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وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

مقدمه
قرآن ،این خوان احسان الهی که پیش روی ما گشوده است ،موهبتی واال از سوی
62

میطلبد که در قالب وظایف فراوانی جلوه میکند .پیش از این در مقالۀ «وظایف
قلبی ما در برابرقرآن کریم» (سفینه ،شماره  ،67تابستان  ،1399ص  )189 –166بخشی از وظایف
ما در برابر قرآن مرور شد و اینک در این گفتار ،به بایستههای عملی در این زمینه
میپردازیم.
وظیفه تکریم مصادیق علمی و عملی فراوان دارد .از ایمان ،تدبر ،فهم ،عمل
کردن و خواندن تا احترام به مصحف و نوشتههای قرآن کریم و چگونگی نگهداری
آن و دفاع از معارف قرآن و جدایی نینداختن میان قرآن و عترت میتوان به عنوان

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

موارد و مصادیق تکریم قرآن یاد کرد.
در عین حال در برخی از متون دینی موارد مهمی به طور خاص مطرح شده که
در اینجا به اجمال ارائه میشود.
 .1تبعيت و پيروی کردن
دومین حق قرآن کریم ،با عنایت به متن قرآن ،وجوب تبعیت از تعالیم و معارف

الهی این کتاب نورانی است .این وظیفه مهم در آیات متعدد مطرح شده استَ « :و
ِ
بارٌك فَاتَّبِعُوهُ َو اتَّ ُقوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر ََحُون» (انعام)155 ،؛ این کتابى است مبارک.
هذا ك ٌ
تاب أَنْ َزلْناهُ ُم َ
آن را نازل کردهایم .پس ،از آن پیروى کنید و پرهیزگار باشید ،باشد که مورد رحمت
قرار گیرید.

اتَّبِ ُعوا َما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِ ُك ْم َوََل تَتَّبِعُوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ (اعراف)3 ،؛ آنچه را از جانب
پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است ،پیروى کنید و جز او از معبودان
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خدایمان برای هدایت آدمیان است .طبعاً این نعمت بیمانند ،شکری در خور خود

[دیگر] پیروى مکنید.
تبعیت به معنای پشت سر کسی یا چیزی رفتن و پیروی کردن از اوست.
اللغة ،ج  3ص  ،1190المفردات ،ص )72

(صحاح

برخی مفسران هماهنگ شدن در گفتار و کردار با

مفهوم پیروی در زمینههای چندی در قرآن به کار رفته است .مانند پیروی از
هدایت الهی ،صراط مستقیم ،پیامبران ،حضرت رسول ،قرآن و در نقطه مقابل پیروی
از شیطان ،طاغوتها و هوای نفس؛ با توجه به گستره مفهوم پیروی و اطالق دستور
پیروی از قرآن ،این تکلیف همه ساحتهای وجودی انسان را در برگیرد .انسان مؤمن
به قرآن باید در اندیشه و باور و رفتار و گفتار تابع قرآن باشد .ضرورت پیروی از
قرآن برخاسته از حقیقت نور و روشنگر بودن و اوصاف هدایت و حکمت و برهان
و خطاناپذیری آن است .پیروی از قرآن پیروی از علم و حکمت و برهان است.

داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند ،آنان همان
رستگارانند.
 .2کتمان نکردن معارف و حقایق قرآن
یکی از تکالیف سنگین علمی که برای عالمان به معارف قرآن مطرح است ،پرهیز
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تبعیت از قرآن کریم پیروی از حضرت رسول 6هم هست .هم از آن رو که « َوَما
ِ
ِ
ِ
وحى» (نجم  3و )4و هم از آن رو که خود پیرو وحی
يَْنط ُق َع ِن ا ْْلََوى *إ ْن ُه َو إََّل َو ْح ٌی يُ َ
ِ
وحى
است .پیامبر بیواسطه تابع وحی است و ما با واسطه آن حضرتَ « :واتَّب ْع َما يُ َ
اَّللَ َكا َن ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِ ًريا» (احزاب 2؛ ر.ک یونس  )109از هر چه از پروردگارت
ك إِ َّن َّ
ك ِم ْن َربِ َ
إِلَْي َ
به تو وحى میشود پیروی کن .زیرا خدا بدانچه مىکنید آگاه است.
َّ ِ
ِِ
ُّور الَّ ِذي
ين آَ َمنُوا به َو َعَّزُروهُ َونَ َ
صُروهُ َواتَّبَعُوا الن َ
نتیجه پیروی از قرآن رستگاری است« :فَالذ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن» (اعراف )157 ،پس کسانى که به او ایمان آوردند و بزرگش
أُنْ ِزَل َم َعهُ أُولَئِ َ
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متبوع را مؤلفه معنایی تبعیت ذکر کردهاند.

(التبیان ج  2ص  ،66مجمع البیان ،ج  1ص )463

63

از کتمان حقایق و معارف الهی قرآن کریم است .این ضرورت در آیات متعددی

و [یاد کن] هنگامى را که خداوند از کسانى که به آنان کتاب داده شده ،پیمان
گرفت که حتماً باید آن را براى مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید .پس ،آن را پشتِ
سرِ خود انداختند و در برابر آن ،بهایى ناچیز به دست آوردند ،و چه بد معاملهاى
کردند.
مفسران یاد آور شدهاند که مصداق بارز آیه آن عالمان و بزرگان اهل کتاب هستند
که برای رسیدن به اهداف و مطامع دنیوی نبوت رسول اسالم را کتمان کردند.

(ر.ک.

التبیان ،ج  3ص  ،74زبدة التفاسري ،ج  1ص 614؛ مفاتیح الغیب ،ج  9ص )130
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امین االسالم طبرسی بر آن است که این آیه و آیات مشابه بر وجوب آشکار
کردن حق و حرمت پوشاندن آن داللت دارد و بیان دین و احکام و فتاوی و
شهادات و امور دیگری که ویژه علما است ،داخل در این حکم است .آنگاه به این

کالم امیرمؤمنان 7استناد کرده است« :ما أخذ اَّلل على أهل اجلهل أن يتعلموا حىت أخذ على

أهل العلم أن يعلموا» .خداوند پیش از آن که از جاهالن برای فراگیری پیمان گرفته
باشد ،از اهل علم پیمان تعلیم گرفته است.

(مجمع البیان ج  2ص )467

انگیزههای حقپوشی میتواند ،اهداف نادرستی مانند منفعت طلبی ،بخل و
خوشایند ستمکاران

باشد( .زبدة التفاسري ،ج  ،1ص )614

روشهای کتمان حق هم متفاوت است اعم از بازگو نکردن با سکوت یا تأویل و
توجیه و تحریف لفظی یا معنوی حقایق به گونهای که حقیقت به شکل صحیح
بیان نشود و پوشیده بماند.
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مورد تأکید قرار گرفته است.
اَّلل ِميث َ َّ ِ
ِ
اب لَتُبَيِنُنَّهُ لِلن ِ
َّاس َوََل تَكْتُ ُمونَهُ فَنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوِرِه ْم َوا ْش َََتْوا
َخ َذ َُّ َ
« َوإِ ْذ أ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اق الذ َ
ِِ ِ ِ
ن» (آل عمران)187 ،
س َما يَ ْش ََُتو َ
به ََثَنًا قَل ًيًل فَبْئ َ

ناچیزى به دست مىآورند ،آنان جز آتش در شکمهاى خویش فرو نبرند .و خدا

65

روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت ،و پاکشان نخواهد کرد ،و عذابى دردناک
خواهند داشت .آنان همان کسانى هستند که گمراهى را به [بهاى] هدایت ،و عذاب
را به [ازاى] آمرزش خریدند ،پس به راستى چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند!
نویسنده تفسیر مناهج البیان ،با ذاتی و تکوینی دانستن پیمان مورد نظر در این
آیه ،بر آن رفتهاند که علم امانت الهی است از این روی خیانت در آن روا نیست.
آشکار کردن آن یاری حق و اهل حق و اولیای الهی است و ترک اظهار پایمال
است و شامل تعلیم به افراد جاهل هم میشود .البته اظهار حق و ابطال باطل نیازمند
دو مالحظه است یکی قرار ندادن علم و حکمت در غیر محل خود که ظلم به علم
است و دومی دریغ نکردن دانش از افراد حق جو که ستم به ایشان است.

(مناهج

البیان ،ج  2ص 54؛ الکافی ج  1ص  )42چنان که در کالم حکمتآمیز حضرت عیسی 7آمده
است« :اي بنی إسرائيل َل حتدثوا اجلهال ِبحلكمة فتظلموها ،و َل متنعوها أهلها فتظلموهم».

در آیهای کتمان کنندگان بینات و هدایتی که از جانب خدا نازل شده ،مشمول
نفرین خدا و دیگر نفرینکنندگان معرفی شدهاند:
إِ َّن الَّذين يكْتمو َن ما أَنْزلْنا ِمن الْبيِ ِ
َّاس فِی الْ ِك ِ
نات َو ا ْْلُدى ِم ْن بَ ْع ِد ما بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
ك
تاب أُولئِ َ
َ َ َ
َ َ ُُ
اَّللُ َو يَْل َعنُ ُه ُم الًلَّ ِعنُون (بقره)159 ،؛ کسانى که نشانههاى روشن ،و رهنمودى را که
يَْل َعنُ ُه ُم َّ
فرو فرستادهایم ،بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب توضیح دادهایم ،نهفته

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

کردن حق و اهل حق است .بر همین اساس آیه در تمامی زمانها و مکانها جاری
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ِ
« َّ َّ ِ
اَّلل ِمن الْ ِكتَ ِ
ك َما ََيْ ُكلُو َن فِی بُطُوِنِِ ْم
اب َويَ ْش ََُتو َن بِِه ََثَنًا قَل ًيًل أُولَئِ َ
ين يَكْتُ ُمو َن َما أَنْ َزَل َُّ َ
ان الذ َ
اَّلل ي وم الْ ِقيام ِة وََل ي َزكِي ِهم وَْلم ع َذاب أَلِيم .أُولَئِ َّ ِ
ِ
ِ
ين ا ْش َََتُوا الض َ
ًَّللَةَ
َ
َّار َوََل يُ َكل ُم ُه ُم َُّ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ ٌ
إََّل الن َ
ك الذ َ
ِ
علَى النَّا ِر» (بقره)175-174 ،
َص َََبُه ْم َ
اب ِِبلْ َمغْفَرةِ فَ َما أ ْ
ِِب ْْلَُدى َوالْ َع َذ َ
کسانى که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده ،پنهان مىدارند و بدان بهاى

میدارند ،آنان را خدا لعنت مىکند ،و لعنتکنندگان لعنتشان میکنند.
در روایات ذیل این آیه ،افزون بر اهل کتاب ،کتمان کنندگان امامت اهل بیت :به
عنوان مصداق بارز آیه معرفی شدهاند.

گفتنی است که ناروایی پوشاندن علم و کتمان حقیقت ،مطلق نیست .عالمان
شیعه با مالحظه مجموعه آیات و روایات ناظر به این موضوع و تحلیل مسأله تقیه
و اصول تعلیم و تربیت مانند در نظر گرفتن سطح آموزهها و شرایط اجتماعی
موجود و درجه فهم و ایمان مخاطب و متعلم شرایط این مسأله بیان کردهاند.

(برای

آیات و روایات این بحث ر.ک .بحاراالنوار ،ج 2ص 64باب «النهی عن كتمان العلم و اخليانة و جواز الكتمان عن غري أهله»)

نویسنده اطیب البیان در این باره نوشته است« :کتمان بسا واجب و یا مستحبّ
است و آن کتمان سرّ است که بحسب موارد آن واجب یا مستحبّ میگردد مانند
کتمان سرّ برادران دینى و کتمان سرّ ائمه اطهار :و تقیّه ،و اخبار در مدح آن بسیار

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

وارد شده و اذاعه و فاش نمودن سرّ که ضد کتمان است بسیار مذموم و بسا موجب
قتل نفوس و افساد بین مسلمانان و بسا موجب قتل امام 7میگردد»

(اطیب البیان ،ج 2

ص )266

وی سپس به دو حدیث در این باره استناد کرده از جمله به حدیث زیر از امام
صادق 7که در آن کتمان سر اهل بیت جهاد در راه خدا شمرده شده است:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اد
يح َ
وَهُّه أل َْم ِرََن ِعبَ َادةٌ وكِْت َمانُه ل ِس ِرََن ج َه ٌ
س الْ َم ْه ُموم لَنَا الْ ُم ْغتَِم لظُْلمنَا تَ ْسبِ ٌ
امام صادق :7نَ َف ُ
اَّلل( .الکافی ج  2ص )226
فِی َسبِ ِيل َّ
وی ضرورت اظهار و نبود شرایط تقیه را دو شرط الزم برای حرمت کتمان
دانسته است« :و کتمان بسا حرام و کبیره بلکه موجب کفر و خلود در عذاب می-
گردد و آن کتمان علم است در جایى که اظهار آن واجب باشد و مورد تقیه هم
نباشد چنانچه از حضرت عسکرى 7از حضرت امیر المؤمنین 7از رسول

خدا6

روایت کرده که فرمود « :من سئل عن علم فكتمه حيث جيب اظهاره و تزول عنه التقية جاء
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(ر.ک .تفسیر العیاشی ،ج  1ص  71ـ )73

يوم القيمة ملجما بلجام النار».

(الکافی ج  2ص )226

شهید ثانی قدس سره الشریف وجوب اظهار علم را به دو شرط مشروط کرده
است .نخست نبود خطر برای معلم و بیان کننده حقیقت؛ دوم نبود ضرر برای هیچ
(منية املريد ،ص  187و )188

استناد کرده است.
ِ
ال ََِسعت أَِب جع َف ٍر عليه السًلم ي ُق ُ ِ
صرةِ
« َع ْن َعْب ِد َّ
اَّلل بْ ِن ُسلَْي َما َن قَ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ول وعْن َده َر ُج ٌل م ْن أ َْه ِل الْبَ ْ َ
ی ي زعم أ َّ َّ ِ
وهو ي ُق ُ ِ
ِ ِ ِ
احلَس َن الْبَ ْ ِ
يح
يُ َق ُ
ال لَه ُعثْ َما ُن األ َْع َمى ُ َ َ
ين يَكْتُ ُمو َن الْع ْل َم يُ ْؤذی ر ُ
َن الذ َ
صر َّ َْ ُ ُ
ول إ َّن ْ َ
ِ
اَّلل
بُطُوِنِِ ْم أ َْه َل النَّا ِر فَ َق َ
ث َّ
ك إِ َذ ْن ُم ْؤِم ُن ِآل ف ْر َع ْو َن َما َز َال الْعِْل ُم َمكْتُوماً ُمْن ُذ بَ َع َ
ال أَبُو َج ْع َف ٍر 7فَ َهلَ َ
احلسن َيِينا ِ
ِ
نُوحاً 7فَ ْليَ ْذ َه ِ
اهنَا»1عبد اهلل بن سلیمان گوید
وِشَاَلً فَ َو َّ
ب َْ َ ُ َ ً
وج ُد الْع ْل ُم إََِّل َه ُ
اَّلل َما يُ َ
مردى از اهل بصره که نامش عثمان نابینا بود به امام باقر 7عرض کرد :حسن بصرى
میپندارد کسانى که علم را کتمان کنند بوی شکمشان اهل دوزخ را اذیت کند .امام
کتمان ایمان میستاید) از زمان بعثت نوح 7علم پنهان بوده است .حسن بصرى
راست برود ،چپ برود (به هر سمتی که خواهد برود) .به خدا علم جز در اینجا
(اهل بیت ):یافت نمیشود

(برای توضیحی درباره این حدیث و گونه علم مکتوم ،ر.ک .الوافی ،ج  1ص

)225

مالصالح مازندرانی در شرح این حدیث عوامل مکتوم ماندن علم را این گونه
برشمرده است .1 :نبود مصلحت در آشکار کردن؛  .2نبود استعداد برای فهم آن
 .3شدت تقیه و کثرت دشمن و گسترده بودن انکار و آزار.

(شرح االصول الکافی ،ج 2ص)209

ضرورت کتمان نکردن در زمان پدیدآمدن بدعت بیشتر است .چنان که از
ِ
ِ ِ
ِ ِ
حضرت رسول 6روایت شده است« :إِ َذا ظَ َهَرت الْبِ ْد َعةُ فی أ َُّمتی فَ ْليُظْ ِه ِر الْ َعاِلُ ع ْل َمهُ فَِإ ْن َِلْ
 .1الکا یف،ج .1

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

فرمود :بنا بر این مؤمن آل فرعون هالک شده است! (در صورتى که قرآن او را به
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اَّللِ».
يَ ْف َع ْل فَ َعلَْي ِه لَ ْعنَةُ َّ

(المحاسن 1 ،ص )231

صاحب تفسیر نفحات الرحمن نیز ضمن تصریح به این که مطلق کتمان حرام
نیست ،شرایط الزم برای اظهار علم را این گونه بیان کرده است .1 :امین بودن و
مورد نیاز در حوزه عقیده و عمل؛ (کتمان دانش غیرضروری بالمانع است).

(ر.ک.

نفحات الرحمن ،ج  ،1ص  372و )373

 .3تکریم و بزرگداشت قرآن کریم
یکی از حقوق بزرگ قرآن کریم بر همه مؤمنان ،ضرورت گرامی داشت و
بزرگداشت کتاب الهی است .تکریم و تعظیم قرآن اهمیت بسیاری دارد و موجب
خشنودی خدا و تکریم فرد توسط خدای سبحان میشود .در روایتی امام

صادق7

بیان کردهاند که در روز رستاخیز قرآن کریم به زیباترین شکل مجسم میشود که

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

باعث شگفتی مؤمنان ،شهیدان و پیامبران و فرشتگان میگردد .آنگاه خدای متعال
ِِ
وج ًَللِی و ْارتَِف ِاع َم َكايِی ألُ ْك ِرَم َّن الْيَ ْوَم َم ْن
خطاب به قرآن میفرماید...« :فَيَ ُق ُ
ول ا ْجلَبَّ ُار وعَّزتی َ
ِ
ك» (الکافی ج  2ص )602؛ به سرافرازی و شکوه خودم و به بلندى
ك وألُهينَ َّن َم ْن أ ََهانَ َ
أَ ْكَرَم َ
جایگاهم سوگند که امروز گرامی میدارم آن را که تو را گرامی داشته است .و
خوار و خفیف میکنم هر کس که تو را سبک شمرده است.
بنا به فرمایش نبوی ،از آنجا که قرآن از تمام ماسوی برتر است ،تکریم قرآن،
تکریم خدا و عدم تکریم آن سبک شمردن حرمت الهی است .آن حضرت می-
اَّلل ،و من ِل يوقر القرآن،
اَّلل؛ فمن وقر القرآن ،فقد وقر َّ
فرماید« :القرآن افضل كل شیء دون َّ

اَّلل» (معارج الیقین فی أصول الدین ،ص )115؛ قرآن از همه چیز ،جز خدا،
فقد استخف حبرمة َّ
برتر است ،پس هر که قرآن را پاس دارد خدا را پاس داشته است ،و هر که قرآن
را پاس ندارد ،احترام خدا را سبک شمرده است».
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حافظ بودن طالب علم  .2فقدان ضرر برای گوینده یا مخاطب  .3علم ضروری و

 .4استغنا با قرآن و هدایت قرآنی
از مصادیق مهم بزرگداشت قرآن کریم ،بینیازی ورزیدن با دانش و هدایت و
دیگر است .به راستی کسی که قرآن دارد چه ندارد؟ و آن کس که قرآن ندارد ،چه
چیزی دارد؟ به بیان حضرت رسول ،6قرآن منبع سرشار و غنی است که پس از آن
فقری نیست و بدون آن توانگری نه .القرآن غىن َل غىن دونه وَل فقر بعده.

(معارج الیقین فی

أصول الدین ،ص )114

بر همین اساس حامل دانش قرآن باید خود را دارای برترین موهبت الهی بشمارد

و کوچکى را شمرده است.

قرآن ،حکیم و حکمت است و حکمت به تعبیر قرآن ،خیر کثیر است :ي ؤتِی ِْ
ْمةَ
ُْ
احلك َ
احلِكْمةَ فَ َق ْد أُوتِی َخ ْرياً َكثِرياً ،و ما ي َّذ َّكر إََِّل أُولُوا ْاألَلْ ِ
باب؛ (بقره( )269 ،خدا)
َم ْن يَشاءَُ ،و َم ْن يُ ْؤ َ
ت ْ َ
َ َ ُ
َ
به هر که خواهد حکمت مىبخشد ،و هر که حکمت به او بخشیده شود خیر فراوان
به او بخشیده شده است ،و پند نگیرند جز خردمندان؛
بر این پایه اندک و ناچیز شمردن هدایت و حکمت قرآنی ،ستم ،ناسپاسی و
نابخردی است.
گفتنی است که بسیاری از عالمان شیعه ،مراد از تغنی در حدیث نبوی «ليس منا

من ِل يتغن ِبلقرآن» را به قرینه نکوهش شدید تغنی نکردن و مدلول روایات همسان

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

که هیچ نعمت معنوی یا مادی با آن قیاسپذیر نیست .پیامبر اعظم 6چه نیکو
ِ
َن رجًلً أُع ِطی أَفْ ِ ِ
وعظَّ َم
فرمودندَ « :م ْن أ َْعطَاه َّ
اَّلل الْ ُق ْرآ َن فَ َرأَى أ َّ َ ُ ْ َ َ
صغََّر َعظيماً َ
ض َل ِمَّا أ ُْعط َی فَ َق ْد َ
صغِرياً» (الکافی ،ج  2ص  605معانی األخبار ،ص)190؛ هر کس خدا قرآن به او عطا کند ،و چنان
َ
تصور کند که به کسى چیزى برتر از آن عطا شده است ،بیگمان بزرگى را کوچک
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در ضرورت بینیازی با قرآن ،به معنای استغنا گرفتهاند نه غناء به معنای ترجیع
صوت و قرائت قرآن با صدای نیکو.

(برای نمونه رک .معانی األخبار ص  ،279اجملازات النبوية؛ ص،221

الفوائد الطوسية ص  ،95جواهر الکالم ج  41ص  )49در این صورت معنای حدیث این گونه خواهد
نیاز به گفتن ندارد که مراد از بینیازی ورزیدن با قرآن ،به هیچ روی قرآن
بسندگی به معنای حصر منابع معرفت و هدایت در قرآن کریم و نفی دیگر منابع
معرفت مانند سنت و حدیث معصومین و دلیل عقل که خود قرآن به عنوان منبع
معتبر معرفت معرفی کرده ،نیست .عالم بزرگ ،سید مرتضی پس از تحلیل وجوه
معنایی حدیث تصریح میکند که رجوع به سنت و دیگر ادله معتبر به معنای تعدی
و فراتر رفتن از قرآن نیست .زیرا قرآن بر پیروی از آنها داللت دارد .بیان وی این
است« :اگر گفته شود که آیا ما فراتر از قرآن به سنت و اجماع و دیگر ادله شرعی

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

رجوع نمیکنیم؟ پس چگونه تعدی و فراتر از قرآن رفتن برای ما ممنوع است؟
گوییم این امور تعدی از قرآن نیست .زیرا قرآن بر وجوب پیروی از سنت و دیگر
ادله شرعی داللت دارد .پس هر کس به اینها در (استنباط) احکام تکیه کند ،از قرآن
تجاوز و تعدی نکرده است».

(امالی الشریف المرتضی ،ج  1ص )27

 .1-4ترک همنشينی با مسخرهکنندگان آیات الهی
در برخی آیات قرآن از این مسأله سخن رفته که انسان مؤمن هرگاه مشاهده کرد
که شماری از مخالفان و منافقان درباره آیات قرآن کریم از روی سرگرمی یا به
قصد استهزاء و انکار و تخطئه به گفتگو میپردازند باید از همنشینی با آنان پرهیز
کند تا به سخنان دیگری بپردازند.
«و إِ َذا رأَيت الَّ ِذين ََيوضو َن فِی آَايتِنا فَأَع ِرض عْنهم ح َّىت ََيوضوا فِی ح ِد ٍ ِ
َّك
يث َغ ِْريه َوإِ َّما يُْن ِسيَن َ
َ َ ْ ْ َ ُْ َ ُ ُ
َ َْ َ َ ُ ُ
َ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين يَتَّ ُقو َن ِم ْن ِح َساِبِِ ْم ِم ْن َش ْی ٍء
الشَّْيطَا ُن فَ ًَل تَ ْق ُع ْد بَ ْع َد الذ ْكَرى َم َع الْ َق ْوم الظَّالم َ
نيَ .وَما َعلَى الذ َ
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بود :از ما نیست کسی که با قرآن بینیازی نورزد.

َولَ ِك ْن ِذ ْكَرى لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن» (انعام )69-68 ،و چون ببینى کسانى [به قصد تخطئه] در آیات
ما فرو میروند از ایشان روى برتاب ،تا در سخنى غیر از آن درآیند و اگر شیطان
تو را [در این باره] به فراموشى انداخت ،پس از توجّه[ ،دیگر] با قوم ستمکار
ولى باید آنان را پند دهند .باشد که پرهیزگار شوند.
مفسران در شأن نزول آیه گفتهاند که مشرکان از روی سرگرمی به سخن گفتن
درباره قرآن مشغول میشدند و آیات الهی را به سخره میگرفتند .خدای متعال با
نزول این آیه مسلمانان را از همنشینی با آنان نهی کرد .پس از هجرت مسلمانان به
مدینه ،منافقان با یهود مجالست میکردند و به استهزاء آیات خدا میپرداختند .آیه
زیر نازل شد:

(ر.ک .زبدة التفاسري ،ج  2ص  175و  ،176مسالک األفهام إلى آیات األحکام ج  2ص)396–393

خدا را انکار مىکنند و آن را به ریشخند مىگیرند با آنان منشینید تا آن گاه که به
سخنى دیگر پردازند .و گر نه شما نیز همانند آنها خواهید بود  .و خدا همۀ منافقان
و کافران را در جهنم گرد مىآورد.
مفسران احکام شرعی متعددی از این آیات در تعامل با اهل کفر و فسق استفاده
کردهاند .شیخ طوسی در این باره میگوید :در این آیه خدای متعال مؤمنان را آگاه
کرده که منافقان کتاب خدا یعنی قرآن را به استهزاء گرفتهاند و به آنان امر کرده
است که با آنان ننشینند تا این که به سخنی غیر از قرآن بپردازند .سپس فرمود اگر
با آنان در خوض و استهزاء به کتاب خدا همنشینی کنید شما هم مانند ایشان
هستنید .حکم به این که همنشینان مومن همانند منافقان هستند در صورتی است

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

اب أَ ْن إِ َذا ََِسعتم آَاي ِ
وقَ ْد نََّزَل َعلَْي ُكم فِی الْكِتَ ِ
اَّللِ يُ ْك َفُر ِِبَا َويُ ْستَ ْهَزأُ ِِبَا فَ ًَل تَ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّىت
ت َّ
ُْ ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يعا (نساء،
وضوا فی َحديث َغ ْريه إن ُك ْم إذًا مثْلُ ُه ْم إن َّ
ََيُ ُ
اَّللَ َجام ُع الْ ُمنَافق َ
ين فی َج َهن ََّم ََج ً
ني َوالْ َكافر َ
 )140و از این پیش ،در این کتاب بر شما نازل کردهایم که چون شنیدید کسانى آیات
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که به کار آنان راضی باشند و با داشتن قدرت و امکان ،نهی از منکر نکنند .و اظهار
ناخوشنودی ننمایند .پس آنان هرگاه راضی به کفر باشند کافر هستند زیرا خشنودی
به کفر ،کفر است .این آیه داللت دارد بر وجوب انکار منکر در صورت داشتن
کار و گناهکار خواهد بود و هم چنین داللت دارد که همنشینی با اهل فسق و
بدعتگزاران (در دین) از هر گونهای که باشند ،جایز نیست.

(التبیان فی تفسیر القرآن ،ج 3

ص  362و ر.ک .مجمع البیان ،ج  3ص  )218نویسنده مسالک االفهام هم بر آن است که مراد
آیه نهی مؤمنان از هم نشینی با معاندین استهزاء کننده در هنگام اظهار عناد و کفر
و استهزاء به آیات الهی است.

(مسالک األفهام إلى آیات األحکام ،ج  2ص )394 - 393

گفتنی است که در تحلیل فقره «حتی َيوضوا فی حديث غريه» دو دیدگاه هست:
برخی آن را غایت حرمت گرفتهاند و برخی علت حرمت؛ بنابر فرض نخست

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

معنای آیه چنین خواهد بود که با فاسقان و کافران همنشینی نکنید تا زمانی که از
این کار دست بکشند .یعنی پس از آن منعی ندارد .در دیدگاه دوم معنا این گونه
میشود که با فاسقان و کافران هم نشینی نکنید تا با ترک همنشینی شما از این کار
دست بکشند .هم چنین مفسران در تفسیر عبارت «إِنَّ ُك ْم إِذاً ِمثْلُ ُه ْم» بر این نکته تصریح
کردهاند که در این گونه همنشینی دو گناه متصور است و بنا براین دو گونه همسانی
میان مسلمانان با استهزاگران آیات الهی پدید میآید .اگر شخص مسلمان ،و با
قدرت بر ترک جلسه و همنشینی نکردن به حضور خود ادامه دهد و به عمل آنان
راضی نباشد ،در گناه همانند آنان خواهد بود .و اگر به رفتار کافران راضی باشد،
در کفر همسان آنان خواهد بود.

(زبدة التفاسري ،ج  2ص  175و  176التفسیر األصفى ج  1ص 247؛

ر.ک .زبدة البيان فی أحكام القرآن ،ص )341 – 338

حرمت همنشینی به دلیل شنیدن استهزاء آیات است حتی در مواردی حضور
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قدرت بر آن و نبود عذر؛ و این که هر کس با داشتن توانایی آن را ترک کند خطا

مؤمنان در جلسه مخالفان ممکن است خود زمینهساز تداوم یا تشدید عمل زشت
مخالفان باشد که در این صورت نهی مؤکدتر و الزامیتر خواهد بود.
محقق اردبیلی که این آیات را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از تفسیر

غريه» دو دیدگاه مطرح کرده است .برخی این جمله را غایت حرمت گرفتهاند و
برخی علت حرمت؛ بنابر فرض نخست معنای آیه چنین خواهد بود که با فاسقان
و کافران هم نشینی نکنید تا زمانی که از این کار دست بکشند .یعنی پس از آن
منعی ندارد .در دیدگاه دوم معنا این گونه میشود که با فاسقان و کافران همنشینی
نکنید تا با ترک همنشینی شما از این کار دست بکشند .ظاهراً نویسنده به دیدگاه
دوم بیشتر گرایش دارد.

(ر.ک .زبدة البيان فی أحكام القرآن ،ص )341–338

در روایاتی که ذیل آیه مطرح شده مطالب ارزشمندی آمده است.

(برای مجموعه

در تفسیر آیه «و إذا رأيت الذين َيوضون فی آايتنا» فرمودند( :مراد) سخن گفتن درباره
خدا (در حوزهای که ممنوع است) و جدال درباره قرآن است.

(تفسیر العیاشی ،ج  1ص

 )362مقصود حدیث آن است که از این دو گروه باید روی برتافت.
در روایت بلندی که وظایف اعضای بدن در آن تبیین شده درباره امور واجب
بر گوش آمده است(« :خدای متعال) بر گوش واجب کرد که از گوش دادن به آن
چه خدا حرام کرده ،بپرهیزد و از آنچه بر آن حالل نیست ،روی برگرداند از اموری
که خدای عز و جل از آنها نهی کرده است .و گوش دادن به آنچه مایه خشم خدای
عز وجل میگردد .خدا در این باره فرموده است« :و پیش از این ،در این کتاب بر
شما نازل کردهایم که چون شنیدید کسانى آیات خدا را انکار مىکنند و آن را به
ریشخند مىگیرند با آنان منشینید تا آن گاه که به سخنى دیگر پردازند» .آن گاه

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

روایات مرتبط ر.ک .وسائل الشيعة ،ج  16ص  ،259باب تحریم اجملالسة ألهل املعاصی وأهل البدع) امام محمد باقر7

Downloaded from safinahmagazine.ir at 13:07 +0330 on Tuesday March 9th 2021

آیات االحکام خود مورد بررسی قرار داده ،در تحلیل فقره «حتی َيوضوا فی حديث

73

خدای عزیز و جلیل مورد فراموشی را استثنا کرده و فرموده است« :و اگر شیطان
تو را [در این باره] به فراموشى انداخت ،پس از توجه ،با قوم ستمکار منشین».
(الکافی ،ج  2ص )35

در حدیث دیگر میخوانیم که هنگامی که شعیب عقرقوفى از حضرت

از گفتار خداى عز وجل (که فرماید)« :و از این پیش ،در این کتاب بر شما نازل
کردهایم که چون شنیدید کسانى آیات خدا را انکار میکنند و آن را به ریشخند
مىگیرند تا آخر آیه» پرسید ،حضرت فرمود« :مقصود از این آیه این است که هر
گاه شنیدید که مردى حق را انکار می کند وآن را دروغ میشمارد ،و در باره امامان
بدگویی میکند ،از نزد او برخیز و با او همنشینی مکن با او مشو ،هر که خواهد
باشد.

(الکافی ،ج  2ص )277

مالحظه میکنیم که امام 7در این روایت شریف ،مورد آیه را به غیر قرآن تعمیم

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

دادهاند و با عنایت به مصادیق دیگر «آیات اهلل» از همنشینی با افرادی که حق را
تکذیب میکنند یا از امامان معصوم بدگویی میکنند ،پرهیز دادهاند.
 .2-4عدم معامله قرآن با چيز دیگر
یکی از مصادیق بزرگداشت و ارجگزاری کتاب الهی ،معامله و معاوضه نکردن
قرآن با هیچ متاع مادی یا معنوی دیگر نیست .چرا که هیچ چیزی چنان ارزش و
جایگاهی را ندارد که در داد و ستد قرآن با آن کسی سودی برد .معامله قرآن با هر
چیز ،پیامدی جز خسارت ابدی ،ندارد.
در آیهای خدای متعال برخی از اهل کتاب را که به قرآن کریم و کتاب آسمانی
خودشان ایمان آوردهاند را به خشوع برای خدا و معامله نکردن آیات خدا تمجید
کرده است:
ِ
ِ
«و إِ َّن ِمن أ َْه ِل الْ ِك ِ
عني ََِّّللِ َل يَ ْش ََُتو َن
تاب لَ َم ْن يُ ْؤم ُن ِِب ََّّلل َو ما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم َو ما أُنْ ِزَل إِلَْي ِه ْم خاش َ
ْ
َ
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صادق7

ِِب ِ
اَّللِ ََثَناً قَليًل»
ايت َّ

(آل عمران)199 ،

بعضى از اهل کتاب به خدا و کتابى که بر شما نازل شده و کتابى که بر خودشان
نازل شده است ایمان دارند .مطیع فرمان خدایند .آیات خدا را به بهاى اندک
نویسنده اطیب البیان بر آن است که «َل ي ْشَتو َن ِِب ِ
اَّللِ ََثَناً قَلِ ًيًل» تعریض بر سایر
ايت َّ
َ َُ

اهل کتاب است که با اینکه حقّانیت دین اسالم را فهمیدند و بشارات را در کتب
خود دیدند براى منافع جزئی دنیوی اعم از جاه و مال کتمان کردند و ایمان
نیاوردند.

(اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص )469

کسانى که انکارش مىکنند مباشید .و آیات مرا به بهاى اندک مفروشید و از من
بیمناک باشید.
 .3-4تکریم اهل قرآن
یکی دیگر از مصادیق تکریم قرآن ،تکریم حامالن علوم قرآن است که نزد خدا
پایگاه واالیی دارند .حضرت رسول 6میفرماید« :إِ َّن أَهل الْ ُقر ِ
آن فِی أ َْعلَى َد َر َج ٍة ِم َن
َْ ْ
ِ
ِ
ضعِ ُفوا أَهل الْ ُقر ِ
اجلَبَّا ِر
اَّلل الْ َع ِزي ِز ْ
آن ُح ُقوقَ ُه ْم فَِإ َّن َْلُْم ِم َن َّ
ني فَ ًَل تَ ْستَ ْ
َ
ني والْ ُم ْر َسل َ
ني َما َخ ًَل النَّبِيِ َ
اآلدميِ َ
َْ ْ
ِ
علياً»( .الکافی ،ج  ،2ص )603
لَ َم َكاَنً َ
سخن واپسين
در این نوشتار شماری از حقوق مهم قرآن بر امت اسالمی بیان شد به خواست
خدا در قسمت بعد دیگر حقوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

در حالی که برخی از اهل کتاب به دلیل انگیزههای مادی از ایمان به اسالم و
ِ ِ
ت
قرآن خودداری کردند و در آیه زیر مورد نکوهش قرار گرفتندَ « .و آمنُوا ِبا أَنْ َزلْ ُ
م ِ ِ
ِ ِِ
َتوا ِِبايتی ََثَناً قَليًلً و إِ َّايی فَاتَّ ُقون» (بقره)41 :
َُ
صدقاً لما َم َع ُك ْم َو َل تَ ُكونُوا أ ََّو َل كاف ٍر به َو َل تَ ْش َُ
َ َ
و به آنچه نازل کردهام و کتاب شما را تصدیق مىکند ایمان بیاورید ،و از نخستین
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وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

العربی.
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سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

 .40نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،مؤسسه المرتضی العالمیه و دار المؤرخ العربی ،بیروت ،چاپ
اول 1412 ،ق.
 .41هادوی کاشانی ،اصغر ،مراتب انس با قرآن در روایات ،فصلنامه علوم حدیث( .پاییز  )1378شماره
 21( ،13صفحه  -از  71تا .)91
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احیاء التراث العربى ،بیروت.

