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   ناشر مقدمة

 و  6 پيامبر اكـرم محمـد مـصطفي        كريم، كه كتاب كامل الهي و معجزة جاودانة       قرآن  
 و  6گر متقين و شفاء و رحمت براي مؤمنين است، خطاب بـه رسـول اكـرم                 هدايت

   1.�فَاقْرَءوا ما تَيسرَ منْ الْقُرْآنِ� :فرمايد مسلمانان مي
در اسالم و آغاز بعثت     از همان ص  » تالوت قرآن « مسئله   ،بر همين مبنا و دستور الهي     

 و ائمـه    6فرهنگ عمومي مؤمنان گرديد و پيـامبر        ، جزء   6حضرت ختمي مرتبت  
  .اند  برترين و بهترين تالوت كنندگان كالم حق بوده�معصومين

تالوت قرآن كريم، گام نخست براي ورود به دنياي پاك و روشن كالم اهللا است كه                
برخـي از ايـن آداب،      .  بيان شده است   بي، آدا �هاي پيشوايان ديني    براي آن با هدايت   

آداب ظاهري است و بعضي ديگر آداب باطني كه اگر قاري قرآن و تالوت كننده كـالم                 
اهللا مجموعه اين آداب را رعايت كند و با ادب به محضر قـرآن بـار يابـد، از بركـات و                      

  . مند خواهد شد هاي الهي بهره هدايت
 بود، با رعايـت آداب ظـاهري و بـاطني بـه             كه به حق عالمي رباني    ) س(امام خميني 

محضر قرآن مجيد بار يافت و با روشن كردن جان خود به انوار كالم الهي، پس از طـي                   
مـن الحـق الـي الخلـق        «هاي بعدي و در سفر        هايي از اسفار اربعه عارفانه، در گام        بخش
رد كـه   فراوانـي پيـدا كـ     » ةعلـي سـبيل النجـا     «هـاي     معلم قرآني شـد كـه مـتعلم       » بالحق
 كـردن قـصه      هاي قرآن قرار داد و با بر مـال          هايشان و جوامعشان را در پرتو هدايت        جان

ها و باالي قبور مردگـان، بـه ميـان ذهـن و               پرغصة مهجوريت قرآن، قرآن را از قبرستان      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .20): 73(لمزم. 



 )س(امام خميني ةآداب باطني تالوت قرآن كريم با تأكيد بر آداب الصلو    ب 

  .ها آورد تا آثار حيات قرآني سبب آباداني مادي و معنوي زندگيشان گردد زندگي زنده
نژاد تالشي است بـراي        نگارش خانم فريده علي     تالوت قرآن كريم   آداب باطني كتاب  

در كتـاب  ) س(گيـري از آنچـه امـام خمينـي     آشنايي بيشتر با آداب باطني قرآن بـا بهـره      
مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام           .  در ايـن موضـوع بيـان كردنـد         آداب الصلوة شريف  
كننـدگان و     را به همه تـالوت    گذاري تالش ايشان، اين اثر        ـ دفتر قم، با ارج    ) س(خميني

  .دارد پيروان كالم الهي تقديم مي
  )س(مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني        

  دفتر قم            



  
  
  
  
  
  

  مقدمة مؤلف

ترين كتاب فـرود آمـده از آسـمان، بـراي آدميـان اسـت كـه                   قرآن كريم آخرين و كامل    
فّاي مصطفاي خود خـاتَم     خداوند تبارك و تعالي كالم مجيد خود را بر قلب و روح مص            

 فرو فرستاد تـا او بـا زبـاني كـه            6آوران الهي، حضرت محمد بن عبداهللا       و خاتم پيام  
 تبيـين كننـده و تفـسيرگر كـالم خـدا            �1 وحى يوحى  إِنْ هو إِال   *   الْهوى وما ينْطقُ عنِ  �

  2.�لتُبينَ للنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم�  :باشد
بخش قـرآن مراحـل و آدابـي دارد           ر يافتن به محضر معارف و احكام سعادت       و اما با  

كه در اين بين مرحله نخست و گام اول براي قرآني شدن تالوت قرآن اسـت كـه حـق                    
فَـاقْرَءوا  �دهد كه اهل تالوت قرآن باشـيد     ها را فرمان مي     تعالي در خطاب به مؤمنين آن     

 به فرمان الهي پيش و بيش از همه تالوت          6ه پيامبر اكرم  ك   چنان �3 الْقُرْآنِ ما تَيسرَ منَ  
 اهل بيت مطهر آن حضرت ـ كه سالم خدا بر آنان  4.� الْقُرْآنَ تَرْتيالًورتّلِ�كرد  قرآن مي

باد ـ از برترين تالوت كنندگان قرآن بودند و محبان و شيعيان خود را به انس با قرآن و  
  . نمودند تعليم و تالوت آن سفارش مي

كه گفته شد، مرحله اول براي ورود به دنيـاي وسـيع و نـوراني                 و تالوت قرآن چنان   
قرآن است، ولي همين مرحله هم براي دست يافتن به نتيجة مطلوب، آدابي دارد و ايـن                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 ـ 3): 53(نجم. 1

 .44): 16(نحل. 2

3 .20): 73(لمزم. 

4 .4): 73(لمزم. 



 )س(امام خميني ةآداب باطني تالوت قرآن كريم با تأكيد بر آداب الصلو    د 

. تـر   تر است و بخشي ديگر باطني و صعب المنـال           آداب بخشي ظاهري و سهل الوصول     
اب را بـراي باريـابي مؤدبانـه بـه محـضر قـرآن، از               دوستان بايستي ايـن آد      اما همه قرآن  

 فـرا گيرنـد و در       �باشند، يعني معصومين    هاي قرآني و آناني كه قرآن مجسم مي         روح
ن در علـوم ائمـه      اها و آناني كـه راسـخ        مرتبه بعد از شاگردان برجسته مكتب تربيتي آن       

  .شوند  محسوب مي�اطهار
ترين مراحل و درجـات علـومي ماننـد           يابي به عالي    عالوه بر دست  ) س(امام خميني 

او نـه  . نظير بـود  فقه و اصول از علوم اسالمي؛ در علوم معنوي و عقالني ـ ذوقي نيز كم 
شد كـه عـارفي راسـخ بـود و لـذا در كتـب                تنها فيلسوفي صدرائي و متأله محسوب مي      

تن بـه  عرفاني ـ اخالقي آن راحل بزرگوار درباره قرآن و عوالم آن و نيـز آداب بـار يـاف    
  .شود اي يافت مي هاي بس آموزنده محضر كالم الهي حقايق و نكته

 امـام  ة بـا اسـتفاده از كتـاب شـريف آداب الـصلو      ما اين كمترين در اين اثر كوشـيده      
به موضوع آداب باطني تالوت قرآن بپردازم و اميد آن دارم كه تالشم قرين              ) س(خميني

  .د فايده باشدموفقيت بوده باشد و براي خودم و ديگران مفي
  فريده علي نژاد  



  
  
  
  
 

  گفتار پيش

ترين موجود به شـمار       از آنجا كه قرآن كريم، پس از ذات اقدس الهى، برترين و شريف            
هـاى    آيد، معارف قرآنى نيز پس از معارف عالى خداشناسى، اشرف و افـضل دانـش                مى

ـ    بنابراين نه فقط عقل سـليم، ترغيـب و تأكيـد          . دينى خواهد بود   دهـى و    ه يـاد   نـسبت ب
و شـنيدنى   هنماى سعادت دارد، بسى جالب      او باالخره تالوت قرآن به عنوان ر      يادگيري  

پـس از نهـضت     ) عـج (هر گنجينه سرشار امامت، حـضرت حجـت       ن گو ياست كه آخر  
  .سازد جهانى خويش، كالس درس قرآن بر پا مى

قرائت ايـن   آيد كه آداب      حال با درك اهميت موضوع بر متعلّم و تالى قرآن الزم مى           
كتاب عظيم الهى را فرا گرفته و در طى مراحل و منازل عالية اين آداب به نحـو احـسن                    

  .كوشش نمايد
گاه عارف  دطنى قرائت قرآن كريم را از دي      ايم كه آداب با     در اين مجموعه بر آن شده     

 مـورد   )س(رهبر كبير و فقيد انقالب اسالمى حضرت امام خمينى        به معارف الهية قرآن،     
  .را فرا راه خويش قرار دهيم اى از آن  قرار داده و ره توشهىبررس

ر مسير پر پيچ و خم زنـدگى، انـسان را از            داست كه   فروغ  قرآن همچون چراغى پر     
 بـدون شـك   ،كند و هر آن كه به اين حبل المتين الهى چنـگ زد  پرتگاه سقوط حفظ مى  

ترين نعمـت الهـى كـه       رستگارى را از آن خود خواهد كرد و در فرداى قيامـت بـه بـاال               
يـت آداب بـاطنى     اهمرو    از ايـن  . ن و رضايت خداوند است، نايل خواهـد گـشت         رضوا

 زيرا همان طورى كه قرآن داراى ظاهر و بـاطن           ؛شود  قرائت اين ريسمان الهى معلوم مى     
است، آداب قرائت آن نيز از باطنى برخوردار است كه اگر قارى قرآن به اين ادب مهـم                  



 )س(امام خميني ةآداب باطني تالوت قرآن كريم با تأكيد بر آداب الصلو   2

كـه فقـط اسـفار را    ـ ك معانى عاليه قرآنى محروم شده و بسان اهل يهود  نپردازد، از در
  . خواهد گشتـ كردند   ولى بدان عمل نمى،كردند حمل مى

اى ورود ايـن آيـات عزيـز بـه                       پس تالى و قارى قرآن بايد روح و جان خود را مهيـ
ين معنـا    بـد  .سان كه روح آمادگى درك مفاهيم قرآنى را پيدا كند         ، آن   آسمان دلش نمايد  

اى سـفيد     كه جان و روانش از جميع رذايل نفسانيه پاك گشته و قلبش همچون صـفحه              
  . را پيدا نمايد انوار عالية الهى بر عالم وجودش ثبت  حفظ و گي كه آماد،گردد

خواهيم كـه مـا را ملـبس بـه            پس دست التماس به دامن افكنده و مخلصانه از او مى          
اين لباس بتوانيم خلعت زيبـاى درك و معرفـت آيـات            لباس انسانيت گرداند تا در پس       

معرفـت را بـه ذره ذرة       كـران    اى از اقيانوس بي      و جرعه  يمپوشانبقرآنى را بر تن خويش      
  .وجودمان بچشانيم

  .» با قرآن بميران و با قرآن محشور گردان،خدايا ما را با قرآن زنده نگه دار«
 تا  ،اوند به مسلمين موهبت فرموده     از جمله كراماتى است كه خد      ،تالوت قرآن كريم  

ـ بركات و افاضات معنوى نا     ساية اين نعمت به      در  از دريچـة تـالوت قـرآن        .ل گردنـد  ي
و بـه شـهود     باشـد   تواند مراتب عالى انسان بودن را طى كـرده            عزيز است كه انسان مى    

  . عالم غيب و ملكوت برسد
ـ         مهمي   كه چنين امر  روشن است    الوت ايـن صـحيفة     نياز به آداب در حد و شـأن ت

واب در جامعه رايـج اسـت كـه قاريـان و            ص تأسف امروز سنتى نا    اما با كمال  . الهيه دارد 
بـه رعايـت آداب     تنهـا    فقط به قرائت و حفظ آن پرداخته و لـذا            ،تالوت كنندگان قرآن  

ميق است كه بايد در اين      عكه قرآن داراى باطنى      كنند، غافل از اين     رآن اكتفا مى  ظاهرى ق 
  . شناور شده تا به ساحل سعادت و رضايت الهى دست يابيمكران ىدرياى ب

 بـه عنـوان موضـوع       ،نآاى شد تا به بررسى آداب باطنى قرائت قـر           همين مسئله انگيزه  

اما از آن جايى كه هر كدام از علماى اخالق و عرفان به آداب مختلفـى از                 . كنمكتابم فكر   

اين آداب را از ديدگاه عارف نامى، حـضرت         اند، بر آن شدم كه        ن كريم پرداخته  آقرائت قر 

ن كريم از ديدگاه    آباطنى قرائت قر  را كه آداب     مورد بررسى قرار دهم، چ     ،)س(امام خمينى 

  .تر و قدر مطلقى بين ديدگاه علماى ديگر اخالق و عرفان است ايشان جامع



    3  گفتار   پيش

آداب باطنى قرائت قرآن، يك موضوع اخالقى ـ عرفانى است كه در صورت عملـى   
  . توان از تالى يك انسان كامل و وارسته ساخت تن اين آداب، مىساخ

اى كـه از انـسان بـه          است به معناى هر رياضـت پـسنديده       » ادب«آداب كه مفرد آن     
  1.گردد لى صادر مىيخاطر فضيلتى و يا فضا

 بنـابراين هـر     2.مشتق شده است، به معنـاى خـالف ظـاهر اسـت           » بطن«باطن نيز از    
  .شود  باطن محسوب مى،ان مربوط شودچيزى كه به درون انس

مشتق شده، بنا بر گفتة ابـن فـارس يـك اصـل دارد و بـه                 » تلو«تالوت نيز از ريشه     

آن چـه  كـه  گوينـد،    و به قارى قـرآن از آن جهـت تـالى مـى           3معناى تبعيت كردن است   

سـت كـه انـسان آيـات و          بنابراين تالوت قرآن به معناى اين ا       4.كند  خواند تبعيت مى    مى

قرآنـى، تـالوت   پس خواندن تنها يك كلمه از آيـات       . ات قرآنى را دنبال هم بخواند     كلم

هـاى    با توجه به اين معانى، آداب باطنى قرائت قرآن يعنـى رياضـت            . شود  محسوب نمى 

شود در هنگام تالوت آيات       اى كه به خاطر رسيدن به فضائل از انسان صادر مى            پسنديده

خورند،    بلكه به روح و جان انسان پيوند مى        ،نيستندقرآنى، و اين رياضات امورى ظاهر       

دار گـشته و     كماالت معنـوى در درون انـسان ريـشه        گردد فضايل انسانى و       كه سبب مى  

  .مؤثر گرددر جهت سير به كماالت قرآنى تالوت آيات قرآنى در روح و جان او د
اختـصاص  هر كدام از علماي اخالق و عرفان، در كتب خود بابي را به اين موضوع                

، مـال احمـد     احياء العلـوم  كه مرحوم مال محسن فيض كاشاني در تهذيبش بر            داده، چنان 
در ) س( و نيـز امـام خمينـي       مفاتيح الغيـب   و مالصدرا در كتاب      همعراج السعاد نراقي در   

رسد سير سلوكي و      اند كه به نظر مي       به اين موضوع پرداخته    آداب الصلوة كتاب ارزشمند   
ن در اين مورد با آراي عرفاني صدر المتألهين بيـشتر از سـايرين بـه                نظرات عرفاني ايشا  

  .تر است هم نزديك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9 ص ،، باب الف، ماده ادبمصباح المنير. 1

  .9  ص،، كتاب باء، ماده بطن غريب القرآنمفردات. 2

  .172 ص،، كتاب تاء، ماده تلومقاييس اللغهمعجم . 3

  .70 ص،1  ج،مجمع البحرين. 4
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اند، ولي ما در اين كتاب با         حضرت امام خميني اين آداب را هفت مورد بيان فرموده         
توجه به اهميت طهارت باطني در همـه عبـادات، خـصوصاً تـالوت قـرآن كـريم، ايـن                    

  .نماييم موضوع را نيز اضافه مي
ايم كه بـه اشـاره بـه          چنين به لحاظ اهميت اين آداب براي تالي قرآن، بر آن شده           هم

هـا و تقويـت       هـاي عـالج رذيلـت       رذايل نفساني يا فضايل اخالقي اكتفا نكنيم، بلكه راه        
ايم تا براي خوانندگان هـيچ ابهـامي بـاقي نمانـد كـه اگـر همـت                    ها نيز پرداخته    فضيلت

 آداب كنند، صفات رذيله را در خود شناخته و طريقـه            گماشتند كه خود را مزين به اين      
  .هاي اخالقي را در خود تقويت نمايند زدودن آن را نيز بياموزند و فضيلت

آورند، به تزكيـة نفـس      كه كساني كه به موهبت الهي تالوت قرآن روي مي           به اميد آن  
  .ني كنندچي هاي آن خوشه خويش پرداخته تا هرچه بيشتر از اين نعمت الهي و ميوه



  
 

  
 

 اولبخش 

 

   كريمآداب ظاهرى قرائت قرآن
  





  
  
  
  
  
  
  

قرآن كتاب عظيمى است كه خداوند آن را براى هدايت بشر از بيت المعمـور بـه عـالم                   
 تا آدميان بتوانند از آيات و رهنمودهاى آن اسـتفاده كـرده و چـراغ راه                 ،دنيا نازل فرمود  

گيـرى باشـد و همگـان      ايـد قابـل بهـره     پس اين كتاب الهى ب    . زندگى خويش قرار دهند   
كران سيراب شوند و به خاطر همـين امـر، خداونـد آن را بـه                 بتوانند از اين اقيانوس بى    

زبان آدميان نازل ساخت و در آيات گوناگون نيز علت عربى بودن قرآن را تعلّـم آسـان                  
ما تالوت قـرآن    ا. توانيم تالى و قارى قرآن باشيم        پس همة ما مى    1.داند  ها مى  براى انسان 

و چون اين مجموعة گردآورى شده، به       . نياز به شرايط و مقدمات ظاهرى و باطنى دارد        
بـه بررسـى    بخـش   بررسى آداب باطنى تالوت قرآن كريم پرداخته اسـت، لـذا در ايـن               

  . پردازيم اجمالى آداب ظاهرى قرائت قرآن مى
  : اين شرح بيان كردط ظاهرى تالوت قرآن را بهايتوان آداب و شر كلى مىبه طور 

  طهارت داشتن ) 1

ع در حـضور بارگـاه      قـ شرط واقعى تالوت قرآن طهارت است، زيـرا تـالى قـرآن در وا             
در قدم اول داشـتن نظافـت و طهـارت         . قدسية الهى است كه بدون طهارت امكان ندارد       

كه در هنگـام تـالوت        كه البته سزاوار است اين طهارت عالوه بر اين         ،ظاهرى الزم است  
. قرآن الزم است در تمام حاالت نيز مستمر باشد و دل را مـستعد طهـارت بـاطنى كـرد                   

  : فرمايد به يكى از ياران خود مى: 6 پيامبرهچنانچه در حديث آمده ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )3): 41(فصلت( .� لقَومٍ يعلَمونَكتَاب فُصلَت آياتُه قُرْآناً عرَبِياً�. 1
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اى انـس    1؛» على طهارة شهيداً   ذا مت إك تكون   نّإف... نس أكثر من الطهور   أيا  «
ـ           ...طهارت خود را بيفزا    ود اگـر بـر حـال        پس بى شك تـو شـهيد خـواهى ب

  .ىطهارت بمير

 بر قارى قرآن شايسته است با وضـو، غـسل           ،پس براى حضور در آستان قرآن مجيد      

يا تيمم خود را از احداث و نجاسات پاك نموده و لياقـت و شايـستگى خـود را بـراى                     

  : فرمايند  در اين باره مى�حضور در اين بارگاه اعالم نمايد آن چنان كه امير مؤمنان
 آن گاه كه آدمى در      2؛»رطهتى ي ذا كان على غير طهور حتّ     إأ العبد القرآن    ال يقر «

  .كه پاك گردد ئت قرآن كند تا آنا نبايد قر،حال طهارت و پاكى بدنى نيست

   استعاذه) 2

 شـدن بـه غيـر گرفتـه شـده اسـت،             به معناى پناه بردن و وابسته     » عوذ«اين اصطالح از    
بـرم و از او طلـب    كه به خداوند پناه مى  ـ يعنى اين د ـ معاذاهللا شو مىوقتى گفته چه چنان

  3.كنم يارى مى

 كـه  هاى زنـدگى انـسان   واقعيت زيرا ،پناهنده شدن به خداوند بر انسان واجب است    

نيازمند به رشد و شكوفايى است، همواره مورد هجوم شيطان است و پايگاه مستحكمى              

تـوان    تنها با پناه جستن به خداوند مى      است كه   شده  به نام نفس اماره در دورن انسان بنا         

  .پايگاه امنى در برابر اين دشمن ديرينه انسان بنا كرد

در اين راستا قرآن كه تجلى خاص خداوندى است و انس با آن در واقـع ديـدار بـا                    

اذه را طلـب    عخداوند و ورود به مكان قدسى و ملكوتى است، بيش از هر عبـادتى اسـت               

دمنـد شـدن از آن و دل         عمل به اعتراف بـه نفـوذ شـيطان، در          كند و تنها سرماية اين      مى

  : چه در حديث قدسى آمده چنان4.شكستگى است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12، ح 304، ص 77، ج بحار االنوار. 1

   .2، ح 196، ص 6، ج وسائل الشيعه. 2

  .352، ماده عوذ، ص  غريب القرآنمفردات. 3

  .163 ـ 150، ص پژوهشى پيرامون تدبر در قرآن: ك.ر. 4
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  .هاى شكسته و دردمند حضور دارم من نزد دل 1؛»م قلوبهة عند المنكسرانأ«
ها را شـسته و       اين حديث نشان دهندة اين است كه حزن دل و توجه باطنى وسوسه            

گاه استمداد از درگاه الهى و استعاذه به ايـن           دهد و آن     مى ير بارش نور حق قرار    دل را ز  
  .گيرد مىو مفهوم زيبايى به خود پناهگاه امن الهى معنا 

چه چنان. ع سير و سلوك الى اهللا است      شيطان رجيم در واقع خار طريق معرفت و مان        
  : فرمايد دهد و مى خداوند تبارك و تعالى از اين موضوع خبر مى

چون مرا گمراه كردى بر      2؛�أغْويتَني ألقْعدنَّ لَهم صرَاطَك الْمستَقيم    قَالَ فَبِما   �
  .سر راه راست تو در كمين آنها خواهم نشست

ه راسـت مـردم     ا تا بر سـر ر     ،ابليس از پيشگاه خداوند تا روز قيامت مهلت خواست        

رحمت بهـشت الهـى     زيرا خداوند شيطان را از      . كمين كند و آنها را به راه باطل بكشاند        

قرار دهد  خويش مأيوس كرد، ابليس هم قسم ياد كرد كه آنها را از همه سو مورد حمله                 

  3.دچار لغزش و انحراف گرداندانسان را و 

اى است كه بر سر راه مستقيم اوالد آدم قرار گرفته و              پس شيطان دشمن قسم خورده    

 الوهيت از شر     بردن به حصن حصين    لذا بدون پناه  . دارد  آنها را از اين راه هدايت باز مى       

  4.او ايمنى حاصل نشود

البته اين استعاذه نبايد با لقلقة زبان گفته شود، چرا كه مفيد و كارساز در ايمن شـدن                  

در پناه بـردن بـه خـدا و اسـتعاذه چنـين             ) س(از شر شيطان نخواهد گشت، امام خميني      

  :فرمايند مي
آخـرت   روح و دنياي بي ن و صورت بيو اين استعاذه و پناه بردن با لقلقه لسا   

چه مشهود است كه اين لفظ را كساني هستند كه چهل             تحقق پيدا نكند، چنان   
 و از شر اين راهزن نجات نيافته و در اخالق و اعمـال بلكـه                 پنجاه سال گفته  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .157، ص 73، ج ربحار االنوا: ك.؛ نيز ر33، باب 227، ص 1، ج ارشاد القلوب. 1

  .16 ):7(اعراف. 2

  .623 ـ 622  ص،4، ج مجمع البيان :ك.ر. 3

  .231، ص آداب الصلوة: ك.ر. 4
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اند، اگر درست پناه برده بـوديم از          عقايد قلبيه از شيطان تبعيت و تقليد نموده       
ذات مقدس حق تعالي كـه فيـاض مطلـق و صـاحب رحمـت               شر اين پليد،    

واسعه و قدرت كامله و علم محيط و كرم بسيط است، ما را پنـاه داده بـود و                   
  1.ايمان و اخالق و اعمال ما اصالح شده بود

  ترتيل ) 3

ترتيل به معناى مهلت دادن در قرائت و        . از جمله آداب ظاهرى قرائت قرآن ترتيل است       
در قرآن به قرائـت قـرآن بـه صـورت ترتيـل          2.ام قرائت قرآن است   عجله نكردن در هنگ   

  :فرمايد آنجا كه مى. توجه شده است
�تّورقرآن را با درنگ و خوش آهنگ بخوان 3؛�يالًلِ الْقُرآنَ تَرْت.  

مقصود از آيه اين است كه قرآن را با تأمل و دقّت و در نهايت روشـنى و فـصاحت                    
مده است قرآن و يا نماز را در شب بخوان، اين انتخاب            و اين كه در آيات آ     . تالوت كن 

باشد و فرصـت بـراى قرائـت قـرآن بـا       مىرهاى زندگى تعطيل به اين علت است كه كا     
پس ترتيل بـه معنـاى خوانـدن بـا تـأنى و نظـم الزم و اداء صـحيح                    . تأمل و تأنى است   

  4.ن كلمات و دقت و تأمل در مفاهيم آيات استيحروف و تبي
  :ايشان فرمودند.  معناى ترتيل قرآن را پرسيدند�علىاز امام 

»قلـوبكم  بـه   عـوا   أقر الشعر وال تنثره نثر الرمـل ولكـن          ه هذّ ال تهذّ  و نه تبياناً بي
   آن را  ) كلمـات (به آشـكارى تمـام       5؛»حدكم آخر السورة  أ القاسية وال يكن هم

يـگ  خواننـد آن را مخوانيـد، چـون ر          بيان كنيد و با شـتابى كـه شـعر را مـى            
واندن قـرآن بـه تـضرع       با خ هاى سخت خود را       مسازيد، بلكه دل  اش    پراكنده

  .تان بر اين نباشد كه با شتاب سوره را به پايان برسانيد نيد و سعىكاف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .221، ص ةآداب الصلو. 1

   .218، ص مصباح المنير. 2

  .4 ):73(مزمل. 3

  .167 ـ 166ص  ،25، ج تفسير نمونه: ك.ر. 4

   .1، ح 207، ص 6، ج وسائل الشيعه .5
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  : فرمايند  نيز در اين باره مى�امام صادق 
در خوانـدن آن درنـگ كنـى، و          1؛» بـه صـوتك    ن تتمكث فيه، وتحـسن    أهو  «

  .صوتت را نيكو سازى
، خوانـدن قـرآن بـا        گفتـه شـده    و احاديث فوق   ةهاى ترتيل قرآن بر طبق آي       ز جنبه ا

. آزارد  كند و نه مـى     و گوش كردن نه خسته مى      صوت زيبا است كه انسان را در خواندن       
اى بهـره گـرفتن از ايـن    خوانـد تـشنگى او بـر    چه انسان بيشتر آن را مـى و بالعكس، هر 

ه همين علـت اسـت كـه احاديـث فراوانـى در             كران شديدتر خواهد شد و ب      اقيانوس بى 
  .مورد زيبا خواندن قرآن وارد شده است

  : فرمايند  در اين باره مى6پيامبر اكرم
هر چيزى را آرايشى است، و       2؛» شىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن      لكلّ«

  .آرايش قرآن صوت نيكو است
 باشـد، بـا ادب و       تـالى بـا وضـو     : از جمله آداب ظاهرى قرائت قرآن اين است كـه         

طمأنينه و وقار بنشيند، و از تكيه زدن بپرهيزد، و هرگز بر تالى قرآن شايسته نيـست كـه           
د خداى جليل   بايد باشد كه در نز    نند كسى    بلكه ما  ،پاى خود را دراز كرده و تالوت كند       

كند و همچنين بر تالى        و ادب نشسته و شمرده و با تأنى صحبت مى          المرتبه با كمال حيا   
رآن است كه در هنگام قرائت قرآن رو به قبله نشسته و خود را در زوايـاى حـرم امـن                     ق

  3.گستر شود  تا تشعشع انوار الهى بر او سايهالهى قرار دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .4، ح 208، ص 6 ، جوسائل الشيعه. 1

  .3، ح 211، ص همان. 2

   .248، ص 1، ج  الديناحياء علوم. 3
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  تعظيم: فصل اول

در انـسان   يكى از حاالتى كه بـدون شـك سـبب ايجـاد بـسيارى از كمـاالت روحـانى                    
تعظيم به معناى بزرگداشت و موقر دانستن و وزين دانستن          . ردد، تعظيم الهى است   گ  مى

داند كه يك اصل      مى» ع ظ م  « ابن فارس اين كلمه را مأخوذ از         1.باشد  كسى يا چيزى مى   
  2.ارددارد و داللت بر بزرگى د

يـن مقـام     كـه غفلـت از ا      ،توان تعظيم الهى را بزرگداشت مقام الهى دانـست          پس مى 

چنان انسان را در مقابـل درگـاه الهـى           گردد و گاه آن     ارى از توفيقات مى   سبب سلب بسي  

الهـى را در رديـف سـاير مخلوقـات          ام با عظمـت      مق ،كند كه انسان    باك و جسور مى     بى

  .كند متنزل ساخته و از انجام هيچ كارى در برابر او شرم و حيا نمى
مخلوق الهى است، پس بر انسان واجـب اسـت           كه قرآن موقرترين     جا ن از آن  بنابراي

هـاى عظمـت آن معرفـت         كه عظمت اين مخلوق وزين الهـى را درك كنـد و بـه جنبـه               
د و از آيات    ننحاصل كند كه با رسيدن به اين مقام عظمى، از اين كتاب عزيز توشه برچي              

 قـرآن  خواهد عنوان قارى و تالى پس بر كسى كه مى. برگيردبارى هاى پر   ن بهره آنورانى  
 زيـرا   ؛ بايد اولين شرط سالك شدن در اين راه را به جا بيـاورد             ،سازدمنتسب  ود  را به خ  

قرائت كتاب الهى كه بدون شك منشأ و مبـدأ سـاير آداب اسـت،               ترين آداب    كه از مهم  
كه انسان نسبت بـه ايـن امانـت الهـى            شود مگر اين    و تعظيم حاصل نمى   . است» تعظيم«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .417 ماده عظم، ص ، باب عين،مصباح المنير. 1

   .789، كتاب عين ماده عظم، ص مقاييس اللغه معجم. 2
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مورد فهم حقيقت قرآن و عظمـت آن          در )س(امام خمينى معرفت و وقوف حاصل كند،      
  : فرمايند مى

يه و  باين حقيقت براى احدى حاصل نشود به علوم رسميه و نه به معارف قل             
 تمـى خت مبـارك نبـى   نه به مكاشفه غيبيه، مگر به مكاشفه تامه الهيه براى ذا          

مقـام   بلكه در خلوتگاه سـر    » قوسينقاب  « در محفل انس     صلي اهللا عليه وآله   
  1.»ادنى او«
دانند كه با همين نورانيت و كمـال و            مى هقيقت قرآن را علم مكاشفه بالوراث     ايشان ح 

 القـاء   �بدون تنزيل به عالم ماده و تطور مادى به قلب ولى مطلق الهى حضرت علـى               
كـه    مگـر ايـن    ،توانند به درجة فهم قرآن برسـند        ها جز معصومين نمى    شده و ساير انسان   

  . را از عالم غيب به موطن شهادت تنزل داده باشندخداوند قرآن
ت و به عظمت چه امورى منتهـى        حال بايد ديد عظمت قرآن از چه حاصل شده اس         

  . دگرد مى
  : دانند  عظمت قرآن را وابسته به عظمت امور ذيل مى)س(امام خمينى

   عظمت متكلم

 عنوان گوينده قـرآن     هاى عظمت قرآن، بزرگداشت خداوند متعال به        اولين جنبه از جنبه   
  .است

 يكـى از حـاالت قلبـى اسـت كـه موجـب آرامـش و                 ،تعظيم و بزرگداشت خداوند   
گردد و اين احـساس نتيجـة معرفـت بـه             خضوع و انكسار خاطر در مقابل پروردگار مى       

عظمت و جاللت ذات اقدس حق در آن حد كه براى انسان ميسر باشد است، چـرا كـه                   
هاى مالكيت الهى پى ببرد و بداند       انت وندى و وسعت بى    سلطان خدا  اگر انسان به عظمت   
همين سـبب اظهـار ذلـت و        زة نفس كشيدن مالك خويش نيست،       اكه انسان حتى به اند    

گـردد و مراقـب حـضور و نظـر بـارى تعـالى در تمـام         در پيشگاه الهى مى   هيچ بودنش   
 و موقعيـت    حال انسانى با چنين آگاهى اگر گناهان خود را تجسم كند          . شود  لحظات مى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .181 ص ،آداب الصلوة. 1
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تمـام   خطير خود را در مناجات و سخن گفتن با خداونـد دريابـد، در ايـن صـورت بـا                   
  1.تابد وجود مراقب خويش است و براى شنيدن كالم الهى از اين دنياى خاكى بر مى

 در مورد عظمت و جاللت پروردگار و تجلّى اين عظمـت در قـرآنش               �امام على 
  : فرمايند يم

راهـم مـن قدرتـه،      أبمـا   وا رأوه   ن يكون أكتابه من غير    فى  لهم  ى سبحانه   فتجلّ«
 خداونـد سـبحان، در     2؛»... بالمثالت محقّمحق من   وخوفهم من سطوته، وكيف     

كه او را ببيند، و اين با قدرتى بـود كـه             آن كتاب خود بر بندگان تجلى كرد بى      
 كه چگونه كسانى را بـه      ، و اين  دادبه ايشان نمود، و سطوتى كه از آن بيمشان          

 از عرصة جهان شان  نابود ساخت، و كسانى را به سزاى اعمال        شانكيفر كردار 
  .در كردبه 

  درجات تعظيم متكلم 

گردد،   مىحاصل  همان طورى كه گفته شد تعظيم از معرفت نسبت به مقامى و يا چيزى               

بدين معنا كه اگر انسان كسى يا مقامى را برتر از خود دانست برابر او در مقام تعظـيم و                    

دانـد    حال انسانى كه خداوند را در نهايت برترى نسبت به خويش مـى            . ايستد  كريم مى ت

گردد، و البته تعظيم نيز فقط در مرحله زبـانى و يـا               سبب تعظيم و تكريم بارى تعالى مى      

 ايـن  ،يـد آ اى كه براى انسان از تعظيم حق پيش مـى  حتى قلبى نيست، بلكه اولين مرحله 

ز روى عالقه و نشاط انجـام دهـد و نـواحى را از روى ميـل                 اوامر خداوند را ا   است كه   

ترك كند و اين اعمال و ترك افعال فقط از سر عبوديت و بندگى باشد و علتـى غيـر از                     

  .اين نداشته باشد
مورد تلقـى نكنـد و چنـين         ظيم اين است كه حكم خداوند را بى       دومين مرحله از تع   

جا تلقى نمايد و حتى      فلسفه و بى    بى هى را نباشد كه به سبب علم ناقص خويش حكم ال        
كـه   سالك الى اهللا نبايد در اجراى احكام الهى انتظار جزا و پـاداش داشـته باشـد، چنـان                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .311ص ، اسرار الصلوة: ك.ر. 1

  .55، ح 221، ص 18، ج بحار االنوار. 2
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  : فرمايند  مى�لىحضرت ع
من تو را عبادت نكردم بـه        1؛»تك فى جنّ  طمعاًما عبدتك خوفاً من نارك وال       «

  .خاطر ترس از آتش تو و نه به خاطر طمع به بهشت
 سوم تعظيم و تكريم حق اين است كه جز به خداوند بـه غيـر نظـر و توجـه                     درجه

 و از آثار چنين تكريمـى ايـن اسـت كـه انـسان خواسـت خـود را فـداى                      ؛نداشته باشد 
 در مقابل انجام وظايف در برابر خداوند براى خويشتن حقى           خواست حق كند و اصوالً    

 اين است كـه انـسان       ،رسد  بدان مى نداند و بهترين درجة كمالى كه انسان از تعظيم حق           
ل و احـسان الهـى اسـت كـه بـراى            زند از تفضي    دريابد كه هر كار نيكى كه از او سر مى         

 انجام اين اعمال به درجـة نهـايى برسـد و لـذا               نهايى انسان قرار داده كه انسان با       كمال
  2.انتظار پاداش و جزا ندارد

  آثار و منشĤت درك عظمت الهى

ارد شدن به تالوت، در صفت و اسماء عاليه الهى تفكر كنـد و بنگـرد                اگر تالى قبل از و    
كائنات محسوس تـا عـوالم مجـردات ـ همـه در قبـضة قـدرت او        از ـ چه هست  ه آنك

اى را    عـده  تواند برخى را غريق فـضل خـويش و          هستند و فراموش نكند كه فقط او مى       
 الهـى را درك     خود قلـبش عظمـت     هپس خود ب  . گرفتار سخط و سطوت خويش گرداند     

گاه تالوت قرآن برايش تجلى ديگرى پيدا خواهـد كـرد و آن را فقـط                 خواهد كرد و آن   
براى مأجور شدن نخواهد خواند، بلكه از عشق نسبت به صاحب كـالم، تـالوت قـرآن                 

  . برايش جذاب خواهد گشت
 از عظمت صاحب كالم معرفـت پيـدا كـرد، آن            اى  آرى اگر تالى قرآن حتى به اندازه      

خواهد شد كه در يـك عابـد صـد سـاله ايـن احـوال پديـد                  ن انقالبى در او پديدار      چنا
  .نخواهد آمد

يكى از اهل اهللا از يكى از دوستان خود          «:امام محمد غزالى حكايت آورده است كه      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .186، ص 67، ج همان. 1

   .37 ـ 33، ص مقامات معنوى. 2
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 پـس از    ،اى از معرفت خود را به او اعطا فرمايـد           تقاضا كرد كه از خداوند بخواهد ذره      

عقل او حيران و دلش سرگردان گشته و سر به بيابان و كوه             درخواست او به يك دفعه      

بـرد و نـه از كـسى نفـع            چنان بود كه نه كسى از او نفعى مى         روز آن  نهاد و هفت شبانه   

برد، بنابراين آن دوستش به خداوند التماس نمود كه قـدرى از آن ذره معرفتـى كـه                    مى

فت را به هزار قسم كرد و       به اين شخص عطا فرموده كم كند، پس خداوند آن ذره معر           

  يك قسم آن را باقى گـذارد و در آن وقـت او مثـل يكـى از كـاملين اربـاب معرفـت                       

  .گرديد

  1پرستى نماندودـوام خـ تادـه يـب  ود تو هستى نماند  ـا وجـرا بــم

  خشيت

خشيت در لغت به معناى خوفى اسـت كـه از           . خشيت، حاصل درك عظمت الهى است     
 اين خوف و خـشيت از علـم         و معموالً . گردد  يزى حاصل مى  تعظيم و بزرگ پنداشتن چ    

 2.گـردد   و آگاهى و معرفت نسبت به آنچه كه مورد خشيت و خوف اسـت حاصـل مـى                 
خشيت عبارت از مراقبت و نگه داشـتن نفـس          : همچنين در تعريف اين كلمه گفته شده      

  3. به خاطر خوف و مالحظه درگاه الهى،از اعمال مكروه و ناپسند است
 حالتى است كه غايت درك عظمت بارى تعالى است، هر قدر معرفت انسان              خشيت

 تربه عظمت و جاللت خداوند و شأن و علو او بيشتر باشد، ترس و خوف از او شـديد                  
حال اين  . گردد كه به عيوب و معاصى خود بيناتر شود          خواهد گشت، و همين سبب مى     

 حق تعالى است، چرا كه درك       درك عظمت به مقدار قابليت و طاقت درك ادراك عاليه         
 بلكه اگـر    ،عظمت صفات جمال و جالل الهى به طور كامل براى هيچ كس ميسر نيست             

خته ياش از هـم گـس       و پـود هـستى     اى از اين معرفت بر روح و دل كسى بتابـد تـار              ذره
  : فرمايند شود، و از اين جهت پروردگار عالم مى مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .667، ص همعراج السعاد. 1

   .149ص ، غريب القرآنمفردات . 2

   .62 باب حرف خاء، ص ،3، ج التحقيق. 3
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�      هادبنْ عخْشَى اهللاَ ما يإِنّماءلَماز بندگان خدا تنها دانايان مطيـع و خـدا           1؛�الْع
  .ترسند

ت خوشايندى براى انـسان پديـد       آرى معرفت كامل از عظمت ذات بارى تعالى حال        
 شـد، كثـرت گريـه،       بخش نخواهـد    عملى نتيجه   كه البته به تنهايى و بدون ثمرة       وردآ  مى

ت اسـت، پـس در ايـن        كن كردن شهوات، همه از آثار عملـى خـشي          اطاعات حق، ريشه  
اهـان يكـى   گـردد و گن  صورت است كه شهوات با آتش خوف و هيبت الهى محترق مى   

 و احتـراز از     تگردد، و چنين شخصى جز مراقبت، مجاهد        پس از ديگرى از او زايل مى      
ولى خشيتى كه هيچ كدام از اين آثـار بـر           . به كارى ديگر نخواهد انديشيد    تضييع اوقات   

 ايـن رو برخـى از عرفـا         از. ث نفس است نـه خـوف و خـشيت         آن مترتب نگردد، حدي   
چـون اگـر    . ترسى؟ در پاسخ چيزى نگو      اگر از تو پرسيده شود آيا از خدا مى        : گويند  مى

  2.»گو هستى غودر» آرى«كافرى و اگر بگويى » خير«بگويى 

  هيبت

يكى ديگر از منشĤت معرفت به عظمت و جاللـت الهـى هيبـت از آن حـضرت اسـت،                   
لع باشد و همچنين ميزان خـوف       هاى گذشته مطّ    ز عقاب معاندان الهى در امت     كسى كه ا  

و ترس و خشوع و تضرع انبياء و اولياء سلف الهى را بداند و كثرت معاصى خود را در                   
ـ       مىاه عدل الهى تجسم كند، مسلماً هيبت الهى، او را خوفناك            پيشگ ر از  كند و هر چه غي

گردد كه به حال اوليـاء الهـى در           تأثر و منفصل مى   چنان م  كند و آن    اوست را فراموش مى   
رسد، همان هيبتى كـه سـبب شـد تيـر را از پـاى                 لحظات احساس هيبت خداوندى مى    

كـه آن حـضرت از آن متـأثر          آورده بدون ايـن   هى در و نياز ال   موالى متقيان در هنگام راز    
 نول تالوت قرآ  خواست مشغ   وقتى مى : اند كه    از يكى از بزرگان دين آورده      3.شده باشند 

  4.شد هذا كالم ربى هذا كالم ربى بيهوش مى: گفت قدر مىشود، آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .28 ):35(فاطر. 1

   .315، ص األربعون حديثاً. 2

   .15 ـ 13، ص )ملكى تبريزى( اسرار الصلوة  :ك.ر. 3
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  كالم الهى عظمت 

است كه هم از نظر لفـظ در        » احسن الحديث «قرآن كريم برترين و زيباترين كالم يعنى        
ترين كالم است و بدون شك اگـر       غنى احت و بالغت است و هم از نظر محتو        اوج فصا 

 نـازل   6 قطعاً خداوند آن را بر پيـامبر خـاتم         ، كريم وجود داشت   كالمى برتر از قرآن   
  : زيرا فرض وجود كالمى برتر از قرآن و نازل نكردن آن دو حالت دارد. فرمود مى

 ةها از صفات سلبي    دانيم اين   منشأ آن جهل يا عجز يا بخل خداوند است كه مى          ) الف
عف است كه كمال نامحـدود      ها بر نقص و ض      زيرا وجود هر يك از اين      ،خداوند هستند 

  .هاست الهى منزّه از اين عيب
 يعنى قرآن برترين نعمت است كه واالتـر از آن ممكـن نخواهـد               ،بنابراين كالم الهى  

  .بود

، اين است كه سـه      باشدحالت دوم كه محتمل است سبب عدم تحقّق كالم برتر           ) ب

د، بلكـه جهـت عـدم       نباشـ گـردد     امر مذكور كه همه به ناحية فاعل يعنى خداوند برمـى          

يعنى انسان به جهت فقدان قابليت درك       گردد،    ها برمى  تحقّق آن به مخاطبان يعنى انسان     

  1.كالمى برتر از قرآن، از نعمت وجود كالمى برتر از قرآن محروم است

م برتر است و انسان فقط در سايه تعلـيم خداونـد           در صورت هر دو فرض قرآن كال      

تـوان    رسد و تا قرآن نباشد به جرأت مى          نهايى خويش مى   كمالو تلقّى ولى است كه به       

  .را نداردگفت كسى قدرت رسيدن به مقام انسانيت 
  : فرمايد خداوند در قرآن نيز به عظمت كالمش اشاره كرده و مى

اى ( 2؛�لَو أنْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ علَى جبلٍ لَرَأيتَه خَاشـعاً متَـصدعاً مـنْ خَـشْيةِ اهللاِ               �
بـر كـوه نـازل      ) به جاى دل مـردم    (را  ) عظيم الشان (اگر ما اين قرآن     ) رسول

ا خاضع و ذليـل و متالشـى        كردى كه كوه از ترس خد        مشاهده مى  ،كرديم  مى
  .گشت مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 از خداوند تقاضاى رؤيت     �سان كه موسى   رآن كريم تجلى ذات الهى است و آن       ق
  : خداوند را كرد، خداوند فرمود

 اسـتَقَرَّ    انظُـرْ إِلَـى الْجبـلِ فَـإِنِ         قَالَ لَنْ تَرَاني ولَكنِ    ظُرْ إِلَيك رِني أنْ قَالَ رب أ  �
 1؛�...مكَانَه فَسوف تَرَاني فَلَما تَجلّى ربه للْجبلِ جعلَه دكّـاً وخَـرَّ موسـى صـعقاً               

ا مـشاهده   عرض كرد كه خدايا خودت را به من آشكار بنما كه جمـال تـو ر               
خدا در پاسخ فرمود كه مرا تا ابد نخواهى ديد و ليكن در كوه بنگر اگـر                 . كنم

به جاى خود برقرار تواند ماند تـو        ) با آن صالبت، هنگام تجلّى نور من      (كوه  
نيز مرا خواهى ديد پس آن گاه كه نور خدا بر كوه تابش كرد كوه را مندك و                  

  ....متالشى ساخت و موسى بيهوش افتاد
ها را تحمل كنـد،      ها، سيل خروشان آب    اى سنگين يخ  تواند سرم   ى اگر چه كوه مى    آر

هاسـت، ولـى    نامد كه حاكى از استوارى كوه      هاى زمين مى    ميخاگر چه خود قرآن كوه را       
بـرد    الهى و حتى تحمل وحى الهى كه در قرآن از آن به قول ثقيل نام مى               » تجلى«تحمل  

  .را ندارد
باشد، زيرا قرآن مقام مكنونى دارد كـه           متوسط عظمت قرآن مى    البته اين آيه بيان حد    

 هـستى از حمـل آن نـاتوان         ةد كه نه تنها كوه بلكه سلسل      وش  از آن به ام الكتاب تعبير مى      
  : فرمايد هستند، آن جايى كه خداوند مى

 يحملْنَها وأشْـفَقْنَ     أنْ بينَإِنّا عرَضْنَا األمانَةَ علَى السموات واألرضِ والْجِبالِ فَأ       �
ها و زمين     ما امانت را بر آسمان     2؛�ه كَانَ ظَلُوماً جهوالً   منْها وحملَها اإلِنْسانُ إِنّ   

تافتنـد و از آن هراسـيدند، امـا         رضه داشتيم آنها از حمل آن سر بر       ها ع  و كوه 
  .انسان آن را بر دوش كشيد، او بسيار ظالم و جاهل بود

اگر عقل   ،ها با همة صالبتى كه دارند      تشبيهات قرآنى، اين است كه كوه     هدف از اين    
گشت چنان به لرزه      ها بر آنها نازل مى      اين آيات به جاى قلب انسان     و احساس داشتند و     

 سورة حشر قابـل توجـه اسـت ايـن           21 در آيه    چهآن. شكافتند  آمدند كه از هم مى      در مى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شوند و سپس از هم گسيخته        ع و خاضع مى   ها نخست در مقابل قرآن خاش      كوه: است كه 
اى از    كند و هر زمان آثـار تـازه         كه قرآن تدريجاً در آنها نفوذ مى       شوند و اين يعنى اين      مى

  1.گردد تأثير قرآن در آنها نمايان مى
دانـد و      نيز برترى كالم الهى را همانند برترى خداوند بر مـردم مـى             6پيامبر اكرم 

  : فرمايند مى
فضيلت كالم خداوند    2؛»على خلقه اهللا   على سائر الكالم كفضل      فضل كالم اهللا  «

  .بر ديگر كالمها همانند فضيلت خداوند است بر بندگانش
پس همان طور كه براى خداوند شبيه و همتـايى وجـود نـدارد، بـراى كالمـش نيـز        

  .مانندى نخواهد بود
  :يدفرما داند و مي كالم الهي را از بركات بعثت پيامبر مي) س(امام

لساني است كـه سـهل ممتنـع اسـت،          ... لسان قرآن كه از بركات بعثت است،      
آن ... كـه   بـراي ايـن   ... توانند بفهمنـد؛    بسياري شايد گمان كنند كه قرآن را مي       

قـرآن داراي   . ها معلوم نـشده اسـت        آن  بعدي كه در پس اين ابعاد است براي       
سـلم ـ مبعـوث نـشده     ابعادي است كه تا رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه وآله و 

جا، و بـا      بودند و قرآن متنزل نشده بود از آن مقام غيب، نازل نشده بود از آن              
اش در قلب رسول خـدا جلـوه نكـرده بـود بـراي احـدي از                   آن جلوة نزولي  

كـه اتـصال پيـدا كـرد مقـام            موجودات ملك و ملكوت ظاهر نبود، بعد از آن        
اي كـه قابـل اتـصال بـود،           ندازهمقدس نبوي، ولي اعظم با مبدأ فيض به آن ا         

قرآن را نازلتاً و منزّالً كسب كرد، در قلب مباركش جلوه كرد و بـا نـزول بـه                   
مراتب هفتگانه به زبان مباركش جاري شد، قرآني كه اآلن در دسـت ماسـت               

چنـان تحـولي در عرفـان         و همـين نازلـه هفـتم آن       ... نازلة هفتم قرآن اسـت    
آن را    اي از   د آورد كـه اهـل معرفـت شـمه         اسالمي، در عرفان جهاني به وجو     

  3.جميع ابعاد او براي بشر باز، معلوم نشده است... دانند، و مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مراتب قرآن كريم 

يد كه چرا در بعضى آيـات خداونـد         ممكن است از مقايسة آيات قرآن اين سؤال پيش آ         
» هـذا القـرآن    نّإ«به قرآن اشاره كرده است و در آيات ديگر به           » الكتابذلك  «به عنوان   

  تعبير شده، يعنى گاه اشاره به دور و گاه اشاره به نزديك شده است؟ 
هـاى بـشرى       از آن جهت است كه قرآن مثل ساير كتاب         ،اين دو تعبير راجع به قرآن     

  : نيست كه اول و آخرش قابل دسترسى باشد، بلكه قرآن داراى مراتبى است
اسـت كـه وجـود      » ام الكتـاب  «همـان   ترين مرتبة قرآن و در واقـع          واالترين و عالى  
مرحلة عاليه همان قرآنى اسـت كـه در دسـترس فرشـتگان             ن  آاست،  حقيقى آن نزد خد   

  1.است

تعبيـر شـده و قابـل قرائـت و گفـتن و             » هذا القـرآن  «آن به   از   قرآن كه    ة نازل ةمرحل

 و در واقـع يكـى از        2.نـزد مـردم اسـت     شنيدن است و در واقع همان قرآنى اسـت كـه            

 الهى در حق بندگان اين است كه كالمش را كه در واقع صفت قائم به ذاتـش                  هاى  فضل

 از عرش به درجة فهم بندگان نزول دارد و اين صفات الهى را در قالب حروف و                . است

د، و اين در حالى است كه اگر همة انس و جن          راصوات كه از صفات بشر است تنزل دا       

م كه در عرش اسـت، طاقـت آنهـا كـم            فهميدن يك كالم از لوح اعظ     جمع شوند، براى    

هاى مختلف كه به فهم اذهان نزديك باشد به بـشر داده           است، اما خداوند آن را در قالب      

 ما آدميان اگـر بخـواهيم بـا حيوانـاتى مثـل             مثالً: اند در اين مورد     حكما مثالى زده  . است

مقصود كنـيم،   پرندگان صحبت كنيم، از آن جايى كه اگر به زبان خودمان بخواهيم افادة              

رد كالممان را تا درجة فهم ايـن        درك آن براى حيوانات محال است و لذا ما در اين موا           

هـاى حيـوانى بـازگو        مان را در قالـب    تقريباً مثل آنها مقصود   آوريم و     حيوانات پايين مى  

  3.كنيم مى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملكوتى تا عـالم شـهادت را        تطور طى مراحل نزول قرآن از اسماء         )س(امام خمينى 
  : فرمايند مىدانند و  مى» تحريف«

طـابق النعـل    .  عدد مراتـب بطـون قـرآن اسـت         اعدد مراتب تحريف مطابق ب    
بالنعل، اال آن كه تحريف تنزل از غيب مطلق بـه شـهادت مطلقـه اسـت بـه                   
. حسب مراتب عوالم، و بطون رجوع از شهادت مطلقه به غيب مطلـق اسـت              

لى اهللا به هر مرتبه از       بطون متعاكس است و سالك ا      أ تحريف و مبد   أپس مبد 
 تا به بطـون     ؛مراتب بطون كه نائل شد، از يك مرتبه تحريف تخلص پيدا كند           

ه كه رسيد، از تحريف مطلقـاً       يه بطن سابع است به حسب مراتب كلّ       مطلق، ك 
  1.متخلص شود

اند بـا      در اين مورد فرموده    )س(قابل توجه است كه تحريفى كه حضرت امام خمينى        
تحريف را به معناى     جا  در اين  )س(حضرت امام . كند  حى فرق مى  معناى تحريف اصطال  

دانند، يعنى در واقع هر دركى كـه   عالم غيب به عالم دنيا مى   نازل شدن معانى عالية قرآن      
شود كه انـسان از يـك ديـواره از جملـه بطـن قـرآن        گردد، سبب مى از قرآن حاصل مى  

رد، پس چون قرآن بر طبق روايات       گذشته و در واقع از يك مرتبه از درجة تحريف بگذ          
گردد كه    باشد، لذا وقتى انسان از تحريف به طور مطلق خالص مى            داراى هفت بطن مى   

  .به هفت بطن قرآن رسيده باشد
عـدم فهـم بـاطن       عبـارت اسـت از       )س(پس به زبان گوياتر، تحريف در سخن امام       

  .راه پيدا كندشود كه به بطون قرآن  تحريف رها مىقرآن، وقتى انسان از اين 

  عظمت مطالب و مقاصد و نتايج آن 

 قـرآن كـه در اوج كمـال و          يكى از وجوهى كه بيان كنندة عظمت است، مقاصـد عاليـة           
اى از عيب و نقص است، بـه صـورتى كـه علمـاى فـصاحت و بالغـت، مفـسرين،                     رّمب

انـد، و     افتـه تر از قـرآن ني      در هنگام استناد خود، كتابى متعالى     ... متكلمين، فالسفه، عرفا و   
و مـتكلم    است كه فـصيح و بليـغ         البته مطالب و مقاصد ملكوتى قرآن بسى واالتر از آن         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .182 ـ 181، ص آداب الصلوة. 1
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آن را به عنوان مستند خود بياورد، چرا كه هدف قرآن رساندن انسان به درجه قرب                ... و
الهى و كمال واقعى است، پس عظمت مطالـب آن نيـز بـا توجـه بـه عظمـت هـدف و                       

 فـصلى جداگانـه را بـه آن اختـصاص           )س(ه امـام خمينـى    كه البت . مقصدش مبين است  
  . اند و ما نيز به جهت تبعيت از ايشان در فصل دوم به شرح آن خواهيم پرداخت داده

   عظمت رسول و مرسلٌ اليه

باشـد و     هاى عظمت قرآن كريم، شأن و مقام و منزلت واالى آورندة آن مى              گر جنبه از دي 

او در واقـع قـرآن نـاطقى        . باشد   مى 6دحضرت ختمى مرتبت محم   او وجود مقدس    

است كه خداوند وظيفة خطير دريافت و ابالغ ايـن كـالم عظـيم الهـى را بـه او اضـافه                      

 تـا لياقـت و شايـستگى        ، نيز بسان قرآن بايد معظم باشـد       6پس پيامبر . فرموده است 

  .ارتباط با عالم ملكوت را پيدا كرده و سخن خدا را از عرش به فرش نازل سازد

  6هاى عظمت پيامبر جنبه

 بيان  هاى مختلف به طور مستقيم و غير مستقيم          را از جنبه   6قرآن كريم عظمت پيامبر   

 6بندى اين آيات، نظر قرآن را دربـارة شخـصيت پيـامبر            كند كه در ذيل با تقسيم       مى

  :شويم جويا مى

   المنتهىةرسيدن به مكان سدر

 عظمت رسول و آورندة قرآن، كـه        شود با   هاى تعظيم قرآن مرتبط مى      يكى ديگر از جنبه   

هاى ترقى انسانيت را يكى پس از ديگـرى پيمـود و بـه      در زمان كوتاهى پله 6پيامبر

ساطت فرشتگان حقيقت وجود قـرآن را از ذات         مقامى رسيد كه در شب معراج بدون و       

  : محروم ماند و فرمودندبارى تعالى تلقّى فرمودند و حتى فرشته وحى نيز از اين مقام 
  .وختو بالم بس شدم هر آينه پر اگر نزديك مى 1؛»نملة الحترقتأو دنوت ل«
 توانستند ره صد ساله را در يك شب بپيمايد و به علم لدنى كه همان                6اما پيامبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .382، ص 18، ج بحار االنوار. 1
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  1.علم شهودى و حضورى است برسند
كند و آن مسئله معـراج و سـير           ى پيامبر اشاره مى   سورة اسرى به واالترين جنبه حيات     

اى   الحرام به مسجد االقصى و رسيدن آن حضرت به مكان و رتبـه             مسجد   آن حضرت از  
 يكـى   ،هـا  جا را نداشت و سپس عروج از آسـمان         كه حتى جبرئيل نيز اجازه ورود به آن       

پس از ديگرى و ديدن پيامبران الهى و مالئكه مقرب و وارد شدن بـر بيـت المعمـور و                    
  2.�قَاب قَوسينِ أو أدنَى�: فرمايد مىاش   المنتهى كه خداى تعالى دربارهةسپس به سدر

 المنتهـى رسـيدم جبرئيـل از        ةچـون بـه سـدر     «: فرمايند  پيامبر در اين مورد خود مى     
تو پيش  : گذارى؟ گفت   آيا در چنين جايى مرا تنها مى      : م باز ايستاد، من پرسيدم    ا  همراهي

جـا نرسـيده و       آن اى كه هيچ خلقى از خاليق بـه         برو كه به خدا سوگند به جايى رسيده       
خداونـد  ه ميان مـن و      جا بود كه پروردگار خود را ديدم و تنها سبح          نخواهند رسيد، اين  

  .فاصله بود
» جالل ربى، جـالل ربـى     «: سبحه چيست؟ آن حضرت سه نوبت فرمود      : پرسيده شد 

  3. پيدا كرد6در آن شب بود كه باب علم به گذشته و آينده را پيامبر

  6عظمت اخالقى پيامبر

كند و از زيباترين آيـاتى كـه           را بيان مى   6آن كريم در آياتى عظمت اخالقى پيامبر      قر
 را مجنـون    6 آمده است زمانى بود كه مشركان پيـامبر        6در قرآن در وصف پيامبر    

  : فرمايد خورد مى ناميدند، خداوند در سورة قلم با سوگند عظيمى كه مى مى
به بركـت نعمـت پروردگـارت تـو مجنـون            4؛�ما أنْت بِنعمةِ ربك بِمجنُونٍ    �

  .نيستى
  .براى تو اجر عظيم و هميشگى است 5؛�جراً غَيرَ ممنُونٍوإِنَّ لَك أل�بلكه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .38 ـ 37، ص قرآن در قرآن. 1
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زنند كوردالنى هـستند كـه وجـود           مى 6پس آنان كه اين نسبت ناروا را به پيامبر        
ه قل كل را متهم ب    ديوانه آنها هستند كه مظهر ع     . نگرند  اين همه نعمت الهى را در او نمى       

 دلدارى داده و به او وعدة پـاداش و اجـر دائمـى              6خداوند به پيامبر  . كنند  جنون مى 
  : ستايد را مى 6دهد، و در ادامه خداوند چه زيبا پيامبر مى

  .تو داراى خلق عظيمى هستى 1؛�ى خُلُقٍ عظيمٍوإِنّك لَعلَ�
 همچنـان   ،شـود   ان جدا نمى  به معناى صفاتى است كه از انس      » خلقت«خلق از ماده    

خلـق عظـيم     .گـردد   كه خلقت و آفرينش انـسان جـزء سرشـت وجـودى انـسان مـى               

 بلكه ايشان واجد همه فضايل عاليـة        ، منحصر به خصوصيات خاصى نبوده     6پيامبر

صبر در راه حق، گـستردگى بـذل و بخـشش، تـدبير امـور، تحمـل                 : اخالقى از جمله  

» خلق عظـيم «به هر حال وجود اين  . بودند.. .ها در مسير دعوت به سوى خدا و         سختى

هاى دشمنان بـه      دليل بارزى بر عقل و درايت آن حضرت و نفى نسبت           6در پيامبر 

  2.آن حضرت بود

خداونـد  .  در سوره حجرات نيز به صورتى بيان شده اسـت          6عظمت مقام پيامبر  
 در برابـر شـخص پيـامبر        اصبندگان خود را موظـف بـه رعايـت مـسايل اخالقـى خـ              

 است كه   6فوق العاده پيامبر  اضل و برترى    نمايد، و اين نشان دهندة تف        مى 6كرما
سايرين بايد با آداب خاصى با آن حضرت معاشرت نمايند، از جمله آن كه خداونـد در                 

  : فرمايد اين آيه خطاب به مؤمنين مى
ه واتّقُـوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ سـميع         اهللاِ ورسـول   وا ال تُقَدموا بينَ يـديِ     يا أيها الّذينَ آمنُ   �

يملايـد در حكـم كـردن از خـدا و رسـول او            اى كسانى كه ايمان آورده     3؛�ع
  .پيشى مگيريد و از خدا پروا كنيد كه خدا شنواى داناست

 اين است كه حكمى را بر حكم خدا و رسولش مقدم            �وامدقَال تُ �گفته شده مراد از     
اى   باشـد و نيـز هـر اراده         ه هر فعل و ترك فعلى بدون حكم نمى        ندارد، و از آن جايى ك     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كه مـؤمن نـه تنهـا در فعلـش بايـد             نتيجه گرفت    توان  خالى از حكم نيست، بنابراين مى     
گوش به فرمان خدا و رسول باشد، بلكه حتى در اراده و تصميمش نيز بايد پيرو حكـم                  

  1.خدا و رسول باشد
  : اند كه و آيات بعدى را به اين صورت تفسير كردهاى اين آيه البته مفسرين ديگر معن

سخن خود را مقدم بر سخن خداوند نكنيد و عمل خود را مقدم بر عمل او نـسازيد                
گوينـد كلمـه      احدى اجازه ندهيد جلوتر از او راه برود و البته اين مفـسرين مـى              به  و يا   

 تنها بـراى ايـن      6 اهللا شريف دارد و آوردن نام خدا قبل از نام رسول         تتنها جنبه   » اهللا«
 سبقت گرفتن بر    6 رسول خدا  ازاست كه اشاره به اين مطلب كند كه سبقت جستن           

  2.خدا هم هست
 اسـت كـه     6به هر صورت اين آيه و آيات بعدى نـشان دهنـدة عظمـت پيـامبر               

  .نمايد خداوند مؤمنان را موظف به رعايت اصول اخالقى در برابر آن حضرت مى

  اللهى يفةخل جامع خصايص 6پيامبر

 خليفـة ترين درجـه       اين است كه آن حضرت به عالى       6ت پيامبر از ديگر وجوه عظم   
  .اللهى رسيد

هر نبوت ابتدا سه خصيصه كلى را بـراى كـسى           وصدر المتألهين در بيان خصايص گ     
  :شمرد كه داراى رتبة خالفت الهيه است الزم مى

 درخشش برسد كـه بتوانـد       چنان به مرتبه اعالى صفا و      نفس ناطقه او آن   : اول آن كه  

و در نتيجـه امـورى    .  با روح اعظم بدون وساطت متصل شود       ،در هر لحظه كه نياز باشد     

ين قدرت  كنند كه ساير افراد بشر از درك آن امور عاجز و قاصر هستند و ا                را ادراك مى  

معجـزه يـا    تـرين اقـسام       ترين مراتب علم و كمال، عالى       و توانايى سير و عروج به عالى      

  .مت استكرا
، آشـكار چنان قوى باشد تا به وسيله آن بتواند در عـالم              وى آن  قوه مخيلة : كه دوم آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عالم غيب را به چشم باطنى خويش مشاهده نمايد و اصوات و كلمات و جمالت را از                 
 گوش خود بشنود، كه چنين شخصى آن صـورتى را كـه مـشاهده               اناحيه عالم ملكوت ب   

 ملكى است از جانب خدا كه حامل وحى است و           ،گردد  مىنمايد و در نظرش متمثّل        مى
و صاحب چنين مقامى نبى اسـت كـه   . اخته و پرداخته از ناحية خداوند است    آن كالم س  

  .حتى شخص ولى از رسيدن به چنين مقامى محروم است
داراى قوه و قدرت مؤثرى در عالم ماده باشد، بدين گونه كه صورت را              : سوم آن كه  
طور كه معجزاتى كه منسوب به        صورتى را به ماده بپوشاند، همان      زد و يا  از ماده جدا سا   

 و احياى اموات به     �اژدها شدن عصا به دست موسى     : انبياء عظام به ما رسيده از قبيل      
 از اين   6 به حضرت خاتم االنبياء     و معجزات محير العقول منسوب     �دست عيسى 

  1.باشد قبيل مي
ثر و منفـذ    ؤم طبيعت را با اذن خداوند و قوه م        تواند عال   پس صاحب چنين مقامى مى    

 و رسـوم امتـى را كـه مرتكـب           ،خود تغيير دهد و به وسيله اين اعمال و خـرق عـادت            
نيز صاحب اين مقـام كليـه دعاهـا و          اند را به هالكت برسانند و         ى شده عصيان و سركش  

صـاحب  شود و كلية موجـودات در برابـر           نداهاى او در عالم ملك و ملكوت مقبول مى        
  .چنين مقامى خاضع و خاشع هستند

و . گانـه اسـت     جامع جميع كمـاالت سـه      6گوهر خاتم : گويند  ايشان در ادامه مى   
كـه از ارجـاس     ) االترو چه بسا باالتر و و     ( فرشتگان مقرب    اى از   همچون ملك و فرشته   

پس او خليفة خدا و مجمع مظـاهر        . گردد   مي حيوانى پاك و از دسترس شياطين محفوظ      
وتيت اُ«: فرمايند   خود مى  6همان گونه كه پيامبر اكرم    . تء و كلمات تام الهى اس     اسما

  2.»جوامع الكلم
  :فرمايد داند و مي  مي6نزول قرآن را مثل ضيافتي براي پيامبر) س(امام خميني

دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد، آن مرتبة اعالء اجابت آني است             
تي كه رسول خدا ـ صلي اهللا عليـه وآلـه    كه پس از حصول مقدمات و رياضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند منتهي شد به اينكه خداي تبارك و تعالي از او ضيافت كرد  وسلم ـ كشيده 
  1!به نزول قرآن

  عظمت حافظ و نگاهبان

هاى تعظيم قرآن عظمت حافظ و نگاه دارندة آن است و او كسى جز خالق               از ديگر جنبه  
و اين سـخني     .ا آفريد آن را حافظ است     قرآن نيست، همان كسى كه اين شگفتى ادبى ر        

دانـد و     ، خداونـد در قـرآن خـود را حـافظ و نگاهبـان آن مـى                دليل و برهان نيـست      بي
  :فرمايد مى

البته ما قرآن را بر تو نازل كـرديم و           2؛� كْرَ وإِنّا لَه لَحافظُونَ   إِنّا نَحنُ نَزّلْنَا الذّ   �
  .ما هم او را محققاً محفوظ خواهيم داشت

در آيه سياق حصر است و آن ناظر به گفتار كفار بود كه قرآن را هـذيان و پيـامبر                    ص

چنين  ;بنابر بيان عالمه طباطباييرا ـ نعوذ باهللا ـ ديوانه ناميده بودند، بنابراين سياق آيه   

  : شود مى
اى تـا مـردم عليـه تـو قيـام نمـوده و                اين ذكر را تو از ناحية خودت نياورده       

سـاخته و تـو در نگهـداريش بـه زحمـت            باطـل   خود   زور   بهآن را   بخواهند  
آن ايـم و خـود نگهـدار           بلكه ما آن را به صورت تدريجى نازل كرده         ...بيفتي

  3.هستيم

پس قرآن كريم ذكرى زنده و جاودانه و مصون از زوال و زيـادت اسـت، چـرا كـه                    

  . پس ذكرش نيز بايد متصف به اين بقاء باشد،خدايى كه خود الى االبد است
 در آينده است، چرا كه اسم فاعل ظهور در          حفظ» لحافظون«همچنين مراد از وصف     

ون قـرآن بـه مثـل       ئ از اسامى قرآن هيچ اسمى در داللت بر آثار و شـ            آينده دارد و اصوالً   
تحريـف  نيست، به همين علت در آياتى كه راجع به حفـظ قـرآن از زوال و                 » ذكر«اسم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .490، ص 17، ج صحيفه امام .1

  .9 ):15(حجر. 2

  .146، ص 12، ج تفسير الميزانترجمه . 3



 )س(امام خميني ةآداب باطني تالوت قرآن كريم با تأكيد بر آداب الصلو   32

اين جهـت كـه     كند، يعنى قرآن كريم از        ياد مى » ذكر«آيد آن را به اسم        سخن به ميان مى   
كند، نه روز نزولش و نه در زمان آينده، نـه باطـل در آن                 ذكر است باطل بر آن غلبه نمى      

و چـون   . كند و نه نسخ و تغيير و تحريفى كه خاصيت ذكريتش را از بين ببـرد                 رخنه مى 
شود كه قـرآن   طالق استفاده مىدر اين آيات از ذكر به طور مطلق نام برده است، از اين ا             

كريم از هر زياده و نقصان و تغيير لفظى و يا تغيير ترتيبى كه ذكر بودن آن را از بين برد                     
  1.محفوظ خواهد بود

» ذكـر « فـرو فرسـتاد و آن را بـه وصـف             6پس قرآنى كه خداى تعالى بر پيـامبر       
د بـود و خـدا      توصيف نموده به همان نحو كه نازل شده، محفوظ به حفظ الهـى خواهـ              

چرا كه قرآنى كه خداوند بـر       . نخواهد گذاشت كه دستخوش زياده و نقص و تغيير شود         
نمـوده، اگـر    نازل كرده و در آيات فراوانى آن را به اوصافى متعدد توصـيف        6پيامبر

صاف آن دچـار دگرگـونى و نقـصان          تغيير و زوال نباشد و يكى از او        بخواهد مصون از  
بينيم قرآن كـريم در طـول          نخواهد ماند و حال آن كه ما مى         آن وصف ديگر باقى    ،گردد

تواند   تقنى مى ترين وجه دارا بوده و همين دليل م         تمام اعصار تمام آن اوصاف را به كامل       
توانـد قـادر      باشد بر عدم تحريف قرآن، كه اين قدرت و توانايى را نيز فقط خداوند مى              

  2.باشد
 و  6ى كفار و استهزاى آنهـا نـسبت بـه پيـامبر           ها  جويى در واقع آيه به دنبال بهانه     
 از يك سو و اطمينان خاطر همة مؤمنـان راسـتين از             6قرآن، به عنوان دلدارى پيامبر    

د كه چنان نيست كه قرآن بدون پشتوانه        و با نزول اين آيه ثابت ش      . سوى ديگر نازل شد   
 نور شـعاعش را  يانازل شده باشد، و هر كس بتواند آفتاب وجودش را با گل بپوشاند و     

خاموش كند، بلكه اين آفتابى است كه غروب و افول نخواهد داشت و اگر همه جباران                
و زورمندان و انديشمندان دست به دست هم بدهند كه نورش را خاموش كنند توانـايى                

  3.رى آن را به عهده گرفته استانخواهند داشت، چرا كه خداوند حفظ و پاسد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 6پيـامبرش » ذكـر «اند كه منظور از        قدما احتمال داده   اما اين كه برخى مفسرين از     

رسد، زيرا از سياق آيـات        گردد، بسيار بعيد به نظر مى       به پيامبر باز مى   » له«است و ضمير    

  1.آمده است» قرآن«صريحاً به معناى » ذكر«شود كه كلمة  قبل استفاده مى

شود   مشاهده مى ن مطلب به وضوح     گانه سورة قيامت اي   همچنين از سياق آيات چهار    

  : فرمايد جا كه مى آن
 فَـإِذَا قَرَأنَـاه فَـاتّبِع        *  إِنَّ علَينَا جمعه وقُرْآنَه     * ك بِه لسانَك لتَعجلَ بِه     تُحرّ ال�

قُرْآنَه  *    انَهينَا بلَيإِنَّ ع بـا عجلـه زبـان بـه        ) اى رسول در حال وحـى     ( 2؛�ثُم
كـه مـا خـود قـرآن را         ). كه تا خاتمه وحى صبر كـن      بل(قرائت قرآن مگشاى    

خوانـديم تـو    آن را   اه كـه    و آنگ . مجموع و محفوظ داشته و بر تو فرا خوانيم        
پس از آن بر ماست كه حقـايق آن         ). و به تعليم امت بكوش    (پيرو قرآن باش    

  .احكامش را بر دلت مشروح سازيمپس را بر تو بيان كنيم 

گردد، و گفته شده كه       ن توسط خداوند مشخص مى    در اين آيات حفظ و صيانت قرآ      

دين جهت كـه ايـشان هنگـام نـزول آيـات         نازل شده، ب   6اين آيات خطاب به پيامبر    

كه وحى تمام شود آن      همين علت قبل از اين    انداختند، به     خود را به زحمت و تكلف مى      

  .دادند تا آيات را فراموش نكند حضرت زبان خود را به خواندن آيات حركت مى

ود كه به پيامبر خطاب شد كه زبانت را بـا عجلـه بـراى قرائـت قـرآن                   و اين چنين ب   

، خـوانيم   ميكنيم و بر تو       چه را كه به تو فرستاديم حفظ مى       حركت نده، زيرا ما خود آن       

 بلكه مصدرى است كه بـه معنـاى         ،در اين جمله نام كتاب آسمانى اسالم نيست       » قرآن«

شـود كـه بـه        گردد و معناى آيه چنـين مـى         حى بر مى  خواندن است و ضمير در آن به و       

شـود و پيوسـته كـردن         قرآن عجله مكن، چون جمع كردن آن چه به تو وحى مى           قرائت  

  3. ماستاجزاى آن به يكديگر و قرائت آن بر تو به عهدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   عظمت شارح و مبين آن

عـالى  از آن جايى كه كالم عظيمى همچون قرآن، متكلمى اعظم همچون خداوند بارى ت             
ا دارد، بر اين اساس بايستى شارح و مفسر آن نيز بسان خود قرآن با عظمت باشـد و لـذ   

رهبرى اين بزرگان پس از پايـان نبـوت         عامت و   دف خدا و قرآن بر اين است كه با ز         ه
 مـصطفاى   ،پس بايستى اين شارحين   . قايى كند آ، اسالم بر همة اديان الهى       6نبى اكرم 

 وحى باشند و با عنايت الهى مبراى از هر آفـت روحـى و               پروردگار و منصوبين دستگاه   
باشند كه مخزن علـم الهـى باشـند، كـه مـا ايـن                 ها مى  هاى منشرح و قلب     صاحب سينه 

  .شناسيم  مى�پيشوايان را به نام ائمه اطهار
نى و يـا مـصداقى      در قرآن آيات متعددى راجع به علو درجات ائمه به صورت ضـم            

  :كنيم ل به عنوان نمونه به برخى از اين آيات كريمه اشاره مىذياشاره كرده است، كه در 
ي جاعلُك للنّاسِ إِمامـاً قَـالَ       مات فَأتَمهنَّ قَالَ إِنّ    ابتَلَى إِبرَاهيم ربه بِكَل    وإِذ� ـ1

م از  پروردگـار آن گـاه كـه ابـراهي         1؛�ومنْ ذُريتي قَالَ ال ينَالُ عهدي الظّالمينَ      
تو را پيـشوا و امـام مـردم         : آزمايش توأم با بال و سختى خوب بر آمد، فرمود         

عهد پيمـان مـن     : آيا از ذرية من نيز؟ خداوند فرمود      : قرار دادم، ابراهيم گفت   
  .رسد به ظالمين نمى) امامت(

مراد از امام در اين آيه امرى غير از نبوت است و نشان دهندة اين مطلب اسـت كـه                    
 پـس از طـى      �تر از نبوت است كه حضرت ابـراهيم         ت بسى باالتر و متعالى    مقام امام 

اما سخن فخر رازى كه امـام را در آيـه           .  يافتند  امامت ارتقا  امتحانات گوناگونى به درجة   
مراد از امامت، نبوت است كه خداوند ابراهيم را امـام مـردم              :گويند  دانند و مى    مطلق مى 

شـود     چنين پاسخ داده مى    2.از او تبعيت كنند   ... احكام و امر قضاء و     قرار داد تا مردم در    
  .اند  نبوت را داشتهچون حضرت ابراهيم قبالً، كه مراد از امامت نبوت نيست

آيد كه امامت عهد و پيمان الهـى اسـت و تنـصيص               همچنين از اين آيه به دست مى      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .124): 2(بقره. 1

  . سوره بقره124تفسير آيه  ذيل ،36، ص 4، ج تفسير الكبير: ك.ر. 2



    35  يمآداب باطني قرائت قرآن كر  

زلـت امـام اشـاره      اى ديگر از من     باشد، از طرفى اين آيه به گوشه        امامت از جانب خدا مى    
شـان در زمـان     گانه به خـاطر كفر     يد ظالم باشد، پس امامت خلفاى سه      كند كه امام نبا     مى

ـ    امـا   . شرك به خدا ظلـم عظيمـى اسـت        زيرا  قبل از اسالم مردود است       ن فخـر رازى اي
 در  .»كـافرى كـه توبـه كنـد ديگـر ظـالم نيـست             «: د كه كن  كمبود را نيز چنين توجيه مى     

مطلـق اسـت و مقيـد بـه زمـان      » ال ينـال  «ةكلمـ : فرمايند  ى مى سصورتى كه مرحوم طبر   
شود، پس ظالم هر چنـد توبـه كنـد بـه مقـام                ها مى  خاصى نيست و لذا شامل همة زمان      

  1.رسد امامت نمى
  :شود به اين صورت است پس نتايجى كه از اين آيه در شأن و منزلت امام گرفته مى

  . ـ امامت از نبوت باالتر است1
  . الهي استامامت ـ منصب 2
  .امام از هر گناه و ظلمي مبرا و معصوم است ـ 3

خـدا   2؛� الرِّجس أهلَ الْبيت ويطَهـرَكُم تَطْهِيـراً       رِيد اهللاُ ليذْهب عنْكُم   إِنّما ي � ـ2
 را از شما خانوادة نبوت ببرد و شـما          )هر آاليش (خواهد كه رجس      چنين مى 

  . گرداندرا از هر عيب پاك و منزه
خواهـد    دانند، به اين معنا كه خـدا مـى          الرجس را در آية شريفه جنس مى      » ال«مفسران  

ز اهل بيت بزدايـد و چنـين طهـارتى فقـط بـا              اهاى خبيثه و رذيله را        انواع پليدى و هيأت   

 و يا تشديد در     اعصمت الهى منطبق است چرا كه اگر گفته شود چنين طهارتى منظور تقو            

تواند خود را مـشمول       ر مختص به اهل بيت نيست، بلكه هر انسانى مى         تكاليف است، ديگ  

بيان كنندة حصر است چرا كه حتى بنابر روايات وارده          » ماانّ«اين آيه گرداند، در حالى كه       

اش بود، اذن آمدن زير عباى پيامبر و مشمول ايـن             سران شايسته ام سلمه كه از هم       پيامبر به 

 هستند كه خداونـد ايـشان را مجهـز بـه            � آيه فقط ائمه   پس طبق اين  . شدن را نداد  آيه  

  3.تواند نشان دهندة عظمت اهل بيت باشد ادراك حق كرده است و همين آيه مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :مرحوم عالمه معتقدند
 يكى انحـصار اراده     :به كار رفته  قصر و انحصار    حقيقت دو   در  در آية شريفه    

دوم و  بيـت   و تطهيـر اهـل       كـردن پليـدى      و دور بـردن   و خواست خـدا در      
  1.از پليدى در اهل بيتدوري انحصار اين عصمت و 

اى  2؛�ولي األمـرِ مـنْكُم    اُيا أيها الّذينَ آمنُوا أطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرَّسولَ و        �ـ  3
  .را اطاعت كنيد) از طرف رسول(ن اهل ايمان خدا و رسول و فرماندارا

 اين است كه    ،كند  خص مى  را مش  �ت ائمه چه كه در اين آيه ممتاز بودن و عظم        آن
كسانى هـستند كـه     .  از ساللة پاك حضرت زهرا هستند      ،�ائمه معصومين ،  اولى االمر 

صالحيت آمريت و فرمان دادن دارند، و الزم االتباع بودن آنها تا حدى است كه قرآن از                 
 بـشرى    پس قطعاً افـرادى كـه صـاحب امتيـاز مـافوق            .كند  ياد مى » صاحبان امر «آنها به   

» اولـى االمـر    « كـه قبـل از      و از طرفى از آن جـا       .توانند جنبة آمريت پيدا كنند      هستند مى 
 و  6پيـامبر    نشان دهندة اين مطلب است كـه اطاعـت از            ، نشده است  رتكرا» اطيعوا«

 بنابراين علـو درجـات آنـان نيـز          .احد و براى يك هدف است     امام بر روى يك محور و     
نيز بايد مثل پيامبر از سرچشمة بيكران علم الهى مستفاد           است و آنان     6همانند پيامبر 

بعضى از مفسرين اهل سنت مراد از اولـى االمـر را خلفـاى راشـدين يـا امـراى                    . شوند
رد را  هـستند   �منظور از اولى االمر ائمه    : گويند دانند و قول شيعه را كه مى        ممالك مى 

اليطـاق اسـت و      تكليـف مـا      شناسند  به اطاعت از كسى كه نمى     كنند چرا كه تكليف       مى
 در صورتى كه اولى االمر بـه   ، ثانياً در هر زمان يك امام بايد باشد        .براى خدا محال است   

  3.صورت جمع آمده و حمل جمع بر مفرد خالف ظاهر است
قيـد   ا به اطاعت بى   اما جواب داده شده است كه خداوند برتر از اين است كه مردم ر             

 و فقهـا     و لذا شامل امرا    . است مرتكب معصيت شوند    و شرط افرادى امر كند كه ممكن      
 و 6و از آن جايى كه اطاعت از اولى االمر را در رديـف اطاعـت از پيـامبر             . شود  نمى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 از طرفـى گرچـه      1.باشد   مى االمر بسى باالتر از فقها و امرا       پس مقام اولى     ،خدا قرار داده  
ه خداونـد فقـط در مقـام بيـان          ، اما از آن جايى ك      است در آيه اولى االمر شناسايى نشده     

 و  �اصول است پس در اين آيات نيز به بيان اهل امامـت پرداختـه و شناسـايى ائمـه                  
  .است � و خود ائمه6شرح تبيين آيات مربوط به آن به عهدة پيامبر

   علمى امامعظمت

 نه تنها بيانگر عظمـت شخـصيتى        �آيات و روايات مربوط به عظمت ائمه معصومين       
 بلكه بيان كنندة عظمت و شأن و منزلت آنان در تبيين و تفسير مقاصد               ،آن بزرگان است  
 هدف از منصب الهى امامت در تـداوم امـر نبـوت،             چرا كه اصوالً  . باشد  اصلى اسالم مى  

.  ناتمام مانـده بـود     6شرح و تبيين قرآن و تعاليم دينى است كه پس از رحلت پيامبر            
 بود، امام نيز از مفاتيح غيب آگاه        6پس همان طور كه كليدهاى غيب در دست پيامبر        

تـرين    امامـت جـزء اساسـى     : اما نه از طريق وحى مستقيم، و به عبـارت ديگـر            ،باشد مي
امام منصوب از طرف خدا با سير شدن از سرچـشمة اليـزال علـم               اصول اسالم است و     

  .ق قرآنى استيالهى مأمور به تبيين و تشريح دقا
آن جـا كـه     .  اسـت  � ارشاد غيبـى الهـى بـه ائمـه          از سورة انبياء نيز بيانگر     73آية  

  : فرمايد مى
�           ـرَاتـلَ الْخَيعف هِمنَـا إِلَـييحأورِنَـا وونَ بِأمـدهـةً يمأئ ملْنَاهعجرا و آنـان  2؛�و 

از (پيشواى مردم قرار داديم تا خلق را به امر ما هدايت كنند و هر كار نيكـو                  
  .آنها وحى كرديمرا به ) خيراتانواع عبادات و 

 بلكه به مدد غيبى امـام نيـز داللـت           ،داند  اين آيه نه تنها منصب امامت را خدايى مى        
 براى شرح و تفصيل قرآن و اسالم چون انتخاب شدة دستگاه            � پس ائمة اطهار   .دارد

 بلكه از طرق ديگرى از درياى       ،خداوند هستند، راه ارشاد آنها گرچه از راه وحى نيست         
  .گردند لهى سيراب مىبيكران علم ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دانيم كه دين اسالم ابدى و جاودانه است، بنابراين رهبرى شارحين اين              از طرفى مى  
الزمة رهبريت دائمى آگاهى است كـه صـد         . دين نيز به عنايت خداوندى جاودانه است      

در صد مطابق با واقع باشد، اين علم جاودانه از زمان اولين مفسر قـرآن حـضرت علـى                   
به طرقـى بـر مـا پوشـيده         ) عج(تاكنون كه وجود اقدس صاحب عصر      شروع شد و     �

  1.فرمايد است، حكومت جهان را رهبرى مى
كه مردم را به حقايق آشنا سازند، آنـان را            در برخى موارد براى اين     �ائمه معصوم 

چنان چه از ميان صحابة پيامبر كسى جز حـضرت          . كردند  از دانش غيبى خود با خبر مى      
  : ن اين فراز را نداشته كه فرمودند ياراى گفت�على 

سؤال كنيـد از مـن قبـل از آن كـه مـرا از دسـت                  2؛»ن تفقدونى أسلونى قبل   «
  .بدهيد

آيـد اگـر      اى كه بر مسلمين تا روز قيامت پيش مى          كند كه از هر حادثه       ياد مى  �على

 صـحه گذاشـتند،     �تى اهل سنت نيز بر صدق گفتار على       بپرسند پاسخ خواهد داد كه ح     

 به شكل جـالبى     اش  شرح نهج البالغه   را در    � اخبارات غيبى على   دالحدي ابى چه ابن  انچن

از جمله خبر   . اند  كند كه همة آنها مطابق با واقع صورت گرفته          بندى كرده و تأكيد مى     دسته

  3....از سلطنت معاويه، بيان داستان خوارج و خبر از شهادت خود و قاتل خود و

اش ذات با عظمـت خداونـد اسـت، صـاحب علـم نيـز                 بنابراين علمى كه سرچشمه   
 مختص به ائمه    6بايست برتر از افراد عادى باشد و اين خصوصيات بعد از پيامبر             مى

  . است�معصومين

  عظمت وقت و زمان

 كـه در آيـات و       ،داشـت زمـان نـزول آن اسـت          بـزرگ  هاى عظمت قرآن،    از ديگر جنبه  
از آيات فـراوان بـه خـوبى        . دانند  عظيم مى ن را مبارك و     آقرات فراوانى زمان نزول     رواي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  در سـورة   مـثالً . گردد كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نزول يافتـه اسـت              استفاده مى 
  :تبقره آمده اس
رمضان مـاهى اسـت كـه قـرآن در آن            1؛�زِلَ فيه الْقُرْآنُ  نْاُشَهرُ رمضَانَ الّذي    �

  .نازل شده است
  :فرمايد در خصوص نزول قرآن مىدر و همچنين در سورة مباركة ق

  .ما نازل كرديم آن را در شب قدر 2؛�ا أنزَلْنَاه في لَيلَةِ الْقَدرِإِنّ�
 اما اين ضمير بـه قـرآن        ،گر چه صريحاً به قرآن اشاره نكرده است       » انا انزلناه «ضمير  

ـ     . گردد و ابهام ظاهرى آن بيانگر عظمت و اهميت قرآن است            بر مى  ر همچنـين ايـن تعبي
كنـد، زيـرا      اشارة ديگرى به عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى مـى         ) ما آن را نازل كرديم    (

  خصوصاً صيغة متكلم مـع الغيـر كـه مفهـوم           .خداوند نزول آن را به خودش نسبت داده       
  3.بر عظمت استدال جمع را دارد 

  اهميت شب قدر 

ضى از ايـن     كه بعـ   ،در فضيلت و عظمت شب قدر آيات و روايات فراوانى رسيده است           
هاى   عضى ديگر به بيان جنبه    آيات اهميت اين شب مبارك را به طور مطلق بيان كرده و ب            

  .پردازند فضيلت اين شب مى
 جوادى آملى در خصوص اعتبار و شأن شب قدر دو نكته را به طور اجمال                آيت اهللا 

  .كنند بازگو مى
 چيزى است كه    از آن جايى كه ارج ظاهرى هر چيزى به خاطر حرمت و قدر آن             ـ  1

 بـه   ،كه خداوند قسم به بلـد مكـه خـورده اسـت             اين  سرّ در آن متضمن شده است، مثالً     
  :  در آن است كه فرمودند6خاطر تمكن و استقرار پيامبر

سوگند به اين بلد مكه معظـم و   4؛� وأنْت حلٌّ بِهذَا الْبلَد*قْسم بِهذَا الْبلَد    اُال  �
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و حال آنكه تو اى رسـول در ايـن بلـد منـزل               !؟نممسجد كعبه محترم ياد نك    
  .دارى

  . بنابراين يكى از اسرار برجستگى عظمت شب قدر نزول قرآن در آن شب است

در كه بيش از ارج هزار ماه آمده است هرگز به معنـاى              معناى قدر، منزلت شب ق     ـ2

تواند   مى ارج است كه اين ارج وجودى        ةبلكه به معناى شدت درج    اعتبارى نخواهد بود    

اند و    اى باشد براى تدوين احكام فقهى و اخالقى كه در شب عظيمى صادر شده               پشتوانه

  1.تواند بهترين وسيله براى تكامل وجودى روح باشد لذا امتثال دستورهاى دينى مى

» سالم«و  . سر سالمت، در اين شب شيطان در زنجير است        شب قدر شبى است سرتا    

طـور   در واقع نوعى از تأكيد اسـت، همـان   آمده است   كه در سورة قدر به صورت مطلق      

گوييم عين عدالت است، شب قدر نيز عين سالم           كه گاه در وصف عادل بودن كسى مى       

  2.و سالمت است

چنـان تعظـيم     و آن شـب را آن    دارد  سورة قدر به زيبايى عظمت شب قدر را بيان مى         

  .داند نمايد كه از هزار ماه باالتر و برتر مى مى
بر گفتة مفسرين، از حيث فضيلت عبادات است كـه           از بهتر بودن شب قدر بنا      منظور

  . يعنى نزديك ساختن مردم به خدا و عبادت اوست،رض و هدف قرآنغمتناسب با 

  هاى عظمت شب قدر جنبه

هاى گوناگون بزرگ است، لذا زمان نزول آن نيز كه شب قدر اسـت داراى                 قرآن از جنبه  
  :وجوه عظمت متعدد است

اولين جنبه و در واقع مهمترين علت عظمت شب قدر، نـازل شـدن قـرآن در                 ) فال
  : كند ياد مى» ليلة مباركة«اين شب است كه در جاهاى ديگر از آن به 

 همانا ما   ،قسم به كتاب مبين    3؛� إِنّا أنزَلْنَاه في لَيلَةٍ مباركَةٍ     *والْكتَابِ الْمبِينِ   �
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ركىنازل كرديم آن را در شب مبا
  .داند قرآن اين شب را در سورة قدر به خاطر نزول قرآن برتر از هزار ماه مى

دومين جنبه عظمت شب قدر به خاطر حوادث و رويدادهايى است كه در ايـن               ) ب
  . افتد شب اتفاق مى

روزى، مـرگ، سـعادت،     گفته شده خداوند در اين شب مقدرات يك سال را اعم از             
  : كند در وصف شب قدر به اين مسأله اشاره مى ن نيزآرق. كند فراهم مى... شقاوت و

 رحمـةً مـنْ     * أمراً مـنْ عنْـدنَا إِنّـا كُنّـا مرْسـلينَ             *فيها يفْرَقُ كُلُّ أمرٍ حكيمٍ      �
كبن آتعيـين   . گـردد   در آن شب هر امرى با حكمت معين و ممتاز مـى            1؛�ر

ين لطـف و رحمـت      ا. لبته خواهد بود  امر از جانب ما كه فرستنده پيامبرانيم ا       
  .پروردگار تو است

كلمة يفرق نيز بـه خـاطر       . شود  پس طبق اين آيه شب قدر با تكرار سنوات مكرر مى          

است كه حتى بعـد     بسيار پرفضيلتي   شب قدر شب     .مضارع بودن داللت بر استمرار دارد     

إنّـا  � آيـه     در مـورد   �امـام بـاقر   . ه است هم چنان باقى ماند   نيز   6از رحلت پيامبر  
  :  فرمودند�2أنزَلْنَاه في لَيلَةٍ مباركَةٍ

 چـه   :شـود   اى كه بايد در طول آن سال واقع گردد تقدير مـى             در اين شب هر حادثه    «

يا رزقـى كـه قـرار       خير چه شر، چه طاعت و چه معصيت اجلى كه بنا است فرا رسد و                

ود قضايى است حتمى    چه در اين شب مقدر شود و قضايش رانده ش         است برسد، پس آن   

  3.»و قطعى ولى در عين حال مشيت الهى در آن محفوظ است
هاى ديگر عظمت قرآن، نزول مالئكه و روح است كه در ايـن شـب بـه                   از جنبه ) ج

  4.�تَنَزَّلُ الْمالئكَةُ والرُّوح فيها بِإِذْنِ ربهِم منْ كُلِّ أمرٍ�: آيند اذن خداوند فرود مى
بـراى ابتـدا    » مـن « حـرف    ؛م عالمه اگر مراد از امر را امر الهـى بـدانيم           به نظر مرحو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6 ـ 4 ):44(دخان. 1

  .3): 44(دخان. 2
  .6، ح 158 ـ 157، ص 4، ج الكافى. 3

  .4 ):97(قدر. 4



 )س(امام خميني ةآداب باطني تالوت قرآن كريم با تأكيد بر آداب الصلو   42

مالئكه و  : شود  رساند و معناى آيه چنين مى       عين حال سببيت را هم مى     در  خواهد بود و    
شـوند در حـالى كـه نزولـشان را ابتـدا              روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مى        

  .نمايند كنند و هر امر الهى را صادر مى مى
اى بدانيم كه بايد واقع گـردد، در           كونى و حادثه   و اگر منظور از امر مذكور را هر امر        

شود كه مالئكـه و روح        حرف تعليل است و آيه چنين معنا مى       » من«اين صورت حرف    
  . خاطر تدبير امرى از امور عالمهشوند ب در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مى

 مالئكه و روح است كه مراد از روح نيـز بنـا   اما به هر صورت شب قدر، شب نزول       
  : فرمايد اش مى بر گفتة خود قرآن امرى است از پروردگار كه خداوند درباره

ِيقُلبرِ رنْ أمم الرُّوح بگو روح از امر پروردگار من است  1؛  
  . هاى عظمت اين شب، سالم و سالمتى در اين شب است از ديگر جنبه) د

  ح يه المرِ  تّسطْلَعِ الْفَجى ماين شب رحمت و سالمت و تهنيت است تـا       2؛
   .صبحگاه

  3.داند راغب سالم را عارى بودن از آفات ظاهرى و باطنى مى
اين شب رحمتش مشمول عالميان گشته و        رايت الهى بر اين تعلق يافته كه د       پس عن 

ين ن آن است كه در اشود و الزمه اين بيا مت و عذاب الهى بسته مى   نقدر اين شب باب     
و ايـن واالتـرين درجـه سـالم و          . ساز نخواهد گشت   شب كيد و مكر شياطين نيز چاره      

  4.سالمتى است
  : فرمودآن حضرت كه روايت كرده  6ابن عباس از پيامبر

المنتهـى هـستند و       ةاى كه ساكن در سـدر       رسد مالئكه   وقتى شب قدر فرا مى    
برئيل به اتفاق سـاير     ر حالى كه ج   شود د   جبرئيل يكى از ايشان است نازل مى      

هايى را به همراه دارند يكى پرچم بـاالى قبـر مـن و يكـى بـر                   مالئكه پرچم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85 ):17(اسراء. 1
  .5 ):97(قدر. 2
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باالى بيت المقدس، و پرچمى در مسجد الحـرام و پرچمـى بـر طـور سـينا                  
مانـد مگـر آن كـه         اى در اين نقاط نمـى       منهؤمن و م  ؤكنند، و هيچ م      مى نصب

ى كه دائم الخمر و يا معتـاد بـه خـوردن            كند، مگر كس    به او سالم مى   جبرئيل  
  1.گوشت خوك باشد

 و   شـب توبـه    ،اى كـه مالحظـه گـردد        به هر حال عظمـت شـب قـدر از هـر جنبـه             
هاى خـود ايـن شـب را درك           ها و شايستگى    لياقتها بر طبق     سازى است كه انسان   خود
سـاز اسـت و خـط سـعادت و هـدايت             پس قرآن چون يگانه كتاب سرنوشـت      . كنند  مى

  .ها در آن مشخص گرديده است، بايد در شب قدر نازل گردد نانسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .789 ، ص10، ج  في تفسير القرآنمجمع البيان. 1





  

  

  

  

  
 منزلت مطالب و مقاصد آن: فصل دوم

 راز آفرينش قرآن و هدف اصلى آن بـراى بنـدگان از سـوى خداونـد حكـيم، آن          اصوالً
 ها را از قعر پستى و فرومايگى به اوج كمال و علويت و سعادت برساند،               است كه انسان  
ن نيز بايد تحت الشعاع اين هدف مقـدس قـرار بگيـرد و              آطالب عظيم قر  لذا مقاصد و م   

گيرى از مطالب حكيمانه اين كتاب، به سعادت دنيوى و اخـروى              بهره د با نها بتوان  انسان
  .  گردندلينا

لذا خداوند تبارك و تعالى كتاب شريفش را از عالم قدس و ملكوت به عالم ماده و                 
نقاط ضعف حيوانيت بـه اوج كمـال انـسانيت برسـد و از               تا انسان از     ،طبيعت تنزل داد  

ل شود كه اين    يمجاورت شيطان متروك به مقام قرب ملكوت و حصول مرتبة لقاء اهللا نا            
يت و دعـوت    از اهم مقاصد اين كتاب الهى است، پس اين كتاب، كتاب سعادت و هـدا              

 اسـتعداد خـود از آن       ها به ميـزان     كه هر طبقه و طايفه از انسان       ي ا  به گونه . به حق است  
ى كه قرآن شفا و رحمت براى عالميان است، لذا آيات آن          يز آن جا  گردند و ا    مند مى   بهره

مند گردند و هم علماى باطن آن را شـفاى            ظاهر از آن بهره   اى است كه هم اهل        به گونه 
  1.هاى اعجاز قرآن نيز همين است درد خويش كنند و فى الواقع يكى از جنبه

  هدايتقرآن، كتاب 

چه خود فرموده كتاب هدايت است و براى نجات بشر از گمراهى و رساندن               قرآن چنان 
به حركـت در    :  هدايت عبارت است از    اصوالً. او به رشد و كمال نهايى نازل شده است        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1.آوردن انسان در مسير هدفى كه شايسته اوست
در ايـن   و انسان را    پس قرآن نيامده است كه علوم و فنون مادى را به انسان بياموزد              

چه در قرآن در صدها آيه نام علم را به ميـان آورده و بـيش از                 علوم به تفكر وا دارد، گر     
هر كتاب آسمانى ديگر براى آن ارزش قائل شده، اما هدف اصلى قرآن ايـن اسـت كـه                   

وحى او را شفا دهد و      رهاى    انسان را بر هواهاى نفسانى خويشتن غالب سازد و بيمارى         
كه قـرآن آمـده      خالصة كالم اين  .  و از نقص به كمال برساند       را پاكيزه ساخته   نفس آدمى 

را مطلع سازد كه از خاك نيامده تا بر باد شود و رسالت و هـدف اصـلى                  است تا انسان    
 به دست آوردن خوراك و پوشاك نيست، بلكه وى نفخة روح الهى اسـت كـه                 ،بودنش

 بـه   .تكميل كند و به جهـان ديگـر بـرود         مأموريتش اين است كه در مدرسة دنيا خود را          
 در كجـا  ،عبارت ديگر قرآن نازل شده است تا به انسان بگويد كـه از كجـا آمـده اسـت     

  2؟ و به كجا خواهد رفت؟ و چه بايد بكند؟ و چگونه بايد باشد؟هست
هدايت اسـت   داند، پس خود قرآن       قرآن، در آيات مختلف خود را كتاب هدايت مى        

 ذَلك الْكتَـاب ال ريـب فيـه هـدى           *الم  �فرمايد    ى كه قرآن مى   ي جا نه داراى هدايت، آن   
  4.� للْمسلمينَ هدى ورحمةً وبشْرَى� و يا �3للْمتَّقينَ

تعبير قرآن در اين آيات براى مبالغه نيست، بلكه حقيقتـاً قـرآن، هـدايت و رحمـت                  
 در واقـع هـدايت شـده و از          حقيقى محض است و كتابى است كـه بـا تمـسك بـه آن              

  5.ضاللت و گمراهى نجات پيدا خواهيم كرد
ها از ظلمات به نور بيـان        خروج انسان  دى بودن خويش را با    اقرآن در آيات ديگر ه    

  : فرمايد كند و مى مى
ن  ايـن قـرآ     الر 6؛� الظّلُمات إِلَى النُّورِ   اس منَ نَاه إِلَيك لتُخْرِج النّ   الر كتَاب أنزَلْ  �

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جهـل و   (كتابى است كه ما به تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از ظلمـات                 
  .به عالم نور رسانى) با علم و ايمان(بيرون آورى و ) كفر

كنـد كـه غايـت و هـدف از            خداى سبحان در اين آيه هدايت را به نورى تشبيه مـى           
  .دشبا نزول قرآن براى رساندن انسان از ظلمات طبيعت به نور الوهيت مى

آيات فراوان خداونـد    كند، در     ، اشاره مى  خودقرآن كريم در حالى كه به هادى بودن         
 .پـذيرد    نيز فقط با اذن و امر او صورت مى         داند كه حتى هدايت انبيا      را هادى بالذات مى   

 اساس توحيد افعالى بر اين اصل استوار است كه هر چيزى كه در عالم طبيعت                و اصوالً 
فاعليت خداوند برخوردار است و فقط اوست كه سزاوار شايـستة            از درجات    ،پذيرد  مى

  : فرمايد جا كه مى  آن.هاست امر مهمى همچون هدايت انسان
�                 ـفكَي ا لَكُمى فَمدهي إِال أنْ يهِدنْ ال يأم عتَّبقُّ أنْ يقِّ أحي إِلَى الْحدهنْ يأفَم

 كنـد، شايـستة     ه سوى حق هدايت مـى     آيا آن كسى كه مردم را ب       1؛�تَحكُمونَ
خـود   كه خود محتاج هـدايت اسـت و تـا            اطاعت و پيروى است يا آن كس      

  .گر ديگران باشد تواند هدايت هدايت نگردد نمى
در اين آيه سخن از دو هدايت متفاوت است، به راستى آيا هـادى بالـذات شايـستة                  

  پيروى يا هادى بالتبع، كه خود محتاج هدايت است؟
هاى نظرى و عملى، آنان كه دل و          بخش مرض   شفا آن شفاى همه دردهاست،   آرى قر 

شوند و آنان كه بـه حكمـت         خواهد با حكمت نظرى قرآن هدايت مى        جانشان برهان مى  
هاى گونـاگون    پس قرآن از جنبه.گردند عملى محتاجند از اقيانوس اليزال آن سيراب مى   

   .گر است هدايت... ادى، اخالقى، اجتماعى واعتق
  :فرمايند  چه زيبا قرآن را ترسيم مى�امام صادق 

ل جال بصره ويفتح للضياء     جالهدى ومصابيح الدجى، فلي    يه منار  هذا القرآن ف   نّإ«
 2؛» كما يمشى المستنير فى الظلمـات بـالنور        ، التفكر حياة قلب البصير    نّإنظره، ف 

 هـاى شـب تـار       راستى اين قرآن است كه در آن فروزشگاه هـدايت و چـراغ            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اى ديده در آن بچرخاند و براى پرتو آن نظر خـود را          است و بايد هر جوينده    
رود پرتوياب در     چه كه راه مى    را انديشه زندگى دل بيناست، چنان     بگشايد، زي 

  .ها به وسيله نور تاريكى

به معناى ظلمت است و اطالق و عموميت آن بر هر ظلمى از قبيل شبهه و                » الدجى«

در حـديث بـه     » ضـوء «عناى محل نور اسـت       هم به م   »مصباح «.شود  بدعت را شامل مى   

وع ظلمتى را از     پس با اين اوصاف قرآن هر ن       1.استچه كه در قرآن     معناى علم به هر آن    

  .افكن هر تاريكى و ظلمت استبرد و نور بين مى

  :فرمايند وچه زيبا امام خميني از قرآن تعبير مي
 اسالم و قـرآن مفتخـر اسـت كـه           ما مفتخريم و ملت عزيز سر تا پا متعهد به         

خواهد حقايق قرآني، كه سراسر آن از وحـدت بـين    پيرو مذهبي است كه مي    
هـا نجـات داده و بـه          ها و گورستان    زند، از مقبره    مسلمين بلكه بشريت دم مي    

ترين نسخة نجات دهندة بشر از جميـع قيـودي كـه بـر پـاي و                   عنوان بزرگ 
 را به سوي فنا و نيستي و بردگي و          دست و قلب و عقل او پيچيده است و او         

  2.كشاند نجات دهد بندگي طاغوتيان مي

   اهللامأدبةقرآن، 

اى است و هر كـس بـه           الهى است كه ميزبان هر تشنه و گرسنه        ةقرآن يك سفرة گسترد   

  .هاى كوچك و بزرگ بردارد تواند لقمه ميزان آگاهى و همتش مى
  : فرمايند  حديث زيبايى را مى6پيامبر اكرم

همانا اين قرآن سفرة الهـى       3؛»دبة اهللا فمن دخل فيه فهو آمن      ألقرآن م ا  هذا نّإ«
  . پس هر كس داخل آن شد ايمن گشت،است

داند كه قرآن را به يك مخلوق الهى تشبيه كرده كـه              ابو عبيد اين حديث را مثلى مى      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1.و منافعى است كه خداوند مردم را به سوى قرآن دعوت كرده است براى مردم خير
يكى بـه معنـاى     : اند  زاده آملى مأدبه را در حديث، به دو وجه معنا كرده           عالمه حسن 

به معناى  ) با فتح دال  (شود، وجه ديگرش      سفره و يا همان طعامى كه براى مردم مهيا مى         
  2.گردد قرآن ادب يافت هر آينه ايمن مى ادب و تقويم الهى است كه هر كس به واسطة

كدام از دو وجه تفسير كنيم، نشان دهنـدة اقيـانوس عظـيم          ولى اگر حديث را به هر       
الهى است كه به انسانيت ارزانى داشته شده و هر كس بنـابر ظرفيـت خـود از ايـن آب                     

  .گردد حيات گوارا مى

  گر عقل و جان قرآن هدايت

جا كه قرآن تجلى اسماء حسنى و علياى الهـى اسـت، پـس انـسانى كـه قـرآن را                      از آن 
بخش آن عمل نمايد، خود نيز در حـد و            و به آيات حيات    تمسك جويد بخواند و به آن     

برجسته خواهد رسيد و در پرتو اين صفات        نسبت به درجة كمال خويش به اين صفات         
ل گشته و معناى قرب الهى را خواهـد چـشيد، زيـرا قـرآن كتـاب                 يبه صراط مستقيم نا   

مام ابعاد وجـودى هـدايت      هدايت انسان است و الزم است كه اين كتاب، انسان را در ت            
 و به همين سبب است كه قرآن هم براى پرورش عقل و تفكر انسان رهنمـود دارد                  .كند

  .و هم براى وارسته كردن دل و جان
 خطاب به پيامبر    ه، مثالً در بعضى از آيات از پرورش عقل و علم، سخن به ميان آورد            

  : فرمايد گرامى مى
�   تَابالْك كلَيأنزَلَ اهللاُ عو      لَمتَكُنْ تَع ا لَمم كلّمعةَ وكْمالْحنزول قـرآن و     3؛� و

  . آن، را نداشتىكتاب و حكمت، تعليمى است به تو كه خود توانايى كسب
 را  6اين خطاب اشاره به اين مسئله دارد كه خداوند با نزول قرآن در واقع پيامبر              

. استحكمت  كرده و اين همان     داراى ادراكى كرده كه عقل و جان او را از ضاللت منع             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آمده، علمى اسـت كـه از طـرف          �وعلّمك ما لَم تَكُنْ تَعلَم    �منظور از علم كه در جمله       
  1.توانند چنين علمى به انسان بدهد  عطا فرموده كه علوم اكتسابى نمى6خدا به پيامبر

ادار به تفكـر در     و يا در آيات ديگر در زمينة تفكر، آيات فراوانى دارد كه انسان را و              
   :فرمايد جا كه مى نمايد، آن مىعالم هستى 
ايـن قـرآن مجيـد را مـا بـه عربـى              2؛�زَلْنَاه قُرْآناً عرَبِياً لَعلّكُـم تَعقلُـونَ      إِنّا أنْ �
  . به تعليمات آن عقل و هوش يابيدفرستاديم كه شما) فصيح(

اى بـراى     د آوردن زمينـه    به وجو  ،كه در اين آيه هدف از نزول قرآن به صورت عربى          
تعقل انسان است در بخشى ديگر از آيات، قرآن را مايـة پـرورش دل و جـان و زدودن                    

  :داند امراض نفسانى انسان مى
قرآن، شـفاى دل و رحمـت الهـى بـراى اهـل              3؛�هو شفَاء ورحمةٌ للْمؤْمنينَ   �

  .ستا ايمان
وق بـه   كه شفا بايد حتماً مسب     اشتن به اين  در اين آيه اگر قرآن را شفا ناميده، با نظر د          

هاى بشر، احوال و كيفياتى دارد كه اگر قرآن را            كند كه دل    معنا مى مرض باشد، افادة اين     
بينيم كه قرآن همان نسبتى را با بـشر دارد كـه يـك داروى                 با آن احوال مقايسه كنيم، مى     

ع خـود، انـواع شـك و        هاى قـاطع و بـراهين سـاط         قرآن با حجت  . معالج با امراض دارد   
نى أبرد و بـا مـواعظ شـ         شود از بين مى     ترديدهايى كه در راه عقايد و معارف حقيقى مى        

ها  هاى عبرت انگيزش، تمامى آفات دل       و تبشير و داستان    خود و وعده و وعيدها و انذار      
  .نامد كند، بدين جهت خداوند قرآن را شفاى دل مؤمنين مى كن مى را ريشه

ن كمبودها جبران گشته و حـوائج       نامد كه به وسيلة قرآ      رحمتش مى اما از اين جهت     
هاى جهل و     سازد و تاريكى    شود و دل آدمى را به نور علم و يقين روشن مى             آورده مى بر

نمايد، و آن را به زيور ملكـات فاضـله و حالـت شـريفه                 كورى و شك را از آن دور مى       
  4.سازد ت نكوهيده مىهاى زشت و صفا ها و صورت آراسته و جايگزين پليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :فرمايد در آية كريمة ديگر مى
خداوند به واسطه كتـابش هـر        1؛� اتّبع رِضْوانَه سبلَ السالمِ    يهدي بِه اهللاُ منِ   �

  .كند هاى سالمت، هدايت مى آن كه از پى رضا و خشنودى او باشد به راه
 ، هـر رنـج و انـدوهى اسـت         هاى سالمت، پايان هر كدام از آنها پايان         آرى گرچه راه  

هـا احاطـه     ليكن بدون دشوارى نخواهد بود، زيرا بهشت مكارم به انواع مكرها و سختي            
شـونده    هاى زودگذر و كاذب مزين گـشته و هـدايت           شده و دوزخ مكاره به انواع نشاط      

بـه  اين هدايت جـز بـا تمـسك         . كه دل و جانش هدايت شده باشد       كسى نيست مگر آن   
  2.ه نخواهد شدقرآن به دست آورد

  نواحى و مطالب قرآن

بـر آن   گرچه در مطالب گذشته به بيان محتويات كلى قرآن پرداختيم، اما در اين مبحث               
مقاصد قرآن را به صورت مجزا و مقسم مورد بررسى قرار دهيم، كه        هستيم كه نواحى و     

  :بندى كرد توان از چند وجه مطالب قرآن را دسته مى

  3)س(بيان امام خمينى

ـ      )س(رت امام خمينـى   حض بنـدى   ايى مطالـب و نـواحى قـرآن، را دسـته           بـه شـكل زيب
  : پردازيم اى از آن مى اند كه در ذيل به بيان گزيده فرموده

 و اولياى الهى است كه معـارف        هاى انبيا   ب اين صحيفه الهيه قصه    يكى از مطال  ) الف
 عقـول را متحيـر      هاى ربوبيه به حدى در اين قصص وجود دارد كـه            عاليه الهى و تربيت   

فهمد كه صرف تعريف قصه و تاريخ هدف          سازد و هر كس اين آيات را بخواند، مى          مى
هاى الهى اسـت، و از آن جـايى كـه              بلكه كتاب توحيد و مواعظ و حكمت       ،نبوده است 

هـا و    ها نيز از لحاظ حاالت قلوب، در زمان         بشريت است و انسان    ه سعادت قاطب  ،هدف
 دعوت همه به يك شـكل نيـست، بلكـه           هم فرق دارند، لذا شيو    هاى گوناگون با ه     مكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اى نيز با وعده و بشارت ايمان          عده .ار و تخويف هدايت گردند    ذممكن است قلوبى با ان    
هاى مختلف مكرراً بيان كرده تا بـا اقـسام      را در قالب   هاى انبيا   ند، لذا اين كتاب قصه    آور

  بايد خاطر نشان كرد كه اين تكرارهـا        البته. مختلف و قلوب متشتت مردم متناسب باشد      
آور نيست و در هـر مطلبـى يـك خـصوصيتى اسـت كـه در                  است كه كسالت  به شكلى   

نهفتـه  ... هـاى اخالقـى، عرفـانى و        مطالب ديگر وجود ندارد، و در هر كدام از آنها نكته          
  .است

  دمنه كليله و اى    هاى كتب افسانه     همانند قصه  ،هاى فراوانى كه در قرآن ذكر شده        قصه
 واقعيات تاريخ   هن در برگيرند  آهاى قر   نيست كه ساختگى و مصنوعى باشد، بلكه داستان       

گرم كـردن مـردم نيـست، بلكـه جهـت           ها صرفاً سـر     دف از آوردن اين قصه    است كه ه  
خداونـد   هدايت و تعليم و تزكيه مردم بيان شده اسـت و بـه همـين جهـت اسـت كـه                    

  نمايد  لقصص معرفى مىهاى حق يا احسن ا هاى قرآن را قصه قصه
آنها بـه حقيقـت حكايـت دو        و بخوان بر     1؛�واتْلُ علَيهِم نَبأ ابنَى آدم بِالْحقِّ     �

  .پسر آدم
  :فرمايد اي ديگر مي در آيه

  .گوييم هترين حكايات را بر تو مى ما ب2؛�نَحنُ نَقُص علَيك أحسنَ الْقَصصِ�
كـه   هاى قرآنى دو ويژگى دارند، يكـى آن          كه قصه  گردد  پس از اين آيات استفاده مى     

 دوم آن كـه     .ها حق هستند و به هيچ وجـه بطـالن و خلـل در آنهـا راه نـدارد                    اين قصه 
البته نه بدين معنا كه قصص قرآن بهترين قـصص          . به نحو احسن است    كيفيت ارائه آنها  

  3.ستبهترين سبك آمده ابه گويى آنها ها و كيفيت باز ستند، بلكه قصهه
 الهى است كـه     يز، بيان حال كفار و دشمنان انبيا      از ديگر مطالب اين كتاب عزي     ) ب

  .كند  بازگو مىرعواقب آنها را براى عبرت و پنداسرنوشت و كيفيت 
هاى الهيه، از ديگر مقاصد اين صحيفه است كه همه            همچنين بيان قوانين و سنت    ) ج
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  . اين آيات بهره جويندزنيا و هم آخرتشان اتوانند هم براى آبادانى د ها مى طبقات انسان
هـايى بـراى اثبـات ايـن روز عظـيم و تفـصيل         احوال روز قيامت و معاد و برهان      )د

ست كه به بيان حاالت اهـل سـعادت و شـقاوت            بهشت و دوزخ از مطالب ديگر قرآن ا       
  .پردازد مى

 بـه   و صـفات ذاتيـه الهـى، ايـن كتـب عزيـز             براى اثبات مطالب حقـه و توحيـد       ) و
 يعنـى هـم     ،اى استناد كرده است و قابل استفاده و براى همه علماسـت             احتجاجات عاليه 
توانند از دريـاى بيكـران آن سـيراب شـوند و هـم عامـه و اهـل ظـاهر                       اهل معرفت مى  

شَـهِد اهللاُ أنّـه ال إِلَـه    �آيه شريفه  براى اثبات توحيد الهى مثالً. توانند از آن بهره ببرند   مى
 وتَا       � براى اهل معرفت كافى است و آيه         �1إِال هدةٌ إِال اهللاُ لَفَـسها آليهِمكَانَ ف بـراى   �2لَو 

شود و به توحيد الهـى راه         خته مى ومردم عامى است كه با اين برهان نور فطرت آنها افر          
  .يابند مى

  3بيان صدر المتألهين

ون كه دسته اول را همچـ     كند    تقسيم مى مرحوم مالصدرا مطالب و مقاصد را به دو دسته          
تر ساختمان   هاى كوچك   داند، دسته دوم به منزلة پايه       ستون و پايه اوليه يك ساختمان مى      

  : هستندهاى اصلى  هستند كه در واقع تكميل كنندة ستون
  هاى اصلى ستون

  : مبدأ خود بر سه مرتبه آمده استشناخت: شناخت مبدأ) الف
بـه همـين جهـت    . يار صعب و مشكل است كه راه رسيدن به آن بس     : معرفت ذات  .1

لَـيس كَمثْلـه    � در قرآن فقط به صورت رمز و اشاره به ذات خدا اكتفا نموده است، مثالً              
شَى 4.�ء  

كند و بيش از      و يا سوره اخالص كه به يگانگى و هم كفو نداشتن خداوند اشاره مى             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تر از آن     گان زمينى كم ظرفيت    چرا كه بند   ،اين به بيان ذات اليتناهى الهى نپرداخته است       
  .هستند كه با ذات ملكوتى الهى بيش از اين آگاه شوند

ر انـد كـه د      در روايات نيز عميق شدن و تفكر در ذات حق تعالى را ممنوع دانـسته              (
  .)فصل تفكر به آن خواهيم پرداخت

بسيارى از آيات قرآنى به شرح و بـسط صـفاتى از قبيـل علـم و                 :  معرفت صفات  .2
هـاى نارسـا از ادراك        اند، كه البته فهـم      الهى پرداخته ... و و حيات و سمع و بصر     قدرت  

  .صفاتى چون سميع و بصير بودن خداوند ناتوانند
ـ               :  معرفت افعال  .3 ر آيات قرآنى كه بيان كنندة افعال الهـى هـستند، بيـشتر مـشتمل ب

، سـتارگان،   آسـمان : از قبيـل  . كه در عرصة جهان مشهود هستند     افعال آشكار الهى است     
كه البته برترين و واالترين صنع الهى كه داللت بر شكوه و جاللـت او دارد،                ... ها، و  كوه

آن افعالى است كه به وسيله حواس قابل درك نيـستند و از عـالم ملكـوت هـستند كـه                     
  1 ....آيات مربوطه به آفرينش فرشتگان و روحانيات و قلب و نفس و: عبارتند از

ـ             بس :شناخت معاد ) ب سـوى   هيارى از آيات قرآن مشتمل بر حقيقت سـفر انـسان ب
ترين مرتبـة     خداست، در اين آيات از يك سو به مراحل مختلف آفرينش انسان از پست             

آفرينش انسان اشاره  ترين و واالترين مرتبة وجودى ـ كه چيز قابل ذكرى نبود ـ تا عالى  
ت او ر         اين مقام انوار عظمت الهى بر انسان تابي        ركه د كند    مى ت و حيوانيـ ا ده و كوه انيـ

نظر او هر چه رنگ غير الهى دارد محو و نابود اسـت و               رن جاست كه د   شكافته و در اي   
شود و بـه      افتد، آن گاه آرامش و سكينه قلبى بر او مستولى مى            در برابر حق به سجده مى     

اى   رتبـه عالم ملكوت وارد گشته و سلطنت احديت را بر او هويدا گشته و ايـن همـان م                 
شود و لباس خليفة الهى بر تن چنـين           تر مى   است كه از فرشتگان مقرّب الهى هم متعالى       

  2.گردد انسانى مبارك مى
ها در خود حركـت      پردازد كه همة انسان     از سويى ديگر قرآن به بيان اين حقيقت مى        

يك نوع حركت معنوى يه سوى جهان آخرت را دارند، اما در كيفيت و چگـونگى ايـن                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشاند   ير مختلف هستند، چنانچه برخى عنايت الهى آن چنان آنان را به سوى خود مى              س
  : فرمايد شود كه مى كه مشمول اين خطاب الهى مى

همانـا، پرهيزكـاران     1؛�  ادخُلُوها بِسالمٍ آمنينَ    * إِنَّ الْمتَّقينَ في جنّات وعيونٍ    �
 ايـن   داخل:) گويند  شتگان به آنها مى   فر. (ها هستند   ها و در كنار چشمه     در باغ 

  .باغ شويد باسالمت و امنيت
  .كنند لذا دعوت الهى را با جان و دل قبول مى

شـوند    برخى ديگر به زور و توسط خادمان الهى و فرشتگان به سوى مرگ رانده مى              
  : و خداوند اين چنين به آنان اشاره فرموده

�الّ  ه نَّمهج هذ  دتُوع ي كُنتُمتَكْفُرُونَ      * ونَت ا كُنتُمبِم موا الْيهلَواين همـان    2؛�  اص
خـاطر  امروز وارد آن شـويد بـه        . شد  دوزخى است كه به شما وعده داده مى       

  .كفرى كه نسبت به آن داشتيد

سـارها بـا      ها و چشمه    چه مالحظه شد، عاقبت گروه اول، مستقر شدن در بهشت         چنان

بنـابراين بـراى كـسانى      . هر شر و ضررى ايمن هـستند      ناپذير است كه از       سالمى وصف 

هايشان جايگزين شده و بنابراين بـا         و پرهيز از محرمات الهى در دل       ا تقو است كه ملكة  

  3.روند  معاد و جهان پس از مرگ، با دلى آرام به استقبال آن مىايمان به
ل شـدن بـه آتـش سـوزان و          يـ هـاى خداونـد و نا       اما گروهى ديگر مستحق سرزنش    

اين همـان دوزخـى     : فرمايد  ور جهنم هستند كه خداوند خطاب به اين مجرمان مى          شعله
شما بشارت داده بودنـد، ولـى شـما         ا وعده داده شده و پيامبران آن را به          است كه به شم   

همه را به مسخره گرفتيد، امروز در آن وارد شـويد كـه ايـن جـزاى كفـرى اسـت كـه                       
  4.داشتيد
قرآن كريم مشتمل بر آياتى است كه احوال انسانى         : أشناخت راه رسيدن به مبد    ) ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كند، به اين معنا كه حكايت از احوال به مقـصد رسـيدگان               مىبيان  را در ميعادگاه وصال     
ها هستند و واالتر و برتر از همة          ها و شادى     كه داراى تمام خوشى    ،كند  واقعى به مبدأ مى   

  . استها نگريستن به وجه الهى اين
هاى محجوبين و پوشيدگان از حقّ        تمل است بر خوارى و شكنجه     همچنين قرآن مش  

اند و سخن آخرى كه براى انواع         چرا كه اينان در پيمودن راه الهى قصور و كوتاهى كرده          
ها براى اينان دوزخ است و شـكنجة طاقـت فرسـاتر از آن درد و رنـج دورى و                      شكنجه

  :فرمايد مىآنجا كه خداوند در مورد اينان . پوشيدگى از حقّ است
چنـين   1؛�  ثُـم إِنّهـم لَـصالُوا الْجحـيمِ        * إِنّهم عنْ ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ       كَال�

سـپس  . انـد   در آن روز از پروردگارشان محجـوب       ها  ها در آن    نيست، بلكه آن  
  .شوند ه يقين آنها وارد دوزخ مىب

) پخش شـدن (و نشر ) جمع شدن(حشر قرآن با بيان اين احواالت و تعبير از آنها به         
هـا را     پـردازد و سـپس ايـن وصـف          مـى ... به بيان حساب و كتاب و صراط و حوض و         

ن داراى اسرارى پيچيده     ولى در باط   ،ظواهرى دانسته كه در حكم طعام براى خلق است        
  2. اهل اهللا كسى ياراى درك آن رازها را ندارداست كه جز

 م قرآن به بيان بازگشت انسان به مبدأ و شرح و          شايد بتوان گفت كه بيش از يك سو       
جا در مقام بيان آن نيستيم، ولى براى تأمل و تـدبر             بسط آن اختصاص دارد كه ما در اين       

  . در اين آيات بهترين جوالنگاه همان قرآن است
  هاى مكمل تونس

شوند و شرح احوال كسانى       تعريف احوال پيامبران كه به سوى مردم ارسال مى        ) الف
و هـدف قـرآن از ايـن        . اند و چگونگى بيان عذاب الهى بر منكرين         ه آنان را منكر شده    ك

  . بيانات پند گرفتن و تخويف مردم از عواقب سوء طغيان است
هـاى    هـاى خـود، برهـان       ىيگو  اهل حق كه با ياوه     جويان با  زهحكايت گفتار ستي  ) ب

ايـن آيـات، رسـوايى و       و هـدف از     . پوچ قلمداد كردنـد   صحيح و داليل محكم الهى را       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . استتهديد كتمان حقيقت و تشويق به پايدارى صالحين در برابر معاندين
هاى رسيدن به سوى حق تعالى و تهيه زاد و توشه براى سـفر آخـرت و                   بيان راه ) ج

نيز بيان و شرح قوانين شريعت و قـوانين زنـدگى از قبيـل ازدواج، ارث و نيـز قـوانين                     
  1.دود الهىجنگ با منحرفان و بيان ح

  هاى ديگر  نواحى قرآن كريم از ديدگاه

كنـد،    ى كه قرآن عظيم از خداى عظيم است، لذا هدايت به احسن و اولى مـى               ياز آن جا  
بهاى انسان صرف رسيدن به آن شود تلف نشود، لذا هر جا             گرانهدايتى كه چون وقت     

  .شود خالصه مىته در سه ناحيه قرآن به قصد هدايت سخن گف
ها را از لوث كفـر و شـرك پـاك     پاك است كه دلعقيده در واقع : يه عقيده ـ ناح 1

سازد، اين عقايد كه ايمان آنهـا نـسبت بـه خداونـد           كند و به مبدأ و حياتى متصل مى         مى
  .واجب است مثل صفات جالليه و جماليه

خلـق و خـوى پـسنديده و كـسب فـضايل اخالقـى و دورى از       :  ـ ناحيه اخالق 2
، كنـد   نى است كه انسان را براى رسيدن به توحيـد واقعـى تهـذيب مـى               هاى انسا   لتيرذ

تزلـزل را   اى است كه دليل بر اخالق انسان و عدم آن نفاق و               وجود چنين اخالق حسنه   
  : گويد  به قول شيخ مغربى كه مى2.گوياست

  ه زمينى كه در آن ـرويد بـد نـوحيـل تـگ

  خار شرك و حسد و كبر و ريا و كين است   

ها در واقع مربوط به احكـام فـردى، اجتمـاعى و     الزمة بقاى امت :احيه احكام ـ ن 3
تجارى است، در قرآن نيز اين مهم در تمام مـوارد ضـرورى سـعادت بـشرى بـه نحـو                     

مثـل نمـاز،    (پـردازد     احسن وارد شده است و اين احكام يا به بيان رابطه خدا و بنده مى              
مثـل احكـام   . (د بنـدگان بـا همـديگر اسـت    و يا گوياى روابط بين خو ...) روزه، صدقه، 

  3.)وقى و كيفرىخانواده، تجارت مالى و احكام نظامات داورى، حق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: دفرماين  آيت اهللا مطهرى در مورد موضوعات و معانى گسترده قرآنى مى          استاد شهيد   
اگر موضوعات متنوعى را كه در قرآن راجع به انسان و خدا و هستى در نظر بگيـريم و                   

بينيم هيچ كتابى با آن قابـل         مى ،ان مقايسه كنيم  ا هر كتاب بشرى دربارة انس     سپس آن را ب   
مـى و درس    فـردى نـازل شـده كـه اُ        بر  كه قرآن    مقايسه نيست، خصوصاً با توجه به اين      

ه زناخوانده بوده و با افكار هيچ دانشمندى آشنا نبوده و محال است كه يك بشر هر انـدا   
ـ   طـرف   نابغه باشـد بتوانـد از        ن همـه معـانى را در سـطحى بيـاورد كـه افكـار               خـود اي

و البتـه خداونـد متعـال نيـز در برخـى آيـات              . انديشمندان بـزرگ بـشر را جلـب كنـد         
ها و شرح     هسان كه از قص    له آن فرمايند كه بعضى حقايق را بازگو نكرده است، از جم           مى

  : فرمايد گويد، خطاب به پيامبر مى  سخن مىاحوال انبيا
�   الً قَدسرو           ـكلَيع مهـصنَقْص ـالً لَـمسرلُ ونْ قَبم كلَيع منَاهصانبيـاى   1؛�قَص
 ماجرايشان  وانى قصه و ماجراى آنها را برايت بازگو كرديم و پيامبرانى نيز           افر

  .نگرديمرا برايت بازگو 
 برخى از امور واقع شـده در ظـاهر قـرآن كـريم نقـل                ،بنابراين به فرموده خود قرآن    

  2.استنشده 
تاب شريف كليات    بدين صورت جامع بودن قرآن را بيان كرد كه اين ك           توان  پس مى 

فرمـوده و جزئيـات آن را بـر اسـاس رهنمودهـاى خـود ايـن                 و اصول فراگير دينـى را       
  :  گرفت كه فرمود6مصحف مقدس بايد از رسول اكرم

� ا آتَاكُممفَانْ      و نْهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذُوهوا الرَّسآنچه كه از رسول بـراي      3؛�تَه 
  .دارد پرهيز كنيد ز آن بر حذر مىچه شما را ابگيريد و از آنآورد  شما مى

بنابراين قرآن كريم كليـات سـعادت بـشر را آورده و آن كـس كـه قـرآن و زبـان را              
و مخاطـب اصـلى قـرآن       اگـر   فهمد، جزئيات را از همان كليات استخراج كرده، زيرا            مى

هـاى بـشرى      در نظر بگيريم و آن را بـا انديـشه         را   جهان و با انسان در قرآن        رابطة او با  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .شود مقايسه كنيم، معجزه بودن قرآن براى ما روشن مى

   آرى يا نه؟؛جامعيت قرآن

نى كه در مـورد     كه با توجه به آيات فراوا      ممكن است سؤالى در ذهن پديد آيد و آن اين         
است، بدين معناست كه تمـام حقـايق هـستى و           مبين بودن آن آمده     جامع بودن قرآن و     

  كيفيت راه يافتن به اين حقايق در قرآن به طور مبسوط آمده است؟
: گوينـد   اند كه مـى     اى در حق قرآن عزيز روا داشته        گراهايى كه عده   بر خالف افراطى  

ترين مسائل انسان است، بايد گفـت كـه پاسـخ بـه ايـن                 ترين و كلى    ىيى جز قرآن حاو 
است، مگر فقـط در مرحلـة واالى آن يعنـى ام الكتـاب ايـن مـسائل حتمـاً                    سؤال منفى   

 در آن جا مطوى اسـت و انـسان كـاملى كـه     زيرا همه حقايق هستى  . مبسوطاً آمده باشد  
 ي پيامبر و ائمـه اطهـار و يـا اوليـا            همچون وجود  ،بتواند به عالم ملكوت ترقى پيدا كند      

  : ايق هستى راه پيدا كنند، معصوم فرمودتوانند به حق الهى با رعايت سلسله مراتب مى
همانـا فقـط مخاطـب قـرآن، قـرآن را            1؛»ما يعرف القرآن مـن خوطـب بـه        نّإ«

  .شناسد مى
 و جانـشينان بـه حـق او نيـستند كـه             6و او كسى جز ساحت مقدس نبـى اكـرم         

مخاطبين اصلى و اولين قرآن هستند كه با حقيقت و علم قرآن آشـنايند و بـراى معـرف          
  . آن بايد از مخاطبين اصلى استمداد كرد قرةعالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  راه استفاده از قرآن: فصل سوم

ى پس از آن كه منزلت و مقام آيات كريمه الهى را درك كرديم، الزم است به عنوان تـال                  
از اين صحيفة الهى را بدانيم، زيـرا راه صـحيح اسـتفاده از قـرآن                هاى استفاده     قرآن، راه 

جاسـت كـه      و موانع بين قرآن و تالى از بـين بـرود و ايـن              ها شود كه حجاب   موجب مي 
حقايق پشت پرده به تدريج و به تناسب منزلت قارى به اذن خداوند بـراى او مكـشوف              

  .گردد مى
  :فرمايند  در اين باره مى)س(امام خمينى

اكنون كه مقاصد و مطالب اين صحيفه الهيه را دانستي، يك مطلب مهمـي را               
كه با توجه به آن راه استفاده از كتاب شريف بـر تـو بـاز                بايد در نظر بگيري     

و آن، آن اسـت كـه بـه        م بر قلبت مفتوح گـردد،       كَابواب معارف و ح   شود و   
را كتاب تعليم و افاده بدانى، و        ى و آن  كتاب شريف الهى نظر تعليم داشته باش      
و افـاده   تعلّم   و مقصود ما از تعليم و        .خود را موظّف به تعلّم و استفاده بدانى       

و استفاده آن نيست كه جهات ادبيت و نحو و صرف را از آن تعليم بگيـرى،                 
ه از آن فراگيـرى، يـا در         بيانيـه و    يا حيث فصاحت و بالغت و نكات         بديعيـ

قصص و حكايات آن به نظر تاريخى و اطالع بر امم سالفه بنگرى، هيچ يك               
اب الهى به مراحلـى     از اينها داخل در مقاصد قرآن نيست واز منظور اصلى كت          

  1.دور است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كنـيم و     ايشان با بيان اين مطلب كه متأسفانه ما قرآن را براى اجر و پاداش قرائت مى               
يا اگر به آن نظر تعليم و تعلّم داريم، فقط بـه خـاطر نكـات بديعيـه و وجـوه اعجـاز و                        

ف قدرى باالتر، به خاطر جهات تاريخى و سبب نزول آيات و اختالف قرائات و اخـتال               
است، آن را   مفسرين عامه و خاصه و ديگر امور عرضيه كه خارج از مقصد واقعى قرآن               

  1.كنيم كنيم و سعى در تعليم اين امور مى قرائت مى
  : فرمايند ايشان در ادامه مى

طـور كلـى    به عقيدة نويسنده تا كنون تفسير براى كتاب خدا نوشته نشده، به             
صد آن كتاب را بنمايد، و نظر مهم         كتاب آن است كه شرح مقا      »تفسير«معنى  

اين كتـاب شـريف، كـه بـه شـهادت           . به آن، بيان منظور صاحب كتاب باشد      
خداى تعالى كتاب هدايت و تعليم است و نور طريق سلوك انسانيت اسـت،              
بايد مفسر در هر قصه از قصص آن، بلكه هر آيه از آيات آن، جهـت اهتـداء                  

ق سعادت و سـلوك طريـق معرفـت و          به عالم غيب و حيث راهنمايى به طر       
  .. ..م بفهماندتعلمانسانيت را به 

مـال  كتاب معرفت و اخـالق و دعـوت بـه سـعادت و ك             بالجمله، كتاب خدا    
اخالقى و مبـين جهـات عرفـانى و         است، كتاب تفسير نيز بايد كتاب عرفانى        

   2.يگر جهات دعوت به سعادت آن باشددو اخالقى 

  آداب تعلّم قرآن 

، بايـد از    جوياي به وجود آمدن زمينة عمل به قـرآن باشـد          سى كه طالب قرآن و      همانا ك 
گاه چـشم ظـاهرى انـسان        نيك بداند كه همان طور كه هر       شهوات نفسانيه احتراز كند و    

گردد، همچنـين ديـد بـاطنى         وم مى آفت زده و كور گردد، از رؤيت شعاع خورشيد محر         
نـصيب خواهنـد     انـوار قدسـيه بـى   اشعةز  هاى دنيوى گردد ا      و هوس  اه هو گاه مبتال ب  هر

  .ماند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همچنين بر تالى قرآن و متعلّم اين كتاب عزيز شايسته اسـت كـه خـود را از مرتبـة                    
هاى دنيـوى   كه هدف او رسيدن به مفاخر و تفوق       حيوانيت به انسانيت ترقى دهند نه اين      

   1.بر امثال خود باشد
  : سه گروهندطلبة علم :  مروى است كه فرمودند�از امام صادق

ـ  عالمت اين :  و استخفاف مردمكنند به خاطر استهزا  طلب علم مى گروهى كهالف 
نوعان و غلبه بر آنها هستند و در مجـالس و             است كه پيوسته در صدد ايذاء هم       گروه آن 

در مجامع بـه     شوند تا فضل خود را ظاهر نمايند و         محافل متعرض گفتگوى با ايشان مى     
 ابـاطن او از تقـو     بندنـد و      خود مى دازند و خضوع و خشوع را بر        پر  بيان صفت حلم مى   

  .مالد كند و بينى او را بر خاك مى برى است، خدا او را ذليل و خوار مى
ـ  : پردازنـد   گروهى كه به جهت بصيرت در دين و تكميل عقل به طلب علم مـى ب 

 وشـيده و  عالمت اين گروه آن است كه پيوسته شكسته و محزون است و جامة عبادت پ              
از تقصير خود خائف و ترسان و هميشه از اعمال خود مضطرب و لرزان است، خـدا را                  

 و جوارح او را بـر       خداوند محكم كند اعضا   .  را نشنود  ترسد كه دعاى او     خواند و مى    مى
  .رمايد به او امان و آسايش در روز قيامتعمل كردن و عطا ف

ـ  : كننـد  بر مردم علم را طلب مى گروهى كه به جهت مفاخرت و خدعه و نيرنگ ج 
عالمت اين صنف چنين است كه صاحب مكر و خدعه و نرمى است به امثـال خـود و                   

 ولى براى اغنيـا كـه پـست مرتبـه هـستند تواضـع و                ،نمايند  نسبت به اهل علم تكبر مى     
خداونـد  . دنـ كن  د و دين ايشان را ضايع مى      نخور  نمايد، حلواهاى ايشان را مى      فروتنى مى 

   2. را از ميان علما قطع نمايدها آنطرف كند و اثر را برها  آننام 
 الزم اسـت كـه بـه        ،ترين علوم اسـت     پس بر تالى و جويندة قرآن كه برترين و كامل         

بهترين وجه مراقب حال خويش باشد تا مشمول گروه اول و سوم اين حـديث شـريف                 
 يـا وسـيله خدعـه و        وچرا كه اگر كسى قرآن را وسيله مباهات بر امثال خويش            . نگردد

يـابى بـه اهـداف       اى براى دسـت      واقع قرآن را وسيله     بر ديگران نهد، در    نيرنگ و استهزا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنابراين تـالى    .ترين افراد است    بيند و اين حالِ پست      نفسانى و شيطانى خويش تعليم مى     
ل شـود كـه     يقرآن بايد هدف اصلى نزول قرآن را درك كند و به اين درجه از معرفت نا               

پـس ايـن    . ن انسان به سعادت واقعى و كمال نهايى هدف اصلى نزول قرآن است            رساند
هدف عظيم را نبايد با اهداف كاذب و ساختگى آميخت و تعلـيم قـرآن را راهـى بـراى                    

گاه كه تالى قرآن به اين مقام عـروج پيـدا كـرده و               آن. ستيابى به اهداف دنيوى دانست    د
گـاه بـه حكمـتش       فهم معـانى آن كـرده و آن       س سعى بر     پ ،آداب تعليم قرآن را آموخته    

 به نقل از    �امام صادق . كسى كه با قرآن چنين رفتار كند، حامل قرآن است         . برد  مى پى
  : فرمايد  مى6رسول خدا

اخته شـده و  هـاى شـن    حامالن قـرآن، چهـره  1؛»ةهل الجنّ أملة القرآن عرفاء    ح«
  .اند شناساى اهل بهشت

دانـد كـه معنـاى قـرآن را بفهمـد،             ا كـسى مـى    آيت اهللا جوادى آملى حامل قـرآن ر       
توانـد تـا مقـام         انسان در مقام فهم قرآن مى      2.احكامش را عمل و به آدابش مؤدب باشد       

حبل به  اين مقامى پيمودنى است و در اين صورت است كه با اعتصام             . ، برسد »لقاء اهللا «
 به اين نكته رسيد     نتوا  أنوس شدن با قرآن است كه مى      گردد، زيرا فقط با م      ل مى يالهى نا 

 بـه دسـت خـدا       شكه قرآن طنابى است كه يك طرفش به دست انسان و طـرف ديگـر              
 � و ائمه معـصومين    6جا كه پيامبر   فهميم آن    توجه به نكات فوق مى      پس با  3.است

فرماينـد، مقـصودشان از تعلـيم، يـادگيرى       در رابطه با تعلّم و تعليم قـرآن سـخنانى مـى           
نيست، زيـرا بـه     ... هاى انبيا و    ت و فصاحت، تاريخ، داستان    علومى همچون ادبيات، بالغ   

 راه استفاده از اين كتاب شريف، كه تنها كتاب سلوك الى اهللا و              )س(فرمودة امام خمينى  
ترين وسيله رابطه بـين عبـد و         تهذيب نفوس و حاوى آداب و سنن الهيه است و بزرگ          

 تعلـيم دسـتورات عرفـانى و        معبود و حبل المتين تمسك به درگاه ربـوبى اسـت، بايـد            
رور و  لساخالقى و بيان كيفيت ربط مخلوق به خالق و بيان هجرت از دار الغرور به دار ا                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .11، ح 606ص ، 2، ج همان. 1

  . 200 ص ،حكمت عبادات. 2

  . 205همان، ص . 3



    65  يمآداب باطني قرائت قرآن كر  

پس ايـن   . گذاشته شده است  الخلود باشد، به طورى كه در اين كتاب شريف به وديعت            
ه اسـت،                  صحيفة الهيه چون كتاب احياء قلوب به حيات ابدى و كتاب معارف عاليه الهيـ

د شئون الهيه آن به مردم تعليم داده شود و مردم بايد براى تعلّـم شـئون الهيـه بـه آن                      باي
 آرى ايـن قـرآن، طبيـب دردهـا و           1.رجوع كنند تا استفادات واقعى از آن حاصل گـردد         

  : فرمايد هاى مؤمنين است، آنجا كه خود مى شفاى دل
ا هـو شـفَاء ورحمـةٌ          ونُنَزِّلُ مـنَ  � ينَ إِال          الْقُـرْآنِ مـمالظّـال زِيـدال يينَ ونـؤْملْمل 

چه را كه براى مؤمنـان شـفا و رحمـت اسـت نـازل                 ما از قرآن آن    2؛�خَساراً
  .افزايد تمكاران را جز زيان نمىكنيم و آن س مى

بخش به مريض است، چرا كـه        انسان به قرآن همانند داروى شفا      نسبت امراض قلبى  
ذا اگر حاالت روحى ـ روانى انـسان بـا اخـالل مواجـه      براى هر مرضى دارويى است، ل

شوند، نياز به صحت دارند و چون اصل انسانيت انسان بر فطـرت پـاك آفريـده شـده،                   
كه با احوال مغاير با فطرت ملحق شود، بايد استقامت طبيعيه اوليه را              بنابراين قبل از اين   

ـ                ب سـازد تـا صـحت       در خود جارى سازد و اخالق فاضله زاكيـه را بـر وجـودش مرت
گـردد    استقامت روحى خود را به دست آورد و به دست آوردن اين صحت، ميسر نمـى               

   3. مگر با استعانت از قرآن

  اهميت تعليم و تعلّم قرآن 

در شأن و مقام يادگيرى قرآن عزيز، آن هم نه به خاطر منافع دنيوى، بلكه به سبب نيـل                   
سعادت واقعى، آيات و روايـات متعـددى        به هدف واقعى قرآن يعنى رسانيدن انسان به         

 بنا به فرمودة قرآن، علت آسانى و روشـنى آيـات قـرآن بـراى                و اصوالً . وارد شده است  
گيرند و در مسير     را فرا    ها به بهترين وجه ممكن آن      همگان، به خاطر اين بوده كه انسان      

ـ              ت قـرار   زندگى خويش اين موهبت الهى را سپرى براى سقوط در پرتگاه وادى حيواني
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  : فرمايد دهند، لذا قرآن خود مى
 همانا ما قرآن را بـراى يـادآورى         1؛�كْرِ فَهلْ منْ مدكرٍ   قُرْآنَ للذّ ولَقَد يسرْنَا الْ  �

  هست كه متذكر شود؟ختيم، آيا كسى آسان سا
است، الفاظش شيرين و جـذاب، تعبيـراتش      جمع   شرايط تأثير، در آن       اين قرآن  آرى

، پر محتـوا  واقعي و   ايش  ه  هايش صريح و گويا، داستان     ى، انذارها و بشارت   زنده و پرمعن  
چه الزمـة تـأثير گـذاردن يـك      قوى و محكم و منطقش شيوا و متين، خالصه آن    لشيدال

، تماس يابـد  هاى آماده با آن       سخن است در آن جمع است و به همين دليل هر زمان دل            
تـأثير  انگيزى از    شگفتعجيب و   ى  ها  نمونهاسالم  در طول تاريخ    شود و      آن مي  مجذوب

   2.استامر شود، كه شاهد گوياى اين  هاى آماده ديده مى عميق قرآن در دل

ها براى يادگيرى و استفادات معنوى از قرآن فراهم است، و بر قـارى                پس همة زمينه  

هاى اخالقى، عرفـانى،      نكته قرآن از همة   است كه در هنگام تالوت       و تالى قرآن شايسته   

بخش قـرآن تنومنـد     و درخت وجود خود را با انوار شـفا        آن حداكثر استفاده را ببرد      .. .و

بهاى خـود را    كه وقت پر    نه اين  ،سازد و در هنگام تالوت قرآن سعى بر يادگيرى آن كند          

در ايـن مـورد     . هـاى ظـاهرى آن نمايـد        گيـرى   فقط صرف خواندن ظاهرى قرآن و بهره      

  : �عبداهللاي عن أب: حديث از معصوم آمده است كه
 ابـى  3؛»لى حيـث تعلـم  إ ختم القرآن    6قال رسول اهللا  :  يقول �بىأسمعت  «

قرآن را خـتم     6رسول خدا : فرمايد  شنيدم كه پدرم مى   : (ودم فر �عبداهللا
  .)گرفت  تا زمانى كه آن را فرا مىكرد مى

  : آمده است كه آن حضرت فرمودند�همچنين از موالى متقيان على
 قرآن را   4؛»نّه شفاء الصدور  إه ربيع القلوب واستشفوا بنوره، ف     نّإتعلّموا القرآن، ف  «

هاسـت، و بـه واسـطه نـور قـرآن شـفا              ياد بگيريد، پس همانا قرآن بهـار دل       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 32 ):54(قمر. 1

   .36 ـ 35، ص 23، ج تفسير نمونه. 2

  .7، ح 613، ص 2ج الكافي، . 3

  .7، ح 167، ص 6 ج وسائل الشيعه،. 4



    67  يمآداب باطني قرائت قرآن كر  

  .هاست بگيريد، پس همانا قرآن شفاى سينه
 ابـى   عـن :خواننـد   ما را به تعليم قرآن فرا مى�معصومينائمه  وانى  ات فر در روايا 

  : عبداهللا
سـزاوار   1؛»ن أو يكون فـى تعليمـه      آم القر ى يتعلّ ؤمن أن اليموت حتّ   ينبغى للم «

  .رد، يا اين كه در تعليم آن باشداست بر مؤمن كه نميرد تا اين قرآن را فراگي
الزم است كه قرآن را بخواند ولى فقط به صرف تـالوت آن اكتفـا               پس بر تالى قرآن     

گونه زيستن را بيـاموزد و ايـن        ننمايد، بلكه بايد از اين كتاب زندگى درس زندگى و چ          
هاى فهـم و اسـتفاده از قـرآن را            گردد، مگر آن كه انسان موانع و حجاب         مهم ميسر نمى  

گاه كه از اين حجب خود را پاك و برى           ها را از وجود خود زايل كند و آن         شناخته و آن  
  . گرددتواند به مقصود و هدف قرآن نايل  ساخت، مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3،  ح 607، ص 2، ج الكافى. 1





  
  
  
  
  
 

  انع و حجبرفع مو :فصل چهارم

تا كنون به فضل خدا، كتاب خدا را از همة جهاتى كه مقتضاى عظمت و كرامت آن بود                  

هاى استفاده از آن را شناختيم، حال بر تالى و مـتعلّم قـرآن واجـب اسـت كـه                      و نيز راه  

چـرا كـه بعـضى رذايـل        . ها و موانع استفاده از اين امانت عظيم الهى را رفع كند            حجاب

گردند كه انـسان را       مىن آدمى مؤثر واقع     چنان در روح و دل و جا       ناخالقى و معاصى آ   

 ايـن را از شـاهكارهاى       )س(كند، كه امـام خمينـى       از درك معانى عاليه قرآن محروم مى      

كنند كه هميشه كماالت ظاهرى و خيالى را بـسيار متعـالى بـر انـسان                  شيطان قلمداد مى  

  : فرمايند  و درك ملكوت دانسته و مى شيطان را مانع فهم6 پيامبر اكرم1.دهد جلوه مى
وت لــى ملكــإ الــشياطين يحومــون علــى قلــوب بنــى آدم لنظــروا  نّألــو ال «

قلـوب  گرفتنـد و       اگر شياطين اطراف قلوب فرزندان آدم را نمى        2؛»السماوات
افتند و نظر   ي  ها و زمين راه مى     كردند، يقيناً به ملكوت آسمان      نمىآنان را قصد    

  .نمودند به ملكوت مى
ملكوت به معناى هر چيزى است كه به وسيلة نور بـصيرت و ملكـوت درك شـود،                  

ها به همة معانى عالى      پس درك معانى قرآن نيز ملكوت است كه اگر موانع نباشند انسان           
 موانع و حجب را كه مـانع فهـم قـرآن و رسـيدن بـه                 )س(حضرت امام . رسند  قرآن مى 

هاى عـالج     راهآنها،   ما ضمن بحث و شرح       كنند كه   شوند، معرفى مى    معانى عظيم آن مى   
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  : ايم آن را نيز از ديدگاه ايشان متذكر شده

   حجاب خودبينى و عجب

بينى است كه به واسطة اين حجب انسان به آنچـه           هاى مهم حجاب خود     يكى از حجاب  
شود كه اهل هر علم، خود را         نياز ديده و اين چنين مى       است خود را بى    كه نيازمند به آن   

نيـاز   يد خـود را از سـاير علـوم قرآنـى بـى             اهل تجو  بيند، مثالً   وم ديگر مستغنى مى   از عل 
مـشغول كـرده در     ...  و بينند و يا اهل تفسير خود را به وجوه قرائـات و شـأن نـزول                 مى

بر متعلم قرآن واجب است كه به هيچ كـدام  . هاست حالى كه فهم قرآن فراتر از همة اين  
ور كه پيامبران و معصومين ما با آن همه عظمـت، بـه علـم               همان ط . ها اكتفا نكند   از اين 

ـ �: بگويـد    كه دهد  مى خويشتن راضى نشده، تا آن جايى كه خداوند به پيامبر دستور            لْقُ
 رزِ  بدىن  گو پروردگارا بر دانش من بيفزاپس ب 1؛�ماًلْع.  

ود را قـانع    پس بر تالى و متعلم قرآن الزم است كه در راه فهم قرآن به هيچ چيز خـ                 
نكند و همواره خويشتن را تشنه اقيانوس پر تالطم آيات الهى بداند و همواره در صـدد                 

  .  قرآن برآيدةچينى از معانى عالي بهره گرفتن از انوار قدسيه و خوشه

  ب تعريف عج

عجب يكى از رذايل قوة غضبيه است كه روايـات و آيـات كثيـرى داللـت بـر ذم ايـن                      
  : اند رحوم مال احمد نراقى عجب را چنين تعريف كردهرذيلت نفسانى دارد، م

 ،بينـد    يعنى بزرگ شمردن انسان به خاطر آن صفت يا كمالى كه در خود مـى               ،عجب
 بعـضى از بزرگـان نيـز        2.كه ممكن است اين صفت يا كمال در او واقع باشـد يـا خيـر               

ردن بـر آن،    عجب به معناى بزرگ دانستن نعمتى كه در انسان است و تكيه ك            : گويند  مى
 يعنـى خداونـد فرامـوش كـرده         ،در حالى كه متصل و اضافه بودن آن را به منعم واقعى           

 حاصل سخن اين بزرگان اين است كه اگر با وجود بزرگ دانستن اين صفت يـا                 3.باشد
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كـه   كمال در خودش، به آن تكيه نكند و يا بترسد از اين كه نعمت زايل گردد و يـا ايـن                    
كه فيض الهى است مفرح گـردد، در ايـن مـوارد ديگـر                حيث اين  واسطة اين كمال از    هب

  . شخص معجب نيست
نيـست كـسى    : كنـد كـه     اءالدين عاملى، نقل مى    نيز از شيخ اجلّ، به     )س(امام خمينى 

د نوعى فـرح و سـرور در او پديـد           ده  اى كه انجام مى     صالحهاعمال  كه در قبال     مگر اين 
است كه خداوند نعمت و موهبت بندگى به او         حال اگر اين بهجت به خاطر اين        . آيد  مى

عطا كرده است، اين سرور عجب نيست، اما اگر سرور از آن جهت است كـه اعمـال از                   
 تقصيرات خويش خارج داند و بـه        او صادر شده و آنها را بزرگ شمارد و آنها را از حد            

نهـد، ايـن سـرور از نـوع دوم را عجـب               رسد كه بر خـداى تعـالى منـت مـى            ى مى يجا
كه بر خداوند اسـت كـه         و به خاطر اين اعتقاد بر پروردگار منت نهد در حالي           1.نامند  مى

  :  نزديك به همين مضمون نيز از آن حضرت روايت شده است2.بر او منت نهد
ه نّأن للعبد سوء عمله فيراه حسناً، فيعجبه ويحسب         ن يزي أمنها  : العجب درجات «

اهللا عليـه فيـه     و وجلّ ه، فيمن على اهللا عزّ    من العبد برب  ؤن ي أيحسن صنعاً، ومنها    
يكى آن كه بنده عمل زشتش آراسته شـود و آن           :  عجب درجاتى دارد   3؛»المنّ

كند كه عملش درست اسـت، و         ورزد و فكر مى    را حسن بيند، پس عجب مى     
نهد ولى ايـن در   ديگر آن كه بنده به خدا ايمان دارد، پس بر خداوند منت مى            

  .نهد ر او منت مىلى است كه خدا بحا
آرى اگر به صفت رذيله عجب اين مطلب اضافه گردد كه بـراى ايـن بنـده در نـزد                    

 است و از خداوند بعيد بداند كه        ى است و او نسبت به اين موهبات مستحقّ        خداوند حقّ 
ش كار ناپسند جارى سازد و از خداوند به خاطر عمل نيكى كه انجام داده انتظار                در حقّ 

چه هر  شود و اگر    ناميده مى » ادالل«حاً  شد، در واقع عجب است و اصطال      كرامت داشته با  
 زيرا ادالل فى الواقع چيزى اضـافه بـر   ؛باشد اداللى عجب است، اما هر عجبى ادالل نمى 
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دهـد و همچنـين       عجب دارد و آن منت نهادن بر خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مـى              
يطانى و  هاى ش   عجب است و از شر وسوسه     منتى خويش از درگاه الهى و اين نهايت          بى

 نيز براى   )س(امام خمينى . بريم  پناه مى اى چون ادالل و عجب به درگاه الهى           رذايل قبيله 
  : اند و آن از اين قرار است عجب مراتبى قائل شده
ترين درجه عجب، حالتى است كه انسان در قلـب خـود بـر ولـى                 مرتبة اولى و مهلك   

دهـد،    كند كه به واسطه اعمال صالحى كه انجام مى          هد و گمان مى   ن  نعمت عالميان منّت مى   

امر به معروف و نهى از منكر يا اجراى حدود او يا محراب و منبر او سبب رونق بخشيدن                   

 سبب رونق ايـن     �الحسين عبداهللا  گردد و يا به پا كردن مراسم تعزيه ابى          به دين الهى مى   

  . نهد  منت مى6لومان و پيامبر اكرمگردد و لذا به خداوند و سيد مظ مراسم مى

 بداند و هر جـا      مرتبة ديگر از عجب اين است كه انسان خود را محبوب درگاه الهى            
دانـد ولـى ظـاهراً         خود را از آنهـا مـى       ،شود در قلب     و سابقين برده مى    كه اسمى از اوليا   

خداونـد  درجة ديگر آن است كه از       . دارد  كند و خالف آن را اظهار مى        شكسته نفسى مى  
به واسطة فضايل و اعمال صالحه طلبكار بداند و خود را مستحق ثواب شـمارد، و گـاه                  

شود كه چرا مـؤمن       آيد، در دل به خداوند معترض مى        گر برايش بال و مصيبتى پيش مى      ا
كند و منافق را راحت رها كرده اسـت، ولـى در ظـاهر اظهـار                  سيرت را گرفتار مى   پاك  

 از عجب چنين است كه به واسطة عمل به واجبات و اتيـان              مرتبة ديگر . كند  رضايت مى 
به مستحبات و ترك مكروهات خود را از ساير مردم ممتاز دانـسته و فقـط بـه ايمـان و                 

شمرد، ولى اگر همان      اعمال حسنه خود اعتماد دارند و اعمال مردم را ناچيز و ناقص مى            
اينها عالمات عجب است، اگـر      همة  . داند  عمل از او سر زند آن را پسنديده و بزرگ مى          

   1.است خود انسان از اين عجب غافل باشدچه ممكن 

   عجب متنكوهش و مذ

ح و جان آدمى را مكـدر بـه         عجب و خودبينى از رذايل اخالقى است كه بدون شك رو          
شود بين قلب انسان و درك معانى عاليـه قرآنـى،             مانع و حجابى مى   هواى نفس كرده و     
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ى نيز به صورت مـستقيم و غيـر مـستقيم ايـن رذيلـة اخالقـى را                  آيات و روايات فراوان   
خداوند متعال در قـرآن     : يمينما  برخى از آنها را يادآورى مى     اند كه در ذيل       نكوهش كرده 

   :فرمايد مي
�               الّـذ نْـدعاهللاِ و نْدقْتاً عرَ مكَب ملْطَانٍ أتَاهرِ ساهللاِ بِغَي اتي آيلُونَ فادجينَ يينَ الّذ

ارٍ          بـرٍ جتَكَبلَى كُلِّ قَلْبِ ماهللاُ ع عطْبي كنُوا كَذَلآنـان كـه در آيـات خـدا        1؛�آم
و (هيچ جهت و برهان به جدال و انكار برخيزند، ايـن كـار سـخت خـدا                   بى

اين گونه خدا بر دل هـر       ) بلى(و اهل ايمان را به خشم و غضب آرد          ) رسول
  .)سعادت خود دشمن شوندا كه ب(. زند منكر و ستمكارى مهر شقاوت مى

خيزنـد  دى كـه بـا آيـات الهـى بـه مجادلـه بر             كنـد كـه افـرا       اين آيه صراحتاً بيان مى    

  . هايشان مهر زده شده و غرور و تكبرشان سبب دورى از ادراك واقعيات شده است دل

 بهتـر اسـت از      ،خدا دانست كه گناه كردن از براى مؤمن       : فرمايند   مى �امام صادق   

   2.كرد بود هرگز هيچ مؤمنى را مبتال نمى جب كردن و اگر به اين جهت نمىع
  :فرمودو نيز از آن حضرت مروى است كه 

ـ خرة مغبـون، أل   المغرور فى الدنيا مسكين وفى اآل     «  3؛»دنىفـضل بـاأل   ه بـاع األ   نّ

كه مغرور به دنيا فقير در دنيا و زيانكار در آخرت است،            ) مغرور نشويد به دنيا   (

  . تر است فروخته است  او آخرت را كه افضل است به دنيا كه پستچرا كه

  : فرمايند  مى�امام موسى بن جعفر 
 واستتر  ، احتجب بغير حجاب محجوب    ،ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه      ... «

بين خداى سـبحان و خلـق او         4؛»ال هو الكبير المتعال   إله  إ ال   ،مستورستر  بغير  
يست، خداوند بدون حجاب محجوب و بدون       از خود خلق حجاب ديگرى ن     

  . ساتر مستور و پنهان است
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  آثار و مفاسد عجب 

 اگر  اى كه ثمرة آن بسيارى از گناهان كبيره و صغيره است و             عجب در واقع شجرة خبيثه    
چنانچه شيخ صـدوق    . برد  ريشه كند، كار انسان را به كفر و شرك پيش مى          در دل انسان    
اگـر بـر سـه چيـز آدم چيـره           : شيطان گويد : كند كه فرمودند   ، نقل مى  �از امام صادق    

  1.گردم به پسر آدم باكى ندارم از هر چه بكند، زيرا كه آنها قبول نشود از او
  : و نيز از امير مؤمنان كه فرمودند

  .ه راه يابد در او عجب، هالك شودك  كسي2؛»من دخله العجب هلك«
گردد، بلكه آفات و      هالكت انسان مى  ه خود سبب    اما اين مرض عجب نه تنها خود ب       

را به دنبال دارد، از جمله آن كه شخص معجب همواره گناهان و             عوارض رذيله ديگرى    
كند و نه تنهـا آنهـا         هاى خويشتن را در مقابل ذات بارى تعالى فراموش مى           سهل انگارى 

شمرد   مى بلكه اگر برايش يادآورى گردد آنها را كوچك          ،كند  را براى خود يادآورى نمى    
كند كه خداونـد او را مـورد مغفـرت            و سعى در ترك و جبران آنها ندارد زيرا گمان مى          

  .دهد خويش قرار مى
دهد، بزرگ شمرده و معتقـد اسـت ايـن     از طرفى مختصر عبادتى را هم كه انجام مى  

كند    منت نهاده و فراموش مى     دخواهد داد و در انجام آنها بر خداون       عبادات او را نجات     
  . او روا داشته استها نعمت الهى است كه در حقّ اينكه 

ال و مـشورت و     ؤهمچنين كسى كه به اين صفت پست مبـتال اسـت خـود را از سـ                
كند، زيرا به ديگران بـه چـشم حقـارت نگـاه              استفاده از عقل و علم ديگران محروم مى       

يوى باشد كند و در اين صورت اگر رأى و نظرش نادرست باشد، اگر متعلق به امر دن               مى
مخصوصاً در اصـول دينـى       ،مربوط به امور دينى باشد    گردد و اگر      مقصور و مفتضح مى   

  3.گمراه و هالك خواهد شد
و از جمله مفاسد آن كوچك شمردن گناهان است، انسان معجب در صـدد اصـالح                
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شود كه انـسان نـواقص        آيد، چرا كه پردة عجب سبب مى        نفس و تزكيه خويشتن بر نمى     
يكى ديگـر از عـوارض عجـب اعتمـاد          . ند و به اصالح خويشتن همت نكند      خود را نبي  

وى . بينـد   نياز مى   و در نتيجه خود را از خداوند بى        كردن به نفس و اعمال خويش است      
ق اقكند خداوند اگر با عدل رفتار كند، او مـستحق ثـواب اسـت و ايـن اسـتح                    گمان مى 

  .بيند  مىثواب را بر خداوند الزم االجرا
دارد، زيـرا اگـر انـسان         اسد ديگر عجب اين است كه انسان را به ريـا وا مـى             و از مف  

يمانش را قابل ندانـد، در نتيجـه آنهـا را در معـرض ديـد و                 اعمال خود را كم شمرد و ا      
ند، در صدد جلوه    خود را كامل بدا   دهد، اما اگر آنها را بزرگ شمارد و ايمان            نمايش نمى 

  1.كه همان ريا استآيد  ى كردن بر مىينهادن و خودنما
 گناهـان   أعجـب شـايد منـش      چرا كه بيمارى     ،البته موارد گفته شده شايد ناچيز باشد      

خـدايا مـا از درد و       . شـود   گير آدمى مـى    اى است كه خود آگاه و ناخودآگاه گريبان         كثيره
  . ى غضب تو نيست، پس نظرى بفرمايبريم، ما را توانا به تو پناه مىمرض عجب 

  عالج عجب 

 مـذمت عجـب و آثـار و مفاسـد آن            ه آيات، روايات و سخن بزرگان را در مورد        حال ك 
ـ                ياد ن صـفت   آور شديم، پس بر تالى قرآن واجب است خويشتن را هر چه زودتـر از اي

به طور كلى بزرگـان دو راه       . آن باشد رذيله اخالقى بزدايد و به فكر عالج و خالصى از           
  :ند ازاند كه عبارت حل براى عالج كبر ارائه داده

  ـ عالج اجمالى 1
  ـ عالج تفصيلى 2

  الف ـ عالج اجمالى 
ش اسـت بـشناسد و بدانـد كـه عظمـت و             كه حقّ  چنان اگر انسان پروردگارش را آن    

ـ                واسـطة اوسـت،     هعزت فقط مختص به اوست و اگر عزتى براى انسان حاصـل شـود ب
مـسكنت و    جـز و چيـزى    ،  همچنين خود را بشناسد كه ذليل و كمتر از هر ذليلى اسـت            
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مانـد؟ چـرا كـه        بينى مى  بزرگت، آيا ديگر جايى براى عجب و خود       ذلت شايستة او نيس   
 عدم و نيـستى نيـست و         است و هر ممكنى در ذاتش چيزى جز        انسان موجودى ممكن  

و نيز پستى و ذلت انسان      . هر وجود و تحقق و كمالى همگى از جانب بارى تعالى است           
تـرين    اش از پـست     كـه وجـودى كـه نطفـه        ن ايـن  گـردد و آ     در شكلى ديگر پديدار مـى     

گـردد،    بو و غير قابل تحمل تبديل مى      اى بد   سپس هنگام موتش كه به الشه     چيزهاست و   
تر از وجودى اسـت       ارزش و پست   آيا چيزى بى  ! چرا؟پس ديگر اين همه عجب و تكبر        

 ترين و نهايتش فنا و مرگ و تبـديل بـه            نيستى محض است، خلقتش از لجن     كه آغازش   
  1.مردار شدن است

سـان كـه    اشد و آنآرى انسانى كه قادر نيست بر نفس و قلب خودش تملك داشته ب       
 نسبت به هر سختى ناتوان اسـت، هـر        آيد و     برسد از پا در مى    ترين مرضى به او      كوچك

توانـد مهلـك باشـد، بـا          همه برايش مى  ... گرسنگى، تشنگى، مرض، مرگ، خير و شر و       
پـسندد كـه      گـردد، چيـزى را مـى        ى زندگى بر او سخت مـى      ترين فكر و اضطراب    كوچك

ر اش در آن اسـت، هـ        هالكتش در آن است و از آن چيزى كراهت دارد كـه خوشـبختى             
هــاى ظــاهرى در امــان  ، از دســت دادن خوشــىلحظــه از مــرگ، از دســت دادن اعــضا

 گـردد و     بدنش منهدم مـى    يهمة اعضا باشد، و در آخر نيز موت در انتظار اوست و             نمى
سـان كـه صـحراى     گـردد، و آن   حيوانـات مـى  گـردد و طعمـة   تبديل به خاك و گياه مى     

كند و در معـرض مؤاخـذه و حـساب و             ترسناك محشر را با آن همه اضطراب درك مى        
دهند   كشد كه آيا كتابش را به دست راستش مى          گيرد و هر لحظه انتظار مى       كتاب قرار مى  

اى كـاش سـگ، خـوك يـا هـر              كند كـه    ىيا چپ، و اگر به دست چپش بدهند، آرزو م         
ديد و شكى نيست كه در اين حال سـگ            حيوانى ديگر بود و اين لحظه را به چشم نمى         

اوصاف و سرنوشت   ب است بر كسى كه با اين        ج پس ع  .تر از اويند   و خوك بهتر و پاك    
 كه كه بگوييم هيچ بندة معجبى وجود ندارد مگر آن          مگر اين  ، گردد  بيني دچار خودبزرگ 

  2.گناهكار است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ز كند و گـوش      خدايش صحبت و راز و نيا      خواهد با   ى قرآن و كسى كه مى     راقو بر   
قرآن بسپارد، با اندك تأمـل عميقـى در گذشـته و حـال و               بخش   جانش را به نداى روح    

ى قـرآن در    راقـ آرى اگـر    . اش شايسته و روا نيست كه گرفتار عجب و تكبر گردد            آينده
   :فرمايد جا كه خداوند مى  آن،گرداولين آيه سورة انسان بن

و به درستى كه     1؛�هلْ أتَى علَى اإلِنسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً          �
  ؟ چيز قابل ذكر و با شرافتى نبوداگر انسان بداند كه قبل از به دنيا آمدنش

الى  هـا و البـه       خـاك  پراكنده و در ميان   اى    آرى ذات وجود انسان هر كدام در گوشه       

قطرات آب درياها و در هوايى كه در جو زمين وجود دارد، در حقيقت گم شده بـود و                   

 و سـپس شـرافت او را بـر سـاير            گاه خداوند و مسائل آفـرينش      هيچ قابل ذكر نبود، آن    

توانـد بـر      اى، آيـا مـى      اين انسانى با چنين گذشـته      بنابر 2.مخلوقات در اختيارش داده شد    

  . خودى است ن خود كبر بورزد كه اين نهايت بىعاساير هم نو
  ب ـ عالج تفصيلى 

 هاى عجـب را پيـدا كـرده و چـارة آنهـا را       جب آن است كه سببمعالجة تفصيلى ع

عجـب در او بـه      ... واسطة علم، عبادت، جمـال، مـال و        ه انسان ممكن است ب    بكند، مثالً 

عالج و سركوب كند كـه ديگـر     چنان   شد، پس بر اوست كه هر كدام را آن        وجود آمده با  

  . بازگشتى به نفس او نداشته باشند

  عالج عجب به علم 

عالج آن اين است كه انسان اين فهم را درك كند كـه علـم حقيقـى، علمـى اسـت كـه                       
اند چنين علمى نه      آگاهى پيدا كند كه بزرگان گفته     توسط آن به عظمت و جالل خداوند        

رف بـه قـصور و تقـصير        تـ كه انـسان مع   شود    ى بلكه باعث م   ،شود  تنها باعث عجب نمى   
 بلكـه از قبيـل      ،پس علمى كه از علوم دنيويه است، در واقع علـم نيـست            . خويش گردد 

كـه    الـنفس اسـت كـه بـدون ايـن          ثكه عالم اين علم خبي     حرفه و صنعت است و يا اين      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زارى كـه در      مشغول به تحصيل علم و درخـت شـوره         خويشتن را از لوث كبر پاك كند      
 و لذا بر عالم هـر       .ش كاشته شده، به جز ميوة شور و خبيث بارى نخواهد داشت           وجود

باشـد كـه    خواهـد باشـد و مستحـضر          اوند از او مى   علمى شايسته است كه آنچه را خد      
گذرند، آنچه را كـه       تر است و از جاهل مى       وظيفة عالم شديدتر و حجب بر او مستحكم       

 اگر عالم بلغزد سبب لغزش جمـع كثيـرى          گذرند، زيرا   حتى يك دهم آن را از عالم نمى       
آمرزند پيش    هفتاد گناه از جاهل مى    : فرمايند   مى �كه امام صادق     ييخواهد شد، تا جا   

  1.از آنكه يك گناه از عالم آمرزيده شود
شـود كـه انـسان بـه عظمـت و جاللـت                دست يافتن به علم حقيقى سبب مى       اصوالً

ه مذلت و خوارى خويش اعتراف كند و         ب ،شود  خداوند دست يابد و اين خود سبب مى       
جـا كـه در حـديث قدسـى          آن. شود  م مى آن وقت است كه در درگاه الهى بزرگ و مكرّ         

   2.خود را خرد و كوچك بشماريد تا من محل شما را بزرگ كنم: فرمايد مى

  عالج عجب به عبادت و تقوا 

ـ        اى كه غرض اصلى از عبادت و تقو       يجا از آن  ر ذات اليـزال     بنـدگى و مـسكنت در براب
 پـس بـه     ،الهى است و هر صفت خبيثه ممكن است سبب نرسيدن به غرض اصلى شود             

تر    كه عجب همراه با عبادت بسى پست       ،ناچار عجب نيز يكى از آن صفات خبيثه است        
 پس انسان عاقل هيچ وقت عبادت و زهد خود را با يك صـفت               .از عبادت نكردن است   

هـا و نعمـات از فـضل         اگر تأمل كند كه همـه كـرم       كه    خصوصاً اين  ،سازد  بد ضايع نمى  
  3.خداوند است و بس

  ابد خود نماى ـر از عـهتـى بـبس  داى  ــاك از خ ـكار انديشن ـنهـگ

بيند، چه بـسا      اى را كه در خود مى       به راستى كه اگر انسان تأمل كند كه صفت حسنه         
پـس ديگـر    . ر باشـد  ت تر و كامل    صفت و حتى به شكل پسنديده     ر نيز داراى آن     افراد ديگ 

ل تنهـا در    يوصاً اگـر انـسان بدانـد كـه ايـن فـضا            خص. جايى براى عجب نخواهد ماند    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عجب داخلشان نگردد، پس انسان عاقل چگونه مرتكـب          كهصورتى نافع و منجى است      
  . كند لش را تضييع مىيشود و فضا اين رذيلت مى

  عالج عجب به حسب و نسب 

كمـال ديگـرى   ه انسان بداند كه فخر و مباهات بـه  ك اول آن : عالج آن به چند چيز است     
يرا انسانى كه خود فاقد كمالى است، وجود آن كمال در پـدر يـا               خردى نيست، ز   جز بى 

 �اين جهت اسـت كـه حـضرت علـى         از  . داناجدادش هيچ سودى به او نخواهد رس      
  : فرمايند مى

  رب ن العـو مأت ـنـم كـجـن عـم  تى ادبى ـى و كنيـفسـن نـا ابــان«

  1»بىأن يقول كان ـى مـتـس الفـلي  ذا    ناأا ـه  ولـقـن يـى مـتـ الفنّإ

من فرزند خودم هستم و كنيه من ادب من است، خواه از عجم باشم خواه از عرب،                 
كـه   نـه آن  ، من ايـن شـخص هـستم،         اهمان: كه گويد است  به درستى كه جوانمرد كسى      

  .پدر من كه بود: گويد كه

 كه اظهار عزت به كمال ديگران در اوج سفاهت و جهل است،             آرى اگر انسان بداند   

ماند، چرا كه حسب و نياكان او يا          اقى نمى ديگر جايى براى عجب به اجداد و نياكانش ب        

ايـن صـورت عجـب و تكبـر از     انـد كـه در    هـاى نيكـو بـوده    از اهل ديانت و خـصلت     

ها بوده است، پس    خصوصيات آنها نبوده است، بلكه اظهار ذلت و مذمت عجب رويه آن           

د، و اگـر نياكـانش از اهـل         باشـ   عجب به آنان در واقع پاى گذاشتن روى عقايد آنان مى          

هاى ظاهرى و سالطين ظلم بوده است، پس در اين صورت انتساب بـه سـگ و                   شوكت

خوك چه بسا بهتر و نيكوتر از انتساب به اين افراد است، پس عجب به ايـن كـسان در                    

  2.واقع حماقت محض است

كند كه     پس آيا به باطن خويش نظر نمى       ،و اگر انسان متكبر به جمال خويشتن است       

آفرينش او از خون حيض و نطفه است؟ آيا داشتن جمال جاى تكبر است كه اگر انسان                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ماند تا كبـرى ورزيـده شـود، و بـدتر از              دچار بيمارى چون آبله گردد ديگر جمالى نمى       

تـر    كه حيوانات جنگلـى از او قـوى        ازد در حالي  كه كسى به قوى بودن خويش بن       همه آن 

  1.دگان بر شخص متكبر سبقت دارندرنهستند و اين چه فخرى است كه د

  عالج عجب به مال 

ترين انواع عجب باشد، زيرا اين عجب به امرى است كه             اين نوع از عجب شايد از قبيح      

كـو تأمـل كنـد، و       ر آفات مـال، ني    سان است، و عالج آن اين است كه د        خارج از ذات ان   

بداند كه مال و ثروت فراوان از آفات سماويه و ارضيه است، چـرا كـه در طـول تـاريخ          

اند و چه بسا رواياتى كه در ذم مـال            اند كه طغيان كرده     همواره ثروتمندان مثل يهود بوده    

نـد كـه عمـوم اهـل        و بدا  .و حقارت اغنيا، و در فضيلت فقر و شرافت فقر آمـده اسـت             

  : كه از پيامبر نقل شده آن چنان. ست اابهشت از فقر
وهـو  خذتـه،   أرض ف األبـه   عـزّ وجـلّ      أمـر اهللا     اذإ فى حلـة،     تربينما رجل يتبخ  «

لباسش فخـر   چه بسا مردى در      2؛»لى يوم القيامة  ويتجرجر فيها إ  يتجلجل فيها،   
كنـد    مىفروشد، همانا او بر خودش عجب ورزيده است، پس خداوند امر              مى

  .تا روز قيامت در لباسش صدا بزندا بگيرد و به زمين كه او ر

اين حديث بيانگر اين مطلب است كه در روز قيامت خداوند به عقوبت افرادى كـه                

پس ديگر براى عاقـل جـاى عجـب    . دپرداز اند مى وت خودشان معجب شدهبه مال و ثر  

 كه در ماند وقتى كه تصور كند مؤاخذه و طول محاسبه را در روز قيامت، وقتى              باقى نمى 

بنـابراين  رتبه است،    ين آمدن درجه و   يپاحرام آن عقوبت و عذاب است و در حالل آن           

ى براى ساعتى خود را از خوف گناه دور نكند و اين حالت با              سزاوار است بر او كه حت     

  3.عجب سازگارى ندارد
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  حجاب حب دنيا

، حـب دنيـا     كه بين معارف عاليه قرآنـى و انـسان وجـود دارد           از ديگر حجب و موانعى      

حـال ايـن    . شـود   اين محبـت كـاذب از ذكـر خـدا غافـل مـى              واسطةاست، كه قلب به     

  .تر خواهد بود تر باشد، پرده و حجاب ضخيم مندى و حب دنيا هر چه افزون عالقه

 ،ها تطهيـر دهـد     پس بر تالى قرآن واجب است كه قلب و جان خود را از اين پليدي              

  1.تواند محرم اسرار و بواطن قرآن باشد ها نمى چرا كه قلب پاك نشده از اين ناپاكي

  نظر قرآن در مورد مذمت حب دنيا

آيات فراوانى به طور مستقيم به مذمت حب دنيا و سرنوشت افراد گرفتار به حـب دنيـا                  

اشاره كرده است، قرآن علت مرتد شدن افـراد را در واقـع حـب دنيـا و تـرجيح آن بـه                       

   :مايدفر ة آنها مىرداند و دربا آخرت مى
�بِــأنّه ــكذَلــميوا الْحبــتَح و اس مي الْقَــوــدهأنَّ اهللاَ ال يــرَةِ ولَــى اآلخا عنْيةَ الــد

اين غضب و عذاب بر آنها بدين سبب است كه حيات فانى دنيا              2؛�الْكَافرِينَ
رگز كـافران را هـدايت نخواهـد        هگزيدند و خدا    ريات ابدى آخرت ب   را بر ح  

  .كرد

 كـه بـراى برخـى       ،هاى دنيوى را متاع دنيا معرفى كـرده         در آيه ديگر نعمت   همچنين  

   :فرمايد جا كه مى  آن،مردم زينت داده شده
�ينَ    زم اتوالشّه بلنّاسِ حالْ  نَ لينَ ونالْبو اءـنَ    النّسقَنْطَـرَةِ ميرِ الْمبِ  قَنَـاطالـذّه 

ـ     والْفضَّةِ والْخَيلِ الْمسومةِ     يالْح تَاعم كذَل رْثالْحامِ واألنْعوو      هنْـداهللاُ عا ونْيةِ الـد
ها و فرزندان    مردم را آرايش حب شهوات نفسانى، ميل به زن         3؛� حسنُ الْمĤبِ 

دار نيكو و چهارپايـان و مـزارع در          هايى از طال و نقره و اسبان نشان        و هميان 
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ها متاع زندگانى فـانى و دنيـوى اسـت و            ليكن اين . نظر زيبا و دلفريب است    
  .نزد خدا است منزل بازگشت ابدى

   و ائمه در مورد حب دنيا6سخنان پيامبر

  : 6 قال رسول اهللا)الف
 الدنيا وزينتها اسـتوجب     و آثر عليه حب   أ شرب عليه حراماً،     ، ثم نمن قرأ القرآ  «

ـ   ن مات على غير توبة      إه  نّإو الأن يتوب،   أال  إعليه سخط اهللا      ةحاجه يوم القيام
ن را بخوانـد،    آهر كس كـه قـر     :  پيامبر خدا فرمودند   1؛»ال مدحوضاً إفال يزايله   

سپس حرامى را مرتكب گردد، يا دوستى دنيا و زينت آن بر او تأثير گـذارد،                
گردد، مگر توبه كند و اگر بر حالت غير           ضب الهى بر او واجب مى     غخشم و   

گردد مگر    ائل نمى و اين حالت از او ز     توبه بميرد در روز قيامت محتاج است        
  .با سرافكندگى

بـزرگ   هنگامى كه امت من دينار و درهم را       : ودندممبر روايت شده كه فر    و نيز از پيا   
شود، و چون امر به معروف ونهى از منكر را ترك    آنها زايل مى  بشمارند، شكوه اسالم از     

ه كـه چنـين     ث گفتـه شـد     ايـن حـدي     در تفسير  2.گردند  كنند از بركات وحى محروم مى     
كـه زرق و بـرق دنيـا را بـر           كـسي   شـوند و براسـتى        نصيب مـى   افرادى از فهم قرآن بى    

هاى جاويد آخرت ترجيح دهد، اسرار كتاب خداوند بر او مكشوف نخواهد شـد                نعمت
چون زنگارى است كه در آئينـة دل        مهاى دنيوى ه    و آن وقت است كه شهوات و هوس       

تـرين حجـاب و مـانع بـين           اين بزرگ  ،گردد  ق در دل مى   منعكس گشته و مانع تجلى ح     
  .انسان و حق است

حـاملين قـرآن، آن را بـه حـق اخـذ            : اند كه فرمودنـد     و باز از آن حضرت نقل كرده      
كنند و سزاوار نيست براى كسانى كه خداوند آنهـا را دوسـت بـدارد، دنيـا را طلـب                      مى

  3.شود پس در اين صورت مبغوض خداوند مى. كنند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در روز  : فرماينـد   گذارى حب دنيا در روز قيامت مى      ناب همچنين در مورد تأثير    ج آن

رسد كه آنهـا      هاست، فرمان مى   يند در حالى كه اعمالشان مانند كوه      آ  هايى مى  قيامت گروه 

آرى نمـاز  : خـدا آيـا اهـل نمازنـد؟ فرمودنـد     اى رسـول  : را به دوزخ برند، عرض شـد   

كردنـد، امـا    ى از شب را براى عبادت انتخاب مـى گزاردند و روزه هم گرفتند و ساعت        مى

  1.پريدند شد به طرف آن مى چون چيزى از دنيا بر آنها عرضه مى
  :فرمايند  مى� موالى متقيان، حضرت على)ب

ة، مـن ظفـر بـه       مني ويباعد االُ  ةب المني مال ويقرّ بدان ويجدد اآل  الدهر يخلق األ  «
گرداند   كند و آرزوها را نو مى       ه مى دنيا بدنها را فرسود    2؛»نصب ومن فاته تعب   

كنـد، يافـت كننـدگان را     ها را دور مى خواسته سازد و   ها را نزديك مى    و مرگ 
  .كند آور مى ها را رنج  و ناكامىخسته

 جرعـة   نتم فى هذه الدنيا غرض، تنتضل فيه المنايـا، مـع كـلّ            أما  نّإها الناس   يأ«
ر ر معم مخرى وال يع  ال بفراق اُ  إ أكلة غصص ال تنالون منها نعمة        شرق، وفى كلّ  

اى مردم شما در اين دنيا هـدف    3؛»جلهأال بهدم آخر من     إمنكم يوماً من عمره     
اى   اى اندوهى گلوگير، و در هـر لقمـه          تيرهاى مرگ هستيد، كه در هر جرعه      

رسـيد جـز بـا از دسـت           اى قرار دارد، در دنيا به نعمتى نمى         استخوان شكسته 
 مگـر بـه ويرانـى     ،گذرد  اى نمى   زى از عمر سالخورده   دادن نعمتى ديگر، و رو    
  .ارديك روز از مهلتى كه د

ـ        ىنّإ« ت بالـشهوات، وتحببـت بالعاجلـة،        اُحذّركم الدنيا، فإنّها حلوة خـضرة، حفّ
همانا من شما را از دنيـاى        4؛»مال، وتزينت بالغرور  باآلوراقت بالقليل، وتحلّت    

در ديدة انسان سبز و رنگارنگ است،       ترسانم، زيرا در كام شيرين و         حرام مى 
هـاى زودگـذر دوسـتى        هاى نفسانى پوشيده، با نعمت      در شهوات و خواهش   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهـا خـود را نـشان       زكند و در لبـاس آر       ورزد، با متاع اندك دنيا جلوه مى       مى
  .آرايد دهد و با غرور خود را مى مى

ضرت  خواست كه دنيا را برايش توصـيف كنـد، حـ           �چنين مردى از امام على    مه
سرايى را كه سالم در آن ايمن نباشد و بيمار پشيمان، درويـش             چه وصف كنم    : فرمودند

  1.غمگين و ثروتمند به فتنه افتد، در حالل آن حساب و در حرام آن عذاب است
 كـه  ،اى تشبيه فرمودند كه پوشـيده از بالهاسـت         آن حضرت همچنين دنيا را به خانه      
 سـپس ايـن     ،نكوهيده و امنيت در آن نابود اسـت       حاالت آن پايدار است، زندگى در آن        

  2.شود هاى ملون با مرگ اهل دنيا نابود مى ا تحوالت گوناگون و دورانبدنيا 
  :  فرمودند�گويد كه امام صادق  ابن ابى يعفور مى)ج

 او باشـد،    تـرين هـم    كه دنيا بزرگ   كسى كه صبح كند و شام كند و حال اين         «
خـوردار   كنـد كـار او را، بر       شمش و در هـم    قرار دهد خدا فقر را بين دو چـ        

اى او و كسى كـه صـبح و شـام    نگردد از دنيا مگر آنچه قسمت شده است بر      
نيازى را   ين هم او باشد، قرار دهد خدا بى       تر صورتى كه آخرت بزرگ    ركند د 

  3.»در دل او، و گرد آورد براى او كار او را
ها را فرسوده و آرزوها      دنيا بدن «: ندفرماي  ارزشى دنيا مى   ى متقيان در مورد بى     موال )د

سازد، كـسى كـه بـه آن          ها را دور و دراز مى       را نزديك و خواسته   نمايد، مرگ     را تازه مى  
  4.»برد شود، و آن كه به دنيا نرسيد رنج مى دست يافت خسته مى

  سخنان بزرگان در مذمت حب دنيا

دنيا براى من مانند     : روايت شده كه وى گفته است      � از شيخ انبياء حضرت نوح     )الف
  5.شوم ديگرى خارج مىيكي داخل و از اى است كه دو در داشته باشد كه از  خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـاى   ميرد و دنيا و نعمت  واى بر صاحب دنيا، چگونه مى   : حضرت عيسى فرمود   )ب
كنـد، در حـالى كـه از آن           او به دنيا اعتماد مـى      فريبد و   سازد؟ دنيا او را مى      آن را رها مى   

هايى كه دوست داشتند جدا شدند؟ وعدة خدا دربارة          دند و چگونه از نعمت    روگردان بو 
آنان تحقق يافت، و واى بر كسى كه دنيا همت اوست، و گناهان عمل اوسـت، چگونـه                  

  1.فردا به وسيلة گناهش رسوا نخواهد شد؟
زننـد     امام محمد غزالى مثلى زيبا در مشغولى دنيا دارند، ايشان كشتى را مثال مى              )ج

بـراى قـضاى    : گويـد   رسد و ناخداى كشتى به اهل كـشتى مـى           اى مى   ه وقتى به جزيره   ك
يد، در اين حال اهل كشتى چنـد دسـته       دحاجات خود از كشتى بيرون رويد و زود برگر        

كـشتى   جـاى وسـيع و نرمـى را در    اى حاجت خود را فوراً روا كردنـد و  شوند، عده  مى
هاى قيمتى    ها و سنگ     نمودند و از شكوفه    براى خود گرفتند، بعضى نيز در جزيره توقف       

ى در نهايت تنگى پيدا كردند و با وجـود          يد، اما جا  جزيره خوششان آمد و با خود آوردن      
گان و مارهـاى    رنـد ة د مطع بعضى نيز ماندند و در جزيره        ،تر شد   ها جايشان مضيق   سنگ

افراز نـزد   و سر ثل رستگارانى است كه سبكبال      گزنده شدند، آرى مثل دنيا و اهل دنيا، م        
  2.گردند خداى خود محشور مى

امـا  : فرمايـد   داند و مى    ايشان همچنين مال دنيا را به مثابه حجابى بين حق و خلق مى            
دل فـارغى،   مشغول همى دارد، و راه نتوان رفت اال به           مال از آن حجاب است كه دل را       

  3.نباشداى  گيرد اال به مقدار حاجت كه اندر آن مشغلهبايد كه مال از پيش بر
اگر دنيا زا از زر فرض كنيم و فانى، و          : گويند  و باز از امام محمد غزالى است كه مى        

 رباقى بدانيم همانا بر عاقل واجب است كه آنچه كه بقاء دارد را بـر ز                آخرت را سفال و   
تر از آن دل كسى است كـه         است و اما ويران   د، چرا كه دنيا سراى ويرانى       اختيار كن فاني  

  .رود  وى مىبه طلب
اى پسرم، دنيا را به آخرت مفـروش تـا          : كند  زيبا لقمان به پسرش سفارش مى     و چه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1.كنى  چرا كه در هر دو زيان مى،در هر دو سود كنى، و آخرت را به دنيا مفروش
زن كبـود مـوى، ازرق      نيا را در روز قيامت به صـورت پيـر         د: و نيز روايت آورده كه    

دهنـد و      پس آن را بـه همـة مـردم نـشان مـى             ،آورند  ىچشم، گراز دندان، زشت منظر م     
! بريم به خدا كه ايـن را بـشناسيم   پناه مي : گويند  شناسيد؟ مردم مى    گويند، آيا او را مى      مى

فروختيد و بـه واسـطة        اين همان دنيايى است كه شما به آن فخر مى         : رسد كه  خطاب مي 
اندازند، دنيا نعـره      مىبه جهنم   نموديد، پس دنيا را       آن با هم دشمنى و قطع صلة رحم مى        

رسد از سوى خدا دوسـتان او         پس پيروان و دوستانم؟ پس خطاب مى      ! خدايازند كه    مي
  2.را هم به او ملحق كنيد

نسبت دنيا در پيش    : گويد   نيز در مورد قدر دنيا نزد آخرت مى        همعراج السعاد صاحب  
 داخل آن كند، پس همـة       پايان كه كسى انگشت خود را به       است بى د دريايى   آخرت مانن 

مانـد، و آخـرت چـون     دنيا و مافيها مثل آن قدر رطوبتى است كه به انگـشت بـاقى مـى              
داند كـه قـدر دنيـا در نـزد آخـرت              بلكه كسى كه از حقيقت آن آگاه باشد مى        . درياست

  3.ليكن ديدة بينا كجاست بسيار از اين هم كمتر است و
دنيا براى هر كسى مانند يـك گـام         : گويد  همچنين در خصوص كوتاهى عمر دنيا مى      

است كه بردارد، و بدون ترديد هر كس قبل و بعد از خود را از ازل تا بـه ابـد مالحظـه                       
نمايد، اين چند روز دنيا، به قدر يك قدم و حتى گاه كمتر است، و ايـن در برابـر سـفر                      

  4.طوالنى آخرت بسيار ناچيز است
ى سالك شـدن در راه خـدا را رهـايى از            ها   همدانى نيز يكى از شرط     القضاة عين   )د

پرست نتوانى بود، تـا بنـده       پرستى فارغ نشوى خدا    تا از خود  : گويد   مى  و تعقالت دانسته 
نشوى آزادى نيابى، تا پشت بر هر دو عالم نكنى بـه آدم و آدميـت نرسـى، تـا از خـود                       

ضرت نگريزى به خود نرسى، و اگر خود را در راه خدا نبازى و فـدا نكنـى مقبـول حـ                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نزنى و پشت بر همه نكنى، همه نشوى، و تا فقيـر نـشوى غنـى       هنشوى و تا پاى بر هم     
  .نباشى و تا فانى نشوى باقى نباشى

  ىـزنـان دم نـققـحـرة مــدر داي  ر چه عاليقست بر هم نزنى   ــا هـت

  1ان كم زنان كم نزنىـك روز ميـي  ى ـزنـم و آدم ن ـالـش در ع ـا آتـت

 دنيا بود   :مينماي  ارزش بودن دنيا را بيان مى      از حكما در مورد بى     كالم بعضى    ،خردر آ 
و من نبودم، و خواهد بود و من نخواهم بود، پس چگونه دل من به آن بندم و چه لذت                    

 آن  كه عيش آن ناگوار، روشنايى آن تيره و تار است؟ صـفاى            از آن توقع دارم و حال آن      
خـوف و بـيم، كـه آيـا      اهل آن هميشه در     . اشدب  درد نمى  درد نيست و سرى در آن بى       بى

رود؟ و يا كدام وقت حادثه مرا فـرا گيـرد؟ چـه وقـت                 كدام روز نعمت از دستم در مى      
شـود كـه      روزم سر آيد و مرگم در آيد؟ كدام چيز است در دنيا كه آدمى به آن شاد مـى                  

   2همراهش اندوهى نيست؟
  ي اگرت هست، در آن پا نگذارايـر و پـس  ند در آن خانه، همه بي سر و پا   ـانـعاشق

  يد مدارـده اُمـكـيـاده، از آن مـر بـاغـس  ه تسبيحي و وابسته دير   ـستـ بـه دلــتو ك

  3ه خواهي شوي آگاه ز سرّ االسرارـر كـگ  پاره كن سبحه و بشكن در اين دير خراب  

   مفاسد حب دنيا

، همـين   )ال اسـت  اگر چـه محـ    (به فرض كه انسان به گناهان ديگر خود را آلوده نسازد            
 ميـزان مانـدن در      )س(تعلق به دنيا، اسباب گرفتارى است، زيرا به فرمودة امـام خمينـى            

عالم قبر به همين وابستگى به تعلقات دنيوى رابطه دارد، هـر چـه ايـن تعلقـات كمتـر                    
تر و مكث انسان در آن كمتر است، و به همين خـاطر               باشد، برزخ و قبر انسان را گشاده      

 الهى ايـن مكـث بيـشتر از سـه روز طـول              آمده، براى اولياي  خى روايات   چنانچه در بر  
كه اندك تعلق بـه دنيـا     حال آن4.است  هاى طبيعى به علت همين عالقهكشد، آن هم    نمى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26  ـ25، ص تمهيدات عين القضاة. 1

  . 368، ص 5، ج المحجة البيضاء: ك.ر. 2
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  . 124، ص چهل حديثشرح : ك.ر. 4



 )س(امام خميني ةآداب باطني تالوت قرآن كريم با تأكيد بر آداب الصلو   88

 پـس هـر انـسانى كـه ايـن           چه اثرى در عالم برزخ براى انسان به جا خواهد گذاشـت،           
وى از مـردن    يد، اين تنازع سبب تـرس       عاقبت را بداند ولى باز حب دنيا بر او غلبه نما          

شود، و در واقع چنين شخصى نـه از نعمـات دنيـوى بـا وجـود نهايـت حـرص در آن                
  . رسد تواند لذت ببرد و نه به سعادت اخروى مى مى

عالوه بر اين انسان حريص به دنيا به واسطه جنبه ماديگرى كه در او قوت گرفته است،                 
چـرا  . شـود   بسته و با عبادات و رياضت بيگانه مى       كم كم معنويات از وجود او رخت بر       

ة حيـوانى   كه يكى از اسرار عبادت غلبه بر همين بعد حيوانى است، حـال اگـر ايـن قـو                  
و اين چنـين    . ماند  براى قواى انسانى و ملكوتى نمى     همچنان مستحكم باشد ديگر جايى      

، قلبـشان   گردنـد   تـر مـى    چه به دار كرامت حق نزديك و نزديك       است كه اهل آخرت هر    
جاست كه ناخود آگاه بـه يـاد         شوند و اين    گردد و از دنيا و مافيها منصرف مى         مسرور مى 

  : افتيم كه فرمودند نامه سياسى الهى امام عزيزمان مى وصيت
 خـدا، از    فضلبا دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به              

  1.كنم ابدى سفر مىخدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوى جايگاه 
آرى فرح و سرور روحى ايشان جز به خاطر دل كندن از تعلقات و رفتن به جايگاه                  

پس حب دنيا و حرص به آن آيا اثـرى جـز هالكـت دنيـوى و     . تواند باشد   ابدى چه مى  
  ! اشد؟تواند ب اخروى چه مى

  : فرمايند اند، و مى ى زدهيمورد حريص به دنيا مثل زيبا در �امام باقر
  لفـاً ا علـى نفـسه  ما ازدادت من القزّ كلّ،مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القزّ      «

يا همچون كـرم     مثل حريص به دن    2؛»اًى تموت غم  بعد لها من الخروج حتّ    أكان  
 تـا آن    ،هر چه به خود بيشتر بپيچد از خارج شدن دورتر شـود           ابريشم است،   

  .كه بميرد
گـاه در     الزم اسـت، انـدكى تأمـل كنـد، آن          پس بر تالى قرآن و بلكه بر هر مسلمانى        

خواهد يافت كه دنيا درياى عميق و گودالى فرو رفته اسـت كـه مردمـان زيـادى در آن                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. شـوند   خبر از آنها باز هم در اين گـودال غـرق مـى             اند، ليكن گروه بعدى بى      غرق گشته 
خداست ن   بدان كه دنيا يك دشمن است براى همة هستى، دنيا دشم           !آرى اى تالى قرآن   

دشمن دشمنان خدا نيز هست، اما دشمنى دنيا بـا خـدا از              الهى، و حتى     و دشمن اولياي  
 خـدا   يشود براى رسيدن بندگان به خداوند، بـا اوليـا           اين جهت است كه دنيا سدى مى      

دهد تـا فريبـشان دهـد، و امـا            دشمن است از اين جهت كه خود را براى آنها زينت مى           
را كه آنها را به تدريج با مكر و حيله به خـود جـذب               براى دشمنان خدا دشمن است چ     

  1.شوند كنند و از سعادت ابدى محروم مى كند و آنها نيز به دنيا اطمينان پيدا مى مى
دانند ظاهر فريب است، اما بـاز هـم دلبـسته             چه همه مى  واى بر دنياى رنگينى كه گر     

، �امام موسى بن جعفـر    فريبى زده است    د، و چه زيبا مثلى براى اين ظاهر       به آن هستن  
  : فرمايند ايشان در وصيتشان به هشام مى

ة مسها لين وفى جوفها الـسم القاتـل؛ يحـذرها           لدنيا مثل الحي   مثل ا  نّإيا هشام   «
اى هـشام مثـل دنيـا مثـل          2؛»يديهمأبالعقول ويهوى إليه الصبيان     ا  والرجال ذو 

آن   عاقـل از مارى است كه پوست آن نرم و باطنش سم كشنده است، مـردان     
  .روند هايشان به طرف آن مى با دستپرهيزند و كودكان  مى
  : فرمايند و باز مى
اى متمثـل     اى هشام دنيا براى حضرت عيسى در صورت زن زيـور پوشـيده            «

: زيـاد حـضرت گفـت     : اى؟ گفت   چند بار ازدواج كرده   : شد، پس به او گفت    
حـضرت عيـسى    . كـشتم بلكه همه را    : اى؟ دنيا گفت نه    چند تا را طالق داده    

  3.»گيرند پس واى بر باقى همسرانت، چگونه از گذشته عبرت نمى: فرمودند

  دنياى مذموم و ممدوح

ـ            ى خداونـد آن را بـراى تـنعم         دنيا داراى ماهيتى است كه مختص به بندگان اسـت، يعن
ها تا قبل از مـرگ بـراى         كه همة اين  ... ها و شهوات و    قبيل لذت بندگان آفريده است، از     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نسان مقدور است و بنده نيز نسبت به آنها وابسته است كه اشتغال بـه آن را بـه خـاطر                     ا
بخـشى  در دنيا بـه خـاطر ثمر        هدف انسان از كسب آنها     اصالحش دوست دارد و اصوالً    

چه دنيوى است،   داند كه گر    ا هم نوعى از آخرت مى     آن در آخرت است، يعنى اين دنيا ر       
هـا در واقـع بـه خـاطر          ايـن ... ع يـا فرزنـد صـالح و       علم نـاف  : ليكن مذموم نيست، مانند   

شود، چنين دنيايى نه تنها مذموم نيـست بلكـه            مىيده  محسوس و مشهود بودنش دنيا نام     
پسنديده است، و تحصيل نعمات به قدر معيشت و نياز و حفظ آبرو ضـرورى اسـت و                  

  .رود حتى از آداب محسنه به شمار مى
 رسيده كه دنيا و طلب آن را براى آخرت سفارش           روايات فراوانى هم از تعاليم دينى     

  : فرمايند  مى�اند، چنانچه امام صادق كرده
از ما نيست كسى كه دنيـا        1؛»اهيخرته لدن  آ خرته وال ا من ترك دنياه آل    ليس منّ «

  .ين آخرتش را ترك كند براى دنيايشرا ترك كند براى آخرتش و همچن
دنيا ملعون است و     2؛»ماًو متعلّ أاهللا، عالماً   ال ذكر   إالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها      «

  .نيز آنچه در آن است ملعون است جز ياد خدا كه عالم يا متعلم بر زبان راند
كنم تـا آن را بـراى خـود و            من دنيا را طلب مى    : و نيز شخصى به آن حضرت گفت      

 دنيـا   لـب اين ط : ام خرج كنم، صدقه بدهم، حج و عمره بروم، پس امام فرمودند             خانواده
  3.نيست، بلكه طلب آخرت است

  :اند كه بر گرفتن از مال دنيا بر سه درجه است بزرگان گفته
مقدار ضـرورت اسـت كـه انـسان از طعـام و جامـه مـسكن دنيـا بـراى رفـع                       : اول

برد و هـر كـس از دنيـا بـر مقـدار ضـرورت اكتفـا كنـد از                      ضروريات خود استفاده مى   
  . رستگاران است

 است و اين بيش از مقدار ضرورت است و          دنيا به مقدار حاجت   گرفتن از مال    : دوم
تند، زيرا گرفتن به مقـدار حاجـت        خطر افتادن به چالة دنيا هس     چنين افرادى در معرض     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .واقع استفادة از دنيا به اندازة بيش از ضرورت است و براى اين زيادى حساب است رد
يـا  و هر كس ايـن چنـين از دن         گرفتن از تنعمات دنيا به مقدار زينت و تجمل،           :سوم

هايش نيست و فقط آتش جهـنم اسـت          ى براى خواسته  ياستفاده كند براستى آخر و انتها     
  1.گيرد كه دنيا را چنين افرادى بازپس مى

اى اسـت كـه در        دنيا از آن نظر كه مزرعه و محل تجـارت اسـت، در واقـع سـرمايه                
اما دنيـا وقتـى     . ه از آن بهره گيريم     دنيا نعمتى الهى است كه بايد هوشياران       .اختيار ماست 

گردد كه صفتى غير از مزرعه و متجر به خود گيـرد و مقـصد و غايـت بـراى                     مذموم مى 
از كـه   دنيا در واقع همچو پلى است براى رسيدن به مقصد، كسى            . انسان محسوب گردد  

 بلكه آن كسى بايد تحقير گردد كه روى پل          ،گردد  روى پل به سرعت بگذرد تحقير نمى      
 پس كسى كـه رسـيدن بـه دنيـا را            ،كند اين خانه ابدى است      اى ساخته و تصور مى      خانه

عى هست كه تنها بـه كـشت كـردن قـانع            رداند در واقع مانند زا      رسيدن به همه چيز مى    
  :زيبايى دارند تعبير �امام على. گردد در حالى كه او بايد بكارد تا برداشت كند مى

اى است اگر فكـر كنـى         بد معامله  2؛»فسك ثمناً ترى الدنيا لن    ن  ألبئس المتجر   «
  .دنيا بهاى توست

يعنى اگر انسان خود را به دنيا بفروشد، در واقع خود را ارزان فروخته اسـت و ايـن                   

بدترين تجارت است، چرا كه در واقع كوچك كردن دنيا به خاطر بـزرگ كـردن انـسان                  

خـواهى خـود را    ده اگـر مـى  يعنى شأن انسان آنقدر عظيم است كه به او گفته شـ   . است

  3.بفروشى و معامله كنى با خدا معامله كن
خداونـد جـان     4؛� الْجنّةَ  وأموالَهم بِأنَّ لَهم    م الْمؤْمنينَ أنفُسه  إِنَّ اهللاَ اشْتَرَى منَ   �

  .و مال مؤمنان را به بهاى بهشت خريدارى كرده است
يى كه آخرتى در آن نيست زندان       پس دنيايى كه صدقة آخرت است نيكوست و دنيا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اين دنيا همانند حمامى است كه دو چهره        : ى دارد يزمينه تمثيل زيبا  لوى در اين    مو. است
و ديگـرى   ... ت است از آب گرم و صابون و       ردارد، يكى چهره داخل حمام است كه عبا       

پرسـتان در واقـع كـسانى هـستند كـه           دنيا. هايى اسـت كـه وجـود دارد        كثافات و چرك  
 امـا  ،فروشـند  كنند و بـه يكـديگر فخـر مـى         هاى كثافت را به دوش خود حمل مى         لزنبي

  .زيرك آن است كه فارغ از اين هياهو به تطهير خويشتن بپردازد
  ت ـام تقوى روشن اسـه از حمــك  ال گلخن است ـثـيا م ـوت دنـهـش

  1ابه دانـرمـردن گـش كـر آتـهـب  شانـن كـيـرگـ سندةـياء مانـنـاغ

حبش را مبتال به    يكى آن كه صا   : گفته نماند كه دنياى مذموم نيز دو قسم است        االبته ن 
 ولـى باعـث     ،رساند  آن حرام است، و ديگر اين كه به عذاب نمى         كند كه     عذاب الهى مى  

گردد كه به اين دنيـا حـالل          طول محاسبه و محروم شدن از درجات عاليه در آخرت مى          
ى در صحراى محشر نيز عـذابى سـخت اسـت،           معطل گويند كه يقيناً طول محاسبه و       مى

اى هم نباشد همين كه انسان درجات عاليه را ببيند و از دسـت بدهـد                  حتى اگر محاسبه  
خورد كه چرا با ارتكاب رذيله دنيـوى، آنهـا را از دسـت داده اسـت و ايـن                      حسرت مى 

  2.حسرت خود عذابى شديد است

  عالج حب دنيا

گان را پيرامون مذمت و نكوهش حب دنيا و آثـار           حال كه روايات و آيات و سخنان بزر       
و مفاسد حب دنيا را بيان كرديم، و دريافتيم كه دنيا بـه قـول مـوالى متقيـان فريبنـده و                      

طور كلى دست از دنيا و ما فيها كـشيد  ست، پس چه بايد كرد؟ آيا بايد به رى بيش ني مم
  .خورد با آن را آموختكه بايد راه بر يا اين

درمان كردن سـستى    : فرمايند  هاى برخورد با دنيا را معرفى مى        اه، ر �حضرت على   
زدگى با بيدارى است، با ياد خدا انس گـرفتن و    با استقامت و درمان غفلت و خواب   دل

  3.خواند ا همواره تو را به عفو خويش فرا مىد حقيقت كه خاينايمان به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .219، دفتر چهارم، ص  معنويمثنوى. 1

  .325، ص معراج السعادة. 2

  .223خطبة ، 344ص ، نهج البالغه: ك.ر. 3



    93  يمآداب باطني قرائت قرآن كر  

و بنگارد كه هر چقـدر      انسان عاقل كسى است كه دنيا و آخرت را مانند دو كفه تراز            
تر كند، پـس در ايـن صـورت           تر باشد بايد كفه دنيا را سبك        بخواهد كفة آخرت سنگين   

كند پس اگر انسان بداند كه به دنبال دنيا رفتن            چشم از دنيا پوشيده و به اقل آن اكتفا مى         
ثمـر   تالشـى بـى   همتـى احمقانـه و      در واقع به معناى طرد آخرت است ديگر حب دنيا           

  1.است

  عالج طول آرزوها

ترين معالجة طول آمال انسان، ياد مرگ و خيـال مـردن اسـت، و از ايـن                    در واقع قطعى  
 ها را، عرض كردند يـا      بسيار ياد آوريد شكنندة لذت    : يندفرما   مى 6 اكرم جهت پيامبر 

اى نيست كه حقيقـت آن را يـاد           هيچ بنده  موت است،    :آن، چيست؟ فرمودند  : رسول اهللا 
شود، و اگر شـدت و المـى دارد و دل او بـه                كه وسعت دنيا بر او تنگ مى        مگر اين  ،كند

  2.گردد سبب امرى از دنيا تنگ شده است گشاد مى
هـاى غفلـت را       كند و گيـاه     هاى دل را زايل مى      آرى به راستى كه ياد مرگ، خواهش      

دهـد و     ارزش جلوه مـى    نمايد و دنيا را پست و بى        وكش مى كند و آتش حرص را فر       مى
هاى كوبيده شده در خيمة دل را از دنيا بكند           كه انسان طناب   گردد مگر اين     ميسر نمى  اين

  .و آنها را در زمين دائم البقاء آخرت مستحكم گرداند
  ه وقت چند سال است ـت كـيداسـپ  بال است   وانه ـه خـه ك ـانـن خـاي

  زار سال بگذشت ـت هـفـون هــچ  دت گشت  ـايـر بـيـه اسـر نــآخ

  3رق استـه فـاه و دراز را چـوتـك  ا براى غرق است    ـت م ـامـون قـچ

يان ينشيـ هاى دنيا به او رسـيده بـه پ          چه از نعمت  پس اگر انسان نيك تأمل كند كه هر       
هم رسيده و بعد از او نيز به آيندگان خواهد رسيد، پس چرا انسان دل به چيزى خوش                  

ى كه دنيـا را هماننـد يـك روز          شود، خوشا به حال كسان      كند كه به زودى از آن جدا مى       
خوشا به حـال آنـان      .  پس آن روز را روزه گرفته و در آخرت زبانش را بگشايند            ،بدانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د آن  يچه زودتر با  نگرند كه هر    تى و امانتى مى   يكه به متاع ناچيز دنيا به عنوان چيزى عار        
نخواهـد  ن به دكانى كه چيزى جز بدبختى منفعتـى          كه بدهكار بود   را باز پس دهند، چرا    

  1.داشت حماقت محض است
  زهدورزى

دنيـا بـه خـاطر    از زهد در لغت به معناى اعراض است، پس زاهد كـسى اسـت كـه     

 بلكـه از نعـم      ،زاهد نه تنها از آمال دنيـوى اعـراض كـرده           آخرت اعراض كرده و حتى    

كند، پس چنين كسى قطعاً نه براى از دست دادن چيزى محزون              اخروى نيز اغماض مى   

 �گـردد، چنانكـه مـوالى متقيـان علـى      ى نه براى رسيدن به تنعمات شاد مـ        شود و   مى

  : فرمايند مى
كسى كـه    2؛»بطرفيهالزهد  أخذ  تى فقد   س على الماضى ولم يفرح باآل     أمن لم ي  «

بر گذشته افسوس نخورد و بر آينده نيز شاد نگـشت از دو جهـت بـه زهـد                   
  .رسيده است

  :فرمايد  شده، آنجا كه مىاين مطلب در قرآن، به صورت زيباترى بيان
چه از دسـت     نسبت به آن   3؛� بِما اتاكُم  سوا علَى ما فَاتَكُم وال تَفْرَحوا      تَأ كيالل�

  .رسيد شاد نباشيد چه به آن مى آنشما رفته افسوس مخوريد و نسبت به 

ارى بـر هـر نعمـت اسـت و          زو در يك كالم زهد در دنيا كوتاهى آرزوها و شـكرگ           

 سخن زيبايى را در     �و باز حضرت على   .  كرده است آن را    ه خدا حرام  چهر  پرهيز از   

  :فرمايند باب زهد مى
هـا و خـالص     زهد كوتاه كردن آرزو    4؛»عمالخالص األ إمال و الزهد تقصير اآل  «

  .كردن اعمال است
در روايات ديگر آمده است كه در واقع حقيقت زهد ترك هر چيزى است كه انسان                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دنيـا   :دارد و به همين علت است كه در بعضى احاديث آمـده              باز مى  را از راه و ياد خدا     
ها حرام است    حرام است بر اهل آخرت و آخرت حرام است بر اهل دنيا و هر دوى اين               

  1.بر اهل خدا
توان يافت كه واالترين مرحلة زهـد، تـرك دنيـا و آخـرت اسـت،             از اين حديث مى   

  . احديت مگر فقط به جانب،يعنى سالك خدا رغبت نكند
گونه گمان شود كه هر كسى كه مال دنيا را ترك كـرد او زاهـد اسـت،                  البته نبايد اين  

هاى آن بـه قـدر قـوت اسـتفاده            زيرا چه بسا كسانى كه از دنيا دست كشيدند و از لذت           
عنوان زاهد بشناسند، در واقع     كن غرض آنان اين بوده است كه مردم آنها را به            كردند، لي 

كه زهد واقعى     در حالي  ،اند  ه خاطر رسيدن به جاه و دوستى مردم ترك كرده         آنها دنيا را ب   
ترك مال و جاه است و قلبى كه حب دنيا و مال و جاه در آن است، جايى بـراى حـب                      

 آب و هـوا در      اهللا وجود ندارد، چرا كه محبت الهى و محبت دنيا در قلب انـسان ماننـد               
ال «د، پس اين دو محبت      گرد  خارج مى گاه كه يكى داخل شد ديگرى       ظرفى است كه هر   

كـه قلـب     چنـان  ، است و قلب مملو از حب دنيا خالى از حب اهللا         » ال يرتفعان يجتمعان و 
  2.مشغول به حب اهللا فارغ از حب دنياست

اى كـه معـروف بـه خطبـة           موالى متقيان در خطبه    :زهد از خصوصيات متقين   ) الف
داننـد و     زهـد در فـانى مـى       بـاقى و     ه به متقين است، يكى از خصوصيات متقين را توج       

  : فرمايند مى
) انسان متقى (روشنى چشم او     3؛»ة عينه فيما ال يزول وزهادته فيما ال يبقى        قرّ«

اعتنايى او به چيزى اسـت كـه          ندارد و بى   در چيزى است كه زوال در آن راه       
  .ماند و فانى شدنى است قى نمىبا

دانـد و      خداى متعـال مـى     انى نشدنى را  ابن ابى الحديد در شرح اين خطبه مراد از ف         
 فقط او مانـدنى اسـت و متقيـان واقعـى     �4ء هالك إِال وجهه كُلُّ شَي�بنابر آيه : گويد  مى
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هـاى بهـشتى، او را عبـادت          و پـاداش   براى اجر     نه ،خواهند  خداوند را براى خودش مى    
نـد نـه بـه خـاطر شـوق          دان  كه او را فقط اهل عبادت و بندگى مـى          كنند به خاطر اين     مى

  1.بهشت و ترس از جهنم
دانند    مراد از اين امور باقى را كماالت نفسانيه مى         نهج البالغه بعضى ديگر از شارحان     

هاى اخالقى كه سعادت ابدى را به دنبال دارند و در مقابل              مثل علم و حكمت و كرامت     
هـا از حـد و مـرز         نـت عتقدند اين زي  ماعتنا هستند چرا كه      هاى دنيوى بى    نسبت به زينت  

  2.رود دنياى پست فراتر نمى
چيز باشد پس     نيست كه هرگاه انسان فقير و بى       اما مراد حضرت از حقيقت زهد اين      

كه دنيا مالك انسان نباشـد پـس زاهـد           زاهد است، بلكه مراد وارستگى از دنياست و اين        
 ولـى   ،ته باشـد  نه اگر انسان حتى به اندازة يك پيـراهن كربـاس بيـشتر نداشـ              وگر. است

لكه راغب بـه    دلبسته به آن باشد و اگر از دستش رود ناراحت شود، ديگر زاهد نيست ب              
  .دنياست

  دار لهـو وصـه تـامـد جـاشـه بـاز چ  ذر ـگـى در رهـكـتا يـفـى گـلـا عـب

  رى ـــرتــردان بـــام راد مــمـاز ت  رورى ـى و سـهــرى و شــيـو امــت

  ستـيـه كـانـد در درون خـايـد بـدي   جامه چيست   گفت صاحب جامه را بين  

   ر صد وصله دارد عار نيستـه گـامـج  رت را به صورت كار نيست ـيـل سـاه

  3ذارــا واگـيـه دنـا بـيــت دنـنــزي  زگار ـيــره ـت پـنـد زيــاشـد بــزه

ة امـا زاهـد، همـ   . زاهد، صـابر و راغـب     : اند  مردم سه طايفه  : فرمايند  حضرت امير مى  
از دل خود بيرون كرده، نه به چيزى كه از دنيا به او برسد شاد                هاى دنيا را    ها و شادى   غم
پـس او هميـشه در      . گـردد   دهـد محـزون مـى       شود و نه از چيزى كـه از دسـت مـى             مى

  .استراحت است
خواهد طبع او رغبت دارد، اما هر وقت از بـراى او ميـسر                اما صابر، دل او دنيا را مى      
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مطلـع  داند و اگـر بـر دل او           دارد، چون بدى عاقبت آن را مى         آن نگاه مى   شد خود را از   
  .بينى و فروتنى او گردى تعجب خواهى كرد از خوددارى و پيش

كه دنيـا بـه او رو آورد، خـواه حـالل باشـد و               و اما راغب، باكى ندارد، از هر جايى         
 چه نفـس او هـالك       در طلب مال و دنيا از هيچ نوعى، اگر        و مضايقه ندارد    . خواه حرام 

  1.شود و حرمت او بدرد
نفـسانى داراى مراتبـى     زهد نيز همچون سـاير صـفات و حـاالت           : مراتب زهد ) ب
است كه براى رسيدن بـه تنعمـات اخـروى از           اولين درجه زهد، همان زهد مردم       : است

اى از زهد هنوز هم در مقام اسـارت شـهوات             كنند، صاحب چنين درجه     دنيا اعراض مى  
 به حكم عقل شهوات حقير را براى رسيدن به شهوات و لـذات باقيـه تـرك                   ولى ؛است

  .كند مى

 از لذايـذ و غرايـز حيـوانى          زهد خاصه است، يعنى روى گرداند       دوم از زهد،   ةجدر

چـه ايـن مرتبـه از زهـد در     مقامات عالى انسانى و عقالنى، گربراى رسيدن به مدارج و   

عرفا و ارباب حقيقت معلّـل اسـت،        اما در نزد    تر است،     بة اول كامل و وارسته    مقابل مرت 

زيرا كه اين بزرگان معتقدند اين نوع از زهد نيز در واقـع تـرك شـهوت و لـذت بـراى                      

  . رسيدن شهوت و لذتى ديگر است ولو لذت عقالنى

ترين مرتبه از مراتب زهد است،       درجة ديگر از زهد اخص خواص است، و آن كامل         

هاى عقالنـى بـراى       لذات روحانى و حتى ترك خواسته     از  و آن عبارت است از اعراض       

و اين از   . رسيدن به مقام شهود جمال جميل الهى و رسيدن به معارف و حقايق ملكوتى             

شود و آن ترك      خالصه مى اتب عالية زهد است كه معناى واقعى زهد در همين مرتبه            مر

  2. خدا براى خدارغي

اشـتن آن اسـت كـه انـسان را از            پنهـان د   ،و اما زيباترين درجه زهد اخص خـواص       

  : فرمايند از اين روست كه موالى متقيان مىدارد،  ق دور مىهرگونه ريا و نفا
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   .برترين زهد، پنهان داشتن زهد است 1؛»خفاء الزهدإفضل الزهد أ«
كه انسان فقط به خاطر جلب رضايت الهى، دور از چشم            و چه فضيلتى واالتر از اين     

  . نى برتابدهمگان، از اين دنياى فا

  حجاب معاصى 

هايى كه سبب عـدم درك معـارف الهـى و انـوار عاليـة قرآنـى                  از ديگر موانع و حجاب    
نفـس انـسان در برابـر       مبـاالتى    ب معاصى و گناهان است، كـه سـبب بـى          شود، حجا   مى

حياى انسان در پيشگاه الهى از      ه رفته   گردد كه رفت    گردد و باعث مى      مى تارتكاب محرما 
گاه كه قلب انسان از شـدت معاصـى سـياه شـد و گناهـان و ظلمـات                    آنو  برود  دست  

 و انـوار عاليـة      همچون كثافاتى روى آئينه قلب نشستند، ديگر جايى بـراى تجلـى حـقّ             
  . ماند قرآنى نمى

  :فرمايد كه مي) س(بنابر فرمودة امام خميني
ت ترين آلودگي عبارت اس   ها كه بزرگ    بايد تزكيه بشود نفوس از همه آلودگي      

مـادامي كـه انـسان در       . از آلودگي نفس انـسان و هواهـاي نفـسانيه كـه دارد            
توانـد ايـن قـرآن را كـه نـور اسـت، و بـه حـسب                    حجاب خود هست، نمي   

فرمايش خود قرآن نور است، نور را كساني كه در حجـاب هـستند و پـشت                 
تا انسان از حجـاب بـسيار       ... توانند ادراك كنند    هاي زياد هستند، نمي     حجاب

ماني خود خارج نـشود، تـا گرفتـار هواهـاي نفـساني اسـت، تـا گرفتـار                   ظل
كند كه اين نور الهـي در قلـب او مـنعكس              لياقت پيدا نمي  ... هاست،  خودبيني

  2.بشود
  :فرمايند دانند و مي ها توحيد مي ايشان اولين قدم را براي رفع همة حجاب

ل قدم كه مقدمه رفع     و او ... واقعيم... هاي ظلماني   و اكنون امثال ما در حجاب     
حجب است آن است كه گرايش پيدا كنـيم كـه در حجـابيم و از ايـن خـدر                    
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  .28، قصار 472ص ، نهج البالغه. 1
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طبيعت كه تمام وجود ما را از سرّ و علن و باطن و ظاهر فرا گرفته به تدريج                  
... اند ايست كه بعض اهل سلوك، منزل اول دانسته         »يقظه«به هوش آييم و اين      

وراني، وصول به اول منـزل توحيـد        حجب ظلماني و پس از آن ن        و رفع همة    
و هيچ كمالي و جمال و جميلي ممكن نيست در غير حق ظهور كند              ... است

  1.كه اين غيريت، عين شرك است اگر نگويم الحاد است

كـه در عـالم ملكـوت صـورتى          براى هر يك از اعمال نيك و بد انسان همان طوري          

 صـاحب صـورتى اسـت كـه ايـن            در ملكوت نفس نيز    ،مناسب با آن اعمال وجود دارد     

مقـام لياقـت تجليـات غيبـى و انـوار الهـى       صورت نفسانى يا به واسطه اعمال صالح به    

گـردد كـه قلـب تحـت          چنان چركين مـى     آن ،معاصىد و يا اين صورت با وجود        سر  مى

سيطرة شيطان در آمده و سمع و بصر انـسان از درك معـارف و مـواعظ الهـى محـروم                     

  : ه است در قرآن آمد2.شود مى
ا                � ونَ بِهـعمسآذَانٌ ال ي ملَها ورُونَ بِهصبنٌ ال ييأع ملَها وونَ بِهفْقَهال ي قُلُوب ملَه
فهمند، و    هايى است كه با آن نمى      آنان را دل   3؛�...ولَئك كَاألنْعامِ بلْ هم أضَلُّ    اُ

شنوند، اينـان چـون        نمى هايى كه با آن    بينند، و گوش    هايى كه بدان نمى    چشم
  .. ..تر  بلكه گمراه،اند ايانچارپ

ا راه هـاى آنهـ   د و چـشم نـ كن ها بر اثر عدم تدبير، حـق را درك نمـى     هاى آن   آرى دل 
 اسـتفاده   ةشـنوند و بـه واسـط        هايى دارند كه موعظه را نمى      بينند و گوش    مستقيم را نمى  

فر و  اينان بر اثر ك   . شود  تر مى   پست مقام آنها حتى از چهارپايان هم        ،نكردن از آيات الهى   
باطـل را   و نيز به خاطر آن كه قـوه تميـز حـق و              . شوند  سركشى به راه خير هدايت نمى     

لهـى غافـل هـستند از چهارپايـان         براهين ا و  كنند و از آيات        اما از آن استفاده نمى     ،دارند
  4.ترند پست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .439، ص 20همان، ج . 1

  .201ص ، آداب الصلوة :ك.ر. 2

  .179 ):7(اعراف. 3

  .120، ص 10، ج ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن: ك.ر. 4
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دانند، آرى معاصـى     ى براى معرفت مى   همچنين در قرآن و روايات، معاصى را حجاب       
شود كه بر قلب و روح انـسان زنگـارى پـاك              رفته رفته سبب مى   در هر نوع و شكلشان      

نشدنى بنشيند و باعث عدم درك معارف الهى شود و از اين روست كه در قـرآن آمـده                   
  : است

 إِذَا تُتْلَى علَيه     * وما يكَذّب بِه إِال كُلُّ معتَد أثيمٍ        * ينِذينَ يكَذّبونَ بِيومِ الد   الّ�
آنان  1؛�  بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبونَ        كَال  * آياتُنَا قَالَ أساطيرُ األولينَ   

 در صورتى كـه ايـن روز را كـسى تكـذيب             ،كنند  كه روز جزا را تكذيب مى     
وت شـود   كند مگر ظالمان و بدكاران عالم كه بر آنها چون آيات مـا تـال                نمى

 چنين نيست بلكه ظلمت ظلـم و        ،گويند كه اين سخنان افسانة پيشينيان است      
  .)كنند كه قرآن را انكار مى(هاى آنها غلبه كرده است  هايشان بر دل دكاريب

توان چنين بيان كرد كه اعمال زشـت نقـش و صـورتى بـه                  آخر را مى   ةمقصود از آي  
هـا مـانع از آن        ايـن صـورت   . دنآور  ىدهند و نفس آدمى را به آن صورت در م           نفس مى 

د كه آدمى حق و حقيقت را درك كند و ميان آن درك و حـق حائـل و حجـاب                     نشو  مى
اين نفس آدمى صفا و جالى باطن خـود را از دسـت داده و سـبب عـدم                   بنابر. دنشو  مى

  2.شود درك معارف الهى مى
فـات روى آئينـه     مرحوم فيض كاشانى قلب را به آئينه و گناهان و ظلمات را بـه كثا              

چـه  گـردد و هر     لى شدن آن بر انـسان مـى       اند كه مانع آشكار شدن حق و تج         تشبيه كرده 
نى قـرآن و احتجـاج بـه آنهـا           انسان در فهم معـا     ،گناهان و شهوات انسان شديدتر باشد     

 ،تهى باشـد  چه قلب انسان از گناهان و امور دنيوى         گردد و هر    يشتر مواجه با مشكل مى    ب
  3.شود تر و بهتر برايش متجلى مى و نزديكمعانى قرآن به ا
  : فرمايند ناه بر قلب انسان مى در مورد تأثير گ�امام صادق

ـ       أ ء ما من شى   : يقول �بىأكان  «  القلـب ليواقـع     نّإ ،ةفـسد للقلـب مـن خطيئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .14 ـ 11): 83(ففينمط. 1

   .384 ، ص20، ج الميزانترجمه تفسير   :ك.ر. 2

  .242، ص 2، ج ءالمحجة البيضا. 3
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:  فرمودنـد  پـدرم  1؛»سـفله أعـاله   أى تغلب عليه فيـصير      الخطيئة فما تزال به حتّ    
شود   كند، قلب تحت تأثير گناه واقع مى        سد نمى چيزى بدتر از گناه قلب را فا      

گذارد تا بر آن غالب گردد، در اين هنگـام قلـب              در آن اثر مى   و تدريجاً گناه    
  .گيرد تر مى ينيشود و باالى آن پا وارونه مى

گذارد، معاصى نيز تأثير      ان مى همان طورى كه اطعمة مسموم تأثير منفى در جسم انس         
 وءن كه پيغمبر اكرم در مـورد آثـار سـ          چنا نهند، هم   نسان مى در حيات اخروى ا   سزايى   به

  : فرمايند گناه بر زندگى اخروى مى
ـ        ء الدا ةعجبت لمن يحتمى من الطعام مخاف     «  ة كيف ال يحتمى من الـذنوب مخاف

در شگفتم از آن فردى كه از طعام و خوردنى به علت بيم از بيمارى                2؛»؟النار
 ورزد، چگونـه از گناهـان بـه علـت بـيم             و و پرهيز از تب و درد اجتناب مى       

  كند؟ ترس از آتش دوزخ پرهيز نمى
حال كه امراض جسمانى كـه احيانـاً مـوقتى و مقطعـى اسـت و تـأثيرى در حيـات                     

گيرد، پس چرا امـراض روحـى و          اخروى انسان نيز ندارند اين قدر مورد توجه قرار مى         
 ، در زنـدگى اخـروى انـسان دارنـد         گناهان را كه آثار فراوانى در تن و روان انسان و نيز           

  . اى برايشان پيدا نگردد مورد توجه قرار نگيرد و راه عالج و چاره

  شوند  صغائرى كه كبيره مى

گذارنـد، امـا بـه        بارى بر قلب انـسان نمـى       ر تأثير ظلمت  يگناهان صغيره گرچه مانند كبا    
  . شوند ر بزرگ مىيصغاواسطة بعضى اسباب، 

  اصرار بر صغيره 

 كه گناهان كوچك مكرر توسط انسان انجام شوند، آثارى كـه بـر قلـب بـه جـا           هنگامى
چـه قطـرات آب رفتـه رفتـه بـر سـنگ اثـر                شوند و چنان    رند به تدريج قوى مى    گذا  مى
كنـد،    ر گذاشـته و آن را كـدر مـى         گذارد، گناهان كوچك نيز كم كم بر قلب انسان اث           مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : فرمايند عمران مى آل 135 در تفسير آيه �چنان كه امام صادق  هم
ـ      اهللا  ن يذنب الذنب، فـال يـستغفر        أصرار،  اإل« ، فـذلك   ةوال يحـدث نفـسه بتوب

اصرار آن است كه شخصى گناهى مرتكـب شـود، پـس اسـتغفار               1؛»صراراإل
  .استصرار نكند و توبه از او صادر نشود، پس آن ا

  كوچك شمردن گناه 

 بـزرگ اسـت و اگـر گنـاه را     داونـد اگر بنده گناه را پيش خودش كوچك شمرد، نزد خ      
چند كوچك بزرگ شمارد نزد خداوند كوچك است، زيرا كوچك شمردن گناه سبب             هر
ترى گناه از او صادر گردد و در نتيجه شدت اثر بيشترى بـر               شود كه با جسارت بيش      مى

  ...شود، و به همين علت است كه در خبر آمده مىوارد قلب 
خاف أن يقـع عليـه، والمنـافق يـرى ذنبـه            من يرى ذنبه كالجبل فوقه ي     ؤ الم نّإ«

بينـد كـه بـاالى         مؤمن گناهش را مانند كوه مى      2؛»كذباب مرّ على أنفه فأطاره    
گـذرد    اش مـى   ش را مانند مگسى كه از جلوى بينى       سرش است و منافق گناه    

  .بيند مى
 بلكه به بزرگى كسى كـه در        ،كند  من هيچ وقت به كوچكى گناه نگاه نمى       ؤو انسان م  

  :  فرمودند)س(انديشد، همان طورى كه امام خمينى وست مىمحضر ا
   3.نكنيدخدا محضر خداست در محضر خدا معصيت عالم 

  ا روم داد كنمـ خود، كجردةـاز ك  ا چند ز دست خويش فرياد كنم   ـت

  4پس از گنه خويش چسان ياد كنم  ناه بايد شمري ـرا، گ ـت ماــاعـط

  احساس خرسندى از معاصى 

 اين گناه باعث نقمـت و شـقاوت وى گـردد، پـس ايـن غفلـت سـبب                    كه غفلت از اين  
گردد كه شيرينى گناه نزد بنده زياد شود و اثرش در سياه كـردن قلـب فـزون گـردد،                      مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2، ح 288، ص  2، ج الكافي. 1

  .60 ـ 59، ص 3، ج جامع السعادات. 2

 .461، ص 13، ج صحيفه امام. 3

 .224، ص ديوان امام. 4



    103  يمآداب باطني قرائت قرآن كر  

 از شـر آن دارو      تـا شـوند     مـى ظرف دوايش شاد    آرى براستى كه بيمارى كه از شكستن        
  .  يابد، اميدى به شفايش نيستيخالص

  گناه پيشوايان مردم 

سان كه او در      است، پس آن    و پيشواى مردم   ااى از عالم سر بزند كه مقتد        غيرهگر گناه ص  ا

 عام  كه در مأل    اين شود، مثالً   حضور مردم آن گناه كوچك را انجام داد گناهش بزرگ مى          

ناك اخد كند، يا لباس ابريشم و طالبـاف بپوشـد، پـس مـردم نيـز از او الگـو                      مال شبهه 

ايـن حـديث     مـصداق    نهـد و خـود را       اى را بنا مـى      ر و سيئه  و اين شخص ش   . گيرند  مى

  : فرمايد كند معصوم مى مى
 يـنقص مـن     مـن غيـر أن    وزر من عمل بها      فعليه وزرها و   ةئسية  استنّ بسنّ من  «
 پس گناه آن بر اوست و گنـاه         ،هر كس گناهى را سنت كند      1؛»ءوزارهم شى أ

  .كند يزى كم نمىكند از گناهان او چ كسى كه به آن عمل مى

   توبه عالج قطعى معاصى

ناگفته نماند كه هيچ گاه بار گناهان نبايد ما را از رحمت حق تعالي نا اميد گرداند، چـرا                   

كه يأس و نااميدي به گفتة روايات از گناهان نابخشودني اسـت و يقينـاً در ايـن سـرّي                    

حـوم سـيد   در يادنامة اخالقي به خانم فاطمه طباطبـايي همـسر مر    ) س(امام. نهفته است 

  :فرمايند احمد خميني به ايشان مي
روزي كه گناهـان    ] مباد[از رحمت حق تعالي مأيوس نيستم و مباش، در دنيا           

خداوند ـ جـلّ وعـال ـ نـور      ... به آنجا رسد كه از رحمت حق مأيوس شويم
 مخلوقات خصوصاً انسان نهفته اسـت، فطـرت اهللا، مـا را              هدايت را در همة   

  2.متوجه كردهخواهي نخواهي به او 
 ذيـل ايـن واژه بـه        ،اربـاب معـاجم   . توبه در لغت به معناى رجوع و بازگشتن است        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75، ح 24، ص 2، ج بحار االنوار. 1

 .253، ص 20، ج صحيفه امام. 2
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انـد ولـى      اند، هر چند معانى ديگرى را هم ذكر كـرده           معناى مذكور توجه خاصى نموده    
توب كلمة واحـدة تـدلّ علـى        : گويد  ابن فارس مى  .  آنها به همين معناست    ةبازگشت هم 

  1.)بازگشتاز آن گناه (أى رجع عنه .) از گناهش توبه كرد (؛الرجوع يقال تاب من ذنبه
: توبه 2؛عتذاربلغ وجوه اال  أجمل الوجوه وهو    أ ترك الذنب على  : التوب: گويد  راغب مى 

  .ترين و جه معذرت است و آن بليغترك گناه به زيباترين وجه است 
زگـشت بـه    اصل توبـه با   . توبه ضد اصرار بر معاصى است     : گويد  مال احمد نراقى مى   

  3.سوى خدا و رجوع به سوى اوست
توبه برگشتن از گناهان است حال      : گويد  در معناى اصطالحى توبه مى    مرحوم نراقى   

به عبارت ديگـر پـاك گردانيـدن        . چه اين گناهان در حيطة گفتار، افعال و يا افكار باشد          
در حال، معاصى است قلب از گناه و رجوع از دورى به نزديكى و به عبارت ديگر ترك              
هايى كـه    جبران كوتاهي و عزم را جزم كند كه در آينده گناهان را ترك گويد و در صدد                
  4.كرده است برآيد و در تدارك و جبران مافات، كمر همت بر بندد

  : فرمايند عالمه طباطبايى مى
سنه نيازمند به نيرو است و نيروى انجام حـسنه را           توبة عبد حسنه است و ح     

سازد تا    يعنى اسباب را فراهم مى     ؛دهد  ست كه توفيق مى    ا وا. دده  خداوند مى 
زار گنـاه و     شود، و بتواند از فرو رفتگى در لجن       ببه  بنده موفق و متمكن از تو     

  5.گرددردورى از خدا بيرون آيد و به سوى پروردگارش ب

  حقيقت توبه 

اصى كه در   ل اخالقى راه حلى وجود دارد، براى مع       يمان گونه كه براى هر كدام از رذا       ه
اى نهـاده شـده و آن توبـه اسـت يعنـى       اى از همة رذايل اسـت راه چـاره       واقع مجموعه 
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سازى قلـب از گناهـان و        لى و فكرى، به عبارتى ديگر پاك      عبازگشت از گناهان قولى، ف    
  . آمدن به قرب درگاه الهى

و  ،تواند تائب باشد كه علم داشته باشد به اين كه گناهـان بـه ضـرر اوينـد                   كسى مى 
هستند و لذا با اين شناخت يك نوع ندامت قلبى در او حاصل              حجابى بين او و خداوند    

در   بر تـرك آنهـا      و براى جبران اين خسارت بايد ترك معاصى در حال و عزم            ،گردد  مى
ى رت دهد و اين بـه معنـاى توبـه حقيقـ           چه در گذشته انجام داده صو      آينده و تالفى آن   

  . است
ين داشته باشد كه معاصى به منزله سموم مهلكه هستند، اين           سان كه انسان يق    آرى آن 

م قلبى از گناه را به دنبال       يقين به منزله نورى است كه بر قلبش تابيده شده، ندامت و تألّ            
اى به وجود آمده و اين فاصله         يك فاصله وبش  كند كه بين او و محب       دارد، و احساس مى   

گـردد    د و لذا در صدد رفع اين فاصله مى        شو  تر مى   هالكت او نزديك   ،چه بيشتر گردد  هر
كند، و به همين اعتبـار اسـت كـه رسـول اكـرم توبـه را همـان پـشيمانى                       يعنى توبه مى  

  1.دانند، زيرا پشيمانى واقعى يعنى عزم بر ترك و جبران مافات است مى
خواهد به درگاه الهى برگردد، بايـستى بـاطنش را            انسان عاصى مى  كه  آرى آن هنگام    

 ،ايـن نـدامت   [ و به گناهانش هميشه معترف باشد،        ،ان با آب حسرت غسل داده     از گناه 
 هرگز كوچك نشمرد    ، گناهانش را  ]باشد مييك اعتقاد قلبى كه ثمرة خوف و حب الهى          

ه كه از طاعت الهى از دسـتش رفتـه تأسـف بخـورد و بـه درگـاه الهـى                     چ  و دائماً بر آن   
 از بازگشت به گناهان بـاز دارد،        يارى نمايد و  اش     كه او را در وفاى به توبه       ،استغاثه كند 

اش را پذيرفتـه و او را از گناهـان پـاك كـرده و                 چنين است كه خداونـد توبـه      پس اين   
 2؛� الْكَـاذبِينَ   الّذينَ صدقُوا ولَـيعلَمنّ    فَلَيعلَمنَّ اهللاُ �چرا كه   . دهد  درجاتش را رفيع قرار مى    

  .شناسد گو را مى گو و دروغ خداوند راست
ـ     اهللا عليـه ـ حقيقـت تو   رحمـة  دسـتغيب ـ    اهللاآية ته و سبـه را پـشيمانى از گنـاه دان

آن نـزد خداونـد و       از جهت زشتى     ،حقيقت توبه همان پشيمانى از گناه است      : گويند  مى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خالف رضاى مواليش انجام دهد     مانند غالمى كه كارى بر      . كه خالف رضاى اوست    اين
ار خويـشتن   بيند، چون فهميد كه او را ديد، سخت از كرد           ىو غافل باشد كه موال او را م       

   .شود پشيمان مى

دل . مـرده، توبـه اسـت     دل  احيـاء   . طلبد  گر خاص خود را مى     احيا ،اى   مرده ءهر شى 

نـدامت قلبـى     آرى سوز . بايست زيرورو گردد و انقالب در آن به وقوع بپيوندد           مرده مى 

همـان طـورى كـه      . گـشت همـين اسـت     ازسازد و معناى توبه و ب       ن را مى  است كه انسا  

بايـد از دل     و لذا توبه، اين سوز و ندامت و پشيمانى هـم             ،گردد  معصيت از دل آغاز مى    

تا انقالب درونى، عليه خود صورت نگيرد به حقيقـت توبـه دسـت يازيـدن            . آغاز گردد 

  1!چرا كه كانون تغيير و تحول و انقالب، دل است. محال است
  : فرمايند  مى�امام سجاد

گم باعـث مـرگ     رمعصيت بز  2؛» منك ةحيه بتوب أمات قلبى عظيم جنايتى ف    أو«
  .ام آن را زنده گردان  قبول توبهقلبم شده است، پس با

  : دانند  از بزرگان حقيقت توبه را در سه چيز محقق مىبرخى

اى را ايمـان بـه خـدا و اعتقـاد بـه               اول به قوت ايمان و نور يقين، زيرا هرگـاه بنـده           

ن باشد و به اين مسئله ايمان داشته باشد كه هرگاه گناهى از او صادر شود، ايـن                  پيغمبرا

بين او و آنچه خدا وعده فرموده است از سعادت دنيوى و اخروى و              است  گناه حجابى   

البته آتش ندامت و پشيمانى در دلش افروخته گشته و از ايـن             . مراتب و درجات متعاليه   

  . ندك  مىا توبه ارتقا پيداير مراتب عاليةدريچة ايمان و يقين است كه به س

ـ                  م و  لّأدوم پشيمانى و ندامت از عمل خود، بدين معنا كه دل او به خاطر گناهـان، مت

اى كاش آن عمل از او صادر نـشده بـود و بـه سـبب آن،                    محزون گشته و آرزو كند كه     

   .م باشد، و اين حالت در واقع نتيجه يقين و ايمان استقرين تأسف و تألّ

چه مرتكب گشته و قصد تالفى گناهى كه از او خطور كـرده را داشـته                 سوم ترك آن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1.باشد و اين عزم بر ترك تا آخر عمر در او باقى باشد

  فضيلت توبه 

 در فـضيلت    .توبه از گناهان، سرمايه سالكين و كليد استقامت در راه دين و ايمان اسـت              
رسـيم كـه      گريم، يقيناً به ايـن نتيجـه مـى        توبه آيات و رواياتى آمده است كه اگر نيك بن         

كه خود سبب ايجاد ساير فـضايل و        ت  اولين و تنها راه سعادت و فالح اخروى توبه اس         
  . گردد اعمال صالحه در انسان مى

  : فرمايند  مى�امام جعفر صادق
پوشـاند آن    دارد آن را، پس مـى        خالص كند، خدا دوست مى     ةچون بنده توب  «

آن گناه را   «: پوشاند؟ فرمود   چگونه مى : ى عرض كرد كه   شخص. »گناه را از او   
كند به اعضا و جـوارح او و          برد و وحى مى     نويسند مى   از ياد دو ملكى كه مى     

و هـيچ  . به زمينى كه آن گناه را در آن كرده كه بپوشـانيد بـر او گناهـان او را     
  2.»ىشود كه گواهى دهد بر او هيچ گناه يافت نمى
آن چنان كه حـضرت     . كه تائب محبوب درگاه الهى گردد      ز اين تر ا   و چه نعمتى عالى   

  3.ترين بندگان به سوى خدا، توبه كنندگان هستند دوست:  فرمودند�امام موسى كاظم
چنان كه در سورة نور آيـة        آن.  واجب است  ، طبق آيات و روايات توبه از گناه       اصوالً

 توبه از گناه را تنها 4 آيه ديگرى داند و در     قرآن مجيد توبه را راه رستگارى انسان مى        ،31
 تنها توبة نـصوح و خـالص اسـت كـه            :فرمايد  داند و مى    ها و گناهان مى    راه پوشش بدي  

  . گرداند انسان را به سوى خدا باز مى
و به حكم عقل نيز هر چيزى كه رسيدن به سـعادت جاودانـه و نجـات از شـقاوت                    

ب ، و هر كه محروم از قـر       موقوف به آن است، پس تحصيل آن واجب و ضرورى است          
هستند كه سبب مهجورى از درگـاه        است و تنها گناهان      از زمره اشقيا   ،وصال الهى باشد  
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پس به حكم عقل نيز توبـه        .شوند و چارة آنها هم فقط و فقط توبه و انابه است             الهى مى 
  1.واجب است

  وجوب توبه 

ـ             أشايد به جر   د صـورت گيـرد، و در      ت بتوان گفت توبه از واجباتى اسـت كـه فـوراً باي
ت دست يافـت، چـرا       شايد هرگز نتوان به اين باب سعاد       ،صورت به تعويق انداختن آن    

خواهد   به اين بهانه كه مى    و  كند    ت انسان را به گناه كردن افزون مى       أكه همين عمل، جر   
 در اين مورد    �امام جواد . افزايد  بال خود مى   و  و رزتوبه كند هرچه بيشتر و بيشتر بر و       

  : فرمايند يبايى دارند كه مىسخن ز
صرار  واإل ،أخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، واالعتالل على اهللا هلكة         ت«

بـه عقـب     2؛»ال القـوم الخاسـرون    إاهللا   وال يأمن مكر   ،على الذنب أمن لمكر اهللا    
انداختن توبه گمراهى است، و طول دادن آن حيرت و شگفتى است، و علت              

خداوند هالكت و نابودى است، و اصرار كردن بـر گنـاه            و دليل آوردن براى     
  .شود از مكر خدا مگر زيانكاران ىايمن شدن از مكر خداست، و ايمن نم

ت به حكم شرع واجـب اسـت،         يعنى محرمات و ترك واجبا     ،توبه از بعضى معاصى   
توبه و مرتكب اين معاصى در آتش جهـنم اسـت، ايـن نـوع از                 كه تارك اين     بدان معنا 

  . در بين همة خلق واجب استتوبه 
ست مانند توبه از قصور از معرفت ذات جاللـه، گرچـه            هاما نوعى ديگر از توبه نيز       

واجب به معناى فوق نيست، بلكه واجب به معناى ديگرى است، زيرا وصول به درگـاه                
و هركس كـه توبـه بـه معنـى          . قرب الهى و به درجات عاليه در واقع اصل نجات است          

اما به  .  انجام واجبات بكند ناگزير اين نوع از توبه را نيز بايد انجام دهد             ترك محرمات و  
 نيز بـه هنگـام      ويه است كه انبيا و اوصيا     يات دن  واقعى به معناى ترك لذّ     ةهر صورت توب  

چه امام  اند، چنان توبه كرده )  در گناهان  نه(غفلت از مقام شهود و غرق شدن در مباحات          
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كـرد در هـر       كرد به سوى خدا و استغفار مـى         مي  توبه 6پيامبر: فرمايند   مى �صادق
  1.روز و شب

  دامنه پذيرش توبه 

شود يا خير؟    ميكه آيا از همه كس توبه پذيرفته         سؤالى ممكن است مطرح شود وآن اين      
 كه ادلة عقلى    ،واقعى از هركس حتى از مرتد فطرى نيز پذيرفته است          بايد گفت كه توبة   

  . رد وجود داردو نقلى فراوانى در اين مو
هـان قلـب را     باشـد و ظلمـت گنا       چنان مشكل مـى    اما مطلب اين است كه گاه توبه آن       

حديثى از موالى متقيان در اين مـورد آمـده كـه            . شود  مشكل مى سوزاند كه توبه      چنان مى 

شـوند، قـسم دوم       گناهان بر سه قسم است، يك قسم گناهانى كه بخـشيده مـى            «: فرمودند

نى هستند، قسم سوم گناهى است كه نسبت به صاحبش هم اميد عفو             گناهانى كه نابخشود  

شود، اما آن گناه بخشودنى همان گناهى است كه خداونـد آن              است و هم بر او ترسيده مى      

كند و خداوند بزرگوارتر از اين است كه بنده را دو مرتبـه بـر                 را در همين دنيا عقوبت مى     

شود ظلم بندگان اسـت در حـق بعـضى از             ىيك گناه مكافات دهد، گناهى كه آمرزيده نم       

 ،آن هـست و خـوف و عـذاب نيـز اسـت              در شو اما گناهى كه اميد عفو و بخش       . بندگان

گرچه در حديث نيامده ولى شايد توبه از گناهى باشد كه همة آثار گناه محو نـشده، و يـا                    

  2.شايد حضرت آن را بيان نفرموده كه حكم كردن به آن براى خدا سوء ادب است

كنـيم كـه آن حـضرت         ن مـى   مزي �و مطلب را با سخنى زيبا از امام زين العابدين         
ردنــد ك كــه از خــداى متعــال درخواســت گذشــت از خطــا و طلــب عفــو مــى هنگــامي

اى خداى من درود فرست بر محمد و آل پاكش و از ارتكاب معاصى مـرا                : فرمودند  مى
 انابه و بازگشت از عصيان بـه        حفظ فرما و مرا پيوسته به كار طاعتت مشغول دار و حال           

هم گردان و به عصمت و      طاعت نصيبم فرما و به آب توبه از پليدى معصيت پاك و منزّ            
د فرما و حالوت و شيرينى بخشش و مغفرتت را به كـام              مؤي مرا كامالً دورى از گناهان    
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  1.جانم بچشان و به عفو و آمرزشت رهايى بخش
زيرا چه بسا انسان فرصت توبه را از دسـت داده            اما زيباتر از توبه، گناه نكردن است      

سـعدى در ايـن بـاره       . كنـد  حتى قدرت توبه را از خود سلب مى       رسد كه     و به جايى مى   
  : ى دارديبيان زيبا

  يايد ز پير ـى نــوانـردا جـه فـك  روز گير   ـت امـاعـره ط  اـوانــج

   ويى بزنـيدان فراخست گـو مـچ  ت و نيروى تن   ـسـ ت هـراغ دل ـف

  ر بود كه هر روزى از وى شبى قد  بود  رن درـ ارى زمـگا روز ـضـق

  ه در باختم ـم اكنون كـتـسـدانـب  شناختم  ـدر ن ــن آن روز را قــم

  اد پايى سوار ـه بربـرو ك ىـو مـت  د پير خر زير بار؟   ـچه كوشش كن  

  اى درست ـهــد بـواهـنياورد خ  ه قدح ور ببندند چست     ـستـكـش

  گر باز بست ـدارد مـى نـقـريـط  تادت بغفلت زدست   ـنون كاو فـك

  ت و پايى بزنـو افتاد، هم دسـچ  ت بجيحون در انداز تن؟  ـه گفـك

  ز تيمم به خاك؟ ـچاره كنون ج چه  اك  ـلت بدادى زدست آى پ  ـفـبغ

  زان برو ـن و خياـردى هم افتـبـن  دن گرو ـابكان در دوي ـو از چـچ

  2شستن بخيزـت از نـى دسـو بـت  نيز  تند ـرفـان بـاي ـاد پـر آن بـگ

  فهم قرآن به جاى تفسير به رأى 

باشد، اعتقاد داشـتن بـه        هايى كه سبب محروميت از درك قرآن كريم مى         يكى از حجاب  
انـد كـسى ديگـر حـق اسـتفاده از           اين مسئله است كه غير از مفسران كه قرآن را فهميده          

آيات را بـا تفـسير بـه رأى اشـتباه           تدبر در   دى در واقع تفكر و      قرآن را ندارد، چنين افرا    
اند، چرا كـه ايـن كتـاب         اند، و به همين علت قرآن را به طورى كلى مهجور نموده             گرفته

در صـورتى كـه     . داننـد   هاى اخالقى و ايمانى و عرفـانى مـى          آسمانى را عارى از استفاده    
كـه    چه برسد بـه ايـن      ،باشد   به تفسير مربوط نمى    از قرآن اصوالً  ... هاى اخالقى و    استفاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و سـؤال و    و جـابر     �امـام بـاقر    اگر انسان از گفتگوى بـين        تفسير به رأى باشد، مثالً    
ـ                    جواب ى هاى بين آن دو تفكر كند، به درجة اهميت علم و آداب متعلم در برابر معلـم پ

انجام آنهـا   وال كافرين و معاندين با حق و سر       برد و يا از دقت در آيات مربوط به اح           مى
ها مربـوط بـه تفـسير بـه          گاه از اين   و هيچ . شود  عاقبت سركشى در برابر حق آگاه مى      به  

  1.باشد رأى و يا حتى تفسير نمى
ال مـن تفـسير     جـ رّالبعد مـن عقـول      أليس شىء   «:  با اشاره به حديث شريفه     )س(امام
  : فرمايند  مي.دورترين چيز از تفسير قرآن است عقل 2؛»القرآن

ست كه تفسير به رأي راجع به آيات احكام باشـد           محتمل است بلكه مظنون ا    
و اال باب اثبات صـانع و توحيـد و          ... كه دست آرا و عقول از آن كوتاه است        

تقديس و اثبات معاد و نبوت، بلكـه مطلـق معـارف حـق طلـق عقـول و از                    
  3.مختصات آن است

   6حديث پيامبر

  : ممكن است يك سؤال به ذهن بيايد كه بيان پيامبر كه فرمودند
 4. ـ  هركس قرآن را به رأى و نظر خود تفسير نمايـد جايگـاهش در آتـش اسـت    ـ 

هـاى     پس دسـت انـسان     ،بدين معناست كه تدبر و آزاد انديشى در فهم قرآن باطل است           
هاى متعدد بيـان      توان از جنبه    اما پاسخ اين سؤال را مى     . عادى از تفسير قرآن كوتاه است     

كـه مقـصود      مبنى بر ايـن    )س(امام خمينى   همان اشارة  نخستين جواب را شايد   : كرد اوالً 
پيامبر از تفسير به رأى همان نظر دادن در مورد احكام تعبدى است دانـست كـه دسـت                   

  . از آن كوتاه است عقول بشر
 ايـن   يدن از پيـامبر بـدانيم، پـس الزمـة         نر شرط قبول تفسير قرآن را فقط ش        اگ :ثانياً

 عباس و ابن مسعود و غير ايشان در تفسير قـرآن            چه كه ابن   سخن آن است كه بيشتر آن     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 باشند، پس سخنان آنها نيز تفسير به رأى است          ، معلوم نيست كه از پيامبر شنيده      اند  گفته
ى كه صحابة پيامبر در برخى آيات با هم اختالف          يو از طرفى از آن جا     . و نبايد پذيرفت  

 پس يـا بايـستى      ،ر نيز محال است   اند و شنيدن همة اين اقوال متناقض از پيامب          نظر داشته 
  . باشد  پيامبر نمىه اين اقوال منسوب بكه معتقد باشيم همة اين اقوال را رد كنيم يا اين

 براى امير مؤمنان و يا ابن عباس، از خدا طلب بخشش دانـش              6 پيامبر اكرم  :ثالثاً
 قـرآن   كرد، پس اگـر تأويـل قـرآن نيـز هماننـد ظـاهر               دين و علم و تأويل براى آنها مى       

  1تواند باشد؟ شنيدنى باشد، ديگر ويژگى دعاى پيامبر چه مى
انديـشى در     تفكـر و ژرف     منـع  ،روايات متعدد از تفـسير بـه رأى        پس نهى پيامبر در   

  : توان حمل كرد  بلكه آن را به دو صورت مى،قرآن نيست
 و  ظر و رأى مخـصوص داشـته باشـد و هـوا           اى بخصوص ن     مفسر در آيه   :كه اول آن 

  .  رغبت او را به سوى آن رأى فراخوانده باشدهوس و
 لـذا   ، چون قرآن داراى الفاظ مبهم و پيچيده و هنرهاى لطيف ادبى اسـت             :كه دوم آن 

... عربـى و بـدون اطـالع از تقـدم و تـأخر ناسـخ و منـسوخ و                  ى  صرف دانستن مقـدار   
 بعـد   تفسير ظاهرى است و   پس مرحله اول تفسير،     . توان قرآن را صحيح تفسير كرد       نمى

  ر بايد در مرحله ادراك و دريافت معانى حقيقى قرآنى قرار بگيرد و هر كـس                از آن مفس
قبل از آن كه مرحله اول را تكميل نمايد به دريافت معانى آن مراجعه كند، سبب لغزش                 

  2.گردد و منجر به تفسير رأى مى
ى در  ر بـه رأ   يجـا و تفـس     گيريم اگرچه تعصب بـى      جه مى يحث نت از مجموعة اين مبا   

 ،گـردد   معانى واقعى و تأويل و تنزيل الهى مـى          اى سبب محروميت از فهم      مورد فهم آيه  
ضرورى ... شيدن در آيات مربوط به صفات و ذات و افعال الهى و           دياما فهم و تفكر و ان     

ات قرآن بايستى   است، زيرا اين اصول بايد بسط و گسترش يابند و اذهان ناآگاه به جزئي             
: فرماينـد    مـى  6چـه پيـامبر    چنان. كر به اين مسائل دست پيدا كند      از طريق عقول متف   

  3.ديهاى آن را جستجو نماي بخوانيد و شگفتىقرآن را 
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  تفكر :فصل پنجم

اساساً يكى از اصول تعليمات قرآن كريم دعوت بـه تفكـر و بـه كـار انـداختن عقـل و                      
ز و اسرار آفرينش، تفكـر      انديشه است، فكر كردن در مخلوقات خدا براى پى بردن به را           

  .  استدر احوال و اعمال خود براى درست انجام دادن وظيفه
 تـا از  ،كنـد  قرآن كريم به طور جدى مردم را به طرف دانش دربارة هستى دعوت مى       

  1.راه تفكر در آنان خدا را بشناسد و سعادت و نيازهاى دنيا و آخرت خود را تأمين كند
تواند انسان را به تفكـر در همـة امـور قـادر               هستى مى تفكر در قرآن به عنوان جامع       

سازد، چرا كه در آيات قرآن راجع به بسيارى از امور هستى سخن بـه ميـان آمـده و در                     
  . داند پايان بسيارى از اين آيات آنها را براى تفكر عالميان مى

  آيه انسان را به تفكر دعوت كـرده اسـت، بـه عنـوان مثـال در                 300در قرآن بيش از     

هايى را كـه      درت الهى را بيان كرده و سپس بعضى از نعمت         هاى ق   سورة نحل ابتدا نشانه   

پايـان كـه بـراى راحتـى و         حالل گوشت، چهار  ، از قبيل، حيوانات     به انسان عطا فرموده   

  :فرمايد  مىها و در انتبرد نام مىاند  آسايش انسان آفريده شده
�   آلي كي ذَلتَفَكّرُ  ةًإِنّ فمٍ يقَوبه درستى كه در اين امـر آيـت و نـشانه             2؛�ونَ ل 

  . براى اهل تفكر پدپد آورده استقدرت خدا
هاى قدرت خدا را براى كسانى كه عقل و فكر            در آيات متعدد ديگرى آيات و نشانه      
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قرآن، در مورد ركن اساسى و پايه اصـلى خـود يعنـى             . كند  خود را به كار برند، بيان مى      
كند و براى رسيدن به آن انسان را به تحقيق و تفكر دعـوت                ى تقليد را محكوم م    ،توحيد

  1.كند مى
 لذا در مـورد كتـاب   ،رورى استحال با اين اوصاف، تفكر كه براى اصل دين نيز ض   

ـ  قرآن كه همة عالميان را در بهت فرو       عظيمى همچون    تـوان     بـدون تفكـر نمـى      ،شانده ن
ت به دنبال مقـصود و هـدف        گذشت و بر تالى قرآن الزم است كه در ضمن تالوت آيا           

 پس تالى   .هاى سالمت و سعادت بشر است       آيات باشد، چرا كه قرآن در واقع حاوى راه        
ل سالمت را يافته و     يقرآن بايد با تفكر در آيات شريفه به نسبت قوة بصيرت خويش سب            

ـ         هرچه انسان بيش   )س(به گفته حضرت امام    ف شـيطان در    صرّتر قواى انـسانيت را از ت
تر بر ظلمت عـالم طبيعـت چيـره          ور ساطع الهى را در خود متجلى سازد، بيش        آورد و ن  

تر آيات به حـد اعـالى خـود        شود و در نتيجه نيروى بصيرت براى فهم و درك بيش            مى
  2.رسد مى

  ميدان تفكر 

، امـا مقـصود از      هستندنهايت   نهايت است، چرا كه علوم بى       ر بى ل و ميدان براى تفك    مجا
از تفكر در امورى است كه در راه دين و آخـرت هـستند، كـه از                  تفكر در قرآن عبارت   

اين راه انسان بتواند به ثمرة تفكر كه همـان معرفـت و اداى حـق معرفـت الهـى اسـت                      
پس تفكرى كه اين همه در تعاليم دينى بدان سفارش شده است، بـه معنـاى هـر                  . برسد

چى و سـردرگمى     پـو  باشد، چه بسا بعضى تفكرات، انسان را بـه مـنجالب            تفكرى نمى 
  . گرداند  خسارت آخرت نصيب انسان نمىسوق دهد و سودى جز

 خارج نيست، يا انسان در      دو حال تفكر انسان از    : توان گفت   پس به صورت كلى مى    
و اگر در حق متفكر است يا در ذات حق است و يا در              . خويشتن متفكر است يا در حق     

  . نوعات وىكه در افعال و مص صفات بارى تعالى و يا اين
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كند، اين تفكر يا در مورد افعال و صفاتى اسـت كـه نـزد     و نيز اگر در خود تفكر مى   
تفكـر در  (خداوند مكروه و ناپسند است و سبب رانده شدن وى از درگـاه الهـى اسـت         

گيـرد    وب حق است صورت مـى     چه كه محب   كه تفكر در آن    ، و با اين   )معاصى و مهلكات  
  ). تفكر در طاعات و منجيات(

 بايد محـو تفكـر در جمـال معـشوقش           ،بيند  حال انسان كه خود را چون عاشقى مى       
انديشد، اين تفكر يا از آن جهت بايد باشـد كـه خـود را نـزد                   باشد و يا اگر در خود مى      
پس ميدان تفكر    1.چه وى كراهت دارد محذور باشد      و يا از آن    معشوقش مقبول بگرداند  

  : نمودبيان  صورت دينتوان ب را مى

  تفكر در حق ) الف

ترين مقام تفكر، تفكر در ذات و صفات حـق اسـت و لكـن چـون بـشر                    در واقع بزرگ  
رسـد، زيـرا ذات الهـى          عقول ناقص بشرى به اين حد نمـى        طاقت آن را ندارد و اصوالً     

ذات و   اين تفكـر در    آدمى بـه آن راه پيـدا كنـد، بنـابر           اجل از آن است كه فهم و شعور       
 انديشه گشته و اضطراب عقل و دهـشت         ة، سبب جوالن قو   چگونگى ذات ملكوتى حق   

انتهاى بدن گشته كه به مانند چشمى        ارد، و حتى در برخى، سبب لرزش بى       را به دنبال د   
 ولى خورشـيد كجـا و ذات اليـزال          .گردد  شيد را نداشته و كور مى     كه طاقت ديدن خور   

اونـد، قـاهر بـر هـر        گرنـه خد  تفهيم اذهان است و   الهى كجا؟ و اين فقط براى تقريب و         
اى   نورى است كه بر همه چيز احاطه دارد و تفكر در ذات به حقش حتـى بـراى لحظـه                   

  2.اى سردرگمى نخواهد داشت نتيجه
لذا شرع اسالم، به شدت از اين تفكر بر حذر داشته اسـت و فقـط بـه ايـن مكتفـى                      

  : ايم كه شده
�  شَى هثْلكَم سالْ    لَي يعمالس وهو يءصمثل خدا چيزى نيست و او شـنوندة        3؛�رُب 

  .بيناست
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اين جمله در حقيقت پايه اصلى شناخت تمام صفات خدا است كه بدون توجـه بـه                 
تـرين پرتگـاهى كـه        زيرا خطرناك . توان پى برد    آن به هيچ يك از اوصاف پروردگار نمى       

كه خـدا را در     همان پرتگاه تشبيه است     .  اهللا قرار دارد   فت طريق معر  نبر سر راه پويندگا   
 شـرك   ةشـود كـه بـه در        وصفى از اوصاف شبيه به مخلوقاتش بدانند، اين امر سبب مى          

در عين حـال شـبيه و       .  آرى او هم خالق و هم مدبر و هم شنوا و بيناست            ...سقوط كنند 
  1.نظير و مانند ندارد، به همين دليل بايد تنها در سايه واليت او قرار گرفت

 نـوعى از تفكـر اسـت كـه در حـد خـودش               ، بارى تعـالى   صنع افعال و اما تفكر در    
مختص به علما و صالحين است، اما تفكـر صـديقين چيـزى             شايسته و ستوده است، و      

فراتر و زيباتر از آن اسـت، چـرا كـه آنـان خـود را غـرق دريـاى حـب و الفـت الهـى                           
آنهـا  اند، و فكـر و قلـب          اند و از خلق منقطع گشته و به جناب حق متصل شده             گردانيده

بدين صـورت كـه خودشـان و صـفات و           . فقط بر جالل و جبروت و جمال الهى است        
اند وحال آنها فراتر از حال عشاق بـراى رسـيدن بـه وصـال                 احوالشان را فراموش كرده   
ـ انسان از جميـع رذا    ين حالتى ممكن است     معشوق است، زيرا در چن     ل مهلكـه منفـك     ي

 باشد و ممكن است هر لحظـه سـقوط          ل منجيه نشده  ينشده باشد و متصف به همة فضا      
كند و سپس سعى در برگشت كند، اما حال صـديقين در واقـع مفارقـت نفـس از بـدن                     
است و اين يعنى غرق در درياى الهى و خوشا به حال چنـين افـرادى كـه از طبيعيـات                     

  2.اند حيوانى وارسته و خويش را به ملكوت متصف ساخته

 عجايب آفرينش او طلـب بايـد كـرد، كـه            پس عظمت و جاللت الهى را فقط از راه        

 انوار الهى است، چرا كه هر كس طاقت ديدن آفتاب را            ةهمة هستى در واقع تجلى دهند     

  .  ولى طاقت آن را دارد كه در نور وى بنگرد و از آن بهره جويد،ندارد

  تفكر در خود ) ب

را بـشناسد و    كه انسان در خويشتن تفكر كند و افعال و صفات مبغوض درگاه الهى               اين
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سعى كند تا معاصى مهلكه را شناخته، درآنها تفكر و تدبر كند كه چگونه از آنهـا دورى                  
كند و اگر انسان هر روز يك ساعت تفكر كند كه چگونه خود را از اين گناهان برهاند،                  

تواند يكى از منجيـات انـسان         ساله بهتر است و در واقع مى       اين نوع تفكر از عبادت يك     
  1 ....ى باشد براى جلوگيرى از مهلكاتى همچون بخل، كبر، عجب، ريا وشود و راه

شود كه راه را براى تفكرات         سبب مى  ،حال اگر انسان با اين تفكر خود را تزكيه كند         
ترى فراهم سازد و آن، تفكـر در آيـات الهـى اسـت كـه در واقـع يكـى از زيـر                          متعالى

  . باشد  مىهاى حق هاى تفكر در حق تفكر در آفريده مجموعه
پس به طور كلى تفكرى ممدوح است كه بنده را به خداونـد نزديـك سـازد و ايـن                    

سـازد،    قسم از تفكر است كه چگونگى نزديك شدن و ايصال الى المطلوب را فراهم مى              
دارد، بـه مثابـة       كند و گام بـر مـى        اى كه در مسير لقاى خداوند سير مى         چرا كه حال بنده   

انديشد كه چگونه و از چه راهى به معـشوقش برسـد و                مى عاشقى است كه فقط به اين     
ترين عملى نكند كه از چشم معشوقش بيفتد وگرنه تفكر در            سعى بر آن دارد كه كوچك     

ها  ق همة عشق  غير اين، حكايت از نقصان بودن عشق است و چه معشوقى واالتر از خال             
  . ى اهللالهى و چه وصالى زيباتر از قرب الو چه عشقى باالتر از عشق 

  هاى مترادف با تفكر  كاربرد واژه

خوانـد،    كه به صور مختلف انسان را به تفكـر فـرا مـى              عالوه بر اين   ،در قرآن و روايات   
م نيز در تعاليم مؤكد است، گرچه به طور كلـى معـانى ايـن سـه                 بينيم كه تدبر و تفه      مى

آن هـستيم كـه نگـاهى       واژه ارتباط نزديك و نتايج يكسانى دارند، اما در اين مبحث بـر              
  : اشيماجمالى نيز به دو واژه تدبر و تفهم داشته ب

  تدبر 

تدبر در لغت به معناى گرفتن چيزى بعد از چيز ديگر است و در مورد آيـات قـرآن بـه                   
  2.مل استأمل بعد از تأمعناى تأمل در آيه پس از آية ديگر ت
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�      نْ عكَانَ م لَورُونَ الْقُرْآنَ وبتَدرِ اهللاِ  أفَال يغَي نْد  وا فدجلَو  ِخْايهفاًالت آيا  1؛�اًير كَث
بـود در آن    نگرند؟ و اگر از جانب غير خدا          در قرآن از روى فكر و تأمل نمى       

  .افتاد بسيار اختالف مى
مردم به تدبر در    تشويق   يعنى   ،آيه در مقام تشويق و ترغيب به صورت استفهام است         

توانند به مطالب قرآن دسـت يابنـد،          هاى عادى نمى    نسانهاى ا   آيات قرآنى است كه فهم    
ايـن اسـت كـه قـرآن داراى          آيات قرآن مفسر و مؤيد همديگرند و اينهـا نـشان دهنـدة            

  . اختالف نيست و تحول و تغيير در آن راه ندارد
تـوان بـه الهـى بـودن و      يابيم كه بدون تدبر در قرآن نمـى  مىبا دقت در اين آيات در   

دن اين كتاب عزيز پى برد، همچنين فقـط بـا تـدبر در قـرآن اسـت كـه                    خارق العاده بو  
و از ظلمت شك و ترديد به       بهاى كالم خدا بهره جست       و گران  خيرخاير پر توان از ذ    مى

  : فرمايند  مى�امير مؤمنان على. ايمان راسخ و يقين استوار دست يافت
پس خداوند اسالم را     2؛»راً لمن تدب  فهماً لمن عقل ولب   ...  لمن علقه،  مناًآفجعله  «

فهـم قـرار داد بـراى آن كـه          ... امنيت قرار داد براى آن كه بدان متصل شـود،         
  .رار داد براى آن كه تدبر نمايدل كند و مغز قتعقّ

گذارد كه تعقـل      ترين فهم و واقعيات را براى فهميدن در اختيار كسى مى            اسالم عالى 

ـ تر واقعيات به فهـم بـرين نا         الىيافت ع ن با در  و تدبر نمايد، بنابراين انسا     . گـردد   ل مـى  ي

قطعى است كه اين هدايت به وسيلة معرفتـى واالتـر از معـارف معمـولى و رسـمى بـه             

آيـد    وجود مى ها به     هدتآيد، زيرا خداوند آن معرفت واال را كه در نتيجة مجا            دست مى 

  3.دشو ىهاى راستين منتهى م مغز انسان به دل و كهكنند  به نور تعبير مىآن را 
  : فرمايند و باز آن حضرت مى

ـ          ، أال رخير فى قرائة ليس فيها تدب     ال  «  هـيچ  4؛»هال خير فى عبادة لـيس فيهـا تفقّ
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  .هيچ خيرى در عبادت بدون فهم نيست، و خيرى در قرائت بدون تدبر نيست

هـا را بارهـا        آيات و سـوره    � و ائمه  6ت فراوانى نيز آمده است كه پيامبر      روايا

 كـه البتـه ايـن تـدبر بـه           ،ردند تا تدبر در آن آيه را به نحو احسن انجام دهند           ك  مىتكرار  

ها خود نيز داراى مراتبى اسـت، چـه بـسا            خاطر تنوع و تفاوت حاالت و درجات انسان       

هاى عادى در هر هفته يا ماه يا سال قرآن را ختم كنند و اين در حـالى                    بسيارى از انسان  

اند ولـى بـاز از    ه قرآن را از سى سال پيش شروع كرده      اند ك    عرفا گفته  زاست كه بعضى ا   

رائـت اسـت، يكـى قرائـت و در      روشن است كه اين دو نوع ق   اند و كامالً    آن فارغ نشده  

مانند كسى كه براى گرفتن مزد و ثواب در ختم قرآن عجلـه             واقع روخوانى قرآن است،     

1.ت و تدبر واقعى اسقدارد و ديگرى حاكى از قرائت راستين و تعم   
  :فرمايند كنند و مي خطاب به روشندالن، چه زيبا بصيرت را توصيف مي) س(و امام

اين آالت ظاهري، آالتـي اسـت       . انسان به بصيرت، بصيرت قلبي انسان است      
مانـد روح انـسان       آن كه باقي مـي    . كه وسيله است و اينها از بين رفتني است        

  2.رت انسان استكند بصي چه در انسان سعادت را ايجاد مي است و آن
گردد، قرائت قرآن در همان روخواني متوقف نگردد          آري بصيرت است كه سبب مي     

  .ساز تدبر واقعي است و در واقع بصيرت زمينه

  تدبر همان تالوت راستين 

ـ             ش اسـت تـالوت كننـد،       مؤمنان واقعى كسانى هستند كه كتاب خدا را آن گونه كه حقّ

  : چه در قرآن آمده است چنان
�الّذ منَاهينَ آتَي      هتالوقَّ تح تْلُونَهي تَاباُ الْك           كْفُـرْ بِـهـنْ يمو نُـونَ بِـهؤْمي كلَئو
گـاه كتـاب را      كسانى كه فرستاديم كتاب بر آنان، آن       3؛�  الْخَاسرُونَ ولَئك هم اُفَ

آنـان بـه حقيقـت      . خوانده حق خواندن آن را در مقام عمل نيز بجاى آوردند          
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شناسـى    هل ايمانند و آنها كه به كتاب خدا كافر شدند و نـسبت بـه آن حـق                 ا
  .ن عالمندادند، آن گروه زيانكارنكر

ى است و خط روشـنى بـراى مـا در برابـر قـرآن مجيـد مـشخص                   ي معنا بااين تعبير   

  : سازد، چرا كه مردم در برابر آيات الهى چند گروهند مى

ى الفاظ و حروف از مخارج آن اسـت،          گروهى تمام سعى و اصرارشان بر ادا       )الف

هـستند و كمتـر بـه محتـواى و          ... آنها دائماً در فكر وقف و وصل و حروف يرملون و          

هـا   دهند، تا چه رسد به عمل كردن به آن، به گفته قرآن مجيد ايـن                معنى آن اهميت مى   

ارِ     �. هايى بر او حمـل شـده باشـد         همانند حيوانى هستند كه كتاب     مـثَـلِ الْحـلُ  كَممحي
  1.�أسفَاراً

هـا و    كاري كنند و در ريزه      در معانى دقت مى     گروهى ديگر از الفاظ فراتر رفته و       )ب

  .  اما از عمل خبرى نيست،انديشند و از علوم آن آگاهند نكات قرآن مى

 گروه سوم مؤمنان راستينى هستند كه قرآن را به عنوان يك كتاب عمـل، و يـك                  )ج

اند و خواندن الفاظ و انديشه در معانى و درك مفـاهيم ايـن                رفتهپذيگى  برنامة كامل زند  

كننـد    دانند، لذا هر زمان كه قرآن را تـالوت مـى            اى براى عمل مى     كتاب بزرگ را مقدمه   

  2.آيد، و اين حق تالوت راستين است اى در وجودشان به وجود مى روح تازه

  : فرمايند  مىخوانيم كه  در تفسير اين آيه مى�در حديثى از امام صادق

منظور اين است كه آيات آن را با دقـت بخواننـد و حقـايق آن را درك كننـد و بـه                       

هاى آن اميـدوار، و از وعيـدهاى آن ترسـان باشـند، از                احكام آن عمل بنمايند، به وعده     

مرش گردن نهنـد و نـواهى آن را بپذيرنـد، بـه خـدا        ابه او . هاى آن، عبرت گيرند     داستان

 منظـور   ...هـا نيـست     كردن آيات و خواندن حروف و تالوت سوره       سوگند منظور حفظ    

  3.ن بينديشند و به احكامش عمل كنندت قرآتنها اين است كه در آيا
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  : فهميم كه هدف از نزول، تدبر در آيات است از طرفى از ساير آيات قرآن مى
ايـن قـرآن    1؛� ولُوا األلْبابِاُكّرَ رُوا آياته وليتَذَاه إِلَيك مبارك ليدب   كتَاب أنزَلْنَ �

بزرگ، كتابى مبارك و عظيم الشأن است كه بر تو نـازل كـرديم تـا امـت در                   
  .متذكر حقايق آن شوندآياتش تفكر كنند و صاحبان مقام عقل 

 تفسير نمونـه  ش است، در    اين آيه اشاره به حقيقتى است كه تأمين كنندة هدف آفرين          
  :ذيل اين آيه چنين آمده

اين نبوده كه تنهـا بـه تـالوت و لقلقـة زبـان       بزرگ  هدف از نزول اين كتاب      
چشمة فكر و انديشه و     كه هدف اين بوده است كه آياتش سر       قناعت كنند، بل  

بـه معنـاى    دانـيم     چنان كه مـي    مبارك    به  تعبير ...گردد ها نابيدارى وجد ماية  
 در مـورد    چيزى است كه داراى خير و مستمر و مداوم باشـد، و ايـن تعبيـر               

قرآن اشاره به دوام استفاده جامعه انسانى از تعليمات آن است، و چـون ايـن                
 را   و سعادت دنيـا و آخـرت       رت مطلق به كار رفته هر گونه خير       كلمه به صو  

  2.دگيريب و از آن الهام د تدبر كنيدر آنكه  اين به شرط ...شود، شامل مى
و روايتـى از امـام      . ر آيـات اسـت     در واقع تـدبر د     ،يابيم كه تالوت واقعى     مىپس در 

 قّ ح هونَلُتْي� نيز مؤيد اين برداشت است كه مضمون فرمايش ايشان در تفسير             �صادق
تالوتهـا، حـق تـالوت        حروف و تـالوت سـوره      كه صرفاً با چينش منظم        اين است  �3ه

ـ     ، بلكه حق تالوت همان تدبر در آياتش است        ،شود  قرآن ادا نمى   اب  زيرا خداوند اين كت
  4.بركت را براى تدبر در آن فرو فرستاده استپر

  ها و كليدهاى تدبر  زمينه

  . ها و كليدهاى مناسبى نيازمند است كه در ذيل آمده است تدبر در آيات قرآن به زمينه
  هاى تدبر ـ زمينه 1
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  معرفت و ايمان به شأن قرآن ) الف
  درك و اعتراف به شأن خود در برابر قرآن ) ب
  اى مناسب تدبر در قرآن ه جايگاه) ج
  هاى نامناسب تدبر در قرآن  اهگجاي) د
   ـ كليدهاى تدبر 2

   كليدهاى عام تدبر) الف
  طهارت داشتن 

  پناهندگي به خدا
  استمداد و ياري جستن از خدا

  استقبال قبله 
  كليدهاى خاص تدبر ) ب(

  كليدهاي علمي
  كليدهاي روحي و عملي

  هاى تدبر  زمينه ـ 1

شـود كـه      جهل به موقعيت قرآن سبب مى     : و ايمان به شأن و مقام قرآن      معرفت  : الف
بست شـناخت    كنيم و اين به معناى رسيدن به بن       قرار  نتوانيم ارتباط صحيحى با قرآن بر     

 از اين رو بايد تالى قـرآن بـه          .مرتبة قرآن و عدم درك مقصد و غايت واقعى قرآن است          
 باشد و آن را طبيب فكـر و روح بـشر            ل شده يشناخت بزرگى و شأن اين كتاب عزيز نا       

 ايـن    است كـه قـرآن و پيـامبران و اوصـيا           ن انحصارى خداوند عالم   أبداند و در واقع ش    
ياز بشر را به قرآن و پيـامبر        ، ن � و چه زيبا امام على     .طبابت را در زمين به عهده دارند      

  : فرمايند گو مى باز
 مواضع الغفلـة ومـواطن      ،هع بدوائ لسنة بكم متتب  أ و ذان صم آن قلوب عمى و   م«

 شـنيدن   هايى كـه از     و گوش  ،درمان قلوبى كه از ديدن حقيقت كور       1؛»الحيرة
ـ   الل مـى حقيقت از بيان هايى كه   و زبان  ،حقيقت كر  ا داروهـايش  باشـند، او ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .108 هخطب، 156ص ، نهج البالغه. 1
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ا جـستجو   هاى حيرت و سرگـشتگى ر       خبرى و مكان   هاى غفلت و بى     جايگاه
  .كند تا درمان نمايد مى

اى كـه     گـردد، همـان شـيوه       شأن قرآن نيز سبب هالكت و خوارى مى       از طرفى انكار    
منافقين و يهوديان در پيش گرفتند كه زيـر بـار احكـام الهـى كـه بـر خـالف هـوى و                         

 را تكـذيب    6ى كـه سـخن پيـامبر      يرفتنـد، تـا آن جـا        يويشان بود، نمى  هاى دن   هوس
داونـد وعـدة    ا در آيات خداونـدى آمـده اسـت كـه خ            اما عاقبت عملكرد آنه    .كردند  مى

: فرماينـد   دهـد و مـى      جوينـد مـى      مى عذاب به كسانى كه عزت و سر بلندى را نزد كفار          
  1.عزت و سربلندى به تمامى از آن خداست

تنها زمانى ايـن تـدبر نتيجـة مفيـد     : و اعتراف به شأن خود در برابر قرآنب ـ درك  
بان مأيوس شـده،    خواهد داد كه تالى قرآن خود را همچون مريضى عاجز كه از همة طبي             

 و ولـع    بداند و كالم خدا را طبيب واقعى خود بداند، كـه در اينجاسـت كـه بـا حـرص                   
. بنـدد  ن را به گوش جان سپرده و به كـار مـى     آبخش قر  هاى حيات   وصف ناشدنى نسخه  

كنيم كه اين طبيب به طور مستقيم با ما سخن نخواهد گفـت، بلكـه از    البته فراموش نمى 
ر عمق جانشان نشانده شده و به        كه تمام قرآن د    � معصومين هايى چون   طريق واسطه 

 در ايـن زمينـه      �امـام علـى   . 2اند، بايد با قرآن سخن گفت       ل شده يترازى با قرآن نا    هم
  : فرمايند مى

آن قرآن عظيم الشأن  3؛»طق ولكن اُخبركم عنـه ذلك القرآن، فاستنطقوه ولن ين «
گز سخن نخواهـد گفـت و   كه هر است، پس او را به سخن درآوريد در حالي        

  .كنم اه مىمن از جانب قرآن شما را آگ
هـاى معمـولى بـر        آنـى، از عهـدة انـسان      ق قر يطبق گفته امير مؤمنان، فهم همة حقـا       

زيرا فهم قرآن بـه     .  آن را به عهده گيرد     �و ائمه معصومين   6آيد و بايد پيامبر     نمى
ر و بـاطن نيازمنـد      خاطر مشتمل شدنش بر محكم و متشابه و ناسـخ و منـسوخ و ظـاه               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )139): 4(نساء. (�يعاًمة هللا جزّنَّ العإف�. 1
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و تبيين و ظاهر و بـاطن قـرآن بـه وسـيله             . تفسير و تأويل است كه كار هر كسى نيست        
 پس با دقت در روايات و سيرة معصومين به حقيقت           1.پذير است   راسخون در علم امكان   

 و جانـشينان آن حـضرت       6بخش فقط در دست پيامبر      شفا بريم و نسخة    قرآن پى مى  
  . آيند ينان، به حساب نمىاست و طبيب مستقل از ا

هـاى مناسـب بـراى     ترين جايگاه يكى از مهم: هاى مناسب تدبر در قرآن ج ـ جايگاه 
گـذارد و سـبب دفـع     مـى رفى بر اهل خانه  تأثير شگ  است كه قرائت و تدبر قرآن، منازل      

گردد، همچنـين شـعائر الهـى در          هاى شياطين و جلب بركات الهى در منازل مى          وسوسه
و در  . سازد  هاى فاسد دور مى     گردد و جامعه را از لهو ولعب موسيقى         مىمند  ارزشجامعه  

دند و  واقع يكى از عوامل فساد يهود اين بود كه عبادت را فقط مختص به معبد كرده بو                
  : فرمايند  در مذمت آنان مى6پيامبر اكرم ،ها را واگذاشته بودند خانه

»ى النـصار و كمـا فعلـت اليهـود        بوراًوها ق ذختّت روا بيوتكم بتالوة القرآن وال    نو
هايتـان را بـا تـالوت قـرآن          خانـه  2؛»بيوتهملوا  صلّوا فى البيع والكنايس وعطّ    

آن گونـه كـه يهـود و    . دهيـد ننورانى كنيد، و آن را همچون گورسـتان قـرار        
هاشـان را     خانهها و معابدشان نماز خواندند و         ا مرتكب شدند، در كليس    انصار

  .معطل گذاشتند
گـاه   هاى آموزشى است كه تجلـى       د و مكان  هاى تدبر در قرآن مساج      گر جايگاه از دي 

نور خداست و در واقع مسجد، كانون تالقى نور عقل و نور وحى است و محيط تحول                 
هاى آموزشى ايـن اسـت كـه تـدبر در             هاست، و لذا يكى از رساالت مساجد و مكان         دل

 عظـيم را بـردوش      اين بار رسـالت   هاى آموزشى قرار دهند و        حقايق قرآن را جزء درس    
  . ور گرددقشر پوياى جامعه بارجوانان قرار دهند تا نو

   ـ كليدهاى تدبر 2

  : شوند كليدهاى تدبر به دو بخش تقسيم مى
طاهر بودن، استعاذه و اسـتمداد جـستن از خـدا از جملـة     : الف ـ كليدهاى عام تدبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اين شرايط كند كه اين موارد را در         كليدهايى هستند كه هر تالى قرآن بايد خود را واجد         
  . ايم آداب ظاهرى تالوت قرآن بيان كرده

تيح، نظر به مرحلة تخصصى تـدبر در قـرآن دارد   اين مفا :ب ـ كليدهاى خاص تدبر 
 كليدهاى روحى   .2؛  كليدهاى علمى . 1 :كه از مرتبه عوام باالتر است و بر دو قسم است          

   .و علمى
در واقع مربوط به مفسر قرآن است، اما براى تالى قرآن           اين جنبه   :  كليدهاى علمى  .1

 .تواند در قرآن تدبر نمايـد       د كه به واسطة اين كليدها مى      رو  نيز فضيلتى مهم به شمار مى     
آمـده  لذا بايد هم بر آيات قرآن تسلط داشته باشد و هم بر روايات تفسيرى كه در ذيـل                   

 بـين روايـات و آيـات        است، و اين سبب حـل مـشكالت تفـسيرى و دفـع تعارضـات              
  . گردد مى

هاى قرآن، سبب ورود به عالم ملكوتى قرآن شده، زيرا لغات             همچنين فهم دقيق واژه   
        ر الزم اسـت كـه   و معانى، هميشه دستخوش تغييرات در اثر مرور زمان شده و بـر متـدب

راف و  براى فهم معانى لغات، معانى آنها را در زمان صدر اسالم بداند تا امر تدبر به انح                
  . تفسير به رأى نشود

   ى داشته باشد كه    ر بايد به شيوة صحيح فكر كردن و استدالل، آگاه         عالوه بر اين متدب
 آورى شود اگر اين تفكر به انگيـزة       بسيار ضرورى است، كه بايد ياد     براى شبهات فكرى    

 گيـرد،  ر در دام گرايشات نفسانى قرار مىطلبى صورت نگيرد، متدب  جويى و حقيقت خدا
اين مشكل را   ثر از هوى و اميال نفسانى خواهد گشت، لذا          أدر اين صورت نتايج تدبر مت     

  :فرمايند چه مى چنان. خداوند به دست انبيا گشوده است
 الْكتَـاب والْميـزَانَ ليقُـوم النّـاس         بينَـات وأنْزَلْنَـا معهـم     لَقَد أرسـلْنَا رسـلَنَا بِالْ     �

طسهـا فرسـتاديم و بـه        وشنگري ر النمان را با   قسم به حقيقت رسو    و 1؛�بِالْق
ـ         كه همراه كتاب و ميزان فرو فرستاديم براى اين        پـا   ه مـردم خـود برابـرى را ب

  .دارند
 نبيـا  ا ةرانگيرى از رهنمودهاى روشنگ     بهره اين آيه نشان دهندة اين مطلب است كه با        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مغالطـه و سفـسطه دسـت پيـدا       به شيوة تفكر صحيح و بـه دور از          توان    و معصومين مى  
  1.كنيم
لبـى و   ر واقع همـان امـور ق      عمده شرايط در امر تدبر د      : كليدهاى عملى و روحى    .2

  : فرمايد چه در قرآن مى چنانها دارند،  ها را از دل لروحى هستند كه نقش گشودن قف
� بتَدا     أفَال يلَى قُلُوبٍ أقْفَالُهع ن در آيات قرآن تفكر     آيا منافقا  2؛�رُونَ الْقُرْآنَ أم

  اند؟ زده) جهل(ها  يشان خود قفلها د يا بر دلكنن نمى
 بلكه قرآن براى آن نيز      ،شوند  ها با هر كليدى گشوده نمى       ت كه اين قفل   ساما بايد دان  

  : فرمايند چه در قسمتى مى هايى تعيين كرده است، چنان شرايط و ويژگي
�  لَقُرْآنٌ كَرِيم تَابٍ     * إِنّهي ككْنُونٍ فـرُونَ      *مطَهإِال الْم هسمايـن قـرآن     3؛�  ال ي

كه جز دست پاكان    . ردداقرار  در لوح محفوظ    . بسيار بزرگوار و گرامى است    
  .بدان نرسد

 بلكه تماس حقيقى با قرآن است كـه از          ،باشد  هاى ظاهرى نمى     تماس ،منظور از مس  
دارنـد و ديگـر بـه       رخوه از آن بر    كه پيامبر و ائم    شرايط آن كمال و طهارت باطنى است      

  . نسبت طهارت روحى و رهنمودهاى آنان از اين صالحيت برخوردار هستند
  : فرمايند اما در جايى ديگر مى

) اين قرآن ( 4؛�ولُوا األلْبابِ اُرَ  ه إِلَيك مبارك ليدبرُوا آياته وليتَذَكّ     كتَاب أنزَلْنَا �
ر تو نازل كـرديم تـا امـت در آيـاتش            أن است كه ب   كتابى مبارك و عظيم الش    
  .حقايق آن شوندتفكر كنند و عقال متذكر 

 به معناى ناب از هر چيزى است و در فرهنگ قرآن بـه معنـاى        »بلُ«الباب نيز جمع    
تـوان اسـتنباط كـرد كـه          حال از مقايسه اين دو آيـه مـى        . است» عقل آزاد از شهوانيات   «

يعنـى مطهـرون كـسانى      . حيت تدبر در قرآن را دارا هستند      لباب صال الاا  لوومطهرون و ا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .183 و179 ص ،پژوهشى پيرامون تدبر در قرآن :ك.ر. 1

  .24 ):47(محمد. 2

  .79 ـ 77 ):56(واقعه. 3
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دارنـد  ردارند و كسانى كه از كمـال عقـل و خـرد برخو           رهستند كه از حقايق قرآن برخو     
  .باشند مى» لبابالاا اولو«

هـم دارنـد و امكـان        نشان كرد كه اين دو صفت ارتباط تنگاتنگى بـا         البته بايد خاطر  
بند به دين خـدا       و در عين حال پاى     برخوردار باشد از نيروى فكر و انديشه      ندارد كسى   
  : از عقل سؤال شد آن حضرت فرمودند �امام صادقاز چه  نباشد، چنان
 آن اسـت كـه بـه واسـطة آن           ]عقل[ 1؛»ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان      «

  .شود شود و بهشت كسب مى رستش مىخداوند پ

برايش امكان توفيق است خود را      پس بر متدبر در قرآن واجب است تا آن جايى كه            

تـرين   كند و خود را با صفات آنان بسنجد كه از مهـم           نزديك  لباب  الاا  به مطهرون و اولو   

 پيونـدها، وفـاى بـه عهـد الهـى،           يم الذكر بودن، رسوخ در علم، برقرار      يصفات آنان دا  

طلبـى و آزاد      خوف و خـشيت خداونـد در روز قيامـت، اقامـة نمـاز و انفـاق، حقيقـت                  

باشد، كه تالى با نيل بـه ايـن صـفات در     مى...  و2يشى، زهد به دنيا و عشق به آخرت   اند

ل واقع هم گامى براى تدبر واقعى در قرآن گذشته و هم خـود را در مـسير واقعـى كمـا                    

  3.نهاده است

  تفهم

  4.باشد باشد، به معناى علم به چيزى مى مى» فهم« اصلى اين كلمه از ةريش
 ناى طلب فهم و علم داشتن به چيزى است        م به مع  بنابراين تفه . م آيات قرآنـى    و تفه

شود بـه     اى كه قرائت مى     بدين معناست كه مقصود و هدف آيات درك شود و از هر آيه            
  . بطن و عمق آن آيه راه پيدا كند

چه كـه     آنشايسته است بر قارى قرآن كه مقصود و مراد خداوند را درك كند و از                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ض و احكـام را     يتـر از ايـن اسـت كـه قـارى فـرا              چيزى قبيح خواند نفع برد و چه        مى

ـ      !؟تالوت كرده و نفهمد    ارِ يحمـلُ أسـفَاراً    � ة اين افراد مصداق واقعـى آي مـثَـلِ الْحكَم� 

  1.باشند مى

خوانند و افرادى كـه بـدون         ع تفاوت چندانى بين كسانى كه آيات را نمى        پس در واق  
زيرا يكى از اهداف عاليه قرآن كريم درك        . نداردخوانند وجود     مىتفهم و تفكر قرآن را      

 كه اگر اين هدف محقـق نگـردد، قرائـت محـض و حركـت لـب و                   ،معارف الهى است  
گردد، كه در روز      ترين ظلمى است كه در حق اين معجزة الهى مى          چرخانيدن زبان بزرگ  

 مـورد   حضرت رسول اهللا در   . واپسين قرآن از اين افراد نزد خداوند شكايت خواهد بود         
  :فرمايند تتبع و جستجو در معانى و مفاهيم قرآنى مى

عتـع فيـه وهـو      ت القـرآن ويت   أالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقر       «
كسى كه ماهر در قرآن است با فرشتگان نيك و بـزرگ    2؛»جرانأ له   عليه شاقّ 

 كنـد و   خواند و در آن جستجو و تالش مى         الهى است و كسى كه قرآن را مى       
  .ت دارد داراى دو اجر استقّاين جستجو برايش مش

تتعتع به معناى تردد در كالم و جستجو و فرو رفتن در آن براى درك معـانى عميـق                   
جو كند دو اجر دارد، يكى اجر تـالوت،         شد، پس قارى كه در كالم قرآن جست       با  كالم مى 

  . شده استو ديگرى اجر مشقت كه براى رسيدن به معانى واقعى قرآن متحمل

م كيفيت تفه  

افعال و احـوال مكـذبين، ذكـر انبيـا و     از آن جايى كه قرآن مشتمل بر صفات الهى، ذكر          

 اسـت بـر قـارى كـه هنگـام           ةامر آنها و ذكر اوصاف دوزخ و بهشت است، لذا شايست          او

تالوت اين آيات در معانى اين معارف عاليه تأمـل كنـد و بـه دنبـال تفـسير و توضـيح                      

 آيات رفته و اسرار آنها را كشف نمايد و البته اين مرحله بـراى كـسانى كـه                   شايستة اين 

  . گردد ميسر است توفيق الهى شامل حالشان مى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كند، تالى بايد به واسطة اين آيات معـارف را            سان كه آيات الهى را قرائت مى       پس آن 
د و  كنـ   وت مـى   را تـال   تى كه آيات مربوط به احوال انبيا       وق  مثالً .درك كرده و ايمان يابد    

درجـه  خواند، واقعاً به اين       نشان را در راه هدفشان مى     چگونگى تكذيب آنها و كشته شد     
 هم كـشته  انبيا نياز است از هر پيمبر و امتى، حتى اگر همة از فهم برسد كه شأن الهى بى  

  . خواهد داشتشوند، هيچ تأثيرى در سلطانى اليزالش ن
 اقـوام عـاد و ثمـود و سرنوشـت آنهـا،             در هنگام تالوت احـوال مكـذبين هماننـد        

 عذاب الهـى شـاملش      ،احساس ترس از عذاب كند و عبرت گيرد كه اگر غفلت ورزد           

  1.گردد مى

كه براى همة بندگان به قدر وسعشان در قـرآن آيـات و نـشانه و پنـد و                    خالصه اين 
ـ              دارد  اندرز وجود    ى كه حتى اگر كسى برايش فهم قرآن ممكن نباشد و حتى اگر در ادن

درجات فهم قرار گرفته باشد باز هـم طريـق تفهـم بـرايش هـست و بـه راسـتى هـيچ                       
نيـاز    قـرآن بيابـد و از سـاير بنـدگان بـى     چه بخواهد دركه آن اى نيست مگر اين  خواهنده

  . گردد شود و فقط به مواليش نيازمند مى مى

  تأويل صحيح نتيجة تفهم صحيح

ي كه در ارتباط با قرآن، به تأويل نادرسـت          ا  حضرت امام خميني با بيان تأسف از طايفه       
  :فرمايند اند و مي پرداخته

در يك زمان ما مبتال بوديم بـه يـك جمعيتـي كـه قـرآن را وقتـي كـه نگـاه                       
كردند، اصالً راجع به آن جهت بعـد          كردند و تأويل مي     كردند و تفسير مي     مي

 يك معنويـاتي    گرداندند به   ماديش، بعد دنياييش توجه نداشتند، تمام را بر مي        
حتي قتال وقتي كه در قرآن واقع شده بود اينها قتال با مشركين را تأويـل بـه                  

  .كردند مي»  نفساقتال ب«
قرآن را ادراك كرده بودند و آن بعـد معنـويش البتـه بـه               از  ها يك بعد      اين... 

ــه همــان بعــد    ــود و همــة جهــات را ب ــويش ب ــاقص، آن بعــد معن ــق ن طري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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... يفة دوم عكس كردند معنويات را فداي ماديـات كردنـد          طا... گرداندند  برمي
 ...كنند به يك امـر دنيـايي        رسد و بتوانند، تأويل مي      اي كه دستشان مي     هر آيه 

كنند اين است كـه مـاوراي         ها اعتقادشان اين است يا مسائلي كه طرح مي          اين
  1. خبري نيست،عالماين 

دد كه تأويل واقعي از آيات صورت       گر  بنابراين درك و تفهم واقعي از قرآن سبب مي        
گيرد به طوري كه از هيچ كدام از معنويات و گاهي ماديات كه منظور قرآن است، غافل                 

  .نشود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .217 ـ 216، ص 11، ج صحيفه امام. 1



  

  

  

  

  

  
  »تطبيق آيات بر احوال قارى«: فصل ششم

و . گردد، تطبيق است    شمار در انسان مى     ضات بى از جمله آداب مهم قرائت كه سبب فيو       

رسد نيك تأمل كند و مفاد آيه         اى كه مى    تالى قرآن به هر آيه    است كه   آن به اين صورت     

 اخود را بـدين وسـيله پيـد     هاى روحى را با حال و اوصاف خود مطابقت دهد، و نقيصه       

 در آيات مربوط به حضرت آدم و مطرود شدن ابليس از درگاه             مثالً. كرده و مرتفع سازد   

 را از آن اوصاف تطهير دهد، زيـرا         الهى، بايد ببيند سبب اين غضب الهى چه بود و خود          

بينـد    پس به آيات ديگر اگر نيك بنگرد مـى        . مقام قرب الهى جاى اخالق شيطانى نيست      

بينـى بـوده كـه خلقـت خـود را برتـر از               شيطان عجب و خود    از اسباب طغيان     كه يكى 

 بنـابراين تـالى     1.خلقت آدم دانست و اين خودرأيى سبب طرد او از رحمت الهـى شـد              

گر به واسطة اين آيات رذيله اخالقى و غرور را از خـود دور سـازد در واقـع در                    قرآن ا 

چرا كه هـدف از قرائـت قـرآن بايـد گـام نهـادن در جهـت                  . حق قرآن ظلم كرده است    

سعادت باشد و اگر اين غايت و مقصود عملى نگردد، تالوت قـرآن در حـد روخـوانى                  

  .ى انسان ثمرة عالى داشته باشدتواند برا باالتر نرفته و اين نوع از قرائت نمى
  : فرمايد  در اين زمينه مى�امام صادق

ـ               « ة من نسي سورة من القرآن، مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة فـي الجنّ
 أما تعرفني؟ أنا سورة كذا       :، فيقول ؟حسنك ليتك لي  أنت ما   أما  : ذا رآها قال  إف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دانـد، سـپس    وره را مىهمانا كه مرد س 1؛»لي هذاإوكذا ولو لم تنسني رفعتك   
آن سـوره از بـاال      . شود  گويد، داخل بهشت مى     كند و تركش مى     فراموشش مى 

مـرا  گويـد     نمايـد، پـس بـه او مـى          رين صورتى بـر او اشـراف مـى        در نيكوت 
ـ ام كه مرا بـه كـار ن         من آن سوره  : گويد  پس مى . شناسى؟ نه   مى ستى و تـركم    ب

دى هر آينه تـو را بـه ايـن          نمو  گفتى، آرى سوگند به خدا اگر به من عمل مى         
  .رساندم و با دست خود اشاره به باالى خود نموده است درجه مى

پس بر تالى قرآن شايسته است كه در هنگام قرائت آيـات قـرآن، خـود را مـشمول                   
قرار دهد، به اين معنا كـه در هنگـام خوانـدن            ... ها و   قصه اوامر، نواهى، وعده و وعيد و     

هـاى قـرآن را       فرمايد خود را مأمور و منهى فرض كنـد و قـصه            اى كه امر يا نهى مى       آيه
 بلكه ايمان به اين نكته داشته باشد كه اين آيات براى عبرت عالميان              ،داستان شبانه نداند  

 تـا قلـب تـو را بـه آن قـوى و اسـتوار                2؛�ادكؤت بِه فُ  مانُثَبِّ�سان كه آيه      آن مثالً. است
هـاى امتـشان       و صبر آنها بر اذيت     بياهاى ان   آيات و قصه  را تالوت كند بداند كه      . گردانيم

طر رسيدن به پيروزى وعده داده شدة الهى بوده است و نبايد فرض شود كـه ايـن                  ابه خ 
 بلكه از آن جـايى كـه        ، و در شأن آن حضرت نازل شده است        6مبرآيه فقط براى پيا   

هـا مـورد خطـاب       عالميان است، لذا فرد فـرد انـسان        همةاين قرآن شفا و رحمت براى       
كند و    خواند، گويى خداوند با او صحبت مى         كسى كه قرآن مى    و اصوالً . خداوند هستند 

اى را دارد كه      اگر به اين نكته واقعاً ايمان داشته باشد هنگام قرائت قرآن همان حال بنده             
كند به اقتضاى نامه به نحو احـسن          اى از مواليش است كه سعى مى        مشغول خواندن نامه  

هـاى   اين قرآن در واقع نامه    : گويد  ى مى انفيض كاش محسن  به همين دليل مال     . كندعمل  
در آنها تدبر كنيم و در خلـوت بـر آنهـا            پروردگار است كه بر ما نازل شده تا در نمازها           

 و همچنـين شايـسته      3.وقوف و آگاهى پيدا كنيم و طاعات و فرائض آن را اطاعت كنيم            
رسد، از خداوند بخواهد كه او را          رحمت و وعده مى    ةي تالى كه هنگامى كه به آ      است بر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشمول اين رحمت كند، و چون به آية عذاب برسد از خداوند طلب عفـو و بخـشايش                  
  . نمايد

  : فرمايند داند و مى  اين خصلت را شايسته تالى قرآن مى�امام صادق
ن يـسأل   أف  و تخوي أ من القرآن فيها مسألة      ةٍيĤ ب ذا مرّ إن،  آقرأ القر يينبغى لمن   «

سـزاوار   1؛»يرجو ويسأله العافية مـن النـار ومـن العـذاب           اهللا عند ذلك خير ما    
اى از قـرآن   كنـد، هنگـامى كـه بـه آيـه      است بر كسى كه قرآن را تالوت مـى        

تخويف اسـت، از خداونـد آنچـه كـه خيـرات       رسد كه در آن ترساندن و         مى
  .تار باشد خداوند خواسزذاب را ابخواهد و سالمتى از آتش و عاست 

  مراتب تطبيق 

از مجموع سخن بزرگان اخالق و عرفان در مورد تطبيق آيـات بـر احـوال تـالى قـرآن،                   
توان نتيجه گرفت تطبيق در تالوت قرآن داراى مراتبى است كه بدون كـسب مرتبـه                  مى

  .رى، ترقىتأثر، تب: قبلى، به مرتبه بعدى نخواهد رسيد اين مراتب عبارتند از

  تأثر 

تبه براى رسيدن به تطبيق كامل آيات بر احـوال، عبـارت از ايـن اسـت كـه دل             اولين مر 
 يعنـى بـه مقتـضاى هـر دركـى كـه از آيـات               ،قارى بر حسب اختالف آيات متأثر گردد      

گردد، زيرا بعـضى آيـات      ... شود دل او نيز يا دچار خوف يا رجاء يا خشيت            مختلف مى 
ت و آموزش هستند و هـر قـدر       گيرى و تهديد، بعضى مشتمل بر رحم        مشتمل بر سخت  

از ايـن رو    . تر باشد اين حاالت و تأثرات روحى او بيشتر خواهد شد           معرفت قارى كامل  
هش بـسيار، شـاديش كـم و    واى كه قرآن را تالوت كند بايـد انـد      هر بنده : گفته شده كه  

در واقع هـيچ چيـزى حتـى احاديـث و مـواعظ             . تالش او فراوان و آسايش او كم باشد       
  2.انگيزتر از تالوت قرآن نيست تر و حزن  بيدار كننده� ائمهپيامبر و

  : كند قرآن صفات مؤمنان واقعى را چنين بيان مى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دتْهـم  ما الْمؤْمنُونَ الّذينَ إِذَا ذُكرَ اهللاُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت علَيهِم آياتُه زا            إِنّ�
  بلَى رعاناً وإِيم تَوي مؤمنان آنهايى هستند كه چون ذكـرى از خـدا           1؛�كّلُونَهِم

هاشان ترسان و لرزان شود و چون آيات خدا را بر آنها تالوت كننـد                شود دل 
  .كنند ى خود در هر كارى توكل مىبر ايمانشان بيفزايد و به خدا

صفت را انتخاب كرده كـه داشـتن ايـن          سه  در اين آيه خداوند از ميان همة صفات،         
  :و آن صفات عبارتند از. واقع داشتن تمامى صفات نيك و الهى انسانى استصفات در 

  .ن و تكان خوردن در هنگام ياد خدا ـ ترسيد1
   .ـ زياد شدن ايمان در اثر گوش دادن به آيات الهى 2
   . ـ توكل3

د، يسان كه نور ايمان در دل مؤمن تابيده شد و به تدريج به سرحد كمال رس                آرى آن 
 آن تأثر قلب است كه همان ترس و تكان خوردن دل در هنگام ذكر خداوند                اولين مرتبة 

گردد و اين نور الهى شروع به ريـشه دوانـدن             است و همين تأثر سبب انبساط ايمان مى       
ـ ارف  كند و در اثر اين سـير در انفـس، معـ             در اعماق وجود انسان مى     ه الهـى در دل     حقّ

 هـستى   ةفهمد كه هم    شود و مى    د و كامل مى   كند و وقتى ايمان انسان زيا       انسان ريشه مى  
بيند كه فقط بـر او توكـل          م و الزم مى   با تمام وجود به دست خداوند است، برخود مسلّ        

 در همين صورت است كه انـسان بـه سـوى عبوديـت              .كند و مطيع امر و ارادة او گردد       
فقـط  دانـد كـه       شـود و مـى      الهى و خضوع و خشوع در برابر بارگاه ملكوتى كشانده مى          

 لـذا از آنچـه      .سـازد   كند و حوائج را برآورده مـى        ها را جبران مى     اوست كه كم و كاستى    
و اين حال مؤمنين واقعى است كه بـراى         . كند  ا فرموده به غير انفاق مى     خداوند به او عط   

 البتـه ايـن تـأثر و انقـالب          2.مغفرتى الهى بشارت داده شـده اسـت       آنها درجات عاليه و     
اى كـه     را متصف به صفت آيـه     آيد كه خود      راى قارى به وجود مى    روحى و قلبى وقتى ب    

تهديـد و آيـات     اى كه مـشمول       مشغول تالوت آن است كند، يعنى به هنگام تالوت آيه         
چنان پريشان گردد كه گويى مرگ او فـرا رسـيده و چـون بـه                 آمرزش مشروط است آن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اك گردد كه گويى    چنان فرحن   آن ،آياتى برسد كه مشتمل بر رحمت و وسعت الهى است         
 و در هنگام تالوت آياتى كه اسماء و صفات بارى تعـالى             .وعده الهى مختص به اوست    

كه  چنان آن. دورچنان سر تعظيم و خضوع فرود آ        است، در برابر ذات كبرياى او آن       در آن 
كنـد    آيات قرآن بهشت را توصـيف مـى       شود، و هنگامى كه      مياى در برابر موال خم        بنده

چنان برانگيخته شود كه گويى از اهل بهشت است و در جـايى كـه دوزخ را                  شوق او آن  
اى از كمـال برسـد كـه ايـن            و اگر قارى بـه درجـه      . دهد از ترس بدنش بلرزد      شرح مى 

 خائفـان   ةتأثرات در او پديد آيد در واقع از زمرة ناقالن قرآن خـارج شـده و بـه جرگـ                   
اش از تـالوت قـرآن        ى را فرا نگيرد بهره    ها دل قار    و به راستى اگر اين حالت     . پيوندد  مى

فقط لب جنبانيدن و در نتيجه ظلم به خويشتن است و خود را مشمول لعن صريح قرآن                 
  :كرده است، چرا كه در قول صريح خداوند آمده كه

تـرين   كـه از عظـيم    و چه ظلمـى بـاالتر از ايـن     1؛�مينَالى الظّ لَ ع  اهللاِ ةُنَعال لَ أ�
  2.بهره نمايد الهى خود را بىنعمت 

  حزن از خصوصيات متقين 

آيات متعددى در زمينة قرائت قرآن با غم و اندوه وارد شده است، اگرچـه ايـن حالـت                   

تواند يك حالت ظاهرى باشد، اما اين حزن بايد بيـانگر انـدوه عميقـى باشـد كـه از                      مى

 ماندن  اعماق دل و جان انسان به علت ترس از جدا شدن او از عالم پاك ملكوت و دور                 

آيد، پس انسان بايد همواره ايـن انـدوه را در درون خـويش                در جوار امن الهى پديد مى     

زنده نگه دارد تا هميشه به ياد جدايى و فراق خويش از درگـاه الهـى باشـد و جويـاى                     

ال از راه تهذيب و تزكيـه نفـس و سـلوك بـاطنى بـه                تقرب شود و براى رسيدن به وص      

واقعى و مقام قرب ارتباط مستقيمى وجود دارد،         بين حزن    و در واقع  . ى برسد عكمال واق 

به اين ترتيب كه اگر اين حزن در درون انسان رو به خاموشـى گرايـد، در واقـع علـت                     

كـم بـه دسـت       اشد، كه رسيدن به كماالت مطلق كـم       ب  اصلى آن جدايى از جوار الهى مى      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گـردد،     مقام تهى مـى    شود و دل و جان انسان از شور رسيدن به اين            فراموشى سپرده مى  

اى از عشق الهى محـروم بمانـد در نتيجـه از دورى و                پس چون انسان از نوشيدن جرعه     

در ايـن صـورت جويـاى وصـل و قـرب            كنـد و      ن فراق آگاهى پيدا نمى    دردمندى از اي  

  . گردد و اين يعنى زيان و ضرر واقعى به انسان نمى
  : فرمايند قين مى متةگاران در خطب نيز در شرح حال پرهيز�امام على
نـون بـه    ، يحزّ  تـرتيالً  الونهـ جزاء القرآن يرتّ  قدامهم، تالين أل  أون  ا الليل فصافّ  مأ«
ستند و آيات قرآن را بـا لحنـى خـوش و            يا  ي نماز برپا مى   اشبها بر  1؛»نفسهمأ

  .دارند ش را بدان وسيله محزون مىخوانند، و جان خوي دلكش مى

گردند، امـام     هنگام قرائت محزون مى    كه در قين اين است    در واقع از خصوصيات متّ    

  : فرمايد قين مى در مورد اين حالت در متّ�على
گاران با خواندن قـرآن جـان خـويش را محـزون             پرهيز ؛»نفسهمأيحزنون به   «

  .سازند مى

الحزن هو التحسر والتألم لفقد محبـوب       : نمايند  را چنين تعريف مى   مرحوم نراقى حزن    

 است از حسرت و ناراحتى براى از دسـت دادن شخـصى             حزن عبارت  أو فوت مطلوب؛  

  .كه محبوب انسان است، يا از دست رفتن چيزى كه مطلوب او است

  : توان به دو گونه تفسير كرد حال اين حزن مقدس را مى
) صـالح (هاى اخروى، وى اگرچه ممكن است اعمالش  الف ـ حزن از عقاب و عذاب 

 از ايـن رو در هنگـام قرائـت          ،نگـرد   ت به آنها مـى    قلّفى نفسه زياد باشد، ولى باز به ديدة         

دوزخيان به ياد طوالنى بودن مـسير و كمـى زاد و            اً آيات مربوط به عذاب      قرآن مخصوص 

اينان حقيقتاً خدا ترسان روزگارند كه      . افتد  هاى از دست رفته مى      توشه و نيز به ياد فرصت     

. خوانـد   بينند كه آيات را بر آنها مى        را مى  6 گويا پيامبر  هبا مرور آيات قرآن به خود آمد      

بينـد    مى است، خود را مى    يهاى آخرت دا    هاى دنيا زودگذر و ناكامى      يابند خوشى    در مى  و

شود    و به راستى مگر كسى مى      .كند  كه طوقى از آتش به گردن دارد و اظهار ناله و درد مى            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1.به اين حقايق ايمان داشته باشد ولى بيمناك و هراسناك نباشد

  : فرمايند  مى6امبرپي
عجبم كه چرا وقتـى     در  بسيار   2؛»ت القرآن أ قر اذإشيب  أعجب كيف ال    ى ال نّإ«

  .شوم نمىخوانم پير  قرآن مى
ت از محبـوب  تواند حزن بـه خـاطر فـراق و هجـر     مىقين ب ـ تفسير دوم حزن متّ 

و از اين روست كه به هنگام تالوت آيات كه سخنان معشوق است، بـه               . خويشتن باشد 
د، آرى آنها در ايـن دنيـاى خـاكى          گرد  هاى او افتاده و در فراق او محزون مى          اد محبت ي

مجبـور بـه    يابند كه دور از يار و ياور هستند و در واقع در ايـن دنيـا                   خود را غريب مى   
تر است كه هرچـه معـشوق پايبنـد بـه او              دوامدگى هستند و اين عشق در صورتى پر       زن

لوب معشوق باشد و در اين صـورت اسـت كـه ايـن               مط نشق در صدد برآورد    عا ،باشد
  . باشد يعنى محبت و عشق دو طرفه ،انجامد عشق زيبا به تعاشق مى

   3كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد  كششي  تا كه از جانب معشوق نباشد      

جان آدمى   و اين اندوه همان است كه به هنگام قرائت آيات الهى، با لحن دلكش در              
شود قرآن را چنان بخوانند كه گويى از سـوى خداونـد برخـود                مىآيد و سبب      پديد مى 

 و  دگـرد   مـى نصيبـشان   شود، و خوشا به حال كـسانى كـه تـوفيقى بيـشتر                آنان نازل مى  
گردد، چنانچه از شـيخ      ده و قرآن فجر بر آنان مشهود مى       روحانيت آيات به سراغشان آم    

ود، كه گاه براى افراد خاصـه       خراسانى نقل شده كه با قرآن فجر دمساز ب        مجتبى قزوينى   
  4.كردند خويش تعريف مى

  : فرمايند ادامه خطبه مىاما اين حزن به تنهايى كافى نيست، حضرت در 
دردهـاى خـود را از قـرآن        گـاران درمـان     پرهيز 5؛»يرون به دواء دائهم   ثويست«

  .گيرند مى
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اى آن هـم    گردد، دو    تالوت قرآن زياد مى    ةقين به واسط  كه درد حزن متّ    پس هم چنان  
داده و بـه عنـوان      گردد، قرآن نور اميد را در قلـب آنـان تجلـى               مى قرآن حاصل    فقط از 

. دهـد    معبود را نـشان مـى      بخش و نويد دهنده است كه راه رسيدن به وصال         اى اميد   نامه
بخش است كه هـر بيمـارى بـه مقتـضاى ظرفيـت              عظيم الهى آن قدر شفا     ةخاناين دارو 

  . گيرد هره مىعلمى و معنوى خويش از آن ب
گردد نبايـد سـاختگى       قارى مستولى مى   البته ناگفته نماند كه حاالت و تأثرات كه بر        

ر واقعى باشد، زيرا بروز اين حاالت نشان دهندة تسلط شيطان بر قارى است و اين با تأث               
ند مردمى باش :  گفتم �به امام باقر  : گويد  مىباره   جابر در اين  .  اخالص در تضاد است    و

 يكى از آنان بيهوش ،آورى شوند يا براى آنها باز گفته شوداى از قرآن ياد    به آيه كه چون   
: حضرت فرمودنـد  . فهمند  نمايد كه اگر دستش يا پايش را ببرند نمى          شود تا چنان مى     مى

سبحان اهللا، اين كار شيطانى است به اين كار توصيف نشدند و مأمور نيستند، همانا تأثر                
  1. قلب و اشك ريختن و هراس استاز قرآن به نرمش و رقت

  :  فرمودند6 در مورد بهترين مردم از نظر قرآن سؤال شد، پيامبر6از پيامبر
شنوى قرائـت قـرآن       هنگامى كه مى   2؛»ه يخشى اهللا  نّأيت  أذا سمعت قراءته ر   إ«

  .كه او از خداوند ترس و خوف داردبينى  او را، مى

ترين آنان است مخصوصاً زمانى       اترسدر حقيقت بهترين مردم نزد خدا و رسول خدا          

 ترس و خشيت حاصل شده در ايـن انـسان،           ،كه آيات مربوط به عظمت الهى را بخواند       

گفته شـد، آثـار     » تعظيم«ر مبحث   بسيار با فضيلت و ستودنى است، زيرا همان طور كه د          

  . محرمات استدارى از  نشĤت خشيت الهى در واقع همان تقوا و خويشتنو م

  تبرى 

ترين درجات تطبيق اين است كه به چشم رضا و مـدح بـه خـود ننگـرد، يعنـى            عالىاز  
 خود را از گروه آنان      ،رسد كه مشتمل بر وعده بهشت به نيكان است          اى مى   هرگاه به آيه  
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اى    بلكه شوق نمايد كه خداوند او را زمرة ايشان ملحق گردانـد، و چـون بـه آيـه                   ،نبيند
مـورد خطـاب    يد كه او نيز      چنان تصور نما   ،ن است رسيد كه مشتمل بر مذمت گناهكارا     

  1.اين آيه است
داننـد و در حـديثى        قـين مـى    اين درجه از تطبيق را از اوصـاف متّ         �حضرت على 

  : فرمايند مفصل مى
ـ ليها مسامع قلوبهم و   إخويف أصغوا   ها ت فيوا بĤية   ذا مرّ فإ« م جهـنّ زفيـر    نّأوا  ظنّ
رسند گـوش     به آيات ترساننده مى   و هنگامى كه     2؛»ذانهمآصول   فى اُ  شهيقهاو

برنـد كـه    لرزانـد، پـس گمـان مـى     يا مرهايشان  ، و دل سپارند  به آنها مى  جان  
  .پيچد هايشان مى م اكنون در گوشوحشتناك جهنم هشيهة صداى 

نگرنـد،    گاه از اعمال صالح خويش به چشم مدح نمى         قين هيچ پس با اين اوصاف متّ    
بـه  افكنند و بـه هنگـام تـالوت آيـات مربـوط               مىبلكه پيش از آن به معاصى خود نظر         

 مـستولى   نعاقبت گناهكاران، خود را از زمرة آنان دانسته و ترس و رعبى مقدس بر آنـا               
 و  .شـود   مىتر آنان از رذايل اخالقى و ساير معاصى          چه بيش شود كه سبب دورى هر      مى
ى كه بـه واقـع آنـان        دانند، در حال    قين نمى گاه خود را از گروه متّ      چنين است كه هيچ    اين

  . متقيان واقعى هستند
پس بر قارى قرآن شايسته است كه هرگز از اعمال و كردار خود احساس رضايت و                

پس آن كس كـه در      : يان فرمودند قخشنودى نكند و اين همان مطلبى است كه موالى متّ         
لطـف  بـر او    بداند، خدا نيـز     حال قرب و نزديكى به درگاه الهى خود را دور از خداوند             

و . يابـد   واالترى از قرب دست مـى     فرموده و او را خائف و بيمناك ساخته و به درجات            
 همـين   ، خـود را بـه او نزديـك متـصور كنـد            ،آن كس كه در بعـد و دورى از خداونـد          

احساس امنيت خاطر از درگاه الهى سبب عجب و فريب او گشته و او را از درگاه الهى                  
  3.راند مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرائـت همـواره بـه چـشم        هرگاه قارى در هنگـام      : گويد  د مى امام غزالى در اين مور    
كار خويشتن را ببيند، اين امر سـبب قـرب و نزديكـى او بـه درگـاه الهـى                     مقصر و گناه  

اى از قرب رسيده باشد كه در هنگام قرائت خود را             گردد، چه بسا اگر كسى به درجه        مى
ى گرديده كه بـا ايـن احـساس          در واقع مشمول الطاف اله     ،پندارد  دور از درگاه الهى مى    

اگر قارى از مقام قـرب الهـى دور      اما   .بعد از درگاه الهى به درجة باالترى از قرب برسد         
 در واقع خود را دچار مكر الهى گردانيده و به           ، ولى خويشتن را مقرب بداند     ،شده باشد 

د خواهـ    پس بـر كـسى كـه مـى         1.فرود آيد تر و دورتر از درجة بعد الهى          اى پست   درجه
 بـه عظمـت و       به مقام ذل خود پى ببـرد و هـم           هم هسالك الى اهللا باشد واجب است ك      

عزت خداوند ايمان داشته باشد و هرچه اين نظر را در خـود تقويـت كنـد و داغ ذلـت                     
و زهـى   . شـود   تر مى  بندگى را در پيشانى خود بنهد، در واقع به مقام وصول الهى نزديك            

عوض به مقام واالى تـوالى   متبرى شدند، اما در سعادت بر آنان كه از خويشتن خويش      
ل گشتند، كه اين محب شدن با هيچ چيز حتى بهـشت رضـوان قابـل معاوضـه                  يالهى نا 
جاست كه تالى قرآن و سالك الى اهللا قابليت ترقى به كماالت عاليه را پيدا                و اين . نيست

يدن بـه اسـم اعظـم       و نيل به رس   گرديده  صطالح مترقى در كماالت انسانى      كند و به ا     مى
  . گردد مىاى شايسته  الهى بر چنين بنده

  ترقى 

سان كه تالى قرآن از تالوت آيات الهى تأثر واقعى را كـسب              همان گونه كه ذكر شد، آن     
كنـد و لكـن در        گردد و به عبادت و طاعت خود اكتفا نمى          نمود، طبيعتاً از خود بيزار مى     

ـ        ك  صدد كسب بندگى و عبوديت واقعى تالش مى         انـسانى   ةند و در كـسب مـدارج عالي
ـ       گردد و هرچه بيش     دائماً در حال ترقى مى     جـديت   نفـس خـود      ةتر در تهـذيب و تزكي

زيرا درجات تالوت كنندگان قرآن     . شود   واالترى از ترقى مى    ة صاحب درج  ،داشته باشد 
 بنــابر ،و ســلوك در مقامــات ملكــوتى هــستند كــه از غــافلين نيــستند و در حــال ســير

  . ى روحى و معنوى خود مختلف هستندها ظرفيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .249 ـ 248، ص 2، ج المحجة البيضاء: ك.ر. 1



    141  يمآداب باطني قرائت قرآن كر  

  مراتب ترقى 

طور كه گفته شد، رسيدن به مقام ترقى در واقع آغازى بـراى سـير مقامـات عـالى                    همان
تـرين درجـة ايـن مقـام          هـاى معمـولى شـروع گـشته و عـالى            انسانى است كه از انسان    

  .  الهى استخصوص اوليايم
  : نه استبه طور كلى حاالت قرائت كنندگان قرآن سه گو

اول كسانى كه در حالت تالوت قرآن گويى در حضور پروردگار ايستاده و كـالم او                
تـرين    ينيشنوند و در چنين حالتى تالى حالت تملق و تضرع به خود دارد و اين پا                 را مى 

  . درجة ترقى است
كند كه خداوند بـا لطـف و كـرم خـود بـا آنهـا        كه در قلب خود احساس مى      دوم آن 
  . باشد كند و اين زمان تالى در مقام حيا و گوش دادن مى  و امر و نهى مىكند صحبت مى
كه هيچ التفاتى به تالوت خـويش نداشـته باشـد و همـة همـت خـويش را                    سوم آن 

 به نحوى كه گويا غرق در روايت جـالل و جمـال             ،مقصور بر صاحب كالم صرف كند     
ت و دو درجـة سـابق       ترين درجه مختص به صديقين و مقـربين اسـ           اوست و اين عالى   

  1.مربوط به اصحاب يمين است
 روايت شده كه آن حضرت در حال قرائت قرآن بيهوش بر زمـين              �از امام صادق  

آيه را مكرر كردم بر قلـب       : افتاد و چون به هوش آمد از علت پرسيدند، حضرت فرمود          
 و گوش خود تا جايى كه گويى آن را از خداوند شنيدم و جسم طاقت ديدن قـدرت او                  

  2.را نداشت
واسطه بـا     شيرينى مناجات و راز و نياز بى       ترين درجة   ترين و با حالوت     و اين عظيم  

خداوند است كه البته با مراتب پايين قابل دسترسـى بـراى مقامـات بعـد از معـصومين                   
خواندم ولـى شـيرينى       من قرآن را مى   : كه از يكى از بزرگان آمده است كه        چنان. باشد  مى

پيـامبر را   ل تالوت را تكرار كردم كه گويى         تا جايى كه اين عم     ،فهميدم آن را هرگز نمى   
خواند و بعد از آن ترقـى پيـدا كـردم، گـويى آن را از                  ديدم كه بر صحابه خويش مى       مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كـرد و سـپس لطـف خـدا سـبب شـد بـه                يشنيدم كه به قلب پيامبر تلقين م        يل مى ئجبر
دم و لـذتى از     يشن  از صاحب كالم مى   م كه گويى قرآن را      ول ش يترين درجه ترقى نا     عالى

  1.توانستم صبر كنم شد كه نمى اين برايم نصيب مى
 بـا درجـات عاليـه انـسانى         ،هـاى معمـولى     و البته ناگفته نماند درجه عاليه در انسان       

تر و     بسيار متعالى  � بسيار متفاوت است و بالطبع شيرينى و حالوت در ائمه          �ائمه
ان ديگر از ترقى و عروج خود به مراتب عالية انـسانى            تر است از آنچه كه بزرگ       ملكوتى

  . گويند سخن مى
 ،اى بـه مرحلـه ديگـر        مراحل عاليه و ترقى از مرحله     ذكر اين نكته الزم است كه طى        

الـى اهللا  باشـد، بلكـه طـرق      نمـى �بزرگان دين غير از ائمها ي و   �فقط خاص ائمه  
  :  شده كه منسوب6چنان كه به پيامبر آن. براى هركس ميسر است

ى آفريـدگان بـه سـوى       ها  به عدد نفس   2؛»نفاس الخالئق ألى اهللا بعدد    إالطرق  «
  .هاست خدا راه

 در مراتب مقامات اهل سلوك، پس از بيان اين مطلب، اين مراتـب              )س(امام خمينى 
  . دارند را در چهار مرحله بيان مى

لت بندگى خـود    آن چنان است كه انسان با مركب علم و برهان، ذ          : مرتبه علم ) الف
و عزت ربوبى بارى تعالى را ثابت نمايد و به اين نكتـه ايمـان پيـدا كنـد كـه عـزت و                        

احتياج فقر بـر   و ذلت بندگى و ستاسلطنت و مالكيت فقط از آن ذات مقدس كبريايى  
 خود را محتاج خـواهش      ه و اينجاست كه بند    .ناحية هر كدام از بندگان حك شده است       

 كه بر امور خود و جهان واقف گردد، و شايد دعاى سيد و سـرور             داند  از درگاه الهى مى   
  : فرمودند  كه مى6كائنات پيامبر اكرم

»چنـان كـه هـستند       خدايا، اشـياء و امـور را آن        3؛»هى شياء كما رنى األ أ اللهم
  .نشانم بده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خواست بنده از خداونـد اسـت كـه ايـن خـواهش             ش و در   نيز اشاره به مقام خواه    
  . ت ربوبيت خداوند استمستلزم شهود عز

چـه سـالك    تواند حجابى باشد كه اگر      واقع مى البته ناگفته نماند كه مركب علمى در        
 اما بايد به ايـن علـم قـانع نـشود و فريـب شـيطان را در                   ،در اين به مقام وااليى رسيده     

رسيدن به درجات واالى حقيقت را نخورد و خود را براى رساندن به مقام دوم از ترقى                 
  1.سازدمهيا 

طور كه با عقل و      كه سالك الى اهللا همان     يعنى آن : مقام حصول ايمان به حقايق    ) ب
 قلـب خـود     ةعلم را به صـفح     بايد اين    علم و برهان به سلوك علمى عروج كرده است،        

و در ايـن    . هاى علمى و برهـانى رهـا سـازد          منتقل سازد و خود را از قيد و بند حجاب         
 حقايق و اسرار مكشوفه را به قلب بفهماند، پس اگر هنوز      مرحله بايد هر يك از اذكار و      

بهره است، همان معناى اجمـالى    است و از اسرار و معانى قرآن بى         ترقى ةدر مراحل اولي  
را كه قرآن كالم است و اينكه عبادات فرمانبردارى و اطاعت از اوامر الهـى اسـت را بـه        

 را بـه    عارف بـراى او شـده، همـان       ى از حقايق و م    تقلب تفهيم نمايد و اگر كشف حقيق      
نتيجة اين تعليم اين است كه اگر چه قلب در قدم اول متعلم بوده، پس               . قلب تعليم دهد  

به ظاهر بنده نيـز     گردد و اينجاست كه ملكوت قلب         ر مى كمرحله، قلب معلم و ذا    از اين   
ـ   ذچنان كه گاه ديده شده كه بنده در خواب نيز به تبـع               سرايت كرده، آن   ى، ذكـر   كـر قلب

  2.گويد لسانى مى
. ل از ايمان و سلوك الى اهللا اسـت  مكه اين مرتبه در واقع مرتبة كا      : مقام اطمينان ) ج

 براى رسيدن به مقام اطمينان بـه معـاد          �و اين همان تقاضايى است كه ابراهيم خليل         
  : از خداوند كرد
بلـى،  : اى؟ گفـت    آيا ايمان نياورده   3؛�أولَم تُؤْمنْ قَالَ بلَى ولَكنْ ليطْمئنَّ قَلْبِي      �

  .اى اين است كه قلبم اطمينان يابدبر) اين تقاضايم(اما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :  كه فرمودند�اطمينان درواقع همان عنصر يقين است كه به فرمايش امام صادق
  . چيزى گرانبهاتر از يقين نيست هيچ1؛»اليقينمن  عزّأما من شىء «

  :  كه فرمودند�و نيز از امام رضا
دم برتـر از يقـين داده نـشده         به فرزندان آ   2؛»فضل من اليقين  أيعط بنو آدم    لم  «

  .است
ى به  به يقين رسيدن در واقع به معنا      . ت است ا عباد اين عنصر در واقع حكمت و سرّ      

و اين همان قرار گرفتن در صراط مـستقيمى اسـت           . رسيدن است كمال و عبادت نهايى     
ه عنصر يقين عروج كند، اين صـراط نـه تنهـا         كه از شمشير تيزتر است كه وقتى انسان ب        

خوتر گشته و درهاى رضوان الهى را بـه سـوى            نخواهد بود بلكه از فرشته، فرشته     برنده  
 مگر به علم به عـزت       ،بندد   و اين عنصر در روح و جان آدمى نقش نمى          3.گشايد  بنده مى 

پـس اسـت كـه      الهى و ذلت بندگى و رسيدن به مرتبة ايمان قلبى بـه حقـايق و از ايـن                   
و سلوك الى اهللا را پيش گرفته، خود را به مقامى فراتر از يقين پـيش                 اى كه راه سير     بنده
برد و البته ناگفته نماند آن نيز بسى مـشكل و طاقـت فرسـاتر از يقـين بـراى انـسان                        مى

 امـا ايـن     ،درست است كه به يقين رسيدن يعنى غايت كمال در عبادت          . گردد  ميسور مى 
نخواهد بود كه اگر به يقين نرسى، ديگر عبادت الزم نيست چون بـه غايـت                معنا  ن  به اي 

تواند كسى به يقين برسد، بلكه عبادت بـسان نردبـانى       بدون عبادت نمى   اى، اصالً   رسيده
صـعود كنـد، حـال اگـر بـه بـاالى            آن  است كه انسان براى رسيدن به مقام يقين بايد از           

فايده بدانـد، بلكـه تـرك عبـادت           نردبان را بى    معنا نيست كه ديگر    نردبان رسيد، به اين   
زيرا بندگى براى انسان ذاتى است، چه در دنيا و چه در        . مالزم با سقوط و هالكت است     

گردد، در دنيا بنـدگى بـه         اين بنده به صورت ديگرى متجلى مى      آخرت، منتها در آخرت     
بخوان  (4؛» وارقه أاقر«: شود  آخرت به بنده گفته مى     ولى در    ،استصورت انجام عبادات    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . ج اعمال است ولى جاى ظهور نتاي،چه جاى عمل نيستجا اگر پس آن.) و باال برو
ايـم،   است كه هرچه در دنيا عبادت كرده   صورت  ظهور كارهاى دنيا در قيامت به اين        

پس انجام عبادت و عبوديت     . گردد  در قيامت به صورت نردبان ترقى براى ما متجلى مى         
  1. حتى در آخرت،گردد  او سلب نمىانسان هيچ وقت از

از مقام اطمينان است و نـورى الهـى اسـت        و اين مقام بسيار فراتر    : مقام مشاهده ) د
و سر تا پاى او منور به شهود اسـماء و صـفات الهـى      . نمايد  كه بر قلب سالك تجلى مى     

خصوص ترين درجة آن م     ى مراتبى است كه عالى    او البته اين مقام نيز خود دار      . گردد  مى
البته در هر كدام از ايـن مقامـات شـيطان در كمـين              .  است � و معصومين  6پيامبر

ر سالك است كه در هر مقـام كـه          بينى و انانيت نمايد و ب      كه انسان را اسير خود     ،نشسته
رذايل نفسانى برهاند تا به هالكت نرسد، زيرا هرچـه          رسيد خود را از مبتال شدن به اين         

گـردد و   تـر مـى    همت شيطان براى طغيان او مصمم،سانى برسدانسان به مراتب واالتر ان  
 تـرين وسوسـة      امـا بـا كوچـك      ،اند  چه بسا عارفانى كه خود را در مقامات عالى پنداشته         

آيد قبل از رسيدن      پس بر تالى قرآن الزم مى     . اند  رق شده غشيطانى در منجالب سركشى     
 تـا بـه ايـن سـبب در        ، داده به هر كدام از اين مراتب عنصر اخالص را در خود پرورش           

  . ى موفق باشدهاى ديگر ترق پيمودن راه
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 ضور قلبح :فصل هفتم

يكى از مهمات آداب باطنى بسيارى از عبادات، حـضور قلـب اسـت كـه شـايد مقدمـة         
 مگـر   ،گـردد   تطبيق آيات بر احوال روحى و قلبـى ميـسر نمـى           . باشدبادات  بسيارى از ع  

ت مخمر گردد و دل انسان صورت بندگى را به خود بپـذيرد و              كه باطن انسان به آيا     اين
آن وقت است كه انسان با خواندن آيات الهى متأثر گشته و از خويشتن خويش متبـرى                 

  . سازد و خود را به درگاه الهى نزديك مى
 حـضور قلـب را از مفـاتيح كمـاالت و گـشايش ابـواب                )س(حضرت امام خمينـى   

بخش توانند ثمر    وقتى مى  ، اذكار انسان   چرا كه عبادات و    .دانند  سعادت به روى انسان مى    
انسان را از سركشى و طغيـان بـه          و قلب انسان با آنها عجين گردد و دل           شوند كه باطن  

گردد مگر اينكه باطن و ظـاهر انـسان تحـت             و اين ميسر نمى   . عبوديت و بندگى برساند   
 خداونـد ارادة ايـن انـسان        ارادة الهى باشد و نتيجه تسليم مقدس اين است كـه           سلطه و 

 همچنـان كـه خـود ذات مقـدس الهـى هرچـه را               .يب مسلط گرداند  غكامل را بر عوالم     
 و  .دهـد   اين بنده را هم آن طور قـرار مـى          شود، ارادة   بخواهد به محض اراده موجود مى     

  1.شود مگر با حضور قلب البته هيچ كدام از اين نتايج حاصل نمى

  اهميت حضور قلب 

هى و  توج رآن به خوبى روشن است، چرا كه بى        قلب و توجه درونى در ق      اهميت حضور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بسا ايـن غفلـت      پذيرى به همراه دارد، چه    غفلت در عبادات خسارات بزرگ و جبران نا       
حمـت  زروز خود را بـا عبـادت و اطاعـت بـه            شود كه انسان شب و        مرگبار موجب مى  

  : گرداند ذيل مى يه شريفة ولى سرانجام هيچ سودى نبرد و خود را مصداق آ،بيندازد
�  نَطْوِي الس موي      أنا أودلْكُتُبِ كَما بجِلّ لالس كَطَي نـا       ماءلَيداً ع عـو هيدلَ خَلْقٍ نُع

ها را مانند طومار درهم پيچيم و بـه حـال            روزى كه آسمان   1؛� إِنّا كُنّا فاعلينَ  
  . خواهيم دادته انجام اين وعدة ماست كه الب،اول كه آفريديم باز گردانيم

  :  موالى متقيان روايت فرمودند كهز نيز ا�حضرت امام رضا
 عيناه، ولم يـنس     ي والدعاء، ولم يشغل قلبه بما تر      خلص هللا العبادة  أطوبى لمن   «

خوشـا بـه حـال     2؛»هطـى غيـر  عأذناه، ولم يحزن صدره بما  اُاهللا بما تسمع     ذكر
لص گردانـد و قلـبش را بـه         كسى كه پرستش و نيايش خود را براى خدا خا         

بيند مشغول نكند، و يـاد خـدا را بـه وسـيله آنچـه                 وسيلة آنچه ديدگانش مى   
ده شنود از ياد نبرد و دلش به خاطر آنچه به ديگران عطـا شـ                هايش مى  گوش

  .اندوهگين نشود
انـد    ى تشبيه كرده   در مورد قرائت آيات قرآن با حضور قلب، قلب را به طفل            )س(امام
خواهد او را به زبان آورد، لذا كلمه به كلمه به دهـان طفـل                 است و انسان مى   زبان   كه بى 

گذاشته تا ياد بگيرد، پس همين طور نيز بايد آيات و اذكار الهـى بـا طمأنينـه و حـضور                     
 تا زبان قلب باز شود و بهترين زمان را براى انجام ايـن مهـم                ،قلب به انسان تلقين شود    

  3.دانند ين بعد از اداى نماز صبح مىالهى اواخر شب و مابين الطلوع
 شيطان نگاه دارد، چـه      ةتواند انسان را از وسوس      پس تلفظ و ذكر خدا به تنهايى نمى       

هاى نفوذ شيطان به جان انسان عبادات عارى از حضور قلب باشد، و در                بسا يكى از راه   
رذايل اخالقـى   واقع اين قلب انسان است كه بايد با نام و تقواى الهى زينت داده شود و                 

در انسان به مثابه تورهاى شيطان هستند كه فقط با تقواى واقعى نـه ظـاهرى و ذكـرى،                   
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  : فرمايد  از اين روست كه قرآن كريم مى.افتد انسان در دام آنها نمى
چون  1؛�  الشَّيطَانِ تَذَكّرُوا فَإِذَا هم مبصرُونَ     نّ الّذينَ اتّقَوا إِذَا مسهم طَائف منَ      إِ�

 همان دم خدا را به يـاد        ،اهل تقوى را از شيطان وسوسه و خيالى به دل رسد          
  .ى پيدا كنندي و همان لحظه بيناآرند

آورى فقـط   ه ذكـر و يـاد      ياد شده وجود دارد اين است كـ        ةنكتة قابل توجه كه در آي     
ا مختص به پرهيزكاران است و آنان كسانى هستند كه به اصالح درون پرداخته و خود ر               

 و  تليت اقبال و توجـه بـه پيـشگاه احـدي          گاه قاب  سته متصف ساخته و آن    جبه فضايل بر  
  . دنكن ا پيدا مىفيوضات ربانى ر

 نـه تنهـا سـبب       ،پس حضور قلب كه اين چنين در آيات و روايات بدان تكيه شـده             
 بلكـه بـراى خـود انـسان نيـز آثـارى             ،گردد  قبولى عباداتى چون نماز و قرائت قرآن مى       

اگر انسان به هنگـام تـالوت قـرآن قلـب و خـاطرى فـارغ از       : كه  دارد و آن اين    ارجمند
گويد و براى رسيدن بدين منظور        اسباب تشويش داشته باشد و بداند كه با كه سخن مى          

گيرى كند و دو خصلت خشوع دل و فراغ خاطر را در خود پرورش دهد،                 از خلق كناره  
رآن خواهد كرد و مراتب رحمـت الهـى         نگام تالوت ق  آن وقت است كه درك لذت به ه       

كه به بديعيات و رمـوز        و زيباتر آن   .شود  مىكه خاص بندگان شايسته اوست را مشمول        
نوشيد و سـرش از بـاده        ،  عالية قرآن خواهد رسيد، پس آن هنگام كه قارى، جامى از مى           

ت عشق الهى گرم شد، هيچ حال و كارى را به اين حالت ترجيح نخواهـد داد و مناجـا                  
  2.تر است تر و دلچسب بالواسطه با پروردگار را از هر توجهى غنى

  حضور قلب، ترك حديث نفس 

حضور قلب در واقع ترك حديث نفس است، زيرا حديث نفس همان اميال و غرايـزى                
چـه خداونـد خطـاب بـه حـضرت           دارد، چنان   از توجه به حق باز مى     است كه انسان را     

  : فرمايد  مى�يحيى
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را به قوت نبوت فرا      مانى ما  يحيى كتاب آس   ي ا 1؛� الْكتَاب بِقُوةٍ   خُذ يا يحيى �
  .گير

 به هنگـام    ، خواسته �دهد كه خداوند از حضرت يحيى       اين آيه به خوبى نشان مى     
 ايـن همـان تـرك حـديث نفـس           ،تالوت قرآن هرچيزى غير از قرآن كنار گذاشته شود        

  2.است

رسـد مگـر      تيجه انسان به حضور قلب نمى     شود و در ن     و البته حديث نفس ترك نمى     

كه به هنگام قرائت قرآن از عظمت قـرآن و صـاحبش و انـس گـرفتن بـا آن غافـل                       اين

تـه كـسب    گـردد و الب     نگردد، و در اين صورت قلب و فكرشان از غير خدا منحرف نمى            

كـه  شود، چنانچه از بزرگان دين نقل شـده كـه هنگـامى               اين مهم به راحتى حاصل نمى     

 آن آيه را آن قـدر       ،كردند ولى از تمركز حواس الزم برخوردار نبودند         را تالوت مى  قرآن  

  3.ل گردندي قرآن نادبه حضور قلب و در نتيجه درك مقصوكردند كه  تكرار مى
  : فرمايند مطلب زيبايى دارند كه مىكاشاني فيض محسن مرحوم مال 

 ،نده لياقت داشته باشـد    هايى وجود دارد كه اگر خوان     در كالم عظيمى چون قرآن چيز     
گردد كه محال است در حين تالوت قرآن انديشه و قلبش             دلش چنان با آنها مأنوس مى     

ها  ها، باغ  ناانگيز است كه در آن ميد       اى روح   متوجه قرآن گردد، زيرا قرآن همچون منظره      
از هـاى زيبـاى آن گـردد          گاه كه تالى وارد بـاغ      و مرغزارهاى زيبايى قرار دارد كه هر آن       

انگيـز آن     هاى دل   چيند و سپس وارد ايوان سراهاى آن گرديده و عروس           هاى آن مى    ميوه
گردد كـه از هـر چيـز غيـر اوسـت              چنان غرق مى   ها آن  بيند و خالصه در همة اين       را مى 

گردد و دلـش بـا        منصرف گرديده و در اين صورت است كه از پريشان خاطرى رها مى            
  4.گردد تر مى قرآن نزديك و نزديك

 حضور قلب در واقع ترك حديث نفس است و فقـط در ايـن حالـت                 ودگفته ش اگر  
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توان با حضور قلب و فراغ خاطر قرآن خوانـد، ممكـن اسـت سـؤال شـود                    است كه مى  
 ،آيـد   گردد بدون ميل و اختيار انسان پديـد نمـى           حديث نفس و آنچه كه از آن متولد مى        

ها نيز براى    گردد و به واسطه اين      تولى مى اراده بر انسان مس    همانند هيجان و ترسى كه بى     
 زيرا مؤاخذة بر آنها ظلم بر انسان است و نهى از آنها             ،گردد  اى نوشته نمى    انسان مؤاخذه 

كه انسان را از عمل غيـر ارادى نهـى           است و خداوند منزه است از اين      تكليف مااليطاق   
بت الهى ديگر بـدون     يم حضور قلب در عبادات مانند هر موه       يكند؟ در جواب بايد بگو    

هـاى حـضور       بلكه انسان خود بايد راه     ،گردد  زحمت و مقدمات براى انسان حاصل نمى      
قلب را به دريچة روح و جانش بگشايد و اين ارادى است، چرا كه انـسان بـا تفكـر در                     

سـاوس  شود كـه و     همين سبب مى  و  رسد    درگاه الهى مى   عظمت الهى به درجة خوف از     
 و انـسان بـا ارادة       1.تند به تـدريج از قلـب انـسان بيـرون برونـد            هس ارادى   رقلبى كه غي  

خويش حديث نفس را از خويشتن رانده و خود را شايستة گفتگوى بـال واسـطه الهـى                  
  . گرداند مى

  مراتب حضور قلب 

حضور قلب در عبادات و از جمله در تالوت قرآن كريم، همچون هر فـضيلت انـسانى                 
 به دو بيان مراتـب حـضور قلـب را ترسـيم             )س( خمينى امام. ديگر، سلسله مراتبى دارد   

  : اند كرده
 ايشان اولين مرتبة حضور قلب در همه عبـادات را، حـضور قلـب بـه طريقـه                   )الف

 و آن به ايـن معناسـت كـه انـسان در             .دانند كه براى همة بندگان ميسر است        اجمالى مى 
ى اسـت بـراى حمـد و        حال انجام عبادت به خود فهمانده باشد كه عبادت در واقع بـاب            

كنـد،    تقديس معبود، اما در اين مرتبه ممكن است نداند چه ثنا و حمدى از معبودش مى               
دهد كه مربوط به ثناى يك شخصيت برجـسته           مانند طفلى كه به شعر شاعرى گوش مى       

گويى اسـت   داند كه شاعر مشغول ثنا      ين را مى  فقط هم  !گويد  داند چه مى     ولى نمى  ،است
از  هـاى عـادى كـه هنـوز         ا حضور قلب اجمالى، براى امثال مـا انـسان         اين نوع عبادت ب   
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  . باشد ايم مى تعلقات غير او بريده نشده
عناسـت كـه    ـ و اما مرتبه دوم از حضور قلب به طريق تفصيلى است و آن به ايـن م                 

داند كه حق تعالى را بـه         گويى و تقديس بارى تعالى، مى     بر ثنا عالوه  ) تالى قرآن (عابد و   
كند كه اين احاطـة تفـصيليه بـه اسـرار             كند و چطور مناجات مى      تى توصيف مى  چه صف 

  1. الهى ممكن نيست از طريق ولىترين برگزيدگان خداست، و آن جز لعبادت براى كام
  : دارند  ايشان سپس مراتب حضور قلب را به طور كلى در بندگان بيان مى)ب

ى جـز، همـين هيئـت و شـكل     اى از بندگان هستند كـه از عبـادات چيـز    طايفه ـ  1

ايـن  ... اند و حضور قلب آنها در عباداتى مثل نماز، قرائت قرآن و             ظاهرى را درك نكرده   

چنـين  . كننـد  چنين است كه در هنگام ذكر يا قرائت، مفاهيم آنها را در قلب حاضـر مـى              

كـار و حقـايق عبـادات       كه به ورطة هالكت نرسند بايـد بداننـد ايـن اذ            افرادى براى اين  

اين صورت انسان را قانع و خـشنود     كه در  ،دانند نيست    معانى كه آنها مى    نفاً به هما  صر

گرداند كه اين از      سازد و از ساير حقايق و معارف عاليه محروم مى           از اعمال خويشتن مى   

  . شاهكارهاى شيطان است
ـ 2  مرتبه باالتر حضور قلب به اين ترتيب است كه حقايق عبادات و قرائـات را تـا    

 حقيقت صراط مـستقيم يـا حقيقـت معـانى     دانند، مثالً ى به روش عقلى ـ فكرى مى حد
 و  شوند  فهمند و در قرائت قرآن و ساير عبادات متوجه مفاهيم مى            هاى قرآن را مى     سوره

  .قلبشان نيز در ذكر اين حقايق حاضر است
ـ 3 رك دـ فكـري  كه در عبادات حقايق را بـا قـدم عقلـى       طايفه سوم عالوه بر اين 

كنند و قلـب آنهـا        كردند، يك قدم جلوتر نهاده و آنها را با قلم با لوح قلب نيز حك مى               
 زيرا بين ادراك عقلى و ايمان قلبى تفـاوت اسـت، مثـل              ،نيز با اين مفاهيم آشنا گرديده     

 ،دانيم كه مردگان حركتى ندارند و ترس از آنها معنا ندارد            ها يقيناً مى   كه همة ما انسان    آن
 باز هم   اين وجود چون اين امر يقينى عقلى هنوز در لوح قلبمان وارد نشده است             ولى با   

اگر مدتى با مردگان باشيم كم كم اين درك عقلى به مرتبـة ايمـان               ترسيم، اما     از مرده مى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18 ـ 17، ص سر الصلوة: ك.ر. 1
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رسد كه ديگر هيچ ترسى از مردگان نداشته باشيم، حالت انسان نيز در حقايق و                 قلبى مى 
 طالب حق و جوينده حقـايق علميـه و عمليـه، خـود را بـه                 تا. معارف الهيه چنين است   

  . مرتبة ايمان قلبى نرساند به خلعت ايمان مخلع نخواهد گشت
ـ 4 كـه حقـايق را بـه مرتبـة      اى برتر از طايفه قبل آنانند كه عالوه بر اين  و اما طايفه 

مجاهـدت بـا    هـا و     ال اطمينان نيز رسانده باشند و با رياضت       اند به مقام كم     قلب رسانيده 
حقايق را با ديـدة بـصيرت الهيـه درك    ل شده باشند و     ينفس، به مرتبة كشف و شهود نا      

بخش نه   ى برسند و رسيدن به اين حالت لذت       كنند و از مشاهده حضورى به حضور عين       
 خود نيز داراى سلسله مراتب است كه مجال         ، بلكه تنها همراه با مجاهدت با نفس است      

  1.باشد بحث آن نمى
 قابل توجه در كسب مراتب حضور قلب اين است كه تالى قرآن و به طور كلى                 نكته

تواند قبل از نيل به مرحلة نخست به مرحله برترى برسـد و                در همة عبادات نمى    ،انسان
در واقع انسان با تهذيب نفس و تزكيه قلب بايد ايـن مراحـل را يكـى پـس از ديگـرى                      

  . ين به باال عروج نمايدي پابپيمايد و از اين نردبان عالى انسانى از

  هاى تحصيل حضور قلب  راه

از آن جايى كه حضور قلب در هنگام عبادات عموماً و قرائت قرآن خصوصاً مهم است،                
ـ  لـذا بايـد مـانع عـدم حـضور قلـب را               ،به همين مقدار هم مشكل است      شناسيم و در   ب

 هـر   ؛ايمـان دارد   حضور قلب رابطه مستقيمى بـا        مثالً. تحصيل حضور قلب كوشا باشيم    
تر اسـت و طبعـاً در          پس شناخت و معرفتش قوى     ،تر باشد   اندازه كه ايمان شخص قوى    

ة يقين برسد و به همـان       بهنگام قرائت از او غافل نخواهد شد، تا زمانى كه ايمان به مرت            
  . خشوع و خضوع در برابر ذات اليزال است

بستگى بـه امـور دنيـا از         ل عدم د   و ياد مرگ، آمادگى روحى قبل از شروع به قرائت        
  2.دنشو مواردى هستند كه سبب حضور قلب در انسان مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 20 ـ 18همان، ص : ك. ر.1

  .235، ص خودسازى يا تزكيه و تهذيب نفس. 2
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 با تأكيد بر اين مطلب كـه معـارف          ،اى به فرزندش     در نامه  )س(نىحضرت امام خمي  
  : فرمايند مىبايد به قلب برسند 

لـه  مترين كلمه اسـت، و واالتـرين ج   كه بزرگـ كوشش كن كلمة توحيد را  
 عقل همان اعتقـاد جـازم برهـانى    بت برسانى، كه حظّ از عقلت به قل ـ است

است، و اين حاصل برهان اگر با مجاهدت و تلقين به قلـب نرسـد، فايـده و        
  1.اثرش ناچيز است

عامل اساسى را سبب حضور قلب در عبادات و بـالطبع در تـالوت قـرآن                 ايشان دو 
  : دانند مى

   ـ فراغت وقت و قلب1

روز براى عباداتى چون نمـاز و قرائـت           در شبانه  ن است كه  مقصود از فراغت وقت آ    

قرآن وقتى را معين كند و خود را موظف بداند كه در آن اوقات، براى خويشتن اشتغالى                 

داشته باشد كه عبادات از امور مهمـه و         اگر انسان به اين مطلب ايمان        اصوالً. قرار ندهد 

 پـس خـود را      ،گـر نيـست   ترين كارهاست و حتى قابل قياس بـا اعمـال دي           در واقع مهم  

داند كه اين عبادات را در اوقات فضيلت به جا آورد و در آن اوقات فـارغ از                    موظف مى 

و اما فراغـت    . امور ديگر باشد تا حضور قلب كه ريشة عبادات است برايش ميسر گردد            

و ايـن   . اى اسـت بـراى فراغـت وقـت          تر است و حتى مقدمه     قلب از فراغت وقت مهم    

دات، توجه خـود را از امـور        كه انسان در هنگام مشغول شدن به عبا       فراغت چنان است    

منصرف نمايد و دل را يكسره براى قرائت قرآن و يـا خوانـدن نمـاز و                 وى و متفرقه    يدن

اما دريغ كه اشتغال مـا بـه افكـار متـشتته و             . راز و نياز و مناجات با حق تعالى مهيا كند         

آييم يا آخـر      لى غافل گشته و وقتى به خود مى       هاى متفرقه، از انجام عبادات به ك        انديشه

 )س(ايـم، ايـن عبـادات بـه قـول امـام       تالوت قرآن هستيم و يا بـه سـالم نمـاز رسـيده          

  2.آور است آور و شرم فضاحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .514، ص 18، ج صحيفه امام. 1

  .428 ـ 426، ص شرح چهل حديث: ك.ر. 2
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   ـ فهمانيدن اهميت عبادت به قلب2

 اهميـت آنهـا بـر مـا معلـوم           ،اگر اسرار و حقايق عبادات براى انسان مكشوف گردد        
كه براى هر كدام از افعال حسنه يك صورت بـاطنى و ملكـوتى در قلـب                 گردد، چرا     مى

طور كه بـر     همان.  همان آباد ساختن آخرت است     انسان است كه صورت باطنيه در واقع      
ايات ارض بهشت عارى از هر چيز است و اين اعمال ما هستند كه مادة تعميـر                 وطبق ر 
  1.باشند آن مى

ايمـان را چنـين     ) س(آيـد، امـام     ه وجود مي  آري اگر قلب خدايي شد ايمان واقعي ب       
  :كنند تعبير مي

ايد،   ايمان عبارت از اين است كه آن مسائلي را كه شما با عقلتان ادراك كرده              
اي است    اين محتاج به يك مجاهده    . ، باورش بيايد  قلبتان هم به آن آگاه بشود     

اگـر قلـب مـا      ...  عالم محضر خداست    بفهميد كه همة  ] برسد[تا به قلب شما     
 همـين مجلـس     ،را ادراك بكند كه ما اآلن در محـضر خـدا هـستيم            اين معنا   

نيست ـ مؤمن بشود  پيدا محضر خداست، اين را اگر ـ ايمان انسان بر آن راه  
  2.رود انسان به آن، قلب انسان بيابد اين مطلب را، از معصيت كنار مي

  : فرمايد  در حديثى اعمال انسان را در قيامت چنين مى�امام صادق
ه بيرون آورد خداوند مؤمنى را از قبرش، خارج شود با او مثالى كـه               وقتى ك «

هـاى روز قيامـت       رود، هرجا كه آن مؤمن وحشتى از وحشت         پيشاپيش او مى  
 بشارت باد تو    ،ترسناك مباش و اندوهگين مشو    : را ببيند، آن مثال به او گويد      

الى، ، تا بايـستد در محـضر حـق تعـ          وجلّ را به سرور و كرامت از خداى عزّ       
  3.»پس محاسبه فرمايد او را حسابى آسان و فرمان دهد او را به بهشت

كـه اعمـال انـسان در آخـرت تجـسم و       اين حديث شريفه داللت واضح دارد بر اين   
يابد، به اين صورت كه هر عملى كـه مقبـول بارگـاه الهـى شـود، بـه صـورت                       تمثل مى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .437، ص األربعون حديثاً. 1

 .383 ـ 382، ص 11، ج صحيفه امام. 2

  .8، ح 190ص ، 2، ج الكافى. 3
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پـس  . شـود   اريه برخوردار مـى   اى و با تناسب آن عمل از حور و جنات و انهار ج              حسنه
بـه اصـالح    كند و      كمال رساندن اعمال مى    ةبه درج در   سعى   ،انسان با علم به اين مسئله     

  1.گردد كه از مهمترين آنها انجام عبادات با حضور قلب است باطن خود مشغول مى
 حضور قلب كه در واقع مفتاح قبولى اعمـال          ةپس بر انسان واجب است كه به مسئل       

جمله نماز و تالوت قرآن است، اهميت فراوانى دهـد و سـعى در تحـصيل آن           انسان از   
هاى فراوان و تزكيه نفس و كارى         اگرچه تحصيل حضور قلب نيازمند به رياضت      . نمايد

هـا تـن دهـد، همـين         دشوار است، اما اگر انسان براى سعادت اخروى به ايـن رياضـت            
   .رياضت نيز بسى برايش گوارا و خوشايند خواهد گشت

 بـه هـدايت و حـضور در درگـاه الهـى             ،سان كه قلب از ضاللت و گمراهى       آرى آن 
رسيد، ساير حواس و مشاعر انسان نيز كه در واقع تحت حاكميت قلب هستند، رنـگ و          

بدن است و حتى بر فكر و عقل نيـز      ب سلطان   گيرند، چرا كه قل     بوى خدايى به خود مى    
هاى ظلمانى بين خويشتن و حـق را          ابكند، پس اگر قلب توانست حج       فرمايى مى  حكم

ل شدن به محضر الهى     ي فيض نا  ،از بين ببرد، ساير حواس و مشاعر نيز به تبعيت از قلب           
  . را كسب خواهند كرد

  : گويد مولوى در اين زمينه مى
  شم خود بيرون كنيد ـس از چـد حـنـب  د ـس دون كني ـوش حـدر گـبه ان ـنـپ

  ردد اين كر آن باطن كر است ـگـا نـت    وش سر گوش سر استــة آن گـبـپن

  د ـويـنـشـى را بـعـاب ارجـطـا خـت  بى حس و بى گوش و بى فكرت شويد  

  ى برى يوـى بـواب كـت خـفـگز و ـت  دارى درى  ـيـوى بـت و گـفـگـا بــت

  ا ــمـاالى سـت بـسـن هـاطـر بـيـس  عل و قول ما  ـت فـى اسـرونـيـر بـسي

ـ كى، كـشــحس خ   2هادـا نــاى در دريــان پـى جـوسـم  كى بزاد  ـشـز خـ

 قطع مشغوالت قلبى اسـت      )س(ترين راه تحصيل حضور قلب از نظر امام        پس مهم 

 و  تـرين هـم    بدون شك اگر انسان بيش    . اش هم حب دنيا و تعلقات آن است         كه عمده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .440 ـ 439، ص األربعون حديثاً. 1

   .36، دفتر اول، ص  معنويمثنوى. 2
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آن اسـت و بـه ايـن جهـت           متوجه و مشغول      فطرتاً قلب  ،غمش دنيا و كسب آن باشد     

اى   اى بـه شـاخه      اى دايماً از شاخه     ت كه به هنگام نماز يا قرائت قلب او مانند پرنده          اس

هـاى    و تنهـا راه بـراى حـضور قلـب هـم رياضـت و مجاهـدت                . كنـد   ديگر پرواز مى  

فرسا و تفكر در عاقبت حب دنيا است و دانستن اين مطلب كه آنچه خـار طريـق                   جان

گـردد انـسان از لـذت     سـبب مـى    ووصول به كماالت و مقام قرب وصال الهى اسـت        

پس بايد در هنگام عباداتى همچون نماز و        .  همان حب دنياست   ،مناجات محروم گردد  

غاالت قلبى را كم كرد و معموالً بزرگان بـراى انجـام عبـادات وقـت                قرائت قرآن، اشت  

ـ بلكه مشغوليات ق   پس از آن  . كه مشاغلش كمتر باشد   دهند    معينى را اختصاص مى    ه را  ي

جاسـت كـه فلـسفة       و ايـن  . د، بايد شواغل خارجيه را هم تا حد ممكن كم كرد          كم كر 

معلـوم  ... آداب شرعى نماز از قبيل نهى از التفات به اطراف، بازى كـردن بـا دسـت و                 

  1.گردد مى

 در مورد كيفيت حصول حضور قلب       الصلوةسرّ در كتاب ارزشمند     )س(حضرت امام 
  : فرمايند مى

 آن است كه انسان آن عمـل    ،)ئت قرآن اقر(و  ل نماز   سبب حضور قلب در اعمالى مث     
اى از آن     را با عظمت تلقى نمايد، لهذا قلب يكسره در آن محضر حاضر اسـت و لحظـه                

حال سخن گفتن با كـسى هـست كـه بـراى او چنـدان               در  غفلت ندارد، و بالعكس اگر      
غافـل  ل او    از حـاالت و اقـوا      مه حضور قلب ندارد و اصـوالً      اهميتى ندارد، در اين مكال    

گردد كه سبب عدم حضور قلب انـسان در عبـادات             جا مشخص مى   شود، پس از اين     مى
لـى  به خاطر ضعف ايمان به خـدا اسـت، همـان و           ) قرآنقرائت  و  (مهمى همچون نماز    

 و بلكه با قرآن مقـدس بـه مناجـات دعـوت و فـتح                نعمتى كه ما را با لسان انبيا و اوليا        
قدر مـذاكره بـا يـك بنـده         به  آن دقت ما حتى     . ر ساخت ميسوما  ابواب مكالمه را براى     

 ادب حضور به ترك عبادت شود و ترك عبادت در واقع بـه منزلـة تـرك ديـن                    ،ضعيف
  2.است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32 ـ 29، ص الصلوةسر: ك.ر. 1

  .24 ـ 23ص همان، : ك.ر. 2
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  سخن شهيد ثانى 

زة رشهيد ثانى راه ايجاد حضور قلب در عباداتى همچـون نمـاز و تـالوت قـرآن را مبـا                   
پس بايد اين افكار آشفته را كه به انـسان  . دانند  جدى با هجوم افكار پراكنده و آشفته مى       

  1.گردند دفع كرد مىار آورده و مانع توجه و حضور قلب انسان فش
  : دانند ايشان عوامل هجوم اين افكار را دو نوع مى

  عوامل خارجى ) الف

هايى كه در معرض ديد و شـنيد انـسانى قـرار             ينامور خارجى همچون اصوات و ديد     

كنـد و ذهـن او را از موضـوعى بـه              به سوى خود جـذب مـى      گيرد و افكار وى را        مى

دهد و حتى برخى از اين موضوعات، موضـوعات جديـدى را              موضوع ديگر سوق مى   

 در  ،اما كسى كه ارادة قوى دارد     . گردد  براى انسان تداعى كرده و سبب تشتت افكار مى        

ا بـودن چنـين     تـر مـردم از دار       ولى دريغا كه بـيش     .ايستد  برابر اين اوهام چون كوه مى     

همتى محروم هستند، پس بر اينان واجب است كه اسـباب و عوامـل ايـن افكـار را از                 

 در جاى خلوت نماز يا قرآن بخواند، اما به اين هم نبايـد بـسنده كـرد،                  بين ببرند، مثالً  

زيرا نمازگزار بايد اين مهم را درك كرده باشد كه توجـه بـه خداونـد منحـصراً از راه                    

و صورت او آئينـه دل و تـابع و پيـرو دل اسـت و توجـه                   ت، اما سر  قلب او ميسر اس   

پس بايد ايمان داشته باشـد كـه اگـر روى دلـش را از               . ظاهرى به تنهايى ارزش ندارد    

نمايـد و     اش محـروم مـى      هخداى متعال برگرداند، خداوند نيـز او را از رحمـت واسـع            

كمر همت  اى كه      بنده گيرد، پس چنين    توفيق حضور قلب و عبادت خالص را از او مى         

به خدمت مواليش بـسته، چگونـه دل از او بكنـد و افكـارش را در غيـر آنچـه مـوال                       

دانـد چنـين كـارى موجـب محروميـت او از توفيـق                خواهد به كار اندازد؟ زيرا مى       مى

  2.گردد بندگى مى

  : در حديث نيز راجع به اين مسئله آمده است كه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خداونـد   1؛»لـى قلـوبكم   إ ينظـر    إنّمـا ، و م وأعمالك لى صوركم إن اهللا ال ينظر     إ«
هـاى شـما نگـاه        كند، بلكـه بـه دل        شما نظر نمى    و اعمال  ها  هرگز به صورت  

  .كند مى

  عوامل داخلى ) ب

 از علل خارجى شديدتر است و لـذا مبـارزه و عـالج آن نيـز                 ،علل داخلى تشتت افكار   
 اين است كه انسان     ترين راه حل    براى عالج عوامل داخلى، مناسب    . تر خواهد بود    سخت

هنگام نماز خواندن و يا قرآن خواندن، در معناى آيات و مطالب تأمـل كنـد و كوشـش                   
نمايد معناى دقيق آن را بفهمد تا افكـار پراكنـده              مى اى يا مطلبى را كه ادا       كه هر آيه  كند  

 شايسته است كه تالى قرآن يـا مـصلّى، يـاد            قويت اين معنا  در دلش جاى نگيرد، براى ت     
انگيـز و     هاى حساب و كتاب را فراموش نكند و فرياد هـول            ايستادن در عرصه  ت و   آخر

شود دلش را از افكار        كه همين سبب مى    ،بار روز رستاخيز را با خود بازگو نمايد        دهشت
حـال  . تر وابسته و محتـاج ببينـد       دنيويه خالص كند و خود را به حبل المتين الهى بيش          

گرفت، الزم است بر آن افكـار دنيويـه نيـك بينديـشد و              اگر با اين حال نيز دلش آرام ن       
دارد كه  هاى نفسانى و جهانى فانى        دريابد كه همة اين افكار ارتباط تنگاتنگى با خواسته        

و اگر به اين عقيده ايمان داشته       . ارتباط با خدا و جهان باقى باز دارد       خواهند او را از       مى
 ولـى  ، اگر چه در قلب نوشتن آسـان اسـت  خشكاند، و اين    باشد اين رابطة دنيوى را مى     

اش برآينـد، امـا       تواننـد از عهـده      در عمل آن قدر دشوار است كه فقط بندگان واقعى مى          
افـشانى  د كه خداونـد انـوار الهيـه را پرتو         گاه خواهى دي   اشتن است، آن  دمهم قدم اول بر   

  2.دهد كرده و انسان را در رسيدن به اين راه كمك مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  طهارت باطنى: فصل هشتم

و . اى كه تالى قرآن بايد خود را به آن مزين كند طهارت باطن است               از ديگر آداب مهمه   
آن به اين معناست كه انسان ابتدا بايد نفس و جان خود را از جميـع رذايـل اخالقـى و                     

بـا خداونـد آراسـته         تا خود را براى سخن گفـتن       ،ارجاسات فكرى و عملى تطهير دهد     
كند ظاهرش را     كه انسان هنگام حاضر شدن در محضر بزرگى سعى مى         طور   همان. سازد

ل شدن در محـضر الهـى عـالوه بـر ظـاهر،             يق اولى بايد در هنگام نا     ي به طر  ،آراسته كند 
  . م بيارايديباطن خود را نيز براى اين ضيافت عظ

شايد بتوان گفت كه راز و حكمت همة عبادات طهارت است، يعنى هدف و غايـت                
و نيز شرط   ... ت در واقع تطهير روح و جان است از رذايل اخالقى، معاصى و            همة عبادا 

صحبت بعضى از عبادات كه طهارت گفته شده است، از قبيل، نماز، قرائت قرآن، منظور               
وضو : فرمايند  طهارت ظاهرى نيست زيرا آن جايى كه خداوند به هنگام وضو گرفتن مى            

تصور شود كه منظور طهارت ظاهرى اسـت، در          امر   يابتدا بگيريد تا طاهر شويد، شايد    
فرمايند، يعنى در تيمم انسان با        ن را مى  يحالى كه چنين نيست زيرا در مورد تيمم نيز هم         

 پـس منظـور از ايـن        ،كنـد   خاك آلود كردن دست و صورت خود جان خود را طاهر مى           
  1.طهارت، طهارت ظاهرى نيست بلكه طهارت معنوى است

د انسان را به خدا نزديك كند، پاك شـدن از طبيعـت و دنيـاى    توان تنها چيزى كه مى   
متعلق به آن است، چرا كه انسان يا متعلق به دنياى حيوانى بايد باشد و يا به مقام قـرب                    

  . الهى، پس جمع اين دو محال است
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. دهد رازش همـان طهـارت نفـس اسـت           لذا هر دستورى كه خداوند در عبادات مى       
گيـرد،    بوى خدايى بـه خـود مـى         گرديد، رنگ و   رگاه الهى  اين طهارت، محبوب د    وقتي

نظـام آفـرينش نيـز تـسليم         ، و اى جز خواسته الهـى نـدارد        چون چنين شخصى خواسته   
 بلكـه   ،پس محال است نظام آفرينش بر اين شخص چيـره گـردد           است،  محض خداوند   

  1.شود ميتسليم چنين شخصى 

  اهميت طهارت باطنى 

روايات آمده شرط صحت بعضى از عبـادات چـون نمـاز            كه در بعضى از      طهارت، چنان 
است، پس بر انسان عاقل است كه نيـك بـه ثمـرة طهـارت               ... خواندن، قرآن خواندن و   

هـا از    بينديشد و بداند كه معناى محبت الهى در واقع از ميان برداشتن موانـع و حجـاب                
هـا    حجـاب ز اين   رسد كه يكى ا      و از اين راه است كه بنده به سعادت مى          ،دل بنده است  

اك گشتن از هـر ناپـاكى و         پ رفع موانع طهارت باطنى است، چرا كه معناى طهور اصوالً         
و اين است كه در حديث شريف آمده كه پيامبر          . و باطن است   ظاهرپليدى است كه در     

  : فرمايند  مى6اكرم
  .طهارت نيمى از ايمان است 2؛»يمانالطهور نصف اإل«

 كه يك كفـة آن يعنـى زدودن دل از           ، دو كفه ترازو است    پس در واقع ايمان به مانند     

. ها و كفة ديگر آن يعنى آراستن نفس به فضايل ظاهرى و باطنى اسـت               كثافات و پليدي  

هاى ظاهرى به     يعنى هم از پليدى    ،شود بدن بايد طاهر باشد      به عنوان مثال وقتى گفته مى     

تناب از معاصى و آراسـتن      هاى باطنى به واسطة اج       غسل و وضو، و هم از چرك       واسطة

  . گردد باطن به اعمال صالح و نيكو، اين طهارت ميسر مى
  : فرمايند گندهاى عظيم مىهمان طور كه در سورة مباركه شمس پس از آن سو

�   أفْلَح كّ قَدنْ زاماه*     سنْ دم خَاب قَدا وقسم به ايـن آيـات هـر كـسى           3؛�اه
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و هـر كـه آن را   .  يقين رستگار خواهد بود به،نفس خود را از گناه پاك سازد  
  .كار خواهد گشت داند، البته زيانليد گرگناه پو به كفر 

تـر    اين آيه گوياى اين حقيقت است كه طهارت قلب به مراتب از طهارت بدن مهـم               
چه را كـه از اهميـت         از ايمان شناخته شده، مسلماً آن      چرا كه وقتى طهارت نيمى    . است
  . باشد  همان طهارت باطن مى،ستترى برخوردار ا بيش

كه خداوند از ما طهارت مكانى و بدنى خواسـته، بايـد بـه طريـق اولـى                   آرى از اين  
 و به پاكيزگى باطنى از كثافات معنوى آن قدر          ،توجه نبوده  بىباطني  به طهارت   فهميد كه   
  1.ثافات ظاهرى نيست قابل قياس با ك كه اصالًهاهميت داد

هـا   د كه انسان هرگز از خواندن قرآن سير نگردد، زيرا دل          شو  طهارت باطن سبب مى   
بـه ايـن    . كنند  رسند كه متكلم را در كالم او مشاهده مى          اى مى   به سبب طهارت به مرحله    

  : ويندگ جهت بعضى از بزرگان مى
در خواندن قرآن بيست سال رنج كشيدم و اكنون بيست سال است كه از تـالوت آن   

هنگام قرائت تنهـا     ست كه انسان وقتى به مقامى برسد كه در        و اين چنين ا   . برم  لذت مى 
 آيـة ـ متكلم را مشاهده نمايد در واقع فرمان الهـى را امتثـال كـرده و خـود را مـصداق       

  . ـ قرار داده است پس به سوى خدا بگريزيد2؛�فَفرُّوا إِلَى اهللاِ�
اى حـضور در    همان گونه كه بـر    : فرمايند   در مورد طهارت باطن مى     )س(امام خمينى 

بدن ملكى انسان است طاهر بايد باشـد، خـود بـدن             محضر الهى، لباس صورى كه ساتر     
س بـا معاصـى و      شـد، بنـابراين اگـر ايـن لبـاس متـنج           با  انسان نيز ساتر بدن برزخى مى     

.  از محضر الهى محروم و با اين مقام ملكوتى مأنوس نخواهـد شـد              ،نافرمانى الهى باشد  
  . ها است  معاصى و نافرمانىطهير بدن باطنى ازپس اولين طهارت باطنى، ت

 كه انسان را از بساط قـرب        ،بعد از اين نوبت به تطهير از ارجاس اخالق رذيله است          
نمايى كه سرمنشأ بـسيارى از      پس بايد خود را از خودبينى و خود       . نمايد  مي الهى مهجور 
خـالص لبـاس تقـوى       توبه    و  پاك كند و به اين وسيله با آب پاك و طاهر           ،گناهان است 
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 ،بر خود بپوشاند و خود را براى طهارت قلب كه در واقع ساتر حقيقى است آماده نمايد                
ترين مكان بـراى تـصرف شـيطان         چرا كه قلب سرمنشأ بسيارى از معاصى است و بيش         

نيز داراى مراتبى است كه اولين آنهـا         تطهير قلب خود  : افزايند كه   ايشان سپس مى  . است
كه بحث مفصل آن در فصل چهارم آمده است،نياست دتطهير از حب  .  

 ،گردد   دنيا ميسر نمى    تطهير از حب   )س(فقط ذكر اين نكته الزم است كه به نظر امام         
 و معاد را كسب نمايد و قلب خـود را فقـط             أه انسان علم نافع و تفكر در مبد       ك مگر اين 

 چنين شخـصى    1.برسدبه اين مشغول نمايد كه چه كند كه به كرامت و سعادت اخروى              
خدا رحمت كند كـسى     : گويد  نمايد كه مى    خود را مشمول سخن حكيمانه مال صدرا مى       

  2.رود را كه دانست از كجا آمده، در كجاست و به كجا مى

  ارتباط پاكان با حقيقت قرآن 

 تنها داشتن قلبى طاهر اسـت، زيـرا ارتبـاط بـا ظـاهر قـرآن بـا                   ،تنها راه براى فهم قرآن    
 جـز بـا     ، اما ارتباط با كتاب مكنون و محتـواى غنـى قـرآن            ،رى ميسر است  طهارت ظاه 

 و براى نيل اين مقصود نيز انسان بايـد خـود را از رذايـل            .شود  طهارت باطنى مسير نمى   
 زبانى و اعتقـادى را كـه سـبب آلـودگى روح و              اخالقى زدوده و تمام انحرافات فكرى،     

  3.ل به انوار عالية الهى گرداند از خود دور كند و دل خويش را صيق،باطن است
اشاره به همين     4؛� رُونَ ال يمسه إِال الْمطَه     * في كتَابٍ مكْنُونٍ    * إِنّه لَقُرْآنٌ كَرِيم  �آية  

اگر مقصود از مس را در آيه فقط ارتباط معنوى بـدانيم، پـس فقـط پاكـان                  . مطلب دارد 
 فقط به   �هسمالي� ضمير   ، پس طبق اين تفسير    توانند با قرآن اربتاط معنوى پيدا كنند،        مى

  5.گردد كتاب مكنون بر مى
لى كه از يك كتاب مكنون و قرآن كـريم سـخن            بعالمة طباطبايى با توجه به آيات ق      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تواند صفتى باشـد بـراى همـان كتـاب مكنـون و يـا        اين آيه مى  «: فرمايند  آورده شده مى  
رحال مقصود آيه اين است كـه آن قرآنـى          كه صفت سومى براى قرآن باشد، اما به ه         اين

كه در كتاب مكنون است از دسترس اغيار و ناپاكان محفـوظ اسـت، و منظـور از مـس                    
 چرا كه از كتاب مكنون و پنهانى سخن به ميان           ،قرآن دست كشيدن به خطوط آن نيست      

  .آمده است در حالى كه ما قدرت دست كشيدن به قرآنى را داريم كه پنهان نيست
م الْكتَابِ لَدينَا لَعلـى     اُ وإِنّه في    *إِنّا جعلْنَاه قُرْآناً عرَبِياً لَعلّكُم تَعقلُونَ       �يه شريفه   طبق آ 

يمكتا شما بنـدگان در فهـم آن مگـر           ،ما قرآن را به زبان عربى فصيح مقرر داشتيم         1؛� ح 
 لوح محفـوظ كـه اصـل كتـاب          و همانا اين كتاب نزد ما در      . عقل و فكرت به كار بنديد     

قرآن، كتابى كه مكنون      پس به فرمودة   . بسى بلندپايه و محكم اساس است      ،آسمانى است 
است همان ام الكتاب است كه نزد خداوند مقامى باال و فرزانه دارد، لذا مطهرون در اين                 

ا هايـشان ر    كسانى هستند كه خداوند دل     ،است) تطهير(آيه كه اسم مفعول از باب تفعيل        
ى از چيزى كه از گناهان پليدتر است و آن تعلق بـه             از هر پليدى و گناه پاك كرده و حت        

  2. استمصون داشتهباشد نيز  ميغير خداى تعالى 
 بر خالف برخى مفـسرين، زيـرا        ،دانند  ايشان مطهرون را فقط مختص به مالئك نمى       

س بـشر نيـز     ز جن توانند ا   سياق آيات ديگر نشان دهندة اين مطلب است كه مطهرون مى          
  :چنان كه در مورد اهل بيت فرمودند هم. باشند

� ا يإِنّم   نْكُمع بذْهياهللاُ ل رِيد    طَهيو تيلَ الْبأه ستَطْهِيراً  الرّج خدا چنين   3؛�رَكُم
 نبوت ببرد و شما را از هـر         ةخواهد كه رجس هر آاليش را از شما خانواد          مى

  . عيب پاك و منزه گرداند
معنا و مقصود اين آيه آن اسـت كـه          : فرمايند  رخى از مفسرين در تفسير اين آيه مى       ب

درك توانند حقـايق قـرآن را          مى ،اند  فقط كسانى كه سر خود را از ما سوى اهللا پاك كرده           
رسند   مىكنند، و نيز كسانى كه خود را از لوث توهم غير پاك كرده و به مقام شهود حق                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 زيرا  ؛شود   و اين چيزى جز طهارت باطنى نمى       .هارت دست يابند  توانند به اين مقام ط      مى
تواننـد     اگرچه مى  ،دهند  هاى ظاهرى هرگز انسان را به اين مراتب عاليه سير نمى            طهارت
  .  براى رسيدن به طهارت باطنى باشنداي مقدمه

تواننـد بـه      ى مـ  �توان نتيجه گرفت كـه تنهـا معـصومين          از مجموع اين دو آيه مى     
   .در مباحث بعدى خواهد آمد كه شرح مفصل آن ،ل شونديون قرآن ناحقيقت مكن

  مراتب طهارت 

 پـس مطهـر ايـن مراتـب نيـز بايـد             ،از آن جايى كه طهارت باطنى داراى مراتبى اسـت         
  . مختلف باشد

  :  بيانى زيبا و منحصر به فرد در اين زمينه دارند)س(حضرت امام خمينى
سبيل عوارف غيبيه، چـون اراده طهـور   الهيه و سالك به معارف  تو اى عارف    

ات خـارج شـدى، توجـه بـه آب          رعباو  مطلق كردى و از قيود حجب الفاظ        
ذارات صوريه نمـا و بـه آداب        نازل از ابر رحمت كن به قشر خود و تطهير ق          

فرايض و سنن آن قيام كن، زيرا كه آب را خداوند مفتاح قرب و مناجـات و                 
اريـت   رحمت غفّ  يه به آب نازل از سما      داده، و توج   دليل بساط خدمت قرار   

كن به باطن خود، و تطهير قذارات معاصى نما بـا قيـام بـه آداب فـرايض و                   
 در بـاب توبـه فرمـوده، زيـرا كـه آب رحمـت                عليه السالم  سنن آن كه على   

ار داده،  اريت را خداوند مفتاح قرب و مناجات و دليل به بساط خدمت قر            غفّ
شيت كن به قلب خود و تطهير قذارات قلبيـه   ميتوجه به آب نازل از سما و  

و كدورات معنويه نما، زيرا كه آن، مفتاح قرب معنوى و دليل بساط خـدمت               
 واحـديت كـن بـه روح خـود و تطهيـر             ي آب نازل از سما    و توجه به  . است

قذارات توجه به غير و غيريت نما، زيرا كه آن مفتـاح قـرب نوافـل و دليـل                   
 مطلـق احـديت     يتوجه به آب نازل از سما     و  . ت است وصول به بساط خدم   

يت كثرت نما، زيرا كه آن مفتـاح وصـول   ؤ خود و تطهير قذارات رنما به سرّ 
 هويـت نمـا و تطهيـر        يو توجه به آب نازل از سـما       . به بساط حضور است   
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 رؤيت مقام نما، كه اين مفتاح قـرب فـرايض و فنـاى مطلـق اسـت و دليـل                   
  . وصول به بساط حاضر است

 مقام، طهارت و طهور سالكين الى اهللا است، و پـس از ايـن، طهـور                 و تا اين  
از باطن شروع   آن نتيجه قرب فرايض است و آن        اهل وصول شروع شود كه      

  1.بدن ختم شودو از قلب طلوع كند و به ملك شود 

پس از اين مرحله از تطهير قلب، نوبت از شرك خفى و آن هم با توحيد فعلى، كـه                   

» اهللا الإر فـى الوجـود      ال مـؤثّ  «ضات قلبى و توجه به اين حقيقـت كـه           ريا البته آن هم با   

شود و در اين صورت است كه نور ايمان در قلبمـان تابيـده و هـيچ چيـزى                     حاصل مى 

بزرگـان  و البته اين نوع تطهير از مقامات        . مان نخواهد گشت  ر وجود سبب شرك خفى د   

  2. خارج استاست كه خود نيز داراى مراتبى است كه از عهدة بحث ما
لين مرتبه از آن تطهير ظاهر      اند كه او    بزرگان ديگر نيز براى طهارت مراتبى قائل شده       

تر از مرحلـه قبـل اسـت          است، دومين مرتبه از طهارت كه متعالى      بدن از حدث و خبث      
ـ تطهير قلب از اخالق مذمومـه و رذا       طهارت جوارح انسان از جرائم و گناهان است،          ل ي

چـه كـه غيـر       مـا تطهيـر بـاطن انـسان از آن         ه از طهارت اسـت، و ا      اخالقى سومين مرتب  
 و   كامـل طهـارت بـاطنى مخـصوص انبيـا          خداست اوج كمال طهارت است كـه مرتبـة        

 و در اين غايت كمال است كه بـراى انـسان جاللـت و عظمـت الهـى                   3.صديقين است 
ه از گـردان نـشود بـه ايـن درجـ       مادامى كه انسان از غير خـدا روى  گردد و   مكشوف مى 

چه در سورة انعام به اين مطلب اشاره شـده            الهى نخواهد رسيد، چنان    معرفت و حقيقت  
  4.است

     يا غير خدا و اين دو در يـك قلـب جمـع              ، خداست زيرا قلب آدمى يا جايگاه حب 
  . نخواهند شد
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باشـد، ايـن      و اما نهايت تالش براى رسيدن به طهارت كه مرتبة سوم از طهارت مـى              
د شريعت متخلق كنـد و    نحو احسن خود را به اخالق محموده و عقاي         است كه انسان به   

باشد، و اين طهارت است كـه در روايـات          چنين از عقايد و اخالقيات فاسد محذور         هم
  1.دانند آن را جزء ايمان مى

 ،گـردد    حاصل نمى  البته ناگفته نماند كه هر كدام از مقامات طهارت عاليه براى انسان           

تر از آن رسيده باشد، پس به طهـارت بـاطن نخواهـد               طهارت پايين ه  كه انسان ب   مگر اين 

طهـارت  رسيد مادامى كه قلب خويش را از اخالق مذموم پاك نكرده باشد، و بـه مقـام                  

پـس  . واجبات نرسـد  رسد تا زمانى كه به طهارت جوارح از گناهان و عمل به               نمىقلب  

اى است براى رسـيدن بـه         يلهوسشود و اين      ل مى ي طهارت قلب نا   ، به از طهارت جوارح  

  2.طهارت باطنى

  ترين درجه طهارت  عالى

               خـودش كمـال   اگر چه هر نوع تزكيه و تهذيبى براى رسيدن به طهارت بـاطنى در حـد 

هـاى كـسب ايـن     جايى كه بين مقامـات عاليـه انـسانى و راه           آن شود، اما از    محسوب مى 

ا نيـز كـه همـان طهـارت         نتايج آنه  درجات ممكن است تفاوت باشد، پس بين غرض و        

شـروع  هـاى عـادى و معمـولى      ان مراتبى وجود دارد كه اين مراتب از انـس         ،باطنى است 

گردند كـه بـه طهـارت مطلـق           ل مى يهايى به مقاماتى نا    گشته و در درجات عاليه، انسان     

و خداوند تباك و تعالى چه زيبا اينـان         .  نيستند �رسند و آنها كسى جز معصومين       مى

  :فرمايد واقعى و مطلقه متصف مى به طهارت را
خدا چنين   3؛�رَكُم تَطْهِيراً  الرّجس أهلَ الْبيت ويطَه     ليذْهب عنْكُم  إِنّما يرِيد اهللاُ  �

ا از هـر    خواهد كه رجس هر آاليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما ر               مى
  .عيب پاك و منزه گرداند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وند متعال نسبت داده شده، از نوع ارادة تكوينى اسـت           اى كه در اين آيه به خدا        اراده
 باشد كه بـه محـض ارادة        كه هيچ تخلفى در آن نخواهد بود، يعنى از نوع كن فيكون مى            

 ،كنـد   ارادة الهى را در اين آيه تقويـت مـى         ن  چه كه تكوينى بود    آن. گردد  الهى محقق مى  
سـبب شـىء    به  عل غير و نه      نه به ف   ،اين است كه ارادة الهى به فعل خودش متعلق شده         

فرمايـد از راه      هـاى عـادى مـى       ديگر، چرا كه هنگامى كه خداوند اراده به طهارت انسان         
گردد و اين بـه معنـاى ارادة تـشريعى اسـت، كـه                اش محقق مى    امتثال فرمان الهى، اراده   

ممكن است امتثال فرمان صورت نگيرد و در نتيجه ارادة الهى نيز محقـق نگـردد، و بـه                   
 ايـد، مـثالً   فرم  هاى طاهر شدن را براى بندگان تشريح مى          صورت در آيات متعدد راه     اين
  : فرمايد جا كه مى آن

از مؤمنان صدقات را دريافت      1؛� أموالهِم صدقَةً تُطَهرُهم وتُزَكّيهِم بِها      خُذْ منْ �
  .نفوس آنان را پاك و پاكيزه سازىدار تا بدان صدقات 

اما طهارت اهـل    . داند   پرداختن زكات را راهى براى تطهير و تزكيه مى         هكه در اين آي   
نگرفته، بلكه اراده تكوينى الهى به اين متعلق گشته كـه اهـل             بيت به اين طريق صورت      

 شروع  »مانّإ«بيت را از هر گونه رجس حتى در انديشه و نيت طاهر سازد و چون آيه با                  
 هـستند كـه     �ه تنهـا ذوات معـصومين     شده، مقتضاى حصر آن به معناى اين است ك        

 الهى بر ايـن تعلـق گرفتـه اسـت كـه             ةطهارت مطلق به آنها تعلق گرفته است، پس اراد        
 حتى خيال گناه و     ،هااهر آن ظه در صحنه عقل     ج اهل بيت دور سازد و در نتي       رجس را از  

ـ  به اين طهارت نا�ائمه معصومينپس چون  . پليدى نخواهد بود   انـد، درك   ل گـشته ي
  2.ف عالية قرآن، فقط براى آنها به طور كامل ميسور استمعار

اى از    تواند بـه درجـه      رفيت خود مى  ظ هر كس بنابر     ،توان گفت   پس به طور كلى مى    
هاى معمولى شروع شده و بـاالترين         طهارت باطنى برسد كه اين سلسله مراتب از انسان        

ود نـشده و هـر      اين راه فهم قرآن بـر كـسى مـسد         بنابر.  هستند �درجة آن معصومين  
  . اش از معارف عالية قرآن بهره برد تواند به مقتضاى طهارت باطنى انسان طاهرى مى
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  خاتمه 

در فضيلت تالوت قرآن روايات فراوانى وارد شده است كه براى تتميم و تبرك به كالم                

  : پردازيم اى از اين روايات شريفه مى  به ذكر پاره�معصومين

  : 6رسول اهللا ـ قال 1
 همانـا   1؛»ىللـى تخـوم الـسف     إمن تحـت العـرش       الى آية من كتاب اهللا، خير     لت«

ترين   يني است تا پا   اى از كتاب خدا، بهتر است از آنچه زير عرش           خوانندة آيه 
  .جاهاى زمين

  :6رسول اهللا ـ قال 2
 قـرآن بـالى آخـرت دفـع          از خواننـدة   2؛»خرةيدفع عن تالى القرآن بلوى اآل     «

  .شود مى

  : 6رسول اهللا ـ قال 3
ه ذكر لك فى السماء ونور لـك فـى          نّإ ف ؛ وذكر اهللا كثيراً   ،عليك بتالوة القرآن  «

ى، كه همانا   كه خدا را بسيار ياد نماي      بر تو باد به تالوت قرآن و اين        3؛»رضاأل
  .فرا روى تو در زمين استآور تو در آسمان و نورى ياد) قرآن(آن 

  :6 ـ قال النبى4
ـ   نّإرآن، ف ءة الق اعليك بقر : يا سلمان « فـى النـار،     ارة للـذنوب، وسـتر     قراءته كفّ
اى  4؛»الرحمـة بليـه   إ القـرآن نظـر اهللا       أذا قـر  إ المـؤمن    نّإ... مان من العذاب  أو

برتو باد به خواندن قـرآن، كـه خوانـدن آن كفـاره گناهـان اسـت، و                  : سلمان
 خـدا بـه     چـون مـؤمن قـرآن بخوانـد       ... پوششى از آتش، و ايمنى از عـذاب       

  .كند  نظر مىرحمت در او

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19، ص 89، ج بحار االنوار. 1

  .همان. 2

  .525، ص خصالال. 3

   .18، ح 18 ـ 17ص ، 89، ج بحار االنوار. 4
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  : 6 ـ قال النبى5
قـراءة  يا رسول اهللا وما جالءهـا؟ قـال   : قيل القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد   نّإ«

 آن قرائـت    گيرد و جال دهنـدة      سان آهن مى   هاين دلها ب   1؛» وذكر الموت  القرآن
  .استو ياد مرگ قرآن 

  : 6 ـ قال النبى6
ـ : ة قيـل لـه    لقرآن الجنّ ذا دخل صاحب ا   إة عدد آي القرآن، ف    عدد درج الجنّ  «  أارق

تعـداد درجـات     2؛» فال تكون فوق حـافظ القـرآن درجـة         ة آية درج   لكلّ أواقر
هاى قرآن است، چون مصاحب قرآن وارد بهـشت شـود،             بهشت به تعداد آيه   

در آن (اى بـاال بـرو، پـس     اى درجه اى كه خوانده به او گويند به تعداد هر آيه 
  .باشد افظ قرآن نمىتر از درجه حاى باال درجه) هنگام

  : �مام على ـ قال اإل7
  .هاى تو قرآن باشد گوى شب استان بايد كه د3؛»ليكن سميرك القرآن«

  : �صادقالمام  ـ قال اإل8
أ ن يقر أ، و هن ينظر فى عهد   ألى خلقه، فقد ينبغى للمرء المسلم       إالقرآن عهد اهللا    «

ز خـدا بـراى     اى اسـت ا     قـرآن پيمـان نامـه      4؛» يـوم خمـسين آيـة      منه فى كلّ  
نامة خود بنگرد، و در      ن است كه در پيمان    آفريدگان او، پس وظيفه مرد مسلما     

  .هر روز پنجاه آيه از آن بخواند
  : �صادقالمام  ـ قال اإل9

 ءيتـرا ي هل السماء كما  أكان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراءاه         ذاإ البيت   نّإ«
اى كه بندة مـسلمان در آن         نا خانه هما 5؛»ى فى السماء  هل الدنيا الكوكب الدر   أ

ـ   تالوت قـرآن مـى      ماننـد   ، اسـت  د، در نظـر فرشـتگان آسـمانى درخـشان         كن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18، ح 104، ص 2، ج مستدرك الوسائل. 1

   .22، ح 22، ص 89، ج ربحار االنوا. 2

  . 208144، ح 312، ص 2ج ،  و درر الكلمغررالحكم. 3

  .1، ح 198، ص 6، ج وسائل الشيعه. 4

  .2، ح 610، ص 2ج ، الكافى. 5
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  . تابان در نظر ساكنين دنيادرخشيدن ستارة
  : �صادقاإلمام ال ـ قال 10

ـ     ألـى منزلـه     إ رجع   اذإما يمنع التاجر منكم المشغول فى سوقه        « ى ن ال ينـام حتّ
 آية يقرؤها عـشر حـسنات ويمحـى         ه مكان كلّ   فتكتب ل  ، سورة من القرآن   أيقر

  تاجر بازارى كه روز تا شـب بـه كـار دنيـا اشـتغال دارد،                 1؛»ئاتعنه عشر سي
 بـه بـستر     لـو گردد، چه مـانعى دارد كـه په         موقعى كه از بازار به خانه باز مى       

كه يك سورة قرآن تالوت كند، تا در برابر هر آيـه ده              نگذارد، مگر بعد از اين    
  . بگيرد و ده خطاى او پاك شودش درجه پادا

  :توان چنين نتيجه گرفت با توجه به مباحث گفته شده، مي
گاه كه انسان قصد تالوت قرآن نمايد، بايد عظمت قرآن را درك نمايد تا در پنـاه                   آن

گردد مگر در سـايه       اين عظمت، نسبت به صاحب قرآن خشيت پيدا كند، اين ميسر نمي           
. چه پيرامون نزول قرآن اسـت       ، شارح و مفسر قرآن و هر آن       ادراك عظمت آورندة قرآن   
گردد منزلت و مقام مطالب عاليـة قـرآن بـراي تـالي متعـالي                 درك اين مطالب سبب مي    

شناخته شود و بداند كه اين همه عظمت، بايد مفاهيم بلند و مترقّي در برداشته باشـد و                  
اسب با شأنيت اسـتفاده از قـرآن را         سازد كه راه درست و متن       اين مسأله تالي را وادار مي     

بيابد و به قرآن فقط در حد قرائت اكتفا نكند، بلكـه بفهمـد قرآنـي كـه همچـون سـفرة          
گسترده شدة خداوند بر زمين است، بايد آداب تعليم و تعلّم ويژه داشته باشد، بنـابراين                

  .مثل يك كتاب معمولي با آن عمل نخواهد كرد
هـا و     انعي دارد، تالي قرآن بايد نيك تأمل كند حجـاب         اما اين آداب كه گفته شد، مو      

موانع درك و استفاده از قرآن چيست؟ حب دنيا، معاصي كوچك و بزرگ و عجب كـه                 
اند بايد عالج شوند، تالي قرآن با مزين شدن به لباس زهد              به عنوان حجاب شناخته شده    

كنـد    تدبر در قرآن را پيدا مي     و توبه و خضوع در برابر پروردگار، شرايط تفكر و تفهم و             
هايي نهفته است كه او بايـد         الي ظاهر آيات، بطن     رسد كه در البه     و بدين نكتة عظيم مي    

خود را بر اين ظواهر و بواطن تطبيق دهد تا از تالوت آيات تحت تأثير قـرار گيـرد، از                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .611، ص همان. 1
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را پيـدا  زاري و تبرّي جويد و به تدريج راه ترقّي به ملكـوت قـرآن     خويشتن خويش بي  
  .نمايد

نگرد، بلكه حـضور قلبـي        سان ديگر تالي قرآن، آن را به صورت روخواني نمي           بدين
تـر از تـالوت قـرآن و          آيد كه در آن هنگام هيچ چيزي لذت بخـش           برايش به وجود مي   

اي از اقيـانوس      چيني از اين درخت پرنهال خداوندي نيست و آن زمان كه جرعـه              خوشه
رسد   رسد و مقامش تا جايي مي       ده به طهارت باطني واقعي مي     كران نور قرآن را چشي      بي

گردد و اين كتاب شريف با تمام وجـودش سرشـته             كه همچون پاكان با قرآن مرتبط مي      
شود، كه رسيدن به اين مقام يعني درك غايت نزول قرآن است كـه سـعادتي دلپـذير                    مي

  .است
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