اﻧـﺲ ﺑـﺎ ﻗـﺮآن ،ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ،
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ)(۲۶
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈
»اﻟﺴ ّﻼم ﻋﻠﯿﮏ َ ﯾﺎ دٰاﻋ ِﯽ اﻟﻠ ّﻪ و رﺑ ّﺎﻧﯽ ّ آﯾﺎﺗﻪ«
ﺑﺮای اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و
ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻔﺖ »ﺣﺴﺎﺳﯿّﺖ«
)ﺗﻘﻮای اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ »ﻓﺮد ﻣﺘﻘﯽ« را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ »ﺣﺴﺎس« و »ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف« ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
✅ »…ﻣﻦ ﺳﻤﻊ و ﺧﺸﻊ…«.
اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد:
✓ وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس
✓ دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ
✓ ﺧﻼق
✓ زﯾﺒﺎ دوﺳﺖ و زﯾﺒﺎ آﻓﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
✓ ﮐﺜﯿﺮاﻟﻔﮑﺮ
✓ ﺳﺎﮐﺖ ﺳﮑ ّﯿﻦ )ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ(
✓ ﻋﻤﯿﻖ اﻟﻨﻈﺮ
✓ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺮ
✓ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ
✓ ﻋﺒﺮت ﭘﺬﯾﺮ
✓ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت
✓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس از اﯾﻦ رواﯾﺖ »ربّ ﺗﺎل اﻟﻘﺮآن و
ﯾﻠﻌﻨﻪ« ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﺟﻮع و ﺗﻼوت
ﻗﺮآن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای او را ﺑﻪ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺗﻼوت و ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻧﻔﺮت و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮآن« ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ »ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ در ﻗﺮاﺋﺖ و

ﻗﺎری ﮐﻪ ﺗﺪﺑﺮ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« و ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ را از آن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را آوﯾﺰه ی ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»وای ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ آﯾﺎت اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورده اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺗﺪﺑﺮ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارد را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ »ﻓﺎﻗﺮؤا ﻣﺎ
ﺗﯿﺴ ّﺮ ﻣﻨﻪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻗﺮآن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از »ﺗﯿﺴ ّﺮ«
اﯾﻨﮑﻪ»ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ و ﺻﻔﺎی ﺳﺮ ّ در ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد«.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻣﺰ و رازﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ آن را رﻋﺎﯾﺖ و اﺣﺴﺎس ﻗﺮب و
ﺷﺎدی ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮآن از آﻧﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ روی آورده و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده و روی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ »ﻏﯿﺮت ﻗﺮآن« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﻏﯿﺮت
ﻗﺮآن و اﻧﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و
داﺋﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
آن ارﺗﺒﺎط ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
اداﻣﻪ دارد…

