قرائت قرآن یعنی بهجاآوردن حق کلمات قرآن در زندگی

مهربانترین یار
بدون شک زبان #عربی بهترین زبان برای بیان #حق است
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نرگ�س برزنون�ی :دنی�ای کتابها بس�یار جذاب،
شیرین و دوستداشتنی اس�ت و پر از حرف ،نکته
و لطائفی که هر کدام با دقت و ظرافت گوش�های از
ذهن را #قلقلک میده�د .با خوان�دن هر #کتاب
میتوان #زندگی را باری دیگر ،در نقشی متفاوت و
از زاویهای جدید تجربه کرد .با مشکالت جدید روبهرو شد و ذهن
خود را درگیر مسئلههایی کرد که ش�اید روزی برای خودمان هم
اتفاق بیفتد .همانطور که داشتن یک همراه و همسفر خوب لذت
س�فر را برای ما صدچندان میکند ،در س�فر به دنیای کتابها هم
داشتن همس�فر از لذتهای بینظیری اس�ت که کاش نصیب همه
بش�ود .همس�فری که هنگام خواندن کتاب بتوانی س�رت را روی
ش�انهاش بگذاری و همانطور که آرام و با تمام وجود بخار قهوهی
تلخت را به اعماق ریههایت میفرستی ،محو دنیای شیرین کتاب
ش�وی .یک همراه خوشذوق که وقتی ظرف احساست با خواندن
شاهکار یک نویسنده لبریز ش�د ،بتوانی روبهرویش بنشینی و در
نقش شخصیت محبوبت فرو بروی و با دیالوگهای مورد عالقهات
برایش تئاتر بازی کنی؛ با همان تن صدایی که در طول خواندن کتاب
برای آن شخصیت متصور شدی و حسی که نویسنده برایت ساخته.
یک شنوندهی فعال که بتوانی ساعتها با او بر سر «تصمیم کبری»
و پیشزمینههای تصمیم کبری و ...بحث کنی و قصه ببافی که اگر
این اتفاق نمیافتاد ،چه بالیی به س�ر کبرای بیچ�اره میآمد .یک
کارشناس سیاسی که بتوانید با هم شخصیتهای نمادین «قلعهی
حیوان�ات» را در دنی�ای واقعی پیدا کنی�د و انطب�اق دهید و وجه
اشتراک و تفاوتشان را بیابید .یک روانش�ناس خبره که در کنار
هم ش�خصیت و افکار و رفتار آدمهای قصه را تحلیل کنید و نقاط
قوت و ضعفشان را کشف کنید و از جزئیات رفتارشان به زیر و بم
شخصیت خودشان و پدرشان و پدرجدشان پی ببرید .تصور کنید
شما در دریای آبی زیبایی در حال شنا کردن و لذت بردن هستید
که ناگهان رفیقتان میآید ،دست ش�ما را میگیرد ،به اعماق دریا
میبرد و زیباییها و جذابیتهای کف دریا را به شما نشان میدهد و
وجودتان را سرشار از شور و شعف میکند .این تأثیر یک «همسفر
خوب» اس�ت .در س�فر به دنیای کتابها هم داش�تن همس�فری
اینچنین به یقین یک�ی از بهترین نعمات الهی اس�ت .البته لذت
همراهی با این رفیق ش�فیق در خواندن یک کتاب عمیق ،بیشتر

خود را نش�ان میدهد .بعضی کتابها متنی روان و دلنشین دارند
و مستقیم و بیواسطه به دل و جان آدمی مینشینند .اما بعضیها
در باطن متن روان و دلنش�ین خود به اندازهی یک #افسانه حرف
دارند و هر خواننده بسته به س�طح تفکر و تعمق خود میتواند هر
چقدر که بخواهد از کتاب حرف بکشد .منتها شرطش این است که
در دریای به ظاهر آرام جمالت همچون ش�ناگری ماهر ،کلمات را
کنار بزند و به «عمق کالم» دست پیدا کند .بعضی کتابها آنقدر
حرفهای ناگفته دارند که اگر خواننده شناگر ماهری باشد ،میتواند
از یافتههای خود چندین کتاب به اسم خود بنویسد.
️چرا زبان عربی؟!
خیلی اوقات وقتی نویسندهای میخواهد حرفش را دقیق ،ظریف،
محکم و به خالصهترین ش�کل ممکن به جان خواننده بنش�اند ،از
زبان بینظی�ر #عربی کمک میگیرد .این بهخاطر آن اس�ت که در
زبان عربی میتوان به خالصهترین ،زیباترین و موزونترین شکل
ممکن مقصود ،منظور و جان کالم را بهطور دقیق و بهدور از حاشیه
و کجفهمی به جان خواننده نشاند .بدون شک زبان عربی بهترین
زبان برای بیان حق است .پس هیچ جای سؤال نیست که نویسندهی

س�یر و س�فر در کتاب خدا با دیگ�ر کتابها
فرق دارد .زیرا قرآن کتاب حقیقت اس�ت و
با خواندن قرآن به جای�ی غیر از اصل خود
باز نمیگردیم .گویا م�ا از حقیقت قرآن به
واقعیت زندگی خود سفر میکنیم و با هر بار
خواندن و فهمیدن آن متوجه میش�ویم که
چقدر از حق فاصله گرفتهایم

کتاب عالم ،حق و حقیقت را به زبان عربی به گوش آدمیان رسانده
باش�د .قرآن کتاب حقیقت اس�ت و حرف قرآن حق .قرآن کتاب
معرفت و هدایت عالم اس�ت و تا قیام قیامت پاس�خگوی نیازهای
آدمی در تمام زمینههاس�ت« :و ال رط�ب و ال یاب�س اال فی کتاب
مبین» .و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب روشنگر قرآن
ثبت اس�ت .بنابراین قرآن بهترین انتخاب برای انس�ان حقگزین
کمالطلب است .در ضرورت و اهمیت خواندن قرآن همین بس که
پروردگار دو عالم خطاب به بندگانش میفرماید« :فاقرءوا ما تیسر
من القرآن» یعنی :هر آنچه میس�ر میش�ود از قرآن قرائت کنید.
تفحص در چنین کتاب عظیمالش�أنی نیاز به تخصص دارد .معنای
ظاهری «قرائت قرآن» آنقدر ساده اس�ت که هر انسانی میتواند
آن را بفهمد .اما اگر بخواهیم حق کلمهی «قرائت» را بهدرستی بهجا
آوریم ،بای�د بدانیم که قرائت قرآن یعنی بهج�اآوردن حق کلمات
قرآن در زندگی .یعنی عمل کردن به فرامین قرآن؛ طوری که حتی
در جزئیترین کارها و تصمیمات زندگی مبنا ،هدف و برنامه #قرآن
باشد .برای این مهم باید شیوهی تفکر ،تعقل و تدبر در قرآن را بلد
بود .فهم و یادگیری هر کدام از اینها نیاز به زمان و ممارست دارد و
حاصل این ممارست ،تولید یک «پژوهشگر قرآنی» یا به اصطالح
خودمانی ی�ک «قرآنخوان حرفهای» اس�ت که قادر اس�ت تمام
نیازها ،مسائل و مشکالت خود را با قرآن مرتفع سازد.
️سیاحت قرآن
س�یر و س�فر در کتاب خدا با دیگر کتابها ف�رق دارد .زیرا قرآن
کتاب حقیقت است و با خواندن قرآن به جایی غیر از اصل خود باز
نمیگردیم .گویا م�ا از حقیقت قرآن به واقعیت زندگی خود س�فر
میکنیم و با هر بار خواندن و فهمیدن آن متوجه میشویم که چقدر
از حق فاصله گرفتهایم .کسی که قرآن میخواند ،دائم بین حقیقت
و واقعیت زندگی خویش در سفر است و هر بار سعی میکند واقعیت
زندگی خویش را به حقیقت و آن چیزی که باید باش�د ،نزدیکتر
س�ازد .این گریز زدن بین #حقیقت و #واقعی�ت لذتبخشترین
س�فر ممکن برای «انسان حقگزین حقشنو» اس�ت .صدالبته در
کنار آن داشتن همسفری خوب برای خواندن قرآن که انگیزه را در
امر قرائت مضاعف کند ،از نعم غیر قابل وصف است .رفتن به چنین
سفری و یافتن اینچنین همسفری از ضروریات زندگی و بهنظر بنده
مستحب مؤکد و بلکه واجب است.

