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چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش

 

 «بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ » 

 ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

اسننت  ه در بُعدِ سننِ ِ ریرینِ بِایِ لیلی ا ار نظر آیاز ریادی ار قرآنا همین انسننان 
هاا سپس جِّیانا و در های آسمانریربِای لیلی  است. چه انسانِ رمین و چه انسان

ی انسننانا در این بین فرشنناگان هسنناِد. ما چون انسننانیما بر مرِای برخورد و مواج ه
سانیتِ بدنی و مادیا باید  ه چگونگی مواج ه سانیتِ معِوی و ان مان با قرآن را در ان

ی لیالی  اند و در حاشننیهه فرشنناگان و چه جِّیان لحت الاننعا نظر بگیریم. بقیه چ
 قرآنی هساِد.

 گانه جسمانی و روحانی انسانمرالب دوارده

انسننان دارای دوارده مرحله اسننت. مِح مرحله حسننی واهری و هلت مرحله ادرا ی 
 روحی.

مِح مرحله حسننی واهری انسننان بیّن اسننت. گویاییا چانناییا شننِوایی و... حوا  
ه. و هلت مرحله درک انسننانیا در بُعد روحیا و در بُعد انسننانیتِ معِویا و نه خمسنن

اش فؤاد است. و در این انسانیت بدنیا آغارگر و ریربِایش فطرز است؛ و روبِای  لّی
ی دیگر روحانی و روحی وجود داردا  ه بعد ار فطرزا عقل اسننننت. میان مِح جِره

ست   شعور ا سُِکَ واحِدوا. گرچه لدبر بعد ار عقل للیر و لدبر و  َشاّا و حُ ه: عرارالُِا 
و للیر و شننعور وحدلی دارند اما گوناگون هم هسنناِد. در عین وحدز و   رزا و در 

 ی مس ار عقل هساِد.عین   رز و وحدزا مرحله

ستا مرحله لُبّ به میان می شعور و للیر و لدبر ا آید.  ه لمام بعد ار مرحله عقلا  ه 
هاا للیرهاا شعورهاا لدبرها برداشاه شود هاا عقلهاا ار فطرزاا مردههقارهاا حجاب
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لا لُبّ گردد. لُبّ یعِی عقل خالص بر مرِای فطرز ار قرلا و بَعد بر مرِای للیر و لدبر 
 و شعور.

سانا در  سانیتِ ان سِ ِ ریربِای ان ست. اولین  سان ا این چِد مرحله جایگاهش مغز ان
ایگاهش مغز اسننت. و مراحل بعدی  ه عقل اسننت و لدبرّ بُعد روح؛ فطرز اسننت  ه ج
شان درونِ ییدیگر در مغز است. بعدا ار لُبّ ها هم جایگاهاست و مُخّ و لُبّ استا این

 یابد به صدرا و ار صدر به قلب و ار قلب به فؤاد.اناقال می

 ایمما هِور اندر خَم یک  وچه   هلت ش ر عاق را عطار گات

 مغزا و جایگاه قلب در صدر استجایگاه عقل در 

این هلت مرحله روحانی بخاننی ار آن جایگاهش در مغزِ جسننمانی انسننان اسننتا  ه 
باش است. و بخش دوم  ه بخش ن ایی است؛ در بخش اولین استا بخشِ ل یُّأ و آماده

ي وَلَٰنكِن لَعْمَى اْلقُلُوبُ الَّاِ »صدر استا قلب هم در صدر استا فؤاد هم در قلب استا 
دُورِ صُّ ور( استا (. قلب در صدر است و فؤاد همان قلبِ مُالئِّد )شعله46)ححا« فِي ال
ور به نور باشننِد  ه اند و چه شننعلهورِ بالِّار )با آلش( باشننِد  ه اهل عبابچه شننعله

 ی نورانی است.قلبِ مر ار شعله و لمام شعله

ی گانها این وجوهِ واهری مِحی وجهحال با این مقدمه مخاصرا در این دوارده مرحله
یا و وجوهِ با ِیِ هلت ی روحیا ما چگونه باید با قرآن برخورد داشنننناه گانهحسننننّ

 باشیم؟

با جسننمِ قرآن؛ حوا ّ جسننمانیا با روحِ قرآن؛ حوا ّ معِوی؛ در ابعادِ نصّ و واهر و 
 اشاره و لطیله و حقیقت.

 ال یمسّه اال المط رون

هُ َِّلَّا اْلمُطَ َّرُلَّا یَ»م ال آیه مرار ه  ها و سنننایر انسنننان« مط رون»(ا 79)واقعها« ونمَسنننُّ
یعِی « المط رون»میللان هسنناِد  ه در بُعد محوریا انسننان مورد بحت اسننتا مس 

 هاا جِّیانا فرشاگان.  ه فعالً بحت ما در انسان است.انسان

ه» مرجع ضننمیرش قرآن اسننت. قرآن مراحل واهری و مراحل با ِی « ننننننه»ا «ال یمسننّ
دارد. مرحله واهری مسّ  اابتِ قرآن: لمس. شنننِیدنِ آیاز قرآن: سنننمع. دیدن آیاز 
قرآن: بصننننر. خواندن آیاز قرآن: لسننننانا ربان. ار مِح حسّ واهری فقس چ ار حس 

ست  ه با قرآن می ایدنی لواند و باید لما  گیرد. اما ست. قرآن چ اایی نی ا حس چ
ی معِویِ واهری نیسننتا چاننیدنیِ معِوی اسننت  ه مربوب اسننت به چاننایی هلاگانه
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انسننانا ار فطرز لا فؤاد. بِابرین چ ار حس ار حوا ّ واهر انسننان شنناید و بایدا و یا 
شاه باشد. و هلت درکِ معِویِ انسانا شاید و بایدا  نراید و ناایدا برخورد با قرآن دا

 یا نااید و نرایدا برخورد با قرآن داشاه باشد. این هم یک مقدمه.

اارا م الً  صیغه خرری « الیمّسه اال المط رون»حاالا برای لوضیح بی درست است  ه 
است؛ اما هم خرر استا هم انااء است. هم انااء استا هم خرر است. گاه خرر است 

خرر است و هم انااء است. م ال  و انااء نیست. گاه انااء است و خرر نیست. گاه هم
انانناءاش: دسننت ردن با دسننتِ   ی  و ملید به قرآن؛ دسننتِ نجس به قرآن ردنا این 

این ن ی است. یا با چام دروغین به آیازِ قرآن نگریسانا این « الیمّسه»حرام است. 
غلس اسننننت. هم ار نظرِ خرر و هم ار نظر انانننناء. نراید با چاننننم دروغین به آیاز 

ِْ ی ؛ و نااید؛ و نمینگریست شود. اگر با چامِ دروغین به آیاز نگریساه باود هم مَ
گونه با شِوایی دروغین؛ آیاز قرآن )ن ی شده( استا هم نگرش درست نیست. همین

هُ بِعَبَابٍ اِِّرْا كَأَن لَّمْ یَسْمَعْ َا فَرَمُسْاَْكرِرً یَسْمَعُ آیَازِ اللَّننهِ لُْالَىٰ عَلَیْهِ ُُمَّ یُصِرُّ»را باِود؛ 
 ِد. بِابرین سمع نسرت به  ِدا لیبیب میشِود ولیین انیار می(ا می8)جاُیها« أَلِیمٍ

است. بُعد ایجابی و بُعد سلری. بُعد ایجابی: سمع باید « ال یمّسها اال المط رون»قرآنا 
نسننرت به آیاز شننِوایی دقیق داشنناه باشنندا  ه این شننِیدن با گوش؛ به هوش مِاقل 

گانه روح ار فطرز لا فؤادا مِاقل شننننود. ولیین اگر قرآن را رددا به  لّ ابعاد هلتگ
اُوا لَعَلَّكُمْ لُرْئَ اْلقُرْوََِّذَا قُرِ»ناننننِیدید؛ حرام اسننننت.  اَمِعُوا لَهُ وَأَنصننننِ «  حَمُونَ آنُ فَاسننننْ

شِیدید و عمل نیردید: 204)اعرافا ّسه»(. یا  ست. «ال یم شده( ا اگر ؛ این مَِ ی )ن ی 
ی ربّانی را بانننِود؛ سنننپس نه لربیت علمیا نه عقیدلیا نه انسنننان آیاز لربیت  ِِده

 اخالقیا و نه عملی به خود نگیرد؛ این حرام است.

سِا ما  ّسه اال المُط ّرون فی ال سان: ال یم ست. یا فرض  ِید ل شما سیماز با خود  لق
قرآن بخواند و نل مد و  ربانی  ه گویای قرآن است؛ باید  ه گویای راساین باشد. اگر

نخواهد بل مدا عمل نیِد و نخواهد بداندا و نخواهد لطریق دهدا این حرام اسننننت. 
بِابرین مسِّ ایجابیِ لسننننان با قرآنا این اسننننت  ه بخواند لا بداند لا بل مد لا معاقد 
شننودا ماخلِّق گرددا عمل  ِد. حوا ّ چ ارگانه ار مِح حسّ واهری انسننانا برخوردِ 

و مِلی با قرآن دارند در حد وجوبا اسننناحرابا حرمتا مرجوهیت. حد اباحه م رت 
در  ار نیسننننت. قرآن را باید آن مقداری  ه امیان اسننننت با حوا ّ واهر اضننننافه بر 
ساین. با ربان:  شِیدن را ساین. با گوش:  ام: دیدنِ را حوا ّ با ن دریافت  رد. با چ

حسِ چاایی استا  ه چااییِ حّسیِ گانه فقس یک گلان راساین. ار این حوا ّ مِح
عد  رالِ این چ ار وجها چ ار لوجه در بُ واهریا نسننننرت به قرآن معِا ندارد. به دن
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ایجابی و در بُعد سننلریا به صننورزِ انانناخی و اخراریا نسننرت به مِح حس واهری 
 است.

صدرا  سانا  سانا لُبّ ان سان. فیر ان سانا عقل ان سرت به حوا ّ با ن. فطرز ان اما ن
گونه در بُعد  ه همین سننهلواند با قرآن برخورد  ِد.  ما اینگونه میلب و فؤادا سننهق

 ِم لرا ار برای حوا ّ چ ارگانه ار مِح حسّ اسننت. این سننه بُعد  ه عرض میخلی 
ی برخورد با قرآن است. چ ار مرحله حسّ واهریا و هلت مرحله شامل یارده مرحله

 حسّ با ِی.

 ی میللان استسه نو  صراب میش ما

لواند باشنننند. الراه چ ارمی محور این یارده مرحله دارای سننننه بُعد یا چ ار بُعد می
نیست. یا به عِوان قصورا یا به عِوان عِادا یا به عِوان ایمانا یا به عِوان گمراهی و 

 ه در سوره حمد: ضاللت. ما سه صراب داریما و قصور دیگر صراب نیست.  ما این
سوم: «المَغضوبِ عَلَی ِم غَیرِ»یک صرابا دو: « بینَ أَنعَمتَ عَلَی ِمابَ الَِّصر» ا و صراب 
الّینَ» قصننور مطلق دیگر صننراب نیسننت. قصننور مطلقا صننلر مطلق اسننت؛ «. وَلَا الضننّ

للیی  نیسننت. آغارگر لیلی ا برای  سننی اسننت  ه قصننور مطلق نداشنناه باشنند؛ ولو 
ولی بار عقل دارد. عقلیی دارد  ه ای شننخصننی سننلیه اسننتا قاصننر اسننتا لا انداره
 باواند میل  باشد و لیالی  را انجام بدهد.

شان:  ست در بُعدِ اخایار صراب میش مای میللان ا سه  شاءَ فَلیُؤمِن و »حاالا این  فَمَن 
ر»(. یا صنراب 29)   ا« مَن شناءَ فَلیَیلُر اسنت  ه صنراب « ابَ الَّبینَ أَنعَمتَ عَلَی ِمصنِ
رَّه»مساقیم استا  ساَقیمدِنَا الِصِّ صراب مساقیمِ فطرزا صراب مساقیمِ عقل «. ابَ المُ

صراب  شعور بر مرِای عقلا و  ساقیمِ لب ّر و لدبّر و للیر و  صراب م بر مرِای فطرزا 
مسقیم لبّ بر این مرانیا و صراب مساقیم صدر بر این مرانیا و صراب مساقیم قلب 

 «.نورٌ علی نور»شود مرانی می بر این مرانیا و صراب مساقیم فؤاد بر این

 فؤاد؛مرحله ن ایی لیامل روحانی انسان

هاا شنننن وازِ درونیا هاا خودبیِیهاا خودخواهیاگر بدون هیچ حجابی ار خودراهی
ها و شنننن وازِ برونیا اناظارازِ غلسا اناظارازِ غیر مطلقا اگر فطرز ار همه این مرده

 ِد؛ فیر حجابا لعقل میفطرزِ بی حجاب گردد؛ عقل هم بر مرِایهاا بیحجاب
ی  ِد. لُبّ هم  ه مرحلهحجابا للیر میهم  ه  ار دومِ عقل است بر مرِای عقل بی

ستا بَعد حجاب قرلا عقل را خالص میبعدی عقل است بر بی  ِد. عقلا اول عقل ا
ستا بَعد این عقل با لدبر خالص می ئِمَ هُم»شود شودا میعقل مادبّر ا أُولُو  وَأُولننننننٰ
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شود. صدر هم  ه به قلب لر می(. لُب هم وقای به صدر رسید خالص18)رمرا« األَلرابِ
شننود. قلب هم  ه به فؤاد رسننیدا فؤادِ نورا  ه  الً نور اسننتا  الً لر میرسننید خالص

ما رأیت شیئًا اال رأیت اهلل قرله و معه و »خداخواه استا خدابین استا خداراه است: 
آنا با آنا در آن  ه این مرحله علیای عصمت محمدی)صلواز اهلل علیه ا قرل ار «فیه

 وآله( است.

ها نداریم یک صراب است.  ل صراب را شامل است. صراب« ابَ المُساَقیمَّهدِنَا الصِِّر»
صراب مساقیمِ علما صراب مساقیمِ عقیدها صراب مساقیمِ لخلُّقا صرابِ مساقیم عملِ 

اسننتا مرّینِ قرآنا « الصننراب المسنناقیم»اجاماعی. قرآن فردیا صننراب مسنناقیمِ عملِ 
 ای سِّای است. این بُعد اول.رسولِ قرآنا صراب مساقیمِ حاشیه

است.  سانی  ه فطرز را  ه موشش داردا « المَغضوبِ عَلَی ِم»بُعد مقابل آنا صراب 
بین   ِِد. ارموشننانِد و فطرز را به  ور  لی خله میاین موشننش را به  ور  لی می

 ِِد. مس فطرز میلوانِد بررندا ولی فطرز انسننننانی را به  لی بیبرندا و نمینمی
قل هم بی ِدا فیر هم بیعقلی میع جای خلوصِ نورا فیری می  به  ُب هم  ِد. ل  

شننود: چِین. فؤاد میچینا فؤاد همچِینا قلب همشننود. صنندر همخلوصِ ولمت می
(. این هلت مرحله را  ه  ی 7-6)همزها« اي لَطَّلِعُ عَلَى األَفئِدَةِاللَّنهِ الموقَدَةُ * الَّ نارُ»

«  المغضوب علی م»ی استا یا هلت مرحله« الصراب المساقیم»ی  ردا یا هلت مرحله
 است.« الضالّین»استا یا 

حجاب اسنننت. نه عقل  الً اندا نه فطرز  الً موشنننیده اسنننتا نه بیضنننالّین میانگین
حجاب اسنننت و بقیه مراحل. نه قلب  الً موشنننیده اسنننت نه یموشنننیده اسنننتا و نه ب

ست. ولی به مرحلهبی ضالّین به مرحلهی فؤاد نمیحجاب ا سد.  سِد. ی فؤاد نمیر ر
ساقیم قدم بر می صراب م سانی  ه در  صول به مرحله  اان امیان و ی دارند برای ای

 است.« صلواز اهلل علیه وآله»فؤاد هست  ه نور محمدی

سیر می« المغضوب علی م»راهه راهِ بی  سانی  ه  ِِدا وصول به فؤاد نار هست. را 
اندا گاه با ل.  سی  ه ار میمایِد گاه حقولیین  سانی  ه راهِ میانگینِ ضالّین را می

لواند بردارد اما قدم هلام  ه اول لا آخر گاه حق اسننتا گاه با لا فقس شننش قدم می
«  نورٌ علی نور»ا نه فؤادِ نار اسننت. فؤادِ نورِ مطلق  ه فؤاد اسننتا نه. نه فؤادِ نور اسننت

ور  لّی به نور؛ و فؤادی  ه فؤادِ نار اسننتا قلری اسننت  ه اسننتا قلری اسننت شننعله
لوانیم داشننناه گانه را ما با قرآن میور  لی اسنننت به نار. این برخوردهای سنننهشنننعله
 باشیم.

 گر است؟قرآن برای چه  سانی هدایت
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ا قرآن هدایت برای  یسننت؟ هدیً للِا  اسننت؟ هدیً للماقین اسننت؟ مطلب دیگر: آی
ست؟ آیالی ار  ضی نی ست و بع ضی ه ست؟ بع ست؟ همه ا ست؟  دام ا هدیً لألنریاء ا

آیا نا  به صننورز  لی صنند در صنندا قرآن برایاننان «. هدیً للِّا »گوید قرآن می
اند. مالخیه حرفاندا ا  ریت جنا مِهدایت فعلی اسنننت؟ نخیر. ا  ریت نا ا نسنننِا 

اند و ار شننئون نا  بودن لخل  دارند؛ و ا  ر اند. ولین ا  ر نا ا نسننِا  الً در راه
 ا هدایت شأنی است.«هدیً للِا »اند. روی این ج ت جن هم چِان

 گری استشأن قرآن هدایت

های شنننن وزا ها را عقب بزنیا هر قدر مردهگری اسننننت. اگر مردهشننننأنِ قرآن هدایت
بیِیا  وریا نابیِیا خودراهیا خودخواهیا خودبیِی راا هر قدر بیاننار ا  محیوانیت

 ِار بزنیا هدایتِ فعلیِ قرآنا بیاننار اسننت. هدایت شننأنیِ قرآنا با هدایت فعلی آنا 
ا هدایت شأنی است. «هدیً للِا »گویِد لِاقض و لضادی ندارد. بِابرین آیالی  ه می

ت برخورد  ِِدا با لل م و درخاننشِ انسننانی به یعِی نا  اگر نا  باشننِدا به انسننانی
ست. هدایت علمی قرآنا  ست  ما هدایتِ علمی ا قرآن بِگرندا قطعًا قرآن حداقل و د
نخساین هدایت است برای  سانی  ه نخساین قدم را در لل م قرآن و برخورد با قرآن 

 دارند.

 قرآن هدایتِ شأنی برای نا ا و هدایتِ فعلی برای ماقین است

ماقین  یانِد؟ ماقین قرل ار رجو  به قرآن؟ ماقین با رجو  به «. هدیً للماقین»ا ام
ست. ماقین قرل ار رجو  به  قرآن؟ ماقین با لداوم مراجعه به قرآن؟ این م لت ماقین ا
قرآن  سانی هساِد  ه عِاد ندارندا قصور مطلق ندارندا مقصر در برابر قرآن نیساِدا 

دایای ربّانی با ادلّه ربّانی بیایدا بپبیرند. هِور قرآن را بلیه  الب هسنننناِد  ه اگر ه
ها ناِیده استا اهل قرآن را ندیده استا دریافت نیرده استا اما اگر قرآن را برای آن

اان لل یم  ِید؛ می ضر  ِید و بخوانید؛ لغت قرآن را به ای مَن »مبیرد. ماقی یعِی حا
 ِد. ار انحراف بار دارید؛ بارداری را قرول میا  سننننی  ه اگر او را «َّذا وَقَیاَهُ الّقی

درسننت اسننتا قرل ار هدایتِ فعلیِ قرآن گمراه اسننتا ولی چون قرآن به او نرسننیده. 
گمراهِ مقصننر نیسننتا گمراهِ قاصننر اسننتا اگر هم گمراهِ مقصننر اسننتا لقصننیرِ عِادی 

بل مانیا  نیسنننت. بِابرین اگر برای این قاصنننر یا برای این مقصنننرا قرآن را بخوانی و
 ِد. این  ِد. اگر لغت قرآن را بداند یا به او دانایی بدهیا این را قرول میقرول می

 لقوای مرحله اول.

 گانه لقوامراحل سه
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مس نخساین گامِ لقوایِ میللین نسرت به قرآن؛ قرل ار رسیدن به قرآن است  ه حالت 
اگر او را راهِمایی  ِیا اگر  ل یّه دارندا حالت آمادگی دارند.  ه اگر او را بارسننننانیا

  ِد. این لقوای اول.راهه نجاز دهیا قرول میبخواهی او را ار بی

شاها ولیین در مرحله سی  ه این راه را میموده و این قدم را بردا ی بعد لقوای دوما  
 ِدا خواندا لقوای علمی هم میدا می ِد نسننننرت به قرآن. قرآن  ه میلقوا میدا می
 ها مرالب لقواست.لیا لقوای عملیا فردیا اجاماعی. اینلقوای عقید

 گام اولا لقوایِ علمی است

نخساین مرحلها لقوایِ علمی است. لا علم نراشدا عقیده نیست. لا عقیده نراشدا لخلق 
ساا بر این مرِا نیست. به عقیده و اخالق نیست. چو این ها نراشدا عمل صادقانه و را

مُوا بِحَرْلِ اللَّنننننننهِ جَمِیعًا»چه در آیه اسنننت. چِان بِابرین اولین مرحله علم «  وَاعْاَصنننِ
ستا در آغار  ار. ریربِای ب ره103عمرانا)آل صام در بُعد علمی ا گیری ار قرآنا ( اعا
 ی علمی است. دانشِ قرآنا بعد بیِشِ قرآنا بعد مراحل دیگر.ب ره

 

 

 ز برای والمین استاسراء: قرآن رحمت و شلاء برای مؤمِین و خسار 82آیه 

لاءر وَرَوَنَُِزِِّلُ مِنَ القُر»آیاز راجع به این مطلب ریاد اسننننت. م الً  حمَةٌ آنِ ما هُوَ شننننِ
(ا دو بُعد اسننت قرآن. قرآن وحدز 82)اسننراءا« الِلمُؤمِِینَ وَال یَزیدُ الظّالِمینَ َِّلّا خَسننارً

مِان رحمت دارد. داردا ولیین این وحدز برای سننننامیاران وحاننننت داردا برای مؤ
 ِِدا چون علمانننان مُعوس اسنننتا با ف مِ معوس و نظر والمین  ه با قرآن برخورد می

گرِ در اعال ابعادِ هدایت و راسنننایا آن ا را  ِِدا این آیازِ هدایت ح به قرآن نگاه می
لاءر وَرَوَنَُِزِِّلُ مِنَ القُر» ِد. ولیین برای مؤمِین: لر می ح «  مَةٌ لِلمُؤمِِینَ حآنِ ما هُوَ شنننِ

لری اسننتا رحمت ایجابی. شننلاء اسننت ار  ل  لاء سننَ لاء اسننتا رحمت اسننت. شننِ شننِ
یدها انحرافِ اخالقا انحراف مرض ها. ار مرضِ ج لا مرضِ  ُلرا مرضِ انحراف عق
 عمل.

 یعِی اول سَلب و ار بین رفان انحرافازا بعد رسیدن به هدایت« ال اله اال اهلل»

ها و گرد و غرارها خالی  ردا لا بعد آب صاف ای آب را ار لجنباید اول حوض راا ج
است. بِابرین ایِجاست « اال اهلل»قرل ار « ال اله»در آن جای بگیرد و صاف بماند. مس 

مبیرد. ( در  ل ابعاد واهری و با ِی میللان نقش می35)صننافازا« ال اله اال اهلل» ه 
لوَنَُِزِِّلُ مِنَ القُر» لاء اسننت. برای  سننانی  ه ایمان دارند شننلاء « اءرآنِ ما هُوَ شننِ اول شننِ
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ها را  ال به مقدار هاا نادرسننننایهاا نارواییهاا ج التعلمیهاا بیایمانیاسننننت. بی
ا رحمت بُعد ایجابی «ورَحمةٌ» ِد.  وشننش و  اوش و بررسننی و دقااننان بر رف می

ست.  سارً»ا ست. خسار یعِیا در ا خسارِ و«اوَال یَزیدُ الظّالِمینَ َِّلّا خَ المین دو بُعدی ا
شوندا در ایجاب؛ ایجابِ  لر شوندا در ایجاب صلرند. در سَلب بدلر میسَلب بدلر می

 استا ایجابِ انحراف استا ایجابِ عِاد است.

 ی لقواستبقره: علم نایجه 282آیه 

(ا مخا ب  یست؟ 282)بقرها« وَالَّقُوا اللَّنننننهَ وَیُعَلِِّمُكُمُ اللَّنننننهُ»و آیالی در بُعد لقواست 
مخا ب در بُعد محوری و اصلی  سانی هساِد  ه با قرآن رابطه دارند.  سانی  ه با 

ی صادقانه و راساا در  لّ ابعاد دارند: نظیرِ مایانیِ وحیانیا رابطهاین  ااب بزرگِ بی
اسننننت. « هللویعلمیم ا»ار ناایح لقوای اهلل بر مرِای قرآن «. والقوا اهلل و یعلمیم اهلل»

  ِد.شود. افزون شدن لقواا علم را افزون میعلماان افزون می

قدر لقوای علمی در « والقوا اهلل»حاالا  عد علمی اسننننتا هم عملی. هر  هم دارای بُ
اار می شیدا علماان بی شاه با اار دا سی  غوای علمی! برخورد با قرآن بی شود. اگر  

هننای غلسا فرضی داردا بننا میشداردا  غیننان علمی! داردا برخورد مضننننناد علم
والقوا » ِدا این  غواسننتا لقوا نیسننت. های غیر مطلقا بر قرآن لحمیل میفرضمیش
عد علم را می«. اهلل عدِ اول لقوای اهلل  ه بُ آوردا لقوای علمی اسننننت. لقوای علمی بُ

اال  وال یزید الظالمین»آور است  ه آور است. انحرافِ علمیا ج لنسرت به قرآنا علم
 «.خسارا

 ی لقواستسوره  الق: گاایش و روری نایجه 3و2آیه 

بُ جًا * وَیَروَمَن یَاَّقِ اللَّننننننهَ یَجعَل لَهُ مَخرَ»یا فرض  ِید  ه  «  رُقهُ مِن حَیتُ ال یَحاَسننِ
ا ررقِ شیمی «یررقه»ها: ایجاب. خوبی« یررقه»ها: سلب. (. مخرس ار بدی2-3) القا

ضم ستا آن هم در  شدا در  لّ فقس نی سی  ارش لقوای اهلل با ن هستا ولیین اگر  
قداری  ه لقوای اهلل دارد:  به م عاد لقواا  جا»اب له مخر عل  گاه ار «. یج مخرس: فرار

 «.ویررقه من حیت الیحاسب»هاا انحرافاز. راهیهاا بیهاا نارواییهاا نامسِدیدهبدی

 ستانلال: فرقان و لاخیص حق ار با ل نایجه لقوا 29آیه 

( : فرقان علمی 29)انلالا« قانًایا أَیُّ َا الَّبینَ آمَِوا َِّن لَاَّقُوا اللَّننننننننهَ یَجعَل لَكُم فُر»یا 
ی لقوای عقیدلی. فرقان اخالقی ی لقوای علمی اسننننت؛ فرقان عقیدلی نایجهنایجه
ی لقوای عملِ فردی. فرقان اجاماعی ی لقوای اخالقی. فرقان عمل فردی نایجهنایجه

ی لقوای اقاصننادی. فرقان سننیاسننی ی لقوای اجاماعی. فرقان اقاصننادی نایجهیجهنا
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ی لقوای سننیاسننی. هر فرقانی ماِاسننب اسننت با لقوایش. هر قدر ار بدی مرهیز نایجه
خدا  جه را  عد برونیا نای چه در بُ عد درونیا و  چه در بُ یدا  یت » ِ قه من ح یرر

 ی قرآن.امه بحتِ حالتِ مطالعهدهد. این مقدار را عرض  ردیما لمی« الیحاسب

 ی قرآن چگونه باید باشد؟حالت انسان در هِگام مطالعه

شِویما گوییم و یا سخِان او را میوقای  ه ما در برابر  سی هسایم و با او سخن می
لر ار شماستا یا برابر با شماا یا برلر ار شماست. این مرالری دارد. یا  رف مقابل مست

ش ست ار  شود.  سی  ه م صحیح  ستا باید ل سخِانش چِدان قابل مبیرش نی ست  ما
ستا با برابری  مکِ  رفیِی می شما سی  ه برابر  ستا   شما سی  ه برلر ار  شود.  

 برلر است.

 حاالا ما با خدا در قرآنا دو جِره داریم:

 بیاارِ قرآن؛ سخن گلان خدا با ماست

را به اررانیا بر محمدش نارل اش نظیرِ مایانیِ شنناملِ  املنننننن خدا وحیِ خالصِ بی1
 رده اسننت)صننلواز اهلل علیه وآله(؛ و آن حضننرز به ما القا فرموده. اگر خدا حاضننر 

شننننِیدیما به این مقدار بودا بدون  ما دیدیم و میشنننند بر فرض محالا او را میمی
بدون ریاد. بله مِ ای وحی. ولیین آن مطالری را  ه باید بدانیم و امیاناز نداریم 

شنننِیدیما یا نادیده جسنننمانیا  ه جسنننم دیدیما و میبر فرض محال خدا را میچه 
نداردا و ناشننِیده وحی او را بوسننیله رسننول باننِویم. بِابرین محضننر قرآن محضننری 

 گوید.است  ه ار چِد ج ت باید گرامی داشتا یکا خدا با ما سخن می

 بخای ار قرآن این است  ه چگونه با خدا صحرت  ِیم

نِ بِسمِ اللَّنننننهِ الرَّ»گوییم با للظ ربّانی. م الً سوره حمد خدا سخن میننننن ما با 2 حمنننننٰ
نِ الرَّبِِّ العالَمینَ * الرَّحیمِ * الحَمدُ لِلَّننننهِ رَالرَّ ها این«. حیمِ * مالِمِ یَومِ الدّینِحمننننٰ

عرُدُ َِّیّاكَ نَ»سنننخِان خداسنننت  ه به ما یاد داده اسنننت در برابر او اعاراف  ِیم. بَعد 
اش  الم خداسننتا مِا ا  الم خدا در قرآنا دو گونه اسننت. یک همه« وََِّیّاكَ نَسنناَعینُ

دهد گویدا یک گونه اسنننت  ه به ما یاد میگونه این اسنننت  ه خدا با ما سنننخن می
لرین محضننرهای ربانیا سننوره چگونه صننحرت  ِیم. همین  رر سننخن گلان در م م

 مرار ه حمد است.

 لرین حاالز برای مطالعه قرآن باشداوقاز و خالصباید  ه ب ارین 
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ید  ه خالص با نبا  جا ِابرینا در این دو محورا و در این دو  قازا ب ارین ب لرین او
لرین روحانیتِ انسنننانیت مان بر مرِای ایمانا باید  ه برای مطالعه حاالزا شننناد امی
قدم بداریما قرآن را هم  ه مطالعه میاسب و رساخل و  لایه و... را مقرآن باشد. نه آن

 فقس برای ُواب بخوانیما بعد آن هم بعضًا نخوانیم!

 ام !!!گلت ار شدز  ار علمی الی قرآن را بار نیردهعالمی  ه می

ام ریاد بوده و گلت  ه من آنقدر  ار علمیگویم ار علماا میییی ار معمّمینا  ه نمی
لر علمی هست یا نه؟ الحاد علمی هست  ه فرصت نیردم الی قرآن را بار  ِم! این  

سانتا الی قرآن را بار نیرده  اااد  ست. ملحد علمی با عمامه بزرگ و ریش درارا ه ا
 است!

 ها؛ ای دانامِدان؛ همه چیز باید بر مرِای قرآن باشدای حوره

اند به انحای گوناگون: ای به فرموده عالمه  را راییا به فرموده امام  ه هردو فرموده
های علمیها ای داناورانا ای ملیرانا ای مادبرانا ای جویِدگان هاا ای حورهداناگاه

حقا لمام علوماان را بر مرِای قرآن قرار بدهید. موحد باشننننیدا در بُعد ذازِ الوهیتا 
صننلازِ الوهیتا افعالِ الوهیتا موحّد شننوید در  اابِ ربانیِ وحیانیِ آخرین  ه قرآن 

 قداری را آن ا فرمودند و مقداری را بِده اضافه  ردم.است. من اضافه  ردم الراها م

 باید لمام حوا ّ واهری و با ِی ماوجه خدا باشد

مان چ ارلا ار مِچ لاا لسننان و حس و بِابرین ما در محضننر قرآن باید  ه لمام حواسننّ
مان را در هلت های درونیسمع و بصر مِ ای ذوق )ذاخقه(ا و لمام احساساز و درک

( به  ار بگیریم. ما در در از 132)انعاما« جَازٌ مِِّمَّا عَمِلُواوَلِكُلٍ دَرَ»رالرش مرحله با م
اهقدم نمی گباریم. در از دو دسنننن قدم ب ید  با جاز  ندا در از گباریما در در ا

ما نه ار مغضنننوب علی م هسنننایم و نه ار «. الضنننالّین»و در از « المغضنننوب علی م»
ت  ِیما و هر قدر لقوای علمی و فیری و عملی ضالّین. درجاز هر قدر فیر  ِیما دق

 ِد؛ و بارها شده است  سانی  ه اش این است  ه خدا لعلیم میداشاه باشیما نایجه
اند  ه باید یک سننال بگردند گانناههاشننان ایِجا هم هسنناِد دنرال مطلری میبعضننی

اهلل و یعلمیم والقوا » ور هسنناید احیانًا. ولی آنًا برایاننان فراهم شننده. شننما هم این
نورٌ علی » ه « یجعل لیم نورًا لماننننون به»و « ان لاقوا اهلل یجعل لیم فرقانا»ا «اهلل
 است. قرآن محور نور است و نورًا علی نور.« نور

دانم بار مقدمالی مانده اسننت یا نها شنناید برای فردا هم لامه ای داشنناه باشننیما نمی
ضوعی  سیر مو را باید بحت  ِیم  ه « الدیاناز ال الث اهلل فی»برای مس فردا ما در لل
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اهلل فی »این جزوه است. یعِی یک جلد ار سی جلد للسیر موضوعی  ه لحویل دادیم 
ی ایجاب اسننتا  ه سننوره لوحید اسننت. بَعد اسننت  ه اولا سننوره« الدیاناز ال الث

ست. بعد اُراز وجود اهلل.  الً بر مرِای قرسوره سوره  افرون ا ستا  ه  َسلب ا آن ی 
 ِِد  ه قرآن  ااب نقل اسنننتا فلسنننله باید خواندا اسنننت. ولیین  سنننانی خیال می

های های صننحیحا خالق فلسننلههاا خالق عرفانعرفان باید خواندا نخیر. خالق فلسننله
 ِد مطالب را؟ آیا خدا خود بیانننار ب ار خود را معرفی صنننحیحا آیا او ب ار بیان می

ها و محمدها)علی م ها و ابراهیم؟ یا حای عیسننیلواند بیِد یا فیلسننوف؟ یا عارفمی
 السالم(؟ آن ا مِ ای وحیا معرفی اهلل را آن گونه  ه باید و شاید ندارند.

 قرآن عقل را ریاد می  ِد

ِابرین ما ار قرآنا  ه  ااب نقل اسننننتا و خالقِ عقولا فوق  لّ عقول خود راا و  ب
اش راا دیِش راا راا شریعاش راا شرایعذالش را به مقدار امیانا و صلالش راا افعالش 

ستا می اریعش راا بیان  رده ا گوییم. بِابرین هر انریاءاش راا خالیقش راا لیوین و ل
شننود؛ در فلسننله قرآنا قدر ما در عقالنیتِ قرآن دقت  ِیم بیِیم؛ عقلمان بیاننار می

یخ قرآنا علوم شننودا در عرفان قرآنا مِطق قرآنا فقه قرآنا لارلر میفلسننله مان قوی
ستا مِا ا ار قدیم لا  ِون  ستا قدیم ا لجربی قرآنا در هر بُعد ما فیر  ِیما جدید نی
به قرآن ولم شننندها حای ملسنننران و مارجمانی هم به قرآن یا قصنننور و یا لقصنننیر 

 اند. رده

ها فرد به یاری خدا ما عَدَدمان  م است ولی عُدَدمان ریاد استا هر فرد ار شما ملیون
 ِید و جمعیت  ِیدا دقت می ِیدا روی قرآن  ار میش دارید  ه وقت مصرف میارر

ها و ریاد مطرح نیسننننت. چون جمعیت ریادِ حورها نود و چِد درصنننندا  رف  لایه
لب ها و رسنناخل هسنناِدا درسننت اسننتا آن ا را میمیاسننب خواند انسننانا ولی یک سننَ

لوان لحقق را می« ال اله»در صننورلی  « :ال اله«. »ال الها اال اهلل»اسننت و یک ایجاب. 
داد  ه بل میم غیر اهلل  یسننننت. غیر الل یازا غیر ربّانیازا علومی  ه ج ل اسننننت و 

 «.ال الها اال اهلل»ج ل انگیز استا ایِ ا را باید بدانیم لا رد  ِیما مس: 

  سب علوم دیگر به شرب عرضه  ردناان به قرآن و رد مخال  قرآن خوب است

خوانیم  ه بِده هم خواندما  مار ار دیگران هم نخواندما ولی برای وی میعلوم حور
رد  ردن. در  ل لألیلالم در  ل علوم اسنننالمیا حالت رد اسنننتا حالت اُراز قرآنی 

ست.  ضعی   ردن و لِقیص  ردن و «. اال اهلل»ا «ال اله»ا ال الها با چام چپا اال اهلل ل
سننتا یا مِاقض با قرآن اسننتا مخال  با قرآن ابطال  ردنِ مطالری  ه بر ضنند قرآن ا

مانا چه رسد در های شیعه و سِیا حای در فقههای علمی حورهاستا در  لّ  ااب
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مانا مانا عقایدمانا میغمرر شننِاسننیمانا در اجاماعیازمانا در مِطقفلسننله و عرفان
 مان.مانا عالَم شِاسیانسان شِاسی

 وبر الهوالسالم علییم ورحمة اهلل 

  ه هلت مرحله روحانی انسان چیست؟[]سوال ییی ار حضار درباره این

 فؤاد -7قلب  -6صدر  -5لُبّ  -4للیر و لدبر و شعور  -3عقل  -2فطرز  -1

ست یا نور. یا لمامْ نار  ااعل به نار ا ست. چون فؤاد یا م ضالّین نی مِا ا فؤاد ار برای 
 اند.دارد ولی ضالّین میانهاستا یا لمام نور است. حالت بیِابیِی ن

اند در بُعدی و ]سنننوال در باره للیر و لدبر و شنننعور[ للیر و لدبر و شنننعورا همسنننان
شوند  ه باید این را لریین  ِیم اند در بُعد دیگرا ولی هر سه ییی حساب میناهمسان

  ه برای فردا اگر ان شاء اهلل رنده بودیم.

درجه اسننت  ه ییی قرل ار ایمانا ییی با ی ماقین[ سننه ]سننوال در باره سننه درجه
ایمانا ییی در اسامرار ایمان.  ه هر قدر لقوا بیاار باشدا در اسامرارا هدایت بیاار 

 است.

]سنننوال در باره هدیً للمؤمِین و هدیً للمحسنننِین[ ماقین همه را شنننامل اسنننتا 
 ل  محسِین و صالحین و همه را شامل است. چون لقوا شامل  ل مراحل خیر است.

 مراحل ایجابی را ماقین شامل است.

]سوال[ ماقین قرل ار قرآن یک بُعد است. ماقین بعد ار قرآن دو بُعد است. ییی آغار 
ایمانا در آغار ایمان هر قدر لقوا  ِد هدایاش بیانننار اسنننت. ییی هم اسنننامرار. در 

 اسامرار ایمان هم هر چقدر لقوا بیاار باشد هدایت بیاار است.

اند  ه به  ور  لی عِاد دارند. هیچ نوری در آن ا غضننوب علی م  سننانی]سننوال[ الم
شاراه میاند  ه بیِابیننیست. الضالّین  سانی  ِد. هم اند. هم خدا مرست است هم ا

ست؛ و  ِد هم غلس می ار درست می  ِد. ولی المغضوب علی م  الً  ارشان غلس ا
 أنعمت علی م  الً  ارشان درست است.

های اخالقی و عقیدلی را ها را دارد ما هم باید  ه جِرهون قرآن  ل جِره]سننوال[ چ
 های علمی ممزوس  ِیم.با جِره

 


