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چگونگى نزول قرآن كريم
ــدن  ــد متعال در آيات متعددى از نازل ش خداون
ــت .   ــاره كرده اس ــوى خود اش قرآن از طرف س
معناى نازل كردن هم ، پايين آوردن است. از اين 
تعبير مى توان فهميد كه قرآن مجيد داراى حقيقتى 
بسيار واال و بلند مرتبه است و خداوند متعال براى 
ــتفاده  اينكه مردم بتوانند آن را بفهمند و از آن اس
كنند، آن را پايين آورده و نازل فرموده است تا به 

صورت الفاظ و كلمات درآيد. 
مطلب مهمى كه بايد به آن توجه داشت اين است 
كه نزول قرآن با نازل شدن باران فرق دارد. نازل 
ــزول باران،  ــدن باران چند ويژگى دارد: 1ـ ن ش
نزولى ماّدى و جسمانى و به معناى منتقل شدن از 
مكانى باالتر به مكانى پايينتر است. قطرات باران 
ــه مكان ديگرى به نام  ــمان، ب از مكانى به نام آس
ــت باران در زمان  زمين فرود مى آيند. 2ـ حقيق
فرود آمدن تغيير پيدا نمى كند يعنى همان قطرات 
باران كه در آسمان است به همان صورت و بدون 
ــان ، به زمين فرود  هيچ نوع تغييرى در وجودش
ــد. 3ـ از آنجا كه نزول باران، نزولى ماّدى  مى آين
است، قطرات باران در يك جا بيشتر نمى توانند 
باشند، يعنى زمانى كه در آسمان هستند، در زمين 
ــتند و زمانى كه به زمين فرود مى آيند ديگر  نيس
ــمان وجود ندارند و جاى آنها در آسمان  در آس

خالى مى شود.
ويژگيهاى نزول قرآن كريم با هر سه ويژگى مذكور 
متفاوت است زيرا اوالً نزول اين كتاب آسمانى، 

نزولى مادى و جسمانى نيست بلكه مراد ، نزول 
ــت. به عبارت  قرآن از عالمى به عالمى ديگر اس
ديگر قرآن از عالمى عالى و غير مادى فرود آمده 
تا به عالم مادى و جسمانى رسيده است، بنابراين 
نزول قرآن به معناى انتقال از مكانى به مكان ديگر 
نيست. ثانياً قرآن در زمان فرود آمدن تغيير كرده و 
در هر عالمى كه پايين مى آيد ، وجودى متناسب 
با همان عالم پيدا مى كند بنابراين قرآن قبل از نازل 
شدن و پس از نازل شدن به يك شكل نيست. ثالثًا 
از آنجا كه نزول قرآن ، نزولى معنوى است، پس 
از نازل شدن قرآن از عالم غير مادى به عالم مادى، 
ــود. به  جاى آن در عالم غير مادى خالى نمى ش
عبارت ديگر اين طور نيست كه قرآن يا بايد در آن 
عالم وجود داشته باشد يا در اين عالم، بلكه قرآن 
ــده  ــم در عين حال كه به عالم مادى نازل ش كري
ــت، در تمام عوالم ديگر نيز حضور دارد و با  اس
نازل شدن قرآن، چيزى از حقيقت آن كاسته نشده 
بلكه به همان صورت قبلى باقى مانده است. بحث 
ــت كه  ديگر درباره چگونگى نزول قرآن اين اس
نازل شدن آن در آيات الهى به دو صورت مطرح 
شده است. مفاد بعضى از آيات اين است كه قرآن 
كريم به طور دفعى و يكجا بر پيامبر اكرم«صلى اهللا 

عليه وآله» نازل شده است مانند:
- اِنّا اَنَزلناهُ فى لَيَلةِ الَقدر(13)

- «ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم».
اِنّا اَنَزلناهُ فى لَيَلة ُمباَرَكة(14)

- «ما قرآن را در شب مباركى نازل كرديم».

- َشهُر َرَمضاَن الَِّذى اُنزَِل فيهِ الُقرءاُن ...(١۵)
«ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده است...»

از اين آيات استفاده مى شود كه قرآن به طور يكجا 
ــب قدر نازل شده است ؛ شب قدرى كه  و در ش
در ماه مبارك رمضان است. اما مفاد بعضى آيات 
ديگر اين است كه قرآن در طول سال ها بتدريج 
بر پيامبر نازل شده است چنانچه از نظر تاريخى 
ــت كه قرآن در طول 23  ــلم اس نيز قطعى و مس
سال و به طور تدريجى به رسول خدا وحى شده 
است، با توجه به اينكه نزول تدريجى قرآن قطعى 
ــؤال براى علما و مفسران  و يقينى است، اين س
ــش آمده كه چرا خداوند فرموده ما قرآن را در  پي
يك شب نازل كرديم؟ و براى توجيه اين مطلب 

نظراتى ارائه كرده اند. 
به نظر مى رسد پاسخ صحيح اين باشد كه قرآن 
كريم دوبار بر پيامبر اكرم«صلى اهللا عليه وآله» نازل 
شده است؛ يك بار تمام قرآن به طور دفعى و در 
يك شب نازل شده و بار ديگر بتدريج و در طول 
ــال. نزول دفعى قرآن مناسب با نازل شدن  23 س
ــب با نازل  باطن قرآن و نزول تدريجى آن مناس
شدن آن در قالب الفاظ و كلمات است. در نتيجه 
«باطن» ِقرآن كريم يك بار به طور كامل در شب 
ــالم«صلى اهللا عليه  قدر بر قلب مبارك پيامبر اس
وآله» نازل شده و بار ديگر به صورت تدريجى و 
به شكل الفاظ و كلمات و در طول سالهاى نبوت 

رسول اكرم به وى وحى شده است.
قرآن كريم معجزه اى جاودانى

احمد جمالي
حقيقت و آثار قرآن

كتاب خدا انسان را 
از خواب غفلت بيدار مى كند

2

 دانست آنچه كه غفلت را از بين مى برد علم نيست ؛ موعظه و يادآورى است. زيرا در اثر 
موعظه و ياد آورى (البته اگر با استقبال مخاطب مواجه شود) ، در شخص حالتى ايجاد 

مى شود كه به آن حالت تذكر مى گوييم. حالت تذكر كامالً مخالف غفلت است و با آمدن 
تذكر ، غفلت از بين مى رود. 
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ــراى هدايت  ــال در طول تاريخ، ب ــد متع خداون
انسانها پيامبران بسيارى فرستاده است. هر يك از 
اين پيامبران براى اينكه نبوت خود را براى مردم 
ثابت كنند، به اذن الهى برايشان معجزه مى آوردند، 
يعنى عملى انجام مى دادند كه ساير مردم از انجام 
آن عاجزند. پيامبر خاتم«صلى اهللا عليه وآله» نيز از 
طرف خداوند، معجزاتى براى مردم آوردند، ولى 
تنها معجزه باقى مانده پيامبر اكرم براى همه انسانها 
ــت. يعنى هركسى در هر زمانى  ، قرآن كريم اس
ــالت محمد بن عبداهللا«صلى اهللا  در نبوت و رس
عليه وآله» شك داشته باشد و بخواهد اين مسئله 
ــى كند، كافى است قرآن كريم  را مورد  را بررس
مطالعه و تحقيق قرار دهد. در اين صورت يقين 
ــر  پيدا خواهد كرد كه اين كتاب بزرگ، كالم بش
نيست و كالم خداوند متعال است كه آن را براى 
هدايت انسانها نازل فرموده و در عين حال آن را 

معجزه پيامبرش نيز قرار داده است.
حال اين پرسش مطرح مى شود كه قرآن مجيد از 
چه نظر و از چه جهتى معجزه است؟ به عبارت 
ــت  ــر، معجزه بودن قرآن به چه چيز آن اس ديگ
ــود قرآن معجزه  و چه خصوصيتى باعث مى ش
ــخ اين است كه قرآن كريم از جهات  باشد؟ پاس
ــت و هركسى در هر موردى  مختلفى معجزه اس
تخصص داشته باشد، به معجزه بودن قرآن در آن 

زمينه پى خواهد برد.
 موارد اعجاز قرآن عبارتند از:

ــى و از جهت فصاحت و  ــرآن از نظر لفظ 1ـ ق
بالغت معجزه است يعنى الفاظ قرآن كريم طورى 
هماهنگ كنار هم قرار گرفته اند كه با زيباترين، 
فصيحترين و بليغترين جمالت بر معانى بسيار 
ــان قادر  عميق داللت مى كنند، به طورى كه انس
نيست چنين كالم زيبايى بياورد. پس اين كتاب 

كالم خالق بشر است.
ــمار  ــت علوم و معارف بى ش ــرآن از جه  2ـ ق
ــت و اگر كسى در اين  موجود در آن ، معجزه اس
زمينه تخصص داشته باشد، خواهد فهميد كه اين 
ــق و دقيق و اين همه  ــه علوم و معارف عمي هم
اسرار و رموز هستى را در يك كتاب قرار دادن، از 

عهده انسان خارج و كار خداوند متعال است.
 3ـ نزول قرآن در آن عصر نيز معجزه است. زيرا 
آنزمان، عصر جاهليت و خرافات و تعداد كسانى 
كه خواندن و نوشتن بلد بودند انگشت شمار بود. 
ــان زمانى آوردن اين كتاب عميق و دقيق،  در چن
ــت كه از قدرت انسان خارج  يقيناً معجزه اى اس

است. 
ــت زيرا  4ـ قرآن از جهت آورنده آن معجزه اس
ــر اكرم«صلى اهللا عليه وآله» تا پيش از نزول  پيامب

قرآن، حتى سواد خواندن و نوشتن نيز نداشتند و 
تا آن زمان هيچ گاه با دست خود چيزى ننوشته 
بودند و همه مردم مى دانستند كه ايشان به مدرسه 
نرفته و نوشتن نياموخته اند. وقتى چنين شخصى، 
چنين كتابى بياورد كه سرشار از علوم و معارف 
عميق است، معلوم مى شود كه قطعاً معجزه اى 

صورت گرفته و خداوند آن را نازل كرده است.
 5ـ قرآن در دادن خبرهاى غيبى نيز معجزه است. 
ــددى، قرآن مجيد از حوادث آينده  در موارد متع
خبر داده است و تاريخ نشان داده كه تا اين زمان 
تمام پيشگوييهاى قرآن به همان صورت كه خبر 
داده شده ، به وقوع پيوسته است. البته زمان وقوع 
بعضى از آنها هنوز فرا نرسيده و آنها نيز در زمان 

خود به وقوع خواهند پيوست.
ــت  ــرآن كريم از جهت تحّدى معجزه اس  6ـ ق
ــددى تحّدى كرده، يعنى از  . قرآن در آيات متع
ــت اگر مى توانند كتابى و  ــته اس ديگران خواس
ــرآن بياورند، تا اگر  ــوره اى مانند ق يا حداقل س
نتوانستند چنين كارى انجام دهند، معلوم شود كه 
اين كتاب بزرگ از طرف خداوند نازل شده است. 
از زمان نزول قرآن تابه حال، هيچ كس نتوانسته 
سوره اى مانند سوره هاى قرآن بياورد. با توجه به 
اينكه دين مقدس اسالم، از ابتدا دشمنان فراوانى 
داشته است كه تمام سعى و تالش خود را براى 
از بين بردن آن انجام داده و از هيچ عملى در اين 
راه كوتاهى كرده اند، عجز آنها از آوردن سوره اى 
مانند قرآن، دليلى ديگر بر معجزه بودن اين كتاب 

الهى است. 
ــالف در آيات آن  ــت نبود اخت ــرآن از جه 7ـ ق
معجزه است، زيرا كتابى با اين وسعت علوم، اگر 
كالم غير خداوند باشد، در آن اختالفات زيادى 
ــن آيات قرآن هيچ  ــد بود، در حالى كه بي خواه

اختالفى وجود ندارد.
 معلوم شد قرآن كريم به داليل مختلف و متفاوت 
معجزه است . البته ممكن است كسى در بعضى 
از موارد مذكور، تخصص نداشته باشد و بگويد از 
اين راه نمى توانم به معجزه بودن قرآن يقين كنم، 
ــان منصف و حقجويى، اگر به تمام  ولى هر انس
موارد اعجاز قرآن با هم توجه كند و همه آنها را 
در نظر بگيرد، يقين صد در صد پيدا مى كند كه 
اين كتاب معجزه است و نه كالم بشر ، كه سخن 
خداوند است و از طرف او براى هدايت انسان ها 
ــده است. با اين همه ،  اگر كسى باز هم  نازل ش
قرآن را نپذيرد، قطعاً مغرض است و از روى عناد 
ــتكبار، آيات قرآن را انكار مى كند، و چنين  و اس

شخصى مستحق عذاب الهى است.
ــاِت َربِّهِم لَُهم  ــذا ُهًدى والَّذيَن َكَفروا بِـاي هـ

َعذاٌب مِن رِجز اَليم(16)
«اين قرآن، موجب هدايت است و كسانى كه به 
ــان كافر شوند، برايشان عذابى  آيات پروردگارش

دردناك مهياست».
جامعيت قرآن كريم

ــتمل بر علوم و معارف  ــالم مش دين مقدس اس
فراوانى است. بخشى از اين علوم مربوط به عقايد 
ــائل فكرى مانند شناختن خداوند متعال و  و مس
صفات و اسماى نيكوى او، شناختن دنيا و آخرت 
و مراتب هستى، شناختن انسان و... است، بخشى 
ديگر به اخالق پسنديده مانند رضا، توكل، صبر، 
ــن خلق و... و اخالق رذيله و ناپسند مانند  حس
ــوءخلق و... مربوط مى  عجب ،كبر، حرص، س
شود و باألخره بخش سوم احكام اسالمى مربوط 
به اعمال خوب و بد انسانهاست و در آن بخش، 
ــاز، روزه، حج، زكات و  ــال واجب مانند نم اعم
ــرابخوارى، قمار، ربا، غيبت  اعمال حرام مانند ش
ــخص و در همين بخش، اعمال مستحب و  مش
مكروه معلوم مى شود. از برخى آيات و روايات 
چنين استفاده مى شود كه تمام علوم سه گانه فوق 
ــل در قرآن مجيد وجود دارند، يعنى  به طور كام
قرآن كريم حاوى تمام علوم اسالمى اعم از عقايد، 
اخالق و احكام است و همه آنها را بدون هيچ كم 

و كاستى در بر دارد. آياتى مانند:
ًا لُِكِلّ  ــاَب تِبيانـ لنا َعَليَك الِكت - ونَزَّ

َشىء(17)
ــن  «و قرآن را بر تو نازل كرديم در حالى كه روش

كننده هر چيزى است».
ــرى ولـِكن  ـًـا يُفتَ ــا كاَن َحديثـ - م
تَصديَق الَّذى بَيَن يََديهِ وتَفصيَل ُكِلّ َشىء(18)

ــت كه بتواند دروغ باشد  «اين قرآن سخنى نيس
ولكن تصديق كننده كتب پيشينيان و تفصيل هر 

چيزى است».
- و ما يَعُزُب َعن َربَِّك مِن مِثقاِل َذرَّة 
ماءِ وال اَصَغَر مِن ذلَِك  فِى االَرِض وال فِى السَّ

وال اَكبََر اِالّ فى كِتاب ُمبين(19)
ــمان يا در زمين از پروردگار  «هيچ ذّره اى در آس
ــت و هيچ چيزى كوچكتر از آن و  تو پنهان نيس
ــت مگر آنكه در كتاب مبين  يا بزرگتر از آن نيس

وجود دارد».
در روايتى از امام باقر«عليه السالم» آمده است: 

- اّن اهللا تبارك و تعالى لم يدع شيئًا 
يحتاج اليه األمة إالّ أنزله فى كتابه(20)

ــد تبارك و تعالى هيچ چيزى را كه اّمت  «خداون
پيامبر به آن نياز دارند، رها نكرده مگر آنكه آن را 

در قرآن نازل فرموده است».
بنابراين تمام علوم اسالمى به طور كامل در قرآن 

 گرچه به بركت انقالب مبارك اسالمى، در كشورجلسات قرآنى فراوانى خصوصاً براى 
نوجوان و جوانان داير مى شود، ولى متأسفانه در اين جلسات بيشترين توجه صرف 

آموزش مخارج حروف و تجويد و صوت و چه بسا از معانى آن غفلت مى شود، در حالى 
كه آموختن واقعى قرآن، فرا گرفتن معانى و مفاهيم و توجه و تأّمل در معانى آيات است 

كه باعث مى شود قرآن كريم با خون و گوشت جوان قارى مخلوط شود و قلب او را 
نورانى كند.
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وجود دارند، البته معناى اين سخن آن نيست كه 
ــتند تا هركسى  همه اين علوم در ظاهر قرآن هس
ــرآن از تمام محتواى دين  بتواند، با مراجعه به ق
ــن گونه بود  ــد كه اگر اي ــالم آگاهى پيدا كن اس
ــناختن كامل اسالم  ــانهاى معمولى براى ش انس
احتياجى به پيامبر و اهل بيت«صلى اهللا عليه وآله» 
نداشتند. بلكه براى هر مسئله اى اعم از اعتقادى، 
اخالقى و فقهى، مستقيماً به قرآن مراجعه و پاسخ 
آن را پيدا مى كردند. بسيارى از مسائل اسالمى، 
مخصوصاً جزئيات احكام فقهى، در ظاهر قرآن 
ــده اند. به عنوان مثال يكى از مهمترين  بيان نش
اعمال واجب در دين مقدس اسالم، نماز است. 
براى خواندن نماز ، دانستن تعداد ركعات نماز و 
چگونگى خواندن آن ضرورى است در حالى كه 
هيچ يك از اين دو در ظاهر قرآن بيان نشده اند، 
مثالً در هيچ كجا از اول تا آخر قرآن نيامده است 
ــا چهار  ــه ركعت و نماز عش كه نماز مغرب س
ركعت است. در نتيجه معناى اين سخن كه تمام 
علوم اسالمى به طور كامل در قرآن كريم وجود 
ــت كه بخشى از اين علوم در ظاهر  دارند اين اس
ــانهاى معمولى با مراجعه به  قرآن هستند و انس
قرآن مى توانند آنها را بفهمند و به آن عمل كنند 
ــرى از علوم ، در باطن قرآن مجيد  و بخش ديگ
ــانهاى معمولى به طور عادى  وجود دارند و انس
نمى توانند آنها را بفهمند و فقط پيامبر و اهل بيت 
هستند كه عالوه بر تمام ظاهر قرآن، باطن آن را 
ــد و لذا آنها مى توانند  نيز به طور كامل مى دانن
همه علوم اسالمى را از قرآن كريم استخراج كنند 
و انسانهاى معمولى وظيفه دارند در آن بخش از 
علوم اسالمى كه خود نمى توانند از قرآن بفهمند، 
به پيامبر و اهل بيت مراجعه و از بيان آنها تبعيت 

كنند.
 بر اساس يك روايت ،  شخصى از امام باقر«عليه 
السالم»پرسيد: آيا قرآن براى انسانها كافي است؟ 
امام فرمودند: آرى، اگر براى آن مفّسرى پيدا كنند. 
آن شخص پرسيد: آيا رسول اكرم قرآن را تفسير 
ــير كرد ولى  نكرد؟ امام فرمودند: آرى، آن را تفس
ــير كرد و او على بن ابى  فقط براى يك نفر تفس
ــالم» است و سپس او را به اّمت  طالب«عليه الس

معّرفى كرد تا تفسير قرآن را از او بياموزند.(21)

قرآن كريم از بين برنده جهل
هر انسانى در زندگى به دنبال كمال و سعادت و 
لّذت است و براى رسيدن به اين هدف برنامه هاى 
مختلفى را طرح ريزى كرده و به آنها عمل مى كند 
تا در پرتو آنها ، به كمال مطلوب خويش برسد. در 
حقيقت تمام اعمال و روش زندگى انسان مبتنى 

بر افكار و علومى است كه دارد و 
هر انسانى آن گونه عمل مى كند 
كه مى انديشد. مثالً انسان عاقل 
ــد كه آتش  ــغ چون مى دان و بال
ــت را مى سوزاند و سوختن  دس
درد آور است ، هيچ گاه به آتش 
دست نمى زند. اما بچه كوچك 
نمى داند آتش او را مى سوزاند 
ــه خاطر همين جهل، ممكن  و ب
است دست خود را به آتش بزند 
ــوزد. بنابراين افكار و علوم  و بس
ــان مهمترين عامل در تعيين  انس
روش زندگى و چگونگى عمل 
ــمار مى روند، زيرا اگر  وى به ش
ــت  ــوم و اعتقادات وى درس عل
ــند شخص  و مطابق با واقع باش
ــت و صحيح زندگى را  راه درس
ــد و در نهايت به  انتخاب مى كن
ــت مى  ــى كه طالب آن اس كمال

ــوم و اعتقادات ، غلط و غير  ــد، و اگر آن عل رس
ــند باعث مى شوند انسان راه غلط و  واقعى باش
غير صحيح زندگى را انتخاب كند و در نتيجه از 
رسيدن به كمال و سعادتى كه آرزوى آن را دارد 

محروم شود.
با نگاهى به زندگى انسانهاى معمولى بايد بگوييم 
كه متأسفانه مشغول شدن به زندگى مادى و زياد 
ــده  اهميت دادن به رفع حوائج دنيوى باعث ش
بسيارى از انسانها اين فرصت را پيدا نكنند كه علوم 
ــى و درستى و نادرستى  و افكار خويش را بررس
آنها را مشخص كنند، بلكه علوم و افكارى كه در 
اثر ارتباط با ديگران و در اثر انس شديد با زندگى 
مادى براى آنها به وجود مى آيد، به همان صورت 
در ذهن آنان باقى مى ماند كه اين مسئله دو خطر 
جدى و بزرگ به دنبال دارد: يكى اينكه بسيارى 
از اوهام و خرافاتى كه هيچ پايه و اساسى ندارد، 
به عنوان حقايق و علوم صحيح پذيرفته و بر طبق 
آنها عمل مى شود و ديگر اينكه بسيارى از حقايق 
و واقعيات، جزو اوهام و خياالت پنداشته شده و 
به آنها اهميتى داده نمى شود، و چون پايه و ريشه 
زندگي چنين اشخاصى غلط است، در نتيجه شيوه 
و روش زندگيشان نيز صحيح نيست و چه بسا 

براى هميشه از رسيدن به سعادت باز مانند.
ــان را   انس با قرآن كريم و تدبّر در آيات آن انس
از اين دو خطر بزرگ نجات مى دهد، زيرا قرآن 
مجيد از طرفى به طور مكّرر حقايق عالم را بازگو 
مى كند و با روشها و شيوه هاى مختلف آنها را به 
ــان آموزش مى دهد و از سوى ديگر به طور  انس

ــن و واضح ، بطالن خياالت و اوهامى كه  روش
ــان به آنها معتقد شود را تبيين  ممكن است انس
ــان را از اعتقاد پيدا كردن به آنها بر  ــرده و مؤمن ك

حذر مى دارد.
ــدن مطلب، به ذكر مثالهايى  ــن تر ش  براى روش

مى پردازيم:
ــال مى كنند زيادى اموال و  مثال اول: بعضى خي
ــعادت و كمال مى شود و كسى  اوالد موجب س
ــد، انسان  ــته باش كه اموال و فرزندان زيادى داش
خوشبخت و سعادتمندى است و اگر كسى تنها 
ــته  ــد و مال و ثروت چندانى نداش و غريب باش
باشد، انسان بدبخت و بيچاره اى است كه راهى 
به سعادت و لّذت ندارد. اما قرآن به ما مى آموزد 
كه اين اعتقاد، خيالى واهى بيش نيست و اموال و 
اوالد به خودى خود نه موجب سعادت هستند و 
نه موجب شقاوت، بلكه فقط امتحانى الهى هستند 
و مفيد يا مضّر بودن آنها بستگى به طرز برخورد 

انسان با آنها دارد. 
( اِنَّما اَموالُُكم واَوالُدُكم فِتنٌَة(22- 

ــتي كه مال ها و فرزندان شما فقط براى  «بدرس
امتحان شما هستند».

و حتى گاهى اين نعمت هاى دنيوى، در جايگاه 
دشمن انسان قرار مى گيرند: 

- يااَيَُّها الَّذيَن ءاَمنوا اِنَّ مِن اَزواجُكم 
ا لَُكم َفاحَذروُهم(23) واَوالدُكم َعُدوًّ

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بعضى از همسران 
ــما دشمن شما هستند پس از آنها  و فرزندان ش

پرهيز كنيد».

 قرآن به ما مى آموزد كه اين اعتقاد كه فراوانى ثروت و فرزندان خوب 
است، خيالى واهى بيش نيست و اموال و اوالد به خودى خود نه موجب 
سعادت هستند و نه موجب شقاوت، بلكه صرفًا امتحانى الهى هستند و 

مفيد يا مضّر بودن آنها بستگى به طرز برخورد انسان با آنها دارد. 



الم
سـ

ر ا
سدا

ه پا
ـام

هنـ
ما

13
89

اه 
ن م

آبا
 ،3

47
ره 

شما
م، 

 نه
ت  و

يس
ل ب

سا
الم

سـ
ر ا

سدا
ه پا

ـام
هنـ

ما
13

89

35

مثال دوم: كفار تصور مى كنند اعمالشان برايشان 
فايده دارد و آنها را به لذت و سعادت مى رساند، 
ــت و  در حالى كه اين عقيده ، توهمى بيش نيس
ــت و براى آنها هيچ  ــال كفار، بى ارزش اس اعم
ــال اين مطلب را  ــدارد. خداوند متع فايده اى ن
ــيار زيبايى بيان فرموده است به اين  با تشبيه بس
ــان تشنه اى در بيابان  صورت كه كّفار مانند انس
و اعمال آنها مانند سراب است و آنها مى پندارند 
كه آن سراب، آب است و آنها را سيراب مى كند 
ــرابى  ــزد آن مى روند مى بينند س ــى وقتى ن ول
بيش نيست. به عبارت ديگر وقتى قيامت برپا و 
حقيقت امر روشن مى شود، كفار ، خداوند متعال 
را بروشنى مى يابند و مى فهمند كه اعمالشان نه 
تنها هيچ ارزشى ندارد، بلكه بايد حساب آنها را به 
پروردگارشان پس دهند و تبعات آن را به گردن 

گيرند. 
ــراٍب  ــَن َكَفروا اَعمالُُهم َكَس - والَّذي
مـاُن ماًء َحتّى اِذا جاَءُه لَم يَِجدُه  بِقِيَعة يَحَسبُُه الظَّ
اُه ِحسابَُه واهللاُّ َسريُع  ـّ شيئًا و َوَجَد اهللاَّ عِنَدُه َفَوف

الِحساب(24)
«و كسانى كه كافر شدند اعمالشان مانند سرابى 
ــنه ، آن را آب مى پندارد،  در بيابان است كه تش
ولى هنگامى كه به آنجا مى رود چيزى نمى يابد و 
خداوند را مى يابد و خدا به طور كامل به حساب 
ــيدگى مى كند و خداوند سريع الحساب  او رس

است».
مثال سوم: ممكن است كسى خيال كند مى تواند 
ــد و اين كار،  ــنود بازگو كن هر مطلبى كه مى ش
رفتارى معمولى است ولى حقيقت اين است كه 
اگر كسى مطلبى را كه به آن علم ندارد بگويد و 
آن را در بين مردم منتشر كند ، مرتكب گناه بزرگى 
شده است و اين عمل وى در عالم واقع و در نزد 
خداوند متعال ، بسيار ناپسند است و آثار و تبعات 

خيلى بدى به دنبال دارد. 
- اِذ تََلقَّونَُه بِاَلِسنَتُِكم وتَقولوَن بِاَفواهُِكم 
ا وُهَو عِنَد  ـً ما لَيَس لَُكم بِهِ عِلٌم وتَحَسبونَُه َهيِّن

اهللاِّ َعظيم(25)
«زمانى كه (شايعات منافقان را) از زبانهاى يكديگر 
ــتيد  ــد و آنچه به آن علم نداش ــى مى كردي تلق
ــتيد اين كار، عمل ساده و  مى گفتيد و مى پنداش
كوچكى است، در حالى كه اين عمل نزد خداوند 

گناه بزرگى است».
مثال چهارم: بعضى خيال مى كنند مصيبت هايى 
ــاب و كتاب  ــد، بدون حس كه به مؤمنان مى رس
ــگ بين مؤمنان و كفار،  ــت و اگر مثًال در جن اس
تعداد مؤمنان و تجهيزات آنان بسيار كمتر از كفار 
باشد، يقيناً مصيبت هايى مانند كشته و مجروح 

شدن و شكست خوردن دامنگير مؤمنان مى شود 
ــد از وقوع آنها جلوگيرى  و هيچ كس نمى توان
كند. اما اين عقيده، خيالى باطل و وهمى نادرست 
است و حقيقت اين است كه خداوند متعال هر 
ــوع حادثه اى را پيش از  نوع مصيبتى بلكه هر ن
ــته است و در عالم خارج  وقوع ، در جايى نوش
ــوع مى پيوندند كه قبًال  فقط پديده هايى به وق
ــده باشند و امكان ندارد  در آنجا ثبت و تقدير ش

حادثه اى بدون تقدير قبلى خداوند، واقع شود. 
ــَب اهللاُّ  ــا اِالّ ما َكتَ ــن يُصيبَن - ُقل لَ

لَنا(26)
«بگو اى پيامبر! هرگز چيزى به ما نخواهد رسيد 

مگر آنچه خداوند براى ما نوشته است».
در آيه 154 سوره آل عمران نيز شبهه اى از طرف 

منافقان مطرح و پاسخ آن بيان شده است:
- يَقولوَن َهل لَنا مَِن االَمرِ مِن َشىء ؟ 

. ُقل اِنَّ االَمَر ُكلَُّه ِهللاّ
ــت ما  «منافقان مى گويند: آيا چيزى از امر به دس

هست؟ بگو تمامى امر براى خداوند است».
منافقان در بعضى از جنگها با توجه به كم بودن 
تعداد و تجهيزات مؤمنان مى گفتند: آيا مى توانيم 
كارى از پيش ببريم و آيا امكان موفقيتى براى ما 
ــت؟ خداوند متعال به آنها چنين پاسخ داده  هس
ــت خداوند است و در  است كه تمام امر به دس
عالم فقط هرچه او بخواهد واقع مى شود و تمام 
حوادث تابع اراده خداست. مثالً اگر خداوند اراده 
ــد، مى تواند گروهى با تعداد كم و تجهيزات  كن
اندك را بر گروهى بسيار با تجهيزاتى فراوان پيروز 
كند. حقيقت اين است كه تمامى حوادث بدون 
استثنا مقهور اراده و تقدير و نوشته خداوند متعال 
ــيارى از انسانها اين حقيقت  ــت، هرچند بس اس
ــند و آن را جزو خياالت و  ــته باش را قبول نداش

موهومات بپندارند.
قرآن كريم از بين برنده غفلت

ــد جهل، از  ــت كه مانن ــت ، از صفاتى اس غفل
ــعادت و كمال انسان  ــمنان س خطرناكترين دش
محسوب مى شود. غفلت به خالف جهل ربطى 
ــم نداريم ندارد ، بلكه  به واقعياتى كه به آنها عل
مربوط به حقايقى است كه مى دانيم و به آنها اعتقاد 
ــديد به زندگى مادى و   داريم، ولى در اثر انس ش
ــته و  محبت دنيا، از آن غافليم و آنطور كه شايس

الزم است به آن حقايق توجه نمى كنيم.
ــت را از بين مى برد  ــت آنچه كه غفل بايد دانس
علم نيست ؛ موعظه و يادآورى است. زيرا در اثر 
موعظه و ياد آورى (البته اگر با استقبال مخاطب 
مواجه شود) ، در شخص حالتى ايجاد مى شود 
كه به آن حالت تذكر مى گوييم. حالت تذكر كامًال 

ــت و با آمدن تذكر ، غفلت از  مخالف غفلت اس
بين مى رود. 

ــه را داريم كه گاهى در  ــيارى از ما اين تجرب بس
ــاخته و عارفى كه  ــان خودس درس اخالق انس
ــركت كرده ايم و  ــى قدسى است ش داراى نفس
ــا از خداوند و معنويات و  ــرد ربّانى براى م آن م
ــخن گفته و ما را از گناه و محبت دنيا  آخرت س
بر حذر داشته است و ما در پايان جلسه، احساس 
ــده  كرده ايم در درونمان حالت خاصى ايجاد ش
كه به واسطه آن حالت، تصميم مى گيريم ديگر 
ــاه و معصيت را ترك كنيم و از آن پس در راه  گن
تهذيب و كسب معنويت گام برداريم. در حقيقت 
اين حالت بر اثر همان تذكر و از بين رفتن غفلت 
است. اگر دقت كنيم مى بينيم كه آن عارف الهى 
براى ما مطلب جديدى نگفته و علم تازه اى به ما 
نياموخته است، بلكه با تكرار،  توجه دادن و ياد 
ــائلى كه خودمان هم بلد بوديم  آورى همان مس
ــتيم، در ما حالت تنبه ايجاد  و به آنها اعتقاد داش

كرده است.
ــتر روشن  براى اينكه معناى غفلت و تذكر بيش
ــود يك مثال مى زنيم. مرگ از مسائلى است  ش
ــلمانها، بلكه همه انسانها آن را قبول  كه همه مس
دارند و در مورد آن هيچ شك و ترديدى ندارند. 
همه ما مى دانيم كه باالخره يك روز مى ميريم و 
از دنيا مى رويم و هيچ كداممان هم نمى دانيم كه 
ــه زمانى و در كجا مى ميريم و اينكه هر لحظه  چ
امكان دارد مرگ به سراغ انسان بيايد. با اين حال، 
دلبستگى شديد به زندگى دنيوى و ارتباط با افراد 
و وسايل مادى باعث مى شود از اين مسئله يقيني 
ــته باشيم.  ، غفلت كنيم و به آن توجه الزم نداش
حال اگر يكى از نزديكترين بستگان يا دوستانى 
كه رابطه نزديكى با ما دارد از دنيا برود، ناگهان آن 
حالت غفلت در ما از بين مى رود و تا چند روز 
نسبت به مرگ توجه و تذكر پيدا مى كنيم ولى با 
گذشت چند روز، دوباره غبار غفلت و فراموشى 
ما را فرا مى گيرد و باز هم مانند گذشته تمام فكر 

و ذهن ما را مسائل ماّدى مشغول مى سازد. 
از ويژگيها و بركات قرآن كريم، موعظه كردن و 
ــت.  تذكر دادن و در نتيجه از بين بردن غفلت اس
ــددى، از قرآن با  ــود خداوند نيز در موارد متع خ
ــت.  ــر و ذكرى و موعظه ياد كرده اس عنوان ذك
ــى كه به طور مستمر آيات قرآن را تالوت و  كس
ــبت به  به معانى آنها توجه كند، خود به خود نس
حقايق عالم ، حالت توجه و تنبه پيدا مى كند و 
ــنگين غفلت كه ديگران به آن مبتال  از خواب س
ــود، زيرا حقايق و واقعيات  ــتند بيدار مى ش هس
مهم و سرنوشت سازى كه معموالً مورد غفلت 

بايد دانست آنچه كه غفلت را از بين مى برد علم نيست ؛ موعظه و 
يادآورى است. زيرا در اثر موعظه و ياد آورى (البته اگر با استقبال 

مخاطب مواجه شود) ، در شخص حالتى ايجاد مى شود كه به آن حالت 
تذكر مى گوييم. حالت تذكر كامًال مخالف غفلت است و با آمدن تذكر ، 

غفلت از بين مى رود. 
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انسانها واقع مى شوند در قرآن به طور مكرّر و به 
صورتهاى مختلف بيان شده اند. از جمله حقايقى 
كه در قرآن به طور مكرر مورد توجه قرار گرفته 

مى توان به مسائل زير اشاره كرد:
خداوند متعال در همه جا حاضر است و تمامى 
اعمال و افكار بندگان خود را مى بيند، پروردگار 
ــيدن  قدرت انجام هر كارى را دارد، تنها راه رس
ــعادت واقعى، عمل كردن به محتواى دين  به س
است، خداوند سبحان بسيارى از امت هاى پيشين 
را به خاطر گناهانشان عذاب كرده و اگر بخواهد 
ــانهاى ديگر را نيز در حال گناه به  مى تواند انس
عذاب ابدى گرفتار سازد، زندگى دنيا بازيچه اى 
ــت و زندگى واقعى در آخرت است،  بيش نيس
ــراغ همه مى آيد، در آخرت هركسى  مرگ به س
ــعادت و شقاوت  ــاب پس بدهد و س بايد حس
ــتگى به عقايد و اعمال آنها دارد و  ــانها بس انس
باالخره در آخرت گروهى براى هميشه به بهشت 

و گروهى براى هميشه به جهنم مى روند.
اين حقايق و نكات مهم ديگر، بارها در قرآن كريم 
ذكر شده اند به همين دليل ،  انس با قرآن، باعث 
ــه باعث نجات از بالى  ــه به آنها و در نتيج توج

مهلك غفلت مى شود.
مهجوريت قرآن كريم

قرآن مجيد اين كتاب بزرگ الهى با همه عظمت و 
منزلتش ،  متأسفانه در بين مسلمانان مهجور است. 
به اين معنى كه مسلمانان به اندازه الزم و شايسته 
به اين كتاب انسان ساز توجه و از آثار و بركات آن 
استفاده نمى كنند و در نتيجه خود را از رسيدن به 
كماالت انسانى محروم مى سازند. به همين دليل 
رسول اكرم«صلى اهللا عليه وآله» در روز قيامت از 
ــت خويش به دليل كم توجهى آنان به قرآن و  ام

ترك آن، نزد خداوند متعال شكايت مى كند: 
- وقاَل الرَّسوُل ياَرِبّ اِنَّ َقومِى اتََّخذوا 

هـذا الُقرءاَن َمهجورا(27)
ــت پيامبر، پروردگارا ! قوم من قرآن را رها  «و گف

كردند».
با توجه به مطالب پيش گفته و اينكه 
ــم از بزرگترين نعمتهاي  ــرآن كري ق
ــت ،   ــريت اس خداوند متعال به بش
بايد تا حد توان به اين كتاب مقدس 
ــم و از رهنمودهايش  ــت دهي اهمي
ــى بايد براى  ــتفاده كنيم. از طرف اس
ــيدن به سعادت  ساختن خود و رس
ــاى قلبى و  ــفاى مرضه واقعى و ش
ــي  خود از قرآن كمك بگيريم،  روح
زيرا آيات قرآن از طرف خالق انسانها 
نازل شده و خالق انسانها نيز به تمام 
ابعاد وجودى مخلوقاتش علم كامل 
ــيدن به  ــبب هر چه براى رس ــه همين س دارد، ب
سعادت و كمال الزم باشد در قرآن نازل فرموده 
و راه عالج تمام امراض و آلودگيهاى قلبى انسان 
را كه ممكن است خود انسان نيز از آنها بى خبر 
ــد در قرآن بيان كرده است، پس ما بايد براى  باش
رسيدن به كمال و سعادت و براى نجات خويش 
از آلودگيهاى نفس اّماره و امراض قلبى، بيشترين 
استفاده را از قرآن، اين نسخه شفابخش الهى ببريم. 
ــالم  از طرف ديگر بايد براى تبليغ دين مبين اس
ــراى گفت و گو با صاحبان مّلتها و تمّدنهاى  و ب
ــتفاده را از اين كتاب نورانى  ديگر،  بيشترين اس
ــتن چنين كتابى در حقيقت  بكنيم، چرا كه داش
ــت كه با آن مى توانيم تمامى مكتب  امتيازى اس
ــا و مذهب هاى باطل را مغلوب و دين واقعى  ه
خداوند را بر همگان عرضه كنيم. ما براى گفت 
وگو با افكار و مكاتب مختلف مانند مسيحي  ها، 
يهودي ها، ماّدي ها و...و حتى براى گفت وگو با 
فرقه هاى منحرف از مسلمين، وسيله اى قدرتمند 
و شكست ناپذير داريم كه با آن مى توانيم بر تمام 
ــويم و آن قرآن مجيد  گروههاى مذكورپيروزش
ــت. پس بايد با دقت و تأمل در آيات آن ابتدا  اس
خود آن را بفهميم و به دستورات عالي اش عمل 
ــعى و تالش خود را براى  كنيم و سپس تمام س
معرفى قرآن به ديگران به كار بريم و سرمايه ها و 
اوقات و اموال خود را براى شناساندن آن در جهان 
صرف كنيم، تا بتوانيم ذخيره اى گرانبها با خود به 
قيامت ببريم و از بهترين افراد امت پيامبر«صلى اهللا 

عليه وآله» باشيم. چرا كه ايشان فرموده اند: 
و  ــرآن  الق ــم  تعّل ــن  م ــم  - خيرك

عّلمه(28)
«بهترين شما كسانى هستند كه قرآن را فرا گيرند 

و آن را به ديگران بياموزند».
ــنگين  ــب پايانى اينكه همه ما وظيفه اى س مطل
داريم كه قرآن را به فرزندان خود و به نوجوانان 

و جوانان آموزش دهيم. گرچه به بركت انقالب 
مبارك اسالمى، در اين مملكت مقدس جلسات 
قرآنى فراوانى خصوصاً براى نوجوان و جوانان 
ــفانه در اين جلسات  ــود، ولى متأس داير مى ش
بيشترين توجه صرف آموزش مخارج حروف و 
ــا از معانى آن غفلت  تجويد و صوت و چه بس
ــود، در حالى كه آموختن واقعى قرآن، فرا  مى ش
گرفتن معانى و مفاهيم و توجه و تأّمل در معانى 
آيات است كه باعث مى شود قرآن كريم با خون 
و گوشت جوان قارى مخلوط شود و قلب او را 
نورانى كند و او را به سوى خداوند متعال سوق 

دهد.
در خاتمه اميدواريم خداوند متعال به وسيله اين 
ــالمت كه همان راه  ــاب مبارك ما را به راه س كت

رسيدن به خود اوست هدايت فرمايد.
- يَهدى بِهِ اهللاُّ َمِن اتَّبََع رِضوانَُه ُسبَُل 
ـُلماِت اِلَى النُّورِ بِاِذنِهِ  المِ ويُخرُِجُهم مَِن الظُّ السَّ

ويَهديهِم اِلى ِصراٍط ُمستَقيم(29)
«خداوند به وسيله قرآن، كسانى را كه از خشنودى 
ــالمت هدايت  ــه راه هاى س ــروى كنند، ب او پي
ــد و به اذن خويش آنها را از تاريكي ها به  مى كن
سوى نور خارج مى سازد و آنها را به راه راست 

هدايت مى كند».
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قرآن مجيد اين كتاب بزرگ الهى با همه عظمت و منزلتش ،  متأسفانه در بين 
مسلمانان مهجور است. به اين معنى كه مسلمانان به اندازه الزم و شايسته به اين 
كتاب انسان ساز توجه و از آثار و بركات آن استفاده نمى كنند و در نتيجه خود را 

از رسيدن به كماالت انسانى محروم مى سازند.


