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 برنهج البلاغه دیبا تأک اتیقرآن و مراتب حفظ آن در روا گاهیجا
 **منصور پهلوان *بحرالعلوم یمحمد مهد

  11/10/99تاریخ پذیرش:   05/2/99 تاریخ دریافت:
 دهیچک

برای شااانااخات جایگاه قردن و یافتن روش های انس با دن و بعریف صاااحیح و دقیق دنها 

، قردن کریم از و روایااا  اساااتا در روایااا  اهاال بیاات بررسااای دیااا  ،بهترین روش

برخوردار بوده و در مورد حفظ دن نصااوو و اشااارابی وارد شااده اسااتا  یجایگاهی رفیع

م نهج البالغه گویای دن اساات که 
َ
بررساای این روایا  و به طور ویوه بررساای خطب و ِحک

داشااته  و  و مرابب اسااتا و به بب  دن حفظ قردن نیز بنها به   قردن حقیقتی فرابر از الفاظ

، حفظ قردنحفظ الفاااظ دن یااا از َبرکردن عالوه برحفظ الفااظ دن اطال  نشاااده، بلکااه 

مفااهیم یاا فهم و  کر دن، حفظ حادود یاا عمال به دن و حفظ قلبی یا دریافت حقایق دن 

دارد می بواناد مقدمه ای برای  عالوه بر دن کاه ارزش و اهمیات خود را مربباهاساااتا هر 

در باالبرین مرببه حفظ ، و اهل بیت عصااامت مرببه باالبر باشااادا پیامبر اساااالم 

قردن قرار داشاااتاه و دیگران باه مقادار پااکی و طهاربی که دارند می بوانند از دن بهره مند 
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 مقدمه
:اقاجعه آن باید ت و  بق بقرسررری آیام ققآن به روایام اعصرررواین ققآن و حهم بقای ارررناخت 

 حوۀن،  اایسته تقین افقاد بقای اعقفی ققآن و و ققآن با آنان اسرت بود نمود. زیقا  آنان که همنشرین ققآن 
تأویل ققآن را ب ق  ققآن کقیج، تلج صرررحیح و ف ج کاال و تهسررریق و    3۶ خلبۀارتبرا  برا آن هسرررتند )

   33: 99داند. زیقا آنان را  اک ارردگان از رجس و  لیدی اعقفی کقد  اسررت)ققآن کقیج :ای بیتاهل
بیت و دسرررت یرابی بره ققآن در کتراب اکنون را نیز اختا بره  راک اررردگران دانسرررتره کره همرانرا اهل

   ۶3-۶۶: 36:هستند.) ققآن کقیج تصمت
اعقفی ای کند که روارنایی آن فقو نمی نشیند و چقاغی که اعله اش ققآن را نوری   اؤاناناایق

خااوش نمی اررود و دریایی که تمق آن به دسررت نمی آید و راهنمایی که  یقو آن گمقا  نمی اررود و اررها 
دهند  ای که بیماری ای وحشررت انگیز را ای زداید  و قدرتی که یاورانش اررکسررت ندارند و حلی که یاری 

نشرروند. ایشررران ققآن را اعدن ایمان و اصرررل آن، چشرررمه های دانش و دریاهای تلو  کنندگانش اغلوب 
  133 ۀخلبسقچشمه تدالت و ن ق جاری تدل و  ایه های اس   و ستون احکج آن ای داند.)

با این اوصررار که اسرراس اسرر   و اعدن ایمان اسررت،  اسررخگوی نیازهای انسرران و  -چنین کتابی 
احسرراسررام او را تحت تأثیق ققار داد  و دراان دردهای او و تسررکین دهند  آال  راهنمای او بود  و تلل و 

 نمی تواند در قالب الهاظ خ صه اود.  -اوست
  13 ۀخلبظاهق و باطن و اقاتب دارد.)که ققآن  تصرررقیح ای کندتعرابیق دیگقی که در روایام آاد ، 

ن آن و  هج  بره اعرانی و تدبق در ققآن هج بره الهراظ ققآن و خوانردن و حهم کقد اؤانراندر ک   اایق
نه تن ا صررقر خواندن را کافی نمی دانند بلکه  ایشرران  ۷12ص  2، 141۶.)کلینی  سررهارش اررد  اسررت.

در روایام دیگقی   14۶ ۀخلب افقادی که ققآن را بدون اعنی واقعی آن ای  سررندند را نکوهش کقد  اند.)
، ص 1، 1111نیز این نکته بارها تکقار ارررد  اسرررت که ققآن کقیج ت و  بق ظاهق، بلونی دارد. )کلینی، 

313   
: 14 و گا  به"ذکق یسرریق") ققآن کقیج  1: ۶3 ققآن کقیج )در آیام ققآن نیز گا  از ققآن به"قول ثلیل"

خلاب   13: ۷ ققآن کقیج )هذا اللقآن""   و گا 1: 1 یاد ارررد  گا  آن را"ذلک الکتاب" )ققآن کقیج  1۶
کقد  اسررت. که این تعبیقام نیز به ظاهق و باطن ققآن ااررار  دارد که یکی قابل درک با حواس انسرران و در 

  ۶3-۶۶: 36دستقس تمو  است و دیگقی تن ا بقای  اکان و ال قون قابل درک است.) ققآن کقیج 
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وجه به اقاتب ققآن دارای اقاتب اسرررت. حهم ققآن و در نتیجه حافظان بنابقاین ارتبا  با ققآن نیز با ت
ققآن و اناخت جایگا   دربارۀاین اقاتب  س از بقرسری آیام و روایام وارد   .ققآن نیز دارای اقاتبی هسرتند

 آن و نیز بقرسی دقیق روایام اقتبط با حهم ققآن به دست ای آید. 
حردود و حهم قلبی ققآن اقاترب حهم ققآن هسرررتنرد که از حهم الهراظ ققآن، ف ج اعرانی آن، حهم 

 بقرسی آیام و روایام به دست ای آیند.

 حفظ  الفاظ قرآن 
چنان که الهاظ ققآن،  اسررت. سررلحی تقین و نازلتقین بقدااررت از حهم ققآن کقیج حهم الهاظ آن  

:اهتما  وی   ای و دیگق ائمه طاهقین المؤانیناایق  نازل تقین اقتبه آن اسررت.  یاابق اسرر  
به حهم و حقاسرررت از ققآن و  بره همین اقتبره از ققآن و حهم آن داارررتنرد. اهتمرا  ارررخا  یراابق

بقای کتابت ققآن در طول سرررال ای نزول آن و جمع و تدوین آن در روزهای  المؤانینت اررر ای اایق 
برره ت وم و حهم ققآن ااق کقد   بق کسررری  واررریررد  نیسرررت. ایشررران  س از رحلرت  یراابق اسررر  

   333  و تعلیج ققآن را از حلوپ فقزند بق  در دانسته اند. )حکمت 13، 33، 1413اند.)اجلسی، 
ققائت صرررد و یا دویسرررت آیه از ققآن همقا  با خشرررو  را  در روایتی به نلل از رسرررول الله ااا 

حتی  روایام به ققائت ققآن سهارش اد در بسریاری از   13، ص33، 1413)اجلسری،  اند.ا اب دانسرته 
   611، ص1، 1111کلینی،  خواندن سور ، آیه و حقفی از ققآن دارای اهمیت است.)

اسرررت.)اررریا حق تاالی، :همننین ت وم نیکو و هنقاندانه ققآن نیز از سرررهارارررام اهل بیت
اوزش آن توجرره اررررد  در کنررار آن برره حهم الهرراظ ققآن و یررا از َبق خوانرردن و نیز آ  212، ص۷، 1413

  ۷12ص  2، 141۶است.)کلینی 
در روایام نه تن ا به حهم ققآن و ققائت آن بلکه به کمتقین ارتبا  با کتاب ال ی توصرریه اررد  و بقای 

  و حتی 211،  2، 1413آن نترایج و  راداش هایی بقارررمقد  اسرررت. حتی نگا  کقدن به ققآن)ابن بابویه، 
  ۷12ص  2، 141۶)کلینی،  تایجی است.استما  ت وم آن دارای ثواب و ن

در ققآن کقیج نیز آیراتی اسرررت کره نراظق به حهم ققآن کقیج در همین اقتبه و با همین اعنا توسرررط  
ُنْلِقُئَك َف  َتْنسرری  یاابق   اهسررقین در توضرریح این تبارم ۷: 3۶")ققآن کقیج اسررت. از جمله آیه"سررَ

نسررربت به دریافت صرررحیح و ااندگار آیام ال ی و تد  فقااواررری آن ا  اعتلدند تضرررمینی بقای  یاابق
 توسط ایشان است. 
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به خاطق تشررق و ت قه ارردیدی که به دریافت و حهم ققآن  طبقسرری چنین نلل ای کند " یاابق
کقد، داد و تجله ایآورد، همقا  او زبان خود را حقکت ایداارررت، هنگراای کره جبقئیل آیام را بق او ای

 کنیج. تا آن را حهمد او را ن ی فقاود که این کار را نکن، خود اا آن را بقای تو و در سررینه تو جمع ایخداون
 زاخشرررقی نیز این اعنررا را بقگزیررد  اسررررت.  111، ص 2۷، 13۶2 طبقسررری،کقد  و فقااوش نکنی.")

  661، ص 1، 1116زاخشقی، )
ت که در بق گیقند  تما  اقاتب خواهد باالتقین اقتبه حهم ققآن اس گقچه حهم ققآن توسط  یاابق

بود. اارا در آیه اذکور به ققائن اوجود حهم الهاظ حتما  اورد نظق اسرررت. توجه به اعنای "اققاء" در ف ج آیه 
 اوثق است. 

خود به حهم ققآن اهتما  داارررتند، اسرررلمانان را نیز به حهم ققآن  اارا ت و  بقاین کره  یاابق  
که  اسرلمانان در صدر اس   چنان به این ااق  قداختند که گقو  قابل توج ی از ایشانتشرویق ای کقدند . 

ا  اللقآن نراایررد  ای اررردنررد برره حهم ققآن دسرررت یرافتنررد. ترا آنجررا کره در وصرررف این گقو  گهترره  ُجمر 
َناِجیُلُ ْج")"ُصُدوُرُهجاد 

َ
   ۷43، ص 11، 1414 انظور، ابن أ

همان صرریانت و احافظت از ک   ال ی اسررت. که با  ،ن ای رسررداولین حکمتی که در این بار  به ذه
ر حهم د ارقایط آن روز زندگی بشق چنین ااقی ضقوری بود. ااا این تن ا ثمق  حهم ققآن به امار نمی آاد.

ققآن حتی در  ایین تقین اقحله آن ، بقکام و ثمقاتی است که آن را دارای اهمیت کقد  است. به نحوی که 
 و تلماء و اقاجع بود  است .:نیز اورد توجه و تأکید اهل بیت  س از  یاابق
اققاء و حهم و ف ج ققآن را بق ایشرررران تعلیج  اؤانررانبرره طور وی   ققآن را بق اایق   یرراابق

  و از اولین 61، ص 1، 1111کلینی، فقاودنررد. برره نحوی کرره ایشرررران چیزی از ققآن را فقااوش نکقد.)
 اد  تقین آن ا در صدر اس   بودند.حافظان ققآن و اناخته 

آن را بقای آاوزش ققآن بقگزیدند. و اعلمان  در واقع این همان روش"اققاء"اسرت که  یاابق اس  
ققآن در صررردر اسررر   تا کنون به آاوزش ققآن و اققاء ابادرم ای ورزند."اققاء"وادار کقدن قاری به ققائت 

و چه صررحیح بخواند و   996، ص 1، 1913طقیحی، کند.) اسررت. چه غلط بخواند و القی آن را اصرر د
   به تبارم دیگق حهم الهاظ ققآن حهاظت 113، ص 1، 1111ابن انظور، )القی ققائرت او را تأیید نماید.

ُدوا ا ُقرآ   از ت وم صررحیح و اقاقبت از آن اسررت. چنان که حدیث" عا    را  121، ۶، 141۷")ابن حنبل، ت 

ُبوا َع" ه   واظ    116، 9، 1913طقیحی، اعنا کقد  اند. ) "قراءت 
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 درک مفاهیم قرآن 
با همه آن چه در بقکام و آثار خواندن و حهم کقدن الهاظ ققآن ذکق ارد، اکتها کقدن به آن، انسان را 

واگقچه هق اقتبه از حهم ققآن دارای اهمیت اسرررت، نسررربت به   از دسرررتیابی به اقاتب باالتق باز ای دارد.
 دانی ارزامند تق و نسبت به اقتبه تالی کج اهمیت تق است.   اقتبه

خواندن و حهم کقدن آیام ققآن بدون ف ج هج ارزاررمند اسررت، ااا کتابی که هدر از نزول و آاوزش 
ق  آن انذار، تهکق، تلوا و دسررتیابی به طقیق اقو  اسررت، تا ف مید  نشررود دسررتیابی به هدر نزول آن ایسرر 

ز حهم الهاظ ققآن حهم اعانی آن و یا به تبارم دیگق، ف ج و به یاد داارررتن اهاهیج نیسرررت. اقتبه باالتق ا
ققآن است. یعنی حافم ققآن آن چه که ققآن بیان کقد  است را بداند و آن را فقااوش نکند. انظور از حهم 

 اعانی، ف ج اعانی و توجه به اقاد آیام و تبارام ققآن است.
رود که بداند خدای او، او را چگونه خلاب کقد  و از او چه انتظاراتی این از هق اسرررلمرانی انتظار ای 

دارد. او را به چه ااق و از چه چیز ن ی کقد  اسررت. به چه چیز وتد  و به چه تاقبتی هشرردار داد  اسررت. ااا 
نی؛ . )کلیرودایاز آن کس کره برا ققآن نزدیرک تق اسرررت از جملره حافم ققآن چنین حدی بیشرررتق انتظار 

  و این 34:  33چنین خواسرررته اسرررت. ) ققآن کقیج    چنان که خداوند از زنان  یاابق۷14، 2، 141۶
 خود از اقاتب حهم است.

را به یادآوری آیام ال ی و حکمت نازل اررد  در خانه ایشرران ااق  در ققآن کقیج خداوند زنان  یاابق
"ذکق در اینجا در الابل فقااوارری  ت اه طباطبایی اعتلد اسررت.)همان  در توضرریح این دسررتور، ندکای

اسررت. این اعنا اناسررب تاکید و تشرردیدی اسررت که در آیام اررد  اسررت  س در نتیجه این آیه به انزله 
. واعنای آن ..اتوجه ایشران کقد  است سرهارش و وصریتی اسرت بعد از وصریت به اات ال تکالیف که قب 

نید، اود، حهم کهایتان از آیام خدا و حکمت ت وم ایخانه این اسرت که اما زنان  یاابق باید آننه را در
و هموار  به خاطقتان بود  باارررد، تا از آن غافل نمانید، و از خط سررریقی که خدا بقایتان اعین کقد  تجاوز 

   161، ص 16، 1931طباطبایی،  نکنید.")
آادی،  )فقا ای خواند.ت وم کنندگان ققآن را به تدبق در آیام و تبقم گقفتن از آن ا  اؤاناناایق 

در تعقیف تقتیل هدر آن را تاثیق ذیقی از ققآن و بیداری قلب دانسته و از همت  ااا  211، ص 13۶1
ایشررران در ققائرت بدون تدبق   ۷14، ص 2، 141۶)کلیینی، گمراردن تن را بقای ختج آن ن ی فقاود  انرد.
ققآن را اگق با اعنای صرررحیح خواند  ارررود  خبق ای دهند که خیقی نمی بینند  و از اقد  جاهلی در آیند 

در بقابق   111 ۀخلببقای خود زیان بار ای دانند و اگق اعنای آن تحقیف ارود آن را سوداند ای  ندارند. )
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 ۀخلبآنان اتلین هسرررتند که ققآن دوای دردهای آنان اسرررت و از بشرررارم و انذار ققآن اتأثق ای اررروند.)
133   

البته در اینجا قلعا انظور از به یاد داارررتن آیام ت وم ارررد  تن ا از َبقداارررتن الهاظ نیسرررت و بلکه 
انظور به یاد دااتن دستورام و اوااق و نواهی است. چنان که طبقسی نیز نلل کقد  است که "اذکقن یعنی 

م ققآن یض و تأکید بق حهحهم کنید آن را و همیشه به خاطق اما بااد تا به اوجبش تمل کنید و این تحق 
ت با یکدیگق اسرررت.") دربارۀو اخبرار و ارذاکق  کقدن آنان    111، ص 11، 1911طبقسررری،  ققآن و سرررن 
دسررتور داد  آیام ت وم اررد  را به یاد دااررته بااررند و بدانند اه و  و  بنابقاین این آیه به زنان  یاابق

 اضمون آن ا چیست و نسبت به آن اقدا  کنند. 
ا دانسررتن ققآن دارای الیه های گوناگون و اقاتب اتعددی اسررت که هق کس به انداز  ای که ف ج ی 

الداام و ارقایط ف ج را دارد، اوفق به آن خواهد اد. گق چه تمو  اقد  اخاطبین ققآن هستند، ااا این 
قآن ف ج قها در ظقفیتبه این اعنا نیسررت که هق کس بدون دارا بودن اررقائط، اوفق به ف ج ققآن اررود. 

ها، هج در تهاوم سررلح تلمی افقاد و هج تهاوم سررلح روحی و اعنوی اتهاوم اسررت. این تهاوم ظقفیت
آنان اسررت. چقا که ققآن کقیج یک کتاب سرراد  نیسررت که هق کسرری چند بار آن را بخواند، ادتا کند تما  

ود از و اعنوی خ احتوایش را ف مید  اسررت. بلکه کتابی تمیق اسررت که هق کس بق حسررب ظقفیت روحی
 گیقد. به این خاطق که ف ج کاال و تمیق ققآن نیازاند الدااتی است.آن ب ق  ای

ها هستند و ققآن اختصاص به گقوهی خاص ها در همه تصقها و ققناخاطب ققآن، همه انسان
 یا ا    ، "16: 93") ققآن کقیج یا عبادی ، "1: 3") ققآن کقیج یا أیا ا یاسهای "ندارد. با وجود خلاب

: 13")ققآن کقیج یا ایا ا  ین آمیوا  ،"11: 1") ققآن کقیج یا نبی اسرائ   ،"11: 9") ققآن کقیج ا كتاب

 رسد.  بیان فوپ به اثبام ای1
ق در آیام گوناگون از جمله ُرو   "همننین دتوم به تدب  د    َل ی   ف 
 
 ارراهد  2۷: 4۶ققآن کقیج ")اْ ُقْرآ  أ

و نیز احادی ی که نشران از دتوم و توصیه انسان در حال و آیند   .تموای بودن ف ج ققآن اسرتگویایی بق 
ق در ققآن دارند نیز گویای ااکان ف ج و تدبق تموای در ققآن است.  ق و تهک   به تعم 

 هاییتوحید فقاودند"چون در آخقالزاان، انسان دربارۀدر  اسرا  قسرشی  ااا  سرجاداز آن جمله 
و آیررام آغررازین سرررور  حرردیررد را  اخ ص سرررور  خررداونررد سررربحرران نگق خواهنررد آاررد،اتعمق و ژرر

  31، ص 1، 1111کلینی، ) نازل کقد." توحید دربارۀ
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 آید که ف ج ققآن در حد  ظواهق الهاظ ایسررور انسرران اسررت وحاصررل این که، از اررواهد اذکور بق ای
تمو  اقد  اخاطب آن هسرتند. ااا باید توجه داات تموای بودن ف ج ققآن و ایسور بودن درك اعارفش 
بقای همگان، بدین اعنا نیست که هق کس، گقچه با قواتد ادبیام تقب آانا نبااد و گقچه از تلو   ای ای 

ق در اهاهیج ققآنی و اسررر گا  نباارررد، حق تدب  تنبا  از ققآن را دارد و دیگق که در ف ج ققآن دخیل اسرررت، آ
تواند اسررتناد و احتجاج کند؛ بلکه بدین اعناسررت که اگق کسرری به اسررتنبا  خویش ای ٴسررقانجا  به نتیجه

گا  بود حق تدبق در اهاهیج آن را دارد و ای ٴقواتد ادبیام تقب و سرررایق تلو   ایه واند تاؤثق در ف ج ققآن آ
 به حاصل استنبا  خود استناد و احتجاج کند.

 حفظ حدود قرآن )عمل کردن به قرآن(
بعرد از حهم الهراظ و ف ج اعرانی ققآن اقتبره ای براالتق وجود دارد و آن حهم حدود اورد نظق ققآن و 

ی ی است آن دو اقحله الداه ای بقای این اقتبه از حهم هستند. و در واقع تمل به دستورام آن است. بد
تأثیق بیقونی و آارکار حهم ققآن همین اقتبه اسرت. و اگق کسری ققآن را بخواند تا حهم اود و سپس بداند 
که چه گهته و از او چه خواسرته ولی تصرمیج به تمل نداارته بااد نه تن ا به هدر اصلی دست نیافته بلکه 
بیش از دیگقان کره از احتوای ققآن بی خبقنرد اسررروول اسرررت. انتظار گهته و ناگهته دیگقان نیز از حافم 

 ققآن این است که بیش از دیگقان به ققآن و دستوراتش وفادار بااد.
در آیام و روایام اتعددی افقادی که به دانسرته های خود تمل نمی کنند نکوهش اد  اند. آنان که 

گاهی، از تمل به دانسررته های خود سررق باز زد  اند. از جملهبا وجود تلج و  گقوهی ازاهل کتاب که ک    آ
  و یا از ۶1: 2خردا را ای ارررنونرد و حق را ای دانند ولی آن را نمی  ذیقند و تحقیف ای کنند.)ققآن کقیج 

ای دهند. در ااوال خود حلوپ دیگقان را نمی دهنرد و ب رانره های واهی ای آورند و به خدا دروغ نسررربت 
همننین کسرانی که کتاب خدا را ای خوانند و حتی دیگقان   ۶1: 3حالی که حق را ای دانند.)ققآن کقیج 

را بره آن ااق ای کننرد ولی خود را فقااوش کقد  اند. یعنی خود به آننه ااق ای کنند تاال نیسرررتند.)ققآن 
  44: 2کقیج 

ه ی ود اسرررت، ااا با توجه به اینظاهقا   خلاب و اارررار  آیام اذکورالبته اگق چه  که ققآن کتاب اتوج 
ی   با واود. بههاسرت، ااال هق اسلمانی که به دانسته های خود تاال نیست نیز ایهدایِت همه انسران

ْتُلو    ا حظه جمله" اْلُُتْ ت 
 
تاب   و  أ دهد اعیار در این خلاب توبیخی، ت وم "در آیه آخق که نشررران ای اْ ك 
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مان اناسان و تالو آانا بودن با وحی آسمانی بدون تمل به آن است که طبعا  ااال همه دین کتاب ال ی
 .تمل خواهد ادبی

ین   قکراربقد " بیرو اارا در ققآن ، تقک   
حات ا   اج  ُلوا ا صکک  م  ُیوا و  ع  ا با تمل ر  مانیبه آن، که ا هی" و اررربآم 

 دیسررور  جمعه تأک هیآ نی نجم نیاجقا کقدن دسررتورام دارد. همنن تیدانسررته نشرران از اهم دیصررالح اه
 یاد یآن فا یاوااق و تقک کقدن نواه ردنبدون به تمل آو  یکتب ال  گقیدارد حهم و حمل تورام و البته د

ْ نخواهد داات."   ی 
ُ
ْوراة  ُث ُلوا ا ت  ین  مُْحِّ   

ُ  ا   ث  ُ   م  مار   ْحم     اْجح 
ث  م  ُلو ا ک  ْسفارا  ْحم 

 
  1: ۷2 جی")ققآن کق أ

میل تح در اعنای تحمیل تورام به ی ود و تد  حمل آن از سروی آنان، ت اه طباطبایی اعتلد است
تورام بق اهل کتاب در این آیه به اعنای تعلیج بق آنان و تد   ذیقش حمل از سرروی ایشرران تمل نکقدن به 

نیز تحمیل را اعادل تکلیف و تد  حمل را طبقسرری   111، ص13، 1931طباطبایی، دانسررته ها اسررت.)
تمرل نکقدن بره آن ای دانرد. این کره آن را حهم کقدنرد و در دفاتق خود هج نوارررتند و آن را تدوین کقدند 

 طبقی نیز همین را ذکق کقد  اسرررت.  12، ص 21، 13۶2 طبقسررری،سرررپس به احکا  آن تمل نکقدند.)
  69، ص 11، 1111)طبقی، 

تمل نکقدن به اوااق و توجه نکقدن به نواهی را فقااواررری نااید  و از آن به از سررروی دیگق خداوند، 
نسریان یاد کقد  اسرت. نسیان گا  به اعنای غهلت و بی توج ی و گا  به اعنای تقک و تد  انجا  است. در 

یَت ا َو َکذِلَك اْلیْوَ   َتْتَك آیاُتنا َفَنسرررِ
َ
سررریان آیام همان تقک آن   ن12۷: 21")ققآن کقیج ُتْنسررری آیه "َکذِلَك أ

 یعنی تمل نکقدن به آن و نسیان از سوی خدا نیز به اعنای تقک گناهکاران و اجقاان در تذاب است.
طبقی نسررریان را اعادل تقک و اتقا  و تد  ایمان و تمل و نسررریان اتلابل خداوند را رها کقدن او  

را به همان اعنای رایج فقااوای طبقسی نسیان   166، ص 16، 1111طبقی، در آتش ذکق کقد  اسرت. )
گقفته ولی از آنجا که فقااواری اسرتوجب تتاب و اجازام نیست آن را نتیجه الدااتی از جمله اتقا  از 

و ققآن ای داند که به فقااواری انجق ارد  اسرت. او همننین فقااوش ادن آنان در قیاات را   یاابق
  13۷، ص 1۷، 13۶2طبقسی، کنایه از رها ادن در تذاب ای داند.)

ت اره طبراطبرایی نیز  نرافقارانی اجقاین یعنی اتقا  کننردگران از ذکق خردا و تارکین هدایت او را 
  نسرریان و فقااوارری آیام خواند ، و اجازام آنان یعنی کور کقدن در قیاات را نیز فقااوارری ایشرران نااید 

  31۶، ص14، 1331طباطبایی، .)است
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در حدی ی قاریان و حافظان ققآن را به  ن اسرررت. ااا  احمد باققدر اورد حافظان ققآن نیز چنی  
سرره دسررته تلسرریج کقد  اندکه گقوهی از آنان حافظان ققآنی هسررتندکه الهاظ و حقور آن را حهم کقد  و 

، 1111کلینی، دتا کقد  اند که تعداد این حافظان ققآن زیاد نشررود.) حدود آن را رتایت نکقد  اند. ااا 
  611، ص 1

حافظان ققآن را از دیگقان به تمل به ققآن اایسته  نیز در روایتی از  یاابق اس   ااا  صادپ 
 تق دانسرته و اصرادیلی از آن، از جمله خشو  و اقااه نماز و روز  در آاکار و ن ان و تواضع را ذکق کقد  اند.

ج کقد  اند تمل کقدن به همننین در دتایی که ایشررران بقای حهم ققآن تعلی  611، ص 1، 1111کلینی)
  111، ص 13، 1119)اجلسی، دستورام ققآن از خدا درخواست اد  است.

در وصررایای خود به اسررلمانان، آنان را به تمل به ققآن توصرریه کقدند به گونه  ای  المؤانیناایق 
  و در این خصرروص  یشررتاز بااررند.) نااه 1۶۷ ۀخلبکه ح ل ققآن را ح ل و حقا  ققآن را حقا  بدانند.)

ایشررران همننین بقای حهم ققآن در صرررورتی که همقا  با رتایت ح ل و حقا  ققآن باارررد ورود به   4۶
   چنان که ااا  صررادپ13، 33، 1413ب شررت و بقخورداری از حق اررهاتت دانسررته اند.)اجلسرری، 

، 2، 141۶قاررتگان بزرگوار ال ی دانسررته اند.)کلینی، حافظان ققآنی که به آن تمل ای کنند را هج اقتبه ف
  ۷13ص 

 حفظ قلبی قرآن )دریافت قلبی حقایق قرآن(
ااا باالتقین اقتبه حهم ققآن،"حهم قلبی ققآن" اسرررت. اقتبه ای که به آن کمتق توجه ارررد  و از آن 
کمتق سرررخن به ایان ای آید. در حالی که چون خوب دقت ارررود تمد  آیام و روایام در خصررروص حهم 

 ققآن و ثمقام و بقکام آن اعلور به همین اقتبه است. 
  و تمل یعنی حهم الهاظ، اعانی و حدود، حال نتیجه آن اسرررت  س از توجه به الهاظ و اعانی و اقدا

که تأثیق این اقاحل و اقاتب در  ی اسررتمقار و الاوات بق آن ا در قلب و جان حافم ققآن آاررکار اررود و این 
ر قلبی که حافم ققآن است، دهمان اقتبه ن ایی اسرت که در آیام اتعدد ققآن نیز به آن اارار  اد  است. 

ر : فقاود اود چنان که رسول ز سر ات کاال بقخوردار است و در قیاات هج دچار تذاب نمیاین دنیا ا
وا
ُ
أ ی اْ ُقْرآ    اْقر  ع  ْلبًا و  ُب ق  اَل  ال  یع  ِّ ع  إ    اَّلل  ت 

و ف     241، ص 4، 1321)نوری، « اْ ُقْرآ  

ُظ :» فقارایدای جوادی آالی اعتلرد اسرررت"اگق اارا  صرررادپ  اف  ُقْرآ   اْجحک 
ْ
ة   ل  ر 

ف  ِ  ا سکک  ه  م      ُ ام 
اْ ع 

ة   ر  ام  اْ ْب  
ر  الصررود از حهم ققآن حهم قلبی آن اسررت که بدون اررناخت صررحیح و تمل درسررت بق «  اْ ك 
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اسررراس آن بره دسرررت نمی آیرد. برایررد ققآن برا دل و جرران او تجین گقدد و رود او ظقر احرافظرت ققآن 
  111، ص 1911)جوادی آالی، .اود

ف ج دقیق تق این تنوان ابتدا باید اه و  قلب ف مید  اود. قلب در بقخی آیام ققآن، در اعنای  بقای
و همننین  تنوان احل تعلل و تهکق اسررتعمال اررد  اسررت. ااا درآیام دیگقی قلب به رود و نهس انسرران

 جایگاهی بقای تواطف و احساسام انسانی نا  بقد  اد  است.
  و از آنجا که ۷31، ص  1، 1414ریشره این لغت در اصرل به اعنی تغییق و تحول است.)ابن انظور، 

ز اعانی درکتب لغت نیز یکی افکق و تلل انسران دائما در حال دگقگونی است به آن" قلب" گهته اد  است. 
ْكی ذ  ا   یف   إ   ه قلب همان تلل گهته ارد  است. راغب، قلب را در آیه"   

     ِ ْم ْ َق  ا سک 
 
ْو أ
 
ْلمٌل أ ُه ق   و  ُ و  و  ْن َ     

ه  د
  در 611، ص 1111)راغب اصررره انی، به تلج و ف ج تهسررریق کقد  اسرررت.  3۶: 11")ققآن کقیج شکک 

، 1111کلینی، آاد  است که انظور از قلب، تلل است.) در تهسیق این آیه حدی ی از ااا  اوسی کاظج
  1۷، ص 1

اعتلد اسرررت قلب در این آیه به اعنای نیقویی اسرررت که آدای به وسررریله آن تعلل ت اه طباطبایی 
کنررد و بین نررافع و اضرررق فقپ دهررد، و خیق را از ارررق جرردا ایکنررد و حق را از برراطررل تمیز ایای
  133، ص 13، 1331گذارد.)طباطبایی، ای

بت ارد  و خصوصیام و قلب انسران صرح دربارۀبارها   المؤانیندر ن ج الب غه و در ک   اایق 
صررهاتی به آن نسرربت داد  اررد  اسررت. جمع بندی آن ااررارام این اسررت که انظور از قلب انسرران همان 
للیهه ربانی روحانی اسررت که ای تواند به انداز  ظقفیت خود و با کسررب ط ارم و  اکی از آلودگی ا خداوند 

و   133. )حکمت اقبال و ادبار ای  ذیقد  قلب انسررران 14۶را به حلیلت ایمان ببیند و درک کند. )حکمت 
   113 ۀلبخاگق اتوجه دنیا گقدد و دنیا در نظقش جلو  نماید آن گا  قلب تاثیق  ذیقد و بند  دنیا اود.)

از   22۶  و ظقر  ذیقش تلج و حلایق اسررت. )حکمت 4۷: 22قلب احل تهکق و تغلل ) ققآن کقیج 
  که اهای آن در 333راق و گاهی بیمار ای ارود.)حکمت  سروی دیگق قلب نیز اانند بدن انسران گا  بی

  1۶۷ ۀخلب)  و ج ی آن در گقو ذکق ادا  است.133 ۀخلبگقو تلوا )
ه،  ذیقش و گقایش وجود دارد. و از  ل و تهل  بنرا بقاین در تعقیف "حهم قلبی ققآن" تناصرررقی چون تعل 

اعنای دریافت حلایق ققآن در جان و درک آن جا که قلب، نهس و جان انسررران اسرررت حهم قلبی ققآن به 
 حلیلت ققآن است.
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دارد که ف ج و درک آن بقای دیگقان امکن  اتلی درجام این حهم اختصررراص به  یاابق اسررر  
، حهم قلبی همان وحی اسرت که ققآن بق قلب ایشران نازل اد. و نیسرت. به تبارم دیگق در بار   یاابق

ی کقدند. ققآن را با تما  وجود خود  ایشرران آن کقیج )قق به تماای دریافت و الهاظ و اعانی و حلیلت آن را تلل 
2۷  :133 - 134  

و دریررافررت آن در ظقر قلررب  طبقی اعتلررد اسرررت این آیررام برره اعنررای ت وم ققآن بق  یرراابق 
  ت اره طباطبایی ضرررمیق در" نزل به"را راجع به ققآن و ققآن را ک ای ۷3، 13، 1412اوسرررت.)طبقی، 

ای اسرت ای داند. و اعتلد است همان طور که اعانی از ناحیه قکیب ارد  از الهاظی که دارای اعانی حلهت
  31۶، ص 11، 1331خدا نازل اد ، الهاظ هج از آن ناحیه نازل اد  است.)طباطبایی، 

ْ  در آیره" َْل   ُ و  آیاٌت   ک  وُاا اْ ع 
ُ
ین  أ   

ُدور  ا  
یاٌت یف  صککُ

یا و  ما  ْجح ُد  ب  ُو     یات  او 
 ِ ال  ا    43: 23")ققآن کقیج إ 

یاابق "،  ا  ین اوااا عَلکه تصرررقیح دارد جایگا  آیام در سرررینه دانشرررمندان اسرررت، قلعا  اصرررداپ اتج  "

ُطُه  و  ما ُکْی ِ  اسررت چنان که این آیه در ادااه آیه" اسرر   خُ
تاب  و  ال ت  ْن ک  ه  م  ْبل 

ْن ق  ْتُلوا م  ْرتاب     م  ی  ت  ذًا ال   إ 
ا 

ُلو  از  در بار  ایشران است و  اسا کسانی است که ققآن را رونویسی  یاابق  43: 23)ققآن کقیج  "اْوُْبم 

  11: 21اتون دیگق و اا ء اد  بق او ای دانستند.)ققآن کقیج 
 تصرقیح کقد  اند که الصرود این آیه کلمام و نلوای نیستند این آیهدر تهسریق و تلبیق  ااا  باقق

گیقد. اند. بلکه اقاد چیزی است که در سینه جا ایکه روی اوراقی نواته اد  و در ایان دو جلد ققار گقفته
تواند فقاود چه کسررری جز اا ای ابوبصررریق  قسرررید که در سرررینه چه کسرررانی جا گقفته اسرررتن ااا 

، 1، 1911طبقسرری،  بعضرری از اهسررقان نیز به این تصررقیح کقد  اند.)111، ص 1، 1111کلینی، )باارردن
  113ص

و اؤانین تعبیق کقد  اسرررت که ققآن  را حهم کقد  و آن را در  طبقسررری همننین آن را به  یاابق 
قتاد  نیز اقاد را ققآن و حهم آن در قلرب خود  رذیقفتره و اعنای آن در قلب ایشررران رسررروخ کقد  اسرررت. 

ای اؤانین دانسررته اسررت زیقا اعتلد اسررت قبل از ققآن، کتاب ای آسررمانی خواند  ای اررد ولی در هسررینه
  113، ص1، 1911طبقسی، ها حهم نمی گقدید و اگق اندکی را حهم ای نمودند.)سینه

اارا بره قلرب سرررپراری ققآن و به تبارم دیگق حهم قلبی ققآن نیازاند ط ارم باطن یا همان ط ارم 
  گقچه بعضرری از اهسررقان از این آیه حقات اس  ققآن بدون وضررو را ۶3 -۶۶: 1۷کقیج  قلب اسرت.)ققآن

  ااا دیگق اهسقان از جمله 341، ص3، 13۶2)طبقسی،  استنبا  و نهی را در سیاپ ن ی قلمداد کقد  اند.
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ه ک ت اه طباطبایی اعتلدند "از آن جا که فقاود ققآن در کتابی اکنون و  وارررید  اسرررت ای توان ف مید
انظور از اس ققآن دسرت کشریدن به خلو  آن نیسرت، بلکه تلج به اعارر آن است، که جز  اکان خلق 

  13۷، ص  13، 1331اود.")طباطبایی، کسی به اعارر آن تالج نمی
بنابقاین انظور از" ال قون" کسررانی هسررتند که خدای تعالی دل ایشرران را از هق رجس و  لیدی یعنی 

تق است، تق و دقیقدی ذنوب  اك کقد ، و یا از چیزی که از گناهان هج  لیدتق و تظیجاز رجس گناهان و  لی
  13۷، ص  13، 1331و آن تبارم از تعلق به غیق خدای تعالی است. )طباطبایی، 

  و یا اصادیق اتج  113، ص 14بعضری از اهسرقان ال قون را به فقارتگان تعبیقکقد  اند.)آلوسری،  
  ااا حلیلت آن 13۶، ص  13، 1331)طباطبایی،  آیه تل یق، اعصرررواین:ذکق کقد  اندآنان را با توجه به 

 است که هق کس به الدار ط ارم و  اکی نهس ای تواند حلایق ققآن را دریافت نماید.
ختج کقدن ققآن را به  یمودن درجام نبوم تعبیق کقد  و  س از خلاب به حاا ن   یاابق اسرر   

ْن از ایشرران انتظار ای رود فقاودند" ققآن و ذکق صررهاتی که ُت    م  ب  ِ   اْ ُقْرآ    خ  ْدر 
ُ
ا أ    
 
أ ك  ج   ف  ُة    ْیک  ه  و  ا ُیُبو   ب 

ی إ    که  ویح 
ُه ال  یک  ك 

  ختج کترراب را بعضررری از لغویین برره اعنررای حهم آن 611، ص 1، 1111کلینی، ")  

فیوای نیز ختج ققآن را بره اعنرای حهم تمررا  آن گهترره     1۷3، ص2، 1414دانسرررتره انرد.)ابن انظور، 
   1۷3، 2، 1414است.)فیوای،

گقوهی  در روایام اتعددی رابله بین ققآن و قلب انسران القد است. از جمله در روایتی از ااا  
از قاریان و حافظان ققآن چنین توصررریف ارررد  اند که با دوای ققآن دردها و بیماری قلبشررران را التیا  ای 

  یعنی این گقو  ققآن را بقای اررهای جانشرران ای خوانند و حهم ای ۷2۶، ص2، 141۶بخشررند.)کلینی، 
 کنند. 

بنابقاین  س از اقتبه حهم الهاظ و ف ج اعانی و تهسرریق و تأویل حال نوبت قلب اسررت که از ققآن ب ق  
دارد و آن همان نوری  اند ارررود و آن همان تلج و ف ج و حکمت و نوری اسرررت که در اقتبه باالتقی ققار

اسرررت که خداوند به هق کس که بخواهد تلا ای کند. قلبی که ظقر ققآن ارررد و آن را "وتی" کقد تذاب 
ابن انظور به دائق  اعنایی این لغت ااار  و حهم، ف ج و  ذیقش را در   241، 4، 1321نمی ارود. )نوری، 

  936، ص 13، 1111اعنای آن ذکق کقد  است. )ابن انظور، 
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ابن درید بق خ ر . 111، ص  1، 1113فقاهیدی، فقاهیدی آن را در اصرررل حهم حدیث ای داند. )
.)ابن درید،   فقاهیدی که اصررل وتی را حهم حدیث بقاررمقد  اسررت، اللق وتی را حهم حدیث نمی داند

1916 ،1  ،131   
ازهقی ت و  بق آننه ابن درید آورد  به نلل از ابن االتقابی در اعنای وتی، حهم، کیاسررت و فلاهت 

حهم    وی در اعنرای وتی به نلل از لیث آورد  "والَوْتی161، ص 9، 1111را ارررق  ای دانرد. )ازهقی ، 
ر اعنای آن ذکق کقد  ابن اثیق  تعلل، ایمان و تمل را هج د  161، ص 9، 1111ء" )ازهقی، الللب للشررری

  111، ص 1، 1913طقیحی، است.)
 

 نتیجه
بقرسری لغوی و احتوایی روایاتی اتعددی که در آن ا  به حهم ققآن تصرقیح ارد  است نشان از  .1

 آن دارد که ققآن و حهم آن دارای اقاتبی است. 
یا تمل به  حهم الهراظ ققآن یرا از َبقکقدن آن، درک اهراهیج و یرا ف ج ققآن، حهم حدود ققآن و  .2

 آن، و حهم قلبی و یا دریافت ققآن در قلب  و نگ داری آن در جان اقاتب حهم ققآن هستند. 
هق یک از اقاتب اذکور فی نهسرره دارای ارزش و اهمیت اسررت. ااا از آنجا که الداه ای بقای  .3

 اقتبه باالتق احسوب ای اود ارزای دیگق ای یابد. 
:ققار دارند و دیگقان  و اهل بیت اؤانانو اایق در اتلی اقاتب حهم ققآن  یاابق اسرر  .4

 ای توانند به قدر ط ارم نهس از آن ب ق  دااته بااند.
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