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رمضان؛ بشارت دلنشین 
بندگی و آزادگی

آیت ا... حسن ممدوحی ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ماه رمضان ماه ضیافت است که پیغمبر اکرم فرمود: 
»ُدِعیُتْم فِیِه إِلَی ِضَیاَفه ا... « شما به میهمانی خدا خوانده 
ُش��دید. این دعوت به میهمانی خدا معلوم می شود که 
خیلی چیز عجیبی اس��ت چون در تمام ای��ن دوازده 
ماه  چنین چیزی س��ابقه ندارد که ش��خصیتی مانند 
پیغمبر اکرم)ص( دعوت کننده باشد. هر کاری به اندازه  

دعوت کننده  آن قیمت دارد. 
ش��ما وقتی عزیزترین خود را برای دعوت کس��ی 
می فرس��تید، این معلوم می شود آن کس��ی که دارید 
او را دعوت می کنید خیلی عزیز اس��ت. شما اگر مثاًل 
فرض کنید که بخواهید رهبری را به شهر خود دعوت 
کنید چه کار انجام می دهید؟ اس��تاندار و امام جمعه و 
شاید رئیس جمهور را واسطه کنید. چرا این کار را انجام 
می دهید؟ ب��ه خاطر اینکه آن کس��ی دعوت می کنید 

خیلی فوق العاده است، خیلی عزیز است. 
پیغمبر اکرم)ص( رفت در مسجد و جمعیت را دعوت 
کرد، واسطه چه کسی اس��ت؟ شخص اّول هستی. چه 
کسی را دعوت کرده است؟ شما را. شما ببینید چه کسی 

را برای دعوت فرستاده است؟
این دلیل بر چیس��ت؟ چقدر تو را دوس��ت دارد که 
شخص اّول هستی را برای دعوت فرستاده است؟ »َفَقْد 
ُدِعیُتْم إِلَی ِضَیاَفه ا... « این دلیل بر دو چیز است. آن قدر 
برای تو مقام قایل اس��ت که برای دعوت تو شخص اّول 
هستی را فرستاده است. آن وقت آدم نیاید؟ این خیلی 
بی مرّوتی اس��ت که شخص اّول هس��تی را برای دعوت 
بفرستد، آن وقت ش��ما باکی نداشته باشید، نیایید. این 
اّوالً. مسأله  دوم فهمیده می شود که این میهمانی، خیلی 
میهمانی عظیمی است که مهمانی ماه رمضان است. آن 
وقت در این میهمانی که می خواهیم برویم چه چیزی به 
میهمان می دهد؟ تازه می گوید حّق خوردن و آشامیدن 
هم ندارید. این چه میهمانی اس��ت؟ گاهی غذا، غذای 
حیوانی است. غذا مربوط به مرتبه  »حیوانیت« ماست. 
یعنی ما غذا می خوریم، بقّیه  حیوانات هم غذا می خورند. 
چون خور و خواب و خشم و شهوت است. این خصوصیات 
را   تمام مخلوقات این عالم دارند، ما هم داریم. پس اگر ما 
میهمان به خوردن و خوابیدن شدیم، در نظام حیوانیت 
ما میهمان هس��تیم. اّما در ماه مبارک رمضان تغذیه ای 
که می کند تغذیه هم مربوط به نظام »انسانیت« ماست. 
یعنی انسانیت ما دعوت شده است و میهمان است،  اینها 
را از ما گرفته است، در برابر چه چیزی به ما داده است؟ 
آن چیزی ک��ه در مقابل به ما داده اس��ت، آن روحانیت 
است، آن تقّرب اس��ت، آن نظام الوهّیت است، آن قرب 
معنوی اس��ت، آن حالت روحانی اس��ت که شما اکنون 
این حالت روحانی ماه مبارک رمضان را گاهی می بینید.   
این مانند روز روشن اس��ت که دو تا حال است.  »  اللهم 
لُتنا« یک آب  لک صمنا و علی رزقک افطرنا َو َعلَیَک تََوکَّ
جوش بخورد و یک لقمه نان، چه حالتی دارد که آن حال 
را اگر سر یک سفره  رنگارنگی شب بعد ماه رمضان یا شب 
قبل ماه رمضان نشسته بودید، آن حال را ندارد. یک حال 

معنوی است که انسان در خود می بیند.
 گویی جاذبه ای دارد که از ی��ک نقطه  مرموزی انگار 
انس��ان را دارند می کشند و خود انس��ان می فهمد. این 
حالت را که فردای روز اّول ش��ّوال، عصر روز عید شّوال 
اصاًل آدم این حال را ندارد. آن حالتی که ش��ب آخر ماه 
رمضان، آن دم غروب با اینکه ضعف هم مس��تولی شده 
است، ممکن است تشنه هم باشد، ممکن است گرسنه هم 
باشد،  ولی در خود یک وضعیتی می بیند در یک االهّیتی 
خود را می بیند که این االهّیت در روزهای دیگر نیست. 
آن حالتی که انسان در شبهای احیا دارد، آن حالتی که 
انس��ان نزدیک صبح دارد. آن حال��ت در روزهای دیگر 
نیست. یک حالت معنوی، یک حالت ربّانی، یک حالت 

الهی که این حاالت را شما در روزهای دیگر ندارید. 
بنابر این ماه مبارک رمضان زمان بسیار مناسبی برای 
تقرب به خداوند متعال اس��ت ، خالصه این پیش خدا 
خیلی پسندیده است. خدا دوست دارد  شما را در  چنین 
حالتی ببیند. از این رو ماه مبارک رمضان، ماه بشارت 

بندگی و آزادگی از سوی خداوند است.

یا ُمبینِ حلیمِ حکیم

سجاده هایمان
 هوای صیام کرده اند...

رقیه توسلی

ای » مّن��ان« و »رّزاق« و »فّتاح«! آمده ایم 
لباس برازنده صیام بر تن کنیم تا دوباره زمزمه 
شکرمان دنیا را فرا گیرد و ربناهایمان در بیکرانه 

زمین و آسمان منتشر شود.
ت��ا بهترین م��اه س��ال را با ن��ان و خرمای 
پرهی��زگاری افطار کنی��م و قلبهایم��ان را به 
شهر رحمت رمضانت برسانیم... به آنجا که هر 
سپیده دم ، چشمها غرق عظمت و بنده نوازی 

تان می گردند.
بر می خیزیم تا خودمان را به قنوتهای پُر از 
یا »تّواب« و یا »وّهاب« و یا»قادر« برسانیم و به 

ذکر اسمای الهی دخیل ببندیم.   
بر می خیزیم تا بیش��تر، از مهربانی “َودوِد 
کریم”  با خود بگوییم و برای میهمانی ملکوت، 
طاهر گردیم؛ ذرات معلقی شویم که وزن شان 
ناچیز شده است و پرندگانی که سالهاست زخم 

بالهایشان را به مرهم ِمهر طبیب می سپارند. 
روحمان را ب��ه “خالق غفار” گ��ره بزنیم و 
حالمان را به دست جوش��ن کبیری بسپاریم 
که سراسر؛ روش��نایی و مدد است. به تک تک 
بندهای عزیزی که نفس هایم��ان را زیر و رو 

می کنند. 
بش��ویم بندگانی که از رجب و شعبان، نور 
برداشته اند و می خواهند سینه شان را به آرامش 
آیه های رحمت و مغفرت بسپارند. به سماوات 
عش��ق، به پروردگاری که 
»مجیب« است و »خبیر« 

است و »علیم«.
س��یری و گرس��نگی و 
تش��نگی را از یاد ببریم و از 
آب و طع��ام  دور ش��ویم و 
بگذاریم کینه ها و دردها به 
برکت این روزهای رمضانی 
از جانمان دور ش��وند. بگذاریم روحمان سفر 
کند و همراه اهل دل، صراط را بیابد و چمدان 

خالی اش را از نگاه معشوق پُر سازد.
از مهربانی »ح��ّی قدیر« با خ��ود بگوییم 
و از معجزاتی ک��ه این روزها در خ��ود دارد؛ از 
برداشتن رنگ و لعاب ها و فریب ها. از طهارتی 
که ما را به طعم آزادی و آزادگی می رساند و از 
سکوتها و دعاهایی که »بصیِر سمیع« استجابت 

می نماید.
عبد ش��ویم و صدقه بگذاریم. عبد شویم و 
در بشارت آیه های دلنش��ین رستگاری محو 
گردیم. در آس��تان آن مه روی »ُمبیِن حلیِم 
حکیم« که شیطان را در رمضان، به بند و زنجیر 

می کشاند.
حالمان را به دس��ت دعای جوش��ن کبیر 
بسپاریم و به دست سحرهای نیایش... آن قدر 
روزه داری کنیم و به سرزمین تالوت و توبه پناه 

ببریم تا »غفار« اندک مان را بنگرد.
در ه��وای س��جاده ترمه، نفس بکش��یم و 
به س��وی مناجات ظهرگاهی و عش��ای عشق 
بدویم و بارها نام »قیوم« را بخوانیم. در س��ایه 
سار این بهشت از »قدوسی« بگوییم که تمام 
مخلوقات��ش را دوس��ت م��ی دارد و نگاهبانی 

می کند.
از تاریکی بگریزیم و بدی هایمان را استغفار 
کنیم تا به محضر نور برسیم، به محضر رمضانی 
که آن »ش��کوِر مجید« چون بهار ارزانی مان 

می دارد. 
بندگی کنیم و در پیش��گاه »تواب« قنوت 
بس��ازیم و با لهجه توبه و ندامت حرف بزنیم و 
آن قدر رو به قبله یا »اَحد« و یا »حسیب« سر 

دهیم تا ربناهایمان، دنیا را فتح کنند.
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ایستادن در س��احل دریایی گ
عظیم که تا چشم کار می کند 
دریا باشد، لذت بخش است؛ 
اما ل��ذت بخش ت��ر از آن چیس��ت؟ لذتی که 
ش��ناگر ماهر از در آب ب��ودن می برد هیچ گاه 
نصیب آنهایی که در س��احل نشس��ته اند و به 
آب چشم دوخته اند نمی شود. شاید خیلی از 
کسانی که در س��احل نشسته اند حسرت این 
را داشته باشند که خود را در آب رها کنند و از 
این عظمت استفاده کنند؛ اما مشکل اصلی این 
است که نمی دانند چگونه باید خود را به دریا 
بسپارند. نمی دانند چگونه باید از دریا استفاده 
کرد و چگونه باید به وسعت  و عمق دریا رسید.
کت��اب را ب��از می کن��ی، چن��د س��طری 
می خوانی، در ذهنت مرور می کنی کمی تأمل 
می کنی. یک احس��اس غریب در درونت موج 
می زند، دوست داری بدانی ّس��ر این کلمات 
چیست؟ چه اعجازی در این کلمات است که 
این گونه تو را آرام می کند؟ از خودت می پرسی 
چگونه می توانم بهره ام را از این کتاب بیش��تر 
کنم؟ چگونه می توان��م خ��ود را در این دریا 

غوطه ور سازم؟ 
تا به حال چند بار شده که قرآن را بگشاییم 
و این حس و حال درونمان را پرکرده باش��د؟ 
این احساس غریب که دوست داریم بیشتر از 
این کتاب بدانیم اما نمی توانیم. ممکن اس��ت 
چیزهایی بفهمیم ولی بیشتر از اینها جا دارد. 
می شود بیشتر فهمید. می شود بیشتر غوطه ور 
شد. اگر کسی این نگاه را به قرآن داشته باشد، 

قرآن او را رشد خواهد داد.
اگر قرآن را دریای��ی   بدانیم که عظمتش 
هس��تی را در برگرفته اس��ت آن��گاه درون ما 
فقط با قرائت آن آرام نمی ش��ود. چیزهایی را 
طلب می کنی��م که ما را ب��ه درک عظمت آن 

نزدیک تر کند.
حرف درب��اره ق��رآن و پیرام��ون مباحث 
قرآن بسیار اس��ت. شاید بیش��ترین تألیفات 
نویسندگان درباره علوم مرتبط با قرآن باشد. از 
رسم الخط و تذهیب گرفته تا تجوید و صوت و 
لحن و تفسیر و علوم قرآن و... ؛ اما در میان همه 
آنچه درباره قرآن نوشته می شود جای یک چیز 
خالی است: اینکه چگونه می توان در وسعت و 

عظمت قرآن وارد شد و از آن بهره برد؟ 
آن چنان جای خالی اش احساس می شود 
که همه علوم مرتبط با قرآن، با این سؤال معنا 

می یابند.
کسی که درباره دریا و آب اطالعاتی دارد، 
چیزهای زیادی می داند اما همه آنها زمانی معنا 
می یابند که خود را به آب بزند و به دریا بسپارد 
تا هر آنچه را که  می داند، بیابد. دانسته های ما 
درباره قرآن همین حال را دارد. شاید چیزهای 
زیادی بدانیم اما در دریای پرعظمت قرآن وارد 
نش��ده ایم تا آن را بیابیم. فردا آغاز ماه مبارک 
رمضان ماه »بهار قرآن« است، مناسب دیدیم 
کتابی را معرفی کنیم که با خواندن آن، لذت 
تالوت قرآن و فهم کالم خدای مهربان را بیشتر 

و بهتر می چشیم .

  جور دیگر باید دید
»چگونه ق��رآن را از کتابی صرفاً مقدس، قابل 
احترام و متبرک، به کتاب زندگی ساز تبدیل 

کنیم؟«
کتاب »نگرش��ی دیگ��ر به ق��رآن« به این 
پرس��ش حیاتی پاس��خ می دهد. این کتاب با 
هدف تغییر زندگی و حرکت به سوی زندگی 
قرآنی و چگونگی ارتباط با قرآن نوش��ته شده 
و راه های رس��یدن به زندگی قرآنی را نش��ان 

می دهد.

 فصل اول؛ هدف گذاری
قرآن، کلید زندگی برتر؛ راه رهایی از 

تنگناها و زندگی بسته
 فصل اول این کتاب عهده دار تبیین آسیب 

شناس��ی ارتباط ما با قرآن است و پاسخگوی 
پرسشهای زیر خواهد بود:

* چرا تاکنون در برخورد با قرآن دچار تغییر 
نشده ایم و قرآن تأثیر شگرفی در جان و زندگی 

ما نگذاشته است؟!
* چ��را اگر ب��ه مدت چن��د روز ق��رآن از 
زندگی ما حذف ش��ود احساس هیچ مشکلی 
نمی کنی��م؟! مش��کل اصل��ی از کج��ا آب 

می خورد؟!
* اصلی ترین رسالت قرآن در زندگی انسان 

چیست؟
* شاید شما هم در چرخه کار - استراحت 
- کار گیر کرده اید و از آن خس��ته شده اید و 
به دنبال پیدا کردن پاس��خ برای این پرسش 
هس��تید که راه رهای��ی از زندگ��ی تکراری و 

مالل آور چیست؟
* راه خ��روج از محدودیت ه��ای موجود 
در زندگ��ی و اتصال به نامح��دود و بی نهایت 

چیست؟

 فصل دوم؛ نقطه شروع
احس�اس نیاز به قرآن؛ الزمه زندگی 

برتر
فصل دوم این کتاب در پی ایجاد احساس 
نیاز به قرآن است. این احس��اس نیاز با تغییر 
نگاه نسبت به حقیقت انسان، زندگی و قرآن 
ایجاد می شود. این فصل، این دغدغه را ایجاد 
می کند که باید زندگی را با قرآن تنظیم کرد. 
بعد از مطالعه این دو فصل خواننده به این نگاه 
می رس��د که زندگی روزمره گرفت��ار تنگناها 
و تاریکی هاس��ت و باید از این فضای بس��ته و 

کور رها شود.
این فصل پاسخگوی  این پرسش ها  خواهد 

بود:
* می خواهم نگاه خودم را نسبت به قرآن 
ابتدا تغییر و سپس ارتقا دهم؛ راه آن چیست؟ 
برای این تغییر ابتدا باید نسبت به چه چیزهایی 

نگاهم را تغییر دهم؟

* حقیقت انسان چیس��ت و نهایت سیر او 
تا کجاست؟

* می گویند: هر که او ارزان َخَرد ارزان دهد/ 
گوهری طفلی به قرصی نان دهد؛

 آیا تا به حال به قیمت خود فکر کرده ایم یا 
اینکه خود را ُمفت فروخته ایم؟!

به نظر ش��ما حقیقت زندگی یک انس��ان 
چیس��ت که او را از زندگی گیاهان و حیوانات 

متمایز می کند؟!

 فصل سوم؛ نقطه مرکزی
ارایه تمام�ی حقای�ق الزم به صورت 

جامع و کامل
این فصل از کتاب عه��ده دار اثبات برتری 
قرآن در مقایسه با دیگر مدعیان نجات انسان از 
زندگی روزمره است؛ که در حقیقت روح اصلی 

و نقطه مرکزی قرآن را تبیین می کند.
این فصل پاسخگوی پرسشهای زیر خواهد 

بود:
* آیا تا ب��ه حال درباره این س��ؤال فکر 
کرده اید که: حس��اس ترین مقطع زندگی 

کدام است؟!
* فرض کنید دوست تان این س��ؤال را از 
ش��ما بپرس��د: »دنبال یک برنامه مطمئن و 
جامع و برتر برای حساس ترین مقطع زندگی ام 
می گردم؛ جایی برای مراجعه س��راغ داری؟« 

چه پاسخی به او می دهید؟
* مهمترین خصوصیت قرآن کدام است که 
آن را در افقی برتر از تمام کتب بشری و آسمانی 

قرار داده است؟

 فصل چهارم؛ برنامه حرکت
 دس�تورالعمل بهره برداری و اس�تخراج 

معارف قرآن
بعد از اینک��ه فهمیدیم آنچ��ه می تواند ما 
را نجات دهد قرآن اس��ت، این س��ؤال مطرح 
می ش��ود که چگونه می توان از قرآن استفاده 
کرد؟ فصل چهارم عهده  دار پاسخ به این سؤال 

و دستورالعمل بهره برداری و استخراج معارف 
قرآن است. در این فصل دستورالعملی گام به 
گام بیان شده که راه استخراج حقایق از قرآن و 

انس با قرآن را نشان می دهد.
این فصل پاسخگوی پرسشهای زیر خواهد بود:

* فرض کنید به کشوری سفر کرده اید که 
سوغات و هدیه های بی نظیری دارد و شما هم 
پول زیادی در کارت بانکی خود دارید، اما کارت 
ش��ما در بانک های آنجا عمل نمی کند. حتی 
نمی توانید به رس��توران بروید و غذا بخورید! 
حال آیا وجود این کارت بانکی و همراه داشتن 
آن باعث خوشحالی است یا حسرت بیشتر؟! 
اکنون سرمایه عظیم )قرآن( در دست داریم اما 

تهی دستیم! چرا؟
* چگونه می توان از تهی دستی و خسارت 
نس��بت به ق��رآن بیرون آم��د و ب��ه ارتباطی 
دوستانه، اثربخش، دلچسب و پربهره با قرآن 
رس��ید؟ ارتباطی که اگر یک روز نباشد حس 
ناراحتی، خأل و دلتنگی، وجودمان را فراگیرد؟

* می خواهم به همنشینی و انس با قرآن و 
زندگی قرآنی برسم اما بلد نیستم! چه کنم؟! 
دس��تورالعمل قدم به قدم قرائ��ت مطلوب و 
اثربخش قرآن چیس��ت؟ قرائت��ی که موجب 

تغییر حس، نسبت به قرآن می شود؟

 فصل پنجم؛ نقاط خطر و بحران
موانع زندگی به سبک قرآن

شرط رس��یدن به مقصود و مطلوب قرآنی 
دور بودن از آسیب ها و خطرهایی است که در 
مس��یر وجود دارد. فصل پنجم کتاب متکفل 
بیان همین آسیب ها و خطرها و راه مصونیت 

از آنهاست.
این فصل پاسخگوی پرسشهای زیر خواهد بود:

* آیا مصرف دارو به تنهایی و بدون پرهیز از 
موانع رسیدن به سالمتی موجب رفع بیماری 
می شود؟ اگر نمی شود که قطعاً همچنین است 
بنابراین موان��ع و خطرات حرکت به س��مت 

زندگی قرآنی چیست؟
* چرا برخی با وجود ارتباط دایم با قرآن، 
رش��د نکرده بلکه گاهی اوق��ات گمراه تر نیز 

شده اند؟!

 فصل ششم؛ نقطه مقصد
زندگی آس�مانی در زمین - گسترش 

تا بی نهایت
کسی که زندگی اش قرآنی و مذاق روحش 
الهی شود، زندگی آس��مانی در زمین خواهد 
داش��ت و از تمام محدودیت ها همراه با حفظ 
تع��ادل زندگی ظاه��ری عبور خواه��د کرد. 
رسیدن به این نوع از زندگی که نتیجه زندگی 

قرآنی است در فصل ششم بیان می شود.

این فصل پاسخگوی پرسشهای زیر خواهد بود:
* می خواه��م از نظر ش��خصی انس��انی 
متعادل، منطق��ی، پرنش��اط و دارای اراده ای 
قوی باشم و از نظر خانوادگی نیز محیطی گرم 
و سرش��ار از صمیمیت ، دلچسب و عاشقانه را 
تجربه کنم. آیا با قرآنی زیستن به این اهداف 

دست خواهم یافت؟
* نتیجه نهایی زندگان��ی قرآنی در همین 

دنیا چیست؟
خواندن این کتاب بس��یار ارزش��مند که 
دانشمند فرهیخته حجت االسالم والمسلمین 
دکتر مهدی نخاولی به رشته تحریر درآورده 
و انتشارات مؤسسه مطالعات راهبردی علوم 
و معارف اس��المی آن را منتشر کرده است، را 

توصیه می کنیم.

معرفی کتاب » نگرشی دیگر به قرآن« 

زندگی به سبک قرآن

برش 

* چگونه می توان از تهی دس�تی و خسارت نسبت به قرآن 
بیرون آمد و به ارتباطی دوستانه، اثربخش، دلچسب و پربهره 
با قرآن رسید؟ ارتباطی که اگر یک روز نباشد حس ناراحتی، 

خأل و دلتنگی، وجودمان را فراگیرد؟
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