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چكيده
ء جدايى ناپذيرهنگ اسالمى و جزنامه�هاى بااهميت در فرآن يكى از برانس با قر

ل اين امر ممكن نيست مـگـر ايـن كـه انـسـان در گـامدين و ايمان است.حـصـو
د احساسجوا با همه وت بداند و نياز بـدان را يك ضرورآن رنخست،انس با قـر

ا بهاهم كند و قدم به قدم آن را فرى آن رمينه�هاى فكرايط و زم،شرنمايد،در گام دو
اسخاده رم و ارد با عزانعى روبه�رو شود،و اگر در اين مسير با موا گذارحله اجرمر

د.دارا از ميان برآن ر
انع.مينه�ها،موآن،زانس با قرگان كليدى:اژو

تباطمينG مساعد آن پديده است.ارايط و زد شرجوم وال تحقق هر پديده�اى مستلزاصو
آنان انس با قرل اين قاعده كلى است.از اين�رو مى�تول انس با آن نيز مشموآن و حصوبا قر

ميند كه اگر زمين تشبيه كرس نهال در زا در صفحG قلب به كاشتن بذر و يا غرل آن رو حصو
د.د مى�شوده و نابومرمانى�پژض رويش،در اندك زد و به فرمساعد نباشد بذر روييده نمى�شو
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آنل انس با قرايط حصوشر
تند از:آن عبارايط انس با قرمهم�ترين شر

اىمينه برآن و ايجاد زل انس با قراى حصوط برنخستين شرآن:شناخت عظمت قر.١
د،و بداندآن پى ببره قرتباط با اين كتاب آسمانى،اين است كه انسان به عظمت و شكوار

اىت حق برندى است،در ذيل عنايت و لط` حضـرى ذات خداوّكه كالم الهى كه تجـل
ّلنزاحل دانـى«،به مر)٤٣/٤ف،خر(الز» حكيـمّلدينا لعلـىاتب عالـى«هدايت بندگانش از مـر

ضه شده است.ات بر بشر عرف و اصول يافته و در قالب حرو،تنز)١٦/٤٤(النحل،»إليهم
د:موا كه فرآن است؛زيرل انس با قراى حصوايط اساسى برت از شرطهارت:طهار.٢

»ôôôôôنمى�كنند.در اين تطـهـيـرّا مسآن ر؛جز پاكان قـر)٥٦/٧٩اقعة،(الو»نـروّ المطه̇̇̇̇˙ـه إّ يمس 
ات فاسد به دور ماند و اخالق و عمل آدمىهام و خطوردگى اوم است كه ذهن؛از آلوالز

ا باشد.ّذيله�اى مبراز هر ر
له آيينهآتى است،بدين معنا كه قلب به منـزاند ايفا كند،نقش مرنقشى كه قلب مى�تو

د.انيت آن حاصل مى�شوآن كه با جالء،صفا؛نوراى انعكاس حقايق قراست بر
اى نشان دادن و نماياندن حقايق تنها صـفـا وجه داشت كه بـربه اين نكته نيز بايد تـو

دا كه آيينه هر چندخوم است،چرانع نيز الزداشتن موفع حجب و برجالء كافى نيست،بلكه ر
دندون بر زده باشد؛از اين�رو افزوا باشد،اما ممكن است در غالف و يا در پس پـرّمصف

داشتهانى كه حجاب داخلى است و در تطهير قلب برى�هاى شهوذايل اخالقى و ناهنجارر
اى شنيدن و فهم،عدمدن بركت نكرن ايستايى و حرجى همچود،حجاب�هاى خارمى�شو

د.داشته شوهاى غلط نيز بايد از ميان برافى و باورد عقايد خرجوتفكر در آيات،و
ى از دشمنانّو تبر(ع)و اهل بيتش(ص)ى با پيامبرتباط قلبى و معنوايجاد اراليت:و.٣
و داشتن(ع)مت با اهل بيتنه دشمنى و خصواليت گويند.اين فهم با نفى هر گوا وآنان ر

ر اللهّد:«اليطهموفر(ع) د،چنان كه امام باقـرت نسبت به آنان حاصل مى�شوّدمحبت و مو
ا پاك نمى�كند،مگرند قلب هيچ بنده اى رخداو١ن سلما لنا»،قلب عبد حتى يسلم لنا و يكو

د:«ان اللهمونيز فر(ع) د شده و در آشتى با ما باشد.امام صادق ارش واين كه با ما از در ساز
ار دادهآن قرا محور قراليت ما اهل بيت رند وخداو٢آن»؛اليتنا اهل البيت قطب القرجعل و
است.
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آناليت،قرن محوريـت و وت به اين باشد كه بـدوتعبير به قطب ممكن اسـت اشـار
ا كهد،چردازح الفاظ بپره به شرده و انبـوت گسترك و فهم نيست،هر چند به صورقابل در

سه اى ـ نيست،بلكه عـلـملى و مدرآن،علم المكسبة ـ علم حـصـول به حقيقت قـرصوو
لياى خدااليت الله آن هم به اوى ـ است كه تنها از طريق وّاثة ـ علم لدنهبة و علم الورالمو

د.لى عطا مى�شو،امام و و(ص)ن پيامبرهمچو
ـ ادب جسمى و روع و خشوتنى،خضوآن،فروايط انس با قراز شرع:خشو.٤ حى�ـع 

ا أن تخشعذين آمنوّاألم يأن للمايد:«ه مى�فرد در اين بارآن خوآن است،قرابر حقيقت قردر بر
سيده است كه دل�هاىقت آن نـر؛آيا و)٥٧/١٦(الحديد،»ل من الحقما نزه وّقلوبهم لذكر الـل

دد؟اين در حالى اسـت كـهل شده خاشع گـرابر ذكر خدا و آنچـه از حـق نـازمنان در بـرمؤ
»ّه من خشية الـلًعاّتصـدّ مًأيته خاشعاآن على جبل لـرلنا هذا القـرلو أنزمايد:«ند مى�فـرخداو

سه از تردى كه كوديم،مشاهده مى�كرده بول كره نازا بر كوآن ر؛اگر ما اين قر)٥٩/٢١(الحشر،
اى حقآن خاشع،خاضع وپذيرابر قرخدا خاشع و متالشى مى�شد.يعنى اگر انسان در بر

ه جامد و بى�جان كمتر است.ش از آن كوك و شعورنباشد،در
فيقع بايد از ذات اقدس الهى تواليت و خشوت،والبته در كنار طهارفيق الهى:تو.٥

ت شده است.و درآن نيز بدان اشارد،چنان كه در ادعيه ختم قـرآن نيز طلب كرانس با قر
٣فيق الطاعة و بعد المعصية» ؛قنا توانيم:«اللهم ارز نيز مى��خو(عج)مان ب به امام زدعاى منسو

ما.ى فرى از گناه روزفيق طاعت و دورخدايا به ما تو
دن غبار مهجوريتدوآن كريم و زات قرفيق طاعت،عمل دستوردهاى تويكى از نمو

آن،بى�اعتنايى وفيق طاعت،معصيت،خيانت به قرى از تود دوره آن است،و نمواز چهر
تى نسبت به آن است.بى تفاو

آنل انس با قرانع حصومو
ده است كه مهم�ترينشمرا برى رآن،امورل انس با قرانع حصوخداى سبحان در بيان مو

تند از:آنها عبار
آن�كريم،سالمت عقل و جالء و صفاىك حقايق قراى دربرن:دگى محيط دروآلو.١

دگى�هاى اخالقى ودن آلودونى تنها با زم است،و طبيعى است كه اين محيط دروقلب الز
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؛كسى)٥٠/٣٣(ق،»نيبّجاء بقلب محمن بالغيب وّمن خشى الرد.و آيه:«عملى ايجاد مى�شو
د.ه دارد،به آن اشارى او روگناه]به سودنده[ازگرسد و با قلبى بازكه از خدا در نهان بتر

آنانع انس با قرابر حق از مهم�ترين مـوتسليم نشدن در بـرگ بينـى:دبزركبر و خو.٢
قتى انسانى حاضر نباشد.و)٦/٩٣(انعام،»نكنتم عن آياته تستكبروود:«مواست؛چنان كه فر

اآن رد قرست،حاضر نمى�شـود و مدعى است كه همسنگ بـا اوا بپذيرى پيامبر خـدا رتربر
اند،و به آن عمل كند.بخو

اه انس با اين كتابى در رآن،مانع ديگـرجهى به قرتى و بى�توبى�تفاوجهى:بى تو.٣
̀ است؛چنان كه خو ه وّب بآيات اللّن كذّفمن أظلم مممايد:«د مى�فركريم،عزيز و شري

/٦(االنعام،»نا يصدفوء العذاب بما كانـون عن آياتنا سـوذين يصدفـوّى الصدف عنها سنجـز

دانيدند؟اماى گردند،و از آنها روا تكذيب كرتر از آنها كه آيات خدا ر؛چه كسى ستمكار)١٥٧
اتاض بى�دليل�شان مجازدانيدند به خاطر همين اعرى گرا كه از آيات ما رودى كسانى ربه زو

د.اهيم كرشديد خو
ى است،و كسىن تفكر از چيزدانى شديد و بدوى�گراض و رو«صدف»به معناى اعر

اهد ماند.� از آن غافل خوًجهى نداشته باشد طبعاآن توكه به قر
ّىلو اذا تتلى عليه آياتنا ومايد:«آن كريم مى�فرص قردر اين خصوايى باطن:ناشنو.٤

انده؛هنگامى كه آيات ما بر او خو)٣١/٧(لقمان،»اقر فى اذنيه وّا كأن لم يسمعها كأنمستكبر
شهايش سنگين است.ا نشنيده،گوداند،گويى آن رى بر�مى�گرانه رود مستكبرمى�شو

نند،در حالى كه به لغو و لهو ـ لهو الحديث�ـى مى�زا به كرد رآن،خوابر قراينان در بر
ده استشى كه مملو از سخنان لغو و بيهوش نشان مى�دهند،و طبيعى است گوى خورو

حىآن و كالم وك قراند مسير درده است،كى مى�توو نغمه�هاى دل فريب در آن آشيانه كر
د.ار گيرقر

بلى مطلوند محصوار نگيرد استفاده قرست مورح اگر درارهمچنين ديگر اعضا و جو
نلهم أعين ال يبصرون بها وب ال يفقهولهم قلود:«موند فراهند داشت؛چنان كه خداونخو

ارد ابـزجو.و)٧/١٧٩اف،(االعـرّ»لئك كاألنعام بـل هـم أضـلن بهـا أولهم آذان ال يسـمـعـوبهـا و
ا در ص`ل داده و او رلت انسانى تنزا از مكانت و منزفتن آن،انسان راكى و به كار نگرادر

ار مى�دهد.انات،بلكه پايين تر از آنها قرحيو
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دانى از خـدا،ى�گـرامل رود به دنيا يـكـى از عـوال رويكراصـوى به دنيـا:ى آوررو.٥
فت و بدانار گراى انسان اصل اساسى قـرندگى دنيا برقتى زآن و قيامت اسـت.ودين،قر

ومايد:«ند مى�فرآن باقى نمى�ماند؛چنان كه خداود به قراى رويكرش داشت،جايى بردلخو
ندگانىدم به ز؛اين مر)١٣/٢٦عد،(الر» متاعّة إالنيا فى اآلخرّنيا و ما الحياة الدّا بالحياة الدحوفر

ت،متاع ناقابلى بيش نيست.تى كه دنيا در قبال آخرو متاع دنيا دل�شادند در صور

آنى انس با قرمينه`هاى علمى،عملى و معنوز
ى،اخالقى ومينه�هاى فكـرمند زار دادن نيازد قرنس خوا مـوآن رآن شدن و قرانيس قر

د،اين انس بامينه�هاى سلبى از بين نرومينه�هاى ايجابى تحقق نيابد و زعملى است،و تا ز
ى باه انس علمى،عملى و معنـومينه�هاى ايجابى دربارد زآن خـود.قرآن محقق نمى�شوقر
جه به قاعده تقابـل،ا متذكر شده است كه بـا تـوش آن رآن و پذيـرف قرآن،و تأثير معـارقر
مينه�هاى سلبى،تخليه و بهد،و آن گاه كه انسان از زمينه�هاى سلبى نيز مشخص مى�شوز
اهد شد.د و در حقيقت اهليت پيدا كند،انس حاصل خومينه�هاى ايجابى،تحليه شوز

ى باتباط و انس معنواى ايجاد ارمينه�هاى ايجابى برزآن:مينه`هاى مثبت انس با قرز.١
تند از:آن عبارد قرآن از منظر خوقر

سيـدن.شكى نيست كه گام�نخست�در ر)١٠/٦٧نس،(يون»م يسمعوشنيدن:«…لقوال`:
د،و ياار نگيرض شنيدن آن قربه حقايق شنيدن كالم حق است و بديهى است كسى كه در معر

وإذا تتلىمايد:«د مى�فرآن خواهد داشت،قرى نخولى بدان بى اعتنا باشد،تأثيرند وا بشنوآن ر
؛و هنگامى كه آيات ما)٣١/٧(لقمان،»اقر فى أذنيه وّم يسمعها كأنّا كأن لى مستكبرّلعليه آياتنا و

ا نشنيده است؛چنان كه گويى درى بر مى�تابد،گويا آن رانه رود،مستكبرانده مى�شوبر او خو
د.آن انتظار نمى�روى از آيات قرشهايش سنگينى است.لذا از چنين انسانى هيچ تأثرگو

ايط تأثيرآن و شرمينه�هاى انس با قر.يكى از ز)٦/٩٧(االنعام،ن»م يعلموعلم:«…لقوب:
ض علم وا در معـرد رند سبحان بدانـد و خـوى خداوا از سـوآن رآن اين است كه آيات قـر

مايد:ده و�مى�فرهش كـرا نكوفتن آيات تكوينـى رآن ناديده گـرار دهد،لذا قرفت آن قـرمعر
؛و)١٢/١٠٥س`،(يو»نضوهم عنها معرن عليها ووّض يمراألرات وماوّن من آية فى السّكأيو«

ند،در حالى كـهمين است كه بر آنها مى�گـذرچه بسيار نشانه اى(از خدا) در آسمانهـا و ز
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دانند.ى گرآنان از آن رو
دن و دنبال خير و صالح.در انديشه سعادت بو)١٠/٢٤نس،(يون»روّم يتفكفكر:«…لقوج:

آن كريم است.اگر انسانى به فكر سعادتمينه�هاى مثبت در انس با قرفتن يكى از مهم�ترين زر
ى كه اگراهد داد.همانند بيماراكنشى نشان نخـوار نيز ود با بهترين ابزخورد نباشد،در برخو

د.د نمى�رواى خوى از دارو و مداوه گيرگز دنبال بهرد نباشد،هرمان خودر انديشه در
ى يكـى ديـگـر ازى و پنـدپـذيـر.پنـدگـيـر)٦/١٢٦(االنعـام،ن»ـروّّكم يـذذكر:«…لـقـود:

اه است از پندال انسانى كه حق جو و حقيقت خوآن است.اصومينه�هاى مثبت انس با قرز
ى آفريدگارعظه از سوان بهترين ناصح و موآن به عنود.قره مى�گيراهان بهرعظه خير خوو مو

/١٠نس،(يو»كمّبّعظة من راس قد جاءتكم موّها النّيا أيمايد:«ل شده است كه مى�فرانسان ناز

اى آنچـه درمانـى بـراى شما پـنـدى و درتان بـردگـارف پـروردم!به يقيـن از طـراى مـر)؛٥٧
داه خوخومنان آمده است.قطعا انسانى كه خيراى مؤحمتى بـرد و رهنموسينه�هاست؛و ر

د.ى نداران در او تأثيراندرز ديگرنباشد پند و
.طبعا اگر انسان در انتخاب اشخاص و اشياء)١٣/٤عد،(الرن»م يعقلوعقل:«…لقوهـ: 

د،بى شك به�انتخابانبش در نظر بگيرا با تمامى جود و همه امور را به كار اندازد رد خوخر
آن و پيام�هاى آن به خوبى تعقـل كـنـداهد يازيد،و اگر در مفاد آيات قـراحسن دست خـو

اهد شد.ب آن خوشيفته و مجذو
مينه�هاى مثبت انس.فقه و فهم نيز از جمله ز)٦/٩٨(االنعام،ن»م يفقهوفهم:«…لقوو:

آنآن به سمت قراى قراه با علم اجمالى به محتوا شخص فهيم در آغاز رآن است،زيربا قر
ه�مندى ازض بهرا در عرد را بر مى�گزيند،و پس از آن خواه صحيح ركت مى�كند؛يعنى رحر
ار مى�دهد.آن قرقر

ان يكـى از مـهـم�تـريـنآن بـه عـنـو.قـر)٧/٥٨اف،(االعـرن»م يـشـكـروشـكـر:«…لـقـوز: 
آن نيز از باالترين نعمت�هاست،چنان كه امامى الهى است و علم به قرنعمت�هاى معنو

د:«ما انعم الله على عبد بعد االيمان بالله افضل من العلم بكتاب الله ومو فر(ع)ى عسكر
د،نعمتى باالتر ازند سبحان به هيچ كس بعد از نعمت ايمان به خـو خداو٤فة تأويله»معر

جبى هر نعمت موارگزآنى شكرفت تأويل آن نداده است.و طبق نص قرآن و معردانش قر
.)١٤/٦اهيم،(ابر»كمّتم ألزيدنلئن شكرد:«مواهد شد كه فرنى آن خوفزو



٣ ٧٠شمار�  ٩ شرايط و موانع انس با قرآن

آن و ايمانايش به قرديدى نيست كه گر.تر)١٢/١١١س`،(يون»منوم يؤ ايمان:«…لقوح:
تآن از ناحيه ذات حضرل اين كه قرا كه قبوآن ايفا مى�كند،چربه آن نقش مهمى در انس به قر

مينه اىد زده است،خوا تنظيم كرى رنامه هدايت واى تأمين سعادت انسان آمده و برحق بر
ى.فته تا انس علمى،عملى و معنوآن از خدمات فيزيكى گرع انس با قراى همه نواست بر

آنمينه�هاى تكاملى انس با قر.عبادت از ز)٢١/١٠٦(االنبياء،م عابدين»عبادت:«…لقوط: 
ادش خداى خويش رفت خـوسيله معراست،بدين معنى كه شخص انيس هنگامى كه بـه و

ف مقابل نيز خداى سبحان عهد ربوبيتد،در طرا به جاى آورديت رظيفه عبود و وعبادت كر
ى مى�چشاند. و بها به ونس مى�كند و طعـم آن را با كالم،مود رده و بنده خـوا به جاى آورر

آن نيزبيشتر است.ى با قراتب انس وديتش باالتر باشد،مرجه عبوهمين جهت هر كس در
لصواه�هاى و.يقين به حقيقت نيز يكى از ر)٤٥/٢٠(الجاثيه،ن»قنوم يويقين:«…لقوى:

تى دعوا به انجام چيزاقعى او،او رب وبه آن است اگر كسى يقين داشته باشد كه محبـو
ا از جان و دلآن راهى قرامر و نواين چنين كسى اود.بنابرداز به انجام آن مى�پرًمى�كند،طبعا

شاند.استقبال مى�كند و به آنها جامG عمل مى�پو

ى چند نكته:يادآور
ت به تأثير آيات تكوين الهى باشد،ليكنچه ممكن است اشار.اين امور ده گانه گر١
ء آيات الهى است،وآن نيز در هر دو بعد تشريع و تكوين،جزجه داشت كه آيات قربايد تو

آن نيز مى�باشد.ى و انس با قرمينه تأثيرپذيرلذا ز
اان رداران،عابدان و بـاوران،فقيهـان،شـاكـر .اين كه عالمان،عاقـالن،مـتـفـكـر٢

ل شده است،اى اينان نازآن برگز به اين معنى نيست كه قرده است،هرتخصيص به ذكر نمو
اگير.د عام است و فرآن در هدايت خونه قرگرى اينان است،وبلكه به معنى تأثيرپذير

مينه�هاى تأثير به معناى كفايت هر كدام از اينها نيست،بلكه از يـك جـهـت.تعدد ز٣
م�استامل الزع اين عوم است و به ديگر سخن مجموآن الزسيدن به انس با قرهمه اينها در ر

اقعى همـاند،بلكه سمـاع ود ندارجوصاف تعـددى وى ديگر با تحليل دقيـق ايـن اوو از سو
احلى از يك حقيقت است،چنـان�كـهى و يا دست كم مرتفكر است و تفكر همان پنـدگـيـر

م و يقين گام پنجم است.م،ايمان گام چهار�تذكر گام نخست،تفكر گام بعدى،تعقل گام سو
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ى،علمى واند در مدار انس معنوا بچشد تا بتوآن رآن بايد سعى كند طعم قر.انيس قر٤
ا من ذاقّآن ليس يعلم ما هـو ال علم القرّمايد:«انمى�فـر(ع)د.امام علىار گيرآن قرعملى قـر

چنين شدا بچشد؛كه اگرد مگر اين كه طعم آن رم نمى�شوآن بر كسى معلوطعمه»؛دانش قر
د.«و بصر به عماه»؛ازده مى�شودود.«فعلم بالعلم جهله»؛جهلش زآثار آن نيز آشكار مى�شو

ك بهادرد. «وى خالص مى�شـوهايى مى�يابد.«و سمع به صممه»؛از كرت)رى (بصيركور
٥ه مى�يابد.ندگى دوبارحيى به بعد اذا مات»؛زد.و«وان مى�شومافات»،گذشته�ها جبر

مينه�هاى�انسى،و دانش و فكر،زآن،شنيدن ظاهرفتن در مدار انس با قرار گر.با قر٥
آن است؛ايمان و عبادتآن است.ذكر،عقل و فهم نماد حضور انيس در محضر قربا قر

آن باشد.ل انس با قراند محصود و يقين مى�توآن به شمار مى�رواز آثار انس با قر
ند،بدين معنىتباط متقابل دارآن تعامل و ار .اين امور چندگانه با مسأله انس با قر٦

آند و انس با قرآن مى�شومينه انس با قرشى در انسان زليه اين مفاهيم ارزاتب اود مرجوكه و
احل باالتر.نه در مردد،و بدين گوش�ها مى�گرجب تكامل اين ازرمو

آن بايد انجام دهد،مى بايسـتفتن با قراى انس گـردر كنار همه تالشى كه انسان بـر
ست كهاقعى خداست و اوا سبب ساز ودگار نيز داشته باشد،زيرچشم اميد به لط` پرور

ا خزينـه وا بدو مى�دهد،و قلبش رائتـش رفيق قرآنش مى�كند،تـواهد انيس قرا بخـوكه رهر
آن مى�كند.ف الفاظ و معانى قرظر

مينه اىد زمينه�هاى ايجابى خود زبه طور طبيعى نبوآن:مينه`هاى منفى انس با قرز.٢
آنى وت قرى از شنيدن صـوان گفت:دوراين مى�تـوآن است.بنابـراه انس با قرسلبـى در ر

كشى ودى،و سرى و نابخرا ندادن به اين نغمه آسمانى،جهل و نادانى،بى فكـرش فرگو
آن و عامل عمده درل انس با قـراه حصوى،همگى مانع اساسى در ردنكشى و كفروزرگر
آنى به�شمار مى�آيد.دانى از امور قرى�گررو

د و به جاىآن دور شود انسان از قرد كه باعث مى�شود دارجوى نيز وامل ديگرالبته عو
جمله:آن ازص در گام�هاى نخست انس با قرد،به خصوآن با آن بيگانه شوالفت و انس با قر

ى لهو الحديثاس من يشترّمن النومايد:«،چنان كه مى�فردهكت در مجالس لغو و بيهوشر
دهدم سخنان بيهو؛بعضى از مر)٣١/٦(لقمان،»اخذها هزوّه بغير علم ويتّ عن سبيل اللّليضل

اا به استـهـزند و آيات الـهـى راه سازاه خدا گـمـرى نادانـى از را از رودم رند تا مـرا مى�خـرر



٤ ٧٠شمار�  ١ شرايط و موانع انس با قرآن

نندهنامه�هاى زگار حاضر فيلم�هاى مبتذل سينمايى،برند.مصداق بارز اين امر در روزگير
انان بهدن فكر و ذهن جول كرنتى و مشغوه�اى و اينترارنى،صحنه�هاى مبتذل ماهوتلويزيو
انى است.سرتى و هوبى�تفاو

ىّلوإذا تتلى عليه آياتنـا ومايد:«آن مى�فر است.چنان كه قـرتربينىد برخـوعامل ديگر 
انهد مستكبرانده مى�شو؛هنگامى كه آيات ما بر آنها خو)٣١/٧(لقمان،م يسمعها»ّا كأن لمستكبر

ا نشنيده است.داند گويى آن رى بر مى�گررو
ـهّإنمايد:«آن است كه مى�فرانع انس با قر يكى ديگر از مودشمنى با خدا و آيات الهى

؛او به آيات ما عناد مى�ورزيد.دشمنى با خدا و آيات الهى)٧٤/١٦ر،ّ(المدث»كان آلياتنا عنيدا
نىجب فزوغبت و تمايل به آيات الهى مود؛هم�چنان�كه رايش نعمت�ها نيز مى�شومانع افز

د.نعمت�ها مى�شو

ىنتيجه گير
ت،آن،طهارت است از:شناخت عظمت�قرآن عبارل انس با قرايط حصو شرّ.اهم١

فيق الهى.ع و تواليت،خشوو
تربينـى،د برخون،كبر ودگى محيط دروآن،آلول انس با قرانع حصـو.مهم�ترين مو٢

ى به دنيا است.ى آورايى باطن و روجهى،ناشنوبى�تو
آن،شنيدن كالم حق،ى انس با قرمينه�هاى مثبت و ايجابى علمى،عملى و معنو.ز٣

آن،تفقه و فهمى،تعقل در مفاد آيات قرآن،پند پذيرشناخت آيات الهى،تفكر در آيات قر
ى و داشتن يقين است.ارگزآيات الهى،شكر

آن،جهل وش ندادن به آيات قرآن گومينه�هاى سلبى و منفى انس با قـر.از جمله ز٤
تربينـى ود برانى،خـوسرمجالس هـوكت درى،شـركشى و كفـرورزدى،سرنادانى،نابخـر

دشمنى با خدا و آيات الهى است.
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