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بسم اهّلل الّرحمن الّرحیم)1(

الحمــد هّلل رّب العالمیــن و الّصــالة و الّســالم علی ســّیدنا محّمــد و آله 

الّطاهرین سّیما بقّیة اهّلل فی االرضین.

خیلی خرســندم، و خدای متعال را شــاکرم که امروز این توفیق را داد، در 

طلیعه ی خورشید رمضانی با شــما عزیزان که بحمداهّلل منّور به این نور 

هستید، با قرآن مأنوس هستید، این جلسه را داشته باشیم و از نزدیک 

ت بردم از این تالوتها 
ّ

شما را زیارت کنیم؛ جّدًا امروز من استفاده کردم و لذ

و برنامه هاییی که اجرا شد.

چند کلمه راجع به ماه مبارک رمضان عرض کنم، چند کلمه هم درباره ی 

ُانس با قرآن و کالم اهّلل مجید عرض کنم، بعد هم چند نکته درباره ی شما 

هنرمندان تالوت عرض خواهم کرد.

◦ ماه رمضان؛ ماه ضیافت الهی و فرصِت تقرب به خدا
ِة 

َ
ــهٌر ُدعیُتــم فیِه ِالــی ضیاف

َ
درباره ی مــاه مبارک رمضــان فرمود: ُهَو ش

اهّلل؛ )۲( خیلی خب، شــما دعوت شدید. انسان گاهی یک جاییی دعوت 

میشــود، اجابت میکند، میرود به آن مهمانی و پذیراییی میشــود؛ یک 

وقت هم نه، دعوت کرده اند ما را، هّمت نمیکنیم که حرکت کنیم و به آن 

مهمانی برویم و پذیراییی بشویم؛ پس این، دست من و شما است. این 

ماه، ماه رمضان است، ماه ضیافت است، ماه گستره ی بی نهایت رحمت 

الهی اســت. آن کسی که برود ســر این سفره بنشــیند و پذیراییی بشود 

کیست؟ بحث سر این است. باید هّمت بکنیم که ما وارد این تاالر عظیم 
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پذیراییی بشویم و سر این سفره بنشینیم. این ضیافت چیست؟ حاال اگر 

همه ی شما ان شــاءاهّلل به بهترین وجهی وارد این تاالر ضیافت شدید و 

به ضیافت الهی مشّرف شــدید، خدای متعال به شــما چه خواهد داد؟ 

پذیراییی الهی عبارت است از فراهم کردن فرصت تقّرب به خدا؛ یعنی از 

این چیزی دیگر باالتر نیست. خدای متعال در این ماه فرصت تقّرب به 

خودش را فراهم کرده؛ اگر شــما وارد این ضیافت شدید، از این پذیراییی 

بهره مند میشــوید. این فرصت چیســت؟ این فرصت، روزه اســت؛ این 

فرصت اجر بی پایان تالوت ]کتاب[ الهی است، تالوت قرآن است؛ این 

فرصت اجر مضاعف برای اصالح ذات البین اســت و امثال این چیزها که 

م( وجود دارد. از خدای 
ّ

ی اهّلل علیه و آله و ســل
ّ

در خطبه ی رسول اکرم )صل

متعال بخواهیم اینها را؛ بخواهیم که خــدای متعال به ما این توفیق را 

م ِبنّیاٍت 
ُ

ک وا اهّلَل َربَّ
ُ

ل
َ
اسأ

َ
بدهد که از این فرصتها استفاده کنیم. لذا فرمود: ف

م ِلِصیاِمِه َو ِتالَوِة ِکتاِبه؛)۳( این را از خدا 
ُ

ک
َ

ق
ِّ

لوٍب طاِهَرٍة َان ُیَوف
ُ

ٍة َو ق
َ

صاِدق

بخواهید.

◦ ضرورت قدردانی از فرصت ماه مبارک رمضان
بحمداهّلل شــما اکثرًا جوان هســتید و دلهای پاک و نورانــی و متأللئ که 

انسان واقعًا غبطه میخورد به حال شما جوانها؛ میتوانید از این فرصتها 

به بهترین وجهی استفاده کنید. حضرت سّجاد )سالم اهللا علیه( در دعای 

چهل وچهارم صحیفه ی ســّجادّیه که دعای ورود به ماه رمضان اســت، 

فِّ الَجــواِرِح َعن 
َ

به خدا این جــور عرض میکننــد: َو َاِعّنا َعلــی صیاِمِه ِبک

َمعاصیه؛ صیاِم این جوری؛ معلوم شد که صیام، فقط نخوردن و اجتناب 

از این کارهای ظاهری نیســت؛ این هم جزو این صیامی اســت که شما را 

به خدا آن جور نزدیک میکند: کّف َجواِرح از معاصی الهی؛ َو اسِتعماِلها 

فیِه ِبما ُیرضیک؛ البّته دعــا، دعای مفّصلی اســت و من توصیه میکنم 
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که کسانی که نخوانده اند این دعا را بخوانند؛ بخوانید این دعا را و واقعًا 

بهره مند بشوید؛ شــماها این لیاقت را دارید که از کلمات امام سّجاد در 

صحیفه ی ســّجادّیه به بهترین وجهی اســتفاده کنید؛ دنباله اش بعد از 

ُرنا  َب ِالیَک فیِه ِمن الَاعماِل الّزاکَیِة ِبما ُتَطهِّ رَّ
َ

َتق
َ
فاصله ای میفرماید: َو َان ن

سَتأِنُف ِمَن الَعیوب؛ خدای متعال هم از 
َ
نوِب َو َتعِصُمنا فیِه ِمّما ن

ُّ
َعن الذ

گذشــته ما را پاک کند، هم در آینده ما را محفوظ کند و نگه دارد؛ قدر این 

ماه را بدانیم.

◦ قرآن؛ وسیله ی یادآوری و ارتباط با خدا
اّما در مورد ُانس با کالم اهّلل؛ خب یکی از نامهای مبارک قرآن »ذکر« است. 

در خود قرآن چند جا تعبیر »ذکر« به کار برده شده و مراد، قرآن است؛ مثًال 

»َو هذا ِذکٌر ُمباَرٌک َانزلناه«)4( در سوره ی انبیاء که قرآن به عنوان »ذکر« 

حاِفظون«)۵( در ســوره ی 
َ

ُه ل
َ

ا ل
ّ

کَر َو ِان
ِّ

لَنا الذ زَّ
َ

حُن ن
َ

ا ن
ّ

معّرفی شــده، یا »ِان

ـ شاید مجموعًا  حجر که اینجا هم همین  جور است و چند جای دیگر قرآنـ 

چهار پنج جا ]یا[ پنج شــش جا در قرآن هســت یی که قــرآن »ذکر« نامیده 

شــده ؛چرا »ذکر«؟ ذکر یعنی »یاد«؛ »قرآن، ذکر است« یعنی چه؟ یعنی 

ِکر« است، یادآورنده است؛ قرآن، ما را به یاد می آورد. این به عنوان 
ّ

»مذ

مبالغه اســت. در کالم عرب وقتــی میخواهند مبالغه کنند، اســم فاعل 

را به صورت اســم فاعل به کار نمیبرند، به صورت مصدر به کار میبرند؛ 

میگویند »زیٌد عدل«؛ وقتی میخواهند بگویند: زید خیلی عادل است، 

میگویند: زیٌد عدل؛ زید عدل اســت؛ این ]مســئله[، این ]جور[ اســت. 

رّیت است. این 
ِّ

قرآن ذکر است؛ یعنی در نهایت یادآوری و در نهایت مذک

قرآن است. خب »ذکر« وســیله ی ارتباط اســت؛ ذکر یعنی یاد؛ شما اگر 

یادتان بود ارتباط برقرار میکنید با هر کسی، با هرچیزی، اگر از او یادتان 

رفت، قهرًا دیگــر ارتباط برقرار نمیکنیــد؛ ذکر طبیعتًا وســیله ی ارتباط 
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است؛ اگر میخواهیم با خدا ارتباط داشته باشیم، با بهشت ارتباط داشته 

باشیم، با باطن عالی رتبه ی خودمان که خدای متعال برای ما قرار داده و 

میتوانیم به آن برسیم و به آن فعلّیت بدهیم، ارتباط ]برقرار[ کنیم، باید 

به یادش باشــیم؛ اگر یاد رفت، غفلت حاصل خواهد شــد و این غفلت 

همان چیزی اســت که در قرآن مکّرر نســبت به این غفلت پرهیز و زنهار 

داده شده، بر حذر داشــته شــده ایم از این. در قیامت به کافر و منحرف 

ک؛)۶( که مال 
َ

فنا َعنَک ِغطائ
َ

ش
َ

ٍة ِمن هذا َو ک
َ

فل
َ

نَت فی غ
ُ

د ک
َ

ق
َ

میگویند: ل

ّنا 
ُ

د ک
َ

نا ق
َ

سوره ی ق است، یا در ســوره ی مبارک انبیاء ]میفرماید[: یا َویل

نا؛ وای 
َ

ــٍة ِمن هذا؛)۷( کافــر در قیامت این جور میگوید: یــا َویل
َ

فل
َ

فی غ

بر ما؛ ما دچار غفلت بودیم. غفلت بالی خیلی بزرگی است. لذا در یکی 

 ِبَک 
ُ

ــی َاعوذ
ّ

ُهمَّ ِان
َّ

از دعاهای مربوط به نافله ی شــب ]چنین آمــده[: َالل

سَوة؛)۸( به خدا پناه 
َ

ِة َو الق
َ

فل
َ

َســِل َو الَهَرِم َو الُجبِن َو الُبخِل َو الغ
َ

ِمَن الک

میبریم از غفلت. خب پس »غفلت« نقطه ی مقابل »ذکر« اســت؛ قرآن 

هم ذکر است. هر چه شما با قرآن بیشتر ُانس پیدا کنید، ذکر بیشتر خواهد 

شــد. و البّته »ذکر« و »مراقبه« تقریبًا همســان یا به یک معنا مّتحدند؛ 

]همان[ مراقبه که این همه اهل معنا و اهل سلوک روی آن تأکید میکنند 

کان عروج انسان مراقبه اســت؛ مراقب خود بودن. گمان 
ّ

و میگویند پل

حســینقلی همدانی یا یکی از 
ّ

میکنم در فرمایشــات مرحــوم آخوند مال

شاگردهای ایشان یک وقتی دیدم که ایشان میفرمایند بدون مراقبه هم 

گاهی حال برای انسان پیدا میشود اّما این حال باقی نمیماند؛ اگر مراقبه 

بود، آن حال معنوی هم برای انسان باقی میماند. بنابراین تالوت قرآن، 

ُانس با قرآن این خصوصّیات را دارد.
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◦تالوت قرآن یعنی نشستن پای صحبت خدا
خب این ســخن گفتن خدا اســت دیگر؛ وقتی قرآن میخوانیم، خدا دارد 

با ما حرف میزند. این حــرف زدن هم فقط مربوط به گذشــته و قضایا یا 

قصص قرآنی نیست؛ مربوط به همین وضع فعلی ما است که با آن زبان 

دارد بیان میشــود؛ برای این اســت که ما راه خودمان را پیدا کنیم و پای 

صحبت خدا بنشینیم. و این نعمت بزرگی اســت که خدای متعال به ما 

داده. یک نعمت این اســت که هر وقت میخواهیــم ]میتوانیم[ با خدا 

ــفیع«)۹( یی  که در دعای شــریف ابی حمزه هســت یی 
َ

یِر ش
َ

حرف بزنیم: »ِبغ

هر وقتی که اراده کنیم، میتوانیم بــا خدای متعال حرف بزنیم؛ این دعا 

است؛ و هر وقت ]هم[ اراده کنیم، میتوانیم پای صحبت خدا بنشینیم. 

]تعیین[ وقت با شما است؛ تعیین وقت را در واقع شــما دارید میکنید 

تا پای صحبت خدا بنشینید و استفاده کنید؛ با این چشم به تالوت قرآن 

نگاه کنیم؛ قرآن را با این نگاه ببینیم.

و تالوت باید تکرار بشود. بارها بنده عرض کرده   ام که باید تالوت را تکرار 

کرد؛ باید قرآن را از اّول تا آخر خواند و تمام کرد، دوباره شروع کرد، از سر تا 

آخر، و پیوسته و پیی درپیی باید قرآن را استفاده کرد.

◦قرآن؛ پاسخگوی مســائل زندگی انســان در همه ی 
جوانب و برای همیشه

ی 
ّ

و قرآن معجزه ی پیغمبر است. خب این پیغمبر که پیغمبر خاتم )صل

م( است، دینش ابدی است، پس معجزه اش هم باید 
ّ

اهّلل علیه و آله و سل

ابدی باشد. دین پیغمبر دین ابدی است، معجزه ی او هم بایستی ابدی 

باشد؛ یعنی چه ابدی؟ یعنی اینکه شما هر وقتی از دوران طوالنی تاریخ 
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تا آن وقتی که این دین برپا است، یعنی تا ابد، در هر دوره ای معارف مورد 

نیاز خودتان را برای زندگی بتوانید از قرآن پیدا کنید؛ زندگی یعنی چه؟ 

زندگی یعنی همان معنای وسیع زندگی: زندگی معنوی، زندگی متعالی 

صال 
ّ

الهی، زندگی ماّدی، خانــواده، حکومت، ارتباطات اجتماعی، تا ات

به خدای متعال؛ آن صحنه ی وسیع و گستره ی عظیم زندگی انسان اینها 

اســت. قرآن باید بتواند و میتواند که درباره ی همه ی ایــن محدوده ی 

عظیم پاسخ بدهد به سؤاالت شما و راهنماییی کند به معارف بلند الهی.

◦تفقه و تطهیر قلب؛ شرط رسیدن به مفاهیم عالی قرآن
عالی ترین مفاهیم مربوط به زندگی انسان را قرآن میتواند به ما معّرفی 

ه به دست می آید؛ این را فراموش نکنید. 
ّ

م و تفق
ّ

کند که البّته این، با تعل

ی آن هم نه همه ی مردم یی از ظاهر قرآن یک اســتفاده ای  ـ بله، غالب مردم ـی

ه به 
ّ

م و تفق
ّ

میکنند اّما استفاده ی از اعماق قرآن و بطون قرآن جز با تعل

ُموا 
َّ

َعل
َ

دســت نمی آید که در نهج البالغه در خطبه  ی 110 ]میفرمایــد[: َو ت

ه یعنی 
ّ

ی تفق ـ هوا فیه ـی
َّ

ق
َ

ف
َ

رآن؛ بعد با یک فاصلــه ای ]میفرمایــد[: َو ت
ُ

الق

ــه« یی آمــوزش عمیق 
ّ

آموزش عمیق، به یادگیــری عمیق میگویند »تفق

لوب؛ که بهار دلها اســت؛ بهار دلها 
ُ

ُه َربیُع الق
َّ

ِان
َ

ببینید درباره ی قــرآن؛ ف

اســت. دل را طراوت میبخشــد و به دل شــکوفاییی میدهد؛ ایــن ]جور[ 

ه الزمه ی آن اســت. البّته شرطش هم تطهیر 
ّ

م و تفق
ّ

اســت؛ و تدّبر و تعل

قلب است؛ باید دلهایمان را پاک کنیم، از خیلی از واردات قلبی خودمان 

را نجات بدهیم که این هم باز برای شــما جوانها از امثال بنده بمراتب 

آسان تر اســت؛ این را به شــما بگویم؛ بدانید ما دوران شــما را هم طی 

کردیم، گذراندیم، تجربــه اش را داریــم، دوران خودمان را هم که شــما 

تجربه اش را ندارید ما داریم؛ این تطهیر قلب که عرض میکنم، در دوران 

رون؛)10(   الُمَطهَّ
ّ

ــُه ِاال شــما بمراتب آســان تر از دوران ما اســت؛ ال َیَمسُّ
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بایستی تطهیر کرد دل را و قرآن را مس کرد.

کالم  ممتــاز  و  عالــی  معــارف  منشــأ  کریــم؛  ◦قــرآن 
امیرالمؤمنین

مــه ی طباطبائــی )رضــوان اهّلل علیه( نقل 
ّ

یــک حدیثــی را مرحــوم عال

میکنند،)11( من خوشم آمد که این را به شما عرض بکنم؛ این حدیث از 

امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( است که مرحوم طباطبائی میفرماید: و هو 

من غرر االحادیث؛ این از برجســته ترین و زبده ترین احادیث اهل بیت 

ــی ٌء ِمَن الَوحی؛ یک نفر از 
َ

م ش
ُ

)علیهم الّسالم( اســت. قیل له َهل ِعنَدک

امیرالمؤمنین میپرســد که غیر از این قرآنی که حاال در اختیار ما هســت، 

 َو َبَرَا 
َ

ــة  الَحبَّ
َ

ــق
َ

ل
َ

ذی ف
َّ

 َو ال
َ

چیــزی از وحی در اختیار شــما هســت؟ قــاَل ال

َســَمة؛ حضرت میفرمایند که نه، به خدا قســم، چیزی بیش از این در  النَّ

همًا فی ِکتاِبه؛ ترجمه ی فارسی 
َ

 َان ُیعِطَی اهّلُل َعبدًا ف
َّ

اختیار ما نیست؛ ِاال

این، به زبان متعارف ما این جوری میشــود: بله، اگر خدای متعال راه را 

باز کند، ما در همین چیزی که هســت غور کنیم، آن وقت چیزهای زیادی 

مه طباطبائــی میگویند که این بیانات 
ّ

در اختیار ما هســت. مرحوم عال

امیرالمؤمنین در توحید، در معارف الهی که به تعبیر ایشــان از بیانات 

عجیب امیرالمؤمنین اســت یی که شــما نهج البالغــه را که نگاه کنید، این 

واقعًا به تعبیر ایشان  از اعاجیب اســت یی همه ی اینها را امیرالمؤمنین از 

قرآن استفاده کرده؛ از این حدیث استفاده میشود که همه ی این معارف 

عالی و ممتاز که برای فهمیدن آنها عقول متعارف عاّدی کافی نیست، و 

باید انسان فکر کند، یاد بگیرد، درس بگیرد تا بفهمد، همه ی این معارف 

را امیرالمؤمنیــن از قرآن گرفته، از قرآن اســتفاده کرده. قــرآن این ]جور[ 

است. این اقیانوس عمیق، این ]جور[ است.
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◦نمونه بودن ایران از لحاظ تعداد قّراء خوش خوان، به 
برکت جمهوری اسالمی

خب حاال چند جمله و چند نکته هم درباره ی مســائل مربوط به تالوت 

برای جمع که کار باارزش شما است.

اّوًال بحمداهّلل کشــور مــا از لحاظ قــّراء خوش خــوان یکی از کشــورهای 

برجسته و نمونه است. یعنی در دنیای اسالم شاید مثًال ]بجز[ کشور مصر 

که حاال یک امتیازی در این زمینه دارد، من فکر نمیکنم بقّیه ی کشورها 

این تعداد قاری برجسته و خوش خوان و درست خوان در کشورها وجود 

داشته باشد که بحمداهّلل در کشور ما هســت. ]این[ به برکت جمهوری 

اسالمی است. ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم! اوایل انقالب، هّمت ما و 

اهتمام ما این بود که قاری ما بداند کجا باید بخواند، کجا وصل کند، کجا 

وقف کند، کجا ِبایستد؛ یعنی در این حد ]بودند[، آن هم قّراء معدودی 

که بودند. امروز بحمداهّلل انســان نگاه که میکند، قّراء متعّدد و کثیری 

]را میبیند[. بنده با رادیوتالوت مأنوســم الحمدهّلل، غالبًا گوش میکنم 

آن وقتی که فراغت داشته باشم؛ به قدری تالوتهای خوب در این رادیو و 

ی وجود دارد که  ـ گاهی در تلویزیون یی که کمتر توفیق پیدا میکنم ]ببینم[ ـی

انسان واقعًا خدا را شکر میکند؛ من خیلی اوقات وقتی می شنوم تالوت 

را، خدا را شکر میکنم.

◦لزوم پیشــرفت و تکمیل کار در عرصه ی تالوت قرآن 
کریم

امروز خیلی از این قّراء ما از بســیاری ]از قاریان باالترند[. حاال نمیگویم 
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»همه«؛ شماها هنوز نرسیده اید به آن برجسته هاییی که هستند. باید کار 

کنید؛ این هم یکی از نکات است که حاال این را در پرانتز عرض بکنم: شما 

که خوب میخوانید و درست میخوانید و مستمع را به هیجان می آورید، 

فکر نکنید کار تمام شــد؛ هر وقتی که در هر جاییــی آدم فکر کرد دیگر به 

آخر خط رسیده، دیگر باالتر از این چیزی نیست، همان جا نقطه ی سقوط 

انسان اســت؛ بنده به شــعرا هم همین را میگویم، به نویسندگان هم 

ب هم همین را میگویم. باید پیش بروید؛ باید 
ّ

همین را میگویم، به طال

باز هم جلو بروید، پیش برویــد و تکمیل کنید و جا بــرای تکمیل هنوز 

هست؛ این جور نیست که خیال کنید حاال همه چیز تمام شده. اّما آنچه 

االن هســت انصافًا افتخارآفرین اســت؛ یعنی آنچه ما امــروز در اختیار 

داریم، بحمداهّلل این تعــداد و این کیفّیــت را، ما در جاییی غیــر از همان 

جاییی که اســم آوردم ســراغ نداریم که به این اندازه وجود داشته باشد. 

حّتی خیلی از قّراء فعلی ما بهتر هستند از بعضی از آن کسانی که دعوت 

کرده ایم آورده ایم اینجا، پول هم به آنها داده ایم، قرآنشان را هم گوش 

کرده ایم، هزار نفر هم بیخودی »اهّلل اهّلل« داد کشیدند پای خواندنشان 

د، اّما جمعّیت میگویند 
َ
که هیچ لزومی هم نداشته! گاهی بد هم میخوان

»اهّلل«؛ او میفهمد که این جمعّیت نمیفهمند خوب و بِد تــالوت را، لذا 

سعی هم نمیکند دیگر خوب بخواند. این را بنده دیده ام؛ بعضی از قّراء 

در مصر که خوانده انــد خوب خوانده اند، اینجا که آمدند خواندند، نه، 

خواندنشان تعریفی ندارد! این مهم است؛ حاال شماها که با مستمعین 

رات را باید به آنها بدهید، اگر چه حاال مّدتی هم هست که 
ّ

طرفید، این تذک

مهماِن آن جوری نداریم. الحمدهّلل قّراء ما قّراء خوبی هستند.

حــاال از همیــن جمعی که امــروز خواندنــد، من نــگاه میکنــم میبینم 

تالوتهاییی که من گوش کــردم خیلی خوب بود! آقــای نظریان)1۲( یک 

ـ همان قسمتی که مصطفٰی اسماعیل  تالوتی کرده بود از سوره ی قصصـ 
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ی خیلی خیلی خوب بــود؛ یا آقــای مقّدمــی)1۳( یک تالوتی  ـ خوانــده ـی

کرده از ســوره ی هود که بســیار خوب بود، انصافًا خیلی برجســته بود؛ 

این حامدآقــا)14( همین جــور، تالوتهای خیلی خوبــی دارند. بعضی از 

دوستانی که حاال امروز اینجا خواندند یی خیلی های دیگر هم همین جور 

هستند؛ حاال چون من نمیبینم اشخاص را و نمی شناسم اسمهایشان را، 

نمیدانم چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند، اسم نمی آورم؛ ]فقط[ 

این چند نفری را که اینجا تالوت کردند اسم آوردم یی از خیلی از اینهاییی که 

ـ از آنها یاد میشود، خیلی بهتر  ـ استاد فالن ـ  آمدند اینجا و به عنوان استادـ 

میخوانند و بحمداهّلل این جزو افتخارات ما است. این نکته ی اّول.

◦تالوت؛ هنری قدسی و در خدمت ذکر و دعوت الی اهّلل
نکته ی دّوم این است که تالوت در جمع یک هنر است، یک هنر مقّدس 

اســت. این هنر که در شمار برترین هنرهای قدســی است و جزو برترین 

هنرهای مقّدس اســت، باید در خدمت ذکر و در خدمت دعوت باشــد. 

قرآن ذکر اســت دیگر؛ تالوت شما باید در خدمت ذکر باشد؛ باید جوری 

ر بشوم، و به یاد خدا، به یاد قیامت، به 
ّ

تالوت کنید که مِن مستمع، متذک

ر است، باید از تالوت شما 
ّ

یاد عوالم باال بیفتم؛ بیشتر از آنکه انسان متذک

ر بشود؛ شما در تالوتتان این را در نظر قرار بدهید، این را بخواهید. 
ّ

متذک

مراقب باشیم که چیزهای حاشــیه ای، بعضی از خودنماییی ها یی که ماها 

خب انسانیم، ضعیفیم، در کارهایمان یک بخشی، یک خودنماییی هاییی 

هست، حاال بنده آن مقدار کمش را نمیخواهم خیلی مّته روی خشخاش 

رّیت 
ِّ

ک
َ

ر و ُمذ
ّ

بگذارم یی غلبه نکند؛ آن حالت خودنماییی بــر آن حالت تذک

و دعوت الی اهّلل غلبه نکند در این تالوتی که شما انجام میدهید. نباید 

فقط به عنوان یک هنر به این نگاه کنید؛ بعضــی از خواننده های قرآن 

غیر ایرانی را که انسان نگاه میکند، به این ]کار[ فقط به صورت یک هنر 
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نگاه میکنند؛ نه، این فقط یک هنر نیست؛ این، وسیله ی دعوت الی اهّلل 

است؛ با این شکل بایستی به آن نگاه کنید. باید جوری باشــد که »َو ِاذا 

ُه زاَدتُهم ایمانا«؛)1۵( وقتی شما قرآن میخوانید باید 
ُ

یِهم آیات
َ

ِلَیت َعل
ُ

ت

ایمان من افزایش پیدا کند؛ ایمان مســتمعتان بایســتی افزایش پیدا 

کند. یک مقداری از این به عهده ی شما است که شما باید این کار را انجام 

بدهید، تا حدود زیادی بر عهده ی قاری است.

◦لزوم استعاذه ی حقیقی در آغاز تالوت
شــما قرائت را با استعاذه شــروع میکنید؛ ]باید[ این اســتعاذه حقیقی 

َرأَت 
َ

ِاذا ق
َ

باشد. با این استعاذه واقعًا به خدا پناه ببرید از شّر شیطان: »ف

جیم «)1۶( که در سوره ی مبارکه ی  ــیطاِن الرَّ
َّ

اسَتِعذ ِباهّلِل ِمَن الش
َ

رآَن ف
ُ

الق

نحل است. اگر این تالوت با استعاذه شد، در خدمت اغراض شیطانی قرار 

نخواهد گرفت. این هم یک نکته.

◦ضرورت توجه به مهندسی تالوت پیش از آغاز آن
یک نکته ی دیگر مهندسی تالوت است. این چیزی است که من چند بار 

به بعضی از قّرائی که پیش ما تالوت کردند، خواســته ام بگویم فرصت 

نشده. یکی از چیزهاییی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید، 

مهندسی تالوت است؛ باید این تالوتتان را از پیش در ذهنتان مهندسی 

کنید. البّته اینها طبعًا بعدًا بتدریج برای انسان به شکل غریزی و عادی 

مًا احتیاج دارد به اینکه 
ّ

میشود، لکن در اّول کار، اوایل کار تا مّدتها مسل

توّجه کنید.
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◦انتخاب لحن مناسب برای هر بخش
مهندســی یعنی چه؟ چند جور مهندســی هســت: یکی انتخــاب لحن 

مناســب برای هر بخش. مثًال فــرض کنید کــه همه ی لحنها بــرای لحن 

قّصه مناسب نیست، یا همه ی لحنها برای آیات انذار از عذاب مناسب 

نیست؛ یک لحنهاییی مناسب است، یک لحنهاییی مناسب نیست؛ لحن 

مناســب با آن مضمون را باید پیدا کنید. بعضی از قّراء مصری در این کار 

ًا و انصافًا در سطح عالی اند که میدانند با چه لحنی بایستی این ]آیات[ 
ّ

حق

را بخوانند؛ این که اگر انذار است، اگر وعید اســت، اگر بشارت است، اگر 

وعده ی بهشت است، اگر قّصه است، هر کدام از اینها یک لحن را اقتضا 

دارد؛ باید مهندسی کنید.

◦توجه به نحوه ی باال بردن و پایین آوردن صدا
یک مهندســی دیگر، مهندســی انخفاض)1۷( و اعتــالی)1۸( صدایتان 

است؛ صدا را ِکی باال ببرید، ِکی پایین بیاورید؛ این مهم است. بعضی ها 

صدا را بی مورد باال میبرند، جاییی که اصًال جای بلند کردن صدا نیســت. 

ن بلند باید 
ُ

باید تشخیص بدهید که کجا بایســتی صدا را بلند کرد و با ت

خواند، کجا بایستی آرام خواند. البّته در بعضی از تالوتهاییی که انسان از 

قّراء معروف می شنود، به اصطالح یک انخفاض و اعتالهاییی وجود دارد 

که حاال آنها مخصوص خودشــان اســت، تکرار آنها هم به نظر ما خیلی 

مناسب نیست؛ خود شما بایستی تشخیص بدهید، توّجه کنید که کجا 

بایستی صدا را بلند کرد، کجا بایستی آرام خواند.
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◦توجه به کیفیت القاء
 یکی هم کیفّیت القاء اســت؛ کیفّیت القاء هم خیلی مهم اســت. بنده 

حاال یک نمونه را عرض بکنم: تالوت سوره ی مبارکه ی فاطر عبدالفّتاح 

شعشــاعی یی که واقعًا یک تالوت گر فوق العاده اســت یی ]وقتی[ میرســد 

ی اهّلل.)1۹( میدانید که 
َ

رآُء ِال
َ

ق
ُ

َها الّناُس َانُتُم الف به این آیه ی شــریفه: یا َایُّ

س بلند به کار برود. وقتی 
َ

ف
َ

مســتمع های عرب دنبال این هســتند که ن

س طوالنی تالوت میکند خوششان می آید و تشویق میکنند 
َ

ف
َ

قاری با ن

س کوتاه را خیلی دوست نمیدارند. عبدالفّتاح 
َ

ف
َ

و اهّلل اهّلل میگویند، و ن

ی اهّلل« را با یک 
َ

رآُء ِال
َ

ق
ُ

َها الّناُس َانُتُم الف سش کوتاه است اّما این »یا َایُّ
َ

ف
َ

ن

د که این مجلس زیر و رو میشــود! به نظر من بشنوید این 
َ

لحنی میخوان

د. 
َ
تالوت را؛ مجلس را زیر و رو میکند؛ از بس با لحن مناسبی این را میخوان

این لحن متناسب را در نظر داشته باشید. این ]یک[ مهندسی.

◦ تجّسم واقعه برای مستمع
یک مهندسی دیگری هم وجود دارد و آن، کیفّیت تالوتی است که بتواند 

واقعه را مجّســم کند در مقابل مستمع؛ یعنی جوری بخواند که شما که 

ه دارید می بینید واقعه را؛ که در این قضّیه استاد 
ّ

دارید می شــنوید، کأن

م انصافًا شیخ مصطفٰی اسماعیل است، که فوق العاده است در این 
ّ

مسل

یِن 
َ

جهت. در آن آیات شریفه ی سوره ی قصص که »َوَجَد ِمن دوِنِهُم امَرَات

ـبیٌر 
َ

 ک
ٌ

یخ
َ

عآُء َو َابونا ش ی  ُیصِدَر الرِّ سقی َحتَّ
َ
تا ال ن

َ
ما قال

ُ
طُبک

َ
َتذوداِن قاَل ما خ

قیٌر 
َ

یٍر ف
َ

یَّ ِمن خ
َ

ی ِلمآ َانَزلَت ِال
ّ
قاَل َربِّ ِان

َ
لِّ ف

ِّ
ی الظ

َ
ی ِال

َّ
مَّ َتَول

ُ
ُهما ث

َ
ی ل

َ
َسق

َ
* ف

د 
َ

ی اسِتحییــآء«،)۲0( اینها را جوری میخوان
َ

مشی َعل
َ

جآَءتُه ِاحداُهما ت
َ

* ف

ه می بینید که این دختر دارد می آید و خجالت میکشــد، که 
ّ

که شــما کأن

این خجالت ناشــی از یک احساســاتی اســت؛ رفته اند پیش پدرشان، 
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صحبت این جوان را کرده اند و گفته خیلی خب، بروید دنبالش بگویید 

ی اسِتحییآء« را چند بار تکرار میکند. 
َ

مشی َعل
َ

جآَءتُه ِاحداُهما ت
َ

بیاید. »ف

بَل َان َیأتونی 
َ

یــم َیأتینی ِبَعرِشهیا ق
ُ

ک یا مثًال در سوره ی مبارکه ی نمل، َایُّ

قوَم ِمن َمقاِمک.
َ

بَل َان ت
َ

ا ءاتیَک ِبِه ق
َ

ُمسِلمین *  قاَل ِعفریٌت ِمَن الِجنِّ َان

ا ءاتیَک ِبِه« را از زبان این عفریِت جن تکرار میکند و 
َ

)۲1( آن چنان این »َان

ه انسان دارد میبیند این عفریِت جن را که با یک غروری 
ّ

بیان میکند، کأن

قوَم ِمن َمقاِمک. بعد ]میفرماید[: 
َ

بَل َان ت
َ

میگوید من برایت می آورم، ق

یَک 
َ

ــدَّ ِال
َ

بــَل َان َیرت
َ

ا ءاتیــَک ِبِه ق
َ

ذی ِعنــَدُه ِعلــٌم ِمَن الِکتــاِب َان
َّ

قــاَل ال

ک؛)۲۲( یعنی ]آن دیگری[ زد تو دهن آن عفریِت جّنی، گفت قبل از 
ُ

َطرف

اینکه چشمت را به هم بزنی من حاضر میکنم، که حاضر هم کرد. این را 

ه دارد میبیند که این اّتفاق دارد می افتد؛ این 
ّ
د که انسان کأن

َ
جوری میخوان

هم یک جور مهندسی اســت. باالخره، به طور خالصه، تالوت قاری باید 

ر 
ّ

منشأ اثر باشد؛ باید شــما که تالوت میکنید، جوری تالوت کنید که تأث

کَر 
ِّ

َبَع الذ
َّ

نِذُر َمِن ات
ُ

ما ت
َّ

در مستمع شما به وجود بیاید و منشأ اثر بشود. ِان

باع باید به وجود بیاید با خواندن شما؛ 
ّ

یب؛)۲۳( ات
َ

حٰمَن ِبالغ ِشَی الرَّ
َ

َو خ

با تالوت شما بایستی اّتباع به وجود بیاید. این حاال چند نکته ای بود که 

عرض کردم.

◦ پذیرش اختالف قرائتها به صورت محدود در راستای 
ر

ّ
دستیابی به ذکر و دعوت و تذک

یک نکته هم راجع به این مسئله ی اختالف قرائتها بگویم. بعضی از قّراء 

مصری که ما دعوت کردیم و آمدند در طول این چند سال، تقّید داشتند 

ط نیستم، 
ّ

که انواع و اقسام قرائتها را بخوانند. حاال بنده چون خیلی مسل

نمیتوانم قطعًا بگویم که اینها قرائتهای شــاذ)۲4( را هم میخواندند. 

ما چهــارده قرائت داریم، عالوه بر آنها چند قرائت شــاذ هــم داریم. من 
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احتمال میدهم حّتی بعضی از آنها در تالوتهایشان مقّید بودند همین 

طور پیی درپیی تکــرار که میکنند قرائتهــای مختلف را، قرائتهای شــاذ را 

هم بخوانند؛ این به نظر من هیچ وجهی نــدارد، هیچ »ذکــری« در این 

وجود نــدارد، هیچ دعوتی در این وجــود ندارد. بله، مــن البّته خواندن 

اختالف قرائت را رد نمیکنم، اّما محدود. قرائت َورش از این جهت مهم 

است که در شمال آفریقا و در غرب دنیای اسالم، قرائِت رایج است. خود 

ی هــم َورش و هم قالــون، اصًال در  ـ َورش ســالها در مصر زندگــی میکرده ـی

مصر زندگی میکردند یی ســالهای متمادی َورش در مصر بوده؛ لذا قرائت 

َورش در مصر و در شمال آفریقا و در تونس و مانند اینها معروف است. 

قرآنهاییی طبق قرائت َورش و طبق قرائت قالون آنجاها چاپ شــده که 

برای ما هم فرستاده اند بنده دیده ام. این قرائِت َورش است. بنابراین، 

خواندن قرائت َورش ایرادی ندارد، چون یکی از قرائتهای رایج اســت؛ 

ولو حاال نه به قدر قرائت حفص، اّما باالخره رایج است. این خوب است. 

قرائت حمزه هم که این نوجوان ما)۲۵( امروز یک مقداری قرائت حمزه 

را میخواند، از یک جهتی خوب است و آن، این است که این َسکتی که در 

قرائت حمزه هست بین حرف ســاکن و همزه، چیز قشنگی است. از این 

جهت که زیبــا میکند تالوت را، ]خواندنش[ گاهــی اوقات ایرادی ندارد 

به نظر ما. این دو قرائــت را اگر چنانچه بخوانند، بد نیســت؛ اّما دیگر 

]خواندِن[ اختالِف قرائتهای مختلف و شکلهای گوناگون در یک کلمه و 

مانند اینها به نظر ما خیلی لزومی ندارد؛ یعنی آن چیزی را که مورد انتظار 

ًا و انصافًا 
ّ

ر و مانند اینها اســت یی حق
ّ

از شما اســت یی که  ذکر و دعوت و تذک

تأمین نمیکند.
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◦  ایجاد پایگاه های قرآنی در مساجد با هدف تشویق 
جوانها و نوجوانان برای ورود به عرصه ی قرآن خوانی

یک نکته ی دیگر را هم من یادداشت کرده ام که عرض بکنم. در زمینه ی 

فّعالّیتهــای قرآنی، خــب کارهای خیلی خوبی شــده؛ لکــن اینها کافی 

نیست؛ ما به تالشــهای بیشــتری احتیاج داریم. یکی از پیشنهادهاییی 

که به ما شــد و کار درســتی اســت و من مطرح میکنم و شــماها هر کدام 

که میتوانید انجام بدهید، این است که مســاجد یک محل یی حاال مثًال در 

تهران، مساجد فالن بخش از تهران که سه تا، چهار تا، پنج تا مسجد است 

یی هر کدام از اینها یک پایگاه قرآنی باشــند و با هم ارتباط داشته باشند؛ 

اینها بروند به مهمانی آنها، آنها بیایند به جلسه ی اینها؛ با هم مسابقه 

بدهند؛ این غیر از این مســابقات رایجی اســت که اوقاف و دیگران راه 

می اندازند؛ یک چنین کارهاییی انجام بگیرد؛ این بهترین مشّوق است 

برای اینکه جوانها و نوجوان ها وارد وادی قرآن خوانی بشوند؛ ما به این 

احتیاج داریم.

جوانهای ما باید وارد عرصه ی قرآن خوانی، بخصوص حفظ قرآن بشوند 

که ما خب حافظ ]قرآن[ زیــاد الزم داریم؛ من چند ســال پیش هم عرض 

کردم؛)۲۶( تالشهاییی هم شده منتها هنوز تا آنجا خیلی فاصله داریم. اگر 

بخواهید آن ده میلیون را تأمین بکنید، راهش این است که نوجوان های 

ما وارد وادی قرآن بشوند؛ نوجوان که وارد شد حفظ آسان میشود؛ راهش 

فاق بیفتد؛ هر مسجدی یک پایگاه 
ّ

هم این است که در مساجد این کار ات

قرآنی بشود؛ مساجد این محل با همدیگر ارتباط داشته باشند، همکاری 

داشته باشند؛ اساتیدشان اینها را به هم آشنا کنند؛ اینها بروند پیش آنها. 

ما در مشهد داشتیم این کار را؛ هم در مسجد کرامت، هم در مسجد امام 
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حســن مجتبٰی. خدا ان شــاءاهّلل رحمت کند مرحوم آقای مختاری، قاری 

بسیار خوب مشهد را و همچنین جناب آقای آقامرتضای فاطمی که جزو 

بهترین های مشهد ]بود[ و هنوز هم ایشــان الحمدهّلل جزو بهترین  قّراء 

کشور محســوب میشــود؛ این دو نفر را من دعوت کرده بودم، خواسته 

بودم، آنجا سالها در مسجد کرامت این جلسه را اداره میکردند؛ در مسجد 

امام حسن هم که ما بودیم یی این دو مسجدی که بنده رفت و آمد داشتم 

ــ اینها می آمدند تالوت میکردند. و این ارتباط مساجد با یکدیگر و ارتباط 

قّراء و مســتمعین قّراء و شاگردان قّراء با یکدیگر یکی از این فرصتهاییی 

اســت که ان شــاءاهّلل میتواند در خدمت این کار قرار بگیرد. خوب است 

اسمی هم از مرحوم آقای موالییی )رحمة اهّلل علیه( بیاریم که ایشان هم 

خیلی حق دارد به گردن تالوت قرآن در تهران و خیلی تالش کرده؛ مرحوم 

اری و دیگر برادرانی که در این جمع، ســالهای قبل بودند و امسال در 
ّ

غف

بین ما نیستند؛ خداوند ان شاءاهّلل درجات همه ی آنها را عالی کند.

پروردگارا! به محّمد و آل محّمد مــا را از اهل قرآن قرار بــده؛ ما را با قرآن 

مأنوس کن؛ ما را با قرآن زنده بدار؛ با قرآن بمیران؛ با قرآن محشور کن. 

پروردگارا! معارف قرآنی را در دل ما بیدار و زنده کن. پروردگارا! اساتید ما، 

کسانی که ما را به این راه هدایت کردند، راهنماییی کردند، ُانس با قرآن را 

به ما یاد دادند، مشمول رحمت خودت قرار بده؛ امام بزرگوار ما، شهدای 

عزیز ما را با پیغمبر محشور کن؛ ما را هم در راه آنها ثابت قدم بدار.

والّسالم علیکم ورحمة اهّلل وبرکاته   .
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1(   در ابتدای این دیدار یی که در اّولین روز ماه رمضان 
144۳ برگزار شد یی تعدادی از قاریان به تالوت آیاتی 

از قرآن کریم پرداختند.
 ۲( امالی صدوق، مجلس بیستم ، ص ۹۳

 ۳( همان
 4( سوره ی انبیاء، بخشی از آیه ی ۵0

 ۵( سوره ی حجر، آیه ی ۹
 ۶( سوره ی ق، بخشی از آیه ی ۲۲

 ۷( سوره ی انبیاء، بخشی از آیه ی ۹۷
۸( کافی، ج ۲، ص ۵۸۶

۹( مصباح کفعمی، ص ۵۸۹  )دعای ابی حمزه(
10( سوره ی واقعه، آیه ی ۷۹؛ »که جز پاک شدگان بر 

آن دست نزنند«
11( المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۷1

1۲( آقای وحید نظریان
1۳( آقای قاسم مقّدمی
14( آقای حامد شاکرنژاد

1۵( سوره انفال، بخشی از آیه ی ۲؛ »... و چون آیات 
او بر آنان خوانده شود، بر ایمانشان بیفزاید ...«

1۶( ســوره ی نحــل، آیــه ی ۹۸؛ » پس چــون قرآن 
میخوانی، از شیطاِن مطرود به خدا پناه بر.«

1۷( فرود آمدن، پایین آمدن
1۸( بلند شدن

1۹( بخشــی از آیــه ی 1۵؛ »ای مــردم، شــما به خدا 
نیازمندید ...«

۲0( بخشــی از آیات ۲۳ تا ۲۵؛ »... گروهــی از مردم 
را بر آن یافت کــه ]دامهای خــود را[ آب میدادند، و 
پشت سرشــان دو زن را یافت که ]گوسفندان خود 
را[ دور میکردنــد. ]موســٰی[ گفــت: "منظورتان ]از 
این کار[ چیست؟" گفتند: "]ما به گوسفندان خود[ 
آب نمیدهیم تا شــبانان ]همگی گوسفندانشــان 
را[ برگردانند، و پدر ما پیری سالخورده است." پس 
برای آن دو، ]گوســفندان را[ آب داد، آنگاه به سوی 
سایه برگشت و گفت: "پروردگارا، من به هر خیری که 
سویم بفرستی سخت نیازمندم." پس یکی از آن دو 
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زن یی در حالی که به آزرم گام برمیداشــت یی نزد 
وی آمد …«

۲1( سوره ی نمل، بخشی از آیات ۳۸ و ۳۹؛ 
»... کدام یک از شما تخت او را یی پیش از آنکه 
مطیعانه نزد من آینــد یی برای مــن می آورد؟ 
عفریتی از جن گفت: "من آن را پیش از آنکه 
از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم." ...«

۲۲( همان، بخشی از آیه ی 40؛ »کسی که نزد 
او دانشی از کتاب ]الهی[ بود، گفت: "من آن 
را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت 

می آورم." ...«
۲۳( سوره ی یس، بخشــی از آیه ی 11؛ »بیم 
دادن تو، تنها کســی را ]ســودمند[ است که 
کتاب حق را پیروی کنــد و از ]خدای[ رحمان 

در نهان بترسد. ...«
۲4( نادر، کمیاب

۲۵( آقای علیرضا حاجی زاده )از تبریز(
۲۶( از جملــه، بیانــات در دیــدار جمعی از 

قاریان قرآن سراسر کشور)1۳۹0/۵/11(
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