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Introduction Since memorizing Quran has been recommended by the Prophet and Imams, it 
is expected to see visible effects in the memorizer and his/her life style. Therefore, the aim of 
this research was to express the degrees of memorizing Quran and to explain the effect of each 
degree on the human life style based on the teachings of Quran. This research was conducted 
by a library method, using content analysis approach and reviewing Quranic verses and valid 
interpretations as well as related narrations in valid narrative books.
Conclusion Memorizing Quran, which is emphasized in the verses and traditions, includes 
memorization of the words of Quran, memorization of the concepts of Quran, memorization of 
the limits of Quran, and hearty memorization of Quran. Each degree can be an introduction to 
a higher degree. The impact of each degree of memorization of Quran on life style is different 
and it is consistent with that degree. Memorizing only the words of Quran does not provide 
all the benefits mentioned for memorizing Quran and modifies only some of the individual 
behavioral elements. In the higher degree, memorizing the concepts of Quran influences the 
individual’s knowledge and provides the context for behavioral changes and its adaptation to 
lifestyle based on the teachings of Quran. Memorizing the limits of Quran, which is observing 
the commandments of Quran, is the adaptation of human behavior to the Quranic doctrines 
and, in fact, the objective reflect of the Quranic life style. Hearty memorization of Quran, as the 
highest degree of memorizing Quran, matches the interests, views, and tendencies of man with 
Quranic principles and shapes the actions and behavior of memorizer and, accordingly, gives 
him/her the prosperity of the world and Last Day.
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  چکيده
است  نیو امامان بوده، انتظار ا امبریپ هیاز آنجا که حفظ قرآن مورد توص :مقدمه
 نیاو مشاهده شود. بنابرا یدر حافظ قرآن و سبک زندگ یمشهود راتیکه تاث
هر مرتبه بر سبک  ریتاث نییمراتب حفظ قرآن و تب انیپژوهش، ب نیهدف ا
و با  یاکتابخانهبه روش  قیتحق نیقرآن بود. ا یهاانسان براساس آموزه یزندگ

 ریقرآن و استفاده از تفاس اتیآ یبا بررس ییمحتوا لیتحل کردیاستفاده از رو
  معتبر انجام شد. ییمرتبط در کتب روا اتیروا نیمعتبر و همچن

 یاست دارا دیمورد توجه و تاک اتیو روا اتیحفظ قرآن که در آ :گیرینتیجه
قرآن، حفظ حدود قرآن و حفظ  میشامل حفظ الفاظ قرآن، حفظ مفاه یمراتب
هر  ریمرتبه باالتر باشد. تاث یبرا یامقدمه تواندیقرآن است. هر مرتبه م یقلب

. حفظ ستمتفاوت و منطبق با آن مرتبه ا یمرتبه از حفظ قرآن بر سبک زندگ
و  ستیحفظ قرآن ن یذکرشده برا یایهمه مزا کنندهنیتام ییتنهاالفاظ قرآن به
باالتر حفظ  یا. در مرتبهدهدیم رییفرد را تغ یرفتار یهااز مولفه یتنها بعض
 رییبه تغ یابیدست نهیاست و زم رگذاریفرد تاث یدانش طهیقرآن، در ح میمفاه

فظ . حآوردیقرآن را فراهم م یهاآموزه راساسب یرفتار و انطباق آن بر سبک زندگ
حدود قرآن که همان عمل به دستورات قرآن است، انطباق رفتار انسان بر 

قرآن  یاست. حفظ قلب یقرآن یسبک زندگ ینیو در واقع تبلور ع یقرآن یهاآموزه
نظرات  ق،یعال قیعالوه بر تطب شودیمرتبه حفظ قرآن، باعث م نیعنوان باالتربه
اساس شکل  نیبر ا زین یاعمال و رفتار و ،یقرآن یانسان با مبان یهاشیگراو 

  او شود. بینص یو عقب ایگرفته و سعادت دن
  یحفظ قرآن، فهم، حدود، قلب، مراتب، سبک زندگ ها:کلیدواژه
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  مقدمه
به هر مقداری که باشد، در انسان انس با قرآن کریم در هر مرتبه و 

بخش باران حیات هاى. البته آیات قرآن همچون قطره[1]موثر است
به عبارت  .[2]رویاندمی خس زارهاها، الله و در شورهاست كه در باغ

انعام، سوره ( ، مبارک)۱۵مائده، آیه دیگر از آنجا که قرآن نور (سوره 
و به بهترین سرنوشت ) ۵۷، آیه و شفاء است (سوره یونس )۹۲آیه 

رود نتیجه انس و )، انتظار می٩ ، آیهکند (سوره اسراءهدایت می
ویژه از به همنشینی با قرآن نورانیت، برکت، سالمت و هدایت باشد.

انتظار این  ،[3]آنجا که حفظ قرآن مورد توصیه پیامبر و امامان بوده
او است که تاثیرات مشهودی در حافظ قرآن و سبک زندگی 

مشاهده شود که این مهم مورد توقع عموم و مطالبه پیشوایان دین 
  .[4]است

دنبال پاسخ به این به همین منظور نگارنده در این پژوهش به
سئوال است که آیا تمام نتایجی که در آیات و روایات برای حفظ 

ویژه تغییر در سبک زندگی، با حفظ قرآن برشمرده شده است، به
شود یا خیر و آیا الفاظ قرآن به معنی "از َبر کردن قرآن" حاصل می

ای موجود در تعریف سبک زندگی را هحفظ قرآن تمامی مولفه
دهد، یا این که باید با رویکردی نو به بررسی تحت تاثیر قرار می

مفهوم حفظ قرآن و مراتب آن پرداخت که برای رسیدن به پاسخ 
این سئوال در گام اول ابتدا باید منظور خود از دو مفهوم حفظ قرآن 

هدف . بنابراین و سبک زندگی و ارتباط این دو با هم را ارایه داد
بیان مراتب حفظ قرآن و تبیین تاثیر هر مرتبه بر این پژوهش، 

  بود.های قرآن سبک زندگی انسان براساس آموزه

ای و با استفاده از رویکرد تحلیل این تحقیق به روش کتابخانه
محتوایی با بررسی آیات قرآن و استفاده از تفاسیر معتبر چون 

البیان و همچنین روایات مرتبط در تفسیر المیزان و تفسیر مجمع
   کتب روایی معتبر انجام شد.

  
  پیشینه تحقیق

در تعریف حفظ قرآن، در تحقیقی با عنوان معناشناسی حفظ قرآن 
، این نتیجه حاصل شده است که در روایات عامه و [5]در روایات

خاصه هیچ دلیلی بر انصراف یا انحصار واژه "حفظ" در معنی حفظ 
"از َبر کردن" وجود ندارد. اما این محققان به بخشی از آیات ذهنی یا 

که به حفظ قرآن به معنی از َبر  [6]) و روایاتی٦ ، آیه(سوره اعلی
اند. بنابراین به همه مراتب حفظ ای نداشتهکردن توجه شده اشاره

  اند.قرآن نپرداخته
های حفظ قرآن در تحقیقی با عنوان در خصوص روش

های حفظ قرآن دورههای حفظ قرآن در کشور، ششناسی روآسیب
ها ارتقا و بازدهی این دوره برای یو راهکارهای بررسی کریم در کشور

. در این تحقیق حفظ قرآن با همان تعریف [7]پیشنهاد شده است
عمومی یعنی "از َبر خواندن قرآن" در نظر گرفته شده است. بدیهی 

یف جامع در نظر گرفته است که در این صورت حفظ قرآن با تعر
  نشده است.
میزان سالمت روانی در افراد و بروز  برتاثیر حفظ قرآن  در تحقیقی

 آموزان دوره متوسطه شهرستان اصفهانهای خشم در دانشمولفه
در این پژوهش که حافظان قرآن با تعریف  .[8]بررسی شده است

بت رابطه مثاند، حداقلی "از َبر خواندن" قرآن انتخاب شده
به دست آمده میزان سالمت روان  داری بین حفظ قرآن ومعنی

حفظ قرآن یک عامل اثرگذار بر سالمت روان  یعنی متغیراست؛ 
ظ قرآن فخشم در افراد حا هایهمچنین میزان بروز مولفه .است
آموزانی . دانشه استبود غیرحافظان تر ازداری پایینطور معنیبه

نمودند نسبت به دیگران و کسانی که که اقدام به حفظ قرآن مجید 
حافظ قرآن نبودند از سالمت روان بهتر و همچنین میزان بروز 

در این تحقیق نیز به حفظ  خشم و خشونت کمتری برخوردارند.
  قرآن با تعریف جامع آن توجهی نشده است.

عنوان شاخص برای ارزیابی سبک زندگی بهدر پژوهشی با عنوان 
 رویکرد به سبک زندگی،ترین ن و جامعبهتری، [9]سطح ایمان
سبک  ،براساس این رویکردمعرفی شده است.  شناسانهرویکرد دین

یافته است که متاثر از باورها ای از رفتارهای سازمانزندگی مجموعه
شده و همچنین متناسب با امیال و های پذیرفتهو ارزش
یک فرد  غالب رفتاریه های فردی و شرایط اجتماعی، وجهخواسته

بیانگرانه و نمادین  ه. سبک زندگی جنبستا یا گروهی از افراد شده
دارد. نمود خارجی هویت باطنی و ابعاد ناپیدای هویت فردی و 

عنوان توان از سبک زندگی بهجمعی است. بر این اساس، می
و این استفاده کرد شاخصی برای سنجش کیفیت ایمان افراد 

  اوانی مورد تاکید قرار گرفته است.حقیقت در آیات و روایات فر
چنین  [10]زندگی قرآنی اصول سبکدر تحقیقی با عنوان 

 قرآن کریم بسیاری از اصول ثابت سبک در گیری شده کهنتیجه
  . آن بیان شده است زندگی قرآنی و اصول متغیر

  
  شناسیمفهوم

از لغت حفظ معنی "از َبر داشتن" و "از َبر خواندن" فهمیده 
حفظ را مخالف نسیان و فراموشی، غفلت و  فراهیدی .[11]شودمی
گیری توجهی و به معنی مراقبت دانسته و در مشتقات آن با بهرهبی

از آیات قرآن و متون دیگر، همین معنی اولیه را تعمیم داده و 
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معانی برگرفته از ریشه مراقبت از جمله مواظبت، ممانعت و 
نیز معنی محافظت را  دریدابن. [12]حمایت را ذکر کرده است

  .[13]برگزیده است
حفظ را در برابر نسیان و به  [12]فراهیدینیز همانند  [11]ازهری

معنی مراقبت و توجه بیان کرده است. او در ذکر معانی مشتقات 
حفظ شواهدی از قرآن را آورده است. وی حافظ و ُحفاظ را کسانی 

اند روزی شده است و تنها هداند که به آنان نگهداری آنچه شنیدمی
بنابراین وی در  اند.اند را فراموش کردهکمی از آنچه به آن توجه کرده

قرن چهارم لفظ حفظ را به معنی "از بر کردن" ذکر کرده است. 
، عالوه بر تکرار معانی ذکرشده به فیومیبعضی از لغویون مانند 

 معنی از بر داشتن متن، کتاب و قرآن برای حفظ تصریح
  .[14]اندکرده

و اما کلمه تحفظ از ریشه حفظ، به تصریح در معنی "از َبر داشتن" 
کردن تحفظ را درباره کتاب به معنی از َبر جوهری. [12]آمده است

"استحفاظ" را به معنی  منظورابن. [15]داندتدریجی آن می
این لغت در معانی دیگر . [16]درخواست حفظ چیزی ذکر کرده است

. بنابراین حفظ و مشتقات آن [14]نگهداری نیز آمده استاز جمله 
نبوده و بعدًا در این معنی استعمال کردن در اصل به معنی از َبر 

شده است. در واقع "از َبر داشتن" یکی از مصادیق مراقبت و 
  مواظبت است. 

در آیات قرآن، حفظ و مشتقات آن، در همان معانی اصلی به کار 
ترین کاربرد این کلمه درباره قرآن و در در نزدیکرفته است. از جمله 

ا َلُه  كَْر َو ِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ )، ٩، آیه حجر" (سوره َلحاِفُظونآیه "ِإنَّ
 را آن مفسران. کردن باشد بر از معنی به تواندنمی قطعاً کردن حفظ
همچنین  .[17]اندآوردهکردن حمایت یا مواظبت محافظت، معنی به

) حفیظ ٢١أ، آیه سب" (سوره َحِفیظ َشیءٍ  كُلِ "َو َربَُّك َعلی  در عبارت
 َأبِیكُمْ  در آیه "اْرِجُعوا ِإلى. [12]به معنی نگهبان و نگهدارنده است

ا ما وَ  َعِلْمنا بِما ِإالَّ  َشِهْدنا ما وَ  َسَرَق  اْبَنكَ  ِإنَّ  َأبانا یا َفُقوُلوا ِب لِْلَغی كُنَّ
ا لِْلَغیِب حاِفِظین" ٨١ ، آیهیوسف (سوره حاِفِظین" )، عبارت "َو ما كُنَّ

و اسرار آن اطالعی نداشتیم و نگهبان آن نبودیم و  یعنی ما از غیب
و نیز در آیه "َو ُهَو اْلقاِهُر َفْوَق  .[18]بردیمچنین گمانى به او نمی

جمع )، حفظه ٦١، آیه انعام" (سوره َحَفَظة َعَلیكُمِعباِدِه َو ُیْرِسُل 
َلواِت در آیه "حاِفُظوا َعَلی  [12].حافظ به معنی نگهبان است  وَ  الصَّ

الةِ  هِ  ُقوُموا وَ  اْلُوْسطی الصَّ )، ٢٣٨، آیه بقره" (سوره قانِِتین لِلَّ
محافظت  فراهیدی حافظت به معنی مواظبت آمده است. چنانکهم

نیز محافظت بر  ازهری. [12]داندرا مواظبت بر امور از جمله نماز می
	 .[11]داندنماز را مواظبت از آن و مواقیت آن می

و اما عبارت "سبک زندگی" از دو واژه "سبك" و "زندگی" تشکیل 
شده است. واژه سبک از مصدر ثالثی مجرد به معنی "گداختن و 

در زبان عربی معادل  و [19]كردن زر و نقره" اخذ شدهگیریقالب
دار و ممتد باشد، وش و هر راهی كه ادامه"اسلوب" به معنی راه و ر

. در زبان فارسی، واژه سبک در روند مفهومی خود، [20]آمده است
رفت، شناسی ادبی و هنری به كار میصورت غالب در سبكابتدا و به
. همچنین به [21]ها نیز كاربرد یافته استتدریج در دیگر حوزهولی به

  .[22]نیز آمده است روشو  طرزمعنی ریخت، 
جدید در ادبیات علمی و  ای نسبتاً ، واژه"سبک زندگی"عبارت 

نخستین  شناس اتریشیروان آلفرد آدلر .فرهنگی بشر است
عنوان یک بحث مستقل و له را بهااندیشمندی است که این مس

جدی مورد توجه قرار داد. بعد از وی بود که توجه بسیاری از 
  .[9]زندگی جلب شدهای مختلف به سبک اندیشمندان حوزه

تجسم تالش انسان را  سبک زندگیشناس آلمانی جامعه زیمل

اش و ر فرهنگ عینیخود د های بنیادیبرای یافتن ارزش
سبک زندگی را الگوی  وبلندانسته است.  شناساندن آن به دیگران

جنس رسوم و عادات اجتماعی . این رفتارها از داندرفتار جمعی می
را فرد  سبک زندگی ،در جای دیگرو  دتنهس های فکریو روش

قلمداد  او روحی، عادات فکری و معرفت سازوکارتجلی رفتاری 
داند که تمایالت آن را از جنس رفتار می سبک زندگی را وبر. کندمی

های زندگی بستر بروز آن را فراهم کنند و فرصتهدایت می
  .[23]آورندمی

توان دو مفهوم را یافت كه در تعریف ها میتقریبًا در همه تعریف
سبك زندگی در نظر گرفته شده است. در واقع، هر دو مفهوم نیز به 

به . اول، مفهوم وحدت و دوم مفهوم تمایزگردد؛ واژه "سبك" باز می
این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عناصری است که 

د با هم ارتباط داشته و یک کل را پدید منطور نظاموبیش بهکم
های دیگر کل این کل را از ،مندیآورند. همین اتحاد و نظاممی

مندی، کلیت، کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظاممتمایز می
محور  .حاکی از همین مطلب استها تعریفتمایز در  هویت و

كاركرد  ها مورد توجه قرار گرفته استدیگری كه در بیشتر تعریف
سبك زندگی است. مناقشه اصلی در این باب به این مساله باز 

گردد كه آیا سبك زندگی جنبه نمادین دارد یا این كه خود اصالت می
ها باعث تمایز مفهوم ای كه در بیشتر تعریفنكته .داشته است

فرهنگ، هویت، سبك زندگی از مفاهیم مشابه (مانند فرهنگ یا پاره
شود خالقانه و و محدودسازی آن میشخصیت و غیره) 

	 .[9]بودن اجزا و عناصر سبك زندگی استگزینشی
به تبیین و توضیح  رویکردسه از  توانمی ،بندی کلیدر یک دسته

   زندگی پرداخت:واژه سبك 
گئورگ های بیشتر تحت تاثیر اندیشهكه شناسانه ـ رویکرد جامعه١

ه یرویکرد ارا این براساستعاریفی که  است. ماکس وبرو  زیمل
د و ركن اصلی آنها توجه به رفتار بیشتر نگاه توصیفی دارن ،شوندمی

    و نمودهای رفتاری است.
 است. آلفرد آدلرهای شناسانه که متاثر از آرا و اندیشهرویکرد روان ـ٢

ها، هنجارها، شود، ارزشدر تعاریفی كه براساس این رویكرد عرضه می
گیرد و این اصطالح، ریشه و منشا رفتارها بیشتر مورد توجه قرار می

"، شخصیت" اتجایگاهی همچون اصطالح ،شناسانهدر تعاریف روان
	.[9]دارد" و "هویت" منش"
د عالوه بر اسالمی به سبك زندگی اسالمی که این رویکرـ رویکرد ٣

های تاكید بر رفتار، ارتباط مستقیم با نیت افراد داشته و به حداقل
توان رفتارها را به ها نیز نظر دارد. در واقع، میعواطف و شناخت

ها های متعددی تشبیه كرد كه علوم انسانی به خود آن مهرهمهره
پردازند، ولی سبك زندگی قرآنی بدون ارتباط با عوامل دیگر می

ها، بلكه به آنچه كه سبب ارتباط آنها با هم تنها به خود آن مهرهنه
پردازد. شود و همانند نخ تسبیح در تمام آنها وجود دارد نیز میمی
طور مثال رفتاری مثل نماز، اگر اعتقاد به خدا و معاد را پشتوانه به

شود، چنانكه رفتار خود نداشته باشد، رفتار قرآنی محسوب نمی
  .[24]ز مرتاضان و صوفیان، قرآنی نیستبسیاری ا

ای سبك زندگی شیوه در مجموع و با درنظرگرفتن آرای گوناگون،
 كند.نسبتًا ثابت است كه فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال می

 وهای فرد یا گروه ها و ارزشکننده گرایشمنعکس همچنین
سطح اقتصادی  و ها، معیارهای اخالقیها، سلیقهعادات، نگرش

  .دهندکردن فرد یا گروهی را شکل میهم طرز زندگی که بااست 
  

  حفظ قرآن در آیات و روایات 
عالوه بر نتایجی که از بررسی لغوی به دست آمد، بررسی آیات و 
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روایات نیز حاکی از آن است که حفظ قرآن دارای مراتبی است. 
ذکر مفاهیم قرآن یا فهم حفظ الفاظ قرآن یا از َبر کردن آن، حفظ یا 

آن، حفظ حدود قرآن یا عمل به دستورات آن و حفظ قلبی قرآن یا 
  دریافت حقایق آن، مراتب حفظ قرآن هستند.

  
  حفظ الفاظ قرآن 

ترین برداشت از حفظ قرآن کریم حفظ الفاظ آن ترین و نازلسطحی
 نازله مرحلهو  آن است تبهترین مرنازل، چنان که الفاظ قرآن است.
 در انسانی جامعه و است عربی الفاظ صورتبه كه كریم قرآن
 قرآن عالیه مرحله كه است الكتابشده امرقیق دارد، قرار آن خدمت
  .[25]است

تواند به صور مختلفی در نظر گرفته شود. گاه حفظ الفاظ قرآن می
منظور، محافظت از متن قرآن در مصاحف و کتب یا محافظت از 

چنانکه قرآن نیز نوشتن چیزی را در کتاب، حفظ آن مصاحف است. 
(سوره انفطار، " كاِتِبین ِكراماً  َلحاِفِظینَ  َعَلیكُمَو ِإنَّ نامیده است؛ "

با تاکید بر سیاق آیات معتقد است  عالمه طباطبایی). ۱۱و  ۱۰آیات 
و  کنندکه مالئک موکل بر انسان اعمال او را با نوشتن حفظ می

	. [26]هاستحفظ فرشتگان گرامی در نوشتن اعمال انسان
و گاه منظور از حفظ الفاظ قرآن، حفاظت از تالوت صحیح و مراقبت 

" قراءِتهِ " را "واِظُبوا علی 	"َتعاَهُدوا الُقرآنحدیث از آن است. چنانکه 
. در واقع این حفاظت همان روش "اقراء" است که [27]اندمعنی کرده
م آن را برای آموزش قرآن برگزیدند و معلمان قرآن در پیامبر اسال

ورزند. صدر اسالم تا کنون به آموزش قرآن و اقراء مبادرت می
کردن قاری به قرائت است؛ چه غلظ بخواند و مقری آن وادار"اقراء" 

  قرائت او را تایید نماید.  را اصالح کند و چه صحیح بخواند و مقری
، از َبر داشتن و از َبر خواندن آن است. و گاه منظور از حفظ قرآن

کردند و دیگران را خود، قرآن را از حفظ تالوت می آنچنان که پیامبر
  فرمودند و مورد بحث است. نیز به آن تشویق می

َر ِمنَ ءَفاْقرَ " دستور قرآن به خواندن مکرر آن " (سوره اْلُقْرآن وا ما َتیسَّ
نشان از آن دارد که  [4]اهل بیتتشویقات پیامبر و  و) ۲۰مزمل، آیه 

  ای و حرفی از قرآن دارای اهمیت است.ای، آیهحتی خواندن سوره
های قرآن در یکی از نتایج عملی حفظ قرآن، تالوت آیات و سوره

نماز است. اگرچه فتوای برخی از فقها بر جواز تالوت قرآن در نماز از 
حفظ در نماز به روی نوشته است، ولی در هر صورت تالوت قرآن از 

شود و عالوه بر آن عمده مسلمانان قرآن را در تسهیل آن منجر می
	خوانند.نماز از حفظ می

 سورهدر قرآن یکی از الفاظی که به نماز اشاره دارد، "قرآن" است (
معتقد است مراد از قرآن فجر همان نماز  طریحی ).۷۸اسراء، آیه 
	. [28]صبح است

اند که ایشان کسی از پیامبر اسالم نقل کرده (ع)در روایتی امام صادق
	.[29]"باشدلِْلُقْرآنِ َأْقَروُهم دانند که "را شایسته امامت جماعت می

داند که در شرح این روایت "اقرء" را کسی می محمدتقی مجلسی
دلیل دانستن آداب و مستحسنات تالوت، زیباتر قرآن را به

خواند یا آن که بیشتر از دیگران تر میخواند یا کسی که فصیحمی
	.[30]قرآن را از حفظ دارد یا به علم قرائات مسلط است

تغییر سبک این مرحله از حفظ قرآن کمترین آثار را در تعیین و 
زندگی انسان خواهد داشت که البته همان اندک نیز دارای ارزش 

  است.
  

  حفظ و فهم معانی قرآن
مرتبه باالتر از حفظ الفاظ قرآن، حفظ معانی آن یا به عبارت دیگر، 

یادداشتن مفاهیم قرآن است؛ یعنی حافظ قرآن آنچه که فهم و به

ش نکند. منظور از حفظ قرآن بیان کرده است را بداند و آن را فرامو
وار آن نیست، بلکه فهم معانی و توجه به مراد معانی، حفظ طوطی

  آیات و عبارات قرآن است.
خواهد که آیات و خداوند خطاب به زنان پیامبر از آنان می

های آنان بر پیامبر نازل شده است را به یاد هایی که در خانهحکمت
اند گفته قتاده). بعضی مانند ۳۴ آیه، احزاب سورهداشته باشند (

منظور آن است که شکر کنید و این نعمت خدا بر خود را به یاد 
ذکر در اینجا معتقدند  عالمه طباطباییو گروه دیگر مانند . [31]آورید

و معنى آیه این است كه شما زنان پیغمبر در مقابل فراموشی است 
 تالوت حكمت و خدا آیات از هایتانباید آنچه را كه در خانه

 غافل آن از تا باشد بوده خاطرتان به همواره و كنید حفظ شود،می
 .[32]برایتان معین كرده تجاوز نكنید خدا كه سیرى خط از و نمانید

یعنى حفظ كنید آن را و همیشه به خاطر اْذكُْرَن  اندو بعضى گفته
شما باشد تا به موجبش عمل كنید و این تحریص و تاكید بر حفظ 

كردن آنها درباره قرآن و سّنت با یكدیگر قرآن و اخبار و مذاكره
  .[31]است

شد بر من ای که بر پیامبر نازل میفرمودند: هر آیه (ع)امیرالمومنین
نوشتم و ایشان تاویل تفسیر فرمود و من آن را میاقراء و امالء می

و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من 
یم فرمود و از خدا خواست که فهم و حفظ قرآن را به من عطا تعل

  .[33]ای از قرآن را فراموش نکردمفرماید. پس من آیه
ساز تغییر سبک زندگی بدیهی است این مرتبه از حفظ قرآن زمینه

تنهایی برای یافتن سبک زندگی بر مبنای قرآن است؛ اگرچه خود به
ای الزم رسیدن به آن مقدمهو دستورات آن کافی نیست، اما برای 

  آید.به شمار می
  

  حفظ حدود قرآن
ای باالتر وجود دارد اما بعد از حفظ الفاظ و فهم معانی قرآن مرتبه

و آن حفظ حدود مورد نظر قرآن و عمل به دستورات آن است. 
ای برای این مرتبه از حفظ بدیهی است مراتب گذشته مقدمه
ثیر بیرونی و آشکار حفظ قرآن هستند. در واقع هدف نهایی و تا

  همین مرتبه است. 
. عنوان "حفظ [12]حد در اصل به معنی منتها و مرز چیزی است
آید که به دست می (ع)حدود قرآن" از روایتی منقول از امام محمدباقر

اند. گروهی از قاریان و حافظان قرآن را به سه دسته تقسیم کرده
و حروف آن را حفظ کرده و  آنان حافظان قرآنی هستند که الفاظ

اند که تعداد این حافظان اند. امام دعا کردهحدود آن را رعایت نکرده
  .[4]قرآن زیاد نشود

های خود عمل در آیات و روایات متعددی افرادی که به دانسته
اند، آنان که با وجود علم از عمل سر باز کنند نکوهش شدهنمی
شنوند و اب که کالم خدا را میگروهی از اهل کت اند. از جملهزده

، بقره سورهکنند (میپذیرند و تحریف دانند ولی آن را نمیحق را می
خوانند و حتی ). همچنین کسانی که کتاب خدا را می۷۵ آیه

یعنی خود اند؛ کنند ولی خود را فراموش کردهدیگران را به آن امر می
  ).۴۴یه بقره، آ سورهکنند عامل نیستند (به آنچه امر می

ْوراَة ُثمَّ َلم ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ  كََمَثلِ  یْحِمُلوهاخداوند در آیه "َمَثُل الَّ
)، حفظ و حمل تورات ۵، آیه جمعه" (سوره َأْسفارا یْحِملُ  اْلِحمارِ 
داند. اگر کردن نواهی آن را مفید نمیآوردن اوامر و ترکعملبدون به

ن با تورات است، مضمون این چه این آیه درباره یهود و تعامل آنا
  آیه قابل تعمیم به همه کتب الهی و از جمله قرآن کریم است.

در معنی تحمیل تورات به یهود و عدم حمل آن از سوی آنان، 
تحمیل تورات بر اهل کتاب در این  معتقد است عالمه طباطبایی
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آیه به معنی تعلیم بر آنان و عدم پذیرش حمل از سوی ایشان، 
نیز تحمیل را معادل  طبرسی. [34]ها استنکردن به دانستهعمل

داند. این كه آن را حفظ نکردن به آن میتکلیف و عدم حمل را عمل
كردند و در دفاتر خود هم نوشتند و آن را تدوین كردند سپس به 

  .[35]احكام آن عمل نكردند
نکردن به نواهی را نکردن به اوامر و توجهاز سوی دیگر خداوند عمل

فراموشی دانسته و از آن به نسیان یاد کرده است. نسیان گاه به 
توجهی و گاه به معنی ترک و عدم انجام است معنی غفلت و بی

نکردن ). نسیان آیات همان ترک آن یعنی عمل۱۲۶(سوره طه، آیه 
خدا نیز به معنی ترک گناهکاران و مجرمان به آن و نسیان از سوی 

نسیان را به همان معنی رایج فراموشی  طبرسیدر عذاب است. 
گرفته، ولی از آنجا که فراموشی مستوجب عتاب و مجازات نیست 

داند از جمله اعراض از پیامبر و قرآن که به آن را نتیجه مقدماتی می
آنان در  شدنفراموشی منجر شده است. او همچنین فراموش

  .[36]داندقیامت را کنایه از رهاشدن در عذاب می
نیز معتقد است خداى تعالى در این آیه شریفه  عالمه طباطبایی

كنندگان از ذكر او و تاركان هدایت او نافرمانى مجرمان یعنى اعراض
را نسیان و فراموشى آیات خود خوانده و مجازات آنان را كه 

	.[37]استكوركردن در قیامت است نیز فراموشى ایشان نامیده 
کردن اند عملعلیم کردهبرای حفظ قرآن ت (ع)در دعایی که امام صادق

  .[3]به دستورات قرآن از خدا درخواست شده است
حفظ قرآن در این مرحله است که به تحقق سبک زندگی اسالمی 

کردن انجامد. خواندن و دانستن گرچه زمینه و مقدمه الزم عملمی
ها به عمل نرسد فرد و اجتماع از نتایج علم است، اما تا دانسته

  نخواهند برد.مذکور سودی 
 و رفتارها سبک زندگی به عالیق، نظرات،البته از آنجا که 

دارد، رفتارها گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره تجه
دهند. بنابراین عمل به بخشی از تعریف سبک زندگی را تشکیل می

کند؛ دستورات قرآن، این بخش از سبک زندگی اسالمی را محقق می
 که بر مبنای دیدگاه قرآن و دستورات آن بنایعنی سبک زندگی 

  نهاده شده است. 
  

  حفظ قلبی قرآن
اما مرتبه باالتر و بلکه باالترین مرتبه حفظ قرآن "حفظ قلبی قرآن" 
است. عمده آیات و روایات در خصوص حفظ قرآن و ثمرات و 
برکات آن معطوف به همین مرتبه است. بلکه بعضی معتقدند 

 قرآن حافظ كه قلبی .[38]همین مرتبه است حفظ قرآن در حقیقت
 هم قیامت در و است برخوردار كامل سالمت از دنیا این در است،
	 .[3]شودنمی عذاب دچار
 شده استعمال انسان سنف و روح معنی در ،قرآن آیات برخی در قلب

 همچنین و تفکر تعقل، لمح عنوانبه قلب از دیگری آیات در اما است.

  .است شده برده نام انسانی احساسات و عواطف برای جایگاهی
. البته ریشه این لغت در [39]یكى از معانى قلب همان عقل است

است و از آنجا كه فكر و عقل انسان اصل به معنى تغییر و تحول 
  .[16]دایمًا در حال دگرگونى است به آن" قلب" گفته شده است
تعقل و تفقه،  بنابراین در تعریف "حفظ قلبی قرآن" عناصری چون

پذیرش و گرایش وجود دارد و از آنجا که قلب، نفس و جان انسان 
است حفظ قلبی قرآن به معنی دریافت حقایق قرآن در جان و درک 

  حقیقت قرآن است.
گیری و جهت رفتارها سبک زندگی به عالیق، نظرات،چنانکه آمد، 

مرتبه از حفظ، دارد. لذا این رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره 
 مراتب در قرآن حفظ لذا دهد.می سامان را هاگیریجهت و عالیق

	شود. می منجر اسالمی زندگی سبک کامل تحقق به که است آن باالی
یافتنی نیست، در اعلی درجات این حفظ که برای بشر عادی دست

پیامبر اسالم قرار دارد که فهم و درک آن برای دیگران ممکن نیست. 
عبارت دیگر درباره پیامبر حفظ قلبی همان وحی است که قرآن به 

 بر قلب ایشان نازل شد و ایشان آن را با وجود خود تلقی کردند.
تمامی دریافت و الفاظ و معانی و حقیقت آن را ایشان قرآن را به

در آیاتی از قرآن به این حقیقت اشاره شده است تلقی نمودند. 
  ).۱۹۴ و ۱۹۳، آیات شعراء سوره(

جز از اما برای دیگران از بشر عادی دستیابی به حفظ قلبی قرآن به
). ۷۹تا  ۷۷ ، آیاتواقعه سوره( طریق کسب طهارت میسر نیست

را از  هایشاندل تعالى كه خداى هستند كسانى منظور از "مطهرون"
كرده، یا  پاك ذنوب پلیدى و گناهان رجس از و پلیدى یعنى هر رجس
 آن و است تردقیق و ترگناهان هم پلیدتر و عظیم كه از از چیزى

 و تمام مصداق است بدیهی تعالى. خداى غیر به تعلق از است عبارت
 توانندمی دیگران و )۳۳احزاب/ سوره( هستند بیت اهل مطهران، کمال

  یابند. دست قرآن قلبی حفظ از درجاتی به باطن طهارت کسب با
حافظان قرآن در روایات ذکر شده است، بسیاری از مزایایی که برای 

ُب  ناظر به همین مرتبه از حفظ است. از جمله آن که فرمود: "َالیَعذِّ
ُه َقْلبًا َوَعی  . ایمنی از عذاب الهی که برای حافظان قرآن [3]اْلُقْرآن"اللَّ

تضمین شده است، در واقع برای قلبی است که قرآن را در خود جا 
  داده است. 
ذکر شد، تحقیقات فراتر در خصوص حفظ قرآن، چیستی،  بنا بر آنچه

چرایی و چگونگی آن ضروری است. همچنین توجیه سیاستگزاران 
و مدیران و معلمان حفظ قرآن نسبت به نتایج تحقیقات مذکور 
الزم است تا جریان حفظ قرآن به سمت افقی روشن و قابل قبول و 

  الم حرکت کند.السمنطبق با تعلیمات قرآن و معصومین علیهم
  

  گیرینتیجه
تواند بر سبک حفظ قرآن مراتبی دارد که هر یک از آن مراتب می

زندگی انسان تاثیر گذارد. به بیان دیگر تاثیر هر یک از مراتب حفظ 
قرآن در تعیین و تغییر سبک زندگی، متناسب با تاثیر آنها در رفتار، 

  ها و شخصیت انسان است.انگیزه
حفظ الفاظ قرآن با همه اهمیتی که دارد تنها تالوت مستمر را 

آورد، اما حفظ مفاهیم عنوان یک رفتار شاخص در فرد پدید میبه
قرآن به معنی فهم و دریافت دستورات قرآن و یادآوری دایم آن 
عالوه بر تالوت مستمر، در حیطه دانش نیز موثر خواهد بود. اما 

به سبک زندگی اسالمی و قرآنی آنچه که منجر به دستیابی 
شود، رسیدن به مرتبه حفظ حدود قرآن و عمل به دستورات و می

شده در قرآن است. به عبارت دیگر تحقق رعایت مرزهای تعیین
  عینی سبک زندگی اسالمی و قرآنی در این مرتبه خواهد بود. 

حفظ قلبی قرآن که همان دریافت و درک حقایق قرآن است، جامع 
یادشده و موثر در شخصیت، انگیزه و رفتار انسان است. در مراتب 

های انسان یافتن عالیق، نظرات و گرایشاین صورت عالوه بر سامان
با مبانی قرآنی، اعمال و رفتار انسان نیز بر این اساس شکل 

گیرد. اگرچه مصداق کامل این مرتبه، انبیای الهی و معصومین می
ان نیز به مقدار طهارتی که کسب السالم هستند اما دیگرعلیهم
  توانند به آن دست یابند. کنند میمی
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