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ـِـه  ــٍد َو آل ــمَّ َصــلِّ َعلــى  ُمَحمَّ »اَللَُّه
ــِم  ــى ُظَل ــا ف ــْراَن لَن ــِل الُْق َو اْجَع
ــاِت  ــْن نََزغ ــًا، َو مِ ــى ُمونِس اللَّيال
ــاِوِس  ــراِت الَْوس ــيْطاِن َو َخَط الشَّ
ــا  ــْن نَْقلِه ــا َع ــًا، َو ِلَْقدامِن حارِس
اِلـَـى الَْمعاصــى حابِســًا، َو ِلَلِْســنَتِنا 
َعــِن الَْخــْوِض فِى الْباِطــِل مِــْن 
ــا  ــًا، َولَِجوارِِحن ــةٍ ُمْخرِس ــرِ مااَف َغيْ
َعــِن اْقتِــراِف اْلثــامِ زاِجــراً، َو 
ـا مِــْن  لِمــا َطــَوِت الَْغْفَلــُة َعنَـّ
تََصفُّــِح اْلِْعتِبــارِ ناِشــراً، َحتّــى  
َفْهــَم  ُقُلوبِنــا  اِلــى   تُوِصــَل 
ــى  ــهِ الَّت ِ ــَر اَْمثال ــهِ، َو َزواِج ِ َعجآئِب
واســى  الرَّ الِْجبــاُل  َضُعَفــِت 
ــى  َصالبَتِهــا َعــِن اْحتِمالِــهِ«. َعل

بحمــداهلل در پرتــو عنایــات الهــی 
ــجادیه  ــه س ــه مبارک ــیر صحیف در س
و معــارف و لطایــف ایــن کتــاب 
ــه  ــن قطع ــه ای ــی، ب ــمانی و عرش آس
صحیفــه  دوم  و  چهــل  دعــای  در 
)علیــه  امــام  رســیدیم.  ســجادیه 

ــد و آل  ــر محم ــوات ب ــا صل ــام( ب الس

محمــد )علیهــم الســام( مــا را بــه ضیافــت 
ــم  ــن )علیه ــرات معصومی ــی حض نوران
از  اســتعانت  بــا  و  می بــرد  الســام( 

انــوار الهــی در پرتــو کرامــات آن 
بهره بــرداری  امــکان  بزرگــواران، 
ــر و  ــب باالت ــم و مرات ــرآن کری از ق
واالتــرش را درخواســت می کنــد.

شب، بهترین فرصت برای 
تفکر

ــٍد َو آلـِـه َو  »اَللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلــى  ُمَحمَّ
اْجَعــِل الُْقــْراَن لَنا فــى ُظَلــِم اللَّيالى 
ــًا«؛ حضــرت می فرمایــد قــرآن  ُمونِس
را در تاریکــی شــب ها بــرای مــن 
مونــس قــرار بــده. اینجــا چنــد نکتــه 
قابــل توجــه اســت. اوالً خــود شــب 
ــی و  ــگ قرآن ــب در فرهن ــت. ش اس
اســامی معانــی خــاص خــود را دارد 
ــر،  ــا تفک ــژه ای ب ــبت وی و دارای نس
ــای  ــر، تماش ــت خاط ــز، جمعی تمرک
ابعــاد دیگــری از جهــان پیرامــون مــا 
ــر  ــت. اگ ــم اس ــعت عال ــم وس و فه
شــب نبــود، امــکان دســتیابی بــه آنهــا 
ــژه ای  ــبت وی ــب نس ــتیم. ش را نداش
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بــا باطــن مــا دارد؛ چنان کــه روز 
ــا دارد. ــر م ــا ظاه ــژه ای ب ــبت وی نس

شــب بهتریــن فرصــت را بــه خاطــر 
ــرای  ــی ب ــی و محیط ــش پیرامون آرام
ارتبــاط بــا ملکــوت عالــم و حضــرت 
حــق در دســترس انســان ها قــرار 
در  تعابیــر  ایــن  لــذا  می دهــد. 
قــرآن کریــم دربــاره شــب آمــده 
َســَکنًَا]۲[«. »لِباَســًا،]۱[  اســت: 

خــودش  کــه  شــب ها  آرامــش 
ــت،  ــری اس ــای دیگ ــل نکته ه حاص
از:  اســت  عبــارت  محصولــش 
از  بتوانــد  اگــر  انســان  »انــس«. 
ظرفیــت شــب بهــره مناســب داشــته 
باشــد، پشــتیبانی های اصلــی ســیر 
ــب  ــد از ش ــود را می توان ــه خ روزان
ــرآن  ــد در ق ــه خداون ــرد؛ چنان ک بگی
ــارِ  ــي النََّه ِ ــَك ف ــد: »إِنَّ لَ می فرمای
َســبًْحا َطِويــاًل؛]۳[ ]و[ تــو را در روز 
ــان  ــت«. انس ــدی دراز اس ــد و ش آم
در روز گرفتاری هــای زیــادی دارد؛ 
ــور  ــد ج ــاش و ص ــرای مع ــاش ب ت
ــر  ــی. ه ــی و فرهنگ ــت اجتماع فعالی
ــودش.  ــیر خ ــب مس ــه حس ــس ب ک

محیــط خــاص روز بــا آن شــلوغی ها 
اگــر پشــتوانه خــود را نداشــته باشــد، 
ــرآن  ــذا ق ــی رود. ل ــن م ــان از بی انس
اللَّيْــِل  نَاِشــئََة  »إِنَّ  می فرمایــد: 
ــاًل؛]۴[  ــَوُم قِي ــا َوأَْق ــدُّ َوْطئً ــَي أََش هِ
رنجــش  شــب  برخاســتن  قطعــًا 
هنــگام[  آن  ]در  گفتــار  و  بیشــتر 
ایــن  مهــم  اســت«.  راســتین تر 
ــان  ــرت انس ــان و فط ــه ج ــت ک اس
در شــب نشــو و نمــا پیــدا کنــد.

فطــرت  رویــش  محیــط  شــب  
انســان اســت؛ مخصوصــاً  در بخــش 
الســام(  )علیــه  امــام  تقاضــای  ســحر. 
ایــن  تعالــی  تبــارک  خداونــد  از 
اســت کــه ایــن توفیــق را پیــدا 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــه ب ــم ک کنی
انــس بگیریــم. بــا قــرآن  شــب، 

انــس ارتبــاط صمیمانــه نزدیکــی 
اســت کــه حاصلــش آرامــش خاطــر 
و نجــات از وحشــت اســت. نقطــه ی 
ــه  ــت ک ــت اس ــس وحش ــل ان مقاب
ترکیبــی اســت از تــرس و بی قــراری. 
ــی  ــرب و نزدیک ــوع ق ــک ن ــس ی ان
حاصلــش  کــه  اســت  اتصالــی  و 



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــام )علی ــت. ام ــذت اس ــش و ل آرام
الســام( می فرمایــد ظرفیــت شــب ها 

را بــه خاطــر تاریکــی کــه بــرای 
اشــخاص عــادی می تواند وحشــت زا 
و نگران کننــده باشــد، برایــم مایــه 
ــرار ده. ــودت ق ــاب خ ــا کت ــس ب ان

امــام )علیــه الســام( از تاریکی شــب مرکب 
به وســیله ی  تــا  می گیــرد  مــدد  و 
آن بتوانــد بــا قــرآن کریــم انــس 
ــس  ــود مون ــرآن بش ــد و ق ــدا کن پی
»ُظَلــِم  عبــارت  امــام.  شــب های 
اللَّيالــى« عبــارت لطیفــی اســت.

خلــوت  کریــم  قــرآن  درواقــع 
شــبانگاهی را بــا آرامــش خاطــر 
ــن  ــزد و باط ــم می آمی ــه ه ــی ب باطن
آرامــش  و  ثبــات  بــه  را  شــما 
ظاهــر  شــب  خــود  می رســاند. 
آرامــی دارد. از ایــن آرامــش ظاهــر و 
ســکنش مــدد گرفتــه می شــود بــرای 
تــا  باطنــی  آرامــش  رســتگاری و 
قلــب انســان بــه آرامــش برســد و در 
پرتــو آن انــس بــا قــرآن شــکل  گیرد.

بــه  عبــادی،  برنامه هــای  نــوع 

جمعیــت خاطــر، تمرکــز، ژرف کاری 
ــًا  ــه عمدت ــاز دارد ک و ژرف نگــری نی
در شــب حاصــل می شــود. البتــه 
ــدارد؛  ــتفاده از روز ن ــا اس ــی ب منافات
ولــی ظرفیت شــب بــرای دســتیابی به 
ایــن مــوارد، ظرفیــت متفاوتی اســت.

ــی  ــی و غیرطبیع ــای مصنوع زندگی ه
بهــره ی عالــی از فرصت هــای خــاص 
را کاهش داده اســت. انســان از ابتدای 
شــب بــا وســایل ســرگرم کننده و 
شــبکه های اجتماعــی و تلویزیــون 
مشــغول اســت تــا بعــد از نمــاز 
صبــح و طلــوع خورشــید. بــا وجــود 
ــرد؟  ــب می ب ــی از ش ــه لذت ــن چ ای
آســمان شــهرهای بــزرگ مثــل شــهر 
ــی  ــی خال ــای طبیع ــران، از جنبه ه ته
ــد و  ــتاره ای نمی بین ــان س ــت. انس اس
فقــط مــاه خــوب دیــده می شــود کــه 
آلودگــی هــوا نــورش را کــم می کنــد. 
روز هــم کــه صــدای ماشــین و... 
اســت. اینهــا ســامت جســم و جــان 
ــره می انــدازد.  ــه مخاط ــر را ب و فک
وقتــی جــای شــب و روز جابجــا 
ــزد.  ــه هــم می ری می شــود، زندگــی ب
همه ی مــا گرفتــار هســتیم. در ذهنتان 
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باشــد نصیــب ویــژه ای از شــب بــرای 
ــال  ــرآن را از خــدای متع ــا ق ــس ب ان
برنامه ریــزی  برایــش  و  بخواهیــد 
ــال  ــد متع ــاءاهلل خداون ــا ان ش ــد ت کنی
ــد. ــت فرمای ــق عنای ــما توفی ــه ش ب

بعضــی اولیــا خــدا پاســی از شــب را 
مشــغول قــرآن خوانــدن بودنــد. هــر 
ــوده،  ــدور ب ــان مق ــه برایش ــدار ک مق
ــواب  ــل از خ ــد. قب ــرآن می خواندن ق
و بعــد از ســحر، وقتشــان را بــه 
ــد. ــاص می دادن ــا اختص ــرآن و دع ق

در  همــه  آفرینــش  اســرار  چــون 
ــای  ــام دره ــت، تم ــم اس ــرآن کری ق
انســان  بــرای  را  عالــم  ملکــوت 
تماشــای  امــکان  و  می گشــاید 
ــای  ــنیدن نغمه ه ــم و ش ــوت عال ملک
ــان  ــرای انس ــمانی را ب ــوت آس ملک
حالــت  ایــن  مــی آورد.  فراهــم 
عمدتــًا در شــب اتفــاق می افتــد.

ــر  ــه پیغم ــاب ب ــال خط ــد متع خداون
می فرمایــد:  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  اکــرم 
تَُقــوُم  ـَك  أَنَـّ يَْعَلــُم  ـكَ  َربَـّ »إِنَّ 
ــُه  ــِل َونِْصَف ــِي اللَّيْ ــْن ثُُلثَ ــى مِ أَْدنَ

الَِّذيــَن  مِــَن  َوَطائَِفــٌة  َوثُُلثَــُه 
ــروردگارت  ــت پ ــَك؛]۵[ درحقیق َمَع
از  گروهــی  و  تــو  کــه  می دانــد 
ــه  ــک ب ــد، نزدی ــا توان ــه ب ــانی ک کس
ــا  ــف آن ی ــا نص ــب ی ــوم از ش دوس
برمی  خیزیــد«. را  آن  یک ســوم 

کســانی کــه بــه خــدا اقتــدا کرده انــد، 
دارنــد. شــب  از  نصیبــی  چنیــن 

قرآن کریم، سپری در برابر  
شیطان

امــا درخواســت دوم: »َو مـِـْن نََزغاِت 
ــاِوِس  ــراِت الَْوس ــيْطاِن َو َخَط الشَّ
به وســیله ی  پــروردگارا  حارِســًا«؛ 
شــیطان  تحریــک  از  مــرا  قــرآن 
ــظ  ــی حاف ــارس یعن ــن. ح ــظ ک حف
و حراســت یعنــی حفاظــت. حــارس 
بــه معنــای محافــظ و نگهبــان اســت. 
ــک اســت و  ــای تحری ــه معن ــه ب نزغ
ــه ای  ــده؛ حمل ــای تحریک کنن حمله ه
ــت درآورد. ــه حرک ــان را ب ــه انس ک

شــیطان  اگــر  می فرمایــد  قــرآن 
کــه  داشــت  حملــه ای  تــو  بــه 
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اندیشــه های  ســمت  بــه  را  شــما 
آلــوده و حــاالت خبیثــه و اعمــال 
ــتَعِْذ  ناشایســت تحریــک کــرد: »َفاْس
ببــر«. پنــاه  خــدا  بــه  ِ؛]۶[  بِــاللَّ

خاص تــر  معنایــش  وســاوس 
معنــی اش  نــزغ  و  نــزغ  از  اســت 
معنــای  اســت.  وســیع تر 
برمی گــردد  عمدتــًا  وسوســه 
بــه خطــورات ذهنــی و درونــی.

ــت  ــر اس ــع خط ــه جم ــرات ک خط
مثــل نزغــه، بــه معنــای ورود مخفیانه 
ورودهــای  خطــورات،  اســت. 
پنهــان کاری  و  ظریــف  و  مخفــی 
ــیع تر و  ــش وس ــه معنای ــت. نزغ اس
آشــکارتر اســت کــه تمــام بخش هــا 
ــه  ــی وسوس ــرد؛ ول ــر می گی را در ب
خطــورات عمدتــًا ذهنــی و قلبــی 
در  مناســبت  بــه  را  اینهــا  اســت. 
کردیــم. مباحثــه  هشــتم  دعــای 

ــرآن  ــش ق ــام( نق ــه الس ــام )علی ــا ام اینج
ــی  ــپر حفاظت ــوان س ــه عن ــم را ب کری
برابــر  در  نگه دارنــده  ســنگر  و 
تیرهــای آشــکار و پنهــان شــیطان 

ــه  ــد ک ــوم ش ــد. معل ــی می کن معرف
ــکاری دارد  ــلیک های آش ــیطان ش ش
شــلیک های  و  اســت،  نزقــه  کــه 
پنهانــی دارد کــه وسوســه اســت.

قــرآن کریــم درحقیقــت مظهــر کهف 
حصیــن و پناهــگاه الهــی اســت. 
ــد:  ــی می فرمای ــارک تعال ــد تب خداون
ــاه  ــدا پن ــه خ ِ؛]۷[ ب ــاللَّ ِ ــتَعِْذ ب »َفاْس
ببــر«. یکــی از مصادیــق بســیار بزرگ 
و برجســته و اصلــی اش عبارت اســت 
ــم. ــرآن کری ــه ق ــدن ب ــده ش از پناهن

قــرآن، حصــن حصیــن در برابــر 
ــت.  ــیطان اس ــاوس ش ــات و وس نزغ
اگــر کســی آن را نداشــته باشــد، 
بدبخــت اســت. هــر کــس ســپر 
قرآنــی نداشــته باشــد، ســنگر قرآنــی 
ــرآن  ــت ق ــد و در حفاظ ــته باش نداش
اســت. ســاخته  کارش  نباشــد، 

بــا  و  اســت  نگهدارنــده  قــرآن 
شــیطان  جنــگ  بــه  می شــود  آن 
ــما را  ــن ش ــم ذه ــیطان ه ــت. ش رف
ــرد  ــما را می ب ــر ش ــم فک ــرد، ه می ب
ــوده  ــما را آل ــب و روان ش ــم قل و ه
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ــیب  ــما آس ــال ش ــه اعم ــد و ب می کن
می زنــد. لــذا خداونــد می فرمایــد: 
یعنــی  کــه   »ِ بِــاللَّ »َفاْســتَعِْذ 
»َفاْســتَعِْذ بالقــرآن«؛ زیــرا قــرآن 
ــم اهلل اســت. ــر اهلل و عل ــور اهلل، ذک ن

ِ«، یعنــی در ســایه ولّی  »َفاْســتَعِْذ بـِـاللَّ
حــق قــرار گیرید. بــه عتــرت طاهرین 
ــوید. ــظ ش ــا حف ــوید ت ــده ش پناهن

خطر شیطان همیشگی است

انســان همیشــه در خطــر دائمــی 
اســت؛ چــون خطــر شــیطان دائمــی 
نــدارد.  انقطاعــی  هیــچ  و  اســت 
و  فعــال  قســم خورده ی  دشــمن 
حاضــر در صحنــه اســت. حماتــش 
و  مخفیانــه  و  ناگهانــی  نوعــًا 
غافل گیرکننــده اســت. گاهــی انســان 
ــاز  ــی می رســد کــه نی ــه جای کارش ب
شــیطان  مخفیانــه  حمله هــای  بــه 
نــدارد. کســی کــه درِ ذهــن و جانــش 
را بــه روی شــیطان بــاز می کنــد، 
دیگــر شــیطان الزم نیســت از پنجــره 
ــرای  ــا ب ــود. اینه ــر در وارد ش ــا زی ی
کســانی اســت کــه درهــا را می بنــدد 

و  نمی کنــد  رهایــش  شــیطان  و 
می خواهــد از ایــن راه هــا وارد شــود.

معصیــت،  اهــل  بــا  رفاقــت  بــا 
همنشــینی بــا بطالیــن، پرســه زدن 
مجــازی  آلــوده ی  فضاهــای  در 
خــود  شــخصیت  درِ  انســان  و... 
می گشــاید. شــیطان  روی  بــه  را 

دعــوت  انســان  کــه  آنجایــی 
بــاز  بســته،  را  درهــا  و  نکــرده 
ــیطان  ــر ش ــب خط ــد مواظ ــم بای ه
مــا  ســرمایه های  چنانچــه  بــود. 
و  اســتحصال  بــرود،  دســت  از 
بازیابــی اش تقریبــًا غیرممکــن اســت.

ــد، زره دار  ــی باش ــت قرآن ــر ذهن اگ
ــر  ــت. اگ ــر اس ــون ذک ــود؛ چ می ش
زره پــوش  شــد،  قرآنــی  فکــرت 
ــانی  ــر به آس ــیطان دیگ ــود و ش می ش
نمی رســد. شــما  بــه  دســتش 

ــرآن  ــد، ق هــر وقــت وسوســه ای بیای
بــه  و  اســت  چشــمت  جلــوی 
حاصــل  ایــن،  و  می آیــد  ذهنــت 
قرآنــی  و  قــرآن  بــا  مجالســت 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــر و  ــت ذک ــن حال ــت. ای ــدن اس ش
ــای  ــا و برنامه ه ــنایی، طراحی ه روش
لــذا  می کنــد؛  عقیــم  را  شــیطان 
اســت. بزرگــی  نعمــت  واقعــًا 

نقش قرآن کریم در مهندسی  
اعمال و رفتار

حضــرت )علیــه الســام( در ادامــه تفصیــل 
ــا  ــد: »َو ِلَْقدامِن ــد و می فرماین می دهن
َعــْن نَْقلِهــا اِلـَـى الَْمعاصى حابِســًا«. 
ــا را  ــه م ــه و نزغ ــه ی وسوس از منطق
می بــرد بــه میــدان عمــل و بــاز نقــش 
قــرآن کریــم را در مهندســی اعمــال و 
ــد. ــریح می کن ــًا تش ــا کام ــار م رفت

ــل  ــل تأم ــه  قاب ــه جمل ــا س در اینج
ــت،  ــه قدم هاس ــی راجع ب ــت: یک اس
ــومی در  ــان و س ــاره زب ــری درب دیگ
مــورد اعضــا و جــوارح. ایــن منطقــه، 
جــوارح  اســت.  عمــل  منطقــه ی 
عــام اســت و از بیــن جــوارح یکــی 
قــدم و دیگــری زبــان، تخصیــص 
اســت. کــرده  پیــدا  ذکــر  بــه 

ایشــان از قــدم شــروع می کننــد و 

تعمیــم  و  می رونــد  زبــان  ســراغ 
جــوارح.  همــه ی  بــه  می دهنــد 
ــل اســت  ــه ی عم ــه، منطق ــن منطق ای
کــه تحــت تأثیــر منطقــه ی قلــب 
مــا اســت. قلــب مــا نیــز تحــت 
تأثیــر تدبیــر و فکــر مــا اســت. 
ــا  ــرد م ــر خ ــت تدبی ــا تح ــر م فک
اســت. بــه تعبیــر حضــرت علــی 
ــکارِ،  ــُة الْف ــوُل أئَِمّ ــه الســام(: »اَلُْعُق )علی

َو  الُْقُلــوِب،  ــُة  أئَِمّ اْلْفــکاُر  َو 
َو   ، الَْحــواِسّ ــُة  أئَِمّ الُْقُلــوُب 
اْلْعضــاِء؛]۸[  ــُة  أئَِمّ الَْحــواُسّ 
اندیشــه  و  فکــر  پیشــوای  عقــل 
اســت، فکــر پیشــوای قلــب و درون، 
ــواس  ــواس و ح ــوای ح ــب پیش قل
اســت«. اعضــا  تمامــی  پیشــوای 

می شــود،  صحبــت  کــه  بخشــی 
و  مــا  شــخصیتی  منــزل  بخــش 
ــت  ــب اس ــت. جال ــازل اس ــش ن نق
بدانیــد در کتابــی کــه آقــای اســمیت 
ــان  ــی نوشــته، حاصــل جمــع ادی نام
کــرده  خاصه بنــدی  آنجــا  را 
ــود.  ــنگی ب ــلیقه و قش ــود. کار باس ب
ــی و  ــان اله ــه ادی ــت ک ــب اس جال
ــخصیت  ــات ش ــام طبق ــدی تم توحی
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ــد  ــدی می کنن ــی توحی ــا را مهندس م
اســپریت(  ســول  ماینــد  )بــادی 
»روح«. می شــود  اوجــش  کــه 

او مســیحیت و اســام را مطالعــه 
را  آســمانی  کتاب هــای  و  کــرده 
ــرده  ــدی ک ــرداری و جمع بن خاصه ب
اســت. درآورده  را  نســبت هایش  و 

جــوارح در ایــن بیــان عالــی جــوارح 
ذهــن و حــواس هســتند. خیلــی 
ــام  ــا مق ــه در اینج ــت ک ــف اس لطی
شــرحش نیســت. جــوارح تحــت 
ــواس  ــتند، ح ــواس هس ــت ح مدیری
قلــوب  قلــوب،  تحــت مدیریــت 
تحــت مدیریــت افــکار و افــکار 
ــر  ــذا ه ــول. ل ــت عق ــت مدیری تح
ــتید و از  ــی داش ــال و حس ــت ح وق
خــدای متعــال چیــزی خواســتید، 
نگــران نشــوید،  عقــل بخواهیــد. 
نداریــد.  بگویــم  نمی خواهــم 
تکامــل و رشــد و شــکوفایی اش را از 
حضــرت حــق تمنــا کنیــد. اگــر عقــل 
ــه  ــد و چنانچ ــز می آی ــد، همه چی بیای
نیســت. هیچ چیــز  نباشــد،  عقــل 

اســت.  همین گونــه  هــم  چشــم 
ــه  ــرف ب ــد ط ــان می بین ــی انس گاه
ــم و مطالعــه  حســب ظاهــر اهــل عل
خبــری  ولــی  اســت،  عبــادت  و 
می بینــی  می کنــی،  نــگاه  نیســت. 
ــرای  ــکال دارد؛ ب ــق اش ــا خل اول م
ــی  ــه جای ــا ب ــن چیزه ــا ای ــن ب همی
ظــروف  ایــن  البتــه  نمی رســد. 
چــون مرتبــط هســتند و دستشــان 
در دســت هــم اســت، انســان از 
تنظیــم جــوارح می توانــد  طریــق 
ــه  ــد؛ ب ــدم بنه ــر ق ــب باالت ــه مرات ب
ــد.  ــی باش ــه از روش علم ــرطی ک ش
بــه قــول خودمــان از پاییــن بــه بــاال 
ــاال بــه  باشــد. روش درونــی کــه از ب
ــره دارد. ــی مخاط ــن اســت، خیل پایی

ایــن  باشــد  خاطرتــان  اجمــاالً 
مناطــق، مناطــق شــخصیت مــا اســت. 
ــا  ــه م ــد ب ــام( می خواهن ــه الس ــام )علی ام
بگوینــد همــه ی ابعــاد شــخصیت مــا 
بایــد قرآنــی باشــد. ایــن خصوصیــت 
قــرآن اســت کــه همــه ی وجــود مــا 
ــی  ــدی اله ــی توحی ــل مهندس را ذی
عقــل،  و  می کنــد  ســازمان دهی 
ــوارح را  ــواس و ج ــب، ح ــر، قل فک
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در محیــط نــور خــدا قــرار می دهــد.

حــاال ایــن قســمت بخــش نــازل 
ــرات  ــیطان و خط ــات ش ــت. نزغ اس
وســاوس مربــوط بــه منطقــه ی قبلــی 
ــب  ــر و قل ــه ی فک ــه منطق ــت ک اس
ــط  ــه محی ــوط ب ــا مرب ــت. اینج اس
اســت. بــدن  منطقــه ی  و  اعمــال 

»َو  می فرماینــد:  حضــرت  حــال 
ِلَْقدامِنــا َعــْن نَْقلِهــا اِلـَـى الَْمعاصى 
حابِســًا«؛ خدایــا پاهای مــا را از رفتن 
بــه ســوی گنــاه حبــس کــن. حبــس 
اســت. داشــتن  نگــه  فارســی  در 

حابــس بــه معنــای مانــع اســت؛ 
ــب  ــی مطل ــتن. خیل ــه داش ــی نگ یعن
ــوی  ــه س ــا ب ــن پ ــت. ای ــدی اس ج
ــب و  ــه در قل ــی رود ک ــه ای م جلس
مرکــز جهنــم اســت. بــه ســمتی 
مــی رود کــه تحــت مدیریــت شــیطان 
ــی نباشــی و تحــت  اســت. اگــر قرآن
ــا  ــودت ب ــی، خ ــرآن نباش ــت ق تربی
پــای خــودت وســط جهنم مــی روی.

»معاصــى«  کلمــه ی  اینجــا 

اســت. توجــه  قابــل 

تأثیر قرآن کریم در جلوگیری  
از گناه

امــا قــرآن چگونــه از گنــاه نــگاه 
ــرآن  ــرت. ق ــد بصی ــا تولی مــی دارد؟ ب
کریــم عقــل را بیــدار می ســازد و 
ــن  ــه ای ــد. ب ــار می زن ــا را کن پرده ه
ترتیــب گنــاه را بــه شــخص معرفــی 
شــهود  وقتــی  انســان  می کنــد. 
می شــود  حابــس  می کنــد،  پیــدا 
گنــاه  ســوی  بــه  نمی گــذارد  و 
ــی  ــرت قرآن ــه بصی ــی ک ــرود. کس ب
نداشــته باشــد، بــه ســمت گنــاه 
ــادی در ذهــن و  ــه ی  مب مــی رود. جنب
ــد و  ــت درمی آی ــه حرک ــورش ب تص
ــرده  ــت. پ ــه ســمت معصی ــی رود ب م
افتــاده و نمی دانــد کجــا مــی رود. 
می دهــد  نشــان  کریــم  قــرآن 
ــًا  ــن اص ــت. بنابرای ــت چیس معصی
ــی رود. ــاه نم ــوی گن ــه س ــا ب ــن پ ای

ــار دره هــا و پرتگاه هــای مخــوف،  کن
پــای انســان از کار می افتــد. اگــر آدم 
بفهمنــد گنــاه یعنــی چــه، پایــش بــه 
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ــه  ــی ک ــی رود. کس ــاه نم ــمتش گن س
ــاه یعنــی چــه.  ــد گن مــی رود، نمی دان
تاریــک اســت، همین طــور مــی رود و 
یکدفعــه می بینــد جلویش دره اســت.

ــد و  ــرداری می کن ــم پرده ب ــرآن کری ق
ــی  ــاه خیل ــات آن در افشــاگری گن آی
عجیــب اســت. نشــان می دهــد گنــاه 
چــه بــه روز فکــر و جســم و دنیــا و 
ــان  ــخصیت انس ــداد ش ــرت و امت آخ
کــردن  دور  مخصوصــًا  مــی آورد؛ 
ــن  ــًا ای انســان از حضــرت حــق. مث
آیــات را ببینیــد: »َكالَّ بـَـْل َراَن َعَلــى 
ــبُوَن؛]۹[  ــوا يَْکِس ــا َكانُ ــْم َم ُقُلوبِهِ
آنچــه  بلکــه  اســت،  چنیــن  نــه 
بــر  زنــگار  می شــدند،  مرتکــب 
دل هایشــان بســته اســت«. نتیجــه 
َُّهــْم َعــْن  چــه می شــود؟ »َكالَّ إِن
َربِّهِــْم يَْوَمئِــٍذ لََمْحُجوبُــوَن؛]۱۰[ 
ــان در آن روز از  ــه آن ــدار ک ــی پن زه
ــد«. ــخت محجوبن ــان س پروردگارش

ــه نظــر مــن ایــن قســمت از قــرآن  ب
عمــق  از  پرده بــرداری  در  کریــم 
ــطح  ــن س ــاه در عالی تری ــه گن فاجع
اســت. دلــی کــه آلــوده شــده، حظش 

ــا حضــرت حــق کاهــش  ــدار ب از دی
آن  می شــود.  مهجــور  و  می  یابــد 
در  اســت،  تماشــا  روز  کــه  روز 
ــان  ــرد. حرم ــر می ب ــه س ــی ب نابینای
توصیــف  قابــل  ســوزندگی اش  و 
را  جهنــم  ماهــا  بعضــی  نیســت. 
خــوب نمی توانیــم ببینیــم. جهنــم 
ــوب  ــان محج ــه انس ــت ک روزی اس
ــی. ــارک تعال ــال اهلل تب ــود از جم ش

»ُوُجــوٌه يَْوَمئِــٍذ نَاِضــَرٌة؛]۱۱[ در 
و  شــاداب  صورت هایــی  روز  آن 
ــی  ــت برخ ــت«. در قیام ــرور اس مس
چهره هــا خیلــی شــاد و گشــوده 
ــار.  ــح به ــل صب ــتند؛ مث ــرم هس و خ
ــدند و  ــدار ش ــه دی ــق ب ــون موف چ
ــان  ــیدند؛ چشمش ــا رس ــام لق ــه مق ب
شــده  گشــوده  بــه جمــال حــق 
اســت: »إِلَــى َربَِّهــا نَاِظــَرٌة؛]۱۲[ 
می  نگــرد«. پــروردگارش  بــه  و 

ــٍذ  ِ ــوٌه يَْوَمئ ــان روز، »ُوُج ــا در هم ام
بَاِســَرٌة؛]۱۳[ در آن روز صورت هایــی 
ــت«.  ــیده اس ــم کش ــوس و در ه عب
جهنــم می ســوزاند؛ منتهــا جهنــم 
بــه  خــوش  مهجوریــت.  و  دوری 
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ــى  ــُر ف ــه: »يَنُْظ ــهدا؛ چراک ــال ش ح
ــد  ــه خداون ــه وج ــهِ الّل؛]۱۴[ ب َوْج
مصادیــق  از  شــهدا  می نگــرد«. 
ــتند. ــَرٌة« هس ــا نَاِظ ــى َربَِّه َ ــه »إِل آی

ــود  ــق ش ــرآن رفی ــا ق ــان ب ــر انس اگ
و بــه مقــام انــس بــا آن برســد، 
ــاه  ــوی گن ــه س ــن ب ــش از رفت پاهای
ــه  ــا نگ ــود. اینج ــته می ش ــگاه داش ن
ــراط  ــا از ص ــود و آنج ــته می ش داش
بــه  اینجــا  اگــر  می کنــد.  عبــور 
ــه  ــا ب ــی، آنج ــرآن راه یافت ــت ق هدای
می یابــی. دســت  قــرآن  شــفاعت 

حفظ زبان در پرتو قرآن کریم

»َو  چیســت؟  بعــدی  درخواســت 
ــِن الَْخــْوِض فِى الْباِطــِل  ــنَتِنا َع ِلَلِْس
ــه  ــًا«. چ ــةٍ ُمْخرِس ــرِ مااَف ــْن َغيْ مِ
ــال  ــد متع ــت! خداون ــی اس الل خوب
ــه  ــی )علی ــرت موس ــه حض ــاب ب خط
الســام( می فرمایــد: »أْســُلْك يَــَدَك 

ــْن  ــاَء مِ ــرُ ْج بَيَْض ــَك تَْخ ِ ــي َجيْب ِ ف
در  را  دســتت  ُســوٍء؛]۱۵[  َغيْــرِ  
گریبانــت ببــر تــا بــدون هیــچ عیبــی 
ســفید و درخشــان بیــرون آیــد«. 

ــه  ــی گرفت ــتت مریض ــه دس ــه اینک ن
ــو  ــت ت ــی در دس ــه! حس ــد. ن باش
ــزه  ــد و معج ــه می درخش ــت ک هس
زبانــم  نمی خواهــم  می شــود. 
مریــض شــود. نــه! گویــا باشــد؛ 
ــزی  ــد. چی ــو باش ــای ت ــه رض ــا ب ام
می پســندی.  تــو  کــه  بگویــد  را 
ــن  ــول حس ــد، ق ــدید بگوی ــول س ق
ذکــر  بگویــد،  حکمــت  بگویــد، 
بگویــد. الل شــود از باطــل و فحــش 
ــی را می شــکند؛  و دروغ؛ از آنچــه دل
می بــرد. را  عابرویــی  آنچــه  از 

کلمــه ی  ذیــل  را حضــرت  همــه 
»باطــل« جمــع کــرد. ارتکابــش تعبیــر 
ــای  ــه معن ــه »خــوض« کــه ب شــده ب
راه رفتــن در آب اســت. خــوض بــر 
ــان  ــه انس ــت. اینک ــوض اس وزن ح
راحــت گرفتــار امــور بیهــوده و باطل 
شــود. زبــان عامــل ســهل و آســان و 
ــان  ــه انس ــرای اینک ــت ب ــی اس راحت
بخواهــد  آدم  شــود.  گنــاه  دچــار 
ــرود،  ــود و راه ب ــد ش ــش بلن از جای
ســخت اســت؛ ولــی زبــان فقــط 
کافــی اســت کــه یــک جملــه  بگویــد.
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دســت اندازی های  محــل  اینجــا 
ــت.  ــیطانی اس ــب ش ــب و غری عجی
در  هیچ کــدام  جــوارح  بیــن  در 
ــان نیســت؛  ــر از زب معصیت هــا جلوت
ــر  ــو اگ ــود: ت ــم فرم ــرآن کری ــذا ق ل
ــام  ــتی، تم ــوا آراس ــه تق ــت را ب زبان
ــم و  ــود و ک ــاح می ش ــت اص اعمال
کاســتی هایت را خــودم می بخشــم: 
ــوا الَلَّ  ــوا اتَُّق ــَن آَمنُ ــا الَّذي ــا أَيَُّه »ي
َو ُقولُــوا َقــْوًل َســديداً يُْصلِــْح 
لَُکــْم أَْعمالَُکــْم َو يَْغفِــْر لَُکــْم 
ُذنُوبَُکــْم؛]۱۶[ ای کســانی کــه ایمــان 
آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد و 
ــال  ــا اعم ــد. ت ــتوار گویی ــخنی اس س
شــما را بــه صــاح آورد و گناهانتــان 
ســدید  ببخشــاید«.  شــما  بــر  را 
ــول  ــت. ق ــل اس ــل باط ــه ی مقاب نقط
ــدید  ــق. س ــول ح ــی ق ــدید، یعن س
ــد  ــن و... باش ــه حس ــته ب ــر آراس اگ
ــاح  ــان اص ــر زب ــر. اگ ــه بهت ــه چ ک
ــال  ــال اعم ــدای متع ــود خ ــد، خ ش
ــان  ــد و گناه ــاح می کن ــما را اص ش
زبانــت  اگــر  می بخشــد.  را  شــما 
ــزت درســت  ــود، همه چی درســت ش
عجیبــی  چیــز  زبــان  می شــود. 
اســت! گرفتاری هایــی کــه مــا در 

جامعــه داریــم، بــه خاطــر زبــان 
اســت. زبانمــان تربیــت نشــده اســت. 
جدایی هــا  و  طاق هــا  از  خیلــی 
ــت.  ــده اس ــان تربیت نش ــل زب حاص
اجتماعــی  از اختاف هــای  خیلــی 
ــت.  ــده اس ــان تقویت نش ــل زب حاص
در  کــه  دلســردی های  از  خیلــی 
حاصــل  می شــود،  پیــدا  جامعــه 
پــس  اســت.  تربیت نشــده  زبــان 
می شــود؟ چــه  ســدید  قــول 

چــون بــه قــوه ی مــن اهانــت شــده، 
ــم خواســت بایــد بگویــم؛  هرچــه دل
حتــی اگــر بــه مصلحــت کشــور 
از  جناحشــان  بعضی هــا  نباشــد. 
ــان  ــت. زبانش ــر اس ــان مهم ت ناموسش
مثــل  می شــود،  رهــا  و  خــوض 
شــنای در آب. آب مــی رود و ایــن 
ــتر  ــد و بیش ــا می زن ــت و پ ــم دس ه
فــرو مــی رود. زبــان خیلــی حســاس 
ــان  ــد زبانم ــاءاهلل خداون ــت. ان ش اس
را بــا قــرآن تربیــت کنــد. اولیــن 
ــکار  ــان آش ــت در زب ــانه های تربی نش
نشــانه های  نخســتین  و  می شــود 
ــود  ــان خ ــه ادب اهلل در زب ــق ب تحق
در  مؤمــن  می دهــد.  نشــان  را 
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ــت و  ــی محتــاط اس ــارش خیل گفت
می شــود.  کم ســخن  و  کم گــو 
ــار  ــزی اظه ــر چی ــرای ه ــا ب بعضی  ه
مطلبــی  هــر  در  و  می کننــد  نظــر 
بــرای  و  می کننــد  پیــدا  ورود 
ــد. ــار اطــاع می کنن ــی، اظه خودنمای

خــوض  واژه ی  از  نیــز  قــرآن  در 
ــر  ــود اگ ــت. فرم ــده اس ــتفاده ش اس
و  چــرت  کــه  دیدیــد  را  کســی 
ســخنانش  بــه  می گویــد،  پــرت 
کــه  همان طــور  ندهیــد.  گــوش 
باطــل  در  خــوض  و  باطل گویــی 
هــم  شــنیدنش  دارد،  آســیب هایی 
آثــار بــدی دارد. اگــر دیدیــد کســانی 
آیــات  کفــر می گوینــد و دربــاره 
بــا  می کننــد،  تولیــد  شــبهه  مــا، 
ــغول  ــه مش ــر اینک ــینید، مگ ــا نش آنه
شــوند.]۱۷[ دیگــری  صحبــت 

هنر قرآن کریم

ــامِ  ــراِف اْلث ِ ــِن اْقت ــا َع »َولَِجوارِِحن
زاِجــراً«؛ جــوارح و همــه ی امکاناتــی 
ــه  ــا اســت، از اینک ــدن م ــه در ب را ک
مرتکــب گنــاه شــوند، به وســیله ی 

قــرآن حفــظ کــن. زاجــر یعنــی 
معنــای  بــه  نیــز  اقتــراف  مانــع. 
اســت. ارتــکاب  و  دادن  انجــام 

نگهــداری اش  قــرآن  چگونــه 
را  همــه  کریــم  قــرآن  می کنــد؟ 
مــؤدب می کنــد و تقــوا مــی آورد. 
انــس بــا قــرآن حاصلــش ایــن اســت.

خیلــی  مطلــب  یــک  ادامــه  در 
ــا  ــود: »َو لِم ــان می ش ــاده بی فوق الع
ــِح  ــْن تََصفُّ ــا مِ ــُة َعنَّ ــَوِت الَْغْفَل َط
ــارِ ناِشــراً«. اعتبــار بــه معنــای  اْلِْعتِب
عبــرت گرفتــن اســت کــه چنــد 
جلســه پیــش راجع بــه عبــرت گرفتن 
توســط قــرآن کریــم توضیــح دادیــم.

و  عمیــق  تفکــر  بــه  اعتبــار 
آنجــا  همه جانبــه گفتــه می شــود. 
از ظواهــر  کــه شــما می خواهیــد 
ــا  ــت صحنه ه ــه پش ــد و ب ــور کنی عب
برســید، بــه آن می گوینــد اعتبــار 
مــی رود. جلــو  فکــر  بــا  کــه 

ــر و  ــد فک ــرت می فرمای ــا حض اینج
ــت  ــیله ی غفل ــا به وس ــری م عبرت گی
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ــت،  ــود. غفل ــده می ش ــم پیچی در ه
ــت  ــر اســت. غفل ــل ذک نقطــه ی مقاب
طومــار فکــر و اعتبــار انســان را درهم 
ــار  ــن طوم ــم ای ــرآن کری می پیچــد. ق
می کنــد؛  بــاز  را  شــما  اعتبــار  و 
ــیار  ــر بس ــت. تعبی ــر اس ــون ناش چ
جهــات  از  اســت.  فوق العــاده ای 
ــت. ــین اس ــی دلنش ــز خیل ــی  نی باغ

ــا  ــراه ب ــق هم ــگاه عمی ــح« ن »تََصفُّ
نظــر و عبــرت اســت. می فرمایــد: 
ــن  ــرآن ای ــت ق ــه هدای ــروردگارا ب پ
فکــر درهم پیچیــده و منطقــه ی اعتبــار 
مــا کــه از کار افتــاده، بــاز کــن و بــه 
میــدان بیــاور. ایــن هنــر قــرآن کریــم 
ــت. ــر از غفل ــازی فک ــت: آزادس اس

بــه برکــت قــرآن و انــس بــا آن، 
زبانمــان را حفــظ کنــد کــه چــه 
شــود؟ تــا دوبــاره بــه قــرآن برســیم. 
مگــر در قــرآن چــه خبــر اســت؟ »من 
القــرآن الــى القــرآن و فــى القرآن«.

ــرآن  ــع الق ــرآن و م ــى الق ســحر ف
ــا  ــه آنج ــه ب ــت ک ــا اس ــد اولی مقص
برســند. از رهگــذر ایــن مراقبت هــا و 

تقــوا و حفاظــت و صیانــت چشــم و 
ــان و دســت و جــوارح و فکــر و  زب
ــا انــس ســحرگاهی،  عقــل و قلــب ت
ــب  ــم عجای ــه فه ــیم ب ــازه می رس ت
ــا  ــى  ُقُلوبِن ــى  تُوِصــَل اِل قــرآن: »َحتّ
ِــهِ«.  ــَر اَْمثال ــهِ، َو َزواِج ِ ــَم َعجآئِب َفْه
از  قــرآن  مثال هــای  در  آنچــه 
شــگفتی ها تعبیــه شــده، خــودش 
اســت. بازدارنــده  و  نگاه دارنــده 

ــه  ــم، ب ــت یابی ــرآن دس ــه ق ــر ب اگ
چیــزی رســیده ایم کــه هیــچ بزرگــی 
ــد. ــش کن ــد تحمل ــم نمی توان در عال

صالبت و عظمت قرآن کریم 

ــى  واس ــاُل الرَّ ــِت الِْجب ــى َضُعَف »الَّت
ــهِ«؛  ِ ــِن اْحتِمال ــا َع ــى  َصالبَتِه َعل
بــا  ســبان،  و  دماونــد  کوه هــای 
نمی تواننــد  شــکوه  و  بزرگــی  آن 
تحملــش کنــد. خــود قــرآن هــم 
َهــَذا  أَنَْزلْنَــا  »لَــْو  می فرمایــد: 
الُْقــْرآَن َعَلــى َجبـَـٍل لََرأَيْتـَـُه َخاِشــًعا 
ــَك  ــيَةِ الَلِّ َوتِْل ــْن َخْش ــا مِ ًع ُمتََصِدّ
ــْم  ــاِس لََعَلُّه ــا لِلنَّ ــاُل نَْضرِبَُه الْْمثَ
ایــن قــرآن  ــُروَن؛]۱۸[ اگــر  يَتََفَکّ
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می کردیــم،  نــازل  کوهــی  بــر  را 
ــن  ــدا فروت ــرس خ ــًا آن را از ت قطع
ایــن  و  می دیــدی.  ازهم پاشــیده  و 
ــا  ــم ت ــردم می زنی ــرای م ــا را ب َمثَل ه
بیندیشــند«. حیــف کــه فکرهــا تعطیل 
ــد، دل  ــل ش ــه تعطی ــر ک ــت! فک اس
تعطیــل می شــود و خشــیت نخواهــد 
ــا  ــرای م ــم ب ــه ه ــه آی داشــت. هرچ
ــر  ــد. اگ ــر نمی کن ــود، اث ــده  ش خوان
بــه کــوه خوانــده شــود، چیــزی از آن 
ــش  ــل دل ــان غاف ــا انس ــد؛ ام نمی مان
نمی لــرزد. و  نمی آیــد  رحــم  بــه 

فهــم  شــد؟  چــه  مقصــد  پــس 
ــه در  ــن قطع ــرآن. کل ای ــب ق عجای
ــت:  ــده اس ــدی ش ــه جمع بن ــن آی ای
وَن؛]۱۹[  ــرُ الُْمَطهَّ إَِلّ  ــهُ  يََمسُّ »ل 
آن  بــه  نمي تواننــد  پــاکان  جــز 
یابنــد[«  ]دســت  زننــد  دســت 
»طهــارت جوارحــی«  کــه همــان 
نازل تریــن  بــدن  گفتیــم  اســت. 
ــارت  ــت. طه ــخصیت اس ــش ش بخ
قلــب، حــواس و فکــر مقدمــه ای 
می شــود بــرای دیــدار بــا قــرآن.

دیــدار  ایــن  نشــوی،  طاهــر  تــا 

ــو  ممکــن نمی شــود. هرچــه ســهم ت
از عصمــت و طهــارت بیشــتر شــود، 
دریافــت تــو از قــرآن بــه همــان 
میــزان بیشــتر می شــود. ان شــاءاهلل 
کســب  توفیــق  متعــال  خــدای 
ــارف  ــت مع ــت دریاف ــارت جه طه
قــرآن را بــه همــه ی مــا عطــا فرمایــد.
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