﷽ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ از ﻗﺮآن)(۱
»ﻗــــﺮآن«

»ﻗﺮآن« از ﺟﻤﻠﻪ واژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻘﺶ و ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را داراﺳﺖ.

»ﻗﺮآن« :در اﺻﻄﻼح اذﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﺠﺰه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
»إنَّ ﻫٰﺬا اﻟﻘُﺮآن ﯾَﻬﺪی ﻟَﻠّﺘﯽ ﻫ ِﯽ َ أﻗﻮم…«
)اﺳﺮاء(۹ ،
»ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن ﻗﻮام و ﭘﺎﯾﺪاری
دارد…«.
»و إذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻓ َﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ …« )اﻋﺮاف(۲۰۴ ،
»زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ …«

»ﻗﺮآن« در ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮش ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮاﻧﺪن« را در ﺧﻮد دارد:
»انَّ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺟ َﻤﻌﻪُ و ﻗﺮآﻧﻪ⚜ ﻓﺈذا ﻗﺮأﻧﺎه ﻓﺎﺗﺒﻊ ﻗﺮآﻧﻪ« )ﻗﯿﺎﻣﺔ،
 ۱۷و (۱۸
»ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳﺖ⚜ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ«.

ﻣﺮاد از ﺧﻮاﻧﺪن)ﻗﺮآن( ،روﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮدن از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻟﻮﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ذﮐﺮ و ﺑﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن ﮐﻼم
وﺣﯽ ،ﺿﺮورت ﺑﻪ
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﮑﺘﻮب
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻗﺮآن ،آن ﻧﻮﻋﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪه
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
از »ﻗﺮآن« از رﯾﺸﻪ »ﻗﺮأ« داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر از
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:

 (۱آیه به آیهاش به هم مرتبط و در تکمیل و توضیح هم آمده است.

 (۲اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ،دﯾﺪن و ﺑﯿﺎن اﻣﺮی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻣﺜﻼ:
ْ
ـﻚ َ
ـﻮْمَ ﻋ َﻠَﻴ ْـ
ـﻚ َ اﻟْﻴَـ
ـﻰ ﺑِﻨَﻔْﺴ ِـ
ـﻚ َ ﻛ َﻔَـ
ـﺮ َأ ﻛ ِﺘَﺎﺑ َـ
»اﻗ ْـ
ﺣ َﺴ ِﻴﺒًﺎ« )اﺳﺮاء(۱۴ ،
»ﺑﺨـﻮان ﻧـﺎﻣﻪات را ،اﻣـﺮوز ﺗـﻮ ﺧـﻮد ﺑـﺮاى ﺣﺴـﺎب ﻛﺸﻴـﺪن از ﺧـﻮد
ﺑﺴﻨﺪهاى«.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻋﻪای ﺑﻮد از درﯾﺎ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ »ﺗﺪﺑﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻌﻘﻞ« در
آﯾﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﺟﻬﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی در دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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