
 شنـــــــــبه 
25 آبان  1398

18  ربیع االول  1441   

kashef@quranetratschool.ir
www.QuranEtratSchool.ir

شمـاره  256

  ویژه نامه طرح تدبر در قرآن رکمی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور   

 : قال علی

ْص َلُهْم  أَ الَ أُْخِبُُكْم ِباْلَفِقيِه َحقِّ اَْلَفِقيِه َمْن َلْم ُيَقنِِّط اَلنَّاَس ِمْن رَْحَمِة اَللَِّه َو َلْم ُيْؤِمْنُهْم ِمْن َعَذاِب اَللَِّه َو َلْم ُيرَخِّ

ٌم أاَلَ الَ َخْيَ ِف ِقرَاَءٍة َلْيَس ِفيَها  ِف َمَعاِص اَللَِّه َو َلْم َيْتُِك اَْلُقرْآَن رَْغَبًة َعْنُه إَِل َغْيِِه أاَلَ الَ َخْيَ ِف ِعْلٍم َلْيَس ِفيِه َتَفهُّ

ٌم أاَلَ الَ َخْيَ ِف ِقرَاَءٍة  ٌر َو ِف ِروَاَيٍة أُْخرَى أاَلَ الَ َخْيَ ِف ِعْلٍم َلْيَس ِفيِه َتَفهُّ ٌر أاَلَ الَ َخْيَ ِف ِعَباَدٍة َلْيَس ِفيَها َتَفكُّ َتَدبُّ

ٌر أاَلَ الَ َخْيَ ِف ِعَباَدٍة الَ ِفْقَه ِفيَها أاَلَ الَ َخْيَ ِف ُنُسٍك الَ َوَرَع ِفيِه . َلْيَس ِفيَها َتَدبُّ

آيا از آنكه بحقيقت فقيه است بشام خرب ندهم ؟ او كىس است كه مردم را از رحمت خدا نااميد نكند و از 

عذاب خدا امين نسازد و بآنها رخصت گناه ندهد و قرآن را ترك نكند از روى اعراض و بچيز ديگر متوجه شود. 

هامنا در علمى كه فهم نباشد خريى نباشد هامنا در خواندىن كه تدبر نباشد خريى نباشد هامنا در عبادىت كه 

تفكر نباشد خريى نباشد.

)الکايف، ج 1، ص 36(

هیچ نشانه ای اتفاقی نیست.
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وقتی دلت می گیرد چه می کنی؟

وقتی اتفاقی می افتد که اصال باب 

میل تو نیست...

با که درد و دل می  کنی؟ با چه کسی 

بیانش می کنی؟ 

شاید هم اگر مشکل خیلی هم جدی نباشد بشود 

خودت را به فراموشی موقت بزنی...

اما وقتی مشکل جدی باشد چه؟

آن وقت حتام دنبال یک چاره می گردی... 

از کجا منی دانم، شاید با مادرت مشورت کنی یا با 

به حرف هایش  بزرگرتی که بشود  یا هر  دوستت 

اعتامد کرد!

همه اش درست...

اما من  می خواهم از چاره ای دیگر حرف بزنم 

که نظیرش را هیچ کجا پیدا منی کنی!

در  دیگر  بفهمی اش،  و  بیابی اش  اگر  که  چاره ای 

و  منی شوی!  رسدرگم  آن  و  این  حرف های  میان 

تازه اگر هم صحبت هر کسی هم بشوی، در میان 

حرف هایش دنبال آن حرف های ناب می گردی که 

نظیرش را جایی ندیده ای!

حرف هایی که بوی آسامن می دهد،

وسیع  می گشاید،  را  گرفته ات  دل  که  حرف هایی 

می کند به اندازه وسعت دریاها...

پیامربش  گوش  در  که  نابی خدا  هامن حرف های 

نجوا کرد و پیامربش متام  زمین را از آن حرف ها پر 

کرد... پیامربی که اصال آمده بود چاره باشد بر متام 

بی چارگی ها! و چیزی از آسامن ها با خود آورده که 

زمینیان ِسحر نبودنش را برمنی تافتند! 

نافذ و عمیق و آن قدر زبانش  که آن قدر کالمش 

محکم و پر صالبت بود که با گوش سپردن به آن، 

دلشان می لرزید و اشکشان ناخودآگاه جاری می شد...

قرآن را می گویم! 

آری قرآن... هامن قرآنی که هیچ کدامامن آن طور 

که باید نفهمیدیمش... و آن طور که باید دل به دل 

حرف هایش ندادیم. ..

آمده ایم دردمان را بگوییم، تا چاره بگیریم از خود 

قرآن،

و  آفریده  خودش  می گویند  آن که  ببینیم  آمدیم 

خودش بهرت می داند دردها چطور درمان می شوند، 

حاال برای بی تابی مان، بی قراری مان، برای مشکالت 

و گره های کوچک و بزرگامن چه چاره کرده است؟

دخیل بسته بودیم به آغوش کریامنه اش

که یک باره گفت قل اعوذ برب الفلق! 

بگو پناه می برم به پروردگار فلق! 

یعنی چاره در همین یک جمله بود؟!....

در پس متام  مشکالت و گرفتاری ها، پروردگاری هست 

که از متام آنچه برایامن رقم زده است، غرضی برای 

هدایتامن داشته... 

مثل خورشید که در دل تاریکی شب، آشکار می 

شود و راه را نشان می دهد، خدا همیشه از راه های 

مختلف بنده اش را هدایت می کند.

بگو قل اعوذ برب الفلق!

می پرسی فلق چیست؟

فلق نوری است که تاریکی دل شب را می شکافد و 

راه را نشان می دهد... درست مثل نشانه های زندگی!

خدا با تک تک اتفاقات تلخ و شیرین، با ما زبان سخن 

گشوده است... خوب اگر گوش کنی صدای مهربانش 

را می شنوی...

هرگز به مشکالت زندگی  به چشم مانع و بن بست 

نگاه نکن...

و هرگز حتی به خیالت هم خطور نکند مشکلی که 

برایت پیش آمده از اقبال بد توست... 

در نظام خداوند هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست.

در این نظام همه چیز طبق برنامه پیش می رود ...!

هنگام  مشکالت خدا را با نام رّب  بخوان یعنی آن 

کسی که دست تو را می گیرد و پا به پایت می آید، 

نقص ها و ضعف های تو را می شناسد و برای هرکدام 

چاره ای دارد...

سختی ها و آسانی ها همه نشانه اند...

و نشانه ها پروردگاری دارند که تک تکشان را درست 

به موقع و در بهرتین زمان جلوی پایت می گذارد.

نشانه ها به ما فرمان به جلو رفنت می دهند،

فرمان حرکت کردن!

اگر از پا نایستیم و برای هر مشکلی به آن پناهگاه 

مطمئنی که خدا نشامنان می دهد پناه بربیم، هرگز از 

پرتگاه مشکالت سقوط منی کنیم...

 تا بگویی به رب فلق پناه می برم، نشانه ها آرام آرام 

پیش چشامنت ظاهر می شوند تا مسیرت را روشن 

کنند...

تو  امن  پناه  به  زندگی ام  لحظات  متام  در  خدایا! 

محتاجم...

 به تو پناه می برم ای پروردگار فلق... تا هامن گونه 

که به فلق یا هامن روشنی قبل سپیده دم، آموختی 

که چگونه دل شب را هدف گیرد و نویدبخش آمدن 

صبح صادق باشد، نشانه هایت را نیز مأمور کنی تا 

روشنایی بخش مسیرم باشند...

از تو ختم   انتهایش به کسی غیر  آن مسیری که 

نشود...

امام خمینی )ره( در کتاب مصباح الهدایه و رّس الصلوه می فرمایند:
نظر ما بر این است که »تفسیر« به معنای استخراج حکم از قرآن باشد )مانند کاری که فقیه با قرآن می کند( ولیکن »تدّبر« کاری به احکام رشعی ندارد و به 
معنای این است که هر مخاطبی قرآن را بخواند و بفهمد. کسی که تدّبر می کند یعنی قرآن را بخواند و بفهمد، اصالً تفسیر نکرده که بخواهد محکوم به تفسیر 

به رأی شود. ما معتقدیم که بر هر مسلامنی واجب است که قرآن را بخواند و بفهمد و عمل کند.

به نام ســـــالم

هیچ نشانه ای اتفاقی نیست.
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• خودتان را معرفی بفرمایید.
نقره  مدال  هستم.  بیژنی  فائزه 
شناسی،  زیست  املپیاد  کشوری 
رتبه ۱۱ کشوری و سوم منطقه در 
کنکور رسارسی، رتبه ۲۵۳ آزمون ورودی تخصصی را 
کسب منوده ام و در حال حارض دستیار سال چهارم 
تهران  پزشکی  دانشگاه علوم  داخلی  بیامری های 

هستم.
• از چه زمانی تدبر در قرآن وارد زندگی شام شد؟ و 
چه تأثیری در طی مراحل مختلف زندگی  شام مانند 

برنامه درسی، خانوادگی و...  داشت؟
انس و توجه بیشرت من به قرآن برمی گردد به سفر 
عمره ای که اول دبیرستان داشتم. ابتدا از روخوانی 
منظم و سپس توجه به معنی رشوع شد و جسته 
گریخته بعضی از تفاسیر را دنبال می کردم. سال 
پیش دانشگاهی عالقه زیادی به قرآن داشتم و گوش 
کردن صوت های ترتیل از تفریحات بین دروس من 
ارتباط و مراجعه و متسک برای کسب  این  بود. 
آرامش در دوره دانشگاه با مقادیری افت و خیز 

ادامه داشت. اما گذراندن دوره منظم تدبر در قرآن 
برمی گردد به اوایل دوره انرتنی که با مدرسه قرآن 
آشنا شدم. دقیقا زمانی بود که مطمنئ بودم من به 
منبعی احتیاج دارم که دستم را بگیرد و از روزمرگی 

دربیاوردم.
• آیا هنوز هم با تدبر در قرآن زندگی می کنید؟

از زمان بچه دار شدنم خیلی وقتم فرشده شده ولی 
باز هم زنگ قرآن در زندگیم به صدا درآمد چون 
دوباره آن احساس نیاز به متسک را داشتم. خدا را 
شکر االن کالس های تدبر در قرآن را رشکت می کنم. 
شاید درخور کالس، مطالعه نداشته باشم ولی رصف 
حضور در آن جمع را غنیمت می دانم و مطمئنم به 

فرزندم هم خیر خواهد رسید.
• برنامه شام برای ادامه راه چیست؟ 

حال  در  دهم،  رشح  خالصه  خیلی  بخواهم  اگر 
حارض دغدغه اصلی زندگی من این است که هنگام 
مواجهه با مرگ بتوانم شامل رحمت و آرامش الهی 
باشم و قطعا این موضوع موارد زیادی را جهت تالش 
و مترین می طلبد و هم چنین وظیفه اصلی خودم را 

تالش برای تربیت صحیح فرزندم می دانم. من سعی 
می کردم همیشه درست درس بخونم بنابراین کالس 
قرآن در این راستا تفاوت چندانی در من ایجاد نکرد 
اما بی تردید در نگاه من به افراد دور و برم، نگاه 
من به ایرادات خودم، نحوه قضاوت دنیای اطرافم 
و جهت دهی به اهداف زندگی ام، قطعا بسیار موثر 
بوده و واقعا خداوند را به خاطر این آشنایی در آن 

برهه از زندگی ام شاکرم.
• چه توصیه ای برای دوستانی که در ابتدای راه 

هستند، دارید؟
انسان در این جهان به حال خودش رها نشده است. 
این جهان صاحب دارد، ارباب دارد، حاکم دارد و این 
خیلی آرامش بخش است. به جای اینکه بار تنهایی و 
بی پناهی را به دوش بکشید، به این رحمت بی کران 
پناه بیاورید و به این آرامش بی پایان متسک کنید، 
را غرق  دنیا آدمی  این  یا زود، گرداب  وگرنه دیر 

می کند.

سپس قرآن را بر او نازل فرمود: 
قرآن نورى است كه خاموىش ندارد، 
آن  درخشندگى  كه  است  چراغى 

زوال نپذيرد، 
دريايى است كه ژرفاى آن درك نشود، 
راهى است كه رونده آن گمراه نگردد، 
شعله اى است كه نور آن تاريك نشود، 

جدا كننده حق و باطىل است كه درخشش برهانش 
خاموش نگردد، 

بنايى است كه ستون هاى آن خراب نشود، 
شفا دهنده اى است كه بيامرى هاى وحشت انگيز 

را بزدايد، 
قدرىت است كه ياورانش شكست ندارند، 

و حّقى است كه يارى كنندگانش مغلوب نشوند. 
قرآن، معدن اميان و اصل آن است، 

چشمه هاى دانش و درياهاى علوم است، 
بوستان هاى عدل و چشمه هاى آن است،  

پايه هاى اسالم و ستون هاى محكم آن است، 
آن  رسزمني هاى  و  حقيقت  زالل  جارى  نهرهاى 

است. 
دريايى است كه تشنگان آن، آبش را متام نتوانند 

كشيد، 
و چشمه اى است كه آبش كمى ندارد، 

محل برداشت آىب است كه هرچه از آن برگريند 
كاهش منى يابد، 

منزىل است كه مسافران راه آن را فراموش نخواهند 
كرد، 

غفلت  آن  از  روندگان  كه  است  نشانه هايى  و 
منى كنند، 

كوهسار زيبايى است كه از آن منى گذرند. 
خدا، قرآن را فرو نشاننده عطش علمى دانشمندان، 

و باران بهارى براى قلب فقيهان، 
و راه گسرتده و وسيع براى صالحان قرار داده است. 

قرآن دارويى است كه با آن بيامرى وجود ندارد، 
نورى است كه با آن تاريىك يافت منى شود، 

ريسامىن است كه رشته هاى آن محكم، 
پناهگاهى است كه قّله آن بلند، 

و توان و قدرىت است براى آن كه قرآن را برگزيند، 

محل امنى است براى هر كس كه وارد آن شود، 
راهناميى است تا از او پريوى كند، 

وسيله انجام وظيفه است براى آن كه قرآن را راه و 
رسم خود قرار دهد، 

برهاىن است بر آن كس كه با آن سخن بگويد، 
عامل پريوزى است براى آن كس كه با آن استدالل 

كند، 
نجات دهنده است براى آن كس كه حافظ آن باشد 

و به آن عمل كند، 
و راهرب آن كه آن را به كار گريد، 

و نشانه هدايت است براى آن كس كه در او بنگرد، 
سپر نگهدارنده است براى آن كس كه با آن خود 

را بپوشاند، 
و دانش كىس است كه آن را به خاطر بسپارد، 

و حديث كىس است كه از آن روايت كند، 
و فرمان كىس است كه با آن قضاوت كند1. 

کسی که قرآن بخواند از این ویژگی های قرآن نیز 
بهره مند خواهد شد...

آشنایی با نمونه ای از جمع درس و تدبر در قرآن!

مصاحبه با خانم دکرت فائزه بیژنی

ویژگی های قرآن در کالم امیرالمومنین

مروری بر خطبه ۱86 نهج البالغه.
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برای  با چندین دانشگاه علوم پزشکی  مدرسه دانشجویی طّب در حال حارض 

طرح های تدبری، از جمله طرح های مجازی آموزش تدبر در قرآن دردانشگاه های 

علوم پزشکی و برگزاری کالس های تدبر در قرآن در دانشگاه های مختلف علوم 

پزشکی، طرح پشتیبان مجازی دارد. شام نیز به جمع ما بپیوندید! ارتباط با ما از طریق:

متاس: 02166988790
mozafarinoor@ :کسب اطالعات در پیام رسان بله

کانال طبیب دوار )جمع دانشجویان علوم پزشکی قرآنی( در پیام رسان بله::
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1. ُثمَّ أَنزََل َعَليِه الِكَتاَب ُنوراً اَل ُتطَفأُ َمَصاِبيُحُه َو رِسَاجاً اَل َيخُبو 

ُدُه َو َبحراً اَل ُيدرَُك َقعرُُه َو ِمنَهاجاً اَل ُيِضلُّ َنهُجُه َو ُشَعاعاً  َتَوقُّ

اَل ُيظِلُم َضوُءُه َو ُفرَقاناً اَل ُيخَمُد ُبرَهاُنُه َو ِتبَياناً اَل ُتهَدُم أَرَكاُنُه 

َو ِشَفاًء اَل ُتخَش أَسَقاُمُه َو ِعزّاً اَل ُتهزَُم أَنَصارُُه َو َحّقاً اَل ُتخَذُل 

أَعَواُنُه َفُهَو َمعِدُن اإلمَِياِن َو ُبحُبوَحُتُه َو َيَناِبيُع الِعلِم َو ُبُحورُُه َو 

ِرَياُض الَعدِل َو ُغدرَاُنُه َو أََثايِفُّ اإلِساَلِم َو ُبنَياُنُه َو أَوِدَيُة الَحقِّ َو 

ِغيَطاُنُه َو َبحٌر اَل َينزُِفُه امُلسَتنزُِفوَن َو ُعُيوٌن اَل ُينِضُبَها املَاِتُحوَن 

َو َمَناِهلُ  اَل َيِغيُضَها الَوارُِدوَن َو َمَنازُِل اَل َيِضلُّ َنهَجَها امُلَساِفُروَن 

اِئُروَن َو آَكاٌم اَل َيُجوُز َعنَها الَقاِصُدوَن  َو أَعاَلٌم اَل َيعَمى َعنَها السَّ

َجَعَلُه اللُه ِرّياً لَِعَطِش الُعَلاَمِء َو َرِبيعاً لُِقُلوِب الُفَقَهاِء َو َمَحاجَّ 

َلَحاِء َو َدوَاًء لَيَس َبعَدُه َداٌء َو ُنوراً لَيَس َمَعُه ُظلَمٌة  لُِطرُِق الصُّ

ُه َو  َو َحباًل َوِثيقاً ُعرَوُتُه َو َمعِقاًل َمِنيعاً ِذرَوُتُه َو ِعزّاً لَِمن َتواَلَّ

ِسلاًم لَِمن َدَخَلُه َو ُهًدى لَِمِن ائَتمَّ ِبِه َو ُعذراً لَِمِن انَتَحَلُه َو 

ُبرَهاناً لَِمن َتَكلََّم ِبِه َو َشاِهداً لَِمن َخاَصَم ِبِه َو َفلجاً لَِمن َحاجَّ 

َم َو  ِبِه َو َحاِماًل لَِمن َحَمَلُه َو َمِطيًَّة لَِمن أَعَمَلُه َو آَيًة لَِمن َتَوسَّ

ُجنًَّة لَِمِن اسَتألََم َو ِعلاًم لَِمن َوَعى َو َحِديثاً لَِمن رََوى َو ُحكاًم 

لَِمن َقَض.

سالها کسی منَتَظر است که منتِظران، او را بخوانند...
الزامات تشکیل اّمت واحده، قسمت اول.

چطور باید اورا بخوانیم؟
امام  ندانیم  که  است  بد  این 
زماناز ما چه می خواهد و چه 

حواله هایی به ما می دهد؟
این بد است که ندانیم ظهور چطور محقق می شود؟
حد  و  دارد  شاخص هایی   زمان امام  ظهور 
از آن ها »احیای  نصاب هایی می خواهد که یکی 
هویت جمعی« است و دیگری کسب »حد نصاب 

علمی«.
• شاخص اول: احیای هویت جمعی

 هویت جمعی به معنی اّمت شدن است. اّمت 
شدن یعنی جمعی مانند یک پیکر و به امامت 
یک قلب باشد. با اینکه اعضا متفرقند و هرکدام از 
اعضاء کاری از دستشان برمی آید منتها به واسطه آن 
قلب، همه یکی اند و یک شخص و یک شاکله بیشرت 
ندارند. حتی عملشان هم یک عمل بیشرت نیست. 

این هویت جمعی است.
با امام زمان نجوا کنیم و از ایشان احیای هویت 
جمعی را بخواهیم. معنای هویت جمعی یعنی 
اینکه جمعی با یک نظام واحد، اعامل مشرتکی انجام 
بدهد. در این حالت، یکی چشم می شود، یکی گوش 
و... . چشم، به چشم بودنش افتخار کند کام اینکه 
گوش، به گوش بودنش افتخار می کند و همینطور 
دست، به دست بودنش افتخار می کند و پا، به پا 

بودنش. همه اعضاء بخاطر اینکه مربوط به وجود 
مقدسی به نام امام زمان هستند و او قلب است 

و آنها عضو بودنشان را باور می کنند، مفتخرند.
چطور جمع تشکیل دهیم؟ 

قرآن، چیزی است که مورد وفاق همه است، چون 
جناحی نیست و فراجناحی است و همه را جذب 
می کند. هم برای دنیا خوب است و هم برای آخرت. 
حتی می شود کارهای جهادی و سازندگی را هم زیر 

چرت همین قرآن راه اندازی کرد.
اگر هویت جمعی محقق نشود؟  

اگر این کار را نکنیم به هامن معضل 4 درصد و 
افراد  یعنی یک رسی  مبتال می شویم!  96 درصد 
صاحِب فکر، کار و ایده)4 درصدی ها( هستند که 
بقیه را مشغول به کارهایی می کنند و یک عده 
هم تابع هستند و هر کسی هر کاری گفت انجام 
می دهند)96 درصدی ها(. این تقسیم بندی خوبی 
نیست. اینکه عده ای فکر کنند و بقیه کار کنند، 
اشکالی ندارد اما نظام والیی جریانی است که افراد 
باید به تدریج هم خودشان تابع باشند و هم متبوع. 
یعنی از جهتی جلو باشد و از جهتی دیگر، عقب و 

هر کس باید بتواند هر دو وضعیت را تجربه کند.
• شاخص دوم: کسب حد نصاب علمی 

 اولویت اول هر کسی، سیر علمی اوست و هیچ 
چیزی نباید سیر علمی او را تحت تأثیر قرار دهد. 

هرکسی باید سیر علمی خودش را مرتب کرده و با 
ارزیابی های متعدد بررسی کند. الزمه اول کار این 
است که هر کسی سیر علمی اش را مشخص کند 
و هیچ خللی در آن وارد نشود. الزمه دوم، مجتمع 
و متمرکز کار کردن است. متمرکز کار کردن منجر 

می شود که بار سیستم کم شود.
بهرتین نظام تألیف، نظامی است که افراد از ُبِن 

علمی به هم متصل شوند، نه از ُبِن اجرایی.
چگونه برای کسب حد نصاب علمی، برنامه ریزی 

کنیم؟
هر کسی باید برنامه ریزی داشته باشد و تا خودش 
برنامه ریزی نداشته باشد، امکان استفاده از جمع 
را ندارد. مشکالت جمع ما به خاطر این است که 
برنامه ریزی  چون  و  نداریم  برنامه ریزی  خودمان 
می رسیم،  که  جمع  به  دارد،  اختالل  ما  شخصی 
برنامه ریزی جمعی هم دچار اختالل می شود. برای 
برنامه داشنت ابتدا باید شاخص و معیار را تعیین کرد 
تا در گام بعدی بتوان به وسیله آن میزان موفقیت 

را سنجید.
- در بین این همه منابع وکتاب و استاد و... شام 

کدام را انتخاب می کنید ؟
به حیثیت مسلامن بودن مان؛ حتام بهرتین کتاب، 

قرآن و بهرتین استاد پیامرب اعظم می باشند.
)ادامه دارد...(


