بسم اهلل الرحمن الرحیم
خالصه کالس آداب الصلوة  -شب هشتم ماه رمضان
برای قرآن چند حجاب وجود دارد که علت مهجور واقع شدن قرآن شده اند:
اولین حجاب ،جهل به ارزش و جایگاه قرآن است که از اصلی ترین علل مهجوریت است .اگر محرم هنوز
زنده است چون هنوز هم عده ای هستند که مردم را نسبت به اهمیت آن آگاه می کنند و می گویند که این راه
نجات است.
حجاب دوم این است که نگاه ما مسلمانان به قرآن تغییر کرده است .قرآن برای ما از کتاب هدایت تبدیل
به کتاب ثواب شده است .سه نوع تحریف داریم .آشکارترین تحریف اضافه کردن است .دومین نوع تحریف حذف
کردن و سومین نوع آن جابه جا کردن اولویت هاست .متن قرآن با اضافه و حذف کردن تحریف نشده ،اما جایگاه
آن در زندگی ما تحریف شده است .زشت ترین رفتار ،تحریف اولویتی است .بچسب به قرآن ولی به تجوید آن!
قرآن را تبدیل کن به کتاب صوت! بزرگ ترین خیانت به قرآن همین است! قرآن باید کتاب زنده باشد.
تسلط بر افکار مردم یعنی تسلط به رفتار آن ها .برای تغییر رفتار مردم باید فکر آن ها را تغییر دهید .اگر ارزش
یک چیز در ذهنشان باال رفت رفتارشان در قبال آن چیز تغییر می کند .گفتن مشکل و این که مشکل را چه
کسی ایجاد کرده کافی نیست! طبیب باید درمان را بگوید .راه حل مشکالت و مسائل فرهنگی ،تبیین و آگاهی
سازی و تشویق نظری مردم است .برای ارزش دادن به قرآن هم باید همین راه را رفت.
متاسفانه ما دنبال سلوک و برنامه زندگی در قرآن نیستیم و آن را کنار گذاشته ایم .قرآن برای بعضی کتاب
صوت است ،برای بعضی کتاب خط است .امروزه قرآن در بدترین نوع مهجوریت است! اگر قرآن از درس دادن
و تبیین کردن خارج شد مهجوریت است .پس حجاب قرآن نوع نگاه ما به آن است .حتی اگر به قرائت قرآن به
عنوان اجر و ثواب نگاه شد ،باز هم قرآن را مهجور کرده ایم .درمان همه درد های اصلی بشر در قرآن
است .قرآن کتاب تعالی و تقرب است.
حجاب سوم ،غیر قابل دسترس بودن قرآن است .دو طایفه از قرآن محروم اند :کسانی که قرآن را آن قدر
کوچک می کنند که آن را چیزی نمی بینند ،طایفه دوم آن قدر قرآن را بزرگ می کنند و آن را غیر قابل فهم می
پندارند که حتی در قرآن تدبر هم نمی کنند .در حالی که خدا قرآن را برای هدایت بشر نازل کرده است .نتیجه
این بزرگ کردن افراطی قرآن هم مهجوریت آن است .بلند بودن جایگاه قرآن ،دلیل بر تعطیل کردن
آموختن معارف قرآن نیست.
حجاب بعدی حجاب خودبینی است .یعنی اندیشه های محدود ما دامن قرآن را می گیرد و مانع بهره مندی
از قرآن می شود .راه کنار زدن این حجاب اصالح نفس است ،تواضع کردن است .اگر منیت بشکند ،باورها و

اعتقادها درست می شود ،اگر که ما از عقیده خود بر نمی گردیم به این خاطر است که نفس و منیت ما سخت
شده است .تنها راه درست کردن این حجاب وادار کردن نفس به تواضع است .قرآن باید با تزکیه توام باشد.
قرآن برنامه سعادت است برای کسی که بخواهد آدم باشد! اما اگر کسی نخواهد این گونه باشد ،خود قرآن گفته
است« :و ال یزید الظالمین اال خسارا» .بسیاری از کسانی که با تربیت قرآنی بزرگ نشده اند ،مبتال به همین حجاب
است.

