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پیشگفتار

مراجــع و مفاهیــم الهــام بخــش و تاثیرگذار بــاالی افکار و اندیشــه های 
ــتن  ــرای داش ــان ها ب ــم انس ــای مه ــه نیازمندی ه ــواره از جمل ــانی هم انس
ــا مفهــوم و ارزشــمدار محســوب می شــوند. انســان  یــک زند گــی مفید،ب
ــواره  ــر هم ــول پذی ــت و تح ــا ظرفی ــمند، ب ــود ارزش ــک موج ــه ی ی به مثاب
در پــی آموختــن، دانســتن، فهمیــدن و تجربــه نمــودن مســایل و مفاهیــم 
مرتبــط بــه زندگــی انســانی انــد و همــواره ذهــن و ظرفیــت انســان ها بــر 
مبنــای حــد ارزشــمندی و حــد ســازند گی منابــع و مراجــع تغذیــه معنــوی 
و مفهومــی، متحــول می شــوند. یعنــی، انســان ها همــواره در پــی منابــع و 
مراجــع الهــام بخــش و روحیــه دهنــده انــد تــا بگونــه ی متناســب بــا حــد 
ــای  ــی و باور ه ــتر های مفهوم ــود و بس ــی خ ــوی و مفهوم ــت معن ظرفی
متفــاوت موجــود در محیــط و ماحــول شــان زند گــی نمــوده، بــرای بهتــر 
زیســتن و نحــوه ی کنــار آمــدن بــر حــاالت و شــرایط مختلــف در زند گــی 

فــردی و اجتماعــی خــود، آمــاده باشــند.

ــده  ــک قاع ــتن ی ــدون داش ــا ب ــود ت ــد ب ــن نخواه ــک، ممک ــدون ش ب
ــع  ــک منب ــتن ی ــدون داش ــی و ب ــول زند گ ــخص و معق ــوب مش و چارچ
ــی  ــک زندگ ــه ی ــد ب ــان ها بتوانن ــش، انس ــام بخ ــا و اله ــع رهنم و مرج
ــود،  ــش خ ــی آفرین ــفه ی واقع ــا فلس ــر ب ــمدار و براب ــه، ارزش هدفمندان
ــون  ــچ دســتور و قان ــی، ســاده نیســت کــه انســان هابدون هی برســند. یعن
فــرا زمینــی، بتواننــد بگونــه ی واقعــی و بصــورت کامــل فلســفه ی خلقــت  تمام حقوق ـ  از رونویسی،  بازنویسی، چاپ مجدد گرفته تا روبرداری، برگردان، و ... ـ برای نویسنده محفوظ است.
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خــود را درک نمــوده و مطابــق بــه حــد ارزشــمندی و مفهوم آفرینــش خود، 
زند گــی نماینــد. ممکــن اســت حــس کنجــکاوی و پویایــی انســان او را بــه 
راه هــای متفاوتــی بکشــاند و مفاهیمــی را در ذهــن وی بمیــان آورد. امــا، 
از حــد ارزشــمندی کــه زند گــی انســانی برخــوردار اســت و نحــوه و حــد 
ــه و  ــک زند گــی هدفمندان ــرای داشــتن ی ــه انســان ها ب مکلفیت هــای را ک
مفیــد دارا انــد، بــدون تکیــه نمــودن بــه یــک منبــع الهــام و مرجــع تعریــف 
ــانی،  ــی انس ــه زند گ ــق ب ــمند متعل ــم ارزش ــا و مفاهی ــده ی مکلفیت ه کنن
دســت یافتــن بــه زند گــی بــا مفهــوم و مفیــد در بســتر مفهومــی فلســفه ی 

خلقــت انســان، کار ســاده ای نخواهــد بــود.

در طــول حیــات بشــر، انســان ها راه هــا، دســتورات و قوانیــن گوناگونــی 
ــم  ــا ه ــد و ی ــه بودن ــمه گرفت ــمانی سرچش ــای آس ــا از کتاب ه ــه ی را ک
ــه  ــق ب ــان های متعل ــی انس ــردی و گروه ــای ف ــت ها و باور ه ــد برداش پیام
ــه  ــد و تجرب ــه کرده ان ــند، تجرب ــاوت می باش ــای متف ــا و مکان ه زمان ه
می کننــد. قوانیــن و دســتورات ســاخته ی ذهــن و باور هــای انســانی 
نظــر بــه شــرایط متفــاوت و نظــر بــه زمــان و مکان هــای متفــاوت شــاهد 
 از بیــن رفتــه انــد و یــا 

ً
تحــوالت جــدی بــوده و حتــا در اکثــر مــوارد کامــا

هــم تعویــض خواهنــد شــد.  قوانیــن و دســتورات آســمانی نیــز بــا نــزول 
کتاب هــا و صفحــات آســمانی یکــی پــی دیگــر تغییــر کردنــد تــا اینکــه 
آخریــن و کاملتریــن کتــاب آســمانی )قرآنکریــم( بــه انســان ها بمثابــه ی 

ــازل شــد.  ــاب همیشــگی و دســتور زند گــی دایمــی، ن کت

حــد  و  دســتورات  شــکل،  محتــوا،  قرآنکریــم،  نــزول  آغــاز  از 
ــرای  ــرد و ب ــر نک ــز تغیی ــمانی هرگ ــل آس ــاب بی بدی ــن کت ــمندی ای ارزش
ــد.  ــی مان ــق باق ــل تطبی ــرش و قاب ــل پذی ــکان قاب ــر م ــان و ه ــر زم ه
ــن  ــان ها و کاملتری ــرای انس ــام ب ــع اله ــن منب ــث مهمتری ــم بحی قرآنکری

قانــون بــرای شــکل دهی یــک زند گــی ســالم، مفیــد و ارزشــمند انســانی 
در هــر حالــت و در هــر شــرایط نیازمندی هــای معنــوی انســان ها را 
بــرآورده ســاخته و در جهــت فراهــم ســاختن نیازمندی هــای مــادی 
ــم  ــد. قرآنکری ــان می کن ــده ای را بی ــول و ارزن ــای معق ــز راه ه ــان ها نی انس
)کام خــدا( بــا مفاهیــم و مســایل مهــم و ســازنده و بــا ســاختار و نظــم 
ــد  ــرایط می توان ــه ش ــا و در هم ــه عرصه ه ــه دارد، در هم ــی ک ــی بدیل ب
بمثابــه ی یــک منبــع الهــام و و مرجــع رهنمــا و یــک چارچــوب منظــم و 
مطمیــن بــرای بهتــر زیســتن، هدفمندانــه زیســتن و داشــتن یــک زند گــی 
انســانی برابــر بــا فلســفه ای خلقــت انســان، شــناخته شــده و باقــی بمانــد. 

بمثابــه ی یــک پژوهشــگر مســلمان کــه تــاوت و مطالعــه ی قرآنکریم 
ــکیل  ــره ام را تش ــی روزم ــی از زند گ ــه، بخش ــه جانب ــق و هم ــه ی دقی بگون
ــایل  ــم و مس ــرآن، مفاهی ــگفتی های ق ــت ش ــر داش ــا در نظ ــد، ب می ده
ــیوه های  ــا و ش ــه ی راه ه ــرآن و ارای ــود در ق ــازنده ی موج ــمند و س ارزش
ــاب  ــن کت ــرآن، ای ــان ها در ق ــرای انس ــتن ب ــد زیس ــتن و مفی ــر زیس بهت
آســمانی را کامل تریــن و ســازنده تریــن قانــون و رهنمــای زند گــی یافتــم 
ــت  ــان ها را در جه ــد انس ــرایط می توان ــر ش ــت و در ه ــر حال ــه در ه ک
بهتــر زیســتن و داشــتن یــک زند گــی بــا مفهــوم انســانی رهنمایــی کنــد. 
بــودن بــا قــرآن و تــاوت و مطالعــه ی قــرآن بگونــه ی هدفمندانــه و دقیــق 
و تــاش نمــودن بــرای درک مفاهیــم قرآنــی و تحقــق آن در زند گــی فــردی 
ــن  ــد و مطمی ــمند، مفی ــی ارزش ــب زند گ ــان ها را صاح ــی، انس و اجتماع
ســاخته و در جهــت رشــد و ارزشــمند شــدن ذهنیــت و ظرفیــت انســانی 
ــدن  ــرآن و خوان ــا ق ــودن ب ــد. ب ــک می کن ــدی کم ــه ی ج ــان، بگون ش
ــد  ــا ح ــد ت ــک می کنن ــان ها را کم ــی انس ــم قرآن ــتن مفاهی ــرآن و دانس ق
ارزشــمندی خــود و هــدف اصلــی آفرینــش خــود را درک نمــوده و بــا درک 
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جایــگاه و حــد ارزشــمندی واقعــی خــود، بحیــث بهتریــن مخلــوق خــدا، 
ــوند.  ــوردار ش ــی برخ ــطح زند گ ــیوه و س ــمندترین ش ــن و ارزش از بهتری

ــاز  ــان س ــمند و انس ــتورات ارزش ــم و دس ــرح مفاهی ــک، ش ــدون ش ب
ــا،  ــت. ام ــر نیس ــکان پذی ــرده ام ــر فش ــک اث ــل در ی ــه ی کام ــی بگون قرآن
ــم  ــف و تعمی ــت تعری ــی در جه ــم زند گ ــت مه ــک مکلفی ــه ی ی بمثاب
ــای تجــارب  ــرای زند گــی انســانی و برمبن مفاهیــم ارزشــمند و ســازنده ب
ــم و ارزش هــای  ــر از مفاهی ــن اث و برداشــت های شــخصی نویســنده ی ای
قرآنــی، تــاش صــورت گرفتــه اســت تــا یــک تصویــر مشــخص و قابــل 
فهــم را بــرای شــکل دهی یــک زند گــی انســانی برابــر بــا فلســفه ی 
ــه  ــق ب ــان مطاب ــود انس ــمندی وج ــد ارزش ــان و ح ــش انس ــی  آفرین واقع
دســتورات قرآنــی، تهیــه شــده و ارایــه گــردد. ایــن اثــر زیــر عنــوان )قــرآن 
ــه جنبه هــا و مفاهیــم برجســته و مهــم قرآنــی  ــد یــک پژوهشــگر( ب از دی
ــانی  ــمند انس ــوم و ارزش ــا مفه ــی ب ــری زند گ ــکل گی ــت ش ــه در جه ک
ــون  ــی چ ــامل مباحث ــر ش ــن اث ــت. ای ــه اس ــد، پرداخت ــم دارن ــش مه نق
شــگفتی های قــرآن، جایگاهــی انســان در قــرآن، فلســفه ی خلقــت 
ــاوری  ــم و فن ــا عل ــرآن ب ــرآن و تفکــر، رابطــه ی ق ــرآن، ق ــد ق انســان از دی
ــد  ــن و دی ــر ذه ــن اث ــدن ای ــد. خوان ــانی می باش ــی انس ــرآن و زند گ و ق
انســان ها را در قبــال مفاهیــم و دســتورات مهــم و ســازند ه ی قرآنــی روشــن 
خواهــد ســاخت و مطالعــه ی ایــن اثــر فشــرده در جهــت متحــول ســازی 
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــی از خی ــان ها، خال ــردی انس ــی ف ــه ی زند گ هدفمندان
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مقدمه
قرآنکریــم، کام اللــه و مهمتریــن منبــع الهــام بــرای انســان ها 
می باشــد. کســانی که بگونــه ی آگاهانــه و هدفمندانــه بــا قــرآن انــد 
و قــرآن را تــاوت و مطالعــه می نماینــد، از ذهــن و ظرفیــت پویــا و 
ــی  ــانی که در پ ــد. کس ــودار ان ــن برخ ــجم و مطمی ــب منس ــر و قل ایجادگ
فــرا گیــری ایــن گنــج بی بدیــل و اســتفاده ی بــه مــورد و هدفمندانــه از آن 
نشــده انــد و نیســتند، فرصــت مهمــی را در زند گــی از دســت داده انــد و 
ــر  ــار متکــی ب ــا آث ــاب و کام دیگــری، حت ــچ کت ــد. هی از دســت می دهن
ــرآن  ــه ق ــه ی ک ــود و آنگون ــرآن ش ــن ق ــد جا گزی ــی، نمی توان ــم قرآن مفاهی
بــا عمــق ارزشــمند و الهــام بخــش خــود مفاهیــم راارایــه می کنــد، برابــر 
باشــد. چــون، هــر کام دیگــر بجــز از قــرآن حتــا مرتبــط بــه قــرآن و کام 
پیامبــر خــدا هــم کــه باشــد، کام بشــر اســت و نمی توانــد بــا کام خــدا 
قابــل مقایســه باشــد. قــرآن تنهــا کتابی اســت کــه بــا هــر  بــار خوانــدن بــه 
مفهــوم و معنویــت تــازه ی می رســی و همیشــه بــرای ذهنیت هــا و افــکار 

ــود.  ــام می ش ــه ی اله ــانی مای ــدگار انس ــمدار و مان ــا، ارزش پوی

بمثابــه ی یــک پژوهشــگر مســلمان و معتقــد بــه ارزش هــای اســامی، 
از جملــه  مختلــف،  در عرصه هــای  را  متعــددی  پژوهش هــای  کــه 
ــراد متعلــق  ــان اف ــاوری بشــری در می ــرورش و فن ارتباطــات، آمــوزش و پ



قرآن از دید یک پژوهشگر / 1213 / قرآن از دید یک پژوهشگر

ــرای  ــام داده ام، ب ــف انج ــرزمین های مختل ــا و س ــا، باوره ــه فرهنگ ه ب
انجــام بهتــر هــر کار و حــل هــر پرســش مهــم علمــی و اکادمیــک، منبــع 
الهــام و پنــاه گاهــی مطمین تــر و بهتــر از قــرآن ســراغ نداشــته ام و نــدارم. 
ــن  ــای ممک ــانی و رابطه ه ــات انس ــون ارتباط ــی ام پیرام ــای پژوهش کاره
میــان ظرفیت هــای بیرونــی و اجتماعــی و فکتور هــا و ظرفیت هــای 
ــان ها  ــز انس ــب و مغ ــای قل ــرات فعالیت ه ــد تأثی ــان، مانن ــی انس درون
بــاالی پروســه ی ارتباطــات روزمــره در میــان آنهــا، در مــدت کم توانســتند 
ــل  ــایل و اه ــو مس ــه هم چ ــط ب ــای مرتب ــگران عرصه ه ــه ی پژوهش توج
نظــر را بخــود جلــب کننــد و در مباحــث اکادمیــک جایگاهــی مناســبی 
ــن  ــه م ــیوه های کاری ک ــزار و ش ــه، از اب ــد. البت ــاص دهن ــود اختص را بخ
ــزار و  در برنامه هــای پژوهشــی خــود اســتفاده می کنــم، دیگــران نیــز از اب
شــیوه های مشــابه و حتــا بهترممکــن اســت اســتفاده نماینــد. امــا، مــن از 
مباحــث و مفاهیــم ارزشــمند کــه بگونــه ی روزمــره از قــرآن فــرا می گیــرم 
ــانی در  ــی انس ــای زندگ ــه عرصه ه ــون، هم ــم؛ چ ــتفاده می کن ــز اس نی
قــرآن صاحــب یــک جایــگاه و حــد ارزشــمندی خــاص انــد و قــرآن بــه 
ــی  ــان، گاه ــد داد. همچن ــه خواه ــخی را ارای ــن پاس ــش ممک ــر پرس ه
ــا مراجعــه نمــودن  ــم ایجــاد می شــوند کــه ب پرســش های مهمــی در ذهن
ــا اســتفاده از الهامــات  ــا ب ــل حــل نیســتند، ام ــک قاب ــات اکادمی ــه ادبی ب

ــوند. ــل می ش ــم ح ــده از قرآنکری ــب ش کس

مــن دانــش آموختــه ی علــوم عصــری هســتم و از مــدرن تریــن 
تکنالــوژی و معیاری تریــن شــیوه های ممکــن بــرای انجــام پژوهش هــای 
ــه زبان هــای فارســی و  ــار متعــددی ب ــم و آث علمــی خــود اســتفاده می کن
انگلیســی دارم کــه یــا در ژورنال هــای مختلــف منتشــر شــده اند و یــا هــم 
بگونــه ی کتــاب بــه نشــر رســیده اند. امــا، بــرای تغذیــه ی فکــری و ذهنی ام 

ــای  ــای نیازمندی ه ــان و برمبن ــت زم ــا خواس ــر ب ــن و براب ــه ی روش بگون
علــوم معاصــر، هیــچ منبــع و مرجع دیگــری نتوانســتند جاگزیــن قرآنکریم 
شــوند. مــن قــرآن را تنهــا بــا چشــم و دهــن تــاوت نمی کنــم کــه بــدون 
توجــه بــه عمــق مفاهیــم ســازنده ی آن، آیه هــا و صفحــات تــاوت شــده 
را حســاب بگیــرم و فقــط در پــی پــاداش آن در آخــرت باشــم. بلکــه، مــن 
قــرآن را بگونــه ی آگاهانــه و بــا داشــتن اعتقــاد کامــل و راســخ بواســطه ی 
ذهــن و دیــد روشــن و مغــز و قلــب مصمــم و مطمیــن مطالعــه می کنــم و 
بــه مفاهیــم و ارزش هــای بــی بدیــل و الهــام بخــش آن توجــه می نمایــم. 
همچنــان، از مفاهیــم و معنویــت بی حــد آن بــرای شــکل دهی باور هــای 
زند گــی ام و شــکل دهی مفاهیــم ارزشــمند بــرای زند گــی انســانی 
اســتفاده می کنــم. یعنــی، قــرآن را هــم بــر مبنــای مفاهیــم مذهبــی بحیــث 
یــک مســلمان مذهبــی تــاوت می کنــم و هــم بحیــث یــک پژوهشــگر، 
قــرآن را مطالعــه می نمایــم و مصرانــه در پــی دانســتن مفاهیــم و معنویــات 
ــه  ــت ک ــد دانس ــر، بای ــاره ی دیگ ــوم. بعب ــل آن می ش ــمند و بی بدی ارزش
قــرآن تنهــا بــرای ایــن نیســت کــه مــا آنــرا فقــط تــاوت کنیــم تــا ثــواب 
کمایــی نماییــم. بلکــه، قــرآن وســیله ی ارزشــمندی اســت بــرای انکشــاف 
ــتن در  ــر زیس ــای بهت ــازی راه ه ــم س ــری و فراه ــم فک ــا و مفاهی ظرفیت ه

ــد و ارزشــمدار.  ــه ی انســان های مفی جوامــع انســانی بمثاب

ــه ی  ــم بگون ــه ی قرآنکری ــاوت و مطالع ــه ت ــود ک ــال می ش ــد س چن
ــگی  ــی و همیش ــم، حتم ــای مه ــی از برنامه ه ــه بخش ــداوم و هدفمندان م
 هــر روز در حــدود پنــج صفحــه و 

ً
زند گــی ام را شــکل می دهــد. معمــوال

 بعــد از نمــاز عصــر تــاوت و مطالعــه می کنــم و گاهــی هــم روزهــا 
ً
غالبــا

ــت،  ــده اس ــل نش ــت ام حاص ــا قناع ــم و ت ــر می کن ــه فک ــک آی ــون ی پیرام
در پــی درک عمــق مفهــوم و معنویــت آن می شــوم. وقتــی قــرآن را تــاوت 
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ــام  ــوی و اله ــای معن ــم و ارزش ه ــه مفاهی ــتر ب ــم، بیش ــه می نمای و مطالع
بخــش آن توجــه می کنــم تــا حد ثــواب که از تــاوت آن بدســت مــی آورم. 
چــون، می دانــم کــه ثــواب، امــکان رفتــن بــه بهشــت و ... پاداشــی انــد از 
جانــب خداونــد در مقابــل اعمــال مــا، نــه فلســفه ای واقعــی زند گــی مــا 
بحیــث انســان )خلیفــه ی خــدا در روی زمیــن(. بمثابــه ی یــک تجربــه ی 
شــخصی، مهمتریــن و مفید تریــن ســال های زند گــی ام کــه هــم از 
انســجام و آرامــش بهتــر قلــب و مغــز برخــوردار بــوده ام و هــم ذهــن و فکر 
 فعــال و مثمــر داشــته ام، همیــن ســال های بــوده انــد کــه بگونــه ی 

ً
نســبتا

منظــم و پیگیــر قرآنکریــم را تــاوت و مطالعــه می کــردم و می کنــم. 

ــتر  ــش و بس ــام بخ ــع اله ــک منب ــه ی ی ــم بمثاب ــن، قرآنکری ــر م از نظ
ــدون  ــواره و ب ــا هم ــات و ارزش ه ــم، معنوی ــگی مفاهی ــزرگ و همیش ب
کــدام محدودیــت زمانــی و محیطــی، انســان ها را در عرصــه ی انکشــاف 
ــوده و  ــک نم ــانی کم ــازنده و انس ــای س ــمدار و باور ه ــای ارزش ذهنیت ه
عظمــت و ســاختار کامــی و مفاهیــم قــرآن پژوهشــگران را در عرصه های 
طــرح و ارایــه ی افــکار و اندیشــه های بــزرگ بگونــه ی جــدی یــاری 
ــدگار  ــل و مان ــی بدی ــای ب ــم و ارزش ه ــو از مفاهی ــرآن ممل ــاند. ق می رس
ــون  ــیدن پیرام ــل، اندیش ــر و تعق ــه تفک ــه ب ــت ک ــرآن کتابی اس ــت. ق اس
ــتحکم  ــل مس ــت و دالی ــای عقانی ــر مبن ــک ب ــاب راه نی ــتی و انتخ هس
ــر  ــد. تفک ــی می کن ــویق و رهنمای ــان ها را تش ــرآن، انس ــده در ق ــه ش ارای
ــی  ــازی زندگ ــول س ــرای متح ــی ب ــم اساس ــه مفاهی ــردورزی از جمل و خ
فــردی و اجتماعــی و شــکل گیــری مفاهیــم و ارزش هــای بــزرگ انســانی 
محســوب می شــوند. قــرآن بگونــه ی جــدی، مکــرر و مدلــل انســان ها را 
بــه تفکــر و خــردورزی دعــوت می کنــد و بــر جایگاهــی ارزشــمند اهــل 

ــد دارد.  فکــر و خــرد تأکی

قــرآن انســان ها را بــه مفیــد زیســتن، بهتر زیســتن و مســووالنه زیســتن 
ــردی  ــی ف ــا در زندگ ــد ت ــان ها می خواه ــرآن از انس ــد. ق ــی می کن رهنمای
ــه  ــند، ب ــود باش ــانی خ ــای انس ــه ی مکلفیت ه ــود متوج ــی خ و اجتماع
ــیب  ــته و از آس ــر داش ــر را در نظ ــوق یکدیگ ــند، حق ــد باش ــر مفی یکدیگ
رســانیدن بــه یکدیگــر اجتنــاب ورزنــد. قــرآن بــه انســان ها حکــم می کنــد 
ــان  ــل آنهــا مهرب ــا حقــوق والدیــن خویــش را در نظــر داشــته و در مقاب ت
باشــند. حقــوق بســتگان و همســایه های خویــش را در در نظــر داشــته و 
در مقابــل مســافرین و فقــرا مهربــان بــوده و از کشــتن یکدیگــر خــودداری 
نماینــد. قــرآن بــه انســان ها حکــم می کنــد تــا مــال یتیــم را مــورد دســتبرد 
ــری  ــی جلوگی ــراف و ولخرچ ــته، از اس ــا دوری جس ــداده، از فحش ــرار ن ق
نمــوده و در معامــات روزمــره ی خــود صــادق باشــند و از پیمانــه و ترازوی 
عادالنــه و درســت اســتفاده کننــد. قــرآن بــه انســان ها دســتور می دهــد تــا 
بــه عهــد خــود وفــا نمــوده و از گفتــن و پیــروی کــردن مســایل و مباحث که 
پیرامــون آن علــم و آگاهــی ندارنــد، خــود داری کننــد. قــرآن بــه انســان ها 
دســتور می دهــد تــا از رفتــار متکبرانــه خــود داری کننــد و متوجــه جایــگاه 

واقعــی خــود باشــند )االنعــام، 15-152؛ االســراء، 37-23(. 

قــرآن انســان را بــه یکتــا پرســتی، شــناخت جایــگاه ارزشــمند خــود 
بمثابــه ی بهتریــن مخلوقــات و خلیفه ی خــدا در روی زمین و آزاد زیســتن و 
هدفمندانــه زیســتن دعــوت می کنــد. قــرآن انســان را بــه تفکــر، اندیشــیدن 
ــواهد  ــا و ش ــا مثال ه ــت را ب ــرآن راه راس ــد. ق ــوت می کن ــردورزی دع و خ
بــرای انســان ها مشــخص نمــوده و بــرای انتخــاب کــردن راه او را صاحــب 
اختیــار می ســازد. قــرآن انســان ها را بــه عــدل و احســان و دوری جســتن 
ــد ) آل  ــر می کن ــم ام ــر و ظل ــودن از منک ــاب نم ــت و اجتن ــال زش از افع

عمــران،190- 191؛ االســراء، 7؛ النحــل، 90؛ زمــر، 9، 18(. 
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ــا جــال  ــد اشــعار موالن ــد، مانن ــه ان ــور یافت نوشــته ها و اشــعار شــان تبل
ــی  ــم قرآن ــا مفاهی ــخنانش را ب ــرد و س ــرآن را درک ک ــه ق ــی ک ــن بلخ الدی
ارزشــمند و مانــدگار ســاخت، مــی شناســند و در پــی شــناخت قــرآن بــا 
ــد.  ــی ان ــم قرآن ــه مفاهی ــط ب ــته های مرتب ــار و نوش ــو آث ــتفاده از همچ اس

در حالی کــه، قــرآن را بایــد از طریــق خــود قــرآن شــناخت و بخاطــر 
ــرآن را  ــت، ق ــرآن را دانس ــد ق ــی، بای ــم قرآن ــرآن و درک مفاهی ــناخت ق ش
خوانــد و بگونــه ی دقیــق و هدفمندانــه در پی فهمیــدن قــرآن و درک مفاهیم 
ــایل  ــانه ها و مس ــرآن از نش ــناختن ق ــرای ش ــاش ب ــون، ت ــود. چ ــی ب قرآن
ــاش  ــه ت ــابه ب ــان ها مش ــته های انس ــعار و نوش ــرآن در اش ــه ق ــط ب مرتب
ــا  ــی ی ــت خوردن ــذت و کیفی ــق ل ــیب از طری ــناخت س ــرای ش ــردن ب ک
ــده  ــتفاده ش ــیب در آن اس ــاره ی س ــوی عص ــه نح ــه ب ــت ک ــیدنی اس نوش
باشــد. در ایــن صــورت، انســان می توانــد بــه نحــوی طعــم ســیب را حــس 
کنــد، امــا ممکــن نیســت کــه بــا اســتفاده از آن پیرامــون ســیب حکــم کند 
و ادعــا کنــد کــه ســیب را شــناخته اســت و محتــوای آنــرا دانســته اســت. 
بــرای همیــن، عــده ی کــه نظریــات نا موجــه پیرامــون قــرآن )کام اللهــی( 
ــناخت  ــرای ش ــه ب ــاری و نا موج ــیر غیر معی ــاب مس ــش انتخ ــد، دلیل دارن

قــرآن اســت. 

یعنــی، همــواره بــا اشــعار و نوشــته های دیگــران ســر و کار داشــته انــد 
ــته  ــرآن را دانس ــه ق ــد ک ــرده ان ــر ک ــود، فک ــص خ ــت های ناق ــا برداش و ب
انــد و می تواننــد هرگونــه ای کــه دل شــان خواســت، پیرامــون ایــن کتــاب 
بــا عظمــت آســمانی ابــراز نظــر کننــد. همچــو افــراد مرتکــب اشــتباهی 
ــدون  ــد و ب ــرآن شــده ان ــرای فهــم ق جــدی در مســیر تاش هــای خــود ب
تجدیــد نظــر در مســیر فکــری خویــش، همچنــان در راســتای درک مفاهیم 

قرآنــی و انســانی دچــار اشــتباه و توهــم خواهنــد شــد.

 بــدون شــک، در صــورت دانســتن و عملــی نمــودن ارزش  هــا و 
مفاهیــم موجــود در قــرآن، انســان ها در زند گــی فــردی و اجتماعــی 
ــد  ــی خواهن ــن زند گ ــن و مفید تری ــن، مصوون  تری ــب بهتری ــود صاح خ
ــه ی خاصــه ذکــر شــد و در بخش هــای  ــی کــه بگون ــم قرآن شــد. مفاهی
بعــدی ایــن اثــر بگونــه ی مشــرح بیــان خواهنــد شــد، اســاس و محتــوای 
ــکل  ــانی را ش ــد انس ــمدار و مفی ــمند و ارزش ــی ارزش ــک زند گ ــی ی واقع
می دهنــد کــه قرآنکریــم بــه آنهــا تأکیــد نمــوده اســت. مــن لوایــح و قوانین 
ــادر  ــای ص ــا و مقرره ه ــن اعامیه ه ــده ام. م ــددی را خوان ــف و متع مختل
شــده پیرامــون رعایــت حقــوق بشــر از ســوی ســازمان ملــل و کشــور های 
مهــم جهــان را خوانــده ام. هیــچ قانــون و الیحــه ی در جهــان وجــود نــدارد 
ــی  ــردی و اجتماع ــوق ف ــانی و حق ــای انس ــم ارزش ه ــد قرآنکری ــه مانن ک
انســان ها را بگونــه ی واضــح، همــه جانبــه و  صریــح بیــان داشــته باشــد. 
ــت.  ــانی اس ــی انس ــرای زند گ ــل ب ــای کام ــوب و رهنم ــک چارچ ــرآن ی ق

مشــکل کســانی که در مقابــل قــرآن قــرار می گیرنــد و بــه زعــم خــود 
شــان قــرآن را نقــد می کننــد و بــرای عصــر حاضــر پاســخگو نمی د اننــد، 
ــد  ــرا نمی دانن ــد و آن ــده ان ــرآن نش ــری ق ــی فراگی ــه در پ ــت ک ــن اس ای
ــا و  ــای تعبیر ه ــر مبن ــرآن ب ــناخت ق ــی ش ــم در پ ــا ه ــد و ی و نمی خوانن
تأویل هــای ناقــص دیگــران پیرامــون قــرآن انــد؛و یــا هــم قــرآن و مفاهیــم 
قرآنــی را بــر مبنــای عملکــرد و شــخصیت کســانی تعبیــر کــرده انــد کــه 
ــی  ــه ی واقع ــه بگون ــل ن ــی در عم ــد، ول ــودن را دارن ــرآن ب ــل ق ــای اه ادع
ــی  ــی را در زندگ ــتورات قرآن ــم و دس ــم مفاهی ــه ه ــد و ن ــرآن را می دانن ق
خــود تطبیــق می کننــد. همچنــان، آنهــا قــرآن را بــر مبنــای برداشــت های 
خــود از نوشــته ها و اشــعار مشــاهیر کــه از ذخایــر و ارزش هــای معنــوی 
ــی در  ــای قرآن ــوی ارزش ه ــه نح ــد و ب ــرده ان ــض ب ــرآن فی ــی ق و مفهوم
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بــدون شــک، وقتــی قــرآن را بگونــه ی دقیــق و هدفمندانــه و باورمندانــه 
تــاوت و مطالعــه نمایــی، متوجــه می شــوی کــه از چــه عظمــت، عمــق 
ــن  ــه ای ــوی ک ــه می ش ــت. متوج ــوردار اس ــی برخ ــمندی بی بدیل و ارزش
ــا و  ــم، راهکار ه ــتورات، مفاهی ــگفتی ها، دس ــه ش ــه از چ ــاک الل کام پ
ــت.  ــوردار اس ــازنده ای برخ ــش و س ــام بخ ــمند، اله ــای ارزش حکایت ه

ــه مطالعــه  ــه ای دقیــق و هدفمندان وقتــی ایــن کتــاب آســمانی را بگون
می کنــی، متوجــه می شــوی کــه هیــچ کتــاب و کام دیگــری، حتــا 
ــزد مســلمانان دارد،  کام رســول خــدا کــه بعــد از قــرآن جایــگاه دوم را ن
اندک تریــن مشــابهت بــا ایــن کتــاب آســمانی و دارای ویژگی هــا و 
ــوان  ــه ســادگی می ت ــرآن را ب ــد. ق ــه خــود، ندارن شــگفتی های منحصــر ب
ــظ  ــوان حف ــاد گی می ت ــه س ــت و ب ــوان دانس ــاد گی می ت ــه س ــد، ب خوان
ــوی را  ــث نب ــای حدی ــا کتاب ه ــا، حت ــر کتاب ه ــه، دیگ ــرد. در حالی ک ک
نمی تــوان بــه ســاد گی خوانــد، نمی تــوان بــه ســاد گی فهمیــد و نمی تــوان 
ــه  ــه و دقیــق ســیری ب ــه ی هدفمندان ــه ســاد گی حفــظ کــرد. وقتــی بگون ب
بســتر ارزشــمند و الهــام بخــش قــرآن داشــته باشــید، بــه ســاد گی متوجــه 
می شــوی کــه ایــن کتــاب بــا عظمــت و ایــن کام اللهــی چقــدر کامــل، 

ــد. ــا می باش ــرایط و زمان ه ــه ش ــا هم ــر ب ــازنده و براب س

ــه ی  ــاوت و مطالع ــا ت ــن، ب ــخصی م ــارب ش ــت تج ــا در نظرداش ب
ــق  ــدی و عمی ــه ی ج ــان بگون ــی انس ــرآن، زند گ ــه ی ق ــق و هدفمندان دقی
متحــول شــده، ظرفیت هــای بالقــوه ی موجــود در وجــود انســان بیــدار و 
ــان از  ــان و روح و روان انس ــدن انس ــی ب ــزم داخل ــده و میکانی ــال گردی فع
ــوند.  ــودار می ش ــن برخ ــدگار و مطمی ــش مان ــان و آرام ــجام، اطمین انس
ــان از  ــث دوری انس ــرآن باع ــق ق ــه و دقی ــه ی هدفمندان ــدن و مطالع خوان
ــر  ــجم، فک ــب منس ــان دارای قل ــده و انس ــراب گردی ــانی ها و اضط پریش

ــود.  ــمدار می ش ــووالنه و ارزش ــم و مس ــی منظ ــر و زند گ ــاد گ آرام و ایج
ــا قــرآن نزدیــک اســت و قــرآن را می دانــد و می خوانــد،  بــرای کســی که ب
زند گــی از مفهــوم خاصــی برخــوردار خواهــد بــود و ممکــن نیســت کــه 
وقــت خــود را بیهــوده صــرف کنــد و بــرای دیگــران مضــر باشــد و یــا هــم 

ــود. ــار های روزگار ش ــلیم فش تس

ــده  ــن زن ــر و ذه ــان را دارای فک ــرآن انس ــا ق ــویی ب ــی و هم س همراه
و ســازنده، قلــب آرام و مطمیــن و راه مشــخص و ارزنــده می ســازد. 
ــه  ــیر هدفمندان ــک مس ــان ی ــا انس ــود ت ــث می ش ــرآن باع ــا ق ــی ب همراه
ــدم  ــت ق ــود ثاب ــیر خ ــوده و در مس ــاب نم ــی انتخ ــرای زند گ ــت را ب و ثاب
ــد  ــی بتوان ــان بخوب ــا انس ــود ت ــث می ش ــرآن باع ــا ق ــی ب ــد. همراه بمان
ــه  ــی هدفمندان ــه نمــوده و در پ ــا چالش هــا و مشــکات ممکــن مجادل ب
ــد  ــش باورمن ــمند خوی ــداف ارزش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــوده و ب ــتن ب زیس
ــاش  ــش ت ــداف خوی ــق اه ــه در راه تحق ــه و مصران ــد و باورمندان باش
نمایــد. پــس، بــرای همــه توصیــه می کنــم تــا در پــی فراگیــری و خوانــدن و 
دانســتن قــرآن باشــند و تــاوت و مطالعــه ای هدفمندانه و منظــم قرآنکریم 
را بخشــی از برنامه هــای اساســی زند گــی خــود بســازند. بی تردیــد، 
ــاب  ــن کت ــازنده ی ای ــمند و س ــگاه ارزش ــه از جای ــان های ک ــده از انس آنع
عظیــم آســمانی چشــم پوشــی نمــوده و در پــی فرا گیــری، خوانــدن و درک 
آن نیســتند، فرصــت مهــم و بی بدیلــی را در زند گــی از دســت داده انــد و 

از دســت می دهنــد.

ــد  ــازند گی و ح ــمندی و س ــد ارزش ــه، ح ــت ک ــد دانس ــان بای همچن
ــط  ــدارد و فق ــری ن ــل دیگ ــرآن بدی ــودن ق ــد ب ــودن و مفی ــش ب ــام بخ اله
می تــوان قــرآن را بواســطه ی خــود قــرآن دانســت و در خــود قــرآن خوانــد 
و درک کــرد. بــرای همیــن یــک سلســله مباحــث، از جملــه شــگفتی های 
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قــرآن، انســان از دیــد قــرآن، قــرآن و زند گــی انســانی، جایــگاه تفکــر در 
قــرآن، رابطــه ی قــرآن بــا علــم و فنــاوری و فلســفه ی وجــود انســان از دیــد 
ــه  ــرار گرفت ــر مــورد بحــث ق ــد کــه در ایــن اث قــرآن از جملــه مســایلی ان
انــد تــا قســمتی از ارزش هــای ســازنده و ارزشــمند قرآنــی جهــت روشــن 
ســازی اذهــان و افــکار انســان های باورمنــد بــه زند گــی هدفمندانــه و بــا 

مفهــوم، بــه آنهــا بیــان شــوند.
شگفتی های قرآن

عمده تریــن ویژ گــی شــگفت انگیــز قــرآن ســاختار کامــی و مفهومــی 
و نظــم ســاختاری و عمــق معنــوی خــود قــرآن اســت. بــا در نظرداشــت 
ــه  ــی ک ــی و پژوهش ــار علم ــرای آث ــده ب ــه ش ــای پذیرفت ــول و معیار ه اص
بعــد از قرن هــا ســعی و تــاش توســط انســان ها شــکل گرفتــه انــد، دیــده 
می شــود کــه قــرآن )کام اللــه( کــه بواســطه ی حضــرت محمــد رســول 
خــدا، کســی که خوانــدن و نوشــتن را بلــد نبــود، بــرای بشــریت فرســتاده 
شــده اســت، از کامل تریــن شــیوه و ســاختار کامــی و مفهومــی برخــودار 
ــول  ــه محص ــک ک ــی و اکادمی ــاری علم ــار معی ــث و آث ــت. در مباح اس
ــاوری در عصــر  تحــوالت و پیشــرفت های مــداوم و چشــمگیر علــم و فن
حاضــر انــد، طــرح مســأله، مــرور تجــارب و کار هــای مرتبــط در گذشــته، 
اســتدالل منطقــی، ارایــه ی مثال هــای زنــده و قابــل دیــد، ارایــه ی تیــوری 
و چارچــوب منظــم و مشــخص، تحلیــل و ارزیابــی مســایل و مباحــث، 
نتیجــه گیــری و ســپاس گزاری از جملــه اجــزای مهــم و اصلــی کارهــای 
ــدود  ــه ح ــم را ک ــی قرآنکری ــوند. وقت ــناخته می ش ــی ش ــی و علم پژوهش
چهــارده و نیــم قــرن قبــل از امــروز فرســتاده شــده اســت، بگونــه ی دقیــق و 
هدفمندانــه تــاوت و مطالعــه نمایــی، متوجــه می شــوی کــه تمــام مســایل 
و ســاختار های یــاد شــده کــه امــروز در آثــار علمــی و اکادمیــک معیــاری 
اســتفاده می شــوند، بگونــه ی برجســته، واضــح و مشــخص در ایــن کتــاب 
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آســمانی وجــود دارنــد. ازینکه دانشــمندان مســلمان در عرصه ی گســترش 
علــوم عصــری و غنامنــدی ادبیــات اکادمیــک در دنیا نقش اساســی داشــته 
ــا  ــک در دنی ــی و اکادمی ــث علم ــاس گزار مباح ــوارد اس ــر م ــد و در اکث ان
بــوده و بخصــوص در نیمــه ی اول هــزاره ای دوم میــادی در اســاس گزاری 
و گســترش علــوم عصــری نقــش اساســی و تعییــن کننــده داشــته انــد، از 
ــم و  ــاختار های منظ ــری س ــکل گی ــرآن را در ش ــش ق ــوان نق ــن رو نمی ت ای

معیــاری علمــی در دنیــا بــی تاثیــر دانســت.

نــزول قرآنکریــم از جانــب خــدا بواســطه ی جبریــل امیــن بــه رســول 
ــم و  ــه ی مه ــک عرص ــاس گزاری ی ــأله و اس ــک مس ــرح ی ــا ط ــدا ب خ
ــای اول  ــود. در آیه ه ــاز می ش ــانی آغ ــوم انس ــا مفه ــی ب ــدگار زند گ مان
الــی ششــم ســوره علــق کــه اولیــن آیه هــای نــازل شــده بــه رســول خــدا 
انــد، خداونــد پیامبــر )انســان( را بــه خوانــدن امــر می کنــد و بــا معرفــی 
ــش  ــت آفرین ــان، ماهی ــق انس ــث خال ــود بحی ــی خ ــودن ذات کبریای نم
انســان را بیــان می کنــد و می گویــد کــه انســان را از علــق آفریــده اســت. 
ــود  ــودن خ ــم ب ــده از کری ــر ش ــای ذک ــم در آیه ه ــد کری ــان، خداون همچن
کــه کریم تریــن کریمــان اســت یــاد می کنــد و بــه حــد ارزشــمندی قلــم 
ــوده و از  ــان نم ــه او بی ــت، ب ــان نمی دانس ــه انس ــای را ک ــِن چیز ه و آموخت
ــام پــروردگارت کــه  ــه ن ــاد می کنــد. ترجمه:»بخــوان ب سرکشــی انســان ی
ــن  ــو کریم تری ــروردگار ت ــوان و پ ــد؛ بخ ــق آفری ــان را از عل ــد؛ انس آفری
]کریمــان[ اســت؛ همــان کــس کــه بــه وســیله قلــم آموخت؛آنچــه را کــه 
انســان نمی  دانســت ]بتدریــج بــه او[ آموخــت؛  حقــا کــه انســان سرکشــی 
می کند«)العلــق، 1- 6(.  در ایــن چنــد آیــه کــه از لحــاظ ســاختار کامــی 
کوتــاه، امــا از لحــاظ مفهومــی بســیار عمیــق و ســازنده انــد، خداونــد بــر 
اهمیــت خوانــدن، دانســتن و نوشــتن تأکیــد می نمایــد، جایــگاه  خــود را 

ــد.  ــان می کن ــه انســان معرفــی نمــوده و ماهیــت و سرشــت انســان را بی ب
ایــن کام ضمــن شــگفت انگیــز بــودن خــود، نشــان می دهــد کــه نــزول 
ــده  ــاز ش ــمندی آغ ــازنده و ارزش ــرح س ــاختار و ط ــک س ــه ی ــا چ ــرآن ب ق

اســت. 

در قرآنکریــم، آیه هــای 255 – 257 ســوره بقــره کــه آیــت الکرســی 
ــد  ــای ان ــل، آیه ه ــوره النح ــودوآیه 90 ام س ــن آیه هامی ش ــامل همی نیزش
کــه بمثابــه ی تیوری هــای منظــم و کامــل و بمثابــه ی چارچــوب تعریــف 
ــق هســتی و  ــه ی خال ــه بمثاب ــای الل ــی همت ــگاه ب ــدرت و جای ــده ی ق کنن
جایــگاه و نحــوه ی زند گانــی انســان بحیــث خلیفــه ی خــدا در روی زمین، 
ــات ذات  ــم صف ــد کری ــده، خداون ــره ش ــای ذک ــد. در آیه ه ــده ان ــازل ش ن
کبریایــی خــود را بیــان نمــوده و ضمــن تأکیــد کــردن بــر عــدم موجودیــت 
ــد.  ــد می کن ــان تأکی ــل ایم ــمند اه ــگاه ارزش ــر جای ــن، ب ــار در دی اجب
ــده  ــا دارن ــده و برپ ــت؛ زن ــز او نیس ــودی ج ــه معب ــت ک ــه: »خداس ترجم
اســت؛ نــه خوابــی ســبک او را فــرو می گیــرد و نــه خوابــی گــران؛ آنچــه 
در آســمان ها و آنچــه در زمیــن اســت از آن اوســت؛ کیســت آن کــس کــه 
جــز بــه اذن او در پیشــگاه اش شــفاعت کنــد؛ آنچــه در پیــش روی آنــان و 
آنچــه در پشــت سرشــان اســت می دانــد و بــه چیــزی از علــم او جــز بــه 
آنچــه بخواهــد احاطــه نمی یابنــد؛ کرســی او آســمان ها و زمیــن را در بــر 
گرفتــه و نگهــداری آنهــا بــر او دشــوار نیســت و اوســت واالی بــزرگ. در 
دیــن هیــچ اجبــاری نیســت و راه از بیراهــه بــه خوبی آشــکار شــده اســت، 
پــس هــر کــس بــه طاغــوت کفــر ورزد و بــه خــدا ایمــان آورد بــه یقیــن بــه 
دســتاویزی اســتوار کــه آن را گسســتن نیســت چنــگ زده اســت و خداونــد 
شــنوای دانــا اســت. خداونــد ســرور کســانی اســت کــه ایمــان آورده انــد، 
ــه  ــانی ک ــرد و کس ــه در می ب ــنایی ب ــوی روش ــه س ــا ب ــان را از تاریکی ه آن
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کفــر ورزیــده انــد سرورانشــان ]همــان عصیانگــران[ طاغوتنــد کــه آنــان را 
از روشــنایی بــه ســوی تاریکی هــا بــه در می برنــد، آنــان اهــل آتشــند کــه 

ــره، 255 -257(.  ــود در آن جاودانند«)البق خ

همچنــان، در ســوره النحــل خداونــد چارچــوب کلــی زند گــی 
ــت  ــه: »در حقیق ــازد. ترجم ــخص می س ــن مش ــانی را در روی زمی انس
ــان  ــاوندان فرم ــه خویش ــش ب ــوکاری و بخش ــری و نیک ــه دادگ ــدا ب  خ
ــدرز  ــه شــما ان ــاز مــی دارد ب می  دهــد و از کار زشــت و ناپســند و ســتم ب
ــاه  ــه ی کوت ــن آی ــل، 90(. در ای ــد« )النح ــد گیری ــه پن ــد ک ــد باش می  ده
ولــی از لحــاظ مفهومــی در بــر گیرنــده ی چارچــوب کلــی یــک زند گــی 
ارزشــمند و عدالت-محــور بــرای انســان ها، خداونــد بنــد گان خــود را بــه 
عــدل و نیکــو کاری و مهربانــی بــا بســتگان شــان امــر می کنــد و از انجــام 
ــازد.  ــع می س ــدی من ــر و تع ــه منک ــتن ب ــل جس ــت و توس ــای زش کار ه
ــردی  ــی ف ــی را در زند گ ــه ی قرآن ــک آی ــن ی ــوای همی ــان ها محت ــر انس اگ
و اجتماعــی شــان بگونــه ی کامــل عملــی نماینــد، دیگــر هیــچ مشــکلی 
ــب  ــان ها صاح ــه انس ــت و هم ــد داش ــود نخواه ــان ها وج ــان انس در می
ــرای خــود و  زند گــی ارزشــمند، آرام، صمیمــی و مرفــه خواهنــد شــد و ب

ــود. دیگــران مفیــد خواهنــد ب

همچنــان، بمثابــه ی مــرور مســایل و مباحــث مرتبــط بــا احــکام قــرآن 
ــای  ــص و حکایت ه ــد قص ــن، خداون ــالت خاتم النبیی ــا رس ــط ب و مرتب
ــی،  ــم، موس ــوح، ابراهی ــون آدم، ن ــود، چ ــتین خ ــد گان راس ــران و بن پیامب
مریــم، همســر فرعــون، عیســی، یوســف، ایــوب و غیــره را در قرآنکریــم 
بیــان داشــته اســت. ســوره های بقــره، آل عمــران، یوســف، نــوح، کهــف 
و غیــره همــه بیــان کننــده ی حکایت هــای مانــدگار و ســازنده ی انــد کــه 
بگونــه ی مثــال از سرگذشــت پیامبــران و بنــد گان نیــک خــدا یــاد شــده اند. 

خوانــدن و دانســتن قصــص قرآنــی باعــث ازدیــاد معلومــات دقیــق انســان 
از هســتی و تقویــه ی ظرفیت هــای ذهنــی انســان ها می شــود. وقتــی 
سرگذشــت پیامبــران و بنــد گان نیــک خــدا را در قــرآن می خوانــی، متوجــه 
ــتورات  ــق دس ــالت و تحق ــام رس ــرای انج ــدا ب ــد گان خ ــه بن ــوی ک می ش
ــه چــه جایگاه هــای  ــد و ب خداونــدی چــه راه هــای دشــواری را پیمــوده ان

ارزشــمندی رســیده انــد.

ــه  ــن آی ــه آخری ــدة ک ــوره المائ ــوم س ــه س ــمتی از آی ــان، در قس همچن
ــزول  ــه ی ن ــد پروس ــد، خداون ــدا می باش ــول خ ــرای رس ــده ب ــازل ش ن
قــرآن، محتــوای قــرآن و انجــام رســالت پیامبــر خــود را بگونــه ی خاصــه 
ــل  ــان کام ــما را برایت ــن ش ــروز دی ــه: »... ام ــد. ترجم ــری می کن نتیجه گی
ــه  ــما ]ب ــرای ش ــام را ب ــدم و اس ــام گردانی ــما تم ــر ش ــود را ب ــت  خ و نعم
ــه  ــه از آی ــوره فاتح ــان، س ــده، 3(. همچن ــی برگزیدم«)المائ ــوان[ آیین عن
ــتی  ــق هس ــپاس گزاری از خال ــده ی س ــر گیرن ــر )1-7( در ب ــی آخ اول ال
ــرای  ــده  ای مرجــع مهربانــی، کمــک و حمایت هــای واقعــی ب ــان کنن و بی
ــان.  ــر مهرب ــد رحمت گ ــام خداون ــه ن ــه: »ب ــد. ترجم ــان ها می باش انس
ــان؛  ]و[  ــر مهرب ــان؛ رحمت گ ــروردگار جهانی ــه پ ــی را ک ــتایش خدای س
خداونــد روز جزاســت.  ]بــار الهــا[ تنهــا تــو را مــی  پرســتیم و تنهــا از تــو 
یــاری می  جوییــم. مــا را بــه راه راســت هدایــت فرمــا. راه آنــان کــه گرامــی  
شــان داشــته ای نــه ]راه[ مغضوبــان و نــه ]راه[ گمراهان«)الفاتحــه، 7-1(. 
ایــن ســاختار کامــل، بــی بدیــل و منظــم قرآنکریــم از جملــه شــگفتی های 
ــش  ــام بخ ــودن و اله ــمانی ب ــده ی آس ــان کنن ــت بی ــه صراح ــه ب ــت ک اس

ــد. ــدا می باش ــن کام خ ــودن ای ب

ــی  ــی و مفهوم ــز کام ــگفت انگی ــاختار ش ــوی س ــان، در پهل همچن
قرآنکریــم، ایــن کتــاب آســمانی بیشــتر از یــک هــزار و چهــار صــد ســال 
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قبــل یــک سلســله مســایل و مباحــث را بیــان کــرده اســت کــه در یکــی دو 
قــرن اخیــر در اثــر پیشــرفت های چشــمگیر و مــداوم علــم و فنــاوری در 
جهــان، ثابــت گردیده و بواســطه ی انکشــافات و تجــارب علمی،انســان ها 
ــدون وحــی  ــود ب ــد. مســایل کــه ممکــن نب ــرده ان ــی ب ــت آن پ ــه حقانی ب
اللهــی در جزیــره ی عــرب و در اوج جهــل و خرافــات کــه امــکان گفتــن و 
شــنیدن همچــو مســایل قابــل تصــور نبــود، بواســطه ی یــک امی )کســیکه 
ــن  ــده ی خــدا و آخری ــده ی برگزی ــا بن ــود( ام ــد نب ــدن و نوشــتن را بل خوان
پیامبــر خــدا بــود، بیــان شــود. ثابــت شــدن مســایل شــگفت انگیــز بیــان 
شــده در قــرآن بواســطه ی علــم و فنــاوری نشــان دهنــده ی آن اســت کــه 
ــگاه  ــن کام اللهــی، در پهلــوی جای ــاب باعظمــت آســمانی و ای ــن کت ای
ــی  ــه ی ب ــک گنجین ــود ی ــر، خ ــی بش ــای واقع ــه ی رهنم ــی اش بمثاب دین
ــه  ــرآن ک ــگفتی های ق ــی از ش ــود. بخش ــوب می ش ــی محس ــل علم بدی
بواســطه ی علــم و تکنالــوژی و یــا هــم بواســطه ی دسترســی بشــر بــه همــه 
 بیــان 

ً
ابعــاد زمیــن و حتــا مــاورای زمیــن، تثبیــت و تأییــد شــده انــد، ذیــا

می شــوند:

ــرآن  ــز در ق ــگفت انگی ــث ش ــایل و مباح ــن مس ــی از عمده تری 1- یک
ــت و  ــرب و در اوج جهال ــره ع ــل در جزی ــرن قب ــارده ق ــتر از چه ــه بیش ک
ــت و  ــوه ی خلق ــوع نح ــت، موض ــده اس ــان ش ــم بی ــان ها از عل دوری انس
ــون  ــوره المومن ــی 15 س ــای 12 ال ــد در آیه ه ــت. خداون ــان اس ــد انس تول
پروســه ی پیدایــش انســان را بیــان می کنــد کــه امــروز علــم و تکنالــوژی 
توانســته اســت آنــرا بفهمــد و تأییــد کنــد. ترجمــه: »و بــه یقیــن انســان را از 
عصــاره  ای از گل آفریدیــم. ســپس او را ]بــه صورت[ نطفــه ای در جایگاهی 
اســتوار قــرار دادیــم. آنــگاه نطفــه را بــه صــورت علقــه درآوردیــم پــس آن 
علقــه را ]بــه صــورت[ مضغــه گردانیدیــم و آنگاه مضغــه را اســتخوان هایی 

ســاختیم بعــد اســتخوان ها را بــا گوشــتی پوشــانیدیم آنــگاه ]جنیــن را در[ 
آفرینشــی دیگــر پدیــد آوردیــم آفریــن بــاد بــر خــدا کــه بهتریــن آفرینندگان 
اســت.  بعــد از ایــن ]مراحــل[ قطعــا خواهیــد مرد«)المومنــون، 15-12(.  
وقتــی بــه عمــق ایــن موضــوع و بــر اهمیــت علمــی آن و بــه زمــان کــه ایــن 
ــه ی آشــکار مشــخص  ــی، بگون ــه شــده اســت توجــه می کن موضــوع ارای
ــت  ــر از ماهی ــی بش ــرای آگاه ــه ب ــت ک ــه اس ــن کام الل ــه ای ــود ک می ش
ــا  ــان شــده اســت. در عصــر حاضــر، بشــر ب اصلــی وجــود خــودش، بی
دســت یافتــن بــه پیشــرفت های چشــم گیــر علمــی و تخنیکــی، توانســته 
انــد پروســه ی شــکل گیــری جنیــن در رحم مــادر و پروســه ی مبدل شــدن 
ــه مفهــوم همیــن   مشــابه ب

ً
ــوزاد را بداننــد کــه کامــا ــه طفــل و ن جنیــن ب

گفتــه ی خالــق هســتی اســت.

ــرار  ــار هــم ق ــد از کن 2- در آیه هــای 19-20 ســوره الرحمــان خداون
ــان شــان حــد فاصلــی باشــد کــه  ــر می دهــد کــه می گرفتــن دو بحــر خب
بــا وجــود متصــل شــدن آب دو دریــا بــا هــم، بــه هــم تجــاوز نکننــد و بــا 
هــم یکجــا نشــوند، بــا آنکــه بــدون کــدام مانــع کنــار هــم قــرار دارنــد. در 
آن زمــان امــکان ســیر و ســفر از جزیــره عــرب بــه غــرب دنیــا و دسترســی 
انســان بــه کوایــف اقیانوس هــا میســر نبــود. امــا، بــا قــادر شــدن انســان 
ــن  ــن، ای ــی زمی ــی و آب ــاختار خاک ــا و س ــردن اقیانوس ه ــاهده ک ــه مش ب
مشــخص شــد کــه دو بحــر )اقیانوس اطلــس و اقیانــوس منجمد شــمالی( 
در قلمــرو آبــی کشــور دنمــارک بــا هــم وصــل می شــوند ولــی هرگــز بــه 
حریــم یکدیگــر تجــاوز نمی کننــد و آب هــردو بحــر بــا یکدیگــر مخلــوط 
ــا هــم  ــه  ای[ روان کــرد ]کــه[ ب ــه گون ــا را ]ب نمی شــوند. ترجمــه »دو دری
برخــورد کننــد. میــان آن دو حــد فاصلــی اســت کــه بــه هــم تجــاوز نمــی 

ــت  ــرآن اس ــگفتی های ق ــی از ش ــن یک ــان، 19 – 20(.ای ــد« )الرحم کنن
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کــه بیشــتر از چهــارده قــرن قبــل در جزیــره عــرب نــازل شــده اســت و ایــن 
موضــوع بیــان شــده اســت.

3- در آیــه 4 ســوره قیامــت خداونــد پیرامــون خطــوط ســر انگشــتان 
انســان ها می فرمایــد: »آری قادریــم کــه ) حتــا خطــوط ســر( انگشــتان او 
ــا پیشــرفت علــم و تکنالــوژی، ایــن ثابــت  را مــوزون و مرتــب کنیــم«. ب
ــای  ــی از ویژ گی ه ــان ها یک ــتان انس ــر انگش ــوط س ــه خط ــت ک ــده اس ش
منحصــر بــه فــرد و تکــرار نشــدنی انســان ها می باشــد و در عصــر 
حاضــر از خطــوط ســر انگشــتان انســان ها بحیــث یکــی از مطمین تریــن 
ــت  ــایی و تثبی ــان ها و شناس ــخصات انس ــت و مش ــت هوی ــای ثب فکتور ه

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــخصات آنه ــت و مش هوی

ــرگ(  ــه )تگ ــری ژال ــکل گی ــور از ش ــوره ن ــه 43 س ــد در آی 4- خداون
ــه  ــته  ای ک ــا ندانس ــه: »آی ــد. ترجم ــر می ده ــد خب ــوه مانن ــای ک در ابر ه
ــزاء[ آن  ــان ]اج ــپس می ــد س ــی  ران ــی م ــه آرام ــر را ب ــه[ اب ــت ک خدا]س
ــاران را  ــای ب ــس دانه  ه ــازد پ ــم می  س ــگاه آن را متراک ــد آن ــی  ده ــد م پیون
ــمان  ــه[ از آس ــت ک ــد و ]خداس ــرون می  آی ــال آن بی ــه از خ ــی ک می  بین
ــزد و  ــرو می  ری ــی ف ــت تگرگ ــه در آنجاس ــخ زده[ ک ــر ی ــی ]از اب از کوه های
هــر کــه را بخواهــد بــدان گزنــد می  رســاند و آن را از هــر کــه بخواهــد بــاز 
ــور، 43(.  ــم ها را ببرد«)الن ــش چش ــنی برق ــت روش ــك اس ــی دارد نزدی م
بــا انکشــاف علــم و تخنیــک، بشــر بــه ایــن حقیقــت دســت یافتــه اســت 
ــخ  ــد و ی ــوه مانن ــای ک ــد، ابر ه ــد می کنن ــرگ تولی ــه تگ ــای ک ــه ابر ه ک
زده ی انــد کــه کومولونیمبــوس)Cumulonimbus( نامیــده می شــوند و 

ــد.  ــرود می آی ــن ف ــه زمی ــری ب ــای اب ــان کوه ه ــن هم ــرگ از بط تگ

5- در آیــه 9 ســوره ســجده خداونــد خطــاب بــه انســان ها می فرمایــد 
کــه:»و بــرای شــما گــوش و دیــدگان قــرار داد«)ســجده، 9(. در ایــن آیــه 

گــوش مفــرد ذکــر شــده اســت و دیــدگان بیشــتر از یکــی، در حالی کــه در 
ظاهــر هــم گوش هــا و هــم چشــم ها جفــت انــد. امــا، علــم و تکنالــوژی 
از طریــق ارزیابــی ســاختار داخــل مغــز انســان و بخش هــای مرتبــط بــه 
ــنوایی از  ــس ش ــز ح ــه در مغ ــد ک ــه ان ــان دریافت ــدن انس ــای ب فعالیت ه
طریــق یــک مرکــز و یــک بخــش واحــد فعالیــت می کنــد و بخــش بینایــی 
ــره را  ــکال و غی ــا، اش ــه رنگ ه ــاوت ک ــز متف ــا و مراک ــق بخش ه از طری
تثبیــت می کننــد، فعالیــت دارد. یعنــی، میکانیــزم شــنوایی در مغــز انســان 
ــای  ــی دارای بخش ه ــزم بینای ــت و میکانی ــرد اس ــاختار مف ــک س دارای ی

ــد. ــف می باش مختل

ــه  ــزی را ک ــد: »و چی ــراء می فرمای ــوره اس ــه 36 س ــد در آی 6- خداون
بــدان علــم نــداری دنبــال مکــن زیــرا گــوش و چشــم و قلــب همــه مــورد 
ــم  ــوص عل ــم، بخص ــراء، 36(. عل ــد شد«)االس ــع خواهن ــش واق پرس
بیوفیدبــک ایــن را تثبیــت کــرده اســت کــه در پروســه ی پیــام ســازی بــدن 
ــب  ــم و قل ــوش، چش ــه، گ ــر ارای ــز بخاط ــم در مغ ــکل دهی مفاهی و ش
انســان نقــش اساســی دارنــد و گــوش و چشــم و قلــب انســان در همکاری 
ــد و  ــام ســاز داخــل وجــود انســان را شــکل می دهن ــزم پی ــا هــم میکانی ب
ــو  ــه عض ــن س ــا ای ــا، ب ــام ه ــم و پی ــی مفاهی ــره گاه ــه ی ذخی ــز بمثاب مغ
اساســی بــدن رابطــه ی مســتقیم دارد و مفاهیــم و معلومــات دریافــت شــده 
بواســطه ی چشــم، گــوش و قلــب را ذخیــره نمــوده و هنــگام ضــرورت بعد 

ــد. ــرون می ده ــی، بی ــل و ارزیاب از تحلی

ــه  ــانی ک ــان کس ــت: »هم ــوده اس ــد فرم ــوره الرع ــد در س 7- خداون
ــاش  گاه ب ــرد آ ــدا آرام می  گی ــاد خ ــه ی ــان ب ــد و دلهاي ش ــان آورده  ان ایم
کــه بــا یــاد خــدا دل هــا آرامــش می  یابد»)الرعــد، 28(. پیشــرفت فنــاوری 
ــیوه های  ــتفاده از ش ــک و اس ــاوری بیوفیدب ــتفاده از فن ــوژی و اس و تکنال
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مختلــف بررســی انســجام ســریع قلــب و ارزیابــی نحــوه ی فعالیــت قلــب 
و حــد نوســان در ضربــان قلــب اینــرا ثابــت کــرده اســت کــه نســبت بــه 
هــر میتــود، برنامــه و عمــل دیگــر ذکــر اللــه باال  تریــن حــد تأثیرگــذاری 
ــود فعالیــت  ــه ی ســریع باعــث بهب ــاالی قلــوب انســان ها دارد و بگون را ب
قلــب و بیشــتر شــدن انســجام قلــب می شود)ســروری، 2016؛ ســروری 
و نوبلــی، 2016؛ پرســش ها در مــورد اســام، 2014؛ هاینــس، 2016(. 

ــی  ــم در زمان ــر در قرآنکری ــث دیگ ــایل و مباح ــا مس ــه، ده ه همینگون
بیــان شــده انــد کــه قرن هــا پیــش و درســت در زمانی کــه ابتدایــی تریــن 
ــازل  ــا ن ــرآن در آنج ــه ق ــکان ک ــی در م ــث علم ــایل و مباح ــم، وس مفاهی
شــد، وجــود نداشــت ولــی بــا نــزول قرآنکریــم )کام اللــه( فصــل تــازه ای 
از علــم، مفاهیــم و ارزش هــای علمــی و انســانی بــاز شــد و مســلمان ها 
ــر انســان ها  ــرای اکث ــه دانســتن و فهمیــدن مســایلی شــدند، کــه ب ــادر ب ق
ــن از  ــام گرفت ــا اله ــود. ب ــاده نب ــدن آن س ــن و فهمی ــان( پذیرفت )در آن زم
مفاهیــم و ارزش هــای موجــود در قــرآن، بــرای مــدت طوالنــی دانشــمندان 
مســلمان پیشــگام علــم و دانــش در جهــان بودنــد. امــا، بــا کاهــش توجــه 
مســلمان ها بــه مســایل علمــی و پژوهش هــای مــداوم و همچنــان توســل 
ــوم و  ــم مفه ــی ک ــن زند گ ــروری و پذیرفت ــن پ ــه ت ــلمان ها ب ــتن مس جس
غیــر مثمــر، آنهــا از قافلــه ی علــم و دانــش تــا حــدی عقــب ماندنــد. امــا، 
ــم و  ــم عل ــزن عظی ــک مخ ــام و ی ــع اله ــک منب ــه ی ــان بمثاب ــرآن همچن ق

ــد. إن شــاالله. ــل باقیســت و باقــی خواهــد مان ارزش هــای بی بدی

قرآن و انسان
قــرآن بخاطــر رهنمایــی انســان ها فرســتاده شــده اســت و ایــن کتــاب 
ــای  ــر مبن ــت. ب ــل اس ــمندی قای ــگاه ارزش ــان جای ــرای انس ــمانی ب آس
دســتورات قرآنــی و حــد ارزش دهــی قــرآن بــه انســان و انســانیت، بــرای 
ــددی  ــای متع ــا و فرصت ه ــات، زمینه ه ــرف مخلوق ــه ی اش ــان بمثاب انس
بــرای نزدیکــی بــا خــدا، رســیدن بــه جایگاه هــای بلنــد و ارزشــمند معنوی 
و داشــتن رابطــه ی بــدون واســطه و بــدون میانجــی بــا خدا،ارایــه شــده اند. 
خداونــد در قــرآن جایــگاه خیلــی عالــی بــه انســان قایــل اســت، جایــگاه 
ــگام در  ــال، هن ــه ی مث ــدا. بگون ــات خ ــر مخلوق ــتگان و دیگ ــر از فرش برت
جریــان قــرار دادن خبــر پیدایــش انســان بــه فرشــتگان، خداونــد انســان را 
خلیفــه ی خــود در زمیــن خطــاب کــرده اســت. آنگونــه ی کــه پــروردگار 
عالمیــان می فرمایــد: »و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت مــن در 
زمیــن جانشــینی خواهــم گماشــت«)البقره، 30(. همچنــان، مطابــق آیــه 
ــرای  ــد ب ــن را خداون ــوای زمی ــودات و محت ــه موج ــره، هم ــوره البق 29 س
ــه  ــی ک ــت آن کس ــد: »اوس ــد می فرمای ــت. خداون ــده اس ــان ها آفری انس
ــه ]آفرینــش[  ــد ســپس ب ــرای شــما آفری ــن اســت همــه را ب آنچــه در زمی
ــزی  ــر چی ــه ه ــرد و او ب ــتوار ک ــمان را اس ــت آس ــت و هف ــمان پرداخ آس
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ــه انســان ارزش بســیار جــدی  ــد ب داناســت«)البقره، 29(. یعنــی، خداون
ــن  ــدال و باال تری ــد اعت ــن ح ــش وی در بهتری ــن آفرین ــت و ضم ــل اس قای
ــر  ــایش و بهت ــرای آس ــز ب ــن را نی ــود در زمی ــز موج ــه چی ــد ارزش، هم ح
ــر  ــود اگ ــد ب ــف خواه ــت. حی ــده اس ــتن وی آفری ــد زیس ــتن و مفی زیس
انســان قــدر ایــن لطــف بــی پایــان خالــق یکتــای خــود را ندانــد و بگونه ی 

هدفمندانــه و مفیــد زند گــی نکنــد.  

همچنــان، در آیــه 70 ســوره االســراء خداونــد از جایــگاه بلنــدی کــه 
بــرای انســان قایــل شــده اســت و از نعمت هــای کــه بــرای انســان فراهــم 
ــدان آدم را  ــا فرزن ــتی م ــه راس ــه: »و ب ــد. ترجم ــاد می کن ــت، ی ــرده اس ک
ــر مرکب هــا[ برنشــاندیم  ــا ]ب ــان را در خشــکی و دری گرامــی داشــتیم و آن
ــیاری از  ــر بس ــا را ب ــم و آنه ــان روزی دادی ــه ایش ــزه ب ــای پاکی و از چیزه
ــک،  ــدون ش ــراء، 70(. ب ــکار دادیم«)االس ــری آش ــود برت ــای خ آفریده  ه
انســان بــا ظرافــت و ظرفیت هــا و شــکل متــوازن کــه دارد، یکــی از 
شــهکار های خلقــت و نشــانه ی برجســته و انــکار ناپذیــر قــدرت اللهــی 
در روی زمیــن اســت. خداونــد انســان را در بهتریــن شــکل و در باال تریــن 
ــا تفکــر و تعقــل در پهنــای بیکــران  ــا ب حــد ارزشــمندی آفریــده اســت ت
ــد  ــد. خداون ــاص ده ــود اختص ــه خ ــمندی را ب ــگاه ارزش ــتی جای هس
ســهولت ها و نعمت هــای فراوانــی را بــرای انســان فراهــم کــرده اســت تــا 

ــد. ــود باش ــای خ ــی همت ــق ب ــپاس گزار خال ــد و س ــان بمان انس

ــان را  ــه انس ــد ک ــن می فرمای ــوره التی ــد در س ــه خداون ــه ی ک همانگون
ــن  ــه بهتری ــان را ب ــد انس ــت، خداون ــده اس ــدال آفری ــد اعت ــن ح در بهتری
ــان  ــه انس ــت و ب ــوده اس ــق نم ــمندی خل ــد ارزش ــن ح ــا بهتری ــه و ب وج
ــای  ــه درجه ه ــا ب ــت ت ــرده اس ــی ک ــن را معرف ــای ممک ــا و فرصت ه راه ه
بلنــد انســانیت و خــدا پرســتی برســد؛ و یــا هــم در صــورت بی اعتنایــی 

ــگاه  ــه مفهــوم خلقــت خــود، در پســت ترین جای ــل نشــدن ب و ارزش قای
ممکــن قــرار گیــرد. خداونــد بــزرگ می فرمایــد، ترجمــه: »براســتی 
انســان را در نیکوتریــن اعتــدال آفریدیم«)التیــن، 4(. مطابــق کام اللهــی، 
خداونــد انســان را در بهتریــن وضــع آفریــده اســت و برایــش اختیــار داده 
ــا هــم خــود را ســزاوار  ــد و ی اســت کــه بهتریــن مخلوقــات باقــی می مان
قــرار گرفتــن در پســت ترین جایــگاه ممکــن می ســازد. ترجمــه: »ســپس 
ــن، 5(. انســان  ــب[ پســتی بازگردانیدیم«)التی ــن ]مرات ــه پســت  تری او را ب
بایــد جایــگاه ارزشــمند خــود را بمثابــه ی خلیفــه ی خــدا در روی زمیــن 
ــای را  ــا و فرصت ه ــدر نعمت ه ــوده و ق ــظ نم ــات حف ــرف مخلوق و اش
کــه خداونــد برایــش اعطــا کــرده اســت بدانــد و همــواره در پــی شــکران 

نعمت های خداوندی باشد.  

ــد خیلــی ارزشــمند  ــزد خداون ــان، خــون انســان )مســلمان( ن همچن
اســت و در مقابــل ریختانــدن خــون یــک مســلمان بــدون جــواز شــرعی 
کیفــر دوزخ را  بگونــه ی ابــدی بــرای قاتــل ســزاوار دانســته و قاتــل را مــورد 
خشــم و لعنــت قــرار می دهــد؛ همچنــان، خداونــد کشــتن یــک انســان 
را بگونــه ی ناحــق مشــابه بــه کشــتن همــه مــردم دانســته و فراهــم ســازی 
ــده  ــه ی زن ــه فراهــم ســازی زمین ــدن کســی را مشــابه ب ــده مان ــه ی زن زمین
ــد »و  ــاء می فرمای ــوره النس ــد در س ــد. خداون ــردم می دان ــام م ــدن تم مان
هــر کــس عمــدا مومنــی را بکشــد کیفــرش دوزخ اســت کــه در آن ماندگار 
خواهــد بــود و خــدا بــر او خشــم می  گیــرد و لعنتــش مــی  کنــد و عذابــی 
بــزرگ برایــش آمــاده ســاخته اســت« )النســاء، 93(. همچنــان، خداونــد 
ــرر  ــرائیل مق ــدان اس ــر فرزن ــن روی ب ــد» از ای ــدة می فرمای ــوره المائ در س
ــر[  ــه کیف ــا ]ب ــل ی ــه قصــاص قت داشــتیم کــه هــر کــس، کســی را جــز ب
ــان اســت کــه گویــی همــه مــردم را کشــته  فســادی در زمیــن بکشــد چن
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باشــد و هــر کــس، کســی را زنــده بــدارد چنــان اســت کــه گویــی تمــام 
مــردم را زنــده داشــته اســت و قطعــا پیامبــران مــا دالیــل آشــکار بــرای آنــان 
آوردنــد ]بــا ایــن همــه[ پــس از آن بســیاری از ایشــان در زمیــن زیــاده  روی 
مــی کننــد« )المائــدة، 32(. بــر مبنــای آیه هــای نقــل شــده از قرآنکریــم، 
خــون و زند گــی انســان نــزد خداونــد ارزش خیلــی زیــاد  دارد و خداونــد 
موضــوع قتــل ناحــق را بگونــه ی جــدی نکوهــش نمــوده و بــر مجــازات 
ســخت عاملیــن ایــن گنــاه بــزرگ کــه مخلوقــات خــدا را بــی موجــب از 

ــت.  ــوده اس ــد نم ــازند، تأکی ــروم می س ــی مح زند گ

ــی  ــم  خیل ــد و در قرآنکری ــزد خداون ــان ن ــگاه انس ــک، جای ــدون ش ب
ــا  ــورت و ب ــن ص ــان را در بهتری ــد انس ــت. خداون ــمند اس ــد و ارزش بلن
ــد  ــت. خداون ــرده اس ــق ک ــا خل ــا و ظرافت ه ــن ظرفیت ه ــتن بهتری داش
ــف و  ــای مختل ــهولت ها و راه ه ــا، س ــا، ظرفیت ه ــان فرصت ه ــرای انس ب
متنــوع را بــرای خــوب زیســتن و مفیــد زیســتن مهیــا کــرده اســت. خداوند 
بــرای انســان عقــل و خــرد و قــوه ی تفکــر و اندیشــیدن داده اســت و او را در 
نحــوه ی زیســتن و انتخــاب راه زند گــی اش حــق انتخــاب داده اســت. بــر 
مبنــای دالیــل و شــواهدی کــه خداونــد در قرآنکریــم ارایــه نمــوده اســت 
و بــر مبنــای ظرفیت هــا و نعمت هــای کــه خداونــد بــرای انســان عنایــت 
فرمــوده اســت، انســان بایــد راه ارزشــمند یکتــا پرســتی، مفیــد زیســتن و 
ــای  ــهل انگاری ه ــر آن، س ــد. در غی ــاب کن ــتن را انتخ ــمدارانه زیس ارزش
انســان باعــث تنــزل جایــگاه و حــد ارزشــمندی وی بــه پایین تریــن حــد 
ممکــن خواهــد شــد کــه ایــن بــرای یــک موجــود ارزشــمند و دارای قــوه ی 

تعقــل و تفکــر مناســب و قابــل توجیــه نخواهــد بــود. 

ــرآن  ــگاه را در ق ــمند ترین جای ــدا ارزش ــد از خ ــه، بع ــه ی خاص بگون
ــتورات  ــص و دس ــکام، قص ــا، اح ــم، ارزش ه ــه مفاهی ــان دارد و هم انس

ــد  ــگاه و ح ــطح جای ــردن س ــد ب ــان، بلن ــتن انس ــر زیس ــرای بهت ــی ب قرآن
ــمدار  ــوم و ارزش ــا مفه ــی ب ــک زند گ ــکل گیری ی ــان و ش ــمندی انس ارزش
ــد  ــی بع ــان در زند گ ــش انس ــرازی و آرام ــر ف ــن و س ــانی در روی زمی انس
ــرای آن فرســتاده  ــرآن را ب ــد ق ــد. یعنــی، خداون از مــرگ فرســتاده شــده ان
اســت، تــا خلیفــه اش در روی زمیــن )انســان( موقــف و جایــگاه واقعــی 
ــأن  ــور ش ــه درخ ــد ک ــی نمای ــه ی زند گ ــرده و بگون ــوش نک ــود را فرام خ
ــه انســان راه  ــود ک ــف خواهــد ب ــس، حی ارزشــمند انســانی وی باشــد. پ
ــفه ی  ــمند فلس ــیر ارزش ــرد و از مس ــش گی ــی ارزش را در پی ــت و ب نادرس

خلقــت خــود منحــرف شــود. 



قرآن و فلسفه یی خلقت انسان
بــا در نظرداشــت حــد ارزشــمندی کــه قــرآن بــرای انســان قایــل اســت 
ــاد  ــن ی ــود در روی زمی ــه ی خ ــان را خیلف ــم انس ــد در قرآنکری و خداون
می کنــد، خلقــت انســان در ســاختار خلقــت هســتی از اهمیــت و ارزش 
بــاال و بــی بدیلــی برخــوردار اســت. خداونــد بــه انســان کرامــت بخشــیده 
و او را در بهتریــن حــد اعتــدال خلــق کــرده اســت. بــدون شــک، آفرینــش 
ــی  ــث و ب ــده عب ــای ارزن ــمندی و ویژ گی ه ــد ارزش ــن ح ــا ای ــودی ب موج
هــدف نیســت و نخواهــد بــود. قــرآن )کام اللــه( نیــز بخاطــر رهنمایــی 
انســان و تنظیــم زند گــی انســان بــر مبنــای فلســفه ی واقعــی خلقــت وی 
ــی،  ــای دین ــث و مکلفیت ه ــام مباح ــت. در تم ــده اس ــازل ش ــان( ن )انس
خداونــد بــه انســان و ظرفیت هــای انســانی وی ارزش جــدی قایــل بــوده و 
انســان را بــرای بهــره گیــری از نعمت هــای اعطــا شــده بواســطه ی خالقــش 
ــه تفکــر، تعقــل، متوجــه  ــد انســان را ب ــد. خداون )اللــه( رهنمایــی می کن
شــدن بــه ماهیــت خلقــت اش و هدفمندانــه زیســتن و مفیــد زیســتن امــر 
می کنــد. همچنــان، خداونــد آنقــدر آزادی و ارزش بــه انســان قایــل اســت 
کــه بجــز از عبــادت و ســتایش خــودش بحیــث آفریدگار انســان و هســتی، 
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ــه انســان امــر  دیگــر هیــچ موجــودی را شایســته ی پرســتش ندانســته و ب
می کنــد تــا از هــر نــوع گرایــش کــه بــه آزادی، عــزت و فلســفه ی واقعــی 
خلقــت وی لطمــه وارد کنــد، اجتنــاب ورزد. قــوه ی تفکر و تعقــل از جمله 
ارزش هــا و ظرفیت هــای مهمــی انــد کــه خداونــد بــه انســان داده اســت و 
همــواره انســان را بــه اســتفاده کــردن از ایــن ظرفیت هــای ارزشــمند بــرای 

انتخــاب راه ســالم و صــواب برمبنــای تفکــر و تعقــل، امــر می کنــد. 

ــد  ــه خداون ــای ک ــا و آزادی ه ــا، نعمت ه ــت ه ــه ظرفی ــل هم در مقاب
ــادت  ــه عب ــف ب ــط موظ ــان را فق ــت، انس ــوده اس ــا فرم ــان اعط ــه انس ب
خالقــش نمــوده اســت و بــس. قســمی که خداونــد )ج( در ســوره 
الذاریــات فرمــوده اســت: » و جــن و انــس را نیافریــدم جــز بــرای آنکــه 
مــرا بپرســتند« )الذاریــات، 56(. در آیــه ی مبارکــه ی کــه ترجمــه اش اینجا 
ــتش  ــان را پرس ــت انس ــفه ای خلق ــاس فلس ــد )ج( اس ــد، خداون ــل ش نق
خــودش )خــدا( می دانــد و یکتــا پرســتی و پرســتش اللــه )خالــق هســتی( 
را زیربنــای فلســفه ی خلقــت انســان قلمــداد می کنــد. بجــز از خــودش، 
ــتش  ــادت و پرس ــته ی عب ــودی را شایس ــچ موج ــر هی ــتی دیگ ــق هس خال
نمی دانــد. پیامبــران را ماننــد دیگــر انســان ها بشــر می دانــد و فقــط 
تفــاوت آنهــا بــا دیگــر انســان ها را داشــتن مکلفیــت پیامبــری و نازل شــدن 
وحــی اللهــی از ســوی خــدا بواســطه ی فرشــته ی وحــی )جبرئیــل امیــن( 
ــد و بــس؛ وظیفــه ی پیامــران هــم دعــوت مــردم بخاطــر  برایشــان می دان
ــی در  ــه تعال ــوده اســت. الل ــه ب اطاعــت از خــدا و پرســتش خــدای یگان
ســوره کهــف خطــاب بــه پیامبــر گرامــی اش حضــرت محمــد مصطفــی 
ــازم  ــل شــما )امتی ــد: » بگــو مــن فقــط بشــری هســتم مث )ص( می فرمای
ایــن اســت کــه( بــه مــن وحــی می شــود کــه تنهــا معبودتــان معبــود یگانــه 
اســت پــس هر کــه بــه لقــای پــروردگارش امیــد دارد، بایــد کاری شایســته 

ــد«  ــریک نکن ــروردگارش ش ــادت پ ــس را در عب ــچ ک ــد و هی ــام ده انج
ــف، 110(.   )که

ــدا  ــی خ ــد ارزش ده ــانی و ح ــاص انس ــای خ ــا و ظرافت ه ظرفیت ه
ــث  ــان عب ــی انس ــت و زند گ ــه خلق ــد ک ــده ی آن ان ــان دهن ــان نش ــه انس ب
و بــی مفهــوم نبــوده، بلکــه بــر مبنــای یــک فلســفه ی ارزشــمند آســمانی 
ــوولیت ها و  ــام مس ــه انج ــف ب ــف و مکل ــان موظ ــوده و انس ــتوار ب اس
مکلفیــت بــزرگ و ارزشــمندی در روی زمیــن می باشــد. خداونــد در 
ــان  ــت ش ــت خلق ــفه و ماهی ــه ی فلس ــان ها را متوج ــون انس ــوره المومن س
ــق  ــث خل ــما عب ــه ش ــته اید ک ــا پنداش ــه آی ــد ک ــا می پرس ــوده و از آنه نم
شــده اید؟! ترجمــه: »آیــا پنداشــتید کــه شــما را بیهــوده آفریده  ایــم و اینکــه 
ــدون  ــون، 115(. ب ــوید« )المومن ــده نمی  ش ــا بازگردانی ــوی م ــه س ــما ب ش
شــک، خداونــد انســان، ایــن موجــود ارزشــمند را عبــث خلــق نکــرده و 
ــود در  ــه ی خ ــات و خلیف ــرف مخلوق ــان( را اش ــه او )انس ــه  ی ک همانگون
روی زمیــن خلــق کــرده اســت، زند گــی دنیــوی و اخــروی انســان مملــو 
ــه ی  ــان رابگون ــد انس ــد. خداون ــا و مکلفیت ان ــوولیت ها، ارزش ه از مس
ــد  ــتن، مفی ــر آزاد زیس ــه(، بخاط ــتش خود)الل ــر پرس ــه و بخاط هدفمندان
ــل  ــر و تعق ــر تفک ــانی و بخاط ــمدار انس ــی ارزش ــتن زند گ ــتن و داش زیس
و کســب علــم و معرفــت خلــق کــرده اســت. بــدون شــک، انســانی کــه 
ــرگ  ــد از م ــت، بع ــده اس ــق ش ــا خل ــا و مکلفیت ه ــو ظرفیت ه ــا همچ ب
نیــز شــامل مرحلــه ی تــازه ای از زند گــی خواهــد شــد و پیرامــون زند گــی 
خــود در دنیــا و نعمت هــا، فرصت هــا و ظرفیت هــای اعطــا شــده از 

ــود.  ــد و نحــوه اســتفاده از آنهــا، پاســخگو خواهــد ب جانــب خداون

ــد  ــاوت و ح ــای متف ــد ظرفیت ه ــان ها ح ــه انس ــد ب ــه، خداون البت
مکلفیت هــای متفــاوت الزم دیــده اســت. انســان ها همــه در قبــال 
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ــای  ــر مبن ــد ب ــد و بای زند گــی و مســوولیت های زند گــی خــود مکلــف ان
ــند.  ــود باش ــای خ ــام مکلفیت ه ــی انج ــود، در پ ــت خ ــفه ی خلق فلس
خداونــد بــرای انســان ها بــا در نظرداشــت حــد تــوان و حــد ظرفیــت شــان 
مکلفیــت در نظــر گرفتــه اســت و انســان ها نیــز بــر مبنــای حــد تــوان و حد 
ظرفیــت شــان مــورد بازپرس قــرار خواهنــد گرفــت. خداوند )ج( در ســوره 
ــش  ــدر توان ــه ق ــز ب ــس را ج ــچ ک ــه: »و هی ــد، ترجم ــون می فرمای المومن
تکلیــف نمی کنیــم و نــزد مــا کتابــی اســت کــه بــه حــق ســخن می  گویــد 
و آنــان مــورد ســتم قــرار نخواهنــد گرفــت« )المومنــون، 62(. بــر مبنــای 
ــای  ــت و مکلفیت ه ــه ظرفی ــق ب ــان مطاب ــی، انس ــه از کام الله ــن آی ای
ــز  ــد هرگ ــت و خداون ــد گرف ــرار خواهن ــبه ق ــورد محاس ــان م زند گی ش
ــد متوجــه فلســفه ی  ــی، انســان ها بای ــم نخواهــد کــرد. یعن باالیشــان ظل
ــورت  ــند و در ص ــی باش ــود در زند گ ــای خ ــد مکلفیت ه ــت و ح خلق
بی اعتنایــی در قبــال مکلفیت هــا و مســوولیت های زند گــی دنیــوی 
خــود، خــود شــان بــاالی خــود ظلــم می کننــد و موجــب انحــراف خــود 
از مســیر واقعــی زند گــی انســانی، کــه بایــد بــر مبنــای فلســفه ی خلقــت 

ــوند.  ــد، می ش ــت( باش ــده اس ــان ش ــم بی ــه ی در قرآنکری ــان )آنگون انس

همچنــان، خداونــد انســان هدفمنــد و ارزشــمدار را اســتوار تر از کــوه 
ــر  ــت، اگ ــتاده اس ــان فرس ــرای انس ــه ب ــی را ک ــد قرآن ــد و می گوی می دان
ــد  ــید. خداون ــم می پاش ــدا از ه ــم خ ــوه از بی ــتاد، ک ــی می فرس ــر کوه ب
ــی  ــر کوه ــرآن را ب ــن ق ــر ای ــه: »اگ ــد، ترجم ــر می فرمای ــوره الحش در س
فرومی  فرســتادیم یقینــا آن ]کــوه[ را از بیــم خــدا فروتــن ]و[ از هــم 
 پاشــیده می  دیــدی و ایــن مثل هــا را بــرای مــردم می  زنیــم باشــد کــه آنــان 
بیندیشــند« )الحشــر، 21(. در ایــن آیــه، خداونــد ضمــن بیــان حــد بلنــد 
بــودن ظرفیــت انســان و حــد ســنگینی مکلفیت هــای وی، بــا ارایــه ی مثال 

ــه تفکــر و اندیشــیدن دعــوت می کنــد  واضــح و مشــخص، انســان ها را ب
ــگاه تفکــر و اندیشــیدن در زند گــی انســان ها  ــر حــد ارزشــمندی جای و ب

ــد. ــد می نمای تاکی



قرآن و تفکر 
تفکــر و تعقــل از جملــه ظرفیت هــا و ظرافت هــای ویــژه و ارزشــمند 
ــا  ــت ت ــده اس ــان ها الزم دی ــه انس ــد ب ــه خداون ــوده ک ــانی ب ــی انس زند گ
ــه حقایــق پــی  ــا اســتفاده ازیــن قــوه ی ارزشــمند و بی بدیــل ب انســان ها ب
بــرده و ضمــن شناســایی و درک جایــگاه واقعــی و فلســفه ی خلقــت خــود، 
ــی از  ــد. یک ــاب نماین ــود انتخ ــدی را بخ ــه و مفی ــی هدفمندان ــک زند گ ی
کار هــای کــه قرآنکریــم بــا تأکیــد و بگونــه ی مکــرر و جــدی بیــان داشــته 
اســت و خداونــد در قــرآن انســان ها را بــه انجــام آن امــر می کنــد، همانــا 
تفکــر و اندیشــیدن پیرامــون شــگفتی های هســتی و ظرافت هــای موجــود 
ــا  ــاوت و ب ــا شــیوه های متف ــد ب در وجــود خــود انســان می باشــد. خداون
ــردن و  ــر ک ــه فک ــان ها را ب ــاوت انس ــای متف ــش ها و مثال ه ــه ی پرس ارای
تعقــل امــر می کنــد. قرآنکریــم یــک چارچــوب بســیار منظــم و ســازنده ی 
بــرای تفکــر و اندیشــیدن بــرای انســان ها در نظــر گرفتــه و بگونــه ی 

تدریجــی ارایــه نمــوده اســت. 

ــه  ــه ی مکــرر ب ــه انســان بگون یکــی از کار هــا و عبادت هــای مهــم ک
انجــام آن امــر شــده اســت، فکــر کــردن و اندیشــیدن اســت. از اول الــی 
اخیــر قرآنکریــم، صد هــا بــار واژه و مفهــوم فکــر کــردن، تفکــر، تعقــل و 
مســایل و مفاهیــم مرتبــط بــه فکــر کــردن و تعقــل بیــان شــده انــد. یعنــی، 



قرآن از دید یک پژوهشگر / 4445 / قرآن از دید یک پژوهشگر

تفکــر و تعقــل از جملــه مباحثــی انــد کــه در قرآنکریــم جایــگاه خیلــی 
ــاره ی  ــد. بعب ــده ان ــان ش ــابی بی ــرر و حس ــه ی مک ــد و بگون ــته دارن برجس
ــمانی،  ــاب آس ــن کت ــه ی آخری ــرآن بمثاب ــگفتی های ق ــی از ش ــر، یک دیگ
ــای  ــه قوه ه ــی ب ــل و ارزش ده ــر و تعق ــاالی تفک ــته ی آن ب ــز برجس تمرک
ــانی  ــاخص های انس ــته ترین ش ــه ی برجس ــان بمثاب ــی انس ــری و عقل فک
و دادن حــق اختیــار بــرای انســان می باشــد. پــس، قــرآن مهم تریــن 
ــان آمــدن  ــرای بمی بســتر تفکــر و اندیشــیدن و مهم تریــن مرجــع الهــام ب
ــود.  ــوب می ش ــان ها محس ــان انس ــمند در می ــزرگ و ارزش ــه های ب اندیش

خداونــد در ســوره یونــس می فرمایــد: »در حقیقــت مثــل زندگــی دنیــا 
ــاه زمیــن از  بســان آبــی اســت کــه آن را از آســمان فــرو ریختیــم پــس گی
آنچــه مــردم و دام هــا مــی  خورنــد بــا آن درآمیخــت تــا آنــگاه کــه زمیــن 
ــان  ــه آن ــتند ک ــل آن پنداش ــد و اه ــته گردی ــت و آراس ــود را برگرف ــه خ پیرای
ــد و آن را  ــا آم ــی[ م ــان ]ویران ــا روزی فرم ــبی ی ــد ش ــدرت دارن ــر آن ق ب
چنــان درویــده کردیــم کــه گویــی دیــروز وجــود نداشــته اســت ایــن گونــه 
ــنی  ــه روش ــد ب ــه می کنن ــه اندیش ــی ک ــرای مردم ــود[ را ب ــانه  ها]ی خ نش
ــد  ــی، خداون ــه از کام الله ــن آی ــس، 24(. در ای ــم« )یون ــان می  کنی بی
نشــانه ها و مثال هــای قابــل مشــاهده و قابــل درک را بــرای انســان ها بیــان 
می کنــد و از اهــل اندیشــه بمثابــه ی مردمانــی کــه بــه نشــانه های قــدرت 
خداونــد فکــر می کننــد، یــاد می کنــد. در هــر حــال، تفکــر و اندیشــیدن 
از جملــه کار هــای ارزنــده  ای انــد کــه خداونــد انســان ها را بــرای انجــام 
آن امــر می کنــد و اهــل تفکــر و اندیشــه را بــر تعمــق و تعقــل فــرا 
ــه  ــد: »و آنچ ــه می فرمای ــوره الجاثی ــد در س ــان، خداون ــد. همچن می خوان
را در آســمان ها و آنچــه را در زمیــن اســت بــه ســود شــما رام کــرد همــه از 
اوســت قطعــا در ایــن ]امــر[ بــرای مردمــی کــه مــی  اندیشــند نشــانه  هایی 

اســت« )الجاثیــه، 13(.  مطابــق بــه ایــن گفتــه ی اللــه، اندیشــیدن باعــث 
ــن و  ــدا را در زمی ــدرت خ ــکار از ق ــانه های آش ــان ها نش ــا انس ــود ت می ش
در ماحــول خــود ببیننــد و چگونگــی شــکل گیــری و وجــود آنهــا مایــه ی 

ــوند. ــان ها ش ــان انس ــتر در می ــر بیش تفک

همینگونه،خداونــد در ســوره النحــل بحث فکــر و اندیشــیده را بگونه ی 
برجســته تر و بــا ارایــه ی مثال هــای بیشــتر اینگونــه بیــان می کنــد: 
»اوســت کســی کــه از آســمان آبــی فــرود آورد که ]آب[ آشــامیدنی شــما از 
آن اســت و روییدنــی ]هایــی[ کــه ]رمــه  هــای خــود را[ در آن می چرانیــد 
]نیــز[ از آن اســت. بــه وســیله آن کشــت و زیتــون و درختــان خرمــا و انگور 
و از هــر گونــه محصــوالت ]دیگــر[ بــرای شــما می  رویانــد قطعــا در اینهــا 
ــب و روز و  ــت؛و ش ــانه  ای اس ــد نش ــه می کنن ــه اندیش ــی ک ــرای مردم ب
خورشــید و مــاه را بــرای شــما رام گردانیــد و ســتارگان بــه فرمــان او مســخر 
ــد  ــل می کنن ــه تعق ــی ک ــرای مردم ــور[ ب ــن ]ام  در ای

ً
ــلما ــد مس ــده  ان ش

ــون  ــای گوناگ ــه رنگ ه ــن ب ــه را در زمی ــن[ آنچ ــت؛ و ]همچنی نشانه  هاس
بــرای شــما پدیــد آورد ]مســخر شــما ســاخت[ بی  تردیــد در ایــن ]امــور[ 
بــرای مردمــی کــه پنــد می  گیرنــد نشــانه  ای اســت؛ و اوســت کســی کــه 
ــه  ای کــه  ــد و پیرای ــازه بخوری ــا از آن گوشــت ت ــد ت ــا را مســخر گردانی دری
ــکافنده ]آب[  ــتي ها را در آن ش ــد و کش ــرون آوری ــید از آن بی آن را می  پوش
مــی  بینــی و تــا از فضــل او بجوییــد و باشــد کــه شــما شــکر گزاریــد؛ و 
در زمیــن کوه هایــی اســتوار افکنــد تــا شــما را نجنبانــد و رودهــا و راه هــا 
]قــرار داد[ تــا شــما راه خــود را پیــدا کنید«)النحــل، 10- 15(. در آیه هــای 
نقــل شــده از ســوره النحــل، خداونــد ضمــن بیــان بعضــی از نعمت هــای 
خــود کــه بــه انســان ها ارزانــی داشــته اســت، فــرود آمــدن آب از آســمان، 
ــات  ــان ها و حیوان ــه ی انس ــه ی تغذی ــه مای ــات ک ــان و نبات ــدن گیاه رویی
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انــد و همچنــان روییــدن و موجودیــت درخت هــای مثمــر چــون زیتــون و 
ــه ی مثال هــای مــادی  خرمــا را نشــانه های قــدرت اللهــی دانســته و بمثاب
ــر نحــوه  ی پیدایــش،  ــا ب ــان کــرده اســت ت ــرای انســانها بی ــد ب ــل دی و قاب
رشــد و حاصل دهــی آنهــا کــه همــه نشــانه های برجســته ی قــدرت خالــق 

بی همتــا انــد، فکــر کننــد و بــر قــوه  ای تفکــر و تعقــل خــود بیافزاینــد. 

تفکــر، تعقــل و خــردورزی از جملــه مفاهیــم ارزشــمند و ســازنده ای 
انــد کــه انســان ها را کمــک می کننــد تــا ارزش هــای مــادی و معنــوی را در 
محیــط و ماحــول خــود شناســایی  نمــوده و درک کننــد و بــا در نظرداشــت 
حــد ظرفیــت خــود و ســهولت ها و زمینه هــای ممکــن موجــود در محیــط 
ــد و  ــکل دهن ــود ش ــه خ ــری را ب ــر و مفید ت ــی بهت ــود، زند گ ــول خ و ماح
ــی و  ــرآن کام الله ــه ق ــند. از اینک ــته باش ــدی داش ــوب و مفی ــی خ زند گ
یــک رهنمــای کامــل و همــه جانبــه بــرای انســانها اســت، تفکــر و تعقــل 
بمثابــه ی ارزش هــای مهــم و ســازنده ی زند گــی انســانی در آن از جایــگاه 
ــایل  ــون مس ــرآن، پیرام ــوره های ق ــر س ــوده و در اکث ــوردار ب ــی برخ خاص
مختلــف و بــا ارایــه ی دالیــل و نشــانه های متفــاوت، خداونــد انســان را بــه 
تفکــر و تعقــل دعــوت می کنــد. در حقیقــت، پــس از داشــتن ایمان راســخ 
بــه وحدانیــت اللــه و پرســتش اللــه، تفکــر و تعقــل در جایگاه  مهمــی قــرار 
دارنــد و بگونــه ی صریــح و گســترده بــر حــد ارزشــمندی و اهمیــت آنهــا 

تأکیــد صــورت گرفتــه اســت.

در ســوره آل عمــران خداونــد از آنعــده از بند گانــش یــاد می کنــد کــه 
ــد و پیرامــون آفرینــش  ــاد می کنن ــی نیاز شــان را در هــر حالــت ی ــق ب خال
زمیــن و آســمان ها فکــر می کننــد و می گوینــد کــه خدایــا تــو ایــن جهــان 
ــد.  ــی می برن ــتی پ ــت هس ــت خلق ــر اهمی ــرده ای و ب ــق نک ــوده خل را بیه
ــو  ــه پهل ــته و ب ــتاده و نشس ــدا را ایس ــه خ ــی ک ــد: »آنان ــد می فرمای خداون

خفتــه، یــاد می کننــد و در آفرینــش آســمان ها و زمیــن می اندیشــند: 
ای پــروردگار مــا، ایــن جهــان را بــه بیهــوده نیافریــده ای، تــو منزهــی، مــا 
ــد  ــه خداون ــه ای ک ــران، 191(.  آنگون ــازدار« )آل عم ــش ب ــذاب آت را از ع
ــدا و  ــات خ ــون مخلوق ــر پیرام ــدا، تفک ــاد خ ــتش و ی ــد، پرس می فرمای
هســتی، درک جایــگاه خــود در هســتی و مفهــوم واقعــی خلقــت هســتی 
ــب  ــرگ و طل ــد از م ــی بع ــتقبال زند گ ــرای اس ــدن ب ــاده ش ــان آم و همچن
ــاد  ــان، ی ــد. همچن ــدی دارن ــه ی ج ــم رابط ــا ه ــه ب ــدا هم ــرت از خ مغف
خــدا و تفکــر پیرامــون قــدرت خــدا و تــاش بــرای درک فلســفه ی خلقــت 
هســتی باعــث می شــوند تــا انســان همــواره بــه زند گــی یــک دیــد عمیــق 
ــاد  ــان و اعتق ــتن ایم ــا داش ــد و ب ــته باش ــمدارانه داش ــووالنه و ارزش و مس
راســخ بــر فلســفه ی وجــود خــود و زند گــی بعــد از مــرگ، همــواره در پــی 

کســب رضــای خــدا باشــد.

بــا در نظرداشــت آیه هــای قرآنــی کــه ترجمه هــای شــان در فــوق نقــل 
شــدند، تفکــر، تعقــل و خــردورزی و فکــر کــردن پیرامــون شــگفتی های 
گاه  ــمند و آ ــان های ارزش ــه انس ــد ک ــای ان ــی  ه ــه ویژ گ ــتی از جمل هس
از اهمیــت مکلفیــت و مســوولیت های زند گــی خــود، همــواره بــه 
آنهــا ارزش قایــل انــد و بــا فکــر و اندیشــه و تفکــر پیرامــون قــدرت اللــه 
و شــگفتی های هســتی زند گــی خــود را مفهــوم می بخشــند. بــدون 
شــک، تفکــر و تعقــل و اندیشــیدن پیرامــون شــگفتی های هســتی و 
شــناخت هســتی و شناســایی اجــزای ارزشــمند آن باعــث بمیــان آمــدن و 
رشــد مفاهیــم علمــی گردیــده و انســان ها را در جهــت دســت یافتــن بــه 
ــد.  ــک می کن ــت و کم ــرده اس ــک ک ــد کم ــدرن و مفی ــاوری م ــوم و فن عل

ــان را  ــی در جه ــی و تخنیک ــوالت علم ــای تح ــک، زیربن ــدون ش ب
ــر  ــا اندیشــه شــکل داده و زی ــد و ب تفکــر و اندیشــیدن انســان های هدفمن
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بنــای همــه پیشــرفت ها در زند گــی بشــر را نیــز علــم و فنــاوری تشــکیل 
ــگاه  ــم از جای ــه ی کــه تفکــر و اندیشــیدن در قرآنکری ــد. همانگون می دهن
خاصــی برخــوردار انــد، علــم و فنــاوری بمثابــه ی فرآورده هــای ارزشــمند 
ــد  ــودار ان ــژه ای برخ ــگاه وی ــم از جای ــز در قرآنکری ــیدن نی ــر و اندیش تفک
ــوده و  ــل ب ــژه قای ــم ارزش وی ــم و فه ــل عل ــان های اه ــه انس ــد ب و خداون
انســان ها را بــه دانســتن و فهمیــدن مســایل و مفاهیــم مرتبــط بــه هســتی از 

ــد.  ــر می کن ــل، ام ــر و تعق راه تفک

قرآن و علم و فناوری
همانگونــه ی کــه تفکــر و تعقــل و اندیشــیدن پیرامــون هســتی در قــرآن 
ــودار  ــی برخ ــگاه مهم ــز از جای ــن نی ــم و ف ــته ای دارد، عل ــگاه برجس جای
اســت. قــرآن، بمثابــه ی یــک کتــاب بی بدیــل آســمانی، مملــو از 
شــگفتی ها و ارزش هــای ســازنده و مســایل و مباحــث الهــام بخش اســت 
کــه در صــورت توجــه نمــودن انســان ها بــه آنهــا و در صــورت فکــر کــردن 
پیرامــون مســایل و مباحــث ذکــر شــده در قــرآن، هــر کــدام یــک مبحــث 
و روزنــه ی تــازه ای را در عرصــه ی علــم و فنــاوری بــاز می کننــد. مباحــث 
ــای  ــد و مثال ه ــده ان ــرح ش ــم ط ــته و منظ ــه ی برجس ــرآن بگون ــه در ق ک
ــودات و  ــش موج ــدا و نق ــات خ ــتی، مخلوق ــت هس ــوه ی خلق ــه از نح ک
ــداوم  ــاز و ت ــتی و آغ ــکل گیری هس ــوه ی ش ــف در نح ــای مختل پدیده ه
ــم  ــای مه ــه مثال ه ــه و هم ــن هم ــوص در زمی ــتی، بخص ــات در هس حی
ــان انســان ها  ــن در می ــم و ف در راســتای ایجــاد، انکشــاف و گســترش عل
ــل  ــه ی مثال هــای واضــح، قاب ــا ارای ــد ب پنداشــته می شــوند. وقتــی خداون
فهــم و مشــخص انســان ها را بــه تعقــل و تفکــر فــرا می خوانــد و در کنــار 
آن از نحــوه ی شــکل گیری سیســتم حیــات و منافــع و ارزش هــای بعضــی 
از موجــودات و پدیده هــای موجــود در زمیــن و هســتی یــاد می کنــد، ایــن 
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ــن  ــازنده در ذه ــای س ــا و انگیزه ه ــدن مفکوره ه ــان آم ــث بمی ــه باع هم
می شــوند. انســان ها 

مثال هــای کــه خداونــد از نحــوه ی فــرود آمــدن آب از آســمان، نحوه ی 
روییــدن گیاهــان و درختــان و حــد مفیــد بــودن آنهــا در زند گــی انســان ها 
و تــداوم حیــات در روی زمیــن، از دریا هــا و ســهولت های غذایــی و ســیر 
ــان از حیوانــات و اهمیــت حیوانــات  و ســفر موجــود در دریا هــا و همچن
ــر  ــه تفک ــان ها را ب ــد و انس ــاد می کن ــان ها ی ــره ی انس ــی روزم در زند گ
ــث  ــه باع ــد، هم ــرا می خوان ــا ف ــمندی آنه ــد ارزش ــون ح ــل پیرام و تعق
ــتن  ــایل و دانس ــن مس ــمندی ای ــد ارزش ــه ح ــان ها ب ــدن انس ــه ش متوج
مســایل مفیــد بــرای زند گــی فــردی و اجتماعــی شــان می شــوند. مســایل 
ــی  ــمندی بعض ــد ارزش ــاد و ح ــون مف ــد پیرام ــه خداون ــای را ک و مثال ه
ــت  ــن و اهمی ــل، آه ــور عس ــل و زنب ــد عس ــا مانن ــودات و پدیده ه از موج
ــان  ــدن گیاه ــر و رویی ــان مثم ــان ها، درخت ــی انس ــردی آن در زند گ کارب
ــودن  ــراخ ب ــات، ف ــان ها و حیوان ــده ی انس ــه کنن ــد و تغذی ــات مفی و نبات
ــراث و  ــث می ــمان ها، بح ــدد در آس ــتاره های متع ــت س ــن و موجودی زمی
امانتــداری در معامــات و درج معامــات بــه شــیوه ی مناســب آن، نحوه ی 
ــان  ــره را بی ــی و غی ــی و اجتماع ــی خانواد گ ــکل دهی زند گ ــتن و ش زیس
ــکل گیری  ــرای ش ــام ب ــه ی اله ــته و مای ــانه های برجس ــه نش ــد، هم می کن
مفاهیــم علمــی در میــان انســان ها و ترویــج دانــش و فنــاوری در زند گــی 

ــوند.  ــوب می ش ــان ها محس انس

ــرای انســان ها  ــل ب ــه ی یــک رهنمــای کامــل و بی بدی ــم بمثاب قرآنکری
ــخص را  ــای مش ــه و راه ه ــر گرفت ــان ها را در نظ ــی انس ــاد زند گ ــام ابع تم
ــان  ــان ها بی ــتن انس ــد زیس ــتن و مفی ــر زیس ــرای بهت ــا ب ــه ی مثال ه ــا ارای ب
ــا تکامــل طفــل  می کنــد. در قــرآن از هنــگام شــکل گیــری یــک نطفــه ت

ــرگ،  ــد از م ــی بع ــردن و زند گ ــد و م ــا رش ــد ت ــادر و از تول ــم م در رح
ــد و نحــوه ی زند گــی و  ــان شــده ان ــه ی مشــخص و واضــح بی همــه بگون
ــال  ــان در قب ــل نفــس خــود و همچن حــد مســوولیت های انســان در مقاب
دیگــران، بخصــوص بستگان شــان نیــز بیــان شــده انــد. یعنــی، بــرای تمــام 
مراحــل زند گــی انســانی قــرآن برنامــه دارد و بــرای انســان نحــوه ی بهتــر 
ــراری  ــرآن از نحــوه ی برق ــب، ق ــن ترتی ــه همی ــان مــی دارد. ب زیســتن را بی
ــه  ــدن ب ــل ش ــن و داخ ــوه ی رفت ــان ها، نح ــان انس ــات می ــاس و ارتباط تم
خانه هــای یکدیگــر بمثابــه ی شــاخص های مهــم زند گــی انســانی، 
نحــوه ی برخــورد بــا دیگــران، بخصــوص والدیــن، نحــوه ی مفیــد زیســتن 
ــا  ــه را ب ــد هم ــه و مفی ــی هدفمندان ــتن زند گ ــتن و داش ــووالنه زیس و مس
ارایــه ی راهکار هــا و برنامه هــا و قوانیــن مشــخص، عملــی و قابــل تطبیــق 

ــت.  ــوده اس ــه نم ــان ها، ارای ــره انس ــی روزم در زند گ

قــرآن پیرامــون شــکل گیــری هســتی و شــگفتی های هســتی و امــکان 
ســیر و ســفر در زمیــن و مــاورای زمیــن نشــانه ها و مثال هــای زنــده و قابــل 
درک را بیــان کــرده اســت و انســان را بــرای ســفر کــردن و دیــدن نشــانه های 
زند گــی دیگــران در روی زمیــن امــر کــرده اســت. همچنــان، قــرآن نحوه ی 
ــای  ــی، تفاوت ه ــداوم زند گ ــکل گیری و ت ــوه ی ش ــان، نح ــش انس پیدای
خــاص  ویژ گی هــای  و  کود هــا  انســان ها،  شــخصیتی  و  شــخصی 
ــره  ــات روزم ــام معام ــوه ی انج ــتان، نح ــان انگش ــد نش ــان، مانن هر انس
ــرای  ــن را ب ــی زمی ــت حاصل ده ــط و ظرفی ــتفاده از محی ــوه ی اس و نح
ــوه ی  ــان ها و نح ــع انس ــرآن از مناف ــت. ق ــاخته اس ــخص س ــان ها مش انس
مجادلــه بــا امــراض بــا اســتفاده از راه هــای ممکــن و پدیده هــای موجــود 
در زمیــن، ماننــد عســل، یــاد می کنــد و بــا ارایــه ی مثال هــای مشــخص و 
قابــل درک نحــوه ی بهتــر زیســتن را بــرای انســان ها بیــان مــی دارد. قــرآن از 
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کشــتی و حمــل و نقــل دریایــی، اســتفاده از گوشــت و پوســت حیوانــات، 
حکومــت داری و حاکمیــت و قــدرت، ماننــد قصــه ی حضــرت ســلیمان و 
بلقیــس، قصــه ی طالــوت و جالــوت، قصــه ی حضــرت یوســف و درایــت 
وی در جهــت مبــارزه بــا خشکســالی و ...، مجادلــه و مبــارزه بخاطــر آزاد 
زیســتن و مفیــد زیســتن، ماننــد قصــه ی اصحــاب کهــف و ... یــاد می کند 
و بــه انســان ها نشــان می دهــد کــه چگونــه وســیع فکــر کننــد و بــا اســتفاده 
ــود  ــی خ ــتم های کاری در زند گ ــکل دهی سیس ــی ش ــای در پ ــه راه ه از چ
شــده و راه هــای بهتــر زیســتن را جســتجو نماینــد )االســراء،44؛ الرحمان، 
9، 20، 27؛ نــور، 43؛ قیامــت، 4؛ النحــل، 10- 12؛ ابراهیــم، 32-33؛ 
البقــره، 255؛ المائــدة، 3؛ العنکبــوت، 20؛ النحــل، 69؛ یوســف، 47 - 

48؛ الحدیــد، 25(. 

مثال هــا و مباحــث موجــود در قــرآن کــه بخشــی از آنهــا در بــاال بیــان 
شــدند، همــه مثال هــای برجســته و قابــل فهــم پیرامــون شــکل گیری فکــر 
ــده  ــاد ش ــث ی ــایل و مباح ــند. مس ــان ها می باش ــان انس ــر در می ــاد گ ایج
ــا  ــد ت ــک می کنن ــه را کم ــب اندیش ــر و صاح ــب فک ــان های صاح انس
ــود  ــات موج ــهولت ها و امکان ــا، س ــت  ه ــتفاده از فرص ــوه ی اس روی نح
ــود زند گــی انســانی و تولیــد  ــرای بهب در زمیــن و هســتی فکــر نمــوده و ب
ــا  ــرآن ب ــده در ق ــاد ش ــث ی ــد. مباح ــاش نماین ــن ت ــم و ف ــترش عل و گس
ایجــاد و گســترش مفاهیــم و مســایل علمــی رابطــه ای انــکار ناپذیر داشــته 
و بســیاری از شــاخه های علــوم معاصــر در ســرزمین های اســامی، 
ــا الهــام گرفتــن از مثال هــا و مســایل  بواســطه ی دانشــمندان مســلمان و ب
ــون  ــری چ ــوم عص ــد. عل ــده ان ــاس گزاری ش ــرآن، اس ــده در ق ــان ش بی
کیمیــا و بیولــوژی، طبابــت و دارو شناســی، زیســت شناســی، جغرافیــه و 
زمیــن شناســی، ســتاره شناســی، الجبــر و حســاب، زراعــت و اســتفاده ی 

ــه ی عملــی و گســترده در ســرزمین های اســامی  تخنیکــی از آهــن بگون
اســاس گزاری شــده انــد و مایــه ی متحــول شــدن زند گــی انســان ها 

ــد.  گردیدن

ــه و  ــن بطوط ــی، اب ــینا، خوارزم ــن س ــی، اب ــون البیرون ــمندان چ دانش
ــترش  ــش و گس ــلمان، در پیدای ــته ی مس ــمندان برجس ــه دانش ... از جمل
علــوم طــب، کیمیــا، جغرافیــه، الجبــر، هندســه، نجــوم و ... نقش اساســی 
و انــکار ناپذیــر داشــتند. بــدون شــک، یکــی از منابــع مهــم الهــام بــرای 
ــی  ــم علم ــاخه های مه ــکل گیری ش ــت ش ــلمان در جه ــمندان مس دانش
یــاد شــده، قرآنکریــم می باشــد. بیــان نحــوه ی پیدایــش، زند گــی و مــرگ 
ــی  ــری ول ــای ظاه ــان تفاوت ه ــابقه، بی ــح و بی س ــه ی واض ــان بگون انس
ــود  ــای موج ــاد پدیده ه ــان مف ــان ها، بی ــود انس ــابه در وج ــوای مش محت
در زمیــن بــرای بهتــر زیســتن و جلوگیــری از امــراض باعــث شــکل گیری 
ــمندی  ــد ارزش ــون ح ــث چ ــده و مباح ــی گردی ــب و دارو شناس ــوم ط عل
آهــن و ســاختار زمیــن و هســتی و ســتاره ها در عرصــه ی پیدایــش علــوم 

کیمیــا و ســتاره شناســی الهــام بخــش بــوده انــد. 

بــه همیــن ترتیــب، تشــویق انســان ها بــه ســیر و ســفر در زمیــن و بیــان 
مثال هــا از نحــوه ی ســیر و ســفر در بحر هــا باعــث بمیــان آمــدن مباحــث 
ــای  ــرح تیوری ه ــفر و ط ــای س ــن راه ه ــی و تعیی ــن شناس ــه زمی ــق ب متعل
ــلمان، از  ــای مس ــطه ی علم ــری بواس ــافرت و گردش گ ــه مس ــط ب مرتب
ــه ی واضــح  ــراث کــه بگون ــد. بحــث می ــده ان ــن بطوطــه، گردی ــه اب جمل
و مشــرح در ســوره النســاء بیــان شــده اســت و نحــوه ی اســتفاده از 
محاســبه ی دقیــق در آن و بعضــی شــگفتی های دیگــری آمــاری در قــرآن 
بــرای علمــای مســلمان مایــه ی الهــام گردیــده انــد تــا محمــد بــن موســی 
خوارزمــی علــم حســاب و الجبــر ار اســاس گزاری نمایــد. یعنــی، قــرآن 
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ــون  ــه قان ــن آنک ــمانی، ضم ــل آس ــل و بی بدی ــاب کام ــک کت ــه ی ی بمثاب
ــرای انســان ها محســوب می شــود، یــک مخــزن مهــم و الهــام  زند گــی ب
بخــش بــرای متحــول ســازی فکــر و ظرفیــت انســان ها بخاطــر ایجادگری 

ــد.  ــز می باش ــن نی ــم و ف ــترش عل ــاس گزاری و گس و اس

ــوژی، حســاب  ــا، بیول ــوم عصــری، چــون کیمی شــاخه های مهــم عل
و الجبــر، ســتاره شناســی و ... از ســرزمین های اســامی بــه غــرب رفتــه 
انــد و دانشــمندان بــزرگ غربــی، از جملــه اســحاق نیوتــن کــه غربی هــا 
وی را پــدر ســاینس مــدرن در غــرب می داننــد، بســیاری از علــوم و 
ــات  ــج تحقیق ــته ها و نتای ــی را از نوش ــارب علم ــتفاده از تج ــوه ی اس نح
Se�-Youtube�2016 )علمــی دانشــمندان مســلمان فــرا گرفتــه انــد 
cret Life of Isaac Newton(. بــدون شــک، قرآنکریــم در پیدایــش 
ــی  ــلمان ها ب ــان مس ــن در می ــم و ف ــف عل ــاخه های مختل ــترش ش و گس
تاثیــر نبــوده اســت و بــا نــزول قــرآن و گســترش اســام و مفاهیــم قرآنــی، 
ســرزمین های کــه قبــل از از اســام مرکــز جهــل و نادانــی بودنــد، ماننــد 
جزیــره عــرب، بــه محــل پیدایــش، ترویــج و گســترش علــوم و ارزش های 
علمــی مبــدل شــدند کــه نمی تــوان نقــش الهــام بخــش قــرآن را در پیدایش 
و گســترش علــوم و مفاهیــم علمــی نادیــده گرفــت. البتــه، در دو الــی ســه 
ــر،  ــای پیگی ــرآن و تاش ه ــم ق ــلمانها از مفاهی ــا دوری مس ــر ب ــرن اخی ق
ــوم و ارزش هــای علمــی در ســرزمین های  ــد پیدایــش و گســترش عل رون
اســامی کاهــش یافتــه و مســلمان ها از لحــاظ علمــی و ســهم گیــری در 
ــد.  ــب ماندن ــلمان ها عق ــر مس ــا و غی ــر از غربی ه ــوم معاص ــترش عل گس
امــا، دســت آورد هــا و تجــارب علمــی مســلمان ها در هــزاره ی دوم 
ــرار داشــتند،  ــر ق ــگاه برت ــل نیمــه ی دوم آن در جای ــی اوای ــه ال ــادی ک می
در عرصــه ی گســترش علــوم عصــری در غــرب نیــز بی تأثیــر نبــوده انــد. 

ــه  ــد ک ــرار می کنن ــرا اق ــز این ــی نی ــک غرب ــی و اکادمی ــع علم مراج
تجــارب و دســت آورد هــای علمــی متعلق بــه خــاور میانه و ســرزمین های 
اســامی در شــکل گیری و پیدایــش دانشــمندان بــزرگ چــون نیوتــن نقــش 
ــت  ــده اس ــه ش ــل پذیرفت ــک اص ــن ی ــان ای ــد و همچن ــته ان ــازنده داش س
ــرای  ــوم و ... ب ــم نج ــر، عل ــا، الجب ــون کیمی ــی چ ــاخه های علم ــه ش ک
ــی در  ــد، ول ــه ان ــرب رفت ــه غ ــامی ب ــرزمین های اس ــار از س ــتین ب نخس
ــی شــاهد  ــه ی دانشــمندان غرب ــا تاش هــای چشــمگیر و مصران غــرب ب
ــک  ــه ی ی ــم بمثاب ــد. در کل، قرآنکری ــوده ان ــمگیری ب ــرفت های چش پیش
مرجــع مهــم الهــام بــرای انســان ها، در جهــت پیدایــش و گســترش علــوم 
ــم  ــز مفاهی ــوز نی ــته و هن ــم داش ــش مه ــروزی نق ــان ام ــاوری در جه و فن
ــه  ــن ب ــورت پرداخت ــه در ص ــد ک ــه ان ــی در آن نهفت ــای فراوان و ارزش ه
ــازنده و  ــزرگ و س ــکار ب ــا و اف ــکل گیری ذهنیت ه ــاز ش ــه س ــا، زمین آنه

ــد. ــد ش ــد خواهن ــازه و مفی ــی ت ــم علم ــا و مفاهی ــکل گیری ارزش ه ش

بگونــه ی مثــال، ســروری و نوبلــی )2016( برمبنــای آیــه ی 28 ســوره 
ــاد  ــه ی ــان ب ــد و دل های ش ــان آورده  ان ــه ایم ــانی ک ــا کس ــد: » همان الرع
ــد«  ــش می  یاب ــدا دل هاآرام ــاد خ ــا ی ــه ب ــاش ک گاه ب ــرد آ ــدا آرام می  گی خ
)الرعــد، 28(، کــه بــاالی تأثیــرات جــدی یــاد خــدا بــر آرامــش و انســجام 
قلــب تأکیــد دارد، پژوهشــی را بــا اســتفاده از فنــاوری بیوفیدبــک و روش 
انســجام ســریع قلــب  متعلــق بــه HeartMath Instituteو بــا اســتفاده 
از فنــاوری و نــرم افــزارemWave روی تآثیــرات ذکــر و یــاد خــدا 
ــتفاده از  ــا اس ــی و ب ــه ی عمل ــد و بگون ــام دادن ــب انج ــجام قل ــاالی انس ب
تکنالــوژی مــدرن ایــن موضــوع ثابــت شــد کــه ذکــر و یــاد خــدا نســبت 
ــود  ــه هــر اســتراتیژی و عملکــرد دیگــر در جهــت انســجام قلــب و بهب ب
فعالیت هــای آرامــش بخــش قلــب تاثیــر بیشــتر و بهتــر دارنــد. بــه همیــن 
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ــاب  ــک کت ــمند و ی ــای ارزش ــک رهنم ــه ی ی ــم بمثاب ــب، قرآنکری ترتی
ــمدار  ــول و ارزش ــن معق ــا و قوانی ــده ی راهکار ه ــر گیرن ــه در ب ــمانی ک آس
ــرای زند گــی انســان ها در همــه زمان هــا می باشــد، یــک رهنمــا و یــک  ب
چارچــوب منظــم و کامــل بــرای شــکل گیری زند گــی مفیــد و ارزشــمدار 
ــودن  ــی نم ــا عمل ــک، ب ــد.بدون ش ــان ها می باش ــان انس ــانی در می انس
دســتورات و مفاهیــم قرآنــی، انســان ها می تواننــد صاحــب یــک زند گــی 

قرآن و زند گی انسانیمفیــد، منظــم، مصــوون، ارزشــمند و هدفمندانــه شــوند.
قــرآن بمثابــه ی یــک رهنمــای همیشــگی و یــک قانــون کامــل و منظــم 
ــه زند گــی انســان را در خــود  زند گــی، تمــام مســایل و مباحــث مرتبــط ب
ــی  ــیوه ی زند گ ــخص ترین ش ــن و مش ــن، معقول تری ــرآن منظم تری دارد. ق
ــم و  ــاوی مفاهی ــم ح ــی دارد. قرآنکری ــان م ــان ها بی ــرای انس ــانی را ب انس
ــی درک آن  ــه در پ ــه ی صادقان ــان ها بگون ــر انس ــه اگ ــت ک ــای اس ارزش ه
گردیــده و بگونــه ی آگاهانــه در پــی تحقــق دســتورات قرآنــی در زند گــی 
خــود شــوند، صاحــب یــک زند گــی ارزشــمند، مطمیــن و مفیــد خواهنــد 
شــد. قــرآن از ابتدایی تریــن مســایل و مباحــث متعلــق بــه زند گــی 
ــی  ــای زند گ ــن جنبه ه ــده  تری ــن و پیچی ــم تری ــه مه ــا ب ــروع ت ــانی ش انس
ــوب  ــه و چارچ ــانی برنام ــی انس ــش زند گ ــر بخ ــه ه ــه و ب ــان پرداخت انس
مشــخص و قابــل تطبیــق را ارایــه نمــوده اســت. آنگونــه ی کــه قــرآن با یک 
محاســبه ی دقیــق و همــه جانبــه، جنبه هــای مختلــف زند گــی انســانی را 
در نظــر گرفتــه و بــا ارایــه مثال هــا راه هــای بهتــر زیســتن و مفیــد زیســتن 
را بــرای انســان ها بیــان داشــته اســت، بــی اعتنایــی در مقابــل آن بمثابــه ی 
ــوده  ــام و کام بی بدیــل اللهــی، نمایانگــر ضعــف ظرفیــت انســان ها ب پی
و ســطحی بــودن حــد باورمنــدی آنهــا بــه مفاهیــم و ارزش هــای مهــم را 

ــد. ــان می ده نش
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در قرآنکریــم از نحــوه ی برخــورد و تأمیــن ارتباطــات و نحــوه ی ســخن 
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــا مکلفیت ه ــروع، ت ــا ش ــادل پیام ه ــن و تب گفت
ــم  ــث مه ــتگان، مباح ــن و بس ــل والدی ــار در مقاب ــوه ی رفت ــان ها، نح انس
مرتبــط بــه زند گانــی مشــترک انســانی، مــراودات و معامــات روزمــره ای 
ــدا و  ــتش خ ــوه ی پرس ــل و نح ــر و تعق ــم، تفک ــان ها، درس و تعلی انس
شــیوه های نزدیــک شــدن بــه خــدا و بهتــر زیســتن بمثابــه ی یــک انســان 
ــد.  ــده ان ــان ش ــرح بی ــح و مش ــه ی واض ــه بگون ــد، هم ــد و هدفمن مفی
قرآنکریــم مباحــث و مســایل مهــم را کــه در زند گــی اجتماعی و انکشــاف 
یافتــه ی امــروزی بمثابــه ی ارزش هــای جــدی انســانی پنداشــته می شــوند، 
ــرده  ــان ک ــخص بی ــح و مش ــه ی واض ــل بگون ــرن قب ــارده ق ــتر از چه بیش

ــت. ــوده اس ــر نم ــت آن ام ــه رعای ــان ها را ب ــت و انس اس

قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا بــرای یکدیگــر مفیــد بــوده و در 
مقابــل هــم مهربــان باشــند. ایــن کتــاب آســمانی از انســان ها می خواهــد 
تــا حقــوق یکدیگــر را در نظــر داشــته باشــند و بــه عــزت و حــق یکدیگــر 
تعــرض نکننــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا اخــاق انســانی را 
ــان ها  ــه انس ــند.همچنان، ب ــد باش ــود مفی ــی خ ــته و در زند گ ــر داش در نظ
دســتور می دهــد تــا در مقابــل والدیــن خــود مهربــان بــوده و بــا آنهــا رفتــار 
نیــک داشــته باشــند. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا در مقابــل فقــرا 
و مســافرین مهربــان بــوده و آنهــا را مــورد شــفقت و مهربانــی قــرار دهنــد. 
ــوده ی  ــرف بیه ــراف و مص ــا از اس ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس قرآنکری
مــال و دارایــی خــود جلوگیــری نمــوده و بــه فقــرا کمــک نماینــد. قرآنکریم 
ــند، اوالد  ــق نکش ــه ناح ــود را ب ــر خ ــا یکدیگ ــد ت ــان ها می خواه از انس
خــود را از تــرس گرســنگی و فقــر بــه قتــل نرســانند. قرآنکریــم از انســان ها 
می خواهــد تــا مــال یتیــم را مــورد دســتبرد قــرار نــداده و از فحشــا و اعمــال 

ــد  ــه عه ــا ب ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس ــد. قرآنکری ــت دوری نماین زش
ــت  ــاس درس ــود از مقی ــره ی خ ــات روزم ــوده و در معام ــا نم ــود وف خ

اســتفاده نماینــد و در کار هــای خــود صــادق باشــند. 

ــودن و  ــال نم ــا از دنب ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس ــان، قرآنکری همچن
گفتــن مســایل کــه پیرامــون آن علــم و آگاهــی ندارنــد، خــودداری نماینــد. 
ــار  ــن باشــند و از رفت ــور و فروت ــا صب ــم از انســان ها می خواهــد ت قرآنکری
متکبرانــه خــودداری نماینــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا 
ــل از داخــل شــدن  ــدون اجــازه داخــل خانه هــای یکدیگــر نشــوند و قب ب
ــان ها  ــم از انس ــد. قرآنکری ــازه ی ورود بگیرن ــر اج ــای یکدیگ ــه خانه ه ب
می خواهــد تــا در پشــت ســر یکدیگــر غیبــت ننمــوده و یکدیگــر خــود را 
بــه القــاب بــد یــاد نکننــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا حقــوق 
ــران  ــا دیگ ــود ب ــره ی خ ــاب های روزم ــه و حس ــر گرفت ــر را در نظ یکدیگ
ــا در  ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس ــد. قرآنکری ــناد نماین را درج اوراق و اس

مقابــل موجــودات و مخلوقــات روی زمیــن مهربــان باشــند.

ــات  ــروی خراف ــرک، پی ــا از ش ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس قرآنکری
ــا  ــوده و تنه ــودداری نم ــه خ ــاب الل ــه کت ــود ب ــخنان خ ــبت دادن س و نس
ــان ها  ــم از انس ــد. قرآنکری ــود را نماین ــای خ ــی همت ــق ب ــتش خال پرس
می خواهــد تــا در پهلــوی عبــادت اللــه، بــه کار و مصروفیت هــای 
زند گــی خــود نیــز برســند و در زمیــن خــدا در پــی کســب روزی حــال 
ــد  ــان ها می خواه ــم از انس ــند. قرآنکری ــه باش ــند گی الل ــل و بخش و فض
تــا از محتویــات ارزشــمند زمیــن، از جملــه آهــن، بخاطــر بهبــود کیفیــت 
زند گــی خــود اســتفاده نماینــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد 
ــک  ــر راه نی ــل و تفک ــا تعق ــند و ب ــت باش ــم و معرف ــب عل ــی کس ــا در پ ت
را انتخــاب نماینــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا یکدیگــر 
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خــود را تمســخر نکــرده و در پــی برتــری جویــی از هــم نباشــند. 

ــدای  ــا ص ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس ــب، قرآنکری ــن ترتی ــه همی ب
خــود را از حــد الزم بلنــد ننمــوده و هنــگام دعــوت در راه خــدا، از حکمت 
و انــدرز نیکــو اســتفاده کننــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا دادگر، 
ــا پســند و  ــان باشــند و از کار هــای زشــت و ن نیکــوکار، بخشــنده و مهرب
ظلــم و تعــدی اجتنــاب ورزنــد. قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد 
ــوده  ــتفاده نم ــن اس ــود در روی زمی ــهولت های موج ــات و س ــا از امکان ت
و سپاســگزار خالــق خــود باشــند. همچنــان، قرآنکریــم از انســان ها 
ــا اســتفاده  ــا پیرامــون شــگفتی های هســتی فکــر نمــوده و ب می خواهــد ت
از قــوه ی تفکــر و تعقــل در پــی شــناخت ماهیــت و فلســفه ی خلقــت خود 
و ماهیــت و فلســفه ی خلقــت هســتی بــوده و بــا در نظرداشــت دالیــل و 
ــدرت  ــت ق ــت عظم ــا در نظرداش ــان و ب ــول ش ــود در ماح ــواهد موج ش
بــی همتــای اللهــی در خلقــت هســتی، راه نیــک و صــواب را بــرای خــود 
انتخــاب نماینــد )االســراء، 22-39؛ النحــل، 90 - 91؛ آل عمــران، 190 - 191؛ 
عنکبــوت، 20؛ النحــل، 69؛ النــور، 27 – 29؛ النحــل، 125؛ الحجــرات، 11-18؛ 

الجمعــه، 10(.

ــی  ــک زند گ ــاختار ی ــه س ــده ک ــاد ش ــایل ی ــه مس ــن هم ــی، ای یعن
ارزشــمند انســانی را در بــر می گیرنــد، دســتورات اللــه انــد کــه در 
ــتن  ــد زیس ــتن و مفی ــه زیس ــتن، هدفمندان ــر زیس ــرای بهت ــم ب ــرآن کری ق
انســان ها بیــان شــده انــد. بــدون شــک، اگــر انســان ها مســایل یــاد شــده 
را بگونــه ی درســت بفهمنــد و درک نماینــد و بگونــه ی واقعــی و دقیــق در 
ــان انســان ها  ــچ مشــکلی در می ــد، دیگــر هی ــی نماین زند گــی خــود عمل
باقــی نخواهــد مانــد و انســان ها صاحــب یــک زند گــی مفیــد، مطمیــن، 
ــرآن  ــی ق ــوم واقع ــی و مفه ــر واقع ــد. تصوی ــد ش ــمدار و آرام خواهن ارزش

پیرامــون زند گــی انســان ها همیــن مســایل انــد کــه بگونــه ی مســتند بیــان 
شــده انــد. تعبیر هــای ناموجــه از قرآنکریــم نمی تواننــد بیانگــر ارزش هــا 

و مفاهیــم واقعــی قرآنــی باشــند. 

ــرای  ــل ب ــوب کام ــک چارچ ــخص و ی ــوری مش ــک تی ــه ی ی بمثاب
ــد در  ــانی، خداون ــمند انس ــور و ارزش ــت مح ــی عدال ــکل گیری زند گ ش
ــه دادگــری و نیکــوکاری  ــد: » در حقیقــت  خــدا ب ســوره النحــل می فرمای
و بخشــش بــه خویشــاوندان فرمــان مــی  دهــد و از کار زشــت و ناپســند 
ــد«  ــد گیری ــه پن ــد ک ــد باش ــدرز می  ده ــما ان ــه ش ــی دارد ب ــاز م ــتم ب و س
ــیر  ــوب و مس ــد چارچ ــه، خداون ــه ی مبارک ــن آی ــل، 90(. در ای )النح
مشــخص نحــوه ی تحقــق و شــکل دهی یــک زند گــی عدالــت محــور و 
ــه  ــان ها را ب ــد انس ــه، خداون ــن آی ــد . در ای ــان می کن ــانی را بی ــد انس مفی
ــام  ــد و از انج ــر می کن ــتگان ام ــه بس ــش ب ــوکاری و بخش ــری، نیک دادگ
ــه  ــی هم ــد. وقت ــی می کن ــتم نه ــم و س ــند و ظل ــت و ناپس ــای زش کاره
انســان ها در پــی تحقــق عــدل و انجــام کار هــای نیکــو باشــند و از کار های 
زشــت و ناپســند و ظلــم و سرکشــی اجتنــاب ورزنــد و بــه بســتگان خــود 
ــد  ــی نخواه ــان ها باق ــی انس ــکلی در زند گ ــچ مش ــند، هی ــنده باش بخش
ــی  ــه وقت ــت ک ــد گف ــتگان بای ــه بس ــند گی ب ــون بخش ــه، پیرام ــد. البت مان
ــن  ــند، در ای ــود باش ــتگان خ ــه بس ــند گی ب ــی بخش ــان ها در پ ــه انس هم
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی می باش ــک کس ــتگان ی ــس از بس ــت هرک حال
ــان ها  ــه انس ــکات هم ــوند و مش ــل می ش ــم وص ــا ه ــان ها ب ــه ی انس هم

ــوند.  ــل می ش ــان ح ــه ی یکس بگون

آداب معاشــرت و چارچــوب یــک زند گــی ارزشــمدار و مفیــد انســانی 
ــه:  ــد. ترجم ــان می کن ــرح بی ــه ی مش ــراء بگون ــوره االس ــد در س را خداون
ــده بنشــینی؛ و  ــده و وامان ــا نکوهی ــرار مــده ت ــا خــدا ق ــود دیگــری ب » معب
پــروردگار تــو مقــرر کــرد کــه جــز او را مپرســتید و بــه پــدر و مــادر ]خــود[ 
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احســان کنیــد اگــر یکــی از آن دو یــا هــر دو در کنــار تــو بــه ســالخوردگی 
رســیدند بــه آنهــا ]حتــی[ اوف مگــو و بــه آنــان پرخــاش مکــن و بــا آنهــا 
ســخنی شایســته بگــوی؛ و از ســر مهربانــی بــال فروتنــی بــر آنــان بگســتر 
و بگــو پــروردگارا آن دو را رحمــت کــن چنانکــه مــرا در خــردی پروردنــد. 
ــر  ــت اگ ــر اس گاه  ت ــد آ ــود داری ــای خ ــه در دل ه ــه آنچ ــما ب ــروردگار ش پ
شایســته باشــید قطعــا او آمرزنــده توبــه  کنندگان اســت؛ و حق خویشــاوند 
ــی  ــن[ و ولخرج ــتگیری ک ــده را ]دس ــتمند و در راه مان ــده و مس ــه او ب را ب
ــیطان  ــیطان هایند و ش ــرادران ش ــرافکاران ب ــه اس ــرا ک ــن؛ چ ــراف مک و اس
ــد  ــه امی ــوده اســت؛ و اگــر ب ــروردگارش ناســپاس ب ــه پ همــواره نســبت ب
ــی  ــان روی می  گردان ــی از ایش ــای آن ــروردگارت جوی ــه از پ ــی ک رحمت
پــس بــا آنــان ســخنی نــرم بگــوی؛ و دســتت را بــه گردنــت زنجیــر مکــن 
و بســیار ]هــم[ گشــاده  دســتی منمــا تــا مامــت  شــده و حســرت زده بــر 
ــرای هــر کــه بخواهــد روزی را  ــو ب ــروردگار ت ــی  گمــان پ ــی. ب جــای مان
گاه و  ــش آ ــه ]حــال[ بندگان ــد در حقیقــت او ب ــگ می گردان ــا تن گشــاده ی
ــه  ــه ب ــم ک ــید مایی ــود را مکش ــدان خ ــتی فرزن ــم تنگدس ــت؛ و از بی بیناس
آنهــا و شــما روزی مــی  بخشــیم آری کشــتن آنــان همــواره خطایــی بــزرگ 
اســت؛ و بــه زنــا نزدیــك مشــوید چــرا کــه آن همــواره زشــت و بــد راهــی 
اســت؛ و نفســی را کــه خداونــد حــرام کــرده اســت جــز بــه حــق مکشــید 
و هــر کــس مظلــوم کشــته شــود بــه سرپرســت وی قدرتــی داده  ایــم پــس 
]او[ نبایــد در قتــل زیــاده  روی کنــد زیــرا او ]از طــرف شــرع[ یــاری شــده 
اســت؛  و بــه مــال یتیــم جــز بــه بهتریــن وجــه نزدیــك مشــوید تــا به رشــد 
برســد و بــه پیمــان ]خــود[ وفــا کنیــد زیــرا کــه از پیمــان پرســش خواهــد 
شــد؛ و چــون پیمانــه می کنیــد پیمانــه را تمــام دهیــد و بــا تــرازوی درســت 
بســنجید کــه ایــن بهتــر و خــوش فرجام تــر اســت؛ و چیــزی را کــه بــدان 
علــم نــداری دنبــال مکــن زیــرا گــوش و چشــم و قلــب همــه مورد پرســش 

واقــع خواهنــد شــد؛ و در ]روی[ زمیــن بــه نخــوت گام برمــدار چــرا کــه 
هرگــز زمیــن را نمــی  توانــی شــکافت و در بلنــدی بــه کوه هــا نمــی  توانــی 

رســید« )االســراء، 37-22(.

در آیه هــای فــوق خداونــد راه هــای بهتــر زیســتن و مفیــد زیســتن را قدم 
ــا حــدی ارزشــمندی و محتــوای  ــه انســان ها بیــان می کنــد و ب ــه قــدم ب ب
ســازنده ی کــه مســایل ذکــر شــده در آیه هــای فــوق دارنــد، اگــر انســانها 
ــی و  ــردی، خانواد گ ــره ی ف ــی روزم ــا در زند گ ــودن آنه ــی نم ــی عمل در پ
اجتماعــی خــود باشــند، انســان ها بــه بهتریــن وجــه ممکــن در کنــار هــم 
زند گــی مفیــد، مســالمت آمیــز و ارزنــده خواهنــد داشــت. بــدون شــک، 
آیه هــای فــوق در بر گیرنــده ی یــک چارچــوب منظــم بــرای زند گــی 
ــوند. ــوب می ش ــان ها محس ــه انس ــرای هم ــانی ب ــد انس ــمدار و مفی ارزش

در ســوره النــور، خداونــد بحشــی دیگــری از آداب و قواعــد معاشــرت 
انســانی و نحــوه ی داخــل شــدن انســان ها بــه خانه هــای یکدیگــر شــان را 
بیــان مــی دارد. ترجمــه: » ای کســانی کــه ایمــان آورده  ایــد بــه خانه  هایــی 
کــه خانه  هــای شــما نیســت، داخــل مشــوید تــا اجــازه بگیریــد و بــر اهــل 
آن ســام گوییــد ایــن بــرای شــما بهتــر اســت باشــد کــه پنــد گیریــد؛و اگر 
کســی را در آن نیافتیــد پــس داخــل آن مشــوید تــا بــه شــما اجازه داده شــود 
و اگــر بــه شــما گفتــه شــد برگردیــد، برگردیــد کــه آن بــرای شــما ســزاوارتر 
ــی  ــما گناه ــر ش ــت. ب ــد داناس ــام می  دهی ــه انج ــه آنچ ــدا ب ــت و خ اس
نیســت کــه بــه خانه  هــای غیرمســکونی کــه در آنهــا برای شــما اســتفاده  ای 
اســت داخــل شــوید و خــدا آنچــه را آشــکار و آنچــه را پنهــان می داریــد 
مــی  دانــد. بــه مــردان بــا ایمــان بگــو دیــده فــرو نهنــد و پاکدامنــی ورزنــد 
گاه  کــه ایــن بــرای آنــان پاکیــزه  تــر اســت زیــرا خــدا بــه آنچــه می کننــد آ

اســت« )النــور، 27 – 30(. درآیه هــای فــوق خداوندانســان هارارهنمایی 
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ــرم  ــط مح ــه محی ــوندوچگونه ب ــم ش ــای ه ــه واردخانه ه می کندتاچگون
ــم  ــل حری ــازه داخ ــدون اج ــوند و ب ــل ش ــرام قای ــر احت ــوون یکدیگ و مص

خصوصــی یکدیگــر نشــوند. 

در ســوره المائــدة خداونــد بــه انســان ها امــر می کنــد تــا در کار هــای 
نیــک و پرهیــزگاری یکدیگــر خــود را کمــک نماینــد و از همــکاری کــردن 
ــه  ــانی ک ــه: » ای کس ــد. ترجم ــاب ورزن ــدی اجتن ــاه و تع ــر در گن یکدیگ
ایمــان آورده  ایــد حرمــت  شــعایر خــدا و مــاه حــرام و قربانــی بی  نشــان و 
قربانیهــای گردن بنــددار و راهیــان بیــت الحــرام را کــه فضــل و خشــنودی 
پــروردگار خــود را می طلبنــد نگــه داریــد و چــون از احــرام بیــرون آمدیــد 
]می  توانیــد[ شــکار کنیــد و البتــه نبایــد کینــه  تــوزی گروهــی کــه شــما را 
از مســجد الحــرام بــاز داشــتند شــما را بــه تعــدی وادارد و در نیکــوکاری و 
پرهیــزگاری بــا یکدیگــر همــکاری کنیــد و در گنــاه و تعــدی دســتیار هــم 
نشــوید و از خــدا پــروا کنیــد کــه خــدا ســخت  کیفــر اســت« )المائــدة، 
ــک و در  ــد در راه نی ــان ها بای ــد، انس ــتور خداون ــن دس ــه ای ــق ب 2(. مطاب
انجــام کار هــای نیــک همــکار و یــاور هــم باشــند و در مســیر نادرســت و 
انجــام کارهــای ناجایــز همــکار هــم نشــوند. همچنــان، خداوند در ســوره 
ــد  ــع می نمای  من

ً
ــان پاکدامــن جــدا ــه زن ــور انســان ها را از تهمــت زدن ب ن

و آنهایــی را کــه بــه زنــان پاکدامــن اتهــام بــی مــورد وارد مینماینــد، مــورد 
لعنــت قــرار می دهــد. ترجمــه: » بی  گمــان کســانی کــه بــه زنــان پاکدامــن 
بــی  خبــر ]از همــه جــا[ و بــا ایمــان نســبت زنــا می  دهنــد در دنیــا و آخرت 
لعنــت  شــده  انــد و بــرای آنهــا عذابی ســخت  خواهــد بــود« )النــور، 23(. 
ــخصیتی  ــی ش ــردن وجهه ی ــه دار ک ــی خدش ــد در پ ــان ها بای ــی، انس یعن
ــر  ــود را ب ــای خ ــر ادع ــند و ه ــن نباش ــان پاکدام ــوص زن ــران، بخص دیگ

مبنــای شــواهد و دالیــل شــرعی و قابــل قبــول ارایــه نماینــد. 

خداونــد در ســوره النحــل بــه انســان ها امــر می کنــد تــا بــه وعده هــای 
خــود پابنــد باشــند و بــه عهــد خویــش وفــا نماینــد. ترجمــه: » و چــون بــا 
خــدا پیمــان بســتید بــه پیمــان خود وفــا کنیــد و ســوگندهای ]خــود را[ پس 
از اســتوار کــردن آنهــا مشــکنید بــا اینکــه خــدا را بــر خــود ضامــن ]و گواه[ 
ــل،  ــد« )النح ــد می  دان ــام می  دهی ــه را انج ــدا آنچ ــرا خ ــد زی ــرار داده  ای ق
ــود  ــر خ ــا یکدیگ ــد ت ــر می کن ــان ها ام ــه انس ــد ب ــان، خداون 91(. همچن
ــوت  ــدا دع ــه راه خ ــک ب ــای نی ــک و اندرز ه ــخنان نی ــتفاده از س ــا اس را ب
نماینــد. ترجمــه: » بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه راه پــروردگارت دعــوت 
ــای در  ــه نم ــت مجادل ــر اس ــه نیکوت ــیوه  ای[ ک ــه ]ش ــان ب ــا آن ــن و ب ک
ــده  ــرف ش ــه از راه او منح ــی ک ــال[ کس ــه ]ح ــو ب ــروردگار ت ــت پ حقیق
داناتــر و او بــه ]حــال[ راه یافتــگان ]نیــز[ داناتــر اســت« )النحــل، 125(. 
ــم  ــاخص های مه ــه ش ــد از جمل ــه تعه ــودن ب ــد ب ــد و پابن ــه عه ــا ب وف
ــود و  ــوب می ش ــانی محس ــه ی انس ــووالنه و هدفمندان ــی مس ــک زند گ ی
همچنــان نحــوه ی ســخن گفتــن و نحــوه ی دعــوت دیگــران بســوی خــدا 
ــم  ــش مه ــان ها نق ــره ی انس ــی روزم ــات و زند گ ــه ی ارتباط ــز در پروس نی
ــم از  ــن مفاهی ــد، ای ــده ان ــان ش ــوق بی ــای ف ــمی که در آیه ه ــد، قس دارن
ــره ی  ــی روزم ــا در زند گ ــد ت ــان ها ان ــرای انس ــی ب ــتورات الله ــه دس جمل
خــود رعایــت نماینــد. بــدون شــک، رعایــت ایــن مفاهیــم و دســتورات 
اللهــی زمینه هــای تفاهــم و یکدیگــر پذیــری و کســترش اعتمــاد در میــان 

ــد داد. ــترش خواهن ــان ها را گس انس

در ســوره الحجــرات خداونــد بــه انســان ها امــر می کنــد تــا از تمســخر 
ــی،  ــب جوی ــر، عی ــال یکدیگ ــد در قب ــای ب ــر،  گمان ه ــردن یکدیگ ک
ــانی  ــه: » ای کس ــد. ترجم ــاب ورزن ــا اجتن ــری جویی ه ــی و برت خبرچین
ــاید  ــد ش ــخند کن ــر را ریش ــوم دیگ ــی ق ــد قوم ــد نبای ــان آورده  ای ــه ایم ک
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ــخند  ــر[ را ]ریش ــان ]دیگ ــی زن ــد زنان ــند و نبای ــر باش ــا بهت ــا از این ه آنه
ــد و  ــر باشــند و از یکدیگــر عیــب مگیری ــد [ شــاید آنهــا از اینهــا بهت کنن
بــه همدیگــر لقب هــای زشــت مدهیــد چــه ناپســندیده اســت نــام زشــت 
پــس از ایمــان و هــر کــه توبــه نکــرد آنــان خــود ســتمکارند.ای کســانی که 
ایمــان آورده  ایــد از بســیاری از گمانهــا بپرهیزیــد کــه پــاره  ای از گمان هــا 
گنــاه اســت و جاسوســی مکنیــد و بعضــی از شــما غیبــت بعضــی نکنــد 
آیــا کســی از شــما دوســت دارد کــه گوشــت بــرادر مــرده  اش را بخــورد از 
آن کراهــت داریــد ]پــس[ از خــدا بترســید کــه خــدا توبــه  پذیــر مهربــان 
اســت.ای مــردم مــا شــما را از مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را ملــت ملــت 
و قبیلــه قبیلــه گردانیدیــم تــا بــا یکدیگــر شناســایی متقابــل حاصــل کنیــد 
ــی   ــن شماســت ب ــزد خــدا پرهیزگارتری ــن شــما ن در حقیقــت ارجمندتری
گاه اســت« )الحجــرات، 11-13(. یــک سلســله  تردیــد خداونــد دانــای آ
ــوق  ــای ف ــد در آیه ه ــانی را خداون ــی انس ــم زند گ ــد مه ــم و قواع از مفاهی
بیــان نمــوده و انســان ها را بــه رعایــت آن امــر کــرده اســت. وقتــی دقیــق 
متوجــه عمــق و حــد ارزشــمندی مفهــوم آیه هــای کــه ترجمــه شــان اینجــا 
نقــل شــدند شــوی، مــی بینــی کــه چقــدر حســاب شــده و دقیــق مفاهیــم 
ــه و در  ــر گرفت ــانها در نظ ــرای انس ــد ب ــتن را خداون ــر زیس ــای بهت و راه ه

قرآنکریــم بیــان داشــته اســت. 

خداونــد در قرآنکریــم انســان های را کــه ازمــورد ســتایش قــرار 
ــوند،  ــنود می ش ــد خوش ــداده ان ــام ن ــه انج ــای ک ــون کاره ــن پیرام گرفت
مــورد ســرزنش قــرار داده اســت. خداونــد در ســوره آل عمــران می فرمایــد: 
ــد  ــادمانی می کنن ــد ش ــرده  ان ــه ک ــه بدانچ ــانی ک ــر کس ــان مب ــه گم » البت
و دوســت دارنــد بــه آنچــه نکــرده  انــد مــورد ســتایش قــرار گیرنــد قطعــا 
گمــان مبــر کــه بــرای آنــان نجاتــی از عــذاب اســت ]کــه[ عذابــی دردنــاك 

ــه،  ــه ی مبارک ــن آی ــای ای ــر مبن ــران، 188(. ب ــت« )آل عم ــد داش خواهن
ــن  ــاب دروغی ــازات و الق ــا دادن امتی ــود را ب ــر خ ــد یکدیگ ــان ها نبای انس
مــورد ســتایش قــرار دهنــد کــه آنهــا مســتحق آن نیســتند و نبایــد در پــی 
 انجــام نــداه 

ً
مداحــی و ســتایش کســی بــا ذکــر کار هــای باشــند کــه اصــا

اســت. همچنــان، نبایــد کســی بخاطــر مــورد ســتایش قــرار گرفتــن بــرای 
کارهــای کــه انجــام نــداده اســت و بخاطــر اســتفاده ی القــاب که مســتحق 
ــاب و  ــب الق ــدن و کس ــدح ش ــی م ــود و در پ ــحال ش ــت، خوش آن نیس
ــای  ــام عرصه ه ــم در تم ــی، قرآنکری ــد. یعن ــورد باش ــتایش های بی م س
زند گــی انســانی راه هــای معقــول را بــرای انســان ها بیــان داشــته اســت تــا 

ــند. ــته باش ــه داش ــووالنه و عادالن ــی آرام، مس ــم زند گ ــار ه در کن

ــد  ــر می کن ــان ها ام ــه انس ــه ب ــوره الجمع ــد در س ــان، خداون همچن
تــا بعــد از ادای نمــاز و عبــادت خــدا، در زمیــن خــدا پراکنــده شــده و در 
پــی جســتجو نمــودن بخشــش، روزی حــال و مرحمــت اللهــی باشــند. 
ــد و  ــده گردی ترجمــه: » و چــون نمــاز گــزارده شــد در ]روی[ زمیــن پراکن
فضــل خــدا را جویــا شــوید و خــدا را بســیار یــاد کنیــد باشــد کــه شــما 
رســتگار گردیــد« )الجمعــه، 10(. بــر مبنــای ایــن آیــه ی مبارکــه، انســان 
ــی  ــای زند گ ــه کار و مکلفیت ه ــی، ب ــض دین ــوی ادای فرای ــد در پهل بای
خــود نیــز توجــه نمــوده و تــاش نمایــد تــا بمثابــه ی یــک انســان فعــال و 

ــد.  ــران نباش ــار دوش دیگ ــوده و ب ــی نم ــد زند گ مفی

در ســوره عنکبــوت خداونــد بــه انســان ها دســتور می دهــد تــا 
ــد. ترجمــه: »بگــو در  ــر آفرینــش هســتی فکــر کنن ــد و ب در زمیــن بگردن
زمیــن بگردیــد و بنگریــد خداونــد چگونــه آفرینــش را آغــاز کــرده اســت؟ 
ــد  ــه ( جهــان آخــرت را ایجــاد مــی کن ــن گون ــه همی ــد ) ب ســپس خداون
 خــدا بــر هــر چیــز توانــا اســت؛ هــر کــه را بخواهــد عــذاب و هــر 

ً
یقینــا
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کــه را بخواهــد رحمــت مــی  کنــد و بــه ســوی او بازگردانیــده مــی شــوید« 

)العنکبــوت، 20 –21(. در آیه هــای ســوره عنکبــوت کــه ترجمــه ی آنهــا 
ــن و  ــفر در روی زمی ــیر و س ــه س ــان ها را ب ــد انس ــد، خداون ــده ان ــل ش نق
تفکــر و اندیشــیدن بــر شــگفتنی های هســتی و نحــوه ی آفرینــش هســتی 

ــد.  ــرا می خوان ف

ــیدن  ــل و اندیش ــای تعق ــودن راه ه ــان نم ــا بی ــد ب ــان، خداون همچن
پیرامــون خلقــت هســتی و مفهــوم زند گــی، بــه انســان ها گوشــزد 
می کنــد کــه در هــر حــال بازگشــت آنهــا بســوی خداســت و بجــز از خــدا 
ــگام  ــد و هن ــان ها باش ــی انس ــاور واقع ــار و ی ــد ی ــری نمی توان ــی دیگ کس
درماند گــی بــه داد آنهــا برســد. یعنــی، در هــر حــال انســان بایــد متوجــه 
فلســفه ی خلقــت خــود، متوجــه مکلفیت هــای زند گــی خــود و متوجــه 
ی مرجــع بازگشــت و مکلفیت هــای زند گــی بعــد از مــرگ خویــش 
باشــد و بــه قــدرت بی همتــای خالــق خــود ایمــان راســخ داشــته باشــد.

بــا در نظرداشــت آیه هــا و مفاهیــم قرآنــی کــه در بخش هــای مختلــف 
ــون و ســاختار کامــل و منظــم  ــرآن یــک قان ــد، ق ــه ان ــر تذکــر رفت ــن اث ای
ــم و  ــد. مفاهی ــانی می باش ــمدار انس ــه و ارزش ــی هدفمندان ــرای زند گ ب
مســایل یــاد شــده فقــط بخشــی از قواعــد و ارزش هــای انــد کــه خداونــد 
ــا  ــی ب ــک زند گ ــه ی ــن ب ــت یافت ــت دس ــان ها در جه ــی انس ــرای رهنمای ب
مفهــوم، ارزشــمدار، مطمیــن و مصــوون در قرآنکریــم بیــان نمــوده اســت. 
ــر  ــر، در ه ــی بش ــم زند گ ــرای تنظی ــی ب ــون الله ــه ی قان ــم بمثاب قرآنکری
عصــر و در هــر مــکان و در هــر شــرایط قابــل تطبیــق بــوده و بــا هــر ســطح 

ــد.  ــر می باش ــرایط براب ــر ش ــا ه ــی و ب زند گ

ــا  ــا هــم ب ــه دیــن و ی ــه تــن داشــتن لبــاس منســوب ب ــا ب کســانی که ب
ــمند،  ــی ارزش ــک زند گ ــب ی ــد صاح ــرآن نمی توانن ــتن ق ــت داش ــه دس ب

ــا موجــه ی  ــد و آرام شــوند مشــکل خــود شــان اســت و تعبیر هــای ن مفی
خود شــان از قــرآن باعــث شــده اســت تــا بــا مشــکات گوناگــون مواجــه 
شــوند. همچنــان، عــدم توجــه مســلمان ها بــه مفاهیــم ارزشــمند قرآنــی 
و عــدم تــاش آنهــا در جهــت فراگیــری قــرآن بگونــه ی مســتقیم و آگاهانــه 
و عــدم پرداختــن آنهــا بــه تحقــق و تطبیــق مفاهیــم و دســتورات قرآنــی در 
ــر  ــی پ ــا زند گ ــت ت ــده اس ــث ش ــان، باع ــی ش ــردی و اجتماع ــی ف زند گ

جنجــال و غیــر مطمیــن داشــته باشــند.

ــی  ــتورات قرآن ــم و دس ــودن مفاهی ــورت درک نم ــه، در ص در حالی ک
بگونــه ی دقیــق و درســت و عملــی نمــودن آن در زند گــی فــردی و 
ــت و  ــد گرف ــرار خواهن ــری ق ــگاه ی بهت ــلمان ها در جای ــی، مس اجتماع
ــر  ــاش پیگی ــان، ت ــد. همچن ــد ش ــه ای خواهن ــی آرام و مرف دارای زند گ
انســان ها در راســتای دانســتن، درک و عملــی نمــودن ارزش هــا و مفاهیــم 
قرآنــی باعــث بلنــد رفتــن ســطح ظرفیــت و آگاهــی آنهــا، باعــث ازدیــاد 
ــا  ــدا و ب ــا خ ــا ب ــی آنه ــث نزدیک ــا و باع ــودن آنه ــد ب ــی و مفی ــد پویای ح
یکدیگــر و بمیــان آمــدن رابطه هــای مفیــد و ارزشــمدار انســانی در میــان 
شــان خواهنــد شــد. بــودن بــا قــرآن بگونــه ی آگاهانــه و خواندن و دانســتن 
قــرآن و مفاهیــم ارزشــمند قرآنــی، انســان را متحــول ســاخته و دارای ذهــن 

ــد ســاخت. ــا و ایجادگــر خواهن و ظرفیــت عالــی، پوی

قرآنکریــم انســان ها را بــه بهتــر زیســتن و آگاهانــه زیســتن، بــه تفکــر و 
تعقــل و بــه مفیــد بــودن و مســووالنه زیســتن دعــوت می کنــد. قرآنکریــم 
انســان ها را بــه نیکــوکاری و مهربــان بــودن در مقابــل یکدیگــر، بــه 
بخشــند گی و همــکاری بــا نیازمنــدان و بــه رعایــت آداب و اخــاق فــردی 
ــد  ــتور می ده ــان ها دس ــه انس ــم ب ــد. قرآنکری ــوت می کن ــی دع و اجتماع
تــا یکدیگــر خــود را مــورد تمســخر قــرار نــداده و مــال یکدیگــر را بگونه ی 



70 / قرآن از دید یک پژوهشگر

ــا راه  ــد ت ــان ها می خواه ــم از انس ــد. قرآنکری ــل نکنن ــف و می ــق حی ناح
نیــک را دنبــال نمــوده و متوجــه رفتــار، کــردار و گفتــار خــود باشــند و از 
بیــان مســایل کــه پیرامــون آنهــا آگاهــی ندارنــد خــودداری نمــوده، از تکبر 
و برتــری جویــی و از ظلــم و سرکشــی اجتنــاب ورزنــد. قــرآن از انســان ها 
ــود را  ــی خ ــیر زند گ ــه مس ــه و هدفمندان ــه ی عاقان ــا بگون ــد ت می خواه
انتخــاب نمــوده و بــر شــگفتی ها و حــد ارزشــمندی هســتی فکــر نمــوده 

و سپاســگزار خالــق یکتــای خــود باشــند. 

در کل، قرآنکریــم از انســان ها می خواهــد تــا بــا تفکــر و تعقــل 
ــفه ی  ــای فلس ــر مبن ــوده و ب ــود را درک نم ــش خ ــی آفرین ــفه ی واقع فلس
زند گــی  قرآنــی،  دســتورات  نظرداشــت  در  بــا  و  خویــش  خلقــت 
ارزشــمدار و مفیــد انســانی را در پیــش گرفتــه و همانگونــه ی کــه از ســوی 
خالــق خــود بمثابــه ی بهتریــن مخلوقــات و بــا داشــتن بهتریــن ظرفیــت و 
بهتریــن شــکل خلقــت آفریــده شــده انــد، انســان و بهتریــن مخلوقــات در 
ــد و صاحــب بهتریــن و ارزشــمند تریــن زند گــی  روی زمیــن باقــی بمانن
انســانی شــوند. یکتــا پرســتی و مســووالنه زیســتن، تفکــر، خــردورزی و  
ــر  ــتن، یکدیگ ــه زیس ــی و هدفمندان ــودن، پویای ــان ب ــتن، مهرب ــر زیس بهت
پذیــری و مفیــد زیســتن، نیکوکاری و ارزشــمدار زیســتن از جملــه مفاهیم 
ــان ها در  ــرای انس ــی ب ــد زند گ ــه ی قواع ــرآن بمثاب ــه ق ــد ک ــی ان عمده ی
ــاد  ــم ی ــن مفاهی ــر گرفت ــورت در نظ ــان ها در ص ــت. انس ــه اس ــر گرفت نظ
شــده و برخــوردار بــودن از مزایــای نقــل شــده از قرآنکریــم، بــدون شــک 
ــود  ــد ب ــن زند گــی خواهن ــن، ارزشــمند ترین و مفید تری دارای انســانی تری

ــاءالله.  ــت. إن ش ــد داش ــانی خواهن ــی انس ــی آن زند گ ــه ی واقع و بگون
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