
 

 

 قرآن ۀدر آیین قرآن

*االسالموالمسلمینمحمدامینیادقفاه  انفحجت

 مقدمه

هام، پیشهرفت علهوم و دانش قرآن گنجین  نهفته ههای  ای از حقای  است که گذشت زمان و مرور ایف
کنهد،  تنها گردوغباری بر دامن آن نزاشیده است و چهرۀ پرفهروغ آن را پنههان نمی گوناگون بشر، نه

رد. قهرآن دا های گوهرین اعجاز آن پهرده از رخسهار بهر مهی های نوین نکته بلکه با پیشرفت دانش
نام  الهی است که به عنوان معج ه جهاودان بهر آخهرین سهفیر آسهمانی  ترین وحی آخرین و کامل

کنهد بها تحقیه  و  اندیش را وادار می نازل شد. قرآن چون دریایی است که خرد جستجوگران ژرف
پژوهش تا اعماق آن سفر نمایند و گوهر درخشان معنا را از صدف الفاظ و کلمات وحهی بیهرون 

ف و اولین مفسر قرآن خودش اسهت؛  آورند. مهم ترین نکته دربارۀ قرآن این است که نخستین ُمعرِّ
ایم و  نمای آیات خهودش بهه تماشها نشسهته رو در این نوشتار کوتاه قرآن کریم را در آیین  تمام ازاین
 ایم.  کرده ایم و به تشنگان وادی معرفت عرضه ای از حقیقت قرآن را در قرآن باز شناسانده جلوه

اینسخنیبیستا دهیایبفپایاناشو
  

1ااجهانهایببخشدجسمهیاهاجیان
 

 . نور ُمبین1
نِ  »معرفی کرده است؛ از جمله: « نور مبین»قرآن کریم در آیات متعدد خود را  ََ للَ ه َقْد َجاَءُكْم ِمن

 ٌَ ای  تابی روشهنگر آمهده اسهت. در آیهههمانا از جان  خدا برای شما نور و ک 2«:ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبي
َفَأِمُنول ِبالَ ِ  َو »نوری تابان به شما فرستادیم. نی  فرمود:  3«:َو َأْنَزْلنا ِإَلْيُکْم ُنورًل ُمبيناً »دیگرفرمود:  
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ِذی وِر للَّ  پس به خدا و پیامبرش و نوری که نازل کردیم، ایمان آورید.  1«:َأنَزْلَنا  َرُسوِلِ  َوللنُّ
قهرآن کهریم « نهور مبهین» عطف تفسیری برای نهور و مهراد از « مبین»ت  مفسرین کلم  به گف

  خهود  اسهت کهه  در آیات یادشده و مانند آنها از قرآن به نور تعبیر شده است؛ نهور چیه ی 2است.
نور »گوینهد:  او آشکار شهوند. حکمها می  تابش  ازپرتو شعاع  دیگری  آشکار باشد و موجودات للنَّ

اِه  و روشنایی   نی  از قرآن به نور درخشان در کالم امیر بیان 3«.نفِسِ  وللُمْظِهُر ِلغيرهِ   ُر فیللظَّ
ِمعِ »فراگیر یاد شده است:  َياِء للَّلَّ اِطِع َو للضِّ وِر للسَّ در ایهن سهخنان کهه:  منظور امهام 4«.َوللنُّ

ا توجه به اینکهه بهه طهور گراید، این است که ب قرآن چراغ روشنی است که نور آن به خاموشی نمی
تی مندرس شهده و از بهین می معمول پدیده رونهد، قهرآن معجه ۀ جاویهد و  های جهان پس از مدف

همیشگی است و حقای  و مفاهیم آیات آن موقت و محصهور در زمهان و مکهان خهاص نیسهت، 
 .د شهدتر خواهه تر و شاداب بلکه آیات آن همیشه نو و زنده است که هرچه زمان بگذرد، باطراوت

دههد، حه  را از باطهل   کند، راه ح  را نشهان می روست که قل  را روشن می نوربودن قرآن از آن
ای  کنهد و ههر آیهه برد، نامه عمل را سفید می کند، فردای قیامت اهل خود را به بهشت می جدا می

اَ ا ْبق»گویند:  برد که به او می درجه در بهشت باال می حافظش را یک
ْ
 5«. ْةَ  

 شفابخشی .2
ََ »قرآن خود را نسخه شفا معرفی کرده است:  ََ لْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْ ُمْؤِمِني ُل ِم  6«:َوُنَنِزه

َهنا »خوانیم:  و ما آنچه از قرآن فرستیم، شفا و رحمت برای اهل ایمان است. در آی  دیگر می َينا َأُيه
 َْ اُس َقْد َجاَءْتُکْم َمْوِعَظٌة ِم ََ  للَنه ُدوِر َوُهنًدی َوَرْحَمنٌة ِلْ ُمنْؤِمِني ُکْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي للُصه ای  7«:َرِبه

ها و هدایت و رحمهت بهر مؤمنهان  ای که همه پند و اندرز و شفای دل مردم عالم، به حقیقت نامه
 تان آمده است. است از جان  خدای

 قرآن شرح داده شده است:   سایه در این آیه چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در
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 * مرحل  موعظه و اندرز؛
 سازی روح انسان از انواع رذایل اخالقی؛ * مرحل  پاک

 گیرد؛ سازی انجام می * مرحل  هدایت که پس از پاك
 ای که انسان لیاقت آن را پیدا کرده است که مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود.  * مرحله

دنبال دیگری قرار دارد و جال  اینکه تمام آنها در پرتهو قهرآن انجهام  هر کدام از این مراحل به
دههد؛ قهرآن زنگهار گنهاه و صهفات زشهت را از قله  انسهان  ها را اندرز می گیرد؛ قرآن انسان می
های الهی را بر فرد و جامعه نهازل  تاباند؛ نی  قرآن نعمت ها می شوید؛ قرآن نور هدایت را به دل می
 گرداند. می

با رساترین تعبیهر ایهن حقیقهت را توضهیح داده  نهج البالغهدر گفتار جامع خود در  علی
لِء َو ُهن»است:  َْ َأْكَبِر للندَّ َولِئُکْم َفِإنَّ ِفيِ  ِشَفاًء ِم َْ َأْدَولِئُکْم َو لْسَتِعيُنول ِبِ  َعَ ی ََلْ َو َفاْسَتْشُفوُه ِم

ََّل  َفاُق َو لْلَغيُّ َو للضَّ های خود شفا بطلبید و به آن بهرای حهل  از قرآن برای بیماري 1«:للْلُکْفُر َو للنِّ
تهرین دردهاسهت کهه آن درد کفهر و  تان استعانت بجویید؛ چراکه در قرآن شفای ب رگ مشکالت

ای برای بهبهودی  دهندۀ آن است که قرآن نسخه نفاق و گمراهی و ضاللت است. این مسئله نشان
خالقهی و اجتمهاعی اسهت و ایهن همهان حقیقتهی اسهت کهه های ا فرد و جامعه از انواع بیماري

اند و به جای اینکه از این داروی شهفابخش بههره گیرنهد،  مسلمانان آن را به دست فراموشی سزرده
   2کنند. های دیگر جستجو می درمان خود را در مکت 

گونهه تنها داروی دردهاست، بلکهه شهفای هر قرآن مجید نه»فرماید:  الله جوادی آملی می آیت
تهرین  باشد؛ چون انسان دارای شیون فراوان نظری و عملی است و َجهل، مهم ها می بیماری  انسان

مرض عقل نظری بشر به شمار آمده، ضاللت و گمراهی، بهدترین بیمهاری  عقهل عملهی انسهان 
های علمی بشر را گوش د کهرده، شهفای آن را شهرح  شود. لذا قرآن کریم هم بیماری محسوب می

های عملی انسان را برشمرده، عالج آن را تبیین کرد تا هم در رسالت  تعلیم کتهاب  هم مرضداد و 
 3«.نفوس و تهذی   قلوب موفف  گردد ٴو حکمت کامیاب شود و هم در سفارت  ت کیه
 هفکالماومحی هیدایتوحکمیت

  
 هییفپیییاماییواییینانایییتوهحمییت

 

کشییدکمنییدکییالماییواهییلارفییانها
 

 اهصساسیتبی  لشینهمیت شیوهه
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تنها شفای امراض روحی و اخالقی، بلکه نسخ  شفابخش بیماری جان و تهن  بنابراین قرآن نه
در هر کهه مهریض شهود، سهر را »اند:  نقل کرده از امام صادق است. امام حسن عسکری

گر خوب خویش برده و هفت مرتبه سوره حمد را بخواند؛ عافیت نصی  او خواهد شد و اگریبان 
البته این تأ یرگذاری منوط به تحقه   1«.من ضامنم که خوب خواهد شد ،نشد، هفتاد مرتبه بگوید

 دیگر شرایط است. 
ای است که غیرمسلمان را نی  تحت تهأ یر  می ان تأ یرگذاری قرآن و شفادهی روحی آن به گونه

وم انگلستان به عنوان یکی زمان با جنگ جهانی د دهد. هم  قرار داده است و از گمراهی نجات می
های جنگ برای اینکه بتواند مسلمانان اروپا را با خود همراه کند، گاهی تهالوت قهرآن از  از طرف

ها آ ار شی  رفعت بود. در همین زمهان خلبهانی  کرد که از جمله این تالوت رادیو لندن پخش می
گرفت و از دوستانش دربهارۀ  انگلیسی با شنیدن صدای آسمانی شی  رفعت بسیار تحت تأ یر قرار

این آوای زیبا سؤال کرد که به او گفتند این نوای قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است. خلبان قرآنی 
تهیه کرد و پس از مطالعه آن بیشتر عالقمند شد و در ادامه برای دیدن شی  رفعت راهی مصر شد 

 2و در نهایت به اسالم گروید.

 نامه آسمانی . حکمت3
ِكَتاٌب ُأْحِکَمْت آَياُتُ  »نماید:  شده از ن د خدای حکیم معرفی می ود را آموزۀ حکمت و نازلقرآن خ

َْ َلُدْن َحِکيٍم َخِبيرٍ  َ ْت ِم این قرآن کتابی است دارای آیاتی محکم که از جانه  خهدایی  3«:ُثَمه ُفِصه
َولْلُقنْرآِن »خهوانیم:  حکیم و آگاه به تفصیل و بسیار روشن بیان گردیده اسهت. در آیه  دیگهر مهی

 آموز.  سوگند به قرآن ]محکم و[ حکمت 4«:لْلَحِکيِم 
و هم به معنای محکم است؛ نظیهر آیه  اول سهوره « ذوالحکما»هم به معنای « حکیم»کلم  

گونهه کهه فالسهفه و  نامه محکم اسهت. آن ؛ بنابراین قرآن حکمت«ُاْحکمت آیاته»هود که فرمود: 
ای که مطاب  با واقع باشد؛ یعنی بهه    مت عبارت است از قضایای حقهاند حک برخی مفسران گفته

ای مشتمل بر سعادت بشر باشد، مانند معارف الهی درباره مبدأ و معهاد یها اگهر مشهتمل بهر  گونه
معارفی از حقای  عالم طبیعی است، معارفی باشد که با سهعادت انسهان سهروکار داشهته باشهد، 
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ُينْؤِتی »فرمایهد:  خداونهد می 1دههد.  ریعات دینی را شهکل مهیمانند حقای  فطری که اساس تش
َْ ُيْؤَت لْلِحْکَمَة َفَقْد ُأوِتَی َخْينرًل َكیينرلً  َْ َيشاُء َو َم ]خهدا[ حکمهت را بهه ههر کهه  2«:لْلِحْکَمَة َم

دهد و کسی که بهه او حکمهت داده شهود، خیهر فراوانهی داده شهده  بخواهد ]و شایسته بداند[ می
 برند.   خواندن لذت می ن دلیل حکما از قرآناست. به همی

ترین آموزه حکمت است که از ن د خهدای حکهیم نهازل شهده اسهت تها بهه بشهر  قرآن ب رگ
َْ َأْنُفِسنِهْم »رو فرمود:  حکمت بیاموزد؛ ازاین ََ ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسنوًا ِمن ُ  َعَ ی لْلُمْؤِمِني ََه للَ ه َلَقْد َم

ُمُهُم لْلِکَتاَب َولْلِحْکَمةَ َيْتُ و َعَ ْيِهْم آيَ  يِهْم َوُيَعِ ه هت گذاشهت کهه  3«:اِتِ  َوُيَزِكه خدا بر اههل ایمهان منف
کنهد و آنهان را پهاک  رسولی از خودشان میان آنان برانگیخت کهه بهر آنهها آیهات او را تهالوت می

 آموزد. گرداند و به آنها علم کتاب و حقای  حکمت می می

 ربیتیهای معرفتی و ت . آموزه4
ترین آموزگار انسان و ا رگذارترین آمهوزۀ تربیتهی معرفهی کهرده اسهت؛ از  قرآن کریم خود را ب رگ

َْ َتْعَ ُم ۚ َوَكناَن »سو خطاب به پیامبر فرمود:  یک َمَك َما َلْم َتُک ُ  َعَ ْيَك لْلِکَتاَب َولْلِحْکَمَة َوَعَ ه َوَأْنَزَل للَ ه
ِ  َعَ ْيَك َعِظيًما خدا به تو ایهن کتهاب ]قهرآن[ و حکمهت را عطها کهرده و آنچهه را کهه  4«:َفْضُل للَ ه

انهدازه اسهت. از سهوی دیگهر  دانستی به تو بیاموخت و خدا را با تو لطف عظیم و عنایهت بی نمی
يِهْم َويُ »فرمود:  ََ َرُسوًا ِمْنُهْم َيْتُ و َعَ نْيِهْم آَياِتنِ  َوُينَزِكه ي ِيه ِمه ِذي َبَعَث ِفي لَْلُ ُمُهنُم لْلِکَتناَب ُهَو لَله َعِ ه

 ٍَ َْ َقْبُل َلِفي َضََّلٍل ُمِبي هی ]یعنهی قهومی  5«:َولْلِحْکَمَة َوِإْن َكاُنول ِم اوست خدایی که میان عرب امف
دانستند[ پیغمبری ب رگوار از همان مردم برانگیخهت کهه بهر آنهان آیهات  که خواندن و نوشتن نمی

کنهد و شهریعت و  و اخهالق زشهت[ پهاک میکند و آنها را ]از لو  جههل  وحی خدا تالوت می
آموزد و همانها پهیش از ایهن همهه در ورطهه جهالهت و  احکام کتاب سماوی و حکمت الهی می

 گمراهی آشکار بودند. 
نقهل « اعصهمی»گرد جال  و شنیدنی است. شخصهی بهه نهام  باره داستان عربی بیابان دراین

ه عربی بیابانی افتاد که بهر مهرکبش سهوار کرده است از مسجد بصره بیرون آمدم، ناگهان چشمم ب
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آیهی؟  اصمع. گفت از کجا مهی بود. وقتی با من روبرو شد، گفت: از کدام قبیله ای؟! گفتم از بنی
خوانند. گفت برای من هم بخوان. من آیهاتی  گفتم: از آنجا که سخن خداوند رحمان ]قرآن[ را می

اریات»از سوره  ْزُقُکهْم َوَمها »بهه ایهن آیهه رسهیدم:  را برای او تالوت کردم تا« والذف هَماء  ر  هي الَسف َوف 
دهند در آسمان است. عرب گفهت: کهافی  ها که به شما می و روزی  شما با هم  وعده 1«:ُتوَعُدوَن 

است و برخاست و شتری که با خود داشت، قربانی کرد و گوشهت آن را میهان نیازمنهدان تقسهیم 
کنار انداخت و رفت. این داستان گذشت تها اینکهه مهن نمود. شمشیر و کمانش را نی  شکست و 

]اصمعی[ زمانی به زیارت خانه خدا رفتم و مشغول طواف بودم، ناگهان دیهدم کسهی بها صهدای 
آهسته مرا فراخواند؛ نگاه کردم، دیدم همان مرد عرب است کهه الغهر شهده و رنهگ از صهورتش 

قرار کهرده اسهت. وقتهی مهرا دیهد،  و او را بیپریده است. پیدا بود که عش  آتشین بر او چیره گشته 
سالم کرد و گفت بار دیگر همان سوره را برایم بخوان. هنگامی که به همان آیه رسیدم، فریهادی زد 

ای هسهت؟ مهن  خوبی یافتیم؛ سزس گفت آیا بعد از این هم آیه و گفت ما وعدۀ خدای خود را به
َماِء َول»آیه بعد را خوانهدم:  ُقنوَن َفَوَرِبه للَسه ِِ ُکنْم َتْن ُ  َلَحٌقه ِمْیَل َما َأَنه ْرِض ِإَنه پهس بهه خهدای  2«:َْلَ

می کهه بها یکهدیگر می ر[ به مانند تکلف کنیهد حه ف و  آسمان و زمین قسم که این ]وعده و رزق مقدف
أَبا ُجَّيأَلاَتأىا»حقیقت است. بار دیگر فریادی زد و گفت:  ََ أذیا َغ  ُ ا َُّأ اَمأناَن ا  َُ أبحا فااسو

اها  يِناإَُجئو ُِ راستی عجی  است؛ چه کسی خداوند جلیل را به خشم آورده که اینگونهه  به«: ُىا َُي
کند؟ آیا سخن او را باور نکردند که ناچار از قسم شده است؟ عهرب ایهن جملهه را  سوگند یاد می

 3سه بار تکرار کرد و بر زمین افتاد و مرغ روحش به سوی آشیان ملکوت پرواز کشید.

 ت و عمل به قرآن . بایستگی تالو5

ََ آَتْيَنناُهُم لْلِکَتناَب َيْتُ وَننُ  َحنَقه ِتََّلَوِتنِ  ُأوَلِ نَك »بارۀ تالوتش نی  سخن گفته است:  قرآن در ِذي لَله
کسانی که کتاب بر آنها فرستادیم، آن را خوانده و ح  خواندن آن را ]در مقام عمهل  4«:ُيْؤِمُنوَن ِب ِ 

اند. به گفته مفسر حکهیم عالمهه طباطبهایی مهراد از کتهاب، قهرآن  نی [ بجا آورند، آنان اهل ایمان
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   29  قرآندر آیینۀ  قرآن

 

 1کریم است و مراد از تالوت حقانی آن، تفقه و معرفت و عمل به احکام آن است.
ََ لْلُقْرآِن »در آی  دیگر آمده است:  َر ِم آنچه از قرآن برای شما میسر اسهت،  2«:َفاْقَرُءول َما َتَيَسه
 تهالوت قهران تأکیهد فهراوان شهده اسهت؛ از جملهه رسهول اللههبخوانید. در روایات نی  بهر 

ا»فرمود: َُ أ   ْو اَفََّيْأَ ِءا ُ أ و َراَبكه َحأدم ماَ ُافو أَدكو ََ اَ  أبه ََ هرگهاه کسهی از شهما دوسهت دارد بها  3«:ِ ن اَ 
شهود مهؤمن بها تهالوت  پروردگارش گفتگو کند، باید قرآن تالوت نماید. از این روایت معلوم می

کنهد؛ چراکهه  بهودن را تجربهه می«کلیم الله»ای  رسد و به گونه گو با خداوند میقرآن به فیض گفت
فرمهود:  کنهد. امهام صهادق ویژه در جوانی روح و جان جوانان را قرآنی می تأ یر تالوت قرآن به

ا َُّ ا» َعََّ و َِ ِ اَ اَقِمِ اَ ا ُِ اِكََّح ُو ْو   ؤِمٌناِ خَتَََّ ا ُ امو َااشاطٌّ اَ اةو َُ ْو   ا ُِ أ  ِ اَمناَةَ َ ا ُ َِ أَفَ  اَمأَعا ُسه
أله َِ  َ  اَعزه

اَفاَ ا ُْياَم ِا جيز اَعن و ََ ا ُو ْو   ا ُ َُ َِ اَ اكا هر که در حال جهوانی قهرآن بخوانهد و باایمهان ههم  4«: َُبَ َب
برنهده و  باشد، قرآن با گوشت و خونش عجین شده است و خدای ع وجل او را با فرشهتگان پیغام

 برای او در روز قیامت پرده و مانعی در مقابل دوزخ خواهد بود. رفتارش رفی  کند و قرآن  نیک
کرد  ویژه به فرزندان خود سفارش می به خویشاوندان و ن دیکان و به الله مرعشی نجفی آیت

وقت قهرآن را دور از دسهترس قهرار ندهنهد، بلکهه همیشهه آن را در تاقچهه و جهایی  در من ل هیچ
تان بهه آن  یادتان نرود که هرگهاه چشهم»فرمود:  دیده شود و میبگذارند که در معرض دید باشد تا 

ای از آن تالوت کنید و کوشش نمایید تا آیهاتی از آن را حفهظ کنیهد. نیه  توصهیه  افتد، چند آیه می
 5«.کردند حتما  باوضو و طهارت قرآن را تالوت کنید می

 بندی جمع
ههای  ه مصفای خود جلهوه و تجلیاز مجموع آنچه اشارت رفت، مشخص شد قرآن کریم در آیین

هام بها طلهوع خورشهید،  ف و مفسر خویش است. گرچه در بامدادان ایف خاص دارد؛ زیرا خود ُمعر 
پژوههان  کند و قرآن تری از حقای  قرآنی طلوع می های تازه و تازه ها، جلوه قرآن بر کرانه ُاف  اندیشه

کننهد و بهه جهانیهان  ن خهود را روشهن میدارنهد و جها هر کدام به نوب  خود قبسی از نور آن برمی
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 بخشد؛ ولی به گفته مولوی: روشنی می
معنیییفقیییرین قیییرینبیییا پیییر 
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