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تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

درس ششم :هدف از قرائت قرآن
قرائت قرآن راه است یا مقصد ؟
آیا قرائت و حفظ قرآن مارا به زندگی قرآنی نزدیک می کند ؟
انتظار جامعه از یک قاری  ،حافظ و فعال قرآنی چیست ؟
معنای ترتیل
از امام صادق(علیه السالم) نیز چنین نقل شده( :ترتیل آن است که آیات را با تأنّى و با صداى زیبا
بخوانى و هنگامى که به آیه اى برخورد مى کنى که در آن سخن از آتش دوزخ است ،به خدا پناه
بر ،و هنگامى که به آیه اى مى رسى که در آن بیان بهشت است از خدا بهشت را بطلب) .خود را
به اوصاف بهشتیان متصف کن و از صفات دوزخیان بپرهیز

آموزه های قرآنی و سفارشات مکرر رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع)
این است که قرائت قرآن برای آن است که آن را بفهمیم و سبک زندگی
خود را با آن تنظیم کنیم و قرائتی که به دنبال آن تدبر و فهم و نهایتا عمل
نباشد نتیجه ای نخواهد داشت .
قرائت قرآن برای فهمیدن دستورات الهی و عمل کردن به آن است و قرائت
بی عمل بر خالف مقصد می باشد .
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چه بسا افرادی که یک عمر بهترین قرائتها را داشته اند اما بهره آنها از قرآن
فط تحسین افراد حاضر در مجلس و گرفتن هدایایی ناچیز بوده است و چه
بسا افرادی که شنیدن و فهمیدن یک آیه از قرآن آنها را دگرگون کرده وراه
درست زندگی را پیدا کرده اند و حتی برخی از فردی مفسد تبدیل به انسانی
صالح شده اند .
داستان فضیل عیّاض راهزن مشهور

از نزدیکى یک آبادى مى گذشت ،دخترکى را دید و نسبت به او عالقه مند شد ،عشق سوزان
دخترک «فضیل» را وادار کرد که شب هنگام از دیوار خانه او باال رود ،و تصمیم داشت به
هر قیمتى شده به وصال او نائل گردد ،در این هنگام بود که در یکى از خانه هاى اطراف،
شخص بیدار دلى مشغول تالوت قرآن بود و به آیه «أَ لَ ْم َیأْ ِن لِلَّذِینَ آ َمنوا أَنْ َت ْخ َ
ش َع قلوبه ْم
للا»...سوره حدید آیه  16رسیده بود ،این آیه همچون تیرى بر قلب آلوده «فضیل»
لِذ ِْک ِر ّ ِ
نشست ،درد و سوزى در درون دل احساس کرد ،تکان عجیبى خورد ،اندکى در فکر رفت،
این کیست که سخن مى گوید؟ و به چه کسى این پیام را مى دهد؟ به من مى گوید :اى
فضیل! « آیا وقت آن نرسیده است که بیدار شوى؟ از این راه خطا برگردى؟ از این آلودگى
خود را بشوئى؟ و دست به دامن توبه زنى؟! ناگهان صداى «فضیل» بلند شد ،و پیوسته
للاِ َقدْ آنَ َ ،بلى َو ّ
مى گفتَ « :بلى َو ّ
للاِ َقدْ آن»؛ (به خدا سوگند وقت آن رسیده است ،به خدا
سوگند وقت آن رسیده است)!
او تصمیم نهائى خودش را گرفته بود ،و با یک جهش برق آسا ،از صف اشقیا بیرون پرید،
و در صفوف سعدا جاى گرفت ،به عقب برگشت ،از دیوار بام فرود آمد ،و به خرابه اى
وارد شد که جمعى از کاروانیان آنجا بودند ،و براى حرکت به سوى مقصدى ،با یکدیگر
مشورت مى کردند ،مى گفتند :فضیل ،و دارودسته او در راهند ،اگر برویم راه را بر ما مى
بندند و ثروت ما را به غارت خواهند برد! فضیل ،تکانى خورد ،و خود را سخت مالمت
کرد ،گفت :چه بد مردى هستم! این چه شقاوت است که به من رو آورده؟ در دل شب به
قصد گناه ازخانه بیرون آمده ام ،و قومى مسلمان از بیم من ،به کنج این خرابه گریخته اند!
روى به سوى آسمان کرد ،و با دلى توبه کار ،این سخنان را بر زبان جارى ساخت« :اللّه َّم
رام!»...؛ (خداوندا من به سوى تو
ج َ
إِ ِّنى ت ْبت إِلَ ْیکَ َو َج َع ْلت َتو َبتِى إِلَ ْیکَ ِ
وار َب ْیتِکَ ا ْل َح ِ
بازگشتم ،و توبه خود را این قرار مى دهم که پیوسته در جوار خانه تو باشم ،خدایا از
بدکارى خود در رنجم ،و از ناکسى در فغانم ،درد مرا درمان کن ،اى درمان کننده همه
دردها! و اى پاک و منزه از همه عیبها! اى بى نیاز از خدمت من! و اى بى نقصان از
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خیانت من! مرا به رحمتت ببخشاى ،و مرا که اسیر بند هواى خویشم از این بند رهائى
بخش)!
خداوند دعاى او را مستجاب کرد ،و به او عنایتها فرمود ،و از آنجا بازگشت و به سوى
«مکّه» آمد ،سالها در آنجا مجاور بود و از جمله اولیاء گشت!
گداى کوى تو از هشت خلد ،مستغنى است
اسیر عشق تو ،از هر دو کون ،آزاد است
منبع – سایت آیت اهلل مکارم شیرازی
سوره مزّمّل – آیات  1تا 4

ص ِم ْنه
ِص َفه أَ ِو ا ْنق ْ
َیا أَ ُّی َها ا ْلم َّز ِّمل ﴿ ﴾١ق ِم اللَّ ْیل َ إِ َّال َقل ًِیال ﴿ ﴾٢ن ْ
َقل ًِیال ﴿ ﴾٣أَ ْو ِزدْ َعلَ ْی ِه َو َر ِّت ِل ا ْلق ْرآنَ َت ْرت ًِیال ﴿﴾٤
ای جامه بر خود پیچیده! ( )1همة شبها را جز شبهای اندکی که در طول سال
برایت میسر نیست [بخاطر نافلة شب] برخیز! ( )٢نصف همة ساعات شب را به عبادت
اختصاص ده! یا اندکی از نصف کم کن! ( )٣یا [مقداری] بر نصف بیفزای! و قرآن را
آرام و شمرده بخوان! ()4
در این آیات خداوند با تاکید به پیامبر (ص) امر می کند که شب از خواب برخیز و
قرآن بخوان .
چه خبر است .چرا خواندن قرآن این همه اهمیت دارد ؟چرا نصف شب ؟

در ادامه سوره در آیه  ٢0دو بار به قرائت قرآن امر شده است َ .......فا ْق َرءُوا َما

آن َ ...............فا ْق َرءُوا َما َت َيس ََّر ِم ْن ُه
َت َيس ََّر ِم َن ْالقُرْ ِ
پس آنچه از قرآن برای شما آسان و ممکن است بخوانید
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آیا این دستورات همراه با تاکید و تکرار صرفا برای خواندن قرآن است یاخواندن
همراه با تدبر و فهم و در نتیجه عمل و زندگی کردن به سبک قرآن و رسیدن به
مقصدی که خدا برای مومنان تعیین کرده است ؟
یقینا تمام ثوابها و فضیلتهایی که برای تالوت قرآن و سوره ها و آیات آن از طرف اهل
بیت (ع) به ما رسیده است شامل قرائت تنها بدون فهم و عمل نمی شود  .هر چندکه
قرائت قرآن به نیت تقرب به خدا عبادت مجسوب می شود اما هدف اصلی عمل به
قرآن و رسیدن به زندگی سعادتمند یعنی حیات طیّبه است  .انشا ءاهلل
سوره انبیاء آیه 10

لَ َقدْ أَ ْن َز ْل َنا إِلَ ْیك ْم ِك َتا ًبا فِی ِه ِذ ْكرك ْم ۖ أَ َف َال َت ْعقِلونَ ﴿﴾١٠
بهراستی کتابی بهسوی شما فرستادیم که مایة شرف و رشد شما در آن است ،آیا اندیشه
نمیکنید؟ ()10
منظور از « ذِکْر» برنامه زندگی است که انسان را نامدار و شرافتمند می کند

سوره مؤمنون آیه 71
 ..........بَلْ أَتَیْنَاهمْ بِذِکْرِهِمْ فَهمْ عَنْ ذِکْرِهِمْ معْرِضونَ ﴿﴾71
اینان باید دقت کنند که کتابی که مایه شرف و سربلندی آنان است عطایشان کردهایم،
ولی آنان از مایة شرف و سربلندی خود رویگردانند.
منظور از این آیات این است که خداوند برنامه زندگی شرافتمندانه و رسیدن به
سعادت را در کتابی به نام قرآن برای ما فرستاده است  .این وظیفه ماست که با خواندن
قرآن این برنامه ها را بفهمیم و به آن عمل کنیم .
بنابر این هدف از تالوت قرآن باید درک و فهم آیات و عمل به آن باشد .

تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

5

سوره یونس آیه 57

ور
َیا أَ ُّی َها ال َّناس َقدْ َجا َء ْتك ْم َم ْو ِع َظ ٌة مِنْ َر ِّبك ْم َوشِ َفا ٌء لِ َما فِي ال ُّ
صد ِ
َوهدًى َو َر ْح َم ٌة لِ ْلم ْؤ ِمنِینَ ﴿﴾٥٧
ای مردم! بیتردید برای شما از سوی پروردگارتان پند و موعظهای [چون قرآن]
آمده است ،درمانکنندۀ آنچه را که [از بیماریهای اعتقادی و اخالقی] درون
[شماست] میباشد ،و [سراسر] هدایت ،و رحمت برای مؤمنان است
سوره اسراء آیه 8٢

آن َما ه َو شِ َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِ ْلم ْؤ ِمنِینَ ۖ َو َال َی ِزید
َون َن ِّزل مِنَ ا ْلق ْر ِ
َّ
ارا ﴿﴾٨٢
س ً
الظالِمِینَ إِ َّال َخ َ
ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایة درمان و رحمت است نازل میکنیم ،ولی
ستمکاران را جز خسارت نمیافزاید

فرامان های ده گانه در آیات  151تا  15٣سوره انعام فقط برای خواندن است یا برنامه
زندگی است ؟
بگو :بیایید تا آنچه را پروردگارتان حرام کرده بر شما بخوانم ،و آن اینکه؛
 -1چیزی را شریک او نگیرید،
 -٢و به پدر و مادر نیکی کنید!
 -٣و فرزندانتان را به سبب [سختترین شرایط] تنگدستی نکشید؛ ما شما و آنان را
روزی میبخشیم،
 -4و به کارهای زشت چه آشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید!
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 -5و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده جز بهحق [که قصاص و قتال با دشمن
است] نکشید! این است آنچه او به شما سفارش کرده تا بیندیشید ()151
 -6به مال یتیم جز به نیکوترین روش نزدیک نشوید! تا به رشد [عقلی] خود برسد.
 -7پیمانه و وزن را بر اساس عدالت ،پر و کامل بدهید! هیچکس را جز به اندازۀ
طاقتش تکلیف نمیکنیم.
 -8هرگاه سخن بگویید عدالت [در گفتار] را رعایت کنید؛ هرچند دربارۀ خویشاوند
باشد!
-9به عهد خدا [که نبوت و قرآن و امامت است] وفا کنید! این است آنچه او به شما
سفارش کرده تا پند گیرید ()15٢
-10

و یقیناً این [مقرراتِ استواری که پیامبر از سوی من به شما اِعالم کرد] راهِ

مستقیمِ من است؛ بنابراین از آن پیروی کنید ،و پیروِ راهها [ی دیگر] نباشید که
شما را از راه خدا پراکنده میکند ،این است آنچه او به شما سفارش کرده تا [از
خدا اطاعت نموده ،از محرّماتش] بپرهیزید ()15٣

توجه کنید :
ضمن بر شمردن این دستورات در پایان آیه  151می فرماید «بیندیشید » و در پایان
آیه  15٢می گوید « پند گیرید » و در پایان آیه  15٣می گوید « تقوا پیشه کنید »
یعنی قرائت قرآنی مؤثّر و مفید است که فهمیدن  ،پندگرفتن و رسیدن به تقوا
نتیجه اش باشد .
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حکایت آموزنده مواجهه خلیفه عباسی با زاهد خراسانی
«حاتم اصم» ،عارف و زاهد مشهور خراسانی قرن سوم هجرى است که در زهد و
حکمت ،سخنان دل انگیزى دارد ،و مردم را به قرائت قرآن ،بسیار تشویق مىکرد
 .حاتم ،خواندن قرآن و حکایت پارسایان را در تزکیه نفس بسیار مؤثر مىدانست .
نقل است که چون به بغداد آمد  ،خلیفه را خبر کردند که زاهد خراسان آمده است
 .او را طلب کرد و چون حاتم از در درآمد ،خلیفه را گفت «:اى زاهد!»
خلیفه گفت :من ،زاهد نیستم که همه دنیا ،زیر فرمان من است  .زاهد تویى که به
اندک قناعت مىکنى و چیزى از دنیا براى خود جمع نکردهاى .
حاتم گفت «:نه؛ زاهد تویى که به کمترین چیز و بىارزشترین متاع که دنیا باشد،
قناعت کردهاى  .مگر قرآن نفرموده است که  « :قل متاع الدنیا قلیل ،متاع دنیا
اندک است ،سوره نساء ،آیه  » 77و تو بیش از این« اندک» براى خود گرد
نیاوردهاى .نصیب من از نعمتهاى خدا ،بسى بیش از آن است که تو دارى .پس
زاهد تویى؟
-برگرفته از- :گزیده تذکرۀ االولیاء ،محمد استعالمى ،صص٢01-٢0٢ .

نکته :
چگونه یک آیه کوچک قرآن تابلو راهنمای زندگی یک فرد مانند زاهد خراسانی
می شود اما قرائت چندین ختم قرآن در طول عمر اثر قابل توجه در ما ندارد .
علتش این است که قرآن را برای ثواب بردن خوانده ایم نه درس گرفتن .

