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 ب سم اهلل ارلمحن ارلحمی
 فریاد قـــرآن

  نَزَّلَهُ عَلى»، فرودگاهش قلب پیغمبر « شَدِيدُ الْقُوى»اش جبرئیل  ، واسطه«عَلَّمَ الْقُرْءَانَ»گاه خداوند، معلمش خدا  قرآن تجلی

، بدون «عِوَجٍ ذي غَیْرَ»، بدون هیچ کجی «إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»تنها کتاب محفوظ ، «ذِكْرٌ لِلْعالَمین»، برای کل بشريت  «قَلْبِكَ

بُرْهانٌ » ، برهان«فَلْیَأْتُوا بِحَديث/  بِعَشْرِ سُوَر/  فَأْتُوا بِسُورَة/ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ »، کتاب تحدی«كَثیراً اخْتِالفاً فیهِ لَوَجَدُوا»اختالف 

وَ » ، عامل وحدت«نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَق»ها حق شفاء، دارای داستان ، مبارک، «قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ»، موعظه«مِنْ رَبِّكُمْ

، «كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ»)ای شرفکم(، غالب  «فیهِ ذِكْرُكُمْ»، وسیله شرف «لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاس»، داور «اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه

وَ يَضَعُ »، خرافه زدا «إِسْرائیلَ  بَني مَعَنا أَرْسِلْ»، آزادی بخش «كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَوَ لكِنْ »کلید ربانی شدن 

وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ »امید بخش ، «الْأَبْصارِ لِأُولِي لَعِبْرَةً ذلِكَ  في إِنَّ»، عبرت و بصیرت «كانَتْ عَلَیْهِمْ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتي

 اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ»فرمان تجهیز در برابر دشمن « عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ

 «ءٍ حَتَّى تُقیمُوا شَيْ  هْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلىقُلْ يا أَ»، کلید هويت «الْخَیْلِ رِباطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ

دهم  های روحی شما را من شفا می ( بیماری7)يوسف، «  آياتٌ لِلسَّائِلِین»دهم،  فرمايد: سؤاالت شما را من پاسخ می قرآن می

( 45)ق، « فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِید»ست، ( قرآن هم کتاب موعظه و تذکر ا82)اسراء، « وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاء»

هم استدالل است، هم تاريخ است، «  أَحْسَنَ الْقَصَص»های خیالی و بافتنی(  های واقعی و يافتنی دارد )نه داستان هم داستان

  آموز است! هم رشد و هم نکته

«  ال يَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِه»در آن راه ندارد، گونه باطلی از پیش رو و از پشت سر  قرآن کتابی است که هیچ

شود. اين  تر روشن می گذرد، اسرارش بیش ( قرآن تنها کتابی است که تحريف نشده است و هرچه تاريخ بر آن می42)فصلت، 

من، کسی در قرآن نفوذی نخواهد داشت و همه همه دش فرمايد: در طول تاريخ با وجود آن يک خبر غیبی است که قرآن می

 تأثیر است.  های گذشته و آينده در راه مبارزه با قرآن بی توطئه

 «يعلمهم و يزکیهم»اگر انسان به معلم و مربی نیاز دارد قرآن بهترين معلم و مربی است. 

ها  دهد، هم برای خواص نکته هشدار میکند، هم تشويق دارد، هم  دهد و هم شیوه اجرا و الگو معرفی می قرآن هم طرح می

 کند و هم عوامل ذلت را. هم غیب دارد و هم شهود، هم عوامل عزت را مطرح میهم برای عوام، دارد، 

قرآن خود را عظیم دانسته تا ما او را تعظیم کنیم، کريم دانسته تا او را تکريم کنیم، مجید دانسته تا او را تمجید کنیم. قرآن 

 با خدا، با خود، با جامعه، با همسر و فرزند، با دوست و دشمن، با طبیعت و تاريخ تنظیم کرده است. رابطه ما را 

 خوانیم: و اما در روایت می ای از قرآن در قرآن بود. ها گوشه این

 خوانیم آن است كه قرآن از مهجوريّت خارج شود.  امام رضا علیه السالم فرمود: دلیل آن كه در نماز، قرآن مى

إِنْ أَرَدْتُمْ عَیْشَ السُّعَدَاءِ وَ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَ النَّجَاةَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَ الظِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ وَ »فرمود:   وسلم وآله علیه اهلل لیرَسُولُ اللَّهِ ص
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مندان و  اگر زندگى سعادت«  وَ حِرْزٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رُجْحَانٌ فِي الْمِیزَانالْهُدَى يَوْمَ الضَّلَالَةِ فَادْرُسُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ 

مرگ شهدا و نجات در روز جزا و امنیت در روز هراس و نور در روز ظلمت و سايبان در روز حرارتِ شديد و سیراب شدن در 

مطالعه كن، چرا كه قرآن يادآور خداى رحمان و خواهى، پس قرآن را  روز عطش و ارزش و سنگینى در روز سبكى اعمال را مى

 حافظ از شیطان و عامل برترى در ترازوى اعمال است.

 السالم فرمود: هر چه از ما شنیديد دلیل قرآنی آن را از ما بخواهید. قرآن منبع علم معصومان است. امام رضا علیه

فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْكُمُ الْفِتَنُ »برگرفت، راه نجات قرآن است. ها چون شب تاريک شما را در به ما سفارش شده است که هرگاه فتنه

 (599، ص2 ج ،كافي) « كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْكُمْ بِالْقُرْآن

هرکس بپندارد که  (90، ص 89)بحار االنوار، ج « فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَك  مُبْهَمٌ  اللَّهِ  فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ كِتَابَ»خوانیم:  در حديث می

. اما بعضی به خیال اينكه قرآن از فهم بشر را به هالکت افکنده است گرانيکتاب خدا مبهم است هم خود هالک شده و هم د

ترسند، با اينكه خداوند دستور به تدبر داده  باالتر است و فهم آن مخصوص اهل بیت علیهم السالم است از تدبر در آن می

 است.

اند روايات را بر قرآن عرضه كنیم و اگر ضد آن بود آن روايات توان فهمید پس چگونه به ما دستور داده اگر قرآن را نمیراستی 

 را به ديوار بزنیم.

 (393، ص65)بحار، ج« ان القرآن امام من اهلل»اگر انسان به راهنما نیاز دارد، قرآن امام و راهنماست. 

 (315، ص22)بحار، ج« ان القرآن ... حکم عدل»ز دارد، قرآن کتاب عدل و قانون است. اگر انسان به قانون و عدالت نیا

( راستی اگر قرآن فقط مربوط به مخاطبین 203، ص2)تفسیر عیاشی، ج« موتيال  یإن القرآن ح»قرآن کتابی است جاودانی 

  شد. خاص خود در اقوام پیشین باشد، با انقراض آن اقوام بايد قرآن هم منقرض می

اَلْقَمَرُ وَ  إِنَّ اَلْقُرْآنَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَ إِنَّهُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اَللَّیْلُ وَ اَلنَّهَارُ وَ كَمَا يَجْرِي اَلشَّمْسُ وَ»خوانیم:  در حديث ديگر می

است  یو جار ردیم یاست که هرگز نم یا قرآن زنده (403، ص35)بحاراالنوار، ج« يَجْرِي عَلَى آخِرِنَا كَمَا يَجْرِي عَلَى أَوَّلِنَا

 .است انيو ماه در جر دیطور که خورش است و همان انيهمانگونه که شب و روز در جر

، )عیون اخبارالرضا« لَمْ يُنْزِلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ الَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ»خوانیم:  و در حديث ديگری می

خداوند آن را براى زمان خاصّى نازل نفرمود،و همین طور براى مردم معیّنى نفرستاد،و آن در هر زمانى جديد و ( 87، ص2ج

 تازه است،و براى هر قومى تا قیامت نوآورى و خرّمى و شادابى دارد.

  قرآن  یبرا (28، ص1تفسیر صافى، ج)« سبعة ابطن یان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً ال»خوانیم:  و در حديث ديگری می

 بطن.  تا هفت  یگريد  باطن  آن  باطن  یاست، و برا  یو باطن  یظاهر

 «اَلْعِتْرَةُيَجِيءُ يَوْمَ اَلْقِیَامَةِ ثَالَثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْمُصْحَفُ وَ اَلْمَسْجِدُ وَ » وآله فرمود: علیه اهلل پیامبر اکرم صلی

 . كنند قرآن و مسجد و خانواده پیغمبر آيند و شكايت مي جلو مى چیزروز قیامت سه  (174ص ،1ج ،الخصال)

 «نُوراً لَا تُطْفَأُ مَصَابِیحُهُ»شود.  قرآن نوری است که خاموش نمی
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 (599، ص2)کافی، ج« هو الفصل لیس بالهزل»قرآن فصل الخطاب است. 

ای است  کند، گوينده زند، هدايتی است که گمراه نمی بینه است. ناصحی است که کلک نمی انحراف و بیقرآن هدايت، رحمت، 

 «لَا يَكْذِبُ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي»گويد.  که دروغ نمی

آياتُ القُرآنِ خَزائِنٌ فَكُلَّما »ای است که هرگاه باز شود، سزاوار دقت در آن است.  السالم فرمود: قرآن گنجینه جاد علیهامام س

« دَهُاَلْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِيٌّ وَ الَ فَقْرَ بَعْ»شود.  ای است که هرگز فقیر نمی قرآن غنی« فُتِحَت خَزائِنَهُ يَنبَغى لَكَ اَن تَنظُر مَا فِیهَا

 (176البالغه، خطبه،  )نهج

گونه که زلیخا يوسف را به زنان مصر نشان داد و همه دست خود را بريدند، و از خوردن دست کشیدند، اگر ما  آری اگر همان

  های انحرافی دست خواهند کشید. ی افراد و مکتب يوسف قرآن را به مردم نشان دهیم، مردم از همه

 چند پرسش مهم:

 توانند يك صفحه قرآن را بی غلط بخوانند. دانید بسیاری از فارغ التحصیالن ما نمی میآيا  -

 هاست.دانید مثال ما مثال بیماری است كه بجای مصرف دارو مشغول چیدن و تنظیم انواع قرص آيا می -

و نگار در و پنجره توجه به نقش  خانه صاحبدادن به سخنان  دانید مثال ما مثال مهمانی است كه به جای گوش آيا می -

 كند. می

شود و بعضی آن  پردازند كه خود قرآن در آن اقوال گم می به نقل اقوال می قدر آندانید بعضی بجای بیان روح قرآن  آيا می -

 شود. كنند كه حتی محكمات قرآن، متشابه می قدر احتماالت متعدد را مطرح می

شود م تاريخ، تحلیل سیاسی، شعر و خواب و خطابه و روضه و امثال آن داده میها سه دانید در بسیاری از سخنرانی آيا می -

فرمايد: سخنرانی تو بايد درباره بیان قرآن باشد.  اهلل علیه و آله می شود با اينكه خداوند به پیامبر صلیولی سهم قرآن داده نمی

 (44)نحل، « لِتُبَینَ للنَّاسِ مانُزِّلَ إِلَیهِم»

 د تالوت زيبا در مواردی به هنرنمايی تبديل شده است.دانی آيا می -

 های قرآن برای نوجوانان اندک است.دانید بیان صحیح از قصهآيا می -

 ها و نزد بسیاری از مدرسین تدبر در قرآن درس جنبی است نه اصلی.دانید در بسیاری از حوزه آيا می -

 الق است.دانید توجه به كتاب مخلوق بیش از كتاب خ آيا می -

وَمَنْ أَعْرَضَ »آورد.  ( و اعراض از آن زندگی نكبتی را به بار می9)حجر، « إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر»دانید قرآن ذكر است.  آيا می -

 ( 124)طه، « عَنْ ذِكْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْكا

فرمايد:  شیم مثل پدرمان حضرت آدم قابل توبیخیم كه قرآن میعزم نداشته بازدايی از قرآن  برای مهجوزيتدانید اگر  آيا می -

 ( 115)طه،  «وَلَمْ نَجِدْلَهُ عَزْما»َ
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خُذِ »بايد به پا خیزيم و اگر غفلت يا تقصیر و قصوری بوده از خداوند عذر خواهی كنیم و از امروز قرآن را جدی بگیريم. 

اهلل علیه و آله و چشیدن مزه قرآن و چشاندن  برای خدا و شادی دل پیامبر صلی ( همه به پا خیزيم و12)مريم،  «الْكِتابَ بِقُوَّةٍ

 آن مزه به ديگران يك نهضتی ايجاد كنیم.

 دالیل رفتن به سراغ قرآن

 فهمیم مجموعه عجائب قرآن نزد کسی جمع نیست.( می599، ص 2)کافی، ج  به دلیل جمله )ال تحصی عجائبه(

 شود.فهمیم حقائق قرآن کهنه نمی( می61عجائبه( )نهج البالغه، ص به دلیل جمله )ال تفنی 

 به دلیل نیاز ما به شفاعت بايد به سراغ قرآن برويم و به شافع مشفع متوسل شديم.

( 29)ص،  (مُبارَك إِلَیكَ أَنْزَلْناهُ كِتابٌبه دلیل مبارک شدن خودمان بايد به قرآن توجه کنیم زيرا قرآن هم خودش مبارک است )

( مُبارَكا بِبَكَّةَ( و هم محل نزولش مبارک است. )3)دخان،  (مُبارَكَة لَیلَةٍ  فی أَنْزَلْناهُ إِنَّاو هم در شب مبارکی نازل شد )

 (96عمران، )آل

 این قرآن است و لکن ما با کمال تأسف انواع تقصیرها و قصورها را انجام دادیم، مثالً:

 )که دو بار در قرآن مطرح شده( عمل نکرديم.« بِقُوَّةٍذِ الْكِتابَ خُ». به آيه 1

تر از آن فهمیدن  . آن میزان که برای تالوت وقت گذاشتیم برای تدبر وقت نگذاشتیم. )البته تالوت ارزش دارد ولی مهم2

 («مُوا ما تَقُولُونَحَتَّى تَعْلَ»گويید  فرمايد: در حال مستی به سراغ نماز نرويد تا بدانید که چه می می قرآن است. قرآن

وَ لكِنْ »فرمايد: راه ربانی شدن توجه خاص به قرآن است.  ها تربیت عالم ربانی است و قرآن می . باالترين هدف همه حوزه4

دو فعل مضارع که نشانه استمرار  و« کنتم»در اينجا دو بار کلمه  «  كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

 است به کار رفته است تا بگويد رابطه با قرآن بايد دائمی باشد.

خواهد. آيا ما از اشتغال  اند که اشتغال يقینی، برائت يقینی می . ما در برابر وحی و قرآن مديون هستیم. و بزرگان به ما آموخته5

 ايم يا نه؟ ت علمی موجود برائت پیدا کردهای که نسبت به قرآن داريم، با اين اشتغاال ذمه

 اند.  . تفقه در دين و تدبر در قرآن دو علمی است که با توبیخ از ما مطالبه کرده6

 «فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين»اول: 

 «قُلُوبٍ أَقْفالُها  أَفَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى»دوم: 

های علمیه بحمداهلل تأسیس و فعال شد ولی برای تدبر خبر چندانی نیست. با اينکه ترک تفقه يک توبیخ  لکن برای تفقه، حوزه

 قُلُوبٍ أَقْفالُها  أَمْ عَلى. 2 | أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. 1 دارد، و ترک تدبر دو توبیخ دارد.

رسد که تفسیر واجب است زيرا خداوند نسبت به کار  دانند به نظر می برخی که تفسیر و تدبر را مستحب میپس برخالف تصور 

  کند. مستحب توبیخ مکرر نمی

درس خارج فقه باشد، که هر روز مشغول هستند ولی درس تفسیر  600های علمیه کشور در قم  . چرا بايد به گفته مدير حوزه7

گويند و نام آن را درس جنبی  گويند آن هم چند دقیقه * و يا روزهای تعطیلی می در هفته يک روز میگويند * يا  را: * يا نمی
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 گونه تشويق و بودجه و شهريه برای آن در نظر گرفته نشده است. گذارند. اين در حالی است که هیچ می

آن مأنوس است، اول به جنازه او نماز بخوانیم. تر با قر بیششهیدی که خوانیم در ماجرای احد پیامبر فرمود هر  . در تاريخ می8

 « اقْرَأْ وَ ارْقَأ»شود بر اساس قرآن رتبه بگیر.  و در قیامت به انسان خطاب می

ولی در حال حاضر جلسات روضه و عزاداری و جشن و « لن يفترقا». با اينکه پیامبر درباره قرآن و اهل بیت بارها فرمود: 9

السالم باالی نیزه  دانیم که سر مقدس امام حسین علیه از جلسات قرآن و تفسیر است. مگر نمیتر  سوگواری، بسیار پررنگ

 شود. شود، ولی از قرآن جدا نمی قرآن خواند تا به ما پیام دهد که سرم از تنم جدا می

أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ وَ ما »، «یمُوا الصَّالةَأَق»، «أَقیمُوا الْوَزْنَ»، «أَقیمُوا الدِّينَ». کلمه اقامه در چهار چیز به کار رفته است: 10

بحمداهلل امروز حفظ قرآن و تالوت و مسابقات قرآنی با گذشته قابل قیاس نیست، اما  بنابراين بايد قرآن را به پا داشت.« أُنْزِلَ

طور که  دوش اقامه نماز باشد. زيرا همان به وشها داريم. سزاوار است اقامه قرآن د توانیم انجام دهیم، فاصله نسبت به آنچه می

أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ ما »و هم برای کتب آسمانی آمده است. « أَقِیمُوا الصَّالة»گفتیم کلمه اقیموا هم برای نماز آمده 

 « أُنْزِل

 «فاضربوه علی الجدار»را بايد به ديوار زد. . قرآن به قدری محور است که اگر حديثی تضاد با آن داشته باشد، آن حديث 11

شوند، ولی عمده مغزهای حوزوی  بینانه ده درصد طالب فقیه می های علمیه اين است که با اينکه خوش . مشکل حوزه12

 ها فقیه نداشته کشند، که البته اين زحمت الزم است زيرا شايد ما به تعداد فرمانداری برای تربیت اين ده درصد زحمت می

داری،  ی کالس ی پاسخ به سؤاالت، شیوه گیری نظیر شیوه ی چشم باشیم و برای نود درصدی که قدرت اجتهاد ندارند، برنامه

هايی به راه افتاده است،  ها تخصص ی جذب جوانان به نماز و... وجود ندارد. گرچه در اين سال شیوه بیان تفسیر و حديث، شیوه

 ها خالی است.  جای بعضی از تخصص گیر نیست و ها چشم ولی خروجی آن

البالغه را علم  ها پیدا شده است، لکن کم نیستند کسانی که قرآن و نهج . گرچه امروز در سايه انقالب تحوالتی در حوزه13

 (238، ص 3ج  )مجمع البحرين،« الْقُرْآن فَلْیثَوِّرِ الْعِلْمَ أَرَادَ مَنْ»السالم فرمود:  دانند، در حالی که امام رضا علیه نمی

ترين سرچشمه تهذيب  که قرآن مهم ها معاونت تهذيب هست، در حالی . با اينکه قرآن، کتاب تزکیه و تهذيب است، در حوزه14

 توان آيات اخالقی را در همان معاونت تهذيب مطرح کرد. است، و می

ها مطرح است ولی در  ها، مراسم و عزاداری . با اينکه شب قدر شب نزول قرآن است، ولی در شب قدر انواع ادعیه، سخنرانی15

 شود.  تر مسجدی در شب نزول قرآن از قرآن گفته می کم

 است.« بیان للخواص»( ولی اکثر تفاسیر 138عمران،  )آل« لِلنَّاسِ بَیانٌ»تر عموم مردم است،  . با اينکه هدف قرآن بیش16

 ها از ديگران است. تر موعظه ( ولی بیش45)ق، « آنِبِالْقُرْ فَذَكِّرْ». با اينکه قرآن کتاب تذکر است، 17

. با اينکه برای هر رشته دانشگاهی در کنار معارف عمومی بايد، آيات و روايات همان رشته جزء کتب درسی شود، ولی 18

 وَ الظُّلمِ عَنِ نَاأَيدِيَ اکفُف وَ»گفتند:  خوانیم که اولیای خدا برای هر عضوی يک دعا داشتند، و می چنین نیست. در ادعیه می

 الشّباب علی و» و بعد از اعضا برای هر قشری و صنفی يک دعای خاصی داشتند. « وَالشُّبْهَةِ الْحَرامِ مِنَ بُطُونَنا السَّرِقَهِ، طَهِّرْ
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 «والعفّة و علی مشايخنا بالوقار و السکینة بالحیاء النساء علی و والتوبة باالنابة

های  ولی شهريه (206ص ،2ج االئمه، مکاتیب) « وارْق اقْرَأ»ِرجات معنوی بر اساس قرآن است، . با اينکه در قیامت د19

 ها بر اساس قرآن نیست. حوزه

السالم در کنار هم هستند، ولی بحمد اهلل برای اهل بیت موقوفات هست، ولی برای قرآن و  با اينکه قرآن و اهل بیت علیهم

 تفسیر موقوفات نیست.

 السالم را از نظر معرفت، مودت و اطاعت بايد از قرآن بیاموزيم.  . حتی مقام نبوت و اهل بیت علیهم20

* مثالً اگر خواستیم اولی االمری را که مأمور به اطاعت از آن بزرگواران هستیم بشناسیم خود قرآن بهترين راهنمايی را دارد. 

فهمیم آن  شود. سپس می مواردی که حق پیروی از آنان را نداريم شناخته می« التطع، ال تطیعوا، ال تتبع، التتبعوا»از آيات 

 شود.  االمر بايد افراد منفی توصیف شده در اين آيات نباشند که نتیجه آن اطاعت از معصوم می اولی

و « ذلک الفوز»فرمايد:  را بشناسیم. از خود قرآن که درباره کماالتی می« فزت و رب الکعبه»* مثال ديگر: اگر خواستیم معنای 

السالم با اين جمله تمام کماالت خود را مطرح  بريم که حضرت امیر علیه می پی« اولئک هم الفائزون»فرمايد:  درباره افرادی می

 کرده است.

* مثال ديگر: آنجا که مخاطبین نماز جمعه از پای خطبه پیغمبر به سراغ خريد رفتند، و تنها چند نفری نشستند، قرآن 

فهمیم  فرمايد نماز يا خطبه های نماز جمعه را رها کردند. از همین می و نمی« ترکوک قائما»فرمايد: رهبر را تنها گذاشتند.  می

 که بدتر از رها کردن خطبه و نماز، رها کردن رهبر معصوم است.

اندکی( نچشیده اند، و نه به طالب قرآن را )جز افراد  ای و بلکه هر حرف قرآن دارای نکاتی است که متاسفانه مزه هر کلمه

کنند که درس تفسیر  چشاندند و نه طالب به مردم چشاندند و بلکه بعضی ممکن است قرآن و تفسیر را علم ندانند و خیال می

 ای است.  مايه درس ساده و بی

ر حتی به يک پنجم نسبت به گذشته رشد داشته است، اما هنوز مقام درس تفسی گرچه به لطف خدا درس تفسیر کم و بیش

 های رسمی نرسیده است درس

جای تأمل بسیار « ايم ما سهم قرآن را نداده»اقرار بزرگانی چون مالصدرا، امام خمینی، فیض کاشانی در اواخر عمرشان که 

 است.

ه گمان کردم به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا ک اری: بسديگو یسوره واقعه م ریالف: مالصدرا قدس سره در مقدّمه تفس

. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ دميد یخال یباز شد، خودم را از علوم واقع رتمیبص یکه کم نیهم یهستم، ول یکس

در طول عمرم به  راياساس بوده است، ز یکردم که کارم ب نیقيالسالم بروم.  همیعل دمحمّد و آل محمّ اتيتدبّر در قرآن و روا

دستم را گرفت و مرا با اسرار  یتا رحمت اله د،یبودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کش دهستايا هينور در سا یجا

 دميدرها باز شد و پرده ها کنار رفت و د دم،یوبرا ک یوحۀو تدبّر در قرآن کردم، درِ خان ریقرآن آشنا کرد و شروع به تفس

 (73، زمر،  واقعه  سوره مقدّمه تفسیر). «نيطبتم فادخلوها خالد کمیسالم عل: »نديگو یفرشتگان به من م
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دردم  یبرا یاز علوم دوائ کي چیدر ه یکردم، ول یقاتیها نوشتم، تحق : کتاب ها و رسالهديگو یقدس سره م یکاشان ضی: فب

 ثيتعمّق در قرآن و حد قيخدا فرار و انابه کردم تا خداوند مرا از طر یو به سو دمیبر خود ترس افتم،یعطشم ن یبرا یو آب

 (رسالة االنصاف)کرد.  تيهدا

خورد و به حوزه ها و  یتمام عمر خود را در راه قرآن صرف نکرده، تأسّف م نکهياز ا یقدس سره در گفتار ینی: امام خمج

 اميدر آخر عمر براقرار دهند تا مبادا  یها، مقصد اعل رشتهۀکند که قرآن و ابعاد گوناگون آن را در هم یدانشگاه ها سفارش م

 (20، ص20صحیفه نور، ج) د.تأسّف بخورن یجوان

السالم خبر داشت،  وآله از مظلومیت اهل بیت و شهادت دخترش و امامان معصوم علیهم علیه اهلل صلی . با اينکه پیغمبر اسالم21

يا رَبِّ إِنَّ »گويد:  ت( و نمیبی ولی به گفته قرآن در قیامت نوک شکايت به سمت مهجوريت قرآن است، )نه مظلومیت اهل 

 (30)فرقان/« إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً»فرمايد:  بلکه می« اهل بیتی مظلوماقَوْمِي اتَّخَذُوا 

 چرا قرآن مهجور است؟

 .جمود بر الفاظ و نچشیدن و نچشاندن روح آيات 

  ( سرگرمی بیش از حد به 43)نساء، « حتَّی تَعْلَمُوا ماتَقُولُون»توقف در چارچوب صوت و تجويد و غفلت از جمله

 روند.دوند و شیرجه نمیدارد. نظیر کسانی که دور استخر میای، ما را از اصل باز میمسائل جانبی و حاشیه

 فهمیم و فهم قرآن مخصوص خواص است.تبلیغ از اينکه قرآن را نمی 

 ( است و 89)نحل، « ء شَی لِكُلِّ تِبْیاناً»توجهی به همه چیز چون قرآن هم  کمتوجهی به قرآن يعنی  توجهی يا کم بی

 ( قرآن شفا است و دارو خوردنی است نه برای نمايش و چیدن در روی میز.154)انعام،  «ءٍ شَی لِكُلِّ تَفْصیالً وَ»هم 

 رح شده است.های ادعیه و احاديث کمتر مطگونه که زيبايی های قرآن هماننشدن زيبايی بیان 

 پنداريم که جرات تغییر يک مثال غلط و کهنه را نداريم مثالً به جای ضرب زيد عمرا گاهی به قدری خود را حقیر می

 ( و يا )رحم اهلل عبدا(24)ابراهیم،  (مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَبگويیم )

  آيت اهلل فلسفی برای  -حانیسب -مکارم شیرازی -فاضل لنکرانی -وحید خراسانی –آيات عظام مقام معظم رهبری

قبول داشتن ناله من يا يک روز کل درس را تعطیل و يا درسی را کوتاه کردند تا من اين ناله را سر دهم و مطمئن 

 شدم که ناله حق است و گاهی به فکرم رسید سر زده در مجالس مهم بروم و ناله کنم.

 گوئیم لب نادرست در فرهنگ ما رخنه کرده مثل اينکه میچون انس ما با فهم و تفسیر قرآن کم است بسیاری از مطا

بايد قصاص کنم و پیامبر برای قصاص حاضر شد. اگر  ،شخصی به پیامبر گفت روزی به خطا چوبت به بدن من خورد

قرآن را فراموش نکرده باشیم باور داريم که اين ماجرا با قرآن سازگار نیست زيرا حضرت از هر جهت معصوم است 

(  الْهَوى عَنِ ينْطِقُ ما وَ( بیان او معصوم است )17)نجم،  (الْبَصَرُ زاغَ مامطلقه دارد( چشم او معصوم است ))عصمت 

( اگر دست حضرت خطا کند از کجا فکر و زبانش خطا نکرده 11( )نجم، الْفُؤادُ كَذَبَ ما( دل او معصوم است )3)نجم، 
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( )انعام، الْبالِغَةُ الْحُجَّةُ فَلِلَّهِفرمايد: )نباشد در حالی که قرآن می شود که حجت بر ما تمامباشد و اين شک سبب می

 ( به عالوه عمل خطايی قصاص ندارد.149

 چند خاطره:

بودن است، در قرآن آياتی است که نیاز بشر را عالوه بر علم و تقوا  بودن و اتقی تر توجه به اعلم در تعیین مرجعیت که بیش -1

زنم و  کند. مثالً مرجعی باشد مانند امام که بتواند به بختیار بگويد: من توی دهن اين دولت می م اعالم میبه امور ديگری ه

گیری او،  مانند رهبری که بتواند بگويد: رئیس جمهور آمريکا و فرانسه و نخست وزير انگلیس جنايتکارند و اجتهاد و موضع

 باشد.« ترهبون به عدو اهلل»عمل به آيه 

گفتند، بلند شدم و گفتم از چهار صفت مومنان در  سجدی رفتم که به خاطر مقدس بودن آنان، مرگ بر آمريکا نمیبه م -2

علی الکفار و رحماء بینهم نیست، ولیکن تراهم رکعا سجدا هست.  قرآن، شما دو صفت داريد. زيرا در مسجد شما اشداء 

د. عالم مسجد حرف را پسنديد و سفارش کرد که شعار مرگ بر آمريکا کن بنابراين شما پنجاه درصد کارتان با قرآن تطبیق می

 را بدهند. 

من را برای دانشگاه های تهران و شريف و امیرکبیر دعوت کردند و تقاضا کردند علمی تفسیر بگويم. گفتم من طلبه  -3

ا گفتم و االن ده سال است که در بیست نکته استخراج کردم. اين نکات ر« و بالوالدين احسانا»ی ساده  هستم ولی از آيه

 نشینند. گويم و عده زيادی از استاد و شاگرد پای کالس اينجانب می دانشگاه تفسیر می

 چه کارهایی باید انجام شود.؟ 

 و فضال مالوظایف ع

 ( بايد تفسیر روانی با بیان روز برای نوجوانان و 138( )آل عمران، لِلنَّاسِ بَیانٌبه دلیل اينکه قرآن ) عموم نوشته شود چون

 آنان مصداق ناس هستند و تفسیر برای اين افراد کم است.

 ( الْفُؤاد وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّفرمايد: )برد و میبه دلیل کارايی بیشتر گوش که قرآن همیشه نام گوش را قبل از چشم می

 ( بايد تفاسیر صوتی متنوع تهیه شود.36)اسراء، 

 ای نوشته شود.ای بايد تفسیر کوتاه و قطرهر امیرمومنین )علیه السالم( و آبیاری قطرههمانند کلمات قصا 

 ( بايد محور منابر بیان آيات قرآن باشد. 44( )نحل، نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَینَبه دلیل آيه ) 

 ( بايد مواعظ برخواسته از قرآن باشد. 45( )ق، بِالْقُرْآنِ فَذَكِّرْبه دلیل آيه ) 

 های ما قرآنی باشد.( بايد استدالل111( )بقره، بُرْهانَكُمْ هاتُوا قُلْه دلیل آيه )ْب 

  ْعمران،  تَدْرُسُونَ( )آلبه دلیل فرمان خدا به ربانی شدن ما در آيه )وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِیینَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُم

شود( بايد تدريس قرآن دائمی و محوری باشد. و دو فعل مضارع که برای استمرار است معلوم می ( )دو بار کلمه كُنْتُم79ْ

 ای و اوقات فراغت()نه درس جنبی و حاشیه
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 ( می9( )حجر، لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَبه دلیل آيه )فهمیم که تنها کشتی ( )از تأکیدات و انحصاراتی که در اين جمله هست

های سیاسی، روايات، اشعار، روياها، و است و ساير امور کاستی و نقص دارند يعنی در تاريخ، تحلیلسوراخ قرآن  بی

 مکاشفات احتمال انحراف هست چون تضمینی برای حفاظت آنها نیست.

 ( که در آن قرآن خود را 21( )حشر، لَّهِال خَشْیةِ مِنْ مُتَصَدِّعاً خاشِعاً لَرَأَيتَهُ جَبَلٍ  عَلى الْقُرْآنَ هذَا أَنْزَلْنا لَوْبه دلیل آيه )

 داند مبلغ قرآنی بايد متحول کننده و زير رو کننده باشد.دينامیت می

 تواند ديگران را به نور به دلیل اينکه قرآن نور است، اگر ما با قرآن نباشیم با نور نیستیم و کسی که با نور نباشد نمی

 (257( )بقره، النُّور إِلَى اتِالظُّلُم مِنَ يخْرِجُهُمْراهنمايی کند. )

 َکافی،  فَلَا يسْبِقُكُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ أَحَدٌ غَیرُكُم  الْقُرْآنِ  فِی  اللَّهَ  به دلیل سفارش و وصیت حضرت علی )ع( که فرمود : )اللَّه( )

 م القاء خواهند کرد.( بايد بدانیم که اگر ما تفسیر مفید عرضه نکنیم ديگران تفسیر غلط را به مرد51، ص 7ج

 ريزی حوزه جوری باشد كه هر كسانی كه توان تدريس تفسیر دارند تفسیر را وارد حوزه درسی خود نمايند يعنی برنامه

 طلبه حداقل در هر سال با يك جزء تفسیر آشنا شود.

 .اهل منبر نیمی از سخنرانی خود را به بیان آيات قرآن اختصاص دهند 

 وظایف دانشگاهیان 

 ای آيات و روايات مربوط به آن رشته جزء متون درسی آنان باشد و به دلیل آنکه نهضتی بايد راه بیفتد تا در هر دانشکده

 ای نوشته شود.ای تفسیر ويژهمعجزه هر پیغمبری با فرهنگ مردم زمان خود تناسب داشته بايد برای هر رشته

 های مختلف به آن پرداخته شود.لمی است که بايستی در رشتهبسیاری از آيات قرآن خود موضوعی برای رساله های ع 

 های علمی در باره زمین و زمان و خلقت و... قرار گیرد.قرآن بايد مبنای بسیاری از پژوهش 

 وظایف هنرمندان

 فیلم لی و بافتنی( بايد( )نه خیا13( )کهف، بِالْحَق نَبَأَهُمْ عَلَیكَ نَقُصُّ نَحْنُهای قرآن حقیقی است. )به دلیل آنکه داستان-

 های بافتنی و خیالی و کم محتوا سراغ حقايق واقعی بروند.سازان ما به جای فیلم

 ( بايد کتیبه17( )قمر، لِلذِّكْر الْقُرْآنَ يسَّرْنَا لَقَدْ وَبه دلیل آيه )هايی که خواندن آنها میسر نیست تغییر يابد.کاریها و کاشی 

  هايی که تفسیر را به صورت مصور و مستند ارائه می دهند تولید شود.الزم است فیلم ها و سريال 

 های قرآن با امكانات هنری خود بهره گیرد.ها و آيات كوتاه با هنر و نمايش و يا از مثال صدا و سیما از قصه 

 وظایف مسوولین و مدیران 

  خواندند بايد مزايا بر اساس قرآن باشد. پیامبر چون پیامبر )ص( در اُحد اول به جنازه کسی که قرآن بیشتر بلد بود نماز

)ص( در جبهه پرچم را از دست يکی گرفت و به ديگری داد و فرمود: چون ديدم او با قرآن آشناتر است. ما نیز بايد در 

 ها سهم قرآن را فرموش نکنیم.ها و عزل و نصبمسئولیت
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  فرمايد اگر مردم کتاب آسمانی را بپا دارند برکات از آسمان و میبرای بهبود وضع اقتصادی بايد به سراغ قرآن برويم زيرا

( أَرْجُلِهِمْ تَحْتِ مِنْ وَ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَكَلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیهِمْ أُنْزِلَ ما وَ الْإِنْجیلَ وَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ وَبارد.)زمین بر آنان می

 (66)مائده، 

  تا فارغ التحصیالن آموزش و پرورش و دانشگاه ها بتوانند قرآن بخوانند و با آن انس بیشتری پیدا کنند.نهضتی بايد 

 ها از بايگانی خارج و در دسترس قرار گیرد.های علوم قرآنی در دانشگاهنهضتی بايد تا پايان نامه 

  قرآن قرار داده شود.نهضتی بايد تا هم وزن موقوفات برای امام حسین و اهل بیت موقوفاتی برای 

  نهضتی بايد که به تعداد جلسات عزاداری امام حسین علیه السالم جلساتی هم برای قرآن باشد. )زيرا که پیامبر فرمود

 شوند(قرآن و اهل بیت هرگز از هم جدا نمی

  کنترل نسل ضد اين به دلیل جمله )فاضربوه علی الجدار( بايد هر طرحی که ضد قرآن است به ديوار زده شود مثالً طرح

 (86( )اعراف، فَكَثَّرَكُمْ قَلیالً كُنْتُمْ إِذْ اذْكُرُوا وَفرمايد: )آيه قرآن است که می

 ( بايد نظام مهندسی ما قبل از تأسیس هر شهرکی مسجد آنجا را 96( )آل عمران، لِلنَّاس وُضِعَ بَیتٍ أَوَّلَ إِنَّبه دلیل آيه )

ايد محل ترويج و تفسیر کتاب خدا باشد نه اين که بیشتر در مجالس ختم به قرآن بسازند. همچنین خانه های خدا ب

 پرداخته شود. ائمه جماعات نیز بويژه برای ماه قرآن و فصل تابستان برای جلسات تفسیر خود را آماده کنند.

  ( بايد خادمان مسجد از سالمندان و نوجوانان با125( )بقره، بَیتِی طَهِّرابه دلیل آيه ) شند )مانند ابراهیم و اسماعیل علیهم

 السالم( تا بتوانند همه را به مسجد جذب کنند.

 ها و کمبودها را با تمسک به قرآن جبران کنیم. عقب ماندگی

 .نسخه زندگی مسلمانان را در بالد کفر بايد در اصحاب کهف جستجو کنیم 

 ( جستجو کنیم.قُرَيشٍ لِإيالفِتوان در آيه )نسخه تعطیالت چند ماهه تابستان را می 

 .نسخه ساخت و ساز چند قرنی را بايد در سد ذوالقرنین جستجو کنیم 

 ( ما بايد قرآن را کتاب علم بدانیم نه فقط 238، ص 3( )مجمع البحرين، ج  الْقُرْآن فَلْیثَوِّرِ الْعِلْمَ أَرَادَ مَنْبه دلیل حديث )

 کتاب تبرک و مقدس

 ( بايد پاسخ سواالت خود را از قرآن دريافت کنیم.7( )يوسف، لسَّائِلینلِ آياتٌبه دلیل آيه ) 

 ( می69( )بقره، النَّاظِرينَ تَسُرُّ لَوْنُهابه دلیل آيه )ها اثرات مختلفی دارند.ها در روحیهفهمیم که انواع رنگ 

 بلکه بايد ضمن مطالعه آنها فهمیم نبايد به تفسیرهای موجود قناعت کنیم به دلیل سفارش تدبر در طول تاريخ می

 خودمان نیز برای مشکالت فردی و اجتماعی از قرآن نسخه بپیچیم.

 .به دلیل مورد اتفاق بودن قرآن میان شیعه و سنی و همه مذاهب اسالمی هرچه بیشتر بايد به قرآن تکیه کنیم 

 ( 68( )مائده، ءٍ شَی  عَلى لَسْتُمْ الْكِتابِ أَهْلَ يا قُلْبه دلیل آيه) شود با دوری از قرآن پوچ هستیم ولی از پوچی معلوم می
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 خود خبر نداريم.

 چند تذکر درباره بیان تفسیر:

 تری خواهد داشت. تفسیر کوتاه باشد. چون اگر زمان گفتن تفسیر کوتاه باشد، جاذبه بیش 

 .ساده باشد ولی سست نباشد 

 .عوام بفهمد و خواص بپسندد 

 همگان است، پرداخته شود.تر مورد نیاز  به آياتی که بیش 

اند، تفسیر  از قرآن آياتی انتخاب شود که مخاطب آن حضور داشته باشد. مثالً برای جمعی که هنوز ازدواج نکرده 

 آيات طالق جاذبه نخواهد داشت. 

جاذبه  ها و سالمندان کم برای زمانی که در منطقه جنگی نیست تفسیر آيات جهاد به خصوص برای نسل نو و خانم

 خواهد بود.

 خورد، اما به نوزادش فقط  اقوال متعدد مطالعه شود، ولی برای عموم بازگو نشود. مانند مادری که غذاهای مختلف می

 دهد. شیر می

 شوند. احتماالت زياد را نقل نکنیم که مردم گیج می 

 شود و نیازی به سند و  میتر  تر و اخالق سالم های تهذيب اگر آيات اخالقی قرآن را مطرح کنند، بحث عمیق معاونت

 شاهد هم ندارد.

 ی تاريخی دارد بايد اصولی برای زندگی امروز استخراج کنیم.  از آياتی که جنبه 

  خیال نکنیم باالتر از فالن تفسیر حرفی نیست، خدايی که به همه فرمان تدبر داده است، حتماً در هر تدبری حرف

 شود. ای يافت می تازه

 وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي »رسیدند  ر جديدی نوشته شود. قبل از ساخت هواپیما به اين آيه که میهر چند سال بايد تفسی

کند؟ ولی  سؤال بود که چگونه انسان بر آيات آسمانی مرور می «السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَیْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ

اين سرچشمه روانشناسی « لونها تسر الناظرين»گويد:  سیر شد. وقتی قرآن میبعد از ساخت هواپیما اين آيه قابل تف

قالَ لِأَبیهِ وَ قَوْمِهِ »فرمايد:  السالم به عموی خود و دوستان بت پرستش می شود. وقتی حضرت ابراهیم علیه ها می رنگ

 تاريخ انقضاء ندارد، مثالً: آورد که اين عبارت تاريخی برای دنیای امروز اصولی را می« ما هذِهِ التَّماثیل

 (قالَ لِأَبیهِاصل اول: در نهی از منکر سن شرط نیست. )

 اصل دوم: در نهی از منکر آمار شرط نیست. )ابراهیم يک نفر بود و بت پرستان زياد(

 (قالَ لِأَبیهها شروع کنیم. ) اصل سوم: در نهی از منکر از خودی

إِنَّ »ِ  ی اصلی شرک است(. را در نظر بگیريم، نه مسايل جنبی )مسألهاصل چهارم: در نهی از منکر مسايل اصلی 
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 «الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظیم

اصل پنجم: در نهی از منکر از وجدان مردم کمک بگیريم و به جای آنکه مستقیماً بگويیم: اين کار را نکن، از وجدان 

 (ما هذِهِ التَّماثیلاو سؤال کنیم که ثمره اين کار چیست؟ )

 ای دیگر!  نمونه

وآله پدر و مادر خودش را در کودکی از دست داده  علیه اهلل دهد که پیامبر اسالمصلی دانیم و قرآن گواهی می همه می

هَرْهُما وَ قُلْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْ»گويد:  است. ولی قرآن خطاب به او می

مگو « اف»يا هر دو نزد تو به پیرى رسیدند، به آنان )والدين( اگر يكى از آن دو ( ای پیامبر! 23)اسراء، « لَهُما قَوْلًا كَرِيماً

 و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو.

ها محروم بود. از اين آيه و  وآله از داشتن آن علیه اهلل بر صلیدر اين آيه خداوند سخن از سالمندشدن والدينی دارد که پیام

شود ما بايد غیر از ظاهر آيات، به مراد و منظور آيات نیز توجه کنیم. در ظاهر آيه با شخص پیامبر  امثال آن معلوم می

ند ندارد. بنابراين ما بايد به قرينه وآله پدر و مادر سالم علیه اهلل وآله کار دارد، در حالی که شخص پیامبر صلی علیه اهلل صلی

 وآله است. علیه اهلل تاريخ قطعی هدف آيه را مردم بدانیم گرچه در ظاهر خطاب به شخص پیغمبر صلی

  .به تعداد رشته های دانشگاهی ما نیاز به تفسیرهای موضوعی داريم 

  .مثالً برای دانشکده حقوق، آيات حقوقی تفسیر شود و برای دانشکده علوم سیاسی، به آيات سیاسی قرآن مراجعه شود

 کند و يا امکانات و بودجه و نیرو دارد، بخشی را صرف قرآن کند.  ای که فعالیت می هر کس در هر رشته

  دهم که اگر محوريت تبلیغ  و سیما، شهادت میاينجانب پس از نیم قرن معلمی و چهاردهه اجرای برنامه در صدا

 قرآن نبود، حتماً بیش از ايام کوتاهی توفیق نداشتم. 

 آيد. مانند مهندسینی که  فهیم، فردا نکته جديدی به دست ما می ای می قرآن کتابی است که اگر امروز از آن نکته

 سازند.  با همان مصالح و امکانات می سازند، و فردا در کنار آن، برجی با طراحی جديد امروز برجی را می

 شود با صوت خوب قرائت شود و يا با خط خوب روی تابلويی نوشته شود، به  ای که در چند دقیقه تفسیر می اگر آيه

 جاذبه آن افزوده خواهد شد.

 ند و از نقل ای باز ک تفسیر بايد کاربردی باشد، مشکل مردم را حل کند، سؤال مردم را پاسخ بگويد و گره از شبهه

گونه که گفتم مثل مادری باشیم که غذاهای مختلف  اقوال مختلف و احتماالت گوناگون دوری کنیم و همان

دهد، شیر است. آری مانعی ندارد که مفسر اقوال و احتماالت را ببیند ولی آنچه  خورد، ولی آنچه به کودکش می می

نه فقط نظری! قابل نقل باشد، نه يک بار مصرف! يعنی آنگونه گويد ساده باشد، نه سست! عملی باشد،  برای مردم می

ای تفسیر بگويیم که عوام بفهمد و خواص  آيه را تفسیر کنیم که مخاطب ما بتواند برای ديگری بازگو کند. به گونه

کرد.  بپسندد. تفسیری بگويیم که همچون مغز بادام پای درخت مصرف شود و هم بتوان آن را به دورترين نقاط صادر

فهمد  پسندد ولی عوام نمی فهمد ولی خواص به آن اعتراض دارد و بعضی را خواص می گاهی بعضی تفسیرها عوام می
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توان آن را از مسجد به خانه و برای  فهمد ولی چنان گسترده و مفصل است که نمی و گاهی در جلسه تفسیر را می

 اهل خانه بازگو کرد. 

 دهد که در همه جا خیمه  کند دستور می السالم ظهور می انی که حضرت مهدی علیهخوانیم که زم اگر در روايات می

فرمود  نماز برپا و قرآن تالوت و تدبر و به آن عمل شود. )البته خیمه نماز نشانه سادگی جلسات قرآن است وگرنه می

ه ولی آموزش و تدبر و هايی برای قرآن ساخته شود( امروز صدها ساختمان به نام قرآن مجلل ساخته شد ساختمان

 عمل بسیار کم است.

بجاست که ما از خداوند که کالمش را جدی نگرفتیم و پیامبرش را وادار به شکايت کرديم، آن هم در روز قیامت، و از مردمی 

 که به جای کلمات خالق به کلمات مخلوق سرگرم کرديم، عذرخواهی کنیم.

زدايی از قرآن کريم دعوت کنیم و مردم را بعد  ولین فرهنگی را برای مهجوريتو از خداوند توفیق جبران بخواهیم و همه مسئ

از قرائت و ترتیل و تجويد و حفظ به تدبر و تفسیر دعوت کنیم. شايد بتوانیم مزه قرآن را بچشیم، و قرآن را نور فرهنگ و 

 دهیم.  های خود قرار گیری سیاست و اقتصاد و تعلیم و تربیت و خانواده و جامعه و موضع

های رنگارنگ و متنوع، به خانه نو  داشتن باالی سر مسافر، سوگند، سرگرفتن در شب قدر، چاپ های از قبیل نگه و به استفاده

هايی که حتی قابل خواندن  زادگان با خط های امامان و امام ها و حرم بردن، کاشی کاری در لب پشت بام مساجد و حسینیه

 مردگان و يا حفظ جان و مال انسان در سفر و امثال آن قانع نشويم. نیست، استخاره، تالوت برای 

ها هايی كه هوا گرفته در سرازيریتوان از ماه رجب و شعبان و رمضان كمك گرفت زيرا ماشین اين آرزوها آغازی است كه می

 شود و سرازيری عبادات و قرآن ماه رمضان است. روشن می

های دنیا به اسالم رو خواهند آورد ولی ها توجه فرمايند بالقیسها كه اگر سلیماننزد سلیمانی هدهدی بود  در پايان، اين ناله

 اگر بگويند اين هدهد پرنده كوچكی است و حرف او الزام آور نیست حركتی صورت نخواهد گرفت.

 والسالم

 محسن قرائتی


