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چكيده
ــت كه در جانب ديگر آن، دو مقوله قرائت و تدبر  ــائل مورد توجه در قرآن و روايات اس «عمل به قرآن» يكى از مس
ــى دانشمندان اين حوزه بوده، اين است  ــتماع، ترتيل و تالوت قرار دارد. موضوعى كه همواره مورد بررس همراه با اس
كه چگونه مى توان بين عمل به قرآن با دو مقوله قرائت و تدبر پيوند برقرار كرد. در اين مقاله، مفهوم «عمل به قرآن» 
ــتنادات قرآنى و روايى از ديدگاه فريقين بررسى شده  ــامان يافته آن با دو مقوله قرائت و تدبر با تكيه بر اس و ارتباط س
ــان به عنوان ركن اصلى و خاستگاه عمل به قرآن معرفى شده است. عمل به قرآن زمانى به  ــاكله» انس و در نهايت «ش
طور قطع محقق مى شود كه قرآن در قلب انسان رسوخ كرده و شاكله وجودى او را قرآن بنيان شكل دهد. از اين منظر 
قرائت قرآن مهم ترين مرحله انعقاد عمل محسوب مى شود كه در بطن و متن عمل به قرآن قرار دارد. انسان در هنگام 
ــاختن خود و القاى تعاليم قرآن به قلب، در حين قرائت به قرآن عمل مى كند و بعد از اتمام قرائت  قرائت با متذكر س
ــل، به جاى اينكه مفاهيم كلى قرآنى را محور عمل قرار دهد، نص آيات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر  ــت عم و وق

يافته، بدون واسطه به كالم اهللا عمل مى كند.

كليدواژه ها: قرآن، قرائت قرآن، عمل به قرآن، قرائت عمل گرايانه، شاكله.

همپايي و پيوند قرائت و عمل به قرآن
 از ديدگاه فريقين
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مقدمه
ــت  «عمل به قرآن» هدف غايى از نزول قرآن و امرى اس
ــركات كالم الهى منوط به تحقق  ــه بهره مندى از آثار و ب ك
ــول خدا(ص) مى فرمايد: «كسى كه قرآن را  آن است. رس
ــتى دنيا و زينت آن را  ياد بگيرد و بدان عمل نكند و دوس
ــتحق خشم خدا است و با يهوديان و  بر قرآن برگزيند، مس
ــيحيان، كه كتاب خدا را پشت سر مى اندازند، در يك  مس
ــان نقل شده  درجه خواهد بود».1 در روايتى ديگر از ايش
ــت كه فرمود: «كسى كه قرآن را بياموزد و به آن عمل  اس
ــور مى كند، پس  نكند، خدا او را در روز قيامت كور محش
ــور كردى، در  ــد خدايا به خاطر چه مرا كور محش مى گوي
ــد متعال مى فرمايد: چگونه  حالى كه من بينا بودم. خداون
تو آيات ما را خواندى و آنها را به فراموشى سپردى و به 

آنها عمل نكردى».2
به رغم اهميت بسيار باالى عمل به قرآن و با آنكه مفهومش 
به ظاهر بديهى به نظر مى آيد، اما همچنان ماهيت و كيفيت 
ــت. اينكه «بايد به قرآن  ــورد اختالف باقى مانده اس آن م
عمل كرد و تنها خواندن آن كافى نيست»، مسئله اى است 
كه همواره بر آن تأكيد مى شود. اما هنوز راهكارهاى عملى 
مشخص براى رسيدن به اين مهم در دست نيست. از سوى 
ــه از «عمل به قرآن» وجود دارد، فقط  ديگر با تصّورى ك
ــش اندكى از آيات قرآن قابل عمل بوده و بخش اعظم  بخ
ــردى نخواهد بود. به عنوان مثال  آن، اصوًال عملى و كارب
ــوره هايى همچون قدر، فيل و مسد و آيات بسيارى كه  س
ــماء الهى و غير آن  ــمان، صفات و اس از خلقت زمين، آس
ــخن مى گويند، در تلقى رايج از «عمل به قرآن» امكان  س
عملى شدن را نمى يابند. از اين رو الزم است كيفيت عمل 

به قرآن و مراحل تحقق آن مورد بررسى قرار گيرد.
ــرآن، پيش تر در «طرح  ــد قرائت و عمل به ق ــئله پيون مس
ــانى  ــط محمدعلى لس جامع آموزش زبان قرآن» كه توس
ــاركى تهيه شده، مطرح گرديده است. در كتاب «حمل  فش
ــاًال به اين  ــل خوش منش نيز اجم ــرآن» تأليف ابوالفض ق

ــيعة، ج 6،  ــائل الش 1 . ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص282؛ وس
ص183.

ــيعة، ج 6، ص184؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال،  ــائل الش 2 . وس
ص286.

ــت. وجه تازه اين مقاله اين است  ــئله پرداخته شده اس مس
ــده در آن  كه عالوه بر آنكه تا حدودي با نظريه مطرح ش
دو منبع تفاوت دارد، مكانيزم و چگونگى تحقق اين هدف 

را نيز به تفصيل شرح مى دهد.

وجدان علم و ارتباط آن با عمل
ــان مي دهد كه علم حقيقي در ديدگاه  ــي روايات نش بررس
معصومان(ع) مقوله اى فراتر از معلومات و دانشهاي ذهني 
ــت. چنانچه گاهى در روايات از جهل عالم سخن گفته  اس
ــا عالمى كه  ــن(ع) مي فرمايد: «بس ــود. اميرالمؤمني مى ش
جهلش او را كشته و نابود كرده، در حالي كه دانشش با او 
است و از آن سود نبرده است».3 در شرح اين حديث آمده 
است: مقصود از آن عالم، كسي است كه به قضاياي ديني، 
ــا به صورت عقلي علم دارد و از حيث وجدان و عمل  تنه
ــي عالم را هالك  ــت. چنين جهل ــبت به آنها جاهل اس نس
ــرح، مرحله تبلور علم در وجود انسان  مي كند.4 در اين ش
«وجدان علم» ناميده شده است و مادامي كه آموخته ها به 
ــهود نشوند، انسان همچنان در حجاب  قلب راه نيافته و ش

جهل باقي مي ماند.
ــمار آمده و  مرحله وجدان علم، غايت وجودي علم به ش
ــان  ــت براي آنكه علم، در اعمال و رفتار انس تضميني اس
ــدا(ص) مي فرمايد: «علم دوگونه  ــول خ نمايان گردد. رس
ــت: علمى كه در قلب وجود دارد و نافع است؛ و علمى  اس
ــان  ــت خدا بر ضد انس ــت و حج ــه بر زبان جاري اس ك
ــت كه  ــاس، علم حقيقي علمي اس ــد».5 بر اين اس مي باش
ــوخ كرده و جزئي از وجود او گردد.  ــان رس در قلب انس
چنين علمي، منشأ و خاستگاه قطعي عمل خواهد بود و از 
ــول  اين رو حتي بر اعمال و عبادات نيز فضيلت دارد. رس
ــد: «فضيلت علم از  ــدا(ص) در روايتي ديگر مي فرماي خ
ــان مي دارد: «علم از  ــت».6 نيز بي فضيلت عبادت برتر اس

3 . نهج البالغه، حكمت 107.
4 . منهاج البراعة في شرح نهج البالغة و تكملة منهاج البراعة، ج 21، 

ص161.
5 . منية المريد، ص136 .

ــير المأثور ، ج 1،  ــكارم األخالق، ص468؛ الدر المنثور فى تفس 6 . م
ــير القرآن، ج 1،  ــان في تفس ــى، ج 26، ص196؛ البره ص350؛ الواف

ص10.
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عمل بهتر است».7
به طور كلى مى توان گفت ظهور و بروز علم در دو مرحله 
ــاكله و جان آدمي؛ و  ــت تبلور در ش انجام مي گيرد: نخس
ديگر ظهور در اعمال و رفتار انسان. هريك از اين مراحل 
را مى توان به عنوان بُعدى از ابعاد عمل تلقى كرد كه تحقق 

هريك، عمل به علم محسوب مى شوند.

شاكله، خاستگاه عمل
در رواياتي كه درباره انتظار ظهور امام زمان(ع) وارد شده 
ــت، با  ــت، از انتظار كه يك حالت و كيفيت دروني اس اس
عنوان بهترين اعمال ياد شده است.8 مطابق با اين حديث، 
مرتبه عالي عمل عالوه بر آنكه نمود عينى در عالم خارج 
ــمار مى آيد. در  ــك حالت دروني و قلبي نيز به ش دارد، ي
ــام صادق(ع) قلب به منزله فرمانده كل  روايتى ديگر از ام
قواي انسان، خاستگاه تمام اعمال و رفتار او به شمار آمده 
ــان مي فرمايد: «... زيرا خداى تبارك و تعالى  ــت. ايش اس
قلب را سرپرست جسم قرار داده است، به طوري كه جسم 
ــنود و مي بيند و او قاضى و فرمانده  ــيله قلب مي ش به وس
ــيند، جسم جلو نمي رود و  جسم است. اگر قلب عقب نش
ــم تأخير نمي كند. به وسيله قلب،  اگر او به پيش رود، جس
ــر امر كند، فرمان مي برند  ــنوند و مي بينند. اگ حواس مي ش
ــر اين روايت،  ــودداري مي كنند».9 بناب ــر بازدارد، خ و اگ
ــمه گرفته  ــان از قلب او سرچش تمام افعال و ادراكات انس
ــوند. بر اين  ــرازير مي ش ــا به اعضا و جوارح س و از آنج
ــت؛ اگر قلب  ــان قلب اس ــاس، عامل حقيقي افعال انس اس
ــته باشد، تمام قوا در خدمت او  تصميم بر انجام كاري داش
قرار مي گيرند و اگر قلب عزم بر كاري نداشته باشد، توان 

حركت از جوارح سلب مي شود.
ــت: «ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعلىَ   ــوره اسراء آمده اس در آيه 84 س
ــاكله خود عمل مى كند».  ــاكِلَِتِه»؛ «هركس بر حسب ش َش
ــاكله كه اين آيه آن را محور كليه اعمال انسان برشمرده  ش
ــران با تقريرهاى مختلفى بيان شده است:  ــت، نزد مفس اس
دين، مذهب، طريقت، نيت، خلق و خوى، ملكات نفسانى، 

7 . بحار االنوار، ج 73، ص373.
8 . همان، ج 75، ص208.

9 . همان، ج58، صص62-55.

ــل و جوهر نفس.10  ــت، اص مقتضاى روح، طبيعت، سرش
مطابق با اين آيه «شاكله نسبت به عمل، نظير روح جارى 
ــت كه بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم  در بدن اس
نموده و معنويات او را نشان مى دهد».11 اين گونه مى توان 
نتيجه گرفت: علت عمده ضعف و كوتاهى انسان در عرصه 
ــت كه متعاقبًا  عمل، عدم وجدان و باور قلبي معلومات اس
ــاكله انسان را در پى دارد. بنابراين  عدم تبلور عمل در ش
ــت كه به جاي اينكه به ميوه ها  ــده اس در روايات تأكيد ش
ــه ها و عوامل جوهري را در  و آثار عرضي بپردازيد، ريش
ــبه كنيد، پيش از  ــته باشيد: «نفسهايتان را محاس نظر داش
آنكه آنها را محاسبه نمايند».12 مطابق با اين روايت، آنچه 
ــتگاه حقيقى اعمال و  ــبه قرار گيرد، خاس بايد مورد محاس
ــتن او است؛ زيرا «اگر  ــان، يعنى نفس و خويش رفتار انس
ــى نورانى، نيكو، طاهر و متعالى باشد، از  نفس انسان نفس
آن اعمالى فاضل و كريمانه سر مى زند و اگر نفسى مكدر، 
ــد، از آن افعالى پست و  حقير، خبيث، گمراه و ظلمانى باش
ــد صادر مى شود».13 از سوى ديگر، اين معنا با تجربه  فاس
و هم از راه بحثهاى علمى به ثبوت رسيده كه ميان ملكات 
ــال بدنى رابطه خاصى  ــانى و احوال روح و ميان اعم نفس
ــده كه هيچ وقت كارهاى يك مرد شجاع  است و معلوم ش
ــو از خود نشان  ــهامت با كارهايى كه يك مرد ترس و با ش

مى دهد، يكسان نيست.14
ــز معنايى تازه مى يابد: «توبه يعنى  در اين ديدگاه، توبه ني
ــه در حالت. حالتها  ــت از خطا در عمل و از خطيئ بازگش
خطاها را به وجود مى آورند، كبر و حرص و بخل و حسد 
ــا مى نمايند و اين ذلتها و  ــتاب، لباس خطا را بر تن م و ش
ــتند كه در لباس عمل بر ما مى نشينند و آشكار  ضعفها هس
ــوند. اين خطا ميوه خطيئه و ذلتها و ضعفهاى باطنى  مى ش

ــير  ــير القرآن، ج 15، ص10؛ التبيان في تفس 10 . جامع البيان في تفس
ــير القرآن، ج 6، ص673؛  ــرآن، ج 6، ص51؛ مجمع البيان في تفس الق
ــح الغيب، ج 21، ص39؛ الجامع ألحكام القرآن، ج 11، ص322؛  مفاتي
ــير المأثور، ج 4، ص19؛ روح المعاني في تفسير  الدر المنثور في تفس

القرآن العظيم، ج 8، ص14؛ الميزان في تفسير القرآن، ج 13، ص18.
11 . الميزان في تفسير القرآن، ج 13، صص18و19.

12 . غرر الحكم و درر الكلم، ص352.
13 . مفاتيح الغيب، ج 21، ص39.

14 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 13، صص18و19.
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تو است و بايد از ريشه و ميوه توبه كرد، كه توبه سلوك، از 
توبه ذنوب گسترده تر و عظيم تر است».15

عمل به قرآن ذيل ارتباط با قرآن
ــكل  ــه نوع ارتباط ش به طور كلي «رابطه با قرآن» ذيل س

مى گيرد: زباني، فكرى و قلبى.
1) ارتباط زباني با قرآن

ــي كلمات و آيات  ــه «ارتباط با قرآن» روخوان اولين مرتب
ــت. اين مرحله دريچه ورود به درياى عميق قرآن  قرآن اس
ــت و به مثابه گذرگاهي است كه نبايد در آن توقف كرد.  اس
ارتباط با قرآن اگر در همين سطح باقي بماند، امكان عمل به 
قرآن به هيچ وجه فراهم نمي گردد. بنابراين رسول خدا(ص) 
همگان را از چنين ارتباطي برحذر مى دارد: «واى بر كسى 
ــود و در معناى آن  ــن آيات را ميان دو فك خود بج كه اي

تأمل نكند». 16
2) ارتباط فكري با قرآن

ــل در قرآن به درياي  ــان با تفكر و تأم در اين مرحله، انس
ــن ارتباط، صاحب  ــي راه مي يابد و به بركت اي ــارف اله مع
«انديشه ديني» شده و نگرش و چهارچوب فكرى خود را 
ــت.  بر پايه آموزه هاي قرآن بنا مى كند. اما اين تمام راه نيس
ــده  ــخير قرآن درنيامده و قرآني نش ــود او هنوز به تس وج
ــاي وجودي او هنوز  ــت. بين داناييهاي ذهني و داراييه اس
ــز عمل به قرآن به طور  ــه وجود دارد. در اين مقام ني فاصل
ــده، ولي  ــته هاي او افزوده ش قطع محقق نمي گردد. بر دانس

هيچ تضميني بر اجراي آنها وجود ندارد.
3) ارتباط قلبى با قرآن

در دعاي قبل از تالوت قرآن از امام صادق(ع) آمده است: 
«بار خدايا! ... مرا از كساني قرار ده كه از پندهاى تو در آن 
پند مي گيرند، و از گناهانت دورى مي جويند. ... و خواندنم 
را خواندنى بى تدبر قرار مده، بلكه چنان كن كه در آيات و 

احكامش تدبر كنم، و به دستورات دينت چنگ زنم ».17
ــاس ديدگاه رايج به مقوله «عمل به قرآن»، ابتدا بايد  براس
ــپس در مضامين آيات تفكر و مداقه  ــود، س قرآن قرائت ش

15 . قيام، ص190.
16 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص908؛ الكشف و البيان عن 

تفسير القرآن، ج3، ص230؛ مفاتيح الغيب، ج9، ص45.
17 . مكارم األخالق، ص343؛ بحار االنوار، ج 89، ص208.

ــتخراج گردد و در نهايت به آن مفاهيم،  ــده و مفاد آن اس ش
ــود. اين در حالى است كه پيش از  ــانده ش جامه عمل پوش
ــل فراهم گردد،  ــده و مجال عم ــه قرائت قرآن آغاز ش آنك
ــاب از معاصي و اخذ  ــروع قرائت قرآن اجتن ــاي ش در دع
شرايع ديني كه مربوط به مسئله عمل است، مطرح مي شود. 
ــتگى شديدى به  اين معلوم مى كند كه «عمل به قرآن» وابس
ــته و زمينه بروز و به فعليت رسيدن قرآن  كيفيت قرائت داش
ــت حقيقي به مثابه  ــان فراهم مي كند. قرائ را در اعمال انس
ــت كه در جان آدمي كشت مي شود، تا ميوه عمل  بذري اس
ــت  ــه قرآن را به بار آورد. اين قرائت، قرائتي عمل گرا اس ب
ــه جان آدمي را آبياري مي كند، تا محصولي پر رونق و پر  ك
ــود، وگرنه در صورت نبود چنين قرائتى،  بركت برداشت ش
ــم دوختن به زمين خشك و بي بذر جان آدمي به اميد  چش

عمل، كارى عبث و بيهوده است.
يكي از مفاهيم ديگرى كه پيوند ميان قرائت و عمل به قرآن 
ــت. در مفردات  ــان مي دهد، مفهوم «حق تالوت» اس را نش
ــروى و متابعت بدون  ــت: «تال» به معنى پي راغب آمده اس
واسطه است و متابعت گاهى به جسم و گاهى به پيروى در 
حكم است. در اين صورت مصدر آن «تُُلّو» و «تُْلْو» است 
ــت و مصدر آن  ــا خواندن و با تدبّر در معنى اس ــى ب و گاه
ــت كه صرفًا در ارتباط با كتب آسمانى به كار  «تالوت» اس
ــماني هستند كه داراي ماهيت  مى رود [چرا كه تنها كتب آس
ــروى، گاه از جهت  ــتند] كه اين پي ــدن و متابعت هس خوان
ــتورات  ــا و زمانى از جهت فرمان بردارى از دس قرائت آنه
ــد: در آياتى مثل: «َو  ــب اصفهانى مى افزاي ــت. راغ آنها اس
ِإذا ُتْتلى  َعَلْيِهْم آياُتنا»،18 «َو ِإذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آياُتُه زاَدْتُهْم 
ــت. اما در  ِإيمانًا»19 و ... تالوت (تبعيت) از نوع قرائت اس
ــاَب َيْتُلونَُه َحقَّ ِتالَوِتِه»،20 تالوت  آيه «الَِّذيَن آَتْيناُهُم الِْكت
ــود.21 امام صادق(ع) در  (تبعيت) با علم و عمل انجام مى ش
توضيح اين آيه در معناى «حق التالوة» مي فرمايد: «آيات 
را با ترتيل مى خوانند و در آن تفقه نموده به احكامش عمل 
ــند  مى نمايند و به وعده خدا اميدوارند و از وعيد او مى ترس
و از قصه هايش درس عبرت مى آموزند و به اوامرش گردن 

18 . انفال، 31.
19 . انفال، 2.

20 . بقره، 121.
21 . مفردات الفاظ القرآن، صص167و168.
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مى نهند و از نواهي اش دورى مى كنند. به خدا سوگند، قرآن 
ــات و درس دادن حروفش و تالوت  ــراى حفظ كردن آي ب
كردن سوره هايش و درس دادن ده آيه و پنج آيه اش نيست، 
حروفش را حفظ كردند، ولى حدودش را ضايع كردند و جز 
اين نيست كه قرآن براى انديشيدن در آياتش و عمل كردن 
ــد».22 در اين  روايت سه مقوله قرائت،  به احكامش مي باش
ــل به يكديگر پيوند خورده و همگي ذيل عنوان  تدبر و عم
ــده اند. بنابراين همان گونه كه تدبر،  حق تالوت قرآن بيان ش
ــود،23 عمل به قرآن نيز  وصف قرائت قرآن محسوب مي ش
ــمار آمده و درآميخته با آن  توصيفي از قرائت حقيقي به ش
است. از اين رو، همان طور كه از اصطالح «قرائت متدبرانه» 
ياد مي شود، مى بايست از عبارت «قرائت عمل گرايانه» نيز 

سخن به ميان آيد.
ــاره مراتب مختلف  ــان مي دهد كه درب ــي روايات نش بررس
ــه در آنها به مدح و  ــالوه بر رواياتي ك ــاط با قرآن، ع ارتب
ــده است، رواياتي هشدار دهنده و گاهى  تكريم پرداخته ش
ــت كننده نيز وجود دارد كه احتمال لغزش افراد را بيان  مذم
ــان، حامالن و ... .  ــد؛ اعم از متعّلمان، قاريان، حافظ مي كن
ــتند كه هيچ  ــن ميان، عامالن به قرآن تنها گروهي هس در اي
ــود ندارد و در  ــده اي درباره آنها وج ــت نكوهش كنن رواي
ــان مي دهد كه  ــته مورد مدح بوده اند. اين نش روايات پيوس
ــه واقع باالترين مرتبه ارتباط و انس با قرآن كريم، مرحله  ب
ــن(ع) روايت شده است:  ــت. از امام حس عمل به قرآن اس
ــرآن عمل كند،  ــت كه به احكام ق ــى اس «بهترين مردم كس
اگرچه آياتش را از بر ننمايد و بدترين مردم كسى است كه 

به قرآن عمل نكند، اگرچه آياتش را فقط بخواند ».24
در اينجا پرسش مهمي مطرح مي شود كه پاسخ به آن، بسياري 
ــائل را روشن مي كند و آن اين است كه اگر دو مرحله  از مس
قرائت و عمل، از يكديگر منفك فرض شوند، چه نتايجى به 
بار خواهد آمد؟ با فرض اينكه عمل به قرآن جداي از قرائت 
و تدبر در قرآن است، در اين برداشت، عمل به قرآن عبارت 

ــير  ــواب، ج1، ص78؛  البرهان فى تفس ــاد القلوب إلى الص 22 . إرش
القرآن، ج1، ص316.

َُّر فِيَها»  ــَراَءٍة َال تََدب ــَر فِي قِ ــه در روايت «أََال َال َخْي ــه ك 23 . همان گون
ــت بوده و در حين آن  ــار االنوار، ج92، ص75)، تدبر وصف قرائ (بح

انجام مي شود.
24 . إرشاد القلوب إلى الصواب، ج1، ص79.

ــت از عمل به احكام و دستورات استخراج شده از قرآن  اس
ــده در كالم الهى. از طرفي  ــاد به حقايق غيبي ذكر ش و اعتق
استخراج احكام و مفاهيم آيات قرآن به خصوص براي افراد 
ــت كه احتمال خطا و  ــوار و پر مخاطره اي اس عادي، امر دش
اشتباه نيز در آن وجود دارد و براي اين منظور، بهتر است به 
منابع ساده تري چون كتب تفسير، اخالق و اعتقادات مراجعه 
ــود. حال وقتى فردي به اين كتب مراجعه مي كند و پس از  ش
ــام مي ورزد، با تعريف  ــه در عمل بر مفاد آنها نيز اهتم مطالع
ــون به تمام آيات قرآن به  ــروض از عمل به قرآن، او تاكن مف
ــَر ِمَن الُْقْرآن »،25 عمل كرده است.  غير از آيه «َفاْقَرُؤا ما َتَيسَّ
ــل به اين آيه نيز مي تواند در هر روز به ميزان خواندن ده  عم
ــود! اكنون  آيه هم به جهت تبرك و هم رفع تكليف انجام ش
چنين فردي به تمامي آيات قرآن عمل كرده است. بدين سان 
ــطح از مراتب ارتباط  از آنجا كه «عمل به قرآن» باالترين س
ــود، مي توان گفت اين  ــوب مي ش و انس با قرآن كريم محس
فرد به رغم آنكه هيچ انس و قرابتي با قرآن و قرائتش ندارد، 
ــود؛  ــوب مي ش ليكن قاري، تالي و حامل حقيقي قرآن محس
ــا خود همراه كرده  ــر از قرائت، عمل به قرآن را ب ــرا باالت زي
است. اما آيا اين برداشت از عمل به قرآن همان چيزي است 
كه رسول خدا(ص) پيوسته بر آن تأكيد مي كرد؟ براي مصون 
ــتماع،  ــدن از آثار زيان بار اين ديدگاه، مراحل قرائت، اس مان
ترتيل، تالوت، تدبر و عمل بايد همگام و همراه باهم در نظر 

گرفته شوند.

تبييني نو از عمل به قرآن
ــلمى در بيان تعليم  ــه نقل از ابوعبدالرحمن س در روايتى ب
ــيره نبوى ذكر شده است: كساني كه قرآن را بر  قرآن در س
ما اقراء مي كردند، مي گفتند: هنگامي كه از رسول خدا(ص) 
ــب اقراء مي كردند، بعد از آنكه ده آيه را مي آموختند، از  طل
آن عبور نمي كردند، مگر به احكام عملِي آن عمل مي كردند. 
ــم مي ديديم.26  ــل را توأمان تعلي ــرآن و عم ــيله ق بدين وس
ــيره نبوى عمل به قرآن در حين  براساس اين روايت در س
ــات ديگرى در اين  ــت. رواي ــده اس تعليم قرآن انجام مي ش

25 . مزمل، 20.
ــير القرآن، ج1، ص29؛ تفسير القرآن العظيم،  26 . جامع البيان فى تفس

ج1، ص9.
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ــده كه تعابير ديگري نزديك به آن، در آنها به  زمينه نقل ش
كار رفته است.27

ــق با روايات، تعليم عمل گرا فراتر از آموزش احكام و  مطاب
ــت.  ــوف بر عمل به آموخته ها در همان زمان تعليم اس معط
ــده، اين طور  از نحوه كاربرد عمل به قرآن در روايت ياد ش
ــول  ــه قرآن» در عصر رس ــارت «عمل ب ــد كه عب برمي آي
ــوب مي شده كه مبتني بر  خدا(ص) يك اصطالح ويژه محس

آن، «عمل» با معناي رايج امروزى اش تفاوت دارد.28 
ــس مقصود از «عمل به قرآن» در حين تعليم و اقراء قرآن  پ
ــت؟ به نظر مي آيد مقصود، تحقق و تبلور علم قرآن در  چيس
شاكله قرآن آموز است. در اينجا دو مرحله براي عمل به قرآن 

مطرح و در ضمن آن به تبيين اين مسئله پرداخته مى شود:
1) عمل به قرآن در حين قرائت

ــاكله در شكل دهى اعمال و  در اينجا با توجه به جايگاه ش
ــان، عمل به قرآن اين طور تبيين مي شود: «عمل  رفتار انس
ــاختن با  ــت با «متذكر س كردن به قرآن»، هم ارز و برابر اس
ــت كه انسان، خود بايد تذكر را بپذيرد  قرآن». مشخص اس
ــوره بقره  ــا كند. قرآن در س ــس و قلبش الق ــه نف و آن را ب
ٍة َو اْذُكُروا ما فيِه لََعلَُّكْم  ــوَّ ــد: «ُخُذوا ما آَتْيناُكْم بُِق مي فرماي
ــما داده ايم به ِجّد و جهد بگيريد،  َتتَُّقوَن»؛29 «آنچه را به ش
ــت متذكر شويد». بر اين اساس عمل  و به آنچه در آن هس

كردن به قرآن دو مرحله دارد:
ــيده  مرحله اول: اتخاذ آنچه از قرآن و آيات الهي به ما رس
ــت، آن هم با قوت و جديت. درست مثل كسي كه مدتها  اس
ــقتهاي  ــت و براي يافتن آن مش ــتجوي حقيقتي اس در جس
ــخص آن گاه كه به  ــده است؛ اين ش ــياري را متحمل ش بس
ــه مدتها در عطش  ــنه اي ك ــد، همچون تش مطلوبش مي رس
ــد. طالب هدايت  ــوخته، آن حقايق را قطره قطره مي نوش س
ــد. او بايد آيات  هم در قبال قرآن بايد همچون اين فرد باش
ــه يكايك اعراب حروف  ــرآن را كه حرف حرف آن، بلك ق
ألحكام  27 . القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج1، ص157؛ الجامع

القرآن، ج1، ص39؛ بحار االنوار، ج92، ص106.
ــه طور كلي اصطالح «عمل كردن» در همه جا واجد يك مفهوم  28 . ب
ــال در اصطالحات فقهي، «عمل  ــت. به عنوان مث ــترك نيس ثابت و مش
ــى رود. در اين كاربرد هنگامي  ــردن» در معناي «فتوا دادن» به كار م ك
ــخص فتوا مي دهد، در اصطالح گفته  ــاس يك روايت مش كه فقيه براس

مي شود: فقيه به آن روايت عمل كرده است.
29 . بقره، 63.

ــت، تمام و كمال دربر گيرد و  آن، هدايت و نور و تبيان اس
ــر كند كه «تمام نيازها و  ــب خود را به اين حقيقت متذك قل
ــعادت،  ــتيابى به هدايت و س آمال و آرزوهاي تو براي دس
ــت؛ پس با قوت و  در درون اين حروف و كلمات نهفته اس

جديت آنها را بگير و رها مكن».
ــتماع كالم الهى است  ــت براى اتخاذ قرآن، اس اما گام نخس
ــود و  ــوب مى ش كه جايگاه دوم پس از خواندن قرآن محس
امري مترتب بر قرائت و نتيجه طبيعي آن است. در آيه 204 
سوره اعراف آمده است: «َو ِإذا ُقِرَئ الُْقْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َو 
ــتور مى دهد:  َأْنِصُتوا لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن». قرآن در اين آيه دس
ــود، با توجه گوش دهيد و  «هنگامى كه قرآن تالوت مى ش
ــمول رحمت خدا گرديد».30 نكته  ــاكت باشيد، شايد مش س
ــنيدن قرآن، زماني به ارزش حقيقى خود  ــت كه ش اينجا اس
ــوگند به  ــد: «س راه مى يابد، كه با اعتقاد و آگاهي توأم باش
ــت، براى  خدايى كه جان محمد(ص) در حيطه قدرت او اس
كسى كه يك آيه از كتاب خدا را بشنود، در حالي كه عقيده 
ــي كه قرآن از جانب خدا بر او  ــته باشد كه كس و ايمان داش
ــده، محمد(ص) است كه در همه گفتارش صادق و  نازل ش
ــدا از علوم خود  ــت و آنچه خ ــه كردارش حكيم اس در هم
ــه اميرالمؤمنين علي(ع) به وديعه  ــه او وديعه داده، او نيز ب ب
سپرده، ... پاداشش از پاداش كسى كه به قدر كوه ثبير، طال 
ــد، بزرگ تر  صدقه دهد، در حالي كه به اين امور معتقد نباش
ــت. بلكه چنين صدقه اي وبال صاحب خود مي شود».31  اس
زمانى كه قرآن با اين كيفيت استماع شود، زمينه الزم براى 
ــده و حتى خود نوعى عمل كردن به  عمل به قرآن فراهم ش
ــه در مجمع البيان در  ــمار مى آيد. چنانچ آيات قرآن به ش
ــت: «ممكن است  توضيح اين آيه به نقل از زجاج آمده اس
منظور اين باشد كه به دستور قرآن عمل كنيد و از حدود آن 
تجاوز نكنيد؛ زيرا «سمع اهللا دعائك»؛ يعنى خداوند دعاى 

تو را اجابت كرد. چه او شنوا و دانا است».32
ــات قرآن متذكر و  ــت كه خود را با آي مرحله دوم: اين اس
ــارات و تقريرات قرآن را در دل و جان  ــاخته و اش متنبه س
ــه  ــام باقر(ع) فرمود: «قرآن خوانان س ــود تثبيت كند. ام خ

30 . تفسير نمونه، ج7، ص70.
ــوب إلى اإلمام الحسن العسكري(ع)، ص13؛ بحار  31 . التفسير المنس

االنوار، ج 89، ص182.
32 . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 4، ص792.
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گروه اند. ... و ديگرى مردى است كه قرآن خواند و داروى 
قرآن را بر دل دردمندش نهد و با قرآن شب زنده دارى كند 
ــر برد».33 در  ــبت به قرآن به س ــنگى نس و روزش را با تش
ــت كه در حين قرائت  ــخن از انجام فعلي اس اين روايت س
قارى انجام مى شود؛ او در همان حالي كه به قرائت مشغول 
ــاخته و  ــه آن آيات متذكر و متنبه س ــت، بايد خود را ب اس
ــرآن بر روي دردهاى خود گذارد. به عبارتى ديگر  دواي ق
ــماع قلب و  قارى در حين قرائت بايد آيات قرآن را به اس
ــاند. «چنان كه از پيامبر گرامي اسالم هم  جان خويش برس
ــده است كه در اين باره فرمود: «ما قرأ من لم يسمع  نقل ش
نفسه»؛ يعنى قارى قـرآنى كه گوش جانش آنچه را بر زبان 
جاري مي كند، كلمه به كلمه و حرف به حرف دريافت نكند، 

به حقيقت، قرآن نخوانده است».34
ِل الُْقْرآَن َتْرتيًال»35  اميرالمؤمنين(ع) درباره معناي آيه «َو َرتِّ
فرموده است: «نزد عجايب آن توقف كنيد و قلبها را به وسيله 
قرآن به حركت درآوريد».36 ايشان همچنين در جايي ديگر 
مي فرمايد: «با خواندن قرآن دلهاي سخت خود را بكوبيد و 
به حركت درآوريد».37 در اين دو بيان شريف، به صراحت، 
سخن از انجام فعل و عملي است كه ترتيل خوان قرآن بايد 
در حين ترتيل انجام دهد. در اينجا مى توان جايگاه «تدبر» 
ــى قرار داد. قرآن  را در فرايند «عمل به قرآن» مورد بررس
مى فرمايد: «َأَفال َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َأْم َعلى  ُقُلوٍب َأْقفالُها»؛38 
ــان قفل نهاده  «آيا آنها در قرآن تدبّر نمى كنند، يا بر دلهايش
ــني ماهيت تدبر و ارتباط  ــت؟!». اين آيه به روش ــده اس ش
مستقيم آن را با «قلب» بيان مى كند. بر مبناى اين آيه «تدبر 
ماهيتًا يك امر قلبي است و با صرف تفكر و انديشه كه يك 
ــاظ و عبارات قرآن با  ــت، تفاوت دارد. الف فرايند ذهني اس
خواندن يا گوش فرادادن، روانه ذهن مي گردد و سپس اين 
ــيله تدبر، به قلب برده شده و در آنجا نكـات  مفاهيم به وس
هدايتي، به دست آمده و قلب، آماده پذيـرش حق مي شود. 

33 . الكافى، ج2، ص627؛ االمالى، ابن بابويه، ص202.
34 . روش شناسي تعليم قرآن در سيره پيامبر اعظم، ص113.

35 . مزمل، 4.
ــير نورالثقلين، ج4،  ــم، ج8، ص262؛ تفس ــرآن العظي ــير الق 36 . تفس

ص15.
؛ بحار االنوار،  ــرآن، ج10، ص569 ــير الق ــع البيان فى تفس 37 . مجم

ج82، ص7.
38 . محمد، 24.

پس مي توان تدبر را حلقه واسط بين دريافت عبارات قرآن 
و به كار بستن دستورات و راهنماييهاي آن دانست».39 

در اين ديدگاه مراحل درهم تنيده «عمل به قرآن»، اين طور 
ــاى ترتيل و  ــا رعايت معياره ــوند: «قرآن ب حاصل مى ش
ــه از طريق تدبر  ــده، معاني اى ك تالوت، متدبرانه قرائت ش
ــود، با قوت و جديت اخذ شده  ــان حاصل مي ش براي انس
ــود». اين  و در رابطه با آن معاني از قلب اقرار گرفته مى ش

همان معناي تذكره در مرحله عمل به قرآن است.
ــرح مي كند:  ــاني مط ــت را هادوي كاش ــابه اين برداش مش
ــي از پيامبر(ص) و ائمه(ع) در مورد عمل  «تعبيرات مختلف
به قرآن رسيده است و تعبيراتي ديگر، مثل اتّباع، تمّسك و 
حق التالوة نيز بيان شده كه ناظر بر عمل به قرآن است».40 
ــن مفاهيمى چون اتعاظ به مواعظ قرآن، اعتبار فكر  همچني
ــات قرآن، عزم بر اجتناب از معاصي و مناهي آيات،  از بيان
ــاب در دعاى قبل از تالوت  ــرايع كت اخذ و چنگ زني به ش
ــتن به وعده هاى الهى، و  قرآن و نيز تفقه در قرآن، اميد بس
ترسيدن از عذاب اخروى كه در مفهوم تالوت حقيقى (حق 
ــت، از ديگر مصاديق عمل به قرآن  ــده اس التالوة) درج ش

است كه هم زمان با تالوت آيات صورت مي گيرد.
ــه طور كلي از حيث ارتباط آيات قرآن با مقوله «عمل به  ب

قرآن»، مي توان آنها را در سه دسته جاي داد:
ــته اول آياتي هستند كه مخاطب را به انجام يا عدم انجام  دس
فعلي ملزم مي سازند. مثل اينكه قرآن مي گويد: نماز اقامه كنيد، 
زكات دهيد، انفاق كنيد و ... يا اينكه مي گويد: فحشا نكنيد، ربا 
ــته از آيات چطور  نخوريد، غيبت نكنيد و ... در مورد اين دس

مي توان هم زمان با قرائت قرآن به آنها عمل كرد؟
ــالُ  بِالنِّيَّات».41  ََّما اْألَْعَم ــد: «إِن ــول خدا(ص) مي فرماي رس
روايت دال بر ارتباط و وابستگي تنگاتنگي است كه اعمال 
انسان با نيتهاى او دارند. از طرفي براساس روايات، خدا به 
نيِّت كار خير، اگرچه انسان موفق به انجام آن نشود، پاداش 
آن كار خير را مى دهد. رسول خدا(ص) مى فرمايد: «كسى 
كه با صدق نيت آرزوى شهادت در راه خدا را داشته باشد، 
ــت مي فرمايد، گرچه توفيق  ــهيد را به او عناي خدا ثواب ش

39 . روش شناسي تعليم قرآن در سيره پيامبر اعظم، ص182.
40 . «مراتب انس با قرآن در روايات»، ص85.

41 . مصباح الشريعة، ص53؛ مفاتيح الغيب، ج 4، ص7؛ الجامع ألحكام 
القرآن، ج 2، ص37.
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شهادت نيابد».42 نيز فرمود: «كسى كه با نيت پاك و راست 
از خداوند درخواست شهادت نمايد، خداى مهربان او را به 
ــهدا مي رساند، گرچه در بستر خانه اش  درجات و مراتب ش

بدرود حيات نمايد».43
بدين سان گاه انسان عملي را انجام مى دهد، ولي چون نيت 
را با خود همراه نكرده است، از او قبول نمى كنند و گاه تنها 
ــخ بر انجام كاري دارد و با وجود  نيتي صادق و عزمي راس
ــت، نيت او را به  اينكه در بيرون هيچ عملى انجام نداده اس

عنوان عمل انجام شده از او مى پذيرند.
ــگام تالوت قرآن با آيه اي برخورد كنيم كه  بنابراين اگر هن
ــت در همين لحظه نزد  ــّر والدين امر مي كند، الزم نيس به ب
ــن كه نفس خود را متذكر به  ــن خود برويم، بلكه همي والدي
اين وظيفه سازيم و صادقانه و از حاق وجود عزم بر اصالح 
ــاني فروتنى و  رفتار خويش كنيم، به گونه اي كه حالت نفس
ــبت به والدين در ما ايجاد شود، در واقع به اين  احسان نس

آيه شريفه عمل كرده ايم.
ــتند كه نمود بيروني و  ــته دوم آيات شامل الزاماتي هس دس
ــته و بيشتر اموري دروني و قلبي هستند كه تنها  عيني نداش
ــت. در اين مورد تطبيق  خود فرد از كم و كيف آن آگاه اس
ــاده تر است. وقتي آيه اي تالوت مي شود كه در  و توضيح س
آن توصيه به ايمان مجدد، تقوا و اخبات شده است، تالوت 
ــده در مقام عمل بايد قلب خويش را به آن آيات متذكر  كنن
ــداي متعال تذلل  ــه در برابر خ ــه آن القا كند ك ــاخته و ب س
ــد و در برابر معاصي و حرامها  ــته باش ــتر داش و تضرع بيش
ــد و باور و يقين  ــات و مالحظه اش بيش از پيش باش مراع

خويش را نسبت به حقايق الهي قوي تر كند.
ــتند كه مطلقًا جنبه عملي نداشته و  ــوم آياتي هس ــته س دس
بيشتر ناظر بر مقوالت نظري هستند؛ مانند آيات مربوط به 
ــماء و صفات الهي، داستانهاي پيامبران، و مواردي كه به  اس

شخص رسول خدا(ص) مربوط مي شوند. 
در رابطه با اين آيات نيز تقريبًا وضعيت مشابه با قبل است؛ 
يعني در برابر داستانهاي انبيا، بايد قلب خويش را مطمئن و 
معتقد به عظمت جريانهاي واقع شده در مورد پيامبران سازد 
ــعي كند رنجها و مشقتهاي ايشان را در درون احساس  و س

42 . بحار االنوار، ج67، ص201.
43 . همان.

ــهايي عملي  ــان درس ــد و از ديدارها و برخوردهاى ايش كن
ــماى الهي و نيز مواردي كه  براي زندگي گيرد. در مورد اس
ــوند هم تقريبًا وضع بر  ــخص رسول خدا مربوط مي ش به ش

همين منوال است.
در اين ديدگاه مراد از عمل به قرآن، «دروني سازي مفاهيم 
ــا از اين طريق قرآن  ــت، ت و وجدان آموزه هاي قرآني» اس
ــته و با گوشت و پوست او  ــان نقش بس بر صفحه جان انس
ممزوج گردد، تا شاكله وجودي او را قرآن بنيان شكل گيرد: 
ــار خدايا! از تو مي خواهم كه بر محمد و آل محمد درود  «ب
ــتي و حفظ قرآن و فراگيري شاخه هاي مختلف علوم  بفرس
را روزي ام گرداني و قرآن را در قلب من تثبيت و با گوشت 

و خون و استخوان و مغزم مخلوط سازي».44
در پايان اين بخش وظايف درهم تنيده قارى در هنگام قرائت 
ــرح داده مى شود: انسان پس از رعايت آداب قرائت  قرآن ش
ــن قرائت عالوه  ــود را آغاز مى كند. در حي ــرآن، قرائت خ ق
ــماع نفس نيز مشغول است. با  ــتماع آيات قرآن، به اس بر اس
ــت مواضع وقوف آيات، دل خويش را با آيات قرآن به  رعاي
حركت وامى دارد (ترتيل) و به وعده هاى الهى چشم اميد بسته 
و با وعيدهاى او خود را هراسان مى سازد و از قلب خويش 
در برابر اوامر و مناهى الهى اقرار مى گيرد (تالوت) و با تفقه 
ــر) در قرآن، آيات قرآن را با قوت اخذ كرده و آن را با  (تدب

گوشت و پوست خود ممزوج مى سازد (عمل).
2) عمل به قرآن بعد از اتمام قرائت

پس از اتمام قرائت قرآن، در جريان زندگي اعمال و رفتاري 
از انسان صادر مي شود كه بايد منطبق بر قرآن و كالم وحي 
ــالوت، دو مقوله قرائت و  ــد. در اينجا همانند مرحله ت باش
ــد؛ يعني همان گونه كه  ــل با يكديگر اتحاد و پيوند دارن عم
ــت، اكنون  ــن قرائت، عمل به قرآن نيز محقق مي گش در حي
ــز در بطن و متن عمل به قرآن، قرائت آيات قرآن جريان  ني
ــت يك رفتار پسنديده به صرف انطباق  دارد. در اين برداش
ــمار نمي آيد. عمل  با موازين ديني، عمل به نص قرآن به ش
ــان در  به قرآن زماني محقق مي گردد كه اعمال و رفتار انس
ــده، قدم در  همان لحظه صدور، از بطن آيات قرآن متولد ش
ــاس عمل به قرآن و زايش  ــال گذارد. بر اين اس وادي اعم
ــوند و هيچ واسطه اى  از قرآن، همگام و هم زمان واقع مي ش

44 . الكافى، ج2، ص576؛ مرآة العقول ، ج12، ص447.
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ميان اين دو وجود ندارد. اين گونه به جاي آنكه انسان يك 
مفهوم كلى برگفته از قرآن را در ذهن داشته باشد و براساس 
ــل كند، نص آيات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر  آن عم
ــتقيمًا از كالم اهللا دستور مي گيرد. با اين برداشت،  يافته، مس
ــز بوده و در نتيجه  ــرآن، قارى و متدبر در قرآن ني عامل ق

انس با متن اصلى قرآن نيز در او ايجاد مى شود.
بنابراين در عمل به قرآن هرچه واسطه ها بيشتر باشند، رنگ 
ــطه ها  ــر در عمل بروز مي كند و هرچه اين واس قرآنى كمت
ــتر زدوده شوند، عمل قرآني تر مي شود. بنابراين كساني  بيش
ــت قرآن  كه مي خواهند حقيقتًا به قرآن عمل كنند، مي بايس
ــته  را چون لباس دائمى، در تمام اوقات با خود همراه داش
ــطه از نص  ــند و همواره در كارهاي خويش بدون واس باش
قرآن دستور گيرند: «خوشا به حال زاهدان در دنيا، كساني 
كه به آخرت ميل دارند و قرآن را چون لباس زيرين هميشه 

به همراه دارند!».45
اما تفاوت عمل بدون واسطه به نص قرآن و عمل به تعاليم 
ــيارى به تفاوت ميان قرائت  ــباهت بس برگرفته از قرآن، ش
ــگام تالوت آيات  ــدن ترجمه قرآن دارد. هن ــرآن و خوان ق
قرآن با كالم خدا مواجهه صورت مى گيرد و هنگام خواندن 
ــر؛ و فاصله ميان كالم خدا با كالم  ــه قرآن با كالم بش ترجم
بشر، همان فاصله ميان خود خدا با غير او است.46 بنابراين 
ــادى با خواندن  ــه قرائت متن قرآن تفاوت زي همان طور ك
ــطه به نص قرآن با  ــه قرآن دارد، بين عمل بدون واس ترجم
ــرآن، نيز فاصله زيادى  ــل به كتب اخالقي برگرفته از ق عم
ــر آنها در  ــاله ها و كتابهاي اخالقي و غي ــود دارد. رس وج
ــروح از آيات قرآن  ــن حالت، ترجمه اي مفصل و مش بهتري
ــت  ــمار مي آيند. از اين رو عملي كه از رحم اين دس ــه ش ب
ــري متولد شود، در مقابل عمل خالص قرآني،  مكتوبات بش

دچار عقب افتادگي و معلوليت وجودي خواهد بود.

45 . االمالى، مفيد، ص133.
46 . وسائل الشيعة، ج4، ص237.

نتيجه گيرى
1. مقوله عمل، همواره يك پديده بيرونى و جوارحى نيست، 
بلكه گاه در روايات، به امورى كه كامًال جنبه درونى و قلبى 

دارند، عنوان عمل اطالق مى گردد.
ــه فرمانده كل قواي  ــب در روايات به منزل ــاكله و قل 2. ش
ــمار آمده  ــتگاه تمام اعمال و رفتار او به ش ــان و خاس انس
ــى به طور قطع محقق  ــت. از اين رو عمل به قرآن زمان اس
مى شود كه قرآن در قلب آدم رسوخ كرده و شالكه وجودى 

او قرآن بنيان شكل گيرد.
3. يكى از آسيبهاى جدى در حوزه عمل به قرآن كه تا حد 
ــت، اين ديدگاه  زيادى بر مهجوريت قرآن نيز دامن زده اس
ــت، تدبر و عمل به  ــل ارتباط با قرآن (قرائ ــت كه مراح اس
ــوند.  ــرآن) منتزع و جداى از يكديگر در نظر گرفته مى ش ق
ــه «قرائت»،  ــه مقول ــت كه در روايات س اين در حالى اس
ــا يكديگر بوده  ــل» درآميخته و در التزام ب «تدبر» و «عم
ــي ذيل قرآنيت قرآن (خواندنى بودن قرآن) و تحت  و همگ

عنوان «حق تالوت» بيان مى شوند.
ــل به قرآن در دو  ــم قرآن و روايات، عم ــاس تعالي 4. براس
ــرآن در حين قرائت؛  ــود: 1) عمل به ق ــه تبيين مى ش مرحل
ــازي مفاهيم  در اين ديدگاه مراد از عمل به قرآن، دروني س
ــت، تا از اين طريق قرآن بر  و وجدان آموزه هاي قرآني اس
ــاكله او ممزوج گردد  ــان نقش بسته، با ش صفحه جان انس
ــل به قرآن بعد از اتمام  ــازد. 2) عم و وجود او را قرآنى س
قرائت؛ اين مرحله از عمل به قرآن زماني محقق مي شود كه 
ــان در همان لحظه صدور، از بطن آيات  اعمال و رفتار انس
ــده، هيچ واسطه اى ميان آن دو وجود نداشته  قرآن متولد ش
باشد. اين گونه به جاي آنكه انسان يك مفهوم كلى برگرفته 
ــد و براساس آن عمل كند،  ــته باش از قرآن را در ذهن داش
ــص آيات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر يافته، از كالم  ن

اهللا دستور مي گيرد.

1. قرآن كريم.
ــهاب الدين محمود، روح المعانى فى تفسير  ــى، ش 2. آلوس
ــة، بيروت،   ــى عبدالبارى عطي ــم ، تحقيق: عل ــرآن العظي الق

دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1415ق.
ــد، غرر الحكم و درر الكلم،  ــدى، عبدالواحد بن محم 3. آم

قم، دارالكتاب اإلسالمي، چاپ دوم، 1410ق.
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4. ابن بابويه، محمد بن على، االمالي، تهران، كتابچى، چاپ 
ششم، 1376ش.

ــريف  ــال و عقاب األعمال ، قم، الش ــواب األعم 5. همو، ث
الرضي، چاپ دوم، 1406ق.

6. ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، 
تحقيق: محمدحسين شمس الدين، بيروت، دارالكتب العلميه، 

چاپ اول، 1419ق.
7. بحرانى، هاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن، قم، 

مؤسسه بعثه، چاپ اول، 1374ش.
ــوب إلى اإلمام الحسن العسكري(ع)، قم،  8. التفسير المنس

 انتشارات مدرسه امام مهدى(عج)، چاپ اول، 1409ق.
ــحاق احمد بن ابراهيم،  الكشف و البيان عن  9. ثعلبى، ابواس
ــير القرآن، بيروت ، دارإحياء التراث العربي،  چاپ اول،  تفس

1422ق.
ــيعة  ــائل الش ــن، تفصيل وس 10. حر عاملى، محمد بن حس
إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چاپ 

اول، 1409ق.
11. حويزى، على بن جمعه،  تفسير نورالثقلين، تحقيق: سيد 
ــماعيليان، چاپ  ــولى محالتى ، قم، انتشارات اس هاشم رس

چهارم، 1415ق.
ــن، منهاج  ــن زاده آملى، حس 12. خويى، حبيب اهللا؛ و حس
البراعة في شرح نهج البالغة و تكملة منهاج البراعة، تهران، 

مكتبة االسالمية، چاپ چهارم، 1400ق.
ــن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب،  13. ديلمى، حس

قم، الشريف الرضي، چاپ اول، 1412ق.
14. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، 
تحقيق: صفوان عدنان داوودى، قم، ذوى القربى، 1416ق.

ــيوطى، جالل الدين، الدر المنثور فى تفسير المأثور،  15. س
قم، كتابخانه آيت اهللا مرعشى نجفى، 1404ق.

ــريف رضى، نهج البالغه، تعليق: صبحى صالح، قم،  16. ش
انوار الهدى، 1421ق.

ــهيد ثانى، زين الدين بن على، منية المريد، قم، مكتب  17. ش
اإلعالم اإلسالمي، چاپ اول، 1409ق.

ــي تعليم قرآن  ــى، محمدوحيد، روش شناس ــيخ بهاي 18. ش
ــيره پيامبر اعظم، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشكده  در س

علوم حديث، 1387ش.
19. صفايى حائرى، على، قيام، قم، ليلة القدر، بى تا.

20. طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، 

ــته به جامعه  مدرسين حوزه  ــارات اسالمى وابس دفتر انتش
علميه قم ، چاپ پنجم،  1417ق.

ــع البيان فى  ــن، مجم ــى، ابوعلي فضل بن حس 21. طبرس
ــارات ناصرخسرو، چاپ سوم،  ــير القرآن  ، تهران، انتش تفس

 1372ش.
22. طبرسى، حسن بن فضل، مكارم األخالق، قم، الشريف 

الرضى، چاپ چهارم، 1370ش.
23. طبرى، ابوجعفر محمد بن جرير، جامع البيان فى تفسير 

القرآن ، بيروت، دارالمعرفة، چاپ اول،  1412ق.
ــير القرآن،  ــن ، التبيان فى تفس ــى، محمد بن حس 24. طوس
تحقيق: احمد قصير عاملى ، بيروت ، داراحياء التراث العربى، 
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25. عسكرى ، مرتضى، القرآن الكريم و روايات المدرستين ، 
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ــن، الوافي، اصفهان، كتابخانه  ــانى، مال محس 27. فيض كاش

امام أميرالمؤمنين على(ع)، چاپ اول، 1406ق.
28. قرطبى، محمد بن احمد، الجامع ألحكام القرآن، تهران، 
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