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 قرآنمنظر  از قساوت قلب بر رفتار انسان اثرات
  

 ملکییداله دکتر 

 دهقان زهرا 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 علوم قرآن و حدیثات و معارف اسالمی  گرایش رشته الهیّ

 

از منظر قرآن کریم است.  اثرات قساوت قلب بر رفتار انسانهدف کلّی و اساسی در این تحقیق، بررسی :چکیده

بررسی و معرفی کند.  بر زندگی اجتماعی آدمی آثار متنوع سخت شدن دل را بدین معنی که محقّق سعی دارد 

تحلیلی و فن  -گیری از احادیث به روش توصیفیبدیهی است که اهداف آمده، در پرتو آیات وحیانی و با بهره

گردید  گیرد. در پی پژوهشهای بعمل آمده در آیات نورانی قرآن کریم، مشخصای مورد بررسی قرار میکتابخانه

گردد و در عین دارد که به صورت کلّی بیان می آثاری ،دهدقرار میمّدنظر قساوت قلب،  بعنوان خداوندآنچه را 

گیرد که کالم وحی و آن را در بر در برمی بخشی از آن متوجه حیات بیرونی و زندگی اجتماعی وی شدهحال 

 آثارالزم به ذکر است، در تمامی مراحل سعی گردیده، در معرفی  به شکل مبسوط تبیین می کند.ن را آ پروردگار

، رکن بودن آیات و برگرفتن مطالب و یافته ها برحول محور آیات مربوطه وارده بر رفتار افراد دچار قساوت قلب

 لِحاظ شود. 

 قسّت، و غلیظ .،  قلب  :کلیدیگان ژوا

 

  : مقدمه 

هر پدیده ای پیامدهای  آثار یکی از مهمترین حاالت نفسانی در زندگی انسان است.  از آنجا کهمنظور از این تحقیق شناخت 

ها با آن مواجه می شویم، ناگزیریم این اثرات را که در تمامی ابعاد آنچه با آن خاصی را بدنبال دارد که تحت عنوان آثار پدیده

پدیده مرتبط است و در پیرامون ما جاری و ساری است بشناسیم. بدیهی است که قساوت قلب نیز نمی تواند از این امر مستثنی 

د؛ قرآن این معجزه جاوید که دغدغه هدایت، بصورت فراگیری آن را در بر گرفته، در راستای همین هدفش، از آثار سختی دل باش

برای انسان، غافل نمانده و با برشمردن آثار بجا گذاشته شده در رفتار و عملکرد افراد ،برخاسته از قساوت قلب، انسان را از 

نصیب صاحب دلهای سخت می کنند برحذر می کند. آثاری که بر وجوه بیرونی و درونی انسان پیامدهای آن که الجرم تباهی را 

 را که به آن دچار شده اند فراهم می  کند. شمولیّت می یابد و موجبات شقاوت و هالکت کسانی

                                                                     ددددددددددددددببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

در شکل دست یازیدن ناروا در کتب  تحریف توراتدر شکل تفرقه جامعه،  پرکندگی مردم، تحت عناوین؛ گانه پنجاین آثار 

انع م در شکل کشتار و اسارت مظلومان، قتل و اسارتدر وجه قساوت بر تحمل زجر دیگران،  خونسردی بر شکنجهآسمانی، 

همگی این ترک فرامین الهی و باور به رسل الهی، توسط خداوند به وضوح برای بشریت تبیین شده است. در وجه  اجابت انبیاء
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عوامل ، خود نشانگر تنوع و متفاوت بودن قساوت قلب در وجه رفتار بیرونی، در شکل رفتار سخت و گستاخانه است. این اعمال و 

گردد. اهمیّت این هستند که به سخت شدن دل انسان و روی گردانی وی از فطرت پاک خدائیش برمیرفتارها، دارای پیشینه ای 

شود که همواره در معرض بی توجهی به قلب خود و قرار گرفتن در مسیر سختیهای وارده بر دل خویش موضوع زمانی بیشتر می

م و نیّات باز دارنده از مسیر تکامل و تغافل به قلب، ما را هستیم و عدم توجه به آن در شکل ممانعت نکردن از ورود اعمای مذمو

قرآن از این مهم غافل نمانده  و با آوردن واژه آوردن مشتقات واژه قساوت قلب  و  مشابهات آنها، همچون  کند.دچار تزلزل می

راستای این تحقیق که از روش ، بدین منظور در قست اشدد و غلیظ در کنار قلب  اهمیت آن را بارها و بارها اذکار می دهد. 

آوری ای استفاده گردیده است، محقق با استفاده از منابع و کتب مرجع و معتبر، اطالعات را جمعتحلیلی و فن کتابخانه -توصیفی

کرده و پردازش نموده است. گرچه تاکنون تاکنون تحقیق یاکتاب مستقل با این عنوان خاص به نگارش در نیامده است و این 

وضوع، جز در تفاسیر قرآن کریم که به صورت پراکنده در ذیل آیات بحث شده، در جایی دیگر به صورت مدوّن مشاهده نگردیده م

است.بنابراین با این توصیفات تحقیق موجود در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که؛ آثار قساوت قلب بر رفتار از منظر 

   قرآن کدامند؟

 دگى مردمپراکنمبحث اول: 

یکی از اصول سیاست مداری صحیح و اداره امور مردم بر اساس حیات الهی مردم داری و اداره آنان بر اساس رأفت و پرهیز از  یکی

تحکم استبداد گونه است. بر خالف آنچه سیاسیون و حاکمان غیر الهی و حامیان آنها می پندارند و خشونت را الزمه اداره امور می 

 قساوت قلب و سخت دلى رهبران، موجب پراکنده شدن مردم از اطراف آنانسوره مبارکه آل عمران     951در آیه  دانند، خداوند

توجه به واژه های آمده در متن آیات کمک 9*.. «.شدند مى پراکنده تو، اطراف از بودى، سنگدل و خشن اگر ... و » ،می داند؛

لغت مرتبط با مبحث  2می کند از این رو در ابتدای بحث تفسیری توجه به شایانی به درک هر چه بهتر مفهوم تفسیری آن 

آن را در معنی کلی بد خلقی آورده است و تنها  (915 ،ص5ج ش،9739،قرشی)که قرشی    فَظًّا از ریشه )فظظ( می نماید؛ ضروری

را در معنای خلق زشت در معنایی تقریبًا مشابه قرشی آن  (016ص ،9،جق9192راغب، )یکبار در قرآن بکار رفته است.ولی راغب

زشتی خُلق را ملحوظ در بدکالمی میداند و ( 189،ص96ق،ج9191)حسینی زبیدی، گرچه بیشتری آورده، وکریه با اندک حدّت

با لِحاظ کردن این شدت و سختی در قلب شمولیت  (138،ص2ق،ج9191)فیومی،است.  این معنا را منتسب به حرّانی آورده

باآوردن نقیض این واژه)نرمی( برای قریب تر کردن  (991،ص1ش،ج9706)مصطفوی،بیشتری به آن بخشیده است.ولی مصطفوی

                                             معنی به ذهن، این خشونت را در درون)منطق( و برون )عمل(آدمی وارد می داند که مدقق تر به نظر می رسد.              

در کتاب کهن  از نظر فراهیدی _لَ حرف رابط برای جواب محسوب می شود و در معنی نهی نیست_از ریشه )فضض( الَنْفَضُّوا 

)ابن ولی ابن منظور (97،ص3ق،ج9196)فراهیدی،«پراکندن مردم پس از جمع شدن آنهاست» لغویش؛

 و شکستن فضّ »با معنایی اندک متفاوت آن را به شکستن معنی می کند. راغب با آوردن هر دو معنی (260،ص3ق،ج9191منظور،

 ،9،جق9192راغب، )«شدند پراکنده قوم یعنى «القوم انفضّ» اندگفته استعاره بطور و نامه مهر شکستن مثل است ءشى پراکندن

هر دو معنا )پراکندن و شکستن( را برای آن منظور داشته است. آمدن این دو معنا برای مصطفوی نیز مصداق دارد با این  (078ص

آن شکستن شکل اجتماع با تقرقه و پراکندن است یا »تفاوت که ایشان با تعبیری متفاوت و از منظری دیگر به آن نگریسته است؛

دگی. پس دو قید در مفهوم اصلی لِحاظ شده است.که از مصادیق آن شکست در اجتماع شکستن در اجتماع و شکل آن سپس پراکن

امعان نظر و توجهی  (962،ص1ش،ج9706)مصطفوی، «افراد و پراکندن آن  و شکست در شکل انگشتر و پراکنده شدن آن است.

ند .ایشان در حقیقت با آوردن هر دو معنی که مصطفوی به این دو معنا داشته بغیر از معنایی است که دیگر لغویون از آن کرده ا

                                                           
 «كُنْتَ َفظًّا غَليظَ اْلقَْلبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَ لَوْ » ...  *
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برای آن اصالت را به معنای شکستن داده است و پراکندن را پیامد آن می داند در حقیقت وی مطلق معنای پراکندن را برای واژه 

داللت بر  لغات مذکور )فضض( برداشته و شکستن را برای آن ملحوظ داشته که به نظر از سایر معانی مدقق تر به نظر می آید.

 پراکندگی مردم از آثار قساوت قلب دارد که مفسران در تفاسیر متنوع خود بدین گونه بدان پرداخته اند؛

 جمع غلظت و فظاظه بین اینکه و» غلظت( که در تفسیر خود ارائه کرده معتقد است:  و طبرسی در ارتباط با معنی لغوی)فظاظه

 و قساوت هم و کالم در خشونت هم پس است کالم در خشونت فظاظت که اینست براى هستند المعنى قریب دو هر اینکه با کرده

 در )فظ»(و همچنین تفسیر نمونه که نظری مشابه آن را می دهد (791،ص1ش،ج9732)طبرسی، «.فرموده نفى او از را دل سختى

 و انعطاف عمال و باشدمى سنگدل که میگویند کسى به القلب -غلیظ و است، خشن و تند سخنانش که است کسى معنى به لغت

 دیگرى و درسخن خشونت مورد در غالبا یکى اما است خشونت بمعنى دو هر گرچه کلمه دو این این، بر بنا دهدنمى نشان محبتى

                                                                                                       (919،ص7ش،ج9731شیرازی، )مکارم«رودمى کار به عمل در خشونت مورد در

که قبل از خارج شدن از بحث لغوی باید گفت با توجه به بررسی لغت )فظظ( می توان آن را مجموعه خشونت در نیات و کردار 

نمی رسد که آن را خشونت کالمی صِرف دانست.همان گونه که علّامه نیز اینچنین آورد و حتی نوعی تأکید بر آن و الزم به نظر 

 ":کلمه و رأفت، و رقت نداشتن از است کنایه قلب بودن غلیظ و است رحم بى کار جفا معناى به "فظ ":کلمه »اعتقاد دارند

ابواالفتوح )همان گونه که زمخشری(80،ص1ش،ج9787)طباطبایی، «.است شدن متفرق است "انفضوا "فعل مصدر که "انفضاض

                                                                                                         نیز در تغبیر این لغت آن را جفا کار می داند.  (179،ص9ق،ج9163، رازی

 ... و کرد خطاب او با و بازگشت رسول به ایشان »بر )ص( می باشد؛آیات بر طبق نظر مفسرانی چون ابوالفتوح رازی خطاب به پیام

 ایشان بر کردندمى ایشان که ناهموارى و ناراستى همه این با -السّالم علیه -رسول: که است آن متقدّم آیات به آیت اتّصال وجه

 رحمت از است، تو از نه همه اجالف غالظ جفات بر تو خوش خوى این: گفت تعالى حق بود، لیّن و مهربان و مشفق و رحیم

میبدی در ذیل روایتی از عایشه اهمیت این خوی نرم و عدم  تند خوئی با مردم را  (927ص ،5ج،9168ابواالفتوح رازی، ) «.خداست

ی فرائض بدرستی که خداوند مرا فرمان داده به سازگاری با مردم همانگونه که برپای»از لسان مبارک حضرت نبی)ع( بیان می دارد:

این بیان و قرار گرفتن خوش خلقی در راستی فرائض و واجبات گواه اهمیت و  (721،ص2ش،ج9739)میبدی،«فرمان داده است

و بدان که کمال رحمت خدا در حق  »،که امام فخر رازی آن را کمال موهبت پروردگار به پیامبر)ص(می داندواجب بودن آن است

این اعطای رحمت و ودیعه    (111 ص، ،23،جق9126الدّین رازی،فخر)«دل را به فهماندپیامبر)ص( آن است که مفاسد قساوت 

گرانبها در مردم داری و جذب آنان به دین الهی ازآن رو اهمیت دارد که بقول امام فخر رازی اگر مقصود از بعثت یا رساندن پیام 

می رسد مگر اینکه دلهای آنان را صاحب شوی و در جانهایشان رسول)ص( را از تکالیف الهی به خلق بدانیم این مقصود به انجام ن

ساکن شوی و به این مقصود نمی رسی مگر اینکه به آنها بخشنده مهربان باشی بگذری از گناهانشان و ببخشی بدیهایشان را ... پس 

   (111 ص، ،23،جق9126ازی،الدّین رفخر)«با این اسباب رسول)ص( باید از قساوت و کج خلقی بری باشد و قسی القلب نباشد

ت برشمرده شده در نفوذ در قلبها جز با زدون سختی های دل کسب شدنی نیست و محبت واقعی و دلدادگی راستین این اهمیّ

بدور از تزویرها و تملق ها آغشته با ترس ها و چابلوس ها را بار می آورد که در طول تاریخ، مردم و حاکمان آنها تفاوت حب واقعی 

م به ولی و حاکمشان با حب دروغینی که تنها بخاطر قساوت قلب حاکم و ددمنش او با ترس بوجود آمده نشان داده شده است. مرد

چه بسا مردمی که دلبستگی حقیقی به زمام دارانشان نداشته اند، در گردنه های حساس تاریخی آنان را رها کرده اند و مردمی که 

اءشان بودهاند تا پای جان حتی بی هیچ چشم داشتی به پای محبت واقعی خویش با زمام دلبسته حسن خُلق و نرمی دل اولی

ساله و مقاومت عاشقان والیت خود بهترین  8دارانشان ایستادند و ثمره دوری از قساوت قلب در حق خویش را آشکار کردند. جنگ 

بدون کوچکترین چشم داشتی تنها بواسطه حبّ به ملّتی که نمونه این موضوع است که هنوز بوی تازگی آن به مشام می رسد.

والیت ستیز را عاشقانه انتخاب کردند تا در زمره مألوفان دل ولی شان جای گیرند و لحظه ای از جذب خویش در قلب ایشان باز 
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                                                                       ممممممموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو             نمانند.

 مبحث دوم : تحریف تورات                                                                                                      

شد زیرا قساوت قلب در اثر پیمان شکنی و آن همه  نانلى بنى اسرائیل، منشأ تحریف تورات و معارف آن از سوى آسنگدسنگد

معجزات مبیِّن که هر کدام  برای بیداری امّتی کافی بود آنان را بیدار نساخت و در حقیقت سنگدلی و قساوت قلبشان از آن محرّن 

قلب و تحریف کتب آسمانی  کتتب آسمانی ساخ که در بدی شهره عام شدند و قوم بنی اسرائیل را بدنام کردن. خداوند این قساوت

 دور خویش رحمت از را آنها شکنى،پیمان بخاطر ولى »، سوره مبارکه مائده بدین صورت تبیین نموده است؛ 97شان را در آیه 

                                                                                                      2*... « کنندمى تحریف موردش از را( خدا) سخنان نمودیم سنگین و سخت را آنان دلهاى و ساختیم

 ش،9739،قرشی)از نظر قرشی از )قسو( قاسِیَةًدو لغت قاسیه و یحرفون به ابتالء و دلیل ابتالء آنان در آیه مذکور داللت دارد 

راغب، )«سخت سنگ یعنى است «قاس حجر» از آن اصل» است. هر چند راغب معتقد است« سنگدلی»به معنی  ( 8 ،ص0ج

اندکی آن را تعمیم داده و سختی در هر چیز می داند.اما (986،ص95ق،ج9191)ابن منظور،.   (039ص ،9،جق9192

ز سوی دیگر لِحاظ کردن آن از سایر با مشخص کردن وجوه این سختی از یکسو و ا ( 200،ص1ش،ج9706)مصطفوی،مصطفوی

لغات مشابه همراه با ذکر نقیض این واژه معنای دقیق تری از آن را به ما داده است؛ایشان آن را شدت صالبت اعم از مادی و معنوی 

زیم ( نمی می داند و کلمه مقابل و متضادآن را نرمی میداند و آن را مطلق لغت شدت و غلظت  )که در همین بخش به آن می پردا

داند و به نحوی ما را متوجه اندک اختالف یا میزان پایین تر شدت نسبت به لغات مشابه آن می کند که این وجه تفاوت در نگاه 

در » ار )حرف( از نظر فراهیدی  یُحَرِّفُون تخصصی نسبت به نگاه عامّه که شاید متوجه این اندک اختالف نشوند مهم به نظر آید.

قرآن بمعنی تغییر کلمه از معنایش طوری که نزدیک به ایجاد شبه گردد مانند قوم یهود همان گونه که تغییر معانی بوسیله 

 از اىگوشه در آنرا که آنست کالم تحریف» :معتقد است اّما راغب (299،ص97ق،ج9196)فراهیدی،«شبهات بوجود می آوردند

  (228ص ،9،جق9192راغب، )«است صریح کالم کردن محتمل آن معنى هذا على. کرد حمل وجه بدو بتوان که بدهى ارقر احتمال

این تعبیر به کالم از نظر لغویون معنای مشترکی دارد که همان تغییر کالم بر اثر سختی دل و عدم نرمش آن است.زیرا دیگر هیچ 

خطای بزرگی را حس نمی کند و دربرابر  سخن حق دلی نرم و منعطف برای درک کالم حق ندارد.در حقیقت زمینه و آمادگی خود 

قساوت دل از بین می برد. طبرسی  عدم نرمش دل و سنگدلی آنان را از قول جبائی اینچنین  را برای رستگاری با پذیرش آثار

 ایمان آنها که کردیم حکم و ساختیم آشکار را آنها سنگدلى و افکندیم بر پرده ایشان درونى حال از ما یعنى: گوید جبایى»آورده؛ 

 و دل سخت: شودمى گفته رحم بى آدم به و نرمدل: شودمى گفته دل رحیم آدم به ...  .است اثر بى آنها در موعظه و آورندنمى

 خدا کالم تحریف این بر بنا دهند،مى تغییر را پیامبر صفت کرده، نادرست تفسیر را خدا سخن باطن، خبث اثر بر ... آنان .سنگدل

 از گویندمى نیست، خدا از که کالمى و دهندمى عبارات، در که تبدیلهایى و تغییر -2 نادرست تفسیر -9است:   ممکن نحو بدو

در  لَعَنَّاهُْم (این قساوت قلب و تحریف را علّامه با ترتیب خاصی پس از بیان لعن خدا) (213ص،0جش،9732)طبرسی،«خداست

ذموم و این آیه آورده و گویی تسلسل مطلب ایشان در تفسیر نشانده بودن جایگاه قساوت قلب و اهمیّت بسیار زیاد آن در صفات م

 )از فاعل اسم (قاسیة )کلمه (قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ جَعَلْنا وَ )خدا رحمت از کسى کردن دور از است عبارت لعن و»تباه کننده آدمی است 

 گرفته است آن سختى و صالبت که سنگ قسوت از قلب قساوت و است، سختى و سفتى معناى به ماده این و است (قسى ماده

 ... و دهد،نمى دست آن به رقت و رحمت بنام تاثیرى و ندارد، خشوع حق برابر در که است قلبى آن( قساوت با) قسى قلب و شده،

 کالم تحریف به دست و برگشتند که شد این آن نتیجه: فرمایدمى قلبشان قساوت مساله دنبال سبحان خداى اینکه کوتاه سخن

 آن به بود کالم صاحب که تعالى خداى و نداشت نظر در را معنا آن کالم صاحب که کردند تفسیر طورى را آن زدند ... یعنى خدا

                                                           
 «يُحَرِّفُونَ الْكَِلمَ عَنْ مَواضِِعهِ ...  قاسَِيةًفَبِما نَقِْضهِمْ ميثاقَهُمْ َلعَنَّاهُمْ وَ َجعَلْنا ُقُلوبَهُمْ  » *
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 آن به خود پیش از خواستمى دلشان که چیزهایى و انداختند نبود خوشایندشان که را چه هر خدا کالم از یا و نبود راضى تفسیر

 اینکه خاطر به مگر نیفتادند ورطه این به اسرائیل بنى و است، تحریف اینها همه نمودند، جابجا را خدا کالم یا و کردند اضافه

در حقیقت گرفتار شدن در وادی هولناک قساوت قلب  (719و712،ص5ش،ج9787)طباطبایی،«برید دین روشن حقائق از دستشان

و نتیجه ای جز  _همانگونه که در آیه نیز قساوت قلب مستقیم پس از لعن آمده_و تبعید از رأفت نتیجه مستقیم لعن خداست 

فراهم کننده آن دست آلودن به تحریف دین خدا و ارتکاب این اثم عظیم ندارد.در واقع لعن خداوند که خود یهود مستعد پذیرش و 

بودند دو اثر مذموم قساوت قلب و تحریف را برایشان رقم زد و خود تحریف نیز نتیجه قساوت قلب و سخت شدن آن بحدی شد 

با توجه به همین موضوع نکته ای مختصر ( 29ص ،2جق، 9195)فیض کاشانی،محرفان دین الهی شوند. مال محسن فیض کاشانی 

ان اولین اثر دور شدن از لعن را دور شدن از رحمت خدا ذکر میکند که بالفاصله در تفسیر خویش آن را امّا مفید ارائه می دهد؛ایش

پس از لعن می آورد و گویای این مطب است که قساوت قلبی که یهود بدان گرفتار آمده از نتایج دوری از رحمت خداست که منتج 

قساوت » مثال لطیفی در باب دچار شدن به قساوت قلب یهود می آورد به ایجاب اثر تحریف می گردد. زمخشری از قول عبد اهلل

 «هالک کننده پُر صدا و بد صداست مانند پول. چرا که از طال و نقره است و آندو خالی از نرمی هستند و بد صدا زیرا که خشکند.

اثری نیست و محرف دین خدا  در واقع این مثال پول و بهای قلب را که در آن از رحمت خدا (095،ص9ق،ج9163)زمخشری،

الدّین فخر)شده،خشک و بد صدا می داند و بال ارزش. مثال به اندازه ای لطیف و مقرون به ذهن بوده که امام فخر رازی

 آن را از قول زمخشری در تفسیر خود تکرار کرده است.                        (725 ص، ،99،جق9126رازی،

 ابوالقاسم»بسیار بجا دلیل دوری از رحمت خدا و برگرفته شدن نرمی از قلبهای آنان را از قول بلخی آورده ابوالفتوح رازی با بیانی 

 دل آن عند که الطاف آن که است آن مراد گفتند تأویل اهل از دیگران و بود عقوبت سبیل بر ایشان دل قساوت آن: گفت بلخى

 آن که وجه آن به امّا و آن به نشوند  منتفع دانست که وجه آن بر امّا و خذالن و عقوبت وجه بر امّا ایشان  به نکرد شدى نرم ایشان

ابواالفتوح  )«نبود لطف فعل آن کردند عهد نقض چون بودند نکرده عهد نقض که بودى  لطف آنگه ایشان حقّ در فعل

در واقع اعتباری به دادن نرمی در دل آنان و مفید بودن آن نبود.آنان با نقض عهد خود الطاف داده  (769ص ،0ج،9168رازی،

خداوند را از روی اختیار خویش به کناری نهدند و درهای رحمت خداوند را برخود بستند. طبرسی نقض عهد آنان را از قول قتاده و 

 و -قتاده بقول -آسمانى بکتاب توجه عدم انبیا، قتل رسل، تکذیب: است راه چند از آنها شکنى پیمان» ابن عباس اینگونه آورده

آنان با این نقض عهدها قلوب خویش را به   (210،ص0ش،ج9732)طبرسی،«-عباس ابن بقول -اسالم گرامى پیامبر صفات کتمان

که در اثر دور سمت سختی و دوری از لطافت سوق دادند و باعث برداشته شدن رأفت الهی از درون خویش گردیدند. شاید گناهی 

یسه با دیگر امن آنان را گرت در مقایسه با دیگر گناهان چندان به چشم ما نیاید و چندان به گوش ما در مقاشدن از رحمت الهی د

گناهان نخورده باشد .امّا باید توجه داشت که گوش و چشم ما تعیین کننده میزان و اهم بودن گناه نیست بلکه این نفس پر اثر اثم 

نهج البالغه  913است مهم است.تحریف دین خدا به میزانی زیاد پُر خطر می نماید که امیر المومنین با بیانی حکیمانه در خطبه 

 باید چنانکه را آن اگر»نشاء بسیاری از گناهانی می داند که پس از تحریف به چشم ما می آیند ایشان می فرمایند:آن را سرم

 و نیک کار از ترناشناخته چیزى بالد، سراسر در. کنند تحریف را معنیش اگر بود، نخواهد قرآن از پرسودتر کاالیى باز و بخوانند

می بینیم که تحریف بالیی بر سر دین و باور  ( 779،ص913ش، خ 9738)سید رضی، ترجمه آیتی،  «.نباشد زشتکارى از ترشناخته

مردم می آورد که گناه را امری عادی می نماید و بروز سیه کاری را رواج می دهد. اضمحاللی که در اثر ایجاد شبه در دین دامن 

خویش نمی کند چون دین دست خوش اختالل و تحریف شده  گیر مردم می شود از آن رو اهمیت دارد که کسی را متوجه خطای

                     و جهالت قبل از عناد بر مردم مستولی می گردد و همین سر منشاء گمراهی کثیری خواهد شد.  
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  : خونسردی بر شکنجه سوممبحث  

او را تبدیل به موجودی عاری از عطوفت و وت و سختی قلب که بهترین تعبیر آن سنگدلی است رأفت را از دل می زداید و قساا

رحم می کند .تا بدانجا که شخص از انسانی دلسوز و رقیق القلب به موجودی فاقد احساسات تبدیل می شود و از مواجه شدن با 

 صحنه هایی که دل هر فرد طبیعی را بدرد آورد کوچکترین احساس سرزنشی نکند و چه بسا لذت هم ببرد.این حضّ کریه هیچ

چیز نمی تواند باشد جز قساوت قلب و رسیدن به درجه ای از ضاللت که حتی دیدن صحنه شکنجه هم اندک تألّمی در او بوجود 

 .نمی آورد مانند خونسردی گروهی که نشستند و شکنجه همنوعان خویش را با کمال مسرّت دیدند و خونسردانه از آن گذشتند

                             سوره مبارکه بروج توضیح داده است.                                                                                              3تا  5شرح ما وقع این گروه را خداوند در آیات 

( قساوت و خونسردى با) دادندمى انجام مؤمنان با را آنچه و(0) ند،بود نشسته آن کنار در که هنگامى(5! )ورشعله و عظیم آتشى »

افروختن آتش و سپس تماشای قوم سوخته نشانه قساوت قلب است زیرا صحنه تکان دهنده کشتن نفس  7*«(3! )کردندمى تماشا

داشته باشد تا جلوی فرمان مغز از آنچنان اهمیتی برخوردار است که هیچ عقل سلیمی از دیدن آن لذت نمی برد مگر اینکه قلبی 

بایستد و هیچ رأفتی در سختی او نفوذ نکند تا از دیدن شکنجه دیگران لذت ببرد.شکنجه ای که مّد نظرآیه است بلفظ )وقود(آشکار 

 ،ص3ج ش،9739،قرشی)«افروخته شدن آتش »از )وقد( از نظر قرشی به معنی الْوَقُودِ( گشته تا به معنایش ملزم باشیم. )

وقود به »است که همین معنی را دیگر لغویون به مانند مصطفوی آورده است با این تفاوت که کامال آن را لِحاظ می کند.(277

معنی هیزم نیست بلکه برافروختگی آتش هیزم و غیر هیزم است و همچنین به معنی آتش نیست بلکه آتشی است که برافروخته 

می بینیم که لغت را از دیگر واژگان نزدیک به آن   (932،ص97ش،ج9706مصطفوی،) «است و همین برافروختگی وقود می شود.

 از است بدل النار( کلمه) »مانند هیزم و آتش جدا می کند. علّامه شدت نار و در نتیجه شکنجه را با بحث نحوی تبیین می کند؛

و  باشد کبریت چه حال است، گیرانهآتش معناى به کلمه)وقود( و النار( اصحابقتل شود)مى چنین معنا نتیجه در اخدود( کلمه)

 افروختگى و اشتعال شدت و آتش آن امر عظمت به اشاره براى کرد توصیف وصف)وقود( به نار را دیگر، و اگر چیز چه و هیزم چه

که با فراهم آمدن این آتش شکنجه گران قسی القلب بر گِرد آن جمع  (193و198،ص26ش،ج9787)طباطبایی، «.بود آن

 و میکرده عذاب را مؤمنین دسته یک بودند دسته دو آنها: گوید مسلم ابى» بودندطبرسی از قول ابی مسلم در وصف آنان آورده؛

 مؤمنین شکنجه و عذاب دلخراش رهمنظ آن شاهد بودند مؤمن خود اینکه با ولى نبود مؤمنین عذاب متصدّى و نشسته دیگر گروه

 پس نمیآمد آنها وحشیانه کردار از بدشان و بودند راضى اینکه مثل نمیکردند انکار و اعتراض کفّار بر را زشت عمل این و بودند

با وجود چنین منظره دلخراشی همه افرادی که به تماشای آن  (127،ص20ش،ج9732)طبرسی، «.فرمود لعنت آنها همه خداوند

نشسته بودند اعم از عامالن و تماشاچیان، و دیگر گروه های برشمرده در تفسیر نمونه به قساوت قلبی دُچار شده بودند که تاب 

 لذّت و کردندمى تماشا را شکنجه هاىصحنه و بودند نشسته خونسردى کمال با گروهى» دیدن این صحنه ها را دوام می آوردند؛

 حق مذهب ترک به مؤمنان اجبار و بازجویى مامور گروه این اندگفته نیز بعضى.بود آنها قساوت نهایت نشانه خود این که بردندمى

 اعمال به راضى تماشاچیان که آنجا از و تماشاچى( ) گروهى و گر(شکنجه گروهى) انددانسته گروه دو را آنها نیز بعضى.بودند

 گروهى همیشه اىبرنامه چنین یک در که است طبیعى این و است، شده داده نسبت آنها همه به فعل این بودند گرانشکنجه

 که است شده گفته نیز این.ترندپائین قشرهاى از عمال و دهندمى دستور معموال آنها سران بعالوه تماشاگر، گروهى و عاملند،

 را خود وظائف آنها که دهند شهادت سلطان نزد و نکنند، تخلف خود برنامه از تا بودند شکنجه عمال مراقب و بودند نشسته گروهى

 این همه میان جمع این بر بنا رسد،نمى نظر به بعید نیز مختلف هاىگروه این همه از جمعیت آن ترکیب! دادندمى انجام خوبى به

                                                           
 ( «7ما يَْفعَلُونَ بِالْمُْؤمِنينَ شُهُودٌ) عَلى(وَ هُمْ 6إِذْ ُهمْ عَلَيْها قُعُوٌد )(5)النَّارِ ذاتِ الْوَُقودِ »  *
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این نقل ها به ما کمک میکند تا تصویر واضح تری از آن  (771و775،ص20ش،ج9731)مکارم شیرازی، «.است ممکن نیز تفسیرها

منظره هولناک بدست آوریم و به میزان تحمل دیدن آنها توسط کسانی که برایشان سوختن و شکنجه دیگران معمول بوده پی 

 که آن بدون داردمى بر آتش از خالصى براى خواستن یارى دفریا و سوزدمى آتش به که اىافتاده و گناهبى انسان منظره» ببریم

 تازه جوانى یا سالخورده مردى پیر صورت به است ممکن که کسانى هم آن است، جانکاه و هولناک بسیار برخیزد، او یارى به احدى

 در که ایشان پیروان و طاغیان دلهاى است سخت چه! باشند بوده خردسال بسیار کودک حتى یا ناتوان زنى یا رسیده جوانى به

 و کند،مى مسخ را آدمى کفر که گفت باید حق به! کردندمى نگاه آتش میان در مؤمنان سوختن به و بودند زده حلقه آتش پیرامون

ارائه این تصویر گویای   .(103ص ،93ج ،ش9733)مترجمان، «.است بدتر هم درنده جانور از که آوردمى در صورتى به را او طغیان

مرگ دهشتناک و توأم با سختی است که در اثر سوختن ایحاب می شود و می دانیم که سوزاندن مرگی آنی نیست که دیدن آن 

دمی به طول بینجامد.بلکه مشاهده آن نیز سختی دلی را می خواهد که در توان دلی نرم نمی گنجد. شاید اشاره بی جایی نباشد 

اعصاب مستقیما با »تن حیوانات موذی تاکید شده که آنی باشد و زجری را متحمل نشوند و اصولیرا رعایت کنند؛ که حتی در کش

عروق )رگها( ارتباط ندارند بنا بر این اگر بشود رگى را بدون شکافتن پوست و گوشت قطع کرد هیچ گونه ایجاد درد نخواهد کرد 

حیوان نباید  ذبحاند على اى حال احساس کار اعصاب است و بهمین جهت براى ابولى ممکن نیست زیرا خود رگها نیز داراى اعص

ببریدن عصب و پى کردن او ابتدا کرد )نباید سر حیوان را از قفا برید( بلکه باید ابتدا رگ اوداج او را قطع نمود و صبر کرد تا کامال 

را در غیر این صورت حیوان برنج و درد طاقت فرسائى هاى دیگر آن پرداخت زیاز حس و حرکت ساقط شود آنگاه بقطع قسمت

ولی قساوت قلب این سنگدالن را به جایی می رساند که .(227)علی بن موسی الرضا)ع(، امیر صادقى، بی تا، ص «شود.دچار مى

                                                                     مشاهده منظره هولناک سوزاندن دیگران برایشان تفرجگاهی شود و موجبات تفریح دردل سختشان گردد.

                                                                                                                                       مبحث چهارم : قتل و اسارت

هنگامی که قبح و زشتی امری در نزد افراد کم رنگ گردد و اثر تألم گونه خود را در قلب فرد نگذارد انجام آن عمل به خودی  وهها

خود امری عادی گردیده و فرد نسبت به انجام آن خونسرد می گردد حتی اگر این عمل قتال نفس و کشتن افراد هم نوع باشد 

موضوع با معرفی جنایت کاران آدم کشی که براحتی از دیگران سلب حیات می کرده اند بر این تاریخ نیز در بسیاری موارد بر این 

                                        سوره مبارکه بقره نمونه آن را آورده است؛                                                                                       11مسئله صحه گذاشته است. قرآن نیز در آیه 

: دادندمى آزار صورت بدترین به را شما همواره که بخشیدیم رهایى فرعونیان چنگال از را شما که زمان آن( آورید یاد به نیز)و»

 براى پروردگارتان طرف از بزرگى آزمایش اینها، در و. داشتندمى نگه زنده( کنیزى براى) را شما زنان و بریدندمى سر را شما پسران

اشاره به قتل پسران و اسارت زنان در آیه مذکور حاکی از سنگدلی فرعونیان است که در پی خواب فرعون رقم   1*«بود شما

 نیز را قبطیان و سوزاند و گرفت فرا را مصر هاىخانه تمام تا آمد المقدس بیت طرف از آتشى گویا بود دیده خواب در فرعون»خورد

 آنان. پرسید خواب این باره در آنان از و طلبید را کاهنان و ساحران فرعون.ماندند محفوظ و مصون اسرائیل بنى تنها و نمود هالک

 فرعون پس.بود اوخواهد بدست تو دین تغییر همچنین و سلطنت و تو نابودى که میآید بدنیا پسرى اسرائیل بنى میان در گفتند

 هرپسرى از که نمود تأکید مملکت هاىقابله به همه منظور این براى و بکشند آمد بدنیا اسرائیل بنى در که پسرى هر تا داد فرمان

 به رو اسرائیل بنى نتیجه، در گفته اند دوازده  یا هفت هزار نوزادرا کشتند. شود کشته فورى باید آید بدنیا شما بدست اسرائیل بنى

 وارد فرعون بر قبط بزرگان از اىعدّه و میکرد نیستى به تهدید را آنان همه فرزندان شدن کشته و بزرگان مرگ و میرفتند انقراض

                                                           
 «ذلِكُمْ بَالءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيم  وَ ف وَ إِذْ نَجَّيْناُكمْ مِنْ آلِ ِفرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ اْلعَذابِ يُذَبِّحُونَ َأبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ» *
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 در کارگر نبود از که است نزدیک میمیرند بزرگانشان و میشوند کشته فرزندانشان است افتاده اسرائیل بنى در مرگ گفتند شده

 ( 17و11ص ،9ج ، ق 9195)بغدادی، «کنند رها سال یک و بکشند سال یک که داد دستور فرعون.شویم وادار بکار ما خود ما، میان

 مشاهده را اسرائیل بنى کثرت و نموّ و شد مسلط مصر بر فرعون اینکه تا»البته نقلی دیگر در ارتباط با کشتار فرعون آمده است؛ 

 که ببریم بکار اىحیله آنان باره در بیائید پس. اندشده بزرگتر و بیشتر ما از اسرائیل بنى طوایف و جمعیت:گفت بقوم  فرعون. نمود

! نمایند اخراج مصر زمین از را ما و بجنگند ما با و بپیوندند ما بدشمنان اسرائیل بنى دهد رخ جنگى اگر مبادا. نشوند این از بیشتر

 .می نهاد وکثرت بشدترو  همچنان اسرائیل تعدادبنى و جمعیت ولى.کنند ذلیل ایشانرا تا نمود مسلط آنان بر را افرادى فرعون لذا

 میکردند وادار شاقه أعمال به آنانرا و گرفتند بردگى به بجور را آنان لذا .شدند ترس و مشقت دچار آنان جمعیت از کثرت هامصرى

 هم طرفى از. نماید شدید مشقت دچار را ایشان که عملى هر خالصه و نمودن کشاورزى. زدن خشت کشیدن، خاک و گل: قبیل از

همین نظر را نیز صاحب .(925ص ،9ج ق،9718)نجفی خمینی،  «سر می برید. آنانرا پسران میدهد خبر مجید قرآن چنانکه فرعون

پس هنگامی که فرعون رشد بنی اسرائیل را دید از این امدر وحشت زده شد زیرا می دانست که »المنار به وجهی دیگر آورده است؛ 

ند و مزاحم مصریان می گردند پس آنان را به ذلّت کشید و تکالیف سخت بر دوششان نهاد تعداد زیاد آنها در زمین توسعه می یاب

ین وضع رقّت انگیز (ا251،ص9جم،9116رضا، علی.«)مانند ساختن تندیس ها برای اینکه نسل آنان را تقلیل دهد و آنان را فنا کند

 را شما زنان یعنى »در مورد زنانشان عّلامه آورده استه ساخت. تنها کودکان را در بر نگرفت و دامان زنانشان را نیز گرفت و آلود

( استحیاء) کلمه پس کشتند،نمى شما پسران مانند را آنان و میداشتند، نگه زنده خود کلفتى و خدمتگزارى براى و کشتند،نمى

 ایشان از شرم و حیاء که کردند،مى کارهایى شما زنان با که باشد این آن معناى هست هم ممکن است، حیاة طلب بمعناى

 و بلیّت درین دنیا در سال صد»این وضع  بنا به قول میبدی صد سال به طول انجامید،   (280،ص9ش،ج9787)طباطبایی،«برود،

بزرگی و سنگینی حادثه)قتل( و اسارت زنان در آن ابعاد وسیع به شکلی کامال   (987،ص9ش،ج9739)میبدی، «.بودند محنت

ددمنشانه در نظر اول به افسانه ها می ماند چرا که کشتار در فضایی همگون و وضعی بالسویه برای دو طرف مخاصمه به هیچ وجه 

دلخراش و شنیدن آن نیز متأثر کننده است حال  با شرایط قتل عام  نوزادان همخوانی ندارد .حتی تصور آن وضع بغرنج نیز بسیار

افرادی که در بطن این جریان خود عامالن آن بوده اند تا چه انداره از انسانیت و حتی ابتدایی ترین خوی انسانی و حتی حیوانی 

وح و دل آدمی بر جا می خویش بدور بوده اند مسئله ای است که تنها با توجه به تاثیر مستقیم قساوت قلب  و اثر هولناکی که بر ر

                                                                                 گذارد قابل درک می شود.و انسان را کاماًل از مسیر انسان بودن خویش خارج می کند                    

عوارض سوء که بر آدمی دارد، در مسیر به گمراهی کشاندنی  ختی دل و قساوت قلب با تمامس:  مانع اجابت انبیاء  مبحث پنجم

که برای او دارد از هیچ عارضه ای دریغ نمی کند و سخت ترین ضربات را از راه سخت کردن دل انسان بر او می زند حتی اگر اگر 

رسل الهی و رد دعوت آنان چه از این ضربات بر ناحیه باور و ذهن او که پیکره اصلی تشکیل دهنده انسان است باشد. عدم باور به 

سر عناد یا فراموشی و ال اُبالی گری به پیام های آنان باشد تنها از عهده دلهای سختی بر می آید که قساوت و حدّت آن مانع 

 دلهاى »،  5سوره مبارکه انعام می شود که خداوند تبیین کرده است؛ 11و 17پذیرش دعوت حق و به فراموشی سپردن آن در آیه 

( و نبخشید، سودى اندرزها) که هنگامى( آرى،)17! داد زینت نظرشان در کردند،مى که را کارى هر شیطان، و کرد پیدا قساوت آنها

با لفظ)نَسُوا( دالّ بر  11فراموشی و پشت کردن دعوت انبیاء در ابتدای آیه   *«11کردند، فراموش بود شده یادآورى آنها به را آنچه

خی سخت دالنی که در آیه مذکوراشاره رفته است.و برای درک بهتر این اثر)نَسُوا( الزم است این لغت تبیین عدم اجابت و گستا

نسیان و فراموشی که  در اثر توجه و  -2نسیان طبیعی .... -9»مصطفوی در معنی نسی سه عنوان را ذکر می کند گردد. )نَسُوا(: 

. راغب نیز در ذیل این لغت معنی مشابهی را (991،ص92ش،ج9706)مصطفوی،«واختیارنسیان از روی عمد  -7اشتغال به امور....

                                                           
 «33... فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِه 34مْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُ»...  *

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 51-11، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

45 
 

راغب، )«انسان آنچه را محفوظ کرده و در ذهن مستقر کرده ، در اثر ضعف دلش یا غفلت یا تعمدی ترک کند»ارئه می دهد 

ن گردید از نظر مفسران شیعه و که هر دو تعریف مدقق است. آنچه که قساوت قلب سبب فراموشی آ است. (867ص ،9،جق9192

 اسباب و بیمارى و فقر بصورت که را ما هاىموعظه که همین»سنی مخفی نمانده است طبرسی در ذیل این آیه مورد نسیان را؛ 

 نادیده را پیامبران دعوت و نکردند اصالح آن بموجب را خود عمل و کردند فراموش بودیم، کرده نازل آنها بر تنبّه،

دانسته است. عدم اصالح عمل و بی توجهی به آن از زعم نجفی خمینی عین ترک  (81،ص8ش،ج9732)طبرسی،«گرفتند،

 غیر و معذور نماید فراموش را شیئى که کسى: اوال زیرا میباشد، نمودند ترک بمعناى اینجا در( نَسُوا: )کلمه»محسوب می گردد 

: ثانیا. نمیدانند گناه آنرا هم رسول و خدا و میباشد خارج انسان عهده از که است امرى کردن فراموش آنکه چه بود، خواهد مسئول

 تذکر ایشان به که را آنچه وقتى: است این فوق جمله معناى: ... پس. است برده بکار نمودن ترک براى را نسیان: واژه مجید قرآن

در تفسیر معروف خویش،  (917ص ،1ج ق،9195آلوسی، )آلوسی (709،ص1جق،9718)نجفی خمینی،«کردند ترک بود شده داده

این ترک را  به نقل از ابن جریح ؛مختص دعوت رسل الهی و ترک واجباتی که برآنان مقرر داشته بودند از جمله نهی از گناهان و 

وت انبیاء زیان و خسران ها که حرمت آن را نگه نداشتند، می داند.با این تفاسیر آشکار می شود که قساوت قلب با اثر بخشی رد دع

و بی اهمیتی به آن در دل و جان انسان سخت دل گمراهی و سیه روزی او را در بارزترین و سهل ترین وجه ممکن فراهم می کند 

و هیچ راه نجاتی برای او باقی نمی گذارد،چراکه راه نجات و سعادت بشر از جاده و طریق دین می گذرد که راهنمایان و راه بلدان 

ز رسل منسوب الهی نیستند و هنگامی که دعوت این منادیان حقیقت و فرستادگان یا منصوبین آنها رد شود و این مسیر کسانی ج

در ورود به دلهای سخت معاندان برگردد دیگر چه امیدی به هدایت و کمال آنان می ماند از این رو ترک دعوت رسل شاید مهم 

ج ننهاده و به آن پشت کردند وآوردن آن در مبحث پایانی این فصل حاکی از ترین اثر قساوت قلب افرادی باشد که دعوت آنان را ار

ماندگاری در یاد و فراموش نکردن آن باشد .به همین دلیل حدیث منسوب به ابا جعفر)ع( در باب مصداق این آیه آمده در تفسیر 

ی مذکور در آیه را که اقوال متعدد مفسران چندان بعید به نظر نمی نماید که ترک و فراموش (266ص ،9ج ش،9703)القمی، ، قمی

درباره آن آمد منتسب به ترک والیت علی)ع( می داند که خود می تواند مصداق تبعیت از نائبان الهی باشد. این موضوع هنگامی 

یّت والیت و بیشتر رخ می نماید و جلوه می کند که در ذیل تفاسیر آمده در این آیه به داستانی بر می خوریم که حاکی از اهم

بسیار جالب تر والیت امیرالمومنین است. آنجا که جانی در محراب این آیه داده می شود تا ماندگاری اثر آن که همان فراموش 

بود نزد حجاج بن یوسف  آوردند ،   غالم علی)ع(فرماید قنبر امام نقی)ع( فرمودند »نکردن و ترک ننمودن والیت است جاودانه گردد.

بعد از وضوء چه چیزى   :پرسید کند،چه کارى انجام مىدادى گفت براى موالى خود آب حاضر مى کردم که وضوء   به او گفت:

قنبر با  ؟آیا منظور  از این آیات ما بوده ایم :پرسید ذُکِّرُوا به ... ( ما نَسُوا فَلَمَّا)  ؛این آیات را تالوت مى فرمود :قنبر گفت ؟مى خواند

من به سعادت شهادت نائل مى  :قنبر گفت ؟اگر دستور بدهم گردن ترا بزنند چه خواهى کرد :لى ، گفتب  :کمال شجاعت گفت

 (     751، ص9، ج ق9786)عیاشی،0«سپس دستور داد آن بزرگ مرد را گردن زدند .خواهى ماند یشوم و تو در شق

                                                                                                               زززززززززززز  نتیجه گیری             

آثار قساوت  رود.گیری برآن مرور میپاسخ گفته شده که اینجا به صورت نتیجهتحقیق، در مبحث محتوایی به سؤالی در این  دراین

بُعد ، بصورت مجمل اما کّلی تبیین شده است که    5 دربررسیهای انجام شده این عوامل در ؟قلب بر رفتار از منظر قرآن کدامند

                                                           
: قال ع طالب أب  بن عل  أمر من تل  كنت الذي ما: له فقال يوسف بن الحجاج على أدخل المؤمنين أمير مولى قنبر أن محمد بن عل  الحسن أب  عن» *

 ما: فقال نعم،: فقال علينا يتأولها كان: الحجاج فقال «...  بِهِ ذُكِّرُوا ما نَسُوا فَلَمَّا» اآلية هذه يتلو كان: قال وضوئه من فرغ إذا يقول كان ما: له فقال أوضيه كنت

 «فقتله به فأمر تشقى و أسعد إذا: قال  عالوتك ضربت إذا صانع أنت
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 آثاری خونسردی برشکنجه، قتل و اسارت و مانع اجابت انبیاءپراکندگی مردم، تحریف تورات، گیرد. انسان را در برمی رفتاریتمامی 

که با فراهم آمدن بستر آن از سوی خود انسان، بر روح و  ثاراین آ آدمی می باشند. آمده از قلوب قساوتمند و سختهستند که 

فروگذار نکرده  اثراتازمعرفی این  آیات نورانی قرآن کند.ایمان او وارد گردیده و در بیشتر مواقع بُعد عقیدتی آدمی را تضعیف می

 آثاردر پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربردی کردن شناخت واقعی  وآنها را در وجوه مختلف تبیین کرده است.

که قرآن  -واقعی اثراتآید؛ چرا که تمییز دادن تر بنظر میتر و مهمآرزو و مواجه با آن است که بسی از طرح و تحقیق آن حساس

انسانیت است چه از سوی کسانی که و  نتیجه آن اضمحالل  می شوددیگران  در نتیجه آن متوجه و ستمی که   -معرِّف آن است

وظیفه متولّیان امور فرهنگی در سطح خرد و کالن است  خود عامل آنند و قاسیان و چه کسانی که مورد ظلم اینان واقع شده اند.

، به این امید که با شناخت و به کاربستن هشدار دهنداین موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه  دیقنشان دادن مصاکه بر روی 

                                                                              حقیقی مفاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم.
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