
  
  
  
  
  
  
  
  

  چگونه قرآن را حفظ كنيم ؟
  
  

  استاد شهريار پرهيزگار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . اين كتاب مزين به دستخط و تقريظ مقام معظم رهبري است و مطالعه آن را به كليه عالقمندان توصيه مي كنيم 



  
  شخصيت استاد پرهيزكار در يك نگاه

وي از كودكي اشتياق . اي مذهبي رشد يافت ولد شد و در خانواده در شهر تهران مت۱۳۴۳آقاي شهريار پرهيزكار در سال 
زيادي بهشنيدن نغمة دلپذير قرائت قرآن داشت تا انيكه پدر و مادر، او را تشويق به شركت در جلسات اساتيد بزرگ 

  .كنند قرآن مي
  .يابد گ قرآن راه ميگيرد و پس از آن به جلسات اساتيد بزر وي در مدتي كوتاه روخواني قرآن كريم را فرا مي

گيرد و از طرفي  آقاي پرهيزكار همزمان با يادگيري شيوة قرائت قرآن و علم تجويد، علم صرف و نحو را هم فرا مي
  .شود كند و در مدتي كمتر از چهار سال موفق به حفظ تمام قرآن مي حفظ قرآن را نيز شروع مي

ني حفظ و قرائت قرآن در تهران، در رشتة حفظ پانزده جزء قرآن  در مسابقات جها۱۳۶۲استاد شهريار پرهيزكار در سال 
المللي حفظ و قرائت قرآن جمهوري اسالمي ايران در سال  وي در مسابقات بين. آورد كريم مقام نخست را به دست مي

  .رسد  نيز به مقام نخست در رشتة حفظ كل قرآن كريم مي۱۳۶۶
المللي حفظ و قرائت قرآن عربستان  در آن شركت جست، مسابقات بينآخرين مسابقاتي كه استاد شهريار پرهيزكار 

وي در اين مسابقات مقام نخست را در رشتة حفظ كل قرآن .  در مكه مكرمه برگزار شد۱۳۷۱سعودي بود كه در سال 
  .كريم كسب كرد كه باعث افتخار جمهوري اسالمي ايران گرديد

باشد كه بارها از  كار تالوت يك دورة كامل قرآن كريم به روش ترتيل مياز جمله آثار ارزنده و ماندگار استاد پرهيز
خواني ايشان مورد استفادة  صداي جمهوري اسالمي ايران و راديو قرآن پخش گرديده است و هم اكنون نيز روش ترتيل

  .باشد دهها هزار نفر از حافظان قرآن كريم كشور مي



  اي كوتاه اشاره
انگيز اين موج مبارك، بس  نواي دل. مان هستيم وجي قرآني در پهنه جامعه اسالميچندي است كه شاهد ظهور م

درپي و مشتاقانه جوانان و  مراجعات پي. انتها به همراه خواهد آورد ترديد بركاتي بي اميدبخش است و اگر استمرار يابد بي
شان از آنان براي ارائه رهنمودهايي در  هنوجوانان دلباخته قرآن به حفاظ و قراء صاحب تجربه و درخواستهاي متواضعان

از چند سال پيش به اين . دهد نواز از بوستان قرآن را بشارت مي زمينه حفظ و قرائت قرآن كريم، وزيدن نسيمي روح
طرف تعداد مراجعاتي كه به اينجانب در جهت پيمودن بيان نمودن روش حفظ قرآن كريم صورت گرفته، به طرز 

كردم و چون ميزان  ته است و بنده نيز هر بار بر حسب وظيفه مطالبي را براي اين عزيزان بيان ميچشمگيري افزايش ياف
مراجعات در اين زمينه فزون از حد گشت، بهتر ديدم مطالبي را در اين باب بنگارم، شايد رهپويان اين طريق نوراني را 

  .مفيد افتد
 ساخته است توجه خاص مقام معظم رهبري به اين امر مقدس تر آنچه دورنماي حركت قرآني كشور را اميدوار كننده

اند و  است، به ويژه كه ايشان اخيراً بطور مكرر تأكيدات فراواني بر مسئله حفظ قرآن كريم و اهميت و ضرورت آن داشته
 اين استاد العاده ايشان به امر حفظ قرآن است كه اينك جزوه حاضر مزين به دستخط ارزشمند به دليل همين عنايت فوق

. تعالي گرديده است و يقيناً مشوقي بزرگ براي همگان در اين مسير نوراني خواهد بود اهللا گرانقدر قرآن كريم حفظه
  .خداوند تعالي بر تأييدات آن جنا بيافزايد و ما را قدردان نعمت وجود با بركت ايشان قرار دهد

اي  باشند بخاطر مقدمه ارزنده حفاظ گرانقدر قرآن كريم مياهللا خزعلي كه خود از  ٭ ضمناً الزم است از حضرت آيت
  .اند تشكر بنمايم مزيد توفيقات ايشان را از خداوند منان خواستارم كه بر اين نوشته مرقوم و اظهار لطف فرموده

ول در خاتمه از ناشر محترم و نيز برادر گرامي جناب آقاي مرتضي نجفي كه در مراحل گوناگون چاپ اين نوشته قب
آفرينان بسيج، اين محافظين و مدافعين حريم  اند تشكر و قدر داني كرده اين نوشتار را به حماسه زحمات فراوان نموده

  .نمايم كالم اهللا تقديم مي
  والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
  شهريار پرهيزكار



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
مه للمؤمنين و ال يزيد الظالمين اال خسارا و صلوات الحمد هللا الذي نزل من القرآن ما هو شفاء و رح

اهللا و سالمه علي رسوله النبي االمي الذي يؤمن باهللا و كلماته و علي عترته المصطفين االخيار اهل 
  الذكر الذين عندهم علم الكتاب صلي اهللا عليهم اجمعين

ها نگاشته شده است كه البته  رفته و كتابها  درباره قرآن مجيد، قداست، اهميت و فضيلت قرائت آن تا كنون سخن
و نيز ائمه ) آنكه قلب مباركش محل نزول قرآن بوده(وآله  عليه اهللا بهترين تعابير در رابطه با قرآن از رسول خدا صلوات

عليهذا نيازي به نگاشتن سطوري در بيان فضائل اين . هاست وارد گرديده است معصومين كه علم حقيقي قرآن نزد آن
اهللا مجيد در خود  در خصوص قرائت كالم. اند در اين باره كافي است ب شريف از زبان ما نيست كه آنچه فرمودهكتا

به آخرين . سازد نماييم كه مؤكداً لزوم تالوت و انس هميشگي با كالم خدا را خاطرنشان مي قرآن آياتي را مشاهده مي
فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم ان «: خوانيم آنجا كه ميآيه سوره مباركه مزمل توجه و در آن تأملي بفرماييد 

داند كه برخي از شما دچار بيماري و ناخوشي  يعني خداوند متعال مي» فاقرؤا ما تيسر منه... سيكون منكم مرضي 
باشيد و نيز گروهي  ها مي بوده و برخي ديگر به جهت كسب معيشت دائماً در سفر و مواجه با مشكالت و گرفتاري

و انسان در همه اين حاالت به (ادتمند از شما مشغول دفاع از حريم اسالم و نبرد در راه خدا با دشمنان دين هستند سع
كدام از اين مشكالت نبايد مانع انس و الفت با كالم خدا  ولي با اين وجود هيچ) باشد نحوي از انحاء در رنج و زحمت مي

  . قرآن را قرائت كنيدگردد و در همه اين شرايط بايد به قدر توان
اتفاقاً در شرايط سخت مذكور در آيه، احتياج انسان به قرآن و همدم بودن با آيات نوراني آن بيشتر از مواقع عادي و 

توان يافت كه از  طبيعي است، دقت كنيد كه تأكيد آيه شريفه روي لفظ قرائت است، در قرآن كريم كمتر موضوعي مي
مند باشد و اين خود بهترين بيان فضيلت قرآن است، و بس است در اين مقام آنچه  هرهاين ميزان تأكيد و ترغيب ب

قرآن برترين چيزهاست پس از ذات مقدس : القرآن افضل كل شئ دون اهللا: وآله فرمود كه عليه اهللا اهللا صلي رسول
عاتي كه در كالم معصومين يكي از موضو. باشد كه از چنين ديدگاهي به قرآن كريم نظر بيافكنيم. پروردگار عالم

در اين جا بسيار . السالم عنايتي خاص به آن مبذول گرديده مسئله حفظ قرآن است كه مطلب مورد نظر ماست عليهم
  :مناسب است با ذكر رواياتي چند در اين مورد نوشتار خود را متبرك سازيم

ان اهللا تعالي اليغفره فهو ممن من قرء القرآن عن حفظه ثم ظن «: وآله عليه اهللا اهللا صلي قال رسول
  .»استهزء بآيات اهللا
آمرزد، او در  كسي كه قرآن را از حفظ تالوت كند و سپس گمان برد كه خداوند متعال او را نمي: رسول خدا فرمود

در وآله  عليه اهللا اين سخن زيباي رسول اكرم صلي. حقيقت از كسانيست كه آيات خدا را به تمسخر واستهزاء گرفته است
  .واقع نقطه اوج بيان فضيلت حفظ قرآن است و پيامي بس عجيب و سازنده براي حافظين كالم خدا دارد

اقرءوا القرآن واستظهروه فان اهللا : السالم قال الصادق عليه«. السالم است حديث بعدي از امام صادق عليه



  .»تعالي اليعذب قلباً وعي القرآن
سپاريد زيرا خداوند تعالي قلبي را كه قرآن را در خود جاي داده باشد عذاب قرآن بخوانيد و آن را به قلب خود ب

  .فرمايد نمي
» الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الكرام البرره«: السالم و ايضاً عن االمام جعفر بن محمد الصادق عليه

  )۴۴۱،ص۲كافي، ج(
  . سفراء گرانقدر و خاص الهي خواهد بودحافظ قرآني كه عامل به احكام آن نيز باشد در جوار فرشتگان و

عدد درجات الجنه عدد آي القرآن فاذا دخل صاحب القرآن الجنه قيل «: وآله عليه اهللا اهللا صلي قال رسول
  .»له اقرء وارق لكل آيه درجه فالتكون فوق حافظ القرآن درجه

شود  گردد به او گفته مي اخل بهشت ميتعداد درجات بهشت مطابق تعداد آيات قرآن است پس هنگاميكه حامل قرآن د
كه به جهت عمل نمودن به قرآن لياقت (اي است بنابراين باالتر از حافظ قرآن  اي درجه بخوان و باال برو كه براي هر آيه

  .اي نيست درجه) ورود به بهشت را پيدا كرده
»  فحبب الينا حسن تالوته و حفظ آياتهاللهم«: كردند السالم در مقام دعا به پيشگاه الهي عرض مي امام صادق عليه

  )۴۱۷،ص۲كافي،ج. (خداوندا نيكو تالوت نمودن قرآن و حفظ كردن آياتش را محبوب ما بگردان
  .السالم است بيت عليهم روايات شريفه فوق به خوبي نمايانگر ارزش و اهميت حفظ قرآن از ديدگاه اهل

 خود بپرسد علت اين همه تأكيد و بذل توجه نسبت به حفظ قرآن ممكن است خواننده محترم با مشاهده اين روايات از
كه در بحر عليهم  اهللا بسا معصومين سالم دانيم، چه كنيم كه پاسخ واقعي سؤال مزبور را مي  البته ما ادعا نميكريم چيست؟

 به درك آن راهي ها و اسراري را در اين خصوص در نظر مباركشان دارند كه عقول ما را حقايق قرآن شناورند حكمت
  .»نكته هست بسي، محرم اسرار كجاست«نيست 

ترين افراد به امراض  السالم آشناترين و آگاه  اين است كه ائمه هدي عليهمرسد اي كه در اين رابطه به ذهن مي ليكن نكته
ها  افرادند نسبت به انساناجمعين دلسوزترين  عليهم اهللا باشند و از طرفي ديگر همينان سالم ها مي و ابتالئات روحي انسان

عموماً و مؤمنين خصوصاً و برايشان گران است كه اهل ايمان را مبتال و دردمند و رنجور ببينند لذا براي رهانيدن 
ها و آالم روحي و به ارمغان آوردن اطمينان و سكينه و آرامش براي جان و روانشان،  پيروانشان از اضطرابات و تشويش

اي براي آيات نوراني قرآن قرار دهند و مگر غير از اين است كه قرآن   دلها را محل و ظرف پاكيزهفرمايند كه توصيه مي
اال بذكر اهللا تطمئن «و اطمينان در ذكر نهفته است ) ۵۰سوره انبياء آيه (» و هذا ذكر مبارك انزلناه«ذكر است 
و «ها را به دنبال دارد   با تنگناها و گرفتاريو اعراض از ذكر خدا زندگاني سخت و توأم) ۲۸سوره رعد آيه (» القلوب

  ).۱۲۴سوره طه آيه (» من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا
و مگر نه اينست كه آيات شريفه اين كتاب عزيز كه باطل از هيچ طرف در آن راه ندارد شفاء و عافيتي است براي 

) ۵۷سوره يونس آيه (»  شفاء لما في الصدوريا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و«هاي دردمند  سينه



ها در امانست و  اي كه قرآن را در خود جاي دهد و حدود قرآن را نيز رعايت نمايد از ابتالء به اين بيماري پس آن سينه
و آنكه مالك اين موهبت الهي گردد شايسته است كه خوشحال و مسرور . همواره راه نجاتي براي او گشوده خواهد شد

كنند بهتر و واالتر  ها به زعم خود براي راحتي و آسايش خويش جمع مي  چراكه آن از تمام چيزهايي كه انسانباشد
  .»قل بفضل اهللا و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون«: است

 از ممسئله ديگر اين كه وجود حفاظ قرآن در هر زمان خود يكي از عوامل قابل توجه در حفظ و صيانت قرآن كري
باشد چراكه اگر قرآن فقط در كاغذها و صفحات مكتوب  دستبرد و تحريف و كم و زياد شدن كلمات مباركه آن مي

هاي مسلمانان هر زمان جاي نداشت احتمال داشت دشمنان اسالم به تدريج در طول نسلهايي چند،  بود و در سينه مي
د و حداقل اختالفاتي بين مصاحف گوناگون ايجاد كنند كه جرأت كم و زياد كردن حروف و يا كلماتي را به خود بدهن

سينه از گذشتگان خود  به نتيجه آن اختالف و تفرقه در امت اسالمي بود، ولي موجود بودن افرادي كه قرآن را سينه
انكه ناپذيري اين كتاب آسماني، چن نمودند خود تضمين محكمي بود براي تحريف دريافت داشته و به آيندگان منتقل مي

خداوند متعال نيز خود تضمين فرموده كه اين كتاب شريف را از دگرگوني و تغيير و تحريف محافظت نمايد و معلوم 
و وجود » انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«. بود چنين تضميني الزم نبود است كه اگر احتمال تحريف نمي

باشد چراكه خداوند حكيم اراده  ن وعده و سنت الهي مطرح ميحفاظ قرآن يكي از وسائلي است كه در راستاي تحقق اي
اين نكته مهم را نيز بايد بدانيم كه اگرچه هدف غايي و . فرموده هر چيزي را از طريق وسائل و اسبابي جامه تحقق بپوشاند

ب شريف و الفاظ شيوا ساز آنست لكن توجه به ظاهر اين كتا نهايي از آشنايي با قرآن كريم، به كار بستن دستورات انسان
توان گفت نهايت ابراز عالقه و اهتمام يك  از طرف ديگر مي. باشد و سراسر اعجاز آن از وظايف ضروري مسلمين مي

فرد مسلمان به كالم خداي تعالي در حفظ كردن و جاي دادن الفاظ نوراني و مقدس آن در در دل و جان، تبلور و تجلي 
گيرد و اين حداقل چيزي است كه نصيب حافظ  ي جاي حفظ كردن قرآن را نميكند و در اين خصوص چيز پيدا مي
  .گردد قرآن مي

غالباً انس و الفتي را كه يك حافظ قرآن با كالم الهي دارد ديگران كمتر دارند و نيز لذتي را كه يك خافظ قرآن از 
  .كنند برد ديگران كمتر احساس مي نزديكي به قرآن و تالوت آن مي

سازد  كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حفظ قرآن مجيد در صورتي اثرات درخشان خود را ظاهر مياي  مسئله
و هنگامي داروي شفابخش دردهاست و صاحب خود را به درجات مافوق تصوري كه در روايات بدان اشاره گرديده 

م خدا انجام گيرد كه چنين حافظي بر طبق گرداند كه با انگيزه پاك الهي و با معرفت مطلوب نيست به كال نائل مي
  .اي در بهشت صعود كند جعلنا اهللا منهم تواند شفاعت نمايد و با تالوت هر آيه درجه روايات مي

  : دسته تقسيم فرمودند۳السالم طي حديثي حاملين قرآن را به  چنان كه امام باقر عليه
  اند، اش و تقرب به ملوك و تفاخر به مردم قرار دادهكنند و آن را وسيله امرار مع اي قرآن را تالوت مي عده
  اند، خداوند امثال ايشان را زياد نكند، اي ديگر از حاملين قرآن فقط حروف آن را گرفته و حدودش را ضايع ساخته عده



 تالوت كنند، شبها با هاي فكري و قلبي خود را درمان مي و قسم سوم از حاملين قرآنع با دستورات شفابخش آن بيماري
گيرند و به خاطر انس با قرآن پهلو از رختخواب ناز تهي  هاي زندگي از آن الهام مي قرآن مأنوسند و روزها در صحنه

كند و به خاطر آنان باران  كنند، پس خداوند به بركت اين گروه از قراء و حاملين قرآن بال را از اجتماعات دور مي مي
 اگر حفظ قرآن بتواند در فردي چنين خصوصيات و روحياتي ايجاد كند ارزش و انصافاً. آورد رحمت خود را فرود مي
خوريم  وآله به مواردي برمي عليه اهللا صلواتبه همين جهت است كه در احوال پيامبر معظم اسالم . صرف تمام عمر را دارد

جمله اين كه در معركه احد از ) ۲اصول كافي جلد . (باشد كه نشانگر توجه و عالقه عجيب حضرتش به حافظان وحي مي
پس از اتمام جنگ، وقتي مسلمين شروع به دفن شهداء خويش نمودند حضرت امر فرمود شهدايي را كه حافظ قرآن 

وآله نكته ظريفي است و برداشت از آن به  عليه اهللا در اين عملكرد حضرت رسول صلي. اند قبلة ديگر شهدا قرار دهند بوده
  .عهده خواننده محترم

بينيم حضرتش براي انتخاب فرمانده سپاه اسالم از كسي كه بيشتر از ديگران قرآن  جاي ديگر از تاريخ صدر اسالم ميدر 
گيرد و موارد متعدد ديگر مانند انتخاب مصعب بن عمير به عنوان اولين مبلغ اسالم در مدينه به  را حافظ است سراغ مي

طالب  ابي بن الي ما آن قرآن ناطق يعني حضرت عليعلت آشنايي خوب او با آيات قرآن و باالخره مو
آوري كننده قرآن بود و هم او الگو و اسوه حافظين واقعي بوده و هست و  والسالم، نخستين حافظ و جمع الصاله عليه

  .خواهد بود
فوقف السالم القرآن كله  حفظ علي عليه«: چنان كه يكي از دانشمندان معروف اهل تسنن محمد امين نواوي گويد

السالم قرآن را تماماً  يعني علي عليه» البالغه علي اسراره و اختلط به لحمه و دمه و القاري يري ذلك في نهج
البالغه اين  حفظ فرمود و بر اسرار و رموز آن واقف بود و قرآن با گوشت و خون حضرتش آميخته بود و خواننده نهج

  .يابد حقيقت را به روشني درمي
اي اشاره داشته باشم، حقيقت اين است كه بر خالف مسئله قرائت قرآن كه به فضل الهي در  بينم به نكته در اينجا الزم مي
برانگيزي داشته است، متأسفانه موضوع مهم حفظ قرآن  مان در سطح بااليي مطرح بوده و پيشرفت تحسين كشور اسالمي

الي است كه استعدادهاي شگرف و قابل مالحظه به كريم آنطور كه شايسته و الزم است مورد توجه نبوده و اين در ح
بخش خداي متعال  اش انس و الفت با كالم آرام العاده حفظ قرآن كه نتيجه از طرفي اهميت فوق. شود وفور مشاهده مي

است و ضرورت حياتي اين معنا براي جامعه و علي الخصوص نسل جوان به ويژه در شرايط كنوني كه به مصداق آيه 
شياطين درصدد افساد و » الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء«و »  يريدون ان تضلوا السبيلو«شريفه 

بنابراين لزوم اقدامات و فعاليتهاي جدي و فوري در . تضييع جان و روان جوانان مسلمان هستند، بر كسي پوشيده نيست
  .اين مقصود بزرگ استشود و تدوين اين جزوه گامي كوچك براي نيل به  اين زمينه احساس مي

كني، قطعاً با توجه به مطالبي كه ذكر آن گذشت و نيز رواياتي  و اما تو خواهر يا برادر عزيز كه اين سطور را مطالعه مي
يابي به اين نعمت بزرگ  اي قوي و پاك براي دست بيت وحي در فضيلت حفظ قرآن مشاهده كردي، انگيزه كه از اهل



اي كه در پيش روي داري  توان قرآن را حفظ كرد؟ نوشته  كه چگونه مين لحظه خواهي گفتيابي اما در اي در خود مي
هاي مختلف اين جزوه مطالبي را خواهيم نگاشت كه اميد است با استفاده از آن  در بخش. گويد در همين باره سخن مي

  .اهللاشاء انتر در اين مسير مقدس گام بردارند  عالقمندان به حفظ بتوانند هرچه راحت
  

  تواند حافظ قرآن شود؟ آيا كسي كه داراي هوش و استعداد معمولي است مي
اي مطرح  قبل از ورود به موضوع اصلي، الزم است نكاتي را يادآور شويم كه به احتمال زياد در ذهن هر خواننده

رند از عهده حفظ قرآن باشند قاد آيا افرادي كه داراي هوش و استعداد معمولي و متوسط مي: گردد، و آن اينكه مي
طلبد و هر كسي را به آن مقصود راه نيست؟ در پاسخ بايد  اي را مي العاده برآيند يا اين كه اين كار حافظه و استعداد فوق

حافظه و استعداد قرار دارند خواهند توانست به اين مهم دست يابند و گفت تمامي افرادي كه در شرايط معمولي از نظر 
  : زيراحافظ قرآن شوند،

ما چه در داخل كشور اسالمي عزيزمان و چه در نقاط ديگر جهان اسالم شاهد حافظين بيشماري هستيم، كه اكثريت 
العاده نيستند و من خود با بسياري از  باشند و از اين نظر افرادي فوق قريب به اتفاق آنان داراي هوش و حافظه متوسط مي

  .حفظ نمودن قرآن براي هر فرد معمولي وجود داردگوييم امكان  آنها آشنايي دارم، لذا مي
  :والسالم روايتي بدين مضمون وارد گرديده الصاله همچنين از امام صادق عليه

  .»ان الذي يعالج القرآن و يحفظه بمشقة منه و قلة حفظه له اجران«
نمايد   قرآن را حفظ مياش ضعيف است و با مشقت افتد و حافظه كسي كه براي حفظ كردن قرآن به زحمت مي: ترجمه

  .اجرش مضاعف است
ها از نظر ميزان قدرت نيروي حافظه، همه افراد قادر به حفظ  دهنده اين معناست كه عليرغم تفاوت انسان اين مطلب نشان

تواند با تحمل زحمت و مشقت بيشتري نسبت به  تري دارد نيز مي باشند و آن كسي كه حافظه نسبتاً ضعيف قرآن مي
  .شود، مضاعف است ه حفظ قرآن نائل گردد و در نتيجه پاداشي هم كه به او داده ميديگران ب

  
  آيا براي حفظ قرآن محدوديت سني وجود دارد؟

 شروع به حفظ قرآن نمود يا اين كه در اين مورد محدوديت توان سؤال ديگر اين است كه آيا در هر شرايط سني مي
سالي و  اين كه نيروي حافظه انسان در سنين نوجواني و كودكي نسبت به ميانسني وجود دارد؟ در پاسخ بايد بگوييم با 

تر است اما اين بدان معنا نيست كه با پشت سر گذاردن سنين جواني ديگر امكان حفظ  تر و آماده كهولت به مراتب قوي
 به حفظ قرآن نموده و با نمودن قرآن وجود ندارد، به هيچ وجه اين چنين نيست، وجود افرادي كه در سنين باال شروع

همت پوالدين خود موانع را از ميان برداشته و با عشق و عالقه وافري به اين گنج دست يازيدند، نمايانگر اين اصل است 
البته . اي خدايي در پشت سر وجود دارد خصوص كه انگيزه كه براي آدمي در اين زمينه محدوديت سني وجود ندارد به



نيم كه حفظ قرآن از سنين كودكي و نوجواني آغاز گردد چراكه در اين صورت محفوظات انسان ك ما مؤكداً توصيه مي
  .تا پايان عمر از استحكام و ثباتي زياد برخوردار خواهد بود و اين مطلب به تجربه ثابت شده است

  :اينجا بايد به مطلبي اشاره كنم و آن اينكه
د، حفظ كردن قرآن را قصد نموده و برخي از آنان تا مدتي نيز مشغول اين شناسم كه با عالقه زيا اينجانب بسياري را مي

اند و بلكه تني چند از ايشان ميزان قابل توجهي از قرآن را حفظ كردند ولي متأسفانه، آنكه قصد نمود اقدام  كار بوده
چرا اين دوستان . مايلشان بودنكرد و آنكه اقدام كرد در نيمه راه از رفتن بازماند و اين عدم موفقيت آنها عليرغم ت

به چه دليل . اي معين براي حفظ قرآن نبودند مند، توفيق ادامه اين مسير را نيافتند؟ چون ملتزم به اجراء منظم برنامه عالقه
يكي : تواند چند دليل داشته باشد نتوانستند به طور مستمر خود را ملتزم به اجراء برنامه روزمره حفظ قرآن كنند؟ اين مي

. دانستند اينكه اساساً توانايي خود را براي حفظ قرآن باور نداشتند و اين كار را خارج از محدوده قدرت خويش مي
توصيه ما اين است . شود برخي حفظ كردن آن را دور از دسترس خويش بيابند تصور حجم زياد قرآن كريم باعث مي

!  كه كار حفظ قرآن را يك شبه يا چند شبه به اتمام برسانيد و انتظار نداشته باشيدكه اصالً به حجم كار توجه نكنيد
بسياري از حفاظ قرآن در ابتداء فعاليتشان شايد مطمئن نبودند كه روزي موفق به حفظ تمامي قرآن كريم خواهند شد 

دن، با ولي آنها به جاي در نظر گرفتن وسعت زياد كار و در نتيجه مأيوس ش) اگرچه قصد اين كار بزرگ را داشتند(
اميدواري و عالقه بسيار و با توكل بر خداوند متعال، آيات تعيين شده براي هر روز را اگر چه زياد هم نبوده باشد، حفظ 
كرده مشتاقانه در انتظار فرا رسيدن روزي ديگر براي حفظ كردن آيات جديد بودند و با همت و پشتكار و مداومت بر 

  .ه پايان رسانيدنداين حال باالخره كار را با موفقيت ب
كند كه با وجود  تواند عدم آشنايي افراد با روش اصولي حفظ قرآن باشد كه نتيجتاً شخص احساس مي عامل ديگر، مي

اي در اين امر نداشته است كه اين خود باعث دلسردي و نهايتاً  تالش و صرف كردن وقت بسيار، پيشرفت قابل مالحظه
  .شود رها كردن بقيه كار مي

مند به حفظ قرآن هستند ولي نه آنقدر كه به طور جدي و  برخي عالقه. مندي به حفظ قرآن است ديگر ميزان عالقهعامل 
همه روزه وقتي از بهترين اوقات خويش را براي اين كار ارزشمند كنار بگذارند بلكه براي اين كار ارزشي در رديف 

ي براي اين موضوع قرار نداده به صورت جسته و گريخته و اند لذا وقت مفيد و مشخص ساير كارها و شايد كمتر قائل
  .شوند و معلوم است كه با اين وضع نبايد انتظار موفقيت كامل را داشت دلخواه مشغول اين كار مي

فظ قرآن مطمئناً اگر كسي بدون واهمه از حجم كار و با اعتماد به نفس و نيز با روش صحيح و صرف وقت مفيد به ح
ي آن را استمرار بخشد، دلگرمي و عالقه وافري نسبت با اين كار پيدا خواهد كرد و حفظ قرآن كريم را پرداخته و مدت

 .شاءاهللا مصممانه و با اشتياق تا پايان دنبال خواهد نمود ان

  
  ترين شرايط آن مقدمات حفظ قرآن يا ابتدايي



يقت براي شروع نمودن به حفظ قرآن جنبه پردازيم به بيان نكاتي كه در حق پس از ذكر مطالب فوق در اين جا مي
  .مقدمات معنوي و روحي دارد و توجه به آنها اهميت زيادي دارد

  نيت. ۱
نمايد، لذا اهميت و ضرورت داشتن نيت و  بدون ترديد ارزش هر عمل صالحي را چگونگي نيت در آن عمل تعيين مي

توجه به فضيلت . بوده نيازي به توضيح بيشتر نداردقصدي پاك و خالي از هرگونه شرك و ريا كامالً روشن و واضح 
اي از نور و دريايي بيكران از حقايق و  حفظ و حافظ قرآن كه در روايات مكرراً بيان گرديده و طلب رسيدن به گنجينه

لطائف و استلذاذ از انس و الفت هميشگي با كالم خدا و استدراك مقامات عاليه اخروي كه در احاديث براي حافظ 
البته بايد دقت كرد . اي پاك در اين مورد مؤثر باشد تواند در ايجاد نيتي الهي و انگيزه بيني گرديده مي اقعي قرآن پيشو

كه در اين رابطه كار به وسواس نكشد و توجه به شبهات، انسان را از اين عمل خير يعني حفظ نمودن آيات نوراني كالم 
  .خدا بازندارد

تواند مطرح باشد و بايد توجه  د كودكان و نوجوانان اين مسئله آنچنان كه مورد نظر است نمينكته ديگر اين كه در مور
داشت كه ايجاد انگيزه در آنان براي حفظ كردن قرآن به گونه ديگري است و هيچ مانع ندارد كه با اعطاء جوايز و 

ها كامالً ضروري است، البته  نگونه روش و ترغيب نمود بلكه ايهداياي دلخواهشان، آنان را نسبت به اين كار تشويق
اي مناسب آنان را با هدف از حفظ قرآن آشنا  توان با نزديك شدن اين عزيزان به سنين باالتر به تدريج و به گونه مي

  .ساخت
  عزم. ۲

 و محكمي امكان دارد فردي عالقه وافري به حفظ قرآن داشته باشد و نيت شروع به اين كار را نيز بنمايد ولي عزم كافي
را براي دنبال نمودن اين موضوع دارا نباشد، عزم و همت با عالقه و نيت يكي نيست، نيت فقط خواستن است ولي عزم 

نشانه . هاي انساني در تحقق بخشيدن به امري است حتماً توانستن را به دنبال دارد و در حقيقت بسيج همه نيروها و توانايي
  .باشد  كار و در اولويت قرار دادن آن ميبارز عزم و عزيمت همانا جديت در

  توكل بر قدرت اليزال الهي. ۳
اش در هر امري منوط به  نياز نيست و موفقيت داند كه در هيچ شرايطي از ياري و نصرت حضرت حق، بي انسان مؤمن مي

البته توكل بر خدا . گردد ترديد وصول به مطلوب آسان مي لطف و تفضل اوست، با چنين نگرش و تكيه بر اين قدرت، بي
  .»فاذا عزمت فتوكل علي اهللا«: فرمايد و انتظار رسيدن نصرت الهي در مرحله بعد از عزيمت است، قرآن مي

  .يعني هنگامي كه عزم و اراده كردي و تصميمت را گرفتي بر خدا توكل كن
  دعا. ۴

يعني اگر دعا و درخواست شما از خدا  »قل مايعبؤا بكم ربي لوال دعاؤكم«: فرمايد خداي متعال در قرآن كريم مي
  .بود او به شما توجهي نداشت نمي



  .براي جلب عنايت و توجه خاص خداوند متعال به انسان براي موفقيت در امر حفظ قرآن، دعا بسيار شايسته و مفيد است
 كه خواندن اين دعا با الشأن وارد گرديده السالم دعايي عظيم محمد الصادق عليه لذا در اين زمينه از حضرت جعفربن

دعاي شريفه در جلد . توجه كامل به مفاهيم عاليه آن تأثير بسزايي در روحيه انسان براي پرداختن به حفظ قرآن دارد
  .وارد گرديده است» الدعاء في حفظ القرآن«چهارم اصول كافي كتاب الدعاء حديث اول از باب 

اين نكته ضروري است كه آشنايي كامل با روخواني و روانخواني قبل از وارد شدن به موضوع اصلي اين كتاب تذكر 
  .ترين شرط حفظ قرآن است اي نيز تجويد كاربردي هرچند در حد مقدماتي، ابتدايي قرآن كريم و تا اندازه

خواني به صورت سليس و روان، زحمت حفظ آيات دوچندان خواهد شد، و  در صورت عدم آشنايي كافي با صحيح
شوند كه اينكار نامطلوبست و ضمناً در آينده باعث   كلمات به صورت اشتباه و غلط به حافظه سپرده ميبعالوه برخي

آنچه مسلم است اين است كه حافظ آيات الهي اگر در كنار حفظش از . مشكالت زيادي در تصحيح آنها خواهد شد
تري بر  در اين صورت نه تنها تأثيرات عميقتجويد و لحن و به عبارت ديگر از ترتيل زيبا و دلنشيني برخوردار باشد 

هاي فردي به مراتب بيشتري خواهد برد و اصوالً حفظ و ترتيل و قرائت  اجتماع خود خواهد گذارد، بلكه خود نيز بهره
باشند، لذا استفاده دقيق و عميق از  مكمل يكديگر بوده و هر يك بدون ديگري داراي نقص و نيز تأثيرات ضعيفتري مي

  .شود اي قرائت و خصوصاً براي حفاظ نوارهاي ترتيل، مؤكداً و جداً توصيه مينواره
  براي حفظ قرآن، چه نوع قرآني مناسب است؟

تواند عامل مؤثري در سهولت و افزايش  انتخاب نمودن يك نوع قرآن معين با چاپ مرغوب و از هر جهت مناسب مي
است ساده و داراي خطي زيبا و كامالً خوانا، همراه با قرآن مورد استفاده شما بهتر . سرعت حفظ كردن باشد

غلط بوده، كلمات و حروفش درهم و برهم نگاشته نشده باشد و  زرق و برق و در عين حال بي گذاري دقيق، كم اعراب
 در ضمن براي كساني كه با ترجمه قرآن آشنا نيستند، بهتر است داراي يك ترجمه زيرنويس سليس و روان باشد، معتبر

االمكان استفاده  هايي كه صفحات رنگارنگ و مزين دارند، حتي از قرآن. بودن شماره آيات قرآن مورد نظر مهم است
خوب است چندين . شود هايي كه زمينه صفحات آن كامالً سفيد است موجب خستگي چشم مي نشود، بكار بردن قرآن

كنيد، در محيط  تا بتوانيد عالوه بر اين كه در منزل حفظ ميهاي مختلف تهيه كنيد  جلد از قرآن مورد نظر خود را در قطع
  .مناسب بيرون نيز با استفاده از قرآن كوچكتر، حداكثر بهره را از وقت خود ببريد

هاي مختلف استفاده نكنيد، زيرا در  نكته قابل توجه اين كه در طول مدتي كه مشغول حفظ قرآن هستيد مطلقاً از قرآن
هاي  نيز محلهاي كلمات از قرآنشود و تصوير آيات و صفحات و  براي ذهن مشكالتي ايجاد مياين صورت به تدريج 

گوناگون در ذهن با يكديگر اختالط پيدا خواهند كرد و در نتيجه ممكن است برخي آيات محل مشخص و معين خود را 
  . قرآن حفظ كنيددر صفحه ذهن نيابند كه موجب بروز اشكال خواهد شد، لذا آيات را فقط از يك نوع

  ريزي دقيق و منظم براي حفظ قرآن لزوم برنامه
ترين وظايف براي حافظ قرآن، تنظيم يك برنامه روزمره دقيق  پس از انتخاب قرآن مناسب، يكي از مهمترين و ضروري



ر وقتي كه براي اين شده است، بدين معنا كه بايد با در نظر گرفتن ميزان توانايي و آمادگي و نيز با توجه به مقدا و حساب
كار در اختيار است، حد معيني از آيات را مشخص كرده و همه روزه آنها را حفظ كرد، البته بايد توجه داشت كه وقت 

هاي زندگي  ها بنشيند و به خاطر گرفتاري و شرائط مناسب را انسان بايد خود به وجود آورد نه اينكه در انتظار فرصت
معموالً با توجه به تغيير ميزان وقت مفيد در اثر كاهش و يا افزايش . اختيار باشد خود اسير و بيريزي براي  نسبت به برنامه

اشتغاالت روزانه ممكن است بعضي روزها ساعت فراغت چندين برابر روزهاي ديگر باشد، لذا محدود شده در يك 
م و برنامه نيز بدون شك باعث عدم شود و از طرفي نداشتن نظ برنامه خاص موجب از دست دادن ساعات ارزشمند مي
اي تنظيم كنيد كه حداقل و حداكثر آن معين باشد، بدين ترتيب  پيشرفت در كار خواهد شد از اين رو خوب است برنامه

تواند  شود ميزان مشخصي را همه روزه حفظ كند و از طرفي در صورت وسعت وقت، مي  از يك طرف انسان ملزم مي
كننده باشد و به عبارتي   حفظ كند، لكن بايد توجه داشته باشيد كه ميزان حداكثر نبايد زياد و خستهعالوه بر آن مقدار نيز

اصوالً براي حفظ قرآن . هيچگاه خود را از حفظ كردن اشباع نكنيد بلكه هميشه بايد تشنه و در انتظار برنامه بعدي باشيد
گين براي اينكار در مورد غالب افراد منجر به از بين رفتن هاي سن داشتن برنامه. بهتر است ماليم و بتدريج پيش رفت

البته بهتر است . رعايت اين نكته بسيار حائز اهميت است. اشتياق و نشاط و در نتيجه عدم موفقيت در اين امر خواهد شد
متفاوت است، ريزي، صفحات قرآن باشد، نه تعداد آيات، زيرا طول آيات مختلف بعضاً به طور چشمگيري  مبناي برنامه

تا حدود زيادي از نظر تعداد كلمات  قرآن  يكاي، ولي صفحات اي داريم و هم آيه يك كلمه  كلمه۱۳۰هم آيه حدوداً 
ها در انتهاي برخي آيات  در بعضي از قرآن. توان بر اساس ركوعات قرآن، آيات را حفظ كرد يكسان هستند و نيز مي

اندازه ركوعات مختلف تقريباً . هنده پايان يك ركوع از آيات هر سوره استد قرار داده شده است كه نشان) ع(عالمت 
توانيد با خود قرار بگذاريد كه هر روز نيم يا يك صفحه و يا يك ركوع از قرآني را كه انتخاب  مثالً مي. يكي است

موفقيت پيش خواهد طبيعي است در صورت استمرار و مداومت بر اين قرار، روند حفظ هم با . ايد، حفظ كنيد كرده
نظمي در  تان كوتاهي نكرده و تخلف نورزيد، چرا كه بي البته مهم اين است كه حتي يك روز هم از اجراء برنامه. رفت

  .اين كار ممكن است باعث از هم گسستن اساس موضوع شود
  نقش تمركز حواس در آمادگي ذهن انسان

ت فكري در هنگام حفظ آيات قرآن، از عوامل اساسي و تمركز كامل حواس و خالي كردن ذهن از هرگونه اشتغاال
اگر كسي با قلب و دلي فارغ از همه جا و متوجه حفظ آيات كريمه قرآن . بسيار مهم براي موفقيت در اين زمينه است

تر خواهد بود از كسي كه ساعتها بكوشد در حالي كه تفرق حواس و  يك ساعت وقت صرف كند، به مراتب موفق
تمركز حواس يعني ثابت نگاه داشتن توجه و دقت روي يك موضوع . دهد فكار او را در عوالم ديگري سير ميپريشاني ا

و مانع شدن از اينكه اين دقت و توجه به سوي موضوعات ديگري منحرف شود، و يا ) مثالً حفظ آيات قرآن(بخصوص 
طبيعي است كه اگر افكار ديگري . ا اشغال كندخواهد ذهن ما ر به عبارت ديگر جلوگيري از نفوذ افكار خارجي كه مي

عليه  اهللا شاعر نامي، حافظ قرآن، خواجه حافظ شيرازي رضوان. شود وارد ذهن شود، موضوع مورد نظر خارج مي



  :گويد مي
  ز فكر تفرقه بازآي تا شوي مجموع         به حكم آنكه چو شد اهرمن سروش آمد

  .ي در فعاليتهاي فكري همين مجموع شدن ذهن استمهمترين مسئله در حفظ قرآن و بطور كل
نمونه واضح تفرق حواس و عدم تمركز بر . البته اين كار در ابتدا قدري دشوار است و به تمرين و ممارست احتياج دارد

توان يافت كه نتيجه عدم حضور قلب است، بطوري كه برخي در طول   روي يك مطلب را بعضاً در نمازهاي يوميه مي
در . توانند حضور قلب خود را حفظ كرده از ورود ديگر افكار به ذهن خود جلوگيري كنند بيش از چند لحظه نمينماز 

حقيقت حضور قلب در نماز خود نوعي تمركز حواس بوده و عبارتست از تثبيت كامل توجه ذهن به اين مطلب كه در 
در رابطه با حفظ . به آن مستلزم تالش و كوشش استمحضر خداوند متعال قرار دارد و الته اين چيزي نيست كه رسيدن 

  .قرآن نيز اين گونه تمركز و دقت، بسيار ضروري است
  براي ايجاد تمركز حواس در هنگام حفظ قرآن چه بايد كرد؟

  الف ـ حذف عوامل تشتت افكار
 و تشنگي، انساني كه توانند موجب تشتت افكار شوند بايد از بين بروند، مانند گرسنگي كليه عوامل طبيعي كه مي

تواند ذهن خود را براي حفظ  احساس گرسنگي و تشنگي زياد كرده و بدنش احتياج به آب و خوراك دارد، معموالً نمي
توان گفت حفظ كردن، در حالت دوم  كردن، به خوبي متمركز كند، و همچنين است اگر كامالً سير شده باشد، بلكه مي

بغير از گرسنگي و تشنگي عوامل ديگري نيز در عدم تمركز حواس مؤثرند، .  استتر از حفظ كردن در حالت اول سخت
به هر حال از بين بردن اينگونه . مانند خستگي، اضطراب و عصبانيت، هيچگاه با وجود اين حاالت به حفظ قرآن نپردازيد

  .عوامل در كيفيت حفظ قرآن مؤثر و رعايت آن براي طالب حفظ قرآن الزم است
   مناسبب ـ مكان

وآمد يكي از عوامل مهم  هاي شلوغ، پرزرق و برق و پر رفت مكان. حافظ قرآن احتياج به مكاني خلوت و ساكت دارد
پيرايگي از خصوصيات اساسي مكان قرائت و يا حفظ قرآن  اصوالً سكوت، خلوت و سادگي و بي. تفرق حواس است

شوند، صحبت   كرده و يك بار با اشخاصي كه وارد اتاق مياست، اگر قرار باشد در بين كار چند لحظه به راديو گوش
كنيد و يا براي آشاميدن آب برخيزيد و يا اينكه چند بار به تلفن جواب دهيد و يا متوجه مناظر مختلف كوچه، حياط و يا 

االمكان  تيحتي اطاقتان شويد، بديهي است كه ديگر تمركز حواسي براي شما باقي نخواهد ماند، بنابراين الزم است ح
با توجه به اهميت نقش اكسيژن بر . اينگونه عوامل را كاهش دهيد تا بتوانيد به راحتي و سهولت آيات را به خاطر بسپاريد

روي سلولهاي مغزي و در نتيجه، فعاليتهاي فكري، بايد از حفظ كردن قرآن در مكانهايي كه داراي هواي آلوده و 
هايي كه داراي هواي سالم و آزاد هستند استفاده  االمكان از محيط ب كرد و حتيدودآلود و يا دم كرده هستند، اجتنا

  .نمود
  ج ـ زمان مناسب



اصوالً بهترين اوقات براي به ذهن سپردن هرگونه مطلبي، سحرگاهان يعني صبح زود، قبل و يا بعد از نماز است و طبيعتاً 
ترين حالت ذهن از نظر آمادگي براي فعاليت، هنگامي است  كند زيرا مناسب حفظ قرآن نيز اين قاعده صدق ميدر مورد 

البته هيچگاه زمان حفظ كردن را نبايد محدود به صبح و . كه فرد، ساعاتي قبل از آن، استراحتي كامل داشته باشد
ه بهتر روانشناسان معتقدند ك. روز استفاده شود سحرگاه كرد بلكه بايد از هر شرايط مناسب ذهني در هر وقت از شبانه

روز مطالب حفظ شوند، زيرا اگر اين كار هر روز در ساعتهاي ثابت و معين انجام گيرد،  است در ساعات ثابتي از شبانه
توان  كند، و در نتيجه سريعتر و با زحمت كمتري مي ذهن به ثبت و ضبط كردن در اين ساعات بخصوص، عادت مي

پس از يك فعاليت  البته بايد توجه داشت كه هيچگاه نبايد. ده استمطالب را حفظ كرد و اين موضوع، به تجربه ثابت ش
يك نكته بسيار مهم كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد . سنگين ذهني و فكري به حفظ قرآن پرداخت

دفعتاً و هميشه پيش ار حفظ كردن قرآن، دقايقي را به تخليه ذهن از افكار و مسائل مختلف اختصاص دهيد و هيچگاه 
كما اينكه دستورات اسالمي در مورد نماز نيز اينگونه است . بدون مقدمه مشغول حفظ قرآن نشويد، اين نكته اهميت دارد

سازي شخص نمازگزار براي ورود به  و مستحب است قبل از ورود به نماز، ادعيه بخصوصي خوانده شود كه براي آماده
  .مؤثر استنماز خيلي 

از نظر علمي و تجربي نيز ثابت شده است كه اگر . روز است سيم كردن اوقات حفظ در طول شبانهنكته مهم ديگر، تق
حفظ كردن مطالب را در فواصل زماني مختلف انجام دهيم، نتيجه بهتري خواهيم گرفت تا اين كه اين كار، متصل و 

 ساعت بهم پيوسته و ۲ايد، اين  رده ساعت براي حفظ قرآن وقت گذا۲بنابراين اگر مثالً روزي . يكباره صورت گيرد
در اين صورت بهره . اي با فاصله زماني مناسب بين آنها تقسيم كنيد  دقيقه۶۰ زمان ۲يكباره نباشد، بلكه آن را مثالً به 

البته الزم به تذكر است كه خصوصيات زماني و مكاني كه بيان شد، در حقيقت . بيشتري از اوقات خود خواهيد برد
آل و كامالً مطلوب براي حفظ كردن قرآن است كه ايجاد اين شرايط، مطمئناً در  الت و وضعيت ايدهترسيم يك ح

موفقيت عالقمندان تأثير بسزايي دارد، اما منظور ما اين نيست كه در صورت نبودن بعضي از اين شرايط، كار حفظ قرآن 
كار وجود ندارد اگرچه به نسبت موجود است، يعني بايد تعطيل شود، اصوالً محدوديت مطلق در زمان و مكان براي اين 

  .آل، ميزان پيشرفت كار متغير است نسبت به وجود و يا نبود شرايط ايده
  داشتن وضو هنگام حفظ قرآن

 كه با وضو بودن در تمامي اوقات پسنديده و سفارش شده است، در هنگام تالوت و حفظ قرآن مجيد نيز همچنان
  :قرآن نور است چنانكه خداوند فرمود. ايسته و خود يكي از موجبات تمركز حواس استخصوصاً رعايت آن بسيار ش

  )۱۷۴سوره نساء آيه (» و انزلنا اليكم نوراً مبيناً«
تواند تا حدي ظرف روح انسان را براي پذيرش و جذب آيات نوراني  ، مي)الوضوء نور(و چون خود وضو نيز نور است 

  .كالم خدا مستعد كند
كان حفظ قرآن را رو به قبله انجام دهيد، زيرا عالوه بر فضيلت آن، اصوالً قرار گرفتن در يك جهت ثابت االم حتي



  .كنيد، خالي از فايده نيست خصوصاً در مكان معيني كه غالباً در آنجا حفظ مي
آوريم كه شرايط الزم براي يك قاري و  السالم را مي ا قسمتي از يك حديث روايت شده از امام صادق عليهدر اين ج

  :السالم فرمودند حضرت امام صادق عليه. كند حامل قرآن را بيان مي
  .»قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خال: فقارئ القرآن يحتاج الي ثالثه«

دغدغه و سپس مكاني خلوت و   و دلي با خشوع و توجه، جسم و جاني فارغ و بيقلب:  چيز احتياج دارد۳قاري قرآن به 
  .آرام

بدون شك كسي كه اين شرايط را در خود جمع كند، بهره مطلوب را از نورانيت كالم خدا خواهد برد، و چنين لحظاتي 
ها تا حدودي   از فرصتحال كه با عوامل مؤثر در تمركز حواس و چگونگي استفاده. بخش خواهد بود براي او لذت

  .آشنا شديم، وقت آن است كه با روش صحيح حفظ آيات آشنا شويم
  روش حفظ آيات قرآن كريم

براي حفظ كردن يك سوره متوسط و خصوصاً طوالني خوب است ابتدا آن سوره را به چند دسته از آيات تقسيم كنيد و 
 متصل نماييد البته الزم نيست آيات مربوط به يك دسته را ه آيات قبليهر دسته از آيات را جداگانه حفظ كرده به دست

با اينكار . تماماً در يك جلسه حفظ كنيد، مهم اين است كه در ذهن خودتان آنها را در يك دسته و مجموعه قرار دهيد
كنيد االمكان سعي  حتي. تري بر آن سوره خواهد داشت رسد و حافظ تسلط و احاطه كامل حجم سوره كمتر به نظر مي

به عنوان مثال براي حفظ كردن سوره مباركه نبأ . ايد بهم مرتبط باشند آن دسته آياتي كه براي حفظ انتخاب كرده
هاي طبيعي است در   گروه از آيات تقسيم كرد بدين ترتيب كه آيه اول تا شانزدهم كه غالباً بيان پديده۳توان آن را به  مي

ر وصف قيامت و وضعيت اهل عذاب است در دسته دوم و باالخره آيات سي و ام كه د دسته اول و آيات هفدهم تا سي
  .يكم تا آخر سوره در دسته سوم قرار گيرند

كنيم فردي طبق يك برنامه تنظيم شده و با رعايت نكاتي كه تا كنون گفته شد قرار است چند آيه را حفظ  حال فرض مي
 وي ابتدا بايد آيات مقرره را چندين بار با دقت تمام و همراه با تأني نمايد، به منظور آشنايي اوليه و اجمالي با آيات،

توانند آيات را به صورت  تالوت كند، خصوصاً افرادي كه قادر به قرائت قرآن را رعايت تجويد و لحن زيبا هستند مي
اين كه بعداً مانع از اشتباه تحقيق و با دقت و تعمق بر روي كلمات و نيز حركات، تالوت نمايند، زيرا اين كار عالوه بر 

گردد، باعث آشنايي كلي با آيات مورد نظر نيز شده كه خود عامل مهمي در تسهيل  حفظ كردن كلمات و حركات مي
  .حفظ آنهاست

تك كلمات و حروف و استقرار آنها در  حفظ كردن در حقيقت چيزي نيست جز دقت و تأمل قابل توجه بر روي تك
كند  گذراند و كسي كه حفظ مي كند، كلمات را بطور متوالي و با سرعت از نظر مي رائت ميكسي كه قرآن را ق. ذهن

  .روي هر كلمه توقفي همراه با توجه دارد، تا بتواند آن را در خزينه ذهن خود جاي داده و مستقر سازد
و كلمه موجود در آن، تالوت براي حفظ نمودن يك آيه كوتاه بايد آن را چندين بار و هر بار با توجه به تمام هر حرف 



البته دفعات تكرار با توجه به قدرت حافظه هر شخص و نيز تا حدي به نسبت سخت و يا آسان بودن آيات فرق . كرد
به تكرار بيشتري  بار خواندن يك آيه كوتاه آن را به خاطر سپارند ولي برخي ديگر احتياج ۳كند، برخي شايد با  مي

كه البته به قصد حفظ كردن و همراه با توجه و تأمل كافي بايد باشد و نه خواندن (بار خواندن آيه طبيعتاً با چندين . دارند
گيرد، ليكن بايد آيه را بدون استفاده از قرآن و با كمك گرفتن  ، مقدار زيادي از كلمات آن در ذهن جاي مي)معمولي

  .از حافظه بخوانيد
خواهيد كرد و تعدادي از كلمات و حروف را به ياد نخواهيد آورد، در هر احتماالً در اين هنگام به اشكاالتي برخورد 

قسمتي كه متوقف شديد نتوانستيد كلمه مورد نظر را در ذهن خود بيابيد، به قرآن رجوع و آن كلمه را جستجو كرده به 
 عمل كنيد، تا اينكه بتوانيد ذهن خود بسپاريد و آن را چندين بار از حفظ تكرار كنيد و به همين ترتيب در مورد بقيه آيه

 بار از حفظ تالوت كنيد تا مطمئن شويد كه آن را ۵حال آيه را حداقل . آيه را به طور كامل و به راحتي از حفظ بخوانيد
مهم اين است كه قادر باشيد آيه محفوظه را روان و راحت قرائت كنيد نه با دشواري و بروز . ايد خوب به خاطر سپرده

  .اشكاالت
ايد، هيچگاه سراغ آيه بعدي  اي را به صورت كامالً متقن و مستحكم حفظ نكرده يه بسيار مهم ما اين است كه تا آيهتوص
اصوالً تعليمات اسالمي، انسان را از انجام كارها و . عدم رعايت اين نكته حتماً مشكالتي را ايجاد خواهد كرد. نرويد

  .هت انجام دادن امور و فرار از زحمت و مشقت باز داشته استوظايف به صورت سطحي و عجوالنه و بار به هر ج
توانيد سراغ آيه بعدي برويد و آن را  ايد مي حال كه از حفظ آيه اولي فارغ و از صحت و استواري حفظ آن مطمئن گشته

ن را از حفظ گرديد به آيه قبل و آ پس از به خاطر سپردن كامل آيه، اكنون برمي. به طريقي كه ذكر شد، حفظ نماييد
توانيد آن را همچنان خوب و روان بخوانيد يا اينكه در اين فاصله اشكاالتي ايجاد شده است؟  خوانيد تا ببينيد آيا مي مي

  .در صورت برخورد با اشكال، آن مورد را برطرف كرده سپس آيه اول و دوم را با هم از حفظ تالوت كنيد
 از اتمام حفظ آيه سوم همانگونه كه در باال ذكر شد آيه دوم و سوم را با پس از آن، حفظ آيه سوم را شروع كرده و پس

بريد تا اينكه مقدار آيات مقرره  سپاريد، همين روش را در مورد باقيمانده آيات به كار مي يكديگر خوانده به خاطر مي
  .تمام گردد

تيب و توالي آنها، از حفظ بخوانيد و اگر به حال الزم است چندين بار همه آيات مورد نظر را با توجه تمام نسبت به تر
در واقع حفظ يك آيه بمانند . اشكاالتي برخورديد با مراجعه به قرآن آن موارد را اصالح كرده با تكرار به ذهن بسپاريد

تر  تر صورت گيرد اين نقش و اثر عميق تر و عميق تر و اصولي هر چه حفظ اساسي. ايجاد نقشي بر روي يك سنگ است
  .رود تر بوده ديرتر از بين مي ماندنيو 

تري از آن بر روي ذهن ايجاد كند  به عبارتي هر بار تكرار براي حفظ يك آيه يا قسمتي از آن بايد نقش و تصوير عميق
شود كه  و در اين صورت است كه تكرارها و مرور مفيد خواهد بود و اين فقط با توجه و تمركز كامل ذهن عملي مي

كند و  اين نكته در مورد مرور آيات نيز كه بعداً خواهيم گفت دقيقاً صدق مي.  آن به صورت مفصل بحث شدقبالً درباره



اين مطلب را نيز بايد اضافه كنيم كه الزم است تصوير دقيق مكان هر آيه و بلكه هر كلمه از . توجه به آن ضروري است
ايد حافظ به هنگام حفظ يا مرور نگاهي دقيق به خط قرآن آيه در صفحه، كامالً به ذهن منتقل شود و براي اين كار ب

  .اين نكته را مهم بدانيد. داشته باشد
زيرا در غير . آيه به تنهايي بايد ترتيب آيات را نيز با كمال دقت به خاطر سپردشود كه عالوه بر حفظ نمودن هر  تأكيد مي

نيد آنها را به ترتيب و پشت سر هم بخوانيد و آنچه تك آيات را حافظ باشيد ولي نتوا اين صورت ممكن است شما تك
ما، قبالً بيان كرديم يعني اينكه آيه اول و دوم، دوم و سوم، سوم و چهارم پس از حفظ با هم خوانده شوند، ناظر به همين 

  :شود كرد نكته قابل توجهي كه در اينجاست اينست كه براي حفظ ترتيب دو آيه متوالي دو كار مي. جهت است
يكي اينكه قسمت ابتدايي دو آيه و توالي آن دو را دقيقاً به ذهن بسپاريم تا اينكه در هر لحظه و تنها با رجوع به حافظه 

راه ديگر اين است كه قسمت . بدانيم آيه بعدِي آيه مورد نظر كدامست كه در اينجا كار، تنها ذهني و حفظي است
ه بعدي متصل كرده و با تكرار زياِد اين دو، يك ارتباط بين دو آيه متوالي انتهايي آيه مورد نظر را به قسمت ابتدايي آي

برقرار كنيم بدين ترتيب هر گاه آيه اولي را بخوانيم با خواندن قسمت انتهايي آيه، خود به خود ابتداي آيه بعدي تداعي 
در . تر خواهد بود آن دو اساسيتر است و قطعاً تلفيق  تر و روش دوم راحت رسد روش اول مطمئن به نظر مي. شود مي

حفظ صرفاً ذهني و ديگري حفظ : يعني دو نوع حفظ داريم. مورد حفظ يك آيه به تنهايي نيز مطلب بدين گونه است
  .تكراري

  دو روش معمول در حفظ آيات قرآن
رد كه بيان آنها خو اساساً جهت حفظ كردن آيات شريفه قرآن و نيز مرور آنها دو روش عمده در ميان حفاظ به چشم مي

  .مفيد است
شود  ديده مياند، به طوري كه حتي  درپي و زياد و طبيعتاً سريع آيات گذارده برخي مبناي روش خود را بر تكرار پي

كنند و يا براي حفظ كردن هر آيه دهها بار آن را سريعاً  اي كه ذكر شد مرور مي  جزء قرآن را به گونه۱۰برخي روزانه 
ر اين حالت نيروي حافظه فعاليت چنداني نداشته و عامل عمده حفظ و مرور آيات، تكرار لفظي د. كنند تكرار مي

. تك الفاظ نخواهد داشت درپي و بسيار زياد است، و بديهي است كه در اين روش، حافظ دقت و توجه زيادي به تك پي
 بار ۵ براي به خاطر سپردن بيش از اي را در روش دوم، تكرار خيلي زياد وجود ندارد، بلكه ممكن است حافظ، آيه

نخواند اما در هر مرتبه بر روي هر يك از كلمات و آيات، تدقيق و تعميق وافري كرده و در مرور آيات نيز اين چنين 
البته در هر دو روش، تكرار آيات ضروري . تر است تر و اصولي از نظر نگارنده روش دوم بهتر و مطمئن. كند عمل مي

كند  كسي كه با استفاده از روش نخست حفظ مي. كند  تكرار و نيز دقت و توجه بر روي كلمات فرق مياست اما ميزان
اگر مدت كوتاهي اين كار را متوقف كند بسياري از محفوظاتش لطمه ديده وسست خواهد شد، در حالي كه استفاده از 

تر كه هر دو روش با هم  البته چه بهتر و عاليدهد،  تري به محفوظات مي روش دوم تا حد زيادي حالت پايدارتر و عميق
تلفيق گردد، به اين معنا كه حافظ دقت و عنايت قابل توجه در حفظ هر آيه را با تكرار زياد همراه نمايد كه مطمئناً نتيجه 



  .بسيار بهتري خواهد گرفت
و يا طوالني را الزم است به چند  كه ذكر شد يكجا حفظ كرد، ولي آيات متوسط توان به روشي البته آيات كوتاه را مي

  .بخش تقسيم كرده و هر قسمت را به روش مذكور جداگانه حفظ كنيم
 كلمه را جدا از ۴ و يا ۳توضيح اينكه در مورد حفظ نمودن آيات متوسط و يا طوالني بايد، هر چند كلمه از آيه مثالً هر 

  . آن وصل كرد تا آيه تمام شودقسمتهاي ديگر حفظ كرد و سپس هر قسمت را به قسمتهاي قبل از
را به عنوان مثال طرح كرده و روش فوق را ) از نظر طول آيه(براي روشن شدن هر چه بيشتر اين مطلب، يك آيه متوسط 

  : از سوره مباركه جاثيه۲۳آيه . بنديم در مورد آن به كار مي
  ...افرايت من اتخذ الهه هواه 

  :كنيم اه با دقت و تمركز كافي حفظ ميابتدا قسمت اول را به وسيله تكرار همر
  .تا به خوبي حفظ شود) تكرار(... افرايت من اتخذ الهه هواه 

  :رسم حال به قسمت بعدي مي
  .تا اينكه حفظ شود) تكرار(... و اضله اهللا علي علم 

  :خوانيم حال قسمت اول و دوم را چند بار با يكديگر مي
  )تكرار(... علي علم افرايت من اتخذ الهه هواه و اضله اهللا 

  :اكنون قسمت سوم
  )تكرار(... و ختم علي سمعه و قلبه 

  :كنيم قسمت سوم را به بخشهاي قبلي وصل نموده و تكرار مي
  )تكرار(... افرايت من اتخذ الهه هواه و اضله اهللا علي علم و ختم علي سمعه و قلبه 

  :حال قسمت چهارم
  )تكرار(... و جعل علي بصره غشاوه 

  :نماييم قسمت را به بخشهاي قبل متصل مياين 
... افرايت من اتخذ الهه هواه و اضله اهللا علي علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشاوه 

  )تكرار(
  :قسمت پنجم

  )تكرار (...فمن يهديه من بعد اهللا 
  .حال به قسمتهاي پيش وصل و تكرار گردد

  :قسمت آخر
  )تكرار(افال تذكرون 



  .توانيم به راحتي از حفظ تالوت كنيم ه آيه را ميحال هم
توان هر قسمت را پس از حفظ كردن، ابتداء فقط با يك قسمت قبل از آن خوانده و تكرار نمود و سپس به تمام  البته مي

ني يع(پس از اتمام حفظ آيات تعيين شده، سعي كنيد آنها را به ترتيب عكس از حفظ بخوانيد . بخشهاي قبلي متصل كرد
، اگر توانستيد آيات را بدين ترتيب بخوانيد، اين نشانه )ابتدا آيه آخر و سپس آيه ماقبل آخر و به همين ترتيب تا اول

البته منظور ما حفظ كردن به صورت . دقت شما در حفظ ترتيب آيات و همچنين نمايانگر استواري محفوظات شماست
  .تواند بخواند بخود به ترتيب عكس نيز ميمعكوس نيست بلكه اگر كسي در حفظ دقيق باشد خود

نماييم كه در تمامي اين مراحل، تمركز حواس ودقت و تعمق بر روي كلمات، شرط اصلي  در اينجا باز هم تأكيد مي
  .موفقيت و نيز باعث تسهيل امر حفظ است

  .ده نيز بوده استباشد كه مورد استفاده و تجربه نگارن روشي كه بيان گرديد يك روش كلي در حفظ قرآن مي
هاي بخصوصي نيز كه در مورد هر شخص، مختص به خود اوست  البته به موازات پيشرفت در كار حفظ، خودبخود شيوه

هاي شخصي و اختصاصي هر فرد بوده و ممكن است قابل استفاده براي ديگران  آيد، كه در حقيقت تجربه به وجود مي
  .نباشد

  فظ برخي آياتحايجاد رموز قراردادي براي تسهيل 
گردد، هنگام حفظ نمودن برخي قسمتها به علت تشابه با قسمتهاي ديگر  به تدريج كه بر حجم محفوظات افزوده مي

در اينجاست كه حافظ قرآن بايد با ابتكاري از جانب خود و با در نظر گرفتن يك تعداد . اشكاالتي پديد خواهد آمد
  .ا را براي خود آسان گرداندرموز و عالمتهاي قراردادي، حفظ نمودن آنه
معنا بوده و يا حتي براي ديگران عجيب باشد ولي حقيقت اينست كه همينها  البته ممكن است اين عالمات قراردادي، بي

  .براي شخص حافظ، بسيار مفيد است
جود دارد كه فقط  سه جمله شبيه به هم و۱۷۸ تا ۱۷۶عمران يعني آيات   آيه متوالي از سوره آل۳به عنوان مثال در آخر 

  :در يك كلمه به ترتيب زير اختالف دارند
  و لهم عذاب عظيم ۱۷۶آيه 
  و لهم عذاب اليم ۱۷۷آيه 
  ولهم عذاب مهين ۱۷۸آيه 

  .گير است  جمله قدري وقت۳حفظ كردن ترتيب اين 
» عظيم، اليم، مهين«لمه  ك۳توانيم به حروف اول  اگر بخواهيم ترتيب درست اين جمله را در هر آيه به خاطر بسپاريم، مي

، حال حافظ را كه به معناي سال است به دست آوريم، البته ما به معناي كلمه رمز كاري نداريم» عام«توجه كرده كلمه 
  .تواند، هنگام خواندن اين آيات با به ياد آوردن كلمه رمز متوجه ترتيب آنها شود قرآن مي

  مسئله آيات مشابه



خورد كه مشابه آنها را با اندك تفاوتي قبالً حفظ نموده است  فظ قرآن، حافظ به آياتي برميبه موازات پيشرفت در امر ح
اي  گونه موارد دقت ويژه تواند ايجاد مشكل كند و الزم است در اين و همين تفاوت مختصر در آيات مشابه به تدريج مي

  .انجام گيرد
اند و در جاي ديگري نيز  يات كه در مورد مطلب خاصي آمدهاي از آ دسته(تواند شامل فصلهاي مشابه  موارد مشابه مي

  .، آيات مشابه و يا جمالت مشابه باشد.)شبيه به آنها آمده است
  :آوريم در اينجا براي آشنايي بيشتر خوانندگان با اين موارد براي هر يك از سه مورد مذكور مثالهايي مي

  )فصلهاي مشابه(مورد اول 
 سوره ص كه همگي اين ۸۲ الي ۷۲ سوره حجر با آيات ۳۹ الي ۳۰ سوره اعراف با آيات ۱۶ الي ۱۱آيات : مثال اول

  .كند و خيلي بهم شبيه هستند آيات درباره مسئله خلقت آدم صحبت مي
 سوره عنكبوت كه درباره قوم ۲۹ الي ۲۸ سوره نمل با آيات ۵۸ الي ۵۴ سوره اعراف با آيات ۸۴ الي ۸۰آيات : مثال دوم
  .ند و شباهت كلي زيادي به يكديگر دارندباش لوط مي

  )آيات مشابه(مورد دوم 
فال تعجبك اموالهم و ال اوالدهم انما يريد اهللا ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا و تزهق انفسهم و :  سوره توبه۵۵آيه : مثال اول

  هم كافرون
  يعذبهم بها في الدنيا و تزهق انفسهم و هم كافرونوال تعجبك اموالهم و اوالدهم انما يريد اهللا ان :  همين سوره۸۵با آيه 

واتقوا يوماً ال تجزي نفس عن نفس شيئاً و اليقبل منها شفاعه و اليؤخذ منها عدل و ال هم :  سوره بقره۴۸آيه : مثال دوم
  ينصرون

  اعه و ال هم ينصرونواتقوا يوماً التجزي نفس عن نفس شيئاً و اليقبل منها عدل و التنفعها شف:  همين سوره۱۲۳با آيه 
  )جمالت مشابه(مورد سوم 

 سوره ۵۲با آيه ... كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم اهللا بذنوبهم : عمران  سوره آل۱۱آيه : مثال اول
 كدأب آل : همين سوره۵۴با آيه  ... كدأب آل فرعون و الذين من قبلهم كفروا بايات اهللا فأخذهم اهللا بذنوبهم: انفال

  ...فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم 
و يقولون لوال انزل عليه آيه من :  سوره يونس۲۰با آيه ... و قالوا لوال نزل عليه آيه من ربه :  سوره انعام۳۷آيه : مثال دوم

و قالوا لوال :  سوره عنكبوت۵۰يه من ربه با آيه و يقول الذين كفروا لوال انزل عليه آ:  سوره رعد۲۷ و ۷با آيات ... ربه 
  .و مثالهاي بيشمار ديگر... انزل عليه آيه من ربه 

بينيد هر يك از موارد فوق تشابهات زيادي در الفاظ دارند و احتمال اين كه موارد مذكور در ذهن با  همانطور كه مي
المفهرس كه  ضمناً استفاده از معجم. طلبند ه بيشتري را مييكديگر اختالط پيدا كنند وجود دارد، لذا اين گونه آيات توج

از آنها و مقايسه اين گونه برداري  كند و يادداشت غالباً آيات مشابه را تحت يك لغت مشترك ميان آنها گردآوري مي



  .مؤثري باشدتواند در هر چه بهتر حفظ نمودن موارد مذكور كمك  آيات مشابه با يكديگر و يافتن وجوه افتراق آنان مي
  براي فراموش نشدن آيات محفوظه چه بايد كرد؟

حفظ كردن آيات، مرحله اول كار است و سختي چنداني ندارد، ليكن مهمتر از آن نگاهداشتن آيات محفوظه در خزينه 
ايجاب ذهن و دور داشتن آنها از دسترس نسيان و فراموشي در طول زمان است كه اين امر مسئله مرور و تكرار آيات را 

دهد بايد سعي كند در  حافظ قرآن عالوه بر اينكه هر روز ميزان محفوظات خود را از لحاظ كميت افزايش مي. كند مي
اي روزمره يا هر چند روز يك بار جهت  كيفيت محفوظات قبلي نيز خلل و ضعفي راه پيدا نكند، لذا ضروريست برنامه

گيرد،  ر چه زمان بگذرد و ميزان آياتي كه در حافظه انسان جاي ميمرور آيات محفوظه داشته باشد، خصوصاً اينكه ه
ريزي جهت مرور با توجه به حجم  برنامه. افزايش يابد، الزم است وقت بيشتري براي نگهداري آنها صرف نمود

  . اوستدهد داشته باشد و نيز ميزان توانايي حافظه، در اختيار خود محفوظات و ميزان اشكاالتي كه حافظ احتمال مي
برخي احتياج به تمرين و تكرار زيادي دارند و برخي ديگر با اندك ممارست و استمراري بر روي آيات، موارد اشكال 

چنانچه فردي در حفظ اوليه آيات بدون عجله و با دقت و توجه زياد عمل كرده باشد يقيناً در مرور . سازند را برطرف مي
  . شدزيادي نخواهدآنها دچار سختي و مشكالت 

در روزهاي اول، به علت . چيزي كه بديهي است اينست كه هر چه آيات حفظ شده بيشتر باشد مرور بيشتري الزم است
توان هر روز تمامي آيات روزهاي قبل را از نظر گذراند ولي به تدريج كه بر تعداد  عدم تراكم محفوظات، به راحتي مي

  .است كه يك ميزان محدود و مشخصي را به طور روزمره مرور كنيمشود اين امر مشكل شده و الزم  آيات افزوده مي
 صفحه از آيات قبلي را نيز مرور كنيد، ۵ايد،  به طور مثال اگر هر روز نصف صفحه از قرآن را براي حفظ مقرر كرده

ن مصون بدين ترتيب هر چند وقت يك بار تمامي آيات پيشين به طور كامل دوره گرديده از خطر اشتباه و يا نسيا
  .خواهند ماند

ايد بايد فردا قبل از شروع به حفظ آيات جديد، يكبار ديگر مرور فرماييد، اين بهتر از  آياتي را كه مثالً امروز حفظ كرده
آنست كه آيات محفوظه هر روز را همان روز مرور كنيد، رعايت اين نكته قطعاً اثر مطلوبي در استحكام محفوظات 

  .خواهد داشت
از خاطر .  ما اين است كه سعي كنيد هنگام مرور كردن، آيات را حتماً تالوت كنيد و فقط از ذهن نگذرانيدتوصيه مهم

گردد، البته خوب است گاهي  گذراندن آيات بدون تلفظ كلمات و حروف باعث خستگي و ماللت زودرس ذهن مي
ه آهنگين است بخوانيد، با اينكار از مرور اوقات براي تنوع در مرور و رفع يكنواختي آن، آيات را به شيوه ترتيل ك

  .شويد نمودن ديرتر خسته مي
  روش صحيح مرور آيات

هر جا كه آيه، كلمه و يا حرفي را از ياد . روش صحيح مرور كردن، از حفظ خواندن آيات بدون استفاده از قرآن است
ه سپس قسمت مورد اشكال را چندين بار تكرار برديد و نتوانستيد ادامه دهيد، به قرآن مراجعه و اشكال خود را رفع كرد



البته خوب است هر چند وقت يكبار مروري هم از روي قرآن با نگاهي دقيق بر روي . نماييد تا خوب در ذهن جاي گيرد
  .كلمات و آيات داشته باشيد تا عالوه بر بهره بردن چشم، محل دقيق كلمات در ذهنتان استقرار يابد

 مناسب است از دوستي كه آشنا با روخواني قرآن كريم است درخواست كنيد تا آيات مورد نظر را عالوه بر اينها بسيار
سؤال كردن شخص ديگر از محفوظات انسان، بهترين روش . از شما بپرسد و در صورت بروز اشكال، آن را تذكر دهد

  .سازد  براي مرور بوده فشار كمتري بر ذهن انسان وارد مي
 الزم است كه معموالً افراد در هنگام مرور آيات به محض برخورد كردن به يك اشكال، بدون تأمل و تذكر اين نكته نيز

باشد و  كنند كه اين كار غلط مي فكر در جهت بياد آوردن آن، بالفاصله به قرآن مراجعه كرده آن مورد را جستجو مي
يا آيه مربوطه نموده در صورت ياري نكردن راه صحيح اين است كه در هر مورد قدري تأمل و سعي در يافتن كلمه 

گاهي اوقات . در اين صورت آن مورد بخصوص، به خوبي در ذهن جاي خواهد گرفت. حافظه به قرآن رجوع كنيد
 كردن و توجه الزم، آيات بر رغم عدم توجه و تمركز حافظ به صورت خودكار انجام گرفته بدون فكر مرور آيات علي
بايد دانست كه اين . د كسي كه در نماز غافل است ولي الفاظ، خودبخود بر زبان او جاري استشود مانن زبان جاري مي

تر كند  مروري مفيد است كه با هر بار تكرار آيه بتواند نقش آن را بر روي ذهن عميق. نحوه مرور كردن فاقد ارزش است
  .باشد و الزمه اين امر توجه داشتن دقيق ذهن در هنگام مرور مي

  ستماع نوار ترتيل قرآننقش ا
گيري مناسب و مستقيم از حافظه و ذهن وضعيت مطلوبي براي مرور آيات ندارد، در  گاهي اوقات انسان توانايي بهره

اينجا براي اين كه هم از وقت موجود استفاده شود و هم ذهن، فشار زيادي را متحمل نگردد، بسيار مناسب است كه از 
دد، به اين صورت كه حافظ، نوار آيات مورد نظر را كه به روش ترتيل تالوت گشته به دقت نوار ترتيل قرآن استفاده گر

بديهي است كه موارد اشتباه توسط نوار در همان لحظه . استماع كند و آنها را همزمان با قرائت قاري از ذهن بگذراند
سازد، با  ا بر نيروي حافظه انسان وارد ميتوان ادعا كرد كه اين كار فشار كمتري ر به طور تجربي مي. گردد برطرف مي

اين تفاوت كه مرور كردن آيات مستقيماً با استفاده از قوه حافظه و به روشي كه قبالً ذكر گرديد از كارآيي بيشتر و اثر 
ي و لذا، استفاده از نوار و به عبارت ديگر روش مرور از طريق استماع را به عنوان يك شيوه اصل. بهتري برخوردار است

روش . دانيم كنيم بلكه آن را يك راه كمكي و فرعي در اين جهت مي هميشگي براي حفظ و يا مرور آيات توصيه نمي
اصلي اين است كه انسان از نيروي حافظه خود كار بكشد و آن را به فعاليت وادار كند در حالي كه در روش استماع، 

البته به فعاليت واداشتن ذهن و فكر در ابتدا، كمي . شوند ات حفظ ميذهن فعاليت چنداني ندارد و در اثر زياد شنيدن، آي
گردد و پيمودن بقيه راه  دشوار است ليكن با كمي صبر و پشتكار، روزبروز بر توانايي و قدرت نيروي حافظه افزوده مي

ن معرفي چنانكه در حديث شريف نيز يكي از عوامل تقويت حافظه را حفظ كردن قرآ. شود آسان و ميسور مي
گفته شد از روش سمعي يعني نوار قرآن نيز استفاده شود، اين البته اگر در كنار حفظ بصري و ذهني كه قبالً . فرمايد مي

گونه از  شود و بدين حسن را دارد كه حافظ با نحوه زيباخواني قرآن يعني فن تجويد و نيز با نغمات و لحن آيات آشنا مي



بعالوه آهنگ و نغمه هر آيه خود يك وجه تمايز آن با موارد . شود و ديرتر خسته ميبرد  مرور آيات لذت بيشتري مي
توان به آيه  ديگر است و در واقع نغمه يك شاخص است براي هر جمله يا آيه، لذا با بياد آوردن آهنگ هر آيه مي

  .نزديك شد و آن را به خاطر آورد كه خصوصاً در مورد آيات مشابه كاربرد خوبي دارد
  وجه به معاني آيات در حفظ قرآن مؤثر استت

توان مطالب مختلف را حفظ كرد ليكن نبايد تمامي فشار  هر چند كه با فعاليت و به كارگيري قواي ذهني است كه مي
 توان با استفاده از آنها قوه حافظه را ياري حفظ را بر عهده نيروي حافظه گذارد بلكه هميشه عواملي نيز وجود دارد كه مي

رده از ميزان فشار بر آن كاست، چنانكه قبالً نيز يكي از اين عوامل كمكي يعني استفاده از نوار قرآن و استماع آن ذكر ك
كنيم و آن توجه به  كاهد اشاره مي در اينجا به يكي ديگر از نكاتي كه رعايت آن از مشكالت و سختيهاي حفظ مي. شد

  .باشد در هنگام حفظ ميمعاني آيات يعني در نظر گرفتن مفهوم آنها 
كند، توالي و ترتيب آيات را نيز  توجه به مفاد و ترجمه هر آيه عالوه بر اينكه به خاطر سپردن آن را براي ذهن آسان مي

گيرد تا  تر صورت مي اصوالً براي ذهن انسان حفظ مطالبي كه داراي مفهوم باشد، بسيار راحت. دهد جاي ميدر ذهن 
اي با آيه بعدش از نظر معنا  در قرآن كريم معموالً معموالً هر آيه). معني براي فرد البته بي(معني   و بيالفاظ مبهم و نامفهوم

يابي به  براي دست. گذارد و توجه به اين ارتباط، تأثير مثبتي در حفظ قرآن مي) گرچه هميشه اينچنين نيست(ارتباط دارد 
هايي استفاده شود كه داراي يك ترجمه كامالً   يكي اين كه از قرآن:ترجمه آيات و درك معاني آنها دو راه وجود دارد

گيري از اين ترجمه بتوان با در نظر داشتن مقصود هر آيه و پي  اللفظي باشد كه با بهره االمكان تحت صحيح و روان و حتي
مالت مختلف يك آيه توان ج بردن به چگونگي ارتباط آن با آيه بعد، آنها را آسانتر به ذهن سپرد ضمن اينكه مي

باشد، اين است كه با يادگيري مختصر و مفيد  تر براي اين كار مي راه دوم، كه راه اصولي. طوالني را نيز به هم ارتباط داد
و نيز آشنايي با لغات قرآن، بتوان مستقيماً به مفهوم ظاهر آيه پي برد، در اين ) صرف و نحو(قواعد دستور زبان عربي 

 همواره در نزد شخص حاضر است و معموالً هرگاه كه مفهوم آيه را در نظر آورد الفاظ آيه تداعي صورت معناي آيات
شود كه محفوظات از پايداري و قوت بيشتري برخوردار بوده گذشت زمان تأثير  به هر حال اين كار باعث مي. گردد مي

م با هم ندارند همانطور كه گفته شد بايد مستقيماً البته در آياتي كه ارتباط ظاهري ه. كمتري در تضعيف آنها داشته باشد
  .قراردادي ايجاد كرداز حافظه كمك گرفت يا اينكه رموز 

  براي حفظ قرآن بايد از كجا شروع كرد؟
شود كه  با عنايت به صحبتهاي قبلي در رابطه با نقش توجه به معناي آيات و تأثير بسزاي آن در حفظ قرآن، پيشنهاد مي

دانيد آيات قصص همواره يك موضوع معين و در عين  همانطور كه مي.  حفظ، قصص قرآن انتخاب گرددبراي شروع به
گردد  شود و لذا حافظ ترغيب مي كند و باالخره به نتيجه و سرانجام داستان منتهي مي حال مطبوع و شيريني را تعقيب مي

مطمئناً سهولتي . ي خود عامل مهمي در حفظ قرآن استكه حفظ آيات را دنبال كند تا داستان به اتمام برسد و اين پيگير
  .را كه حفظ آيات قصص و داستاني قرآن داراست آيات احكام و عقايد ندارد



برخي آيات درباره اتفاق بخصوصي نازل گرديده كه . توان توجه به شأن نزول آيات را متذكر شد در همين راستا مي
  .ك شاياني در حفظ نمودن آن آيه بنمايدتواند كم اطالع از داستان و ماجراي آن مي

هاي  هاي قرآن براي حفظ انتخاب گردد، عالوه بر اين كه حافظ تا حدودي به روش بنابراين اگر ابتدا تعدادي از داستان
  .گردد شود، باعث تشويق، ترغيب و دلگرمي او در جهت تحفيظ بقيه آيات نيز مي اجمالي حفظ آشنا مي

ام را انتخاب نموده حفظ نمود، زيرا با توجه به آشنايي  هاي كوتاه جزء سي بتداي كار، سورهتوان براي ا همچنين مي
ها در نمازهاي  توان از اين سوره گردند و از طرفي مي ها دارند، آيات به آساني حفظ مي زيادي كه اكثر مردم با اين سوره

البته بايد توجه داشت كه پراكنده . احساس نمودواجب و نوافل استفاده كرده لذت حفظ قرآن را بدين طريق تا حدي 
قرآن است، چرا شده از اول  اي براي يك حفظ منظم و حساب حفظ نمودن اصوالً مطلوب نيست بلكه اين فقط مقدمه

توان يك برنامه منظم براي حفظ قرآن در نظر گرفت كه از اول قرآن شروع شده به آخر آن منتهي  كه هنگامي مي
  .گردد

  در سهولت حفظ قرآن) صرف و نحو(يري قواعد دستور زبان عربي نقش يادگ
يكي از مواردي كه در . قبالً اشاره مختصري به فايده يادگيري قواعد دستور زبان عربي در جهت تسهيل حفظ قرآن شد

  .باشد حفظ كردن قرآن بايد مورد توجه قرار گيرد، به خاطر سپردن اعراب و حركات حروف مي
اند پوشيده نيست كه برخي اشكاالت، در حفظ نمودن اين قبيل حركات پيش   حفظ قرآن فعاليت نمودهبر كساني كه در

  .در كلمات رحمةً ـ رحمةٌ ـ رحمٍة» ة«جنّاتٌ ـ جنّاٍت، و هم چنين اعراب : در كلمات» تاء«آيد، مانند اعراب حرف  مي
و ما اهللا بغافل «با » و ما اهللا بغافل عما تعملون«، » يتمنونهال«با » لن يتمنوه«، مانند )صرف(و يا تفاوت در ساختمان كلمات 

  .كنيم نظر مي و مثالهاي ديگر كه به علت اختصار صرف» عما يعملون
توان بر بيشتر اين موارد احاطه كامل پيدا كرد، بدون  با يادگيري مختصري از قواعد صرف و نحو عربي به راحتي مي

خصوصاً در مورد كلماتي كه در آخر آيات و يا در محل وقف قرار دارند . ه ذهن سپردتك آنها را ب اينكه الزم باشد تك
به همين خاطر است كه . شود، ضروري است دقت الزم به كار رود و معموالً توجهي به اعراب حرف آخر آنها نمي

ر حفظ را به ديگر عوامل توان از فشار وارده بر نيروي حافظه كاسته مقداري از با گوييم به كمك برخي عوامل مي مي
  .محول نمود

  حفظ قرآن با شماره آيات
توان همراه حفظ هر آيه، شماره آن را نيز به خاطر سپرد به اين ترتيب كه وقتي آيه را به منظور حفظ كردن خوانده و  مي

دهند نه در اول و   قرار ميدانيد كه شماره هر آيه را در انتهاي آن البته مي. نماييد، شماره آن را نيز ذكر كنيد تكرار مي
حفظ نمودن شماره . آن كامالً صحيح و معتبر باشدضمناً براي اين كار الزم است از قرآني استفاده كنيد كه شماره آيات 

اي را فراموش  آيات گرچه اندك زحمت بيشتري دارد لكن فوايدي را نيز دارا است مثالً اگر حافظ در حين تالوت، آيه
البته توجه به اين نكته نيز مهم است كه حافظ . ه ياد آوردن شماره آن، آيه را نيز به خاطر خواهد آوردكند معموالً با ب



هيچگاه نبايد حفظ خود را وابسته و متكي به عواملي از اين قبيل بنمايد بلكه بايد اعتماد او تنها به ثبات و هدرت 
االمكان از حفظ نمودن موارد غير  داشته باشيد كه حتيبه اين نكته حتماً دقت كنيد و نيز توجه . محفوظاتش باشد

ضروري مثل شماره صفحه يا تعداد كلمات و حروف يك سوره و مواردي از اين قبيل كه اخيراً متداول و باعث شده 
  .كيفيت حفظ اصل موضوع كه آيات هستند پايين بيايد و مشكالتي ايجاد كند، اجتناب گردد

  رآنتأثير نگاشتن آيات در حفظ ق
نگارند آن را  كنند در حالي كه هر كلمه را مي نويسند و سعي مي برخي افراد براي حفظ كردن آيات، آنها را به دقت مي

. توانيد اين روش را امتحان نموده اگر براي خود روش موفقي يافتيد آن را ادامه دهيد شما هم مي. به ذهن خويش بسپارند
السالم در اصول كافي وارد شده  حديثي از امام صادق عليه.  روش كمكي استكنيم كه اين نيز يك باز هم تأكيد مي

  :اند است كه شايد به اين معنا نيز اشاره داشته باشد، فرموده
  .اكتبوا فانكم ال تحفظون حتي تكتبوا
  .بنويسيد زيرا تا ننويسيد حفظ نخواهيد كرد

  تشكيل مجمع حفاظ قرآن
ه عالقمند به حفظ قرآن هستند و داشتن يك محفل روزانه و يا حداقل هفتگي تشكيل يك مجمع چند نفري از كساني ك

  .بدين منظور و ارتباط مستمر بين اعضا، براي تسريع و تسهيل حفظ قرآن بسيار مناسب و پر فايده است
ر اين معموالً اقدام نمودن به حفظ قرآن به تنهايي و بدون همراهي حداقل يك نفر يار مصمم و جدي، مشكل بوده د

 نفر با يكديگر در ۲صورت التزام محكمي براي ادامه اين مسير وجود نخواهد داشت در حالي كه همراه بودن دست كم 
. اين جهت، باعث ايجاد ثبات و نظم در برنامه گشته و خود يك تضمين مناسب براي استمرار و تداوم حفظ قرآن است

برنامه منظم و دقيق در طول هفته داشته باشند و مقرر گردد كه ك توانند ي بدين منظور جمع عالقمندان حفظ قرآن مي
اعضا در يك روز و ساعت معين گرد هم آمده آياتي را كه براي حفظ تعيين گشته از يكديگر تحويل بگيرند، البته مهم 

االمكان   حتيضمناً قابل ذكر است كه تناسب اعضاي جمع را بايد ملحوظ داشت و. اين است كه در اين امر جدي باشند
سعي شود كه در يك شرايط نسبتاً يكسان از نظر سني و ذهني قرار داشته باشند تا بتوانند با يك آهنگ منظم جهت حفظ 

كنند در هنگام تحويل گرفتن آيات   دو نفر با هم حفظ ميشود در صورتي كه بطور مثال پيشنهاد مي. قرآن پيش بروند
 را از حفظ بخواند و نفر دوم دقيقاً گوش دهد و هرگاه آيات به پايان رسيد مجدداً محفوظه از يكديگر، نفر اول آيه اول

اين كار، اثر مرور را . همين قسمت را از هم تحويل بگيرند اما اين بار آيه اول را نفر دوم و آيه بعد را نفر اول بخواند
  .سازد بيشتر و در ضمن دلپذيرتر مي

  :كنم ه يك نكته جلب ميدر انتهاي اين مطالب توجه شما را ب
شايد بعضي مسئله حفظ قرآن را صرفاً يك فعاليت سنگين و شاق ذهني تصور كرده در مقايسه با فن شريف قرائت قرآن 
كه با هنر و ظرافت در حد اعال آميخته است، حفظ قرآن را خالي از اينگونه ظرافتها بدانند در حاليكه تحقيقاً اين چنين 



به عنوان مثال كسي كه بخواهد قرآن كريم را به . دن قرآن، يك هنر است به معناي واقعيهنر خوب حفظ نمو. است
تر و پايدارتر باشند، بايد  االمكان ماندني تر صورت گيرد و هم محفوظاتش حتي نحوي حفظ كند كه هم اين كار راحت

در آياتي كه از نظر معنا به وضوح ( حقيقي اين هنر را داشته باشد كه بين آيات متوالي يك ارتباط اعم از ارتباط واقعي و
وقتي كه يك . برقرار كند) در آياتي كه به ظاهر ارتباط چنداني به هم ندارند(و يا ارتباط قراردادي ) به هم مرتبط هستند

 تر به حافظ بتواند با ايجاد چنين ارتباطاتي يك اتصال قوي بين محفوظاتش به وجود آورد و در نتيجه آيات را راحت
ذهن بسپارد و نيز كمتر نگران فراموش شدن آنها باشد، از اين كار و يا به عبارت بهتر از هنر صحيح حفظ نمودن قرآن 

كند لذت ببرد  لذت خواهد برد و رمز موفقيت در امر حفظ قرآن همين است كه انسان از اوقاتي كه صرف اين كار مي
  .و استمرار در كار شرط نيل به هدف استزيرا در اين صورت كار حفظ را استمرار خواهد داد 

ترديد هنر بزرگي است كه دست يافتن به  همچنين توانايي متمركز كردن قواي فكري و ذهني در هنگام حفظ قرآني بي
هنگامي كه يك حافظ قرآن با متوجه كردن كامل ذهن در طول . آن مستلزم تالش و همت درخود توجهي است

كه در صورت نداشتن تمركز فكري، حفظ (ترين آيات و سور مباركه را  است سختكند قادر  فعاليتش احساس مي
با صرف وقتي نه چندان زياد و به راحتي در ذهن خود جاي دهد، در ) گير و دشوار باشد تواند خيلي وقت كردن آنها مي

ام يك تكليف شاق و كند و حفظ قرآن ديگر براي او، صرفاً انج واقع از اين هنر خود، احساس لذت و خرسندي مي
اي، پدر و مادر، خود با  بينم اين مطلب مهم را گوشزد كنم كه اگر در خانواده در اينجا مناسب مي. دشوار نخواهد بود

حفظ قرآن باشند و بتوانند محيط دلپذيري را در منزل براي اين امر ارزشمند ايجاد عالقه و در حد توان خويش مشغول 
اثر غيرقابل انكاري بر روي فرزندان خود گذارده و باعث شوند عزيزانشان با اشتياق تمام و بدون توانند  ترديد مي كنند بي

الواقع در اينگونه محيطي حفظ قرآن براي اعضاء خانواده  گونه احساس سختي و ماللت به حفظ قرآن بپردازند و في هيچ
  .يد و اين واقعيت بارها به تجربه رسيده استآ بخشي درمي به صورت يك مشغوليت مقدس و در عين حال دلپذير و لذت

  :و آخرين نكته اينكه
ترين  ترين يا آسان شود فالن سوره از جهت حفظ و مرور كردن، سوره سختي است و يا اينكه مثالً سخت گاهي گفته مي

دن آنها، بيش از هاي مختلف از نظر حفظ كر به نظر نگارنده، سختي و آساني سوره. ها براي حفظ، فالن سوره است سوره
، به كيفيت برخورد حافظ با )كه تا حدي اين چنين هست(اينكه به خود سوره و الفاظ و جمالت آن بستگي داشته باشد 

توضيح اينكه اگر فردي با آمادگي كامل و ايجاد شرايط مطلوب براي حفظ آيات و به ويژه با . ها وابسته است آن سوره
شود، در هنگام مرور آنها  تر موفق به حفظ آنها مي يات بپردازد، عالوه بر اينكه آسانتوجه ذهني تمام، به حفظ نمودن آ

نيز مشكل چنداني نخواهد داشت، در غير اين صورت هم در هنگام حفظ اوليه فشار بيشتري احساس خواهد كرد و هم 
امر، سخت بودن آن سوره يا كند علت اين  به وقت مرور، در واقع مجبور به حف دوباره آيات خواهد شد و تصور مي

اي شكايت  ام كه برادر حافظي از سخت بودن سوره گواه اين حقيقت اين است كه مكرراً شنيده. آيات بخصوص است
  .داند ها براي حفظ كردن مي ترين سوره كند در حاليكه حافظ ديگري آن سوره را آسان مي



  :تذكر
كننده قواي ذهني و نيروي حافظه معرفي شده   به عنوان تقويتدر احاديث اسالمي يك سري خوراكيها و نيز دستورات

  .كنيم كه به آن اشاره مي
از جمله خوردن مويز به صورت ناشتايي، خوردن كنجد و كندر، عسل، عدس، كدو، خربزه، استفاده از مسواك، پرهيز 

ويت حافظه حتماً مؤثر است و از حافظ  در تقاز خوردن پنير به تنهايي و موارد بسيار ديگر كه به كار بستن اين دستورات
گفت راستگويي در هر حال و رعايت تقواي الهي، در تقويت حافظه و باز شدن ذهن  اي شنيدم كه مي سالخورده و فرزانه

و آخرين توصيه ما به حفاظ . خداوند منان ما را به زيور صدق و تقوا بيارايد آمين. باشد ترديد اينچنين مي بي. نظير است بي
براي طالب . رآن اين است كه از تفريح و ورزش و حداقل نرمش روزانه هيچ غفلت نورزند و اين نكته را مهم بدانندق

گيري و پژمردگي به هيچ وجه مطلوب نيست و اساساً كساني كه با كالم الهي سر و  حفظ قرآن، انزوا، خمودي، گوشه
  »وال تنس نصيبك من الدنيا«: رآن فرموده استدر ق. ترين افراد جامعه باشند كار دارند بايد با نشاط

احتماالً در ارائه مطالب مذكور نواقص . در اينجا مجموعه گفتارهاي ما در ارتباط با روش حفظ قرآن مجيد به پايان رسيد
ي است ايم كه همه اينها نتيجه طبيعي كار يك اثر انسان هايي وجود دارد و يا اين كه از بيان نكاتي غفلت ورزيده و ضعف

اندركاران حفظ قرآن، حفاظ و اساتيد محترم با بيان تذكرات خويش ما را راهنمايي  و موجب تشكر است اگر دست
خواهيم كه اين زحمت ناچيز را به كرم خود مورد قبول قرار دهد و ما را حافظ الفاظ و  از خداوند متعال مي. فرمايند

اري از حريم قرآن را به همه ما عنايت فرمايد و لذت انس با قرآن حدود كالم خودش گردانيده لياقت نگهداري و پاسد
بيت عصمت و طهارت محشور فرمايد و بر درجات و علو مقام  شريف را به ما بچشاند و در روز جزا ما را با قرآن و اهل

  . و منصور بداردامام عزيز و شهداي گرانقدر اسالم بيافزايد و انقالب ارزشمند اسالمي و رهبري معظم آن را محفوظ
  و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين
  والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
  شهريار پرهيزكار
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