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مقدمه
پیش از ورود به مدرسه قرآن کریم و بهره مندی از معارف و حقایق این ودیعۀ 
آرای  و  مکاتب  با  تفسیر،  صحیِح  روِش  با  که  است  بایسته  و  ضروری  الهی، 
تفسیری، و نیز با مفسران صاحب نام آشنا شویم؛ زیرا راهیابی به معارف وحیانی 
از  است.  میاّسر  تفسیری  صحیح  شیوة  کشف  با  تنها  الهی،  هاي  آموزه  فهم  و 
مکتب های  و  ها  معرفی روش  تفسیری،  نگاشته های  کنار  در  رو، همواره  این 

تفسیری، مورد توجه مفسران و اندیشه وران مسلمان بوده است.)1( 
ضرورِت  و  اهمیت  به  آگاهی  مستلزم  دانشی،  هر  به  پرداختن  که  است  بدیهی 
در  الزم  یت  جداّ و  فراگیری  شوق  انـگـیـزه،  ایـجـاد  است؛  دانش  آن  فراگیری 
تحصیِل علم، ارتباطی وثیق و اساسی با درک اهمیت آن علم، و اذعان به ارزش 

و جایگاه آن علم دارد. 
دانِش تفسیر و فهم کالم الهی، چنین نیاز و الزامی را، دو چندان می کند. 

     دالیل لزوم شناخت قرآن و چرایي فهم این کتاب مقدس، می تواند، معنا 
بخش تالش دانش پژوهاِن تفسیر و دوست داران فهم آیات قرآن باشد. آگاهی به 
این دالیل، به مثابۀ پیش نیاز علم تفسیر است. دالیلی که ضرورت فهم قرآن را 

سید علی اکبر حسینی
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اثبات می کند و سبب می شود تا انگیزه و شوق یادگیری بیش تر شود. 
برخی دالیل ضرورت فهم قرآن

1- قرآن تنها َمجرای راهیابی به حیات معنوی 
در برخی آیات قرآن)2( به نوعی از حیات معنوی، اشاره شده است که با  حیات 
انسانی  زندگی  همان  که  معنوی  حیات  این  به  وصول  است.  متفاوت  حیوانی 
ر  است، تنها در پرتوی توحید،)3( فهم و به کاری گیری آموزه های وحیانی میساّ
است. قرآن آخرین کتاب آسمانی و تنها متن الهی است، )که از تحریف و تغییر، 
ق و مهیمن)5( کتاب های آسمانی پیشین است.)6( انس و  مصون)4( مانده و مصدِّ
ف( است که برخورداری از حیات معنوی را  ارتباط با قرآن، )تنها کتاب غیر محرَّ
میسر می سازد. در نگاه قرآن، کسانی که از نور وحی و حقایق آسمانی بی نصیب 
مانده اند، در حقیقت به زندگی مادی و حیوانی بسنده کرده، و حیات طیبه را از 
دست داده اند. قرآن کریم افزون بر دعوت به حیات طیبه، نشانه های آن را بیان 

کرده است: 
َولَنَْجِزیَنَُّهْم  َطیِّبًَۀ  َحیَاًة  َفَلنُْحیِیَنَُّه  ُمْؤمٌِن  َوُهَو  أُنثَی  أَْو  َذَکٍر  مِّن  َصالًِحا  َعِمَل  »َمْن 
أَْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َکانُوا یَْعَمُلوَن«)7( هر کس کار شایسته ای انجام دهد، مرد باشد 
یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می داریم؛ و پاداش آنان 
را به بهترین اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد. این آیه عمل صالِح مؤمنان 

را وسیله ای برای تحقق زندگی پاک می داند.
2-  آگاهی تفصیلی به تحریف ناپذیری، اعجاز و مانند ناپذیری قرآن 

اندیشمندان مسلمان بي هیچ  تردیدی، اعجاز، مانند ناپذیری و تحریف ناپذیری)8( 
را از ویژگی های قرآن می دانند؛ چنانچه برخی آیات قرآن نیز از مانندناپذیری 
یاد شده  ادعای  الهی خبر می دهند. اطمینان به صحت  این نسخه  الهی بودِن  و 
پیرامون این کتاب، بیش از هر چیز در گروی شناخت تفصیلِی محتوا و اسلوِب 
قرآن،  آیات  عمیق  فهم  و  دقیق  مطالعۀ  رهگذر  از  تنها  شناختی  است. چنین  آن 

فراچنگ خواهد آمد.
3-  ضرورت بعثت و خاتمیت

این دلیل، همراه با چند نکته بیان می شود:
نکته اول: 

در متون کالمی و در مباحث اعتقادی، دالیل فراوانی برای »ضرورت بعثت انبیا«، 
و »خاتمیت«)9( به تفصیل بیان شده است. 



فصلنامه تخصصی قرآن و عترت

13
88

ن 
ستا

زم
و ، 

ه د
مار

 ش
 ل،

 اّو
ال

س

36

الزمۀ صحِت دالیِل ارائه شده، »جهان شمولی«، »جاودانگی«، »جامعیت قرآن« و 
»اعجاز« است. در غیر این صورت یا باید ادعا شود که: تا پیش از بعثت پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله وسلم(، نزوِل پیام الهی برای هدایت انسان ها امری الزم بوده، و 
به یک باره چنین نیازی پس از رحلت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( مرتفع شده، 
و یا اساسًا ادعای ضرورت بعثت و ادعای خاتمیت، ادعایی نادرست و مخدوش 

است؛ چنانچه همراهی دو عنصر ادعای نبوت و معجره نیز ناتمام خواهد بود.
    پاسخ بی درنِگ اندیشمندان مسلمان به این سخن این است که: قرآن از چنان 
ویژگی هایی برخوردار است که برای همیشه و در همۀ زمان ها، بشر را از نزول 
د وحی و بعثِت دوباره بی نیاز می کند؛ بنابراین، هیچ یک از براهین ضرورت  مجداّ

بعثت و خاتمیت، نادرست و مخدوش نخواهند بود. 
با فرض صحِت سخِن اندیشه وران اسالمی، قرآن باید از چهار ویژگی، »جامعیت 
از  یعنی  باشد.  برخوردار  »اعجاز«  و  »جاودانگی«  و  »جهان شمولی«،  محتوایی«، 
یک سو، تمامی نیازهای تربیتی و هدایتی بشر را تا قیامت بر طرف سازد، و از 

سوی دیگر، خود یکی از معجزات الهی  باشد. 
نکتة دوم: 

پیامبری،  و  ت  نبواّ ادعای  همواره  پیامبران،  بعثت  به  مربوط  قرآنی  گزارشات  در 
25سوره حدید؛ به این نکته تصریح  ارائۀ معجزاتی همراه بوده. است در آیه  با 
شده است: »لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَیِّنَاِت َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الِْکتَاَب َوالِْمیَزاَن لِیَُقوَم النَّاُس 
بِالْقِْسِط؛« ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( 
و  تا مردم قسط  نازل کردیم  قوانین عادالنه(  باطل و  از  میزان )شناسایی حقاّ  و 
عدالت را برپاکنند. هرچند مضامین عقل پذیِر دعوِت انبیا، آنان را از ارائۀ هرگونه 
دلیلی بی نیاز می کرد، اما ادعای نبوت انیبا که به مفهوم ارتباط با عالم غیب و 
گفت و گو با خداست، از سوی برخی با تردید و انکار روبرو می گردید،)10( 
را          پیامبری  هرگاه  حجت،  اتمام  برای  خداوند  تا  شد  می  موجب  امر  همین  و 
می فرستاد،  معجزاتی را به واسطه او ارائه می کرد، تا هرگونه شک و تردید را 

در باره صحت ادعای پیامبری برطرف سازد. 
نکتة سوم: 

قرآن به مثابه زبان گویاِی پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( است، که با خطاب هایی 
الذین آمنوا« در هر زمان و مکانی، بشریت  ایها  الناس« و »یا  ایها  هم چون: »یا 
را، به پذیرش دعوت حق فرا می خواند. به همراه این دعوت، همواره این ادعا 
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نیز وجود دارد که: قرآن سخنی الهی و دعوتی آسمانی است؛ در حالی که چنین 
ادعایی، نیازمند اثبات است. چنان چه پیشتر یادآور شدیم، بر اساس آیات قرآن، 
همۀ پیامبران الهی، پس از ادعای نبوت، از سوی برخی مورد انکار و تردید قرار 
می گرفتند و ناچار بودند برای اثبات ادعای خود به اذن خدا معجزه ای را ارائه 

دهند، تا هرگونه تردیدی را از ذهن مخاطبان بر طرف سازد. 
و  الهی  هدایِت  تجلی  انسان،  وحیانی  نیازهای  گوِی  پاسخ  سو  یک  از  قرآن 
اسلوِب  به   توجه  با  دیگر  سوی  از  و  است،  پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  جایگزین 
شگرف و محتوای ژرف)11( خود، معجزه ی جاودانه الهی است؛ این دو ویژگی 
- اسلوِب شگرف و محتوای ژرف - همواره همراه و قریِن قرآن هستند؛ تا از 

بروزِ هرگونه شک و تردید درباره الهی بودن قرآن، پیش گیری شود. 
نکتة چهارم: 

اندیشی  ژرف  و  تدبراّ  نیازمنِد  آن،  بودن  الهی  به  اطمینان  و  قرآن،  اعجازِ  کشِف 
در این کتاب آسمانی است. بدون مطالعۀ پی گیر و مستمراّ آیات قرآن، و بدون 
تدبر و تأمل در این کتاب آسمانی، نمی توان به الهی بودن قرآن، جهان  شمولی، 
جاودانگی و اعجاز آن راه یافت. برهمین اساس، قرآن کسانی را که در الهی بودن  
َُّروَن  یَتََدب »أََفاَل  انکار مواجهند، به تدباّر در آیات فراخوانده است:  یا  با تردید  آن 
الُْقْرآَن َولَْو َکاَن مِْن ِعنِد َغیِْر اهللِّ لََوَجُدواْ فِیِه اْختاَِلفًا َکثِیًرا«؛)12( آیا در ]معانی[ قرآن 
نمی اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود، قطعًا در آن اختالف بسیاری می یافتند.

 4 - نیاز به قانونی فراگیر، و متناسب با عوالِم فراروی انسان
عظمِت ساختار وجودی انسان، گستردگی، ژرفا، پیچیدگی،)13( استمرار و تداوم 
انسان، و نیز ارتباط با عوالمی که انسان پس از مرگ پیش رو دارد، او را نیازمنِد 
قانونی جامع، شامل و فراگیر می نماید، تا با عمل به آن قانون، از عقوبت)14(روز 
واپسین خالصی یابد؛  قرآن تنها کتابی است که از چنین قانونی برخوردار است. 
َوُهًدی َوَرْحَمًۀ َوبُْشَری لِْلُمْسلِِمیَن«؛)15( و  ُِّکلِّ َشْيءٍ  لْنَا َعَلیَْک الِْکتَاَب تِبْیَانًا ل » َونَزَّ
برای مسلمانان رهنمود و رحمت  این کتاب را که روشنگر هر چیزی است، و 
مثابه  به  را   قرآن  صفوی  نواب  شهید  کردیم.  نازل  تو  بر  است،  بشارتگری  و 
بروشوری می دانست، که شگفت انگیزترین موجود عالم یعنی انسان، را آنگونه 
که هست معرفی می کند. در قرآن به همه ابعاد وجودی انسان توجه کامل شده  
با  هماهنگ  و  هم سو  آن،  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  فردی،  قوانین  و  است 
قوانین  بر خالِف  که  کتابی  است.  یافته  تدوین  و  تنظم  انسان،  نیازهای وجودی 
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بشری، از هرگونه افراط، تفریط، نقص و کاستی بری است، مصون مانده است. 
قرآن در حقیقت، کتاِب خدا شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و.... است، که 
از سوی آفرینندة انسان به او هدیه شده است، و با شرح و بسطی کامل و جامع، 

وظایف انسان را برای او بازگو می کند.
5 -  ایمان و عمل به قرآن، تنها راه رستگاری

دیرینه  است.  انسان  سعادت  راه  تنها  آن،  های  آموزه  به  عمل  و  قرآن  به  ایمان 
ترین جستجوی انسان، تالش برای دست یابی به سعادت و خوشبختی است. در 
ف آسمانی و مکاتب فراوان بشری، که خود را متولاّی و ضامِن   برابر ادیان محرَّ
نیز از جمله مکاتبی است که قرآن را  رستگاری انسان معرفی می کنند؛  اسالم 
َوکِتَاٌب  نُوٌر  اهللِّ  مَِّن  َجاءُکم  »َقْد  داند:  می  انسان  آخرت  و  دنیا  سعادت  راه  تنها 
ُلَماِت إِلَی النُهّورِ  اَلمِ َویُْخِرُجُهم مِِّن الظُهّ مُهّبِیٌن یَْهِدي بِِه اهللُهّ َمِن اتَّبََع رِْضَوانَُه ُسبَُل السَّ
بِإِْذنِِه َویَْهِدیهِْم إِلَی ِصَراٍط مُهّْستَقِیٍم؛«)16( برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی 
آن  وسیلۀ  به  کند،  پیروی  او  خوشنودی  از  را  هرکه  خدا  است.  آمده  روشنگر 
]کتاب[ به راه های سالمت رهنمون می شود، و به توفیق خویش آنان را از تاریکي 
ها به سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می کند. رهایی از 

ظلمت، ضاللت، گمراهی و جهالت. 
آنها اشاره شده است.  به  آیات فراونی  از مهم ترین اهداف وحی است، که در 
کنند،  پیشنهاد می  ف  ادیان محرَّ را که مکاتب بشری و  الهی  راه های غیر  قرآن 

گمراهی و ضاللت می داند. )17( 
تُْصَرُفوَن«؛)18( آن خدا،  َفَأنَّی  اَلُل  الضَّ إاِلَّ  الَْحقِّ  بَْعَد  َفَماَذا  الَْحقُهّ  ُهُّکُم  َرب »َفَذلُِکُم اهللُهّ 
بر  کجا  به  پس  گمراهی؛  مگر  نیست  حق  از  بعد  شماست؛  واقعی  پروردگار 

می گردید؟ 
و کسانی را که به چیزی جز قرآن ایمان آورند نکوهش می کند. 

یُْؤمِنُوَن«؛)19(  َوآیَاتِِه   ِ اهللَّ بَْعَد  َحِدیٍث  َفبَِأيِّ  بِالَْحقِّ  َعَلیَْک  نَتُْلوَها   ِ اهللَّ آیَاُت  »تِْلَک 
این]ها[ست آیات خدا که به راستی آن را بر تو می خوانیم؛ پس بعد از خدا و 
نشانه های او به کدام سخن خواهند گروید. پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( در بیان 
جایگاه ویژة قرآن فرموده است: آنگاه که فتنه ها همچون پاره های شب ظلمانی 
شما را فرا می گیرد، برای رهایی از فتنه ها و تاریکی ها به قرآن پناه ببرید.)20( 

اثبات این ویژگی قرآن و برخورداری از این مأمن الهی، تنها با کاوش و بررسی 
آیه های این متن آسمانی ممکن می شود. 
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6 -  دست یابی به گنجینة دانش الهی
قرآن گنجینۀ کامل حقایق الهی و حاوی تمامی معارف وحیانی است،)21( قرآن در 
بردارندة همه نیازهای هدایتی و تربیتی انسان است. »اَل َرْطٍب َواَل یَابٍِس إاِلَّ فِي 
کِتَاٍب مُهّبِیٍن؛« )22( و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[ 
لِیَن َو االِخریَِن  است . پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( می فرماید: »َمْن أراَد ِعلَم األوَّ
َفْلیَّثوَر الُقرآَن)23(«؛آن کس که می خواهد به گنجینه دانش گذشته گان و آیندگان 

دست یابد، باید در قرآن کاوش کند. 
  7 -  بازشناسی روایات سره از ناسره، از رهگذر مطالعه تفصیلی قرآن

   با توجه به تحریف ناپذیری قرآن که با دالیل عقلی و نقلی به اثبات رسیده است، 
قرآن تنها معیار و میزان سنجش روایات و بسیاری از گزاره های تاریخی است.
)24( بی شک در میان روایات منسوب به معصومان)علیهم السالم(، برخی دروغ ها به 
آنان نسبت داده شده است. این نسبت ها، در زمان حیات پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( 
و در حضور آن حضرت نیز مطرح بوده است. پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( این واقعیت 
را در خطبه ای که به همین مناسبت ایراد کرده، یادآور شدند. »َو َقْد ُکِذَب َعَلی 
َقْد  النَّاُس  أَیُهَّها  َقاَل  َو  َخِطیبًا  َقاَم  َحتَّی  َعْهِدهِ  َعَلی  و سلم  وآله  علیه  اهلل  صلی   ِ اهللَّ َرُسوِل 
أْ َمْقَعَدُه مَِن النَّار.)25( در زمان پی داً َفْلیَتَبَوَّ ابَه َفَمْن َکَذَب َعَليَّ ُمتََعمِّ َکثَُرْت َعَليَّ الَْکذَّ
امبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  نسبت های دروغی به آن حضرت داده شد، تا آنکه ایشان 
سپس  است.  شده  داد  نسبت  من  به  فراوانی  های  دروغ  فرمودند:  و  برخاستند 

فرمودند: جایگاه کسی که آگاهانه دروغی به من نسبت دهد، در آتش است.
مالاّ محسن فیض کاشانی، در مقدمه  تفسیر گران سنگ صافی، در تبیین صحت 
صحت  روایی،  متون  در  حدیث  این  وجود  با  می نویسد:  روایت  این  مضمون 
مضمون آن قطعی ثابت است؛ زیرا اگر چنین سخنی از آن حضرت صادر شده 
اگر صدور  و  داشت  ایمان  آن  مضمون  به صحت  باید  تردیدی  هیچ  بی  باشد، 
این حدیث را از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( انکار کنیم، وجود این حدیث در منابع 
نمونه  از  خود،  روایت  این  که  چرا  بود؛  خواهد  آن  مفهوم  صدق  گواه  روایی، 
نسبت  پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم(  به  پردازان  دروغ  که  شود،  می  محسوب  روایاتی 

داده اند، و هم اکنون در متون روایی ما وجود دارند.
8 - گشایش قفل دل ها

بر در آیات  برخی گزاره های قرآن، مخاطبان این کتاب آسمانی را به تفکر و تداّ
فراخوانده است، و بر این نکته تأکید دارد، که تنها راه گشایش قفل دل ها، ژرف 
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َُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعَلی ُقُلوٍب  اندیشی و عبرت گیری از معارف قرآنی است. »أَفاَل یَتََدب
أَقَْفالَُها«؛)26( آیا در آیات قرآن نمی اندیشند؟ یا بر دل هایشان قفل هایی نهاده شده 
است؟ قرآن انسان را به ظرفي تشبیه می کند، که باید درِ آن ظرف را بگشاید، تا 
الیق پذیرش فیض الهي گردد؛ در حالی که کلیِد بازگشایی درِ بستۀ وجودِ آدمي، 

تدباّر در قرآن است. 
باید توجه داشت، همان طور که گشودن در با کلید انجام می شود، بستِن در نیز 
با کلید صورت می گیرد؛ از این رو قرآن، همان طور که موجب گشایِش قفِل دل 
مؤمن می شود، در مواردی نیز قفل دل را می بندد. به همین جهت خداوند در 
بیان آثار این کتاب الهی، گاهی آن را عامل رشد و شکوفایی، نورانیت، بصیرت 
سبب  را  آن  نیز  موارد  برخی  در  داند؛  می  ها  دل  گشایش  و  هدایت  فرقان،  و 
ِشَفأء  ُهَو  َما  الُْقْرآِن  مَِن  ُل  »َونُنَزِّ می شمارد)27(.  نابینایی  و  کوری  زیان،  خسارت، 
مؤمنان  برای  را  آنچه  ما  و  َخَساًرا«؛)28(  إَالَّ  الِِمیَن  الظَّ یَِزیُد  َواَل  ِّْلُمْؤمِنِیَن  ل َوَرْحَمٌۀ 
زیان  جز  را  ستمگران  ولی  می کنیم  نازل  قرآن  از  است،  رحمت  و  درمان  مایۀ 

نمی افزاید. 
در آیه فوق، خداوند سبب زیان و خسارت را بیان کرده است. ظلم در فرهنگ 
قرآن، هم چون شوره زاری است که مانع از رویش برکات قرآن در سرزمین دل 
انسان می شود. آیات الهی مانند قطره های باران است که بر دشت  و کویر،  یک 
سان می بارد، اما  در دشِت دایر و آباد، سبزه و خرمي می رویاند، در حالي که 

کویر بایر،)29( حاصلی جز َخس و خاشاک ندارد.
باران که در لطافت طبعش خالف نیست      در باغ الله روید در شوره زار، خس
َعَلیْهِْم  َوُهَو  َوقٌْر  آَذانِهِْم  فِي  یُْؤمِنُوَن  اَل  َِّذیَن  َوال َوِشَفاء  ُهًدی  آَمنُوا  لِلَِّذیَن  ُهَو  »ُقْل 
ایمان  که  کسانی  برای  ]کتاب[  بگواین  بَعِیٍد«؛)30(  مََّکاٍن  مِن  یُنَاَدْوَن  أُْولَئَِک  َعًمی 
آورده اند، رهنمود و درمان است، و کسانی که ایمان نمی آورند در گوش هایشان 
سنگینی است، و قرآن برایشان نامفهوم است، و ]گویی[ آنان را از جایی دور ندا 
می دهند. میوه های مطبوع نیز، که موجب سالمت، شادابی و نشاط هستند برای 

مِعده های بیمار، جز درد و رنج نخواهند داشت. 
9 - آگاهی از ژرفایی پیام الهی

ابعاد  و  ها  شگفتي  به  بردن  پي  الهی،  کتاب  این  عظمت  درک  و  قرآن  شناخت 
گوناگون اعجاز، راهیابي به معارف متعالی، تحلیل های بدیع وژرف از موضوعاتی 
بی شمار؛ چون: حکومت، سیاست، آزادی، عقالنیاّت، والیت، نماز، انفاق، نفاق 
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آن  آیات  در  و  بشناسیم  را  الهی  عظیم  کتاب  این  که   است،  میسر  و...هنگامی 
بر نماییم. خداوند به آنان که در الهي بودن قرآن تردید دارند، سفارش       تاماّل و تداّ
َُّروَن الُْقْرآَن  بر در آیات قرآن، الهي بودن آن را دریابند. »أََفاَل یَتََدب مي کند تا با تداّ
َولَْو َکاَن مِْن ِعنِد َغیِْر اهللِّ لََوَجُدواْ فِیِه اْختاَِلفًا َکثِیرا«)31( در این آیه، به نمونه اي از 
اعجاز قرآن، )نبود اختالف و تعارض در مضامین آیات( اشاره شده است. این در 
حالي است که با تأکید، بیان مي کند که، اگر قرآن تراُوش اندیشۀ بشري بود، بی شک 

اختالفات فراواني را در آیات آن شاهد بودیم.  
بر در قرآن فرا مي خواند، که لزوم پیوستگي و  به تداّ تنها همگان را  نه  آیه،  این 
در  اختالف  نبود  به  اذعان  زیرا  یادآور مي شود؛  نیز  را  قرآن  با  ارتباط  مداومت 
قرآن، با تسلط بر همۀ مضامین آیات آن میسر است؛ در حالي که چنین تسلاّطي، 
ر قرآن ممکن نیست. از این رو برخي آیات دستور مي دهند:  جز با قرائت مستماّ
بخوانید؛  قرآن  از  است  میسر  برایتان   اندازه  هر   » الُْقْرآِن  مَِن  َر  تَیَسَّ َما  »َفاقَْرُؤوا 
َر  تَیَسَّ َما  َفاقَْرُؤوا   « کند:  مي  تکرار  آیه  همین  در  را  دستور  این  باز  و  )المزمل/20( 
ر شد، تالوت کنید. به همین منظور و برای فهم  مِنُْه؛« پس هر چه از ]قرآن[ میساّ
عمیق تر کالم الهی امام رضا)علیه السالم( مي فرمود: »در طول سه روز قرآن را ختم 
مي کنم، در حالي که از تدباّر در آیه ها نیز کوتاهي نمي کنم.« این سخن بدان 
معناست که اگر امام)علیه السالم( تدباّر را نادیده می گرفتند، می توانستند طی سه روز 
بیش از یک بار قرآن را ختم کنند.)32( گویی امام رضا)علیه السالم( در این حدیث، 
با توجه به توان و ظرفیت خویش، حداّ و اندازه قرائت قرآن را بیان کرده و آیۀ 

َر مَِن الُْقْرآِن« را تفسیر می کند. »َفاقَْرُؤوا َما تَیَسَّ
10 -  شناخت کامل پروردگار عالم

شناخت آفرینندة هستی، میل به عبودیت و بندگی، ستایش و نیایش، حق گرایی 
آفرینش و سرشت  با  که  انسان است  از گرایش های فطری  و...  مداری  و حق 
او آمیخته اند. با وجود چنین گرایش فراگیری در میان انسان ها، در طول تاریخ 
همواره شاهد بوده ایم، که انسان در تشخیص معبود حقیقی به خطا رفته است؛ 
است.  مانده  ناتوان  و  عاجز  نیز،  حق  واقعی  مصداق های  شناسایی  در  چنان که 
وجود گستردة شرک و بت پرستی در میان انسانها، و تصدیق و پذیرش باطل، با 
بارز این انحراف است که  انگاره که باطل همان حقیقت است، نمونه های  این 
همواره موجب زیان های عظیم و جبران ناپذیر شده است. قرآن، ضمن تایید و 
تثبیِت فطرت، گرایش های فطری انسان را به تفصیل بیان می کند و راه شکوفایی 
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و پویایی آن را نیز به انسان می آموزد:
 ِ اهللَّ لَِخْلِق  تَبِْدیَل  اَل  َعَلیَْها  النَّاَس  َفَطَر  َّتِي  ال  ِ اهللَّ فِْطَرَة  َحنِیًفا  یِن  لِلدِّ َوْجَهَک  َفَأقِْم   «
با گرایش  را  یَْعَلُموَن«؛)33(پس روی خود  اَل  النَّاِس  أَْکثََر  َولَِکنَّ  الَْقیُِّم  یُن  الدِّ َذلَِک 
تمام به حق، به سوی این دین کن؛ با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته 
بیشتر  اما  پایدار؛  دین  همان  است  این  نیست.  تغییرپذیر  خدای  آفرینش  است؛ 

مردم نمی دانند. 
و  تبیین  به  عملی،  و  اخالقی  عقیدتی،  انحراف های  از  گیری  پیش  برای  قرآن 
توضیح ویژگی های معبود حقیقی پرداخته، و در آیات فراوانی اوصاف جمال و 
جالل الهی را بازگو کرده است. توضیحات و تفصیالت قرآن در این باره، امکان 
هرگونه انحراف اعتقادی و اخالقی را برطرف می سازد. این حقایق تربیتی، گاه 
در شکل برهان های دقیق فلسفی، و گاه به صورت تمثیالت و تشبیهات نغز و 
با جذابیت هر چه بیشتر بیان شده است؛ تا انسان های حق جو در پرتوی این 

حقایق وحیانی، در شاهراه رستگاری و صراط مستقیم قرار گیرند. 
11 - آشنایی با معارف فرابشری

    وجود معارف فرا بشری، یکی از ویژگی های این کتاب الهی است؛ معارفی 
که بشر هر چند تمامی جهد و تالش خود را بکار گیرد، از دست رسی به آن 
تنها راه سعادت  به چنین معارفی، که  ناتوان است  ضرورت دست یابی  معارف 
انسان است، ما را ملزم به شناخت قرآن می نماید. برخی آیات، از وجود دانشی 
در قرآن گزارش می دهد که تنها از راه وحی دست یابی به آن ها ممکن است.

اهللِّ  َفْضُل  َوَکاَن  تَْعَلُم  تَُکْن  لَْم  َما  َوَعلََّمَک  َوالِْحْکَمَۀ  الِْکتَاَب  َعَلیَْک  اهللُهّ  أَنَزَل  َو   «
َعَلیَْک َعِظیًما«؛)34(خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد، و آنچه را نمی دانستی به 

ل خدا بر تو همواره بزرگ بود.)35( تو آموخت، و تفضاّ
در آیه دیگری نیز به این حقیقت اشاره  شده است: 

اْلِیَماُن  َواَل  الِْکتَاُب  َما  تَْدرِي  ُکنَت  َما  أَْمِرنَا  مِّْن  ُروًحا  إِلَیَْک  أَْوَحیْنَا  َوَکذلَِک   «
ََّک لَتَْهِدي إِلَی ِصَراٍط مُهّْستَقِیٍم«؛  ََّشاُء مِْن ِعبَادِنَا َوإِن َّْهِدي بِِه َمن ن َولِکن َجَعْلنَاُه نُوًرا ن
فرمان  به   را  نیز روحی  تو  بر  فرستادیم(  پیشین وحی  پیامبران  بر  )که  همانگونه 
از  )و  چیست  ایمان  و  کتاب  نمی دانستی  این  از  پیش  تو  کردیم؛  وحی  خود 
محتوای قرآن آگاه نبودی(؛ ولی ما آن را نوری قرار دادیم، که به وسیلۀ آن هر 
راه  سوی  به  مسلاّمًا  تو  و  می کنیم؛  هدایت  بخواهیم  را  خویش  بندگان  از  کس 
راست هدایت می کنی. این خطاب به شخص پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( است ،که 
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عالی ترین تجلی عقل در هستی است.
بسترِ  از  آگاهی  نیز  و  تفکر،  و  اندوزی  علم  بر  قرآن  اهتمامِ  رازِ  12- کشِف 

سالِم اندیشه
بیانه های  با  و  دارد،  اندوزي و خردورزی  علم  بر  فراوانی  تاکیدهای  قرآن      
ر فراخوانده است؛ تا آنجا که نزدیک  متنوعی، انسان ها را به دانش اندوزی و تفکاّ
به هزار آیه در این کتاب آسمانی، در باب اهمیاّت دانش و تفکر آمده است. هیچ 
یک از کتاب های آسمانی پیشین، در این ویژگی با قرآن قیاس نمی شوند. بستر 

سالم اندیشه و شیوة تفکر صحیح نیز، در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. 
بر اساس گزاره های قرآنی، تفکر آنگاه به بار می نشیند و نتیجه می دهد، که بر 
مدار حق و برای خدا انجام گیرد. و آدمی رها و آزاد از هر هرگونه تعلاّقی، به 
تفکر بپردازد. و تنها هدف او رسیدن به  واقعیت و حقیقت باشد. این نکته ای است 
تفکری  بستر  این  سوره  آن توجهی ویژه شده است. در  به  که در سوره »سبا« 

سالم این گونه بیان شده است: 
بَِصاِحبُِکم  َما  ُروا  تَتََفکَّ ثُمَّ  َوُفَراَدی  َمثْنَی   ِ هلِلَّ تَُقوُموا  أَن  بَِواِحَدةٍ  أَِعُظُکم  ََّما  إِن ُقْل   «
شما  به  فقط  من  َشِدیٍد،«)36(بگو  َعَذاٍب  یََدْي  بَیَْن  َُّکم  ل نَِذیٌر  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  ِجنٍَّۀ  مِّن 
یک اندرز می دهم که دو نفر دو نفر و به تنهایی برای خدا به پا خیزید؛ سپس 
بیندیشید که همراه  شما )پیامبر( هرگز دیوانه نیست؛ او، فقط هشدار دهنده ای 

]بیش[ نیست، که شما را از عذاب سختی که در پیش دارید انذار می دهد. 
شخصي،  تمایالت  از  رهایی  گرو  در  را،  بخش  نتیجه  و  تفکرصحیح  قرآن    
پیش فرض ها و انتظارات دانسته است. آدمی تنها با انگیزة رسیدن به حق و قیام 

برای خداست که می تواند از عقل خود بهره مند شود.
قرآن  در  ترین سخنان  اساسی  از  یکی  یا  و  ترین سخن  اساسی  آیه،  این  گویی 

است؛ چنانچه ساختار این آیه نیز، با دیگر آیات قرآن تفاوتی آشکار دارد. 
13- برخورداری از حقیقت و جذبه های شگفت قرآن

که  است  برخوردار  شگفتی  های  جذبه  چنان  از  هستی،  حقایِق  بیان  در  قرآن 
دوست داران حقیقت را بی تاب و بی قرار می سازد و به اشک شوق و شادی 
قرآن،                         آیات  شنیدن  با  که  دهد  می  خبر  مسیحیانی  از  قرآن  خواند.  می  فرا 
َما أُنِزَل  دل هاشان از شوق و چشمانشان از اشک لبریز می شود. » َوإَِذا َسِمُعواْ 
آَمنَّا  َّنَا  َرب یَُقولُوَن  الَْحقِّ  مَِن  َعَرُفواْ  ا  مِمَّ ْمِع  الدَّ مَِن  تَفِیُض  أَْعیُنَُهْم  تََری  ُسوِل  الرَّ إِلَی 
اِهِدیَن«؛)37(  و چون آنچه را به سوی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( نازل  َفاْکتُبْنَا َمَع الشَّ
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شده بشنوند می بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند اشک از چشم هایشان سرازیر 
گواهان  زمره  در  را  ما  پس  آورده ایم  ایمان  ما  پروردگارا،  می گویند:  می شود. 
بنویس.  اینان با شنیدن آیات قرآن، ناشکیبا و پرشتاب، ایمان خود را به این کتاب 
از زبان کتاب  این  از  بینند که پیش  ابراز می کنند؛ زیرا آن را تجلی حقایقی می 
آسماني خود شنیده اند. و در آیه بعد، شگفت زده می پرسند:»َوَما لَنَا اَل نُْؤمُِن بِاهللِّ 
الِِحیَن«؛)38( و برای ما چه  ُهّنَا َمَع الَْقْومِ الصَّ َوَما َجاءنَا مَِن الَْحقِّ َونَْطَمُع أَن یُْدِخَلنَا َرب
]عذری[ است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم و حال آنکه 

چشم طمع داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان ]به بهشت[ درآورد.
14- رهایی از کفر 

با قرآن است. تالوت حق،  آثار شناخت و انس  از دیگر  از ظلمِت کفر،  رهایی 
شیوه ی صحیح ارتباط با  کتاب های آسمانی است، که خداوند آن را از پیروان 
ادیان الهی خواسته است و کسانی را که این شیوه را نادیده گرفته اند، در زمره 

کافران شده اند. 
َّذیَن ءاتَینـُهُم الِکتـَب یَتلونَُه َحقَّ تاِلوتِِه)39( اُولئَک یُؤمِنوَن بِِه وَمن یَکُفر)40( بِِه  » اَل
ـَسرون«؛)41( کسانی که کتاب ]آسمانی[ به آنان داده ایم ]و[ آن را  َفُاولئَک ُهُم الخ
چنانکه باید می خوانند، ایشانند که بدان ایمان دارند و]لی[ کسانی که بدان کفر 
آیه،  این  امام صادق)علیه السالم( در تفسیر و توضیح  آنان زیانکارانند.  ورزند همانا 
می فرماید: توجه و فهم عمیق آیات، پایبندی و عمل به واجبات، اجتناب و دوری 
هنگام  به  از عذاب و خشم خدا  ترس  و  الهی  های  به وعده  امید  از محرمات، 
خواندن، از نشانه های »تالوت حق« است؛ امام)علیه السالم( بعد از بیان ویژگی های 
آیات  معنای حفظ ظاهر  به  »تالوت حق«  به خدا،  فرماید: قسم  اضافه  یاد شده 
نیست؛ برخی از قاریان تنها به حفظ حروف قرآن پرداخته و حدود و حقایق آن 
را تباه کردند. امام صادق)علیه السالم( سپس با استناد به آیات قرآن می فرماید:«)42( 
تَعالی:  بَر آیاتِه بَِقوَل اهللِ  تَدُهّ بر در آیات است. »َو إنَّما ُهَو  »تالوت حق« همان تداّ

َر أُْولُوا األَأْلْبَاِب)43(« َُّروا آیَاتِِه َولِیَتََذکَّ ب ِّیَدَّ کِتَاٌب أَنَزلْنَاُه إِلَیَْک ُمبَاَرٌک ل
نورانیت، بصیرت  ثمرات معنوی،  از  بهره مندی  با خداوند)44(،       هم کالمی 
و فرقان)45(، رهایی از عذاب)46(، بخشش گناهان)47(، آرامش)48(،  تطهیرجان و 
زدودن زنگار از دل ها)49(،  شادابی قلب ها)50(،  اطاعت فرمان الهی و...)51( از 
آثار فراوانی است که در قرآن و روایات، برای آیات قرآن کریم بیان شده است. 
برخورداری از این مواهب بی کران الهی، در سایۀ شناخت قرآن و تالوت راستین 
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45 ضرورت شناخت و فهم قرآن کریم

آیات وحی به دست خواهند آمد.

پاورقی
1- »مبانی و روش های تفسیر قرآن«، عباسعلی عمید زنجانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
سال  در  کتاب  اولیه  متن   «463 تعداد صفحات  تابستان1379،  اضافات؛  و  نظر  تجدید  با  اسالمی، چاپ چهارم 

1342 در نجف اشرف به هنگام تدریس روشهای تفسیری فراهم شد. فهرست مباحث این کتاب«   
ُسوِل إَِذا َدَعاُکم لَِما یُْحیِیُکْم«؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و  َِّذیَن آَمنُواْ اْستَِجیبُواْ هلِلِّ َولِلرَّ 2 –»یَا أَیُهَّها ال

پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات  بخشد آنان را اجابت کنید. )سورة انفال، آیه 24(
3 – امام علی)علیه السالم( فرموده است: » أَلتَّوحیُد َحیاُه الَقْلِب « توحید الزمۀ حیات انسانی است.

کَر َو إناّا لَُه لَحاُفُظوَن.« )سورة حجر، آیه 9( لنَْا الذِّ 4 –» إناّا نَْحُن نَزَّ
َعَلیِْه«؛ و ما این کتاب ]=قرآن[ را به  َوُمَهیِْمنًا  الِْکتَاِب  یََدیِْه مَِن  بَیَْن  َِّما  ل قًا  بِالَْحقِّ ُمَصدِّ الِْکتَاَب  إِلَیَْک  َوأَنَزلْنَا   «– 5
حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست. )سورة مائده، آیه47(  
6 – نوعی از حیات در قرآن مطرح است که تنها در پرتوی توحید و وحی میسر است و ما آن را حیات معنوی، 
ا«  و )آیه 80 سورة نمل( »إنََّک  ًـّ یا حیات انسانی می نامیم. رجوع شود به )آیه 70 سورة یس( » لِیُنِذَر َمن کاَن َحی

التَْسَمُع الَموتی...« آیات: )81 نمل و 42 یونس و 53 رم و 40 زخرف(.
7 – نحل، آیه97.

ِ إِن ُکنتُْم َصادِقِیَن« )یونس: 38( 8 – »أَْم یَُقولُوَن افْتََراُه ُقْل َفْأتُوا بُِسوَرةٍ مِّثْلِِه َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُم مِّن ُدوِن اهللَّ
ِ إِن ُکنتُْم َصادِقِیَن« )هود: 13(   »أَْم یَُقولُوَن افْتََراُه ُقْل َفْأتُوا بَِعْشِر ُسَورٍ مِّثْلِِه ُمْفتََریَاٍت َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُم مِّن ُدوِن اهللَّ

9 – تاریخ  منواتر و قطعی، و نیز نصوص آیات و روایات، خاتمیت را اثبات می کنند.
َرُکْم إِلَی أََجٍل  َماَواِت َواألَأْْرِض یَْدُعوُکْم لِیَْغفَِر لَُکم مِّن ُذنُوبُِکْم َویَُؤخِّ ِ َشکٌّ َفاِطِر السَّ » َقالَْت ُرُسُلُهْم أَفِي اهللَّ  – 10
آنها  مُهّبِینٍم«؛  رسوالن  بُِسْلَطاٍن  َفْأتُونَا  آبَاُؤنَا  یَْعبُُد  َکاَن  ا  َعمَّ ونَا  تَُصدُهّ أَن  تُِریُدوَن  مِّثُْلنَا  بََشٌر  إاِلَّ  أَنتُْم  إِْن  َقالُوا  ی  مُهَّسمًّ
گفتند: »آیا در خدا شکاّ است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده؛ او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را 
ری شما را باقی گذارد!« آنها گفتند: ما اینها را نمی فهمیم! همین اندازه می دانیم که( شما  ببخشد، و تا موعد مقراّ
انسانهایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی 

برای ما بیاورید!  )ابراهیم/10(
11- ألُقرآُن ظاِهرُه أنیِقء َو باِطنُُه َعمیِقء.

12 – سورة نساء، آیه 82
دکتر الکسیس کارل دانشمند شهبر فرانسوی، کتابی با عنوان »نسان موجود ناشناخته،« نگاشته است، این   – 13

کتاب از مشهورترین نوشته ها ار این زمینه است که  نویسندة آن موفق به أخذ جایزه ... شده است.
انسان  اعمال  به  آنجا  از مرگ گواهی می دهد؛ که در  بعد  بر وجود جهانی  نقلی،  فراوان عقلی و  دالیل    –  14
انگاشت؛ زیرا  نادیده  باشد، نمی توان  استوار  احتمالی ضعیف  براساس  رسیدگی می شود. چنین واقعه ای هرچند 
نادیده  را  احتمالی  ناپذیراست، و عقل سلیم چمین  امری خطیر و جبران  باشد، محتمل  احتمال ضعیف  هرچند 
نمی گیرد. برخی از آیات قرآن به این استدالل اشاره دارد. در سورة بقره آیه 46، در تعریف خاشعین آمده است: 
دیدار  پروردگار خود  با  که  دارد  که گمان  َراِجُعوَن«؛ همان کسانی  إِلَیِْه  َُّهْم  َوأَن ِّهِْم  َرب مُهّاَلُقوا  َُّهم  أَن یَُظنُهّوَن  َِّذیَن  ال  «

خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت. 
خداوند درآیات قبل مؤمنان را به استعانت و یاری خواهی از نماز و صبر فرا می خواند، و در ادامه می فرماید: این 
ر است. در اینجا خشیت و فروتنی در برابر حکم  استعانت و یاری جستن از نماز و روزه  تنها برای خاشعین میساّ
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الهی، بر خشیت مبتنی شده است و خشیت خود، بر احتمال وقوع معاد استوار گردیده است.
15 – سورة نحل، آیه 89.

16 – سورة مائده، آیه 15و 16.
17 – سورة مرسالت، آیه 50» فبای حدیث بعده یؤمنون.«

18 – سورة یونس، آیه 32.
19 – سورة جاثیه، آیه 6.

ٌق َمْن َجَعَلُه  َُّه َشافٌِع ُمَشفٌَّع َو َماِحٌل ُمَصدَّ »َفإَِذا الْتَبََسْت َعَلیُْکُم اأْلُُموُر َکقَِطِع اللَّیِْل الُْمْظلِِم َفَعَلیُْکْم بِالُْقْرآِن َفإِن  – 20
مجلسی،  عالمه  بِیِل.«  السَّ َعَلی  ُهُّه  یَُدل لِیَل  الدَّ َجَعَلُه  َمْن  َو  النَّارِ  إِلَی  َساَقُه  َخْلَفُه  َجَعَلُه  َوَمْن  الَْجنَِّۀ  إِلَی  َقاَدُه  أََماَمُه 

بحاراالنوار، ج74، 136، مؤسسه الوفا، بیروت، لبنان.
َِّما بَیَْن یََدیِْه مَِن الِْکتَاِب َوُمَهیِْمنًا َعَلیِْه«؛  و این کتاب ]= قرآن [ را به حق  قًا ل 21 – »َوأَنَزلْنَا إِلَیَْک الِْکتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ

بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ )مائده/48(
22 – سورة انعام، آیه59.

23 – همان.
24 – روایات فراوانی، از امامان)علیه السالم( نقل شده است که قرآن را ترازوی سنجش روایات معرفی کرده ا ند.

25 – وسایل الشیعه، ج27، ص206و207.
26 – سورة محمد، آیه24.

َفزاَدتُهم  َمَرٌض  ُقلوبِهِم  فی  َّذیَن  ال 125(»واَمَّا  آیه  توبه،  )سورة  ُقلوبَُهم«  اهللُهّ  127(»َصَرَف  ر.ک:)سورة توبه   –  27
فْنَا فِي َهَذا الُْقْرآِن  ـًا اِلی رِجِسهِم« )سورة، فرقان، آیه60 (»وزاَدُهم نُفورا «؛ )سورة اسراء، آیه41(» َولََقْد َصرَّ رِجس
کَُّرواْ َوَما یَِزیُدُهْم إاِلَّ نُُفوًرا«؛ )سورة اسراء، آیه 46( » َوَجَعْلنَا َعَلی ُقُلوبِهِْم أَکِنًَّۀ أَن یَْفَقُهوُه َوفِي آَذانِهِْم َوقًْرا َوإَِذا  لِیَذَّ
ْحَمِن  َعَلی أَْدبَارِِهْم نُُفوًرا.«؛ )سورة فرقان؛ آیه60( » َوإَِذا قِیَل لَُهُم اْسُجُدوا لِلرَّ َّْواْ  ََّک فِي الُْقْرآِن َوْحَدُه َول َذَکْرَت َرب
ِ َجْهَد أَیَْمانِهِْم لَئِن َجاءُهْم  ْحَمُن أَنَْسُجُد لَِما تَْأُمُرنَا َوَزاَدُهْم نُُفوًرا.« )سورة فاطر، آیه42( » َوأَقَْسُموا بِاهللَّ َقالُوا َوَما الرَّ

ا َجاءُهْم نَِذیٌر مَّا َزاَدُهْم إاِلَّ نُُفوًرا.« َّیَُکونُنَّ أَْهَدی مِْن إِْحَدی اأْلَُمِم َفَلمَّ نَِذیٌر ل
)سورة بقره، آیه 26، 27( »یُِضلُهّ بِِه َکثیًرا ویَهدی بِِه َکثیًرا وما یُِضلُهّ بِِه ااِلَّ الفـِسقین.« )سورة اعراف، آیه 58( »والبََلُد 
ُفُهم َفما یَزیُدُهم ااِلاّ  ااِلاّ نَِکًدا.« )سورة اسراء، آیه 60( » ونَُخِواّ َّذی َخبَُث ال یَخُرُج  ِاِّه وال َرب بِاِذِن  نَباتُُه  ِاُّب یَخُرُج  ی الطَّ

ـًا َکبیرا.« )سورة احقاف، آیه 11( » واِذ لَم یَهتَدوا بِِه َفَسیَقولوَن هـذا اِفٌک َقدیم.« ُطغیـن
28 – سورة اسراء، آیه 82.

لُواْ نِْعَمَۀ اهللِّ ُکْفًرا َوأََحلُهّواْ َقْوَمُهْم َداَر الْبََوارِ؛ آیا به کسانی که ]شکر[ نعمت خدا را به کفر  َِّذیَن بَدَّ 29 –» أَلَْم تََر إِلَی ال
تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هالکت درآوردند ننگریستی.« از اقوامی خبر می دهد که به دلیل ناسپاسی 
و کفر، سرزمین وجود خود را بایر و بی حاصل می کنند. داربوار، همان زمین نامناسبی است که شایستگی رویش 

و آبادی ندارد؛ از این رو هر کس به آن امید بندد، محکوم به هالکت  و نابودی است.) سورة ابراهیم، آیه 28(
30 – سورة فصلت، آیه 44.

 ( بسیاری می یافتند.  اختالف  آن  در  قطعًا  بود،  از جانب غیر خدا  اگر  نمی اندیشند،  قرآن  ]معانی[  در  آیا   –  31
سورة نساء، آیه 82(

َضا ع ُسئَِل َعْن َشيْ ءٍ َقطُهّ إاِلَّ َعلَِمُه َو  32 – )وسائل الشیعۀ، ج6، ص 217(  َعْن إِبَْراِهیَم بِْن الَْعبَّاِس َقاَل َما َرأَیُْت الرِّ
َؤاِل َعْن ُکلِّ َشيْ ءٍ َفیُِجیُب  ِل إِلَی َوقْتِِه َو َعْصِرهِ َو َکاَن الَْمْأُموُن یَْمتَِحنُُه بِالسُهّ َماِن األَأْوَّ اَل َرأَیُْت أَْعَلَم مِنُْه بَِما َکاَن فِي الزَّ
فِیِه َو َکاَن َکاَلُمُه ُکلُهُّه َو َجَوابُُه َو تََمثُهُّلُه انْتَِزاَعاٍت مَِن الُْقْرآِن َو َکاَن یَْختُِمُه فِي ُکلِّ ثاََلٍث َو یَُقوُل لَْو أََرْدُت أَْن أَْختَِمُه 
ْرُت فِیَها َو فِي أَيِّ َشيْ ءٍ أُنِْزلَْت َو فِي أَيِّ َوقٍْت َفلَِذلَِک  فِي أَقَْرَب مِْن ثاََلٍث لََختَْمُت َو لَِکنِّي َما َمَرْرُت بِآیٍَۀ َقطُهّ إاِلَّ َفکَّ

ِصْرُت أَْختُِم فِي ُکلِّ ثاََلثٍَۀ.«
33 – سورة روم، آیۀ 30.

34 – سورة نساء، آیه 113.
35 –» تِْلَک مِْن أَنبَاء الَْغیِْب نُوِحیَها إِلَیَْک َما ُکنَت تَْعَلُمَها أَنَت َواَل َقْوُمَک مِن َقبِْل َهَذا َفاْصبِْر إِنَّ الَْعاقِبََۀ لِْلُمتَّقِیَن«؛ 
این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنیم پیش از این نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو پس شکیبا 
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47 ضرورت شناخت و فهم قرآن کریم

باش که فرجام ]نیک[ از آن تقواپیشگان است.« )سورة شورا، آیه (
ََّشاء مِْن  َّْهِدي بِِه َمْن ن » َوَکَذلَِک أَْوَحیْنَا إِلَیَْک ُروًحا مِّْن أَْمِرنَا َما ُکنَت تَْدرِي َما الِْکتَاُب َواَل اْلِیَماُن َولَِکن َجَعْلنَاُه نُوًرا ن
ََّک لَتَْهِدي إِلَی ِصَراٍط مُهّْستَقِیٍم؛ وهمین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی دانستی  ِعبَادِنَا َوإِن
کتاب چیست و نه ایمان ]کدام است[ ولی آن را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله 

آن راه می نماییم و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی.) سورة هود، آیه 49(
36 – سورة سباء؛ آیه 46.
37 – سورة مائده، آیه83.
38 – سورة مائده، آیه84.

الِکتـِب اَن ال  َعَلیهِم میثـُق  اَلَم یُؤَخذ   ،)170 169 و  20(، )اعراف /  آیات وجوب انس با قرآن؛ )مزمل /   – 39
اّا  لوَة اِن کوَن بِالِکتـِب واَقاموا الصَّ َّذیَن یَُمِساّ اُر األِخَرُة؛ )اعراف 170( وال یَقولوا َعَلی اهللِّ ااِلَّ الَحقَّ وَدَرسوا ما فیِه والداّ

َرِباّ اِنَّ َقومِی اتََّخذوا هـذا الُقرءاَن َمهجورا. ـَ سوُل ی ال نُضیُع اَجَر الُمصلِحین؛ )فرقان / 30 (وقاَل الرَّ
40 – »و الیزید الظالمین االخساراً« هوای سالم برای حشراتی که با عفونت و مرداب خو گرفته اند، پیام آور مرگ 
است؛ میوه برای معدة مریض، و نور برای چشم های مبتال به شب کوری مضر است. همچنین ارتباط ناصحیح 
با قرآن، به کفر، گمراهی، نفرت، تهمت، پلیدی رجس، خسارت و طغیان و عمی می انجامد )ابراهیم 27(، )بقره ; 

اسراء، 60 ، 82( ; )اعراف، 58 البلد الطیب(، )احقاف 11(، )توبه 125(،) اسراء 44 و 45(، )فصلت 44(.
41 – سوره بقره، آیه 121.

و  قصصه  تیمثلون  و  به  عذا  یخشون  و  وعده  یرجون  و  باحکامه  یعملون  معانیه  تیفقهون  و  آیاته  –»یرتلون   42
تعیبرون امثاله و یاتون اوامره و یجتبتون نواهیه و ماهو واهلل ـ ما هو بحفظ آیاته و سرد حروفه و تالوة سوره و 
بر آیاته. بقول اهلل تعالی: کتاب انزلناه الیک  درس اعشاره و اخماسه، حفظوا حروفه واضاعوا حدوده و انما هو تداّ

مبارک لیدبروا ایاته.«) میزان الحکمه، ج8، ص84.(
]این[ کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کرده ایم تا در ]باره[ آیات آن بیندیشند و خردمندان   – 43

پند گیرند.) سوره ص، آیه 29(
44 – امام علی)علیه السالم( می فرماید: هر کس مشناق سخن گفتن با پروردگار خویش است، باید قرآن بخواند.» 

ث ربه فلیقرأ القرآن.« اذا احب احدکم ان یُحداّ
َُّکْم ُفْرَقانًا َویَُکفِّْر َعنُکْم َسیِّئَاتُِکْم َویَْغفِْر لَُکْم َواهللُهّ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم«؛  َِّذیَن آَمنُواْ إَن تَتَُّقواْ اهللَّ یَْجَعل ل 45 –»یِا أَیُهَّها ال
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا پروا دارید برای شما ]نیروی[ تشخیص ]حق از باطل[ قرار می دهد و 

گناهانتان را از شما می زداید و شما را می آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است.) سورة انفال، آیه 29(
ُِّکم مِّن َقبِْل أَن یَْأتِیَُکُم الَعَذاُب بَْغتًَۀ َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن«؛ و پیش از آنکه به  ب 46 -» َواتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُنِزَل إِلَیُْکم مِّن رَّ
طور ناگهانی و در حالی که حدس نمی زنید شما را عذاب دررسد نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان 

به سوی شما نازل آمده است پیروی کنید.) سورة زمر، آیه 55(
َُّکْم ُفْرَقانًا َویَُکفِّْر َعنُکْم َسیِّئَاتُِکْم َویَْغفِْر لَُکْم َواهللُهّ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم«؛  َِّذیَن آَمنُواْ إَن تَتَُّقواْ اهللَّ یَْجَعل ل 47 –»یِا أَیُهَّها ال
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا پروا دارید برای شما ]نیروی[ تشخیص ]حق از باطل[ قرار می دهد و 

گناهانتان را از شما می زداید و شما را می آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است. )سورة انفال، آیه 29(
و  آورده اند  ایمان  که  کسانی  الُْقُلوُب«؛همان  تَْطَمئِنُهّ  اهللِّ  بِِذْکِر  أاََل  اهللِّ  بِِذْکِر  ُقُلوبُُهم  َوتَْطَمئِنُهّ  آَمنُواْ  َِّذیَن  –»ال  48

دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد. )سورة رعد، آیه 28(  
زنگار می گیرد. و در  زنگار می گیرند، همانطوری که آهن  ها  قلب  فرمود:  پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم(   - 49

پاسخ به این پرسش که چه چیز دل را جال می دهد و زنگار را بر می دارد؟ فرمود: تالوت قرآن.
50 - امام علی)علیه السالم( می فرماید: » القرآن ربیع القلوب« قرآن بهار دلهاست

َر من القران« )سورة مزمل، آیه 73. ر.ک:  اعراف 169ـ 170، فرقان 30.( 51 - »اقروا ما تیسَّ




