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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم

الحمدهللرّبالعالمينوالّصالةوالّسالمعلیسّيدناونبّيناابیالقاسمالمصطفیمحّمدو
آلهاالطيبيناالطهرینالمنتجبينسّيمابقيهاهللفیاالرضين.

خيلیخوشآمدید،خيلیخرسندبودیمامروز،واقعاًاستفادهکردیم؛بحمداهللایندائرهی
مبارکاُنسباقرآنوتالوتقرآنروزبهروزدرکشورماتوسعهیبيشتریپيداميکندواین
ازبرکتانقالبونظاماسالمیاست.البّتهامسالمادرغمفقداناینعزیزانیکهعکسشان
اینجااست)۱(-بهنظرمهمهشانسالگذشتهاینجابودند،بامابودند،بعضيشانخواندند،
تشویقشانکردیم،تأیيدشانکردیم-اميدواریمانشاءاهللخدایمتعالاینعزیزانرادر
جوارقرآن،درسایهیقرآن،باشفاعتقرآنبهمراتبعاليهیرحمتوغفرانخودش
برساند؛بهبازماندگانشانصبربدهد؛وحّجنيمهتمامآنهارابهتمامیوبهبهترینوجهمورد

قبولقراربدهد.



2

18/ 03 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در   محفل انس با قرآن کریم

  زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست
زیباییقرآنفقطدرمعانیومعارفقرآننيست؛الفاظقرآنهمزیبااست.همينزیبایی
لفظیموجبشدکهآنکسانیکهدلهایشانراقفلزدهبودندوبررویقرآنبستهبودندو
حاضرنبودندمفاهيمقرآنرادرهنگامنزولبفهمندوببينندواستفادهکنندوقبولکنند،
همانهاهمدرمقابلزیباییمعجزآسایاینالفاظدرماندند؛باایندیگرکارینميتوانستند
بکنند.الفاظقرآن،آهنگقرآن،شيوهوسبکقرآن،خودشیکمعجزهاست.قرآنشعر
نيست،نثرهمنيست؛چيزیاستکهنهشعراست،نهنثراستاّماهمزیباییبهترینشعررا
وهمزیباییبهتریننثررادارد.وزنهمگاهیدربعضیازآیاتقرآنهستاّمازیبایِیلفظی
قرآنباوزننيست؛آنجاییکهوزنیهموجودنداردزیباییولفظقرآن،انسانرامجذوب
ميکند؛تعبير»مسحور«درستنيستاّمابایدبگویيمدلانسانراميُرباید.اینجوری

است.

 هرچه که لفظ قرآن زیبا است، هزار برابر معنا و معارف قرآن زیباتر است
خب،ازاینزیباییبایدبهعنوانابزاراستفادهکرد؛مقصودازقرآن،ایننبودکهکالمزیبایی
راارائهکندتافصحاءوبلغاءوشعراوماننداینهادرمقابلآنتصدیقکنندوبهزانودربيایندو
مجبوربشوندبگوینداینخوباست،زیبااست؛مقصودایننيستفقط؛مقصودایناست
کهماازایندریچه،ازدریچهیزیبایی،خودمانرابرسانيمبهآنفضایبوستاِنپُربرکتو
پُرشکوهمعارفقرآنی؛مقصودایناست.هرچهکهلفظقرآنزیبااست،هزاربرابر-حاالمن
هزاررابهعنوانیکحرفرائجعرضميکنم؛شایدهزارانبرابر،ماکهقادربهاندازهگيری
نيستيم-معنایقرآنومعارفقرآنزیباتراست.چهکسیآنراميفهمد؟آنکسیکه
تدبّرکند،درِدلرابازکند،اینحقایقرابهدلراهبدهد.درهرعصری،درهرزمانی،اگر
انسانیکهبامسائلزندگیسروکارداردومسائلزندگیبرایشمهماست،باقرآناینجور



3

18/ 03 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در   محفل انس با قرآن کریم

ارتباطنزدیکداشتهباشد،معجزهیقرآنرادرمییابد؛بعضیکمتربعضیبيشتر؛در
بعضیزمانهاکمتردربعضیزمانهابيشتر.

  اگر گوش جان را در اختیار قرآن بگذاریم... 
مَعَو بهنظرمنمعجزهیمعارفقرآنیرااگرمااهلدلباشيم»لَِمنکانلَُهَقلٌباَواَلقیالسَّ
ُهَوَشهيد«؛)۲(اگراهلدلباشيم،اگرگوشجانرادراختيارقرآنبگذاریم،ماامروزبيشتر
ميتوانيمبهمعجزیّتقرآنپیببریمازآنهاییکههزارسالقبلبودند.درایندنيایپيچيده،
درایندنيایطوفانی،درایندنيایسرشارازمعضالت-اینقدرتها،اینپيشرفتعلمی-
هَذاالُقرءاَنیَهدیلِلَّتی اینجااستکهقرآنوقتیواردميدانميشود،وقتیحرفميزند»اِنَّ
ُرالُموِمنيَن«.)3( ِهَیاَقَوُم«،آدماینراحسميکندکهواقعاً»یَهدیلِلَّتیِهَیاَقَوُمَویَُبشِّ

خب،]ازخواندن[شماخوشخوانها-کهامروزمنواقعاًلّذتبردمازخواندن]شما[؛چه
خواندنهایفردی،چهخواندنجمعی،چهاینآهنگهاییکهاجراکردند-واقعاًانسانقلباً
لّذتمعنویميبرد؛ودولّذت:یکلّذتازخوداینخواندنهاوتالوتهاوصداهاواجراها؛
یکلّذت-کهبرایبندهیحقيراینلّذتدّومباالترازلّذتاّولاست-لّذتمشاهدهیرشد
روزبهروزقرآنیهایکشور.بيستسالپيشاینخبرهانبود،سیسالپيشاینخبرها
نبود،قبلازانقالباصاًلاینخبرهانبودکهجوانما،ميانسالما،کودکما،نوجوانما،

درراهقرآن،درراهحفظ،درراهشيوههایتالوت]باشند[.

 قرآن را با آوازه خوانی اشتباه نگیرید
خب،اینزیباییهاییکهامروزشماآفریدید-وهرچهميتوانيدبيشترازاینبيافرینيد،باید
بيافرینيد-اینهابایددریچهایباشدبهسمتمعارفقرآن؛مارابایدآشناکندومأنوسکند
باقرآن.قرآنراباآوازهخوانیاشتباهنگيرید؛آوازهخوانییکمقولهیدیگراست؛البّتهاالن
متأّسفانهدرخوانندگانمصریکسانیهستندکهتالیقرآننداّماآوازميخوانند،آوازهخوانی
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ميکنند؛هستند.آنقّراءنسلهایقبل-مثلشيخمصطفیاسماعيل،مثلشيخعبدالفّتاح
شعشائی،حّتیمثلمحّمدرفعت-اینبزرگانهمهموسيقیدانبودنداّماقرآنراباآهنگ
والحانقرآنیميخواندند؛نميگذاشتندباالحانکابارهایونميدانمموسيقیهایمبتذل
مخلوطبشود.امروزبعضیهااینمالحظاتراندارند؛آدمميبينددرآنها.اینزیباییهاباید

مارابهقرآننزدیکبکند؛بایداُنسماراباقرآنزیادکند.

  ما باید در کشور جلسه ی تالوت قرآن داشته باشیم
یکیازکارهاییکهخيلیخوباستدرکشورانجامبگيرد-البّتهکموبيشهست،قبلاز
انقالبهمبهیکشکلیبود؛بعدازانقالبالبّتهبهتراستوبهیکشکلبهتریوجوددارد
لکنبایدرواجپيداکند-ایناستکهماجلسهیتالوتقرآنداشتهباشيم.قبلازانقالب
خبجلسهیدورهوقرآنداشتيم؛بندهخودمآنوقتهاچندینجلسهیاینجوریتشکيل
ميدادموحضورپيداميکردمودیدهبودموشرکتکردهبودم؛آنمنظورنيست؛آنجلسات
برایتعليمقرآنبود؛یکییکیميخواندند،تعليمپيداميکردند.منظورازجلسهیتالوت
قرآنایناستکهجلسهایتشکيلبشود،افرادحاضربشوند،قاریقرآنبنشيندآنجایک
ساعت-کمتریابيشتر-قرآنبخواند؛مستمعين[هم]فقطبرایشنيدنقرآنبيایندآنجا
بنشينند؛بيایندبنشينندوقرآنرابشنوند.اینخيلیمؤثّراست.اینازخواندِنخودانسان
همدرمواردیتأثيرشبيشتراست.بعضیهستندکهمعانیقرآنراميفهمند،معانیاین
کلماتراميفهمند.ماالبّته-غيرعربها-اینبداقبالیراداریمکهزبانمانزبانقرآننيست؛
عربهازبانشانزبانقرآناست؛وقتیکهقاریروییکجملهایتأکيدميکندوآنرا
تکرارميکندودوبارسهبارپنجبارميگوید،آنهاهمهمتوّجهندکهاوچهداردميگوید.اگر
بخواهيمیکتشبيهناقصیبکنيم،فرضبفرمایيدمثلاینجمالتیکهازگلستانسعدی
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مثالًدرذهنهمهیماهاهست؛مثالفرضکنيد»آنراکهحسابپاکاستازمحاسبه
چهباکاست«راوقتیبگویند،همهميفهمند،گوشميکنند.جمالتقرآنیکههزاران
برابرحکمتشبيشتراست-همکّماً،همکيفاً-وقتیقاریآنراميخواند،مستمععرب
اینرادرکميکند؛]اّما[مسمتعغيرعربممکناستبفهمد،ممکناستنفهمد.سعی
کنيماّوالًبازبانقرآنآشنابشویم؛بازبانقرآنخودمانراآشناکنيم؛اینیکیازامتيازاتی
استکهاگرچنانچهاینرابتوانيمتأمينکنيمدرجامعهیخودمان]خوباست[؛رویاین
درقانوناساسیماودرقوانيناّولِیانقالبتأکيدشده،رویاینتکيهشدهکهمابایدزبان
عربیرا-کهزبانقرآناست-یادبگيریم.آنهاییهمکهحاالندارنداینامکانرایانميتوانند،
خيلیخبقرآنراجلویشانبازکنند،اینقاریشروعکندقرآنخواندن-حاالاینجاقّرای
مامثالدهدقيقه،دوازدهدقيقهميخوانند،آنجایکساعتبخوانند؛یکساعت،سهربع
ساعت،یکنفریادونفر،قرآنبخوانند،تالوتکنند،باصوتخوش،باهمينشيوههای
قرائتیدارایزینتتالوت-وافرادحاضرباشند،قرآنرابازکنند،اگرمعنایشرانميفهمند
ترجمهرانگاهکنندوگوشکنندبهآنچهکهاو]ميخواند[.اینازجملهیچيزهاییاستکه
معارفقرآنرادرکشورتوسعهميدهد:جلساتقرآن؛اصالًجلسهبرایقرآن.مثلاینکه
جلسهبرایمحّبتاهلبيت)عليهمالّسالم(ميگذاریم-جلسهیمرثيهیاجشنبرایائّمه
)عليهمالّسالم(-یکیازدوثقل،اهلبيتهستند،یکثقلدیگرهمقرآناست؛جلسهبرای
قرآنبگذارید.اینازجملهیکارهاییاستکهاگرانشاءااهللانجامبگيردورواجپيداکندو
شماقرآنیها-اینکار،کارشمااست-هّمتکنيدویکچنينمجالسیتشکيلبدهيد،

سرعترشدحرکتقرآنیدرکشورراافزایشخواهددادو]مردمرا[آشناخواهدکرد.

 امروز دنیا محتاج قرآن است
وبدانيدعزیزانمن!امروزدنيامحتاجقرآناست؛چهقبولکندواعترافکندوچهاعتراف
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نکند.امروزدنيادرخألهویّتیاست،درخألفکریاست،درخألایمانیاست؛انسان
بیایمانمثلیکميوهیپوکوازدرونخالیميمانَد.اینکهشمامیبينيدقتلوجنایت
درکشورهایغربیروزبهروززیادميشودبهخاطرایناست،یکیازعللشایناست؛اینکه
میبينيدخودکشیزیادميشود،یکیازعللشایناست.بشردیگرمتاعیبرایقانعکردن
ذهنودلوجانانسانهانداردکهارائهکند.ميگویند،ميبافند،اّمادردلهایمردمقبول
پيدانميکند.قرآنچرا.اگرچنانچهرشحهایازرشحاتقرآن-نهکّلقرآن،]فقط[یک
رشحهایازرشحاتقرآن-بابيانمتناسِبامروزفرستادهبشود،دلهاجذبميشود؛ما
خودماناینراداریمتجربهميکنيم،اینراداریممیبينيم؛امروزبشر،محتاجقرآناست.

   قرآن در دنیای امروز میتواند فّعال مایشاء باشد
وقرآندردنيایامروزميتواندفّعالمایشاءباشد؛ميتواندکاربکند،ميتواندپيشبرود.
قدرتهاوابرقدرتهاوبمباتمورژیمصهيونيستیوامثالاینها،هيچغلطینميتوانند
بکنند؛مهمایناستکهماپایههایایمانِیقرآنیخودمانراروزبهروزمستحکمترکنيم،
وزبانانتقالقرآنرابلدبشویمومفاهيمقرآنرامنتقلکنيم؛مثلیکدارویمقّویکه
شمایکقطرهاشرادریکليوانميریزیدميدهيدطرفميخوردواستفادهميکند؛]اّما[
اگرپنجقطرهبهجاییکقطرهریختيدممکناستضررکندونتواندهضمکند؛آنزبان
مناسبرابایدپيداکرد؛منتهامابایدخودمانرااشباعکنيم،دلهایمانرااشباعکنيم،

روحمانرااشباعکنيموپُرکنيمازمعارفقرآنی؛ماخودمانهمخيلیمحتاجيم.

   برکات قرآن برکات بی انتهایی است
برکاتقرآندراینچيزهاییکهبندهبابيانقاصرعرضکردم،محدودنميشود؛برکات
قرآنبرکاتبیانتهاییاست.درقرآنوباقرآنعّزتهست،قدرتهست،پيشرفتهست،
رفاهماّدیهست،تعالیمعنویهست،گسترشفکروعقيدههست،شادیوسکينهی
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روحهست؛سکينهوآرامشروح؛َفاَنَزَلاهللَُسکيَنَتُهَعلیَرسولِِهَوَعلَیالُمؤِمنيَنَواَلَزَمُهم
بِهاوَاَهلَها.وقتیکهآنآرامشدینیوآنسکينهیدینیآمد،تقوا َکلَِمَهالتَّقویوَکانوااَحقَّ
کيَنَهفیُقلوِبالُمؤِمنيَنلَِيزدادواایمانًاَمَعایمانِِهم؛اینسکينه زیادميشود:ُهَوالَّذیاَنَزَلالسَّ
وآرامشموجبميشودایمانانسانروزبهروزافزایشپيداکند؛ایمانبهچه؟ایمانبه
ماواِتَواالرض؛همهچيزدست ُجنوُدالسَّ خدا،ایمانبهقدرتالهی؛دنبالشميگوید:َوهلِلِّ
َِّکااِل خدااست،همهچيزلشکرخدااست.دریکجایدیگر]ميگوید[:َومایَعلَُمُجنوُدَرب
ُهو؛هيچکسجزخوداو،قادربهشمارشجنودالهینيست.قرآنایناست:یکقدرت
فوقالعادهوبیانتهاکهمابهقدرظرفّيتخودمانبایدبتوانيمانشاءاهللازآناستفادهبکنيم.

بههرحالاميدواریمخداوندشماهاراحفظکند،شماجوانهاراحفظکند؛خداشماجوانها
رابهماببخشدانشاءاهلل،محفوظباشيدوپایقرآنبِایستيدوانشاءاهللقرآنیزندگیکنيد

وقرآنیدنياراترککنيد.

والّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته.

۱(قاریان:حسندانش،محسنحاجیحسنیکارگر،محّمدسعيدسعيدیزاده،امينباوی،فؤادمشعلی
۲(سورهیق؛بخشیازآیهی3۷
3(سورهیاسرا؛بخشیازآیهی۹
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