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 قرآن نظراز م حقّ آثار شناخت

 

 تجری علی اصغردکتر 

 ماندانا  عبدالهی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 ات و معارف اسالمی  گرایش علوم قرآن و حدیثرشته الهیّ

 

 به« منظر قرآن کریم از حقّ، شناخت آثار و های حق یژگیو و موارد» نام با نامهپایان ینا :دهیچک

، این واژه از نظر لغوی است قرآن در مطرح موارد از حق .پردازدمیحقّ  شناخت آثار تحلیل و بررسی

در اصل به معنی مطابقت و موافقت است؛ سپس در معنی امر ثابت و پایدار؛ واقعیت داشتن؛ گفتار و 

با واقعیت باشد؛ رفتاری که مطابق آنچه باید انجام می گرفته، انجام  یا عقیده و ایده ای که مطابق

گرفته باشد؛ رفتار و یا شیئی که هدف درستی از انجام و یا خلقت آن است؛ بکار رفته و کاربرد دارد. 

 آیات، طبق. واژه حق تقریباً به همه معانی مذکور و برخی معانی دیگر در قرآن کریم بکار رفته است.

 دیام ، خدا دعوت استجابت ، قرآن ازی ریپذ اثر .است شده بیان آیات در که داردی شناخت آثار حق

 .باشدی م رتیبص و مانی،ا

 واژه کلیدی: حقّ. . 

 مقدمه

ها با آن مواجه می شویم. این آثار، که در تمامی هر پدیده ای پیامدهای خاصی را بدنبال دارد که تحت عنوان آثار پدیده    

بدیهی است که حق نیز، نمی تواند از این امر، مستثنی باشد؛ ابعاد آنچه که با آن پدیده مرتبط است، جاری و ساری است. 

باط با آن پدیده و نامتأثر از آن نمی تواند باشد و اثری مستقیم از آن پدیده را پذیرفته است بنابراین، که آثار هر پدیده بی ارت

که در مورد حق باید گفت چون منشائی خدایی دارد بدون شک نیز آثار و عوارض آن نیز رنگ و بویی به تمامی خدایی را 

از جمله آثار حق است که حنبه ای خدایی را داراست و به ذات کبریایی وی  خدا دعوت استجابت و قرآن ازی ریاثرپذداراست. 

وان هر چه متصل است چرا که هدفی جز کمال و بهرمندی انسان از کماالت خدایی را ندارد و با این دو اثر است که می ت

از دیگر آثار بی بدیل حق پذیری است که انسان را به دو  رتیبص و مانیا، ه رستگاریب دیامبی شک  .بیشتر به خدا نزدیک شد

اثر برشمرده شده نزدیک کرده و در واقع با استمداد از این آثار است که می توان به سر منزل مقصود رسید و امکان لغزیدن در 

 مسیر سعادت را کاست و محال نمود.

این آثار بدون در نظر گرقتن تفاوت های فردی بشری امکان نشستن بر روح و جان هر ابوالبشر ذی شعوری را دارد و نِمود 

 بهره مند شدن وی از حق و منبع الیزال آن می باشد.که منجر به کمال مطلوب  آدمی می گردد.   
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شناخت و حقی هایژگیو و درمواردی اعتقادی ها رسشوپ ها شبهه به دادن ،پاسخ حق درحوزه میکر قرآن نگاه انیبی بررس

 به نامه،پایان نیا. .باشدی م حق شناخت وآثاری ژگیوو موارد موضوع در میکر قرآن اتیآ حیتوض. از منظر قرآن کریم آن آثار

 و اطالعات و استی انیوح –ی نقل آن پژوهش روش و است حق شناخت وآثاری ژگیمواردوو درباره اتیآ دگاهید کشف دنبال

ی علمی افزارها نرم وی اانهیرای هاسامانه وی نوشتار اسناد در جستار با و ایکتابخانه محیط در زین آنی علمی هاداده

 رابطه دری دیجد کردیرو پژوهش نیا. .است دهیگرد انجامی لیتحل -ی فیتوص وهیش با آنی هاداده پردازش و شدهی گردآور

 ای نامهپایان و مقاله یا قیتحق نگارنده، وجویجست اساس وبر.دهدی قرارمی بررس رامرد حق شناخت وآثاری ژگیوو باموارد

 جزئی یا کلی طور به و نشده نگاشته«  از منظر قرآن کریم آن آثارشناخت و حقی هایژگیو و موارد » عنوان بای مستقل کتاب

 منظر از حق شناخت آثارکه  است اصلی پرسشاین  به پاسخگویی پی در نامهپایان این. است نپرداخته تحقیق این موضوع به

 .                                                                                                                      باشد؟ی م چه میکر قرآن

  قرآن ازی ریاثرپذ:  اول مبحث

ی م تیهدا ریخی سو به بپردازد تفکر به وآخرت خدای وبندگ تیعبود ودر کینی ودرراهها باشد داشته علم انسانی وقت   

  ردیگی م ریتاث قرآن اتیآ واز رسدی م قلب رقت به جهیدرنت شود

 ،*6" الشَّاهِدِین مَعَ فَاکْتُبْنا آمَنَّا رَبَّنا یَقُولُونَ الْحَقِّ مِنَ عَرَفُوا مِمَّا الدَّمْعِ مِنَ تَفِیضُ أَعْیُنَهُمْ تَرى الرَّسُولِ إِلَى أُنْزِلَ ما سَمِعُوا إِذا وَ"

 که را حقیقتى بخاطر ریزدمى اشک( شوق از) که بینىمى را آنها چشمهاى بشنوند شده نازل پیامبر بر که را آیاتى زمان هر و"

 ".بنویس( حق شاهدان و) گواهان با را ما آوردیم، ایمان پروردگارا: گویندمى آنها اند،دریافته

 )«. است آمده ازپرشدن پس انیجری معن به زیون وپرشدن امتالءی معن به ضیف.  اشک شدنی ،جار چشم اشک: دمع»

 ازاشک چشمشانی نیبی م شودی م نیچنی معن میریبگ پرشدنی معن به هیآ رادر ضیتف اگر .(691، ص1ج.ش6911طبرسی، 

 که آنستی اللفظ تحت ترجمهی ول زدیری م اشک چشمشانی نیبی م: آنستی معن باشد انیجری معن به واگر شودی م پر

 ناودان ای ازدره آبی معن به که"ی الواد فاض" مثل باشدی مجاز بیترک نیا است ممکن شودی می جار ازاشک چشمان

 . است ازآب آن پرشدن النهر ضیف چنانکه است ازاشک آن پرشدن نیالع ضیف آمده مجمع در. است شدهی جار

 همان که حق شناخت واثر جهینت وسپس است شده اطالق حق میکر قرآنی عنی، شده نازل ص خدا بررسول برآنچه فوق هیدرآ

ی ریاثرپذ نیبنابرا. است ذکرشده وقرآن او به مانیوای اله تیربوب به واعتراف چشمان از اشک شدنی جار باشد میکر قرآن

 .باشدی م حق شناخت آثار ازی کی ازقرآن

 :است چنین شودمى استفاده زمینه این در مفسران گفتار و اسالمى روایات از آنچه

 آنان استی دوست ازنظر مومنان به انیحیمسی کینزدی عنی آنی برمدعای شواهد انیوب نیشیپ هیآ لیدال ادامه هیآ نیا

ی م ازخداوند آورده مانیوا شودی می جار ازاشک ،چشمانشان شنوندی م را ص اکرم امبریبرپ شده نازل اتیآی وقت(نصارا)

 . شود نوشته باشاهدان نامشان که خواهند

                                                           
 .38، مائده.*
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 دیپد استکبار وعدم وراهبان سانیقس وجود براثر که است انیحیمسیی خو نرم نشان اشک زشیر است آمده میتسن ریدرتفس"

 شده ماراچه ندیگوی م انیحیمس از گروه نیا اثردارند جامعه ورفتار درفرهنگ اریبس باعمل عالمان شودی م ،معلوم است آمده

 . میاورین مانیا است آمده مای برا ازحق وآنچه خدا به که است

 مسلمانان به انیحیمس ومودتی کینزدی برادعا استی گواه گرید سخن وبه مسلمانان با انیحیمسی کینزد لیدال هیآ نیا مفاد

  است ومومنان

 ازچشمانشان حق ومعرفت شوق ازسر شنوندی رامی اله اتیآی وقت که است نیا انیحیمسی هایژگیو ازی کی هیآ نیا طبق

 (.999 ،ص89 ،ج.ش6986،ی آملی جواد )". آورندی م مانیا آن وبه زدیری م اشک

 معرفى را چیز سه است، بیشتر مسلمین به محبتشان و انس ملل سایر به نسبت نصارا اینکه جهتیی طباطبا عالمه "

 پارسایان و زهاد بینشان در اینکه دوم. زیادند علما نصارا ملت بین در اینکه یکى نیست، ملل سایر در چیز سه آن که فرمایدمى

 براى شان آمادگى مایه و آنان سعادت کلید که است چیز سه همین و نیستند، متکبر مردمى نصارا ملت اینکه سوم فراوانند،

 .است نیکبختى و سعادت

 بود دینى حق دعوت که( ص) اللَّه رسول دعوت پذیرفتن به را نصارا نزدیکى بحث مورد آیه در تعالى خداى که بینیممى لذا و

 کنند عمل حق به که مردانى همچنین و کشیش بنام دانشمندى رجال اول درجه در نصارا میان در که دانسته جهت همین از

 به را مردم مرتب که داشته دانشمندانى اند،نبوده حق از بیزار و متکبر هم مردمش سوم درجه در و داشته وجود رهبان بنام

 این به و بستهمى بکار را دستوراتشان و دانشمندان گفتار که داشته زهادى اند،کردهمى آشنا دین معارف به و حق عظمت

 این هم امت آن خود در و اند،دادهمى نشان آنان به عمال را مردم اخروى و دنیوى سعادت اهمیت و پروردگار عظمت وسیله

 به یهود مردم نوع چون لیکن بوده، احبار هم آنان در چه گر که یهود بخالف اند،نداشته استنکاف حق قبول از که بوده خصلت

 حق پذیرفتن براى آمادگیشان راه سد نتیجه در واداشته، دشمنى و لجاجت به را آنان رذیله همین اندبوده دچار تکبر مرض

 "اندنداشته هم را زاهد مردان و علمى رجال بلکه اندبوده رذیله آن داراى تنها نه که مشرکین همچنین و است، شده

  (.661 ،ص1 ج.ق6961طباطبایی،)

 از اشک و آوردمى لرزش به را روح و کندمى مشغول خود به را ذهن که اىگونه به است، بسیار پاکیزه نفوس در حق تأثیر»

، 8ج.ش 6911 مترجمان، )«.کندمى بیان جوشدمى درون در را آنچه ماند،ی نم خاموش نیز زبان و.گرددمى جارى  چشمان

 .(989ص

 بیترتی معنا بهی وزمان داردی نیوعی کیزیف وصبغه استی مادی کار که است آهنگ دنیشنی معنا بهی گاه سمع عنوان

 اثر بیترتی عنی.... و شنودی م شنهادرای،پ دهدی م گوش را سخن دارد شنوا گوش شخص فالن شودی م گفته که است اثردادن

 مورد هیدرآ دهدی م اثر بیترت دعا بهی عنی، معناست نیهم به خدا بودن نیالسامع واسمع خدا بودن الدعا عیوسم دهدی م

ی راجار سرشک محض دادن گوش نه رایز است عالمانه رشیباپذ ختهیآم تدبر بلکه ستین استماع صرف سمع از مقصود بحث

 که مانیا تابه استی نظر عقل کار که راعلمیز شودی م دمع ضانیف سبب استی نظر عقل کار که صرف دنیفهم ونه کندی م

 . نداردی خارج اثر نشودی منته استی عمل عقل کار
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 ثیتثل به دانستندی م خدا درباره قبال آنچه رایز است ومتعهدانه عادالنه سمع همان محصول" امنا ربنا" گفتند که آنان اظهار

 حیتصر نرویازا نبودند مومن اهلل به درگذشته شدکه معلوم شانیای وبرا است ناب دیتوح دندیفهم اکنون هم وآنچه بود آلوده

 . میشد مومن اهلل به که کردند

 است حقیقت ىشیفته انسان، فطرت و شوندروحمى منقلب حقّ، شنیدن مجرد به که است آن متواضع و آماده دل افراد نشان

 .است کمال ىنشانه باشد، معرفت همراه اگر اشک ،  ریزدمى شوق اشک رسید، معشوق به چون و

 .... الدَّمْعِ مِنَ  تَفِیضُ أَعْیُنَهُمْ تَرى ِِ 

 "خداست کالم آن که دانستندمى و شدمى اشک از پر چشمشان دادندمى گوش قرآن به چون رمستکبریغ نصاراى "

 زدیری م ازاشک چشمانشان که فرمود بلکه زدیری م نصارا اشک که نفرمود جمله نیدرا  (.681 ،ص9 جش،6911قرشی،)

ی وجار ردیبگ فرا را چشم شبکه تمام اشکی وقت ردیگی م رااشک چشمانشان تمام که زدیری م اشک مشتاقانه چنانی عنی

 .شودی م ادآوریرا آنانی ریپذ ریتاث خداوند هیازآ قسمت نیدرا.  دیآی م نییپا چشم ایگو که است چنان شود

 باآنان خواهندی م نصارا که هستندی الهی ایواول اءیانب " نیالشاهد مع فاکتبنا" حق به آورندگان مانیای دردعا ازشاهدان مراد

 شودی م شمرده ازشاهدان دیرسی اله تیوال مقام بهی کس اگر.باشند شاهدان از که ستندینی ا دررتبه چون ازآنها نه باشند

  است برخوردار آنی ایمزا وازهمه است آنان منزلتی ودارا

  ستین ازآنان اما است محشور باشاهدان ،هرچند شد کینزد مقام آن بهی کس واگر

  خدا دعوت استجابت:  دوم مبحث

 متعالی خدا دارد آن ودستورات ارکان به وعمل قرآن به قیوتصد مانیا قبول دری مهم اریبس نقش خدا دعوت استجابت    

ی ایواوص امبرانیپ لهیوس به پروردگارشان راکهی ودعوت رندیبگ شیپ حق راه رابشناسندو حق که ازمردم دسته آن: دیفرمای م

 . بود خواهند ثواب نیوخوبتر پاداش نیبهتری دارا افراد نگونهیا ندینما اجابت کرده شانیازا آنان

 طرف از آنچه داندمى که کسى آیا "8 *" الْأَلْبابِ أُولُوا یَتَذَکَّرُ إِنَّما أَعْمى هُوَ کَمَنْ الْحَقُّ رَبِّکَ مِنْ  إِلَیْکَ أُنْزِلَ أَنَّما یَعَْلمُ فَمَنْ ا"

 "! شوندمى متذکر اندیشه صاحبان تنها! نابیناست؟ که است کسى همانند است حق شده نازل تو بر پروردگارت

 َأنَّماحقّانیّت آنچه بر پیامبر)ص( نازل می شود یعنی قرآن کریم دارد )از آنجا که خداوند در آیه فوق کسانی که علم و اقرار به 

گیری از قرآن و دعوت پیامبر)ص( یاد می کند،  -( و در نتیجه در پایان آیه خردمندانی که اهل پندالْحَقُّ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ

 سرانجام است انکارى استفهام آیه این در استفهامباشد.  استنباط می شود، یکی از آثار شناخت حقّ، استجابت دعوت خدا می 

 کهی باکس راشناخت حقی کس اگر نکهیا و. .نمایدمى رابیان آن نپذیرفتن و حق دعوت پذیرفتن جهت از را طائفه دو آن حال

 است نایب شناسدی رام حق کهی کس پس است نایناب واقع در شناسدی نم را حق کهی کس باشدی م متفاوت رانشناخت حق

 خدا دعوت رندویگی م پندی اله مواعظ واز( اولوااللباب)هستند خالص ودل عقلی دارا شناسندی م را حق کهی کسان زیون

                                                           
 .92 ، رعد*
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 را خود پروردگار دعوت که طائفه این دلهاى در حق که است این زانیالم صاحب بیان خالصه و" کنندی م رااستجابت

 آثار آن و دارد، را واقعى دل یک برکات و آثار که گردد،مى حقیقى دلهاى و "الباب "دلهایشان و گشته گیرجاى پذیرفتند

 صاحبانشان که است این شوندمى شناخته خواص آن با صاحبانش که دلها گونه این خواص از نیز و. بینایى و تذکر از عبارتست

 کس وازهمه شانیازا فطرتشان به خداوند که را عهدى آن و پایدارند، خدا عهد به وفاى بر باشند "الْأَلْبابِ أُولُوا "همان که

 رحم صله همواره یعنى استوارند، داده ارتباط آنها با را ایشان خداوند که پیوندهایى احترام بر نیز و کنند،نمى نقض گرفته

طباطبایی،  )".شمارندمى محترم است بشر خلقت لوازم از که را خویشاوندى پیوند خدا از ترس و خشیت در از و کنند،مى

  (.911 ،66 ،جق6961

 و گزارندمى نماز ناشکرى بجاى و نموده صبر گناه و اطاعت همچنین و مصائب برابر در که است این گرآنانید خواص از نیز و

 و. طاعت ترک بجاى و نمایند،مى اصالح را خود جامعه وضع انفاق بوسیله کردن گناه بجاى و شوندمى خود پروردگار متوجه

 .کنندمى محو خود حسنات با را خود سیئات سرپیچى

 آن در و باشند،مى است برین بهشت همان که محمود و نیک سرانجامى داراى کسانى چنینیی  طباطبا عالمه فرموده به"

 مصاحب و محشور -خود دودمان و همسران و پدران قبیل از -صالحان با و شودمى منعکس نیکشان اعمال مثوبات بهشت

 سالم و آیند،درمى ایشان بر درى هر از هم فرشتگان. کردندمى مصاحبت خود ارحام با هم دنیا در که چنان گردند،مى

 ".شودمى منعکس صورتها بدین سرا آن در که است حق آثار اینها آورند، بجا مختلف عبادات و اطاعات دنیا در چون کنند،مى

  (.911 ،66 ،جق6961طباطبایی،  )

 خالف بر اند،پذیرفته را وآن است حقّ شده، نازل تو بر پروردگار از آنچه دانندمى که مردمى حالت دیفرمای می طبرس عالمه"

 و کف، و آب میان اختالف همانند گروه دو این میان تفاوت و کند، اجابت را حق تا نکرده، پیدا بصیرت که است نادانى شخص

 از و کندمى وفا حق عهد به او است حق منزل، قرآن که دارد یقین و کرده اجابت را حق دعوت آنکه. .است ناب غیر و ناب زر

 را خدا عهد است، کور نکننده اجابت ولى شودمى حق لطف مشمول و دهدمى انجام را صالحات و کندمى انفاق و ترسدمى خدا

 (.819 ،ص9 ،جش6911،ی طبرس )"رودمى جهنم به و کندمى فساد شکند،مى

 

 یرستگار به دیام:  سوم مبحث

 :ندیفرمای م میکر قرآن. است حق شناخت آثار گریازد دی،امی قرآن اتیآ براساس    

 حق از آنچه و خدا به ایمان ما چرا "، 9*"الصَّالِحِینَ الْقَوْمِ َمعَ رَبُّنا یُدْخِلَنا أَنْ نَطْمَعُ  وَ الْحَقِّ ِمنَ جاءَنا ما وَ  ِباللَّهِ نُؤْمِنُ ال لَنا وما"

 "دهد؟ قرار صالحان جمعیت زمره در را ما داریم آرزو که حالى در نیاوریم رسیده ما به

 قرار به دیام البته که دهد قرار صالحان درگرو آنهارا خداوند نکهیا به دیوام طمع حق وشناخت مانیا واثر جهینت فوق هیآ در

 .   است ونجاتی رستگار به دیام همان صالحان در گرفتن

                                                           
 .38، مائده *
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 از را آنان خداوند داشتند آرزو که این یعنى شد،مى آنها ایمان موجب آنچه وجود با زیرا است، انکارى استفهام نُؤْمِنُ ال لَنا ما وَ"

  نیاورند ایمان بود رسیده او جانب از آنچه و خدا به که رسیدمى نظر به بعید سازد، برخوردار صالحان با همنشینى نعمت

. کردندمى مالمت ایمانشان بر را آنها که گفتندمى کسانى جواب در را مطلب این! نیاوریم؟ ایمان قرآن و خدا به عذرى چه به

 و قرآن حق، از مقصود. دهند جواب اینطور کرد، سؤال آنها از کسى اگر که کردندمى فرض خودشان پیش آنها: اندگفته برخى

. قرآن نه شد،مى نازل یا آمدمى فرشته، زیرا است، مجاز شده، نازل یا آمده حق جانب از اینکه نه قرآن، توصیف. است اسالم

 ،ج ش6911،ی طبرس )."(گشت پدیدار موت عالمت« ) بِالْحَقِّ الْمَوْتِ سَکْرَةُ جاءَتْ» مثل. شد پدیدار یعنى: اندگفته برخى

 (.686 ،ص1

 بهشت داخل محمد، امت مؤمنان با را ما خداوند ایمانمان بواسطه که امیدواریم: الصَّالِحِینَ الْقَوْمِ مَعَ رَبُّنا یُدْخِلَنا أَنْ نَطْمَعُ وَ

 باعجله رو این از. است حق به و خدا به ایمان آن وسیله که انددریافته و است فضایل به آراستگى و صالح اینان هدف .گرداند

 .برساند هدفشان به را آنان که هستند اىوسیله به یافتن دست پى در

  مانیا: چهارم مبحث

 به توانی م مانیباا چراغهاست نیتری ونوران راهها نیتر روشن مانی،ا باخداست انسان رابطه انگریب میازمفاه داشتن مانیا     

 : دشدهیتاک برآن قرآن اتیازآی اریدربس برد راه خدا وشناخت صالح اعمال

 حق از آنچه و خدا به ایمان ما چرا "9*" لصَّالِحِین ا الْقَوْمِ َمعَ رَبُّنا یُدْخِلَنا أَنْ  نَطْمَعُ وَ الْحَقِّ ِمنَ جاءَنا ما وَ  بِاللَّهِ نُؤْمِنُ  ال لَنا ما"

 " دهد؟ قرار صالحان جمعیت زمره در را ما داریم آرزو که حالى در نیاوریم رسیده ما به

  " الحق من جاءنا وما باهلل نومن ال مالنا ":دیفرمای وم است شده ذکر حق شناخت جهینت خدا به مانیا فوق هیآ در

 تین به آنی وبدی خوب (.981 ،ص9 ،ج6909 ، فارس ابن)ستین انسان دردست که استی زیبرچی قلبی قو دیام طمع: نطمع

 دردست که استی زیچ به لی،تما ناپسند طمع (.696 ،ص1 جش،6910مصطفوی، )داردی بستگ طمع متعلق به زیون طمعکار

 استی زیچ به لیاتمای" 1**مرض قلبهی فی الذ طمعیف" گرانید زن به چشمداشت ،مانند راندارد آن واستحقاق است گرانید

 طمع  مینع جنه دخلی ان ءمنهمی امر کل طمعیا" عمل بدون بهشت به چشمداشت مانند است نکرده آماده آن اسباب که

 . نیالصالح القوم مع ربنا دخلنای ان ونطمع مانند آن اسباب کردن آماده همراه کوستین امر به لیتما دهیپسند

 :دارند اعترافی اعتقاد اصل سه به خود دردرخواست مومنی نصارا

 " باهلل نومن ال لنا وما " دیتوح به مانیا-6

 " الحق من جاءنا وما " نبوت به مانیا -8

                                                           
 .38، مائده *

 .89 هیآ احزاب سوره **
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 باصالحان را آنها خدا که دوارندیام ص امبریوپ خدا به مانیباا " نیالصالح القوم مع ربنا دخلنای ان ونطمع"  معاد به مانیا -9

 (.999،ص89 ،ج ش6930،ی آملی جواد ).کند محشور

 : سدینوی م هیآ نیا ریدرتفسیی طباطبا عالمه نیهمچن

 بود، فرموده قبال که است مطلبى گواه و تصدیق حقیقت در کند،مى نقل نصارا از تعالى خداى که گفتارهایى و افعال این همه"

 عمل و نافع علم وجود نیز و است بیشتر نیز محبتشان و ترند،نزدیک ایمان با مردم به یهود، به نسبت نصارا که بود این آن و

 در که بوده این براى مزایا این همه که فهماندمى نیز و کند،مى بررسى و تحقیق آنان بین در را حق برابر در خضوع و صالح

 .(668، ص1ق،ج6961طباطبایی،) ".تکبرندبى مردمى خودشان و زیادند رهبان و هاکشیش میانشان

 فقط زندگى در هدفشان. اندبوده حق جستجوى در این از پیش که است این خواند،مى فرا ایمان به را آنان که علتى

 و خور زندگى از  آنان هدف. کنند فساد و جویند برترى زمین در یهود چون که اند نبوده آن دنبال و است نبوده خودپرستى

 . اندطلبیدهمى را پروردگارشان بودنی راض و خود نفس اصالح همواره. است نبوده شهوت و خواب

 .دیکن بهشت داخل را مای عنی "دخلنای ان" آنهاست کالم تتمه

  رتیبص:  پنجم مبحث

آنچه حق به انسان ارزانی میدترد و در زیباترین شکل آن موجب گریز انسان از گمراهی و در بیراهه افتادن وی می گردد     

 بصیرتی است که جز با اتصال به حق نمی ت.ان از آن بهره مند گردید.

 :شماردی م حق شناخت راآثار رتیبص کهی گرید هیآ

 طرف از آنچه داندمى که کسى آیا"،1*"  الْأَلْباب أُولُوا یََتذَکَّرُ إِنَّما أَعْمى هُوَ کَمَنْ الْحَقُّ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ  َأنَّما یَعَْلمُ فَمَنْ أَ"

                                                                              "شوندمى متذکر اندیشه صاحبان تنها! نابیناست؟ که است کسى همانند است حق شده نازل تو بر پروردگارت

از آنجا که خداوند در آیه فوق کسی که می داند آنچه را بر پیامبر)ص( نازل شده حقّ است در مقابل کسی قرار دارد که   .

 هر "مغز "معنى به "لب "جمع (الباب ) .کورباطن و بی بصیرت است، می فهمیم که یکی از آثار شناخت حقّ بصیرت است

 ،یرازیش مکارم ).«هستند محتوابى و تهى میان و پوک و مغز بى افراد الباب لوااو "مقابل نقطه این بر بنا است، چیز

ی رتیبصی وبی باطن کور همان درواقع کهی اعم شناسدی رانم حق کهی برشخص نکهیا به باتوجه .(689، ص60ج،ش6919

.                                     .است برخودار رتیبص واز ریبص شناسدی م را حق کهی کس شودی م معلوم شده اطالق است

 از آنچه داندمى که کسى آیا ":فرمایدمى انکارى استفهام یک صورت به بحث مورد آیه که میخوانی م رنمونهیدرتفس"

 هُوَ  کَمَنْ الْحَقُّ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ أَنَّما یَعْلَمُ فَمَنْ أَ) ؟"است نابینا که است کسى همانند است، حق شده نازل تو بر پروردگارت

 بلکه داند،نمى که است کسى مانند است حق بر قرآن این که داندمى که کسى آیا: گویدنمى جالبى؟ تعبیر چه (.أَعْمى

 هیچ به واقعیت این ندانستن اینکه به است لطیفى اشاره تعبیر این است؟ اعمى همانند داندمى را این که کسى آیا گویدمى

 و بینا چشم دارنده است ممکن چگونه نه گر و باشد، افتاده کار از کلى به انسان دل چشم اینکه مگر نیست پذیر امکان وجه

                                                           
 .92، رعد  *
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 کسانى تنها "،:کندمى اضافه آیه پایان در لذا و. است آفتاب نور همانند درست قرآن این عظمت و نبیند را آفتاب چهره سالم

، 60ج،ش6919 ،یرازیش مکارم ) "(.الْأَلْبابِ أُولُوا یَتََذکَّرُ إِنَّما. )"انداندیشه و مغز صاحبان و االلباب اولوا که شوندمى متذکر

 که چرا کند،مى جهل با مبارزه و علم فراگیرى به دعوت را مردم ، تاکید با بزرگ مفسران از بعضى گفته به آیه این .(689ص

ی کیو ودرباطن عقلی کی است قرارداده حجت دو بندگان به نسبت متعال خداوند .است شمرده اعمى و نابینا را علم فاقد افراد

 اشاره گاهیدوجا به هیآ نیاد. ابیی م وسعادت اومنظم وآخرت ایدن امور کندی رویپ دوحجت نیازا انسان اگر که ظاهر اءودریانب

ی وگروه نندیبی م آنرای گروه که استی قتیحق قرآن قرآن از وجهل غفلت گاهیوجا قرآن قتیحق به اعتراف گاهیجا است شده

 که کس آن میشوی م ومتحول متاثر باقرآن که میماهست نیا ردیگی نم ریتاثی گروه دنیوناد دنیازد قرآن که نندیبی نم آنرا

 بردی م وبهره شناسدی می راکس قرآن آنکه لیدل به"االلباب تذکراولوای انما" است خردمندان کندی م تیهدا اورا قرآن با خدا

  .است وخردمند ستهیشای کس نیچن نشود وشهوتی هو رویپ خود ودررفتار ردیگ رابکار خود عقل که

 :گیرینتیجه

بنابراین، که  .کندمی معرفی رتیبص مان،یا د،یام خدا، دعوت استجابت ،یریاثرپذ ؛شامل حق ،آثار میکر قرآن اتیآ مطابق  

آثار هر پدیده بی ارتباط با آن پدیده و نامتأثر از آن نمی تواند باشد و اثری مستقیم از آن پدیده را پذیرفته است که در مورد 

                                                                           حق باید گفت چون منشائی خدایی دارد بدون شک نیز آثار و عوارض آن نیز رنگ و بویی به تمامی خدایی را داراست. 

از جمله آثار حق است که حنبه ای خدایی را داراست و به ذات کبریایی وی متصل  خدا دعوت استجابت و قرآن ازی ریاثرپذ. 

ین دو اثر است که می توان هر چه بیشتر به است چرا که هدفی جز کمال و بهرمندی انسان از کماالت خدایی را ندارد و با ا

از دیگر آثار بی بدیل حق پذیری است که انسان را به دو اثر برشمرده شده  رتیبص و مانیا، دیامبی شک . خدا نزدیک شد

نزدیک کرده و در واقع با استمداد از این آثار است که می ت.ان به سر منزل مقصود رسید و امکان لغزیدن در مسیر سعادت را 

 به خود توان حدّ در و ارشدی کارشناس علمی هایرساله نگارش ضوابط و شرائط به توجه با پژوهش، این. کاست و محال نمود

، که در این حین محقق به مواردی چند که حائز اهمیتی پرداخت اتیدرآ حق شناخت آثارهای  یژگیوو موارد تحلیل و تبیین

ای محققان در موضوعات قرآنی، تفاسیر متعدد را مدنظر قرار دهند.گرچه در پاره نخست اینکه؛. بسزاست برخورد کرده است

شود، امّا امکان اختالف نظراتی وجود موارد یک مطلب به عینه در چند تفسیرآمده و یکسان بودن اندیشه مفسران برداشت می

 از مهجوریت زدودن راستای در تا شودمی پیشنهاد دوم اینکه؛. ید ازچشم محقّق پنهان بماند و حق مطلب ادا نشوددارد که نبا

 آیات منظر از گریدی هاآموزه نیعناو بایی هارساله روایی، تعالیم تردقیق و تربیش بررسی و آسمانی گرانمایه کتاب این چهره

علمی و کاربردی کردن شناخت واقعی حق و تأثیر آن بر جان آدمی است. بنابراین وظیفه متولّیان  سوم اینکه؛. شود نگاشته

گذاری امور فرهنگی در سطح خرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه سرمایه

 قرآن کریم در مسیر کمال قرار گیریم. کنند، به این امید که با شناخت و به کار بستن حقیقی مفاهیم 
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