نقش قرآن در زندگی فردی
*

حجت االسالم والمسلمين عليرضا انصاری

اشاره
قرمن ،کتا

هدایت و قانون اساسی همه انسهانهها بهودو و ممهوزوههای من فرازمهانی و

فرامنطقهای است .قرمن همان طور که بوانست در صدر اسالم بهه بایهدهها ونبایهدههای
انسانها پاسو دهد ،امروزو نیز پویا و بالندو ،پاسوگوی نیازهای انسهانهها اسهت .حهال،
این پرسش پیش رو است که :قرمن در عرر حاضر چه نقشی در فرایند زندگی بشر ایفا
میکند؟ در پاسو باید گفت :قهرمن در حهوزوههای بسهیاری ماننهد :فهردی ،خهانوادگی،
اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقترادی ،نقش مفرینی مینماید؛ امّا کنکاش در همهه ایهن
عرصهها ،به فرصت دیگر نیاز دارد .این نوشتار میکوشد ،نقش قرمن در زنهدگی فهردی
انسان را سامان دهد.

*ُپژوهشگ .
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 .1رشد عقل
از منظر دین ،عقل ،جایگاو بلندی دارد؛ با منجا که از من به عنوان پیامبر باطنی یاد شهدو
است 1.این امر ،بیانگر اثرگذاری عقل در شناخت خدا ،هدایتسهازی و بهأمین سهعاد،
انسان میباشد؛ امّا عقل ،بنها برا این منظور کافى نیست؛ زیرا خِرد از شهناخت برخهى
مسائل عاجز بودو و به راهنمایی قرمن نیازمند است .از این رو است که هموارو نیهاز بهه
کالم وحیانی مطر میباشد .استاد میتاهلل جواد مملى مىنویسد:
« ...مثالً عقل انسان ،بعاى از صفا ،جزئیه خداوند ،مانند سمع و برر و کهالم الههى و
همهنین حقیقت معاد و چگونگى من و احکام الهى را کامالً در نمىکند و باید منهها
را از نقل استفادو کند». ...

2

قرمن نیز در عرصههای مختلف ،زمینههها حکهم عقهل را فهراهم کهردو و در شهناخت
جهان ،شناخت مبد و معاد ،به کمک عقل مىمید 3.به همین جهت است که میان بعثهت
پیامبر ,و عقلافزایی ،اربباط وجود دارد؛ یعنی پیامبر ,ممدو است با خِهرد فهردی و
جمعهی را افهزایش دهههد .امهام علههى} فرمهود« :خداونهد رسههوالنش را فرسهتاد ...بهها
گنجینهها عقل را مشکار سازند». ...

4

در میا ،متعدد ،انسانها به خِردورزی سفارش شدوانهد .ایهن امهر ،بها واژوگهانی ماننهد:
«يتفك و »« ،5يعقلو »« ،6يتدب و »« 7يبص و » ،8گزارش گردیهدو اسهت؛ بهرای مثهال ،در
یکی از میا ،میخوانیم« :مسلیماً در مفرینش مسمانها و زمین و ممدورفت شه

و روز،

نشانهها [روشنى] برا صاحبان خِهرد اسهت؛ منهها کهه خهدا را در حهال ایسهتادن و
ُ.1ابنُشعبهُح انىُ،تحفُالعقولُعنُآلُال سولُُ،قمُ:جنمعهُمدرسينُ،چنپُدوم1404ُ،قُ،صُُ .368
ُ.2جوادىُآملىُ،عبداهللُ،انتظنرُبش ُازُدينُ،قمُ:نش ُم كزُاس ا1387ُ،شُ،صُُ .37
ُ.3مكنرمُشي ازىُ،ننص ُ،پينمُق آ ُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاالسالميةُ،جُُ،7صُُ .33
ُ.4كلينيُ،محمدُبنُيعقوبُ،الكنفىُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاالسالمية1388ُ،قُ،جُُ،1صُُ .16
ُ.5آلُعم ا ُ،آيهُُ ُ.190
ُ.6اع افُ،آيهُُ ُ.175
ُ.7نسنءُ،آيهُُ .82
ُ.8اع افُ،آيهُُ .16
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نشستن و منگاو که بر پهلو خوابیدواند ،یاد مىکننهد و در اسهرار مفهرینش مسهمانهها و
زمین مىاندیشند».

1

نتیجه بدبر و بعقل ،بریر ،یا رشد عقل است که قرمن بدان فراخواندو است.
 .2خوشبیني نسبت به مبدأ ،معاد و نظام هستي
معنادار کردن زندگى ،از مهمبرین عوامل رواندرمانى است که به نام معنادرمانى مطهر
میشود .اهمیّت این مطل  ،از منجا روشن میشود که زندگى مها بهه حیها ،جسهمانی
منورر نیست؛ بلکه انسان ،موجودی دو بُعدی است و از حیا ،معنوی نیهز برخهوردار
است .از این رو ،برا اینکه از حیا ،مادی و معنوی بهرومند شویم ،باید از پوچى دور
بمانیم و این ،جز از طریق پاسو به پرسشهای اساسى دربارو فلسفه زیسهتن ،یعنهى «از
کجا ممدوام ،در کجا هستم و به کجا میروم» میسّر نیست؛ همان پرسشهایی که برخهی
پاسو منها را نیافتهاند و به بدبینی و پوچی رسیدواند؛ اما قرمن به این پرسشها پاسهخی
نیکو میدهد؛ از نگاو قرمن ،هستی ،مفریدو خداوند و هدفمند است .این رویکهرد ،دیهد
انسان را نسبت به نظام هستى بغییر میدهد 2.در فرهنگ قرمنی ،مسمان و زمین و منههه
در میان منها است ،بیهودو مفریدو نشدو 3و جن و اِنس ،جز بهرای عبهاد ،حهق بعهالی
پدید نیامدواند؛ «وَُمنُخَلَقْتُُالْجِنَُّوَُالْإِنْسَُإِلَّنُلِيَعربُدُو ِ4؛ من انسانها و جهن را نیافریهدم؛
مگر برا اینکه عبادبم کنند» .در میه دیگر نیز ممدواسهت« :مهنُُخَلَهقَُُاللَّههُُُالسَّهمنواتُُِوَُ
الْأَررضَُوَُمنُبَيرنَُْمنُإِلَّنُبِنلْحَق؛ُ5و ما مسمانها و زمین و منهه را که میان من دو است ،جهز
به حق نیافریدوایم».
ُ.1آل ُعم ا ُ،آينتُ«ُ:191-190الَّيِينَ ُيَيْك و َ ُاللَّهَ ُقِينمنً ُوَ ُقعُوداً ُوَ ُعَلى ُجُنوبِِْمر ُوَ ُيَتَفَكَّ و َ ُفِي ُخَلْقِ ُالسَّمنواتِ ُوَُ
الْأَررضِ».؛ُر.کُ:ت جمهُمجمعُالبين ُفيُتفسي ُالق آ ُ،جُُ،4صُُ.384
ُ.2مطْ

ُ،م تضيُ،مجموعهُآثنرُاستندُشْيدُمطْ

ُ،قمُ:انتشنراتُصدراُ،جُُ،2صُُ .45

ُ.3صُ،آيهُ«ُ:27وَ ُمن ُخَلَقْنَن ُالسَّمنءَ ُوَ ُالْأَررضَ ُوَ ُمن ُبَيرنَُْمن ُبنطِلًن ُذلِكَ ُظَنُّ ُالَّيِينَ ُكَفَ وا».؛ُر.کُ :مكنرم ُشي از ُ،ننص ُ،
تفسي ُنمونهُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاالسالمية1374ُ،شُ،جُُ،23صُُ ُ.246
ُ.4ذارينتُ،آيهُُ .56
ُ.5حج ُ،آيهُُ ُ.85
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فخر رازی در بفسیر این میه میگوید« :حکمت الهی اقتاا مهیکنهد کهه قیامهت وجهود
داشته باشد».

1

نتیجه هدفمندی جهان ،قیامتباوری ،خوش بینی نسبت به جهان ،امید ،نشاط و بهالش
در زندگی است .با بوجه به میابی که اشارو شد و نیز میا ،دیگهر ،2خداونهد بهه انسهان
امید می دهد که جهان بربر ،پیش روی شما است و حال اینکه اگهر انسهان مهادی فکهر
کند ،نتیجه من ،ناامیدی است .از این رو ،بسیاری افهراد ،بهههویهههو جوانهان مهادیگهرا،
نسبت به جهان خوش بین نیستند و برای زندگی بهتر بالش نمیکنند؛ اما انسان با ایمان،
اهل امید و کوشش است؛ چهون باور دارد که خهدای متعال ،خهوبهان و بهدان را بهدون
جزا نمیگذارد.

3

.3آرامش روحى و روانى
از رهاوردها ناخوشایند زندگى ماشینى ،اضطرا

و نگرانهى روحهى و روانهى اسهت.

بشر متمدن امروز ،گرچه به رفاو ماد و لذ،ها جسمى رسیدو ،اما دچار بورانهها و
بیمار ها روحى و روانى شدو و با بنبستهای فکر فزاینهدوا دسهت بهه گریبهان
است .بنها راو رهایى از این فشارها ،ایمان به خدا است؛ چه اینکه به گواهى قرمن ،بنها
یاد خدا ،دعا و راز و نیاز با او است که دلها بیمهار را درمهان نمهودو و رو مهتالطم
بشر را مرامش مىبخشد؛ چنانکه در میه  28سورو رعد میخوانیم« :أَالُبِيك ُاللَّهُِتَطْمَهئِنُُُّ
الْقلوب»؛ اما نتیجه اعرا

از خدا ،حیرانی و اضطرا

و دچار شدن به سختیهها اسهت.

در میه 124سورو طه ممدو است« :وَُمَنُْأَعر َضَُعَنُْذِكْ ِ ُفَإِ َُّلَهُُمَعِيشَةًُضَهنْكنًُُوَُنَحرشه ُُُ
يَورمَُالْقِينمَةُِأَعرمى؛ و هر کس از یاد من رو گردان شود ،زندگى بنگ [و سختى] خواههد
داشت و روز قیامت ،او را نابینا موشور مىکنیم».

ُ.1فخ الدينُراز ُ،ابوعبداهللُمحمدُبنُعم ُ،مفنتيحُالغيبُ،بي وتُ:دارُاحينءُالت اثُالع بى1420ُ،قُ،جُُ،26صُ«ُ:387وُإذاُ
ثبتتُالقدرةُوُالحكمةُبْي ُالداللةُ،صحُالقولُبإمكن ُالحش ُوُوقوعهُ».
ُ.2تغنبنُ،آيه«ُ:19أَفَحَسِبرتمرُأَنَّمنُخَلَقْننكمرُعَبَثنًُوَُأَنَّكمرُإِلَيرننُالُت ْجَعُو َ؛ُآينُچنينُپنداشتيدُكهُمنُشمنُراُبيْود ُآف يديمُ
وُبهُسوىُمنُبنزگشتُنمىكنيد؟»
ُ.3صُ،آيهُ28؛ُانفطنرُ،آيهُُ ُ.14
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دکتر الکسیس کارل ،دانشمند فرانسو مىگوید:
«در سکو ،این پناهگاوها (مکانها عباد ،و نیایش) ،انسهان مهىبوانهد در حهالى کهه
اندیشه به سو خدا در پرواز است ،عاال ،و اعاایش را مرامش بخشهد ،روحهش را
سبکبار کند و نیرو سنجش و بشخیص خویش را جال دهد و قهدر ،بومهل زنهدگىِ
دشوار که بمدن جدید بر دوش او بار کردو و به زانهویش درموردو اسهت ،بهه دسهت
مورد .اجتماعابى که احتیاج به نیایش را در خود کشتهاند ،بهه طهور معمهول ،از فسهاد و
زوال مرون نخواهند بود».

1

ویلیام جیمز ،روانکاو مشهور ممریکایى نیز مىنویسد:
«هزاران هزار مؤمنِ به خدا بهخوبى حس کردواند که خداوند همیشه با منها است .ش
و روز ،در خانه و بیرون از من .هرگاو این طور خدا را بها خهود بهدانیم ،چشهمه فیها
الیزالى از مرامش و صفا قل

در خود ایجاد کردوایهم ،کهه ههیچ سهیال

هجوم وحشت و بیمى ،در من اثر ندارد».

غمهى و یها

2

 .4رهایي از تنهایي
یکی از دردهایی که پیوسته انسان از من رنج میبرد ،احساس بنهایی است .مها سهه نهوع
بنهایی داریم :بنهایی فیزیکی ،مانند بنهایی در منزل یا مول کار .این بنهایی ،قابل درمهان
است و انسان میبواند با بغییر وضعیت فیزیکی ،ایهن بنههایی را برطهرف کنهد .بنههایی
دیگر ،بنهایی اخالقی است؛ یعنی برخی به جهت خُلقوخوی خاص خود ،گرچه ظاهراً
بنها نیستند و در خانوادو یا اجتماع به سر میبرند ،اما در واقع بنها هسهتند؛ بهرای مثهال،
افراد سالخوردو ،چنین بنهایی را بیشتر احساس میکنند .از بنهایی نوع سوم ،به بنههایی
وجودی بعبیر میشود؛ انسان به لواظ هستیشناختی ،احساس می کند که باید موجودی
فرابر از همه موجودا ،او را همراهی کند .از این رو ،اگر بنهایی فیزیکی و اخالقی ههم
نداشته باشیم ،باز احساس بنهایی میکنیم و غیر از خدا هیچ کسی نمیبواند این بنههایی
را پاسو دهد.
ُ.1آلكسيسُكنرلُ،نينيشُ،ت جمهُ:محمدتقيُش يعتيُ،انتشنراتُتشيعُ،صُُ50وُُ .57
ُ.2ويلينمُجيمزُ،دينُوُروا ُ،تْ ا ُ:سنزمن ُانتشنراتُوُآموزشُانقالبُاسالمي1372ُ،شُ،صُ166هُ .167
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ی

ضمن تنهم ب منی تو

لق

رش غن ک کندیته ضمنی تم به حلق

رآن در این زمینه میگوید :برای رهایی از تندایی ،باید با خدا ارتباط برقرار کنیاد؛ البتاه
شیوه ارتباط را نیز یاد میدهد« :وَإِذَاُسَأَلَكَُعِبَندِ ُعَنِّيُفَإِنِّيُقَ ِيبُأجِيبُُدَعروَةَُالهدَّاعُُِإِذَاُ
دَعَن ُِفَلْيَسرتَجِيبُواُْلِيُوَلْيُؤْمِنواُْبِيُلَعَلَُّْمرُيَ ْشدُو َ؛ 1ز هرگاه بندگان مان از تاو دربااره مان
بپرسند[ ،بگو] من نزدیوم ز دعاى دعاکنناده را باه هنگاام کاه مارا بخواناد ،اجابات
م کنم .پس [آنان] باید فرمان مرا گردن ندند ز به من ایمان آزرند .باشد کاه راه یابناد».
از سوی دیگر ،قرآن به انسانها میآموزد :انسان خدابازر ،احساس تندای نمیکند؛ زیارا
عالَم ،محضرخدازند است ز خدا همیشه همراه از است ز از رگ گردن به از نزدیکتار
است« :وَنَحرنُأَقْ َبُُإِلَيرهُِمِنُْحَبرلُِالْوَرِيدِ؛ 2ما از شاهرگ [از] ،باه از نزدیاکتاریم ».ز یاا
فرموده« :وَهُوَُمَعَكمرُأَيرنَُمَنُكنتمر؛ 3ز هر کجا باشید ،از با شما است».
در روایا ،نیز بأکید شدو است که با قرمن اُنس پیهدا نماییهد؛ زیهرا قهرمن ،کهالم و ذکهر
خداوند است و این امر ،مهمبرین عامل وحشتزدایی است .امام علی} فرمهود« :ههر
کس با قرمن اُنس گیرد ،از جدایی دوستان ،وحشتی نخواهد داشت 4».امام سجاد} نیز
فرمود« :اگر هیچ موجودی روی زمین زندو نماند و من بنها باشم ،با هنگامی که قرمن با
من است ،وحشتی نخواهم داشت 5».امام صادق} نیز مهیفرمایهد« :بهه دنبهال مونسهی
بودم که در پناو من ،مرامش پیدا کنم؛ من را در قرائت قرمن یافتم».
برررور ضعجرررز ،ش ررررررو همترر ی شک

6

که رش تأنش ثنرم وکن ک ر

قررآن

طبیرررب رشرهرررم بررری رکک کک ررر

به جمن

رته رشضرمن ک ر

قررآن

ت ررلیبخررش ر هررم غ رریا ک رر

چرررکغ تررم حرضررمن ک رر

قرررآن

ُ.1بق ُ،آيهُ.186
ُ.2قُ،آيهُُ .16
ُ.3حديدُ،آيهُ.4
 ُ.4آمد ُ،عبدالواحدُبنُمحمدُ،غ رُالحكمُ،تحقيقُ:سيدُمْد ُرجنييُ،قمُ:دارُالكتنبُاالسالمي1410ُ،قُ،صُُ .638
ُ.5محمدُبنُمسعودُ،تفسي ُعينشيُ،محققُ:سيدُهنشمُرسوليُمحالتيُ،تْ ا ُ:المطبعةُالعلميةُ،چنپُاوّل1380،قُ،جُُ،1صُُ .23
ُ.6نور ُ،حسينُ،مستدرکُالوسنئلُ،قمُ:مؤسسةُآلُالبيتُ،چنپُاوّل1408ُ،قُ،جُُ،12صُُ ُ.174
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لررل کرری شل برررر بررر ررمح
رش آن مضمن که مضمن نی

کک؟

بنررمیی ررخ بنیررمن ک رر

قرررآن

کس شک

انررمل هررر ض ررل من ک رر

قرررآن

 .5افزایش ایمان
قرمن ،بنها به ایمان به خدا و قیامت اکتفا نمیکند؛ بلکهه بهه ایمهانافزایهی نیهز سهفارش
می نماید .از این رو ،قرمن در میا ،متعدد ،انسانها را به قیامتباوری برغی
«الَّيِينَُيُؤْمِنو َُبِنلْغَيربِ...؛ 1منان که به غی
اوصاف پارسایان را ایمان به غی

میفرمایهد:

ایمان مىمورنهد ».قهرمن در ایهن میهه ،یکهی از

می داند و این ،نهوعی فرهنهگسهازی بهرای افهزایش

ایمان به مخر ،است .درمیه دیگر ممدو است« :إِنَّمَنُالْمُؤْمِنو َُالَّيينَُإِذاُذكِه َُُاللَّههُُُوَجِلَهترُُ
قلوبُُْمرُوَُإِذاُتلِيَترُعَلَيرِْمرُآينتهُُزادَتُْْمرُإيمنننًُوَُعَلىُرَبِِّْمرُيَتَوَكَّلهو َ؛ُ 2مؤمنهان ،بنهها کسهانى
هستند که هر گاو نام خدا بُردو شود ،دلهاشان برسان میگردد و هنگامى که میا ،او بر
منها خواندو مىشود ،ایمانشان فزونبر مىگردد و بنها بر پروردگارشان بوکل دارند».
در این میه نیز خداوند یادمور میشود که مؤمنان در هنگهام بهالو ،میها ،،ایمهانشهان
افزایش مییابد.
نتیجه ایمانافزایی ،افزایش خوش بینی نسهبت بهه جههان و خهالق من اسهت؛ امها نتیجهه
بی ایمانی و کاستی من ،ناراحتی و بدبینی نسبت به خداوند و زندگی اسهت .در ایهنجها
نظر شما را به مطالبی از استاد شهید مطهری جل

مینماییم:

« ...برا خودکشى ،عوامل متعدّد ذکر شدو است؛ ولى علت العلل ،یهک چیهز اسهت:
بىایمانى .ویلیام جیمز دربارو یک نویسندو مادّ به نام «مار اورل» و هم دربارو نیههه
و شوپنهاور مىگوید« :کلما« ،مار اورل» بلخى ریشهدار غم و اندوو را نشان مىدهد.
نالهها من ،مانند ناله خوکى است که زیر بیغ سهر مهىدههد .وضهع روحهى «نیههه» و
«شههوپنهاور» ،عبوس هیههها و کههج خلقههىههها در منههها دیههدو مههىشههود کههه ممیختههه بهها
دندانغروچهها بلخى مىباشد .نالهها مرار ،ممیز این دو نویسندو ملمانى ،مدمى را به
ُ.1بق ُ،آيهُُ .2
ُ.2انفنلُ،آيهُُ .2
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یاد جیرجیرها موشى مهى انهدازد کهه مشهغول جهان دادن اسهت .در کلمها ،ایهن دو
نویسندو ،من معنا و مفهوم برفیها کهه مهذه

بهه سهختیهها و مشهقتههای زنهدگى

مىدهد ،دیدو نمىشود».
نیهه که ویلیام جیمز از او به عنوان یک بدبین نهام مهىبهرد ،فلسهفه معروفهى مبنهى بهر
«اصالت نیرومند » دارد؛ او مىگوید« :باید ر فت و رقیت قل

را دور انهداخت .ر فهت،

از عجز است .نیهه با چنین افکار و اندیشههایى ،طبعاً جهان را بر خویشتن به صهور،
یک زندان ساخته بود .در اواخر عمر ،ثمرو این اندیشهها عایهدش شهد .در نامهها کهه
اواخر عمر به خواهرش نوشته ،مىنویسد« :هرچه روزگار بر من مىگذرد ،زنهدگانى بهر
من گرانبر مىشود .سالهایی که از بیمار در نهایت افسردگى و رنجور بودم ،هرگز
مانند حالت کنونى ،از غم ،پُر ،و از امید ،بهى نبودم .چه شدو است؟ خهدایا! مهن امهروز
چه بنها هستم! یک بن نیست که بتوانم با او بخندم و یک فنجان چا بنوشم .هیچ کس
نیست که نوازش دوستانه بر من روا بدارد».

1

مقایسه انسانهایی مانند مار اورل ونیهه ،با انسانهای خداباور و قرمنمدار ،مانند امام
خمینی

نشان میدهد که ایمان و عدم ایمان به خدا وقیامت و یا ضعف من ،چه اندازو

در نگرش انسانها بأثیرگذار است .امام راحل

در وصیتنامه الهی و سیاسهی خهویش

میفرماید ...« :با دلى مرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضمیر امیدوار به فال خدا،
از خدمت خواهران و برادران مرخص ،و به سو جایگاو ابد سفر مىکنم و به دعها
خیر شما ،احتیاج مبرم دارم». ...

2

آرامش امام  ،منشأ قرآنی دارد« :ينُأَيَّتَْنُالنَّفْسُُالْمُطْمَئِنَّةُاررجِعِيُإِلىُرَبِّكُِراضِيَةًُمَ ْضِهيَّةًُُ
فَندرخلِي ُفِهيُ ُعِبهندِ ُ ُوَ ُادرخلِهيُ ُجَنَّتِهيُ؛ 3اى نفاس مطما ن ز آرام! بااز گارد باه ساوى
پرزردگارت که هم تو از از خشنود هست  ،ز هام از از تاو ،ز داخار در زماره بنادگان
خاص من شو ،ز در بدشتم گام نه».
ُ.1مطْ

ُ،مجموعهُآثنرُ،پيشينُ،جُُ،1صُُ .100

ُ.2خمينيُ،روحاهللُ،صحيفهُامنمُ،تْ ا ُ:مؤسسهُتنظيمُوُنش ُآثنرُامنمُخمينيُ،چنپُچْنرم1386ُ،شُ،صُُ .450
ُ.3فج ُ،آيهُُ .28
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 .6شناخت حق و باطل
از جمله اساسیبرین نیازهای انسان ،شناخت حق و باطهل اسهت و ههر انسهانی ،خهواو
ناخواو ،پیوسته با این مسأله روبهرو میشود .جامعیت قرمن اقتاا مینماید که انسهانهها
را در شناخت حق راهنمایی کند؛ زیرا قرمن ،فرقان و بیان کنندو همهه حقهایق اسهت« :وَُ
نَزَّلْنن ُعَلَيركَ ُالْكِتنبَ ُتِبرينننًُلِكلُِّشَيرءٍ وَهُدًىُوَرَحرمَةًُوَبُشْ َىُلِلْمُسرلِمِينَُ1».وُيهنُمهيُف منيهدُ:
«تَبنرَکَُالَّي ُنَزَّلَُالْف ْقن َُعَلىُعَبردِ ُِلِيَكو َُلِلْعنلَمينَُنَيي اً 2».مراد از فرقان در این میه ،کالم
خداوند است که بربرین وسیله شناخت حق از باطل است؛ چنانکهه در میهه  17سهورة
رعد بمثیلی برای معرفی حق و باطل بیان شدو است؛ منجا که میفرماید:
«اَنْزَلَُمِنَُالسَّمنءُِمنءًُفَسنلَترُأَوردِيَةٌُبِقَدَرِهنُفَنحرتَمَلُالسَّيرلُزَبَداًُرابِينًُوُِمِمّنُيُوقِدُو َُعَلَيرهُِفِهيُُ
النّنرُِابرتِغنءَُحِلْيَةٍُأَورُمَتنعٍُزَبَدُمِثْلهُُكَيلِكَُيَضْ ِبُُاهللُالْحَقَُّوَُالبنطِلَُفَنَمَّنُالزَّبَدُُفَيَيْهَبُُجُفنءًُوَُ
أَمّنُمنُيَنْفَعُُالنّنسَُفَيَمركثُفِيُالْنَررضُِكَيلِكَُيَضْ ِبُُاهللُالْنَمثهنلَُ؛ 3خدازناد از آسامان آبای
فرستاد ز از هر دره ز رزدخانهای ،به اندازة آنها سیالبی جاری ساخت .سپس ،سیر بار
رزی خود کفی حمر کرد ز از آنچه [در کورهها] برای به دسات آزردن زیناتآالت یاا
زسایر زندگی ،آتش رزی آن رزشن میکنند نیز کفهایی مانند آن باه زجاود مایآیاد.
خدازند حق ز باطر را چنین مثر میزند؛ اما کفها به بیارزن پرتااب مایشاوند؛ زلای
آنچه به مردم سود میرساند ،در زمین میماند .خدازند این چنین مثال میزند».
خداوند در این میة شریفه ،حق را به م

یا فلزا ،سودمند بهرای مهردم ،و باطهل را بهه

کفی که روی من دو قرار میگیرد ،بشبیه کردو است و نشانهها و معیارهای حق و باطهل
را در قال

این مثال بیان نمودو است .این مال ها عبار،اند از:

ُ.1نحلُ،آيهُ (ُ89وُاينُكتنبُراُكهُروشنگ ُه ُچيزىُاستُوُب اىُمسلمننن ُرهنمودُوُرحمتُوُبشنرتگ ىُاستُب ُ
توُننزلُك ديمُ ).
ُ.2ف قن ُ،آيهُ (ُ1بزرگُ[وُخجسته]ُاستُكسىُكهُب ُبند ُخودُف قن ُ[كتنبُجداسنزند ُحقُازُبنطل]ُراُننزلُف مودُ
تنُب اىُجْننين ُهشداردهند اىُبنشد)ُ .
ُ.3رعدُ،آيهُُ .17
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 .1باطل ،هموارو پُر سر و صدا است؛ ولی بو خالی و بهیموتهوا اسهت؛ مثهل کهف کهه
حبا های بو خالی است؛ اما حق ،متواضع ،کم سر و صدا ،پُر موتوا و سنگین است.
 .2حق ،همیشه سودمند است؛ ولی باطل بیفایدو میباشد.

1

2

 .3حق ،هرچه دارد ،از خود من است؛ اما باطل همیشه از مبروی حق بهرو میبرد.

3

 .4اگرچه «لِلْحَقُِّدَورلَةٌُوَُلِلْبنطِلُِدَورلَةٌ؛ 4حق و باطل ههر یهک دورانهی دارنهد» ،امها دوران
حق ،همیشگی و دوران باطل ،زودگذر است .باطل ،مانند کف روی م  ،بعهد از مهدبی
زالل و مفید برای مردم میماند.

از بین میرود؛ ولی م

 .5باطل هموارو از هرج و مرجی استفادو میکند با خود را نشان دهد؛ ولی هنگامی کهه
نظم برقرار شود ،هویت من مشکار میگردد؛ مثل سیال
است ،م

که وقتی در جوش و خهروش

با کف و اجسام دیگر مخلوط است؛ اما وقتی وارد دشت مهیشهود ،کهفهها

زایل میشوند و م

زالل نمایان میگردد.

5

امام على} مىفرماید« :خداوند راو حق را برا شما مشکار ساخته و جهادوهها من را
روشن نگاو داشته است 6».اما گاهى حق و باطل ،به گونها به هم ممیخته مىشهوند کهه
شناخت من ،دشوار مىگردد .دلیلش من است که ما به جای این که شخرهیتهها را بهه
واسطه حق بشناسیم ،حق را با اشهخاص مهیشناسهیم .بهىدلیهل نیسهت کهه در بهاریو
مىخوانیم :بعاى اصوا

امام على} ،مانند حارث بن حوط لیثى و حارث همهدانى،

در جنگ جمل دچار بردید مىشوند و این سؤال را مطر مهىکننهد :میها ممکهن اسهت
طلوه و زبیر بر باطل باشند؟ على} در پاسو منان جملها مىفرماید :حق و باطهل را

ُ.1مكنرمُشي از ُ،ننص ُ،تفسي ُنمونهُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاالسالميةُ،چنپُپنجم1366ُ،شُ،جُُ،10صُ65هُُ.165
ُ.2سبحننيُ،منشور ُجنويدُ،قمُ:توحيدُ،چنپ ُسوم1373ُ،شُ ،ج ُُ،3ص ُ65؛ُمكنرم ُشي از ُ،تفسي ُنمونهُ،پيشينُ،
جُُ،10صُُ.166
ُ.3همن ُ .
ُ.4كلينيُ،محمدُبنُيعقوبُ،الكنفيُ،تصحيحُ:علياكب ُغفنرىُوُآخوندىُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاإلسالمية1407ُ،قُ،جُُ،2صُُ .447
ُ.5سبحننيُ،منشورُجنويدُ،پيشينُ،جُُ،3صُُ .65
ُ.6صبحيُصنلحُ،نْجُالبالغةُ،قمُ:مؤسسةُدارُالْج ةُ،خطبهُُ .157
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با مردم نمىبوان شناخت؛ باید حق را بشناسى ،با اهل حهق شهناخته شهوند و باطهل را
بشناسى ،با اهل باطل را بشناسى.

1

از پیامدهای مهم عدم شناخت حق ،من اسهت کهه انسهانهها در هنگهام بهروز فتنهههها،
نمیبوانند حق و باطل را بشخیص دهند .از این رو ،قرمن انسان را بهه برهیر ،و بلهوغ
فکری دعو ،مینماید با در شناخت فتنهها دچار مشکل نگردد« :قلُْهَلُْيَسرتَوِ ُالْأَعرمىُ
وَُالْبَصِي  2».ُ...رسول اعظم ,نیز سفارش نمود که در هنگام بروز فتنهههها و بشهخیص
سرو از ناسرو ،به قرمن مراجعه نماید« :الْتَبَسَترُعَلَيركمُُالْفِهتَنُُكَقِطَهعُُِاللَّيرهلُُِالْمُظْلِهمُُِفَعَلَهيركمرُُ
بِنلْق ْآ ؛ 3هنگامی که فتهها ،همهون پاروهای ش

باریک ،شهما را در خهود پیهیهد ،بهر

شماست که به قرمن بمسک جوید».
 .7معرفي دین برتر
از منظر قرمن ،انسان در انتخا

دین مزاد است« :الَُإِكْ َا َُفِيُالدِّينِ4»...؛ امها از منجها کهه

قرمن ،راهنمای انسانها است ،به منان میمموزد که در انتخا

دیهن دقهت نماینهد؛ زیهرا

دین بربر ،نقش اساسی در بأمین سعاد ،انسان دارد .قهرمن کهریم ،اسهالم را بهه عنهوان
بربرین دین معرفی نمودو و یادمور می شود که بنها دین مورد قبهول ،اسهالم اسهت« :إِ َُّ
الدِّينَُعِنْدَُاللَّهُِالْإِسرالم؛ُ5وُمَنُْيَبرتَغُِغَير َُالْإِسرالمُِدِيننًُفَلَنُْيُقْبَلَُمِنْههُ...؛ 6همانها دیهن در نهزد
خداوند ،اسالم اسهت ُ.کسهی کهه غیهر از اسهالم ،دینهی را بجویهد ،پهس از او پذیرفتهه
نمیشود». ...
این گونه میا ،،سب

شد که برخی به دین اسالم گرایش پیدا نمایند؛ ازجمله منهان ،ابهوذر

غفاری است .وی پس از بعثت پیامبراکرم ،,سرگرم مطالعه در خرهوص احهوال پیهامبر
شد و مرب

میا ،قرمن را گوش مىکرد .بأثیر میا ،قرمن کریم ،بهه گونههای بهود کهه در
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جلسه دوم ،با اشتیاق مسلمان شد و با رسول خدا پیمان بست با زندو اسهت ،در راو خهدا
از هیچ مالمتى پروا نداشته باشد و سخن حق را بگوید؛ هرچند در ذایقهها بلو مید.

1

 .8صبرافزایي
انسان در طول زندگى خویش ،با ناگوار هایى چند روبهرو مىشهود کهه بومهل منهها
برا همگان میسر نیست و گاو این مشکال ،،مثار روانى قابل بوجهى در وجود انسهان
به جا مىگذارد .اُنس با قرمن ،صبر در برابهر مرهیبتهها سهخت را بهه انسهان هدیهه
مىکند؛ به عبار ،دیگر ،قرمن در دو قال
در برابر مرای

این نقش را ایفا مینماید .1 :مردم را به صهبر

دعو ،نمودو و جایگاو خاصی برای صابران بعریف میکند؛  .2مردم را

به بالو ،قرمن سفارش میکند .حکایت ذیل ،شاهد این ادعا است.
ام عقیل ،زنى بادیهنشین بود و پسر به نام «عقیل» داشت کهه شهترانشهان را بهه چهرا
مىبرد .روز دو مهمان به خانهاش وارد شدند .خبر موردند که :در اثر ازدحهام شهتران،
پسر ،به چاو افتادو و جان سهپردو اسهت .امعقیهل بهدون منکهه موضهوع را بهه اطهالع
مهمانان برساند ،به پیاممورگفت :این گوسهفند را ذبهح کهن و طعهامى بهرا مهمانهان و
خویشان درست نما.
پس از خوردن غذا ،مهمانان از ماجرا کشته شدن پسرش با خبر شدند و همه از صهبر
و روحیه عالى این زن بعج
هست که از کتا

کردند! ام عقیل به مهمانان گفت :میا در میان شهما کسهى

خدا چیز بداند و با بهالو ،من مهرا بسهلى خهاطر دههد؟ یکهى از

حاضران گفت :بله .من بانو گفت :از میا ،قرمن برایم بخوان با در مرهیبت پسهرم ،دلهم
مرام گیرد .من شخص ،این میا ،را بالو ،نمود« :وَبَشِّ ُِالصَّنبِ ِينَُ*ُالَّهيِينَُُإِذَآُأصَهُنبَتُْْمُ
مْصِيبَةٌُقَنلواُْإِنَّنُلِلَّهُِوَإِنَّآُإِلَيرهُِرَاجِعُو َُ*ُأورلَئِكَُعَلَيرِْمرُصَلَوَاتُمِّنُرَّبِِّْمرُوَرَحرمَةٌُوَأورلَئِكَُهُهمُُُ
الْمُْرتَدُو َ؛[ 2ا مومد!] بشهار ،دو صهابران را؛ منهان کهه وقتهى دچهار مرهیبت و بهال
مىشوند ،مىگویند :ما از خدا و به فرمان او ممدوایم و به سو او رجوع خهواهیم کهرد.
اینها مشمول دعا و رحمت پروردگارشان هستند و ایشان هدایت شدگاناند».
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این زن مریبتدیدو با شنیدن این میا ،،دست به دعا برداشت و عر

کرد :خدایا! من

به منهه در این میه فرمودوا و مسئولیت داشتم ،از شکیبایى و صبر به قاا عمل کهردم.
اینک بو هم منهه را که به صابران وعدو دادوا  ،عمل کن .بعد از من گفهت :اگهر کسهى
باقى مىماند ،او حار ،مومد ,بود که برا امتیش باقى مىماند.

1

 .9تقواگرایي
قرمن ،کتا

جامعی است که در عرصههای مختلف پاسوگهوی نیهاز انسهان اسهت؛ امها

پاسوگویی و نقشمفرینی من در حوزو اخالق و بربیت ،بسیار پُر رنگ است .از این رو،
قرمن یکی از اهداف بعثت رسول اعظم ,را بعلهیم و بربیهت بیهان نمهودو اسهت« :او،
کسى است که در میان جمعیت درس نخواندو ،رسولى از خودشان برانگیخت با میهابش
را بر منها بخواند و منها را پاکیزو کند و کتا
همهنین از قرمن به عنوان کتها

و حکمت بیاموزد».

2

ههدایت و بقهوا یهاد شهدو اسهت .ایهن امهر ،اهمیهت

خودسازی و بقواگرایی را اثبا ،مینماید« :إِ َُّهيَاُالْق ْآ َُيَْردِ ُلِلَّتِيُهِيَُأَقْهوَمُُُ3...ذلِهكَُُ
الْكِتنبُُالُرَيربَُفِيهُِهُدىًُلِلْمُتَّقِينَ...؛ 4این کتا

مسمانى ،شک و بردید در من نیسهت و

مایه هدایت پرهیزکاران است ».بر این اساس ،انسهان بایهد بها اسهتفادو از بعهالیم قهرمن،
هدایتپذیرو بقوامدار باشد.
اینک نوشتار حاضر را با جملههایی از امام سجاد} به پایان میبریم:
«بار خدایا! ما را از کسانی قهرار دو کهه بهه ریسهمان قهرمن چنهگ مهیزننهد و در فههم
متشابهابش به پناهگاو موکم و استوارش پناو میبرند و در سایه من ،مرام میگیرند و بهه
روشنی بامدادش راو مییابند و به درخشیدن روشنایی من اقتدا میکننهد و از چهراغ من،
چراغ میافروزند و هدایت و رستگاری را در غیر من نمیطلبند».
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