
جامعه ى مسلمان ما تا قبل از سالهاى پيروزى انقالب، با اينكه عالقه مند به قرآن بود، عاشق قرآن بود، اما مأنوس با قرآن نبود. اين هم از بركات انقالب است كه 
جوانهاى ما، صاحبان صوت و ذوق و هنر تالوت و استعداد و آمادگى براى فراگيرى، بحمداهلل در اين ميدان وارد شدند و پيشرفت كردند. ولى اينها مقدمه است؛ 
مقدمه ى براى فهم قرآن و تخلق به اخالق قرآن. يك مسئله، مسئله ى احترام ظاهرى و پاسداشتن از حرمت قرآن است به معناى الفاظ قرآن، اصوات قرآنى؛ اين در جاى خود 

چيز محترم و مهمى است. مسئله ى باالتر، تخلق به اخالق قرآنى است؛ سبك زندگى را منطبق با قرآن قرار دادن.| متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   تدبر در قرآن
رهبر معظم انقالب اسالمى طى 
بياناتى در محفل انس با قرآن كه 

طبق سنوات پيشين در اولين روز 
ماه مبارک رمضان برگزار گرديد 

ضمن اشاره به پيشرفت جامعه ى 
مسلمان ايران در انس با قرآن 

نسبت به ساليان قبل از پيروزى 
انقالب اسالمى، بار ديگر بر اهميت 

مسئله »تدبر در قرآن« تأكيد 
نموده و حفظ، تكرار و انس با آيات 
قرآن را مقدمه ى »تدبر در قرآن« 

معرفى دانستند.
مسئله انس با قرآن يكى از مباحث 

مورد تأكيد آيت اهلل العظمى 
خامنه اى طى ساليان متعدد 
بوده و ايشان همواره جوانان و 

عموم مردم را نسبت به اين مسئله 
توصيه فرموده اند.

برای مطالعه ی بیشتر این موضوع  
و آشنایی دقیق تر با ابعاد گوناگون 
آن در نگاه آیت اهلل العظمی خامنه 

ای، مطالعه ی مدخل  » تدبر در 
قرآن « در بخش جستار پایگاه  

 پیشنهاد 
می گردد.

   يك مسئله، احترام ظاهرى و 
پاسداشتن از حرمت قرآن است، 
مسئله ى باالتر، تخلق به اخالق 

قرآنى است؛ سبك زندگى را 
منطبق با قرآن قرار دادن.

   آنچه كه انسان جا دارد آن 
را فرا بگيرد و اگر الزم بود، از آن 

تقليد كند، عبارت است از طريق 
هدايت؛ »صراط الّذين انعمت 

عليهم.

   هدايت قرآن را بايد در 
زندگى خود حاكم كرد. ما 

بحمداهلل هم قرآن را داريم، هم 
كلمات اهل بيت )عليهم الّسالم( 

را داريم؛ بايد از اينها استفاده 
كنيم.

   ما معتقديم همه ى آحاد 
جامعه بايد با قرآن ارتباط برقرار 

كنند، بتوانند قرآن را بخوانند، 
بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند 

در قرآن تدبر كنند.

بحمداهلل امــروز جامعه ى ما بــا قرآن مأنوس 
شده اند. البته ما به اين قانع نيستيم؛ ما معتقديم 
همه ى آحاد جامعه بايد با قرآن ارتباط برقرار كنند، بتوانند 
قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر 
كنند. آنچه كه ما را به حقايق نورانى ميرساند، تدبر در قرآن 
است؛ و اين حفظ قرآن كه بحمداهلل امروز در بين شما جوانها، 
در بين جوانهاى كشور، در سرتاسر كشور رواج پيدا كرده است، 
يك مقدمه ى خوبى است براى تدبر. يعنى حفظ و تكرار و انس 
با آيات كريمه ى قرآن و پى درپى آيات الهى را مورد توجه قرار 

دادن، موجب ميشود كه انسان بتواند در قرآن تدبر كند.

تاثیرپذیری کورکورانه 
از فرهنگ بیگانگان؛ یکی از عیوب ما 

يكى از عيـوب مـا و جوامـع ما در طـول زمـان اين بـوده اسـت كه گاهـى فرهنـگ خـود را متأثر 
ميكرديم از فرهنگ بيگانگان. كسـانى اين را در ميان جامعه ى ما و كشـور ما بعمـد ترويج كردند؛ 
ما را سـوق دادند به سـمت زندگى كسـانى كـه دل و جانشـان خالى بـود از نـور معنويـت؛ در سـبك زندگى، در 
كيفيت پوشـش، در كيفيت راه رفتن، در كيفيت معاشـرتها و ارتباطات اجتماعى. اگر هم كسـى بـه آنها اعتراض 
كـرد، گفتند كه دنيـا امروز اينجـورى اسـت. در حالى كه قـرآن به مـا مى آمـوزد: »و ان تطع اكثر مـن فى األرض 
يضلّوک عن سـبيل اهلل ان يّتبعـون ااّل الّظّن و ان هـم ااّل يخرصون«. آنچه كه انسـان جا دارد آن را فـرا بگيرد و اگر 
الزم بـود، از آن تقليـد كنـد، عبارت اسـت از طريـق هدايـت؛ »صـراط الّذين انعمـت عليهـم«؛ از خـداى متعال 
ميخواهيم كـه مـا را هدايت كنـد به راه كسـانى كه بـه نعمـت الهى واصـل و نائل شـده اند؛ اين اسـت كـه بايد از 
آن تبعيـت و پيروى كـرد. امـا اينكه حـاال اكثريـت مردم دنيـا اينجـور حـرف ميزنند، اينجـور حركـت ميكنند، 
اينجور رفتـار ميكننـد، ما بايد عقـل خودمـان را، ديـن خودمـان را، هدايت الهـى را معيار قـرار دهيم بـراى رد و 

قبول. امت مؤمن و مسلم آن امت و ملتى است كه معيار را از قرآن ميگيرد، از هدايت الهى ميگيرد.

ت
روای

آحاد جامعه باید قرآن تیرت دو
را بخوانند و بفهمند

رهرب انقالب اسالمی :

انس با قرآن
مقدمه سبک زندگی قرآنی

تخلــق بــه اخــاق قرآنــی ســبک زندگــی قرآنــی   هدایــت الهــی   تبعیــت از عقــل  تدبــر در قــرآن   انــس بــا قــرآن  مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

محفل انس با قرآن
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معیارهای ما در رد یا قبول فرهنگ بیگانگان 
1. دين و هدايت الهى

2. داورى خرد و عقل انسانى
3. كلمات اهل بيت )عليهم الّسالم(

آرمان های قرآنی جامعه ما
1. آحاد جامعه بتوانند قرآن را بخوانند.
2. آحاد جامعه بتوانند قرآن را بفهمند.

3. آحاد جامعه بتوانند در قرآن تدبر كنند.

تکمیلی



خيلى متشــكريم از برادران عزيز؛ قّراء و تاليــان و ذاكران 
عزيزى كه امروز اين جلســه ى ما را معطر و نورانى كردند با 
كلمات شريفه ى قرآن و آيات و ذكر الهى و ياد و مدح پيغمبر 
و اهل بيت )عليهم الّسالم(. خيلى جلسه ى خوبى بود امروز؛ 
از اول تا به آخر، بحمداهلل جلســه، جذاب و مفيد و پرمغز و 
هنرمندانه بود؛ بخصوص بعضى از بخشهاى آن، كه حقيقتاً 

برجسته بود.
خداى متعال را شــاكريم كه مــا را با قــرآن مأنوس كرد. 
جامعه ى مسلمان ما تا قبل از ســالهاى پيروزى انقالب، با 
اينكه عالقه مند به قرآن بود، عاشــق قرآن بود، اما مأنوس 
با قرآن نبود. ايــن هم از بركات انقالب اســت كه جوانهاى 
ما، صاحبان صوت و ذوق و هنر تالوت و استعداد و آمادگى 
براى فراگيرى، بحمداهلل در اين ميدان وارد شدند و پيشرفت 
كردند. ولى اينها مقدمه اســت؛ مقدمه ى براى فهم قرآن و 
تخلق به اخالق قرآن. يك مسئله، مسئله ى احترام ظاهرى و 
پاسداشتن از حرمت قرآن است به معناى الفاظ قرآن، اصوات 
قرآنى؛ اين در جاى خود چيز محترم و مهمى است. مسئله ى 
باالتر، تخلق به اخالق قرآنى است؛ سبك زندگى را منطبق 

با قرآن قرار دادن.
يكى از عيوب ما و جوامع ما در طول زمان اين بوده است كه 
گاهى فرهنگ خود را متأثــر ميكرديم از فرهنگ بيگانگان. 
كســانى اين را در ميان جامعه ى ما و كشور ما بعمد ترويج 
كردند؛ ما را ســوق دادند به ســمت زندگى كسانى كه دل 
و جانشــان خالى بود از نور معنويت؛ در ســبك زندگى، در 
كيفيت پوشــش، در كيفيت راه رفتن، در كيفيت معاشرتها 
و ارتباطات اجتماعى. اگر هم كســى به آنها اعتراض كرد، 
گفتند كه دنيا امروز اينجورى است. در حالى كه قرآن به ما 
مى آموزد: »و ان تطع اكثر من فى األرض يضلّوک عن سبيل 
اهلل ان يّتبعون ااّل الّظّن و ان هم ااّل يخرصون«.)1( آنچه كه 
انســان جا دارد آن را فرا بگيرد و اگر الزم بــود، از آن تقليد 

كند، عبارت اســت از طريق هدايت؛ »صراط الّذين انعمت 
عليهم«؛)2( از خداى متعال ميخواهيم كه ما را هدايت كند 
به راه كسانى كه به نعمت الهى واصل و نائل شده اند؛ اين است 
كه بايد از آن تبعيت و پيروى كرد. امــا اينكه حاال اكثريت 
مردم دنيــا اينجور حرف ميزنند، اينجــور حركت ميكنند، 
اينجور رفتار ميكنند، ما بايد عقل خودمان را، دين خودمان 
را، هدايت الهى را معيار قرار دهيم براى رد و قبول. امت مؤمن 
و مسلم آن امت و ملتى است كه معيار را از قرآن ميگيرد، از 

هدايت الهى ميگيرد؛ اين ميشود معيار.
 يكى از چيزهائى كه قرآن و هدايت الهــى به ما تعليم داده 
اســت، تبعيت از داورى خرد و عقل انســانى است؛ اين هم 

قرآنى اســت. يعنى پيروى از آنچه كه عقل 
سليم به آن حكم كند و قضاوت عقل پشت 
سر آن باشــد، اين هم يك امر قرآنى است، 
اين هم امر دينى اســت؛ اينها شــد معيار. 
آنچه كه بندگان برگزيده ى خدا، معصومين 
عنداهلل به ما ياد دادند، اين ميشــود معيار؛ 
معيار اينها است. اينكه حاال مردم كشورهاى 
غربى، مــردم مادى، مردم فــالن بخش از 
دنيا، در رفتارشان، در اعمالشان، در مسائل 
زندگى شــان، در ارتباطاتشان، در تشكيل 
خانواده، اينجور عمــل ميكنند، ما هم بايد 

اينجور عمل كنيم، اين خطا است.
 هدايت قرآن را بايد در زندگى خود حاكم 
كرد. ما بحمــداهلل هم قــرآن را داريم، هم 
كلمات اهل بيت )عليهم الّســالم( را داريم؛ 
كه »انّى تارک فيكم الثِّْقلَْين« يا »انّى تارک  

فيكم الثََّقلَْين«؛)3( دو چيز گرانبها را در بين شما گذاشتم. 
هر دو بحمداهلل در اختيار ما است؛ بايد از اينها استفاده كنيم، 
جامعه را بر اساس اينها شكل دهيم. اين جلسه ى قرآن، اين 

آموزش قرآن، اين تجويد قرآن، اين ُحســن تالوت قرآن با 
نغمه هاى خوب، با صداى خوب، همه مقدمه براى اين است. 
اين را به چشم ذى المقدمه نگاه نكنيم، اين مقدمه است؛ از 

اينجا بايد وارد شد و با قرآن انس گرفت.
 بحمداهلل امروز جامعه ى ما با قرآن مأنوس شده اند. البته ما 
به اين قانع نيستيم؛ ما معتقديم همه ى آحاد جامعه بايد با 
قرآن ارتباط برقرار كنند، بتوانند قــرآن را بخوانند، بتوانند 
قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبــر كنند. آنچه كه ما را 
به حقايق نورانى ميرســاند، تدبر در قرآن است؛ و اين حفظ 
قرآن كه بحمداهلل امروز در بين شما جوانها، در بين جوانهاى 
كشور، در سرتاسر كشور رواج پيدا كرده است، يك مقدمه ى 
خوبى اســت براى تدبر. يعنى حفظ و تكرار و 
انس با آيات كريمــه ى قرآن و پى درپى آيات 
الهى را مورد توجه قرار دادن، موجب ميشود 

كه انسان بتواند در قرآن تدبر كند.
 اميدواريم خداوند متعــال جامعه ى قرآنى 
كشور را روزبه روز پيشــرفته تر كند، موفق تر 
كند و به اســاتيد عزيز قرآن ان شاءاهلل توفيق 
دهد كــه بتوانند جوانان بيشــترى را تربيت 
كنند؛ و كشــور ما و ملت ما را بــا قرآن زنده 
بدارد. پروردگارا! حيات ما را حيات قرآنى قرار 
بده؛ مرگ ما را مرگ در راه قرآن قرار بده؛ ما 
را در قيامت با قرآن محشــور كن. پروردگارا! 
لطف و فضل خودت را بر كشــور ما، بر ملت 
ما، بر همه ى كشورهاى مسلمان و بر امتهاى 

اسالمى نازل بفرما.
والّسام علیكم و رحمةاهلل و برکاته 

۱( انعام: ۱۱۶
۲( حمد: ۷

۳( بحاراالنوار، ج ۲، ص ۲۲۶

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

پيروى از آنچه كه عقل 
سليم به آن حكم كند و 
قضاوت عقل پشت سر 

آن باشد، اين هم يك امر 
قرآنى است، اين هم امر 

دينى است.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

تخلــق بــه اخــاق قرآنــی ســبک زندگــی قرآنــی   هدایــت الهــی   تبعیــت از عقــل  تدبــر در قــرآن   انــس بــا قــرآن  مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

محفل انس با قرآن

34
روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر انقـالب اسالمی

١ رمضان ١٤٣٤

10 July 2013

چهارشنبه |  ١9 تیر ١٣92 


