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 بخش اول: مباحث مقدماتی

وتمسك به اين  مارا به قرآن فرامي خواند  ، و طبيبي درد آشنا   پدري مهربان (ص) همچون  پيامبر رحمت

 معرفي مي كند. از فتنه ها نسخه شفا بخشي را رمز رميدن

تمسك به قرآن دريچه اي از ملكوت بر آدميان مي گشايد وآنان را از دام غفلت ها واسارت  بدين سان

  رهنمون مي سازد. به حق و « بهشت گمشده خويش » ،فتنه ها رهانده

   انس با قرآن مراتب

بي شك تجلي اين ايمان وعينيت .  ايمان به قرآن اصلي ترين بخش از انديشه وباور ديني هر ميلمان است

ارتباط وتعامل با قرآن ( پس  ،در گرو انس ،سلوك عملي وزندگي فردي واجتماعي  ،يافتن آن در انديشه

  قرآن ) است.  از ايمان به الهي بودن

 ،ممكن است بي توجهي . آغاز مي شود وتا مراتب باال ادامه مي يابدانس وارتباط با قرآن از مرتبه پائين 

واز اين    ،پائين ار انس با قرآن متوقف سازد  انسان را همواره در مرتبه  ،بي برنامگي و ياموانع ديگر  ،غفلت

را به عالي ترين مراتب انس با قرآن   تالش و جديت نيز انسان مؤمن ،برنامه ريزي ،سو شايد توجه

  ، كه به آن مي پردازيم:رساند.مراتب انس با قرآن را مي توان پنج مرتبه دانستب

  گوش فرا دادن ونظر كردن به آيات قرآن: -۱

خداوند گوش فرا   .  « استماع » وتوجه به آيات آن است انس وارتباط با قرآن  نخستين وعام ترين مرتبه

  ل لطف و رحمت الهي مي داند.آسماني را موجب نزو آيات تالوت دادن وسكوت به هنگام

( بدون آنكه آنرا قرائت كند )   . هركس به حرفي از قرآن گوش فرا دهد امام صادق ( ع) مي فرمايد :

مي رود. ارسوي ديگر، نظر    باال   ثوابي برايش نوشته مي شود وگناهي از او پاك مي گردد. و درجه اي

امام صادق ( ع) مي فرمايد :  . كردن به آيات قرآن نيز خود نوعي انس وارتباط با قرآن به شمار مي آيد

چهار نگاه را عبادت خداوند دانسته است.  پيامبر (ص) نگاه كردن در قرآن عبادت است. در روايت ديگري

نظر در قرآن ونظر به كعبه  ،و رحمت  اه بالطفنظر به والدين همر ،« نگاه به علي بن ابيطالب

  است»   عبادت

  تالوت قرآن : -۲

خداوند در سوره   ،براي مثال  .  تالوت كه نوعي ذكر زباني است مورد تأكيد برخي آيات نيز قرار گرفته است

  اورا به تالوت قرآن در دل شب امر مي كند. ،پيامبر به شب زنده داري  مزمل پس از فرا خواندن
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وحشت نمي    جدايي دوستان او را به ،« كسي كه به تالوت قرآن انس گيرد   امام علي (ع) مي فرمايد :

  اندازد»

براساس تعداد  بهشت  « بر شما باد تالوت قرآن ؛ زيرا درجات امام صادق (ع) مي فرمايد :

پس چون آيه   ،اال بروو ب   روز قيامت كه فرا رسد به قاري قرآن گفته مي شود بخوان  .  است  قرآن  آيات

  درجه اي باال مي رود.»  اي بخواند

 . خواندن ) و صوت نيكو وحزين باشد  ترتيل (شمرده شمرده ،شايسته است تالوت قرآن با طهارت 

اعوذبا لله من همچنين مستحب است قاري قرآن در آغاز تالوت ( حتي قرائت يك آيه ) «

  الرجيم » را بگويد.  الشيطان

  ادب حضور در پيشگاه كتاب خدا را رعايت نمود. ،ام تالوتو بايد هنگ

  درك معاني ومفاهيم قرآن : -۳

آيات با مفاهيم  آنان كه قادر نيستند صرفًا با تالوت آيات معاني قرآن را نيز دريابند مي بايد با ترجمه

دستورالعمل  ،پيام ها ،با بسياري از مفاهيم  دراين مرحله انسان مؤمن . اوليه مورد نظر قرآن آشنا شوند

جهان آخرت و  ،برزخ ،زندگي دنيوي  هاي پيامبران و ويژگيهاي  وداستان   نكات اخالقي وعبادي ،ها

وآگاهي از   وادبيات عرب  بهشت آشنا مي شود.مهمترين زمينه ها ي الزم اين مرحله آشنايي با زبان

  قرآن نيز به شمار مي آيد.  حل پيشرفته شناختاست. ز و ورود به مرا   لغات ومفردات الفاظ قرآن كريم

  تفسير قرآن : -۴

پرتو تفسير . آن است  جامع ومنسجم مفاهيم وپيام هاي قرآن در گرو تفسير  شناخت  ارتباط  ،در 

وجايگاه   معنايي بسياري از آيات آشكار مي شود. آگاهي از تفسير قرآن از نگاه اهل بيت (ع) از ارزش 

  ر است. ويژه اي برخوردا

ابزارهاي ديگري از قبيل   فراهم ساختن ،وتركيب جمالت   واژگان  در تفسير قرآن عالوه بر شناخت

روايات وسنت وبرخي از علوم ديگر نيز ضرورت مي   ،علوم منطق  ،علوم قرآني   ، از شأن نزول آيات  آگاهي 

به وسيله آن پيا . يابد نوعي تالش فكري است تا مفسر  هدايت ها وطرح  ، مدر حقيقت تفسير 

  قرآن آگاهي يابد.  جامع

را به صورت مستقيم با كالم   تفسير را از آن جهت ارجمندترين علوم دين شمرده اند كه از يك سو فرد 

وزندگي انسان را رنگي ديگر ميبخشد. وانان كه تخصص وعلم   خداوند مرتبط مي كند. وسوي دگر ذهن

  تفسير را ندارند بهتر است كه تفسير هاي موضوعي مفسران را مطالعه فرمايند.

  تدبر در قرآن: -۵

  تدبر در آيات قرآن باالترين نوع انس و ارتباط با قرآن است. 
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انه به اليه هاي ژرف براي كشف حقايق تدير عبور از سطوح اوليه ومفاهيم ظاهريآيات و ورود انديشمند

جرياني  ،پنهاني است. حقايقي كه بدون توجه وژرف انديشي بر ما آشكار نمي شود. در حقيقت تدبر

  روحي است كه از نوعي ارتباط ميان عقل وقلب پديد مي آيد.  ،فكري

َاقَفُلَها(آیا به آیات قرآن نمی قرآن کریم درباره اهمیت تدبر میفرماید: افال یتدبرون القرآن َام علی قلوب 

  اندیشند؟ یا مگر بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است ؟

را بياموزيد كه   را بهار دل ما دانسته است. « و قرآن  ژرف انديشي در قرآن  امام علي (ع) مي فرمايد: 

  » آن زيباترين سخن است ودر آن ژرف بينديشيد كه بهار دل هاست

ن جاني دوباره مي گيرد واسرار نهفته آن آشكار مي شود. با تدبر در قرآن است كه آدمي قرآ ،در پرتو تدبر

  در شمار پرهيز گاران قرار مي گيرد.

حکایتی بشارتی و انذاری در قرآن کهنه و غریبه نمی ماند و همه یکپارچه   ،در این مرحله دیگر هیچ سخنی

  . رحمت و شفقت می شوند ،شفا ،لطف ،پیام

هيچ خيري   ،« آگاه باشيد كه قرائت قرآن هنگامي كه در آن تدبر نباشد علي ( ع) مي فرمايد :امام 

  ». ندارد 

  . شايان ذكر است كه تدبر در قرآن نيز خود درجاتي دارد كه بر حسب كميت وكيفيت تدبر متفاوت است

درجه تدبر در قرآن همان است كه به پيامبر گرامي ( ص) و عترت پاكش (   جامع ترين وعميق ترين

  ع) اختصاص دارد.

  باالترین حد تدبر متعلق است به پاک شدگان ( انُه َلقرآن کَریم فی کتاب مکنون ال َیَمّسه االّ المطهرون)

  ثمره انس با قرآن

  مقام معظم رهبري در اين باره مي گويد :

اسالمي به   و بدبختي جوامع ،ت اسالمي رادر ذهن ما قوي تر وعميق تر مي كندمعرف  ، انس با قرآن

لذا كشورهاي  ،توجه و تنبه وتدبر نيست ،خاطر دوري از قرآن و حقايق و معارف آن است. در آيات قرآن

  اسالمي عقب مانده اند.

   


