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و  � انتخاب ویرایش  هييت تحریریه مجله در 
تلخيص متون ارسالى آزاد است. 

الزاما  � مقاالت  در  نظرات مطرح شده  و  آراء 
دیدگاه مجله عترت نمى باشد. 

نویسندگان پاسخگوى مطالب خود هستند. �

با عضویت رایگان در مجله، توزیع مجله را 
آسانتر و امكان ارسال نسخه های آینده را به 

آدرس پستی خود فراهم آورید.

توجه: مجله عترت عالوه بر چاپ 
بصورت دیجيتال روی وبسایت 

عترت نيز ارائه می گردد.

انتفاعى و غير سياسى است.  موسسه آموزشى عترت یک سازمان آموزشى خيریه مذهبى غير 
آن  هاى  هزینه  همه  و  ندارد  وابستگى  كانادا  خارج  و  داخل  در  سازمانى  یا  و  نهاد  هيچ  به  كه 
براى برگزارى كالسهاى آموزشى، مجالس، چاپ و تکثير مطالب فرهنگى، مجله عترت و دیگر 

فعاليت هایش فقط مبتنى بر كمک هاى مردمى است.

Etrat Education institute society is a charitable non–profit non political 
organization. The activities of the Society are within teachings of Shia 
Ithna – Ashari Jaffari Faith. 
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نخستین کالم
 

حقيقتا از ناحيه خداوند براى شما نورى و كتابى روشنگر امده است، خداوند به 
وسيله این كتاب هر كس را كه در پى رضوان و خشنودى او باشد به تمامى راه 

هاى سالمت خود هدایت مى كند. 
خداى منان در این عبارات، تعاریف زیر را در باره قرآن مطرح مى كند:

قرآن كتاب خداست... من الله
قرآن كتاب حيات بخش انسان است... قد جائکم

قرآن نور است... نور
قرآن كتاب روشنگر حقيقت است...كتاب مبين

قرآن كتاب هدایت است... یهدى به
در  و  بيابند  قرآن  از  را  راه هاى سالمت  تمامى  توانند  منان مى  بندگان خداى 
وادى ایمن قرآن گام نهند تا ظلمت هاى شرک و تباهى را پشت سر گذارند و به 
نور اخالص و توحيد نائل ایند و در صراط مستقيم – كه خواست مومنان در هر 

نماز است – قرار گيرند.
خداى منان در ماه رمضان – ماه بركت و رحمت و مغفرت – فرصتى استثنایى 
براى اهل ایمان فراهم مى آورد كه مسير قرب او را بپویند و به درجاتى بس واالتر 
راه یابند. بویژه كه، این ماه را به نزول قرآن مزین فرموده و فضاى زمين را از نور 
كنده ساخته تا اندسته از زمينيان را كه زمينه دارند، در نور قرآن مستغرق  قرآن آ

گرداند. چه زیباست این كالم نورانى عترت رسول اهللs كه همسنگ قرآنند:
لکل شیئ ریبع و ربیع القرآن شهر رمضان )معانى االخبار  ص 228  از امام 

باقر8(  
هرچيزى را بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است.

مراقبان اهل ایمان در ماه رمضان به انس با قرآن موفقندو از نور قرآن بهره مند.
انان در حالى از این ماه بيرون مى روند كه بهره هایى از نور قرآن را در قلب خود 

احساس مى كنند.  گوارایشان باد.

 اما جاى یک سوال باقى است،  بعد از ماه 
رمضان سرنوشت انس باقرآن و بهره مندى 
از ان چه مى شود؟ آیا مومنانى كه بر خوان 
ضيافت ربوى نشستند و از قرآن نور گرفتند 
انرا مى پایند؟ یا ارام ارام به دست فراموشى 
برسد  دیگر  رمضانى  باز  تا  سپارند؟  مى 
تجدید  انان  و  شود  پا  بر  دیگر  ضيافتى  و 
داران  روزه  از  بسيارى  كنند.شاید  خاطره 
چنين باشند. اما اولوااللباب، آنان كه خدا را 
بسيار یاد مى كنند، از غفلت پس از رمضان 

مى هراسند و بر حفظ دستاورد هاى این ماه همت مى گمارند. خصوصا بر انس 
با كالم پروردگار عزیز همچنان مداومت مى كنند. و در پرتو ان، حيات ایمانى 
خویش را محافظت مى نمایند. به نظر مى رسد این همان مسئله اصلى است كه 
خداى منان از اهل ایمان، با گذر از ماه رمضان انتظار دارد كه فرموده است: 
روزه بر شما واجب شد همچنان كه بر پيشينيانتان هم واجب شده بود، به این 

اميد كه متقى شوید ) بقره، 183(
گویا هدف و انتظار پروردگار یکتا، از برنامه ریزى ماه رمضان براى مومنان این 
است كه بندگان او پس از یک ماه روزه دارى، رشد تقوا ى حاصل از روزه دارى را 
حقظ كنند و به مرحله قبل از ماه رمضان بر نگردند. ما هم به این انتظار ربوبى 
حرمت نهيم وخصوصا انس با قرآن راكه خود عاملى در رسيدن به مراحل باالتر 
از تقواست، همچنان مداومت بخشيم. و این كالم نورانى امام صادق )ع( را به 

مرحله عمل آوریم كه:
"قرآن عهد خدا بر بندگان اوست، از این رو هر مسلمانى را مى سزد كه بر این 
عهد الهى بنگرد و هر روز 50 ایه از قرآن را تالوت كند." ) الکافى،اصول  كتاب 

فضل القرآن(

 سید محسن میرباقری  

ِم... َل لّسَ ا ُسبَُل   ُ َنه ا ْضَو ِر ّتََبَع  ا َمِن   ُ لّلَ ا ِبِه  ي  ِد َيْ  )51( مُِبنيٌ  ٌب  ِكَتا َو ٌر  نُو  ِ لّلَ ا ِمَن  كُْم  ءَ َجا َقْد   )المائده( 
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قدم به قدم با جامعه کبیرة

بعد از خواندن و َمْعِدَن الرَّْحَمِة َو ُخزَّاَن اْلِعْلِم به فراز هاى بعدى ميرسيم: 
َو ُمْنتـََهى اْلِحْلِم َو ُأُصوَل اْلَكَرِم َو قَاَدَة اْلَُمِم.

منتهی الحلم �
به  هم  صبر  البته  هستيد.  وبردبارى  حلم  نهایت  و  حد  اخرین  شما  یعنى 

بردبارى معنى شده است .راغب در تعریف حلم و صبر مى گوید: 
" الحلم: خویشتن دارى و حفظ طبيعت خویش از گرفتار شدن در هيجان 
به  تفسير  را  لذا حلم  از اسباب عقل است.  بهمين دليل یکى  نيز  و  غضب 

عقل نموده اند."
و شرع است،  انچه مقتضاى عقل  بر  بنا  نفس  نگهداشتن  به معنى  "صبر 

شکيبایى در تنگناها و مشکالت".
صبر شکيبایى در برابر مشکالت خارجى وارده شده بر انسان و حلم شکيبایى 

بر غضب درونى ایجاد شده در انسان است.
آیت الله جوادى آملى در فرق بين حلم و صبر مى فرمایند:

صبر كارى است كه در بيرون بر انسان وارد مى شود و انسان باید در برابر 
آن خویشتن دارى كند؛ یعنى مشکل را حل كند. حلم و بردبارى چيزى است 
كه كاماًل مرز آن از صبر جداست، حادثه سنگينى كه در درون انسان غضب 

این  مى گویند  حالتى  چنين  در  ببرد؛  را  بار  این  بتواند  اگر  شد  پيدا  كرده 
شخص حليم است؛

َغْیَظ بعنوان یکى از صفات متقين نامبرده 
ْ
ل ا ِظِمنيَ  َكا

ْ
ل ا َو در تعابير قرانى 

شده است كه مصداق حليم بودن است. 
براى حفظ  تيغ درچشم،  و  كسى داراى حلم است كه  استخوان در گلو 
وحدت و اصل دین چشم بر حقوق پایمال شده خویش ببندد وسر در چاه 
كند و ناله سر دهد. و یا ان عزیزى كه با خيانت سرداران و اطرافيانش به 
صلح تن در دهد ودیگر نمونه هایى كه در سراسر زندگى هریک از ائمه 
معصومين در اسارت و زندان و اذیت و ازارها شاهد بوده ایم. و شما آخرین 

حد خویشتن دارى در مقابل غضب مى باشيد.
سالم بر شما كه نهایت حلم هستيد.

و اصول الکرم �
اصل به معنى  ریشه، بن و اساس و كرم به معنى بزرگوارى و كرامت مى 

باشد.
راغب در تعریف كرم مى گوید:

" كرم به معنى اخالق و و كردار پسندیده است اما فقط در محاسن بزرگ 
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پدید آورنده: سید مطلبی  

ِعنَْد  َمُكْم 
َ

ر
ْ

َك أ ّنَ  ِإ فرماید:  كه مى  تقواست  از مصادیق  و  رود.  بکار مى 
كُْم َْتَقا أ  ِ لّلَ ا

باشد،  بيشتر  تقوا  هرچه  شماست.  تقواترین  با  خدا  نزد  شما  ترین  كریم 
كرامت زیادتر است. در قران كلمه كرم بکار نرفته ولى كریم 27 بار تکرار 
شده است. از جمله، خداوند در مورد خود، پيامبر و قران این صفت را بکار 

برده است:
ُل  لََقْو  ُ ّنَه إ آیه 6(،   انفطار  ) سوره ى  مِی  َكِر

ْ
ل ا َك  ّبِ َ

ِبر َك  َ َغّ ما  نُ  سا
ْ
ن

ْ
ل ا ا  َ ّيُ أ یا   

) سوره واقعه آیه 77( میٌ  َكِر ٌن  آ لَقُْر  ُ ّنَه إ ه آیه 40( و 
ّ
مٍی ) سوره حاق َكر ٍل  ُسو َر

به  كرم  است.  كننده  گذشت  و  داشتن  واال  صفات  كریم   معانى  دیگر  از 
مفهوم واقعى مختص خداوند كریم است، ولى پيامبر او نيز كریم است و 
اجرى در مقابل رسالت و زحمات خود نمى خواهد. و قران كریم است، چون 
هدایت و بخشندگى دارد و اهل البيت نيز كریم اند  و اساس بزرگوارى و 
بخشش هستند چون مظهر صفات الهى اند و هرچه مى دهند در مقابلش 
انتظار دریافت چيزى در  بدون  ؛ عطا كردن  مزدى نمى خواهند. كرامت 
مقابل ان است. معصومين  ما اصل كرامتند. تنها لباس خود را در مقابل 
با ان در نماز حاضر  تا  لباسى ندارند  سائلى مى بخشند، بطورى كه دیگر 
شوند. در نماز ودر حين ركوع، درخواست سائلى را رد نمى كنند، و انگشتر 
خود را به او مى دهند، مختصر غذاى افطار خود را سه شب متوالى بدون 
انکه غذاى دیگرى داشته باشند به مسکين و یتيم و اسير مى دهند. در 
را به محتاجى كه در منزل امده  پيراهن عروسى خود  شب اول عروسى، 
است، مى بخشند ودر ان شب كه عروس ها دوست دارند در اوج زیبایى 
باشند،  یک لباس مندرس بتن مى كنند. و صد ها نمونه دیگر كه از علو 

طبع و كرامت ایشان حکایت مى كند. 
اگر بار گناه زبان ما را بسته است، و حمل ان  بر دوشمان سنگينى مى كند 

لَْیِه  ِإ ا  ْبَتغُو ا َو  : نيست  بسته  باب ها  با معبود هستيم،  رویارویى  از  و خجل 
) سوره مائده ایه 35( ِسیَلَ  َو

ْ
ل ا

تو مگو ما را بدان شه بار نيست ...   با كریمان كارها دشوار نيست
سالم بر شما اصل و ریشه  گذشت هستيد.

و قاده االمم �
قاده جمع كلمه قائد است. قائد یعنى پيشوا، جلو دار، رهبر و فرمانده 

یا جامعه اى  كه   نيز ملت   امم جمع امت است.  امت به معنى قوم، قبيله  و 
داراى یک باور خاص است.

قاده االمم یعنى شما پيشوایان امت ها هستيد. 
در قرآن از مجموع آیاتى كه واژه امت در آنها به كار رفته است، در مى یابيم 

كه امت غير از انسانها، 
جامعه جنبندگان و جانداران را نيز در بر مى گيرد:  

انعام  سوره   ( لُُكم  َْمثَا أ َُمٌم  أ ّلَ  ِإ َحْیِه  ِبَجنَا  ُ َیِطري ِئٍر  َطا َل  َو ِض  ْر َ
ْ

ل ا ِف  ّبٍَة  ا َد ِمن  َما  َو
ایه 38( هيچ جنبنده اى در زمين و هيچ پرنده اى كه با دو بال خود پرواز ميکند 

نيست، مگر اینکه امت هائى همانند شما هستند.
همه موجودات سير الى الله دارند، در ادامه آیه فوق مى فرماید: 

این  در  را  چيز  هيچ  ما  َن،  و
ُ

یُْحَش ْم  ِ ِبّ َر َلٰ  ِإ  َ ُثّ ٍء  َشْ ِمن  ِب  ِكَتا
ْ
ل ا ِف  نَا 

ْ
ط فَّرَ ا  ّمَ

كتاب فروگذار نکردیم، سپس همگى به سوى پروردگارشان محشور مى گردند. 
قران در مورد سير انسان مى فرماید: 

اى     )6 ایه  انشقاق  ِقیِه)سوره  فَُمَل ًحا  َكْد َك  ِبّ َر َلٰ  ِإ ٌح  ِد َكا ّنََك  ِإ نُ  نَسا ِ
ْ

ل ا ا  َ َّيُ أ َیا 
انسان! تو با تالش و رنج به سوى پروردگارت مى روى و او را مالقات خواهى 

كرد.
در این مسير حركت الى الله، پيشوایى و رهبرى همه امت ها، با اهل البيت 
است، چه انسانها و غير انسانها. البته براى انانکه این والیت و رهبرى را مى 
باطل خود  امام  با  پذیرند همراه  را نمى  این هدایت  پذیرند. و كسانى هم كه 

بسوى اتش مى روند: 
ایه  قصص  سوره   ( َن  و

ُ
یُنَصر َل  َمِة  ِقَیا

ْ
ل ا َم  َیْو َو ِر  لنَّا ا َل  ِإ َن  ُعو َیْد ًة  َِئّمَ أ ُهْ  نَا

ْ
َجَعل َو
 )41

و ما آنها را پيشوایانى كه دعوت به آتش مى كنند قرار دادیم، و روز رستاخيز 
یارى نخواهند شد. سالم بر شما كه پيشوایان امت ها هستيد.

هر چه گمنام تر

 

ة  خر آل ا ُر  ا دّل ا َك 
ْ
»ٍتل فرماید:  مى  كه  است  اى  آیه  كریم  قرآن  در 

ِقبةُ  لعا ا َو   ً ا د فسا ل  َو  ِض  ر ل ا ِف   
ً
اّ ُعلُو َن  و یُد یُر ل  یَن  لِّل َنْجعلُها 

ُمّتقني«. )سوره قصص، آیه ٨٣(
ْ
لِل

اراده علو و برترى جویى  سراى آخرت مخصوص كسانى است كه 
را مطرح كنند و جلو  ندارند و نمىخواهند خودشان  در روى زمين 
را  و دیگران  تر زندگى كنند  بياندازند و سعى مىكنند هرچه گمنام 
با  فرمودند:   sاكرم پيامبر  شد،  نازل  آیه  این  وقتى  دارند.  مقّدم 
»اختصاص«  كتاب  در  و  شد  بریده  آرزوها  و  اميدها  آیه  این  آمدن 
شيخ مفيد آمده است: حضرت على8 مىآمدند در بازار و در ميان 

كسبه و فروشندگان قدم مىزدند و این آیه را مىخواندند. 
علماى  كه  است  شده  نقل  فشاركى  محمد  سّيد  مرحوم  احوال  در 
حوزه  موسس  حائرى   الکریم  عبد  شيخ  مرحوم  همچون  بزرگى 
ایشان  از  نجف،  حوزه  پرآوازه  و  مشهور  استاد  نائينى  و  قم   علميه 
خواستند رساله عمليه بنویسد تا مقّلدان بتوانند به راحتى با مراجعه 
به فتاواى ایشان تکلى خود را بيابند. وى زمانى كه اصرار شاگردان 
خویش را مى بيند مى گوید: و الله خود را اعلم مى دانم؛ ولى رساله 
نمىنویسم براى وحشت از این آیه شریفه، و آیه فوق را تالوت كرده 

و مى گویند: نمىخواهم خود را مطرح كنم.
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ادبيات  ˏ و  اسالمی  كالم  قرآنی،  علوم  مهم  مباحث  از  قرآن  اعجاز 
عرب است كه به دالیل معجزه بودن قرآن می پردازد كه در بين متكلمان 
به عنوان روشن ترین دليل پيامبری محمدs مطرح است. اعجاز در لغت 
 به كار نرفته، اما 

ً
به معنی عاجز ساختن است و گرچه در قرآن مستقيما

قرآن مخالفان را دعوت به آوردن ده و حتی یک سوره مشابه سوره های 
قرآن می كند )تحدی( و تاكيد می كند كه هرگز كسی نخواهد توانست این 

كار را انجام دهد.
وجوه این نوع اعجاز كه قرآن كریم نيز فراوان است و به لحاظ علوم تجربى 
آیاتى در قرآن یافت مى شود كه موجب شگفتى فراوان است. بعضى از این 

آیات عبارتند از:
منحصر بفرد بودن اثر انگشت، )نور - 4۵(

ُ َنه َبنَا َي  نَُّسِوّ َن  أ َعَلٰ  یَن  ِر ِد َقا َبَلٰ 

خلقت انسان از نطفه که ماده ای مخلوط است، 
)انسان - 2(

َبِصريًا  َسِیًعا   ُ ه نَا
ْ
فََجَعل ّنَْبَتِلیِه  ٍج  َْمَشا أ َفٍة 

ْ
ّنُط ِمن  َن  نَسا ِ

ْ
ل ا َخلَْقنَا  ّنَا  ِإ

خلقت همه اشیاء از آب، )نور - 4۵(
َعَل  َیْمِشي  ن  ّمَ ِمْنُم  َو نِِه 

ْ
َبط َعَل  َیْمِشي  ن  ّمَ فَِمْنُم  ء  ا ّمَ ِمن  ّبٍَة  ا َد كُّلَ  َخلََق   ُ لّلَ ا َو

یٌر  َقِد ٍء  َشْ كُّلِ  َعَل   َ لّلَ ا ّنَ  ِإ  ُ ء يََشا َما   ُ لّلَ ا َیْخلُُق  َبٍع  َْر أ َعَل  َیْمِشي  ن  ّمَ ِمْنُم  َو  ِ
ْ

ْجلَني ِر

جاذبه عمومی، )رعد-2( 
 

َ
ر َسّخَ َو ِش  َعْ

ْ
ل ا َعَل  ى  ْسَتَو ا  َ ُثّ ا 

َ
َن ْو

َ
َتر َعَمٍد   ِ

ْ
ِبَغري ِت  ا َو َما لّسَ ا فََع  َر ي  ِ ّلَ ا  ُ لّل ا

ِت  َیا آل ا ُل  یَُفّصِ  
َ

ْمر َل ا  
ُ

ر ّبِ یَُد ى  ّمَُسّمً َجٍل  َل ي  َیْجِر  
ٌ

كُّل  
َ

َقَمر
ْ
ل ا َو ْمَس  لّشَ ا

َن ِقنُو تُو ُكْم  ّبِ َر ء  ِبِلَقا لََعّلَُكم 

قانون زوجیت عمومی، )الزاریات - 4۹(
َن و

ُ
ر ّكَ َتَذ لََعّلَُكْم   ِ

ْ
َجني ْو َز َخلَْقنَا  ٍء  َشْ كُّلِ  ِمن  َو

نور خورشید از خود او و نور ماه اقتباس است، 
)نوح-16(

ًجا ا
َ

ِسر ْمَس  لّشَ ا َجَعَل  َو ا  ًر نُو فِهِيّنَ   
َ

َقَمر
ْ
ل ا َجَعَل  َو

حرکت خورشید، )یس- 3۸(
َعِلمِي

ْ
ل ا یِز  َعِز

ْ
ل ا  

ُ
یر َتْقِد لَِك  ذَ َا  ّلَ لُِمْسَتَقّرٍ  ي  َتْجِر ْمُس  لّشَ ا َو

امکان تسخیر فضا، )الرحمن - 33(
ِض  ْر َ

ْ
ل ا َو ِت  ا َو َما لّسَ ا ِر  طَا

ْ
َق أ ِمْن  ا  و َتنفُُذ َن  أ ْسَتطَْعُتْ  ا ِن  ِإ نِس  ِ

ْ
ل ا َو ِجّنِ 

ْ
ل ا  

َ
َمْعَش َیا 

ٍن طَا
ْ
بُِسل ّلَ  ِإ َن  و َتنفُُذ َل  ا  و نفُُذ فَا

نقش باد در جابجایی ابرها، )اعراف - ۵۹(
 ُ ه ُسْقنَا ًل  ِثَقا ًبا  َسَحا ََقّلَْت  أ ا  ذَ ِإ َحّتَى  ْحَِتِه  َر ْي  َیَد  َ

ْ
َبني ا  بُْشً َح  َیا لّرِ ا ِسُل  یُْر ي  ِ ّلَ ا ُهَو  َو

َت  مْو
ْ
ل ا ُج  نُْخِر لَِك  َكَذ ِت  ا

َ
لثََّمر ا كُّلِ  ِمن  ِبِه  ْجنَا 

َ
فَأَْخر ء  َما

ْ
ل ا ِبِه  نَا 

ْ
ل فَأَنَز ٍت  ّیِ ّمَ لَِبَلٍ 

َن  و
ُ

ر ّكَ َتَذ لََعّلَُكْم 

ابرهای بارور حامل باران هستند، )حجر - 22(
ِننيَ  ِز ِبَخا  ُ َل َنُتْ  أ َما  َو  ُ ه كُُمو فَأَْسَقْینَا ءً  َما ِء  َما لّسَ ا ِمَن  نَا 

ْ
ل فَأَنَز ِقَح  ا لََو َح  َیا لّرِ ا نَا 

ْ
َسل َْر أ َو

در ارتفاع اکسیژن کم است، )انعام - 12۵(
ًقا  َضّیِ  ُ ه َر َصْد  

ْ
َیْجَعل  ُ یُِضّلَ َن  أ ْد  یُِر َمن  َو َِم  ْسل لإِِل  ُ ه َر َصْد ْح 

َ
يَْش  ُ َیه ِد َيْ َن  أ  ُ لّل ا ِد  یُِر فََمن 

َن ِمنُو یُْؤ َل  یَن  ِ ّلَ ا َعَل  ْجَس  لّرِ ا  ُ لّل ا َیْجَعُل  لَِك  َكَذ ء  َما لّسَ ا ِف  ُد  ّعَ َیّصَ َكأَّنََما  ًجا 
َ

َحر

رابطه صاعقه با برخورد ابرها و…، )نور - 43(
ِمْن  ُج 

ُ
َیْخر َق  ْد َو

ْ
ل ا ى  فََتَ ًما  َكا ُر  ُ َیْجَعُل  َ ُثّ  ُ َبْینَه لُِّف  یَُؤ  َ ُثّ ًبا  َسَحا ِج  یُْز  َ لّلَ ا َّنَ  أ  

َ
َتر َلَْم  أ

َعن   ُ فُه َیْصِر َو  ُ ء يََشا َمن  ِبِه  فَیُِصیُب  ٍد 
َ

َبر ِمن  ا 
َ

فِهي ٍل  ِجَبا ِمن  ِء  َما لّسَ ا ِمَن  ُل  یُنَّزِ َو ِلِ  ِخَل
ِر  ْبَصا َ

ْ
ل ِبا َهُب 

ْ
َیذ ِقِه  َبْر َسنَا   ُ د َیَكا  ُ ء يََشا ن  ّمَ

موارد بيشمار دیگرى از ایات كریمه قران را مى توان نام برد كه در محدوده این 
معرفى نمى گنجد.

معجزات علمی قرآن 
چند نمونه از 
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تفسيرهای  ˏ تاریخ شناسی  رهگذر  از  قرآن،  به  قرآن  تفسير  پيشينه  ردیابی 
كه  می سازد  آشكار  را  حقيقت  این  معصومان8  تفاسير  نمونه شناسی  و  كهن 
این روش تفسيری، ریشه در آغازین روزهای نزول وحی و پيدایش تفسير دارد و 
 سنگ بنيادین آن به دست مبارک شخص پيامبر اكرمs و سپس امامان 

ً
اساسا

تفسير  تجلّيات  و  نمودها  نخستين  كه  گونه ای  به  گردیده،  استوار  معصوم8 
روش  قالب  در  گرفت،  صورت  معصومان8  توّسط  كه  قرآن  مفاهيم  تبيين  و 

تفسيری »قرآن به قرآن« بوده است.
قبل از ذكر نمونه هاى عينى از این نوع تفسير در كلمات معصومان8؛ به گوشه اى از 

گفتار آنان و برخى از مفسران در این باره اشاره مى شود.
القرآن ليصّدق  بزرگوار اسالم)ص( در منابع اهل سنت نقل شده است: »اّن  پيامبر  از 

بعضه بعضا«؛ همانا قرآن برخى ]از آیاتش[ برخى دیگر را تصدیق ]و تأیيد[ مى كند.
امير المۆمنين على8 نيز فرمود: »قرآن، كتاب خداوند است كه با آن مى بينيد ]حقایق 
را[ و به كمک آن سخن ]حق [ مى گویيد و مى شنوید و بعضى از آیات آن بعضى دیگر 

را توضيح مى دهند و بعضى از آن به ]تفسير و تأویل [ بعضى دیگر گواهى مى دهند«.
همچنين، عاّلمه طباطبائى)ره(، كه تفسيرش به عنوان نمونه اى روشن از تفسير قرآن 
تفسير معصومان)َع(  بنيان  و  اساس  باور است كه  این  بر  قرآن شناخته شده است،  به 
ایشان  است ،  آنان  تفسير  رایج  شيوه  روش،  این  و  داده  شکل  قرآن  به  قرآن  تفسير  را 

مى گوید: »پيامبر اسالمs و اهل بيت)َع( روششان در تعليم و تفسير قرآن كریم 
قرآن  )تفسير  بر مى آید- همين روش  آنان  تفسيرى  احادیث  از  كه  به  طورى   –

به قرآن( است كه ما بيان كردیم« ایشان معتقدند كه حجم انبوهى از روایات 
تفسيرى معصومان8 از نوع استدالل به یک آیه براى توضيح آیه اى دیگر 

و یا استشهاد به مفهوم یک آیه براى آشکار شدن معناى آیه دیگر است، و 
این همان تفسير قرآن به قرآن است.

امير المۆمنين على8 نيز فرمود: »قرآن، كتاب خداوند است كه با آن 
مى بينيد ]حقایق را[ و به كمک آن سخن ]حق [ مى گویيد و مى شنوید 

و بعضى از آیات آن بعضى دیگر را توضيح مى دهند و بعضى از آن به 
]تفسير و تأویل [ بعضى دیگر گواهى مى دهند«

ابن كثير، از مفّسران معروف اهل سنت نيز در این  باره مى گوید: 
»اگر پرسيده شود بهترین روش تفسير قرآن چيست؟ جواب آن 

است.«  قرآن  به  قرآن  تفسير  روش  روش،  برترین  كه  است 
همين كالم از برخى دیگر از اهل سنت نيز نقل شده است.

بنابراین؛ روش یاد شده، افزون بر آن كه از سوى پيامبر
و  گرفته  قرار  تأكيد  مورد  گراميش  بيت  اهل  و   s

شایستگان و قرآن دوستان را بدان ترغيب و تشویق 
به  درآمده،  اجرا  به  ایشان  توّسط  بارها  نموده اند، 

در  از آن  را  نمونه هایى  اكنون  كه هم  گونه اى 
ميراث تفسيریشان شاهد هستيم :

شده  روایت  على8  امام  از  اّول:  نمونه 
در  »الّظالمين«  واژه  تفسير  در  كه  است 
فرموده  لِِمىَن«  لّظَا ا َعْهِدى  ُل  َىنا »ل  آیه 
تفسير  دليل  و  المشركين«،  »أى  است 
و ترجمه »ظالمين« به »مشركين« را به 

ٌم 
ْ
لَظُل َک  ْ لّشِ ا ّنَ  ِإ ل  بقو  ً ظلما لّشک  ا ّسى  ّنه  »ل فرمود:  چنين  قرآن  از  دیگرى  آیه  كمک 

َعِظىٌم«؛ یعنى، تفسير ظالمين به مشركين از آن جهت است كه »خداوند متعال خود در 
َعِظىٌم«، شرک را ظلم خوانده است. ٌم 

ْ
لَظُل کَ  ْ لّشِ ا ّنَ  آیه »ِإ

َو  ْم  ِبِ قُلُو َعل    ُ لّلَ ا نمونه دوم: از امام رضا8 درباره معناى »ختم بر قلوب« در آیه »َخَتَ 
با یادآورى آیه اى دیگر، فرمود:  ِعِهْ ...«]پرسيده شده و امام8 در پاسخ به آن،  َسْ َعل  
»ختم بر قلوب كفار، به معناى آن است كه، به دليل كفرورزى و انکار كافران، گویى بر 
به  خداوند،  به  ایمان  كه  گونه اى  به  است،  بسته شده  و  زده شده  ُمهرى  آنان  دل هاى 

دل هایشان راه ندارد.
َقِلىل«. ّلَ  ِإ َن  ِمنُو ۆْ ىُ فَل  ِهْ  ِر

ْ
ف ِبکُ ها  َعَلىْ  ُ لّلَ ا َطَبَع   

ْ
َبل مى فرماید:»  خداوند 

مباركه  سوره   155 آیه  كمک  به  را  تفسير  و  معنا  این  رضا8  امام  مى بينيم،  چنان كه 
»نساء« بيان فرمودند، در این تفسير، گرچه معناى واژگان آیه، یعنى؛ »ختم، قلوب، كفار 
و ...« روشن است و نيازى به توضيح و تفسير ندارند ولى چنان كه پيدا است، آنچه براى 
پرسش كننده روشن نبوده، تعبير و اصطالح »ختم بر قلوب« بوده است، كه امام8 به 

كمک قرآن و به خوبى، معناى آن را تبيين فرمود.
به خوبى  در كالم معصومان8  را  قرآن  به  قرآن  تفسير  ریشه هاى  مى توان  این،  بنابر 

مشاهده كرد. 
Islam Quest- منبع :  اسالم كوئست
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 یک بررسى مقدماتى در جامعه ما به عنوان یک جامعه مسلمان نشان مى دهد 
آنچنان كه شایسته است قرآن مجيد در زندگى ما حضور ندارد و این در حالى 
است كه حتى در تالوت ساده قرآن آثار و فواید ارزشمندى است كه ما كمتر بدان 

گاه هستيم. آ
بدون شک سبک زندگى دینى مشخصات و شرایط ویژه خود را دارد. شاید یکى 
مى شود  توجه  بدان  كمتر  مسلمان  یک  عنوان  به  ما  زندگى  در  كه  مواردى  از 
تالوت قرآن به عنوان كتاب دینى ما و تعمق در آیات آن است. به همين دليل 
است كه كمتر این كتاب آسمانى در زندگى ما جا دارد. در حالى كه خداوند حکيم 

در این مورد مى فرماید:
و  كالمى  آمد،  شما  براى  اندرزى  و  موعظه  پروردگارتان  سوى  از  مردم،  اى   «
قرآنى كه مایه شفاى بيمارى دل ها و روان ها است و چيزى كه مایه هدایت 
و راهنمایى است و رحمت براى مومنان است. این پيامبر به مردم بگو به فضل 
پروردگار و به رحمت بى پایان او و این كتاب بزرگ آسمانى كه جامع همه نعمت 
ها است باید خشنود بشوند نه به ثروت اندوزى و پست و مقام دنيا و فزونى قوم و 

قبيله «)سوره یونس آیات 57-58(
الهى،  این كتاب  و تالوت  قرآن، خواندن  در  تعمق  تر  اساسى  از بحث  گذشته 
فضائل، آثار و فواید دنيایى و آخرتى فراوانى وجود دارد؛ بارورى ایمان، تخفيف 
روانى،  و  روحى  هاى  بيمارى  درمان  گناهان، 
خانه،  صفاى  دعا،  استجابت  بركت،  با  عمر 
و  كمال  درجات  پيمودن  اندوه،  و  غم  رفع 
قرآن  تالوت  هاى  پاداش  جمله  از  ترقى 

است.
کفاره گناهان �

انسان در زندگى گاه دچار گناه 
و  كوچک  هاى  لغزش  و 
بزرگ مى شود كه برخى 
دارد،  كفاره  آنان  از 
كفاره  قرآن  تالوت 
قرآن  است.  گناهان 
خواندن  كه  بخوان 
قرآن كفاره 

گناهان، سپر آتش و امان از عذاب الهى است. )وسایل الشيعه، ج4، ص 839(
بارور شدن ایمان �

ایمان است )غررالحکم  بارورى  مایه  قرآن،  فرموده: تالوت  اميرالمومنين )ع( 
و دررالکلم ص 263(؛ یکى از راه هاى موثر در رشد و بارورى ایمان در هر فرد 

قرائت قرآن است.
گفتگو با خداوند �

براى انسان مومن و با ایمان چه چيزى مى تواند زیباتر از سخن گفتن با خداوند 
باشد و چه واسطه اى و همکالمى بهتر، كه آن قرائت قرآن است. پيامبر گرامى 
با خدایش سخن بگوید قرآن بخواند.  اسالم)ص( فرمود: هر كه دوست دارد 

)كنزالعمال، ج 21 ص510، ح 2257(
منور شدن منازل �

خانه هاى خود را با تالوت قرآن نورانى كند؛ خانه اى كه زیاد در آن قرآن تالوت 
اهل آسمان  به  نورش  و  فراخى رسد  اهلش  به  یابد  فزونى  بركتش  و  شود خير 
روشنایى دهد؛ بدان سان كه ستاره هاى آسمان به اهل زمين، روشنایى دهند 

)اصول كافى، ج 2، ص 610(
قرآن  تالوت  با  آشکارى  نورانيت  خود  زندگى  در  كه  هستند  افرادى  بسيار  چه 

احساس كرده اند و روزى و بركت خود را مدیون قرآن هستند.
زدودن زنگار از قلب �

گيرد.  مى  زنگار  آهن،  همانند  شما  قلوب  فرمود:  اسالم)ص(  گرامى  پيامبر 
پرسيدند جال دهنده آن چيست؟ فرمود: تالوت قرآن )كنز العمال، ج 2، ص 
241، ح 3924(. قلب انسان در مراحل مختلف زندگى دچار زنگارهایى مى شود 
و اگر براى جال دادن آن اندیشه اى نداشته باشيم هالكت حتى به سراغ مان 
مى آید كه یکى از بهترین این راه ها براى پاک كردن زنگارها قرائت قرآن است.

قرار گرفتن در شعاع نور نبوت �
كسى كه قرآن بخواند شعاع نور نبوت او را فرا مى گيرد با این تفاوت كه به او 

وحى نمى شود. )اصول كافى، ج 2، ص 610(
انسان هایى كه قلب پاک و رستگارى دارند و خود را از هر گونه گناه و آلودى 
دور مى دارند در هنگام قرائت قرآن پاداش هاى فراوانى نصيب شان مى شود.

قرآن تنها سنگر و پناهگاه �
رسول خدا)ص( فرمود: زمانى كه فتنه ها به پا خاست به طورى كه نتوانستيد 
اسالم ناب و خالص را تشخيص دهيد، )مانند شب تاریکى كه نمى توان راه را 
تشخيص داد( بر شما الزم است كه به قرآن مراجعه كنيد. )بحاراالنوار، ج 92، 

ص17(
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 1309 سال  در  معرفت  هادى  محمد  جانب  این 
كربال  شهر  در  روحانى  خانواده  در  شمسى  هجرى. 
از  على  ميرزا محمد  فرزند  على  پدرم شيخ  متولدشدم 
خطباى  از  اصفهانى  ميسى  عبدالعالى  شيخ  نوادگان 
والدین  اتفاق  به  پدرم  بود.  دوران  آن  در  كربال  بنام 
هجرى.   1290 سال  در  اش  خانواده  اعضاء  دیگر  و 
به  اصفهان  سده  از  سالگى  پانزده  سن  در  شمسى 
كربال مهاجرت كرد و در سن 63 سالگى سال 1338 
ایوان  در  و  یافت  وفات  كربال  در  شمسى  هجرى. 
به  السالم(  ابوالفضل)عليه  حضرت  بارگاه  سر  پشت 
مورد  و  توانا  خطيبى  و  دانشمند  شد.وى  سپرده  خاك 
احترام مردم كربال بود. پدران پدرم همگى تا سه قرن 

از سلسله جليله روحانيت و علما بوده اند.
مادرم سّيده زهرا دختر سيد هاشم تاجر رشتى بود كه 
هجرى   1363 سال  در  و  گردیده  متوطن  كربال  در 

شمسى وفات یافت و همانجا مدفون گردید.
به  آموزى  سواد  براى  سالگى  پنج  سّن  در  مرا  پدرم 
مکتبى فرستاد كه توّسط شيخ باقر كه از اصفهان به 
كربال مهاجرت كرده و نظام جدید تأسيس نموده بود. 
پس از آن مقّدمات را نزد استاد حاج شيخ على اكبر 
نایينى و سپس نزد پدر آموختم. ادبيات و منطق را نزد 
دیگر اساتيد حوزه كربال فرا گرفتم و مقدارى هم علوم 

فلکى و ریاضى را تلمذ نمودم. 
بود.اساتيد  فلسفه  مبادى  و  اصول  و  بعد:فقه  مرحله 
كلباسى،شيخ  محّمد  شيخ  از:  عبارتند  مرحله  این 
محمد حسين مازندرانى، پدرم، شيخ محمد خطيب)از 
آقا  بزرگ و مرجع در حوزه(، سيد حسن حاج  علماى 
حوزه  در  نظر  صاحب  و  بزرگ  علماى  قزوینى)از  مير 
محمد  شيخ  خراسانى(،  آخوند  مرحوم  شاگردان  از  و 
و  جامع  و  بزرگ  علماى  اصفهانى)از  َجرقویى  رضا 
مرحوم  بالواسطه  شاگردان  از  و  منقول  و  معقول 
ـ  كابلى  مهدى  محمد  شيخ  و  طهرانى(  هادى  شيخ 
بيارجمندى  یوسف  ـ شيخ  قوانين االصول  از  مقدارى 
خراسانى)از شاگرادان بزرگ مرحوم نایينى و متبّحر در 
شيخ  مکاسب  و  رسائل  فصول،  كتاب  اصول(  و  فقه 
را  فقه  خارج  زیادى  مقدار  و  خارج  اصول  دوره  یك  و 
أدیب  شاگردان  از  ایشان  چون  و  گذراندم  ایشان  نزد 
تعليم  ایشان  نزد  نيز  را  مطّول  بوده،  بزرگ  نيشابورى 
تا سال 1339  این دوره در حوزه كربال  یافتم، تمامى 

ش انجام گرفت. 
تحقيق  و  تدریس  به  تحصيل  كنار  دوره،در  این  در 
در  و  علمى  و  ادبى  هاى  رشته  در  داشتم.  اشتغال 
جلسه  بار  یك  هفته  در  و  متناسب  تدریس  حوزه هاى 

دینى براى جوانان داشتم و هر دو با اقبال قابل توّجهى 
روبرو شد و شاگردان بسيارى تربيت یافتند. همگام با 
آن، با همکارى گروهى از فضالى حوزه)سيد محمد 
شيرازى، سيد عبدالرضا شهرستانى، سيد محمد على 
به  دست  و…(  محمودى  باقر  محمد  شيخ  بحرانى، 
المسائل  )أجوبة  تحت  اى  ماهنامه  نشر  و  تأسيس 
را  شما  دینى  اعالم:سؤالهاى  با  و  زدیم  الدینيه( 
پاسخگو هستيم، با كمال جدّیت مشغول شدیم كه در 
سطح وسيعى گسترش یافت به ویژه در دانشگاهها و 
حتى برخى دانشگاههاى بزرگ خارج از كشور عراق با 
استقبال فراوان روبرو شد، و ساليان دراز ادامه داشت. 
دینى  ـ  علمى  تحقيقى،  هاى  نوشته  و  مقاله  ضمنًا 
از این مقاالت  انتشار یافت. و برخى  فراوانى تدوین و 
یا  كتاب  صورت  به  سپس  موضوع  اهمّيت  جهت  به 
در  زن  جمله:»حقوق  از  گردید  منتشر  و  چاپ  رساله 
ضرورت«،»دو  نقد،  قرآن:امکان،  اسالم«.»ترجمه 
و  نماز  كریمخانى«،»اهمّيت  شيخّيه:اسکویى،  فرقه 
تاثير آن در حيات فردى و اجتماعى« و غيره. تمامى 
از  برخى  و  است.  انجام شده  روز  زبان عربى  به  اینها 
آنها سپس به فارسى ترجمه شده است. در آغاز سال 
1340ش و پس از فوت پدر)قدس سره( براى تکميل 
مهاجرت  اشرف  نجف  به  خانواده  همراه  به  تحصيل 

نمودم. 
و نيز رساله اى در قضاى فوائت)نمازهاى فوت شده( 
تقریر درس حضرت  بعضًا  كه  القواعد«  نام»تمهيد  به 
استاد آیة الله خویى بود، تأليف و چاپ و منتشر گردید.

و این اّولين نوشته فقهى استداللى اینجانب مى باشد، 
كه با اسلوب و شيوة تازه مسائل فقهى را بررسى كرده 

است. 

ضمنًا موضوعات مطرح شده در این كتاب، در حوزه ـ 
پس از استقرار انقالب ـ بطور رسمى براى همگان به 
عنوان مّواد درسى اّولى مطرح و به تدریس آن در مركز 
حوزه مشغول شدم و رفته رفته افرادى تربيت شده و 
رشته هاى مختلف علمى از جمله رشته تفسير و علوم 
قرآنى در حوزه دائر گردید و كسانى دست به تأليف و 
تدریس در این رشته نمودند و رو به گسترش نهاد، كه 
كنار حوزه  در  قرآنى  دانشکده خاص علوم  امروزه 14 

هاى علمى تخّصصى در سطح كشور دائر است.
شرائط  تناسب  به  دیگرى  كتابهاى  زمينه  این  در 
القرآن  كتاب»صيانة  جمله  از  نمودم،  تأليف  روز 
از  حراست  و  قرآن  حریم  از  دفاع  در  التحریف«  من 
یکى  كه  بود  سبب  بدان  آن  و  شد  نوشته  آن  كرامت 
الهى  نام»احسان  به  پاكستان  دیار  در  نویسندگان  از 
ظهير« كتابهایى عليه مکتب تشيع و در رابطه با مسأله 
به  قائل  كه  ساخت  متهم  را  شيعه  و  نوشت  تحریف 

تحریف مى باشند. 
مقدس  كيان  از  حراست  و  تهمت  این  دفع  براى  لذا 
قرآن دامن همت بر كمر زده و در مدت شش ماه)1/

را  كتاب  این  30/صفر/1408ق(  ـ  ق   1407 صيام 
پایان رسيد و  به  تاریخ 1366/8/2 ش  در  و  نگاشتم 
قرار  توجه  مورد  و  رسيده  چاپ  به  بار  چندین  تاكنون 

گرفته است.
دوران  همان  از  فقاهتى  قرآنى،كار  كار  كنار  در 
و  دارد  و  داشته  پيشرفت  همگام  اشرف  نجف 
رشته  به  زمينه  این  در  متعددى  رساله هاى  و  كتابها 
از:»تمهيد  عبارتند  آن  مختصر  كه  آمده  در  تحریر 
و  ابعادها  ـ  الفقيه  التعاد«،»والیة  القواعد«،»حدیث 
به  القضاء«  فى  االرض«،»مسائل  حدودها«،»مالکّية 

زبان عربى و چاپ شده است. 
و عمل گسترده اى كه در این زمينه)فقه( از دیر باز به 
آن مشغول بوده و هستم، نظرات فقهى نوین بر اساس 
اجتهاد پيشرفته در قرون أخير كه محصول درسهاى 
خارج فقهى است به ترتيب ابواب فقهى جواهر الکالم 
و با عنوان شرح و تعليق بر آن، از ابتداى كتاب طهارت 
تا پایان كتاب دیات، بطور پيوسته و ناپيوسته نوشته و 
در دست تکميل است، توفيق اتمام آن را بنحو اكمل 

از خداوند خواستارم.
انه ولى التوفيق. - محمد هادى معرفت 1379/12/1

بخشی از زندگی نامه به قلم خود ایشانآیت اهلل معرفت (ره(
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در روزگار قدیم كه خبری از پيشرفت تكنولوژی و گرفتاری های روزمره  ˏ
فيض  پر  روزهای  كردن  سپری  و  رمضان  ماه  از  استقبال  نبود،  زندگی 
از  برخی  در  زمان  آن  در  بود.  همراه  خاصی  رسوم  و  آداب  با  آن  بركت  و 
شهرها همانند تهران قدیم مردم همانند عيد نوروز به استقبال ماه رمضان 
می رفتند. زن ها به جارو و خانه تكانی پرداخته و مردها غبار از حصار و حصير 
از  نو به تن می كردند.  مساجد می گرفتند و به حرمت این ماه مبارک جامه 
همان شبی كه قرار بود حلول ماه مبارک رمضان در آسمان تهران نمایان 
تا  بام می شدند  آیينه و سبزه راهی پشت  با آب،  زیادی  شود خانواده های 
هالل آغاز ماه مبارک رمضان را به چشم خود ببينند. ماه رمضان كه می رسيد 
حتی كاسب های كم فروش هم سنگ های قالبی شان را به انبار می بردند تا 

وزنه های دقيق را برای معامله با مردم مورد استفاده قرار دهند.

صدای شلیك توپ
اعال م غروب و افطار در تهران و شهرستان هاى كوچک و بزرگ تا چندین سال 
پيش جالب بود. در تهران تا 50 سال پيش هر كدام از ميدا ن هاى چهارگوشه شهر 
به دو توپ در ایام رمضان مجهز مى شد و هر غروب و سحر با شليک 3 تير مومنان 
را از پایان روزه و آغاز شب با خبر مى كرد.   رمضان ماه دوستى و نزدیکى مردم با 
یکدیگر بود، زیرا مردم معتقد بودند كه قهر و دشمنى با برادران دینى به روزه و نماز 
آنها لطمه مى زند و عبادتشان مورد قبول قرار نمى گيرد. به همين دليل قبل از آغاز 

ماه رمضان به دیدار یکدیگر مى  رفتند و طلب بخشش مى كردند.
هیچ کس گرسنه نمی ماند همه مهمان خدا بودند

شکمى  هيچ  بود،  مطرود  نعمت  كفران  كه  همانقدر  قدیم  تهران  مردم  ميان  در 
گرسنه نمى ماند. كافى بود در كوچه و خيابان كسى نداى گرسنگى سر دهد، در 
اولين كسى  این عمل صواب، نصيب  ثواب  تا  باز مى شد  اندک مدتى در خانه ها 
شود كه آن گرسنه را سير كرده بود. در همين ماه بود كه اعمال خالف اخالق 
و شرع به حداقل خود مى رسيد و چه بسا بسيارى از اعمال مطرود ترک مى شد 
و افراد با درس گيرى از عمل خود، اعمال نکوهيده را به كنارى مى گذاشتند. در 

طول ماه نيز با گستردن سفره افطار از دوستان و آشنایان، مخصوصا مستمندان 
پذیرایى مى كردند. این رسم در حال حاضر بيش و كم برقرار است. سفره قلمکار 
و پارچه اى افطار كه به آن >پيش افطارى< مى گفتند با غذاهاى تهرانى تزئين 
مى شد. غذاهاى تهرانى عبارت بودند از ترحلوا، شيربرنج، نان روغنى، شير، مربا، 
و  تابستان(  )ویژه  سيب  پالوده  تابستان(،  )شيره  یخ مال  خاكشير  خرما،  فرنى، 
در زمستان )حلوا ارده(. پس افطارى هم عبارت بود از شامى كباب، چلوكباب، 
بر  این غذاها  البته  آبگوشت، چلوخورشت، كوفته، كباب حسينى و كباب بره كه 
سر سفره كسانى فراهم مى شد كه صاحب آن دستش به دهانش مى رسيد. پس 
از افطار شب چره و به قول فرنگى ها دسر شروع مى شد كه عبارت بود از زولبيا و 
باميه، پشمک، باقلوا و قطاب و انواع ميوه هاى فصل )بعضى از دسرهاى یادشده، 

مثل زولبيا و باميه همچنان جزو رسوم رمضان تناول مى شود.(
تعطیلی برخی از کسبه و رونق دسته ای دیگر

تعطيل  عموما  خباز  و  قصاب  بقال،  غيراز  رمضان  ماه  در  قدیم  تهران  كسبه 
بودند.  خواب  بعد  روز  ظهر  تا  شب زنده دارى  دليل  به  مردم  اكثر  زیرا  مى شدند، 
مشاغلى هم كه فقط ناهارى داشتند تمام ماه رمضان تعطيل مى شدند. عالوه بر 
این ها كسب و كارهایى هم در تهران قدیم بود كه كارشان با شرع مغایرت داشت. 
با این وجود این نوع كسبه در ایام دیگر سال دایر بودند اما در ماه رمضان تعطيل 
مى شدند. شغل هایى از قبيل؛ پياله فروشى)محل عرق خورى(، شيركخانه )جایى 
و شراب عرضه مى شد.  و عرق  غذا  جا  آن  در  كه  امروزى  رستوران هاى  مانند 
ایام ماه رمضان پاک تر و پر بركت تر مى شد،  بازاریان در  همچنين كسب و كار 

مثال حمام ها، قهوه خانه ها، زورخانه ها و شيرینى فروشى ها به رونق مى افتادند.
بازار مکاره  

اما بازار مکاره هم در این ایام دیدنى بود. رمضان چهره جلوى مساجد معروف تهران 
مثل مسجد سپهساال ر را عوض مى كرد، زیرا بساط دارها و خرده ریزفروش ها سفره 
اجناس خود را پهن مى كردند و در این بساط انواع و اقسام پارچه، ظروف مسى و 

طهران قدیمماه مبارک رمضان در
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وسائل زینتى به فروش مى رسيد. بيشتر مشتریان این بساط بانوان بودند. این شعار 
اكبر چال قه/ آى خانم ها همت  با مال قه/ مال  بود: >كفگير  بيشتر فروشنده ها 

كنيد/ پول ندارید قيمت كنيد...<
تعزیه در رمضان

بود  معمول  روزه داران  براى  نيز  تفریحاتى  رمضان،  ماه  روزهاى  عبادات  كنار  در 
معروف  مساجد  باز  فضاى  در  مارگيرها  و  درویش ها  معركه گيرى  جمله  آن  از  كه 
تهران مثل مسجد سپهساال ر، مسجدشاه و مسجد جامع بازار و سرقبر آقا دیدنى 
از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر  بود. در داخل شبستان مساجد محال ت پس 
برنامه وعظ و تبليغ آغاز مى شد. تا قبل از مشروطه و وعاظ در مبناى فقط مسائل 
)پدر  اصفهانى  سيدجمال الدین  بار  اولين  براى  بعدها  مى كردند.  مطرح  دینى 
محمدعلى جمال زاده از نویسندگان معروف( در ماه رمضان مسائل سياسى را نيز 
در منبر مطرح مى كرد. آن مرحوم در مساجد سيدنصرالدین، مسجد شاه و مسجد 
شيخ عبدالحسين )مسجد آذربایجانى ها( سخنرانى هاى مذهبى و سياسى مى كرد 
و تندنویسان آن زمان بيانات سيد را نوشته و در روزنامه معروف >جماليه< منتشر 

مى كردند.
قبل  فلسفى در سال هاى  استاد عال مه  واعظ معروف،  نيز  پهلوى دوم  در دوران 
سلطانى  مسجد  در  جماعت  نماز  بعداز  ظهرها   ،32 سال  مرداد   28 كودتاى  از 
سخنرانى مى كرد كه به طور زنده از رادیو تهران پخش مى شد. بعد از كودتا برنامه 
دهه  پایان  تا  كه  شد  منتقل  بازار  آقاسيدعزیزا...  مسجد  به  مرحوم  آن  سخنرانى 

چهل ادامه داشت. 
در آن دوران دو مجلس سخنرانى بسيار پرجمعيت ظهرها در تهران برگزار مى شد 
در  العظمى خوانسارى  آیت ا...  نماز  از  بعد  فلسفى  منبر حاج آقا  اول  در درجه  كه 
آیت ا.. مکارم شيرازى  آقاسيدعزیزا... و مجلس دیگر، سخنرانى حضرت  مسجد 

بود كه ظهرها در مسجد ارگ برگزار مى شد.  

لذت بیداری سحر
تشخيص  و  رمضان  مبارک  ماه  سحرهاى  در  شدن  بيدار  براى  قدیم  تهران  در 
گوناگون  روش هاى  و  وسایل  از  سحر  مخصوص  اعمال  انجام  و  دقيق  دقت  و 
استفاده مى كردند. این روش ها امروزه كاربردى ندارد و منسوخ شده است، ولى 

اطال ع از آن خالى از لطف نيست.   
بانگ خروس 

استفاده  آن  از  سحر  بيدارى  براى  تهرانى ها  قدیم اال یام  از  كه  راه هایى  از  یکى 
مى كردند صداى بانگ خروس بود. از این رو وجود خروس را در خانه خوش یمن 

مى دانستند، به خصوص خروس سفيد چهل تاج كه نشانه خير و بركت بود.   

▪ سوره یاسين و طه:  بعضى به نيت اینکه سحر از خواب بيدار شوند قبل از خواب 
سوره یاسين و طه مى خواندند و از خداوند مى خواستند كه سحر خواب نمانده و در 

فرصت مناسب بيدار شوند.   
چراغ روشن 

قبل از نصب كارخانه برق در تهران، بعضى از خدام مساجد یکى دوساعت به سحر 
چراغهایى را روشن مى كردند و در نقاط مرتفع شهر و گلدسته مساجد مى گذاشتند 

تا مردم با دیدن نور چراغ به نزدیک شدن سحر پى ببرند.
 نذر کردن نیکوکاران

در قدیم گاهى افراد مومن و معتقد براى ثواب یا نذرى كه داشتند سحرهاى ماه 
رمضان مردم را بيدار مى كردند. براى این كار نزدیک سحر از كوچه ها مى گذشتند 
و با خواندن اشعار مذهبى یا كوبيدن حلقه در خانه ها و یا با كوبيدن قطعه اى چوب 

روى طبل و حلب خالى مردم را بيدار مى كردند.   
صدای مناجات 

بسيارى از مردم تهران قدیم با صداى مناجات یک ساعت مانده به سحر كه از 
مناجات  این  مى شدند.  بيدار  خواب  از  مى شد  بلند  پشت بام ها  و  مساجد  گلدسته 
غالبا سوره والفجر یا دعاهایى از كتاب زادالمعاد و دیگر كتب ادعيه )قبل از انتشار 

مفاتيح الجنان( یا صحيفه سجادیه و اشعار خواجه عبدا... انصارى بود.
پیراهن مراد

یکى دیگر از تشریفات روز بيست وهفتم، دوختن "پيراهن مراد" در مساجد مشهور 
نظير سپهساالر، جامع بازار و سلطانى بود. زنان و مردان حاجتمند پس از عرض 
تقاضا از 40 نفر كه نامشان محمد، على یا فاطمه بود از یک مغازه پارچه فروشى 
كه اسم صاحبش محمد یا على و دكانش هم رو بهقبله بود پارچه مى خریدند و بين 
دو نماز ظهر و عصر روز بيست وهفتم در مساجد ذكر شده مى بریدند و مى دوختند 

و بعد از نماز به تن صاحب حاجت مى كردند. 
یافت،  راه  اشراف  و  اعيان  منازل  در  كه چرخ خياطى  قاجاریه  اواخر سلطنت  در 
زنان رجال براى دوختن پيراهن مراد چرخ خياطى خود را به وسيله نوكران خود 
به مسجد مى فرستادند تا مراد آنها هم داده شود. در ماه رمضان تهران امروز دیگر 
خبرى از ترنابازى در قهوه خانه ها و صداى شليک توپ در افطار و سحر، بانگ 
خروس، كوبيدن دیوار همسایه و مناجات روى بام نيست و كسى هم به دنبال تهيه 
آجيل مراد و دوختن پيراهن مراد و چيدن پيش افطارى و پس افطارى نمى باشد. 
بدون شک حال و هواى تهران و فرهنگ مردم آن دستخوش تغييرات فاحشى 

شده است.  
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شناخت »تفاسير« و »مفسران« كه تا حدودى مى تواند جزو منابع علم تفسير به 
شمار رود، امرى گریزناپذیر است.در شيوه كار اغلب مفسران و دیدگاه  هاى آنها 
گاه  تفاوت هایى  گرایش هاى شان-  نوع  به  توجه  آنها-  تفسيرى  نتيجه تالش  و 
اندک و گاه بسيار ژرف و اساسى، دیده مى شود .از همان سده  هاى اول، دو روش 
موضوعى و ترتيبى در تفسير قرآن شکل گرفت. در تفسير موضوعى تنها به جنبه  
هایى از تفسير، مانند فقه یا لغت پرداخته شد و رفته رفته تکامل یافت و امروزه، 
آمده  پدید  پرداخته  اند  متنوع  موضوع هاى  به  كه  وسيعى  موضوعى  تفسيرهاى 
ده  در  آملى،  الّله جوادى  آیة  نوشته  قرآن مجيد،  تفسير موضوعى  مانند:  است؛ 
مجلد؛ منشور جاوید، نوشته آیة الّله سبحانى در چهارده مجلد؛ پيام قرآن،نوشته 

آیة الّله مکارم شيرازى و همکاران، در ده مجلد و ....
تفسير ترتيبى نيز از همان ابتدا و در كنار تفسير موضوعى به دو گونه شکل گرفت: 

تفسير نقلى و تفسير اجتهادى.
 در این روش تفسيرى، مفّسر، آیات را به ترتيب و منظم، بر اساس آیات و روایات 
و اقوال پيشينيان تفسير مى كند. این روش، خود گونه  هاى مختلفى دارد. نوعى 
از آن كه بيشتر مربوط به دوران اوليه است، به صورت منظم و ناپيوسته مى باشد. 
برخى نيز محدود به برخى منابع تفسير نقلى و یک بعدى است؛ مانند تفسيرهاى 

روایى: الدر المنثور، البرهان و نورالثقلين.
تفسير اجتهادى بيشتر بر روایت و عقل استوار است تا روایت و نقل. معيار سنجش 
و بررسى در آن، اندیشه و تدّبر است و به طور مطلق بر آثار و اخبار نقل شده اعتماد 
نمى شود. اجتهاد در تفسير، پدیده  اى است كه در عصر تابعان به وجود آمد؛ چرا 
كه در آن زمان، باب اجتهاد و اظهار نظر در تفسير گشوده شد و نقد و بررسى درآثار 

با گذشت  و  یافت  رواج  منقول  اخبار  و 
زمان، دایره آن گسترده  تر شد و با تنوع 
و چندگونگى علوم و معارف در جوامع 

اسالمى رو به گسترش نهاد.

به دو نوع كلى مجاز و غير مجاز تقسيم مى شود: تفسير  تفسير اجتهادى خود، 
اجتهادى غير مجاز كه »تفسير به رأى« گفته مى شود، در روایات از آن به شدت 
نهى شده است، نوع مجاز آن، خود گرایش هاى گوناگونى دارد و این برخاسته از 
تنوع و گوناگونى استعدادها و توانایى  هاى علمى و ادبى و دستاوردها و آموخته  
خود  علمى  دانشمندى تخصص  هر  زیرا  است،  معارف  و  علوم  از  مفسران  هاى 
را وسيله فهم قرآن قرار مى دهد و از زاویه دانشى كه در آن تبّحر دارد، به قرآن 
و  ادبى  تقسيم كنيم:  انواع گوناگونى  به  را  تفاسير  توانيم  رو مى   این  از  مى نگرد؛ 
لغوى، كالمى، فلسفى، عرفانى، اجتماعى، علمى یا جامع دو یا چند جنبه از موارد 
یاد شده )ویژگى بيشتر تفاسير(؛ البته این بدان معنا نيست كه شخص ادیب در 
القرآن عنایت  به فقه  یا فقيه، صرفًا  و  به ادب و لغت توجه داشته  تنها  تفسيرش 
نموده است و یا متکلم، فيلسوف و عارف در تفاسير خود فقط به علوم تخصصى 
خود پرداخته  اند، بلکه منظور این است كه در تفاسير آنان، صبغه ادبى غلبه دارد 
و تفاسير فقها بيشتر رنگ فقهى دارد و ... هر چند تفاسير آنها فاقد مطالب دیگر 

تفاسير نيست.

تفسير فقهى:
تفاسير فقهى تفاسيرى اند كه تنها به تفسير آیات مرتبط با احکام شرعى )تکليفى یا 
وضعى( متعلق به َعمل مکّلفان مى پردازد و به همين جهت، جزو تفاسير موضوعى 
 به شمار مى  آید و به بخشى از آیات قرآن مى  پردازد )یادآور مى شویم كه هر چند 

تفسير فقهى، موضوعى است، ولى روش آن اجتهادى مى باشد(.
آیه  پانصد  مشهور،  قول  اساس  بر  فقه،  با  مرتبط  آیات  عدد 
است؛ ولى اگر با توجه به مسائل سياسى و اجتماعى كه 
گذشتگان به آن توجه نکرده و متأخران بدان عنایت 
احکام،  آیات  تعداد  بنگریم،  قرآن  به  ورزیده  اند، 

افزایش مى یابد و به بيش از دو هزار آیه مى رسد. 

با روشهـا و گرايـشهاى 
تفسيرى قــــــــــرآن کــــــریم
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تفسير جامع:
تفسير جامع از قدیمى  ترین انواع تفسير است و به جوانب مختلف تفسير از نظر: 

لغت، ادب، فقه و كالم، متناسب با علوم متداول همان عصر پرداخته است. . 

تفسير ادبى:
پرداخته   )... و  نحو  بالغت،  )لغت،  ادبى  هاى  جنبه   به  بيش تر  ادبى،  تفسير  در 

شده است. 

تفسير عرفانى:
تفسير عرفانى بر اساس تعليمات عرفانى و ذوقى و اسرار و مبانى سير و سلوكى 
خاصى است كه از طریق كشف و شهود به دست مى آید و به صورت بيان و توضيح 
بطون عميق آیات و هم چنين معانى امثال، كنایات و اشارات قرآن تلّقى مى گردد.

تفسير عصرى )روزآمد(
تفسير عصرى، شيوه اى نو در ارائه مباحث جهان  بينى و اعتقادى و احکام است 
گاهى  هایى كه كسب كرده و نيازهایى كه در عصر خود درک  كه مفّسر با توجه به آ

نموده، پيام قرآن را شرح مى دهد.
تفسير عصرى، ضابطه  مند است و گاه برخى از مفسران در تفاسير عصرى خود، 

راه افراط را پيموده، از مسير حق دور شده  اند.

تفسير اجتماعى:
این نوع تفسير، پدیده اى نو ظهور است كه نخست به اظهار دقایق تعابير قرآنى 
و سنن  حيات  و  با هستى  آنها  تطبيق  و  ادبى  و  زیبا  اسلوبى  آنها،  بيان  و سپس 

اجتماعى  موجود در جامعه پرداخته است.

این نهضت ادبى- اجتماعى با تالش و كوشش فراوانى در راه تفسير قرآن و تقریب 
آن به فهم همگان و انطباق آن با واقعيات موجود آغاز شد.

ویژگى این شيوه تفسيرى، این است كه در آن به دور از هر گونه تعّصبات افراطى 
به قرآن نگریسته مى شود و سعى بر آن است كه مفاهيم قرآن، آن گونه كه هست 
بر مردم عرضه شود؛ نه آن كه قرآن را به دنبال هوس ها و خواسته  هاى گروهى 
خاص بکشاند؛ لذا تفسير عصرى با این روش، از هر گونه تکّلف و ضعف عارى و 
به رسا بودن و رساندن پيام هاى قرآنى- بدون آالیش- آراسته است. از آن گذشته، 
از دخالت دادن اسرائيليات و روایات جعلى و ساختگى كه در زمانى چهره تفسير را 

آلوده كرده بود در فهم و تبيين قرآن به طور كلى پرهيز كرده است ....
این مکتب تفسيرى، تفسير را از اصطالحات علوم و فنون و فلسفه و كالم- كه 
بدون این كه به آنها نيازى باشد، به تدریج وارد محدوده تفسير شده بودند- دور 
ساخت؛ چنان كه این مفسران تنها به قدر نياز و هنگام ضرورت از این اصطالحات 
استفاده كردند )و این جنبه سلبى قضيه است( اما از جنبه ایجابى )مثبت(، این 
مکتب، سبکى ادبى- اجتماعى در تفسير به وجود آورد و گوشه  هایى از بالغت 
قرآن و اعجاز بيانى آن را ظاهر ساخت و معانى و جوانب مختلف مفاهيم آنها را 
بدان  قرآن  در  را كه  و جامعه  بر جهان هستى  و سنت هاى حاكم  مشخص كرد 
به ویژه به مشکالت جامعه اسالمى و جامعه بشرى و  اشاره شده، آشکار كرد و 
بشر  آخرت  و  دنيا  سعادت  دربردارنده  كه  قرآن  هاى  راهنمایى   و  ارشادات  طرح 
است، پرداخت. عالوه بر آن، بين قرآن و نظریات صحيح و ثابت علمى مطابقت 
و هم آهنگى برقرار نمود و براى مردم روشن ساخت كه قرآن، كتاب جاوید الهى 
است و مى تواند همگام با تحوالت زمان پيش برود، تا این كه خداوند زمين را به 

بندگان صالح خود واگذارد.
هم چنين به شبهاتى كه بر قرآن وارد شده بود، پاسخ گفت و تردیدها و توّهماتى را 

كه در مورد قرآن ایجاد شده بود، با استدالالتى قوى پاسخ گفته است.

 منبع اصلى: 
مؤسسه آموزشى پژوهشى مذاهب اسالمى

جلسات بحث و گفتگو ویژه جوانان به زبان انگلیسی 

با حضور شیخ مرتضی باچو
امام جماعت مسجد الزهرا

Please be on time!

ETRAT EDUCATIONAL INSTITUTE

Muslim Youth Program
(Bi-Weekly)

1251 Lilliooet RD 
North Vancouver, V7J 3H7 

Friday July 15th  & July 29th 
8:00pm - 10:00pm Sharp

OPEN DOOR Event

پس از حدود 5 ماه فعالیت موفق و استقبال جوانان از این جلسات، به اطالع می رسد این جلسات پس  
از ماه مبارک رمضان مجددا در محل قبلی هر 2 هفته یکبار برگزار خواهد شد.

13

http://www.etrat.ca/subscribe


www.etrat.ca/subscribe :عترت | شماره چهاردهم | شوال 1437 عضویت رایگان

آشنایی اولیه با سه دایره المعارف قرآنی

 

دایره المعارف قرانی لیدن
دائرة المعارف قرآن در پنج جلد مشتمل بر قریب هفتصد مدخل به زبان انگليسى 
از سال 2001 الى 2006 ميالدى در انتشارات بریل در ليدن هلند چاپ و منتشر 
شده است . سر ویراستار این مجموعه جين دمن مك اوليف، استاد دانشگاه جرج 
تاون آمریکا است. این دایرة المعارف شش جلدى و به زبان انگليسى است كه یک 
جلد آن شامل انواع نمایه ها مى شود. هر جلد حدود ششصد صفحه است و نمایه 
آن بيش از هشتصد صفحه است. ناشر این مجموعه انتشارات بریل هلند است كه 
آثارش در زمينه اسالم شناسى شهرت دارد. دایرة المعارف قرآن در مجموع شامل 

حدودًا 700 مدخل كوتاه و بلند مى شود. 
تعداد محدودى  و  مسلمانان هستند  عير  این مجموعه  مقاالت  نویسندگان  اكثر 
انتخاب  مبناى  خورند.  مى  چشم  به  انان  ميان  در  نيز  مسلمان  نویسندگان  از 
كادميک بودن آنها بوده است و نه مسلمان بودن آنها.  نویسندگان این مجموعه آ
با توجه به دیدگاه غير مسلمانان كه مصدر قرآن را عير وحيانى مى دانند، الزاما 
المعارف، نظرات واقعى دین مبين اسالم نيست،  این دائره  ارائه شده در  نظرات 
كادميک از مباحث قرآنى است. در واقع مى توان این  بلکه یک برداشت علمى و آ

تعریف را از این اثر داشت:
مجموعه مقاالتى كه مستقيم یا غيرمستقيم یك مجموعه تفسير قرآن را ترسيم 
مى كند، ولى محور آن قرآن است )نه دائرة المعارف قرآن همراه با تفسير(؛ تحقيقى 
كه از كثرت دیدگاه ها و پایه هاى استداللى رشد یافته و آمده است تا فهم و شعور 

علمى از قرآن را ارائه كند و ارتقا دهد. 

دایره المعارف جامع قران
زبان  به  مدخل   589 قریب  بر  مشتمل  جلد  هفت  در  قران  جامع  المعارف  دائره 
بعدى  اولين جلد آن در سال 2013 چاپ و مجلدات  انگليسى طراحى شده كه 
آن بفاصله حدودى هر یکسال و نيم از زمان انتشار اولين جلد جاپ و ارائه خواهد 
شد. در گفتگوى حضورى نگارنده با دكتر مظفر اقبال كه در ونکورر كانادا در سال 
المعارف،  این دائره  انتشار  از  را  انگيزه خود  ایشان  انجام گرفت،  2015 ميالدى 
كاستى هاى دایره المعارف قرآنى ليدن اعالم نمود. دكتر اقبال معتقد است: حرف 
كادميک كار كنند،  اسالم را باید از زبان مسلمين شنيد و غير مسلمين هر چند آ

نمى توانند در برخى از موارد نظر واقعى اسالم را بيان كنند. 
نظران  صاحب  ميان  از  المعارف،  دائره  این  مداخل  نویسندگان  خاطر  مين  به 

مسلمان انتخاب مى شوند. 
اقبال در جهت معرفى  آقاى دكتر مظفر  متاسفانه، عليرغم حركت بسيار سازنده 
قرآن از منظر مسلمانان، باز جایگاه شيعه، مفسران شيعه و بيان نقطه نظرات این 

مکتب مغفول واقع شده و این از بزرگترین نقاط ضعف این دایره المعارف است.
در پاسخ به این سوال كه : آیا IEQ، همه مکاتب و مذاهب اسالمى را نمایندگى 

ميکند بطور خالصه چنين پاسخ داده اند:
 ،IEQ ،حجم عظيم منابع موجود و محدودیت هاى عملى توليد یک دائره المعارف
از فرهنگ اسالمى محدود  كند كه به  مجبور كرده است كه خود را به مذهبى 
عنوان نماینده عمومى این دین مطرح است. با توجه به اصول هرمونوتيکى تفاسير 
سنى و شيعه، ویراستاران تصميم گرفتند كه همه IEQ، بر اساس مذهب سنى 
باشد. در موارد فقهى یا كالمى قابل مناقشه تفسيرى اهل سنت، همه مکاتب مورد 
بررسى قرار خواهند گرفت. هرچند اشعرى ماتریدى و چهار مذهب مختلف اهل 

تسنن نمایندگى اصلى را دارا هستند.

دایره المعارف قران
دایره المعارف قرآن در یک جلد با 468 مدخل و 800 صفحه در سال 2005 به 
چاپ رسيده است. از نظر حجم، این دایره المعارف قابل مقایسه با دو مجموعه ذكر 
شده قبلى نمى باشد. ولى تعداد مداخل پيش بينى شده در آن عامل انتخاب این 

كتاب در این بررسى ما بوده است.
توجه به مذهب شيعه و شخصيت هاى آن، ارائه بيشتر مدخل ها با واژه هاى قرآنى، 
از قرآن پژوهان  و استفاده نکردن  نقاط قوت  از  زبان ساده  و  حجم كم مدخل ها 
روش  در  یک نواختى  نکردن  رعایت  مدخل ها،  در  جامع  نظام  نداشتن  متبّحر، 
نقاط ضعف  از  قرآن،  اصلى  مفاهيم  به  توجهى  كم  و  مدخل ها  ارجاع  و  انتخاب 

كتاب به شمار مى آید. 
اوليف،  مک  دمن  جين  خانم  ویراستارى  سر  با  ليدن  قرانى  المعارف  دایره   1  -

دانشگاه جورج تاون
Encyclopaedia of the Qurʾʾn (EQ), General Editor: Jane 
Dammen McAuliffe, Georgetown University

- 2  دایره المعارف جامع قران به سر ویراستارى دكتر مظفر اقبال، مركز علوم   
اسالمى

Integrated Encyclopedia of the Qur'an (IEQ), General 
Editor: Dr.Muzaffar Iqbal, Center for Islamic Sciences 
(CIS)

 - 3  دایره المعارف قران به سر ویراستارى دكتر اليور ليمن، دانشگاه كنتاكى
The Quran:an Encyclopedia, General Editor:  Dr. Oliver 
Leaman, University of Kentucky

پدید آورنده: سید مطلبی  
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دیگران  كریم،  قرآن 
و  مبارزه طلبى  به  را 

دعوت  همانند آورى 
كه  دعوت  این  ميکند 

»تحّدى«  اصطالح  در 
و  قياس  بر  مشتمل  دارد  نام 

اگر  كه  گونه  بدین  است  برهان 
الله نباشد پس كالم بشرى  این كتاب، كالم 

باید  است و اگر بشرى باشد شما هم كه بشر هستيد 
بتوانيد مثل آن را بياورید، اگر شما توانستيد مثل آن را بياورید 

بشرى  كه  ميشود  معلوم  نتوانستيد  اگر  و  ميشود  اثبات  بودنش  بشرى 
اثبات كننده رسالت آورنده آن و حقانيت قرآن  نيست و اعجازى است كه هم 

است.
این تحّدى گاهى به كّل قرآن گاهى به ده سوره و گاهى به یک سوره است كه 

گویاى تخفيف براى همانندآوران است. 
كتاب هایى كه با درون مایه علمى و در روند علوم تجربى و انسانى نوشته مى شوند 
قرار  تکامل  و  تغيير  ابطال،  نقض،  مورد  روز  به  روز  دانش  پویاى  بستر حركت  در 
ایستاده است  استوار و سترگ  قرآن شریف در معبر همه علوم،  ليکن  مى گيرند. 
مورد  را  آن  نتوانسته  قرآن،  دشمنان  توانمند  دانشگاه هاى  و  كالج ها  كادمى ها،  آ

نقض علمى قرار دهد.
 این در حالى است كه مخالفان قرآن بيش ترین انگيزه را براى همانندآورى قرآن 
داشتند آنان اهل فصاحت و بالغت، متعصب نسبت به آداب و رسوم خویش به 
ویژه فرهنگ بت پرستى و قومى لجوج و سرسخت و متکبر بودند، قرآن آداب و 
رسوم آنان را نادرست و بت پرستى را امرى خرافى مى داند. و فخرفروشى آنان را 
نکوهش مى كرد. در عين حال آیات تحّدى آنان را به همانندآورى قرآن ترغيب و 
تشویق ميکرد و پذیرش و عدم پذیرش قرآن را با سعادت و شقاوت جاودانه پيوند 
همانندآورى  در  مى توانند  كه  نيروهایى  كليه  از  گرفتن  كمک  به  تشویق  مى داد، 

قرآن نقشى ایفا كنند دروغگو پنداشتن در صورت ناتوانى و دهها انگيزه دیگر.
كتب تاریخ و علوم قرآنى افراد متعددى را ذكر مى كنند كه در صدد همانندآورى 
قرآن برآمده اند كه خود با بررسى قرآن به عجز خویش پى برده اند یا به آوردن چيزى 
شبيه قرآن دست یازیده ولى نمونه هایى را ارائه دادند كه موجبات رسوایى خویش 
این همانند  كردها ند.  اثبات  از همانندآورى  را  بشر  توانایى  و عدم  آورده  فراهم  را 
خواهى و مبارزه جویى یک دعوت جهانى و تاریخى است و اكنون نيز این دعوت 
فراروى جهانيان است و مى توانند به جاى گزینش هر جنگ نظامى و اقتصادى 

و... به دعوت قرآن پاسخ دهند. 

اثبات  بر  عقلى عالوه  دليل  این 
خداست  جانب  از  قرآن  اینکه 
هم چنين ثابت ميکند كه قرآن موجود 
همان قرآن ُمنزل است كه هيچ كس را 
هم  كسى  اگر  و  نيست  آن  با  مبارزه  یاراى 
درصدد چنين كارى برآمده خود را رسوا كرده و 

عجز خود را اثبات نموده است. 
از جمله ادّله حقانيت و خدایى بودن قرآن هماهنگى و 
عدم اختالف بين آیات است قرآن در این باره ميفرماید: 

ا  و َجُد لََو لّلَـِه  ا  ِ
ْ

َغري ِعنِد  ِمْن  َن  َكا لَْو  َو َن  آ قُْر
ْ
ل ا َن  و

ُ
ّبَر َیَتَد َفََل  »أ

َكِثريًا« آیا در قرآن تدبر نمى كنند و اگر از جانب غير  فًا  ْخِتَل ا فِیِه 
نازل شده  قرآن طى 23  بسيار مى یافتند  اختالف  آن  در  بود  خدا 
در حالت هاى مختلف،  و  گوناگون  زمان هاى  در  و  در مکان هاى مختلف  است 
گاهى در حال سختى و صعوبت و گاهى در حال سهولت و آسانى، گاهى در جنگ 
و گاهى در صلح، گاه در فقر و فالكت و گاه در پيروزى و جمع غنائم جنگى، گاهى 
در سفر بوده گاهى در حضر، گاهى در مکه و گاهى در مدینه، زمانى در برخورد با 
دشمنان و زمانى در رابطه با دوستان كتابى كه در این شرایط گوناگون نازل شود 
و هيچ اختالفى در آن نباشد قطعًا معجزه و از جانب خداست، این آیه كریمه از 
طریق قياسى استثنایى اعجاز و حقانيت قرآن را ثابت ميکند »مقدم« این قياس 

َكِثريًا«.  فًا  ْخِتَل ا فِیِه  ا  و َجُد »تالى« آن »لََو و  « است  لّلَـِه  ا  ِ
ْ

َغري ِعنِد  ِمْن  َن  َكا لَْو  َو  «
مى فرماید: شما هر چه كه در قرآن تدبر كنيد و تفحص نمایيد نه تنها اختالفى 
در آن نمى بينيد بلکه سراسر آن را هماهنگ تر و منسجم تر مى یابيد. پس »تالى« 
قياس كه وجود اختالف است باطل است و اگر »تالى« باطل بود بطالن »مقدم« 
نيز روشن ميشود یعنى قرآن كتاب بشرى نيست بلکه كالم الله و كتاب الله است. 
این هماهنگى و جامعيت قرآن توّجه اندیشمندان غربى را به عظمت این كتاب 

آسمانى معطوف داشته است. 
كتاب هایى كه با درون مایه علمى و در روند علوم تجربى و انسانى نوشته مى شوند 
تکامل  و  تغيير  ابطال،  نقض،  مورد  روز  به  روز  دانش  پویاى  حركت  بستر  در 
ایستاده  سترگ  و  استوار  علوم،  همه  معبر  در  شریف  قرآن  ليکن  مى گيرند.  قرار 
را  آن  نتوانسته  قرآن،  توانمند دشمنان  دانشگاه هاى  و  كالج ها  كادمى ها،  آ است 
كتاب  نه  است  كتاب هدایت  قرآن  اینستکه  ما  باور  قرار دهد.  نقض علمى  مورد 

ستاره شناسى یا زیست شناسى.
 در نتيجه، ادله فوق داللت بر این دارند كه قرآن از جانب خداست. خداوند توفيق 

عمل به دستورات حيات بخش قرآن را به همه عطا فرماید. انشاءالله. 

شبکه تخصصى قرآن تبيان

 تحدّی یا مبارزه  طلبی 
قرآن کریم؟
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یکى از بحثهایى كه در حوزه قرآن و قرآن شناسى مطرح است مسئله تاریخچه 
نگارش قرآن است با این بيان كه قرآن به دو عامل حافظان و كاتبان بدست ما 
رسيده زیرا از زمان نزول قرآن، براى حفظ قرآن از تحریف و فراموشيش همزمان 
با عصر نزول دو روش را به كار مى بردند یکى حفظ قرآن، اینکه آیاتى از طرف 
به اطالع مسلمانان مى رساند  اكرم  پيامبر  نازل مى شد،  بر حضرت محمد  خدا 
عده اى كه داراى حافظه قوى بودند آن را ازبر مى كردند و عده اى دیگر نيز آن را 
در نوشت افزارهاى معمول زمان خود مى نوشتند چنانکه زید بن ثابت مى گوید: 

ما خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله قرآن را از رقعه ها تاليف مى كردیم. 
به  راجع  و  سعد  بن  عبدالله  نام  مّکه  در  وحى  نویسندة  اولين  دربارة  محققان 
نخستين نویسندة وحى در مدینه نام ابّى بن كعب را به ميان مى آوردند و نوشته 
اند: نخستين كسى كه از قریش در مّکه براى رسول خدا )ص( نوشت، عبدالله 
بن ابى سرح بوده كه مرتد شد و در اّیام فتح مّکه به اسالم بازگشت و اولين كسى 
كه در مدینه نگارش وحى را به عهده گرفت، ابى ابن كعب بود كه پيش از زیدبن 

ثابت مطرح بود، ولى بر اساس روایات آن كه بيش از همه به نگارش وحى موفق 
بود، در مرحلة اّول على بن ابى طالب)ع( و سپس زید بن ثابت مى باشد، چون 

این دو بيش از دیگران مالزم پيغمبر)ص( بودند.
ما  امروزه  كه  قرآنى  آیا  كه  است  مطرح  قرآن  جمع  زمينه  این  در  سوالى  منتها 
در اختيار داریم در زمان پيامبر اكرم )صلى الله عليه آله( به این صورت تاليف 

گردیده یا نه، پس از رحلت ایشان؟ 
براى رسيدن به جواب سوال فوق نيازمند چند مقدمه هستيم كه پس از بيان آنها 
مطلب به خودى خود روشن خواهد شد و آن اینکه آیا منظور ما از تاليف قرآن در 
زمان رسول الله، مربوط به ترتيب آیات سوره ها مى باشد یا نه. مربوط به ترتيب 

سوره هاست؟ كه در زیر به بررسى اینها مى پردازیم: 
نظریه مربوط به ترتیب آیات در هر سوره ها �

اما ترتيب و نظم آیه هاى قرآنى در تک تک سوره ها، در زمان پيغمبر صورت گرفته 
و توقيفى بوده است یعنى وقتى آیه اى نازل مى گشت حضرت پيامبر مى فرمودند 
این آیه را در سوره فالن پس از فالن آیه قرار دهيد و آیه اى دیگر را امر مى كردند 
مثال در سوره فالن پس از آیه فالن. به عنوان مثال آیه 281 سوره بقره آخرین 
آیه اى است كه بر پيامبر نازل گردیده ولى پيامبر دستور دادند آن را در سوره بقره 
بين آیات ربا و دین، ضبط كنند. بنابراین ترتيب آیات در سوره ها با نظارت مستقيم 

پيامبر صورت گرفته است. 
كه روایتى از مکى كه گفته: ترتيب آیات در سوره ها به امر پيامبر صلى الله عليه و 
آله بوده و چون آن حضرت در اول سوره توبه ، بسم الله امر نفرمود همينطور آن 

را قرار دادند تایيد كننده مطلب فوق است. 
نظریه مربوط به ترتیب سوره ها در قرآن �

جنجالى ترین بحثى كه در ترتيب و جمع قرآن مطرح است مربوط به این بخش 
یعنى  هستند  بودن  توقيفى  به  معتقد  زمينه  این  در  عده اى  كه  زیرا  مى گردد 
از  ترتيب  به  كه  سوره  چهارده  و  صد  در  قرآن  فعلى  ترتيب  كه  مى دارند  اظهار 
و  و...  آل عمران  سوره  سپس  و  بقره  سوره  سپس  و  گردیده  شروع  حمد،  سوره 
در آخر سوره ناس مى باشد در زمان پيغمبر به دستور ایشان چنين ترتيبى یافته 
به این ترتيب كه وقتى سوره اى نازل مى گشته پيامبر 
اكرم دستور مى دادند این سوره را مابين فالن سوره 
نيز  عده اى  مقابل  در  اما  دهيد  قرار  سوره  فالن  و 
بودن  اجتهادى  طرفدار  یعنى  معتقدند  این  برخالف 
این  بررسى  به  كه  مى باشند  قرآنى  سوره هاى  ترتيب 
مطلب مى پردازیم: طرفداران نظریه اجتهادى بودن 
ترتيب موجود سوره هاى قرآن، اختالف مصحفهاى 
به  مصحفها  این  از  برخى  چون  مى دانند  صحابه 
مصحف  مانند  گشته  تنظيم  سوره ها  نزول  ترتيب 
بدینصورت  آن  ترتيب  كه  حضرت على عليه السالم 
اینکه  و  و...  المزمل  المدثر،   ، اقراء  مى باشد:سوره 
در این مصحف سوره هاى مکى مقدم بر سوره هاى 
بن  عبدالله  مصحف  در  حاليکه  در  مى باشد.  مدنى 
مسعود ، ابتدا سوره بقره، سپس آل عمران، نساء و... 
مى باشد. براین اساس است كه مرحوم محدث نورى 
به مانند عده اى دیگر یکى از دالیل اجتهادى بودن 
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ترتيب سوره ها را مصحف حضرت على بيان مى دارد. 
در مقابل عده اى دیگر نيز به توقيفى بودن ترتيب سوره هاى قرآن معتقدند مانند 
در  كه  گونه اى  به  قرآن  سوره  ترتيب  مى گوید  كه  البرهان،  كتاب  مولف  كرمانى 
دسترس ماست در لوح محفوظ نيز بهمين قرار بوده است و بهمين ترتيب پيامبر 
اسالم قرآن را بر حبرئيل عرضه مى داشت و یا نيشابورى در تفسير خود مى گوید 
كه در زمان رسول خدا قرآن جمع آورى شده بود زیرا آیه اى نازل نگردید جز آنکه 
پيامبر به كاتبان وحى دستور مف داد تا آن را در جاى مشخصى قرار دهند و نيز 
سوره اى نزول نمى یافت مگر آنکه به نویسنده وحى مى فرمود تا آن را در كنار فالن 

سوره قرار دهد. 

در زمان خلفاء
در زمان ابوبکر  �

نکردند  قبول  را  على  حضرت  مصحف  ایشان  اینکه  از  پس  ابوبکر،  زمان  در  اما 
نقل  طبق  ثابت  زیدبن  كه  كردند  قرآن  تاليف  و  آورى  جمع  مامور  را  ثابت  زیدبن 
یعقوبى در راس یک گروه 25 نفره در مسجد مدینه مشغول به كار شدند این گروه 
از هيچکس چيزى به عنوان آیه قرآنى قبول نمى كردند مگر به شهادت دو نفر كه 
ظاهرا شاهد اول نسخه خطى بوده یعنى نوشته اى كه حکایت از قرآن بودن آن 
را دارد و شاهد دوم شاهد حفظى یعنى اینکه كسى دیگر شهادت دهد كه آن را از 
زبان حضرت پيامبر شنيده است. البته در این زمان عده اى از صحابه مانند عبدالله 

بن مسعود، ابى بن كعب، مقداد بن اسود و... نيز جدا از هم و 
مستقل مشغول گردآورى قرآن بودند. البته در مورد جمع آورى 
قرآن به روش زیدبن ثابت نقدهایى وارد است كه بدليل مفصل 

بودنشان مجال دیگرى مى طلبد. 
در زمان عثمان  �

در زمان عثمان نيز باید یادآور شویم كه كار عثمان گردآورى 
وجود  كه  قرائتهایى  اختالف  ایشان  بلکه  نبود  قرآن  تاليف  و 
داشته و مى توانست این اختالف قرائتها عامل مهمى در تفرقه 
در  را  قرائت  یک  فقط  و  برده  بين  از  را  آنها  گردد  مسلمانان 
سراسر مملکت اسالمى رواج داد. او براى اینکار ، ابى بن كعب 
را انتخاب كرد. و ابى بن كعب با یک كادر دوازده نفره این كار 
و  ابى بن كعب امالء مى كرد  ترتيب كه  این  به  برد.  پایان  به  را 
بقيه گروه مى نوشتند كه پس اتمام كار این گروه براى هر یک 
و  فرستادند  را  قرائت  این  از  نسخه  یک  اسالمى،  مناطق  از 

عثمان دستور داد تا مصحفهاى دیگر را از بين ببرند. 

نتیجه گیری
از آنچه تا اینجا آورده شده روشن گردید كه تاریخچه تاليف قرآن به عصر پيامبر 
اكرم برمى گردد یعنى اینکه تمامى آیاتى كه نازل گردیده بوده در زمان رسول اكرم و 
با دستور ایشان ثبت گردیده بود و با نظر بر اینکه ترتيب آیات توقيفى بوده، همزمان 
با ثبت آیات در سوره ها الجرم سوره ها نيز ثبت مى گردیده زیرا كه سوره هاى قرآنى 
زمان  در  قرآنى  یقينى سوره هاى  به طور  نداشته پس  قرآنى  آیات  از  ماهيتى غير 
پيامبر در نوشت افزارهاى معمول زمان نزول قرآن نوشته شده است. پس ترتيب 
شواهد  طبق  سوره ها  ترتيب  اما  گردید.  روشن  پيامبر  زمان  در  سوره ها  در  آیات 
تاریخى و طبق نظر عده اى از كارشناسان نيز در زمان رسول اكرم به ترتيب فعلى 
بوده است ولى عده اى نيز نظر اجتهادى بودن را در ترتيب سوره ها دارند كه بعضا با 
اجتهاد صحابه صورت گرفته است.. البته با نظر به اینکه در تاریخچه تاليف قرآن 
آنچه مهمترین است ثبت و ضبط آیات الهى در سوره ها مى باشد مساله دوم چندان 
تفاوتى در اصل قضيه نمى كند كه هر چند در نوع خود از مسائل مهم و قابل تاملى 
مى باشد. البته نظر سومى نيز ابراز داشته اند كه معقول به نظر مى رسد و آن اینکه 
ترتيب موجود سوره هاى قرآن در بخش زیادى توقيفى است و ترتيب بخشى اندک 

طبق راى و اجتهاد صحابه صورت گرفته است. 
الزم به ذكر است كه قرآن موجود در دست مسمانان از نظر ائمه معصومين عليهم 
السالم معتبر است و همگان موظفيم تا براساس این قرآن عمل كنيم كه حجت 

برهمگان است. 
منبع: دانشنامه رشد

اعالم و اطالع رسانی جلسات، مناسبتها، گردهمایی های فرهنگی و مذهبی، اوقات شرعی، روئیت هالل ماه و غیره.
با جستجوی آی دی: VancouverShiaa@ در تلگرام و عضویت در این کانال به ایجاد یک مجموعه اطالع 
رسانی جامع در ونکوور با ما همراه شوید. در صورت پیدا نشدن ID، با وارد کردن آدرس زیر در موبایل و یا تبلت، 

Telegram.me/vancouvershiaa .بصورت مستقیم به صفحه کانال منتقل خواهید شد
درصورت بروز مشکل در عضویت، یا برای معرفی برنامه های آموزشی و جلسات خود در کانال می توانید با ایمیل 
telegram.vancouver@gmail.com  و یا ارسال پیغام به شماره 8447 - 760 - 604  با ما در تماس باشید.

کانال جامعه شیعیان ونکوور
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پرسش : آیا قرآن به همين صورت كنونی و موجود امروز، بر پيامبر  ˏ
اسالم)صلی الله عليه وآله( نازل شده است و دالیل عدم تحریف قرآن 

چيست؟
طرف  از  بيشتر  مجيد  قرآن  تحریف  زمزمه  كه  داشت  توّجه  باید  تفصيلى:  پاسخ 
كتب  تاریخ،  مسّلم  شهادت  به  چون  است;  شده  ساز  ها  یهودى  و  ها  مسيحى 

آسمانى این دو قوم با گذشت زمان، دستخوش تحریف و تغيير گشته و اعتبار و 
ارزش اصلى خود را از دست داده است. اینها كوشش مى كنند كه 

قرآن كریم را نيز به شایعه تحریف آلوده سازند!
تاریخ گواهى قطعى مى دهد كه نسخه هاى »تورات« 

بارها در جریان حوادث مختلف تاریخى - خصوصًا 
در حمله بخت الّنصر به یهود - از ميان رفته و 

به  بعدًا  را  آن  یهود  مذهبى  رجال  از  اى  عّده 
رشته تحریر درآورده اند.

همان طور كه تاریخ گواهى مى دهد، انجيل 
چهارگانه سال ها پس از حضرت مسيح)عليه 

السالم( به وسيله عّده اى به رشته تحریر در 
آمده و بدین ترتيب از انجيلى كه به صورت یک 

در  نشانى  نازل شده  بر حضرت عيسى8  آسمانى  كتاب 
دست نيست.

براساس  را،  تمام معارف و اصول مذهبى خود  پایه  كسانى كه 
اند كه این چنين بى اعتبار و بى ارزش  كتاب هایى گذاشته 
گشته است مایلند قرآن را نيز به همان سرنوشت مبتال سازند 
با گذشت زمان دستخوش تحریف شده  و بگویند قرآن هم 

است.
در حالى كه وضع جمع آورى و نگهدارى قرآن كریم در تمام ادوار 

یهودّیت و مسيحّيت  ادوار  انجيل در  و  تورات  تاریخ  با  تاریخ اسالمى اصال 
قابل مقایسه نيست.

ادوار اسالمى دچار  از  قرآن كریم در هيچ كدام  نشان مى دهد كه وضع  تاریخ 
ابهام و پيچيدگى نبوده است. در این باب باید به دو موضوع كه پاسخ بسيارى از 

سؤاالت است توّجه كنيم:
1- قرآن مجيد كتابى بود كه در همه شؤون زندگى اجتماعى مسلمانان، انقالبى 
ایجاد كرد. قرآن زندگى سابق آنها را در هم كوبيد و به جاى آن یک زندگى نوین كه 
براساس ایمان و اصول انسانى استوار بود به وجود آورد. بنابراین، قرآن كتابى بود 
كه با شؤون اصلى زندگى مسلمانان تماس داشت، و آنها سياست، اقتصاد، قوانين 
اخالقى و حّتى آداب و رسوم معاشرت خانوادگى خود را از این كتاب آسمانى مى 
با آن سر و كار داشتند و باالخره در همه  بار در نمازها  گرفتند. در شبانه روز پنج 
حوادث روزمّره اّول به قرآن و سپس به سّنت و روش پيامبر اكرم)صلى الله عليه 

وآله( مراجعه مى كردند.
در این صورت كتابى كه تا این اندازه با زندگى مردم آميخته و تا این حد مورد مراجعه 

و استفاده آنها بود، چگونه ممکن است در آن تحریفى واقع شود و افکار عوام یا 
خواص متوّجه آن نگردد.

منزله  به  نگشته،  آن  متوّجه  كسى  و  شده  واقع  تحریف  قرآن  در  كه  این  احتمال 
واقع  تحریف  دنيا  بزرگ  مّلت  یک  اساسى  قانون  در  دهيم  احتمال  كه  است  این 
قانون اساسى یک مّلت  آیا ممکن است مواّد  نگردد.  شود، ولى كسى متوّجه آن 
بلند نشود؟ نقش  آن  نفهمند و سر و صداى  دستخوش تحریف شود، ولى مردم 
قرآن در زندگى اجتماعى مسلمانان به مراتب بيش از نقش یک قانون اساسى در 
زندگى مّلت هاى امروز بوده و بدین ترتيب چنان افکار متوّجه آن بود كه اگر كمترین 

دالیل مصونّیت قرآن از تحریف
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تحریف در آن واقع مى شد، مواجه با عکس العمل شدیدى 
مى گردید و اعتراض ها از هر ناحيه شروع مى شد.

2- تاریخ مربوط به جمع آورى قرآن چه در زمان پيامبر اكرم
s و چه بعد از آن و اهّمّيت فوق العاده شدیدى كه پيامبر 
اكرمs و مسلمانان به حفظ و كتابت قرآن نشان مى دادند 
از قرآن كریم به  ثابت مى كند كه حّتى كم شدن كلمه اى 

هيچ وجه امکان نداشته است.
از  زیادى  عّده   sاكرم پيامبر  زمان  در  تاریخ،  شهادت  به 
مسلمانان دانشمند كه تعداد آنان را تا چهل و سه نفر نوشته 
یا سوره اى را به محض  آیه و  اند به دستور آن حضرت هر 
نزول مى نوشتند و این نوشته ها با اهتمام و كوشش هرچه 
تمامتر در ميان مسلمين نگهدارى مى شد. معروف ترین آنها 
كه اهتمامشان به نوشتن قرآن به مراتب بيش از دیگران بود 
بدین  و  بودند  ثابت  بن  زید  و  ابيطالب8  بن  على  حضرت 
مى شد  نوشته  افراد  این  وسيله  به  كه  هایى  قرآن  از  ترتيب 
نسخه هاى متعّددى در ميان مسلمانان وجود داشت كه در 
از قرآن مرجع شبانه روزى همه مسلمانان  استفاده  و  قرائت 

بود.
عالوه بر این، عّده زیادى از مسلمانان، آیات و سوره هاى قرآن 

و  بودند  دقيق  بسيار  قرآن  كار حفظ  در  اینها  بودند.  كرده  را حفظ 
سعى داشتند حّتى كلمه اى از این كتاب آسمانى را فروگذار نکنند. این عّده 

كه به آنها »قاریان« گفته مى شد پيوسته مورد مراجعه و استفاده مردم در قرائت 
قرآن بودند.

موضوع اهتمام به نگهدارى و حفظ قرآن از تحریف، به اندازه اى در ميان مسلمين 
زیاد بود كه در زمان خالفت ابوبکر وقتى در جنگ »یمامه« عّده زیادى از قاریان 
قرآن كشته شدند، مسلمانان تصميم گرفتند توّجه بيشترى در حفظ قرآن به خرج 
دهند و به این منظور، همه نسخه هاى قرآن را در یک جا جمع آورى كرده و از این 
كه كم و زیادى در آنها واقع شود جلوگيرى نمودند؛ و حفظ این نسخه ها بار دیگر 

بشّدت مورد توّجه قرار گرفت.
در زمان خالفت عثمان بن عّفان نيز چهار نسخه قرآن از روى نسخه هاى اولّيه 
تدوین و تهّيه گردید و به همه ایاالت اسالمى ابالغ شد كه قرآن هاى خود را با این 

چهار نسخه تطبيق دهند و هنگام قرآن خواندن از آن تبعّيت نمایند.
توّجه مسلمانان و قاریان به حفظ و نگهدارى قرآن به حّدى بود كه روزى ميان »ابى 

َل  َو َة  ِفّضَ
ْ
ل ا َو َهَب  ّلَ ا َن  و نُِز

ْ
َیك یَن  ِ ّلَ ا بن كعب« و »عثمان« خليفه وقت درباره آیه »َو

ذین«  « اختالفى رخ داد، عثمان مّدعى بود كه وحى الهى »َالَّ لّلَـِه  ا َسِبیِل  ِف  ا 
َ

َن یُنِفقُو
است - بدون واو - و باید این كلمه )و( از نسخه هاى قرآن حذف گردد، ولى »ابى« 
مى گفت ما از رسول خدا این آیه را به همان طورى كه در قرآنها موجود است شنيده 
ایم. بگو مگو ميان هر دو نفر در گرفت. ناگهان، »ابى« با شّدت هرچه تمامتر گفت: 
»هركس بخواهد این حرف را از قرآن بردارد، شمشير بر شانه مى نهم و خون او را 

مى ریزم!« پافشارى »ابى« سبب شد كه خليفه حرف خود را پس بگيرد. 
هرگاه تغيير یک حرف از قرآن داراى یک چنين ماجرایى بود، آیا مى توان گفت كه 

قرآن دستخوش تحریف شده و آیاتى از آن حذف گردیده است؟
قرآن  از  متعّددى  آیات  در  توّجه داشت كه  باید  فوق،  اساسى  دو مطلب  بر  عالوه 
تغيير  از دستخوش  این كتاب آسمانى  این كه  و  قرآن  كریم، مسئله عدم تحریف 

نَا 
ْ
ل َنّزَ  ُ َنْحن ّنَا  و تبدیل مصون خواهد بود تصریح شده است؛ آنجا كه مى فرماید: »ِا

َن«؛ )ما قرآن را نازل كردیم و بطور قطع نگهدار آنيم! فِظُو لَحا  ُ َل ّنَا  ِا َو  َر  کْ ّلِ ا

علما و دانشمندان اسالمى نيز در كتاب هاى تفسير و كالم تصریح نموده اند كه 
دانشمندان اسالمى اجماع دارند كه در قرآن تحریفى واقع نشده است.

و اگر احيانًا در ميان دانشمندان كسى پيدا شده كه معتقد به موضوع تحریف بوده، 
بر اثر پاره اى از اخبار مجعوله بوده كه بعضى از مغرضين در كتب احادیث وارد كرده 
اند و ااّل هيچ گونه قرینه اى در خود قرآن بر مّدعاى آنها وجود ندارد. بدیهى است 
این گونه اخبار از درجه اعتبار ساقط است و یا بر اثر اخبارى بوده كه معنى و مفهوم 

واقعى آن را كشف نکرده اند.
به هر حال، جمعى از بزرگان و محّققان ما در این باره كتابها نوشته اند و عدم امکان 
تغيير در قرآن را به طرز روشنى اثبات نموده اند. كسانى كه نمى توانند از كتاب هاى 
عربى كه در این باره نوشته شده استفاده كنند، مى توانند مشروح این بحث را در 

كتاب »برهان روشن« نوشته مرحوم حاج ميرزا مهدى بروجردى مطالعه فرمایند.
اخبارى كه بيان مى كند قرآنى نزد اميرمؤمنان8  وجود داشت كه یا سایر قرآن 
زیرا همان طور كه  ندارد؛  با مسأله »عدم تحریف قرآن« منافات  ها فرق داشت، 
دانشمندان گفته اند: قرآنى كه اميرمؤمنان8 جمع آورى فرموده بودند، مشتمل 
بر شرح نزول آیات و تفسيرها و توضيحاتى بود كه از پيغمبر اكرمs شنيده بودند و 

فرق آن با سایر قرآنها فقط در این قسمت بود نه در اصل متن قرآن.
پایگاه اطالع رسانى ایت الله العظمى مکارم شيرازى
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خانه بی بنیاد

 

َهَن  َْو أ ّنَ  ِإ َو َبْیًتا  ْت  ّتََخَذ ا ِت  َعنَكبُو
ْ
ل ا َكَمثَِل  ءَ  لَِیا َْو أ لّلَـِه  ا ِن  ُو د ِمن  ا  و ّتََخُذ ا یَن  ِ ّلَ ا »َمثَُل 

گرفته  خدا  جز  أوليایى  كه  كسانى  َمَثل  َن؛  َیْعلَُمو ا  نُو َكا لَْو  ِت  َعنَكبُو
ْ
ل ا لََبْیُت  ِت  بُیُو

ْ
ل ا

اند، َمَثل عنکبوتى است كه خانه اى ساخته است و چه ُسست خانه اى است خانه 
عنکبوت، اگر اینان بدانند«. )سوره عنکبوت، آیه 41(

َمَثل  اند،  داده  قرار  خویش  گاه  تکيه  را  خدا  غير  كه  كسانى  َمَثل  كریم،  قرآن 
عنکبوتى ميداند كه بر خانه تنيده از تار خویش تکيه داده است، در حالى كه ُسست 

ترین خانه، خانه عنکبوت است.
دیگر  خانه  و  آشيانه  و  عنکبوت  خانه  بين  اجمالى  اى  مقایسه  و  ساده  نگاهى 
موجودات زنده، نشان دهنده آنست كه سست ترین و نا مطمئن ترین خانه، خانه 

عنکبوت است، به دليل اینکه:
كه  � ندارد  باران  و  زلزله  باد، طوفان، سيل،  مقابل  در  مقاومتى  تنها هيچ  نه 

كودكى با خالل جاروبى ميتواند به راحتى تمام تار و پودش را درهم ریخته و 
او را متالشى كرده و به دور اندازد.

 هيچ نوع پوششى در مقابل سرما و گرما ندارد. �
هيچ نوع حفاظ و مانعى در مقابل دشمن به حساب نمياید و بود و نبودش  �

مساوى است.
هيچ نوع استتارى محسوب نميشود، بلکه برعکس، خود راهنماى دشمن  �

به سمت عنکبوت است.
ُسست تربيت آنچه بينى از بيـوت ... مى نباشد خود زبيت عنکبوت
 نه ورا سقف است و دیوار و ستون  ... نه پناه از حّر و برد اندر سکون
 نيــم بـادى گـــر وزد او را بـــرد  ... تار تارش جـمـله را از هم درد

مولوى
گرچه در واهمه عنکبوت خانه اش سّد سکندرى است، ولى واقعيت و حقيقت آن 

است كه »مأوى گهش أوهن البيوت است« و به سروده عّطار:
دیــده اى آن عنـکبـوت بـيقــرار ... در خيالى ميگـذارد روزگـار

بوالعـجب دامى بسـازد از َهـَوس  ...  تامگر در دامش اُفتد یک مگس
بعد از آن خشکـش كند در جایگاه ... قـوت خـود سازد از او تا دیرگاه
 ناگهى باشـد كه آن صاحب سراى ... چوبى اندر دست برخيزد زجاى
خـانـه آن عنـکبـوت و آن مـگـس  ... جـمـله ناپيدا كنـد در یک نفس

اندیشند و عنکبوتى عمل  اند، عنکبوتى مى  از مردمان چونان عنکبوت  گروهى 
مى كنند، از قدرت الیزال الهى غافلند و به قدرتهاى پوشالى روى ميآورند و گمان 
ميکنند كه بر دژ مستحکمى روى آورده اند، شعاع و ُبرد فکر و عمل اینان، شعاع 
الهى  از عذاب  مایه نجات  را  فراز كوه  بر  نوح است كه صعود  فکر و عمل فرزند 

ميدانست.
ءَ  لَِیا َْو أ لّلَـِه  ا ِن  ُو د ِمن  ا  و ّتََخُذ ا یَن  ِ ّلَ ا »َمثَُل  است:  ستودنى  و  زیبا  چه  قرآن  تمثيل 

ِت« َعنَكبُو
ْ
ل ا لََبْیُت  ِت  بُیُو

ْ
ل ا َهَن  َْو أ ّنَ  ِإ َو َبْیًتا  ْت  ّتََخَذ ا ِت  َعنَكبُو

ْ
ل ا َكَمثَِل 

نکات و لطایف شيرینى در آیه وجود دارد؛ از جمله:
و  مهارتها  طبيعى،  امکانات  از  استفاده  با  عنکبوت  اگرچه  عنکبوتى:  ُجهد   1
استعداد خویش دست به تالشى گسترده و همه جانبه ميزند و خانه و دامگاهى 
اى  خانه  بر  تکيه  جز  چيزى  او  تالش  و  ُجهد  همه  ولى  ميآورد،  فراهم  آنچنانى 

سست و موهوم نيست.
2 خانه عنکبوت: خانه عنکبوت اگرچه داراى ظاهرى پر طمطراق، وحشتناک و 
مهندسى ایى دقيق است و چونان قلعه هاى أساطيرى مى ماند و به قول خاقانى:

أقوال به عنـدليب بسيار ... اشکال به عنکبوت بگذار
ولى ظاهر، قریب، حيله و تزویرى بيش نيست.

شکار  جز  چيزى  عنکبوت  مقصود  و  مقصد  انگيزه،  تمام  عنکبوتيان:  هدف   3
مگسى نيست، استفاده از این همه فن آورى و نقشه كشى و برنامه ریزى و … 

فقط براى به دام انداختن حشره اى است و بس.
از هندسه عنکبوت را چيست ...كز قوت حرام بایدش زیست

خاقانى
براى  را  خویش  وامکانات  توان  استعداد،  تمامى  عنکبوت،  مانند  نيز  عنکبوتيان 

هدفى حقير و واهى خرج ميکنند.
4 تجزیه و تحليل عنکبوتى: عنکبوت چنين ميپندارد كه پناهگاه و دژ محکمى 
را برگزیده است و بدان تکيه كرده، تار و پود سست و بى بنيادش در واهمه او، به 
صورت دژى جلوه ميکند، خيال اوست كه او را به بازى گرفته است، عنکبوتيان 
نيز اینگونه اند و بيخودى آب در هاون ميکوبند، آنها نيز بازیچه خيال و اسير دنيا 

و هواهاى نفسانى خویشند.
چشم شور و لوچ اینان را مظاهر دنيا فریفته است و به تعبير »سيد قطب« قدرت، 
ثروت، صنعت و مانند آن، چنان آنان را فریفته است كه اصل و منشأ همه قدرتها، 
كه قدرت الیزال الهى است را از یاد برده اند، و فراموش كرده اند كه اتکاى بر این 

ُامور به مانند اتکاى عنکبوت بر تار و پود خویش است.
5 »بهتر زدیوار چين گركه خداى خواهد«، همين خانه سست و بى بنياد ميتواند، 
بهتر از دیوار چين عمل بکند و باعث حفظ جان رسول امين حق شود، اگر خدا 
خواهد، خداى متعال با تار عنکبوتى، مکر مشركان را خنثى كرد و به آنان فهماند 
كه مکر و تزویر آنان، از تار عنکبوت هم سست تر و بى بنيادتر است، آرى؛ اگر او 
بخواهد از تار عنکبوتى دیوار چين ميسازد و اگر نخواهد، دیوار چين عاجزتر از تار 
عنکبوتى خواهد بود، اراده اوست كه آتش را بر ابراهيم خليل گلستان ميکند و رود 

طغيانگر نيل را گهواره موسى قرار ميدهد.
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Prophet instructed us] to perform 
congregational acts of worship in the 
mosque and to perform personal acts 
of worship at home …

 Manifestation of God 
Almighty
If we seek to discover whether we 
have attained the wisdom behind 
reciting the Quran, we must look 
to see whether we [yet] witness the 
Speaker in His word. The worshipper 
attains the wisdom behind worship 
when he witnessed none but the One 
Worshipped, and this itself has a 
number of pillars: the fundamental 
pillar is for one not to love anything 
but God. He who casts off others than 
God, and does not let them penetrate 
his heart, is no [longer] anxious 
because that which is temporary is not 
loved by him and that which is loved 
by him is not temporary. As such, the 
mystic is not affected by sorrow nor 
encompassed by grief. Imam Husayn 
– peace be upon him – says in the 
supplication of Arafah:

ماذا َوَجد َمن فـََقَدک و ما الَّذي فـََقَد َمن َوَجدک َلَقد 
خاَب َمن َرضي دوَنَک َبَدال

What did he find, the one who lost 
You, and what was it that he lost, the 
one who found You? Indeed, he failed 
who became content with another 
instead of You!

Man is sometimes sorrowful of the 
past and fearful of the future. He 
grieves for what he has lost and is 
afraid in his imagination of what he 
may not attain in the future. If one 
is liberated from the past and the 
future, moving beyond time, setting 
foot on the past and future [and] not 
being grief-stricken with what he has 
lost or happy with what he shall gain, 
such a person, in the words of Imam 
Ali – peace be upon him, has attained 
asceticism (zuhd) in its entirety [6].

Regarding the condition of Imam 
Sajjad – peace be upon him – it was 
narrated that upon reciting the verse 
“Master of the Day of Judgment” 
(1:4), he would repeat this verse until 
it was as though he way dying! [7]

One of the etiquettes of reciting the 
Quran is for one to utter ‘Labbayk!’ 

upon arriving at the expression ‘O you 
who believe!’ [8] This indicates that 
the address is at the present and we 
are also presently being addressed 
by God. ‘Labbayk’ is said to one who 
is calling: it follows that this address 
is God’s word at this time as well, 
and God is manifested in this word, 
and what one recites is God’s word as 
heard from this tongue and mouth.

Just as the believer’s hand is God’s 
hand, the believer’s word too is God’s 
word, with the condition that he 
utters and seeks none but the Truth. 
Subsequently, the Quran states:

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكیَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّٰى َیْسَمَع 
َكَلَم اللَّه

If one amongst the polytheists asks 
you for asylum, grant it to him so that 
he may hear God’s word (9:6).

The Commander of the Faithful – 
peace be upon him – said:

فـََتَجلَّى َلُهْم ُسْبَحانَُه ِفي ِكَتاِبِه ِمْن َغْیِر َأْن َیُكونُوا رََأْوُه
He Almighty was manifested to them 
in His book without them being able 
to see Him. [9]

 Q References:

[1] Kaafi, vol. 2, p. 602.

[2] Prophet Muhammad – peace be 
upon him and his progeny – said:

... فَِإنَّ اْلبـَْیَت ِإَذا َكثـَُر ِفیِه ِتَلَوُة اْلُقْرآِن َكثـَُر َخیـُْرُه 
َو اتََّسَع َأْهُلُه َو َأَضاَء ِلَْهِل السََّماِء َكَما ُتِضي ُء ُنُجوُم 

نـَْیا السََّماِء ِلَْهِل الدُّ

… As for a house in which the Quran 
is abundantly recited, its blessing will 
become abundant, and its people will 
expand (or prosper), and it shines 
for the heavenly occupants as the 
heavenly stars shine for the occupants 
of the lowly world (Kaafi, vol. 2, p. 
610).

[3] Bihaar, vol. 43, p. 13, hadith 6.

[4] Kaafi, vol. 3, p. 136.

[5] Kaafi, vol. 2, p. 610.

[6] Nahj al-Balaaghah, wisdom 439:

الزُّْهُد ُكلُُّه بـَْیَن َكِلَمتـَْیِن ِمَن اْلُقْرآِن قَاَل اللَُّه ُسْبَحانَُه » 
ِلَكْیل تَْأَسْوا َعلى  ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِبما آتاُكْم « 
َو َمْن َلْم یَْأَس َعَلى اْلَماِضي َو َلْم یـَْفَرْح بِاْلِتي فـََقْد 

َأَخَذ الزُّْهَد ِبَطَرفـَْیِه
Asceticism, all of it, is between 
two statements of the Quran. God 
Almighty says, “In order that you do 
not grieve over what has escaped you, 
nor rejoice over what He has given 
you (57:23).” And he who does not 
grieve over the past nor rejoice over 
the future has indeed grasped onto 
asceticism on both its ends.

[7] Kaafi, vol. 2, p. 602. The Arabic 
text reads:

َحتَّى َكاَد  ُیَكرِّرَُها  یِن  الدِّ یـَْوِم  ماِلِك  قـََرَأ  ِإَذا  َكاَن ع 
َأْن َیُموَت

[8] Muhajjah al-Bayda, vol. 2, p. 228.

[9] Nahj al-Balaaghah, sermon 147.
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 In the company of the 
Quran
Recitation of the Book of God has 
a number of rules and etiquettes, 
such as how the letters are to be 
pronounced, where in a verse one 
ought to halt or continue … However, 
the wisdom behind reciting the Quran 
is for the individual to do so such that 
he may witness the Worshipped One 
(Ma’bood). The realized status of 
witnessing the Worshipped One is for 
the plane of the consciousness and 
heart of the worshipper to contain 
none but Love of the Worshipped 
One. And the human being is himself 
entirely capable of discerning whether 
his heart contains anything but God 
or not!

Imam Sajjad – peace be upon him – 
said:

َلْو َماَت َمْن بـَْیَن اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َلَما اْستـَْوَحْشُت 
بـَْعَد َأْن َیُكوَن اْلُقْرآُن َمِعي 

If everyone between the East and the 
West died, I would not be frightened 
after the Quran is with me. [1]

… once the individual comes to 
witness the Owner of the words [of 
Quran] with the eyes of the heart, 
he has then attained the wisdom of 
reciting the Quran.

 The home’s radiance
… [The revered scholar] Sharaf-
al-Deen Jabal Ameli (r) … narrates 
that some of the companions and 
luminaries of knowledge and faith 
and of the journey towards God 
would share and allocate routines in 
their homes. That is, the members 
of the household would maintain the 
radiance of the home day and night! It 
was not the case for all members of the 
household to sleep at nighttime after 
eating a meal until morning; instead, 
they would keep watch. For instance, 
one would commit for a portion of the 
night to ritual worship, scholarship, 

recitation and supplication, and 
another would sleep; subsequently, 
the other would wake up, and devote 
to worship, and the first person would 
sleep. Then, a third person would 
wake up and worship. It was as such 
so nothing would be invoked in this 
house except the Name of God.

It happens that a family may nurture 
and raise a great personality such as 
Shaykh Ansaari (r), or a complete 
human being such as Sayyid Bahr 
al-Uloom (r), being the fruits of 
years of endeavor and effort by their 
predecessors and ancestors. God 
Almighty does not freely bestow a 
unique personality to a family; its 
members would strive to maintain the 
home radiant, and to not commit any 
deed contrary to Divine Contentment, 
in order for that home to gradually 
turn into a locus of light and radiance 
and to ultimately irradiate an entire 
town and city. 

A house in which the Quran is recited, 
and wherein faith reigns, radiates and 
shines for the angels as the heavenly 
stars do so for the people of the earth 
[2]. Analogous to how looking upon 
a wide space, one observes some 
places as dark, and some bright, the 
house in which the Quran is recited, 
and wherein faith reigns, radiates and 
shines for the heavenly occupants. 
Imam Saadiq – peace be upon him – 
explained that the most magnificently 
truthful Lady (Fatima) – peace be 
upon her – was named Zahra meaning 
illuminant:

ْهِل ِلَ َها  ُر نُو  
َ

َهر َز ا  ِبَ ا
َ

ِمْحر ِف  َمْت  َقا ا  ذَ ِإ َنْت  َكا ا 
َ ّنَ ِلَ  ... 

ض ْر َ
ْ

ل ا ْهِل   ِلَ ِكِب  ا َكَو
ْ
ل ا ُر  نُو  

ُ
َهر َیْز َكَما  ِء  َما لّسَ ا

... because she was such that when she 
stood in her place of prayer, her light 
would illuminate for the heavenly 
occupants as the light of the stars 
illuminates for the occupants of the 
earth. [3]

… One who attains the inner depth of 
the Quran, and recites it appropriately, 

the ambiance of one’s home shall turn 
into a bright and radiant one.

The blessed [Angel] Ezraa’il – peace 
be upon him – looks upon every home 
five times a day. The Prophet – peace 
be upon him and his progeny – stated 
that these fives times are the times of 
the obligatory prayers, so he witnesses 
what they carry out at these times. 
For every home in which the prayer is 
attentively observed at its five times, 
the blessed Ezraa’il – peace be upon 
him – will convey to its occupant 
[upon death] the two professions 
of faith [that there is no deity but 
God and that Muhammad is His 
Messenger]. [4]

Further in this topic, God’s Apostle – 
peace be upon him and his progeny 
– said:

ً ا ر قُبُو َها  و َتّتَِخُذ َل  َو  ِن  آ قُْر
ْ
ل ا ِة  َو ِبِتَل َتُكْم  بُیُو ا  و ُر  َنّوِ

َو ِئِس  َكنَا
ْ
ل ا ِف  ا  َصّلَْو ى  َر لنََّصا ا َو   ُ د هَيُو

ْ
ل ا فََعلَِت   َكَما 

َتُْم بُیُو ا  َعطَّلُو َو  ِبَیِع 
ْ
ل  ا

Illuminate your homes by reciting the 
Quran, and do not make them graves 
as the Jews and Christian did: they 
prayed in synagogues and churches 
and left their homes idle. [5]

… If nothing fruitful rises from 
[one’s] home, then it turns into a 
family graveyard! Let light emanate 
from your home to the society … [The 

RECITATION OF

THE QURAN AND THE WISDOM BEHIND IT
Ayatollah Jawadi Amoli (from the Book: “Wisdom Behind Acts of Worship”)

Translation: Dr. Arman Rahmim
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The Book of Guidance

Prophet Mohammad s:
A house where Quraan gets 
recited in, glows to the sky just 
like how stars glow to the earth.


