
 هاي مختلف قرائت)    هاي مطالعه قرآن از نظر قالب مطالعه (با توجه به امكان روش
گيرد ولي آنچه مهم است اينست كه هر  ريزي براي خواندن قرآن با توجه به نيازهاي مختلف فرد صورت مي برنامه

بگذارد، زيرا الزم است به آيه كريمه تواند  مومني الزم است بناي خود را بر مراجعه و خواندن قرآن تا آنجايي كه مي

ريزي براي قرائت در همه ابعاد و حاالت امكان تحقق دارد. به  عمل نمايد. بنابراين برنامه» فاقروا ما تيسر من القرآن«

بيت عليهم السالم به آنها اشاره شده است، مورد توجه قرار توان حاالت زير را كه هر يك در روايات اهل عنوان مثال مي

 داد:

هاي مختلف هفتگي يا ماهانه و يا  تواند بنا به موقعيت خواندن قرآن به صورت منظم به منظور ختم قرآن. اين ختم مي. 1

 ها متفاوت خواهد بود.  بندي آيات و سوره ساالنه باشد، كه بر همين اساس ميزان تقسيم

هاي  ها و سوره ه مباركه ملك و يس در صبحهايي كه به صورت روزانه توصيه شده است. مانند سور خواندن سوره. 2

 ها و يا سوره مباركه جمعه در شب و روز جمعه و ...واقعه در شب

آيه و خواندن سوره مباركه  100خواندن سوره مباركه يا آياتي به منظور خاص، از قبيل استجابت دعا پس از خواندن . 3

 گشايي از كارها و ... طه براي گره

 خصي به عنوان تعقيبات نمازها يا ذكرهاي خاص مانند آيات معروف در تعقيبات نماز صبح.خواندن آيات مش. 4
0F

١  

                                                           
روحه روِي عن مولَانَا أَميرِ  اهللاُعلَيه قَالَ وجدت بِخَطِّ الشَّهِيد قَدس  اهللاوجدت بِخَطِّ الشَّيخِ محمد بنِ علي الجباعي رحمةُ : 337، ص83 ج ،بحاراألنوار 1

قُل لَن  ميبسم اهللا الرحمن الرح كَةِ و هيتَعالَى من كُلِّ سوء و لَو أَلقَى نَفسه إِلَى التَّهلُ اهللاُقَالَ من قَرَأَ هذه اآليات الست في كُلِّ غَداةٍ كَفَاه  عليه السالمالمؤمنينَ 
 نا إِالَّ ما كَتَبصيبلَى  اهللاُيع والنا وم ونُونَ  اهللالَنا هؤمكَّلِ المتَو51توبة: (فَلي ( سكمسإِن ي اهللاُو  هفَضلل ادبِخَيرٍ فَال ر رِدكإِن ي و وإِالَّ ه لَه فبِضُرٍّ فَال كاش

كتابٍ مبينٍ   رِزقُها و يعلَم مستَقَرَّها و مستَودعها كُلٌّ في اهللاو ما من دابةٍ في األَرضِ إِالَّ علَى ) 107يونس: (ب بِه من يشاء من عباده و هو الغَفُور الرَّحيم يصي
للنَّاسِ من رحمةٍ فَال ممسك لَها و ما يمسك فَال  اهللاُما يفتَحِ ) 60عنكبوت: (زقُها و إِياكُم و هو السميع العليم ير اهللاُو كَأَين من دابةٍ ال تَحملُ رِزقَها ) 6هود: (

 كيمزيزُ الحالع وه و هعدن بم لَ لَهرسونِ ) 2فاطر:(من دونَ ماهللاقُل أَ فَرَأَيتُم ما تَدع  ينني هللاُاإِن أَرادأَو أَراد ضُرِّه فاتنَّ كاشل هنَّ   بِضُرٍّ هل هةٍ هبِرَحم
 سبِيقُل ح هتحمر كاتمسكِّلُونَ  اهللاُمتَوكَّلُ المتَوي لَيه38زمر: (ع ( سبِيظيمِ  اهللاُحرشِ العالع بر وه و كَّلتتَو لَيهع وإِالَّ ه ال إِله) :از اميرالمومنين ) 129توبة

كند حتي اگر بخواهد خود را در مهلكه بيفكند و اي كفايت ميرا در ابتداي صبح بخواند، خداوند او را از هر بدي آياتروايت شده است كه هر كس اين 
 اگر ) و51(سوره مباركه توبه، آيه .كنند مى توكّل ايمان اهل او بر و ماست موالى او. افتد نمى اتفاق ما براى خواسته خداوند آنچه جز آيات اين است: بگو

 او فضل مانع نيست قادر كس هيچ باشد، داشته تو درباره خير اراده اگر و سازد برطرف را آن تواند نمى او جز كس هيچ رساند، تو به زيانى و ضرر خداوند
 آنكه مگر نيست اى جنبنده ) هيچ107(سوره مباركه يونس، آيه .است مهربان و بخشنده او كه كند مى نصيب را خير بخواهد، بندگانش از كدام هر براى. گردد

 كه اى جنبنده بسا چه) 6(سوره مباركه هود، آيه .است موجود روشن كتابى در حقايق اين تمام داند مى را او امن محل و قرارگاه و خداست با اش روزى
 مردم روى به خداوند ) آنچه60(سوره مباركه عنكبوت، آيه .داناست و شنوا او و دهد مى روزى را شما و او خداوند، ندارد را خود روزى حمل قدرت

) 2(سوره مباركه فاطر، آيه .است حكيم و مقتدر او كه بفرستد را آن تواند نمى او از بعد كسى شود، مانع او را آنچه و شود آن مانع تواند نمى كسى گشايد، مى
 باليى من به بخواهد خدا اگر خوانيد، مى او از غير كه خدايانى آيا: بگو. خدا دهند مى جواب آفريده؟ را زمين و آسمانها كسى چه كه كنى سؤال آنها از اگر

 توكّل توكّل، اهل او بر. است بس مرا خدا: بگو شوند؟ مانع توانند مى رساند رحمتى من به بخواهد خدا اگر يا و كنند دفع توانند مى خدايان آن رسد
 بزرگ عرش پروردگار او كه كنم مى توكل او بر. او جز خدايى نيست است بس مرا خدا: بگو برگرداندند، روى ) اگر38(سوره مباركه زمر، آيه .نمايند مى

 )129(سوره مباركه توبه، آيه .است



اي. چنانچه در نماز امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه آيه  اي يا آيه . خواندن قرآن با تأمل و تفكر و تكرار به صورت سوره5

 شود.   صد مرتبه تكرار مي» اياك نعبد و اياك نستعين«

ها و تعليم محتواي آنها به صورت تدريس، مباحثه و مراجعه به منابع. در اين راستا روايات  ه آيات و سورهمطالع. 6

 متعددي در فضيلت آموزش قرآن وارد شده است.  

مراجعه به قرآن به عنوان ارائه سؤاالت مورد نظر به صورت ختم كل قرآن با سؤال مشخص و يا مطالعه بخشي از آن. . 7

پردازد.  لت فرد با سؤالي مشخص و يا موضوعي از موضوعات مبتالبه خود در زندگي، به مطالعه آيات ميدر اين حا

 شود.    تمرين اين نوع مراجعه به ويژه با مرور سريع منجر به انس بيشتر ما با قرآن مي

ضوع مورد تأكيد برخي از . نگاه كردن و يا لمس كردن آيات با طهارت براي دريافت معنويت و آرامش بيشتر. اين مو8

 روايات قرار گرفته است.

1Fهاي روزانه. مندي از آياتي در خالل برنامه مراجعه و باز كردن قرآن به صورت اتفاقي براي بهره. 9

۲   

هايي خاص باشد. اين  تواند با موضوعي مشخص در كل قرآن و يا سوره . مطالعه موضوعي قرآن، اين مطالعه مي10

 شود.    روش در روايات و ادعيه اهل بيت به وفور ديده مي

 گيري از ادعيه اهل بيت عليهم السالم به دست آيد.ه تواند با بهر . استفاده از آيات در دعاها، اين روش مي11

هاي مختلفي كه وجود داشته (به هاي توجه به آنست كه با وجود آسيبها يكي ديگر از راه. نوشتن آيات و سوره12

بيت بوده طلبيده است) مورد تأييد اهلدليل نبود صنعت چاپ و اينكه نوشتن جهت انتقال بوده و دقت فراواني را مي

 است. 

شود تا قدرت تندخواني قرآن و در واقع سرعت انتقال  اين مرور سعي ميمرور سريع قرآن و يا تندخواني قرآن. در . 13

 تر شود.   مطالب سريع

 

 

                                                           
بست و پس از استفاده از  در صورت رسيدن به بن هر چند حقيقت استخاره، استخاره قلبي است و بايد در هر كار طلب خير كرد ولي گاهي به اضطرار 2

 .عقل خود و صاحبان خرد استخاره با قرآن ممدوح شمرده شده است


	روشهاي مطالعه قرآن از نظر قالب مطالعه (با توجه به امكانهاي مختلف قرائت)

