اﻧـﺲ ﺑـﺎ ﻗـﺮآن ،ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ،
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ)(۲۷
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈
»اﻟﺴ ّﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ داﻋﯽ اﻟﻠﻪ و رﺑ ّﺎﻧﯽ آﯾﺎﺗﻪ«
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﻻزم
اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻗﺮآن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ در اﻧﺲ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

⃣ 1اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻻﯾﻪ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺴﺎن
ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ،ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و اﺻﻮل ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰدر ﺣﺪ ﺗﻮان ﻣﯽﭘﺮدازد؛ و ﺑﻪ ﻟﻐﺖ
و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و واژهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده و از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
⃣ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻫﻢ دارای ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻫﻢ دارای
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ :ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ »اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ« ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن رﻫﺮوان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺳﺨﻮن ﻋﻠﻢ و ﻋ ِﺪل و ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮآن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻮاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و در آﯾﺎت،
ﺗﻔﮑﺮ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
⃣ 3ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،روح ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﺑﻄﻦ آﯾﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮان ورود ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮ آﯾﺎت ﺑﺮای ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﻪ روح آﯾﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ :در آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ و
ﻋﻼﻗﻪای اﯾﻦ اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ﻏﺎر ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺷﻮر وﻋﻼﻗﻪای
اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ را ﮐﻬﻔﯽ ﻧﻤﻮد.
ﯾﺎ در روح ﻗﺮآن اﻧﺴﺎن ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺣﻀﺮت
ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ روﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردش را ﺑﺎ زﻟﯿﺨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮔﻨﺎه ﻧﺮﻓﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺎب ،ﻟﺤﻦ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺷﮑﻞ ،و ﮐﻮﺗﺎه و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن آﯾﺎت
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی روح ﻗﺮآن ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ارزاق و
ﺧﻮراک ﻓﮑﺮ و ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ و روح ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
⃣ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ،ﻧﻮر ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺠﺎب ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ
اﺳﺮار و رﻣﻮز ﻗﺮآن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﻮر ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺠﺎب ﻫﺎی ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﻇﻠﻢ و ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻓﺴﻖ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﻮر ﻗﺮآن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺮآن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ
ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
اداﻣﻪ دارد…

