
 دوم و بيست مجلس

  قرآن از زدايي مهجوريت

  *محدثي جواد والمسلمين االسالم حجت

  مقدمه

� ��ز,� و ا��� F%اوت&C-1ن، ه$%
 �Bز از ی�� ,="/ �� �4 ا�/ 3�1�$� 4?�ب ای� ا��Kز ر

 را O%زا3&ـ�ن �Lـ�ل ه1ـ�اره 
ـ%$ن، �0ـ�رف ا�ـ/. ,% ه�ای/ و �%��6Jم و ���#�هI#�ن  ه! ه� 
%ن

 و ر3&ـ�4ـ! و �3ـ-�ن Q	ـ�ر 3?�ا�3?� ه%,V ز��ن ,="/ و ا�/ 4%ده �EیD ه�� ��ذ�� �	�6ت

�  �C.�3���D #�6I 4�#%ۀ �% O%��د,

�3�6�ۀ« ای� در ��ی� �-��?� ا�/. �#�,�ن �� �Eا �-��ق و ��6 
%$ن،� � 4%د ��ّ�% و 3&%ی�/ »ا68

��0رف از را ��ن و D8Rاب ز%-� ./E��  

�� �e7دق ا��م%O3:� » ُ�ْ��ُن
ْ

ُ   ا��َْ  ِ�

�
�  ا��

َ
ِ��ِ   ِإ�

ْ
��َ   ْ
�َ

َ
�ـْ�ِء  �َیْ�َ��ِ  �َ

ْ
��ِ  ��ـِ�ِْ�ُ

ْ
ْن  ا�

َ
ـ�َ  أ

ُ
 �ِ�ـ َیْ�!


هِ ِ�ْْن  وَ  َ
َ
  أ

َ
  ��ِ  ِ$ْ��ُ  َیْ�َ�أ

%
&

ُ
�,َ+  َیْ*ٍم  'ِ�ْ�َ  

ً
 �ـZ ا�ـ/. �#ـ�,� ��� D3�� �Eا ��6 
%$ن، ١؛�َی.

   »4#�. �2وت را $ن از $ی� �#�Kه روز، ه% و �#&%د �Eا ��6 در ����1ن ا��3ن یH �4 ا�/ را�Vاو
                                                            


 و ��ی���ه *�� .  

١ . �� ،��  .٨�٩، ص �، ج و�
	� ا�������
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� ��ا�r در �I$ن� "uن در و زی	#�ه دار�3، 
%$ن �� ����1ن ا�/  �4��E%رد� و دارد و��د ا�2

�	% ز��ن از ا� �3��"�Bه ه! 
%$ن �Eد و $��ه ه! ا(�دی* در ه�B3�#�1 3-�/. ا68� 24م ای��-�  

� �L3 را �0	-% ای� �� �E9ا�  َو « �#4: 
َ

  �ـ�ل
ُ


ـ	لُ ��ـْ	�ِ  ِإن�  َرب�  یـ� ا
َ

وا ��
ُ
ـ�

َ
�

�
ا ا�

َ
ـْ��َن  هـ�

ُ
�

ْ
 ا

 را 
ـ%$ن ایـ� �ـ� �ـ%دم 4ـ� را�?��� �%ورد,�ر! ا� :,J/ روز $ن در �E9ا ر��ل و ١؛َ�ْ!ُ�	را

  ».4%د�3 ره�یD وا,=ارده،

 در 
%اD?w از �JQ/ و $ن �% �3-�ن Q	�ر �C3?� و ��K6ری/ ای� از او "�Bی/ و 
%$ن ��K6ری/

��د �� ا�/. "�ه �-�ن ه! روای�ت%Oم �ه���/ در �e7 �� V-Iدق ا�-
 "ـ�Bی/ �Eا در,�ه �� 

�� :�##4 �Bی �K���-ـ�ن 4ـ� داC3ـ1#�� دی&ـ%� ؛�Eا3ـ� 13� 13ـ�ز $ن در �4� �4 ا� وی%ا�3  


%ار ��ه2ن �?O%, /ن ��م، و ا�$%
 �?bـ�ر 4ـ� ا� "ـ�ه رهـ� و $وی	Q %ـ�ـ?� $ن �C3 ا3ـ�ه و�E 

�3ٌ  ُ$0ٌ1َ2ْ  وَ « "�د: 13
�
�4َ$ُ  ْ


َ
5  6َ

َ
ْ,�ِ   َو5

َ
�  8�َ9ُرٌ   َ

َ
:  

ُ
  ٢»ِ�,ِ�. ُیْ�َ�أ

�I ی���ن �4 4%د $%
 در  !-#4 �4��E%رد 3�1�$� 4?�ب ای� �� ��ی� I&��3 و در$ی�؟ ��K6ری/ از 

�� از ر�?�V-E روز �� %F�E ای� �� � ز�-#ـ� ایـ� در ره#�1ده�ی� و �B3ت B3#�؟ "�Bی/ ه� ا�?#�ی

� ��Lی!�  "�د. 

  كردن عمل فهميدن، خواندن،

�، "�aEۀ �� ای��eا J-و��� ��� رو"� 
%$ن �� �%�Eرد در را �  ��زد. 

�/، و ( /1B��O%ن، $,�ه�، 4?�ب 
%$ن،�B) �3ن�
 �ـ� و ا�ـ/ �O%0/ و ا2Eق ه�ای/، و 

�3� $ی-�« �#�ان�� ��#�Cر و »ز�3, �3�1���� "�1ر �� �  رود. 

Z� ن$%
  ,-%د. �3ر را O%وDQ از ��ن و دل �� �Eا�3، ��ی� را 

  ,%دد. ��رور �%��ش از ا�3ی16O �� �C-�، ��ی�

  .ر���3 ه�ای/ اوج �� �%�&�ه 8	ۀ از را $�3ن �� 4%د، ��1 ��ی� و


%$ن، %J�0رف �ه,�?%د �ه�� �  ا�/. ا68

 از و �Cbـ-� و�ـ0/ را ذه� و دل و ا�3یD16O �C از .,%O/ ره#�1د و �%د ]�اب 
%اD?w، از ��ی�

  �13د. �)1-� را �EیD ��0دت $ن، �� ��1

                                                            

��ن، �ی� ١��٣٠. .  

٢ ،���$  .�١، ص ٢، ج ��ار���
ر ا. 
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%	���د �E9ا �-�%O�3: » �ْ<ُ,ْ
َ
�ُ�ْ��ِن   َ

ْ
وهُ   ِ=�8

ُ
>?ِ�@8

َ
�   

ً
�ُ  ِإ8$8$َ �ABِ

َ
مُ   �

َ
C

َ
�,َ+   َرِب   'ِ

َ
�84َ

ْ
 �ـ�د "�1 �% ١؛ا�

  ».ا�/ �3�6-�ن �%ورد,�ر 24م $ن،I%ا�4  ده-�، 
%ار �Eد راه#��1 و �-�Cا را $ن 
%$ن.

� ()%ت �b#�ن در��7 V-3 ه���*ا« ا�/: $ُ
�
ُ�ْ��َن  َ@�4َ

ْ
�ُ   ا� �ABِ

َ
�   +ُ�َEْ

َ

یFِ   أِ1َ

ْ
ُ�*ا وَ   ا� ��Gَ@َ  ِـ�,�ِ  

 ُ� �ABِ
َ
*ِب   َرِ=,6ُ   �

ُ
��ُ

ْ
�ُ  ِ=ُ�*ِرهِ  اGُHْIَJْ*ا وَ   ا� �ABِ

َ

ورِ  8GَKِءُ  �ُ L2ا وَ  ا�*�ُ�ِEْ

َ
َوَ@�ُ  أ

َ
C@ِ  ُ� �ABِ

َ
GَAْـ6ُ  �

َ
2َ�َـMِ  أ

ْ
 ٢؛ا�

� و 3&%� ژرف $ن در و ا�/. ��b �6?%ی� $نI%ا�4  ؛�-���زی� 
%$ن
ّ

LJ� ا4ـ�  ؛4#-ـ�%I6ـ�ر�دل  

I%ا4ـ�  ؛��bا3-ـ� B-3ـ� را $ن و ه��ـ/ �-#� و ه� دل "I��J%ا�4  ؛�&-%ی� "�J $ن �3ر از و ا�/.

  ».ا�/ 
�a ��د�#��%ی�

 �ـ� هـ! ،»6Oـ! و �ـ��%« �ـ� هـ! ا�ـ/، "ـ�ه ��eـ-� »
ـ%$ن $�ـ�زش« �ـ� هـ! ��b، ای� در

»� �4ره�ی� و ه� ��3%�� و ه� "-�ه �&=ری!، ,="/ �4 �4-��� از ا,% ».�2وت« �� ه! ،»"�E�Jاه

� را���K6ری/ در ا�,��3 �� یH ه% �4 �%"1%د ��ان  �
%$ن از زدای %[vـ� و B3ـ�ت ایـ� ا�ـ/. 

   ا�/: 
%ار ای� از ه� راه

  قرآن تالوت ـ1

�� �Eا�3ن، 
%$ن�L���K6ری/  �
ـ%$ن 4ـ� ا�ـ/ "ـ�ه Oـ%اوان ه�� ��eـ-� ا�/. 
%$ن از زدای 

��د�J� :�3رش 7��� �� �E9ا �-��	% ��bا3-�.%O » Nَ,ْ
َ
�َوةِ   َ

َ
CIِ=ِ  ُ�ْ��ِن

ْ
�  ا�

َ
�َ   &ِ

ُ
 در ٣؛8Eٍَل   '

   .»�4! �2وت 
%$ن (�ل، ه%

�Bد یV3 ناز�Bم ی��� ا#-1E; ��
%$ن �: «ی�,� /��3 �#I م در روز���Eا3ـ�؛ �0ـ� از 13ـ�ز  �ا

%a� از �13ز �6% و �	
 ،|	e و �C� ب و%G��1ـ�  ی��� ا ی&%،در ه% e%O/ د ی� ؛
	� از �13ز 

�� X+?���/ ا ��E �4 ل روز�F ره� در�� ��� ی�Cن�#� ��د. �ا��م را ��GCل �Eا�3ن  -�ی!،ر�


%$ن ��  ٤.»ی�ی!د

از �2�ـ� �ـ-� در \�1 ی�د��ن 3ـ%ود 4ـ� در (ـ-� �ـ2وت 
ـ%$ن ا(?ـ%ام $ن را (Jـ� 13ـ�ی-!. 

��6Mـ%�و  ;�+F �-�)�1	�F	�ی �(�%� �-6" V-3;  ـ� "ـ�ه 4ـ�L3�ا�8ـ� "ـ-[  $یـ/ و
?ـ

                                                            

١��'  .+١+، ص ١، ج ��� ا���
ل؛ ه��) . 
١١٠، �123 ��� ا�����0/�ر,�، . ٢.  
٣. ،��  .٨٣٩، ص �، ج و�
	� ا����� �� ��

٤،�627� . و�9ا��، � .٢+، ص ٢ج  ،;ه
, وی*ه از ز�'!# ا&
م $���# �"!�
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���$ �L��1+�; �� X" Hد، ی�� �-a+� ل�GC�� �4  در dK3 ا"%ف C8�� �� �&?�E %F�E

�%(�م $ی/�C/ �%ش ��د، �B-� داد و 
%$ن  D
2Eا�?�د ا /��E دا%O .ـ%زا  �2وت 4%د-�ا��8 

���  �\�
 �
$./Oر ��ا�?�د �%O ���L�
r �2وت 
%$ن، �Eب 3-�/ �4 �� �ـ�B� D8-ـ� «د: ���

  ١»�.-ده

  قرآن با دميهم و انس .2

�ه!#-C3 ه! و��
ـ%$ن، �� د �� دم هـ! 4ـ� ا�ـ/ ایـ� �ـ� ��eـ-� ا�ـ/. �ـ2وت از O%ا�ـ% ,ـ�

 را 
%$ن ه! در$ی-!، ��K6ری/ از �Eد��ن ه! �� ��"�، 
%$ن ه�ی�1ن ��Eت ��Z3 و ه�ی�1ن �9+8

� ()%ت در$وری!. ��K6ری/ از��7 ����ی %O#:� » +ْ<ُ,َ�ِ   
ُ

&
ُ
'   �ْ<ُ$ِ

َ
C

َ
ـ�َ   '

ْ
ـ�ِ  ِذ'

�
 5ِـَ�اَءةَ  وَ   ا��

ُ�ْ��ِن 
ْ

%$ن �Eا�3ن و �Eا ی�د ?�ن�b�3# ه1ۀ ٢؛ا� �"��.«  

�ه! دی&%� �	��ط 24م در ()%ت $ن#-C3 �� ن$%
��یۀ را  DایVOو هـ�ای/ ا Dو 4ـ�ر� 4ـ�ه 

�� �4رد8�Rَ  َ$8« دا�#3: 
َ
�8Sَ  ا

َ
ُ�ْ��َن  َه<

ْ

ٌ   ا�Eَ

َ
  أ

�
8مَ  ِإ:

َ
5   ُ��ْوْ  ِ=Vَِی8َدةٍ  َ

َ
وْ  ُهً
X ��ِ  ِزَی8َدةٍ  82َ�ْAٍُن  أ

َ
 أ

�� ِ$ْ+  82َ�ْAٍُن ً ه�ای/ در اVOودن ��4/؛ او از ی� اVOود او �%�4  $ن �&% C3 �C3-�ه! 
%$ن �� ٣؛َ

  »,1%اه�. و �4رد8� از �4هD و

�-4u� %� %-	0� »/�8�K�1� اZ3 �4 ا�/ »
%$ن �� wدا ��را 4?�ب ای�  ��� ر���3. � ه�C-1 ��ان 

� ,�ه ه% و دا"/ ه1%اه 
%$ن?e%O D-� ،��8� او
�ت $�E را ��ن �2وت $%
   4%د. �% 

  عهدنامه در دقت .3

 و "ـ�ه یـ�د وRیـ/ �#�Cر و �%ورد,�ر �-��ق و �-�1ن و »ا68� ��6« �#�ان �� 
%$ن از روای��� در

 ایـ� �ـ� و �-#�یCـ� $ن �)ـ��-� در �#&%د، $ن �� �&�Cی�، را ��3�6�� ای� ا��3ن �4 "�ه ��Jرش

� ,ـ�ه هـ% �e7دق ا��م ��"�. و�Oدار �-��ق� را $ن را�ـ/ د�ـ/ �ـ� ��bا3ـ�، 
ـ%$ن �Eا�ـ/ 

�� /O%, و �� د��ی�ُ�ـَ� « ا�ـ/: I#ـ-� $ن از �Cbـ� 4ـ� �Eا�3 
�
ـ  ا�� %Aِإ�  

ُ
   HَAَـْ�ت

َ
 وَ   َْ�ـَ
ك

 Nَ=َ8Iَ'ِ«٤  
                                                            

 .62ص  ،انس با قرآن ،اكبر . ديلمي،علي1

  .٣+١، ص ٢، ج ا���
ة�;/:�،  . ٢
١٧، �123 ��� ا�����0/�ر,�، . ٣=.  
٤ . ،���$  .+، ص +٩، ج ��
ر ا/��ار
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� دی&% ��b در ()%ت $ن���یـ�: %O »�-ـ	�ـ�ر و �%ورد,ـ�رت 4?ـ�ب C#� I&�3ـ� را وRی?ـ/ 

�� �� ا���/ را $ن �3اه� و اوا�% I&��3 و �Eا3� �#4.«١  

  قرآن به عمل .4

 �� ��1 از روای�ت، در ��ره� ا�/. »4%دن ��1« ��3%�ۀ ���E« ،/�-3 �Bا�3ن« 4?�ب ��6# 
%$ن،


%$ن �b� �� ن�-��#�ن ا�/. $��ه v�%-� �4u-� $ن �% ه! "�6دت ��?% در اش �3�� وe-/ در 7ا

��د:%O » َو  َ�
�
�َ   ا��

�
ُ�ْ��ِن  ��ِ   ا��

ْ
   ا�

َ
:  �ْ<ُ�ُ�ِ��ِ&   َیَْ4َ

ْ
�8=ِ   ِ�=ِ   �ْ

ُ
�	�دا 
%$ن! در��رۀ را، �Eا را، �Eا ٢؛ 9َْ,ُ�' 

  »�&-� .�3%	L/ "�1 از 
%$ن �� ��1 در دی&%ان

� در ��K6ری/ از را 
%$ن ��3$� و Oـ%د� ه�� �%eـ� در ��1 �h2 و �+�ر �4 ا�/ $ن $ورد، 

� �%�-ـ�، و (Jـ� و ��Kیـ� و 
%اw/ �� �%داE?� ,�ه� ��"�. »��1 4?�ب« و ,-%د 
%ار ا�?�1�


%$ن "%ایr و (�ود و ا(�Bم و د�?�ره� �� ��1 و ���� از را اO%اد �O�Q ��
ـ%$ن �� ���� و ��زد  

� »�M|« در
�� �� �3����« �#�اِن  �� $O/ ای� از روای�ت در ر��. 13� »�q1« �� و �
 و (%وف ا

�ـ� از را ا�3ـ�ن (%وف، e+-| ادا� و 
%اw/ و ��Kی� ی#0� ا�/؛ "�ه ی�د »(�ود ا\����
 و ا

��?� در 
%$ن ا(�Bم و (�ود �%��ی ��ـ�ه eـ�دق(ع) ()%ت ��e-ۀ در دارد. ��ز ��1 و ز�3,$ 

رْ  وَ « ا�/:
َ
>Eْْن  ا

َ
NَIِ$َ8   ِ$ْ+   َ@6َ�َ   أ

َ
�ُ   ِإ5

َ

وِدهِ  ِإَ]8َ.ِ  ��ِ  Eُُ�و�ُEُ٣؛ Vه-ـ%P� از 4ـ�ایـ� از � �%�ـ�ی


%$ن (�ود ��E?� �	�ه در 
%$ن، (%وف !�?J-�«  

   تاريخي نمونة يك

� �4 ای� در���K6ریـ/ ��Lس، 4?�ب ای� از 
%$ن �� ��1 �� ��ان  � eـ+#� �ـ� را $ن و 4ـ%د زدای

���%ا� $ورد،  /ِJ&" »�1K3ا �#Fو %a�� ��-�ر "�ه� »��E ./ا�  

 ز�ـ�ن از را ا� وا
0ـ� »�-ـ% و د4?ـ% �#ـ��%ۀ« ارز"ـ1#� 4?ـ�ب در ،;�3اد ه�"ـ1� "ـ6-� �%(�م

� �L3 ا��$��د� ا�8ی� �-���1ل�  ا�/: I#-� $ن �e2E ا�/. ا�68م و �	%ت ��یۀ �#4 �4 

 از �01ـ� ,ـ%د$ور� �ـ� �-D) ��ل ١�٠ ((�ود 
1%� هK%� ١٣٠٠ ��ل در ا�8ی� �-���1ل

�a%، در ����1ن دE��8?&�ن �01K� در $ورد. �ـ� ��یـ� »�aـ% وF#ـ� ا1K3ـ�« �#ـ�اِن  �� را 

                                                            

  .�٣، ص ٨٢ه:�ن، ج . ١

�٧، ��ۀ ��� ا�����0/�ر,�، . ٢.  

٣ . ،���$  .�٣، ص ٨٢، ج ��ار��
ر ا�
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�-ـ�ن در $ن ��K6ریـ/ و 
ـ%$ن در�ـ�رۀ �%"ـ�ر ا� �ME�� �-���1ل، ا�1K3، ���ۀ ��V3ده1-� 

 �ـ� و "ـ�ه�ـ%  4! هـ! "ـ��%ان دی�ان از �%دم �-�ن در �9-! 4?�ب ای� ��ی&�ه �4ای� و ����3�1ن

� ��#�ه و... �V-6ی� ه1%اه ی� ,�ای� و�-�ۀ ی� ه� 
	%�?�ن در �2وت��?� "�د. ) � در و� �b#%ا3

� $�3ن از ا�/) $��ه 4?�ب� ه�� ��3%�� در و $ورe �3+#� �� را 4?�ب ای� "��3 �?�E �4 �6ّ0اه� 

� ��aیX ا� ,��3 ه�Jه ��اد ده#�. 
%ار �	#� را $ن �Eد روزا�3� روز ه% �2وت $ن، اول �#� �##4 �4 

Hب یV) ن از$%
 از �%��Eـ?� ه�1 �4 ��"� �4ره�ی� ه! �#�ه� �Lّ-� ا�/. �BّJ% و د
/ �� ه1%اه 

 در ا�ـ/ 4ـ%ده �1ـ� 4ـ� را ,�3ـ�هJـ�ه �ـ�اد از یـH ه% �4ام ه% �4ای� و ا�/ 
%$ن ��0-�1ت

�I%?O#�ی�� ا� د�ارش و V, .ده�  

 4ـ�ر �K-?3 و "�r1� �3 دو��ره ��3�60��، $ن �� ��1 ��ه یH از �J3 Z%ه، �6I ,%وه $ن ا�)��

  از: ��د �	�رت $ن �#�� �r1 و �-2ن دادV, .�3ارش را �Eد

 ���a3 از �%��ا(�ال .٣ ���O%؛ ه�a?J و هVار دو �� دی�ار .٢ �%ی�؛ ���a3 و هVار �-�دت .١

%J3 �3�1ن از��� Xی�Q از r��K��؛ � دادن ���� .� �+?���ن؛ (��/ هVار دوازده �%$وردن .� ��1

�a?Cار؛ ه�b�ان ._ "%ا�Eار 4%دن �13زVو ه �a-� �1ن��� � زن �6Iر�e دادن ���� .٧ �13ز؛�

�؛Pد وادا"?� .٨ رو��?Cم ه�b?�� �� �J0?از ا� /��E ؛ ادارات در� ���a3 وادا"?� .٩ ا3&�-�

%J3 و�1#� ر��ل از%[ %a� �� h%� ی�%E ��-"ا Z4�8 و ��21K� از H8�1���ی� .١٠ �-&��3؛ %� 

�-� .١١ ور"�B?�؛ �٧ �� دادنu� Hرج ���8 ی�b� ٢٠_ %J3 ا؛ از%LO �1ن .١٢��� �٣ 4%دن 

��	��Gن �� �+* �Z�K ��ر �6Iر و �6I .١٣ �%�/؛�/ هJ?�د و ی�6د� ��V3ده و a3%ا3 �+-�� 

 دو�J3 /8ذ از در�e �� ه� 8�0O-/ ای� K-?3ۀ در . و... ��د�3 ا3&��?�ن دو8/ (�1ی/ �+/ �4

Z-�&3در ا %a�� و "� ��4?� E%� �4 دی&% $]�ر %-J� در ا3&��?�ن %a� ,Vارش ��رد، ای� در 

  4١%د. ��b�%ه 8#�ن �� ��د، $�3ن و(C/ از (�4� �4 ا� وی�ه

  قرآن بر خود عرضه .5

�0-�ر ��-Vان ارزی�� �3�1��� ،�� q��M� ر�BO�1 و ه� (%ف و ا�ه�ی�1ن  ��ـ%$ن 
 dا�ـ/. "ـ%ی 

�E�" ار%
 "ـ��E 3+ـ�ۀ $ورد. �ـ� در ��K6ریـ/ از را Eـ�ا 4?�ب ا��ر، ای� در 
%$ن دادن 

�Lـ�ار Iـ� �	-#ـ-! �ـ� 4#ـ-!، �%\� 
%$ن �� را �Eد��ن �4 ا�/ $ن 
%$ن ��ز� � و ه�ـ?-! 
%$3ـ

                                                            

  .+٢٧، ص �3" &�
2"ه د�0" و�Cاد، ��1اA;�ی@،  ه�?:�. ١
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���0 ا�%اw-�ت و 
�ا3-� و ����0 و ه� ز�3,�� �� �I �) �3$%
 و�eی�� \�1 7��
% ا��م ا�/. 

�، ���% �� �EدJ0�ُ ��1 از� ����ی�: %O » 
َ
ِ�ْض اْ   Nَ�َGْAَ  �

َ
��ِ   ِ'8Iَِب   َ

�
ـBِْن   ا��

َ
ْ�ـَ[   �

ُ
'   

ً
 Jَـ8ِ�>8

 ُ�
َ
�,�ِJَ   

ً
  َ@Vِْه,ِ
هِ  ��ِ  َزاِه
ا

ً
  َ@9ِ�ْ,ِ��ِ  ��ِ  َرا8�9ِ

ً
8Ĝِ 8�َ  +ْ$ِ  ِ�Gِی*ِ?ْ@َ  ]ْ�ُ

ْ
_8

َ
ْ=�Hِْ  وَ  �

َ
�ُ  أ �ABِ

َ
�  

َ
:  

َ
ك Lـ� ُ̀  َ$ـ8 َی

 
َ

&,5ِ  Nَ,�ِ«١؛ ��-E �� دم را �� �4ای� در $ن و ای� ه�� (%ف$ � 8ـ-B3 �Bـ�! ���ـ� ��ا3#ـ� Eـ��

� را 
%$ن راه ا,%  .�4��E �\%ا 4?�ب �% را �Eدت� زهـ� �ـ� د�ـ�ت 
%$ن �4 ��$ن ا,% �-�1ی�؛ 

� 4%ده� �

%$ن�I  $ن �� ا,% و ا� �2 X-Q%� ؛ ا�/ 4%ده�	Qن از ا,% را$  �Iن$%
 ا�ـ/ �%���3ه 

���؛ �%� Z� /��[ ش��% و �رت �� �C� !د��رۀ دی&%ان ه�� (%ف ���3ارد. \%ر� و ا]%� �� در  

  قرآني هاي خانه .6

 و ��رCEـ� 
%$ن �3ر $ن، از و ��"� �Eا 4?�ب �� ���� �3�4ن و 
%$ن ��6 ��ی� ����1ن، ی3�E Hۀ

3$%� ����ت �%��ی� �%��. ,�ش �� 
%$ن $ه#@

%$ن e	+&�ه� �2وت ه�، �3�E در ��J-%� و  

� در را 
%$ن �� ا�3�E Z3، �4د�4ن ��� از 
%$ن �eت "#-�ن و �%ه� �Vرگ ��� از 
%$ن 
%اw/ و� 

� در ��K6ری/ و Q%�/ از 
%$ن و دارد�� �E9ا �-��	% $ی�. ���ی�: %O »ُروا %*Aَ  �َوةِ   ُ=ُ,ـ*َ@ُ>ْ
َ

CIِـ=ِ 

ُ�ْ��ِن...
ْ

%$ن �2وت �� را �Eد ه�� �3�E ٢؛ا� � �Eا�3ه 
%$ن زی�د $ن در �4 ا� �3�E ه% »4#-�. �3را3

� زی�د �3�E $ن E-% "�د،��#� �6%ه �3�E $ن اه� و "�د  �� رو"� $�3�1-�ن �%ا� �3�E $ن و ,%د�3 

� ���ه�  ا�/. رو"� ز�-#-�ن �%ا� "X، در ه� �?�ره �4 ,��3 $ن 4#�؛ 

� �Eا ذ4% و 
%$ن �2وت $ن در �3�E �$ �4 ��رۀ در ه! 7��� ()%ت�� "�د، ���ی#�: %O »4ـ� 

� زی�د �3�E $ن در �4%/�� (�\% ��$ن در O%"?&�ن و "�د �� "-�F-� و "��3 � .�3Vی%,«  

  تفسير و قرآن آموزش .7

�?O%,ن ی�د$%
 Hی �J-ن ی�ددادن ا�/. و�$%
! و ��0-! ا�/. �d-�B یO H%ز�3ان �� 
ّ
 رواج و ��0

�0ۀ در 
%$ن $��زش�� ،����K6ریـ/ 
ـ%$ن از ا�ـ2 �� زدای��ـ�د: E9ـ�ا �-ـ��	% 4#ـ�. %O 

» �ْ
ُ
�   َ$ْ+   ِ�َ,8ُر'َ

�
ُ�ْ��َن   َ@�4َ

ْ
��ُ  وَ   ا�َ

�
� هـ! دی&ـ%ان �� و �&-%�3 ی�د 
%$ن �4 ا�3 3��4� "�1 �6?%ی� ٣؛َ

��ز�3�-�.«  

                                                            

  .=٢٠، ص 5�6 ا���4ل ا�1D? EF ��ا��، .١

٢ . ،��/�G78#ا�
  .١٠=، ص ٢، ج 

٣ . ،��/�G#8
  .١٠=، ص ٢ج  ،ا�7
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��ده �e7دق ا��م دی&%� ��b در%O:�3اوار اV� /�1ن �4 ا������ و v� D-� 1-%د �4$ن از� 


%$ن ی�د,-%� و $���e �?Eد در ی� �-���زد؛ را 
%$ن .�"��١  


%$ن، $��زش �6#� %a+#� �� � �%�1ـ� و 
ـ%$ن �K� ./�-3 !-�0� !6Oی� و �Eا3� روان و رو�Eا3

� ه!Cb� ا�/. $ن از X��#�3$%� ����ت در ا�/ 
��ه در �aEص �� -   hر�	� 4ـ� ر�)�ن 


%اw/ �� �#�6 -  ا�/ 
%$ن ��6ر �J?4د ا�C3 و �%��1 ا���-�، و رو(�3-�ن ���� و %-�J� �0رف و� 


#��ـ/ 
%اwـ/ �aـ+-| و �2وت "#-�ن �� �#�6 ه! (�\%ان "�د. �-�ن (�\%ان �%ا� ه! 
%$ن 

.�##B3 %-�J� ن$%
 و ,%O?ـ� Eـ��� رو3ـq ا�ـ/ �ـ�8� I#ـ� �+�1ا�8ـ� �4 ��1-� ه�� (�زه در 

�%اV4 ه�� �2ش �aab� ن$%
�+��O و  �3$%
 هـ��ا
�ام ���1 از ه� داراL8%$ن و ه� داC3&�ه در 

/	����K6ری/ در  �� "�1ر �� 
%$ن از زدای�  "�د. �% �q-1 و �% ,�?%ده ��ی� �2ش ای� $ی�. 

   قرآن حفظ .8

� �e7دق ا��م���ی#�:%O »:
َ

8ل
َ
5  

ُ
b�ِ81َ

ْ
ُ�ْ��ِن  ا�

ْ
��ِ  

ُ
&$ِ84َ

ْ
Gََ�ةِ  َ$6َ  ِ=�ِ  ا� ��ِ>َ�اِم  ا�

ْ
َ�َ�َرةِ  ا�

ْ
 (ـ��O ٢»ا�

�/) (در �#4 ��1 
%$ن �� �4 
%$ن�-
�#D و �Vر,�ار $ن $ور�-�م ر�	�ه! �B-3 �  ��د. �Eاه� ا68

 ��61ر� ��یۀ در ��د�3. 
%$ن (��O �4 ��د�3 "�1ر اC&3/ اO%اد� ا2L3ب از �-D ه�� ��ل در

����Lم و ;ا��م ()%ت ه�� ه�ای/ و ا�2 !90���ج ���) (دام ره	%�  �J) ،ـ%$ن
 �%ا�ـ% 

�6-� �� و ���3ا3ـ�ن وی�ه �� ـ �d�?b ا
�Cر �-�ن در 
%$ن (��O هVاران ا�%وز و ا�/ ,%O �?O%ا را 

�0ۀ �%��#�� و ا�b?Oر ��یۀ �4 دار�3 و��د ـ �4د�4ن�� �3$%
 �%eـ� ایـ� در �ـ2ش ا�ـ/. �ـ� 

hر�	��%ا4ـV و هـ� �3�Eاده و ه� 3�Eـ� درون �ـ��%  �-D ه%�I را 
%$ن ��Lس و  � (?ـ� و $��ز"ـ

�، ای%ان �� و ا�/ $ورده ... و ه� ز�3ان و ادارات و ه� ��د,�ن�  ا�/. �Cb-�ه $�%و و �Vت ا�2

  قرآن به دادن گوش .9

��9�-/ از�� �4 ا�/ $ن 
%$ن، ه�� ��K6ری/ و ه� ?
� �bـD یـ� �ـ2وت 
ـ%$ن و� (در "ـ�د 

Z8�K� ،!?E در ����� D-� ز در اذان، از�Q$ و ����ت Dن رادی� از ی� ه� ه�1ی$%
� و...) E%� 

� �bـO D)� در �4 ا�/ �2وت ��ج �#�6 و ده#� 13� ,�ش $ن ���
ـ%$ن 4ـ� (ـ�8� در "ـ�د.  

                                                            

  .++١، ص ٢ ، جا���
ة�;/:�، . ١

٢ . ،��/�G#8
 .٠٣=، ص ٢ج  ،ا�7
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� د�?�ر�� ده� ?
� �Eا�3ه 
%$ن و� ���ـ� از (�4� �4 ��"#� دا"?� ا�a3ت و ا�?�1ع $ن �� "�د 

  ِإذا َو « ا�/: $��ه 4%ی! 
%$ن در ا�/. �#�ی/ و
َ

ِ	ئ
ُ

ُن  �	ْ
ُ

�
ْ
ِ�ُ��ا  ا�

َ
�ْ�ـ�

َ
ـ�ُ  �

َ
�ا َو   �

ُ
ِ�ـ�

ْ
�
َ
�ـْ�  أُ

�
!�َ

َ
� 

ْ	َ"ُ��َن 
ُ
� �e7دق ا��م ا�/. "�ه ��e-� $ن �� روای�ت در و ١».#���ی�: %O »ا

َ
ـِ�َئ  ِإذ

ُ
5  

َ
ْ�ـَ
كِ  

ُ�ْ��ُن 
ْ
ْ,Nَ   َوdَSَ   ا�

َ
�َ   

ُ
82َAْت ِ

ْ
e8ُع  وَ  ا�َIِJْ:ِه%,�ه ٢؛ا D-� �� ن$%
 ا�ـ/ Rزم �ـ� �% "�د، �Eا�3ه 

�4 ���� �  »ده�! O%ا ,�ش و #4

  تدبر با قرائت .10

�Bاز ی �� �%6��#�ن ه�� v� 14-ـ/ BOـ% �ـ� �#6ـ� �4 ا�/ $ن 3�1�$�، 4?�ب ای� �� �Eان
%$ن 


ـ%$ن ��K6ریـ/ �� �3�� �� ه! ای� و �##4 13� $ن $ی�ت در �BJ% و ���% و ا�3 
%$ن E?! و �2وت 

�� .���K3ا �?
 (-ـ�ت، �1ـ�، �aـ-%ت، ا3ـ=ار، ���9ـ�، ��Cرت، ه�ای/، �3ر، 4?�ب 
%$ن، و

،�� ا�/، و... �	%ت ��L0،، ���%، ی�د، د��ت، �	-�ن، راه#�1ی?
 ا�/ د�/ �� د�?�ورده� ای� و

��� ا�2� و ,="ـ?� و �Eا3ـ�ن �%�ـ%� �3 ��"�، ���% و ا�3ی�C �� ه1%اه 
%$ن �2وت �4 ر�� 

�6#� �� %BO دن! ]�اب��  

� �E �-#Iا از 
%$ن، $�Qز د��� در �e7دق ا��م� :�	�F » ���ُ
�
  ا��

ْ
&4َSْ8

َ
�  ِ�

َ
!AَX  َِ�ـ8َدةً  ِ�,ـ� وَ  ِ

  ِ�,�ِ  �5َِ�اَء@ِ 
ً
�ا L<Gَ@َ  َو  ِ�<ْ�ِX  ِ�,�ِ   

ً
�ِ  وَ  اْ8�َIِرا

ْ
�4َSْا�  +ِ ��$ِ  

َ
bـ8ِن  ا@�4َـ,َ�َ=ِ  Nَـ!ِ اIَSَْ�ـdَ  وَ  ِ�,ـ�ِ  َ$َ*اِ

 Nَ,َgِ84َ$َای�! ٣...؛�E !دت 4?�ب ای� در را 3&�ه�	�ار %
 را �BJـ%م و ��L0؛ و BO% را 
%اw?! و ��ه؛ 


%$ن در ه�ی/ ����9 �-�ن از �4 ��ه 
%ار $�3ن از �%ا و �#�,-%�؛ �#� �� �%ه-ـV ,#�ه�3/ از و ,-�3% 

�� .�##4«  

�a0-/ �#��=ی%�، $��ز�، �	%ت ای� ،�Vی%, �3��� O%اه! ز��ـ� 
%$3ـ� $یـ�ت در �4 "�د u� و 

 4ـ� $3ـ�ن از و... »ی�ـ'&	ون ا�$ #��!�ن؟ ا�$« ه��1ن �0	-%ا�� �� ��ره� 4%ی!، 
%$ن "�د. ���%

� �B3هD 3-�?#�، ���% اه��� ��ّ�% �� و �#4 �  �EاO .�3%ا

  ظاهري هاي جلوه به توجه .11

�I%, /L-L) و ��ن، اه1ّ-/ و ��ذ$%
ا�ـ�ر �%Eـ� 8ـ-�B ا�ـ/؛ $ن و(-ـ�3� و ��#� ��0رف �� 

                                                            

  .�٢٠. ا��اف، �ی� ١
٢ . ،��  .١=٨، ص �، ج و�
	� ا������� ��
٣. ،���$  .٢٠٧، ص ٨٩، ج ��ار��
ر ا� 
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�M%ح را 
%$ن ه�$ن �� ���� �4 دارد و��د ه! $O%ی���ذ�� �� �ـZ $ورد. �ـ� در Q%�/ از و ��زد 

  ��د. ا�?#� �� ه� �#	� ای� �� 3	�ی�


%$ن 3&�رش C3-�،دل 8+� و زی	� �eت �� 
%$ن �2وت �� �E �	و زی !CI،ـ�پ �3ازI ـ%$ن
 �ـ� 

�?-J-4 ب�Q%����Mب، و  ��ـ#9!، و ��"ـ�Bه 
ـ%$ن ����ت �%��ی Dـb� ـ� هـ�� �2وت	از زی 

�1?�ز، و ��6Cر 
�ری�ن �V-1� و X�%���ـ�K و 4�3�E?�ب در 
%$ن ه�� 
��J و 
%$ن �Eد ��دن  

�%اO V4)�� و �3$%
 و 
�ریـ�ن O�93ـ/ و 93! و $را�?&� و ��J� �V-1-%، و 
%$ن ه�� �?4��3�b و 

3�1�$� 4?�ب ای� �� �3	DC4 / ای�Kد در ه�1 و ه�1 و... 
%$ن ا�?�دان و (��9Oن %[v� ا�ـ/. 

�F�b	�ن ���Mب و �%��ذ�� $را�?�، ��ی� 
%$3-�ن ه1ۀ .�#"��  

%	���د: �E9ا �-�%O » 
%

&<ُ�ِ ْhKَ  ٍء  
ٌ
.,َ

ْ
�Eِ  َو  

ُ
.,َ

ْ
�Eِ  ُ�ْ��ِن

ْ
   ا�

ُ
ْ*ت �ُ+   ا��2َ1َ

ْ
 و 8+ـ� �ـ� را 
%$ن« ١».ا�

��د: 9()%ت $ن و ٢»,#�ه. و q�O اه�  �+8��  �3��bا3-�، �%�� �eت%O %ه �Vـ-I � زی#?ـ

  .ا�/ �Eب �eا� 
%$ن، $را�?&� و زی#/ و دارد

 V-3 د: ()%ت $ن��%O »ن راه$%

ـ%$ن راه ا�8ـ�! ر�ـ�ل یـ�« �%�ـ-��3: ».4#-ـ� �1-ـV و d-93 را  

��د: »I-�/؟%O »�3« �%�-��3: »ه�ی?�ن. ده�ن�&I V-1� ـ�د: »4#-!؟�%O »ـ�� !hـ�ا�� ایـ� ٣»

� �C3ن� اOـ%اد ده�ن، ���3#� ��� �� ��"�، زده ���اh و �V-1 ��ی� 
%$ن 
�ر� ده�ن (?� �4 ده� 

��ن �-%ۀ در �3ه�. O%ار� 
�ری�ن از را�� Eـ�ب eـ�ت �ـ� را 
%$ن �4 ا�/ $��ه ه! :��a0م ا

� �2وت�� $�3ن �2وت �Eش �eا� "#-�ن �+� ,=رانره و 4%د�3 �.�3�"٤  

  قرآني هاينمايشگاه .12

/#-F �� و ا68�����3�1ن، ا�2 D,%ای ��0#�ی�ت �3$%� O%ه#@ و 
� ا�/. �� !Qر ��ه�� ��ذ 

 رو، ایـ� از ���%���ـ/.I#ـ�ن  ه! 
ـ%$ن ��ذ�ۀ دی&%، ه#%� و O%ه#&� R�4ه�� و X?4 ,��3,�ن

�Bاز ی ���M%ح ��ا �?E�� ن$%
��K6ری/ و  � ر�)�ن ��ه در 
%$ن �13یC&�ه �%��ی� $ن از زدای

� در را $ن �-%ا��ن ه�� 8�0O-/ و $]�ر و 4?�ب ای� �� �#�ان �2
� ا3	�ه ا�?L	�ل �4 ا�/ �6%ان در� 

                                                            

١. ،��/�G #8
  .+١=، ص ا�7

  .�١=، ص ٢. ه:�ن، ج ٢

  .٨+١، ص ٢، ج ا���
ة�;/:�، . ٣

٤ . ،��  .٨+٨، ص �، ج و�
	� ا������� ��
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,�3ـ�  ای� در ی��#ـ�، 13� را 
%$3ـ� ه�� 8�0O-/ �� $"#�ی� ز�-#ۀ �4 3��4� از ��-�ر� ا�/. دا"?�

�b?�ــ��J� ،dــ-% ��یــ�، و ,�3ـ�,�ن ه�� �%�1ــ� 
ــ%$ن، �b?�ـd هــ�� F	r �ــ� ه�، �13یCـ&�ه 

3$%� اVOاره�� 3%م
� $]�ر زی	�، ه�� �%�-� ��J-%�، و ME و ���I ت و��ـ�ا�هـ�� و ه#ـ%� ا����� 

Z-J3 ر و��
%$ن �� �%�	� ا �#"$ ��� E%ی�ار� و "��3 �� راه ه� �3�E �� $]�ر ای� و �##4 � از و ی��� 

�a
� $ن از �%دن �6%ه و ��زدی� �%ا� �C4ر �L3ط ا�  $ی#�. 

3� ا�?L	�ل�-�-� 4ـ� ا�/ �#��X ا�/. 
%$ن $وردن e+#� �� �%ا� راه� �13یC&�ه، ای� از �%دم 

3$%�)، ا��ر (��0و3/ ار"�د وزارت E-%ی�، ا��ر و او
�ف ��ز��ن
 هـ�� داراL8%$ن �ـ-�1، و �eا 

d�?b��%4ـV �% �2وه و ��"#� �%دم ()�ر و ا�?L	�ل "�ه� و 4##� �� �% ه� �13یC&�ه ,��3ای� از  

�3%�� I#-�ه! ه� "6%�?�ن در �C4ر،� �  ��"�. دا"?� و��د ه�ی

  قرآني هاي فعاليت از حمايت .13

3$%�، ه�� �2ش ه�� اV-&3ه �%دم، �-�ن در
 و �ـ�د� �Cـ2Bت �� ,�ه� و8� دارد، و��د O%اوان 

  ه�?#�. ��ا�� ��د�� و ا��3�Bت

�%��ط، �63ده�� �
�?B1#-� و �#�ان �2 ��3$%� 8�0O-/ �3ع ه% از ��ا�#3 
 �3"%ان 4##�. (�1ی/ 

����vت و ،�� دی#� در 4##ـ�. ��ـ���ت هـ� $ن C3ـ% در و ا�ـ?L	�ل 
%$3ـ� �J-8uـ�ت از ��ا3#ـ� 

�3�� ��ی�ن از (�1ی/ �� ه� داC3&�ه ���\�ع �4 ه�ی �3$%
� دار�3، � �Lـ�ی% »��وه�ن 
%$ن« از ��ان 

� E-%ی� ����vت $ورد. ��1 ����-� �� ��ا�#3 u� د���� V4ا%�
%$ن، C3% راه در �4 ه�ی� ا�1K3 و  

� ��J-% و �%�-� 
%$ن، (�J �%وی�������Lت و �4"#�  �3$%
� �%,Vار �  ,��3ای� �%وی� در �##4، 

 /-8�0O ن و �6-! ه��	-?C� .�#"�� ��M�ه اVی�� ��ای� ,%ان�2ش  �e%� و �-�K� ن از���&C-� و 

� ��رز، ه�� 6I%هLی�C� %ا��6%ه از ا8&���ز� و ا�/ دی&%ان I ه�� ،�3$%
 ��� �=ب �%ا� ��


%$ن ��� �� ��.�"��  

  سيما و صدا هاي برنامه .14

�، ه�� ر���3��1� DL3 �%[v�3$%� ا��ر �%وی� در 
 �ـ� �ـ%دم ,�ـ?%د ار�	ـ�ط �ـ	X �� دار�3. 

� راه ای� از ه�، ر���3���K6ری/ �� ��ان  �
%$ن از زدای H14 .ـ�� 4%د(O ـ�ز�K��-ـ�ان هـ!  

�3� �4ر�%ان �4 ()�ره��/ و ه� 8�0O-/ ,��3ای� �%ا� و�-0�-�-�  دارد. 
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�3�?b	"�E ر��3ۀ در ،��� �%ی� �%"ـ#��3ه و �%ی� �%�-##�ه از و ا�/ �0Oل 
%$ن "	Bۀ و 
%$ن رادی� 

�B	" ه� ���1ر " �� ه�� ��3%�ـ� �ـ� ا�3� I#�ان �4 3��4� از ��-�ر� دارد. ��Lی% ��� ای� و $ی� 

�3$%
� از ا�3، 3	�ده ���یVی�ن و رادی� از ا�?�Jده �� راXQ ـ �d�?b دRی� �� ـ ی� ا�3 �3ا"?� ?
 �4 و

 ایـ� �+?ـ�ای� �ـ2�/ از ا1F-#ـ�ن �ـ� ا�ـ/، "�ه ا�3از�راه ���یVی�ن 
%$ن "	Bۀ و 
%$ن رادی�

�B	" ،ده $ن از �-��?� ه��J?ا� ���+ـ� و �3�E ا�/؛ ��ز ���یVی��C3ن و رادی� �-f ه�1اره و �##4  

�M0% و �3را3� "�ن ا���	-� و �4ر �� %M� ن $ی�ت �2وت$%
� ه�� ��3%�� و O�0ر�  ا�/. 


%$3ـ� ه�یCـ�ن O%$ورده و �+aـ�Rت 4ـ� دارد و�ـ�د ��Kز� O)�� در ه! O%اوا3� ه�� ��ی/ 

�M%ح در �Vای� �� �u]-% و ا�/ �?E�� ن$%
 ه! ��Kز� �%eۀ R�0Oت �Z دار�3. �%دم �-�ن در 

  ��"#�. �O�Q ��?% ای� از 3	�ی�
ــــ%$ن،  
ــــ�ت  ــــ� (- ــــ/ دل رو"  ه��

  

ــــ%$ن، 
ــــ%وغ  O و r1ــــ " �J+�ــــ/   ه��
  

ـــــــ%وDQ از دل O ـــــــ�ر 3 ��ـــــــ%د  -, 
  

ـــــ�ن ـــــ��D از � ـــــ�ر �- " ��ـــــ%د  -, 
  

ـــــ%$ن 
 ��ـــــ� ـــــ� از �- ـــــ/ �Eاو3  ا�
  

Vـــ �ـــ�ت ر K3 %ـــ ـــ� ه ـــ� در 4 ـــ/ �#  ا�
  

 $یــــ� و�ــــ�د 3ــــ�� 4ــــ1G3 Vــــ� ایــــ�
  

 $یـــــ� �ـــــ�Kد �ـــــ�� در �ـــــ� "ـــــ�ق
  

ــــــ%$ن 
ــــــ�ب  ?4 Xــــــ ?B�ــــــ-� و   $ی
  

 دیـــــــ� ا�ـــــــ?�ار 4?ـــــــ�ب 
ـــــــ%$ن
  

ـــــــ% M� شدلVـــــــ ـــــــ�J ا3&- e دارد 
  

�ـــــــ ـــــــ2ص ز در� Eـــــــ� و ا Oدارد و 
  


ــــــــ%$ن r-Jروز "ــــــــ V-E�?ر�ــــــــ 
  

ـــــ�ه% از ـــــ/ و , 1B) ـــــ�د � Vـــــ  8	%ی
  

 �ــــــ#&% و �ــــــ�Kده ,ــــــ%رو"ــــــ�
  

ــــ% هــــ% و Eــــ� هــــ% �8(ــــ� �ــــ% ?Oد 
  

�ـــــ ـــــ� و( ـــــ% ا68 � Xِـــــ ـــــ�ر� 8 
 
  

ـــ% �ـــ�ن از ا�ـــ/ 3ـــ�ر� ـــ�ن �  �ـــ�ر� ز�
  

�ــــــ�ج dــــــ-M8 هــــــ� �2وت ایــــــ� 
  

ـــــ�م در ـــــ�ن 4 ـــــVد � ـــــ� (2وت ری  ١ه
  

                                                            

  .٢٣٧، ص �"گ و �
ر. ���I، �9اد، ١




