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امیر المؤمنین علیه السالم :

َ َ ُ
َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٌ ّ َ ُ
ـقصان؛
قام َعنه بِ ِزیاد ٍة او ن
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ٍ
ُ ً َ ُ
َ
َ
قصان ِمن ع ًمی .
ِزیاد ٍة فی هدی او ن
ٍ

هیچ کس با این قرآن همنشین نشد  ،مگر آن که چون از نزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود؛
فزونی در هدایت ،و کاستی ازکوردلی .
نهج البالغه خطبه 176

همـكار گرامی؛

قرآن كریم ،بهترین راهنمای زندگی انسان ها است و همه آن ها را به سوی سعادت حقیقی و

بهشت برین الهی هدایت می كند .از این رو شایسته است ما مسلمانان در حد توان بكوشیم تا در

پیشگاه این كتاب الهی حضور یابیم و برنامه زندگی خود را از آن دریافت نماییم.
حضور در محضر قرآن حكیم و انس با آن ،دو گام اساسی دارد:
گــام اول :قرائت مستمر آیات

خواندن مستمر قرآن كریم اولین گام انس با قرآن است .توجه و تاكید بر داشتن برنامه ریزی برای

قرائت روزانه قرآن كریم و حفظ سوره های آن نقش تعیین كننده ای در تحقق این هدف دارد.

هر چند قرائت آیات اهمیت بسیاری دارد و كسی كه روزانه قرآن قرائت میكند ،به مرحلهای از

انس با قرآن رسیده است ،اما فرد نباید در این مرحله متوقف شده و به آن كفایت كند.
گــام دوم :تدبر در آیات الهی

مرحله پس از قرائت ،تفكر در آیات الهی است ،زیرا قدم گذاشتن در مسیر سعادت جز با ژرف

اندیشی در آیات و استخراج نكات هدایتی آن به دست نمیآید .تفكر و تدبر در آیات الهی ،مهم ترین

نقش در نقویت مرحله اول یعنی قرائت آیات را دارد.

***
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كتابی كه در پیش رو دارید در راستای دست یابی به این دو گام اساسی تالیف شده است .بر همین

اساس ،هر درس از دروس این كتاب ،از چهار بخش زیر تشكیل شده است :
الف ـ قرائت :

در ابتدای هر درس ،یك صفحه از آیات مرتبط با مطالب درس آمده است .هدف از این بخش

تقویت مهارت خواندن ،تقویت انس با قرآن كریم و نیز تمرین قواعد تجویدی است .دانش آموزان

پیش از آغاز درس به منظور ارزش یابی تشخیصی و پس از آموختن قواعد ،به منظور ارزش یابی

تكوینی از سوی دبیر ،آیات را قرائت می كنند.
ب ـ فصاحت و تجوید :

دانش آموزان در سال های گذشته با برخی از قواعد روخوانی و روان خوانی آشنا شده اند .مانند

تلفظ صحیح حروف و حركات ،انواع وقف و عالئم آن ،الف وصل و  . ...در این كتاب ،با برخی
دیگر از قواعد قرائت و تجوید آشنا می شوند .البته با بیانی ساده ،كاربردی و متناسب با نیاز دانش

آموزان در رشته علوم و معارف اسالمی.
ج ـ علوم قرآنی :

این بخش به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با قرآن كریم آورده شده است .مباحث علوم قرآنی

در هر درس ،از مقدمات فهم قرآن و ژرف اندیشی در آیات بوده و در راستای گام دوم انس با قرآن،
طراحی شده است .آشنایی با این علوم ،زمینه تفكر دقیق تر و عمیق تر در آیات را فراهم می آورد

و دانش آموزان را با علوم مورد نیاز تفسیر قرآن آشنا می نماید .این موضوعات از میان انبوهی از
موضوعات علوم قرآنی با سیر مشخص و متناسب با نیاز و قدرت فهم دانش آموزان انتخاب شده

است.

د ـ حفظ سوره های كوتاه :

در انتهای هر درس ،بخشی با عنوان « حفظ نور » ارائه شده است .دانش آموزان در این بخش،

سوره های باقیمانده از جزء  30و برخی از سوره های جزء  28قرآن كریم را تمرین می كنند .هر چند
ممكن است تعدادی از دانش آموزان این سوره ها را از قبل ،حفظ باشند ،اما دبیر محترم ،همه

دانش آموزان را به حفظ این سوره ها تشویق و ترغیب می نماید.
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***

روش تـدریس
برای تدریس هر درس ،دو جلسه (دو هفته آموزشی) در نظر گرفته شده است.

جلـسه اول

این جلسه دارای دو بخش است:
الف ـ آموزش و تمرین قرائت ( 30دقیقه)
زمان اختصاص یافته به این بخش به گونه ای مدیریت گردد كه به موضوعات زیر پرداختهشود:
 1خواندن متن قواعد از روی كتاب توسط دانش آموزان و در صورت نیاز توضیح مختصر دبیر محترم.
 2قرائت آیات درس توسط دانش آموزان (هر دانش آموز یک جمله می خواند تا آیات درس با
مشاركت همه دانش آموزان قرائت شود).
 3رفع اشكاالت قرائت دانش آموزان به شیوه مناسب
تذكر :استفاده از قرائت تحقیق و ترتیل آیات درس ،در زمان های مناسب ،در تسهیل یادگیری و پیروی
از قرائت الگو و نیز ایجاد انگیزه بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.
ب ـ آموزش مباحث علوم قرآنی ( 70دقیقه)
با توجه به اینكه بیش از  70درصد مباحث كتاب ،به طرح موضوعات علوم قرآنی پرداخته است ،زمان
تدریس نیز متناسب با آن باید تنظیم گردد.
 12عنوان از موضوعات علوم قرآنی در این قسمت ارائه شده است .این موضوعات متناسب با نیاز و فهم
دانش آموزان در قالب سیری مشخص و منسجم انتخاب و به ترتیب در دروس قرار داده شده است:
اولین درس به بیان آداب قرائت قرآن میپردازد ،چرا كه پیشنیاز برقراری هر گونه ارتباط با این كتاب
آسمانی ــ از جمله مراجعه برای فهم و تفسیر آن ــ آشنایی با این آداب و رعایت آنهاست .سپس با توجه
به هدف كلی كتاب ،اصطالح علوم قرآن و مصادیق گوناگون آن تعریف و تبیین می گردند .پس از آن قرآن از
منظر اجزای تشكیل دهنده آن مورد توجه قرار گرفته و دو درس «آیه و سوره» و «فواتح سور» این اجزا را
به خوبی تبیین می نماید.
در ادامه كیفیت و مراحل ارائه آیات و سوره های قرآن به صورت یک متن مكتوب ،زیر نظر پیامبر و
اصحاب بزرگ ایشان در درس «جمع قرآن» مورد توجه قرار گرفته و چگونگی آموزش این كتاب آسمانی به
مسلمانان دور و نزدیک توسط پیامبر و اصحاب ایشان تبیین گشته است.
پس از آن شیوه ها و رویكردهای مختلف در فهم این كتاب آسمانی در دنیای معاصر ،در دو درس «ترجمه
قرآن» و «تفسیر اجتهادی» مورد توجه قرار گرفته است و در پایان ،در قالب چهار درس به صورت كارگاهی
روش این فهم در سطح درک و فهم دانش آموزان مطرح شده است.
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این چهار درس ،با رویكردی متفاوت نسبت به هشت درس پیشین آن تدوین شده است كه از همین جهت
با ارائه یک پیش گفتار از این هشت درس مجزا شده است .در این چهار درس ،دانش آموزان شیوه عملی
فهم و تفسیر قرآن را خود تجربه می نمایند.
به منظور آموزش مباحث بخش علوم قرآنی ،به نكات زیر توجه داشته باشید:
 1ابتدای هر درس ،یک ورودیه در نظر گرفته شده است كه با جلب توجه و انگیزش دانش آموزان به
موضوع ،مقدمه و زمینهساز ورود به مباحث درس میباشد .این قسمت به وسیله سه ستاره از متن اصلی
درس مجزا شده است كه معلم میتواند در آغاز تدریس خود برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به
موضوع از آن بهرهبرداری نماید.
 2با توجه به اینكه مباحث دروس ،تا حدودی نظری است ،معلمان محترم سعی نمایند فرایند یاددهی ـ
یادگیری را با مشاركت فعال دانش آموزان برنامهریزی نمایند تا از یكنواختی و خستگی مخاطبان اجتناب گردد.
 3در آموزش مباحث ،از بیان مطالب اختالفی و نظرات سایر دانشمندان علوم قرآنی فراتر از محتوای
دروس ،اجتناب نمایید تا سطح مباحث برای دانش آموزان سنگین نشود و برای ایشان ایجاد شبهه نكند.
 4فعالیتهای كالسی متنوعی در خالل مباحث هر درس ،طراحی شده كه ایستگاه تمرین و تحلیل
مباحث نظری بوده و نقش مهمی در یادگیری ایفا مینماید .از مشاركت همه دانش آموزان در انجام
فعالیتها استفاده نمایید .دانش آموزان باید در این قسمت ،خود در كالس به انجام فعالیتها پرداخته و
معلم در صورت نیاز توضیحات تكمیلی را ارائهنماید.
 5در انتهای هر درس ،فعالیتی با عنوان «اندیشه و تحقیق» طراحی شده است .این فعالیت ،برای
خارج از كالس طراحی شده است .تعدادی از این فعالیتها ،تنها با تحقیق و پژوهش از سوی دانش آموزان
امكانپذیر خواهد بود كه معلم محترم میتواند برای جلب انگیزش دانش آموزان ،برای مواردی از این
فعالیتها ،نمره اضافی (عالوه بر  20نمره) تا حداكثر دو نمره برای هر دانش آموز ،در نظر بگیرد .نتیجه
انجام این تحقیقات ،در جلسه بعد ارائه خواهد شد كه معلم محترم زمانی را برای آن اختصاص میدهد.
 6در انتهای برخی دروس ،بخشی با عنوان «برای خواندن» قرار داده شده است؛ بدیهی است مباحث
این قسمت در امتحان طرح نخواهد شد.

جلـسه دوم
این جلسه دارای دو بخش است:
الف ـ ادامه آموزش مباحث علوم قرآنی ( 70دقیقه)
از آنجا كه در این جلسه ،به ادامه آموزش مباحث علوم قرآنی پرداخته میشود ،در ابتدای جلسه زمانی
كوتاه برای یادآوری مباحث پیشین و پرسش از دانش آموزان اختصاص دهید.
ب ـ حفظ سورهها ( 30دقیقه)
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مراحل آموزش حفظ:
 1ابتدا صحت قرائت آیات آموزش داده میشود .برای این كار میتوانید از قرائت ترتیل و یا تحقیق
استفاده كنید.
 2درباره سوره اطالعات اجمالی ارائه میشود (مانند نام سوره ،تعداد آیات ،شأن نزول و ) ...؛ حداكثر
در سه دقیقه
 3معلم به دانش آموزان فرصت كوتاهی میدهد تا سوره (یا بخشی از آن) را در كالس حفظ كنند
(حدود پنج دقیقه)
 4ابتدا از دانش آموزان داوطلب سپس از سایر دانش آموزان پرسش میشود.
 5در صورت نیاز دانش آموزان میتوانند به متن نگاه کنند و از روی کتاب بخوانند.
 6معلم به عنوان تكلیف درس ،از دانش آموزان می خواهد تا جلسه بعد این سوره را حفظ كنند.
پیشنهاد  :دانش آموزان را به خواندن این سوره ها در نماز تشویق كنیم.

***

ارزشیابی پیشرفت تحـصیلی
نحوه زمان بندی و میزان اهمیت اجزاء هر درس ،در ارتباط مستقیم با توزیع نمرات مربوط به هر قسمت
در ارزشیابی مستمر و پایانی خواهد بود .بر این اساس ،ارزشیابی مستمر و پایانی به شرح زیر است:
الف  -ارزشیابی مستمر؛ شامل:
 1قرائت آیات درس به صورت روان ،با رعایت دقیق قواعد تجوید و انجام فعالیتهای كالسی این
بخش ( 5نمره)
 2پرسش از مباحث علوم قرآنی و انجام فعالیتهای كالسی ( 13نمره)
 3حفظ سوره های منتخب ( 2نمره)
ب ـ ارزشیابی پایانی:
این ارزشیابی در پایان هر نیمسال و در سه بخش انجام می شود:
 1آزمون شفاهی از قرائت آیات درس با رعایت قواعد تجویدی ( 5نمره)
 2آزمون شفاهی از حفظ سوره های منتخب ( 2نمره)
 3آزمون كتبی از مجموعه مباحث علوم قرآنی ( 13نمره)
نکته مهم :برای هر نیمسال تحصیلی ،شش درس در نظر گرفته شده است .در نیمسال اول،
شش درس اول و در نیمسال دوم ،شش درس بعدی ارزشیابی می شود؛ بنابراین در نیمسال دوم،
از شش درس اول ،سؤالی طرح نخواهد شد.
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دانش آموزان عزیز!
سالم

ورود شما را به پایه یازدهم خیرمقدم می گوییم و امیدواریم كه در طول این سال تحصیل با

یادگیری علوم و معارف اسالمی ،زمینه تهذیب و تزكیه خود و جامعه را بیش از پیش ،فراهم آورید.
همان طور كه می دانید یكی از مهم ترین كتاب های این رشته ،كتاب علوم و معارف قرآنی است.

زیرا كه قرآن كریم راهنمای زندگی انسان هاست و مردم را به استوارترین راه ها هدایت می كند.

خداوند در این كتاب با مردم سخن گفته و آنها را مخاطب قرار داده است .دوره نوجوانی و جوانی

بهترین دوره برای آشنایی با قرآن كریم و توجه به سخنان خدای مهربان و حكیم است.
امام صادق

می فرمایند:

َّ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
ـن ان ال یَموتَ ،ح ّتی یتَ َعل َم القرآن ،او یَکون فی تعلی ِم ٰه
ینبغی لِلمؤ ِم ِ
شایسته است که مؤمن از دنیا نرود ،مگر آن که قرآن را فرا گیرد و
یا در حال آموختن آن باشد.

اصول کافی ج  2ص 607

برای بهره مندی از هدایت های قرآن ،ضروری است مهارت استفاده از قرآن را به دست آوریم.

كتاب « علوم و معارف قرآنی » سعی دارد تا توانایی های شما را در مهارت قرائت قرآن ،افزایش دهد

و زمینه حفظ بخشی از آن را برایتان فراهم سازد و برخی از علومی را كه به شما در شناخت و فهم

بیشتر و بهتر قرآن كمک می نماید ،ارائه دهد.

همت خود و با توكل بر خدای رحمان و استفاده از رهنمودهای اساتید خوب ،در
امید است با ّ

مسیر « انس هر چه بیشتر با قرآن کریم » موفق و مؤید باشید.
ان شاء الله
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بخش اول
پیش گفتار

1

مجموعه مباحث علوم قرآنی این کتاب ،در دو بخش کلی و  12درس ارائه
و تنظیم شده است .بخش اول کتاب به معرفی مهم ترین علوم و دانش های
مورد نیاز یک مفسر برای ورود به تفسیر قرآن می پردازد .این علوم و دانش ها
که با عنوان«علوم قرآن» شناخته می شوند ،در هشت درس تدوین و ارائه شده
است.
در این دروس ابتدا با آداب ارتباط و تعامل با قرآن آشنا می شویم .این
آداب ،پیش نیاز هر گونه برقراری ارتباط با این کتاب آسمانی  -از جمله
مراجعه برای فهم و تفسیر آن  -است .سپس به تعریف علوم قرآن و بیان
تفاوت آن با معارف قرآن کریم خواهیم پرداخت و در ادامه با تعدادی از
مهم ترین دانش های مطرح شده در این علم در قالب شش درس به صورت
تفصیلی آشنا خواهیم شد.
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درس اول
شــامــل:
 1قرائت :آیات  95تا  102سوره نحل
 2فصاحت و تجوید :حروف وحركات
 3علوم قرآنی :ما و قرآن
 4حفظ نور :سوره َشمس

قرائت
ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺤﻞ

سوره نَحل ،آیات  95تا  102را با دقت بخوانید.

َ َ اً َ اً
َ َ
َّ
َ
هلل
هلل ثـمـنـا قـليل’ اِن ما ِعنـد ا ِ
هد ا ِ
َو ال تشتوا ب ِ َـع ِ
َ ُ
هُ َـو َخ ٌري َلكُم اِن كُن ُـت تَعـل َ َ
ندكم يَـن َف ُ«د
مون  ما ِع
َ
َو ما ِعن َ
ني َّال َ
باق ‘ َو َلنَجز َ َّ
هلل
ا
د
ني َص َبوا اج َر ُه
ِ
ٍ
ِ
َ
عم َ
بـاَ َ
حسن ما اكنوا يَ َ
ص ِل ًحا ِمـن
لون  َمن َع ِمل ّْ 
ِ ِ
ََ َ ُ
ـيث َو هُ َـو ُمؤ ِم ٌن ف َ َـلـن ُ
حـييَنَّـه{ َح ّْ
ّْ
ـيو اًة َط ِـيّـبَ اًـة«
ن
ك او ا
ذ ٍ
ِ
عم َ
َو َلنَجزيَـنَّ ُـهم اَج َر ُه بـا َ َ
حسن ما اكنوا يَ َ
لون 
ِ
ِ ِ
آن ف َـاستَـعذ بـاهلل م َن َّ
أت ُ
القر َ
ف َـ ِاذا ق َ َر َ
الشيطّْن َّ
جمي
ارل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـــن َع َيل ال َ
 اِن َّـه{ َل َ
يس َله{ ُسلـط ّْ ٌ
ني َآمنوا َو َع ّْيل
َر ب ّـهم يَـتَ َـو َّ
ك َ
لون  اِن َّـما ُسلطّْـن ُـه{ َع َيل َّال َ
ني
ِِ
َ َ َ َّ َ َ َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
رشكون  و اِذا
يـتـولونــه{ و الني ه بِــ ًّه م ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ
َ َّ َ اً
َ
ي
ـما
ب
ـم
عـل
ا
اهلل
و
ة
ــ
آي
ـكان
م
ــة
بـدلـنا آي
ـن ل
ٍ
ِ
ِ
َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ـعـل َ
مون
قالوا اِنـما انت مف ٍت’ بـل اكثه ال ي
الـق ُـدس ِمـن َر ب ّ َ
 ق ُل ن َ َّـز َله رو ُح ُ
ـك ب ِـال َح ّ ِـق
{
ِ
ِ
ُ َ ّ َ َّ
ّْ
اً
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ين
ِليثبِت ال آمنوا و هدي و برشي ِللمس ِلمني
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فصاحت و تجوید
فصاحت و تجويد حروف و حرکات
در سالهای گذشته  ،با تلفظ خاص  10حرف ( ث ح ذ ص ض ط ظ ع غ ق )
که در فارسی مانند حروف ( س هـ ز ت أ غ ق ) تلفظ میشوند  ،آشنا شدیم.
با کوتاهی و کشيدگی حرکات نيز آشنا شدیم  ،تا آیات قرآن و اذکار نماز را به طور
صحيح بخوانيم و معانی کلمات و عبارات را تغيير ندهيم.
اکنون ضمن یادآوری نحوۀ تلفظ این حروف خاص  ،و مقایسۀ آنها با حروف
مشابه خود  ،همچنين یادآوری کوتاهی و کشيدگی حرکات  ،با فصاحت  ،تجوید
و زیبایی ِ
قرائت یک به یک حروف و حرکات آشنا میشویم.
منظور از فصاحت و تجوید این است كه هر حرف و حرکت عالوه بر صحت ،
به زیباترین حالت  ،با لهجه ناب عربی معيار  ،به اندازۀ مطلوب و به صورت طبيعی
و روان تلفظ شود؛ البته بدون افراط و تفریط یا وسواس و تكلف.
سعی شده قواعد فصاحت و تجوید  ،به زبان ساده  ،كوتاه و كاربردی بيان گردد ،
و از اصطالحات و شرح و توضيح مفصل پرهيز شود.
حتما میدانيد که مؤثرترین فعاليت و تمرین  ،برای كسب مهارت در تلفظ صحيح
و فصيح حروف و کلمات  ،گوشدادن به قرائت فصيح و زیبای اساتيد قرائت و قاریان
ممتاز  ،و پيروی از قرائت آنهاست  ،البته به طور مستمر و همه روزه.
این فعاليت را با استفاده از لوح فشرده یا همراه با قرائت دبير محترم انجام دهيد.
اینک فصاحت و تجوید یک به یک حروف و حرکات را در درس های این كتاب
به ترتيب بررسی میکنيم.
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صحت و فصاحت حركات كوتاه

حركات كوتاه ( ــــَـــ ــــِـــ

ــــُـــ ) معموال كوتاه و درست خوانده میشوند  ،ولی گاهی

در اثر حالتهای خاص زبان فارسی به ویژه فاصله افتادن بين كلمات  ،كشيده میشوند.

برای تلفظ صحيح حركات كوتاه  ،باید كلمات  ،متصل به هم خوانده شوند  ،مانند:

اهلل ُ اَ َ ُ
ـكب

َ ُ َ ّ َ
العال َ
مني
الحمد هلِل ر ِب

ـاك نَستَ ُ
ـاك نَعـب ُ ُـد َو ِا يّ َ
ِا يّ َ
عني

1ـ فتحه :از نظر فصاحت و تجوید  ،دو حالت دارد:

با  8حرف ( َخ َر َص َض َط َظ َغ َ

یعنی فتحه به حالت درشت تلفظ میگردد  ،مانند:

ق ) شبيه آ ولی کوتاه خوانده میشود ،

َ
َ َّ
َ ّ
اط ظَ َه َر َ
َ
َ ّ
ري قَد
غ
ص
ل
ض
ل
ِ
ِ
خ ٌري ر ِب ص ِ
ولی با  20حرف دیگر  ،فتحه به طور معمولی خوانده میشود.

در اصطالح تجوید  ،به درشت تلفظكردن حروف و حرکات « تفخيم » میگویند.
2ـ کسره :از نظر فصاحت و تجوید  ،شبيه ای ولی کوتاه تلفظ میشود  ،مانند:

َ ّ َ
ارلحمي هلِل َر ّب ما ِل ِك يَ ّ
بِسم ا ِ َّ ّْ َّ
الصاط
ِهدنـا ِ
ني ا ِ
وم ادل ِ
ِ
ِ
هلل ارلمح ِن ِ
ِ
ُ
َ
ً
نكته :در سورۀ مباركه فرقان  ،آیه  ، 69در جمله « َو يل فيـ ًّه ُمهانـا » زیر هاء ،

كسره اشباعی نوشته شده است؛ یعنی كسره باید كشيده خوانده شود :فيـ ِه ← فيـ ًّه
ضمه :از نظر فصاحت و تجوید  ،شبيه او ولی کوتاه تلفظ میشود  ،مانند:
3ـ ّ

ُ َ َ ُ َ ُ
ل اَعوذ ُ ال َح ُ
سول َو ِ ُّ
مد ن َـعـب ُ ُـد
اهلل اهشد ر

تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت كوتاهی و فصاحت حركات بخوانيد.
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علوم قرآنی
ما و قرآن

برای سعادت و هدایت بشر است و
قرآن ،وحی آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسالم
از این رو جایگاه رفیعی میان مسلمانان دارد .پیامبر اسالم می فرمایند:
َ
َ ُ
َ َ
ُ
َ ٰ َ
1
رآن َعـ ٰ
ـه
هلل عـ
ضل ا ِ
فضـل الـق ِ
یل خلـ ِق ٰ
یل سائِ ِ
ـر الـكـالمِ  ،كـف ِ
تقدس و جایگاه رفیع ،احكام و آدابی برای تعامل و ارتباط با این كتاب آسمانی
به دلیل این ّ
قرار داده شده كه رعایت آنها نشانگر احترام و بزرگداشت نسبت به این كتاب آسمانی است.
رعایت این آداب نه تنها ثواب قرائت را دوچندان می كند ،بلكه موجب بهره مندی بیشتر از
هدایت قرآن می گردد.
برخی از این آداب و احكام ،واجب و برخی مستحب هستند.

فعالیت کالسی

دو نمونه از احكام واجب دینی را در برقراری تعامل و ارتباط با
قرآن ،در كالس بیان كنید.
***
1ــ بحاراالنوار ،ج ،89ص.17
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بهترین منبع استخراج آداب ارتباط با قرآن ،سیره پیامبر و اهل بیت است .بر اساس حدیث
ثقلین ،قرآن و اهل بیت پیامبر هیچ گاه از یكدیگر جدا نمی شوند و هر یک همواره در كنار
دیگری است .بنابراین اهل بیت بهترین افرادی هستند كه حقیقت قرآن را می شناسند و ما را
به آداب ارتباط با آن رهنمون می شوند.
ایشان برگزیدگانی هستند كه به شهادت آیه تطهیر از هر گونه پلیدی به دورند و در اوج پاكی
و قداست قرار دارند .روش ارتباط با قرآن در سخن و عمل ایشان ،الگویی نیكو و پسندیده
برای همه مسلمانان است.
البته فراموش نكنیم كه هرچند رعایت این آداب ،موجب برقراری كمال ارتباط با قرآن
می شود ،اما اصل ارتباط با این كتاب آسمانی حتی بدون رعایت آداب آن بسیار پسندیده بوده
و وظیفه هر مسلمان است.
بر اساس معارف اهل بیت  ،آداب برقراری ارتباط با قرآن كریم را می توان به دو دسته
اصلی آداب ظاهری و آداب باطنی تقسیم كرد.

الف) آداب ظاهری ارتباط با قرآن كریم

1ــ وضو و مسواک
اولین ادب ارتباط با قرآن ،طهارت و پاكی بدن است .بسیاری از مفســران در تفسیــر آیــه
َ َ ُّ َّ ُ َّ َ
«ال یمسهو ِال
الم َطهرون» واقعه 79/معتقدند برای تماس بدن انسان با خط قرآن ،وضو
گرفتن واجب است.
هرچند قرائت بدون وضو ،مستحب و نیكو است ،اما رعایت احترام كالم الهی به وضو
داشتن هنگام قرائت است.
تمیز و خوشبو بودن نمودن دهان نیز از آنجا كه راه خروج الفاظ و كلمات قرآن به شمار
می رود ،از دیگر مستحبات قرائت قرآن است .امیر المؤمنین می فرمایند:
َّ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ
القرآن َف َط ّهروها ب ّ
1
واك
ِان افواهكم طرق
الس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
«سواک» :مسواک زدن ؛ وسائل الشیعه ،ج ،2ص.23
1ــ ِ
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2ــ نگاه به مصحف
قرائت از روی مصحف موجب دقت بیشتر قاری نسبت به الفاظ و معانی قرآن می شود و
این مسئله ،زمینه بیشتر قرائت همراه با تدبر و تفكر را فراهم می آورد.
یكی از اصحاب امام صادق از ایشان می پرسد :من قرآن را حفظ هستم؛ آن را از
حفظ بخوانم بهتر است یا از روی مصحف؟ امام به او فرمودند:
ََُ َ َ ُ
َ ُ َ ُ
الم َ
انظر ف ُ
فضل
صح ِف فهو ا
بَ ِل اقرأه و
ِ
الم َ
اَما َعل َ
انل َظ َر ف ُ
مت ا َ َّن َّ
َ ٌ 1
صح ِف ِعبادة
ِ
ِ
3ــ ترتیل در قرائت
این ادب قرائت ،اولین بار از سوی خود قرآن مطرح شده است:
َ َّ ُ َ َ ً
  و رتِ ِل القرآن ترتیل مزمل4/
امام صادق ( ) در تعریف «ترتیل» دو ویژگی برای آن برمی شمارند:
ُ
ُ َ َ َّ َ
َ َ َ 2
ه َو ان تتَ َمكث فیـ ِه َو تَ ِّس َن بِهٰ صوتك
 1همراه با مكث؛ ترتیل ،بیان كامل حروف و حركات و قرائت با تأنی و بدون شتاب
است .این نوع قرائت ،بر خالف قرائت تند و باشتاب ،زمینه تدبر و اندیشیدن در آیات را
فراهم می آورد.
 2با صوت زیبا؛ قرائت با صوت زیبا و به صورت زمزمه ای آهنگین ،به قرائت قاری
زینت می بخشد .پیامبر اسالم می فرمایند:
ُّ َ
ٌَ َ َُ ُ
َّ ُ
َ َ ُ 3
الصوت الـحسن
رآن
ك ش ٍء ِحلیة و ِحلیة الق ِ
ِل ِ
1ــ اصول كافی ،ج ،2ص.613
2ــ وسائل الشیعه ،ج ،6ص.207
3ــ اصول كافی ،ج ،2ص.615
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قرائت بهصورت زمزمهای آهنگین ،باعث جـاذبـه آن و افزایش اثرگذاری بر دلها میشود،
هم چنانكه قرائت زیبای پیامبر و اهل بیتشان ،افراد بسیاری را به ایشان جذب میکرد .هنگامیكه
زمزمه ایشان به قرائت قرآن بلند میشد ،رهگذران و عابران میایستادند و به نوای قرآنخوانی
آنها دل میدادند:
امام صادق

درباره قرائت امام سجاد

می فرمایند:

َ ً ُ
َ
بن احل ُ َسنی ا َ َ
ع ُ
حس َن ّ
كـان َ ِ ُّ
رآن
انل ِ
ـاس صوتا بِالق ِ
ِ
َ َّ ّ
َ َ َ
َ
َ َُّ َ ََ
َ َ 1
قفون ببابه یسمعون قِراءتهو
َو اكن السقـائون یمرون فی ِ
ِ ِ
ٰ

باید توجه کرد كه معنای «صوت َح َسن» ،قرائت به معنای مصطلح آن در مسابقات و مجالس
و محافل قرآنی نیست؛ هر چند كه این نوع قرائت در مجالس و محافل ،كاری پسندیده و
هنری است كه می تواند برای تبلیغ قرآن و جذب دل ها به سوی آن سودمند و مؤثر واقع شود.
4ــ دعا هنگام قرائت قرآن
دعا كردن در زمان های خاصی به اجابت نزدیک تر است؛ یكی از این مواقع ،هنگام قرائت
قرآن است.2
ائمه  ،خود قرائت قرآن را فرصتی مغتنم برای دعا میشمردند و دیگران را نیز به آن
سفارش میكردند .دعاهای مخصوصی از ایشان قبل ،بعد یا هنگام قرائت قرآن نقل شده است؛
به عنوان نمونه ،امام صادق قرائت خود را با دعایی آغاز میکردند كه بخشی از آنچنین است:
َ ّ ٰ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ّ َ َ
اللهم اجعلنا نت ِبع حالل و و نت ِنب حرامه و و نقیم حدوده و و نؤ ِدی فرائِضه و
َ ُ َّ ً
َ ًَ
اَللّ ٰ ُه َّم ُ
َ
3
ـه
ل
عما
ت
اس
ف
ة
و
ق
و
ـه
ت
الو
ت
ف
ة
الو
ح
قنا
ارز
ِ
ِ ِ ٰ
ِ ِ ِ ٰ
1ــ اصول كافی ،ج ،2ص .616
َ َ َ
َّ َّ
َ َ ُ
َ
َ َ ُ
َّ َ
الغیث َو ع َ
ادل َ َ َ َ
2ــ اغتَن ُموا ُّ
نی لِلشهاد ِة
ف
الص
ء
قا
تل
ا
ند
زول
ن
ند
ع
و
ذان
اال
ند
ع
و
رآن
الق
ة
راء
ق
ند
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اعء ِعند اربع ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
(كافی ،ج ،2ص)477
3ــ اصول كافی ،ج ،2ص ،573نیز نگاه كنید به :بحاراالنوار ،ج ،89ص.207
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فعالیت کالسی
در این آیه دو نمونه دیگر از آداب ظاهری مربوط به قرائت قرآن معرفی شده
است .آنها را در جاهای خالی بنویسید.
َ َ َ
َ َّ ُ ُ َ َ
ُ َ ُ ُ َ َ
َ
نصتوا ل َعلكم ترحون
و ِاذا ق ِرئ القرآن فاست ِمعوا لو و ا ِ
اعراف204/

***

ب) آداب باطنی ارتباط با قرآن كریم
مراد از آداب باطنی ارتباط با قرآن ،آدابی است كه به قلب و دل انسان مربوط می شود.
این آداب عبارتند از:
1ــ اخالص در قرائت
هدف از قرائت و انس با قرآن ،باید برخورداری از هدایت آن و نزدیكی به خدا باشد؛
این گونه قرائت موجب افزایش ایمان و نهادینه شدن عمل صالح در انسان می شود .قرائت
با اهداف و نیت های دنیایی چون خودنمایی ،مشهور شدن و كسب جاه و مال ،نه تنها اجری
ندارد ،بلكه غضب الهی را به دنبال دارد و مانع بهره مندی از هدایت قرآن می شود.
همان اندازه كه نیت صحیح ،موجب نزدیکی قاری قرآن به پروردگار می شود ،نیت باطل،
او را از خدا دور خواهد كرد.
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خدا در قرآن می فرماید:
ّ
ٌ
َ َُُّ َ ُ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
فاء َو َرمحة للمؤ ِمننی َو ال یَزید الظالنی ال خ ً
القرآن ما ه َو ِش ٌ
سارا
نل ِمن
ِ
ِ ِ
ِ
ون ِ
و از قرآن ،آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان ،نازل می كنیم و ستمگران را جز
خسران (و زیان) نمی افزاید.
سوره اسراء82/

یكی از دستورهایی كه زمینه اخالص در قرائت را برای قاری فراهم می کند« ،استعاذه»
و «تسمیه» قبل از قرائت قرآن است.
«استعاذه» به معنای «پناه بردن» است؛ به این معنا كه قاری پیش از قرائت ،از وسوسه های
نفس و شیطان به خدا پناه ببرد و با خلوص نیت ،قرائت خود را آغاز كند.
قرآن خود از استعاذه به عنوان یكی از آداب قرائت یاد می كند:
.............................................................

1

الرحیم» ،پس از استعاذه است؛ چرا كه هر امر
«تسمیه» نیز گفتن «بسم اهلل الرمحٰن
ٰ
مهمی بدون تسمیه ،ابتر و ناقص خواهد بود .2قاری پس از دل بریدن از وسوسه های درونی،
به وسیله تسمیه به خدا روی می آورد و توجه خود را به طور كامل به او معطوف می دارد.
پیامبر اسالم و ائمه معصوم  ،خود از اولین عامالن به این ادب قرآنی بودند .ایشان
برای قرائت یک آیه از قرآن كریم نیز استعاذه و تسمیه می کردند .درباره امام موسی كاظم
چنین نقل شده است:
َ َّ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ
شهد بِآی ٍة قال:
انهو لما اراد ان یست ِ
َ ُ
َ َّ
هلل َّ
الشیطان َّ
الرمحٰن َّ
الرحیم
ا
سم
ب
جیم
الر
ن
م
هلل
ا
ب
عوذ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ
َ
َ 3
ث َّم ق َرا اآلیـة
1ــ دانش آموزان عزیز ،آیه مربوط به استعاذه را خود در این قسمت یادداشت كنید.
سـم ال ّٰل ِه ِ
فیه ف َُه َو اَبـ َت ُـر ( وسائل الشیعه ،ج ،7ص.) 170
2ــ ُك ُّل ا ٍَمر ِذی ٍبال ال ُیذك َُر بِ ِ
3ــ بحاراالنوار ،ج ،89ص.210
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2ـ تفكر و تدبر در آیات الهی
همان گونه که پیش از این دانستیم ،قرآن به عنوان كتاب هدایت ،نابترین برنامه هدایتی برای
زندگی انسان را ارائه کرده كه تنها راه رسیدن به این مفاهیم متعالی و بهره مندی از آن ،دقت
و تدبر در آیات است .از این رو قرآن خود همواره مسلمانان را به تدبر در آیاتش دعوت
می كند:
َ
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ
َ
َ
ُ َ ٌ َ َّ َّ
ٌ َ ُ
بلاب سوره ص 29 /
ِكتاب انزنلاه ِالك مبارك ِلدبروا آیاتِ ٰه و ِلتذكر اولوا اال ِ
و كسانی را كه در آیاتش تدبر نمی كنند ،مالمت می کند.
تدبر و تفكر در قرآن به معنای توجه به معانی و مفاهیم آیات آن است كه این ،موجب تذكر
و بهره مندی صاحبان اندیشه از هدایت قرآن می شود.

فعالیت کالسی
را در كالس برای دوستانتان ترجمه كنید.1

این دعا از امام صادق
ًَ
َ ّ ٰ ُ َّ َ َ َ َ
كرا َو فكری فیه اعت ً
ً
َ
َ
بارا
ف
ه
فی
ت
راء
ق
و
ة
باد
ع
ه
فی
ری
ظ
اللهم فاجعل ن
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َّ
ََ َ
َّ
َ َ
یان َموا ِع ِظك فیه ...
َ واجعلین ِمم ِن اتعظ بِب ِ
َ َ
راء ًة ال تَ َدبُّ َر فیها بَل َ
َو ال ت َعل ِق َ
راءیت ِق َ
اجعلین ا ت َدبَّ ُر آیاتِ ٰه
ِ
َ
ً َ
َ َ
آخذا بِشائِ ِع دی ِنك
َو احاكمه و ِ
َ
َ َ َ ً َّ َ َ َ َّ ُ
َ ًَ
ََ
ءوف َّ
ُ 2
الرحیم.
َو ال ت َعل نظری فی ِه غفلة َو ال ِقراء ِت هذرا ِانك انت الر
بخش های این دعا با كدام یک از آداب ظاهری و كدام یک از آداب باطنی كه تاكنون
خواندیم ،تناسب بیشتری دارد؟

1ــ معانی برخی واژگان مشكل آن برای آسانی در ترجمه چنین است :اعتبار :عبرت گیری ؛ َهذَ ر :با سرعت و شتاب.
2ــ بحاراالنوار ،ج ،89ص.207
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3ــ خشوع دل
از دیگر آداب باطنی قرائت این است كه انسان وقتی قرآن می خواند ،قلب و روحش را
مخاطب آیات قرار دهد و تحت تأثیر آیات نورانی قرآن ،دلش را خاشع گرداند؛ یعنی به حسب
معانی موجود در آیات ،قلبش تحت تأثیر قرار گیرد و در او رجاء و امید به وجود آید.
قرآن مؤمنانی را كه دل هایشان در اثر قساوت قلب در مقابل آیاتش خاشع نمی شود،
سرزنش می كند:
ین َ
لوب ُهم لـذكر اهلل َو ما نَ َز َل م َن َ
آمنوا اَن َت َش َع قُ ُ
اَلَم یَأن ل ِ َّل َ
الـح ِّق ...
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

سوره حدید16/

خشوع قلبی در مقابل آیات ،بهره مندی از هدایت قرآن را نه تنها برای خواننده ،بلكه برای
شنونده نیز به دنبال خواهد داشت؛ چنانکه ف ُ َضیل بن عیاض با شنیدن این آیه و ایجاد خشیت
و خشوع در قلبش راه هدایت را بازیافت.
قرائـتی كه ر ّقت و خشوع قلبی را به دنبال دارد ،معموال ً با صدایی حزین انجام می شود
تا قلب و روح قاری تحت تأثیر مفاهیم آیات قرار گیرد .درباره قرائت امام كاظم چنین
نقل شده است كه:
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
1
و اكنت قِراءتهو حزنا

1ــ اصول کافی ،ج  ،2ص .606
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اندیشه و تحقیق

این روایات به كدام یک از آداب قرائت مربوط می  باشد؟
ـی
قال ال َّن ِـب
:
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
ً
َ
یطان ِمن ال ِقراء ِة ِف المصح ِف نظرا .1
لیس ش ء اشد ع الش ِ
.......................................

ُ َ َ
َ
َ
المؤم َ
مری ُ
اكن ا َ ُ
ننی ِاذا ختَ َم القرآن قال:
ِ
ُ
ُ
َ َ
َ
َ ّ ٰ ُ َّ َ
رآن بَ َدین،
رآن صدری ،و استع ِمل بِالق ِ
اللهم ارشح بِالق ِ
ُ
َ َّ
رآن بَ َصی
و ن ِور بِالق ِ
........................................

َ
َ َ َ
هلل « یَتلونَهو َح َّق تِ َ
الوتِ ٰه »
ول ا ِ
بد ا ِ
عن ایب ع ِ
هلل ِف ق ِ
َ َ ُ ُ
قوف ع َ
ند ذكر َ
الـج َّن ِة َو ّ
ار
انل
فقال الو
ِ
ِ
ِ
ِ
........................................

1ــ وسائل الشیعه ،ج ،6ص.204
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حفظ نور
آیات شریفه سوره شمس را بر اساس برنامه پیشنهادی دبیر محترم حفظ كنید.

ارلمحّْن َّ
هلل َّ
حمي
ارل
سم ا ِ
ِ
بِ ِ
ِ
َو َّ
حىها  َو َ
الق َمر اِذا ت َ ّْ
الشمس َو ُض ّْ
ـلىها 
ِ
ِ
ّ
َّ
َوالنَّـهار اِذا َجـلىّْـها  َواليـل اِذا يَ ّْ
ـغـشىـها 
ِ
ِ
َ
َ
َو َّ
ـنىها  َواالرض َو ما ط ّْ
السما ِّ ِء َو ما ب َ ّْ
ـحىها 
ِ
َو نَفس َوما َس ّو ّْىها  ف َـاَل َه َمها ف ُ َ
ـجورها َو ت َقوّْىها
ٍ
ّ
َ
َ
َ
 قَد افـل َـح َمن َزك ّْىها  َو قد َ
اخب َمن َد ّس ّْىها
 َك َّذبَت ث َـمود ُ بـطَغـوّْىها  ِا ِذ انـبَ َـع َث اَ ّْ
شقىها
ِ
َ َ َ ُ َ ُ
سول ا َ َ
 فـقال لـهم ر
هلل َو ُسقـياها 
ِ
هلل نا قــة ا ِ
َ َ َّ
ََ َ َ
مد َم َعلي ِـهم َرب ُّ ُـهم
ــكذبوهُ ف َ َــع َـقروها فـد
ف
ب َـذنـبـهم ف َ َـس ّو ّْىـها  َو ال يَ ُ
ـخـاف ُعـق ّْـبـها 
ِ ِِ
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برای مطالعه
ترجمه سوره شمس
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
سوگند به خورشید و تابندگیاش«       »1
سوگند به مه چون پی [خورشید] رود«  »2
سوگند به روز هنگامی که آن[زمین] را روشن کند«     »3
سوگند به شب هنگامی که آن [زمین] را بپوشاند و فراگیرد«    »4
سوگند به آسمان و آن[ مقتدری] كه آن را برافراشت«»5
سوگند به زمین و كسی كه آن را گستراند«     »6
سوگند به نفس و كسی كه آن را و بی کم و کاست قرار داد«»7
سپس پلیدكاری و پرهیزگاریاش را به او الهام كرد«     »8
كه هر كس آن را رشد دهدقطعا رستگار خواهد شد«»9
و هر کس آن[نفس] را در مسیر منفی قرار دهد نا کام خواهد ماند«»10
[قوم] ثمود به سبب طغیان گری شان[ ،پیامبرشان] را دروغ گو شمردند »11
آنگاه كه شقیترینشان بر[پا] خاست«»12
پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار مادهشتر خدا و [نوبت]آبخوردنش را [حرمت نهید]«       »13
و[لی] دروغگویش خواندند و آن [مادهشتر] را پی كردند و پروردگارشان به [سزای] گناهشان بر
سرشان عذاب آورد و آنان را با خاك یكسان كرد«      »14
و از پیامد كار خویش بیمی به خود راه نداد«»15

محتوای كلی سوره شمس

سوره شمس نود و یکمین سوره قران کریم است که مکی و  15آیه دارد.
رسول خدا
در فضیلت این سوره فرموده اند :هر کس سوره شمس را قرائت نماید مانند
1
آن است که به اندازه آنچه خورشید و ماه بر آن تابیده است صدقه داده است .
امام جعفر صادق فرموده است :هر کس سوره شمس را قرائت کند در روز قیامت تمامی
اعضای بدن او و اشیای کنار او به سود او گواهی می دهند و خداوند می فرماید :شهادت شما در
مورد بنده ام می پذیرم و به او پاداش می دهم او را تا بهشت همراهی کنید تا هر آنچه که دوست دارد
برگزیند نعمت های بهشتی بر او گوارا باشد.2
رسول خدا
به اصحاب و یارانشان سفارش می کردند تا در نمازهای مختلف سوره شمس
3
را قرائت نمایند .
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص367
2ــ ثواب االعمال ،ص123
3ــ بحاراالنوار ،ج ،89ص326
29

30

درس دوم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  18تا  37سوره حاقّه
 2فصاحت و تجوید :حرکات کشیده
 3علوم قرآنی :علوم قرآن
 4حفظ نور :سوره َب ّـینه

قرائت

سوره حا ّقه ،آیات  18تا  37را با دقت بخوانید.

ﺳﻮﺭﻩ ﺣﺎﻗّﻪ

َ َ ُ َ َ َ
ـيف ِمنكُم اخف ِـيَ ٌـة  فَــاَماّ
الت ّْ
يـوم ِئـ ٍذ تـعـرضون
َ ُ
ك ّْتـبَـه{ بِـيَمي ِنـ ًّه فـيَقول ها ُؤ ُم اق َـرءوا
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نت ان ُمـل ّْ ٍـق ِحساب ِـيَـه 
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فـي
ِ
ّْ َ
َ
َ
القاضيَ َـة  ما اَغـينّْ
ما ِحساب ِـيَـه  يــليتها اكن ِت ِ
َع ّـين ما ِلـيَـه  َه َ َ
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ِ ٍ
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َس َ
بعون ِذر اً
اكن ال ي ُـؤ ِم ُ
ـن
َ َ ُ ُّ َ ّْ َ
هلل َ
ط
يل
ع
ـض
ـح
ي
ال
و

ـظمي
الـع
سـكني
ـعام ال ِم
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ا ِ ِ ٍ
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فصاحت و تجوید
صحت  ،فصاحت و تجويد حركات كشيده

حرکات کشيده به شكل ( ا ی و ) نوشته میشوند  ،و به آنها حروف مدی میگویند.
4ـ الف مدی :از نظر فصاحت و تجوید  ،مانند فتحه دو حالت دارد:

با  20حرف ( آ با تا ثا اج اح دا ذا زا سا شا عا فا اك ال ما نا وا ها يا
شبيه ـــَــ ولی کشيده تلفظ میگردد  ،یعنی الف به حالت نازک تلفظ میشود  ،مانند:
َ
ّ
ّ
اثات اج ِّ َء ُس َ
بحان يَـدا اِذا ِزلزالـها سا ِفل َني
ِآل َح ّْت النَّـف ِ
َ
شانـئَ َ
العال َ
لـه ما ِل ِك َع َـليـنا ت َ ّـواب ًـا اِيّ َ
مني ب َ َـراكت ُـه{ ِا ّْ َ
ـاك
ـك
ِ
ولی با  8حرف دیگر  ،الف مدی به طور معمولی خوانده میشود.

در اصطالح تجوید  ،به نازک تلفظكردن حروف و حرکات « ترقيق » میگویند.

ِّ

اگر روی الف  ،عالمت مد باشد ( ا ) کشش آن دو تا سه برابر افزایش مییابد  ،مانند:

ََ ّ ّ
و ال
الضاِّل َني

اِذا اج ِّ َء ن َ ُ
هلل
ـص ا ِ

 5ـ ياء مدی :به طور معمولی خوانده میشود  ،ولی از نظر تجوید  ،در مواردی

كه روی آن عالمت مد باشد ( ِّ
ى يــِّ ) کشش آن دو تا سه برابر افزایش مییابد  ،مانند:
ِّ َ
ىسء

ِّ َ
ىجء

ِّ
سيئَت

 6ـ واو مدی :به طور معمولی خوانده میشود  ،ولی از نظر تجوید  ،در مواردی

كه روی آن عالمت مد باشد ( ِّو ) کشش آن دو تا سه برابر افزایش مییابد  ،مانند:

َ َ ِّ ّ
ِّ
سو ٍء ت َـب ِّـوا ا ت ُـحا ّج ِّـون

تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت فصاحت و كشيدگی حروف مد بخوانيد.
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علوم قرآنی
علوم قرآن
قرآن کریم برای راهنمایی بشر از سوی خدا نازل شده است و مردم را به استوارترین راه ها
هدایت می کند:
َ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
ها َ
رآن یَهدی لِلیت ِ َ
قو ُم
ِان ٰهذا الق
سوره اسراء9/

پیش از این دانستیم که برای بهره مندی از هدایت قرآن و عمل به دستورهای آن ،ابتدا باید
مقصود آیات را به خوبی بفهمیم که این کار در علمی به نام «تفسیر» ،دنبال می شود.
مفسر پس از تحصیل «علوم مورد نیاز» ،در جهت کشف معانی آیات تالش می کند تا
ّ
دیگران را بیش از گذشته با جنبه های هدایتی قرآن آشنا سازد.

***
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مفسر برای فهم قرآن به آن نیاز دارد ،به عنوان «علوم قرآن» شناخته
مجموعه علومی که ّ
می شود که امروزه به عنوان یک رشته علمی به آن توجه می شود.
دانش هایی که در این رشته علمی مطرح شده است ،با شناخت جنبه ها و ویژگی های
مفسر در فهم عمیق تر و صحیح تر آیات یاری می رساند.
گوناگون قرآن ،به ّ
جنبه های گوناگون قرآن:
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی ،از جنبه ها و ویژگی های گوناگونی برخوردار
است که هر یک از «علوم قرآن» از یکی از این جنبه ها به مطالعه قرآن می پردازد .برخی از
مهمترین این جنبه ها عبارت است از:
1

جنبه هدایت گری؛ قرآن کریم از این جنبه ،سخنی است دارای معنا و مقصود که به

دنبال هدایت بشر است.
2

جنبه مقروء (خواندنی بودن)؛

3

جنبه مکتوب (نوشتاری بودن)؛

 4جنبه نازل شده؛
در تصویر ارائه شده ،تعدادی از مهمترین علوم قرآن ،مرتبط با هر یک از این جنبهها معرفی
شدهاست.1

1ــ به دلیل محدودیت های موجود ،تنها تعدادی از علوم قرآن در اینجا تعریف شده است .برای مطالعه درباره دیگرعلوم قرآن ،که
در تصویر از آنها نام آورده شده است ،می توانید به کتاب های علوم قرآن از جمله «علوم قرآنی» اثر آیت ال ّٰله معرفت مراجعه کنید.
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قرن ها از نزول قرآن می گذرد و واژگان
زبان عربی ،در گذر زمان تغییرات
معنایی داشته اند ،براین اساس نیازمند
علمی هستیم که با استفاده از ابزار
خود ،معانی واژگان قرآن را در عصر
نزول بیان کند.

آیه و سوره

رسم الخط قرآن

تاریخ قرآن

مفردات قرآن

جنبه مکتوب

سرگذشت کتاب خــدا از شروع وحی و ابالغ آن تا گــردآوری
آیات و تدوین نهایی آن در قالب مصحف ،در این علم مورد
بحث قرار می گیرد.

کیفیت نزول (نزول تدریجی)

محکم و متشابه

جنبه هدایت گری

قرآن کریم

جنبه نازل شده

ناسخ و منسوخ

ترجمه

اعجاز لفظی
تجوید

مکی و مدنی

قراءات

این علــم درباره شیــوه قرائت کلمات قرآن
و علت برتـری یک قرائت بر دیگر قرائت هــا
سخن می گوید.

تمثیالت قرآن

جنبه مقروء

اسباب النزول

فعالیت کالسی

سال گذشته ،با مبحثی در زمینۀ «کتابت قرآن» و نیز «شأن نزول
آیات» آشنا شدید .به نظر شما این موضوعات بیشتر ذیل کدام یک
از جنبه های ارائه شده در تصویر قرار می گیرند؟

یک نمونه از تأثیر شناخت «مفردات قرآن» در فهم آیه
مفسر با آگاهی نسبت به هر یک از علوم قرآن ،فهم دقیق تر و صحیح تری از آیات قرآن
ّ
خواهد داشت.
َ
ُّ
به این نمونه توجه کنید.به نظر شما معنای آیه « َو الیَ ُ
ـحض ٰ
سکنی» چیست؟
ع َطعامِ ال ِم
ِ
ّ
بسیاری از مفسران و مترجمان قرآن ،آیه را این گونه معنا کرده اند« :و (دیگران را) به اطعام
مسکین تشویق نمی کند» ماعون3/
این درحالی است که برخی از مفسران با تسلط بر علم «شناخت مفردات قرآن» و ریشه یابی
واژگان در عصر نزول ،ترجمه دیگری از آیه ارائه کرده اند که با ترجمه مشهور آن تفاوت
دارد .ریشه «حضض» در اصل به معنای «جدا کردن و تخصیص یک چیز» است که با در
نظر گرفتن این معنا ،ترجمه دقیق تر آیه چنین می شود« :وچیزی (از اموال خود) برای اطعام
مسکین جدا نمی کنند».
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فعالیت کالسی

یکی دیگر از علومی که به فهم دقیق تر از قرآن کمک می کند،
«اسباب النزول» است .
با توجه به آنچه در سال گذشته درباره این علوم خواندید ،آگاهی
از مبحث «اسباب النزول» چگونه به فهم دقیق تر از آیات قرآن
کمک می کند؟
نسبت «علوم قرآن» با «معارف قرآن»
محققان دو نوع دانش کلی دربارۀ آیات قرآن مطرح نموده اند:
دانش هایی که از دل آیات و سوره های قرآن استخراج می شود و در واقع نوعی تفسیر
موضوعی از قرآن به شمار می رود؛ نظیر خداشناسی در قرآن ،جهان شناسی در قرآن ،نبوت
در قرآن و....
دانش هایی که محتوای آنها مستقیماً در آیات قرآن نیامده است ،بلکه در پیرامون و بیرون
قرآن مطرح شده و به طور خاص در خدمت فهم قرآن و دریافت معارف آن است؛ مانند اسباب
النزول ،مکی و مدنی و....
دانش های دسته اول« ،معارف قرآن» نامیده می شوند؛ درحالی که دانش های دسته دوم به
«علوم قرآن» مشهور شده است.
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اندیشه و تحقیق
هر یک از این کتاب ها در کدام دسته؛ «علوم قرآن» یا «معارف قرآن»
قرار می گیرد؟
تفسیر و مفسران؛ اثر آیت الله معرفت
آشنایی با قرآن؛ اثر شهید مطهری؛ جلد اول
قرآن شناسی؛ اثر آیت الله مصباح یزدی
آشنایی با قرآن؛ اثر شهید مطهری؛ جلد هشتم
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حفظ نور

سوره ّبینه
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َوال ِ
ِ
ُ
ُه َ ُّ َ
البيَّـ ِة  ا َِّن َّال َ
الصل ِ ّْح ِت
ني َآمنوا َو َع ِملوا ّْ ّ 
ش ِ
اُولّْـ ِّـئ َ
الـبيَّــة  َجـزا ِّ ُؤ ُه ِعن َ
ـك ُه َخـ ُ
ــد َر ب ِّ ِــهم
ِ
ري َ ِ ِ
َ
َ
َ
ت َعدن تري ِمن تت َها َ لُ ّْ
َج ّْنّـ ُ
ِ
االهنارخِلني فهيا اب َ ًـدا’
ٍ
ض اهلل ُ َعهنُم َو َرضوا َع ُ
َر ِ َ
نه’ ّْذ ِل َك ِل َمن َخ ِ َ
يش َرب َّـه{ 
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برای مطالعه
ترجمه سوره بی ّنه

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

کافران اهل كتاب [از روش غلط خود] به هیچ روی دست بردار نبودند ،مگر اینکه دلیلی آشکار
برایشان بیاید«[  »1آن دلیل آشکار عبارت است از]فرستادهای از جانب خدا كه [بر آنان] صحیفههایی
پاك را تالوت میكند«  »2كه در آنها نوشتههای استوار[و به دور از کژی و انحراف] است«  »3و
اهل كتاب دستخوش پراكندگی [از محور حق] نشدند مگر پس از آنكه برهان آشكار برای آنان
آمد«  »4و فرمان نیافته بودند جز این دستور كه خدا را بپرستند و در حالی كه به توحید گراییدهاند
طاعت و فرمان برداریشان را ویژه ی او گردانند و نماز برپا دارند و زكات بدهند و دین [ثابت و]
پایدار همین است« »5كسانی از اهل كتاب كه كفر ورزیدهاند و [نیز] مشركان در آتش دوزخند در
حالی كه در آن جاودانه اند.اینانند كه بدترین آفریدگانند« »6در حقیقت كسانی كه [به حق]گرویده
و كارهای شایسته كردهاند آنانند كه بهترین آفریدگانند«  »7پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهای
همیشگی است كه از زیر [درختان] آن نهرها روان است جاودانه در آن همی مانند خدا از آنان
خشنود است و [آنان نیز] از او خشنود این [پاداش] برای كسی است كه از پروردگارش بترسد«»8

محتوای کلی سوره بینه
َ
َ
ُ
سوره بینه نود و هشتمین سوره قرآن است که مدنی و  8آیه دارد وبه نام های « ا َلب ّیة ،لم یَکن »
نیز شهرت دارد.
در فضیلت این سوره از رسول خدا
روایت شده است :هر که سوره بینه را قرائت کند از
مشرکان به دور است و جزو پیروان دین محمد
بوده و خداوند او را به مومن محشور کرده و
2
به آسانی از او حسابرسی می کند.
از رسول خدا
نقل شده است :وقتی خداوند قرائت این سوره را می شنود می گوید به  بنده
3
من بشارت دهید به عزت و جاللم سوگند چنان بهشت را برای تو فراهم می کنم که راضی شوی.
1

1ــ درمان با قران155 ،
2ــ ثواب االعمال ،ص124
3ــ الدرالمنثور ،ج ،6ص377
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درس سوم
شــامــل:
جن
 1قرائت :آیات  1تا  10سوره ّ

 2فصاحت و تجوید :الف ،همزه ،ب
 3علوم قرآنی :آیه و سوره
 4حفظ نور :سوره فجر

قرائت
ﺟﻦ
ﺳﻮﺭﻩ ّ

جن ،آیات  1تا  10را با دقت بخوانید.
سوره ّ

هلل َّ
ارلمحّْـن َّ
حمي
ارل
سم ا ِ
بِ
ِ
ِ
ِ
ِل اَن َّ ُ
اوح ا َ َّ
ق ُـل ِ َ
ــه استَ َم َـع ن َ َـف ٌر ِم َن ال ِج ّ ِن ف َـقالوا
ارلش ِد ف َ َ
اِن ّـا َس ِمعنا ق ُرآن اًـا َع َج اًبا  َيدي ا َِل ُّ
ـآمنّـا بِـ ًّه
َ َ ُ َ َ ّ َ َ اً َ َ
ُّ
َ
َّ
َ
ّ
ّْ
َ
ّْ
رشك ب ِـر ب ِـنا احدا  و انــه{ تـعــيل جد ر ب ِـنا
و لن ن ِ
ُ
َما ات َّ َ
ــخ َـذ صا ِحبَ اًـة َو ال َو َ اًلا  َو اَن َّــه{ َ
اكن يَـقول
َ اً
َ َ َ َ
فهيـنا َع َ
َس ُ
ا
ـيل
هلل َشطـطا  َو ان ّــا ظـنَـنّـا ان لـن
ِ
َ َ
َ
َ
ـن َع َ
َ
ُ
ُّ
هلل ك ِذب اًـا  َو ان َّــ {ه
ا
يل
ج
ال
و
نس
اال
ـقول
ت
ِ
ِ
ِ
اكن ر ٌ
َ
َ
اجل ِم َن ِاالنس يَ
ـعوذون ب ِ ِـراج ٍل ِم َن ال ِج ّ
ـن
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َف ُ
كما ظـنَنت ُم
ادوه َر َه اًـقا  َو ان َّ ُـهم ظ ّـنوا
اَن َلـن يَب َـع َ
ـث اهلل ُ اَ َح اًدا  َو اَن ّـا َل َمسنَـا َّ
السما ِّ َء
ديـدا َو ُش ُه اًـبا  َو اَنـاّ
ف َ َـو َجدن ّْـها ُمـ ِلـئَت َح َر اًسا َش اً
كُنّا ن َقـعُ ُـد ِمهنا َمقا ِع َ
لسمع ف َ َمن يَستَ ِـمـع َ
َّ
اآلن
ل
د
ِ
ِ
ِ«
يَـجد َله شاب اًـا َر َص اًدا  َو اَن ّـا ال ن َـدري اَ َش ٌّر اُر َ
يـد
ِ {ِ
َ
رض اَم اَر َاد بـهم َر ب ُّ ُ
ــهم َر َش اًـدا 
ب ِ َـمـن ِيف اال ِ
ِ ِ
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فصاحت و تجوید
صحت  ،فصاحت و تجويد حروف
7ـ الفهمزه :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید ،
باید با تيزی و ظرافت تلفظ شود  ،مانند:

ـاك نَستَ ُ
ـاك نَعـب ُ ُـد َو ِا يّ َ
اَهللُ اَـك ُ َب اَ َهش ُد اَن ال اِل ّْ َـه اِالَّ اهلل ُ ِا يّ َ
ـعني
در اصطالح تجوید  ،به تيزی الفهمزه « نَبر » میگویند.
الفهمزۀ ساكن باید با دقت تلفظ شود؛ نه سست باشد و نه با تكان  ،مانند:

ـؤص َدة ٌ ب ِ َ
َمـأ كول ُم َ
ـئس
ٍ

ُ

ُ

دو نكته :در سورۀ مباركه حجرات  ،آیه  ، 11در جمله « ب ِ َ
ئس ِاال ُ
مس الفسوق »
ُ ُ
الف دوم نيز همزۀ وصل بوده و ناخواناست؛ و برای التقاء ساکنين  ،الم مکسور میشود:
بِ َ
ئس ِاال ُ
مس

←

بِ َ
ئس ِل ُ
ـسم

در سورۀ مباركه فُ ِـصلَت  ،آیه  ، 44در جمله « اَ اَ َ
عـج ِ ٌّ
م » الف دوم  ،بدون نبر  ،نرم
ّ
و شبيه فتحه تلفظ میشود .در اصطالح تجوید  ،به این حالت « تسهيل » میگویند.
 8ـ باء :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،باء ساکن
با تكان كوچكی تلفظ می گردد  ،تا صدای آن به طور واضح بيان شود  ،مانند:

ـحا االَب َـتُ ف َـان َـصب ف َ َ
ُسب َ
ـحا ُصب ً
ـحان َعب ُـده{ َضب ً
ـارغب
در حالت وقف كه باء ساکن میشود نيز  ،با تكان كوچک تلفظ میگردد  ،مانند:

َوق َ َب  ← َوقَب

َ
َل َ
ب  ← ل َهب
ه
ٍ

ـب  ← ت َ ّ
ت َ َّ
ـب

در اصطالح تجوید  ،به این تكان كوچک « َقلـ َقـله » میگویند.
ُ َ َّ َ
ــن اركب َّم َـعـنا » باء ساكن
نكته :در سوره مباركه هود  ،آیه  ،42در جمله « يا ب
نزد ميم  ،ادغام شده و به ميم تبدیل میگردد.
تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت فصاحت و تجوید حروف بخوانيد.
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علوم قرآنی
آیه و سوره
پیش از این دانستیم قرآن کریم ،از آن جهت که قانون و دستورالعمل مکتوب برای هدایت
بشر است ،به عنوان «کتاب» مشهور شده است .وقتی این «کتاب» آسمانی را می گشاییم،
می بینیم که عبارات آن با طبقه بندی خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ،و واحدها و
بخش های جدا از هم را تشکیل داده اند .کلمات و عبارات قرآنی در کنار یکدیگر ،واحدی
به عنوان «آیه» و مجموع آیات در کنار یکدیگر ،واحدی با نام «سوره» را شکل داده اند.
فکر می کنید چرا قرآن این گونه طبقه بندی شده است؟ چه کسی این تقسیم را انجام داده
است؟ چرا این واحدها با عنوان «آیه» و «سوره» مشهور شده است؟
بحث درباره این دو واحد قرآنی ،به منظور پاسخ گویی به این سؤاالت و دیگر سؤاالت
مشابه ،یکی از اولین مباحثی است که در کتاب های علوم قرآن به آن پرداخته شده است.

***
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آیه
تعریف «آیه»
«آیه» ،متنی قرآنی است که بر اساس تعلیم پیامبر اکرم
از عبارات قبل و بعد خود،
جدا شده است .پیامبر اسالم
پس از دریافت وحی ،به دقت محدوده آیات قرآن را برای
کاتبان وحی مشخص می کردند تا بعدها اشتباه یا اختالفی به وجود نیاید.
هر آیه قرآن ،در همان حد کوتاه و محدود خود و در کنار آیات دیگر ،از نظر لفظ و مفهوم
نشانهای آشکار بر صدق و راستی آورنده آن است و از همین رو به عنوان «آیه» نامیده شده است.
استفاده از این واژه برای بخش های مشخصی از قرآن ،از خود این کتاب آسمانی الهام
گرفته شده است:
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ
ٌ َ َ ُ َ َ ُ َ ٌ َ َّ
َّ
بلاب
ِکتاب انزنلاه ِالك مبارك ِلدبروا آیاتِ ٰه و ِلتذکر اولوا اال ِ

سوره ص 29/

این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کردهایم تا در آیههای آن تدبّر کنند و خردمندان متذکّر شوند.

ترتیب آیات در سوره ها
در دوران نزول قرآن ،آیات هر سوره به دستور پیامبر
و با نظارت ایشان در کنار هم
قرار می گرفت و هیچ یک از کاتبــان وحی ،اجازه اجتــهاد در این زمینـه را نداشتند؛ یعنی
نمی توانستند بر اساس نظر خود ،جای قرار گرفتن آیات در سوره ها را تغییر دهند .بر این
اساس تمامی دانشمندان ،قرار گرفتن آیات را در هریک از سوره ها «توقیفی» می دانند.
اصطالح «توقیفی» در مقابل «اجتهادی» قرار دارد و زمانی به کار می رود که تکلیف یک
مطلب از سوی خداوند یا معصومین مشخص شده و کسی اجازه دخالت و اظهارنظر
شخصی در مورد آن را نداشته باشد.
آیات نامدار
برخی از آیات قرآنی متناسب با موضوع خاصی که در آنها مطرح شده ،به نام خاصی
مشهور شده است .این نام ها از سوی مفسران و دانشمندان علوم قرآنی برای آیات انتخاب
شده است تا به اهمیت موضوعی اشاره کند که در آیه مطرح شده است.
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برخی از آیات نامدار عبارت است از:

َ ُ ٰ َ ّ ُ َ َ ُّ َ
َ َ
الق ّی ُ
وم َ ...وس َع ُکرس ُّی ُه َّ
ماوات َواالرض ...
الس
 1آیة الکرسی  :اهلل ال ِالـه ِال هو الح
ِ
ِ
ِ
َو ُه َو َ
الع ُّ َ ُ
ل العظیم بقره255/
ِ
ُ
َ َُ َ َ ّ
َ َ َ
نحل43/
کر ِان کنتُم ال تعلمون
آیه ذکر ... :فسئلوا اهل ا ِ
ٔ 2
ذل ِ
َ َ ً
َ
َ
َ
َ
َ
رین ع ُ
...و لن ی َعل ُ
اهلل لِلاکفِ َ
 3آیه نفی سبیل َ :
نساء141/
المؤ ِمننی س ِبیل
ٔ

فعالیت کالسی

با کمک دبیر خود ،این آیات را در قرآن پیدا کنید و در کالس بخوانید.
آیه «تبلیغ»
آیه «استعاذه»
آیه «والیت» آیه «تطهیر»
سوره
تعریف «سوره»
«سوره» بخش مستقلی از قرآن کریم است که مانند یک دیوار ،تعدادی آیه را در خود جای
1
الرحیم» از بخش بعدی جدا می شود.
الرحمن ّ
می دهد و با «بسم اللّٰه ّ
محدوده هر سوره« ،توقیفی» است و با دستور و تعلیم پیامبر اسالم (ص) مشخص شده
است .در آن هنگام که آیات قرآن نازل می شد ،پیامبر اکرم
 ،عالوه بر ترتیب آیات،
محدوده هر سوره را نیز مشخص میکردند تا آیات یک سوره در سوره دیگر قرار نگیرد .همین
متعدد قرآن ،اختالفی به وجود نیاید.
د ّقت و اهتمام ایشان موجب شد در میان نسخههای ّ
استفاده از واژه «سوره» نیز مانند واژه «آیه» می تواند الهام گرفته از خود قرآن باشد:
َ َّ ُ َ َ َّ َ
َّ
َ َ َ
ٌَ َ َ
َ ََ
نات ل َعلکم تذکرون
آیات ب ِی ٍ
سورة انزنلاها و فرضناها و انزنلا فیها ٍ
(این) سوره ای است که آن را نازل کردیم و (عمل به آن را) واجب نمودیم و در آن آیات
روشنی نازل کردیم؛ شاید شما متذکّر شوید .سوره نور1/
الرحیم» آغاز نمی شود و سوره «نمل» که این عبارت
الرحمن ّ
1ــ البته این تعریف دو استثناء دارد :سوره «توبه» که با «بسم الله ّ
در خالل آیات آن به کار رفته است و نشان دهنده آغاز سوره بعدی نیست.
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ارتباط و هماهنگی میان آیات هر سوره
سوره های قرآن ،اهداف و موضوعات تربیتی گوناگونی را در راستای هدایت بشر مورد
توجه قرار داده اند .آیات هر سوره  ،متناسب با اهداف تربیتی مطرح شده در آن سوره در کنار
یکدیگر قرار گرفته اند .از این رو میان آیات هر سوره ارتباط مفهومی و هم بستگی خاصی
برقرار است ،تا اهداف مورد نظر تحقق پیدا کند.
میان آیات یک سوره ،دو گونه ارتباط و هماهنگی وجود دارد:
الف) ارتباط میان دسته ای از آیات یک سوره که موضوعی خاص را بیان می کند.
ب) ارتباط میان مجموع آیات یک سوره که هدف یا اهداف تربیتی مشخصی را دنبال
می کند و پس از رسیدن به آن ،سوره به پایان می رسد.
برخی از مفسران به منظور ارائه تفسیری دقیق تر ،آیات یک سوره را به چند بخش تقسیم
و آیات هر قسمت را در کنار یکدیگر تفسیر می کنند؛ سپس با قرار دادن این بخش  ها در کنار
یکدیگر ،مفهوم کل سوره را بیان می کنند.
مالک تقسیمبندی این آیات ،اهداف و موضوعات جزئی ارائه شده در هر سوره است .با قرار
گرفتن این موضوعات جزئی در کنار یکدیگر ،هدف یا اهداف کلی سوره مشخص میشود.
ارتباط نوع اول ،به هماهنگی میان آیات در هر قسمت جزئی اشاره می کند و ارتباط نوع
دوم ،هماهنگی میان کل آیات سوره را مورد توجه قرار می دهد.
به عنوان نمونه عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،آیات سوره «جمعه» را به دو بخش کلی
تقسیم می کند و به تفسیر آنها می پردازد .ایشان هدف تربیتی کل سوره را تشویق مؤمنان به
نماز جمعه ــ به عنوان یکی از دستورهای اساسی قرآن ــ می داند که این دو بخش ،این هدف
را دنبال می کند:
بخش اول :آیات اول تا هشتم؛ خداوند در این آیات ،پیامبر
را به عنوان
هدایتگر مسلمانان معرفی میکند؛ کسی که کتاب آسمانی و حکمت را به آنها میآموزد .آنها نیز برای
رسیدن به سعادت ،باید به دستورهای آن عمل کنند .سپس به آنها هشدار میدهد که مانند یهودیان
نباشند که خداوند کتاب آسمانی را به ایشان داد؛ اما آنها به معارف کتاب خدا و احکامش عمل
نکردند و در نتیجه مانند االغی بارکش شدند و از راه سعادت بازماندند و به بیراهه رفتند.
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بخش دوم :آیات نهم تا یازدهم؛ این آیات به یکی از دستورهای اساسی قرآن برای
هدایت انسان هاــ نماز جمعه ــ اشاره می کند و مسلمانان را به برپایی آن دستور می دهد.
سپس مسلمانانی راکه تجارت را بر نماز جمعه ترجیح می دهند ،سرزنش می کند و رفتارشان
را نشانه عدم پذیرش کامل معارف کتاب خدا و احکامش می داند.1
براین اساس ،دو نوع هماهنگی و ارتباط میان آیات سوره جمعه به چشم میخورد:
الف) ارتباط میان آیات هر یک از بخش ها (    آیات اول تا هشتم با هم و آیات نهم تا یازدهم
نیز با یکدیگر)
ب) ارتباط میان آیات کل سوره در رساندن هدف تربیتی سوره (تشویق مسلمانان به برپایی
نماز جمعه)

فعالیت کالسی

آیات سوره «مطففین» را یک بار بخوانید .به نظر شما آیات این سوره به
چند بخش جزئی قابل تقسیم است؟

نام سوره های قرآن
در قرآن های امروزی ،هر سوره نام مشخصی دارد .این نام ها اغلب از مطالب بیان شده در
هر سوره گرفته شده است؛ برای نمونه ،سوره بقره به این دلیل به این نام نامیده شده که جریان
گاو بنی اسرائیل در آن بیان شده؛ یا سوره انعام از آن سبب به این نام خوانده شده که در آن
درباره چهارپایان و احکام آنها بحث شده است؛ همچنین سوره نساء از آن جهت به این نام
توجه قرار گرفته است.
مشهور شده که در آن مقام،
شخصیت و حقوق زن مورد ّ
ّ

1ــ برای مطالعه بیشتر ،مراجعه کنید به :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،19ص.263
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فعالیت کالسی

با دوستان خود گفتوگو کنید که چرا این سورهها به این نامها خوانده شدهاست ؟
مؤمنون فتح تکویر
هود

اندیشه وتحقیق

برخی ازسوره ها در قالب یک مجموعه  ،نام جدایی گرفته است .به عنوان
نمونه سوره هایی که با حروف مقطعه «حم» آغاز شده است ،به عنوان
«حوامیم» مشهور شده است .تحقیق کنید هر یک از این مجموعه  ها،
شامل کدام سوره ها است ؟
ُ َ َّ َ َ
َ
ُ
حا ِمدات ؛ عزائِم ؛ م َس ِّبحات ؛ معوذتنی
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حفظ نور

سوره فجر

ارلمحّْن َّ
هلل َّ
حمي
ارل
ب
سم ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
الفرج  َو َليال َعش  َو َّ
َ
الش ِ َ َ
يل
َو ِ
ٍ ّْ ٍَ
فع والوت ِر َ َ و َال َ ِ
ِاذا َيس  َهل ف ذ ِ َ
لك َ ٌ
قسم ِلي ِحرج ٍ  ا ل ت َ َر كيف
َ َ ِ
َّ َّ َ ُ َ ُ
َ
ُّ
َ
ذات ال ِعما ِدالت ل يـلق ِمثلها
ف َـعـل َربـك ب ِـعادٍ ا َِرم ِ
ِف البـال ِد  َو ث َ َ
ـمود َّال َ
ني اجب ُـوا َّ
الصخ َر ب ِـالـوا ِد 
ِ
ََ َ
َّ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َو ِف َعون ِذي االوتا ِد  الين طغوا ِف البِال ِد  فـا كثوا
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ
وط َ
ذاب  ا َِّن
ع
فهيا الفساد  فـصب عل ِهيم ربـك س
ٍ
َرب َّ َ
ـك َلـبـال ِمرصا ِد  ف َــاَ َّمـا ا ِال ُ
نسان اِذا َما ابـتَـلىّْ ُـه َرب ُّـه{
ِ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
َ
قول َر ّب اَ َ
كر َم ِن  َو ا ّما اِذا
فـاكرمه{ و نـعمه{ فـي
ُ
َ
َ َ ّْ ُ َ َ َ َ َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
ما ابتـلىـه
فقدر َعلي ِه ِرزقـه{ ف َـيقول َرب اهاَِنن ك’ َبل
َ َ َ َ َ ّْ ِّ ّ َ َ ّْ َ
الت ُ
و
تمي
ي
ال
مون
كر
سكني
ط
ل
ع
ون
ـض
ـح
الت
عام ال ِم ِ
ِ
َ َ ُ َ ُّ َ َ ً َ ًّ َ ُ ّ َ ِ َ
مال ُحبًّـا َجماًّ
و تـأ كون التاث ا ك لما  و تـ ِحبون ال
ـك َوال َم َ ُ
رض َد ًّك َد ًّك  َو اج ِّ َء َرب ُّ َ
 َ ّك «اِذا دُكَّت االَ ُ
ل
ِ
َّ
َ
َصفًّا َصفًّ
وم ِئ ٍذ يَتَذك ُ ِاال ُ
وم ِئ ٍذ ب َ
ـج َه َّن َ « يَ َ
يج َء يَ َ
َ
ِّ
نسان
او
َ ِ ُ ّْ َ
َّ َ ّ
َ
َ
َّ
ّْ
ُ
َ
كري  يـقول يــليتين قـدمت ِلحيايت
َو ا ّْن ل ُه ِال
ّ
َ
َ
فَيَ َ
وم ِئ ٍذ اليُـعَ ِـذ ُب َعذاب َـه{ ا َح ٌد  َو اليوث ِ ُـق َوثاق َـه{ ا َح ٌد
فس ال ُم َ َّ ُ
 يّْــاَيَّـت ُ َها ال َّن ُ
ــك
رجـيع ا ِّْىل َرب ِّ ِ
طمـ ِئـنـة  ٍّا ِ
راضيَ ًة َمض َّي ًةف َ ُ
ديوا ُ
َ
دخل َج َّنت
ـادخل ف ِع ّْب
ِ
ِ
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برای مطالعه
ترجمه سوره فجر
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به سپیدهدم[دهم ذی الحجه] « »1سوگند به شبهای دهگانه[دهه اول ذی الحجه]« »2سوگند
به جفت[هشتم ذی الحجه] و فرد[نهم ذی الحجه]« »3سوگند به شب وقتی سپری شود  »4« .آیا در
این[ َق َسمها]برای خردمند [نیاز به] سوگندی [دیگر] است« »5مگر نمیدانی كه پروردگارت با عاد چه
كرد؟« »6با عمارات ستوندار[ساختمان های بلند] ارم[شهر قوم عاد]«  »7كه مانندش در شهرها ساخته
نشده بود« »8و [آیا نمیدانی که خدا ]با ثمودچه کرد؟ همانان كه در وادی القری تختهسنگها را میبریدند[و
در کوه ها خانه می ساختند]« »9و با فرعون صاحب خرگاهها [و بناهای بلند]چه کرد؟« »10همانان كه در
شهرها سر به طغیان برداشتند« »11و در آنها بسیار تبهكاری كردند«[  »12تا آنكه] پروردگارت بر سر آنان
تازیانه عذاب را پی در پی فرود آورد« »13زیرا پروردگار تو قطع ًا در كمین[طغیانگران] است« »14اما
انسان هنگامی كه پروردگارش وی را میآزماید و عزیزش میدارد و نعمت فراوان به او میدهد میگوید
پروردگارم مرا گرامی داشته است« »15و اما چون وی را میآزماید و روزیاش را بر او تنگ میگرداند
میگوید پروردگارم [به من بی توجهی کرده و ]مرا خوار كرده است« »16اما چنین نیست ،بلكه یتیم را گرامی
نمی دارید« »17و بر خوراك[دادن] بینوا همدیگر را تشویق نمی کنید« »18و میراث [ضعیفان] را چپاولگرانه
میخورید« »19و مال را دوست دارید دوست داشتنی بسیار« »20آری ،هرگز توانگری نشانه عزت و کرامت
و بینوایی نشانه خواری نزد خدا نیست آنگاه كه زمین سخت در هم كوبیده و ُخرد شود« »21و [فرمان]
پروردگارت و فرشته[ها] صفدرصف آیند« »22و جهنم را در آن روز [حاضر] آورند آن روز است كه
انسان متوجه می شود[ که نعمت ها و محنت ها همه وسیله آزمون الهی بوده است]  ،ولی این پندگیری برای
او کجا سودمند است؟« »23گوید كاش برای زندگانی آخرتم که حیات واقعی است [چیزی] پیش فرستاده
بودم« »24پس در آن روز هیچ كس چون عذابكردن او عذاب نكند« »25و هیچ كس چون دربندكشیدن او
دربند نكشد«[ »26و به آن کس که خدا را پرستش نموده و دلش را به یاد او آرام داشته است خطاب می شود]:
ای نفس مطمئنه« »27خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد در حالی كه تو [به پیشامدهایی که
او برایت مقدر کرد و به احکام و آیینی که او برای تو مقرر داشت] خشنود بودی و خدا نیز از تو خشنود
بود »28«.و در میان بندگان[راستین] من درآی« »29و در بهشت من داخل شو«»30

محتوای کلی سوره فجر
سوره فجر هشتاد و نهمین سوره قرآن کریم است که مکی و دارای  30آیه است.
در فضیلت این سوره از امام صادق نقل شده است:
سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود قرائت کنید .زیرا این سوره  ،سوره امام حسین
است .هر کس این سوره را قرائت نماید در روز قیامت در درجه امام حسین و همراه ایشان
1
خواهد بود.
ابو اسامه می گوید :من در مجلسی که امام صادق این حدیث را فرمود حاضر بودم از ایشان
پرسیدم :چگونه این سوره مخصوص امام حسین شد؟ فرمود :آیا این آیه را نشنیده ای :یا
2
ایتها انلفس املطمئنة ارجیع ایل ...منظور از نفس مطمئنه امام حسین است.
در حدیثی از رسول خدا
نقل شده است :هر کس سوره فجر را در دهه اول ماه ذی الحجه قرائت
3
نماید گناهانش بخشیده میشود و اگر در غیر این ایام خوانده شود مایه نورانیت او در قیامت میگردد.
1ــ ثواب االعمال ،ص123
2ــ بحاراالنوار ،ج ،24ص93
3ــ مجمع البیان ،ج ،10ص341
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درس چهارم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  1تا  8سوره شوری
 2فصاحت و تجوید :ت،ث،ج
 3علوم قرآنی :فواتح سور
 4حفظ نور :سوره َعبس

قرائت

بخوانید.ﺷﻮﺭﻯ
سوره شوری ،آیات  1تا  8را با دقت ﺳﻮﺭﻩ

هلل َّ
ارلمحّْن َّ
حمي
ارل
سم ا ِ
بِ
ِ
ِ
ِ
ـك ّْذ ِل َك يوىح ِالَ َ
ـس ِّـق  َ
حـمِّ  عِّ ِّ
يـك
َ َ َّ
ني ِمن قَب َ
َ
ـل اهلل ُ َ
ال
و اِل
الـعـزي ُز ال َحــكمي ُ 
ِ
َله{ ما ِيف َّ
الس ّْم ّْـو ِت َوما ِيف االَرض َو ُه َو َ
ـيل العَـظمي ُ
الع ِ ُّ
ِ«
َ ُ َّ ّْ ّْ ُ َ َ َ َّ
َ
َ
َّ
 تاكد السمـوت يـتـفـطرن ِمـن فوقِ ِـهــن’
َوال َمل ّْ ِّــئكَةُ
ـحمد َر ب ّـهم َويَستَـغـفر َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ون
ب
ـحون
ب
س
ي
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َ
ِن اهللَ ُه َـو َ
رض اَال ا َّ
َ
الغ ُ
فور ارلَّحـمي ُ
لِمـن ِيف اال ِ ‘
َ َّ
َ ِّ َ ُ َ ٌ
َ
َّ
َ
 والني اتـخـذوا ِمن دونِـ ًّه اول ِـيـاء اهلل حفيظ
َ َ ّْ
َع َلهيم َوما ا َ َ
نت َع َلهيم ب ِ َ
ـكذ ِل َك
كيل  و
ـو
ِ
ِ
ٍ
َ
وحينا ا َِل َ
يك ق ُرآن اًـا َع َر بـيًّـا ِلـت ُـنـذ َر اُمَّ ُ
َ
الق ّْ
ا
رى
ِ
ِ
َ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
مـع ال ريـب فيـ ِه’
و من حلـها و تـنـ ِذ ر يـوم الـج ِ
فَ ٌ
ريـق ِيف ال َجـنَّـ ِة َو ف َ ٌ
ريـق ِيف َّ
السعري َو َلوشا ِّ َء اهلل ُ
ِ
ُ
َ َ ُ اً
ل َج َـعـل ُهم ا َّمـة وا ِح َد اًة َو ل ّْ ِكن يُـد ِخل َمن يَشاِّء ُ يف
َ َ َ ّّْ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ـصري
رحم ِتهًّ’والظـ ِلمون ما لهم ِمن و ِ ٍ
ل والن ٍ
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فصاحت و تجوید
9ـ تاء :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر  ،فصاحت و تجوید  ،نه تيز

و مایل به دال است  ،و نه در اثر نزدیک شدن زبان به دندان  ،مایل به سين است  ،مانند:

نَستَ ُ
ـعني اَن َـع َ
مـت آتِــنا

ُ
ُ
تاء ساكن نزد دال ادغام شده و به دال تبدیل میگردد  ،مانند :قَد اجيبَت َّدع َوت ُكما
َ َ
قالت ّطـا ِّئ َـف ٌ
تاء ساكن نزد طاء نيز ادغام شده و به طاء تبدیل میگردد  ،مانند :و
ـة
ِ
10ـ ثاء :معموال با سين اشتباه میشود  ،و برای تلفظ صحيح آن  ،باید زبان بين

دندانها قرار گيرد و نوکزبانی تلفظ شود  ،مانند :ث ُ َّـم ب ُـعـثِ َـر ث َ ُـقـلَت ف َـاَث َ َ
ـرن
َ
از نظر فصاحت و تجوید  ،ثاء باید نازک تلفظ شود  ،مانند :الكوث َ َـر التَّـاك ث ُ ُـر
ثاء و ذال كه هر دو نوک زبانی تلفظ می شوند  ،با دمش ثاء با سر زبان  ،از یكدیگر

َ
ثـقال اَثـقا َلها ف َ َ
ـح ِّـدث
متفاوت می گردند  ،مانندِ :م

در اصطالح تجوید  ،به دمش ثاء با سر زبان « نَـفث » میگویند.
11ـ جيم :تقریبا درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،با تيزی

و ظرافت خاص و بدون فشار تلفظ میگردد  ،تا خالص بوده و با چ و ژ مخلوط نشود.

جـوع َم ٌ
مانند :جـا ِّ َء َج َـم َـع َج ً
ـجـيد ُوجـوهٌ اَ َ
خـر َج
ـمـعا
ٍ

جيم ساکن با قلقله تلفظ می شود  ،تا صدای آن به حالت ظریف بيان گردد  ،مانند:

ـجـع ُـل ت َـجـري َرجـعـ ًّه َو َ
الفجـر ِحـجـر ت ُ ّْ
جـر يَ َ
اَ ٌ
ـجـزي
ِ
ِ
ٍ
در حالت وقف كه جيم ساکن میشود نيز  ،با قلقله تلفظ میگردد  ،مانند:

َ
اَ ٌ
زواج  ← ازواج

َ
ـهيـج  ← ب َـهيـج
ب ٍ

ِف ال َح ِ ّـج  ← ِف ال َح ّـج

تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت فصاحت و تجوید حروف بخوانيد.
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علوم قرآنی
فواتح ُس َور
هنگامی که گوینده دانا و حکیمی لب به سخن می گشاید ،کالم خود را چگونه آغاز می کند؟
چه اصول و آدابی را در سخن گفتن رعایت می کند؟ آیا ممکن است بی هدف یا بدون دقت
در انتخاب مفاهیم سخن بگوید؟
او پیش از سخن گفتن ،خوب میاندیشد؛ شیوه خاصی را در آغاز نمودن سخن خود انتخاب
میکند؛ واژگان را به دقت به کار میبرد و با آداب خاصی سخن خود را به پایان میرساند.
این اصول در قرآن نیز ،که از سوی داناترین و حکیم ترین گوینده نازل شده ،به بهترین وجه
رعایت شده است .هر سوره آن متناسب با اهداف تربیتی خود به شیوه خاصی آغاز می شود
و آیات آن با نظم و ترتیب مشخصی در کنار یکدیگر قرار می گیرد تا با نهایت اثرگذاری بر
مخاطب به پایان برسد.
در این میان شیوه ای که آیات هر سوره با آن آغاز می شود ،اهمیت بسیاری دارد .آیات
ابتدایی هر سوره نقش مهمی در همراه ساختن مخاطب با خود دارد و به عنوان مقدمه سوره
می تواند موجب فهم و درک بهتر آیات آن شود.
به همین دلیل ،مفسران و دانشمندان علوم قرآن ،آغاز سوره های قرآن را با اهتمامی بیشتر و
به عنوان موضوعی مستقل با نام «فواتح ُس َور» بررسی کرده اند« .1فواتح سور» به دسته های
گوناگونی تقسیم می شوند که تعدادی از مهمترین آنها را با یکدیگر مرور می کنیم:
***
1ــ مانند کتاب «علوم القرآن» ،اثر سیدمحمدباقر حکیم یا کتاب «نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی» ،اثر فائزه عظیم زاده و
همکاران .برخی از دانشمندان نیز کتاب مستقلی در این زمینه تألیف کرده اند؛ مانند «اإلعجاز القرآنی فی فواتح السور و خواتمها»
اثر احمد محمد المغینی.
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1ــ حروف مقطعه:
بیست و نه سوره قرآن با حروف مقطّعه آغاز می شود .منظور از «مقطعه» این است که در
موقع تل ّفظ ،حروف به هم نمی چسبد ،بلکه نام هر حرف به تنهایی ذکر می شود؛ مثال ً عبارت
«الم» به صورت «الف ــ الم ــ میم» تلفظ می شود.
مفسران ،ایده ها و نظرات مختلفی را درباره این حروف مطرح کرده اند؛ که برخی از
مهمترین آنها عبارت است از:
این حروف به این نکته اشاره می کنند که قرآن با آن عظمت و اعجازی که تمام سخنوران
را متحیر کرده و از معارضه با آن ناتوان ساخته است ،از جنس همین حروفی است که در
اختیار همگان قرار دارد.
قرآن با استفاده از این حروف در ابتدای بعضی سوره ها به همگان اعالم می کند که اگر
فکر می کنید سوره های قرآن ساخته بشر است ،شما نیز با کمک این حروف ،چیزی مانند آن
بیاورید؛ از همین رو بالفاصله پس از حروف مقطعه در ابتدای سوره ها ،به مفهوم «وحی» و
«قرآن» اشاره می شود.
این حروف با اهداف و مقاصد سوره ها ارتباط دارند .اگر در سوره هایی که با حروف
مقطعه یکسان آغاز شده است ،تدبر و تفکر کنیم ،می بینیم که همه آنها از نظر موضوعات و
مقاصدی که به آن پرداخته است ،با یکدیگر شباهت دارند .مثال ً اگر سوره هایی را که با «الـم»
یا سوره هایی را که با «حم» آغاز شده است در کنار هم قرار دهیم ،می بینیم که این سوره ها
اهداف و مقاصد تربیتی مشترکی را دنبال می کنند.
یا به عنوان مثالی دیگر ،سوره اعراف که با حروف مقطعه «المص» آغاز شده است ،اهداف
و مقاصد سوره هایی راکه با حروف مقطعه «الم» و «ص» آغاز شده است ،در بردارد .اگر به
این سوره ها مراجعه کنیم ،می بینیم سوره هایی که با «الم» آغاز شده اند ،عمدتاً به بیان موضوع
«توحید» و «معاد» و اثبات آن دو برای انسان ها می پردازند .سوره «ص» نیز که با حرف
مقطعه «ص» آغاز شده است ،پیامبر اسالم
را انذار دهنده کافران به وسیله قرآن معرفی
می نماید و سخنان باطل کافران را در مقابل پیامبر رد می کند؛ در حالی که سوره «اعراف»،
که با حروف مقطعه «المص» آغاز شده است ،به مجموع این موضوعات پرداخته است.1
1ــ برای مطالعه بیشتر می توانید به ترجمه تفسیر المیزان ،جلد هشتم ،صفحات 6ــ 4مراجعه کنید.
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بر این اساس ،می توان چنین نتیجه گرفت که میان این حروف و اهداف و مقاصد این
سوره ها ارتباط خاصی وجود دارد.
این حروف رمزی میان خداوند و پیامبر اسالم
است که از فهم و درک بشر دور
است؛ چرا که معنا و مفهوم مشخصی در زبان عربی ندارند.

فعالیت کالسی

سوره های «حوامیم» را در قرآن پیدا کنید .اولین آیاتی را که پس از
عبارت «حم» آمده است ،یک بار در گروه های خود مرور کنید .چه نتیجه ای
می گیرید؟ این نتیجه کدام یک از نظرات یاد شده را تقویت می کند؟
2ــ قسم ها:
شانزده سوره از سورههای قرآن با قسم به یکی از پدیدهها و آفریدههای الهی آغاز میشوند.
هر گوینده برای اینکه مخاطب او از حقانیت و درستی مطلبی اطمینان یابد ،در میان کالم خود
از ابزار تأکید استفاده میکند .یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار تأکید ،سوگند خوردن است.
قسم یاد کردن ،به قوم و ملت خاصی اختصاص ندارد و هر ملتی مطابق عقیده خود ،اشیاء
و موجودات خاصی را مقدس و مورد احترام می داند و در مقام اثبات مدعای خود به آن
سوگند یاد می کند .در قرآن ،که به زبان عربی نازل شده است ،گاه برای تأکید بر اهمیت مطلب
و نیز ایجاد اطمینان در مخاطب ،از سوگند استفاده شده است.
تحقیق و بررسی درباره «سوگندهای قرآن» یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه
مفسران و دانشمندان علوم قرآن قرار گرفته و حتی کتاب های مستقلی در این زمینه تألیف
شده است .1در اینجا به دو نمونه از فواید بحث درباره سوگندهای قرآن اشاره می کنیم:
اهمیت اموری است که به آنها سوگند یاد شده است؛ از
سوگندهای قرآن دلیل بر عظمت و ّ
قس ٌم به» 2موجب آشنایی بیشتر انسان با حقایق تازه درباره
«م َ
این رو تدبر هر چه بیش تر در ُ
این پدیده ها و آفریده های الهی می شود.
1ــ مانند کتاب «قسم های قرآن» ،اثر آیت اهلل مکارم شیرازی.
2ــ یعنی اموری که به آنها سوگند یاد شده است.
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جدی و مهم است .هنگامی
قس ٌم له» ،از امور کامال ّ
اموری که برای آن سوگند یاد شده ُ
«م َ
که یک گوینده سخن خود را قاطعانه و با چنین تأکیدی بیان میکند ،در قلب شنونده بیشتر اثر
میگذارد؛ مؤمنان را در ایمانشان جدیتر و منکران را در مقابل پذیرش حقیقت نرمتر میسازد.
بر این اساس ،خداوند در این  16سوره ،برای بیان موضوعات مهم هدایتی و تربیتی
نبوت در آغاز به پدیده ها و آفریده هایی چون اجرام آسمانی ،فرشتگان
همچون توحید ،معاد و ّ
الهی ،برخی مکان ها و زمان ها و مواردی از این دست قسم یاد کرده و مردم را به پذیرش آنها
دعوت کرده است.

فعالیت کالسی
سوره های مبارکه «بلد تا عادیات» را از جهت سوگندهایی که در اولین آیه هر کدام آمده
است ،بررسی نموده و با نام سوره ها ،جدول زیر را کامل کنید.
سپس یکی از این سوره ها را انتخاب کنید .در این سوره برای بیان چه موضوعی سوگند
یاد شده است .درباره اهمیت این موضوع در گروه های خود با دوستانتان گفت وگو کنید.
قس ٌم به
ُم َ

سوره

اجرام آسمانی

........................................

برخی مکان ها

........................................

برخی زمان ها

........................................
........................................

فرشتگان

........................................

برخی میوه ها

........................................
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3ــ حمد و تسبیح خداوند:
حمد و تسبیح خداوند در آغاز  14سوره از سوره های قرآن آمده است .این سوره ها غالباً
به دو صورت به حمد و ثنای خداوند می پردازد:
حمد خدا و اثبات صفات مدح برای او؛ به همین دلیل این سورهها به «حامدات» مشهور شدهاند.
تسبیح و منزه دانستن پروردگار از هرگونه عیب و نقص؛ به همین دلیل این سوره ها
«مسبَّحات» نامیده می شوند.
َ
َ َ ُ
ّ
َ
َ
ل ر ِب العالـمنی » و ســوره انعــام بــا
به عنـوان نمونــه سوره فــاتـحه ،با « احلمد ِ ِ
َ َ ُ
َ َ
مد ل َّالی َخلَ َق َّ
ماوات َواالرض » ...آغاز و سوره های جمعه و تغابن نیز با
الس
« احل ِ ِ
ِ
َ
َُ ّ ُ
ـح ل ما ف َّ
رض »...شروع شده اند.
الس
ماوات َو ما ِف اال ِ
ِ
« یس ِب ِ ِ ِ

فعالیت کالسی

«ملـک» مراجعه کنید .عالوه بر سوره های
به دو سوره «فرقـان» و ُ
«حامدات» و «مسبحات» ،این دو سوره نیــز با ثنــا و ستـایش الهـی آغاز
شده است.
خداوند در آیات آغازین این دو سوره چگونه مورد ثنا و ستایش قرار
گرفته است؟
4ــ خطاب یا پرسش:
خطاب قرار دادن افراد یا طرح پرسش در ابتدای بیان یک مسئله ،موجب جلب توجه
بیشتر مخاطبان به آن مسئله می شود.
پانزده سوره از قرآن با مخاطب قرار دادن پیامبر ،مؤمنان یا تمامی انسان ها آغاز شده است.
ین َ
ب « ،»...یا اَیُّ َ
ـها َّال َ
این ســوره هــا بــا عبــاراتی ماننـد «یا ا َ ُّی َها َّ
انل ُّ
آمنوا  »...و
ِ
انل ُ
«یا ا َ ُّی َها ّ
اس  »...آغاز می شود.
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این خطاب ها ،مخاطب را با موضوع همراه می سازد و در روح و روان او تأثیر بیشتری به
جا می گذارد.
شش سوره نیز با پرسش درباره موضوعی خاص شروع شده است .این سؤاالت که بیشتر
با هدف تأکید بر موضوع مطرح شده است ،توجه مخاطب را بیش از گذشته به آن موضوع
جلب می کند.
به این نمونه ها دقت کنید:
َ َّ َ َ َ َ َ
َّ َ َ
ظیم
عم یتساءلون؛ ع ِن انلباِ الع ِ
آنها درباره چه چیزی از یک دیگر سؤال می کنند؟ درباره آن خبر بزرگ
نبأ 2 /ــ1

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ
ضلیل
ت
یف
م
ه
ید
ک
ل
ع
ی
م
ل
ا
؛
الفیل
صحاب
ا لم تر کیف فعل ربك بِا
ِ
ٍ
ِ
آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنها را در ضاللت و تباهی قرار نداد؟
فیل2/ــ1

این سؤاالت با هدف تأکید بر مطلب آمده است تا آن مطلب تأثیر بیشتری در مخاطب قرآن
به جای بگذارد.

اندیشه وتحقیق

سوره های «چهار ُقل» در جزء  30ذیل کدام یک از این موارد چهار گانه
قرار می گیرند؟ چرا؟
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حفظ نور

سوره عبس

ارلمحّْن َّ
هلل َّ
ارل
حمي
سم ا ِ
بِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َعبَ َس َوت َ َـو ّ ّْل اَن اج ِّ
دريك َل َعل يَ َّز ّ
وما ي ُ َ
ُ
َ
َ
ّْ
عيم
اال
ه
ء
ك ّْي
{
ّ
 اَو يَ َّـذ َّ
َ
ّْ
كري  اَ ّما َم ِن است ّْ
غـين 
ك ُر ف َـتَن َف َـع ُـه ِال
َ َ َ َ َ َ ّ ّْ َ َ َ َ َ َ َّ ّ ّْ َ َ
وا ّما َمن اج ِّ َء َك
فـانت له{ تـصديوما عليك االيزكي
ّ
َ
ـه ك ا َِّهنا تَذك َرة ٌ
يشف َـاَ َ
نت َع ُ
نه ت َ َـل ّ ّْ
ي َ ّْ
سيع َو ُه َو َي ّْ
ِ
َ َ َ
َ
ف َ َمن شا ِّ َء ذَ َ َ
ك ه{ ف ُصحُ ٍف ُمك َّر َم ٍة  م
فوعةٍ ُمط َّه َرة ٍ
نسان ما اَ َ
كام ب َ َر َرةٍ ق ُ ِت َل ِاال ُ
 ب ِـاَيدي َس َف َ
كف َره{
ة
ر
ِ
ٍ
ُ َّ َّ َ
ٍ ُ َ ََ
َ
َّ
َ
َ
ِمن اَ ّي َش ٍء َخ َ َ
َ
لقه{  ِمن نطف ٍة خلقه{ فقدره{  ث السبيل
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
قبه{ ثَّ اِذا شا ِّ َء ا َ َ ّ َ ّ َ
ي َ َّ َ
سه{ ثَّ امات َـه{ ف َـاَ َ َ
قض
نشه{ك لما ي ِ
َ
َ
ُ َ
ُ
ما ا َم َره{ فَليَنظ ِر ِاال
نسان ا ِّْل طعا ِم ّْه  ان ّـا َصبَبنَا الما ِّ َء َصبًّا
ُ
ثَّ َش َققنَا االَ َ
رض َش ًّقاف َـاَنبَتنا فهيا َحبًّا َو ِعنَ ًبا َوق َ ً
ضبا
ً َ
َ ً
 َو َزيـتون ًـا َو نـال  َو َحدا ِّئِ َـق غُل ًبا  َو فاكِ َهة َو اب ًّـا 
ً َ ُ َ ُ
َ ِّ
ت ّ
الصا ِّ َّخةُ  يَ َ
ـوم
َمتاعا لـكم َو ِالنـعا ِمكم  فــ ِاذا اج َء ِ
ُ َ
َ
يَـ ِف ُّرال َمرءُ ِمن اخي ِه  َو ا ِّم ّْـه َو ابي ِه  َو صا ِحبَـ ِت ّْـه َو ب َـني ِه
ل ُ
ـوم ِئ ٍذ َش ٌ
ـك ّل امر ًُّي ِمهنُم يَ َ
أن يُـغـنيـ ِه  ُووجهٌ
ِ
ِ ِ
ومئذ ُمسف َرة ٌ  ضاح َ
بشة ٌ  َو ُووجهٌ يَ َ
ــك ٌة ُمستَ ِ َ
وم ِئ ٍذ
ِ
يَ َ ِ ٍ ِ
تة ٌ اُولّْـ ِّئ َك هُ ُم الكَ َف َرة ُ َ
َع َلهيا َغ َ َبة ٌ  َت َه ُقها ق َ َ َ
الف َج َرة ُ
ِ
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برای مطالعه
ترجمه سوره عبس
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

اخم کرد وچهره در هم كشید و روی گردانید« »1بدان سبب كه آن مرد نابینا پیش او آمد« »2تو
چهمی دانی شاید او به پاكی گراید و رشد یابد« »3یا پند پذیرد و اندرز پیامبر سودش دهدو ایمان
بیاورد« »4اما آن كس كه تکبر ورزید و خود را بینیاز[از خدا]پنداشت« »5تو به او روی می آوری
و بدو میپردازی« »6با آنكه اگر پاك نگردد بر تو [مسؤولیتی] نیست« »7و اما آن كس كه شتابان پیش
تو آمد« »8در حالی كه [از خدا] میترسید« »9تو از اوغافل می شوی و به دیگران میپردازی«»10
زنهار [چنین مكن] این [آیات] پندی است« »11تا هر كه خواهد از آن پند گیرد«[ »12قرآن]در
صحیفههایی ارجمند[نوشته شده]؛« »13واال و پاكشده[از هر گونه باطل و بیهوده و تناقضی]«»14
به دست فرشتگانی[به سوی پیامبر نازل شده است]«[ »15فرشتگانی که ]ارجمند و نیكوكارند«»16
كشته باد انسان چه ناسپاس و حق پوش است [و با اینکه آثار تدبیر خدا را در خود و جهان هستی
می نگرد باز هم ربوبیت او را انکار می کند »17«].او را از چه چیز آفریده است که سزاوار طغیان
باشد؟« »18از نطفهای نا چیز خلقش كرد و برای زندگی آماده اش کرد « »19سپس راه[درست]
را بر او آسان گردانید« »20آنگاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد« »21سپس چون بخواهد او
را برانگیزد« »22آیا او با دیدن این همه آثار قدرت الهی ،ربوبیت خدا را باور کرده است؟ هرگز،
او هنوز آنچه را خدا به او دستور داده به جای نیاورده است« »23پس انسان باید به خوراك خود
بنگرد« »24كه ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم« »25آنگاه زمین را [برای رویش گیاهان]با
شكافتنی [الزم] شكافتیم« »26پس در آن دانه رویانیدیم« »27و انگور و سبزی« »28و زیتون و
درختخرما« »29و باغهای انبوه« »30و میوه و چراگاه«[ »31تا وسیله] استفاده شما و دامهایتان
باشد«[ »32این جهان سرانجام به آخرت خواهد رسید]پس[هنگامیکه در صور دمیده شود و] چون
فریاد گوشخراش دررسد« »33روزی كه آدمی از برادرش« »34و از مادرش و پدرش« »35و
از همسرش و پسرانش میگریزد« »36در آن روز هر كسی از آنان را [حال و ]كاری است كه او
را به خود مشغول میدارد[و از پرداختن به دیگران باز می دارد »37«].در آن روز چهرههایی
درخشانند« »38خندان [و] شادانند« »39و در آن روز چهرههایی است كه بر آنها غبارغم و اندوه
نشسته«[ »40و] آنها را تیرگی وتاریكی پوشانده است« »41آنان همان كافران ِ
بدكار گناه پیشه اند»42«.
محتوای کلی سوره عبس
سوره عبس یا «السفر»« ،اعمی» 1هشتادمین سوره قرآن کریم است که مکی و  42آیه دارد.
رسول خدا
فرموده اند :هر کس سوره عبس را قرائت نماید روز قیامت در حالی خواهد آمد
2
که شادمان و خندان است.
امام صادق نیز فرمودند :هر کس سوره عبس را قرائت نماید در بهشت زیر پرچم و سایه خداوند
3
و مشمول کرامت خداوند خواهد بود و این کار کوچکی نزد خداوند است.
همچنین از ایشان نقل شده است :هر کس هنگام بارش باران این سوره را قرائت نماید خداوند به
4
تعداد قطرات باران گناهانش را می آمرزد.
1ــ درمان با قرآن ،ص136
2ــ مجمع البیان ،ج ،10ص263
3ــ ثواب االعمال ،ص121
4ــ مستدرک الوسائل ،ج ،6ص210
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درس پنجم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  103تا  110سوره كهف
 2فصاحت و تجوید :ح،خ،د،ذ
 3علوم قرآنی :جمع قرآن
 4حفظ نور :سوره انشقاق

قرائت

سوره کهف ،آیات  103تا 110را با دقت بخوانید.

ﺳﻮﺭﻩ ﻛﻬﻒ

رني اَعماال اَّ َّل َ
خس َ
ق ُـل َهل ن ُـنَـبّـئُكُم بـاالَ َ
ني
ِ
ِ
ـيو ِة ُّ
النـيا َو ُه َي َـسبونَ
َض َّـل َسعـي ُ ُـهم ِيف ال َح ّْ
َ ُ اً ُ ّْ ِّ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ان َّ ُـهم ُي ِـسنون صنـعا  اولـ ِئـك الني كـفروا
بـآيّْـت َر ب ّـهم َو لِقا ِّئِـ ًّه ف َ َ
ـح ِبطَت اَعمال ُ ُـهم ف َـل ن ُـقمي ُ
ِ ِ ِِ
َل ُـهم يَ َ
ـوم ال ِق ّْي َمـ ِة َوزن اًـا  ّْذ ِل َك َجزا ِّ ُؤ ُه َج َهنَّمُ
ك َفروا َوا ت َّ َ
بما َ
ــخـذوا آيّْــيت َو ُر ُسـيل هُ ُز اًوا 
ِ
َّ َّ
َ
ني َآمنوا َو َعملُوا ّْ
َ
ّْ
ّ
ـت اكنَت ل ُهم
ح
ل
الص
ال
اِن
ِ ِ
ِ
ردوس ن ُ ُـز اًال  ّْخـلني فهيا ال يَبـغونَ
َج ّْنـّ
ت ال ِف َ
ُ
ِ
ِ
دادا ل َ
َعهنا ِح َـو اًال قُل َل َ
واكن البَح ُر ِم ِاً
ـكل ِ ّْم ِت
َّ َ َ َ َ ُ َ َ
بل اَن ت َـنـفَ َـد َ
ـت َر بّ
كل ِ ّْم ُ
ر ب لـنـ ِفـد البحر ق
َ
َ
ثــل َم َـد اًدا  ق ُـل اِن َّـما ان َــا ب َ َش ٌر
َو لو ِجئــنا بِـ ِم ِ ًّ
ُ ُ
ــهــكُم اِل ّْ ٌ
ل اَن َّـما اِل ّْ ُ
ـكم ّْ
يوح ِا َ َّ
ــه وا ِح ٌد’
ِمثـل
ف َ َـمن َ
عمل َع َم اًل ّْص ِلحاً
اكن يَروجا ِلـقا ِّ َء َرب ّــ ًّه  ف َـلـيَ َ
ِ
َ
َو ال يُشرك بـع َ
ـباد ِة َرب ِّــ ًّه ا َح اًدا 
ِ ِِ
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فصاحت و تجوید
12ـ حاء :معموال با هاء اشتباه میشود  ،و برای تلفظ صحيح آن  ،باید با مقداری

ارلحمي ُسب َ
ارل ّْ
حمن َّ
گرفتگی  ،غليظ و از ته گلو تلفظ گردد  ،مانندَ :ح َّى َّ
ـحان
ِ
ِ
از نظر فصاحت و تجوید  ،حاء باید در عين غلظت  ،نازک تلفظ شود  ،مانند:

الـ َح ُ
ـح َّم ًدا ب َ
مد ُم َ
مد ًّه
ـح ِ
ِ

حاء و عين كه هر دو غليظ از گلو تلفظ می شوند  ،با دمش حاء در گلو  ،از یكدیگر

متفاوت می گردند  ،مانند:

َ
ا َح ٌد

َح ِم َده{

بحه » میگویند.
در اصطالح تجوید  ،به دمش حاء در گلو « ّ
13ـ خاء :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،خاء ساكن

ـخـر ُج اَ َ
یا مفتوح  ،باید درشت تلفظ شود  ،مانندَ :خ َـل َق َخ ًريا يَ ُ
خبارها
خاء و غين كه هر دو از گلو تلفظ می شوند  ،با دمش خاء در گلو از یكدیگر متفاوت

می گردند .مانند:

َ َّ
َ
ـوف
خـفت خ ٍ

َ َ

ا َ
خـله{

در اصطالح تجوید  ،به دمش خاء در گلو « َخـروره » میگویند.
14ـ دال :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید ،

دال ساکن با « قلقله » تلفظ می گردد  ،تا صدای آن بيان شود  ،و به تاء مایل نگردد  ،مانند:

َ
َ َ
قَد ل يَــ ِلد َو ل يولد

در حالت وقف كه دال ساکن میشود نيز  ،با قلقله تلفظ میگردد  ،مانند:

َ
َ
ا َح ٌد  ← ا َحد

َ
َ
اقـعُ ُـد ← اقـعُـد

ُ َم َّم ٍد ← ُ َم َّمد

دال ساكن نزد تاء  ،ادغام میشود و به تاء تبدیل میگردد  ،مانند:

َعبَـدت ُّـم َو َج ُّ
ـي َل َقد ت ّ َ
دت ق َـد تَّـبَ َّ َ
ـاب
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15ـ ذال :معموال با زاء اشتباه میشود  ،و برای تلفظ صحيح آن  ،زبان بين دندانها

قرار می گيرد و نوک زبانی تلفظ می گردد  ،مانند:

َ
اَعوذُ الَّ َ
ذني اِذا ذ َّرةٍ

ذال و ظاء كه هر دو نوک زبانی تلفظ می شوند  ،با نازکی ذال  ،از یكدیگر متفاوت

َ َّ
می گردند  ،مانندَ :ع َ
ذات الذي
ذاب ّْهـذا

همچنين ذال بدون فشار و دمش تلفظ می گردد  ،تا با ثاء اشتباه نشود  ،مانند:

اِذ بــ ِاذن كَ َّـذ َب يُـكَ ّـذ ب ُ َ
ــك
ِ
ِ ِ

از نظر فصاحت و تجوید  ،ذال ساكن نزد ظاء ادغام شده و به ظاء تبدیل میگردد.

مانند:

اِذ ظَّـل َموا اِذ ظَّـل َ ُ
مـت

ذال ساكن نزد سایر حروف  ،به ویژه نزد زاء  ،سين و صاد  ،ادغام نمیشود  ،بلكه

كامال بيان میگردد  ،مانند:

َو اِذ َ
زاغ ِت اِذ َس ِمعتُموهُ َو اِذ َ َ
صفنا

تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت فصاحت و تجوید حروف بخوانيد.
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علوم قرآنی
جمع قرآن
بیش از  1400سال از نزول قرآن می گذرد .چه شواهدی ثابت می کند قرآنی که امروز در
اختیار ماست ،همان قرآنی است که قرن ها پیش بر پیامبر اسالم نازل شده است؟ به بیان دیگر
پیامبــر اسالم
برای اینکه قرآن بدون هرگونه نقص به دست آیندگان برسد ،چه تمهیداتی
اندیشیده بود؟
***
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سال گذشته با موضوع «کتابت قرآن» آشنا شدیم و دانستیم که به دلیل اهتمام فراوان پیامبر
و مسلمانان ،قرآن در همان زمان رسول خدا و به دستور ایشان نوشته شد .کاتبان وحی که
در رأس آنها حضرت علی قرار داشت ،با اشتیاق و دقت فراوان آیات قرآن را از پیامبر
می شنیدند و زیر نظر ایشان روی تکه های پوست و پارچه می نوشتند.
عالوه بر این ،با تأکیدات بسیار پیامبر اسالم ،عده زیادی از مسلمانان به حفظ آیات قرآن
مشغول بودند و آیات نورانی قرآن را بالفاصله پس از نزول آنها در سینه های خود حفظ
می کردند .وجود این حافظان در کنار کاتبان قرآن ،احتمال هرگونه خطا و نقص را در
نگهداری آیات از میان برمی داشت.
بر این اساس تمام آیات قرآن با استفاده از این دو منبع مهم حفظ شده و پس از پیامبر به
دیگر مسلمانان منتقل گردید.
گردآوری و تدوین آیات قرآن از روی این دو منبع (نسخه های متعدد مکتوب آن ،با
بهره مندی از حافظه حافظان قرآن) و ارائه آن به صورت کتابی کامل« ،جمع قرآن» نامیده
می شود.
در این درس به صورت خالصه به کیفیت و مراحل جمع قرآن اشاره می کنیم:

نوشت افزارها

کاتبان وحی با استفاده از قلم و دوات ،آیات قرآن را روی تکه های پوست ،پارچه و کاغذ
می نوشتند .منابع تاریخی از وجود نوشت افزارهای گوناگونی در عصر نزول خبر می دهند که
برای کتابت قرآن از آنها استفاده می شده است .خود قرآن یکی از موثق ترین منابعی است که
در خالل آیات خود از این نوشت افزارها یاد کرده است.
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فعالیت کالسی

در هر کدام از این آیات ،یکی از ابزار نگارش در عصر نزول معرفی شده است .آنها
را پیدا کنید و با ترجمه در جدول بنویسید.
َ ََ َ َ ُ َ
ن و القل ِم و ما یسطرون سوره قلم1/
ً َ
َ ّ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ّ
ُ َ َ
ابل ُ
اکن َ
کمات َرب
قل لو
مات رب ل ِفد ابلحر قبل ان تنفد ِ
حـر ِمدادا ِل ِ
ک ِ
َ َ
َ َ ً
جئنا بِ ِمث ِل ٰه مددا سوره کهف109/
و لو ِ
َ ٌ
ُ ُ ً ُ َ َّ َ ً
سول م َن ا َ
هلل یتلوا صحفا مطهرة سوره بینه2/
ر
ِ
ِ
َََ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ
ََ َ
َ َ
ً
ین کفروا
یدیهم لقال ال
َو لو ن َّزنلا علیك ِکتابا یف ِق ٍ
رطاس فلمسوه بِا ِ
ٰ ّ
ٌ ُ ٌ
سحر مبنی سوره انعام7/
ِان هذا ِال ِ

َ َ ُ َ ُ ّ َ
ُ ُ َ َ
َ َ َ َ ٌ
ریق ف َّ
َ َ
ك َح ّ ٰ
ت
السما ِء و لن نؤ ِمن لِر ِق ِی
او یکون لك بیت ِمن زخر ٍف او ت ٰ ِ
ََُّ َ َ
ً َ َُ
کتابا نقرؤه و ...سوره اسراء93/
نل علینا ِ
ت ِ
ّ
َ ّ
َ
نشور
سطور؛ یف َر ٍق َم
تاب َم
ور؛ و ِک ٍ
ٍ
ٍ
والط ِ

سوره طور3/

عنوان نوشت  افزار

ترجمه فارسی

.......................................
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.......................................
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.......................................

.......................................
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مراحل گردآوری آیات و سوره های قرآن

صحف» 1کامل ،مراحلی را پشت سر
«م َ
کتابت قرآن ،از آغاز تا گردآوری به صورت یک ُ
گذاشته است .این مراحل در علمی به نام «تاریخ قرآن» بررسی می شوند.
مرحله اول :گردآوری سوره های قرآن در عصر پیامبر
هنگامی که آیات قرآن نازل می شد ،کاتبان وحی با استفاده از نوشت افزارهای موجود،
آیات قرآن را به دستور پیامبر می نوشتند .بنابراین تمام سوره های قرآن تا پایان عمر شریف
پیامبر اکرم
که آیات بر ایشان نازل می شد ،نوشته و ثبت و ضبط گردید و تعداد سوره ها
و آیات هر کدام مشخص شد.
عالوه بر این ،همان طور که گذشت در کنار کاتبان وحی ،عده بسیاری نیز به حفظ آیات
نورانی قرآن همت می گماردند و قرآن را در سینه های خود حفظ می کردند.
مرحله دوم :گردآوری سوره های قرآن به صورت یک مصحف پس از رحلت
رسول خدا
تا پایان عمر رسول خدا
 ،همواره احتمال نزول آیات وجود داشت؛ لذا تا زمان حیات
ایشان آیات و سوره های قرآن به صورت یک مصحف و کتاب مستقل ارائه نشد و فقط در
صحیفه ها نزد کاتبان وحی موجود بود .پس از رحلت رسول خدا  ،امام علی طبق
وصیت پیامبر به او ،به تدوین سوره ها در کنار هم به صورت یک کتاب مستقل همت گماشت و
در این مدت به کار دیگری مشغول نشد تا کل سوره های قرآن را در کنار هم در یک مصحف
گردآوری کرد.
دیگر صحابه بزرگ پیامبر نیز به میزان دانش و شایستگی خود ،سورههای قرآن را مرتب کردند
و هر یک قرآن را با استفاده از صحیفههای مکتوب خود در مصحفی خاص گرد آوردند.
1ــ «صحیفه» به معنی برگه هایی است که روی آن می نویسد و «مصحف» ،مجموعه ای از صحیفه هاست که یک مجموعه

منسجمی را ایجاد می کند.
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مرحله سوم :توحید مصاحف در زمان عثمان
از آنجا که هر یک از اصحاب پیامبر به جمع آوری سوره های قرآن و تدوین آنها در قالب
مصحفی خاص خود پرداخته بودند ،به تدریج تعداد مصحف ها در میان مردم افزایش یافت؛
به ویژه با گسترش قلمروی حکومت اسالمی و افزایش تعداد مسلمانان ،به مرور زمان نیاز
به نسخه های متعدد قرآن احساس می شد؛ چرا که مسلمانان تمام جوانب زندگی خود را بر
اساس دستورهای این کتاب آسمانی تنظیم می کردند و برای آنان منبع احکام و قانون گذاری
به شمار می آمد.
با توجه به این که این مصحف ها از سوی افراد مختلفی تنظیم شده بودند ،در ترتیب
سوره ها و چگونگی قرائت آیات با یکدیگر اختالفاتی داشتند ،که این مسئله زمینه را برای
اختالف امت واحد اسالمی در کتاب آسمانی خود فراهم می کرد.
بنابراین خلیفه سوم به اصرار برخی از اصحاب پیامبر ،تصمیم گرفت مصحف های موجود
را یکسان ساخته و یک مصحف مورد قبول همه ارائه کند .بر این اساس سوره های قرآن با
مشورت بزرگان اصحاب پیامبر در قالب یک مصحف کامل تنظیم و به نقاط مختلف حکومت
اسالمی فرستاده شد .این مرحله از تدوین قرآن« ،توحید مصاحف» نامیده می شود.
با یکی شدن مصحف های موجود میان مسلمانان و پذیرش آن ،زمینه هرگونه تشتت و
اختالف در این کتاب آسمانی از میان رفت.

اندیشه وتحقیق
خطاب به شیعیان خود

سال ها پس از توحید مصاحف ،امام صادق
ّ
َ
چنین سفارش کرده اندِ :ا َ
قرءوا کما ُع ِلمتُم
یعنی قرآن را به همان شیوه ای که هر نسل از نسل پیش از خود آموخته
است ،بخوانید.
با توجه به این سخن ،به نظر شما ائمه
چه موضعی در مقابل عمل
عثمان نسبت به توحید مصاحف داشتند؟
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حفظ نور

سوره انشقاق
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برای مطالعه
ترجمه سوره انشقاق
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آنگاه كه آسمان زهم بشكافد«   »1و پروردگارش را فرمان برد و حق هم همین بود که چنین کند«  »2
و آنگاه كه زمین كشیده شودو کوه ها و بلندی هایش صاف گردد« »3و آنچه را كه در آن است
بیرون افكند و کام ًال تهی شود« »4و پروردگارش را فرمان برد و [چنین] سزد [ .آن گاه که این
حوادث رخ دهد ،رستاخیز برپا شود و همگان به دیدار پروردگار خود خواهند شتافت و سزای
کردارشن را خواهند دید]« »5ای انسان حقا كه تو به سوی پروردگار خود بسختی در تالشی
وبعد از آن سعی او را مالقات خواهی كرد«  »6اما كسی كه كارنامهاش به دست راستش داده
شود« »7بزودیاش حسابی بس آسان كنند«  »8و شادمان به سوی كسانش باز گردد« »9و اما كسی
كه كارنامهاش از پشتسرش به او داده شود« »10زودا كه آرزوی هالك [خویش] کند« »11و در
آتش افروخته درآید« »12او در [میان] خانواده خود سرمست وشادمان بود« »13او میپنداشت
كه هرگز برای حسابرسی کارهایش به سوی خدا بر نخواهد گشت« »14آری در حقیقت[بازگشت
او به سوی خدا حتمی است] و قطع ًا پروردگارش به او بینا است« »15سوگند به شفق[سرخی بعد
از غروب آفتاب]« »16سوگند به شب و آنچه [شب] فروپوشاند« »17سوگند به ماه چون [ب در]
تمام شود« »18كه قطعا شما انسان ها [ در حرکت خود به سوی خدا ] مراحلی را یکی پس از
دیگری خواهید پیمود[ تا سرانجام به حساب اعمال و جزای خویش برسید]« »19شگفتا! این انسان
ها را چه شده است که ایمان نمی آورند؟!« »20و چون بر آنان قرآن تالوت میشود چهره بر خاك
نمیسایند« »21قرآن نه در بیان حقایق نارساست و نه از برهان بی بهره ،بلكه آنان بر کفرورزی و
تکذیب حق خوی گرفته اند و از این روست که حقایق قرآن را تكذیب میكنند« »22و خدا به آنچه
در سینه دارند داناتر است« »23پس آنان را از عذابی دردناك خبر ده« »24مگر كسانی كه گرویده و
كارهای شایسته كرد ه اند كه آنان را پاداشی بیمنت خواهد بود«25
محتوای کلی سوره انشقاق
سوره انشقاق هشتاد و چهارمین سوره قرآن کریم است که مکی و دارای  25آیه است.
در فضیلت این سوره از رسول خدا
نقل شده است :هر کس سوره انشقاق را قرائت نماید
1
خداوند از اینکه در روز قیامت نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود او را نگه می دارد.
امام صادق نیز فرمودند :هر کس سوره انشقاق را قرائت نماید و ان را د رنمازهای واجب و
مستحب خود مداوم بخواند خداون حاجت هایش را برآورده می سازد و چیزی بین او و خداوند
2
فاصله نمی اندازد و در روز محاسبه مردم از نگاه و عنایت خداوند برخوردار می شود.
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص301
2ــ ثواب االعمال ،ص121
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درس ششم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  1تا  16سوره م ّز ّمـل
 2فصاحت و تجوید :ر

 3علوم قرآنی :تعلیم قرآن در سیره پیامبر اسالم
 4حفظ نور :سوره مطفّفین

قرائت

سوره م ّز ّمل ،آیات  1تا  16را با دقت بخوانید.

ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺰﻣﻞ
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 فـعـيص ِفرعون ارلسول فـاخذن
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فصاحت و تجوید
16ـ راء :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،به دو

حالت « نازک و درشت » تلفظ میگردد.

در اصطالح تجوید  ،به نازكی تلفظ « ترقيق » و به درشتی آن « تفخيم » میگویند.

موارد ترقيق راء:

ري » به حالت معمولی و نازک

ريــ
َ َ َ
َب ٍر شريـك تري

1ـ راء مكسور در شكلهای « ِر ٍر
َ
ير
( ترقيق ) خوانده میشود  ،مانند :غ ِ
2ـ راء ساکن بعد از كسره ( ـــِـــر ) نيز ترقيق میشود  ،مانند:
َواستَـغـ ِفرهُ ف َـاص ِـب
3ـ راء مفتوح و مضموم  ،بعد از كسره و یاء ( ــِ َـر ــِ ٌـر ــِـ ٌ
ـري ــ َ َ
ـــري ــ َ ٌ
ــــر ٌ
ـري )

وقتی در حالت وقف ساكن میشود  ،ترقيق میگردد  ،مانند:

َح ّ ّْ ُ ُ ُ َ َ
َح ّ ّْت زُرت ُ ُم ال َمقاب ِـر
ت زرتم المقاب ِـر  ←
ُ ُّ َ
ُ ُّ َ
َوك ام ٍر ُمستَـ ِق ٌّر 
َوك ام ٍر ُمستَـ ِق ّر
←
ٌ
ّْهـذا ِذـكر
ـكر ’
ّْهـذا ِذ
←
َ َ َ
ومئذ َل َ
ـخ ٌ
وم ِئ ٍذ لـ َخـبري
← ي
ـبري 
يَ َ ِ ٍ
الص ُ
الص ُ
َو ُّ
َو ُّ
لح َخري
لح َخ ٌري ’
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السري
الس َري «
←
نكته :در سوره مباركه هود  ،آیه  ، 41در كلمه « َم ّْ
رىـها » راء با الف مقصوره
ترقيق میگردد  ،و الف مقصوره به صورت كسرۀ كشيده خوانده میشود.

در اصطالح تجوید  ،تلفظ الف به حالت كسرۀ كشيده را « ِاماله » میگویند.
81

موارد تفخيم راء:
موارد تفخيم راء:
1ـ راء مفتوح و مضموم در شكلهای ( َر ُر ًرا ٌر را رو ) به حالت درشت
شكل َهای َ( َر ُُر ًر َا ًّ ٌر َرا ٌرو ) به َ
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( تفخيم ) تلفظ می
2ـ راء ساکن بعد از فتحه و ضمه ( ــَــر ــُــر ) نيز تفخيم میشود  ،مانند:
فتحه ُو ضمه ُ( ــ َ ٌــر ــُــر ) نيز تفخيم میشود  ،مانند:
َ َ2ـ راء َساکن بعد از ُ َ
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3ـ راء ِ
ساکن بعد از كسره و الف وصل ( ــِــا ر ) تفخيم میشود  ،مانند:
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ساکن بعد از
تفخيمارت َ ُ
الف َ
عونكسره و َر ّ
رجيع3ـ راء َر ّ
مانند:ارت ََ ّْ
ـيض
بتشود ِلََ ،م ِن
وصل ُُ(ه ــِماــا ر ) ا ِِن
ارمح
ب
ارج
ب
ِ
ِ
ِا ِ
ِ
َ
ُ
رجيع َر ِ ّب ارجعون َر ّب َ
ارمحهما ا ِِن ارتبت ِلم ِن ارت ّْ
ـيض
بين ِ
ساکن ِ
كسره و ِ
ِا ِ 4ـ راء ِ
حرف درشت  ،تفخيم میشود  ،مانند:
حرف درشت ً ،تفخيم َمیشود  ،مانند:
4ـ راء ساکن َبين
كسره و ً
رصادا َل ِبا ل ِمرصا ِد
م
ا
ِرصاد
ا
رطاس ِف
ِ
قِ
ٍ
ِرصادا ِم ً
رق َــ ٍٍةة ا ً
د
رصا
م
ل
ا
ب
ل
ا
رصاد
رق
ف
رطاس
ق
ِ
ِ
ِ
ــــور )
ِ  5ـ ٍ راء مكسور بعد از فتحه  ،ضمه  ،الف و
ــر ــــ ُُــرِ
ــر ــــ ََــ ــرِ
واو (( ــــ ََ ِــرِ
ــر ــــ ُُــ ــرٍ
ــــار ــــور )ِ
ــر ــــارِ
 5ـ راء مكسور بعد از فتحه  ،ضمه  ،الف و واو
گردد ِ ،
مانندِ ِ ٍ ِ ِ :
وقتی در حالت وقف ساكن میشود  ،تفخيم می
شود َ ،تفخيم میگردد  ،مانند:
وقتیَ در حالت وقف ساكن می
ََو ن ََ َـهر
ََو ن ََ َـه ٍر 
←
َو ن ُـه ُر
َو ن ُـه ُر 
←
ــذر
ــذ ٍِر 
←
َو ن ُ ُ
َو ن ُ ُ
َو ن َــذر

ر
ــذ
←
َوو ن َ
الـعـ ِ
الـعـص
و

ص
←
ِ
َ َو َ
َ َو َ
الـعـ َ
الـع َـص
ص
←
ِ
لف َهشر
لف َهش ٍر  ← اَ ِ
اَ ِ
َ
لف ُهشر
ا

ر
هش
لف
← ل ِ
ا َل ِ
يف ُخ ٍٍ
يف ُخرس
رس 
←
َ
َليف ُ
رس ّ ← ل َيف َخرس
خ
ّ
َع َ
ذاب ال ٍ
ذاب ال ّنـار
ع

ار
ـ
ن
←
ِ
ّ
َع ُّ َ
َع ُّ َ
ذاب النـار
ذاب
ـ
ن
ال
ار  ←
ِ
الصدور
دور ←
الص ِ
ِِفف ُّ
ِِفف ُّ
دور
الص

دور
الص
←
تذكر ِ :گاهی با جمعكردن لبها و تفخيم نامناسب  ،راء به واو مایل میشود.
تذكر :گاهی با جمعكردن لبها و تفخيم نامناسب  ،راء به واو مایل
شود.ن َّ
هللمی َّ
ارلمحّْ
تفخيم صحيح با عقب دهان و از گلو انجام میگردد،
حمي
سم ا
ِ
ِ
مانند :ببِ ِ
ارلحميِ
ارلمحّْن َّ
هلل َّ
مانند:
تفخيم صحيح با عقب دهان و از گلو انجام می
ارل
ا
سم
ِ
گردد،ترقيق ِ
حرف ِراء بخوانيدِ .
تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت تفخيم و
ِ
تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت تفخيم و ترقيق حرف راء بخوانيد.
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علوم قرآنی
تعلیم قرآن در سیره پیامبر اسالم

بود و ایشان نسبت به این كتاب آسمانی وظایفی را

قرآن ،معجزه جاوید رسول خدا
بر عهده داشتند.
به این آیه د ّقت كنید:
َ ً
َ َُّ
ََ
َ ُ
ََ َ
َ
یهم
یهم َآیاتِ ٰه و یزك ِ
فیهم رسول ِمن انف ِس ِهم یتلوا عل ِ
ِاذ ّبعث ِ
َ ُ
َ
َو ُی َعل ُم ُه ُم الك َ
ُ
تاب َو ا ِ َ َ َ
بنی
ِ
ِ
حلكمة و ِان اكنوا ِمن قبل لیف ض ٍ
الل م ٍ
سوره آل عمران164/

این آیه و آیات مشابه آن ،یكی از مهمترین وظایف پیامبر را تالوت آیات قرآن بر مردم و
آموزش این كتاب الهی به آنها معرفی می كند .ایشان با آموزش و تعلیم آیات هدایتگر قرآن،
انسان ها را از گمراهی عصر جاهلی نجات می بخشیدند.
معموال ً هنگامی كه صحبت از آموزش و تعلیم می شود ،بی اختیار به یاد كالس درس
و لوازم آن از جمله شاگرد ،محتوای درسی و برنامه آموزشی می افتیم؛ ولی فكر می كنید
آموزش قرآن در عصر پیامبر چگونه اتفاق می افتاده است؟ و پیامبر اسالم و دیگر مسلمانان
چگونه به این امر همت می گماردند؟
٭٭٭
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تعلیم قرآن در سیره پیامبر جایگاه مهمی داشت و ایشان همواره با تشویق مسلمانان به این
كار ،انگیزه الزم را در ایشان به وجود می آوردند .شاید این حدیث مشهور را شنیده باشید:
َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ
رآن َو َ َّ َ
خریكم من تعلم الق
1
بهترین شما كسی است كه قرآن را بیاموزد و به دیگران نیز آموزش دهد.
علمه و

این تشویق ها ،2اهتمامی دو چندان در مسلمانان به وجود می آورد تا نسبت به حضور در
خدمت رسول خدا و یادگیری قرآن از ایشان انگیزه بیشتری داشته باشند .پیامبر اسالم
همت
نیز متناسب با وضعیت مخاطبان خود و موقعیتی كه در آن قرار داشت ،به این امر مهم ّ
می گماردند.
ایشان در سال های آغازین رسالت ،كنار خانه خدا می نشست و به تالوت قرآن می پرداخت
و به این ترتیب آیات قرآن را به گوش رهگذران می رساند .از آنجا كه مخاطبان این آیات،
بیشتر قوم عرب و گاه اهل فصاحت و بالغت بودند ،برای درک زیبایی  های آیات و فهم معانی
آن مشكلی احساس نمی كردند؛ چنان كه برخی رهگذران و مسافران به اینگونه در جریان
انذارهای قرآن و تحت تأثیر آن قرار گرفتند.
این عمل پیامبر به تدریج موجب جذب مردم به قرآن می شد ،تا جایی كه مشركان تصمیم
گرفتند مانع نمازخوانی و تالوت رسول خدا شوند .3آنها هم چنین به مردم توصیه می كردند
كه به تالوت قرآن گوش ندهند یا به هنگام شنیدن قرآن همهمه به پا كنند.4

1ــ مستدرک الوسائل ،ج ،4ص.235
2ــ برای مطالعه احادیث در این باره میتوانید به كتاب وسائل الشیعه ،جلد ششم ،باب «وجوب تع ّلم القرآن» مراجعه کنید.
3ــ علق.9-10/
4ــ فصلت.26/
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تأثیر شنیدن آیات به اندازه ای بود كه قرآن درخصوص مسیحیان اهل كتاب می فرماید:
َ ٰ َ ُ َ ُ َ ُ َ َّ
َو ِاذا َسمعوا ما اُنز َل ِا َل َّ
مع
الر
سول تری اعینهم تفیض ِمن ادل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ـق ...
ِمما عرفوا ِمن احل ِ
و چون آنچه را به سوی پیامبر نازل شده ،بشنوند ،می بینی بر اثر آن حقیقتی كه
شناخته اند ،اشک از چشم هایشان سرازیر می شود.
سوره مائده83/

ِ«اقراء قرآن» ،الگوی آموزشی پیامبر

هنگامی كه مخاطبان ،با شنیدن آیات روحبخش قرآن با اشتیاق و اراده خود تصمیم به یادگیری
قرآن میگرفتند ،پیامبر اسالم با الگویی كه امروزه به عنوان ِ«اقراء» شناخته میشود ،به تعلیم
ایشان میپرداختند« .اقراء» در لغت به معنای شنیدن قرائت قاری و تكرار آن است.1
در این حالت ،پیامبر ابتدا آیات را با صدایی روشن و رسا برای افراد می خواند ،تا ایشان
خوب به آیات گوش فرا دهند و پس از پیامبر ،آیات را تكرار کنند .آنان آن قدر آیات را تكرار
می كردند تا تمام آن را به خوبی فرا می گرفتند و به ذهن می سپردند.
در این میان برخی از صحابه كه برای یادگیری قرآن اشتیاق بیشتری داشتند ،تمام قرآن را
به این شیوه از پیامبر فرا می گرفتند .در حدیثی از امام علی می خوانیم:
ّ َ ََ
ٌَ َ ُ
ما نَ َزلَت َ ٰ َ
2
قرانیها
رآن ِال ا
سول ا ِ
هلل آیة ِمن الق ِ
عر ِ
هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد ،مگر این كه ایشان آن را بر من می خواند
و من تكرار می كردم.
پس از آن برخی افراد ،آیاتی را كه فرا گرفته و به ذهن سپرده بودند ،به پیامبر یا اصحاب
بزرگ ایشان عرضه می كردند ،3تا اگر احیاناً خطایی در آن وجود داشت ،آن را اصالح کنند.

1ــ مجمع البیان  ،ج ،10ص719
2ــ اصول كافی  ،ج ،1ص.24
3ــ یعنی آیات را برای ایشان تالوت میكردند.
85

ویژگی های «اقراء» در سیره پیامبر
1ــ قرائت آرام همراه با مكث
پیامبر اسالم
 ،آن قدر آرام و شمرده قرآن می خواندند كه برخی از اصحاب ،تالوت
ایشان را تالوتی كشیده و همراه با مد توصیف كرده اند .1این آرام خواندن ،فرصتی را فراهم
می آورد تا ایشان همه حروف ،كلمات و حركات راكامال ً واضح تالوت كنند ،به گونه ای كه هر
شنونده ای می توانست حركات و كلمات را بشناسد و عبارات را تكرار كند .ایشان همچنین
پس از تالوت هر آیه مكث می كردند و سپس آیه بعد را آغاز می نمودند.
تدبر
2ــ قرائت همراه با ّ
توجه و ّ
یكی از مهمترین فوائد شمرده خواندن آیات ،هموار شدن مسیر تدبر و تفكر در آیات الهی
است .هنگامی كه آیات قرآن آرام و شمرده خوانده می شود ،فرصت توقف در آیات و توجه
توجه ،موجب اندرزگیری و بهره مندی از هدایت
قلبی به معانی آنها فراهم می آید .این تفكر و ّ
قرآن می شود.
پیامبر اسالم در مقام آموزش قرآن ،آیات را با توجه قلبی به معانی و مضامین آنها تالوت
می کردند و این حالت را نیز به مخاطب منتقل می نمودند؛ تا افراد تحت تأثیر سیره عملی
پیامبر ،آیات را این گونه قرائت کنند.
ایشان درباره چگونگی قرائت قرآن به اصحاب خود همواره چنین سفارش می کردند:
ُ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ ُ
قفوا ع َ
كم آخ َر ُّ
الس َو ِر
نـد َعجائِ ِب ٰه َو َح ِّركوا بِ ِه القلوب و ال یكن هم اح ِد
ِ
ِ
ِ

1ــ القرآن الكریم و روایات المدرستین  ،ج ،2ص.46
2ــ بحار االنوار ،ج ،82ص.50
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فعالیت کالسی

امام صادق درباره شیوه شایسته قرائت قرآن می فرماید:
َ َُ ُ ُ
َّ
َ
َ ُّ
َ َ ّ
ار
كر ُاجلـن ِة وانل ِ
حق تِ َ ُالوتِ ٰه ه ُو الوقوف ِعند ِذ ِ
ُ
ٰ 1
یَسال ِف اال ٰ
ویل َو یَستَ ِعیذ ِم َن االخری
چه ارتباطی میان معنای این حدیث و بهره مندی از هدایت قرآن وجود دارد؟
بر این اساس از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت كه به وسیله «اقراء» ،عالوه بر الفاظ
آیات ،مفاهیم آنها نیز در دل و جان مخاطبان قرار می گرفت.
البته در این مسیر ،پیامبر همواره در كنار مسلمانان بود و هر جا كه نیاز می شد ،مفهوم
آیات را برای مسلمانان تبیین می کرد .در صورتی كه مسلمانان با تدبر در آیات ،با سؤال
یا ابهامی روبه رو می شدند ،پیامبر ،مرجع پاسخ گویی به ایشان قرار می گرفت و ابهامات را
برطرف می كرد.
3ــ آموزش قرآن به صورت بخش بخش و مرحله ای
با توجه به آنچه گذشت ،از آنجا كه در شیوه آموزشی ِ«اقراء» ،فهم معانی آیات نیز در
یادگیری الفاظ آیات مورد توجه است ،لذا پیامبر اسالم تعداد محدود و مشخصی از آیات را
برای آموزش انتخاب می كردند و تا مفاهیم آن آیات به خوبی درک نمی شد ،آیات جدید مطرح
نمی شد .در روایتی می خوانیم:
«رسول خدا
 ،ده آیه ده آیه ،قرآن را به اصحابش آموزش می داد؛ آنها به ده آیه بعد
2
نمی پرداختند ،جز اینکه مفاهیم و احكام عملی آن را فرا می گرفتند».
بر این اساس ،با پایان یافتن یک سوره و فراگیری كامل آن ،آموزش سوره بعدی آغاز
می شد ،تا به این شكل الفاظ و مفاهیم هر سوره به صورت جدا در خاطر مخاطب تثبیت شده
و هدف تربیتی از نزول آن سوره به خوبی در وی محقّق گردد.
1ــ وسائل الشیعه  ،ج ،6ص.217
2ــ القرآن الكریم و روایات المدرستین ،ج ،1ص.158
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شبكه تعلیم قرآن ،در عصر پیامبر

با توجه به افزایش چشمگیر تعداد مسلمانان در نقاط دور و نزدیک و ضرورت آموزش این
افراد نسبت به محتوای قرآن ،پیامبر تدبیر جدیدی اندیشید .ایشان اصحاب خود را تشویق
می کردند كه در كنار فراگیری قرآن ،آن را به دیگران نیز آموزش دهند .در روایتی از ایشان
می خوانیم:
َ ُ ُ َ َََ ُ َ َ َ ََ
خریكم من قرا القرآن و اقراه و
البته ایشان از وجود عده ای از اصحاب و شاگردان خود كه استعداد و توانایی بیشتری
داشتند ،برای آموزش تازه مسلمانان در شهرهای دور و نزدیک استفاده میکرد؛ چنانکه امام
علی را به یمن و معاذ بن جبل را به مكه فرستادند تا قرآن و احكام اسالم را به آنها بیاموزد.
در روایتی از زبان یكی از اصحاب پیامبر می خوانیم« :هرگاه فردی به مدینه مهاجرت
می كرد ،پیامبر او را به یكی از ما می سپرد تا قرآن را به او بیاموزد .همواره در مسجد ،صدای
مردم به تالوت قرآن بلند بود ،تا جایی كه پیامبر دستور داد قاریان صدای خود را پایین بیاورند
تا اصوات قرآنی در یكدیگر تداخل نكند».1
بدین سان با اهتمام و تدابیر حکیمانه رسول خدا
 ،آوای قرآن در هر شهر و قبیله
گسترش یافت و مسلمانان بسیاری در مساجد و اجتماعات گوناگون به آموزش و فراگیری
آیات نورانی قرآن مشغول شدند.

1ــ همان ،ج ،1ص.161
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1ــ خطی كه هنگام نزول قرآن در عربستان وجود داشت ،نقطه و اعراب
(حركت گذاری) نداشت .به نظر شما اگر تالش های پیامبر برای آموزش
قرآن به صورت ِ«اقراء» نبود ،چه مشكالتی می توانست در شهرها و بالد
اسالمی ایجاد شود؟
2ــ این آیات را بخوانید:

سوره نوح23/ــ22

با توجه به قرائت خود ،فكر می كنید الگوی اقراء در آموزش قرآن ،چه
تأثیری در یادگیری بهتر آن خواهد داشت؟

برای مطالعه
تعلیم قرآن در عصر حاضر

تعلیم قرآن به دلیل جایگاه ویژه این كتاب آسمانی در میان مسلمانان ،پس از رسول خدا
نیز توسط اصحاب ایشان و همین طور از سوی امامان معصوم  ،كه خود قرآن ناطق و
آموزگاران حقیقی قرآن بودند ،ادامه یافت .در دوران غیبت نیز این موضوع همواره یكی
از اصلی ترین دغدغه های علماء و بزرگان دینی بوده و در شهرها و مناطق مختلف اسالمی،
جلسات قرآن برپا می گردید.
آموزش قرآن در كشور ما ایران نیز به عنوان یكی از كشورهای مسلمان ،از دیرباز تا به امروز
با جدیت پیگیری شده و حتی نظامهای آموزشی مختلفی برای آن وجود داشته است .این نظامها
را بهطور كلی میتوان به دو نظام مكتبخانهای و نظام آموزش وپرورش رسمی تقسیم کرد:
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الف) نظام مكتب خانه ای
سالیان دراز مكتب خانه ها یكی از جایگاه های مهم آموزش قرآن بوده است.
1
«م ّل» نامیده می شد ،قرآن را از روی َع ّم جزء
در مكتب خانه معموال ً یك پیرمرد كه ُ
آموزش می داد .روش كار به این صورت بود كه شاگردان ابتدا آیات هر سوره را از زبان
ّمل می شنیدند؛ سپس با تمرین و تكرار آیات به شیوه «هجی كردن» و «هم خوانی» در محضر
استاد ،سوره های جزء سی  ام را فرا می گرفتند .شاگردانی كه از نظر هوش ومعلومات باالتر
بودند و سوره را به سرعت فرا می گرفتند« ،خلیفه» نامیده می شدند و از طرف ّمل ،مسئول
آموزش آن سوره به دیگر شاگردان بودند.
از آنجا كه محدودیت سنی خاصی برای حضور شاگردان در مكتب خانه ها نبود و شاگردان
پنج یا شش ساله ،كه هنوز قدرت خواندن و نوشتن نداشتند ،در كنار دیگر شاگردان در درس
حاضر می شدند ،آموزش بر مبنای متن مكتوب قرآن صورت نمی گرفت و شاگردان به مرور
زمان سوره ها را حفظ می کردند.
به تدریج ،با تأسیس ساختارهای جدید حكومتی و دولتی و توسعه مدارس در كنار
مكتب خانه ها ،نظام آموزشی مکتب خانه ای ،جای خود را به نظام جدیدی با عنوان «نظام
آموزش و پرورش رسمی» داد.
ب) نظام آموزش و پرورش رسمی
آموزش قرآن از سال  1323شمسی به صورت رسمی وارد نظام آموزش و پرورش شد.
در این سال ،طی دستورالعملی «درس آموزش قرآن» جزء مواد درسی دوره ابتدایی به شمار
آمد و از آن سال به بعد در پایه های سوم تا ششم ابتدایی تدریس می شد .با پیروزی انقالب
اسالمی و همزمان با آغاز تحول در ساختار و محتواهای آموزشی ،دغدغه آموزش قرآن
در کلیه مقاطع تحصیلی با قوت بیشتری پیگیری شد و آموزگاران این درس در كنار روش
مكتب خانه ای ،از روش های گوناگون دیگری به این منظور بهره برداری کردند.
«عم یتسائلون» شروع می شود،
«عم جزء» ،كتابی است شامل بر سورههای جزء سیام قرآن؛ این كتاب به این دلیل كه با سوره ّ
1ــ ّ
«عم جزء» مشهور شده است.
به ّ
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فعالیت کالسی
سوره بخش حفظ نور را كه در انتهای این درس آمده است ،با الگوی
«اقراء» در كالس تمرین كنید.

اندیشه و تحقیق
استفاده از روش اقراء ،در حال حاضر به چه میزان در كیفیت بخشی
به آموزش قرآن می تواند مؤثر باشد؟

91

حفظ نور

سوره مط ّففین
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برای مطالعه
ترجمه سوره مطففین
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

وای بر كمفروشان« »1همانان كه چون از مردم پیمانه ستانند به تمام و کمال ستانند«  »2و چون برای
آنان پیمانه یا وزن كنند به ایشان كم دهند« »3مگر آنان گمان قوی نمیدارند كه برانگیخته خواهند
شد«[ »4در] روزی بزرگ« »5روزی كه مردم در برابر پروردگار جهانیان [برای داوری از خاک
]به پای ایستند« »6هرگز[ نباید کم فروشی کنند و از روز حساب غافل شوند؛ زیرا که] قطع ًا کارنامه
بدکاران در سیاه چال و محبسی دائمی و سخت در طبقات زیرین است« »7و تو چه دانی كه سجین
چیست« »8این سرنوشتی حتمیست« »9وای بر تكذیبكنندگان در آن هنگام که آنچه برایشان مقرر
شده تحقق یابد« »10آنان كه روز جزا را دروغ میپندارند« »11و جز هر تجاوزپیشه گناهكاری
آن را به دروغ نمیگیرد«[ »12همان كه] چون آیات ما بر او خوانده شود گوید [اینها] افسانههای
پیشینیان[و سخنان بی حساب و کتاب] است« »13نه آیات قرآن افسانه نیست بلكه گناهانی که
همواره مرتكب میشدند زنگار بر دلهایشان بسته است از این رو حق را در نمی یابند«  »14هرگز
نباید مرتکب گناه شوند ،زیراقطعا گناهکاران در آن روز از کرامت و قرب پروردگارشان محرومند
«  »15آنگاه به یقین آنان به جهنم درآیند« »16سپس [به ایشان] گفته خواهد شد این همان است كه
آن را به دروغ میگرفتید« »17هرگز [نباید کم فروشی کنند و از روز حساب غافل شوند زیرا که]
در حقیقت سرنوشت نیکان در بلندترین بلندی هاست« »18و تو چه دانی كه علیون چیست«»19
این سرنوشتی حتمیست« »20مقربان آن را مشاهده خواهند كرد« »21براستی نیكوكاران در نعیم
[الهی] خواهند بود« »22آنان در حجله ها بر تختها [نشسته] و به بهشت و نعمت هایش مینگرند«»23
از چهرههایشان طراوت و شادابی نعمت [بهشت] را درمییابی« »24از بادهای خالص كه
ُمهر شده نوشانیده شوند«[ »25بادهای كه] مهر آن مشك است و در این [نعمتها] مشتاقاندر
دستیابی به این مواهب بهشتی باید بر یكدیگر پیشی گیرند« »26و چاشنی اش از [چشمه] تسنیم
است« »27چشمهای كه مقربان [خدا] از آن نوشند«[ »28آری در دنیا] كسانی كه گناه میكردند
آنان را كه ایمان آورده بودند به ریشخند میگرفتند« »29و چون بر ایشان میگذشتند اشاره چشم و
ابرو با هم رد و بدل میكردند« »30و هنگامی كه نزد خانواده[های] خود بازمیگشتند به سرمستی
میپرداختند« »31و چون مؤمنان را میدیدند میگفتند اینها [جماعتی] گمراهند« »32و حال آنكه
آنان برای بازرسی [كار]مومنان فرستاده نشده بودند[که درباره آنان داوری می کنند]« »33و[لی]
امروز که روز جزاست مؤمنانند به كافران خنده میزنند« »34بر تختها[ی خود نشسته] نظاره
میكنند«[ »35تا ببینند] آیا كافران به پاداش آنچه میكردند رسیدهاند«»36
محتوای كلی سوره مطففین
سوره مطففین هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است که مکی و  36آیه دارد.
در سخنی از رسول خدا
آمده است :هر کس که سوره مطففین را قرائت نماید خداوند به او
1
شرابی از باده سر به مهر ،می نوشاند.
امام صادق علیه السالم نیز فرمودند :هر کس در نمازهای واجب خود سوره مطففین را قرائت نماید
خداوند امنیت از اتش را به او عطا می کند به گونه ای که نه تو آتش را می بیند و نه آتش او را .در
2
روز قیامت بر روی پل جهنم عبور نمی کند و از او محاسبه نمی شود.
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص289
2ــ ثواب االعمال ص122
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درس هفتم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  41تا  48سوره اسراء
 2فصاحت و تجوید :ز،س،ش،ص
 3علوم قرآنی :ترجمه قرآن
 4حفظ نور :سوره بروج

قرائت
ﺍﺳﺮﺍء
ﺳﻮﺭﻩ

سوره اسراء ،آیات  41تا  48را با دقت بخوانید.
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فصاحت و تجوید
17ـ زاء :معموال درست خوانده میشود .نبايد نوکزبانی شبيه ذال تلفظ شود.
ُّ
ُ
َ
َو ٌ
مانند :اِذا زُلز َلت االَ ُ
ك ِل هُ َم َز ٍة ل َم َز ٍة
يـل ِل
رض ِزلزا لها
ِ ِ
همچنين نبايد با فشار و دمش  ،زاء به سين مايل شود  ،به ويژه زاء مشدد  ،مانند:

َو َّ
يـتون
الز ِ

َ ُّ َ ُ ُ
الم َّز ِّمل
يا ا يـها

َ َ ُ َّ َ
الزبان ِـيَـة
سندع

18ـ سين :معموال درست خوانده میشود .نبايد درشت و مايل به صاد تلفظ شود.
مانند :ال ُمستَـقميَ ُس َ
َّ
الس ُ
الم
بحان
َ ُ
سول بسم نَستَ ُ
ـعني
همچنين نبايد نوکزبانی شبيه ثاء تلفظ شود  ،مانند :ر
ِ

ِ

19ـ شين :معموال درست خوانده میشود .نبايد با جلوآوردن زبان  ،شين به سين
مايل شود  ،مانندَّ :
ـك َش ّر َش َ
الشيطان شانـئَ َ
ريـك
ِ
ِ
ِ
برای متمايزشدن شين از ِژ  ،بايد مقداری با وسط زبان دميده شود  ،مانند:

ّ
اَ َ
شه ُد ن َ َ
الشتا ِّ ِء
شرح ق ُ َـر ٍيش
ِ

ـشی میگويند.
در اصطالح تجويد  ،به دمش شين با وسط زبان  ،تَـ َف ّ

20ـ صاد :معموال با سين اشتباه میشود  ،و برای تلفظ صحيح آن بايد درشت
و پر و با تكيه بر گلو تلفظ گردد  ،مانند:
از نظر فصاحت و تجويد  ،بايد از تلفظ صاد سوتی  ،فوتی  ،نوکزبانی و ساير
تلفظهای نامناسب پرهيزشود  ،و صاد فقط با تكيه بر گلو  ،درشت تلفظ گردد  ،مانند:

ّ َ
ّ
َّ
َّ
الص َم ُد َص ِل
الصاط
الصالة
َ

َ
َو َ
ـواصوا ب َّ
العـصر َو َع ِملُوا ّ
ـالص ِرب
الصا ِل ِ
حات َو ت َ ِ
ِ

ُ ُ

َ س
نكته :در سورۀ مباركه بقره  ،آيه  ، 245روی صاد در کلمه « يب
صط » يک سين
کوچک نوشته شده که به جای صاد خوانده میشود.
َس ًَ
در سورۀ مباركه َاعراف  ،آيه  ، 69نيز روی صاد در کلمه « بـصطـة » يک سين
کوچک نوشته شده که به جای صاد خوانده میشود.
تمرين :آيات درس و اذكار نماز را با رعايت فصاحت و تجويد حروف بخوانيد.
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علوم قرآنی
ترجمه قرآن
در سال گذشته دانستیم که توجه به قرآن و انس با آن دو مرحله اساسی دارد:
تدبر در معانی آنها.
قرائت مستمر آیات و ّ
قرائت مستمر آیات ،موجب انس با الفاظ قرآن شده و تدبر در معانی آنها سبب بهره مندی
از هدایت قرآن می شود.
اولین گام برای تدبر ،فهم معنای ظاهری آیات قرآن است که الزمه آن ،آشنایی با زبان عربی
است.
به نظر شما برای اینکه معانی آیات در دسترس همگان ــ حتی کسانی که با زبان عربی آشنایی
ندارند ــ قرار گیرد ،چه تدبیری باید اندیشید؟

٭٭٭
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هنگامی که با متنی از یک زبان خارجی روبه رو هستیم ،طبیعی است که برای آگاهی از
محتوای آن یا باید بر آن زبان مسلط باشیم و یا باید به ترجمه ای مراجعه کنیم که دیگران از
آن استفاده کرده اند .
«ترجمه» یعنی انتقال معنا از یک زبان (زبان مبدأ) به زبان دیگر (زبان مقصد) به گونه ای که
مخاطب ،همان پیام و اثری را دریافت کند که در زبان مبدأ وجود دارد.
ترجمه ،دروازه ورود علوم گوناگون از یک کشور با یک زبان به دیگر کشورها است.
امروزه کتاب های گوناگون علمی و فرهنگی به وسیله ترجمه در میان دانشمندان تبادل می شود
و آشنا نبودن با زبان ،محدودیتی برای انتقال دانش به شمار نمی آید.
در این میان برخی کتاب ها به دلیل اهمیت و مخاطبان فراوان آن ،به زبان های گوناگون
ترجمه می شوند تا افراد بیشتری از کشورهای مختلف امکان استفاده از محتوای آن کتاب ها
را داشته باشند .نمونه معروف این کتابها ،کتب مقدس و آسمانی به ویژه قرآن کریم است.
از آنجا که بیش از یک میلیارد مسلمان در کشورها با زبان های مختلف زندگی می کنند،
قرآن به زبان های گوناگون ترجمه شده است تا برای همه آنان ،زمینه استفاده و بهره مندی از
هدایت قرآن فراهم شود.
به دلیل اهمیت این موضوع ،از دیرباز پرسشی در مقابل دانشمندان مسلمان مطرح بوده است:
آیا ترجمه قرآن ،تمام معانی و پیام های آیات را به خوبی به مخاطب منتقل می کند؟
برای ارائه پاسخی صحیح و منطقی به این سؤال ،ابتدا باید چالش هایی که ممکن است در
مقابل ترجمه قرآن وجود داشته باشد را فهرست کنیم:
 1قرآن معجزه است و الفاظ کوتاه آن ،معانی عمیق و فراوانی را در خود جای داده
است؛ بنابراین ترجمه و یافتن معادلی برای آنها ،ممکن نیست.
 2الفاظ عربی قرآن ،جذبه های روحی و نظم آهنگی دارد که در روح و روان قاری نفوذ
کرده و او را با خود همراه می کند؛ در حالی که ترجمه ،چنین تأثیری بر خواننده ندارد.
 3این امکان هست که مترجم فهم نادرستی از آیات قرآن داشته باشد و در نتیجه
خوانندگان را در دریافت معانی آیات قرآن به اشتباه بیندازد.
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در مقابل این چالش ها ،دانشمندان مسلمان همواره ترجمه قرآن را یک ضرورت تبلیغی
می شمردند؛ چرا که بدون آن امکان آشنایی بسیاری از مسلمانان غیر عرب زبان با دستورهای
سعادت بخش قرآن فراهم نمی شد.
این دانشمندان ،چالش های مطرح شده را وارد نمی دانستند و معتقد بودند که:
 1ترجمه با وجود محدودیت هایی که دارد ،تنها به اندازه امکان و توان خود ،معنا را به
مخاطب منتقل می کند و به هیچ عنوان ادعا نمی کند تمام معنای الفاظ قرآن را منتقل کرده
است.
 2ترجمه در واقع تفسیر مختصری از قرآن برای غیر عرب زبانان است که به اندازه توان
مترجم به مخاطب منتقل می شود.در تفسیر نیز احتمال برداشت اشتباه از آیات قرآن هست،
بر این اساس آیا باید تفسیر را به طور کلی تعطیل کرد؟!
 3هیچ یک از احکام و ویژگی های قرآن برای ترجمه وجود ندارد؛ بنابراین ترجمه قرآن
ما را از متن اصلی آن بی نیاز نمی کند و باید همواره در کنار متن اصلی قرار گیرد تا خواننده
از متن عربی آیات نیز بهره مند شود.

فعالیت کالسی
با توجه به این نکات ،پاسخ شما در مقابل چالش هایی که در پیش گذشت،
چیست؟
انواع ترجمه قرآن
هر یک از مترجــمان قرآن ،روش خاصی را در ترجمه انتخاب کرده اند .این روش ها
عمومــاً به ســه دستــه تقسیم می شوند که هر یک نوع خاصی از ترجمه قرآن را به وجود
آورده است:
1ــ ترجمه تحت اللفظی (کلمه به کلمه)
مترجم در این نوع ترجمه ،به جای هر کلمه از زبان مبدأ ،کلمه ای از زبان مقصد را
100

جایگزین می کند .این شکل از ترجمه بسیار دشوار است؛ زیرا یافتن کلمات معادل با همان
ویژگی ها ،در زبان مقصد مشکل است .این ترجمه به دلیل پایبندی به الفاظ قرآن ،موجب
آشنایی مخاطب با معانی الفاظ قرآن شده و آموزش معنای کلمات قرآن از این طریق به راحتی
امکان پذیر می شود.
از نمونه های این ترجمه می توان به ترجمه آقای محمدکاظم مع ّزی اشاره کرد .به این نمونه
از ترجمه ایشان دقت کنید.
خداوند درباره والدین سفارش می کند:
َ ُ َ َ ُّ ّ َ َّ َ َ ُ َ ّ َ
ارح ُهما َکما َر َّبیاین َص ً
غریا
َو اخ ِفض لهما جناح اذل ِل ِمن الرمح ِة و قل ر ِب
و فروخوابان برای آنان بال فروتنی را از ِمهر و بگو پروردگارا رحم کن بر آنان
چنانکه مرا پرورش دادند در کودکی
سوره اسراء24/

2ــ ترجمه روان
مترجم در این روش سعی می کند معنای هر جمله را از قالب آن در زبان مبدأ به قالب
دیگری در زبان مقصد بریزد تا مقصود به خوبی بیان شود؛ بر این اساس ،وی ممکن است به
تقدیم و تأخیر در عبارات یا کم و زیاد کردن برخی کلمات دست بزند تا مفهوم جمله روشن تر
شود .این گونه ترجمه را ترجمه معنوی نیز می گویند؛ زیرا در آن بیشتر سعی بر انتقال کامل
مفاهیم است ،نه تطابق لفظی .ترجمه آیت اللّٰه مکــارم شیــرازی از این نوع ترجمـه به شمار
می رود .به این نمونه توجه کنید؛ خداوند درباره میزان انفاق به پیامبر می فرماید:
ُ َّ َ
َو ال َت َعل یَ َد َك َمغلولَ ًة ا ٰ ُ ُ َ َ َ ُ
سط
ِ
یل عن ِقك و ال تبسطها ک الب ِ
قع َد َم ً
َفتَ ُ
لوما َمسوراً
حد (نیز)
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از ّ
دست خود را مگشای ،تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی.
سوره اسراء29/
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در این روش ،کلماتی که به ترجمه اضافه می شود ،معموال ً در پرانتز قرار می گیرند تا
مشخص شود از سوی مترجم اضافه شده است.
3ــ ترجمه تفسیری
مترجم در این نوع از ترجمه ،مانند یک مفسر عمل می کند و توضیح و تبیین جمالت آیه
و تفسیر مختصری از آن را نیز در کنار ترجمه به آن می افزاید .بنابراین معموال ً حجم این نوع
ترجمه از ترجمه روان بسیار بیشتر است.
ترجمه سیدعلینقی فیض االسالم در این نوع از ترجمه قرار میگیرد .بهاین ترجمه دقت کنید:
َ َ َّ
َ َّ
ُ
ا َّن ُ
ـر ّبه َک ً
المبَ ّذ َ
یطان ِل َ
ا
اکنوا
فورا
الش
اکن
و
یاطنی
الش
خوان
رین
ِ
ِ
ِ
ِ
ِٰ
محقّقاً اسراف کنندگان برادران (پیروان) اهریمنان هستند و (چنانکه) شیطان
و اهریمن بسیار ناسپاس گزارنده (نعمت های) پروردگارش بود ( عقل و خرد و حیات
و زندگانی خود را در معصیت و نافرمانی به کار برد ،همچنین اسراف کنندگان نیز
ناسپاس گزارندگان نعمت های پروردگارشان هستند).
سوره اسراء27/

همان گونه که می بینید ،هر چند در اینجا نیز عبارات اضافه شده از سوی مترجم در پرانتز
قرار گرفته ،اما ترجمه ایشان رنگ و بویی از تقسیر به خود گرفته است.

فعالیت کالسی
اگر در یک آیه استعاره یا مجاز به کار رفته باشد ،کدام یک از انواع ترجمه
برای فهم معنای آیه مناسب است؟ کدام مناسب نیست؟ چرا؟
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شرایط مترجم قرآن
مترجم برای ارائه ترجمه ای صحیح و دقیق از قرآن باید دارای توانایی و شرایطی باشدکه
در ادامه به آنها اشاره می شود:
1ــ تسلط بر زبان عربی و دستور زبان آن :مترجم با تسلط بر زبان عربی ،واژگان
و چگونگی اشتقاق آنها و نیز جایگاه قرار گرفتن آنها را در جمله بررسی می کند تا مفهوم
عبارات را به خوبی دریابد .او همچنین با تسلط بر آرایه های ادبی و بالغی ،استعاره ها،
مجازها و کنایه های موجود در عبارات را کشف می کند.
2ــ تسلط بر زبان مقصد و دستور زبان آن :مترجم پس از کشف معنا در زبان مبدأ،
بهترین معادل برای واژگان و عبارات را در زبان مقصد می یابد و ساختار دستوری جمالت
را از زبان مبدأ به زبان مقصد به صورت روان و قابل فهم مخاطب منتقل می کند.
3ــ دارا بودن بینش تفسیری :چنانکه پیش از این دانستیم ،فهم دقیق زبان قرآن،
توانمندی ها و ابزارهای ویژه ای می طلبد و تنها با تسلط بر زبان عربی به دست نمی آید؛ این
ابزارها در علم تفسیر معرفی شده است؛ از این رو یک مترجم پیش از اینکه مترجم باشد ،باید
دارای بینش تفسیری باشد و شرایط مورد نیاز برای تفسیر قرآن را در خود به وجود بیاورد.
البته در ترجمه ،همان گونه که در نمونه ها دیدید ،هر عبارتی که برای فهم دقیق تر آیه و به منظور
تفسیر آن اضافه می شود ،باید در پرانتز قرار گیرد تا از عبارات آیه جداشود.

103

فعالیت کالسی

با توجه به آنچه در سال گذشته خواندیم ،شرایط مورد نیاز برای تفسیر
قرآن چیست؟
1ــ ....................................................................
2ــ ...................................................................
حال به نظر شما تفسیر قرآن سخت تر است یا ترجمه آن؟ چرا؟

اندیشه وتحقیق
1ــ قرآن به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است؟
2ــ سه نوع ترجمه تحت اللفظی ،روان و تفسیری را درباره این
عبارت قرآنی با یکدیگر مقایسه کنید:
َ ً َ َ ََّ
َ َ
َ
هلل جیعا و ال تفرقوا
بل ا ِ
و اعت ِصموا بِـح ِ
سوره آل عمران103/

غیر از انواع سه گانه ترجمه ،که در درس معرفی شد ،آیا انواع
دیگری نیز می شناسید؟ آنها را به همراه نمونه ای از هر یک در کالس
معرفی کنید.
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برای مطالعه
کالم والیت
فهم معارف قرآن درجاتی دارد:
اول آن از همین تأمل در الفاظ قرآن و ترجمه
قرآن به دست میآید.
(89/5/21؛دیدار با قاریان و حافظان قرآن)

هرچه از قرآن تالوت کردید ،ترجمه آن را هم نگاه
کنید؛ بگذارید این مفاهیم در ذهن شما حک شود.
در آن صورت فرصت تدبّر پیدا خواهید کرد.
(79/8/9؛ دیدار با قاریان و حافظان قرآن)

با قرآن انس پیدا کنید .قرآن را با توجه به ترجمه بخوانید؛ این ترجمه
را به یاد بسپرید.
در آیاتی که نصیحت هست ،متضمن یک معرفتی است که انسان
می فهمد ،از آن بهره مند شوید.
(90/3/3؛ دیدار با ذاکران اهل بیت)
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سوره بروج

حفظ نور
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َ َ
ـميـد  اَّ َّلى َلـه{ ُم ُ
َ
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الس ّْم ّْ
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ِ
’
َ ُ َ ّْ ُ ّ
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ني ف َـتَـنُوا ال ُمؤ ِم َ
يد  ا َِّن َّال َ
نني
واهلل عل ِ
َ
َو ُ ّْ
ت ُث َّ َل يَـتوبوا ف َ َـل ُـهم َع ُ
ذاب َج َهنَّ َم َو ل ُهم
الـمؤ ِمن ِ
ُ
ذاب ال َحريق  ا َِّن َّال َ
َع ُ
الص ِل ّْح ِت
ني َآمنوا َو َع ِملوا ّّْ 
ِ
َ َ َ ُ ّْ َ َ ُ َ
َ ُ َ ّّْ ٌ َ
الكب ُ
ت تري ِمن ت ِتها االهنار’ذ ِلكالفوز
ري
لهم جن
طش َرب ّ َ
ديد  اِن َّـه هُ َـو يُب ِد ُئ َو ي ُ ُ
ـك َل َش ٌ
ِن ب َ َ
ا َّ
ـعيد 
{
ِ
ٌ
َو ُه َـو َ
والعش ال َم ُ
الودود ُ  ذ ُ َ
فور َ
الغ ُ
جيد  ف َ ّـعـال ِلما
ِ
ـريـد  َهل اَ ّْتى َ
ـك َح ُ
رع َ
ديث ال ُجنو ِد  ِف َ
يُ ُ
ون َوث َ َ
مود
ني كَ َفروا ف ت َ
 ب َـل َّال َ
كذيب  َواهلل ُ ِمن َورا ِّئ ِ ِـهم
ِ
ٍ
ُ ٌ
َ
ُ
رآن َم ٌ
حيط  ب َـل هُ َـو ق ٌ
حفوظ 
ل
ف

جيد
م
وح َم ٍ
ٍ
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برای مطالعه
ترجمه سوره بروج
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به آسمان آكنده از برجها« »1سوگندبه روز موعود[روز جزا که وعده داوری داده شده]«   »2
و به گواه و مورد گواهی« »3مرگ بر آدمسوزان خندق« »4همانان که آتشی شعله ور با هیزم فراوان

افروختند« »5آنگاه كه آنان باالی آن [خندق به تماشا] نشسته بودند«  »6و خود بر آنچه بر [سر]
مؤمنان میآوردند گواه بودند« »7و با آنان مشكلی نداشتند جز اینكه به خدای ارجمند ستوده ایمان

آورده بودند« »8همان [خدایی] كه فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست و خدا[ست كه] بر هر چیزی

گواه است« »9كسانی كه مردان و زنان مؤمن را در آتش سوزاندند و بعد توبه نكردهاند ایشان راست
عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان« »10كسانی كه ایمان آورده و كارهای شایسته كردهاند

برای آنان باغهایی است كه از زیر [درختان] آن جویها روان است این است [همان] رستگاری

بزرگ«  »11آری عقاب پروردگارت سختسنگین است« »12هم اوست كه [آفرینش را بدون هیچ

پیشینه ای] آغاز میكند و بازمیگرداند« »13و اوست آن آمرزنده دوستدار [مؤمنان]« »14صاحب

ارجمند عرش«  »15هر چه را بخواهد انجام میدهد« »16آیا حدیث [آن] سپاهیان« »17فرعون و

ثمود بر تو آمد؟«[ »18نه] بلكه آنان كه كافر شدهاند همواره در حال تكذیب[قرآن و حق]هستند«»19

با آنكه خدا از هر سو بر ایشان محیط است[پس نمی توانند از تحت قدرت او خارج شوند]«»20
آری آن قرآنی با عظمت است« »21كه در لوحی محفوظ [از هر گذب و باطلی]است«»22

محتوای کلی سوره بروج
سوره بروج هشتاد و پنجمین سوره قرآن کریم است که مکی و  22آیه دارد.
روایت شده است :هر کس سوره بروج را قرائت کند ده
در فضیلت این سوره از رسول خدا
1
برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که او درک کرده است به او پاداش داده می شود.
امام صادق   نیز در این باره فرمودند :هر کس سوره بروج را در نمازهای واجب خود بخواند در
محشر و موقف هایی که در پیش خواهد داشت همراه با پیامبران و رسوالن و صالحان خواهد بود
2
زیرا سوره بروج سوره پیامبران است.
3
رسول خدا
بر قرائت این سوره در نمازهای مختلف روزانه سفارش می فرمودند.
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص310
2ــ ثواب االعمال ،ص122
3ــ بحاراالنوار ،ج ،89ص321
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درس هشتم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  25تا  34سوره فرقان
 2فصاحت و تجوید :ض،ط
 3علوم قرآنی :تفسیر اجتهادی
 4حفظ نور :سوره نازعات

قرائت

بخوانید.
ﻓﺮﻗﺎﻥ
سوره فرقان ،آیات  25تا  34را با دقتﺳﻮﺭﻩ

ـالغمام َو ن ُ ّـز َل ال َمل ّْـ ِّئــكَةُ
السما ِّء ُ ب َ
وم ت َ َش َّق ُق َّ
َو يَ َ
ِ
ِ ِ ِ
َ اً َّ
ـومئذ}ال َح ُّ
لرح ّْمن َو َ
ُ
اكن يَ اً
َ
ُ
َ
َّ
ـوما
ل
ق
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تنيل ا
ِ
ِِ
ِ«
ّ
ّْ
سريا  َو يَ َ
الك ِفرني َع اً
َع َيل
وم َيـ َـعــض الظـالِ ُم
َ ّْ َ َ َ ُ
ـقول يّْــلَيـتَـين ات َّ َ
ــخ ُ
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ارل
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ـذت
عـيل يــديــ ِه ي
ِ
ِ
ّْ َ َ ّْ َ َ َ َ
ُ اً َ اً
اً
َّ
َسبيل  يــويـلـيت ليـتـين ل ا تــ ِخذ فـلنـا خليـل
 َل َـقد ا َ َضـلَّـين َعـن ّ
الكر ب َ َ
ـعـد اِذ جـا ِّ َءىن‘
ِ ِ
ِ
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ّْ
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ـخذوا ّْه َـذا ُ
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آن َم اً
هجورا 
ِن ق ِ
ِ
ّ
َ َ ّْ
ـذل َك َج َعلنا ل ُ
ـب َع ُـد ًّوا ِم َن ال ُمجرمني‘َ
ـكل ن َ
ّ
ِ
وك ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َ ّْ َ ّ َ اً َ َ اً َ َ
قال َّال َ
ني
و كيف ب ِـرب ِـك ها ِديـا و نـصريا  و
ُ ُ َ اً
َ
َ
َ َ
رآن ُجمـل وا ِح َـد اًة ’
ك َـفروا لوال ن ُ ِّـزل َعـليـ ِه الـق
َ ّْ
اً
كذلِ َك ِلـنُ َـث ِب ّ َت بِـ ًّه ف ُـؤا َد َك « َو َرت َّـل ّْـنـ ُـه ت َرتيـل
ئن َ
 َو ال يَـأتون َ َ
ـك ب َم َثل ا ِّالج ّْ
ـك بـال َح ّق َو اَ َ
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ِ
ِ ِ
َّ َّ ِ ٍ
َ
ـسريا  ال َ
ني ُيـرش َ
ت َـف اً
ون َعـ ّْيل ُووج ِه ِـهم
َ ُّ
اً
ا ِّْل َج َهنَّ َم اُول ّْ ِّــئ َ
ـك َ ٌّ
رش َماكن اًـا َو ا َضل َسبيـل 
ِ
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فصاحت و تجوید
21ـ ضاد :معموال با زاء اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید زبان بين
دندانها قرارگيرد و نوک زبانی  ،درشت و محكم تلفظ شود  ،مانندَ :
ري َ
غـضوب
الم
غ
ِ
ِ
با ذال نيز اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید ضاد درشت و محکم تلفظ
ََ ّ ّ
الض ِّا ل َني
گردد  ،مانند :و ال
همچنين با ظاء اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید ضاد محکم تلفظ گردد ،
ِّ ًّ
مانندَ :و ُّ
الض ّْ
ضا ال
يح
از نظر فصاحت و تجوید  ،نباید ضاد خيلی محكم و به طاء مایل شود.
همچنين نباید با تکلف  ،وسواس و كجكردن زبان و دهان تلفظ شود.
ضاد ساکن قلقله ندارد و تكان داده نمیشود و الزم نيست تلفظ آن به طور واضح
به گوش برسد  ،و به بيان كامل نياز ندارد  ،کافی است فقط حس شود  ،مانند:

ف َـضل يَـضر ُب اَ َ
ضع ُـف
ِ
ِ

َ

َ

در سوره مباركه نمل آیه  ، 62در جمله « ا َّمن ي ُ ُ
ـجيب ال ُمـضط َّر اِذا َدعاهُ »
ضاد ساکن نزد طاء ادغام نمیشود  ،و قلقله ندارد.
22ـ طاء :معموال با تاء اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید درشت و پر،
َ
َّ
اط اَعـطَ َ
يناك
يطان ِص
با تكيه بر گلو تلفط گردد  ،مانند :الش ِ
از نظر فصاحت و تجوید  ،طاء ساکن باید با تكان كوچكی ( قلقله ) تلفظ شود ،
و به طور واضح بيان گردد  ،مانندَ :مطـل َ ِـع اَ َ
طه ُر يَـطبَ ُـع
در حالت وقف كه طاء ساکن میشود نيز  ،با قلقله تلفظ میگردد  ،مانند:
ٌ
ٌ
ق َـنوط () ← ق َـنوط
ُميط () ← ُميط

طت اَ َح ُ
طاء ساكن نزد تاء بدون قلقله تلفظ میشود  ،مانند :ب َ َس َ
ـطت ف َ َّـرطت ُـم

باید از تلفظ طاء همراه با دمش و مایل به تاء  ،یا تيز و نزدیک به دال  ،و یا مایل
به قاف پرهيز شود  ،و طاء فقط با تكيه بر گلو  ،درشت تلفظ گردد.
تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت فصاحت و تجوید حروف بخوانيد.
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علوم قرآنی
تفسیر اجتهادی

سال گذشته با مفهوم «تفسیر» آشنا شدیم و دانستیم كه تفسیر قرآن ،علمی است كه به كمک
مفسر ،كشف و آشكار می شود.
آن مراد و مقصود آیات قرآن به اندازه توان ّ
تاكنون صدها عنوان تفسیر از سوی مفسران گوناگون تألیف و تدوین شده است .فكر
می كنید دلیل این حجم بسیار از تفاسیر چیست؟ چرا هر یک ازمفسران در طول قرن ها به
تدوین و ارائه تفسیری از قرآن همت می گماردند؟ آیا علت این مسئله تنها به توانایی مفسران
بازمی گردد یا علت دیگری نیز دارد؟
٭٭٭

پیش از این دانستیم كه تفسیر از نظر شكل و قالب به دو نوع «ترتیبی» و «موضوعی» تقسیم
می شود .حال اگر تفسیر را از نظر محتوای آن مطالعه و بررسی کنیم ،با انواع دیگری از آن
روبه رو خواهیم شد.

تفسیر قرآن از نظر محتوای آن به دو نوع كلی تقسیم می شود:

الف) تفسیر مأثور (تفسیر نقلی)

در این نوع از تفسیر ،دغدغه اصلی مفسر ،جمع آوری روایات معتبر نقل شده از پیامبر،
صحابه ایشان و ائمه معصومین   در تفسیر آیات گوناگون قرآن است تا با استفاده از این
روایات ،آیات قرآن را تفسیر کنید .از این رو ممكن است آن دسته از آیات كه روایتی در
تفسیر آن به دست ما نرسیده باشد ،بدون تفسیر رها شود.
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ب) تفسیر اجتهادی (تفسیر عقلی)

این نوع تفسیر ،همان گونه كه از نامش پیداست ،بر اساس اجتهاد مفسر صورت می پذیرد؛
یعنی مفسر با استفاده از عقل و اندیشه خود ،در آیات قرآن تدبر نموده و حاصل آن را
به صورت تفسیر ارائه می کند و البته در این راه از منابع گوناگون (ادبیات عرب ،لغت ،تاریخ
و )...نیز بهره می گیرد.
تفسیر اجتهادی در طول قرن های مختلف ،یک ضرورت به شمار آمده و مفسران با
انگیزه ها و دالئل گوناگون به آن روی می آوردند؛ از جمله:
الف) بسیاری از مفاهیم عمیق نهفته در آیات قرآن ،متناسب با دانش و توانایی مفسران
و به مرور زمان كشف و ارائه می شود و همین ،باب تفسیر اجتهادی را برای همیشه پیش
روی مفسران می گشاید.
ب) با پیشرفت زمان ،مسائل و نیازهای متفاوتی برای مسلمانان پیش می آید كه می توان
با مراجعه به دستورهای دینی ،به ویژه قرآن و ارائه تفسیرهای اجتهادی نو از آن ،در جهت
حل این مسائل و رفع این نیازها کوشید.
این انگیزه ها ،موجب شد تا در طول تاریخ ،تفاسیر اجتهادی بسیاری از سوی مفسران
مختلف نوشته شود.
حال ،سؤال اساسی این است كه این تفاسیر ،چه تمایزها و تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟ با
چه مالک و معیاری می توان این تفاسیر را دسته بندی و با یكدیگر مقایسه کرد؟
مطالعه این تفاسیر نشان میدهد كه هر مفسر متناسب با عالقه و تخصص خود با رویكرد و
روشی خاصی به تفسیر قرآن پرداخته است؛ به عنوان نمونه یک ادیب با رویكرد ادبی و بالغی،
آیات را تفسیر می کند یا یک فقیه با هدف استخراج احكام شرعی به تفسیر قرآن می پردازد و
یک مبلغ دینی با انگیزه دریافت نكات تربیتی و اجتماعی به تفسیر روی می آورد.
البته این رویكردها ،جهت گیری كلی یک مفسر را نشان می دهد وگرنه ممكن است او از
رویكردهای دیگر نیز استفاده کرده باشد؛ به عنوان نمونه هر چند یک ادیب ممكن است در
تفسیر قرآن به تناسب وارد مباحث فقهی و تربیتی نیز شده باشد ،اما بحث های ادبی و بالغی،
رنگ و بوی اصلی و بیشتری در تفسیر او دارد.
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در این درس ،تعدادی از مهمترین این رویكردها را با یكدیگر مرور می كنیم:
1ــ رویكرد ادبی در تفسیر
در این نوع تفسیر برای كشف مفاهیم و مقاصد آیات ،بیشتر به جنبه های ادبی و لغوی
قرآن توجه می شود.
چنین مفسرانی باتسلط بر علوم ادبی همچون مفردات قرآن ،صرف ،نحو و بالغت به تفسیر
آیات می پردازند و معانی آیات را با توجه به تركیب كلمات و جنبه های ادبی نهفته در آنها بیان
می كنند.
تخصص مفسر نشأت
البته همان گونه که گذشت ،رویكرد ادبی در تفسیر قرآن ازتوانایی و ّ
می گیرد و مفسرانی كه تسلط و تبحر كافی در ادبیات عربی دارند ،صالحیت ارائه این نوع
تفسیر را دارند.
به این آیه توجه كنید:
ُ
ّ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
وق ُ
صافات َو یَ
َ ُ
ك ُه َّن ِا َّل َّ
الرمحٰ ُن ...
مس
م
ه
ری ف
قبضن ما ی ِ
ٍ
ِ
او لم یروا ِال الط ِ
آیا كافران به پرندگانی كه باالی سرشان است و گاه بال های خود را گسترده و گاه جمع
می كنند ،نگاه نكردند؟! غیر از خداوند رحمان ،كسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد.
ملک19/

زمخشری ،یكی از مفسران بزرگ اهل سنت ،كه در علوم ادبی و بالغت تبحر داشته است،
در تفسیر این آیه تنها به ذكر یكی از ظرائف ادبی آن بسنده می كند و می نویسد:
ّ
«یَقب َ
ضن» ،عطف به «صافات» است و می بایست به صورت «قابضات» می آمد؛ اما چرا
ِ
َ
َ
قبضن» آمده است؟ دلیل آن این است كه اصل در پرواز ،گشودن بال ها است
به صورت «ی ِ
نه جمع كردن آنها؛ و جمع كردن و بستن آنها برای این است كه به این وسیله به سمت جلو
ّ
حركت كند؛ بدین جهت عمل اصلی را به صورت اسم فاعل «صافات» آورد و عمل غیر
اصلی را به صورت فعل مضارع «یَقب َ
ضن» .1
ِ
1ــ تفسیر «الكشاف» ،ج ،4ص.581
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فعالیت کالسی

 ،از ایشان درباره مقدار مسح سر و پا در وضو سؤال می كند.

یكی از اصحاب امام باقر
امام با استناد به آیه
َ
َ
َ
ُ َ ُ َ َ ُ
كم ال َ
المرا ِف ِق
یدی
ِ
اغسلوا وجوهكم و ا ِ
ف ِ
ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
َ
نی مائده6/
َوامسحوا بِ ُر ِ
ئوسكم و ارجلكم ِال الكعب ِ
َ
می فرماید :ا َّن َ
الم َ
الرجلَنی ب َّ
َ ُ َّ َ َ َ ّ
سح ببَعض َّ
أس
الر ِ
الر ِ
ِ
ِ ِ
أس لِم ِ
اكن ابلا ِء ثم وصل ِ ِ ِ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
1
ین بِالوج ِه
كما وصل ایلد ِ
توضیح دهید در این حدیث ،چگونه از رویكرد ادبی در تفسیر آیه استفاده شده است؟

2ــ رویكرد فقهی در تفسیر
مفسردر این رویكرد تفسیری به دنبال شناخت و دریافت احكام فقهی از آیات قرآن است.
ّ
در این حالت ،مفسر كه باید در درجه اول فقیه باشد ،با استفاده از اصول و مبانی فقهی خود
به تدبّر در آیات می پردازد و فتوای خود را بیان می کند.
بیشتر تفاسیری كه با رویكرد فقهی نوشته شده« ،احكام القرآن» نام گرفته  است .به این
نمونه دقت كنید:
َ
َ
َّ َ ُ َ َ
َّ
ٰ َ
َّ َ ُ
جر...
ا ِق ِم الصالة ِل ِ
لوك الش ِ
یل و قرآن الف ِ
مس ِایل غس ِق الل ِ
نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریكی شب (نیمه شب)
و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را برپا دار....
اسراء78/

این آیه حكم فقهی اوقات نماز را بیان می كند .مقدس اردبیلی در تفسیر فقهی خود به نام
«زبدة ابلیان یف أحاكم القرآن» ،ذیل این آیه می نویسد:
َ
ُ
«دلوك الشمس» به معنای زوال آفتاب و هنگام ظهر است و «غ َسق اللیل» به معنای
تاریكی پایان شب و نیمه شب است؛ كه این محدوده زمانی به طور كلی وقت اقامه نمازهای
ظهر و عصر و مغرب و عشاء است .البته تعیین دقیق وقت این نمازها نیازمند مراجعه به دیگر
1ــ اصول كافی ،ج ،3ص.30
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َ
منابع از جمله روایات یا اجماع فقها است .نماز صبح هم با عبارت «قرآن الفجر» مشخص شده
است .بر این اساس ،آیه بهصورت اجمالی ،اوقات نمازهای پنجگانه را بیان میكند.
ایشان در ادامه ،نظر دیگر فقها را در تفسیر عباراتی چون «دلوك الشمس» و «غسق
اللیل» بیان می كند و با استناد به برخی روایات ،نظر فقهی خود را به اثبات می رساند.
در تفاسیر فقهی از آنجا كه دغدغه اصلی مفسر بیان مسائل فقهی است ،معموال ً دیگرمباحث
كالمی و تربیتی موجود در آیات ،مورد طرح و بررسی قرار نمی گیرند.
3ــ رویكرد كالمی در تفسیر
علم كالم ،علمی است كه در آن از اعتقادات دینی با استفاده از دلیل و برهان بحث شده و
به شبهات اعتقادی پاسخ داده می شود.
تبحر داشته اند ــ با هدف اثبات
در طول تاریخ اسالم ،برخی مفسران كه در علم كالم نیز ّ
اعتقادات دینی خود و تبیین آنها مبتنی بر آیات ،به تفسیر قرآن پرداخته و رویكرد جدیدی را
به عنوان رویكرد كالمی در تفسیر به وجود آورده اند.
در این رویكرد ،غالباً انگیزه مفسر دفاع از عقاید مذهبی خود است.
به این آیه دقت كنید:
ٌَ
ٌ
َ
ّ
َ
ٌ
َ
ُوجوه یومئِ ٍذ ِ َ
ناضة ؛ ِا ٰ
ناظرة
یل ربِها ِ
در آن روز صورت هایی شاداب و مسرور است ؛ و به پروردگارش می نگرد.
سوره قیامت23/ــ22

ظاهر آیه نشان می دهد كه چهره هایی در روز قیامت به خداوند نگاه می كنند .برخی از
فرقه های اسالمی با تكیه بر ظاهر آیه معتقدند كه بهشتیان ،خدا را در روز قیامت با چشم
مشاهده می كنند؛ در حالی كه بسیاری از مفسران از آنجا كه جسمانیت خدا را حتی در
قیامت نمی پذیرند ،آیه را به گونه ای دیگر تفسیر کرده اند.
در كتاب «الفرقان یف تفسری القرآن» ،كه یكی از تفاسیر كالمی به شمار می رود ،ذیل
این آیه می خوانیم:
ُ ُ ُ
دركه
َچشم ظاهری به پروردگار نمینگرد؛ چرا كه در دیگر آیات قرآن میخوانیم« :ال ت ِ
االبصارُ»؛ چشمها او را نمیبینند انعام103/؛ بلكه مراد رؤیت باطنی است كه با نگاه معرفت و
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انتظار رحمت و بخشش او را مینگرد؛ زیرا «نظر» در معنای انتظار نیز بهكار رفته است:
َ ُ َ ّ َ َ ً
ً
واح َدة »؛ جز این انتظار نمی كشند كه یک صیحه عظیم
« ما ینظرون ِال صیحة ِ
(آسمانی) آنها را فراگیرد.1
4ــ رویكرد تربیتی ــ اجتماعی در تفسیر
از نگاه مفسرانی كه با رویكرد تربیتی ــ اجتماعی به تفسیر قرآن پرداختهاند ،مهمترین نكات
تفسیری ،مطالب تربیتی و اخالقی قرآن است كه جنبه هدایتگری قرآن را آشكار میسازد و
برای هدایت افراد و حل مشكالت جامعه قابل استفاده است.
این مفسران اگر به واژه شناسی ،روایات یا مسائل كالمی می پردازند ،با هدف دریافت نكات
هدایتی قرآن است و معتقدند مهمترین هدف تفسیر ،باید دریافت مسائل تربیتی و اجتماعی
قرآن باشد .از این رو در این تفاسیر ،مباحث تربیتی و اجتماعی قرآن ،بسیار پر رنگ تر از
دیگر مباحث (كالمی ،فقهی و )...ساخته و پرداخته شده است.
یكی از مهمترین این تفاسیر« ،تفسیر نمونه» اثر آیت الله ناصر مكارم شیرازی می باشد.
به این آیه توجه كنید:
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ َّ ُ
كم ث َّم توبوا اله یُرسل َّ
یكم م ً
الس َ
درارا...
َو یا قومِ استَغ ِفروا رب
ماء َعل
ِ
ِ ِ ِ ِ
(هود گفت ):ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش كنید؛ سپس به سوی او بازگردید تا
سوره هود52/
(باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد...
در این تفسیر ،ذیل این آیه آمده است:
«قرآن پیوند روشنی میان مسائل معنوی و مادی بر قرار می سازد و استغفار از گناه و باز
گشت به سوی خدا را مایه آبادانی و خرمی معرفی می نماید.
با صراحت باید گفت ،هیچ مسئله اخالقی نیست مگر اینكه اثر مفید و سازنده ای در زندگی
مادی مردم دارد و هیچ اعتقاد و ایمان صحیحی پیدا نمی شود مگر اینكه در ساختن یک
جامعه ای آباد و نیرومند سهم به سزایی دارد.
در انقالب اسالمی كشور ما در این عصر به خوبی مشاهده كردیم كه اعتقادات اسالمی
و نیروی اخالق و معنویت چگونه توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و قوی ترین ارتش ها
1ــ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقران ،اثر شیخ محمدصادق تهرانی ،ج ،29ص.286
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و قدرت های استعماری پیروز گردد و این نشان می دهد كار برد عقائد دینی و اخالق مثبت
1
معنوی تا چه حد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد است».
در این تفاسیر به مناسبت ،مباحث تربیتی و اجتماعی آیات به اجتماع امروز مسلمانان پیوند
می خورد و راهكارهای هدایتی قرآن برای رشد مادی و معنوی جامعه ارائه می شود.

فعالیت کالسی
كدام یک از رویكردهایی كه در پیش توضیح داده شد ،به استناد آیات
قرآن ،با هدف نزول قرآن سازگارتر است؟ چرا؟ برای پاسخ می توانید به آیه
 64از سوره نحل مراجعه كنید.
تفاسیر جامع
این نوع از تفاسیر ،همان گونه كه از نامشان پیداست ،تفاسیری هستند كه مفسران در آنها
از همه یا بیشتر رویكردهایی كه توضیح آن گذشت در تفسیر استفاده می كنند .این مفسران
معتقدند قرآن دارای ابعاد گوناگونی است كه در تفسیر باید به طور جامع به همه آنها پرداخت؛
از این رو ایشان از منابع گوناگون واژه شناسی ،فقهی ،كالمی و نیز نظریات تفسیری دیگر
مفسران استفاده می كنند تا بحثی جامع و مفصل ذیل آیات ارائه کنند.

اندیشه وتحقیق

1ــ هر یک از این تفاسیر در كدام یک از رویکردهای تفسیر
اجتهادی قرار می گیرند؟
تفسیر تسنیم ،اثر آیت الله جوادی آملی
احكام القرآن؛ اثر ابن العربی
المیزان فی تفسیر القرآن؛ اثر عالمه طباطبائی
تفسیر مفاتیح الغیب ،اثر فخرالدین رازی
َ
َّ
َ
َ
َ
ل
ساجد ِ ِ
2ــ امام جواد كدام حكم فقهی را از آیه «و ان الم ِ
فَال تَدعوا َم َع ا َ ً
هلل ا َحدا» (جن ،)18/برداشت نموده اند؟
ِ
1ــ تفسیر نمونه ،ج ،9ص131ــ.131
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برای مطالعه
رویكرد علمی در تفسیر قرآن
یكی از جنبه های اعجاز قرآن ،كه در قرن های اخیر مطرح شده ،اعجاز علمی قرآن
است؛یعنی قرآن شامل برخی حقائق علمی است كه با پیشرفت علوم به مرور زمان كشف
می شود .خبر از این حقائق در بیش از  1400سال پیش ،زمانی كه سخنی از علم و دانش به
میان نبود ،حقانیت قرآن را بیش از پیش ثابت می كند.
وجود این حقایق علمی موجب شد تا در سال های اخیر با پیشرفت علوم تجربی ،برخی
مفسران در تدبر خود به مشابهت های میان علوم تجربی قطعی و آیات قرآن اشاره ،و حقایق
علمی قرآن را آشكار کنند.
به عنوان نمونه از دیدگاه این مفسران ،یكی از موضوعات علمی كه در قرآن مطرح شده،
حركت خورشید است .به این آیه دقت كنید:
ٰ
َ
َ َّ
َ
َ
َ
الش ُ
مس َتری ل ِ ُمستَ َق ّر َلا ذلِك ت ُ
لیم یس38/
الع
زیز
الع
قدیر
و
ِ
ِ
ٍ
ایشان معتقدند این آیه به انواع حركت های خورشید اشاره می كند كه امروزه در علوم
طبیعی به اثبات رسیده است.
بر مبنای كشفیات جدید ،چهار نوع حرکت برای خورشید بیان شده است:
حرکت انتقالی به همراه منظومه شمسی به سوی نقطه ای معین در فضا ،با سرعت 19/7
کیلومتر در ثانیه
حرکت انتقالی به دور مرکز کهکشان راه شیری با سرعت  220کیلومتر در ثانیه
1
حرکت انتقالی به همراه کهکشان راه شیری با سرعت  600کیلومتر در ثانیه
2
حرکت وضعی خورشید هر  25/5روز یک بار به دور خود
تفسیر علمی از قرآن كریم ،امروزه از سوی بسیاری از مفسران پذیرفته شده و كتاب های
مستقلی در تبیین و تحلیل آن نوشته شده است.3

1ــ العلوم الفلکیة فی القرآن ،ص.72
2ــ الهیئة و االسالم ،ص.188
3ــ مانند كتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن كریم؛ اثر دكتر محمدعلی رضایی اصفهانی.
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حفظ نور

سوره نازعات

ارلمحّْن َّ
هلل َّ
حمي
ارل
سم ا ِ
ًِ
َ ً بِ ّْ ِ
ِ
ّْ
َ
ّْ
ـت َس ً
السب ّْ
َ ّ
بحا 
َوالنّ ِـزعّْ ِ
ـح ِ
ـت غقا  َوالنّ ِـشط ّْ ِ
ـت نشطا  و  ِ
َ ّْ
ـالسب ّْـقت َس ً
وم ت َ ُ
بقا  فَـال لُم َدب ّ ّْـر ِت اَم ًرا  يَ َ
رج ُف ّ
ارل ِاج َفـةُ 
ف ّ ِ ِ
ِ
ـلوب يَ َ
ت َـتـبَـعُ َـها ّارلا ِد ف َـةُ  ق ُ ٌ
وم ِئ ٍذ و ِاج َف ٌـة  اَب ُ
اخش َع ٌـة 
ـصارها ِ
َ َ َ
َ
ردودون ِف الحا ِف َر ِة  اَءِذا كُنّا ِع ً
ـظاما ن َـ ِخ َر ًة  قالوا
لون اءِن ّـا ل َم
يَـقو
ت َ
ه َزج َرة ٌ وا ِح َدة ٌف َـ ِاذا ُه ب ّ
ـل ا ًِذا َك َّرة ٌ ِ َ
اخرسة ٌ ف َـ ِان َّما ِ َ
ـالسا ِه َر ِة 
ِ
ِ
َ
ًُ
ُ َ َّ
َ ّْ َ َ ُ
ّْ ُ َ ُّ
س طـوي 
هل اتىـك حديث مو َّْيس  اِذ نادىـه ربـه{ ب ِـالوا ِد الم ّقد ِ
ون اِن َّـه ط ّْيغ  ف َ ُقل َهل َل َك ا ِّْل اَن ت َ َز ّْك  َو اَهديَ َ
ٍّا َ
ذهب ا ِّْل ِف َ
ـك
رع َ {
ِ
ّْ َ ّ َ َ َ ّْ َ َ ّْ ُ َ َ ُ ّْ َ َ َّ َ َ َ ّْ ُ َ
يص ثَّ ادب َ َر
اِل رب ِـك فتخيشفـارىـه اآليـة الكبيفكذب وع
َ َ
ش ف َ ّْ
سيع  ف َ َ
ـقال اَن َـا َرب ُّــك ُ ُم االَع ّْل  ف َـاَ َخ َذهُ اهلل ُ
ـح َ َ
ي َ ّْ
ـنادي  ف
َ َ
ءاَنـت اَ َش ُّد َخ ً
يش َ
االول ا َِّن ف ّْذ ِل َك َل ِع َب ًة ِل َمن َي ّْ
اكل اآل ِخ َر ِة َو ّْ
لقا
ن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ام َّ
السما ِّءُ’ ب َ ّْ
َ
ـنىها َرف َ َـع َسكها ف َ َـس ّو ّْى
هاو اغـط َش ليلها َو اخ َر َج
ِ
َ َ
َ
ِّ
ّْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّْ
َ
ّْ
َ
ّْ
َ
ضحىهاواالرض بعد ذ ِلك دحىها اخرج ِمهنا ماءها و معىها
َ
ً َ ُ َ
ُ
َ ِّ
بال ا َ ّْ
ت
 َوال ِج
رسىها  َمـتاعا لكم َو ِالنـعا ِمكم  فــ ِاذا اج َء ِ
ّ
وم يَـتَ َـذك َّ ُر ِاال ُ
الطـا ِّ َّمةُ الك ُ ّْ
بييَ َ
نسان ما َس ّْيع  َو ب ُ ِّـر َز ِت ال َجـحمي ُ
ِل َمن يَ ّْ
ري ف َـاَ ّما َمن طَ ّْيغ  َو آث َ َـرال َح ّْيوةَ ُّ
ادلنيا ف َـ ِا َّ
ن ال َجـحميَ
َ
َ
ه ال َم ّْ
قام َر ب ِّــه َو ن َ َـه النَّ َ
اخف َم َ
َِ
فس َع ِن ال َه ّْوي
أوي  َو ا ّما َمن
ّْ
أوي  ي َ َ َ َ
الس َاعة اَيّ َ
ه ال َم ّْ
ـان ُم ّْ
 ف َــ ِا َّن ال َجنَّ َـة ِ َ
سىها
سئئـلونـك َع ِن ّ ِ
َ
نت ِمن ذكر ّْىها  ا ِّْل َرب ّ َ
هىها اِن َّما اَ َ
ـك ُمنتَ ّْ
نت ُمن ِذ ُر
 فمي َ ا َ ِ
َِ
وم يَ َرون َـها ل يَـلبَثوا ا ِّال َع ِشيَّ ًـة اَ ُ
شىها  َكَن َّ ُـهم يَ َ
وض ّْ
َمن َي ّْ
حىها
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برای مطالعه
ترجمه سوره نازعات
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به فرشتگانی كه [از كافران] به سختی جان ستانند« »1و به فرشتگانی كه جان [مؤمنان] را به آرامی
گیرند«  »2و به فرشتگانی كه [در دریای بیمانند] شناكنان شناورند« »3پس در پیشی گرفتن [در فرمان
خدا] سبقتگیرندهاند« »4و كار [بندگان] را تدبیر میكنند؛ [به همه اینها سوگند که شما برانگیخته خواهید
شد]« »5آن روز كه لرزنده به شدت بلرزد« »6و از پی آن لرزهای [دگر] افتد« »7در آن روز دلهایی سخت
هراسانند«  »8دیدگان آنها خوار شده و فرو افتاده« »9آنان در دنیا می گفتند آیا [پس از مرگ باز] ما به زمین
برمیگردیم« »10آیا وقتی ما استخوانریزههای پوسیده شدیم [زندگی را از سر میگیریم]«[ »11و با خودبه
ریشخند] گویند در این صورت این برگشتی زیانآور است« »12اما زنده كردن مردگان بر ما دشوار نیست؛
آن تنها یك بانگ است كه برمىآید و آنها را مىراند« »13و بناگاه آنان از دل خاک بر آمده و روی زمین
هموار خواهند بود«[ »14ای پیامبر]آیا سرگذشت موسی بر تو آمد« »15آنگاه كه پروردگارش او را در وادی
مقدس طوی ندا درداد« »16به سوی فرعون برو كه وی طغیان كرده است« »17و بگو آیا سر آن داری كه
به پاكیزگی گرایی و رشد یابی« »18و[آیا تمایل داری]تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا پروا بداری و
بندگی اش کنی؟« »19پس موسی[به سوی فرعون رفت و او را به بندگی خدا فراخواند و] معجزه بزرگ
[خود] را بدو نمود« »20و[لی فرعون رسالت موسی را] تكذیب نمود و عصیان كرد« »21سپس پشت كرد
[و برای مبارزه با رسالت موسی] به كوشش برخاست« »22و گروهی را فراهم آورد [و] ندا درداد« »23و
گفت پروردگار بزرگتر شما منم« »24و خدا [هم] او را به كیفر دنیا و آخرت گرفتار كرد[و مایه عبرت دیگران
گرداند] « »25در حقیقت برای هر كس كه [از خدا] بترسد در این [ماجرا] عبرتی است«[ »26ای منکران
رستاخیز]آیا آفرینش شما دشوارتر استیا آسمانی كه [او] آن را برپا كرده است« »27سقفش را برافراشت و
آن را [به اندازه معین] درست كرد« »28و شبش را تیره و روزش را آشكار گردانید« »29و پس از آن زمین
را با غلتانیدن گسترد« »30آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد« »31و كوهها را لنگر آن گردانید«[  »32تا
وسیله] آسایش واستفاده برای شما و دامهایتان باشد« »33این جهان سرانجام به آخرت خواهد پیوست ،پس
آنگاه كه آن هنگامه بزرگ دررسد«[ »34آن] روز است كه انسان آنچه را كه در پی آن كوشیده است به یاد
آورد« »35و جهنم برای هر كه بیند آشكار گردد« »36اما هر كه طغیان كرده و از مرز بندگی خارج شود«»37
و زندگی پست دنیا را برگزیده و آخرت را فراموش كند« »38پس جایگاه او همان آتش است« »39و اما
كسی كه از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت« »40پس جایگاه او
همان بهشت است«[ »41مشرکان به تمسخر]در باره رستاخیز از تو میپرسند كه فرارسیدنش چه وقت
است« »42تو را چه به گفتگو در آن« »43علم آن با پروردگار تو است[ و اوست که حقیقت آن و هنگام
وقوعش را می داند »44«].پس خبر دادن[ از زمان قیامت] بر عهده تو نیست ،تو فقط هشداردهندهاى و
فقط كسی را كه از آن میترسد هشدار میدهی« »45آنان بدانند كه رستاخیز نزدیك است،روزی كه آن را
میبینند گویی كه آنان جز شبی یا روزی درنگ نكردهاند«»46

محتوای كلی سوره نازعات

سوره نازعات هفتاد و نهمین سوره قرآن کریم است که مکی و دارای  46آیه می باشد.
رسول خدا
فرموده اند :هر کس سوره نازعات را قرائت نماید نگه داشتن و حسابرسی او در روز
1
قیامت به اندازه یک نماز واجب طول می کشد تا اینکه وارد بهشت می شود .
باز ایشان فرموده اند :کسی که سوره نازعات را قرائت نماید در قبرش و روز قیامت تنها نیست و این سوره
انیس او می گردد تا وارد بهشت شود.2
امام صادق نیز فرمودند :هر که سوره نازعات را قرائت نماید سیراب از دنیا می رود و سیراب مبعوث
می شود و سیراب وارد بهشت می گردد.3
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص250
2ــ مستدرک الوسائل ،ج ،4ص35
3ــ ثواب االعمال ،ص121
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بخش دوم
پیش گفتار

2

در هشت درس گذشته با موضوعاتی در حوزه علوم قرآن به صورت تفصیلی
آشنا شدیم .همان گونه که دانستیم علوم قرآن ،آن دسته از علومی هستند كه
مفسر در فهم صحیح و دقیق از قرآن
در پیرامون قرآن مطرح می شوند و به ّ
كمک می كنند .به عبارت دیگر ،تسلط بر این علوم پیش نیاز ورود به تفسیر و
از جمله مقدمات آن است.
در چهار درس باقیمانده به صورت كاربردی وارد موضوع تفسیر قرآن
می شویم و گام هایی را كه یک مفسر در تفسیر هر آیه طی می كند ،با یكدیگر
مرور می كنیم.
الزم است بدانیم كه تعداد این گام ها از آنچه در اینجا مطرح می شود ،بسیار
بیشتر است كه با توجه به ضرورت و اهمیت ،در اینجا به توضیح و تبیین چهار
نمونه از آنها می پردازیم.
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درس نهـم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  49تا  53سوره شوری
 2فصاحت و تجوید:ظ،ع،غ،ف،ق،ک
 3علوم قرآنی :فهم قرآن در آینۀ ادبیات عرب ()1
 4حفظ نور :سوره نبأ

قرائت
ﺳﻮﺭﻩ ﺷﻮﺭﻯ

سوره شوری ،آیات  49تا  53را با دقت بخوانید.

َ
ِّ
هلِل ُم ُ
رض’ َيـل ُ ُ
ل َّ
ـق ما يَشـاء ُ «
الس ّْم ّْـو ِت َواال ِ
َ َ ُ َ َ ِّ ُ اً َ َ َ ُ َ َ ِّ ُ ُّ
ال كو َر
يهب ِلمن يشاء اِناثـا و يهب ِلمن يشاء
َ
اً َ اً َ َ َ ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
 او يـز ِوجهم ذ كرانـا و اِناثـا «و يـعـل من
َ ََ
يَشا ِّء ُ َعقي اًما’اِن َّـه{ َعلمي ٌ ق َـديـ ٌر  َ
رش
ب
ل
اكن
ما
و
ِ
ٍ
اَن ي ُ َـك ّ َـم ُه اهلل ُ ا ِّال َوحياًـا اَو من َورا ِّ
ء
ِ
ـجاب
ح
ي
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ُ َ َ اً
ـيوىح ب ِــ ِاذ نِــ ًّه ما يَشـا ِّء’ُ
سوال ف َ ِ َ
رسـل ر
او ي ِ
اِن َّـه َ ٌّ َحكمي ٌ  َو َ
وحينا ا َِل َ
ك ّْذلِ َك  اَ َ
يك
{ عـ ِيل
و اً َ
ُ
نت ت َ
َ
َ
الـك ّْت ُ
م
ـدري
ك
ما
«
نا
ر
م
ب
ـا
ِ
ر ح ِمن ا ِ
ََ
ُ
ّْ
َ
َ
ُ
ّْ
َ
اً
َ
ـكن جـعلـنــه نورا ندي بِـ ًّه
و ال االيمان و ل ِ
َ َ ِّ
َ َّ َ َ
َ
ُ
ّْ
و
نا’
د
با
ع
ن
م
من نشا
اط
ص
ِل
ا
هدي
ت
ل
ـك
ِن
ا
ء
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ُمستَ
هلل َّالي َله{ ما ِيف َّ
الس ّْم ّْـو ِت
ـقمي  ِص ِاط ا ِ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
َ
ري اال ُ
هلل تـص ُ
مور 
َو ما ِيف اال ِ
رض ‘ اال اِل ا ِ
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فصاحت و تجوید
23ـ ظا :معموال با زاء اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید زبان بين
ََّ َ
ـظمي
دندانها قرارگيرد و ظاء نوک زبانی و درشت تلفظ شود  ،مانند :ر ِب الع ِ
با ذال نيز اشتباه میشود و برای تلفظ درست آن باید ظاء درشت تلفظ گردد ،مانند:

العـ ِل ُّـي َ
َو هُ َـو َ
العـظمي ُ

همچنين با ضاد اشتباه میشود و برای تلفظ درست آن باید در عين درشتی ،ظاء نرم

ُّ ُ
مات
تلفظ گردد  ،مانندِ :م َن الظـل ِ

24ـ عين :معموال با الفهمزه اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید غليظ
از ته گلو تلفظ گردد  ،مانندَ :ع ِلـيًّـا َع ّْيل اَعوذُ ن َـعـب ُ ُـد نَستَ ُ
ـعـني
از نظر فصاحت و تجوید  ،باید در عين غلظت  ،عين نرم و نازک تلفظ گردد ،

َ َ َ َ
ـمت َعـل ِهيم
انــع

و از سفتی و درشتی آن پرهيز شود  ،مانند:
25ـ غين :گاهی با قاف اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید غين  ،نرم ،
َ
ري َ
ـغـضوب اَستَـغـ ِف ُراهللَ
الم
قابل كشش و امتدادپذیر تلفظ گردد  ،مانند :غ ِ
ِ
گاهی با گاف نيز اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید غين  ،نرم و عقبتر
َ
ري َ
ـغـضوب اَستَـغـ ِف ُراهللَ
الم
تلفظ گردد  ،مانند :غ ِ
ِ
از نظر فصاحت و تجوید  ،غين مفتوح یا ساکن  ،باید درشت تلفظ شود  ،مانند:

ري َ
المـغـضوب اَستَـغـ ِف ُراهللَ َواستَـغـ ِفرهُ
َغ
ِ
ِ
در سوره مباركه آل عمران  ،آیة  ، 8در جمله « َر ب َّـنا ال ت ُ ُ
ـز غ قـلوب َـنا » غين ساكن
ِ

نزد قاف  ،ادغام نمیشود  ،بلكه كامال بيان میگردد.
26ـ فاء :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،نباید فاء
درشت تلفظ گردد .همچنين نباید فاء خيلی نرم و به واو فارسی مایل شود  ،بلكه باید
الفـالح ك ُـف ُ ًـوا َو َ
با مقداری دمش لب با دندان تلفظ گردد  ،مانندَ :
الفـتـحُ
ِ
در اصطالح تجوید  ،به دمش لب با دندان  ،نَـفخ میگویند.
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27ـ قاف :با غين اشتباه میشود  ،و برای تلفظ درست آن  ،باید قاف از ته گلو ،

محکم و غير قابل كشش تلفظ گردد  ،مانند:

َ
قام ِت ال ُمستَـقميَ
قَد

گاهی قاف با گاف نيز اشتباه میشود  ،و برای تلفظ صحيح آن  ،باید از ته گلو تلفظ

گردد  ،مانند:

َُ
يش
ق ُـل
ِ
غاس ٍق قـر ٍ

از نظر فصاحت و تجوید  ،قاف مفتوح  ،باید درشت تلفظ شود  ،مانند:

ُ
َ
َََ
در ق َـبل
خلق الق ِ

قاف ساکن نيز  ،باید درشت و با تكان كوچكی ( قلقله ) تلفظ شود  ،مانند:

َ
ُ
اقـعُ ُـد يَـقبَـل ُمـقـتَ ِـد ٍر

در حالت وقف كه قاف ساکن میشود نيز  ،با قلقله تلفظ میگردد  ،مانند:

َ ّ ََ
َ ّ ََ
َو ت َ َ
ـواصوا ب ِـال َح ِ ّق ← َو ت َ َ
الفـلق
الفـل ِق  ← ب ِـر ِب
ب ِـر ِب
ـواصوا ب ِـال َح ّق
َ َ َ ُ ُّ
ِّ
َ
هني » قاف ساكن
م
ء
ما
ن
م
م
در سوره مباركه مرسالت  ،آیه  « 20ا ل نــلقك
ٍ
ِ
ٍ
ُ َ
در كاف ادغام میشود.

28ـ كاف :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،باید

كاف تيز و ظریف تلفظ شود و به چ مایل نگردد  ،مانند :ما ِل ِك اِيّ َ
ـاك
اكن ِل َر ب ّ َ
البته خيلی تيز و شبيه گاف نيز مناسب نيست  ،مانندَ :
ــك
ِ
ٌ
كاف ساکن قلقله ندارد و تكان داده نمیشود  ،مانند :اَ َ ُ
ـكر
ـكب ِذ

تمرين :آیات درس و اذكار نماز را با رعایت فصاحت و تجوید حروف بخوانيد.
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علوم قرآنی
فهم قرآن در آینـۀ ادبیات عرب ()1

اول در فهم :شناخت معنای لغت
گام ّ
این آیات را ترجمه كنید.
َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ
ب و تب مسد................................................... 1/
1ــ تـبت یدا ایب له ٍ

............................................................................................

َ َّ ُ َ

َّ َ ُ َ

ُ

دان الرحمن.............................................. 6/
2ــ و انلجم و الشجر یسج ِ
............................................................................................

َ
َ
ُ َّ ُ َ ُ
ت االعراب آمنا
3ــ قال ِ

قل لم تؤ ِمنوا حجرات.....................................14/

............................................................................................

َ

ً

َ ََ

4ــ او ِمسكینا ذا مرتب ٍة بلد.........................................................16/

............................................................................................

حال ترجمه های خود را با یكدیگر مقایسه كنید .چه تفاوت های آشكاری در آنها می بینید؟
فكر می كنید دلیل این تفاوت ها چیست؟
٭٭٭
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در درس گذشته با رویكردهای مختلف در تفسیر قرآن آشنا شدیم هر مفسر با هر رویكردی
كه پذیرفته باشد ،مراحلی را در تفسیر قرآن طی می كند .اولین و مهمترین گام ،كه در میان
تمامی رویكردها مشترک است ،فهم معنای دقیق واژگان است.
قرآن در بیان مقاصد خود از واژگان رایج در میان عرب زبانان زمان نزول استفاده كرده
است كه مفسر برای دریافت این مقاصد ،ابتدا باید معنای تمام واژگان (اسم ها ،افعال و
حروف) را كشف کند.
مفسر برای فهم معنای واژگان به فرهنگ ها و لغت نامه های عربی مراجعه می كند .در این
كتاب ها ،معنای واژگان به زبان عربی معاصر یا دیگر زبان ها مانند فارسی بیان شده است.
مفسر با بررسی معنای یک واژه در لغت نامه های گوناگون برای كشف دقیق ترین معنا به
اجتهاد دست می زند .او در این اجتهاد ،تنها به فهم لغت شناسان تكیه نمی کند و دیگر قرائن
را مانند کاربردهای واژه در قرآن یا كالم عرب یا معنای واژه در روایات تفسیری را نیز مورد
توجه قرار می دهد .اگر اجتهاد مفسر ناكافی باشد و یا مبتنی بر منابع نامعتبر صورت گیرد،
معنای نادرستی ارائه خواهد شد كه گاه تفسیر آیه را بسیار تحت تأثیر خود قرار می دهد.
مفسران برای مراجعه به لغت نامه و فهم معنای یک لغت ،معموال ً این گام ها را طی می کنند:
1ــ انتخاب لغت نامه معتبر
لغت نامه های بسیاری برای دریافت معنای واژگان قرآن وجود دارد .این لغت نامه ها را
می توان در دو دسته طبقه بندی کرد:
الف) لغت نامه های عام عربی
در این لغت نامه ها معانی متعدد هر واژه در زبان عربی متناسب با کاربردهای گوناگون آن
«العین»
بیان شده است؛ از میان لغت نامه هایی كه با این رویكرد تألیف شده است ،می توان به َ
العرب» نوشته «ابن منظور» اشاره کرد.
نوشته «فَراهیدی» یا
ُ
«لسان َ
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ب ) لغت نامه های خاص قرآنی
دراین لغت نامه ها تنها به واژگان به کار رفته در قرآن توجه شده و با اشاره به آیاتی كه
واژه مورد نظر در آنها به کار رفته است ،با تكیه بر منابع فهم لغت مانند اشعار عرب و کاربرد
عرب زبانان ،معنای واژه ارائه شده است .از جمله نمونه های این نوع فرهنگ ها می توان به
«املفردات یف غریب القرآن» نوشته راغب اصفهانی و «قاموس قرآن» نوشته سیدعلی اكبر
ُق َرشی اشاره کرد.1
2ــ تشخیص صحیح ریشه لغت
مفسر برای یافتن معنای یک واژه در این لغت نامه ها ،در ابتدا باید ریشه واژه را تشخیص
دهد و بعد این ریشه را به ترتیب حروف الفبا در لغت نامه ها پیدا كند؛ سپس با مطالعه معانی
ارائه شده از این ریشه متناسب با کاربردهای گوناگون آن ،دقیق ترین معنا را كشف کند.
بر این اساس تشخیص ریشه ،لغت به صورت صحیح ،نقشی مهم و تعیین كننده دارد و با
تشخیص اشتباه ریشه ،تفسیر از مسیر اصلی خود دور خواهد شد.
َ
َّ
به اولین آیهای كه در ابتدای درس آمده است ،دقت كنید .به نظر شما ریشه فعل «تبت» چیست؟
با مراجعه به ترجمه ها و تفاسیر می بینیم كه این آیه معموال ً به دو صورت معنا شده است:
بریده باد دو دست ابو لهب ،و مرگ بر او باد
نابود باد قدرت ابولهب ،و مرگ بر او باد
برخی مفسران ّ
«تبت» را به معنای «بریده باد» و برخی آن را به معنای «نابود باد» دانسته اند.

ریشه این اختالف به اختالف در تشخیص ریشه این كلمه باز می گردد.
اگر ریشه آن را «بَ َّ
ت» بدانیم ،با مراجعه به کتاب های لغت می بینیم كه این ریشه به معنای
«بریدن» است كه در قالب نفرین به صورت «بریده باد» ترجمه می شود؛ در حالی كه اگر آن را
از ریشه «تَ َّ
ب» بدانیم ،این ریشه در معنای «نابود شدن» به كار رفته است كه در قالب نفرین

1ــ «المفردات» به زبان عربی است كه معادل امروزی واژگان قرآن را به زبان عربی بیان میكند؛ در حالیكه «قاموس قرآن» معادل
واژگان را به زبان فارسی ارائه کرده است كه به این دلیل برای كسانی كه با زبان عربی آشنایی ندارند ،میتواند بسیار راهگشا باشد.
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به صورت «نابود باد» ترجمه می شود.
«ید» نیز در معانی متعددی به كار می رود .معنای ظاهری و پر کاربرد آن «دست» می باشد،
در حالی كه در لغت نامه ها معنای «نیرو و قدرت» نیز برای آن بیان شده است.1
َ
«ت َّبت» درمی یابیم كه این فعل ،مؤنث ماضی از ریشه «تَ َّ
ب» است ،كه
با بررسی دقیق فعل
بر این اساس ،مفسرانی كه معنای دوم را برگزیده اند ،معنای صحیحی از آیه ارائه کرده اند.
3ــ تشخیص دقیق ترین معنا برای واژه
مفسر در بسیاری از موارد ،ریشه واژه را درست تشخیص می دهد؛ اما پس از مراجعه به
كتاب های لغت و مطالعه معانی یک واژه ،دریافتن بهترین و دقیق ترین معنا برای این واژه به
خطا می رود .به دومین آیه دقت كنید.
تعدادی از مترجمان و مفسران ،معنای مشهور «ستاره» را برای كلمه «نجم» و معنای
«سجده كردن» را برای فعل «یسجد» برگزیده اند و آیه را این گونه ترجمه كرده اند« :ستاره و
درخت به پیشگاه خدا سجده می كنند».
این در حالی است كه برخی مفسران با تتبّع در معنای ریشه «نجم» و «سجد» ،معتقدند این
كلمات در معانی دیگری نیز به كار رفته است« .نجم» ،به معنای «بوته» یا «گیاه بدون ساقه» و
«سجد» ،به معنای «تذل ّل و فرمان برداری» به كار رفته است.
دلیل این مفسران معنایی است كه برای این دو واژه در «المفردات» بیان شده است .راغب
اصفهانی معتقد است این دو معنا برای «نجم» و «سجده» نیز در ریشه ماده لحاظ شده است
و حتی درباره «سجده» ،معنای اصلی آن را «تذل ّل» بیان می كند.2
ترجمه «نجم» به «بوته» ،با توجه به اینكه این كلمه به «شجر» یعنی درخت عطف شده است،
با فضای آیه سازگارتر است و نیز معنای «تذلل و فرمان برداری» برای «سجده» به این دلیل
كه سجده اصطالحی را به ذهن متبادر نمی سازد ،معنای دقیق تری است .بر این اساس ،آیه
به این صورت ترجمه می شود:
«بوته و درخت ،در مقابل پروردگار خود خاضع و فرمان بُردار هستند».
1ــ به عنوان نمونه با مراجعه به «قاموس قرآن» میبینیم كه پنج معنا برای «ید» ذكر شده است كه یكی از آنها قدرت و نیرو است (قاموس
قرآن ،ج ،7ص.)260
2ــ المفردات فی غریب القرآن ،ص 396و نیز :ص.792
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فعالیت کالسی
حال خود به یكی از لغت نامه های قرآن ( قاموس قرآن یا المفردات ) مراجعه كنید .ریشه دو
َ
َُ
واژه «ایمان» و «ذنوب»را در این لغت نامه ها پیدا كنید 1؛ سپس با مطالعه معنای این واژه ها،
اشكال این ترجمه ها را بیان کنید:
َ َ َ
َ َّ َ
َ
َّ
ُ
فر ِان ُهم ال ایمان ل ُهم
الك
ة
فقاتِلوا ائِم
ِ
پس با پیشوایان كفر بجنگید؛ چرا كه آنها ایمان ندارند.
توبه12/

َ
َ َّ َّ َ َ َ َ ً َ َ
نوب اصحابِ ِهم
فاِن لِلین ظلموا ذنوبا ِمثل ذ ِ
برای كسانی كه ستم كرده اند ،گناهانی همانند گناهان یارانشان هست.
ذاریات59/

4ــ تشخیص معانی اصطالحی
یكی از نكات مهم در ترجمه یا تفسیر قرآن ،توجه به مفاهیم و واژگان اصطالحی موجود در
آیات است .مترجم یا مفسر باید اصطالحات را از پیش شناسایی نموده و معادل آن را در زبان
مقصد پیدا كند و با توجه به آن معادل ،معنای آیه را برداشت نماید ،از این رو ترجمه تحت اللفظی
از این اصطالحات اشتباه است و فهم نادرستی از آیه ارائه می کند.
به سومین آیه توجه كنید .به نظر شما مراد از «اعراب» ،چیست؟ بعضی مترجمان ،آیه را به
این صورت ترجمه نموده اند« :عربان گفتند :ایمان آوردیم؛ بگو :ایمان نیاورده اید».

1ــ یكی از لغت نامه های قرآن را از قبل در كالس آماده داشته باشید.
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آیا ترجمه «اعراب» به «عربان» یا حتی به خود واژه «اعراب» در زبان فارسی درست است؟
با دقت در تاریخ عصر نزول درمی یابیم كه كلمه «اعراب» به برخی گروه ها از بادیه نشینان
ــ نه حتی همه بادیه نشینان ــ اطالق می شد و برای آن گروه به اصطالح تبدیل شده بود؛
گروه هایی كه در دشمنی با پیامبر از هیچ تالشی فروگذار نكرده بودند؛ لذا در ترجمه یا تفسیر
آن باید به این نكته توجه داشت.
از همین رو عده ای از مترجمان ،آیه را به این صورت ترجمه کرده اند[ :برخی از] بادیه نشینان
گفتند« :ایمان آوردیم»؛ بگو« :ایمان نیاورده اید».
از آنجا كه كلمه «اعراب» در زبان فارسی امروز ،معنایی مشابه «عرب ها» دارد و شامل همه
عرب زبانان می شود ،لذا ترجمه «اعراب» به خود كلمه «اعراب» نیز ترجمه صحیحی نیست؛
چرا كه مراد آیه ،گروه خاصی از اعراب بادیه نشین است.
در چهارمین آیه نیز عبارت «ذا َم َ
رت َبة» ،اصطالح است .این عبارت از دو كلمه تشكیل
شده است« :ذا»« +مرتبة».
كلمه «ذا» وقتی در كنار چیزی قرار می گیرد ،به معنی «صاحب آن چیز» است .برخی
مترجمان از آنجا كه می خواستند ،آیه را به این صورت ترجمه كنند ،در ترجمه آن چنین
نوشته اند« :یا مسكینی صاحب احتیاج»؛ در حالی كه هیچ ارتباطی میان كلمه «مرتبة» و
«احتیاج» وجود ندارد.
باید توجه کرد كه عبارت «ذا مرتبة» اصطالح است كه كلمات آن نباید به صورت جداگانه
ترجمه شوند .برخی مترجمان با توجه به این نكته ،آیه را به این صورت ترجمه کرده اند« :یا
مسكینی خاک نشین (و زمین گیر)».
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اندیشه وتحقیق
با توجه به آنچه گذشت ،این آیات را به صورت صحیح و روان ترجمه
كنید:
ّ
َ
َ
َ
منی مدثر39/
ِال اصحاب ایل ِ
......................................................

َ َ َ
ذات بَ َ
هج ٍة
حدائِق

نمل60/

......................................................

َ َ ّ
َ
َو ُن َقلّـبُ ُ
ذات ایلَ
الش
ذات
و
منی
م
ه
مال
ِ
ِ
ِ
ِ

كهف18/

......................................................
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حفظ نور

سوره نـبأ

ارلمحّْن َّ
هلل َّ
حمي
ارل
سم ا ِ
بِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ـَع َّم يـَـتـَسا ِّ ـَء ـَ
العـظمي  الي خُه في ِه خُمتـَـ ِل ـَ
لون  ـَعن النَّـبـَـ ِا ـَ
فون 
ِ
ـَ اّ ـَ ـَ ـَ ـَ خُ َّ ـَ اّ ـَ ـَ ـَ
مون  اـَ ـَل ـَن ـَـعـل االـَ ـَ
ـعـل ِ ـَ
ك سيـعـلمون  ث ك سي
رض ِم ّْه ًـدا 
ِ
ـَ
ـَ
خُ
خُ
قنكم ازو ً
وتادا  ـَو ـَخ ـَل ّْ
بال اـَ ً
اج  ـَو ـَج ـَـعلـنا ن ـَ ـَ
ومكم خُسبات ًـا
ـَوال ِج
ـَ ـَ ـَ ـَ َّ ـَ
باسا  ـَو ـَج ـَـعلـنـَـا ال َّن ـَار ـَم ً
يل ِل ً
عاشا ـَو ب ـَـنـَينا فـَوق ـَـكخُم
وجـعلـنـا ال
ـَ
اج ـَو اّه ً
دادا  ـَو ـَج ـَـعلـنا ِس ً
بعا ِش ً
ـَس ً
ات
عـص ِ
اج  ـَو ان ـَزلـنا ِم ـَن ال خُم ِ
ـَ
ـَ ً
ِّ ـَ اّ ً
ـَ ّْاّ
خُ ـَ ـَ
ت الفاف ًـا 
ما ًء ثـجاج  ِلـنخ ِرج ب ِ ّْـه حبًّـا ـَو نـباتـا  ـَو جن ـٍ
وم ي خُ ـَ
وم ـَ
الصور ف ـَـتـَ ـَ
الفصل ـَ
ـأتون اـَفـو ً
نف خُخ ِف اّ
اكن ميقاتًـايـَ ـَ
ا َِّن يـَ ـَ
اج 
ِ
خُِ
ـَ
ـَوف خُـ ِت ـَ
ـح ِت َّ
السما ِّءخُ فـَاكنـَت ابـواب ًـا  ـَو خُس ِ اّ ـَي ِت ال ِجبال فـَاكنـَت ـَساب ًـا 
اّ ـَ ـَ ً ّْ ـَ ـَ
ا َِّن ـَج ـَه َّن ـَ اكنـَت ِم ً
ثني فهيا احقاب ًـا 
صادا  ِللطاغني مـآبـا  ل ِـب
اّ
ـَ ـَ ً ـَ
ردا ـَو الشاب ًـا  اِال ـَحمي ًما ـَو ـَغ اّساقًا  ـَجزا ِّ ًء ِوفاقًا
اليـَـذوقون فهيا ب
اّ
ـَ َّ
 اِن َّ خُـهم اكنوا اليـَ ـَ
كذاب ًـا
روجن ِحساب ًـا  ـَوكذبوا ب ِـآيّْـ ِتـنا ِ
ـَ ـَ ـَ ـَ خُ اّ
ـَ خُ َّ
حـص ّْ
ك ـَش ـٍء اـَ ـَ
زيدكم اِال ـَعذاب ًـا 
ك ّْت ًبا  ف ـَـذوقوا فـلن ن
و
ين خُـه ِ
ـَ
ـَ
حدا ِّئ ـَـق ـَو اعناب ًـا ـَو ـَ
ِن ِلل خُمتَّ ـَ
ـقني ـَم ً
ا َّ
كوا ِع ـَب اتراب ًـا
فازا ـَ ِ
ـاجزاِّ ًء ِمن ـَرب اّ ـَ
سم ـَ
الك اّذاب ً ـَ
ـَو أَك ًسا ِدهاقًا الي ـَ ـَ
عون فهيا ـَل ً
ـك
غـوا ـَو ِ
ِ
ـَ
ب َّ
ـَعـطـا ِّءً ِحساب ًـا  ـَر اّ
رض ـَو ما بـَيـنـَ خُـه ـَما َّ
الس ّْم ّْـو ِت ـَواال ِ
ارلح ّْم ِن«
ِ
ً ـَ ـَ ـَ خُ اّ خُ ـَ ـَ ّْ ِّ
ـَ
ـكةخُ ـَصفا«ًّ
ـَ
ـَ
ـكون ِمن خُـه ِخـطابـا  يـوم يـقوم ارل وح والملــ ِئ
اليـ ِل
ـَ ـَ ـَ َّ ـَ اّ ـَ ـَ ـَ ـَ خُ َّ ّْ خُ ـَ ـَ
قال ـَصواب ًـا  ّْذ ِل َك اليـَ خُ
وم ال ـَح ُّق«
اليتـكمون اِال من ا ِذن له ارلمحن و
ـَ
ـَ
ـَ
ف ـَ ـَـمـن شا ِّ ـَء ات َّ ـَ
اّ
ـخ ـَـذ ا ِّْيل ـَرب ِاّــه ـَمـآب ًـا  اِنـا انـذرن ّْـكخُم ـَعـذاب ًـا ق ً
ريـبا
ّْ
ـَ ـَ ـَ خُ خُ ـَ خُ ـَ َّ ـَ ـَ خُ ـَ ـَ خُ
قول الاك ِف خُر يّْ ـَـليتـَين ك خُ خُ
نت ت خُ ّْـرب ًـا 
يوم ينظرالمرء ما قـدمت يـداه وي

ص
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برای مطالعه
ترجمه سوره نَـبأ
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

مهم بزرگ« »2همان خبری كه در باره
[مشرکان]درباره چه چیز از یكدیگر میپرسند« »1دربا ره ی آن خبر ِ
آن با هم اختالف دارند[گروهى آن را بعید و گروهى آن را ناممكن مىشمرند و برخى نیز در آن تردید دارند
و گروهى از سر عناد آن را انكار مىكنند »3«].نه [درباره آن پرسش و اختالف نكنند] ،دیرى نمىگذرد
كه پدیدار مىگردد [پس آن را به عیان خواهند دید و] از آن آگاه خواهند شد « »4باز هم[اختالف نكنند]
چون بزودی خواهند دانست« »5آیا زمین را گهوارهای[نرم و راحت] نگردانیدیم« »6و كوهها را [چون]
میخهایی [نگذاشتیم]« »7و شما را جفت جفت و از هر صنفی آفریدیم« »8و خواب شما را [مایه] آسایش
گردانیدیم« »9و شب را [برای شما] پوششی قرار دادیم« »10و روز را [برای] معاش [شما] نهادیم« »11و بر
فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا كردیم« »12و چراغی فروزان گذاردیم« »13و از ابرهای متراكم پرباران
آبی ریزان فرود آوردیم« »14تا بدان دانه و گیاه برویانیم« »15و باغهای در هم پیچیده و انبوه« »16قطعا
وعدگاه [ما با شما] روز داوری است« »17روزی كه در صور دمیده شود و گروه گروه [به صحنه قیامت]
بیایید«  »18و آسمان گشوده و درهایی [پدید] شود« »19و كوهها را روان كنند و [چون] سرابی گردند«»20
[آری] جهنم [از دیر باز] كمینگاهی بوده«[ »21كه] برای سركشان بازگشتگاهی است« »22روزگاری دراز
در آن درنگ كنند« »23در آنجا نه خنكی چشند و نه شربتی« »24جز آب جوشان و چركابهای« »25كیفری
مناسب [با جرم آنها]« »26آنان بودند كه به [روز] حساب امید نداشتند« »27و آیات ما را سخت تكذیب
میكردند«  »28و حال آنكه هر چیزی را برشمرده [به صورت] كتابی در آورده ایم« »29پس بچشید كه
جز عذاب هرگز [چیزی] بر شما نمیافزاییم« »30مسلما پرهیزگاران را رستگاری است« »31باغچه ها و
تاكستانها« »32و دخترانی همسال و همسان« »33و پیال ه های لبالب« »34در آنجا نه بیهودهای شنوند و نه
[یكدیگر را] تكذیب [كنند]«[ »35این است] پاداشی از پروردگار تو عطایی از روی حساب« »36پروردگار
آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است بخشایشگری كه كس را یارای اعتراض به او نیست« »37روزی كه
روح و فرشتگان به صف میایستند و [مردم] سخن نگویند مگر كسی كه [خدای] رحمان به او رخصت دهد
و سخن حق گوید«  »38آن روز ،حق و قطعی است پس هر كه خواهد راه بازگشتی به سوی پروردگار خود
بجوید« »39ما شما را از عذابی نزدیك هشدار دادیم روزی كه آدمی آنچه را با دستخویش پیش فرستاده
است بنگرد و كافر گوید كاش من خاك بودم«»40

محتوای كلی سوره نَـبأ

سوره نبا یا ««عم یتسائلون»« ،التساول»« ،املعرصات» 1و هفتاد و هشتمین سوره قرآن و مکی است و
 40آیه دارد .رسول خدا
در فضیلت این سوره می فرمایند :هر کس سوره نبأ را قرائت نماید خداوند
در روز قیامت از شراب خنک به وی بنوشاند .2همچنین فرموده اند :سوره نبأ را یاد بگیرید اگر می دانستید
چه برکات و آثاری در آن نهفته است کارهایتان را تعطیل می کردید و آن را می آموختید و به وسیله آن به خدا
تقرب می جستید و خداوند به واسطه آن گناهان شما را می آمرزد جز شرک ورزیدن به او .3امام صادق
4
در روایتی فرموده اند :منظور از نبأ عظیم در این سوره والیت امیرالمؤمنین علی است.
وقتی از امام باقر درباره تفسیر سوره نبأ پرسیدند ،از قول امام علی فرمود :خداوند هیچ آیه ای
بزرگ تر از من و هیچ نبأ عظیمی عظیم تر از من ندارد.5
1ــ درمان با قرآن  ،ص135
4ــ بحاراالنوار ،ج ،24ص352

2ــ مجمع البیان ،ج ،10ص237
  5ــ تفسیر ابی حمزه ثمالی ،ص350

3ــ مستدرک الوسائل ،ج ،4ص366
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درس دهـم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  20تا  31سوره نمل
 2فصاحت و تجوید :ل
 3علوم قرآنی :فهم قرآن در آینۀ ادبیات عرب ()2
 4حفظ نور :سوره جمعه

قرائت

بخوانید.ﻧﻤﻞ
سوره نمل ،آیات 20تا  31را با دقت ﺳﻮﺭﻩ
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فصاحت و تجوید
29ـ الم :معموال درست تلفظ میشود .البته در مواردی كه چند الم تكرار شده ،

گاهی الم اول به راء تبدیل میگردد .از این رو باید اینگونه كلمات و تركيبات  ،شمرده

و دقيق تلفظ شود  ،تا این اشتباه پيش نياید  ،مانند:

ُ
الح ُ
َ
مد هلِل
هلل
َرسول ا ِ

الم « الـ » نزد  13حرف مشدد  ،ادغام و تبدیل به حرف بعد میشود  ،مانند:

َّ
التّ ِني الثُّـلُث ّ
اذل َه َب َّ
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ِ
ّ
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ازل ِ
ّ
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الن ِ

الم ساكن در سایر موارد  ،فقط نزد راء ادغام و به راء تبدیل میشود  ،مانند:

ُ
ب َـل َّر ب ُّـكم

قُل َّر ِ ّب

دقت كنيد ! به جز الم « الـ » در سایر موارد  ،الم ساكن نزد نون ادغام نمیشود ،

َ
و نون بعد از آن مشدد نمیگردد  ،بلكه باید الم تلفظ شود  ،مانند :ان َـزلناهُ َج َعـلنا
از نظر فصاحت و تجوید  ،الم باید نرم و نازک تلفظ شود  ،و از محكم یا درشت

خواندن آن  ،پرهيز شود  ،به ویژه الم مشدد  ،مانند:

الصالة الَّ َ
َّ
ذني

الم لفظ جالله اهلل بعد از كسره ( ـــِــ اهلل ) نيز ترقيق میشود  ،مانند:
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َ ُ
َ
هلل
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هلل
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هلل ِعبا ِد ا ِ
ول ا ِ
سم ا ِ
ِ
هلل الحمد هلِل ب ِـح ِ
ِ
ِ
ِ
ولی بعد از فتحه ( ـــَــ اهلل ) یا بعد از ضمه ( ـــُــ اهلل ) تفخيم میشود  ،مانند:
َّ ُ َّ ّّْ ُ َّ َّ
َ ُ
ُ
َ
هلل اَستَغ ِف ُر اهللَ
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ُّ
ا
ل
و
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ا
سول
ر
اهلل
ـو
ه
اهلل
ِال
اهلل اللـهم ا
ِ
ِ ِ
تمرين :آیات درس  ،سوره حمد  ،توحيد و اذكار نماز را  ،با رعایت صحت ،

فصاحت و تجوید حروف و حركات به ویژه قواعد الم بخوانيد.
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علوم قرآنی
فهم قرآن در آینۀ ادبیات عرب ()2

گام دوم در فهم :تسلط بر علم صرف و نحو
پیش از این دانستیم که قرآن به زبان عربی نازل شده است و یک مفسر برای کشف معنای
دقیق لغات آن ،باید بر زبان و ادبیات عربی تسلط کافی داشته باشد .شناخت ریشه و معنای
لغات ـ که در درس گذشته با آن آشنا شدیم ـ از جمله مباحثی است که در زبان و ادبیات عرب
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
آیا با شناخت معنای لغت ،تسلط بر زبان و ادبیات عربی برای یک مفسر حاصل می شود؟
یا مفسر برای تسلط بر زبان عربی ،دانش های دیگری را نیز می بایست کسب کند؟
زبان و ادبیات عربی جز لغت شناسی ،چه مباحث دیگری را شامل می شودکه می توانند به
خدمت فهم قرآن در آیند؟
٭٭٭
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یک مفسر به منظور تسلط بر زبان وادبیات عربی ،توانایی های دیگری را نیز بایدکسب کند
که در نتیجه هر یک ،فهم صحیح و دقیق تری از لغات آیه ارائه خواهد نمود .این توانایی ها،
عبارت است از:
1ــ تشخیص ساختار صرفی کلمات
یک مترجم یا مفسر برای ارائه ترجمه یا تفسیر صحیح از هر آیه ،پس از تشخیص معنای
ریشه واژگان ،ساختار صرفی کلمات را نیز باید به درستی تشخیص داده و در ترجمه و تفسیر
مورد توجه قرار دهد.

فعالیت کالسی

ریشه «کتب» به معنای «نوشتن» است .این ریشه با معنای بیان شده از آن
در کلمات زیر به چه صورت ترجمه می شود؟
ین َ
یل ا َ َجل ُم َس ًّم فَاکتُ ُ
یا ا َ ُّی َها َّال َ
آمنوا ِاذا تَدایَنتُم بِ َدین ِا ٰ
بوه
ٍ
ٍ
َ َ ُ َ َ ُ
العدل َو ال یَ َ
أب اکت ٌ
بب َ
ٌ
ب اَن یَکتُبَ
ِ
ِ
و یلکتب بینکم اکتِ ِ
َ َ َّ َ ُ ُ
کما علمه اهلل ...بقره282/
َ ُ َ ُ َ َُُ َ ُ َ َ
ستکتب شهادتهم و یسئلون زخرف19/
َ
ٰ َ َ
َ
کتایب هذا فـال ِقه ِال ِهم … نمل28/
ِاذهب بِ ِ
توجه به ساختار صرفی کلمات و رعایت آنها در ترجمه یا تفسیر ،از جمله ضرورت های
فهم صحیح به شمار می آید که دقت یک مترجم یا مفسـر را می رســاند؛ به عنــوان نمونــه
درباره افعال ،فعل معلوم باید متناسب با جنس و زمان و عدد آن به صورت معلوم و فعل
مجهول نیز به همین صورت به صورت مجهول ترجمه شود .درباره اسامی نیز اسم فاعل،
اسم مفعول ،صفت مبالغه ،صفت تفضیلی و… هر یک باید متناسب با تعریفی که در علم
صرف برای آن بیان شده است ،ترجمه و تفسیر شود.
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َ
«کتَ َ
ب» ،گاهی به صوت فعل معلوم یا مجهول آمده،
چنانکه در فعالیت باال دیدید ،ریشه
گاهی به صورت فعل امر و گاهی نیز به صورت اسم فاعل یا مصدر آمده است که در هر مورد
باید متناسب با ساختار صرفی خود ترجمه و تفسیر شود.
حال به این آیه توجه کنید:
َ ُ
َتری بـاَعیُننا َج ً
زاء ل ِ َمن اکن ک ِف َر
ِ
ِ

سوره قمر14/

برخی مترجمان و مفسران ،آیه را به این صورت معنا کرده اند:
(کشتی نوح که) زیر نظر ما حرکت می کرد؛ (این) کیفری بود
برای کسانی که (به او) کفر ورزیده بودند.
ُ
این در حالی است که با دقت در آیه می بینیم که فعل «ک ِفر» به صیغه مجهول آمده است
که به معنای «مورد کفران واقع شد» باید در نظر گرفته شود .بر این اساس نائب فاعل این
فعل ،حضرت نوح خواهد بود که از سوی قومش مورد انکار و کفران واقع شده بود.
بنابراین آیه به دنبال بیان جزا برای حضرت نوح است؛ نه قوم او.
ترجمه صحیح آیه ،که با توجه به این نکته از سوی برخی مترجمان و مفسران ارائه شده
است ،از این قرار است:
(کشتی نوح که) زیر نظر ما حرکت می کرد؛ (این) پاداشی بود
برای کسی که مورد انکار و کفران قرار گرفته بود.
توجه به ساختار صرفی کلمه ،منحصر در اسم ها و افعال نیست و مفسران در مواردی ،در
تشخیص معنای واژگانی که گاه اسم و گاه حرف واقع می شوند به خطا می روند.
به این آیه دقت کنید:
ُ
ُُ َ
َ
ُل َ َ ً
نذ َر آباؤهم ف ُهم اغفِلون
نذر قوما ما ا ِ
ِ ِ
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سوره یس6 /

این آیه معموال ً به دو صورت مختلف ترجمه شده است:
«تا بیم دهی قومی را به آنچه که پدرانشان به آن بیم داده شدند ،که این مردم غافل هستند»
«تا بیم دهی قومی را که پدرانشان انذار نشدند؛ از این رو آنان غافل هستند»
دقت در این دو ترجمه نشان می دهد که تفاوت آنها به اختالف در معنای «ما» در آیه
برمی گردد .اگر «ما» اسم موصول باشد ،ترجمه اول صحیح است ،در حالی که اگر آن را
حرف نفی بدانیم ،ترجمه دوم صحیح خواهد بود.
تشخیص اینکه «ما» اسم موصول یا حرف نفی است ،نقشی تعیین کننده در برداشت از آیه
دارد که الزمه این تشخیص ،تسلط مترجم یا مفسر بر علم صرف است تا با شناخت مواضعی
که «ما» اسم موصول یا حرف نفی قرار می گیرد ،دقیق ترین معنا را ارائه کند.
یک مفسر با تسلط بر علم صرف و شناخت مواضعی که «ما» ،اسم موصول قرار می گیرد،
درمی یابد که در این آیه« ،ما» ،اسم موصول نمی تواند باشد 1و ترجمه دوم را برمی گزیند.

فعالیت کالسی

با توجه به ساختار صرفی کلمات ،در هر مورد ،دقیق ترین ترجمه کدام
است؟ چرا؟
َ ُ
ُ َ َ
ٰ
نیك ِمن آیاتِنا الکربی سوره طه23/
لِ ِ
اول :تا برخی از بزرگ ترین معجزات خود را به تو نشان دهیم.
ترجمه ّ
ترجمه دوم :تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانیم.
ُ ّ
َ ٌ
َفیَ َ
ومئِ ٍذ ال ی َع ِذ ُب َعذابَهو ا َحد
اول :در یک چنین روزی ،هیچ کس نظیر کافر معذّ ب نخواهد شد.
ترجمه ّ
ترجمه دوم :پس در آن روز هیچ کس همانند او [خدا] عذاب نمی کند.
سوره فجر25/

1ـ با دلیل این مسأله در سال های بعد آشنا خواهید شد.
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2ــ تشخیص نقش نحوی کلمه در جمله
یک مفسر پس از طی مراحل یاد شده درباره یک واژه ،باید جایگاه و نقش نحوی آن را
نیز درست تشخیص دهد تا ترجمه یا تفسیر دقیق تری ارائه کند.
مراد از نقش نحوی کلمه ،نقشی است که یک کلمه در جمله ایفا می کند .تشخیص اینکه
یک کلمه مفعول به یا حال است ،فاعل یا نائب فاعل است یا اینکه یک واژه بدل از کدام یک
از بخش های جمله است ،در فهم معنای آیه و تفسیر آن تأثیر می گذارد؛ که این تشخیص
نیازمند تسلط مفسر یا مترجم بر علم نحو است.
به این آیه ،که هر روز آن را در نماز می خوانیم ،دقت کنید:
ََ
َ َ ّ
ین ا َ َ
الضالّ َ
مت َعلَیهم َغری َ
نع َ
ص َ
اط َّال َ
نی
یهم و ل
الم
ِ
غضوب عل ِ
ِ
ِ
ِ

فاتحه7/

بسیاری از مترجمان ،آیه را به این صورت معنا کرده اند:
«راه آنان که به آنها نعمت داده ای؛ نه راه کسانی که بر آنها غضب کردی و نه راه گمراهان».
بر اساس این معنا ،سه نوع راه در آیه مطرح شده است که ما قرار گرفتن در راه نعمت یافتگان
و جدایی از دو راه دیگر را از خدا در خواست می کنیم.
این در حالی است که برخی مفسران معتقدند این آیه تنها یک راه را مطرح می کند و آیه را
به این صورت ترجمه می کنند:
«راه کســانی که به آنــان نعمت عطــا کردی؛ نعمت یافتــگانی که نه مورد خشــم تواند
و نه گمراه ند».
مطالعه این دو ترجمه ،نشان می دهد که تفاوت آن دو به اختالف در تشخیص نقش نحوی
َ
کلمه « َغ ْیر» در آیه بازمی گردد .مترجمانی که معنای اول را بیان کرده اند« ،غری» را بدل از
«رصاط» در نظر گرفته اند؛ در نتیجه سه نوع راه را مطرح کرده اند .در حالی که با دقت بیشتر
َ
ری» مجرور به کسره ظاهر است و مجرور نمی تواند بدل از «رصاط» که
در آیه می بینیم که «غ ِ
منصوب است قرار گیرد.
َّ
َ
بنابراین «غری» باید بدل از «ال َ
ین» که در محل جر است ،قرار گیرد که در این صورت
ترجمه دوم دقیق تر به نظر می رسد.
144

مفسر تنها با تسلط بر علم نحو است که می تواند نقش هر کلمه در آیه و ارتباط آن را با دیگر
واژگان کشف کند و مبتنی بر آن دقیق ترین معنا را از آیه ارائه نماید.
امروزه برای آسانی در تشخیص نقش نحوی واژگان قرآن ،کتاب هایی با عنوان کلی
«اعراب القرآن» تألیف و تدوین شده است که این کتاب ها با تعیین نقش دقیق هر واژه در
جمله می توانند به عنوان منبعی برای محققان و مفسران مفید باشند.1

فعالیت کالسی
با توجه به نقش نحوی واژگان در آیه ،دقیق ترین ترجمه کدام است؟ چرا؟
ًَ
ََ
َ َ َ
صبغة سوره بقره138/
هلل َو من احس ُن ِم َن ا ِ
ِصبغة ا ِ
هلل ِ
ترجمه اول :این رنگ خداست و چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟
ترجمه دوم :رنگ خدا را (انتخاب کنید) و چه کسی رنگش نیکوتر از
رنگ خداست؟

اندیشه وتحقیق
چه دانش ها و موضوعات دیگری می شناسید که در زبان و ادبیات
عربی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و می توانند برای فهم بهتر
آیات قرآن مورد استفاده واقع شوند؟

1ــ یکی از مشهورترین این کتاب ها« ،الجدول فی اعراب القرآن» اثر صافی محمود است که متن کامل آن در نرم افزار جامع
التفاسیر (از آثار شرکت نور) موجود است.
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حفظ نور

سوره جمعه

بِسم ا ِ َّ ّْ َّ
حمي
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ّ
ُ
َ
َ
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َُ ّ ُ
َّ ّْ ّْ َ
كمي
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ُ َ
ََ
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 َو َ
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آخر َ
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ِ
ِ
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ََ ُ
َ ُ
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َ
مثـل َّالنيَ
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برای مطالعه
ترجمه سوره جمعه
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،خدا را تسبیح مىگویند و او را به پاكى از هرعیب و نقصى یاد
مىكنند؛ همو كه فرمانرواى هستى و پیراسته از نیازمندى و مقتدر شكستناپذیرى است كه كارهایش همه
از روى حكمت است« »1اوست آن كس كه در میان مردم عرب که اهل کتاب و خواندن و نوشتن نبودند،
فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بدیشان
بیاموزد و [آنان] قطع ًا پیش از آن در گمراهی آشكاری فرو افتاده بودند« »2و [نیز بر جماعتهایی] دیگر از
ایشان كه هنوز به آنها نپیوستهاند و خداست كه ارادهاش غالب و كارهایش همه براساس حكمت است«   »3
این[بعثت] فضل خداست آن را به هر كه بخواهد عطا میكند و خدا دارای فضل بسیار است«َ »4م َثل و حال
كسانی كه [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مكلف گردیدند] آنگاه آن را به كار نبستند همچون مثل
خری است كه كتابهایی را برپشت میكشدو از حمل كردن آنها جز خستگى نصیبى ندارد ،چه زشت است
وصف آن قومی كه آیات خدا را دروغ شمردند [ .آنان ستمکارند] و خدا مردم ستمگر را راه نمینماید«»5
بگو ای كسانی كه یهودی شدهاید اگر پندارید كه شما دوستان خدایید نه مردم دیگر پس اگر راست میگویید
درخواست مرگ كنید[تا به دیدار خدا نایل شوید ،چرا كه دوست شیفته دیدار دوست خویش است] «»6
و[لی] هرگز آن را به سبب آنچه از پیش به دستخویش كردهاند آرزو نخواهند كرد و خدا به [حال] ستمگران
داناست« »7بگو آن مرگی كه از آن میگریزید قطع ًا به سر وقتشما میآید آنگاه به سوی دانای نهان و آشكار
بازگردانیده خواهید شد و به [پیامدهای ] آنچه [در روی زمین] میكردید آگاهتان خواهد كرد« »8ای كسانی
كه ایمان آوردهاید آن گاه كه برای نماز در روز جمعه ندا داده می شود به سوی ذكر خدا بشتابید و داد و ستد
را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است«  »9و چون نماز گزارده شد در [روی] زمین پراكنده گردید و
فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد كنید باشد تا رستگار گردید« »10و چون داد و ستد یا سرگرمی
ببینند به سوی آن رویآور میشوند و تو را در حالی كه ایستادهای ترک میكنند بگو آنچه نزد خداست از
سرگرمی و از داد و ستد بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان است«»11

محتوای کلی سوره جمعه

سوره جمعه شصت و دومین سوره قران کریم است که مدنی و  11آیه دارد.
روایت شده است :هر کس سوره جمعه را قرائت نماید خداوند
در فضیلت این سوره از رسول خدا
ده برابر کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند و نیز کسانی که در شهرهای مسلمان نشین به نماز جمعه
نمی روند ،حسنه عطا می کند 1 .از امام صادق    نیز نقل شده :هر کس این سوره را در هر شب جمعه
بخواند کفاره گناهان ما بین دو جمعه خواهد بود 2.حضرت امام محمد باقر    نیز فرمودند :سوره جمعه و
منافقون را قرائت کن زیرا قرائت این دو سوره در روز جمعه در نماز صبح و ظهر و عصر سنت است 3.در
سخنی از امام صادق    هم امده است :برای هر مؤمنی الزم و شایسته است که اگر شیعه ما است سوره جمعه
و اعلی را در شب جمعه بخواند و در نماز ظهر روز جمعه سوره جمعه و منافقون را بخواند که اگر چنین کند
مانند آن است که همسنگ عمل پیامبر خدا را انجام داده است و پاداش کارهای او و ثوابهای او فقط بهشت
است 4.امام محمد باقر    فرموده اند :خداوند به وسیله سوره جمعه مؤمنان را گرامی داشته است .رسول
سوره جمعه را بشارتی برای مؤمنان و سوره منافقون را توبیخی برای منافقان قرار داد به همین سبب
خدا
5
نباید قرائت این دو سوره را در نماز جمعه ترک کرد.
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص5
4ــ ثواب االعمال ،ص118

2ــ بحاراالنوار ،ج ،86ص362
 5ــ تهذیب االحکام ،ج ،3ص6

3ــ علل الشرائع ،ج ،2ص356
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درس یازدهم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  30تا  37سوره انبیاء
 2فصاحت و تجوید :م،ن
 3علوم قرآنی :فهم قرآن در آینۀ قرآن ()1
 4حفظ نور :سوره منافقون

َﻤﻞ
ﺳﻮﺭﻩ ﻧ
قرائت

سوره انبیاء ،آیات 30تا  37را با دقت بخوانید.

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
الس ّْم ّْـوت َو االَ َ
َّ
َّ
رض
ن
ا ول يـرالني كفروا ا
ِ
َ َ اً َ َ َ ّْ ُ َ َ َ َ ِّ ُ َّ
اكنـتا رتـقا فـفـتقـنـهما « وجعلنا ِمن الما ِء ك ش ٍء
ىح اَف َـل ي ُـؤ ِم َ
َ
نون  َو َج َعلنا ِيف االَرض َروا ِ َ
ّ
س
’
ٍ
ِ
اً ُ ُ اً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ان تـميـد ب ِ ِـهم و جـعـلـنا فيـها ِفـجااج سبــل
السما ِّ َء َس اً
لَعَـلَّهُم َيتَ َ
دون  َو َج َعلـنَـا َّ
قفا َمفوظاًا’
َّ َ َ َّ َ
َو ُه َعن آيّْـ ِتها ُمعر َ
ضون  َو هُ َـوالي خل َق اليل
ِ
ُ
ٌّ
َوال َّهن َار َو َّ
َ
الق َم َر ك يف ف َ َـل يَسبَ َ
الش َ
حون
مس َو «
ٍ
ََ
و ما َج َـعـلـنا لبَ َرش من قَب َ
َ
ـل الخُ َدل« ا فـ ِاىن ِم َّت
ِ ٍ ِ ِ
ُ ُّ
َ ُ ُ ّْ
ُ
ِ
ِّ
َ
َ
َ
فس ذا ئِـقـة الموتِ’
فـهم الخ ِـلون  ك ن ٍ
َ َ ُ َّ
َ اً َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ـالرش والخ ِري ِفتـنـة « و اِلينا ترجعون 
و نبلوكم ب ِ ِ
َ َ ّ
َ َ َ َّ َ َ
ني ك َفروا اِن يَـتَّـ ِخـذون
و اِذا رآك ال
ـك اِال هُ ُز اًوا
اَ ّْه َذا َّالي يَذك ُ ُر آ ِل َهتَكُم َو ُه ب ِذكرارلَّمحنّْ
ِ
ِ
ِ
ُه ّْ
ـك ِف َ
رون  ُخـ ِل َ
نسان ِمن َع َ
ُ
ـل
ـج
اال
ـق
ِ
ٍ’
ُ ّْ َ َ
َ ُ
َ
ـلون 
سـاوريــكم آيـيت فـل تستـعـ ِج ِ
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فصاحت و تجوید
30ـ ميم :معموال درست خوانده میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید  ،نباید

ميم به باء مایل شود  ،به ویژه وقتی این دو حرف در یک کلمه واقع شده  ،یا بينی گرفته

است  ،مانند:

هلل
سم ا ِ
بِ ِ

ميم ساكن نزد واو به طور معمولی تلفظ شده  ،و هرگز ادغام نمیشود  ،مانند:

ََ ََ ّ ّ
َ
الض ِّا ل َني
غـضوب عل ِهيم وال
ريال َم
غ ِ
ِ

الم َع َليكُم َو َر َ ُ
ال َّس ُ
هلل
محة ا ِ

ميم مشدد  ،یا ميم ساكن نزد ميم و باء  ،كشيده میشود  ،مانند:

ث ُ َّـم َع َّم

ؤص َدة ٌ
َآم َن ُهم ِمن َع َلـهيم ُم َ
ِ

َ
ََ
اكت
ام ب ِـ ًّه عل ِهيم ب َ َـر ٍ

در اصطالح تجوید  ،به كشش ميم و نون ُ ،غـنّـه میگویند.

31ـ نون :معموال درست خوانده میشود .نباید نون به الم مایل شود  ،به ویژه

َ
َ
وقتی این دو حرف در یک کلمه واقع شده  ،یا بينیگرفته است  ،مانندَ :عليـنا ن َـعـل ُم
از نظر فصاحت و تجوید  ،نون ساكن و تنوین  ،سه حالت دارد:

حالت اول :نون ساكن و تنوین  ،نزد  6حرف حلقی ( أ حـ خـ عـ غـ هـ

به حالت معمولی تلفظ میشود  ،مانند:

)

َ
اَن َـع َ َ
َ
َ
لف َمن خ َاف اِن هُ َـو
ـمت ف َـسيُـنـ ِغـضون يَـنـ ِحـتون ِمن ا ِ
َ ّ
ك ُـف ُ ًـوا اَ َح ٌد َس ٌ
ـظ َعـظمي ميثاقًـا َغـليظًا َع ٌ
ليم َحكمي ٌ
الم ِه َ
ح
ي
ٍ
ٍ
در اصطالح تجوید  ،به این حالت معمولی ِ ،اظهار میگویند.
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حالت دوم :نون ساكن و تنوین  ،نزد  2حرف ( ر لـ ) به حرف بعدی تبدیل میشود
یعنی نون ساكن و تنوین نزد راء به راء  ،و نزد الم به الم  ،تبدیل میگردد  ،مانند:

اَ َ
هش ُد اَن ّال اِل ّْ َـه ا َِّال اهلل ُ
ُ
َ َ َ
هلل
ا
هش ُد ا َّن ُ َم َّم ًدا َّرسول ا ِ

َ ُ َّ ُ َ
َو ل يَكن له{ كـف ُ ًـوا ا َح ٌد
َواهلل ُ َغ ٌ
فور َّرحمي ٌ

در اصطالح تجوید  ،به این تبدیل  ،ادغام میگویند.

ٌ ّ
ّ
ف َ َـويـل ِلل ُم َـصل َني
ال َح ُّق ِمن َّرب ّ َ
ـك
ِ

حالت سوم :نون ساكن و تنوین نزد  20حرف دیگر  ،به حالت كشيده در حرف بعد
تلفظ میشود  ،مانند:

ـدادا ُمـنذ ٌر اَن َـزلنا هُ ِاال َ
ت اَنـت ُـم اُنـث ّْـي ن ُـنج اَن ً
يُـنبـ ُ
نسان ِمن َش ِّر
ِ
َ ِ
ِ
َ َ َ ُُ ُ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
فـانـصب منـضودٍ منـ ِطق يـنـظر يــنـ ِفق انـقض ِمنك اِن ِمن
َ ً
وال ب َـل ً
اِن ن َ ُ
يـغا
ـحن ُم َح َّم ٍد َو ِآل َمن يَـهدي َخي ٌر ِمن عاب ِ ٌـد ما ق
در اصطالح تجوید به این حالت « ادغام با غنه  ،اخفاء و قلب به ميم » میگویند.

نون ساكن و تنوین نزد  5حرف مف َّخم ( صـ ضـ ط ظ قـ ) تفخيم میشود  ،مانند:

يَـن ُ
ـص ُر َمن َض َّل َ ِك َم ًـة َط ِيّـبَ ًة يَـنـظُ ُـر َعلي ٌم ق َ ٌ
ـديـر
نون مشدد  ،كشيده و با غنه تلفظ میشود  ،مانند :ا َّ
ِن ِا ن ّــا هُ َّ
ن
تذكر :در دو کلمه « ُّ
ادلنيـا » و « ب ُـنيـان » كه نون ساکن نزد یاء  ،با هم در یک كلمه

قرار گرفته  ،از قاعده مستثنا بوده و به طور معمولی تلفظ میشود.
ٌ
در دو کلمه « ِصنوان » و « قِنوان » نيز كه نون ساکن نزد واو  ،با هم در یک كلمه
قرار گرفته  ،از قاعده مستثنا بوده و به طور معمولی تلفظ میشود.
تمرين :آیات درس  ،سوره حمد  ،توحيد و اذكار نماز را  ،با رعایت صحت ،
فصاحت و تجوید حروف و حركات  ،به ویژه قواعد نون ساكن و تنوین بخوانيد.
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علوم قرآنی
فهم قرآن در آینۀ قرآن ()1

گام سوم در فهم :فهم قرآن با توجه به سیاق
انسان با تدبر در قرآن درمی یابد که هیچ اختالف و تعارضی میان آیات آن وجود ندارد 1و
مجموعه آیات کامال ً منسجم و با یکدیگر مرتبط و هماهنگ هستند .این ارتباط و انسجام
سبب پیدایش قاعده ای در تفسیر قرآن شده است که بسیاری از مفسران با این عبارت از آن
یاد می کنند:
َ
ُ
َّ
َ
عـضه و بَعـضاً
ـر بَ ُ
ِان الـقرآن یُـف ِّس ُ
شما از این عبارت چه برداشتی دارید؟ آیا این قاعده به این معناست که تعدادی از آیات
قرآن به منظور تفسیر و تبیین تعداد دیگری از آیات نازل شده است؟ یا اینکه تعدادی از آیات
قرآن به نکات و مسائلی اشاره می کنند که مفسر می تواند از آنها در تفسیر پاره ای دیگر از
آیات استفاده کند؟ اگر این گونه است قرآن چگونه این کار را انجام می دهد؟ و یک مفسر
چگونه از یک آیه در خدمت فهم آیه ای دیگر استفاده می کند؟

٭٭٭
َ
َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
ـو َجدوا فی ِه اختالفًا َک ً
هلل لَ َ
ثریا؛ آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟! اگر از
ری ا ِ
1ـ ا فال یتدبرون القرآن َو لو اکن ِمن ِع ِ
ِ
ند غ ِ
سوی غیر خدا بود ،اختالف فراوانی در آن می یافتند (نساء.)82/
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برای فهم صحیح آیات قرآن ،تنها لغت شناسی و تسلط بر ادبیات عرب کافی نیست و مفسر
باید گام های دیگری را نیز طی کند .یکی از مهمترین این گام ها ،تسلط مفسر بر مفاهیم و
مقاصد موجود در سوره های گوناگون است تا هنگام تفسیر یک آیه ،از دیگر آیاتی که به
گونه ای در فهم آن آیه مؤثر هستند ،استفاده کند .این آیات ممکن است در همان سوره ای
باشند که آیه مورد نظر قرار دارد ،یا در دیگر سوره ها قرار گرفته باشند.
مفسران معموال ً در دو گام ،از آیات قرآن برای فهم یک آیه بهره می جویند:
			
 1توجه به سیاق آیه
 2استفاده از محتوای دیگر آیات در تفسیر
در این درس و درس آینده به توضیح و تبیین این دو گام می پردازیم:

فهم عبارت با توجه به سیاق آیه

اگر از شما بپرسند« ،نجم» در عربی به چه معناست؟ بالفاصله پاسخ میدهید «ستاره»! و البته
معنای صحیحی است؛ اما این واژه به معنای بوته یا گیاه بدون ساقه نیز به کار رفته است.
مفسران به این دلیل که در آیه:
َ َّ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
ُ
دان الرحمن6/
وانلجم والشجر یسج ِ
َ
َ
«ش َ
جر» عطف شده است و میان درخت و ستاره تناسبی وجود ندارد ،معنای
«نم» به
«بوته» را نسبت به معنای «ستاره» با فضای کلی آیه مناسب تر دانسته و این معنا را برای
آن برگزیده اند.در واقع مفسر در اینجا با توجه به سیاق آیه ،معنای «نجم» را از میان معانی
متعدد آن انتخاب کرده است.
بنابراین معنایی که با مالحظه عبارات قبل و بعد یک آیه به ذهن مفسر می رسد ،معنایی است
که از سیاق آن برآمده است.
دانشمندان علوم قرآن« ،سیاق» را این گونه تعریف کرده اند:
قرینه ای که در شناسایی معنای یک کلمه یا جمله ایفای نقش می کند؛ به طوری که بدون
توجه به این قرینه ممکن است معنای نادرستی از عبارت برداشت شود.
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این قرینه ممکن است در خود آیه یا آیات پیرامونی آن باشد و دو حالت میتواند داشته باشد:
الف) قرینه لفظیه :مراد از این قرینه ،کلمات یا عبارات دیگری است که با عبارت
مورد نظر یک سخن به هم پیوسته را تشکیل می دهند.
در آیه ای که گذشت« ،شجر» به عنوان یک قرینه لفظی برای کشف معنای «نجم» به کار
رفته بود .در قرائن لفظیه ،لفظی که قرینه برای کشف معنا قرار می گیرد ممکن است در آیات
دیگر باشد و در همان آیه نیامده باشد .سوره کوثر را به یاد آورید .آنچه از معنای لغوی «کوثر»
فهمیده می شود این است که خداوند به پیامبر اسالم
«نعمت فراوان» عطا کرده است؛
اما اینکه مصداق کوثر چیست ،میان مفسران اختالف نظر بسیاری وجود دارد.
هنگامی که پایان سوره را مینگریم ،با مقایسه آیه اول و آخر سوره مراد از کوثر روشنتر میشود.

فعالیت کالسی
با توجه به آنچه بیان شد ،مراد از «کوثر» کدامیک از موارد زیر است؟ چرا؟
ب) اصحاب و پیروان پیامبر تا روز قیامت
الف) نهری است در بهشت
ج) فراوانی نسل و فرزندان پیامبر د) مقام نبوت و قرآن کریم

قرائن لفظیه نه تنها برای روشن کردن معنای الفاظ در آیات قرآن مورد استفاده قرار
می گیرند ،بلکه برای تبیین مفهوم جمله نیز بسیار سودمند هستند .به این آیه دقت کنید:
ً
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ
ک َفروا ا َ َّن َّ
ماوات َو االرض اکنتا َرتقا
الس
او لم یر الین
ِ
َّ
َََ ُ
قناهما َو َج َعلنا ِم َن الـما ِء ُک َش ٍء َ ّ
ح ...انبیاء30/
ففت
ٍ
آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین ،هر دو پیوسته (و بسته) بودند و ما آنها را از
یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟
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ً ََ
َ
َ َ
ُ
مفسران درباره معنای عبارت «ا َ َّن َّ
ماوات َو االرض اکنتا َرتقا ففتَقناهما» با
الس
ِ
یکدیگر اختالف نظر دارند .پیوسته بودن آسمان و پیوسته بودن زمین و باز شدن این دو به
چه معناست؟
بسیاری از مفسران با توجه به ادامه آیه ،آن را قرینه ای برای تفسیر این جمله قرار داده  ،و
آیه را به این صورت تفسیر کرده اند:
منظور از به هم پیوستگی آسمان این است که در آغاز آسمان بسته بود و بارانی نمی بارید و
منظور از به هم پیوستگی زمین این است که در ابتدا ،زمین بسته بود و گیاهی نمی رویید ،اما
خدا هر دو را گشود؛ از آسمان باران نازل کرد و از زمین انواع گیاهان را رویانید.1

فعالیت کالسی
به نظر شما مفسران چگونه از ادامه آیه برای بیان تفسیر خود استفاده کردهاند؟
ب) قرینه حالیه :مراد از این نوع قرینه ،فضایی است که در پیرامون آیه ترسیم شده
است و به برداشت ما از آیه کمک می کند .به این آیات در داستان حضرت یوسف (ع) دقت
کنید:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ٌ
ٰ
َ
َ
ٰ
جاءت سی َ
س ُ
دیل د َلوه و قال یا برشی هذا غالم َو ا ّ
َو َ
ارة فارسلوا واردهم فا ٰ
وه
ِ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
ب َ
اهلل َع ٌ
ضاع ًة َو ُ
وه بِث َم ٍن ب ٍس درا ِه َم َمعدود ٍة
لیم بِما یعملون ؛ و ش
ِ
َ
ّ
َ
َ
هدین یوسف20/ــ19
و اکنوا فی ِه ِمن الزا ِ
و کاروانی آمد؛ پس آب آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت .گفت« :مژده! این
یک پسر است!» و او را چون کاالیی پنهان داشتند و خدا به آنچه می کردند دانا بود و آنها
یوسف را به بهای ناچیزی ــ چند درهم ــ فروختند و در آن بی رغبت بودند.
«ش ُ
مفسران در اینکه مرجع ضمیر جمع در َ َ
وه» به چه کسانی برمی گردد با یکدیگر اختالف
نظر دارند .چه کسانی یوسف را به چند درهم فروختند؟ برادران یوسف یا کاروانیان؟
1ــ تفسیر المیزان ،ج ،14ص .279
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عالمه طباطبایی در این باره می نویسد« :بیشتر مفسران معتقدند مرجع این ضمیر به برادران
یوسف برمی گردد؛ اما آنچه از سیاق آیه برمی آید ،این است که مرجع ضمیر به کاروانیان
بـاز می گردد؛ زیرا در این دو آیه ،تمام ضمایر جمع به کاروانیان باز می گردد و اسمی از
برادران به میان نیامده است تا بگوییم ضمیر به ایشان باز می گردد».1
در این جا مفسر با استفاده از اوضاع و شرایط پیرامون آیه ،مرجع ضمیر را کشف کرده است.

فعالیت کالسی
1ــ به معنای این آیه دقت کنید:
ُ َّ َ َ َ َ ُ َ
ُ
ذق ِانك انت العزیز الکریم دخان49/
به نظر شما این آیه خطاب به بهشتیان است یا دوزخیان؟
حال با مراجعه به مصحف ،با توجه به اوضاع و احوال پیرامون آیه به
سؤال باال پاسخ دهید.
2ــ به این آیات توجه کنید:
َ
َ ّ
َ
سطور طور2/ــ1
تاب م
ور ؛ و ِک ٍ
ٍ
والط ِ
سوگند به کوه طور و کتابی که نوشته شده .
با توجه به سیاق این آیات ،به نظر شما «کتاب» بر کدام یک از موارد زیر
داللت دارد؟
ب) نامه اعمال
الف) لوح محفوظ
د) تورات
ج) قرآن		

اندیشه وتحقیق
توجه به سیاق آیات ،چه تأثیری می تواند در تشخیص مکی یا مدنی
بودن سوره داشته باشد؟
1ــ تفسیر المیزان ،ج ،11ص .701
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حفظ نور

سوره منافقون

ارلمحّْن َّ
هلل َّ
حمي
ارل
سم ا ِ
بِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َّ َ َ ُ
يعلم ِان َّ َ
لمنّْـ ِ َ
ِاذا ِّ َ َ
اجءك ا ُ
هلل « َواهلل ُ َ َ ُ
فقون قالوا نهشد ِان
ـك
ـك ل َرسول ا ِ
َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َّ ُ ّْ َ َ ّْ َ َّ َ َ
ـخذوا اي ّْمـنَ لُـهم
لرسوله{ واهلل يهشد اِن المنـ ِفقني لـك ِذبون  ٍّات
ـعم َ
هلل اِن َّ ُـهم سا ِّ َء ما كنوا يَ َ
ُ َّ ً َ َ ّ َ َ
لون 
بيل ا ِ ’
جـنـة فـصدوا عـن س ِ
ّْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ
فهم َ َ َ
ـطـب َـع َع ّْل ق ُـلوبـهم َ ُ
اليـفقهون
ذلِك ب ِـانـهم آمنوا ثَّ كفروا ف ِ
ِِ
 َو ِاذا َ َرايـتَ ُـهم ُتعـجـب ُ َ
ـك َ ُ ُ
اجسامهم « َو ِان َيقولوا َ َ
تسمع َِلقو ِل ِـهم«
ِ
َ َ َّ ُ ُ ُ ٌ ُ َ َّ َ ٌ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُّ َ َ
ـاحذرهُ
كنـهم خشب مسندة «يسبونك صيحةٍعل ِهيم’ هم العدوف
’
َ َُ َ َ َ َ َ ُ
قات َ َـل ُـه ُم اهلل ُ « اَ ّ ّْن يُـؤف َ َ
كون  َو اِذا قيل لهم تـعالوا يستـغـ ِفر لكم
ُ
ون َو ُه ُمستَكب َ
ـص ّد َ
ءوسم َو َراَيتَ ُهم يَ ُ
هلل َل َّـووا ُر َ ُ
ون 
َرسول ا ِ
ِ
َ ِّ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ
سوا ء عل ِهيم استغفرت لهم ام ل تستغ ِفرل َّهم لـن يـغـ ِفراهلل لهم’
الق َ ّْ
اليدي َ
ني يَقو َ
الفس َ
ا َّ
قني  هُ ُم ال َ
لون الت ُـنـ ِفـقوا
وم ِ
ِن اهللَ َ ِ
َ ّ ّْ َ َ ّ َ َ ِّ ُ َّ ّْ ّْ َ َ
َ
َ َ
رض
رسول ا ِ
ع ّْل من ِعند َ ِ
هلل حت ينفضوا’و هلِل خزا ئِن السمـو ِتواال ِ
َ
َ ّْ َّ ُ ّْ َ َ َ َ َ َ َ
لون ل ِئن َر َجعنا اِل ال َمديـنَـ ِة
و ل ِكن المنـ ِفقني اليـفقهون  يـقو
ـن االَ َع َُّز ِمن َها االَ َذ َّل َو هلِل الـ ِعـ َّزة ُ َو ِل َرسولِه َو ِلل ُمؤ ِم َ
َليُخ ِر َج َّ
نني
’
ّْ
ُ ُ َ ُ ُ
قني اليَ َعل َ
َول ّْ ِك َّن ال لُم ّْن ِف َ
مونيّْـاَي ُّ َـها َّال َ
ين َ
ـلهكم اموالكم
الت
نوا
آم
ِ
َ َ َ َ ّْ َ َ ُ
ـاولـ ِّ َ
ئك هُ ُم ال ّْخس َ
َ ُُ َ
ون
هلل’ ومن
ذكرا ِ
يفعل ذِلك ف ّْ ِ
ِ
َوال اوالدكم عن ِ ِ
ََ
َ
ّ َ َ ّْ ُ
ـأت اَ َح َدك ُ ُم ال َم ُ
بل اَن يَ ِ َ
وت
و ان ِفقوا ِمما رزقنـكم ِمـن ق ِ
ََ َ
الص ِل َ
قول َر ّب َلوال اَ َّرخت َـين ا ِّْل اَ َجل ق َريب ف َـاَ َّص َّد َق َو اَ كُن ِم َن ّّْ
في
حني
ِ
ٍ ٍ
َ
ِّ َ ُ
َ َ ّ
َ
خبري بـما َ َ َ
َ ً
تعملون 
 َو لن ُيـؤ ِخ َراهلل ُ نفسا ِاذا اجء َ اجلها ’ َواهلل ُ ٌ ِ
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برای مطالعه
ترجمه سوره منافقون
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

[ای پیامبر]،چون منافقان نزد تو آیند گویند گواهی میدهیم كه تو واقع ًا پیامبر خدایی و خدا [هم] میداند كه
تو واقع ًا پیامبر او هستی و خدا گواهی میدهد كه مردم دوچهره سخت دروغگویند «[ »1منافقان]سوگندهای
خود را [چون] سپری بر خود گرفته و [با توطئه های گوناگون مردم را] از راه خدا بازداشتهاند راستی كه
آنان چه بد میكنند« »2این بدان سبب است كه آنان ایمان آورده سپس به انكار پرداختهاند [و کفر خود
را نهان کردند]و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و [دیگرحق را] نمیفهمند« »3و چون آنان را ببینی
آراستگی وهیكلهایشان تو را به تحسین وا میدارد و اگر سخن گویند[چون خوش سخن و چرب زبانند]
به گفتارشان گوش فرا میدهی گویی آنان شمعکهایی پشت بر دیوارند [كه پوک شده و درخور اعتماد
نیستند]؛ [همواره در ترس و هراس به سر مىبرند كه مبادا نفاقشان آشكار شود؛ از این رو] هر فریادی را به
زیان خویش میپندارند هم آنان دشمنان تواند كه دشمنى را به نهایت رساندهاند از آنان بپرهیز و مواظب باش
که به تو ضرری نزنند خدا بكشدشان تا كجا [از حقیقت] انحراف یافتهاند« »4و هنگامى كه به آنان گفته شود
بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را بر میگردانند و آنان را میبینی كه تكبركنان از
گوینده آن سخن روی برمیتابند«  »5برای آنان یكسان است چه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش
نخواهی خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود زیرا آنان فاسقند وخدا فاسقان را هدایت نمیكند«  »6اینان
همان كسانیاند كه [به قوم و قبیله خود]میگویند به كسانی كه نزد پیامبر خدایندو او را یاری می کنند انفاق
مكنید تا پراكنده شوند[و او نتواند بر ما حکمرانی کند] .آنان چنین می گویند و حال آنكه گنجینههای
آسمانها و زمین از آن خداست ولی منافقان این حقیقت را درنمییابند« »7میگویند اگر به مدینه برگردیم
قطع ًا آنكه عزتمندتر است آن زبونتر را از آنجا بیرون خواهد كرد و[لی] عزت از آن خدا و از آن پیامبر او
و از آن مؤمنان است لیكن این دورویان نمیدانند« »8ای كسانی كه ایمان آوردهاید [زنهار] اموال شما و
فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند و هر كس چنین كند آنان خود زیانكارانند« »9و از آنچه روزی
شما گردانیدهایم انفاق كنید پیش از آنكه یكی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتی بیشتر
[اجل] مرا به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیكوكاران باشم« »10و[لی] هر كس اجلش فرا رسد هرگز
خدا [آن را] به تأخیر نمیافكند و خدا به آنچه میكنید آگاه است«»11

محتوای کلی سوره منافقون

سوره منافقون در مدینه نازل شده و شصت و سومین سوره قرآن کریم است و  11آیه دارد.
روایت شده است :هر کس این سوره را
در فضیلت این سوره از رسول گرامی اسالم
1
قرائت نماید از نفاق مبرا می شود.
امام صادق نیز فرموده اند :برای هر مؤمنی الزم و شایسته است که اگر شیعه ما است
سوره جمعه و اعلی را در شب جمعه بخواند و در نماز ظهر روز جمعه سوره جمعه و منافقون
را قرائت نماید که اگر چنین کند مانند آن است که معادل عمل پیامبر خدا را انجام داده است
2
و پاداش کارهای او و ثوابهای او فقط بهشت است.
1ــ مجمع البیان ،ج ،10ص15
2ــ ثواب االعمال ،ص118
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درس دوازدهم
شــامــل:
 1قرائت :آیات  50تا  57سوره هود
 2فصاحت و تجوید :و،هـ،ی
 3علوم قرآنی :فهم قرآن در آینۀ قرآن ()2
 4حفظ نور :سوره صف

سوره هود
سوره هود ،آیات  50تا  57را با دقت بخوانید.

قرائت

َو ِا ّْل عاد اَاخ ُ
هودا ق َـال يّْ َ
اً
ــقوم اعـب ُـدوا اهللَ
ه
ٍ
’
ِ
َ ّ َ
ما لَـكُم ِمن ِالّْـ ٍه غَـ ُ
ريه{ « ِان ان ُـت اِال ُمفتو َن 
ّ
َّ
َ
ّْ َ م َ َ ُ َ َ
سئئـلُكم َعليهِ اج اًرا« ِان اج ِر َي ِاال َع َيل الي
يـقو ِ ال ا
ُ
لون  َو يّْ َ
ف َـطَ َرن’ اَف َـل تَعـق َ
ـق
وم استَـغـ ِفروا َرب َّكم
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ث َّ توبوا ِالي ِه ي ُر ِس ِل ا َّلسما ِّ َء َعليكُم ِمدر اًارا َويَ ِزدكم
ق ُ َّـو اًة ِا ّْل ق ُ َّـوتِكُم َوال ت َـتَ َـولَّوا ُمر َ
مني  قالوا يّْـهودُ
ِ
ماجئـتَـنا ب َـبيّنَـ ٍة َوما َن ُن بـتاريك آلِ َه ِتنا َعن قَولِكَ
ِ ِ
ِ َ ِ ِ
َّ
َ ُ
َ ن ُ َ
ـقول اال َ
اعت ّْى َ
ـك
و ما
ـن ل َك بِ ُـمؤ ِمن َني  ِان ن
ِ
سو ٍء َ ّ ُ ُ َ َ َ نَ
بَ ُ
ـعـض آلِ َ
ِّ
ب
ن
شد اهلل واشدوا ا
ا
ا
قال
نا
ت
ه
ِ
‘
ِ
ِ
ِ
ب َر ِّي ٌء ِم ّما ت ُـرش َ
كون  ِمن دونِـهًّ« ف َكيدون َجميعاًا
ِ
ّ َ َ َّ ُ َ َ َ ّ َ َ ّ ُ
ُث َّ الت ُ
ظ
ـ
ـن
هلل ر ب و ر بِ ’
ك
رون  ِان تـوكت عيل ا ِ
ِ
ِ
ّ
ِّ
ٌ
ـناصيَـت ِـها ’ ِا َّ
ن َر ّب
ما ِمن داب َّــ ٍة اِال ُه َـو آ ِخـذ ب ِ ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ
َع ّْيل ِصاط ُم َ
ـقمي  فـ ِان تـولوا فـقد ابـلغـتكم
ست
ٍ
ٍ
ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ّ َ اً ُ
وما غَ َريكم
ما ار ِسلت بِـ ًّه ِاليكم ’ و يستخـلِـف ر ب ق
َ َ ُ ّ َ َ اً َّ َ ّ َ ّْ ُ ّ َ َ ٌ
ك شء ٍ حفيظ 
والتـضونـه{ شيئئا’ ِان ر ب عيل ِ
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فصاحت و تجوید
32ـ واو :در فارسی از بين لب و دندان ادا میشود  ،ولی از نظر فصاحت و تجوید

باید از بين دو لب  ،نرم و بدون فشار تلفظ گردد  ،مانند:

ُ ُ
َ
َ ُ
َ
َ ً
َ
هلل َو ق ُ َّــوتِـ ًّه
ول ا ِ
ـوم َو اِيّـاك ه َـو كـف ًـوا افـواجا َوحده{ ب ِـح ِ
ي ِ
در اصطالح تجوید  ،به نرمی واو  ،لين میگویند.
33ـ هاء :معموال درست خوانده میشود.

از نظر فصاحت و تجوید  ،هاء با مقداری دمش در گلو تلفظ میشود.

با توجه به نفسبر بودن هاء  ،نباید برای صرفهجویی در نفس  ،آن را از بينی یعنی

تودماغی یا خيلی سست تلفظ کنيم  ،مانند:

ََ
اَ َ ُ
يـهم
شهد اِل ّْ َـه ا ِ
ِهدنا عـل ِ

در اصطالح تجوید  ،به دمش هاء در گلو  ،هاوی میگویند.
همچنين نباید هاء محكم تلفظ شود  ،مانند:

هُ َـو َلـه{ ب َ
مد ًّه
ـح ِ
ِ

َ

َح ِمده{

َ
اِليـ ِه

34ـ ياء :معموال درست خوانده میشود.

از نظر فصاحت و تجوید  ،نباید با فشار  ،محكم و مایل به ژ تلفظ شود؛ به ویژه یاء

مشدد  ،مانند:
ّ

َع ِلـيًّـا َو ِل ُّى َح َّى اِيّـا َك

در اصطالح تجوید  ،به نرمی یاء نيز  ،لين میگویند.
تمرين :آیات درس  ،سوره حمد  ،توحيد و اذكار نماز را  ،با رعایت صحت ،

فصاحت و تجوید حروف و حركات بخوانيد.
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علوم قرآنی
فهم قرآن در آینۀ قرآن ()2

گام چهارم در فهم :استفاده از محتوای دیگر آیات در تفسیر
هنگامی که یک حکیم لب به سخن می گشاید ،مجموعه منسجم و هماهنگی از موضوعات
را در کنار یکدیگر قرار می دهد تا به هدف مورد نظر خود دست پیدا کند .از این رو یکی
از راه ها برای فهم مراد و منظور حکیم از یک سخن ،مراجعه به سایر سخنان او می باشد.
مستثنی نیست و
قرآن کریم که از سوی حکیم ترین حکیمان نازل شده است از این قاعده
ٰ
برای فهم معنای یک آیه باید به محتوای سایر آیات قرآن مراجعه نمود.
در درس گذشته با سیاق آیات و تأثیر آن در فهم آشنا شدیم و دانستیم که اولین گام در
مراجعه به آیات قرآن برای فهم معنای یک آیه ،استفاده از سیاق آیه می باشد.
مراجعه به آیات قرآن برای فهم معنای یک آیه ،منحصر در سیاق نبوده و یک مفسر برای
دریافت معنای دقیق تر و عمیق تر از آیه ،با عبور از سیاق وارد مرحله جدیدی می شود .او
در این مرحله ،حجم بیشتری از آیات در سوره های گوناگون را مورد توجه قرار می دهد.
به نظر شما این مرحله چه تفاوتی با مرحله پیش از آن یعنی «توجه به سیاق آیه» دارد؟
مفسر در این مرحله به سراغ چه نوع آیاتی خواهد آمد که در مرحله قبل به آن آیات نپرداخته
ّ
بود؟
٭٭٭
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مفسران معموال ً در دو گام ،از آیات قرآن برای فهم یک آیه بهره می جویند:
چنانکه دانستیمّ ،
توجه به سیاق آیه و استفاده از محتوای دیگر آیات در تفسیر.
مفسر پس از شناخت آیه در سیاق خود ،به سراغ کل قرآن می رود و از مفاهیم و
یک ّ
مقاصد آیات دیگری که به گونه ای در فهم آیه مورد نظر مؤثّر هستند ،استفاده می کند .به بیان
دیگر او برای فهم یک آیه ،ابتدا از قرائن موجود در آیه و آیات پیرامونی آن استفاده می کند
و سپس از قرائن موجود در دیگر آیات در کل قرآن بهره مند می شود.
بدین منظور او هنگام تفسیر یک آیه ،پس از شناخت سیاق آن ،ابتدا آیاتی را که در
سوره های گوناگون با آیه مورد نظر ارتباط معنایی دارند استخراج می کند؛ سپس با چینش
این آیات در کنار یکدیگر از محتوای آنها در تفسیر آن آیه استفاده می کند؛ به عبارت دیگر او
یک آیه را با کمک تدبر در آیات مشابه آن توضیح می دهد و مقصود آن را روشن می سازد.
به این نمونه ها دقت کنید:
نمونه اول:
َ َّ َ َ َ َ َ َ
هدنَا ّ َ ُ َ َ
یهم  ...حمد7/ــ6
ِا ِ
ِ
الصاط المستقیم ؛ ِصاط الین انعمت عل ِ
مفسران ،نظریّات مختلفی درباره مراد خداوند از «صراط مستقیم» ارائه کرده اند .بعضی
ّ
ِ
مفسران با توجه به اینکه این راه ،راه نعمت یافتگان دانسته شده است ،با قرار دادن آیۀ زیر از
ّ
صدیقین ،شهداء و صالحین دانسته ،و
سورۀ نساء در کنار این آیه ،مراد از آن را راه انبیاءّ ،
از این منظر به تفسیر آیه پرداخته اند:
َ َ َّ َ َ ُ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
انلب ّی َ
َ َ ُ
َ َّ
نی
یهم ِمن ِ
و من ی ِط ِع اهلل و الرسول فاولـئِك مع الین انعم اهلل عل ِ
َ َ َ ُ َ ُ ٰ َ َ ً
َ ّ
َو ّ ّ َ َ ُّ َ
الصدیقنی والشهدا ِء والصا ِلـحنی و حسن اولـئِك رفیقا سوره نساء69/
ِ
نمونه دوم:
َّ َ ُ ٌ َ
َ
َّ ُ َ َّ َ
َ
َ
ُّ
ٌ
کنون ؛ ال یمسه و ِال المطهرون واقعه79/ــ77
تاب م
ٍ
ِانه و لقرآن کریم ؛ یف ِک ٍ
َ
َّ
ُ
َ
مفسران درباره معنای «الی َم ُّسه و» و «مطهرون» اختالف نظر دارند .عالمه طباطبایی
َّ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ
جس اهل
الر
با توجه به سیاق ُآیات و قرار دادن آیۀ « ِانما یرید اهلل ِلذ ِهب عنکم ِ
ابل َ ُ َ ّ َ َ ً
یت و یط ِهرکم تطهریا » سوره احزاب33/
َ ِ
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در کنار این آیه ،در تفسیر آن می نویسد:
با توجه به سیاق آیات که درباره بزرگداشت مقام قرآن است ،منظور از «مس» در این آیه ،لمس
ظاهری نیست و مراد ،علم به معارف حقیقی قرآن است که جز پاکان ،یعنی کسانی که خدا دلهایشان
را از هر رجس و پلیدی پاک کرده است ،افراد دیگری به معارف بلند آن علم پیدا نمیکنند.
منظور از پاکان نیز همان کسانی هستند که خداوند آنها را در آیه تطهیر معرفی کرده است که
همان اهل بیت عصمت و طهارت هستند؛ بنابراین علم کامل به معارف حقیقی قرآن مختص
اهل بیت پیامبر می باشد.1

فعالیت کالسی
الف) به این آیه دقت کنید:
َ ُ ُ ُ ٰ َ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ
َّ َ َ َ َ َ
لم اولـ ِئك لهم االمن و هم مهتدون انعام82/
لبسوا ایمانهم بِظ ٍ
الین آمنوا و لم ی ِ
آنها که ایمان آوردند ،و ایمان خود را با ظلم نیالودند ،ایمنی تنها از آن آنهاست
و آنها هدایت یافتگانند.
با توجه به این آیه ،به نظر شما مراد از «ظلم» در آیه باال چیست؟
ُ َ َّ ُ
َ ُ ُ
َ َُ َ ُ
و
ه
ظ
ع
ی
و
ه
و
ه
ن
ب
ل
قمان
َو ِاذ قال ل
هلل ،
ت
ال
ن
ب
یا
ِ
رشك بِا ِ
ِ
ِ
ِ
َٰ
ا َّن ّ َ ُ ٌ َ ٌ
الشك لظلم عظیم لقمان13/
ِ
ِ
ب) این آیه را در نظر بگیرید .در این آیه وجود هر گونه دوستی و شفاعت در روز قیامت
نفی شده است:
َّ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
َ
ّ
أت یَومٌ
َ
َ
َ
َ
یا ایها الین آمنوا ان ِفقوا ِمما رزقناکم ِمن قبل ان ی ِ َ
ِ
ُ َّ ٌ َ َ َ ٌ
َ ٌ
َ
ال بیع فی ِه و ال خلة و ال شفاعة ...بقره254/
ای کسانی که ایمان آورده اید ،از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید،
پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی.
آیه زیر چگونه باعث فهم دقیق تر آیه باال می شود؟
َ َ ُ َّ َ ُ ّ َ َ َ َ ُ َّ ٰ ُ َ َ َ َ َ ً
یَ َ
ومئِ ٍذ ال تنفع الشفاعة ِال من ا ِذن ل الرمحن و ر ِض ل و قول
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طه109/

ضرورت تفسیر قرآن به قرآن
مفسران قرن حاضر ،جایگاه ویژه ای یافته است.
روش تفسیر قرآن به قرآن در میان ّ
«املزیان یف تفسری القرآن» 1و «الفرقان یف تفسری القرآن بالقرآن» ،2دو نمونه از
تفاسیر معاصری هستند که این روش را روش اصلی خود قرار داده اند.
مفسران ،عالوه بر وجود انسجام و ارتباط ظاهری آیات با یکدیگر ،که عقل به آن حکم
می کند ،دو دلیل دیگر نیز برای ضرورت تفسیر قرآن به قرآن ذکر می کنند:
دلیل قرآنی:
قرآن در خالل آیاتش ،خود را این گونه معرفی می کند:
ً ُّ
ً
َ َ َّ َ َ َ
یك الک َ
لمسل َ
ک َش ٍء َو ُه ًدی َو َر َ
رشی ل ُ
محة َو ب ُ ٰ
منی
ل
ا
بیان
ت
تاب
و نزنلا عل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سوره نحل89/

ٰ َ ٌ ّ
لم َّت َ
لناس َو ُه ًدی َو َموع َظ ٌة ل ُ
قنی
هذا بیان ل ِ ِ
ِ ِ
مفسران معتقدند اگر قرآن بیان کننده همه چیز است ،چگونه ممکن است بیان کننده خود
نباشد؟ و اگر قرآن راهنمای مردم به آن چیزی است که برای هدایتشان بدان نیاز دارند ،چگونه
ممکن است در بزرگترین نیازشان ،که فهم معنای آیات قرآن است ،راهنمایشان نباشد.3
بر این اساس خود آیات قرآن بیان کننده و تبیین گر خود هستند و باید در فهم یک آیه از
دیگر آیات مشابه آن کمک گرفت.
سوره آل عمران138/

دلیل حدیثی:
امام علی  ،قرآن را این گونه معرفی کرده است:
َٰ
ُ
ُ
تاب اهلل ...یَ ُ َ ُ
َ
َ َ
ک ُ
َ
َ
َ
عض خطبه133
ِ
ِ
ِ
عض و یشهد بعضه و ع ب ٍ
نطق بعضه و بِب ٍ
کتاب خدا… قسمتی از آن درباره قسمت دیگر سخن می گوید و پاره ای از آن بر پاره دیگر
شهادت می دهد.
1ــ تألیف سیدمحمدحسین طباطبائی.
2ــ تألیف محمد صادقی تهرانی.
َ
ً
َ ُ ُ
3ــ عالمه طباطبائی این دلیل را به این صورت در مقدمه تفسیر خود توضیح می دهدَ :و حاشـا ان یَکون القرآن تِبیـانا
ُّ َ
َ َ
َ
ً
َ
ُ ُ ُ ُ ً َ ًََّ َ ُ ً َ ً ُ ً ّ
َ
اس یف جیع
فس ٰه َو کیف یَکون القرآن هدى و ب ِینة و فرقانا و
ِل
نورا مبینا لِلن ِ
ک ش ٍء َو ال یکون تِبیانا ِلَ ِ
ِ
َِ
َ
َ َ ُ َ َ َ ُّ
تاجون َو ال یَ
یاج المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص11
ت
ح
ال
د
ش
ا
و
ه
و
ه
ل
ا
م
ه
یاج
ت
اح
ف
م
کفیه
ی
ما
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
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در این حدیث به صراحت آمده است که برخی آیات قرآن با یکدیگر ارتباط معنایی دارند و
یکی ،درباره معنای دیگری سخن می گوید که از این رو باید در فهم آیات ،آیات مرتبط با آن
را نیز مورد توجه قرار داد.
توجه به یک نکته مهم:
هنگامی که سخن از تفسیر قرآن به قرآن به میان می آید ،باید دقت کرد که استفاده از آیات
قرآن به عنوان یک منبع اساسی در تفسیر ،به معنای نفی دیگر منابع مانند روایات صحیح
نیست .درست است که قرآن ،خود بیان کننده خویش است ،اما روایات صحیح نیز می تواند
در توضیح پاره ای از آیات و همچنین به منظور تشریح آیات احکام و قصص ،که در قرآن به
اختصار بیان شده است ،مورد استفاده قرار گیرد.
قرآن ،خود تفصیل پاره ای از امور و معارف آیات را به عهده س ّنت و بیان رسول خدا
گذارده و آن حضرت را معلّم و تبیین کننده قرآن معرفی کرده است:
ُ َ َ
َ َ َ َ َ ّ َ َُ َّ ّ
اس ما ن ِّزل ِال ِهم
و انزنلا ِالك ا ِ
ـی لِلن ِ
ذلکر ِلب ِ

سوره نحل44/

مفسران معتقدند روش تفسیری معصومان  ،همین تفسیر قرآن
الزم است بدانیم برخی ّ
به قرآن بوده است و از این رو مراجعه به روایات ایشان را برای ارائه تفسیری صحیح و دقیق
الزم و ضروری می دانند.

168

فعالیت کالسی
در حدیثی می خوانیم:
دو تن از یاران امام باقر از ایشان می پرسند :حکم نماز در سفر
چیست؟ امام در پاسخ به این آیه استناد می کند:
َ
َ
ُ
یس َعلیکم ُج ٌ
َو اذا َ َ ُ
رض فَلَ َ
ناح
ضبتم ِف اال ِ
ِ
َ َ
َّ
ُ
َ
ان تقصوا ِمن الصال ِة ...سوره نساء 101 /
هنگامی که سفر می کنید ،گناهی بر شما نیست که نماز را شکسته
بخوانید.
ََ َ ََ ُ
یکم ُج ٌ
آن دو ادامه می دهند :در این آیه فرموده « فلیس عل
ناح »
یعنی گناهی برای شما نیست و نفرموده « باید این کار را انجام دهید »
آن گاه امام این آیه را برای آنها خواند:
َ َ َ َّ َ َ َ
َ
َّ َّ َ َ َ َ
یت ا ِواعتَ َم َر
هلل فمن حج ابل
ِان الصفا و الم
روة ِمن شعائِ ِر ا ِ
َ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ َ
فال جناح علی ِه ان یطـوف بِ ِهما سوره بقره158/
با توجه به آنچه در سال گذشته خواندید ،برای دوستانتان توضیح دهید
که امام چگونه از تفسیر قرآن به قرآن در تبیین این آیه استفاده کرده است؟

اندیشه وتحقیق
چه ارتباطی میان «تفسیر قرآن به قرآن» و «تفسیر موضوعی
قرآن» وجود دارد؟
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برای مطالعه
یک مفسر برای استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،باید لوازم مورد نیاز برای تفسیر را
از پیش در خود به وجود آورده باشد و با آگاهی کامل از علوم مورد نیاز و تسلط بر تمام آیات
قرآن و نیز بهره مندی از استدالل های صحیح عقلی ،از این روش استفاده کند.
اگر مفسر بخواهد بدون کسب مقدمات الزم از این روش استفاده کند ،ممکن است در
یافتن آیات مشابه با آیه مورد نظر به خطا رود که در این حالت ،فهم از مسیر اصلی خود خارج
خواهد شد و تفسیر نادرستی از آیه را ارائه خواهد کرد.
به این آیات دقت کنید:
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ری الفاصلنیَ
َّ
ِان احل ُ ُ
ل یق ُّص احلَق َو ه َو خ ُ
کم ِال ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ً
َ َ
َو ال تشتوا بِـآیایت ث َمنًا قلیل
َ ََ ُ َُ
َ
َ ُ
َ َ ُ
اهلل ،فاولٰـئِك ه ُم الاکفِرون
َو َمن لم یکم بِما انزل

سوره انعام57/

سوره مائده44/

در بحبوحـه جنگ صفین ،برخی گمراهــان از کنــار هم قــرار دادن این آیـات ،چنـین
نتیجه گرفتند:
خداوند در آیه اول ،هر گونه حکم و فرمان دهی را منحصر در خود می داند؛ بنابراین حق
هرگونه حکمیت و حکم رانی در امور مسلمانان از ِآن خداست و نباید به دست فردی از
انسانها سپرده شود .بر اساس آیه دوم نیز هر کس حکمیت الهی را نپذیرد و از آن سرپیچی
کند ،کافر است .از این رو نتیجه گرفتند حضرت علی که در ماجرای جنگ صفین به
اصرار همین افراد گمراه ،حکمیت یک انسان ( ابوموسی اشعری در مقابل عمربن عاص ) را
پذیرفت ،از ایمان خارج  ،و کافر شده است!
این تفسیر اشتباه ،نتیجه نادیده گرفتن اتصال و ارتباط آیات در سیاق آنها است که این
چنین مفسر را به خطا و باطل می افکند.
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برای مطالعه

خالصه قواعد فصاحت و تجويد
ترکيب و مجاورت حروف و حرکات  ،موجب شكلگيری قواعد مختلف تجویدی میشود.
در درسهای قبل موارد مربوط به هر حرف و حركت توضيح داده شد  ،و اینک خالصه آنها:
اول ـ فصاحت حركات:
1ـ كوتاهی و كشيدكی حرکات باید رعایت شود  ،تا معانی کلمات تغيير نکند.
2ـ فصاحت حرکات باید رعایت شود  ،تا لحن به حالت عربی  ،زیبا و شيوا گردد.
3ـ از نظر صحت قرائت  ،سه حركت كوتاه و سه حركت كشيده میباشد؛ ولی از نظر
فصاحت و تجوید  ،چهار حركت كوتاه و چهار حركت كشيده میباشد؛ زیرا هر یک از
فتحه و الف مدی  ،دو حالت نازک و درشت دارد.
4ـ تلفظ فصيح چهار حركت ( فتحه با  20حرف نازک  ،الف مدی با  8حرف درشت ،
یاء مدی و واو مدی ) مانند فارسی است؛ ولی تلفظ فصيح چهار حركت دیگر با حالت
فارسی تفاوت دارد؛ یعنی فتحه با  8حرف به صورت « آ ولی كوتاه » كسره به صورت
« ای ولی كوتاه » ضمه به صورت « او ولی كوتاه » و الف مدی با  20حرف به صورت
« َا ولی كشيده » تلفظ میشوند.

دوم ـ موارد تفخیم:
حروف و حركاتی كه درشت تلفظ میشوند و تفخيم میگردند  ،عبارتند از:
1ـ هفت حرف درشت؛ که چهار حرف ( ص ض ط ظ ) همواره درشت است  ،تا
با « س ذ ت » اشتباه نشود؛ و سه حرف ( خ غ ق ) هرگاه مفتوح یا ساكن باشد  ،برای
فصاحت  ،تفخيم میشودَ َ َ َ َ َ َ .
َ
2ـ فتحه با  8حرف « خ ر ص ض ط ظ غ ق » تفخيم میشود.
3ـ الف مدی با  8حرف فوق  ،كه معمولی خوانده میشود.
4ـ راء با حركات « َر ُر ًرا ٌر را رو »
و راء ساكن بعد از حركات « ــَـر ــُـر ـــــار ـــــور »
 5ـ الم لفظ جالله بعد از فتحه ( ـــَــ اهلل ) یا بعد از ضمه ( ـــُــ اهلل )
 6ـ نون ساكن و تنوین ( ن نــ ـــًــ ـــٍـــ ـــٌـــ ) نزد  5حرف درشت ( صـ ضـ ط ظ قـ )
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سوم ـ موارد ترقیق:
حروف و حركاتی كه نازک تلفظ میشوند و ترقيق میگردند  ،عبارتند از:
1ـ  20حرف دیگر كه تقریبا به حالت معمولی و نازک تلفظ میشوند.
2ـ فتحه با این  20حرف كه به حالت معمولی و نازک تلفظ میگردد.
3ـ الف مدی نازک با این  20حرف كه به صورت ـــَــ ولی كشيده تلفظ میشود.
4ـ راء با حركات « ِر ٍر ري » و راء ساكن بعد از کسره و یاء ( ــِر ـــ ـري )
 5ـ الم لفظ جالله بعد از كسره ( ـــِــ اهلل )
 6ـ نون ساكن و تنوین ( ن نــ ــًــ ــٍــ ــٌــ ) نزد 15حرف نازک:
( بـ تـ ثـ جـ د ذ ز سـ شـ ف ك مـ نـ و یـ )
چهارم ـ قلقله:
پنج حرف ساكن ( ب ج د ط ق ) با تكان كوچک و قلقله تلفظ میشود.
 23حرف ساكن دیگر  ،قلقله ندارد و تكان داده نمیشود  ،به ویژه چهار حرف « أ ت ض ک »
پنجم ـ دمشهای خاص حروف:
دمشهای خاصی كه برخی حروف را از حروف مشابه خود متمایز میكند  ،در اصطالح
قرائت دارای نامهای زیر است:
نَـفث برای تفاوت آن با ذال
1ـ دمش ثاء:
بـحـه برای تفاوت آن با عين
2ـ دمش حاء:
ّ
َخـروره برای تفاوت آن با غين
3ـ دمش خاء:
4ـ دمش سين و صادَ :صـفير برای تفاوت آنها با زاء
َتـ َفّشی برای تفاوت آن با ِژ
 5ـ دمش شين:
نَـفخ برای تفاوت آن با واو فارسی
 6ـ دمش فاء:
هاوی برای تفاوت آن با الفهمزه
7ـ دمش هاء:
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ششم ـ قواعد نون ساكن و تنوين:
نون ساكن و تنوين  ،سه حالت دارد:
1ـ نزد  6حرف حلقی ( أ حـ خـ عـ غـ هـ ) اظهار و معمولی خوانده میشود.
2ـ نزد  2حرف ( ر لـ ) ادغام و به حرف بعدی تبديل میگردد.
3ـ نزد  20حرف ديگر  ،به صورت كشيده در حرف بعد تلفظ میشود.
هفتم ـ كشش غنه:
غنه به معنای کشش نون و ميم است  ،و موارد آن عبارتند از:
1ـ کشش نون ساكن و تنوين  ،نزد  20حرف
2ـ کشش نون مشدد و ميم مشدد
3ـ کشش ميم ساكن نزد ميم و باء
هشتم ـ كشش مد:
مد به معنای افزايش کشش حروف مدی است  ،و در مواردی كه روی حروف مدی ،
ِّ
عالمت مد باشد ( ـ ـ ـا ـ ـ ِّـو ـ ـ ـ ِّي ) کشش حروف مدی به ميزان دو تا سه برابر افزايش میيابد.
ساير قواعد تجويدی و شرح و توضيح مفصل غنه  ،مد  ،سبب مد  ،اسامی مد  ،مقدار
کشش هر نوع و ظرائـف و اصطالحات آنها كه بيشتر جنبۀ نظری دارد  ،در کتابهای علم
قرائت و تجويد آمده است.
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آن چه در آسمان ها و آنچه در زمین است به تسبیح خدا میپردازند و اوست ارجمند حكیم»1« .
ای كسانی كه ایمان آوردهاید ! چرا چیزی میگویید كه انجام نمیدهید »2« .نزد خدا سخت ناپسند
است كه چیزی را بگویید و انجام ندهید »3« .خدا دوست دارد كسانی را كه در راه او صف در
صف چنانكه گویی بنایی آهنین اند ،جهاد میكنند »4« .و [یاد كن] هنگامی را كه موسی به قوم خود
گفت  :ای قوم من ! چرا آزارم میدهید با اینكه میدانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم پس
چون [از حق] برگشتند خدا دلهایشان را برگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نمیكند »5«.و
هنگامی را كه عیسی پسر مریم گفت  :ای فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم
تورات را كه پیش از من بوده تصدیق میكنم و به فرستادهای كه پس از من میآید و نام او احمد
است بشارتگرم پس وقتی برای آنان دالیل روشن آورد گفتند این سحری آشكار است »6« .و چه
كسی ستمگرتر از آن كس است كه با وجود آنكه به سوی اسالم فراخوانده می شود بر خدا دروغ
میبندد و خدا مردم ستمگر را راه نمینماید »7« .میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند
و حال آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد نور خود را كامل خواهد گردانید »8« .اوست كسی
كه فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه كرد تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر
چند مشركان را ناخوش آید« »9ای كسانی كه ایمان آوردهاید ! آیا شما را بر تجارتی راه نمایم كه
شما را از عذابی دردناك میرهاند ؟ « »10به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان
جهاد كنید این [گذشت و فداكاری] اگر بدانید برای شما بهتر است »11« .تا گناهانتان را بر شما
ببخشاید و شما را در باغهایی كه از زیر [درختان] آن جویبارها روان است و [در] سراهایی خوش
در بهشتهای همیشگی درآورد این [خود] كامیابی بزرگ است »12« .و [رحمتی] دیگر كه آن را
دوست دارید یاری و پیروزی نزدیكی از جانب خداست و مؤمنان را [بدان] بشارت ده« »13ای
كسانی كه ایمان آوردهاید ! یاران خدا باشید همان گونه كه عیسیبنمریم به حواریون گفتیاران من
در راه خدا چه كسانیاند حواریون گفتند ما یاران خداییم پس طایفهای كفر ورزیدند و كسانی را كه
گرویده بودند بر دشمنانشان یاری كردیم تا چیره شدند»14« .
محتوای کلی سوره صف
این سوره از سورههای مدنی قرآن و شصت و یکمین سوره قرآن به ترتیب کتابت و صد و نهمین
سوره به ترتیب نزول است .این سوره را به این مناسبت « ّ
صف » مینامند که این کلمه در آیه  ۴همین
سوره آمده است.
از موضوعات این سوره  :تسبیح و تقدیس خداوند؛ سرزنش و توبیخ کسانی که گفتارشان
با کردارشان مطابقت ندارد؛ پیروزی نهایی دین خدا و جهانگیر شدن نور آن؛ عبث بودن تالش
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مخالفان برای جلوگیری از گسترش دین اسالم؛ تشویق انسانها به كسب ایمان به خدا ،جهاد با مال
و جان و انفاق در راه دین خدا ( که موجب آمرزش گناهان است )
از پیامبر اکرم
روایت شده است که فرمود  :هر کس سوره حضرت عیسی (سوره صف) را
قرائت نماید او تا هنگامی که قاری این سوره در دنیاست بر او درود میفرستد و برای او طلب مغفرت
1
و آمرزش میکند و در روز قیامت نیز رفیق و همراه حضرت عیسی خواهد بود.

1ــ مجمع البیان ،ج ،۹ص۴۵۹
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