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مبلغ، مفسر و  نیاکرم  ص( اول امبریاس،. پ میانسان به صراط مستق  ،یهدا  یبرا  ی اله  ی وح  میقرآن کر
 میارتبداط مدردم بدا قدرآن کدر  یتعامل و برقدرار  حینشانگر راه صح   شانیا  ةری. ساس،  میقرآن کر  نیالمب

را داشدتند،  نقدرآ ریو تفسد نیدیتب ی ستگیکه شا ی تنها کسان نیثقل ثیاس،. بعد از آن حضرت بنابر حد
 یبرقدرار  حیصدح   وهیبه مسدلمانان شد  توانندی اکرم و ائمه  ع( م  امبریفقط پ  نی ع( بودند. بنابرا  ،یاهل ب
 یبدر آدا  اداهر دیدعدالون بدر تاک ،یکتب اهل بر م. داموزندیرا ب  میاز قرآن کر  یمندهرهط و بتباار

قرائد،، نگداه کدردن بده مصدح  وضو داشدتن، مسدواز زدن قبدل از    لیارتباط با قرآن از قب  یبرقرار
خوانددن  ل،یدتالوت کردن، قرائ، بده صدورت ترت  نیحز  یسکوت در هنگام تالوت، با صدا   ،یشر
از  ی شدده اسد،؛ آدابد زیدارتبداط ن  یبرقرار  ی   باانبر آدا  ی فراوان  دیل از تالوت، تاکه قبو استعاذدعا  
و رق، قلب در هنگام قرائ،،   خشوعداشتن اخالص در قرائ،، ااهار    م،یقرآن کر  اتیتدبر در آ  لیقب

بدر  دیدخداوندد دانسدتن. تاک ی قرار دادن و خدود را مخاادب اوامدر و ندواه  ی خود را مخااب کالم وح
 ةزیداسد، و وجده مم یبداالتر گاهیجا یبه مراتب دارا ،یبارتباط در مکتب اهل   یبرقرار  ی اانا  بآد
صورت ارتباط مدوثر و سدازنده انسدان بدا قدرآن برقدرار  نیس،؛ چرا که در امکاتب ا  ریآن از سا  ی اصل
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ه ن وجدنشان دادنوشتار  نیا ی . هدف اصلمیتالوت قرآن کر  یبر آدا  ااهر  دیو نه صرفا تاک  شودی م
 .اس، ی مکاتب در امور باان ریب ائمه ع( از ساکتم رگذاریتعامل مثب، و تاث زیتما

 .تعامل با قرآن ،یآداب باطن ،یرآداب ظاه  ت،یقرآن، مکتب اهل ب کلیدی:انواژگ
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 مقدمه

در  میدر گرو شناخ، قرآن در تمامى ابعاد اس،. قرآن کر  م،یدرز عظم، قرآن کر
اء و صددفات الهددى، سددما  ،یخداشناسدد   نهی الهى در زم  ن ی مضامف و  معار  ن یرتیعال  رندهی برگ

مربددوط بدده   بددىی شناخ، انسان و فرجددام کددار او، اخبددار غ  ب،ی اسرار جهان غ  د،ی اسرار توح
 و  اقتصدداد   حقددوقى،  اجتمدداعى،  هددا نظددام  حدداو   ن ی اس، و همچن   ندگانیگذشتگان و آ

؛ 185 بقددرهن  ازداردیدد ن نخود بدده آاس، که بشر برا  سعادت و خوشبختى جاودانه    اسىی س
راهى اس، کدده   گرن یی تب   میقرآن کر  .(۹ندی؛ حد20نهی ؛ جاث38  -5۹انعامن  ؛  138آل عمرانن

بددرا   جاوداندده ارهددا ی دهددد و معسددتمگران نجددات مى  یآن انسان را از سرسپردگ  مودنی پ
 هددایژگیو ن یدد ( با شناخ، ا۴3 قصصن داردیشناخ، حق از باال و سره از ناسره عرضه م

 گددریو برتددر  آن بددر د میکددر آناس، که درز عظم، و رفع، ذاتددى قددر  تای وصو خص
عظم،  ،یانتسا  و اتصال قرآن به وح  ها،یژگیو  ن یانوار الهى روشن مى شود. عالوه بر ا

کتددا  را دارا  برکددات و آثددار   ن یدد و ا  ده،ی ها  عاد  به آن بخشدد شهیو رفعتى فراتر از اند
؛ 107اء سددر  اال  م جهان هستى د قرار داده اس،تما  بلکه در  خاصى در جسم و روح انسان د

 .(۹3شعرا

و احاادده کامددل بددر همدده ابعدداد آن جددز بددرا  کسددانى کدده  میقرآن کر  ق،ی حق   شناخ،
 ،ی رز؛ اباابددائ سدد،ی ن سددری م هسددتند، ﴾الْمُطَهَّ  ُونَ إِلَّ ا یَمَسُّهُ ال﴿  هیل آمصداق اتم و اکم

قرآن و  ل،ی   شناخ، عظم، و فضبرا رو،  ن ی( از ا12:  زان،ی ، مقدمه الم137:  1۹، ر1۴17
کدده  می کتددا  عظدد  ن یبه حامالن علوم الهى و آگاهان به اسرار ا  دیبا  ،موثر  یارتباا  یاربرقر

هددا  آنهددا بدده آموزه هی ع( هستند، مراجعه کرد و در سا  ،ی و اهل ب  اکرم  ص(  امبری همانا پ
 رهی و سدد   ،یدد روادها  ر پرتددو صدد آمددد و عظمدد، آن را درز کددرد. د  لیقرآن نا  می فهم تعال

جدددال بددا مخالفددان بدده خددوبى آشددکار  و وگوهددادر گفدد، ،یدد بلاه ر ی گعملددى و موضددع
و پشددتوانه اصددلى رسددال، دانسددته و آن را مرجددع  ،یگردد که آنان، قرآن را محور هدامى
-۴6: ۴۴ق، ر 1۴03،ی ر.ز؛ مجلسدد   انددددادهیقرار م  یعلمى و فقهى و روش عمل  نى،ید
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 اندد   یبودن به معنددا یزی ل چکرده اند. اه یمعرف میمحق قرآن کراهل را تنها ( و خود ۴7
 ن ی( بنددابرا16۹: 1، ر1368 ،ی ر.ز؛ مصددوفو  و ارتباط و اختصدداص داشددتن بدده آن اسدد،

 امامان  چه ع( دارد، چنان  ن ی اختصاص به ائمه معصوم  م،یبا قرآن کر  ،ی مرتبه اهل  ن یواالتر
بعدد، از عان کردهاند که خود را با متاه اذگون ن یقرآن اخود بر  ،ی اهل انی ب مقام  در  معصوم
قددرار  یقددرآن اهلدد  یدر دین، به هالک، نیندازید، زیرا خداوند بددرا قیاسو  ینفسان  یهواها
فقددط  یواقعدد  معلومددات و نمددوده نیددازبی دیگددران از را شددما ایشددان، وجددود  با  که  اس،داده

ر چیددزی را وده اس،، اگفرم  خداوند  لی دل  ن ی همانس، که آنها به آن امر کرده باشند به هم
 ز؛.ر   اسدد،و بددا ایددن آیدده مددا را قصددد کددرده  رسددیدرآن( بپ کر  اهل قدد اهل ذز  ا  دانیدینم

 .(132: 2، ر 1۴03  ،یمجلس

 یاسدد،، همراهدد  یو ناگسسددتن  قیدد عم وندددی  ع( پ،یدد بقددرآن و اهددل  انیدد م  وندددی پ  ن یبنابرا
رابوه  ن یبر ا یوح  ورآامی پ  یز سواس، ا  یدیی و تأ  دی تأک  ن ی ثقل  ثیبا قرآن در حد  ،ی باهل
 ز؛.ر  اسدد،بددوده  یتعال  یبار  یعن ی  یصاحب وحاشاره و خواس،    م که باو مستحک  قی وث
، 1۴03 ،ی؛ ترمددذ 25: 2،ر1۴2۹ ،یندد ی ؛ کل۴1۴: 1ق، ر1۴0۴؛ صددفار،7ق: 1۴13،یریدد حم
ن آنان در رابوه با قرآ  یری ائمه و مکتب تفس  گاهیمولب نشانگر جا  ن ی(. ا200  -201:  13ر

و  ال   فارِقُون ددهُیم ع هُددمم، ال  رآنِ و الُقددرآنُع  الُقدد »هُددمم م دد اکددرم    امبریدد مکددرر پ  دیدد ر تأکنا بدد اس،. ب
خاندددان عصددم، و وحددى  ن ی (. همچندد 81ق:  3۹7 نددب،یز ی ر.ز؛ ابددن ابدد  فددارِقُهُم  ی

در اور پاکى و قداس، قرار گرفته و از هر گوندده   ر  ی »توه  هیهستند که ابق آ  دگانىیبرگز
: 1ق، ر1۴2۹(،  دیثدارالح  -  ط  ،ین ی ؛ کل6۴6:  2ق، ر1۴05  ،یلهال    ر.ز؛ور  بد  د ی پل

هسددتند  ىیهاانسان ن یترستهیشده اس،؛ شا ن ی ( و تمام تار و پود وجودشان با قرآن عج287
قددرآن پدد  از  ،یدد دهند. اهلقرار مى ق،ی الهى را فرا راه تشنگان حق   اتیروشن آ  ری که تفس
بهددره   ،میقرآن کر  قی عم  یمعان  الف، و فهم  و  ان  که ازاس،    یکسان  ستهی ع( شا  ،ی باهل
 یروح  یاز جال و صفا  یقرآن  می مفاه  قی داشته باشند و مخصوصاً با به کار بستن دق  یشتری ب

 .برخوردار باشند  یخوب  یسانو نف 
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در کنددار   زانیدد  ع( تا چدده م،ی موضوع که اهل ب  ن ینوشتار به صورت خاص بر ا  ن یا  در
کدده   یموضوع  ؛شودیتوجه م  دادندیم  ،ی قرآن اهم  ل باتعام  یان به آدا  با  یآدا  ااهر

. اس،مقاله به آن پرداخته شده  کیدر حد    ،ی و جامع  یگستردگ  ن یبه ا  یدر کمتر نوشتار
 ،یدد ترب یرا در جامعه اسددالم ،ی ز مکتب قرآن و اهل بارا  انانس  تواندیم  یتعامل  ن ی چن   ن یا

 .دینما  جادین را اسلماانسان م  یو موثر قرآن در زندگ  یواقع گاهیو جا دینما

 تیانسان در مکتب اهل ب تیهدا قرآن در هگایجا  نییتب. ۱

در مرحله اول شناخ، آن به صورت کامل اسدد،.  یاارتباط با هر مقوله  یالزمه برقرار
 میانددد کدده قددرآن کددرراستا در قول و فعل به مسددلمانان نشددان داده  ن یدر ا  السالمهمی ائمه عل

 .کندیم  فایانسان ا ،یدر هدا  یری نظیدارد و چه نقش ب  یت هس  در  ییاالو  گاهیخود چه جا

فتارها به مانند برتددر  خددود گ  ریو برتر  گفتار خدا بر سا  ل،ی فض  ،ی اهل ب  دگاهیاز د 
 ن ی( قرآن برتددر16:  ۹ق، ر1۴03،ی ر.ز؛ مجلس  اندنموده  یپروردگار بر مخلوقاتش معرف

کتددب   گرینعم، بزرگ، از د  ن یا  وهواس  به  و  اس،ها دادهنعمتى اس، که خداوند به انسان
ق، 1۴0۹،ی ر.ز؛ حرعددامل  ازیدد نیانسان هسددتند بدد   یزندگ  یبرا  یت یبرنامه هدا  دارهی داع  که
 ،یری  ر.ز؛ شددع  شددودیمدد   مندبهره  یبرکات اله  گریسعادتمند و د  ی( و از زندگ186:  6ر
  بدده سددوبشددر    ییااهنمدد و ر  ،یرا هدددا  میرسددال، قددرآن کددر  ن یترمهم  ،ی ب(. اهل۴1:  تایب

ط و دوره هددا  زندددگى حتددى یرادر همدده شدد   رسددال، را  ن یدد اکه    دانندیسعادت و کمال م
: 2ق، ر 1۴07 اإلسددالمیه(،-ط  یندد ی عهددده دارد ر.ز؛ کل  المددانى بدده  طیشرا  ن یسخ، تر

اس،   یت یو برنامه هدا  س،ی ن  ش یدر پندها  یب یاس، که مکر و فر  یا( قرآن؛ پند دهنده5۹۹
ن باشددد، رآقدد  یت یهدددا یهبا برنام ،یرا که االب هدا  یو کس  دارداه نآن ردر    یکه گمراه

 ،ی؛ نددور176خوبدده :1۴1۴ ،یرضدد  ی ر.ز؛ شددر کاهدددیم اشیو گمراهدد  یکددوردلاز
 .(3۹: ۴ق، ر1۴08
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 امبرانیدد بودن آن بر تمام معارفى اس، کدده بددر پ  ری فراگ  میکراز ابعاد عظم، قرآن  کىی
و  ىینهددا صورت قرآن چون( 8۹  ننحل  ؛5۹نعامنا   اس،،شده  نازل  الهى  ها قبلى در کتا 
 هدداکتددا  الهددى گسسددته از آن کتددا   ن یدد وجه محتوا  ا  چی ه ههاس، و ب-تا کامل آن ک

ق، 1۴07 ،یندد ی  ر.ز؛ کل آنها احاادده و نظددارت دارد  وا ( و قرآن بر محت ۴8 مائدهن  س،ی ن
 در ،شددودیق مدد سدداب انیدد کتددب مقدددس اد  ن ی شددامل مضددامقددرآن    نکهی( عالوه بر ا601:  2ر
قرآن  لی دل ن ی( به ا۴8۴ق:  1۴1۴  ،یس ر.ز؛ او  اس،،  زی ن  ری دارنده سخنان جامع و فراگبر

 گفددتن دارد  یبددرا  یامیدد انسان سددخن و پ  ،یها  مربوط به هدادر هر موضوعى از موضوع
 یت یر هددداقددرآن در محدددوده امددو  یگددرن یددی ( تب 260:  1ق، ر1۴06  ،یکاشددان  ضی  ر.ز؛ ف

ل قددرآن از مدداک یعندد یقددرآن  ،یدد ( و جامع325: 12ر ،تددایبدد   ،یابائ ر.ز؛ ابا  انسان اس،
 ،ی ر.ز؛ اباابددائ  از جهدد، گسددترش مسددائل و موضددوعات اسدد،  ایدد و    انیدد ه بحددون  ثی ح

 .(۴7: 2ر  تا،یب  ،ی؛ اباابائ23-22ش: 1353

بددا آن ارتبدداط   تواندددیاس، که انسان م  یکتاب  ن یارزشمندتر  میاوصاف قرآن کر  ن یا  با
قددرآن   دیدد ر کنددار تأکارتبدداط قرائدد، اسدد،. د  یبرقددرار  وهی ش  ن یرو مهمت   ن ی برقرار کند. اول

 ر.ز؛ حددر  اندددکرده یعبددادت معرفدد   ن یآن را باالتر  زی ن  السالمهمی بر قرائ،، ائمه عل  میکر
کدده در  یمختلف  یرهازنگا ندهیها و زداقلب ة( و آن را جالدهند1۹1: 6ق، ر1۴0۹  ،یعامل
 ی( و شدداف 237ق: 1۴07 ،یدراوندد .ز؛ ه  رکددرد یمعرفدد  شددود،یبددر آن حمددل م یزندددگ
از گناهددان و منکددرات دانسددته  یموجب دورمرده و  بخش قلب اتی روحى و حها   مرض

قددرآن  غددررالحکم   بددا قرائدد،  یقددار  مانیا  ی( و بارور1۹:  1ش ، ر137۴  ،ی ر.ز؛ بحران
 یدمندد بهره  ،یکه قرآن در آن نهفته باشد ازعذا  اله  یقلب   ،ی (، مصون572ودررالکلم،ص

بدده   دنی ( و رسدد ۴1:  تددایبدد   ،یری ؛ شع1۹  :8۹، ر1۴03  ،ی ر.ز؛ مجلس  دسعادتمن   یدگاز زن
 ز؛.ر  انددددبرکدددات قرائددد، آن برشدددمرده گدددریرا از د امددد،ی در روز ق هیددد مقامدددات عال

 .(122: 13، ر1۴13ه،ی، ابن بابو11۹-120-130: 13، ر1۴06،یمجلس
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مذکور حاصددل  لیضاآن فقرائ، قراس، که تنها با  ن یبه آن توجه نمود ا  دیکه با  آنچه
چدده بسددا  سدد،ی ن یکدداف یا  الهدد اندددن از عددذدر امان م یرافظ بودن بو صرف حا  شودینم
: تددایبدد   ،یری ؛ شددع185:  8۹،ر1۴03،ی ر.ز؛ مجلسدد   کندددیکه قرآن آنها را لعن م  یانیقار
مصددون  یقددرآن را از عددذا  الهدد   یاس، کدده قددار  آنتالوت و عمل به قر  ،ی (، بلکه مع۴8
 .دوشیم  یاله  هی قامات عالندن او به مرسا و باعث  دداریم

 میط با قرآن کرتباار یآداب برقرار. ۲

ب . به  شودیبا تالوت شروع م  میارتباط با قرآن کر  یشروع برقرار  ،ی در مکتب اهل 

العاده قرآن کر  گاهیجا  لی دل ا  یآداب  یقرائ، آن دارا  م،یفوق  آدا  در درجه    ن یاس،. 

انسان   به  همواره  م  عی فر  گاه ی جااول،  تذکر  اهدهدیرا  معارف  اساس  بر  ب.    ، ی ل 

کرد:    م ی تقس  ی به دو دسته اصل  توانیرا م  میقرآن کر  باارتباط    یقرار  برآدا   السالمهمی عل

 .میتعامل با  قرآن کر یو آدا  باان  میتعامل قرآن کر  یآدا  ااهر

 میارتباط با قرآن کر یآداب ظاهر. ۱-۲

اهددل   هدگایدد از د  میارتباط با قرآن کر  یاربرقر  یهر  ااآدا  ن یبخش به مهمتر  ن یدر ا
 :شودیاشاره م  ،ی ب

 وضو، طهارت و نظافت. ۱-۱-۲

ز جملدده اسدد،. ا یاله اتیاز آ  یبرداراهارت از شروط حضور در محضر قرآن و بهره
هُ  ال﴿  هیدد بدن به مصددداق آ  یآدا  قرائ، قرآن، اهارت و پاک  ن ی اول  ﴾الْمُطَهَّ  ُونَ  إِلَّ ا  یَمَس ُّ

قرآن بدون غسل   به عدم جواز م  کتاب،ا  ر  هیآ  ن یاز مفسران ا  یاری بس.  اس،(  7۹نواقعه 
(. م  کلمات قرآن مجید جز 3۴1:  ۹ش، ر1372  ،ی ر.ز؛ ابرس  اندردهک  ری و وضو تفس
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 اهددارت  داشددتن   اللالددهروا نیس، و هنگام تالوت کددالم  -  که غسل یا وضو دارند  -  بر پاکان
 یولدد   سدد،؛ی حددرام ن  وضددوی(. البته قرائدد، ب51:  137۹،ین کر  ز؛.ر   اس،  مستحبال  شرعى
ن را مدد  م  قرآ  زی ن  ی. برخس،نگام تالوت ا، به داشتن وضو هاحترام کالم خدا  ،یرعا
 ر.ز؛ سدد،ی ن سددری علددم بدده معددارف قددرآن جددز بددر پاکددان خلددق م  یعندد ی  انددد؛دانسته  یمعنو

 .(237: 1۹ر  تا،یب  ،یاباابائ

از آدا  تعامددل بددا قددرآن موددرح   یکدد یه عنوان  قرائ،، ب  ن ی ح  یبودن شخص قار  ااهر
(. امام رضددا ع( مدد  130:  73، ر  1۴03  ،یمجلس  ؛627:  2، ر1362ر.ز؛ صدوق،  اس،  

هُ  ال﴿  یددةجنددب را بدده جهدد، آ  یتماس بدن با قددرآن را بددرا  خووط و  ﴾الْمُطَهَّ  ُونَ  إِلَّ ا  یَمَس ُّ

ت بدددن اهدداربدده  ن ی چن (. هم38۴: 1، ر1۴0۹،یحرعامل ز؛.ر  اس،کرده  ینه(  7۹نواقعه 
 ،یریدد حم ز؛.ر  اسدد،دهقرائدد، قددرآن دسددتور داده شدد   یاو وضو گرفتن بددر  ید از تخلبع

 از مسددتحبات قبددل از قرائدد، قددرآن اسدد،  زیدد اهددارت ن  (. وضو گددرفتن بعددد از3۹5:  1۴13
را  قددرآنبخواهددد  ی ع( اگددر قددار،یدد باهددل  یة(، ابق توص11:  1، ر1۴05  ،ی ر.ز؛ راوند

 -ق،  ط1۴07 ،یندد ی  ر.ز؛ کل شددودیمدد  واجددبو گددرفتن کتابدد، کنددد وضدد  ایدد مدد  و 
 (.50: 3راإلسالمیة(،  

 مسواک. ۲-۱-۲

 یاکرم  ص( و ائمه  ع( در خصوص نظاف، دهان به عنددوان راه ورود کددالم الهدد   امبری پ
؛ 55۹: 2، ر1371،ی؛ برقدد 130:  73، ر  1۴03  ،یمجلسدد   ز؛.ر   اندددمکرر نموده  یهاهی توص

 ،یمل حددر عددا  ق القددرآن فوهروهددا بالسددواز  م ارن أفواهکإ( »53:  1، ر1۴13  ه،یابن بابو
(. ۴۹: 1۴12 ،ی ابرسدد  الفددم السددواز   اهددور و اهددور ء ی( و »لکددل شدد 23: 2ق، ر1۴0۹
، 1۴0۹،یعددامل حددر  ز؛.ر   باشددد  بددوترخوش  همه  از  که  انددانسته  یدهان  را  هادهان  ن یبهتر
 زیدد (. ن308: 2ر ،1375 ،یشددابوری  ر.ز؛ قتددال ن ( چددرا کدده گددذرگاه قددرآن اسدد،22: 2ر

و   اتحسددن   ش یحافظدده، افددزا  ،یدد تقو  یکارهددااز راه  یکدد یمسواز زدن و قرائ، قددرآن را  
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 66، ر  1۴03  ،یمجلس  ز؛.ر   انددانسته  امبری پروردگار و عمل به سن، پ  یجب خشنودمو
 .(150: 13، ر1۴2۹ ،ی؛ کاف۴81: 2، ر1362 ه،ی؛ ابن بابو130: 73و ر ۴۴3:

 رآنسکوت هنگام استماع ق. ۴-۱-۲

 اإِذ َو ﴿ یددةبه مقددام قددرآن اسدد،. ابددق آ  تماع قرآن کریم ارر نهادنهنگام اسبه    سکوت
 سددکوت انصددات، البتدده( 20۴ ناعددراف   ﴾هُ َو أنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُ ْ َمُونَلَ  فَاسْتَمِعُوا ُ الْقُ ْآن  قُ ِئَ
، در (. ایددن رهنمددود قرآنددی382:  8، ر1۴17،یاباابددائ  ز؛.ر   اسدد،  دادن  گوش  با  همراه
 هنگددام  و سکوت  یاله  اتیآ  به  دادن  ع( گوش   شانیمتبلور اس،؛ ا  زی ن(  ع   بی،اهل  خن س
 ر.ز؛  دانندددیم یالهدد  و پدداداش ثددوا  را موجددب آن و انجددام را حسددنه قددرآن دنی شددن 
آن و  ریدد ( و به سکوت هنگام قرائ، قرآن در نمدداز جماعدد، و غ20:  8۹  ، ر1۴03،یمجلس

: 6، ر1۴0۹،یعدداملرح  ز؛.ر   اندددآن را واجددب شددمردهه و  داد  رآن دسددتو  دنی هنگام شددن 
سکوت هنگام قرائ، قرآن در نمدداز جماعدد، را  ن ی همچن  .(22: 85، ر1۴03،ی؛ مجلس21۴
 در(  ۴۴:  2ر  ،1380عیاشددی،  ز؛.ر   اندددکددرده  هی از رحم، خداونددد توصدد   یمندبهره  یبرا
 أَشْ  َکْتَ لَ ِِنْ﴿ هیدد آشددان یشدد، سددر اکدده ابددن الکددواء پ  ی ع( اس، که وقتدد   یامام عل  رهی س

 هیدد آ دنی ( را خوانددد و امددام هنگددام شددن 65مددرن ز  ﴾خاسِ ِینَلْا مِنَ لَتَکُونَنَ َو عَمَلُكَ  طَنَلَیَحْبَ
:   2، ر1367؛ قمددی،۴27:  1،ر1۴07اإلسددالمیة(،  - ط    یندد ی  ر.ز؛ کل  قرآن سددکوت کددرد

سخنگو  فاضل، به بیانددات  اق وحترام ناکه شنونده به ا کندی( بنابراین اد  ایجا  م160
هر حیث نسددب، کالم خالق و از اده سکوت نماید، هنگام تالوت قرآن نیز که  گوش دو   

بدده سددخن مخلددوق برتددر  دارد سددزاوار اسدد، کلیدده شددنوندگان در کمددال اد  و احتددرام، 
 (.28۹:  تایب ،یگلری  ر.ز؛ ب  سکوت اختیار کرده به کالم حضرت حق گوش فرا دهند
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 صوت حسن ت باقرائ. ۵-۱-۲

آن بددر  یرذارگدد ی تاث ش یآن و افددزا ةو جاذب ییبایحسن، باعث زخواندن قرآن با صوت 
بدده  یادی ص( و ائمه ع( باعث جذ  افراد زامبری پ یبایشود. همچنان که قرائ، زیم  هادل
مددردم در قرائدد،  ن یاس، که خوش صددداتر ن ی احواالت معصوم  انی . در بشدیاسالم م  ن ید

 شانیا یصدا دنی و رهگذران با شن  نای ساق شدیبلند م  انشقرائ، قرآن  یصدا  ید، وقت بودن
؛ 60۴:  3،ر1۴10   ،یدد  ر.ز؛ ابددن ادر  دادندددیآنددان مدد   یخددوانخددوش قددرآن  یدل به نددوا
: 2، ر1۴07 ،ینددد ی ؛ کل238: 18ق، ر1۴03 ،ی؛ مجلسددد 502، ص12ق، ر1۴0۴ ،یمجلسددد 
 یو هددم صددحبت ت حسن و مرافق، ا صوائ، بقر به زی را ن  روانشانی پ  السالمهمی (. ائمه عل616
 زیدد ( ن173:  تددایث، بدد ابددن اشددع ر.ز؛    کردندددیم  قیدارند تشو  ییبایکه صوت ز  ینبا کسا

 دیدد ده  ن،یقرآن را با صوت حسن ز  کردندیم  هی قرآن دانسته و توص  ن،یصوت حسن را ز
، سددالمیة(اإل-؛ الکددافی  ط85۹: ۴، ر13۹1 ،ی ر.ز؛ حددر عددامل دییدد فزای آن ب ییبددایو بددر ز
 اسدد، ص( نقل شددده امبراکرمی از پ ن ی ( همچن 6۹: 2ر ،1378 ه،یبابو ن ؛ اب 615:  2ر  ،1۴07
گددوش  ن ی از اهددل زمدد  یزی به چ با،یو قرائ، قرآن با صوت ز  ن ی مؤذن  صوت  جز  خداوند  هک
مگددر   هددددیگوش نمدد   یی( و خداوند به صدا۴57:  2،ر1۹۹8،ی ر.ز؛ علم الهد  دهدینم
در قرائدد،  شددانی، امددداوم لیدد ن به دلیو ا کندیقرائ، م بایبا صوت زکه قرآن را   یامبری پ

 .(220: 1380،یرض  یقرآن اس،  ر.ز؛ شر

بودنددد   شددانیکدده پشدد، ا  یرا به اندازه ااق، کسان  ش یاکرم  ص( در نماز صدا  امبری پ 
کدده از   ی( و به کسددان615:  2،ر1۴07  ،ین ی ؛ کل3۹5:  2، ر1۴03 ر.ز؛ ابرسی،  بردیباال م
کدده  یقرائ، خددود را بدده حددد هکردندکیسفارش م دند،ی پرسیرائ، موه قاره نحربد  شانیا

خداونددد صددوت   رایدد خوش و موزون قرائ، کننددد؛ ز  یصدا  اده و باهل خانه بشنوند باال بر
( در 75: 3، ر1۴1۴ ،ی ر.ز؛ حرعامل دوس، دارد  باشد  موزون  و  داررا که آهنگ  ییبایز
 ن ی هشدددار را بدده مسددلم  ن یدد ه و اردکدد   یهدد هددل فسددق ناکرم  ص( از قرائ، ا  امبری حال پ  ن ی ع
آن از ا غناء خواهند خواند و قددرخواهند آمد که قرآن را ب  یگروه  ن یا  از  بعد  که  اس،هداد
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(، 62۹:  ۴رق،  1۴2۹  ،یندد ی  ر.ز؛ کل  وارونه اسدد،  شانیهاو قلب  رودیگلوهاشان فراتر نم
آنچدده قرائدد، راف و بدده اادد  کنندددیعمل نم خوانندیاس، که؛ به آنچه م  ن یا  ،یروا  یمعنا
 (.630: ۴رق، 1۴2۹  ،ین ی  ر.ز؛ کل شوندیجمع نم  کنندیم

 یخوانلیترت. ۶-۱-۲

کامددل حددروف و حرکددات آن اسدد، ر.ز؛   انی و بدون عجله و ب  یقرائ، با تان  ل،ی ترت
اسدد، کدده باعددث تدددبر و تفکددر در   یاز آدابدد   لی (. قرائ، با ترت26:  11، ر1۴1۴ابن منظور،
 لی قرائ، با ترت  شانیا  اند،فرموده  هی  ع( همواره به آن توص  ن ی صومو مع  د،وشیم  یکالم اله
قددرآن   یهدداو نشددانه  اتیدر آ  دنی شیاند  و  تدبر  را(  ۴  نمزمالل   ﴾تَ ْتِیلًا  آنَالْقُ ْ  رَتِّلِ  َو﴿  یةدر آ

(. 161:  1، ر1385ون،یدد  ر.ز؛ ابددن ح  مانند شعر خواندن بددا سددرع، باشددد  نکهیدانسته نه ا
خواندددن قددرآن  بای،، و زوت را مکث و درنگ هنگام قرائ تال و حقال  لی م ترتمفهو  ن ی همچن 
جه، اس، کدده از   ن ی (. به هم208:  6، ر1۴0۹،ی حرعامل  وت ک   ص   بِهِ  تُح سِّن   »و:  انددانسته

 یکه برا  یگرید  یمعنا(.  207همان،  ز؛.ر   اندکرده  ینه  دی نف  خواندن سوره توح  کی
 ر.ز؛   ئدد، اسدد،سددن وقدد  در حددال قراو ح  تاموق     کردن  ،یرعا  اند؛برشمرده  لی ترت
 .گردد  هومکالم مف  ی( تا معنا61۴: 2ر ،1۴07 ،ین ی ؛ کل837: 8، ر1۴06  ،یفوا

بدده فددزع و  هی سددخ، و قلددو  قاسدد   یهاباشد که دل  یاور  دیخواندن قرآن با  ن ی همچن  
و بدددون  هانباشد و به قصد ختم سوره یدهش، افکنده شود. اگر خواندن توام با تأمل و تأن

بهددره کامددل از  ردی کتا  خدا صورت گ می فاهم و یمعان اف،یو در یو عبرت آموز  شهیاند
بدده دنبددال نخواهددد داشدد، ر.ز؛  یادیدد پدداداش زبددرد و ارزش و قددرآن نخواهددد  اتیدد آ

ذکددر  یادیدد پدداداش ز لیدد قرائدد، بددا ترت یبددرا لیدد دل ن ی ( بدده همدد 216: 8۹، ر1۴03،یمجلسدد 
و خشددوع بخوانددد، ثددوا    لیدد با ترت  مراهمصح ، ه  یاز رو  هیآ  صد  ک    هر  که:  اندکرده
ن ی سددمان و زمدد بخوانددد ثددوا  اعمددال اهددل آ  هیآ  س،یو هرک  دو  ن ی اهل زم  کی مال ناع
 (.20: 8۹، ر1۴03،ی؛ مجلس۴1:  تایب  ،یری  ر.ز؛ شع  شودیاو نوشته م یبرا
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 قبل و بعد از قرائت یمداومت بر دعا. ۷-۱-۲

امامددان  ةری در سدد  زیدد نکتدده ن ن ی،. ات اساز تالو  قبل و بعد  یقرائ،، دعا  گریاز آدا  د
 داشته و قرائ،  امر توجه  ن یا  خود به   ع( در سخنان  ن ی رالمؤمن ی مشهود اس،. امعصوم  ع(  م

ختم قرآن   یرا برا  یاهی ادع  شانیا  ن ی . همچن دانندیم  دعا کردن  یبرا  مغتنم  یرا فرصت   قرآن
 قو أالدد  یبصددر بددالقرآن  و اسددتعمل  یصدددر  القرآنب  اشرح  ممانند: »ألله  کردند،یم  ،قرائ
 :8۹، ر1۴03 ،ی مجلسدد   بکأال و ال قوه ال حول فأنه  یتن ی ما أبق   هی عل  یو أعن   یلسان  قرآنبال

20۹). 

 یدعا  جمله؛  از  اس،،ختم قرآن نقل شده  ایشروع    یبرا  یاری بس  هی  ع( ادعن ی معصوم  از
 امام  ی( دعا3۴2:  1۴12  ،یر.ز؛ ابرسآن  قرائ، قرراغ، از  اکرم  ص( در زمان ف  امبری پ

: 1، ر1۴11 ،ی؛ اوسدد 206: 8۹، ر1۴03،ی ر.ز؛ مجلسدد   ع( در زمددان خددتم قددرآن یعلدد 
سددجاد  ع( در زمددان خددتم قددرآن،  ر.ز؛ امددام   امامدد   ی( دعددا38۹:  13۹6  ،یجی ؛ سماه323

 ،ی ر.ز؛ نددور امددام جعفرصددادق  ع( در آغدداز قرائدد، ی( دعددا182-176: 1376سددجاد، 
،  1۴08،ی ر.ز؛ نددور ر خددتم قددرآنم، دکاا  یامام موس  ی( و دعا377  -375:  ۴ر  ،1۴08
 یحدد بومربوط به اوقات قرائ، توسط ا  یهاهی از ادع  یامجموعه  ن ی (. همچن 382  -380:  ۴ر

 .(2۴5: 1ر ،1۴11 ز؛.ر   اس،شده یدرکتا  جامع االخبار و اآلثار جمع آور

 ئتقبل از قرا هیاستعاذه و تسم. ۸-۱-۲

یوان   معنا  پندداه بددردن و مقصددودر لغ، به  ذه داستعا از آن گفددتن »اعددوذ باللالدده مددن الشددال
هددا پدداز گشددته فددارو البددال وارد حددوزه ، فکر و دل از وسوسههجیم  اس،. بر اثر استعاذالرال

 یهدداهی توص گریتِن استعاذه از د(. گف 173: 1381شود  ر.ز؛ نقى پور فر، ملکوت الهى مى
 القُ  آنَ  قَ  َأَت  َوإذا﴿  کددهالهام گرفته از خود قرآن اس،    ن یا  ، واس  وتتال   یبرا  ،ی باهل

قرآن عمل کددرده و   هی توص  ن یبه ا  زی ن(  ع ائمه(  ۹8  ننحل   ﴾میجال َّ  طانِیالشَّ  مِنَ  بِاهلل  فَاستَعِذْ
بددا قرائدد،   کدده خداونددد را  یاس، کسدد   ستهی. پ  شانمودندیقبل از قرائ، قرآن استعاذه م
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 خداونددد بدده و آورده مددانیاکدده   یبرکسددان  وانی شدد   رایز  د؛یذه نماعاست ا  داابت   خواندیقرآن م
پناه بردن به خداوند   ن ی (. همچن 218:  1۴05  ،ی ر.ز؛ کفعم  ندارد  یاسلوه  اندکرده  توکل
کدده از آن خبددر داده شددده؛   ین ی اای شدد   ن یتددرثیدد با استعاذه بدده عنددوان خب   می رج  وانی از شر ش
: 8۹،ر1۴03،یمجلسدد   ز؛.ر   اندددکددرده  ودخ  انروی به پ  اس، که امام صادق  ع(  یاهی توص
 وانی ه از شر شستعاذبا ا  دی گرفت   قرار  حضور  و  توجه  حال،  در  هرگاه:  اندفرموده  زی ن  ( و215

عاذه قبددل به است   زی (. ائمه در مقام عمل ن157:  1،ر1385ون،ی  ر.ز؛ ابن ح  دیبه خدا پناه ببر
 د،ی الرشدد ت خود بددا هددارونجاجااحت   ر( دم  عکاا  یاز قرائ، قرآن التزام داشتند؛ امام موس

 ر.ز؛   نمودیرا قرائ، م  هیو بعد آ  هی ابتدا استعاذه و تسم  کردیاستشهاد م  یاهیبه آ  هرگاه
( و امام جعفرصادق  ع( در نماز قبل شروع قرائ، حمد ابتدا بددا 208:  8۹،ر1۴03  ،یمجلس
 .(12۴: 1۴13،یری م ر.ز؛ ح  خواندیرا بلند م  هی بلند استعاذه نموده و بعد تسم یصدا

ملددزم اسدد، قبددل از   یقددار  ن یقرائ، اس،، بنابرا  ییاز آدا  ابتدا  هی از استعاذه، تسم  بعد
 هی بددا تسددم یشروع تمام کتددب آسددمان رایرا بخواند، ز  م  ی ا »بسم اهلل الرحمن الرحقرائ، ابتد

 ردادیمدد   فوظمح  ن ی آسمان و زم  یرا از بالها  یخواندن آن قار  ،ی اهل ب  انی اس، و بنا بر ب
ااعدد، بددا  یبددا اسددتعاذه بسددته و درهددا ،ی معص یها(؛ و در313:  3، ر1۴07،ین ی  ر.ز؛ کل

 هی (. بلند خواندن و آشکار کردن تسم216:  8۹، ر1۴03،ی ر.ز؛ مجلس  شودیباز م  هی تسم
 چددرا انددد؛قددرار داده دیدد مورد تاک هی به تسم ی ع( در ابتدا  ن ی ماس، که معصو  یاز موارد  زی ن

( و حددق 18۹: ۴،ر1۴08 ،ی ر.ز؛ نددور اندددمدددهگرد آ هی ندن تسمخوا بر بلند  ،ی ب  اهل  که
 ذَکَ  َْت َوإِذَا﴿داشددته:  انی ظم، آن بخداوند در ع  رایز  دی کن   ادا  اس، که آن را آشکارا  ن یا

 امبری هرگاه پ ش یقر مشرکان( ۴6 ناسراء   ﴾نفُورًا ُأَدْبَارِهِم  َولَّوْاْعَلىَ  َو ْدَهُ  الْقُ ْءَانِ  فىِ  رَب كَ
کدده بدده »بسددم اهلل الددرحمن   یزمددان  دادنددد،یمدد گوش    شانیا  قرائ،به    کردیتهجد م  قرآنبا  
و گددوش  گشددتندیباز مدد   شدیرد م  هیآ  ن یاز ا  یو وقت فرار    شانیاز پش، ا  دی رسیم  م  ی الرح
 ةری (. در سدد 80و    7۴:  82، ر1۴03  ،ی؛ مجلس2۹5:  2، ر1380 ر.ز؛ عیاشی،    دادندیفرا م
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لددرحمن ز »بسددم اهلل ادر قرائدد، نمددا  امبریدد اسدد،،که پ  انیدد ماوع نموضدد   ن یا  ،ی اهم  زی ن  شانیا
 .(186: ۴، ر1۴08،ی ر.ز؛ نور کردیرا بلند قرائ، م  م  ی الرح

 میارتباط با قرآن کر یآداب باطن. ۲-۲

 اتیدد اسدد، کدده در روا یکه در بخش قبل بدددان پرداختدده شددد، از موددالب   یآدا  ااهر
 ،یدد موالب آن مشترز در مکتب اهددل ب  شتری ب  و  اس،شده  دی به آن تاک  یتا حدود  ن ی ق یفر
ت بدده صددور شودیبخش به بعد بدان پرداخته م ن یکه از ا  یاس،. مولب   یفرق اسالم  ریاس  و

بخددش از آدا   ن یدد قددرار داد. ا ژهیدد و دیدد تاک وردمدد  السددالمهمی عل ،ی ر مکتب اهل بخاص د
را   میکددررآن  وثر بددا قدد ارتباط م  یو در واقع برقرار  دینمایم  لی را تکم  یاس، که بخش قبل

را در کنددار آدا    میارتباط با قددرآن کددر  یبتواند آدا  باان   ی. اگر مسلمانبخشدیتحقق م
و  دیدد تمسددک بجو یالهدد  ن ی متدد  حبددل بدده اسدد،توانسته ،ی ل بنظر اه کند، از ،یرعا  یااهر

 و آخرت را فراهم کند.  ای خود در دن  یمقدمات رستگار

 میقرآن کرارتباط با  یاخالص در برقرار. ۱-۲-۲

 یفراواندد   ،یدد اهم  ،یدد در مکتب اهل ب  میرآن کرارتباط با ق  ین اخالص در برقرارشت دا
و   ،یکسددب هدددا  یباط برقرار کند صرفا بددراآن ارتبا قر  خواهدیم  یانسان وقت   یعن یدارد؛  
کدده بددا  یکسدد  ،یدد . در در مکتب اهل بیگرید  ییای امر دن  چی به خداوند باشد و نه ه  دنی رس

کدده   یه هددر حرفدد رآمد داشددته باشددد بدده اندددازصد کسب دم، قاال  یشوای قرائ، قرآن نزد پ
 ر.ز؛   ردیدد گیار ممورد لعددن قددر  شنودیکه م  یو مستمع به اندازه هر حرف  کند،یقرائ، م

اما قددرآن آنهددا را  کنندیکه قرآن را قرائ، م  یانیشده چه بسا قار  انی ( و ب262:  1۴13د،ی مف 
حدیث فوق به شغل و اشددتغال   یمعنا(. در  185:  8۹،ر1۴03،ی ر.ز؛ مجلس  کندیلعن، م
و اشتغال قرار نگیرد بلکدده خوانددده و تددالوت شددود، یعنددى شده تا قرآن وسیله کسب    اشاره
عقوبدد، قرائدد،  ن ی (. همچندد  ۴۴5: 1، ر137۴ ،ی ر.ز؛ راغددب اصددفهان  یر  و پیرو گپى
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ن دوبدد  یبددا صددورت امدد،ی در روز ق یو شهرت، محشور شدن قار  ش،ی کسب مع  یقرآن برا
سددر او نالدده که قددرآن پشدد،  یو در حال اهی س یی(، رو222:  7بحاراالنوار،رز؛   ر.  گوش،

 ر.ز؛  اسدد، انیدد دسددته از قار ن یشدن ا ی( و جهنم286:  1۴06  ه،ی ر.ز؛ ابن بابو  دهدیم
کدده قددرآن را   یقددار  ی(. و تنها راه نجات از عقوبدد، خداونددد بددرا111:  1، ر1362صدوق،

 .(12: ۴، ر1۴13ه،ی ر.ز؛ ابن بابو  س،به اد توبخوان  ییای دن یکسب اواهر زندگ یبرا

و بدده  کنندیم اف،یرا که با قرائ، قرآن از حکوم، اجرت در  یانیقار  ،ی باهل  ن یبنابرا
( و 627:  2،ر1۴07  ،یندد ی کل  ز؛.ر  را مددذم، کددرده  کنندددیم  یآن بر مددردم بزرگدد   لهی وس
 اخددالص قددرآن ائدد،رق رمدد ا  در  کدده  اندددمنافقان امتشان را از قراء قرآن قلمددداد کددرده  شتری ب

 انیدد ب گونددهن یاحددواالت آنددان در جهددنم ا( و در وص  58: 1۴05 ،یعمکف  ز؛.ر   ندارند،
 شودیم  دهی مجرم کوب  یقراء و علما  یء که از آهن اس، بر سرهاحار  لهی اندکه به وسداشته

 .(۴8:  تایب  ،یری  ر.ز؛ شع

 اتیتدبّر در آ. ۲-۲-۲

ان نسدد ا  یزندددگ  یبددرا  یت یهدا  یهابرنامه  ن یترنا   یحاو  ،،یقرآن به عنوان کتا  هدا
 75اسدد،. خداونددد در اتیدد دق، و تدبر در آ یمتعال می مفاه ن یاس، که تنها راه وصول به ا

 أَفَلَ ا﴿  یددةآ  که  اس،نموده  دی قرآن تاک  اتیمتعدد قرآن، به تدبر و تفکر در آ  اتیمورد از آ

 هی دعوت و توصدد  یابر یبارز مصداق( 2۴ نمحمد   ﴾هَافَالُوٍب أَقْقُلُ  أَمْ عَلىَ   ْءَانَالْقُ  یَتَدَبَّ ُونَ
و  ه تعمددقاسدد، کدد  یو مالمدد، کسددان  خی قرآن بوده و در مقام توب  اتیبه تدبر و تفکر در آ

 .ندارند  یمصح  شر  ن یتدبر در ا

 اری قددرآن بسدد   اتیدد قرآن به تفکددر و تعمددق در آ  اتیاز آ  یبه تاس  السالمهمی عل  ،ی ب  اهل
گوندده  ن یدد کننددد و ا افدد،یدر ارآن  هی دق، نظر، معارف عال ن ید اهاوراز ر تا  اندکرده  دی تاک

بدداز شددود در آن  نددهیخز ن یهستند هر چه از ا یاله یهاقرآن گنج اتیآ که  انداذعان نموده
کدده بهددار   دیدد سخن اس، و در آن تدبر و تفکددر کن   ن یکه آن بهتر  دیاموزی . قرآن بدی نظر کن 



 و... رویز آزادیپ / مؤثّر  ارتباط یه د)ع( در سازمان تیمکتب اهل ب تیجامع  نییتب 22

 

 کددوی هاسدد، و تددالوت آن را ن-قلددب یشددفا کدده آن دیدد ری هاسدد، و از نددور آن شددفا بگدل
( 16۴:  110، خوبدده1۴1۴،یرضدد    یشددر  ز؛.ر   هاس،سرگذش،  ن یسودمندتر  دکهیاربد
 ن یچددرا کدده تدددبالر در آن رسدداتر د؛یری آن عبرت گ لهی و به وس  دی دبالر کن قرآن ت  اتیدر آ  زی ن

ر تدددبر آن  کدده د  یبودنددد قرائتدد   ن یدد ( و معتقد بددر ا318:  1۴10،یمی  ر.ز؛ تم  هاس،عبرت
 .(211: 8۹ق، ر1۴03،ی؛ مجلس238:  تای ر.ز؛ ابن اشعث،ب ندارد  یری خ  اشدنب 

امددر  ن ی مربددوط همدد  زیدد ن قرائدد، انیدد پا ایدد از خداونددد در آغدداز و   شددانیو خواسدد، ا  دعا
در هنگددام قرائدد، بددر  نکددهیاز آن و ا یریدد گو تدبر و عبرت اتیفهم آ قی توف  که  اس،؛بوده

دبر و بدددون تدد  ینباشد و قرائتشان، قرائتدد  پوشش حجا  و   قلبشان مهر غفل، و بر چشمشان
(. 207:  8۹، ر1۴03،ی؛ مجلسدد 156:  2، ر1380،یمدد ی ک ر.ز؛ ح  گاهشان با غفل، نباشدددن
 انیدد گوندده ب  ن یدد بددوده ا  شانیکه قرآن محور تمام امورات زندگ  یانیقار    مقامدر وص  زی ن

 نددانیو ا کندددیازل مان نرسمان باو از آ کندیبال را دور م نانیه خداوند بخاار اک  اندداشته
: 2، ر1۴07،یندد ی  ر.ز؛ کل تندسددرر رنددگ هسدد  یاددال  از تددربددا ارزشقرآن، قراء  انی در م
627). 

( ع   صددادق  امام  اند،قرآن بوده  اتیمل متخلق به تدبر در آقام عدر م  زی  ع( خود ن  ائمه
 َو الْحُسْ نى واسَ نُأَ ْ نَلِلَّ ذِی﴿ یددةرا بخوان تا بدده آ ون  ی ةرمود؛ سورخود ف ارانیاز  یکی  به

 ر.ز؛   ،اسدد   ی( سددپ  فرمددود کدداف26نون  یدد    ﴾ذِلَّ ۀ  ال  َو  قَتَ ٌ  ُوجُوهَهُمْ  یَ ْهَقُ  ال  َو  مِیادَۀٌ
و معددارف قددرآن   می به کنه مفاه  اف،ی ره  یبرا  ن ی وم(. در واقع معص11۹:  2، ر1380عیاشی،

ت مددامون بدده ؤاالر جددوا  سدد امام رضا  ع( د  زی ن  و  اندقران ممارس، داشته  اتیهمواره با آ
 فرمددود؛یو مدد   کددردیقرآن را در سه روز ختم م  شانیا  ن ی همچن   د،رکیقرآن استناد م  اتیآ

کدده بدده آن برسددم و  سدد،ی ن یاهیآ چی اما ه  کنمیختم م  زی کمتر از سه روز ن  راگر بخواهم د
 .(180: 2،ر1378 ر.ز؛ صدوق،  شمیاندی آن ندر  
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 رقّت قلب و خشوع دل . ۳-۲-۲

دارد کدده قرائدد،   ،یدد قدددر اهم ع( آن    ،ی باهل  خواندن قرآن نزد  ضوع  با خن و  محزو
 د؛اندد دانسددته  می بدون خضوع را کوچک شمردن مقام خداوند متعال و موجب خسددران عظدد 

 ،یکدده قلددب انسددان خاشددع شددود ر.ز؛ کفعمدد  کندددیاز انسان فرار مدد  یوقت  وانی ش که  چرا
 هیبه گر  قیو آنان را تشو  دندرکیمم قرائ،  را بر مرد  یاتیاکرم آ  امبری پ  ی(. گاه28:  1۴05
 ر.ز؛ ابددن  دانسددتندیبهشدد، مدد  زیدد آن را ن یو جددزا نمودندددیمدد  یاکحددداقل تبدد  ایدد و 
مشددهود اسدد، کدده  یبدده خددوب زیدد ائمه  ع( ن یعمل  رهی در س  سفارش  ن ی(، ا5۴5:  1376ه،یبابو
 :8۹ر، 1۴03 ،یس ر.ز؛ مجل محزون بخواند  شانیبرا  را  قرآن  تا  اندخواسته  یاز قار  شانیا

-یآن حضددرت مدد  شدددیاز قددرآن تددالوت مدد  یاتیدد آ(  عینزد علدد   یکه وقت   ییجا(، تا  216
امددام  ایدد و  (206: 8۹،ر1۴03 ،ی؛ مجلسدد 237: 5،ر1۴03 ،ی ر.ز؛ سددنن ترمددذ سددتندیگر
 یکدده انسددان ییگددو کردندددیقرائدد، مدد  یمحزون بود و وقت  اری کاام ع( قرائتشان بس  یموس

 یهددااز درخواسدد، ن ی مچندد (. ه857: 3،ر13۹1، یمل ر.ز؛ حرعددا بددود شددانیمخااددب ا
؛ 3۴2:  1۴12،ی ر.ز؛ ابرسدد   محزون و متواضددعانه خواندددن قددرآن اسدد،  قی توف  ن ی صوممع
 ز؛.ر   اندددبر قرائ، بددا حددزن برشددمرده  یادیز  یهاثوا   شانی(. ا375:  ۴، ر1۴08  ،ینور
 .(20: 8۹، ر1۴03،یمجلس

رآن اسدد، کدده نسددان از قدد ان افددراو  یریرپددذی قرائ، محزون و خاشعانه تاث  جیاز نتا  یکی
 یمشهود اس،، به عنوان مثددال وقتدد   یائمه  ع( به خوب  رهی در س  زی موضوع ن  ن یا  یهامصداق

 فَساداً ال َو الْأَرْضِ فِی عُلُو ا یُ ِیدُونَ ال لِلَّذِینَ نَجْعَلُها آخِ َۀُلْا الدَّارُ تِلْكَ﴿ یددةامام صادق ع( آ

رف،  هیآ ن یم آرزوها با ا، نمود و فرمود به خدا قسرا قرائ  (83ن قصص  ﴾نلِلْمُتَّقِی  الْعاقِبَۀُ  َو
قددرآن و   لیدد قرائدد، بددا ترت  یمتقدد   یهاانسان  یژگیاز و  زی (. ن277:  ۴،ر1۴08  ،ی ر.ز؛ نور

: 1۹3، خوبدده1۴1۴  ،یرضدد    ی ر.ز؛ شددر  باشدددیساختن نفوس خود بددا آن مدد   ن ی ندوهگا
نش خددارر از چشددما  اشددک  ده وون شدد تالوت قرآن محددز  ن ی  ص( در ح  امبراکرمی ( پ30۴
 .(216: 8۹، ر 1۴03،ی ر.ز؛ مجلس شدیم
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 ییبددایخددود از خداونددد ز  یصوت اس، که ائمه  ع( در دعاها  ییبایز  ،ی جه، اهم  به
از قرائدد، قددرآن بدده صددورت  یخداونددد باشددد و دور یکدده مددورد رضددا یقرائدد،، قرائتدد 

 ،یمدد ی ؛ حک3۴2:  1۴12  ،یسدد ؛ ابر375:  ۴،ر1۴08  ،ینور  ز؛.ر   اندرا خواسته  یشعرخوان
 که  اس،شده  انی ب  ن ی متق   یهایژگیاز و  زی (. ن207:  8۹، ر1۴03  ،ی؛ مجلس156:  2، ر1380
 ن ی و با آن نفوس خددود را اندددوهگ  نندخوایم  لی و قرآن را با ترت  زندی خیم  پا  به  هنگام  شب
 .(30۴: 1۹3، خوبه1۴1۴  ،یرض   ی ر.ز؛ شرسازندیم

 آن یاوامر و نواه رشیذپ و یزندگ محور قرار دادن قرآن در. ۴-۲-۲

منشددور   ن یدد قددرار دادن دسددتورات ا  ن ی شدن و نصددب العدد   نهیقرآن، نهادهدف و رسال،  
 رد،ی گیقرآن قرار م  شگاهی در پ  یوقت   سزاوار اس، مسلمان  ن یتوسط انسان اس،. بنابرا  یاله

 یهددابددهجن   ن یتددرآن قرار دهد؛ چرا که عمل بدده قددرآن از مهددم  یاوامر و نواه  عی خود را مو
اعتقدداد  یخداوند بر بندگان برا مانی قات و پبر مخلو  اوند،. قرآن حج، خدآن اس  ئ،راق

مدده  ع( جهدد، ائ  ن ی(. از ا266:  183، خوبه1۴1۴،یرض   ی ر.ز؛ شر  و عمل به آن اس،
 ،ی ر.ز؛ نددور  قددرآن قددرار دهددد  یاوامددر و نددواه  روانی را پ  نشایا  اندکهاز خداوند خواسته

آورد هددر بانددگ بددردهنددده  داندد  معاد روز  در  اس،؛مودهر( ف ع  یم عل(. اما380:  ۴، ر1۴08
قرآن عمل خددود   یو محصول آن اس،، جز آنان که از محتوا  ش یک  در گرو کشته خو

و از  دیدد کن  یاراز آن کشددتک یرویدد خددود را بددا قددرآن و پ اتیدد را اندوختنددد پدد  شددما ح
 ییراهنمددا ودخ یابر یاله  کتا   ن یو از ا  دی بخواه  ییقرآن راهنما  قیپروردگار خود از ار

خددود  اساسیب التیو تما دیندارد( متهم بساز یقرآن هماهنگ  که با خود را اء و آر  دی بولب 
: 176، خوبدده1۴1۴،یرضدد   یشددرز؛  ر. دییدد نما یآلوده تلقدد  یکتا  اله  ن یرا در مقابل ا

252). 

در عمل، سددتم در حکددم کددردن بدده آن و   ی ع( از شقاوت در حمل قرآن، گمراه  ائمه
 از  اجتنددا   و  هددا. تددابع حدداللاندبردهیم  در حق آن به خدا پناه  یو کوتاه  یت سرا  در  انی اغ
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 رگدد یاز د زیدد عمددل بدده قددرآن ن ییفددرائض و توانددا یحدددود و ادا ییآن، برپددا یهدداحددرام
، 1۴12،ی؛ ابرسدد 375-376:  ۴، ر1۴08،ینددور  ز؛.ر   اسدد،بددوده  شددانیا  یهادرخواس،

ت و آنهددا همددراه بددا عبددر  شددهیاند  و  تفکددر،  بددا  همددراه  انقرائتشدد   اندددخواسددته  ن ی (. همچن 3۴2
و از  رفتندددیقددرآن را پذ یهدداقرارشددان دهدکدده موعظدده یباشددد و ازکسددان یپنداندددوز

: 8۹، ر1۴03،ی؛ مجلسدد 156:  2، ر1380  ،یمدد ی آن اجتنا  کردند ر.ز؛ حک  یها،ی معص
و   د آنو پندد   ری خ  اف،یدر  و  قرآن  انا   به  زدنخود را به چنگ  روانی متعاقبا پ  شانی(. ا207
 هی آن، توصدد  اتیدد آن و عبددرت گددرفتن از تجرب یهامیتحر آن و اجتنا  از  یهاحاللانجام  
خدا را درباره آنچه  فرمود خدا را زی (. ن۴5۹: 6۹، نامه1۴1۴  ،یرض   یشر  ز؛.ر   اندکرده

کدده نددزد  یحقددوق بدده عمددل مراعددات در و اس،و عمل به قرآن خواسته حفظکه از شما در 
 گددرانید  نکددهیا  از  را  خدددا  را  خدا(.  117:  86خوبه  همان،  ز؛.ر   ،اسهنهاد  ع،یشما به ود

 ن یدد (. بددر ا۴22:  ۴7، نامه1۴1۴  ،یرض   ی ر.ز؛ شر  رندی بگ  یشی در عمل به قرآن بر شما پ
انسددان   عی متعدد مردم را به چنگ زدن به قرآن، به عنددوان شددف   اتیدر روا  امبرخاتمی اساس پ

الج نَّددةِ و  م ددنم ج ع ل ددهُ خ لمف ددهُ   یل هُ أ مام هُ قاد هُ إِل ج ع »م نم:  دیفرمایم  نهی زم  ن یدعوت نموده و در ا
ب   رِی خ   یع ل  دُلُّی  لُی النَّارِ، و  هُو الدَّل  یساق هُ اِل  رهی (. در سدد ۴۴:  82ق، ر  1۴03  ،ی مجلسدد   ل  ی سدد 

: ،گفدد یان مدد در نهدد   د،ی رسیم    ی»س بِّحِ اسمم  ر بِّک  األ عمل  هیبه آ  ی( اس، که وقت عامام رضا 
: گفدد،یآهسته م کرد،یآمنوا...  را تالوت م ن یالالذ هایا ای» هی. و چون آیاالعل ین رببحاس
 .(3۴: 82ق، ر 1۴03 ،ی ر.ز؛ مجلس  کی اللهم لب   کی لب 

 اتیدد آ  ن ی داشته اس، که تا مسلم  ،ی  ص( و ائمه  ع( اهمامبری ان نزد پچن   رآنبه ق  عمل
 دادندددیرا آمددوزش نمدد   گددرید  تایدد آ  کردنددد،یو بدده آن عمددل نمدد   گرفتندینم  ادیقرآن را  
کدده در آن نجددات اسدد، و   یاهیدد عمددل کددردن بدده آ  زیدد (. و ن368:  1۴0۹،یدثانی شه ر.ز؛  

 اسدد،را سفارش نمددوده شودینسان مهالک، ا اعثب اتیکه در آ یاجتنا  کردن از اعمال
م قددرآن، از خداوند بعد از خددت   شانیا  یهادرخواس،  از  و(.  17:  1ر  ،1۴15  صافی،  ز؛.ر 
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و عمددل بدده آن در سدداعات   اتیدد تدددبر در آ  (،323:  1، ر1۴11  ،ی ر.ز؛ اوس  صدرشرح  
 .(380: ۴، ر1۴08،ینور  ز؛.ر  اس،عمل بوده یجمع شدن برا  قی توف زی نشبانه روز و 

و حامددل آن   یقددار  یبددرا  زیدد ن  یبدده عمددل بدده قددرآن، پاداشدد   هی توصدد   بددر   ع( عددالوه  مهائ
در جهنم   در گلو که فقط  یو وجود نور  یبهشت   یهااز باو  یمندبهره  جمله؛  از  اندبرشمرده
( و مشددمول اکددرام خداونددد شدددن 25۴:  ۴، ر1۴08،ی ر.ز؛ نددور  کندددیرا ترز م  انسان

 یرا بددرا یعددواقب  زیدد عمل نکردن به قرآن ن یقابل برا(. در م22۴:  ۴، ر1۴08،ی ر.ز؛ نور
 یو نصددار  هددودی  با  نشد  مقام  هم  و  خداوند  عقوب،  مستوجب  که  اندداشته  انی قرآن ب  یقار

عمل نکددردن بدده   شانیا  ن ی (. همچن 183:  6، ر1۴0۹  ،ی ر.ز؛ حرعامل  باشدیاز جمله آن م
: 1382نددده،ی ر.ز؛ پا اندتهنسدد قرائ، نکردن قددرآن دا لی قرآن و دور نشدن از گناهان را دل

شددات قددرآن از سفار لیدد از تاو یبه متشددابهات و دور  مانی(. عمل به محکمات قرآن، ا۴۹8
امام صادق  ع(   ن ی . همچن (16۴:  1، ر1363ه،یبابو  ابن   ز؛.ر   اس،، خود بودهام  به  نشایا

 اتیدد مربوط بهش، و پناه بردن بدده خدددا در آ  اتیرا، الب رحم، در آ  لی نحوه قرائ، ترت
آمنددوا  آمددده،  ن یالذ هایالناس و ا هایکه خوا  »ا یاتیدر آ کی مربوط به عذا  و گفتن لب 

 .(6۹: 6،ر1۴0۹  ،یحرعامل ؛ز.ر   اس،دانسته

در تمددام جوانددب  یکتددا  آسددمان ن یدد دادن االگددو قددرار  یقرآندد   شاخصدده امدد،  ن یبنابرا
کدده از آن در  یت یدچار مهجور  گاهچی قرآن ه  لهی وس  ن یاس،، به ا  یو اجتماع  یفرد  یزندگ
کدده  ن یدد (. راه ا۴6:  137۹  نددب،یز  ی ر.ز؛ ابن ابدد   خواهد کرد، نخواهد شد  ،یشکا  ام،ی ق

 ،یدد نگردد تحدد، وال  و تا صالح  صالح بشود  دیبا  اناس، که انس  ن یا  اشد،انسان ب  یخدا ول
راه صالح هم ان  با قرآن   ن یو بهتر  رف،یاو را نخواهد پذ  یاهلل نخواهد بود و خدا هم تول

بشود   یکس  یو اگر خداوند بخواهد ول  شودیبه قرآن عمل کند، صالح م  یر کساس،. اگ
  بددا آن و اسدد، کدده اندد   یاله  بل... قرآن حکندیال مرا اعمو  ا  ری و تدب  ،یاز راه قرآن وال
تددا  سازدیملحق م ن ی و به مقام صالح  بردیو عمل به آن، انسان را باال م  مانیتدبر در آن و ا

 (.2۴0: 1385 ،یآمل  ی ر.ز؛ جواد  ردی قرار گ  اهلل ،یتح، وال  ماًی مستق 
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 سازیزنده و زندگ یتعامل با قرآن به عنوان هاد. ۵-۲-۲

 تددوانیم یبه راحتدد  شود،یم دهیآن دنسب، به قر  ،ی اهل ب  ةری که در س  یلتعامبر اساس  
با او ارتباط برقرار کددرد و   توانیکه م  یاموجود زنده  کیقرآن را به عنوان    شانیکه ا  دید
 ن یدد و در رفتار و گفتار خددود بددر ا  انددانستهیبا او سخن گف،، م  یو حت   اف،ی  ،یز او هداا

بهشدد، را بدده نددد وعددده  کدده خداو  یاتیدد در آ  یقددار  ،ی بتب اهل  کر م. داندهکرد  دی امر تأک
که مربوط به عددذا  اسدد،،   یاتیو در آ  دیآن را از خداوند الب نما  دهدیبندگان خود م

آمنددوا اسدد،، در   ن یالددذ  هددایالناس و ا  هایکه خوا  ا  یاتیبرد و در آاز آن به خداوند پناه ب
 .(6۹: 6ر ،1۴0۹،ی ر.ز؛ حرعامل دیبگو  کی جوا  لب 

قرائدد،  ن ی در حدد   شددانیا  کدده  اسدد،آمددده  ن ی قرآن چندد   امام رضا ع( در تعامل با  رهی س  در
آن را از خداوند درخواس، و از آتش دوزر   دی رسیبهش، و جهنم م  اتیبه آ  یقرآن وقت 

 یاسدد، خدددا  ن یا  گف،یسه بار م  خواندیرا م  دی هر گاه سوره توح  برد،یه خداوند پناه مب
مددن اسددالم اسدد، و   ن یدد د  من اهلل و  ی: خدافرمودیم  خواندیرا مکافرون    من، هرگاه سوره
 ال﴿: بله من از شدداهدان بدده آن هسددتم و هرگدداه فرمودیم  کردیرا قرائ، م  ن ی هرگاه سوره ت

و بعددد از سددوره   ایتددو خدددا  ی: منزهدد فرمددودیمدد   خواند،ی( را م1نام،ی ق   ﴾الْقِیامَۀِ  بِیَوْمِ  أُقْسِمُ
 .(218-21۹: 8۹، ر1۴03،ی ر.ز؛ مجلس  ،ف گیم  ن ی لعالمحمد، الحمدهلل ر  ا

 تددوانیم  یبدده خددوب  زیدد ائمدده در ارتبدداط بددا قددرآن ن  یدر دعاها  یموضوع را به راحت   ن یا
 و  اندددکه به فضل قرآن شددراف، داده شددده  ینمشاهده کرد؛ ائمه به عنوان اهل قرآن و کسا

 دیلوفتش بگشددا وارا انرا ب  شانیهاتا دل  خواستندیم  خداوند  از  هستند،  قرآن  معارف  حامل
گناه پاز   یهایشان را از آلودگقرآن قلو   ة( و به واسو37۹:  ۴، ر1۴08  ،ی ر.ز؛ نور
 ر.ز؛ همددان،   پوشدداندنف  وارد شده بدده واسددوه قددرآن ب  یرا که بر اساس هوا  یو گناهان

ا بددا و ثوابشددان ر  دهی به برکدد، قددرآن گناهانشددان را بخشدد   خواستندیداوند م(. از خ380ص
 ،ی ر.ز؛ نددور  دیدد را براددرف نما  انشدد وزگددارو آفات ر  شامدهای گرداند، پ  داین زئ، آقرا

 ن یبه بدداالتر دنی رس  یبرا  عی و شف   لهی وس  ن ی(. قرار دادن قرآن به عنوان بهتر37۹:  ۴، ر1۴08
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پدداداش در   افدد،یدر  یبددرا  یسالم، و سددبب   گاهیعرور به جا  یبرا  یکرام، و نردبان  ازلمن 
 شددانیا خواسدد،در زیدد ، ندارالمقددام بهشدد  می از نع یمندبهره یبرا یالهی سو و  ام،،ی عرصه ق
 .(178:  1376ن،ی بن الحس  یعل ز؛.ر   اس،بوده

 را زبانشددان و نهی سو  ینوران  قرآن  قرائ،  با  را  چشمانشان  انداز خداوند خواسته  ن ی همچن 
ر و حشقبر در  شانی( و قرآن را مون  ا20۹: 8۹، ر1۴03 ،ی ر.ز؛ مجلس دیبگشا  قرآن  با
خضددوع خاضددعان در   زیدد ( ن380:  ۴، ر1۴08  ،یر؛ نو3۴2:  1۴12،ی ر.ز؛ ابرس  دهد  ارقر

آن  ییتالوت و نشاط در برپددا ین یری ش اف،ی( و در3۴2: 1۴12 ،یقرائ، قرآن ر.ز؛ ابرس
 اسدد،بددوده هیرابودده دوسددو ن یدد ا یبرقددرار یدر ادد  شددانیخواسدد، ا زی الوت نو خشوع در ت

 .(375: ۴، ر1۴08  ،ینور ز؛.ر 

و قرآن،   یقار  ن ی ب  هیامالت دو سوجمله تع ع( از  ،ی باهل  یو رهنمودها  رهی س  یابن م  بر
قرائدد،  لیدد آنهددا، بدده دل ن ی اس، و وجود اخددتالف بدد   ن ی در قلو  مسلم   ی و تال  وندی پ  جادیا

 یعندد ی .(216: 8۹ر ،ی؛ مجلسدد 115: ۴، ر1۴05جمهور،  ی ر.ز؛ ابن اب  س،نکردن قرآن ا
عمددل   ممزور شدددن قرائدد، قددرآن بددا تفکددر ول  حاص  ن ی لم  مسقرآن در قلو  یرگذاری تاث
دُورَوشِ فَاءٌلِّمَافىِ...﴿  هیدد قرائ، قرآن را ابددق آ  شانیا  ن ی . همچن باشدیم ( 57  نون  یدد    ﴾الص ُّ
: 2، ر1۴07،یندد ی کل  ؛12۴:  2ر  ،1380عیاشددی،  ز؛.ر   اندددکددرده  هی ها توصدد دل  یشفا  یبرا
 از هدداو در مشددق، دی فا بولب ش  تانیهادرد  یبرا  بود که از قرآن  ن یآنان بر ا  هی توص  زی (. ن600
در   یدردها، از کفددر، نفدداق و انحددراف و گمراهدد   ن یدرمان بزرگتر  رایز  د؛ی بخواه  یاری  نآ

قددرآن   ،ی باهل  دگاهیدز  ا  ن ی(. بنابرا252:  176، خوبه  1۴1۴،یرض   یآن اس، ر.ز؛ شر
 .اس،آنان بوده  یبرنامه زندگ  یمحور و اصل اساس
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 گیرینتیجه

 ن یهستند که بدده بهتددر یتنها کسان میربه عنوان ثقل اصغر قرآن ک  السالمهمی لع  ،ی ل بها
 تواندددیکدده م  یکننددد؛ ارتبدداا  انیدد را ب  میارتباط با قرآن کددر  یبرقرار  ةنحو  توانندیشکل م

 .برساند  یاله  می راط مستق صل کند و او را به صانسان را به قرآن و

دارد کدده از آدا   یلددوازم ،یدد ب اهددل مکتددبدر    میارتباط موثر بددا قددرآن کددر  یبرقرار
 یا  ادداهرکدده آد  نکهی. با وجود اشودیم  لی تکم  یو با آدا  باان   شودیموع  شر  یااهر
و وضددو   هددایدور شدددن از آلودگ  لیدد اهارت داشتن در هنگددام قرائدد، قددرآن از قب   لی از قب 

الوت، نگاه کددردن بدده قددرآن در هنگددام تدد   م،یکر  نداشتن، مسواز زدن قبل از قرائ، قرآ
قرآن را تالوت کردن، به صورت   ن یو حزحسن    یر هنگام قرائ، قرآن، با صداوت دسک
قبل و بعد از قرائدد،، و اسددتعاذه و بسددلمه  یقرآن را قرائ، کردن، ملتزم بودن به دعا  لی ترت

 جددادیدر ا وجدده  چی هدد به    یقرائ، قرآن اس، ول  یضرور  یآدا  ااهر، از  قرائ  یدر ابتدا
 یآدا  ادداهر  ن یا  و  س،ی ن  یو انسان مسلمان کاف  میکر  قرآن  انی ده ممؤثر و سازن  یارتباا

 .به مکمل دارد  ازی ن

شددده و  یاری بدان توجه بسدد  ،ی اس، که در مکتب اهل ب یامسأله یآدا  ااهر  مکمل
 انگریدد ب  یخوبدرباره قرآن به    السالمهمی عل  ائمه  رفتار  و  گفتار.  ،سافراوان رفته  دی بر آن تاک

دارد کدده   زیدد ن  یگریم دبه لواز  ازی رابوه موثر ن  یبرقرار  ،ی ب  مکتب اهلمسأله اس،. در    ن یا
از   یکددرد. آدابدد   یگددذارنام  تددوانیارتباط مؤثر با قرآن م  یبرقرار  یباان عنوان آدا     لیذ
 اتیدد آ  لی و مدددال  می مفدداهتدبر قرائ، کددردن و توجدده بدده  اخالص داشتن در قرائ،، با    لی قب 

م تددالوت، توجدده بدده اوامددر و هنگدداخضددوع در  قرآن، تالش در جه، داشتن رق، قلددب و  
قرآن را محور   یدانستن و به عبارت  یاوامر و نواه  ن یو خود را مخااب ا  مین کررآق  ینواه
قددرآن بدده  رفتن یپددذ ،یدد دانسددتن و در نها یدر زندددگ  مسددائل  یکننده تمددام  ن یی و تع  یزندگ
 نحددو ن یتددرانسددان وجددود دارد و بدده به یکدده زنددده اسدد، و در زندددگ  یایهدداد  کیعنوان  

   .کند ،یهدا  می او را به صراط مستق   تواندیم
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