
 درآمدی بر مهجوریت قرآن كریم

 *اكبر مؤمنيعليحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

 از کهه  است ,اسالم گرامىرسول  جاودان معجزو و مسمانى کتا  برینجامع کریم،قرمن

 بوریهف  گونههیچ که مسمانى ا هدیه است؛ ممدو فرود بشر هدایت برا  خداوند سو 

 اسهت؛  شدو دارعهدو را من از دار پاس خود ،متعال خدا  و ندادو رخ من در بغییر  و

پدید  را من همانند متنى بوانست نخواهند میند، هم گرد جهانیان بمام اگر که همتابى کتابى

 رهنمهون  بهرا   را من ,خهدا  پیامبر مخرین که فرد منورربه و ارزشمند هدیه ؛مورند

 .مورد ارمغان به سعاد،، نور به شقاو، باریکی از بشر شدن

 بها  و گرفتهه  فهرا  را خهدا  کتها   ویهو، اهتمام با اسالم امت که بود من انتظار ،همه این با

 و راو کمال انسهانی را بپیماینهد   ،اجتماعى و فرد  گوناگون ها عرصه در من به بمسک

 از یهک  ههر  من در کهه  ا جامعهه  ؛سهازند  فراهم را قرمنى جامعه ایجاد زمینه ،سانبدین

 بهه  مسلمانان رویکرد که است مسلیم اما ؛باشد خدا میا، از ا جلوو ،مردم رفتار و گفتار

 امهت  میهان  در را خهویش  حقیقهى  جایگهاو  قرمن هنوز و نبودو خدا کتا  شایسته قرمن،

                                                           
 پژوهشگ ُپژوهشگن ُعلومُوُف هنگُاسالمي،ُدانشجو ُدكت  ُمطنلعنتُتطبيقيُادين .*ُ
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. از همهین رو اسهت   نگشهت  موقق ،رفتمى انتظار منهه ،جهت بدین و نیافته باز اسالم

 قهرمن  کهه نمودو است؛ چنهان  شکوو خویش امت از خداوند درگاو به ,اکرم پیامبر که

 1«مَْرجُوراً.ُالْق  ْآ َُهيَاُاتَّخَي واُقَورمِيُإِ َُّرَبُِّينُال َّسُول ُقنلَُوَ»: فرمودو کریم

از این کتها    زداییکارهای مهجوریتابعاد مهجوریت قرمن و راو ، برمنیم بادر این مقاله

 .دهیممورد بررسی قرار  ساز راانسان

 مهجوریت مفهوم

: اسهت  شهدو  معنها  چنهین  راغ  مفردا، در ،«هِجران» یا «هَجر» مردر با «یَهجُرُ هَجَر ،»

 کردن انسهان از دیگهری بها    دور  2؛أوُبنلقلبُبنللسن ُأوُبنلبد ُامّنُغي  ُاالنسن ُمفنرفة»

 بهود،  کردو استفادو فعل این از مذکور میه در متعال خدا  اگر بنابراین، «قل . یا زبان بدن،

 «کردند. بر  را قرمن»... : شدمى چنین من معنا 

 کلمهه  بها  وقتهی  است، گرفتن( و موردن دست )به اخذ معنا  به که «ابیخاذ» کلمه ولى

 نمهودن  مهجهور  معنا  از غیر که کندمى القا را جدید  معنا  رود،به کار می «مهجوراً»

 کردند با به دسهت موردنهد(،   بوریل )گرفتند، «إتَّخَي وا» فعل از زیرا استفادو است؛ قرمن

 دانهان لغت از برخى من، بر افزون. کندمى القا را من به یافتن دست و مفعول به بوجه نوعى

 معنها  «من بها  ارببهاط  نهوعى  وجهود  بها  همراو چیز  گفتن بر » معنا  به را «هَجر» نیز

 3.اندنمودو

 رسهول  امهت  ابفاقهاً  کهه  اسهت  نکته این بیانگر «إتَّخَي وا» کلمه فرقان، سورو امسى میه در

 من بهه  و گرفته اختیار در را من بلکه اند،نگفته بر  و اندواننهادو را قرمن بنها نه ,اکرم

 گهرفتن  اختیهار  در و موردن بهه دسهت   این که است این مسأله بمام ولى اند؛یافته دست

                                                           
 .30.ُف قن ،ُآيه1ُ

ُدارُالعلم،ُچنپُبي وت:داود،ُُعدنن ُصفوا ُتحقيقُالق آ ،ُغ يبُفىُمحمد،ُالمف داتُبنُ.ُراغبُاصفْنني،ُحسين2

ُ.514ُق،ُص1412اوّل،ُ

ُ،11ُجُش،1369ُاوّل،ُچنپُاسالمى،ُارشندُوُف هنگُوزارتُتْ ا :ُالق آ ،ُكلمنتُفىُحسن،ُالتحقيقُ.ُمصطفوى،3

ُ.240ُص
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از  بایسهته  و شایسته استفادو و اصولى شناخت و صویح در  عدمهمراو  به چون قرمن،

 صویح معنا  بنابراین،. ماندب مترو  و مهجور در واقع، قرمن کهموج  شدو  ،من است

 «گرفتند. مهجوریت به را قرمن» که است این «مَْرجُوراًُالْق  ْءَا َُهَيَاُاتَّخَي واْ»

 ،(کهردن  مهجور) ىاوّل در دارد؛ ظریفى بفاو، ،«گرفتن به مهجوریت» با «کردن مهجور»

 صهریح  را فعل که ندارد ابایى و برس نیز فاعل و گیردمى صور، مشکار و صریح فعل،

 دومهى  در کهه  حالى در ببرند؛ پى و  فعل واقعیت به دیگران نیز دهد و انجام پردوبى و

 فعهل  انجهام  بهه  صهراحت بهه  ه   جههل  ه حتى  علتی هر به فاعل ،(گرفتن به مهجوریت)

 ا گونهه  بهه  دهد؛مى انجام پوشش و خفا از ا پردو در را من بلکه ورزد؛نمى مبادر،

 نظهر  بهه  ههم  من عکس ابتدا، در شاید برد وپى و  فعل واقعیت به بواننمى ابتدا در که

 .برسد

 قهرمن،  گرفتن مهجور که حالى در من، از دور  و گردانىرو  یعنى قرمن، کردن مهجور

اسهتفادو از   و بوجهه  بهو   ظهاهر،  در چه اگر که ا گونه به ولى قرمن، به پرداختن یعنى

 1.است و بیگانه ماندو شدو بر  قرمن در واقع، ولى رسد،مى مشام به قرمن

 ت یابعاد مهجور

و  یمسمان یمقتااسازی نازل شدو و به حقیقت من است که قرمن برای هدایت و انسان

هر گونه بوجه و بعاملِ مثبت بها   ،رو از ایناست.  یماحترام و بکر یسته، شاشبودن یاله

حفظ، که به منظور شهناخت کهالم وحهی و ارببهاط      یا بالو،، استماع :کالم خدا، مانند

 که رودهرچند انتظار می ؛گیرد، پسندیدو و موج  پاداش استسازندو با من صور، می

ههر   البتهه  قرمن بوقق یابهد؛  مقرودبا  منجر شود صالح به عمل ، همگیکردهاروی این

پهاداش   ،هها مناست و بهه   و ارزش نفسه دارای اهمیتفی ی یادشدو،هاکردروییک از 

 پذیر نیست.یابی به گوهرهای نا  قرمن امکانها دستگیرد؛ زیرا بدون منبعلق می

 قابل بررسی است: ذیل کردها و ابعاد مختلفمهجوریت قرمن در روی ،در نتیجه

                                                           
ُ.30ُشُبيننت،ُ،«ق آ ُمْجوريت»ُ.ُر.ک:ُغفنرى،ُمْد ،1
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 تالوت در . مهجوریت1

ن مدا  نمهود رعایهت ن »و  «بهالو، نکهردن  »بُعهد   دو در ،بهالو،  در قهرمن  مهجوریت

 گیرد:مورد بوث قرار می «بالو،

 کهه  یافهت  بتوان را مکانى کمتر شاید است و مسان ،قرمن به بردیدی نیست که دسترسى

 خهود  زنهدگى  برنامهه  در افهراد  اند  حال، این با اما ؛نباشد موجود کریم قرمن ،من در

 و قهرمن  فهراوان  بأکیهد  با وجود و دهندمى اختراص قرمن با نساُ و بالو، به را زمانى

 ارزشهمند  مثار و بالو، نعمت از مردم از بسیار  بالو،، دربارو دین پیشوایان سفارش

 .اندبهروبى من

 ،اسهت  پهذیر امکهان  شهما  برا  منهه 1؛الْق  ْءَا ُمِنَُتَيَسَّ َُمَنُفَنقْ َءُواْ»: فرمایدمى کریم قرمن

 «.بخوانید قرمن

 و اسهت  الههى  نور ،قرمن زیرا ؛است فراخواندو قرمن قرائت به را همگان ،شریفه میهاین 

پیشوایان و الگوههای دینهی    .است عباد، اش،معانى در  بدون حتى ،من میا، خواندن

نس با بردند و به بالو، و اُلذ، می منهموارو با قرمن مأنوس بودو و از همنشینی با  ،ما

 اند.نمودو سفارش نیز قرمن

 کهه  اسهت  شایسهته . اسهت  مهردم  بهرا   خهدا  عهدنامه ،قرمن»: فرمایدمى {صادق امام

 2«بخواند.از من را  میه پنجاو روز هر در و کند نگاو عهدنامه من به مسلمان

داشهتند و از ههر فرصهتی بهرای      همیشهگی نس و ممارسهت  با قرمن اُ اهلل مرعشیمیت

بوجهه و  ه بر اثر ایهن  کچنان ؛کردندبالو، قرمن مجید و بفکر در میا، الهی استفادو می

 ،داشهتند و من  نیکهویی  شهیوو  که ایشهان این ویهوهد؛ ببودن، نیمی از قرمن را حفظ بمرین

به این بربی   ؛خوا  بود بیدار شدن از بالو، قرمن پیش از خوا  شبانگاهی و پس از

کردنهد. همهنهین پهس از    ها قبل از استراحت، حتماً میابی از قرمن را بالو، میکه ش 

ایسهتادند، بها اذان صهبح بهه راز و     هان به نماز ش  میهای ش  و سورگاکه در نیمهمن

                                                           
ُ.20ُ.ُمزمل،ُآيه1

اكب ُغفنرىُوُمحمدُآخوندى،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپُعلىُمصحح:ُكنفى،ُ.ُكلينى،ُمحمدُبنُيعقوب،ُاصول2

 .609ُصُ،2ُق،ُج1407چْنرم،ُ
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موردند. بعهد بها صهدای بلنهد و     جا میهپرداختند. سپس نماز صبح را بنیاز و عبادا، می

کردنهد. در  بهالو، مهی   را قهرمن  ،ای میان مسلمانان اسهت ت حسنهمهنگین که خود سنی

گهاو ایهن   الهی بهود و ههیچ  شان با یاد خدا و بالو، میا، مغاز و انجام کارهای ،حقیقت

 1ت مبار  را بر  نکردند.سنی

 باید ،شود هدایت قرمن هدف به قار  و شود بردو کافى بهرو قرمن بالو، از کهمن برا 

 .شود رعایت وجه بهترین به ،من بالو، حق و بالو، شرایط و مدا 

 :گویدمى غزالى

 نامهه  اگهر  کهه ایهن  از کنىنمى شرم میا! من بندو ا : فرمایدمى بورا، در متعال خداوند»

 و یکایهک  بنشهینى  یها  بایسهتى  باشهى،  راو در بو که حالى در ،رسد بو دست به برادر 

 من بها  امفرستادو بو برا  من که کتابى که حالى در ؛بخوانى بأنى و دقت با را من کلما،

 را من و) کنهى مهى  اعهرا   من از بنهد ،  کهار ه به  را من دسهتورا،  و بخوانى بأمل با را

 2«.نمایىنمى دقت و بأمل من در ،بخوانى اگر و بند نمى کاره ب و خوانى(نمى

ُحَقَُّيَتْل ونَهُُالْكِتنبَُآتَيرننهُمُُالَّيينَ»: مورد جا به را میا، بالو، حق باید قرمن کنندوبالو،

 کسانى که کتا  ]مسمانى[3ُ؛الْخنسِ  و َُهُمُُفَأ ولئِكَُبِهُِيَكْف  ُْمَنُْوَُبِهُِيُؤْمِن و َُأ ولئِكَُتِالوَتِهِ

 ؛د کهه بهدان ایمهان دارنهد    انه ایشهان  ،خوانندکه باید مىایم ]و[ من را چنانبه منان دادو را

 .«هستند ند که زیانکاراناهمانان ،ورزندمیو]لى[ کسانى که بدان کفر 

: فرمایهد مهى نماینهد،  را رعایهت مهی   میها،  بالو، کسانی که حق دربارو {صادق امام

مهی  عمهل  من احکهام  بهه  و کننهد می دقت من در معانی خوانند،می صویح را من میا،»

 عبهر،  من ها داستان از برسند،می من وعیدها  از و امیدوارند من ها وعدو به نمایند،

 !قسهم  خهدا  بهه  .شهوند را مربک  نمهی  من نواهى و نهندمی گردن اوامرش به گیرند،می

 و اعشهار  گهرفتن  هها، یهاد  سهورو  بهالو،  و حروف خواندن و میا، کردن حفظ منظور

 5.«نیست من 4اخماس

                                                           
ُ.36ُ،ُص3ُمجلهُبشنرت،ُش.1ُ
ُ.243ُصُ،1ُش،ُج1383تْ ا :ُانتشنراتُعلميُوُف هنگي،ُچنپُسيزدهم،ُُسعندت،ُكيمينىُمحمد،.ُغزالي،ُامنم2ُ
ُ.121آيهُُ.ُبق  ،3
ُحزب.ُينُجزءُمننندُگي د؛مىُصورتُق آ ُب اىُكهُاستُتقسيمنتىُ،«اخمنس»ُوُ«اعشنر»ُازُ.ُمنظور4
 .78،ُص1ُش،ُج1376ُُپنجم،ُچنپُ،مدرسينُجنمعهُقم:ُالقلوب،ُإرشندُمحمد،ُبنُحسنُ.ُديلمى،5
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 استماع مهجوریت در. 2

 کهه  منان. بست کار به و کرد اندیشه من در و شنید باید را من میا، که است کتابى ،قرمن

 گهوش  من بهه  جهان  گهوش  بها  قهرمن،  شهنیدن  هنگام در ،دانندمى را خدا سخنان ارزش

 و شهدو  یهادمور  را سکو، لزوم و استماع ضرور، خود کریم، قرمن که چرا ؛سپارندمى

 .است دانسته الهی رحمت از مند بهرو شرط من را

ُق ه ِ َُُوَإِذَا»: اسهت  فرمهودو  نههى  بالو، وقت در گفتن سخن گونه هر از متعال خداوند

 فهرا  گوش ،شودمى خواندو قرمن که هنگامى 1؛ت  ْحَمُو َُلَعَلَّك مرُوَأَنصِت واُْلَهُُفَنسرتَمِعُواُْالْق  ْءَا  

 .«شوید خدا رحمت مشمول شاید ؛باشید خاموش و دهید

 خواننهدو  از و گهردد  رفهع  دنیها  شری ،قرمن شنوندو از»: فرمایدمى ,اسالم گرامى پیامبر 

 بهتهر  او بهرا   ،دههد  گهوش  قرمن میه یک که کسى و گردد دور مخر، گرفتار  قرمن،

 3.«باشد طال که 2«بیرث » کوو از است

 دیگهران  با گووگفت مشغول ،ما مخاط  و شنوندو و باشیم گفتن سخن مقام در چنانهه

 و احترامهى بهى  را من میها  ،برگردانهد  یرو ما از یا و کند اعتنایىبى نماسخنان به و باشد

 در ؛شودمى خواندو قرمن مسلمانان، ما مجالس در بسیار چه کنیم؟نمى بلقى بوهین حتى

 بهه  یکهدیگر  بها  و باشهند مى یا شربت چا  و میوو خوردن مشغول شنوندگان، که حالى

 .  پردازندمى گووگفت

 و است گفته سخن ما با من در خداوند و ستا خدا کالم ،قرمن که باشیم داشته باور اگر

 بهدون  یقهین به ،رسدمى ما گوش به من میا، که هنگامى ،دهیم قرار من مخاط  را خود

 .شنید خواهیم جان گوش با را من باشد، سپردن گوش با منافى که عملى به پرداختن

                                                           
ُ.204ُ.ُاع اف،ُآيه1

ُمع وفيُ.2 ُبنُمك مُدرُاستُكو  ُمحمد ُ)ابنُمنظور، ُالع بمكه. ُلسن  ُجمنل، ُمصحح: ،ُ ُبي وت:ُالدينُمي  دامندى،

ُ.100،ُص4ُق،ُج1414ُدارالفك ُللطبنعةُوالنش ُوالتوزيع،ُچنپُسوم،ُ

ُ.290ُصُ،89ُجُ،ق1403ُ،ُچنپُدوم،الع بيُالت اثُإحينءُدارُبي وت:ُاألنوار،ُبحنرُ،.ُمجلسى،ُمحمدبنق 3
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 حفظ در مهجوریت. 3

 دادن قهرار  سرمشهق  بها  مغهازین،  بهاوران اسهالم  قهرمن،  نهورانى  میها،  نزول با زمانهم 

 خود از قرمن حفظ به نسبت ا العادوفوق اشتیاق ,اسالمگرامى رسول ها دستورعمل

 جامعهه  در و شهدند مى بشویق هموارو ,پیامبراکرم سو  از قرمن حافظان. دادند نشان

 بهه  عمهل  و ننمهودو  اکتفها  میا، حفظ به بنها منان. بودند برخوردار بلند  جایگاو از نیز

 حافظهان  از یهک  ههر  ،جهت بدین. بودند دادو قرار خود زندگى برنامه سرلوحه را میا،

 هها  سرزمین به هامن اعزام. ندممدمى شمار به برجسته شناسىاسالم و بوانا مبلیغى ،قرمن

 گواو ،اسالم معارف و احکام مبلغ و قرمن معلم عنوان به ,اکرم پیامبر سو  از اسالمى

 .  باشدمى مطل  این بر روشنى

 فرهنهگ  بهرویج  جههت  در مؤثر  ها گام ،اسالمى انقال  از پس چند هر ما کشور در

 نسهبت  مهردم  اقبال و است ممدو وجود به نویدبخشى روزنه و شدو برداشت قرمن حفظ

 از کمی بسیار درصد همه، این با ولى ،است امیدوارکنندو و افزایش به رو قرمن حفظ به

 بهه  نسبت گذار باید سیاست ،رو از این .اندشدو الهى میا، حفظ به مفتخر ما هموطنان

اهمیهت   ،پهرورش  و مموزش در ویهوهب مموزشى و علمى مراکز در قرمن به حفظ بشویق

 ای داشته باشد.و جایگاو ویهو

 شودمى اطالعابى و مطال  حفظ صرف ارزشمند  ها فرصت که گفت باید دردمندانه

 بهر  را مهان مخهر،  مشهکال،  از مشهکلى  نه و کندمى درمان را ماندنیای از درد  نه که

 بهه  مربهوط  اطالعها،  از وسیعى حجم که افراد  و جوانان بسیارند چه. سازدمى طرف

 بعداد ،دهندمى جا  خود ذهن در را فوببال خارجى و داخلى مختلف ها بیم بازیکنان

 هها  گهل  بعهداد  یا کردو منعقد قرارداد هامن با که هایىبیم بعداد بازیکن، یک ها باز 

 نشهینند مى بوث به هامن دربارو و نمایندمى حفظ خوبىبه را همه خوردو من بیم، و زدو

 در .نهدارد  اطالعهابى  کمتهرین  قرمن از اما ؛نمایندمى من صرف را خود وقت هاساعت و

 بهرا   بهالش  و سهینمایى  هها  سهتارو  و بازیگران به مربوط اطالعا، حفظ ،ایشان نظر

 میها،  حفهظ  و خدا کتا  شناخت از برمهم بسیار الگوپذیر ، منظور به ،منان با مشنایى

 .  باشدمى من
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 سهالمت  حفظ، امنیهت،  فرهنگ برویج برا  ریز برنامه و قرمن حافظان بربیت شک،یب

 جایگاو که دلى زیرا مورد؛ خواهد ارمغان به کشور در را منکرا، و فوشا کاهش روانى،

 ههم پوشهش   را اطرافیهان  من بهأثیر  شهعاع  بلکه چرخد،نمى گناو گرد بنها نه شود، قرمن

 خداونهد  کهه  کنیهد  حفظ را من و بخوانید را قرمن»: فرمایدمى ,اکرم پیامبر. داد خواهد

 1.«کندنمى عذا  کند، حفظ را قرمن که را دلى

 و  بهه  قیامهت  در کهه  اسهت  برخهوردار  مقامى از متعال خداوند پیشگاو در قرمن حافظ

 قهرمن  که کسى»: خوانیممى ,اکرم رسول از روایتى در .شودمى دادو نیز شفاعت اجازو

 بهشهت  بهه  را او خداونهد  بدانهد،  حهرام  را حهرامش  و حالل را حاللش و کند حفظ را

 گشهته  واج  هامن به دوزخ مبش که خاندانش از نفر دو در بارو را او شفاعت و بردمى

 2.«پذیردمى ،است

 تدبّر در مهجوریت. 4

 سفرو از ،سانبدین و نمودو همراو بدبّر با را بالو، واقعى، پرهیزکاران و راستین مؤمنان

 :فرمایدمى بوصیف چنین را منان اشتیاق {على حار،. شوندمى مندبهرو الهى رنگین

 اندیشهه  و بفکر با و جزءجزء را قرمن .نمازند مشغول ،ایستادو پا بر ش  در پرهیزکاران»

 به هرگاو و یابندمى را خود درد دارو  و نمودو موزون را خود جان قرمن با .خوانندمى

 صهدا   گویها  و سپارندمى من به دل گوش باشد، من در خدا از برس که رسندمى ا میه

 3«.است افکنطنین شانگوش در مبش، ها شعله خوردن هم بر

 رهنمهون  قرمن اهداف به را انسان بواندنمى بدبّر، بدون بالو،ِ و است بدبّر کتا  ،قرمن

 و غواصهى  بهدون  اقیهانوسِ قهرمن،   ارزشهمند  و نها   گوهرهها   بهه  یهابى شود و دست

 و بفکهر در میهابش   بدبّر برا  کریم قرمندر حقیقت، . نیست ممکن در من ورز اندیشه

 بهو  بهر  کهه  پربرکت است کتابى این 4؛لِيَدَّبَّ  واُمُبنرَک ُإِلَيركَُأَنْزَلْنن ُُكِتنب »: است شدو نازل

 .«کنند بدبّر من میا، در با ایمکردو نازل

                                                           
 .20،ُص9ُ.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.ُهمن .2

 .403،ُص193ُش،ُخطبه1379ُ،ُقم:ُمشْور،ُنُحسين،ُنْجُالبالغه،ُت جمه:ُمحمدُدشتى.ُش يفُرضى،ُمحمدُب3

ُ.29.ُص،ُآيه4ُ
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 فهراهم  را خهدا  کتها   مفهاهیم  در  زمینهه  و شناخت راو ،قرمن میا، در اندیشه و بدبّر

 از و نمودو بدبّر من در بتوانند همگان که است شدو نازل ا گونه به کریم قرمن .سازدمى

 مسان بذکر، برا  را قرمن ما 1؛مْدَّكِ ٍُمِنُفََْلُْلِليِّكْ ُِالْق  ْءَا َُيَسَّ ْنَنُلَقَدرُوَ» ؛شوند مندبهرو من

 «شود؟ متذکر که هست کسى میا .ساختیم

 ارزشمند ها گنجینه به یابىدست برا  و است شدو نازل بشر هدایت برا  ،کریم قرمن

. پرداخهت  اندیشهه  و بفکهر  به من دربارو و داد قرار الهی میا، مخاط  را خود باید من،

: فرمایهد مهى  و دادو قهرار  سرزنش مورد ،کنندنمى بدبّر خدا میا، در که را کسانى قرمن،

هایدل بر یا کنند،نمى بدبّر قرمن در هامن میا 2؛أَقْفَنل َْآُق ل وبٍُعَلَىُأَمرُالْق  ْءَا َُيَتَدَبَّ  و َُأَفَلَن»

 «است؟ شدو نهادو قفل شان

 گوید:شیو سلیمان ن دَوی )شیو االسالم پاکستان( می

بهه او گفهتم:    .روزی در اوج شهر، اقبال الهوری، او را در شهر الهور مالقها، کهردم  »

مور است که من و امثال من کهه عمهری را بهه بورهیل در علهوم مهذهبی       بسیار شگفت

ایم به اندازو شما در معارف اسالمی و بهأثیر من در افکهار   کدام نتوانستهایم، هیچگذراندو

 مردم، مؤثر باشیم. راز موفقیت شما در چیست؟

باشهم در ایهن بهارو موفهق شهوم، شهاید        اقبال در پاسو گفت: اگر به زعم شما بوانسهته 

مؤثربرین عامل ذهنی و فکری من، مولود این خاطرو باشد که در نتیجه بوصیه و بشویق 

کردم. روزی هنگام صبح که مشغول بهالو، قهرمن بهودم،    پدرم، قرمن را زیاد مطالعه می

ال! چه مهی گاو پرسید: اقبپدرم از جلوی اباق من عبور کرد و مرا در همان حال دید. من

خواههد قهرمن را من  بسیار خو ! لیکن دلم مهی »گفت: « .خوانمقرمن می»خوانی؟ گفتم: 

ایهن  « گوید!چنان بخوانی که گویا قرمن بر بو نازل شدو است و خدا دارد با بو سخن می

پهس، قهرمن را بهه روش مهورد نظهر او       ای گذاشهت. از من بوصیة پدرم، در من اثر بازو

اسهت،   اگر اثری در نشر معارف اسالمی از من به جای مانهدو  ،بنابراینکردم. بالو، می

 3«مولودِ همان بوصیه است.

                                                           
ُ.22.ُقم ،ُآيه1ُ

ُ.23.ُمحمد،ُآيه2ُ

 .42ُش،ُص1389ُاكب ،ُانسُبنُق آ ،ُقم:ُمؤسسهُانتشنراتُح م،ُچنپُچْنرم،ُ.ُديلمي،ُعلي3
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گریهه   ،نمهود و در من حهال  کهش قرائهت مهی   اقبال، قرمن را همیشه با لون جال  و دل

نسهخه  همان  در حال حاضر، شد.های او بر میحتی اوراق مروف نیز از اشک ؛کردمی

 شود.در کتابخانه اسالمیه کالج الهور نگهداری می کرد،بالو، میکه اقبال من را  قرمن

 ای به خواهرش نوشت:طی نامه ،اقبال

شوم کهه چهرا قسهمت    کنم، بسیار متأسف میام میهنگامی که نگاهی به زندگی گذشته»

عمدو عمرم را در مطالعا، فلسفه اروپا بلف کردم. خدا به من نیروی فکری اعطا کهردو  

شد، الاقل خهدمتی بهه دیهن    ین نیرو در مطالعه و بوقیق علوم دینی صرف میبود. اگر ا

نام دارد کهه بهه   « حواشی قرمن مجید»مخرین کتا  اقبال الهوری، « دادم.اسالم انجام می

 1زبان انگلیسی نگاشته است.

 هها  سهورو  رسهانیدن  پایهان  بهه  برا  بالش قرمن، عبارا، و الفاظ به حد از بیش بوجه

 بهرویج  بهه  بهوجهى بهى  و بهالو،  هنگام در قرمن ها مموزو در  به اهتمام عدم قرمن،

 قهرمن  در بهدبّر  مهجوریت مشکار ها نمونه از مموزشى، و علمى مراکز در بدبّر فرهنگ

 .باشدمى

 تفسیر در . مهجوریت5

 ممکهن  یا عمل به یابىدست شناخت، بدون و است من شناخت نیازمند ،عملى هر انجام

 را من بایهد  ،عمهل  از قبل و است عمل و زندگى کتا  ،قرمن. است کورکورانه یا ،نیست

 را نقهش  ایهن  و دادو افهزایش  الههى  میها،  به نسبت را ما شناخت ،قرمن بفسیر .شناخت

 .نماید ایفا خوبىبه بواندمى

 اهتمام قرمن بفسیر به نسبت قدرگران مفسران کنون با اسالم صدر از ،قرمن نزول از پس

 بفسهیر   کت  از بسیار  که نمودند بفسیر های مختلفاز جنبه را کریم قرمن و ورزیدو

 مورد زمان مقتاا  هموارو بفاسیر، نگارش در البته است؛ رسیدو ما دست به ،گذشتگان

 نوشهته  گذشهته  در که بفاسیر  است ممکنو به همین جهت،  است بودو مفسران بوجه

                                                           
ُيندننمهُعالمهُا1 ُمقنلهُ.ُشْيد ،ُسيدُجعف ُوُحكيمي،ُمحمدرضن، ُمؤسسهُانجنمُكتنب،ُ«ق آ ُوُاقبنل»ميني، ُتْ ا : ،

 .357ش،ُص1361ُ
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 قرمن کهاین به بوجه با .نباشد امروز گو پاسو زندگى، ها عرصه بمامى در ،است شدو

 جدیهد   بوهوال،  و حهوادث  مبسهتن  همهوارو  نیز جهان و شدو نازل هازمان همه برا 

 انکارناپهذیر  یضهرورب  ،اسهالم  علمها   و مفسهران  بوسط روزممد بفاسیر نگارش ،است

 .نمایدمی

 قهرمن،  بفسهیر  به و جوامع علمی عوام و خواص ردکیرو ،بگذریم که بفاسیر نگارش از

مثهال،   عنوان بهو نیست؛  نبودو بخشرضایت چندان حاضر، در روزگارنیز گذشته و  در

در جایگهاو   «فقهه  اصهول » و «فقهه »درس  علمیهه،  ا هه نظام مموزشی حوزو در دیرباز از

 ممدو است. شمارفرعی و جنبی به  ،«قرمن بفسیر»دروسی مانند  ؛ امانخست قرار داشته

 ،نجهف  علمیهه  حهوزو  در خهویش  عرهر  نامدار مراجع از صدر هیدش اهللمیت مرحوم

 را درس ایهن  بارو یک اما ؛نمودمى بدریس را فقه خارج درس دینى مراجع سایر همانند

 و طهال   بعجه   ،موضهوع  ایهن . کهرد  شروع را قرمن بفسیر من جا  به و نمود بعطیل

 که رسیدمى نظر به بعید بسیار ،نجف علمیه حوزو در چون ؛برانگیخت را نجف  الفا

 .کند بدریس قرمن بفسیر فقه، جا  به بقلید مرجع یک

 را فقهه  درس بایهد  ،شما مانند مرجعى چرا! استاد: پرسید شاگردانش از یکى که هنگامى

 حرفه ،بألیف و بدریس ،من برا »: گفت پاسو در ایشان بگوید؟ قرمن بفسیر و کند رها

 بها  کهه  بیهنم مهى  ایهن  در امهروز  را خود شرعى وظیفه ادا  ،من ؛نیست زندگى هدف و

 مطهر   را اسهالم  انقالبهىِ  ها مرمان و کنممگاو را عراق مسلمان مردم افکار قرمن بفسیر

 فقه بدریس با را مهم امر این. نمایم ممادو ایران انقال  به پیوستن برا  را هادل و سازم

 1«.نهاد صونه این به پا  قرمن با باید بلکه داد؛ انجام شایستگىبه بواننمى

اساس امهر اسهت، نبایهد از دیگهر      ،در عین حال که فقاهت»مقام معظم رهبری معتقدند: 

بایست علم قرمن، شناسایى قهرمن، فههم   مى مثالً ؛ها غفلت بشوداسالمى، در حوزو علوم

 2«باشد.وجود داشته  هاعلم و یک رشته در حوزو به عنوان یک ،قرمن و انس با قرمن

                                                           
ُ.204ُصُ،1ُش،ُج1377قم:ُمع وف،ُچنپُسوم،ُُاب ار،ُسي  ُدرُمنك ُبنُپيكنرُمحمد،ُ.ُعنبدى،1

 .64،ُص8ُ،ُجُهن ُرهب ُمعظمُانقالب()مجموعهُسخن انيُحديثُواليت.2ُ
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 علمیهه  هها  حهوزو  به بوجهى قابل خدما، که طباطبایى عالمه چون بزرگانى بالش با

 و عالمهه  شهاگردان  همهت  بها  نیهز  و گذاشت جا  به خود از ارزشمند  مثار و نمود ارائه

 واقهع  بوجه مورد علمیه ها حوزو در قرمن بفسیر به بازگشت امروز علما، از دیگر ا عدو

 .شود طى باید بسیار  راو ،شایسته و مطلو  وضع به رسیدن با چند هر است؛ شدو

 بفسهیر  هها  کالس بشکیل که خواهیم دید ،میعلمى بیفکن سایر مراکز به چنانهه نگاهى

 رونهق گرفتهه و   اخیر، ها سال در بفسیر مسابقا، برگزار  و علمى مراکز از برخى در

 زدایهی از من و مهجوریت قرمن بفسیر جهت بوجه به در کوچک چند هر گامى این امر،

 ا شایسهته  جایگاو از هادانشگاو در قرمن بفسیر که زمانى با ،شکاما بی ؛میدمى شمار به

 در جنبهى  درس عنهوان  بهه  علمیه ا هحوزو در بفسیر قرمن که وقتى با ،نشود برخوردار

 را قهرمن  بفسهیر  ،سهخنرانان  و خطبها  کهه  مگها هن من با ،دریگمی قرار اصلى دروس کنار

 بهه  ،قهرمن  ممهوزش مفهاهیم و بفسهیر    کهه  زمانی با ندهند، قرار یشخو سخنان سرلوحه

 بها  و باشهد،  نداشهته  جایگهاهى  کشهور  پهرورش  و مموزش نظام در ،درسى کتا  عنوان

در  ،قههرمن و بفسههیر من باشههد، نشههدو در جامعههه فراگیههر بفسههیر  جلسهها، کههه روز 

 قرار دارد.مهجوریت 

 عمل در مهجوریت .6

 بها  مشهنایى  و نهس اُ بهدبر،  قرائهت،  مموزش از اعم ،قرمن با اربباط مراب  و مراحل بمام

 و گفتار و رفتار و عمل در قرمن اگر. است کردن عمل برا  ا مقدمه قرمن، الهى معارف

 شهدن  قرمنهى  بهه  هرگز نکند، پیدا بروز و ظهور و نیابد بجلى جامعه و انسان شخریت

 را جوامهع  و منقله   را هها جهان  که است قرمن به عمل .انجامید نخواهد جامعه و انسان

 :الهور  اقبال عالمه قول به .بخشدمى بعالى

 نقش قرآن چون که برر ارم ن نت ر    
 

 هرم  ارمو ک کرمها شک ت  ر     نقته 
 

 فمش گوین آنچره رش ر  ضمر ر ک ر    
 

 چیز  ریگرر ک ر    ،کیا کتمبی نی   
 

 چون که رش جمن شف  جمن ریگر ترور 
 

 1جمن که ریگر تد جهمن ریگر ترور  
 

                                                           
 .ش1382انتشنراتُاقبنل،ُچنپُاوّل،ُُ.ُاقبنلُالهور ،ُمحمد،ُكلينتُاشعنرُفنرسي،1
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 و جشهنوارو  برگهزار   و قرمنى مفاهیم شناخت و بدبر قرائت، و بعلیم مموزش، به اکتفا

 حهالى  در ،برهانهد  غربهت  و مهجوریت از را قرمن نام و ظاهر بواندمى فقط ها،نمایشگاو

 در قرمنهى  اههداف  و فهرامین  نشهدن  پیادو و نکردن عمل اصلى، غربت و مهجوریت که

 1.است جامعه مردم رفتار و کردار

 :نمایدمى بوصیف چنین را قرمن انزوا  ا خامنه اهللمیت حار، انقال ، معظم رهبر

 و دسهت بههی  اسهالمى،  ها ارزش از ،اسالمى جوامع بر مسلط ها قدر، که وقتى از»

 یافتنهد،  خهود  مهزاحم  ،بهود  باطل و حق فرقان و حق به ناطق که را قرمن و شدند بیگانه

 از جهدایى  ،من دنبهال  به و شد مغاز زندگى صونه از خدا کالم راندن بیرون برا  بالش

 دنیاطلبهان  بها  واقعهى  داراندیهن  بقابهل  و مخهر،  از دنیا بفکیک و اجتماعى زندگى این

 پهایین  مسلمان جوامع زندگى ها عرصه ادارو منر  از اسالم .ممد وجود به مندقدر،

 جهدایى  و یافهت  اخترهاص  هها دل کهنج  و هها خانهه  و معابد و مساجد به و شد کشیدو

 .ممد پدید زندگى از دین بلندمد، بارخسار،

 در سهت؟ ا کجها  در قهرمن  ببینیهد  بیفکنیهد،  مسهلمانان  زنهدگى  صهونه  بهه  نگاهى امروز

 بها  مهردم  مناسهبا،  و روابهط  بنظهیم  در ،اقترهاد   هها  نظام در ،حکومت ها دستگاو

بقسهیم   در ،هادولت با روابط و خارجى سیاست در ،هادانشگاو و هامدرسه در ،یکدیگر

 همهه  و اسهالمى  جوامهع  مهدیران  وخهو  خلهق  در ،مردم قشرها  میان ملیى ها ثرو،

 ،اسهالمى  حکیهام  فهرد   رفتار در ،پذیرندمى بأثیر منان از بیش یا کم که هاملت قشرها 

 در ،هها کاخ در زندگى؟ اصلى جلوو کدام در ،پوشا  و خورا  در ،مرد و زن روابط در

 اجتمهاعى  و عمهومى  حرکهت  کجا  در ،هامعاشر، در ،بانکى ها اندوخته و هاسپردو

 قهرمن  کهه  گریانهد مهى و  گریسهت مهى  ایهن  از پهیش  سهال  صد جمال سید ... ها؟انسان

 ؟سهت ا هها طاقهه بر نهادن و هامقبرو بر خواندن و کردن زینت و دادن هدیه مخروص

نگهران  قهرمن  امهت  برا  قرمن وضع میا است؟ شدو حاصل بغییر  چه سال صد این در

 2«نیست؟ کنندو

                                                           
ُ.7ُصُ،167ُشُ،«وحىُكتنبُبهُبنزگشت».ُمجلهُگلستن ،ُمقنله1ُ

ُپينم2 ُ.هنانديشهُآينهُدرُق آ ُاز:ُنقلُ،ُبه64ُمن بْمنُاسالمى،ُانديشهُكنف انسُبهُجمْورىُرينستُزمن ُدرُاىخنمنهُاهللآيتُ.
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 .خوانهد مهى  قهرمن  و بهود  نشسهته  قبهر   سهر  بر گورستان، در شخرى ،است شدو نقل

: گفهت  کنهد؟ مهى  چهه  مرد این: پرسید خود مترجم از کرد،مى عبور جامن از جهانگرد 

 کتها   و مسلمانان مقدس کتا  ،قرمن: داد جوا  چیست؟ قرمن: پرسید. خواندمى قرمن

 چهه  به ،خواندمى او که کلمابى: پرسید و کرد بعج  جهانگرد. است دستورا، و قانون

 جهانگرد «.فروشانکم بر وا  1؛...ُلِّلْمُطَفِّفِينُوَيرلٌ»: خواندمى او: گفت مترجم است؟ امعن

 وا : خوانیهد مى که کنندمى خریدوفروش خا  زیر در هامردو شما شهر در مگر: پرسید

 2!«بفروشید کم اگر شما حال به

قهرمن را   خویش نامهوصیت مقدمه در خمینى امام حار، ،اسالمى انقال  گذاربنیان

دهندة انسان دانسته و بر این نکته بأکید دارد کهه بایهد   برین نسخه زندگی و نجا،بزرد

 ها نجا، داد:حقایق قرمنی را از گورستان

 مهذهبى  پیهرو  کهه  است مفتخر ،قرمن و اسالم به متعهد سرباپا عزیز ملت و مفتخریم ما»

 مدَ بشریت بلکه ،مسلمین بین وحد، از من سراسر که قرمنى حقایق خواهدمى که است

 دهنهدو نجها،  نسخه برینبزرد عنوان به و دادو نجا، هاگورستان و هامقبرو از زند،مى

 سهو   به را او و است پیهیدو او عقل و قل  و دست و پا  بر که قیود  یعجم از بشر

 3.«دهد نجا، ،کشاندمى طاغوبیان بندگى و بردگى و نیستى و فنا

 مخاطه   از و داندمى من دستورا، و فرامین به عمل ،را خود نزول از هدف کریم قرمن

 4«.فَنتَّبِعُو ُُمُبَنرَک ُأَنزَلْنَهُُكِتَب ُوَهَيَا»دارد:  پیرو  انتظار خویش

ُكَهن َُُفَُْهوَُُالنَّهنرَُُفَهدَخَلَُُفَمَنتَُالْق  ْآ َُقَ َأَُمَنْ» :فرمایدمىدر این بارو  {على ،امیرمؤمنان

 ،وارد مبش جهنم شهود  بعد از مرد، کسی که قرمن بخواند و 5؛هُز واًُاللَّهُِآيَنتُِيَتَّخِي ُمِمَّنْ

 «است.مسخر گرفته به بکه میا، الهى را بودو است از کسانى پس 

                                                           
ُبهُكهُموقعىُوُگي ندمىُزيندُخ ند،مىُچيزىُم دمُازُوقتىُكهُكسننى»خوانيم:ُ.ُدرُادامهُاينُآيهُمي1.ُمطففين،ُآيه1ُ

ُ«دهند.مىُكمت ُف وشند،مىُمتنعىُم دم
 .137ُش،ُص1379قم:ُمؤلف،ُچنپُاوّل،ُُجن ،ُوُجسمُدرُق آ ُتأثي ُاهلل،نعمتُآبندى،حنجىُ.ُصنلحى2

ُ.3،ُتْ ا :ُوزارتُف هنگُوُارشندُاسالميُسنزمن ُچنپُوُانتشنرات،ُصُخمينىُامنمُالْىُهُسينسىُننمه.ُوصيت3
ُ.155ُ.ُانعنم،ُآيه4
 .228.ُش يفُرضي،ُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُحكمت5ُ
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 اسهتهزاکنندو  از امهام  مقرود شاید»: نویسدمى حار، سخن این ذیل در الودیدابى ابن

 واجبها،  بهه  اما ؛است معتقد خداوند جان  از قرمن نزول به که است کسى ،الهى میا،

 1.«اندچنین ،ما روزگار در مردم از بسیار  کهچنان کند؛نمى عمل من

 در کهه  دههیم  قهرار  مهان گهوش  مویهزو  همهوارو  را {على امام سخن این که است امید

 2؛غَيره  ك مرُُبِههُُِبِنلْعَمَلُِيَسربِق ك مرُلَنُالْق  ْآ ُِفِيُاللَّهَُاللَّهَ» :فرمود خود زندگى ها لوظه واپسین

 پیشهى  شهما  از دسهتورابش  به کردن عمل در دیگران مبادا قرمن، بارو در! را خدا! را خدا

 «.گیرند

                                                           
 .53ُصُ،19ُق،ُج1404اهللُم عشيُنجفي،ُچنپُاوّل،ُقم:ُمكتبةُآيتُالبالغه،ُنْجُالحديد،ُش ح.ُابنُابي1

ُ.51ُصُ،7پيشين،ُجُُ؛ُكليني،ُاصولُكنفي،47شين،ُننمهُ.ُش يفُرضي،ُنْجُالبالغه،ُپي2


