مﯽگويﯽ ،برايم دوستداشتنﯽتر است«.3
قلبـت آنرا درک کنـد« .4در
َ
در روايتﯽ ديگر گفت» :اگر اهل عمل هستﯽ ،قرائتﯽ داشته بـاش تـا
گوشـت آنرا بشـوند و َ
ت کوتاه همراه با تفکر ،از نماز در تمامﯽ شب همراه با قلب سهلانگار و بﯽمبـاﻻت ،بهتـر
روايتﯽ ديگر گفت» :دو رکع ِ
است«.5
بخش دوم :دقت در معانﯽ
منظور از آن ،دقت قاری در معانﯽ و افتراق از آن به ديگر چيزها مﯽباشد ،بهطوریکه در آن تﺄمل کرده و از آن اعتبار
بگيرد؛ در واقع اين همان هدف نهايﯽ از خوب گوش دادن و خوب تﻼوت کردن و ترتيل دادن به قرآن و زيبا کردن لحن
در آن مﯽباشد .در اينباره مسائلﯽ وجود دارد که عبارتند از:
 -1روش دقت و توقف بر معانﯽ و انگيزه داشتن به آن مﯽباشد:
از شواهدی که در اينباره وجود دارد ،اين روايت خذيفة بن يمان است » :در شبﯽ همراه پيامبر نماز مﯽخواندم ،ابتدا
سورهی بقره ،سپس نساء و سپس آلعمران را را شروع و بهآهستگﯽ قرائت نمود .هرگاه به آيهای که در آن تسبيح وجود
داشت مﯽرسيد ،تسبيح مﯽنمود ،وقتﯽ درخواستﯽ ]مانند بهشت[ به ميان مﯽآمد ،درخواست مـﯽفرمـود ،وقتـﯽ بـ ه مسـائلﯽ
مث ِل جهنم مﯽرسيد ،پناه مﯽجست ،بعد از ]همهی اينها[ به رکوع رفت«.6
عوف بن مالک نيز گفته است» :در شبﯽ همراه پيامبر نماز مﯽخواندم ،سورهی بقره را قرائت فرمود ،از آيهای که در
آن رحمت وجود داشت ،نگذشت مگر آنکه ايستاد و درخواست ]رحمت[ نمود ،از آيهی عذابﯽ نگذشت بهجز آنکه ايستاد
و پناه برد؛ سپس به اندازهی قيامش ،در رکوع ماند و در رکوعش مﯽگفت :سبحان ذی الجبروت و الملکوت و الکبرياء و
العظمة ،7سپس به سجده رفت و در سجودش مانند همان ]ذکر[ را گفت ،سپس ايستاد و آل عمران را قرائت فرمود ،سپس
هر سوره را به ترتيب و پشت سر سورهی قبلﯽ مﯽخواند«.8
مادرمان عايشه& نيز تمام کردن قرائت قرآن در يک شب را مذمت کرده است؛ احمد از مسلم بن مخراق روايت مﯽکنـد:
»به عايشه گفتم :ای ام المؤمنين! مردمانﯽ را مﯽشناسم که هر کدام از آنها قرآن را در يک شب ،دو يا سه بار ختم مﯽ-
کند .گفت :قرائت کردند ولﯽ ديگر قرائت نکنند؛ رسول ﷲ تمام شب را طوری نماز مﯽخواند که ]فقط[ سورهی بقـره و
آل عمران و نساء را در آن قرائت مﯽکند ]ولﯽ[ وقتﯽ به آيهی مژده مﯽرسد ،کاری نمﯽکند بهجـز آنکـه دعـا کـرده و از
ﷲ آنرا طلب مﯽفرمايد ،و به آيهی عذاب که مﯽرسد ،دعا کرده و از آن به ﷲ پناه مﯽبرد«.9
از بزرگترين مسائلﯽ که مسلمان را بيدار کرده و اهميت دقت و ايستادن در آيات را بـرای وی بيـان مـﯽکنـد ،ايـن حـديث
ابوهريره است :از رسول ﷲ شنيدم که فرمود» :ﷲ فرموده است :نماز را بين خودم و بندهام به دو نيم تقسيم کردهام
و برای بندهام ]آنچه را[ درخواست کند ،قرار مﯽدهم .وقتﯽ ]بنده[ مـﯽگويـد :ﭽ پ پ پ پ ﭼ ]الفاتحة [٢:ﷲ
مﯽفرمايد :بندهام مرا ستايش و سپاس کرد .وقتﯽ مﯽگويد :ﭽ ڀ ڀ ﭼ ]الفاتحة [٣ :ﷲ مﯽفرمايـد :بنـدهام مـرا
ثنا کرد .وقتﯽ مﯽگويد :ﭽ ٺ ٺ ٺ ﭼ ]الفاتحة [٤ :ﷲ مﯽفرمايد :بندهام مرا به بزرگواری ياد کـرد – و در
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
.817
 - 9احمد .119 ،92/6

التبيﺎن فی آداب حملة القرآن ص 46؛ و اﻷذکﺎر ص .86
مختصر منهﺎج القﺎصدين ،ص .68-67
فضﺎئل القرآن از ابن کثير ص 46؛ أخﻼق حملة القرآن ص 82؛ الفتح 89/9؛ مختصر قيﺎم الليل .149
ابن حجر آن را الفتح  89/9ذکر میکند.
مختصر قيم الليل از مروزی .149
مسلم 1764؛ ﻧسﺎئی 1633؛ ابو داود 871؛ ترمذی 262؛ ابن مﺎجه .897
پﺎک است کسی که صﺎحبِ قدرت و پﺎدشﺎهی و بزرگی و عظمت میبﺎشد.
ابو داود 873؛ ﻧووی آن را در المجموع  67/4صحيح داﻧسته است؛ و آلبﺎﻧی در صحيح ابی داود
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مرتبهای ديگر مﯽفرمايد :بندهام امرش را به من واگذاشت  .-وقتﯽ مﯽگويد :ﭽ ٿ ٿ ٿ ٿ ﭼ ]الفاتحة [٥ :ﷲ
مﯽفرمايد :اين بين من و بندهام مﯽباشد و برای بندهام استجابت درخواست وی مﯽباشد .وقتﯽ مﯽگويد :ﭽ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﭼ ]الفاتحة [٧ - ٦ :ﷲ مﯽفرمايد :اين برای بندهی من مﯽباشد ،آنچه را که بندهی
من خواست برای وی باشد«.1
بنگريد که مناجات ﷲ با بندهاش در هر جمله ،بر حسب تناسب آن چگونه است ،بزرگوارتر از اين بنـدهای کـه عظمـت
آيات را درک کرده و به شرافت تقرب و لذت مناجات و نيکويﯽ عبادت و خشوع در تﻼوت دست يافته است ،چـه کسـﯽ
مﯽباشد؟
 -2نمونههايﯽ از توقف سلف در معانﯽ:
ابن ابﯽ مليکة /گفته است :همراه ابن عباس $از مکه به مدينه سفر کردم؛ نصف شب را نماز خواند .او قرآن را حرف به
حرف قرائت مﯽکرد ،سپس به گريه افتاد بهطوریکه هق هق او شنيده مﯽشد«.2
ام ولد حسن بصری /گفته است» :ديدم که مصحف را باز کرد و اشـک از دو چشـم او سـرازير شـد و لبـ انش بـﯽحرکـت
ماند«.
اسحاق بن ابراهيم طبری دربارهی فضيل عياض /مﯽگويد» :قرائتش غمگين ،پرانگيزه ،بـدون تفـاخر و آرام بـود؛ گـويﯽ
انسانﯽ را خطاب مﯽکند ،وقتﯽ به آيهای که در آن ذکر بهشت آمده بود مـﯽرسـيد ،آنرا تکـرار کـرده و درخواسـت مـﯽ-
نمود«.3
احمد بن ابﯽ حواری /گفته است» :وقتﯽ قرآن مﯽخوانم و در آيهای تفکر مﯽکنم ،عقلم حيران مﯽشود؛ حافظان قرآن مرا
به تعجب مﯽاندازنـد کـه چگونـه کـﻼم ﷲ را تـﻼوت مﯽکننـد در حالﯽکـه خـواب بـرای آنهـا شـيرين بـوده و سـعﯽ در
مشغوليت دنيا دارند! در واقع اگر آنچه را که تﻼوت مﯽکنند بفهمند و حق را بداننـد ،لـذت بـرده و مناجـات در نظرشـان
شيرين مﯽشود؛ بهخاطر شادی ناشﯽ از آنچه به آنها عطا شده است ،خواب از يادشان مﯽرود«.4
توقف در برابر آيات ،وقتﯽ تذکردهنده است که حدود آنها و عمل به محکماتشان را نيز در برگيرد؛ همانگونه کـه عمـر
عيَينَة بن حصن بر پسر برادرش ُحر بن َقـيس وارد شـد ،حـر بـرای مﻼقـات
بن خطاب نيز اين عمل را انجام داد؛ وقتﯽ ُ
عيينه نزد عمر اجازه خواست .عمر نيز اجازه داد ،عيينة وارد شد و گفت» :ای پسر خطـاب! چيـز خـوبﯽ بـه مـا عطـا
نمﯽکنﯽ و بين ما عادﻻنه حکم نمﯽکنﯽ .عمـر خشـمگين شـد تـ ا آنجـا کـه قصـد درگيـری بـا وی را نمـود .حـر گفـت :ای
اميرالمؤمنين! ﷲ تعالﯽ به پيامبرش مﯽفرمايد :ﭽ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﭼ ]اﻷعراف [١٩٩ :گذشت پيشـه کـن
و به ]کار[ شايسته فرمان ده و از نادانان روی گردان( ،اين شخص از جاهﻼن است .راوی مﯽگويد :قسم به ﷲ !وقتـﯽ
آيه تﻼوت شد ،عمر جلوتر نرفته و در برابر کتاب ﷲ توقف نمود«.5
 -3تکرار آيه:
تکرار آيه از ديگر موارد توقف در معانﯽ مﯽباشد؛ ابوذر مﯽگويد» :پيامبر به آيهای رسيد و آنرا آنقدر تکـرار کـرد
که صبح شد؛ آيه اين بود :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ]المائدة) [١١٨ :اگر آنـان را عـذاب
کنﯽ ،آنان بندگان تو هستند و اگر آنان را ببخشﯽ ،تويﯽ باعزت باحکمت(.6
در مورد تکرار بعضﯽ از آيات توسط سلف ،گفتـههـای بسـياری وجـود دارد ،از آنجملـه :عبـاد بـن حمـزه /گفـت» :نـزد
اسماء& در حالﯽ رفتم که او اين آيه را قرائت مﯽکرد :ﭽ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﭼ ]الطور) [٢٧ :آنگاه ﷲ بر ما منت
نهاد و ما را از عذاب آتش حفظ نمود( ،آن آيه را مﯽخواند و دوباره به آن رجوع مﯽکرد ،زمان زيادی به نظرم آمد ،بـه
بازار رفتم و نيازهايم را در بازار برآورده کردم ،سپس برگشتم ،او را در حـالﯽ ديـدم کـه آن آيـه را مـﯽخوانـد و تکـرار
مﯽنمود«.7
دربارهی ابن مسعود آمده است که اين سخن ﷲ تعالﯽ را تکـرار مـﯽکـرد :ﭽ ٺ ٺ ٿ ٿ ﭼ ]ﻃـه) [١١٤ :و بگـو:
پروردگارا علم مرا زياد فرما(.
 - 1مسلم 395؛ ابو داود 821؛ ترمذی 2953؛ ﻧسﺎئی 908؛ مﺎلک در الموطأ .84/1
 - 2مختصر قيﺎم الليل .131
 - 3ﻧزهة الفضﻼء تهذيب سير أعﻼم النبﻼء .662/2
 - 4ﻧﮕﺎ :لطﺎئف المعﺎرف ص .203
 - 5بخﺎری 4642؛ ابن عبﺎس $فرموده اش »الجزل« يعنی :بخشش زيﺎد و بيش از حد.
ـی
ـد؛ و عراقـ
ـیبﺎشـ
ـحيح مـ
 - 6احمد 2104؛ ابن مﺎجه 1389؛ و در مصبﺎح الزجﺎجة طفته است اسنﺎد آن صـ
ـته
ـحيح داﻧسـ
اسنﺎد آن را در اﻹحيﺎء  2820/1صحيح داﻧسته است؛ ﻧسﺎئی 177/1؛ حﺎکم  241/1و آن را صـ
ـت
ـﺎپ بيـ
ـمﺎره )1010چـ
ـت شـ
ـته اسـ
ـن داﻧسـ
ـﺎئی آن را حسـ
است؛ و وافقه الذهبی؛ و آلبﺎﻧی در صحيح ﻧسـ
اﻷفکﺎر(؛ و در صفة الصﻼة آن را حجت داﻧسته است ص  121؛ و اﻷرﻧﺎؤوط آن را حسن داﻧسته است ،تخريج
مختصر منهﺎج القﺎصدين ص .54
 - 7مختصر قيﺎم الليل ص .149
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دربارهی سعيد بن جبير آمده است که اين قول ﷲ را تکرار مﯽکرد :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ی ی ﭼ ]البقرة[٢٨١ :
)از روزی تقوا پيشه کنيد که در آن روز بهسوی ﷲ باز مﯽگرديد( ،همچنين ايـن قـول ﷲ :ﭽ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ڱ ڱﭼ ]ﻏافر) [٧١ - ٧٠ :پس ]حقيقت را[ خواهند دانست * وقتﯽکه طوقها و زنجيرهـا در گردنشـان باشـد
]و[ کشيده شوند( ،و نيز آمده است که وی نماز نافلهای خواند و ]سورهی[ :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ﭼ ]اﻻنفطار) [١ :وقتﯽ
آسمان شکافته شود( را شروع کرد و از خواندن آن دست نکشيد تا اينکه مؤذن اذان صبح سرداد.1
آمده است که ضحاک /اين قول ﷲ را تکرار مﯽکرد :ﭽ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﭼ ]الزمر) [١٦ :آنان از
فرازهايشان و فرودشان سايبآنهايﯽ از آتش دارند(.2
آمده است که عامر بن قيس /سورهی المؤمن را قرائـت کـرد تـا ايـنکـه بـه ايـن آيـه رسـيد :ﭽ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﭼ
]ﻏافر) [١٨ :و آنان را از روز قيامت بترسان آنگاه که قلبها – سرشار از غم – به حلقومها مﯽرسد( ،و تکـرار
او تمام نشد تا اينکه صبح شد؛ همچنين نقل شده است که وی اين قول ﷲ را قرائت کرد :ﭽ
ﭼ ]اﻷنعام) [٢٧ :و مﯽگويند :ای کاش ما بازگردانده شويم و آيات پروردگارمان را تکذيب نکنيم( و بـه گريـه
افتاد و آنرا تکرار کرد تا اينکه سحر شد.3
محمد بن کعب /گفت» :اگر سورههای ﭽ ٹ ڤ ڤ ڤ ﭼ و ﭽ ڀ ﭼ را بارها قرائت و در آنها فکر کنم ،برايم از اينکه شب
تا صبح ،بهسرعت قرآن بخوانم ،دوستداشتنﯽتر است«.4
حسن بصری /در شبﯽ ﭽ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﭼ )اگر نعمتهای ﷲ را بشماريد ،نمﯽتوانيد آنها را بشماريد( را تکرار مﯽ-
کرد تا اينکه صبح شد .در مورد آن با وی صحبت شد ،وی گفت :در آن اعتبار وجود دارد ،به سمتﯽ نگاه نکردم و روی
بر نگرداندم بهجز آنکه در آنجا نعمت بود و بيشتر از نعمتهای ﷲ چيزی نمﯽشناسم.5
تميم داری اين آيه را تا صبح قرائت کرد :ﭽ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﯪ ﭼ ]الجاثيـة) [٢١ :آيـا کسـانﯽکه
مرتکب بدیها شدند پنداشتند که آنها را برابر افرادی که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند قرار مﯽدهيم( .6ربيع بن
ُخثيم نيز اين کار را کرد.7
نووی /گفته است» :برخﯽ از سلف ،در حالﯽ شب را صبح مﯽکردند که آيهای را در طول شب يا قسمت زيـادی از شـب
تﻼوت و هنگام قرائت تدبر مﯽکردند«.8
ابن قيم /گفته است» :اين عادت سلف بود که آنقدر آيهای را تکرار مﯽکردند که صبح مﯽشد«.9
 -4راه توقف بر معانﯽ:
»اصل توقف بر معانﯽ قرآن ،تدبر و تفکر مﯽباشد؛ اگر بنده با دقت به کﻼم پروردگارش گوش فرا داده و با گـوش آنرا
دريافت کند ،و قلبش متوجه معانﯽ صفات مخاطبش بوده و به قدرتش بنگرد و آنچه را که در طول زندگﯽ بـه آن عـادت
گرفته ،ترک کند و از فضای پيرامونش خارج شود ،گوينده را بزرگ شمرده و خود را نيازمند فهم و راه مسـتقيم و قلـب
سليم و علم بسيار بداند ،گوش خود را برای آنچه که به وی خطاب مﯽشـود ،متمرکـز کنـد ،و دعـايﯽ همـراه بـا زاری و
ناراحتﯽ و آرامش داشته باشد و انتظار اينرا داشته باشـد کـه گشـايندهی دانـا ،راه را بـرای وی بگشـايد؛ و از وی کمـک
بجويد تا ]آهنگ[ تﻼوتش مطابق معانﯽ کﻼمش باشد؛ مطابق با هشدار و مـژدهی ﷲ؛ آنگـاه ايـن قـاری ،دارای بهتـرين
صدا در قرآن است و به مانند ايـن فرمـوده ﷲ مـﯽشـود :ﭽ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭼ ]البقـرة[١٢١ :
)کسانﯽکه کتاب را تﻼوت مﯽکنند همانگونه که حق تﻼوتش است ،آنان به آن ايمان دارند( ،اين افراد همان راسـخان در
علم هستند ،ﷲ ما از اين دسـته قـرار دهـد .ﭽ ک ک گ گ گ گ ﭼ ]اﻷحـزاب) [٤ :و ﷲ حـق را مـﯽگويـد و
بهسوی راه ،هدايت مﯽفرمايد«.10
»شايسته است تﻼوت کننده ،هر آنچه که به هر آيـهای مربـوط مـﯽشـود را بـرای خـود واضـح و روشـن گردانـد و آنرا
بفهمد ،وقتﯽ اين قول ﷲ تعـالﯽ را تـﻼوت مـﯽکنـد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﭼ ]اﻷنعـام:
 - 1تخريج أحﺎديث إحيﺎء علوم الدين  ، 848 ،706/2و ﻧسبت داده است به ابی عبيد در )الفضﺎئل(.
 - 2ﻧووی در التبيﺎن ص 62؛ ﻧﮕﺎ :بﺎب تکرار کردن زيﺎد آيهای توسط ﻧمﺎزگزار و تدبر کردن در آن،
از کتﺎب مختصر قيﺎن الليل از مروزی ص .148
 - 3تخريج أحﺎديث أحيﺎء علوم الدين .848 ،707/2
 - 4مختصر قيﺎم الليل از مروزی ص 150؛ و الزهد از ابن مبﺎرک ص .97
 - 5مختصر قيﺎم الليل از مروزی ص .151
ـی
 - 6صﺎحب اﻷحيﺎء 847؛ ﻧووی در التبيﺎن ص 62؛ و محقق کتﺎب مجدی السيد ابراهيم گفته است :طبراﻧـ
در الکبير آن را تخريج کرده است ،شمﺎره  1251و اسنﺎد آن صحيح میبﺎشد.
 - 7مختصر منهﺎج القﺎصدين ص .68
 - 8اﻷذکﺎر ص .90
 - 9مفتﺎح الدار السعﺎدة .222/1
 - 10البرهﺎن از زرکشی .197/2
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) [١ستايش ﷲ را کـه آسـمانهـا و زمـين را آفريـد و تـاريکﯽهـا و نـور را پديـد آورد .آنگـاه کـافران ]بـتهـايﯽ را[ بـا
پروردگارشان برابر مﯽنهند( ،عظمت وی را درک کند و توان ﷲ در انجام هر کار ،بر وی نمايان شود؛ وقتﯽ تـﻼوت
مﯽکند :ﭽ ڄ ڄ ڃ ﭼ ]الواقعة) [٥٨ :آيا آنچه که ]در رحم همسرانتان[ مﯽريزيد ،مـﯽبينيـد؟( ،بـه نطفـههـای
مشابهﯽ فکر کند که چگونه به گوشت و استخوان و  ...تبديل مﯽشوند؛ وقتﯽ اوضـاع عـذاب شـدگان را تـﻼوت مـﯽکنـد،
احساس ترس کند که شايد او هم غافل شود و به مانند آن افراد گردد .شايسته است تﻼوت کنندهی قرآن ،بداند که خطاب و
وعيد قرآن به وی مﯽباشد .داستانهای قرآن ،قصهی شب نمﯽباشد بلکه برای عبرت است؛ آنوقت است که تـﻼوت وی،
سرور بنده برای او نوشته است؛ در کتاب تﺄمل کند و به مقتضای آن عمل نمايد«.1
تﻼوت آن چيزیست که َ
قرطبﯽ /مﯽگويد» :کسﯽکه ﷲ او را برای حفظ کتابش انتخاب کرده است ،بايد به حق تﻼوتش آنرا تﻼوت و در حقايق
عباراتش تدبر کند ،عجايبش را بفهمد و غرائب 2را برای خود آشکار سازد«.3
حکيم ترمذی /دربارهی ارزش حرمت قرآن مﯽگويد» :بايد به شکلﯽ سنجيده و آرام و با ترتيل قرائت شـود و از آداب آن
اين است که ذهن و فهم را برای تعقل در آنچه که مورد خطاب داده است بکار گرفته شود؛ همچنين در برابر هر آيـهای
که در آن وعدهای مﯽباشد ،توقف کرده و به ﷲ رغبت يابد و از فضلش آنرا طلب نمايد و همينطور در هر آيهای کـه
وعيد وجود دارد ،توقف کرده و از آن به ﷲ پناه ببرد«.4
اين سخن ابن قيم /نيز که پيشتر آمده بود ،بر همين مسـﺄله دﻻلـت دارد» :وقتـﯽ بـا تفکـر آنرا قرائـت و آيـهای را مـرور
مﯽکند که برای شفای قلبش محتاج آن است ،آن آيه را صد بار و چهبسا شبﯽ تا به سحر تکرار نمايد ،بايد در نظر داشت
قرائت آيهای همراه با تدبر و فهم آن ،برای قلب بهتر و نافعتر است از قرائت کل قرآن بدون تدبر و فهميدن و ]همان يک
آيه[ او را به کسب ايمان و شوق حﻼوت قرآن سوق مﯽدهد«.5
ابن قدامة /مﯽگويد» :قاری بداند که آنچه قرائت مﯽکند ،کﻼم بشر نيست ،بايد عظمت گويندهی سبحان را در نظر داشـته
باشد و در کﻼمش تدبر کند؛ تدبر غايت و هدف قرائت مﯽباشد و اگر تدبر جز با تکرار آيه برای وی حاصل نشد ،پس به
تکرار آن بپردازد«.6
ابن مفلح /مﯽگويد» :قاضﯽ گفته است :حداقل ترتيل آن است که عجله در قرآن ترک شود و کاملترين حالـت آن ،قرائـت
با ترتيلﯽ است که در برابر ]آيات[ توقف کند ،و فهميدن و اعتباری که باعـث کـم شـدن قرائـت گـردد ،از قرائـت زيـاد و
بدون فهم ،بهتر مﯽباشد .امام احمد /گفته است :نيکو کردن صوت برای ]قرائت[ قرآن توسط قاری و قرائت آن با حزن و
تدبر ،همان معنﯽ سخن  مﯽباشد که) :در بين مسائلﯽ که ﷲ به آن اجازه داده است ،هيچ چيز مانند اجازه او بـه پيـامبر،
در مورد نيکو کردن صوت و آهنگ دادن به قرآن و آشکار کردن آن نمﯽباشد(.8«7
سيوطﯽ /نيز توقف در برابر معانﯽ را اينگونه توصيف مﯽکند» :قلبش را مشغول معنﯽ کلمهای کند کـه آنرا تلفـظ مـﯽ-
کند؛ هر آيهای را شناخته و در اوامر و نواهﯽ ،تﺄمل کند و اعتقاد به قبول آنها داشته باشد؛ اگر ]به آيـهای برخـورد[ کـه
در آن کوتاهﯽ کرده است ،طلب آمرزش کند؛ اگر به آيهی رحمت رسيد ،شاد شـده و آنرا درخواسـت نمايـد] ،اگـر آيـهی
بودن ﷲ بود ،او را منزه دانسـته و بـزرگ شـمارد] ،اگـر
عذاب بود ،بترسد و از ﷲ پناه بخواهد ،اگر در مورد منزه
ِ
دعا بود ،به زاری افتاده و آنرا بخواهد«.9
»قاری بايد هنگام توقف در برابر معانﯽ ،معنﯽ لفظﯽ و مفهوم آيه را جمع کند؛ سعدی /در اين مورد مﯽگويد» :شايسـته
است معنﯽ را هدف قرار داده و لفظ را وسيله بداند و در سياق کﻼم و سياق آنچه کـه بـرای آن آمـده اسـت ،بنگـرد ،10و
آنرا با ديگر نمونههايش مقايسه کند ،و بداند که آنچه تﻼوت مﯽ کند برای هدايت تمامﯽ خلق آمده است ،اعـم از عـالم و
جاهل ،و شهرنشين و بيابانگرد  ...و کسﯽکه بر اين مسائل توفيق پيدا کند ،چيزی نصيب وی نمﯽشود ،مگر اينکه تـدبر
و فهم قرآن ،تفکر زياد در الفاظ و معانﯽ آن ،مستلزمات و هر آنچه را که قرآن شامل مﯽباشد ،مﯽيابـد«» ،11آنچـه کـه
 - 1مختصر منهﺎج القﺎصدين ص .68
 - 2کلمﺎتی که مفهوم آن آشنﺎ يﺎ آسﺎن ﻧيست).مترجم(
 - 3الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .2/1
 - 4الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن  ،27/1و آن را ﻧسبت داده است به )ﻧوادر اﻷصول(.
 - 5مفتﺎح دار السعﺎدة ص .402
 - 6مختصر منهﺎج القﺎصدين ص .68
 - 7بخﺎری 5042؛ مسلم 233 ،297؛ ﻧسﺎئی 180/2؛ ابوداود  ،1473از طريق ابوهريره.
 - 8اﻵداب الشرعية .297/2
 - 9اﻹتقﺎن فی علوم القرآن .140/1
 - 10ﻧﮕﺎ  :الطريق الی استنبﺎط الحکم و استخراج اﻷحکﺎم ص از همين کتﺎب
ـر آن
ـز بـ
ـه آن چيـ
ـيدن بـ
ـرای رسـ
 - 11ابو هﻼل عسکری /گفته است» :دﻻلت يک آيه بر چيزی ،همﺎن که بـ
ـﺎن
ـه ،همـ
ـمنی آيـ
استدﻻل میشود .مثل فرمودهی ﷲ» :الحمد « که دﻻلت بر شنﺎخت ﷲ دارد .و دﻻلت تضـ
ـة،
احتمﺎل قرار گرفتن آن چيز در درون آن آيه است اگر مﺎﻧعی وجود ﻧداشته بﺎشد« .الفروق اللغويـ
ص .62
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قرآن از حيث دﻻلت لفظ و مفهوم لفظ بيانگر آن است؛ پس اگر شخص قاری تمام تﻼشش را در ايـن راسـتا صـرف کنـد،
نزد ﷲ گرانقدر خواهد شد ،پس از علوم قرآنﯽ چيزهايﯽ بر او آشکار خواهد شد که با تﻼش و کوشش خـودش هرگـز
به آن نمﯽرسيد«.1
از اينرو برای هر فرد صالحﯽ شايسته است که در ماه رمضـان و يـا هـر زمـان ديگـری کـه قـرآن را مطالعـه مـﯽکنـد،
اينگونه بگويد :چند بار از قرآن تﺄثير گرفتم؟ نه اينکه ،چند بار قرآن را ختم کردم؟
پنجم :شناخت اسلوبهای قرآنﯽ:
کسﯽکه با اسلوبهای قرآن آشنا نيست ،خود را در برابر قرآن و ترکيب جمﻼت آن بيگانه مﯽپندارد و در فهم آنها دچار
مشکل مﯽشود» .با تدبر در الفاظ و معانﯽ قرآن ،چه ظاهری و چه باطنﯽ ،انواع اعجاز را مﯽتوان يافت .ﷲ – سـبحانه
تعالﯽ – فرموده است :ﭽ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﭼ ]هود) [١ :کتابﯽ که آياتش استوار گشت آنگـاه از نـزد
]ﷲ[ فرزانهی آگاه ،روشن شد (.پس الفاظ آن ،حکم مﯽباشد و معـانيش شـرح و تفصـيل آن .تمـامﯽ لفـظهـا و معـانﯽ آن،
شيواست و هيچ شبيه و مانندی ندارد ،در اخبار صـادقانه ،در حکـم عادﻻنـه اسـت و تمـامﯽ آن حـق و راسـت ،عـدالت و
هدايت بوده و هـيچگونـه شـکﯽ در آن وجـود نـدارد؛ اگـر در اخبـارش تﺄمـل شـود ،شـيرينﯽ کـﻼم در ژرفـای آن احسـاس
مﯽگردد ،چه ]مطلب[ کامل گفته شده باشـد جـه مختصـر ،چـه تکـرار شـود جـه نـه ،هـر انـدازه تکـرار شـود ،شـيرين و
شيواست ،آنجا که هشدار مﯽدهد ،کوههای استوار و بلند به لرزه مﯽافتند ،چه رسد به قلبهای فهيم؟! وقتﯽ مژده مﯽدهد،
قلبها و گوشها شنوا شده و به س.پوی دارالسﻼم و عرشالرحمن سوق مﯽيابند«.2
قرطبﯽ /ده نوع از معجزات قرآن را شرح داده و مﯽگويد:
»يکم :نظمﯽ نوين دارد؛ هر آيه دارای نظمﯽ شکل گرفته در زبان عرب است.
دوم :اسلوبﯽ جدای تمام اسلوبهای زبان عربﯽ دارد.
سوم :صﻼبت و اقتداری که از هيچ مخلوقﯽ قابل تصور نيست .در اين آيه تﺄمل کنيد :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ ]الزمر:
 [٦٧ابن حصار گفته است :هر کس که بداند ﷲ – سبحانهتعالﯽ – حق است ،خواهـد دانسـت کـه صـﻼبتﯽ کـه در قـرآن
وجود دارد ،در سخن هيچ کسﯽ غير از وی وجود ندارد ،و هيچيک از پادشاهان دنيا نمﯽتواند به اين شيوايﯽ سخن بگويد
که :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ی ی ي ﭼ ]ﻏـافر [١٦ :و يـا بگويـد :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ی ی ﭼ ]الرعـد [١٣:ابـن
حصار مﯽگويد :اين هر سه ،نظم و اسلوب و صﻼبت ،از ملزومات هر سوره و بلکه هر آيه اسـت ،بـا اينهاسـت تفـاوت
کﻼم ﷲ متعال با کﻼم بشر هويدا مﯽشود .قرآن با همينها ،بشر را به مبارزه طلبيده و عجز و ناتوانﯽشان را اعﻼم مﯽ-
دارد.
چهارم :دخل و تصرف در زبان عربﯽ به گونهای که هيچ عربﯽ قدرت آنرا ندارد.
پنجم :خبر دادن از اموری که در گذشته رخ داده است.
ششم :عملﯽ شدن وعدهها و پيمانهای آن :مثل وعده به ياری رسول ﷲ عليه السﻼم.
هفتم :خبر دادن از آينده به شکل غيبﯽ؛ بهطوریکه جز با وحﯽ ،مطلع شدن از آنها غيرممکن است.
هشتم :شموليت قرآن در علومﯽ که مايهی زندگﯽ تمامﯽ مخلوقات با شعور مﯽباشد.
نهم :حکمتهای شکوفاشدهای که بهخاطر عظمتشان ،تاکنون عادت نبوده از آدمﯽ صادر شود.
دهم :تناسب در تمامﯽ مسائلﯽ ظاهری يا باطنﯽ بدومن وجود هيچگونه اختﻼفﯽ.3
* از اسلوبهای قرآن :ﷲ تعالﯽ آيات را با اسمهای نيکوی خود پايان مﯽدهد » .و اين دليلﯽست بر اينکه حکم گفته شده
]در آن آيه[ ،به آن اسم بزرگوار ﷲ تعالﯽ تعلق دارد ،اين قاعدهای ريزبينانه و سودمند است و بايد در تمامﯽ آياتﯽ که بـه
آن اسمها ختم مﯽشود ،از اين قاعده تبعيت گردد .اين تناسب دليلﯽست بر اينکه تمامﯽ موارد قانونگذاری و امر و خلـق،
از اسماء و صفات ﷲ متعال صادر و به آنها مرتبط مﯽشود ،اين اسلوب بزرگ ،برای شناخت ﷲ متعـال و احکـامش و
رساننده معارف و شريفترين علوم مﯽباشد«.4
* از جمله اسلوبهای قرآن» :قرآن دارای بهترين روش آموزش مﯽباشد ،معانﯽ را به سادهترين شکل به قلـب مﯽرسـاند
و توضيح مﯽدهد .از جمله انواع آموزش آن ،مثال زدن مﯽباشد .هـدفش فقـط توضـيح معناهـای سـودمند اسـت .مثـال در
 - 1تيسير الکريم الرحمن .12
 - 2تفسير ابن کثير  58/1بﺎ تصرف آسﺎن کردن.
ـﺎ
 - 3مختصر شده از الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن  ،73/1و وقتی مﺎوردی /وجوه اعجﺎز را ذکر میکند ،از آﻧهـ
ـتند،
ـی هسـ
ـر معنـ
موارد زير را بيﺎن میدارد» :بﻼغت قرآن :از آ ن جهت که الفﺎظ قرآن کوتﺎه ولی پـ
ـز ،و
ـﮕفت اﻧﮕيـ
ـيفﺎت شـ
بيﺎن و شيوايی قرآن ،ﻧﺎتوان بودن از آوردن الفﺎظی مثل الفﺎظ قـرآن ،توصـ
ـته ،خبـر دادن از
ـدادهﺎی گذشـ
ـﺎئل و رويـ
خواﻧندهی قرآن خسته و بیحوصله ﻧمی شود .خبر دادن از مسـ
ـته ،و
ـﺎر ﻧداشـ
ـر و کـ
ـﺎ سـ
ـﺎ آﻧهـ
مسﺎئل غيبیای که در آينده روی میدهد  ،گرد آوری علومی که عرب بـ
علمﺎی امت هم به آن آگﺎهی ﻧداشتهاﻧد« ﻧﮕﺎ :النکت و العيون .30/1
 - 4القواعد الحسﺎن از سعدی /ص 51؛ قﺎعده .19
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قرآن ،مربوط به اموریست که محسوس و قابل درک باشد؛ آنگونه که قاری آنها را در برابر چشمانش مﯽبيند؛ ايـن از
فضل و لطف ﷲ تعالﯽ به بندگانش مﯽباشد«.1
زرکشﯽ 2/چهل و دو اسلوب قرآنﯽ را مﯽشمارد .از آن جمله :تﺄکيد ،حـذف ،تقـديم ،اسـتطراد ،التفـات ،تضـمين ،خبـر از
آينده با فعل ماضﯽ و بر عکس ،توسع ،اعراض ،تورية ،طباق و . ...وی برای اسلوب تﺄکيد ،حدود  28قسم را بيان مﯽ-
کند.
* از ديگر اسلوبهای قرآن ،توصيف مطالب بهطور زنده و محسوس ،ايجاد حرکت نو و جهشﯽ بهسوی حقيقت و لبريـز
از اعتماد به نفس دايمﯽ مﯽباشد؛ وقتﯽ در مورد بشر سخن مﯽگويد ،مجسم و مرئﯽ مﯽباشد ،وقتﯽ حوادث و داستانها و
مناظر را بيان مﯽکند ،بهشکلﯽ برجسته و حاضر است ،وقتﯽ به گفتگو مﯽپـردازد ،تـﺄثيراتﯽ بـر قـاری مـﯽگـذارد کـه او
فراموش مﯽکند اين يک کﻼم است ،وقتﯽ مثالﯽ مﯽزند ،قاری خود را در برابر آن واقعه مـﯽبينـد و نـه کﻼمـﯽ کـه آنرا
بيان مﯽدارد3؛ آفاق توضيحات و گفتگوها را با هم جمع کرده و سخنﯽ تﺄثيرگذار مﯽشود و عبارات برای بيان تصاوير و
مناظر اتفاق افتاده به شکلﯽ مﯽشوند که چشم و گوش را مﯽپوشانند ،با حس و خيال و تفکـر و وجـدان درک شـده و اثـر
خود را از مرحله حواس گذرانده و به اعماق وجود مﯽرساند؛ اين همان اثر قـرآن مـﯽباشـد ،معجـزهای از معجـزات آن،
]ناگفته نماند که اين اداراکات تنها با خواندن کﻼم عربﯽ آن ايجاد مﯽشود[.4
* از اساليب ديگر قرآن» ،حذف« مﯽباشد .ابن قيم /مثالهايﯽ از آنرا آورده و مﯽگويد» :ﷲ سبحانه تعالﯽ گاهﯽ جواب
قسم را ذکر مﯽکند و گاهﯽ حذف .همچنانکه جواب »لو« را در اين فرموده حذف کرده است :ﭽڱ ڱ ڱ ں ںﭼ
ڇ ڇ ڇ ﭼ
]التكاثر) [٥ :چه بسا اگر علم اليقين را بدانند( و نيز مﯽفرمايد :ﭽ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ
]الرعد) [٣١ :و اگر قرآنﯽ ]فرستاده مﯽشد[ که کوهها به آن روان يا زمين به آن پاره پاره مﯽشد( ،ﭽے ۓ ۓ ڭ
ڭ ڭڭ ۇﭼ ]اﻷنفال) [٥0 :و اگر مﯽديدی چون فرشتگان ،روح کافران را مﯽگيرند( ،ﭽڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﭼ
]اﻷنعام) [٣٠ :و اگر ببينﯽ آنگاه که به حضور پروردگارشان باز داشته شوند( اينگونه حذفيات در جواب قسم،
از زيبايﯽهای کﻼم است؛ مراد اين است که اگر آنرا مﯽديدی ،واقعهی عظيمﯽ ديده مﯽشد .اين شيوه در ميان نوع بشر
نيز کاربرد دارد؛ وقتﯽ انسان امر عجيبﯽ را مﯽبيند و مﯽخواهد آنرا برای فردی که حضور نداشته بازگو کند ،مﯽگويد:
اگر مﯽديدی چه اتفاقﯽ در فﻼن روز افتاد«.5
* يکﯽ ديگر از اسلوبهای قرآن ،آوردن خبری در معنای امر و نهﯽ مﯽباشد .6ﭽه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
ﯷ ﭼ
ې ى ى ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
]آلعمران) [١٤٧ -١٤٦ :و چهبسا پيامبری که تودههايﯽ انبوه همراه او نبرد کردند ،و از هر آنچه در راه ﷲ
سخن آنان جز
به آنان رسيد سستﯽ نورزيدند و ناتوان نشدند و زبونﯽ نشان ندادند .و ﷲ بردباران را دوست مﯽدارد * و
ِ
اين نبود که گفتند :پروردگارا ،گناهانمان و اسرافمان را در کارمان بيامرز و گامهايمان را استوار بدار .و ما را بر گروه
کافران پيروز گردان( ،و اين آيات :ﭽڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﭼ ]آلعمران) [١٩١-١٩٠:براستﯽ در آفرينش آسمانها و زمين و اختﻼف شب و روز
برای خردمندان نشانههايﯽ وجود دارد * کسانﯽکه ﷲ را ايستاده و نشسته و ]در حالﯽ که[ بر پهلوی خويش ]آرميدهاند[ ياد
مﯽکنند و در آفرينش آسمانها و زمين انديشه مﯽکنند] .و مﯽگويند [:پروردگارا اين را باطل نيافريدهای ،پاکﯽ برای
ۆ ۈ ۈ
آتش ]جهنم[ حفظ کن( ،و اين کﻼم ﷲ :ﭽ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
توست ،پس ما را از عذاب ِ
ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﯪ ﯫ ﭼ ]آل عمران]) [١١٤ – ١١٣ :همهی آنها[ برابر نيستند ،از
اهل کتاب گروهﯽ راستکردار است .آيات ﷲ را در اوقات شب سجدهکنان مﯽخوانند * به ﷲ و روز قيامت ايمان مﯽ-
آورند و به کار شايسته فرمان مﯽدهند و از کار ناشايست باز مﯽدارند و در ]انجام[ نيکﯽها مﯽشتابند و آنان از
شايستگانند( ،و مثالﯽ برای نهﯽ و منع کردن :ﭽ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﭼ
]النور) [٣ :مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمﯽکند و زن زناکار بهجز با مرد زناکار يا مشرک
ازدواج نمﯽکند و آن بر مؤمنان حرام شده است( و مثالﯽ ديگر :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﭼ ]البقرة:
 - 1مرجع قبلی ص  65قﺎعده  22و برای آﻧهﺎ مثﺎلهﺎی زيﺎدی زده است.
 - 2در کتﺎبش البرهﺎن فی علوم القرآن تحت عنوان :اسلوبهﺎی قرآن و هنرهﺎی بﻼغتش از  397/2تﺎ
.141/4
 - 3تفسير ابن کثير .58/1
 - 4اقتبﺎس از کتﺎب التصوير الفنی فی القرآن از سيد قطب /ص  ،241 ،36و در اول کتﺎب ذکر میكند
که اين اسلوب هﺎ منبع تأثير گرفتن از قرآن در مسلمﺎﻧﺎن اوليه بوده است ،و در کتﺎبش مثﺎلهﺎی
زيﺎدی بر بيﺎن اسلوبهﺎی تصﺎوير هنری در قرآن را ذکر میکند.
 - 5التبيﺎن فی اقسﺎم القرآن ص .4
 - 6ﻧﮕﺎ :البرهﺎن از زرکشی 404/3؛ و قبس من اﻻعجﺎز ص  34از هشﺎم حمصی.
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) [٨٤و وقتﯽ از شما پيمان گرفتيم که خونهای همديگر را نريزيد و افرادتان را از ديارتان بيرون نکنيد( ،اين موارد به
صراحت دال بر امر و نهﯽ مﯽباشند ،مانند آن است که سرعت گرفته بهسوی فرمانبرداری و خبر دادن از مسﺄله.1
* يکﯽ از اسلوبهای قرآن» :التفات« مﯽباشد .زرکشﯽ /مﯽگويد» :يعنﯽ تغيير کﻼم از اسلوبﯽ بـه اسـلوب ديگـر ،بـرای
ايجاد تازگﯽ و تنوع در شنونده .نشاطش را برگردانده و خاطرش را در برابر خستگﯽ و يکنواختﯽ و شنيدن يک اسلوب
واحد ،حفظ مﯽکند« .2وی سپس اقسام و شروط آنرا ذکر کرده و انواع آنرا برمﯽشمارد:
يکم» :التفات« از متکلم به مخاطب :مثل :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﭼ ]الفتح) [٢ – ١ :ما بـر تـو فتحـﯽ
آشکار را گشوديم * تا ﷲ تو را بيامرزد( ،و نمﯽفرمايد تا تو را ببخشيم.
دوم :از متکلم به غايب :مانند :ﭽ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﭼ ]الكوثر) [٢ – ١ :ما به تـو حـوض کـوثر را عطـا
کرديم * پس برای پروردگارت نماز بگذار و قربانﯽ کن( و نمﯽفرمايد :برای ما نماز بگذار.
ســوم :از مخاطــب بــه مــتکلم :ماننــد :ﭽ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﭼ ]يــونس) [٢١ :بگــو :ﷲ در مکــر کــردن
سريعترين است ،همانا فرستادگان ما آنچه را مکر مﯽکنيد مﯽنويسند(.
ڃ ڃ ﭼ ]يونس) [٢٢ :تا آنگاه کـه بـر کشـتﯽهـا قـرار
ڄ ڄ
چهارم :از مخاطب به غايب :مثل :ﭽ ڦ ڄ ڄ
گيريد و با بادی خوش آنرا پيش برند( ،و نمﯽفرمايد شما را به حرکت اندازيم.
ـريم) [٨٩ – ٨٨ :و مــﯽگوينــد :خداونــد
پــنجم :غايــب بــه مــتکلم :ماننــد :ﭽ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﭼ ]مـ
فرزندی برگرفته * همانا چيزی ]بس[ زشت ]در ميان[ آورديد(.
ششم :غايب به مخاطب :مانند :ﭽ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ﭼ ]آل عمران) [١٠٦ :پس امـا کسـانﯽکه صـورتهايشـان سـياه
مﯽشود آيا کفر ورزيديد(«.
زرکشﯽ ،/مسائل مربوط به التفات ،مانند تغيير ضمير از جمع به مفرد و مانند آن و تغيير افعال از مضارع به ماضـﯽ و
مانند آن ،را همراه را مثال مﯽآورد«.3
* از جمله اسلوبهای قرآن در ايجاد انگيزه عبارتند از :يادآوری يک امر و عظمت آن و تشويق بـرای اجـر فـراوانش،4
يادآوری منزلت کسﯽکه بر وی امر شـده اسـت و نيـاز آن شـخص بـه پروردگـارش و نيـز ترغيـب و تحريـک ،5سـتايش
کسﯽکه اوامر را انجام مﯽدهد و بيان برتری و فضيلتﯽ که بهدست مﯽآورد و يا ايجاد تمايل و يادآوردی حکمتـﯽ در پـس
آن اوامر وجود دارد ،6يادآوری مسائلﯽ که در بين مردم عظيم مﯽباشـد ،7ايجـاد عبرتآمـوزی و الگـوبرداری از زنـدگﯽ
پيامبران و صالحان.
* از اسلوبهای قرآن در خصوص نهﯽ :ايجاد بغـض نسـبت بـه کـار بـد و يـا طعنـه زدن بـه بـدکاران و اسـتهزاء آنهـا،
يادآوری زيان و عقوبت دنيوی و اخروی شخص بدکار ،هشدار دادن با نمـايش زشـتﯽ آن اعمـال و يـا آنچـه کـه در بـين
انسانها ناپسند است ،پند دادن با بيان زندگﯽ ملتهای ظالم و بدکار.8
* از اسلوبهـای نهـﯽ و ايجـاد انگيـزه :تشـبيه ،کنايـه ،شـموليت دادن ،مقايسـه ،بيـان داسـتان ،تﺄکيـد ،اختصـاص ،شـرح،
خﻼصهگويﯽ ،تقديم و تﺄخير ،التفات اشارات ،شاهد آوردن و بيان حکمت و پايان دادن آيه با اسماء و صفات ﷲ متعال در
ارتباط با مطالب آيه و ايجاد تناسب ميان آغاز و پايان سوره.
* از ديگر اسلوبهای قرآن :گوناگونﯽ در داستان .شاطبﯽ /در اينباره مﯽگويد» :آوردن داسـتان پيـامبران علـيهم السـﻼم
مثل نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسﯽ و هارون ،برای اين بوده است کـه بـه محمـد آرامـش داده و دلـ ش را
محکم گرداند؛ آنجا که با عناد و تکذيب کفار روبرو مﯽشد ،داستانﯽ برای وی بازگو مﯽشد که مطابق بـ ا همـين حـالتش
بود؛ از اينرو در حالتهای مختلف ،قسمتهای گوناگون از يک داستان بيان مﯽشد«.9
ششم :درس دادن قرآن:
 - 1زمشخری /دربﺎرهی آن بعد از آوردن دو مثﺎل میگويد :در هر دوی آﻧهﺎ لفظ خبر است ولی مراد از
آن ﻧهی میبﺎشد و اين روش بليغتری برای ﻧهی میبﺎشد .ﻧقلی از البرهﺎن .404/3
 - 2البرهﺎن .363/3
 - 3ﻧﮕﺎ :البرهﺎن .383/3
ـﺎ
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﭼ ]الصف) [١٠ :ترجمه :ای کسﺎﻧی که ايمﺎن آوردهايد آيـ
 - 4مثل اين کﻼمش :ﭽ ں ڻ ڻ ٹ ٹ
شمﺎ را بر ت جﺎرتی رهنمون شوم که شمﺎ را از عذاب دردﻧﺎک ﻧجﺎت میدهد(.
 - 5ﻧﮕﺎ کﻼم ابن کثير /المتقدم ص .86
 - 6مﺎﻧند اين کﻼم ﷲ تعﺎلی :ﭽ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﭼ ]اﻹسراء) [٢٣ :ترجمه :و پروردگﺎرت حکم کرد که
غير او را عبﺎدت ﻧکنيد و به والدين احسﺎن کنيد(.
 - 7مﺎﻧند اين کﻼم ﷲ تعﺎلی :ﭽ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﭼ ]النسﺎء) [١ :ترجمه :از ﷲ که به ]ﻧﺎم[ او از همديﮕر
درخواست میکنيد ،و از ]گسستن[ رابطهی خويشﺎوﻧدی تقوا پيشه کنيد(.
 - 8ﻧﮕﺎ :تعليق قرطبی /ص .85
 - 9الموافقﺎت .859/3
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بهجز روشهايﯽ که در قبل گفتيم ،آموزش قرآن توسـط اهـل علـم و فضـيلت ،بـه روش کسـب علـم – پرسـش و پاسـخ و
مباحثه ،نبايد فرامـوش شـود .از دﻻيلـﯽ کـه در فضـيلت درس آمـوختن قـرآن وجـود دارد ،حديثﯽسـت کـه ابـوهريره از
پيامبر روايت مﯽکند» :افرادی که در کنار يکديگر جمع شده و کتاب ﷲ عزوجل را تﻼوت کنند و به تدريس آن در بين
خودشان مشغول شوند ،جز اين نيست که بر آنها آرامش نازل شده و رحمت پيرامون آنها را مﯽگيرد و مﻼئکه آنها را
در بر گرفته و ﷲ متعال در بين کسانﯽکه نزد وی مﯽباشند ،آنها را ياد مﯽفرمايد«.1
درس آموختن قرآن توسط رسول:
ابن عباس $گفته است» :رسول ﷲ بخشندهترين مردم بود و در هنگام مﻼقاتش با جبرئيل در ماه رمضان ،بخشـندگﯽ
او بيشتر مﯽشد .جبرئيل در هر شب از رمضان او را مﻼقات مﯽکرد و قرآن به وی مﯽآموخت ،اين ]امر[ برای رسـول
ﷲ  از باد پرثمر و سودمند ،بخشودگﯽ بيشتری داشت«.2
شيخ عبدالعزيز بن باز /در مورد اين حديث مﯽگويد» :استفادهای که از آن مﯽشود ،درس خواندن مﯽباشد .مستحب است
که مؤمن ،قرآن بياموزد تا برای او مفيد و پر منفعت گردد؛ زيرا رسول ﷲ از جبرئيل درس مﯽآموخت تـا فايـده ببـرد؛
زيرا جبرئيل شخصﯽ بود که از نزد ﷲ جل و عﻼ مﯽآمد و پيغامرسان بين ﷲ و فرستادگانش بود؛ بـﯽشـک جبرئيـل هـم
توسط حروف قرآن از جهت معانﯽ آن ،آنچنان که مقصود ﷲ مﯽباشد ،به پيامبر بهره مﯽرساند ،اگر انسان از فهم در
قرآن و برداشتش از حروف چيزی بياموزد ،به هدف رسيده است.
نکتهی ديگر اين حديث اينکه :يادگيری در شب ،بهتر از روز است؛ زيرا در حديث ،يادگيری قرآن در شب بود و واضح
است که در شب ،تمرکز و حضور قلب بيشتر است؛ پس فايدهی آن از درس آموختن در روز بيشتر است .نکتـهی ديگـر
اين حديث ،مشروعيت درس آموختن بهعنوان يک عمل صالح است ،حتﯽ در غير رمضان؛ اين برای هر دو ]نفـری کـه
دور هم جمع مﯽشوند[ سودمند است و اگر بيشتر هم باشند مشکلﯽ بهوجود نخواهد آمد ،هر کسـﯽ بـرای خـودش فايـدهای
مﯽبرد و او را به قرائت تشويق کرده و به او روحيه مﯽدهد ،از فايدههای آن اين است کـه يکـديگر را يـادآوری کـرده و
مسائل مبهم را به يکديگر گوشزد مﯽکنند و در تمامﯽ اين مسائل خير زيادی وجود دارد«.3
درس آموختن قرآن توسط صحابه:
با وجود آنکه صحابه چه از لحاظ زندگﯽ با قرآن ،چه زبان و چه از لحاظ فهم قرآن ،نزديـکتـرين انسـ انهـا بـ ه قـرآن
بودند ،يادگيری قرآن را ترک نمﯽکردند .ابن عمر $مﯽگويد» :سالهای طوﻻنﯽ را گذرانديم ،رسـول ﷲ ايمـان را قبـل
از قرآن به شخصﯽ از ما مﯽآموخت و بعد از آن سورهای بر محمد نازل مﯽشد و آن شخص ،حﻼل و حرامش و اوامر
و نواهيش را مﯽآموخت و هر آنچه در مورد آن سوره ﻻزم بود ،ياد بگيرد«.4
ابو عبدالرحمن سلمﯽ 5گفته است» :کسانﯽکه ]قرآن[ برای ما قرائت مﯽکردنـد] ،مثـ ِل[ عثمـان بـن عفـان و عبـدﷲ ابـن
مسعود ،به ما گفتهاند :هرگاه از پيامبر ده آيه مﯽآموختند ،از آن نمﯽگذشتند تا آنچه که از علم و عمل در آن وجود دارد
را بياموزند ،گفتند] :پيامبر [قرآن و علم و عمل را با هم به ما مﯽآموخت«.6
در روايت ديگری مﯽگويد» :وقتﯽ ده آيه از قرآن را مﯽآموختيم ،به سراغ ده آيهی بعدی نمﯽرفتيم تـا ايـنکـه حـﻼل و
حرام و اوامر و نواهﯽ ]آن ده آيهی قبلﯽ[ را ياد بگيريم«.7
اين راه و منهج ام المؤمنين& نيز بود؛ از عبدﷲ ابﯽ مليکة آمده است :عايشه & اگر چيزی را مﯽشنيد و نمﯽفهميد ،باز
مﯽگشت تا آنرا بفهمد ،باری پيامبر فرمود» :کسﯽکه به حسابش رسيدگﯽ شود ،عذاب مﯽشود« .عايشه& گفت :آيـا ﷲ
متعال نفرموده است؟ :ﭽ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﭼ ]اﻻنشقاق) [٨ – ٧ :پس اما کسـﯽکه کارنامـهی

 - 1مسلم 2699؛ ترمذی 2646؛ ابو داود 3643؛ ابن مﺎجه 225؛ احمد 407 ،252/2؛ ابن حبﺎن .84
 - 2بخﺎری 99/4؛ مسلم .2307
 - 3الجواب الصحيح فی احکﺎم صﻼة الليل و التراويح ص .12
 - 4طبراﻧی در اﻷوسط ،هيثمی گفته است رجﺎل آن صحيح میبﺎشد 65/1؛ ﻧﮕﺎ :حيﺎة الصحﺎبة .75/3
ـوی
ـهی قـ
 - 5او عبد بن حبيب کوفی قﺎری قرآن از بزرگﺎن تﺎبعين و شخصی قﺎبل اعتمﺎد و دارای حﺎفظـ
است و ظﺎهرا پدرش هم صحﺎبی بوده است؛ ﻧﮕﺎ :تقريب التهذيب .408/1
 - 6طبری 28/1؛ تفسير ابن کثير 10/1؛ جﺎمع ﻷحکﺎم القرآن 39/1؛ زاد المسير 4/1؛ امﺎم احمد آن را
روايت کرده است که در اسنﺎد آن عطﺎء بن السﺎئب وجود دارد که در اواخر عمرش دچﺎر اختﻼل حﺎفظـه
شده؛ ﻧﮕﺎ :مجمع الزوائد 165/1؛ الفتﺎوی 402/13؛ القﺎعدة المراکشية ص .28
ـی
ـعد 72/6؛ هيثمـ
ـن سـ
ـت؛ ابـ
ـبت داده اسـ
 - 7الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن  39/1؛ و آن را به عبد الرزاق ﻧسـ
165/1؛ احمد 410/5؛ الکنز  .123ﻧﮕﺎ :حيﺎة الصحﺎبة .175/3
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]اعمالش[ به ]دست[ راست او داده شود * به حساب او آسان رسيدگﯽ مـﯽشـود( رسـولﷲ فرمـود» :آن فقـط بـه نمـايش
گذاشتن ]پروندهاش[ است و کسﯽکه در روز قيامت به حساب و کتاب او رسيدگﯽ شود ،حتما گرفتار عذاب مﯽشود«.1
ابن حجر /گفته است» :حديثﯽ که از عايشه& بيان شده است ،حرص بر فهم معـانﯽ احاديـث را مـﯽرسـاند و پيـامبر از
رجوع کردن به مسائل علمﯽ بﯽقرار نمﯽشد .در جواز مناظره و قرار دادن سنت در کنار قرآن بيان شده است ،بـه غيـر
از اين مورد ،برای افرادی به غير از ايشان& نيز ديده شده است ،مثل حديث حفصه& وقتﯽکه شنيد» :احـدی از افـرادی
ـريم:
که غزوهی بدر و حديبية را ديدهاند ،وارد جهنم نمﯽشود« ،گفت :آيا ﷲ نفرمـوده اسـت :ﭽ ک ک گ گ ﭼ ]مـ
ـريم) [٧٢ :سـپس
) [٧١از شما کسﯽ نيست بهجـز آنکـه وارد آن شـود( و جـواب گرفـت :ﭽ ڱ ڱ ڱ ں ﭼ ]مـ
کسانﯽکه تقـوا پيشـه مـﯽکردنـد را نجـات مـﯽدهـيم( .همچنـين صـحابه وقتـﯽ ايـن آيـه نـازل شـد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﭼ
]اﻷنعام) [٨٢ :کسانﯽکه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلمـﯽ در نياميختنـد( ،سـوال کردنـد :آيـا بـين مـا کسـﯽ
وجود دارد که به خودش ظلم نکرده باشد؟ جواب گرفتند :منظور از ظلم] ،نوعِ[ شرک آن است .در اين سه مثـال ،حالـت
کلﯽ مورد حساب قرار گرفتن و داخل شدن ]به جهنم[ و ظلم آمده است ولﯽ بـا توضـيحﯽ کـه بـرای آنهـا داده شـده اسـت
برای هر کدام نوع خاصﯽ از آن در نظر گرفته شده است ،و البته به مانند اين موارد ،صحابه کمتر سوال مـﯽپرسـيدند و
علت آن کمال فهم آنها و معرفتشان به زبان عربﯽ بود ،وگرنه در مورد کسـﯽکه از روی سرسـختﯽ سـوالﯽ مـﯽپرسـيد،
مذمت وارد شده است«.2
از عايشه& آمده است» :از پيامبر در مورد اين آيه پرسيدم :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﭼ ]المؤمنون) [٦٠ :کسانﯽکه
آنچه را بايد ]در راه ﷲ[ بدهند مﯽدهند و قلبهايشان بيمناک است( ،گفتم :آيا آنان کسانﯽ هستند کـه شـراب مـﯽنوشـند و
دزدی مﯽکنند؟ فرمود :نه ای دختر صديق! بلکه آنان کسانﯽ هستند که روزه مﯽگيرند و نماز مﯽخوانند و صدقه مﯽدهند
در حالﯽکه مﯽترسند تا از آنها قبول نشود ﭽ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﭼ ]المؤمنون) [٦١ :آنان در خيرات سـرعت
مﯽبخشند و اينان در انجام آن پيشتازند«.3
حسن /درباره ی اين آيه گفته است» :مؤمن ]برای خود[ نيکﯽ و خيرخواهﯽ جمع مﯽکند و منافق بدی و راحتﯽ«.4
انس گفته است :مردم نزد پيامبر رفتند و گفتند :برای ما افرادی قرار بده تا قرآن و سنت بـه مـا بياموزنـد .مردانـﯽ را
برای آنها گمارد که به آنها »قراء« گفته مﯽشد ،قرآن را قرائت کرده و به تدريس آن مشغول بودنـد ،در شـب قـرآن را
مﯽآموختند و در روز آب ،به مسجد مﯽآوردند ،هيزم جمع کرده و مﯽفروختند تا غذا تهيه کنند و به اهل صـفه و فقيـران
بدهند .پيامبر آنها را برای آموزش ]قومﯽ ديگر[ برگزيد ،قبل از آنکه به آنجا برسند ،کشته شدند .مردی ]به نام[ حرام
بن ملحان – دايﯽ انس - از پشت سرش آمد و نيزهای به او زد تا او را به زمـين زد و حـرام گفـت :قسـم بـه پروردگـار
کعبه رستگار شدم! رسول ﷲ فرمود» :برادران شما کشته شدند در حالﯽکه گفتند :خداوندا ما را به پيامبرمان برسان ،ما
پروردگارمان را مﻼقات کرديم و از تو راضﯽ شديم و از ما راضﯽ شدی«.5
ابو موسﯽ اشعری مﯽگويد» :وقتﯽ پيامبر نماز صبح را تمام مﯽکرد ،به سمت ما بر مﯽگشت ،عدهای از ما در مـورد
قرآن از وی پرسيديم و عدهای ديگر در مورد واجبات دين«.6
حر بن قيس بن حصن فَزاری دربارهی همنشين حضرت موسﯽ ] که در آياتﯽ از سوره
از ابن عباس $آمده است :وی و ِ ّ
کهف درباره آن صحبت شده است[ به شک افتادند ،ابن عباس گفت :او خضر ]پيغمبـر[ اسـت .ابـﯽ بـن کعـب از کنـار
آنها مﯽگذشت .ابن عباس $او را صـدا زد و گفـت» :مـن و شخصـﯽ کـه بـا مـن اسـت دربـارهی هـمنشـين موسـﯽ کـه
موسﯽ] [در راهش او را مﻼقات کرد و از او سوال کـرد بـه شـک افتـاديم ،آيـا از پيـامبر شـنيدهای کـه دربـارهی ايـن
شخص چيزی گفته باشد؟ گفت :بله! از رسول ﷲ شنيدم که مﯽگفت :موسﯽ در بين جمعيتﯽ از بنﯽاسراييل بود و مردی
نزد وی آمد و گفت :آيا کسﯽ را مﯽشناسﯽ که از تو عالمتر باشد؟ موسﯽ گفت :نه و ﷲ به موسـﯽ وحـﯽ فرمـود :بلـ ه ،او
بندهی ما خضر مﯽباشد .و موسﯽ راه رسيدن به وی را سوال کرد«.7
 - 1بخﺎری  ،103 ،6536 ،6537الفتح .400/11
 - 2الفتح .197/1
 - 3ترمذی 201/2؛ ابن جرير  ،26/18و ﻧزد وی روايتی از حديث ابوهريره وجود دارد؛ حﺎکم ،393/2
 ،394و آن را صحيح داﻧسته و وافقه؛ بغوی در تفسيرش 25/6؛ أحمد 205 ،159/6؛ و آلبﺎﻧی آن را در
الصحيحة صحيح داﻧسته است  304/1 ،162و متبعﺎتی از حديث را ذکر میکند.
 - 4الزهد اؤ ابن مبﺎرك .350
 - 5بخﺎری 14/6؛ مسلم كه اين لفظ از وی میبﺎشد  1511/3شمﺎره .147
ـﺎن
ـين راويـ
 - 6طبراﻧی در الکبير ،ﻧﮕﺎ :حيﺎة الصحﺎبة  216/3؛ و در مجمع الزوائد گفته است :در بـ
ـﺎن ثقـه
ـن حبـ
ـد و ابـ
ـته اﻧـ
آن محمد بن عمر وجود دارد كه ابو داود و ابو زرعة او را ضعيف داﻧسـ
داﻧسته است.
 - 7بخﺎری  ،74/3الفتح  ، 78/3 ،168/1بﺎب :مﺎ ذکر ذهﺎب موسی في البحر الی الخضر عليهمﺎ السﻼم ،و
ـﺎ
ـر بـ
ـی اگـ
بﺎب :خروج فی طلب العلم .ابن حجر گفته است :در آن فضل زيﺎد کردن علم وجود دارد حتـ
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عبيد بن عبير /گفت :عمر روزی به ياران پيامبر گفت» :اين آيه در مورد چـه کسـﯽ نـازل شـده اسـت؟ ﭽ ڦ ڦ ڦ ڦ
ڄ ڄ ﭼ ]البقرة) [٢٦٦ :آيا کسﯽ از شما دوست دارد باغﯽ داشته باشد؟( گفتند :ﷲ متعـال دانـاتر اسـت .عمـر
عصبانﯽ شد و گفت :بگوييد مﯽدانيد يا نمﯽدانيد .ابنعباس $گفت :ای اميرالمؤمنين! چيزی در درونم در مورد آن وجـود
دارد .عمر گفت :ای پسر برادرم! بگو و خودت را کوچک نشمار .ابن عباس گفت :مثالﯽ برای عمل زده شده است؛ عمر
گفت :چه عملﯽ؟ ابن عباس گفت :برای عمل .عمر گفت :برای ثروتمندی که به طاعت ﷲ عزوجل مشغول است سپس ﷲ
متعال شيطان را بر وی چيره مﯽکند و او به گناه آلوده مﯽشود تا آنجا که اعمال نيکش باطل مﯽشود« .1ابـن حجـر گفتـه
است» :در اين حديث ،عالم دانشآموزی را تشويق مﯽکند برای سخن گفتن در پيشگـاه اسـتاد مسـنتر حاضـر بـوده و آن
استاد ،در وی استعدادی را مﯽبيند .همچنين ايجاد نشاط و اعتماد به نفس در وی و ترغيب به کسب علم را مﯽرساند «.2
در آن تشويقﯽ جوان به درس خواندن در جوانﯽ است :تـا سـبب تعلـيم آنهـا و تربيـت ،پـرورش و پـاک شـدن جـانهـا و
عقلهايشان شود .اينگار برای جوانان سبب سرزندگﯽ ،تقويت حافظه و بلند همتﯽ مﯽگردد و برای عالمان ،سـبب کسـب
علم از آنها و پيروی از راه روششان در استنباط احکام.
ابن مسعود گفته است» :تعليم و تعلم نماز است« .3ابن عباس $گفته است» :يادآوری علم در بعضﯽ شبهـا ،بـرای مـن
از زنده نگهداشتن آن ]شب[ دوست داشتنﯽتر است« .4ابن قيم /گفته اسـت» :مﻼقـات مـردان بـا يکـديگر ،بـارور کننـدهی
خردها مﯽباشد و تبادلنظر آنها ،بارور کنندهی عقل«.5

ـه دﻻلـت
مشقت بﺎشد و به سفر منجر شود و همچنين خضوع زيﺎد در برابر کسی که آن را میآموزد و وجـ
ـت :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﭼ
ـوده اسـ
ـﻼم فرمـ
ـﻼة و السـ
ـه الصـ
ـﺎمبرش عليـ
آن قول ﷲ تعﺎلی می بﺎشد که که به پيـ
اﻷﻧعﺎم) ٩٠ :ترجمه :اينﺎن کسﺎﻧی هستند که ﷲ آﻧﺎن را هدايت فرموده است پس به شيوهی آﻧﺎن اقتدا
کن( و موسی از آﻧهﺎ میبﺎشد؛ الفتح .175/1
 - 1بخﺎری .4538
 - 2فتح البﺎری .202/8
 - 3جﺎمع بيﺎن العلم از ابن عبدالبر .22/1
 - 4مرجع قبلی .24/1
 - 5مفتﺎح دار السعﺎدة ص .217
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مبحث هشتم
مواردی از تدبر در قرآن
در تدبر قرآن و تاثير گرفتن از آن ،مثالهای زيادی وجود دارد؛ ازآنجمله :تعلـيم و تعلـم قـرآن ،سـوال از آن ،اسـتخراج
حکمتها و احکامش ،تﺄمل در معانﯽ آن ،التزام به انجام اوامرش و توقـف بـر حـدودش .در مثـالهـايﯽ کـه در ذيـل آمـ ده
است ،سعﯽ شده که مورد مناسبﯽ برای هر روش آورده شود و هر کدام ممکن است روشهای ديگر را نيز بهبود بخشد:
التزام به انجام اوامر آن:
مانند التزام رسول ﷲ به تسبيح و حمد ﷲ متعال و طلب استغفار ،بعد از نزول سورهی نصر مﯽباشد .مادرمان عايشه&
گفت» :پيامبر بعـد از آنکـه ]سـورهی[ ﭽ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﭼ نـازل شـد ،نمـازی نمـﯽخوانـد مگـر آنکـه در آن مـﯽگفـت:
سبحانک اللهم ربنا و بحمدک ،اللهم اغفرلﯽ ] خداوندا پاک و منزه و پروردگار ما هستﯽ ،تـو را حمـد مﯽگـوييم ،خداونـدا
مرا بيامرز[«.1
مادرمان در جای ديگر مﯽگويد»:رسول ﷲ بسيار در رکوع و سجودش مﯽگفت :سبحانک اللهم ربنـا و بحمـدک ،اللهـم
اغفرلﯽ ،اين مسﺄله از تﺄويل وی از قرآن بود«.2
به ياد آوردن آيه در مقتضای آن:
رسول ﷲ مردم را به اين قول ﷲ تعالﯽ يادآور مﯽشد :ﭽ ہ ه ه ه ه ﭼ ]التكاثر) [٨:آنگاه در آن روز حتمـا ً
ت ]دنيا[ بازخواست خواهيد شد( ابوهريره روايت مﯽکنـد» :پيـامبر شـبﯽ ]از خانـه[ خـارج شـد و بـا ابـوبکر و
از نعم ِ
عمر $برخورد و فرمود :چرا در اين ساعت از خانههايتان خارج شدهايد؟ گفتند :از روی گرسنگﯽ يا رسـولﷲ .فرمـود:
قسم به ذاتﯽ که جانم در دست اوست ،به همان دليلﯽ که شما خارج شدهايد ،خارج شدهام ،بلند شويد! آندو همراه ]پيامبر[
بلند شدند .پس از آن به نزد مردی از انصار رفتند .آن مرد در خانهی خود نبود .وقتﯽکه زنش )پيـامبر (را ديـد ،گفـت:
خوش آمديد بفرماييد .رسول ﷲ فرمود :فﻼنﯽ )شـوهر آن زن( کجاسـت؟ زن گفـت :رفتـه اسـت تـا بـرای مـا آب گـوارا
بياورد .وقتﯽ آن مرد انصاری آمد ،بـه رسـول ﷲ و دو همنشـين وی نگـاه کـرد .سـپس گفـت :الحمـد ﷲ ،امـروز کسـﯽ
مهمانانﯽ بهتر از من ندارد ،بهسرعت رفت و با ظرفﯽ که از شاخهی خرما درسـت شـده بـود ،بازگشـت ،در آن ]ظـرف[
غورهی خرما و خرما و رطب بود .او گفت :از اينها بخوريد .سپس چاقويﯽ در درست گرفت ]تا گوسـفندی سـر ببـرد[.
رسول ﷲ فرمود :از گوسفندان شيرده بر حذر باش ،وی برای آنها ]گوسفندی[ سر بريد و آنها از آن گوسفند و ظرف
خرما خوردند .وقتﯽ خوردند و آشاميدند و سير شدند ،رسولﷲ به ابوبکر و عمـر فرمـود :قسـم بـه ذاتﯽکـه جـان مـن در
دست اوست! در روز قيامت از اين نعمت سوال خواهد شد؛ گرسنگﯽ شما را از خانههايتان خارج کرد و قبل از آنکه به
]خانههايتان[ برگرديد به اين نعمت رسيديد«.3
تبﻌيت از بهترينها:4
انس گفته است :ابو طلحه در مدينه ثروتمندترين انصاری بود و از ميان اموالش ،بيرحاء را بيشتر دوست داشت .آ»جا
در مقابل مسجد قرار داشت و رسول ﷲ  به آن مﯽرفت ،از آب پاکش مﯽنوشيد تا اينکه آيـهی ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
ﭼ ]آل عمران) [٩٢ :هرگز به نيکﯽ نمﯽرسيد مگر آنکه از آنچه دوست داريد انفاق کنيد( نازل شـد .ابوطلحـه
بـــهســـوی پيـــامبر رفـــت و گفـــت :ای رســـول خـــدا  !ﷲ متعـــال در کتـــابش مـــﯽگويـــد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﭼ
]آلعمران [٩٢:و دوست داشتنﯽترين اموالم ،بيرحاء مﯽباشد ،آنرا صدقهای برای ﷲ متعال قرار مﯽدهم ،تا نيکﯽ
و ذخيرهای نزد ﷲ متعال شود؛ ای رسول ﷲ !هر طور که دوست داری ،آنرا توزيع کن .رسـول ﷲ فرمـود :آفـرين!
اين مال پرمنفعتﯽست .شنيدم که چه مﯽگويﯽ و اينطور مﯽبينم که آنرا بين نزديکانت تقسيم کن .و ابـو طلحـه آنرا بـين
نزديکان و پسر عموهايش تقسيم کرد«.5
 - 1بخﺎری 4967؛ مسلم .219/4
 - 2بخﺎری 4968؛ مسلم .217/4
 - 3مسلم 2038؛ مﺎلک در الموطأ 932/2؛ ترمذی 2370؛ و در روايتش ذکر میکند که آن اﻧصﺎری هيثم بن
التهيﺎن بود.
 - 4به معنی تبعيت از تواﻧﺎئیهﺎ و فضﺎئلش میبﺎشد و دست گرفتن به آﻧچه که سنت است ،ﻧﮕﺎ :معنی
قول ﷲ تعﺎلی :ﭽ ہ ه ه ه ه ﭼ ]الزمر [١٨ :در زاد المسير .47/7 ،99/3
 - 5بخﺎری 5611 ،2769 ،2785؛ مسلم .998
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ابن عمر $گفت» :به اين آيه برخـوردم :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﭼ ]آلعمران [٩٢:چيزهـايﯽ را کـه ﷲ بـه مـن
عطا کرده بود ،بهياد آوردم و چيزی دوستداشتنﯽتر از جارية رومﯽ ،مرجانه نيافتم ،گفتم :اين بـرای رضـای ﷲ متعـال
آزاد است و اگر چيزی را برای ﷲ متعال قرار مﯽدادم ،او را به نکاح خود در مﯽآوردم تا نفعﯽ به من برسد«.1
وقتﯽ اين آيه نازل شد ،زيد بن حارثه گفت» :بار الهـا! مـﯽدانـﯽ هـيچ مـالﯽ را بيشـتر از ايـن اسـبم دوسـت نـدارم .نـزد
پيامبر آمد و گفت :اين در راه ﷲ متعال .پيامبر فرمود :ﷲ متعال از تو پذيرفت«.2
من دوست دارم که ﷲ مرا بيامرزد:
ُ
عايشه $گفت » :وقتﯽ ﷲ متعال بﯽگناهﯽ مرا اعﻼم نمود ،ابوبکر که ]در قبل از اين بهتان[ به مسطح بن أثاثة به علـت
قرابت و فقرش انفاق مﯽکرد ،گفت :قسم به ﷲ متعال! بعد از آنچه مسطح در مورد عايشه گفت ،هرگز به او انفاق نمﯽ-
کنم .بعد از آن ،ﷲ متعال نازل فرمود :ﭽ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ
گ گ ﭼ ]النور) [٢٢:و توانمندان نبايد سوگند خورند بر آنکه بـه خويشـاوندان و بينوايـان و مهـاجران در راه ﷲ
چيزی ندهند ،و بايد که ببخشند و درگذرند .آيا دوست نمﯽ داريد کـه ﷲ شـما را بيـامرزد؟ و ﷲ آمرزنـده مهربـان اسـت(.
سپس ابوبکر گفت :بله و قسم به ﷲ متعال! دوست دارم که مورد آمرزش قرار گيرم .او انفاقﯽ را که قـبﻼً انجـام مـﯽداد،
دوباره شروع کرد و گفت :قسم به ﷲ متعال! ديگر آنرا از وی دريغ نمﯽکنم«.3
موضوع سوره:
ابن عباس $گفت» :عمر مرا در بين بزرگان بدر حاضر مﯽکرد ،و اينطور به نظر مـﯽرسـيد کـه بعضـﯽ از آنهـا در
درونشان ]از اين کار[ ناراحت بودند و گفتند :چرا او را در جمع ما حاضر مﯽکنﯽ در حالﯽکه نزد مـ ا فرزنـدانﯽ مثـل او
وجود دارد؟! عمر  گفت :او به مانند شما علم آموخته اسـت ،روزی او را صـدا کـرده و در جمـع بزرگـان نشـاند] .ابـن
عباس گفت [:به نظرم رسيد مرا فرا خواند تا ]دانشم را[ به آنها نشان دهد] .عمر گفت [:دربارهی اين قول ﷲ تعالﯽ چه
مﯽگوييد :ﭽ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﭼ ]النﺼر) [١ :وقتﯽ ياری ﷲ و پيروزی آمد( ،عدهای گفتند :ﷲ متعال به ما امر کـرده
است تا وقتﯽ ما را ياری کرد و گشايشﯽ برای ما حاصل نمود ،او را حمد گفته و از او آمرزش بخـواهيم .برخـ ﯽ سـاکت
شده و چيزی نگفتند] .عمر[ به من گفت :ای پسر عباس! آيا اينگونه است؟ گفتم خير .گفت :چه مﯽگويد؟ گفتم :اين بـرای
رسول ﷲ مﯽباشد تا او را از آمدن اجلش آگاه کند ،گفت :ﭽ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﭼ ]النﺼر [١ :اين عﻼمت آمدن اجلش
مﯽباشد ،ﭽ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﭼ ]النﺼـر) [٣ :پـس پروردگـارت را تسـبيح و حمـد بگـو و از او آمـرزش
بخواه ،که او بسيار توبهپذير است( عمر نيز گفت :بهجز آنکه تو گفتﯽ ،آنرا به معنای ديگری نمﯽشناسم«.4
ارتباط بين آيات:
ـة [٢ :خـود را بـه
مثال اول :دربارهی سورهی فاتحه :قرطبﯽ /گفته اسـت» :ﷲ تعـالﯽ بعـد از ﭽ پ پ ﭼ ]الفاتحـ
»الرحمن الرحيم« )گستردهمهر مهرورز( وصف مﯽفرمايد؛ خود را به »رب العالمين« وصف نموده که بيانگر هيبت و
خشيت است و آنرا قرينهی »الرحمن الرحيم« مﯽکند که سبب ايجاد رغبت باشد؛ اينگونه ،صـفاتﯽ کـه موجـب هيبـت و
صفاتﯽ که موجب رغبت است ،کنار هم گذاشته تا بندگان ،بهتر او را فرمان برند و نواهﯽاش دور گردند[«.5
مثال دوم :ﷲ سبحانه تعالﯽ مﯽفرمايد :ﭽﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﭼ ﭽ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﭼ ]البقرة– ١٦٤ :
ت شب و روز و کشتﯽای که در دريا برای
 ) [١٦٥به راستﯽ در آفرينش آسمانها و زمين و ]در پﯽ يکديگر[ آمد و رف ِ
بهرهوری مردم روان است و در آبﯽ که ﷲ از آسمان فرو فرستاد ،آنگاه زمين را پس از پژمردگﯽ ،با آن حيات بخشيد و
ابر مس ّخر بين آسمان و زمين برای گروهﯽ که خرد مﯽورزند،
در آن از هر جنبندهای پراکند و در گرداندن بادها و ِ
نشانههايﯽ است * و برخﯽ از مردم ،به جای ﷲ ،همتايانﯽ را ]برای او[ بر مﯽگيرند که آنها را مانند دوست داشتن ﷲ
دوست دارند( ،قرطبﯽ /در اين باب گفته است» :در اين آيه ،دليلﯽ بر وحدانيت ،قدرت و عظمت توانايﯽ ﷲ متعال وجود
ـت در
ـن روايـ
ـد ايـ
ـتح  ،224/8و مﺎﻧنـ
ـﺎ :الفـ
ـد ،ﻧﮕـ
ـردهاﻧـ
ـريج كـ
 - 1عبد بن حميد و بزار أن را تخـ
ـی ،133/4
ـير قرطبـ
ـﺎ :تفسـ
المستدرک  . 568/3برای دست يﺎفتن به شأن و منزلت ابنعمر در اينبﺎره ،ﻧﮕـ
ارشﺎد العقول از ابی سعود .58/4
 - 2تفسير طبری .592/6
 - 3بخﺎری .4750
 - 4بخﺎری 4970؛ ترمذی .3359
 - 5الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن  ،139/1ابن کثير آن را تصديق کرده و در تفسيرش بيﺎن میدارد.50/1 ،
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دارد؛ ﷲ سبحانه و تعالﯽ مﯽفرمايد :با وجود تمامﯽ اين آيات – که ﷲ متعال بر آنها حاکم و چيره بر تمامﯽ انسانهاست
 افرادی برای ﷲ شريک قرار مﯽدهند«.1سعدی /در اينباره گفته است » :آيا نيکوتر از ارتباط بين اين آيه با ]آيـات[ قبـل از آن وجـود دارد ،ﷲ تعـالﯽ ،وحـدانيت
خود را بيان و واضح کرده و با دليلﯽ قاطع و برهانﯽ روشن بهسوی علم اليقين سـوق مـﯽدهـد ،و هرگونـه شـکﯽ را بـر
طرف مﯽگرداند .در اين هنگام متذکر مﯽشود :با وجود اين بيان کامل ،بعضﯽ از مردم کسانﯽ را برای ﷲ متعال شريک
مﯽگيرند«.2
توصيف ﷲ با توجه به مقتضای آيه:
ﷲ تعــالﯽ مﯽفرمايــد :ﭽ ﭑ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﭼ ]المجادلــة) [١ :بــه
سخن زنﯽ را که دربارهی همسرش با تو گفتگو مﯽکرد و به ﷲ شکايت مﯽبرد ،شنيد و خداونـد گفتگويتـان را
راستﯽ ﷲ
ِ
مﯽشنيد .بﯽگمان ﷲ شنوای بيناست( ،عايشه& بعـد از شـنيدن ايـن آيـه گفـت :سـتايش بـرای ﷲ متعـال اسـت کـه وسـعت
شنيدنش بهاندازهی وسعت وجود صداها مﯽباشد ،وقتﯽ بحث بهوجود آمد و رسول ﷲ سخن گفت ،در خانـه بـودم و سـخن
3
]آن زن[ را شنيدم«
ﷲ متﻌال بر چه کسﯽ غضب کرد که قسم خورد:
يک اعرابﯽ 4اين قول ﷲ تعـالﯽ را شـنيد ﭽ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﭼ ]الذاريات) [٢٣:پـس سـوگند بـه
پروردگار آسمان و زمين که آن مانن ِد همين که شما سخن مﯽگوييد ،حق است( .فرياد زد و گفت :پـاک و منـزه اسـت ﷲ!
]ﷲِ[ پر جﻼل و جبروت بر چه کسﯽ غضب کرد که قسم خورده است! آيا کﻼم او را تصديق نمﯽکنند؟!.5
ترس از عذاب:
عکرمة /گفت :نزد ابن عباس $آمدم .مصحفﯽ در دست داشت و گريـه مـﯽکـرد .ترسـيدم کـه نزديـک شـوم .امـا بـاﻻخره
نزديک شدم ،نشستم و گفتم :ای پسر عباس! چه چيزی تو را به گريه انداخته اسـت؟ ﷲ مـرا فـدای تـو گردانـد! گفـت :آن
کاغذها .سپس داستان اصحاب السبت )اهل شنبه( را بيان و اين آيه را قرائـت کـرد :ﭽ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ڃ ﭼ ]اﻷعراف) [١٦٥ :پس چون آنچه را به آن پند يافته بودند ،فراموش کردند ،کسانﯽ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
را که از بدی باز مﯽداشتند ،نجات داديم و ستمکاران را به ]سزای[ آنکه نافرمان بودند به عذابﯽ سخت گرفتار ساختيم(.
سپس گفت :ديدم کسانﯽ را که نهﯽ مﯽکردند ،نجات يافتند و ديگران را نديدم که نجات يابند ،همانهايﯽ که پنـد داده مـﯽ-
شدند اما نمﯽپذيرفتند .ما چيزهای ناپسند زيادی را مﯽبينيم ،ولﯽ از آنها نهﯽ نمﯽکنيم .گفتم :ﷲ متعال مرا فدای تو کنـد!
خودشان مﯽدانند که کارشان ناپسند است ولﯽ دست نمـﯽکشـند و گفتنـد :ﭽ ٻ پ پپ پ ڀ ﭼ ]اﻷعـراف[١٦٤ :
)چرا گروهﯽ را که ﷲ آنان را نابود کرد ،اندرز مﯽدهيد؟!( گفت :پس به من امر شد تا دو لباس درشت بر من بپوشانند.6
آيهای مرا تا صبح بيدار نگهداشت:
ـرة:
ابن عباس $گفت» :امشب آيهای خوانـدم کـه مـرا بـﯽخـواب کـرد ،ﭽ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﭼ ]البقـ
) [٢٦٦آيا کسﯽ از شما دوست دارد که نخلستان و باغ انگوری داشته باشد؟!( ،منظـور از ايـن آيـه چيسـت؟ بعضـﯽ از
حاضران گفتند :ﷲ متعال داناتر است .گفت :من خودم مﯽدانم که ﷲ متعال داناتر است؛ بدين دليـل ايـن سـوال را مطـرح
کردم تا اگر کسﯽ در مورد اين آيه چيزی مﯽداند يا شنيده است ،مرا بهرمند سازد .همه ساکت شدند .اهمش مـرا ديـد ]و[
گفت :ای برادرزاده! خودت را کوچک نشمار .گفتم :منظور از آن ،عمل مﯽباشد .قبول کرد و آيه را چنين تفسير نمود و
گفت :ای برادر زاده! درست گفتﯽ ،منظور از آن ،عمل مﯽباشد .وقتﯽ انسان پير مﯽشود و اهل و عيالش زياد مﯽگـردد،
به بهشتﯽ که دارد ،بيشتر نياز مﯽيابد؛ در روز قيامت ،انسان بيشتر از هر وقتـﯽ بـه عملـش نيـاز دارد ،درسـت گفتـﯽای
برادرزاده«.7
 - 1الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .203/2
 - 2تيسير الکريم الرحمن .121/1
ـی آن را
ـﺎکم  ،481/2و ذهبـ
 - 3احمد 46/6؛ ﻧسﺎئی 168/6؛ ابن مﺎجه 2063؛ بخﺎری تعليقی ک ،97/ب9/؛ حـ
صحيح داﻧسته و وافقه ،محقق جﺎمع اﻷصول :بﺎ اسنﺎد صحيح .379/2
 - 4اعرابی به بﺎديه ﻧشنينﺎن حول مدينه گفته میشد)مترجم(.
 - 5الجﺎمع ﻷحکﺎم القرآن .42/17
 - 6ابن کثير از عبدالرزاق بﺎ سندش آن را ذکر میکند.247/2 ،
 - 7آن را عبد بن حميد ابن منذر و ابن مبﺎرک و ابن جرير و ابن ابی حﺎتم آن را تخريج کردهاﻧد و
حﺎکم بطور مختصر که آن را صحيح داﻧسته است542/3؛ کنز العمﺎل  .234/1ﻧﮕﺎ :حيﺎة الصحﺎبة  ،219/3و
قصه ای ﻧزد بخﺎری است که شﺎهد آن است و در قبل آن را ذکر کرديم ،ص .143
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مطلب بن عبدﷲ /گفت» :ابن زيبر $آيهای را خواند و در آن تامل کرد؛ ]آن آيه[ او را تا صبح بيدار نگه داشت .پس ابن
عبــاس $را صــدا کــرد و گفــت :آيــهای خوانـ دم کــه تــا صــبح مــرا بــه خــود مشــغول کــرد :ﭽ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﭼ
]يوسف) [١٠٦ :ايمان نمﯽآورند بيشتر آنها به ﷲ بهجز آنکه شرک مﯽورزند(؛ ابن عبـاس $گفـت :بـﯽخـوابﯽ بـه
سرت نزند ،منظور آن فقط مشرکان مﯽباشد .سپس قرائت نمـود :ﭽ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈﭼ ]لقمان) [٢٥ :وقتـﯽ
از آنها سوال مﯽکنﯽ :چه کسﯽ آسمانها و زمين را آفريده است؟ حتما مﯽگويند :ﷲ( ،آنها در اين مورد مـؤمن هسـتند،
ولﯽ برای ﷲ شريک مﯽآورند«.1
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