اﻧـﺲ ﺑـﺎ ﻗـﺮآن ،ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ،
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ)(۲۵
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈
»اﻟﺴ ّﻼم ﻋﻠﯿﮏ َ ﯾﺎ داﻋﯽ َ اﻟﻠ ّﻪ و رﺑ ّﺎﻧﯽ آﯾٰﺎﺗﻪ«
♻️ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس
در ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ اﺟﺎزه ی اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﻮدش را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻗﺮآن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺮب و ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪهای ،ﺑﺎ ﻗﺮآن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و
ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ و آراﻣﺒﺨﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮآن آن ﮐﺲ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم و ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺮآن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص و ﺗﻘﻮا و ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
دوﺳﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪارد آن را ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﻗﺮآن داﺷﺘﻪ و آﯾﺎﺗﺶ را ﻗﺮاﺋﺖ و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﻗﺮآن ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ
ﺣﺴ ّﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ واژه »ﺣﺴ ّﺎﺳﯿﺖ« در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﻮا«) ﺗﻘﻮای اوﻟﯿﻪ( ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻫﺪ اواﯾﻞ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه:
»ذﻟﮏ اﻟﮑﺘﺎبُ ﻻ رﯾﺐ َ ﻓﯿﻪ ﻫ ُﺪی ً ﻟﻠﻤﺘ ّﻘﯿﻦ«
»اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﺒﻮده و ﻫﺪاﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘ ّﻘﯿﻦ«.
ﻣﻔﺴﺮ و ﻧﺎﻃﻖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺒﻪ  ۸۳ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﯾﻦ »ﺗﻘﻮا« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻓﺎﺗ ّﻘﻮاﻟﻠﻪ ﺗﻘﯿّﺔ ﻣﻦ ﺳﻤ ِﻊ و ﺧﺸﯽ«
»از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد و ﺧﺎﺷﻊ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ(«.
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ و دارای ﺑﯿﻨﺶ و ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺣﺴﺎس« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
و اﻧﺴﺎن دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻋﺪم ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن در ﻗﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺣﻮادث،
ﺑﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ،اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ و از ﺟﻬﺎن
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻘﺪری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ:
»اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎمٌ ﺣﺴﺎس«
»اﻧﺴﺎن رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪه ٔ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ«.
ﺣﺎل اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻧﻮع
رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ دارد؟
✅ اﻧﺴﺎن ﺣﺴ ّﺎس ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد و از ﻣﺮزﻫﺎی آن
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺰارد ﻫﺮ ﻏﺬا و ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ او
را ﮐﻢ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،وارد وﺟﻮدش ﺷﻮد.
✅ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﻧﮕﻬﺒﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻗﺪر و ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دروازهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت

در

✅ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ
ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
✅ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ،از ﮔﺬر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را
ﻓﺮﺻﺖ داﻧﺴﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
✅ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺪار و زﻧﺪه و در ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻘﻈﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ ،ﻧﺴﯿﺎن و ﻏﻔﻠﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن او را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺣﺎل ذﮐﺮ
اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮآن اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺟﻤﻊ دو ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮی و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و او را ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﺣﺴﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﯾﻤﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
اداﻣﻪ دارد…

