پاسخهای کارشناسانهی محمدجواد جاوری به شبهاتی دربارهی قرائت کالماهلل

#قرآن یعنی #خواندنی

از جمله وظایفی که برای مسلمانان برش��مردهاند ،قرائت آیات قرآن
است .متأسفانه در سالهای اخیر برخی این وظیفهی مهم را با شبهات
فراوانی مورد نقد قرار داده و زیر س��ؤال میبرند .با اس��تداللهایی از
این قبیل:
 وقتی قرآن را نمیفهمیم ،برای چه باید آن را بخوانیم؟! اصل عمل به قرآن است ،نه خواندن آن! ما ترجیح میدهیم فقط ترجمهی فارسی قرآن را بخوانیم ،تا اینکهعربی بخوانیم و نفهمیم!
 طبق روایت «رب تال القرآن والقرآن یلعنه» قاریان قرآنی هستند کهقرآن آنها را لعنت میکند! پس خود #خدا هم خیلی به قرائت قرآن
و نیز قاریان قرآن اهمیت نمیدهد.
و از این دست شبهات که متأسفانه کم هم نیستند! برای پاسخ ،به ذکر
چند دلیل قرآنی و روایی میپردازیم که حاکی از جایگاه واال و خاص
قرائت قرآن است.
یک :شکی وجود ندارد که تدبر و عمل به آیات الهی ،وظیفهی اصلی
یک #مسلمان اس��ت ولی آیا عامل به قرآن بودن با قرائت آن منافات
دارد؟ قطعا نه! فراموش نکنیم که «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند».
الزمهی اثبات یک چیز ،هرگز این نیس��ت که غی��ر آن را نفی کنیم.
مگر نمیش��ود هم قرآن خواند و هم عامل به ق��رآن بود؟! چرا توصیه
نمیکنیم که هم قرآن را بخوانید و هم ب ه آن عمل کنید؟!

دو :باید از خود بپرسیم مگر بدون خواندن #متن یک کتاب ،میتوان
به #بطن آن پیبرد؟! پس امری بس��یار بدیهی اس��ت که برای درک
محتوای یک مت��ن ،حداقل کار این اس��ت ک��ه آن را بخوانیم .آیا در
نخواندن قرآن ،ویژگی خاصی نهفته است که در خواندن آن نیست؟!
جز این اس��ت که عدهای میخواهند ب��ا تخفیف قرائ��ت قرآن ،فهم
محتوای بلند آن را نیز نادیده بگیرند؟! از مس��تحبات است که قبل از
تالوت قرآن «استعاذه» یا «اعوذ باهلل» میگوییم .در آیهی نود و هشت
سورهی نحل میفرماید« :فاذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشیطان
الرجیم» .یعنی «هنگامی که خواس��تی قرآن بخوانی ،از شر شیطان
به #خداوند پناه ببر» .تا آنجا که ذکر «بسماهلل» در ابتدای بسیاری
از کارها -غیر از قرآن خواندن -نیز توصیه ش��ده ،اما #استعاذه فقط
برای قرآن آمده است .زیرا #شیطان همواره در کمین انسانهاست و
نمیخواهد کسی مشغول قرائت قرآن شود .بنابراین کسانی که به هر
دلیل ،عدم تالوت قرآن را تبلیغ میکنند ،خواسته یا ناخواسته مشغول
بازی در زمین شیطان هستند.
سه :یکی از معانی کلمهی «قرآن» که از مادهی «قراء» اشتقاق یافته
«خواندنی» است ،چراکه قرآن تنها کتاب آسمانی است که بهصورت
«خوانده ش��ده» نازل ش��ده .همهی کتب آس��مانی تا پیش از قرآن،
بهصورت مکتوب و الواح نازل ش��دهاند و وجه تمایز قرآن با دیگر کتب
آس��مانی در همین «خواندنی بودن» آن است .در سورهی «علق» نیز
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خداوند با صریحترین و دس��توریترین ش��کل ممکن ام��ر فرموده به
خواندن قرآن« :اقراء» .خداوند در آیات آغازین س��ورهی «مزمل» به
پیامبر چنین دستور میدهد« :ای پیامبر! ش��ب را جز اندکی ،برخیز.
نیمی از شب را یا یکسوم آن را یا دوس��وم آن را» .خداوند این دستور
دقیق را برای چه امری بهکار برده است؟! نکته اینجاست که نفرموده
که بلند شو و نماز بخوان یا مشغول دعا و نیایش باش ،بلکه فرموده« :و
رتل القرآن ترتیال» .یعنی «قرآن را با #ترتیل تالوت کن» .پس خواندن
قرآن مورد توجه #خدا بوده .خداوند دوبار در آخرین آیهی همین سوره،
مجددا میفرمایند« :فاقرءوا ما تیسر من القرآن» .یعنی «هر چقدر که
برایتان مقدور است از قرآن بخوانید .نکتهی قابل تأمل اینجاست که
خداوند امر به تدبر نمیکند ،بلکه میفرماید بخوانید قرآن را ...هر چند
در آیات دیگری به تدبر در آیات سفارش شده است .در «ثواباالعمال»
به نقل از امام صادق میخوانیم« :القرآن عهد اهلل الی خلقه فقد ینبغی
للمرأ المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیئ».
یعنی «قرآن پیمان خدا با مردم است .پس یقینا برای شخص مسلمان
سزاوار است که با دقت در پیمان خویش بنگرد و از آن در هرروز پنجاه
آیه بخواند .در جلد دوم اصول کافی ،امام باقر روایتی را از حضرت رسول
نقل کردهاند« :من قراء عشر آیات فی لیلئ لم یکتب من الغافلین» .هر
کس��ی هر ش��ب ،ده آیهی قرآن بخواند ،نام او در جملهی بیخبران و
غافلین نوشته نخواهد شد .در س��یرهی امام رضا آمده است که ایشان

هر س��ه روز ،یکبار قرآن را ختم میکردند .سیرهی علما و بزرگان نیز
چنین بوده است که بخشی از امور روزانهی خود را حتما به قرائت قرآن
اختصاص میدادند .فیالمثل در احواالت امام خمینی میخوانیم که
ایشان در ایام عادی س��ال ،روزانه حدود چهار جزء قرآن و در ایام ماه
مبارک رمضان ،روزی ده جزء تالوت میکردند .ایش��ان در وصیتی به
فرزندش��ان حاجاحمدآقا ،جملهی معروفی دارن��د« :فرزندم! با قرآن،
این کتاب معرفت آش��نا ش��و ،اگرچه با قرائت آن .راهی از آن بهسوی
محبوب باز کن و تصور نکن که #قرائت بدون #معرفت اثری ندارد که
این وسوسهی شیطان است .آخر این کتاب از طرف محبوب است برای
تو و برای همهکس ،و نامهی محبوب #محبوب است ،اگر چه عاشق و
محب ،مفاد آن را نداند و با این انگیزه ،حب محبوب که کمال مطلوب
است به سراغت آید و شاید دستت گیرد».
چه�ار :حکم واجب ب��ودن بس��یاری از عبادات در هن��گام مریضی،
مس��افرت یا جهاد از انسان ساقط میش��ود و یا تخفیف پیدا میکند.
اما خداوند تأکید کرده اس��ت که حتی در این موارد نیز سعی کنید تا
میتوانید قرآن بخوانید .چنانکه در آیهی بیس��تم سورهی «مزمل»
میفرماید« :به زودی گروهی از ش��ما بیمار میشوند و گروهی دیگر
برای بهدس��ت آوردن فضل الهی و کس��ب روزی به س��فر میروند و
گروهی دیگر در راه خدا جهاد میکنند و از تالوت قرآن باز میمانند،
پس به اندازهای که ممکن است از آن تالوت کنید».

