
 های حفظ معنویت ماه مبارک رمضانراه

 *رفيكُمحسن 

 اشاره

ههای رفیهع   بهوان قلهه  هها اسهت. در ایهن مهاو مهی     ماو رماان، فرصت کس  همه خوبی

دار، دستاوردهای عظیمی را از این ماو به دست معنویت، کمال و بقوا را فتح نمود. روزو

روحی رسیدو و خود را از رذایل حیوانی پا  سهاخته و از گناههان   موردو و به نورانیت 

 1پرهیز نمودو است.

ممدو، بقویت شود و بعهد از  دستمید که چه کنیم با این مثارِ بهحال، این سؤال پیش می

بواند در این خروص راهنمهای مها   ماو رماان نیز استمرار یابد؟ بدیهی است، منهه می

هها و  کوشهد بها شهیوو   رو بزرگان دین است. نوشتار حاضر میباشد، میا،، روایا، و سی

 شدو در ماو رماان را برسیم نماید.راهکارهای روایی و قرمنی حفظ معنویتِ کس 
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 . خودشناسي1

 1گوهر  طفلی به قرص نمن رهد          هر که کک کش کن  َرَر کش کن رهد

دههد و  وجودی خود جهای مهی  وسیله معرفت نفس، انواع کماال، را در گوهر مدمی به

کند. خودشناسی، بین شناخت انسهان و خهدا ارببهاط    ها را از این گوهر دور میملودگی

بخشهد. از ایهن رو، در   نماید و صعود مدمی را بهه قلهه عبودیهت سهرعت مهی     برقرار می

مَهنُُ»فرمایهد:  مهی  ,روایا، به خودشناسی اهمیت فراوانی دادو شدو است. پیامبر اکرم

« هر کس نفس خویش را شناخت، خدای خویش را شناخت. 2؛فسَهُفَقَدُعَ َفَُربّهعَ َفَُنَ

 3؛رَحِمَُاهللُاِمر َءً...ُعَلِمَُمِنُْاَيرنَُوَُفيُاَيرهنَُوَُاِلهيُاَيرهنَُُُ»فرماید: نیز می {، علیامیر مؤمنان

خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا ممدو و در کجا قرار گرفتهه و بهه سهوی کجها     

 «رود.می

 تب  خنن   ک ه هک شک  هم ف ر ضا کیا
 

 که چرک غمفل ک  کحوک  ر   ویترتنن 
 

 ک  آضرردنن بهررر چرره بررور؟ ک  کجررم آضرردل
 

 شک  آ رر نن رمیی کطرنن   به کجم ضری 

 

دم شناخت جایگاو خویش است. اگر انسان حقیقت من است که مشکل اساسی انسان، ع

بداند که کیست و هدف از خلقت او چه بودو، به طور قطع در نگهرش خهود مبنهی بهر     

چگونه زیستن و چگونه بودن، بغییر اساسی خواهد داد. انسان اگهر بدانهد کهه جانشهین     

ئِكَةُِإِنِّهيُجَنعِهلٌُفِهيُُُُوَإِذُْقَنلَُرَبْكَُلِلْمَلَن»نماید: خداوند است، مقام خود را بهتر در  می

و زمانی که پروردگار بو بهه فرشهتگان گفهت: مهن در زمهین، جانشهینی        4؛الْأَررضُِخَلِيفَةً

انسان اگر جایگاو خود را این چنین بشناسد، عمهر خهویش را صهرف    « خواهم گماشت.
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و نسبت به دیگهر مخلوقها،، از    1کند. انسان، حامل امانت الهی استارزش نمیامور بی

و دارای قدر و منزلتی است کهه مسهجود    2رامت ذابی و بربری خاصی برخوردار استک

شناسی است. در این ماو، ماو رماان، فرصت خوبی برای خود 3مالئک قرار گرفته است.

شهود. اگهر بعهد از مهاو     انسان با خواندن میا، و دعاها، به جایگاو واالی خود مشهنا مهی  

، همهان حهال و ههوای    و دعاها به خودشناسی بپردازدرماان نیز انسان با خواندن میا، 

 ماو رماان حفظ خواهد شد.

 . محاسبه نفس2

وَمَنُأ بَ ِّ  ُنَفْسِيُإِ َُّالنَّفْسَُلَأَمَّنرَةٌُبِنلسْهوءُُِ»فرماید: می {خداوند از زبان حار، یوسف

دانم؛ همانا نفس، مدمهی  گناو نمییمن خویشتن را ب 4؛إِلَّنُمَنُرَحِمَُرَبِّيُإِ َُّرَبِّيُغَف ور ُرَحِيم 

دهد؛ مگر پروردگار من ببخشهاید. بهه درسهتی کهه پروردگهار مهن،       را به بدی فرمان می

 «ممرزندو مهربان است.

ها است؛ چرا که نفس امارو او را به سهوی گنهاو دعهو،    انسان همیشه در معر  لغزش

ههه باعهث رشهد و    شهود و من کند. هوای نفس، باعث دوری انسهان از خداونهد مهی   می

که اگر در روزو و اعمال مهاو  گردد، مخالفت با هوای نفس است؛ چنانسعاد، انسان می

شهود، در واقهع، بهه    رماان دقت کنیم، خواهیم دید که هر منهه در این مهاو انجهام مهی   

 های نفس است.معنای مخالفت با خواهش

، اسهاس  ای که نباید از من غافل شویم، مواسبه همیشگی نفس است. مواسبه نفهس نکته

دانهد و بها   بهذی  و برفیه باطن است. مدمی با مواسبه نفس نکند، عیو  خود را نمهی 

مید. در نتیجهه، اصهال  نشهدو، بهه     عیو  خود را نداند، در صدد اصال  خویش بر نمی

وپرداختهه  کند. انسان در اثر بهذی  نفس، سهاخته مقام بلند بهذی  نفس دست پیدا نمی
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گردد. بر این اساس، باید همیشهه  یابد و از هر گونه کجی مرون میشود و صیقل میمی

های مبارزو با من، مواسبه نفهس اسهت. از همهین رو    مواظ  نفس امارو بود. یکی از راو

و کهردار خهویش را    است که علما و بزرگان، ش  و روز به نقد خود پرداخته و اعمهال 

 اند. در حاال، شیو جعفر کاشف الغطاء چنین نقل شدو است:دادومورد مواسبه قرار می

پرداخت و گهاهی بهه   رسید، هنگام خوابیدن به مواسبه نفس خویش میش  که فرا می»

« جعفهر »گفتند. سپس )جعفر کوچولو( می« جُعَیفر»گفت: در کوچکی بو را خویشتن می

پس با کهی خهدا را معرهیت    «. شیو االسالم»و سپس « شیو جعفر»ن، شدی و پس از م

 1«گویی؟و این نعمت را سپاس نمیکنی می

مراقبه کنید. اخهالق خودبهان را   »فرماید: دربارة مراقبه و مواسبه نفس می امام خمینی

 2«اهلل موفق بشوید.شاءمهذ  کنید... اعمال خودبان را منطبق با اسالم کنید با ان

مواسبه الزم دارد؛ مراقبه الزم دارد... نفس انسان، سرکش »فرماید: در سخنی دیگر میو 

کشهد؛ نهه بهه فسهق ...     است. یک من از من غافل بشویم، نعوذ باهلل، انسان را به کفر مهی 

 3«خواهد.شیطان راضی نیست به فسق ما، او کفر ما را می

يسَُمِنّنُمَنُلَمُيُحنسِبُنَفسَهُُفيُك هلُُِّلَ»فرماید: می {در اهمیت مواسبه نفس، امام کاظم

 4؛لَيهِيَومٍُفَنِ ُعَمِلَُخَي اًُاِستَزادَُاهللَُمِنهُُوَُحَمِدَاهللَُُعَلَيهُِوَُاِ ُعَمِلَُشَ َاًُاِستَغفَ ،اهللَُمِنهَ ُوَُتنبَُاِ

از ما شیعیان نیست کسی که در هر روز، نفس )اعمال و نیا،( خهود را مهورد مواسهبه    

ندهد که اگر عمل خیری ]در من روز[ انجام دادو، از خهدا طله  کنهد بها بهوفیقی      قرار 

بیشتر پیدا نماید و شکر و سپاس حق را در اعطای این بوفیق به جای مورد و اگر عمهل  

 «شریی انجام دادو، از خداوند طل  مغفر، نماید و به سوی او بازگشت کند.

را مواسهبه کنهد؟ من حاهر،    پرسید: چگونه انسان خهود   {شخری از حار، علی

مورد، شبانگاو باید به خویش باز فرمود: وقتی انسان ش  را به روز و روز را به ش  می
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گردد و خداوند از بهو پرسهش   گردد و به خود بگوید: امروز، گذشت و دیگر باز نمی

خواهد کرد که این روز را چگونه سپری کردی و چه کاری در من انجام دادی؟ میا خهدا  

اد کردی؟ میا حمد و سپاس او را به جا موردی؟ میا حق برادر مؤمنت را ادا نمودی؟ را ی

پس باید بمام اعمال خود را به یاد مورد؛ اگر کار خیری از او سهر زدو، خهدا را سهپاس    

گوید و او را بر این بوفیق، بکریم و بعظیم کند و چنانهه در میان اعمالش به گناهی یها  

خدا ممرزش بخواهد و برمیم بگیرد که دیگر گرد گناو نگردد  بقریری برخورد کند، از

و به وسیله صلوا، بر مومد و خاندان پاکش، میینه دل را صفا بخشد و من را از زنگهار  

 1گناو بزداید.

در ماو رماان، انسان با انجام مراسم ش  قدر و یادموری اعمال گذشته و طل  مغفر، 

کنهد. از سهوی   افتد و اعمال خویش را بهازخوانی مهی  هان خود می، به یاد گنااز خداوند

نماید. اگر انسان بعهد از مهاو رماهان،    دیگر، دربارو سرنوشت میندو خود بجدید نظر می

بواند معنویت خود را حفظ کند. انسان با انجام مواسهبه  ، میهمان مواسبه را انجام دهد

یر دهد و یکی از مرادیق این بواند وضع خویشتن را بغی، مینفس در ماو مبار  رماان

، مواسبه همیشگی نفس است. شاید بر این اساس باشد که بزرگهان دیهن، بعهد از    بغییر

 پرداختند.این ماو شریف نیز به مواسبه نفس می

 . تقویت اراده3

هها و  رساند و همه کمبودها و نارسهایی ارادو قوی، انسان را به مدارج و کماال، بلند می

کند. من که دارای ارادو واال است، کارهای غیر قابل برهور انجهام   ن میها را جبراضعف

ای از اشهراف قهومش، برهمیم گرفتنهد بهه      ملکه سبأ با عدو»که نقل شدو: دهد؛ چنانمی

رسهید و او   {بیایند. این خبر از ههر طریقهی کهه بهود، بهه سهلیمان       {سوی سلیمان

نمایی شهگرفی کنهد بها    ند، قدر،برمیم گرفت در حالی که ملکه و یارانش در راو هست

ها را بیش از پیش، به واقعیت اعجاز خود مشهنا نمایهد و در مقابهل دعهوبش بسهلیم      من

سازد. پس، رو به اطرافیان خود کهردو و گفهت: ای گهروو بزرگهان! کهدام یهک از شهما        

                                                           
ُ.170.ُهمن ،ُص1ُ
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که خودشان نزد من بیایند و بسلیم شوند، برای مهن  بوانایی دارید بخت او را پیش از من

یاورید؟ عفریتی از جن رو به حار، سلیمان کرد و گفهت: مهن بخهت او را پهیش از     ب

مورم. دومین نفر، مرد صالوی بود کهه مگهاهی قابهل    که از جایت برخیزی، نزد بو میمن

داشت. او به حار، سلیمان روی کرد و گفت: مهن بخهت   « کتا  الهی»ای از مالحظه

قَنلَُالَّيِ ُعِنْدَ ُُعِلْم ُمِنَُالْكِتَنبُِ»بو خواهم مورد؛ که چشم بر هم زنی، نزد او را قبل از من

و او این چنین با ارادو قوی و بوکل بر خدا، ایهن  « أَنَنُآتِيكَُبِهُِقَبرلَُأَ ُْي ْتَدَُّإِلَيكَُطَ ْف كَ.

 1عمل بزرد را انجام داد.

فرماید: می {نکته مهم در بقویت ارادو، معرفت و شناخت به خود و هستی است. علی

ارادو و عزیمت در کارها، به اندازو شناخت و بفکر افراد  2؛عليُقَدرُال ّأ ُتَك و  ُالعَزِيمَة»

؛ ای يَأَيَْنُالَّيِينَُءَامَن واُاتَّق واُاللَّههَُوَُك ون هواُمَهعَُالصهندِقِينَُُُُ»هرگاو میه  {امام سجاد« است.

را « هیزیهد و بها صهادقان باشهید    اید! از ]مخالفت فرمان[ خهدا بپر کسانی که ایمان موردو

دربَهةُِوَُأَعِنِّهيُُُاللَُّْمَُّاررفَعرنِيُفِيُأَعرلَىُدَرَجَنتُِهَيِ ُِالن »خواند: کرد، این دعا را میبالو، می

ای خدایا! مرا به باالبرین درجا، این دعو، باال ببر و با عطها کهردن ارادو   3؛الْإِرَادَةُبِعَزْمِ

 «استوار، کمکم کن.

کهه از خداونهد برفیهع    بینیم پس از ایهن بوجه کنیم، می {که در دعای امام سجادچنان 

 خواهد، ارادو بر حفظ من را نیز از خداوند خواستار است.درجه را می

پروردگارا! نتیجه روزو »در ش  معراج به خداوند عرضه داشت:  ,پیامبر گرامی اسالم

الْحِكْمَةَُوَُالْحِكْمَة ُت ورِث ُالْمَعر ِفَةَُوَُالْمَعر ِفَهة ُت هورِث ُُُاَلصَّورمُُيُورِث ُ»چیست؟ خداوند فرمود: 

 «دهد.روزو، حکمت را و حکمت، معرفت و معرفت، یقین را نتیجه می 4؛الْيَقينَ

شهود،  که موج  بقویت ارادو و جلوگیری از هدر رفهتن نیروهها مهی   روزو عالوو بر این

قلبی بیشهتری بهه خداونهد داشهته باشهد. کهم        گردد انسان در طول روز، بوجهباعث می
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ُ.6173عبدالواحدُبنُمحمد،ُتصنيفُغ رُالحكم،ُمكتبُاألعالمُاالسالمية،ُحُ،ُ.ُتميميُآمد 2

ُ.153،ُص57ُ.ُمجلسى،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج3ُ

ُ.203،ُص1ُالحسن،ُارشندُالقلوبُإليُالصواب،ُقم:ُالش يفُال ضي،ُجُ.ُديلمي،ُحسنُبنُابي4
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دههد و ایهن خهود، قهدر،     خوردن، بوجه مدمی را از لذایذ مادی به معنویا، سوق مهی 

 برد.در  حقایق را در انسان باال می

از جمله عوامل مؤثر در بقویت ارادو، مگاهی پهیش از عمهل، خودبهاوری و اعتمهاد بهه      

یزی، رعایت نظم و اناباط، بمرین و بکرار، و رداری و برنامهاندیشی، هدفنفس، مثبت

جلوگیری از افراط در بأمین نیازها است. بر این اساس، انسان بعد از ماو رماان نیهز بها   

نماید و نتیجه من، استمرار روحیهه مهاو   های ماو رماان را بومل میبقویت ارادو، سختی

 رماان است.

 . استمرار روزه4

برین عمل نزد خداوند، عملی است که بنهدو من  داشتنی دوست»فرماید: می {امام باقر

اگر بخواهیم مثار ماو مبار  رماهان و معنویهت من    1«را ادامه دهد؛ هر چند اند  باشد.

برای ما حفظ شود، بلکه به عنوان یک سرمایه معنوی بهرای همیشهه بهاقی بمانهد، بایهد      

برخی ایام روزو بگیهریم. بها    اربباط خود را با این ماو حفظ کنیم؛ یعنی در طول سال در

شود که منان عالوو بهر روزو  و علما، روشن می [نگاهی به روایا، و سیرو اهل بیت

 {داری در دیگهر روزههای سهال نیهز بأکیهد داشهتند. امهام علهی        ماو رماان، بهه روزو 

روزو گهرفتن   2؛لُِالصَّدورِصِينمُُشَْ ُِالصَّب ُِوُثَالثَةُِأيّنمٍُفيُك لُِّشَْ ٍُيُيهِبنَُبِبَالبِ»فرماید: می

 «شود.ها میهای قل در ماو رماان و سه روز در هر ماو، موج  از بین رفتن وسوسه

سفارش نمودنهد کهه در مهاو رجه  نیهز روزو       [شاید بر همین اساس باشد که ائمه

ُإ ُّهَياُشَْ ٌُقَدُفَضَّهلَهُُ»فرماید: دربارة روزة ماو رج  می {که امام صادقبگیرید؛ چنان

درستی که این، ماهی است که خداونهد  به  3؛اهلل ُوَُعَظَّمَُحُ مَتَهُُوُأوجَبَُلِلصَنئِمُِفيهُكَ َامَتَه

گیرنههدو او را بربههری دادو و حرمههت من را گرامههی داشههته و واجهه  نمههودو بههر روزو  

 «داشت من را.بزرد

                                                           
ُ.129صُ،3ُش،ُج1390ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُاصولُكنفي،ُدارُالثقلين،1ُ

ُ.386،ُص1ُق،ُج1380ُ.ُعينشي،ُتفسي ُالعينشي،ُتْ ا :ُالمطبعةُالعلمية،2ُ

ُ.475،ُص1ُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئلُالشيعه،ُپيشين،ُج3ُ
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يَُاهللُعَنهُُوَُأرضَيُخ صَمَنءَ ُُمَنُصنمَُثَالثَةُأيّنمٍُمِنُرَجَبٍ،ُرَضِ»فرماید: نیز می {امام رضا

يَومَُتَلقن ُُوَُمَنُصَنمَُسَبعَةُأيّنمٍُمِنُرَجَبٍُف تِحتُأبوابَُالسَّمواتُِالسَّبرعُِلِ وُحِهُِإذاُمنترُحَتّيُ

کسی که سه روز از ماو رج  را روزو بگیرد، خداونهد از او   1؛يَصِلًُإِليُالْمَلَكوُتُِاالَعرلي

گرداند و کسی که هفهت روز از  ن او را در روز قیامت راضی میشود و دشمناراضی می

های هفهت مسهمان بهه رویهش گشهودو      ماو رج  را روزو بگیرد، زمانی که بمیرد، در 

 «که به ملکو، اعلی برسد.شود با اینمی

شاید یکی از دالیل این همه بوصیه به روزو در دیگر ایام سال، این باشد که روزو، بنهها  

به روی خوردن و مشامیدن نیست؛ بلکه بستن دل به روی هوای نفهس نیهز   بستن دهان 

های زندگی و بوانهایی مقابلهه   ها از سختیکه قرمن کریم، برای نجا، انسانهست؛ چنان

ای ارائهه  با گناهان، نامالیما، و مرای  و رسیدن به درجها، بهاالی انسهانیت، برنامهه    

از صهبر و   2؛لصَّبر ُِوَالصَّلَنةُِوَإِنََّْنُلَكَبِي َةٌُإِلَّنُعَلَىُالْخَنشِهعِينَُوَاسرتَعِين واُبِن»فرماید: کند و میمی

های درونی و بوجه بهه پروردگهار نیهرو    نماز یاری جویید ]و با استقامت و کنترل هوس

در میه فهوق، در بفاسهیر   « صبر»کلمه « بگیرید[ و این کار، جز برای خاشعان گران است.

 سیر شدو است.و روایا، به روزو بف

در حاال، مرحوم شیو حسنعلی نخودکی ممدو است که ایشان در سنین جوانی با پایهان  

شان، سه ماو: رج ، شهعبان و رماهان و ایهام البهیض )روزههای سهیزدهم،       عمر شریف

 3چهاردهم و پانزدهم هر ماو( را روزو بودند.

پرداختنهد و بهه   باد، مهی ایشان هنگامی که به ع»اند: دربارو شهید نوا  صفوی نیز گفته

کردنهد کهه ایهن    گریستند و حالت عجیبی پیهدا مهی  رفتند، زار زار میرکوع و سجدو می

داشههت. ایشههان اغلهه ، روزو بودنههد؛ ولههی ای را بههه بعجهه  وا مههیحالههت، هههر بیننههدو

 4«گرفتند.بر بدون سوری روزو میگذاشتند کسی بفهمد؛ حتی بیشنمی

                                                           
ُ.479.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.45.ُبق  ،ُآيه2ُ

ُ.16،ُصُهن،ُنش ُجمْور نشن ،ُنشن ُازُبي.ُُحسنعليُاصفْنني3

ُ.21ش،ُص1384ُمن ُ،ُد 2.ُمجلهُينرا ،ُش4ُ
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 . تقویت باورهای دیني5

سیدن به ایمان کامل و افزایش بینش و باور دینی در وجود انسان، پهاکی رو  و  شرط ر

نفس مدمی از گناو و معریت است. هر اندازو که انسان از خطا و لغهزش دوربهر باشهد،    

بر به ریشه خواهد نشست و سهاقه اعتقهادابش بنومنهدبر    بذر معارف در وجودش سریع

و بهتر از ایهن درخهت خواههد چیهد. انسهانی      بر ای شیرینخواهد شد و در نتیجه، میوو

بواند خود را از هر گناهی حفظ کند که همیشه خویشتن را در موار خهدا، و خهدا   می

 را شاهد بر همه اعمال خود بداند.

و یها  « بینددانست که خدا او را میمیا نمی 1؛أَلَمرُيعرلَمرُبِأَ َُّاللَّهَُي َى»فرماید: قرمن کریم می

داننهد کهه   میا نمهی  2؛مرُيعرلَمُواُأَ َُّاللَّهَُيعرلَمُُسِ َّهُمرُوَنَجروَاهُمرُوَأَ َُّاللَّهَُعَلَّنمُُالْغ يوبِأَلَ»فرمودو: 

بنهابراین،  « داند و او، دانهای غیه  اسهت.   شان را میوگوی پنهانیخدا راز نهانی و گفت

جهود او نهادینهه   بوجه به شاهد بودن خداوند در هر زمان و مکانی، ایهن اعتقهاد را در و  

سازد که خداوند نسبت به مشکار و پنهان هستی، مگاهی کامل دارد. چنین فهردی، در  می

راحتی خهود را در معهر  گنهاو قهرار نخواههد داد.      صور، رسیدن به چنین مقامی، به

شهود کهه انسهان در کهارش مراقبهت و دقهت       شک، بوجه به این مطل ، موج  مهی بی

 در ماو مبار  رماان باشد و چه غیر ماو رماان. بیشتری داشته باشد؛ حال چه

بوجه همیشگی به خداوند و ذکر و یاد او در همه لوظا، زندگی، اربباط انسان با خالق 

انجامههد و شههاید یکههی از بههدریج بههه پیونههدی اسههتوار مههیهسهتی را افههزایش دادو و بههه 

ه روز در دل های نمازهای پنج گانه، زندو نگه داشهتن یهاد خهدا در طهول شهبان     حکمت

ينُأَيَْنُالَّيِينَُآمَن هواُاذْك ه  واُاللَّههَُذِكْه ًاُكَثِيه ًاُ*ُُُُُُ»فرماید: که خداوند میمؤمن است؛ چنان

اید! یاد کنید خدا را، یاد کردن بسیار، و ای کسانی که ایمان موردو 3؛وَسَبِّحُو ُُبُكْ َةًُوَأَصِيلًن

 «بسبیح و بنزیه کنید او را در بامداد.

                                                           
ُ.14.ُعلق،ُآيه1ُ

ُ.78.ُتوبه،ُآيه2ُ

ُ.42ه41.ُاحزاب،ُآيه3ُ
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شود که منظور از بسبیح خداوند در صبح و شهام، دوام بسهبیح   دو میه فهمیدو می از این

است؛ یعنی ذکر خداوند و بسبیح او در صبح و شام، جز به بداوم بوجه به پروردگهار و  

دانیم که یهاد خهدا،   گردد و میبنزیه و بقدیس مداوم او از هر عی  و نقری حاصل نمی

ا و م  اسهت و موجبها، بقویهت رو  و جهان و     برای رو  و جان انسان، همهون غذ

سازد. بر این اساس، یاد خدا و باور رشد معنویت و استوکام و پایداری من را فراهم می

و مایهه زدودن   1منهدی به وجود او، باعث بقویت رو  شدو، کلید سهازندگی و سهعاد،  

 باشد.می 4هاو حفاظت در مقابل لغزش 3هاو شفای دل 2زنگارها

 استمرار ارتباط با قرآن. 6

إِ َُّهَيَاُالْق  ْآ َُيْردِ ُلِلَّتِيُهِهيُأَقْهوَمُُوَيبَشِّه  ُالْمُهؤْمِنِينَُُُُُ»فرماید: خداوند کریم در قرمن می

هها  این قهرمن، بهه راههی کهه اسهتواربرین راو      5؛الَّيِينَُيعرمَل و َُالصَّنلِحَنتُِأَ َُّلَُْمرُأَجر ًاُكَبِي ًا

دههد کهه   دهند، بشار، مهی و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می کنداست، هدایت می

 «.ها پاداش بزرگی استبرای من

، ماو نزول قرمن است. از این رو، در این ماو، اربباط بها قهرمن بسهیار پُررنهگ     ماو رماان

است و به خواندن و باالی سرگرفتن من، بوجه خاص شدو است. اگر بعد از ماو رماان 

بواند همان روحیه و معنویت ماو رماان را همهنهان  ا قرمن مأنوس باشد، مینیز انسان ب

 حفظ کند.

یکی از مثار مهم روزو، رسیدن به بقوا ذکر شدو است و من چیزی کهه انسهان را در ایهن    

أيْْهنُُ»فرمایهد:  می {، علیامیر مؤمنانکند، اربباط مداوم با قرمن است. مسیر استوار می

كِتنبِهُِفِيُلَيلِكَُوُنََْنرِکَُفَإ ُّكِتنبَُاهللُِشنفِع ُمُشَهفَّع ُيَشهفَعُُيَهومَُُُُُةِلَيُاهللُبِتِالوَالصّنئِمُتَقَ َّبُإ

                                                           
ُ.29،ُص78ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.342،ُص220ُق،ُخطبه1387ُ.ُش يفُرضي،ُنْجُالبالغه،ُبي وت:2ُ

ُ.7ش،ُص1378ُ،ُ.ُورام،ُمسعودُبنُعيسي،ُتنبيهُالخواط ،ُدارُالكتبُاالسالمية3

ُ.162،ُص93ُجُُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،4

ُ.9.ُاس اء،ُآيه5ُ
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دار! در شه  و روز، بها   ای روزو 1؛القِينمَةُِلِأهلُِتالوَتِهُِفَيَعل و َُدَرَجنتُِالجَنَّةُِبِقِ اءَةُِآيَنتِهِ

ای اسهت کهه شهفاعتش    کننهدو اعتبالو، کتا  خدا به او بقر  جو که کتا  خدا، شف

کنندگان خود شفاعت کند. پهس بها قرائهت    پذیرفته است و در روز قیامت، برای بالو،

 «میابش، از درجا، بهشت باال روند.

شهودو، قرائهت قهرمن اسهت.     برین کارها که موج  سعاد، مهی بدین سان، یکی از مهم

دههیم،  ا به قهرمن قسهم دادو مهی   گیریم و خداوند رکه در ماو رماان، قرمن بر سر میاین

سزایی در بجلی معنویت در قله  انسهان دارد. البتهه بهالو، قهرمن و بکهریم و       نقش به

مؤمنهان،  »فرمایهد:  که خداونهد مهی  داشت من، به ماو رماان اختراص ندارد؛ چنانبزرد

شان برسان گهردد و هنگهامی   هایشود، دلبنها کسانی هستند که هرگاو نام خدا بردو می

گردد و بر پروردگارشهان بوکهل   بر میشان افزونها خواندو شود، ایمانکه میا، او بر من

 2«دارند.

شود بالو، قهرمن در ههر زمهان و ههر مکهانی، مثهار       با بوجه به این میا،، مشخص می

ای در حفظ معنویهت و بقویهت باورههای دینهی دارد. از ایهن رو، در نگهاو اههل       ارزندو

 ,نی بهه قرائهت قهرمن شهدو اسهت. پیهامبر گرامهی اسهالم        های فراوابوصیه [بیت

و « بان را با بالو، قرمن نهورانی کنیهد.  هایخانه 3؛اُبُيُوتكمُبِتَالوةُِالق آ رونَوِّ»فرماید: می

إ ُّهَياُالق  آ َُحَبل ُاهلل...ُعِصمَةُلِمَنُتَمَسَّكَُبِههُِوُنِجهنةٌُلِمَهنُُُُ»فرماید: در روایتی دیگر می

ها است برای کسی که بهه من  دارندو از مسی ن قرمن، ریسمان الهی است... نگاوای 4؛تَبِعَهُ

 «چنگ مویزد و وسیله نجا، برای کسی است که از او پیروی کند.

های مدمهی من  ها و پیهیدگیها، با مگاهی از ظرافتای است که طبی  انسانقرمن، نسخه

خهالق هسهتی، زنگارههای دل را     را برایش فرستادو است. بنابراین، نظر کردن در نسهخه 

 دهد.زداید و من را به فروغ مسمانی جال میمی

                                                           
ُ.109ش،ُص1378ُ،ُ،ُفضنئلُاألشْ ُالثالثة،ُدارُالْند .ُابنُبنبويه،ُمحمدُبنُعلي1

ُ.2.ُانفنل،ُآيه2ُ

ُ.610،ُص2ُق،ُج1389ُ،ُ،ُالكنفي،ُدفت ُنش ُف هنگُاهلُالبيت.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب3

ُ.168،ُص6ُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئلُالشيعة،ُپيشين،ُج4ُ
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پرداختنهد. خهانم   عالمان دین، هم در ماو رماان و هم بعد از من، به بهالو، قهرمن مهی   

بردم، وارد اباق وقتی غذای امام را داخل اباق می»کند: چی )دباغ( نقل میمرضیه حدیدو

اند و مشغول قرائت قرمن هستند. مدبی این مسهأله  باز کردودیدم قرمن را شدم، میکه می

کهه روزی بهه امهام عهر  کهردم:      )کثر، قرائت قرمن( ذهنم را مشغول کردو بود با این

خوانیهد؟  حاج مقا! شما سراپای وجودبان قرمن عملی است. دیگر چرا این قدر قرمن مهی 

در بیاورد و مدم بشود، بایهد  امام مکثی کردند و فرمودند: هر کس بخواهد از مدمیت سر 

 1«دائم قرمن بخواند.

امام در ماو رماان، وقتی نجف بودند هر سه روز، یهک دورو  »گویند: حاج احمد مقا می

کردند و زمانی که در جماران بودند، به دلیل کهولهت سهن، ههر دو روز    قرمن را ختم می

کردنهد.  بار قرمن را ختم میکردند. در ]دیگر[ ایام سال ]نیز[، ماهی یک یک بار ختم می

 2«ایشان هموارو با قرمن مأنوس بودند.

نمود؛ به طوری که یکهی  میرداماد، قرمن مجید را بسیار بالو، می»... نویسد: مودث قمی می

 3«خواند.از افراد مورد اعتماد، برای من نقل کردو که در هر ش ، پانزدو جزء قرمن می

برای فرزندش مال مومدباقر مجلسی )صاح  بوهار ای که مومدبقی مجلسی، در اجازو

نوار( نوشته، او را به چند چیز از جمله قرائت یک جزء قهرمن در ههر روز، سهفارش    األ

   4کردو است.

کهرد،  از جمله عبادابی که شیو انراری از سنی بلوغ با مخهر عمهر بهر من مهداومت مهی     

 5قرائت یک جزء قرمن در هر روز بود.

کهرد و  های ماو رماان با صبح بیدار بود، مقداری مطالعه میز ش نی عالمه طباطبایی

 6پرداخت.بعد به دعا و قرائت قرمن، نماز و ذکر می

                                                           
ُ.12،ُص3ُش،ُج1377ُ،ُهنييُازُسي  ُامنمُخميني،ُتْ ا :ُمؤسسهُنش ُآثنرُامنمُخميني،ُب داشترجنئي،ُغالمعلي1ُ
ُ.ُهمن .2
ُ.172ش،ُص1383ُ،ُ{.ُسبحنني،ُجعف ،ُسيمن ُف زانگن ،ُمؤسسهُامنمُصندق3
ُ.167.ُهمن ،ُص4ُ
ُ.162.ُهمن ،ُص5ُ
ُ.164.ُهمن ،ُص6ُ



 

 

 

 
   315  هاي حفظ معنويت ماه مبارك رمضان راه

 

اش، دچار ضعف و بیماری چشم شدو بهود و  مرحوم اقبال الهوری که در اواخر زندگی

، به قرمن از مطالعه نیز موروم ماندو بود، بنها مونسش قرمن بود؛ اما با همان اند  بینایی

گفت: پدرم بوصهیه  کرد و مینگریست و با لذبی سرشار از ایمان، میا، را قرائت میمی

خوانی، چنان بخوان که گویی خداوند من را بهر  فرزندم! هرگاو قرمن می»کردو است که: 

 1«بو نازل کردو است.

                                                           
ُ.182ش،ُص1374ُ،ُپنرسنين ،ُمؤسسهُف هنگيُص اط.ُس وش،ُعبدالك يم،ُاوصنف1ُ


