
 استاد سید جواد بهشتی  اولجلسه ی 
 انتظارات قرآن از مسلمان هاموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 بسم الله الرحمن الرحیم

 انتظارات قرآن از ما
چندین بار  ،در ماه های آخر عمر خود زندگی ما، و راه خوشبختی ماست. پیامبر عزیز ما،ی برنامه  ،قرآن، کتاب آسمانی ما

پدران به و  ،حاضران به غائبان ؛فرمود: یک چیزی می خواهم بگویم که مخصوص شما نیست مسلمان ها را جمع کرد و
بین شما امت اسالمی به  بها ، دو میراث گرانمن برای پس از خود: ؛ آن پیام این استتا روز قیامت ،فرزندان، این پیام را برسانند

 .و دوم اهل بیت علیهم السالم ،یکی قرآن است ،جا گذاشتم
ث داریم که قرآن در روز قیامت به شکل حدی ...؛ها چه انتظاراتی دارد قرآن از ما مسلمانکه ما در این برنامه می خواهیم بگوییم 

در پایان  ؟!شکایتی هااز یا  ،یمشفاعتی ها هستاز آیا ما  .کندفرشته ای ظاهر می شود و از بعضی شفاعت و از بعضی شکایت می
 ...این برنامه پاسخ به این سوال داده خواهد شد

 :ده تا انتظار را  بگوییمخواهیم می ؟خواهد ها چه می از ما مسلمان ،خوب خدای آن فرشته  ،قرآن کریم
 قرائت،  تالوت و ترتیل

در مثل اینکه ما  ".خواندن کتاب  "نی هم قرآن است، یع اسم او ،اقراءوا، ءاقر !فرماید من را بخوانیدمی ؛، قرائتانتظار اول
فقط قرار بگیرد؛ نه اینکه ما  "متن زندگی"باید در نیز قرآن  ،کنیماز هوا استفاده میو  خوریم غذا میتمام روزها و در تمام شب ها 

 - آیه ۵۰حداقل در شبانه روز، که رموده اند امامان ما ف .باشد قرآن خواندن باید همیشگی بلکه !موسمیبه طور  و در ماه رمضان
 ...به این می گوییم قرائت .ن بخوانیمدور قرآروز یکبار باید یک  ۱۲۰هر  ؛ در نتیجهقرآن بخوانیم - آیه دارد ۶۲۰۰تقریبًا قرآن 

بر  ،سوره های قرآن -رحمت خدا بر آن عالم بزرگ  -به قول عالمه طباطبایی  !یعنی به ترتیب بخوانید ؛تالوت، انتظار دوم
تا  ،مائده ء،نسا ،بعد آل عمران ،بعد بقره ،حمد یاول سوره اند؛کنار هم چیده شده است، اساس دستوری که از آسمان آمده 

یعنی تمام این کتاب  ؛ما قرآن را ختم کنیمکه امامان ما اصرار داشتند  .تالوت خواندن را می گوییم "،ترتیب"به این  .ناس یسوره
و جا را بخوانیم  یکاینکه  ...؛آخرت هست ،دنیا هست ،ستهاقتصاد  ،ستهسیاست  ،ستهدر این کتاب اخالق  .را بخوانیم

ن کتاب را با همین ای یهمهبه اینکه  .آدم های کاریکاتوری به وجود خواهد آمد نتیجه اش این است که ،بقیه ناخوانده بماند
 "...تالوت"گوییم  میترتیب بخوانیم 

 ،یک کتابی را ،ای رایک جزوه ،گاهی یک متنی راکند، خواندن های ما فرق می .یعنی با دقت بخوانیم ؛ترتیلسوم، انتظار 
 خواندن  ! نه ،خوانیمبا بی انگیزگی می و یا ،خوانیمشتابزده می ،با عجله می خوانیم ،سطحی می خوانیمسرسری و  ،یک شعری را

 . "ترتیل"ش و با دقت را می گوییم عطبا 
 تدبر

؛ هست یمفاهیم ،پشت  آن معانی وجود دارد ،ها آیه های کتاب خداست ببینید این ".پشت"یعنی  "رب  د  " ،تدبر؛انتظار چهارم
  :فرماید ن میقرآ

 
ها چه معنا هایی  لفظپشت که ببینند  ، تاآیا مسلمان ها سفر نمی کنند به اعماق قرآن ،نالقرآ ونر  ب  د  ت  فال ی  ا
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 است؟! ها قفل زده شده های آن نکند بر دل ،اه  ال



 انبرای پیشینی ،می گویم شما قصه برای ؛ "!قصه ها" :می فرماید ،می پرسیمکه از خودش  ؟چه چیزی تدبر کنیمی درباره 
در  ؛در مثل ها تدبر کنید ؛استخراج کنید ،را برای خودتان استنباط کنیدصه ها قپیام های پس  ،مربوط به شما است بلکه ،نیست

 ،طور طالق صورت بگیرد این ،طور ازدواج کنید که خداوند فرموده این - در احکام قرآن ؛تدبر کنید ،زیبایی قرآن ،ادبیات قرآن
 .بود این انتظار چهارم ،ماید تدبر کنیدمی فر ،ها احکام خداست اینکه  – طور ارث تقسیم شود این ،کنیدطور معامله  این

 استماع
یا پسرمان  ،یمه اها ما کتابی را خواند گاهی وقت .گوش دادن یک اثر دیگرو یک اثر دارد  ،اندنخو  ؛استماع ،انتظار پنجم

 دل توپرسیم کجای این کتاب به از او می "!عجب کتابی است ،پدر جان"می گوید است همان کتاب را خوانده که  دخترمان
صدای  ،قرآن می فرماید. اشته ایمتوجه نداما ما که خوانده ایم که  بینیم یک حرفی را از آن کتاب می زنند می است؟نشسته 

ه   !توجه ! وسکوت :شود دو وظیفه داریدقرآن که پخش می
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سبک  .امید است که مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید ،کنید ، توجهصدای قرآن در فضا پخش می شود سکوت کنید و دل بدهید
ا بغل دستی ب ،خیار می خورند ،مردم پرتقال می خورند ولی شوداست که قرآن خوانده می کنونی ما، متاسفانه به گونه ای زندگی

 !ی آید همه کارها باید تعطیل شودکه من ؛ قرآها از ادب قرآن به دور است این و...؛ دهندپیامک می ،زنندحرف می
 تعلیم

یعنی هر کسی هر  ؛تعلیم ،از ما طلب دارد ،راه خوشبختی ما ،برنامه زندگی ما ،که قرآن همین کتاب آسمانی ششمین انتظار
کسی صوت و  ،کسی روان خوانی بلد است ،کسی روخوانی بلد است؛ کسی که بلد نیست یاد بدهدد است به چیزی از این کتاب بل

بشود جزء  ،بلد است را که هر کسی هر چیزی از این کتاب ؛بلد استرا ها کسی قصه ،کسی ترجمه بلد است، لحن بلد است
من اما  ،هزار معلم قرآن داریم ۶۰الی  ۵۰ که م می کندسازمان دارالقرآن اعال االن ما در کشور خودمان، ."معلمان قرآن"

 بشوند معلم قرآن؛ ،همه مادرها ،یعنی همه باباها، معلم قرآن در ایران داشته باشیم هاما باید میلیون ! بلکهها نیستند منظورم آن
یک همسایه م، بلدرا که من هر چیزی از قرآن که  ،که گفته شد به همین معنابلکه  نیست! معلم حرفه ای گواهینامه دارمنظور 

ها و در روز قیامت اذان گو  که حدیث این را به ما می گوید. و برای او بیان کنمپیدا کنم  ،یک دوستی را ،یک همکاری را ،ای را
ند؟ می گویند ها چه کسانی هست می پرسند این و همه نگاه می کنند ،معلمان قرآن با قامت های بلندتر وارد محشر می شوند

 ع  ی  قرآن کار انبیا است  می  معل   .اینان معلم قرآن هستند
 
بیاییم ما هم معلم قرآن  کتاب را؛امبران تعلیم می دادند پی ،الكتاب م  ه  م  ل

که در بازاری و  ،کنیمدر مجتمعی که زندگی می ،خودچند نفر را در محل  -که واقعًا بلدیم-بلدیم از قرآن  که هر چیزی و بشویم
 ...ها یاد بدهیم به آنو پیدا کنیم  ،کنیم کسب و کار می

 تاثیر
یک عالمی است  .یعنی آیه های این کتاب بر جان ما اثر بگذارد ؛تاثیر ،خواهدهفتمین چیزی که قرآن از ما می، انتظار هفتم

نمونه هایی از موارد تاثیر " :اسم کتاب این است که ابی دارد، کت"آیت الله کریمی جهرمی"، ، که شاید بعضی از شما بشناسیدقمدر 
 تا همین زمان های به ما نزدیک ،ها از زمان های دور دست صدر اسالم قصه ؛تا قصه در این کتاب است ۶۰، "قرآن و نفوذ آیات

شب به قصد سرقت پرید روی دیوار خانه  نیمه ، دزدی،من با آن قصه شروع می کنم که ده اندرا مردم زیاد شنییک قصه  ؛است تر
دزد هم از آن دزد هایی بود که  ،خواندقرآن میاست و یکی از اهل خانه نشسته  ،ها چراغش روشن است یکی از اتاقکه دید  ،ای

آیا " :انددید این آیه را دارد می خو و خوب گوش کرد  ،ببیند کجای قرآن را دارد می خواندکه خوب گوش کرد  ،می فهمیدرا قرآن 
ِه؛  ،وقت آن نرسیده که این دل برای پذیرش حق آماده شود
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مثاًل در خانه  دهد. من سیر زندگی یک نفر را تغییر مییعنی یک آیه قرآن م .ما به این می گوییم تأثیر !چرا وقتش رسیده است
این آیه قرآن مرا عوض " :بگویم ،..."دای است که شما فرق کرده ایحاج آقا یک هفته"ی پرسد مپسرم از من  ،عصبانی هستم

 ."کرده است
پیغمبر  پدرش ،چند روز مانده بود که به خانه بخت برود ،بسته شده بودبا علی بن ابی طالب  عقدشفاطمه زهرا سالم الله علیها 

و در زد و یک مادری آمد  ! اصول دین در حد   ،لباس عروس هم برای خانم ها خیلی مهم است ،او لباس عروس خریده بود برای
یک  ،ولی دستم خالی است ،من هم به زودی دخترم را به خانه بخت می خواهم بفرستم ،عروس خانم مبارک باشد" :گفت

پیراهن که بود : "اول نیت من این فرمود – زهرا برای ما تعریف کردهاین خاطره را خود حضرت فاطمه  - "کمکی به من بکنید
ٰی  :بود، آن آیه این را عوض کردتصمیم م  -! یک آیه قرآن -یک آیه قرآن  اما ساده خود را به آن مادر بدهم ت َّ ِبر َّ ح 
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ْنِفق من دیدم چیزی که دوست  !؛در راه خدا بدهیدرا رسید مگر آنکه آن چیزی که دوست دارید نیکی نمی به،  ت 
 .دارم پیراهنی است که پدرم برایم خریده است

امروز باید در جامعه ما یکجوری باشد که زن و مرد  .است آیت الله کریمی جهرمی در آن کتاب آورده ،ی رایاهچنین قصه از تا  ۶۰
مغازه دار بگوید از روزی که  ؛ یکرا مشاهده کنند تاثیرات قرآن روی آدم ها ،راننده تاکسی ما ،دانشجوی ما ،و پسر ما دختر ،ما

ْن  - ،چشم ما افتاد به یک صندوق قرض الحسنهکه همین  ،گویماین آیه را خواندم دیگر من در معامله دروغ نمی ا  م 
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ق ها را می گوییم  این، بیاوریم مکنار گذاشته ایرا که بپریم در خانه یک پولی  -؟ کیست به خدا قرض بدهد ، ی 

اًنا می فرماید  ۳۳خواهد سوره انفال آیه  قرآن از ما تاثیر می .تاثیر ْم ِإیم  ْته  اد  ه  ز  ات  ْیِهْم آی 
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ِجل اًنا ، تپد  میدل های آن ها کسانی که چون نام خدا می آید  ، و  ْم ِإیم  ْته  اد  ه  ز  ات  ْیِهْم آی 

 
ل ْت ع  ِلی  ا ت 

 
ِإذ و  ،و 

سوره ای ما در قرآن داریم ، ما به این می گوییم تاثیر  .کندشود ایمانش افزایش پیدا میی قرآن برایش خوانده میآیه  هنگامی که
ْد : سوره قمر می فرماید  !بار در آن سوره تکرار شده است ۳۴ ای، که آیه

 
ق

 
ْكِر و  ل
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ق
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ا ال ْرن  س َّ از  ،آسان ،ما قرآن را روان ، ی 

ِكر   ،آسمان فرستادیم برای پند د َّ ْل ِمْن م  ه 
 

بروید  ،یعنی قرآن می گوید من می خواهم قرآن بخوانید ؟آیا پند پذیری هست ،ف
و  ،سبک زندگی شما ،خلق و خوی شما که ،شمامن این را می خواهم از  ،تحت تاثیر قرار بگیرید ،سراغ کارهای تان قرآن بخوانید

 .!هفتم انتظار این !تغییر کند ،رفتار و منش شما
یعنی به ترتیب ،  تالوتدوم  .یعنی بخوانیم ،قرائتاول  :ها یک بار دیگر از شماره یک بگوییم انتظارات قرآن از ما مسلمان

ششم  .گوش کنیم ،خوب توجه کنیم ،استماعپنجم  ،یعنی بیاندیشیم ،رتدبَّ چهارم  .یعنی با دقت بخوانیم ،ترتیلسوم  .بخوانیم
 .تاثیرهفتم  .به دیگران یاد بدهیم، تعلیم
 عمل

گویند خداوند فرمان کارشناسان می عمل....!، است! عملاین کتاب آسمانی از ما مسلمان ها  هشتمین انتظار !و اما هشتم
این کارها را انجام  !من بندگان  که فرموده  ؛ نهی ها ،امر ها ؛فرمان است ۲۰۰۰در این کتاب آورده است تقریبًا که را  های خود

 ،فرمان بری کنیمو  ،کنیم ایست ،می رسیمکه به امر ها  :ما نسبت به این کتاب وظیفه داریم ؛این کارها را انجام ندهیدو  ،دهید
بندی ها را دسته ما باید این ؛... راست بگویید ،زکات بدهید ،روزه بگیرید ،از بخوانیدنم که مورد امر باشد ۱۵۰۰مثاًل ممکن است 

هشتمین انتظار  "،!عمل" ...،به زندگی خودمان یک نگاهی بیندازیم ؛ها را بنویسیم ینه وامر ها  ،یک دفتری داشته باشیم ،کنیم
که با شنیدن این برنامه هوس می کنند همین االن ای کاش می کسانی  ،از این دو هزار امر و نهی خدا !؛است قرآن از ما عمل



وا آن در آیاتی است که با  تای ۲۰۰ بدانند که ،امر و نهی بود آن دو هزار تا ن  ِذین  آم 
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خودتان و خانواده ی خود را از آتش  ،أ

 ،کنیموهای خود گ و ها را وارد گفت اینبد بیای ،موعه سبک زندگی بر اساس فرمان های خدا در قرآن استمج ...؛حفظ کنید
 .کنیموارد تار و پود رفتار خودمان 

 تبلیغ
فرهنگ هایی که  ،دنیا محصوالتی که به فروش می رسد با تبلیغات است در؛ االن است تبلیغقرآن از ما  نهمین انتظار !نهم

گوید قرآن می ؛با تبلیغات است ،به مجلس می روند ،آدم هایی که رئیس جمهور می شوند ،کند با تبلیغات استهوادار پیدا می
 ،بعد از امامان ؛امامان ،پس از پیامبران ؛پیامبران ؟چه کسی باید این کار را بکند !من را به دنیا معرفی کنید !برای من تبلیغ کنید

که ،با بهترین صوت  ،با بهترین رنگ ،با بهترین نقش، با بهترین ادبیات ،ن را به دیگران برسانیمآمن و شما پیام قر یعنی  ؛مومنان
  .به دل مردم دنیا بنشیند

 تقویت ایمان
که من و شما داریم کم  ایمان هایی! ، خیلی قوی استتهاجم دشمن و هجوم دشمن .است ویت ایمانتقدهمین انتظار قرآن 

 :دهد این را به ما دستور می ۱۳۶خداوند در سوره نساء آیه  ؛آوریم! کم می در مقابل این تهاجم فرهنگی..! به همین خاطر است
وا  وا آِمن  ن  ِذین  آم 

َّ 
ا ال ه  ی َّ

 
ا أ ! این ...فرماید کم استمی ...!می گوییم خدایا داریم !ایمان بیاورید ،ایمان آورده ایدای کسانی که ، ی 

وا :سه نوع ایمان را باید تقویت کنیدمقدار ایمان کم است...!.  ِه،  آِمن 
َّ 
را  پیامبر اسالمایمان به  ؛ایمان به خدا را تقویت کنیدِبالل

 ؛یعنی به قرآن را ،كتاب به و ایمان ؛در خودتان و بچه هایتان تقویت کنید
هایی افسانهقرآن گویند و می ،کندمسخره می ،سازدپیامبر اسالم کاریکاتور میبرای  ،کندبی خدایی را ترویج می ،یعنی دشمن
 .خداپرستان هستند که باید ایمان هایشان را تقویت کنندی این جبهه  ...!ندارد نوییحرف و قرآن  ،است قدیمی

 و سالم علیکم و رحمة الله و برکاتهدرود خدا بر شما 
 


