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اي از حالوت قرآن را درك كسي كه علم و تقوا و تدبر نداشته باشد، ذره«

  ].2/171البرهان : زركشي[                .»نخواهد كرد
  
شود كسي قرآن بخواند و تاويل آن را براي من عجيب است كه چگونه مي«

   .»!نداند و در عين حال از آن لذت ببرد
  ].18/63معجم األدباء : ابن جرير طبري[

  
باشد و اگر غير از اين هدف استفاده از قرآن، فهم معاني و عمل به آنها مي«

نه از اهل علم است و نه از ] قرآنآن [مقصود ديگري وجود داشته باشد، حافظ 
  ]23/54الفتاوي : شيخ اإلسالم ابن تيمية[         .»اهل دين

  
وقتي تمام همت تو آن است كه به آخر سوره برسي، چگونه ! اي فرزند آدم«

  »قلبت تعالي خواهد يافت؟
  ].150مختصر قيام اليل از مروزي ص : حسن البصري[

  
كند كه براي شفاي قلبش  را مرور مي ايدر قرآن آيه - تدبر كننده- وقتي «

محتاج آن است، آن آيه را صد بار و چه بسا شبي تا به سحر تكرار كند، بايد 
اي همراه تدبر و فهم آن بهتر و نافعتر براي قلب از در نظر داشت قرائت آيه

او را ] همان يك آيه[قرائت كل قرآن در حالت بدون تدبر و فهميدن مي باشد و 
  .»دهدان و شوق حالوت قرآن سوق ميبه كسب ايم

  ].221مفتاح دار السعادة، ص: ابن قيم[
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م ن ا   سم اهّلل ا

  مترجم ي مقدمه

باشد و كتاب خود قرآن عزيـز را  كند كه ياري رساني بجز وي نميبه نام اهللا شروع مي
قرآنـي كـه خوانـده    ، دگانش باشـد بر بنده و رسولش نازل فرمود تـا راه نجـاتي بـراي بنـ    

هـاي عبـور   ني از حنجـره شود و اگر خوانده شود به معاني آن توجه نشده و يا آن معا نمي
گذارد؛ صفتي كـه خـوارج همـان گـروه جـدا شـده از جمعيـت        نكرده و بر قلب اثر نمي

مسلمانان اوليه به آن مشغول شدند و به جاي تدبر قلبي در آيات فقط بـه الفـاظ آن اكتفـا    
  . بهره ماندندنموده و از مفاهيم آن بي

و سخن بزرگـان   صن و سنت پيامبركتابي كه پيش روي داريم با استفاده از آيات قرآ
اي ان شاء اهللا كه بـرگ برنـده  . پردازددين راه تدبر را باز كرده و به شرح چگونگي آن مي

 .براي پرونده اين فقير إلي اهللا و خوانندگان عزيز در روز قيامت قرار گيرد



 

  مقدمه

او طلـب  ستايش و سپاس براي اهللا است، او را حمد گفتـه و از او كمـك گرفتـه و از    
بريم، كسي كه اهللا كنيم، و به اهللا از شرور درونمان و زشتيهاي اعمالمان پناه مياستغفار مي

اي اي نخواهد داشت و كسي را كه گمراه كند، هدايت كننـده او را هدايت كند گمره كننده
دهم كه معبودي برحق براي پرستش به جز اهللا وجود نـدارد و  نخواهد داشت؛ شهادت مي

  :ي اوست و اما بعددهم محمد بنده و فرستادهمي شهادت
از دور و اطراف تشويقات زيادي براي افزايش قرائت قرآن وجود دارد، و منبع اين 

باشد، غفلت مردم از قرآن نيز مزيد بر تشويقات آيات و احاديث و كالم سلف صالح مي
مينه انتشار يابد؛ بايد علت شده تا در منابر و نشريات و مقاالت مطالب زيادي در همين ز

به اين مطلب توجه داشت كه در فضيلت تالوت قرآن و زيادي اجر آن هيچ شكي وجود 
حكمت زياد خواندن آن چيست؟ و بايد : آيد اين استندارد، ولي سوالي كه پيش مي

پرسيد در وقت يكسان كدام بهتر است، تالوت زياد يا تأمل در هنگام خواندن؟ تكرار 
پذيريم بهتر است يا صرف كردن وقت بيشتر فقط به اين نيت كه آنها تاثير مي آياتي كه از

سوره اي را بطور كامل بخوانيم؟ و عيب جوئي خداوند سبحان از كدام دسته از انسانها 
Ÿξ﴿ :فرمايداست كه مي sùr& tβρã−/y‰tG tƒ šχ#u™öà)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪﴾  ]24: محمد [

 »!قفلهايش زده شده است؟] يشان[كنند يا بر قلبهاپس چرا در قرآن تدبر نمي: ترجمه«
! دهندخوانند و به آن گوش نيز ميبايد توجه داشت كه اينان كساني هستند كه قرآن مي

اثر قرآن بر قلب قاري آن كجاست؟ هيچ شكي وجود ندارد كه قرآن عظيم : سوال ديگر
ه در هنگام گفتن عظمت و آن جالل هنگام قرائت و نالشان و جليل است، ولي اين 

  .فضايل آن كجاست؟
اين سواالت و مفاهيم آن، ذهن مرا به خود مشغول كرده بود، تا اينكه پس از جسـتجو  
و تالش و خواندن كتبي كه در زمينه تدبر وجود داشت امري عجيب را دريـافتم؛ از تـدبر   
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و احوال سلف داليـل بسـياري در فضـيلت     ي عملي، و اقوالدر آيات و احاديث و سيره
  .1!تر و عمق اثرگذاري بيشتر در همان تدبر استقرائت يافتم ولي حجت قوي

هاي آشكار و واضحي براي سواالتم پيدا كردم و جوانب آن هنگام قرائت قرآن  جواب
براي من گشوده شد، پاسخ آن سواالت به شكلي سـري و پنهـاني و يـا بصـورت معـاني      

درون تفسير نبوده، و همين طور داراي الفاظي مجمل كه هيچ معناي آشـكاري را   نهفته در
  .باشدشوند و آن كلمه تدبر ميدر بر ندارد نيز نيستند، بلكه با يك كلمه شناخته مي

تدبر در نزد سلف صالح به شكلي درسي شنيدني و يا كتابي خواندني در حدي نبـوده  
اي رد و او را متوجه قرائـت قـرآن گردانـد و ميـوه    است كه قلب قاري را به ارتعاش درآو

اي باشد كـه قلـب هنگـام آمـوزش     شود كه هنگام تالوت قرآن مقصد وي شود، و چشمه
اي كه در اختيار دارد، لفظـي بيابـد   دين از آن سيراب شود، و اگر بين خودش و سرچشمه

ا تشـبيهي كـه تركيـب    كه معنايش را درك نكند يا مثلي بيابد كه مراد از آن را ندانـد و يـ  
كند تا قلـبش  ايستد و در مورد آن تحقيق و جستجو ميلغوي آن را درك نكند، نزد آن مي

شود به خاطر قطع نشدن قـرائتش  گوهري را كه در آن نهفته است درك كند و راضي نمي
كند و منظـور از قرائـت   از درك آيه بگذرد، چون اگر چنين كند هدف از قرائت تغيير مي

اندن صرف قرآن بدون درك معاني آن خواهد شد كه اين هم حـداقل اسـتفاده از   فقط خو
  .قرآن است و باعث ترك خير كثير خواهد شد

باشـد، همـانطور كـه شـخص     قلب تدبر كننده در قرآن، بدنبال بصـيرت و بينـائي مـي   
مريض در جستجوي عالج خويش است، و يا به عبارتي ديگر ماننـد انسـاني سرگشـته و    

گردد؛ شخص تدبر كننده در قرآن در قلبش نيازي ه در پي راهنمائي و هدايت ميحيران ك
شـود؛ قـرآن   كند كه با چيزي بجز قرآن بـر طـرف نمـي   اساسي و حاجتي بزرگ حس مي

خواندن او، براي قصد و نهايتي است كه منزل و پاياني ندارد و همچنين در قرائـت خـود   
گيرد تا زماني كـه   ، و حال و وضع او آرام نميدهدسختي نداشته و استقامتي به خرج نمي

  .به فتح خود برسد

                                           
  .20، و النووي، ص109، 20نگاه شود به كالم آجري، ص -1
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اين مسئله عجيب نيست كه قلب راحتي خـود را در تـدبر در قـرآن و فهـم الفـاظ آن      
ي بيابد، بلكه در آن هنگام قلب فقط حالوت مناجات با كالم خالقِ حـاكم و جـدا كننـده   

با عالم خود به رقابـت مـي پـردازد و    چشد؛ آيا به غير از اين است كه حق از باطل را مي
دهد تا اينكه بـه آفـاق آيـات بپيونـدد؛ و البتـه شـايد       معاني كلمات را در ذهنش جاي مي

باشـد، باعـث رفـع    اي همراه معاني قرآني كه چيزي جز سـخن اهللا نمـي  زندگي در لحظه
دعـايش  نگرانيهاي قلبي وي شود كه در نتيجه آن در قلبش حيات، و در قـرائتش معنـا، و   

  .كندحالوت بيشتري پيدا مي
كند كه زبان از وصف پردازد به معناهائي دست پيدا ميوقتي دوباره به قرائت كردن مي

دهد كه قلب شود، در حالي به قرائت خود ادامه ميآن ناتوان و قلم از نوشتن آن قاصر مي
دهـد و  يو در جريان آن معاني به شكلي آراسته، ضعف و سسـتي را در خـود جـاي نمـ    

آيد كه ناشي از مخاطب قرار گرفتن كـالم اهللا، عظمـت راهنمـائي    ترسي در آن بوجود مي
الهي و سنگيني امانتي است كه در حروفي معدود وجود دارد؛ و بـدين وسـيله اسـت كـه     

و خوف و رعب بر وي مستولي شده كـه   1نفس تعالي يافته و به آرامش مي رسد، خشيت
يابد كه بعد از اين است كه در قلب معناهائي تجلي مي باشديي آن مگريه و هراس نتيجه

 3رحمـت رحمـانِ   2شود؛ و قلب توسط يـادآوري باعث درك تقرب بسوي اهللا بزرگوار مي
و از اين رو است كه نياز بـه قرائـت قـرآن و تـدبر در     . 5كنداطمينان خاطر پيدا مي 4رحيم

                                           
 )مترجم. (شودخشيه نوعي از ترس است كه از ابهت و عظمت چيزي پديدار مي -1

  )مترجم. (ذكر= يادآوري  -2
 )مترجم. (صفت رحمان داللت بر وسعت زياد رحمت اهللا دارد -3

 )مترجم. (داللت بر وسعت و همچنين دائم بودن رحمت اهللا دارد صفت رحيم -4

Z  Y  X  ]  \        [  ^  _  `      +: باشدو مصداق آن اين سخن اهللا تعالي مي -5
k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a_ ]خداوند بهترين «: ترجمه ]23: الزمر

پوستهاي آنان كه از پروردگار  .رراتمشتملِ بر مك] و[كتابي همگون . سخن را نازل كرده است
  .»شودآنگاه پوستها و قلبهايشان با ياد اهللا نرم مي. افتدآن به لزره مي] شنيدن[ترسند از  مي
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گيـرد، نـور،   اين احساسات اوج مـي شود؛ در هر زماني كه قلب توسط آياتش احساس مي
شود و سرّ عظمت اجري كه براي قرائت هر حـرف كتـاب اهللا   جان و آرامش عايد آن مي
  .شودوجود دارد قابل درك مي

همانا اهل قرآن كساني هستند كه شفاي قلب و داروي نفـس و غـذاي عقلشـان را در    
ن رجـوع نكـرده و و از چيـزي    يابند و براي حصول اين موارد به چيزي غير از آقرآن مي

داننـد، و از قرائـت آن بـه    غير از آن كسب نكرده و بدون آن خود را صاحب نعمت نمـي 
شـوند و بـه   باشد، شاد ميمي] اهللا[ستوه نيامده بلكه با لذتي كه ناشي مورد خطاب گرفتن 

شود، از لذت خود خسته نسيم آن صاحب نعمت شده و آن نور قلب و رفع عطششان مي
ده و بعد از چشيدن آن هرگز عبادت به نظرشان سنگين نيامده و تكاليف دشوار حـس  نش

  .آوردنشده و در هنگام بال و مصيبت خشمگيني بر آنها روي نمي
اي خواننده گرامي تفحص در اين ميدان نياز به تالش اندكي دارد، چه بسـا كـه بـراي    

دانسته است و يا آنكه اصال قبل مياي معارف و احوالي تجديد شود كه آنها را در خواننده
با احوالي جديد آشنا شود، بدين وسيله قلب او به حيات جديدي توسـط قـرآن كاميـاب    

شود و شايد هـم  شده و راهي براي تدبر در آن و چشيدن حالوت قرآن بر وي آشكار مي
ري از اي مسائلي بيش از اين كتاب را از سلف صالح ما بيابد كـه روح تـاثير پـذي   خواننده

قرآن را در وي تثبيت كند، اميد است كه خواننده بطور كامل اين كتاب را مطالعـه كنـد و   
  .فقط به خواندن مطالبي از آن اكتفا نكند

از تمامي كساني كه مرا در جمع آوري و كامل كردن اين مطالـب يـاري دادنـد كمـال     
  .تشكر و قدرداني را دارم

هـا و  به ما نفع رسانده و آن را بهار دلها و نور سينه خواهم كه با قرآنو از اهللا توانا مي
و نه بر عليـه  ] در روز قيامت[ي غمهاي ما قرار دهد و آنرا براي ما حجتي بر طرف كننده

  .ما بگرداند، و همانا كه او شنواي داناست
  هجري قمري 1422رجب 

  سلمان بن عمر سنيدي
  52185.ب.ص -11563الرياض 



 

  آماده سازي

  :ي تدبرمعني كلمه
، و تدبر كردن در كالمي 1باشداي مينگريستن به عاقبت امر و تفكر كردن در مسئله

باشد؛ وزن آن بر به معني نگريستن در اول و آخر آن سپس بازگشتن به آن به دفعات مي
جرعه جرعه آب : تَجرُّع: توان نام بردباشد و بطور مثال موارد ذيل ميباب تَفَعل مي

مرحله به مرحله آشكار كردن؛ و از اين رو : اندك اندك دريافتن، تَبين: فَهمنوشيدن، تَ
باشد كه همان انتها و عاقبت است كه مصدر آن گرفته شده از نگريستن در پس امور مي

=óΟn ﴿ :فرمايد ميآن امور است، همانگونه كه اهللا تعالي  sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ tΑöθ s)ø9$#﴾ ]68: المؤمنون[ 
  .2»كنندسخن تدبر نمي] اين[پس چرا در « :ترجمه

  : معني تدبر در قرآن
اي كه باشد در واقع تفكر كردن در مورد راهنمائيبه معني فهم اندك اندك الفاظ مي

اي كه معنا بدون آن همان گمشده. هدف آيه باشد همراه با فرو رفتن در عمق معني آن
يزي به جز لفظ نبوده ولي قلب از آن شود؛ مانند فرامين و گوشزدهائي كه چكامل نمي

بهره برده بطوري كه در مقابل پندهايش خشوع كرده و در مقابل اوامرش خضوع كرده و 
  .3گيرداز آنها عبرت مي

                                           
؛ و كتاب تعريفات از 58؛ الفروق اللغوية از عسكري، ص 4/273لسان العرب، : نگاه شود به -1

از  جامع البيان في تأويل القرآن؛ و 5/290؛ و جامع األحكام القرآن از قرطبي، 76جرجاني، ص 
  .5/180، 1/87طبري، 

  .216نگاه شود به مفتاح دار السعادة، از ابن قيم، ص  -2
؛ تيسير الكريم الرحمن از 145از ابن قيم، ص التبيان في أقسام القرآن ؛ و 1/501تفسير ابن كثير،  -3

: واعد الحسان لتفسير القرآن له؛ و الق733، ص 7ي غافر، تفسير آيه ، و سوره15سعدي، ص 
  .28، ص )11(القاعدة
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≈=ë ﴿ :درباره اين كالم اهللا كه فرموده است /طبري tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹ Ïj9 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄®∪﴾ ]كتابي است خجسته كه بر تو فرو «: ترجمه ]29: ص
تا در «: ، گفته است»هايش تدبر كنند و تا خردمندان پند گيرندايم تا در آيهفرستاده
هاي اهللا كه در آن وجود دارد و قوانيني كه اهللا وضع كرده است تدبر كنند و در حجت

  .1»و به آن عمل كنند نتيجه از آن پند گرفته
در ظرافتهاي گفتاري آن تدبر كن و خودت را به «: ابوبكر بن طاهر گفته است

برپادشتن احكام آن تحريك كن و فهم معاني آن را در قلبت جاي بده و از دانا شدن به 
  .2»آن مسرور شو

سود بردن از پند و : تذكر گرفتن بر سه چيز استوار است«: نيز گفته است /هروي
صيرت پيدا كردن با عبرت گرفتن و كامياب شدن به ما حصل آنچه فكر كسب كرده ب

  .3»است
تدبر در قرآن شامل امور ذيل : شود كهو از كالم علماء در معني تدبر اين استنباط مي

  :باشدمي
  .خواهد برساندفهميدن معناي كلمات و آنچه كه مي -
جه به سياق آيه و آنچه كه بر آن داللت درنگ كردن در راهنمائي آيه و يا آيات با تو -

  .خواهد آن را برساندداشته و يا در مسائلي كه تركيب جمالت مي
عبرت گرفتن به شكلي عاقالنه از برهانهائي كه در آن وجود داشته و قلب توسط  -

  .افتدبشارت دادن و ترساندن آنها به حركت مي
  .ه اخبار آنخضوع كردن در مقابل اوامر آن و يقين داشتن ب -

  :باشندمعاني كلماتي كه با تدبر در ارتباط مي
                                           

  .23/153 ل القرآن،يتأو ان يفيجامع الب -1
  .19/38 اجلامع ألحکام القرآن، -2
  .449- 1/444مدارج السالكين،  -3
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  .اي دارندآن معاني كلماتي است كه در كنار هم به يك چيز رسيده ولي معاني جداگانه
  .علم به معناي كلمات: فهم
تفقه ما : شودآگاهي به مقتضاي سخن كه همراه تأمل باشد؛ بطور مثال گفته مي: فقه
  .سخن من تأمل كنبه معني بر فهم : أقول

  .به تكامل رسيدن آگاهي: بصيرت
  .وارد كردن دو معرفت در قلب و با استفاده از آنها خارج كردن چيز سوم: فكر
  .به فكر وادار شدن: تفكر
باشد،  از ريشه ذكر و ياد آوري است و نقيض آن نسيان و فراموشي مي): التذكّر(تذكّر

باشد، كه زماندار  مي )َتفَعُّل(و بر وزن  و حضور چيزي ياد شده و قطعي در قلب است؛
به معني ديدن مرحله به مرحله،  )َتَبصُّر(: رساند مانند بودن و مرحله به مرحله فعل را مي

؛ و به معني ياد گرفتن مرحله به مرحله )َتَعلُّم(به معني فهميدن مرحله به مرحله،  )َتفَهُّم(
توجهي به آن دوباره كسب دن و بيتذكر ياد آوري علمي است كه بعد از فراموش ش

χ ﴿: فرمايدكردنش الزم است، مانند آنچه اهللا تعالي مي Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# #sŒÎ) öΝåκ¡¦tΒ 

×#Í×̄≈ sÛ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# (#ρ ã2 x‹s? #sŒÎ* sù Νèδ tβρ çÅÇö7•Β ∩⊄⊃⊇∪﴾  ]201: األعراف.[  
- شيطان به آنان مي] سوي[اي از كنند، چون وسوسهكساني كه تقوا پيشه مي«: ترجمه

  .»گردندكنند، و از پس آن ناگهان بينا ميياد مي] اهللا را[رسد، 
تذكر از اين لحاظ مهم است كه چيزهائي را كه قبالً قلب در خود جاي داده است و 

كند، تا در آن تثبيت گشته و هرگز اثر آن قلب خارج داند دوباره تكرار ميآنها را مي
تواند بدست آورد مفيد ر نيز براي زياد كردن علم و آنچه را كه قلب نميتفك. نگردد

شود و در نتيجه كند و تذكر باعث حفظ و تثبيت آن ميباشد، در واقع تفكر كسب مي مي
  .ي خود را داردتفكر و تذكر هر كدام فايده جداگانه
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تا اينكه آن مسئله  مراجعه و مرور چندباره، به آنچه كه ديده شده است،): التامل( تأمل
ملكه ذهن شده و بر قلب تجلي يابد و پس از آن قلب به شكلي دقيق به معاني آن مسئله 

  .1بصيرت پيدا كند، و فكر را بر تدبر و تعقل بر آن مسئله متمركز كند
ي براي اين كلمه معادل فارسي پيدا نكردم، از اين رو از همان كلمه) (االعتبار(اعتبار 

ريشه اين كلمه عبور و گذر است؛ و كسب چيزي ): ه استفاده شده استعربي در ترجم
نامند، مي) عبرة(شود و آن را ديگر و ديدن ماوراي آن چيزي است كه درباره آن فكر مي

باشد و بيانگر آن است كه فاعل توسط آن از حالتي عبور و بر وزن جِلسة و قتلة مي
βÎ) ’Îû y7¨ ﴿ :فرمايد كه اهللا تعالي ميكند تا به مقصود خود برسد، همانگونه  مي Ï9≡sŒ Zοuö9 Ïè s9 

⎯yϑ Ïj9 #©ý øƒs† ∩⊄∉∪﴾ ]همانا در آن عبرت بزرگي است براي كسي كه «: ترجمه ].26: النازعات
χ﴿ :دفرمايو مي »خشيه پيشه كرده است Î) ’Îû šÏ9≡sŒ Zοuö9 Ïè s9 _ Í< 'ρ T[{ Ì≈ |Á ö/F{$# ∩⊇⊂∪﴾ ] آل

  .»نا در آن عبرت بزرگي است براي اهل بينشهما«: ترجمه]. 13: عمران
باب استفعال است از مصدر بصيرت و ديدن؛ اين عمل روشن شدن امر و : استبصار

  .2باشد باز شدن آن و آشكار شدن مسئله براي به بصيرت رسيدن مي

                                           
  .1/451مدارج السالكين، : نگاه شود به -1
از ابن قيم،  تاح دار السعادةمفي مطالبي است از كتاب از كلمه تفكر تا آخر برگرفته و خالصه شده -2

در ترجمه كتاب سعي شده است تا از معادل فارسي اين كلمات استفاده شود ولي در . (216ص 
قسمتهائي از آن اين كار غير ممكن بود، از اين حيث  خوانندگان گرامي توصيه مي شود كه لفظ 

ه در زبان عربي و در اين عربي اين كلمات را نيز به خاطر بسپارند و بطور خاص كلمه اعتبار ك
كتاب به معني فارسي آن يعني مورد اعتماد بودن نمي باشد بلكه در معني شرح داده شده در باال 

عبرت گرفتن، تأمل كردن و بررسي كردن را : و با توجه به مقتضاي جمله معاني. استفاده شده است
  )مترجم). (دارا مي باشد



 

  :بحث اولم
  اهميت تدبر در قرآن

كه ما را به تدبر در  اهميت تدبر در قرآن ابعاد وسيعي دارد، و هر بعد آن كافي است
تواند قرآن و تأمل در معاني آن و اثر گرفتن ار قرائتش وادار سازد؛ مهمترين اين ابعاد مي

  :موارد ذيل باشد

  :بركت قرآن: اول
كتاب عزيز و : اهللا كتاب خود را به اوصاف عظيمي توصيف فرموده است، از جمله

≈›x#﴿ :فرمايدعالي مي، شفاء، هدايت و بشارت؛ اهللا ت1مبارك، نور، فرقان yδ ãÍ← !$ |Á t/ ⎯ÏΒ 

öΝà6În/§‘ “Y‰èδ uρ ×π uΗ ÷qu‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃⊂∪﴾ ]اين بينشهايي است از «: ترجمه ]203: األعراف
با اين توصيفات اهللا  »اندپروردگارتان و هدايت و رحمتي براي كساني كه ايمان آورده

≈=ë ﴿ :د؛ سبحانه و تعالي فرموده استفرمايدعوت به تدبر و تذكر و اعتبار مي tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& 

y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tF uŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄®∪﴾ ]كتابي است «: ترجمه ]29 :ص
، اين »ايم تا در آيات آن تدبر كنند و صاحبان خرد پند بگيرندخجسته كه بر تو نازل كرده

، و اهللا سبحانه و 2باشدرساند كه اين كتاب، كتابي پرخير و بركت مياين مطلب را ميآيه 
ô‰s% Νà2﴿ :فرمايدتعالي همچنين درباره اين كتاب مي u™!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 

Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪ “Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7©?$# …çμ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# Νßγ ã_Ì÷‚ãƒ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# 

† n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪﴾ ]از نزد «: ترجمه] 16 - 15: املائدة
اهللا با آن كسي را كه خشنودي او را بجويد * اهللا نور و كتابي روشن نزد شما آمده است 

تاريكيها بسوي نور بيرون  كند و آنان را به توفيق خود ازبه راههاي نجات هدايت مي

                                           
  ).مترجم(جداكننده حق از باطل: فرقان -1
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%!™ô‰s% Νä.u ﴿ :فرمايدو ذات سبحانش مي »كندبرد و آنان را به راه راست هدايت ميمي ỳ 

ãÍ← !$ |Á t/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ ( ô⎯yϑ sù u|Çö/r& ⎯Ïμ Å¡øuΖÎ= sù ( ô⎯tΒ uρ }‘Ïϑ tã $ yγ øŠn= yè sù﴾ ]ترجمه ].104: األنعام :
بينا ] به حقيقت[ما آمده است، پس هركس روشنگريهايي از نزد پروردگارتان براي ش«

óΟs9uρ﴿: فرمايدو مي »خود اوست و هر كس نابينا بماند پس بر عليه اوست] سود[شود به  r& 

óΟÎγ Ïõ3tƒ !$ ¯Ρr& $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tFÅ6ø9$# 4‘n= ÷Fãƒ óΟÎγ øŠn= tæ 4 χÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ Zπ yϑ ômts9 3“tò2 ÏŒuρ 5Θöθ s) Ï9 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪﴾ ]آيا براي آنها كافي نيست كه ما كتاب را بر تو «: ترجمه ].51: العنكبوت
كني، همانا در آن رحمت و ذكري براي تو آن را براي آنها تالوت مي] و[ايم نازل فرموده

اي كه در مقابل در مورد بركت قرآن، براي بنده /آجري. »باشدگروه مؤمنان مي
كند تا موالي كسي كه قرآن تالوت مي«: گويدمي پروردگار خويش ادب و اعتبار دارد،

شود كه باالتر از آن وجود ندارد و به بزرگوارش به او اجر دهد، منفعتي نصيب وي مي
 (βÎ¨ ﴿: فرمايداهللا تعالي مي... يابد كه اجرش هم دنيوي است و هم اخرويبركتي دست مي

t⎦⎪Ï% ©!$# šχθè= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ötƒ 

Zοt≈ pgÏB ⎯©9 u‘θ ç7s? ∩⊄®∪ óΟßγ uŠÏjùuθ ã‹Ï9 öΝèδu‘θ ã_é& Νèδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù 4 …çμ̄ΡÎ) Ö‘θàxî Ö‘θ à6x© ∩⊂⊃∪﴾ 
كنند و از ا ميخوانند و نماز برپهمانا كساني كه كتاب اهللا را مي«: ترجمه ]30 -29 :اطرف[

كنند، اميد به ايم بصورت سري و آشكار انفاق ميآنچه براي آنها روزي مهيا كرده
بدهد ] و كمال[پاداشهاي آنان را به تمام ] اهللا[تا * شود سودهايي دارند كه هرگز كم نمي

  .1»ي قدرشناس استگمان او آمرزندهبي. افزون دهد] پاداشي هم به آنان[و از فضل خود 
اثر بركت، كثرت قوت و تاثير آن  قرآن و فرق آن را با بقيه معجزات  صيامبرپ

به هر «: آمده است صاز پيامبر از ابوهريره: فرمايدپيامبران را اينگونه توصيف مي
] در بين آنها[آوردند ولي پيامبري معجزاتي داده شد كه بوسيله آنها انسانهاي ايمان مي

باشد و اهللا آن را بر من وحي فرموده است كه وحي مياي آمده فقط براي من معجزه
                                           

  .17، 15،16ص أخالق محلة القرآن،  -1
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در روز قيامت ] بين پيامبران[است، و در نتيجه اميد دارم كه بيشترين تبعيت كننده را 
  .1»داشته باشم
پذيرد را اينگونه خواند و از آن اثر ميبركت قرآن را بر مؤمني كه آن را مي ص پيامبر
كند مانند ترنجي است كه طعم خواند و به آن عمل مييمؤمني كه قرآن م« :فرمايد بيان مي

خواند مانند خرمائي است باشد و مؤمني كه قرآن نميآن خوب و بوي آن نيز خوب مي
باشد از بركات ديگر آن هدايت مي. 2»...كه طعم آن خوب ولي بوي خوبي ندارد

β¨ ﴿ :فرمايدهمانگونه كه اهللا تعالي مي Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯= Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø% r&﴾ ]9: اإلسراء[ 
   .»كند  ترين شكل هدايت ميهمانا اين قرآن به قوي«: ترجمه

ترين و ترين و گرانمايهداللت بر گرامي: »أقوم«: درباره اين آيه گفته است / وسعدي
ترين است و كمال استقامت و عظمت و پابرجا بودن و اصالح را براي امور اصالح شده

  .3رساندرا مي
در ادامه اين فضايل، در توجه حامل قرآن به شكر اين نعمت عظيم و  / ابن مفلح

حامل قرآن بايد معتقد باشد كه اگر اهليت حفظ قرآن را داشته باشد و : مبارك گفته است
دنيا را نزد خودش خوار و حقير شمارد و در شكر گذاري و سپاس اهللا كوشاتر باشد، اهللا 

  .داردادي به او ارزاني مينعمتهاي زي

  :نياز قلب به تدبر در قرآن: دوم
همانا قلب نيازي دارد كه چيزي جز ياد اهللا و لذت از خطاب گرفتن توسط وي 

پذيرد جز با باشد، و در آن نگراني و وحشتي است كه پايان نميپاسخگوي اين نياز نمي
ود دارد كه جز با آنچه اهللا به انس گرفتن با كتاب اهللا و در آن اضطراب و دغدغه اي وج

شود و در آن فقري وجود دارد كه جز با بندگانش بشارت داده است به آرامش تبديل نمي

                                           
  .152؛ و مسلم 4981به روايت بخاري،  -1
  .8/124؛ و نسائي 2869؛ ترمذي 830؛ ابو داود797؛ و مسلم 7560، 4884با اين لفظ بروايت بخاري  -2
  .145القواعد الحسان، ص  -3
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رسد، و قلب جمع آوري توشه از حكمتهاي قرآن و احكامش به غنا و نيازمندي نمي
داراي سرگشتگي و حيراني و اضطرابي است كه توسط قرآن و برهانهاي آن كتاب 

$ ﴿ :فرمايد مياهللا تعالي . يابدسوي نور پروردگار هدايت ميپرعزت ب pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% 

Νä3ø?u™!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ©uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# “Y‰èδ uρ ×π uΗ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ ≅è% 

È≅ ôÒxÎ/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ y7 Ï9≡x‹Î7sù (#θãmtøu‹ù= sù uθ èδ ×öyz $£ϑ ÏiΒ tβθãè yϑ øgs† ∩∈∇∪﴾ ]58– 57: يونس.[ 
اي انسانها همانا پندي از جانب پروردگارتان آمده است و شفايي براي آنچه در «: ترجمه
به فضل اهللا و برحمتش شادمان : بگو* باشد و هدايت و رحمتي براي مؤمنين ها ميسينه

بنده مؤمن هر اندازه كه داراي بار  .»كنند بهتر استگردند كه آن از هر آنچه جمع مي
علمي و سطح تقوا باشد هرگز از قرآني كه تثبيت كننده و هدايت كننده و كمك كننده 

تواند وجود داشته باشد در حالي كه اهللا نيازي ميچگونه اين بي. شوداست، بي نياز نمي
yξ ﴿: فرمايدبه پيامبرش مي ä.uρ Èà)¯Ρ y7 ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& È≅ß™ ”9$# $ tΒ àM Îm7sVçΡ ⎯Ïμ Î/ x8yŠ#xσèù 4 x8u™!% ỳ uρ 

’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ ‘,ysø9$# ×π sàÏãöθ tΒ uρ 3“tø.ÏŒuρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪﴾ ]يكايك اخبار «: ترجمه] 120: هود
] قرآن[و در اين . كنيمبا آن دلت را استوار مي] اخباري كه[خوانيم، رسوالن را براي تو مي
 /و از اين رو است كه شيخ اإلسالم. »باشد  ي براي مؤمنين ميحق و پند و يادكردن

تا قلبها اصالح شده و بر هدايت و دين  1»امت نيازي اساسي به فهم قرآن دارد« :گويد مي
  .ثابت قدم گردند

را از حيث خشوع قلبهايشان نكوهش  و اهللا سبحانه و تعالي، هنگامي كه صحابه
شود را ر اثر از بين رفتن تدبر در كتابش حاصل ميكند و از پايان بدفرجامي كه دمي

öΝs9r& Èβ﴿: فرمايدكند، ميتحذير مي ù'tƒ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u™ βr& yìt±øƒrB öΝåκæ5θ è= è% Ìò2 Ï% Î! «!$# $ tΒ uρ tΑt“ tΡ z⎯ÏΒ 

Èd,ptø: $# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÍκö n= tã ß‰tΒ F{$# ôM|¡s)sù öΝåκæ5θ è= è% ( ×ÏWx.uρ 

öΝåκ÷]ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù ∩⊇∉∪﴾ ]آيا براي مسلمانان آن هنگام نرسيده است «: ترجمه ]16: الحديد
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كه دلهايشان به هنگام ياد اهللا و هنگام به ياد آوردن آنچه از حق كه نازل شده است، 
ان كتاب داده شد و روزگار بر آنان خشوع يابد و مانند كساني نباشند كه پيش از اين به آن

نيز  /محمد بن كعب. »دراز آمد و از پس آن سنگدل شدند و بسياري از آنان بدكارند
صحابه در مكه نيازمند بودند، وقتي هجرت كردند نعمت و ثروت بر آنها «: گفته است

قسوت  فزوني يافت، در نتيجه آن بر آنچه در قبل بودند افترا بستند و قلبهايشان دچار
اين نكوهش شامل تمامي ... 1»شد، پس از آن، اهللا آنها را موعظه فرمود و آنها بيدار شدند

  .شودمؤمنين از اولين تا آخرين آنها مي
برد سخن گفت و درباره حالتي كه قلب توسط آن از قرآن نفع مي ابن مسعود

كند، آنها عبور نمي هايخوانند ولي از حنجرههمانا افرادي هستند كه قرآن مي«: فرمود
مصداق اين سخن، كالم اهللا  ،2»برد كه قرآن بر قلب واقع شودولي وقتي قلب سود مي

$! sŒÎ)uρ# ﴿ :فرمايد ميتعالي است كه  tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×οu‘θ ß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ öΝà6•ƒ r& çμø?yŠ#y— ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $̈Β r'sù š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝßγø?yŠ#t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟèδ uρ tβρ ãÏ±ö; tG ó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪﴾ ]ترجمه] 124 :التوبة :
چه كسي از شما است كه : گويداي نازل شود كسي از آنان است كه ميو چون سوره«

گردد و آنها شادمان بر ايمان او افزوده است، اما مؤمنان ايمانشان افزوده مي] سوره[اين 
رآن باعث زياد شدن نور و ايمان در قلب پس تدبر در هنگام شنيدن ق. »گردندمي
بوديم، در حالي كه جواني  صما همراه نبي«: گفته است جندب ابن عبداهللا. شود مي

بوديم، ايمان را قبل از تعلم قرآن آموختيم سپس با آموختن قرآن بر ايمانمان افزوده 
  .3»شد

به شكلي خشك  شود كه تنهارسوخ قرآن در قلب بدون ترديد وقتي نفع رساننده مي
بر زبان جاري نشود و قلب را به حركت انداخته و به شكلي حقيقي آن را تغيير دهد؛ 

كند، مؤمن عاقل وقتي قرآن تالوت مي«: دارداينگونه بيان مي /رسوخ صحيح  را آجري
                                           

  .16/250 اجلامع ألحکام القرآن، -1
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گردد بطوري كه افعال نيك و قبيح خود را در اي بر وي تجلي ميآن قرآن به شكل آينه
شود و از عاقبت آنچه كه او از آنچه كه مواليش او را تحذير كرده بر حذر ميبيند، آن مي

دهد؛ كسي كه كند رغبت نشان ميترسد، و به آنچه او را ترغيب ميترساند، ميميرا 
را به حق ] قرآن[داراي اين صفات باشد و يا خود را به اين صفات نزديك كند همانا آن 

ه شايسته آن است، آن را مراعات كرده است؛ و قرآن تالوتش، تالوت كرده و آنچنان ك
شود و صاحب اين صفت به خود و اهلش براي او شاهد و شفيع و انيس و حافظ مي

و «؛ 1»سود رسانده و تمامي خير دنيا و آخرت را به والدين و فرزندانش عطا كرده است
بدون طايفة و  قرآن براي او شفائي خواهد بود و همچنين بي نيازي بدون مال و عزت

شود؛ كوشش و دهد، ميانيسي كه نسبت به آنچه ديگران از آن هراس دارند آرامش مي
ي پند گرفتن از آماده: كند اين است كهاي را شروع به تالوت ميهمت او وقتي كه سوره

شود؟ اينگونه نيست كه چه زماني سوره ختم مي] از خواندن قرآن[باشد، مراد او آن مي
چه زمان در مخاطب گرفتن اهللا تعقل كنم؟ چه وقت اجر : او فقط اين است كه بلكه نيت

ببرم؟ و چه موقع عبرت بگيرم؟ زيرا قرائت قرآن عبادت است و عبادت با غفلت هيچگاه 
  .2»شود همراه نمي
اينگونه شايسته است كه داراي خشوع و ] قرآن[براي قاري «: گفته است /نووي

ها فراخ باشد، توسط آن سينهخواسته شده نيز همين ميتدبر و خضوع باشد، و هدف 
گردد؛ داليل اين امر نيز بيشتر از آن است كه قابل شمارش باشد و شده و قلبها نوراني مي
  .3»تر از آن است كه نياز باشد تا يادآوري شودهمين طور شناخته شده

“ª!$# tΑ̈ ﴿ :فرمايداهللا سبحانه و تعالي در وصف قلبهاي خاشعان مي tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# 

$ Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ ”Ïè t±ø)s? çμ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ ç/θè= è% uρ 4’ n< Î) 

                                           
  .40ص  أخالق محلة القرآن، -1
  .18ص  أخالق محلة القرآن، -2
 .60؛ و التبيان، ص 90األذكار، ص  -3
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Ìø.ÏŒ «!$#﴾ ]كتابي همگون . خداوند بهترين سخن را نازل كرده است«: ترجمه ].23: الزمر
آن به لزره ] شنيدن[ترسند از پوستهاي آنان كه از پروردگار مي. ر مكرراتمشتملِ ب] و[

ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδ§﴿ .»شودآنگاه پوستها و قلبهايشان با ياد اهللا نرم مي. افتدمي ßŠθ è= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ﴾  به
  .1»باشداطمينان قلبها و آرامش مي«: معني

ر از قرائت قرآن همراه با تفكر و هيچ چيز براي قلب پر سودت«: گفته است /ابن قيم
ي تمامي منازل سرگشتگان و احوال عمل كنندگان و باشد كه خود، جمع كنندهتدبر نمي

، توكل، 2باشد، آن چيزي است كه محبت، شوق، ترس، اميد، انابهمقامهاي عارفين مي
لب گذارد و همچنين مابقي حالتهائي كه قرضايتمندي، تفويض، شكر و صبر به ارث مي

رسد؛ و نيز از تمامي صفات و افعال ناپسندي كه باعث توسط آن زنده شده و به كمال مي
دانستند كه در قرائت با كند؛ اگر انسانها ميشود جلوگيري ميفساد و نابودي قلب مي

قرائت همراه با  كردند؛تدبر چه چيزي وجود دارد، خود را هرگز مشغول كار ديگري نمي
باشد حال ممكن است  ه مرور يك آيه، نيازي براي شفاي قلب آنها ميتفكر حتي به انداز

اين عمل صدبار و يا حتي شبي تا به سحر صورت گيرد؛ قرائت يك آيه همراه با تفكر و 
و ... باشد،بدون تفكر و تفهم مي] قرآن[تر از  ختم تمامي تفهم براي قلب بهتر و پرمنفعت

  .3»باشدصالح قلب ميقرائت با تفكر قرآن راه اصلي براي ا
براي بنده در زندگي و معادش و همچنين كوتاه ترين راه براي « :گفته است /و نيز

تر از تدبر در قرآن و طوالني كردن تأمل در آن و تمركز بر معاني نجاتش چيزي پر منفعت
- آيات وجود ندارد و در واقع همان چيزي است كه عالَم خير و شر را به او نشان مي

هاي ايمان در قلب او و ساختن بناي آن و استوار شدن اركان و باعث تثبيت پايه ...دهد
دهد و او و به قلبش قوت، حيات، وسعت، فراخي، درخشندگي و شادي مي... شودآن مي

بنده را ] قرآن[معاني آن ... دهد كه كه انسانها  در آن راه نيستندرا در مسيري سوق مي
                                           

 .15/250 ،الجامع ألحكام القرآن :نگاه شود به -1

  )مترجم. (اندتوبه و بازگشت معني كرده -2
  .221ص ، ةمفتاح دار السعاد -3
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كند و د و قلبش را در برابر شك و دوري از حق مقاوم ميبربسوي پروردگارش باال مي
خواند و هر گاه كه عزم او سست گشت و در حركتش كندي افتاد او را به خود مي

در واقع در تأمل و تدبر در قرآن ...  از دست دادي كاروان رفت و راهنما را: گويد مي
  .1»ود داردخيلي خيلي فوايد و حكمتهائي بيشتري از آنچه ذكر كرديم وج

روايت كرده  صاز رسول اهللا  نياز قلب به قرآن در دعاي عظيمي كه ابن مسعود
كسي كه ناراحتي و غم بر « :فرمود صاست بخوبي مشهود است، آنجا كه رسول اهللا 

ي ي مذكر و پسر بندهمن بنده تو هستم و پسر بنده! خداوندا: وي غلبه كند و بگويد
عادل در در ] و[قاطع در حكمت ] اي[ن به دست توست؛ باشم، پيشاني ممونث تو مي

اي و يا به هر باشد و خود را به آنها ناميده قضاوتت؛ به تمامي اسمهائي كه براي تو مي
اي و يا آنكه را نازل فرموده] اسم[اي  و يا در كتابت آن يك از مخلوقاتت آنرا ياد داده

خواهم قرآن را بهار  و از تو مي] خوانما ميتو ر[اي، براي خودت در عالم غيب نگه داشته
از پس [ام، قرار بده، ي ناراحتيي غمم و دور كنندهام و بر طرف كنندهقلبم و نور سينه

كند و فرجي بجز اينكه خداوند غم و ناراحتي او را بر طرف مي] افتد اين دعا اتفاقي نمي
! بله« :آن را ياد بگيريم؟ فرمودآيا ! اي رسول اهللا: گفته شد .»شود براي او حاصل مي

  .2»بركسي كه آنرا بياموزد نيز شايسته است تا آنرا بياموزد

                                           
 .453 – 1/451مدارج السالكين،  -1

؛ 1/509؛ حاكم 2372؛ ابن حبان 3/174؛ و طبراني در الكبير 1/156؛ ابو يعلي 1/391به روايت أحمد  -2
حجر در تخريج األذكار آن را  ؛ ابناز روايت ابو موسي اشعري 343و همچنين  335و ابن سني 

باشد؛ نگاه شود به حديث حسن با اسناد عالي مي: حسن دانسته؛ و ابو الفضل بغدادي گفته است
آورده است؛ و ابن  123؛ شيخ اإلسالم آن را در الكلم الطيب، 104تعليق محقق، ص ) األذكار(كتاب 

آن را صحيح  199ني در الصحيحة و آلبا ،آن را صحيح دانسته است) 274(قيم در شفاء العليل 
  .102دانسته است؛ و صحيح الكلم الطيب، ص 
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قرآن در قلبهاي شما اهل قرآن، چه چيزي را به «: از اين رو مالك بن دينار گفته است
همانا قرآن بهار مؤمن است همانگونه كه باران بهار زمين را بوجود ! ثمر رسانده است؟

  .1»آوردمي
و اولين آنها  –داروي قلب پنج چيز است «: همين طور ابراهيم خواص گفته است و

  .2»قرائت با تدبر در قرآن: را اينگونه بيان كرد
بيند تا معاني قرآن را بشناسد و اگر علم اين مسئله شناخته شود، هر مكلفي نياز مي«

وشش و سعي خود شود تا كو به شكلي حقيقي بر بنده واجب مي از آن هدايت بخواهد؛
  .3»به بهترين شكل قرار دهد] قرآن[را معطوف به تعلم و تفهم 

  :ثير گرفته از آن وجود داردشي كه از تدبر كننده در قرآن و تأستاي: سوم
گيرند وجود  آيات بسياري درباره ستايش از كساني كه از كالم اهللا عزوجل تاثير مي

گوناگوني براي تدبر در قرآن و تأثير از آن الي خودشان اشكال و احوال دارد كه در البه
$﴿: فرمايداز آنها كالم سبحانه و تعالي مي باشد كه مي. كنندحمل مي yϑ ¯ΡÎ) šχθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çμ çG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ 

tβθ è=©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$# $ y)ym 4 öΝçλ°; ìM≈ y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ ×οtÏøó tΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊆∪﴾ ]4 – 2: األنفال .[
ن اهللا ياد شود، قلبهايشان ترسان گردد و چون مؤمنان تنها كساني هستند كه چو«: ترجمه

گردد و بر پروردگارشان توكل آياتش براي آنان خوانده شود بر ايمانشان افزوده مي
* كنند ايم انفاق ميگذارند و از آنچه به آنان روزي دادهكساني كه نماز مي* كنند  مي

مرزش و رزقي ارزشمند در نزد پروردگارشان درجات و آ] و. [اينان به راستي مؤمنند

                                           
  .، از عبد اهللا صباغ9فن الترتيل، ص  -1
  .61التبيان، ص  -2
  .12تفسير السعدي،  -3
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≅ö﴿: و همچنين سبحانه و تعالي فرموده است. »دارند è% (#θ ãΖÏΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/ ÷ρ r& Ÿω (#þθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ö6 s% #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝÍκö n= tã tβρ ”Ïƒs† Èβ$s% øŒF| Ï9 #Y‰¤fß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ 

β Î) tβ%x. ß‰ôã uρ $ uΖÎn/u‘ Zωθ ãèøyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ”Ïƒs† uρ Èβ$ s%øŒF| Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ % Yæθ à±äz ) ∩⊇⊃®∪﴾ 

گمان دانش خواه به آن ايمان آوريد يا نياوريد، بي: بگو«: ترجمه ].109-107: اإلسراء[
] بر زمين[كنان ها سجده بر چهره –شود چون بر آنان خوانده مي –يافتگانِ پيش از آن 

ي پروردگارمان به راستي وعده. پاك و منزه است پروردگارمان: گويندو مي. * افتند مي
به فروتني ] قرآن[افتند و مي] بر زمين[كنان هايشان گريهو بر چهره* انجام يافتني است 

و  اين افراد در نتيجه تأثير گرفتن از پندهاي قرآن به گريه افتاده .»افزايد آنها مي
شود، شنوند، خشوع آنها بيشتر ميشود، و هر اندازه كه بيشتر قرآن ميخشوعشان زياد مي

و . 1شود تر شده واشك بر روي چشمانشان بيشتر ميبدين معني كه قلبهاي آنها نرم
“ª!$# tΑ̈﴿: فرمايد سبحانه و تعالي مي tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $Y6≈ tG Ï. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ ”Ïè t±ø)s? çμ ÷ΖÏΒ 

ßŠθ è= ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ ç/θè= è% uρ 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# 4 y7Ï9≡sŒ “y‰èδ «! $# 

“Ï‰öκu‰ ⎯Ïμ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ È≅Î= ôÒãƒ ª!$# $ yϑ sù …çμ s9 ô⎯ÏΒ >Š$ yδ ∩⊄⊂∪﴾  ]خداوند «: ترجمه]. 23: الزمر
پوستهاي آنان كه . مشتملِ بر مكررات] و[كتابي همگون . رده استبهترين سخن را نازل ك

آنگاه پوستها و قلبهايشان با ياد اهللا . افتدآن به لزره مي] شنيدن[ترسند از از پروردگار مي
كند و كسي اين هدايت اهللا است كه توسط آن هر كه را بخواهد هدايت مي* شود نرم مي

  .»يابداي نميكنندهكه اهللا او را گمراه كند هدايت 
’sŒÎ) 4#﴿: و همچنين n?÷G è? ÷ΛÏιø‹n= tæ àM≈ tƒ#u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# (#ρ”yz #Y‰£∨ß™ $ |‹Å3ç/uρ﴾ ]ترجمه ].58: مريم :

$﴿؛ »افتادندشود به سجده و گريه ميچون آيات رحمن بر آنان خوانده مي« |‹Å3ç/uρ﴾  به
: فرمايد مينه و تعالي باشد؛ و همچنين سبحامعني گريه و غمگساري بدون صدا مي

                                           
   .3/264فتح القدير، : نگاه شود به -1
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﴿š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#ρ ãÅe2 èŒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ óΟÎγ În/u‘ óΟs9 (#ρ ”Ïƒs† $ yγ øŠn= tæ $ tϑ ß¹ $ ZΡ$ uŠôϑ ãã uρ ∩∠⊂∪﴾ ]73: الفرقان.[ 
به [شوند بر آن كر كور و كساني كه وقتي با آيات پروردگارشان يادآوري مي«: ترجمه
و  صيعني رسول اهللا –آنان  احوال«: گفته است /و قرطبي. »نيافتند] سجده

ي ناشي از شناخت اهللا و گريه: اينگونه بود] قرآن[هنگام شنيدن اندرزهاي  – اصحابش
ترس اهللا؛ و از اين رو بود كه اهللا احوال اهل معرفت را هنگام شنيدن ذكر اهللا و تالوت 

sŒÎ)uρ (#θ#﴿: فرمايد ميكتابش اينگونه بيان  ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ï s? 

š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ £ϑ ÏΒ (#θ èùztä z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# ( tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ $ ¨Ψ tΒ#u™ $ uΖö; çG ø.$$ sù yìtΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈  :املائدة[ ﴾∪⊃∇∩ ¤±9$#
و چون آنچه را كه بسوي رسول فرو فرستاده شده است، بشنوند، «: ترجمه]. 83

] و. [شوديني كه اشك ريزان ميباند را ميز حق يافتهچشمهايشان به سبب آنچه ا
و . »دهندگان بنويسي گواهايم، پس ما را در زمرهپروردگارا ايمان آورده: گويند مي

  .1كند، پيروي كندپس پيروي مي... حكايت وضع و حال آنها اينگونه بود

  :مذمت كسي كه تدبر در قرآن را ترك كند و از آن تاثير نپذيرد: چهارم
اي را در مقابل آيات اهللا برگزيند، اهللا سبحانه و تعالي در مورد كسي كه مسئله بيهوده

’sŒÎ)uρ 4#﴿ :فرمايدمي n?÷G è? Ïμ ø‹n= tã $ oΨ çG≈ tƒ#u™ 4’ ¯< uρ #ZÉ9 ò6tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 $ yγ ÷è yϑ ó¡o„ ¨β r( x. þ’ Îû Ïμ ø‹tΡèŒé& #\ø% uρ ( 

çν÷Åe³t6 sù A>#x‹yè Î/ AΟŠÏ9r& ∩∠∪﴾ ]شود، و چون آيات ما بر او خوانده مي«: ترجمه ].7: لقمان
. گويا در دو گوش او سنگيني است. گويي كه آن را نشنيده است. تكبركنان روي گرداند

öθ﴿ :نيز در مورد آيه /و قرطبي .»پس او را به عذابي دردناك خبر ده s9 $ uΖø9t“Ρr& #x‹≈ yδ 

tβ#u™öà)ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ …çμ tF÷ƒ r&t©9 $ Yè Ï±≈ yz % YæÏd‰|Á tF•Β ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô±yz «!$# ﴾  ]اگر «: ترجمه ].21: الحشر
كرديم او را خاشع و شكاف خورده از روي خشيه خداوند اين قرآن را بر كوه نازل مي

دارد را به حركت انداخته و بيان مي] انسان[تأمل در پندهاي قرآن «: گويد، مي»ديديمي

                                           
  .7/366اجلامع ألحکام القرآن،  -1
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كه عذري در ترك تدبر وجود ندارد؛ اگر كوهها داراي عقل بودند تا از پندهاي قرآن 
شد، با آن همه صالبت و استواري آنها را راهنمائي بيابند، اگر اين آيات به آنها خطاب مي

شدند، و شما اي كساني كه  اهللا ديده مي 1ز خشيةخاشع و ترك خورده و شكاف خورده ا
با وعده هاي آن تحريك نمي شويد و ] آيا! [شما را شكست داده است] قرآن[اعجاز آن 

  .2»از وعيدهاي آن نمي هراسيد
اهللا در كتابش كساني را كه از تدبر در قرآن و تفقّه در آيات آن دوري مي كنند و در 

 :فرمايدكند، مانند آنجا كه ميجاهاي مختلف مذمت ميكنند در اقوال قرآن تدبر نمي
﴿Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7ø‹s9Î) ( $ uΖù= yè y_uρ 4’n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ.r& β r& çνθ ßγ s)øtƒ þ’Îûuρ öΝÍκÍΞ#sŒ#u™ #\ø% uρ ﴾ ]األنعام :

اي هدهد و بر قلبهايشان پردو از آنان كسي است كه به تو گوش فرا مي«: ترجمه ،]25
و يا آنجا كه  .»]ايمگذاشته[اي هايشان سنگينيايم تا آن را نفهمند و در گوشافكنده

Νåκ÷]ÏΒ﴿ :فرمايد مي uρ ⎯̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9Î) #©¨L ym #sŒÎ) (#θ ã_tyz ô⎯ÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã (#θ ä9$ s% t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 

#sŒ$ tΒ tΑ$ s% $̧ÏΡ#u™ 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# yìt6 sÛ ª!$# 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% (#þθ ãè t7¨?$#uρ óΟèδ u™!#uθ ÷δ r& ∩⊇∉∪  t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#÷ρ y‰tG ÷δ $# 

óΟèδ yŠ#y— “W‰èδ öΝßγ9s?#u™uρ óΟßγ1 uθ ø)s? ∩⊇∠∪﴾ ]و از آنان كساني هستند «: ترجمه]. 17-16: محمد
: وينددهند تا وقتي كه از نزدت بيرون روند، به دانش يافتگان گكه به تو گوش فرا مي

همينك چه گفت؟ اينان كساني هستند كه اهللا بر قلبهايشان مهر نهاده است و از هواي 
بر هدايتشان افزود و تقوايشان ] اهللا[اند و كساني كه راه يافته* كنند نفس خود تبعيت مي
Ÿξ﴿ :فرمايد ، و يا مي»را به آنان عنايت كرد sùr& tβρ ã−/y‰tG tƒ šχ#u™öà)ø9$# ôΘr& 4’n?tã A>θè= è% !$ yγ ä9$ xø% r& 

آيا بر قلبهايشان قفلهايش ! كنند؟پس چرا در قرآن تدبر نمي«: ترجمه. ]24: محمد[  ﴾∪⊇⊅∩
آنچه كه از توبيخ و زشت شمردن كار كساني كه « :گفته است /شنقيطي. »!افتاده است؟

سياري گردانند در اين آيه بيان شده است، بطور آشكار در آيات باز آيات اهللا روي بر مي

                                           
  )مترجم. (ت و عظمت چيزي مي باشدخشية به معني ترس خاصي است كه ناشي از ابه -1
  .18/44 اجلامع ألحکام القرآن، -2



  31  اهميت تدبر در قرآن : مبحث اول
  

 

و كامال معلوم است تمامي كساني كه خود را به تدبر در اين قرآن عظيم ... آمده است
كنند، چه در خواندن و چه در فهميدن آن و چه در درك معاني و عمل به آن، مشغول نمي

باشند؛ و اگر اهللا فهمي به آنها داده باشد همانا اعراض كننده از آن و تدبر نكننده در آن مي
و ... نند در آن تدبر كنند، مستحق توبيخ و نكوهشي هستند كه در آيات آمده استتا بتوا

آيات ذكر شده بيانگر آن است كه گريزي از تدبر در قرآن و فهميدن آن و ياد گرفتن و 
از ] از مسلمانان[رويگرداني طيف وسيعي ... عمل كردن به آن براي مسلمان وجود ندارد

ي واضح، از عظيمترين سنت ثابت شده] همچنين[به آن و نگريستن به كتاب اهللا و عمل 
=óΟn﴿ :، و اين سخن باريتعالي1»باشدمنكرات و شنيعترين افعال مي sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ tΑöθ s)ø9$#﴾  

$tΑ﴿ :و سخن ديگر سبحانه و تعالي ].68: المؤمنون[ s% uρ ãΑθ ß™ §9$# Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹sƒªB$# #x‹≈ yδ 

tβ#u™öà)ø9$# #Y‘θàfôγ tΒ ∩⊂⊃∪﴾  ]پروردگارا، حقّا كه قوم من اين «: و رسول گويد ].30: الفرقان
رسيم كه گفته مي /، را اگر كنار هم بگذاريم به اين قول ابن كثير»قرآن را رها كردند

در تفسير  /؛ و قرطبي2»باشداز آن مي) دوري جستن(ترك تدبر در آن از هجران «: است
Ÿξ﴿ :الياين سخن سبحانه و تع sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$#﴾ ]پس چرا در «: ترجمه ].82: النساء

شان از تدبر در قرآن بر منافقين به علت رويگرداندن«: ، گفته است»!كنند؟قرآن تدبر نمي
  .3»و تفكر در آن و معاني آن عيب گرفته شده است

كند، روايت مي ص از پيامبر در توصيف خوارج در حديثي كه ابو سعيد خدري
و بر قلبشان اثر [هاي آنها عبور نكرده كنند ولي از حنجرهقرآن تالوت مي«: آمده است

در [دانند ؛ به اين شكل به قرائت قرآن مشغول شده و خود را ملزم به آن مي4»]گذاردنمي

                                           
  .7/428األضواء،  -1
 .6/108تفسير ابن كثير، : نگاه شود به -2

  .5/290 اجلامع ألحکام القرآن، -3
و قلبهايشان عجز و ناتواني را حس «: آمده است و در روايت حذيفه  1063؛ مسلم 7562بخاري  -4

  .»كندنمي
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گفته  /؛ زركشي1دقيق نشده و مقاصد آنرا نمي شناسند] قرآن[آنها در آن ] حالي كه
نكوهش آنها به اين علت بوده است كه احكام لفظي را رعايت كرده و فهميدن «: است

سود خود را در چيزي «: آورده است /از نووي /و ابن حجر؛ 2»كردندمي آنرا ترك
رسد مگر آنكه به نمي ديدند، فضلي به حلقومهاي آنها نمي] قرآن[جز مرور زباني آن 

شده است تعقل و تدبر در آن  و قرار گرفتن آن قلبهاي آنها برسد، زيرا چيزي كه خواسته 
  .3»باشدبر قلب مي

مرداني را ديدم كه قبل از آنكه ايمان به آنها داده شود « :گفته است بو ابن عمر
كردند ولي نداستند كه به چه امر قرآن به آنها داده شد، از فاتحه تا آخر قرآن را قرائت مي

] قرآن[باشد كه آنها در كنار آن و شايسته نيز نمياند، اند و از چه چيزي نهي شدهشده
  .4»آن را به نثر بي اهميتي انگاشتند] زيرا[باقي بمانند، 

قرآن را به شكل شعر نسرائيد و به شكل نثري ضعيف «: گفته است و ابن مسعود
آنرا نخوانيد، بلكه در مقابل عجايب آن توقف كنيد و قلبها را توسط آن به حركت اندازيد 

  .5»از شما كسي نباشد تا هم و غمش رسيدن به آخر سوره باشد و
%ã≅sVtΒ t⎦⎪Ï﴿: فرمايداهللا مثال يهود را در برخورد با تورات به شكلي قبيح نشان داده مي ©! $# 

(#θ è= Ïdϑãm sπ1 u‘ öθ −G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθè= Ïϑ øts† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9$# ã≅ Ïϑøts† #I‘$ xó™ r& 4 }§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ç/¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∪﴾ ]داستان آنان كه « :ترجمه ]5 :اجلمعة

                                           
  .2/226االعتصام از شاطبي، : ه شود بهنگا -1
 .1/538البرهان از زركشي،  -2

 .12/293فتح الباري،  -3

؛ نگاه شود به حياة 1/165؛ و هيثمي رجال آن را صحيح دانسته است 1/165طبراني در األوسط  -4
 .3/175الصحابة، 

؛ و از وي در االتقان، 19؛ و آجري ص 1/344؛ بيهقي در شعب اإليمان، 4/407البغوي در تفسيرش،  -5
  .با اسناد واهي آمده است و به شكل مرفوع از ابن عباس و علي 1/140
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رعايتش نكردند، مانند درازگوشي ] چنانكه بايد[تورات بر آنان تكليف شد، سپس ] حكم[
گروهي كه آيات اهللا را دروغ  چه بد است داستان. است كه بر او كتابهايي چند وجود دارد

اين «: ؛ طرطوشي نيز بيان مي دارد»كندو اهللا گروه ستمكاران را هدايت نمي. پنداشتند
كنند در حالي باشد كه قرآن را حفظ مينيز مي] مسلمانان[شامل افرادي از ملت ما ] آيه[

  .1»كنندكه آن را نفهميده و به آن عمل نمي
و آن  2)هذرمة(كننداء قرآن، سريع خواندن آن را بيان ميعلماي زيادي از بدعتهاي قر

سريع خواندني است كه همراه آن تدبري وجود نداشته و فهمي از معاني آن حاصل نشده 
از بدعتهايي كه انسانها «: گفته است /شود؛ طرطوشيو از پندهاي آن تأثيري گرفته نمي

بدون در نظر گرفتن معاني آن ن گذارند، توجه زيادي به حفظ روخواني آدر قرآن مي
  .3»باشد مي

  :تدبر در قرآن، خيرخواهي براي كتاب اهللا است: پنجم
دانند، علماء، تدبر در قرآن و فهميدن علوم آن را خيرخواهي براي كتاب اهللا مي

اش خيرخواهي است، دين همه«: كندروايت مي صاز پيامبر همانگونه كه تميم داري
براي اهللا و كتابش و رسولش و امامان مسلمين و عموم : مودگفتيم براي چه كسي؟ فر

  .4»آنها
تدبر در قرآن و توقف در احكامش و اعتبار در مثالهايش از : اندو علماء اينگونه گفته

در بيان خيرخواهي براي كتاب اهللا اينگونه گفته / باشد؛ نوويهاي آن ميخيرخواهي
ايمان به آن است كه : اهي براي كتابِ اهللا تعاليخيرخو: اندعلماء رحمهم اهللا گفته«: است

سپس عظيم داشتن آن تالوت كردنش به حق تالوت آن، ... باشد قرآن كالم اهللا تعالي مي
                                           

  .101كتاب البدع و الحوادث، ص  -1
؛ و همچنين بدع القراء از محمد موسي، 15بدع القراء اء شيخ بكر ابو زيد، ص : نگاه نگاه شود به -2

  ).القرآن(519ود به معجم البدع، ص ؛ و نگاه ش127؛ و اصالح المساجد از قاسمي، 21ص 
  .529، از معجم البدع، ص 101-69كتاب الحوادث و البدع، ص  -3
  .55، شماره 2/37مسلم،  -4
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توقف ... نيك شمردن آن و خشوع در برابر آن و دقت كردن در حروف آن هنگام تالوت
ندهايش و تفكر در كردن در برابر احكامش و فهميدن علوم و مثالهايش، اعتبار در پ

عجايب و عمل كرد به محكمات آن و تسليم بودن در برابر متشابهات آن و تفحص در 
  .1»كليات و جزئيات و ناسخ و منسوخ آن و نشر دادن علومش و دعوت بسوي آن

شدت ورزيدن به دوست : خير خواهي براي كتاب اهللا« :گفته است /ابن رجب
باشد، و اشتياق ن است زيرا كه آن كالم خالق ميداشتنش و عظيم شمردن قدر و منزلت آ

شديد در فهميدنش و توجه زياد به تدبرش و آرامي در تالوتش است تا آن معاني را كه 
به پاي بستن آنچه كه فهميده است، و اين ] نيز[مواليش دوست دارد بفهمد، و 

را فهميده خيرخواهي از بندگان است كه وصيت كسي كه براي او خيرخواهي كرده است 
شود و از اين رو است كه خير خواهي براي كتاب پروردگارش اينگونه معني مي... است

كه آنرا بفهمد و آنچه را كه اهللا به آن امر فرموده و دوست دارد و توسط آن راضي 
شود را به مرحله عمل برساند، سپس آنچه را فهميده است بين مردم نشر دهد و از  مي

دارد مدارس آنرا گسترش دهد، و اخالق خود را مطابق آن گرداند  روي محبتي كه به آن
نصيحت « :گفته است /و ابوعمرو بن صالح... و ادب خود را نيز با آداب آن يكي سازد

ايمان به آن و عظيم شمردن و پاك دانستنش و تالوت آن : براي كتابش) خيرخواهي(
امر كرده و يا نهي فرموده است  آنچنان كه درخور تالوت آن است و ايستادگي براي آچه

  .2،3»باشد  و فهميدن علوم و امثالش و تدبر در آياتش و دعوت بسوي آن مي
كند  آنچه كه بر فضيلت تدبر در قرآن و تدريس و تشكيل جماعات براي آن تاكيد مي

آيد كه كتاب اهللا اجتماعي بوجود نمي« :فرمود ص است كه رسول اهللا حديث ابوهريره
ت كرده و آن را بين خود تدريس كنند بجز آنكه بر آنها آرامش نازل شده و را تالو

گيرد و مالئكه حول آنها قرار گرفته و اهللا در بين كساني كه نزد او رحمت حول آنها را مي

                                           
  .2/170؛ و به همين ترتيب در المجموع، 113ص آداب محلة القرآن،  ان يفيالتب -1
  .1/222، نقلي از تعليق محقق جامع العلوم و الحكم،223صيانة صحيح مسلم، ص  -2
  .2/78؛ و به همين معني در معارج القبول، 1/221جامع العلوم و الحكم،  -3
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كند، و كسي كه عمل خود را به عقب بياندازد اهل او بسوي او هستند آنها را ياد مي
  .1»شوندمتمايل نمي

كسي كه عمل خود را به عقب « :فرمايدآنجا كه مي صخن پيامبرو شايد س
اشاره به ترك جماعات تالوت قرآن و دوري از تعليم و تعلم آن باشد، كه  »...بياندازد

عملي نكوهيده بوده و عمل كننده به آن به علت كوتاهي بزرگ خود از فضايل نامبرده 
ا براي وي است، به سمت وي متمايل شود و خانواده و هر آنچه از مفاخر دنيمحروم مي

شوند تا آن اجرهاي عظيم را كه از دست داده است را درك كند؛ و اهللا داناترين نمي
  .است

                                           
  .84؛ و ابن حبان 407، 2/252؛ احمد 225؛ ابن ماجه 3643؛ ابو داود 2646؛ ترمذي 2699مسلم  -1



 

  :مبحث دوم
  و تاثير گرفتن از آن وضع شده استاموري كه براي تدبر در قرآن 

  :نازل كردن قرآن و عبادت با قرائتش -1
≈=ë﴿: همانا اهللا تعالي فرموده است tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹ tFuŠÏ9uρ 

(#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄®∪﴾ ]كتابي خجسته كه بر تو فرو فرستاديم تا در «: ترجمه  ]29: ص
اهللا «: گفته است /و از اين رو ابن قيم »آياتش تدبر كنند و اهل خرد از آن پند بگيرند

ن را نازل فرموده است تا در آن تدبر و تفكر صورت گيرد، نه اينكه فقط براي اين قرآ
  .1»تالوت شده و از آن رويگرداني شود

نگريستن تيز بينانه قلب به معاني آن، و جمع كردن فكر بر «: گفته است /و همچنين
باشد، نه اينكه فقط تالوتي بدون مي] قرآن[تدبر و تعقل در آن، همان هدف نزول كردن 

  .2»هم و تدبر وجود داشته باشدف
قرآن را  –سبحانه  –دليلي در اين آيه وجود دارد كه اهللا «: گفته است /و شوكاني

فقط براي تدبر و تفكر در معاني آن نازل فرموده است، نه اينكه فقط تالوت شود و 
  .3»تفكري صورت نپذيرد

  :قرائتبا ترتيل و لحن خوش قرائت كردن و دادن شكلي نيكو به آن  -2
≅È÷﴿ :فرمايدزيرا اهللا تعالي مي Ïo?u‘ uρ tβ#u™öà)ø9$# ¸ξ‹Ï?ös? ∩⊆∪﴾  ]و قرآن را « :ترجمه]. 4: المزمل

از ما نيست كسي كه به «: فرموده است ص، و پيامبر»چنانكه بايد شمرده و شيوا بخوان
بهترين «: فرمود صآمده است كه پيامبر باز ابن عباس. 4»قرائتش لحن زيبا ندهد

                                           
  .215ص  مفتاح دار السعادة، -1
 .، همراه تصرف1/451مدارج السالكين،  -2

 .4/430فتح القدير،  -3

 .1337؛ ابن ماجه 1470؛ ابو داود 792؛ مسلم 7527؛ بخاري 1476مد أح -4
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 /، و ابن كثير1»فرد در قرائت كسي است كه هنگام قرائت او را در خشية اهللا مي بيني
از نظر شرع آن صوتي زيباست كه باعث تدبر در قرآن و فهم آن و خشوع و «: گفته است

با ترتيل خواندن از سريع «: گفته است /، و قرطبي2»شودخضوع و تسليم و اطاعت مي
سريع تدبر به شكلي صحيح صورت ] خواندن[لت خواندن بهتر است، زيرا در حا

باشد كه سنت براي قرائت، تدبر و فهميدن مي«: گفته است /، و سيوطي3»گيرد نمي
علماء «: گفته است /و نووي. 4»همان بزرگترين هدف و مهمترين خواسته است

گ زيرا آن به احترام و بزر... ترتيل براي تدبر و مواردي ديگر مستحب است: گويند مي
: گفته است /و ابن حجر. 5»گذاردتر است و اثر شديدتري بر قلب ميشمردن نزديك

در مورد كسي كه از لحن دادن به  /، و نووي6»باشدهدف تالوت همانا خشوع مي«
از آنچه كه قرآن براي آن آمده است، يعني خشوع و «: كند گفته استقرآن خودداري مي

  .7»فهميدن خارج شده است

  :و قرائت آن نماز شب -3
βÎ) sπ¨﴿ :فرمايدمي –سبحانه و تعالي  –اهللا  y∞Ï©$ tΡ È≅ø‹©9$# }‘Ïδ ‘‰x©r& $ \↔ôÛuρ ãΠuθ ø% r&uρ ¸ξ‹Ï% ∩∉∪﴾  

داري در سازگاريِ زبان و قلب مؤثرتر و در سخن به يقين شب زنده« :ترجمه ]6: المزمل[
ãΠuθ﴿و كالم وي«: گفته است ب، و  ابن عباس»استوارتر است ø% r&uρ ¸ξ‹Ï%﴾ :تر شايسته

                                           
صفة ؛ و 1/100، 194، و صحيح الجامع شماره 1583شماره  4/111شيخ آلباني حة يالسلسلة الصح -1

  ).4(، هامش 115و روايات ديگري آمده است ص . 125ص الصالة 
 .125فضايل القرآن، ص  -2

  .15/192اجلامع ألحکام القرآن  -3
  .1/140 اإلتقان فی علوم القرآن -4
  .65التبيان، ص  -5
 .9/92الفتح  -6

 .6/80شرح النووي علي مسلم  -7
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به  در مورد تدريس جبرئيل /ابن حجر ،1»رساندبودن براي تدبر در قرآن را مي
و ] قلب[هدف از تالوت حضور«: در تمامي شبهاي رمضان، گفته است صرسول اهللا

زيرا در روز ] انتخاب شده است[فهميدن مي باشد، و گمان مي رود شب براي اين 
  .2»يائي وجود داردمشغوليات و مسائل ديني و دن

در اين مورد شواهد ديگري براي تداوم قرائت قرآن در شب وجود دارد كه از آنها 
tβθ﴿ :فرمايدقول اهللا تعالي است كه مي è=÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ø‹©9$#﴾  ]113: آل عمران .[

باشد كه مي صو سخن پيامبر. »كنندآيات اهللا را در اوقاتي از شب تالوت مي«: ترجمه
بين نماز ] آن را[هر كسي از تالوت مقدار مشخص قرآنش خواب ماند، «: فرموده است

او چنان نوشته مي شود كه گوئي آن را در شب ] در پرونده اعمال[صبح و ظهر بجا آورد، 
در مورد شفاعت قرآن براي همنشين خود در روز  صو نيز او .3»قرائت كرده است

گويد آن شخص را در شبانگاه از خواب منع كرده ن ميو قرآ«: قيامت فرموده است
  .4»است

  :درست تالوت كردن و رعايت دقيق قوانين تجويد -4
كسي كه قرآن بخواند و در خواندن آن استاد شود، «: فرموده است صرسول اهللا

كامل كردن محفوظات خود : و استاد شدن وي شامل .6»خواهد بود 5همراه الكرام السفرة
                                           

 .؛ و آلباني آن را حسن دانسته است1304ابو داود  -1

 .9/45فتح الباري  -2

  .747مسلم  -3
؛ و 4/252دير، باشد، فيض القاحمد؛ و بيهقي در شعب اإليمان؛ هيثمي گفته است اسناد آن حسن مي -4

: ؛ و نگاه شود به1963، و تخريج المشكاة 1776آلباني آن را صحيح دانسته است، صحيح الجامع 
  .1/169رهبان الليل، 

باشد و السفره به معني نويسندگان و به مفهوم حامالن و  كرام به معني بزرگواران و بزرگمنشان مي -5
  )مترجم. (ه نسبت داده اند و بعضي به رسوالن اهللاباشد كه بعضي مفسرين آنرا به مالئك  مبلغان مي

  .3779؛ ابن ماجه 2904؛ ترمذي 1454؛ ابو داود 798؛ مسلم 4937بخاري  -6



  39  ... اموري كه براي تدبر در قرآن و: مبحث دوم
  

 

 و پر واضح است ظاهر كالم در. باشدرست و تكميل رعايت قواعد تجويد ميو تالوت د
ي معاني آن است، و شكي وجود ندارد كه تالوت درست، فهم را زياد و ادراك بردارنده

و اگر تالوت درست نباشد و اعراب در جاي . كندرا كامل كرده و به تدبر بيشتر كمك مي
شود؛ و نتيجه تمامي  يا ناقص و غير گويا مي خود گفته نشود معني كلمات عوض شده و

: گفته است  /سيوطي. باشداين موارد، دور شدن قلب از تدبر و فهميدن آيات مي
ترتيل ] روش قرائت[براي تمرين و ممارست و آموزش و 1تحقيق] روش قرائت[همانا «

  .2»باشدو هر ترتيلي تحقيق نمي...براي تدبر و تفكر و استنباط مي باشد

  ):استعاذه(پناه بردن به اهللا  -5
*sŒÎ#﴿ :فرمايداهللا تعالي مي sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§9$# ∩®∇∪﴾ 

پس چانچه قرآن قرائت كردي به اهللا پناه ببر از شر شيطان رانده «: ترجمه. ]98: النحل[
وقتي نماز را  ص پيامبر: آمده است دري، به شكلي ثابت شده از ابو سعيد خ»شده

م يطان الرجيم من الشيع العليأعوذ باهللا السم« :فرمودكرد در دعاي افتتاح چنين مي شروع مي
براي [و كامال واضح است شيطان در هنگام تالوت قرآن  ،4 3»نفثهمن مهزه ونفخه و

باشد؛ و تر مينسان حريصاز هر موجود ديگري به ا] جلوگيري از آن و يا به اشتباه افتادن

                                           
شود و به كوشش بستن زبان روشي او خواندن قرآن است كه هنگام تعليم از آن استفاده مي: تحقيق -1

بغية : نگاه شود به. د بجز در زبان تعليمباشو گفته شده است جايز نمي. باشدبراي تالوت سالم مي
  .79المريد از حرازي ص 

  .1/132اإلتقان،  -2
؛ دارالقطني 1/282؛ دارمي 2/132؛ نسائي 804؛ ابن ماجه 775؛ ابو داود 242؛ ترمذي 3/50احمد  -3

و آلباني . باشدمشهورترين حديث در باب مي: ؛ و در مورد آن ترمذي گفته است2/34؛ بيهقي 201
  .صحيح دانسته است 201ن را در صحيح الترمذي آ

 .برمهاي آن پناه ميبه اهللا شنواي دانا از شر شيطان رانده شده و از انواع وسوسه: ترجمه -4
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هنگام تالوت قرآن از شر شيطان به او پناه  امر فرموده تا در –سبحان  –به همين دليل اهللا 
  :ديگري هم دارد 1ببريم، كه اين خود فوايد

قرآن شفاي دنياي درون است و پناه بردن به اهللا قلب را از القائات شر شيطاني : الف
  .داردپاك مي
آرامش نازل ] وي[شنوند و بر قلب ي نزديك شده و صداي او را ميمالئكه به قار: ب

  .شودكنند و پناه بردن باعث گريزان شدن شياطين نيز ميمي
كند و در نماز و زمانهاي ديگر قرائت، شيطان قاري را به چيزهاي ديگر مشغول مي: ج

و ] قاري[ شود و تمامي سعي او بر اين است كه بين قلباز هر جهت به وي نزديك مي
اهدافي كه قرآن بدنبال آن است جدائي بياندازد؛ و اهداف قرآن همان تدبر در آن و 

- باشد كه بوسيله پناه بردن به اهللا از كيد شيطان دفع ميفهميدن و تاثير گرفتن از آن مي
  .شود
خواند، شيطان در قرائتش القاء رسولي و پيامبري نبود بجز آنكه وقتي قرآن مي: د
شود؟ آمد، حال، وضع بقيه چگونه مياين مشكلي بود كه براي رسوالن پيش مي كرد، مي

با وجود اين مسائل قاري دچار اشتباه و فراموشي شده و زبانش به تشويش افتاده و يا 
دهد؛ اين كند و توانائي تمركز خود را از دست ميذهن و قلب او مشغوليتي ديگر پيدا مي

  .باشدبه اهللا پناه بردن مي خود دليلي ديگر براي اين امرِ
استعاذه شيطان را از اينكه باعث فساد قلب شود و آنرا از هدايت و نور و خير و : ه

  .كندفهميدن قرآن و تدبر در آن دور كند، منع مي

  :ساكت شدن به هنگام شنيدن قرآن -6
sŒÎ)uρ #﴿: فرمايد مياهللا تعالي  Ì̃è% ãβ#u™öà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çμ s9 (#θçFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? 

و چنانچه قرآن قرائت شد به آن گوش فرا دهيد و ساكت «: ترجمه]. 204: األعراف[ ﴾∪⊇⊂⊅∩
به آنها  –سبحان  –اهللا «: گفته است /، و شوكاني»بمانيد بلكه مورد رحمت قرار بگيريد

                                           
  .از ابن قيم 1/109بطور تفصيلي نگاه شود به إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  -1
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ا از آن نفع ببرند و در امر كرد تا به قرآن گوش بدهند و هنگام قرائت آن ساكت شوند ت
  .1»هاي آن تدبر كنندحكمتها و خيرخواهي

  :تالوت كردن با صداي بلند -7
پرتي وي به قاري كمك مي كند تا قلب او بر معاني متمركز گردد و از حواس

از ما نيست كسي كه قرآن را با صداي «: فرموده است صكند، رسول اهللاجلوگيري مي
  .2»نكند بلند و به شكلي زيبا تالوت

در حالي كه «: كندروايت مي لفرمود، ام هاني خود نيز اينگونه عمل مي صپيامبر
در مورد  باز ابن عباس  ؛3»شنيدمرا مي صي چوبي خود بودم، قرائت پيامبردر خانه

آنرا ] مطالب[اگر كسي مي خواست «: در شب سوال شد، او گفت صبلندي صداي پيامبر
دليل ديگري كه  ؛4»مي توانست آن را حفظ كند] بود كه صدا آنقدر بلند[حفظ كند، 

 صپيامبر«: باشد كهمي ي ابوقتادةكند اين گفتهقرائت قرآن با صداي بلند را تائيد مي
خواند ديد، را در حالي كه با صداي كوتاه نماز مي خارج شد، و ابوبكر] از خانه[شبي 

خواند، وقتي آن دو  بلند نماز ميگذشت و ديد كه با صداي  از كنار عمر ابن خطاب
اي ابوبكر از كنار تو در حالي گذشتم كه با صداي : آمدند، پيامبر  فرمود صنزد پيامبر

صوت خود [اي كه مرا نجات دهد، اي رسول اهللا به اندازه: گفت! خواندي؟كوتاه نماز مي
! خواندي؟نماز مي از كنار تو در حالي گذشتم كه با صداي بلند: شنيدم؛ به عمر فرمود] را

 صاي رسول اهللا براي فرار از خواب آلودگي و دور كردن شيطان بود، پيامبر: گفت
تر كمي صدايت را كوتاه: و به عمر فرمود! اي ابوبكر كمي صدايت را بلندتر كن: فرمود

                                           
 .2/280فتح القدير،  -1

 .7527به همين لفظ بخاري  -2

  .؛ و شيخ آلباني در صحيح نسائي آن را حسن دانسته است132؛ مختصر قيام الليل 1013نسائي  -3
 .133مختصر قيام الليل از مروزي  -4
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همانا من اشعريون «: فرمود صآمده است كه رسول اهللا و از ابو موسي اشعري ؛1»!كن
شناسم و شبها منازل آنها را با صداي قرآن آنها ا صداي قرآن آنها ميرا در شب ب
  .2»باشمدهم، بطوري كه در روز قادر به تشخيص منازل آنها نميتشخيص مي

قرآن را ] قرائت[كسي كه : شنديم صاز رسول«: آمده است و از عقبة بن عامر
كند، و كسي كه ر ميرا آشكا] خود[است كه صدقه دادن ] كسي[كند مانند آشكار مي

را مخفي ] خود[است كه صدقه دادن ] كسي[كند، مانند  قرآن را مخفي مي] قرائت[
  .3»كند مي

اي به بلند كردن صدا در قرائت قرآن و آهنگ دادن به طائفه«: گفته است /قرطبي
شود در درونها بهتر جاي گرفته و با آن اجازه داد زيرا وقتي صداي نيكو به آن داده مي

  .4»شودلبها بهتر شنيده ميق
در [كساني كه نماز را ... قرائت با صداي بلند مستحب است« :گفته است /زركشي

؛ ]شودو حواسشان جمع نمي[خوانند دچار مشغوليت شده آشكار نمي] نمازهاي جهري
اصحابش بيرون رفت، و آنها مشغول نماز خواندن در مسجد ] ديدن[براي  صپيامبر

باشيد، در هنگام تمامي شما مشغول مناجات با پروردگارتان مي! اي مردم«: بودند، فرمود
  .5،1»قرائت صداي خود را بر يكديگر بلند نكيد

                                           
صحيح دانسته است؛ و حاكم و ذهبي آن را تائيد  3/391؛ و النووي آن را در المجموع 1329ابو داود  -1

 .109ص  صصفة الصالة النبیكرده است و آلباني در 

 .2499؛ و مسلم 4232بخاري  -2

و گفته است حديث حسن غريب است و آلباني در صحيح الترمذي آن را صحيح  2119ترمذي  -3
 .3/13و بيهقي در الكبري،  158، 5/151؛ أحمد 5/80؛ و نسائي 1333دانسته است؛ ابو داود 

  .1/11اجلامع ألحکام القرآن،  -4
كند پس هر كس به آنچه كه به عزوجل خود مناجات مي پروردگار نمازگزار با«، با لفظ 2/67أحمد  -5

مناجات مشغول است توجه كند و بعضي از شما بر بعضي ديگر با قرائت خود صداي خود را بلند 
، 315شماره  ليالصالة الل رفع اصوت بالقراءة يف: و ابو داود آن را در ابواب قيام الليل، باب ،»نكند

  .آورده است



  43  ... اموري كه براي تدبر در قرآن و: مبحث دوم
  

 

اين عمل «: در مورد حكمت مشروعيت آشكارا خواندن قرآن گفته است /نووي
شود و قلب را بيدار كرده و وجود شخص را به فكر به ديگران مي] قرآن[باعث رساندن 

  .2»شودمي] قرائت قرآن[كند و شنوائي وي صرف آن وادار ميكردن 

  :از جاي مناسب شروع به قرائت كردن و تمام كردن آن در جاي مطلوب – 8
از وسط سوره ] قرائت خود را[شايسته است كه اگر قاري «: گفته است /نووي

] به قرائت[ع در آخر آن تمام نكرد، از جاهائي شرو] قرائت خود را[شروع كرد و يا اينكه 
باشند و همين طور در جاهائي تمام كند كه با يكديگر كند كه به يكديگر مرتبط مي

يك دهم قرآن و يا جزء خاصي از آن ] قرائت[ارتباط داشته باشند و خود را مقيد به 
باشند، مثل جزئي كه با اين سخن اهللا شروع نكند، كه اين تقسيمات در وسط مباحث مي

àM≈oΨ﴿: شودمي |Á ósßϑø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ﴾ ]و بدين ... ،»و پاكاني از زنان«: ترجمه ].24:اءالنس
ي كوچكي بطور كامل از قرائت قسمتي از قرائت سوره: گوينددليل است كه علماء مي

باعث قطع ] هاقسمت قسمت كردن سوره[ي بزرگي به همان حجم، بهتر است و سوره
  .3»دگردالب ميارتباط بعضي مردم با بعضي مط

بطور ] اهللا[مصلحت عظيمي در قرائت كالمِ «: گفته است /شيخ اإلسالم ابن تيمية
مطالب را از [درست از آنجائي است كه اهللا ] محل قرائت[متصل وجود دارد، و شروع 

مطالب را [درست آنجائي است كه اهللا ] محل قرائت[شروع فرموده است، و ختم ] آنجا
ه است و بدين ترتيب است كه قصد و منظور سوره بطور كامل بيان ختم فرمود] در آنها

  .4»شود و نه با قسمت قسمت كردن آنمي

                                                                                                             
  .1/547از زركشي  البرهان -1
  .76التبيان ص  -2
 .2/167؛ و مثل آن در المجموع 91؛ و األذكار ص 82التبيان ص  -3

كند اولين كسي كه يك دهمها و يك پنجمها را درست كرد حجاج و ذكر مي 414-13/405الفتاوي  -4
  .103كتاب الحوادث و البدع ص : و نگاه شود به. يوسف بود
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درست ترين حكم آن است كه عادت به اين كار وجود نداشته باشد مگر احياناً وقتي «
كه بطور خاص صورت گيرد ؛ زيرا از سنت اينگونه برداشت شده و عادت سلف اعم از 

  .1»همين بوده است صحابه و تابعين
  

                                           
  .13/412الفتاوي،  -1



 

  :مبحث سوم
  تبط با تدبر و فهميدن معاني قرآنامور مر

كه بدست آوردن آنها كامال  -شود منافع و مصالح كثيري با تدبر در قرآن حاصل مي
ولي در صورت عدم تدبر، بدست آوردن و يا نزديك شدن به آن  - باشد اميدوارانه مي

آيد؛ و وجود و يا عدم وجود منزلت آن پائين مي موارد غير ممكن شده و يا بهره آن كم و
 :فرموده است صفضيلت آن موارد بستگي كامل به تدبر كردن دارد؛ و از اين رو پيامبر

شد، با صداي آهسته بخواند و اگر ] بيدار[هر كدام از شما براي خواندن نماز شب «
  :وارد ذيل را نام بردتوان ماز اين امور مي .1»متوجه نشد كه چه مي گويد، پس بخوابد

  : عظمت پاداش تالوت -1
شود، ولي پربار شدن اجر تالوت همانا اجر تالوت با انجام دادن آن حاصل مي

باشد، شود و همچنين اعتبار در آنها ميي زياد شدن تدبر در آنچه تالوت مي نتيجه
همراه با بهترين ذكر است و هدف نيز قرائت ] قرآن[بدان تالوت «: گفته است /نووي

با ترتيل و تأمل بخواند ] قرآن را[كسي كه «: گفته است /ابن حجر ،2»باشد فهم مي
] در خواندن قرآن[مانند كسي است كه يك جواهر بزرگ صدقه داده است و كسي كه 

عجله كند مانند كسي است كه چند جواهر صدقه داده باشد بطوريكه قيمت آن يكي 
  .3»از بقيه بيشتر است و باالعكس] جواهر بزرگ[است و قيمت آن يك 

ثواب قرائت با : اندتعدادي از امامان ما را نيكو داشته و گفته«: گفته است /سيوطي
بيشتر است از ثواب زيادي قرائت از لحاظ تعداد ) كيفيت(ترتيل از لحاظ اندازه 

، شناخت ]و حروف[هدف از اعراب «: و در مورد اعراب قرآن گفته است ،4»)كميت(
باشد و مراد از آن اصطالحاتي نيست كه در بين علماي نحو مي] قرآن[ي لفظهاي معن

                                           
  .بوده است  ، و راوي اول آن ابوهريره3/16؛ بيهقي 1311؛ ابوداود 787مسلم  -1
 .85األذكار ص  -2

 .9/89الفتح  -3

  .1/140اإلتقان  -4



    

  تدبر در قرآن      46 
 

 

مرسوم است و براي جلوگيري از عاميانه خواندن قرآن وضع شده زيرا قرائت بدون 
  .1»شناخت معاني الفاظ ممكن نبوده و ثوابي هم ندارد

ن روش درست و صحيح همان است كه بزرگان سلف آ«: گفته است /و ابن جزري
را برگزيدند؛ كمي قرائت همراه با ترتيل و تدبر از سرعت دادن به آن و زياد خواندن آن 

  .2»باشدبهتر مي

  :كسب بركت از قرآن و بهره بردن قلب از آن -2
اهللا به كسي كه كالمش را بشنود و در شنيدن آن « :گفته است /در اين مورد آجري

ند و از واجبات آن تبعيت كرده و به آن ادب را رعايت كند و به خوبي در آن اعتبار ك
دهد، همانگونه ي تمامي خيرها را داده و بزرگترين ثوابها را به او وعده ميعمل كند مژده

t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ﴿ :كه فرموده است ç7t⊥ tG ô_$# |Nθ äó≈ ©Ü9$# β r& $ yδρ ß‰ç7÷è tƒ (#þθ ç/$ tΡr&uρ ’ n< Î) «!$# ãΝßγ s9 3“uô³ç6 ø9$# 4 

÷Åe³t6 sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪  t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩⊇∇∪﴾ ]و آنان كه از طاغوت دورى «: ترجمه ].18-17: الزمر
]  آن[پس به . اند، مژده دارند وردهاند از آنكه آن را بپرستند و رو به سوى خدا آ گزيده

كنند، آنان شنوند و از نيكوترين آن تبعيت ميكساني كه سخن را مي*  بندگانم مژده ده
همان ... ،»باشندكساني هستند كه اهللا آنها را هدايت فرموده است و آنان صاحبان خرد مي

sŒÎ)uρ # ﴿ :اندكساني كه اين سخن اهللا را شنيده Ì̃è% ãβ#u™öà)ø9$# (#θ ãè Ïϑ tG ó™$$ sù …çμ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 

tβθ çΗxqöè? ∩⊄⊃⊆∪﴾ ]شود به آن گوش فرا و چنانچه قرآن قرائت مي«: ترجمه ].204: األعراف
و در واقع درست گوش دادن  . »دهيد و ساكت بمانيد بلكه مورد رحمت قرار بگيريد

  .3»شودو يا بر عليه آنها آمده است، مي براي آنها] در قرآن[باعث پندگرفتن آنها از آنچه 

                                           
  .1/149اإلتقان  -1
  .1/297النشر از ابن جزري  -2
  .17ص  أخالق محلة القرآن -3
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 صكسي كه هوشيارانه به كالم اهللا و سخن پيامبرش « :و شيخ اإلسالم گفته است
گوش فرا داده و با قلبش در آن تدبر كند، در آن از فهم و حالوت و هدايت و شفاي 

باشد كه در هيچ كالم ديگري آن چيزها يافت قلب و بركت و منفعت چيزهائي مي
  .1»شعر منظوم باشد و يا نثر] چه آن كالم[شود؛  مين

درك و فهم، تدبر و : شنيدن قرآن با سه اعتبار همراه است«: گفته است / و ابن قيم
كسي كه هنگام شنيدن آن را راهنمايي براي دليل قاطع ... بجا آوردن اوامر خواسته شده

ا كردن، و انديشيدن در داشتن، و بصيرت براي عبرت گرفتن، و پندي براي معرفت پيد
و حياتي است ... شود،آيات، و راهنمائي براي هدايت يافتن برگزيند، هرگز هالك نمي

حفظ شدن و نجات ] اي است برايوسيله[غذا و دواء و شفاء و ] همچنين[براي قلب، و 
  .2»و از بين رفتن شبهات

حرام كرده است؛ و كسي كه تدبر را از خود دور كند، نيكيهاي بسياري را بر خود 
همين [در عبادتي كه از روي علم نباشد، خيري وجود ندارد و «: گفته است همانا علي

  .3»قرائتي كه در آن تدبر وجود نداشته باشد] طور

  :ترجيح دادن بين قرائت حفظي از درون سينه و يا قرائت از روي كتاب -3
: اگر چه گفته شود« :است اين مورد گفتهدر  /اين مسئله به تدبر بر مي گردد، نووي

گردد؛ كسي در دو حالت قرائت از مصحف و قرائت اين اختالف به خود اشخاص بر مي
حفظي از درون سينه، از حيث خشوع و تدبرش براي او يكسان است پس قرائت از 
مصحف را انتخاب كند؛ و كسي كه با قرائت حفظي از درون سينه خشوعش كاملتر 

ون سينه را انتخاب كند، چون از حالت خواندن از روي مصحف شود، قرائت از در مي
 پس همان خواندن از حفظ از درون سينه برايش بهتر[شود خشوع و تدبرش بيشتر مي

                                           
  .ةيالسنة احملمد، چاپ دوم، 384ص  م،ياقتضاء الصراط املستق -1
  .1/484 نيمدارج السالک -2
  .12/344 اجلامع ألحکام القرآن، -3
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؛ باشد كه قول نيكويي باشد، و چيزي كه آشكار است كالم سلف و فعلشان نيز بر ]است
  .1»اين روش استوار بوده است

  :نماز و خارج آن ترجيح دادن بين قرائت در -4
قرائت در نماز از قرائت خارج نماز بهتر است، ولي اگر «: گفته است /شيخ اإلسالم

كند؛ براي او آن روشي بهتر در قرائت خارج از نماز زنده دلي و فهم بيشتري پيدا مي
  .2»تر استاست كه براي او پرمنفعت

  :ترجيح دادن بين قرائت آشكار و يا مخفي كردن آن -5
در فضيلت بلند كردن صدا هنگام قرائت اسنادي وجود دارد و : گفته است / نووي

بايد آنها را در كنار يكديگر بكار : اندهمين طور در مورد پنهان كردن آن؛ علماء گفته
ترسد مي] رياء[كند و مسلماً كسي كه از آن  گرفت؛ پنهان كردن از رياء جلوگيري مي

اگر از رياء نهراسد به شرط آنكه مزاحم نماز يا خواب اينكار در حق او سزاورتر است؛ و 
ديگران نشود، آشكارا خواندن آن براي او بهتر است؛ و اما دليل برتري آشكار ... و يا 

شود و خواندن آن است كه عمل آن بيشتر است و باعث سود رساندن به ديگران هم مي
دهد و شنوائي او را صرف ميقلب را بيدار كرده و تمام همت وي را به تفكر كردن سوق 

آيد بايد از آنجا كه اين مسائل بوجود مي« -: تا آنجا كه گفت – »كندمي] قرآن[شنيدن 
  .3»آشكارا قرائت كردن بهتر و برتر است: گفت
  

                                           
حقيقتا سخن ابن  1/242اإلتقان : ؛ و نگاه شود به91؛ و مثالش در األذكار ص 71التبيان ص  -1

 چون در قرائت از حفظ: (عبدالسالم را در مورد علت برتري قرائت قرآن از حفظ را بيان كرده است
براي توضيح بيشتر ). تدبر بيشتري وجود دارد) مصحف(ود قرآن نسبت به قرائت قرآن از روي خ

  .9/78، باب القراءة عن ظهر القلبفتح الباري، : نگاه شود به
  .23/63الفتاوي  -2
 .2/166؛ و به همان ترتيب در المجموع 76؛ و در التبيان با توضيح بيشتر، ص 91األذكار ص  -3
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  : الويت دادن صحيح به مسائل علمي -6
 اي برايباشد و تدبر كردن مقدمهقرائت قرآن بدون تدبر داراي ثواب كمتري مي

در مورد كسي كه قرآن  /باشد، از شيخ اإلسالمترين چيزها براي طالب ميپرمنفعت
قرائت قرآن در حالي كه فراموش نشود و : كند سوال شد كه كدام يك بهتر استحفظ مي

كسي است كه در ذكر، حضور قلب و قوت « :يا تسبيح گفتن و امثال آن؟ در جواب گفت
آيد و زياد شدن آرامش و نور و هدايت را اغ وي ميهائي كه به سرايمان و دفع وسوسه

كند،  كند، چه بسا كه وي وقتي قرآن قرائت مييابد كه در قرائت قرآن آنها را پيدا نميمي
همانگونه كه در بين مردم كساني ... كند،آنرا نفهميده و يا حضور قلب و فهم پيدا نمي

گردد كه در نماز ا آنچنان متمركز ميهستند كه در قرائت قرآن و فهم و تدبرش، قلب آنه
و بدين صورت نيست كه يكي از اين كارها براي همه بهتر . گيرداين تمركز صورت نمي

  .1»شوداست، بلكه هركدام براي هر كس برتر باشد، براي وي در نظر گرفته مي
 كه كداميك بهتر: در مورد تكرار كردن خواندن قرآن و فقه سوال شد /ابن تيميه  از

كالمِ اهللا با هيچ كالم مخلوقي قابل مقايسه «: و داراي اجر بيشتري است؟ در جواب گفت
ولي هر شخص با توجه به نياز و منفعتش، خود بايد تشخيص دهد؛ اگر در ... باشد، نمي

حال حفظ قرآن است و نيازمند به يادگيري چيز ديگري است بايد آن مورد را آموزش 
باشد براي او بهتر است؛ اين مسئله در مورد كه محتاج آن نمي ببيند كه از تكرار تالوتي

كند و باشد نيز صدق ميكسي كه آنقدر از قرآن حفظ كرده است كه براي او كافي مي
فهمد،  همچنين كسي كه قرآن و يا قسمتي از آن را حفظ كرده است و او معاني آن را نمي

فهمد وت آنچه كه معناي آن را نميبهتر از تال] براي او[يادگيري فهم معاني قرآن 
كند، عبادت بهتر براي او  ولي در مورد كسي كه براي عبادت فقه مطالعه مي. باشد مي

باشد، و تدبر در معاني آن از تدبر در سخناني كه نياز به تدبر ندارد براي  تالوت قرآن مي
  .2»او بهتر است

                                           
  .چه بيان داشته است در نظر گرفته استبراي آن /، و شواهدي63-23/56الفتاوي،  -1
 .23/55الفتاوي،  -2
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  ]:قرآن[كوتاه كردن مدت ختم  -7
ي به مقدار فهم از قرآن و تدبر در آن و تاثير گرفتن قلب از آن فضيلت اين كار بستگ

  .را دارد
بيني؟  ختم قرآن در هفت روز را چگونه مي«: سوال شد وقتي از زيد بن ثابت

را بيشتر دوست دارم؛ و ] روز[خوب است، ولي قرائت آن را در نصف ماه و يا ده  :گفت
براي : سوال را دارم؟ زيد گفت] از تو اين[پس من : براي چه؟ گفته شد: از من سوال كرد

  .1»اينكه در آن تدبر كنم و دقت بيشتري داشته باشم
: در مورد قرائت امامِ نماز جماعت در نماز تراويح گفت /شيخ عبدالعزيز بن باز

با نمازش و با ] امام[در آن ختم شود، بلكه فقط مهم اين است كه ] قرآن[مهم نيست كه «
مردم بهره برساند؛ و بدين وسيله است كه بهره برده و اطمينان خاطر  خشوع و قرائتش به

و در واقع توجه به مردم و حريص بودن در خشوع و بهره بردن آنها، ... كنند پيدا مي
در [باعث عجله كردن ] دوست داشتن ختم[و اين «. 2»باشدمي] قرآن[مهمتر از ختم 

و طمأنينه بودن، نشود؛ بلكه توجه به  و تأمل نكردن در قرائت و در پي خشوع] تالوت
  .3»باشدموارد فوق مهمتر از سعي به ختم كردن مي

                                           
 .1/201موطأ مالك  -1

 .12ص  حيالتراويل وح من أحکام صالة اللياجلواب الصح -2

 .119ص ) مدة ختم القرآن(توان نگاه كرد به فقرة براي توضيحات بيشتر مي. 14مرجع قبلي ص  -3



 

  :مبحث چهارم
  موانع تدبر كردن

  :امراض قلب و اصرار داشتن بر گناه -1
ي قرآن را از پند گرفتن و گشاده اين امر از بزرگترين موانعي است كه قلبِ خواننده

–و در اين باره اهللا . داردها و احكام آن، باز ميشدن در مقابل پندهاي قرآن و حكمت

≈ß∃ÎñÀr'y™ ô⎯tã z©ÉL﴿ :فرمايدمي –سبحانه و تعالي tƒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ ã¬6 s3tG tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ 

Èd,ysø9$#﴾ ]ورزند از آياتم باز خواهم كساني را كه در زمين كبر مي«: ترجمه]. 146: األعراف
شود ولي مي] قرآن[مواردي است كه مانع فهم «: گفته است /و ابن قدامه. »داشت

كنند، مانند اصرار ورزيدن بر گناه، يا داراي صفت كبر و پوشي ميرهروان راه از آن چشم
ماند و شهوات نفس؛ قلب مانند آينه مي 1غرور بودن، و يا مبتالء بودن به تبعيت از هواي

شود و انند تصاويري است كه در آينه ديده ميمانند زنگ آينه، و معاني و مفاهيم قرآن م
  .2»باشدتمرين قلب براي دور كردن شهوات مانند جال دادن به آينه مي

نگرد، فهم معاني كالم مي] در قرآن[براي كسي كه ! بدان«: گفته است /زركشي
شود، تا زماني كه در قلب بدعت يا وحي حاصل نشده و اسرار آن براي وي آشكار نمي

يا حب دنيا وجود دارد و يا اينكه بر گناهان اصرار ورزد و يا ايمان بر وي محقق تكبر 
نشده ويا به شكل ضعيف محقق شده باشد، و يا اينكه از روي عمد بدون اينكه علمي 

تمامي اين موارد حجاب و . داشته باشد و يا با نظر شخصي خودش قرآن را تفسير كند
  .3»كنند رآن و بعضي بعضي ديگر را تشديد مياي هستند در مقابل تدبر در قپرده

                                           
كند و در واقع هواي نفس نفس با هوس نفس فرق ميخالف تصور بعضي از فارسي زبانان هواي بر -1

فالني از روي هواي : باشد و اگر بگوئيمقسمتي از نفس است كه تهي بوده و فاقد فهم و آگاهي مي
فالني حرفش از رو هوا است يا فالني حرفش ارزشي : زند مانند اين است كه بگوئيمنفس حرف مي

  ).مترجم. (ندارد
 .68 – 67ن مختصر منهاج القاصدي -2

 .2/197البرهان في علوم القرآن  -3
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كند، وابسته بودن آن به يكي از بزرگترين گناهاني كه قلب را از تدبر كردن منع مي
باشد تا تعالي يافته و تمايالت و شهوات دنيائي است؛ در اين حالت براي قلب مقدر نمي
م اهللا رود و رنگ و فضايل عظيمي كسب كند و مشتاقانه و با اطمينان خاطر به سمت كال

شود و ي فاسقان و اراذل ميي آن، دغدغهبوي تعفن و گنديدگي به خود گرفته و دغدغه
  .باشدي بارز آن گوش دادن به آهنگ هاي غنا و لذت بردن از جمالت آن مينمونه

  :در قصيده نونية خود، اثر غنا بر قلب و ايمان را اينگونه بيان مي دارد /ابن قيم 
 القلب  إن مساعهم   يفو اهللا 

  ت الرب  جل  جاللهيفالقلب ب
  فإذا  تعلق   بالسماع   أحاله

  وُحبُّ أحلان الغنا ُحبُّ الکتاب

  األبدان ان؛ مثل السم يفميواإل
  حبا  و اخالصاً   مع  اإلحسان
  عبًد    لکل    فالنة    و فالن

  .1تمعانجيس  يقلب  عبد   ل  يف
  .نها در قلب و ايمان؛ مانند سم است براي بدنهاقسم به اهللا اثر شنيدن آ

اخالص همـراه   باشد،  به شكل دوست داشتن وي پروردگار جل جالله ميقلب خانه 
  .با نيكوكاري

پيـدا كـرد، او را بـه بنـده ايـن مـرد و آن زن تبـديل        ] غنا[وقتي تعلق خاطر به شنيدن 
  .كند مي

  .زشوند در قلب بنده يكجاو حب آهنگهاي غناء، جمع نمي] اهللا[حب كتاب 

  :مشغوليت قلب و عدم تمركز آن -2
اين مسئله باعث دوري از تدبر در قرآن و تـاثير گـرفتن از آن بـه علـت غفلـت قلـب       

شود، اگرچه قلب زنده است ولي به چيزهاي ديگر مشـغول اسـت و در واقـع غـايبي      مي
باشـد ولـي   قلبـي مـي   است و از مسئله به دور؛ از اين رو با وجود اين كه شـخص داراي 

                                           
ي النونية و الميمية از القصيدة النونية از ابن قيم در فصل شنيدن اهل بهشت، نگاه شود به دو قصيده -1

  .224ص 
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تواند ذكر خود را در آن جاي دهد، و مانند كسي است كه دست بر باالي ابروي خود نمي
  .1بيندگذاشته تا بنگرد ولي هدف خود را نمي

آيد اين است كه قاري تمام هم و غم خود را بـر  هائي كه معموال پيش مياز مشغوليت
و دون اينكه سعي و تالشي در فهميدن و عبرت گذارد تا سوره را به انتها برساند، باين مي

  .پند گرفتن از آيات و مقاصد آن داشته باشد
وقتي تمام همت تو آن است ! فرزند آدماي «: گفته است /و از اين رو حسن بصري

  .2»كه به آخر سوره برسي، چگونه قلبت تعالي خواهد يافت؟
: دوم...ي كه قلبش مرده اسـت كس: انسانها سه دسته هستند«: گفته است /و ابن قيم 

ولي آن قلب مشغول بوده و حضـور نـدارد؛ و بـر ايـن     ... كسي كه داراي قلب زنده است
باشد؛ وقي آيـات  كسي كه داراي قلب زنده و مستعد مي: سوم. كندشخص ذكري اثر نمي

-القاء مي] تالوت را به قلبش[شود، با گوشش آن را شنيده، و گوشش براي او تالوت مي
-شنود مشغول نمـي و قلب او حضور داشته و به چيزي ديگري بجز آن چيزي كه مي كند

باشد، پس چنين كسي قلبش حاضر است؛ و در واقع اين گروه از افراد هستند كه از آيات 
آنچه كه تأثير گذار اسـت اگـر بـه دسـت آورده     «: گفته است /همچنين .3»برندبهره مي

شرطي وجود دارد . باشدهمان قلب زنده مي: فت آنو جايگاه دريا. همان قرآن است: شود
همـان مشـغول كـردن    : از بين بردن موانعي وجود دارد كه. همان شنيدن با دقت است: كه

دور ] در عـين حـال  [شـده و  قلب و تمركز آن بر معاني كلماتي است كه بـه آن خطـاب   
همان بهره بـردن و پنـد   : باشد؛ و نتيجه اثراست مي] قرآن[كردن آن از هر آنچه كه غير از 

                                           
دارد حالتي بين قلب مرده و قلبي بيان مي /؛ آنجا كه ابن قيم1/422السالكين مدارج : نگاه شود به -1

  .باشدمي، كه مستعد است
گاه نيز در اين مورد بياني داشته است، ن ؛ عبداهللا بن مسعود150ز مروزي ص مختصر قيام الليل ا -2

  .102، ص 18ص : ، نگاه شود به/، و همچنين آجري24ص : شود به
 .1/442مدارج السالكين  -3
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  .1»باشدگرفتن مي

  :كم كردن خشوع در حالتهاي خاص و آياتي معين -3
افرادي هستند كه در ماه رمضان، و يا در قنوت و يا در هنگام خشوع امام، و يا هنگام 

كاهند؛ و آنچه كه معلوم آيات عذاب و يادآوري جهنم و اهوال قيامت، از خشوع خود مي
باشـند، متعـدد هسـتند؛ فعـل آن     كـه داليلـي كـه باعـث خشـوع مـي      باشـد  است اين مي

هنگام تالوت خشوعِ همـراه تـدبر داشـت، در آيـات     : نيز بدين شكل بود كه صبزرگوار
فرمـود، و در هنگـام ذكـر بهشـت و     اسماء و صفات اهللا را به منزهي يادكرده و تسبيح مي
كرد، و هنگام ياد و ذكر آتش ب مينعمتها و فضيلتها و رحمتهايش، اين موارد را از اهللا طل

  .2بردو عذاب به اهللا پناه مي
انواع مسائلي كه باعـث كسـب خشـوع از قـرآن و تـأثير گـرفتن از آن        /و ابن قيم 

واكنش احساسي كه هنگام شنيدن قـرآن و يـا ديگـر    «: كند شود را بدين شكل بيان مي مي
  :شود، داليلي دارد چيزها براي شخص ايجاد مي

صـاحب آن  ] در قبـل [رسـد كـه   اي از معنويات مـي هنگام شنيدن به درجه: نهااولين آ
ـ يابد كه در اينصورت بـراي وي واكـنش احساسـي    نبوده است و از پس آن آرامش مي ه ب

  .گرددشكل شوق پديدار مي
به ياد گناهي كه مرتكب شده مي افتد، و براي وي واكـنش احساسـي بـه شـكل     : دوم

  .شودترس و خشية ظاهر مي
باشد، كـه در ايـن   افتد كه قادر به برطرف كردن آن نميبه ياد نقصي در خود مي: سوم

  .شودصورت دچار واكنش احساسي ناراحتي و غمگيني مي
راه رسـيدن بـه آن   ] در عين حال[براي او كمال صفات خالقش نمايان شده و : چهارم

  .شودبيند، و واكنش احساسي او به شكل تأسف و حسرت مي را مسدود مي

                                           
 .1كتاب الفوائد ص  -1

  .125ص : نگاه شود به شاهدهاي آن -2
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به ذكر پرورگارش مشغول شده و قرآن او را از ذكر و ياد هر چيز ديگري منـع  : پنجم
شود و راه آشـكار بـراي وي   جمال را ديده و درها براي وي باز مي كند و در نتيجه آنمي

  .گرددشود و در نتيجه آن واكنش احساسي شادي و سرور برايش پديدار مينمايان مي
گيـرد  لت واكنش احساسي، ورود معاني عظيم به قلب قوت ميدر تمامي حاالت، به ع

اي ناتوان است و نسبت به آنچه كه بايـد بـزرگ بـدارد و از    و قلب از تحمل چنين معاني
كند و خير آن است كه ايـن مسـائل در درون جـاي گيـرد و     اعمال انجام دهد كوتاهي مي

ود، اثر آن ضعيف شده و بسا كه ش 1شود و اگر آشكارتر ميتر و با دوامبدين صورت قوي
و اين واكنش احساسي شخص صادق است و كسي كه دچـار واكـنش   . كامال از بين برود

  .3»باشد است و يا منافق مي 2راستگو و يا توفيق يافته: شوداحساسي مي

ي اينكه قرآن كالم اهللا است، تدبر را ترك آگاهي و به بهانهاز روي نا -4
  :كردن

اد بدين صورت است است كه آنچـه بـراي قـاري مهـم اسـت، قرائـت       اعتقاد اين افر
كلمات آن است و نبايد همراه با تدبر و تأمل باشد؛ تأمـل در قـرآن، و رجـوع بـه معـاني      

كنند و قاري كوشش خود را معطوف به زياد كردن تالوت و علماء و مفسرين را ترك مي
: از حيله هاي شـيطان « :گفته است در اين باره /دهد؛ ابن هبيرهدرست بودن آن قرار مي

دانـد، هـدايت از طريـق    باشد؛ زيرا ميايجاد تنفر در بندگان اهللا نسبت به تدبر در قرآن مي

                                           
شود و احتمال مردن در او وجود دارد و نسبت به او احساس ترس مي جهت شناخت كسي كه -1

از اجلامع ألحکام القرآن  ؛ و2/305اآلداب الشرعية از ابن مفلح : احكام مربوط به آن؛ نگاه شود به
 .7/366: قرطبي

ه افتاد، به گريه كرد و زن او نيز به گري عبداهللا بن الرواحة : در اين مورد اينگونه روايت شده است -2
همان چيزي كه تو را به گريه : چه چيزي تو را به گريه انداخته است، گفت: او به زنش گفت

به آتش جهنم ] روزي[ام گرفت كه من از اين گريه: گفت انداخت مرا به گريه انداخت، عبداهللا
 .144كنم يا خير؟، مختصر قيام الليل، دانم از آن نجات پيدا ميخواهم افتاد؛ و نمي

 .1/184زاد المعاد : ؛ و براي انواع گريه نگاه شود به198با تصرف از كتاب فوائد ص  -3
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ايـن كـار   : گويـد مـي ] بـه شـكل وسوسـه   [شـود و از همـين رو   تدبر در قرآن حاصل مي
گويم تا يمن از قرآن چيزي نم: گويدرساند كه ميخطرناكي است، و انسان را به جائي مي

  .1»نشود] از حق[باعث دوري من 
باشـد  داراي تأويل مي] آيات[آن : كسي كه بگويد« :گويدمي /و در اين باره ابن قيم

فهميم و عبادت خـود را منحصـر بـه تـالوت الفـاظ آن      آن را ندانسته و نمي] تأويل[و ما 
  .2»كندتنگي احساس مي] قرآن[كنيم؛ در قلب خود نسبت به  مي

از آنجا كه قرآن معجزه است، اشخاص با فصاحت و داراي « :گفته است /يو شاطب
بالغت را در برابر آنكه مثل آن را بياورند عاجز و درمانده كرده است؛ و اين مسئله قرآن 

سازد؛ و باشد خارج نميرا از اينكه به زبان عربي است و بر مبناي ساختار كالم عرب مي
مده و به آن امر فرموده و يا از آن نهي كرده است، به شرط فهميدن آنچه كه از طرف اهللا آ

آنكه بر زبان عربي تسلط وجود داشته باشد، آسان است؛ و اگر به علت اعجاز آن، عقل 
] به علت عدم فهميدن معاني آن[فهميد، خطاب او به كساني مي شود كه معاني آن را نمي

خواسته نشده ] اسالم[است كه از امت شدند، و اين امري قادر به انجام تكاليف آن نمي
و اين از وجوه اعجازي آن ]. و بر هر كسي به اندازه وسع او تكليف شده است[است 

باشد كه چه از حيث زبان و چه از حيث معاني و اسلوب از جنس كالم بشر بوده، و  مي
اهللا همانا ... تواند حتي يك سوره مثل آن بياوردبراي عقل مفهوم است ولي كسي نمي

$ ô‰s)s9uρ﴿ :فرمايدتعالي مي tΡ÷œ£o„ tβ#u™öà)ø9$# Ìø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪﴾  ]و «: ترجمه ].17: القمر
به تمامي وجوه ... »همانا قرآن را براي ذكر آسان كرديم پس آيا پند پذيري وجود دارد؟
كسب مفاهيم قرآن و اعجازش را نشان داده؛ و اين خود نشانگر آن است كه، منعي براي 

≈=ë﴿ :]فرمايد ميهمانگونه كه [تعقل كردن در معاني آن وجود ندارد،  tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) 

Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tF uŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄®∪﴾ ]كتابي خجسته بر «: ترجمه ].29: ص

                                           
 .3/273، /ذيل طبقات الحنابلة از ابن رجب -1

 .60، فصل 144ص  التبيان في أقسام القرآن -2
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، و اين خود دليلي »و صاحبان خرد پند بگيرندتو نازل كرديم تا در آياتش تدبر شود 
  .1»است براي درست بودن تدبر و تفهم در قرآن

تـدبر در قـرآنِ عظـيم،    : قول اصوليين متأخر بر اين است كـه « :گفته است /شنقيطي
سخني است كه هـيچ سـند   ...باشدفهميدن و عمل كردن به آن بجز براي مجتهد مجاز نمي

، حقي كه هيچ شكي در آن نيست، ايـن  ]برعكس[ت، و بلكه شرعي آن را تائيد نكرده اس
براي هر مسلماني كه قادر به يادگيري و فهميدن و درك معـاني كتـاب و سـنت    : است كه

  ...مي باشد، واجب است تا آن دو را ياد گرفته و به يادگرفته خود از آن دو عمل كند
بين آنها نازل شد، منـافقين  در ] قرآن[، كه ]قرآن[آنچه كه واضح است، اولين مخاطبان 

كه هيچ كس نسبت به آنها از شرايط قـرآن دور نبـوده   ] آنها كساني بودند[و كفار بودند و 
و اگر به اصطالح اصـوليين بهـره بـردن از عمـل بـه قـرآن، و كسـب هـدايت بـا          ... است

رده هدايتهاي آن بجز براي مجتهد جايز نباشد چگونه شده است كه اهللا كافران را توبيخ كـ 
را نكوهيـده اسـت و چگونـه بـا آنهـا      ] قـرآن [و عدم هدايت نيافتن آنها به هـدايتهاي آن  

اند را ردي بر قول كساني كه اينگونه سخن گفته / سپس .»؟...ي حجت كرده است اقامه
  .2بطور تفصيل بيان داشته است

قولي وجود دارد كه كسي كه به درجه اجتهاد مطلق نرسـيده اسـت   « :گفت / سپس
ايد به آن علمي كه از كتاب و سنت دارد عمل كند؛ اين سخن ديد قوي است كـه بهـره   نب

بر هر مسـلماني واجـب اسـت كـه     ... كندي مسلمانان حرام ميبردن از قرآن را براي همه
خود را در روز قيامت تصور كند در حالي كه در مقابل پروردگار خود ايستاده و اعمال او 

و سعي او بر اين است، تا از آن گرفتاري عظيم و بالي بـزرگ  شود، به نمايش گذاشته مي
ي كثيـري از مـردم سـرزمينهاي اسـالمي     عـده ] ي مهـم ولي براي اين واقعـه [رهائي يابد؛ 

نيازي آنهـا نسـبت بـه    اند، كه سبب آن احساس بيتوجه بوده و در مقابل آن كور مانده بي

                                           
 .3/805الموافقات  -1
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تمامي احكام عبـادات و معـامالت و   باشد؛ بطوري كه در و سنت رسولش مي] اهللا[كتاب 
داننـد،  نياز ميكنند و خود را از كتاب و سنت بيحدود و غيره به مذهبي مدون رجوع مي

  :و اين مسئله دو ركن دارد
  .باشدعمل به كتاب و سنت بجز براي مجتهدين جايز نمي: اول
  .مجتهدي وجود ندارد: دوم

باشد و با چيزي غيـر  ي كتاب و سنت نمياگر منظور آنها اين است كه نيازي به يادگير
-عادالنـه مـي  اين بهتاني بزرگ و منكر و سخني غير: شوند، بايد گفتنياز مياز آن دو، بي

و اگر منظور آنها اين اسـت كـه يـادگيري آن دو، سـخت اسـت و كسـي قـادر بـه         . باشد
سـنت آسـانتر از   باشد، اين نيز گماني باطل است، زيرا يادگيري قرآن و يادگيري آنها نمي

بسيار محكم و به كرّات در سـوره قمـر بيـان     باشد، و اهللايادگيري آراء و اجتهادات مي
$ ô‰s)s9uρ﴿: فرمايـد  مي tΡ÷œ£o„ tβ#u™öà)ø9$# Ìø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪﴾   و همانـا قـرآن را   «: ترجمـه

نتيجه آن كتابي آسـان اسـت،   در ...  »براي ذكر آسان كرديم پس آيا پند پذيري وجود دارد
  ... يابد آسان فرموده استو اهللا آن را براي كسي كه توفيق عملِ به آن را مي

باشد كه اهللا آن را بر زمين نازل فرموده است بي شك اين قرآن عظيم بوده و نوري مي
$! y7Ï9≡x‹x.uρ﴿: فرمايدمي –تعالي  -اهللا ... تا توسط آن روشنائي حاصل شود uΖø‹ym÷ρ r& y7 ø‹s9Î) 

% [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ⎯Å3≈ s9uρ çμ≈oΨ ù= yèy_ #Y‘θ çΡ “Ï‰öκ̈Ξ ⎯Ïμ Î/ ⎯tΒ 

â™!$ t±®Σ ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪﴾ ]و «: ترجمه ].52: الشورى
دانستي كه كتاب نمي. روحي از كالم خود به تو وحي كرديم] يمثابهقرآن را به [همچنين 

ايم، با آن هركس از بندگانمان را كه را نوري گردانده] وحي[ولي آن . و ايمان چيست
  ... »كنيمخواهيم هدايت ميمي
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و بايد دانست امكان يادگيري تمامي معارفي كه به كتاب اهللا و سنت رسـولش مربـوط   
اي از كتـاب اهللا بـا آنچـه كـه از     و هـر آيـه  ... باشـد تر از قرون اوليه مـي ناست بسيار آسا

  .1»سپس صحابه و تابعين و مفسرين بزرگ رسيده است، شناخته شده است صپيامبر
در برابر كساني كه چنين نظري دارند، با بياني قاطع داليلي آورده است كه  /صنعاني

ن، عقل بندگان خود را كامل كرده و همان خداوند سبحا«: خالصه آن بدين شرح است
اين را بايد در نظر داشت كه فهم . فهميدن كالمش را براي آنها نعمت قرار داده است

تعداد زيادي از آيات قرآني و احاديث پيامبر هيچ احتياجي نه به علم نحو دارد و نه به 
و عقل فهم و سرشت انساني : علم اصول؛ بلكه چيزي كه اين كار را آسان مي كند

$﴿: بشنود] سواد هم باشد اگرعرب زباني كه حتي بي[باشد؛ شخص  مي tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? 

/ä3Å¡àΡL{ ô⎯ÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB y‰Ψ Ïã «!$# 3﴾ ]و هر آنچه كه از خير براي «: ترجمه ].110 :البقرة
داند كلمه فهمد، بدون اين كه بمعناي آن را مي. »يابيدفرستيد نزد اهللا ميخود از پيش مي

نيز  :»جتدوا« مجزوم شده به كلمه شرط است و :»تقدموا« وكلمه شرط است  :»ما«
ديده مي . مجزوم شده به آن چون جواب شرط است؛ و البته مانند اين آيه بسيار است

كنند؛ سخن و جواب آن علماء را با وجود آن كه شود عموم مردم از عالم طلب فتوا مي
فهمند و همچنين وقتي قرآن را باشد، مياي ميمات ناشناختهدر اغلب اوقات داراي كل

شوند و در هنگام ياد مواضع كوبنده و آنچه كه آن را در شنوند معناي آن را متوجه ميمي
دانند و نه چيز اعراب آن را مي] قواعد[كنند، در حالي كه نه بر گرفته است گريه مي

شنوند عظمت مي كه آن را از درون قلب ميچه بسا هنگا]. از قواعد زبان عربي[ديگري 
بيشتري را نسبت به زماني كه حواس خود را جمع قواعد كرده و با زيركي و به نيت 

ي مردم در نمازهاي جمعه و همان عامه. كننددهند، درك ميبررسي به آن گوش مي
پر از عيدين در جلسات سخنراني حاضر شده و دلهاي آنها به وجد آمده و چشمهاي آنها 

هاي شود، كتابهائي را كه در زمينههمچنين ديده مي. افتنداشك شده و به گريه و زاري مي

                                           
 .437، 7/430أضواء البيان  -1
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خوانند و آنچه كه در درون آن است را فهميده و معاني فرعيات دين نوشته شده است مي
  .كنند كنند و به آنها اعتماد كرده و در فتواها و اختالفاتشان به آن رجوع ميآن را درك مي

چه كسي فقط شناخت معاني قرآن و سنت و فهـم تركيبهـا و   ! دانستماي كاش ميپس 
هاي آن دو را منـع كـرده و اسـتخراج هـر چيـزي را از آن دو ممنـوع دانسـته اسـت،         پايه

هاي بطوريكه معاني آنها را مثل زناني كه گوشه چشم آنها را كسي نديده و در دورن خانه
اده است؛ چيزي از آن باقي نگذاشته بجز تكرار الفـاظ و  اند، قرار دهمسرانشان انزوا جسته

حروف آن؛ و استنباط معاني از آن به شدت كنار گذاشته شده و بصـورت چيـزي شـديداً    
  .1»حرام از آن منع شده است

كسي كه تدبر در قرآن را، از ترس آنكه به علت ناداني چيزي را بـه اهللا نسـبت دهـد،    
اهللا و استنباط احكام شرعي را مخصـوص علمـاء و    ترك كند و تفسير قرآن را مخصوص

مفسرين بداند، بايد آگاه شود كه در قرآن درجـات فهـم و اعتبـار و تـذكر و يـادآوري و      
عـذري  ] با اين فكر او و انجام ندادن اين مراتب[پندگرفتن و محاسبه نفس وجود دارد، و 

  .از وي پذيرفته نخواهد بود

  :اد كردن مقدار قرائتكم كردن تدبر فقط به علت زي -5
فضيلت زيادي مقدار تالوت در آيات و احاديث صحيح به تأئيد رسيده است ولـي در  
عين حال در آيات و احاديث زيادي اين عمل در صورتي كه منافاتي با تـدبر و خشـوع و   

  .تأثر گرفتن داشته باشد به شكلي آشكار و صريح نهي شده است
ي زيادي از مبلغين و وعاظ بر اساس روايات عده شود كه اين مسئله وقتي دردناك مي

رسيده از سلف امت كه بر فضيلت زيادي قرائت داللت دارد، دعوت به قرائت بـه مقـدار   
دهند، و از سرعت دادن به قرائـت و عجلـه   زياد و ختمهاي زياد قرآن در زمانهاي كم، مي

عي برتدبر و تاثير گرفتن از در تالوت نهي نكرده و رواياتي را كه بر عظيم بودن تدبر و س
شـايد ايـن سـخن ابـن     . كننـد تالوت و توقف در برابر معـاني وجـود دارد را نقـل نمـي    

در روايت وارد شده است كه از خـتم قـرآن   « :گويدبراي آنها كافي باشد كه مي /رجب
                                           

 .جز اول با تصرف و آسان شدهة، يريضمن جمموعة الرسائل من، 36ص  االجتهاد ريسيإرشاد النقاد إلی ت -1
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باشـد، حتـي در زمانهـاي بـا     در سه روز كمتر، نهي شده است و اين براي هر زمـاني مـي  
و ايـن فتـواي   . كه زياد خوانـدن قـرآن در آن مسـتحب اسـت    ... ل ماه رمضان و بركت مث

قرار دادن اين   .1»باشد و عملكرد ديگران هم داللتش چنين استمي... احمد و اسحاق و 
 /حكم را براي همه زمانها احتياج به دليل دارد و دليـل آن را شـيخ عبـدالعزيز بـن بـاز     

را از زمانهـائي  ] ختم قرآن در كمتر از سـه روز [اين نهي اي عده« :اينگونه بيان كرده است
در آن [هيچ مشكلي وجود نـدارد تـا   :] اندگفته[اند و باشد جدا كردهكه داراي فضيلت مي

باشد، ولـي  مي... در يك شب و يا يك روز قرآن ختم شود و اين فتواي شافعي و ] زمانها
ماه رمضان و ديگر زمانها وجود نـدارد  هيچ فرقي بين : از آنچه از ظاهر سنت معلوم است

باشد تا در آن عجله صورت نگرفته و قرائت با اطمينان خاطر و شايسته آن ماه نيز اين مي
به عبداهللا ابـن عمـرو مطابقـت     صانجام شود و بطور ترتيل صورت گيرد تا با امر پيامبر

زمـاني اسـت كـه     ، و ايـن كمتـرين  2»را در هفت روز قرائت كن] قرآن[آن «: داشته باشد
كسي كه قرائت قـرآن وي از سـه روز   «: به وي اجازه داد، و همچنين فرموده است صاو

بجز در مـاه رمضـان؛ بعضـي از    : و هرگز نفرمود .3»كند كمتر شود چيزي از آن درك نمي
سلف اين امر را براي زماني غير ماه رمضان دانسته اند ولي قول ارجـح و البتـه اهللا دانـاتر    

ست كه مؤمن به قرآن توجه كرده و كوشش كنـد تـا قرائـت نيكـوئي داشـته و      است آن ا
و بهتر اسـت كـه خـتم    . بدون هيچگونه عجله، سعي بر تدبر و توجه به معاني داشته باشد

در كمتر از سه روز صورت نگيرد، و شايستگي اين مسئله از از آنچه از سنت آمده اسـت،  
  .4»باشد حتي در ماه رمضان مي

ت كردن در زمانهاي پرفضيلت امري بديهي است ولي اين بدان معني زياد قرائ
باشد براي كسب اين ثواب، تدبر ترك شود و عجله و هذرمة جاي آن را بگيرد؛ ابن  نمي

                                           
 .202لطائف المعارف ص  -1
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افرادي را ديدم كه مردم را جمع كرده و از بين آنها كسي را «: گفته است /جوزي
كم كردن ] براي آنها[را ختم كند؛ ] قرآن[كنند تا در يك روز طوالني سه بار انتخاب مي

عيب و تمام كردن آنها ارزش است، و عوام الناس حول اين افراد جمع شده ] قرائت[اين 
كند كه ثواب در زيادي كنند و ابليس براي آنها اينگونه وانمود ميو آنها را تشويق مي

يسته اين است باشد؛ زيرا شاقرائت است و بايد توجه داشت كه اين از مكرهاي وي مي
تا او را تحسين كنند، و روش صحيح ] مردم[كه قرائت براي اهللا تعالي باشد نه براي 

çνr&tø)tG…﴿: فرموده است  آن است كه با مكث و طمأنينه باشد، همانگونه كه اهللا] قرائت[ Ï9 

’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ﴾ ]و »م بخوانيتا آن را با درنگ براي مرد«: ترجمه ].106: اإلسراء ،
‘È≅Ïo?u÷﴿ :نيز فرموده است uρ tβ#u™öà)ø9$# ¸ξ‹Ï?ös? ∩⊆∪﴾  ]و قرآن را چنان كه «: ترجمه ].4: المزمل

و بدين ترتيب قرائت كردن زياد براي مردم با ارزش  ،1»»بايد شمرده و شيوا بخوان
موازين دهند، بدون آن كه  شود و در نتيجه آن آنها به شدت به قرائت خود سرعت مي مي

ترتيل را رعايت كنند و توسط آن ثبات پيدا كنند؛ اين عمل شكلي ناپسنديده دارد، درست 
است كه از جماعتي از سلف روايت شده است كه آنها قرآن را در يك روز و يا در يك 

گرفت و عملي در بين آنها ركعت ختم كرده اند ولي اين عمل آنها به ندرت صورت مي
با ترتيل و به نيت ثبات صورت گيرد، و ] قرائت[شد كه محسوب ميتداوم داشته و مجاز 

كسي كه قرآن « :فرمود  صشود، همانا رسول اهللانزد علماء نيز اين عمل بهتر دانسته مي
  .2»را در سه روز كمتر ختم كند، متوجه آن نخواهد شد

كوتاهي در قرائت درست و تالوت نيكو و تمركز حواس همراه با ترك  -6
  :در قرآن و سستي كردن در عمل به آنتدبر 

مشغول شدن فكر به چيزهائي كه مانع فهميدن « :در اين مورد گفته است /ابن قدامة
كند كـه مخـرج حـروف    باشند، مانند وقتي كه شيطان ذهن را به اين مسئله مشغول ميمي
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باشد، باعث دور شدن شخص از فهم معـاني  درست اداء نشده است و قرائت صحيح نمي
باشـد، و   و در بعضي افراد به مانند آن اسـت كـه قـرآن بـراي دنيـاي آنهـا مـي        ،1»شودمي

توسط قـرآن بـر مـردم فخـر     «: وصف حال اين افراد را اينگونه بيان كرده است /آجري
جويند، در قلب وي   اند برتري ميفروشند، و بر ديگران بخاطر آنچه از قرآن حفظ كردهمي

شته و زياد خنديده و خود را بـه مسـائلي كـه بـه وي سـود      مكاني براي خشوع وجود ندا
باشند را دقيقتـر  كند، سخنان ناقص كساني كه دور و اطراف وي ميرساند مشغول مينمي

دهد، و رغبت او به كالم مـردم  از سخناني كه شنيدن آنها براي وي واجب است گوش مي
نگـام شـنيدن قـرآن خشـوع     باشـد، و ه بيشتر از رغبت وي به كالم پروردگار عزوجل مي

باشـد و اگـر در   كند، تمام كوشش او حفـظ قـرآن مـي   نكرده و غمگين نشده و گريه نمي
پندارد مقام و منزلت وي بـين مخلـوقين   شود زيرا ميتلفظ حروف اشتباه كند ناراحت مي

دهد و در اين هنگام او غمگـين و ناراحـت   تري قرار ميي پائينكم شده و وي را در رتبه
شود؛ از عهدي كه بين او و اهللا وجود دارد احساس تنگي كرده و درمقابل آن بـي  ه ميديد

كه قرآن به آن امر كرده و نهي فرمـوده اسـت؛ بيشـترين    ] عهدهائي[كند، همان پروائي مي
كنـد كـه اهـل دنيـا بواسـطه آن او را بـزرگ        كوشش خود را صرف يادگيري علومي مـي 

باشد، و شكل نسبت به چيزهاي حالل و حرام  كم ميبپندارند و درعوض در دانسته وي 
تالوت او خود دليلي بر كراهت دروني او از قرآن و در عين حال زيبا جلوه دادن آن نـزد  

باشد، خشوعي در درون وي احساس نشده مگر آنكه با بدنش به آن تظـاهر  شنوندگان مي
زماني اين عمل خاتمـه  كند، توجه وي هنگام آموختن و آموزش قرآن به آن است كه چه 

يابد، و نه آنكه چه زماني چيزي خواهد فهميد، هنگام تـالوت وقتـي بـه مثالهـائي كـه       مي
رسد به تفكر نيافتاده و هنگام وعـده و وعيـد آن دقـت الزم را نـدارد؛     قرآن زده است مي

وجود خود را صرف كسب رضايت مخلوقان كرده و ترسي از خشـم پروردگـار جهانيـان    
ست دارد كه به زياد آموختن مشهور شود و از اين رو ختم قرآن خود را به همه ندارد؛ دو

گويد؛ تا نزد آنها گرانقدر شود به همين دليل ستايش او توسط جـاهالن سـبب گمـراه     مي
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پوشـد و  نوشد و ميخورد و مياخالق جاهالنه، و جاهالنه مي: گردد، اخالقششدنش مي
خوابـد و بـدون    كند، و همچنـين جاهالنـه مـي   ل ميدر نزديكي با اهلش بدون آگاهي عم

كند ولي كسان ديگري غير از او هر آگاهي با اقوام خود بازديد و سالم و احوال پرسي مي
اند از آنچه كه اهللا بـر وي واجـب فرمـوده    چند كه قسمت كوچكي از قرآن را حفظ كرده

دهـد، هـر   ا انجام مياست اعم از دانستن فرائض ديني و دوري جستن از حرامهاي وي ر
  .1»گرددشود و به سويش با انگشتان اشاره نميچند كه در ميان ديگران توجهي به او نمي

بدون تدبر، ترتيب علم و عمل را رعايت نكردن و مشغول شدن به آن و  -7
  :فاصله گرفتن از تدبر
نظمي در اولويت بخشي به علـم و مقاصـدش، و عمـل و منـافعش     اين مورد نتيجه بي

حقي بر گردن جويـاي علـم   «: گويد درباره كتاب اهللا مي /باشد، همانگونه كه شافعيمي
وجود دارد و آن اينكه نهايت كوشش را در نگهداري معلوماتش داشته باشـد، و در بـراي   

شود صبور باشد، در كسب علـم  شود و به او عرضه ميهر آنچه كه غير از آن خواسته مي
آيد نيت خـود  باشد و چه مطالبي كه با استنباط بدست مييچه مطالبي كه نص و آشكار م

از اهللا را خواستار باشـد  ] بدست آوردن آن اخالص[را براي اهللا خالص كند و كمك براي 
رسد جز به كمك اهللا، كسي كه علم احكام اهللا را در كتابش به درك نمي] بايد بداند كه[و 

همچنـين اهللا توفيـق علـم و عمـل را      درك كند اعم از مسـائل صـريح و يـا اسـتنباطي و    
با فضيلتي كه كسب كرده است در دين و دنيا پيروز اسـت،  : ي علم وي به او دهدبواسطه

شك وي از بين رفته و قلبش با حكمت نوراني شده و در دين مستوجب مقام امامت مـي  
  . 2»شود

يا آمـوختن  كدام يك بهتر است، آموختن علم : سوال شد /شيخ اإلسالم ابن تيميهاز 
علمي كه بطور يقين بر انسان واجب است آن مطالبي است كـه اهللا يـا   «: قرآن؟ جواب داد

به آن امر كرده است و يا از آن نهي فرموده است و اين واجب بر حفظ قرآن كـه واجـب   
                                           

  .كردن با تصرف و آسان، د به اهللا عزوجليريقرآن الأخالق من قرأ ال، باب 44ص  أخالق محلة القرآن -1
  .19ص  الرسالة -2



  65  تدبر كردن موانع: مبحث چهارم
  

 

باشـد، و   دوم مسـتحب مـي  ] علـم [نيست، پيشي دارد و كسب علم اول واجـب و كسـب   
  .واجب بر مستحب مقدم است

اين عمل بر كسب بسياري از چيزهـائي كـه مـردم علـم     : اما خواستار حفظ قرآن بودن
باشـند؛ و حـق   كه بعضي باطل و بعضي كـم منفعـت مـي   ] علمهائي[نامند برتري دارد، مي

] بر بقيه علوم[خواهد اصول و فروع دين را بياموزد، اين است كه آن را براي كسي كه مي
رد چنين شخصي در اين زمان الزم است ايـن اسـت كـه    پيش اندازد چون آنچه كه در مو

نيت استفاده از قرآن، فهم ... باشد،بايد شروع به حفظ قرآن كند كه آن اصل علوم ديني مي
نه از ] قرآن[باشد و اگر چنين نيتي وجود نداشته باشد، آن حافظ  معاني و عمل به آنها مي

  .1»اهل علم است و نه از اهل دين
ره كسي كه در مقابل مسائل مهمتـر خـود را مشـغول ظـواهر علـم      دربا /ابن جوزي

شايد امام مسجدي ديده شود كه در قرائت به صـداي خـود پـژواك    «: كند، گفته است مي
كنـد و چـه بسـا حـب خـود      داند چه چيز نماز را فاسد و باطل مـي  دهد در حالي كه نمي

كـه   –ي جاهالن قرار نگيـرد  زمرهبراي اينكه از -بزرگ بيني و باالنشيني او را وادار كند  
در جلوي علماء ننشيند و از آنها علم كسب نكند و شايد اگر فكـر كننـد بـه ايـن نتيجـه      

باشد و بعد از آن فهمش و سپس  برسند كه هدف حفظ قرآن و درست گفتن الفاظ آن مي
عمل به آن، و سپس موفقيت در اصالح نفس و پاك كردن اخـالق و بعـد از آن مشـغول    

با تاسف شديد بايد گفـت زمـان را بـراي چيزهـائي كـه مهـم       . به علوم مهم شرعي شدن
  . 2»نيستند ضايع كرده است

  

اي و در نظر گرفتن معناي كامل آيات در مواقعي كه سخن از قوم گذشته -8
  :آيديا احوال خاصي كه گذشته است، به ميان مي
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مسـائلي كـه در ارتبـاط بـا      بايد آگـاه بـود در قـرآن   . و يا وضعيتهائي كه گذشته است
شـود؛ و نداشـتن ايـن ديـد باعـث شـده       هدايت و ارشاد و روشنگري نيستند، داخل نمي

بسياري از مردم از نگريستن دقيق به قرآن و جستجوي هدايت در آن و طلب شفاي از آن 
] قـرآن [بسياري از مردم، كليت بعضي مسـائل را كـه در   «: گويدمي /باز بمانند، ابن قيم

درباره نوع و قوم ديگري آمـده اسـت   ] آن آيات[پندارند كنند، و ميدارد درك نمي وجود
باشند، و ايـن  نمي] در عقيده و عمل و عقوبت[كردند و داراي وارثاني كه قبالً زندگي مي

شود، به اهللا قسم چـه بسـا كـه آن    اي بين قلب آنها و فهم قرآن ميمسئله باعث ايجاد پرده
بوده و درست مثل آنها باشند، ...] در عقيده و عمل و [آن قوم گذشته  خود وارثان] مردم[

خطاب قرآن به آنها ] و در اين حالت است كه! [تر از آنها باشند و چه بسا كه بدتر و پست
: گويـد و شيخ عبداللطيف آل شـيخ مـي  . 1»مي باشد] قوم گذشته[مثل خطاب قرآن به آن 

اين آيات بـراي بـت پرسـتان    : فالن مفسر گفته استشايد بعضي از آنها شنيده باشند كه «
براي مسيحيان، و اين يكي براي صائبين نازل شده است، در نتيجه اين ] آيات[است و آن 

باشـد،و   فقط مختص به آنها مي] آيات[كند كه خطاب آن شنيدن شخص كم خرد فكر مي
كه بين بنـده و فهـم    گردد، و اين بزرگترين سببي استحكم اين آيات شامل غير آنها نمي

  .2»اندازدقرآن جدائي مي
شبيه اين عمل، رفتار بسياري از مردم است كه هـدايت قـرآن را در شـعائر محـدودي     

  .كنندمثل طهارت و نماز و روزه و زكات و از اين قبيل موارد، محصور مي
و  ماننـد، و در مسائل ديگري مثل اقتصاد و تبليغات و تعليم از هـدايتهاي آن دور مـي  

  .دليل آنها چيزي نيست جز اينكه در اين مسائل جديد قرآن جائي ندارد
اي داشته باشد، خطاب آنرا خواهد از قرآن بهره و شايسته اين است، فردي كه مي

باشد؛ اگر امر و متوجه خود ببيند، و نگاه او اينگونه باشد كه كل قرآن خطاب به وي مي
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ده بداند و به همين ترتيب اگر وعده و وعيدي اي شنيد، خود را امر شده و نهي شنهي
باشد سرائي نميشنيد، و اگر داستان گذشتگان و انبياء را شنيد، بايد بداند مقصود قصه

بلكه فقط، هدف عبرت گرفتن از آنها بوده و بايد از تكرار آنها آنچه را نياز دارد بگيرد، و 
باشد و او از ساير انسانها كي از آنها مياگر خطاب به كليه انسانها بود بايد بداند كه او ي

>z©Çrρé&uρ ¥’n﴿: فرمايد ميجدا نيست و خود را نيز مورد خطاب بداند، اهللا تعالي  Î) #x‹≈ yδ 

ãβ#u™öà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ ⎯Ïμ Î/ .⎯tΒ uρ xn= t/﴾  ]كسي «: و محمد بن كعب قرظي گفته است ].19: األنعام
كه اهللا با او سخن گفته است و اگر چنين برداشتي  رسد، مانند آن استكه قرآن به او مي

كند كه بنده داشته باشد، قرائت قرآن را عمل خود ندانسته بلكه آنرا به مانند آن قرائت مي
كه براي او نوشته شده تا در آن تأمل كرده و ] كتابي[كند، كتاب موالي خود را قرائت مي

  .1»به مقتضاي آن عمل كند
اند و فقط براي بيان حال كساني كـه در گذشـته   ل كردن آمدهنصوص قرآن براي عم«
و قرآن براي عمل كردن در هر لحظـه  . اند، نيستاند و شاهد حوادث زمان خود بودهبوده

و زمان آمده است و آمادگي به عمل در آمدن را در درون هـر انسـاني را دارد، وقتـي كـه     
  .2»گرددواجه ميانسان با حوادث يا شبيه آنها در آينده دوباره م

  :مشغول شدن به چيزهاي مبهم -9
اين كار اهميت دادن به مواردي است كه به تدبر در آن و درك منظور آيات عظيم، 

اي نشده است؛ در قرآن از بسياري از بزرگان و اماكن و اعداد مبهمي صحبت شده توصيه
د اموري است كه آشكار نكرده و توضيح نداده است؛ اين موار صاست كه آنها را رسول

باشد و از آنها علم با منفعتي كه انسانها بدان نياز دارند، هيچ عملي به آنها وابسته نمي
≅t﴿ :فرمايد ميشود؛ اهللا به شكلي آسان تعداد اصحاب كهف را اينگونه بيان اصل نمي è% 
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þ’ În1§‘ ãΝn= ÷ær& ΝÍκÌE£‰Ïè Î/ $ ¨Β öΝßγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) ×≅‹Î= s% 3 Ÿξ sù Í‘$ yϑ è? öΝÍκ Ïù ω Î) [™!#zÉΔ #\Îγ≈ sß Ÿω uρ ÏMøtG ó¡n@ ΟÎγŠ Ïù 

óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ #Y‰ymr& ∩⊄⊄∪﴾ ]و[تر است  بگو پروردگارم به تعداد آنها آگاه«: ترجمه ].22: الكهف [
آنها احتجاج ] يباره[پس به گفتگويي روشن در. دانندآنها را نمي] تعداد[بجز اندكي 

باشد كه ؛ و بدين معني مي»مپرس] چيزي[ان آنان از كسي از آن] يباره[و در. مورز
اي ندارد؛ به مانند اين مورد، اموري كه براي متدينين، دانستن تعداد آنها سود و فايده

باشد، كه تحقيق كردن در آن موارد نيز سود و اي در دين و دنياي آنها ندارد زياد ميفايده
  .1منفعتي ندارد

  :نگريستن با درك كم به قرآن -10
اي كه درك كم نيز آيات فهميده شده و اهداف آن تفسير شده و در عين حال مسئلهبا 

گـردد، بـا نگـاه    باشد، كليت خود را از دست داده و بطور مطلق مقيد ميبه شكل كلي مي
آيد، قـاري از قرائـت    بدست مي] قرآن و سنت[كوتاه نگريستن از آنچه كه به صراحت از 

شود، و او الفـاظ  باشد براي او حاصل نميهدف تدبر مي قرآن خود سود نبرده و آنچه كه
را تكرار كرده و قلبش از منظور معاني منحرف شده و ديـد او كوتـاه شـده و دچـار كـج      

  .شودفهمي مي
  :توانند باشندو موارد ذيل شواهدي از اين مسئله مي

Ÿω)﴿ :در تاويل: مثال اول uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$#﴾ ]با دست «: ترجمه] 195 :البقرة
ما در : أسلم بن عمران تجيبي روايت شده است كه گفت. »خود را به هالكت نسپاريد

] با نفراتي[بالد روم بوديم و صف عظيمي از روميان بسوي ما گسيل شدند، مسلمانان نيز 
ان سالح برداشت مردي از مسلمان... به اندازه آنها و يا بيشتر بسوي آنها به حركت افتادند

با دست ! سبحان اهللا: و به داخل سپاه روم حمله ور شد، مردم صدا بلند كرده و گفتند
                                           

مبهمات زيادي كه در قرآن ذكر  /، و4/43أضواء البيان : يرش آوردهآن را در تفس /شيخ شنقيطي -1
ي آنها هاي در جستجو كردن دربارفايده«: گويددارد، سپس در مورد آنها مييآنها آمده است را بيان م

  .»وجود ندارد و دليلي هم براي تحقيق كردن در مورد آنها وجود ندارد
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اي مردم شما اين : ابو ايوب انصاري ايستاد و گفت. خود، خودش را به هالكت انداخت
همانا وقتي اهللا به اسالم عزت بخشيد و ياران آن را زياد ! كنيدآيه را اينگونه برداشت مي

د، اين آيه در بين ما انصار نازل شد؛ بعضي از ما به بعضي ديگر، بطور مخفيانه و به كر
اموال ما ضايع و نابود شد و خداوند : گفتيمبه يكديگر مي صدور از چشم رسول اهللا

اسالم را عزت بخشيد و ياران آن را زياد كرد، اگر در كنار اموالمان مانده بوديم آنها ضايع 
θ#)﴿ :نازل فرمود ص بر رد آنچه گفته بوديم بر پيامبر خودو اهللا. شدندنمي à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# Ÿω uρ (#θ à)ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$#﴾ ]در راه اهللا انفاق كنيد و به دست « :ترجمه ].195: البقرة
صالح آن و مشغول شدن به اموال و ا] در اين آيه[و هالكت . »خود را به هالكت نسپاريد
  .1»]باشدو مي[ترك قتال از طرف ما بود 

=Νä3ø‹n﴿ :در تاويل: مثال دوم tæ öΝä3|¡àΡr&﴾ ]از گناه[خويشتن را : ترجمه( ].105 :املائدة [
≅¨ Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β﴿ :همانا شما اين آيه! اي مردم: آمده است ، از ابوبكر)نگاه داريد |Ê #sŒÎ) 

óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ اگر هدايت يافته باشيد . نگاه داريد] از گناه[خويشتن را «: ترجمه ].105 :املائدة[ ﴾#$
كنيد و برداشتي غير از  را قرائت مي »رساندكسي كه گمراه شده باشد زياني به شما نمي

  .برداشت صحيح از آن داريد
هر وقت مردم ظالمي را ببيننـد و جلـوي كـار او را    « :شنيدم كه فرمود صما از پيامبر

  .2»شودر شدن آنها از روي عقوبت اهللا نزديك مينگيرند، كو

                                           
؛ حاكم به شرط 2512حديث حسن صحيح است؛ ابو داود : و گفته است 2972ترمذي ظ به لف -1

؛ و 8/99؛ و بيهقي 4060؛ طبراني در الكبير 599؛ طيالسي 2/275و ذهبي با موافقت داشته . شيخين
العجاب : اند، نگاه شود بهابن خزيمة و ابن حبان و حاكم آن را صحيح دانسته: ابن حجر گفته است

  .باشد، اسناد آن صحيح مي3/88؛ و محقق زاد المعاد گفته است 1/480 ان األسباب،يالب يف
؛ و 4005باشد؛ ابن ماجه ، و گفته است حديث حسن صحيح مي3057؛ و ترمذي 4338ابو داود  -2

و آن را صحيح دانسته است، و نووي در رياض الصالحين  1837و ابن حبان  ؛9، 7، 5، 1/2أحمد 
 .باب امر به معروف 106
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ÿρ#)﴿: در تأويل سخن اهللا تعالي: مثال سوم ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ 

  .»انداحبار و بزرگان ديني خود را به جاي اهللا، به خدايي گرفته«: ترجمه]. 31 :التوبة[ ﴾#$!»
ÿρ#)﴿: رفتم و او قرائـت فرمـود   صنزد پيامبر «: گفت عدي ابن حاتم ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& 

öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ﴾ ]اي رسول اهللا: گفتم، ]. 31: التوبة !
ـ    : كرديم، فرمودما آنها را عبادت نمي ود، آيا اينگونه نبود كه آنچه را كـه اهللا حـرام كـرده ب
دانسـتيد، و آنچـه را كـه اهللا حـالل     كردند، و شما نيز آن را حالل مـي براي شما حالل مي
: فرمود صپيامبر. بله: گفت! دانستيد؟كردند و شما نيز آن را حالل ميكرده بود، حرام مي
  .1»اين عبادت آنها بود

’ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u﴿: در تاويل: مثال چهارم Í< uρ È⎦⎪ÏŠ ∩∉∪﴾ ]براي شما «: ترجمه]. 6: الكافرون
شود كه با استناد به اين آيه به ترك امر به ، به كرات شنيده مي»دين شما و براي من ديني

شود براي هر انساني راهي و اينگونه برداشت مي. شودمعروف و نهي از منكر توصيه مي
و  وجود دارد و اعتراضي به كسي وارد نيست و هر كسي براي خود روش و ديني دارد،

باشد نه اين در حالي است كه اين آيه با توجه به مقتضاي آن دليلي بر عليه اين نظريه مي
كند را به او اعالم باشد كه كفر كسي كه در دين مخالفت ميبه سود آنها؛ و بدين معني مي

دارد كه نقطه مشتركي با آنها ندارد و راه آنها، جويد و بيان ميكرده و از او بيزاري مي
  .پندارند، دين و عبادت استور در كفر و گمراهي است كه كافران ميي غوطهراه

                                           
: و در نزد او آمده است كه وي گفت 3095با همين لفظ؛ ترمذي  10/116بيهقي در السنن الكبري  -1

دانسته و  آن را حاللكردند كردند، وقتي آنها چيزي را حالل ميچگونه است كه آنها را عبادت نمي
؛ و طبري به 16631دانستند؛ به روايت ابن جرير، كردند آن را حرام ميوقتي آنها چيزي را حرام مي

، در جامع بيان العلم و فضله از ابن البر ،روايت صحيح موقوفي است از  16634روايت حذيفة
  .، 2/997حذيفة 
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باشـد  تري از كفر مـي ي پائينوضعيت اهل بدعت و مخالفت، و فسق و گناه كه درجه
شود كه بايـد از فعـل   نيز همين گونه است؛ و به مقتضاي اين آيه به صراحت برداشت مي

  .اي در دين قرار ندارندورزند و ذرهبا حق مخالفت ميآنها بيزار بود زيرا آنها با اعمالشان 

  :كوتاهي كردن در قرائت قرآن، مگر در حالتهاي خاص -11
دهـد مگـر در   مانند كسي است كه هيچ كوششي براي شنيدن قرآن از خود نشان نمـي 

هنگام مرضي و وقتي در حالت سـالمت و كمـال عقـل و آزادي ذهـن قـرار دارد هرگـز       
  .بنددقرآن و قرائتش ندارد؛ و بدين طريق راه تدبر را بر خود ميشوقي به شنيدن 

و يـا شـروع برنامـه تلوزيـون و      1اين مسئله در مورد كسي كه بجز در هنگام عزاداري
رود نيز صادق است و البتـه بايـد ديـد وضـع تـدبر و      مناسبات عمومي  بسوي قرآن نمي

  .وداعتبار و تاثير گرفتن در اين مواقع چگونه خواهد ب
  

                                           
اين كار سر زده است و نه از صحابه  صين كار بدعت بوده و نه از پيامبرهيچ پوشيده نيست كه ا -1

  .آن حضرت



 

  :پنجممبحث 
  درجات تدبر

  1تفكر و نظر و اعتبار: درجه اول
šÏ9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ﴿ :فرمايد ميسبحانه و تعالي اهللا  Fψ$# öΝà6¯= yè s9 tβρã©3xtFs?﴾ 

كند تا تفكر اي شما روشن مياينگونه است كه اهللا آيات را بر«: ترجمه. ]219: البقرة[
ß⎦Îi⎫t7ãƒ﴿ :فرمايد و مي »كنيد uρ ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝßγ ¯= yè s9 tβρã©.x‹tG tƒ﴾ ]و «: ترجمه ].221 :البقرة

$﴿ :فرمايدو نيز مي »دارد تا آنها پند بگيرندآياتش را براي مردم روشن مي tΒ uρ ã©.¤‹tƒ Hω Î) 

(#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ﴾ ]گيرند بجز صاحبان خردو پند نمي«: ترجمه ].7: آل عمران«.  
 جز اين «: گويدمي /باشد، حسن بصري اي براي اهل علم ميآن اثر گذارنده

گردند و با تفكر به تذكر، قلبها با يكديگر سخن نيست كه اهل علم با تذكر به تفكر بر مي
گويد؛ و تذكر بذر علم بوده و با از روي حكمت سخن مي] قلب[گفته تا آنجا كه 

 .2»گر را متذكر شدن القاح آن مي باشديكديگر سخن گفتن آبياري آن و يكدي
 باشند، زيرا انديشه عمل قلب و عبادت عمل اين اعمال با شرفترين اعمال مي

فكر كردن در مسائل دنيائي حجابي در مقابل «: ابو سليمان گفته است. جوارح است
اش حكمت آخرت است و عقوبتي است براي اولياء ولي انديشه در مسائل آخرتي نتيجه

 .»باشدلي قلب ميو تج
 دهد نه بسوي فقط عمل ظاهري؛ تفكر صاحب خود را بسوي ايمان سوق مي

اگر بنده به . افتدتوسط تفكر حقايق امور كشف شده و بين حدس و حقيقت جدائي مي
عواقب امور فكر كند و فكر او از موارد مقدماتي فراتر رفته و بناي آن مستحكم گرداند و 

آورد، فكر خود را از لذت و ، وقتي بر او گناه و يا شهوتي فشار ميمراتب آن را ياد بگيرد
باشد دهد و براي او ناراحتي و دردي وارد ميشادي نفسش به عاقبت وخيم آن تغيير مي

                                           
 .براي دانستن معني اين كلمات مي توانيد به بخش آماده سازي رجوع فرمائيد -1

  .217ص ، مفتاح دار السعادة -2
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شود كه آن لذت شهواني اش اين ميآورد؛ و نتيجهكه لذت و شادي كاذب دوامي نمي
 .گيردهرگز بر وي پيشي نمي

 راحتي و دوري از مشقت طاعات خستگي و يا كسالت بر  و همچنين اگر حب
قلبش وارد شود، توسط فكرش آنرا دور كرده و به لذات و خيراتي كه نتيجه آن اعمال 

ي او نسبت به آن شود كه انگيزهور مياي غوطهكند و انديشه او در مسئلهاست فكر مي
ه و با اشتياق به استقبال آنها بيشتر است، در نتيجه سختيهاي آن اعمال براي او آسان شد

 .رودمي
 حالي براي : شود كهي فكرش اين ميجز اين است كه شخص تفكر كننده، نتيجه

شود و اين قصد و اراده باعث آيد و باعث قدرت گرفتن اراده و نيت ميقلبش پيش مي
ا گردد، پس فكر كردن آغاز و ابتدا و كليدي براي تمام خيرات و نيكيهوقوع عمل مي

كند و خواهد شد، و اين مسئله فضيلت و بزرگي و منزلت تفكر را براي تو روشن مي
گيرد و در نتيجه فكر، ترين اعمال قلب قرار ميترين و پرمنفعتي افضلتفكر در زمره

شود، و در همين زمان است كه فضل تفكر و شرف آن مبدا و كليد تمامي خيرات مي
باشد؛ تا آنجا كه ترين آنها ميرين اعمال قلب و پرمنفعتگردد و خود نيز از بهتظاهر مي
 .ساعتي تفكر از عبادت يك سال بهتر است: شودگفته مي
  فكر همان چيزي است كه از زيركي مرگ بسوي زندگي بيدار سوق داده و از

مكر به دوست داشتن و از حرص و آز بسوي زهد و قناعت و از زندان دنيا بسوي فضاي 
گي جهل بسوي وسعت و فراخي علم و از امراض شهوات بسوي اين آخرت و از تن

سرزمين، سرزمين شفاي توبه و بازگشت بسوي اهللا و خارج شدن از سرزمين گمراهي و 
جدا شدن از مصيبت كوري و كري و اللي و رفتن بسوي نعمت ديدن و شنيدن و 

 .بسوي يقين باشند و از امراض شبهاتفهميدن و تعقل كردن كه از جانب اهللا مي
 گردد، و پروردگار را  از تدبر در كالم اهللا باعث معرفت صفات و افعالش مي

اي كه گرداند، و او را با صفات جالله و كرامهباشد منزه ميآنچه شايسته وي نمي
 .گرداندباشد توصيف ميي وي ميشايسته
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 است؛ ايماني را  تدبر در داستان دورانهائي كه اهللا بر اوليائش و دشمنانش گذرانده
همانا اهللا بر هر كاري تواناست و او داراي : گويدآورد كه بنده ميدر بنده بوجود مي

باشد و همانا او بسيار با عقوبتي سنگين و همچنين آمرزنده و دائماً رحمت كننده مي
دهد و علم و باشد، و او هر آنچه را كه بخواهد انجام ميعزت و هميشه با حكمت مي

و بر هر چيزي گسترده است و تمامي افعال وي در دايره حكمت و رحمت و رحمت ا
 .گرددباشد و هيچ چيز از اين دايره خارج نميگري وي ميعدل و اصالح

  هيچ راهي براي بدست آوردن اين ثمرات وجود ندارد جز با تدبر در كالم اهللا و
ا نكوهش فرموده است، در نظر در نتايج افعالش و اين دو اصل كه بندگانش را توسط آنه

Ÿξ﴿: اصل اول فرموده sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$#﴾ ]و در اصل دوم فرموده است ]82: النساء :
﴿ö≅è% (#ρ çÅ™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ%x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s%﴾ ]بگو«: ترجمه]. 42: الروم :

 .»عاقبت نفرات قبل چگونه بوده استبرويد در زمين بگرديد و ببينيد 
 تفكر در قرآن براي اينكه متوجه شود مراد رب : تفكر در قرآن دو نوع است

تعالي از آن آيه چيست و تفكر در معناهائي كه از بندگان خواسته شده است تا در آن 
مورد اول تفكر در راهنمائي هاي قرآن است و تفكر دوم، تفكر در راهنمائي . تفكر كنند

شود و در در اولي تفكر در آياتي است كه شنيده مي. است] خارج از قرآن[هاي ديدني 
دومي تفكر در آياتي است كه مشهود است و اهللا قرآن را نازل فرموده تا در آن دو تفكر 

 .1شده و به آنها عمل شود، نه اينكه فقط آن را تالوت كرده و از آن رويگردان بود
  .2»پرهيزگاري و تفكر مي باشد: بهترينهاي اعمالز ا«: گفته است / حسن بصري

  
  

                                           
لهايي براي اين موارد را بيان ، و مثا220 – 215ص  /منتخباتي از مفتاح دار السعادة ابن قيم -1

  .دارد مي
 .96بن مبارك ص الزهد از ا -2
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  :ثير گرفتن و خشوع قلبتأ: درجه دوم 
؛ در اين هنگام است كه 1باشد آرام گرفتن آن در مقابل اهللا مي ذلت و: خشوع قلب

پذيرد و نفس در برابر خالقش روح اوج گرفته و چشم به گريه افتاده و جوارح تأثير مي
كند، كه در نتيجه آن خضوع ظاهر، ابل پروردگارش خضوع ميشود و در مقذليل مي
 /و قرطبي. 2اند كه، محل خشوع قلب استآگاهان بر اين اجماع كرده. شودنمايان مي

“ª!$# tΑ̈﴿ :فرمايد ميدر تفسير كالمِ اهللا تعالي كه  tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ 

”Ïè t±ø)s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘﴾ ]خداوند بهترين سخن را «: ترجمه] 23: الزمر
پوستهاي آنان كه از پروردگار . مشتملِ بر مكررات] و[كتابي همگون . نازل كرده است

از آنجا كه قرآن در نهايت بالغت « :، گفته است»افتدآن به لزره مي] شنيدن[ترسند از مي
شود؛ و نكته عجيب آن حسن ايجاد ، مو بر روي بدن راست ميباشدو زبان آوري مي

اهللا عزوجل كساني كه   .3»وجود دارد] بطور همزمان[شادماني و ترس است كه در آن 
افتند را كنند و به گريه ميدريافت مي –اولياء  –وقتي خبري از پيامبران و يا پيروان آنها 

ö≅è% (#θ﴿ :فرمايددر كتابش مدح كرده و مي ãΖÏΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/ ÷ρ r& Ÿω (#þθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ⎯ÏΒ 

ÿ⎯Ï& Î#ö6 s% #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝÍκö n= tã tβρ”Ïƒs† Èβ$ s%øŒF| Ï9 #Y‰¤fß™ ∩⊇⊃∠∪  tβθ ä9θ à)tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ôãuρ $ uΖÎn/ u‘ 

Zωθ ãèøyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪  tβρ”Ïƒs† uρ Èβ$ s% øŒF| Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ %Yæθ à±äz ) ∩⊇⊃®∪ ﴾ ]109 -107: اإلسراء .[
–گمان دانش يافتگانِ پيش از آن خواه به آن ايمان آوريد يا نياوريد، بي: بگو«: ترجمه

: گويندو مي. * افتندمي] بر زمين[ها سجده كنان بر چهره –شود چون بر آنان خوانده مي
و بر * است ي پروردگارمان انجام يافتني به راستي وعده. پاك و منزه است پروردگارمان

 و بيان ،»افزايدبه فروتني آنها مي] قرآن[افتند و مي] بر زمين[كنان هايشان گريهچهره
                                           

 .1/521نگاه شود به مدارج السالكين،  -1

يابد خشوع ظاهر آشكار وقتي قلب آرامش مي«: ، و قرطبي گفته است1/375 اجلامع ألحکام القرآن، -2
 .»شودمي

  .15/250 اجلامع ألحکام القرآن، -3



    

  تدبر در قرآن      76 
 

 

 :گويندكند؛ و به همين دليل است كه ميخشوع آنها را زياد مي فرمايد كه گريه مي
  .1»خشوع قلب در مقابل قرآن واجب است«

  :صهاي رسول اهللا از خشوع
: گفتم. قرائت كن] قرآن[براي من : به من فرمود صنبي« :گفت عبداهللا ابن مسعود

: بر تو نازل شده است؟ فرمود] حالي كه قرآن[براي تو قرآن تالوت كنم در ! يا رسول اهللا
براي او سوره النساء را قرائت كردم . همانا دوست دارم آن را از كسي غير از خود بشنوم

$ (y#ø‹s3sù #sŒÎ﴿ :تا رسيدم به uΖ÷∞Å_ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹Îγ t±Î0 $ uΖ÷∞Å_uρ y7Î/ 4’ n?tã Ï™Iω àσ¯≈ yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪﴾ 
آوريم و چگونه است، آنگاه كه از هر امتي گواهي مي] حالشان[پس «: ترجمه] 41: النساء[

اين سخن را [و در حالي ! كافي است: ، به من فرمود»تو را بر اين امت گواه بياوريم
  .2»بودكه اشك از دو چشمانش روان ] گفت

كرد كه هولهاي هنگام تالوت از اين رو گريه مي ص نبي« :گفته است / ابن بطال
شدت حال كسي كه او را صدا ] همچنين[داد، و روز قيامت را در تصور خويش جاي مي

شود تا زد تا با گواهي دادن، امتش را تصديق كند و همچنين درخواستي كه از وي ميمي
  .4»شدمي] پيامبر[اين امور باعث طوالني شدن گريه ] تمامي[را شفاعت كند؛  3اهل موقف

رحمتي  )صپيامبر(مسئله آشكار اين است كه گريه او « :نيز گفته است /ابن حجر 
) امت(دانست كه گريزي به جز شهادت دادن به اعمال آن باشد، زيرا ميبراي امتش مي

انها را به سوي عذاب وجود ندارد، و عمل امت هم گاهي درست و حق نيست پس انس
  .5»دهدالهي سوق مي

                                           
  .2/304كند، آن را ذكر مي ةياآلداب الشرعابن مفلح از شيخ اإلسالم در  -1
  .3668؛ ابو داود 3028، 3027؛ الترمذي 800؛ مسلم 4582بخاري  -2
 .كشندشوند و در آنجا انتظار ميمكاني است كه مردگان از قبرها خارج مي» موقف« -3

  .9/99الفتح  -4
 .9/99الفتح  -5
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رسول ! اياي رسول اهللا پير شده« :گفت آمده است كه ابوبكر باز ابن عباس
هود و الواقعه و المرسالت و عم يتسائلون و إذا الشمس ] سوره هاي: [فرمود صاهللا

هود  را در سوره صآن چيزي كه رسول اهللا: شودو گفته مي .1»اندكورت، مرا پير كرده
öΝÉ)tG﴿ :باشدمي –تعالي  –پير كرد اين قول اهللا  ó™ $$ sù !$ yϑ x. |NöÏΒ é&﴾ ]پس « :ترجمه  ].112: هود

  .2»ايامر شده] به آن[استقامت بورز همانگونه كه 
شد و از دو با صداي بلند و فرياد نبود، بلكه چشمان وي پر از اشك مي صيگريه

شد، گريه او هنگام اي هق هق شنيده ميگرديد و از سينه اش صدروان مي] چشمش[
اي ناشي از اشتياق و محبت و تعظيم بود كه ترس و خشيه را نيز در شنيدن قرآن، گريه

  .3برداشت

  :از خشوعهاي سلف
همانگونه كه اهللا آنها را  صاصحاب پيامبرِ اهللا«: گفت باسماء بنت ابوبكر

، چشمانشان پر از اشك شده و مو شدفرمايد، وقتي قرآن براي آنها قرائت مي توصيف مي
  .4»شد بر تن آن راست مي

                                           
، و 2/476؛ حاكم 10/553باشد؛ ابن ابي شيبة ، و گفته است حديث، حسن غريب مي3297ترمذي  -1

و ذهبي با آن موافقت كرده است و در روايت نزد ابن سعد از قتادة از . به شرط بخاري: است گفته
؛ آلباني 17/26طبراني : اندآن را روايت كرده» اندهود و برادارنش مرا پير كرده] سوره[«: ص پيامبر

هود «فظ ، و با ل3723، 3720؛ و در صحيح الجامع شماره 995با سند صحيح در السلسلة الصحيحة، 
هود و برادرانش از قسمت « ، و به لفظ3721شماره  »اندام مرا پير كردهو برادرانش قبل از پيري

  .3722شماره ] »اندمرا پير كرده] از سوره الحجرات تا آخر قرآن[المفصل 
  .9/2اجلامع ألحکام القرآن،  -2
 .1/183زاد المعاد  -3

 .7/238؛ البغوي 15/149ن اجلامع ألحکام القرآ -4
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سپس در نزد ابوبكر «: گفته است در داستان حماية بن دغنة از ابوبكر لعايشه
خواند و قرآن آشكار شد و مسجدي پس از خراب شدن منزلش ساخت و در آن نماز مي

دادند و با دشنام ميكرد؛ زنان و فرزندان مشركين بخاطر اين كار وي، او را قرائت مي
ابوبكر مردي بود كه هنگام قرائت گريه ] در اين حال[نگريستند؛ و تعجب به او مي

كرد و بر دو چشمش اختياري نداشت و همين مسئله بزرگان قريش را به وحشت  مي
  .1»انداخت

بود؛ و هنگام ] القلب[همانا ابوبكر مردي رقيق «: و در حديثي ديگر اينگونه آمده است
  .2»ائت قرآن كنترلي بر اشكهايش نداشتقر

به پيشواز اسالم آمده و قرآن را شنيدند به  وقتي اهل يمن در زمان ابوبكر صديق
  .3ما نيز اينچنين بوديم: ابوبكر گفت] در اين هنگام[گريه افتادند، 

شخصي را نديدم كه به اندازه فضيل، اهللا در قلبش «: گفته است /ابراهيم بن اشعث
شنويد،  شد و يا قرآن ميكرد و يا نزد او ياد كرده مي وه كند؛ هرگاه اهللا را ياد ميبزرگ جل

شد و آنقدر شدت خوف و غمگيني او آشكار شده و اشك از دو چشمش سرازير مي
عبد اهللا ابن  .4»آمدكرد كه هركس در حضور او بود دلش براي وي به رحم ميگريه مي
اگر مردي قصد نماز كرد چه : سوال كردم و گفتم /از سفيان ثوري « :گفت /مبارك 

نيت او اين باشد كه وي با پروردگارش : نيتي براي قرائت و نمازش داشته باشد؟ گفت
  .5»كندمناجات مي

                                           
؛ طبري در 8/250؛ ابن سعد در الطبقات 6/346؛ أحمد 2/471: ؛ بيهقي در الدالئل3905بخاري  -1

  .91صحيح السيرة النبوية ابراهيم العلي ص (؛ نقلي از 2/375تاريخش 
 .3672؛ و به همين نحو از ترمذي 418مسلم  -2

 .3/173، از حياة الصحابة 1/224ابو نعيم در الحلية و في الكنز  -3

 .2/661نزهة الفضالء تهذيب سير أعالم النبالء،  -4

رجال آن از ثقات بوده و اسنادش : ، و محقق آن الفريوائي گفته است1/199تعظيم قدر الصالة  -5
 .باشدصحيح مي
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در مورد آياتي كه اهللا در آنها عبادش را هنگام شنيدن قرآن  /شيخ اإلسالم ابن تيميه
امت ] پيشينيان[توسط سلف و ] قرآن[ن شنيد] وصف[اين « :گويدفرمايد، ميتوصيف مي

بزرگان مشايخ و امامان آنها مثل صحابه و تابعين و مشايخ بعد از ] همچنين[و ] اسالم[
مثل ابراهيم ابن ادهم و فضيل عياض و ابوسليمان داراني و معروف كرخي و يوسف آنها 

 عمر بن خطاب. باشدابن اسباط و خذيفه مرعشي و بقيه افرادي كه مثل آنها بودند، مي
پرودگار ما، ما را متذكر شده است و بعد شروع ! اي ابو موسي« :گفتمي به ابوموسي

وقتي دور  ص و اصحاب محمد. كردندشنيدند و گريه ميمي] بقيه[به قرائت مي كرد و 
  .1»دادندقرائت كن و بقيه گوش مي: گفتندشدند به يك نفر از آنها ميهم جمع مي

يز بايد در نظر داشت كه كثرت گريه و خشوع و شدت تأثير گرفتن اين نكته را ن
  .باشددليلي بر زيادي گناهان نبوده و بلكه روشنگر صفاي قلب مي

  :راه كسب خشوع
راه كسب آن اين است كه شخص، حزن و خوف را در قلب بيدار كند كه نتيجه «

وجود ] قرآن[كه در هاي شديد و پيمانها و عهدهائي است تاملش در تهديدها و وعده
خود كوتاهي كرده ] اعمال[دارد؛ و اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشد كه او در 

است؛ و اگر حزن در وي راه نيافت براي خود گريه كند كه دچار بزرگترين مصيبتها شده 
عقوبتي براي شخص بيشتر از اين نيست كه دچار «: گفته است /مالك بن دينار. 2»است

برد و  پناه مي] به اهللا[اينگونه  صو در همين راستا است كه پيامبر  ؛3»قلب شودقسوت 

                                           
 .59از شيخ اإلسالم ص  ةيالتحفة العراق -1

، 1/141؛ نگاه شود به اإلتقان - تصرف با – 64القرآن ص  ان فی آداب محلةيالتب، نقلي از 1/278اإلحياء  -2
 .و عزاه إلي المجموع

شماره  701جامع البيان العلم ص : ؛ و نگاه شود به2/300امام أحمد آن را در الزهد آورده است  -3
 .مشكلي در اسناد آن وجود ندارد: و محقق آن گفته است 1253
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رساند و از قلبي كه خاشع  برم از علمي كه سود نميهمانا به تو پناه مي! خدايا« :گويد مي
  .1»شودشود، از نفسي كه كنترل نشود و از دعائي كه مستجات نمينمي

شود همان صفاي قلب و شدت و خشوع مي و بزرگترين عاملي كه باعث گريه كردن
  .باشددر بزرگ شمردن اهللا مي

آيا بين ما كتابِ اهللا عزوجل وجود ندارد كه همان كالم «: گفته است /ابن عقيل 
-هنگام نزولش برخود جامه و گليم مي صپيامبر] و همان چيزي است كه[باشد وي مي

كه با اين ] بايد توجه داشت[پيچيد و جنها براي شنيدنش استراق سمع مي كردند؛ 
sŒÎ)uρ #﴿ :كالمش به ما امر فرموده است تا در مقابل آن با ادب باشيم Ì̃è% ãβ#u™öà)ø9 $# 

(#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çμ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪﴾ ]ولي با وجود اين شما از آن ، ]204: األعراف
شود، به مي] نفس[هيد كه باعث تحريك هواي دهائي گوش ميكنيد و به نغمه دوري مي

اهللا قسم و به اهللا قسم در مقابل چيزي كه حسن ادب براي آن واجب شده است، ادب را 
  .2»كنيمفراموش نمي

  :اثرگذاري خشوع و علم بر يكديگر
$﴿ :فرمايداهللا تعالي مي yϑ ¯ΡÎ) ©ý øƒs† ©!$# ô⎯ÏΒ ÍνÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$#﴾ ]فقط «: رجمهت ]28: فاطر

ارتباط علم به قرآن و خشوع در اين  »ورزندبندگاني كه آگاه هستند از اهللا خشيه مي
ما همراه رسول اهللا ص بوديم كه به آسمان « :خوبي نمايان استبه  حديث ابودرداء

گردد تا رسد كه است كه علم در بين مردم كمرنگ ميزماني مي«: چشم دوخته و فرمود
چگونه در بين ما از بين : ، زياد بن لبيد انصاري گفت»دانندز آن را نمياي اجائي كه ذره

ايم؟ قسم به اهللا آن را براي خود و زنان و فرزندان رود در حالي كه ما قرآن را خواندهمي
اگر من تو را از فقهاي ! مادرت بي فرزند باد! اي زياد: پيامبر فرمود. كنيمخود قرائت مي

                                           
 .از زيد بن أرقم 4/371؛ أحمد 2722مسلم  -1

  .2/304 ةياآلداب الشرع -2
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آيا اين تورات و انجيلي  ،-باز اين عمل سودي نخواهد داشت  – !مدينه هم محسوب كنم
  .»!باشد، سودي به آنها رسانده است؟كه نزد يهوديان و مسيحيان مي

را مالقات كردم  عبادة بن ثابت: گفته است –يكي از راويان حديث  -جبير بن نفير 
آنچه ابودرداء گفته بود را اي؟ و گويد را شنيدهآيا به آنچه برادرت ابودرداء مي«: و گفتم

ابو درداء راست گفت؛ اگر دوست داري اولين علمي كه از بين : به او گفتم؛ او گفت
: شودشود را به تو بگويم، اولين علمي كه از بين انسانها برداشته ميانسانها محو مي

روي، جماعت مي] براي نماز[رسد كه وقتي به مسجد خشوع است، بزودي زماني مي
  .1»بينيخاشعي را نميشخص 

  :پذيرفتن و خضوع داشتن: درجه سوم

  :نهايت و هدف
فرمايد كه هدف نزول كتابش تبعيت از وي و اهللا تعالي براي بندگانش اينگونه بيان مي

باشد، همانگونه كه پذيرفتن اوامر و خضوع در مقابل وي و استقامت در راه مبينش مي
≈›x#﴿ :فرمايدذات سبحانش مي yδ uρ ë=≈ tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù (#θà)¨?$#uρ öΝä3ª= yès9 tβθ çΗ xqöè? 

اين كتاب را خجسته بر تو نازل كرديم پس از آن تبعيت «: ترجمه] 155: األنعام[ ﴾∪∋∋⊆∩
y7﴿ :فرمايدو همچنين مي. »كنيد و تقوا پيشه كنيد تا بلكه مورد رحمت واقع بشويد Ï9≡x‹x. 

Ú⎥ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# ⎯Ïμ ÏG≈tƒ#u™ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχθ à)−G tƒ ∩⊇∇∠∪﴾ ]و اينگونه است «: ترجمه] 187: البقرة
و همچنين » داريم تا بلكه تقوا پيشه كنندكه آيات خود را براي انسانها روشن مي

                                           
؛ 1/99؛ حاكم 1/124؛ طحاوي 294، و گفته است حديث حسنٌ غريب است؛ دارمي 2653الترمذي  -1

؛ 115؛ ابن حبان 41/ ، ب27/ ؛ نسائي، ك4/218؛ أحمد 4048براي آن شواهدي نزد ابن ماجه است
: شود بهمنذري در الترغيب و الترهيب اسناد آن را حسن دانسته است، و هيثمي در المجمع، نگاه 

نگاه شود به . و الحديث بطرقه حسن: و گفته است 98، ص )صفة الغرباء(تخريج العودة في كتابه 
  .8/36، )جامع األصول(تخريج االرناؤوط 
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θ#)﴿ :فرمايد مي ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘﴾ ]از آنچه از تبعيت كنيد «: ترجمه ]3: األعراف
 ?ΝèO ß⎦,Î#s§﴿ :در تفسيرِ اين قول اهللا تعالي /قرطبي. »طرف پروردگارتان نازل شده است

öΝèδ ßŠθè= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’n< Î) Ìø.ÏŒ «!$#﴾ ]سپس پوستها و قلبهايشان با ذكر اهللا «: ترجمه] 23: الزمر
  .1»دباشمنظور عمل به كتاب اهللا و تصديق آن مي: گويد، مي»شودنرم مي

گفته شده است، « :داردرابطه بين تسليم شدن با خشوع را اينگونه بيان مي /ابن قيم
و اين خود از علتهاي بوجود آمدن . باشدمعني خشوع، تسليم شدن در برابر حق مي

  .2»باشدخشوع مي
çμ…﴿ :فرمايدكه مي –تعالي  -درباره قول اهللا  بابن عباس tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿ⎯Ïμ Ï?uρ Ÿξ Ï?﴾ 

 :گويد، مي»كنند آن را آنچنان كه حق تالوت آن استتالوت مي«: ترجمه ].121 :لبقرةا[
و قول عطاء و مجاهد و  ،3»كنندباشد آن را تبعيت ميآنگونه كه حق تبعيت از آن مي«

  .باشدعكرمه نيز همين مي
قسم به كسي كه جان من در دست اوست، همانا حق « :گفته است ابن مسعود
الل كردن حالل وي و حرام كردن حرامش و قرائتش به همان شكلي كه اهللا تالوت آن، ح

به آن « :گفته اند –رحمها اهللا  –و مجاهد و عطاء  4»باشد آن را نازل فرموده است مي
  .5»باشدكنند كه حق عمل كردن به آن ميطوري عمل مي

ه قرآن و بس، بلك... قرآن فقط كتابي براي تالوت كردن و علم اندوزي نيست (
ي اعتماد به نفس جديدي در درون انسان مراقبت كننده از نيروي دافعه و بوجود آورنده

و نصوص قرآني در هر لحظه انسان را براي ! باشدبراي مواضع و حوادث گوناگون مي

                                           
  .15/249 اجلامع ألحکام القرآن -1
 .1/521مدارج السالكين ص  -2

 .1/566تفسير طبري  -3

  .1/566تفصيل الروايات در تفسير الطبري : بهنيز گفته است، نگاه شود  /شبيه آن را قتادة  -4
 .273؛ الزهد از ابن مبارك 1/568الطبري  -5
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كنند به شرطي كه قلب انسان با نصوص قرآن ارتباط و تمايل داشته عمل كردن آماده مي
و ظرفيتي در درون انسان باشد كه نيروي پنهاني و . شنوي نمايدو از آن حرف . باشد

دروني را در مقابل اين نصوصي كه داراي رمز و رازهاي عجيبي هستند، آزاد نمايند و 
  .1)توان تحمل اين نصوص را داشته باشند

اي است براي امر عظيمي كه باشد بلكه فقط وسيلهتدبر به ذاته هدف و نهايت نمي(
%t⎦⎪Ï﴿ :خواسته شده است] از بشر[ ©!$#uρ (#θ ç7t⊥ tG ô_$# |Nθ äó≈©Ü9$# β r& $ yδρ ß‰ç7÷è tƒ (#þθç/$ tΡr&uρ ’ n< Î) «!$# ãΝßγ s9 

3“uô³ç6 ø9$# 4 ÷Åe³t6 sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ1 y‰yδ 

ª!$# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩⊇∇∪ ô⎯yϑ sùr& ¨,ym Ïμø‹n= tã èπ yϑ Î= x. É>#x‹yè ø9$# |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# 

∩⊇®∪ Ç⎯Å3≈ s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ öΝçλm; Ô∃täî ⎯ÏiΒ $ yγ Ï% öθ sù Ô∃täî ×π §‹Ï⊥ ö7¨Β “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( y‰ôã uρ «!$# 

( Ÿω ß#Î= øƒä† ª!$# yŠ$ yè‹Ïϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ öΝs9r& ts? ¨β r& ©!$# tΑt“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ …çμ s3n= |¡sù yì‹Î6≈ oΨ tƒ †Îû ÇÚö‘ F{ $# 

¢ΟèO ßl Ìøƒä† ⎯Ïμ Î/ % Yæö‘ y— $ ¸Î= tG øƒ’Χ …çμçΡ≡uθ ø9r& §ΝèO ßkŠÎγ tƒ çμ1 utIsù #vxóÁ ãΒ ¢ΟèO …ã& é#yè øgs† $ ¸ϑ≈ sÜãm 4 ¨β Î) ’ Îû šÏ9≡sŒ 

3“tø.Ï% s! ’Í< 'ρ T{ É=≈ t7ø9F{$# ∩⊄⊇∪  ⎯yϑ sùr& yy uŸ° ª!$# …çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’n?tã 9‘θ çΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù 

Ïπ u‹Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκæ5θ è= è% ⎯ÏiΒ Ìø.ÏŒ «!$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ’ Îû 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊄∪ ª!$# tΑ̈“ tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tGÏ. 

$ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ÎΤ$ sẄΒ ”Ïè t±ø)s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδ ßŠθ è= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ 

«!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκu‰ ⎯Ïμ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çμ s9 ô⎯ÏΒ >Š$ yδ ∩⊄⊂∪ ﴾ ]17: الزمر 
شنوند، آنگاه از را مي] ها[كساني كه سخن* پس بشارت بندگان را «: ترجمه ].23 تا

آيا * اينانند كساني كه اهللا هدايتشان كرده و ايشانند خردمندان . كنندبهترينش پيروي مي
كسي را كه در آتش خواهد بود، ] توانيمي[ي عذاب بر او تحقق يافته، تو كسي كه وعده

هايي دارند كه بر فرازش اند غرفهولي آنان كه از پروردگارشان پروا داشته* دهي؟  نجات
اي اهللا به وعده. از فرو دست آن جويباران روان است. هايي ديگر ساخته شده استغرفه

                                           
  .2836ص  5الظالل ج -1
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اي كه اهللا از آيا نيانديشيده* كند را خالف نمي] اش[اهللا وعده. وعده كرده است] راستين[
هايي در زمين راه داد آنگاه با آن فرستاد، آنگاه آن را بصورت چشمهآسمان آبي فرو 

بيني آنگاه آن را ريزه ريزه خشكد و آن را زرد ميآورد، سپس ميكشتي رنگارنگ بر مي
آيا كسي كه اهللا دلش را * براي خردمندان پندي است ] امر[گمان در اين بي. سازد مي

پروردگارش از نوري برخوردار است ] سوي[ز اسالم گشوده است و او ا] پذيرش[براي 
اينان در . پس واي بر كساني كه از ترك ياد الهي سنگدلند!] چون سنگدالن است[

مشتمل ] و[كتابي همگون . بهترين سخن را نازل كرده است اهللا* گمراهي آشكارند 
. افتدآن به لرزه مي] شنيدن[ترسند از پوستهاي آنان كه از پروردگارشان مي. مكررات

اين هدايت اهللا است كه هركس را . شودآنگاه پوستها و قلبهايشان با ياد خدا نرم مي
گوش ] اعمال[مراد از آن امر عظيمي است كه طي كردن  .»كندبخواهد با آن هدايت مي

دادن به قرآن و تالوتش و تاثير گرفتن از آن و خاشع بودن در برابر آن براي رسيدن به 
باشد، و به  راهي كه التزام به آن چيزهائي كه اهللا نازل فرموده است ميباشد،  هدايت مي

  .عبادت ديگر تحول پيدا كردن به راه روشن حيات
باشند به دليل همين تدبر مسلمانان در اين عصر نيازمندترين مردم به تدبر در قرآن مي

كلماتي  فقط بصورت - يكتاپرستي –ي الوهيت نكردن است كه مباحث اعتقادي و قضيه
  .شود و قلب از مقتضيات آن غافل استدر آمده كه بر زبان مسلمان جاري مي

باشد كه از روي عادت اي زودگذر براي بيدار كردن وجدانها نميهمانا قرآن وسيله
خوانند و چه بسا آن دروسي تربيتي و راهنمائي همواره نص محكم و بليغ قرآن را مي

همان تربيت يافت و بعد توسط همان امتش را توسط  صباشد، رسولبراي امت مي
آن را قرائت : تربيت فرمود، پس شايسته است قرآن را بر اين اساس تربيت، قرار دهيم

باشد و كنيم تا ما را تربيت كند و قرآن شعارهاي عادي و سمبليك آويزان شده نمي
بزرگترين  چهارچوبهاي فكري صرف نيز نيست، بلكه قرآن واقعيت زندگي است، و قرآن

. اي را كه در زندگي براي هر مؤمني الزم است با خود به ارث آوردههاي تربيتيشيوه
  .باشدهمانا آن حامل بزرگترين راهنمائي تربيتي براي مؤمنين مي
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ما احتياج . و هيچ جايي در قرآن نيست مگر اينكه داراي نكات تربيتي و اخالقي است
مانگونه كه گروه اول را تربيت كرد، تربيت كند و عقايد به تدبر در قرآن داريم تا ما را ه

كه به شكل مسائل ذهني وجود دارد تحول پيدا كرده و در قلب مستقر گردد و نيروي 
ا در فكر و از آن نشأت گرفته و قرآن راه زندگي م] ما[محركي در درون ما گردد، سلوك 

  .سو گرددشعور و سلوك ما در هر
خوانيم تا تدبر  يد به آن توجه زيادي كنيم؛ ما قرآن ميبه همين دليل است كه با

مطلوب در ما از بين نرود و آثار مطلوب اين تدبر كه در واقعيت سلوك و واقعيت حيات 
  .1»وجود دارد، زوال نيابد

sŒÎ)uρ #﴿: فرمايدو درباره اين كالم اهللا تعالي كه مي Ì̃è% ãβ#u™öà)ø9$# (#θãè Ïϑ tG ó™ $$ sù …çμ s9 

(#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗxqöè? ∩⊄⊃⊆∪﴾  ]از آداب «: گفته است /ابن وهب بن منبه، ]204: األعراف
و حركت بسوي ... و حركت بسوي عمل كردن... باشدآرامش جوارح مي] قرآن[شنيدن 

  .2»باشدي فهميده شده ميفهميدن و عمل كردن به مسئله

  :شرف عمل كنندگان به قرآن و فضيلت آنها
اترين شواهدي كه داللت بر شرف عمل كننده به قرآن و فضيلت وي وجود از رس

 صاز رسول اهللا: آمده است، او گفت دارد، حديثي است كه از نواس بن سمعان
آورده  –كردند كساني كه به آن عمل مي –روز قيامت قرآن و اهل آن «: شنيدم كه فرمود

آنها را به  صرسول اهللا ،»ن قرار داردشوند و در پيشاپيش آنها سوره بقره و آل عمرامي
آن دو مانند دو ابر « :سه شكل مثال زد، كه هرگز بعد از آن، آنها را فراموش نكردم، فرمود

باشند كه بين آنها شكافي وجود دارد، و يا آن دو، مانند دو گروه از و يا دو سايه سياه مي
  .3»ع مي كنندباشند كه از صاحب خود دفاپرندگان به صف كشيده شده مي

                                           
  .487ص  ف تقرأ القرآنيک: اقتباس با تصرف از كتاب دراسات قرآنية از استاد محمد قطب، فصل -1
  .11/176 اجلامع ألحکام القرآن -2
  .2886؛ ترمذي 805مسلم  -3
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چه حقي باالتر از اين وجود دارد كه كسي كتابِ اهللا را ياد «: گفته است /قرطبي
بگيرد و در مقابل چيزهائي كه نهي كرده است خودداري كند و از آنچه شرح داده است 
پند بگيرد و در مقابل اهللا خشيه داشته و از او تقوا پيشه كند و از او ترس داشته باشد و 

؛ در اين صورت او مسئوليت رسوالن را بر دوش گرفته و در قيامت در مقابل شرم نمايد
  .1»اند، شاهدي خواهد بودمخالفت كرده] حق[ملتهائي كه در برابر 

به او ! خداوندا«: مرا در بر گرفت و فرمود صرسول اهللا : گويدمي بابن عباس
اد از حكمت در گفته شده است مر« :نيز گفته است /ابن حجر . 2»!حكمت بياموز

  .3»عمل به آن است: اينجا، قرآن است و نيز گفته شده است
شود كه براي مؤمن، خضوع داشتن در مقابل كالم اهللا و پذيرفتن آن وقتي حاصل مي

اي را ياد كند و يا به آن متذكر شود بر آن ايستادگي كرده و از حد و مرز آن چنانچه آيه
$﴿: فرمايدكه مي –عزوجل  –اهللا  درباره اين سخن /تجاوز نكند و سدي yϑ ¯ΡÎ) 

šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çμ çG≈ tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— $ YΖ≈ yϑƒ Î)﴾ 
افتند قلب آنها به مؤمنين فقط كساني هستند كه وقتي ياد اهللا مي«: ترجمه ].2: األنفال[

، گفته »افزايدشود بر ايمان آنها ميتاده و وقتي آيات وي براي آنها تالوت ميترس اف
! از اهللا تقوا پيشه كن: هرگاه كه بخواهد مرتكب ظلمي شود، وقتي به او گفته شود«: است

  .4»خودداري كرده و قلب او بترس بيافتد] از آن عمل[

  :باشد ترك عمل به قرآن از بزرگترين فاصله گرفتنها از قرآن مي

                                           
  .1/2ع ألحكام القرآن الجام -1
 .3756بخاري  -2

  .1/170الفتح  -3
  .7/364الجامع ألحكام القرآن  -4
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$tΑ﴿: فرمايد مي –تعالي  –اهللا  s% uρ ãΑθ ß™ §9$# Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹sƒªB$# #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# #Y‘θ àfôγ tΒ 

پروردگارا، حقا كه قوم من اين قرآن را رها : و رسول گويد«: ترجمه ].30: الفرقان[ ﴾∪⊂⊃∩
  .»كردند

دوري از عمل : دوم«: گويد رد، ميوقتي انواع دوري از قرآن را بيان مي دا /ابن قيم
: و سوم. به آن و رعايت حالل و حرامش و آنكه آن را قرائت كند و به آن ايمان آورد

دوري جستن از حكم خواستن از آن و حكم كردن توسط آن، چه در اصول دين و چه 
ي يك راهنمائ] فقط[اعتقاد به مفيد نبودن آنها و ديگر اينكه آن ] همچنين[در فروع، و 

شود از و صحبت ديگري كه مي... شود، و علمي حاصل نمي] آگاهي[لفظي بوده و از آن 
براي بندگان كافي ] احكام[آن :] شودگفته مي[باشد و جهت كفايت و عدم آن مي

در آراء و ] نياز آنها[باشند، و آنها همراه آن نياز به مسائل عقلي و قياسي دارند و اين  نمي
: فرمايددر حالي كه اهللا مي] چنين چيزي ممكن است[چگونه  .1»دسياست نيز وجود دار

﴿⎯tΒ uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪﴾ ]و كسي «: ترجمه ].44 :املائدة
  . »كه به غير از آنچه اهللا نازل فرموده است حكم صادر كند پس از كافرين است

≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t﴿: فرمايد كه ميدر مورد سخن اهللا sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ̈Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çμ tΡθ ßϑ çG õ3s? çνρ ä‹t7uΖsù u™!#u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß (#÷ρ utIô©$#uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΨ oÿsS WξŠ Î= s% ( }§ø♥ Î7sù $ tΒ šχρ çtIô±o„ 

اه كه اهللا از اهل كتاب پيمان گرفت كه بايد آن و آنگ«: ترجمه]. 187 :آل عمران[ ﴾∪∠∇⊆∩
آنگاه آن را پشت سر خويش . را براي مردم بيان كنيد و آن را نهان نداريد] كتاب آسماني[

ردند و چه بد است آنچه به دست آن بهايي ناچيز به دست آو] جاي[انداختند و به 
  .2»ردندكعمل به آن را ترك مي«: گويدمي /، مالك بن مغول»آورند مي

                                           
  .156الفوائد ص  -1
 .1281، رقم 708ص  ان العلم،يجامع الب -2
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قرآن نازل شده است تا در آن تدبر شده و به آن عمل : گفته است /حسن بصري
تبعيت و عمل به : و تدبر در آياتش 1گردانيد] براي خود[شود، پس تالوت آن را، عملي 

گيرد و حدود حروفش انجام مي] قرائت[باشد، و قسم به اهللا بايد اينگونه است كه آن مي
تمام : گويدفردي مي] كشد كهكار به آنجا مي[گردد؛ تا جائي كه يآن ضايع م] و قوانين[

بايد [آن را جاي نگذاشتم، در حالي كه ] حروف[قرآن را قرائت كردم و حتي حرفي از 
قسم به اهللا تمامي آن را جاي انداخته است، زيرا قرآن نه در اخالق و نه در عمل، :] گفت

واهد خودش را بشناسد بايد خود را با قرآن خكسي كه مي. 2نگذاشته است اثري بر وي
، و حقيقتا كساني قبل از شما بودند كه رساالت پروردگارشان را در قرآن 3بسنجد

  .4گرفتندديدند و شب در آن تدبر كرده و روز آن را به كار مي مي
كسي كه علوم قرآن  به وي ابالغ شود و سودي نبرده و : (گفته است /و قرطبي

خودداري نكرده و گناهان را قبيحانه ] از آنها[آن وي را منع نكند و او  مسائل نهي شده
شود،  مرتكب شده و از جرائم پرده بر دارد، قرآن دليلي بر عليه وي و دشمني براي او مي

  .5،6»قرآن يا دليلي براي تو است و يا بر عليه تو« :فرموده است صنبي

  :هدايت در سلف علم و عمل بود

                                           
آمده است، و از  109؛ و به مانند آن در تلبيس ابليس از ابن جوزي ص 1/451مدارج السالكين،  -1

  .76اقتضاء العلم و العمل، ص : گاه شود بهفضيل عياض نيز نقل شده است، ن
؛ و 99؛ و كتاب البدع و الحوادث 274، و الزهد از ابن مبارك ص 50از آجري ص  أخالق محلة القرآن -2

  .177؛ و فريابي در فضائل القرآن شماره 72ابن نصر در قيام الليل ص 
  .13، و الزهد از ابن مبارك ص 20از آجري  أخالق محلة القرآن -3
  .42التبيان النووي ص  -4
؛ ابن حبان 1/42؛ بيهقي 280؛ ابن ماجه 3517؛ ترمذي 1/167؛ دارمي 343، 5/342؛ أحمد 223مسلم  -5

844. 

  .1/2، اجلامع ألحکام القرآن -6
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از سه نفر از  /بود؛ تابعي بزرگوار، عبدالرحمن سلمي صحابه اين راه و روش
ده  صرسول اهللا«: كندروايت مي عثمان، ابن مسعود و ابي ابن كعب: بزرگترين صحابه

رفتند تا هر آنچه كه فرمود و از آن ده آيه سراغ ده آيه بعدي نميآيه براي آنها قرائت مي
ما قرآن و عمل :] و همچنين گفتند[گرفتند، ياد ميدر مورد عمل آمده بود ] ده آيه اول[در 

  .1»كردن را بطور يكجا آموختيم
نه به ] همچنين[خواندند و به نيت اطالع و فرهنگ نمي] صرفاً[قرآن را ( صحابه

نشست براي اينكه صرفا علم اندوزي كند نيت متاع و كاال، هيچ كس از آنها با قرآن نمي
شغول جمع آوري قضاياي علمي و فقهي صرف نبودند كه و به آن عمل ننمايد و فقط م

رفتند كه به ي آن درونشان را پر كنند، بلكه فقط به اين منظور به  سمت قرآن ميبه وسيله
كه خاص شأن خودش است و جماعتي كه در آن زندگي ] امري[سمت امر اهللا بروند، 

كند؛ به طرف امري نده ميشأن حياتي است كه او و جامعه او را ز] همچنين[كنند و مي
روند كه به محض شنيدن آن، آن را عملي سازند، همانگونه كه سرباز در ميدان مي

اين ... كندعمل مي] به آن[اي است كه به مجرد برخورد با آن، بدنبال امر روزانه] جنگ[
تاب قرآن براي اين نيامده است كه كتابِ متاعِ عقلي باشد و نه كتاب فني و ادبي و نه ك

بلكه فقط آمده  –باشد گرچه كه تمامي اين موارد از محتويات آن مي -قصه و تاريخ، 
  .2)است تا راه و روشي براي حيات باشد

  :محاسبه نفس از حيث عمل به قرآن
تفكر كردن در خير، به عمل به « :گويداين راه را روشن كرده و مي بابن عباس

  .3»دهددعوت مي] آن خير[

                                           
، 1/60، و طبري )البيان(، نسبت داده شده است به كتاب أبي عمرو الداني 1/39 اجلامع ألحکام القرآن، -1

82.  
  .15، 14 قيالطر  يفمعامل -2
 .215ص  مفتاح الدار السعادة -3
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 –تعالي –اي در قرآن، براي من شديدتر از اين سخن اهللا آيه«: است گفته /و سفيان
≅ö﴿ :فرمايدوجود ندارد كه مي è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ÷Λä⎢ ó¡s9 4’ n?tã >™ó©x« 4©®L ym (#θ ßϑŠ É)è? sπ1 u‘ öθ −G9$# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ﴾ ]و  اي نيستيد تا وقتي كه توراتبگو اي هل كتاب بر ذره«: ترجمه ].68: املائدة
  .1»باشدفهميدنش و عمل كردن به آن مي: ، و برپا داشتن آن»انجيل را برپا داريد

اي عويمر، : ترسم كه روز قيامت گفته شوداز ترس آن مي«: گفته است و ابو درداء
ماند كه به اي نميآيه] آنگاه[آگاه شدم، : آيا آگاه شدي و يا جاهل ماندي؟ اگر بگويم

آن امرها [نهي كرده باشد بجز آنكه به واجب بودن ] يا از چيزي[چيزي امر كرده باشد و 
هاي آن آيا به اوامر آن عمل كردي؟ آيا از نهي:] و گفته شود[استناد شود، ] و نهي ها

-رساند و نفسي كه كنترل نميبرم از علمي كه سود نميخودداري كردي؟ به اهللا پناه مي
  .2»شودشود و دعائي كه مستجاب نمي

در توضيح خضوع قلب در برابر كالم اهللا و اينكه پذيرفتن دعوت اهللا  /آجري
چگونه بايد باشد؟ و چگونه قاري نفسش را مورد محاسبه قرار دهد و از آن  درخواستي 
داشته باشد كه بترسد و خضوع پيدا كند و ذليل شود؟ مسئله را باز كرده و درباره قاري 

آن است كه ] از قرائت[ادب داشته باشد، قصد او  نگرد تا نفسي بابه قرآن مي« :گويدمي
شوم؟ چه زمان گردم؟ چه وقت از متقيان ميچه زماني توسط اهللا، از غير وي بي نياز مي

) راستگويان(شوم؟ چه زمان از صادقينشوم؟ چه وقت از صابرين مياز خاشعين مي
رسند؟ چه زمان از تشوم كه از عقوبتهاي الهي مي گردم؟ چه وقت از از كساني مي مي

كنم؟ چه موقع رغبتم بسوي آخرت شوم؟ چه موقع در برابر دنيا زهد پيدا مياميدواران مي
كنم؟ چه زماني متوجه نعمتهاي بسياري كه بسوي شود؟ چه وقت از گناهان توبه ميمي

آورم؟ چه وقت در چيزي كه از شوم؟ چه وقت شكر آنها را بجا مي من گسيل است، مي
                                           

  .101كتاب البدع و الحوادث ص  -1
، و اول آن را دارمي در سننش 1/213؛ و از او ابو نعيم در الحلية 2/65عبداهللا أحمد در زوائد الزهد  -2

مجل ر كتاب ، و خطيب بغدادي در اقتضاء العلم العمل، و د1204، 1021، و جامع بيان العلم )1/82(
  .3/243 اة الصحابةيح: و نگاه شود به دة حول العمل بالعلم،يمف
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كنم، ورزم؟ چه زماني آنچه را كه تالوت ميبه من خطاب شده است، تعقل مي طرف اهللا
دهم؟ چه وقت آنچنان كه حق فهمم؟ چه زماني نفس خود را بر هواي آن برتري ميمي

كنم؟ چه موقع نگاه خود كنم؟ چه وقت زبانم را حفظ ميجهاد در راه اهللا است، جهاد مي
كنم؟ چه موقع آنچنان كه وقع شهوت خود را مهار ميكنم؟ چه مكوتاه مي] از نامحرم[را 

كنم؟ چه زمان مشغول عيب جوئي از باشد، از وي شرم ميحقِ شرم كردن از اهللا مي
كنم؟ چه زمان شوم؟ چه موقع فسادي كه در كارم وجود دارد را اصالح ميخودم مي

كنم؟ چه مي دهم؟ چه وقت براي معادم توشه جمعنفس خود را مورد محاسبه قرار مي
شوم؟ چه زمان از سرزنشهاي قرآن شوم؟ چه زمان به اهللا مطمئن ميموقع از اهللا راضي مي

كنم؟ گيرم؟ چه زماني به ذكر آن مشغول شده و چيزهاي ديگر را از يادم خارج ميپند مي
ورزم دارد؟ چه موقع به چيزي بغض ميچه موقع چيزي را دوست دارم كه او دوست مي

كنم؟ چه وقت عمل ت به آن بغض دارد؟ چه زمان براي اهللا خيرخواهي ميكه او نسب
كنم؟ در حالي كه روز كنم؟ چه موقع آرزوي خود را كوتاه ميخود را براي او خالص مي

ترسم؟ چه زمان قبر خود را آباد اجل من برايم معلوم نيست چه زمان از روز مرگم مي
كنم؟ چه موقع در خلوت خود به فكر ميكنم؟ چه وقت به مرگ و شدت اهميت آن مي

كنم؟ چه وقت از آنچه كنم؟ چه زمان درباره منقلب شدنم فكر ميپروردگارم فكر مي
  .1»...كنم؟ و چه زمانپرورگارم مرا از آن بر حذر داشته است، دوري مي

شايسته است «: گويدخواند، ميدرباره حال و وضع كسي كه قرآن مي /و ابن مفلح
آنچه كه ... قرآن در اخالق و منش وي شناخته شود؛ ] و[آرامش و وقار باشد،  كه داراي
ترساند اين است كه قرآن در خانه تو وجود داشته باشد و در عين حال مرتكب مرا مي

حقيقتاً مستحق اين كالم ] واگر اينگونه باشي[نهي شده است بشوي؛ ] در آن[مسائلي كه 
çνρ﴿: فرمايديمي شوي كه م –سبحانه و تعالي  – ä‹t7uΖsù u™!#u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß﴾ ]187: آل عمران .[

از ) اهل يهود(و دوري گسترده آنها  ؛»آنگاه آن را پشت سر خويش انداختند«: ترجمه
] اين دوري علتي ندارد بجز! [و قسم به اهللا... كالم حق با چيزهاي كوچك شروع شد

                                           
  .40ص  أخالق محلة القرآن -1
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رعايت نكردن ادب ] از قبيل: [ه استواجب كرد –تعالي  –كوتاهي در مسائلي كه اهللا 
هنگام تالوت قرآن و ساكت شدن براي فهميدن آن و هوشياري براي عمل به حقوقي كه 
در آن حكم شده است و صبر در هنگام سنگيني تكاليف آن و تسليم شدن در هنگام 
نزول مصيبت و احترام به حق در تمامي شئون آن، چه گرفتني باشد و چه ترك كردني؛ 

است كه ) اهللا تعالي(باشد، اين گفته او چيزي كه دليل بيداري تو براي تسليم شدن ميآن 
uθ﴿: فرمايدمي èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅzFψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ ß⎯ÏÛ$ t7ø9$#uρ﴾ ]3: الحديد[ ،﴿öΝs9uρ r& É#õ3tƒ y7În/tÎ/ …çμ ¯Ρr& 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪﴾  ]پروردگارت بر همه چيز  نيست كهآيا كافي «: ترجمه ].53: فصلت
گردم و خشوع ندارم و حوصله مي هنگام شنيدن قرآن بي:] مي گوئي. [»آگاه است؟

براي حق بايد سختي كشيد و نبايد :] دقت كن كه... [دهد صداهاي ديگر آزارم مي
داني براي چه مي... بواسطه تحريك احساسات توسط مطالب منظوم و آهنگها گمراه شوي

هاي جهنم و ياد از ترس وعده... ه مسجد در تاريكي براي تو واجب شده است رفتن ب
هايشان زماني كه در مورد مردماني صحبت كردي كه در خانه. آخرت با نگاه عبرت گونه

كنند؛ محافظت مي صهايشان به سبب پيروي از پيامبركنند و از خانوادهختم قرآن مي
به سوي مسجد بدون شمع و جمعي رفت، جدا شد و  لزماني كه از بستر عايشه

برد و اش پناه مياي از خانه شنود، سپس به گوشهخوش به حال كسي كه اين سخن را مي
پس اميد و آرزو . شود مشغول قرائت يك جزء قرآن با تدبر و تفكر در دو ركعت نماز مي

چه خوش  مشغوليها و پليديهاي ريا به دور باشد و آن لحظهاي كه از دلبراي لحظه
  .1»اي استلحظه

ي چيزي بطور ناگهاني راستي گاهي مؤمن به وسيلهبه « :گفته است /و حسن بصري
باشي، ولي تو آرزوي مني و از نيازهاي من مي! قسم به اهللا: گويدشود و ميمتعجب مي

 اي بين من و تو نيست، بيزارم بيزارم اي كاش بين من و تو مانعي وجودقسم به اهللا رابطه
] با خودش[را هيچكاره گردانده و به نفسش رجوع كرده و ] چيز[آن . داشته باشد

و . گردمان شاء اهللا هرگز بسوي آن بر نمي! خواهم، قسم به اهللامن آن را نمي: گويد مي
                                           

  .310 – 2/301 ةياآلداب الشرع -1
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بايد گفت مؤمنين كساني هستند كه قرآن آنان را در قيد و بند خود قرار داده است و 
باشد؛ مؤمن در دنيا اسير بوده و در تالش آزادي خويش ن ميمانعي بين آنها و هالكتشا

داند درباره و مي. شود تا به مالقات اهللا برسدباشد، و چيزي موجب آسايش او نميمي
گذرد، مورد مواخذه قرار تمامي مسائلي كه در گوش و چشم و زبان و جوارحش مي

  .1»گيرد مي
  

  :حكمهااستخراج حكمتها و استنباط : درجه چهارم

  :منزلت اين درجه

  :باشدمي) آگاهي(از ملزومات علم  -1
علماء واجب است تا معاني كالم اهللا را استخراج كرده و بر « :گويدمي /ابن كثير

آن باشد، و آن را هم ياد گرفته و هم ] صحيح[تفسير آن را بدانند و طالب آن از راه 
≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t﴿ :فرمايدبياموزد، همانگونه كه اهللا تعالي مي sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# 

…çμ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çμ tΡθ ßϑçG õ3s? çνρ ä‹t7uΖsù u™!#u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß (#÷ρ utIô©$#uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΨoÿsS WξŠÎ= s% ( }§ø♥ Î7sù $ tΒ 

šχρ çtIô±o„ ∩⊇∇∠∪﴾  ]كتاب پيمان گرفت كه  و آنگاه كه اهللا از اهل«: ترجمه] 187: آل عمران
آنگاه آن را پشت سر . را براي مردم بيان كنيد و آن را نهان نداريد] كتاب آسماني[بايد آن 

آن بهايي ناچيز به دست آوردند و چه بد است آنچه بدست ] جاي[خويش انداختند و به 
ي از كتاب اهللا تعالي اهل كتاب قبل از ما را به علت رويگردان] مي بينيم كه... [»آورندمي

 –واجب است تا آنچه را كه اهللا ! و بر ما، اي مسلمانان... اهللا مورد مذمت قرار داده است
مورد مذمت قرار داده است به نيستي بسپاريم، و خود را مكلف بدانيم، آنچه را  –تعالي 

                                           
  .103الزهد از ابن مبارك  -1
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ش اهللا به ما امر فرموده است، اعم از يادگيري كتاب اهللا كه برما نازل فرموده است و آموز
  .1»آن و فهميدن و فهماندن آن را به انجام برسانيم

 :كندكمال و نور بصيرت هدايت مياين عمل قلب را به  -1

 .رساندحقايق ايمان را در قلب به ثمر مي -2

تذكر و تفكر دو منبعي هستند كه معارف و حقايق ايمان و « :گويدمي /ابن قيم
گردد جز اينكه ه از تذكر به تفكر بر نميرسانند، شخص آگااحسان را در قلب به ثمر مي

بايد دانست شخصي كه داراي قلبي ... شود،قفل قلب او به لذت گشاينده دانا باز مي
پر از استعداد براي استخراج عبرتها و استنباط حكمتها ] اين قلب[روشن بوده كه 

وقتي آياتي را  دهد، وباشد؛ اين قلب اوست كه وي را در حالت تذكر و اعتبار قرار مي مي
و اين افراد هستند كه كاملترين مخلوقات . شودشنود، نوري بر نورها به وي اضافه ميمي

و علت آن كمال ايمان و شناخت  ،2»باشنداهللا و عظمترين آنها در ايمان و بصيرت مي
  .3باشدمحض مي

  :شناخت شرطهاي استنباط و استخراج احكام
  .ن احكامداشتن نيت پاك هنگام بيان كرد - 1
  .شناخت مواضع و جاهاي دقت نظر كردن و توجه كردن به آنها - 2
  .دارا بودن علوم ضروري براي استنباط كردن و حكم صادر كردن - 3
  .گردداعتماد و اطمينان داشتن به داليلي كه بر اساس آن حكم صادر مي - 4
حكم  رعايت كردن مقاصد و اهداف شريعت و هدف كلي قرآن در صدور فتوا و - 5
  .شرعي

                                           
 .1/8 مي القرآن العظريتفس -1

 .443 - 1/441 ،نيمدارج السالک -2

 .2/234اإلتقان  -3
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  :فرق بين تفسير و تاويل
باشد، چه حقيقي مي) كلمه يا جمله(بيان معني لفظ : تفسير« :گفته است /ثعلبي

تفسير : و تأويل. »باران«به  »الصيب«و  »راه«به  »الصراط« باشد و چه مجازي، مانند تفسير
ه است و همان به معناي گشتن و گرديدن گرفته شد »األول«باشد كه از لفظ باطن لفظ مي

β¨ ﴿ :باشد؛ بطور مثال قول اهللا تعالي رجوع كردن به ماوراي لفظ مي Î y7−/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9 

، كه تفسير آن به اين شكل »گاه استهمانا پروردگار تو در كمين« ]14: الفجر[ ﴾∪⊇⊆∩
ي يعن »رصدته«: شود يعني مراقب و گوش به زنگ بودن، و وقتي گفته مي »رصد«: شود مي

و معادل [گيرد مكاني است كه اين گوش به زنگي صورت مي »مرصاد«مراقب وي بود، و 
برحذر داشتن از سستي در : ولي تاويل آن اينگونه است] باشدگاه ميفارسي آن كمين

  .مقابل اوامر اهللا و از غفلت آماده بودن و تدارك ديدن براي انجام آن اوامر
باشد، و علماء به معني پيدا كردن معاني قرآن مي تفسير در عرف: اصبهاني گفته است

و . دارد چه اين كلمات مبهم باشند و يا غيرمنظور كلمات را بر حسب ظاهر آنها بيان مي
  .باشدتأويل بيشتر در مسائل اجمالي مي

  .تفسير به نقل متعلق است و تأويل به درايت: شودو گفته مي
روشن شود و با سنت صحيح ثابت گردد،  هر آنچه در كتاب اهللا: شودو گفته مي

باشد و سزاوار هيچ شود، بطوري كه معناي آن مشخص و واضح مي  تفسير ناميده مي
شخصي نيست تا با اجتهاد خود و يا هر شكل ديگري به آن تعرض كند بلكه بايد به آن 

: و تأويل .اي آن را بيان دارد كه در قبل وارد شده است نه اينكه از حد تجاوز كندمعني
كنند، همان كساني كه در آن چيزي است كه علماي عامل از معاني گفتار آن استنباط مي

  .متخصص هستند] دين[زير و بم علوم 
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- تأويل شرح دادن آيه بر اساس معاني قبل و بعد از آن مي: اندو بغوي و كواشي گفته
با كتاب و سنت  باشد و همان چيزي است كه محتواي آيه را در بر دارد، بطوري كه

  .1آيدمخالفتي نداشته باشد و از طريق استنباط بدست مي

  :2حكمتها و استنباط احكام استنباطروش 
اعتبار از قرآن بجز براي كساني كه اهل علم هستند به ندرت «: گفته است /شاطبي

-هنگام اعتبار، از حدود آن خارج نمي] اين اشخاص[پذيرد، به شكل صحيح صورت مي
شوند؛ و اخالق خود را با خارج نمي] از حدودش[، همانگونه كه هنگام عمل شوند

براي آنها موازي : دهند؛ و در واقع بايد گفتحدودي كه در آن بيان شده است شكل مي
  .3»شوددرهاي فهم ديگري باز مي] قرآن[با احكام 

جبات انجام دادن كارهائي است كه مو: راه بدست آوردن آن«: گفته است /سيوطي
  .4»كند اعم از عمل و زهدآن را فراهم مي

براي سخن گفتن از سكوت كمك بگيريد و براي استنباط «: گفته است /و شافعي
  .5»از انديشه

هائي كه زبان درباره استنباط از حكمتها و اشارات و نكات ريز و راهنمائي /ابن قيم
آنچنان كه حق آن است، تأمل كني  ايچنانچه در آيه«: گويدباشد، مياز بيان آن عاجز مي

و مسائل شبيه ] توجه كني[و ايماء و اشارات و هشدارهاي آن ] آن[هدايتهاي لفظ ] به[و 
اي كه اهللا آنها را هم را با هم مقايسه كني و در مبهمات آن اعتبار كني و در چيزهاي مشابه

                                           
  .2/221: نگاه شود به -1
 13/363از شيخ اإلسالم و آن در الفتاوي  ريأصول التفس مقدمة يف: براي بيان راه تفسير نگاه شود به -2

؛ اإلتقان از 2/164؛ البرهان از زركشي 115؛ التبيان از نووي ص 92، 1/73آمده است؛ تفسير طبري 
 .2/4؛ و جامع األصول 13، و مقدمة تفسير ابن كثير ص 2/309سيوطي 

  .3/849: تالموافقا -3
 .2/231اإلتقان  -4

 .215ص  مفتاح دار السعادة -5
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تأمل كني، تمامي معاني  به هم پيوند داده و ظاهر و باطن آنها را به هم متصل كرده است،
  .1»اي، و باهللا توفيقرا فهميده

باشند، كه گوياي مطالب مي] كلماتي[چنانچه از معاني « :گويدمي /و سعدي
و آنچه اين  2هاي اين معانيفهميدي آيات كريم بر چه چيزي داللت دارد، بدان كه الزمه

كنند، چون هر حكم پيروي مي معاني به آن نياز دارند و شروط و مقتضيات آنها همواره از
شود، پس آن چيز پيرو خبر است، و هر چيزي هم كه  چيزي كه خبر بدون آن تمام نمي

حكم بدان نياز دارد، پس آن چيز پيرو حكم است، پس حذف متعلق مفعول و يا متعلق 
داللت بر عموميت معناي لفظ دارد اين عموميت بخشي به معناي لفظ از ... فعل و 

ي باشد، و حذف آنچه كه سياق لفظ و قرينهفوائد حذف متعلق در متون ميمهمترين 
اي براي تفسير و از و اين قاعده .3»كند جايز نيستحاليه لفظ بر آن داللت نمي

باشد، و نياز به قوت فكر و حسن تدبر و نيت درست، دارد؛ و آن سودمندترين آنها مي
باشد كسي موده است، عالم به همه چيز ميكسي كه آن را براي هدايت و رحمت نازل فر

شود هاست، و به آنچه كه قرآن از لحاظ معنايي شاملش ميكه علم دارد به آنچه در سينه
گيرد و به همين دليل علماء بر وجود  و آنچه كه از لحاظ تقدم و تأخر معنايي را در بر مي

  .اندجماع كردها –قرآن  –ها و قواعدي براي صدور حكم از كالم اهللا الزمه
و اين امر را بيشتر كن و به آن مداومت بده تا هنري نيكو و پايدار در دقيق شدنِ در 

باشد و آن حقي معاني براي تو حاصل شود؛ قرآن حق است و نياز حق نيز حق مي
                                           

 .145التبيان در أقسام القرآن ص  -1

داللت مطابقت، داللت تضمن و داللت التزام و : شودداللت لفظ نزد اصوليين به سه دسته تقسيم مي -2
اتحاف : ود بهشود، بر داللت التزامي استوار گرديده، نگاه شكنايه در علم بالغت مطرح مي بحث

 يف: (، نوع پنجاه و چهارم2/61، از نملة و اإلتقان از سيوطي 1/213ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 
 ./از ابن عثيمين ميأحکام من القرآن الکر(؛ و مقدمة )ضهيته و تعريکنا

ست در ، و بيان را در مسألة الحذف الميداني به تفصيل بيان داشته ا15تيسير الكريم الرحمن ص  -3
، و واگذار كرده است به 69ص ) ازجيف اإليحول البحث عن احملاذ(در قاعده دهم ) قواعد التدبر(كتاب 

  .، باب اول)بعض أنواع اجملاز از يفجياإلشارة إلی اإل: (كتاب العز بن عبدالسالم
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باشد كه گريزي از آن وجود ندارد؛ و كسي كه در اين راه موفق شود و اهللا به او توفيق  مي
علوم پرمنفعت و معارف آشكار و اخالق ] درهاي[، براي او در قرآن 1فرمايد و نور عطا

  .2»شودانساني و آداب كريمه عالي، گشوده مي
ي قرآن در چيزهائي است كه براي او مهمتر و اعتبار خواننده: و از روشهاي استنباط

≅ã﴿ :فرمايدمي –تعالي  –باشد، همانگونه كه اهللا   تر مياولي sVtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= Ïdϑ ãm sπ1 u‘ öθ−G9$# §ΝèO öΝs9 

$ yδθè= Ïϑ øts† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9$# ã≅Ïϑ øts† #I‘$ xó™ r&﴾ ]حكم[داستان آنان كه «: ترجمه]. 5: اجلمعة [
تورات بر آنان تكليف شد، سپس رعايتش نكردند، مانند داستان دراز گوشي است كه 

اره قومهاي گذشته آمده است، ولي ؛ اين مثالي است كه درب»كندكتابهايي چند حمل مي
 :گويدباره مينيز در اين /قرطبي. باشدبراي خواننده قرآن نيز تحذير و هشداري مي

كند را حمل مي) قرآن(براي كسي است كه كتاب  –تعالي  –اين هشداري از طرف اهللا «
قوم [حق آن  تا معاني آن را ياد گرفته و از مطالب آن آگاه شود؛ چه بسا آن مذمتي كه در

اين مسئله در مورد تمامي ايرادات و  .3»آمده است در حق او نيز مصداق پيدا كند] گذشته
  .باشداند نيز صادق ميعيبهائي كه امتهاي ظالم و سران زيانكار آنها به آن توصيف شده

                                           
د، از آنها به اين مسأله ابن قيم رحمه اهللا مشهور است و در بسياري از كتب خود به آن اشاره دار -1

مدارج (و ) نيطریق اهلجرت(و ) مفتاح الدار السعادة(و ) بدائع التفسیر(و ) ان فی أقسام القرآنيالتب(
و ايشان در علم اصول سرآمد بوده و به همين سبب نظرشان در اين باب به صحت ) نيالسالک

همچنين ايشان . نزديكتر است و اگر قصوري داشته باشد تنها به مثابه مجتهد مأجور خواهد بود
. نمايد دهد و از آنها مسائل را استخراج ميكند سپس ارتباط آنها را شرح ميروايات را بيان مي

انجامد و آن را از تر شدن موضوع و ارشاد و اصالح قلب ميهمچنين استنباطهاي ايشان به روشن
  .رهاندبيماريهاي شبهات و شهوات مي

، و براي اين قاعده مثالهاي زيادي 28، قاعده يازدهم ص ) القرآنريلتفسالقواعد احلسان : (نگاه شود به -2
  .733سوره غافر ص  7زده است، و نگاه شود به تفسيرش آيه 
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É9÷﴿ :و همچنين اين كالم اهللا تعالي است كه ô¹$$ sù χ Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym öÏøó tG ó™ $#uρ šÎ7/Ρs% Î! 

ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ Äc©Å´yè ø9$$ Î/ Ì≈ x6ö/M}$#uρ ∩∈∈∪﴾ ]پس صبر كن همانا «: ترجمه]. 55: غافر
ي اهللا حق است و براي گناهت طلب بخشش بفرما و پروردگارت را شامگاهان و  وعده

صورت گرفته است،  ص؛ وقتي اين خطاب به پيامبر»صبحگاهان تسبيح و تحميد كن
در تفسير اين  /باشد و ابن كثير مطمئناً در حق اشخاص ديگر اين خطاب سزاوارتر مي

  .1»باشدتحريك امت براي استغفار مي] آيه[اين « :گويدآيه مي
در اين [« :باشد و گفته اندمثال ديگر سخن بعضي صحابه درباره سوره النصر ميو 
و پيروز گردانيد وي را شكر و  به ما امر شده است تا وقتي ما را ياري فرمود] سوره

 صدر حالي كه خطاب سوره به پيامبر ،2»ستايش كنيم و از او طلب استغفار كنيم
  .باشدشود كه اين امر مربوط به تمامي امت ميباشد ولي از آن فهميده مي مي

در  ب باشد، همانگونه كه ابن عباسشناخت موضوع سوره مي: و از مبادي استنباط
و ابن  .3»باشدبه وي مي صآن خبر فوت رسول اهللا« :صر گفته استمورد سوره الن

در اينجا تأويل در قرآن در مورد مسائلي كه در آن اشاراتي آمده « :گفته است /حجر
فقط براي كساني است كه پايداري آنها در ] اجازه[و اين . است، اجازه داده شده است

] در مورد كسي صادق است كه[يا « :گويدمي علم ثبت شده است؛ و از اين رو علي
  .4»اهللا فهمي از قرآن به وي داده باشد

نگريستن به ارتباط كلمات در آيه و يا ارتباط بين آيات در يك : و از مبادي استنباط
  .باشد سوره مي

                                           
 .4/86تفسير ابن كثير  -1

، 147 ي اين سوره نيز آمده است در صهاي آنها درباره؛ و ذكر گفته3359؛ ترمذي 4970بخاري  -2
150. 

 .4970؛ مسلم 4969بخاري  -3

 .8/736الفتح  -4
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باشد كه عقل توسط آن علمي شريف مي: ارتباط برقرار كردن« :گفته است /زركشي
  .1»گرددنده با آن مشخص ميرسد و منظور گويبه نتيجه مي

نگريستن به حالتهاي تشابه و اختالف بين : شودو از مسائلي كه به استنباط مربوط مي
  .2باشدالفاظ آيات مي

                                           
: و نگاه شود النوع الثاني و الستون. 1/61 اتي اآلنيمعرفة املناسبات ب: ، النوع الثانيعلوم القرآن الربهان يف -1

 .آيدو در ص  دو مثال از آن مي 2/138از كتاب اإلتقان سيوطي  ات و السوريمناسبة اآل يف

، و النوع 2/146در آيات متشابه از كتاب اإلتقان از سيوطي : تانوع الثالث و الستون: بهنگاه شود  -2
  .1/145علم المتشابه از كتاب البرهان از زركشي : الخامس



 

  :ششممبحث 
  رابطه خواننده با قرآن

دهد بعد زندگي كردن با آن و بعد از مواردي كه رابطه خواننده با قرآن را شكل مي
  :آن به اين شرح است باشد؛ كه توضيحزبان مي

  :با قرآن] و همنشيني[زندگي كردن بعد 
بجز توضيحات كوتاه و تفسير كلماتي ] براي فهم آن[كند  انساني كه با قرآن زندگي مي

برد، و مثال بارز آن محدود نياز ديگري ندارد و به مقاصد قرآن به آساني و سهولت پي مي
از قرآن دور است نياز به توضيح و ولي شخصي كه . بوده است وضع و حال صحابه

مثال . باز كردن مسائل دارد و چه بسا كه مسائل واضحي هم باشد كه براي او مبهم است
كند، به هر جا كه بخواهد نفر اول مانند كسي است كه در سرزمين خود گشت و گذار مي

كند و يراه خود را پيدا م] از اشخاص ديگر[برود بدون تابلوي راهنما و سوال كردن 
و اما نفر دوم مانند . رساندشايد  اشاره كوچكي به آساني و سهولت او را به هدفش مي

غريب بوده بطوري كه حتي تابلوهاي نوشته شده هم براي او ] در مكاني[كسي است كه 
به دفعات راه را اشتباه رود ] از ديگران[باشد و چه بسا با وجود سواالت بسيار كافي نمي

ردرگم شود و در حالي كه به هدفش نزديك است آن هدف نزد او پنهان و به كرات س
  .باشد

β¨﴿: درباره اين كالم اهللا تعالي /ابن قيم Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“tò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çμ s9 ë=ù= s% ÷ρ r& 

’ s+ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθèδ uρ Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪﴾ ]براي كسي كه ] موضوع[گمان در اين بي«: ترجمه ].37: ق
گوش بسپارد، پندي ] و به آن[باشد ] حقانيت وحي[بي دارد و در حالي كه گواه قل

از انسانها كساني هستند كه داراي قلبي زنده و نگهبان و كامالً فطري : گويدمي ،»است
كند، قلب و عقل او، وي كند و با فكرش پردازش ميباشند، و وقتي با قلبش تعمق ميمي

دهد كنند، و قلبش به آنچه قرآن به آن خبر ميراهنمائي ميرا به صحت و حق بودنِ قرآن 
افزايد، اين اشخاص گواهي داده و ورود قرآن به قلبش نوري بر نور فطرت وي مي

ttƒ“﴿: شوندكساني هستند كه اينگونه توصيف مي uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) 
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⎯ÏΒ šÎi/¢‘ uθ èδ ¨,ysø9$#﴾ ]و دانش يافتگان آنچه را كه از سوي پروردگارت «: ترجمه ].6: سبأ
’î‘θœΡ 4﴿: ، و همچنين»بينندبه تو فرستاده شده حق مي n?tã 9‘θ çΡ﴾ ]و اين نور ، ]35: النور

. باشدفطرت است بر نور وحي، اين شخص كسي است كه داراي قلب زنده و نگهبان مي
را جمع كرده و آن ] مسائل[ر معاني قرآن است، بين آنچه در قلبش وجود دارد و آنچه د

را به شكلي مي يابد به مانند آنكه در قلب وي نوشته شده است و آن را از درون قلب 
باشند، و از انسانها كساني هستند كه داراي قلبي كامالً زنده و نگهبان نمي. كند قرائت مي

زد؛ و زنده بودن قلب و نور آن و و نياز به شاهدي دارند كه بين حق و باطل جدائي بياندا
رسد؛ براي اين باشند نميپاك بودن فطرتشان به كساني كه داراي قلب زنده و نگهبان مي

را گوش داده و با قلبشان در آن ] اهللا[افراد راه بدست آوردن هدايت اين است كه كالمِ 
خواهند دانست كه تأمل كنند و در آن تفكر كرده و در معاني آن تعقل كنند، بدين ترتيب 

  .1»حق است] قرآن[آن 

  :بعد زبان
داند و در مكالماتش با آنها بسيار در كسي كه زبان عربي و اسلوبهاي قرآن را مي

هاي لفظي قرآن و درك هدف آيات و نزديك شدن به تعامل است، پيدا كردن راهنمائي
ن عربي را به خوبي ولي كسي كه زبا. كندمعني و منظور آيه براي وي مشكلي ايجاد نمي

داند، بخاطر ندانستن زبان عربي و استفاده نشدن آن در زبان مادريش مشكالت نمي
شود و مقدار به قرآن نزديك نمي] و يا ترجمه[زيادي خواهد داشت؛ او بدون تفسير 

شود كه براي فهم جمالت نياز پيدا  باشد و يا ديده ميزيادي از الفاظ آن برايش نا آشنا مي
ند كه به كرات به اول و يا آخر آن رجوع كند، يا نياز به فشار آوردن بر متن براي كمي

كند خود را به يابد كه سعي ميباشد، و يا معاني زيادي ميگنجاندن يك لفظ محذوف مي
و ذهن او وجود ] معاني[معناي حقيقي آن نزديك كند، در حالي كه هيچ ارتباطي بين آن 

                                           
  .1/422، نگاه شود به مدارج السالكين 5اختصاري از كتاب الفوائد ص  -1
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  .1تواند ببيندرا جز به شكل مرواريدهاي پراكنده نمي ندارد، و آن معاني عظيم
علمي كه در كودكي كسب شود مانند « :وضعيت نفر اول به مانند اين مثال است
معني مقصود را درك كرده، و معاني  ،»تصاويري است كه بر سنگ نقش بسته است

ولي . كنندن نميوي را هراساكنند مفردات و يا تصريح علم و يا هدفي كه مثالها دنبال مي
پرسد و علم مي] يكلمه[به علت دوري وي از زبان عربي، از معني : وضعيت نفر دوم

كند كودك شود؟ و سوال مياينكه علم چيست؟ و اينكه چگونه علم در كودكي كسب مي
بودن چه زماني است؟ معني نقش چيست؟ وچرا سنگ مثال زده شده است؟ و تالش 

درباره او اينگونه بايد . فظ محذوف كه در متن گنجانده شودشده براي پيدا كردن يك ل
آموزد مانند بقاي نقش است، كه همان حك بقاي علمي كه انسان در كودكي مي: گفت

دوري او از زبان عربي . و چيزي مانند آن... كردن چيزي زيبا در سنگي سخت است
زور الفاظي را كه به  شود كه مدت زيادي را در ترجمه كلمات بگذراند، و بهباعث مي

تواند فهم و دركي را بدست  آيد به متن بچسباند و با تمام اين تفاصيل نميتصورش مي
  .كندآورد كه نفر اول كسب مي

  :اهميت دانستن زبان عربي براي تدبر در قرآن
شود، از قسمت بزرگي از معاني كلمات قرآن و تركيبات آن با زبان عربي شناخته مي

قسمتي از آن را فرد : تفسير قرآن چهار وجه دارد«: گويدمي بعباساين حيث ابن 
تفسيري است كه كسي در برابر آن بخاطر جهل ] ديگري[فهمد،  عرب از روي كالمش مي

] آخر[دانند، و  تفسيري است كه علماء آن را مي] ديگري[تواند عذر بياورد، و خود نمي
  .2»داندتفسيري كه فقط اهللا آن را مي

                                           
قواعد التدبر األمثل : ، و كتاب9، ص /مودودي ازة لفهم القرآن يمبادئ أساس: نگاه شود به كتاب -1

 .16، 9لكتاب اهللا عزوجل از ميداني قاعده اول و دوم ص 

مقدمة : ، و نگاه شود به93-73دارد ص ، و هدف را از كل جهات بيان مي71، األثر رقم 1/75طبري  -2
 .309، 238 – 2/228؛ اإلتقان 2/164؛ و برهان زركشي 115ص  خ اإلسالمي از شريأصول التفس يف
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واضح است يادگيري زبان عربي «: گفته است /اين رو شيخ اإلسالم ابن تيميةو از 
باشد، سلف لحن اوالد خود را تربيت مي) واجب كفائي(و آموزش آن فرض كفائي 

دادند، و به ما نيز امر شده است و البته امري واجب و يا مستحب كه قوانين عربي را  مي
ي در آن اصالح كنيم، در اينصورت است كه حفظ كنيم و زبان خود را در برابر كج رو

  .1»شودبراي ما راه فهم قرآن و سنت حفظ مي
باشد؛ زيرا توسط شريعت مي] از اصول[اعراب قرآن، اصلي «: گفته است /ابن عطية

  .2»باشدشود كه همان شريعت ميآن معاني حفظ مي
بي  او را به هر مسلماني واجب است تا آنجا كه زبان عربر «: گفته است /شافعي

بجز ) معبود بر حقي(بياموزد، تا اينكه گواهي دهد كه اله  ]آن را[برساند، ] فهم[قدرت 
و ... بنده و فرستاده وي است، و توسط آن قرآن را تالوت كند صباشد و محمداهللا نمي
به زباني ] علمي كه[كند براي وي خير شود، اي از علم كه براي خود فراهم ميهر توشه
ه اهللا، ختم پيامبري خود را بر آن قرار داده و آخرين كتاب خود را بر آن نازل است ك

  .3»فرموده است
اي الزم براي كسي است كه خواهان تفسير و به همين دليل شناخت زبان عربي وسيله

به كسي كه به زبان عرب عالم نيست پيشنهاد «: گفته است /مالك . باشدقرآن مي
] براي ديگران[آن را عبرتي ] با اشتباهاتش[ست بجز آنكه وي تفسير كتاب اهللا نشده ا

  .4»قرار داده است

                                           
 .23/252الفتاوي،  -1

چنانچه از غريب قرآن : (داردقول ابن عباس ب را بيان مي /، و قرطبي1/24 اجلامع ألحکام القرآن -2
هايي از سپس نمونه) از من پرسيديد جواب آن را در شعر پيدا كنيد؛ همانا شعر ديوان عرب است

روايت كامل ابن عباس را در  /، و سيوطيدارداز شعر را بيان ميتفسير الفاظ قرآن با استفاده 
  .1/158اإلتقان آورده است 

  .49ص  الرسالة -3
  .2/229اإلتقان  -4
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: آموزد گفته استدرباره هدف كسي كه زبان عربي مي /شيخ اإلسالم ابن تيمية
زبان عربي مورد نياز مسلمانان است، زيرا رسول با آن سخن گفته است، و اگر اهل «

گانه شعراي هفت –شاعران معلقات سبع  عرب از اين اصل روي برگردانند، به منزله
 ؛1»گردندگردند، و مانند هيزم جهنم ميمي -اند  عرب بودند كه اشعارهاي جاهلي سروده

شود كه قواعد زبان عربي بايد ياد گرفته شده و فنون آن استمزاج بدين ترتيب معلوم مي
گرديده و اصول آن با دقت مرتب گردد؛ آن فقط چيزي است براي پي بردن به مفاهيم 

و هر آنچه از علوم كه به آنها مربوط  ،ص، و كالم رسول اهللا- عزوجل  –كالم اهللا 
وشش و جديت و تعمق و وسيع شود؛ و كسي كه بدون تحقق بخشيدن به اين امر، ك مي

تلف [كردن دامنه عمل خود را زياد كند، مطمئناً عمرش را تلف كرده و خود را مشغول 
  .نيز كرده است] كردن عمر ديگران

  براي چه به تفسير قرآن نياز داريم؟
از  با در نظر داشتن بعد زندگي و بعد زبان، به خوبي مي فهميم كه سرّ فهمِ صحابه

كردند؛ و بايد به بطوريكه جز در موارد اندكي از تفسير استفاده نمي! وده استقرآن چه ب
-خوبي نياز بزرگ خود را به تفسير كامل آيات قرآن كريم درك كنيم، همانطور كه اهللا 

≈›x#﴿: فرمايدكالم خود را اينگونه توصيف مي –سبحانه و تعالي yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β 

≅ö﴿ :و نيز »به زبان عربي روشن است ]قرآن[و اين «: ترجمه ].103: النحل[ ﴾∪⊃⊂⊆∩ t/ uθ èδ 

7M≈tƒ#u™ ×M≈ oΨÉi t/﴾  ]و همچنين»بلكه آن آيات روشن است«: ترجمه]. 49: العنكبوت ، :﴿$ ¯ΡÎ) 

çμ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè©9 šχθè= É)÷è s? ∩⊂∪﴾ ]ما قرآن را عربي «: ترجمه]. 3: الزخرف
آنها ] فهم[، و مانند اين موارد كه احكام آنرا بيان فرموده و »داديم تا شايد تعقل كنيدقرار 

و دوري از زندگي با . باشدرا آسان فرموده است، و اينكه آن روشن كننده هر چيزي مي
  .كندقرآن يا دور بودن از حيث بعد زبان نياز انسانها را به تفسير قرآن بيشتر مي

                                           
  .13/207الفتاوي  -1
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وقتي قاري در قرآن توصيف و يا معنائي : وياي اين مسئله است كهآنچه كه بيان شد گ
فهمد نبايد تصور كند كه او در تفسير، لفظي بهتر و دقيقتر و زيباتر و واضحتر و يا را نمي

يابد، بلكه هدفي كه در تفسير وجود دارد فقط توضيح و نزديك كردن به معاني گوياتر مي
د زندگي كردن با آن و يا بعد زبان از آن دور مانده قرآن، براي كسي است كه به علت بع

است، البته بجز در مواردي كه قرآن با قرآن و يا با سنت صحيح و يا هر آنچه كه در حكم 
در تفسير  /مثال صريح براي اين مسئله قول شافعي. باشد، تفسير صورت گيردآن مي
çμ…﴿: از آيه /مجاهد ¯ΡÎ)uρ Öø.Ï% s! y7©9 y7 ÏΒöθ s)Ï9uρ﴾ ]و همانا آن «: ترجمه ]44: الزخرف

: شودگفته مي«: گفته است /باشد، مجاهدمي »باشداي براي تو و قوم تو مييادآوري
و  .»از قريش: گويد از كدام عرب؟ مي: شوداز عرب، گفته مي: گويدچه افرادي؟ و مي

ول صرف مجاهد در بيان اين آيه از تفسير در مقابل اسباب نز«: گفته است /شافعي 
  .1»نظر كرده است

و اگر قاري عين حقيقت معني يا شاهد موصوف را بداند ديگر نياز ندارد كه لفظي 
اضافي را به قرآن بچسباند و سياق قرآني را رعايت نكند و تركيب قرآن را درك ننمايد و 

و از آن قرآن بسوي بدل و جانشيني . لفظي محذوف را در تصور خودش تقدير گيرد
درباره كلماتي كه با آن كلمات  /از اين رو شيخ اإلسالم. 2گرداندروي نميبراي آن 

                                           
  .14ص  الرسالة -1
بدان وقتي كه به كتابهاي ديگران و آراء و نظرات و : (گويداز كتب كالم مي /ابن قيم -2

د كه در آنها علومي وجود دارد كه هيچ اعتباري ندارند شواستداللهايشان نگاه شود، انسان متوجه مي
گيرد، باشند، گمانهاي كاذبي وجود دارد كه هيچ حقي را در بر نميو فقط آراء و نظرات شخصي مي

اموري وجود دارد كه هيچ نفعي براي قلب و تزكيه انسان ندارد، علوم صحيحي وجود دارد كه راه 
اند كه نفع راي اثبات اين علوم صحيح سخنان زيادي گفتهكسب آنها ناهموار و سخت است، و ب

و زيباترين و بهترين چيزهايي كه نزد متكلمين است، به بهترين وجه و زيباترين . چنداني ندارد
خودي را در بيان الفاظ متحمل و متكلمان فقط فلسفه بافي و زور زدن بي. شكل در قرآن وجود دارد

اند شبهات و شكيات را در مورد دين با اين قواعدي كه وضع كرده كنند متكلمان فكر مي. شوندمي
داند كه اين كار متكلمان فقط بر مقدار برند، در حاليكه انسان زيرك اگر دقت كند مياز بين مي
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، كلماتي است نزديك، ولي غير مترادف، و ]اين كلمات[«: گويدشود، ميقرآن تفسير مي
كلمات [، و در مورد كلمات قرآن بعضي 1شود كلمات مترادف در هر زباني كم يافت مي

شود كه تمامي معاني اي پيدا ميرند، و كمتر كلمهكم دارند و بعضي اصالً ندا] مترادف
اي ديگر را در بر داشته باشد، وفقط اينطور است كه از نظر معنائي به هم نزديك كلمه
شود، وقتي گفته باشند و اين خود جز داليلي است كه باعث معجزه شدن قرآن ميمي
tΠöθ﴿: شودمي tƒ â‘θßϑ s? â™!$ yϑ ¡¡9$# #Y‘öθ tΒ ∩®∪﴾ ]روزي كه آسمان سخت «: ترجمه] 9 :الطور

دهد، چنانچه المور به معني حركتي آرام و بطور تقريبي معني حركت مي: ، المور»بلرزد
و عرب . باشد نه بيان دقيق معانيو اينگونه مثالها نزديك كردن معاني مي. باشدسريع مي

جا اشتباه كساني  و از همين 2،)مسائل زيادي را در برداشته باشد(دهد به فعل شموليت مي
شود، همانگونه كه در  كنند، مشخص ميكه بعضي از حروف را جانشين بعضي ديگر مي

$tΑ﴿: مورد اين قول اهللا تعالي s% ô‰s)s9 y7 yϑ n= sß ÉΑ#xσÝ¡Î0 y7 ÏG yf÷ètΡ 4’ n< Î) ⎯Ïμ Å_$ yè ÏΡ﴾ ]24: ص [
 ]ه كنداضاف[گوسفندانش  ]آن را به[با درخواست گوسفندت تا : گفت ]داود[ «: ترجمه

باشد ولي بعد از بررسي نحو دانان مي »با« »إلي« معني: گويندمي »به تو ستم كرده است
چون اگر اينگونه معني شود  [اين كلمه كل مطلب را در بر ندارد، : گويند اهل بصره مي

شود كه آن گوسفند با گوسفندان وي با اين مي] مترادف[خواستن گوسفند او  ]آنگاه
Ÿω |=÷ƒ﴿ و كسي كه بگويد معني. اشدهمراه و يكجا ب u‘ ¡ Ïμ‹Ïù﴾  ]بدون شك« :]2: البقرة« 

، اضطراب و حركت نيز »ريب«باشد، اين فقط نزديك كردن معني است زيرا در كلمه   مي
                                                                                                             

افزايد و امكان ندارد كه شفا، هدايت، علم، يقين از قرآن و سنت رسول خدا شبهات و شكيات مي
  .1/54 طان،يد الشيغاثة اللهفان من مصاإ، )تكلمين بدست آيدحاصل نشود و از كالم م

هالل عسكري، از ابي) ةيالفروق اللغو: (براي شناخت فرقهاي بين كلمات مترادف نزديك نگاه شود به -1
  .1/254 س منهيلالترادف و ظن هباي األلفاظ اليت يف: ، قاعده)اإلتقان(و 

بدون شك هر «: گويدسپس مي 36مثال آورده ص  5 )قبس من اإلعجاز: (هشام حمصي در كتابش -2
واعظ و معلمي نياز به دانش بحث داللت تضمني دارد، خصوصاً كسي كه درس تفسير قرآن را 

  .40، ص »كندتدريس مي
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باشد ولي بسوي مي] »ريب«كلمه [بكار رود مستلزم معني  »شك«وجود دارد، و اگر لفظ 
سلف در اينگونه مثالها بسيار ] عبارات باقي مانده از[و جمع كردن . كندآن راهنمائي نمي

] پيدا كردن[باشد؛ و در واقع جمع كردن عبارات آنها در كنار يكديگر به پرمنفعت مي
  .1»كندبه خوبي راهنمائي مي] قرآني[منظور يك عبارت و يا دو عبارت 

                                           
 18قاعده : ، و نگاه شود به13/341؛ و مجموع الفتاوي 52ص  رياختصار از مقدمة فی أصول التفسبه  -1

  .117از ميداني، ص ) قواعد التدبر األمثل(، از كتاب )فاظ املتقاربة املعنی أو املترادفةاألل حول النظر يف(



 

  :مبحث هفتم
  راههاي تدبر قرآن

اي داشته د دارد و كسي كه بخواهد تدبر شايستههمانا براي تدبر در قرآن راههائي وجو
كند شود، و بطوريكه هيچ خطري او را تهديد نميباشد، توسط آنها اين كار عملي مي

] بصورت ميوه[باشند را قلب او نكات باريك معارف و احوالي كه قابل بدست آوردن مي
به ] رسيدن[دد و گرچيند؛ و بدون اين روشها فرد دچار لغزش و بي هدفي ميبر مي

گردد، و اگر هم چيزي بفهمد، آنقدر اندك خواهد بود كه غير ممكن مي ]تدبر[آرزوي 
 :گفته است /در اين مورد زركشي. گرددشفاي او نخواهد شد و عطش او بر طرف نمي

كسي كه علم و فهم و تقوا و تدبر نداشته باشد، ذره اي از لذت قرآن را درك نكرده «
  .1»است

  :امل بعضي از اين روشها به شرح ذيل مي باشدتوضيح ك

  :زندگي با معاني آيات: اول
اين روش اگر شرط تدبر در قرآن هم نباشد از بزرگترين راههاي تدبر در قرآن 

در تدبر قرآن داراي بيشترين بهره و بزرگترين  باشد، و از اين رو بود كه صحابه مي
آيات كه در مورد خودشان نازل  احوالچون آنها شاهد شأن نزول و « نصيبها بودند،

و آيات در مورد  ،2»شدپس فهم كامل و علم صحيح براي آنها حاصل مي. شد، بودند مي
با دستهاي خود آن را انجام داده و با چشمان خود آن را  ]آنها[شد كه اموري نازل مي

شاديها و غمها با آن ديدند، و يا با آنها به نوعي درگير بوده و در شيرينيها و تلخيها و مي
كردند؛ و آيات زندگي كرده، و آهنگ بر منازل آن بسته و اوضاع و احوال آن را درك مي

خارج شده و تشنگان را با  ]قلب[گرفت، و از آن در قلبهاي آنها در جايِ خود، جاي مي
... گرددهمانا براي اين احساسات، آفاقي از قرآن آشكار مي« .كردند آبي گوارا سيراب مي

رفتند، براي آنها و اگر آنها به سمت آن با حس كنجكاوي و آموختن و آگاهي يافتن نمي
                                           

  .2/171البرهان  -1
  .1/9؛ و تفسير ابن كثير، 95ص  از شيخ اإلسالم، ريأصول التفس مقدمة يف: نگاه شود به -2
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را براي آنها آسان كرده و سنگيني تكاليف را ] كردن به دين[شد، عمل باز نمي ]اين دربها[
كرد، و قرآن با درون آنها آميخته شده و نفس آنها و حياتشان را به براي آنها سبك مي

داد كه در كرد، و همچنين بسوي فرهنگي با حركت سوق ميي تبديل ميحيات واقع
گنجد؛ بلكه فقط آثار و مسائل نو را به حركتي در خط حيات سوق ذهنها منتهاي آن نمي

كند بجز كسي كه با اين روح دهد، همانا اين قرآن گنجهاي خود را به كسي عطا نميمي
  .1»ي كه منشأ عمل باشدشناخت] بدست آوردن[روح : آن را قبول كند

و كساني كه بعد از آنها ايمان آوردند، بود؛ در  از آنجا كه قرآن چراغي براي صحابه
شد آن نام اشياء و اجناس مثل نامها و اعداد و اماكن اندك شده بود، مواردي كه باعث مي

 به علت سبب نزول آيه، قسمتي از معاني آن در نظر گرفته نشود؛ و عبرت گرفتن از
باشد و نه اينكه مختص به سبب نزول آيه حكمهاي آيات بر اساس معني عمومي آن مي

  .باشد، همانطور كه اين مسئله از طرف علماء بيان شده است
، پرچم رسالت را ]اسالم[و آگاه كنندگاني كه بعد از گروه اوليه  2نو كنندگان دين

وضاع و احوال و شامل دعوت و خود بر اساس درك ا] كار آنها[اند، كه اين برافراشته
آموزش و كوشش و صبر و سختي كشيدن و دچار بال شدن و هجرت كردن و اذيت و 
آزار ديدن و جهاد كردن بود، و در عين حال همنشيني با قرآن و لذت قرائتش و فهم 
معاني آن و تدبر در مقاصد آن، به شكل كوششي عظيم نزد آنها وجود داشته است؛ بر 

كوشش و علم و يقين و صبر آنها و همچنين اوضاعي كه پشت سر  اساس جهاد و
شد، و قرآن نيز براي نظير اينگونه اشخاص، اند، براي آنها درهائي گشوده ميگذاشته

دارد؛ و هر اند بيان ميحكايتهائي از زندگي پيامبران و كساني كه از آنها تبعيت كرده
بي از اين موارد خواهد داشت؛ و با آيات كند، نصيمؤمني هم كه رسالت قرآن را حمل مي

در كنار تدبر و تاثير گرفتن به شكلي زندگي خواهد كرد كه انگار در مكان وقوع آيات 

                                           
  .15ص ق يالطر معامل يف -1
 ) مترجم.(ندكساني كه دين را نوآوريها و بدعتها پاك مي كن -2
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كرده است، اعم از سختي كشيدن و جهاد و رويارو شدن و دعوت و كوشش زندگي مي
  .كردن

ول شد و در وقتي حيات انسان براي اهللا خالص شد و قلب او به تمايل به آخرت مشغ
برابر تمايالت دنيوي پاك شد، و آخرت را ابر ناپاكيهاي دنيايي ترجيح داد، قرآن را 

اين مطالب بدين گونه خالصه كرده  يابد كه انتهائي ندارد؛ عثمان بن عفانهمنشيني مي
بيند، از كالم پروردگارمان بي نياز نمي] خود را[اگر قلب ما پاك شود، هرگز « :گويدو مي
ن از روزي كه بر من سپري شود و در آن نگاهي به قرآن نداشته باشم، كراهت و م
  .1»دارم

هر كسي كه زندگي با قرآن را بر مي گزيند پس بايد در هدفها و چشم اندازهاي قرآن 
بنگرد، به خودش رجوع مي كند تا ببيند آيا از آن چشم اندازها در زندگي او نيز وجود 

اهللا نسبت به اين چشم اندازها در مورد پيامبران و صالحان كه دارد يا خير، و در توصيف 
اند تفكر و تأمل كند و كسي كه اين اعمال را انجام دهد در گذشته به آن دست گرفته

يابد و سينه او توسط آن فراخ شيريني يقين و تغييري مبين و حكمتي تكامل يافته مي
اهائي درك خواهد كرد كه در قبل آنها شود و معنگرديده كه باعث زياد شدن يقيينش مي

گذارد كه اين تأثير قبالً وجود بيند كه بر درونش اثري ميكرد، و آياتي را ميرا درك نمي
اي خواهد داشت كه با زبان قابل زندگي] قرآن[نداشته است و از پس آن با معاني 

گشايد پر ميباشد، بلكه توسط احساسات درك شده و قلب براي آن بال و توصيف نمي
  .دهدو نفس براي آن عمل متقابل انجام مي

از جمله آن چشم اندازها دعوت مردم بسوي دين اهللا و همچنين چشم انداز رهائي 
هاي اهل آن و همچنين چشم يافتن و به آرامش پيدا كردن در مقابل قدرت جهل و حيله

-يسته آن است فهميده نميمطالب قرآني آنچنان كه شا« .باشدانداز پيروزي بر دشمنان مي
برخورد شده بود، اينجا است ] اسالم[شود، مگر در قالبهائي با آن برخورد شود كه در اول 

                                           
، 1/125الكنز : نگاه شود به. ؛ و احمد در الزهد؛ و ابن عساكر82بيهقي در األسماء والصفات ص  -1
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كه نصوص قرآني از اصالت دروني و قابل ذخيره بودن باز شده، و قلبها براي درك 
شود، در اين زمان است كه مطالب از كلماتي نوشته شده تبديل مضمونهاي آن گشاده مي

افتد، خالئق ها و وقايعي كه در آن آمده به حركت مي شود، و حادثهه قدرت و طاقت ميب
شوند، در واقعيت زندگي زنده به خالئق زنده كننده و به جريان اندازنده تبديل مي

  ...آوردكنند و توسط آن حركتي حقيقي در عالم واقعي و عالم درون بوجود ميحركت مي
آيد، لب قرآني را مطالعه كند سپس در وضعيتهائي كه پيش ميانسان بايد صدها بار مطا

وضعيت را درك كرده و با آن اتفاقات درست مواجه شود؛ همانا قرآن نصي جديد كه بر 
اين وحي صورت نگرفته بود، ] مثل[وحي شد بطوري كه هرگز قبل از آن  ]صپيامبر[

كند و راه خورده را باز مي سواالت افراد سرگشته و حيران را جواب داده و مبهمات گره
كند، و يقين را به قلب بازگردانده تا در پوشيده را روشن كرده و مسير رهرو را ترسيم مي

اطمينان خاطري  ]در قلب[شود هدفدار باشد و همچنين اموري كه با آنها مواجه مي
رآن آورد؛ تمامي اين موارد چه در قديم و چه جديد، در چيزي بجز قعميقي بوجود مي

  .1»وجود ندارد
شود كه اندوه را از در نتيجه همنشيني با آيات، حالتي باشعورانه براي قاري ايجاد مي

كند و قلب را از عالم دنيا و تنگي و درد به عالم برد و ناراحتي را ناپديد ميبين مي
كند؛ مثال بارز آن حالتي است كه براي عمر بن وسيعتر و تصوري فراختر منتقل مي

در حالي در  هق هق عمر« :گويدحاصل شد، آنجا كه عبد اهللا ابن شداد مي  بخطا
$tΑ﴿ بودم و او در حال قرائت] نماز[صفهاي انتهائي  s% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ä3ô©r& ©Éo\t/ þ’ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «!$#﴾  

بود  »و اندوهم را با اهللا در ميان نهم ]جانكاه[من فقط غم : گفت«: ترجمه ]86: يوسف[
  .2»مشنيد
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  :1در نظر داشتن حالت و زماني كه آيات نازل مي شدند :دوم
كند از قبيل جهاد، دعوت، جهد، انفاق و كسي كه با تمامي معاني قرآن زندگي نمي

هنگام نزول ] اسالمي[و مقابله با باطل، به وضع و حال دعوت ] به مستحق[خوراك دادن 
ظر و تعاملش با آن الفاظ تغيير كرده و در شود، ولي اگر اينگونه نباشد نآيات نزديك نمي

او به اثري كه قرآن بر رسول ] حال و وضع[شود و ذهنش حياتي متحرك ايجاد مي
اند هاي كوچك مكي بودهشود؛ چه بسيار سورهگذاشت نزديك مي و صحابه صاهللا

درون وتسكين را براي قلبهاي صحابه به ارمغان آوردند و آفاق عظيمي را در  كه سالمتي
آنها گشادند، در حالي كه آنها با ظلم و تهديد و مكر و حيله جاهليت دست به گريبان 

اي، گشاد، و هر آيهبودند؛ و قلبهاي آنها با هر كلمه آن شاد و مسرور شده و بال و پر مي
كرد؛ و بايد به آياتي كه اهللا هر چند هم كوچك بود در درونشان ايمان و يقين را زياد مي

ا به صورت داستان حكايت فرموده است، نيز توجه داشت كه شامل مسائلي بود كه آنها ر
گذشت، اعم از اذيت و حيله ها و مسائلي كه بطور مكرر با آن روبرو بر پيامبران مي

شد بجز مطالبي كه به پيامبران قبلي و پيروان آنها گفته بودند، چيزي به آنها گفته نمي
كرد نگريست، زيرا وعده در قلبهاي آنها تاخت و تاز مي شود، بايد به هر آنچه كه مي

شنيدند در حالي كه هنوز در مكه بودند و غزوه بدر را ياري الهي و حسن عاقبت را مي
  .نديده و در جنگ قادسيه شركت نكرده بودند

هاي آيات و منظور آنها اسباب نزول بعضي آيات و سور را براي شناخت راهنمائي
اخت وضعيت زماني هنگام نزول آيات بيانگر كليتي است كه آن آيات به شناخت؛ زيرا شن

تر مقاصد و حكمتها و حكمهاي آن اند و اين مسئله براي تدبر كاملخاطر آن نازل شده
و در نظر گرفتن وضعيت زماني نزول آيات، مهمترين هدف براي شناخت . باشدنياز مي

شناخته شوند كه ] آيات[بايد « .باشد ها ميو مكي و مدني بودن آن] آيات[اسباب نزول 
مكي هستند و يا مدني، تا بين خطاب قرار دادن اهللا به بندگانش در اول اسالم و آنچه كه 
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نگريستن به سياق آيات، « ،1»در آخر اسالم توسط آن التيام يافتند، فرق گذاشته شود
و يا دشمنانش در و سيرتش در رابطه با اصحاب  صهمراه آگاه بودن به احوال رسول

و فهميدن منظور ] آيات[، از بزرگترين اموري است كه به شناخت ]آيات[هنگام نزول آن 
  .2»كند، خصوصاً اگر با آشنائي به انواع مختلف علوم زبان عربي همراه باشدآنها كمك مي

خواهي از قرآن بهره ببري، قلب خود را هنگام تالوت اگر مي« :گفته است /ابن قيم
دنش متوجه آن كن، و گوش خود را به آن متمركز كن، و حضور كسي را احساس و شني

توسط آن با وي  –سبحانه  –] اهللا[گيري، كسي كه كن كه توسط آن مورد خطاب قرار مي
  .3»دهدگويد؛ همانا او تو را، با زبان رسولش مورد خطاب قرار ميسخن مي
خواهد از قرآن علم كه ميشناخت اسباب نزول براي كسي « :گفته است /شاطبي

  :باشدباشد، ودليل آن هم دو امر ميبياموزد الزم مي
قرآن درك شود، از اين گذشته براي  4توسط علمِ معاني و بيان، اعجاز وزني: اول

كامل [باشد، ولي آن علم با شناخت اوضاع و مقتضيات شناخت مفاهيم عربي نيز الزم مي
سخن و يا مخاطب و يا خطاب كننده و ] كه شاملِ[شود، وضعيت خطاب مرزبندي مي] و

باشد؛ چه بسا كه از يك سخن بر حسب اوضاع مختلف و يا مخاطبان يا تمامي آنها مي
مختلف و يا مسائل ديگر برداشتهاي گوناگون شود؛ و يا جمالت سوالي، با يك لفظ 

و يا جمالت را دربردارد؛ ... مسائل مختلفي چون بيان كردن و يا سرزنش كردن و يا 
رخصت دادن، ترساندن، حقير كردن، و يا مانند اين مسائل را : اي شاملامري كه معاني

رساند جز اموري كه حول آن جمله اتفاق و هيچ چيزي منظور جمله را نمي. دربردارد
. دهدافتد، و اين مقتضيات اوضاع و احوالِ اطراف جمله است كه به آن شكل ميمي
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ها هم قرينه مورد نظر جمله له نقل شده وجود ندارد و تمامي قرينهتمامي اوضاع در جم
شود باعث عدم فهم بطور هاي كالم حذف ميباشند، و وقتي بعضي قرينهنقل شده نمي

و شناخت اسباب نزول تمامي اينگونه مبهمات را از بين . شودكامل و يا قسمتي از آن مي
باشد كه گريزي از آن وجود ندارد، رآن ميبرد، و خود از مهمترين مسائل در فهم قمي

شناخت اسباب نزول همان شناخت مقتضيات و اوضاع و احوالي است كه آيه در آن نازل 
  .شده است
جهل به اسباب نزول باعث ايجاد شبه و ابهام مي شود و نصوص ظاهري قرآن را : دوم

عث ايجاد اختالف كنند و باي اجمال مياندازد و آن را وارد دايرهاز شفافيت مي
  .1»شود مي

انساني و  –براي اهميت شناخت اسباب نزول  -در راستاي توضيحاتش  –ميداني 
كند واجب است كه هنگام بر كسي كه در كتاب اهللا تدبر مي« :مي گويد –زماني و مكاني 

  :اعتبارِ خود و تدبرش در نصوص، امور زير را مورد مالحظه قرار دهد
  ...صر اسالمي اوليهدر نظر گرفتن ع: اول
در نظر گرفتن حالت روحي و فكري و اجتماعيِ زماني كه آيات در آن نازل : دوم

  ...اندشده
آيد كه كسي به دنبال به دفعات پيش مي... در نظر گرفتن وضع زمان و مكان: سوم

معني نصوص باشد و به اشتباه بيافتد؛ زيرا او فهمِ نصوص و اعتبارش را با توجه به 
سنجد، نه در اوضاع و كند و موقعيت محيطي خود ميعي كه در آن  زندگي مياجتما

، و درنظر گرفتن دو حالت زماني و ...انداحوال اجتماعي كه در آن، نصوص نازل شده
كند، تدبر مي] در قرآن[مكاني كه آيات در آن نزول يافته اند، بهره با شكوهي به كسي كه 

تر است، نزديك] آيه[ه داراي دقت بيشتر بوده و به منظور مي رساند و او را به مفاهيمي ك
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باشد كه هيچ قيدي از قيود آن را كند؛ زيرا آن، از روشهاي توضيحي ميراهنمائي مي
  .1»سازدفراهم نمي

باشد بجز در نظر گرفتن وضعيت دعوت، هنگام براي قسمت سوم چيزي مفيدي نمي
باشد، وقتي كه در سرزمين مكه حابه مينزول قرآن كه همان تأمل كردن در اوضاع ص

آن [كردند، بايد در نظر گرفت كرد، تالوت ميبودند و آياتي كه كافران را توصيف مي
را  »املسد« با ترس شديد سوره] همراه[كردند و  صداي خود را كوتاه مي] زماني را كه
افتاد سوره به تپش ميكردند، قلبهاي آنها از ترس اينكه متهم شوند به تعليم اين تكرار مي

و در همان وقت بود كه با تكرار كالم اهللا كه در آن مسائل جاهليت را مورد اعتراض قرار 
اين احساسات بر اساس . كردندداد احساس عزت ايماني و بزرگي و سربلندي ميمي

 رسيد وشد، وقتي كه آيات ديگري به آنها ميكردند، تكرار ميمسائلي كه با آن زندگي مي
كرد و يا به عقل آنها اعتراض كرده و يا شخصيت آنان را تحقير از كافران عيب جوئي مي

و يا مثل اين سخن اهللا  »املدثر«يا  ،»اهلمزة«يا  ،»الکوثر«يا  ،»العصر«كرد، مانند سوره مي
$ ô‰s)s9uρ﴿ :تعالي tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yfÏ9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θ è=è% ω šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 

öΝçλm; uρ ×⎦ã⎫ôã r& ω tβρçÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ#u™ ω tβθãè uΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è=Ï≈ tó ø9$# ∩⊇∠®∪﴾ ]به راستي بسياري از جن و انس را «: ترجمه] 179: األعراف
يابند و چشمهايي دارند كه با آن ايم، قلبهايي دارند كه با آن در نميفريدهبراي جهنم آ

-شوند، آنان چون چهارپايانند، بلكه اينان گمراههايي دارند كه با آن نميبينند و گوشنمي

Πr& Ü=|¡øtrB ¨β÷﴿ :، و يا اين كالم اهللا تعالي»خبرانندترند، ايشان بي r& öΝèδ usYò2 r& šχθ ãè yϑó¡o„ ÷ρ r& 

šχθ è=É)÷è tƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷ΡF{$% x. ( ö≅t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊆∪﴾ ]آيا «: ترجمه] 44: الفرقان
ورزند؟ آنان جز مانند چهاپايان نيستند، بلكه شنوند و يا خرد ميپنداري بيشترشان مي مي

رد، وقتي كه توان احوال صحابه در مدينه را تصور ك به همين شكل مي. »ترنداينان گمراه
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%t⎦⎪Ï﴿ :را قرائت مي كردند –تعالي  –مثل اين فرموده اهللا  ©!$#uρ (#ρ ãxx. tβθ ãè −Fyϑ tFtƒ tβθè= ä.ù'tƒ uρ $ yϑ x. 

ã≅ ä.ù's? ãΝ≈ yè ÷ΡF{$# â‘$ ¨Ψ9$#uρ “Yθ÷WtΒ öΝçλ°; ∩⊇⊄∪﴾ ]بهرمند ] در دنيا[و كافران «: ترجمه] 12: محمد
  .»جايگاه آنان است] دوزخ[رند و آتش خوخورند چنانكه چهاپايان ميشوند و مي مي

  :فهم معاني كلمات و الفاظ :سوم
  :باشندمسائل ذيل در آن دخيل مي

  :انگيزه براي فهم كتاب اهللا -1
≈=ë﴿ :فرمايد مي ]اهللا[ tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9 uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# 

از اين آيه واجب بودن شناخت معاني قرآن را استنباط  /، و قرطبي]29: ص[ ﴾∪®⊅∩
Ÿξ﴿ تعالي –] اهللا[سخن « :گويدمي –رحمه اهللا  –و . 1كند مي sùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$#﴾ ]النساء :
داللت ] همچنين[داللت بر واجب بودن تدبر در قرآن براي شناخت معاني آن دارد و ، ]82

  .2»نگريستن و استدالل نيز دارد بر امر به
šÏ9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# öΝà6s9 ⎯Ïμ﴿  :فرمايدمي –سبحانه و تعالي  –اهللا  ÏG≈ tƒ#u™ öΝä3ª= yè s9 tβθ è= É)÷è s? 

سازد اينچنين است كه اهللا آيات خود را براي شما روشن مي«:  ترجمه ]242 :البقرة[ ﴾∪⊅⊇⊅∩
$ ô‰s)s9uρ﴿ :يدفرمامي –سبحانه  –، و »بلكه تعقل كنيد oΨ ö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 

9≅ sWtΒ öΝßγ ¯= yè ©9 tβρ ã©.x‹tG tƒ ∩⊄∠∪ $ ºΡ#u™öè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ÏŒ 8l uθ Ïã öΝßγ ¯= yè©9 tβθ à)−G tƒ ∩⊄∇∪﴾ ]28-27: الزمر [
يد كه آنان پند ايم، باشمثلي براي مردم زده] نوع[و به راستي در اين قرآن از هر «: ترجمه
، »باشد كه تقوا پيشه كنند] نازل كرديم[را ] و كاستي[قرآن عربي بي هيچ كژي * گيرند 

اهللا عزوجل بندگانش را تحريك به « :گويدبا توجه به اين دو آيه مي /ابن جرير طبري
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و بندگانش را تشويق ... اعتبار در هر جاي قرآن اعم از پندها و مسائل روشن، مي كند
د به سوي يادگيري تأويل آيات قرآني كه قابليت تأويل را دارند؛ زيرا محال است به كنمي

در آن : فهمد و تأويل آن قول برايش قابل درك نيست گفته شودكسي كه قولي را نمي
را ] قرآن[و معني آيات جز اين نيست كه انسان آن ... چيزي كه نمي فهمي اعتبار كن

  .1»كندسپس در آن تدبر كرده و در آن اعتبار مي بردفهمد و به منطقش پي مي مي
نازل كننده قرآن است و كل آن را نازل نفرموده است  اهللا«: گفته است /زركشي

كساني  –بجز براي آنكه فهميده شده و يادگرفته شده و درك شود؛ و از اين اولي األلباب 
بوده و كساني كه تفكر كه تعقل كرده و كساني كه دانا هستند و كساني كه داراي منطق 

ÿρã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ#)﴿را مورد خطاب قرار داده است،  –كنندمي ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# 

  .2»]29: ص[﴾∪®⊅∩
شود كه راضي نمي] قاري قرآن[«: گويددر مورد قاري قرآن مي /و از اين رو آجري

كند؛ و علم و فقه را راهنمائي براي رسيدن آنچه را كه اهللا واجب فرموده است جهالً ادا 
آموزد، و فهم و عقل مي] قلب[كند، و وقتي قرآن را با حضورِ  به هر خيري اتخاذ مي

از تبعيت اوامر و يا ] اعم[گمارد تا آنچه را اهللا براي وي الزم دانسته است، همت مي
زماني سوره را ختم خودداري از مسائل نهي شده را بفهمد، و همت او اين نيست كه چه 

  .3»كند؟مي
در اين سخن  صرسول اهللا «: گفته است /و از اين رو شيخ اإلسالم ابن تيمية

، تعليم روخواني و 4)بهترين شما كسي است كه قرآن را يادبگيرد و آن را بياموزد( :خود
را بطور كلي بيان فرموده است، چه بسا يادگيري معاني آن از ] قرآن[يادگيري معاني 

چيزي است كه باعث زياد ] يادگيري معاني[ادگيري روخواني آن مهمتر است، و آن ي
                                           

  .، با تصرف1/61تفسير طبري  -1
  .2/160البرهان  -2
  .40ص  أخالق محلة القرآن -3
  .1452؛ ابو داود 2909؛ ترمذي 9/66، بخاري  عثمان به روايت -4
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: شود، همانگونه كه جندب بن عبداهللا و عبداهللا بن عمر و غيره گفته اندشدن ايمان مي
شما ] ولي. [ايمان را آموختيم، سپس قرآن را آموختيم و ايمانمان افزايش يافت] اول[

ا آموختيد سپس ايمان را، و به همين دليل مدتي را در حفظ كساني هستنيد كه اول قرآن ر
  .1»سوره گذرانديد

Ÿξ﴿: درباره اين سخن اهللا تعالي /و همچنين   sùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$#﴾ ]82: النساء[ ،
 –] اهللا[باشد؛ به همين سبب تدبر در سخني بدون فهم آن غير ممكن مي« :گفته است

$!﴿: فرموده است –تعالي  ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ≡u™öè% $ wŠÎ/ttã öΝä3̄= yè ©9 šχθ è=É)÷è s? ∩⊄∪﴾  ]و ، ]2: يوسف
باشد، و آنچه كه واضح است، هدف هر آن مي] معناي[تعقل در سخن مستلزم فهميدن 

ترين باشد نه فقط الفاظ آن؛ و قرآن نير در اين مورد اولي گفتاري فهم معناي آن مي
  .2»است

اي اين قرآن عظيم، همان نوري وقتي فهميده! اي مسلمان«: استگفته  /شنقيطي
است كه اهللا نازل فرموده است تا توسط آن روشنائي حاصل شود و به هدايت آن در روي 

شوي تا بصيرت تو از اين نور زمين هدايت جاري شود، پس چگونه است كه راضي مي
تا كتاب ] ا بر اين قرار دهيخود ر[بر تو واجب است كه كوشش و تالش ... كور بماند

را توسط وسايل سودمند جديد بياموزي، و به هر آنچه كه اهللا،  صاهللا و سنت رسولش
  .3»به شكل علمي صحيح آموخته است عمل كني] منبع[در اين دو 

آموزد گفته ي آداب كسي كه قرآن ميدرباره /از حيث اهميت اين امر، ابن مفلح
دانند ياد ن را از اشخاص صالح عادلي كه معاني قرآن را ميانسان بايد قزائت قرآ« :است
 .4»بگيرد
 

                                           
  .13/304الفتاوي  -1
  .13/332مقدمة في أصول التفسير، مجموع الفتاوي  -2
  .7/438أضواء البيان  -3
 .2/300اآلداب الشرعية  -4
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  : فضيلت فهميدن كتاب اهللا و يادگيري احكام آن -2
مرا  صرسول اهللا: شود، او گفته استآشكار مي باين مسئله در حديث ابن عباس

ه او ب« :و در روايتي ديگر ،1»به او كتاب را بياموز! خداوندا« :در بر گرفت و فرمود
  .2»حكمت را بياموز

تر از منظور از آموختن چيزهايي است كه عامتر و گسترده«: گفته است /ابن حجر
باشد و در مورد حكمت، شرح دهندگان حديث اختالف دارند، گفته حفظ تنهاي قرآن مي

و . فهمي از طرف اهللا: فهم قرآن، و گفته شده است: قرآن، و گفته شده است: شده است
  .3»باشد فهم قرآن مي: آنها تريندرست

ÎA÷σãƒ sπ’﴿:  درباره معني حكمت در سخن اهللا تعالي /و سيوطي yϑ ò6Åsø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 

⎯tΒ uρ |N÷σãƒ sπ yϑ ò6Åsø9$# ô‰s)sù u’ ÎAρé& #Zöyz #ZÏWŸ2 3 $ tΒ uρ ã2 ¤‹tƒ Hω Î) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄∉®∪﴾ ]البقرة :

دهد و به كسي كه حكمت داده شود واهد حكمت ميبه هر كس كه بخ«: ترجمه ].269
ابن «: گفته است ،»گيرند بجز صاحبان خردخير زيادي داده شده است و پند نمي

ناسخ و منسوخ، محكم :] از قبيل[همان آشنا شدن با قرآن است، : گفته است بعباس
مانند اين ائلي ، و حالل و حرام آن و مس]از حيث زمان نزول[و متشابه، پيشترو عقبتر 

باشد؛ قرائت قرآن و فكر كردن در آن مي] شامل[حكمت : گفته است ابي درداء. موارد
نشد به : و عمرة بن مرة گفته است. باشدو اين سخن مجاهد و ابوعالية و قتاده هم مي

اي از قرآن برسم و معني آنرا نفهمم بجز آنكه اندوهگين شوم، زيرا خودم شنيدم كه آيه
=šù﴿: مايدفراهللا مي Ï?uρ ã≅≈sVøΒ F{$# $ yγ ç/ÎôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθßϑ Î=≈ yèø9$# ∩⊆⊂∪﴾ ]العنكبوت :

كنند بجز زنيم و در آن تعقل نميو اين مثالهايي است كه براي انسانها مي«: ترجمه] 43
ديني [علوم  كفائي بوده و براي) واجب(اند كه تفسير فرض وعلماء اجماع كرده. »عالمان

                                           
 .1/169؛ الفتح 75بخاري  -1

  .3756بخاري  -2
  .1/170باختصار از فتح الباري،  -3
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كه انسان را به خود مشغول  1شريفترين علمي: گفته است /و اصبهاني. الزم است] ديگر
ي تمامي باشد؛ زيرا موضوع آن، كالم اهللا بوده كه همان سرچشمهتفسير قرآن مي كند،مي

] خواننده قرآن[و اما از جهت هدف نيز هدفي كه  .باشدحكمتها و مخزن كل فضيلتها مي
و كسب سعادت حقيقي و ) دست آويز محكم(به العروة الوثقي  كند تمسكيدنبال م

و از جهت شدت نياز به آن، بايد گفت تمامي كماالت ديني و دنيوي، . باشدفناناپذير مي
باشد و اين چه زود هنگام و چه براي آينده دور، نيازمند علوم شرعي و معارف ديني مي

  .2»بِ اهللا تعالي استنيز وابسته به آگاهي داشتن به كتا
باشد، فهم معاني آن آنجا كه شريفترينِ علم، قرآن مياز «: گفته است /و ابن جوزي
  .3»باشدشود؛ زيرا شرف علم وابسته به شرف شناخته شدنش ميها مينيز شريفترين فهم

باشد، و طلسم آن همان عظيمترين گنج مي«: در مورد قرآن گفته است /و ابن قيم
  .4»باشدرفتن در اعماق معاني آن ميفرو] گنج[

  :گفته است »ةيالنون«و در 
  فالعلم حتت تدبر القرآن فتدبر القرآن إن رمت اهلدی

  اگر در جستجوي هدايت هستي در قرآن تدبر كن«
  .5»چون علم و دانش در راستاي تدبر كردن در قرآن است

خوانند در حالي رآن ميمثَل كساني كه ق« :گويدمي /و قاضي إياس بن معاويه تابعي
نا نيستند، مانند قومي است كه از طرف پادشاهشان شبانه كتابي آمده  كه با تفسير آن آش

فهمند داخل آن چه چيزي وجود دارد، در آنان چراغي نداشته باشند و از آنجا كه نمي و

                                           
موضوع علم، : شرف و ارزش علوم به سه چيز است: ه الي سخنانش گفته كهدر الب /اصفهاني -1

  .هدف علم و مقدار نياز مردم به آن علم
 .با تصرف 2/223اإلتقان  -2

 .1/3 ،ريعلم التفس  يفريزاد املس -3

  .1/453 نيمدارج السالک -4
  .راالمني اخللق وق بيتفر يف: فصل، 36ص  ة،يمية و املي النوننيدتيمنت قص -5
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راغ داند مانند كسي است كه داراي چافتند، و مثَل كسي كه تفسير ميحول و هراس مي
  .1»خوانند، آنان مطالب كتاب را ميرود و از پس وياست و نزد آنها مي

 :گويددر كتاب شعب اإليمان خود اين مسئله را خاطرنشان كرده و مي /بيهقي
بزرگداشتن قرآن، به آموختن و آموزش دادن آن و مراعات حدود و احكامش و : نوزدهم«

  .2»باشدآموختن حالل و حرامش، مي
  :علم و شرف كتاب عزيز شاعر چه نيكو گفته است در فضيلت

  انُ قد وجباَميفتاجها ما به اإل إن العلوَم و إن جلَّت حماسُنها
  حقيقتاً علوم هرچند كه داراي محاسن گرانقدري هستند«

  »ولي تاج و سرور علوم آن علمي است كه ايمان به آن واجب است
  م فرَّج الکرباوبعد ذلك عل هو الکتاُب العزيُز، اهللا حيفظه

  باشدآن كتاب عزيزي است كه اهللا حافظ آن مي«
  »بردو بعد از علمي است كه سختيها را از بين مي

  کلُّ العلومِ، تدبَّره َتَر العجَبا واتل بفَهم کتاَب اهللا، فيه أتت
  پس كتاب اهللا را بفهم، كه در آن آمده است«
  ».3نيي علوم و در آن تدبر كن تا عجايب را ببيكليه

  :جديت سلف در آموختن كتاب اهللا و فهم معاني آن -3
اگر آموختن كتاب اهللا و فهم معاني آن در منزلت و جايگاه خود در نظر گرفته شود، 

 !، كه معبودي بجز وي وجود نداردقسم به اهللا« :بگويد عجيب نيست كه ابن مسعود
اي از كتاب زل شده است و آيهاي از قرآن وجود ندارد مگر آنكه من بدانم كجا ناسوره

و براي چه كسي نازل شده ] در چه موقعيتي[اهللا نازل نشده است بجز آنكه من بدانم 

                                           
 .1/4؛ و مانند آن در زاد المسير 1/26الجامع از قرطبي  -1

  .ةيريضمن الرسائل املن، 17مختصر شعب االيمان،  -2
  .1/14اجلامع ألحکام القرآن  -3
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و « ،1»كنماست، و اگر بدانم، كسي از من به كتاب اهللا داناتر است، سارباني شتر وي را مي
آن را بفهمند و  روند تا اينكه معانيكساني از ما هستند كه از يادگيري ده آيه جلوتر نمي

  .2»به آن عمل كنند
ام در چه اي نازل نشده است بجز آنكه آموختهآيه! قسم به اهللا« :گويدمي و علي

 و عمر بن خطاب .3»مورد نازل شده و كجا نازل شده و بري چه كسي نازل شده است
ترتيب فهميد از آن نگذرد و به همين اين برايش ارزش داشت كه تا معني يك آيه را نمي

شبي « :گفت عمر بن خطاب: آمده است بسوره بقره را قرائت كرد، و از ابن عباس
Šuθ–﴿ :]و آيه اين بود[داشت اي را خواندم كه مرا بيدار نگه آيه tƒ r& öΝà2 ß‰tnr& β r& šχθ ä3s? 

…çμ s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ÏiΒ 9≅Š Ï‚¯Ρ 5>$ oΨôã r&uρ﴾ ]براي  آيا كسي از شما دوست دارد كه«: ترجمه] 266: البقرة
و براي . جواب آن را به او گفت ب، و بعد ابن عباس4»او نخلستان و باغ انگوري باشد

نيز اين مسئله اتفاق افتاد؛ و آن هنگامي بود كه به خاطر توقف در برابر  ب ابن زبير
$﴿ :باشد كهخواب شد، و آن آيه سخن اهللا تعالي مياي بيآيه tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδ çsYò2 r& «!$$ Î/ ω Î) 

Νèδ uρ tβθ ä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪﴾ ]آورند بيشتر آنها به اهللا بجز آنكه ايمان نمي«: ترجمه] 106: يوسف
جوابِ آنچه كه وي را متوقف كرده بود به وي  بعباس، و بعد از آن ابن»شرك ورزند

  .5داد

                                           
  .83، 1/60؛ و مانند آن را طبري در تفسيرش آورده است 5002بخاري  -1
 .1/10؛ تفسير ابن كثير 81، 1/60؛ تفسير طبري 7/81بخاري  -2

 .3/257 اة الصحابةيعن ح، 4/154ابن سعد  -3

عبد بن حميد، و ابن منذر، و ابن مبارك، و ابن جرير، و ابن ابي حاتم، و الحاكم بطور مختصر و آن  -4
  .3/219) اة الصحابةيح(از . 1/234را صحيح دانسته است، به همان گونه در كنزالعمال 

  .آمده است152قصه در ص  ، و تمام149مختصر قيام الليل از مروزي ص  -5
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قرآن را از سوره فاتحه تا آخر آن سه مرتبه نزد ابن عباس « :گويدمي /و مجاهد
. 1»سوال كردم] آيه[اي درنگ كردم و از وي درباره آن در برابر هر آيه كردم وختم  ب

اي نازل نفرموده است بجز اينكه دوست دارم علت نازل اهللا آيه« :گويدمي /و حسن
  .2»چه چيزي توسط آن آيه از من خواسته شده است؟] همچنين[شدن آن را بدانم و 

هللا همان چيزي است كه داراي وقتي كتاب ا«: گويددرباره خودش مي /و قرطبي
استخراج ) واجب(و فرض ) مستحب(باشد كه از آنها سنت تمامي علوم شرعي مي

امين آسمان آن را به امين زمين نازل فرموده است؛ مرا به اين نتيجه رساند ] و[شود،  مي
  .3»كه فرصت عمرم را به آن مشغول شوم و زندگي خود را با آن تمام كنم

  :بر اساس برتري آنها در فهم و بهره بردن از قرآنبرتري مردم  -4
مقدار كمي آموختن قرآن كه همراه تفكر و تدبرِ در آن باشد « :گفته است /آجري

براي من از قرائت مطالب زيادي از قرآن كه بدون تدبر و تفكرِ در آن صورت گيرد، 
بر اين مسئله ] نيز[و ظاهر قرآن و سنت و كالم امامان مسلمانان . تر استداشتنيدوست

  .4»داللت دارد
اي عبور نكند بجز آنكه بداند الفاظ آن درخور يك خواننده قرآن اين است كه از آيه

كند؛ و تر ميآيه بر چه چيزي داللت دارد، هر چند كه اين عمل، وقت قرائت او را طوالني
كند كه از مياو در راهي حركت : شودبدين ترتيب خيرات بسياري از اين كار حاصل مي

كند تا اجر برده و ياري باشد، بعد از آن، وي سعي در تدبر قرآن ميآن خواهان علم مي
شود و بدين ترتيب از نكوهش و عيبي كه بر دور شده از تدبر قرآن وجود دارد، خود را 

و مقدار كمِ قرائت وي نه تنها ضرري به وي نرسانده بلكه از آن بهره نيز . سازدپاك مي
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و صحابه ايشان  صاي مانند رسول اهللاي حسنههرد، او چگونه خواهد بود وقتي اسوبمي
  .كند؟را اختيار مي

براي يادگيري سوره بقرة  بعبداهللا ابن عمر« :آورده است /در موطأ، مالك
عمر « :آمده است باز مالك بن نافع از ابن عمر ، و1»هشت سال وقت صرف نمود
  .2»يادگرفت و وقتي آن را ختم نمود، حيواني را ذبح كرد سوره بقره را طي دوازده سال
نمود، اي را براي ما قرائت ميسوره ب عبد اهللا ابن عباس« :و از مسروق آمده است

  .3»كردتفسير مي] سوره را[كرد و آن و از پس آن تمام روز براي ما حديث روايت مي
ورند بر همديگر برتري دارند آانسانها را به نسبت فهمي كه از قرائت قرآن بدست مي

اي بزرگ به سبب كم فهميدن و كم تدبر گيرند، شايد از سوره و آيهو از هم پيشي مي
انسان داراي حاالت « :گويدمي /شيخ اإلسالم ابن تيمية. برده نشودكردن ِدر آن بهره

نجام گوناگون و متفاوتي است، و چه بسا انجام عمل كوچكتري از وي به شكل كامل، از ا
 ]يسوره[ثوابِ : و اگر گفته شود... اعمالي بزرگتري بطور ناقص براي او بهتر باشد،

نيز درنظر گرفته شود ] اهللا[معادلِ ثلث قرآن است، وقتي است كه بقيه صفات  ،»اخالص«
هاي ديگر همراه با تدبر و خشوع از قرائت و اگر اين كار صورت نپذيرد، خواندن سوره

راه با غفلت و جهل بهتر است، حتي اگر كالم عابد همراه با حضور هم] سوره اخالص[
سبحان اهللا، والحمداهللا، وال إله إال اهللا، و اهللا : براي قلبش اين باشد قلب و توصيف معاني

و مردم نيز در فهم آنها و ساير . باشدأكبر، از قرائت با جهل و غفلت اين سوره، بهتر مي
  .4»باشندمطالب قرآن نيز يكسان نمي
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  :راهي بسوي فهمِ كتابِ اهللا -5

  :به خوبي گوش فرادادن: الف
%t⎦⎪Ï﴿ :فرمايدشود، همانگونه كه اهللا ميبهتر گوش دادن باعث بهتر فهميدن مي ©!$# 

tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr&﴾ ]را ] آن[كساني كه سخن«: ترجمه] 18: الزمر
sŒÎ)uρ #﴿ :فرموده است -سبحانه  –و  »كنند ن آنها تبعيت ميشنوند و از بهتري مي Ì̃ è% 

ãβ#u™öà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çμ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪﴾ ]وقتي قرآن «: ترجمه] 204: األعراف
؛ »شود به آن گوش فرا دهيد و ساكت بمانيد بلكه مورد رحمت قرار بگيريدقرائت مي

از آداب « :از وهب بن منبه آمده است كه او گفت. رساندز طرف اهللا، فهمي به ما ميزيرا ا
، آرام گرفتن جوارح، كوتاه كردن نگاه، دقت در شنيدن، و حضور قلب، و ]قرآن[شنيدنِ 

وش فرادادني است كه اهللا دوست باشد؛ اين همان، گهمت به عمل كردن به آن مي
ود را كم كرده و آنرا مشغول نكرده تا قلب وي حركت جوارح خ] شنونده[دارد،  مي

كند تا قلب وي متوجه چيزي كه ، بشود و نگاه خود را كوتاه ميشنودمتوجه آنچه مي
نكرده و در واقع خود را مشغول هيچ ] كاري[بيند، نشود و عقل خود را نيز درگير مي

دارد كه بفهمد و ن ميو خود را بر آ. شنودمي] قرآن[كند جز آن چيزي كه از كاري نمي
شروع علم، شنيدن است، « :سفيان بن  عيينة گفته است .»است، عمل كند به آنچه فهميده

  .1»سپس فهميدن، سپس حفظ كردن، سپس عمل كردن، سپس نشر دادن

  :سعي در فهميدن: ب
اگر كسي تصميم به تدبر گرفت و در حين اين عمل به لفظي كه معني آن را ندانسته و 

اي كه آن را نفهميد، برخورد كرد؛ بايد اي كه منظور آن را درك نكرده و يا آيهجملهيا به 
از روي آن به آساني نگذرد تا اينكه معني آن را درك كرده و ارشاد و راهنمائي آن را 

                                           
  .11/176 اجلامع ألحکام القرآن -1



  127  راههاي تدبر قرآن: مبحث هفتم
  

 

ي ديگري بيان شده است، و بفهمد، كه اين فهم بايد از طريق علم باشد، كه يا توسط آيه
ي آن شرح  توضيح داده شده باشد؛ و يا ممكن است با تأمل و يا توسط حديثي معنا

ي اوِل قرائت معنيِ مطلبي بر وي پوشيده نگريستن حاصل شود،  بطوري كه اگر در دفعه
ماند، با تكرار و بررسي دقيق آن مطلب، به محتواي معاني آن دست پيدا كند؛ و همچنين 

. ردن به تفاسير اين امر را تحقق بخشدتواند با سؤال كردن از اهل علم و يا رجوع كمي
β¨﴿ :فرمايددرباره اين سخن اهللا تعالي كه مي Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ 3“tò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çμ s9 ë=ù= s% ÷ρ r& 

’ s+ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪﴾ ]براي كسي كه ] موضوع[گمان در اين بي«: ترجمه] 37: ق
 گوش بسپارد، پندي است] به آن[باشد ] قانيت وحيح[قلبي دارد و در حالي كه گواه« .

آن كسي است كه، به قلب خود بخاطر وادار كردن آن به « :فته استگ / زجاج
  .1»فهميدن، شرف بخشيده است
معاني آيات، و كوشش و همت گماشتن، و مطرح كردن : جز اين نيست كه، توسط

. شودخردمندي و دانايي حاصل ميها، چه با زبان حال و يا زبان سر، سواالت و خواسته
%ô‰s)©9 tβ *﴿ :فرمايد ميكه  -تعالي -درباره اين سخن اهللا / و سعدي x. ’Îû y#ß™θ ãƒ 

ÿ⎯Ïμ Ï?uθ ÷zÎ)uρ ×M≈tƒ#u™ t⎦,Î#Í← !$ ¡¡= Ïj9 ∩∠∪﴾ ]يوسف و ] حكايت[گمان در بي«: ترجمه] 7: يوسف
آياتي است براي « :، گفته است»برادرانش براي پرسش كنندگان عبرتهايي وجود دارد

كنند و يا با زبان سر؛ و آنان مي] حقيقت[تمامي كساني كه يا با زبان حال درخواست 
گردانند، نه از برند، ولي كساني كه روي بر ميكه از آيات و پندها بهره مي كساني هستند

  .2»هابرند، و نه از قصص و روشنائياي ميآيات بهره

  :درست كردن نيت: ج
ا شدن توسط معاني قرآن، و طلب هدايت و خير از آن، از بزرگترين راهها تالش به دان
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 /شيخ اإلسالم ابن تيمية. براي رسيدن به هدفي است كه خود قرآن بدنبال آن است
تدبر كند، راه حق بر وي روشن  كسي كه براي طلب هدايت در قرآن« :گفته است

آنچه اهللا دوست دارد، به كتابِ اهللا چنانچه كسي با نيتي صادقانه و بر اساس « .1»شود مي
آنچنان كه خود دوست دارد ] اهللا[گوش فرا دهد،  صو سنت پيامبرش –تعالي  –
  .2»دهدفهماند و در قلب وي نوري قرار ميبه او مي] مطالب را[

  :كنداهللا تعالي راه را براي كسي كه طالب تدبر است، آسان مي -د
$ ô‰s)s9uρ﴿ :ي اين سخن اهللا تعاليدرباره tΡ÷œ£o„ tβ#u™öà)ø9$# Ìø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪﴾  ]القمر :

  . »و همانا قرآن را براي يادآوري آسان ساختيم پس آيا پندپذيري وجود دارد«: ترجمه] 17
  .3»اگر طالب علمي وجود داشه باشد، ياري خواهد شد« :گويدمي /مطر الوراق
و همانا الفاظ آن را براي حفظ كردن و ادا « :ويدگدر مورد اين آيه مي /و سعدي

كردن، و معانيش را براي فهم و آگاهي، آسان كرديم؛ زيرا از لحاظ لفظ زيباترين كالم 
باشد؛ و به همين سبب حفظ و ترين تفسير ميترين معاني و روشن  است و داراي صادق

ترين علوم است، و آن شتفسير قرآن از آسانترين علوم است، و با شكوهترين و با ارز
دهد؛ و از همين رود، ياريش ميهمان علم سودمندي است كه وقتي بنده به دنبال آن مي

≅ö﴿ كالم خود رو اهللا با اين yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰•Β ﴾  پس آيا پندپذيري وجود دارد«: ترجمه« 
  .4»دهد ، دعوت مي]توسط آيات قرآن[بندگانش را به دانا شدن و متذكر شدن 
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  : ذمت رويگرداني از فهميدن كتاب اهللام -6
$ÉΑ﴿ :فرمايدمي –سبحانه و تعالي  -اهللا  yϑ sù Ï™Iω àσ¯≈ yδ ÏΘöθ s)ø9$# Ÿω tβρ ßŠ% s3tƒ tβθßγ s)øtƒ $ ZVƒ Ï‰tn 

پس اين قوم را چه شده است كه بر آن نيستند كه سخني «: ترجمه] 78: النساء[  ﴾∪∇∠∩
Ÿξ﴿ :، و فرموده است»دريابند sùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$#﴾ ]و اين آيات به تدبر در  ،]82: النساء

اند، و از رويگرداني از آن و فهميدن معاني محكم و الفاظ رساي آن نهي قرآن امر كرده
نوع « :گويدشمارد، ميوقتي انواع هجر و دوري از قرآن را مي /ابن قيم. 1اندكرده

كه همان اهللا تعالي [اخت منظور گوينده دوري از تدبر در آن، و فهميدن آن، و شن: چهارم
  .2»باشدمي] است

و براي حالتي كه جهل به معاني آن، باعث عدم تدبر و شور و شوق قلب نسبت به آن 
شود شخصي قرآن براي من عجيب است، چگونه مي« :گفته است /طبري. شودمي

  .3»بخواند و تأويل آنرا نداند و در عين حال از آن لذت ببرد
فهمد و قصد تدبر در آن و عمل همراه از حال كسي كه معني قرآن را نمي /قرطبي

 :گويدبا جهل را به آن دارد، تعجب كرده و در مورد كسي كه داراي كتاب قرآن است، مي
شايسته اين است كه احكام قرآن را بياموزد، و مراد و مقصود اهللا را از آن بفهمد و هر «

از آنچه كه قرائت ] اين اعمال[است، در نتيجه  گشته) واجب(آنچه كه بر وي فرض 
شود به چيزي عمل شود كند؛ آيا مي كند عمل ميكند، فايده برده، و به آنچه تالوت مي مي

اي كه او تر از اين وجود دارد كه از مسائل فقهيقابل فهم نيست، آيا زشت كه معناي آن
داند، و همانندي براي اين آن را ن] جواب[در حال تالوت آن است، سوال شود و او 

  .4»باشدشخص وجود ندارد، بجز االغي كه بار وي كتب آسماني مي
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وقتي كسي از ترس فهم اشتباه قرآن را بدون اينكه معني آنرا بفهمد، حفظ كند، عمري 
كه در اختيار وي قرار گرفته است را صرف زياد كردن محفوظاتش كرده است؛ هنگامي 

افرادي كتاب اهللا تعالي را حفظ : نامه نوشته شد كه خطاب كه از عراق براي عمر بن
به آنها حقوق ماهيانه مشخصي از بيت المال داده شود، بعد از : اند، براي آنها نوشتكرده

مدتي كساني كه طالب قرآن بودند زياد شدند، و بعد از يك سال براي وي نوشته شد كه 
ترسم كه قبل از اينكه به دين  همانا مي: و عمر گفت. اندهفتصد مرد قرآن را حفظ كرده

و نوشت كه ديگر هيچ حقوقي از بيت المال به آنها  اخت پيدا كنند بسوي قرآن بشتابندشن
  .1ترس داشت كه آنرا بر غير از تأويل واقعي آن، تأويل كنند: مالك گفته است. ندهند

كند، ايراد ياز كسي كه بدون يادگيري اصول مهم علمي، قرآن قرائت م /طرطوشي
؛ در بين آنها كساني هستند كه قرآن 2اين وضع قاريان اين زمان است« :گويدگرفته و مي

كنند، در حالي كه كنند، و به بهترين شكل حروف آن را درست ادا مي را صدبار بازگو مي
باشند، حتي اگر از شكل حقيقي وضو سؤال شود، ترين افراد به احكام آن ميجاهل

اي كه قرآن حفظ كرده از مالك در مورد پسر هفت ساله ..توانند استخراج كنندجوابي نمي
و علت عدم تأئيد وي، همان . بينم اين عمل را شايسته نمي: بود، سؤال كردند؟ او گفت

كراهت در سرعت بخشيدن به حفظ : چيزي است كه از صحابه به اثبات رسيده است
: باشدمي ث مالك از عبداهللا ابن مسعودقرآن بدون فهم آن؛ يكي از اين موارد حدي

، حروف قرآن محافظت ]زمان[رسد كه فقها كم و قاريان زياد هستند، در آن زماني مي...
  .3»گرددآن ضايع مي] و قوانينِ[شود و حدود  مي

در زمان قديم، فقها اهلِ قرآن و : گويددر وصف قسمتي از آن مي /ابن جوزي
براي ما فقط شناخت آياتي كه : جا بود تا اينكه متأخرين گفتندسنت بودند، و اين امر پابر

ي در نتيجه... كنيممربوط به احكام است كافي است، و به كتب معتبر حديث اعتماد مي
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اي را دليل شود كه شخصي از آنها براي اثبات حرفش آيهاين سهل انگاري آنها ديده مي
كه واضح است، فقه از قرآن و سنت استخراج آن چه ... داند؛آورد كه معني آن را نميمي
شود، حال چگونه امكان دارد از چيزي كه قابل شناخت نيست، مطلب استخراج مي

باشد و نياز به سفرهاي طوالني و مشقت زياد دارد، شناخت اين مسائل دشوار مي! شود؟
صحيح ] اسناد[و اند اند و سنن تقرير يافتهكتب دسته بندي شده] بله[تا ياد گرفته شوند؛ 
به علت كسالت خود، هرگز دست به مطالعه علم  1اند، ولي متأخريناز نادرست جدا شده

  .2»زنندالحديث نمي
كسي كه قرآن بخواند و تفسير آنرا نداند مانند «: گفته است /سعيد بن جبير 

  . 3»باشدمي] سواديبي[گرد كور و يا بيابان] شخص[

  :دقيق شدن در آيات: چهارم
و بخش اول راهي است براي . دقت در الفاظ و دقت در معنا: كه خود بردو قسم است

  :رسيدن به بخش دوم و نزديكتر شدن به آن

  :دقت در لفظ و ترتيل دادن به قرائت: نوع اول 
كه همان درست ادا كردن حروف، نيكو تالوت كردن و زيبائي دادن به آن تالوت 

  .است
  :باشدو شامل مسائلي بدين شرح مي

  :شكل ترتيل و انگيزه داشتن نسبت به آن -1

                                           
 .فوت كرد ه597در سال  /ابن جوزي -1

  .115تلبيس ابليس ص  -2
  .87، 1/60تفسير طبري  -3
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: سؤال شد و گفت صدر مورد قرائت پيامبر از انس«: آمده است /از قتادة
را قرائت  »ميبسم اهللا الرمحن الرح«بطوريكه وقتي . كردبصورت كامالً كشيده آن را ادا مي

  .1»كشيدرا نيز مي »لرحيما«داد و مد مي »الرحمن«داد و به مد مي »بسم اهللا«كرد، به مي
و نمازش سؤال كرد و  صي قرائت رسول اهللادرباره ليعلي بن مملك از ام سلمة

قرائتي تفسير گونه و حرف : نيز قرائت ايشان را بدين شكل توصيف فرمود لام سلمه[
$﴿: ي اهللا، و اهللا أعلم شايد مقصود اين فرموده2به حرف ZΡ#u™öè% uρ çμ≈oΨ ø% tsù …çνr&tø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 

4’ n?tã ;]õ3ãΒ ﴾ ]و قرآن را جزء جزء فروفرستاديم تا آن را با درنگ «: ترجمه].  106: اإلسراء
به آرامي و آهسته تا در معناي «: ابن جوزي گفته است. نيز همين باشد »بر مردم بخواني
≅È﴿: سبحانه –و در مورد كالمِ  .3»آن تدبر كنند Ïo?u‘ uρ tβ#u™öà)ø9$# ¸ξ‹Ï?ös? ∩⊆∪﴾ ]4: المزمل[ 

تأمل و آهستگي و بيان درست حروف و حركات : ترتيل در قرائت« :گويدمي /بغوي
: گفته است /و قرطبي. 4»باشدباشد و آن به دندانهاي پيوسته و گل بابونه شبيه ميمي
با عجله قرآن قرائت مكن، بلكه به آهستگي و با بياني همراه تدبر در معاني قرائت «
  .5»نك

                                           
  .2/197؛ و النسائي 1456؛ و مانند آن نزد ابو داود 9/79بخاري  -1
؛ ابن 4001، و گفته است حديث حسن صحيح است؛ ابو داود 2924؛ مانند آن ترمذي 2/181نسائي  -2

جامع : ، و حاكم؛ نگاه شود به6/203؛ أحمد 181خزيمة آن را صحيح دانسته است؛ دار قطني 
ضعيف دانسته است، و در صفة الصالة  260؛ شيخ آلباني آن را در ضعيف ابي داود 2/463األصول 

؛ و ابو داود به سند 1/162، ابن مبارك در الزهد 124، ص )قراء مفسرة حرفا حرفاً: (ته استگف
  .صحيح

  .82ص أخالق محلة القرآن : ؛ و نگاه شود5/70زاد المسير  -3
 .2/465شرح السنة  -4

 .19/37اجلامع ألحکام القرآن  -5
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 و نيالت«] يسوره[عشاء، در حالي ] نماز[در  صشنيدم كه رسول اهللا«: گفت و براء
  .1»امفرمود كه از كسي چنين صداي زيبائي نشنيدهرا قرائت مي »تونيالز

بودم و نماز شب  بهمسايه ابن عباس« :از صالح آمده است /و از ذئب 
شد گويم ساكت مياي كه به تو مياندازهكرد و بعد از آن به اي قرائت ميخواند و آيه مي
براي چه اينگونه عمل : گفتم. دادسپس به قرائت ادامه مي –اي بود و آن زمان طوالني –
  .2»از جهت اينكه در تأويل آن تفكر كند: كرد؟ گفتمي

  :آهنگ دادن به قرآن -2
  .3»هدبه قرآن ند] زيبا[از ما نيست كسي كه آهنگ «: فرموده است صرسول اهللا

مل «معني : اندجمهور علماء گفته«: گويدو نووي در تفسير اين حديث شريف مي
از سلف و خلف و تابعين و  علماء« ، و4»آهنگ زيبا ندادن به قرآن است ،»تغني
ت زيبا دادن به قرآن، اجماع نفرات بعدي آنها، بر مستحب بودنِ صو] همچنين[

 ،6»باشدترتيل و تدبر در آن نيز مورد اجماع ميو مستحب بودنِ خواندن با «، 5»اند كرده
و طلب قرائت با صداي نيكو و با دقت به آن گوش دادن نيز بر اساس حديث صحيح «

  .7»مستحب است

                                           
 .835، 834؛ ابن ماجه 302، 4/298؛ أحمد 4/181؛ مسلم 1/194بخاري  -1

  .149مختصر قيام الليل از مروزي  -2
؛ ابن ماجه 1476؛ أحمد 1470؛ ابو داود 792آن را آشكار كند؛ مسلم : كند؛ و اضافه مي7527بخاري  -3

1337.  
باب زيبا كردن صوت براي قرآن، و طلب كردن قاريان از صوت و : ؛ رياض الصالحين78التبيان ص  -4

  .329گوش دادن به آن ص 
  .6/80در شرح مسلم . 77ان ص التبي -5
  .3/396المجموع  -6
 .1/142 علوم القرآن اإلتقان يف -7
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  .1»صوت نيكو دادن به قرآن مستحب است« :گويدمي /و  شيرازي
به : گويدمي »ّسن صوته بالقرآنحيس منا من مل يأی ل« نيز در شرح حديث /قرطبي

گروهي اجازه داده شد تا صداي صوت قرآن خود را بلند كرده و به آن آهنگ دهند، زيرا 
-شود در درونها بهتر جاي گرفته و قلبها بهتر به آن گوش فرا ميوقتي صوت نيكو مي

اگر شخصي پيدا شود كه داراي صوت ! اي ابو محمد: ، مردي به ابن مليكة گفت...2دهند
و گفته شده ... 3تواند به آن زيبايي دهدتا آنجا كه مي: ؟ گفتنيكو نبود، بايد چه كرد

، بطوريكه حزن قاري آن در هنگام 4باشدغمگين كردن آن مي :»تغنی بهي« معني: است

                                           
 .2/419المهذب  -1

ي، ابن مبارك، نضر بن شميل و ابوحنيفة و يارانش، شافع: اندكساني كه اين قول را قبول كرده -2
 .جعفر، ابي الحسن ابن بطال، قاضي ابي بكر ابن العربي و غيره ابي

عبيد اهللا بن ابي يزيد : گفتشنيدم كه ابي مليكه مي: (كندد از عبدالجبار بن الورد روايت ميابو داو -3
 صشنيدم از رسول اهللا: گفتم كه ميابولبابة از كنار ما گذشت و ما دنبالش رفتيم و شنيدي: گفتمي

ابي مليكة به ابن : گفت. »كسي كه لحن زيبا به قرآن خواندن ندهد از ما نيست«: كه فرموده است
الفتح . آورده است، ابن حجر آن را از وي با اسناد صحيح ...)اياي ابا محمد آيا كردي را ديده: گفتم

، چاپ بيت 1471سنن ابي داود شماره . باشدحسن صحيح مي: گفته است /؛ و آلباني9/72
  .األفكار

خواند آن ي قرآن ميبهترين مردم كسي است كه وقت« :به شكل مرفوع آمده است باز ابن عباس -4
؛ و در روايتي از 4/19حلية ؛ از او ابو نعيم در ال3/101/1، طبراني در الكبير »را غمگين كند

؛ تخرج ) يافتمخواند او را باخشية در حضور اهللا ميچنانچه قرآن مي: (به شمل مرفوع لعايشة
، آن را صحيح دانسته و ؛ بإيجاز از تخريج آلباني در صحيحش2/471؛ دارمي 2/58آن از اصبهاني 

و  1/676و صحيح الجامع . 4/111، 1583الصحيحة : نگاه شود به. لفظ آخر را ترجيح داده است
 ث يفيج احلديختر: و نگاه شود به. 1339ابن ماجه شماره : و نگاه شود به. 37الزهد از ابن مبارك ص 

  .79ص  ة أخالق محلة القرآنيحاش
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؛ و براي اثبات اين گفته به آنچه كه مطرف بن 1بر وي چيره گردد قرائت و تالوتش،
 را ديدم در صرسول اهللا« :كنندكند استناد ميعبداهللا بن شخير از پدرش روايت مي

صداي رعد و : و أزيز. 2اش مانند أزيز به جوشش افتاده بودخواند كه سينه نماز مي حالي
  .3باشد جوشش ظرف آب مي

همان زيبا  ،)التغنی به قرآن: (اندگروهي گفته: ابن بطال گفت« :گفته است / ابن قيم
زيبايي دادن به اصوات و الحان نظرِ و : گفت. باشدكردن صوت و انعكاس دادن قرائت مي

پروردگار ما،  : گفت به ابوموسي عمر بن خطاب... ابن مبارك و نضر بن شميل است
داد؛ و ابو موسي نيز در حال قرائت بود و به صداي خود لحن مي. ما را متذكر شده است

هد اين تواند به قرائت قرآنش صوت زيبا داي ابوموسي كسي كه مي: گفت ]عمر[ و
به  و عقبة بن عامر داراي نيكوترين صوت در بين مردمان بود، و عمر. كار را انجام دهد

به  فالن سوره را براي من بيان كن و او نيز سوره را به عرضه كرد، و عمر: او گفت

                                           
باشد؛ و ابن وي آن جماعت رفت كه از آنها ابن حبان البستي ميكند كه او بسذكر مي /قرطبي -1

  .2/299 ةيآداب الشرعباشد، از آنها الليث بن سعد مي: است مفلح ذكر كرده
؛ ابن خزيمة آن را صحيح 3/13؛ نسائي 26، 4/25؛ أحمد 315؛ ترمذي در الشمائل904ابو داود  -2

آن را صحيح دانسته است؛  276) مختصر الشمائل(در  ؛ و حاكم؛ و آلباني522دانسته اشت؛ ابن حبان 
؛ و گفته است اسناد 3/245) شرح السنة(تخريج ارنأؤوط در تحقيق : ؛ و نگاه شود به839و ابو داود 
  .باشدآن قوي مي

اين اختالف در معناي حاصل شده در : سپس رحمه اهللا گفته است 1/11يجاز از الجامع ألحكام با ا -3
فهمد و فقط الفاظ و اصوات قرآن را بر زبان جاري دهد كه معناي قرآن را نميميمورد كسي روي 

كند، پس اگر شخصي فقط به زيبايي قرائت قرآن اهميت دهد و معنا را درك نكند اين كار حرام مي
د نزد پادشاهان و مردگان قرآن دهناست، همچنانكه قاريان سرزمين مصر اين كار را انجام مي

شود ثواب و پاداش اعمالشان از بين برود و گيرند، كه اين كار باعث ميپول جايزه مي خوانند و مي
اآلداب : تفصيل بيشتر نگاه شود به. دهند؛ براي شرح را تغيير مي –قرآن  –با اين كارشان كتاب اهللا 

؛ و 1/452؛ زاد المعاد في هدي خير العباد 79؛ التبيان از نووي ص 297الشرعية از ابن مفلح ص 
  .15/249 اجلامع ألحکام القرآنو . 96كتاب البدع و الحوادث از طرطوشي ص 
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اين قرآن از طرف [كردم، قبل از اين فكر نمي:] مانند اين است كه: [گريه افتاد و گفت
ابن عباس و ابن مسعود آن را روا داشته و از عطاء بن : گفت. ازل شده استن] پروردگار

عبدالرحمن اسود بن يزيد در ماه رمضان بين : و گفت. ابي رباح نيز روايت شده است
آنها : كندو طحاوي از ابوحنيفه و يارانش ياد مي. گشتمساجد بدنبال صوت نيكو مي

پدرم و شافعي و يوسف : عبدالحكم گفته استمحمد بن . دادندقرآن را با لحن گوش مي
و اين نظري بود كه ابن جرير طبري نيز آنها . كردندبن عمر كه قرآن را با لحن گوش مي

  .را برگزيده بود
باعث ] قرآن[زيرا زينت دادن و نيكو كردن صوت آن و آهنگ دادن به قرائت : و گفتند

و در آن دهد، در آن سوق ميشنيدن و دقت  قرار گرفتن آن در درون شده و بسوي
تحريكي به شنيدن لفظ و قرارگرفتن معاني آن در قلب وجود دارد؛ اين كار به اهداف 

... باشد،كمك كرده و به مانند قرار دادن شيريني در دارو براي استفاده مريض مي] قرآن[
 پذيرد، وكالم از موقعيت خود خارج نشده و بين شنونده و فهمش جدائي صورت نمي

ي حروف زيادي باشد كلمات از موقعيتهاي خود خارج شده و بين اگر در بر گيرنده
كند هر چند كه حقيقت بر خالف افتد و معناي آنرا درك نميشنونده و فهم او جدائي مي

آهنگ دادن و صوت نيكو دادن : شودي كالم اين است كه گفته ميو خالصه« .»اين است
  :به دو شكل است

آيد و احتياج به باشد و بدون زحمتي بدست مياساس اقتضاي طبيعي ميبر : نوع اول
تمرين و آموزش نداشته و در واقع بدين صورت است كه بر اساس طبيعت شخص است 

باشد؛ آهنگ دادن و لحن دادن، بدين شكل جايز و روا بوده و ذات و و غير اكتسابي مي
 ند، و داريم ابوموسي اشعريكطبيعت شخص به اين زيبائي و نيكو ساختن كمك مي

براي تو به زيباترين شكل آنرا دهي،  دانستم كه گوش مياگر مي«: گفت صبه پيامبر
و اين روشي است كه سلف به همين گونه به آن عمل كرده و به همين  ...،1»آراستم مي

                                           
ابو يعلي آن را روايت كرده است و در اسناد آن خالد بن : ، و گفته است7/170هيثمي در المجمع  -1

و ابن سعد از حديث انس كه سندش : (نافع اشعري وجود دارد كه ضعيف است؛ و حافظ گفته است
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دادند، و اين زيبا كردن صوت به شكلي پسنديده و قابل تمجيد گونه گوش فرا مي
بيشتر نفرات ديگر و شنوندگان  د و همان صوتي است كه باعث تأثير گرفتنباش مي
  ...شود، مي

هاي غنا كه به شكلهاي و مانند آهنگ... باشدي هنرها ميهنري مانند بقيه: نوع دوم
، سلف از اين ...باشدشوند، ميسمفوني و هارموني و وزنهاي ابتكاري كه ياد گرفته مي

كردند و از قرائت به اين روش را عيب دانسته و نكوهشش ميروش كراهت داشته و آن 
  .كردندنيز منع مي

داند كه بطور قطع آنها از قرائت با لحن هر كسي كه به اوضاع سلف آگاه باشد، مي
موسيقي بيزار بودند، لحنهايي كه داراي وزنهاي هماهنگ و حركات موزون حساب شده 

آن بود كه قرائت خود را بدين شكل انجام داده و آن  باشد؛ ترس آنها، از اهللا بيشتر ازمي
صوت قرآن خود را نيكو كرده و با آهنگ دادن و به شكلي تأثير گذارنده . را جايز بدانند

و با شوقي ] باشدهاي موسيقي مي لحنهايي كه بر اساس دستگاه[و با لحني سواي اين 
ته از طبيعت و فطرت ذاتي است كه نشأت گرف] لحني[كردند كه همان ديگر قرائت مي

باشد و شرع هم با وجود نياز شديد سرشت انسانهابه آن، از آن نهي كرده است، بلكه مي
شود، آگاه براي وي قرائت مي] قرآن[باشد، و كسي را كه راهنما و محركي بسوي آن مي

  .1باشداهللا مي] سخن[كند كه در حال شنيدن مي
ارد كه براي اشخاص، ميل به شنيدن قرائت شكي وجود ند«: گفته است /ابن حجر

غير موزون است؛ زيرا آهنگ دادن تأثيري بر رقّت قلب و جاري ] قرائت[موزون بيشتر از 
قرآن اختالف ] قرائت[ي مجاز بودن لحن در در بين سلف، درباره. گذاردشدن اشك مي

                                                                                                             
خواند، زنان شد و نماز ميكند كه ابوموسي شبي بيدار است، چنين روايت مي بر شرط مسلم

صدايش را شنيدند، ابوموسي خوش صدا بود، زنان بيدار شدند و گوش دادند؛ زماني كه  صپيامبر
دهند خيلي دانستم آنها گوش مياگر مي: صبح شد به ابوموسي جريان شب گذشته گفته شد؛ و گفت

  .1/484نقلي از تحقيق زاد المعاد . 9/81، الفتح )خواندم زيباتر مي
  .9/72الفتح : ؛ نگاه شود به493-1/486  العبادريهدی خ املعاد يفزاد  -1
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] صوتها[گر نظر وجود دارد، اما در نيكو كردن صوت و برتري دادن صوت نيكو بر دي
  .1»اختالفي وجود نداشته است

  :انجام قرائت به آهستگي و نهي از عجله كردن در آن -3
هر سال  ،جبرئيل: از داليل رعايت تأني و آهستگي براي قرائت قرآن اين است كه

وي قبض شد، دوبار ] روح[فرمود، ولي در سالي كه عرضه مي صقرآن را يكبار به پيامبر
در تمام شبهاي رمضان به او «: ، و در روايت آمده است2ضه فرمودقرآن را بر وي عر
قرآني   صاحتمال بر اين  است وي«: گفته است /ابن حجر ؛3»فرمودقرآن تدريس مي

فرمود، و در هاي ماه رمضان تقسيم ميرا كه در طول سال نازل شده بود، به تعداد شب
  .4»فرمودهر شب قسمتي كه مربوط به آن شب بود را قرائت مي

اي را به شكل ترتيل قرائت سوره ص]پيامبر[«: گفت لام المؤمنين حفصه
  .5»كشيدكشيد، طول ميفرمود، به شكلي كه بيشتر از حدي كه بايد طول مي مي

سرعت دادن به قرائت توسط نهيك بن سنان را نكوهش كرده، بطوريكه  ابن مسعود
در [ ذسته قرائت كردم؛ عبداهللا ، را شب گ6مفصل] قسمت: [گفت] ابن سنان[وقتي 

                                           
  .ي قرائت را اضافه كردمبراي توضح كلمه. 9/72الفتح  -1
كه جبرئيل هر سال : پيامبر پنهاني به من گفت«: آورده است لز فاطمهدر روايتي كه بحاري ا -2

كنم به خاطر نزديك كند و امسال دو بار با من بازخواني كرد، و فكر ميآن را با من بازخواني ميقر
: ب، و در روايت ابن عباس6285، 3623، بخاري »شدن زمان مرگم اين كار را كرده است

قرآن را بر  :؛ و در روايت ابو هريره4997بخاري ) كردقرآن را بر جبرئيل عرضه مي صپيامبر«
رابطه و عمل دو طرفه، يعني هر : معارضة« /، ابن حجر4998، بخاري »كردعرضه مي صبرپيام
  .9/43، الفتح »شنيدندخواندند و ميقرآن را براي همديگر مي –و جبرئيل  صپيامبر –دو 

  .2307؛ مسلم 4/99بخاري  -3
  .9/45الفتح  -4
  .285؛ مالك 1350؛ دارمي 1658؛ نسائي 373؛ الترمذي 373مسلم  -5
  .باشدي حجرات تا آخر قرآن مياز سوره: مفصل -6
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ايم و همانا ما قرائت را شنيده! بيهوده بوده است، مانند بيهوده بودن شعر: گفت] جواب
  .2»باشمفرمود را حفظ ميقرائت مي صكه پيامبر  1من قرنائي

قرائت كرد، و  علقمه با صوت نيكوئي كه در قرآن داشت، آن را براي ابن مسعود
كن كه همانا زينت قرآن ] قرائت[پدر و مادرم فدايت شوند، با ترتيل «: تعبداهللا به او گف

  .»است
ي بهتر بودن عمل دو مردي كه يكي سوره بقره و آل عمران و درباره /از مجاهد

قرائت و ركوع و سجود و ] زمان[قرائت كردند و ] در نمازشان[ديگري سوره بقره را 
كسي كه سوره بقره را «: گفت] در جواب[د؟ جلوس آنها به يك اندازه بود، سؤال كردن

$﴿: را قرائت كرد] اين آيه[سپس !  قرائت كرد ZΡ#u™öè% uρ çμ≈ oΨø% tsù …çνr&tø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ 

çμ≈ oΨø9̈“ tΡuρ Wξƒ Í”∴s? ∩⊇⊃∉∪ ﴾ ]قرآن را جزء جزء فرو فرستاديم تا آن را با «: ترجمه]. 106: اإلسراء
و در روايتي . 3»فروفرستاديم] وارمعجزه[بخواني و آن را به فرستادني  درنگ بر مردم

- همانا دوست داشتني افراد نزد اهللا، عاقلترين آنها نسبت به وي مي«: ديگر آمده است
  .4»باشد

  :زمان ختم قرآن -4
خواندم، گرفتم و هر شب قرآن ميتمام سال را روزه مي: گفت بعبداهللا بن عمرو

خواهي به تو بگويم كه تمام آيا مي«: به من فرمود صرسول اهللا] مالاع[در پس اين 
بله اي پيامبر اهللا، و از آن نيتي : گفتم! خواني؟گيري و هر شب قرآن ميسال را روزه مي

                                           
  )مترجم.(قسمتي از قرآن كه در نماز خوانده شود -1
، و تعليق 9/89الفتح : ، نگاه شود به1/380؛ أحمد 1396؛ ابو داود 822؛ مسلم 5043، 775بخاري  -2

  .19ص ) أخالق محلة القرآن: (فؤاد زملي بر كتاب
التبيان : آن را تخريج كرده است؛ نگاه شود به 83رآن در آخر كتابش ص آجري در اخالق حملة الق -3

 .9/89؛ و الفتح 65ص 

  .19/37؛ و الجامع ألحكام القرآن 132مختصر قيام الليل از مروزي  -4
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سپس  –به او توضيح داد ] در تمام سال[سپس درباره روزه گرفتن  – »جز خير ندارم
اي پيامبر اهللا، طاقت من : گفتم. ختم كن] يكبار[ قرآن را در هر ماه« :فرمود صرسول اهللا

اي نبي اهللا، قدرت من : گفتم. در هر بيست روز آن را ختم كن: فرمود. بيشتر از اين است
اي پيامبر اهللا، توان من : گفتم. در هر ده روز آن را ختم كن: فرمود. بيشتر از آن است
و در  .2»و از اين فراتر نرو 1ختم كنآن را ] روز[در هر هفت : فرمود. بيشتر از اين است

در هر چهل روز آن را «: ي اول فرموددفعه صآمده است كه رسول اهللا روايتي از وي
  .3»ختم كن

توجه به اين حديث، دوست نداريم با «: گفته است /و از اين رو اسحاق بن ابراهيم
  .4»كه مردي چهل روز را پشت سر بگذارد و قرآن را در آن ختم نكند

                                           
پرسيدم  صاز اصحاب پيامبر«: روز گفته است درباره راه ختم قرآن در هفت أوس بن حذيفة -1

، و پنج و هفت و نه و يازده و سيزده و قسمت ]سوره[سه : ؟ گفتندچگونه قرآن را تقسيم كنيم
؛ و در سند آن عثمان بن عبداهللا بن أوس وجود دارد كه 1345؛ ابن ماجه 1393ابو داود » مفصل

قابل قبول است اگر از سندهاي ديگرش تبعيت شود وگرنه سندش : حافظ در التقريب گفته است
نقلي از تخريج الوادعي بر تفسير ابن كثير . محله الصدق: فته استو ذهبي در الميزان گ.لين است

و معني حديث اين است كه در روز . 2/457تخريج األرنأؤوط بر جامع األصول : ؛ نگاه شود به1/18
  .خواندند و در روز دوم پنج سوره و به همين ترتيباول سه سوره مي

؛ 1388؛ ابو داود 189، 2/165اوست؛ احمد  ، و اين لفظ براي1159؛ مسلم 5052، 1974بخاري  -2
آن را در پنج روز ختم : فرمود(؛ و در آن آمده است، 3116؛ ترمذي 1346؛ ابن ماجه 2390نسائي 

: ، ترمذي گفته است)رخصتي از طرف من نداري: طاقت من بيشتر از آن است، فرمود: گفتم. كن
  .195، 2/188باشد، و آن نزد أحمد حديث حسن صحيح غريب مي

 :؛ و آلباني گفته است2/158؛ أحمد 1395حديث حسن غريب؛ ابو داود : ، و گفته است3117ترمذي  -3
تخريج آن : نگاه شود به. باشد؛ و در اكثر طرق حديث لفظ چهل روز نيامده استاسناد آن حسن مي

 .1513، 1512، شماره 4/17در السلسلة الصحيحة 

 .ن را در سننش آورده استآ 3116ترمذي بعد از حديث شماره  -4
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قرآن را در كمتر از سه روز ختم  صرسول اهللا«: آمده است لو از عايشه
  .1»نفرمود

تمام قرآن را  صسراغ نداريم كه نبي اهللا«: آمده است كه گفت لهمچنين از وي
  .2»در يك شب واحد قرائت كرد باشد

دارد، در مورد ختم ي زمان ختم قرآن بيان ميعادت سلف را درباره ،/وقتي نووي
  .3»اين فعل بيشتر سلف بوده است«: گويدهفت روز مي قرآن در

باشد، و اين فعل اين راه وسط و بهترين راه مي«: باره  گفته استدر اين /و سيوطي
رسول : گفته است بو عبد اهللا بن عمر .4»بيشتر صحابه و نفرات ديگر بوده است

  .5»شودنميكسي كه سه روز كمتر قرآن را ختم كند، متوجه آن «: فرمود صاهللا
متوجه [توجه به حديث با «: اندبعضي از اهل علم گفته: گفته است /و ترمذي

، قرآن در كمتر از سه روز نبايد قرائت شود، ولي افراد ديگري اين كار را جايز ]شويم مي
  .1»تر استو ترتيل نزد اهل علم پسنديده. 6انددانسته

                                           
، و در 2466؛ و آلباني آن را ذكر كرده است در السلسلة الصحيحة شماره 1/376ابن سعد در الطبقات  -1

بر عبداهللا بن  صاست بر حديث نهي ويولي شهادتي ... ضعيف: (مورد اسناد سعد گفته است
و آن را حجت دانسته ). فهمدعمرو؛ و حديث كسي كه قرآن را در سه روز كمتر بخواند آن را نمي

 .4866؛ و در صحيح الجامع شماره 120است در صفة الصالة النبي 

 .1342؛ و ابو داود 746مسلم شماره  -2

  .45؛ و مانند آن در التبيان ص 85األذكار ص  -3
  .1/137اآلتقان  -4
؛ ابو داود 1347باشد؛ ابن ماجه ؛ و گفته است حديث حسن صحيح مي3120؛ الترمذي 2/195أحمد  -5

، و آلباني در 46؛ و نووي آن را در التبيان صحيح دانسته است ص 2295؛ و طيالسي 1394، 1390
  .4866و در صحيح الجامع  1513؛ و در الصحيحة شماره 1257صحيح ابو داود 

كند كه قرآن را شبي يك و از او روايت مي /ست با تعليق از فعل وكيع بن جراحگفته ا /ذهبي -6
تر است پس خداوند ار وكيع راضي باشد و دين آسان است و تبعيت از سنت اولي: (كردختم مي بار

  .7/39/2، سير أعالم النبالء !)مثل وكيع وجود ندارد؟
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آن به فرق بين افراد بر ] زمان[انتخاب «: گويدي ختم قرآن ميدرباره /نووي
گردد؛ كسي كه دقيق كردن فكر، در نكات باريك و معارف براي او سخت است، بايد  مي

، كمال فهم را بدست آورد؛ و كندكوتاه كند تا از آنچه قرائت مي] قرائت خود را[
طور كسي كه به نشر علم و يا ديگر مهمات دين و مصلحت مسلمين مشغول است، همين
اي كوتاه كند تا خللي به اهداف وي وارد نشود؛ و گر به اندازه] قرائت خود را[بايد 

در حد امكان زياد كند، بطوريكه  ] قرائت خود را[شخص از نفرات ياد شده نبود، بايد 
در يك روز و ] قرآن[گويي نگردد، جماعت متقدمين از ختم دچار سستي و كسلي و ياوه

ي براي آن وجود دارد كه همان حديث صحيح روايت يا يك شب كراهت داشتند و دليل
  .2»باشدمي بشده از عبداهللا بن عمرو

بودند كه قرآن را ماهانه ] افرادي[ –سلف  –و از بين آنها «: گويدمي /و ابن قدامة
انسان : بدان شكل است كه] قرائت[كردند، و بهترين و همراه با تدبر و نشر علم ختم مي

 بابن عباس. هم منع نكند، و همچنين مانع ترتيل و فهم نشودهاي مرا از مشغوليت
بقره و آل عمران را به شكل ترتيل و همراه با تدبر قرائت كنم ] سوره[اگر «: گفته است

  .3»تر استقرآن به شكل هذرمة دوست داشتني] كل[براي من از قرائت 
و من در  قرائت من سريع است،«: گفتم ببه ابن عباس: و ابي حمزه گفته است
بقره را در شبي ] سوره[اگر : گفت] در جواب[كنم، عبداهللا سه روز قرآن را قرائت مي

تر گويي، دوست داشتنيهمراه با تدبر بخوانم، براي من از ترتيل آن به شكلي كه مي
  .4»تاس

                                                                                                             
  .آورده است 3116ترمذي آن را در پس حديث شماره  -1
  .86؛ و األذكار ص 46ص  آداب محلة القرآن ان يفيالتب -2
 .68-67ين، ص مختصر منهاج القاصد -3

 .149؛ مختصر قيام الليل 9/89؛ الفتح 82ص  أخالق محلة القرآن؛ 46از ابن كثير ص فضائل القرآن  -4
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اگر اهل عمل هستي، قرائتي داشته باش تا گوشَت آن را « :و در روايتي ديگر گفت
كوتاه همراه با «: و در روايتي ديگر گفت .1»ت آن را درك كندبشوند و قلب دو ركعت

  .2»مباالت بهتر استتفكر از نماز در تمامي شب همراه با قلب سهل انگار و بي

  :دقت در معاني: بخش دوم
باشد، بطوريكه در آن و همان دقت قاري در معاني و افتراق از آن به ديگر چيزها مي

اعتبار بگيرد؛ و در واقع اين همان هدف نهايي از خوب گوش دادن و تأمل كرده و از آن 
  .باشدخوب تالوت كردن و ترتيل دادن به قرآن و زيبا كردن لحن در آن مي

  :باشدو مسائلي حول آن وجود دارد كه به شرح ذيل مي

  :باشدروش دقت و ايستادن بر معاني و انگيزه داشتن به آن مي -1
همراه « :گفته است ارد، روايتي است كه خذيفة بن يماناز شواهدي كه وجود د

خواندم، سوره بقره را شروع كرده و قرائت نمود، سپس نساء درشبي نماز مي صپيامبر
به ... را شروع كرده و قرائت فرمود، سپس آل عمران را شروع كرده و قرائت نمود

رسيد، وجود داشت مياي كه در آن تسبيح فرمود، و هرگاه به آيهآهستگي قرائت مي
گذشت، در خواست  مي] انند بهشتم[خواستني ] مسائلِ[كرد، و وقتي از تبسيح مي

فرمود، رسيد، درخواست پناه ميمي] مثلِ جهنم[پناه بردني ] مسائل[فرمود، و وقتي به  مي
  .3»به ركوع رفت] ي اينهاهمه[بعد از 

نماز  صي همراه پيامبردر شب«: آمده است و به همين شكل از عوف بن مالك
اي كه در آن رحمت وجود داشت، ي بقره را قرائت فرمود، از آيهخواندم، سوره مي

ي عذابي نگذشت بجز نمود، و از آيه] رحمت[نگذشت مگر آنكه ايستاد و در خواست 
: گفتي قيامش در ركوع ماند و در ركوعش ميآنكه ايستاد و پناه برد سپس به اندازه

                                           
 .كندذكر مي 9/89ابن حجر آن را الفتح  -1

  .149مختصر قيام الليل از مروزي  -2
 .897؛ ابن ماجه 262؛ ترمذي 871؛ ابو داود 1633؛ نسائي 1764مسلم  -3
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، سپس به سجده رفت و در 1جبروت و الملكوت و الكبرياء و العظمةسبحان ذي ال
را گفت، سپس ايستاد و آل عمران را قرائت فرمود، سپس هر ] ذكر[سجودش مانند همان 

  .2»خواندي قبلي ميسوره را به ترتيب و پشت سر سوره
نيز تمام كردن قرائت قرآن در يك شب را مذمت كرده است؛ بطوري كه  لعايشه

مردماني را ! اي ام المؤمنين: به عايشه گفتم« :كندمد از مسلم بن مخراق روايت مياح
: گفت. كندكه هر كدام از آنها قرآن را در يك شب دو يا سه بار ختم مي] شناسممي[

خواند تمام شب را طوري نماز مي صقرائت كردند ولي ديگر قرائت نكنند؛ رسول اهللا
هنگامي كه به ] ولي[كند مران و نساء را در آن قرائت ميي بقره و آل عسوره] فقط[كه 
كند بجز آنكه دعا كرده و از رسد كاري نمياي داده شده است مياي كه در آن مژدهآيه
رسد مگر اي كه در آن ترساندني وجود دارد نميفرمايد، و به آيهطلب ميآن را  اهللا

  .3»برداز آن پناه مي  آنكه دعا كرده و به اهللا
از بزرگترين مسائلي كه مسلمان را بيدار كرده و اهميت دقت و ايستادن در آيات را 

از : گويدروايت شده است كه مي باشد كه از ابوهريرهكند حديثي ميبراي وي بيان مي
ام به دو نماز را بين خودم و بنده: فرموده است اهللا« :فرمودشنيدم كه مي صاهللا رسول

] بنده[وقتي . دهمند، قرار ميدرخواست ك] آنچه را[ام م و براي بندهانيم تقسيم كرده
ß‰ôϑ﴿ :گويد مي ysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪﴾ ]ام مرا ستايش بنده: فرمايداهللا مي، ]2: الفاحتة

≈⎯Ç﴿ :گويدوقتي مي. و سپاس كرد uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊂∪﴾  ]م مرا ابنده: فرمايداهللا مي، ]3: الفاحتة
Å7﴿ :گويدو وقتي مي. ثنا كرد Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪﴾ ]ام مرا بنده: فرمايد اهللا مي، ]4: الفاحتة

. - ام امرش را به من واگذاشت بنده: فرمايداي ديگر ميو در مرتبه –به بزرگواري ياد كرد 
$‚x﴿ :گويدوقتي مي −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ ]اين بين : فرمايداهللا مي، ]5: ةالفاحت

                                           
 .باشدسي كه صاحبِ قدرت و پادشاهي و بزرگي و عظمت ميپاك است ك -1

  .817صحيح دانسته است؛ و آلباني در صحيح ابي داود  4/67؛ نووي آن را در المجموع 873ابو داود  -2
  .119، 6/92احمد  -3
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 :گويدوقتي مي. باشدام استجابت درخواست وي ميباشد و براي بندهام ميمن و بنده
﴿$ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ 

t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# ∩∠∪﴾  ]باشد، آنچه را كه بندهي من مياين براي بنده: فرمايداهللا مي، ]7-6: ةالفاحت-

  .1»ي من خواست براي وي باشد
اش در هر جمله بر حسب تناسب آن چگونه است، و بنگريد كه مناجات اهللا با بنده

اي كه عظمت آيات را درك كرده و به شرافت تقرب و لذت بزرگوارتر از اين بنده
  .ي عبادت و خشوع  در تالوت دست يافته است، چه كسي استمناجات و نيكوئ

  :هايي از توقف سلف در معانينمونه -2
از مكه به مدينه سفر كردم؛ نصف  بهمراه ابن عباس: گفته است /مليكة ابن ابي

كرد، سپس به گريه افتاد شب را نماز خواند، و قرآن را به شكل حرف به حرف قرائت مي
  .2»شدنيده ميبطوري كه هق هق او ش
ديدم كه مصحف را باز كرد و ديدم كه اشك از « :گفته است /ام ولد حسن بصري

  .»حركت مانددو چشم او سرازير شد و دو لب او بي
قرائت او غمگين، پر « :گويدمي /ي فضيل عياضاسحاق بن ابراهيم طبري دربارهو 

دهد، و ي را مورد خطاب قرار ميانگيزه، بدون تفاخر و آرام بود و مانند اين بود كه انسان
رسيد، آن را تكرار كرده و درخواست اي كه در آن ذكر بهشت آمده بود ميوقتي به آيه

  .3»نمودمي
اي تفكر كنم و در آيهوقتي قرآن قرائت مي« :نيز گفته است /احمد بن ابي حواري

ازند كه چگونه اندشود؛ اين حافظين قرآن مرا به تعجب ميكنم، عقل من حيران ميمي
كالم اهللا را تالوت كرده در حالي كه خواب براي آنها شيرين بوده و سعي در مشغوليت 

                                           
 .1/84؛ مالك در الموطأ 908؛ نسائي 2953؛ ترمذي 821؛ ابو داود 395مسلم  -1

 .131مختصر قيام الليل  -2

 .2/662  أعالم النبالءريب سينزهة الفضالء هتذ -3
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كنند بفهمند و حق را بدانند، توسط آن لذت در واقع اگر آنچه را كه تالوت مي! دنيا دارند
شود؛ و همانا بخاطر شادي ناشي از آنچه به آنها برده و مناجات در نظرشان شيرين مي

  .1»رودا شده است، خواب از يادشان ميعط
شود كه توقف در برابر حدود آنها و عمل توقف در برابر آيات، وقتي تذكر دهنده مي

نيز اين عمل را  به محكمات آنها را نيز در بر داشته باشد؛ همانگونه كه عمر بن خطاب
د شد؛ حر براي انجام داد؛ وقتي كه عيينَة بن حصن بر پسر برادرش حر بن قَيس وار

اي « :اجازه خواست و عمر اجازه داده و عيينة وارد شد و گفت مالقات عيينه نزد عمر
عمر خشمگين . كنيكني و بين ما عادالنه حكم نميپسر خطاب چيز خوبي به ما عطا نمي

اهللا تعالي به ! اي اميرالمؤمنين: و حر گفت. شد تا آنجا كه قصد درگيري با وي را نمود
É‹è{ uθ﴿ :گويدمي ص شپيامبر øyè ø9$# óßΔ ù&uρ Å∃óãè ø9$$ Î/ óÚÌôã r&uρ Ç⎯tã š⎥⎫Î= Îγ≈ pgø:$# ∩⊇®®∪﴾ ]األعراف :
، و »شايسته فرمان ده و از نادانان روي گردان] كار[گذشت پيشه كن و به «: ترجمه]. 199

وقتي آيه تالوت يافت، عمر ! قسم به اهللا: گويدراوي مي. جاهلين است اين شخص از
  .2»جلوتر نرفته و در برابر كتاب اهللا توقف نمود

  :تكرار آيه -3
به  صپيامبر«: گفته است باشد؛ ابوذرتكرار آيه از ديگر موارد توقف در معاني مي

βÎ) öΝåκö5Éj‹yè﴿: اي رسيد و آن را آنقدر تكرار كرد تا اينكه صبح شد و آيه اين بودآيه è? öΝåκ̈ΞÎ* sù 

x8ßŠ$ t6 Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø: اگر آنان را «: ترجمه ]118 :املائدة[  ﴾∪∇⊆⊆∩ #$
  .3»عذاب كني، آنان بندگان تو هستند، و اگر آنان را ببخشي تويي با عزت با حكمت

                                           
  .203لطائف المعارف ص : نگاه شود به -1
  .بخشش و اعطاي زياد و بيش از حد: يعني» الجزل«اش فرموده :ب؛ از ابن عباس4642بخاري  -2
ي باشد؛ و عراق؛ و در مصباح الزجاجة گفته است اسناد آن صحيح مي1389؛ ابن ماجه 2104احمد  -3

و آن را صحيح  1/241؛ حاكم 1/177صحيح دانسته است؛ نسائي  1/2820اسناد آن را در اإلحياء 
دانسته است؛ و وافقه الذهبي؛ و آلباني در صحيح نسائي آن را حسن دانسته است شماره 
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عباد : در مورد تكرار بعضي از آيات توسط سلف نقلهاي بسياري وجود دارد، از آنها
: كرددر حالي رفتم كه او اين آيه را قرائت مي لنزد اسماء« :گفت /بن حمزه

﴿ ∅ yϑ sù ª!$# $ uΖøŠn= tã $ oΨ9s% uρ uρ z>#x‹tã ÏΘθ ßϑ آنگاه اهللا بر ما منت «: ترجمه ].27: الطور[ ﴾∪∠⊅∩ 9$#¡¡
خواند و دوباره به آن رجوع ميرا ] آيه[، و آن »نهاد و ما را از عذاب آتش حفظ كرد

] در بازار[ه نظرم آمد و من به بازار رفتم، و نيازهاي خود را كرد، زمان زيادي ب مي
خواند و دوباره به آن مي] در حالي ديدم كه آن آيه را[برآورده كردم، سپس برگشتم، او را 

  .1»كردرجوع مي
≅﴿ :كردآمده است كه اين سخن اهللا تعالي را تكرار مي ي ابن مسعودو درباره è% uρ 

Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù=Ïã ∩⊇⊇⊆∪﴾  ]پروردگارا علم مرا زياد كن: و بگو«: ترجمه]. 114: طه»  .  
θ#)﴿ :كردرا تكرار مي –تعالي  –ي سعيد بن جبير آمده است كه اين قول درباره à)¨?$#uρ 

$ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_öè? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «!$#﴾ ]از روزي تقوا پيشه كنيد كه در آن «: ترجمه] 281 :البقرة
t∃öθ﴿ :، و همچنين اين قول تعالي»گرديدز ميروز بسوي اهللا با |¡sù šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∠⊃∪  ÏŒÎ) 

ã≅≈n= øñF{$# þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôã r& ã≅ Å¡≈ n= ¡¡9$#uρ tβθ ç7ysó¡ç„ ∩∠⊇∪﴾ ]حقيقت را[پس «: ترجمه ].71-70: غافر [
كشيده ] و همچنين[وقتي كه طوقها و زنجيرها در گردنشان خواهد بود * خواهند دانست 

$!™sŒÎ) â#﴿ ]:يسوره[اي خواند و ، و همچنين آمده است كه وي نماز نافله»شوندمي yϑ ¡¡9$# 

ôNtsÜ xΡ$# ∩⊇∪﴾  ]را شروع كرد و از  »هنگامي كه آسمان شكافته شود«: ترجمه] 1: االنفطار
  .2خواندن آن دست نكشيد تا اينكه مؤذن اذان صبح سرداد

                                                                                                             
؛ و األرناؤوط آن را 121؛ و در صفة الصالة آن را حجت دانسته است ص )چاپ بيت األفكار(1010

  .54سته است، تخريج مختصر منهاج القاصدين ص حسن دان
  .149مختصر قيام الليل ص  -1
  ).الفضائل(عبيد در  ت داده است به ابي، و نسب848، 2/706ن ياء علوم الديث إحيج أحاديختر -2
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Μ﴿ :كردر ميرا تكرا –تعالي  –اين قول  /و آمده است ضحاك çλm; ⎯ÏiΒ öΝÎγ Ï% öθsù ×≅ n= àß 

z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯ÏΒ uρ öΝÍκÉJ øtrB ×≅ n=àß ﴾ ]آنان از فرازهايشان و فرودشان سايبانهايي «: ترجمه ]16: الزمر
  .1»از آتش دارند

 :ي المؤمن را قرائت كرد تا اينكه به رسيد به آيهسوره /و آمده است عامر بن قيس
﴿öΝèδö‘ É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Ïπ sùÎ— Fψ$# ÏŒÎ) Ü>θ è= à)ø9$# “t$ s! ÌÅ_$ uΖptø: $# t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x.﴾ ]و آنان را از «: ترجمه ]18: غافر

، و تكرار او »رسدبه حلقومها مي –سرشار از غم  –روز قيامت بترسان آنگاه كه قلبها 
تمام نشد تا اينكه صبح شد؛  همچنين نقل شده است كه وي اين قول اهللا تعالي را قرائت 

θ#)﴿ :كرد ä9$ s)sù $ uΖoKø‹n=≈ tƒ –ŠtçΡ Ÿω uρ z> Éj‹s3çΡ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ $ oΨ În/u‘ tβθ ä3tΡuρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σçRùQ$# ∩⊄∠∪﴾  ]27: األنعام [
اي كاش ما بازگردانده شويم و آيات پروردگارمان را تكذيب : گويندو مي«: ترجمه
  .2و به گريه افتاد و آن را تكرار كرد تا اينكه سحر شد »نكنيم

را قرائت  ﴾إِذَا ُزلْزِلَِت اَألْرُض والْقَارَِعةَ﴿ ]هايسوره[اگر « :گفت /د بن كعبو محم
كرده و آنها را تكرار كرده و در آنها فكر كنم براي من از آنكه شب را به صبح برسانم و 

  .3»تر استبه سرعت قرآن بخوانم، دوست داشتني
βÎ)uρ (#ρ﴿ در شبي /حسن بصري ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB﴾ ]ترجمه ].34: ابراهيم :

كرد تا اينكه صبح را تكرار مي »تواني آنها را بشمارياگر نعمتهاي اهللا را بشماري نمي«
در آن اعتبار وجود دارد، به سمتي نگاه : در مورد آن با وي صحبت شد، وي گفت. شد

هاي اهللا چيزي نعمتنكردم و روي بر نگرداندم بجز آنكه در آنجا نعمت بود و بيشتر از 
  .4شناسمنمي

                                           
اي توسط نمازگزار و تدبر كردن در باب تكرار كردن زياد آيه: ؛ نگاه شود به62نووي در التبيان ص  -1

  .148كتاب مختصر قيام الليل از مروزي ص  آن، از
 .848، 2/707تخريج أحاديث أحياء علوم الدين  -2

 .97؛ و الزهد از ابن مبارك ص 150مختصر قيام الليل از مروزي ص  -3

  .151مختصر قيام الليل از مروزي ص  -4
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%Πr& |=Å¡ym t⎦⎪Ï÷﴿: اي را قرائت كرد تا اينكه صبح شد و آن آيهآيه تميم داري ©!$# 

(#θ ãmutIô_$# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# βr& óΟßγ n= yèøgªΥ t⎦⎪Ï%©!$% x. (#θãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ﴾ ]ترجمه ]21 :اجلاثية :
ند پنداشتند كه آنها را برابر افرادي كه ايمان آوردند و آيا كساني كه مرتكب بديها شد«

و به همين ترتيب اين عمل توسط ربيع بن . 1بود »دهيمعمل صالح انجام دادند قرار مي
  .2خُثيم نيز صورت گرفت

كردند كه يكي از جماعتي از سلف در حالي شب را صبح مي«: گفته است /نووي
كرد و هنگام قرائت تدبر يادي از شب تالوت مياي را در طول شب يا قسمت زآنها آيه

  .3»كردمي
اي را تكرار اين عادت سلف بود كه يكي از آنها آنقدر آيه«: گفته است /ابن قيم

  .4»شدكرد تا صبح ميمي

  :راه توقف بر معاني -4
باشد؛ و اگر بنده با دقت به كالم اصل توقف بر معاني قرآن، تدبر و تفكر مي«

ش فرا داده و با گوش آن را دريافت كند، و قلب او متوجه معاني صفات پروردگارش گو
مخاطبش بوده و به قدرتش بنگرد و آنچه را كه در طول زندگي به آن عادت گرفته، ترك 
كند و از فضاي دور و اطرافش خارج شود، گوينده را بزرگ شمرده و خود را نيازمند 

بداند، گوش خود را براي آنچه كه به وي فهم و راه مستقيم و قلب سليم و زيادي علم 
شود، متمركز كند، و گواهي دهد به مجهول بودن استجابت و دعايي همراه با خطاب مي

ي دانا راه را زاري و ناراحتي و آرامش، داشته باشد و انتظار اين را داشته باشد تا گشاينده

                                           
: گفته است ؛ و محقق كتاب مجدي السيد ابراهيم62؛ نووي در التبيان ص 847حياء صاحب اإل -1

 .باشدو اسناد آن صحيح مي 1251طبراني در الكبير آن را تخريج كرده است، شماره 
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] ـش[بق معاني كالمتالوت او مطا] آهنگ[براي وي بگشايد؛ و از وي كمك بجويد تا 
وعده براي تشويق و وعيد براي ترس و ] اعم از) [خداوند(باشد؛ و با آنچه متكلم

ترساندن براي جِدي شدن، گواه باشد؛ آنگا اين قاري داراي بهترين صدا در قرآن است، و 
%t⎦⎪Ï﴿: شودبه مانند اين فرموده اهللا تعالي مي ©!$# ãΝßγ≈ oΨ ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿ⎯Ïμ Ï?uρ ŸξÏ? 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïμ Î/﴾ ]كنند همانگونه كساني كه كتاب را تالوت مي«: ترجمه ]121: البقرة
و اين افراد همان راسخون در علم هستند، ، »كه حق تالوتش است آنان به آن ايمان دارند

ª!$#uρ ãΑθ﴿و اهللا ما از اين دسته افراد قرار دهد،  à)tƒ ¨,ysø9$# uθ èδ uρ “Ï‰ôγ tƒ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# ∩⊆∪﴾  
  .1»فرمايدگويد و او بسوي راه هدايت ميو اهللا حق را مي«: ترجمه ]4: األحزاب[

شود را براي خود اي مربوط ميشايسته است تالوت كننده، هر آنچه كه به هر آيه«
 :كنديواضح و روشن گرداند و آن را بفهمد، و وقتي اين قول اهللا تعالي را تالوت م

﴿ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅ yèy_uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ‘Ζ9$#uρ ( ¢ΟèO t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. öΝÍκÍh5tÎ/ 

šχθ ä9Ï‰÷è tƒ ∩⊇∪﴾ ]ستايش و شكر اهللا راست كه آسمانها و زمين را «: ترجمه] 1: األنعام
با پروردگارشان برابر ] ايي رابته[ه كافران آنگا. آفريد و تاريكيها و نور را پديد آورد

، عظمت وي را درك كند و توان اهللا براي انجام هر كاري كه بخواهد انجام دهد »نهند مي
⎢Λä﴿ :كندبر وي نمايان شود؛ و وقتي تالوت مي ÷ƒ u™tsùr& $ ¨Β tβθãΖôϑ è? ∩∈∇∪﴾  ]ترجمه]. 58: الواقعة :

هاي مشابهي فكر كند كه ، به نطفه»بينيد؟زيد، ميريمي] در رحم همسرانتان[آيا آنچه كه «
شوند و وقتي اوضاع عذاب شدگان را تبديل مي... چگونه به گوشت و استخوان و 

كند در خود ترسي از امكان غافل شدنش و به مانند آن افراد شدن را در خود تالوت مي
قرآن به وي  ند كه خطاب و وعيدو شايسته است تالوت كننده قرآن، بدا. راه دهد

باشد بلكه براي ي شب نميباشد قصهباشد، و ديگر اينكه داستانهايي كه در آن مي مي

                                           
 .2/197البرهان از زركشي  -1
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باشد؛ آنوقت است كه تالوت وي، تالوت آن چيزي است كه سرور بنده عبرت گرفتن مي
  .1»براي او نوشته است؛ در كتاب تأمل كند و به مقتضاي آن عمل نمايد

است،  اهللا او را براي حفظ كتابش انتخاب كردهبر كسي كه «: گويدمي /قرطبي
باشد تا به حق تالوتش آن را تالوت كرده و در حقايق عباراتش تدبر كرده و واجب مي

  .3»آشكار سازد] براي خود[آن را  2عجايب آن را فهميده، و غرائب
بايد به شكلي سنجيده و «: گويدي ارزش حرمت قرآن ميدرباره /و حكيم ترمذي

هاي آن اين است كه ذهن و فهم را براي تعقل در و با ترتيل قرائت شود و از حرمتآرام 
از حرمتهاي آن اين است ] همچنين[آنچه كه مورد خطاب داده است بكار گرفته شود و 

] ي آندرباره[باشد، توقف كرده و به سوي اهللا اي مياي كه در آن وعدهكه در برابر هر آيه
اي كه وعيد وجود طور در هر آيهضلش آن را طلب نمايد و همينرغبت پيدا كند و از ف

  .4»دارد، توقف كرده و از آن به اهللا پناه ببرد
وقتي با «: نيز كه در قبل آمده بود بر همين مسئله داللت دارد /اين قول ابن قيم
 كند كه براي شفاي قلبش محتاج آن است، اي را مرور ميكند و آيهتفكر آن را قرائت مي

اي آن آيه را صد بار و چه بسا شبي تا به سحر تكرار كند، بايد در نظر داشت قرائت آيه
همراه با تدبر و فهم آن بهتر و نافعتر براي قلب از قرائت كل قرآن در حالت بدون تدبر و 

- او را به كسب ايمان و شوق حالوت قرآن سوق مي] همان يك آيه[باشد و  فهميدن مي
  .5»دهد

كند كالم بشر نيست، و بداند كه آنچه قرائت مي] قاري[«: گويدمي /ةو ابن قدام
ي سبحان را در نظر داشته باشد و در كالمش تدبر كند؛ و تدبر غايت بايد عظمت گوينده
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باشد و اگر تدبر بجز با تكرار آيه براي وي حاصل نشد پس به تكرار قرائت مي] و هدف[
  .1»آن بپردازد

حداقل ترتيل آن است كه كلمات در : قاضي گفته است« :گويدمي /و ابن مفلح
] آيات[ترين حالت آن قرائت با ترتيلي است كه در برابر تالوت كامالً اظهار شوند و كامل

و فهميدن و اعتبار كردني در آن كه باعث كم شدن قرائت گردد براي او از ... توقف كند،
نيكو : گفته است /امام احمد. باشديكه بدون فهم است، بهتر م] قرائتي[زياد كردن آن 

قرآن توسط قاري و قرائت آن با حزن و تدبر، همان معني ] قرائت[كردن صوت براي 
در بين مسائلي كه اهللا به آن اجازه داده است، هيچ چيز مانند : (باشد كهمي صسخن

ن آن اجازه او به پيامبر، در مورد نيكو كردن صوت و آهنگ دادن به قرآن و آشكار كرد
  .3»2)باشدنمي

قلبش را مشغول « :كندنيز توقف در برابر معناي را اينگونه توصيف مي /سيوطي
اي را شناخته و در اوامر و مسائلي كه كند؛ هر آيهكند كه آن را تلفظ مي] ايكلمه[معني 

] رداي برخورد كبه آيه[نهي كرده است، تأمل كند و اعتقاد به قبول آنها داشته باشد؛ و اگر 
اي رسيد است، معذرت بخواهد و طلب آمرزش كند؛ و اگر به آيهكه در آن كوتاهي كرده 
] اگر آيه در مورد[باشد شاد شده، و آن را درخواست نمايد، و يا كه در مورد رحمت مي

منزه بودنِ اهللا بود، او را منزه ] در مورد[پناه بخواهد و يا اگر ] از اهللا[عذاب بود، بترسد و 
  .4»دعا بود، به زاري افتاده و آن را طلب نمايد] اگر در مورد[ته و بزرگ شمارد و يا دانس
باشد، هنگام توقف در برابر معاني، معني لفظي و معني منظور و بر قاري واجب مي« 

شايسته است معني را هدف « :گويدمي /آيه را با هم جمع كند، و در اين مورد سعدي
بداند و در سياق كالم و سياق آنچه كه براي آن آمده است، قرار داده و لفظ را وسيله 
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، و آن را با نظائر آن در جاهاي ديگر مقايسه كند، و بداند آن براي هدايت تمامي 1بنگرد
و كسي كه بر اين ... است، اعم از عالم و جاهل، و شهرنشين و بيابانگرد آنها خلق آمده

، و ]قرآن[ود، مگر اينكه تدبر و فهم آن شمسائل توفيق پيدا كند چيزي نسيب وي نمي
- باشد، مي كثرت تفكر در الفاظ و معاني آن، و مستلزمات و هر آنچه را كه قرآن شامل مي

و آنچه كه قرآن از حيث داللت لفظ و مفهوم لفظ بيانگر آن است؛ پس اگر « .2»يابد
ر خواهد شد، شخص قاري تمام تالشش را در اين راستا صرف كند پس نزد اهللا گرانقد

پس از علوم قرآني چيزهايي بر او آشكار خواهد شد كه با تالش و كوشش خودش هرگز 
  .3»رسيدبه آن نمي

و از اين رو براي هر فرد صالحي شايسته است تا در ماه رمضان و يا هر زمان ديگري 
نه اينكه، چند بار از قرآن تأثير گرفتم؟ و : اينگونه بگويد كه] كندقرآن را مطالعه مي[كه 

  چند بار قرآن را ختم كردم؟

  :هاي قرآنيشناخت اسلوب :پنجم
هاي قرآن آشنا نيست، خود را در برابر قرآن و تركيب جمالت آن كسي كه با اسلوب

با تدبر در الفاظ و معاني قرآن، «. شودكند و در فهم آنها دچار مشكل ميغريب حس مي
: توان يافت، اهللا تعالي فرموده استز را ميچه به شكل ظاهري و يا باطني، انواع اعجا

﴿!9# 4 ë=≈ tG Ï. ôMyϑ Å3ômé& …çμ çG≈tƒ#u™ §ΝèO ôMn= Å_Á èù ⎯ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠÅ3ym AÎ7yz ∩⊇∪﴾  ]اين « :ترجمه]. 1: هود
ي آگاه نازل گشته فرزانه] اهللا[از نزد . كتابي است كه آياتش استوار آنگاه روشن شده است

                                           
 .روش استنباط حكمتها و استنباط احكام ص از همين كتاب: نگاه شود به -1

داللت يك آيه بر چيزي، هماني است كه براي رسيدن به آن چيز «: گفته است/ ابو هالل عسكري  2
و داللت تضمني . كه داللت بر شناخت اهللا دارد »احلمد هللا«: ي اهللامثل فرموده. شودبر آن استدالل مي

الفروق . »آيه، همان احتمال قرار گرفتن آن چيز در درون آن آيه است اگر مانعي وجود نداشته باشد
  .62ص  ة،ياللغو

  .12تيسير الكريم الرحمن  -3
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باشد و معاني آن شرح و تفصيل داده شده است، و مي] و امر[ ، پس الفاظ آن حكم»است
تمامي لفظها و معاني آن شيواست و هيچ شبيه و مانندي ندارد، در اخبار صادقانه؛ و در 
حكم صادر كردن، عادالنه؛ و تمامي آن حق و راست و عدالت و هدايت بوده و هيچگونه 

صورت گيرد، حالوت در نهايت آن  ريسكي در آن وجود ندارد؛ اگر در اخبار آن تأمل
كامل گفته شده باشد و يا مختصر،  چه تكرار شده باشد و يا ] مطلب[شود، چه يافت مي

نه، و هر چه قدر تكرار شود شيرين و شيواست، و اگر از آنچه كه از وعيد و تهديد در 
فتاد، چه هاي استوار و بلند از آن به لرزه خواهند اآن آمده است، درك شود، كوهستان

رساند كه قلبها و دهد به آنجائي ميمي) مژده(و وقتي وعده ! برسد به قلبهاي داراي فهم؟
  .1»كندگوشها شنوا شده و به سمت دارالسالم و مجاورت عرش الرحمن سوق پيدا مي

  :گويدنوع از معجزات قرآن را شرح داده و مي 10/قرطبي
اي داراي نظمي شكل گرفته در زبان يهداراي نظمي نوين است كه هر آ: اولين آنها«

  .عرب است
  .هاي زبان عربياسلوبي جداي تمام اسلوب: دوم
: در اين آيه تأمل كنيد. صالبت و اقتداري كه از هيچ مخلوقي قابل تصور نيست: سوم

﴿$ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ÍνÍ‘ ô‰s%﴾  ]هر كس كه بداند اهللا: و ابن حصار گفته است ]67: الزمر 
وجود دارد، در سخن هيچ كسي ] قرآن[حق است؛ خواهد دانست كه صالبتي كه در آن 

تواند به اين شيوايي سخن غير از وي وجود ندارد، و هيچ يك از پادشاهان دنيا نمي
Ç⎯yϑ﴿: بگويد كه Ïj9 à7 ù=ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$ £γ s)ø9$# ∩⊇∉∪﴾  ]و يا بگويد، ]16: غافر :﴿ßx Îm7|¡ç„ uρ 

ß‰ôã §9$# ⎯ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG x‹Åz﴾  ]هر سه اين، : گويدو ابن حصار مي ،]13: الرعد
نظم و اسلوب و صالبت از ملزومات هر سوره و بلكه هر آيه است، و با هر سه اين 

ر هويدا شود، با كالم بشاي شنيده ميموارد است كه فرق مطالبي كه از هر آيه و هر سوره

                                           
 .با تصرف آسان كردن 1/58تفسير ابن كثير  -1
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] رقيبان[به مبارزه دعوت داده و عجز و ناتواني ] قرآن[شود، و بدين ترتيب توسط آن، مي
  .دارد را اعالم مي
اي كه هيچ عربي قدرت آن را دخل و تصرف در لغت و زبان عرب به گونه: چهارم

  .ندارد
  .خبر دادن از اموري كه در گذشته رخ داده است: پنجم
  . و پيمانهاي آن مثل وعد به ياري رسول اهللا هاعملي شدن وعده: ششم
خبر دادن از آينده به شكل غيبي بطوري كه جز با وحي، مطلع شدن از آنها : هفتم

  .راهي وجود ندارد
  .باشدشموليت قرآن در علومي كه مايه زندگي تمامي مخلوقات با شعور مي: هشتم
ه به علت زيادي و شرف آن اي كه تا كنون عادت نبوده كحكمتهاي شكوفا شده: نهم

  .از آدمي صادر شود
تناسب در تمامي مسائلي كه در بر دارد، چه ظاهري و چه باطني؛ و هيچگونه : و دهم

  .1اختالفي در آن وجود ندارد
دليلي بر «كند، اهللا تعالي آيات را با اسماء الحسنايِ خود ختم مي: از اسلوبهاي قرآن *

به آن اسم بزرگوار اهللا تعالي تعلق دارد، و اين ] آن آيهدر [باشد حكم گفته شده اين مي
باشد، و واجب است تا در تمامي آياتي كه به آن اي ريز بينانه و داراي منفعت ميقاعده

شود كه در نهايت تناسب تبعيت شود، ديده مي] قاعده[ختم شده است از اين ] اسماء[
امي موارد قانونگذاري و امر كردن و شود كه تماست، و دليلي مي] اين اسماء ذكر شده[

شود، و اين دربي خلق كردن، از اسماء و صفات اهللا صادر شده است و به آنها مرتبط مي
                                           

كند، ، و وقتي ماوردي رحمه اهللا وجوه اعجاز را ذكر مي1/73مختصر شده از الجامع ألحكام القرآن  -1
از آن جهت كه الفاظ قرآن كوتاه ولي پر معني : بالغت قرآن«: دارداز آنها موارد زير را بيان مي

هستند، بيان و شيوايي قرآن، ناتوان بودن از آوردن الفاظي مثل الفاظ قرآن، توصيفات شگفت انگيز، 
خبر دادن از مسائل و رويدادهاي گذشته، خبر دادن . شودحوصله نميو بي ي قرآن خستهو خواننده

دهد، گرد آوري علومي كه عرب با آنها سر و كار نداشته، و اي كه در آينده روي مياز مسائل غيبي
  .1/30النكت و العيون : نگاه شود به» اندعلماي امت هم به آن آگاهي نداشته
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باشد و اين رساننده معارف و بزرگ براي شناخت اهللا و شناخت حكمهاي وي مي
  .1»باشدشريفترين علوم مي

ترين باشد، و معاني را به سادهداراي بهترين روش آموزش مي« :از اسلوبهاي قرآن* 
مثال زدن : دهد و از انواع آموزش عظيم آنشكل به قلب انتقال داده و آن را توضيح مي

رساند، و مثال زدن آن وهدف آن تماماً توضيح معناهائي است كه منفعت مي... باشدمي
ا به باشد؛ و به شكلي آنها رمربوط به اموري است كه محسوس بوده و قابل درك مي

بيند؛ و اين از دهد كه مانند اين است كه او با چشم خود آنها را ميقاري انتقال مي
  .2»باشدبه بندگانش و لطف وي به آنها مي –باري تعالي  –بخشش 

تأكيد، : شمارد، از آن جملههاي قرآن را ميچهل و دو اسلوب از اسلوب 3/زركشي
بيان آينده با لفظ فعل ماضي و بر عكس آن و  حذف، تقديم، استطراد، التفات، تضمين و

قسم را بيان  28و براي بحث و اسلوب تأكيد حدود ... توسع و اعراض و تورية و طباق، 
  .كندمي

توصيف مطالب بطور زنده و به شكلي محسوس، ايجاد : هاي قرآناز اسلوب* 
يشگي وقتي در حركتي نو و جهشي بسوي حقيقت و لبريز از اعتماد به نفس دائمي و هم

باشد و وقتي حوادث و داستانها و گويد، به شكل مجسم و مرئي ميمورد بشري سخن مي
پردازد باشد و وقتي به گفتگو ميكند، به شكلي برجسته و حاضر ميمناظر را بيان مي

كند اين كالمي است و يا وقتي مثالي گذارد بطوري كه فراموش ميتأثيراتي بر قاري مي
؛ آفاق 4داردبيند و نه كالمي كه آن را بيان ميي خود را در برابر آن واقعه ميزند قارمي

                                           
  .19؛ قاعده 51 ص /القواعد الحسان از سعدي -1
 .و براي آنها مثالهاي زيادي زده است 22قاعده  65مرجع قبلي ص  -2

 .4/141تا  2/397اسلوبهاي قرآن و هنرهاي بالغتش از : تحت عنوان علوم القرآن الربهان يفدر كتابش  -3

- ه بيان ميو اينگون –حتي اگر شعر زيبايي باشد  –و ابن كثير به ناقص بودن كالم بشر اشاره داشته  -4

تفسير . رساند كالم متكلم مگر اينكه او از مسائل پنهاني و دقيق خبر داشته باشدفايده نمي: كه دارد
 .1/58ابن كثير 
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شود و عبارات براي توضيحات و گفتگوها را با هم جمع كرده و سخني تأثير گذار مي
پوشانند، و با شوند كه چشم و گوش را ميبيان تصاوير و مناظر اتفاق افتاده به شكلي مي

گذرانده و به درك شده و اثر خود را از مرحله حواس  حس و خيال و تفكر و وجدان
اي از معجزات آن، باشد و همان معجزهرساند؛ و اين همان اثر قرآن مياعماق وجود مي

  .1]شودناگفته نماند اين اداراكات تنها با خواندن كالم عربي آن ايجاد مي[
: گويدن را آورده و ميمثالهايي از آ /ابن قيم. باشدمي »حذف«: از اساليب قرآن* 

كند، كند، و گاهي آن را حذف ميجواب قسم را ذكر مي –پاك و منزه  –و اهللا «
ξ﴿ :را در اين فرموده حذف كرده »لو«همچنانكه جواب  x. öθ s9 tβθßϑ n= ÷è s? zΝù= Ïæ È⎦⎫É)u‹ø9$# ∩∈∪﴾  

öθ﴿: و سخنش »چه بسا اگر علم اليقين را بدانند«: ترجمه] 5: التكاثر[ s9uρ ¨β r& $ ZΡ#u™öè% ôNuÉiß™ ÏμÎ/ 

ãΑ$ t6 Éfø9$# ÷ρ r& ôM yè ÏeÜè% Ïμ Î/ ÞÚö‘ F{$#﴾ ]كه ] شدفرستاده مي[و اگر قرآني «: ترجمه] 31: الرعد
öθ﴿، »شدكوهها به آن روان يا زمين به آن پاره پاره مي s9uρ #“ts? øŒÎ) ’ ®ûuθ tG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2   

èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#﴾ ]گيرندديدي چون فرشتگان روح كافران را ميگر ميو ا«: ترجمه ]50: األنفال« ،
﴿öθ s9uρ #“ts? øŒÎ) (#θ àÏ% ãρ 4’ n?tã öΝÍκÍh5u‘﴾ ]و اگر ببيني آنگاه كه به حضور «: ترجمه ].30: األنعام

و اينگونه حذفيات در جواب قسم از زيبايي كالم است؛ و  »پروردگارشان باز داشته شوند
شد، و اين در عادات ي عظيمي ديده ميديدي، واقعهاگر آن را مي مراد اين است كه

خواهند آن را براي فردي بينند و ميباشد بطوري كه وقتي امر عجيبي را ميانسانها نيز مي
ديدي چه اتفاقي در فالن روز اگر مي: گويندكه حضور نداشته بازگو كنند در كالم مي

  .2»افتاد

                                           
كند ، و در اول كتاب ذكر مي241، 36ص  /از سيد قطب القرآن ر الفنی يفيالتصواقتباس از كتاب  -1

انان اوليه بوده است، و در كتابش مثالهاي زيادي بر كه اين اسلوبها منبع تأثير گرفتن از قرآن در مسلم
  .كندهاي تصاوير هنري در قرآن را ذكر ميبيان اسلوب

  .4ص  اقسام القرآن ان يفيالتب -2
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الي كه منظور از آن امر و نهي ندن خبري است در حرسا: هاي قرآناز اسلوب *
≅Éi⎪r'x.uρ ⎯ÏiΒ %c©É<̄Ρ Ÿ⎦﴿، 1باشد مي tG≈ s% …çμ yè tΒ tβθ•‹În/Í‘ ×ÏWx. $ yϑ sù (#θ ãΖyδ uρ !$ yϑ Ï9 öΝåκu5$ |¹r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ tΒ uρ 

(#θ àãè |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3tG ó™ $# 3 ª!$#uρ =Ïtä† t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪ $ tΒ uρ tβ% x. óΟßγ s9öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ uΖs9 

$ oΨ t/θ çΡèŒ $ oΨ sù#uó Î)uρ þ’Îû $ tΡÌøΒ r& ôM Îm6 rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡöÝÁΡ$#uρ ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊆∠∪﴾  ]آل عمران :
هر هايي انبوه همراه او نبرد كردند، و از و چه بسا پيامبري كه توده«: ترجمه ]146-147

و اهللا . آنچه در راه اهللا به آنان رسيد سستي نورزيدند و ناتوان نشدند و زبوني نشان ندادند
پروردگارا، گناهانمان و : و سخنِ آنان جز اين نبود كه گفتند* دارد بردباران را دوست مي

روز و ما را بر گروه كافران پي. اسرافمان را در كارمان بيامرز و گامهايمان را استوار بدار
χ﴿: ، و اين آيات»گردان Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 

’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $ oΨ É)sù z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇®⊇∪﴾  ] آل
براستي در آفرينش آسمانها و زمين و اختالف شب و روز «: ترجمه ].191-190: عمران

در حالي [كساني كه اهللا را ايستاده و نشسته و * هايي وجود دارد براي خردمندان نشانه
- كنند و در آفرينش آسمانها و زمين انديشه ميياد مي] اندآرميده[ويش بر پهلوي خ] كه

اي، پاكي براي توست، پس ما را از پروردگارا اين را باطل نيافريده:] گويندو مي. [كنند
θ#) *﴿: ، و اين كالم اهللا»حفظ كن] جهنم[عذاب آتشِ  Ý¡øŠs9 [™!#uθ y™ 3 ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ×π̈Β é& 

×π yϑ Í←!$ s% tβθè= ÷G tƒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝèδ uρ tβρß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪  šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 

šχρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑø9$# šχθ ãã Ì≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡uöy‚ø9$# šÍ×̄≈ s9'ρ é&uρ z⎯ÏΒ 

t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪﴾  ]برابر نيستند، از اهل كتاب ] ي آنهاهمه[«: ترجمه ].114-113: نآل عمرا
به اهللا و * خوانند كنان ميآيات اهللا را در اوقات شب سجده. گروهي راستكردار است

                                           
  .از هشام حمصي 34؛ و قبس من االعجاز ص 3/404البرهان از زركشي : نگاه شود به -1
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دارند دهند و از كار ناشايست باز ميآورند و به كار شايسته فرمان ميروز قيامت ايمان مي
 :، و مثالي براي نهي و منع كردن»آنان از شايستگانندشتابند و ها مينيكي] انجام[و در 

﴿’ÎΤ#¨“9$# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ ω Î) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρ r& Zπ x.Îô³ãΒ èπ u‹ÏΡ#¨“9$#uρ Ÿω !$ yγ ßsÅ3Ζtƒ ω Î) Aβ#y— ÷ρ r& Ô8Îô³ãΒ 4 tΠÌhãmuρ y7 Ï9≡sŒ ’n?tã 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪﴾  ]ا زن زناكار يا مشرك كند بجز بمرد زناكار ازدواج نمي«: ترجمه ]3: النور
 »كند بجز با مرد زناكار يا مشرك و آن بر مؤمنين حرام شده استو زن زناكار ازدواج نمي

$ øŒÎ)uρ﴿: و مثالي ديگر tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3Ïó¡n@ öΝä.u™!$ tΒ ÏŠ Ÿω uρ tβθ ã_ÌøƒéB Νä3|¡àΡr& ⎯ÏiΒ 

öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ﴾  ]ز شما پيمان گرفتيم كه خونهاي همديگر را و هنگامي كه ا«: ترجمه ]84 :البقرة
، اين موارد به صراحت دال بر امر و نهي »نريزيد و افرادتان را از ديارتان بيرون نكنيد

  .1باشند، مانند آن است كه سرعت گرفته به سوي فرمانبرداري و خبر دادن از مسئلهمي
و آن «: گويدمي /باشد، و در مورد آن زركشيمي »التفات«: هاي قرآناز اسلوب* 

جاد تازگي و تنوع براي شنونده تغيير دادن كالم از اسلوبي به اسلوبي ديگر، براي اي
باشد، نشاط او را دوباره برگردانده و خاطرش را در برابر خستگي و يكنواختي و  مي

اقسام و شروط آن را ذكر كرده و /  سپس .2»كندشنيدن يك اسلوب واحد، حفظ مي
  :شماردانواع آن را مي

$ (ΡÎ̄$﴿: از متكلم بسوي مخاطب مثل »التفات«: اول« oΨ óstFsù y7s9 $ [s÷G sù $YΖ Î7•Β ∩⊇∪  tÏøó u‹Ïj9 

y7 s9 ª!$#﴾ ]تا اهللا تو را * همانا ما بر تو فتحي آشكار را گشوديم «: ترجمه]. 2-1: الفتح
  ».تا تو را ببخشيم فرمايد مي، و ن)بيامرزد

                                           
در هر دوي آنها لفظ خبر است ولي مراد : يدگوي آن بعد از آوردن دو مثال ميدرباره /زمخشري -1

  .3/404نقلي از البرهان . باشدتري براي نهي ميباشد و اين روش بليغاز آن نهي مي

  .3/363البرهان  -2
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$! ﴿ :نداز متكلم به غايب، مان: دوم ¯ΡÎ) š≈ oΨ ø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪  Èe≅ |Á sù y7În/tÏ9 öptùΥ$#uρ ∩⊄∪﴾  
پس نماز بگذار براي *  تو حوض كوثر را عطا كرديمهمانا ما به «: ترجمه ].2-1: الكوثر[

  .براي ما نماز بگذار: فرمايدو نمي .»پروردگارت و قرباني كن
≅È﴿ :از مخاطب به متكلم، مانند: سوم è% ª!$# äí uó r& #·õ3tΒ 4 ¨β Î) $ oΨ n= ß™ â‘ tβθ ç7çFõ3tƒ $ tΒ 

šχρ ãä3ôϑ s?﴾ ]اهللا در مكر كردن سريعترين است، همانا : بگو«: ترجمه]. 21 :يونس
  .»نويسند كنيد ميفرستادگان ما آنچه را مكر مي

L¨©#﴿: از مخاطب به غايب، مثل: چهارم ym #sŒÎ) óΟçFΖä. †Îû Å7 ù=àø9$# t⎦ø⎪ty_uρ ΝÍκÍ5 8xƒÌÎ/ 7π t6 ÍhŠsÛ﴾   
با بادي خوش آن را ] هاكشتي[ها قرار گيريد و تا آنگاه كه بر كشتي«: ترجمه ].22 :يونس[

  .فرمايد شما را به حركت اندازيم، و نمي»پيش برند
θä9$#)﴿: از غايب به متكلم، مانند: پنجم s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ ∩∇∇∪  ô‰s)©9 ÷Λä⎢÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #tŠÎ) 

همانا * بسيار رحمت كننده فرزندي بر گرفته : گفتندو «: ترجمه]. 89-88 :مريم[ ﴾∪®∇∩
  .»آوريد] در ميان[زشت ] بس[چيزي 

$﴿: غايب به مخاطب مانند: ششم ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ôN̈Šuθ ó™ $# öΝßγ èδθã_ãρ Λänöxx.r&﴾ ]آل عمران :
  .»شود آيا كفر ورزيديده ميپس اما كساني كه صورتهايشان سيا«: ترجمه]. 106

مسائلي كه به التفات مربوط است را بيان داشته كه همان تغيير ضمير در  /سپس 
ي از مضارع به ماضي و كالم از جمع به مفرد و مانند آن و همچنين تغيير افعال در آيه

  .1»آوردمانند آن است، و بعد از آن براي اين موارد تعدادي مثال مي
يادآوري آن امر و عظمت آن و تشويق : ي قرآن در مورد ايجاد انگيزههااز اسلوب* 

، و همچنين يادآوري شأن و منزلت كسي كه بر وي امر 1براي اجر آن و زيادي آن اجر

                                           
  .3/383البرهان : نگاه شود به -1
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و همچنين  ،2شده است و نياز آن شخص به پروردگارش و نيز ترغيب و حركت انداختن
ي برتري و فضيلتي كه در در عاقبت دهد و يا يادآورستايش كسي كه اوامر را انجام مي

آيد و چه در دنيا و يا ايجاد تمايل و ياد آوردن حكمتي در پس از آن شخص بدست مي
، و ايجاد 4باشد ، و يا يادآوري مسائلي كه در بين مردم عظيم مي3آن اوامر وجود دارد

  .اعتبار توسط زندگي پيامبران و صالحين بزرگ
ايجاد بغض نسبت به فعل و يا طعنه زدن به : نهي هاي قرآن در خصوصاز اسلوب* 

انجام دهندگان آن و به استهزاء كشيدن آنها، و يا يادآوري عقوبتي كه در دنيا در انتظار 
ي وي خواهد بود، و باشد، و يا توصيف ضرري كه در آخرت متوجهانجام دهنده آن مي

كه در بين انسانها ناپسند است، و يا ايجاد انگيزه با نشان دادن زشتي آن اعمال و يا آنچه 
  .5يا پند دادن توسط بيان زندگي ملتهاي ظالم و معاندين بزرگ

تشبيه، كنايه، : باشدهايي كه هم در نهي و هم در ايجاد انگيزه موجود مياز اسلوب* 
شموليت دادن، مقايسه، بيان قصص، تأكيد، اختصاص دادن، شرح دادن، بطور اجمالي بيان 

م و تأخير، التفات اشارات، شاهد آوردن و بيان حكمت و پايان دادن آيه با كردن، تقدي
اسماء و يا صفاتي از اهللا كه به مطالب آيه مربوط است وتمام كردن سوره با آنچه كه 

  .باشدمتناسب آن سوره مي
                                                                                                             

$﴿ :مثل اين كالمش -1 pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ö≅ yδ ö/ä3 —9 ßŠr& 4’ n? tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪﴾ 

از  ايد آيا شما را بر تجارتي رهنمون شوم كه شما رااي كساني كه ايمان آورده«: ترجمه ]10: الصف[
  .»دهدعذاب دردناك نجات مي

  .86المتقدم ص  /نگاه شود به كالم ابن كثير -2

Ó|©4﴿ :مانند اين كالم اهللا تعالي -3 s% uρ y7•/ u‘ ωr& (# ÿρ ß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) È⎦ø⎪ t$Î!≡uθø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈|¡ômÎ)﴾ ]23: اإلسراء.[ 
 .»و پروردگارت حكم كرد كه غير او را عبادت نكنيد و به والدين احسان كنيد«: ترجمه

#$?̈(θà#)﴿ :مانند اين كالم اهللا تعالي -4 uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθä9 u™ !$ |¡s? ⎯ ÏμÎ/ tΠ% tn ö‘ F{$# uρ﴾ ]ز اهللا ا«: ترجمه ]1: النساء
  .»ي خويشاوندي تقوا پيشه كنيدرابطه] گسستن[كنيد، و از او از همديگر درخواست مي] نام[كه به 

  .85ص  /تعليق قرطبي: نگاه شود به -5
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گوناگوني در آوردن داستانهاي قرآني در جاهاي مختلف : هاي قرآنو از اسلوب* 
مثل نوح و  ‡آوردن داستان پيامبران« :گويدباره ميدر اين /اطبيو ش. قرآن است

 هود و صالح و لوط و شعيب و موسي و هارون؛ براي اين بوده است تا به محمد
آرامش داده و دل او را محكم گرداند؛ و از آنجا با عناد كفار و تكذيب وي توسط آنها به 

] آزاري[شد كه مطابق با وي بازگو ميهاي مختلف روبرو بوده است، داستاني براي شكل
بود كه با آن روبرو بود و از اين رو بر حسب حالتهاي مختلف قسمتهاي گوناگون از يك 

  .1»شدداستان بيان مي
نازل شده است،  صمعاني كتاب اهللا كه بر پيامبر ما محمد«: گفته است /طبري

پس ... باشد؛م عرب ميمطابق كالم عرب بوده و ظاهر آن هم هماهنگ با ظاهر آن كال
در كالم عرب ايجاز، اختصار و اكتفا كردن به پنهان كردن بجاي ... وقتي چنين است،

آشكار كردن و اكتفا كردن به كوتاه كردن بجاي بسط دادن در بعضي مواقع و بكاري 
گيري بلند كردن و تكثّر و رجوع كردن و تكرار و بيان اسماء بدون كنايه زدن و پنهان 

استفاده از كنايه به نيت مصرح و از صفت به نيت موصوف و ... ، در بعضي اوقاتكاري 
از موصوف به نيت صفت و پيش انداختن چيزي كه در معني مؤخر است و عقب 
انداختن چيزي كه در معني متقدم است و اكتفاء كردن به بعضي از آنها بجاي بعضي ديگر 

تمامي ... ، و به خذف كردن بجاي اظهارشود بجاي حذف كردن و به آنچه كه آشكار مي
نازل شده است وجود دارد، و براي تمامي آنها  صاين موارد در كتاب اهللا كه بر پيامبر 
  .2»همانند و مثال و تشبيه وجود دارد

  :درس دادن قرآن: ششم
بجز روشهايي كه در قبل گفتيم درس دادن قرآن توسط اهل علم و فضيلت نيز نبايد 

و از داليلي كه در . باشده به شكل كسب علم و سوال كردن و گفتگو ميفراموش شود ك
از  اي است كه ابوهريره فضيلت درس آموختن قرآن وجود دارد حديث ثابت شده

                                           
  .3/859الموافقات  -1
  .1/30مقدمه طبري در تفسيرش  -2
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افرادي كه در كنار يكديگر جمع شده و كتاب اهللا عزوجل «: روايت كرده است صپيامبر
ل شوند، جز اين نيست كه بر آنها را تالوت كنند و به تدريس آن در بين خودشان مشغو

گيرد و مالئكه آنها را در بر گرفته و اهللا در آرامش نازل شده و رحمت حول آنها را مي
  .1»فرمايدباشند آنها را ياد ميبين كساني كه نزد وي مي

  :صاهللا  درس آموختن قرآن توسط رسول
ر هنگام ترين مردم بود و دبخشنده صرسول اهللا« :گفته است بابن عباس

شد، و جبرئيل در هر شبي از مالقاتش با جبرئيل در ماه رمضان بخشندگي او بيشتر مي
براي رسول از باد پر ] امر[آموخت، و اين كرد و قرآن به وي ميرمضان او را مالقات مي

  .2»ثمر و سودمند بخشودگي بيشتري داشت
شود اي كه از آن ميدهاستفا« :گويددر مورد اين حديث مي /شيخ عبدالعزيز بن باز

طور اينكه براي مؤمن مستحب تا قرآن بياموزد تا براي او باشد و هميندرس خواندن مي
آموخت تا فايده ببرد؛ از جبرئيل درس مي صمفيد و پر منفعت گردد؛ زيرا رسول اهللا
انش آمد و او پيغام رسان بين اهللا و فرستادگمي  زيرا جبرئيل شخصي بود كه از نزد اهللا

شك جبرئيل هم توسط حروف قرآن هم از جهت معاني آن، آنچنان كه مقصود بود؛ و بي
رساند، و اگر انسان از آنچه از فهم قرآن به او كمك بهره مي صباشد به پيامبراهللا مي

كند، علم بياموزد به هدف رسيده كند و نيز از آنچه كه از حروف آن به وي كمك ميمي
  .است

درس آموختن در شب بهتر از روز است، : شودمي] حديث[هم از اين استفاده ديگري 
در شب بوده است و واضح است در شب ] كه در حديث آمده[زيرا آن درس آموختني 

فايده آن از درس آموختن در روز ] در نتيجه[تمركز قلبي و حضور آن بيشتر است و 
وعيت درس آموختن، كه مشر: شوداستفاده ديگري هم مي] حديث[از آن . بيشتر است

                                           
 .84ن حبان ؛ اب407، 2/252؛ احمد 225؛ ابن ماجه 3643؛ ابو داود 2646؛ ترمذي 2699مسلم  -1

  .2307؛ مسلم 4/99بخاري  -2
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نفري كه دور هم جمع [اين عمل صالحي است، حتي در غير رمضان؛ و اين براي هر دو 
سودمند است و اگر بيشتر هم باشند مشكلي بوجود نخواهد آمد، هر كسي ] شوندمي

از ... دهد برد و او را به قرائت تشويق كرده و به او روحيه مياي ميبراي خودش فايده
آن اين است كه يكديگر را يادآوري كرده و مسائل مبهم را به يكديگر گوشزد  هايفايده
  .1»كنند و در تمامي اين مسائل خير زيادي وجود داردمي

  : درس آموختن قرآن توسط صحابه
وجود آنكه صحابه چه از لحاظ زندگي با قرآن و چه زبان و چه از لحاظ فهم با 

كردند، ابن درس آموختن قرآن را ترك نمي آنها نزديكترين انسانها به قرآن بودند، 
به ] صپيامبر[سالهاي طوالني را گذرانديم، ايمان را قبل از قرآن، «: گفته است بعمر

شد و آن شخص، نازل مي صاي بر محمد آموخت و بعد از آن سورهشخصي از ما مي
ا آنچه را در مورد آموخت ت حالل آن و حرام آن و اوامر آن مسائل نهي شده در آن را مي

  .2»آن سوره الزم بود ياد بگيرد
] مثلِ[كردند، براي ما قرائت مي] قرآن[كساني كه «: گفته است 3ابي عبدالرحمن سلمي

ده آيه  صهرگاه از پيامبر: اندعثمان بن عفان و عبداهللا ابن مسعود و غيره به ما گفته
عمل در آن وجود دارد را بياموزند، گذشتند تا آنچه كه از علم و  آموختند، از آن نمي مي

  .4»آموختقرآن و علم و عمل را همراه هم به ما مي] صپيامبر: [گفتند

                                           
 .12ص  حيل والتراويح فی أحکام صالة اللياجلواب الصح -1

 اة الصحابةيح: ؛ نگاه شود به1/65باشد طبراني در األوسط، هيثمي گفته است رجال آن صحيح مي -2
3/75. 

ي قوي داراي حافظهاو عبد بن حبيب كوفي قاري قرآن از بزرگان تابعين و شخصي قابل اعتماد و  -3
  .1/408تقريب التهذيب : است و ظاهراً پدرش هم صحابي بوده است؛ نگاه شود به

؛ امام احمد آن را 1/4؛ زاد المسير 1/39 جامع ألحکام القرآن؛ 1/10؛ تفسير ابن كثير 1/28طبري  -4
ر اختالل روايت كرده است كه در اسناد آن عطاء بن السائب وجود دارد كه در اواخر عمرش دچا

  .28ص  ةيالقاعدة املراکش؛ 13/402؛ الفتاوي 1/165مجمع الزوائد : حافظه شده؛ نگاه شود به
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آموختيم به سراغ ده آيه ما وقتي ده آيه از قرآن را مي«: گويدو در روايت ديگر مي
  .1»مرا ياد بگيري] آن ده آيه قبلي[رفتيم تا اينكه حالل و حرام و اوامر و نواهي  بعدي نمي

: نيز بود؛ از عبداهللا ابي مليكة آمده است لاين راه و منهج ام المؤمنين عايشه
گشت تا آن را بفهمد، و فهميد به آن باز ميشنيد و نمياگر چيزي را مي لعايشه

عايشه  .»شودكسي كه به حسابش رسيدگي شود عذاب مي« :فرمود صپيامبر] جائي[
Β̈$﴿: آيا اهللا نفرموده است؟: گفت ل r'sù ô⎯tΒ š†ÎAρ é& …çμ t7≈ tG Ï. ⎯Ïμ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ ∩∠∪  t∃öθ |¡sù Ü=y™$ pt ä† 

$ \/$ |¡Ïm #ZÅ¡o„ ∩∇∪﴾  ]به ] اعمالش[ي پس اما كسي كه كارنامه«: ترجمه]. 8-7: االنشقاق
و رسول  »شوددر نتيجه به حساب او آسان رسيدگي مي* راست او داده شود ] دست[

است و كسي كه در روز قيامت ] ي اوپرونده[اشتن آن فقط به نمايش گذ«: فرمود صاهللا
  .2»شودبه حساب و كتاب او رسيدگي شود جز اين نيست كه به عذاب گرفتار مي

بيان شده است حرص بر فهم  لحديثي كه از عايشه«: گفته است /ابن حجر
 و. شدقرار نميرجوع كردن به مسائل علمي بياز  صرساند و پيامبرمعاني احاديث را مي

به غير از اين مورد، ... در جواز مناظره و قرار دادن سنت در كنار قرآن بيان شده است،
: وقتي كه شنيد لنيز ديده شده است، مثل حديث حفصه  صبراي افرادي به غير از 

آيا : ، گفت»شوداند، وارد جهنم نميي بدر و حديبية را ديدهاحدي از افرادي كه غزوه«
β﴿: اهللا نفرموده است Î)uρ óΟä3ΖÏiΒ ω Î) $ yδßŠÍ‘#uρ﴾ ]از شما كسي نيست بجز «: ترجمه ].71: مريم

%ΝèO ©ÉdfuΖçΡ t⎦⎪Ï§﴿: و جواب گرفت .»آنكه وارد آن شود ©!$# (#θ s)¨?$#﴾  ]ترجمه ].72: مريم :
همچنين صحابه وقتي اين آيه . »دهيمكردند را نجات ميسپس كساني كه تقوا پيشه مي«

%t⎦⎪Ï﴿: نازل شد ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/﴾ ]كساني كه «: ترجمه ].82: األنعام
آيا بين ما كسي وجود : ، سوال كردند»ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلمي در نياميختند

                                           
؛ 1/165؛ هيثمي 6/72؛ و آن را به عبد الرزاق نسبت داده است؛ ابن سعد 1/39 اجلامع ألحکام القرآن -1

 .3/175 اة الصحابةيح: نگاه شود به. 123؛ الكنز 5/410احمد 

 .11/400، الفتح 103، 6536، 6537بخاري  -2
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شرك آن ] نوعِ[منظور از ظلم، : دارد كه به خودش ظلم نكرده باشد؟ و جواب گرفتند
و ] به جهنم[مثال حالت كلي مورد حساب قرار گرفتن و داخل شدن  در اين سه. است

ظلم آمده است ولي با توضيحي كه براي آنها داده شده است براي هر كدام نوع خاصي از 
پرسيدند و آن در نظر گرفته شده است، و البته به مانند اين موارد، صحابه كمتر سوال مي

ان عربي بود، وگرنه در مورد كسي كه از روي علت آن كمال فهم آنها و معرفتشان به زب
  .1»پرسيد، مذمت وارد شده استسرسختي سوالي مي

%t⎦⎪Ï﴿: در مورد اين آيه پرسيدم صاز پيامبر«: آمده است لو از عايشه ©!$#uρ tβθè?÷σãƒ 

!$ tΒ (#θ s?#u™ öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ î' s#Å_uρ﴾ ]ه اهللادر را[كساني كه آنچه را بايد «: ترجمه]. 60: المؤمنون [
نوشند آيا آنان كساني هستند شراب مي: ، گفتم»دهند و قلبهايشان بيمناك استبدهند مي

گيرند و بلكه آنان كساني هستند كه روزه مي! نه اي دختر صديق: كنند؟ فرمودو دزدي مي
y7﴿: ترسند تا از آنها قبول نشود دهند در حالي كه ميخوانند و صدقه مينماز مي Í×̄≈ s9'ρ é& 

tβθ ããÌ≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡uösƒø: $# öΝèδ uρ $ oλm; tβθà)Î7≈ y™ ∩∉⊇∪﴾ ]آنان در خيرات «: ترجمه. ]61: المؤمنون
  .2»بخشند و اينان در انجام آن پيشتازندسرعت مي
نيكي و خيرخواهي جمع ] براي خود[مؤمن «: ي اين آيه گفته استدرباره /حسن

  .3»كندع ميبدي و راحتي را جم] براي خود[كند و منافق مي
براي ما افرادي قرار بده تا : رفتند و گفتند صمردم نزد پيامبر: گفته است و انس

شد، قرآن گفته مي »قراء«مرداني را براي آنها گمارد كه به آنها . قرآن و سنت به ما بياموزند
آموختند و در روز آب را قرائت كرده و به دراست آن مشغول بودند و در شب آن را مي

                                           
  .1/197الفتح  -1
، 2/393وجود دارد؛ حاكم  ، و نزد وي روايتي از حديث ابوهريره18/26؛ ابن جرير 2/201ترمذي  -2

؛ و آلباني آن را 205، 6/159؛ أحمد 6/25، و آن را صحيح دانسته و وافقه؛ بغوي در تفسيرش 394
  .كندو متبعاتي از حديث را ذكر مي 1/304، 162در الصحيحة صحيح دانسته است 

 .350الزهد ابن مبارك  -3



  167  راههاي تدبر قرآن: مبحث هفتم
  

 

كردند و آن را زم جمع آوري ميمسجد آورده و آن را در مسجد گذاشته و هيبه 
 صدادند، و پيامبرغذا تهيه كرده و به اهل صفه و فقراء مي] با پول آن[فروختند و  مي

برگزيد، و قبل از آنكه به آنجا برسند كشته شدند و ] قومي ديگر[آنها را براي آموزش 
اي به او زد تا پشت سرش آمد و نيزهاز  - دايي انس –حرام بن ملحان ] به نام[مردي 

 صو رسول اهللا! قسم به پروردگار كعبه رستگار شدم: او را به زمين زد و حرام گفت
خداوندا ما را به پيامبرمان برسان، : برادران شما كشته شدند در حالي كه گفتند«: فرمود

  .1»شديم و از ما راضي شديهمانا ما پروردگارمان را مالقات كرديم و از تو راضي 
وقتي نماز صبح را تمام  صپيامبر«: گفت و روايت شده است ابو موسي اشعري

اي اي از ما در مورد قرآن از وي پرسيديم و عدهگشت، عدهكرد به سمت ما بر ميمي
  .2»ديگر در مورد واجبات دين

ي ارهوي و حرِّ بن قيس بن حصن فَزاري درب: آمده است بو از ابن عباس
] كه در آياتي از سوره كهف درباره آن صحبت شده است[ همنشين حضرت موسي

از كنار آنها  ابي بن كعب. است] پيغمبر[او خضر : به شك افتادند، ابن عباس گفت
من و شخصي كه با من است « :او را صدا كرده و گفت ب گذشت و ابن عباس

مالقات كرد و از او سوال كرد  در راهش او را كه موسي ي همنشين موسيدرباره
ي اين شخص چيزي گفته باشد؟ اي كه دربارهشنيده صافتاديم، آيا از پيامبر به شك
اسرائيل بود  موسي در بين جمعيتي از بني: گفتشنيدم كه مي صاز رسول اهللا! بله: گفت

: گفتتر باشد؟ موسي شناسي كه از تو عالمآيا كسي را مي: و مردي نزد وي آمد و گفت
و موسي راه رسيدن به . باشدي ما خضر ميبله، او بنده: نه و اهللا به موسي وحي فرمود

                                           
  .147شماره  3/1511باشد ؛ مسلم كه اين لفظ از وي مي6/14بخاري  -1
در بين راويان : ؛ و در مجمع الزوائد گفته است3/216حياة الصحابة : طبراني در الكبير، نگاه شود به -2

ابو زرعة او را ضعيف دانسته اند و ابن حبان ثقه دانسته آن محمد بن عمر وجود دارد كه ابو داود و 
  .است
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  .1»وي را سوال كرد
اين آيه در مورد چه « :گفت صروزي به ياران پيامبر عمر: گفت /عبيد بن عبير

Šuθ–﴿ كسي نازل شده است؟ tƒ r& öΝà2 ß‰tnr& β r& šχθä3s? …çμs9 ×π̈Ψ y_﴾ ]آيا «: جمهتر]. 266 :البقرة
عمر عصباني شده . اهللا داناتر است: گفتند .»كسي از شما دوست دارد براي او باغي باشد؟

اي اميرالمؤمنين، چيزي در : گفت بو ابن عباس. دانيد دانيد يا نميبگوئيد مي: و گفت
اي پسر برادرم، بگو و خودت را كوچك : عمر گفت. درونم در مورد آن وجود دارد

چه عملي؟ ابن : مثالي براي عمل، زده شده است؛ عمر گفت: گفت ابن عباس. نشمار
براي مردي غني است كه به طاعت اهللا عزوجل : عمر گفت. براي عمل: عباس گفت

شود تا آنجا كند و او به گناه آلوده ميمشغول است سپس اهللا شيطان را بر وي چيره مي
در اين حديث تشويق دانش «: ابن حجر گفته است. 2»شودوي باطل مي] نيك[كه اعمال 

آموز توسط عالم وقتي كه دانش آموز براي سخن گفتن در پيشگاه او حاضر بوده و عالم 
بيند، آمده است و همچنين ايجاد نشاط باشد و در وي استعدادي را مي تر مياز وي مسن

و در آن تشويقي به  .3»رساندترغيب به كسب علم را مي و اعتماد به نفس در وي و
تا سبب تعليم : بازگشت جوان به سوي درس خواندن و درس خواندن در جواني است

آنها گردد و باعث تربيت و پرورش و پاك شدن جانهايشان و پرورش و و آموزش 

                                           
خروج : و باب ،إکر ذهاب موسی يف البحر إلی اخلضرما ذ: ، باب3/78، 1/168، الفتح 3/74بخاري  -1

در آن فضل زياد كردن علم وجود دارد حتي اگر با مشقت باشد : ابن حجر گفته است. طلب العلم يف
آموزد و وجه داللت آن قول چنين خضوع زياد در برابر كسي كه آن را ميو به سفر منجر شود و هم

≈̄×y7Í﴿: فرموده است باشد كه كه به پيامبرشتعالي مي اهللا s9 'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø% $#﴾ 
ي آنان شيوه اينان كساني هستند كه اهللا آنان را هدايت فرموده است پس به«: ترجمه]. 90: األنعام[

شوند بجز آنچه كه نسخ آن داخل اين امر مي صباشد؛ و امت پيامبري از آنها ميو موس .»اقتدا كن
  .1/175به ثبت رسيده باشد، الفتح 

 .4538بخاري  -2

 .8/202فتح الباري  -3
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گردد، و  كه براي جوانان سبب سرزندگي، تقويت حافظه و بلند همتي مي. عقلهايشان شود
كردن از راه روششان در استنباط احكام  براي عالمان سبب كسب علم از آنها و پيروي

  .گردد مي
: گفته است بو ابن عباس. 1»تعليم و تعلم نماز است«: گفته است ابن مسعود

تر دوست داشتني] شب[يادآوري علم در بعضي شبها براي من از زنده نگهداشتن آن «
  .2»است

باشد و ها ميردي خمالقات مردان با يكديگر بارور كننده«: گفته است /و ابن قيم
  .3»ي عقلتبادل نظر آنها بارور كننده

  

                                           
  .1/22از ابن عبدالبر  ان العلميجامع ب -1
  .1/24مرجع قبلي  -2
  .217ص  مفتاح دار السعادة -3



 

  :مبحث هشتم
  مواردي از تدبر در قرآن

در تدبر قرآن و تأثير گرفتن از آن، مثالهاي زيادي وجود دارد كه شامل تعليم و تعلم 
قرآن و سوال از آن و استخراج حكمتها و احكامش و توقف در برابر معاني آن، و التزام 

و در مثالهائي كه در . باشدنجام اوامر آن و متوقف شدن براي حدودش، ميداشتن به ا
ذيل زده شده است، سعي شده مورد مناسبي براي هر روش آورده شود و هر كدام ممكن 

  :است روشهاي ديگر را نيز بهبود ورزد

  :التزام داشتن به انجام اوامر آن
طلب استغفار كردن بعد از تسبيح و حمد گفتن و به  صمورد آن التزام رسول اهللا

 (sŒÎ#﴿] يسوره[بعد از آنكه  صپيامبر« :گفت لباشد، عايشهي نصر مينزول سوره

u™!$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪﴾  گفتخواند مگر آنكه در آن ميبر وي نازل شد نمازي نمي :
پروردگار ما  خداوندا پاك و منزه و: ترجمه[سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلي 
  .1»]هستي، تو را حمد گفته و خداوندا مرا بيامرز

- بسيار در ركوع و سجودش مي صرسول اهللا«:آمده است كه گفت لو از وي
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلي، و اين مسئله از تأويل وي از قرآن : گفت
  .2»بود

  :به ياد آوردن آيه در مقتضاي آن
=ΟèO £⎯è¢﴿به قول اهللا تعالي  صاست كه رسول اهللا  يكي از موارد آن وقتي t↔ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ 

Ç⎯tã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪﴾  ]8: التكاثر[. ترجمه :» آنگاه در آن روز حتماً از نعمت]بازخواست ] دنيا
خارج ] از خانه[شبي  صپيامبر«: كندروايت مي داد و ابوهريرهتذكر مي .»خواهيد شد

                                           
  .4/219مسلم  ،4967بخاري  -1
  .4/217مسلم  ،4968بخاري  -2
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چه شده است كه در اين ساعت از : برخورد كرد و فرمود برشد و با ابوبكر و عم
قسم به كسي كه : از روي گرسنگي يا رسول اهللا، فرمود: ايد؟ گفتندهايتان خارج شدهخانه

ام، بلند ايد، خارج شدهجان من در دست اوست، به همان دليلي كه شما خارج شده
به نزد مردي از انصار رفتند و او  پس از آن. بلند شدند ]صپيامبر[و آن دو همراه ! شويد

و . خوش آمديد بفرمائيد: را ديد گفت )صپيامبر(وقتي كه زني او . ي خود نبوددر خانه
كجاست؟ رفته است تا براي ما آب گوارا ) شوهر آن زن(فالني : فرمود صرسول اهللا

پس س. دو همنشين وي نگاه كردو  صوقتي آن مرد انصاري آمد به رسول اهللا. بياورد
الحمد اهللا، امروز كسي مهماناني بهتر از من ندارد، و با سرعت رفته و با ظرفي كه : گفت

ي خرما و خرما و رطب غوره] ظرف[ي خرما درست شده بود بازگشت، در آن از شاخه
]. تا گوسفندي سر ببرد[سپس چاقويي در درست گرفت . از اينها بخوريد: او گفت. بود

سر ] گوسفندي[وسفندان شيرده بر حذر باش، وي براي آنها از گ: فرمود صرسول اهللا
و وقتي خوردند و آشاميدند و سير . بريد و آنها از آن گوسفند و ظرف خرما خوردند

در ! قسم به كسي كه جان من در دست اوست: شدند رسول اهللا به ابوبكر و عمر فرمود
هايتان خارج كرد و خانهروز قيامت از اين نعمت سوال خواهد شد؛ گرسنگي شما را از 

  . 1»برگرديد به اين نعمت رسيديد] هايتانخانه[قبل از آنكه به 

  2:هاتبعيت از بهترين
ي در مدينه ثروتمندترين انصاري بود و از همه ابو طلحه: گفته است انس

تر بود و در مقابل مسجد قرار داشت و رسول اهللا داشتني اموالش بيرحاء نزد وي دوست

                                           
كند كه آن انصاري هيثم ؛ و در روايتش ذكر مي2370؛ ترمذي 2/932؛ مالك در الموطأ 2038مسلم  -1

 .بود بن التهيان

: باشد و دست گرفتن به آنچه كه سنت است، نگاه شود بهها و فضائلش ميبه معني تبعيت از توانائي -2

⎪⎦t﴿ :ني قول اهللا تعاليمع Ï%©!$# tβθãè ÏϑtF ó¡ o„ tΑ öθs)ø9 $# tβθãè Î6−F u‹sù ÿ… çμuΖ |¡ômr&﴾ ]در زاد المسير ].18: الزمر 
3/99 ،7/47.  
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s9 (#θ⎯﴿ ينوشيد تا اينكه آيهشد و از آب پاك آن مين داخل ميبه آ ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# 4©®L ym (#θ à)ÏΖè? 

$ £ϑ ÏΒ šχθ™6 ÏtéB﴾ ]رسيد مگر آنكه از آنچه هرگز به نيكي نمي«: ترجمه ].92: آل عمران
اي رسول : رفت و گفت صنازل شد، ابوطلحه بسوي پيامبر  .»دوست داريد انفاق كنيد

s9 (#θ⎯﴿: گويداهللا در كتابش مياهللا،  ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# 4©®L ym (#θ à)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6 ÏtéB﴾ ]و  ].92: آل عمران
دهم، اي براي اهللا قرار ميباشد، آن را صدقهترين اموالم نزد من بيرحاء ميدوست داشتني

آن را اي نزد اهللا شود؛ يا رسول اهللا هر طور كه دوست داري باشد كه نيكي و ذخيره
- باشد، شنيدم كه چه مياين مال پرمنفعتي مي! آفرين: فرمود صرسول اهللا. توزيع كن

و ابو طلحه آن را بين . بينم كه آن را بين نزديكانت تقسيم كنگويي و اين طور مي
  .1»نزديكان و پسر عموهايش تقسيم كرد

s9 (#θ⎯﴿: به اين آيه برخورد كردم« :گفت ب ابن عمر ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# 4©®L ym (#θà)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ 

šχθ ™6ÏtéB﴾ ]چيزهايي را كه اهللا به من عطا كرده بود بياد آوردم و چيزي ]. 92: آل عمران
اين براي رضاي خدا آزاد است و : تر از جارية رومي، مرجانه نيافتم، و گفتمداشتنيدوست

همانا او را به  دادم،گشتم و آن را براي خدا قرار مياگر من به چيزي براي خدا بر مي
  .2»آوردم تا نفعي به من برسدنكاح خود در مي

داني هيچ مالي را بيشتر از مي! خداوندا«: گفت وقتي آن آيه نازل شد زيد بن حارثه
 صرسول اهللا. اين براي راه اهللا: آمد و گفت صو نزد پيامبر. اين اسبم دوست ندارم

  .3»اهللا آن را از تو قبول كرد: فرمود
  

                                           
  .998؛ مسلم 5611، 2769، 2785بخاري  -1
، و مانند اين روايت در 8/224الفتح : اند، نگاه شود بهعبد بن حميد و بزار أن را تخريج كرده -2

تفسير : باره، نگاه شود بهبراي دست يافتن به شأن و منزلت ابن عمر در اين. 3/568رك المستد
  .4/58، ارشاد العقول از ابي سعود 4/133قرطبي 

  .6/592تفسير طبري  -3
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  :ت دارم كه اهللا مرا بيامرزدمن دوس
در قبل از اين [كه  گناهي مرا اعالم نمود، ابوبكروقتي اهللا بي« :گفت لعايشه

بعد از ! قسم به اهللا: كرد، گفتبه مسطح بن أُثاثة به علت قرابت و فقرش انفاق مي] بهتان
: ازل فرمودكنم، بعد از آن اهللا نآنچه مسطح در مورد عايشه گفت هرگز به او انفاق نمي

﴿Ÿω uρ È≅ s?ù'tƒ (#θ ä9'ρ é& È≅ ôÒ xø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπ yè ¡¡9$#uρ β r& (#þθ è?÷σãƒ ’Í< 'ρ é& 4’ n1öà)ø9$# t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ š⎥⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# uρ 

’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( (#θ à÷è u‹ø9uρ (#þθ ßsxóÁ u‹ø9uρ 3 Ÿω r& tβθ™7ÏtéB β r& tÏøó tƒ ª!$# óΟä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî îΛ⎧ Ïm§‘ ∩⊄⊄∪ ﴾  
و دارندگان و توانمندان نبايد سوگند خورند بر آنكه به خويشاوندان «: ترجمه]. 22: النور[

آيا دوست . و بينوايان و مهاجران در راه اهللا چيزي ندهند، و بايد كه ببخشند و درگذرند
: ت، و از پس آن ابوبكر گف»داريد كه اهللا شما را بيامرزد؟ و اهللا آمرزگار مهربان استنمي

و انفاقي را كه قبالً انجام . بله و قسم به اهللا من دوست دارم كه مورد آمرزش قرار گيرم
  .1»كنمقسم به اهللا ديگر آن را از وي دريغ نمي: داد دوباره شروع كرد و گفتمي

  :موضوع سوره
طور به كرد، و اينمرا در بين بزرگان بدر حاضر مي عمر« :گفت بابن عباس

چرا او را : ناراحت بودند و گفتند] از اين كار[بعضي از آنها در درونشان  رسيد كهنظر مي
او : عمر گفت! كني در حالي كه نزد ما فرزنداني مثل او وجود دارد؟در جمع ما حاضر مي

وي را داخل ] جمع بزرگان[به مانند شما علم آموخته است، روزي او را صدا كرده و در 
به آنها نشان ] علم مرا[رسيد مرا فرا نخواند جز اينكه  به نظرم:] ابن عباس گفت[كرد، 
$!™sŒÎ) u#﴿: گوئيدي اين قول اهللا تعالي چه ميدرباره:] گفت عمر[دهد،  y_ ãóÁ tΡ «!$# 

ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪﴾  ]اهللا به ما : اي گفتند، عده»وقتي ياري اهللا و پيروزي آمد«: ترجمه]. 1: النصر
ا ياري كرد و گشايشي براي ما حاصل نمود او را حمد گفته و امر كرده است تا وقتي ما ر
به من ] عمر[و . و بعضي ديگر ساكت شده و چيزي نگفتند. از او طلب آمرزش كنيم

                                           
  .4750بخاري  -1
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اين براي : گويد؟ گفتمچه مي: گفت. اي پسر عباس آيا اينگونه است؟ گفتم خير: گفت
$!™sŒÎ) u#﴿: تباشد تا او را از آمدن اجلش آگاه كند، گفمي صرسول اهللا y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$# uρ 

ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑ﴿ باشد،و اين عالمت آمدن اجلش مي ﴾∪⊆∩ pt¿2 y7 În/u‘ çνöÏøó tG ó™ $#uρ 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? 

پس پروردگارت را تسبيح گو و حمد بگو و از او طلب «: ترجمه ].3: النصر[  ﴾∪⊃∩
بجز آنكه تو گفتي من آن : و عمر نيز گفت .»استآمرزش كن، همانا او بسيار توبه پذير 

  .1»شناسمرا به معناي ديگري نمي

  :ارتباط بين آيات
ß‰ôϑ﴿اهللا تعالي بعد از «: گفته است صي فاتحه، قرطبيي سورهدرباره: مثال اول ysø9$# 

¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪﴾ ]خود را به  ].2: الفاحتة﴿Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊂∪﴾  ]3: الفاحتة.[ 

رب « فرمايد؛ زيرا خود را بهوصف مي »ي دائماً رحمت كنندهبسيار رحمت كننده«
≈⎯Ç﴿ي باشد و آن را قرينهوصف نموده كه بيانگر ايجاد خوف و خشية مي »نيالعامل uΗ ÷q§9$# 

ÉΟŠÏm§9$# ∩⊂∪﴾  ]ن رساند؛ بديكند كه كامل بودن رغبت ايجاد كردن را ميمي ].3: الفاحتة
كند را كنار كند و صفاتي كه تشويق ايجاد ميوسيله صفاتي از وي كه ترس ايجاد مي

مسائل نهي [يكديگر گذاشته تا كمكي باشد براي بهتر شدن اطاعت از وي و خودداري از 
  .2»]شده

=βÎ) ’Îû È,ù¨﴿ :وجود دارد –تعالي  –در سوره بقره اين قول : مثال دوم yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏG ÷z$#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Å7 ù= àø9$#uρ ©ÉL ©9$# “ÌøgrB ’Îû Ìóst7ø9$# $ yϑ Î/ ßìxΖtƒ }̈ $ ¨Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& 

ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ &™!$ ¨Β $ uŠômr'sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ Ïù ⎯ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒ ÎóÇs?uρ 

                                           
  .3359؛ ترمذي 4970بخاري  -1
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Ëx≈tƒ Ìh9$# É>$ ys¡¡9$#uρ Ì¤‚|¡ßϑ ø9$# t⎦÷⎫t/ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

⎯tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßsx. «!$#﴾ ]به راستي «: ترجمه]. 165-164 :البقرة
اي كه در شب و روز و كشتي آمد و رفت] در پي يكديگر[در آفرينش آسمانها و زمين و 

وري مردم روان است و در آنكه اهللا از آسمان آب باراند، آنگاه زمين را دريا براي بهره
اي پراكند و در گرداندن بادها و ابرِ پس از پژمردنش با آن بخشيد و در آن از هر جنبنده

و از *  هايي استورزند، نشانهمسخّر بين آسمان و زمين براي گروهي كه خرد مي
گيرند كه آنها را مانند بر مي] براي او[مردمان كساني هستند كه به جاي اهللا همتاياني را 

سبحانه و  –اهللا « :در اين باب گفته است /، قرطبي»دوست داشتن اهللا دوست دارند
در آنچه در اين آيه بيان فرموده، دليلي بر وحدانيت، قدرت و عظمت توانائي  –تعالي 

كه خداوند بر آنها حاكم و  –با وجود تمامي اين آيات : فرمايدد؛ و بيان ميباشخودش مي
  .1»دهند افرادي براي اهللا شريك قرار مي -چيره بر تمامي انسانهاست 

قبل از ] آيات[آيا نيكوتر از ارتباط بين اين آيه با « :باره گفته استدر اين /و سعدي
بيان و واضح كرده و با دليلي قاطع و برهاني آن وجود دارد، اهللا تعالي وحدانيت خود را 

گرداند، در اين دهد، و هرگونه شكي را بر طرف ميروشن بسوي علم اليقين سوق مي
با وجود اين بيان كامل بعضي از مردم غير اهللا را براي اهللا شريك : شودهنگام متذكر مي

  .2»گيرندمي

  :توصيف اهللا با توجه به مقتضاي آيه
ô‰s% yìÏϑ﴿ :اين سخن اهللا تعالي بعد از شنيدن y™ ª!$# tΑöθ s% ©ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’Îû $ yγ Å_÷ρ y— þ’Å5 tG ô±n@uρ 

† n< Î) «!$# ª!$#uρ ßìyϑ ó¡tƒ !$ yϑ ä.u‘ ãρ$ ptrB 4 ¨β Î) ©!$# 7ì‹Ïÿxœ îÅÁ t/ ∩⊇∪﴾  ]به راستي اهللا «: ترجمه ].1 :اجملادلة
برد، شنيد و و به اهللا شكايت مي كردي همسرش با تو گفتگو ميسخنِ زني را كه درباره

                                           
 .2/203 اجلامع ألحکام القرآن -1
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ستايش : گفت ل ، عايشه»گمان اهللا شنواي بيناستبي. شنيدخداوند گفتگويتان را مي
باشد، وقتي بحث براي اهللا است كه وسعت شنيدنش به اندازه وسعت وجود صداها مي

چه ] آن زن[رسول سخن گفت، من در قسمتي از خانه بودم كه شنيدم ] و[بوجود آمد 
  .1»گويدمي

  :خداوند پر جالل و جبروت بر چه كسي غضب كرد كه قسم خورد
<Éb﴿ اين قول اهللا تعالي را شنيد 2يك اعرابي u‘ uθ sù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ …çμ ¯ΡÎ) A,yss9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ 

öΝä3̄Ρr& tβθ à)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪﴾ ]پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين آن «: ترجمه]. 23: الذاريات
پاك و منزه است : و فرياد زد و گفت .»گوييد، حق استهمين كه شما سخن مي مانند
آيا كالم او را ! پر جالل و جبروت بر چه كسي غضب كرد كه قسم خورده است] اهللاِ! [اهللا

  .3!كنند؟تصديق نمي

  :ترس از عقوبت
اش در كرد، مصحفي در خانهآمدم و او گريه مي بنزد ابن عباس: گفت /عكرمة

بردم تا ست او بود و ترسيدم از اينكه نزديك شوم، سپس در همين حالت به سر ميدو د
اي پسر عباس چه چيزي تو را به گريه انداخته : اينكه نزديك شدم و نشستم و گفتم

... آن كاغذها، چنانچه در سوره اعراف آمده است : و گفت! است؟ اهللا مرا فداي تو گرداند
$﴿ :سپس ابن عباس قرائت نمود... را بيان نمود) نبهاهل ش(و داستان اصحاب السبت  £ϑ n= sù 

(#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß ¥>#x‹yè Î/ 

                                           
، و ذهبي آن 2/481؛ حاكم 9/، ب97/؛ بخاري تعليقي ك2063؛ ابن ماجه 6/168؛ نسائي 6/46احمد  -1

 .2/379با اسناد صحيح : را صحيح دانسته و وافقه، محقق جامع األصول

 ).مترجم. (شدان حول مدينه گفته مياعرابي به باديه نشنين -2
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¤§ŠÏ↔t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪﴾  ]به آن پند پس چون آنچه را «: ترجمه]. 165: األعراف
داشتند، نجات داديم و ستمكاران يافته بودند، فراموش كردند، كساني را كه از بدي باز مي

ديدم كساني را : ، گفت»آنكه نافرمان بودند به عذابي سخت گرفتار ساختيم] سزاي[را به 
كردند، نجات يافتند و ديگران را نديدم كه نجات يابند، همانهايي كه پند داده  كه نهي مي

بينيم كه نزدمان ناپسندند ولي آنها را پذيرفتند، و ما چيزهاي زيادي را مي شدند اما نميمي
دانند كارشان بيني كه آنها خود ميآيا نمي! اهللا مرا فداي تو كند: گفتم. كنيمانكار نمي

zΝÏ9 tβθ﴿  :كشند و گفتندناپسند است ولي دست نمي ÝàÏè s? $ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγãΒ﴾  ]األعراف :
پس به : گفت »!دهيد؟چرا گروهي را كه اهللا آنان را نابود كرد، اندرز مي«: ترجمه]. 164

  .1من امر شد تا دو لباس كلفت و سخت پوشانده شوم

  :مرا تا صبح بيدار نگهداشت ي  آيه
Šuθ–﴿ خواب كرد،اي خواندم كه مرا بيامشب آيه« :گفت بابن عباس tƒ r& öΝà2 ß‰tnr& 

β r& šχθ ä3s? …çμ s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ÏiΒ 9≅ŠÏ‚¯Ρ 5>$ oΨôã r&uρ﴾  ]آيا كسي از شما دوست دارد كه «]. 266 :البقرة
، منظور از اين آيه چيست؟ بعضي از حاضران »!براي او نخلستان و باغ انگوري باشد؟

دانم اهللا داناتر است، بدين دليل اين سوال را من خودم مي: اهللا داناتر است، گفت: گفتند
ي آن تا اگر نزد كسي از شما علمي در مورد اين آيه وجود دارد و درباره مطرح كردم

ي خود مرا بهرمند سازد، همه ساكت شدند و اهمش مرا ديد چيزي شنيده است، از شنيده
و . باشدمنظور از آن عمل مي: گفتم. ام خودت را كوچك نشماراي برادرزاده: گفت] و[

ام درست گفتي، اي برادر زاده: تفسير نمود و گفت مرا ترك كرده و قبول كرد و آيه را
 رود و اهل و عيالش زيادباشد، انسان زماني كه سنش باال ميمنظور از آن عمل مي
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شود و انسان در روز قيامت بيشتر از شود، نيازش به بهشتي كه برايش است بيشتر مي مي
  .1»اماي برادرزادههر وقتي به عملش نياز دارد، درست گفتي

اي را خواند و در برابر آن تامل كرد آيه ب ابن زيبر«: گفت / و مطلب بن عبداهللا
: را صدا كرد و گفت ب او را تا صبح بيدار نگهداشت، از پس آن ابن عباس] آن آيه[و 

⎯tΒuρ ß$ ﴿ :اي قرائت كردم كه تا صبح مرا به خود مشغول كردمن آيه ÏΒ÷σ ãƒ Ν èδçsYò2r& «!$$Î/ 

ωÎ) Ν èδuρ tβθä. Îô³ •Β ∩⊇⊃∉∪﴾ ]آورند بيشتر آنها به اهللا بجز ايمان نمي«: ترجمه .]106: يوسف
خوابي به سرت نزند، منظور آن فقط بي: گفت ب؛ ابن عباس»ورزندآنكه شرك مي

È⌡s9uρ Νßγ⎦﴿: سپس قرائت نمود. باشندمشركين مي tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 

ª!$#﴾ ]كني چه كسي آسمانها و زمين را خلق وقتي از آنها سوال مي«: ترجمه]. 25: لقمان
، و آنها در اين مورد مؤمن هستند ولي براي اهللا »اهللا: كرده است به تحقيق خواهند گفت

  .2»آورندشريك مي

                                           
اند و حاكم آن را عبد بن حميد ابن منذر و ابن مبارك و ابن جرير و ابن ابي حاتم آن را تخريج كرده -1

 اة الصحابةيح: نگاه شود به. 1/234؛ كنز العمال 3/542بطور مختصر كه آن را صحيح دانسته است
 .143اي نزد بخاري است كه شاهد آن است و در قبل آن را ذكر كرديم، ص ، و قصه3/219

 .149مختصر قيام الليل از مروزي ص  -2



 

  :خاتمه
  مواردي براي قرائت مؤثر

كـه آيـا   ، ود يـادآوري كنـد  قاري قبل از قرائتش درجات تدبر در قرآن را براي خ: اول
ي ي پرونـده نسبت به آيات تأمل و تفكر دارد؟ يـا خشـوع و تـأثير گـرفتن؟ يـا محاسـبه      

حساب و كتاب نفس؟ يا اسنباط حكمها و حكمتها؟ اگر براي تدبرش بعضي از اين امـور  
و ايـن امـر مهـم اسـت كـه هوشـياري و       ، رسـد ضرري به او نمـي ، را به يكجا جمع كند

شـود و همچنـين   ب را براي خود حاصل كند به همان شكل كه از او قبول مييادآوري قل
  .چگونگي قبول شدن آن

بلنـداي منزلـت و   ، قاري عظمت قرآن را در نظر بياورد همچنـين جـالل قـدرت   : دوم
-كند و در نتيجه كالم اهللا را وسـيله زيادي نعمتهايي كه اهللا به علت قرائتش به وي عطا مي

: د تا ترس و خوف و اميد را بيابد و به آن شادمان گردد؛ چه بسـا كـه  اي براي خود گردان
پس بايد به شكل ظاهري و بـاطني خـود را بـراي آن    . به مقصود هدف از نزول آن برسد

  .آماده كند
از اهللا براي ايمن شدن در برابـر  ، بردوقتي از شر شيطان رانده شده به اهللا پناه مي: سوم

تمامي سعيش ايـن اسـت كـه    ] ملعون[كند؛ همان كه آن ميطلب كمك ، هاي شيطانحيله
قاري قرآن را از كارش باز دارد و او را به حالتي برگرداند كه از قرآن نفع نبرد و او قلـب  

كند تا از نگريستن به معاني قرآن بازماند و يا اينكه مفهوم آن را طـور  قاري را مشغول مي
و مكر وي به اهللا پناه ببرد تا بـا حفـاظتي از    پس بايد از حيله و شر، ديگري برداشت كند

  .محفاظت شود، طرف اهللا
كنـد آن را بـا درنـگ انجـام داده و بطـوري شـيوا آن را       وقتي قرآن تالوت مي: چهارم

كنـد  قرائت كند و كسي كه به دنبال معني قرآن باشد از قرائـت سـريع آن خـودداري مـي    
تا اينكه تـأثير پيـدا كـرده و خشـوع     ، ل دهدكند تا معاني آن را به قلبش انتقاوكوشش مي

كند؟ و راضي نشود تـا در  و نبايد كوشش او اين باشد كه چه وقت سوره را ختم مي. يابد
هاي آن توفق نكند و يا مقصود آن را نفهمد يا از تفسـير كلمـات آن غافـل    برابر راهنمائي

  .بماند؟
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نگريسـتن بـه   : ي آيات را بدانـد هاكند تا قاري راهنمايياز مسائلي كه كمك مي: پنجم
و در نظر داشتن موضوع سوره يا مقطع و محل ) ي قبلي مربوط به آنآيه(موارد سياق آيه 

اي كـه آيـه   و جستجو در حكمت ترتيب و وجه، كشداي كه آيات را به تصوير ميگواهي
مسـائل  و نگريستن به تمامي ايـن  ، گذردكند و هدف مسائلي كه حول آيه ميرا دنبال مي

كند و خصوصيات شنوندگان؛ زماني همراه با تصور اثر هدفي كه قاري براي خود بيان مي
  .تسبيح گويد و زماني درخواست نمايد و زماني پناه ببرد

، كند تا هدف آيات را در نظر بيـاورد از بزرگترين مسائلي كه به قاري كمك مي: ششم
ي نـزول آيـات و چگـونگي    خت عرصهباشد؛ شناوجوه تأثير آنها بر نفس و قلب وي مي

چگونگي قرار گرفتن آن در درون صحابه در زماني كـه  و  ،ص تلقين آيات توسط رسول
  .شنيدندآن را مي
هـاي  ي وي اسـت بـه راهنمـايي   قاري خود را عادت دهد تا آنگونه كه شايسـته : هفتم

بدانـد كـه مـورد     مثالً وقتي ديد كه آيه خطاب به انبيـاء اسـت  ، آيات و اشارات آن بنگرد
باشد و وقتي تمجيد اهللا بـر انبيـاء و صـالحين را قرائـت      خطاب از لحاظ اولي وي نيز مي

باشد و بايد از هدف آن تأثير گرفته و بـه  خطاب به وي مي، كند بداند كه منظور از آيهمي
ـ    ، مطلوب آيه اقتدا كند ت و وقتي نكوهش اهللا بر اعمـال نافرمـانبرداران و ظـالمين را قرائ

أثير گرفتـه و از مطلـوب آن   باشـد و از هـدف آن تـا   كند بداند كه مخاطب آيه وي ميمي
  .باشدبرحذر 

اي تأثير گرفت با قلب از آن سود ببرد و به آن شـادمان گـردد و آن   وقتي از آيه: هشتم
آيه را تكرار كرده و نگريستن به آن را اعاده نمايد؛ از آن عبور نكرده تا وقتي كه معاني آن 

  .اش را توسط آن فراخ گرداندرا بر قلب خود حك كند و سينه
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