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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 نهييم در آيقرآن كر

 " ياصول كاف "ات يروا

است كه در  يـ عاطف  يروان يبيو ترك ياعتقاد يمتشكل از منظومه ا يت انسانيشخص

را  يار آگاهانه و هدفمندانجامد كه رفت يم ياراده و عزم يريخود به شكل گ يروند متعال

 .بدنبال دارد

 ين ابعاد را مورد توجه قرار مـ يا ءهمه ،بودن خود يو فطر ييگراواقع ياسالم به اقتضا

ن يتضـم  ،نش او را برآورده سازديآفر يكه اهداف اله يريانسان را با مس يد تا هماهنگده

 .دينما

م ؛ حضـرت  يشاهد آن ،يف نبويو سنت شر يات قرآنياست كه در آ يزيچن ن همايو ا

 ،دلهـا  يشـوا يشـه هـا پ  ياند ،شه هاياند يشوايعقل ها پ« : د يفرما يم) ه السالميعل( يعل

 .0F1»اند  يآدم ياندام ها يشوايحواس و حواس پ يشوايدلها پ

وهم ظاهر آنها  يـ هم با بررس) هم السالميعل(ت يات وارده از ائمه اهل بياز آنجا كه روا

1Fن باره دارنديش درايكه درسخنان خو يشنار رويد بسياز راه تأك

ر را از يتعب نيـ پرشكوه تر 2

 ياد شده انگشت ميبر ابعاد ) عليهم السالم(م كه آنان يشاهد آن ،دارند يقرآن و سنت نبو

بـه   " يالكـاف  "ن مقالـه بـر كتـاب    يـ ما در ا .دهند يه مياز آن ارا ير مطلوبيگذارند و تعب

ن منبـع  يو مهمتـر  يهجـر ف شده در قـرن چهـارم   يألت يثين منبع حديتر يميعنوان قد

كه مورد توجـه و اعتمـاد    ياديار زيات بسيروا يريها به لحاظ در برگ يماماث از نظر يحد
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 ينـ ينكه به صحت همه آنچـه كـه مرحـوم كل   يو به رغم ا .م گذارديانگشت خواه ،آنهاست

قـدس  (را او خـود  يـ م زيريپذ يه بر آنها را ميتك يم وليباور ندار ،ت كردهيروا) قدس سره(

كـه بـه علـم آنهـا      يشده را از كسـان  يات گردآوريادآور شده كه روايدر مقدمه اش ) سره

اد كـرده و چنانكـه در   يـ را در شمار نـوادر   ينقل كرده است هرچند برخ ،نان داشتهياطم

ا يـ ات مـورد اتفـاق نظـر ـ و نـه نـادر       يـ ز آمده است بر لزوم اسـتناد تنهـا بـه روا   يت نيروا

مـا   .م كـرد ين نكته هم اشاره خواهيان مقاله به ايدر پا .رمتعارف ـ انگشت گذارده است يغ

ات در ذهـن  ين روايا يريگيپ يم كه طياز قرآن هست يريرسيدن به تصو يدر پ ،نجايدر ا

 .رديگ يشكل م ،بند به آنها يو مغز مسلمان پا

 ،ريـ ر را در دو باب زيون تصيدر ا " ياصول كاف "ن مطالب وارد در يد بتوان مهمتريشا

 : دنبال كرد 

 2F1.ميژه دعا بهنگام قرائت و حفظ قرآن كريو بو "دعا"ـ باب 1

 3F2."لت قرآنيفض "ـ باب 2

 .م كردين دو باب اشاره خواهين تنها به ايبنابرا

 :م كرد يحركت خواه ،ريخط زه س يط ،ن راستايو در ا

 
 :آن م برگرفته از يم و اعتقادات و مفاهيكم ـ قرآن كري

و  يخالصـانه در مـورد اصـول اعتقـاد     يدتيـ ر عقين تصـو يپرشكوهتر ،اتينجا روايدر ا

د يدهند و تأك يه ميرا ارا يرين تصويوسته به چنيپ يو صفات اله "ديتوح"ن آنها يمهمتر

« : فرمـود   يمـ    يات خداونديبه هنگام قرائت آ) ه السالميعل(دارند كه امام جعفرصادق 

كـه بـه عـزّت و     ييتـو ! سـپاس تـرا   ،قدرتمند و استوار يكتاي ييتو! ترا سپاس! پروردگارا
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كه به  ييتو! ترا سپاس! پروردگارا .يم قرار داريو برفراز آسمانها و عرش عظ ييواال يبزرگ

فـرو آورنـده    يا! ترا سـپاس ! پروردگارا .ازمنديبه تو ن يو هر دارنده دانش يدانش بسنده ا

را سپاس كه از حكمت و قرآن سترگ و آشـكار بـه مـا    ت! خداوندگارا .ات و قرآن سترگيآ

ژه مـا  يـ و و .ميش از آنكه خواهان آموزشش باشيپ يتو آنرا به ما آموخت! خداوندا .يآموخت

شـكش و  يپ ،نيـ اگـر ا ! خداونـدا  .مياز آن گـرد  يش از آنكه خواهان بهره منديپ يگرداند

 يتـوان و چـاره ا   ،رويـ بـر ماسـت كـه ن    يتو به ما و رحمت و منت ياز سو يفضل و جود

عمل به محكـم آن   ،مان به متشابهات آنيا ،ات آنيحفظ آ ،آن يكويپس تالوت ن .ميندار

 .ند سـاز يمـان خوشـا  يرت در نور آنـرا برا ير و بصيت در تدبيل آن و هدايو استدالل در تأو

ر د يبر دشمنان خود و خار يخود و نقمت ياياول يبرا ييهمانگونه كه آنرا شفا! پروردگارا

در  يما دژ يآنرا برا ،يمانت قرار دادياهل طاعت و ا يبرا يت كنندگان و نوريچشم معص

در برابـر   يتت و پنـاه يدر برابـر معصـ   يدر برابـر خشـمت و مـانع    يبرابر عذابت و پاسدار

رهسـپردن بـه    يبـرا  ييم و رهنماييآ يدارت ميكه به د يزمان يبرا يغضبت و چراغ راه

 .4F1»قرار بده  ،ر بهشتتيراهت و قرار گرفتن در مس

 :ر انگشت گذاشته شده است يآشكارا بر موارد ز يدتين فراز به لحاظ عقيدر ا

ـ " ،"دانـش " ،"قـدرت " ،"اتيـ ح" ،"يالهـ  يصفات حسنا" ،"آن  يد و معانيتوح"  يب

مان به رسالت يد بر ايو تأك ،و جز آن "مرحمت"و  "مهر" ،"لطف" ،"يخردمند" ،"يازين

از آن و پناه بـردن بـه آن در    ييبه آن و طلب رهنمو يبند يقرآن و پااز راه فرود آوردن 

 .استقبال از آخرت و عبور از پل صراط و تنعم به بهشت

شـود كـه از    يم يجار ياريبس يم و رهنمون هايمفاه ،ين اعتقادين خاستگاه متياز ا

 :ن موارد اشاره كرد يتوان به ا يجمله م

كـه نسـبت    يد بگونه ايگشا يرابر دانش و معرفت مب ييم چشم اندازهايقرآن كر: الف 
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آن و فاصـله   ياز حكمـت هـا   ياز آن و دور يدر آگـاه  يكـور  ،حمـل آن  در  يبه كوتاه

5Fشود يبه خدا پناه برده م ،حق آن ياز اهداف آن و قصور در ادا يريگ

نگونه ادامه يودعا ا 1

لذت تكرار  ،ر آنيان ناپذيپا يها يرش شگفتيما را سرشارپذ يدلها! پروردگارا« :ابد ي يم

آنـرا  ! خداوندا .گردان ،آن و سود آشكار كوشش در فهم آن ينيبازب ييآن و پندها] تالوت[

دن به تـو و  يدر رس يافت و راه روشنيم يكه در برابرت حضور خواه يآنروز يبرا يتوشه ا

 6F2 ».بگردان ،تو يدر سپاس نعمت ها يدانش سودمند

شـب   يكه فتنه ها چون پاره ها يهنگام« : رده است آو يگريد يت در جاين روايهم

د ييـ تأ يت كننـده ا يـ تقوآزمـوده و   يعيد كه شفيآن پناه آورجور شما را فرا گرفتند به قريد

كند و هركه آنـرا   يخود قرار دهد به بهشت رهنمونش م يشده است ؛ هركس آنرا فرا رو

ن راههـا  يرا به بهتـر  يدماست كه آ ييراهنما .دهد يبه دوزخش سوق م ،پشت سر گذارد

 يمطـالب  يان آمده است ؛ حـاو يز به بياست كه در آن همه چ يكند و كتاب يم يرهنمون

بـا و  يظـاهرش فر  .ظاهرش حكم و باطنش علم است .دارد يو باطن ياست و ظاهر يجد

ش يها يشگفت .دارد ياست و هر ستاره اش ستارگان يستارگان يدارا .ق استيباطنش عم

حكمـت و   يت و گلدسـته هـا  يهـدا  يچراغ ها ،در آن .بش ماندگار استياشمار و عج يب

ده بـر همـه   يـ د يوقتـ  .شـود  يافت مـ ي ،كه آنرا بشناسند يكسان يمعرفت برا ينشانه ها

 يو از هالكـت نجـات مـ    ييب رهـا يد از آسيل آينا ،ش افكند و به دانش و حكمت آنيجا

 ييروشـنا  ،است همچنانكه نور يآگاه ءهيپا ،شهيگردد ؛ اند يخالص  م يابد و از گرفتاري

 7F3».ديد و انتظار بكاهيد و از ترديآور يپس صادقانه به آن رو .راه است يكيبخش تار

اسـت كـه    يينه هايگنج ،يات قرآنيآ« : د يفرما يم) ه السالميعل(ن ين العابديو امام ز
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 8F1».ديد به آن نظر افكنيهرگاه درب آنرا باز كنند با

 يجملگـ  ،اتيـ روا .قـت اسـت  يحق ءو عذر تمـام و سـنجه   يعم حجت قطيقرآن كر: ب

و حجـت را تمـام    يه ما قـرار داد يعل يآنرا حجت« : ن نكته هستند ؛ از جمله يسرشار از ا

ست ؛ خداوندا آنرا يآن ن يكه ما را توان شكرگذار يداشته ا يارزان يو برما نعمت يكرده ا

 9F2».قرار ده يدر روز داور ين و حجتع ما در روز جزا و سالح ما در هنگامه فراز شديشف

شوند كه قـرآن در روز   يادآور ميات ي؛ چه رواانسان كامل است  ير وااليقرآن تصو: ج 

 ،امبران و فرشـتگان يـ شود و مسلمانان و شـاهدان و پ  يمجسم م يز به شكل آدميرستاخ

 10F3».ان آنهاستياز م يز مرديگمان خواهند كرد كه او ن

 ياشـارات  يرا طيز 11F4.وجود دارد يخيق درك درست تاريدق ءنجهار و سيمع ،در قرآن: د 

 .را كشف كرد يخيق تاريتوان حقا يدارد م ياله يكه به سنت ها

 يقبلـ  يآسـمان  يامبران و جامع كتـاب هـا  يپ يآموزه ها يتمام ءدربر دارنده ،قرآن: ه 

 12F5.است

 .رفته اندد قرار گيمورد تأك ،ثيكه در متون واحاد ييدگاههايگر تصورات و ديود

 

 :م و پرورش احساسات يدوم ـ قرآن كر
در حـد معجـزه اسـت  و     يميز سرشار از مفـاه ين بخش نيث مربوط به ايمتون و احاد

بـا   ينفوذ و قرائت و حفظ و هم كنشـ  يبه درون آدم ،ن شكل خوديقرآن را به پرشكوه تر

 يبرخ ،تمام يو با آگاهد با تأمل كامل ياجازه ده .دهند يد قرار ميم آن را مورد تأكيمفاه

 :م ياز آنها را از نظر بگذران
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 :شوند  يادآور مي ،بهنگام تالوت قرآن ييدر دعا) ه السالميعل(امام جعفر صادق 

و  يل آن خشـوع يو در ترت يآن نشاط يو در برقرار يدر تالوت آن حالوت! پروردگارا« 

به ما بخـش و مـا را از    ييرويد نشبانه از آن در برابر آنها كه بخواب رفته ان يريدر بهره گ

 13F1».گردد يخبر كن كه دعا در آن مستجاب م يهنگام

ه يـ امـام جعفرصـادق   عل  [دعاكننـده   ،يبزرگ به اسماء الهـ  يو پس از انواع سوگندها

خواهم كه بر محمد و آل محمد درود  ياز تو م«: د يگو يخطاب به پروردگارش م] السالم

و در قلـب و   يبم گردانـ يظ قرآن و انواع دانش را نصحفو به رحمت و قدرت خود  يفرست

و روز و  ين كنيعج ،و آنرا با گوشت و خون و استخوان و مغزم يقرار ده ،ده اميگوش و د

 14F2».يزيشبم را با آن درآم

ام   يو قلبم را واداركـه قرآنـت را آنگونـه كـه آمـوخت     « :د يفرما يم يگريد يو در دعا

تالوتـش كـنم ؛ خداونـدا بـا      يگـرد  يآن ده كه آنگونه كه خشنود مـ  يحفظ كند و روز

بخـش و زبـانم را بـدان     يو قلبم را شـاد  ينه ام را فراخيو س ييده ام را روشنايد ،كتابت

 15F3».آن ساز ءختهيروان گردان و تنم را آم

قرآن  ،زيد كه در روز رستاخياموزيقرآن را ب« :د يفرما يم) ص(رسول خدا ،يتيو در روا

 يد و مـ يـ آ يبه نـزد خواننـده قـرآن مـ     يرنگ و رو روشن يمايه صورت جوان خوش سب

راب كـردم و آب  يات را سـ  يت را پاس داشتم و تشـنگ يهستم كه شبها يمن كس: د يگو

بـا تـو    ،يز هركجـا رو يـ نـك ن يسـاختم و ا  يدهانت را خشك گردانـدم و اشـكت را جـار   

 16F4».هستم

اسـت   يكه مؤمن جـوان  يهر كس زمان« : د يفرما يم) ه السالميعل(و امام جعفرصادق 
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گردد و خداوند عزو جل او را با كاتبان و  ين ميقرآن با گوشت و خون او عج ،قرآن بخواند

  17F1».كان و ارجمندان محشور گرداندين

بهتر از آنـرا   ،يد و گمان برد كه كسيو هركس به سراغ قرآن آ« ) : ع(د يفرما يز ميو ن

خوار شمرده  ،داشته يداشته و آنچه را كه او گرام ير كرده گراميدارد آنچه را خداوند تحق

 18F2».است

 19F3.است يخواننده قرآن در حالت بهبود و تكامل دائم

 20F4.اهل بهشت هستند يعرفا ،و حامالن قرآن

21Fبر ختم قرآن و منور ساختن خانه ها به قرآن زين ياتيروا و

ق به قرائت مرتب و يو تشو 5

22Fدر همه حال آن

23Fك هفتهي يدر مكه ط و ختم آن 6

24Fخـوش  ييل آن با صـدا يو ترت 7

آمـده   8

ـ  ،ديـ و نباتـوان   يقـرآن را نمـ  « : د يفرما يم) ه السالميعل(آمده است ؛ امام جعفرصادق   يب

تأمل كـن و از   ،ياد شده برسيكه در آن از بهشت  يه ايبه آ يوقفه و تند تند خواند ؛ وقت

 ،اد دوزخ شـده اسـت  يكه در آن  يردبرخو يه ايخداوند متعال بهشت را بخواه و اگر به آ

 25F9».كن و از دوزخ به خداوند پناه بر يتأمل

 26F10.ديآ يان ميسخن بم ،قرآن يلت قرائت سوره هايآنگاه از فض

 

 :سوم ـ قرآن و رفتار 
                                                           

 . 603: ـ همان منبع ، صفحه 4
 . 604: ـ همان منبع ، صفحه 1
 . 605: ـ همان منبع ، صفحه 2
 . 606: ـ همان منبع ، صفحه 3
 . 610: ـ همان منبع ، صفحه 4
 . 611: ـ همان منبع ، صفحه 5
 . 612: ـ همان منبع ، صفحه 6
 . 614: ـ همان منبع ، صفحه 7
 . 617: ـ همان منبع ، صفحه 8
 .و پس از آن  619ـ همان منبع ، صفحات 9



 ۹ 

 يار و مـالك كلـ  يـ مع ،رند و قرآنيگ يرفتارها در چارچوب قرآن شكل م ءعتا همهيطب

 است ؛ يآنها و كنترل كننده هر حركت

قرار ده كه تـابع حـالل    يما را به گونه ا! خداوندا« :د يفرما يخود م يدر دعا) ع(امام 

 27F1».ميـ آور يبجا ،ض آنرايم و فرايم و حدود آنرا بپا داريم و از حرامش اجتناب ورزيآن باش

قرار ده كه ازلغـزش هـا    يما راهبر يقرآن را برا! خداوندا« : د يفرما يم يگريو در فراز د

تگر قرار ده يهدا ياوريكو، رهنمونمان سازد و ين يسازكه به كارها ييرد و راهنمابازمان دا

 28F2».وقمان دهدسن ها يكه در انحرافها مراقبمان باشد و به بهتر

ن راه هـا  ياست كه به بهتر ينشان راه ،قرآن« : د يفرما يم) ه السالميعل(و امام صادق 

 29F3».گردد يرهنمون م

 :نكه يخالصه ا

ـ يو اعتقادات و مفاهكنند  يت ميو كامل را ترب يانسان قرآن "يكاف"ات يروا او  يم قرآن

رد و بـا آن هـم   يـ پرورانند كه به اخالق قرآن خـو گ  يبخشند و او را چنان م يرا شكل م

ن يكنـد و بـد   يم مـ يش را ترسـ يرفتارها يداشته باشد ؛ همچنانكه چارچوب قرآن يكنش

ند و با او به سخن يب يبا او م ،شنود يا او مگردد ب ياش م يز زندگيقرآن همه چ ،بيترت

 .ديآ يدر م

اصول [در كتاب خود ) قدس سره( ينيم كه مرحوم كلينيب يبا توجه به آنچه گذشت م

دارد و بـزرگ   يمـ      يل است و آنرا سخت گرامـ يقرآن قا ين مرتبه را برايباالتر ،]يكاف

خـود   يرا بـه بنـا  ) هم السـالم يعلـ (ت يـ روان مكتب اهل بيژه پيشمارد و نسل ها و بو يم

 يز همه گونه هم كنشيآن و ن يارهايش براساس معيخو يدگاه هايبراساس آن واصالح د

) قـدس سـره  ( ين تهمت بـه و يدن ايشن يبرا ييجا ،بين ترتيو بد .خواند يفرا م ،با آن
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 ۱۰ 

جه از اجمـاع  يف قرآن و در نتيا معتقد به تحريد كرده يقرآن ترد "تيحج"ست كه در ين

چ يخداوند متعال است و به ه ينكه از سويف وايدر خصوص سالمت قرآن از تحر يسالما

از آن را بـر   يابد و اوست كه آنـرا فـرود آورده و همـو پاسـدار    ي يدرآن راه نم يوجه باطل

نخواهـد   يين جـا يكمتـر  ،بـه او  يين نسبت هـا يخارج شده است ؛ چن ،عهده گرفته است

 .داشت

ن يل القدر، ايه و محدث جلين دانشمند گرانمايدر دفاع از ا وقت يان حقيب يما برا يول

 :م يده يقرار م يمورد بررس ريدر بخش ز زيموضوع را ن

 

 :ف يو تحر " ينيخ كليش"
بـه  وارده  ين تهمـت هـا  ياز نادرست تر ،ينيخ كليبه ش] قرآن[ف يانتساب قول به تحر

ظاهرا ثقة «  :درباره اش گفت  مرتكب شد كه يزمان يض كاشانين خطا را مرحوم فيا .اوست

كـه   30F1».ف و نقص در قرآن بوديمعتقد به تحر) طاب ثراه( ينيعقوب كلياالسالم محمد بن 

بـا   "خ محمـد ابـوزهرة  يشـ "كـه  ياوست ؛ بـه طور  "ريتكف"د و آن يانجام يجه بدتريبه نت

ن يـ ا كـه  يشگفت آنكه كسـ « :   د يگو ير او نموده مياقدام به تكف ،ن نسبتياستناد به ا

ب چگونـه  ين ترتيت است و بديدر روا] انيعيش[است كه حجت آنها  ينيادعاها را دارد كل

 31F2»رفت؟يرا پذ يا در واقع بر كفر آشكارين آدم گمراه يات چنيتوان روا يم

نكـه  ينداشـته اسـت و ا   ين اظهـارات يهرگز چنـ  "ينيمرحوم كل "كه  قت آن استيحق

مان به يا يبه معنا 32F3)اورديهمه قرآن را گرد ن يكس ،جز امامان: ( ات را در باب يروا يبرخ

و علـم و   يگردآور ،اتيب نزول آيت از اختالف در نحوه ترتيات او حكايروا .ستيف نيتحر

 .فاصله دارد يف بسير قرآن است كه با تحريتفس
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 ۱۱ 

ع يضـا از حفـظ حـروف و    يات آن كه گاهيو روا 33F1)النوادر في فضل القرآن: (ز باب يو ن

كه علم آنان  ن نكته انگشت گذارده انديگر بر ايد يان آورده و گاهيسخن به م يگشتن معان

 .گران استيش از ديب ،ير و علوم قرآنيدر تفس) هم السالميعل(

رة يـ ات و   دايست ؛ او جمع كننده روايف نيل شدن به تحريقا يز به معناينها نيا ءهمه

كنـد و   ينقل م ،نان دارديناد آنها اطمرا كه به است ياتياست و روا ياتيس روايالمعارف نو

را در  ياتيـ ن روايژه آنكـه چنـ  يست بويآنها ن يمحتوا ءمان داشتن به همهيا ين به معنايا

: سازد كه فرمـود   يم) ه السالميعل( يآورده كه آنرا مشمول فرموده امام عل "النوادر"باب 

ف كـه بـر   يـ نـه بـر تحر   ،اتيان رويو از آن مهمتر ا» بگذار يرا به كنار يينادر و استثنا« 

نقـل كـرده بـه     ينيكه مرحوم كل يگريت ديا بنابر روايات ياختالف در مشخص ساختن آ

  .داللت دارد ،ات و جز آنيب آيا به اختالف در ترتي يف معنويتحر

مرحـوم  "در اطـالق آن بـه    "خ محمـد ابـوزهرة  يش "است كه  يموضوع "ريتكف " يول

د ياستاد بزرگوار ما س .در واقع به او ستم روا داشته است بخرج داده و يشتابزدگ " ينيكل

ث در يـ ن احاديـ نقل ا« :د يگو يقرار داده م ين موضوع را مورد بررسيم ايحك يمحمد تق

و لـزوم مطـرح    يگـر و يات نقل شده ديو نادر و تعارض آنها با روا ييات استثنايبخش روا

مان يز عدم مالزمت ايو ن ،گرفته استخود در نظر  يكه برا يوه ايساختن آنها به لحاظ ش

 ،آنهـا  يمان به محتـوا يوجود داشته باشد ـ و ا  يمانين ايـ اگر چن  يتين روايبه صدور چن

  .ف اسـت يـ بـه عـدم تحر   يمـان و يات و اين اخبار و روايچن يهمه و همه موجب رد قطع

ه يـ اجمـاع امام گران در يخ كاشف الغطاء و ديش يدعو ،ف بوديبه تحر قائل نكه اگر او يگوا

ده گرفـت ـ درسـت    يـ را ناد ينـ يخ كليتـوان شـ   يكه معموال نمـ يف ـ در حال يبر عدم تحر

 34F2».نبود
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 ۱۲ 

ف يـ وجـود نـدارد كـه آشـكارا تحر     يتـ يروا "يالكاف"كنم كه در  يمجددا تكرار م يول

 "نـوادر "در  ياتيـ ن رواين توهم شده نقـل چنـ  ياز آن برداشت شود ؛ آنچه باعث ا] قرآن[

و منحصـربفرد   يقرآنـ  ين تهمت مبرّا و عامل نشر قرآن و شكل دهين او از اياست و بنابرا

 .انسانهاست


