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چکیده
قرآن کریم وحی الهی برای هدای ،انسان به صراط مستقیم اس .،پیامبر اکرم ص) اولین مبلغ ،مفسر و
مبیالن قرآن کریم اس .،سیرة ایشان نشانگر راه صحیح تعامل و برقدراری ارتبداط مدردم بدا قدرآن کدریم
اس .،بعد از آن حضرت بنابر حدیث ثقلین تنها کسانی که شایستگی تبیدین و تفسدیر قدرآن را داشدتند،
اهل بی ،ع) بودند .بنابراین فقط پیامبر اکرم و ائمه ع) میتوانند به مسدلمانان شدیوه صدحیح برقدراری
ارتباط و بهرهمندی از قرآن کریم را بیاموزند .در مکتب اهل بی ،عدالون بدر تاکیدد بدر آدا اداهری
برقراری ارتباط با قرآن از قبیل وضو داشدتن ،مسدواز زدن قبدل از قرائد ،،نگداه کدردن بده مصدح
شری  ،سکوت در هنگام تالوت ،با صدای حزین تالوت کردن ،قرائ ،بده صدورت ترتیدل ،خوانددن
دعا و استعاذه قبل از تالوت ،تاکید فراوانی بر آدا باانی برقراری ارتبداط نیدز شدده اسد،؛ آدابدی از
قبیل تدبر در آیات قرآن کریم ،داشتن اخالص در قرائ ،،ااهار خشوع و رق ،قلب در هنگام قرائ،،
خود را مخااب کالم وحی قرار دادن و خدود را مخاادب اوامدر و ندواهی خداوندد دانسدتن .تاکیدد بدر
آدا باانی برقراری ارتباط در مکتب اهل بی ،به مراتب دارای جایگاه بداالتری اسد ،و وجده ممیدزة
اصلی آن از سایر مکاتب اس،؛ چرا که در این صورت ارتباط مدوثر و سدازنده انسدان بدا قدرآن برقدرار
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میشود و نه صرفا تاکید بر آدا ااهری تالوت قرآن کریم .هدف اصلی این نوشتار نشان دادن وجده
تمایز تعامل مثب ،و تاثیرگذار مکتب ائمه ع) از سایر مکاتب در امور باانی اس.،

واژگانکلیدی :قرآن ،مکتب اهل بیت ،آداب ظاهری ،آداب باطنی ،تعامل با قرآن.
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مقدمه
درز عظم ،قرآن کریم ،در گرو شناخ ،قرآن در تمامى ابعاد اس .،قرآن کریم در
برگیرنده عالیترین معارف و مضامین الهى در زمینه خداشناسدی ،اسددماء و صددفات الهددى،
اسرار توحید ،اسرار جهان غیب ،شناخ ،انسان و فرجددام کددار او ،اخبددار غیبددى مربددوط بدده
گذشتگان و آیندگان اس ،و همچنین حدداو نظددامهددا اجتمدداعى ،حقددوقى ،اقتصدداد و
سیاسى اس ،که بشر برا سعادت و خوشبختى جاودانه خود بدده آن نیدازدارد بقددرهن185؛
آل عمرانن138؛ انعامن 38 -5۹؛ جاثیهن20؛ حدیدن .)۹قرآن کریم تبیینگر راهى اس ،کدده
پیمودن آن انسان را از سرسپردگی سددتمگران نجددات مىدهددد و معیارهددا جاوداندده بددرا
شناخ ،حق از باال و سره از ناسره عرضه میدارد قصصن )۴3با شناخ ،ایدن ویژگیهددا
و خصوصیات اس ،که درز عظم ،و رفع ،ذاتددى قددرآن کددریم و برتددر آن بددر دیگددر
انوار الهى روشن مى شود .عالوه بر این ویژگیها ،انتسا و اتصال قرآن به وحی ،عظم،
و رفعتى فراتر از اندیشهها عاد به آن بخشدیده ،و ایدن کتددا را دارا برکددات و آثددار
خاصى در جسم و روح انسان د بلکه در تمام جهان هستى د قرار داده اس ،االسددراء107؛
شعرا.)۹3
شناخ ،حقیق ،قرآن کریم و احاادده کامددل بددر همدده ابعدداد آن جددز بددرا کسددانى کدده
مصداق اتم و اکمل آیه ﴿ال یَمَسُّهُ إِلَّ ا الْمُطَهَّ ُونَ﴾ هسددتند ،میسددر نیسدد ،رز؛ اباابددائی،
 ،1۴17ر ،137 :1۹مقدمه المیزان )12 :،از این رو ،برا شناخ ،عظم ،و فضیل ،قرآن و
برقراری ارتباای موثر ،باید به حامالن علوم الهى و آگاهان به اسرار این کتددا عظدیم کدده
همانا پیامبر اکرم ص) و اهل بی ،ع) هستند ،مراجعه کرد و در سایه آموزههددا آنهددا بدده
فهم تعالیم قرآن نایل آمددد و عظمدد ،آن را درز کددرد .در پرتددو صددها رواید ،و سدیره
عملددى و موضددعگیر اهلبید ،در گفدد،وگوهددا و جدددال بددا مخالفددان بدده خددوبى آشددکار
مىگردد که آنان ،قرآن را محور هدای ،و پشددتوانه اصددلى رسددال ،دانسددته و آن را مرجددع
دینى ،علمى و فقهى و روش عملی قرار میدادهانددد ر.ز؛ مجلسدی1۴03،ق ،ر -۴6 :۴۴
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 )۴7و خود را تنها اهل محق قرآن کریم معرفی کرده اند .اهل چیزی بودن به معنددای اند
و ارتباط و اختصدداص داشددتن بدده آن اسدد ،ر.ز؛ مصددوفوی ،1368 ،ر )16۹ :1بنددابراین
واالترین مرتبه اهلی ،با قرآن کریم ،اختصاص به ائمه معصومین ع) دارد ،چنانچه امامان
معصوم در مقام بیان اهلی ،خود بر قرآن این گونه اذعان کردهاند که خود را با متابعدد ،از
هواهای نفسانی و قیاس در دین ،به هالک ،نیندازید ،زیرا خداوند بددرای قددرآن اهلدی قددرار
دادهاس ،که با وجددود ایشددان ،شددما را از دیگددران بینیدداز نمددوده و معلومددات واقعدی فقددط
همانس ،که آنها به آن امر کرده باشند به همین دلیل خداوند فرموده اس ،،اگر چیددزی را
نمیدانید از اهل ذکر اهل قدرآن) بپرسددید و بددا ایددن آیدده مددا را قصددد کددردهاسدد ،ر.ز؛
مجلسی ،1۴03 ،ر .)132 :2
بنابراین پیونددد میدان قددرآن و اهددلبید ،ع) پیونددد عمیدق و ناگسسددتنی اسدد ،،همراهدی
اهلبی ،با قرآن در حدیث ثقلین تأکید و تأییدی اس ،از سوی پیامآور وحی بر این رابوه
وثیق و مستحکم که با اشاره و خواس ،صاحب وحی یعنی باری تعالی بددودهاسدد ،ر.ز؛
حمیدری1۴13،ق7 :؛ صددفار1۴0۴،ق ،ر۴1۴ :1؛ کلیندی،1۴2۹ ،ر 25 :2؛ ترمددذی،1۴03 ،
ر .)200 -201 :13این مولب نشانگر جایگاه ائمه و مکتب تفسیری آنان در رابوه با قرآن
اس .،بنا بدر تأکیدد مکددرر پیدامبر اکددرم «هُدمم مدع ال ُقدرآنِ وال ُقددرآنُ معهُدمم ،الیفارِقُوندهُ و ال
یفددارِقُهُم ر.ز؛ ابددن ابددی زینددب 3۹7 ،ق .)81 :همچنددین خاندددان عصددم ،و وحددى
برگزیدگانى هستند که ابق آیه «توهیر در اور پاکى و قداس ،قرار گرفته و از هر گوندده
پلید بدور ر.ز؛ هاللی1۴05 ،ق ،ر6۴6 :2؛ کلینی ،ط -دارالحدیث)1۴2۹ ،ق ،ر:1
 )287و تمام تار و پود وجودشان با قرآن عجین شده اس،؛ شایستهترین انسانهایى هسددتند
که تفسیر روشن آیات الهى را فرا راه تشنگان حقیق ،قرار مىدهند .اهلید ،قددرآن پد از
اهلبی ،ع) شایسته کسانی اس ،که از ان و الف ،و فهم معانی عمیق قرآن کریم ،بهددره
بیشتری داشته باشند و مخصوصاً با به کار بستن دقیق مفاهیم قرآنی از جال و صفای روحی
و نفسانی خوبی برخوردار باشند.
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در این نوشتار به صورت خاص بر این موضوع که اهل بی ،ع) تا چدده میدزان در کنددار
آدا ااهری به آدا باانی تعامل با قرآن اهمی ،میدادند توجه میشود؛ موضوعی کدده
در کمتر نوشتاری به این گستردگی و جامعی ،در حد یک مقاله به آن پرداخته شدهاس.،
این چنین تعاملی میتواند انسان اراز مکتب قرآن و اهل بی ،را در جامعه اسددالمی تربید،
نماید و جایگاه واقعی و موثر قرآن در زندگی انسان مسلمان را ایجاد نماید.

 .۱تبیین جایگاه قرآن در هدایت انسان در مکتب اهل بیت
الزمه برقراری ارتباط با هر مقولهای در مرحله اول شناخ ،آن به صورت کامل اسدد.،
ائمه علیهمالسالم در این راستا در قول و فعل به مسددلمانان نشددان دادهانددد کدده قددرآن کددریم
خود چه جایگاه واالیی در هستی دارد و چه نقش بینظیری در هدای ،انسان ایفا میکند.
از دیدگاه اهل بی ،فضیل ،و برتر گفتار خدا بر سایر گفتارها به مانند برتددر خددود
پروردگار بر مخلوقاتش معرفی نمودهاند ر.ز؛ مجلسی1۴03،ق ،ر )16 :۹قرآن برتددرین
نعمتى اس ،که خداوند به انسانها دادهاس ،و به واسوه این نعم ،بزرگ ،از دیگر کتددب
که داعیهدار برنامه هدایتی برای زندگی انسان هسددتند بدینیداز ر.ز؛ حرعدداملی1۴0۹،ق،
ر )186 :6و از زندگی سعادتمند و دیگر برکات الهی بهرهمند مدیشددود ر.ز؛ شددعیری،
بیتا .)۴1 :اهلبی ،مهمترین رسددال ،قددرآن کددریم را هدددای ،و راهنمدایی بشددر بدده سددو
سعادت و کمال میدانند که ایدن رسددال ،را در همدده شدرایط و دوره هددا زندددگى حتددى
سخ ،ترین شرایط المددانى بدده عهددده دارد ر.ز؛ کلیندی ط-اإلسددالمیه) 1۴07 ،ق ،ر:2
 )5۹۹قرآن؛ پند دهندهای اس ،که مکر و فریبی در پندهایش نیس ،و برنامه هدایتی اس،
که گمراهی در آن راه ندارد و کسی را که االب هدای ،با برنامهی هدددایتی قدرآن باشددد،
ازکددوردلی و گمراهددیاش میکاهددد ر.ز؛ شددری رضددی :1۴1۴ ،خوبدده176؛ نددوری،
1۴08ق ،ر.)3۹ :۴
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یکى از ابعاد عظم ،قرآنکریم فراگیر بودن آن بر تمام معارفى اس ،کدده بددر پیدامبران
قبلى در کتا ها الهى نازل شدهاس ،،انعامن5۹؛ نحلن  )8۹چون قرآن صورت نهددایى و
کامل آن کتا -هاس ،و به هیچ وجه محتوا ایدن کتددا الهددى گسسددته از آن کتددا هددا
نیس ،مائدهن )۴8و قرآن بر محتوا آنها احاادده و نظددارت دارد ر.ز؛ کلیندی1۴07 ،ق،
ر )601 :2عالوه بر اینکه قددرآن شددامل مضددامین کتددب مقدددس ادیدان سددابق مدیشددود ،در
بردارنده سخنان جامع و فراگیر نیز اس ،،ر.ز؛ اوسی1۴1۴ ،ق )۴8۴ :به این دلیل قرآن
در هر موضوعى از موضوعها مربوط به هدای ،انسان سددخن و پیدامی بددرای گفددتن دارد
ر.ز؛ فیض کاشددانی1۴06 ،ق ،ر )260 :1تبیددینگددری قددرآن در محدددوده امددور هدددایتی
انسان اس ،ر.ز؛ اباابائی ،بدیتددا ،ر )325 :12و جامعید ،قددرآن یعندی کمددال قددرآن از
حیث نحددوه بیدان و یدا از جهدد ،گسددترش مسددائل و موضددوعات اسدد ،ر.ز؛ اباابددائی،
1353ش23-22 :؛ اباابائی ،بیتا ،ر.)۴7 :2
با این اوصاف قرآن کریم ارزشمندترین کتابی اس ،که انسان میتوانددد بددا آن ارتبدداط
برقرار کند .اولین و مهمترین شیوه برقددراری ارتبدداط قرائدد ،اسدد .،در کنددار تأکیدد قددرآن
کریم بر قرائ ،،ائمه علیهمالسالم نیز آن را باالترین عبددادت معرفدی کردهانددد ر.ز؛ حددر
عاملی1۴0۹ ،ق ،ر )1۹1 :6و آن را جالدهندة قلبها و زداینده زنگارهای مختلفی کدده در
زندددگی بددر آن حمددل میشددود ،معرف دی کددرده ر.ز؛ راون ددی1۴07 ،ق ) 237 :و شددافی
مرضها روحى و حیات بخش قلب مرده و موجب دوری از گناهددان و منکددرات دانسددته
ر.ز؛ بحرانی137۴ ،ش  ،ر )1۹ :1و باروری ایمان قدداری بددا قرائدد ،قددرآن غددررالحکم
ودررالکلم،ص ،)572مصونی ،قلبی که قرآن در آن نهفته باشد ازعذا الهی ،بهرهمنددی
از زندگی سعادتمند ر.ز؛ مجلسی ،1۴03 ،ر1۹ :8۹؛ شعیری ،بدیتددا )۴1 :و رسدیدن بدده
مقامدددات عالیدده در روز قیامددد ،را از دیگدددر برکدددات قرائددد ،آن برشدددمردهاندددد ر.ز؛
مجلسی ،1۴06،ر ،130-120-11۹ :13ابن بابویه ،1۴13،ر.)122 :13
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آنچه که باید به آن توجه نمود این اس ،که تنها با قرائ ،قرآن فضایل مذکور حاصددل
نمیشود و صرف حافظ بودن برای در امان ماندددن از عددذا الهدی کددافی نیسدد ،چدده بسددا
قاریانی که قرآن آنها را لعن میکنددد ر.ز؛ مجلسدی،1۴03،ر185 :8۹؛ شددعیری ،بدیتددا:
 ،)۴8بلکه معی ،تالوت و عمل به قرآن اس ،کدده قدداری قددرآن را از عددذا الهدی مصددون
میدارد و باعث رساندن او به مقامات عالیه الهی میشود.

 .۲آداب برقراری ارتباط با قرآن کریم
در مکتب اهل بی ،شروع برقراری ارتباط با قرآن کریم با تالوت شروع میشود .به
دلیل جایگاه فوق العاده قرآن کریم ،قرائ ،آن دارای آدابی اس .،این آدا

در درجه

اول ،همواره به انسان جایگاه رفیع را تذکر میدهد .بر اساس معارف اهل بی،
علیهمالسالم آدا برقراری ارتباط با قرآن کریم را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
آدا ااهری تعامل قرآن کریم و آدا باانی تعامل با قرآن کریم.

 .۱-۲آداب ظاهری ارتباط با قرآن کریم
در این بخش به مهمترین آدا ااهری برقراری ارتباط با قرآن کریم از دیددگاه اهددل
بی ،اشاره میشود:

 .۱-۱-۲وضو ،طهارت و نظافت
اهارت از شروط حضور در محضر قرآن و بهرهبرداری از آیات الهی اسدد .،از جملدده
قرائ ،قرآن ،اهارت و پاکی بدن به مصددداق آیده ﴿ال یَمَسُّ هُ إِلَّ ا الْمُطَهَّ ُونَ﴾

اولین آدا
واقعهن )7۹اس .،بسیاری از مفسران این آیه را به عدم جواز م کتاب ،قرآن بدون غسل
و وضو تفسیر کردهاند ر.ز؛ ابرسی1372 ،ش ،ر .)3۴1 :۹م کلمات قرآن مجید جز
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بر پاکان  -که غسل یا وضو دارند  -روا نیس ،و هنگام تالوت کددالماللالدده داشددتن اهددارت
شرعى مستحبال اس ،ر.ز؛ رکنی .)51 :137۹،البته قرائدد ،بیوضددو حددرام نیسدد،؛ ولدی
رعای ،احترام کالم خدا ،به داشتن وضو هنگام تالوت اس .،برخی نیز م

قرآن را مد

معنوی دانستهانددد؛ یعندی علددم بدده معددارف قددرآن جددز بددر پاکددان خلددق میسددر نیسدد ،ر.ز؛
اباابائی ،بیتا ،ر.)237 :1۹
ااهر بودن شخص قاری حین قرائ ،،به عنوان یکدی از آدا تعامددل بددا قددرآن موددرح
اس ،ر.ز؛ صدوق ،1362 ،ر627 :2؛ مجلسی ،1۴03 ،ر  .)130 :73امام رضددا ع) مد
خووط و تماس بدن با قددرآن را بددرای جنددب را بدده جهدد ،آیددة ﴿ال یَمَسُّ هُ إِلَّ ا الْمُطَهَّ ُونَ﴾

واقعهن )7۹نهی کردهاس ،ر.ز؛ حرعاملی ،1۴0۹،ر .)38۴ :1همچنین بدده اهددارت بدددن
بعد از تخلی و وضو گرفتن بددرای قرائدد ،قددرآن دسددتور داده شددهاسدد ،ر.ز؛ حمیدری،
 .)3۹5 :1۴13وضو گددرفتن بعددد از اهددارت نیدز از مسددتحبات قبددل از قرائدد ،قددرآن اسدد،
ر.ز؛ راوندی ،1۴05 ،ر ،)11 :1ابق توصیة اهددلبید ،ع) اگددر قدداری بخواهددد قددرآن را
م د و ی دا کتابدد ،کنددد وضددو گددرفتن واجددب مددیشددود ر.ز؛ کلینددی1۴07 ،ق ،ط-
اإلسالمیة) ،ر.)50 :3

 .۲-۱-۲مسواک
پیامبر اکرم ص) و ائمه ع) در خصوص نظاف ،دهان به عنددوان راه ورود کددالم الهدی
توصیههای مکرر نمودهانددد ر.ز؛ مجلسدی ،1۴03 ،ر 130 :73؛ برقدی ،1371،ر55۹ :2؛
ابن بابویه ،1۴13 ،ر« )53 :1إن أفواهکم ارق القددرآن فوهروهددا بالسددواز حددر عدداملی،
1۴0۹ق ،ر )23 :2و «لکددل ش دیء اهددور و اهددور الفددم السددواز ابرس دی.)۴۹ :1۴12 ،
بهترین دهانها را دهانی دانستهاند که از همه خوشبددوتر باشددد ر.ز؛ حددر عدداملی،1۴0۹،
ر )22 :2چددرا کدده گددذرگاه قددرآن اسدد ،ر.ز؛ قتددال نیشددابوری ،1375 ،ر .)308 :2نی دز
مسواز زدن و قرائ ،قددرآن را یکدی از راهکارهددای تقوید ،حافظدده ،افددزایش حسددنات و
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موجب خشنودی پروردگار و عمل به سن ،پیامبر دانستهاند ر.ز؛ مجلسی ،1۴03 ،ر 66
 ۴۴3:و ر130 :73؛ ابن بابویه ،1362 ،ر۴81 :2؛ کافی ،1۴2۹ ،ر.)150 :13

 .۴-۱-۲سکوت هنگام استماع قرآن
سکوت به هنگام استماع قرآن کریم ارر نهادن به مقددام قددرآن اسدد .،ابددق آیددة ﴿و َإِذا

قُ ِئَ الْقُ ْآن ُفَاسْتَمِعُوا لَهُ َو أنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُ ْ َمُونَ﴾ اعددرافن  )20۴البتدده انصددات ،سددکوت
همراه با گوش دادن اسدد ،ر.ز؛ اباابددائی ،1۴17،ر .)382 :8ایددن رهنمددود قرآنددی ،در
سخن اهلبی ،ع) نیز متبلور اس،؛ ایشان ع) گوش دادن به آیات الهی و سکوت هنگددام
شددنیدن قددرآن را حسددنه و انجددام آن را موجددب ثددوا و پدداداش الهددی میداننددد ر.ز؛
مجلسی ،1۴03،ر  )20 :8۹و به سکوت هنگام قرائ ،قرآن در نمدداز جماعدد ،و غیدر آن و
هنگام شددنیدن آن دسددتور داده و آن را واجددب شددمردهانددد ر.ز؛ حرعدداملی ،1۴0۹،ر:6
21۴؛ مجلسی ،1۴03،ر .)22 :85همچنین سکوت هنگام قرائ ،قرآن در نمدداز جماعدد ،را
برای بهرهمندی از رحم ،خداونددد توصدیه کددردهانددد ر.ز؛ عیاشددی ،1380،ر )۴۴ :2در
سیره امام علی ع) اس ،که وقتدی کدده ابددن الکددواء پشدد ،سددر ایشددان آیده ﴿لَ ِِنْ أَشْ َکْتَ

لَیَحْبَطَنَ عَمَلُكَ َو لَتَکُونَنَ مِنَ الْخا ِس ِینَ﴾ زمددرن  )65را خوانددد و امددام هنگددام شددنیدن آیده
قرآن سددکوت کددرد ر.ز؛ کلیندی ط  -اإلسددالمیة)،1۴07،ر۴27 :1؛ قمددی ،1367،ر: 2
 )160بنابراین اد ایجا میکند که شنونده به احترام نااق و سخنگو فاضل ،به بیانددات
و گوش داده سکوت نماید ،هنگام تالوت قرآن نیز که کالم خالق و از هر حیث نسددب،
بدده سددخن مخلددوق برتددر دارد سددزاوار اسدد ،کلیدده شددنوندگان در کمددال اد و احتددرام،
سکوت اختیار کرده به کالم حضرت حق گوش فرا دهند ر.ز؛ بیگلری ،بیتا.)28۹ :
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 .۵-۱-۲قرائت با صوت حسن
خواندن قرآن با صوت حسن ،باعث زیبایی و جاذبة آن و افددزایش تاثیرگدذاری آن بددر
دلها میشود .همچنان که قرائ ،زیبای پیامبر ص) و ائمه ع) باعث جذ افراد زیادی بدده
دین اسالم میشد .در بیان احواالت معصومین اس ،که خوش صددداترین مددردم در قرائدد،
بودند ،وقتی صدای قرائ ،قرآنشان بلند میشد ساقیان و رهگذران با شنیدن صدای ایشان
دل به نددوای خددوش قددرآنخددوانی آنددان مدیدادنددد ر.ز؛ ابددن ادرید ،1۴10 ،ر60۴ :3؛
مجلسدددی1۴0۴ ،ق ،ر ،12ص502؛ مجلسدددی1۴03 ،ق ،ر238 :18؛ کلیندددی ،1۴07 ،ر:2
 .)616ائمه علیهمالسالم پیروانشان را نیز به قرائ ،با صوت حسن و مرافق ،و هددم صددحبتی
با کسانی که صوت زیبایی دارند تشویق میکردنددد ر.ز؛ ابددن اشددعث ،بدیتددا )173 :نیدز
صوت حسن را زین ،قرآن دانسته و توصیه میکردند قرآن را با صوت حسن زین ،دهیدد
و بددر زیبددایی آن بیفزاییدد ر.ز؛ حددر عدداملی ،13۹1 ،ر85۹ :۴؛ الکددافی ط-اإلسددالمیة)،
 ،1۴07ر 615 :2؛ ابن بابویه ،1378 ،ر )6۹ :2همچنین از پیامبراکرم ص) نقل شدددهاسدد،
که خداوند جز صوت مؤذنین و قرائ ،قرآن با صوت زیبا ،به چیزی از اهددل زمدین گددوش
نمیدهد ر.ز؛ علم الهدی،1۹۹8،ر )۴57 :2و خداوند به صدایی گوش نمدیدهددد مگددر
پیامبری که قرآن را با صوت زیبا قرائ ،میکند و این به دلیدل مددداوم ،ایشددان در قرائدد،
قرآن اس ،ر.ز؛ شری

رضی.)220 :1380،

پیامبر اکرم ص) در نماز صدایش را به اندازه ااق ،کسانی کدده پشدد ،ایشددان بودنددد
باال میبرد ر.ز؛ ابرسی ،1۴03،ر3۹5 :2؛ کلینی،1۴07 ،ر )615 :2و به کسددانی کدده از
ایشان درباره نحوه قرائ ،میپرسیدند ،سفارش میکردندکه قرائ ،خددود را بدده حدددی کدده
اهل خانه بشنوند باال برده و با صدای خوش و موزون قرائ ،کننددد؛ زیدرا خداونددد صددوت
زیبایی را که آهنگدار و موزون باشد دوس ،دارد ر.ز؛ حرعاملی ،1۴1۴ ،ر )75 :3در
عین حال پیامبر اکرم ص) از قرائ ،اهددل فسددق نهدی کدرده و ایدن هشدددار را بدده مسددلمین
دادهاس ،که بعد از این گروهی خواهند آمد که قرآن را با غناء خواهند خواند و قددرآن از
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گلوهاشان فراتر نمیرود و قلبهایشان وارونه اسدد ،ر.ز؛ کلیندی1۴2۹ ،ق ،ر،)62۹ :۴
معنای روای ،این اس ،که؛ به آنچه میخوانند عمل نمیکننددد و بدده اادراف آنچدده قرائدد،
میکنند جمع نمیشوند ر.ز؛ کلینی1۴2۹ ،ق ،ر.)630 :۴

 .۶-۱-۲ترتیلخوانی
ترتیل ،قرائ ،با تانی و بدون عجله و بیان کامددل حددروف و حرکددات آن اسدد ،ر.ز؛
ابن منظور ،1۴1۴،ر .)26 :11قرائ ،با ترتیل از آدابدی اسدد ،کدده باعددث تدددبر و تفکددر در
کالم الهی میشود ،و معصومین ع) همواره به آن توصیه فرمودهاند ،ایشان قرائ ،با ترتیل
در آیة ﴿ َو رَتِّلِ الْقُ ْآنَ تَ ْتِیلًا﴾ مزماللن  )۴را تدبر و اندیشیدن در آیات و نشددانههددای قددرآن
دانسته نه اینکه مانند شعر خواندن بددا سددرع ،باشددد ر.ز؛ ابددن حیدون ،1385،ر.)161 :1
همچنین مفهوم ترتیل و حقال تالوت را مکث و درنگ هنگام قرائ ،،و زیبا خواندددن قددرآن
دانستهاند« :و تُحسِّن بِهِ صوتک حرعاملی ،1۴0۹،ر .)208 :6به همین جه ،اس ،کدده از
یک نف خواندن سوره توحید نهی کردهاند ر.ز؛ همان .)207،معنای دیگری که برای
ترتیل برشمردهاند؛ رعای ،کردن وق

تام و حسددن وقد

در حددال قرائدد ،اسدد ،ر.ز؛

وافی ،1۴06 ،ر837 :8؛ کلینی ،1۴07 ،ر )61۴ :2تا معنای کالم مفهوم گردد.
همچنین خواندن قرآن باید اوری باشد که دلهای سددخ ،و قلددو قاسدیه بدده فددزع و
دهش ،افکنده شود .اگر خواندن توام با تأمل و تأنی نباشد و به قصد ختم سورهها و بدددون
اندیشه و عبرت آموزی و دریاف ،معانی و مفاهیم کتا خدا صورت گیرد بهددره کامددل از
آی دات قددرآن نخواهددد بددرد و ارزش و پدداداش زی دادی بدده دنبددال نخواهددد داشدد ،ر.ز؛
مجلسدی ،1۴03،ر )216 :8۹بدده همدین دلیدل بددرای قرائدد ،بددا ترتیدل پدداداش زیدادی ذکددر
کردهاند :که هر ک صد آیه از روی مصح  ،همراه با ترتیدل و خشددوع بخوانددد ،ثددوا
اعمال نیک اهل زمین و هرک دویس ،آیه بخوانددد ثددوا اعمددال اهددل آسددمان و زمدین
برای او نوشته میشود ر.ز؛ شعیری ،بیتا۴1 :؛ مجلسی ،1۴03،ر.)20 :8۹
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 .۷-۱-۲مداومت بر دعای قبل و بعد از قرائت
از آدا دیگر قرائ ،،دعای قبل و بعد از تالوت اس .،این نکتدده نیدز در سدیرة امامددان
معصوم ع) مشهود اس .،امیرالمؤمنین ع) در سخنان خود به این امر توجه داشته و قرائ،
قرآن را فرصتی مغتنم برای دعا کردن میدانند .همچنین ایشان ادعیهای را برای ختم قرآن
قرائ ،میکردند ،مانند« :أللهم اشرح بالقرآن صدددری و اسددتعمل بددالقرآن بصددری و أالدق
بالقرآن لسانی و أعنی علیه ما أبقیتنی فأنه ال حول و ال قوه أالبک مجلسدی ،1۴03 ،ر:8۹
.)20۹
از معصومین ع) ادعیه بسیاری برای شروع یا ختم قرآن نقل شدهاس ،،از جمله؛ دعای
پیامبر اکرم ص) در زمان فراغ ،از قرائ ،قرآن ر.ز؛ ابرسی )3۴2 :1۴12 ،دعای امام
عل دی ع) در زمددان خددتم قددرآن ر.ز؛ مجلس دی ،1۴03،ر206 :8۹؛ اوس دی ،1۴11 ،ر:1
323؛ سماهیجی )38۹ :13۹6 ،دعددای امدام سددجاد ع) در زمددان خددتم قددرآن ،ر.ز؛ امددام
سددجاد )182-176 :1376 ،دعددای امددام جعفرصددادق ع) در آغدداز قرائدد ،ر.ز؛ نددوری،
 ،1۴08ر )377 -375 :۴و دعای امام موسی کاام ،در خددتم قددرآن ر.ز؛ نددوری، 1۴08،
ر .)382 -380 :۴همچنین مجموعهای از ادعیههای مربوط به اوقات قرائ ،توسط ابوحدی
درکتا جامع االخبار و اآلثار جمع آوری شدهاس ،ر.ز؛  ،1۴11ر.)2۴5 :1

 .۸-۱-۲استعاذه و تسمیه قبل از قرائت
الشدیوان
استعاذه در لغ ،به معنا پندداه بددردن و مقصددود از آن گفددتن «اعددوذ باللالدده مددن ال
الرالجیم اس .،بر اثر استعاذه ،فکر و دل از وسوسههددا پدداز گشددته فددارو البددال وارد حددوزه
ن استعاذه از دیگر توصیههددای
ملکوت الهى مىشود ر.ز؛ نقى پور فر .)173 :1381 ،گفت ِ
ت القُ آنَ
اهلبی ،برای تالوت اس ،و این الهام گرفته از خود قرآن اس ،کدده ﴿وَإذا قَ َأ َ
فَاستَعِذْ بِاهلل مِنَ الشَّیطانِ ال َّجیم﴾ نحلن  )۹8ائمه ع) نیز به این توصیه قرآن عمل کددرده و
قبل از قرائ ،قرآن استعاذه مینمودند .پ شایسته اس ،کسدی کدده خداونددد را بددا قرائدد،
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قرآن میخواند ابتدا استعاذه نماید؛ زیرا شدیوان برکسددانی کدده ایمددان آورده و بدده خداونددد
توکل کردهاند سلوهای ندارد ر.ز؛ کفعمی .)218 :1۴05 ،همچنین پناه بردن به خداوند
از شر شیوان رجیم با استعاذه بدده عنددوان خبیدثتددرین شدیااینی کدده از آن خبددر داده شددده؛
توصیهای اس ،که امام صادق ع) به پیروان خود کددردهانددد ر.ز؛ مجلسدی،1۴03،ر:8۹
 )215و نیز فرمودهاند :هرگاه در حال ،توجه و حضور قرار گرفتید با استعاذه از شر شیوان
به خدا پناه ببرید ر.ز؛ ابن حیون،1385،ر .)157 :1ائمه در مقام عمل نیز به استعاذه قبددل
از قرائ ،قرآن التزام داشتند؛ امام موسی کاام ع) در احتجاجات خود بددا هددارونالرشدید،
هرگاه به آیهای استشهاد میکرد ابتدا استعاذه و تسمیه و بعد آیه را قرائ ،مینمود ر.ز؛
مجلسی،1۴03 ،ر )208 :8۹و امام جعفرصادق ع) در نماز قبل شروع قرائ ،حمد ابتدا بددا
صدای بلند استعاذه نموده و بعد تسمیه را بلند میخواند ر.ز؛ حمیری.)12۴ :1۴13،
بعد از استعاذه ،تسمیه از آدا ابتدایی قرائ ،اس ،،بنابراین قدداری ملددزم اسدد ،قبددل از
قرائ ،ابتدا «بسم اهلل الرحمن الرحیم را بخواند ،زیرا شروع تمام کتددب آسددمانی بددا تسددمیه
اس ،و بنا بر بیان اهل بی ،خواندن آن قاری را از بالهای آسمان و زمین محفوظ مدیدارد
ر.ز؛ کلینی ،1۴07،ر)313 :3؛ و درهای معصی ،بددا اسددتعاذه بسددته و درهددای ااعدد ،بددا
تسمیه باز میشود ر.ز؛ مجلسی ،1۴03،ر .)216 :8۹بلند خواندن و آشکار کردن تسمیه
نیز از مواردی اس ،که معصومین ع) در ابتدای به تسمیه مورد تاکیدد قددرار دادهانددد؛ چددرا
که اهل بی ،بر بلند خواندن تسمیه گرد آمدددهانددد ر.ز؛ نددوری،1۴08 ،ر )18۹ :۴و حددق
ت
این اس ،که آن را آشکارا ادا کنید زیرا خداوند در عظم ،آن بیان داشددتهَ ﴿ :وإِذَا ذَکَ ْ َ
رَبكَ فىِ الْقُ ْءَانِ َو ْدَهُ َولَّوْاْعَلىَ أَدْبَارِهِم ُنفُورًا﴾ اسراءن  )۴6مشرکان قریش هرگاه پیامبر
با قرآن تهجد میکرد به قرائ ،ایشان گوش مدیدادنددد ،زمددانی کدده بدده «بسددم اهلل الددرحمن
الرحیم میرسید از پش ،ایشان فرار و وقتی از این آیه رد میشد باز مدیگشددتند و گددوش
فرا میدادند ر.ز؛ عیاشی ،1380 ،ر2۹5 :2؛ مجلسی ،1۴03 ،ر 7۴ :82و  .)80در سدیرة
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ایشان نیز اهمی ،این موضدوع نمایدان اسدد،،که پیدامبر در قرائدد ،نمدداز «بسددم اهلل الددرحمن
الرحیم را بلند قرائ ،میکرد ر.ز؛ نوری ،1۴08،ر.)186 :۴

 .۲-۲آداب باطنی ارتباط با قرآن کریم
آدا ااهری که در بخش قبل بدددان پرداختدده شددد ،از موددالبی اسدد ،کدده در روایدات
فریقین تا حدودی به آن تاکید شدهاس ،و بیشتر موالب آن مشترز در مکتب اهددل بید،
و سایر فرق اسالمی اس .،مولبی که از این بخش به بعد بدان پرداخته میشود بدده صددورت
خاص در مکتب اهل بی ،علیهمالسددالم مدورد تاکیدد ویدژه قددرار داد .ایدن بخددش از آدا
اس ،که بخش قبلی را تکمیل مینماید و در واقع برقراری ارتباط موثر بددا قدرآن کددریم را
تحقق میبخشد .اگر مسلمانی بتواند آدا باانی ارتباط با قددرآن کددریم را در کنددار آدا
ااهری رعای ،کند ،از نظر اهل بی ،توانستهاسدد ،بدده حبددل متدین الهدی تمسددک بجویدد و
مقدمات رستگاری خود در دنیا و آخرت را فراهم کند.

 .۱-۲-۲اخالص در برقراری ارتباط با قرآن کریم
داشتن اخالص در برقراری ارتباط با قرآن کریم در مکتب اهل بید ،اهمید ،فراواندی
دارد؛ یعنی انسان وقتی میخواهد با قرآن ارتباط برقرار کند صرفا بددرای کسددب هدددای ،و
رسیدن به خداوند باشد و نه هیچ امر دنیایی دیگری .در در مکتب اهل بید ،کسدی کدده بددا
قرائ ،قرآن نزد پیشوای االم ،قصد کسب درآمد داشددته باشددد بدده اندددازه هددر حرفدی کدده
قرائ ،میکند ،و مستمع به اندازه هر حرفی که میشنود مورد لعددن قددرار میگیدرد ر.ز؛
مفید )262 :1۴13،و بیان شده چه بسا قاریانی که قرآن را قرائ ،میکنند اما قددرآن آنهددا را
لعن ،میکند ر.ز؛ مجلسی،1۴03،ر .)185 :8۹در معنای حدیث فوق به شغل و اشددتغال
اشاره شده تا قرآن وسیله کسب و اشتغال قرار نگیرد بلکدده خوانددده و تددالوت شددود ،یعنددى
پىگیر و پیرو

ر.ز؛ راغددب اصددفهانی ،137۴ ،ر .) ۴۴5 :1همچندین عقوبدد ،قرائدد،
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قرآن برای کسب معیش ،و شهرت ،محشور شدن قاری در روز قیامدد ،بددا صددورتی بددون
گوش ،ر.ز؛ بحاراالنوار،ر ،)222 :7رویی سیاه و در حالی که قددرآن پشدد ،سددر او نالدده
میدهد ر.ز؛ ابن بابویه )286 :1۴06 ،و جهنمی شدن این دسددته از قاریدان اسدد ،ر.ز؛
صدوق ،1362،ر .)111 :1و تنها راه نجات از عقوبدد ،خداونددد بددرای قدداری کدده قددرآن را
برای کسب اواهر زندگی دنیایی بخواند توبه اس ،ر.ز؛ ابن بابویه ،1۴13،ر.)12 :۴
بنابراین اهلبی ،قاریانی را که با قرائ ،قرآن از حکوم ،اجرت دریاف ،میکنند و بدده
وسیله آن بر مددردم بزرگدی میکننددد را مددذم ،کددرده ر.ز؛ کلیندی،1۴07 ،ر )627 :2و
بیشتر منافقان امتشان را از قراء قرآن قلمددداد کددردهانددد کدده در امدر قرائدد ،قددرآن اخددالص
ندارند ،ر.ز؛ کفعمی )58 :1۴05 ،و در وص احددواالت آنددان در جهددنم اینگوندده بیدان
داشتهاندکه به وسیله رحاء که از آهن اس ،بر سرهای قراء و علمای مجرم کوبیده میشود
ر.ز؛ شعیری ،بیتا.)۴8 :

 .۲-۲-۲تدبّر در آیات
قرآن به عنوان کتا هدای ،،حاوی نا ترین برنامههای هدایتی بددرای زندددگی انسدان
اس ،که تنها راه وصول به این مفاهیم متعالی دق ،و تدبر در آیدات اسدد .،خداونددد در75
مورد از آیات متعدد قرآن ،به تدبر و تفکر در آیات قرآن تاکید نمودهاس ،که آیددة ﴿أَفَلَ ا
ب أَقْفَالُهَا﴾ محمدن  )2۴مصداق بارزی برای دعوت و توصدیه
یَتَدَبَّ ُونَ الْقُ ْءَانَ أَمْ عَلىَ قُلُو ٍ
به تدبر و تفکر در آیات قرآن بوده و در مقام توبیخ و مالمدد ،کسددانی اسدد ،کده تعمددق و
تدبر در این مصح

شری

ندارند.

اهل بی ،علیهمالسالم به تاسی از آیات قرآن به تفکددر و تعمددق در آیدات قددرآن بسدیار
تاکید کردهاند تا از رهاورد این دق ،نظر ،معارف عالیه آن را دریافدد ،کننددد و ایدن گوندده
اذعان نمودهاند که آیات قرآن گنجهای الهی هستند هر چه از این خزیندده بدداز شددود در آن
نظر کنید .قرآن بیاموزید که آن بهترین سخن اس ،و در آن تدبر و تفکددر کنیدد کدده بهددار
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دلهاسدد ،و از نددور آن شددفا بگیریدد کدده آن شددفای قلددب-هاسدد ،و تددالوت آن را نیکددو
بداریدکه سودمندترین سرگذش،هاس ،ر.ز؛ شددری

رضدی ،1۴1۴،خوبدده)16۴ :110

نیز در آیات قرآن تدبالر کنید و به وسیله آن عبرت گیرید؛ چددرا کدده تدددبالر در آن رسدداترین
عبرتهاس ،ر.ز؛ تمیمی )318 :1۴10،و معتقد بددر ایدن بودنددد قرائتدی کدده در آن تدددبر
نباشد خیری ندارد ر.ز؛ ابن اشعث،بیتا238 :؛ مجلسی1۴03،ق ،ر.)211 :8۹
دعا و خواسدد ،ایشددان از خداونددد در آغدداز و یدا پایدان قرائدد ،نیدز مربددوط همدین امددر
بودهاس،؛ که توفیق فهم آیات و تدبر و عبرتگیدری از آن و اینکدده در هنگددام قرائدد ،بددر
قلبشان مهر غفل ،و بر چشمشان حجا و پوشش نباشد و قرائتشان ،قرائتدی بدددون تددبر و
نگاهشان با غفل ،نباشددد ر.ز؛ حکیمدی ،1380،ر156 :2؛ مجلسدی ،1۴03،ر.)207 :8۹
نیز در وص مقام قاریانی که قرآن محور تمام امورات زندگیشان بددوده ایدن گوندده بیدان
داشتهاند که خداوند بخاار اینان بال را دور میکند و از آسمان باران نازل میکنددد و اینددان
در میان قراء قرآن ،بددا ارزشتددر از اددالی سددرر رنددگ هسدتند ر.ز؛ کلیندی ،1۴07،ر:2
.)627
ائمه ع) خود نیز در مقام عمل متخلق به تدبر در آیات قرآن بودهاند ،امام صددادق ع)
به یکی از یاران خود فرمود؛ سورة یون را بخوان تا بدده آیددة ﴿لِلَّ ذِینَ أَ ْسَ نُوا الْحُسْ نى َو
مِیادَۀٌ َو ال یَ ْهَقُ ُوجُوهَهُمْ قَتَ ٌ َو ال ذِلَّ ۀ﴾ یدون ن )26سددپ فرمددود کددافی اسد ،ر.ز؛
عیاشی ،1380،ر .)11۹ :2در واقع معصومین برای رهیاف ،به کنه مفاهیم و معددارف قددرآن
همواره با آیات قران ممارس ،داشتهاند و نیز امام رضا ع) در جددوا سدؤاالت مددامون بدده
آیات قرآن استناد میکرد ،همچنین ایشان قرآن را در سه روز ختم میکددرد و مدیفرمددود؛
اگر بخواهم در کمتر از سه روز نیز ختم میکنم اما هیچ آیهای نیسدد ،کدده بدده آن برسددم و
در آن نیاندیشم ر.ز؛ صدوق،1378 ،ر.)180 :2
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 .۳-۲-۲رقّت قلب و خشوع دل
محزون و با خضوع خواندن قرآن نزد اهل بی ،ع) آن قدددر اهمید ،دارد کدده قرائدد،
بدون خضوع را کوچک شمردن مقام خداوند متعال و موجب خسددران عظدیم دانسددتهاندد؛
چرا که شیوان وقتی از انسان فرار مدیکنددد کدده قلددب انسددان خاشددع شددود ر.ز؛ کفعمدی،
 .)28 :1۴05گاهی پیامبر اکرم آیاتی را بر مردم قرائ ،میکردند و آنان را تشویق به گریه
و یددا حددداقل تبدداکی مددینمودنددد و جددزای آن را نیددز بهشدد ،مددیدانسددتند ر.ز؛ ابددن
بابویه ،)5۴5 :1376،این سفارش در سیره عملی ائمه ع) نیدز بدده خددوبی مشددهود اسدد ،کدده
ایشان از قاری خواستهاند تا قرآن را برایشان محزون بخواند ر.ز؛ مجلسی ،1۴03 ،ر:8۹
 ،)216تا جایی که وقتی نزد علدی ع) آیداتی از قددرآن تددالوت مدیشددد آن حضددرت مدی-
گریسددتند ر.ز؛ سددنن ترمددذی،1۴03 ،ر237 :5؛ مجلس دی،1۴03 ،ر )206 :8۹و ی دا امددام
موسی کاام ع) قرائتشان بسیار محزون بود و وقتی قرائدد ،مدیکردنددد گددویی کدده انسددانی
مخااددب ایشددان بددود ر.ز؛ حرعدداملی،13۹1 ،ر .)857 :3همچن دین از درخواسدد،هددای
معصومین توفیق محزون و متواضددعانه خواندددن قددرآن اسدد ،ر.ز؛ ابرسدی3۴2 :1۴12،؛
نوری ،1۴08 ،ر .)375 :۴ایشان ثوا های زیادی بر قرائ ،بددا حددزن برشددمردهانددد ر.ز؛
مجلسی ،1۴03،ر.)20 :8۹
یکی از نتایج قرائ ،محزون و خاشعانه تاثیرپددذیری فددراوان انسددان از قدرآن اسدد ،کدده
مصداقهای این موضوع نیز در سیره ائمه ع) به خوبی مشهود اس ،،به عنوان مثددال وقتدی
امام صادق ع) آیددة ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِ َۀُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُ ِیدُونَ عُلُوا فِی الْأَرْضِ َو ال فَساداً

َو الْعاقِبَۀُ لِلْمُتَّقِین﴾ قصصن )83را قرائ ،نمود و فرمود به خدا قسم آرزوها با این آیه رف،
ر.ز؛ نوری،1۴08 ،ر .)277 :۴نیز از ویژگی انسانهای متقدی قرائدد ،بددا ترتیدل قددرآن و
اندوهگین ساختن نفوس خود بددا آن مدیباشددد ر.ز؛ شددری رضدی ،1۴1۴ ،خوبدده:1۹3
 )30۴پیامبراکرم ص) در حین تالوت قرآن محددزون شدده و اشددک از چشددمانش خددارر
میشد ر.ز؛ مجلسی ،1۴03،ر .)216 :8۹
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به جه ،اهمی ،زیبایی صوت اس ،که ائمه ع) در دعاهای خددود از خداونددد زیبددایی
قرائدد ،،قرائت دی کدده مددورد رضددای خداونددد باشددد و دوری از قرائدد ،قددرآن بدده صددورت
شعرخوانی را خواستهاند ر.ز؛ نوری،1۴08 ،ر375 :۴؛ ابرسدی3۴2: 1۴12 ،؛ حکیمدی،
 ،1380ر156 :2؛ مجلسی ،1۴03 ،ر .)207 :8۹نیز از ویژگیهای متقین بیان شدهاس ،که
شب هنگام به پا میخیزند و قرآن را با ترتیل میخوانند و با آن نفوس خددود را اندددوهگین
میسازند ر.ز؛ شری

رضی ،1۴1۴ ،خوبه.)30۴ :1۹3

 .۴-۲-۲محور قرار دادن قرآن در زندگی و پذیرش اوامر و نواهی آن
هدف و رسال ،قرآن ،نهادینه شدن و نصددب العدین قددرار دادن دسددتورات ایدن منشددور
الهی توسط انسان اس .،بنابراین سزاوار اس ،مسلمان وقتی در پیشگاه قرآن قرار میگیرد،
خود را مویع اوامر و نواهی آن قرار دهد؛ چرا که عمل بدده قددرآن از مهددمتددرین جنبددههددای
قرائ ،آن اس .،قرآن حج ،خداوند بر مخلوقات و پیمان خداوند بر بندگان برای اعتقدداد
و عمل به آن اس ،ر.ز؛ شری رضی ،1۴1۴،خوبه .)266 :183از این جهدد ،ائمدده ع)
از خداوند خواستهاندکه ایشان را پیروان اوامددر و نددواهی قددرآن قددرار دهددد ر.ز؛ نددوری،
 ،1۴08ر .)380 :۴امام علی ع) فرمودهاس،؛ در روز معاد نددا دهنددده بانددگ بددرآورد هددر
ک

در گرو کشته خویش و محصول آن اس ،،جز آنان که از محتوای قرآن عمل خددود

را اندوختنددد پ د شددما حی دات خددود را بددا قددرآن و پی دروی از آن کشددتکاری کنی دد و از
پروردگار خود از اریق قرآن راهنمایی بخواهید و از این کتا الهی برای خود راهنمددایی
بولبید و آراء خود را که با قرآن هماهنگی ندارد) متهم بسازید و تمایالت بیاساس خددود
را در مقابل این کتا الهی آلوده تلقدی نماییدد ر.ز؛ شددری
.)252

رضدی ،1۴1۴،خوبدده:176

ائمه ع) از شقاوت در حمل قرآن ،گمراهی در عمل ،سددتم در حکددم کددردن بدده آن و
اغیان در راستی و کوتاهی در حق آن به خدا پناه میبردهاند .تددابع حدداللهددا و اجتنددا از
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حددرامهددای آن ،برپددایی حدددود و ادای فددرائض و توانددایی عمددل بدده قددرآن نی دز از دیگ در
درخواس،های ایشددان بددودهاسدد ،ر.ز؛ نددوری ،1۴08،ر376-375 :۴؛ ابرسدی،1۴12،
 .)3۴2همچنین خواسددتهانددد قرائتشدان همددراه بددا تفکددر ،و اندیشدده آنهددا همددراه بددا عبددرت و
پنداندددوزی باشددد و ازکسددانی قرارشددان دهدکدده موعظددههددای قددرآن را پذیرفتنددد و از
معصی،های آن اجتنا کردند ر.ز؛ حکیمدی ،1380 ،ر156 :2؛ مجلسدی ،1۴03،ر:8۹
 .)207ایشان متعاقبا پیروان خود را به چنگزدن به انا قرآن و دریاف ،خیر و پندد آن و
انجام حاللهای آن و اجتنا از تحریمهای آن و عبددرت گددرفتن از تجربیدات آن ،توصدیه
کردهاند ر.ز؛ شری رضی ،1۴1۴ ،نامه .)۴5۹ :6۹نیز فرمود خدا را خدا را درباره آنچه
که از شما در حفظ و عمل به قرآن خواستهاس ،و در مراعددات عمددل بدده حقددوقی کدده نددزد
شما به ودیع ،نهادهاس ،ر.ز؛ همان ،خوبه .)117 :86خدا را خدددا را از اینکدده دیگددران
در عمل به قرآن بر شما پیشی بگیرند ر.ز؛ شری

رضی ،1۴1۴ ،نامه .)۴22 :۴7بددر ایدن

اساس پیامبرخاتم در روایات متعدد مردم را به چنگ زدن به قرآن ،به عنددوان شددفیع انسددان
ن جعلدهُ خلمفدهُ
ن جعلهُ أمامهُ قادهُ إِلی الج َّندةِ و مد م
دعوت نموده و در این زمینه میفرماید« :م م
ساقهُ اِلی النَّارِ ،و هُوالدَّلیلُ یدُلُّ علی خیرِ سدبیل مجلسدی1۴03 ،ق ،ر  .)۴۴ :82در سدیره
امام رضا ع) اس ،که وقتی به آیه «س ِّبحِ اسمم ربِّک األعملی میرسید ،در نهدان مدیگفد:،
سبحان ربی االعلی .و چون آیه «یا ایها الالذین آمنوا ...را تالوت میکرد ،آهسته میگفدد:،
لبیک اللهم لبیک ر.ز؛ مجلسی1۴03 ،ق ،ر .)3۴ :82
عمل به قرآن چنان نزد پیامبر ص) و ائمه ع) اهمی ،داشته اس ،که تا مسلمین آیدات
قرآن را یاد نمیگرفتند و بدده آن عمددل نمدیکردنددد ،آیدات دیگددر را آمددوزش نمدیدادنددد
ر.ز؛ شهیدثانی .)368 :1۴0۹،و نیدز عمددل کددردن بدده آیدهای کدده در آن نجددات اسدد ،و
اجتنا کردن از اعمالی که در آیات باعث هالک ،انسان میشود را سفارش نمددودهاسدد،
ر.ز؛ صافی ،1۴15 ،ر .)17 :1و از درخواس،های ایشان از خداوند بعد از خددتم قددرآن،
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شرح صدر ر.ز؛ اوسی ،1۴11 ،ر ،)323 :1تدددبر در آیدات و عمددل بدده آن در سدداعات
شبانه روز و نیز توفیق جمع شدن برای عمل بودهاس ،ر.ز؛ نوری ،1۴08،ر.)380 :۴
ائمه ع) عددالوه بددر توصدیه بدده عمددل بدده قددرآن ،پاداشدی نیدز بددرای قدداری و حامددل آن
برشمردهاند از جمله؛ بهرهمندی از باوهای بهشتی و وجود نوری در گلو که فقط در جهنم
انسان را ترز میکنددد ر.ز؛ نددوری ،1۴08،ر )25۴ :۴و مشددمول اکددرام خداونددد شدددن
ر.ز؛ نوری ،1۴08،ر .)22۴ :۴در مقابل برای عمل نکردن به قرآن نیدز عددواقبی را بددرای
قاری قرآن بیان داشتهاند که مستوجب عقوب ،خداوند و هم مقام شدن با یهددود و نصدداری
از جمله آن میباشد ر.ز؛ حرعاملی ،1۴0۹ ،ر .)183 :6همچنین ایشان عمل نکددردن بدده
قرآن و دور نشدن از گناهان را دلیل قرائ ،نکردن قددرآن دانسدتهاند ر.ز؛ پاینددده:1382،
 .)۴۹8عمل به محکمات قرآن ،ایمان به متشددابهات و دوری از تاویدل قددرآن از سفارشددات
ایشان به ام ،خود بودهاس ،ر.ز؛ ابن بابویه ،1363،ر .)16۴ :1همچنین امام صادق ع)
نحوه قرائ ،ترتیل را ،الب رحم ،در آیات مربوط بهش ،و پناه بردن بدده خدددا در آیدات
مربوط به عذا و گفتن لبیک در آیاتی که خوا «ایها الناس و ایها الذین آمنددوا آمددده،
دانستهاس ،ر.ز؛ حرعاملی،1۴0۹ ،ر.)6۹ :6
بنابراین شاخصدده امدد ،قرآندی الگددو قددرار دادن ایدن کتددا آسددمانی در تمددام جوانددب
زندگی فردی و اجتماعی اس ،،به این وسیله قرآن هیچگاه دچار مهجوریتی کدده از آن در
قیام ،شکای ،خواهد کرد ،نخواهد شد ر.ز؛ ابن ابدی زینددب .)۴6 :137۹ ،راه ایدن کدده
خدا ولی انسان باشد ،این اس ،که انسان باید صالح بشود و تا صالح نگردد تحدد ،والید،
اهلل نخواهد بود و خدا هم تولی او را نخواهد پذیرف ،و بهترین راه صالح هم ان با قرآن
اس .،اگر کسی به قرآن عمل کند ،صالح میشود و اگر خداوند بخواهد ولی کسی بشود
از راه قرآن والی ،و تدبیر او را اعمال میکند ...قرآن حبل الهی اسدد ،کدده اند بددا آن و
تدبر در آن و ایمان و عمل به آن ،انسان را باال میبرد و به مقام صالحین ملحق میسازد تددا
مستقیماً تح ،والی ،اهلل قرار گیرد ر.ز؛ جوادی آملی.)2۴0 :1385 ،
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 .۵-۲-۲تعامل با قرآن به عنوان هادی زنده و زندگیساز
بر اساس تعاملی که در سیرة اهل بی ،نسب ،به قرآن دیده میشود ،به راحتدی میتددوان
دید که ایشان قرآن را به عنوان یک موجود زندهای که میتوان با او ارتباط برقرار کددرد و
از او هدای ،یاف ،و حتی با او سخن گف ،،میدانستهاند و در رفتار و گفتار خددود بددر ایدن
امر تأکید کردهاند .در مکتب اهل بی ،قدداری در آیداتی کدده خداونددد وعددده بهشدد ،را بدده
بندگان خود میدهد آن را از خداوند الب نماید و در آیاتی که مربوط به عددذا اسدد،،
از آن به خداوند پناه ببرد و در آیاتی که خوا ایها الناس و ایهددا الددذین آمنددوا اسدد ،،در
جوا لبیک بگوید ر.ز؛ حرعاملی ،1۴0۹،ر.)6۹ :6
در سیره امام رضا ع) در تعامل با قرآن چندین آمدددهاسدد ،کدده ایشددان در حدین قرائدد،
قرآن وقتی به آیات بهش ،و جهنم میرسید آن را از خداوند درخواس ،و از آتش دوزر
به خداوند پناه میبرد ،هر گاه سوره توحید را میخواند سه بار میگف ،این اسدد ،خدددای
من ،هرگاه سوره کافرون را میخواند میفرمود :خدای من اهلل و دیدن مددن اسددالم اسدد ،و
هرگاه سوره تین را قرائ ،میکرد میفرمود :بله من از شدداهدان بدده آن هسددتم و هرگدداه ﴿ال

أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَۀِ﴾ قیام،ن )1را میخواند ،مدیفرمددود :منزهدی تددو خدددایا و بعددد از سددوره
حمد ،الحمدهلل ر العالمین میگف ،ر.ز؛ مجلسی ،1۴03،ر.)21۹-218 :8۹
این موضوع را به راحتی در دعاهای ائمدده در ارتبدداط بددا قددرآن نیدز بدده خددوبی میتددوان
مشاهده کرد؛ ائمه به عنوان اهل قرآن و کسانی که به فضل قرآن شددراف ،داده شدددهانددد و
حامل معارف قرآن هستند ،از خداوند میخواستند تا دلهایشان را با انوار لوفتش بگشدداید
ر.ز؛ نوری ،1۴08 ،ر )37۹ :۴و به واسوة قرآن قلو شان را از آلودگیهای گناه پاز
و گناهانی را که بر اساس هوای نف وارد شده بدده واسددوه قددرآن بپوشدداند ر.ز؛ همددان،
ص .)380از خداوند میخواستند به برکدد ،قددرآن گناهانشددان را بخشدیده و ثوابشددان را بددا
قرائ ،آن زیاد گرداند ،پیشامدها و آفات روزگددارشدان را براددرف نمایدد ر.ز؛ نددوری،
 ،1۴08ر .)37۹ :۴قرار دادن قرآن به عنوان بهترین وسیله و شفیع برای رسیدن به بدداالترین
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منازل کرام ،و نردبانی برای عرور به جایگاه سالم ،و سددببی بددرای دریافدد ،پدداداش در
عرصه قیام ،،و وسیلهای برای بهرهمندی از نعیم دارالمقددام بهشد ،نیدز درخواسدد ،ایشددان
بودهاس ،ر.ز؛ علی بن الحسین.)178 :1376،
همچنین از خداوند خواستهاند چشمانشان را با قرائ ،قرآن نورانی و سینه و زبانشددان را
با قرآن بگشاید ر.ز؛ مجلسی ،1۴03 ،ر )20۹ :8۹و قرآن را مون

ایشان در قبر و حشر

قرار دهد ر.ز؛ ابرسی3۴2 :1۴12،؛ نوری ،1۴08 ،ر )380 :۴نیدز خضددوع خاضددعان در
قرائ ،قرآن ر.ز؛ ابرسی )3۴2 :1۴12 ،و دریاف ،شیرینی تالوت و نشاط در برپددایی آن
و خشوع در تالوت نیز خواسدد ،ایشددان در ادی برقددراری ایدن رابودده دوسددویه بددودهاسدد،
ر.ز؛ نوری ،1۴08 ،ر.)375 :۴
بر مبنای سیره و رهنمودهای اهلبی ،ع) از جمله تعامالت دو سویه بین قاری و قرآن،
ایجاد پیوند و تالی در قلو مسلمین اس ،و وجود اخددتالف بدین آنهددا ،بدده دلیدل قرائدد،
نکردن قرآن اس ،ر.ز؛ ابن ابی جمهور ،1۴05 ،ر115 :۴؛ مجلسدی ،ر .)216 :8۹یعندی
تاثیرگذاری قرآن در قلو مسلمین حاصل ممزور شدددن قرائدد ،قددرآن بددا تفکددر و عمددل
میباشد .همچنین ایشان قرائ ،قرآن را ابددق آیده ﴿...وَشِ فَاءٌلِّمَافىِالصُّ دُور﴾ یدون ن )57
برای شفای دلها توصدیه کددردهانددد ر.ز؛ عیاشددی ،1380،ر12۴ :2؛ کلیندی ،1۴07،ر:2
 .)600نیز توصیه آنان بر این بود که از قرآن برای دردهایتان شفا بولبید و در مشددق،هددا از
آن یاری بخواهید؛ زیرا درمان بزرگترین دردها ،از کفددر ،نفدداق و انحددراف و گمراهدی در
آن اس ،ر.ز؛ شری رضی ،1۴1۴،خوبه  .)252 :176بنابراین از دیدگاه اهلبی ،قددرآن
محور و اصل اساسی برنامه زندگی آنان بودهاس.،
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نتیجهگیری
اهل بی ،علیهمالسالم به عنوان ثقل اصغر قرآن کریم تنها کسانی هستند که بدده بهتددرین
شکل میتوانند نحوة برقراری ارتباط با قرآن کددریم را بیدان کننددد؛ ارتبدداای کدده میتوانددد
انسان را به قرآن وصل کند و او را به صراط مستقیم الهی برساند.
برقراری ارتباط موثر بددا قددرآن کددریم در مکتددب اهددل بید ،لددوازمی دارد کدده از آدا
ااهری شروع میشود و با آدا باانی تکمیل میشود .با وجود اینکه کدده آدا ادداهری
از قبیل اهارت داشتن در هنگددام قرائدد ،قددرآن از قبیدل دور شدددن از آلودگیهددا و وضددو
داشتن ،مسواز زدن قبل از قرائ ،قرآن کریم ،نگاه کددردن بدده قددرآن در هنگددام تدالوت،
سکوت در هنگام قرائ ،قرآن ،با صدای حسن و حزین قرآن را تالوت کردن ،به صورت
ترتیل قرآن را قرائ ،کردن ،ملتزم بودن به دعای قبل و بعد از قرائدد ،،و اسددتعاذه و بسددلمه
در ابتدای قرائ ،از آدا ااهری ضروری قرائ ،قرآن اس ،ولی به هدیچ وجدده در ایجدداد
ارتباای مؤثر و سازنده میان قرآن کریم و انسان مسلمان کافی نیس ،و این آدا ادداهری
نیاز به مکمل دارد.
مکمل آدا ااهری مسألهای اس ،که در مکتب اهل بی ،بدان توجه بسدیاری شددده و
بر آن تاکید فراوان رفتهاس .،گفتار و رفتار ائمه علیهمالسالم درباره قرآن به خوبی بیدانگر
این مسأله اس .،در مکتب اهل بی ،برقراری رابوه موثر نیاز به لوازم دیگری نیدز دارد کدده
ذیل عنوان آدا باانی برقراری ارتباط مؤثر با قرآن میتددوان نامگددذاری کددرد .آدابدی از
قبیل اخالص داشتن در قرائ ،،با تدبر قرائ ،کددردن و توجدده بدده مفدداهیم و مدددالیل آیدات
قرآن ،تالش در جه ،داشتن رق ،قلددب و خضددوع در هنگددام تددالوت ،توجدده بدده اوامددر و
نواهی قرآن کریم و خود را مخااب این اوامر و نواهی دانستن و به عبارتی قرآن را محور
زندگی و تعیین کننده تمددامی مسددائل در زندددگی دانسددتن و در نهاید ،پددذیرفتن قددرآن بدده
عنوان یک هددادیای کدده زنددده اسدد ،و در زندددگی انسددان وجددود دارد و بدده بهتددرین نحددو
میتواند او را به صراط مستقیم هدای ،کند.
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منابع و مآخذ
ق آن ک یم

ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم13۹7 .ق .).الغیبه( للنعمانی) ،چاپ اول .محقق :على اکبر
غفار  .تهران :نشر صدوق.
ابن ادری

 ،محمددد بددن احمدددمحقددق1۴10 .ق .) .الس ائ الح اول لتح ی الفت اول (و

المستط فات) .چاپ دوم .تحقیق :حسن بن احمد الموسوی .قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ابن اشعث ،محمد بن محمد .بیتا) .الجعف ی ات ( األش عيیات) .چدداپ اول .تهددران :مکتبددة
النینو الحدیثه.
ابن بابویه ،محمد بن علی1378 .ق .).عیون اخبا ال ضا(ع) .چاپ اول .تهران :نشر جهان.
_____________ 1362 .ش .).الخصال .تحقیدق :علدیاکبرغفددار  .چدداپ اول .قددم:
جامعه مدرسین.
____________ 1۴06 .ق .) .ر واب األعم ال و عق اب األعم ال .چددداپ دوم.
قم:،دارالشری

الرضی.

____________ 1۴13 .ق .).م ن ال یحر ه الفقی ه .چدداپ دوم .تحقیدق علددى اکبددر
غفار  .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربى1385 .ق  .).دعائم اإلسالم .چدداپ دوم .تحقیدق آصد
فیضى .قم :مؤسسة آل البی ،علیهم السالم.
ابن منظور ،محمد بن مکرم 1۴1۴ .ق .) .لسان الع ب .چاپ سددوم .تحقیدق جمددال الدددین
میرداماد  .بیروت :دار الفکر للوباعه و النشر و التوزیع .دار صادر.
بحرانی ،سیدهاشم1۴12 .ق .).الب هان فی تفسی الق آن .چاپ اول .بیروت :دارالهادی.
برقى ،احمد بن محمد بن خالددد1371 .ق .).المحاس ن .چدداپ دوم .تحقیدق جددالل الدددین
محدث .قم :دار الکتب اإلسالمیه.
بیگلر  ،حسن .بیتا .) .س البیان فى علم الق آن .چاپ پنجم .بیجا :کتابخانه سنایی.
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پاینده ،ابوالقاسم1382 .ش .).نهج الفصا ه .تهران :دنیای دانش.
ترمذی ،محمد بن عیسی بددن سددوره1۹83-1۴03 .م .).س نن ت م ذل .بیدروت :دارالفکددر
للوباعه و النشر و التوزیع.
تمیمى آمد  ،عبد الواحد بن محمد 1۴10 .ق .).غ ر الحک م و درر الکل م .چدداپ دوم.
تحقیق سیدمهد رجائى .قم :دار الکتا اإلسالمی.
جوادی آملی ،عبداهلل1386 .ش .).قرآن در قرآن .قم :نشر اسری.
حرعدداملى ،محمددد بددن حسددن 1۴0۹ .ق .).وس ائل الش یعه .تحقیددق مؤسسددة آل البیدد،
علیهمالسالم .قم :مؤسسة آل البی ،علیهمالسالم .
حرعاملى ،محمد بن حسددن1۴1۴ .ق .).هدایۀ األمۀ إلى أ کام األئمۀ علیهمالسالم .چدداپ
اول .تحقیق آستان قدس رضو  .بنیاد پژوهشهددا اسددالمى .مشددهد :آسددتانة الرضددویه
المقدسه .مجمع البحوث اإلسالمیه.
حکم ،،عبید الخفدداجى1۴26 .ن  .).2005اإلمام الب اق و أر ه ف ی التفس ی  .چدداپ اوالل.
بیروت :موسسة البالو.
حکیمى ،محمدرضا1380 .ش .).الحیاه .ترجمة احمد آرام .چاپ اول .تهددران :دفتددر نشددر
فرهنگ اسالمى.
حمیر  ،عبداهلل بن جعفر1۴13 .ق .).ق ب اإلسناد ( -الحدیيه) .چاپ اول .قدم :مؤسسددة
آلالبی ،علیهمالسالم.
راغب اصفهانى ،حسین بن محمددد 137۴ .ش .).ت جمه و تحقیق مف دات الف اق ق آن.
چاپ دوم .تحقیق غالمرضا خسرو حسینى .تهران :مرتضوی.
رکنى یزد  ،محمد مهد 137۹ .ش .).آشنایى با علوم ق آنى .چاپ اول .مشددهد :آسددتان
قدسن تهران :سم.،
سددماهیجى ،عبددد اهلل بددن صددالح .رسددولى ،هاشددم 13۹6 .ق .).ص حیفۀ العلوی ۀ و التحف ۀ
الم ترویه .چاپ سوم .تحقیق هاشم رسولى .تهران :انتشارات اسالمى.
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الرضی ،محمددد بددن حسدین1۴1۴ .ق .).نه ج البالغ ه .چدداپ اول .قددم :انتشددارات
هجرت.

_________________ 1۴22 .ق ن  1380ش .).المج امات النبوی ه .چددداپ اول.
تحقیق صبحى صالح .قم :دار الحدیث.
شعیری ،محمد بن محمد .بىتا .).جامع األخبار .چاپ اول .نج  :موبعة حیدریه.
شهید ثانى ،زین الدین بن على 1۴0۹ .ق .).منیۀ الم ید .تحقیق رضا مختار  .قم :مکتددب
اإلعالم اإلسالمی.
صدر ،حسن1370 .ق .).تأسیس الشیعه .کاامیه :دارالکتب العراقیه.
صفار ،محمد بن حسن1۴0۴ .ق .).بصائ الدرجات فی فرائل آل محمد صلى اهلل علیهم.
تحقیق محسددن بددن عباسددعلى کوچدده بدداغى .چدداپ دوم .قددم :مکتبددة آیدة اهلل المرعشددی
النجفی.
اباابائى ،محمدحسین1353 .ش .).ق آن در اسالم .تهران :دارالکتب االسالمیه.
____________ 1۴17 .ق .).المی زان ف ى تفس ی الق آن .چدداپ پددنجم .قددم :دفتددر
انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابرسى ،احمد بن علددى1۴03 .ق .) .اإل تج ا عل ى أه ل اللج ا  .چدداپ اول .تحقیدق
محمدباقر خرسان .مشهد :نشر مرتضى.
ابرسى ،حسن بن فضل 1۴12 .ق 1370 -ش .).مکارم األخالا .چاپ چهارم .قم :شری
رضى.
ابرسى ،فضل بن حسن 1372 .ش .).مجمع البیان فى تفسی الق آن .چاپ سددوم .تحقیدق
محمدجواد بالغی.تهران :انتشارات ناصر خسرو.
اوسی ،محمد بن الحسن1۴1۴ .ق .).االمالی .چاپ اول .قم :دارالثقافه.
_____________ 1۴11 .ق .).مصبا) المتهجد و سال) المتعبد .چدداپ اول .بیددروت:
مؤسسة فقه الشیعه.
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علددم الهددد  ،علددى بددن حسددین1۹۹8 .م .).أم الی الم تر ی .چدداپ اول .تحقیدق محمددد
ابوالفضل ابراهیم .قاهره :دار الفکر العربی.
على بن الحسین علیه السالم1376 .ش .).الصحیفۀ السجادیه .قم :دفتر نشر الهاد .
عیاشى ،محمد بن مسعود1380 .ق .).تفس ی العیاش ی .چدداپ اول .تحقیدق هاشددم رسددولى
محالتى .تهران :لموبعة العلمیه.
فتال نیشابور  ،محمد بن احمد 1375 .ش .).روضۀ الواعظین و بصی ۀ المتعظ ین .چدداپ
اول .قم :انتشارات رضى.
فدیض کاشددانی ،محمدمحسددن بدن شدداه مرتضدی1۴06 .ق .).واف ی .چدداپ اول .اصدفهان:
انتشارات کتابخانه امام امیرالمومنین ع).
_______________________ 1۴15 .ق .).تفسی الص افی .چدداپ دوم .تحقیدق
حسین اعلمى .تهران :مکتبه الصدر.
قوبالدین راوند  ،سعید بن هبددة اهلل 1۴07 .ق .).الدعوات ( لل اوندل)  /سلوۀ الح زین.
قم :انتشارات مدرسه امام مهد .
____________________1۴05 .ق .).فق ه الق آن .چدداپ دوم .تحقی دق احمددد
الحسینى و محمود مرعشی .قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.
قمى ،على بن ابراهیم1367 .ش .).تفسی قمى .چاپ اول .قم :دارالکتا .
کلین دی ،محمدددبددن یعق دو بددن اسددحاق1۴07 .ق .).اصددول الکددافی .ته دران :دار الکتددب
االسالمیه.
___________________1۴2۹ .ق .) .الک

افی ( -دارالح

دیث) تحقی

ق

دارالحدیث .تهران :دارالحدیث.
کفعمى ،ابراهیم بن على عاملى 1۴05 .ق .).المصبا) للکفعمی (جنۀ األمان الواقیۀ) .چاپ
دوم .قم :دار الرضی زاهدی).
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی1۴03 .ق .).بحاراالنوار .چدداپ اول .بیدروت :دارإحیداء
التراث العربی.
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___________________1۴0۴ .ق .).م آۀ العقول فی ش ) أخبار آل ال س ول.
چاپ دوم .تحقیق هاشم رسول محالتى .تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
مجلسى ،محمدددتقى1۴06 .ق .) .روضۀ المتق ین ف ی ش ) م ن ال یحر ه الفقی ه ( -

القدیمۀ) .چاپ دوم .تحقیق حسدین موسددو کرمددانى .قددم :مؤسسدة فرهنگددى اسددالمى
کوشانبور.
مصوفوی ،حسن1368 .ش .).التحقیق ف ی کلم ات الق آن .چدداپ اول .تهددران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مفید ،محمد بن محمد 1۴13 .ق .).اإلختص ا  .تحقیدق غفددار و محرمددى زرنددد  .قددم:
الموتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید.
الموحد االبوحی االصفهانی ،محمدباقر بن المرتضی1۴11 .ق .).جامع االخب ار و االر ار
عن النبی و االئمه االطهار .قم :مؤسسه امام مهدی علیهالسالم.
نقى پورفر ،ولى اهلل1381 .ش .).پژوهشى پی امون تدب در ق آن .تهران :اسوه.
نوری ،حسین1۴08 .ه 1۹87-م .).مستدرک الوسائل و مستنطالمسائل .چاپ اول .بیروت:
مؤسسه آل البی ،ع) إلحیاء التراث.
ورام بددن أبددی فددراس136۹ .ش .).مجموع ۀ ورام .چدداپ اول .مشددهد :انتشددارات بنیدداد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
هاللى ،سلیم بن قددی 1۴05 .ق .).کت اب س لیم ب ن ق یس الهالل ی .چدداپ اول .تحقیدق
انصار زنجانى خوئینى .قم :الهاد .

