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»الَلُّهــَمّ َفــإِْذ أََفْدتَنَــا الَْمُعونـَـَة َعَلــى 
ْلَت َجَواِســَي أَلِْســنَتِنَا  تَِلَوتِهِ، َو َســَهّ
ــْن  ــا مَِمّ ــهِ، َفاْجَعْلنَ ِ ــِن عِبَاَرت بُِحْس
يَْرَعــاُه َحــَقّ رَِعايَتِــهِ، َو يَِديــُن 
ــِم  ــلِيِم لُِمْحَك ــادِ التَّْس ــَك بِاْعتَِق لَ
اْلِْقــَرارِ  إِلَــى  يَْفــَزُع  َو  آيَاتِــهِ، 
ــهِ«. ِ ــاِت بَيِّنَات ــابِهِهِ، َو ُموَضَح بُِمتََش

ــام(  ــه الس ــام )علی ــر ام ــل تعبی ــخن، ذی س
ــع  ــک درخواســت جام ــوان ی ــه عن ب
از خــدای متعــال در ارتبــاط بــا قــرآن 
کریــم بــود؛ آنجــا کــه فرمودنــد: 
َحــَقّ  يَْرَعــاُه  ــْن  مَِمّ »َفاْجَعْلنَــا 
رَِعايَتـِـهِ«. ایــن بیــان امــام را بهانــه ای 
قــرار دادیــم تــا روش انــس بــا قــرآن 
ــا  ــر ی ــا ظاه ــاط ب ــم و آداب ارتب کری
ــی  ــورت تفصیل ــه ص ــن آن را ب باط
ــروز،  ــه ی ام ــم. در جلس ــث کنی بح
تکمیــل می کنیــم.  را  ایــن بحــث 
ــم  ــروز تقدی ــد و ام ــم ش آنچــه تقدی

ــده  می شــود، در ضمــن جمــات آین
از دعــای ۴۲ آمــده اســت؛ منتهــا مــا 
اینجــا تفصیــل مطلــب را بیــان کردیم 
ــه  ــرد. البت ــم ک ــق خواهی و بعــداً تطبی
ــادآوری  ــه آنجــا ی ــی هســت ک مطالب
ــب  ــم مطال ــی اه ــد، ول ــد ش خواه
ــی  ــه ی نوران ــن جمل ــن ای را در ضم
می دهیــم. و  داده  بســط  و  شــرح 

معنا، شرایط و مراحل ترتیل

در  بایــد  کــه  دیگــری  برنامــه ی 
داشــته  کریــم  قــرآن  بــا  ارتبــاط 
اســت.  ترتیــل  برنامــه ی  باشــیم، 
کریــم  قــرآن  در  متعــال  خــدای 
ــًل؛]۱[ و  ــُه تَْرتِي ــد: »َوَرتَّْلنَ می فرمای
ــم«.  ــو[ خواندی ــر ت ــی ]ب آن را به آرام
ــه شــیوه ی  ــرآن را ب خــدای متعــال ق
ترتیــل بــر پیامبــر نــازل کــرده و ایــن 
ــه خــودش نســبت می دهــد. کار را ب
در آیــه چهــار ســوره ی مبارکــه ی 
عظیم الشــأن  پیامبــر  مزّمــل، 
ــرآن  ــه ق ــد ک ــدا می کن ــت پی مأموری
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عرضــه  ترتیــل  شــیوه ی  بــه  را 
ــًل؛ و  ــْرآَن تَْرتِي ــِل الُْق ِّ ــد: »َوَرت نماین
بخــوان«. شمرده شــمرده  را  قــرآن 
اینجــا ســؤال پیــش می آیــد کــه 
ــا از  ــت ت ــا اس ــه معن ــه چ ــل ب ترتی
ــاره  ــن ب ــویم؟ در ای ــد ش آن بهره من
مباحثــه ای اســت کــه مــن جــان 
ترتیــل  می کنــم.  عــرض  را  کام 
ــه ی منظــم، منســجم،  ــای ارائ ــه معن ب
واضــح، شــفاف و کامــل اســت کــه با 
نغمــه، تحســین و ارائــه ی هنرمندانــه 
از  باشــد. بخشــی  ضمیمــه شــده 
ترتیــل مربــوط بــه محتــوا و بخشــی 
ــت. ــاظ اس ــش الف ــه چین ــوط ب مرب

ــی  ــل، یعن ــیوه ی ترتی ــه ش ــرآن، ب ق
و  زیبــا  و  منســجم  چیدمــان  بــا 
ــی  ــم وحیان ــته و دارای نظ به هم پیوس
ــم  ــر اعظ ــت. پیامب ــده اس ــه ش عرض
ــدا  ــت پی ــز مأموری ــه( نی ــه و آل ــی اهلل علی )صل

ــه  ــه ک ــرآن را همان گون ــه ق ــرد ک ک
ــر  ــت، ب ــرده اس ــت ک ــل دریاف مرتَّ
ــد. ــل عرضــه نمای ــا روش ترتی ــا ب م

و  مطلــق  مفعــول  »ترتيــًل« 
و  ســبک  تأکیــد  حــال  در 
اســت. مخصــوص  کیفیــت 

ــر  ــه پیامب ــل ب ــا ترتی ــرآن، ب ــس ق پ
ــط  ــل، توس ــا ترتی ــد و ب ــه ش عرض
عرضــه  بشــریت  بــه  ایشــان 
گردیــد و اگــر مؤمنیــن بخواهنــد 
بایــد  کننــد،  ادا  را  قــرآن  حــق 
ــند. ــته باش ــل داش ــه ترتی ــت ب قرائ
ــای ترتیــل و روش برخــورد  امــا معن
ترتیلــی بــا قــرآن چیســت؟ از اولیــای 
خــدا پرســیده شــد، فرمودنــد منظــور 
ــُروِف«  ــوِف َو أََداُء الُْح ــُظ الُْوُق »ِحْف
ــت  ــگام قرائ ــن هن ــت.]۲[ بنابرای اس
ــب  ــا و ترکی ــد حــق واژه ه ــرآن بای ق
معمــوالً  بحــث  ایــن  شــود.  ادا 
می شــود،  مطــرح  قرائــت  ذیــل 
ــم  ــان کردی ــتقل بی ــا آن را مس ــا م ام
ــود. ــح ش ــئله واض ــت مس ــا اهمی ت
اگــر بخواهیــم بــه ترتیــل عمــل کنیم، 
ــای عمومــی را  ــه معن ــد ب ــد تجوی بای
ــوزش  ــا آم ــه م ــد ب ــم. در تجوی بدانی
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داده می شــود کــه کلمــات و حــروف 
ــا  ــا ب ــق اینه ــوند. تلفی ــه ادا ش چگون
ــا  ــد آنج ــی دارد؛ مانن ــر، آداب یکدیگ
ــا تشــدید هســت. گاهــی  ــّد ی ــه م ک
ــین  ــای حــرف س ــورد ویژگی ه در م
ــم  ــا طــاء ســخن می گویی ــا صــاد ی ی
ــن  ــات ای ــورد ماحظ ــی در م و گاه
و  مــّد  نظیــر  کلمــه،  در  حــروف 
تشــدید و قطــع. گاهــی نیــز در مــورد 
ســخن  آیه هــا  تلفیــق  و  ترکیــب 
ــی  ــم رعایت های ــه آن ه ــم ک می گویی
دارد، مثــل وصــل و وقــف. البتــه 
ــود دارد. ــم وج ــری ه ــف دیگ لطای

پــس آیــات بــه صــورت مرتَّــل، 
زیبــا و حساب شــده نــازل شــده کــه 
معنــای آن ایــن اســت کــه حــروف و 
ــت و  ــم اس ــارات، منظ ــا و عب واژه ه
اگــر مــا اینهــا را بــا رعایــت آداب و 
حقوقــش تــاوت کنیــم، حــق قــرآن 
را در مــورد ترتیــل بــه حســب ظاهــر 
ادا کرده ایــم و ایــن نیازمنــد آموختــن 
ــد در اوان  ــد اســت. انســان بای تجوی

جوانــی و حتــی کودکــی، زمــان 
خــوش  ببینــد.  اســتاد  و  بگــذارد 
ــدر و  ــه پ ــی ک ــعادت کودکان ــه س ب
ــا را  ــن آموزش ه ــان، ای ــای آن مادر ه
ــی  ــد. برخ ــم می آورن ــان فراه برایش
ــان  ــد در هم ــا بای ــن آموزش ه از ای
ــا  ــان ب ــود و انس ــام ش ــی انج کودک
ــرد. ــس بگی ــا ان ــان و آوا ه ــن الح ای

ــا متکــی  ــه معن ــدن ب ــن خوان ــر ای اگ
شــد، قــدم بعــدی در ترتیــل برداشــته 
بــه  شــما  کــه  آنجــا  می شــود. 
معنــا توجــه می کنیــد، پیوســتگی 
کلمــات و واژه هــا رعایــت می شــود.

ــد  ــد؟ فرموده ان ــام ش ــب تم ــا مطل آی
نــه! هنــوز ترتیــل انجــام نشــده 
اســت. قــدم بعــدی ایــن اســت 
ــار،  ــی، وق ــا تأنّ ــدن شــما ب کــه خوان
باشــد. و حــزن  )تحســین(  ملــح 

اگر کســی اینهــا را در کنار هم رعایت 
کــرد، تــاوت ترتیلــی داشــته اســت.
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شباهت تعقل، تفکر و تدبر

برنامــه ی بعــدی از نظر اهمیــت، فوق 
ــم،  ــه گفتی ــی ک ــیاری از چیز های بس
قــرار دارد و آن تعقــل و تفکــر اســت.
ــر،  ــه واژه ی تفک ــم از س ــرآن کری ق
تعقــل و تدبــر اســتفاده می کنــد و 
ــد  ــد. بای ــع می کن ــا توق ــا را از م اینه
وجــه اشــتراک و وجــه تفــاوت ایــن 
ســه واژه را بررســی نماییــم تــا معنــا 
و ابعــاد آنهــا روشــن شــود. ابتــدا بــه 
ــن  ــه ای ــم ک ــه اشــاره می کنی ــد آی چن
ــا در آن اســتفاده شــده اســت. واژه ه

ســوره ی  در  متعــال  خداونــد 
ــت:  ــوده اس ــف فرم ــه ی یوس مبارک
ــم  ــا لََعَلُّك ــا َعَربِيًّ ــاُه ُقرآنً ــا أَنَزلن ّ »إِن
ــوَن؛]۳[ مــا آن را قرآنــی عربــی  تَعقِل
نــازل کردیــم، باشــد کــه بیندیشــید«.

ــه ی  ــه ی بعــدی در ســوره ی مبارک آی
می فرمایــد:  کــه  اســت  نحــل 
ـَن  ْکــَر لِتُبَيِـّ »َو أَنَْزلْنــا إِلَيْــَك الذِّ
ــْم  ــْم َو لََعلَُّه َل إِلَيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاِس م لِلنَّ

را  قــرآن  ایــن  و  ــُروَن؛]۴[  يَتََفكَّ
ــا  ــم، ت ــرود آوردی ــو ف ــوی ت ــه س ب
بــرای مــردم آنچــه را بــه ســوی 
ــح  ــت توضی ــده اس ــازل ش ــان ن ایش
ــان بیندیشــند«. ــد کــه آن دهــی، و امی

ــه ی  ــوره ی مبارک ــه در س ــومین آی س
محمــد )صلــی اهلل علیــه و آلــه( اســت کــه 
بــه صــورت توبیخــی می فرمایــد: 
أَْم  الُْقــْرآَن  ـُروَن  يَتََدبَـّ َفــل  »أَ 
آیــا  أَْقفالُهــا؛]۵[  ُقُلــوٍب  َعلــي  
نمی اندیشــند؟  قــرآن  آیــات  بــه 
دل هایشــان  بــر  ]مگــر[  یــا 
اســت؟«. شــده  نهــاده  قفل هایــی 

ســوره ی   ۲۹ آیــه   دیگــر،  آیــه  
»کِتَــاٌب  اســت:  ص  مبارکــه ی 
ــُرواْ  َّ ب ــاَرٌک لِّيََدّ ــَك ُمبَ ــاُه إِلَيْ أَنَزلْنَ
ــَر أُْولُــواْ اْلَلْبَــاِب؛]۶[  آيَاتـِـهِ َولِيَتََذَکّ
)ایــن( کتــاب مبارکــی اســت کــه بــه 
ــا در  ــتادیم ت ــرو فرس ــو ف ــوی ت س
ــدان  ــد و خردمن ــر کنن ــات آن تدب آی
از  هــم  اینجــا  در  گیرنــد«.  پنــد 
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ــر اســتفاده شــده اســت. کلمــه ی تدب

ســه واژه ی تعقــل، تفکــر و تدبــر 
بســیار  توقــع  یــک  ضمــن  در 
بــا توبیــخ )در  جــدی و آمیختــه 
ــرآن  ــت(، در ق ــدم رعای ــورت ع ص
کریــم مطــرح شــده اســت. اگــر 
مــورد  نکنیــم،  رعایــت  را  اینهــا 
توبیــخ و شــماتت خــدای متعــال 
ــدای  ــع، خ ــم. در واق ــرار می گیری ق
متعــال از مــا خواســته بــا قــرآن، 
ــیم. ــته باش ــطحی نداش ــورد س برخ

وجــه مشــترک ایــن ســه واژه آن 
اســت کــه نبایــد برخــوردی ســطحی 
ــیم؛  ــته باش ــرآن داش ــا ق ــری ب و ظاه
بلکــه بایــد برخــورد مــا جــدی، 
ــری  ــا پیگی ــراه ب ــق و هم ژرف، عمی
چنیــن  متعــال  خــدای  باشــد. 
دارد.  انتظــار  مــا  از  را  مواجهــه ای 
قاطــع،  جــدی،  رویارویــی  بایــد 
بااهمیــت، بــا ایمــان و بــاور عمیــق و 
ژرف بــا قــرآن کریــم داشــته باشــیم.

ــه  ــن موضــوع را خــدای متعــال، ن ای
فقــط در مــورد آیــات تشــریعی، 
ــات تکوینــی هــم  بلکــه در مــورد آی
از مــا توقــع کــرده اســت. بیــن کتــاب 
تدویــن و کتــاب تکویــن، از ایــن 
جهــت، نســبت نزدیکــی وجــود دارد 
و آن اینکــه هــر دو، آیــه و کلمــه 
ــار دارد  ــال انتظ ــدای متع ــت و خ اس
ــاب،  ــق، مقصدی ــا عمی ــه ی م مواجه
باشــد.  دنبال کننــده  و  معنایــاب 
زمــان  در  خــدا  توقــع  بنابرایــن 
ــان و  ــا درخت ــما ب ــدن ش ــه ش مواج
ــات و خورشــید و ســتارگان و  حیوان
ــد  ســوره ی شــمس و ســوره ی توحی
اســت.  یکــی  بقــره،  ســوره ی  و 
ــته  ــما نگاش ــرای ش ــاب ب ــر دو کت ه
در  و  گردیــده  عرضــه  و  و خلــق 
ــه  ــات ب ــن کلم ــاب از ای ــر دو کت ه
صــورت مکــرر اســتفاده شــده اســت.

ــت  ــن و حقیق ــا باط ــس ب ــراً ان ظاه
و  تعقــل  از  غیــر  راهــی  قــرآن، 
ــا  ــس ب ــدارد. راه ان ــر ن ــر و تدب تفک
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ــه  ــود ک ــاوت ب ــت و ت ــر، قرائ ظاه
دروازه ی  امــا  گفتیــم؛  را  آن  آداب 
تفکــر  قــرآن،  باطــن  بــا  ارتبــاط 
بی مهــری  مــورد  اولــی  اســت. 
خیلــی  دوم  بخــش  ولــی  اســت، 
ــه اســت  ــرار گرفت ــورد بی مهــری ق م
و نوعــًا مؤمنیــن بــا قــرآن، انــس 
تاوتــی و ترتیلــی دارنــد و انــس 
ــی از  ــد. یک ــی ندارن ــری و تعقل تفک
ــه(  ــه و آل ــی اهلل علی ــر )صل ــه پیامب ــی ک وجوه
ــگاه  ــت در پیش ــر آن، از ام ــه خاط ب
حــق گایــه کردنــد، همیــن مســئله ی 
اســت و حقیقتــًا  تعقــل  تفکــر و 
قــرآن در ایــن زمینــه مهجــور اســت.

چــه  زمینــه  ایــن  در  مــا  خــود 
یــک  مواجهــه،  ایــن  کرده ایــم؟! 
ــه  ــت؛ بلک ــطحی نیس ــه ی س مواجه
ورود بــه معانی و مقاصد قرآن اســت. 
فکــر مــا متأســفانه تعطیــل اســت و ما 
از خزانــه ی عقــل اســتفاده نمی کنیــم. 
آنچــه بــه مــا داده شــده، خیلــی بزرگ 
ــی  ــا خیل ــرداری م ــا بهره ب ــت، ام اس

کــم اســت؛ ماننــد آنکــه بــه شــخصی 
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه بدهند، 
امــا او از هــزار تومــان اســتفاده نمایــد 
ــتفاده، دل  ــزان از اس ــن می ــه همی و ب
خــوش داشــته باشــد. آیــا شــما 
نمی خندیــد  آدمــی  چنیــن  بــه 
نمی کنیــد؟! توبیــخ  را  او  و 

بیدارسازی عقل، رسالت اصلی  
قرآن

ــت  ــن اس ــرآن ای ــه در ق ــل قضی اص
کــه عقــل را بیــدار می نمایــد. کار 
اســتخراج  آن،  معجــزه ی  و  قــرآن 
عقــل بشــر و فطــرت انســان اســت. 
ــه  ــت ک ــان اس ــر بی ــاِن امی ــن بی ای
پیامبــران  بعثــت  علــت  دربــاره 
فرمــود: »َو يُثيــروا لَُهــم َدفائِــَن 
ــا ِخَردهــای دفن شــده  ــول؛]۷[ ت الُعق
ــت و  ــا در قرائ ــد«. م ــوث کن را مبع
ــم،  ــی می کنی ــل تنبل ــاوت و ترتی ت
ــه ی  ــر آن در مواجه ــزار براب ــی ه ول
ــا قــرآن  فکــری و عقلــی و تدبــری ب



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

تنبلــی می کنیــم! بایــد فکــری کــرد...
 

تفاوت تعقل، تفکر و تدبر

بــا  واژه  ســه  ایــن  تفــاوت  امــا 
ــای  ــی از واژه ه ــرآن وقت ــر. ق یکدیگ
ــه ی  ــد، جنب ــتفاده می کن ــف اس مختل
تزئینــی و تشــریفاتی نــدارد، بلکــه در 
ــود.  ــه می ش ــی ارائ ــن آن مطالب ضم
ــرض  ــان کام را ع ــم ج ــر بخواه اگ
کنــم کــه حاصــل ســاعت ها مطالعــه 
و مباحثــه اســت، بایــد بگویــم: معنای 
تعقــل، ژرف اندیشــی، ریشه شناســی و 
ــعه و  ــر، توس ــت؛ تفک ــه یابی اس ریش
اصــاح فهم اســت؛ تدبر، جســتجوی 
آثــار و تبعــات و دنباله هــا اســت.

نکتــه  یــک  در  واژه  ســه  هــر 
ــی و  ــود و آن »معنایاب ــه می ش خاص
مقصدشناســی« اســت. مثــًا شــما در 
ــراد  ــه اف ــد ک ــم می خوانی ــرآن کری ق
مؤمــن بــه عالــم دیگــری می رونــد و 
ــام  ــه ن ــی ب ــی خوب ــت خیل در وضعی
ــه ی  ــد و هم ــرار می گیرن ــت ق بهش

ــم اســت و  مشــتهیات برایشــان فراه
ــی  ــا جنابعال ــتند. آی ــد هس ــا خال آنج
تــا بــه حــال در مــورد خلــود و 
جاودانگــی فکــر کرده ایــد؟! اگــر 
بگوییــد تفکــر کــرده ام، مســئله ی 
و  می شــود  مطــرح  فنــا  و  بقــا 
می خواهــد  مــا  از  کریــم  قــرآن 
ــویم.  ــوع وارد ش ــن موض ــه ای ــه ب ک
بســیاری از مشــکات اخاقــی و 
گرفتاری هــای مــا در زندگــی بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه وارد مســئله ی 
ــرْف  ــک ط ــده ایم. ی ــا نش ــا و فن بق
ــه  ــت، و آنچ ــا اس ــات دنی ــاع حی مت
حــق اســت کــه دنبالــش باشــید و مــا 
ــزی اســت  ــال آن نیســتیم، آن چی دنب
کــه عنــداهلل اســت. بــه تعبیــر قــرآن: 
ــاُع  ــْيءٍ َفَمت ــْن َش ــْم مِ ــا أُوتيتُ »َفم
الَلِّ  عِنْــَد  مــا  َو  نْيــا  الُدّ الَْحيــاةِ 
ــٌر َو أَبْقــي؛]۸[ و آنچــه بــه شــما  َخيْ
داده شــده، برخــورداری ]و کاالی[ 
ــش  ــا اســت، و آنچــه پی ــی دنی زندگ
خــدا اســت، بهتــر و پایدارتر اســت«.
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شــخصی همســایه ی منــزل پــدری ما 
بــود کــه بــه او آقانــور می گفتیــم. مــا 
بــا ایشــان حــدود پنجــاه ســال خاطره 
داریــم. بخشــی از ایــن خاطره هــا 
مربــوط بــه دوران کودکــی مــا اســت 
از زمانــی کــه خودمــان را  و مــا 
شــناختیم، او همســایه ی مــا بــود. 
ــر داشــت  ــازه ی لوازم التحری ــک مغ ی
و کتــاب و کاغــذ و خودکار از ایشــان 
ــجد  ــادم مس ــا خ ــم. بعد ه می خریدی
شــد و مــا هــم امــام جماعــت و 
ــم شــد  ــات ک ــه شــدیم. ارتباط جمع
تــا حــدی کــه گاهــی ایشــان را 
ــه مــن  ــم. دیشــب ب ــارت می کردی زی
خبــر دادنــد کــه از دنیــا رفتــه اســت. 
پنجاه ســاله  خاطــرات  ایــن  کل 
ــه  ــک صفح ــا ی ــا ی ــک رؤی ــد ی مانن
کــه مطالعــه می کنیــم، تمــام شــد 
اســت. این گونــه  دنیــا  رفــت!  و 

همیــن دنیــا را اگــر مقــداری واکاوی 
ــات آن  ــبات و ارتباط ــد، از مناس کنی
تعجــب می کنیــد. هــر روز در همیــن 

دنیــای فانــی، بحــث مــا ســر همــان 
متــاع پنجــاه یــا شــصت ســاله اســت. 
ــر  ــدم آن طرف ت ــک ق ــه ی ــال آنک ح
ــید  ــتاره ها، خورش ــم س ــا در عال از م
اســت کــه نــورش در هشــت دقیقــه 
میلیــون   ۲۵۰ و  می رســد  مــا  بــه 
کیلومتــر را در همیــن زمــان طــی 
ــد. اگــر شــما ســوار ســفینه ای  می کن
شــوید کــه هــزار کیلومتــر در ســاعت 
ــال  ــده س ــد، هف ــته باش ــرعت داش س
طــول می کشــد تــا بــه خورشــید 
برســید و رفــت و برگشــت شــما 
ــی از  ــد. وقت ــول می کش ــال ط ۳۴ س
ــه ســتاره ی  ــد، ب ــور کنی خورشــید عب
آلفــا می رســید کــه چهــار ســال 
نــوری بــا مــا فاصلــه دارد و چنانچــه 
ــافت  ــن مس ــفینه همی ــن س ــا همی ب
هــزار  چهــل  حــدود  برویــد،  را 
ســال طــول می کشــد! اگــر شــما 
از آلفــا عبــور کنیــد، بــه شــعرای 
ــی )شــباهنگ( می رســید کــه در  یمان
آن صــورت، مســافرت شــما حــدود 
صــد هــزار ســال طــول خواهــد 
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کشــید! پریشــب مــن بــه ســتاره  
ــتاد  ــه هش ــردم ک ــگاه می ک ــی ن قطب
ســال نــوری بــا مــا فاصلــه دارد. 
اگــر شــما بــا همــان ســفینه حرکــت 
ــال  ــارد س ــک میلی ــدود ی ــد، ح کنی
طــول خواهــد کشــید تــا بــه آن 
ــت،  ــن عظم ــود ای ــا وج ــید! ب برس
ــزء  ــت و ج ــی اس ــا فان ــه ی اینه هم
حیــات دنیــا محســوب می شــود.

ســهم شــما از ایــن حیــات دنیــا 
ــدازه و  ــم و ان ــه حج ــت و چ چیس
ــان اختصــاص  ــه خودت ــدادی را ب امت
ــک،  ــهم کوچ ــن س ــد؟! در ای می دهی
رغبــت  و  می دویــد  چطــور 
داریــد؟ اشــتها  و  می کنیــد  پیــدا 

ــا و جاودانگــی  ــود و بق ــه از خل آن ک
مــکان  و  زمــان  از  و  می گویــد 
بــرای  اســت،  گرفتــه  فاصلــه 
شــما بهتــر اســت و اگــر چیــزی 
بخــواه. را  آن  می خواهــی،  را 

مــن و شــما چنــد دقیقــه بــه صــورت 
جمعــی، فکرمــان را در چنــد مقیــاس 
نــور  دریافتیــم  و  کردیــم  فعــال 
خورشــید کــه از پنجــره وارد خانــه ی 
ــات و  ــود حی ــا خ ــود و ب ــا می ش م
گرمــا می آورد، ۱۷ ســال قبل، حســب 
ــدای  ــط خ ــما، توس ــن و ش درک م
متعــال آمــاده شــده و بــه ســمت مــا 
حرکــت کــرده اســت. هیچ وقــت 
ــور  ــید، این ط ــور خورش ــه ن ــما ب ش
این گونــه  اگــر  کرده ایــد؟!  نــگاه 
ــه  ــه ای ک ــید، لحظ ــرده باش ــگاه ک ن
ــد  ــد، ص ــما می رس ــه ش ــور ب ــن ن ای
ــد.  ــکر می روی ــجده ی ش ــه س ــار ب ب
»َو  می گویــد:  کــه  اســت  اینجــا 
ــْمِس َو ُضحاهــا؛]۹[ ســوگند بــه  الشَّ
ــه  ــد ب ــی اش«. بای ــید و تابندگ خورش
ایــن شــمس قســم خــورد. آیــا مــا تــا 
ــم؟  ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــال ب ــه ح ب
ــی و  ــطح زندگ ــغول س ــدری مش به ق
ــق  ــه از عم ــده ایم ک ــم ش ــطح عال س
آن بی خبــر هســتیم. راه عمق یابــی 
ــر  ــل و فکــر و تدب ــه عق آن اســت ک
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و  ژرفــا  جســتجوی  در  را  خــود 
توســعه ی محیــط دانــش و رهگیــری 
ــه  ــا ب ــت م ــم. وق ــه کار گیری ــار ب آث
و  نــازل  ســطحی،  بســیار  امــور 
کم اهمیــت تلــف می شــود. عقــل 
را کجــا گذاشــته ایم؟ فرصــت مــا 
اســت.  کــم  بهره بــرداری  بــرای 
مــورد  در  دیشــب  کــه  خبــری 
ــردا  ــا پس ف ــردا ی ــد، ف ــور دادن آقان
می دهنــد  و شــما  مــن  مــورد  در 
و وقــت مــا بــه پایــان می رســد.

چگونگی دستیابی به عمق و  
باطن قرآن

ــه عمــق و باطــن  ــتیابی ب ــه دس مقدم
ــای  ــه بحث ه ــت ک ــن اس ــرآن ای ق
گرفتــن،  درس  )ترجمــه،  قبلــی 
رعایــت  را  و...(  انتخــاب  تفســیر، 
کنیــم. در کنــار ایــن مــوارد بایــد 
تمرکــز داشــته باشــیم و تمــام ذهنیت 
ــس از  ــازیم و پ ــز س ــود را متمرک خ
آن تکــرار و تکــرار و تکــرار داشــته 

باشــیم. بــه نظــر مــن یکــی از راه های 
تمرکــز، تکــرار اســت. اگــر در طــول 
ایــن مســیر، توســل و تضــرع باشــد، 
ان شــاءاهلل و بــه فضــل خــدای متعــال، 
شــما موفــق بــه تفکــر یــا تعقــل یــا 
ــما  ــوید. بســیاری از ش ــر می ش تدب
ترجمــه، توضیــح و شــأن نــزول آیات 
ــات را  ــع مقدم ــد و در واق را می دانی
ــی  ــه ی انتخاب ــا آی ــد، ام ــی کرده ای ط
خــود را بــه خلــوت و فراغــت و 
ــه  ــر ب ــد. اگ ــز نبرده ای ــای تمرک فض
آنجــا برســد، تفکــر و تعقــل و تدبــر 
رخ خواهــد داد و آن وقــت بــرای 
ــد. شــما کشــف و شــهود رخ می ده

ــد  ــه قص ــت ک ــورت اس ــن ص در ای
خــدای متعــال و غــرض آن آیــه 
ــه  ــود ک ــن می ش ــما روش ــرای ش ب
ــک  ــر ی ــت و اگ ــف اس ــان کش هم
قــدم جلوتــر برویــد، بــا چشــم عقل، 
می بینیــد  متجلــی  را  آیــه  هــدف 
ایــن، همــان شــهود اســت. کــه 
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آیــا نشــانه هــم دارد؟ بلــه؛ یــک 
نشــانه اش بهجــت بی انتهــا اســت 
ــل  ــب و عق ــه در قل ــک لحظ ــه ی ک
ــز  ــا هیچ چی ــود و ب ــدا می ش ــما پی ش
کشــف  نیســت.  مقایســه  قابــل 
ــد و  ــک آن رخ می ده ــوالً در ی معم
لذتــی دارد کــه بــا هیچ چیــز مقایســه 
و  بهشــت  بــا  فقــط  و  نمی شــود 
لذت هــای بهشــتی قابــل مقایســه 
ــت  ــر آن، حال ــانه ی دیگ ــت. نش اس
ــرای  ــه ب ــاع و لرزشــی اســت ک انقط
ــز  ــن نی ــه ای ــد ک ــان رخ می ده انس
ــت. ــه نیس ــل مقایس ــز قاب ــا هیچ چی ب

کشــف  تفکــر،  حاصــل  پــس 
اســت. شــهود  ســپس  و 

محک برداشت ما از قرآن

از کجــا بدانیــم کــه فهــم مــا از یــک 
آیــه صحیــح اســت و بــا مقصــود آیــه 
ــار  ــا گرفت ــم م ــدارد و فه ــاوت ن تف
تصرفــات شــیطانی نشــده اســت؟ راه 

معلــوم اســت و آن، عرضه ی به اســتاد 
اســت. بــرای خــود مــن پیــش آمــده 
کــه فهمــی برایــم ایجــاد شــده، بعــد 
بــه المیــزان مراجعــه کــرده و دیــده ام 
ــب  ــه همــان مطل ــه حضــرت عام ک
را بیــان کرده انــد. یــا گاهــی روایــت 
را می خوانــم و می بینــم  تفســیری 
مطابقــت  آن  بــا  مــن،  برداشــت 
دارد؛ لــذا آرامــش پیــدا می کنــم.

ــات ســوره ی  ــما آی ــه، ش ــرای نمون ب
و  بســپارید  تفکــر  بــه  را  حمــد 
در مــورد آیــه ی »اَلَْحْمــُد لِلَِّ َرِبّ 
ــا  ــا ده ه ــد. م ــر کنی ــَن« تفک الْعالَِمي
بــار ایــن آیــه را می خوانیــم، امــا آیــا 
تــا بــه حــال بــه آن فکــر کرده ایــم؟! 
ترکیــب فوق العــاده جــذاب، بدیــع و 
ــی  ــَن« خیل ــوق انگیز »َرِبّ الْعالَِمي ش
ــن  ــان در ای ــر انس ــت. اگ ــم اس مه
ــاز  ــه نم ــر ک ــد، ذک ــر کن ــوره تفک س
اســت، غنــی می شــود. نمــاز مــا 
ــتوانه ی  ــه پش ــود؛ چراک ــاز نمی ش نم
ــاَک  ــه ی »إِيَّ ــر آی ــدارد. اگ ــری ن فک
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ــر  ــه فک ــتَعيُن« ب ــاَک نَْس ــُد َو إِيَّ نَْعبُ
ســپرده شــود، مــا را پــرواز می دهــد.

فكر آرد ذکر را بر اهتزاز

آن  بــا  اگــر  تکــرار،  مــورد  در 
پشــتوانه ی معنایــی، ده دقیقــه یــا نیــم 
ــه  ــا یــک ســاعت، یــک آی ســاعت ی
را در خلــوت مــکان و خلــوت دل ـ 
کــه معمــوالً در ســحر رخ می دهــد ـ 
تکــرار کنیــد، آن وقــت شــما را آنجــا 
کــه بایــد ببــرد، می بــرد. مــا در نمــاز 
فرصــت تفکــر نداریــم و فقــط زمــان 
ــه در  ــی را ک ــد آیات ــم. بای ــر داری ذک
ــورد  ــًا م ــم، قب ــاوت می کنی ــاز ت نم
تفکــر و تعقــل قــرار داده باشــیم.

هیچ وقــت  و  کنیــم  آغــاز  بایــد 
نیســت... دیــر  شــروع  بــرای 

ــه حــق خــودش  ــال را ب خــدای متع
قســم می دهیــم کــه موانــع بیــن مــا و 
قــرآن را بــه لطــف و َکَرمــش مرتفــع 

نمایــد و آنچــه امــام ســجاد )علیــه 
ــرآن  ــورد ق ــای ۴۲، در م الســام( در دع

ــته اســت،  ــرای خــود خواس ــم ب کری
ــد. ــز مســتجاب نمای ــا نی ــورد م در م
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