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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها آموزه ر و استفاده از عقل ویارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  یقن حی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ  یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده
  رد.ك اشاره
  

 سه



  

منبـع  ، بـه عنـوان   گـردد  تقدیم مـی دوستان  به قرآنو اضافات با تجدید نظر اینك ین اثر كه ا
علـوم قرآنـی و حـدیث در مقطـع كارشناسـی، حافظـان قـرآن،          درسی برای دانشـجویان رشـته  

مندان به معارف قرآن قابـل  مؤسسات فعال در حوزه آموزش و حفظ و ترویج قرآن و عموم عالقه
  .استفاده است

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     اصالحی خود، این پژوهشگاه را 

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
آقـای دكتـر ابوالفضـل    ؤلـف محتـرم اثـر،    مهـای   از تـالش  داند الزم میدر پایان پژوهشگاه 
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  دیباچه
  
ـ  قرآنهای پیشین این كتاب گفته،  ه چاپگونه كه نگارنده در طلیع همان ـ ، میرك الم خداسـت؛  ك

ـ   كن یز ایز ماست و همه چیهمه چ یریتاب، به تعبكن یا ح آن اسـت.  یصـح  میتـاب در گـرو تعل
ح یراه و رسم صـح  و ادم دیان تعلین وجه به جهانی، آن را به بهتراز آغاز نزول قرآن رمكامبر ایپ
ـ  قـرآن  و مقولـه  ، حمـل قـرآن  ما نهاد. حضرت محمـد  یرو شیم را پین تعلیا  كرا مـال  یدان

  د.یبخش یگران برتریرا بر د» قرآن ۀحمل«لت شمرد و یفض
ـ  میرك قرآنه در كاست  یبر اصول یمبتن ت رسول خدایم و تربیوه تعلیش  .نـد ا افتـه ی یتجلّ

ـ ز چندان ین ین بشریدانش نو ـ ه در آك ـ ات و روای ـ یزبیات مـرتبط، ت ی نـد، خواهـد توانسـت    ك ین
ه در ك __ میرك م قرآنیتعل یح و اجرایصح یریگیابد. پیرا ب یفراوان یتیو ترب یمیتعل یرهنمودها

در جامعه و تحقّـق   ام قرآنكاح یضامن اجرا __ متبلور است تیب و اهل رمكا امبریپ ۀریس
ـ  __ آمـوزش قـرآن   مِیه انحراف از صراط مسـتق كگونه  است؛ همان آن یردهاكارك خـالل  ه در ك

 را با مانع مواجـه سـاخت و از آن قـرآن    ر قرآنیتأث __ گذاشته شده است نصوص و اخبار به ارث
ـ خواهد ماند. ما امـروزه ا  یمتر بر جاكشش و جاذبه كبا  ،مهجور یتابكن، یآفر تكزنده و حر ن ی

  م.یابی یمندان م عالقه از مخاطبان و یاریب را نزد بسیآس
ـ یافـت اشـارات و لطـا   یشود و تـا در  یآغاز م» اقراء«از  رمكامبر ایپ یوه آموزشیش  شیف پ

 یمهم یها ل غفلت از بخشیسو (به دل یكوه از ین شیدترین و جدیتر شرفتهیوه، پین شیرود. ا یم
ـ گـر اسـت (نظ  ید یوه از سوین شیتر لین و اصیتر یمیآن) و قد از ـ ر همـان حالـت   ی ه عالمـه  ك

  رده است).كر كذ تفسیر المیزانخود در مقدمه  یریوه تفسیدرباره ش ییطباطبا
ـ ن اهداف را تعقیا ،طور عمده و در حد توان خود ن اثر بهیا ـ ی ـ نـد: تحق ك یب م ع در  ی ق و تتبـ

ـ در امر بن رمكامبر ایحسنه پ ۀسواُ یابیباز جهت ـ یادی ـ ین تعل ـ  ظ قـرآن یم و تحف ـ ، ارزمیرك  یابی
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ـ آ یو بررس یبند دسته نیز ها و نهین زمیج در ایرا یها وهیش یغرض برخ یب جستجوگرانه و ات و ی
ـ ات و روایموجود در آ یتیو ترب یاز ابعاد آموزش یا مباحث. پاره از یك ات در هریروا ـ ات ی ه در ك

ـ ل خواهند شد، به ایو تحل یاند، بررس شده گذر زمان با غفلت مواجه ـ ن امی ـ د ی ـ  ك  یه چـراغ راه
ـ   و عقل یه وحیر به مدد روین مسیم نهادن در اگا ه خواهانك یمشتاقان ید برانباش ن یانـد. همچن
ـ اوات و ریبر آ یدكینظور تأز، به میبشر ن یتجرب یها افتهی ین اثر، برخیشود در ا یوشش مك ات ی

، آداب و اصـول خـود را دارد، آثـار و    »دانسـتن قـرآن  «و » حمل قرآن«ه كگونه  همان آورده شوند.
ـ ا یگذارد. نگارنده، به بررسـ  یم یدارد و بر جا زیات خود را نكبر ـ ن آثـار ن ی ـ ی آغـاز   .پـردازد  یز م

ـ از ا یمهم یها و بخش گردد میپیش باز ها سال، به در باب حفظ قرآن یسخن ، بانگارش اثـر،   نی
ـ  یلت و معنویاز خرمن فض ینیچ ها خوشه حاصل سال ـ  وارت اسـتاد بزرگ ، محقّـق  قـرآن  یو قرآن

 یعلم خطابهاست.  یبر غفاركا یاد استاد علی ز زندهیو ن كیفشار یلسان یمحمدعل استاد ،ارجمند
ضـرورت بـازنگری در    نـام بـا   ،ش1374در سـال   در دانشگاه امام صـادق  یتر لسانكاستاد د
ـ آن همچنان در ا پرونده صوتیه ك، كریم تعلیم و ترویج قرآن های شیوه بخـش و   نـه الهـام  ین زمی

ـ از شاگردان در باب تعق ینهاد گروه در یراهگشاست، شور  ین موضـوع و گـردآور  یب و تـدو ی
 زبان قرآننام با  یا ششصدصفحه یداد طرح پژوهش و به برون نهاد یو فقه ییو روا یشواهد قرآن

ن آن ممتاز بـود، در نگـارش   یدر تدو یزنجان یتر مرادكه نقش دك طرح،ن ید. نگارنده از ایانجام
  تاب حاضر بهره برده است.ك

جملـه بـرادر   از ؛ یاری رسـاندند سازی این كتاب،  در آمادهمرا كه  هستم همه عزیزانی قدردان
ام  كه در تطبیق منابع، مرا كمـك كـرد و از همسـر و فرزنـدان گرامـی      گرامی، آقای مهدی موسلی

جـزاهم اللـه عـن القـرآن «انـد.   گونه كارهای من را به جـان خریـده   اینهای  هاست سختی سال كه
  .»الجزاء خیر

رَبَّنَـا  ًة لِلَّذِیَن کفَرُوا وَاغْفِْر لَنَـارَبَّنَا عَلَیک تَوَکلْنَا وَإِلَیک أَنَبْنَا وَإِلَیک الْمَصِیرُ ٭ رَبَّنَا ال تَجْعَلْنَا فِتَْن«
  ».إِنَّک أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ

  
  منش ابوالفضل خوش

  ق1438المولود   ؛ ربیعش1395ماه  مشهد مقدس، آذر



  
  
  
  
  
 

  مقدمه
  

  1.»الْبَیانَ عَلَّمَُهالْإِنسَانَ ٭  خَلََقالْقُرْآنَ ٭  عَلََّم٭  الرَّحْمَنُبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِیمِ. «
تعلـیم   بر بندگان و را بر خاتم پیامبران فروفرستاد و وی را به تالوت قرآن كریم خدای متعال، قرآن

، كـریم  قـرآن  به عنوان نخستین معلـم  كتاب و حكمت به آنان امر فرمود. حضرت رسول اكرم
سـپردند. آن حضـرت،    مـی  خواند و مؤمنان به تالوت ایشان گوش جـان  آیات الهی را بر مردم می

بوده، راهی حكیمانـه را در تعلـیم   » حسنه اسوه«، بر كرسی تعلیم قرآن ویژه به ،جا همیشه و در همه
طور نظـری و عملـی بـه     را به نحو احسن، به رآنتعلیم ق و شیوه  پیمود و روش كتاب و حكمت می

طور كلی  به تبی و اهل از دیدگاه رسول اكرم تعلیم قرآن آموخت. یاران و پیروان خویش می
بهتـر، مـتن زنـدگانی اهـل      بیانبخشی از زندگانی و به  بوده و قرآن »زیستن قرآن با«آموزش شیوه 

داده و پنهان و آشكار، دارای حضور همیشگی و تأثیر عینـی خـود بـوده اسـت.      می را تشكیل قرآن
 ابعاد های زندگی انسان، از الكتب در همه عرصه به عنوان خاتم ،ن بود كه قرآنآخاتم  هدف پیامبر

  فردی و جسمی او تا حیطه تعلیم و تربیت و پرورش روح، نقش مستمر و فعال داشته باشد.
خود را  یها معنا ن عرصهی) در همیات قرآنیزنده بودن آن (جدا از ح یبه معنا» ات قرآنیح«

لحـاظ   مردم در مواجهـه بـا آن، چـه از   ها نبوده و  انسان یجدا از زندگ یامر افته است؛ قرآنی یم
وشـش  ك انـد.  بـان نبـوده  یگر الت دست بهكقرائت و چه از لحاظ فهم و عمل به آن، با انواع مش

ـ م ر مسـتور یمستور و غ یها پردهندن كفروف تیب و اهل رمكامبر ایوسته پیپ هـا و   ن انسـان ای
  بهره ببرند. یانون نور الهكن یم از ایطور مستق بود تا همگان بتوانند به قرآن
حاضـر  »یاله ۀبمائده و مأد«ن ی، امیرك ه بر سر خوانِ نعمت قرآنكهستند  یسانك» اهل قرآن«

جدا » اهل قرآن« ث، ازیان احادزببرند. در  یت خود از آن بهره میبرحسب ظرف یك شوند و هر یم
                                                            

 .4_1، رحمن. 1
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جـامع  «، »قـرآن  یتـال « ،»قـرآن  یقار«ر شده است: یز تعبین اصطالحات نین اصطالح، با ایاز هم
رها ین تعبیوجود ا». قرآن خاتم«و » فاتح قرآن«، »معلّم قرآن«، »قرآن حافظ«، »حامل قرآن«، »قرآن

ست یجداگانه ن یها اصناف و گروه لكیتش ی، هرگز به معنایخیو تار یثیها در متون حد و عنوان
ـ  قرائت بـود  یمتولّ در صدر اسالم یه به مثَل گروهكن نبوده است یو چن گـر  ید یه باشـند، گروه
ـ ن یو گروه حفظ قرآن یمتول خـاص بـا    یا طبقـه » قـرآن  یقـار «ماننـد آن.   ر ویز مشـغول تفسـ  ی

 یا ه طبقهكگونه  وجود نداشته است؛ همان» یقار« به نام یطبقه و گروهو ژه نبوده یو ییها مهارت
و  ث از قرائت و تالوت قرآنینبوده است. مقصود احاد زیندان ن نخوان و قرآن به نام مسلمانِ قرآن

  است. با قرآن یو عمل یو انس نظر» یدان قرآن« عی، اتّصاف به صفت رف»حمل قرآن«
ـ اسـت و مـا ا   »حمل قرآن«، داردر یچشمگ یاصالتت و یه جامعك یان، اصطالحین میدر ا ن ی

 ییحمل بـار معنـا   ه درك یه در آن است و به جهت توانك یاصطالح را به سبب اصالت و سهولت
ـ یروش صـح «دارد، معادل  ـ یح تعل ـ مج ظ قـرآن یم و تحف ـ از د دی ـ ا رسـول  ،دگاه قـرآن ی ، رمك

  م.یا دهیبرگز» یدات علم بشریآن حضرت و مؤ تیب اهل
ـ و ن یخوان و قرآن یدان ه از قرآنكآن است  یدر پ كتابن یا ـ ز از فراگی  یهـا  روش و قـرآن  یری
ـ  ه صاحب قـرآن كگونه  د، آنیبگوج آن سخن یظ و ترویم و تحفیتعل ـ  یقصـد  خواسـت؛  یم ه ك

جز  یا نگارنده چاره در آن و بر سر راه آن افتاد. یفراوان یها لكمش یاگرچه در اول آسان نمود، ول
 انـد،  وند خـورده ین دو مقوله پیا ه امروز بهكامور  یه هرچند به اختصار، درباره برخكن نداشته یا
، مرتبط با آمـوزش قـرآن   یمباحث ن اثر بهیه اكن است ید. چنیاند، سخن بگو شده یكیه با آن كبل

ـ با توجه به نقش ا __ قرآن مربوط به حفظ و حمل یخیتار یها آموزش زبان و نمونه ن مباحـث  ی
  خواهد پرداخت. __ ادشدهین دو اصطالح ییدر تب

به » ظ قرآنیا تحفیحفظ و «ر یتعببا گاه  را »حمل قرآن«ق، یتحق یاست نگارنده در اثنا یگفتن
 تو سنّ در پرتو قرآن» حمل قرآن«ن ابعاد و آثار ییشتر بر تبیب ۀكیتاب تكبرد. در فصل دوم  یم ارك

ـ كم یو هدف اساس یدان قرآن یه حد اعالكاست  ـ تعب یتب اسالم است، ول در  »حمـل قـرآن  «ر ی
مربـوط   یخیتـار  یها را فصل نخست، شامل نقلیار رفته است؛ زكمتر به كتاب، كفصل نخست 

شـامل   روشن و درخشـان اسـت و هـم   موارد ه البته هم شامل كاست » ظ قرآنیحفظ و تحف«به 
نـه  یزم ، در مجموعـه رفتـار امـت اسـالم در    سـخن  گریح؛ به دیازمند تصحینو  یر اصولیغ موارد

شایسـته   یافتـه،   تربیـت شماری از مسلمانانِاند.  ختهین درهم آمی، غثّ و سمآموزش و حفظ قرآن
انـد؛ از   مانـده  بـه معنـای مصـطلح آن   » حافظ«اند و گروهی دیگر در حد »حامل قرآن«عنوان واالی 
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گاه از حفظ   است و هر در این نوشتار به كار رفته است، ناظر به مصطلح اخیر» حفظ«گاه   رو، هر این
نگارنـده در فصـل پایـانی     اسـت. مقصـود  » حمل قرآن«ستایش شده، مراد، حفظ نخست و تمهید 

زیـرا آثـاری كـه در ایـن فصـل       است؛» حمل قرآن«تم، جا به جد و ح برخالف فصل نخست، همه
نگارنده همچنین در تحقیقات میـدانی   آید. آن برمی» حفظ«و نه صرف » حمل قرآن«، تنها از ندا آمده

از آثار حمـل   مالقات و مصاحبه كرده و نزد آنان های مختلف ، از ملیتخود با حافظان محترم قرآن
قلـم بزنـد.    قـرآن » حمـل «و » حفظ«درباره دو موضوع  سراغ گرفته است تا با بصیرت بیشتری قرآن

اصـالت كمتـری اسـت و    دارای و حدیث  در كاربرد قرآن »حمل«در مقایسه با مفهوم » حفظ«ریشه 
  و گاه از راه نقل به معنا در احادیث پدید آمده باشد. متأخر، امكان دارد مفهومی به نسبت

حاضر،  با موضوع یمطالب در اثر یت برخیل ماهیه به دلكگفتنی است ز یته نكن نینجا ایدر ا
ـ یم نبوده، و گـاه بـه   تا اهل سنّی عهیش ییروا یاصل های باتكهمانند  یتفا به منابعكان اكام  یزان

ات ینشـر  یافته و در برخـ ین ها باتكه هنوز راه خود را به كم یا بوده یر مطالبكر از ذیمحدود، ناگز
ـ حاضـر   شورها در حـال ك یدر برخ یقرآن یها تیدرباره فعال یاند. مطالب افتهیاس كانع  یا برخـ ی

  ند.هست ن دستیاز ا ییها ، نمونهیمطالب علم
بـه مفهـوم   » حفـظ قـرآن   یها وهیش«به دست دادن ن و ییتب یاست نوشتار حاضر در پ یگفتن
 نوشته شده و یاسالم یشورهاكگر یران و دیمتعدد در ا یها تابكرا درباره آن یز ؛ستین مصطلح

 آنهـا را بیشـتر  ، و حفظ قرآن یریست سال ارتباط با مسائل فراگیز در گذر بید و نگارنده ننشو یم
ـ ن حـال  یها در ع تابكن یرده است. اكه و مطالعه یته ـ ه تجربك  یارزشـمند را در خـود جـا    یاتی

ـ م و تربیتعل یت و مبانو سنّ م قرآنیه با تعالكند هست ییها آموزه یاند، گاه حاو داده  رتیت مغـا ی
ـ ت یعموم یبرا ینیگر، بر فرض صحت و سالمت مطالب آنها، تضمید یدارند و از سو آن  افتنی

  ات وجود ندارد.یتجرب
 لمعارف گونه اطالعـات مربـوط بـه حافظـان و    اةرئداانباشت  یوجه در پ چیه تاب حاضر بهك
انـد،   داده ز به خود اختصاصیرا ن یه حجمكتاب كن یا یخیتار یها و نقل یستز نین ان قرآنیقار
نگارنده از نقل  اند. هدف آورده شده یارشناسكل یو تحل یشده و به قصد بررس نشیگز یصورت به
امـروز و   یمتن زندگ برگرفته از یافتن مطالبی یدر پو  بوده و ملموس بودن آنها ینین مطالب، عیا
  ه:كن باب یاز ا ؛اكتفا نشود ها ات و آموزهیلكاست تا در اثرش به نقل  یروز آحاد امت اسالمید

 ث دیگـــرانگفتـــه آیـــد در حـــدی   بهتــر آن باشــد كــه ســر دلبــران    
ــتان  ــن داس ــتان ای ــنوید ای دوس ــت آن     بش ــال ماس ــد ح ــت نق  درحقیق
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 آمـده، دربـاره   1زبان قـرآن ه، به نقل از آنچه در مقدمه مقدمداند در همین  رنده مناسب مینگا
ـ ها ن لیتحل نقد و نید: ایافت خواهد شد، بگوین اثر یر در ایه ناگزك ییها لینقد و تحل  یبازتـاب  زی

ـ به اسوه حسنه سنّت پ یم از تأسیهستند صادقانه و مستق ـ امبر ای ـ  رمك ل بـه    و كو تمس توسـ
ـ داشـتن انگ  نیه در عك، خاندان نبوت» امر یایاح«به منظور  تیب تب اهلكم یعروةالوثقا زه ی

ـ پ گران وید یها افتهینِ به یا توهیل یه تحمیداع یرو چیه غ، بهیرومند تبلین روان آنهـا را نـدارد، و   ی
ـ ت و حمیهرگـز از بـاب عصـب    ل مشاهده شود،ین قبیاز ا یهامیمطالب، ا یگهگاه در اثنااگر  ت ی
اند، جـز   فرموده یها م نهین زمیآنچه در ا ز ازین ه حضرات معصومكست؛ همچنان یت نیجاهل

  اند. نداشته یگریه دیت داعیاصالح و هدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

                                                            
  .4، ص)كریم (گزارش طرح پژوهشی آموزش زبان قرآن زبان قرآن، یو مراد كیفشار یلسان. 1



  
  
  

  اولفصل 
 

  در گذر زمان مروری بر تعلیم و تحفیظ قرآن

  یدیلكم یمفاه یبرخ یو اصطالح یلغو یبررس
اند به سبب جمـع   نامیده را قرآن است. قرآن» جمع«به معنای » قرء«قرائت از ریشه  :. قرائت1
  ها و ضم و پیوند آنها؛ و چنین است كه خداوند متعال فرموده است: سوره
  1».إِنَّ عَلَینَا بَیانَُه ثُمَّ٭  قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا٭  عَلَینَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ إِنَّ«
 ب او بـر قرائـت قـرآن   یو واداشتن و ترغ یسكبر  ، عبارت از خواندن قرآنقرآن ءاقرا :. اقراء2
  2است.
حراسـت،   یآمـده اسـت و واژه حفـظ در لغـت بـه معـان       »حفظ«شه یظ از ریتحف :. تحفیظ3

ن سـه  یآن را در ا كاربرده ك ار رفته است؛ چنانكردن، اندوختن و مانند آن به ك ، جمعینگاهدار
  شود: یده مید یو خود و ، پدروسفیب از زبان برادران حضرت یترت وسف بهی ه از سورهیآ

  3؛»لَحَافِظُوَن لَهُمَعَنَا َغًدا یرْتَعْ وَیلْعَبْ وَإِنَّا  أَرْسِلُْه«
  4؛»فَاللّهُ خَیٌر حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ«
  5.»عَلِیٌم حَفِیٌظاجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ االَٔرْضِ إِنِّی «

ـ آ با به خاطر سپردن یه شخصكنیا یعنیمصطلح،  یبه معنا» حفظ قرآن« ،میرك در قرآن ات ی
ـ بـه   میرك ن لفظ در قرآنیز با این» حافظه«ار نرفته است. كگردد، به  قرآن حافظ ه كـ بل ،ار نرفتـه ك
 در قـرآن » ركذ« است. مفهوم» ركذ«همان ه كر خاص خود را دارد ین دو مفهوم تعبیاز ا میرك قرآن

                                                            
، هالصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیو نیز: جوهری،  209، ص9، جهتهذیب اللغازهری،  :ك.ر ؛19_17قیامت، . 1

  .80، ص11، جلسان العربمنظور،   ابن. 2   .65، ص1ج
  .64وسف، ی. 4   .12وسف، ی. 3
 .55وسف، ی. 5
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ـ ده شـود؛ از ا ید نار آنهاكگر مرتبط، و الزم است در یم و مباحث متعدد دیز با مفاهین میرك رو،  نی
  1ه است.شد یمرتبط در فصل دوم بررسنار مباحث كمفهوم مورد اشاره در 

 یسو از» حفظ قرآن«، و مفهوم »تورات«امم در خصوص  یاز سوالهی، تاب ك» حفظ«مفهوم 
  ار رفته است:كل به یب به شرح ذیترت خداوند، به

انِیونَ  أَسْـلَمُوْاالتَّوْرَاَة فِیهَـا هُـدًی وَنُـوٌر یحْکـُم بِهَـا النَّبِیـونَ الَّـذِینَ  أَنزَلْنَا إِنَّا« ذِینَ هَـادُواْ وَالرَّبـَّ لِلـَّ
  2؛»مِن کتَابِ اللّهِ وَکانُواْ عَلَیهِ شُهَدَاء اسْتُحْفِظُواْوَاالَٔحْبَارُ بِمَا 

  3.»لَحَافِظُوَننَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکرَ وَإِنَّا لَهُ  إِنَّا«
ـ خواسته شد، و انب هودیاز  الهیتاب ك» حفظ«ه كشود  یح میه نخست تصریدر آ  یعلمـا  ا وی

ه كدهد  یم نشان یخیت تاریبه واقع ینگاه 4بودند. بر تورات» گواهان«ردند و كم كهود به آن حی
افته و اصل یادامه ن صورت گرفته، اما پس از آن لیاسرائ یامبران بنیدر زمان حضور پ توراتحفظ 
است. خداوند نسبت  قرار گرفته یو معنو یفات لفظیا در معرض انواع تحریرفته  میاناز  تورات

ـ آ حیدهـد، و بـه تصـر    یسوره جمعه شرح مپنجم ه یهود و اسفار را در آیبسیاری از ان یم نهـم  ه ی
 ند.ك یان میرا تنها بر عهده خود ب» تبكال خاتم«سوره حجر، حفظ  

ـ  بـه  یامـور معنـو   یو هم برا یامور ماد ی، هم برامیرك در قرآن» حمل«مفهوم : . حمل4 ار ك
  رفته است:

  5؛»إِالَّ بِشِقِّ االَٔنفُسِ بَالِغِیِهأَثْقَالَکمْ إِلَی بَلَدٍ لَّمْ تَکونُواْ  وَتَحْمِلُ«
 سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایاکمْ وَمَا هُم بِحَامِلِیَن مِـْن خَطَایـاهُم اتَّبِعُواالَّذِینَ کفَرُوا لِلَّذِیَن آمَنُوا  وَقَاَل«
َع  وَلَـیحْمِلُنَّشَیٍء إِنَّهُْم لَکـاذِبُوَن ٭  مِّن ا کـانُوا  أَثْقَـالِهِْمأَثْقَـالَهُْم وَأَثْقَالًـا مـَّ وَلَیسْـأَلُنَّ یـوَْم الْقِیامَـِة عَمـَّ
  6.»فْتَرُوَنَی

ـ ات به یات و روایدر آ» حمل قرآن«و » یتاب آسمانكحمل «مفهوم   ار رفتـه اسـت. مفهـوم   ك
ـ اسـت   یسك و حامل قرآن ... استداشتن، به همراه داشتن و حمل، با خود بردن، دربر یلغو ه ك
ـ  هكبا اوست. روشن است  رود، قرآن یه مكجا  را با خود دارد و به هر قرآن بـا   یمقصود از همراه
 ه قرآنكست، بلیانسان ن در حافظه قرآن های وجود الفاظ و عبارت و همراه داشتن آن، صرفاً قرآن

  ند:ك یوهش مكن حالت را سخت نیا
                                                            

  .44مائده، . 2   به بعد. 155: صكر.. 1
  .343، ص5، جتفسیر القرآن    فی   زانیالم، ییطباطبا. 4   .9حجر، . 3
  .13و  12بوت، كعن. 6   .7نحل، . 5



 9      قرآن در گذر زمانمروری بر تعلیم و تحفیظ 

 الَّـذِینَیحْمِلُوهَا کمَثَِل الْحِمَارِ یحْمِلُ أَسْـفَارًا بِـىَْٔس مَثَـُل الْقَـوِْم  لَمْالَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاَة ثُمَّ  مَثَُل«
  1.»الظَّالِمِینَکذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا یهْدِی الْقَوْمَ 

ـ آ» بیذكـ ت« یابه معن یب آسمانتاكردن كفه، حمل نیه شرین آیبه موجب نص ا ـ ی  یات اله
  خواهد بود.» ظلم«بارز از  یو سرانجام مصداق __  ردن به آنهاكتنها عمل ن نه __

ـ اسـت   عیار رفیبس یگاهیجا یدارا تیب و اهل رمكتب رسول اكدر م» حامل قرآن« ه در ك
گذشـت. جهـت    او از نظر خواهـد  یها یژگیاز اوصاف و و یا ، پارهیانیفصل پا زیفصل دوم و ن

رد، بـا  كار یرا اخت» دان قرآن« بكیتوان تر ی، م»حامل قرآن«، معادل یفارس یبكیا تریر ینش تعبیگز
 یسـ كو  یقرآن یعالم و دانا یمعنا دان به تواند داشته باشد: قرآن یب مكین تریه اك ییهر دو معنا

ت در پسـوند  یت به مفهوم ظرفیدر اوست، با عنا ه قرآنك یسكز به مفهوم یدارد، و ن ه علم قرآنك
شه ین ریت از همیز درنهاین» دانش«ه ك دان؛ چنان گالب ؛ همانند عطردان ویدر زبان فارس» دان«

ـ   یرهایدر فصل دوم، تعب 2حمل علم در قلب است. یو به معنا را دربـاره   یـی و روا یمتعـدد قرآن
  3د.یم دیآن خواه یچگونگ به قلب و قرآن یابیلزوم راه

ـ    نه حفظ قرآنیز در زمین» جمع«م قرائت و حمل، مفهوم یجدا از مفاه  خـورد و  یبـه چشـم م
را جمـع   قرآن همه رمكامبر ایه در زمان پكشود  یده میاز صحابه د یاخبار و آثار، نام شمار در
ـ عهـد پ  را پـس از  یشـان جمـع و بـاق   یاز آن را در زمان ا ی، بخشیردند و برخك امـل  ك امبری
ـ در زمان پ قرآنن ه جامعاكرده است كر كخود ذ فهرستم در یند ابن ردند.ك بـن   ، سـعد امبری
ـ ز بن مریعو ، ابوالدرداءدیبن ز بن عمرو بن النعمان دیعب ـ ، ابوزبـن اوس  بـن جبـل   ، معـاذ دی د ی

ـ عب ،سیامرؤالق كس ملیبن ق عبكبن  ی، اببن النعمان دین زب ثابت ـ بـن معاو  دی ـ و ز هی بـن   دی
  4اند. بوده ثابت

  
  

                                                            
 .5جمعه، . 1
 .818، ص2، جبرهان قاطع، یزی: تبركشه، ر.ین ریا یاربردهاك یدرباره برخ. 2
 ».میرك سته قرآنیگاه شایقلب انسان، جا«: فصل دوم، كر.. 3
ـ گونـه     اسـت، همـان   یهی. بـد 47، صالفهرستكتاب ، ندیم   ابن. 4 المیـزان فـی   در مقدمـه   ییه عالمـه طباطبـا  ك

ح یمفسـران تصـر   یهـا    گـروه  یو برشـمار  میرك ر قرآنیدر خصوص امر تفس )،4، مقدمه، ص1ج( تفسیرالقرآن
ـ   ین علیرالمؤمنی، اممیرك قرائت و حفظ قرآن یند، در وادك   یم گـر  یحضـرت فاطمـه زهـرا و د    طالـب،    یبـن اب

 جداگانه دارند. یحساب ،ائمه



  شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید حمل قرآن؛ پژوهشی در روش      10

  

  آن یب آسمانیمصحف و ترت
 ییگاه مبنایجا و نظر بهشد آن » جمع«و » حفظ قرآن«به موضوع پیشتر ه در ك یا توجه به اشارهبا 

ـ مسـئله ترت  وتاه و گذرا بهك ی، اختصاص بحثمیرك قرآن یریدر امر فراگ ب قرآنیبحث ترت ب و ی
سـخن   قرآن» جمع حفظ و«ن از یشین آغاز سخن الزم است. در سطور پیدر هم قرآن ینظم درون
مشـهور حفـظ و    یمعنا نه بود. ما بایبه س شتر ناظر به سپردن قرآنین حفظ و جمع، بیا ؛گفته شد

نه سخن یدر س قرآن» جمع حفظ و«م از یتوان یم و نمییز آشناین آن نیثبت و تدو یعنی ،جمع قرآن
  م.ینداشته باش ،ثبت و نگارش آن یبه معنا با سابقه جمع قرآن یاركم و ییبگو

را  تـه كن نیان ایدارد، ب میرك م و تعلّم قرآنیه در امر تعلك ینگارنده با توجه به تجربه محدود
روشـن   طور را به میرك قرآن یفین توقید مسئله جمع و نگارش و تدویآموز با ه قرآنكداند  یالزم م

ـ ترد و ك، با شـ كاز ش یتابِ عاركن یند و اگر بخواهد در اكخود حل  یو مستدل برا ـ ی ش ید پ
ـ یا فاقد اهمی ،یتصادف یرا امر میرك قرآنن یبرود و داستان جمع و تدو نـد، افـزون بـر    ك یت تلق

نظـم و ارتبـاط    شفكز یو ن ها هات و سوریز در فهم مراد آی، بعدها نگاه قرآنیبه جا ینگر یسطح
 یو یز براین میرك خواهد شد و جمال قرآن یجد های و تناقض ها الكدچار اش ات قرآنیان آیم

ق آن بـود و  ین دقی، ثبت و تدوقرآن یشرط جاودانگ نخواهد داشت.درخوری  یگر چندان جلوه
 یهـا  م و تعلّم را مطـرح سـاخت و راه  یرسالت، موضوع تعل غ وین مراحل تبلیاز نخست امبریپ

ـ  به حفظ قرآن یآور یرو یها زهیل عنوان انگیاز آنها را ذ یبرخ هكد ید كرا تدار یگوناگون ، میرك
  م.یاز نظر گذراند

ـ  یوحـ  ییراهنمابا ، قرآن یها ات مختلف در سورهیب آیترت ـ پ میمسـتق اشـراف  و  یاله امبر ی
باشند و خداوند  مستقل داشته یا نقشین امر، دخالت یه صحابه در اكآن یانجام گرفت، ب رمكا

  1.»قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَاعَلَینَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ٭  إِنَّ« :ته فرموده استكن نیمتعال ناظر به هم
ـ كبه همان اندازه  قرآن یآور ب و جمعیه، ترتین آیح ایبه تصر ـ بـود   یار اله از  ه قرائـت آن ك

ه كبل الم خداست،كن یه اكند ك ید نمكید و تأییقت را تأین حقیتنها ا . قرآنرمكرسول اسوی 
اسـت. بـه    صـورت گرفتـه   یاله یز با وحین آن نیب و تدویه ترتكز اشعار دارد یت نین واقعیابه 

ـ فراوان از پ یاتیعالوه، روا ـ امبر ای ـ آ یجـا  رمك ـ دق یات را بـا دادن نشـان  ی ـ  ق در قـرآن ی ن یمع
  2».تاُهَفَک البقرِة ورِةن آخر ُسن ِمتَیمَنْ قَرأ اآلیَ«: فرمود یمناسبته حضرت به كاند؛ چنان  هساخت

                                                            
 .18و  17امت، یق. 1
 .)242، ص6، جالجامع الصحیح، بخاری(» د كردنكه دو آیه پایانی سوره بقره را قرائت كند، وی را كفایت خواه هر«. 2
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  1».ِجالالدَّ مَن حَفَظَ عَشََر آیات مِن أَوَل سُورة الکهفِ عَصَم مِنَ« ز:یو ن
 ، مصـطلح رسول در زمان حضرت یا سوره یها دهنده وجود گروه نشان یخوب گر بهید یتیروا

  ها در نظر اصحاب است: ها و طول سوره حضرت و مفهوم بودن اصطالحآن الم كبودن آنها در 
سـه  «فرمود:  پیامبر به وی .»، بر من اقراء كن خدارسول  ای«مردی نزد پیامبر آمد و عرض كرد: 

قلب من قساوت یافتـه و   مرد گفت: سنّ من زیاد گشته،». بخوان اء"رف الم ال"های  سوره از سوره
  ».را بخوان "مامیح"های دارای  سوره سه سوره از«پیامبر فرمود:  .زبانم سخت شده است

  ».مسبحات را بخوان های سه سوره از سوره«خویش را تكرار كرد. حضرت فرمود:  مرد سخن نخست
ل یجامع فضا یا ، مرا سوره هاللّ ا رسولیهمانند سخن نخست به زبان آورد و افزود:  یسخن مرد

فرمـود. مـرد گفـت:     اقراء یامبر سوره زلزال را تا آخر آن بر ویه من آن را بخوانم. پكن كاقراء 
ـ رفت. پ خواهم و ین نمیش از ایه تو را به حق مبعوث فرمود، بكقسم به آن ـ ا«امبر فرمـود:  ی ن ی

  2».ن مرد رستگار شدیمرد رستگار شد، ا

شـده را   نگاشته ه آن قرآنِكت فرمود یوص رحلت، به امیر مؤمنان ش ازیپ كیاند پیامبر اكرم
گـر، تنهـا   ید سخنامده بود و به یمجلد درن یكات) هنوز در یآ یبرخ یاحتمال ه (به علت نزولك

 ار را انجـام داد. كن یسه روز ا یط یه علكمجلد قرار دهد  یكمانده بود، در  یباق آن یصحاف
ـ  نكر ممیوتاه غكبود، جمع آن در آن مدت  ینگاشته نم میرك ه اگر قرآنكاست  یهیبد  3بـود.  یم

                                                            
 ، بـاب الجامع الصحیح، مسلم(» ند، از فتنه دجال در امان خواهد بودكهف را حفظ كه از آغاز سوره یه ده آكهر «. 1

  .107، ص92، جبحاراالنوار، یمجلس. 2    .)هفكال ةفضل سور
از ضـمن بحـث    ،فـی علـوم القـرآن    االتقان كتاب در جلد دوم یوطین سیالد   ه عالمه جاللكگونه    هرچند همان. 3

ـ انـد  ینما   یم یروشن   ، بهها   هان سوریو نظم م قرآن ینونكنش یند، ظاهر چك   یات و سور نقل میمناسبت آ ه جمـع  ك
 400. جدا از آنكه اجماع قریب به یـك میلیـارد و   م بوده استكیخداوند ح یو صادر از سو یفی، توقمیرك قرآن

در جهـان اسـالم و بـیش از     كریم قرآن هزار نسخه خطی 200چهارده قرن و بیش از  میلیون مسلمان در بیش از
ـ د ی، اما باز برادآور   نمی متعارف متداول را به نظر یك میلیارد نسخه چاپی نیز چیزی جز همین قرآن ی دن برخـ ی

ـ در زمـان رسـول ا   میرك ها در باب جمع قرآن   لیت، تحلیو درنها ها   و استداللها استناد تحـت اشـراف    رمك
بـا آنچـه در لـوح محفـوظ اسـت،       نش آنهایل و چكو مطابقت ش ها   هات و سورینش آیبودن چ یفیشان و توقیا
ـ    ؛ حسـن 239، صالبیان فی تفسـیر القـرآن  ، ییخو یرد: موسوكن مĤخذ مراجعه یتوان به ا   یم فصـل  ، یزاده آمل

زاده، از آنچـه در كتـاب      حسنهللا ا   آیت .60و  58، 28، 26، 19، صالخطاب فی عدم تحریف كتاب رب االرباب
كند. ایشان در این كتاب همچنـین     یاد می» اصل قویم، اصلی كه قوام و دوام دیگر اصول بدان است«آورده، به عنوان 

، القـول الفاصـل فـی الـرد علـی مـدعی التحریـف       گوید. مرعشی نجفی،    از توقیفی بودن رسم المصحف سخن می
، موجز علـوم القـرآن  ؛ عطار، 119و  115، 114ص، مباحثی در علوم قرآن، حصالصبحی ؛ 56و  41، 32، 30، 24ص
تـاریخ و  ؛ میرمحمدی زرنـدی،  45، صالتبیان فی علوم القرآن؛ صابونی، 39، صتاریخ القرآن؛ شاهین، 27و  17ص

 تـاریخ جمـع قـرآن   ؛ جاللی نـایینی،  72، صهای قرآن   سوره ساختار هندسیگر،    ؛ خامه120و  107، صعلوم قرآن
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دست زدنـد و در زمـان    به جمع قرآن ینوع به یك ز هرین ركو ابوب ، عمریپس از چند روز عل
 یو به مناطق اسـالم آمد فراهم  »مصحف امام«ت، یل، صورت و خصوصكز بر همان شین عثمان
ه هنـوز  یاول ژه مسلمانانیو امبر، بهیپ ردن مصحف امام، غالب اصحابكد. هنگام فراهم شارسال 

ز از اسـاس  یان آن نكلماتش داده نشد و امك ات ویب آیدر ترت یریین تغیتر كوچكزنده بودند و 
، در یاسـالم  یز خلفـا یو پس از آنان ن بود یدولت یاركر، عمر و عثمان، كار ابوبكوجود نداشت. 

  .ردندك یاقدام م یار و نواحیو ارسال آن به د یدولت مصحف هیبه ته یك ، هرها طول قرن
 »كارهای قرآنـی «، دست به برخی زمامداران و والیان بعدی نیز برای گره زدن نام خود به قرآن

مصـاحف را از  و ارسال  چاپ و نشر كهتا زمان معاصر  گرفته یثقف وسفیبن  زدند. از حجاج می
ـ ؛ از حركت بازنایستاده اسـت  یر عربیو غ یعرب یها دولت یسو ـ یخم ه امـام و البت ـ ن ین ز در ی
از  و چاپ و نشـر قـرآن  دهد  می خاص مورد توجه قرار یا هین موضوع را از زاویتنامه خود ایوص
  خواند. یاز صحنه م ردن قرآنكخارج  یبرا یا سهیدس شده را اشاره یها دولت یسو

ـ ا قرآن »ترتیب« به یچ فرقه و دسته و فردیه در زمان عثمان  راد نداشـت و همـه مسـلمانان   ی
 یاسـالم  یهـا  ه در چهارده قرن گذشـته، فرقـه  كگونه  مال قبول داشتند؛ همانكرا به تمام و  قرآن

ـ گونـه تغ  را از هرالهی تاب كن یالقول بوده و ا متّفق درباره قرآن ـ ل و تحریر، تبـد یی و  ف مصـون ی
  اند. محفوظ داشته

ی بـود كـه   رو بلكـه از آن  ؛نبود از جهت ترتیب قرآن اعتراض برخی از اصحاب به كار عثمان
بگذارنـد    یسـ كار یدر اخت  نزد آنها بودموجودی   نیتر زیعز  هكخود را   حاضر نبودند مصحف ان آن
»  المصاحف حرّاق«اضافی را سوزانده و  های شخصی و از نگاه خودش مصحف های مصحف  هك

بن  ل، عبداهللایجل ی، صحاب»د سوزانده شوندین مصاحف بایا«فت: فه سوم گیلقب گرفته بود. خل
بـه عـالوه   ». بـود خواهد  ن كار اهانت به قرآنیوجود ندارد و ا ین مصلحتیچن«گفت:  یم مسعود

                                                                                                                                              
هـایی نـو،      هـای متعـدد و در قالـب      ای اخبار دارای ضـعف    . آری، برخی نیز با تمسك به پاره129و  128، صكریم

اند. یكی از ایـن افـراد رژی      خارج كرده، به زمان خلفا رسانده را از زمان پیامبر كریم موضوع جمع و تدوین قرآن
(اسـتاد سـابق دانشـگاه سـوربن،     دارد ای نیز در باب مطالعات اسالمی و قرآنی در غـرب     بالشر است كه نام و آوازه

قاهره و دمشق و عضـو انسـتیتو دو فـرانس و    های    مدیر مؤسسه مطالعات اسالمی آكادمی پاریس، عضو فرهنگستان
، در ترجمـه سـوره   متـرجم قـرآن  مسیحیِ ). این كریم المعارف اسالمی و مترجم قرآنةای مقاالت دائر   نویسنده پاره

. )Blachère, Le Coran, Traduit de l'Arabe, p.561 ر.ك:(را نیـز آورده اسـت   » آیات مجعول موسوم به غرانیق«نجم، 
تـوان یافـت (ر.ك: غزالـی مصـری،        ها را در كار امثـال نولدكـه و گلـدزیهر مـی       گونه كوشش   های دیگر از این   نمونه

 .)34و  31، صدر آستانه قرآن ؛ بالشر،85 و 84، 33، 27، صصهیونسیت(گلدتسیهر)  محاكمه گلدزیهر
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داشـت.   ا غرق كردن آنهـا در آب و جـود  یپاك  ینیدر زم ها ر دفن مصحفیی نظتر آسانهای  راه
  1ز كشته شد.ینداستان ن یسر همبر د مصحف خود را تا آخر هم نداد و مسعو باری، ابن

 یوحـ  یخیب نزول تاریه از ترتكرد كار یاخت یبیبه اتفاق همه صحابه ترت علی امیر مؤمنان
كم  دست __ د همان رایترد یدانست، ب یرا ارجح م یوح یخیب نزول تاریجدا نبود و اگر امام ترت
ـ وفرمود،  یاجرا و معمول م __ شیدر زمان خالفت خو  حاكمیـت  نـه در زمـان   امیـر مؤمنـان   یل

ات بـه  ینزول آ یخیتار بیرتت را به ش، مسلمانانیخو خالفتو نه در زمان  و عثمان ، عمرركابوب
 مؤمنان مصحف حضرت امیر هكآن است بیانگر ت یروا یكتنها  د.آنها نخوان ینونكب یترت یجا

متعدد وجود دارد.  یدهایز تردیصحت آن ن دركه فراهم آمده بود  خ نزول قرآنیب تاریبر طبق ترت
ـ شتر از امـوال ب یب یبس میرك ت قرآنیحرمت و اهم، كبدون ش ـ المـال بـود    تی ـ ه امك  مؤمنـان  ری

  2».ز شده باشد، آن را واخواهم ستاندیزنان ن ن اموال، مهریاگر ا«رد: كح و اعالن یتصر  علی
 كمبـار  ان عمـر یتا پا رمكه پس از رسول اك اطهار از ائمه یك چیه هك تنها امیر مؤمنان نه

ن اهتمـام  یشتریب حضور و یسال در جامعه اسالم 250به قریب  یركحضرت امام حسن عس
را  ین قدمیتر كوچك الم خدا، داشتند،ك یعنین، ییگر به ناموس نخست آیس دك را نسبت به هر

 ،تابـت آن كن و یجمـع و تـدو   و چـه در  چه در آموزش قـرآن  ،اسالم یره رسول گرامیر با سیمغا
  نخواندند. __ ابداعیِ قرّاءهای  با آن سبك __ را به قرائات گوناگون میرك قرآن یبرنداشتند و حت

  كریم م قرآننخستین معلّ پیامبر اكرم
رسـول   در محضـر  كـریم  ها و جلسات تعلیم قرآن توان حوزه های تاریخ اسالم را می زیباترین صحنه

در عصـرهای   هـای اسـالمی پدیـد آمـده     فضایل و ارزش همهدانست؛ جلساتی كه اساس  خدا
انـد كـه ایجـاد     كـرده  هایی فراوان از این دست را ضبط ها، صحنه ها و سیره . تاریخنداز خود بود  پس

                                                            
 ینی؛ حسـ 127_121، ص دراسـةٌ حـولَ القـرآن الكـریم    حسینی جاللـی،   :كر.را ها    این زمینه نقل و تحلیلدر . 1

  .ییعالمه طباطبا :به نقل از ؛205 و 204، صمهر تابان، یتهران
 یل بررسـ یتفصـ    مستقل به یتابكدر  ینونكمصحف  و عدم تفاوت آن با نیرالمؤمنیموضوع مصحف حضرت ام. 2

تابِ مـورد اشـاره، عـدم    كه در بخش چهارم كنیمختلف آمده است؛ از جمله ا یها   و اوصاف آن در بخش شده
ن مصـحف بـا   یاز موافقـت تـدو   یه به نحوكات یروا یج و موجود اثبات شده و برخیتفاوت آن با مصحف را

ـ : اكر.(انـد     قاش و عالج قرار گرفتهاند، مورد ن   ب نزول سخن گفتهیترت سراسـر   ،مصـحف امـام علـی   ، یازی
ـ را ن ینیاز امام خم یلید آنچه گفته شد، سخن و تحلییدر تأ كتاب). ـ ی ـ تـوان د    یز م ـ یخم: كد (ر.ی ، ی (امـام) ن
 .)229، ص2، جنور ۀصحیف
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ای  رشـته  نمیـا  تخصصـی و  هـای  ارتباط منطقی میان آنها و قرار دادن آنها در اختیار كارشناسان لجنـه 
هـایی   تفسیر) امكان بازسازی صـحنه  شناسی، تعلیم و تربیت در كنار علوم قرآنی و شناسی، روان (زبان
شـناختی   های آموزشی، تربیتی و روان از روش هایی كه سرشار تر را به دست خواهد داد؛ صحنه فراوان
از ایـن   شمارد كـه  را در هدایت امت برمی گانه پیامبر اكرم آیه دوم سوره جمعه، وظایف سه است.

تزكیـه و تعلـیم    جایگاه نخستین و موضوعیت تام را داراست، در عین حال كـه » تالوت آیات«ن، میا
تْلُـو عَلَـیهِمْ َی مِّنْهُْمینَ رَسُولًا الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّّی هَُو« كتاب و حكمت نیز همگام و همزمان با آن است:

  1».وَإِن کانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِیٍن وَالْحِکمََةیهِمْ وَیعَلِّمُهُمُ الْکتَابَ آیاتِهِ وَیزَّک

  رمكامبر ایت قرائت و اقراء پیفكی
ـ وه تالوت پیتوان گفت ش یالم مك یكدر  ـ امبر ای ـ ترت«عبـارت بـود از:    رمك ـ ل آی  ».ات قـرآن ی

  خواندند. یم» لیترت«وه یات را به شیآ 2»الْقُرْآنَ تَرْتِیلًاوَرَتِّلِ « یحضرت بر مبنا
تالوت « ه با آنچه ما امروزه به عنوانكدارد  یخاص یمعنا رمكامبر ایتب پكدر م» لیترت«اما 

ـ امبر ایه پكات آمده است یروام، متفاوت است. در یشناس یم» لیترت بـا،  یار زیبسـ  را قـرآن  رمك
سـوره متوسـط بـه انـدازه      یـك تـالوت   ییه گوك یا خواندند، به گونه یآرام و آهسته م 3واضح،

 ده همراه با مدیشكشان را یتالوت ا اصحاب، یبرخ 4د.یانجام یسوره بلند به طول م یكخواندن 
ـ   یات، مجالیتالوت آ در شتابز از ین آرام خواندن و پرهیا 5اند. ردهكف یتوص آورد  یرا فـراهم م

ـ  یا گونه نند، بهكار و واضح تالوت كامالً آشك ات راكلمات و حركه صحابه همه حروف و ك ه ك
بشمارد  یلمات را بشناسد و حتكات و كامل، حروف، حرك طور و به یآسان بتواند به یا هر شنونده

ار یلمـه، بسـ  ك بـه  لمـه كحرف و  به ن تالوت حرفیا 6به خاطر سپارد. ند وكرار كو اگر خواست، ت
ـ حضـرت بـر سـر همـه آ     7راسـته بـود.  یز پینغمه ن از آهنگ و یساده و حت ث كـ ات، وقـف و م ی

                                                            
  .4مزمل، . 2   .2جمعه، . 1
ن مـوارد  یر ایداشته است. تأث میرك ح و ثمربخش قرآنیصح میبسزا و بارز در امر تعل ین موارد سهمیاز ا كی هر. 3

 د.یم دیخواه یندهآ های   نهفته در آنها را در بحث یآموزش یها   متكو ح
 .17، صالتذكار فی افضل االذكار، یقرطب. 4
، ی؛ سـخاو 208، ص1، جالنشر فی القرائات العشـر ، یزرج   ؛ ابن332، ص3، جفی علوم القرآن االتقان، یوطیس. 5

 .334، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال
 .17ص، 1، جالقرآن    الحكام    الجامع، ی؛ قرطب334و  276، همان، صیسخاو. 6
 .، همانقرطبی. 7
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بـودن  »  كـالم اهللا «را متوجـه   یا بود و هر شـنونده  یت الهیز از خشیلبر شانیتالوت ا 1ردند.ك یم
مـه  یمطرح نبـود، ماننـد ن   ج قرآنیم و ترویه مقام تعلك ییز در خلوت و در جاین د. گاهكر یم رآنق

 ساده و متناسـب بـا شـأن    یات را با آهنگیش، آیب خوكا در سفر و بر مری ،خود منزل شب و در
  2خواندند. یالم خدا مك

از نوع  و آموختن، یریر فراگیناپذ ین مشوق خستگیا و» معلم اول«ن یا یاددهینوع آموزش و 
ـ  كو علـم و ح  بود و چنان به آنان قرآن» ابركآموزش بزرگساالن و ا« ـ آموخـت   یمـت م  ییگـو  هك
و در نقطـه   م اویتعـال  همـه  بنای ، سنگاند. آموزش قرآن یریادگیها سرگرم  تبخانهكان در مكودك
امـت در سراسـر    ها مورد توجـه  وه آموختن او تا قرنیز شیآموخت و ن یآنها بود. آنچه او م یانونك

  3قرار داشت. یجامعه اسالم

  ییروا یبند میتقس یكالف) 
  كنیم: بندی می دسته ، روایات فراوان واردشده در این باب رابرای تبیین بهتر كیفیت تالوت رسول اكرم

ـ بـا ب  یه تالوت آن حضرت را تالوتكات یاز روا یا دسته. 1  ان واضـح و روشـنِ حـروف و   ی
را  قرآن لماتكحروف و  كت كتوانست ت یم یا ه هر شنوندهك ینحو نند، بهك یم یلمات معرفك
 4؛»فسّـرًةرائـًة ُمَق  اللّـِه سلمه قرائـَة رسـولِ ّمُا عتتَْن« آنها را بشمارد: یص دهد و حتیامل تشخكطور  به
  6».رفاًَح رفاًرةً َحّسَفراىَٔتُهَ ُمت َقکاَن« و 5»رفاًَح ًارفرةً َحّسَفت قرائتُهُ قرائةً ُمکاَن«

ـ چیگونـه پ  چیار است و هكه حروف در آن روشن و آشك یقرائت یعنی» قرائت مفسره« و  یدگی
و  یقـول  شه بـه صـورت  یشان همیگر، اید یشود. از سو یده نمیحروف در آن د یرفتن آوا درهم
آن ننـد.  ك تـالوت » شـمرده  آرام و شـمرده «گونه  نیرا هم ه همگان قرآنكردند ك یق میتشو یعمل

گـر صـحابه   ید یبرا ییرد تا الگوك یل میخواندند، تجل یگونه م نیرا ا ه قرآنك یسانكحضرت از 
امالً تر و تـازه اسـت؛   ك هكرد ك یف میتوص یخواندن را خواندن گونه قرآن نیباشند. آن حضرت ا

 إنَّ« اسـت:  بـن مسـعود   عبداهللا ،از آن افراد مورد اشاره یكیشود.  ینازل م یبه قار كنیا هم ییگو
                                                            

  .334و  276، همان، صیسخاو. 2   .234، صاء و كمال اإلقراءجمال القرّ، یسخاو. 1
 نمونـه  ینیر عیه تصوكبا آورده یز یتیروا یی. نسا47و  46، صنهاد آموزش در اسالمن، یرالدی: منكباره ر.   نیدر ا. 3

 آمده است.» قرآن یتاب آموزشك«ل عنوان ین فصل ذیت در همین روایبر اصحاب است. ا رمكامبر ایپ یاقرا
، یزرج   ؛ ابن232، ص3ج، علوم القرآن یف االتقان، یوطی؛ س276، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال، یسخاو. 4

  .244، همان، صویسخا. 5    .208ص ،1، جالنشر فی القرائات العشر
 .224، ص2، جالمحجة البیضاء، یاشانكض یف. 6
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أ قـَرلَیَف أنـزَل مـاَک القرآَن قرأَرّه أن َیُس ْنفقالَ: َم ،رفاًَح رفاًرأُ َحْقَی َوُه ود َوسعَُم بنِ  اللِّه عبدِّر ِبَم  اللِّه ولَُسَر
  1».ودسعَُم علی قرائةِ ابن

ـ ار آرام وصـف  یده و بسـ یشك یرا تالوت پیامبره تالوت كاز روایات  یا . دسته2  انـد، بـه   ردهك
ِه «مثـال در خوانـدن    یدند، بـرا یرسـ  یبا مد به نظر م ،لماتكه همه ك یا گونه  الرَّحْمَــِنبِسْـِم اللـَّ

  2د.یشك یرا م» الرحیم«و » الرحمن«و »  اللّه«لمات ك» الرَّحِیمِ
ـ صـوت، حـد وسـط م    یِنییو پا ییرا از جهت باال یه تالوت نبوكات یاز روا یا . دسته3  انی

  3».فیعةِالرَّةِ و ال ِبّیِفالَخن ِبُکم َتإِنَّه َل« اند: ردهكان یب» نجوا«و » اد زدنیفر«
 بـه  __ و نمـاز  و قـرآن  یح و وحـ یسوره تسـب  __ خداوند متعال در سوره اسراءه كگونه  همان
  4».وَ الَ تَجْهَرْ بِصَالَتِک وَ الَ تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَینَ ذَلِک سَبِیًال« امر فرمود: رمكرسول ا

 کانَ النبیُّ« كرد: گویند حضرت در آخر آیات مكث و وقف می كه می اند اتیاز روا یا . دسته4
  5».قطّعُ قرائتَه آیةً آیًةَی

از  یكی مهم، ن موضوعیم ایه تعلكرد، بلك یتفا نمكات ایتنها به وقف خود بر سر آ پیامبر اكرم
لّم َعَتنّـا نَـُک« اسـت:  آمده اصحاب یاز بعض یتیشان بوده است. در روایا یاز سو م قرآنیان تعلكار

  6».رآنَعلّمُ الُقما نََتوفَ َکالوقُ
ـ از دو ر یكیحفظ وقوف را  ، امیر مؤمنانرمكپس از حضرت رسول ا ـ ن ترتك (بـه معنـای    لی

و  الوقـوفِ عرفُةَم رتیلُالتَّ«و  7»الوقوفِ و حفظُ الحروِف جویُدَت رتیلُالتَّ« آن) دانسته و فرمودند: یقرآن
  8».الحروِف تجویُد

                                                            
حـرف قرائـت      بـه    صـورت حـرف   را به میرك ه او قرآنك یدر حال ،گذشتند بن مسعود هللابر عبد خدا رسول«. 1

عود مسـ    ه نازل شده است، آن را به روش ابـن كگونه بخواند    را آن خواهد قرآن   یه مكحضرت فرمود: هر  رد،ك   یم
 .)228، ص2، جالمستدرك علی الصحیحین ،یشابورین(» بخواند

 .332، ص3، جفی علوم القرآن االتقان، سیوطی. 2
 .334، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال، سخاوی. 3
 .110اسراء، . 4
 .334، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال، ی؛ سخاو415، ص1، جالبرهان فی علوم القرآن، یشكزر. 5
، 1ج ،28، نـوع  فـی علـوم القـرآن    االتقان، سیوطی(» آموختیم   ها را نیز می   گرفتیم، وقف   را فرامی گونه كه قرآن   همان«. 6

 .551، صهماننیز ر.ك: زركشی،  قرائت رسول اكرم . در خصوص اهمیت موضوع وقف و ابتدا در)215ص
ـ      ماز اُ یوه قرائت را قرطبین شیل ای. تفص55، صدرآمدی بر علم تجوید، یزرج   ابن. 7  ،یسـلمه آورده اسـت: قرطب

 .10، ص1، جالجامع الحكام القرآن
 .224، ص1، جالنشر فی القرائات العشر ،یزرج   ابن. 8
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رأیـتُ « :اند تاثّر، حزن و تحزّن آن حضرت به هنگام تالوت قرآن بیانگره كهستند  یاتی. روا 5
  1».لّی و لصدرِه أزیٌر کأزیِر المرجلِ من البکاءَصُی  اللّه رسول
را مخاطـب   یسـ ك ییه گـو كد كنن ین مییتب یا را به گونه ه تالوت معصومكداریم  یاتی. روا6
  ».انسانًا یخاطُب ُهکانََّف« رسانده است: یم یسكرا به  یامیپ ییداده و گو یم قرار

ان یب بیع و تطریاز ترج یده آن حضرت را خالیشكددار و ه تالوت مكات یاز روا یا . دسته7
 إنّ النّبـّی«است:  ت شدهیو از انس روا 2»لیس له ترجیٌع کان النّبی مادًّا«فرمود:  مؤمنانامیر  نند:ك یم

  4».تطریب و ال [قرائة النّبی] لیس فیها تلحین«ند: ك ینقل م یو قرطب 3،»یرجُّع کان ال
ن معرفـی مـی     . دسته 8 سـحضـرت   كننـد:  ای از روایات كه صوت آن حضرت را صـوتی ح

  5».وتِسنَ الّصَح کان النبیُّ«فرمود:  لیع
  6».بالقرآِن النّاسِ صوتا کان احسَن   اللّه رسوَل إّن«روایت شده است:  از امام باقر تفسیر عیاشیدر 

ـ هستند  یاتی. روا9 ـ ترج«ه در تـالوت آن حضـرت،   ك ـ » عی بنـت   __ هانیـه  شـمارند:  یرا برم
  7».یرجّعُ بالقرآن و انا نائمةٌ علی فراشی، کنت اسمع قرائة النبیّ«كند:  روایت می __ طالب ابی

ـ كمراجعـه   یره نبـو یات و سیست؟ اگر به روایچ» صوت حسن«اما مقصود از   ریم و تفسـ ین
روشن  یها انیم، به بیا شویتب جوكن میرا از ا در تالوت قرآن» ییبایز« یو معنا» صوت حسن«

ان یب قرائت قرآن را در» ویكصوت ن«ار یو مع كه مالكم خورد یاز صوت حسن برخواه یواضحو 
  .پرداخته شده استكتاب حاضر  یانین موضوع در فصل پایاند. به ا ردهك

  
  

                                                            
 ».آمد   یگ میجوشش د یه، همانند صدایگر یشان صداینه ایدم و از سیحضرت را در حال نماز د«. 1
 ».از چرخ دادن صدا در گلو بود یشان خالیدند و قرائت ایشك   یدر قرائت خود حروف را م امبریپ«. 2
 .)344، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال ،یسخاو(» دادند   یچرخ نمصدا را در گلو امبر یپ«. 3
ـ یآفر   و طـرب  یلحن یها   هیاز آرا یخال  قرائت رسول خدا«. 4 ، 1، جالجـامع ألحكـام القـرآن   ، قرطبـی (» بـود  ین

، 2، جالمفسـرین  علـوم القـرآن عنـد   ، هیوالمعارف القرآنز الثقافة كمر. نیز تحلیلی جامع را بنگرید در: 17_10ص
 .)290_242 و 311ص

 .)334، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال ،یسخاو(» صدا بود   خوش رمكرسول ا«. 5
 .)308، صسنن النبی، ییطباطبا( »داشت ن صوت را در قرائت قرآنیوتریكن رمكامبر ایپ«. 6
ـ را تـوأم بـا ترج   دادم و حضرت قـرآن    یگوش فرامامبر یده بودم و به قرائت پیدر بستر خود آرم«. 7  ـ  عی » خوانـد    یم

 .)234، ص1، جاإلقراء    اء و كمالالقرّ    جمال، یسخاو(
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  ت شناخت مواضع وقفیب) اهم
در  م: امـروزه ییگـو  یبر مسئله وقف م یدكی، با تأرمكقرائت رسول ا یها یژگیل وینجا، ذیدر ا

ـ ه قاركده شده است یبارها د مجالس قرائت قرآن  ان بـدون توجـه بـه مسـئله وقـوف و بـدون      ی
ـ   ، بـه قرائـت قـرآن   یره نبـو یوقوف متواتر و مستند به س یریادگی  نـد و وقـف و  ورز یمبـادرت م

ـ  یفراوان است، ولمورد در قرائت آنها  یب یها وصل ـ ن چیامروزه چن ـ قار یدر نظـر برخـ   یزی  انی
 یبـرا  ند، گـاه یآ یران میه به اكز یگر نید یشورهاكان یاز قار یمرنگ شده است. شماركارجمند 

ـ  اریرا در مسئله وقف و ابتدا اخت یبیبدهند، طرز غر» كسب«ه به قرائت خود كنیا ننـد. حـال   ك یم
ـ  یت آنها نیو نحوه رعا تالوت قرآن یبند ه وقوف، استخوانكآن ـ تعلّـم اسـت. ا   م ویازمنـد تعل ن ی

ـ مـورد تأ  ها در طول قرن »معرفةالوقوف«اسالم و  یرباز مورد توجه علمایموضوع از د ـ د قاركی ان ی
رده كخصوص آن نقل  عامه در یعلما یقول وجوب را از برخ یجزر ابن یبوده است و حت قرآن

خود اختصاص داده است كه از آن  مستقلی را بههای  ابنگارش كت ،الوقوفةموضوع معرف 1است.
كتاب، تمام مواضع وقف مطـرح در سـیره    یاد كرد. وی در این» سجاوندی«توان از كتاب  جمله می

هـای   مواضـع وقـف، مراجعـه بـه قـرآن     شناسایی  كند. راه ساده ذكر می نبوی را از آغاز تا آخر قرآن
 ،ایرانی یا پاكسـتانی اسـت. بـا شـناخت مواضـع وقـف       الخط قدیمی و نیز اغلب مصاحف با رسم

  ، باید آنها را بیشتر مورد توجه قرار داد.است» ط«حرف  خصوص وقف مطلق كه عالمت آن به
ـ  یشـورها ك یر در بعضـ یقرن اخ ه درك ییها د گفت در قرآنیبا تأسف با  و بـه تبـع آن   یعرب

عالئـم   ل حـذف شـده و از  ین عالئم اصیه اكشود  یده می، داند د چاپ شدهیران بارها تجدیا در
  2استفاده شده است. ،و...» م«و » یقل«، »یصل« یابداع

  رمكامبر اینظام اقراء و استقراء در روش پ
ـ ماه هكن معنا یاست؛ به ا» یروش آموزش سمع« رمكامبر ایتب پكدر م روش آموزش قرآن ت ی

ـ چـه را  آمـوز هر  اسـت. قـرآن  » پس از شـنیدن  راركدن و تیشن« آموزش قرآن یو ساختار اصل ه ك
نـد و  ك یرار مكت شنود و یرو شود، بارها م نوشته آن روبهه با كش از آنیاموزد، ابتدا و پیخواهد ب یم

                                                            
 .224، ص1، جالنشر فی القرائات العشر، یزرج   : ابنكر.. 1
طبع و تكثیر خط  .233، ص)كریم زبان قرآن    پژوهشی آموزش    (گزارش طرح    قرآن    زبان، یو مراد كیفشار یلسان. 2

اهللا    معتبـر دیگـر از نیریـزی و حبیـب    هـای     دارای رسـم طه و جایگزین كردن آن به جای برخی مصاحف    عثمان
 بیش شروع شده است. و ه تصحیح آن كمفضایلی گرفته تا دیگران، خطای بزرگی بود ك
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ـ  رنـد. قـرآن  یبگ یات مورد نظر در قلب او جایه آكابد ی یرار تا آنجا ادامه مكدن و تین شنیا  میرك
» زبـان  یكآموزش به مثابه « و مؤثر آن، یاست و راه آموزش اصول» الم و زبانك«از سنخ  یا دهیپد

آموز در بدو ورود  و قرآن شودن مسئله غفلت یااز است. اگر  یآن به صورت سمع آغازینو انتقال 
») یروخـوان «(و از روش » چشـم و زبـان  « ، از»گـوش و زبـان  « یبه جـا  قرآن یآموزش یبه فضا

توانـد   یهرگز نم یشود. چنان آموزش یرو م روبه شده آموزش قرآن ت دگرگونیند، با ماهكاستفاده 
ـ ز چندان چشـم ام یمحصول آن ن د بهیگر نبایموثّر و فعال باشد و د یآموزش رار كـ داشـت. ت  یدی

ـ بگ یآموز جا قرآن» قلب« د دریالم خداست و باك ه قرآنكشود  یم و » قلـب «رد، و راه ورود بـه  ی
  1، گوش است.یو علم ییروا ،یل فراوان قرآنیز به دالیآن ن دروازه
  2».خَیرُکم من قَرءَ القرآنَ و أقرىَٔه«فرمودند:  رمكامبر ایپ

باید ت را یروا نیا و است م قرآنیت ناظر به مقام تعلین روایدر ا» اقراء«است، عبارت  یهیبد
  گذاشت. 3»خیرکم من تعلّم القرآن و علّمه«روایت نار كدر 

ـ م بشنود و او نكند تا متعلّات را قرائت یم، آمعلّ اینكه یعنی ،اتیاقراء آ م همـان  یز پس از معلّ
 وتكـ را از مل براسـاس آن، قـرآن  ز ین رمكامبر ایه خود پكبوده است  یا وهین شید. ابخوان ات رایآ

وه یشـ  نیز به همیگران نیو به د 4»فَلَا تَنسَی سَنُقْرِؤُک«اند:  آموخته» یاعل رب«باال و محضر قدس 
ـ  یصورت فـرد  ات متعدد بهین مطلب در روایه اك دادند؛ چنان یآموزش م شـده   نقـل  یو جمع

  5؛»خواندند یم در هر حال بر ما قرآن رمكرسول ا« است:
  ؛كردندرا اقراء  6»الْمَتِینُاللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ  إِنَّ«ه یبر من آ  اهللا رسول
) قرائـت  یرا بـا تـاء (در فعـل تجـز    » شَـیئًاالَّ تَجْزِی نَفْـٌس عَـن نَّفْـٍس «ه یبر من آ  هللا رسول

بـن    عبـداهللا  8».ن و نصب تاء خواندندیجزم س را به 7"دَرَسَْتوَلِیقُولُواْ " ۀیامبر بر من آیپ«؛ »دندكر
ـ را خواندم و قرائت آنها را از دهان او اخـذ   امبر هفتاد سوره از قرآنیبر پ«د گفت: مسعو ردم، در ك

                                                            
 د.یم دینده خواهیل آن را در دو فصل آین سخن و دالیل ایتفص. 1
ـ  كنز، یهند(» ندكگران اقراء یرا بخواند و آن را بر د ه قرآنكاست  یسكن شما یبهتر«. 2 االقـوال     سـنن     فـی     الالعم    

  .186، ص92، جبحاراالنوار، یمجلس. 3   .)2355و  2354خ ،واالفعال
 .6، یاعل. 4
سـت،  یات، مورد استناد ما نین روایا كت   كق تیه مضمون دقكنی. با توجه به ا146خ، 98، ص1، جسنن ،یترمذ. 5

  .58ات، یذار. 6    شده است. یاز ترجمه آنها خوددار
 .105انعام، . 7
 .238، ص2، جالمستدرك علی الصحیحیننیشابوری، . 8
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گر پسربچگان در دو گوشه سرش بسته یسر او را مانند د یمو یعنیبود [ "نیذوذؤابت" دیه زك یحال
ـ ن ایرا بر بهتر ه قرآنیرد، و بقك یم یان بازكودكبا  ده بودند] ویچیپ یا و همانند رشته ن امـت و  ی

  1».ردمكقرائت  طالب یبن اب یعل یعنیامبر امت، یپس از پ ن آنان از لحاظ قضاوتیتر عادل
را به  یسانك دور بودند، ه از حوزه آموزش قرآنك یسانك یش از هجرت برایپ  رسول خدا«
ه كه از مك یحضرت هنگام نند.كقراء ارا  اموزند و قرآنینه فرستادند تا به مردم آنجا اسالم را بیمد

  2».ه فرستادندكبه م اقراء قرآن آموزش و یرا برا بن جبل معاذ ردند،كنه مهاجرت یبه مد
ه مـا مشـغول   ك یدر حال آمدما  نزد  رسول خدا یروز« ند:ك ینقل م یبن سعد انصار سهل

ـ ن لحظه بود ی. در ا»میردك یاقراء مم، یدانست یه مكرا  ییها گر سورهیدیك م و بایات بودیاقراء آ ه ك
  3».واحد و فیکم االحمر و فیکم االبیض و فیکم االسود...  ، کتاب اللّه الحمدللّه« :فرمود رسول خدا

 هكـ ل گرفـت. در م كشـ  م بـا آغـاز نـزول قـرآن    یعنوان روش تعل به یات الهیآ ءفرهنگ اقرا
 قـرآن  ،گـرد هـم آمـده    ه در آنها مسـلمانان ك ندن شده بودییتع رمكامبر ایپ از سوی ییها انكم
ـ   كبود  االرقم یبن اب خانه ارقم ،آموختند؛ از آن جمله یم  دنـد و كر یه در آن مسـلمانان اجتمـاع م

ن آ یره نبـو یسـ  در ج قرآنیترو یها گر از راهید یكیرد. ك یرا بر آنها اقراء م یات الهیآ رسول خدا
ـ  را آرام و شـمرده تـالوت   یالهات یآ ،ر آنیه حضرت در نماز و غكبود  د، و اصـحاب بـه   كـر  یم
ـ یز از خشین تالوت لبریدن ایشن ـ اسـتماع، آن آ  بسـیاری  دنـد و در اثـر  یورز یت، عشق م ات را ی
ات در ینه تالوت آیدر مد یول 4گرفت، یم ه به صورت محدود صورتكن امر در میآموختند. ا یم

  بود. ینبو ءم و اقرایتعل یها راه از یكیهر روزه و  یها ها از برنامه نماز و خطبه
ه در هر ك  رسول خدااموختم مگر از زبان یرا ن "وَالْقُرْآنِ الْمَجِیـدِ ق"سوره «د: یگو یم مهاش ماُ

 یشـگ یعادت هم و مانند آن در نماز، "ق"خواندند. تالوت سوره  یجمعه آن را بر مردم در خطبه م
  5».امبر و اصحاب بودیپ

ـ در روا ،و...» سماع«، »استماع«، »اقراء«، »قرائت«لمات كمختلف از  یها غهیص ات مشـابه و  ی
ـ انـد   صادر شـده  یطیات در شراین روایشود. ا یم دیدهمربوط  نوشـتن و   یی، توانـا مسـلمانان  هك

                                                            
  .242، ص1، جمناهل العرفان، یزرقان. 2   .73، ص92، جبحاراالنوار، یمجلس. 1
، سـنن  ابـوداود، (» حضـور دارد...  سـیاه دفام و یفام، سپ   شما سرخمیان تاب خدا واحد است و كخدا را سپاس! «. 3

 .)831، حةتاب الصالك، 220ص ،1ج
، 108، 106، 102، صالقرآن الكریم و روایـات المدرسـتین  ، یرك: عسكر. ،روایاتی در این زمینهبرای مالحظه . 4

 .136و  132
 .4070، خ   كنز العمال؛ هندی، 200، ص1، جمناهل العرفان؛ زرقانی، 54، ص1، جفی علوم القرآن االتقان ،سیوطی .5
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ـ  بـه  قـرآن  در آمـوزش زبـان   را یتْبكو  یتوانستند روش بصر یم یراحت و به 1خواندن داشتند ار ك
ر از یافزار، ناگز مبود نوشتك زمان مسلمانان به علت ه در آنكتوان گفت  ینم روی هیچ بهرند و یگ
  اند. بوده یار گرفتن روش سمعك به

این روایت  اهمیت خاصی دارد كه از جمله از قرآنمداومت در اقراء و استماع، در امر آموزش زبان 
  2.»خواندند می در هر حالی به جز هنگام جنابت، بر ما قرآن  رسول خدا« قابل استنباط است:

حضـرت بـه    بر اصل اقراء، كیفیت آن نیز قابل برداشت است؛ یعنـی اقـراء آن   افزوناز روایات رسیده، 
بـه گـوش مخاطـب     ای بوده است كه همه حروف كـامالً ادا شـده و كلمـات بـا تـأنّی و صـراحت       گونه
بینیم اصـحاب   در این روایات می كه روشنی از یكدیگر قابل تشخیص بودند؛ چنان رسیدند و حروف به می

  اند: كر كردهروشنی ذ اند نیز به را كه شنیده رفته، نام حروفی حروف می میاندر جاهایی كه احتمال خلط 
  4».بالتاء 3"فَلَن تَسْتَطِیَع": اللِّه ولُُسأقرأنی َر«
  6».یعنی بجزم السین و نصب التاء 5؛"وَلِیقُولُواْ دَرَسَْت": أقرأنی النبیُّ«
  8و 7.»"یوثِقُ وَثَاقَهُ أَحٌَد وَلَالَّا یعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ٭  فَیوْمَئٍِذ": أقرأنی النبیُّ«

  10».بغیر ألف 9"مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَاٌن": ِهالّل ولُُسأقرأنی َر«
وَالَ یؤْخَـذُ " بالتـاء "وَالَ یقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعٌَة"بالتاء  "شَیئًاالَّ تَجْزِی نَفٌْس عَن نَّفٍْس ": اللِّه ولُُسأقرأنی َر«

  12».بالیاء 11"مِنْهَا عَدْلٌ
                                                            

شناسی تفسیر ترتیبـی و     پردازی به ضمیمه روش   درسنامه، پژوهشنامه، نظریه ،تاریخ قرآن: دروزه، كباره ر.   نیدر ا. 1
 .66_42، صتفسیر موضوعی

 .146، ح111باب  ،ه، ابواب الطهار98، ص1، جسنن ،یترمذ. 2
 .41هف، ك. 3
 .238، ص2، جالمستدرك علی الصحیحیننیشابوری،  .4
 .105انعام، . 5
 .238، ص2، جالمستدرك علی الصحیحینی، شابورین. 6
 .26و  25فجر، . 7
 .255ص، 2، جالمستدرك علی الصحیحین ،یشابورین. 8
 .283بقره، . 9

بغیـر  ةوضـُبْقَم ٌنٰهِرفَـ«عبـارت  ت ین رواین، در ای. همچن235ص ،2، جالمستدرك علی الصحیحین، یشابورین. 10
ـ الخـط مصـحف ن     ات مربوط به رسمكن یادآوریگاه با  یحت رمكااقراء رسول  یعنیشود،    یمشاهده م» الف ز ی

ـ ك» فرهان«ه كآموز توجه داشته باشد    ه قرآنكنیل ایهمراه بوده است؛ از قب ـ گ   یه تلفظ آن را فرام  رد، در نگـارش ی
 شود.   یتابت مكبدون الف ثبت و » نٰهِرَف«مصحف به صورت 

  .233، ص2، جالمستدرك علی الصحیحیننیشابوری، . 12    .همان. 11
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  1.»ثابت بنُ زیُد یسلَم ْنأَ بلَها َقأحکمتُ سورٍة بعینََس  هللا رسول أقرأنی«د: مسعو عن ابن
شـده   »اقـراء «ه بـر او  كرا  یاتی، آئرِقْستَه بهتر است مكشود  ین برداشت میت چنین روایاز ا

» استقراء«و » اقراء« ه روندكحاصل خواهد شد  یام در صورتكحبرساند و ا» امكاح«است، به حد 
ـ است  یعیاستمرار داشته باشد. طب یرار همراه بوده و تا مدتكبا ت یافكبه اندازه  د، مسـعو  ه ابـن ك

ام برساند؛ از كبه حد اح رمكا امبریبار اقراء پ یكرا با  میرك قادر نبوده است هفتاد سوره از قرآن
گـر،  ید سـخن بـوده اسـت و بـه     حـال  علـی كـلّ  مستمر و مـداوم و   رمكارو، اقراء رسول  نیا

  ام برسند.كحااز اند تا به آن حد  داشته قرار یقرآن یفضا یكد و امثال او همواره در مسعو ابن
ـ و ن خـود مسـلمانان   یاز سو د از خواندن مستمر قرآنمسعو گر، ابنید یتیدر روا و  ز از رواجی

کیـف یخـتلُس منّـا و قـد قرأنَـا « د:یگو یآنان بر زنان و فرزندانشان سخن م یاز سو» اقراء«استمرار 
  2».لنَقرأَنه و لنُقرئنّه نساءَنا و أبناءَنا   القرآنَ فواللّه

، انـد  امـده ین» استقراء«و » اقراء«لمات كه هرچند در آنها كوجود دارند  یگریات فراوانِ دیروا
 یسـمع  ج بـودن روش یبر را یتر شتر و روشنیه داللت بكشود  یافت میدر آنها  یهای عبارتولی 

  م:ینك یر مكاز آنها را ذ ینجا برخیدر ا؛ در صدر اسالم دارند آموزش قرآن
أخـذتها ف 3"عُرْفًـا وَالْمُرْسَـلَاِت" فی غـار، فنزلـت ا مع النبیّکنّ«ند: ك یت میروا بن مسعود عبداهللا
  4».بها... طبٌفاه لَر من فیه و انّ
 یعبـارت  »گرفتن سـخن از دهـان  «امبر است. یاز دهان پ سخن از گرفتن قرآن یادشده،در خبر 

 یمعنـا  بـه » گـرفتن «و » اخـذ « یبكین تریم. چنیهست ات با آن مواجهیاز روا یاریبس ه دركاست 
نشـود،   در جـان  ین نفـوذ و رسـوخ  یه موجب چنك یدنیو از شن 5ق استیق و فهم دقیعم كدر
 نخواهد آمد: به سراغ آن یسخن، فراموش یك» گرفتنِ«بعد از  رد و طبعاًكر یتعب» اخذ«توان به  ینم
  6».فَلَا تَنسَی سَنُقْرِؤُک«

                                                            
 م نمـودم، كـ هفتاد سوره را بر من خواندند و من آنها را در قلب خـودم مح  رمكارسول «د: یگو   یعود ممس   ابن. 1

 .)228صهمان، (» اوردیاسالم ب بن ثابت دیه زكقبل از آن
مـا آن را   ایم. بـه خـدا قسـم      را خوانده حال آنكه ما قرآن ،جدا شود چگونه ممكن است كسی از ما از جماعت مسلمانان«. 2

 .)2791، ح5، باب 139، باب العلم، ص4، جسنن ترمذی،(» كنیم   خوانیم و بر زنان و فرزندان خود نیز همواره اقراء می   می
  .251، ص2، جالمستدرك علی الصحیحیننیشابوری، . 4   .1مرسالت، . 3
شـه  یو خود ر هستند (prendre) گرفتنشه یاز ر (comprendre, apprendre)دن یو فهم یریادگیز یدر زبان فرانسه ن. 5

ترتیـب     بـه  mistakeو  takeكه در زبان انگلیسی، افعالی همچـون   نانچ رساند.   یامل را مكق و یفهم دق یز معناین
 رساند.   می گرفتن به معنای فهمیدن و بد گرفتن به معنای نفهمیدن و اشتباه گرفتن را

 .6، یاعل. 6


