خودباوری،دستاوردسبکزندگیقرآنی
گفتوگو با دو جوان حافظ قرآنکریم که یکی پارکورکار و جوانترین دانشجوی دکتری در تاریخ دانشگاه تهران
و دیگری فعال فضای مجازی با حدود  106هزار فالوئر است
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فعالیتقرآنیدرفضایمجازی
هدف «موسی زاده» که حدود 106هزار فالوئر در اینستاگرام دارد ،ایناست
کهجرقهایدرذهنمردمبرایتوجهبیشتربهسبکزندگیقرآنیزدهشود

نسیم سهیلی | خبرنگار
هر دو جوان هستند و مانوس با قرآن .هر دو در حد توانشان ،قرآن را سر لوحه امور
پرونده
زندگیشان قرار دادهاند و برکات و ثمرات آن را در زندگیشان دیدهاند« .محمد
سعیدبیلکار»و«محمدموسیزاده»،هردوحافظکلقرآن وهمهموفقیتهایشانرا
مدیونتوجهبهرهنمودهایخداونددراینکتابآسمانیهستند.دربارهبیلکار20
سالهبایدبدانیدکهدر ۱۷سالگیجوانتریندانشجویدکتریدرتاریخدانشگاهتهرانشدوتصاویری

هم از تمرینهای پارکور که او در صفحه شخصیاش به اشتراک میگذارد ،توجه جوانان زیادی را به
خودشجلبکرده وبهعنوانمهماندریکیازقسمتهایبرنامه«عصرجدید»همحاضرشدهاست
« .محمد موسیزاده» هم که به تازگی وزارتارتباطات از او به عنوان یک فعال قرآنی در فضایمجازی
تقدیر کرد ،با انتشار پستهایی از تالوتهای زیبای خود در مکانهای مختلف اعم از کوچه ،خیابان و
درخودرویخودباعثشدتاتوجهکاربرانفضایاینستاگرامرابهخودشجلبوفالوئرهایزیادیرابا
قرآنوتالوتقرآنمانوسکند.دراینشمارهاززندگیسالمبادوحافظقرآنکریمکهاینروزهااسمشان
برسرزبانهاافتادهاست،گفتوگوییانجامدادهایمکهدرادامه میخوانید.

نابغهایعلمی و ورزشی
«بیلکار»برایمانازنحوهانسش باقرآنمیگویدوبرخوردمردمیکهباورنمیکننددر 20سالگیهممربیپارکوراستوهماستاددانشگاهتهران
دانشگاهتحصیلنکردهاست».

فضایخانوادهامباعثشدتاحافظکلقرآنشوم

همهاعضایخانوادهبیلکار،اهلتالوتوتوجهبهآیاتقرآنهستند.
مثالمادرمحمدسعیدکهتدریسقرآنمیکندوبرادرانشنیزباقرآن
مانوساند اما تنها حافظ قرآن در این خانواده ،کوچکترین عضو آن
است .خودش در این باره توضیح میدهد« :در آشنایی من با قرآن،
همهخانوادهامموثربودند.برادرمهمیشهآقایطباطباییحافظپنج
سالهقرآنرابرایممثالمیزدوموفقیتاوراگوشزدمیکردواینکه
اگربخواهم،منهممیتوانمدرنوجوانیبهاینآرزویمبرسم.اینجو
درخانوادهباعثشدبهقرآنعالقهمندشوم».
همه چیز از صفحه اینستاگرام دانشگاه تهران شروع شد ،زمانی که
خبرورودجوانتریندانشجویدکتریدرتاریخایندانشگاهرااعالم
کردوتعجبهمگانرابرانگیخت.بعدازآنبودکهصفحهشخصیاش
دراینستاگرامموردتوجهقرارگرفتومشخصشدقاریوحافظکل
قرآناستوابعادجدیدیازاستعدادهایشازجملهفعالیتورزشی
آن هم در رشته پارکور در بین پست هایش دیده شد .آن جوان کسی
نبود جز «محمدسعید بیلکار» که امروز  20ساله است .این نخبه
دانشگاهی که تسلط کاملی در حفظ قرآن دارد ،دو مقام کشوری در
رشتهپارکورراازآنخودشکردهاستوازاوقاتفراغتشبهبهترین
نحوممکناستفادهمیکند.

بزرگترین درس قرآن به من ،خودباوری است

بهاعتقادمحمدسعید،اصلیترینتفاوتسبکزندگیقرآنیباسبک
زندگیافرادمعمولیدرهدفمندبودنآناست.بااینحالوبهقول

در دورهای یک ساله حافظ قرآن شدم

محمدسعید،متولد ۲۲مهرسال ۷۷وفرزندسومخانوادهاست.دو
برادربزرگترازخوددارد.پدرشکارمندبازنشستهومادرشمدرس
قرآنکریماست.اودربارهنحوهآشناییاشباقرآنوعالقهمندشدن
به حفظ آن میگوید« :آموزش قرآن را از پیشدبستانی آغاز کردم
اما شروع جدی فعالیت قرآنیام در 11سالگی بود .از طریق یکی از
دوستان مادرم با جامعهالقران آشنا شدم .باید یک دوره سه ماهه را
میگذراندم و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی ،میتوانستم
وارد دوره اصلی یک ساله حفظ قرآن شوم .خوشبختانه این اتفاق
افتادوتوانستمدریکدورهیکسالهحافظکلقرآنشوم.درآنزمان
خانوادهامنیزتماموقتوهمهجورهپشتیبانمبودند.یادمهستکهدر
آزمونهایجامعهالقرانهمیشهیارتبهاولیادومراکسبمیکردمو
معدلنهاییام 19/90شدکهدرنوعخودشموفقیتبزرگیبود».
در 15سالگی ،رتبه 4ارشد شدم

او هم اکنون بهعنوان استاد صرف و نحو عربی در دانشگاه امام
صادق(ع) مشغول به تدریس است ،درباره اینکه چطور جوانترین
دانشجویدکتریدرتاریخدانشگاهتهرانشدهاست،میگوید«:در
 13سالگیباقانونیآشناشدممبنیبراینکهحفاظاگرتمامدروس
رشتهالهیاترابخوانندودرآزموننمرهقبولیبگیرند،میتواننددر
رشته الهیات تحصیل کنند و من توانستم در این سن با شرایط الزم،
مدرککارشناسیبگیرمامادرکنکورارشدسال 92بدوناستفاده
ازهیچسهمیهخاصیرتبهچهارمراکسبکردمودردانشگاهمشغول
بهتحصیلشدم.درکنارآندررشتهادبیاتعربدانشگاهآزادنیزرتبه
دومراکسبکردم.اینمقطعرابامعدلالفیعنیباالی 17بهپایان
رساندم.برایپایاننامهاممعدل 18کسبکردمومقالهایازآننیزبه
چاپرساندم.همچنیندرمقطع دکتریرتبهدومرابهدستآوردمو
عنوانجوانتریندانشجویدکترایطولتاریخایندانشگاهراکسب
کردم.البتهاینعنوانثبترسمینشدهاستچونازسال 70بهقبل
اطالعاتدانشآموختگانایندانشگاهبهطورسیستماتیکموجود
نیستتادراینخصوصادعاییثابتشوداماطبقتحقیقاتخودمان
تا امروز کسی به جز من در سن  16سالگی در مقطع دکتری در این

بعضیهافکرمیکنندقاریانفقطقرآنمیخوانندوبس!

بیلکار در پاسخ به این سوال که واکنش مردم در زمانی که متوجه
میشوندشمادرکنارحافظقرآنبودنپارکورکارهمهستید،چگونه
است؟ میگوید« :جالب است که این موضوع برای خیلیها مایه
تعجب است و خیلیها باورشان نمیشود .من در  12سالگی با این
ورزش آشنا شدم و حدود هشت سال است که آن را دنبال میکنم و
حتیتوانستمدرمسابقاتجهانیشرکتکنموهماکنوننیزمربی

شکستخوردهاماماناامیدیهرگز

موسی زاده در خصوص تاثیر قرآن در زندگی افرادی که با آن مانوس هستند ،میگوید« :این تاثیر به قدری
زیاداستکهدرکلماتنمیگنجد.منهیچوقتدرزندگیاحساسشکستنکردمالبتهبه صورتمقطعی
شکستهای کوچکی را تجربه کردهام اما ناامیدی هیچ وقت به سراغم نیامده است زیرا فردی که قرآن
میخواند ،قوت قلب خاصی میگیرد .من در همه مشکالت به قرآن تمسک می کنم و هر زمان میخواهم
کاریراشروعکنمازقرآنکمکمیخواهمومطمئنامکهخداوندوکتابآسمانیاشکمکمخواهندکرد.
اینتاثیرمستقیمزندگیقرآنیاستودرتاثیرغیرمستقیمآنمیتوانمبگویمجامعهبهقرآنوقاریانوحفاظ
آنبسیاراحتراممیگذارد.درزمانهاییکهمشکلیبرایمپیشآمده،بهواسطهحافظقرآنبودن،لطفمردم
گرههایمشکالترابرایمبازکردهاست».
هیچکدامازاعضایخانوادهامحافظقرآننیستند

شایدبرایتانجلبباشدکههیچکدامازاعضایخانوادهمحمد،حافظقرآننیستندوبهگفتهخودشحتی
دربرخیموارددرروخوانیقرآنمشکالتشانراحلکردهوبهآنهاکمککردهاست.محمد،اولیننفردر
خاندان موسیزاده است که در این راه قدم گذاشته است .او در اینباره میگوید« :من تالش میکنم تا هر
روز،یکدرسازقرآنبگیرموسبکزندگیامرابهسبکزندگیقرآنینزدیککنم.بعضیهافکرمیکنند
زندگیقرآنیمستلزمتعطیلکردنخیلیازتفریحاتومحدودکردنخوددرهمهحیطههاستدرصورتیکه
اینطورنیست.قرآنزبان،قوموملیتنمیشناسد.انسانهاباهرظاهروسلیقهایمیتوانندباقرآنمانوس
شوندوایننهتنهاتداخلیدرزندگیعادیشاننخواهدداشتکهخیلیزوددستآنهاراخواهدگرفتو
راهدرسترابهآنهانشانخواهدداد».
قرآننبایدفقطدرمساجدتالوتشود

بوجوش،
اینرشتههستم.علتانتخابمایناستکهاینورزشجن 
هیجان ،ریسک و دقت انسان را همزمان باال میبرد .تضاد ظاهری
که مردم از شنیدن اسم این دو کلمه(قاری و پارکورکار) در کنار هم
حس میکنند ،به نظرم به این دلیل است که تصور می کنند قاریان
یا حافظان قرآن در خانه نشستهاند و کار دیگری جز قرآن خواندن
انجام نمیدهند! اما واقعیت این است که ما هم زندگی معمولی
ماننددیگرجوانهاداریم،همورزشمیکنیم،همگاهیشلوارجین
وتیشرتمیپوشیم،همدرخیابانمیخندیموبستنیمیخوریمو
هرکارمعمولی راکهافراددیگرمیکنند ماهمانجاممیدهیمالبته
به شرطی که حالل باشد .برخی افراد تالش میکنند بین حافظان
و قاریان قرآن با مردم عادی دیوار بکشند .در این صورت جوانها به
سمت قرآن نمیآیند با این پیش فرض که حتما باید همه لذتهای
زندگی را کنار بگذارند که ابدا اینطور نیست .جایی در قرآن نیامده
که ورزش کردن حرام است بلکه به آن توصیه هم شده است از جمله
مثالهاییکهقرآندرسورهبقرهبرایانسانهایبرترمیزند،همان
توانمندیدرذهنبهعالوهجسماست.نمیشودگفتتمامحافظان
و قاریان قرآن شخصیت و عالیق همسانی دارند .من با انتخاب این
ورزش،بهنوعیکلیشههاییکهدربارهماوجودداشتراشکستهام.
برایموفقشدنچشمبهکمکدیگرانندوزیم

او ،بعضی افراد فکر میکنند با رفتن به سمت قرآن باید حتما از یک
سری کارهای معمولی دست کشید ،در صورتی که اینطور نیست
و خود او با اینکه حافظ قرآن است ،بسیاری از فعالیتهای حالل را
مانند جوانان همسن و سالش پیگیری میکند .محمدسعید با این
مقدمهمیگوید«:منباجوانهایدیگرمتفاوتنیستم.مثالدرحوزه
ورزشی پارکور را انتخاب کردم که ورزش ساختارشکنی است .در
فعالیتهای ادبی ،شعر و شاعری را برگزیدهام و دستی به قلم دارم.
بهمنمیگویندقرآنکریم،منرامحدودکردهدرحالیکهبرعکس،
سبکزندگیقرآنیبهمنیکنوعخودباوریوشناختیدادهاستکه
همیشهباورکنمدرمشکالت،قرآنوخداوندیاریاممیکنندوهیچ
مانعی نیست که من نتوانم از آن عبور کنم .این ُبعد از سبک زندگی
قرآنی بسیار برای من ملموس بوده و به نظرم این بزرگ ترین درس
وهدیهایاستکهقرآنوسبکزندگیقرآنیبهمندادهاست».

یکی از جوانهای موفقی که سبک زندگی قرآنی را در پیش گرفته و این روزها در فضای مجازی ،هر روز
محبوبتر از گذشته به کار خودش ادامه میدهد ،جوانی 24ساله به نام «محمد موسیزاده» است .او13
مهر 75متولدشدهومعتقداستکهقرآنبهطورکامالاتفاقیواردزندگیاششدهاماحاالهرچهکهداردو
بههرجاییکهرسیده،بهبرکتهمینقرآناست.اودربارهنحوهآشناییاشباکتابآسمانیبیشترتوضیح
میدهد«:لطفقرآنوخداباعثشدکهاینراهراادامهدهموهیچوقتازآنمنصرفنشوم.البتهدراینراه
تشویقهایخانوادهواستادانمباعثماندگاریامشد.منازهشتسالگیتالوتقرآنراآغازکردمواز14
سالگیبهطورجدیآنراادامهدادموبینهایتخوشحالمکهایناتفاقخوشیمندرنوجوانیدرزندگیام
رخدادهاست».

بیلکاردرپایانصحبتهایشباتالوتآیهایازقرآنخطاببهجوانان
همسن و سال خودش میگوید« :خداوند حال هیچ قومی را تغییر
نمیدهد مگر آنکه آنان خود حال خودشان را تغییر دهند .ذات
این آیه درباره عذاب است اما در سدههای اخیر مصلحان دینی از آن
برداشتدیگرینیزکردهاند.تغییراتاجتماعینیزبههمینصورت
است،مابایدخودمانراتغییردهیموبهسمتتغییربرویم.بههمسن
و سالهای خودم توصیه میکنم به کمک خانواده ،دوست ،فامیل،
دولت و  ...برای تغییر ،چشم ندوزند و خودشان حرکت را آغاز کنند.
بعدازبرداشتنگاماولخواهنددیدکهبرکاتبهزندگیشانسرازیر
یشود».
م 

همانطور که گفتیم «محمد» ،یک فعال اینستاگرامی است که حدود 106هزار فالوئر دارد و تالوت قرآن
و فعالیتهای قرآنی اش را در فضای مجازی به اشتراک میگذارد که الیکهای زیادی هم میخورد .او در
پاسخبهاینسوالکهچهشداینصفحهراراهانداختوچرامورداستقبالقرارگرفتهاست،میگوید«:فعالیت
اینستاگرامیسبکجدیدیبرایترویجقرآناستکهآنرابهخواستوسلیقهخودمانجامدادم.قبالدیده
بودمکهدردیگرکشورها،قاریانچنینکارهاییراانجاممیدهند.بهنظرمدرهرزمانمابایدمطابقبانیازروز
جامعهرفتارکنیم.هدفمنجذبمردمبهقرآناستبهشیوهجدیدوجذابکهاینکاررادرفضایمجازی
به صورت انتشار ویدئوهایی از قرائت در مکانهای مختلف انجام میدهم .آیههایی زیر یک دقیقه را منتشر
میکنمکههمانمیتواندجرقهایدرذهنمخاطبباشدوهزاراننفربااینشیوهمیتوانندبهمسیرقرآنی
جذبشوند.هدفمننشاندادنایناستکهتالوتقرآنوانسباآنتنهابرایافرادخاصومذهبینیست.
وظیفه ما انتشار و معرفی قرآن در همه جای جامعه است زیرا تا زمانی که قرآن تنها در مساجد و حسینیه ها
تالوتشود،مهجورخواهدماند».
هر کارتازه ایمخالفان خود را نیزدارد

هر فعالیتی در فضایمجازی فارغ از مثبت یا منفی بودنش اغلب اوقات با واکنشهای مثبت و منفی مردم
طرفاست.بهنظرمیرسدکهفعالیتهایقرآنی«محمدموسیزاده»نیزازاینقضیهجدانیست.اودراین
بارهمیگوید«:واکنشهابهکارمنتقریبامثبتبودهاستولیقاعدتاهرکارتازهونویی،مخالفانخودرانیز
دارد .مثال برخی به من پیام میدهند که تو هم میخواهی بعدا اختالس کنی؟ یا سر مردم را شیره بمالی و
از قبیل این حرفها! اما هدف من چیز دیگری است و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد .به فحاشیها
پاسخی نمیدهم چون هر کسی نظری دارد .آنها من را قضاوت می کنند اما من آنها را مورد قضاوت قرار
نخواهمدادومیگذارمنظرشانراآزادانهبیانکنند.یکیازخصوصیاتفضایمجازیایناستکهشمابه
واسطهپیشنهادهاونظراتازکیفیتکارخودمطلعمیشویدواینخودباعثرشدکمیوکیفیپستهاو
صفحهشماخواهدبود.شماپیشنهادهاییرامیخوانیدکهمثالبعدازمدتهایکنفردوبارهبهخواندنقرآن
روی آورده و متحول شده است که مسبب آن شما هستید یا اینکه در الیوها بسیاری از افراد که شاید ظاهر
مذهبی نداشته باشند ،ضمن ابراز ارادت به ساحت مقدس
قرآن کریم ،التماسدعا دارند .این اواخر هم جوانی برایم
دایرکت فرستاد که« :اهل قرآن خواندن نیستم ولی خیلی
آروممیشوموقتیتالوتهایشمارامیشنوم»».
حدیثثقلینرادرککنیم

موسیزادهدرپایانمصاحبهاش،گالیهاینیزازبعضیافراد
جامعهداردکهاینطوربیانمیکند«:جامعهماکیلومترهاتا
قرآنیشدنفاصلهدارد.اهتمامبهتالوتقرآن
کم است .حتی در برخی از مراسم که برای
سیدالشهدا(ع)برگزارمیشود،نیزمتاسفانه
درابتدایآنقرآنتالوتنمیشود.اینیعنی
ماحدیثثقلینراخواندهایمامادرک
نکردهایم.دراینحدیثرسول
اکــــرم(ص) بــه کتاب خــدا و
عترتشان توصیه میکنند
اما برخی مواقع جوانها
تنها بــه اه ــل بــیــت(ع) و
عترت توجه میکنند و از
قرآنفاصلهمیگیرند.در
صورتیکهمسلمانزمانی
کامل میشود که تالوت
قرآن را در کنار توجه به اهل
بیت(ع)قراردهد».

