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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 قرائت

ی مبحث نماز به مقارنات نماز رسیده بودیم. در بحث مقارنات نماز هم به قرائت  در ادامه

ی پس از آن رسیدیم. طّی چند جلسه نکاتی را در باب آداب قرائت  ی حمد و سوره سوره

جدید به این بحث وارد شدیم و  ی قبل از یک منظر خدمت عزیزان عرض کردیم. جلسه

گفتیم نخستین ادب قرائت این است که انسان با قرآن به بزرگی رفتار کند؛ قرآن را بزرگ 

های مختلفی است.  تلقّی کند؛ با قرآن با عظمت روبرو شود. گفتیم عظمتِ قرآن به لحاظ

خاطر آن  یکی عظمت متکلّم و مؤّلف آن است. اهمیّت و عظمت هر کتاب به یک لحاظ به

است که مؤلّفش شخصیت عظیمی است. اعظمِ مؤلّفین عالم، اعظمِ متکلّمین عالم، مؤلّف 

ی مطالب قرآن است. خدای متعال مؤّلف این کتاب و متکلّم این کالم الهی  و گوینده

 است. پس به یک لحاظ قرآن به خاطر این عظیم است که کالم اهلل است.

از محتویات آن و اهداف و مقاصدی است که در  به لحاظ دوم، عظمت یک کتاب ناشی

پیِ آن است. هدف اصلی قرآن کریم این است که انسان را از اسارت عالم طبیعت و 

ی توحید و لقاء الهی نائل کند. این مقصد عظمای  ظلمت عالم کثرت برهاند و به اوج قلّه

به این مقصود است، ی طّی این مسیر و نیل  قرآن کریم است. و قرآن آنچه را که الزمه

بیان کرده است. قرآن کتاب دعوتِ به سعادت است؛ قرآن کتاب نیل به کمال و بیان 
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توان به  های مختلف می است. در مسیر این مقصود، به لحاظ ی نیل به این مقصد نحوه

 قرآن توجّه کرد. 

ی  م از همهو بیان معارف الهیّه است؛ آن ه معرفة اهللیکی از مقاصد مهمّ قرآن دعوت به 

 ی حّق متعال، این به یک لحاظ.  هایش، شئون ذاتیّه و اسمائیّه و صفاتیّه و افعالیّه جنبه

ی نفس است. قرآن راه خودسازی و تهذیب را  مقصد دیگر قرآن دعوت به تهذیب و تزکیه

 به انسان نشان داده است و او را به گام برداشتن در این مسیر تشویق کرده است. 

ی که در این زمینه در مطالب قرآن قابل توجّه است، داستان انبیای الهی و سومین امر

-مردان وادی توحید است که در قرآن کریم آمده است. در داستان انبیاء به اولیاء و بزرگ

قدری معارف عمیق و عظیم وجود دارد که غیر قابل تصوّر است؛ اگر حّق آنها ادا شود، 

های کمال  ظیمی برای کسب معرفت و نیل به اوج قلّهی ع شود که چه مدرسه آشکار می

 است.  انسانی

ی مقابل آن، یعنی مواردی است که قرآن کریم احوال کافران،  چهارمین مطلب، نقطه

منافقان، معاندان، مشرکان و دشمنان حقّ و حقیقت، دشمنان انبیاء و اولیاء الهی، و 

ر رفتار پلیدشان به عذاب و هالک سرنوشت و سرگذشت آنها که باألخره چگونه در کیف

ی دشمنان حق و حقیقت،  گرفتار و نابود شدند را بیان کرده است. و گفتیم از جمله

ابلیس لعین است و در داستان ابلیس که قرآن کریم در جاهای مختلف، کراراً به آن اشاره 

ظیم و های ع ی جدیدی پرداخته است، چقدر درس ای به نکته کرده است و در هر اشاره
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است که   1البالغه نهج ی قاصعه ی آموزی وجود دارد. در خطبه عبرت

عبرت بگیر. ابلیس موجود کوچکی نبود.  فرمایند: از داستان ابلیس میامیرالمؤمنین

کسی بود که شش هزار سال بندگی خدا را کرد و بعد خود را به چه سرانجام شومی مبتال 

دان و دشمنان خدای متعال است، قابل تأمّل ی معان کرد. ماجرای ابلیس که از جمله

 باشد.  می

ی عظمت قرآن به اعتبار محتویات و مقاصد و مطالب،  این چهار محوری بود که در زمینه

 ی قبل اشاره کرده بودم. سه محور دیگر را هم حاال اشاره کنم.  در جلسه

 

 احکام شریعت محور

بیان احکام شرع است؛ قوانین عملی یکی از محورها که در مطالب قرآن مدّنظر است، 

ی به  دین، آداب و سنن الهیّه است؛ تکالیف فقهی یک انسان موّحد و دلسپرده و سرسپرده

دانید، قرآن کریم در باب احکام اهلل،  طور که می است. همان قرآن و پیامبر اکرم

شد. در قرآن آیات زیادی ندارد؛ آیات االحکام قرآن شاید کمتر از یک دهم آیات قرآن با

و پس از پیامبر  کلّیات احکام الهی بیان شده است و جزئیاتش به بیان پیغمبر اکرم

محوّل شده است. رئوس احکام الهی در قرآن آمده است و   ی هدی بزرگوار، به ائّمه

، 2این خود یک ترفند بزرگ بوده است. چون اگر تمام جزئیات احکام در قرآن آمده بود

کردند. خدا مخصوصاً این کار را  نیازی می ن قرآن از وجود امام احساس بیافراد با داشت
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بروند؛ ناگزیر شوند سراغ ها ناگزیر شوند سراغ پیغمبر اکرم  کرده است تا انسان

بروند. مخصوصاً مطلب را ناقص گذاشته است. کلّیات احکام را در ی معصومین ائمّه

ذ»است:  قرآن گفته است؛ در مورد جزئیاتش فرموده سولم فَخم م الرَّ  3«وافَانْتَه  َعْنهم   وهم َو ما ََناُكمْ ما آاتُكم

 ارجاع داده است.  ی هدی و بعد از پیغمبر هم به ائمّه آنها را به پیغمبر

انگیز است. اگر  ی حیرت ی قوانین عملی در قرآن کریم خود یک مجموعه مجموعه

موازین حقوقی بسنجید، فوق تصوّر است که  ترین بخواهید احکام حقوقی قرآن را با دقیق

های  ترین حقوقدان یی مطرح شده باشد که بزرگ چهارده قرن قبل، چنین احکام نورانی

های عظیمی  اند. فرصت نیست بگویم که چه جمعیت عالم در برابر عظمت آن کرنش کرده

تمام قوانین عالم در اند؛  ای در پایان داده اند و چه بیانیه های دنیا جمع شده از حقوقدان

اند.  اند و بعد چه تجلیلی از نظام حقوقی قرآن کرده کشورهای مختلف دنیا را بررسی کرده

 ی احکام شریعت است.  ی دیگر محتویات قرآن کریم جنبه پس یک جنبه

 شناسیمحور معاد 

ششمین محور از مطالب قرآن کریم بحث از معاد و جهان پس از مرگ است. چه براهین 

ستدالالت قوی و متینی که در اثبات حیات پس از مرگ قرآن کریم مطرح کرده است و ا

و چه توصیفات بسیار گسترده و دقیقی که از مراحل زندگی پس از مرگ، عالم برزخ و 

پس از برزخ، محشر و رسیدگی به اعمال انسان و بعد دوزخ، بهشت، اعراف و جزئیات 

حاالت و آنچه در عالم پس از مرگ برای یک جهنّم، جزئیات بهشت، جزئیات اعراف و 
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های بسیار دقیق و مفصّلی در باب  انسان پیش خواهد آمد، شده است. قرآن کریم بحث

 معادشناسی دارد. 

گونه است که آنچه را برای اکثریّت قابل هضم است، بیشتر و قرآن در غالب مباحث این

اشاره و  توانند هضم کنند، به گوید و آنچه را فقط خصّیصین و برجستگان می تر می صریح

ها و  ها و شکنجه های مختلف، طعام گوید. قرآن از آتش دوزخ، عذاب بسیار کم می

ممْ إ ََكا »فرماید؛  یهای دوزخیان زیاد گفته است. امّا در یک آیه م سختی ِمْ   َعنْ   َنَّ يَْوَمِئٍذ   َرِّبه

ترین عذاب  آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند؛ در حجابند؛ این عظیم 4« ونَ لََمْحجوب

که کسی راه به خدا نداشته باشد؛ از خدا است؛ ولی خیلی لطیف و مختصر گفته است. این

های بهشتی را به  های بهشتی و پاداش تی مقابلش چقدر نعم محجوب باشد. یا نقطه

ها، قصرها و امثال اینها؛ امّا خیلی به اشاره  ها، پوشاک تفصیل بیان کرده است؛ خوراک

یا آیاتی که قرآن کریم در باب لقاء اهلل و دیدار خدا  5«أْكَبم   هللاِ   ِمنَ   َو ِرْضوان  »فرموده است: 

ینها را خیلی به اشاره و اندک فرموده است. برای برجستگان از اهل بهشت بیان فرمود. ا

های  چون اینها در حّد عموم مردم نبود. عموم مردم با همان توصیفاتی که از عذاب

شوند. امّا قرآن برای  افتند و اصالح می شود، راه می های بهشتی می دوزخی و نعمت

 است.تری را در باب عالم پس از مرگ بیان فرموده  های عمیق برجستگان نکته

 محور استدالالت و احتجاجات
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هفتمین محور هم که از مطالب قرآن قابل تأمّل است؛ بحث استدالالت و احتجاجاتی 

های باطل بیان فرموده  است که چه خود خدای متعال در اثبات حقیقت و بطالن اندیشه

ن و هایی را که انبیاء عظام با کفّار و مشرکی ها، احتجاجات و بحث است و چه محاجّه

اند، بیان کرده است. خود این هم یک اقیانوس عظیم از معارف الهی  منحرفین داشته

 است. 

به همین هفت محور برای پی بردن به عظمت قرآن از منظر مطالب و محتویات آن 

شود عظمت قرآن را با آن شناخت، مقاصدی  ای که می پس دومین جنبه  کنیم. بسنده می

 است. لبی است که در آن بیان شدهکند و مطا است که دنبال می

 آنی : آورندهقرآنسومین محور عظمت 

سومین علّت عظمت یک کتاب، عظمت کسی است که آن را آورده است. یعنی پیام آور 

وحی، جبرئیل امین، روح اعظم. چون او حامل این کتاب بوده و این نامه را برای 

 آورده است.  پیغمبر

دهد تا برای کسی  رسان عادی می ای را به یک نامه مملکتی نامهیک وقت یک مقام باالی 

ای را برای رئیس مملکت دیگری  خواهد نامه ببرد. فرض کنید رئیس یک مملکت می

دهد  می دهد ببرد؛ یک وقت نامه را  به یک وزیر بفرستد؛ یک وقت  به سفیر کشورش می

کند. مرتبه و مقام  خیلی فرق میببر.  گوید پیام من را برای رئیس آن دولت و به او می

که خدای متعال قرآن کریم را به جبرئیل رساند. این حامل نامه، میزان اهمّیت پیام را می

 تقدیم کند حکایت از عظمت قرآن دارد.  امین سپرد تا به پیغمبر
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شدند و توجّهشان به حضرت حق  ی بشری خارج می از پوسته وقتی پیغمبر اکرم

شدند و جبرئیل  شد، با جبرئیل مرتبط می متمرکز و قلبشان به عالم جبروت متّصل می

 کرد.  تقدیم می های وحی را به پیغمبر اکرم پیام

ی کتب آسمانی را جبرئیل به انبیاء تقدیم  ی الهی است. همه جبرئیل از اعظم مالئکه

ه است. جبرئیل از اعظم ارکانِ عالم وجود است. جبرئیل مَلَکِ موکَّل بر علم و حکمت نکرد

آورد؛ امّا جبرئیل  آورد. میکائیل رزق مادّی را می است. اوست که غذاهای معنوی را می

آورد. اگر بخواهیم متوجّه عظمت جبرئیل  آورد؛ معارف الهیّه را می رزق معنوی را می

ن را در مورد جبرئیل امین و احادیث بسیار عجیبی را که از پیغمبر شویم، باید آیات قرآ

فهمیم  در مورد جبرئیل وارد شده است، مرور کنیم. آن وقت میاکرم و اهل بیت

توان پی برد کتابی که به یک چنین  جبرئیل در دستگاه حق چه عظمتی دارد. از اینجا می

 ود، چه کتاب عظیمی است.رسان آن ش موجود عظیمی سپرده شده است تا نامه

 ی کتابدریافت کنندهمین محور عظمت یک کتاب: چهار

شود عظمت قرآن را با آن دریافت، عظمت کسی است که این  ای که می چهارمین جنبه

، اعظم مخلوق تاریخ آفرینش، کتاب برای او فرستاده شده است؛ یعنی پیغمبر خاتم

ی امکان است،  م وجود در اوج قّلهگل سرسبد بوستان خلقت، موجودی که در عال

َّ َدان فَتََدلا »ی  موجودی که به قلّه رسیده است، موجودی که 6« ؛ فاَكَن قاَب قَْوَسْْيِ أْو أْدىنُثم

به تعبیری که در روایات است، آخرین خشتی است که بنای خلقت را به کمال رسانده 
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ی کماالت است. کسی که در تمامیّت وجودش، ظهور و  ی همه حقیقتی که عصاره 2 است.

ترین مخلوق تاریخ خلقت است. موجودی که  ی صفات حّق متعال است؛ بزرگ تجلّی همه

ی  دارد. چنین حقیقت عظیمی دریافت کننده مقام برزخیّت کبری بین امکان و وجوب

 شود دریافت.  را می قرآن کریم است. از این منظر هم عظمت قرآن

 حافظان کتابمین محور عظمت یک کتاب: پنج

تواند عظمت قرآن را به ما تفهیم کند، عظمت  ای که توّجه به آن هم می پنجمین جنبه

حافظان و نگهبانان قرآن است. ارزش هر شخصیت یا شیء هر قدر باالتر باشد، نگهبانی 

  إانا ََنْنم »نگهبان قرآن کریم کیست؟ فرمود: تر و توانمندتر است.  گمارند بزرگ که بر آن می

ْكَر َو إانا َلم  لْنَا اذله حافظ و نگهبان قرآن کریم، ذات مقّدس احدیّت است و لذا به  8« لَحاِفظونَ   نَزَّ

 این لحاظ هم عظمت قرآن کریم قابل تأمّل است.

 شارحان و مفسّران کتاب ششمین محور عظمت یک کتاب:

توان عظمت قرآن را دریافت، عظمت شارحان و  با توجّه به آن میای که  ششمین جنبه

 ی اوّل خود رسول ختمی مفسّران قرآن است. شارح و مبیّن قرآن کریم در وهله

ی دیگری از وجود  اند. بزرگوارانی که نسخه ی معصومین است و بعد از ایشان ائمّه

. کسانی که وجود و تفصیلند مقدّس پیغمبر اکرمند. واالمقامانی که صاحب مقام جمع و
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را بشناسد؛ کسی عظمت ائمّهاست.  مالئکة اهللقلبشان معدن حکمت الهی و مهبط 

 عظمت قرآن را تصوّر کند. تواند ائمّه شارحان و مبیّنان قرآنند؛ میبا توّجه به این که 

 آن زمان نزول قرآن:مین محور عظمت هفت

شود به عظمت قرآن پی برد، عظمِت زمانی است که  هفتمین محور که از آن رهگذر می

 قرآن در 

 20«َشهْرٍ   لِْف أ  َخْْي  ِمنْ »اعظم لیالی است؛  لیلة القدر 9«لَْيََلِ الْقَْدرِ   ِف   إانا أْنَزلْناهم »آن نازل شده است. 

است. خدا توفیق داد  حقیقت ها در عالم ظاهر و در عالم باطن و ترین زمان است؛ نورانی

لیلة یک سال شب قدری خدمت عزیزان بودم و در حدّ فهم کوتاه خود، راجع به حقیقت 

 مفصّل صحبت و نکاتی را عرض کردم.  القدر

العاده عظیم و بزرگی است. کتابی که ظرف  زمانی که قرآن نازل شده است، زمان فوق

 ای دارد. العاده زمانی نزولش چنین عظیم است، قطعاً عظمت فوق

 

اگر کسی به همین هفت لحاظ که عرض شد، به قرآن توّجه کند، بویی از عظمت قرآن را 

تواند استشمام کند. و در نتیجه، در تعامل با قرآن، در رفتار با قرآن، در حضور در  می

کند. اوّلین ادب از آداب  محضر قرآن، ادب حضور در محضر یک عظیم را مراعات می

آن همین تعظیم و بزرگداشت قرآن است و گفتیم تعظیم قرآن فقط به این قرائت قر

                                                 

 .2 یآیه قدر، یسوره. 9

 .3 یآیه قدر، یسوره. 10
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نیست که قرآن را باالی طاقچه بگذاریم؛ یا خوب جلد کنیم؛ یا رحلی برایش تهیه کنیم؛ 

روی زمین نگذاریم؛ یا با احترام ظاهری قرآن را برداریم و ببوسیم و روی دیدگان 

یم قرآن را باید جای دیگری جستجو کرد؛ بگذاریم. اینها خوب است؛ امّا حقیقت تعظ

جایی که عظمت قرآن در جانمان ظهور کرده باشد و در مسیر اهداف قرآن هم قدم 

 داریم. این اوّلین ادب که ادب تعظیم بود.  بر

 پردازیم. ی آینده به سایر آداب قرائت قرآن می شاءاهلل اگر خدا عمری داد، جلسه ان

 

اهمما َصله عیَٰل  مْ اَلل ٍد َو ََعهْل فََرََجم َحمَّ ٍد َو آِل مم َحمَّ  مم

 


