
  ؟!قرآن مهجور 

 

1 

  
  

  باسمه تعالي
  

  قرآن 
  ؟!مهجور 



AbbasDavudi.ir

 

2 

  ؟!مهجور قرآن 
  

  قرآن چراغ هدايت
  :فرمايد   ميخداوند عزّ و جل در باره قرآن

ِز يـ ِصـَراِط اْلَعزِ  َك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإلَى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإلىَ يِكَتاٌب أَنَزْلَنُه ِإلَ « 
   دِ يمِ حَ الْ 

ى شـرك و  (ها  يكيدم را از تارم، تا مريكتابى است كه بر تو نازل كرد      ) نيا(ـ  
فرمان پروردگارشان  ه  ب) مان و عدل و آگاهى،    يا(ى  يبه سوى روشنا  ) ظلم و جهل،  
  )1/ميابراه(» .ديز و حميسوى راه خداوند عزه در آورى، ب
  :فرمايد   ميو نيز

ُدوِر َو ُهـدًى َو رَْحَمـٌة  الـصُّ یَها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َو ِشفاٌء ِلما فِ يا أَ ي« 
   نَ يِلْلُمْؤِمن
اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است و درمانى بـراى            ! اى مردم ـ  
ت و رحمتى است براى     يو هدا ) هاى شما  درمانى براى دل  (هاست   نهيچه در س   آن

  )57/ونسي(» .مؤمنان
  :و درباره نزول آن فرموده است

     َو اْلُفْرقان ناٍت ِمَن اْلُهدىيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َو بَ يْنِزَل ف أُ یَشْهُر َرَمضاَن الَّذ« 
ت، يهاى هدا  ى مردم، و نشانه   يماه رمضان است ماهى كه قرآن، براى راهنما       ـ  

  )185/بقره(» .ان حق و باطل، در آن نازل شده استيو فرق م
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 يادآوري نمـوده كـه      شبيه اين آيات در قرآن بارها تكرار شده است و به مردم           
   .اين كتاب تنها راه هدايت و رفع مشكالت دنيوي و اخروي آنان است

  . قرآن شفاي روح و جسم است
   َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو رَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنينَ « 

 )82/اسراء(» .كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى

السالم نيز توجه زيادي به قرائـت قـرآن و            ي در روايات اهل بيت عليهم     از طرف 
  . وارد كردن آن به متن زندگي داده شده است

  :اند وسلم فرموده وآله عليه اهللا به عنوان نمونه پيامبر اسالم صلي
  

  :د كهيخواه اگر مىـ   :  أََرْدمتُْ  ِإنْ 

  د،يى كنهمچون سعادتمندان زندگـ    ، السَُّعَداءِ  َعْيشَ 

  د،يا برويدان از دنيو همچون شهـ    ،َو َمْوَت الشَُّهَداءِ 

  د،يابيو در روز حسرت نجات ـ    ،َو النََّجاَة يـَْوَم احلَْْسَرةِ 

  د،يبانى داشته باشيو در روز گرماى سخت ساـ    ،َو الظِّلَّ يـَْوَم احلَُْرورِ 

  د،يى بر راه راست بروو در روز گمراهـ    ،َو اْهلَُدى يـَْوَم الضََّالَلةِ 

  ديقرآن را بخوانـ    ،فَاْدُرُسوا اْلُقْرآنَ 

  كه كالم رحمان است،ـ    ،فَِإنَُّه َكَالُم الرَّْمحَانِ 

  طان،يو حرزى در برابر شـ    ،َو ِحْرٌز ِمَن الشَّْيطَانِ 

  1».نى ترازوى اعماليسنگ  و سببـ    ،َو ُرْجَحاٌن ِيف اْلِميَزان

                                            
 232ص 4جالوسائل   مستدرك. 1
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  مهجوريت قرآن
گونـه كـه بايـد رو بـه            متاسفانه جمعيت مسلمانان و حتي افراد انقالبي آن        اما

وسـلم در     وآلـه   عليـه   اهللا  اند و همين امر سبب شكايت پيـامبر  صـلي            قرآن نياورده 
  .گردد   ميقيامت

فرمايد هنگامي كه قيامت بر پا شـود رسـول              مي خداوند كريم در قرآن مجيد    
  :فرمايد كه   مي1لم از امت خود گاليهوس وآله عليه اهللا گرامي اسالم صلي

وسـلم    وآله  عليه  اهللا  صليامبر  ي پ ـ  اتََّخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً یا َربِّ ِإنَّ قـَْومِ يَو قاَل الرَُّسوُل « 

ن قـرآن را رهـا      يـ قوم من ا  ! پروردگارا: ديگو مى) ت  يامت از روى شكا   يدر روز ق  ( 
  )30/فرقان(ـ».كردند
  2 .شود با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل مىى ي، جدا»هجر«

هـا باشـد،    نـه يد دائمى و در تمـام زم يان انسان و كتاب آسمانى، با     يى م  رابطه
ز رابطـه   يـ ان انـسان و آن چ     يـ رود كـه م    ى به كار مى   يدر جا » هجر«ى   را كلمه يز

   3 .باشد
ان ز هـم چنـ    يـ وسلم امـروز ن     وآله  عليه  اهللا  امبر صلي يت پ ين شكا ين سخن و ا   يا

بـرد كـه     ت مـى  يشگاه خدا شكا  يمى از مسلمانان به پ    يادامه دارد، كه از گروه عظ     
له يات اسـت و وسـ  يـ ن قرآن را به دست فراموشى سپردند، قرآنـى كـه رمـز ح           يا

روزى و حركـت و ترقـى اسـت، قرآنـى كـه مملـو از                يـ نجات، قرآنى كه عامـل پ     
                                            

  ويد و آن حضرت چـون     گ  سخن مى  وسلم  آله و عليه اهللا ى پيامبر اسالم صلى    اين آيه، از گاليه   . 1
 )250 ص6 تفسير نور ج. (كند است نفرين نمى» رحمةً للْعالَمينَ«

 مفردات راغب. 2

 كلمات القرآن التحقيق فى. 3
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ن مدنى و   ي براى قوان  ن قرآن را رها ساختند و حتى      يباشد، ا  هاى زندگى مى   برنامه
  !گران دراز كردنديى به سوى ديشان دست گدايجزائ

ر يها كه ز   خصوص آن به  ارى از كشورهاى اسالمى     يهم اكنون اگر به وضع بس     
م قـرآن در    ينـ يب م مـى  يفكنـ يكنند نظر ب   سلطه فرهنگى شرق و غرب زندگى مى      

را با صداى فاتى درآمده است، تنها الفاظش   يك كتاب تشر  يها به صورت     ان آن يم
هـاى   يكنند، و جاى آن در كاشـى كـار   هاى فرستنده پخش مى جالب از دستگاه  

ا حفـظ مـسافر، و      يـ مساجد به عنوان هنر معمارى است، براى افتتاح خانه نو، و            
  .كنند ماران، و حد اكثر براى تالوت به عنوان ثواب از آن استفاده مىيشفاى ب

هاى خود   يشداوريشان اثبات پ   هدفند  ينما حتى گاه كه با قرآن استدالل مى      
  .ر به رأى استيات با استفاده از روش انحرافى تفسيبه كمك آ

   در بعضى از كشورهاى اسالمى مدارس پر طول و عرضى بـه عنـوان مـدارس               
مى از پسران و دختران بـه حفـظ         يشود، و گروه عظ    ده مى ي د " ظ القرآن ي تحف "

ها گـاهى از غـرب و گـاه از شـرق، و              هاى آن  شهيقرآن مشغولند، در حالى كه اند     
گانگـان از اسـالم گرفتـه شـده اسـت، و قـرآن فقـط                يشـان از ب    ن و مقررات  يقوان

  .شان يها يپوششى است براى خالفكار
قـوم مـن    ! اي خـدا  " :زند اد مى يوسلم فر   وآله  عليه  اهللا  امبر صلي يآرى امروز هم پ   

شه و  يـ روك از نظـر اند    مهجور از نظر مغز و محتوا، متـ       ! "قرآن را مهجور داشتند   
  1 .اش هاى سازنده تفكر و متروك از نظر برنامه

م يت در آوريم تا قرآن را از مهجور     يد تالشى همه جانبه داشته باش     ين با يبنابرا
ت يم تـا رضـا    يى ابعاد زندگى، محور علمى و عملى خود قرار ده          و آن را در همه    

                                            
 77 ص15 تفسير نمونه ج. 1
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  .ميز اسالم را جلب كنيامبر عزيپ
ر قرآن بر قرآن، محور قرار ندادن آن، تـدبر نكـردن            يح غ ينخواندن قرآن، ترج  

ق مهجور كـردن    يگران و عمل نكردن به آن، از مصاد       يم ندادنش به د   يدر آن، تعل  
رد ولى آن را كنار گذارد و بـه آن نگـاه            يكه قرآن را فرا گ      حتّى كسى . قرآن است 

  1.ز قرآن را مهجور كرده استينكند و تعهدى نداشته باشد، او ن
  د اقل قرائتح

پس يك مسلمان بايد هر روز قرآن را بخواند و در آن تدبر نموده و آيـاتش را                  
  .چراغ راه زندگي قرار دهد

  : ه السالم فرمودي صادق علامام
َرأَ ْقــي َعْهــِدِه َو َأْن یْنظُــَر ِفــي لِْلَمــْرِء اْلُمــْسِلِم َأْن یْنَبِغــياْلُقــْرآُن َعْهــُد اللَّــِه ِإَىل َخْلِقــِه فـََقــْد  «
قرآن عهد خداوند و فرمان او اسـت بـر خلقـش پـس         ـ   ةً يـ آنيَ ْوٍم َمخْـسِ يـ ُكلِّ یِمْنُه فِ 

ن عهـد و فرمـان خـدا نظـر افكنـد و             يسزاوار است براى شخص مسلمان كه در ا       
  2 ».ه از آن بخوانديروزى پنجاه آ

  :فرمودوسلم  وآله عليه اهللا به نقل از پيامبر اعظم  صليالسالم  و امام باقر عليه
ًة ُكتِــَب ِمــَن يــ آنيَ  َو َمــْن قـَــَرأَ َمخْــسِ نيَ ْكتَــْب ِمــَن اْلغَــاِفلِ يلَــٍة ملَْ ي لَ یاٍت فِــيــَمــْن قـَــَرأَ َعــْشَر آ« 
اِكرِ    وَ نيَ ٍة ُكتِـَب ِمـَن اْخلَاِشـعِ يـ آی َو َمـْن قـَـَرأَ ِمـائـَتَ نيَ ٍة ُكتِـَب ِمـَن اْلَقـانِتِ يـَن َو َمْن قـََرأَ ِمائَـَة آيالذَّ
َن َو يٍة ُكتِـَب ِمـَن اْلُمْجَتِهـدِ يـَن َو َمـْن قـَـَرأَ َمخْـَسِماَئِة آيٍة ُكتِـَب ِمـَن اْلَفـائِزِ يـ َثَالَث ِماَئِة آَمْن قـََرأَ 

ــَرأَ أَْلــَف آ ــَمــْن قـَ ــَف ِمثْـَقــاٍل ِمــْن َذَهــٍب َو ي ــُه ِقْنَطــاٌر ِمــْن تِــْربٍ اْلِقْنَطــاُر َمخْــَسَة َعــَشَر أَْل ٍة ُكِتــَب َل

                                            
 609 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1

 250، ص6 تفسير نور، ج. 2
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ـــِل ُأُحـــٍد َو َأْكبَـُرَهـــا َمـــا بَـــريَ  َو ِعـــْشُروَن قِ اْلِمثْـَقـــاُل أَْربـََعـــةٌ  ـــُل َجَب  الـــسََّماِء ِإَىل نيَ اطـــاً َأْصـــَغُرَها ِمْث
، و هـر  ن نوشته نشوديه از قرآن بخواند از غافليك شب ده آيهر كس در  ـ   اْألَْرضِ 

ه بخوانـد در    ين نوشته شود و هر كس صد آ       يه بخواند در زمره ذاكر    يكس پنجاه آ  
ن نوشته شـود، و     يه بخواند از خاشع   يست آ ين نوشته شود، و هر كه دو      يزمره قانت 
ه بخوانـد از   يـ ن نوشته شود، و هـر كـه پانـصد آ          يه بخواند از فائز   يصد آ يهر كه س  

ك يـ ) ثواب انفاق (ه بخواند براى او     يهزار آ   ن نوشته شود، و هر كه     يجمله مجتهد 
ـ طار از طال نوشته شودنق طال است، كه هـر مثقـالى    و قنطار پانزده هزار مثقال  
ـ راط استيست و چهار قيب ن ياندازه كـوه احـد و بزرگتـر   ه ن آنها بي كه كوچكتر 

  1 ».ن و آسمان استيان زميآنها باندازه آنچه م
شود كه اگر كسي الاقل هـر شـب ده آيـه از قـرآن                   مي از اين حديث برداشت   

و غافلين طبق فرمايش قـرآن از  . نخواند ممكن است از جمله غافلين نوشته شود   
  .ترند چهارپايان پست

   نُ يْم َأْعـُهـا َو لَ َهـوَن بِ ْفَقُهـيْم قـُلُـوٌب الَّ ُهـِس لَ نْـ َو اْالِ نِّ ِجـًرا مِّـَن الْ يَو َلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكثِ « 
َعـــاِم بَـــْل ُهـــْم َأَضـــلُّ ُأْولَئـــَك ُهـــُم َهـــْسَمُعوَن بِ يـــْم َءاَذاٌن الَّ ُهـــا َو لَ َهـــْبـــِصُروَن بِ يالَّ  ا ُأْولَئـــَك كَاْألَنـْ

هـا   م؛ آنيديـ ارى از جـن و انـس را بـراى دوزخ آفر   ين، گروه بسيقي ـ به  اْلغَـاِفُلون
فهمند؛ و چـشمانى     نمى) كنند، و  شه نمى ياند(ى دارند كه با آن      ي] ها عقل[ها   دل

انند؛ يها همچون چهارپا شنوند؛ آن ى كه با آن نمىيها نند؛ و گوشيب كه با آن نمى
ت، يگونه امكانات هـدا    چرا كه با داشتن همه    (نان همان غافالنند    يا! تر بلكه گمراه 

 )179/اعراف(» )! باز هم گمراهند
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 قـرآن .  خيـري نيـست    و البته اين قرائت بايد همراه با تدبر باشد وگرنه در آن           
  :فرمايد  مي

ا يـ كننـد، آ   ـ چرا در قرآن تدبر نمى اُلهـا قـُلُـوٍب َاقْـفَ  ىَتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َاْم َعلَ يَا َفال « 
  )24/ محمد(» شان قفل زده شده است؟ يها بر دل

  : اند ه السالم فرمود و اميرالمؤمنين علي عليه
خواندنى كه تـدبر  ) قرآن(ـ آگاه باشيد در  َهـا تَـَدبـُّرٌ يَس فِ ي قِـرَاَءٍة لَـی فِـريَ َأَال َال خَ « 

  1 ».رى نيستينباشد خ
  شود قرآن كهنه نمي

  .شود از طرفي قرآن براي تمام اعصار و قرون نازل شده و هيچگاه كهنه نمي
از پدرش نقل فرمود كه كـسي از امـام          ه السالم   يامام على بن موسى الرضا عل     

  :ال كردؤالسالم س صادق عليه
رَاَسِة ِإالَّ َغـَضاَضةً يَما بَاُل اْلُقْرآِن َال «  اى است كـه    چه واقعهـ ْزَداُد ِعْنَد النَّْشِر َو الدِّ

  » ؟ند باز تازگى دارديقرآن را هر چه نشر دهند و درس گو
  : حضرت در پاسخ فرمود

   َزَمانٍ   ُكلِ ی َو لَِناٍس ُدوَن نَاٍس فـَُهَو فِ َعْلُه ِلَزَماٍن ُدوَن َزَمانٍ جيْ ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل ملَْ « 
 ـ خداوند قرآن را براى زمان خاصى قـرار   اَمـةِ يْوِم اْلقِ يـٌد َو ِعْنَد ُكلِّ قـَـْوٍم َغـضٌّ ِإَىل يَجدِ 

 در هر زمـانى تـازه و نـزد هـر            به همين دليل  ت خاصى، و    ينداده و نه براى جمع    
  2 ».تى با طراوت استيجمع
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كنـد كـه قـرآن مخلـوق      قت مـى ين حقيى به ا يتار اشاره پرمعنا  ن گف يامام با ا  
ست كـه گـرد و غبـار فرسـودگى بـا            يـ ر بشر ن  يجهان ماده و افكار زودگذر و متغ      

ند، بلكه از علم و دانش خداونـد بزرگـى سرچـشمه            ينشيگذشت زمان روى آن ب    
گرفته كه وجودش ازلى و ابدى است و به همـين دليـل هـر چـه آن را بخواننـد              

  .ن استيهاى عظمت قرآن هم كى از نشانهيتر است و  تر و جالب تازه
  هر چه قدر بخواني باز كم است

قرآن درياي بي پاياني است كه هر چه آن را بخوانيم و در آن تحقيق و تـدبر                  
بزرگان دين كه تمام عمـر خـود را وقـف قـرآن             . ايم  كنيم باز هم كم كاري كرده     

بـه  . انـد   چرا بيشتر به قرآن رجوع ننمـوده خوردند كه   مياند هميشه تأسف    نموده
  .كنيم   ميقلنعنوان مثال از سه تن از ايشان مطالبي 

  قدس سرهامام خميني 
م يد و قرآن كريزيبپاخ! قيهاى اهل تحق  ه و دانشگاه  يهاى علم  اى حوزه   هان« 

جاهالن زاهدنما و عالمان پـرده در        (  را از شرّ جاهالن متنسك و عالمان متهتك       
. ديـ تازند، نجات ده   كه از روى علم و عمد به قرآن و اسالم تاخته و مى            ) تقوا  بى و

م از عمر به باد رفته خود در راه يگو نجانب از روى جِد، نه تعارف معمولى، مىيو ا
هــا و  حــوزه! اى فرزنــدان برومنــد اســالم و شــما. اشــتباه و جهالــت تأســف دارم

. ديـ دار كنيـ ار مختلـف آن ب ي ابعـاد بـس  دانشگاهها را از توجه به شئونات قـرآن و   
و مقصد ) مورد توجه؛ منظورنظر(اى از آن را محطّ نظر  س قرآن در هر رشتهيتدر

رى بر شما  يمبادا خداى ناخواسته در آخر عمر كه ضعف پ        . دياعالى خود قرار ده   
   1 ».سندهيد همچون نويام جوانى بخوريمان و تأسف بر ايها پش هجوم كرد از كرده
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  درا قدس سرهمالص
ى ھمار به مطالعه كتب حكما پرداختم تا آنجا كه گمان كردميبس ه كمى ي كسى ھستم، ول ن ك
در آخر عمر به فكر رفتم كـه      . دمي باز شد، خودم را از علوم واقعى خالى د         رتميبص

ن كردم  يقي. السالم بروم  هميمحمد عل  ات محمد و آل   يبه سراغ تدبر در قرآن و روا      
ستاده يـ ه ا يرا در طول عمرم به جاى نـور در سـا          ياس بوده است، ز   اس كه كارم بى  

د، تـا رحمـت الهـى دسـتم را     ياز غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله كـش         . بودم
ر و تدبر در قرآن كـردم، درِ        يگرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا كرد و شروع به تفس           

دم فرشتگان به من    يها كنار رفت و د     دم، درها باز شد و پرده     يى وحى را كوب    خانه
تان باد اين  گواراي! سالم بر شما ـ  نَ يُكْم ِطْبـُتْم فَاْدُخُلوهـا خالِـدِ يَسالٌم َعلَ  « :نديگو مى

   1) 73/زمر (».داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد! ها نعمت
  ض كاشانى قدس سرهيف

 ك از علوم دوائى   يچ  يقاتى كردم، ولى در ه    يها نوشتم، تحق   ها و رساله   كتاب« 
دم و به سوى خدا فرار و انابه        يافتم، بر خود ترس   يبراى دردم و آبى براى عطشم ن      

  2 ».ت كرديث هدايق تعمق در قرآن و حديكردم تا خداوند مرا از طر
  جاي خالي قرآن

گونه كه بايد پر نيست، و ما آداب          متاسفانه امروزه جاي قرآن در زندگي ما آن       
طور كلي سبك زنـدگي خـود را بـر اسـاس              هو اخالق و رفتار و منش و قانون و ب         

آله و ائمه اطهار همه       و  عليه  و  اهللا  در حالي كه پيامبر ما صلي     . ايم  قرآن تنظيم نكرده  
  .فرمودند چيز خود را با قرآن تنظيم مي
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  :وقتي از همسر پيامبر درباره اخالق آن حضرت سؤال شد در پاسخ گفت
  1 ».ى بود قرآنطور كامل بهاخالق رسول خدا اخالقى « 

  :همچنين از همان همسر پيامبر نقل شده است كه
 پيـامبر عبـارت      اخالقـ   خلق النيب ص ما تضمنه العشر األول من سـورة املـؤمنني« 

  2». است از آن مطالبى كه ده آيه اول سوره مؤمنون بيان كرده
****************************  

َلَح اْلُمْؤِمُنونَ     )1( شدندمؤمنان رستگار   َقْد َأفـْ

   )2(ها كه در نمازشان خشوع دارند آن   الَِّذيَن ُهْم فِى َصَالِتِهْم َخاِشُعونَ 

   )3(گردانند ها كه از لغو و بيهودگى روى و آن   َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 

   )4(دهند ها كه زكات را انجام مى و آن   َو الَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة َفِعُلونَ 

   )5(كنند حفظ مى) عفتى از بى(ها كه دامان خود را  و آن   َو الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ 
ِإالَّ َعلَى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم 

ُر َمُلوِمينَ     فَِإنـَُّهْم َغيـْ
شـان دارنـد، كـه      تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزان      

   )6(شوند  آنان مالمت نمىگيرى از در بهره
تَـَغى    )7!(و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند    َورَاَء َذاِلَك فَُأْولَئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  َفَمِن ابـْ

   )8(كنند ها و عهد خود را رعايت مى ها كه امانت و آن  َو الَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاتِِهْم َو َعْهِدِهْم رَاُعوَن 

   )9(نمايند شان مواظبت مى ها كه بر نمازهاي و آن    َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ  َو الَِّذيَن ُهْم َعلىَ 

   )10(ها وارثانند آن) آرى،(   ُأْولَئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ 
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