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 مقدمه مترجم 

 سه شاکی: قرآن،اي است با عنوان نخستنی کتاب از جمموعه قرآن شكايتکتاب 

هاي آیت اهلل العظمی شیخ حممد یعقوبی، به که گردآوری سخنراين امام و مسجد

مناسبت آغاز سال حتصیيل جدید براي طالب حوزه علمیه نجف ارشف در تاریخ 

ام جعفر باشد. نویسنده در ضمن نقل حدیثی از پیامرب)ص( و اممی 9211حمرم  91

صادق)ع( با زبانی شیوا، قلمی رسا با استناد به احادیث و تکیه بر آیات قرآن جمید از 

-، غبار بر آن نشسته است، خوانده نميرها شدههای قرآنی با این مضمون که شکوه

آغاز کرده است. سخن خود را گاه دستخوش حتریف گشته و پاره پاره شده،  شود و

گشاید و حفظ قرآن، تالوت و تدبر در آن را به نصیحت می گاه زبان بهدر این میان 

های عرص کند و آن را از نیازها و رضورتمهگان به ویژه حوزویان توصیه می

و مسئولیت حوزه در توجه به تعالیم و آموزهای قرانی را  شمرد.معارص برمی

ا بیان برخي از آداب و سنن و مستحبات مربوط به قرائت قرآن رو  کندگوشزد می

کند و با ذکر چهل حدیث در فضیلت قرآن و آثار و آداب تالوت آن، سخن را به می

 برد.پایان می

در ترجمه اين اثر تمام تالش مترجم، حفظ امانت و التزام به اسلوب متن حتی در 

پاورقی بوده است تا شالوده اصلی کتاب حفظ شود. به همین دلیل نحوه ارجاع در 

 ه، طبق اسلوب متن اصلی است. پاورقی و متن ترجم

به عالوه مرتجم تالش کرده است با مراجعه به کتب حدیثی معترب، متن احادیث 

موجود در کتاب را از منابع استخراج کند که دستآورد آن، ثبت و ضبط اختالفات 

برخی احادیث در پاورقی کتاب حارض است. عالوه بر آن اصطالحات و واژگان 
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های شناخته یح داده شده و در ترمجه آیات قرآنی از ترمجهدشوار در پاورقی توض

 استفاده شده است. تفسیر المیزانشده موجود به ویژه ترمجه و 

در پايان به عنوان مترجم کتاب حاضر، خدای را شاکرم که توفیق ترجمه اين اثر 

ار دانم تا از همكارزشمند از عالم فرزانه را به بنده عطا فرمود و برخود فرض می

زاده که بانی ترجمه اين العلی فیض اهللارجمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر عبد

کنم. همچنین کتاب، مشوق و مددرسان بنده در تمام مراحل بودند، قدردانی و تشكر 

از همكار بزرگوارم سرکار خانم دکتر مريم جاللی که ويراستاری اين اثر را برعهده 

 نمايم.گرفتند قدردانی می

 

 بیت)علیهم السالم( واقع شود.ه امید آنكه مرضی رضای خداوند و اهلب

 طیبه سیفی

 .4431بهار 



 

 :اول كتاب

 قرآن شكايت
 

جديد  تحصیلی سال آغاز مناسبت به شده ايراد هایسخنرانی سلسله

 4133 محرم 43 تاريخ اشرف در نجف علمیه حوزه طالب برای





 

 

 مقدمه

جييء یوم القیامة  ثالثة  یشةکون: »ست که فرمودند: از پیامرب اکرم)ص( نقل شده ا

یقول املصحف یا رب حرفوين و مزقوين و یقول املسجد:  املصحف و املسجد و العرتة

یا رّب عّطلوين و ضّیعوين و تقول العرتة یا رب قتلونةا و طردونةا و رّشدونةا، فة جثو 

قیامةت  در عرصةهك: للرکبتنی يف اخلصوم  فیقول اهلل عز وجل يل: أنا أويل بذلك من

گویةد: کنند: قرآن، مسجد و عرتت. قرآن ميسه گروه به حمرض خداوند شکایت مي

گوید: پروردگارا! مرا رها کرده پروردگارا! مرا حتریف و پاره پاره کردند. مسجد مي

کنند که پروردگةارا! مةا را بیت نیز شکایت میتوجهي کردند، عرتت اهلو به من يب

خیزم که خداي عز و و تبعید کردند، پس من براي دادخواهي به پا میکشتند و آواره 

 4.«فرماید: من از تو به این دادخواهي سزاوارتر هستمجل می

ثالث  یشکون إيل اهلل عز وجل؛ »از امام جعفر صادق)ع( نقل شده است که فرموند:  

یه الغبار مسجد خراب الیصيل فیه اهله و عامل بنی جهال و مصحف معلق قد وقع عل

کنند: مسجد خرايب که اهلش در سه گروه به خداي عز و جل شکایت میالیقرأ فیه: 

ای کةه خوانند، دانشمندي که میان افراد نادان تنها مانده و قرآن رها شدهآن نامز نمي

 .3«شودغبار بر آن نشسته و خوانده نمي

                                                           

 .1حديث ،1باب مساجد، احكام باب سوم، جلد نماز، كتاب الشيعه: وسائل  -1

 ابواب صدوق، از الخصال ،1جلد الصحف، في القرآن قراء باب القرآن، فضل كتاب الكافي: -1

 (171/ 1 گانه سه
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ِحيم ْْحِن الره ُسوُل  بِْسِم اَّللهِ الره ُذوا هَذا اْلُقْرآَن  َو قاَل الره َ يا َربِّ إِنه َقْوِمي اَّته

  َمْهُجورًا:

: کند عرض( پروردگار پیشگاه در امت از شكايت به) رسول روز آن در

  کردند. رها و متروك کلّى به را قرآن اين من امّت( که آگاهى تو) بارالها

 العظیم العلی اهلل صدق
          



 

 

 

 الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 پايـان بـی  درود و سـالم  و سـزد  را او کـه  گونـه  آن را خدای فراوان سپاس و حمد

 .او  خاندان از برکت با امامان و رسولش بر خداوند

ْح ِِل َصْدِري» ْ ِِل َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لِساِن  َربِّ اْْشَ : 1«َيْفَقُهوا َقوْوِِل  َو َيِّسِّ

ا براى من گشاده گردان و کار مرا آسةان سةاز و گةره از ام رپروردگارا، سینه

 زبان من بگشاى تا گفتار مرا بفهمند.

 :سخن آغاز

 و راديـو  هـای برنامـه  ديـدارها،  ها،همايش سمینارها، که اندکرده عادت چنین مردم

و  تكريم و جسته تبرّك آنبه تا کنند آغاز کريم قرآن از آياتی تالوت با را تلويزيونی

 نیـز  مسـلمانان غیـر  میـان  در رونـدی  چنین که جايی تا آورند،جایبه را آن ماحترا

 آن دشمنان هایدل در حتی آسمانی کتاب اين عظمت و شكوه بیانگر که دارد جريان

 قـرآن  بـا  را خود دروس نیز شريف حوزه اين طالب ما که نیكوست چه پس. است

 و معـانی  و قـرآن  روح بـا  شاثـربخ  و آگاهانه گشايشی بايستی که کنیم آغاز کريم

                                                           

 .17-11طه: -1



 شكايت قرآن               06
 

 افسونی يا سرودی ترنم فقط گويی که ظاهری و صوری افتتاحی نه باشد آن مفاهیم

 .است زخمی چشم دفع برای

 قرآنشکایت 

مناسب ديدم سخن خويش را با حديثی از امام جعفـر صـادق)ع( کـه در دو کتـاب     

ثالث  یشکون إيل » فرمايند:روايت شده است، آغاز کنم. ايشان می 4الكافی و الخصال

اهلل عّز وجل مسجد خراب الیصيّل فیه اهله وعامل بنی جّهال و مصحف معلق قد وقع 

کنند: مسجد خرابـی  سه گروه به خدای عز و جل شكايت میعلیه الغبار الیقرأ فیه: 

کنند، دانشمندی که میان افراد نادان تنها مانده و قرآن که اهلش در آن اقامه نماز نمی

-آشكارترين مصاديق انسـان «. شودای که غبار بر آن نشسته و خوانده نمیرها شده

هـای  جان _بیت)ع( و به ويژه امام عصر، قائم به امر الهی های عالم و دانشمند، اهل

کنند، قـرآن، عتـرت   هستند؛ بنابراين سه گروهی که شكايت می _ما فدای ايشان باد

پیامبر)ص( گواه اين موضوع است:  پیامبر)ص( و مسجد هستند که حديث ديگری از

یقول املصةحف یةا رب  جييء یوم القیام  ثالث  یشکون: املصحف واملسجد والعرتة»

حرفوين ومزقوين و یقول املسجد: یا رّب عّطلوين وضةّیعوين وتقةول العةرتة یةا رب 

يل قتلونا وطردونا ورّشدونا، ف جثو للرکبتنی يف اخلصوم  فیقول اهلل عّز وجل يل: أنا أو

کننـد: قـرآن،   قیامت سه گروه به محضر خداوند شكايت می در عرصه: 3بذلك منك

گويد: پروردگارا! مرا تحريف و پاره پاره کردند. مسجد نیز مسجد و عترت. قرآن می

بیـت نیـز شـكايت    توجهی کردند، اهلگويد: پروردگارا! مرا رها کرده و به من بیمی

                                                           

 أبحواب  171: 1الخصحال: . 1الكافي: كتاب فضل القرآن، باب قرائت القرآن في المصححف،    -1

 سه گانه.

 .1،  1، ابواب احكام مساجد، ب1الوسائل: كتاب نماز، مج -1
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د و آواره و تبعید کردند، پس من برای دادخـواهی  کنند که پروردگارا! ما را کشتنمی

فرمايد: من از تو به اين دادخـواهی سـزاوارتر   خیزم که خدای عز و جل میبه پا می

 «.هستم

 شود:از اين حديث بیش از يك مطلب برداشت می

های نظام امت مسلمان و ارکان موجوديـت جامعـه اسـالمی ايـن     نخست اينكه: پايه

بـاره  اينها تمرکز شده است. سخن گفتن درجهت بر آنند و بدينگانه هستاجزاء سه

إنـی تـارك فـیكم الثقلـین کتـاب اهلل و      »به همان مفهوم حديث مشهور ثقلین است: 

عترتی أهل بیتی ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا أبداً و قد نبأنی اللطیف الخبیر أنهما لن 

در میان شـما دو گـوهر گرانبهـا بـه      : من1يفترقا حتی يردا علیَّ الحوض يوم القیامة

ها تمسك جويید، هرگز پـس  آنکه به زمانیبیتم تاگذارم: کتاب خدا و اهلامانت می

بین و آگاه به من خبر داده است که اين دو هرگز شويد. خداوند نكتهاز من گمراه نمی

«. شـوند شوند تا اينكه روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد از يكديگر جدا نمی

گرانبها همان دو مورد از اين سه رکن هسـتند، امـا مـورد سـوم يعنـی       گوهراين دو 

گرانبها از خالل آن در جامعه نقش خـود   گوهرمسجد، همان مكانی است که اين دو 

  کنند.مقدس آن با امت ارتباط برقرار می کنند و در فضاهایرا ايفا می

امت اسالمی از اين سه رکن روی گـردان  آگاهی دادن نسبت به اين موضوع که دوم: 

ها پشت خواهند کرد. از اين رو پیامبر)ص( از اين شـكايت بـه عنـوان    آنشده و به 

پذير خبر داده و امت اسالمی را از اين غفلت و کوتاهی برحذر داشته حقیقتی واقعیت

اونـد  ای که خدگونهدهند بهاست. ايشان در بیان مجازات آن، چنان اهمیت نشان می

کـه ايـن اجـزاء    هاست و او داور عادل است. تا زمانیمرتبه مدعی دادخواهی آنبلند
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-دهند، غفلت و کوتاهی در حق آنگانه، ارکان موجوديت مسلمانان را تشكیل میسه

ها به مفهوم محو و نابودی اين کیان است؛ بنابراين ضروری است به هر يك از ايـن  

در زندگی امـت اسـالمی و زيـان     تا تأثیر آن سه رکن، فصلی ويژه اختصاص دهیم

های کاربرد نقش هر يـك در  و روش بزرگ اين امت در صورت روی گردانی از آن

دانم برای اقامه اين شكايات زندگی مسلمانان را به تفصیل بیان کنیم. وظیفه خود می

كايت ثقـل اهلل  العموم قلمداد کنم و ابتدا از شگانه، خود را به تعبیر امروزی مدعیسه

تر( يعنی قرآن کريم کـه ريسـمان گسـترانیده از جانـب     گرانبهای بزرگگوهر االکبر)

کنم. شـكايتی کـه رسـول خـدا)ص( در روز     خداوند به سمت بندگانش است، آغاز 

آَن کنـد:  قیامت چنین اقامه می ةر  قو وا هةَذا ال  َةذو ُس ي ا
م  ةولو یةا َرِب إ نس َقةو  سو )َوقةاَل الرس

ور جو در آن روز رسول)ص( )به شكوِه از امت در پیشـگاه پروردگـار( عـرض     4ًا:َمه 

کند: بارالها )تو آگاهى که( اّمت من ايـن قـرآن را بـه کّلـى متـروك و رهـا کردنـد.        

های پیشین که همان ترك دستورات الهـی  هنگام که دلیل انحراف امتپیامبر)ص( آن

حـذر  دند، آنان را از ايـن خطـر بـر   نازل شده بر آنان بود را برای مسلمانان بیان کر

ةتوم  َعةى»باره فرمود: داشتند. خداوند متعال دراين ک تةاب  َلس  َل ال   َحتسة  َش   قول  یا َأه 
ٍ
ء

ةم ةن  َرِبکو
م  م  َل إ َلی کو ز  یَل َو ما أون 

ن ج  راَة َو اْل   وا التسو  یمو
ق  اى پیغمبـر( بگـو: اى اهـل    : )3تو

آنكه به دستور تورات و انجیل و قرآنى که بـه شـما از    کتاب، شما ارزشى نداريد تا

پس هر که به قرآن تمسك جويـد، راه رسـیدن   «. جانب خدا فرستاده شده قیام کنید

 شود.به خداوند را پیموده است و هر که از آن روی گرداند، هالك و نابود می
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 01             آغاز سحن
 

 

 

ت قـرآن و  از تالو 4گردانی جامعه مسلمین حتی افراد متعهدمنشأ اين شكايت، روی

آن و تأمل و تدبر در آياتش است، گذشته از اينكه آنان جايگاه روشنگری اهتمام به

گیرند تا چراغ و راهنمـايی  و رهبری و سرمشق بودن قرآن در زندگی را در نظر نمی

برای جويندگان طريق هدايت در تمام مراحل زندگی خويش باشد از اين رو قـرآن  

ده و آن را جز اندك زمانی در ماه مبارك رمضان يـاد  نزد آنان به فراموشی سپرده ش

کنند؛ البته ما بر توجه و اهمیت فراوان به قرآن در اين ماه مبارك، به دلیل پیونـد  نمی

ای کـه در ايـن   گونـه کنـیم بـه  عمیقی که میان آن دو وجود دارد، تشويق و تأکید می

اما « ن ماه رمضان استبرای هر چیز بهاری است و بهار قرآ»حديث نیز آمده است: 

آن های ديگر قرآن را واگـذاريم يـا بسـیار کـم بـه     آن مفهوم نیست که در ماهاين به

 بپردازيم.

                                                           

هاي تصحادفي از طحالب متقاضحي پحذيرش در ححوزه شحريف، را جهحت        تعدادي از نمونه - 1
نمود كه اين طحالب  ش ميزان ارتباط آنان با قرآن مورد مطالعه قرار دادم. در ابتدا چنين ميسنج

اي از درك و ايمان هستند كه آنان را به انتخاب ايحن راه سحوق داده اسحتم امحا در     داراي مرتبه
نهايت دريافتم كه برخي از آنان حتي يك بار هم قرآن را ختم نكرده اسحت. يكحي از آنحان كحه     

ران منبر هم بود، فقط دو بار در طول زندگي خويش قرآن را ختم نموده و بسياري از آنان سخن
خوانند. البته اين موضوع فقط در سطح اي را در مناسبات و مراسم مذهبي ميهاي پراكندهسوره

تالوت قرآن است، اما در سطح درك و فهم معاني و درنگ و تأمل در باب مفحاهيم و مضحامين   
 ي و ناآگاهي كامل وجود دارد. آن، نادان





 

 دوري از قرآن دليل انحطاط مسلمانان
 

حساب و کتاب و از روی آسودگی خاطر نبوده، سخن از اين شكايت، تصادفی و بی

ـ  ايق زنـدگی مسـلمانان و اوضـاع    بلكه از بینشی عمیق و نگاهی نافذ در تحلیل حق

گیرد، تا جايی که به وسیله دشمنان خود که همان ابلیس، بار آنان سرچشمه میاَسف

 پرورده آن دو يعنی غرب کافر است، به قتلگـاه خـويش کشـیده    نفس امّاره و دست

شوند. غربی که تمام کوشش خود را برای جدايی میان مسلمانان و ديباچه عزت، می

گیـرد. آری! ايـن کتـاب میـان مسـلمانان      گی آنان يعنی قرآن به کار میشرف و بزر

 غريب مانده بدين دلیل قلبم آکنده از غم و اندوه است.

گردانی و عـدم  دلیل ضعف و انحطاط امت اسالمی و افول و زوال حاکم بر آن، روی

مـر  زدن به آن اها به ريسمان محكم الهی است که همواره آنان را به چنگتمسك آن

وا»فرمايد: فرموده است. خدای جل وجالله می قو یعًا َوالَتَفرس
وا ب َحب ل  اهللس  مَج  مو

َتص  َواع 
4 :

رسـول گرامـی   «. و همگى به رشته )دين( خدا چنگ زده و به راههاى متفرّق نرويد

فیكم الثقلـین:   -مخلف -إنی تارك»اسالم اين رشته الهی را چنین تبیین کرده است: 

-بر القرآن و الثقل األصغر عترتی أهل بیتی هما حبل اهلل ممدود بینكم و بینالثقل األک

: مـن در  3اهلل و سبب بأيـديكم  تضلوا، سبب منه بیداهلل عز ّوجل ما إن تمسكتم به لن

گوهر تر، قرآن و گذارم: گوهر گرانبهای بزرگگرانبها به جای میگوهر میان شما دو 

یت من که اين دو ريسمان گسترده الهی میان شما و بتر عترت و اهلگرانبهای کوچك
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شويد، يك سـر  آن تمسك جويید، گمراه نمیخدای عز و جل هستند و تا زمانیكه به

 «.آن ريسمان به دست خداوند و سر ديگر آن در دستان شماست

 بیت پاك پیامبر)ص( روی گرداند به قرآن تمسك نجسته است.هرکه از اهل

بیت پیامبر)ص( را از جايگاه ويژه خود که خداوند گام که اهلامت اسالمی از آن هن

سبحان برای آنان برگزيده بود، دور کردند، کتاب خدا را نیز بـه دلیـل عـدم امكـان     

کـه از  جدايی میان آن دو )قرآن و عترت( رها کرده و از آن دوری گزيدند در حـالی 

ةَوَربَُّك ََي لوقو ما یَ »اين سخن الهی روی برتافتند:  ةَ َ
وةمو اخل   َُ تارو مةا کةاَن  شاءو َو ََي 

و : 4

گزينـد، ديگـران را )در   کس را صالح داند( برچه خواهد بیآفريند و )هرخداى تو هر

کتاب خدا مـا  »گويد: و سخن کسی که می« نظم عالم( هیچ اختیار و گزينشى نیست

اسـت کـه   های نفـس امّـاره   سخنی بیهوده، فريب شیطان و از وسوسه« را بس است

سازد که با گفتن چنین عباراتی شیطان آن را پیوسته بر زبان کسی تكرار و جاری می

های نظام اسالمی را دارد؛ زيرا او بدين نكته آگاه اسـت کـه قـرآن    قصد ويرانی پايه

اثربخشی و کارآيی خود را به واسطه عمل کننده به آن و آگاه از فرامین و مفاهیم آن 

جدايی میان قرآن و -آورد. اين فتنه دست میمبر)ص( هستند بهبیت پیاکه همان اهل

بسیار کهنه و ديرينه است و از جمله کسانی که اين فتنـه دامـن ايشـان را     -بیتاهل

هنگام که مجبور به پذيرش حكمیت و تعیین قرآن گرفت، حضرت علی)ع( است. آن

ـ »به عنوان داور شدند. آن حضرت فرمودند:  و خـط مسـتور بـین    هذا القرآن إنما ه

: ايـن قـرآن   3الدفتین ال ينطق بلسان و البد له من ترجمان و إنما ينطق عنه الرجـال 
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گشـايد، بايـد مترجمـی    خطی نگاشته میان دو جلد، بیش نبوده و زبان به سخن نمی

بنابراين قـرآن و عتـرت دو برادرنـد کـه     «  ها مترجم آن هستندداشته باشد و انسان

شده و امكان تمسك به يكی بدون ديگری وجود ندارد؛ زيرا هرگز از يكديگر جدا ن

-بیت)ع( درب ورود به راه الهی هستند که فقط بايـد از طريـق آن وارد شـد آن   اهل

 ها وارد شويم.های منازل به آناز درب چنانكه به ما دستور داده شده

يی باطـل  گمان ادعـا دهد بیکند بیش از ما نسبت به قرآن اهمیت میهر که ادعا می

هنگام قرائت قـرآن تـا حـد    است. آری! آنان به شیوه تلفظ حروف، زيبايی صوت به

ها مخالف دستور آواز و ادای دقیق قواعد تجويد که خود، وضع کرده و برخی از آن

هايی ظاهری بوده و آنچه مهـم  دهند، اما تمام اين موارد، تالشدين است، اهمیت می

ای بـیش  هاسـت. لفـظ، پوسـته   آنین قرآن و عمل به نمايد، درك مفاهیم و مضاممی

 گیرد بلكـه آن نظر نمینبوده و معنا، هسته اصلی است و گوينده، لفظ را به تنهايی در

گزينـد.  را به عنوان ظرفی برای معنا و ابزاری جهت رساندن آن بـه مخاطـب برمـی   

نكوهش افرادی  هدف اصلی گوينده، معنا بوده و در همین زمینه، احاديث بسیاری در

که به ظاهر حروف و الفاظ قرآن، رنگ و لعاب بخشیده و جنبه معانی و حدود آن را 

کـم مـن قـار     »دهند، وارد شده است. در حديث مشهوری آمده است: از دست می

زيـرا او  « کندللقرآن و القرآن يلعنه: چه بسیار قاری قرآنی که قرآن وی را لعنت می

توای قرآن، دشمن آن است. حـديثی نیـز از امـام جعفـر     به دلیل عمل نكردن به مح

قراء القرآن ثالثـة: رجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه      »صادق)ع( روايت شده که فرمودند: 

بضاعة و استدرّ به الملوك و استطال به علی الناس فذاك من أهل النار و رجل قـرأ  

آن علـی داء  القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده و رجلٌ قرأ القرآن فوضع دواء القـر 

قلبه فاسهر به لیله و أضمأ به نهاره و قام به فی مسـاجده و تجـافی بـه عـن فراشـه      
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أی ينصـرهم   -فباولئك يدفع اهلل العزيز الجبار البالء و باولئك يديل اهلل من األعـداء 

و باولئك ينزل اهلل الغیث من السماء فواهلل هؤالء قراء القرآن اعـزّ مـن    -علی األعداء

: قاريان قرآن سه دسته هسـتند: کسـی کـه قرائـت قـرآن را مايـه       4حمرالكبريت األ

تجارت خويش قرار داده به وسیله آن از پادشاهان سود بیشتر طلب کرده و به مردم 

خواند کند، پس اين شخص، اهل آتش است. شخصی که قرآن را میدست اندازی می

کنـد، ايـن   را تبـاه مـی  کند اما حدود و موازين آن و حروف و الفاظ آن را حفظ می

خواند و آن را چون دارويی بـر قلـب   شخص نیز اهل آتش است. کسی که قرآن می

هايش را با کند. سجدهنهد با قرآن شب زنده داری و روزه داری میبیمار خويش می

آورد و با قرآن از رختخواب خويش گريـزان اسـت. خداونـد بـه     قرآن به جای می

يعنی آنان  -شودیبت را دور ساخته و بردشمنان غالب میواسطه اين افراد، بال و مص

آورد به و به واسطه آنان باران را از آسمان فرود می -گرداندرا بر دشمنات پیروز می

در حـديثی از امـام   «. تر هستندخدا سوگند اين قاريان قرآن از ياقوت سرخ گرامی

و إن لـم يحفظـه و   إن أحق الناس بالقرآن مـن عمـل بـه    »حسن)ع( آمده است که: 

ترين مردم نسبت به قرآن کسـی  .: شايسته3ابعدهم منه من لم يعمل به و إن کان يقرأه

آن عمل کند، هر چند آن را حفظ نباشد و دورترين آنـان از قـرآن کسـی    است که به

 «.خوانداست که به آن عمل نكند، اگرچه آن را می

بیت پیامبر)ص( و در قرآن و اهل آيد که طرح جدايی میانمیاز اين مطلب چنین بر 

نتیجه تهی کردن قرآن از مضمون و محتوای آن و ترغیب و تشويق به اهتمام به الفاظ 
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اند. ايـن  آن هشدار دادهای کهنه و ديرينه است که معصومین)ع( نسبت بهصرف، نقشه

-که اين سخن خـدای متعـال را مـی   حالیچگونه توجه و اهتمامی به قرآن است در

ة»ند خوان َ َ
ومو اخل   َُ تارو ما کاَن  َوَربَُّك ََي لوقو ما َیشاءو َو ََي 

چـه بخواهـد   و خداى تو هر: 4

بیآفريند و )هر کس را صالح داند( برگزيند، ديگران را )در نظم عالم( هیچ اختیار و 

اما از کسانی که برگزيده خداونـد متعـال هسـتند، روی برتافتـه و     « گزينشى نیست

شمرند و اين در حالی است که خداوند همه اين افـراد را  ر آنان مقدم میديگران را ب

ةولو »ای ديگر قرار داده است: ای و تمام رسالت اسالم را در کفهدر کفه سو َةا الرس یةا َأهُّ

ساَلَتهو َو اهللسو َیع   َت ر  َعل  َفام َبلسغ  ن  مَل  َتف 
ن  َرِبَك َو إ 

َل إ َلی َك م  ز  َن النسةا َبِلغ  ما أون  َك م  مو
: 3ص 

اى پیغمبر! آنچه از خدا بر تو نازل شد )به خلق( برسان که اگر نرسانى تبلیغ رسالت 

و کدامین « اى و خدا تو را از )شر( مردمان محفوظ خواهد داشتو اداء وظیفه نكرده

ةراً »گويد: پیروی از قرآنی که با صدای رسا می  َأج 
م  َعَلی ةه  َئلوکو َة يف   قول  ال َأس  إ الس امل َةَودس

ب  ر  قو ال 
بگو: من از شما اجر رسالت جز اين نخواهم که مودّت و محبّت مرا در حقّ : 4

بیت پیامبر)ص( دشمنی کرده و ايشـان را  اما آنان با اهل« خويشاوندان منظور داريد

ترين درکی از کتـاب خـدا   کنند که اگر کمزير هر سنگ و کلوخی تعقیب و دنبال می

م  َعَلی ةه  » زدند که:شتند، اين آيه را با آن سخن خدای تعالی پیوند میدا ةَئلوکو قول  ما َأس 

َذ إ ىل ٍر إ الس َمن  شاَء َأن  َیتسخ  ن  َأج 
بگـو: مـن از شـما امّـت مـزد رسـالت       : 1َرِبه  َسب یال م 

خواهم، اجر من همین بس که هر که بخواهد )از پى من( راهى به سـوى خـداى   نمى
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بیت)ع( همان راهی هسـتند کـه   تا بدين حقیقت دست يابند که اهل« ود پیش گیردخ

یاًم »خداوند به پیروی از آن در اين آيه امر فرموده اسـت:   ةَتق  س  ةي مو
اط  َو َأنس هةذا رص 

م  ب ةه  لَ  اکو م  َوصس کو
م  َعن  َسب یل ه  ذل  َق ب کو بوَل َفَتَفرس وا السُّ وهو َو ال َتتسب عو ب عو ةونَفاتس ةم  َتتسقو َعلسکو

و : 4

کنید و از راههاى ديگر که موجب تفرقه شما از  اين است راه راست من از آن پیروى

امام «. راه اوست متابعت نكنید. اين است سفارش خدا به شما، شايد پرهیزکار شويد

نحن السبیل فمن أبی فهـذه السـبل   »محمد باقر)ع( در تفسیر اين آيه چنین فرمودند: 

هـا نیـز   : اين راه ما هستیم هرکه از پذيرفتن آن سرباز زند، قطعا به ايـن راه 3رفقد کف

 «. کفر ورزيده است

و تبلیغات پس از آن که تـاکنون  « کتاب خدا ما را بس است»من معتقد نیستم سخن 

جويد، سخن حقی اسـت کـه   ادامه داشته و در هر موردی فقط از قرآن راهنمايی می

رود، بلكه سخنی باطل است و نیت باطل نیز از آن اراده می برای هدفی باطل به کار

های اسالم هسـتند؛ زيـرا کفايـت    وسیله فقط به دنبال ويرانی پايهشود. آنان بدينمی

نیـازی آنـان حتـی از    به مفهوم اظهار بی -کنندآن چنان که ادعا می -کردن به قرآن

ل از همه جزئیات دين است رسول خدا)ص( بوده که اين همان ناآگاهی و نادانی کام

زيرا پیامبر)ص( و امامان معصوم از خاندان ايشان هستند که امر قرآن را برپا داشـته  

ها در اختیـار انسـان   کنند. حال اگر تمام دانشو دستورات و احكام آن را تبیین می

ها از متخصصین آگاه به اسرار و گشايش رمـوز  تواند بدون دريافت آنباشد، آيا می

توان در مـورد قـرآن چنـین ادعـايی را     پزشك يا مهندسی شود پس چگونه می آن،
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ِل َش  »داشت. قرآنی که  ب یانًا ل کو
ط نةا »و « کندحقیقت هر چیز را روشن می: 4ءت  مةا َفرس

ن  َش  
ک تاب  م  و « ما در کتاب )آفرينش، بیان( هیچ چیز را فرو گذار نكـرديم : 3ءيف  ال 

وَ مالَكُم کَیـفَ   » يت در هر زمان و مكانی در آن وجود دارد.خیر و صالح همه بشر

رسـول خـدا)ص(    «کنیددلیل حكم می: شما را چه شده است؟! چگونه بی4تَحكُمُون

ال ألقینّ أحدکم متكئاً علی اريكتـه  »همواره نسبت به اين خطر هشدار داده فرمودند: 

: ال ندری ما وجدنا فی کتـاب  يأتیه األمر من أمری مما أمرت به أو نهیت عنه فیقول

: نبینم هیچ يك از شما در حال تكیه بر تخت خود، دستوری از من، امری 1اهلل اتبعناه

دانیم، آنچه را در کتاب خـدا بیـابیم، پیـروی    يا نهیی به وی رسد و او بگويد: ما نمی

 «.کنیممی

مـت و محـافظ   اند که قرآن دژ محكم ايـن ا اما دشمنان خدا و پیروان شیطان دريافته

دار امر آن )قرآن( هسـتند؛ بنـابراين   بیت)ع( عهدهآنان از کژی و انحراف بوده و اهل

نقشه طرد و دوری ايشان را کشیدند، در اين صورت، امت بدون پیشوا و دژ آنان نیز 

شـدند. در  مانده و به آسانی طعمه دشمنان و بدخواهان خـويش  بدون پشتیبان باقی 

کند و شبهه و ترديدی دچار لغزش شده، با اولین فتنه سقوط می تريننتیجه با کوچك

ای است کـه بـر   ترين خدشهپاشد. )اين فتنه بزرگبا نخستین آزمايش از هم فرومی

گردانی امت آيد. گواه چنین رویعلم قرآن و راه انديشه و تفكر در مورد آن وارد می

ن است. اگر نسـبت بـه مقـام و    بیت)ع(، اندك بودن احاديث نقل شده از ايشااز اهل
                                                           

 .79نحل:  -1
 .17انعام:  -1
 .117صافات: -1
 .157/ 1الميزان: -7



 شكايت قرآن               28
 

منزلت علم حديث در دوره خلفا و همچنین حرص و اشـتیاق فـراوان مـردم جهـت     

دريافت اين علم درنگ و تأمل شود و سپس احاديث روايت شده از امامـان علـی،   

حسن و حسین)ع( در اين دوره به ويژه در باب تفسیر قرآن برشمرده شـود، نتیجـه   

اند، احـاديثی را  به که روايتی از امام علی)ع( نقل نكردهآيد. صحادست میشگفتی به

بـه   -اگر شمارش کنم -اندنیز که تابعین از آن حضرت در مورد تمام قرآن نقل کرده

رسد. از امام حسن)ع( نیز چه بسا ده حديث هم روايت نشده بیش از صد روايت نمی

ـ عالوه  بهباشد،  ن در حـالی اسـت کـه    از امام حسین)ع( حديثی ذکر نشده است. اي

برخی از آنان، تنها روايات وارده در خصوص تفسیر قرآن را هفده هزار حديث فقط 

خويش ذکر کرده اسـت(   اإلتقاناند )که سیوطی در کتاب از طريق جمهور بیان کرده

 4اين نسبت در مورد روايات فقه نیز وجود دارد.

هـا  شـی کـه خداونـد بـرای آن    بیت)ع( از ايفای نقزيان قرآن در نتیجه برکناری اهل

 برگزيده است، چیست:

 کنند. بیت)ع( از قرآن درك میفقدان بسیاری از علوم حقیقی که فقط اهل -4

نشینی قرآن از پرداختن به نقش خود در اصالح افراد و جامعه؛ زيرا قرآن  عقب -3

وسـط  شـوند و قـرآن فقـط ت   بیت)ع( دو برادرند که هرگز از يكديگر جدا نمیو اهل

 تواند در زندگی امت کارا و اثرگذار باشد.ايشان می

هـای  بازيچه قرار گرفتن قرآن به دست بازيگران و صـاحبان نیّـات و خواسـته    -4

شخصی، بلكه حتی دشمنان تا جايی که هر يك از آنـان در کتـاب خـدا دلیلـی بـر      

حكمیـت  گونه که پـس از مـاجرای   يابد حتی فرقه خوارج نیز، هماناعتقاد خود می
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کردند که حضرت علی)ع( وی میان آنان و ابن عباس اتفاق افتاد به قرآن استدالل می

را از اقامه حجت و برهان با قرآن نهی فرمودند؛ زيرا  قرآن )حمّال ذو وجوه: حمّال 

و دارای وجوه بسیاری است( و معانی حقیقی آن قربانی تعبیرها و تفسیرهايی شـده  

وَن مةا »کند: ها منع میی آناست که خود قرآن از پیرو ٌغ َفَیتسب عو لووِب  م  َزی   قو
یَن يف  ذ  ا الس َأمس

 : یل ه  ت غاَء َت  و   َو اب 
ت نَ   ف  ت غاَء ال  ن هو اب 

آنان که در دلشان میل به باطـل اسـت از پـى    َتشاَبَه م 

پاسخ  ؛ اما«گرى پديد آرندمتشابه رفته تا به تأويل کردن آن در دين راه شبهه و فتنه

یَلهو إ الس اهللسو »کامال روشن است و قرآن در آغاز آيه آن را بیان کرده است  َلمو َت  و  َوما َیع 

ل ةم ع  وَن يف  ال  خو اس  َو الرس
در صورتى که تأويل آن را کسى جز خداوند و اهل دانـش  : 4

 بیت)ع( هستند.؛ البته آشكارترين مصاديق ثابت قدمان در دانش، اهل«نداند

گسستگی آن، زيرا محافظ امت و مرکـز تجمـع   پراکندگی امت و نابودی و از هم -1

بیـت)ع( هسـتند:   آن، بر اساس تفسیر رسول خـدا)ص( از ايـن آيـه، قـرآن و اهـل     

وا» قو یعًا َوالَتَفرس
وا ب َحب ل  اهللس  مَج  مو

َتص  َواع 
و همگى به رشته )دين( خـدا چنـگ زده و   : 3

أنهم الكتاب و العترة: آنان، کتاب خـدا و  »شان فرمودند: اي«. به راههاى متفرّق نرويد

حضرت زهرا)س( نیز در خطبه خويش در مسجد پیامبر)ص( از اين «. عترت هستند

وجعل امامتنا نظاماً للملة: خداوند، امامت و پیشوائی ما » محافظ چنین تعبیر کردند: 

ر مـردم سـامان گرفتـه و    يعنی به وسیله امامت ما امو« را مايه انسجام دين قرار داد

گران و بیت)ع(، نابودی امت به دست سلطهيابد؛ بنابراين نتیجه دوری از اهلثبات می

کنند. يكی استفاده میها سوءها و جانهواپرستانی است که از قرآن برای نابودی مال

                                                           

 .3آل عمران:  - 1
 .111آل عمران:  - 1



 شكايت قرآن               31
 

ـ جويان و رهروان آناز واعظان سلطه ه ها، اين اعمال ناپسند آنان را با اين آيه توجی

وَل َو أوويل  »کرد: می سو وا الرس یعو
وا اهللسَ َوَأط  یعو

مَأط  ةن کو ر  م  َم  اْل 
فرمـان خـدا و رسـول و    : 4

در « فرمانداران)از طرف خدا و رسول( را که از خـود شـما هسـتند، اطاعـت کنیـد     

 دادند.حقیقت اين سردمداران کافر و تبهكار را ولی امر مسلمین قرار 
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 سفارش به حفظ قرآن
 

بند هستند، شـما را  باره که بیش از ما نسبت به قرآن پایاينادعای چنین افرادی در

آن است، آنگونه . قرآن را حفظ کنید، زيرا قرآن شايسته حفظ و عمل به4فريب ندهد

اهلل اهلل »المؤمنین حضرت علی)ع( اندکی قبل از شهادت سفارش کردند: باشید که امیر

لعمل به غیرکم: خدا را خدا را درباره قرآن! مبادا که ديگران بالقرآن اليسبقنّكم إلی ا

در توصیه پیامبر)ص( به حضرت علـی)ع( در  «. در عمل به آن از شما پیشی بگیرند

و ان تكثر من قراءة القرآن و تعمل بما »عمل به چهل حديث آمده است که فرمودند: 

 «.آن عمل کن: قرآن را بسیار بخوان و به3فیه

 رسیدن به شناخت خداوند متعالقرآن راه 

هر که خدا را برگزيده و خواستار رسیدن به او باشد، زيـرا سـرآغاز ديـن شـناخت     

فقد تجلـی اهلل تعـالی فـی    »خدای متعال است، پس بايد به قرآن اهتمام ورزد، زيرا 

کتابه لخلقه و لكن اليبصرون: خداوند در کتاب خود، قرآن برای خلق تجلـی يافتـه   

 -چنان که از امیر المؤمنین)ع( روايت شـده اسـت  آن -«کنندان درك نمیاست اما آن

هـايش اسـت،   هر که خواهان اصالح نفس خويش و پاکسازی و رهايی آن از آفـت 

بايد به قرآن روی آورد، هر که به دنبال اصالح جامعه و برپايی امور آن بـر اسـاس   

                                                           

دعحايي اسحت.   تأكيد من بر اين نكته به دليل فريب بسياري از ساده لوحان به وسيله چنين ا - 1
آنان با عدم ايمان خود به هيچ چيز مگر در صورت وجحود دليلحي از قحرآن بحراي آن و نيحز بحا       

 كنند.براندازي استدالل به دين و سنت، اين افراد را تأييد و تصديق مي
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لگو قرار دهد، زيرا قـرآن  صلح و امنیت و سعادت و آرامش است، نیز بايد قرآن را ا

آور راهنمای هر صواب و درستی و هدايت کننده به هر خیر و نیكی اسـت. شـگفت  

-که عملكرد دستگاهی مختل شود، برای تعمیر آن سراغ گروه سـازنده است هنگامی

رويم تا آنرا درست کند، زيرا سازنده هر شـیئی کارشـناس و متخصـص آن    اش می

یمار شويم، برای درمان به پزشك متخصـص مراجعـه   ب -خدای ناکرده -است و اگر

کنیم، پس چگونه برای اصالح نفس انسانی که دارای راز و رموز پیچیده و پنهان می

از صاحب خود، گذشته از ديگران است يا برای بنای نظامی که خیر و سعادت بشـر  

فريـدگار  طلبیم و به سمت خالق و آکند از بشر عاجز و ناتوان کمك میرا تأمین می

رويم که او را صورت بخشیده و به نفس بشری و عادات و عاليق او آگاه انسان نمی

 است.

را تجربـه گرانقـدر    -يعنی اثر بخشی قرآن در اصالح نفس و جامعه –اين موضوع  

ای میان جامعه پیش از اسـالم و  رسول خدا)ص( تأيید کرده است. زيرا مقايسه ساده

دهد کـه در مـدتی کوتـاه از مردمـی     بزرگ در امتی می پس از آن، نشان از تغییری

وحشی، نادان و متفرق که عادات پست و ناپسند میان آنان رواج داشته و به کارهای 

ورزيدند به امتی متمدن و با اخالق نیـك تبـديل   ناروا و ناشايست خود مباهات می

را نديـده و  شده و دارای نظم و انسجامی گشتند که بشـريت دور از خـدا ماننـد آن    

سنگ و آورنده گرانقدر آن هرگز نخواهد ديد. تمام اين امور به برکت اين کتاب گران

 دست آمده است.به
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 نياز ما به بازگشت قرآن به زندگي

ما نیازمند بازگشت کارايی و اثربخشی قرآن در زنـدگی مسـلمانان و خـروج آن از    

بردن به افسـون و  گان يا پناهانزوايی هستیم که وجود آن را به مراسم سوگواری مرد

 تعويذ و دعا محدود کرده است.

شـود مگـر بـه    پايان اين امت اصالح نمـی » ها آمده است:در برخی سخنان و خطبه

و قطعا آغاز آن با قرآن اصالح شـده  « وسیله آنچه که آغاز آن را اصالح کرده است

بخواهـد بـه هـدايت    است؛ بنابراين اگر امت به دنبال بازگشت سالمت خود بـوده و  

خويش بازگردد، بايد به قرآن عمـل کنـد. از مقـداد)رض( نقـل شـده اسـت کـه از        

فإذا التبست علیكم الفتن کقطع اللیـل  »پیامبر)ص( روايت کرده آن حضرت فرمودند: 

المظلم فعلیكم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما حل مصدّق ومن جعله امامـه قـاده إلـی    

هـا  : اگر فتنـه 4إلی النار وهو الدلیل يدل علی خیر سبیل الجنة ومن جعله خلفه ساقه

های شب تاريك شما را دربر گرفت، بر شماسـت کـه بـه قـرآن تمسـك      مانند پاره

جويی تأيید شده اسـت  جويید؛ زيرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذيرفته و ستیزه

ـ  (آورى است منطقى)گفتار بهت ه بهشـت  هر که آن را فراروی خويش نهد، وی را ب

رهنمون شود و هر که آن را پشت سر قـرار دهـد، او را بـه دوزخ سـوق دهـد و او      

-حضرت علی)ع( در يكی از خطبه«. کندراهنمايی است که به بهترين راه هدايت می

واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذی اليغـشّ و الهـادی   »فرمايد: های خويش می

ما جالس هذا القرآن أحدٌ إال قام عنه بزيادة الذی اليضل و المحدث الذی اليكذب و 

أو نقصان: زيادة فی هدی و نقصان من عمی واعلموا أنه لیس علی أحد بعـد القـرآن   
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من فاقة وال ألحد قبل القرآن من غنی فاستشفوه مـن ادوائكـم واسـتعینوا بـه علـی      

فاسـألوا بـه    ألواءکم فإن فیه شفاءاً من أکبر الداء وهو الكفر والنفاق والغی والضـالل 

وتوجهوا إلیه بحبه والتسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلی اهلل بمثلـه واعلمـوا أنـه    

شافع مشفع وقائل مصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القیامة شفع فیه ومن محـل بـه   

القرآن يوم القیلمة صدق علیه فإنه ينادی مناد يوم القیامة )أال إن کل حـارث مبتلـی   

اقبة عمله غیر حرثة القرآن( فكونوا من حرثته و اتباعه واسـتدلوه علـی   فی حرثه وع

ربكم واستدلوه علی ربكم واستنصحوه علی انفسكم واتهموه علیه آراءکـم واستغشـوا   

ای است که در اندرزش ترفندی نیسـت  دهنده: بدانید که اين قرآن اندرز4فیه اهواءکم

گويـد. هـر کـس بـا     که دروغ نمیو راهبری است که گمراه نكند و سخنگويی است 

نشینی کند، چون برخیزد يا بر هدايتش افزوده شده يا از کوردلی او کاسـته  قرآن هم

نیازی حاصل گردد. بدانید آنكه با قرآن است، نیازمند نیست و کس را بدون قرآن بی

نگردد، درمان دردهای خود را از قرآن بجويید، چون سختی پیش آيد از قرآن ياری 

ترين دردها يعنی کفـر و نفـاق و تبـاهی و گمراهـی     ید، قرآن شفابخش بزرگخواه

است. با قرآن از خدا حاجت بخواهید و با عشق به قرآن روی به خدا نهید و قـرآن  

آوردن به او قـرآن را  را وسیله خواهش از مردم قرار مدهید. بندگان خدا برای روی

فعی است که شـفاعتش پذيرفتـه آيـد و    اند، بدانید که قرآن شانیكوترين وسیله يافته

سخنوری است که سخنش به تصديق مقرون باشد. هر که را قرآن در روز رسـتاخیز  

شفاعت کند شفاعت وی را بپذيرند و هر که را در رستاخیز قرآن تقبیح کند سخنش 
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ای آواز دهد که هـر انسـانی در جهـان    به زيان او برگردد. در روز قیامت آوازدهنده

تار عاقبت عمل خويش است مگر عمل کنندگان به قرآن پـس از عمـل   آخرت گرف

کنندگان و از پیروان قرآن باشید و قرآن را دلیل شناخت پروردگار خويش دانیـد و  

دهنده خود شماريد و هر انديشه که برخالف قرآن در دل داريد صوابش مداريد اندرز

 و هواهای نفسانی خود را در برابر قرآن خائن بدانید.

 





 

 بيت ايشان به قرآناهتمام پيامبر)ص( و اهل
 

ای کـه امـام   گونـه بیت)ع( به قرآن به نهايت خود رسیده است بهتوجه و اهمیت اهل

لو مات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن يكـون  »سجاد)ع( فرمودند: 

آن در کنـار  : اگر تمام مردم از مشرق تا مغرب زمین بمیرند با حضور قر4القرآن معی

 «. من هرگز وحشتی نخواهم داشت

ت یالً »رسول خدا)ص( به تالوت قرآن امر شدند  آَن َتر  ر  قو َو َرِتل  ال 
و به تالوت آيات : 3

و خداوند به آن حضرت دسـتور آمـادگی داد تـا    « قرآن با توجه کامل مشغول باش

ي َعَلی َك » ايشان را به عبادت شبانه ملزم کند:
ةَي  إ نسا َسنول ق  ی ل  ه  َئَ  اللس

یاًل إ نس ناش  الً َثق  َقو 

َومو ق یال ئًا َو َأق  َأَشدُّ َوط 
کنیم ما کالم بسیار سنگین )و گرانمايه قرآن( را بر تو القا مى: 4

البته نماز شب )و دعا و ناله سحر( بهترين شاهد اخالص و صـفاى قلـب و دعـوى    

کرد، بلكه از عبـداهلل  بسنده نمیرسول خدا)ص( به تالوت قرآن «. صدق ايمان است

خواست برايش قرآن بخواند اما وی از آن حضرت عـذرخواهی کـرده   بن مسعود می

خواهیـد آن  گفت: ای رسول خدا قرآن بر شما نازل شده است حال آنكه شما میمی

گـاه عبـداهلل   فرموند: دوست دارم آن را از تو بشـنوم، آن را از من بشنويد. ايشان می

گشـت. ايشـان   کرد و اشك از ديدگان رسول خدا)ص( جاری میقرائت میقرآن را 

با اين قرائت در پی آن بودند که تمام اعضا و جوارح ايشان، چشم، گـوش، قلـب و   

دانستند هر عضوی برای کسب شـناخت و معرفـت   مند شود و میزبان از قرآن بهره
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خواستند همه می -ندترين خلق بودکه کامل -روشی ويژه دارد؛ بنابراين آن حضرت

بـاره بـا چنـین    ايـن های شناخت و معرفت نزد ايشان کامل شـود. حـديثی در  روش

را از دسـت   -يكی از حواس پنجگانـه  -مضمونی وارد شده است که هر کس حسی

دهد در حقیقت دانشی را از دست داده است. پس آن حضرت بـر آن بودنـد تـا بـه     

و معارف قرآن بهره برنـد. بـدين جهـت    وسیله همه اعضا و جوارح خويش از علوم 

اند و اين غیر از فضیلت و پاداشـی  استحباب قرائت قرآن با صدای بلند را ذکر کرده

است که در گوش سپردن و نگاه کردن به قرآن بیان شده است و نیز حفـظ آنچـه از   

شود، حتی در حال نماز که إن شاء اهلل در مجموعه احاديث شـريف  قرآن خوانده می

 خواهد شد.  ذکر

را بـرای مسـلمین کـه    « الـرحمن »گرفـت. سـوره   رسول خدا)ص( با قرآن انس می

لقـد  »دادند، قرائت کردند. آن حضرت فرمودند: سكوت کرده و به قرآن گوش فرامی

قرأتها علی الجن فكانوا احسن استماعاً منكم، قالوا و کیف يا رسـول اهلل. قـال)ص(:   

 »کانوا کلما قرأت
 
َکِذبان َفب َ ِي آالء ام تو ةن آالئ ةَك َرِب اَل ب َشة  يقولـون هـم:   4«َرِبکو  م 

ٍ
ء

آن گـوش سـپردند،   : اين سوره را برای جنیان خواندم، آنان بهتـر از شـما بـه   أوَکِذب

را  مسلمین پرسیدند: چگونه ای رسول خدا؟ ايشان فرمودند: هـر بـار کـه ايـن آيـه     

آنـان   «کنیـد؟ اى خدايتان را انكار مـى ه)اال اى جنّ و انس( کدامین نعمت: »خواندم

هنگامیكه آن «. کنیمهاى تو را تكذيب نمىپروردگارا! ما هیچیك از نعمتگفتند: می

ت  َأ َلی َس ذل َك ب قاد ٍر َعى»حضرت آيه  ی َي امل َو  َأن  ُيو 
آيا چنین خداى )بـا قـدرت و   : 3

َبةيَل »کردنـد، عبـارت   مـی  را قرائـت « حكمت( باز نتواند مردگان را زنده گردانـد؟ 
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 : مس بَحاَنَك اللسهو کردند زيرا ايشان اين آيه را را بیان می« آری پاك و منزهی ای خداسو

-الی سـطور قـرآن مـی   از خداوند متعال و به صورت مستقیم و بدون واسطه از البه

-مـی ای قرآن را قرائت گونهشنیدند. در ادامه نیز ذکر خواهد شد که امام کاظم)ع( به

را « زمـر »دهند. پیـامبر)ص( سـوره   کردند که گويی انسانی را مورد خطاب قرار می

یَن » برای جوانی پاکدل و نیك سرشت قرائت کردند، هنگامیكه بـه آيـه   ةذ  ةیَق الس َوس 

وا إ ىل َمةرا َکَفرو َجَهنسَم زو
و « و آنان را که کافر شدند فوج فوج به جانب دوزخ راننـد : 4

یَق » نیز آيه َمراَو س   زو
َنس   وم  إ ىَل اْل  ا َرِبس َقو  یَن اتس

ذ  و متقیان خدا ترس را فوج فوج بـه  : 3الس

رسیدند، آن جوان چنان صدايی برآورد کـه در دم جـان سـپرد.    « سوى بهشت برند

ورا:  َهل  َأت  » همچنین ايشان سوره کو ن  َشی ئًا َمذ   مَل  َیکو
ر  ه  َن الدس

نٌی م  ن سان  ح  آيـا  َعَى اْل  

هنگـام  را خواندند و به« بر انسان روزگارانى نگذشت که چیزى هیچ اليق ذکر نبود؟

ای نزد آن حضرت حضور داشت، هنگامیكـه بـه وصـف    چهرهنزول آن، شخص سیاه

بهشت رسیدند، آن شخص چنان آهی برکشید کـه جـان داد، پیـامبر)ص( فرمودنـد:     

هشت، جـان دوسـت شـما را    أخرج نفس صاحبكم الشوق إلی الجنة: شوق ديدار ب»

اين افراد از جمله کسانی هستند که اين آيه شريفه آنـان را چنـین توصـیف    «. ستاند

ةر  ب ةه  » کند:می فو  َو َمةن  َیک 
نوةوَن ب ةه  م  ؤ  َك یو

ک تاَب َیت لووَنهو َحقس ت الَوت ه  أوولئ  مو ال  یَن آَتی ناهو
ذ  الس

ون و
اِس  مو اخل  َك هو

هـا فرسـتاديم آن را خوانـده و حـق     ب بر آنکسانى که کتا: 4َف وولئ 

ها که بـه کتـاب   آورند، آنان اهل ايمانند و آنجابهخواندن آن را )در مقام عمل نیز( 

 «.خدا کافر شوند )و حق شناسى نكنند( آن گروه زيانكاران عالمند
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 اهتمام به قرآن ضرورت

همیت به قرآن کـريم  های توجه و اآيد که بیشترين انگیزهاز آنچه گذشت چنین برمی

توان در نكات جديدی  خالصه کرد که با آنچه تـاکنون در آيـات و روايـات    را می

 ايم، متفاوت است:شنیده

های فردی، اجتماعی روحی و حتـی جسـمی   قرآن درمان موفق و کامل بیماری -4

 است آن چنان که در برخی احاديث خواهد آمد.

که همـان هـدف واالتـر و     –دت جاويدان نیازی جويندگان کمال و سعاعدم بی -3

از قرآن و هدايت جستن و پیروی از آن در دنیـا و آخـرت. همچنـین     -نهايی است

 گردد.تر میکمال انسان و قدر و منزلت وی با بهره مندی بیشتر از قرآن کريم افزون

بیت بزرگـوار  در سايه اهتمام به قرآن کريم، سرمشق گرفتن از پیامبر)ص( و اهل -4

َلَقةد  »ايـم:  گونه که در اين آيه بدين امر دستور داده شدهشود همانايشان حاصل می

َر َوَذَکَر اهللسَ َکث ة ا خ  َم اْل  َیو  وا اهللسَ َوال  جو َن  کاَن َیر 
َوٌة َحَسنٌَ  مل   اهللس  أوس 

ول   َرسو
م  يف  کاَن َلکو

4 :

من و چه ديگـر اوصـاف و   البته شما را به رسول خدا )چه در صبر و مقاومت با دش

کس که به )ثواب( خدا و روز قیامت امیدوار  افعال نیكو( اقتدايى نیكوست، براى آن

 «.باشد و ياد خدا بسیار کند

قرآن پیام دوست حقیقی و مطلق است و انسان از بازخوانی پیام دوست خويش  -1

ل به دلیل حضـور  شود. خداوند متعاخاطر نمیو انديشه و تأمل در مفاهیم آن آزرده

همه اسباب محبت در وجود او محبوب حقیقی است. عشق و دوستی يا از حسـن و  
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شود که صفات کمال و اسامی نیـك در ذات خداونـد جمـع    کمال محبوب ناشی می

شده است يا اين دوستی به دلیل لطف و احسان نشأت گرفته از وجود دوست اسـت  

بـه آفـرينش افـراد ناشايسـت و      نسبتکه در اين صورت نیز خداوند از همان آغاز 

و نافرمان خويش نعمـت ارزانـی داشـته و بخشـاينده و     نااليق حتی بندگان سرکش 

وها » نیكوکار بوده است: َمَ  اهللس  ال حتو صو ع 
وا ن  دُّ َو إ ن  َتعو

و اگر بخواهید کـه نعمتهـاى   : 4

مضمون از امام  و اين چنین است. حديثی با همین« خدا را شماره کنید هرگز نتوانید

القرآن عهد اهلل إلی خلقه فقد ينبغی للمـرء  »جعفر صادق)ع( روايت شده که فرمودند: 

المسلم أن ينظر فی عهده و أن يقرأ منه کل يوم خمسین آية: قرآن پیمان خداونـد بـا   

بندگانش است، پس شايسته است که انسان مسلمان در پیمـان خـويش نگريسـته و    

 . 3«ن را بخواندروزی پنجاه آيه از قرآ

ای کـه خـواهیم شـنید بـه     پايانی که طبق احاديث شريفهپاداش بزرگ و اجر بی -5

 شود.قاری قرآن و تأمل کننده در آياتش داده می

از آنجا که قرآن کتابی زنده و جاويد و متعلـق بـه هـر زمـان و مكـانی اسـت،        -6

شـود، نیـز   ن روبرو مـی مواضعی را که مورد بررسی قرار داده و مشكالتی را که با آ

منحصر به زمانی خاص نیست؛ بنابراين از حضور و کارگشايی پیوسـته و همیشـگی   

شود که بسـیاری از ايـن مواضـع را طـی     قرآن در مواضع تازه و جديد بهره برده می

بحثی با عنوان انديشه مقايسه میان دو جاهلیت نخست و جاهلیـت نوظهـور، ارائـه    

گويـد:  ا داستانی از حارث أعور ذکر شده اسـت کـه مـی   خواهیم داد. در همین راست
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دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا فی األحاديث فأتیت علیاً فأخبرته، فقال: أو قد »

فعلوها؟ سمعت رسول اهلل)ص( يقول إنها ستكون فتنة. قلت: فمـا المخـرج منهـا يـا     

حكم ما بینكم و هـو   رسول اهلل؟ قال: کتاب اهلل فیه نبأ من قبلكم و خبر من بعدکم و

: وارد مسجد شدم و مردم را در حال اختالف در مورد احاديـث  4الفصل لیس بالهزل

ديدم نزد علی)ع( آمدم و ايشان را از ماجرا مطلع کردم، آن حضرت فرمودند: آيا بـه  

ای فرمود: اين احاديـث فتنـه  اند؟ از رسول خدا)ص( شنیدم که میراستی چنین کرده

: ای رسول خدا راه خروج از اين فتنه چیست؟ فرمودند: کتاب خدا، خواهد بود. گفتم

اخبار گذشته و آينده و برنامه زندگی شما در آن است. اين کتاب، معیار جدايی حق 

 «.از باطل بوده و مزاح نیست

ها که در قرآن به وديعـه گذاشـته   آموزش و فراگیری علوم و معارف و اسرار آن -7

شخصی مانند امیر المؤمنین)ع( که عبداهلل بـن عبـاس، علـم     ای کهگونهشده است به

گويـد: علـم مـن و    کند و میايشان را زينت امت و مترجم و مفسر قرآن توصیف می

همه اصحاب رسول خدا)ص( نسبت به علم علی)ع( مانند قطره در برابـر درياسـت،   

نـدکم  هل ع»شخصی مثل علی)ع( با چنین علمی، هنگامی که از ايشان پرسش شد: 

شیء من الوحی؟ قال: والذی فلق الحبة و برأ النسمة اال ان يعطی اهلل عبداً فهمـاً فـی   

شكافد : آيا از وحى چیزى نزد شما هست؟ فرمود: نه به آن خدا که دانه را مى3کتابه

آفريند سوگند که خداى تعالى به هر کس از بندگانش که بخواهد فهم در و خاليق مى

 «.دهدقرآنش را مى
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 13             اهتمام پیامبر)ص( و اهل بیت ايشان به قرآن  
 

 

 

ر اين کتاب باورهای راست و صحیح، اخالق واال، دستورات و قوانین خردمندانـه،  د

های بالغی و بیان نیكو وجود دارد که پاسخگوی هر نیازی هستند. همچنـین  ظرافت

های مخلوقات در جسم انسـان، هسـتی و طبیعـت در قـرآن     اسرار خلقت و شگفتی

آن آن نرسـید، امـا بـه   ین بهموجود است. در اين کتاب اسراری است که عقل مخترع

مفهوم نیست که قرآن کتاب فیزيك، شیمی، ستاره شناسی يا پزشكی است تا خطاها 

های اين علوم را بازتاب دهد، بلكه قرآن کتاب هدايت و اصالح اسـت کـه   و کاستی

همه ابزارها را در راستای تحقق هدف خويش به کار گرفته و اين علـوم همگـی در   

ها به میزان نیاز جهـت تحقـق هـدف    شوند و قرآن  از آنته میقالب اين هدف ريخ

 گیرد.خويش برمی

گونـه کـه   گواهی عدم دين نسبت به شكايت قرآن از ترك و واگذاری آن، همان -8

کننـد ... (.  قبال در حديث شريف ذکر شد )ثالثة يشـكون: سـه گـروه شـكايت مـی     

که در حديث شريف ذکر شد  گونهشكايت قرآن نزد خدای تعالی پذيرفته است همان

ای است و حـق  جويی تأيید شده است( يعنی قرآن مدعی تأيید شدهکه قرآن )ستیزه

شود. شكايت رسول خدا)ص( که در قرآن ذکر شده است، اين ادعا را به آن داده می

آَن مَ »کند: تقويت می ر  قو وا هَذا ال  َذو ُس ي ا
م  ولو یا َرِب إ نس َقو  سو وراً )َو قاَل الرس جو در آن : 4ه 

روز رسول )به شكوه از امت در پیشگاه پروردگار( عرض کند: بارالها )تو آگاهى که( 

 «.امّت من اين قرآن را به کلّى متروك و رها کردند

رستگاری با شفاعت قرآن. در حديث مذکور، قـرآن بـا عنـوان )شـافع مشـفع:       -3

وصـف شـفاعت آن در   شفیعی که شفاعتش پذيرفته است( توصیف شده اسـت و در  
                                                           

 .11فرقان: - 1
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يعنـی   -«شودو کان القرآن حجیزاً عنه: قرآن مانعی برای او می»حديث آمده است: 

يـا  »گويد: در روز قیامت، قرآن می -شودقرآن حايل و حجابی برای قاری قرآن می

ربّ إن کل عامل أصاب أجر عمله غیر عاملی فبلّغ به أکرم عطائك، قال: فیكسوه اهلل 

لتین من حلل الجنة ويوضع علی رأسه تاج الكرامة ثم يقال له: هل العزيزی الجبار ح

أرضیناك فیه؟ فیقول القرآن: يا ربّ قد کنت أرغب له فیما هو افضل من هذان قـال:  

فیعطی األمن بیمینه و الخلد بیساره ثم يدخل الجنة يقال له: اقرأ آية فاصعد درجة ثم 

ای پـاداش  : پرودگارا! هر عمـل کننـده  4يقال له هل بلغنا به و ارضیناك؟ فیقول: نعم

عمل خويش را دريافت کرده است جز عمل کننده به من، پس بهترين بخشش خـود  

گويد: خداونـد بـزرگ و شكسـت ناپـذير دو جامـه از      را به او عطا کن. خداوند می

نهـد  پوشاند و بر سر وی تاج شكوه و بزرگی مـی های بهشتی را بر تن وی میجامه

-گويد: آيا ما تو را نسبت به وی راضی کرديم؟ قـرآن مـی  قرآن میسپس خطاب به 

فرمايد: گويد: پروردگارا! پاداشی برتر از اين دو را برايش دوست داشتم. خداوند می

شود سـپس  امنیت و آرامش به دست راست و جاودانگی به دست چپ وی داده می

ا جايگاهت باالتر رود، ای بخوان تشود: آيهشود سپس به او گفته میوارد بهشت می

ايم؟ قـرآن  ايم و تو را خرسند کردهشود: آيا پاداش او را دادهگاه به قرآن گفته میآن

 «. گويد: آریمی

شماری غیر از اين موارد در سايه اهتمام به قرآن وجود دارد که درخـواهی  فوائد بی

دان، دانشمندان ها فقط مختص مسلمانان نیست، بدين دلیل انديشمنيافت برخی از آن

 آورند.و رهبران، هر چند غیر مسلمان به قرآن روی می
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 12             اهتمام پیامبر)ص( و اهل بیت ايشان به قرآن  
 

 

 

های ذکر شده برای برانگیختن و تشويق انسان جهـت در آغـوش   تا بدين جا انگیزه

ای که با گوشت و آن به گونهکشیدن اين کتاب بزرگ و گشاده دست و نیز اهتمام به

ه را حقی برای مـن بـه گـردن    خون وی آمیخته شود، کافی است. من در اينجا هر ک

دانم حداقل دو بـار در سـال   بايسته می -چه اخالقی و چه شرعی -بیندخويش می

قرآن را ختم کند که اين میزان بسیار اندکی است. اگر به دقت بنگريم، فقـط در مـاه   

 توان نصف اين میزان يا بیشتر از آن، قرآن قرائت کرد.مبارك رمضان می

ی مذکور، مواردی است که در احاديث شريفی بیـان گشـته کـه از    هاتر از انگیزهمهم

ای با بیش از چهل حديث را برای شما برگزيدم و اين طبق سنت ها مجموعهمیان آن

های مختلـف  های چهل حديث را در زمینهگذشتگان نیكی است که بسیاری از کتاب

نیز به همراه آنـان،   اند. امید است که اين بزرگان و منشناخت و معرفت تألیف کرده

من حفظ عنی مـن أمتـی   »اهل اين حديث شريف باشیم. رسول خدا)ص( فرمودند: 

أربعین حديثاً فی أمر دينه يريد به وجه اهلل عز وجل و الـدار اخخـرة بعثـه اهلل يـوم     

: هر کسی از امت من که چهل حديث از من را در ارتباط با امـر  4القیامة فقیهاً عالماً

خشنودی و رضايت خداوند عز و جل و کسب سرای آخرت حفـظ  دين خود جهت 

 «. انگیزدکند، روز قیامت خدا او را فقیه و دانشمند برمی
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 كندقرآن خود را توصيف مي
 

تر از تمام اين مباحث آن است که برخی آياتی را که قرآن کـريم بـه وسـیله    اما مهم

تر بوده و آن آگاهرا قرآن خود بهکند، برای شما بیان کنم، زيها خود را توصیف میآن

کالم بهترين گويندگان است و از اين آيات شأن واال و آثـار و برکـات بـزرگ ايـن     

 شود اين آيات عبارتند از:کتاب شناخته می

تسق نی»-4 ل مو
َظٌ  ل  ع  دًى َو َمو  : اين آيات حجت و بیانى است براى 4هذا َبیاٌن ل لنسا   َو هو

 «.نما و پند براى پرهیزکاران)عموم( مردم و راه

ةن  ل ل خةائ ن نَی »  -3 َ النسا   ب ام َأراَك اهللسو َو ال َتکو َم َبنی  کو َتح 
َِق ل  ک تاَب ب اْل  نا إ َلی َك ال  َزل  ا َأن  إنس

یم )اى پیغمبر( ما قرآن را به حق به سوى تو فرستاديم تا به آنچـه خـدا )بـه    : 3َخص 

میان مردم حكم کنى و نبايد بـه نفـع خیانتكـاران )بـا     وحى خود( بر تو پديد آورده 

 «. مؤمنان( به خصومت برخیزى

ب ینةًا » -4 م  نوورًا مو نا إ َلی کو َزل  م  َو َأن  ن  َرِبکو
هاٌن م  ر  م  بو جاَءکو َا النسا و َقد  یَن *یا َأهُّ ةذ  ةا الس َفَ مس

م  يف   لوهو
خ   َفَسةیود 

وا ب ةه  َتَصمو اطةًا  آَمنووا ب اهللس  َو اع  ه م  إ َلی ةه  رص 
ةٍل َو َه ةد  ن ةهو َو َفض 

َةٍ  م  َرْح 

یام َتق  س  مو
اى مردم! يقیناً از سوى پروردگارتان براى شما برهان ]و دلیلى چون پیامبر : 4

[ به سوى شـما نـازل کـرديم* امـا     [ آمد؛ و نور روشنگرى ]مانند قرآنو معجزاتش
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ك جستند به زودى آنان را در رحمت و کسانى که به خدا ايمان آوردند و به او تمسّ

 «.کندفضلى از سوى خود درآورد و به راهى راست به سوى خود راهنمايى مى

ةالم  » -1 بوَل السس واَنهو سو ض 
َبَع ر  ي ب ه  اهللسو َمن  اتس نٌی * َه د 

ب  َن اهللس  نووٌر َو ک تاٌب مو م  م  جاَءکو َقد 

َن الظُّلوامت  إ ىَل  م  م  هو جو ه م  إ ىلَو َيو ر 
 َو َه ةد 

ن ةه  یم  النُّور  بِ  ذ  ةَتق  س  اٍط مو
ترديـد از  بـی : 4رص 

آن کتـاب  جانب خدا براى )هدايت( شما نورى )عظیم( و کتابى آشكار آمد* خدا به

هر کس را که از پى خشنودى او رود به راههاى سالمت هـدايت کنـد و آنـان را از    

به عالم نور داخل گرداند و بـه راه راسـت    هاى )جهل و گناه( بیرون آورد وتاريكى

 «.رهبرى کند

م  وَ » -5 ه 
ق  ن  َفو 

ن  َرِِب م  َْلََکلووا م 
م  م  َل إ َلی ه  ز  یَل َو ما أون 

ن ج  راَة َو اْل   وا التسو  وم  َأقامو  َو َلو  َأَّنس

م ل ه  جو  َأر 
ن  حَت ت 

ن به سـوى  و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را از پروردگارشا: 3م 

هاى آسمانى و زمینى برخوردار داشتند از نعمتپا مىها فرو فرستاده شده است، برآن

دهند رو هستند و بسیارى از آنان آنچه انجام مىشدند؛ برخى از ايشان امتى میانهمى

 «.زشت است

توم  َعى» -6 ک تاب  َلس  َل ال  راَش   قول  یا َأه  وا التسو  یمو
ق   َحتس  تو

ٍ
م  ء َل إ َلی کو ز  یَل َوما أون 

ن ج  َة َواْل  

م ن  َرِبکو
بگو: اى اهل کتاب! تا تورات و انجیـل و آنچـه را از پروردگارتـان بـه     : 4م 

 «.سوى شما فرو فرستاده شده است بر پا نداريد بر حق نیستید

ن  َش  » -7
ک تاب  م  نا يف  ال  ط   «.ايمگذاشتهما در اين کتاب، هیچ چیز را فرو ن: 1ءما َفرس
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 11             کند  قرآن خود را توصیف می
 

 

 

بةاَرك -8 نةاهو مو َزل  اى اسـت کـه آن را فـرو    و ايـن کتـاب خجسـته   : 4َو هذا ک تةاٌب َأن 

 «.ايمفرستاده

َْحوون» -1 ر  م  تو تووا َلَعلسکو
وا َلهو َو َأن ص  عو

َتم  آنو َفاس  ر  قو َئ ال  ر  َو إ ذا قو
و چون قرآن خوانـده  : 3

 «.که بر شما بخشايش آورند آن گوش فرا دهید و خاموش بمانید باشدشود به

ةدًى َو » -91 ور  َو هو ةدو ةا يف  الصُّ
ةفاٌء مل  م  َو ش  ن  َرِبکو

َظٌ  م  ع  م  َمو  َا النسا و َقد  جاَءت کو یا َأهُّ

ن نی م  ةؤ  ل مو
ٌ  ل  َ َرْح 

اى مردم! براى شما پندى از سوى پروردگارتـان و شـفايى بـراى    : 4

 «.مده استها و رهنمود و بخشايشى براى مؤمنان آدل

ات  » -99 ةاْل  َملوةوَن الصس یَن َیع 
ذ  ن نَی الس م  َبِِّشو امل وؤ  َومو َو یو َي َأق 

ت ي ه  ي ل لس آَن َه د  ر  قو نس هَذا ال 
إ 

رًا َکب  ا وم  َأج  َُ َأنس 
گـردد و بـه   گمان اين قرآن به آيـین اسـتوارتر رهنمـون مـى    : بى1

 «.دهد که پاداشى بزرگ دارندژده مىدهند ممؤمنانى که کارهاى شايسته انجام مى

وم  » -91 َن َرِبس یَن ََي َشو 
ذ  لوودو الس ن هو جو

رُّ م 
َشع  َ َتق 

ًا َمثاين  َتشاِب  تابًا مو
یث  ک  َد  َسَن اْل  َل َأح  اهللسو َنزس

وم  إ ىل لووِبو م  َو قو هو لوودو نیو جو
مس َتل  ي ب ه   ثو َدى اهللس  َه د  َك هو

ر  اهللس  ذل  ةل ل   ذ ک  َمن  َیشاءو َو َمةن  یوض 

ن  هاد
اهللسو َفام َلهو م 

گونه( کتابى )با آياتى( همانند خداوند است که بهترين گفتار را )به: 5

هاى آنان کـه از پروردگـار خـويش    دوگانه )يعنى مكرّر( فرو فرستاده است؛ پوست

هاشـان نـرم   هـا و دل افتد سپس با ياد خداونـد پوسـت  هراسند از آن به لرزه مىمى

که کند و هرکه را بخواهد راهنمايى مىشود؛ اين رهنمود خداوند است که با آن هرمى

 «.را گمراه گذارد رهنمونى نخواهد داشت
                                                           

 .91انعام:  -1
 .117اعراف:  -1
 .13يونس:  -1
 .9اسراء:  -7
 .11زمر:  -1
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ةن  » -91
یةٌل م  ةه  َتن ز  ف  ةن  َخل 

ةه  َو ال م  ن  َبنی   َیَدی 
باط لو م  ت یه  ال  یٌز * ال َی   هو َلک تاٌب َعز  َو إ نس

به راستى آن کتابى است ارجمنـد* در حـال و آينـده آن، باطـل راه     : 4َحک یٍم َْح یةد

 «.اى استندارد، فرو فرستاده )خداوند( فرزانه ستوده

َِق َو امل  یةزانَ » -92 ک تاَب ب اْل  َزَل ال  ي َأن  ذ  خداوند است که کتاب را بـه حـق و   : 3اهللسو الس

 «.ترازو را فرو فرستاد

هو يف  أوِم ا» -95 ٌّ َحک یمَو إ نس
نا َلَعيل  ک تاب  َلَدی  گمان آن نزد مـا در اصـل کتـاب،    و بى: 4ل 

 «.فرازمندى فرزانه است

ین» -96 َو َلهو َقر  ن  نوَقِیض  َلهو َشی طانًا َفهو ْح  ر  الرس ک 
شو َعن  ذ  َو َمن  َیع 

و هـر کـه از يـاد    : 1

و همنشـین دايـم وى    خدا )و حكم قرآن( رخ بتابد شیطانى را بر او برانگیزيم تا يار

 «.باشد

َي إ َلی َك إ نسَك َعى» -97
ي أووح  ذ  ك  ب الس س  َتم  یم َفاس  ةَتق  س  اٍط مو

ٌر َلةَك َو رص  ک  ةهو َلةذ  *َو إ نس

َئلوون َف توس  َك َو َسو 
م  َقو 
شود تمسّك کن که البتـه  پس به قرآنى که تو را وحى مى :5ل 

ن براى تو و )مؤمنان( قومت شـرف و  تو به راه راست )و طريق حق( هستى * و قرآ

 «.پرسند که با قرآن چه کرديد؟نام بلندى است و البته شما امت را باز مى

وق نوون» -98 ٍم یو َقو 
ٌ  ل  َ دًى َو َرْح  رو ل لنسا   َو هو

اين قرآن براى عمـوم مـردم   : 6هذا َبصائ 

 «.استمايه بصیرت بسیار و براى اهل يقین موجب هدايت و رحمت پروردگار 
                                                           

 .71 -71فصلت:  -1
 .13شوري:  -1
 .7زخرف:  -1
 .15زخرف:  -7
 .77 -71زخرف:  -1
 .11جاثيه:  -5
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آَن َأم  َعى» -91 ر  قو وَن ال  رو ا َأ َفال َیَتَدبس ُو فا لووٍب َأق  آيا منافقان در آيات قـرآن تفكـر   : 4قو

 «.اندى جهل و نفاق زدههاهاشان خود قفلبر دلکنند يا نمى

یةد» -11 آن  امل َج  ر  قو ق َو ال 
ق )قسم به قدس و قدرت و( قسم به قـرآن بـا مجـد و    : 3

 «.عظمت

ک رٍ » -19 دس ن  مو
ر  َفَهل  م  آَن ل لِذک  ر  قو َنا ال  و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر : 4َو َلَقد  َیَّسس 

 «.فهم آسان کرديم آيا کسى هست که از آن پند گیرد؟

یمٌ » -11 آٌن َکر  ر  هو َلقو ونإ نس رو هو إ الس امل وَطهس نووٍن* ال َیَمسُّ بى که اين قرآن کتا: 1* يف  ک تاٍب َمک 

بسیار بزرگوار و سودمند و گرامى است* که در لوح محفوظ سرّ حق مقام دارد* که 

 «.آن نرسدجز دست پاکان )و فهم خاصّان( به

ونوةوا » -11 َةِق َو ال َیکو ةَن اْل 
ر  اهللس  َو ما َنَزَل م  ک  وم  ل ذ  لووِبو َشَع قو  َُ یَن آَمنووا َأن  

َأ مَل  َی  ن  ل لسذ 

یَن أو  ذ  م  َکالس ةن هو
وم  َو َکث ةٌ  م  لوةوِبو ََمةدو َفَقَسةت  قو مو اْل  ةن  َقب ةلو َفطةاَل َعَلةی ه 

ک تاَب م  وا ال  وتو

ونَ  قو مؤمنان از ياد خداوند و از آنچه از های که دلآيا هنگام آن نرسیده است : 5فاس 

سوى حق فرو فرستاده شده است فروتنى يابد و مانند کسانى نباشند که پیش از اين 

سـخت   شـان هادلو نان کتاب )آسمانى( دادند اما روزگار بر آنان به درازا کشید به آ

 «.شد و بسیارى از آنان بزهكار بودند؟

                                                           

 .17محمد:  -1
 .1ق:  -1
 .71قمر:  -1
 .39 -33واقعه:  -7
 .15حديد:  -1
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آَن َعى» -12 ر  قو نا هَذا ال  َزل  ةَی   اهللس  َوت ل ةَك  َلو  َأن  ةن  َخش 
َتَصةِدعًا م  ةعًا مو

َتهو خاش  َجَبٍل َلَرَأی 

ا ل لنسا    ِبو ثالو َنرض   َم  وناْل  رو م  َیَتَفکس َلَعلسهو
کـرديم،  اگر اين قرآن را بر کوهى نازل مـى : 4

ها را براى مـردم  ديدى و اين مثلقطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده مى

 «.زنیم تا بینديشندمى

یال» -15 اًل َثق  ي َعَلی َك َقو 
ت یال* إ نسا َسنول ق  آَن َتر  ر  قو َو َرِتل  ال 

را آرام و روشـن   و قرآن: 3

 «.فرستیم* ما سخنى سنگین را به زودى بر تو فرو مى بخوان

ةو ٍ » -16 ٍح حَم فو یٌد* يف  َلو  َو قرآن جَم  َبل  هو
بلكه اين کتاب قرآن بزرگوار و ارجمنـد  : 4

 «.الهى است * که در لوح محفوظ حق )و صفحه عالم ازلى( نگاشته است

ٌل * وَ » -17 ٌل َفص  هو َلَقو  ل  إ نس َز   ُ َو ب ا ما هو
که قرآن به حقیقت کالم جدا کننده )حـق از  :1

 «.باطل( است * و هرگز سخن هزل بیهوده نیست

َزَل َعى» -18 ي َأن  ذ  دو هلل س  الس َم  َر َب  سةًا  اْل  یون ةذ 
َوجةًا * َقةِیاًم ل  ک تاَب َو مَل  جَي َعل  َلهو ع  ه  ال  َعب د 

هو َو یو  ن  ن  َلدو
یدًا م  ن نیَشد  م  رًا َحَسنا َبِِّشَ امل وؤ  وم  َأج  َُ  َأنس 

ات  اْل  َملووَن الصس یَن َیع 
ذ  ستايش : 5الس

و سپاس مخصوص خداست که بر بنده خاص خود )محمّد صلّى اللَّه علیـه و آلـه و   

سلّم( اين کتاب بزرگ )قرآن( را نازل کرد و در آن هیچ نقص و کژى ننهاد * کتابى 

ارى تا )به اين کتاب بـزرگ خلـق را( از عـذاب سـخت خـود      است در نهايت استو

 «.ها نیكوست به اجر بسیار نیكو بشارت دهدبترساند و اهل ايمان را که اعمال آن

                                                           

 .11حشر:  -1
 .1 -7مزمل:  -1
 .11 -11برو :  -1
 .17 -11طارق:  -7
 .1 -1كهف:  -1
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ِل َش  » -11 ب یانًا ل کو
ک تاَب ت  نا َعَلی َك ال  ل  ىَو َنزس ً  َو بوِّش  َ دًى َو َرْح   َو هو

ٍ
نیَ  ء ةل م  س  ل مو

و : 4ل 

ب )قرآن عظیم( را فرستاديم تا حقیقت هر چیز را روشن کند و براى ما بر تو اين کتا

 «.مسلمین هدايت و رحمت و بشارت باشد

مة » -11  َأع 
یاَمة   ق  َم ال  هو َیو  و ِّشو یَشً  َضن کًا َو َنح 

ي َفِ نس َلهو َمع  ر  ک 
َرَض َعن  ذ  َو َمن  َأع 

و  :3

تنگ شـود و روز قیـامتش   هر کس از ياد من اعراض کند همانا )در دنیا( معیشتش 

 «. نابینا محشور کنیم

شـود.  هـا وصـف مـی   ها و آثار نیكی است که قرآن با آنآيات مذکور برخی ويژگی

قرآن کتاب پربرکت، ارجمند، بزرگ، گرانقدر و روشنگر، راهنما، اندرز و رحمـت و  

ان را شفا و پند و نور است که به حق نازل شده، تا بین مردم به حق حكم کند و مؤمن

کند و کتابی بلند قدر –وارد فضل و رحمت الهی کرده و آنان را به راه راست هدايت 

و خردمندانه، بصیرت آفرين برای مردم، گفتاری گرانبار و جدا کننده بوده و شـوخی  

يعنی حقايق آن که اين الفاظ به عنوان ظرفـی بـرای    -و بیهوده نیست؛ بنابراين قرآن

هايی برای نزديك کـردن ايـن حقـايق و معـانی     ه مثابه مثالها قرار داده شده و بآن

در کتاب پنهان )علم الهى( در لوح محفوظی اسـت کـه    -ژرف به اذهان مردم هستند

کسی آن را لمس نكرده است و حقايق واقعی آن را به صورت کامل درك نكنند مگر 

ینه قلب آنـان  افرادی که از گناه، عصیان و لغزش پاك گشته و هر نوع آلودگی از آي

ای که صفحه اين لوح محفوظ را به صورت کامـل انعكـاس   گونهزدوده شده است به

َن : »دهد، اما ديگران فقط به اندازه کمال خود شايسته دريافت قرآن هستندمی َزَل م  َأن 

                                                           

 .79نحل:  -1
 .117طه:  -1
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ها د َیٌ  ب َقَدر   ماًء َفساَلت  َأو 
 
امء السس

 خدا از آسمان آبى نازل کرد که در هـر رودى بـه  : 4

 «.قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جارى شد

مردم به تدبر در قرآن، شمرده و آهنگین خواندن آن و نیز تمسك و گـوش سـپردن   

اند و اگر اين کتاب از طرف کسی غیر از خدا بود، اخـتالف و تفـاوت   آن امر شدهبه

مسـك  آن تيافتند؛ بنابراين اگر مردم امر قرآن را برپای دارند و بهبسیاری در آن می

هـای آنـان خاشـع و    و دل شوندهاى آسمانى و زمینى برخوردار مىجويند از نعمت

فرمانبردار گردد و شايسته فضل و احسان الهی شوند، اما اگـر از آن روی گرداننـد،   

خواننـد  زندگی مشقت باری خواهند داشت و شیاطین مدام آنان را به سوی خود می

و  شود که گـويی سـنگ  نان چنان سخت میهای آتا سرانجام همنشینشان شوند. دل

جوشـد و ايـن   ها جويبارها نمىگمان از اين سنگتر از آن است، زيرا بىبلكه سخت

هـای دور از قـرآن و يـاد    غلتد و اين دلقبلهای بسان سنگ از بیم خداوند فرو نمى

 ای از جويبارهای شناخت و معرفتناپذير بوده و قطرهخداوند سبحان، سخت و نفوذ

ون »شود: ها جاری نمیدر آن ةرو ةم  َیَتَفکس ا ل لنسا   َلَعلسهو ِبو ثالو َنرض   َم  و ايـن   :3َو ت ل َك اْل 

 «.زنیم تا بینديشندها را براى مردم مىمثل

 شرح برخي صفات قرآن

دانم برخی از اين شرح مختصر از صفات قرآن کافی نبوده و بدين جهت ضروری می

تری داده و برخی ديگر اخالقی و اجتماعی دارند، شرح مفصلاين صفات را که آثار 

                                                           

 .13رعد:  -1
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را به تفاسیر طوالنی مرتبط با آيات ذکر شده، واگذارم؛ البته اين اوصاف را نـه فقـط   

کنم، زيـرا ايشـان   بیت )ع( نیز بیان میجهت آگاهی از قرآن، بلكه برای شناخت اهل

-ند که هرگز از يكديگر جدا نمیبا قرآن برابر بوده و با يكديگر مانند دو برادر هست

بیت )ع( نیز با حق بوده و حـق بـا   گويد، اهلشوند. پس اگر قرآن به حق سخن می

بیت )ع( نیز پاك و معصوم هسـتند، قـرآن   آنان است، باطل به قرآن راه ندارد و اهل

بیت )ع(، امام و پیشوای آنان هسـتند و  کتاب واليت و حكومت بر مردم است و اهل

 ن است: اين چنی

 مبارك

مبارك يعنی پربرکت که اين امر از چند جهت است، يكی از جهت منبـع صـدور آن،   

هـای  زيرا قرآن از جانب خداوند متعال که بسیار بخشنده، منان و عطا کننـده نعمـت  

شمار است، نازل شده است. بُعد ديگر مبـارك بـودن قـرآن از جهـت     نامتناهی و بی

)ص( مهربان و بزرگی است که به مثابه رحمتی برای محل نزول آن يعنی قلب پیامبر

جهانیان فرستاده شده است. قرآن به دلیل آثار خود نیز مبارك است، زيـرا هـدايت،   

خیر و سعادت دنیا و آخرت و همچنین اساس و بنای زندگی بشر و حفظ موجوديت 

ی آن و نیز امنیت و آرامش همگی در آن موجود است. حجم قرآن نیز سـبب مبـارک  

ای آن است، زيرا قرآن تنها يك کتاب است اما همه صاحبان دانش و معرفت جرعـه 

و دانشـمندان علـم    شودچشمه پرآبی است که خشك نمیو بسان  گیرنداز آن برمی

شناسـان،  مـداران، جامعـه  ، اديبان، انديشـمندان، سیاسـت  نحواصول، فقیهان، عالمان 

انروايـان از آن بهـره بـرده و بـه آيـات آن      دانان، پزشكان، قانونگذاران و فرماقتصاد

کنند. با اين وجود، قرآن همیشه کتابی جاويد و سخاوتمند مانده است و استدالل می
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همین امر، دلیل نزول آن از جانب خداوند است و همه اين موارد، همان چیزی است 

ـ  های بیکه کتاب ماره شماری امكان پیوستن و دربرگرفتن آن را ندارند، قرآن بـه ش

هايشـان بـه برکـت آن نـورانی     ها و عقلافرادی که به وسیله آن هدايت يافته و قلب

 گشته، مبارك است. 

 عزيز

ای سربسته اسـت و حقـايق   الوصول بودن قرآن است، زيرا نامهعزيز به مفهوم صعب

هـايی  شود و اين الفاظ و واژگان فقـط مثـال  واالی آن در لوح محفوظ نگهداری می

يابی بـه  گرای بشر است که توان دستکردن اين معانی به اذهان مادیجهت نزديك 

ها را ندارند. آری اين معانی را فقط افراد پاکی لمس و درك کرده که خداوند هـر  آن

پلیدى را از آنان زدوده و به شايستگى پاك گردانـده اسـت، ايشـان، محمـد)ص( و     

ما علمـی فراتـر از   »فرمايند: ايم که میخاندان او هستند. از حضرت علی)ع( شنیده

عزيز بودن به مفهوم کمیاب بودن وجود شیئی ماننـد  «. فهم و درك اين کتاب نداريم

آن است و قرآن نیز بدين دلیل که کالم کسی است که هیچ مثـل و هماننـدی نـدارد،    

آن رسد که بـه مفهـوم   عزيز است. قرآن عزيز بوده زيرا محال است گزند و آسیبی به

َر َو إ نسا َلهو َْلاف ظوون»شريفه است: اين آيه  نَا الِذک  ل  نو َنزس إ نسا َنح 
گمان ما خود قـرآن  بى: 4

بُعد ديگر عزيز بودن قـرآن  «. ايم و به يقین ما نگهبان آن خواهیم بودرا فرو فرستاده

ناپذيری و تسلط آن است، زيرا کالم خدا بوده و کالم الهی واال و در چیرگی، شكست

شود و بر آن غلبه نشود و جايگاه آن همیشه سـیطره  است، پس قرآن پیروز می برتر
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و تسلط بر بندگان و تصرف در امور آنان است. مفهوم عزيز بـودن قـرآن، مطلـوب    

آنچـه موجـود اسـت،    شود: هرگونه که گفته میبودن و خواسته شدن آن است همان

ست. اين کتـاب نیـز مطلـوب و    آور بوده و هر چیز نايابی مطلوب و خواستنی امالل

 خواسته هر کسی است که طالب رسیدن به خداوندست.

 مجيد

گفته است: مفهوم مجد، گشـادگی در بخشـش و بزرگـی و     مفرداتراغب در کتاب 

بـوده  « مجدت اإلبل: شتر از علوفه سیر شد»گرانقدری است که اصل آن از عبارت: 

ها قرار گیرد. قرآن نیز به دلیل بخششهنگام که شتر در چراگاهی فراوان و پهناور آن

های دينوی و اخروی فراوانی که در بردارد با صفت مجید توصیف شده و بزرگواری

إنَّـه  »است. بر همین اساس اين کتاب با صفت کريم در اين آيه توصیف شده اسـت  

دسـتی و  و آن نیـز بـه دلیـل گشـاده    « لَقُرآنٌ کريمٌ: اين کتاب، قرآنی گرانمايه اسـت 

 ها اشاره کرديم.های فراوان آن است که در شرح صفت )مبارك( به آنخاوتس

 قيم

گرفته شـده اسـت. قـرآن، ولـی و     « قیمومه: واليت و سرپرستی»اين صفت از واژه 

سرپرست بندگان بوده تا آنان را به سـمت مصـالح خـويش سـوق داده، رهبـری و      

ت را برای آنان مهیا نمايد، راهنمايی کند و تمام اسباب و عوامل سعادت دنیا و آخر

کند. راه و روش قـرآن  گونه که سرپرست يك خانواده يا جامعه چنین عمل میهمان

-نهای ديگر چه در سطح اعتقادات يا در زمینه قوانین، مقدم و راهبر آبر همه روش

ها تابع روش قرآن بوده و در برابر آن محكوم و فروتن هستند. اگر هاست، اين روش
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دنبال اعمالی که با دوری از قـرآن  به دنبال خیر و سعادت خويش باشد نه بهبشريت 

اسـت،  ها و منـافع  که غالبا تسلیم خواسته دهدانجام میو توسل به عقل ناقص بشر 

َو مَل  »بداند که سرپرستی اصلی و برتر در اين زندگی از آن قرآن است. آيـه شـريفه   

َوجا جَي َعل  َلهو ع 
با اين توصیف که هیچ نوع کژی در قرآن « ژى ننهادو در آن هیچ ک: 4

آن راه نـدارد، راه سرپرسـتی آن را   وجود نداشته و هیچ عیب و نقص و قصوری بـه 

هموار کرده است. يكی از شروط واليت و سرپرستی بر بشر اين اسـت کـه هـر کـه     

اند: تهگونه که گفخواستار کامل کردن ديگری باشد، ابتدا خود بايد کامل باشد، همان

توانـد آن را بـه ديگـری عطـا کنـد. از ديگـر لـوازم        کسی که فاقد شیئی باشد، نمی

سرپرستی بر بشر اين است که کسی بدين امر مبادرت ورزد که هیچ عیب و نقـص و  

کوتاهی نداشته باشد و اين شرايط فقط در اين کتاب بزرگ و نیز همسـان آن، ثقـل   

افته است و هـر چـه غیـر از آنـان باشـد،      بیت نبوت)ع( تحقق يتر يعنی اهلکوچك

شايستگی واليت و سرپرستی جامعه را ندارد. احاديث بسیاری در اين ارتباط وجود 

 بیت)ع( را واجب کرده است.دارد که اولويت قرآن و اهل
یَشً  َضن کا»آيه  ي َفِ نس َلهو َمع  ر  ک 

َرَض َعن  ذ  َو َمن  َأع 
هر که از ياد مـن روى برتابـد   : و 3

ضنك يعنی تنگ و سخت و اين صفت هـر  « گمان او را زيستنى تنگ خواهد بودىب
کسی است که از ياد خداوند متعال رويگردان شده و ارتباطش با او قطع شده و دور 

-روزی و درد مـی کند که در اين صورت دچار تنگدستی و سـیه از قرآن زندگی می

های میال، حرص و آز و هوسشود، زيرا از رحمت گسترده الهی جدا شده و طعمه ا
شود؛ بنابراين به خاطر ترس از مرگ، پیوسته در وحشت بـه سـر   نامحدود خود می
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ای مشغولی او بوده، زيان ديده و در آخرت هیچ بهـره برد و در دنیايی که همه دلمی
هـا  آنهای خـود، پیوسـته بـه   شود. در بیم از دست دادن اموال و دارائینصیبش نمی
کند که در توانش د، طمع همیشگی، وی را وادار به کسب چیزهايی میورزحرص می

نیست، زندگی وی همیشه با رنج و سختی همراه است زيرا پیوسته به دنبـال سـرابی   
آورده اسـت، تـا   دسـت  کند سعادت وی در آن چیزی است که بهدود و گمان میمی

ر نتیجـه در پـی چیـز    ها وهم وخیالی بـیش نبـوده و د  شود همه آناينكه متوجه می
-کند سعادت او در مال و ثروت اسـت بـه  شتابد. به عنوان مثال گمان میديگری می

کند اما با عدم تحقق سعادت وی در مال و ثروت، ای که ملیاردها پول جمع میگونه
کند که کسی مانند آن را نديده هايی بنا میبیند، پس خانههای زيبا میآن را در خانه
-يابد و به جست و جوی آن در زنان میز نیكبختی خويش را در آن نمیاست اما با

شود اما سرانجام، خـود را در  ها برخوردار میپردازد، هر تعداد زن که بخواهد از آن
غًا قةاَل هةذا »گردد: بیند و مصداق اين سخن الهی میبن بست می َقَمَر باز  َفَلامس َرَأى ال 

ماه، کنايه از مـال و  « بان ديد گفت: اين پروردگار من استآنگاه چون ماه را تا: َريِب 
َفَلةامس »کند پروردگار او بوده و ضامن سعادت وی اسـت امـا   ثروت است و گمان می

ف ل ةنی:»و در تحقق سعادت او شكست خورد: « چون فرو شد: َأَفل ةبُّ اْل   قةاَل الأوح 

َغة : َفَلةامس « »دارمشوندگان را دوست نمىگفت ناپديد َس باز  ةم  هنگـامى کـه   َرَأى الشس
قةاَل هةذا َريِب » ، خورشید کنايه از امور دنیوی ديگر است«خورشید را درخشان ديد

رَب  ايـن همـان اسـت کـه     « تر اسـت : گفت: اين پروردگار من است، اين بزرگهذا َأک 
ةرَب: »کند زيرا آرامش قلبی و سعادت مرا تأمین می و « تـر اسـت  ايـن بـزرگ  هذا َأک 

و اين پروردگار جديـد  « چون فرو شد: َفَلامس َأَفل»تر دارد تر و بزرگتأثیری بس مهم
ف ل نی:»در تحقق سعادت او ناکام ماند  بُّ اْل 

گفت ناپديدشوندگان را دوست  قاَل ال أوح 
و اين خدايان ناقص حتی برای خود مالك هیچ سود و زيانی نیستند چـه  « دارمنمى
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آاليـش  در اين حال اگر در جست و جوی حقیقـت خـالص و بـی   رسد به ديگران. 
م  »باشد، هدايت او مقرر گردد و اين سخن مؤمنان را بر زبان جاری سازد:  قاَل یا َقو 

ي ونَ إ يِن َبر  کو سا توِّش  
َض َحن یفًا َو ما  *ٌء ِم  َر   َو اْل 

اموات  ي َفَطَر السس
َي ل لسذ  ه  تو َوج  ه  إ يِن َوجس

ک نیَأَنا م   دهیـد  گفت: اى قوم من! من از آنچه شـريك )خداونـد( قـرار مـى    :4َن امل وِّش  
ها و زمین ام که آسمانبیزارم* من با درستى آيین روى خويش به سوى کسى آورده

بختی او حتمـی  گونه نباشد، تیرهاما اگر اين« را آفريده است و من از مشرکان نیستم
آنو  وَ »گردد و در پاسخ وی گفته شود:  َسبوهو الظسم  یَعٍ  َُي 

وم  َکََّساٍب ب ق  ُو ام وا َأع  یَن َکَفرو
ذ  الس

سةاب یعو اْل   ساَبهو َو اهللسو َِس 
اهو ح  ن َدهو َفَوفس

هو َشی ئًا َو َوَجَد اهللسَ ع  ذا جاَءهو مَل  جَي د 
و : 3ماًء َحتس  إ 

پنـدارد  را آب مىکردارهاى کافران چون سرابى است در بیابانى خشك که تشنه آن 
آن رسد آن را چیزى نیابد و )کافر( خداوند را نزد آن )کارهـاى خـويش(   تا چون به
 «.رسد و خداوند حسابرسى سريع استيابد که به حسابش تمام مىفرا مى

روزی و سختی میان چكش مـرگ کـه هـر لحظـه     وی اين چنین در بدبختی و سیه
 ماندد و نیز سندان حرص و آز باقی میممكن است او را ربوده و به سوی خود کشان

َرَص النسا   َعى» وم  َأح  َدَّنس
و آنان را به زندگى آزمندترين مردم خـواهى  : 4َحیاة َو َلَتج 
 به همین دلیل است کـه بیشـترين آمـار خودکشـی مربـوط بـه کشـورهای        «. يافت
اين بـدبختی و  دار يا کشورهايی است که با بحران غذا روبرو هستند و ريشه سرمايه

 هالکت در خأل معنويت است.
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ب نٌی » َن اهللس  نووٌر َو ک تاٌب مو م  م  ةالم  َو  *َقد  جاَءکو ةبوَل السس واَنهو سو ض 
َبَع ر  ي ب ه  اهللسو َمن  اتس َه د 

ه م  إ ىل
 َو َه ةد 

ن ةه  ةَن الظُّلوةامت  إ ىَل النُّةور  بِ  ذ  م  م  هو جو یم َيو ر  ةَتق  س  اٍط مو
بـه راسـتى،   : 4رص 

روشنايى و کتابى روشن از سوى خداوند نـزد شـما آمـده اسـت* خداونـد بـا آن       

گزنـد، راهنمـايى   هاى بى)روشنايى( هر کسى را که در پى خشنودى وى باشد به راه

آورد و ها به سـوى روشـنايى بیـرون مـى    کند و آنان را با اراده خويش از تیرگىمى

راستی قرآن نوری اسـت کـه ابتـدا در    به«. رددگها را به راهى راست رهنمون مىآن

های گناه و عصیان پاك ها و تیرگیکند و سپس او را از آلودگیقلب مؤمن طلوع می

های حق گردد. قرآن نور دهد تا آماده دريافت جلوهکرده و صفحه قلب او را جال می

 هاست.هدايت امت و جامعه به راهی است که ضامن سعادت آن

« ظلمات»به صورت مفرد و واژه « نور»های بیانی قرآن، آوردن واژه تيكی از ظراف

به صورت جمع است، بدين دلیل که راه حق فقط يكی بوده و تعدد نپذيرد، هر چنـد  

َنا الرِصةاَط » ها و مصاديق آن زيـاد باشـد، خداونـد متعـال فرمودنـد:     که شاخه ةد  اه 

یم َتق  امل وس 
-های تاريك و باطـل، بـی  که راهحالیدر« ما را به راه راست هدايت کن: 3

 دارند، فراوان هستند.شمار و خدايانی که از راه خداوند يگانه متعال باز می

هـاى  از آثار و برکات قرآن اين که هر که را در پی خشنودى خداونـد اسـت بـه راه   

کند، سـالمت نفـس،   سالمت هدايت کند و نخستین نعمت سالمتی که به وی عطا می

لوةوبو » قلب و روشنی درك و فهم است. آرامش قو نُّ ال 
َمئ  ر  اهللس  َتط  ک  آگاه باشید : 4َأال ب ذ 
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ای که سپس سالمتی خانواده، میان خانواده«. يابدها آرامش مىکه تنها با ياد خدا دل

ةن  »های قرآن بنا شـده اسـت   بر اساس اسالم و آموزه
ةم  م   َأن  َخَلةَق َلکو

ةن  آیات ةه 
َو م 

فو  ٍم َأن  َقةو 
َةً  إ نس يف  ذل ةَك َْلیةاٍت ل  ًة َو َرْح  م  َمَودس نووا إ َلی ها َو َجَعَل َبی نَکو کو َتس 

واجًا ل  م  َأز  کو
س 

ون ةرو َیَتَفکس
هاى قدرت اوست که برايتـان از جـنس خودتـان همسـرانى     و از نشانه: 4

هـاد. در ايـن   وسیله ايشان آرامش يابید و میان شما دوستى و مهربـانى ن آفريد. تا به

و پس از آن صلح و امنیت میان افراد «  کنندعبرتهايى است براى مردمى که تفكر مى

َمت ةه  »جامعه زمانی که آداب و احكام اسـالم بـر آنـان حـاکم باشـد:       ع 
توم  ب ن  ةَبح  َفَ ص 

وانا یَن َمعَ »، «و به نعمت او با هم برادر شديد: 3إ خ  ذ  ولو اهللس  َو الس ٌد َرسو َمس اءو َعةَى حمو دس
هو َأش 

م َْحاءو َبی نَهو  رو
ار  فس کو محمد )صلى اللَّه علیه و آله و سلم( فرستاده خداست و ياران و : 4ال 

 ،«همراهانش بر کافران بسیار قويدل و سخت و با يكديگر بسیار مشـفق و مهرباننـد  

وَن َعى» رو
ث  ؤ  م  َو َلو  کاَن ِب  م  َخصاَص ٌ  یو ه 

س  گزيننـد هـر   را( بر خويش برمى)آنان : 1َأن فو

 «.چند خود نیازمند باشند

 قول ثقيل: گفتار گران

رود. قـرآن بـر   ثقل)سنگینی و گرانی( برای مفهوم حاصل از سخن يا لفظ به کار می

نفس انسان، گران است زيرا زمام امیال و آرزوهای نفسـانی را در دسـت گرفتـه و    

-ها را پرورش و اصالح کرده و به پیش میکند، بلكه پیوسته آنافسار آن را رها نمی
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ای اسـت  راند. سنگینی قرآن برای عقل نیز به دلیل دربرگرفتن اسرار و رموز پیچیده

ها را ندارند. بر روح نیـز بـه خـاطر وظـايف     های سرکش و مغرور تاب آنکه عقل

ـ آيد. رسول خدا)ص( با اشاره به اين امر میسخت و تعالیم فشرده گران می د: فرماين

تدو سوره هود و واقعه به خاطر وجود آيه )» ر 
م  َکام أوم 

َتق  پس چنان که فرمـان  : َفاس 

و ايشان بـه سـنگینی ايـن امـر آگـاه      « اند( موی مرا سپید کردهاى پايدارى کنيافته

 هستند.

های سرچشمه گرانی قرآن صدور آن از جانب خداوند متعال است بدين جهت کتاب

اند. ها، حالت پیامبر)ص( را هنگام نزول وحی بر ايشان بیان کردهنامهتاريخی وسیره

آَن َعةى»کند: قرآن نیز گرانی خود را با اين آيه توصیف می ةر  قو نا هةَذا ال  َزل  َجَبةٍل  َلو  َأن 

ا ل لنسا   َلعَ  ِبو ثالو َنرض   َم  َی   اهللس  َو ت ل َك اْل  ن  َخش 
َتَصِدعًا م  عًا مو

َتهو خاش  ونَلَرَأی  رو م  َیَتَفکس لسهو
4 :

کرديم، قطعاً آن را از ترس خـدا فـروتن و از هـم    اگر اين قرآن را بر کوهى نازل مى

 «. زنیم تا بینديشندها را براى مردم مىديدى و اين مثلپاشیده مى

قرآن نیز به دلیل که آورنده خويش و شخص کوشا در اقامه آن میـان جامعـه را بـه    

فرمايـد:  باره میاين کند، گران است. خداوند درهايی مبتال مییها و سختدرد و رنج

رى» َر ب ه  َو ذ ک  ن هو ل تون ذ 
َك َحَرٌج م  ر  ن  يف  َصد  َل إ َلی َك َفال َیکو ز  ن نی املص* ک تاٌب أون  م  ؤ  ل مو

: 3ل 

الف، الم، میم، صاد * )اين( کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شـده اسـت تـا    

از اين رو «. دهى و يادکردى براى مؤمنان باشد پس نبايد از آن تنگدل باشىبیم آنبه

پیامبر)ص( به نماز شبانه و ارتباط با خدای تعالی و پیوند عمیق با او امر شده اسـت  

تا آماده دريافت اين سخن گران و مسئولیت بزرگ شود و خداوند آن حضرت را به 

                                                           

 .11حشر:  -1
 .1 -1اعراف:  -1



 شكايت قرآن               16
 

د  ب ه  ناف َلً  َلَك َعس »ست: کسب و تحصیل اين نتايج وعده داده ا ی ل  َفَتَهجس َن اللس
َأن   َو م 

ودا َیب َعَثَك َربَُّك َمقامًا حَم مو
آن )نمـاز شـب( بیـدار بـاش کـه      اى از شب را بهو پاره: 4

)نمازى( افزون براى توسـت باشـد کـه پروردگـارت تـو را بـه جايگـاهى سـتوده         

 .«برانگیزد

 تقرآن: پند، شفاء، هدايت و رحم

اند را به خالصه بیان در اينجا آنچه را عالمه طباطبائی در تفسیر آيه مذکور بیان کرده

  3کنم.می

به معناى بازداشتن و منـع کـردن   « وعظ»راغب در کتاب مفرداتش گفته است: ماده 

کسى است از کارى همراه با ترسانیدن و خلیل نیز گفت است: وعظ به معناى تـذکر  

ملى خیر به بیانى که دل شنونده را براى پذيرفتن آن تذکر نـرم  دادن است به انجام ع

ها کنايه است از اينكه آن حالت بد و خبیث روحى که انسان را بـه  کند و شفاء سینه

سـاخت و خیـر   داد و عیش خوش او را مكدّر مىسوى شقاوت و بدبختى سوق مى

عبیر کرده است، چون مردم ها تبرد زائل گرديد. از سینهدنیا و آخرت او را از بین مى

بینند که جاى قلب داخل قفسه سینه است و از سوى ديگر معتقدند که آدمى هـر  مى

کند و با همین عضو است که امور را تعقّـل  فهمد به وسیله قلبش احساس مىچه مى

دارد و از دارد و يكى ديگر را مبغوض. يكى را دوست مـى کرده، يكى را محبوب مى

ورزد و به چیزى امیدوار و آرزومند د. به چیزى يا کسى اشتیاق مىديگر کراهت دار
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شود. از اين رو سینه را مرکز اسرار قلب و صفات روحى دانسته و آن را خزينـه  مى

 اند.فضائل و رذائل شمرده

کنند که قـرآن شـفاء اسـت حتـی بـرای      گويم: احاديث بسیاری بر اين داللت میمی

رخی احاديث آمده است اگر سوره فاتحه هفتاد مرتبه های جسمی، بلكه در ببیماری

 ای خوانده شود و او زنده برخیزد، عجیب و شگفت نخواهد بود.بر مرده

به معناى تأثّر قلب است اما نه هر تأثّرى بلكه تـأثّر خاصـى کـه از    « رحمت»کلمه 

در دارد که دهد و آدمى را وا مىمشاهده ضرر يا نقص در ديگران به آدمى دست مى

برتـر  که مقام جبران ضرر و اتمام نقص او برآيد؛ ولى وقتى اين کلمه به خداى تعالى 

نسبت داده شود، ديگر به معناى تـأثّر قلبـى نیسـت، بلكـه بـه      ، از داشتن قلب است

معناى نتیجه آن تأثّر است و در يك عبارت جامع، رحمت خدا به اعطاى او و افاضه 

 وجود بر خلقش منطبق است.

تقد هستم اين يكی از وجوه شرح اين اسامی مبارکی اسـت کـه امكـان درك    من مع

يابند، وجود ها با خدای تبارك و تعالی آن چنان که به مخلوقات نسبت مینسبت آن

 ندارد.

 ما اگر اين چهار صفتى که خداى سبحان در اين آيـه بـراى قـرآن برشـمرده يعنـى:      

رحمـت، را در نظـر    -1هـدايت   -4هـا اسـت   شفاى آنچه در سینه -3موعظه  -4

هـا را بـا قـرآن در نظـر     گاه مجمـوع آن ها را با يكديگر مقايسه کرده، آنگرفته، آن

بگیريم، خواهیم ديد که آيه شريفه بیان جامعى است براى همه آثار طیب و نیكـوى  

اى کـه بـه   شود و آن اثر را از همان اولین لحظهقرآن که در نفوس مؤمنین ترسیم مى

اى که در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان رسد تا آخرين مرحلهمنین مىگوش مؤ

 کند.حك مى
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يابـد کـه در دريـاى    مـى آرى، قرآن در اولین برخوردش با مؤمنین آنان را چنین در

غفلت فرو رفته و موج حیرت از هر سو به آنان احاطه يافته و در نتیجه باطن آنـان  

هايشان را به انواع رذائل و صفات ك ساخته و دلهاى شك و ريب تاريرا به ظلمت

دهـد و از خـواب   حسنه اندرزشان مـى  4و حاالت خبیثه بیمار ساخته، لذا با مواعظ

کند و از هر نیت فاسد و عمل زشت نهیشان کرده، به سوى خیـر  غفلت بیدارشان مى

 سازد.و سعادت وادارشان مى

و  کنـد هر صفت خبیث و زشتی  مى در مرحله دوم شروع به پاکسازى باطن آنان از

طوردائم آفاتى را از عقل آنان و بیماريهايى را از دل آنان يكـى پـس از ديگـرى    به

 سازد، تا جايى که بكلى رذائل باطنى انسانهاى مؤمن را زايل سازد.زائل مى

در مرحله سوم آنان را به سوى معارف حقه و اخالق کريمه و اعمال صالحه داللت و 

کند، آن هم داللتى با لطف و مهربانى به اين معنا که در داللتش رعايت ى مىراهنماي

و او را منزل به  بردکند و به اصطالح دست آدمى را گرفته پا به پا مىدرجات را مى

کند، تا در آخر به سر منزل مقربین رسانیده به فـوز مخصـوص بـه    منزل نزديك مى

 مخلصین رستگار سازد.

دهد و بر امه رحمت بر آنان پوشانیده در دار کرامت منزلشان مىدر مرحله چهارم ج

 سازد. تا جايى که به انبیاء و صديقین و شهدا و صالحیناريكه سعادت مستقرشان مى

                                                           

تحوان ديحد،    ند مدثر و مزمل كه ابتدا نازل شدند، محي هاي مكي ماناين موعظه را در سوره  -1
هحا ماننحد صحاعقه    هحاي تنحد و حروفحي قدرتمنحد بحوده كحه تحأثير آن       ها داراي آهنگاين سوره

هحا نيحز   گونه كه مضامين اين سورهشود، همانالكتريسيته براي بيداري شخص غافل استفاده مي
، سحرانجام تكحذيب كننحدگان و بيحان     بر يادآوري جهان آخرت، مرگ، وحشت و هراس قيامت

 ها تمركز كرده است.هايي مانند آن در مورد امتهاي الهي  و صاعقهسنت
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)وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً: و آنان همراهانى نیكويند( ملحقشان کرده و در زمره بنـدگان  

 دهد.مقرب خود در اعلى علیین جاى مى

هاى درونـى و راهنمـايى اسـت    بنابراين، قرآن کريم واعظى است شفادهندهِ بیماری

کننده رحمتى است که شـفا دادن و هـدايت و   هادى به سوى صراط مستقیم و افاضه

افاضه رحمتش به اذن خداى سبحان است و بس. به اين معنا که اين خود قرآن است 

یله چیز ديگرى اين آثار را داشته باشد، که چنین آثار و برکاتى دارد، نه اينكه به وس

چون قرآن سبب متصل میان خدا و خلقش است، بنابراين خود او اسـت کـه بـراى    

 4.مؤمنین، موعظه و شفاء و رحمت و هدايت است(
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 زندگي در سايه قرآن
 

های عنفوان جوانی خويش را در سايه اهتمام زندگی را در سايه قرآن آزمودم و سال

ای گونهکردم بهبار قرآن را ختم می 35 -31قرآن زيستم و در هر سال  و عنايت به

که با گوشت و خون و فكر و زبان و قلبم آمیخته شد. همـراه بـا تـالوت قـرآن بـه      

ها را ارج پرداختم که آن« فی ظالل القرآن»و « المیزان»مطالعه عمیق دو تفسیر مهم 

-خصیت علمی و فكری خود اقرار میگیری شنهم و به تأثیر نیك آن دو در شكلمی

ها را های اصلی آنها و انديشهطور کامل خواندم و سرفصلکنم. اين دو تفسیر را به

ها در ذهـنم و آن  کنم و آن انديشهخالصه کردم. پیوسته به اين دو تفسیر مراجعه می

 شود.لحظات نیك در قلب و جانم زنده می

کنـد، چـه   در سايه حمايت قـرآن زنـدگی مـی   سار قرآن چه يافتم و هر که در سايه

هـا  خواهد يافت. خواهد ديد که عظمت خداوند سبحان در آيات قرآن، قوانین، سنت

يابد. تمام زمین در قبضه قدرت او و آسمانها پیچیده و قدرت او بر هر چیز تجلی می

عزّت همـه از آن خداونـد اسـت و ملـك و قـدرت فقـط       به دست سلطنت اوست. 

برد. بازگشت بندگان ست. آنكه زمین و هر که بر آن است را به ارث میمخصوص او

تر است. میان انسان و قلبش حايل ها نزديكبه سوی اوست و او از رگ گردن به آن

شود. هیچ شیئی مالك سود و زيان شیء ديگر نباشد مگر بـه اذن الهـی. در ايـن    می

به ظاهر بزرگ باشد يا ياران و  هنگام هر آنچه غیر خدای تعالی است، هر اندازه که

پیروانش سعی در بزرگ نشان دادن و مباهات وی را داشته باشند، خود را در برابـر  

های آنـان را فـرو   انگارد. ناگهان قدرت خداوند همه بربافتهآورنده قرآن کوچك می
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 هاى بزرگ بود، نه فرعون، دارنـده آن که داراى ستون« ارم»گاه نه )شهر( برد. آنمی

ها که حمل کلیدهايش بر گروهى از مردم نیرومنـد نیـز   ها و نه صاحب آن گنجمیخ

ماند اما قدرت آورنده قرآن به خداوند متصل است يك باقی نمینمود، هیچدشوار مى

ل یةاَء َکَمَثةل  »و از هر آنچه غیر اوست بیمی ندارد   اهللس  َأو 
ةن  دوون 

وا م  َةذو ُس یَن ا ةذ  َمَثلو الس

َعن   ونال  َلمو  َلو  کانووا َیع 
َعن َکبووت   َلَبی تو ال 

بویووت  َهَن ال  ََذت  َبی تًا َو إ نس َأو  ُس َکبووت  ا
داستان : 4

کسانى که به جاى خداوند سرورانى )به پرستش( گزيدند مانند آن عنكبوت است که 

«. اسـت ها خانه عنكبوت ترين خانهگمان سستدانستند بىاى بنا کرد و اگر مىخانه

-هر که پروای الهی داشته باشد، خداوند او همه چیز را نسبت به او بیمناك قرار مـی 

 دهد.

ةع » در اين هنگام خواهی ديد آن قدرت بزرگی که: ا َتس  م  َأَّنس
ه  ر  ح 

ن  س 
یسلو إ َلی ه  م  َ َيو

3 :

ناگهان از جادويى که کردند چنان در نظرش آمد که آن رسنها و عصاها به هـر سـو   

پاشد و و بر تحقق هر آنچه بخواهد، تواناست و ناگهان به وسیله آن فرو می« دوندمى

شود و بدون جنگ يا دشمنی آشكاری، امـا  مانند ذوب شدن نمك در آب، ذوب می

ةَن » سازدکند، باخبر میخداوند تو را از عذابی که آنان را نابود می ن یاََّنوم  م  َفَ َت  اهللسو بو

د  َفخَ  َقواع  ونال  رو عو ن  َحی ثو ال َیش 
َعذابو م  مو ال  م  َو َأتاهو ه 

ق  ن  َفو 
فو م  ق  مو السس َم  رس َعَلی ه  مس َیو  ثو

َم  ل  ع  وا ال  یَن أووتو ذ  م  قاَل الس یه 
َشاقُّوَن ف  ن توم  تو یَن کو

ذ  کائ َي الس َ َن رشو ولو َأی  ه م  َو َیقو  َيو ز 
یاَم   ق  إ نس ال 

َم وَ  َیو  َي ال  ز 
ین اخل   وَء َعَى ال کةاف ر  السُّ

: فرمان خدا در رسید و آن بنا را از پايه ويـران  4
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 70             دگی در سايه قرآن  زن
 

 

 

ساخت و سقف بر سرشـان فـرود آمـد و از سـويى کـه نفهمیدنـد، عـذاب آنـان را         

گاه در روز قیامت رسوايشان سازد و گويد: بتـانى کـه شـريك مـن     فروگرفت* آن

يد اکنـون کجاينـد؟ دانشـمندان    کردها با يكديگر اختالف مىخوانديد و بر سر آنمى

 «. گويند: امروز نصیب کافران رسوايى و رنج است

وعده خداوند و آرامش خاطر او را نسبت به مؤمنان خواهد ديد که فرجام و پاداش 

ها بوده و لیكن پس از آنكه به آنان رنـج و سـختیها رسـیده و چنـان     نیك برای آن

گفتند: پس يارى خدا کـى  همراه او مىپريشان خاطر شدند که پیامبر)ص( و مؤمنان 

گريزی از فتنه و آزمايش نبوده رسد؟ آگاه باشید که يارى خدا نزديك است، فرا مى

ةوا َأن  : »تا خداوند افراد باايمان را پاك و خالص گرداند کو َ رت  َب النسةا و َأن  یو امل * َأَحس 

َتنووَن ) ف  م  الیو وا آَمنسا َو هو ولو یَن َصةَدقووا ( َو َلَقد  1َیقو ذ  َلَمنس اهللسو الس م  َفَلَیع  ه 
ن  َقب ل 

یَن م  ذ  َفَتنسا الس

َلَمنس ال کاذ ب نی َو َلَیع 
اند که چـون بگوينـد: ايمـان    الف، الم، میم. *آيا مردم پنداشته: 4

ها بودند آورديم، رها شوند و ديگر آزمايش نشوند؟ هر آينه مردمى را که پیش از آن

انـد معلـوم دارد و دروغگويـان را متمـايز     خدا کسانى را که راست گفته آزموديم، تا

گاه با سختی يا رنجـی روبـرو شـود، آرام    در اين صورت، خاطر مؤمن هر«. گرداند

های الهی در مورد بندگانش است، پس او بايـد ايـن   گیرد، زيرا اين يكی از سنتمی

هـا را بـر   دهد و گرفتاریك میمواضع را بپذيرد و خداوند راستگويان را پاداشی نی

طور کامل تحت حمايت خداوند سـبحان اسـت   گرداند زيرا او بهاين مؤمن آسان می

یون نا» َمةٌ  َوال َنَصةٌب َوال »، «: تو تحت نظر مايى3َفِ نسَك ب َ ع  ََ م   ةیبوهو
وم  ال یوص  ةَ َّنس

ذل ةَك ب 
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ط ئاً  َن َمو  ت ةَب  ََم َمَصٌ  يف  َسب یل  اهللس  َو ال َیَطؤو وٍّ َنی اًل إ الس کو ن  َعدو
وَن م  اَر َوال َینالو فس کو یظو ال  َیغ 

ن نی س  َر امل وح  یعو َأج 
ٌح إ نس اهللسَ ال یوض 

وم  ب ه  َعَمٌل صال  َُ
: زيرا در راه خدا هیچ تشـنگى بـه   4

ها چیره نشود يا به رنج نیفتند يا به گرسنگى دچار نگردند يا قدمى که کـافران را  آن

شمگین سازد برندارند يا به دشمن دسـتبردى نزننـد، مگـر آنكـه عمـل صـالحى       خ

 «.سازدبرايشان نوشته شود، که خدا پاداش نیكوکاران را تباه نمى

آورده او بزرگی ايمانی که قلبش را آباد کرده و معارف بلندی که برای بشريت گمراه 

دود، بـرای اهـداف پـو     زنان میبیند، بشريت گمراهی که در پی سراب، نفسرا می

هـای نفسـانی   کند و آرزوهای باطل و بیهوده چون مال و مقام و خواسـته زندگی می

دهد. برای رسیدن به اين آرزوهـا بـا   دارد که دوستان شیطان برايشان زيبا جلوه می

ماند، بلكه دست آوردن چیزی که برايشان باقی نمیکنند و برای بهيكديگر رقابت می

سازند که در عبادت کنند. برای خود، خدايانی میت با يكديگر ستیز میوبال آنان اس

ها با يكديگر اتفاق نظر دارنـد، مراسـم و مناسـك عبـادی و     و اطاعت و واليت آن

ها نـه فقـط حیوانـات    خاطر آنکنند و بههای بزرگ برای اين خدايان برپا میجشن

 دهند.ها میلیاردها پول هدر میهای آنکنند و بر قدمبلكه بشريت را هم قربانی می

بینـد کـه او تنهـا نیسـت تـا احسـاس سسـتی، خـواری، تسـلیم و          پیامبر)ص( مـی 

کند، اتفاق بیند و با آن زندگی میکند و رنجی را که او تحمل کرده، می فرمانبرداری 

ةل  َو مةا أَ »جديدی نبوده و تنها تجربه او نیست:  سو ةَن الرُّ
عًا م  ن تو ب د  ي مةا قول  ما کو ر  د 

ب عو إ الس ما یووح  م  إ ن  َأتس َعلو يب  َوال ب کو ف  ب نیٌ  یو یٌر مو
إ يَلس َوما َأَنا إ الس َنذ 

اى بگـو: مـن پديـده   : 3
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دانم سرنوشت من و شما چه خواهد شد، تنهـا  نوظهور در میان پیامبران نیستم و نمى

؛ «اى آشـكارم نـده کـنم و فقـط هشـدار ده   شود پیروى مـى از آنچه به من وحى مى

آوران و صالحان و بندگان بنابراين پیش از او نیز پیامبران بزرگ، اولیاء گرانقدر، پیام

تـر از  هـای سـخت  اند و بیش از وی رنج کشیده و بر مصـیبت صالح در اين راه بوده

تر از مشكالت او اند و در جوامع خويش با مشكالتی بزرگمصیبت او بردباری کرده

ونَ »صحنه است: همان ند و صحنهاروبرو شده قو م  فاس  ن هو
َتٍد َو َکث ٌ  م  ه  م  مو ن هو

پـس  : 4َفم 

َا »، «ها برخى به راه حق هدايت يافتند و بسیارى به فسق و بدکارى شتافتندآن یا َأهُّ

توم َتةَدی  م  َمن  َضلس إ َذا اه  کو ُّ م  الَیرضو َسکو فو م  َأن  یَن آَمنووا َعَلی کو
ذ  هـل ايمـان، شـما    اى ا: 3الس

)ايمان( خود را محكم نگاه داريد، که اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدايت 

 «. ها به شما نرسدباشید زيانى از آن

بیند آنگاه که خـود او، آنـان را   او تكريم و بزرگداشت خداوند نسبت به خلق را می

فرستد. ها میرای آندهد و کالم خويش را به صورت مستقیم بمورد خطاب قرار می

ها و زمین و صاحب اسامی نیك، خود برای خلق پیـام  خداوند بزرگ، خالق آسمان

تـر از ايـن و چـه    کند. چه تكريمی بزرگفرستد و به عهد خويش با آنان وفا میمی

ةر  »نعمتی باالتر از آن:  َبح  ةرَبِ َو ال   ال 
م  يف  ي آَدَم َو َْحَل ناهو

نا َبن  م  ةَن  َوَلَقد  َکرس م  م  نةاهو َو َرَزق 

م  َعى ل ناهو  َو َفضس
ِیبات  یاًل  الطس ض  نا َتف  سن  َخَلق 

ما فرزندان آدم را کرامت بخشیديم : 4َکث ٍ  ِم 

و بر دريا و خشكى سوار کرديم و از چیزهاى خـوش و پـاکیزه روزى داديـم و بـر     
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بـه انسـان    راستی چـه احساسـی  به«. بسیارى از مخلوقات خويش برتريشان نهاديم

خوانـد )إن  هنگام که پیام دوست خويش بلكه دوستدار مطلق را میدهد آندست می

القرآن عهد اهلل إلی خلقه فینبغی لكل مؤمن أن ينظر فیـه: قـرآن پیمـان خداونـد بـا      

 بندگانش است، پس شايسته است که هر مؤمنی در آن بنگرد(.

ةلس » و حسابی معین اسـت او خواهد ديد که هر چیزی در اين هستی بر اندازه  إ نسةا کو

ناهو ب َقَدرَش    َخَلق 
ٍ
لووم»« ايمما هر چیز را به اندازه آفريده: 4ء هو إ الس ب َقَدٍر َمع  نَِزلو َو ما نو

: و 3

ةطَ »، «فرسـتیم اى معین آن را فرو نمىما جز به اندازه س 
ق  یَن ال  َو َنَضةعو امل َةواز 

روز : 4

تمام مخلوقـات جهـان، افـراد و جـوامعی     «. کنیمعبیه مىقیامت ترازوهاى عدل را ت

ةن  » های ثابت و همیشگی در جريان هسـتند: هستند که بر طبق سنت
یَن م  ةذ  ةنََن الس سو

م َقب ل کو
ة و ب َجناَحی ةه  إ الس »، «سنتهاى پیشینیانتان: 1

ض  َوال طائ ٍر َیط  َر   اْل 
ٍ  يف  ن  َدابس

َو ما م 

م   کو ثالو ن  َش  أوَمٌم َأم 
ک تاب  م  نا يف  ال  ط  مس إ ىلما َفرس  ثو

ٍ
ون ء َرِِب م  ُيو َِّشو

اى در هـیچ جنبنـده  : 5

پرد مگر آنكه چون شما اى با بالهاى خود در هوا نمىروى زمین نیست و هیچ پرنده

و سپس همـه را   -ايمما در اين کتاب هیچ چیزى را فروگذار نكرده -امتهايى هستند

کسی توان خروج از اين قانون بزرگ الهـی را  «. آورندرشان گرد مىدر نزد پروردگا

یاًل »ندارد  ةو   اهللس  حَت 
نست  سو

یاًل َو َلن  ََت َد ل 
 اهللس  َتب د 

نست  سو
َفَلن  ََت َد ل 

در سـنت خـدا هـیچ    : 6
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پس چگونه انسان معبـودی  «. يآبىيآبى و در سنت خدا هیچ تغییرى نمىتبديلى نمى

-کند درحالیكه او را يارای خروج از قبضه سنتند متعال را پرستش میغیر از خداو

ةَت »ها و قوانین الهی نیست؛ بنابراين جای لهو و لعب و بیهودگی نیست  نا ما َخَلق  َربس

ةب حاَنَك  اًل سو
اى، تـو  اى پروردگار ما، ايـن جهـان را بـه بیهـوده نیافريـده     : 4هذا باط 

نس »« منزّهى تو اْل   ون َو ما َخَلق  بودو َیع 
ن َس إ الس ل  جن و انس را جز براى پرسـتش  : 3َو اْل  

ل نی» «امخود نیافريده نسةا فةاع  نسا إ ن  کو ةن  َلةدو
ناهو م  َةذ  ُس َُ ةوًا اَل ةَذ 

نا َأن  َنتسخ  َلو  َأَرد 
اگـر  : 4

همچنـین  « کرديمخواستیم جهان را به بازى گرفته و کارى بیهوده انجام دهیم مىمى

هـای  آن تمسـخر کـرده و سـال   اتفاق کورکورانه نیست که چه بسا کـافران بـه   جای

اند. هم پیرو ها را گمراه کردهاند و آنطوالنی با آن به عقل و درك مردم ريشخند زده

بخت شدند. ورای خلقت انسان هدفی نهفته است کـه  و هم پیروی شده هر دو نگون

را وقـف تحقـق آن نمايـد و آن همـان     بايد برای آن زنده باشد و تمام تـوان خـود   

 خشنودی خداوند متعال است.

او در قرآن وعده الهی و نیروهای غیبی را برای امداد در هـر موضـع و در سـختی،    

داند که خدا با او بوده و تا زمانیكه بیند و میتنگنا، مبارزه با نفس امّاره يا شیطان می

لو  إ نس » با خداست، خدا برای ياری او کافی است. وا َتَتنَزس َتقامو مس اس  نَا اهللسو ثو وا َربُّ یَن قالو
ذ  الس

ةنو  وَن * َنح  ن ةتوم  تووَعةدو ةي کو
ت  َنسة   الس ةوا ب اْل  و

َزنوةوا َو َأب ِّش  افووا َوالحَت  َُ َک و َأالس 
مو امل َالئ  َعَلی ه 

م  ف یها  َوَلکو
َرة  خ  یا َويف  اْل  ن  َیاة  الدُّ  اْل 

م  يف  کو یاؤو
ل  ةم  ف یهةا مةا  َأو  م  َوَلکو ةکو سو ي َأن فو ةَته  مةا َتش 
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ًا َو  ةَل صةاْل  سن  َدعةا إ ىَل اهللس  َو َعم 
الً ِم  َسنو َقو  یٍم* َوَمن  َأح 

وٍر َرح  ن  َغفو
الً م  وَن * نوزو عو َتدس

نی ل م  َن امل وس 
ن ي م  آنان که گفتند: محققا پروردگار ما خداى يكتاست و بر ايـن  : 4قاَل إ نس

ها نازل شوند )و مژده دهند( که ديگر هیچ پايدار ماندند فرشتگان رحمت بر آنايمان 

ترسى )از وقايع آينده( و حزن و اندوهى )از گذشته خود( نداشته باشید و شما را بـه  

همان بهشتى که )انبیا( وعـده دادنـد بشـارت بـاد. مـا در دنیـا و آخـرت يـاران و         

بد هر چه مايل باشـید يـا آرزو و تقاضـا    دوستداران شمايیم و براى شما در بهشت ا

کنید همه مهیّاست. اين سفره احسان را خداى غفور مهربان )به پاداش ثبات ايمـان(  

براى شما گسترده است. در جهان از آن کس که )چون پیغمبران( خلق را بـه سـوى   

خدا خواند و نیكوکار گرديد و گفت که من از تسلیم شوندگان خدايم کدام کس بهتر 

آيات بسیاری وجود دارد که از نزول آرامش بر قلب مؤمنان « نیكو گفتارتر است؟ و

 دهد.و ياری آنان به وسیله فرشتگان نشاندار و غیر آن خبر می

لووبو »يابد او در سايه قرآن آرامش می قو نُّ ال 
َمئ  ر  اهللس  َتط  ک  آگاه باشید که تنها با : 3َأال ب ذ 

و نیز آرامش خاطر و شفای سینه، هدايت و برکت و « بدياها آرامش مىياد خدا دل

 سار آن وجود دارد.هر خیر و نیكی که قرآن با آن خودش را توصیف کرد، در سايه

ها را دريابد عزم و اراده وی اسـتوار گـردد و   هنگامیكه آورنده قرآن همه اين نیكی

و خـرد وی  قوت قلب پیدا کند، نفس او نیكو شود، تالش و همـتش افـزون گـردد    

آشكار شود. در اين صورت منبع بخشش و سرچشمه خیـر و نیكـی بـرای خـود و     
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چنان که افراد مصلح و بزرگ و در رأس آنان حضرت رسول)ص( شود، آنجامعه می

 و حضرت علی)ع( چنین بودند.

 ضرورت بازگشت به قرآن

ه قرآن و های بیشتری جهت بازگشت بپس از اين همه بحث، آيا نیازی به ذکر انگیزه

زندگی در سايه آن وجود دارد؟ و آيا هنوز کسی باقی است که از زيان سنگینی کـه  

به سبب دوری از قرآن بر ما وارد شده است، آگـاه نباشـد؟ بنـابراين همگـی بايـد      

کنان، خواستار بازگشت قرآن به پیشوايی و هدايت ما به سوی خداوند پشیمان و توبه

راهی جهت خروج قرآن از انزوايی که بـر آن تحمیـل    متعال باشیم و بر ماست تا به

 ايم، بینديشیم و نقش آن را در زندگی جامعه احیاء و بازسازی کنیم.کرده

ممكن است کسی بگويد: چنین امری از خالل محافل بسـیاری کـه جهـت آمـوزش     

 آيد.دست میشود بهقرآن، حفظ، تجويد و بیان قواعد و شرح آن برپا می

ود احترام خود نسبت به تمام اين امور معتقد هسـتم چنـین عملكـردی    اما من با وج

که مهم، هسته آن است. لفظ ظرفی برای رسـاندن  حالیفقط اهمیت به پوسته بوده در

ای برای حفظ اين هسته و ابزار انتقال آن به ذهن است. در اين صورت معنا و پوسته

. پس بايد به دنبال بازگشـت بـه   کندآيا توجه به پوسته و رها کردن هسته کفايت می

ها ومفاهیم قرآن باشیم و بدون شك گـام نخسـت در   روح، مضامین، معانی، انديشه

اين راه اهتمام به تالوت قرآن و شناخت معانی الفاظ آن و همچنین رعايـت قواعـد   

 عربی در تلفظ حروف آن است.
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 مسئوليت حوزه در بازگشت قرآن

در اين ارتباط، حوزه شريف و طالب،  مسئولنهاد  من بر اين باور هستم که نخستین

خطیبان، علماء و فضالی آن هستند، زيرا خیر و صالح جامعه از راسـتی و درسـتی   

گیـرد. در حـديث   از فساد حوزه نشأت مـی  -پناه بر خداوند-حوزه و فساد آن نیز 

صنفان من أمتی إذا صـلحا صـلحت أمتـی و إذا    »شريفی از پیامبر)ص( آمده است: 

: دو 4فسدا فسدت أمتی، قیل يا رسول اهلل)ص( من هم؟ قال)ص(: الفقهـاء و األمـراء  

گروه از امت من اگر نیك و راست باشند، امت نیز سالم باشد و اگر فاسد شود، امت 

نیز به فساد گرايد، گفته شد: ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ ايشان فرمودند: 

 «.عالمان دينی و حاکمان

های درسی حوزه ام که عدم حضور قرآن در برنامهخود گفته 3هایاز کتابدر برخی 

اند که دانشجو از آغاز تـا  ای تنظیم شدهگونهها بهمايه تأسف فراوان است. اين برنامه

ای پايان تحصیل خويش نیازی به درنگ و تأمل در قرآن کريم نداشته و جز اشـاره 

فقهی بـه  ای يا مسئلهنحوی يا مبحثی اصولی ای گذرا هنگام استدالل در مورد قاعده

های عقلی شده و آن را به عنوان کند. در نتیجه قرآن، میدان استداللآن مراجعه نمی

ای گزينند. چه بسا يك طلبه حوزه به درجهغذای قلب و روح و داروی نفس برنمی

یر نپذيرفتـه  عالی در فقه و اصول رسیده باشد اما زندگی قرآنی نداشته و از قرآن تأث

و آن را به عنوان پیامی جهت اصالح و بهسازی، درك و دريافت نكرده باشد. گاهی 

هـا  گذرد اما دانشجويی قرآن را برای تالوت آيات و تدبّر در آنها میروزها و هفته
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 يف.وصايا و نصائح به خطيبان و طالب حوزه شر -1
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گیرد و اگر زاد و توشه خـود را  به دلیل عدم پیوند روحی عمیق با آن، در دست نمی

توانست آن را رها يافت، هرگز نمیاز ديگران است، در قرآن می نیازی اوکه سبب بی

کند. آری! اين است مصیبت بزرگ حوزه و جامعه و چه بسا برخـی از ايـن طـالب    

کنند. اگر رسالتی که حوزه شـريف برعهـده   حتی قرآن را صحیح و دقیق قرائت نمی

پـس نخسـتین    دارد، همان اصالح جامعه و نزديك کردن آن به خداوند متعال است

وظیفه آنان، درك قرآن و تالش در بكارگیری آن است، زيرا امت فقط با تمسك بـه  

گونه که متن قرآن و هدايت و روشنی گرفتن از نور آن در خیر و سالمت است. همان

إنی تارك فیكم الثقلین کتاب اهلل و عترتـی اهـل   »صريح حديث مشهور ثقلین است: 

ضلوا بعدی ابدا: من در میان شما دو شئ گرانبها به جـا  بیتی ما إن تمسكتم بهما لن ت

که به اين دو تمسك جويیـد، پـس از   زمانیبیت خودم تاگذارم: کتاب خدا و اهلمی

 «.شويدمن هرگز گمراه نمی

 جاهليت امروز

دهـد، بشـريت امـروز در جاهلیـت     بر اساس مفهومی که قرآن از جاهلیت ارائه مـی 

زيرا قرآن جاهلیـت   -نهنده برخی آن را اسالم نام میگر چ -کندجديدی زندگی می

آورد، را دوره زمانی خاصی که با طلوع خورشید اسالم پايان يافت بـه شـمار نمـی   

بلكه جاهلیت، حالتی اجتماعی است که امت در آن سقوط کرده و جامعه در صورت 

یسة   َأ َفحو »گردد: گردانی از دين خداوند سبحان به اين بیماری باز میروی
ل  اه  ةَم اْل  ک 

وق نوون ٍم یو َقو 
اًم ل  ک  َن اهللس  حو

َسنو م  وَن َو َمن  َأح  َیب غو
جوينـد؟  آيا حكـم جاهلیـت را مـى   : 4
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 شكايت قرآن                 81
 

قـرآن  «. براى آن مردمى که اهل يقین هستند چه حكمى از حكم خـدا بهتـر اسـت؟   

نَ »کريم با نزول اين آيه نسبت به وقوع آن هشدار داده است:  ج  یس    َو الَترَبس
ل  اه  َج اْل  َترَبُّ

ووىل مضمون «. دوره جاهلیت پیشین با آرايش و خودآرايى بیرون نیايید: و مانند 4اْل 

آيه گويی موجوديت جاهلیت دومی را اعالم کند و اين همان جاهلیتی است که بشر 

روزی و بدبختی آن گرفتار است، بلكه جاهلیـت امـروز تمـام    امروز به نحسی، تیره

های گذشته را در خود جمع کرده است، زيرا قوی حق ضعیف را ای جاهلیتهزشتی

بازی قانون رسمی شده و ازدواج بین دو جنس مذکر پذيرفتـه و  جنسخورد، هممی

های شود، عمل زنا با بوی نامطبوع خود و توحش حیوانی و بیماریمجاز شمرده می

اگیر شده است. کم فروشی بـا  ای چون ايدز و مانند آن در همه نقاط جهان فرکشنده

همه اشكال خود نه فقط در حد افراد جامعه بلكه در سطح کشورها گسـترش يافتـه   

ای که در روابط میان جوامع بشری هیچ انصافی وجود ندارد و اين عمل گونهاست به

و  علمـاء دينـی، راهبـان    با اصطالح )يك پیمانه در برابر دو پیمانه( نام گرفته است.

دمداران ضاللت و گمراهـی از شـیاطین جـن و انـس را کـه بـراى فريـب        ديگر سر

-کنند و حالل خدا را حرام و حرام او را حـالل مـی  مىالقا يكديگر، سخنان آراسته 

گزيننـد. خـدايانی کـه بـه جـای      شمرند به جاى خداوند، پروردگاران خويش برمی

شـود، بلكـه   نمـی شوند، بسیار بوده و فقط محدود به بت سنگی خداوند پرستش می

طور مدام افزايش يافته و شیاطین انس و جن براى فريب يكـديگر  افكار شیطانی به

کنند و از راه راسـت  مى القاء    همواره گفتارى به ظاهر آراسته و دلپسند به يكديگر

م  م  » دارند:الهی باز می َینسهو
مس َْلت  یَم * ثو

َتق  اَطَك امل وس 
وم  رص  َُ َدنس  عو ةن  َْلَق 

ه م  َو م 
د  ن  َبنی   َأی 
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ینَ  م  شاک ر  َثَرهو دو َأک 
م  َو الََت  ه 

 م  َو َعن  َشامئ ل 
م  َو َعن  َأی امَّن  ه 

ف  من نیز البته در کمـین  : 4َخل 

گاه از پیش روى و از پشت سر و طـرف  نشینم. آنبندگانت در سر راه راست تو مى

هـا را بـه میـل    امله و ادراکـى آن آيم )و هر يك از قواى عمىراست و چپ آنان در

ةِل »« گزار نعمتت نخواهى يافتکشم( و بیشتر آنان را شكرباطل مى وا ب کو ةدو عو َو ال َتق 

َوجا وََّنا ع   َو َتب غو
وَن َعن  َسب یل  اهللس  َمن  آَمَن ب ه  دُّ وَن َو َتصو دو

اٍط تووع  و بـر سـر هـر    : 3رص 

انـد از راه  سانى را کـه بـه آن ايمـان آورده   راهى منشینید که )مردم را( بترسانید و ک

و چه بسیار هستند کسـانی  « خداوند باز داريد و آن را ناراست )و ناهموار( بخواهید

های پاکی طلبند، فطرتکه مؤمنان را از راه الهی بازداشته و خود کجی و ناراستی می

-ش روان مـی های اقتصادی که آب دهان برايها در مسیر بورسدينکه فاسقان و بی

های اجتماعی شود يا به سمت هنرپیشگانی که عملكردی جز نابودی اخالق و ارزش

 کنند.های فريب و فتنه را پهن میو غیر آن ندارند، برايشان دام

های جاهلیت امروز و در هر زمان و مكانی اسـت. مفهـوم   تمام اين موارد از ويژگی

 يافت و درك شود.جاهلیت يكی از مفاهیم قرآنی است که بايد در

برای توضیح بیشتر، میان باورها و عملكردهای جاهلیت نخست و جاهلیـت امـروز   

 ای کرده و با اين توضیح به دنبال اهدافی چند هستم:مقايسه

هـا و  ويرايش مفاهیم و اصطالحات قرآنی، درك مفاهیم مورد نظـر قـرآن از آن   -4

لت از قرآن و تكیه بر عقل بدون مراجعه زدودن غبار انبوه از اين مفاهیم که بر اثر غف

 به قرآن بر آن نشسته است.
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درك نیاز به قرآن. اگر بدين نكته پی بريم که بشريت به جاهلیت نخسـت خـود    -3

بازگشته است، پس نیازمند بازگشت قرآن است تا با از سرگیری نقش خود او را به 

 سمت اسالم حقیقی رهنمون شود. 

و ارائه راهكارهای عملی  _های ما فدای ايشان بادجان_ت تحكیم انديشه مهدوي -4

تواند در اين جهت؛ زيرا با بازگشت بشريت به جاهلیت نخستین، قرآن به تنهايی نمی

نقش خود را برای نجات آن ايفا کند و ناگزير از حافظی است کـه آن را بـه منصـه    

و اين شخص بايـد  گونه که رسول خدا)ص( چنین کرد ظهور و واقعیت رساند، همان

هايی مانند پیامبر)ص( داشته باشد هر چند که پس از او به دلیل پايان نبوت، ويژگی

هايی فقط در وجود حضرت حجه بن الحسن گرد آمده پیامبری نباشد. چنین ويژگی

 4های ظهور آن حضرت و فرا رسیدن روز موعوداست. آری اين موارد، تحقق نشانه

 سخن در بحث ويژه آن حضرت)عج( خواهد آمد.آن است که شرح مفصل اين 

 ها و تمايزهاي جامعه جاهلي بر اساس مفهوم قرآنيويژگي

نخستین ويژگی جاهلیت پرستش معبودی غیر از خداوند متعال اسـت. پرسـتش بـه    

گونه که چنین مفهومی از ائمـه)ع( در  پذيری است همانمفهوم فرمانبرداری و واليت

ةن  دوون  اهللس  َو »است: تفسیر آيه ذيل بیان شده 
بابةًا م  بةاََّنوم  َأر  ه  م  َو رو بةاَرهو وا َأح  َةذو ُس ا

                                                           

آورد اما اين به مفهحوم  در خبرها آمده است كه آن حضرت )عح( اسالم و قرآن جديدي مي-1
شحوند، بلكحه   داللت مطلق آن نيست زيرا ايشان از گستره اسالم و قرآن جد خويش خار  نمي

هحا را از آن  سحال  ار را از قرآن تكانده و بار سحگين سحختي  مقصود اين است كه آن حضرت غب
 گرداند.زدايد و آن را دوباره به زتدگي باز ميمي
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ون کو ب حاَنهو َعامس یوِّش   َو سو دًا ال إ لَه إ الس هو
ًا واح  وا إُ  بودو َیع 

وا إ الس ل  رو
َیَم َو ما أوم  َن َمر  یَح اب 

: 4امل َس 

پروردگـاران خـويش   آنان دانشوران دينـى و راهبـان خـود را بـه جـاى خداونـد       

انـد کـه خـدايى    که جز اين فرمان نیافتهحالیاند و نیز مسیح پسر مريم را دربرگزيده

ايشـان  «. ورزنديگانه را بپرستند که خدايى جز او نیست؛ منزه است از شرکى که مى

به خـدا قسـم احبـار و رهبـان، يهـود و نصـارى را بـه پرسـتش خـود          »فرمودند: 

کردند و لیكن احبار خواندند يهود و نصارى هرگز قبول نمىمىخواندند و اگر هم نمى

و رهبان تعدادى از محرمات را برايشان حالل و تعدادى از حاللها را بر آنان حـرام  

ها هم پذيرفتند، پس آنان بدون اينكه خود متوجه باشند احبار و رهبـان  کردند و آن

ايـن جامعـه جـاهلی وجـود      . اين نوع پرستش برای غیر خداوند در3«را پرستیدند

های قرآن، عدم پرستش معبـودی غیـر از   داشت، بدين جهت در آغاز يكی از سوره

د  َو اق رَت ب»خداوند متعال به حق خواسته شده است:  جو هو َو اس  ع 
: نه، هرگز 4َکالس ال توط 

-امـروزه نیـز از خـدايان بـی    «. از او پیروى مكن و سجده کن و به خدا نزديك شو

                                                           

 11توبه:  -1
اين اصطالح مهم قرآني )عبادت( به دليل ابهام آن در افكار جامعه نياز بحه توضحيح و تأمحل     -1

ا سجده است و به مفهوم اطاعت كنند كه عبادت و پرستش نماز و يبيشتري دارد. آنان گمان مي
بينند كه نماز و روزه آنان بحراي خحدا باشحد امحا     و فرمانبرداري نيست. بدين جهت مشكلي نمي

آداب و رفتارشان در زندگي بر خالف دستورات الهي باشد و اين مفهوم مهمي است كحه بايحد   
محن  »ت كه فرمودنحد:  شبهه آن دفع شود. در همين ارتباط، سخني از امام جواد )ع( نقل شده اس

اصغي إلي ناطق فقد عبده، فإن كان هذا الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل و إن كان الناطق ينطحق عحن   
لسان ابليس فقد عبد ابليس: هر كه به سخنگويي گوش فرا دهد، او را پرستش كرده اسحت اگحر   

ان ابلحيس  اين سخنگو از جانب خدا سخن بگويد، وي خدا را پرستش كرده است و اگحر از زبح  
 .115تحت العقول: «. سخن گويد، او ابليس را پرستش كرده است

 .19علق:  -1



 شكايت قرآن                 81
 

ل فة »شود: اطاعت و فرمانبرداری می شماری یوَقِربوونا إ ىَل اهللس  زو
م  إ الس ل  هو بودو ما َنع 

اينان : 4

نا « »پرستیم تا وسیله نزديكى ما به خداى يكتا شوندرا از آن رو مى ضو َذ َبع 
َو ال َیتسخ 

ن  دوون  اهللس
بابًا م  ضًا َأر  َبع 

«. به پرستش نگیردبعضى از ما بعضى ديگر را سواى خدا : 3

ب یال» رَباَءنا َفَ َضلُّوَنا السس نا ساَدَتنا َو کو إ نسا َأَطع 
از سـروران و بزرگـان خـود اطاعـت     : 4

ید« »کرديم و آنان ما را گمراه کردند َن ب َرش  َعو  ر 
رو ف  َن َو ما َأم  َعو  ر 

َر ف  وا َأم  َبعو َفاتس
آنـان  : 1

ةن  » «نمـود راه صواب راه نمىپیرو فرمان فرعون شدند و فرمان فرعون به 
َفَخَلةَف م 

َن َغیًّا َقو  َف َیل   َفَسو 
َهوات  وا الشس َبعو الَة َو اتس وا الصس م  َخل ٌف َأضاعو

ه  د  َبع 
سپس جانشـین  : 5

آن مردم خداپرست قومى شدند که نماز را ضايع گذارده و شهوتهاى نفس را پیروى 

وا ما َأن ةَزَل »« د ديدها به زودى کیفر گمراهى را خواهنکردند و اين ب عو ومو اتس َُ یَل 
َو إ ذا ق 

و لووَن َشی ئًا َو ال َه َتةدو
ق  م  ال َیع  هو  آباَءنا َأ َو َلو  کاَن آباؤو

َفی نا َعَلی ه  وا َبل  َنتسب عو ما َأل  : 6ناهللسو قالو

 و چون کفار را گويند: پیروى از شريعت و کتابى که خدا فرستاده کنید، پاسخ دهنـد 

ها تابع پدران باشند گر چـه  که ما پیرو کیش پدران خود خواهیم بود. آيا بايست آن

ةَن « »عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نیافتـه باشـند؟  آن پدران بى َو م 

َب َعَلی  
ت  یٍد * کو لس َشی طاٍن َمر  ٍم َو َیتسب عو کو ل 

 اهللس  ب َغ    ع 
اد لو يف  ةهو َمةن  َتةَوالسهو النسا   َمن  جيو  َأنس

ه 

یه  إ ىل هو َو َه د  لُّ
هو یوض  ع     َفَ نس و از مردم کسى هست که از جهل و نادانى در : 7َعذاب  السس
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اى رود. )در لـوح تقـدير( بـر آن    کار خدا جدل کند و از پى هر شیطان گمراه کننـده 

خود سازد وى او شیطان چنین فرض و الزم شده که هر کس او را دوست و پیشواى 

إِذْ جَعَـلَ الَّـذِينَ کَفَـرُوا فِـی     « »را گمراه کند و به عذاب سوزان دوزخش رهبر شود

: آن گاه که کافران تصمیم گرفتند کـه دل بـه تعصـب،    4قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاهِلِیَّة

ذکـر  در اين آيات، برخی مصاديق خدايان جاهلیت نخست  «.تعصب جاهلى سپارند

هـا،  شـدند. ايـن خـدايان از قبیـل بـت     شده که به جای خداوند متعال پرستش مـی 

های نفس اماره به بدی، ابلـیس و  ها و شهوتدانشمندان غیر مخلص، فراعنه، هوس

ها در پیروی از تعصبات و آداب و سنن به جای مانده از گذشتگان بوده که ريشه آن

وا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِیبُ»هوای نفس است: 

پس اگر اجابت نكردند، : 3اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِین

آنكـه  ه بـى تر از آن کس کروند و کیست گمراهآن که از پى هواى نفس خويش مىبه

راهنمايى از خدا خواهد از پى هواى نفس خويش رود؟ زيرا خدا مردم سـتمكاره را  

آيا اکنون وضعیت مردم فرق کرده است؟ مقصود من از مردم، ايـن  «. کندهدايت نمى

نامند، زيرا آنان از سر تا پا در باتالق جاهلیت هايی نیست که خود را متمدن میملت

سراغ مشكل بدتری برويم سراغ کسانی که خـود را مسـلمان   بايد اما  اند،غرق شده

ها، هوا و هوس و در رکاب آن کفر پیشگان بوده و در پیروی از شهوت نامند ولیمی

ور هستند ها و قوانین فاسد غوطهخدايان جديدی چون ورزش، هنر و برخی تئوری

و منزلت بدون و پیوسته دستور بزرگان و سرورانی چون رئیس قبیله و صاحبان جاه 

شود، حرام خدا را حالل و حالل او را حـرام  هیچ توجه و عنايتی به دين اطاعت می
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شمرند و همچنان آداب و سنن و رسوم به جای مانده از پدران و اجداد، بـیش از  می

ای کـه جامعـه بـه گنـاه و نافرمـانی از      گونـه شود. بهدين خداوند سبحان پیروی می

شوند و زبان حـال  ما به ترك اين آداب و سنن راضی نمیدهد، اخداوند رضايت می

آنان دال بر )آتش نه ذلت( است برخالف اسالمی که امام حسین)ع( بـا ايـن سـخن    

 خويش در کربال به تصوير کشیدند: 

 4المَوتُ أولی مِن رُکُوب العَارِ            و العَارُ أولی من دخولِ النَّارِ

ه و غیر آن نیز مشخص اسـت. ايـن زن بیچـاره، رام    های زنانچنین امری در مانكن

عشق شده و قالب مد، اتیكت و کاالهای صادراتی غرب چون پوشاك، لوازم آرايش 

شود حتی اگر مخالف دين باشد. در اين صـورت آيـا از عبـادت،    و اشیاء لوکس می

ماند؟ البته اين امور در حد شرك آشكار هسـتند و  اطاعت و واليت چیزی باقی می

سازد که همه اين خدايان در عرصه قیامت از بنـدگان  قرآن ما را بدين نكته آگاه می

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ »جويند اما در آن روز پشیمانی سودی ندارد: خود بیزاری می

ا لِلَّهِ وَ لَـوْ يَـرَى الَّـذِينَ    مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّ

إِذْ تَبَـرَّأَ الَّـذِينَ    *ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَـذابِ  

: بعضى از مردم خـدا را  3اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْباب

دارند که خدا را. ولـى آنـان کـه    ها را چنان دوست مىکنند و آنهمتايانى اختیار مى

گاه که اين ستم پیشگان عذاب را دارند و آناند خدا را بیشتر دوست مىايمان آورده

کنـد.  ببینند دريابند که همه قدرت از آن خداست. هر آينه خدا به سختى عقوبت مـى 

ه که پیشوايان، عذاب را بنگرند و از فرمانبران خويش بیزارى جوينـد و پیونـد   گاآن
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قرآن همچنین اين خدايانی را که بشر با اطاعت و واليت «. میان ايشان گسسته گردد

مَثَلُ الَّذِينَ »کند: پرستند، چنین توصیف میها را به جای خداوند متعال میپذيری، آن

هِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَـذَتْ بَیْتـاً وَ إِنَّ أَوْهَـنَ الْبُیُـوتِ لَبَیْـتُ      اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ

: مثَل آنان که سواى خدا را اولیا گرفتند، مثَـل عنكبـوت   4الْعَنْكَبُوتِ لَوْ کانُوا يَعْلَمُون

ـ  تـرين خانـه  دانستند، هر آينه سسـت اى بساخت و کاش مىاست که خانه ه هـا، خان

وَ الَّذِينَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً »و نیز فرمود: « عنكبوت است

 :3حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَیْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَ اللَّهُ سَـرِيعُ الْحِسـاب  

آن نزديـك  در بیابانى. تشنه، آبش پندارد و چون بهاعمال کافران چون سرابى است 

شود هیچ نیابد و خدا را نزد خود يابد که جزاى او را به تمام بدهـد و خـدا زود بـه    

 «.رسدها مىحساب

هـا و اعتقـادات   بـاوری اين بحث قابل اهمیتی است، زيرا توجه مردم را نسبت به کژ

کند رده و بر اين نكته تأکید میخويش و دوری آنان از توحید خالص و ناب جلب ک

شمار بسیار های بیکه فرمانبرداری آنان از خداوند متعال نسبت به اطاعت از اين بت

هـا و  های جاهلیت جديد( است و نهانی بـودن بـت  تر است؛ اما عنوان بحث )بتکم

 ها حتی برای مؤمنان گذشته از ديگران، بر اهمیت اين بحث آنعدم توجه به

 يد.افزامی

 تر بوده و بـه نـدرت عملـی خـالص يافـت      اما در سطح شرك پنهان، مصیبت بزرگ

شود، اگر صاحب اين عمل بر خالص بودن کار خويش باور دارد، پس چرا هنگام می
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نويسد يا چرا بخشش خود را بـا  ساخت يك مسجد، نام خود را بر لوحی بزرگ می

 برای رضای خداوند است؟گويد اگر منّت همراه کرده و مدام از آن سخن می

دهـد و دعـاوی   دومین ويژگی جاهلیت اينكه قانونی که امور مردم را سامان می -3

َم »دهد از دين خداوند سبحان فاصله دارد: آنان را مورد حل و فصل قرار می ک  َأ َفحو

ةونَ   َیب غو
یس  
ل  اه  ير به تعبیر قرآن، هر حكمی مغا«. جويند؟آيا حكم جاهلیت را مى :4اْل 

با دستورات الهی، حكم جاهلیت است، حال آنكه ما بسیاری از افراد جامعه خود را 

های خود مغلوب بسـیاری از عـادات و سـنن قبیلگـی     کنیم که در قبیلهمشاهده می

و فقط مردمی نادان و دور از  ها حجتى نازل نكرده استهستند که خدا بر اثبات آن

تـوان بـا نگـاهی بـه ديگـر      نمونه است اما مـی  اند. اين يكها را وضع کردهخدا آن

بینیم که در کشـورهای مختلـف   نهادهای اجتماعی مصداق اين موضوع را يافت. می

هايی( حاکم است که بشر ناقصی آن را وضـع  جهان، قوانین و مقررات و )ايدئولوژی

ود نداشته و فراتر از نوك بینی خـ  کرده که اختیار هیچ سود و زيانى را براى خويش

ای را در قانون تغییر داده و بندی را به آن اضافه و بیند. در نتیجه هر روز مادهرا نمی

-کند، اشكال بند ديگر را برطرف و معايب آن را اصالح میبندی را از آن حذف می

کند. آری اين چنین است. حديث شريف، هر نوع مخـالفتی بـا ديـن و کوتـاهی در     

من مات و لم يوصَ »کند مانند اين سخن امام)ع(: اعمال آن را جاهلیت توصیف می

مات میتة جاهلیة: هر کس بمیرد و وصیتی نكرده باشـد بـه مـرگ جاهلیـت مـرده      

 «.است
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م  إ الس ما َأرى»گويد: بنابراين، فرعونی که می یکو
شما را جز آنچه خود مصلحت : 4ما أور 

شخص نیسـت، بلكـه    حالتی منحصر به يك فرد وخاص يك«. ام راهى ننمايمديده

-اين حالت مدام نزد بسیاری از کسانی که خود را به جای خداوند، قانونگـذار مـی  

 شود.دانند، تكرار می

های جاهلیت، انحراف اعتقادات آن است که خداوند در ايـن آيـه   از ديگر نشانه -4

ل  »آن اشاره کرده است: به اه  ََنس اْل  َِق  َ اْل  اهللس  َغ  
نُّوَن ب  یس َیظو

: با پنـدارى جـاهلى بـه    3

برای مثال آنان بـر ايـن بـاور بودنـد هرگـاه انسـان       «. خداوند گمان نادرست بردند

يابد. جامعه مرتكب گناه شود با قربانی کردن به پیشگاه خدايان از کیفر آن نجات می

تقـد  اند، معما نیز بر اثر آنچه که خطیبان منبر امام حسین)ع( به افكار آنان القاء کرده

ای مرتكب شود، قطره اشكی بـر امـام   است هر گاه انسان عمل ناپسند يا گناه کبیره

مـن  »حسین)ع( برای ورود او به بهشت کافی است. با استناد به اين حديث شـريف:  

بكی علی الحسین و لو مقدار جناح بعوضة وجبت له الجنة: هـر کـه بـر حسـین)ع(     

يا بـه ايـن سـخن    « شودشت بر او واجب میای، بهبگريد، هر چند به اندازه پرِ پشه

 کنند که:شاعر استدالل می

 4فإن النارَ لیس تمسُّ جسماً        علیه غبارُ زوارِ الحُسین
ما منكر کرامت و بزرگداشت امام حسین)ع( از جانب خداوند متعال نیستیم که البتـه  

بـر اسـاس شـرايط     ايشان سزاوار اين تكريم و بلكه بیشتر از آن هستند، اما اين امر
بوده و جزئی از اسباب و علت ورود به بهشت است و ناگزير بايد با اسباب و علـت  

                                                           

 .19غافر:  -1
 .117آل عمران:  -1
 .  كندنمي لمس است، نشسته آن بر( ع) حسين زائران غبار كه را جسمي آتش -1



 شكايت قرآن                 11
 

شود، همچنین بايـد مـانعی وجـود نداشـته باشـد کـه       ديگری از میان شروط، کامل 
نخستین شرط آن اطاعت از اوامر و نواهی خداوند متعال است و قرآن در اين باره به 

َتضةَو الیَ » گويد:صراحت می َن  ار 
وَن إ الس مل  َفعو ش 

هرگز از احدى جز آن کسـى کـه    : 4
در حديثی از امام جعفر صادق)ع( آمده است: «. خدا از او راضى است شفاعت نكنند

-لن تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلوة: شفاعت ما به کسی که نماز را سبك شمارد، نمی»

ًا َیَرهو * َو َمن  َفمَ »اين موضوع با اين آيه نیز مغاير است: « رسد ٍة َخ   ث قاَل َذرس
َمل  م  ن  َیع 

ا َیَره ٍة رَشًّ ث قاَل َذرس
َمل  م  َیع 

اى کار نیك کرده باشد )پـاداش(  پس هر کس به قدر ذره: 3
اى کار زشتى مرتكب شده آن هم به کیفرش آن را خواهد ديد و هر کس به قدر ذره

 به راستین جبران کند.مگر اينكه عمل خود را با تو« خواهد رسید
ها تـأثیر  اين انحراف در اعتقادات و باورها، در دوری مردم از دين و عدم آگاهی آن

آن که محو و مدهوش اين باورهای دور از قرآن شده و بهمهمی دارد، البته بعد از آن
 اعتماد کرده و در نتیجه عمل به فرامین قرآن را ترك کردند. 

حجابی، آرايش، ظهـور فتنـه و فسـاد و رواج اعمـال     بی های جاهلیت،از نشانه -1
ووىل»فرمايد: ناشايست است. خداوند می یس   اْل 

ل  اه  َج اْل  َن َترَبُّ ج  َو الَترَبس
دوره : و مانند 4

جامعه امروز در فسق و فجور «. جاهلیت پیشین با آرايش و خودآرايى بیرون نیايید
های پیشین، ین به فساد افكندن بشر بر ملتو انواع انحراف و گمراهی مردم و همچن

پیشی گرفته است و تمام امكانات پیشرفته خود را برای گسترش اين امـور بـه کـار    
هايی را ابداع و قوانینی را جهـت ارضـای   گونه که جاهلیت روشگرفته است. همان

کرد. برای مثال قريش قانونی وضع های شیطانی وضع میغريزه جنسی خود با شیوه
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دانست. بدين دلیـل  کرده بود که برای انسان، طواف کعبه را با جامه خويش حرام می
ها گناهانی را مرتكب شده است. ها معصیت خدا را کرده و در آنکه وی با اين جامه

هايی از اهل مكـه يـا بـه صـورت برهنـه      هايی نو يا لباسناچار بايد با لباسپس به
برهنـه و عريـان    -چه زن و چـه مـرد   -يافتیای نمطواف کند و هرکه چنین جامه

کرد. در اين میان زنـانی بودنـد کـه بـرای پوشـش شـرمگاه       خانه کعبه را طواف می
 سرودند که:خويش دست خود را برآن نهاده و چنین می

 4الیوم يبدو بعضه او کلُّه         ومابدا منه فال أحلُّه

هايی غیر از ابزار فسق و فجـور  شامروزه نیز پیروان شیطان برای اشاعه فحشاء، رو

تر از فساد موجود در ايـن  ها کمگیرند که فساد آنبرای مثال با نام ورزش به کار می

هـا  آالت لهو و لعب نیست، بلكه ترحم اين آالت به دلیل پنهانی بودن و ناپسندی آن

نزد همگان و همچنین شرمساری صاحب آن از برچسب ننگ بیشتر است. حال آنكه 

ها خود به اين اعمال شود، صاحب آنها به صورت آشكار پرداخته میاين ورزش به

بینی اين افـراد چگونـه   کنند. آيا میکند و مردم نیز عمل او را تحسین میافتخار می

کند؟ اسـامی و عنـاوين   بازيچه شیطان شده که مطابق خواست خود با آنان رفتار می

گونـه هسـتند کـه    رائه مد يا به اسم هنر نیز ايـن ديگر مانند ملكه زيبايی يا به اسم ا

بند و باری و الابالیگری و فسق و فجور است اما در پوششی مقبـول نـزد   همگی بی

شود و فقط کسی که پروای الهی داشته باشد از اين اعمـال رهـايی   جامعه عرضه می

 شـود و آن اينكـه بشـريت در تـوحش    يابد. هدف واحدی از اين امور دنبال میمی

گذارد و نـه  حیوانی، هرج و مرج جنسی و آتش افروخته شهوت که نه هیچ باقى مى

 گذارد، زندگی کند.چیزى را وا مى
                                                           

 .كنمنمي حالل باشد، مشخص را آنچه و شودمي آشكار آن همه يا و بخشي امروز -1
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های جاهلیت، تصورات باطل و نگاه نادرسـت بـه زنـدگی اسـت. بـه      از ويژگی -5

ها ازدواج دختران خود را با مردانی غیر از قبیله خويش عنوان مثال برخی از جاهلی

باك( مشهور بودند، خود را باالتر از فتند چون آنان که به )حمس: دلیر و بیپذيرنمی

ديدند. در جاهلیت امروز نیز اقشار بسیاری که شايد بـارزترين مصـداق   ديگران می

آنان برخی سادات منتسب به پیامبر اکرم)ص( هستند، وجود دارند که زنان خـويش  

د. در اين صورت گـاهی دخترانشـان،   آورنرا فقط به ازدواج سیدی مانند خود درمی

دهند و از حـق قـانونی خـود کـه     مجرد باقی مانده و فرصت ازدواج را از دست می

شوند. همـه  برخورداری از نعمت تشكیل خانواده و سعادت مادرانه است، محروم می

اين پیآمدها به سبب اين نگرش اشتباه و جاهالنه است که از اصول و مبـانی قـرآن   

جااًل َکث  ًا َو »د: فاصله دارن ام ر  ن هو
َجها َو َبثس م  ن ها َزو 

َدٍة َو َخَلَق م  ٍس واح  ن  َنف 
م  م  َخَلَقکو

شما را از يك تن بیافريد و از آن يك تن همسر او را و از آن دو، مـردان و  : 4ن سةاء

از دستورات پیامبر اکرم)ص( اين است )إذا رضـیتم الرجـل   «. زنان بسیار پديد آورد

و دينه فزوجوه: اگر از عقل و دين مرد رضايت داريد، او را همسر دهید(. اگـر  عقله 

اين سادات به دلیل انتساب به پیامبر)ص( شرافت و بزرگی دارند، شرافت پیامبر)ص( 

در انتساب ايشان به دين اسالم و اطاعت از خداوند متعال بوده نه اينكه محمـد بـن   

َت لَ »عبداهلل هستند:  ک  َ ن  َأرش 
ینَلئ  ةاِس   َن اخل  وَننس م  َبَطنس َعَملوَك َو َلَتکو َیح 

اگـر شـرك   : 3

َل َعَلی نةا »« کنندگان خواهید بودبیاوريد اعمالتان ناچیز گردد و خود از زيان َو َلو  َتَقوس

ن کو  َوت نَی* َفام م  ن هو ال 
نا م  مس َلَقَطع  * ثو

نی  َیم  ن هو ب ال 
نا م  * َْلََخذ  یل  َقاو  َض اْل  ن  َأَحةٍد َعن ةهو َبع 

م  م 

                                                           

 .1نساء:  -1
 .51زمر:  -1
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ینَ  ز  -اگر او بعض از سخنان را بر ما بسته بود قطعا ما دسةت راسةتش را مةی 4حاج 

-کدامتان نمةیساختیم و هیچبریدیم و نابودش میگرفتیم سپس رگ گردنش را می

-آن حضـرت مـی  «. توانستید او را از ما پنهان سازید و از کیفةر مةا رهةایی بخشةید

پـس  «. گمان هالك خواهی شدلهويت: اگر نافرمانی کنی، بیو لو عصیت »فرمايند: 

که خالف دين آن حضرت حالیکنند، درارزش اينان که با نام پیامبر)ص( تجارت می

 کنند، چیست؟عمل می
ها و معیارهـا از مـوازين الهـی و حقیقـی     از ديگر عالئم جاهلیت، تفاوت ارزش -6

جويد. ها بر ديگری برتری میوسیله آنگرفته تا شیطانی و دروغین است که بشر به 
م  إ نس اهللسَ َعل ةیٌم َخب ة »گويد: قرآن آشكارا می قةاکو ن َد اهللس  َأت 

م  ع  َرَمکو إ نس َأک 
گمـان  بـى : 3

ترين شما نزد خداوند پرهیزگارترين شماست به راستى خداوند دانـايى آگـاه   گرامى
ت  » «.است َ ل  اهللس  َو ب َرْح  ونقول  ب َفض  سا جَي َمعو

ٌ ِم  َو َخ   وا هو َرحو َیف  َك َفل 
بگو: به فضـل  : 4ه  َفب ذل 

؛ امةا «اندوزنـد بهتـر اسـت   چه مىخدا و رحمت او شادمان شوند، زيرا اين دو از هر

* َحتسة  » کند:جاهلیت با مال و مقام و فرزندان بسیار اظهار برتری می رو مو التسکاثو اکو  ُ َأ

مو امل َقاب   تو ر  شما مردم را افتخار به بسیارى اموال و فرزند و عشیره سخت )از يـاد  : 1رزو
وا »« خدا و مرگ( غافل داشته است. تا آنجا که به مالقات )اهل( قبور رفتیـد  َو قةالو

ب نی َعذس نو ب مو الدًا َو ما َنح  وااًل َو َأو  َثرو َأم  نو َأک  َنح 
گفتنـد: امـوال و اوالد مـا از همـه      و: 5

-اين امور کامال روشن و مشـخص اسـت بـه   «. و کس ما را عذاب نكندبیشتر است 

                                                           

 .73 -77حاقه:  -1
 .11حجرات:  -1
 .17يونس:  -1
 .1تكاثر:  -7
 .11سبأ:  -1
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هايی نبوده و دو آيه ذيل اين مقايسه مهم و قابل توجه ای که نیازی به ذکر مثالگونه
 »کند: در میان ديگر معیارها به خوبی تبیین می

 
َن النِساء َهوات  م  بُّ الشس ِیَن ل لنسا   حو زو

َقنا َبن نَی َو ال  َةر    َو ال  َن عةام  َو اْل   َو اْل 
َم   َی ل  امل وَسوس  َو اخل 

ضس  
ف  َهب  َو ال  َن الذس ط    امل وَقن َطَرة  م 

یَن  ةم  ل لسةذ  کو
ةن  ذل 

ٍ م  م  ب َخة   َنِبئوکو * قول  َأ أو نو امل َآب  س  ن َدهو حو
یا َو اهللسو ع  ن  َیاة  الدُّ َك َمتاعو اْل 

ذل 

ن َد َرِِب   ا ع  َقو  ةواٌن اتس ض  َرٌة َو ر  َطهس واٌج مو یها َو َأز 
یَن ف  ارو خال د  ََّن  ت َها اْل  ن  حَت 

ي م  ر  م  َجنساٌت ََت 

باد ع  ٌ  ب ال  َن اهللس  َو اهللسو َبص  : در چشم مردم آرايش يافته است، عشق به امیال نفسانى 4م 
نهـاده و  هـاى زر و سـیم و اسـبان داغ بر   و دوست داشتن زنان و فرزندان و همیـان 

نیـك  که فرجـام  حالیچارپايان و زراعت. همگی متاع زندگى اين جهانى هستند، در
ها آگاه کنم؟ بـراى آنـان کـه    نزد خدا است. بگو: آيا شما را به چیزهايى بهتر از اين
هايى است که نهرها در آن روان پرهیزگارى پیشه کنند، در نزد پروردگارشان بهشت

ه در عین خشنودى خدا، جاودانه در آنجـا خواهنـد بـود و    است. اينان با زنان پاکیز
م  َو »فرمايد: همچنین خداوند متعال می«. خدا از حال بندگان آگاه است کو ةوالو َو ما َأم 

ل ف  ن َدنا زو
م  ع  َقِربوکو ي تو

ت  م  ب الس کو الدو وةم  َجةزاءو  ال َأو  َُ ةَك 
ًا َف وولئ  َل صةاْل  إ الس َمن  آَمَن َو َعم 

نوونالِض  فات  آم  رو غو  ال 
م  يف  لووا َو هو

ف  ب ام َعم  ع 
اموال و اوالدتان چیزى نیست که شـما  : 3

انـد، کـه   اند و کارهاى شايسته کـرده را به ما نزديك سازد. مگر آنان که ايمان آورده
 «.هاى بهشت هستندپاداش اينان به سبب اعمالشان دو برابر است و ايمن در غرفه

های مشترك میان دو جاهلیـت نخسـت و امـروزی، گسـترش     يكی از مشخصه -7

شرابخواری، کم فروشـی، تقلـب و    های آنرذائل اخالقی است که آشكارترين نمونه

مو امل ون َکر»  جنس بازی است.خیانت، دروغ و هم یکو
و در محفل خـود  : 4َو َت  تووَن يف  ناد 

                                                           

 .11 -17آل عمران:  -1
 .13سبأ:  -1
 .19عنكبوت:  -1
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وا النس » «شويد؟مرتكب کارهاى ناپسند مى مَو ال َتب َخسو یاَءهو و بـه مـردم کـم    : 4اَ  َأش 

م  َأو  »« نفروشید وهو فووَن* َو إ ذا کالو َتو  وا َعَى النسا   َیس  تالو یَن إ َذا اک  ذ  نَی* الس َطِفف  ل مو
ٌل ل  َوی 

ون و
م  َيو َّس  َوَزنووهو

ستانند آن را پُر فروشان. آنان که چون از مردم کیل مىواى بر کم: 3

بلكه آنـان انسـان   « کاهندکشند از آن مىپیمايند يا مىردم مىکنند و چون براى ممى

م  »گیرند: پاك را به سخره می کو
َیت  ن  َقر 

م  م  وهو جو ر  وا َأخ   إ الس َأن  قالو
ه  م  َو ما کاَن َجواَب َقو 

ون رو وم  أوناٌ  َیَتَطهس َّنس
هـا را از قريـه خـود    جواب قوم او جز اين نبود که گفتند: آن: 4إ 

ای که نام جعفـر  گونهبه«. جويندد که آنان مردمى هستند که از کار ما بیزارى مىبرانی

بن أبی طالب به عنوان کسی که شراب و زنا را در جاهلیت بر خود حـرام کـرد، در   

های اخالقی آنان، خوردن حق ضعیف توسـط  تاريخ ثبت شده است. از ديگر رذيلت

های الهی بوده و ای انسانی عالوه بر ارزشهافراد قدرتمند و نابودی اخالق و ارزش

نمايد، منافع شخصی است. آری اين تمدن امروز اسـت کـه   ها مهم میآنچه برای آن

ها را برای آنچه منافع خـويش  ها و جانطور کامل از بین برده و مالهايی را بهملت

قیقی که همان کنند؛ اما هدف حنامند که از هر چیز برايشان باالتر است، نابود میمی

پرستی به حساب گرايی و کهنهخشنودی خداوند و رستگاری در آخرت است، واپس

ََةنس »فرمايد: آيد. خداوند میمی َةِق  َ اْل  ةاهللس  َغة  
نُّةوَن ب  م  َیظو هو سو م  َأن فو ت هو َفٌ  َقد  َأمَهس

َو طائ 

ةن  َش  
ر  م  َم  َن اْل 

وَن َهل  َلنا م  ولو یس   َیقو
ل  اه  اما گروهى ديگر که چون مـردم عصـر   : 1ءاْل 

گفتند: جاهلى به خدا گمانى باطل داشتند، هنوز دستخوش اندوه خويش بودند و مى
                                                           

 .171.، شعراء: 71، هود: 71اعراف:  -1
 .1 -1مطففين:  -1
 .71اعراف:  -1
 .117آل عمران:  -7
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آری اين مقصود نهايی آنان است و همـان  «. آيا هرگز کار به دست ما خواهد افتاد؟

دسـت  گويند: آيا ممكن است ما را قـدرتى بـه  هدفی است که برای رسیدن به آن می

 د.آي

های جاهلیت، بلكه عامل اصلی حصـول آن، تـرك امـر بـه     ترين ويژگیاز مهم -8

معروف و نهی از منكر است. همان که رسول خدا )ص( از آن برحذر داشـته اسـت:   

کیف بكم إذا فسدت نساؤکم و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عـن  »

قال: نعم، و شر من ذلك، کیف بكم إذا المنكر؟ فقیل له: و يكون ذلك يا رسول اهلل؟ ف

أمرتم بالمنكر و نهیتم عن المعروف؟ فقیل له: يا رسول اهلل و يكون ذلك؟ قال: نعم، و 

: حال شما چگونه 4شر من ذلك، کیف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً  و المنكر معروفاً

مر بـه معـروف و   که احالیاست آن گاه که زنانتان فاسد و جوانانتان تبهكار شوند در

ايد؟ گفته شد: ای رسول خدا؟ آيا به راستی چنـین خواهـد شـد؟    نهی از منكر نكرده

فرمودند: آری و بدتر از آن نیز اتفاق خواهد افتاد، حال شما چگونه است هنگامیكه 

کنید؟ گفته شد: ای رسول خدا؟ ها( میها( و نهی از معروف )نیكیامر به منكر)زشتی

کنیـد  دهد، چه میاهد افتاد؟ فرمودند: آری و بدتر از آن نیز رخ میآيا اين اتفاق خو

«. بینیـد؟ ها را نیك و پسـنديده مـی  ها را زشت و ناپسند و زشتیآن هنگام که نیكی

اند. به تعبیر قرآن اهمـال  آن رسیدهآری! اين همان چیزی است که جوامع امروزی به

نی و روحـانیون و سسـتی و غفلـت    و کوتاهی در وهله اول مربوط به دانشمندان دي

آنان در انجام وظیفه خويش است و ای طالب و فضالی حـوزه شـريف! بـارزترين    

                                                           

هحاي آن  ، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، ابواب امر و نهي و مناسحبت 11الوسائل: مج -1
 .11، ح1دو، باب
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وان  َو  َو َترى»مصداق روحانیون شما هستید:  ةد  عو ةم  َو ال  ث  وَن يف  اْل   عو م  یوسةار  ن هو
َکث  ًا م 

َملووَن* َلو  الَین   َت َلب ئ َس ما کانووا َیع  ح  مو السُّ ه 
ل  مو َأک 

  ُ
بارو َعةن  َقةو  َح  یُّوَن َو اْل 

ان  بس مو الرس هاهو

ونَ  نَعو َت َلب ئ َس ما کانووا َیص  ح  مو السُّ ه 
ل  َم َو َأک  ث  ها را بنگـرى کـه در   : بسیارى از آن4اْل  

شتابند؛ بسیار بدکارى را پیشه خود کردند. چرا گناه و ستمكارى و خوردن حرام مى

دارنـد؟ همانـا   ز گفتار زشت و خوردن مال حرام باز نمىها را اعلما و روحانیون آن

نَکٍر َفَعلووهو َلب ئ َس مةا کةانووا »« کارى بسیار زشت را پیشه کردند َن َعن  مو کانووا ال َیَتناَهو 

َعلوون م   * َترىَیف  هو سو وم  َأن فو َُ َمت   وا َلب ئ َس ما َقدس یَن َکَفرو
ذ  َن الس و  م  َیَتَولس ن هو

َط  َکث  ًا م  َأن  َسةخ 

ون م  خال دو َعذاب  هو م  َو يف  ال  اهللسو َعَلی ه 
گاه يكديگر را از کـار زشـت خـود    ها هیچآن: 3

هـا را  کردند بسى قبـیح و ناشايسـته بـود. بسـیارى از آن    کردند و آنچه مىنهى نمى

فرسـتند و  اى که براى خود پیش مىکنند. ذخیرهخواهى ديد که با کافران دوستى مى

«. ها در عذاب جاويد خواهند بـود اى است و آنن غضب خداست بسیار بد ذخیرهآ

های جامعه دور از اسالم و ترك امر به معروف و نهی از منكر، يكی ديگر از مشخصه

امـا بعـدُ فإنـه    »همراه همیشگی کافران است: حضرت علی)ع( در اين باره فرمودند: 

معاصی و لم ينههم الربـانیون و االحبـار   إنما هلك من کان قبلكم حیثما عملوا من ال

عن ذلك و إنهم لما تمادوا فی المعاصی و لم ينههم الربـانیون و االحبـار عـن ذلـك     

نزلت بهم العقوبات فامروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا أن األمر بالمعروف و 

ان شما فقـط بـدين   النهی عن المنكر لن يقرّبا أجالً و لن يقطعا رزقاً: اما بعد! گذشتگ

دلیل هالك شدند که هر نوع گناهی مرتكب شدند و روحانیون و راهبان آنـان را از  
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گاه که در گناهان خود فرو رفتنـد و روحـانیون و راهبـان     گناه باز نداشتند، پس آن

آنان را منع نكردند، کیفر و مجازات بر آنان فرود آمد. پس امر به معروف و نهـی از  

انید که با امر به معروف و نهی از منكر زمان هیچ مرگی نزديك نشده منكر کنید و بد

. مؤمنان بدون برپايی اين فريضه نه نزد خداونـد و نـه   4«شودو هیچ رزقی قطع نمی

نزد رسول او حتی نزد دشمنان خود نیز هیچ ارزشی ندارند. به همین دلیـل در میـان   

ها را رها کرده و فقط خداوند بتپرستانی بودند که پرستش قريش خداپرستان و يكتا

کردند، اما به دلیل ترك اين وظیفه بزرگ، نزد مشرکان منزلت و سبحان را عبادت می

 ابهتی نداشتند.

های جامعه اسـالمی  ای به درستی از ويژگیاين در حالی است که انجام چنین وظیفه

َجت  ل لنس »قرار داده شده است:  ر  ٍ  أوخ  َ أومس ن توم  َخ   َن َعةن  کو  َو َتن َهةو 
وف  رو وَن ب امل َع  رو ا   َت  مو

نووَن ب اهللس م  ؤ  امل ون َکر  َو تو
: شما بهترين امتى هستید از میان مردم پديد آمده، کـه امـر بـه    3

ةهو إ نس « »کنید و به خدا ايمان داريدمعروف و نهى از منكر مى و نس اهللسو َمةن  َین رصو َ َو َلَین رصو

وا اهللسَ َلقَ  کةاَة َو َأَمةرو ا الزس ةالَة َو آَتةوو وا الصس ض  َأقامو َر   اْل 
م  يف  نساهو یَن إ ن  َمکس

ذ  یز* الس يٌّ َعز  و 

ور ومو َب و اْل 
ا َعن  امل ون َکر  َو هلل س  عاق   َو ََّنَو 

وف  رو ب امل َع 
و خدا هر کس را کـه يـاريش کنـد،    : 4

کسان که اگر در زمـین مكانتشـان    کند و خدا توانا و پیروزمند است. همانيارى مى

کننـد و  دهند و امر به معروف و نهـى از منكـر مـى   گزارند و زکات مىدهیم نماز مى

وَن »«. سرانجام همه کارها با خداست رو َة    َو َیة  مو وَن إ ىَل اخل  عو ةٌ  َیةد  م  أومس ةن کو
ن  م  ةَتکو َو ل 
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َن َعن  امل ون َکر  َو َین َهو 
وف  رو ب امل َع 

که از میان شما گروهى باشند که به خیر دعـوت  بايد : 4

یةاءو » «کنند و امر به معروف و نهى از منكر کنند
ل  م  َأو  ةهو ضو نةاتو َبع  م  نوةوَن َو امل وؤ 

م  َو امل وؤ 

کةاَة َو  ةوَن الزس تو ؤ  ةالَة َو یو ةوَن الصس یمو
ق  َن َعةن  امل ون َکةر  َو یو  َو َین َهةو 

وف  رو وَن ب امل َع  رو ٍض َی  مو َبع 

یٌز َحک یمیو  مو اهللسو إ نس اهللسَ َعز  َْحوهو َك َسَ  
وَلهو أوولئ  وَن اهللسَ َو َرسو یعو

: مردان مـؤمن و زنـان   3ط 

دارند و نماز دهند و از ناشايست باز مىمؤمن دوستان يكديگرند. به نیكى فرمان مى

دا اينـان را  کنند. خدهند و از خدا و پیامبرش فرمانبردارى مىگزارند و زکات مىمى

-غیر از اين شـواهد، آيـات بـی   «. رحمت خواهد کرد، خدا پیروزمند و حكیم است

جا درصدد بررسـی عمیـق نیسـتیم،    شماری نیز در اين مورد وجود دارد و ما در اين

زيرا اين بحث فقط بر پايه اشارات بوده و صرفا فتح بابی جهـت انديشـیدن در ايـن    

 شود.و رحمت گسترده خداوند هزار در باز میقضايا است که از هر دری به لطف 

هـا صـدای   های جاهلیت، سیطره خرافه و افسانه است. مثال عرباز ديگر نشانه -3

گرفتند و جهان کنونی غرب نیز بدون هیچ مفهومی عدد کالغ و جغد را به فال بد می

شگويان گسترش ها و پیبیندانند. امروزه تعداد فاليُمن می ( را نحس و بد44سیزده )

يافته و بازار آنان رونق گرفته است و ما هر روزه شاهد روی آوردن مردم بـه کـف   

بینان و پیشگويان و مانند آن هستیم که ها، اخترشناسان، فالگیرها و طالعها، رمالبین

 خورند.ها را میافراد ابله و ساده لوح فريب آن

ـ  از ديگر نشانه -41 رآن و دور کـردن مـردم از آن بـا    های جاهلیت بازداشـتن از ق

فارس سـفر   های مختلف است. نضر بن حارث از جمله کسانی که به سرزمینروش
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کرد، کرده و برخی اخبار پادشاهان آن جا را فرا گرفته بود، پیامبر)ص( را تعقیب می

خاستند، نضر در آن مجلس نشسته و برآنـان  هنگامیكه آن حضرت از مجلسی برمی

گفت: قصه کدامیك از ما زيباتر است من يا محمد؟ کافران، قـرآن را  سخن رانده می

کردند که برای پیامبر نوشته شده و روز و های پیشینیان يا سخنانی توصیف میافسانه

هنگـام  دانستند و بـه شود يا سخنی کذب و دروغ آشكار میشب بر ايشان ديكته می

ع شنیدن آن شوند. قرآن موضـع  زدند تا مانتالوت آن حضرت با صدای بلند کف می

م  »کند:آنان راچنین بیان می  َلَعلسکو
ا ف یه  َغو   َو ال 

آن  ر  قو َذا ال 
 ُ وا  َمعو وا ال َتس  یَن َکَفرو

ذ  َو قاَل الس

بوون
ل  آن بیامیزيد، شايد کافران گفتند: به اين قرآن گوش مدهید و سخن بیهوده به: 4َتغ 

رٌّ »فرمايد: و نیز می« پیروز گرديد
َتم  س  ٌر مو ح 

وا س  ولو وا َو َیقو ضو ر  ع  ا آَیً  یو َو إ ن  َیَرو 
و اگر : 3

. آری ايـن جاهلیـت   «اى ببینند، روى بگردانند و گويند: جادويى بزرگ استمعجزه

امروز است که قرآن را با همان اوصاف گذشته چون )کـالم محمـد اسـت و نبـوغی     

کنند. آنان تالش بسـیار  توصیف می کشد و وحی الهی نیست(انسانی را به تصوير می

های قرآنی کتابی گرد آورنـد امـا هنگامیكـه از ايـن کـار      کردند تا در زمینه تناقض

ها تحمیل کرد، با توسل درماندند و قرآن نابودشان ساخت و وجود خويش را بر آن

سازی قرآن از محتوا و کنار گذاشتن بُعد عملی آن از به پلیدی و نیرنگ خود به تهی

ها و نواهايی که نوازندگان واقعیات زندگی روی آوردند و آن را به چیزی شبیه ترانه

 کننـد شادی خويش را ابراز می« اهلل اهلل ای شیخ»نوازند و حاضران با فريادهای می

-ها و تعويذهايی که بر سینه يا سر در خانـه کردند يا اينكه آنرا فقط به طلسم تبديل
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تر و و نه بیشتر، بدل کردند که اين روش بسیار خطرناك کنندهای خويش آويزان می

 تر از شیوه نضر بن حارث و امثال او بوده و اثر آن بسیار بدتر است. گرانهحیله
های به جای مانده از ها رکود و ايستايی بر سنتيكی از رفتارهای بارز جاهلی -44

لیل و برهان خـالف آن  است، هر چند د گذشتگان و تعهد و پايبندی و عدم ترك آن
گری، فقدان سالمت فكر و انديشـه و  را به اثبات رساند. چنین رفتاری نتیجه قشری

هـايی  عدم نرمی و انعطاف پذيری عواطف آنان بوده بر اين اسـاس کـه آنچـه نسـل    
دسـت  گذرد، پاکی و قداسـتی بـه  ها میطور پیاپی بر پدران و اجداد آنمتمادی و به

كستن آن دشوار است.  قرآن بارها اين مفهـوم را تكـرار کـرده    آورد که در هم شمی
شود که اين نوع رفتارهای جاهالنه، رنج ها چنین فهمیده میای که از آنگونهاست به

َزَل اهللسو »فرمايد: مشترکی همه پیامبران بوده است. خداوند می وا ما َأن  ب عو ومو اتس َُ یَل 
َو إ ذا ق 

وا َبل  َنتسب عو  ون قالو لوةوَن َشةی ئًا َو ال َه َتةدو
ق  م  ال َیع  هو  آباَءنا َأ َو َلو  کاَن آبةاؤو

َفی نا َعَلی ه  ما َأل 
4 :

چون به ايشان گفته شود که از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید، گويند: نه، مـا  
خـرد و گمـراه   رفتند. حتى اگر پدرانشان بـی رويم که پدرانمان مىبه همان راهى مى

م  َعى»« اندهبود م  ضاِلنَی * َفهو ا آباَءهو َفو  وم  َأل  َّنس
ون إ  م  هو َرعو

ه  ها پدران خود را آن: 3آثار 
بوةَد اهللسَ »«. روندبر پى ايشان شتابان مى پیش از خود گمراه يافتند و نَع 

ئ َتنةا ل  وا َأج  قةالو

ت نا ب ام  نا َف   بودو آباؤو َدهو َو َنَذَر ما کاَن َیع  اد ق نیَ َوح  َن الصس
ن َت م  نا إ ن  کو دو گفتند: آيـا نـزد   : 4َتع 

پرستیدند رها کنیم؟ اگـر  اى تا تنها اللَّه را بپرستیم و آنچه را که پدرانمان مىما آمده
نا آباَءنا َعةى»« دهى بیاورگويى آنچه را که به ما وعده مىراست مى وا إ نسا َوَجد   َبل  قالو

ٍ  َو إ نسا َعى یٍر إ الس قةاَل  أومس ن  َنذ 
َیٍ  م   َقر 

ن  َقب ل َك يف 
نا م  َسل  َك ما َأر 

وَن * َو َکذل  َتدو ه  م  مو
ه  آثار 
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نا آباَءنا َعى فووها إ نسا َوَجد  َ رت  ٍ  َو إ نسا َعى مو دى أومس م  ب َ ه  ئ توکو
وَن * قاَل َأ َو َلو  ج  َتدو ق  م  مو

ه   آثار 

م  َعَلی ه   تو سا َوَجد 
ونَ  ِم  رو

توم  ب ه  کةاف  ل 
س  وا إ نسا ب ام أور  م  قالو آباَءکو

بلكه گفتند: ما پدران خود را : 4
هـا رويـم بـر هـدايت هسـتیم و      به عقايد و آيینى يافتیم و البته ما هم که در پى آن

همچنین ما هیچ رسولى پیش از تو در هیچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكـه اهـل   
رسوالن گفتند که ما پدران خود را بر آيین و عقايدى يافتیم ثروت و مال آن ديار به 

ها البته پیروى خواهیم کرد. آن رسول ما به آنان گفت: اگر چه من به آيینـى  و از آن
کنیـد(؟  بهتر از دين )باطل( پدرانتان شما را هدايت کنم )باز هم پدران را تقلیـد مـى  

«. اند کافريما را به رسالت آن فرستادهها پاسخ دادند )به هر تقدير( ما به آنچه شمآن
دو آيه آخر گواه اين هستند که هر که در پی آزادی و رهايی جامعه خويش و تالش 

َو َکذل َك ما »برای اصالح آن باشد طبق اين آيه با اين رنج بزرگ روبرو خواهد شد: 

ن  َقب ل ةَك 
نا م  َسل  َأر 

و ديـارى   : همچنین ما هیچ رسـولى پـیش از تـو در هـیچ شـهر     3
 و فقط مختص پیامبران نیست....« نفرستاديم جز آنكه 

در اين مورد نیز جاهلیت امروز با جاهلیت نخست تفاوتی نداشته و شواهد بسیاری  
در اين زمینه وجود دارد و جوامع ما از اين )گرايش مالزم و همیشگی( به تعبیر يكی 

 برد. از انديشمندان حوزه بسیار رنج می

های جاهلیت، عدم شناخت امام حقیقی اسـت )مـن مـات و لـم     ز نشانهيكی ا -43

يعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة: هر که بمیرد و امام زمـان خـويش را نشـناخته    

باشد به مرگ جاهلیت مرده است(. مقصود از شناخت فقط شناخت نام نیست بلكـه  

انجـام شايسـته آن   مقصود، شناخت تمام و کمال وظیفه و مسئولیت در قبال امـام و  
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است. اين قصور و کوتاهی از جانب ما در قبال امام عصر )ارواح ما فدای ايشان باد( 

» کنـد:  کامال آشكار است. اين دعای مروی و منقول، چنین جاهلیتی را توصیف می

اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفنی نفسك لم اعرف نبیك اللهم عرفنی رسولك 

ولك لم اعرف حجتك اللهم عرفنی حجتـك فإنـك إن لـم    فإنك إن لم تعرفنی رس

تعرفنی حجتك ضللت عن دينی: پروردگارا خود را به من بشناسان که اگر خـود را  

نشناسانی، پیامبرت را نخواهم شناخت. پروردگارا! رسولت را به من بشناسان که اگر 

شناسان که گونه نشود، حجت تو را نخواهم شناخت، پروردگارا حجتت را بر من باين

و گمراهی از دين عین جاهلیـت  « اگر حجتت را نشناسم از دينت گمراه خواهم شد

است؛ بنابراين در مورد لزوم وجود حجت و امام در هر زمان و وظیفه مـا در زمـان   

ها و مسائل غیبت و مسئولیتمان در قبال امام)ع( و پاسخگويی به بسیاری از پرسش

ه بحثی کامل نیاز اسـت از آن جهـت کـه امـام از     فكری مرتبط با موضوع امام)ع( ب

کـه  حـالی اذهان مؤمنین غايب و پنهان است، چه برسد به غیر مؤمنین به ايشـان، در 

ها وارد شد پـس  ائمه)ع( تنها دربهای ورود به آستان الهی هستند که فقط بايد از آن

ـ کسی که درب ورود را نمی شـود و  یشناسد، چگونه به راه خداوند سبحان هدايت م

 پس از خداوند فقط گمراهی آشكار است.

های جاهلیت، تسلیم شدن در برابر ماديات و عدم اقرار به جهان از ديگر ويژگی -4

وث نی»ماوراء ماده و انكار غیب است:  نو ب َمب عو یا َو ما َنح  ن  نَا الدُّ َي إ الس َحیاتو
وا إ ن  ه  : 4َو قالو

َو »« هیچ نیست و ما ديگر بار زنده نخواهیم شـد و گفتند: جز اين زندگى دنیوى ما 

ةن  
وةم  ب ةذل َك م  َُ رو َو ما  ه  الس الدس

نا إ  یا َو ما هو ل کو وتو َو َنح  یا َنمو ن  نَا الدُّ َي إ الس َحیاتو
وا ما ه  قالو
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نُّون م  إ الس َیظو ٍم إ ن  هو ل 
میريم و زنـده  و گفتند: جز زندگى دنیوى ما هیچ نیست. مى: 4ع 

آن دانشى نیست و جـز در پنـدارى   شويم و ما را جز دهر هالك نكند. آنان را بهمى

تو »ريزی اهدافی واال برای زندگی بشر آمده است قرآن جهت پی .«نیستند َوما َخَلق 

ون بودو َیع 
ن َس إ الس ل  نس َو اْل   اْل  

قاَل »«. امجن و انس را جز براى پرستش خود نیافريده :3

م  اع   م  ف یهةا یا َقو  َمَرکو ةَتع  ض  َو اس  َر  ةَن اْل 
م  م  ةَو َأن َشةَ کو هو هو و لةٍه َغة  

ن  إ 
م  م  وا اهللسَ ما َلکو بودو

یب یٌب جمو  وا إ َلی ه  إ نس َريِب َقر  وبو مس تو وهو ثو رو
ف  َتغ  َفاس 

و بر قـوم ثمـود برادرشـان صـالح را     : 4

ا را جز او خـدايى نیسـت.   فرستاديم. گفت: اى قوم من، خداى يكتا را بپرستید. شم

اوست که شما را از زمین پديد آورده اسـت و خواسـت کـه آبـادانش داريـد. پـس       

آمرزش خواهید و به درگاهش توبه کنید. هر آينه پروردگـار مـن نزديـك اسـت و     

ةَر َکی ةَف » «کنددعاها را اجابت مى نَن ظو
م  ل 
ه  ةد  ةن  َبع 

ض  م  َر   اْل 
م  َخالئ َف يف  مس َجَعل ناکو  ثو

َملوةون َتع 
هـا گردانیـديم تـا بنگـريم کـه      آن گاه شما را در روى زمین جانشین آن: 1

انسان فقط برای اين دنیا آفريده نشده است تا تمـام تـوان و   «. کنیدچگونه عمل مى

تالش خويش را وقف آن کند، بلكه انسان به عنوان جانشینی بر زمین گمارده شـده  

آخرت خويش قرار دهد. خالق انسان نیز کردار او است تا آن را آباد کرده و مزرعه 

را برشمرده تا چگونگی عملكرد وی را مورد بررسی قرار دهد و نكوهش الهی نیـز  

َك » شود که غرق در ماديات گشت: شامل چنین انسانی می َ ةرت  ن سةانو َأن  یو َأ َُي َسبو اْل  

ن  م  يٍّ یو
ن  َمن 

َفً  م  دًى * َأ مَل  َیكو نوط  ة سو ن ةهو * ثو
ى * َفَجَعةَل م  مس کةاَن َعَلَقةً  َفَخَلةَق َفَسةوس
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ون ثة  َکَر َو اْل  َجنی   الذس و  ت  * َأ َلةی َس ذل ةَك ب قةاد ٍر َعةى الزس ی ةَي امل َةو  َأن  ُيو 
آيـا انسـان    :4

اى از منـى کـه در رحمـى    اند؟ آيا او نطفـه پندارد که او را به حال خود واگذاشتهمى

اى خون؟ آن گاه به انـدام درسـتش بیافريـد و    است؟ سپس لختهريخته شده، نبوده 

«. ها را دو صنف کرد: نر و ماده. آيا خداوند قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟آن

شود اما اين مانع از آن نمی -بله -قادر بر هر چیز  آری پروردگارا! پاك و منزهی و

تا انسان سهم خود را از دنیا بستاند بدون اينكه آن را هدف نهايی خويش قرار دهد، 

بلكه آن را در خدمت هدف حقیقی خود که همان خشنودی و رضايت خداوند متعال 

ارَ »گیرد: است به کار می َتغ  ف یام آتاَك اهللسو الدس یا َو  َو اب  ن  َن الةدُّ یَبَك م  َرَة َو ال َتن َس َنص  خ  اْل 

ین ةد  س  ض  إ نس اهللسَ ال ُيو ةبُّ امل وف  َر   اْل 
َفساَد يف  َسَن اهللسو إ َلی َك َو ال َتب غ  ال  ن  َکام َأح 

س  َأح 
در : 3

آنچه خدايت ارزانى داشته، سراى آخرت را بجوى و بهره خويش را از دنیا فراموش 

چنان که خدا به تو نیكى کرده نیكى کن و در زمین از پى فساد مـرو کـه   مكن و هم

هیچ اشكال و ايرادی در کسب دنیا نیست، بلكه «. خدا فسادکنندگان را دوست ندارد

مندی از آن جهت افزايش طاعـت و فرمـانبرداری،   هدف واقع شدن دنیا و عدم بهره

ين دنیاست به همین دلیـل  عیب است و آيا درجات آخرت جز محصول استفاده از ا

در حديث ديگـری  «. الدنیا مزرعة اخخرة: دنیا مزرعه آخرت است»گفته شده است 

پس «. الدنیا متجر اولیاء اهلل: دنیا محل تجارت دوستان خداوند است»نیز آمده است: 

 کنند که هرگز زيان نكنند.ها در دنیا با خداوند تجارتی میآن

َو »دسـتگی اسـت:   یـت، پراکنـدگی، تفرقـه و چنـد    هـای جاهل يكی از ويژگی -41

ٍب ب ةام َلةَده  م   ةز 
ةلُّ ح  ةَیعًا کو م  َو کانووا ش  ینَهو

قووا د  یَن َفرس
ذ  َن الس ک نَی *م  َن امل وِّش   ونووا م  الَتکو
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ةونَ  حو َفر 
پـاره کردنـد و   از مشرکان مباشید. از آنان مباشید که ديـن خـود را پـاره   : 4

تمام اين مشـكالت بـه   «. اى به هر چه داشت دلخوش بودهفرقه شدند و هر فرقفرقه

دلیل از دست دادن محور واحدی است که بايد همه بر گرد آن جمع شوند، اين محور 

توحید، خداوند متعال است و کعبه شريف رمز آن قرار داده شده اسـت، امـا جامعـه    

ا جايی که امـروزه  ای تقسیم شده تهای پراکندهدور از قرآن، ابتدا به کشورها و ملت

رسد. سپس از نظـر نـژاد و ملیـت    کشور می 481تعداد کشورهای جهان به بیش از 

شـوند؛  شود. از جنبه فكری نیز چنـد دسـته مـی   حتی داخل يك کشور پاره پاره می

وطـن بـوده و از   که همه با يكديگر همحالیيكی کمونیست و ديگری سرمايه دار در

لوژی آنان حتی در يـك ديـن واحـد بلكـه در يـك      يك نژاد و دين هستند و ايدئو

شود و های ديگری تقسیم میمذهب چند شاخه است و هر گروهی خود نیز به فرقه

وَن: اين چنین است که: حو ٍب ب ام َلَده  م  َفر  ز 
لُّ ح  اى بـه هـر چـه داشـت     هـر فرقـه   )کو

عواقـب  دلخوش بود(. قرآن يادآور شده است که ايـن تفرقـه و پراکنـدگی يكـی از     

رو َعى» نافرجام دوری از راه و روش الهی است:
قاد  َو ال  م  َعةذابًا  قول  هو َأن  َیب َعَث َعَلةی کو

ةٍض ان ظوةر   م  َبة  َ  َبع  َضکو یَق َبع 
ذ  َیعًا َو یو

م  ش  ب َسکو م  َأو  َیل  کو
ل  جو  َأر 

ن  حَت ت 
م  َأو  م  کو

ق  ن  َفو 
م 

م    َلَعلسهو
یات  فو اْل  ونَ َکی َف نورَصِ َقهو َیف 

بگو: او قادر بر آن هست که از فراز سرتان يا : 3

از زير پاهايتان عذابى بر شما بفرستد، يا شما را گروه گروه درهم افكنـد و خشـم و   

کین گروهى را به گروه ديگر بچشاند. بنگـر کـه آيـات را چگونـه گونـاگون بیـان       

وسـیله قـرآن آنـان را بـا      اسالم آمده است تا بـه «. کنیم. باشد که به فهم دريابندمى

َمةَت اهللس  »يكديگر متحد گرداند:  ع 
وا ن  ةرو کو ةوا َو اذ  قو یعًا َو ال َتَفرس

وا ب َحب ل  اهللس  مَج  مو
َتص  َو اع 
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ن ةتوم  َعةى وانةًا َو کو  إ خ 
َمت ةه  ع 

توم  ب ن  َبح  م  َفَ ص  لووب کو َ قو َف َبنی  داًء َفَ لس ن توم  َأع  م  إ ذ  کو  َشةفا َعَلی کو

ون َتةدو ةم  َت   َلَعلسکو
ةم  آیات ةه  َبنِیو اهللسو َلکو َك یو

ن ها َکذل  م  م  َقَذکو  َفَ ن 
َن النسار  َرٍة م  ف  حو

و همگـان  : 4

دست در ريسمان خدا زنید و پراکنده مشويد و از نعمتى که خدا بر شما ارزانى داشته 

را بـه هـم مهربـان     هايتانهنگام که دشمن يكديگر بوديد و او دلاست ياد کنید: آن

ساخت و به لطف او برادر شديد و بر لبه پرتگاهى از آتش بوديد، خدا شما را از آن 

َو إ ن  « »کند، شايد هدايت يابیدبرهانید. خدا آيات خود را براى شما اينچنین بیان مى

ة َدَك ب نَرص   ي َأیس
ذ  َو الس َبَك اهللسو هو وَك َفِ نس َحس  وا َأن  ََي َدعو یدو ر  َ یو ةَف َبةنی  ن نَی * َو َألس م   َو ب ةامل وؤ 

ه 

م  إ   ةَف َبی ةنَهو نس اهللسَ َألس
لووِب  م  َو لک  َ قو َت َبنی  ف  ض  مَج یعًا ما َألس َر   اْل 

َت ما يف  َفق  لووِب  م  َلو  َأن  ةهو قو نس

یٌز َحک یم ض  مَج   َعز  َر   اْل 
َت ما يف  َفق  لووِب  م  َلو  َأن  َ قو َف َبنی  لوةوِب  م  َو َو َألس َ قو ةَت َبةنی  ف  یعًا ما َألس

یٌز َحک ةیم هو َعز  م  إ نس َف َبی نَهو نس اهللسَ َألس
: و اگر خواستند که تو را بفريبند، خدا براى تـو  3لک 

-اسـت. دل کافى است. اوست که تو را به يارى خويش و يارى مؤمنان تأيید کـرده  

همه آنچه را کـه در روى زمـین اسـت     را به يكديگر مهربان ساخت. اگر توهايشان 

هايشان دلخدا ساختى. ولى هاى ايشان را به يكديگر مهربان نمىکردى، دلانفاق مى

 «.را به يكديگر مهربان ساخت که او پیروزمند و حكیم است

کنـد،  آن اشـاره مـی  های آشكار جاهلیت، ترس از مرگ و هر آنچه بهاز نشانه -45

لیل است که آنان آخرت را زيان کرده و نهايت کوشش خويش بوده و اين امر بدين د

ارو »اند. های خويش قرار دادهها و آزمندیرا ارضاء شهوت ةمو الةدس ةل  إ ن  کاَنةت  َلکو قو

نَی * َو َلن  َیَتَمنسة
ن توم  صاد ق  َت إ ن  کو ا امل َو  ن  دوون  النسا   َفَتَمنسوو

ن َد اهللس  خال َصً  م  َرةو ع  خ  هو اْل  و 

َرَص النسا   َعى وم  َأح  َدَّنس
ه م  َو اهللسو َعل یٌم ب الظسامل  نَی * َو َلَتج 

د  َمت  َأی  َن  َأَبدًا ب ام َقدس َحیاٍة َو م 
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ة َعمس َعذاب  َأن  یو َن ال  ه  م  ح  ز  َزح  َو ب مو َف َسنٍَ  َو ما هو رو َأل  َعمس م  َلو  یو هو وا َیَودُّ َأَحدو کو َ یَن َأرش  ذ  َر الس

َملوونَ  ٌ  ب ام َیع 
گويید که سراى آخرت نـزد خـدا ويـژه    بگو: اگر راست مى: 4َو اهللسو َبص 

شماست نه مردم ديگر، پس آرزوى مرگ کنید. ولى به سـبب اعمـالى کـه مرتكـب     

شناسـد. آنـان را از   اند، هرگز آرزوى مرگ نخواهند کرد. خدا ستمكاران را مىشده

تر خواهى يافت و بعضـى از  زندگى اين جهانى حريص مردم ديگر، حتى مشرکان به

کافران دوست دارند که هزار سال در اين دنیا زيست کنند؛ و اين عمـر دراز عـذاب   

یَن »« خدا را از آنان دور نخواهد ساخت، که خدا به اعمالشان بیناست ةذ  َا الس قول  یا َأهُّ

یاءو هلل س 
ل  م  َأو  توم  َأنسکو وا إ ن  َزَعم  ن توم  صةاد ق نَی * َو ال هادو َت إ ن  کو ا امل َو  ن  دوون  النسا   َفَتَمنسوو

 م 

ه م  َو اهللسو َعل یٌم ب الظسةامل  نی
د  َمت  َأی  َنهو َأَبدًا ب ام َقدس َیَتَمنسو 

بگـو: اى قـوم يهـود، هـر گـاه      : 3

یـد اگـر   پنداريد که شما دوستان خدا هستید، نه مردم ديگر، پس تمناى مـرگ کن مى

اند، هرگز تمناى گويید و آنان به سبب اعمالى که پیش از اين مرتكب شدهراست مى

وَن « »مرگ نخواهند کرد و خدا به ستمكاران داناست م  َین ظوةرو ةَتهو فو َرَأی  َو  َفِ ذا جاَء اخل 

ش  غ  ي یو
ذ  م  َکالس یونوهو ورو َأع  ت إ َلی َك َتدو َن امل َو 

َعَلی ه  م 
ت فراز آيد بینى کـه  : و چون وحش4

گردد مثل کسى که از مرگ بیهـوش شـده   نگرند و چشمانشان در حدقه مىبه تو مى

کند کـه گريـزی از آن   اما قرآن حقیقتی انكارناپذيری را برای آنان معین می . «باشد

ةَردُّو»نیست:  ةمس تو م  ثو ةیکو
الق  ن هو َفِ نسةهو مو

وَن م  رُّ
ي َتف  ذ  َت الس َغی ةب  َو  َن إ ىلقول  إ نس امل َو    ال 

عةامل 

َملوون ن توم  َتع  م  ب ام کو  َفیونَِبئوکو
هاَدة  گريزيـد شـما را   بگـو: آن مرگـى کـه از آن مـى    : 1الشس
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شـويد تـا بـه    درخواهد يافت و سپس نزد آن داناى نهان و آشـكارا برگردانـده مـى   

ف  »« ايد آگاهتان سازدکارهايى که کرده مو ال  ت  َأو  قول  َلن  َین َفَعکو ةَن امل َةو 
م  م  تو رارو إ ن  َفةَرر 

وَن إ الس َقل یال َتسعو َقت ل  َو إ ذًا ال ُتو ال 
: بگو: اگر از مرگ يا کشـته شـدن بگريزيـد، هرگـز     4

ةناَم « »مند نخواهیـد شـد  گاه از زندگى جز اندکى بهرهگريختن سودتان ندهد و آن َأی 

تو َو َلو  کو  مو امل َو  کو ک 
ر  د  ونووا یو َشةیسَدةَتکو وٍج مو ةرو  بو

ن ةتوم  يف 
هـر جـا کـه باشـید و لـو در      : 3

َز « »يابدحصارهاى سخت استوار، مرگ شما را درمى م  َلةرَبَ کو
یوةوت  ن ةتوم  يف  بو ةل  َلةو  کو قو

َقت لو إ ىل مو ال  َب َعَلی ه 
ت  یَن کو ذ  م الس ه  ع  بوديـد،  هاى خود هم مـى بگو: اگر در خانه: 4َمضاج 

هـا مقـرر شـده اسـت از خانـه بـه قتلگاهشـان بیـرون         بر آن شدنکسانى که کشته

ترس از مرگ فقط با آماده شدن برای آن به وسیله ايمان، عمل صـالح و  «. رفتندمى

 رود.آبادی آخرت با آنچه که موجب رضايت خداوند و نزديكی بدو شده از بین می

بـاب انديشـه در   جا به اين موضوع اشاره کافی کرده و کنم تا به اينمن احساس می

-ها و آفتترين گام در درمان بیماریام؛ زيرا مهماين زمینه را به میزان کافی گشوده

 های اجتماعی، تشخیص دقیق بیماری و پس از آن تجويز داروی مناسب است. 

اکنون از خالل اين نكات متعدد، تحقق نام جاهلیت بر بشـريت امـروز بـرای مـا     هم

خداوند نسبت به بندگان خويش همیشـگی بـوده و    مشخص شد و دانستیم که لطف

تـر از جاهلیـت امـروز    فقط ويژه گروهی خاص نیست؛ بنابراين جاهلیت ديروز مهم

نبوده و ويژگی خاصی نداشته است تا خداوند متعال قرآن را به خـاطر آنـان نـازل    

بیهوده  کرده و پیامبر)ص( را برای آنان برانگیخته باشد و در مقابل، جاهلیت امروز را
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و باطل رها کرده باشد. پس جاهلیت امروز چقدر نیازمند مصلحی که همان حجـت  

است و ما چقدر محتاج قرآن هستیم که ما  _های ما فدای ايشان بادجان_بن الحسن 

را از پستی جاهلیت به قله اسالم رهايی بخشد. بايد تـالش خـود را در اسـتفاده از    

های کمـال بـه   های بشريت و صعود به پلهیماریظرفیت قرآن و توان آن در درمان ب

کار گیريم؛ زيرا قرآن تا روز قیامت زنده و جاويدان و دست گشاده اسـت و قـدرت   

ای و در هر زمان و مكـانی از  آن در تشخیص بیماری و اعطای دارو برای هر جامعه

یريم های جاودانگی قرآن است. بر ماست که از رازهای نهفته قرآن مشورت بگنشانه

های فردی و اجتماعی خود را از قرآن بخواهیم. پس هـر  ها و آفتو درمان بیماری

وا ب َحب ل  »گاه امت دچار تفرقه و پراکندگی شد، درمان آن در اين آيه است:  مو
َتص  َو اع 

قووا یعًا َو ال َتَفرس
البته « و همگان دست در ريسمان خدا زنید و پراکنده مشويد: 4اهللس  مَج 

بیـت)ع(  از آگاهی به اينكه ريسمان الهی بر اساس حديث شريف، قرآن و اهـل پس 

ةناَم »هستند. هر گاه امت گرفتار ترس و سستی شد، دوای آنـان ايـن آيـه اسـت:      َأی 

َشةیسَدة وٍج مو رو  بو
ن توم  يف  تو َو َلو  کو مو امل َو  کو ک 

ر  د  ونووا یو َتکو
هر جا کـه باشـید هـر چنـد در     : 3

ن ةهو « »يابدار، مرگ شما را درمىحصارهاى سخت استو
وَن م  ةرُّ

ي َتف  ذ  َت الس قول  إ نس امل َو 

م   یکو
الق  هو مو َفِ نس

اگـر  «  گريزيد شـما را درخواهـد يافـت   بگو: آن مرگى که از آن مى: 4

َأم  »ها و رنجها و باليايی مبتال شد، شفای آنان در ايـن آيـه اسـت:    جامعه به سختی

لو  خو ب توم  َأن  َتد 
م  َحس  کو

ةن  َقةب ل 
ا م  یَن َخَلةو 

ةذ  م  َمَثلو الس کو
ت  َنسَ  َو مَلسا َی   َب  سةاءو َو  وا اْل  مو ال  ةت هو َمسس

یَن آَمنووا َمَعهو َمت 
ذ  ولو َو الس سو وَل الرس وا َحتس  َیقو لو ز  ل  اءو َو زو س ة اهللس   الرضس َ ة اهللس  َأال إ نس َنرص  و َنرص 
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یب به بهشت خواهید رفت؟ و هنوز آنچه بر سـر پیشـینیان شـما    پنداريد که مى :4َقر 

آمده، بر سر شما نیامده؟ به ايشان سختى و رنج رسید و متزلزل شدند، تا آنجـا کـه   

پیامبر و مؤمنانى که با او بودند، گفتند: پس يارى خدا کى خواهد رسـید؟ بـدان کـه    

، درمـان آن ايـن   اگر مردم احساس يأس و ناامیدی کردند«. يارى خدا نزديك است

ون»آيه است:  رو
مو ال کةاف  َقةو  ح  اهللس  إ الس ال  ن  َرو 

هو ال َیی َ  و م  ح  اهللس  إ نس ن  َرو 
وا م  ال َتی َ سو

: از 3

قالَ « »شوندرحمت خدا مأيوس مشويد، زيرا تنها کافران از رحمت خدا مأيوس مى

:گفت: و جز گمراهان چه کسـى از بخشـايش   4الُّونوَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّ

یا َو »« گردد؟پروردگار خويش ناامید مى ن  َیاة  الةدُّ  اْل 
یَن آَمنووا يف  ذ  َلنا َو الس سو و رو ا َلنَن رصو إ نس

هاد َش  ومو اْل  َم َیقو َیو 
ما پیامبرانمان و مؤمنان را در زندگى دنیا و در روز قیامـت کـه   : 1

و اگر مسـئولیت انحـراف و   « کنیمايستند، يارى مىبر پاى مى شاهدان براى شهادت

ما َأصةاَبَك »ستم را به دوش ديگران يا روزگار انداختیم، بايد اين آيات را بخوانیم: 

ك س  ن  َنف 
ن  َسِیَئٍ  َفم 

َن اهللس  َو ما َأصاَبَك م  ن  َحَسنٍَ  َفم 
: هر خیرى که به تـو رسـد از   5م 

َغِ و مةا »« ى که به تو رسد از جانب خود تو استجانب خداست و هر شر نس اهللسَ ال یو
إ 

م ه  س  وا ما ب َ ن فو َغِ و ٍم َحتس  یو َقو 
خدا چیزى را که از آن مردمى است دگرگون نكند تا : 6ب 

ةونَ « »آن مردم خود دگرگون شوند مو
ل  م  َیظ  َسهو فو ن  َأن 

مو اهللسو َو لک  َلَمهو ََ َو ما 
خـدا بـر   : 7
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اگر مردم بدون تفكر و تأمل و «. ها ستم روا نداشت. آنان خود بر خود ستم کردندآن

عید با مردم بر پـا شـده   »ای بسیار راه افتاده که زبان حال آنان بینش پشت سر عده

ةَت »باشد، پاسخ قرآن بـه آنـان ايـن اسـت:     « است َثةرو النسةا   َو َلةو  َحَرص  َو مةا َأک 

ن نی م  ةؤ  ب مو
َو « »آورنـد تو به ايمانشان حريص باشى، بیشتر مردم ايمان نمىهر چند : 4

ةم  إ الس  ةوَن إ الس الظسةنس َو إ ن  هو لُّوَك َعن  َسةب یل  اهللس  إ ن  َیتسب عو
ض  یوض  َر   اْل 

َثَر َمن  يف  ع  َأک 
 إ ن  توط 

ونَ  صو ََي رو
خـدا گمـراه   اگر از اکثريتى که در اين سرزمینند پیروى کنى، تو را از راه : 3

نو » «گويندروند و جز به دروغ سخن نمىسازند. زيرا جز از پى گمان نمى
م  ةؤ  َو مةا یو

ون کو م  موِّش   م  ب اهللس  إ الس َو هو هو َثرو َأک 
و بیشترشان به خدا ايمان نیاورند بلكه هـم چنـان   : 4

 پراکنـی های اجتماعی که قرآن معالجه کـرده اسـت، شـايعه   يكی از آسیب«. مشرکند

ای است که جامعه را از هـم پراکنـده کـرده، بنیـان آن را     است و اين بیماری کشنده

کند. قرآن در ايـن زمینـه و در درمـان آن    متزلزل و افكار آن را آشفته و پريشان می

وهو إ ىَل الرس »گويد: می  َو َلو  َردُّ
وا ب ه   َأذاعو

ف  َو  ن  َأو  اخل  َم  َن اْل 
ٌر م  م  َأم  ول  َو إ ىلَو إ ذا جاَءهو  سو

توهو  َ م  َو َرْح  لو اهللس  َعَلی کو م  َو َلو  ال َفض  ن هو
َتن ب طووَنهو م  یَن َیس 

ذ  َمهو الس
م  َلَعل  ن هو

ر  م  َم  تومو أوويل  اْل  َبع  اَلتس

ی طاَن إ الس َقل یال الشس
هـا رسـد، آن را در   و چون خبرى، چه ايمنى و چه ترس بـه آن : 1

و حال آنكه اگر در آن بـه پیـامبر و اولـو االمرشـان رجـوع       کنندهمه جا فاش مى

يافتند و اگر فضل و رحمـت خـدا نبـود، جـز     کردند، حقیقت امر را از آنان درمىمى
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های آيات بسیاری وجود دارد که بیماری «.کرديداندکى، همگان از شیطان پیروى مى

 کند.مزمن ما را درمان می

 اصالح نفس و جامعه هايي بر گرفته از قرآن برايدرس

های قابل استفاده از قـرآن جهـت اصـالح    در اينجا شايسته است به برخی از درس

 نفس و جامعه و هدايت آن اشاره شود:

توجه به بُعد علل بیش از معلول، هنگام معالجه حالتی مشخص و اين امری مهم  -4

را کـه از آن  که بیماری به پزشك مراجعه کرده و حـاالتی  و ضروری است. هنگامی

ترين اقدام پزشك، تشخیص علت بیماری و دهد، مهمبرد، برای وی شرح میرنج می

تجويز دارو برای آن است، اما اگر وی بدون تشخیص علت بیماری به درمان حاالت 

گمان فكری اشتباه اسـت. بـرای   بیماری مانند سردرد، شكم درد يا تب اکتفا کند، بی

هايی چون، آرايش، گرايش جوانان به غـرب و  ا پديدهمثال کسی که قصد آن دارد ت

تقلید از آنان، خودداری مردم از پرداخت خمس يا نماز نخوانـدن، ارتكـاب اعمـال    

بازی، دوری مردم از اجرای دستورات ديـن و  جنسناشايستی چون شرابخواری، هم

ت پس آن مخالفت تعمدی آنان با دين را معالجه کند، گفتن اينكه فالن کار واجب اس

را انجام دهید يا فالن عمل حرام است، آن را ترك کنید، کافی نیست، زيرا اين مردم، 

خود، مسلمان بوده و بدين امور آگاهی دارند، پس بايد علت ضعف عملكرد صاحبان 

امور دينی آنان که مسئول اجرای دين در جامعه هستند، تشـخیص و سـپس درمـان    

گردد بـه  عد اخالقی و عقیدتی در جامعه باز میشود. اين ضعف ناشر دين به ضعف بُ

همین دلیل، قرآن در مكه يعنی همان اوان نزول خود با طرح برخی آراء و عقايـد و  

ها آنها با داليل گوناگون و همچنین پاسخ به ايرادات وارد شده نسبت بهدفاع از آن
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انگیخت، نان را برمیهای فطری آبر اين دو جنبه تمرکز کرده که در بیشتر موارد نهان

زيرا قرآن، راهنمايی عاطفی و وجدانی است که در باطن هر انسانی تثبیت شده است 

های قیامت، بیان و کسی را يارای انكار و بريدن از آن نیست. قرآن به نمايش صحنه

های پیشین و ارائه بسیاری از مواضع پند و عبـرت  های الهی در ارتباط با امتسنت

هايشان را پاك گردانـد و پـس از آن،   های مردم را بیدار و قلبا عقلهمت گمارد ت

ها نیز با میل و رغبت اطاعت امر کردند. ما آنان را موظف به اجرای احكام نمود آن

دانیم که دوره تربیت در مكه نسبت به مدينه بیشتر بود و از همین موضوع، اهمیت می

 شود. درك میها ها بیش از معلولفزاينده به جنبه علت
از اينجا سخن از دومین درس برگرفته از روش قرآن در اصالح نفس و جامعـه   -3

گیری بعد اخالقی و عقیدتی در شخصیت فرد مسلمان شود و آن لزوم شكلآغاز می
ها را در دروس )بايد به کند که آنهايی چند اتخاذ میباره روشايناست که قرآن در

و آنجا بیان کردم که قرآن راه عوالم سه گانه )عقل، قلب و خدا باز گرديم( برشمردم 
روح( را طی کرده است. برای مثال بین خودداری آسمان از نـزول برکـات خـود و    
زمین از اعطاء خیر و نیكی و سیطره اشرار و عدم استجابت دعا ارتباط برقرار کرده 

معروف و نهی از منكر و دلیل آن را دوری مردم از دين خداوند و ترك فريضه امر به 
دهد. پس هر که خواهان رهايی از چنین پیآمدهای شومی است، بايـد ايـن   قرار می

إذا ترکتم األمر بـالمعروف و النهـی   »فريضه را به جا آورد که در حديث آمده است: 
عن المنكر نزعت عنكم البرکات و نزلت علیكم البلیات و سلّطت علیكم شرارکم ثـم  

لكم: آن گاه که امر به معروف و نهی از منكـر را تـرك کرديـد،    تدعون فال يستجاب 
آيد و شـرورهايتان بـر شـما    خیر و برکات از شما دور و بالها بر سر شما فرود می

 «.شويدکنید اما اجابت نمیيابند، پس دعا میتسلط می
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های هولناك مـرگ و پـس از آن، صـحنه    ها، نمايش صحنهدر رأس تمام اين روش

وگوی کافران و فاسقان با يكديگر و با شیاطین خود در آتـش و  و گفت روز قیامت

م  »های الهی در ارتباط با مخالفین طاعتش است:همچنین يادآوری سنت َر اهللسو َعَلی ه  َدمس

ا ُو ثا یَن َأم  ر 
ها بـه کیفـر   ها را خدا هالك کرد؟ و اين کافران هم مانند آنآن: 4َو ل ل کاف 

ع قاب»« رسندکفر خود البته مى یدو ال  نووِب  م  َو اهللسو َشد  مو اهللسو ب ذو َفَ َخَذهو
هـا  خدا هم آن :3

بیـان  « را به کیفر گناهانشان مجازات کرد و خدا بدکاران را سخت بـه کیفـر رسـاند   

شمار و غیر قابل شمارش الهی همراه با اعتراف آنان بـه يـك حقیقـت    های بینعمت

سان)َهل  َجزاءو اْل   فطری که  ح   إ الس اْل  
سان  آيا پاداش نكويى و احسان جز نكـويى  : ح 

و احسان است؟( سپس بیان سعادتی کـه قلـب انسـان و زنـدگی و جامعـه او را در      

ةَل »ها اسـت.  کند از جمله اين روشصورت اجرای فرامین دين آباد می َو َلةو  َأنس َأه 

رى قو نا َعَلی   ال  ا َلَفَتح  َقو  ض  آَمنووا َو اتس َر   َو اْل 
 
امء َن السس

م  َبَرکاٍت م  ه 
: و چنانچه مردم شهر 4

شدند همانا ما درهاى برکاتى از آسـمان و  و ديارها همه ايمان آورده و پرهیزکار مى

 «.گشوديمها مىزمین را بر روى آن

کند و در نهايـت مسـیر   اخالق و اعتقاد است که هدف انسان را در زندگی ترسیم می

خواهانه کند. برای مثال هنگامیكه مشارکت در طرحی خیرمشخص میحرکت وی را 

جويـد:  شود، کدامیك بـرای همیـاری پیشـی مـی    يا ياری نیازمندی در خواست می

مؤمنی که در طلب رضايت و خشنودی خداوند سبحان اسـت و امیـد عـوض آن را    

در امور  دارد يا شخصی که از دين فاصله گرفته و نهايت هم و غم او فزونی خواهی
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ةَرة  َکةام َیةئ َس »دنیوی است يا کسانی که مصداق اين آيه هستند:  خ  ةَن اْل  ةوا م  سو
َقد  َیئ 

بوةور   قو حاب  ال  ن  َأص 
ارو م  فس کو ال 

اينان از آخرت نومیدند، هم چنان که آن کـافرانى کـه    :4

قطعا شخص نخسـت در مشـارکت و همیـاری    «. اينك در گورند از آخرت نومیدند

است. اين مثالی در بیان تأثیر اعتقاد و اخالق در برانگیختن انسـان جهـت    ترشتابان

اجرای دين است. هدف انسان مؤمن فقط خداوند متعال اسـت پـس طالـب خـدا و     

آخرت بوده و خواهان دنیا نباشید. امت دچار انحطاط شده و گمراه گشته است، زيرا 

َو َأنس هةذا » رقـه شـده اسـت   هدف خود را در زندگی گم کرده و در نتیجه گرفتار تف

م  ب ةه   ةاکو ةم  َوصس کو
م  َعن  َسةب یل ه  ذل  َق ب کو بوَل َفَتَفرس وا السُّ وهو َو ال َتتسب عو ب عو یاًم َفاتس

َتق  س  ي مو
اط  رص 

ونَ  م  َتتسقو َلَعلسکو
هـاى  : و اين است راه راست من اسـت از آن پیـروى کنیـد و بـه راه    3

سازد. اينهاست آنچه خـدا شـما را   اه خدا پراکنده مىگوناگون مرويد که شما را از ر

های و بر ماست که اين خأل را در جان« کند، شايد پرهیزگار شويدآن سفارش مىبه

اش مطـابق خواسـت خداونـد    های جامعه پر کنیم تا مسیرش درست و زنـدگی عقل

و پاکسازی  هامتعال سامان يابد و بايد راه قرآن را در زنده نگه داشتن و شفقت قلب

َأ مَل  َیة  ن  »ها با عقايد حقیقی که منشأ اخالق نیك است، در پیش گیريم. و تغذيه جان

ةوا  یَن أووتو ةذ  ونوةوا َکالس َةِق َو الَیکو َن اْل 
ر  اهللس  َو ما َنَزَل م  ک  وم  ل ذ  لووِبو َشَع قو  َُ یَن آَمنووا َأن  

ل لسذ 

مو  ن  َقب لو َفطاَل َعَلی ه 
ک تاَب م  ونَ  ال  ةقو م  فاس  ن هو

وم  َو َکث ٌ  م  لووِبو ََمدو َفَقَست  قو آيا مؤمنان : 4اْل 

هايشان در برابر ياد خدا و آن سخن حـق کـه نـازل    را وقت آن نرسیده است که دل
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شده است، خاشع شود؟ همانند آن مردمى نباشند که پیش از اين کتابشـان داديـم و   

 «.یارى نافرمان شدندهايشان سخت شد و بسچون مدتى برآمد دل

آن ورود پیدا کنند و اين همان اين بابی است که بايسته است انديشمندان و مربیان به

ها بوده و آيات شريفی در آن گـرد آمـده   سبك قرآن در اندرز و جان بخشیدن قلب

ها تأمل کند، بارها در شیوه زندگی خويش تجديـد نظـر   است که اگر خردمند در آن

َکةم  »ند سخن خداوند در اين آيات از سوره دخان که فرموده است: خواهد کرد. مان

نَی *  َمةٍ  کةانووا ف یهةا فةاک ه  یٍم * َو َنع  وٍع َو َمقةاٍم َکةر  رو یووٍن * َو زو ن  َجنساٍت َو عو
وا م  َتَرکو

ضو َو  َر  ةامءو َو اْل  مو السس یَن * َفةام َبَکةت  َعَلةی ه  مةًا آَخةر  ناهةا َقو  َرث  َك َو َأو 
مةا کةانووا َکذل 

ینَ  ن َظةر  مو
سارها بـر جـاى گذاشـتند و کشـتزارها و     بعد از خود چه باغها و چشمه: 4

سـان بودنـد و مـا آن    هاى نیكو و نعمتى که در آن غرق شادمانى بودند. بـدين خانه

ها گريست و نه زمین و نـه بـه   نعمتها را به مردمى ديگر واگذاشتیم. نه آسمان بر آن

 «.ها مهلت داده شدآن

را مطالعه کنید، کتابی که شامل دو جلـد يكـی   « القلب السلیم»کنم کتاب پیشنهاد می

در زمینه عقايد و ديگری در مورد اخالق بوده و از قلبی پاك و خـالص سرچشـمه   

 اند.گرفته

ها با نرمـی و مـدارا.   هدايت و اصالح تدريجی و گرفتن دست مردم وهدايت آن -4

بـر ايـن    -مورد، تحريم تـدريجی شـرابخواری اسـت   نمونه اصلی برای آنان در اين 

های مردم نفوذ پیدا کـرده  ها و عقلاساس که عادتی ثابت در جامعه است و در جان

قرآن اين عمل را طی مراحل تـدريجی منـع کـرده اسـت، مرحلـه نخسـت:        -است
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ٌم َکب ٌ  َو مَ » ام إ ث  ر  َو امل َی َّس   قول  ف یه  َم  َئلووَنَك َعن  اخل  عو ل لنسا َیس 
)اى پیغمبر( از تو از : 4ناف 

پرسند، بگو: در اين دو کار گناه بزرگـى اسـت و سـودهايى    حكم شراب و قمار مى

نوشیم، زيرا گناه است و خداونـد  در اين حالت برخی گفتند شراب نمی«. براى مردم

ـ  گونه اعمال زشت را چه آشكار و چه نهان و نیز گناهكارىهر ت. را حرام کرده اس

ال »نوشیم، سپس اين آيه نازل شد برخی نیز گفتند ما شراب را به میزان منافع آن می

کارى توم  سو الَة َو َأن  َربووا الصس ولوون َتق  وا ما َتقو َلمو َحتس  َتع 
هرگز در حال مستى به نمـاز  : 3

با توجه به ايـن آيـه نیـز برخـی از خـوردن شـراب       «. گويیدنیايید تا بدانید چه مى

خوريم، پس از آن اين آيه از دداری کرده و گفتند چیزی که منافی نماز باشد، نمیخو

َةا »»دهد، نـازل شـد:   سوره مائده که منع قطعی و حتمی شراب را به دست می یةا َأهُّ

ة ةن  َعَمةل  الشس
ةٌس م  ج  المو ر  َز  َن صةابو َو اْل  ة َو اْل  و

ةرو َو امل َی َّس  َم  ةاَم اخل  یَن آَمنووا إ نس
ذ  ی طان  الس

بووه
َتن  َفاج 

ايد، شراب و قمار و بتها و گروبندى بـا تیرهـا   اى کسانى که ايمان آورده: 4

اصل و حقیقت نزول تدريجی قـرآن  «. پلیدى و کار شیطان است از آن اجتناب کنید

در میان اهـداف مـورد   -يعنی به صورت بخش بخش طی بیست و سه سال به هدف

عی با توجه به در نظـر گـرفتن عنصـر زمـان و     های تدريجی و مقطدرمان -نظرش 

 مكان، شرايط عینی و تفاوت رتبه و استعداد مردم در دريافت و اجراء دين است. 

ای اجتماعی های مختلف باشد. هنگامیكه درمان پديدهممكن است تدريج به صورت

مورد نظـر باشـد،    -ها وآداب و رسوم نادرست قبیلگیمانند سنت -دارکهنه و ريشه
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ابتدا با طرح ايراداتی پیرامون میزان صحت و فوائد آن و نیز شبه افكنی در مورد آن 

 هـای ديگـری مـا بـه ازای آن     هـا و گزينـه  کنیم. سپس به ارائه جـايگزين آغاز می

پردازيم. در نتیجه هنگامیكه اين ترديد در اذهان مردم جای گرفـت و توجـه بـه    می

ايگزينی آن باور و يقـین پیـدا خواهنـد    سمت جايگزين برتر جلب شد، نسبت به ج

توان به مخالفت با اين پديده برخاست؛ اما تالش مستقیم کرد؛ بنابراين پس از آن می

برای نقض آن بدون چنین مقدمه چینی به مفهوم شكست سريع بـوده و ايـن پديـده    

اجتماعی همچنان ثابت و پايدار خواهد ماند، زيرا فطرت انسان بر اساس احتـرام و  

پرستش نسبت به آنچه نزد او میراث و مأنوس بوده، سرشته شده است؛ بنابراين تمام 

 گران، مخالف هر نوع تالشی برای تغییر اين پديده اجتماعی خواهند شد.اين پرستش

هـا  هنگامیكه حضرت رسول)ص( به پیامبری مبعوث شد، مستقیما به مخالفت با بت

علـی)ع( و حضـرت خديجـه)س( در    برنخاست، بلكه آن حضرت به همراه حضرت 

-کردند، بدون اينكه مـورد سـوء  مقابل ديدگان قريش، خداوند متعال را پرستش می

عرصـه را   خـويش  عمـل  قصدی از جانب قريش قرار گیرند؛ اما پیامبر)ص( با اين

کننـد و کـه را   های بسیار آنان از يكديگر گشودند: اين سه نفر چه مـی برای پرسش

اند، اين چـه شـجاعت و ايمـان    آئین قوم خويش را ترك کرده کنند، چراپرستش می

دهـد ...  راسخی است که آنان را چنین استوار و مطمئن روياروی همگان قـرار مـی  

هايی منجر به اسالم آوردن گروهی شد )رجوع شود به داستان عبد اهلل چنین پرسش

لفتی با ايشـان  که قريش هیچ نوع مخاحالیهای سیره شناسی( دربن مسعود در کتب

نكردند؛ زيرا آن حضرت خشم و کینه آنان را نسبت به آنچه که مخالفت مسـتقیم بـا   

 ها در پی داشت، تحريك نكردند. بت
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ها حفظ اهمیت و توجه امت به محورهای اساسی کیان خود که فقط به وسیله آن -1

هـا  ذاری آنها و واگگردانی امت از آنشود به ويژه آن دسته محورهايی که رویمی

شود. بر همین اساس آن حضرت نسبت به به حال خود، پس از پیامبر)ص( درك می

ها بسیار تأکید کردند مانند: امر به معروف و نهی از منكـر، پیشـوائی و واليـت و    آن

دوستی با مؤمنان و دشمنی و مخالفت با کافران، محبت به خويشاوندان، تمسك بـه  

مر مساجد و نمازهای جماعت و جمعه. امت به محض قرآن و عترت)ع(، اهتمام به ا

های استوار کیان خويش را فرو گذارد، در نتیجه شمارش رحلت پیامبر)ص( اين پايه

سريع برای انحراف آغاز شد؛ بنابراين هر نوع بازگشتی به اصالح و مصلحت، ناگزير 

ود، نیـاز بـه   با بازگرداندن نقش اين امور به زندگی امت امكان پذير است که اين خـ 

 ای به خواست خداوند متعال دارد. های جداگانهبحث
های فردی که بـرای اصـالح   آرامش، اطمینان خاطر و کاهش زحمات و سختی -5

کوشد يا به تعبیر ما آورنده قرآن به عنوان پیام اصالح بـا آن  جامعه و هدايت آن می
ن  »روبروست  َل إ َلی َك َفال َیکو ز  ةرى املص * ک تاٌب أون  َر ب ه  َو ذ ک  ن هو ل تون ذ 

َك َحَرٌج م  ر   يف  َصد 

ن نی م  ؤ  ل مو
الف، الم، میم، صاد. کتابى است که بر تـو نـازل شـده، در دل تـو از آن     : 4ل 

ةَض مةا »«ترديدى نباشد، تا به آن بیم دهى و مؤمنان را پندى باشد ٌك َبع  َفَلَعلسةَك تةار 

رو  یووح   َصد 
 َکن ٌز َأو  جاَء َمَعهو َمَلٌك إ َلی َك َو ضائ ٌق ب ه 

َل َعَلی ه  ز  وا َلو  ال أون  ولو َك َأن  َیقو
مباد : 3

آن دلتنـگ باشـى کـه    ايم واگذارى و بهکه برخى از چیزهايى را که بر تو وحى کرده
َو «»آيـد؟  اى همراه او نمىشود؟ و چرا فرشتهگويند: چرا گنجى بر او افكنده نمىمى

و  رب   َو ما َصرب  وَن * إ نس اهللسَ َمةَع اص  رو کو سا َیم 
م  َو ال َتكو يف  َضی ٍق ِم  َزن  َعَلی ه  َك إ الس ب اهللس  َو ال حَت 
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نوونَ  م  حمو س  یَن هو
ذ  ا َو الس َقو  یَن اتس

ذ  صبر کن، که صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر : 4الس
م  َو َلتوب لَ »« ايشان محزون مباش و از مكرشان دلتنگى منماى ةکو

س  م  َو َأن فو کو
وال   َأم 

نس يف  وو

ةوا َأذًى َکث ة ًا َو إ ن   کو َ یَن َأرش  ةذ  ةَن الس م  َو م  کو
ةن  َقةب ل 

ک تاَب م  وا ال  یَن أووتو ذ  َن الس نس م  َمعو َلَتس 

ور   ومو م  اْل  ن  َعز 
وا َفِ نس ذل َك م  وا َو َتتسقو و رب  َتص 

شما را به مال و جان آزمـايش خواهنـد   : 3
د و از زبان اهل کتاب و مشرکان آزار فراوان خواهید شنید. اگر شكیبايى کنیـد و  کر

تـرين تعبیـر، ايـن    ترين و لطیفظريف«. پرهیزگار باشید نشان قدرت اراده شماست
یون نةا: »سخن خداوند متعال است ةم  َرِبةَك َفِ نسةَك ب َ ع  وک 

ةرب   ْل  َو اص 
در برابـر فرمـان   : 4

که عین عنايـت، لطـف و مهربـانی،    « که تو تحت نظر مايى پروردگارت شكیبا باش
يابیم که فقـط بـا   های کاملی را میحفاظت، ارج نهادن، بینش و غیر آن است. سوره

-شود در دوران تعصـب که احساس می يوسفاند مانند سوره چنین هدفی نازل شده

باشـد آن   گرايی که پیامبر)ص( در مكه قبل از هجرت تجربه کرده است، نازل شـده 
جا که پیامبر)ص( با مرگ ابوطالب و خديجه)س( ياران خويش را از دسـت داده و  
عمال از اسالم آوردن قريش نااُمید شد، پس برآن شد تا پناهگاه ديگری غیر از مكه 
مانند طائف بیابد اما در اين امر موفق نشد و عرصه بر مؤمنان تنگ آمد کـه در ايـن   

ازل گشت و داستان چگونگی توطئه برادران بـا بـرادر   بر آنان ن يوسفهنگام سوره 
کوچك خود و به چاه افكندن او را که طبق عوامل طبیعی بـه مفهـوم مـرگ اسـت،     

فرستد و بـه خـانواده   کند، اما خداوند متعال کاروانی را برای نجات او میروايت می
گر زنان شود پس از آن به مصیبت و بالی همسر عزيز و ديپادشاه مصر فروخته می
شود اما خداوند بزرگ او را از زندان، رهـايی  ها زندانی میمصر گرفتار شده و سال
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آموزد و به برکت آن به مقام خزانه داری مصـر  بخشیده و علم تعبیر خواب به او می
رسد. سپس با تسخیر قلوب مردم به واسطه اخالق و تدبیر نیك خويش صـاحب  می

ه آن برادران خیانتكار با خواری و زبونی روبروی شود و اينجاست کاختیار مصر می
 گـذرد و بـه  گیرند و او با روح بزرگ و قلب مهربان خود از آنـان درمـی  او قرار می

اْح  نی: »گويدها میآن َحمو الرس َو َأر  م  َو هو رو اهللسو َلکو
ف  َم َیغ  َیو  مو ال  یَب َعَلی کو گفت: : 4قاَل الَتث ر 

ترين مهربانـان  بخشايد که او مهرباننبايد کرد؛ خدا شما را مىامروز شما را سرزنش 
خداوند او را با پدر و برادر خويش گرد هم آورد. پیامبر)ص( نیز آن هنگـام  «. است

که قريش همین عمل را مرتكب شدند تا اينكه خداوند آن حضرت را در برابر آنـان  
اخت، همـین کـالم را بـه    ها مسلط سياری کرده و وسط شهر خود، مكه، بر امور آن

عاريت گرفت سخن برادر بزرگوار خويش، يوسف)ع( را بـرای آنـان تكـرار کـرد:     
التثريب علیكم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء: امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست برويد »

را چنین مورد پرسش قرار داده که مـا ترونـی   ها ، پس از آنكه آن«شما آزاد هستید
بینید. گفتند: )أخ کريم و ابـن عـم: بـرادری    ار مرا با خود چگونه میفاعالً بكم: رفت

بزرگوار و پسر عمو( و اين اقرار   قريش نسـبت بـه بزرگـی و عظمـت وجـود آن      
حضرت است آن چنان که برادران يوسف نیز پیش از اين چنین اقراری کردند. سوره 

ون در زمـین را  نیز که عنايت خداوند به حضرت موسی)ع( و فرو رفتن قـار  قصص
 دهد. کند، چنین مفهومی را ارائه مینقل می

تشويق به فراگیری و آموزش علم و دانش و آگاهی از هـر آنچـه انسـان را بـه      -6
کند. گفته شده است در قرآن خداوند سبحان نزديك کرده و شناخت او را افزون می

دانشـمندان و  بیش از پانصد آيه در تشويق به فراگیـری دانـش و تفكـر و سـتايش     
ای که قـرآن ويژگـی   نكوهش نادانی و نادانان و بیان فرجام آنان وجود دارد به گونه
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فقه، دانش و شناخت خداوند متعال را دلیلی بر نیروی مضاعف مؤمنان که بر اساس 
دهـد. خداونـد   تفسیر برداشت شده از اين آيه ده برابر نیروی دشمنان بود، قرار مـی 

َ »فرمايد: می وَن یا َأهُّ ةوَن صةاب رو و ِّش 
م  ع  ةن کو

ن  م   إ ن  َیکو
تال  ق  ن نَی َعَى ال  م  ا النسب يُّ َحِرض  امل وؤ 

قَ  ٌم ال َیف  وم  َقو  َ َّنس
وا ب  یَن َکَفرو

ذ  َن الس فًا م  بووا َأل 
ل  اَئٌ  َیغ  م  م  ن کو

ن  م  اَئَتنی   َو إ ن  َیکو
بووا م 

ل  ةونَیغ  هو
4 :

برانگیز. اگر از شـما بیسـت تـن باشـند و در جنـگ      اى پیامبر! مؤمنان را به جنگ 
پايدارى کنند، بر دويست تن غلبه خواهند يافت و اگر صد تن باشند، بر هزار تن از 

ايـن در حـالی اسـت کـه     « شوند. زيرا آنان مردمى عارى از فهمندکافران پیروز مى
ايش نیـرو  عنصر صبر، يكی از عناصر مهم پیروزی را فقط به مثابه يك برابر در افـز 

ةن  »دهد. خداوند فرمود: قرار می فًا َفةِ ن  َیکو م  َضع  یکو
م  َو َعل َم َأنس ف  َف اهللسو َعن کو َن َخفس اْل 

ن  اهللس  َو اهللسو َفةنی   ب ةِ ذ  بووا َأل 
ل  ٌف َیغ  م  َأل  ن کو

ن  م  اَئَتنی   َو إ ن  َیکو
بووا م 

ل  اَئٌ  صاب َرٌة َیغ  م  م  ن کو
 َمةَع م 

ا ینالصس اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و از ناتوانیتان آگاه شد. اگـر از شـما   : 3ب ر 
شوند و اگـر از شـما   صد تن باشند و در جنگ پاى فشرند، بر دويست تن پیروز مى

هاسـت کـه   شوند و خدا بـا آن هزار تن باشند به يارى خدا بر دو هزار تن پیروز مى
گیـرد. از چـه   های زندگی را در برمیتمام جنبهاين فهم و آگاهی «. کنندپايدارى مى

توان فقه رويارويی بـا کفـار   هايی است که تحت آنچه میرو قرآن سرشار از انديشه
مَلووَن َکةام »گیرد؟ نامید، قرار می وم  َیة   َّنس

مَلووَن َفةِ  ونوةوا َتة   م  إ ن  َتکو َقةو   ال 
 
ت غاء َو ال َت نووا يف  اب 

و جو مَلووَن َو َتر  وَن َو کاَن اهللسو َعل یاًم َحک یامً َت   جو َن اهللس  ما ال َیر 
و در دست يافتن به آن : 4َن م 

بینند، ولى شـما  بینید، آنان نیز چون شما آزار مىقوم سستى مكنید. اگر شما آزار مى
؛ بنـابراين  «از خدا چیزى را امید داريد که آنان امید ندارند و خدا دانا و حكیم است

آيد با اين تفـاوت کـه شـما بـه رحمـت      ها بر هر دو طرف فرود میکه زيانزمانیتا
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بینید حال آنكه کفار نزد خداونـد هـیچ   خداوند در آخرت امید داريد و خسرانی نمی
امیدی جز عذاب دردناك ندارند، پس فرار از رويارويی با دشمن بـرای چیسـت؟ و   

م  »مايد: فراين عمل مصداق اين سخن خداوند متعال است که می َعتوهو
وم  مةان  نُّوا َأَّنس ََ َو 

وم   وَّنو صو حو
ةوَن  4 بو ر  ةَب َيو  ع  لووِب  مو الرُّ  قو

بووا َو َقَذَف يف 
َتس  ن  َحی ثو مَل  َُي 

مو اهللسو م  َن اهللس  َفَ تاهو
م 

َب صةار   وا یا أوويل  اْل  و َترب  نَی َفاع 
ن  م  ي امل وؤ 

د  ه م  َو َأی 
د  یووَتوم  ب َ ی  بو

پنداشـتند  هـا نیـز مـى   آن: 3
حصارهاشان را توان آن هست که در برابر خدا نگهدارشان باشد. خدا از سويى کـه  

کـه  ها تاخت آورد و در دلشـان وحشـت افكنـد، چنـان    کردند بر آنگمانش را نمى
کردند. پـس اى اهـل بصـیرت،    هاى خود را به دست خود و مؤمنان خراب مىخانه

ةراب  »د: فرمايو نیز می« عبرت بگیريد َع  َن اْل  وم  م  َُ  َو َمن  َحو 
ینَ   ل  امل َد  َه 

َأن   4ما کاَن ْل 

ول  اهللس  وا َعن  َرسو فو َیَتَخلس
َمةٌ  َو  1 ََ م   یبوهو

وم  ال یوص  َ َّنس
ه  ذل َك ب  س  م  َعن  َنف  ه 

س  َغبووا ب َ ن فو َو ال َیر 

وٍّ ال َنَصٌب َو ال ََم َمَصٌ  يف  َسب یل  اهللس  َو ال یَ  ن  َعدو
وَن م  اَر َو ال َینالو فس کو یظو ال  ط ئًا َیغ  َن َمو  َطؤو

ةوَن َنَفَقةً   قو ن ف  نَی * َو ال یو
ةن  س  ةَر امل وح  یعو َأج 

ٌح إ نس اهللسَ ال یوض 
وم  ب ه  َعَمٌل صال  َُ َب 

ت  َنی اًل إ الس کو

                                                           

است از جمله تكنولحوژي محدرن     حصون)دژها( عنواني است كه بر مصاديق بسياري منطبق -1
شوند و آن را دژ محكمي براي خود جهت حفاظت و كه با آن مسلح شده و پشت آن پنهان مي
دهند كه در اين صورت شحبيه پسحر نحوح هسحتند كحه      در امان ماندن از عذاب خداوند قرار مي

همحه عوامحل    دارد( مقصحود از كحوه  جويم كه مرا از آب نگاه محى گفت: )آنك به كوهى پناه مى
شوند كحه  بازدارنده و نقاط قوتي است كه در زندگي جامعه چون برتري كوه بر زمين متمايز مي

هاي پيشرفته و تكنولحوژي جديحد   از آن جمله، مال و مقام، عشيره و قبيله، سلطه جويان، سالح
را از عحذاب  كند او ها گمان ميآنهايي هستند كه فرد پناه آورنده بهاست كه همگي دژها و كوه

خداونحد  « امحر »امحروز هحيچ پنحاهى از    »كنند اما پاسخ الهي هميشحه يكحي اسحت:    الهي حفظ مي
 (.71هود: «)نخواهد بود

 .1حشر:  -1
 بلكه همه افراد جامعه مسلمان. -1
رسول لقبي است براي هر آنكه عهده دار هدايت جامعه خويش به سمت رضا و خشنودي  -7

 پروردگار متعال است. 
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ت ةَب  وَن واد یةًا إ الس کو َطعو َ ًة َو ال َکب َ ًة َو ال َیق 
َسةَن مةا کةانووا َصغ  َهومو اهللسو َأح 

ةز  َیج 
وةم  ل  َُ

َملوون َیع 
نشین اطراف آن را نرسد که از همراهى با پیامبر اهل مدينه و عربهاى باديه: 4

خدا تخلف ورزند و نبايد که از او به خود پردازند. زيرا در راه خدا هیچ تشنگى بـه  
دچار نگردند يا قدمى که کـافران را  ها چیره نشود يا به رنج نیفتند يا به گرسنگى آن

خشمگین سازد برندارند يا به دشمن دسـتبردى نزننـد، مگـر آنكـه عمـل صـالحى       
سـازد و هـیچ مـالى چـه     برايشان نوشته شود، که خدا پاداش نیكوکاران را تباه نمى

اندك و چه بسیار خرج نكنند و از هیچ واديى نگذرنـد، مگـر آنكـه بـه حسابشـان      
؛ «انـد کـرده دا پاداششان دهد، چون پاداش نیكوترين کارى که مـى نوشته شود، تا خ

بنابراين کوتاهی و تأخیر در بذل جهد و مال که مقتضای طاعت خداوند است از چه 
ای کـه هرگـاه از   گونهرو بوده و چرا چنین سوءظنی به خداوند متعال وجود دارد به

د آنكـه بـر عهـده    مردم تقاضای پرداخت حقوق شرعی چون خمس و زکات و مانن
ةَلنا َو » فرمايد:باره میورزند. خداوند دراينهاست، شود، سستی میآن سو مس نونَِجةي رو ثو

ن نی م  ن ج  امل وؤ  ا َعَلی نا نو َك َحقًّ
یَن آَمنووا َکذل  ذ  گاه پیامبرانمان و کسانى را کـه ايمـان   آن:3الس

از آن جمله است «. ن را برهانیمرهانیم. زيرا بر ما فريضه است که مؤمنااند مىآورده
)ص( که اگر با روح و فكر و قلب خود توان انتقال  محمداين آيات مبارکه از سوره 

به آن دوره زمانی نیك و پرسعادت از زندگی بشر را داشته باشی و چنین تصور کنی 
که میان گروهی مؤمن، پیرامون حضرت رسول)ص( هسـتی کـه در آغـاز رسـالت،     

هنگام که شمار آنان اندك و ضعیف و ر سختی همراه ايشان بودند، آنشرايط و روزگا
ای کـه درمانـدگی و   آزردنـد تـا آن دوره  ناتوان بودند و قريش آنان را به سختی می

ناامیدی پس از جنگ احزاب در مشرکان رخنه کرد تا اينكه پیـامبر)ص( بـا ابتكـار    
پی در پی از صلح حديبیـه  های عمل خويش زمام امور را به دست گرفته و پیروزی
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تا پیروزی در خیبر و فتح مكه و طائف و سپس يمن و کل شبه جزيره نصیب آنـان  
شد، پس چنین تصور کن که تو آنجا حضور داری و اين خطـاب بـزرگ قرآنـی از    

طور ها و زمین بر تو نازل شده و بهجانب پروردگار و مدبر امورت و آفريننده آسمان
یم  »گويد تا به تو ابالغ کند: خن میمستقیم با آن حضرت س ح  ن  الةرس ْح  ةم  اهللس  الةرس  ب س 

ات  َو  ةاْل  لووا الصس
یَن آَمنووا َو َعم  ذ  وم  َو الس َُ ام وا َعن  َسب یل  اهللس  َأَضلس َأع  وا َو َصدُّ یَن َکَفرو

ذ  الس

ِزَل َعى ن  َرِِب   آَمنووا ب ام نو
َقُّ م  َو اْل  ٍد َو هو َمس وم  ذل َك ب َ نس حمو َُ َلَح با  م  َو َأص 

م  َسِیئات  َر َعن هو م  َکفس

ةبو اهللسو ن  َرِِب ةم  َکةذل َك َیرض  
َقس م  وا اْل  َبعو یَن آَمنووا اتس

ذ  باط َل َو َأنس الس وا ال  َبعو وا اتس یَن َکَفرو
ذ   الس

وا یَن َکَفرو
ذ  یتومو الس

وم   َفِ ذا َلق  َُ ثا وا  ل لنسا   َأم  ةدُّ م  َفشو ةوهو َخن تومو َب الِرقاب  َحتسة  إ ذا َأث  َفرَض 

ة  َترَصَ َك َو َلو  َیشةاءو اهللسو الن 
زاَرها ذل  بو َأو  َر  داًء َحتس  َتَضَع اْل 

ا ف  دو َو إ مس ا َمنًّا َبع  َوثاَق َفِ مس ال 

ت لوةوا یَن قو ةذ  ٍض َو الس م  ب ةَبع  َضکو َوا َبع  َیب لو
ن  ل 
م  َو لک  ن هو

وةم   م  َُ ام ةلس َأع 
يف  َسةب یل  اهللس  َفَلةن  یوض 

ةوا  و یَن آَمنوةوا إ ن  َتن رصو ذ  َا الس وم  یا َأهُّ َُ َفها  َنسَ  َعرس مو اْل  لوهو
خ  د  وم  َو یو َُ حو با

ل  ه م  َو یوص 
د  اهللسَ َسَیه 

و  َُ سًا  وا َفَتع  یَن َکَفرو
ذ  م  َو الس َثِبت  َأق داَمکو م  َو یو کو ةوا َین رصو  هو وم  َکر  َ َّنس

وم  ذل َك ب  َُ ام م  َو َأَضلس َأع 

ن  
یَن م  ذ  وا َکی َف کاَن عاق َب و الس ض  َفَین ظورو َر   اْل 

وا يف   و
وم  َأ َفَلم  َیس  َُ ام َبَط َأع  َزَل اهللسو َفَ ح   ما َأن 

ا ذل َك ب   ُو ثا یَن َأم  ر 
م  َو ل ل کاف  َر اهللسو َعَلی ه  م  َدمس ه 

یَن َقب ل  یَن آَمنووا َو َأنس ال کةاف ر  ذ  ىَل الس َ نس اهللسَ َمو 

ىل وم   ال َمو  َُ
ت َهةا 4 ةن  حَت 

ي م  ةر  ات  َجنسةاٍت ََت  ةاْل  لووا الصس
یَن آَمنووا َو َعم  ذ  لو الس خ  د  إ نس اهللسَ یو

                                                           

كشد. مؤمنين صاحب اختياري دارند اين آيه چارچوب كلي اين رويارويي را به تصوير مي -1
كه آنان را مورد عنايت قرار داده و تربيحت، سحعادت و مصحلحت آنحان را بحر عهحده دارد و او       

يحاور آنحان شحيطان نحاتواني     خداوند تبارك و تعالي است. در حاليكه كفار هيچ ياوري ندارنحد،  
وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمحالَهُمْ وَ قحالَ ال   »كند است كه هنگام نبرد گريخته و آنان را ياري نمي

ءٌ نِّي بَرِيعَقِبَيْهِ وَ قالَ إِ غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى
ما ال تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ: شيطان كردارشان را در نظرشحان   مِنْكُمْ إِنِّي أَرى

شود و من پناه شحمايم. ولحى چحون دو    بياراست و گفت: امروز از مردم كسى بر شما پيروز نمى
بيحنم كحه شحما    ما بيزارم، كحه چيزهحايى محى   فو  رو به رو شدند او باز گشت و گفت: من از ش

 (. 77)انفال: « كندترسم كه او به سختى عقوبت مىبينيد، من از خدا مىنمى
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لو  لووَن َکام َت  کو وَن َو َی  کو وا َیَتَمتسعو یَن َکَفرو
ذ  ارو َو الس ََّن  وةم   َو َکةَ ِین   اْل  َُ َن عامو َو النسارو َمث وًى  اْل 

وم   َأ َفَمةن  کةاَن  َُ  َ
م  َفال نارص  ناهو َلک  َرَجت َك َأه  ت ي َأخ  َیت َك الس ن  َقر 

ًة م  وس َي َأَشدُّ قو
َیٍ  ه  ن  َقر 

م 

وا أَ  َعى َبعو  َو اتس
وءو َعَمل ه  ِیَن َلهو سو  َکَمن  زو

ن  َرِبه 
م  َبِینٍَ  م  واَءهو ه 

به نام خـداى بخشـاينده   : 4
مهربان خدا اعمال کسانى را که کافر شدند و مردم را از راه خدا بـاز داشـتند باطـل    

انـد و  اند و کارهـاى شايسـته کـرده   ساخته است. خدا گناه کسانى را که ايمان آورده
ايمـان   -که آن حـق اسـت و از جانـب پروردگارشـان     -آنچه بر محمد نازل شدهبه
آن سـبب اسـت کـه    ها زدود و کارهايشان را به صالح آورد و اين بهاند از آندهآور

کافران از باطل پیـروى کردنـد و آنـان کـه ايمـان آوردنـد از حقـى کـه از جانـب          
زند. چون با چنین مثَل مىپروردگارشان آمده بود، پیروى کردند. خدا براى مردم اين

ها را سخت فرو کوفید، اسیرشـان  چون آنکافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید و 
گاه يا به منت آزاد کنید يا به فديه. تا آن زمان که جنگ بـه  کنید و سخت ببنديد. آن

گرفت، ولـى  خواست از آنان انتقام مىپايان آيد و اين است حكم خدا و اگر خدا مى
ند اعمالشـان  اخواست تا شما را به يكديگر بیازمايد و آنان که در راه خدا کشته شده

کند. زودا که هدايتشان کند و کارهايشان را به صالح آورد و به بهشـتى  را باطل نمى
ايد! اگر خدا که برايشان وصف کرده است داخلشان سازد. اى کسانى که ايمان آورده

را يارى کنید، شما را يـارى خواهـد کـرد و پايـدارى خواهـد بخشـید. هالکـت و        
ا اعمالشان را باطل کرده است. زيرا آنان چیـزى را کـه   شوربختى باد بر کافران. خد

خدا نازل کرده است ناخوش دارند. خدا نیز اعمالشان را نابود کرد. آيا در زمین سیر 
اند چگونه بوده است؟ خدا ها بودهاند تا بنگرند که عاقبت کسانى که پیش از آننكرده

آن سبب است کـه  اشت. اين بههالکشان کرد و کافران نیز عاقبتى آن چنان خواهند د
اند و کافران را هیچ ياورى نیست. خدا کسانى خدا ياور کسانى است که ايمان آورده
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هايى که نهرها در آن جارى کنند به بهشتاند و کارهاى شايسته مىرا که ايمان آورده
شوند و چـون چارپايـان   است داخل خواهد کرد. ولى کافران از اين جهان متمتع مى

هايى که مردمش از مردم قريه تو، کـه  خورند و جايگاهشان آتش است. چه قريهمى
اى کننـده از آن بیرونت کردند، بسى نیرومندتر بودند که هالکشان کرديم و هیچ يارى

نداشتند. آيا کسى که از جانب پروردگارش دلیل روشنى دارد، همانند کسانى اسـت  
َوَعةَد اهللسو »« روند؟از پى هواهاى خود مىآراسته شده و در نظرشان که کردار بدشان 

ن  
یَن م  ذ  َلَف الس َتخ  ض  َکاَم اس  َر   اْل 

م  يف  َفنسهو
ل  َتخ   َلَیس 

ات  اْل  لووا الصس
م  َو َعم  ن کو

یَن آَمنووا م  ذ  الس

َتض ي ار 
ذ  مو الس ینَهو

وم  د  َُ م  َو َلیوَمِکنَنس  ه 
م   َقب ل  وم  َو َلیوَبِدَلنسهو وَنن ي َُ بودو نًا َیع  م  َأم  ه 

ف   َخو 
د  ن  َبع 

م 

ون قو فاس  مو ال  َك هو
َد ذل َك َف وولئ  وَن يب  َشی ئًا َو َمن  َکَفَر َبع  کو ال یوِّش  

خدا به کسانى از شما : 4
اند وعده داد کـه در روى زمـین جانشـین    اند و کارهاى شايسته کردهکه ايمان آورده

ها بودند جانشین ديگران کرد و ى را که پیش از آنديگرانشان کند، همچنان که مردم
استوار سازد و وحشتشان را به ايمنـى   -که خود برايشان پسنديده است -دينشان را

کنند و آنان که از اين پس چیزى را با من شريك نمىپرستند و هیچبدل کند. مرا مى
 «.ناسپاسى کنند، نافرمانند

دارد که آنان را از های منافقانی برحذر میتالش خداوند در اين میان، مؤمنین را از 
پیكار و رويارويی با دشمنان باز داشته و شتابزدگی آنان و تجهیزات اندکشان را بـه  

گیرند در حالی که از راز نیرو و قدرت مؤمنین که همان ارتباط و پیوند بـا  سخره می
ش فـرا دهیـد کـه    خداوند متعال است، غافل هستند. پس به اين سخنان خداوند گو

ل  »فرمايد: می م  َو َمن  َیَتَوکس ینوهو
 د 
 
الء لووِب  م  َمَرٌض َغرس هؤو  قو

یَن يف  ذ  وَن َو الس ولو امل وناف قو إ ذ  َیقو

یٌز َحک یم منافقان و آن کسان که در دل بیمـاريى دارنـد گفتنـد:    : 3َعَى اهللس  َفِ نس اهللسَ َعز 
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ت و هر کس که به خدا توکل کند او را پیروزمند و حكیم اينان را دينشان بفريفته اس
 «.خواهد يافت
های الهی به پیـروزی، وراثـت   همه وعده -يعنی در فقه مقابله با کفار -در اين راستا

زمین و فرجام نیك آنان، همراهی و ياری و خدا با آنان، نزول مالئكه بر آنان همراه 
ترس و انده از آنان، میثاق معامله نیك بـا  با آرامشی از جانب پروردگارشان و رفع 

ها در خرد، همه آن وعدهها میهايشان را به بهای بهشت از آنها و مالآنان که جان
گیرد. مضاعف بودن پاداش قرض برای رضای خداوند متعال و انفاق اين فقه قرار می

ـ     ان همـه  در راه او نیز اين به همین صورت بوده که در اين بحـث مختصـر مجـال بی
 جزئیات نیست.

کند، اين است که شكست و پیـروزی  حقیقت بزرگی که قرآن در اين زمینه اثبات می
فرع شكست و پیروزی در برابر دشـمن درون نفـس    -کفار –مقابل دشمن خارجی 

اماره يعنی همان شیطان است؛ بنابراين هنگامیكه قرآن مـؤمنین را بـه جانشـینی در    
دهد، گـام نخسـت در ايـن    هر چه بر آن است، وعده میزمین و به ارث بردن آن و 

یةدو َأن  »دهـد:  مسیر را اصالح ذات و اجرا و اعمال روش الهی بر نفس قرار مـی  ر  َو نو

وم   َُ َمِکَن  نَی َو نو
ث  وار  مو ال  َعَلهو ً  َو َنج  مس

م  َأئ  َعَلهو ض  َو َنج  َر   اْل 
وا يف  فو ع  توض  یَن اس 

ذ  نس َعَى الس  َنمو

ونيف   م  ما کانووا َُي ةَذرو ن هو
ا م  نووَدمهو َن َو هاماَن َو جو َعو  ر 

َي ف  ض  َو نور  َر  اْل 
و مـا بـر آن   : 4

هستیم که بر مستضعفان روى زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوايان سازيم و وارثـان  
ها را در آن سرزمین مكانت بخشیم و به فرعون و هامان و لشكريانشان گردانیم و آن

قرآن در اين آيات ابتدا مؤمنین را ائمـه  «. ترسیدند نشان دهیما که از آن مىچیزى ر
دهد که اين خود به مفهوم پاکسازی و پاك نگه داشتن نفس اسـت و تأکیـد   قرار می

کند پیروزی بر کفار اگر با پیروزی بر شیطان و خلوص عمل برای خداوند سبحان می
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عمـل انسـان در پـی کسـب رضـايت و       همراه نباشد، هیچ ارزشی ندارد، زيرا اگـر 
خشنودی خداوند نباشد، مؤمنان و کفار با هم برابر بوده و هر دو گـروه، اهـل دنیـا    

ای از آخرت نخواهند برد. برای مثال قرآن در بیان بزرگی شكست هستند و هیچ بهره
مسلمانان در جنگ احد و زيان دردناکی که برآنان وارد شد، آنـان را چنـین مـورد    

ومو »دهد که: قرار میخطاب  ُس ةَتَز ةاَم اس  نس
عةان  إ  َم  َتَقة  اْل  َم ال  م  َیةو  ةن کو

ا م  ةو  یَن َتَولس
ذ  إ نس الس

ی طانو ب َبع ض  ما َکَسبووا  از میان شما آنان که در روز مقابله آن دو گروه بگريختنـد  الشس
ت و روی شكسـ « اى از اعمالشان شیطان آنان را به خطا افكنـده بـود.  به سبب پاره

إ ن  » گويـد: تافتن مسلمانان به سبب گناهانی بود که مرتكب شـدند و در مقابـل مـی   

م ةکو وا اهللسَ َین رصو  و يـاری  « اگر خدا را يارى کنید، شـما را يـارى خواهـد کـرد    : 4َتن رصو
نیـاز  خداوند به سبب اطاعت از او است و در غیر اين صورت خداوند از جهانیان بی

م»ر آيه قبل بیان شد: چنان که داست آن ةن کو یَن آَمنوةوا م  ةذ  خـدا بـه   : ...  3َوَعَد اهللسو الس
اينجاست که پیامبر)ص( رهبران مجاهـدين را  ...«. اند کسانى از شما که ايمان آورده

که از پیكار برگشتند، مورد خطاب قرار داد که: )مرحباً بكم، قضیتم الجهاد األصغر و 
قیل: و ما هو يا رسول اهلل)ص(؟ قال: جهاد النفس: خـوش   بقی علیكم الجهاد األکبر.

تر شما باقی است. گفته شد: جای آورديد و جهاد بزرگتر را بهآمديد! جهاد کوچك
 تر چیست؟ فرمودند: جهاد نفس(.ای رسول خدا! جهاد بزرگ

دهند و وقتی امروزه مسلمانان به موضوع رژيم اشغالگر صهیونیست اهمیت نشان می

کنند، بايد توجه داشته باشند که اين رژيـم فقـط يكـی از    نابودی آن تالش می برای

 های بیماری است که در نتیجه بیمـاری پنهـان ديگـر در میـان امـت     عالئم و نشانه

شـده اسـت و   که اصل و علت آن بیماری بوده، بر پیكره امت اسالمی ظاهر  اسالمی
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زندگی خويش اسـت. آنـان نبايـد    آن همان دوری مسلمانان از راه و روش الهی در 

بـر اسـاس    -فقط به عالئم بیماری توجه کرده و از علت آن غافل باشند. مثل آنـان 

افتد، اسـت، کـه   شبیه آنچه در میدان گاوبازی اتفاق می -4تشبیه يكی از انديشمندان

ای قرمـز  در اين میدان، گاو وحشی تمام نیرو و تالش و خشم خود را بر تكه پارچه

دهـد، غافـل اسـت. در    کند و از شخص گاوباز که آن پارچه را تكان میمیمتمرکز 

آورد کـه بـه نقطـه حسـاس بـدن وی      نتیجه گاوباز خنجر را بر گردن گاو فرود می

شود و گاو تا لحظه مرگ و نـابودی خـود از آن   برخورد کرده و موجب مرگ او می

بینـیم کـه امـت    مـی  غافل است. پس آيا وضعیت ما نیز شبیه حال اين گاو نیست؟!

اسالمی فقط در صورت پیروزی بر نفس خود و بـه میـزان رجـوع و بازگشـت بـه      

 شود.خداوند متعال به پیروزی بر دشمنان خويش نزديك می
های درمان و عدم اکتفا به يك بار درمان هنگام عهده دار تكرار و استمرار دوره -7

يا درمـان خطاهـای فكـری،     شدن امر اصالح حالتی انحرافی يا برطرف کردن نقص
های برخی پیامبران بیش از ده بار بینیم داستانعقیدتی و رفتاری امت. برای مثال می
ای، انگیزه و تـأثیر و نقـش خاصـی در تحقـق     تكرار شده است و هر طرح و برنامه

گذارد هر چند همگی هدف داشته و هر کدام تأثیری متفاوت از يكديگر به جای می
وم و مضمون باشند. هنگام بررسی موضوع آرايش و فساد اخالقی زن دارای يك مفه

مقابل مرد و قرار دادن نفس خويش به عنوان شیطانی که از ياد و طاعت خداوند باز 
ةمس »دارد تا تجسم عینی اين گفته ابلیس باشد: می یَم * ثو

ةَتق  اَطَك امل وس 
وم  رص  َُ َدنس  عو َْلَق 

ن  َبنی   
م  م  َینسهو

م   َْلت  َثةَرهو ةدو َأک 
م  َو ال ََت  ه 

 م  َو َعةن  َشةامئ ل 
م  َو َعن  َأی امَّن  ه 

ف  ن  َخل 
ه م  َو م 

د  َأی 
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ین گاه از پیش و از پس کنم. آنمن هم ايشان را از راه راست تو منحرف مى: 4شاک ر 
و « تازم و بیشترينشـان را شـكرگزار نخـواهى يافـت    و از چپ و راست بر آنان مى

حجابی در خیابان تا های گوناگونی از جمله آرايش و بیين زنان فاسق روشاينكه ا
ها، نمايان ساختن نقاط تحريك کننده بدن در ورزش گرانه در دانشگاهحرکات عشوه
های فاسد و هرزه در هنر را برای انحراف مردان و به گناه افكندن آنـان  و تا نمايش
ده دار برخورد با اين بیماری کشنده در جامعه گیرند؛ بنابراين هنگامیكه عهبه کار می

های منحرف اجتماعی يا کتـابی در  توان آن را در کتابی در مورد پديدهشويم، میمی
های اخالقی جامعه يـا  ارتباط با موضوع زن يا تأثیر ورزش و هنر در نابودی ارزش

ی بـا همـین   ها و آرزوهای آنان يا کتـاب کتابی درباره مشكالت دانشجويان، خواسته
مضامین در مورد جوانان، کتابی درباره دانش خانواده که متضمن روابط خانوادگی و 

هايی از اين دست بررسی کرد، زيرا های دينی است يا کتاباجتماعی مطابق با آموزه
اين مشكل مهم و خطرناك با تمـام ايـن محورهـا مـرتبط بـوده و رسـیدگی آن در       

و راهكاری متفاوت از محوری ديگر در جهت حل ها، قالب چارچوب هر يك از آن
هـا هسـتند، افـزايش    دهد و شمار اقشاری که مخاطب اين کتاباين مشكل ارائه می

يافته و در نهايت با بررسی اين مشكل از همه ابعاد آن، راهكـار ارائـه شـده، کامـل     
 خواهد بود. 

آنجـا کـه انسـان     های متفاوتی دارد و ازخط مشی قرآن برای هدايت انسان راه -8

بینیم که قرآن همگی را تسخیر کرده گانه نفس، عقل و قلب است، میدارای عوالم سه

گیـرد. در ايـن   ها را برای جذب بشر به سمت اطاعت خداوند متعال به کار میو آن

 های )بايد به قرآن باز گرديم( ارائه شد.زمینه توضیحی نسبتا مفصلی در درس
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انگیزد. ن سرشت انسان را مورد پرسش قرار داده و آن را برمیبینیم که قرآبسیار می
های فطری بشر( بیان شده است؛ در برخی احاديث، دلیل نزول قرآن )برانگیختن نهان

ترين دلیلی است کـه هـیچ کـس در مـورد آن     بنابراين وجدان، آشكارترين و صادق
ت خالق مورد خطـاب  بحث و جدلی نداشته و به قرآن که فطرت انسانی را برای اثبا

ونَ »سپارد: دهد، گوش میقرار می ال قو نو اخل  وَنهو َأم  َنح  قو لو  َُ توم   توم  ما ُتو نووَن * َأ َأن  َأ َفَرَأی 
4  :

آفرينیـد يـا مـا    ايـد؟ آيـا شـما او را مـى    ريزيـد ديـده  آيا آن منى را که بـرون مـى  
ثووَن * َأ أَ »« ايم؟آفريننده رو توم  ما حَت  ونَأ َفَرَأی  عو ار  نو الزس وَنهو َأم  َنح  َرعو توم  َتز  ن 

: آيا چیزى را 3
ي »« ايمرويانیدش يا ما رويانندهايد؟ آيا شما مىکاريد ديدهکه مى ةذ  تومو امل ةاَء الس َأ َفةَرَأی 

ةون لو ةنو امل ون ز   َأم  َنح 
ن  َن امل وز 

وهو م  تومو َزل  توم  َأن  بووَن * َأ َأن  َ ـ   : 4َتِّش  نوشـید  ه مـى آيـا آبـى را ک
تومو النسةاَر »« ايمفرستید يا ما فرو فرستندهايد؟ آيا شما آن را از ابر فرو مىديده َأ َفةَرَأی 

ن ؤو
نو امل ون ش  م  َشَجَرَتا َأم  َنح  تو َش   توم  َأن  وَن * َأ َأن  ي توورو

ت  افروزيد آيا آن آتشى را که مى: 1الس
يا در مقام نكوهش انسـان  « ايما ما آفرينندهايد يايد؟آيا درختش را شما آفريدهديده

سان»فرمايد: نافرمان می ح   إ الس اْل  
سان  ح  َهل  َجزاءو اْل  

آيا پاداش نیكـى جـز نیكـى    : 5
َمةَت »ورزیهای الهی تكبر میکه انسان نسبت به نعمتحالیدر« است ع 

وا ن  دُّ َو إ ن  َتعو

وها اهللس  ال حتو صو
 «.توانید شمار کردرا بر شماريد نمى و اگر نعمت خداوند: 6
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 توان قرآن را به زندگي بازگرداند؟چگونه مي

گرديم: راه باز گرداندن قرآن به زنـدگی و  اکنون به پرسشی که مطرح کرديم، باز می

مندی از آن چگونه است؟ مسئولیت اين امر را دو گروه بر عهده دارند: جامعه و بهره

آگاهی، بیداری و سطح دينی امت است. گفتـیم کـه    حوزه شريفی که سرفصل و رمز

ها، تصورات، اخـالق و  ترين وظیفه حوزه در جامعه، ارائه مفاهیم قرآن و ديدگاهمهم

 بـه جامعـه بـا درکـی صـحیح       -اشـاره کـرديم   که بـه برخـی از آن   -اعتقادات آن

آاليش طبق خواست قرآن و به صورتی مناسب است تـا نقـش آن در زنـدگی    و بی

های فراوانی چون منبر حسینی، ت کارآمد و اثرگذار باشد. اين مهم از طريق کانالام

هـا، مجـالت،   های نماز جمعه و نماز جماعـت، کتـاب  ها، سمینارها، خطبهسخنرانی

 پذيرد.نشريات و مانند آن صورت می

های درسی حوزه ضروری است و اين امـر  اما پیش از آن، بازگشت قرآن به برنامه 

 يابد:سطح تحقق می در دو

های اولیه يعنی سطوح مقدماتی و سطوح ابتدائی که در اين سـطوح  : پژوهشنخست

 شود:ها ارائه میهای زير به آنبرنامه

حفظ و تالوت قرآن کريم، اعراب گذاری آن طبق دستور زبان عربی و فراگیری  -4

 نیكو و دقیق قواعد تجويد قرآن در چارچوب دينی.

مالی بر واژگان قرآن هر چند به صورت شرح واژگان باشد آن چنان تفسیری اج -3

هـای کلـی   که در تفسیر شبر و مانند آن آمده است تا بدين وسیله، دانشـجو انديشـه  

 معانی قرآن را دريافت کند.

آالء يا مقدمه کتاب البیان مطالعه علوم قرآن و بهترين کتاب در اين زمینه، کتاب  -4

 فسیر شبر چاپ شده، است.که در آغاز ت الرحمن
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برگزاری مسابقاتی در زمینه معلومات گوناگونی از قرآن و تخصـیص جـوايزی    -1

 برای نفرات برنده و برتر.

 شود:های عالی که در قالب چند برنامه ارائه می: در سطح پژوهشدوم

ايجاد فرصت برای کسب تخصص در مطالعات قرآنی که بهترين زمان آن پس از  -4

ای ويـژه  ای که برای دانشجوی متخصص برنامهگونهردن سطوح عالی است بهکامل ک

به شمار آيد و پس از آزمون تعیین صالحیت برای دانشجويی که به دنبال تخصـص  

-های موجود برای وی فراهم مـی در اين زمینه است، امكان استفاده از برخی کتاب

-صرف مطالعه و پژوهش مـی شود و همراه با تدارك منابع مرتبط وی همه همّ خود 

 کند تا مدرس، مفسر يا پژوهشگر قرآنی شود.

طور کامل يا به صورت آيـات و  مطالعه تقسیر قرآن به صورتی عمیق حال يا به -3

توان يكی از تفاسـیر  هايی گزيده از آن که در خدمت هدفی مشخص است. میبخش

شرح داده، حاشـیه بـر آن    را به عنوان متن مورد مطالعه انتخاب کرد که استاد آن را

نوشته و معلومات سودمندی برگرفته از تفاسیر و ديگر منابع در حـد امكـان بـر آن    

فـی  »و « المیـزان »افزايد. به نظر بنده حقیر دو تفسیر برتر در اين زمینه تفاسـیر  می

ها يا جامع هر دو تفسیر باشـد،  هستند که متن ارئه شده از يكی از آن« ظالل القرآن

هر يك از آن دو، رويكردی ويژه و متفاوت از ديگری در تفسیر دارد کـه ايـن   زيرا 

 آموزد.  ای از معارف هر دو تفسیر را به دانشجو میروش، جرعه

هـا، نظريـات و   هايی برای دروس مفاهیم قرآن و تصـورات، ديـدگاه  تهیه برنامه -4

ات پیشین خـود،  فلسفه آن در باب هستی و زندگی، پس از آن که دانشجو در مطالع

تفسیری اجمالی از الفاظ قرآن را فراگرفته است. اين امور با مطالعه موضوعی آيـات  

آيد، هر چند که اين روش، پايه مطالعه دست میقرآن نه با روش مرسوم جزء جزء به
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کـه ايـن    ای بر تفسیر قرآنمدخل إلی تفسیر القرآن: مقدمهموضوعی است. در کتاب 

-رود، بین اين دو روش )موضوعی و جزء جزء( مقايسهشمار میآن به  بحث، مقدمه

 ای انجام دادم. 

بر موضوعات علمی يعنی موضوعاتی که پیرامون حقايق روز هستند، چـه در سـطح   

شود. برای مثـال موضـوعاتی چـون    اعتقادات يا اخالق يا فكر و انديشه متمرکز می

اد، جامعه اسالمی و ارکان نظـام  تقوی، صبر، فقه و دانش، توحید، امامت، شیطان، مع

های خداوند در ارتبـاط بـا   يا عوامل فروپاشی آن، امید و آرزو، پند و عبرت، سنت

ها و جوامع و از اين دست مسائل بررسی شود و از آن پس بسیاری از افكار و امت

 هايی از الفاظ قـرآن، ها تغییر پیدا خواهد کرد، زيرا بر اساس تحقیق در نمونهانديشه

ها منطبق نیست و طور دقیق با فهم قرآنی آنمفاهیم رايج و کنونی اين الفاظ قرآنی به

هـا و  هـا و تفسـیرهای خودسـرانه، حاکمیـت خواسـته     اين به دلیل غبار انبوه تاويل

 تعصبات و هجوم مخالفین و غیر آن است. 

 فقه و فقيه در اصطالح قرآني

هـای  ها و مشخصـه و همچنین ويژگی اندکی قبل، مفهوم جاهلیت در اصطالح قرآنی

ای از يـك  دهد به عنوان نمونههای الهی که قرآن ارائه میجامعه جاهلی و جايگزين

مفهوم اجتماعی مطرح کرديم و اکنون درك قرآنی از لفظ حوزوی )فقه( را به عنـوان  

در  دهم. مفهوم رايج فقه نزد ما علم به احكام شرعی است اماای ديگر ارائه مینمونه

گونه که مشخص اسـت  اصطالح قرآنی به مفهوم شناخت خداوند متعال است و همان

هیچ ارتباطی میان اين دو مفهوم وجود ندارد بلكه نسبت میان آن دو از نـوع عمـوم   

م  »من وجه است. در اين آيه از قرآن چنین آمده است:  ةن هو
َقةٍ  م  ر 

ِل ف  ن  کو
َفَلو  ال َنَفَر م 
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ونطائ َفٌ  ل َیَتفَ  م  َُي ةَذرو م  َلَعلسهو وا إ َلی ه  م  إ ذا َرَجعو َمهو وا َقو  رو
یون ذ 
وا يف  الِدین  َو ل  هو قس

چـرا از  : 4

اى به سفر نروند تا دانش دين خويش را بیاموزند و چون بازگشتند هر گروهى دسته

 دانیم که تقوی وما می«. مردم خود را هشدار دهند، باشد که از زشتكارى حذر کنند

-گیرد، بلكه پرهیزکاری دارای ريشهپرهیزکاری از شناخت احكام شرعی نشأت نمی

های روحی، نفسی و عقلی بوده و پـس از حصـول شـناخت و تقـوی در قلـب بـه       

تواند با مطالعه خیزد. انسان، خود میها برمیفراگیری احكام شرعی و بكارگیری آن

ن اين امر را تجربه کند تا ببیند آيـا  کتب فقهی و درنگ و تأمل در آن از آغاز تا پايا

قلب او از چیزی تغذيه کرده و يا بر پرهیزکاری و تقوای آن افزوده شده اسـت. چـه   

طـور کامـل از   ايم که مشتاق دنیا بـوده و بـه  بسیار فقیه به مفهوم اصطالحی آن ديده

کنـد:  خداوند متعال دور است. قرآن خبر چنین فقیهی را برای ما اينگونه روايت مـی 

یَن * َو » غاو  َن ال  ی طانو َفکاَن م  َبَعهو الشس ن ها َفَ ت 
َسَلَخ م  ي آَتی ناهو آیات نا َفان 

ذ  م  َنَبَ  الس َو ات لو َعَلی ه 

َکل ب  إ ن  حَت   هو َکَمَثل  ال  َبَع َهواهو َفَمَثلو ض  َو اتس َر  َلَد إ ىَل اْل  نسهو َأخ 
ا َو لک  ناهو ِب  ئ نا َلَرَفع 

ةل  َلو  ش  م 

َقَصةَص  ةص  ال  نةا َفاق صو
وا ب آیات  بو یَن َکةذس

ةذ  م  الس َقو  َك َمَثلو ال 
هو َیل َهث  ذل  ک  و َعَلی ه  َیل َهث  َأو  َترت 

ون رو م  َیَتَفکس َلَعلسهو
خبر آن مرد را بر ايشان بخوان که آيات خويش را به او عطا کرده : 3

افتـاد و در زمـره گمراهـان     اشبوديم و او از آن علم عارى گشت و شیطان در پـى 

بخشـیديم،  درآمد. اگر خواسته بوديم به سبب آن علم که به او داده بوديم رفعتش مى

ولى او در زمین بماند و از پى هواى خويش رفت. مثَل او چون مثَل آن سگ اسـت  

که اگر به او حمله کنى زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهايش کنـى بـازهم زبـان از    
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ن آرد. مثَل آنان که آيات را دروغ انگاشتند نیز چنین است. قصه را بگوى، دهان بیرو

 «.شايد به انديشه فرو روند
يك گواه بر اين موضوع که مفهوم فقه، شناخت خداوند متعال است، قرار گرفتن قلب 
که همان جايگاه شناخت حقیقی خداوند است، در آيات شريفه به عنوان مكـان فقـه   

ب ةَع َعةى» فرماينـد: مـی  حل احكام شرعی عقل است. خداوندکه محالیاست در  َو طو

ون َقهو م  ال َیف  لووِب  م  َفهو قو
لوةوٌب ال »«.فهمنـد هايشان مُهر نهاده شده و نمىبر دل: 4 وةم  قو َُ

ا وَن ِب  َقهو َیف 
بدين دلیل آيه شريفه، ايـن  « فهمندهايى است که بدان نمى: ايشان را دل3

خت استوار نسبت به خداوند و مبدأ و معاد را عامـل افـزايش ده   فقه يعنی همان شنا
ن نَی »فرمايد:دهد، خداوند میبرابری نیروی مؤمنان قرار می م  َا النسب يُّ َحةِرض  امل وةؤ  یا َأهُّ

م   ن کو
ن  م  اَئَتنی   َو إ ن  َیکو

بووا م 
ل  وَن َیغ  وَن صاب رو و ِّش 

م  ع  ن کو
ن  م   إ ن  َیکو

تال  ق  بوةوا  َعَى ال 
ل  اَئةٌ  َیغ  م 

ون َقهو ٌم ال َیف  وم  َقو  َ َّنس
وا ب  یَن َکَفرو

ذ  َن الس فًا م  اى پیامبر، مؤمنان را به جنـگ برانگیـز.   : 4َأل 
اگر از شما بیست تن باشند و در جنگ پايدارى کنند، بر دويست تن غلبـه خواهنـد   

. زيرا آنـان مردمـى   شونديافت و اگر صد تن باشند، بر هزار تن از کافران پیروز مى
کنـد،  حديثی از رسول خدا )ص( نیز بر چنین مفهـومی تأکیـد مـی   «. عارى از فهمند

اال أخبرکم بالفقیه حقاً؟ من لم يُقنط الناس مـن رحمـة اهلل و لـم    »فرمايند: ايشان می
يؤمنهم من عذاب اهلل و لم يؤيسهم من روح اهلل و لم يـرخّص فـی معاصـی اهلل و لـم     

غبة عنه إلی غیره، أال ال خیر فی علم لیس فیه تفهم، أال ال خیـر فـی   يترك القرآن ر
: آيا شما را نسبت به فقیـه  1قراءة لیس فیها تدبر، أال ال خیر فی عبادة لیس فیها تفقه
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حقیقی آگاه سازم؟ کسی که مردم را از رحمت خدا نااُمید نكـرده و از عـذاب الهـی    
د، مجوز معصیت و نافرمانی خداونـد را  ايمن نداند از بخشش خداوند مأيوس نگردان

ندهد و قرآن را به دلیل تمايل به غیر آن وانگذارد. آگاه باشید که در علم بدون درك 
و فهم، قرائت بدون تدبر و عبادت بدون تفقه، خیر و برکتی نیست(. ايـن حـديث در   

ت از: ذکر شده که عبارت اس 4موجود بوده و ادامه آن در منبع ديگری الوسائلکتاب 
)فإنه إذا کان يوم القیامة نادی منادٍ: يا أيها الناس إن اقـربكم مـن اهلل تعـالی مجلسـاً     
أشدُّکم له خوفاً و إن أحبكم إلی اهلل أحسـنكم عمـالً و إن اعظمكـم عنـد اهلل نصـیباً      
أعظمكم فیما عنده رغبة، ثم يقول عز و جل: ال اجمع لكم الیوم خزی الدنیا و خـزی  

لهم بكراسی فیجلسون علیها و أقبل علیهم الجبار بوجهـه و هـو راض   اخخرة، فیأمر 
تـرين  دهد ای مـردم! نزديـك  عنهم و قد أحسن ثوابهم: در روز قیامت منادی ندا می

ترين شـما نـزد او،   ترين شما نسبت به او دارد، محبوبجايگاه به خداوند را بیمناك
منـدترين  کسی است کـه عالقـه  مندترين شما نزد خداوند نیكوکارترين شماست، بهره

فرمايـد: امـروز   شماست نسبت به آنچه نزد اوست. سپس خداونـد عـز و جـل مـی    
کند تا بـر  کنم. پس به آنان امر میخواری دنیا و آخرت را با هم برای شما جمع نمی

ها روی کرده از آنان راضی است و پـاداش  هايی بنشینند و خداوند جبار به آناريكه
 گرداند(. یآنان را نیك م

های فقیه است. بنابراين، هر آنچه مايه تقرب انسان به خداوند متعال گردد از ويژگی
کانت الفقهاء و الحكماء إذا کاتب بعضهم »در حديثی از امیر المؤمنین)ع( آمده است: 

بعضاً کتبوا ثالثة لیس معهن رابعة: من کانت اخخرة همّه کفاه اهلل همّه من الدنیا و من 
سريرته أصلح اهلل عالنیته و من أصلح فیما بینه و بین اهلل عز و جل أصـلح اهلل   أصلح
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کنند، سه : فقیهان و خردمندان هنگامیكه با يكديگر مكاتبه می4فیما بینه و بین الناس
کنند که مورد چهارم ندارد: هـر کـه آخـرت هـمّ و غـمّ او باشـد،       توصیه را بیان می

نیاز کند، هـر کـه بـاطن خـويش را نیكـو کنـد،       یا بیخداوند او را از تالش برای دن
خداوند ظاهرش را نیكو گرداند و هرکه مابین خود را با خداوند اصالح کند، خداوند 

 مابین او را با مردم اصالح کند.
من عالمات الفقه الحلم و العلـم و الصـمت،   » در حديثی از امام رضا)ع( آمده است: 

و ان الصمت يكسب المحبة و إنه دلیل علـی کـل   إن الصمت باب من ابواب الحكمة 
های فقه، بردباری، دانش و سكوت اسـت، سـكوت دری از درهـای    : از نشانه3خیر

 «. ورد و راهنمای هر خیر و نیكی استآحكمت بوده محبت می

از پیامبر  الخصالتوان اين مفهوم را استنباط کرد، در کتاب با جمع بین دو حديث می

صنفان من أمتی إذا صلحا صلحت أمتی و إذا »ه است که فرمودند: اکرم)ص( نقل شد

فسدا فسدت أمتی: األمراء و الفقهاء: دو گروه از امت من هستند که اگر اصالح شوند، 

امت من نیز اصالح گردد و اگر فاسد باشند، امت من نیز به فساد گرايد: اين دو گروه 

ـ 4الوسائلحاکمان و فقیهان هستند( و در کتاب  علمـا:  »بـه جـای واژه    ن االمـالی ع

ذکر شده است که اگر حـديث بعـدی را کـه در وصـف     « قراء: قاريان« »دانشمندان

 يابیم.آن ضمیمه کنیم به مفهوم مذکور دست میقاريان است به
میان مفهوم فقیه طبق اصطالح قرآنی و فقیه با مفهوم حوزوی رابطه عموم مـن وجـه   

یه به مفهوم قرآنی آن بوده اما فقیه از نظر حوزوی برقرار است، زيرا گاهی شخصی فق
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نیست، زيرا بسیاری از اولیاء عارف الهی وجود دارند کـه دارای کرامـات مشـهودی    
انـد. عكـس ايـن    ای عالی در علوم حـوزوی کسـب نكـرده   هستند، هرچند که رتبه

هـا و  يـابیم کـه ذهـن او پـر از نظريـه     موضوع نیز وجود دارد، گاهی شخصی را می
تـرين و  که حتـی بـه ظريـف   های اصولی و عقلی و مسائل فقهی است طوریانديشه
ها احاطه و تسلط دارد، اما قلب او با ياد خدای تعالی آباد نگشـته و  ترين آنپیچیده

ترين مسائل در باب پاکسازی نفس، سلوك شايسـته در راه خداونـد   اگر از او ساده
ود، سرگشته و حیران خواهـد مانـد.   متعال، پااليش درون و طهارت قلب پرسش ش

امثال چنین شخصی، فقیه به مفهوم قرآنی آن نیستند، بلكه فقیه کامل کسی است کـه  
گونه که علمای مقدس ما چنین هستند، کسانی که در جامع هر دو مفهوم فقه باشد آن

ـ فقه و اصول به مقامی برجسته و در عرفان به منزلتی واال رسیده ه اند. آنان هستند ک
الفقهاء امناء الرسل: فقیهان، امین و مورد »مقصود و منظور اين حديث شريف هستند: 

اعتماد پیامبران هستند(. بايد با چنین نگاه قرآنی، احاديث شريف را درك و استنباط 
 از دست نرود. کنیم تا بدين وسیله، مفاهیم واالی آن

ت حوزه شريف را در بیداری کنم که مسئولیمن در اينجا فقط يك حديثی را بیان می

سازد. روايت شـده اسـت کـه )أن رسـول اهلل     جامعه و هدايت و اصالح آن تبیین می

خطب فحمد اهلل و أثنی علیه ثم ذکر طوائف من المسلمین فأثنی علیهم، ثم قـال: مـا   

بال اقوامٍ اليتعلمون من جیرانهم و اليتفقهون و اليتفطنون؟ و الذی نفسی بیده لیعلمنّ 

انهم أو لیتفقهن أو لیتفطنن أو ألعالجهم بالعقوبة فی دار الدنیا، ثم نزل و دخل بیته، جیر

فقال اصحاب رسول اهلل)ص( من يعنی به الكالم؟ قالوا: ما نعلم يعنی بهـا الكـالم إال   

 األشعريین فقهاء علماء و لهم جیران جفاة جهلة.

لوا: ذکـرت طوائـف مـن    فاجتمعوا جماعة من االشعريین فدخلوا علی النبی)ص( فقا

المسلمین بخیر و ذکرتنا بشر فمـا بالنـا؟ فقـال رسـول اهلل)ص( لـتعلمن جیـرانكم و       
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لتفقهنهم و لتأمرنهم و لتنهنهم أو ألعاجلنكم بالعقوبة فی دار الدنیا، فقالوا: يا رسول اهلل 

ةَن لو »فأمهلنا سنة ففی سنة ما نعلمهم و يتعلمون فامهلهم سنة ثم قرأ رسول اهلل)ص(:  ع 

ائ یَل َعى ن  َبن ي إ ِس 
وا م  یَن َکَفرو

ذ  ا َو کانووا  الس َك ب ام َعَصو 
َیَم ذل  یَس  اب ن  َمر 

َد َو ع   داوو
ل سان 

َعلووَن) نَکٍر َفَعلووهو َلب ئ َس ما کانووا َیف  َن َعن  مو وَن * کانووا ال َیَتناَهو  َتدو َیع 
پیامبر)ص(  (:3()4

ثنای الهی را به جای آورد سپس برخی از مسلمین را  ای خواند و ابتدا حمد وخطبه

شود مردمى را که از همسايگان ها را ستودند و آن گاه فرمودند: چه مىنام برده و آن

وسیله خود را آشناى به احكـام  آموزند و به اين خود علم و ادب و احكام دين نمى

دست اوست يا ايـن  به سازند؟ سوگند به آن خدايى که جانمدين و متفطن به آن نمى

شوند يا گیرند، يا خود متفطن مىدهند و از آنان ياد مىاست که همسايگان را ياد مى

ها را عقوبت خواهم کرد قبـل از آنكـه خداونـد در    اين است که من خود در دنیا آن

گاه از منبر فرود آمده و به منزل تشريف بـرد. اصـحاب آن   قیامت عقوبتشان کند، آن

پرسیدند غرضش از اين کالم چه گو پرداخته و از يكديگر مىوم به گفتحضرت با ه

هايند که خودشان عـالم  رسد، آنکسى بود؟! گفتند: جز اشعريون کسى به نظر ما نمى

وگـو و سـؤال و   اند و همسايگانشان مردمـی جفاپیشـه و ناداننـد. ايـن گفـت     و فقیه

اى تحقیق قضـیه و اينكـه آيـا    ها رسید جمعى از ايشان برها به گوش اشعریجواب

روى سخن رسول اللَّه)ص( با ايشان بوده يا نه، شرفیاب حضور رسول اللَّه)ص( شده 

اى از مسلمین را به خیر و خوبى ياد فرموديد و ما را به زشتى، و عرض کردند: عده

مگر چه گناه و تخلفى از ما سر زده است؟ پیامبر فرمود: يا اين است که همسـايگان  
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سـازيد و نیـز امـر بـه     دهید و آنان را داناى به احكام دين مـى لم و دين ياد مىرا ع

کنید، يا اينكه در همین دنیـا و قبـل از رسـیدنتان بـه     معروف و نهى از منكرشان مى

عقوبت آخرت عقوبتتان خواهم کرد، عرض کردند ای رسول خدا پس يك سال بـه  

يك سال وقـت الزم دارد، آن جنـاب   ما مهلت بده، زيرا تعلیم و تعلم آنان دست کم 

کـافران از بنـى   : »پذيرفته و يك سال مهلتشان داد، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود

اند از اين رو که نافرمانى و تجاوز لعنت شده اسرائیل بر زبان داود و عیسى پسر مريم

 «.ردندکگمان، زشت است کارى که مىايستادند بىکردند. از کار ناپسند باز نمىمى

کـنم.  موارد مذکور برخی پیشنهاداتی بود که در اين زمینه به حوزه شريف تقديم مـی 

مندی از آن در ساعات وظیفه مشترك همه، جديّت و پشتكار در تالوت قرآن و بهره

های بسیاری از اين امر شب و اول و آخر روز است. از خالل احاديث بعدی با نمونه

 آشنا خواهیم شد.

فقط مختص حوزه نبوده، بلكه به دلیل وجوب بیشتر اين وظیفه بـر آنـان   اين وظیفه 

دهیم در غیـر ايـن صـورت    ها را مورد خطاب قرار مینسبت به ديگران، ما فقط آن

هـا هسـتند؛   افراد جامعه همگی بر اساس موقعیت خود مسئول پیروی از اين برنامـه 

با خواندن تفاسیر ساده مانند بنابراين افرادی که شناخت اندکی نسبت به قرآن دارند 

واين تجربه خود مـن   -کنمتفسیر شبر آغاز کنند و من به همه مسلمانان نصیحت می

های تفسـیر  که زندگی خويش را با قرآن آغاز کرده و قرآن را از روی نسخه -است

ای مانند نمونه مذکور تالوت کند تا در خالل تالوت، فهم واژگان برای وی سهل شده

گردد و چند ختم قرآن را بدين منوال ادامه دهد تا اينكه شـناختی اجمـالی    و هموار

نسبت به قرآن پیدا کند. سپس به همان نسخه قرآن بازگردد تا همگام با تالوت آن با 

های خويش توانائی« فی ظالل القرآن»و « المیزان»های تفسیر چون استفاده از کتاب
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کند که مفاهیم قرآنی را شرح داده يا قرآن را هايی را مطالعه را گسترش دهد و کتاب

ها عنـوان  ای که يكی از اين کتابگونهبر اساس موضوعات آن بررسی کرده باشد به

پژوهش قرار گیرد و پس از مطالعه و بررسی قرآن، آيات مرتبط با اين عنوان جمـع  

اينجـا   مـن در  -آوری شود. در نهايت از اين مجموعه آيات، ديدگاه و نظريه قرآن 

ها همراه با جانب احتیـاط  برخی اصطالحات فكری را برای انس گرفتن اذهان با آن

دست آيد، موضوعی که بايد مشكل در ارتباط با اين موضوع به -گیرمبه عاريت می

واقعی موجود در جامعه چه از نوع عقیدتی، اخالقـی، فكـری يـا غیـر آن را مـورد      

 بررسی قرار دهد.

همراه با يكی از اساتید فاضل حوزه شريف پیگیری شود تا آنـان   بهتر است اين امر،

هايشان پاسخ دهد و آنـان را نسـبت بـه مصـالح خـود،      را راهنمايی کرده به پرسش

-کنند، حوزه  جامعه را ارشاد میرهنمون سازد. جامعه و حوزه يكديگر را کامل می

خـويش و مطـابق بـا    کند تا در سطح مسـئولیت  کند و جامعه نیز حوزه را ملزم می

های امت و همگام با روزگـار خـويش گـام بـردارد کـه در ايـن       نیازها و ضرورت

تر صورت، عناصر نیك و اليق حوزه از غیر آن تفكیك شده و امت شخص شايسته

 يابد. را برای خويش درمی

شود مگر زمانی که انسـان آن را بـه عنـوان پیـامی     چنان که بايد، درك نمیقرآن آن

صالح نفس خويش و اطرافیان خـود برگیـرد و بـه وسـیله قـرآن بـا لغـزش        برای ا

گیرد، رويارو شود. در ايـن صـورت، انسـان در    وانحرافی که دامن بشريت را فرا می

کند و در اين هنگـام اسـرار قـرآن بـر او     محیطی مانند محیط نزول قرآن زندگی می

کند، هر چنـد در  نمی آن کفايتشود و قرائت قرآن صرف تبرك جستن بهگشوده می

 اين امر فضل و برتری غیر قابل انكاری وجود دارد.
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ها، قرآن را بر اساس تـاريخ نـزول آيـات مـورد     ضروری است يكی از اين پژوهش

بررسی قرار دهد، اگر چه به سبب عدم وجود دلیلی قطعی برای آن تـاريخ، احاطـه   

و کشف برخی موارد آن کامل به اين موضوع امری دشوار است و فقط امكان شكار 

وجود دارد؛ اما با توجه به نزول تدريجی قرآن بر اساس حوادث و رويـدادها، ايـن   

شماری بـه  های قرآن برای اصالح جامعه، فوايد بیپژوهش در زمینه شناخت برنامه

 همرا خواهد داشت.

 اين نزول تدريجی قرآن به جای نزول دفعی و يكباره، در اوضاع و شرايطی که قرآن

ةَرَأهو » مورد بررسی قرار داده است، تأثیر مستقیم و کارآمدی دارد: َتق 
نةاهو ل  آنةًا َفَرق  ر  َو قو

یاًل  َعَى النسا   َعى ناهو َتن ز  ل  ٍث َو َنزس ک  مو
: و قرآن را به تفاريق نازل کرديم تـا تـو آن را   4

نجـا کـه قـرآن    از آ«. با تأنى بر مردم بخوانى و نازلش کرديم، نازل کردنى به کمـال 

کتاب تربیت، هدايت و زنده کردن است؛ بنابراين بايد نزول آن به صورت تدريجی و 

همراه با آرامی و ماليمت باشد تا درمان مناسب را در وقت مناسب و به میزان نیـاز  

تر و نه بیشتر، نه پیش از موعد و نه پس از آن ارائه دهد. قرآن اين چنـین بـا   نه کم

امت را گرفته تا خود را پس از گذشت دو دهه در قله عظمـت،   نرمی و مدارا دست

 کمال، ابهت، عزت و مناعت بیابد.
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 برخي آداب و سنن و مستحبات مربوط به قرائت قرآن
 

در اينجا مايلم برخی آداب و سنن و مستحبات مربوط به قرائت قرآن که از احاديث 

 شريف برداشت شده است را بیان نمايم:

دت زمان ختم قرآن يك ماه است و افزون بر چهار ماه نیز نشود. يعنی بهترين م -4

های اضافی است که شايسته در طی سال سه بار قرآن ختم شود و اين عالوه بر دوره

 است در ماه مبارك رمضان ختم شود.

-قرائت به شیوه ختم باشد يعنی از ابتدا تا انتهای قرآن آغاز شود. قرائت سـوره  -3

با هر میزان اهمیت، موجب ختم کامل قرآن و دريافت برکات آن نیست.  های پراکنده

الحـال المرتحـل: حالـت کـو      »در حديث شريفی از اين شیوه ختم قرآن با عنوان 

 تعبیر شده است.« کننده

هنگـام خـتم، دعـای ويـژه آن کـه در      ختم قرآن مقارن با روز جمعه باشد و به -4

 د.صحیفه سجاديه آمده است، خوانده شو

طور مستقیم با شـروع  با ختم قرآن، قرائت آن متوقف نشود، بلكه اين ختم را به -1

ختم بعدی وصل نمايد حتی اگر با سوره فاتحه و پنج آيه نخست سوره بقـره آغـاز   

 کند.

 هنگام قرائت با طهارت و در جايگاه نماز خويش رو به قبله باشد.به -5

وا َو صا»در تفسیر اين آيه  -6 و رب  وا َو راب طووااص  ب رو
شكیبايى ورزيـد و يكـديگر را   : 4

آمده است: هر که در جايگـاه نمـاز   « به شكیب فرا خوانید و از مرزها نگهبانى کنید
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خويش منتظر فرارسیدن زمان نماز بماند از جمله جهادگران و حافظان مرزها است. 

تظـار  پس انسان مؤمن برای کسب فضل جهادگران اين فرصت يعنی همـان مـدت ان  

شمرد و اگر اين انتظار در مسـجد و بـرای   وقت نماز را برای تالوت قرآن مغتنم می

 تر خواهد بود.نماز جماعت باشد، پاداش آن بسی بزرگ

استحباب خواب با طهارت و قرائت قرآن قبل از رفتن مؤمن بـه بسـتر خـويش     -7

د جفـانی و  من أحدث و لم يتوضأ فق»وارد شده است. در حديثی چنین آمده است: 

من توضأ و لم يصلِّ رکعتین فقد جفانی و من صلی رکعتین و لم يدعنی فقد جفانی و 

من دعانی و لم اجبه فقد جفوته و لستُ بربٍ جافٍ: هر که قضای حاجت کند و پس 

از آن وضو نسازد از من دوری گزيده است و هر که وضو بگیرد اما دو رکعت نمـاز  

و هر که دو رکعت نماز را ادا کند اما پـس از آن مـرا   نگذارد از من روی تافته است 

نخواند نیز از من روی گردان شده است و هر که مرا بخواند و من او را اجابت نكنم، 

اگر به ايـن مـوارد،   «. ام در حالی که من پروردگاری ظالم نیستمبر او ظلم روا داشته

اب و مسـواك زدن  مستحب مؤکد بودن نماز شب و استحباب خال رفتن قبل از خـو 

شـود کـه   اضافه شود از جمع تمام اين موارد به يكديگر اين نكته مهم اسـتنباط مـی  

کنـد سـپس   هايش را مسواك میمؤمن قبل از رفتن به بستر خواب خال کرده، دندان

آورد و بخشـی از آن را  گیرد و نماز شب، تمام يا قسمتی از آن را به جا میوضو می

کند و گذارد، سپس آياتی چند از قرآن کريم را تالوت میوامیدمان به قبل از سپیده

کند. پس وی همـه ايـن فضـائل را در    به درگاه خداوند برای خود و مؤمنان دعا می

جا مناسب است انسان میان زندگی سعادتمندانه وجود خود گرد خواهد آورد. در اين

-های فاسدی میو فیلم هاچنین انسانی با زندگی کسی که شب را با تماشای برنامه
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-گذراند که روان او را آزرده، وی را تیره بخت کرده و در رنج و مشقت زندگی مـی 

 کند، مقايسه انجام دهد. 
-ويژه برای نوآموزان با استفاده از تفسیر شبر باشد که فوايـد بـی  تالوت قرآن به -8

و تفسـیر   شماری در آن نهفته است، زيرا در اين تفسیر يك نسخه از مصحف شريف
گونه که اشاره کرديم اين تفسیر دربردارنـده  مختصر مفاهیم قرآن وجود دارد و همان

ای در بـاب علـوم قـرآن و    های مطالعات مقدماتی قرآن بوده و در آن مقدمـه روش
ای که بـرای شـناخت   گونههمچنین پیوستی از فهرست الفاظ قرآن ذکر شده است به

توان محل هر کلمه از اين آيه را استخراج کرد. یمكان هر آيه با کمك اين فهرست م
های متعدد يك کلمه موجود است. از آنجا کـه  در حاشیه اين تفسیر نیز انواع قرائت

ای چنین ذکر شده: اين سوره پـس از فـالن سـوره    در اين تفسیر در عنوان هر سوره
مـذکور در   ها دست يافت. همه فوايـد توان به ترتیب نزول سورهنازل شده است، می

 اين کتاب ارزشمند وجود دارد.

اولین ختم قرآن به حضرت رسول)ص(، ختم دوم به امیر المـؤمنین)ع( و بـدين    -3

ترتیب به چهارده معصوم)ع( اهدا شود. در روايت شـريفی آمـده اسـت کـه ايشـان      

ای مناسـب کـرم خـويش    ترين خلق هستند پس روز قیامت هديه را با هديـه گرامی

 .دهندپاسخ می

صوت بلند و محزون هنگام تالوت قرآن و تدبر در مفاهیم آن. هدف هیچ يك  -41

 ، نبايد اتمام سوره باشد.-گونه که در حديث شريف نیز آمده استهمان–از شما 

استحباب قرائت قرآن از روی مصحف حتی اگر حافظ قرآن باشد و همچنـین   -44

رآن مخصوص خود داشته باشد ای از قمستحب است هر يك از افراد خانواده نسخه

 گذاری کنند.تا در آن نشانه
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گوش سپردن به قرآن و تدبر در آيات شنیده شده در هـر فرصـتی کـه بـرای      -43

 گوش سپردن قرآن پیش آيد.

خواهم که ما را با قرآن زنده بدارد و شفاعت آن را نصیب ما گردانـد،  از خداوند می

مندان از نور علم آن قـرار دهـد. خداونـد،    هما را از متمسكین به هدايت قرآن و بهر

خیرخواه و نسبت به بندگانش مهربان است و يكی از الطاف خداوند نسبت به ما اين 

است که ما را به دين استوار خويش هدايت کرد و کتاب گرانقدر و پیامبر ارجمند و 

 بیت شريف و با برکتش را به ما ارزانی داشته است. اهل

هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو ال أن هدانا اهلل: سپاس خدايى را که ما را الحمد هلل الذی 

 يافتیم.بدين راه رهبرى کرده و اگر ما را رهبرى نكرده بود، راه خويش نمى



 

 چهل حديث در فضيلت

 قرآن و آثار و آداب تالوت آن
 

 ون آندر اينجا به ذکر متون احاديث به همراه انتخاب عنـوانی مناسـب بـرای مضـم    

کنم، احاديث بر اساس مضمون دسته بندی شده اسـت امـا شـرح و بیـان     بسنده می

شود. من حتما عدد چهل را مشخص به فرصتی ديگر موکول می نكات موجود در آن

کنند، قید چهل را بـدون  کنم، زيرا از اخباری که به حفظ چهل حديث تشويق مینمی

 آن بهتر است. کنیم، پس فزونیهیچ زيادتی استنباط نمی

 ضرورت آموزش قرآن -1

ينبغی للمؤمن أن ال يموت حتی يتعلم »از امام جعفر صادق)ع( نقل شده که فرمودند: 

القرآن أو يكون فی تعلیمه: شايسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آنكه قرآن را فرا 

 «.گیرد يا در حال آموختن آن باشد

 قلباً وعی القرآن: خداوند قلبی را که قـرآن  ال يعذب اهلل»رسول خدا )ص( فرمودند: 

 «.کندرا در خود جای داده باشد، عذاب نمی

خیارکم من تعلم القرآن و علّمه: بهترين شما کسی است » و همچنین ايشان فرمودند: 

 «.که قرآن را فراگیرد و به ديگران نیز بیاموزد

الجنة يوم القیامة: حافظان قرآن حملة القرآن فی الدنیا عرفاء أهل » فرمايند: و نیز می

 «.در دنیا عارفان اهل بهشت در روز قیامت هستند

القرآن غنی ال غنی دونه و ال فقر بعده: قرآن ثروتی است که هیچ » فرمايند: و نیز می

 «.ماندثروتی جايگزين آن نشود و پس از آن هیچ فقری باقی نمی
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اهلل الرحمن الرحیم فقال الصـبی بسـم اهلل   إذا قال المعلم للصبی: بسم » فرمايند: و می

: هنگامیكه معلـم  4الرحمن الرحیم کتب اهلل براءة للصبی و براءة ألبويه و براءة للمعلم

یم» به کودك بگويد:  ح  ن  الرس ْح  م  اهللس  الرس یم ب س  ح  ن  الرس ْح  م  اهللس  الرس  و کودك نیز بگوید ب س 

-علم و پدر و مادر او رهایي از آتش را واجب مةيخداوند براي هر یك از کودك، م

 کند.

اْلافظ للقةرآن العامةل بةه مةع السةفرة الکةرام » فرمایند: امام جعفر صادق)ع( مي

 «.آن مهنشنی رسوالن بزرگ و نیکان استکننده به: حافظ قرآن و عمل3الربرة

 ترین نعمتفراگیری قرآن، بزرگ -2

قرآن فظنَّ أن أحداً أُعطی أفضل ممـا أُعطـی فقـد    من قرأ ال» فرمايد: پیامبر)ص( می

: هر که قرآن را بخواند و گمان برد به کسی بهتر 4حقّر ما عظم اهلل و عظم ما حقّر اهلل

داند، کوچك شـمرده  از هديه او داده شده است، بی ترديد آنچه را خداوند بزرگ می

 «.شمارد، بزرگ کرده استو آنچه را خداوند کوچك می

 شفیعي پذیرفته و مدعي راستگو قرآن -3

فإذا التبست علـیكم الفـتن کقطـع اللیـل المظلـم      » پیامرب)ص( در حدیثي فرمودند: 
فعلیكم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما حل مصدّق و من جعله امامه قاده إلی الجنـة و  
من جعله خلفه ساقه إلی النار و هو الدلیل يدل علی خیـر سـبیل و هـو کتـاب فیـه      

ال تحصی عجائبه و ال تبلی غرائبه، مصـابیح   »بیان تحصیل ... إلی أن قال:  تفصیل و
                                                           

 .15، 11، 11، 5، 1، 7، ح1بواب قرائت قرآن، باب الوسائل: كتاب نماز، ا -1
 .1، ح1همان منبع: باب  -1
 .1، ح1همان منبع: باب  -1
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های شب تاريك شما را دربرگرفـت،  ها مانند پارهفتنه هرگاه : 4الهدی و نار الحكمة
بر شماست که به قرآن تمسك جويید؛ زيرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذيرفته و 

هـر کـه آن را فـراروی     (ورى است منطقىآجويی تأيید شده است )گفتار بهتستیزه
خويش نهد، وی را به بهشت رهنمون شود و هر که آن را پشت سر قرار دهـد، او را  

کند وکتابی است به دوزخ سوق دهد و او راهنمايی است که به بهترين راه هدايت می
آن های شگفتی» که تفصیل و بیان همه چیز در آن وجود دارد ... تا اينكه فرمودند: 

 «.شمارش نشود و عجايب آن کهنه نگردد، چراغ هدايت و نور حكمت است

 ویژگي قاریان قرآن -4
ينبغی لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآيـة مـن القـرآن فیهـا     » امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 

مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خیر ما يرجو و يسأله العافیة مـن النـار و مـن    
ای گـذر کـرد کـه در آن    خواند اگر به آيهکسی که قرآن را میالعذاب: شايسته است 

حاجتی و با بیمی وجود دارد، در اين هنگام بهترين آرزوها را طلب کند و عافیت و 
 «. تندرستی از آتش و عذاب را درخواست کند

إنی ألعجب کیف ال اشیب إذا قرأت القرآن: من درشگفتم که » پیامبر)ص( فرمودند: 
 «. شودقرائت قرآن موهايم سپید نمیچگونه هنگام 

امـا اللیـل   » خويش در وصف پرهیزکـاران فرمودنـد:    متقینامیرالمؤمنین در خطبه 
فصافون أقدامهم تالین ألجزاء الكتاب يرتلونه ترتیال، يحزنون به انفسهم و يسـتثیرون  

تخويف  به تهیج أحزانهم، بكاء علی ذنوبهم و وجع کلوم جراحهم و إذا مرّوا بآية فیها
اصغوا إلیها مسامع قلوبهم و أبصارهم فاقشعرت منها جلودهم و وجلت قلوبهم فظنوا 
أن صهیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی أصول آذانهم و إذا مرّوا بآية فیها تشويق رکنوا 

                                                           

 . 1، ح1همان منبع: باب  -1
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: هنگام شـب بـرای   4إلیها طمعاَ و تطلعت أنفسهم إلیها شوقاً و ظنوا أنها نصب اعینهم
هنگـام  کنند بـه جزء جزء قرآن را آرام و با تأنی و تدبر تالوت میعبادت برپايند و 

جويند و چـون بـه   تالوت خود را اندوهگین ساخته و داروی درد خويش از آن می
سـپارند و پندارنـد کـه    آن مـی ای رسند که در آن بیم و عذاب باشد گوش دل بهآيه

ای رسند که ن به آيهاکنون بانگ شیون و فرياد دوزخ در گوششان پیچیده است. چو
در آن بشارتی باشد با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پرشور در آن 

 های بهشت برابر ديدگانشان قرار دارد.برند که نعمتخیره شوند و گمان می

 وجوب احترام به حافظان قرآن و ممنوعیت توهین به آنان-5 
لی درجة من اخدمیین ما خال النبیـین و  إن أهل القرآن فی اع» پیامبر)ص( فرمودند: 

: 3المرسلین فال تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من اهلل العزيز الجبـار لمكانـاً  
اهل قرآن در باالترين مرتبه میان آدمیان به جز پیـامبران و مرسـلین هسـتند. پـس     

 .«حقوق اهل قرآن را سبك نشماريد، آنان نزد خداوند جبار جايگاهی دارند

 پاداش كسي كه فراگیری و حفظ قرآن بر او دشوار باشد -6

من شدّد علیه القرآن کان له اجران و من يسرِّ علیـه  » امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 
هر که به سختی قرآن را ياد بگیرد برای او دو اجر است و هر که به : 4کان مع االبرار

 1(.باشدآسانی يادگیرد با نیكان می

                                                           

 .5، 7،   1، ح1همان منبع: باب  -1
 .1، ح7الوسائل: باب -1
 .1، 1، ح1الوسائل: باب -1
( نقل سده بود كه با رجوع بحه بكحي   بخش آخر اين حديث در متن كتاب) كان من االولين -7

( بخش آخر)كان من االبرار( ثبت شده بود كه به محتوي حديث 79/173از منابع )بحاراالنوار  
 نزديكتر بود، لذا در متن ترجمه اصالح گرديد.)م(
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إن الذی يعالج القرآن و يحفظه بمشقة منه و قلة حفظ لـه  » ن فرمودند: همچنین ايشا

: هر که با تحمل مشقت و تنگدستی قرآن را مطالعه و حفظ کند، دو اجر برای 4اجران

 «. او محفوظ است

 قبل از هر سورهبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم وجوب خواندن  -7

م الرجل القوم جاء شیطان إلی الشیطان الذی هو إذا أ» امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 

یم فِن قةال نعةم هل ذکر اهلل يعنی هل قرأ » قرين االمام فیقول:  ح  ن  الرس ْح  م  اهللس  الرس ب س 

هرب و إن قال ال رکب عنق االمام و ديل رجلیه يف صةدره فلةم یةزل الشةیطان امةام 

شـود، شـیطان   جماعت می هنگامیكه شخصی امام: 3القوم حتي یفرغوا من صالتم

 گويد: آيا ذکر خداوند را گفته است يعنـی آيـا   می سراغ شیطان همنشین امام رفته و

یم  ح  ن  الرس ْح  م  اهللس  الرس را خوانده است، اگر بگويد آری شیطان بگريزد و اگر پاسـخ  ب س 

کند پس نه باشد، شیطان سوار بر گردن امام شده و دو پايش را بر سینه او آويزان می

 «.شیطان تا پايان نماز، امام آنان است

   هنگام زیارت قبوراستحباب قرائت قرآن به -8

ما عبد مـؤمن زار  » از امام رضا)ع( روايت شده است:  من ال يحضره الفقیهدر کتاب 

قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه فی لیلة القدر سبع مرات إال غفر اهلل له و لصاحب القبر: 

ه مؤمنی نیست که مزار مؤمنی را زيارت کرده و بر آن هفت مرتبه سوره قدر هیچ بند

 «.را خوانده باشد مگر آنكه خداوند او و صاحب قبر را بیامرزد

                                                           

 همان. -1
 .19، ح1جامع احاديث الشيعه: كتاب نماز، ابواب قرائت، باب -1
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تـر در امـان   أمن من الفزع األکبر: از وحشت بزرگ» در روايت ديگری آمده است: 

وايتـی ديگـر   باشد( که در باب مفهوم آن روايات فراوانـی ذکـر شـده اسـت و در ر    

استحباب اضافه کردن سوره فاتحه، معوذتین، توحید و آيه الكرسی نیز هر يك سـه  

إن اهلل يبعث إلیه ملكاً يعبد »بار، ذکر شده است و در مورد پاداش آن نیز آمده است: 

اهلل عند قبره و يكتب له و للمیت ثواب ما يعمل ذلك الملك فإذا بعثه اهلل من قبره لم 

: 4إال صرفه اهلل عنه بذلك الملك الموکل حتـی يدخلـه اهلل بـه الجنـة    يمر علی هول 

فرستد که بر سر قبر او خداوند را عبادت کند و پاداش عمل ای را میخداوند فرشته

نويسد. پس هنگامیكـه خداونـد او را از قبـر خـود     اين فرشته را برای او و میت می

خداوند به وسیله اين فرشته موکـل  برانگیزد، هیچ ترسی به او وارد نشود مگر اينكه 

 «.آن ترس را از او بازگرداند تا اينكه وارد بهشت شود

 برتری فراگیری قرآن در دوران جواني و آثار آن -9

من قرأ القرآن و هو شـاب مـؤمن اخـتلط    » از امام صادق)ع( نقل شده که فرمودند: 

و کان القرآن عنه حجیزاً يوم القرآن بلحمه و دمه و جعله اهلل من السفرة الكرام البررة 

القیامة، يقول: يا ربّ إن کل عامل أصاب أجر عمله غیر عاملی فبلّغ به أکرم عطائك، 

قال: فیكسوه اهلل العزيزی الجبار حلتین من حلل الجنـة و يوضـع علـی رأسـه تـاج      

 الكرامة ثم يقال له: هل أرضیناك فیه؟ فیقول القرآن: يا ربّ قد کنت أرغب له فیما هو

افضل من هذان قال: فیعطی األمن بیمینه و الخلد بیساره ثم يدخل الجنة يقال له: اقرأ 

: جوان مؤمنی کـه  3آية فاصعد درجة ثم يقال له هل بلغنا به و ارضیناك؟ فیقول: نعم
                                                           

و در آن ده حديث موجحود   1ب طهارت، ابواب زيارت قبور، باب جامع احاديث شيعه: كتا -1
 است.
 .1، ح5الوسائل: باب -1



 027             چهل حديث در فضیلت قرآن و آثار و آداب تالوت آن  
 

 

 

قرآن را بخواند، قرآن با گوشت و خون او آمیختـه شـده و خداونـد او را از کاتبـان     

دهد و قرآن نیز روز قیامت حايل و نگهدارنده او اسـت.  بزرگوار و نیكوکار قرار می

 است کرده دريافت را خويش عمل پاداش ایکنندهعمل هر گويد: پرودگاراقرآن می

 خداونـد : گويـد می کن، عطا او به را خود بخشش بهترين پس من، به کنندهعمل جز

 سر بر و پوشاندمی وی تن بر را بهشتی هایجامه از جامه دو ناپذيرشكست و بزرگ

 نسـبت  را تـو  ما آيا: گويدمی قرآن به خطاب سپس نهدمی بزرگی و شكوه تاج وی

 بـرايش  را دو ايـن  از برتـر  پاداشی! پروردگارا: گويدمی قرآن کرديم؟ راضی وی به

 بـه  جـاودانگی  و راست دست به آرامش و امنیت: فرمايدمی خداوند. داشتم دوست

: شـود مـی  گفتـه  او به سپس شودمی بهشت وارد سپس شودمی داده وی چپ دست

 را او پاداش آيا: شودمی گفته قرآن به گاه آن رود، باالتر جايگاهت تا بخوان ایآيه

 «.آری: گويدمی قرآن ايم؟کرده خرسند را تو و ايمداد

 لزوم آموزش قرآن به فرزندان -11

أی  -كسـی أبـواه  و ي» از رسول خدا)ص( در حديثی ذکر شده است کـه فرمودنـد:   

حلتین إن کانا مؤمنین ثم يقال لهما هذا لما علمتماه القرآن: بر تن پدر  -حامل القرآن

شود اگر مـؤمن باشـند،   دو جامه بهشتی پوشانده می -يعنی حافظ قرآن -و مادر او

در «. شود: اين پاداش شما برای آمـوزش قـرآن بـه او اسـت    سپس به آنان گفته می

( آمده است: إن اهلل لیهمّ بعذاب أهـل األرض جمیعـا حتـی ال    حديثی از امام علی)ع

يحاشی منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصی و اجترحوا السیئات، فـإذا نظـر إلـی الشـیب     

: 4ناقلی أقدامهم إلی الصلوات و الولدان يتعلمون القرآن رحمهـم فـاخّر ذلـك عـنهم    
                                                           

 .1، 1، ح3الوسائل: باب -1
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نان کـه مرتكـب گنـاه    کند و هیچ يك از آخداوند عذاب همه اهل زمین را اراده می

ايستند و کودکانی که شوند، اما هنگامیكه به پیرانی که به نماز میاند، مستثنی نمیشده

 «.اندازدآموزند، نظر کند، بر آنان ترحم کرده و عذابشان را به تأخیر میقرآن می

 انواع قرائت قرآن و ویژگي قاری شایسته  -11

قراء القرآن ثالثـة: رجـل قـرأ القـرآن     » دند: از امام محمد باقر)ع( نقل شده که فرمو

فاتخذه بضاعة و استدرّ به الملوك و استطال به علی الناس فذاك مـن أهـل النـار و    

و اقامه إقامة القدح فال کثر اهلل هؤالء  4رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده

فاسهر به لیلـه و  من حملة القرآن و رجلٌ قرأ القرآن فوضع دواء القرآن علی داء قلبه 

أضمأ به نهاره و قام به فی مساجده و تجافی به عن فراشه فباولئك يدفع اهلل العزيـز  

و باولئـك   -أی ينصرهم علی األعـداء  -الجبار البالء و باولئك يديل اهلل من األعداء

ينزل اهلل الغیث من السماء فواهلل هؤالء قراء القرآن اعزّ من الكبريت األحمـر: قاريـان   

ن سه دسته هستند: کسی که قرائت قرآن را مايه تجـارت خـويش قـرار داده بـه     قرآ

کند، شخصی که قـرآن را  وسیله آن پادشاهان را دوشیده و به مردم دست اندازی می

کند، کند اما حدود و موازين آن را تباه میخواند و حروف و ألفاظ آن را حفظ میمی

-ظانی را زياد نكند. کسی که قرآن مـی آن را چون آتش برپا کند خداوند چنین حاف

داری و نهد با قرآن شـب زنـده  خواند و آن را چون دارويی بر قلب بیمار خويش می

آورد و با قرآن از رختخـواب  هايش را با قرآن به جای میکند. سجدهداری میروزه

خويش گريزان است. خداوند به واسطه اين افراد، غم و اندوه را برطـرف سـاخته و   
                                                           

-اند به دقت رعايت ميآنان همان كساني هستند كه قواعد تجويدي را كه خود وضع كرده -1

 خوانند غافل هستند.كنند اما از معاني آنچه مي



 021             چهل حديث در فضیلت قرآن و آثار و آداب تالوت آن  
 

 

 

آورد بـه خـدا   شود و به واسطه آنان باران را از آسمان فرود مـی دشمنان غالب میبر

 «.تر هستندسوگند اين قاريان قرآن از ياقوت سرخ گرامی

يا حامل القرآن تواضع به يرفعـك  » از رسول خدا)ص( نقل شده است که فرمودند:  

ينك اهلل بـه و التـزين بـه    اهلل و ال تعزز به فیذلك اهلل، يا حامل القرآن تزين به هلل يز

: ای حافظ قرآن به وسیله قرآن فروتن باش تا خداوند تـو را  4للناس فیشینك اهلل به

آن مغرور مباش که خداوند تـو را خـوار گردانـد. ای حـافظ     بلند مرتبه گرداند و به

قرآن! خود را با قرآن برای خدا زينت بخش تا خداوند تو را با آن زينت بخشد. بـا  

 «.آبرويت کندرا برای مردم تزيین مكن که خداوند بیآن خود 

 درك قرآن جایگاهي نزدیك به پیامبری -12

من ختم القرآن فإنما ادرجت النبوة بین جنبیه و لكنه ال » رسول خدا)ص( فرمودند: 

شـود امـا بـه او    : هر که قرآن را ختم کند، نبوت درون وی گنجانده مـی 3يوحی إلیه

 «.شودوحی نمی

ملترین روش قرائت قرآن شروع از ابتدا تا انتهای آن و عدم قرائت كا -13

 های پراكندهسوره

أی األعمال افضل قال: الحال المرتحـل قلـت: و مـا    » از زهری نقل شده که گفت:  

: بـه  4الحال المرتحل، قال)ع(: فتح القرآن و ختمه، کلما جاء بأوله ارتحل فـی آخـره  

                                                           

 .1 ،1، ح7الوسائل: باب 1
 .1، ح7الوسائل: باب -1
 .1، ح11الوسائل: باب -1
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الحـال المرتحـل:   »م عمل برتر است؟ فرمودند: علی بن الحسین)ع( عرض کردم: کدا

گفتم: حالت کو  چیست؟ فرمودند: گشودن قرآن و ختم آن. هـر  « کنندهحالت کو 

أی » گاه از ابتدای قرآن شروع کند تا انتهای آن ادامه دهد( در پايان پرسـش شـد:   

الـذی   األعمال افضل فقال: الحال المرتحل فقیل: و ما ذلك، قال: الخاتم المفـتح هـو  

يختم القرآن بتالوته ثم يفتح التالوة من أوله شبهه بالمسافر يبلغ بالمنزل فیحل فیه ثم 

-يفتتح السیر أی يبدأه: کدام عمل، برتر است؟ فرمودند: الحال المرتحل: حالت کـو  

کننده. گفته شد: آن چیست؟ فرمودند: ختم کننده آغاز کننده کسی است که قـرآن را  

کنـد و در ايـن   کند سپس تالوت را از ابتدای آن آغاز مـی تم میبا تالوت و تدبّر خ

گزيند و دوبـاره رفـتن را   رسد و اقامت میحالت شبیه مسافری است که به منزل می

کند(، قرائت اهـل مكـه نیـز ايـن چنـین اسـت،       کند يعنی دوباره شروع میآغاز می

ده سوره فاتحه و پـنج  کنند، تالوت آن را دوباره آغاز کرهنگامیكه قرآن را ختم می

کنند، فاعـل چنـین   خوانند و وقف میآيه نخست سوره بقره را تا )هم المفلحون( می

نامنـد يعنـی قـرآن را خـتم کـرده و      می« الحال المرتحل: حال کو  کننده»امری را 

 کند.زمانی قرار ايجاد نمی کنند و میان دو ختم فاصلهدوباره از ابتدای آن آغاز می

يـا رسـول اهلل أی   » ه حديثی از امام صادق)ع( آمده است کـه گفتـه شـد:    بارايندر

الرجال خیر قال)ع( الحال المرتحل، قیل يا ابن رسول اهلل)ع(: و ما الحال المرتحـل؟  

: ای پسر 4قال)ع(: الفاتح الخاتم الذی يقرأ القرآن و يختمه فله عند اهلل دعوة مستجابة

« الحال المرتحل: کو  کننده»ستند؟ فرمودند: رسول خدا! بهترين مردان چه کسانی ه

                                                           

 .9، ح11الوسائل: باب  -1
 از شافي در شرح اصول كافي از شيخ عبدالحسين مظفر.
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پرسش شد: ای پسر رسول خدا الحال المرتحل چیست؟ فرمودند: ختم کننده آغازگر 

 .«کند، پس دعای او نزد پروردگار مستجاب استخواند و ختم میکه قرآن را می

 سفارش به كثرت قرائت قرآن -14

و علیك بتالوة القرآن علی »  در سفارش پیامبر)ص( به حضرت علی)ع( آمده است:

 «.: بر تو باد تالوت قرآن در هر حالی4کل حال

 پاداش قرائت قرآن -15

علیكم بتالوة القـرآن فـإن درجـات    » از امام صادق)ع( نقل شده است که فرمودند: 

الجنة علی عدد آيات القرآن، فإذا کان يوم القیامة يقـال لقـار  القـرآن: إقـرأ و أرق     

: بر شما باد به تالوت قـرآن، زيـرا درجـات بهشـت بـه      3يرقی درجةفكلما قرأ آية 

شود: بخوان تعدادآيات قرآن است. چون روز قیامت برپا شود به قاری قرآن گفته می

 «. ای باالتر رودای بخواند، مرتبهگاه آيهای باالتر برو! پس هرو مرتبه

مـن قـرأ عشـر    » مودنـد:  از امام محمد باقر)ع( نقل شده که فرمودند: پیامبر)ص( فر

آيات فی لیلة لم يكتب من الغافلین و من قرأ خمسین آية کتب من الذاکرين و من قرأ 

مئة آية کتب من القانتین و من قرأ مئتی آية کتب من الخاشعین و من قرأ ثالثمائة آية 

کتب من الفائزين و من قرأ خمسمائة آية کتب من المجتهدين و من قرأ ألف آية کتب 

تطار و القنطار خمسة عشر ألف )خمسون ألف( مثقال من ذهب، المثقـال اربعـة و   له ق

: هرکـه در  4عشرون قیراطاً اصغرها مثل جبل أحد و أکبرها ما بین السماء و األرض
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شب ده آيه قرآن بخواند، نامش در زمره غافالن نوشـته نشـود و هرکـه پنجـاه آيـه      

آيه  311يه بخواند از زاهدان و هرکه بخواند، جزء ذاکرين قلمداد شود و هر که صدآ

آيه بخواند از رستگاران شمرده شود  411بخواند از زمره خاشعین شمرده شود. هرکه

آيه بخواند، برای  4111آيه بخواند از مجتهدين محسوب شود و هرکه  511و هرکه 

اط قیـر  31هزار( مثقال طال است. هر مثقال  51او قنطار نويسند، قنطار پانزده هزار )

ترين آن  به اندازه فاصله آسمان تـا  ترين آن مانند کوه احد و بزرگاست که کوچك

 .    «زمین است

های قرآني و عدم ترك آن كه منجر ضروررت حفظ و نگهداری آموخته-16

 شودبه فراموشي مي

قلت ألبی عبد اهلل)ع( إن علیّ ديناً کثیـراً و قـد   » از يعقوب احمر نقل شده که گفت: 

ی ما کاد القرآن يتفلّت منی، فقال أبو عبداهلل)ع(: القرآن القرآن اخية من القرآن و دخلن

فتقول: لـو حفظتنـی    -يعنی الجنة -السورة لتجیء يوم القیامة حتی تصعد الف درجة

عبداهلل)ع( گفتم دين بسیاری بر گردن من است و مسائلی بـر  ابو : به4لبلغتُ بك ههنا

عبداهلل)ع( به مـن فرمودنـد:   ابو است قرآن را رها کنم.من وارد شده است که نزديك 

آيند تا هزار درجه باال قرآن را قرآن را! زيرا سوره و يك آيه از قرآن روز قیامت می

کردی تو را به آنجـا  گويد: اگر مرا حفظ میآن گاه با تو می -يعنی در بهشت -روی

 «. رساندممی

دود و معانی آن و پايبندی و تعهـد بـه   گويم: حفظ قرآن به مفهوم مراعات حمن می

 اوامر و نواهی آن است.
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 استحباب تالوت قرآن با وضو  -17

سـألته أقـرأ   » از محمد بن فضیل از ابی الحسن)ع( نقل شـده اسـت کـه فرمودنـد:      
المصحف ثم يأخذنی البول فـأقوم فـابول و اسـتنجی و أغسـل يـدی و أعـود إلـی        

خوانم وضأ للصالة: از ايشان پرسیدم قرآن را میالمصحف فأقرأ فیه؟ قال: ال حتی تت
کـنم  گیرد و برای انجام آن برخاسته و قضای حاجت مـی گاه که مرا ادرار میآيا آن

گردم؟ فرمودند: نه تا شويم به قرآن خواندن باز سپس طهارت گرفته و دستانم را می
 «.زمانی که برای نماز وضو سازی

یء القرآن بكل حرف يقـرأ فـی الصـالة قائمـاً مئـة      لقار»و از ايشان نقل شده است: 
حسنة و قاعداً خمسون حسنة و متطهراً فی غیر صالة خمسة و عشرون حسنة و غیر 
متطهر عشر حسنات، اما إنی ال اقول: المر بل باأللف عشر و بـالالم عشـر و بـالمیم    

 ه : برای هر حرفـی کـه قـاری قـرآن در نمـاز در حـال ايسـتاد       4عشر و بالراء عشر
شود و اگر با طهارت خواند، صد پاداش و در حال نشسته پنجاه پاداش نوشته میمی

در غیر نماز باشد، بیست و پنج حسنه و اگر با طهـارت نباشـد، ده حسـنه بـرای او     
بلكه بـرای هـر حـرف آن يعنـی     « المر»گويم در مقابل آيه وجود دارد؛ اما من نمی

حـرف مـیم، ده و بـرای حـرف راء نیـز ده      حرف الف، ده، برای حرف الم ده، برای 
 «. شودپاداش شمرده می

 استحباب استعاذه هنگام قرائت قرآن -11

سـألته عـن التعـوذ مـن     » از حلبی نقل شده است که امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 

الشیطان عند کل سورة يفتتحها، قال: نعم، فتعـوذ بـاهلل مـن الشـیطان الـرجیم: از آن      
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هنگام آغاز تـالوت هـر سـوره سـؤال     ه جستن از شر شیطان بهحضرت در مورد پنا

 «.کردم فرمودند: بله از شر شیطان رانده شده به خداوند پناه بر
و االستعاذة هی ما ما قـد امـر   » در حديثی از امیرالمؤمنین روايت شده که فرمودند: 

آنَ » اهلل به عباده عند قراءتهم القرآن بقوله: ر  قو ةی طان   َفِ ذا َقَرأ َت ال  ةَن الشس
ذ  ب ةاهللس  م  َتع  َفاس 

یم ج  استعاذه آن است که خداوند از : 4و من ت دب ب دب اهلل اّداه إيل الفالح الدائم« الرس
پس، چـون  »آن فرمان داده است: هنگام قرائت قرآن بهطريق اين آيه بندگانش را به

دب به ادب الهی گردد، و هر که مؤ« قرآن بخوانى از شیطان رانده به خداوند پناه جو
 «.خداوند او را برای همیشه رستگار خواهد کرد

قرآن پیمان خداوند است پس  هسه نیسوسست كسه شسلم مسسلمان روزانسه         -19
 آیاتي از آن را قرائت كند

القرآن عهد اهلل إلی خلقه فقد » از امام جعفر صادق)ع( روايت شده است که فرمودند: 
: قـرآن  3عهده و أن يقرأ منه فی کل يوم خمسین آية ينبغی للمرء المسلم أن ينظر فی

پیمان خداوند با خلقش است. پس شايسته است انسان مسلمان به پیمان خود بنگرد 
 «.و هر روز پنجاه آيه از آن را قرائت کند

آيد که شايسـته اسـت مـؤمن در    دست میگويم: با يك حساب ساده اين نكته بهمی
م کند زيرا تعداد آيات قرآن بیش از شش هزار آيـه  سال حداقل سه بار قرآن را خت
تواند طی صد و بیست روز يعنی چهار ماه آن را خـتم  است که طبق اين میانگین می

کند؛ البته اين امر با صرف نظر از تالش مضاعف در ماه مبارك رمضان برای قرائـت  
 قرآن است.
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 ویدها بهره مند شآیات قرآن خزائن هستند پ  از همگي آن -21

آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانـة  » : از امام سجاد)ع( روايت شده که فرمودند

ای را : آيات قرآن خزائن هستند پس هر زمانی که خزانه4ينبغی لك أن تنظر ما فیها

 «.گشودی، شايسته است که در محتوای آن نیز بنگری

 استحباب قرائت قرآن در منازل -21

قال امیر المؤمنین: البیت الـذی يقـرأ   » ل شده که فرمودند: از امام جعفر صادق)ع( نق

فیه القرآن و يذکر اهلل عز و جل فیه تكثر برکته و تحضره المالئكة و تهجره الشیاطین 

و يضئ ألهل السماء کما تضیء الكواکب ألهل األرض و ان البیت الذی ال يقـرأ فیـه   

: 3هجره المالئكة و تحضره الشیاطینالقرآن و ال يذکر اهلل عز و جل فیه تقل برکته و ت

شود و خـدای عزوجـل   ای که در آن قرآن قرائت میامیرالمؤمنین)ع( فرمودند: خانه

شود، برکت آن فزونی گردد، مالئكه در آن حضور يابند و شیاطین از آن دور ياد می

-گونه که ستارگان برای اهل زمین نورافشانی کند همانشوند و برای اهل آسمان نور

ای که در آن قرآن قرائت نشود و ياد خداوند نباشـد، برکـت   کنند؛ اما خانهافكنی می

 «. آن اندك شود، مالئكه از آن دور گردند و شیاطین در آن حاضر شوند

 شودكسب و طلب روزی مانع مواظبت بر قرائت قرآن نمي -22

م المشـغول فـی   ما يمنع التاجر مـنك » از امام جعفر صادق)ع( نقل شده که فرمودند: 

سوقه إذا رجع إلی منزله أن الينام حتی يقرأ سورة من القرآن فیكتب له مكان کل آية 
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: چه چیز تاجری از شما را کـه در  4يقرأها عشر حسنات و تُمحی منه عشر السیئات

-اش بـاز مـی  شود که چون به خانهبازار خويش مشغول کسب است، مانع از اين می

ای کـه  ن را قرائت نكرده نخوابد زيرا برای او به ازای هر آيهای از قرآگردد، تا سوره

 «.شودشود و ده گناه از او پاك میخواند، ده حسنه نوشته میمی

 استحباب قرائت قرآن از روی مصحف با وجود حفظ قرآن -23

من قرأ القرآن فی المصحف مُتِّع ببصره و خُفف عن والديه » امام صادق)ع( فرمودند: 

: هرکه قرآن را از روی مصحف قرائت کند، نور چشم او زياد شود 3ا کافرينو إن کان

 «.و از عذاب والدين او کاسته شود هر چند کافر باشند

لیس شیء أشد علی الشیطان من القراءة فی المصـحف  » فرمايند: پیامبر)ص( نیز می

 «.نیست تر از قرائت قرآن با نگاه کردن در مصحفهیچ چیز بر شیطان سخت :4نظراً

: نگـاه  1النظر إلی المصحف من غیر قراءة عبـادة » در روايت ديگری نیز آمده است: 

 «.کردن به قرآن بدون قرائت آن عبادت است

تواند قرآن را نیك قرائـت  ای کسی است که نمیترين وظیفهمن معتقد هستم: اين کم

 کند، در غیر اين صورت بايد به قرآن گوش فرا دهد.

قلت له جعلت فداك إنی أحفـظ  » مار از امام جعفر صادق)ع( گفت: از اسحاق بن ع

القرآن علی ظهر قلبی فاقرأه علی ظهر قلبی افضل أو أنظر فی المصحف، قـال فقـال   
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 :4لی: بل اقرأه و انظر فی المصحف فهو افضل اما علمت أن النظر فی المصحف عبادة

خود حفظ و بر آن نیز قرائت  به ايشان گفتم: جانم به فدای شما، من قرآن را بر قلب

کنم بهتر است يا به مصحف نظر کنم، گفت ايشان به من فرمودند: قرآن را بخوان و به 

 دانی نگاه کردن به مصحف عبادت است.مصحف نظر کن که آن بهتر است آيا نمی

 استحباب نگهداری یك نسله از مصحف در منزل -24

نی أن يكون فی البیت مصحف يطرد اهلل عز إنه لیعجب» امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 

: دوست دارم در خانه، قرآنی باشد که خداوند عز وجل به وسیله 3و جل به الشیاطین

 «.کندآن شیاطین را دور می

 استحباب آهسته خواندن قرآن و كراهت عجله در قرائت آن -25

ـ     ورد سـخن  از عبداهلل بن سلیمان نقل شده که گفت: از امـام جعفـر صـادق)ع( در م

ت یاًل: » خداوند متعال آَن َتر  ر  قو آن سؤال کردم  «قرآن را شمرده و روشن بخوانَو َرِتل  ال 

بینه تبیاناً و ال تهذّه هـذ الشـعر و ال   » فرمودند: امیرالمؤمنین فرموده است: حضرت 

: 4تنثره نثر الرمل و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسیة و ال يكن هم أحدکم آخر السـورة 

ن را به روشنی بیان کن و مانند شعر تند و سريع مخوان يا چون شن و ريگ آن را آ

های سرسخت خود زنید و تالش هیچ يك از شما پايان مپاش بلكه قرآن را بر قلب

 «. سوره نباشد
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ک تاَب َیت لووَنهو َحقس ت الَوت ةه» در تفسیر اين آيه مو ال  یَن آَتی ناهو
ذ  کسـانى کـه کتابشـان    : 4الس

از امام جعفر صادق)ع( روايت « ايم و آن چنان که سزاوار است آن را مى خوانندداده

حق تالوته هو الوقوف عند ذکر الجنة و النـار، يسـأل فـی    » شده است که فرمودند: 

: حق تالوت قرآن يعنی توقف هنگـام ذکـر بهشـت و    3االولی و يستعیذ من األخری

-و هنگام ذکر آتش به خداوند پنـاه مـی  کند آتش. هنگام ذکر بهشت آن را طلب می

 «. جويد

إن القـرآن ال يقـرأ هذرمـة و لكـن     » در حديثی از امام جعفر صادق)ع( آمده است: 

يرتل ترتیال و إذا مررت بآية فیها ذکر الجنة فقف عندها و سل اهلل الجنة و إذا مررت 

يـد تنـد و بـا شـتاب     : قـرآن نبا 4بآية فیها ذکر النار فقف عندها و تعوذ باهلل من النار

ای رسیدی کـه در آن  خوانده شود، بلكه بايد آرام و شمرده تالوت شود و اگر به آيه

ای بهشت ذکر شده است، بر  آن وقف کن و از خداوند طلب بهشت کن و اگر بر آيـه 

 «.گذر کردی که در آن ذکر آتش است بر آن وقف کن و از آتش به خداوند پناه بر

رآن با حالت اندوه، و همچنین حسرام بسودن مدهوشسي و    استحباب قرائت ق -26

 هوشي اهل تصوفبي

: قـرآن بـا حـزن    1إن القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن» فرمايند: امام صادق)ع( می

 «.نازل شده است پس آن را با حزن قرائت کنید
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ما رأيت أحداً أشد خوفاً علی نفسـه مـن موسـی بـن     » از حفص نقل شده است که: 

: 4ع( و الارجی للناس منه و کانت قراءته حزناً فإذا قرأ کأنما يخاطـب انسـاناً  جعفر)

تر از موسی بن جعفر)ع( بر نفس خويش و نیز امیدوارتر از او برای احدی را بیمناك

گـويی انسـانی را مـورد    خواند و هنگام قرائـت مردم نديدم با حزن و اندوه قرآن می

 «.دهدخطاب قرار می

قلت إن قوماً إذا ذکروا شیئاً من القـرآن  » کند: حمد باقر)ع( روايت میجابر از امام م

أو حدثوا به صعق احدهم حتی يری ان احدهم لو قطعت يـداه أو رجـاله لـم يشـعر     

بذلك، فقال: سبحان اهلل ذلك من الشیطان، ما بهذا نعتوا إنما هو اللین و الرقة و الدمعة 

ای از قرآن يا سخن گفتن ه هنگام قرائت آيه: به ايشان گفتم قومی هستند ک3و الوجل

ها يا پاهای فردی آورد تا جايی که اگر دستاز آن، يكی از آنان چنان فريادی بر می

از آنان قطع شود، متوجه آن نگردد. آن حضرت فرمودند: پاك و منزه است خدا! اين 

آن، نرمـی و  گیرند، قـر ها با اين عمل مورد ستايش قرار نمیعملی شیطانی است، آن

 «. شفقت و اشك و بیم است

 استحباب قرائت قرآن با صدای بلند -27

قلت ألبـی عبـد اهلل)ع(: الرجـل ال    » گويد: از معاويه بن عمار نقل شده است که می

يری انه صنع شیئاً فی الدعاء و فی القراءة حتی يرفع صوته، فقال: ال بـأس، ان علـی   

بالقرآن و کان يرفع صوته حتی يسـمعه أهـل    بن الحسین)ع( کان أحسن الناس صوتاً

الدار و ان أبا جعفر)ع( کان أحسن الناس صوتاً بالقرآن و کان إذا قام من اللیل و قـرأ  
                                                           

 .1، ح11الوسائل: باب -1
 .1، ح11الوسائل: باب -1
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: 4رفع صوته فیمّر به مارّ الطريق من الساقّین و غیرهم فیقومون فیستمعون إلی قرائتـه 

هنگام خواندن دعا يـا   نیست( بیند )متوجهبه امام جعفر صادق)ع( گفتم: آيا مرد نمی

برد، ايشـان فرمودنـد: اشـكالی    کند که صدای خويش را باال میقرائت قرآن چه می

آوازترين مردم بود و صوت خويش ندارد، علی بن الحسین)ع( در قرائت قرآن خوش

-شنیدند. امام محمد بـاقر)ع( نیـز خـوش   بردند که اهل خانه میرا به قدری باال می

شب برخاسته و قـرآن تـالوت   ائت قرآن بودند، هنگامیكه نیمهصداترين مردم در قر

ای کـه رهگـذران پیـاده و سـواره     گونـه بردند بهکردند، صدای خويش را باال میمی

 «.دادندايستاده و به قرائت ايشان گوش می

 حرام بودن به آواز خواندن قرآن -21

ا القـرآن بألحـان   اقـرأو » امام جعفر صادق)ع( فرمودند: رسول خدا)ص( فرمودنـد:  

العرب و اصواتها و اياکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر فإنه سیجیء مـن بعـدی   

اقوام يرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیة ال يجوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبة 

: قرآن را با لحن و آوای عرب بخوانید و از آواهای اهـل  3و قلوب من يعجبه شأنهم

آيند که قـرآن را در  زيرا پس از من مردمانی میل گناهان کبیره بپرهیزيد، فسق و اه

خوانـدن  گـران و مويـه هـا و  خـوان هـا و نوحـه  خوانآوازه آوازگلو بچرخانند مانند 

خوشش بیايـد نیـز دلـش بـا      نه است و هر کس از آنوهای ايشان وارکشیشان، دل

 «. هاستآن

                                                           

 .1، ح11الوسائل: باب -1
 .1، ح17الوسائل: باب -1
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هنگسام قرائست قسرآن و اسستحباب     وجوب اخالقي سسوت و گوش سپردن  -29

 شرعي آن، جز در نماز

قلت » از عبداهلل بن ابی يعقور نقل شده و او از امام جعفر صادق)ع( نقل کرده است: 

له الرجل يقرأ القرآن ايجب علی من سمعه االنصات له و االستماع؟ قال: نعم إذا قـرأ  

ض کـردم آيـا   : بـه ايشـان عـر   4عندك القرآن وجب علیك االنصـات و االسـتماع  

آن کند، بر شنونده آن سكوت و گوش سپردن بـه هنگامیكه شخصی قرآن تالوت می

شود، بر توست واجب است؟ ايشان فرمودند: آری! هنگامیكه نزد تو قرآن تالوت می

 «.آن گوش سپاریکه سكوت کرده به

ضـة  و إذا قرأ القـرآن فـی الفري  » در حديث زراره از امام محمد باقر)ع( آمده است: 

: هنگامیكه در نماز جماعت پشت 3خلف االمام فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون

آن گوش فرا دهید و سكوت کنید، باشـد کـه مـورد    شود، بهسر امام قرآن قرائت می

 «.لطف و رحمت حق قرار گیريد

 استحباب ختم قرآن یسبار در هر ماه -31

 )ع(: اقـرأ القـران فـی لیلـة؟ فقـال      قلت ألبی عبداهلل: » نقل شد از محمد بن عبداهلل

: به امام جعفر صادق )ع( عرض کردم آيا قـرآن  4اليعجبنی أن تقرأه فی اقل من شهر

تـر از يـك مـاه آن را قرائـت     در يك شب ختم کنم؟ فرمودند: دوست ندارم در کـم 

 «.کنی

                                                           

 .1، ح15الوسائل: باب -1
 .7، ح15الوسائل: باب -1
 .1، ح13 الوسائل: باب -1
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استحباب اهداء ثواب قرائت قرآن به روح معصومین)ع( بسرای دو هنسدان    -31

 آن شدن اجر

: قلت فإذا کان فی يوم الفطر جعلـتُ لرسـول   نقل کرد علی بن مغیره از امام رضا)ع(

اهلل)ص( ختمة و لعلی)ع( أخری و لفاطمة)ع( أخری ثم لألئمة)ع( حتی انتهیتُ إلیك 

فصیرتُ لك واحدة منذ صرت فی هذا الحال، فای شیء لی بذلك؟ قال:  لك بذلك 

: عـرض  4 اکبر فلی بذلك؟ قال: نعم ثالث مـرات ان تكون معهم يوم القیامة، قلت: اهلل

قرآن برای رسول خدا)ص( و برای علی)ع( يـك   3کردم اگر روز عید فطر يك ختم

ختم قرآن و برای فاطمه)س( نیز يك ختم قرآن سپس برای هر يك از ائمه نیز يك 

ی شما ختم قرآن قرار دادم تا اينكه به شما رسیدم از زمانیكه بر اين منوال هستم، برا

نیز يك ختم قرآن قرار دادم، پس با چنین عملی چه اجری برای من خواهـد بـود؟   

ايشان فرمودند: تو با اين عمل روز قیامت با آنان خواهی بـود، گفـتم: اهلل اکبـر آيـا     

 . « چنین پاداشی برای من خواهد بود؟ ايشان تا سه بار فرمودند: آری!

 ام گوش دادن به قرآناستحباب گریه یا تظاهر به گریه هنگ -32

إن رسول اهلل)ص( أتی شباباً من األنصار فقال: إنـی  » امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 

وا إ ىل»أريد أن أقرأ علیكم فمن بكی فله الجنة فقرأ آخر سورة الزمر یَن َکَفةرو
ذ  یَق الس  س 

َمرا ، إيل آخر السورة فبکي القوم مجیعًا إال شابًا فقال: یا ر« َجَهنسَم زو سول اهلل قد تباکیتو

فام قطرت عیني فقال: إين معیٌد علیکم فمن تباکي فله اْلن  ف عاد علیهم فبکي القةوم 

رسول خدا)ص( نزد گروهـی از جوانـان انصـار     :4و تباکي الفتي فدخلوا اْلن  مجیعاً 
                                                           

 .1، ح17الوسائل: باب -1
 آنچه در ماه رمضان قرائت كرده بود. -1
 .1، ح19الوسائل: باب  -1
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خواهم برای شما قرآن قرائت کنم پـس هرکـه بگريـد، بهشـت     آمدند و فرمودند: می

آنـان را کـه کفـر    َو: »آن گاه آيات پايانی سوره زمر را قرائت کردند: پاداش اوست. 

تا انتهای سوره قرائت کردند، همه « کننددسته به سوى دوزخ گسیل مىورزيدند دسته

قوم گريستند مگر جوانی که گفت: ای رسول خدا! حالت گريه به خـود گـرفتم امـا    

-من دوباره برای شما قرائت میقطره اشكی از ديدگانم جاری نشد. ايشان فرمودند: 

کنم، هر که تظاهر به گريستن کند، بهشت پاداش اوست. آن گاه ايشان دوباره قرائت 

کردند: قوم گريستند و آن جوان حالت گريه به خود گرفت، پس همگی وارد بهشت 

 «.شدند

 قرآن متضمن علوم ملتلف  -33

ل عندکم شیء مـن الـوحی؟   ه» از امام علی)ع( روايت شده که از ايشان سؤال شد: 

: آيـا از  4قال: ال و الذی فلق الحبة و برأ النسمة إال أن يعطی اهلل عبداً فهماً فی کتابـه 

شـكافد و خاليـق   وحى چیزى نزد شما هست؟ فرمود: نه به آن خدا که دانه را مـى 

آفريند سوگند که خداى تعالى به هر کس از بندگانش که بخواهد فهم در قـرآنش  مى

 «.دهدرا مى

ما رأيت الرضا)ع( سئل عن شـیء  » از ابراهیم بن عباس روايت شده است که گفت: 

قط إال علمه و ال رأيت أعلم منه بما کان فی الزمان االول إلی وقته و عصره و کـان  

المأمون يمتحنه بالسؤال عن کل شیء فیجیب فیه و کان کالمه کله و جوابـه و تمثلـه   

که از امام رضا)ع( از چیزی جز علم ايشان پرسش شود : نديدم 3انتزاعات من القرآن

                                                           

 .31/ 1الميزان في تفسير القرآن  -1
 .5، ح13الوسائل: باب  -1
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و کسی را داناتر از او به مسائل زمان نخست تا عصر و روزگار  او نديدم. مأمون با 

دادنـد و تمـام   کرد و ايشان پاسخ مـی سؤال در مورد هر چیزی ايشان را امتحان می

 «.های ايشان برگرفته از قرآن بودسخن و پاسخ و مثال

ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكـن اخبـرکم   » لبالغه نیز آمده است: در نهج ا

: از 4عنه: اال انه فیه علم ما يأتی و الحديث عن الماضی و دواء دائكم و نظم ما بینكم

سازم: آگـاه  گويد اما من شما را از آن آگاه میاين قرآن بپرسید ولی قرآن سخن نمی

ن گذشـته و داروی درد شـما و نظـم امورتـان     باشید که در قرآن دانش آينده، سـخ 

 «.  است

 قرآن شفای هر دردی -34

لو قرأت الحمد علی میتٍ سبعین مرة ثم رُدَّت فیه » فرمايند: امام جعفر صادق)ع( می

اگر سوره حمد را هفتاد مرتبه بر میتی بخوانی و روح به او  3الروح ما کان ذلك عجباً

 . «بازگردد، چیز شگفتی نخواهد بود

 هاقرآن، جالی قلب -35

ان هذه القلوب لتصدأ کما يصـدأ الحديـد و ان جالءهـا    » رسول خدا)ص( فرمودند: 

بنـدد، جـالی   گیرند، آن چنان که آهن زنگار میها زنگار می: اين قلب4قراءة القرآن

 «.ها قرائت قرآن استقلب

                                                           

 از جزء نخست. 117خطبه  -1
 .1، ح13الوسائل: باب  -1
 .37ارشاد القلوب ديلمي:  -1
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 ازدیاد قرائت قرآن در ماه رمضان -36
: هر چیزی 4لكل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان» د: امام محمد باقر)ع( فرمودن

 «.را بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است
دخلت علی أبی عبداهلل)ع( فقال لـه أبـو   » از علی بن حمزه نقل شده است که گفت: 

بصیر: جعلت فداك اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیلة؟ فقال: ال، ففی لیلتین؟ فقال: 
فی ثالث؟ فقال: ها و اشار بیده ثم قال: يا أبا محمـد ان لرمضـان حقـاً و    ال، فقال: ف

: بر امام جعفر صادق)ع( وارد شدم. أبـو بصـیر بـه    3حرمة ال يشبهه شیء من الشهور
ايشان گفتند: جانم به فدای شما آيا، در ماه رمضان قرآن را در يك شب ختم کـنم؟  

ودنـد: خیـر! گفـت: در سـه شـب؟      ايشان فرمودند: خیر! گفت: در دو شب؟ باز فرم
فرمودند: آری، سپس با دست خويش اشاره کرده فرمودند: ای ابا محمد! ماه رمضان 

 «. های ديگر شبیه آن نیستندحق و حرمتی دارد که هیچ يك از ماه
و من تال » در خطبه پیامبر)ص( در آخرين جمعه ماه شعبان  آمده است که فرمودند: 

من القرآن کان له مثل أجر من ختم القرآن فی غیره مـن   آية -أی شهر رمضان -فیه
آيـه از قـرآن را قرائـت کنـد،      -يعنی در ماه رمضـان  -: هر که در  اين ماه4الشهور

 «.های ديگر قرآن را ختم کرده باشدپاداش او مانند پاداش کسی است که در ماه

 تالوت قرآن، آن گونه كه سزاوار است -37

ک تاَب َیت لووَنهو َحقس ت الَوت ه»آيه امام صادق)ع( در تفسیر  مو ال  یَن آَتی ناهو
ذ  کسـانى کـه   : 1الس

يرتلـون  » فرمودنـد:  « ايم و آن چنان که سزاوار است آن را مى خوانندکتابشان داده

                                                           

 .1، ح17الوسائل: باب -1
 .7، ح13الوسائل: باب -1
 .11، ح17الوسائل: باب -1
 .111بقره:  -7
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آياته و يتفقهون به و يعلمون باحكامه و يرجون وعده و يخـافون وعیـده و يعتبـرون    

هون بنواهیه، ما هو و اهلل حفظ آياته و درس حروفه و بقصصه و يأتمرون باوامره و ينت

تالوة سوره و درس اعشاره و اخماسه، حفظوا حروفه و اضاعوا حدوده و إنمـا هـو   

وا آیات ةه »تدبر آياته و العمل باحكامه قال تعالی:  رو بس َیةدس
بةاَرٌك ل  ناهو إ َلی ةَك مو َزل  : «ک تاٌب َأن 

کنند به احكام آن ند به وسیله آن فهم و درايت میخوانآياتش را شمرده و با تأنی می

های آن امیـد داشـته و از انـذارهای آن بیمنـاك هسـتند از      کنند به بشارتعمل می

های آن عبرت گیرند از اوامر آن فرمان پذيرند و از نواهی آن باز ايستند. بـه  داستان

یـز خوانـدن   هـا و ن خدا سوگند حق آن، حفظ آيات، خواندن حروف و تالوت سوره

خمس و زکات آن نیست، حروف آن را حفظ و حدود آن را تباه کردند، حق قـرآن  

کتابى مبارك اسـت  »فقط تدبر در آياتش و عمل به احكام آن است. خداوند فرمود: 

 «(.ايم، تا در آياتش بینديشندکه آن را بر تو نازل کرده

 سیری ناپذیری دانشمندان از قرآن  -31

هو حبـل اهلل المتـین و هـو    » حديثی در وصف قرآن فرمودند: رسول خدا )ص( در 

الذکر المستقیم و هو الذی ال تزيغ به األهواء و ال يشبع منه العلمـاء و ال تلـبس مـن    

االلسن و ال يخلق من الرد و ال تنقضی عجائبه من قال به صدق و من حكم به عـدل  

: قرآن ريسمان محكـم  4یمو من عمل به أُجِر و من دعی إلیه هدی إلی صراط المستق

شـود و  الهی، ذکر حكیم و صراط مستقیم اسـت، کتـاب خـدا بازيچـه هواهـا نمـى      

گردند، گرونده به آن از هر زبانى که باشد در باره آن دانشمندان از معارفش سیر نمى

                                                           

 .151/ 11الميزان:  -1
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گردد، عجائبش تمام شود و از اينكه دشمنان آن را رد کنند کهنه نمىدچار اشتباه نمى

هر کس به حكم قرآن سخن گويد راست گفته و هر کس به حكـم آن   شدنى نیست،

شود و هر حكم کند عدالت ورزيده و هر کس به دستوراتش عمل کند پاداش داده مى

 «.اندکس را به سوى قرآنش بخوانند به صراط مستقیمش هدايت کرده
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یه فانه ربیع القلوب و استشفوا بنـوره  و تعلموا القرآن فانه احسن الحديث و تفقهوا ف»

فانه شفاء الصدور و احسنوا تالوته فانه انفع القصص و ان العامل بغیر عمله کالجاهل 

الحائر الذی ال يستفیق من جهله بل الحجة علیه اعظم و الحسرة له الزم و هو عند اهلل 

قه نمائید که بهـار  : قرآن را بیاموزيد که بهترين سخنان است و در آن تفكر و تف4الوم

هاست، آن را نیك تالوت کنیـد کـه   هاست به نور آن شفا جويید که شفای سینهقلب

هاست، عمل کننده بدون علم به آن مانند نادان حیرانی است که سودمندترين داستان

تـر و حسـرت او   شود بلكه حجت بر اين عمل کننده، بـزرگ از جهل خود بیدار نمی

  «.تر استنكوهیدهتر و نزد خداوند حتمی

 دعای ختم قرآن از امام سجاد)ع( -41

 اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِی عَلَى خَتْمِ کِتَابِكَ الَّذِی أَنْزَلْتَهُ نُوراً و جَعَلْتَهُ مُهَیْمِناً عَلَى کُـلِّ کِتَـابٍ  

حَرَامِـكَ   وَ حَلَالِكَ بَیْنَ  بِهِ  قْتَفَرَ  فُرْقَاناً  وَ أَنْزَلْتَهُ و فَضَّلْتَهُ عَلَى کُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ

 وَحْیـاً  لِعِبَادِكَ تَفْصِـیلًا و  فَصَّلْتَهُ  کِتَاباً  وَ أَحْكَامِكَ  شَرَائِعِ  عَنْ  بِهِ  أَعْرَبْتَ قُرْآناً و 
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ـ تَنْزِيالً  آلِهِ وَ عَلَیْهِ صَلَوَاتُكَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّكَ عَلَى أَنْزَلْتَهُ وراً نَهْتَـدِی مِـنْ ظُلَـمِ    وَ جَعَلْتَهُ نُ

الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ  و شِفَاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهَمِ التَّصْـدِيقِ إِلَـى اسْـتَماعِهِ و مِیـزَانَ     

مَ نَجَاةٍ لَا قِسْطٍ لَا يَحِیفُ عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ و نُورَ هُدًى لَا يَطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بُرْهَانُهُ و عَلَ

اللَّهُـمَّ فَـإِذْ    .عِصْـمَتِهِ  بِعُرْوَةِ قَتَعَلَّ مَنْ الْهَلَكَاتِ أَيْدِی تَنَالُ يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْد سُنَّتِهِ و لَا

مَّـنْ  وَاسِیَ أَلْسِنَتِنَا بِحُسْـنِ عِبَارَتِـهِ، فَاجْعَلْنَـا مِ   حأَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَى تِلَاوَتِهِ  و سَهَّلْتَ 

يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ و يَدِينُ لَكَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِیمِ لُمحْكَـمِ آيَاتِـهِ و يَفْـزَعُ إِلَـى الْـإِقْرَارِ      

هِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِ ،بِمُتَشَابِهِهِ و مُوضَحَاتِ بَیِّنَاتِهِ

لْمَهُ مُجْمَلًا و أَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلًا و وَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّراً و فَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِ

ـ     ةً و و قَوَّيْتَنَا عَلَیْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ. اللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْـتَ قُلُوبَنَـا لَـهُ حَمَلَ

عَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْخَطِیبِ بِهِ و عَلَى آلِهِ الْخُزَّانِ لَهُ و 

اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لَا يُعَارِضَنَا الشَّكُّ فِی تَصْدِيقِهِ و لَـا يَخْتَلِجَنَـا   

بِحَبْلِـهِ و   يَعْتَصِـمُ  مِمَّـنْ  و اجْعَلْنَا آلِهِ وَ لَى مُحَمَّدٍعَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ. يْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِالزَّ

 بِضَـوْءِ  و يَهْتَـدِی   جَنَاحِـهِ   ظِـلِّ   فِی مَعْقِلِهِ و يَسْكُنُ حِرْزِ إِلَى الْمُتَشَابِهَاتِ مِنَ يَأْوِی

 . غَیْـرِهِ  فِـی  الْهُدَی يَلْتَمِسُ لَا وَ بِحُ بِمِصْبَاحِهِ ،و يَسْتَصْ  إِسْفَارِهِ جِبِتَبَلُّ و يَقْتَدِی صَبَاحِهِ

اللَّهُمَّ وَ کَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلَالَةِ عَلَیْكَ  و أَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَـا إِلَیْـكَ ،   

لِ الْقُرْآنَ وَسِیلَةً لَنَا إِلَى أَشْرَفِ مَنَـازِلِ الْكَرَامَـةِ و سُـلَّماً    فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ و اجْعَ

هَا نَعْرُجُ فِیهِ إِلَى مَحَلِّ السَّلَامَةِ و سَبَباً نُجْزَى بِهِ النَّجَاةَ فِی عَرْصَةِ الْقِیَامَةِ و ذَرِيعَةً نَقْدَمُ بِ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  و احْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَارِ و  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَعِیمِ دَارِ الْمُقَامَةِ.

هَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الْأَبْرَارِ و اقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّیْـلِ وَ أَطْـرَافَ   

هِیرِهِ و تَقْفُوَ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْتَضَاؤُوا بِنُـورِهِ  و لَـمْ   النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ کُلِّ دَنَسٍ بِتَطْ

 يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَیَقْطَعَهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ. 
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غَـاتِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ و اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِی ظُلَمِ اللَّیَالِی مُونِسـاً و مِـنْ نَزَ  

الشَّیْطَانِ وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِساً  و لِأَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَـا إِلَـى الْمَعَاصِـی حَابِسـاً و     

لِأَلْسِنَتِنَا عَنِ الْخَوْضِ فِی الْبَاطِلِ مِنْ غَیْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِساً و لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقْتِرَافِ اخْثَامِ 

وَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الِاعْتِبَارِ نَاشِراً ، حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَـا فَهْـمَ   زَاجِراً و لِمَا طَ

اللَّهُـمَّ   عَجَائِبِهِ و زَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِی ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِی عَلَى صَلَابَتِهَا عَنِ احْتَِمالِهِ. 

لِهِ و أَدِمْ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا  و احْجُبْ بِهِ خَطَـرَاتِ الْوَسَـاوِسِ   صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آ

عَنْ صِحَّةِ ضَمَائِرِنَا و اغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَ عَلَائِقَ أَوْزَارِنَا و اجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمُورِنَا  و 

مَأَ هَوَاجِرِنَا و اکْسنَا بِهِ حُلَلَ الْأَمَانِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ أَرْوِ بِهِ فِی مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَیْكَ ظَ

عَـدَمِ الْإِمْلَـاقِ و    مِـنْ  خَلَّتَنَـا  بِالْقُرْآنِ اجْبُرْ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، .فِی نُشُورِنَا

 مَدَانِیَ وَ الْمَذْمُومَةَ الضَّرَائِبَ بِهِ و جَنِّبْنَا الْأَرْزَاقِ سَعَةِ خِصْبَ وَ الْعَیْشِ رَغَدَ بِهِ إِلَیْنَا  سُقْ

ـ  يَكُـونَ  حَتَّـى  النِّفَـاقِ  وَاعِـی  وَ الْكُفْرِ هُوَّةِ مِنْ بِهِ و اعْصِمْنَا  الْأَخْلَاقِ ا فِـی الْقِیَامَـةِ   لَنَ

  ذَائـدا   حُدُودِكَ تَعَدِّی وَ سُخْطِكَ عَنْ  الدُّنْیَا فِی  و لَنَا  قَائِداً جِنَانِكَ وَ رِضْوَانِكَ إِلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ و هَوِّنْ  .شاهدا حرامه تحريم و حالله بتحلیل عندك و لما

بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْفُسِنَا کَرْبَ السِّیَاقِ و جَهْدَ الْـأَنِینِ و تَـرَادُفَ الْحَشَـارِجِ إِذَا    

 حُجُـبِ   مِـنْ  لِقَبْضِـهَا   الْمَـوْتِ   مَلَـكُ  تَجَلَّى  لَغَتِ النُّفُوسُ التَّرَاقِیَ و قِیلَ مَنْ رَاقٍ وَبَ

 الْمَوْتِ ذُعَافِ مِنْ لَهَا الْفِرَاقِ و دَافَ وَحْشَةِ بِأَسْهُمِ الْمَنَايَا  قَوْسِ  عَنْ و رَمَاهَا  الْغُیُوبِ

 الْأَعْمَـالُ   صَـارَتِ  و  انْطِلَـاقٌ  وَ رَحِیـلٌ  اخْخِرَةِ إِلَى مِنَّا دَنَا وَ ، الْمَذَاقِ مَسْمُومَةَ کَأْساً

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  هِیَ الْمَأْوَی إِلَی مِیقَاتِ يَوْمِ التَّلَاقِ الْقُبُورُ  کَانَتِ و   الْأَعْنَاقِ فِی  قَلَائِدَ

ارِ الْبِلَى و طُولِ الْمُقَامَةِ بَیْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى و اجْعَلِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  و بَارِكْ لَنَا فِی حُلُولِ دَ

ا الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْیَا خَیْرَ مَنَازِلِنَا و افْسَحْ لَنَا بِرَحْمَتِكَ فِی ضِیقِ مَلَاحِدِنَا و لَا تَفْضَحْنَ

بِالْقُرْآنِ فِـی مَوْقِـفِ الْعَـرْضِ عَلَیْـكَ ذُلَّ     فِی حَاضِرِی الْقِیَامَةِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنَا و ارْحَمْ 
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 بِـهِ   و نَوِّرْ أَقْدَامِنَا مَ يَوْمَ الَْمجَازِ عَلَیْهَا زَلَلَجَهَنَّ جِسْرِ اضْطِرَابِ  عِنْدَ  مَقَامِنَا و ثَبِّتْ بِهِ

الطَّامَّةِ  يَوْمِ أَهْوَالِ شَدَائِدِ وَ قِیَامَةِالْ يَوْمَ کَرْبٍ کُلِّ مِنْ بِهِ قُبُورِنَا و نَجِّنَا سُدَفَ الْبَعْثِ قَبْلَ

وَ بَیِّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّلَمَةِ فِی يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ  و اجْعَـلْ لَنَـا فِـی    

صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْـدِكَ وَ      اللَّهُمَّ صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ وُدّاً و لَا تَجْعَلِ الْحَیَاةَ عَلَیْنَا نَكَداً.

رَسُولِكَ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ و صَدَعَ بِأَمْرِكَ  و نَصَحَ لِعِبَادِكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِیَّنَا صَلَوَاتُكَ 

مِنْـكَ شَـفَاعَةً  و    عَلَیْهِ وَ عَلَى آلِهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَقْرَبَ الْنَّبِیِّینَ مِنْكَ مَجْلِسـاً و أَمْكَـنَهُمْ  

أَجَلَّهُمْ عِنْدَكَ قَدْراً  و أَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جَاهاً. اللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـدٍ و     

جْهَهُ  شَرِّفْ بُنْیَانَهُ و عَظِّمْ بُرْهَانَهُ و ثَقِّلْ مِیزَانَهُ  و تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ و قَرِّبْ وَسِیلَتَهُ و بَیِّضْ وَ

 و وَ أَحْیِنَا عَلَى سُنَّتِهِ و تَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَ خُذْ بِنَـا مِنْهَاجَـهُ   و أَتِمَّ نُورَهُ  و ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

واجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِـهِ  و أَوْرِدْنَـا حَوْضَـهُ  و     اسْلُكْ بِنَا سَبِیلَهُ

وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً تُبَلِّغُهُ بِهَا أَفْضَلَ مَا يَأْمُلُ مِنْ خَیْرِكَ  ا بِكَأْسِهِاسْقِنَ

 بَلَّـغَ   َ بِمَـا  اجْـزِهِ   وَ فَضْلِكَ وَ کَرَامَتِكَ، إِنَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ  و فَضْلٍ کَرِيمٍ. اللَّهُـمَّ 

كَ و نَصَحَ لِعِبَادِكَ و جَاهَدَ فِـی سَـبِیلِكَ، أَفْضَـلَ مَـا     آيَاتِ مِنْ أَدَّى و رِسَالَاتِكَ   مِنْ

 وَ عَلَیْهِ و السَّلَامُ  الْمُصْطَفَیْنَ الْمُرْسَلِینَ أَنْبِیَائِكَ وَ جَزَيْتَ أَحَداً مِنْ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ،

 4.وَ بَرَکَاتُهُ اهللِ مَةُرَحْ وَ الطَّاهِرِينَ الطَّیِّبِینَ آلِهِ عَلَى

نورى درخشان  .پروردگارا! مرا توفیق دادى که تالوت کتاب تو را به پايان رساندم 

فرو فرستادى و گواه بر کتب ديگر گردانیدى و بر هر کالمى که بـر خلـق خوانـدى    

آن حالل را از حرام جدا کردى. قرآن است که شرايع فرقان است که به برترى دادى.

ام خود را در آن آشكار کردى، کتابى است براى بندگان شـكافته و روشـن و   و احك
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روشنائى است که برافروختى تا مـا   فرستادى.)ص( وحى است که بر پیغمبرت محمد

درمان درد آن کس کردى کـه   .ضاللت و جهل راه يابیم هاىبه فروغ آن در تاريكی

بشـنود. تـرازوى دقیـق و     آن گوش فرا دهـد و بـا تصـديق آن را   از روى انديشه به

گرايد. چراغ هدايتى است که فروغ آن درستى است که زبانه آن به چپ و راست نمى

گردد. رايت نجاتى است که هـر کـس در پـى آن رود    در نظر بینندگان خاموش نمى

دست هالکـت بـر او چیـره     ،شود و هر که چنگ در گوشه عصمت او زندگمراه نمى

فیق تالوت به ما مرحمت فرمودى و خشونت زبان ما را به خدايا اکنون که تو نگردد.

نیـز چنانكـه بايـد    را سالست عبارت آن نرم کردى، ما را از آن گروه گردان که آن 

آيات محكـم قـرآن را از روى اعتقـاد گـردن      .تو گشتندفرمانبردار رعايت کردند و 

دگارا! بـر پیغمبـرت   پرور نهادند، هم به متشابه آن ايمان آوردند و هم به ادله روشن.

محمد صلى اهلل علیه و آله به جملگى آن را فرو فرستادى و همه عجايب آن را به او 

الهام فرمودى و تفسیر آن را به ما به میراث دادى و ما را بر کسـى کـه علـم قـرآن     

برترى بخشیدى نیروى ما را از او افـزون کـردى و رتبـه مـا را واالتـر از او       ،دندار

ما را بـراى   یهاهمچنانكه دل پروردگارا! اب تحمل اين علم نداشت.گردانیدى که ت

پـس بـر    ،نگاهدارى قرآن شايسته ديدى و بزرگى و فضل آن را به مـا شناسـاندى  

يند او هستندآن پند داد و بر خاندان او که گنجوران علم محمد که نخست مردم را به

دانند تـا در  از جانب تو مى آن گروه گردان که قرآن را درشماردرود فرست و ما را 

و  بـر محمـد   پروردگـارا!  .ايمان ما شك راه نیابد و از راه راسـت منحـرف نشـويم   

درود فرست و ما را از آن کسان قرار ده که چنگ در ريسمان قرآن زنند و  خاندانش

بیاسايند و چون  آن سارناك به سنگر محكم آن پناه برند و زير سايهدر حوادث شبهه

دستور او پیروى کنند از  دمامداد بدو راه شناسند و مانند پرتو تابناك سپیدهروشنى ب
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پروردگارا! همچنانكـه   و از فروغ چراغ او روشن شوند و راه حق از غیر او نجويند.

هـدايت برافراشـتى تـا بـه     درفش محمد صلى اهلل علیه و آله را به سبب قرآن چون 

پس بر محمد  ،شى پسنديده سالك گردانیدىسوى تو راه نمايد و خاندان او را در رو

آويزى گردان براى ما که بـه واالتـرين منـازل    و آل او درود فرست و قرآن را دست

کرامت رسیم و نردبانى که تا جايگاه امن و آسايش باال رويـم و بـه پـاداش آن در    

ـ ى قیامت رستگار شويم و به موجب آن به نعمـت سـراى جـاودانى درآ   عرصه  .یمي

درود فرست و بار گناهان را به سبب قرآن از دوش و خاندانش  بر محمد ارا!پروردگ

ما فروافكن و ما را خصال نیكوکاران بخش و پیرو آنان گردان که در ساعات شب و 

خیزند تا به برکت آن ما را از هـر آلـودگى   آغاز و انجام هر روز به عبادت تو برمى

مند شدند و آرزوى دنیا ايشان را ى او بهرهها قرار ده که از روشنپاك کنى و تابع آن

 .از عمل آخرت باز نداشت و به فسون و نیرنگ فريبشان نـداد تـا از کـار درماننـد    

هـاى شـبهاى تیـره    فرست و قرآن را در تاريكیدرود بر محمد و آل او  پروردگارا!

ا مـا ر  ،ى اومونس ما کن و آن را پاسدار ما گردان که از نیرنگ شـیطان و وسوسـه  

ى يگـو نگاهدارد و پاى ما را از رفتن به سوى معاصى بربندد و زبان ما را از بیهـوده 

از گناهان باز دارد و آنچـه را کـه    گنگ گرداند و اعضاى تن ما را ،گزند و آسیببى

هـاى  بگشـايد تـا دل   ،اعتبار او پنهان کـرده اسـت   از ديده و غفلت درنورديده پرده

آمیز آن کـه کوههـاى سـخت از حمـل آن     مثال عتابعجايب آن را نیك دريابد و ا

فرست و به قرآن ظاهر درود بر محمد و آل او  پروردگارا! .در دل ما نشیند ،عاجزند

هاى ما را ها پاك کن و آلودگى دلما را از وسوسه ما را آراسته دار و صفحه انديشه

کارهـاى مـا را بـه    بار سنگین گناه را از ما بگسل و پريشـانى   به قرآن بشوى و بندِ

سـوز   ،عرض اعمال است در گرمگاه روز قیامـت  هنگام که هنگامهسامان آور و آن
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ترين روز که رستاخیز ماست به سبب تشنگى ما را به قرآن فرو نشان و در سهمناك

فرست و به قـرآن  درود بر محمد و آل او  پروردگارا! امان بر ما بپوشان. قرآن جامه

کن که محتـاج نباشـیم و آسـايش زنـدگى و فراوانـى روزى       تنگدستى ما را جبران

نفاق  نصیب ما کن و از سرشت بد و خوى زشت بر کنار دار و از پرتگاه کفر و داعیه

حفظ کن تا قرآن در آن روز ما را سوى خشنودى و بهشت تو کشـاند و در دنیـا از   

ا حالل دانستیم و خشم و نافرمانى تو بازدارد و نزد تو گواهى دهد که ما حالل آن ر

درود بر محمد و آل او فرست و سختى جان کنـدن را   پروردگارا! حرام آن را حرام.

مشـقت و پیچیـدن   هاى پـر هنگام احتضار به برکت قرآن بر ما سهل گردان و آن ناله

هنگام که گوينـد  آن. رسد بر ما آسان کنترقوه مى هنفسها در گلو را وقتى که جان ب

هـاى غیـب   ى مرگ براى گرفتن جانها از پشت پـرده ه؟ و فرشتهکیست درمان کنند

ها پرتاب کند و خويش را بنمايد و از کمان مرگ تیرهاى وحشتناك فراق سوى جان

هنگام بار بستن سوى آخرت فرا که جامى به طعم شرنگ از زهر ناب پرورده سازد، 

ز قیامـت جـاى   خانه گور تـا رو و  رسیده است. کردارها چون طوق بر گردنها بسته

و فرود آمدن اين  درود فرست خاندانشپروردگارا! بر محمد و  .ماندن ما خواهد بود

زمـانى میـان   که بايـد در آن پوسـیده شـويم و ديـر     سراى نو را بر ما مبارك گردان

درنگ کنیم و خانه گور را پس از مفارقت دنیا بهترين منزل ما  ،ل نمناكهاى گِطبقه

ا براى ما فراخ کن و به گناهان بـزرگ در پیشـگاه حاضـران    قرار ده و تنگى لحد ر

را بـر تـو عرضـه     هـا و به حرمت قرآن در آنجا که عمـل  عرصات ما را رسوا مساز

دوزخ زير پـاى گذرنـدگان    گذرگاه دارند به خوارى مقام ما رحم کن و آنگاه کهمى

انـدوهى در روز   هاى ما را استوار گردان و از لغزش بازدار و از هـر لرزد گاممىآن 

پشـیمانى و   در آن روزِ قیامت و از عقبات سهمگین و سخت آن گیـر و دار برهـان.  
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روى ما را سـفید گـردان و دوسـتى مـا را در      ،افسوس که روى ستمگران سیاه شود

بر محمد  پروردگارا! .رنج و سختى بگذرانمؤمنان جاى ده و زندگى را بر ما بى سینه

ست و پیغام تو را برسانید و فرمان تو را آشـكار  وپیغمبر ت تو و درود فرست که بنده

که درود شما نثار او و خاندانش خدايا پیغمبر ما را  .بودتو  تکرد و خیرخواه بندگان

و شـفاعت او را بـیش از   پیغمبران به خود نزديكتر گردان  در روز قیامت از همهباد 

پروردگـارا! بـر محمـد و     .یشـتر کـن  آنان بپذير و رتبه او را فزونتر و آبروى او را ب

او را واال و حجت او را بزرگ و ترازوى او را سنگین  و پايه درود فرست خاندانش

گــردان و شــفاعت او را بپــذير و وســیلت او را نزديــك کــن و روى او را ســفید و 

او را بلند ساز و ما را بر سنت او زنده بدار و بر ديـن او   روشنائى او را کامل و رتبه

 ر و در راه او سالك گردان و از فرمانبران او قرار ده و در زمرهمیران و به روش او بَب

 پروردگـارا!  .پیروان وى محشور فرما و بر حوض او وارد کن و از جـام او بنوشـان  

آن او را به بهترين آرزو رسانى از خیر و درود بر محمد و آل او فرست، درودى که به

 .بخشـايش و گشـايش بسـیار و فضـل عظـیم      ى صـاحب يفضل و کرامـت کـه تـو   

هاى تـو را بگـذارد و آيـات تـو را رسـانید و      او را در برابر اينكه پیغام پروردگارا!

بندگان تو را خیرخواهى کرد و در راه تو کوشید پاداشى ده بهتر از آنچـه فرشـتگان   

ش درود و رحمت خدا بـر او و خانـدان   .مقرب و پیغمبران مرسل و برگزيده را دادى

 4پاکش باد.
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