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مقدمه
گرامـی اسـام حضـرت محمـد�، دو یـادگار جداناشـدنی در میـان  رسـول 
کرد. ثقلین در  گذاشـت و از ایـن دو یـادگار به عنوان ثقلین یـاد  امتـش بـه یـادگار 
کتاب خدا قرآن، و نیز اهل  نظر ایشان هرگز از هم جدا نمی شوند. ثلقین شامل 
بیـت پیامبر خدا�می شـوند. اهل بیت شـریف رسـول خـدا�، همواره 
که شـیعیاِن  به قرآن اهتمام داشـتند. به همین دلیل شایسـته و واجب اسـت 
که می خواهند قدم قدم، آنها را همراهی و مشایعت  کسانی  ایشان، به عنوان 
کریم در نزد اهل بیت�،  کنند، نسـبت به قرآن اهتمام داشـته باشـند. قرآن 
محیط بر همه زندگی  اسـت و نه بخشـی از آن؛ به همین دلیل جایی از زندگی 
ایشـان را نمی یابیم، جز اینکه منطبق با قرآن اسـت. اهل بیت)ع( مفّسـر قرآن 
هستند، یعنی غرض قرآن و اجزای آن را مطابق این غرض، چنان که هست می 
که امیدواریم شایستگی  کسانی  کرده و می کنند. و ما به عنوان  دانند و تبیین 
کنیم، الزم است همه زندگی خود را با قرآن عجین نماییم.  شیعه بودن را پیدا 



6

کثرت مراجعه به قرآن داشته باشیم،  به همین دلیل ضرورت دارد، اوال انس و 
کـه همانـا رسـیدن بـه تشـیع اسـت را بـه شـکل اجمالـی  تـا اصلـی تریـن نیازمـان 
پاسـخ بگوییم. ثانیًا با ارتقاء سـطح و رشـدمان، نیازهای ارتقاء یافته مان را نیز 
کنیم تا به شکلی همه جانبه و تفصیلی، از قرآن بهره مند شویم. بر قرآن عرضه 

واضـح اسـت چنیـن سـطحی از بهره منـدی، نیازمنـد دقتـی علمـی بـر روی 
کـه بتوانـد در سـریعترین شـکل ممکـن بزرگتریـن نیازهـای  روش هایـی اسـت 
انسـان ها را پاسـخ بگویـد. بـه چنیـن مطالعـه و نتایـج حاصـل از آن، مـی توانیـم 

اطاق تدبر نماییم.
کام خدا و  تدبـر در قـرآن بـه یـک معنـا، دقـت بـه روابـط میـان همـه اجـزای 
اسـتفاده از ظرفیـت هماهنـگ آنهـا در مقصـد هدایـت، و از طـرف دیگـر دقـت بر 
نحـوه اسـتفاده اهـل بیـت� از قـرآن اسـت. و ایـن هـر دو دقـت، امکانـی را بـه 
کـه حیاتـش را بـه حیـات طیبـه نزدیـک نمایـد و همـه وجـوه  انسـان می دهـد 

گرایش نسبت به آخرت داشته باشد. زندگیش داللت بر 
کمیـت حقـه جهانـی  تدبـر در قـرآن موجـب ایجـاد ظرفیـت بـرای تحقـق حا

کردن ثقلین از مهجوریت است. ج  توسط بقیه اهلل اعظم و نیز خار

معنای تدبر
سـاحت تدبـر در قـرآن بـرای انسـان چـه بـه لحـاظ فـردی و چـه بـرای جامعـه، 
سـاحتی بـرای علـم و عمـل اسـت، زیـرا قـرآن تعیین کننـده خـط مشـی انسـان و 
اجتمـاع و ارائه دهنـده شـناخت های الزم و بایدهـا و نبایدها برای اوسـت. پس 
سـاحت تدبـر در قـرآن، سـاحت مدیریـت و تجلـی تدبیـر الهـی در حیـات بشـری 

است. 
قـرآن مبیـن عاقبـت هسـتی و انسـان اسـت. بـه همیـن دلیـل تدبـر در قـرآن 

منطبق بر تدبر هستی و تدبر در حوزه اعمال انسان است.
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کرد ساحت تدبر:  بدین ترتیب می توان به اختصار با دالیل قطعی بیان 
ساحت فهم برای عمل است. 	 
عمل برای آخرت و بقا و ماندگاری است. 	 
آوردن قرآن به صحنه زندگی انسان و اجتماع است. 	 
چگونه مطلوب شدن برای خداوند است. 	 
شناخت هستی و هستی آفرین و قرب به هستی آفرین است. 	 
به رضایت او وخود دست یافتن است. 	 
مدیریت مطلوب و برنامه ریزی صحیح در زندگی است. 	 

 
درجات قرآن خواندن 

کند قرآن را از خدای تعالی بشنود نه از جانب خودش. انسان باید سعی 
انسـان هنـگام خوانـدن قـرآن، بـا خوانـدن آیـات مـدح صالحیـن باید سـعی 
کنـد بـه آنهـا نزدیـک شـود و وقتـی آیـات عـذاب را می خوانـد ، خـود را در معـرض 

آن بداند. 
که خـود را هنگام قرائت در محضر خدا  کمتریـن مرتبـه قرائت قرآن اینسـت 

ع و ابتهال به او دست می دهد.  بداند در این حالت، حالت تضر
گویـی پـروردگار او را مخاطب قرار  که  گواهـی بدهد  دوم اینکـه بـا قلـب خـود 
داده اسـت و او را بـا نعمت هـا و احسـانش مـورد خطـاب ببینـد، در ایـن حـال 

مقامش مقام حیا و تعظیم و فهم است. 
که  کـه خـود را و قرائـت خـود را نبینـد و حتـی بـه نعمت هایـی  سـوم اینسـت 
به او داده شـده فکر نکند و تنها مسـتغرق در مشـاهده متکلم شـود و البته این 

مربوط به درجه مقربین است. 
ه �نی کلامه و لک�ن  ل�ق لی اهلل ل�ن �ج د �ق امام جعفر صادق � فرمود: »واهلل ل�ق
کامـش تجلی کرده  که خداونـد برای خلقـش در  « » سـوگند به خدا  صرو�ن �ج لا�ی

است و لیکن مردم آن را نمی بینند.« 
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 قطره ای از دریا 1:
کننده نیاز خود می یابد. که نیازهایش را بشناسد قرآن را تنها رفع   انسان 

قـرآن بـه عنـوان مهم تریـن رافـع نیـاز انسـان، عطایـی منحصـر بـه فـرد بـرای 
کند. اوست. هیچ چیز به اندازه قرآن نمی تواند نیازی را از انسان برطرف 

�نًى . ِه �نِ ا َما �جِ
َّ ل عَدُه َو اإِ َ َر �ج �ق ا �نَ

َ
ّىٌ َو ل �نِ

ُهَو �نَ �نَ �نَ
آ
را  ال�قُ

أَ
َرا ِه � َم�ن �قَ

َ
ِد الّل و َ��ج ُ �ج

أَ
اَل ا َ �ق

هر كه قرآن را بخواند، بى نیاز شود و پس از آن نیازى ندارد وگر نه به 

هیچ بى نیازى دست نیابد.

قطره ای از دریا 2: 
کنـد، قـرآن خوانـدن  گـر بخواهـد بهتریـن برنامـه زندگـی اش را انتخـاب  انسـان ا

بهترین برنامه زندگی او خواهد بود.
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َّ
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زهرى گوید به حضرت على بن الحسین � گفتم: كدام عمل بهتر 

است؟ فرمود: عمل حال مرتحل )در آید و كوچ كند( گفتم: حال مرتحل 

چیسـت؟ فرمـود: فـرد خوانـدن قرآن را آغـاز كند و به انجام رسـاند و هر 

زمانـى كـه از اول قرآن شـروع كرد تا آخر برسـاند. سـپس فرمود رسـول 

خـدا � فرموده اسـت: به هر كـس خدا قرآن را عطا كـرد و او پندارد 

 بزرگى را كوچك 
ً
كـه خدا به دیگرى بهتر از او عطایى داشـته اسـت، حتمـا

شمرده و كوچكى را بزرگ شمرده است.

قطره ای از دریا 3:
 درجات انسان در دنیا و آخرت به فهم معانی آیات قرآن وابسته است. 

هر چه انسان به این مفاهیم انس بیشتری داشته باشد، از رفعت، شکوه 
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و درجه بیشتری نزد خداوند )در دنیا و آخرت( برخوردار است.
اَء �نِی  َ �ق ِ��جُّ ال�جَ

 �قُ
أَ
ٍل ا وُل ِلَر�جُ �قُ َ ٍر � �ی ع�نَ َ �نَ �ج اَل َسِمع�قُ ُموَسى �ج َ ٍص �ق َ��ن َ��ن

عَد  َ ُه �ج
َ
اَل ل َ �ق ُه �نَ َسَك�قَ َ��ن َ�ٌد �نَ

أَ
ُه ا

َ
ل ُهَو الّل َراَءهقِ �قُ اَل ِل�قِ َ اَل َو ِلَم �ق َ �ق َعم �نَ اَل �نَ َ �ق ا �نَ َ �ی �ن

ُ
الّد

ِرِه  �ج
َم �نِی �قَ ِ

ّ
�نَ ُعل

آ
را �ِس�نِ ال�قُ م �یُ

َ
ا َو ل َ �ن َع�قِ �ی ا َو سشِ َ �ن ا�أِ َ وِل�ی

أَ
ُص َم�ن َما�قَ ِم�ن ا ا َ��ن َ َساَ�هقٍ �ی

 َو ار�قَ 
أ
َرا ُه ا�ق

َ
اُل ل َ �ق ُ �نِ �ی

آ
را �یَا�قِ ال�قُ

آ
دِر ا ی �قَ

َ
هقِ َعل

�نَّ َ ا�قِ ال�ج َ �نَّ َدَر�ج اإِ
َ ِه �ن �قِ َ ِه ِم�ن َدَر�ج ُه �جِ

َ
َع الّل ر�نَ ِل�یَ

ٍر  ع�نَ َ �نِ �ج ِسِه ِم�ن ُموَسى �ج �ن ی �نَ
َ
 َعل

ً
ا و�ن  �نَ

َ
ّد َ سش

أَ
 ا

ً
َ�دا

أَ
�ی�قُ ا

أَ
َما َرا ٌص �نَ اَل َ��ن َ ر�قَی �ق َ  �ی

ّمَ
ُ  �ش

أُ
َرا �ق �یَ

�نَ
ا. �نَسا�ن َاِط�جُ اإِ �ن ُ ُه �ی

�نَّ
أَ
كَ�  �نَ

أَ
َرا ا �قَ دنَ اإِ

َ  �ن
ً
ا �ن ُه ُ�رن َراَء�قُ ُه َو َك��نَ�ق �قِ اِس ِم�ن

َ ى ال�نّ َ ر�ج
أَ
ا ا

َ
� َو ل

از حفـص گویـد: از امـام كاظـم � شـنیدم بـه مـردى مى فرمود: 

تـو دوسـت دارى در دنیـا بمانـى؟ در پاسـخ گفـت: آرى، فرمـود: بـراى 

«، و امام� چیزى 
ٌ

ـد
َ

ح

َ

 أ
ُ

ه
َّ
ـَو الل

ُ
ل ه

ُ
چـه؟ جواب گفت: بـراى خواندن »ق

نگفت: و پس از سـاعتى فرمود: اى حفص! هر كه از دوسـتان و شـیعیان 

مـا بمیـرد و قـرآن را خوب ندانـد، در قبر به او یاد دهند تا خدا به وسـیله آن 

درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشـت به اندازه آیات قرآن اسـت، به او 

گفتـه شـود: بخوان و بـالا رو و مى خواند و بالا مـى رود، حفص گوید: من 

احدى را ندیدم بر خود بترسـد چون موسـى بن جعفر، و احدى را ندیدم 

از آن حضرت امیدوارتر باشـد و قرآن خواندنش با اندوه بود، و چون قرآن 

مى خواند گویا با كسى سخن مى گفت.

قطره ای از دریا 4:  
گرفتـه، همـراه و معّلمـی دائمـی اسـت و چنیـن  کـه آن را یـاد  کسـی  قـرآن بـرای 
شخصی را به درجات عالی رهنمون می سازد. شرط این تعلیم و ترفیع،  تمّسك 

به مضامین آن است.
�قُ  ِی ُک�ن

�نّ َداَك اإِ ِعل�قُ �نِ ُ ِه � �ج
َ
ِد الّل �جِی َ��ج

ل�قُ ِلاأَ
اَل �قُ

َ حَمِر �ق
و�جَ الاأَ ع�قُ َ َ��ن �ی

ِلَك 
َع ِلدنَ ِ رن

ُه �نَ
�نَّ
أَ
�
َ
ك

اَل �نَ
َ ِه �ق �ی َم�نِ ِ

ّ
َعل ُ �ن �ی

أَ
ل ا و�ج َه �رن

َ
ادُع الّل

َ ى �ن ِ
�قَ ِم�نّ

َ
ل �نَ

�نَ �نَ
آ
را �قُ ال�قُ

أ
َرا

�قَ
و�نُ 

ُ
ک وَرهقُ �قَ اَل الّسُ َ ّمَ �ق

ُ َرهقٍ �ش َ �ٌو ِم�ن َ�سش
��نُ �نَ

اَل َو �نَ َ  �ق
ً
عا ِم�ی َ ا حج َ ا�ن َ �یّ ُه ُهَو َو اإِ

َ
َمَك الّل

َّ
اَل َعل َ �ق �نَ
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ِه  �ی
َ
ُم َعل ِ

ّ
َسل

�َس�نِ ُصوَرهقٍ َو �قُ
أَ
اَمهقِ �نِی ا َ �ی وَم ال�قِ َ ِه �ی �ی �قِ

أ
ا َ �ق

َها �نَ
َ

َرك ّمَ �قَ
ُ َها �ش

أَ
َرا

د �قَ ِل �قَ �جُ َمَع الّرَ
 �جِی 

�قَ دن �نَ
أَ
 �جِی َو ا

ك�قَ َمّسَ َك �قَ
�نَّ
أَ
و ا

َ
ل ا �نَ

دنَ
َ

ا َو ك
ا ُسوَرهقُ َکدنَ َ �ن

أَ
وُل ا �قُ �قَ ِ �نَ �ن�ق

أَ
وُل َم�ن ا �قُ �یَ

�نَ
�نَ 

آ
را  ال�قُ

أُ
َرا �ق َ اِس َم�ن �ی

َ �نَّ ِم�نَ ال�نّ اَل اإِ َ ّمَ �ق
ُ ِ �ش �ن

آ
را ال�قُ ُكم �جِ �ی

َ
َعل هقَ �نَ َ َر�ج

َ
ِه الّد َك َهدنِ ل�قُ رنَ �ن

اأَ
َ
ل

ِلَك َو  َر �نِی دنَ �ی
ا �نَ

َ
ا َو ل َ �ی �ن

ُ
ِه الّد  �جِ

�جَ
ُ
طل �نَ ِل�یَ

آ
را  ال�قُ

أُ
َرا �ق َ ُهم َم�ن �ی اِر�أٌ َو ِم�ن َ ا�نٌ �ق

َ
ل اَل �نُ َ �ق ِل�یُ

َهاِره  . ِلِه َو �نَ �ی
َ
ِه َو ل ا�قِ

َ
ِه �نِی َصل َع �جِ �نِ

�قَ �ن �نَ ِل�یَ
آ
را  ال�قُ

أُ
َرا �ق َ ُهم َم�ن �ی ِم�ن

از یعقوب احمر، گوید: به امام صادق � گفتم: قربانت، راسـتى كه 

مـن قـرآن را یاد گرفتم و از دسـتم رفـت، به درگاه خـدا عزوجل دعا كن 

كـه آن را بـه مـن یاد دهـد، گویا مانند اینكـه آن حضـرت از این گزارش 

در هـراس شـد و فرمـود: خـدا آن را بـه تـو و ماها همه یـاد بدهـد- گوید: ما 

نزدیك ده كس بودیم- سـپس فرمود: سـوره اى اسـت كه همراه مردى 

بـوده، آن را خوانـده و سـپس واگذارده اسـت و روز قیامـت در نیكوترین 

صورتـى بیاید و بر او سـلام دهد، او مى گوید: تو كیسـتى؟ جواب مى دهد: 

من سـوره چنان و چنانم و اگر مرا با تمام وجود دریافت كرده بودی و 

نگاه داشـته بودى، تو را به این درجه مى رسـانیدم، بر شما باد به ملازمت 

قرآن. سـپس فرمود: برخى مردمند كه قرآن را مى خوانند تا گفته شـود: 

فلانى قرآن خوان است و برخى باشند كه قرآن مى خوانند براى به دست 

آوردن دنیا، در اینها خیرى  نیسـت و برخى باشـند كه قرآن مى خوانند تا 

در نماز شب و روز، خود از آن سود برند. 

قطره ای از دریا 5: 
که قرآن روح و جانش را تعالی می بخشـد لحظه ای دسـت از  گر بداند  انسـان ا

کشد. آن نمی 
�نُ 

آ
را ى َما َکا�نَ ال�قُ �نِ

َ
ل د َد�نَ

 َو �قَ
ً
را �ی �شِ

َ
 ك

ً
ا �ن ّیَ َد�ی

َ
 َعل

�نَّ ِه � اإِ
َ
ِد الّل �جِی َ��ج

أَ
ل�قُ ِلا اَل �قُ َ �ق

وَرهقَ  ِ َو الّسُ �ن
آ
را  ِم�نَ ال�قُ

هقَ �یَ
آ
 الا

�نَّ  اإِ
�نَ

آ
را �نَ ال�قُ

آ
را ِه� - ال�قُ

َ
ِد الّل و َ��ج ُ �ج

أَ
اَل ا َ �ق

ى �نَ ِ
�قُ ِم�نّ

َّ
ل �نَ �قَ َ �ی

ى  �نِ
�قَ طن َ��نِ و 

َ
ل وُل  �قُ �قَ �نَ هقِ 

�نَّ َ ال�ج �نِی  ى  ع�نِ َ �ی هقٍ  َ َدَر�ج ل�نَ 
أَ
ا صَعَد  �قَ َ��قَّى  اَمهقِ  َ �ی ال�قِ وَم  َ �ی ى ُء  �جِ �قَ

َ
ل
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ا .  َ َك َهاُه�ن  �جِ
�قُ عن

َ
ل �جَ

َ
ل

از یعقوب احمر، گوید: به امام صادق� گفتم: من بدهكارى بسیارى 

دارم و تا آنجا اندوه و پریشانى به دلم راه یافته كه قرآن را از دستم ربوده 

اسـت و فراموشـم كرده، امام صادق� فرمود: قرآن، قرآن، راستى كه 

یـك آیـه از قـرآن و یـك سـوره از آن روز قیامـت مى آیـد تـا هزار درجـه بالا 

مى رود، یعنى در بهشت و مى گوید: اگر تو مرا با خود نگهداشته بودى، تو 

را به این مقام مى رسانیدم.

 قطره ای از دریا 6: 
انسان با قرآن می تواند توفیق دست یابی به درجاتی از نبوت را داشته باشد.

َ�اِمُل 
َ
هقِ ل �یَ ا�نِ

َ
ّرِ َو الَعل ِع �نِی الّسِ

ُّ سش �نَ
ال�قَّ اِس �جِ

َ َ��قَّ ال�نّ
أَ
�نَّ ا ِه � اإِ

َ
اَل َرُسوُل الّل َ �ق

ّمَ 
ُ �نِ �ش

آ
را َ�اِمُل ال�قُ

َ
وِم ل اهقِ َو الّصَ

َ
ل الّصَ هقِ �جِ �یَ ا�نِ

َ
ّرِ َو الَعل اِس �نِی الّسِ

َ َ��قَّ ال�نّ
أَ
�نَّ ا ِ َو اإِ �ن

آ
را ال�قُ

َك 
َّ
ل ِ دن �یُ

ِه �نَ  �جِ
رنْ َعرنَّ ا �قَ

َ
ُه َو ل

َ
ْعَك الّل ر�نَ َ ِه �ی ع �جِ

َواصنَ �نِ �قَ
آ
را ا َ�اِمَل ال�قُ َ ِه �ی ی َصو�قِ

َ
عل

أَ
ا اَدى �جِ َ �ن

ُه 
َ
َك الّل �نَ �ی سشِ �یَ

اِس �نَ
َ ِه ِلل�نّ �ن �جِ َّ �ی رنَ ا �قَ

َ
ِه َو ل ُه �جِ

َ
َك الّل �نْ ِ

ّ �ی رنَ ُ ِه �ی
َ
ِه ِلّل �ن �جِ َّ �ی رنَ ِ �قَ �ن

آ
را ا َ�اِمَل ال�قُ َ ُه �ی

َ
الّل

ِه َو َم�ن  �ی
َ
ل وَ�ى اإِ ُ ا �ی

َ
ُه ل

ِک�نَّ
َ
ِه َو ل �ی �جَ �ن َ �نَ �ج �ی َ  �ج

هقُ ّوَ �جُ
ِ ال�نُّ �ق دِر�جَ

أُ
َما ا

�نَّ
أَ
كَ� �نَ �نَ

آ
را َم ال�قُ �قَ ِه َم�ن �نَ �جِ

ِه َو  �ی
َ
�جُ َعل صنَ عن َ َم�ن �ی �ی �جُ �نِ صنَ عن َ ا �ی

َ
ِه َو ل �ی

َ
َهُل َعل �ج

َ َهُل َمَع َم�ن �ی �ج َ ا �ی
َ
ُه ل

ُ
ْول �نَ �نَ �نَ

آ
را َمَع ال�قُ َ حج

َِی 
و�ق

أُ
�نِ َو َم�ن ا

آ
را ِم ال�قُ �ی ِ عطن ُم ِل�قَ

ُ
�ل َ ُر َو �ی �نِ عن َ ُح َو �ی ص�نَ و َو �یَ ع�نُ َ ُه �ی

ِک�نَّ
َ
 َو ل

ُ
ِ�ّد َ َم�ن �ی �ی  �نِ

ُ
ِ�ّد َ ا �ی

َ
ل

َر 
ُه َو َ��قَّ

َ
َر الّل

َم َما َ��قَّ
د َ�طنَّ �قَ َِی �نَ

و�ق
أُ
ا ا َل ِمّمَ صنَ �ن

أَ
َِی ا

و�ق
أُ
اِس ا

َ  ِم�نَ ال�نّ
ً
َ�دا

أَ
 ا

�نَّ
أَ
�نَّ ا طنَ �نَ �نَ

آ
را ال�قُ

ه  .
َ
َم الّل

َما َ�طنَّ
رسول خدا � فرمود: سزاوارترین مردم به ترس از خدا در نهان و عیان، 

داراى علم به قرآن )حامل قرآن( آن است و راستى كه سزاوارترین مردم در 

نهـان و عیـان به نمـاز خواندن و روزه گرفتن، حامل قرآن اسـت، سـپس با 

صوتى بلند خطاب كرد: اى حامل قرآن! به وسیله آن، تواضع پیشه كن تا 

ر مساز كه خدا خوارت كند، 
ّ
ت طلبى و تكب

ّ
خدایت بالا برد و آن را وسیله عز

اى حامل قرآن! خود را با آن براى خدا بیاراى تا خدا تو را بیاراید و خود را بدان 
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براى مردم میاراى كه خدا بدو تو را زشت نماید، هر كه قرآن را ختم كند 

گویـا نبـّوت را در دل خـود جاى داده اسـت ولى نه به وسـیله وحى؛ و هر كه 

قرآن را جمع كند و آن را درك كند، در برابر كسى كه با او نادانى كند، 

بردبار باشد و در برابر هر كه به او خشم كند، شكیبا باشد و خشم نكند 

و در برابر هر كه به او تندى كند، تند نشود ولى بگذرد و چشم پوشد و 

بیامـرزد و بردبـار باشـد به خاطر تعظیم قرآن و هر كه قرآن بدو داده شـده 

است و گمان برد به كسى بهتِر او داده شده، هر آینه  آنچه را خدا كوچك 

شـمرده، بـزرگ دانسـته و آنچه را خدا بزرگ دانسـته، كوچك شـمرده اسـت.

قطره ای از دریا 7:
گذشته را خوانده است. کتب انبیای  گویی تمام  که قرآن می خواند   کسی 

َواَل َمكَ��نَ  َوَر الّطِ �قُ الّسُ �ِط�ی
أُ
ِه � ا

َ
اَل َرُسوُل الّل َ ال: �ق سك��ن �ق ��ن سعد الاإ

ل�قُ  ِ
صنّ وِر َو �نُ ُ �ج

ا�نَِی َمكَ��نَ الرنَّ َ �قُ الَم�ش �ِط�ی
أُ
ِل َو ا �ی �جِ

�ن �نَ َمكَ��نَ الاإِ �ی �قُ الِم�أِ �ِط�ی
أُ
وَراهقِ َو ا

ال�قَّ
وَراهقُ ِلُموَسى َو 

�جِ َو ال�قَّ ِر الُك�قُ ی َسا�أِ
َ
ِم�نٌ َعل و�نَ ُسوَرهقً َو ُهَو ُمَه�ی

َما�نٌ َو ِس�قُّ
َ ِل �ش ّصَ الُم�نَ �جِ

وُر ِلَداُود . ُ �ج
َسى َو الرنَّ ُل ِلِع�ی �ی �جِ

�ن الاإِ
سـعد اسـكاف از رسـول خدا � حدیـث كند كه فرمـود: به من 

سـوره هاى طولانى داده شـده به جاى تورات، و سوره هاى صد آیه اى داده 

شـد مرا به جاى انجیل و سـوره هاى مثانى به من داده شـد به جاى زبور، و 

سـوره هاى مفصل )یعنى آیه كوتاه( را كه شـصت و هشت سوره است 

افزون به من دادند و این قرآن نگهبان و گواه است بر كتاب هاى دیگر و 

تورات از موسى� است و انجیل از عیسى � است و زبور از داود � است. 

قطره ای از دریا 8:
 انسـان می تواند به منبع هدایت و نور متصل باشـد و در تمام لحظات زندگی 

اش  از آن بهرهمند باشد.
که از آن بهره ببرد. کسی  قرآن منبع نور، هدایت و علم است برای 
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�نَّ 
أَ
ُموا ا

َ
ُه اعل صَحا�جَ

أَ
�نَ � ا �ی ِم�نِ ِر الُموأ ِم�ی

أَ
هقِ ا ال: َك��نَ �نِی َوِص�یَّ د اهلل � �ق �جی ��ج

أ
ا

هق . ا�قَ َ هٍد َو �ن ُ ی َما َکا�نَ ِم�ن �ج
َ
ِلِم َعل ِل الُمطن �ی

َّ
وُر الل َهاِر َو �نُ

�نَ ُهَدى ال�نَّ
آ
را ال�قُ

امام صادق � فرمود: در سـفارش امیرالمؤمنین � به یارانش بود 

كـه: بدانیـد همانـا قـرآن بـرای هـر كوشـش و فقـر، راهبـری بـرای روز و 

نوری برای شب تار است.

قطره ای از دریا 9:
گاهـی و آشـنایی بـا مفاهیـم   مهم تریـن برنامـه زندگـی انسـان در طـول عمـرش آ

قرآن است.
سزاوار است تا پایان عمر به یاد دادن و یادگرفتن قرآن اهتمام داشت.

و�نَ �نِی 
ُ

ک و �یَ
أَ
�نَ ا

آ
را َم ال�قُ

َّ
َعل �قَ َ ُمو�قَ َ��قَّى �ی َ ا �ی

َ
�ن ل

أَ
ِم�نِ ا ی ِللُموأ �نِ �جَ �ن َ ال الصاد�ق �: �ی �ق

ِمه .  عِل�ی �قَ
امام صادق � مى فرمایند: براى مؤمن شایسته است كه نمیرد تا 

قرآن را یاد بگیرد یا در كار یاد گرفتنش باشد.

قطره ای از دریا 10:
 تفکـر انسـان بـرای شـکوفایی نیـاز بـه مراقبـت و پـرورش دارد و قرآن اسـاِس این 

مراقبت است. 
قرآن سبب فعال شدن تفکر حقیقی و حیات بخش است.

ى  َ �ج
ُ

ُح الّد �ی اُر الُهَدى َو َمَصا�جِ َ ِه َم�ن �ی �نَ �نِ
آ
را ا ال�قُ

�نَّ َهدنَ اَل اإِ َ ِه � �ق
َ
ِد الّل �جِی َ��ج

أَ
��ن ا

ى  مسشِ َما �یَ
َ

ِر ك ِص�ی ل�جِ ال�جَ
اهقُ �قَ َ َر َ��ی

ُّ
ک �نَ

�نَّ ال�قَّ اإِ
َ َرُه �ن طنَ اِء �نَ َ �ی ِ

ْح ِللصنّ �قَ �نْ َ َصَرُه َو �ی َ اٍل �ج َ ُل �ج حج ل�یَ
�نَ

ور.
ال�نُّ َما�قِ �جِ

ُ
ل

ُر �نِی الطنُّ �ی ِ �ن
الُمس�قَ

امام صادق � فرمودند همانا این قرآن )كتابى( است كه در آن است 

جایگاه نور هدایت و چراغ هاى شب تار، پس شخص تیزبین باید در آن دقت 

كنـد و بـراى پرتـوش نظـر خویش را بگشـاید، زیـرا كه اندیشـه كردن، 

زندگانى دل بینا اسـت، مانند آنكه جویاى روشـنى اسـت كه در تاریكى ها 

به سبب نور راه پیماید.
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قطره ای از دریا 11: 
گیرد تنها قرآن جابخش آن است. که زنگار می  قلب انسان 

تاوت قرآن جا دهنده قلب است.
اَءَها 

َ
ل �نَّ �جَ ُد َو اإِ  الَ�ِد�ی

أُ
صَدا َما �یَ

َ
 ك

أُ
صَدا �قَ

َ
و�جَ ل

ُ
ل ِه ال�قُ �نَّ َهدنِ ال رسول اهلل � اإِ �ق

�ن .
آ
را َراَءهقُ ال�قُ �قِ

پیامبـر � فرمودنـد این دل ها چون آهن زنگار مى گیرد، و جلا و پاك 

كردن آنها به وسیله قرآن صورت مى گیرد.

قطره ای از دریا 12:
گنـج از اصلی ترین برنامه  کـردن و بهـره بردن از آن  کـه پیـدا  گنجـی دارد   انسـان 

های زندگی اش است.
گنج های بی نهایتی دست می یابد. که قرآن می خواند به  کسی 

��قَ  �قَ َما �نَ
َّ
كُل �نُ �نَ ا�أِ رنَ �نِ �نَ

آ
را �یَا�قُ ال�قُ

آ
وُل ا �قُ َ �نِ � �ی �نَ الُ�َس�ی اَل َسِمع�قُ َعِلّیَ �ج َ �ق

َها. �ی َر َما �نِ طنُ �ن �ن �قَ
أَ
َك ا

َ
ی ل �نِ �جَ �ن َ  �ی

هقً ا�نَ رنَ �نِ
از امام زین العابدین � نقل شده است: آیات قرآن گنجینه هایند و هر زمانى 

كه گنجینه اى گشودى، بر تو سزاوار است كه نگاه كنى در آن چیست.

قطره ای از دریا 13:
کابرد آن   انسان از سختی های دنیا و از مهلکه های آن جز با دانستن قوانین و 

ج نمی شود. خواندن قرآن نجات دهنده از مهلکه هاست. خار
 
ً
دا �جَ

أَ
کٍر َو ُ�َمَر ا �جِی �جَ

أَ
ِل ا

آ
ی ا

َ
ل  اإِ

هقُ
ا�نَ

َ
ل مُر َو ال�نِ

ُع الاأَ ر�جِ َ ا �ی
َ
ِه ل

َ
ا َو الّل

َ
ِه � ل

َ
ِد الّل و َ��ج ُ �ج

أَ
اَل ا َ �ق

�نَ َو 
آ
را وا ال�قُ

دنُ �جَ
ُهم �نَ

�نَّ
أَ
ِلَك ا

 َو دنَ
ً
دا �جَ

أَ
ِر ا �ی َ �ج  َو الرنُّ

ِی ُولِد َطلَ�هقَ
ا �ن

َ
 َو ل

ً
دا �جَ

أَ
 ا

هقَ َم�یَّ
أُ
ى ا �نِ

َ ی �ج
َ
ل ا اإِ

َ
َو ل

اِل 
َ
ل

�نُ ُهًدى ِم�نَ الصنَّ
آ
را ِه � ال�قُ

َ
اَل َرُسوُل الّل َ �َم َو �ق

َ
�ك

أَ
وا الا

ُ
ل

َ
�نَ َو َ�ّط �نَ وا الّسُ

ُ
َطل �ج

أَ
ا

�َدا�شِ َو 
أَ
اٌء ِم�نَ الا َ �ی لَمهقِ َو صنِ

وٌر ِم�نَ الطنُّ َرهقِ َو �نُ  ِم�نَ الَع�ش
هقٌ
َ
ال َ �ق ا�نٌ ِم�نَ الَعَمی َو اس�قِ َ �ی �ج َو �قِ

َرهقِ  �نِ
آ
ی الا

َ
ل ا اإِ

َ �ی �ن
ُ

 ِم�نَ الّد
اعنٌ

َ
ل �نِ َو �جَ �قَ ا�نٌ ِم�نَ ال�نِ َ �ی َ هقِ َو �ج َوا�یَ

ٌد ِم�نَ  العنَ هقِ َو ُرسش
َ

ک
َ
ِ�صَمهقٌ ِم�نَ الَهل

اِر.
َ ی ال�نّ

َ
ل ا اإِ

َّ ل ِ اإِ �ن
آ
را َ�ٌد َ��نِ ال�قُ

أَ
م َو َما َعَدَل ا

ُ
ک �نِ َماُل ِد�ی

َ
ِه ك �ی َو �نِ
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امـام صـادق � فرمودند: امامت و خلافت هرگز به آل ابى بكر و عمر و 

نه به زادگان بنى امّیه و نه در نسل طلحه و زبیر باز نمی گردد، زیرا آنان قرآن 

ل گذاشتند 
ّ

را به دور انداختند و سنت ها را باطل كردند و احكام را معط

در حالـى  كـه رسـول خـدا � فرمـود: قـرآن هدایـت  كننـده هـر گمراهى و 

روشنگر هر نابینایى است و وسیله بازگشت و گذشت از هر لغزش است 

و روشنى است در تاریكى و پرتوى است در هر پیشامد )بدعت( و نگهدارى 

از هر هلاكت است و رهیابى از هر گمراهى است و بیان است در مورد هر 

فتنه و اشتباه و وسیله رسیدن از دنیا به سعادت آخرت است و در آن است 

كمال دین شماها و هیچ كس از قرآن منحرف نشود جز به دوزخ سوزان .

قطره ای از دریا 14:
 انسان از ترس ها، وحشت ها، ابهامات دنیا رهایی نمی یابد مگر اینکه متصل 

به فهم قرآن شود.
همراهی با قرآن ایمنی دهنده از وحشت های دنیوی است.

عَد  َ  �ج
�قُ وَ�سش َما اس�قَ

َ
ِر�جِ ل ِ َو الَمعن ِر�ق �نَ الَمسش �ی َ و َما�قَ َم�ن �ج

َ
�نِ � ل �نُ الُ�َس�ی اَل َعِلّیُ �ج َ �ق

. ُمو�ق َ �ن �ی
أَ
ُرَها َ��قَّى َکاَد ا ّرِ

َ
ک ُ �نِ �ی �ی وِم الّدِ َ  ماِلِك �ی

أَ
َرا ا �قَ دنَ �نُ َمِ�ی َو َك��نَ � اإِ

آ
را و�نَ ال�قُ

ُ
ک َ �ن �ی

أَ
ا

امـام سـجاد فرمودنـد: اگـر همه مـردم كـه مابین مشـرق و مغرب 

هسـتند بمیرند مـن از تنهایى هراس نكنم پس از آنكه قرآن با من باشـد، 

یِن را  ِ
ّ

ـوِم الد
َ
و آن حضـرت � شـیوه اش ایـن بـود كـه هـر گاه ماِلـِك ی

مى خواند آنقدر آن را تكرار مى كرد كه نزدیك بود بمیرد.

قطره ای از دریا 15: 
گاه شدن انسان و بهره برداری از آن در قرآن آمده است. اخبار عالم هستی برای آ

بـا مراجعـه بـه قـرآن می تـوان بـه اخبار همه هسـتی و آنچه مورد نیاز انسـان 
است دست یافت.  

اِد�قُ  ُه َو ُهَو الّصَ ا�جَ َ ُكم ِک�ق �ی
َ
َل َعل رنَ �ن

أَ
اَر ا َ �جّ َ رنَ ال�ج �ی ِ �نَّ الَعرن ِه � اإِ

َ
ِد الّل و َ��ج ُ �ج

أَ
اَل ا َ  �ق
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و 
َ
ر�نِ َو ل

َماِء َو الاأَ ُر الّسَ �جَ
عَدُکم َو �نَ ُر َم�ن �جَ �جَ

م َو �نَ
ُ

ک
َ
ل �ج

ُر َم�ن �قَ �جَ
م َو �نَ

ُ
ُرك �جَ

ِه �نَ �ی اّرُ �نِ َ ال�ج
م . �قُ �ج

َّ َع�ج �قَ
َ
ِلَك ل م َ��ن دنَ

ُ
ُرك �جِ

�ن ُ َاُکم َم�ن �ی �ق
أَ
ا

امام صادق � : راسـتى كه عزیز جّبار ،كتاب خود را بر شـماها فرو 

فرسـتاده و او اسـت كه راسـتگو و نیك-خواه اسـت، در كتاب او است 

گـزارش شـما و گـزارش هـر كـه پیش از شـما و گزارش هـر كه پس 

از شماسـت و گزارش آسمان و زمین و اگر بیاید نزد شما كسى كه 

شما را از آن گزارش دهد، هر آینه به شگفت آیید.

قطره ای از دریا 16: 
کـه دم خـور باشـد ویژگی هایشـان شـبیه هم می شـود، چه  کسـی  انسـان بـا هـر 
که قـرآن می خوانـد از ویژگی های  کـه مانـوس بـا قرآن باشـد. کسـی  خـوب اسـت 

قرآن بهره مند می شود.

 
ً
�را َ ُدُه َو �ج

َو�قُّ و �قَ �جُ �ن َ ا �ی
َ
 ل

ً
ا ُ�ُه َو ِسَرا�ج �ی  َمَصا�جِ

أُ
ا َ ط�ن ا �قُ

َ
 ل

ً
ورا ا�جَ �نُ َ ِه الِك�ق �ی

َ
َل َعل رنَ �ن

أَ
ّمَ ا

ُ �ش
َمُد  �ن ُ ا �ی

َ
 ل

ً
ا ا�ن َ ر�ق وُءُه َو �نُ ِلُم صنَ طن ُ ا �ی

َ
 ل

ً
َعاعا ُ ُه َو سش ُ ه�ج ّلُ �نَ صنِ ا �یُ

َ
 ل

ً
ا َها�ج عُرُه َو ِم�ن دَرُك �قَ ا �یُ

َ
ل

َصاُرُه َو  �ن
أَ
ُم ا هرنَ ا �قُ

َ
 ل

ً
ا اُمُه َو ِ�رنّ َ س�ق

أَ
ى ا سشَ �ن

ا �قُ
َ
اًء ل َ �ن ُه َو سشِ رَك��نُ

أَ
هَدُم ا ا �قُ

َ
 ل

ً
ا ا�ن َ �ی �ج ُه َو �قِ رَها�نُ ُ �ج

ُ�وُرُه َو ِر�یَا�نُ  ُ ُع الِعلِم َو �ج �ی ا�جِ
َ �ن َ ُه َو �ی وَ��قُ ��جُ ُ ِ َو �ج َما�ن �ی ُهَو َمعِد�نُ الاإِ ُه �نَ �َوا�نُ

أَ
ُل ا

دنَ �ن
ا �قُ

َ
 ل

ً
ا َ��قّ

ُه 
�نُ ِ رن

�ن َ ا �ی
َ
�ٌر ل َ ُه َو �ج َطا�نُ �ی ِ َو �نِ

هقُ الَ��قّ وِد�یَ
أَ
ُه َو ا ا�نُ َ �ی �ن ُ اِم َو �ج

َ
سل ِّیُ   الاإِ

ا�ن
َ �ش
أَ
ُه َو ا دَرا�نُ

الَعدِل َو عنُ
ُل  ِ ارن َ َها الَواِرُدو�نَ  َو َم�ن صنُ �ی عنِ َ ا �ی

َ
اِهلُ  ل َ ُ�و�نَ َو َم�ن َها الَما�قِ �جُ صنِ �ن ُ ا �ی

َ
و�نٌ ل و�نَ َو ُ��یُ �نُ ِ رن

�ن الُمس�قَ
َها  ورنُ َ��ن ُ �ج َ ا �ی

َ
َکاٌم ل

آ
ُرو�نَ َو ا ا�أِ

َها الّسَ عَمی َ��ن َ ا �ی
َ
اٌم ل

َ
عل

أَ
ُرو�نَ َو ا َها الُمَسا�نِ َ ه�ج ّلُ �نَ صنِ ا �یَ

َ
ل

 ِ َّ ِلُطُر�ق َهاِء َو َمَحا�ج �قَ و�جِ ال�نُ
ُ
ل  ِل�قُ

ً
عا �ی َماِء َو َر�جِ

َ
 ِلَعَط�شِ الُعل

ً
ا ُه ِر�یّ

َ
ُه الّل

َ
َعل َ اِصُدو�نَ �ج َ ال�ق

َو  ُه  ُ�رَو�قُ  
ً
ا �ق �ی َو�شِ لًا  َ��ج َو   

لَمهقٌ طنُ َمَعُه   �َ �ی
َ
ل  

ً
ورا �نُ َو  َداٌء  عَدُه  َ �ج  �َ �ی

َ
ل َدَواًء  َو  َحاِء  

َ
ل

ُ
الّص

 
ً
را ِه َو ُعدن  �جِ

ّمَ �قَ ُه َو ُهًدى ِلَم�نِ ا�أ
َ
ل  ِلَم�ن َد�نَ

ً
اُه َو ِسلما

َّ َول  ِلَم�ن �قَ
ً
ا ُه َو ِ�رنّ رَو�قُ  دنِ

ً
عا �ی لًا َم�نِ َمع�قِ

ِه َو   �جِ
َّ  ِلَم�ن َ�ا�ج

ً
ا لحج ِه َو �نَ اَصَم �جِ َ  ِلَم�ن �ن

ً
اِهدا َ ِه َو سش َم �جِ

َّ
ل
َ
ك  ِلَم�ن �قَ

ً
ا رَها�ن ُ ُه َو �ج

َ
َحل �قَ ِلَم�نِ ا�ن

 
ً
َم  َو ِعلما

لاأَ هقً ِلَم�نِ اس�قَ
�نَّ ُ َم َو �ج َوّسَ  ِلَم�ن �قَ

هقً �یَ
آ
ُه َو ا

َ
�َمل

أَ
 ِلَم�ن ا

هقً ُه َو َمِط�یَّ
َ
َ�اِملًا ِلَم�ن َحَمل

ى. �نَ
 ِلَم�ن �قَ

ً
 ِلَم�ن َرَوى َو ُ�کما

ً
ا �ش ِلَم�ن َوَعى َو َ�ِد�ی
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حضرت امیرالمومنین � در خطبه 198 نهج البلاغه مى فرمایند: 

سپس قرآن را بر او نازل فرمود:

قرآن نورى است كه خاموشى ندارد، 

چراغى است كه درخشندگى آن زوال نپذیرد، 

دریایى است كه ژرفاى آن درك نشود، 

راهى است كه رونده آن گمراه نگردد، 

شعله اى است كه نور آن تاریك نشود، 

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

بنایى است كه ستون هاى آن خراب نشود، 

شفا دهنده اى است كه بیمارى هاى وحشت انگیز را بزداید، 

قدرتى است كه یاورانش شكست ندارند، 

ی است كه یارى كنندگانش مغلوب نشوند. 
ّ
و حق

قرآن، معدن ایمان و اصل آن است، 

چشمه هاى دانش و دریاهاى علوم است، 

بوستان هاى عدل و چشمه هاى آن است،  

پایه هاى اسلام و ستون هاى محكم آن است، 

نهرهاى جارى زلال حقیقت، و سرزمین هاى آن است. 

دریایى است كه تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند كشید، 

و چشمه اى است كه آبش كمی ندارد، 

محل برداشت آبى است كه هرچه از آن برگیرند كاهش نمی یابد، 

منزلى است كه مسافران راه آن را فراموش نخواهند كرد، 

و نشانه هایى است كه روندگان از آن غفلت نمی كنند، 

كوهسار زیبایى است كه از آن نمی گذرند. 

و نشاننده عطش علمی دانشمندان،  خدا قرآن را فر

و باران بهارى براى قلب فقیهان، 
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و راه گسترده و وسیع براى صالحان قرار داده است. 

قرآن دارویى است كه با آن بیمارى وجود ندارد، 

نورى است كه با آن تاریكى یافت نمی شود، 

ریسمانى است كه رشته هاى آن محكم، 

ه آن بلند، 
ّ
پناهگاهى است كه قل

و توان و قدرتى است براى آن كه قرآن را برگزیند، 

محل امنى است براى هر كس كه وارد آن شود، 

راهنمایى است تا از او پیروى كند، 

وسیله انجام وظیفه است براى آن كه قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، 

برهانى است بر آن كس كه با آن سخن بگوید، 

وزى است براى آن كس كه با آن استدلال كند،  عامل پیر

نجات دهنده است براى آن كس كه حافظ آن باشد و به آن عمل كند، 

و راهبر آن كه آن را به كار گیرد، 

و نشانه هدایت است براى آن كس كه در او بنگرد، 

سپر نگهدارنده است براى آن كس كه با آن خود را بپوشاند، 

و دانش كسى است كه آن را به خاطر بسپارد، 

و حدیث كسى است كه از آن روایت كند، 

و فرمان كسى است كه با آن قضاوت كند. 

قطره ای از دریا 17: 
دعاهـای وارده از معصومیـن علیهـم السـام در واقـع یـک مکتـب آموزشـی 
بـرای تنظیـم اعمـال و رفتـار در دنیـا و آخـرت میباشـند. حضـرت سـجاد علیـه 
السام در دعای 42 صحیفه سجادیه در واقع نقش قرآن را در زندگی دنیایی  و 

آخرتی انسان تبیین می فرمایند. 
ای خدواند تو مرا یاری دادی كه كتاب تو را از آغاز تا انجام تلاوت 

كنـم، كتابـى كـه آن را هماننـد نـوری نـازل كـرده ای و بـر هـر كتـاب 
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كـه پیـش از ایـن نازل كـرده ای گواهش سـاخته ای و بر هر سـخن كه 

گفتـه ای برتریـش نهـاده ای.  فرقانـى اسـت كـه بـدو حـلال و حرامـت را 

از هـم جـدا كرده ای. قرآنى اسـت كه بدو شـرایع و احكام خویش آشـكار 

سـاخته ای. كتابـى اسـت كه در آن بـرای بندگان هر چیز را واضح و روشـن 

بیان كرده ای. وحیى است كه بر پیامبرت محمد� نازل كرده ای. 

بارخدایـا، قـرآن را نـوری قراردادهـای كـه در پرتـو آن از تاریكى های 

گمراهـى و نادانـى برهیـم، و شـفایى بـرای هـر كـه از سـر تصدیـق بـر آن 

گـوش نهـد و تـرازوی عدلـى كه زبانـه اش از حـق منحرف نشـود و چراغ 

هدایتى كه فروغ برهانش خاموشـى نیسـت و رایت نجاتى كه هر كه 

قدم در پى اش نهاد و آیین او پیشه ساخت گمراه نشود، و آنكه چنگ در 

دستاویز عصمتش زد، دست هلاک بدو نرسد. 

ای خداوند، همچنان كه ما را به تلاوت قرآن یاری دادی و به عبارات 

نیكویش خشونت از زبان ما برگرفتى، اینک ما را از كسانى قرار ده كه 

در نگهداشـت و حراسـت او، آن سـان كه در خور اوسـت سعی مى ورزند و 

بـا اعتقـاد به تسـلیم در برابر آیـات محكماتش ، تو را عبـادت مى كنند 

و در برابـر متشـابهات و دلایـل واضحاتش از سـر تسـلیم اقـرار مى نمایند.

بارخدایا، تو این قرآن را بى هیچ شرح و تفسیری بر پیامبرت محمد � 

فرستادی و علم به شگفتى هایش را سراسر به او الهام فرمودی و علم تفسیر 

آن را بـه مـا میـراث دادی، و ما را بر آن كس كه از علم قرآنش بهره ای نبرد 

برتری نهادی و ما را به شناخت قرآن توانایى بخشیدی، تا بر كسانى كه 

یارای حمل آن را ندارند شرف و برتری دهى. 

بارخدایـا ، همچنـان كـه دل هـای مـا را حامـلان قـرآن سـاختى و بـه 

رحمـت خـود شـرف و فضیلـت آن به ما شناسـاندی، بـر محمد � كه 

خطیب قرآن اسـت و خاندان او كه خازنان علم قرآنند، درود بفرسـت و 
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ما را در زمره كسانى قرار ده كه از سر صدق معترفند كه قرآن از سوی 

تو نازل شده، تا هیچ شک و تردید، با یقین ما معارضه نكند و چون قدم 

به راه راست قرآن نهادیم هیچ چیزما را در راه نلغزاند.

ای خداونـد، همچنـان كه محمد� را قرآن دادی و اورا چون علمی 

برافراشتى تا راهنمای خلق به سوی تو باشد و به راهنمایى آل محمد راه های 

خشـنودی خویش آشـكار سـاختى ، پس بر محمد و خاندان او درود بفرست 

و قـرآن را بـرای ما وسـیله ای سـاز كه بدان بر شـریفترین منـزل كرامت 

فرارویم و نردبانى كه بدان به جایگاه امن و سلامت عروج كنیم و سببى 

كـه بـدان رهایـى در عرصه رسـتاخیز را پـاداش یابیم و دسـت افـزاری كه 

بدان از نعیم دارالمقام بهشت تمتع جوییم. 

بـار خدایـا ، بـر محمـد و خانـدان او درود بفرسـت و بـه یمـن قـرآن بار 

سـنگینى گناهـان از دوش ما بـردار و صفات و خصـال نیكانمان ارزانى 

دار و به راه آنان بر ، كه در همه حال، شـب هنگام و بامداد و شـامگاه، برای 

رضای تو قرآن مى خوانند و به كارش مى بندند تا به آب رحمتش ما را از 

هر آلودگى پاكیزه سازی و راه كسانى پیش رویمان گذاری كه از نور 

قرآن روشنایى جسته اند و آرزوها و خواهش های نفسانى از كارشان باز 

نداشت تا به خدعه و فریب تباهشان سازد. 

بارخدایـا، بـر محمـد و خاندانش درود بفرسـت و قـرآن را در تاریكى شـب 

مونس ما گردان و در برابر كشـش ها و گرایش های شـیطان و خاطرات 

وسوسـه انگیز، نگهبـان مـا قـرار ده. و چنـان كن كه قـرآن پاهای مـا را از 

سپردن راه  معاصى باز دارد و زبان را از گفتن سخن باطل بى هیچ آفتى كه 

زبان را رسیده باشد ، لال گرداند، و اعضاء و جوارح ما را از ارتكاب گناهان 

مانع آید و طومار عبرت ها را كه به دست غفلت پیچیده شده پیش روی ما 

بگشاید تا عجایب قرآن و مثل ها و قصه های هشداردهنده آن كه كوه های 
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سخت از تحمل آن ناتوانند، به دلهای ما راه یابد.

بارخدایا، بر محمد و خاندان او درود بفرست و به قرآن ، آراستگى ظاهر 

مـا را دوام بخـش و تطاول خاطره های وسوسـه انگیز از صفـای ضمایر ما 

دور بـدار و آلودگـى از دلهـای مـا بزدای و پیونـد دل ما از گناهان بگسـل 

و پریشـانى های مـا را سـامان آور و چـون در گرمـای طاقت سـوز قیامـت 

برای بازخواسـت به پیشـگاه تو مى ایستیم، تشـنگى ما تسكین ده و در روز 

رستاخیز، روز وحشت بزرگ بر پیكر ما جامه ایمنى بپوش. 

بارخدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و به یمن قرآن، بى نوایى ما 

را بـه بى نیـازی جبران نمای و زندگى خوش و فراوانى نعمت و وسـعت رزق 

بـه مـا عطـا كن و ما را از صفات ناپسـند و خصال نكوهیـده دور دار و از 

و غلتیدن به گودال كفر و آنچه موجب نفاق است در امان دار. فر

 بارخدایـا بـر محمـد و خاندانـش درود بفرسـت و چـون مـرگ فـرا رسـد 

بـه مـدد قـرآن بر ما آسـان كـن انـدوه جـان كنـدن را و رنج نالیـدن را و 

بـه تنگنـا افتـادن نفس هـا را بـه هنگامـى كه جان بـه گلوگاه مى رسـد.

ای خداوند، قبل از آنكه ما را از گور برانگیزی، ظلمت گورهای ما به 

قرآن روشنى بخش و از اندوه روز حساب و لحظات هول انگیز قیامت رهایى ده. 

بار خدایا ، درود بفرسـت بر محمد بنده خود و پیامبر خود به پاس آنكه 

پیام تو به مردم رسـانید و فرمان تو به آواز بلند در گوش خلق كشـید و 

بندگانت را اندرزهای نیكو داد. 

ای خدواندا ، چنان كن كه جایگاه  پیامبر ما � در روز حشر از همه 

پیامبران نزدیكتر به تو باشد و  شفاعتش از همه پذیرفته تر و منزلتش در نزد 

تو از همه فراتر و جاه و حشمتش از همه افزون تر باشد. و ما را بر سنت او زنده 

بـدار و بـر دین او بمیـران و در راه او سـیر ده و بر طریقه او روانـه دار و فرمانبردار او 

گردان و به گروه او در آور و بر سر حوض او بر و از جام او سیراب نمای. 
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قرآن از نگاه امام خمینی قدس سره شریف و رهبر معظم انقالب 
امام خمینی )رحمة اهلل علیه(:

که تفکر و  کند. کسـی   تدبـر در قـرآن، انسـان را بـه مقامـات بـاال هدایـت مـی 
گر  کم کم به مقام متقین برسد و ا کند و  کرد، در قلب آن اثر  تدبر در معانی قرآن 
ح  توفیـق الهـی شـامل حـال شـود از آن مقام نیـز بگذرد و هریک از اعضـاء و جوار
و قوای آن، آیه ای از آیات الهیه شـود و شـاید َجزوات و جذبات خطابات  الهیه 
را و اصعد(  را در همیـن عالـم دریابـد تا آن  او را از خـود بی خودکنـد و حقیقـت ) ا�ق
کام را بی واسطه از متکلمش بشنود و آنچه در وهم من و تو ناید آن شود.  که 

)نشریه قرآنی سراج منیر(

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در سی  و یکمین دوره ى 
مسابقات بین المللی قرآن کریم، 1393/03/13

کسانی  کنید؛ آن  به شما جوانان عزیز توصیه میکنم ُانستان را با قرآن زیاد 
که قرآن را حفظ  کردند، قدر این ارتباط را بدانند؛ کسانی  که با قرآن ارتباط پیدا 
کردند، قدر این حفظ قرآن را بدانند؛ این جواهر قیمتی را براى خودشـان نگه 
کـه بـا تـاوت قـرآن مأنوسـند، این رشـته ى مبارک را از دسـت  کسـانی  دارنـد؛ آن 
کـه بـا قـرآن مرتبطنـد، تدّبـر در قـرآن را، تدّبـر در  کسـانی  ندهنـد، رهـا نکننـد؛ آن 
معانـی قـرآن را، تعّمـق در مفاهیـم قرآنـی را، هـدف خودشـان قـرار بدهنـد؛ اینها 
گر با قرآن مأنوس  که ما را قدم به قدم به قرآن نزدیک میکند. ا چیزهایی است 
شـدیم، بـه قـرآن نزدیـک شـدیم، مفاهیـم قرآنـی در دل مـا توانسـت اثر بگـذارد، 
آن وقت میتوانیم امیدوار باشیم که اّمت اسام عّزت وعده داده شده ى از سوى 
؛)سـوره  �ن �ی ِم�ن هقُ َو ِلَرُسوِلِه َو ِللُموأ خداى متعال را ]به دسـت خواهد آورد[: َو هلِل  الِعرنَّ
مبارکـه منافقیـن، آیـه8( ایـن عّزت را آن وقـت خدا به اّمت اسـامی خواهد داد. 

گر با قرآن مأنوس شدیم، آثار و برکات آن اینها است. ا
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بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار قاریان، 1391/04/31
وقتی انس با قرآن پیدا شد، مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن به دست 
گذشـت؛ قرآن احتیـاج دارد به  خواهـد آمـد. قـرآن را نمیشـود سرسـری خوانـد و 
کامی  کلمـات و هـر ترکیبـی از ترکیب هـای  کلمـه ای از  تدبـر، تکیـه ی بـر روی هـر 
کند،  کند، انس بیشـتری پیـدا  کنـد، تأمـل  و لفظـی. انسـان هرچـه بیشـتر تدبـر 

بهره ی بیشتری خواهد برد؛ قرآن اینجور است.

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم، 1391/04/04
کـه توفیـق درس قـرآن، انـس با قـرآن و تـاوت قرآن به  خـدا را شـکر میکنیـم 
مردم ما داده شده است. در دوران طاغوت، قرآن در کشور ما مهجور بود؛ هیچ 
حرکت جمعی در ترویج قرآن انجام نمی گرفت؛ هرچه بود، میل شـخصی افراد 
کمیت اسـام، یکـی از برنامه های اصلی  بـود. در دوران جمهـوری اسـامی و حا
کشور، ترویج قرآن است؛ تاوت قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن،  برای مسئولین 
حفظ قرآن، جزو برنامه هاست؛ که خب، یکی از مظاهر آن هم همین مسابقات 
بین المللـی اسـت. لیکـن تـاوت قـرآن و قرائت زیبـای آیات الهی، مقدمه اسـت 
کنیم به  کنیم، سـرگرم  برای تدبر در قرآن. ما نمی خواهیم خودمان را مشـغول 
تاوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنی، به عنوان یک موضوع اصلی؛ این مقدمه 
کـه دل  اسـت، ایـن طریـق اسـت. تـاوت قـرآن بـا صـوت خـوش موجب میشـود 
کند، آماده بشود برای فهم معارف قرآنی و آیات  انسـان نرم شـود، خشـوع پیدا 

قرآنی؛ ما به این احتیاج داریم.

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار قاریان قرآن، 1389/04/24
که با قـرآن انس بگیرید، با قرآن  مـن بازهـم بـه جوانـان عزیزمان توصیه می کنم 
ادهق  �ی ، رن صا�ن �ق ادهق او �ن �ی رن ه �ج ام ��ن �د الّا �ق

أ
�ن ا

آ
را ا ال�ق ال� هدن کنید. »و ما �ج مجالست 

که شما با قرآن نشست و برخاست  صا�ن م�ن �می«؛ هر باری  �ق �نی هدی او �ن
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کنیـد، یـک پـرده از پرده هـای جهالـت شـما برداشـته می شـود؛ یـک چشـمه از 
گشایش پیدا می کند و جاری می شود. انس  چشمه های نورانیت در دل شما 

با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، این ها الزم است.
کـه بتوانیـم قـرآن را بخوانیـم، بتوانیم قـرآن را  کار ایـن اسـت  مقدمـه ی ایـن 
کنیـم؛ حفـظ قـرآن خیلـی مؤثـر اسـت. جوانهـا، دوره ی جوانـی را، قـدرت  حفـظ 
کـودکان خودشـان حفـظ قـرآن را تشـویق  حفـظ را قـدر بداننـد. خانواده هـا بـه 
کننـد. حفـظ قـرآن خیلـی بـاارزش اسـت. حفـظ قـرآن ایـن  کننـد، آن هـا را وادار 
کـه بـا تکـرار آیـات، در قـرآن قـدرت تدبـر پیـدا  فرصـت را بـه حافـظ خواهـد داد 
که  کند. این فرصت اسـت، این توفیق اسـت؛ این را از دسـت ندهید. آن هائی 
حافظند، این نعمت بسیار بزرگ الهی را قدر بدانند؛ نگذارند حفظشان ضعیف 

بشود یا خدای نکرده از دست برود.
خواندن قرآن، از اول تا آخر، یک چیز الزمی است. باید قرآن را از اول تا آخر 
خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همه ی معارف قرآنی یکجا با ذهن انسان آشنا 
کنند، مشـکات آیـات را تبیین  شـود. البتـه معلمینـی الزمنـد تـا برای ما تفسـیر 
کنند؛ این هـا همه الزم  کننـد، معـارف آیـات و بطـون آیـات الهـی را بـرای مـا بیان 
گر این ها شد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو می رویم و توقف دیگر  است. ا

وجود ندارد.

کریم، 1384/07/14 بیانات رهبر معظم انقالب   در دیدار قاریان قرآن 
کنید. زبان ما، زبان قرآن نیست؛ می توانیم به ترجمه ی  باید با قرآن انس پیدا 
کنیـم؛ اما عمق یابی مضامین قرآنی فقط با مراجعه ی به ترجمه  قـرآن مراجعـه 
کـه می فهمنـد،  کسـانی  نمی شـود؛ کمااینکـه بـا خوانـدن متـن  قـرآن هـم بـرای 
همیشه به دست نمی آید؛ با تدبر به دست می آید؛ با عمق یابی به دست می آید.

کیزه، بـراق و بی زنـگار؛ تا قـرآن در دل  بـا قـرآن بایـد مثـل آینـه مواجـه شـد؛ پا
کند؛ این همیشـه و برای  ما منعکس شـود. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا 
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کیزه  کـه دلشـان را بـا صفـای باطـن و نفـس پا کسـانی اسـت  همـه نیسـت؛ بـرای 
که دل معاند  کسانی   

ّ
کنند؛ با ایمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شوند؛ و اال

دارنـد، بنـای بـر نشـنیدن و نفهمیـدن دارند، نوای قرآن، کام قـرآن و پیام قرآن 
مهم المو�قی و 

ّ
كهق و کل هم الملا�أ ا ال�ی ل�ن رنّ ا �ن �ن در دل آن هـا اثـری نمی کنـد؛ »و لو ا�نّ

گر برای برخی  اء اهلل«؛ ا سش �ن �ی
أ
وا الّا ا م�ن وأ وا ل�ی لا ما کا�ن �ج ى ء �ق هم کّل سش ا عل�ی ر�ن �سش

گرفته، نزدیک نمی شود و  افراد زمین را به آسمان بدوزی، این دِل ناباور و زنگار 
ایمان نمی آورد. لذا قرآن را هم می خواند، اما به قرآن نزدیک نمی شود.

کـه  بایـد بـه قـرآن نزدیـک شـد. شـما جوانهـای عزیـز و همـه ی جوانهایـی 
کشـور می شـنوید، بدانیـد در قـرآن حکمت هسـت، نور  ایـن حـرف را در سرتاسـر 
که بر اثر چالشهای موجود مادی دنیا در دل  هست، شفاء هست. عقده هایی 
و جان انسان به وجود می آید، سرانگشت حکمت قرآنی می تواند همه ی این 
کند؛ این واقعیت اسـت؛ دلها را باز می کند، شـرح صدر می دهد،  عقده ها را باز 
امید می دهد، نور می دهد، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم می دهد. 

گرفت. با قرآن باید مواجه شد و این ها را 

بیانات رهبر معظم انقالب در مراسم اختتامیه ی مسابقات قرآن ، 1377/09/01
کامـل بـه قـرآن، آشـنایی بـا متـن قـرآن اسـت. در دوره ی  قـدم اّول بـرای عمـل 
کـه می توانسـتند قـرآن را  رژیـم طاغـوت، مـردم مـا بـا قـرآن آشـنا نبودنـد. کسـانی 
کـه در  کسـانی  از رو بخواننـد آن هـم بـه صـورت غلـط محـدود بودنـد. جوانـان و 
کرده بودند، هیچ با قرآن آشنایی نداشتند.  مدارس دوره ی پهلوی رشد پیدا 
گوشـه ای دوره ی قرآنـی  گـر یک وقـت پـدر و مـادر مؤمنـی داشـتند، آن هـا را در  ا
می گذاشتند و خودشان یاد می گرفتند. مدارس ما در آن روز، حامل مسئولیت 
تربیـت قرآنـی نبـود؛ قـرآن در فضـای جامعـه، غریـب بـود. در ایـن شـهر تهـران 
کـه چنـد نفـر دور هـم می نشسـتند و اسـتادی بـه آن هـا  بـزرگ، دوره هـای قـرآن 
درس می داد تجوید، یا قرائت معدود بودند. در شهرهای دیگر هم همین طور 
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کامهـا  بـود. وقتـی قـرآن وارد جامعـه می شـود، حضـور قـرآن، حـاوت خـود را بـه 
گرفتـن متـن  کشـور مـا سـیطره دارد. قـدِم اّول، یـاد  می چشـاند. امـروز قـرآن در 
گر بخواهیم همه قرآن را بیاموزند،  قرآن اسـت و این باید روز به روز زیاد شـود. ا
گر بخواهید  که ا گیرنـد مثل همه چیز دیگر همین طور  عـّده ای بایـد در اوج قـرار 
ورزش، همگانی شـود، بایسـتی عّده ای قهرمان را جلِو چشـم مردم نگهدارید. 
گـر بخواهیـد قـرآن در خانه هـا، بیـن بچه هـا، بیـن بزرگ هـا، بیـن زن هـا و مردها  ا
کـه مـا بـه  کنیـد. ایـن اسـت  کنـد، بایسـتی قهرمانـان قرآنـی را احتـرام  رواج پیـدا 
این هـا احتـرام می کنیـم. این هـا حامل قرآننـد، این ها عزیزند. زبـان این ها عزیز 
اسـت، لبها و دلهای این ها عزیز اسـت؛ چون با قرآن مأنوس اسـت. جان ما به 
قربان قرآن! اما اینجا تمام نمی شود؛ حفظ قرآن، فهمیدن مفاهیم و ترجمه ی 
که به زبان عربی آشـنایی ندارند، الزم اسـت.  کسـانی  کلمه ی قرآن، برای  کلمه 
که  کسـی  کلمات قرآن را فهمیدید، آن وقت تدّبر الزم اسـت. حتی آن  وقتی که 
کمی از قرآن خواهد  گر تدّبر نکند، بهره ی  الفاظ عربی را هم خوب بلد اسـت، ا
برد. در قرآن، تدّبر الزم است تدّبر یعنی اندیشیدن در مفاهیم قرآنی این سخن 
کرد. گوینده ی آن، ذات  عمیقی است، این سخن بزرگی است؛ باید در آن تدّبر 
اقدس الهی اسـت. کلمات آن هم مال ذات اقدس الهی اسـت یعنی الفاظش، 
کرد، باید آن را فهمید، باید در آن  نه فقط مفاهیمش لذا بایسـتی در آن دّقت 

کرد. این ها حاصل نمی شود، مگر با انس با متن قرآن. غور 

بیانات رهبر معظم انقالب رهبر انقالب در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند 
و سخنان بانوان در این دیدار، 1377/07/18

کـردن نیسـت؛ بـرای فهمیـدن مـراد اسـت. انسـان  اصـًا تدّبـر بـرای تفسـیر 
بـا  و  سرسـری  یکـی  کنـد:  تلّقـی  می توانـد  دوگونـه  را  حکیمانـه ای  سـخن  هـر 
کردن و  کنجکاوانه. این اصًا به مرحله ی تفسـیر  سـهل انگاری؛ یکی با دّقت و 
کردن از سرسـری  کـه در قـرآن الزم اسـت، پرهیز  کـردن نمی رسـد. تدّبـری  تعبیـر 
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که می خوانید، با تأّمل و  نگریسـتن در قرآن اسـت؛ یعنی شـما هر آیه ی قرآنی را 
ژرف نگری باشد و دنبال فهمیدن باشید. این همان تدّبر است و بدون اینکه 
نیازی به این باشد که انسان، سایق خودش را به قرآن تحمیل کند که همان 
که بابهایی را از معرفت، به حسـب محتوای  تفسـیر به رأی اسـت خواهید دید 

که محتوای آیه است باز می کند. آیه هرچه 
اصـًا  کـه  اسـت  ایـن  بی تأّمـل،  قرآن خوانی هـای  کار  در  عمـده  اشـکال 
روی جمـات درنـگ نمی کننـد. خـوب؛ شـما وقتـی سـخن حکیمـی، یـا سـخِن 
کـه اصـًا  حکمت آمیـزی را می شـنوید، بایـد بـه آن دل بدهیـد؛ بـدون دل دادن 
کتاب ُپرمغزی باشـد،  گر  کتاب عاّدی بخصوص ا انسـان ُمـراد را نمی فهمـد. هـر 
گـر حکیـم فرزانـه ی بزرگـی آن را نوشـته باشـد همیـن حالـت را دارد.  بخصـوص ا
گر سرسـری بخوانید و رد شـوید، از آن چیزی نمی فهمید. قرآن می گوید: »مرا  ا
سرسـری نخوانیـد« قـرآن از عالی تریـن مقام اسـت؛ از قّله ی معرفـت عالم وجود 
است. این است که انسان باید تأّمل کند و چون عمق این آیات و این مفاهیم، 
کـرد حّتـی خـود  کنـد، از آن اسـتفاده خواهـد  خیلـی زیـاد اسـت، هرکسـی تأّمـل 
که البته پیامبر و ائّمه )علیهم الّسـام(  کنند  گر تأّمل  پیغمبـر خـوِد پیغمبـر هـم ا

همیشه قرآن را با تأّمل و تدبیر می خواندند از قرآن استفاده می کنند.
البته ما هم استفاده می کنیم. مثل سطوح مختلف دریاست که هرکس در 
هر سطحی برود، بهره ای از آن خواهد ُبرد حاال این تشبیه نارسایی است، لیکن 
برای تقریب به ذهن است البته هر چیزی را که انسان نفهمید، هر معنایی را که 
درست، سر در نیاورد و ترکیب یا عبارِت مشکلی بود، به تفسیر مراجعه می کند. 
کـه تدّبـر، اصـًا به عالم »تفسـیر بـه رأی« نزدیک نمی شـود. منظـورم ایـن اسـت 

بیانات رهبر معظم انقالب خطبه های نماز جمعه ی تهران، 1369/01/10
گـر در آیـات قـرآن تامـل بکنیـم، اراده و اسـتقامت مـا قوی تـر و بیشـتر از این  ا

خواهد شد.
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پیام رهبر معظم انقالب به گردهمایی توجیهی دبیران قرآن اول دبیرستان، 
1368/07/20

 . �ن �ی م�ن ر الموأ ّ سش �ج وم و �ی �قى هى ا�ق
ّ
هد� لل �ن �ی

آ
را ا ال�ق ا�نّ هدن

با تشکر از برادران عزیزی که این مجمع را فراهم آورده و گامی در جهت ترویج 
که این دوران، دوران قرآن اسـت؛ زیرا پس  قرآن پیشـتر رفته اند، عرض می کنم 
از تجربه های ناموفق بشـر در قرنهای بیداری و شـکوفایی وجهش، یعنی پس 
از آنکه بشـر نتوانسـته اسـت نظام زندگی انسانی و تسابخشی متناسب با رشد 
کنون راه ها بتدریج به طریقه ی  طوفانی و شگفت آور علم برای خود پدید آورد، ا
توحید و راه دین می گراید و انسان که به پختگی نزدیک شده، آنچه را در دوران 
غرور جاهانه ی آغاز شـکوفایی علم به فراموشـی سـپرده، دوباره باز می جوید و 
کمیت رسیده و با  این در همان دورانی است که دین در نقطه یی از جهان به حا
انقابی عظیم و استثنایی، زمام زندگی میلیونها انسان را به دست گرفته است.

پس، امروز فرصتی تاریخی و اسـتثنایی اسـت؛ برای اینکه قرآن در هدایت 
فکر و عمل انسانها، قدرت و چیره گی خود را نشان دهد. اما این متوقف است 
بر اینکه ما خود، به چشمه ی جوشان معارف و هدایت قرآن دست یابیم، قرآن 
کنیـم، آن را محـور بحـث و فحـص سـازیم و در اعماق آن  را بفهمیـم، در آن تدبـر 
غور کنیم. واقعیت تلخ این است که قرآن هنوز در جامعه ی ما، یک امر عمومی 
کمی  نشـده اسـت. همـه بـه قرآن عشـق می ورزند و احترام می کننـد؛ اما عده ی 

کمتری در آن تدبر می کنند. همواره آن را تاوت و عده ی 
گام اول باید جوانان  برای رفع این نقیصه که کاری ممکن و روان است، در 
گوارا و حیات بخش  کرد و از شـربت  و نوجوانان را با متن و ترجمه ی قرآن آشـنا 
که شـما  کاری اسـت  قـرآن، بـه ذایقـه ی آنـان چیـزی چشـانید ... و ایـن، همـان 

اینک آغازکننده ی آن خواهید شد.
شما را به ادامه ی این راه و تقویت و پیگیری روز به روز آن، دعوت و توصیه 

کمک می طلبم. می کنم و از خدا برای شما توفیق و هدایت و 
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سخن متفکران جهان در باب قرآن و تدبر در آن
قرآن از نگاه متفکران و دانشمندان غیر مسلمان 

توجـه بـه نظـرات بعضـی از دانشـمندان غربی در مورد قرآن بسـیار تامل بر انگیز 
کتـاب »قـرآن از  اسـت در ایـن بخـش نظـرات چنـد تـن از ایـن دانشـمندان را از 

کنیم.  دیدگاه 114 دانشمند« نوشته آقای محمد مهدی علیقلی نقل می 
گوته شاعر و نویسنده معروف آلمانی: سالیان دراز کشیشان ما را از پی بردن 
که ما  به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگه داشتند : اما هر قدر 
قـدم در جـاده علـم و دانـش نهادیـم و پـرده تعصـب را دریدیـم ، عظمـت احـکام 
کتاب  مقـدس قـرآن ، بهـت و حیـرت عجیبـی در مـا ایجـاد نمـود. بـه زودی ایـن 

توصیف ناپذیر، محور افکار مردم جهان می گردد. 
آلبرت انیشتاین:  قرآن کتاب جبر یا هندسه نیست، مجموعه ای از قوانین 
که بزرگ ترین فاسفه و دانشمندان دنیا از  که بشر را به راه صحیح، راهی  است 

تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت می کند. 
ویل دورانت، دانشمندان امریکایی شرق شناس: در قرآن، قانون و اخاق 
یکـی اسـت. رفتـار دینـی در قـرآن، شـامل رفتـار دنیوی هم می شـود و همـه امور 
آن از جانـب خداونـد و بـه طریـق وحـی آمـده اسـت. قـرآن در جان هـای سـاده 
که از رسوم و تشریفات ناروا آزاد است  عقایدی آسان و دور از ابهام پدید می آورد 
کـه یکـی از مترجمـان مشـهور قـرآن بـه زبان انگلیسـی  پروفسـور آرتـور آربـری 
کـه بـه پایـان ترجمـه قـرآن نزدیـک می شـدم، سـخت در  اسـت می گویـد: زمانـی 
پریشـانی به سـر می بردم، اما قرآن آن چنان آرامش خاطری به من می بخشـید 
که مسـلمان نیسـتم،  که برای همیشـه به خاطر خواهم داشـت . من در حالی 
تـا مجـذوب  گـوش دادم  آن  تـاوت  بـه  و  کنـم  را درک  آن  تـا  را خوانـدم  قـرآن 
گیرم و به  کننده اش شوم و تحت تاثیر آهنگش قرار  آهنگ های نافذ و مرتعش 
گردم تا آن را بفهمم.  کیفیتی که مسلمانان واقعی و نخستین داشتند، نزدیک 
و  کـه بخواهـد سـادگی  نویسـنده معـروف روسـی: هرکـس  تولسـتوی،  لئـو 
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بی پیرایگی اسام را دریابد، باید قرآن مجید را مورد مطالعه قرار دهد. در قرآن 
قوانین و تعلیمات حقیقی احکام آسـان و سـاده برای عموم بیان شـده اسـت. 
گوهی می دهد.  کی روح آورنده اش  آیات قرآن به خوبی بر مقام عالی اسام و پا
کربن، اسـام شـناس معروف فرانسـوی، سـخن جالبی درباره قرآن  دکتر هانری 
گـر قـرآن خرافـی بـود و از جانـب خداونـد نبـود، هرگـز جـرات  دارد. وی می گویـد: ا
کند. هیچ اندیشه ای به اندازه  که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت  نمی کرد 
قرآن محمد � انسان را به دانش فران خوانده است تا آن جا که نزدیک به نه 

صد و پنجاه بار در قرآن از علم و عقل و فکر سخن رفته است.
کتابخانـه مـن هـزاران جلـد  ارنسـت رنـان فیلسـوف معـروف فرانسـوی: در 
کـه هرکدام را بیش از یک بار  کتـاب سیاسـی، اجتماعـی، ادبـی و .... وجود دارد 
که همیشـه مونس من اسـت و هر وقت  کتاب هسـت  نخوانده ام، اما یک جلد 
کمـال به رویم باز شـود، آن را  خسـته می شـوم و می خواهـم درهایـی از معانـی و 

کتاب آسمانی مسلمانان است. کتاب، قرآن  مطالعه می کنم. این 
گانـدی رهبـر فقیـد هنـد: از راه آموختن علم قرآنی، هرکس به اسـرار  مهاتمـا 
وحـی و حکمت هـای دیـن ، بـدون داشـتن هیچ خصوصیت سـاختگی دیگری 
پی می بـرد. در قـرآن هیـچ اجبـاری بـرای تغییـر دیـن ومذهـب انسـان ها دیـده 

کراهی در دین وجود ندارد«  نمی شود. قرآن به راحتی می گوید هیچ زور و ا
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کز آموزش مفاهیم قرآن و روش های تدبر در قرآن معرفی مرا
در انتهـا چندیـن مرکـز آموزشـی و تبلیغـی »تدبـر در قـرآن«  و سـایتهای مربوطـه 
کـه خداونـد بـه همه ما توفیق کسـب فیـض از محضر  معرفـی مـی شـود انشـااهلل 

قرآن را عطا بفرماید. 

جامعه القرآن الکریم و اهل بیت )علیهم السام(
http://www.jqk.ir/

موسسه قرآن و عترت رهپویان
https://tadabor.ir/

امام رضا علیه  السام)حجة االسام الهی زاده(
http://tadabbor.in/

کام وحی)حجة االسام صبوحی( موسسه تدبر در 
http://www.mftqs.ir/

موسسه تدبر در قرآن و سیره )حجة االسام مهدی مقامی(
http://www.mftqs.ir/

موسسه رهپویان سید الشهدا
http://rahpooyan.ac.ir/

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت )علیهم السام( دانشگاه تهران
http://www.quranetratschool.ir/
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