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مقدمه ناشر

 9مه مقد

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه ناشر
قرآن، کتاب زندگی است. زندگی یک جریان مستمر است که هر زمانی، 

های ثابت و خود دارد، لکن اصول و گزارهاقتضائات و شرایط مخصوص به
توجه به آنها  های بشری و شرایط هر زمان باالیتغیری وجود دارد که ارزش
گردند. قرآن کریم که وحی ها مشخص میتفسیر و توجیه شده و تکلیف

های مقدسی را مبنای محاسبات بشری و تفسیر شرایط الهی است. گزاره
زمانی، ارائه داده و لذا در هر زمانی، کاربُرد دارد و تکلیف مؤمنان را نسبت به 

ی آنان را برای بهترین شرایط زمانی خود، مشخص کرده و دستگاه محاسبات
 نماید.ترین تصمیم، منظم و منسجم میترین و منطقیعقالنی

شناخت آیات کاربُردی قرآن کریم و انطباق آن با موضوعات و مسائل 
مهم زمانه، برای زندگی مؤمنانه و اتخاذ سبک زندگی منطبق با اسالم ناب 

 محمدی)ص( الزم و ضروری است.
در بیانات وافی خود در آستانه ماه مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی 

آیات کاربُردی قرآن »( با طرح موضوع 6/2/1399رمضان سال جاری )
ها، چندین مثال از این آیات را برای تنظیم برای تنظیم زندگی انسان« کریم
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قرآن، کتاب زندگی است. زندگی یک جریان مستمر است که هر زمانی، 
ثابت و  به خود دارد، لکن اصول و گزاره های  اقتضائات و شرایط مخصوص 
با توجه به آنها  الیتغیری وجود دارد که ارزش های بشری و شرایط هر زمان 
تفسیر و توجیه شده و تکلیف ها مشخص می گردند. قرآن کریم که وحی الهی 
است. گزاره های مقدسی را مبنای محاسبات بشری و تفسیر شرایط زمانی، ارائه 
داده و لذا در هر زمانی، کاربُرد دارد و تکلیف مؤمنان را نسبت به شرایط زمانی 
خود، مشخص کرده و دستگاه محاسباتی آنان را برای بهترین عقالنی ترین و 

منطقی ترین تصمیم، منظم و منسجم می نماید.
مسائل  و  با موضوعات  آن  انطباق  و  قرآن کریم  آیات کاربُردی  شناخت 
ناب  اسالم  با  منطبق  زندگی  سبک  اتخاذ  و  مؤمنانه  زندگی  برای  زمانه،  مهم 

محمدی)ص( الزم و ضروری است.
مبارک  ماه  آستانه  در  خود  وافی  بیانات  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
رمضان سال جاری )1399/2/6( با طرح موضوع »آیات کاربُردی قرآن کریم« 
برای تنظیم زندگی انسان ها، چندین مثال از این آیات را برای تنظیم مناسبات 
اجتماعی و بین المللی مطرح فرمودند. از جمله پرهیز از شایعه و دروغ افکنی، 
اعتماد نکردن به ستمگر و ظالم، خیانت نکردن در امانت، نهراسیدن و ایستادگی 
در مقابل دشمن، اقامه نماز و ذکر الهی؛ که هر یک از این آیات، بخش هائی 
اصالح  و  حل  را  مظلومان  بلکه  و  مسلمانان  امروز  گرفتاری های  و  مسائل  از 

می نماید.

مقدمه ناشر

 9مه مقد

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه ناشر
قرآن، کتاب زندگی است. زندگی یک جریان مستمر است که هر زمانی، 

های ثابت و خود دارد، لکن اصول و گزارهاقتضائات و شرایط مخصوص به
توجه به آنها  های بشری و شرایط هر زمان باالیتغیری وجود دارد که ارزش
گردند. قرآن کریم که وحی ها مشخص میتفسیر و توجیه شده و تکلیف

های مقدسی را مبنای محاسبات بشری و تفسیر شرایط الهی است. گزاره
زمانی، ارائه داده و لذا در هر زمانی، کاربُرد دارد و تکلیف مؤمنان را نسبت به 

ی آنان را برای بهترین شرایط زمانی خود، مشخص کرده و دستگاه محاسبات
 نماید.ترین تصمیم، منظم و منسجم میترین و منطقیعقالنی

شناخت آیات کاربُردی قرآن کریم و انطباق آن با موضوعات و مسائل 
مهم زمانه، برای زندگی مؤمنانه و اتخاذ سبک زندگی منطبق با اسالم ناب 

 محمدی)ص( الزم و ضروری است.
در بیانات وافی خود در آستانه ماه مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی 

آیات کاربُردی قرآن »( با طرح موضوع 6/2/1399رمضان سال جاری )
ها، چندین مثال از این آیات را برای تنظیم برای تنظیم زندگی انسان« کریم
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در حد  و  اقدام  آیات  این  تبیین  و  احصاء  به  نسبت  دارد  کتاب سعی  این 
ضرورت آنها را استخراج و در فصول مناسب و کاربُردی تنظیم نموده و در حد 
الزم به توضیح آنها پرداخته و در پایان هر فصل، نکات و مصادیق کاربُردی 
آن آیات را با توجه به معضالت و مسائل روز جامعه اسالمی مورد تأکید قرار 

داده و جداگانه ارائه نماید.
نام کتاب  از  امیدوار است همچنان که  فرهنگی هنری قدروالیت  مؤسسه 
برمی آید، گره گشای مشکالت و مسائل بوده و هر کس به سهم خود و به میزان 
شعاع اثرگذاری و مدیریت و مسئولیتش، تالش نماید تا تصمیمات و اقدامات 
شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بر مبنای آیات الهی 
منطبق و تنظیم کند تا زیست مؤمنانه مورد رضای الهی و دنیای آباد و زیبا و 

انسانی را برای خود و جامعه، تأمین نماید. ان شاءاهلل
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت                                                                                                                                         
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قرآن:
- کتاب هدایت انسان است.

- بیانگر هر چیزی است.
- شفای دل و رحمت الهی برای مؤمنین است.

- آیاتش مستحکم و از سوی حکیمی آگاه است.
- وحی الهی و تنها کتاب آسمانی است که تحریف نشده است.

- راهنمای بشر در همة ابعاد زندگی است.
- کتابی است که باطل در آن راه ندارد.

- همچون مشعلی فروزان انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی می بخشد.

- یکی از دو ثقلی است که پیامبر)ص( برای بعد از خود به یادگار گذاشته است.
- در برگیرندة سعادت انسان در دنیا و آخرت است.

- در تمام مراحل زندگی، رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است.
- کتابی است که به کمک آن حق از باطل شناخته می شود.

با معیارها و ارزش های انسانی و  - کتابی است که انسان را به زندگی کردن 
اسالمی دعوت می کند.

- سخن گفتن خدا با ماست.
با این ویژگی های، شایسته نیست که صرفاً تالوت و یا حفظ شود،  کتابی 
قرآن،  تالوت  بر  عالوه  باشد.  کاسبی  و  بردن  ثواب  وسیله  که  نیست  شایسته 
باید در آن تدبر شود، عالوه بر تدبّر باید قرآن را به صحنه زندگی آورده و به 

مقدمه مؤلف

 11مه مقد

 

 

 

 

 مؤلف مقدمه
 قرآن:

 کتاب هدایت انسان است. -
 بیانگر هر چیزی است. -
 شفای دل و رحمت الهی برای مؤمنین است. -
 آگاه است. یآیاتش مستحکم و از سوی حکیم -
 .است نشدهفیتحروحی الهی و تنها کتاب آسمانی است که  -
 راهنمای بشر در همة ابعاد زندگی است. -
 کتابی است که باطل در آن راه ندارد. -
 .بخشدیمجهل و نادانی رهایی  یهایکیتارهمچون مشعلی فروزان انسان را از  -
 برای بعد از خود به یادگار گذاشته است. )ص(یکی از دو ثقلی است که پیامبر -
 آخرت است. در برگیرندة سعادت انسان در دنیا و -
 کمال است. یسوبه، رهبر و راهنمای انسان در تمام مراحل زندگی -
 .شودیمکتابی است که به کمک آن حق از باطل شناخته  -
انسانی و اسالمی  یهاارزشکتابی است که انسان را به زندگی کردن با معیارها و  -

 .کندیمدعوت 
 سخن گفتن خدا با ماست. -

، شایسته ، شایسته نیست که صرفاً تالوت و یا حفظ شودیاهیژگیوکتابی با این 
نیست که وسیله ثواب بردن و کاسبی باشد. عالوه بر تالوت قرآن، باید در آن تدبر شود، 

قرآن نیاز  هرچندر باید قرآن را به صحنه زندگی آورده و به آن عمل کرد. عالوه بر تدبّ
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آن عمل کرد. هرچند قرآن نیاز به تبیین و تفسیر دارد و این امر در صالحیت 
متخصصین و مفسرین قرآن کریم است، بااین حال معنای بسیاری از آیات قرآن 

کریم واضح و روشن است و برای عموم مردم قابل استفاده است.
قرآن همچون  داشت که  توجه  باید  قرآن کریم،  از  استفاده  نحوة  در  البته 
داروخانه بزرگی برای همة دردهای اعتقادی، اخالقی، اجتماعی، اقتصادی و 
اول  قفسه  از  ترتیب  به  نمی توان  بیماری ها  درمان  برای  که  همچنان  است.   ...
بر  و  دردی  هر  با  متناسب  بلکه  کرد،  مصرف  دارو  و  کرده  شروع  داروخانه 
را  آن  و  رفت  مربوطه  داروی  و  قفسه خاص  باید سراغ  پزشک  نسخة  اساس 
مصرف کرد؛ در مورد استفاده از قرآن نیز متناسب با هر دردی باید سراغ آیات 
تنها مصرف یک  بیماری گاهی  درمان یک  برای  مربوطه رفت. همچنان که 
مصرف  دیگر  داروی  ده ها  اگر  درحالی که  است،  شفابخش  مناسب،  داروی 
شود نه تنها بیماری بهبود نمی یابد بلکه حتی ممکن است تشدید هم بشود. در 
برای  نه تنها  آیه  ده ها  گاهی  است.  این گونه  نیز  کریم  قرآن  آیات  از  استفاده 
کسی هدایت بخش نیست، بلکه بر نفرت و لجاجت او می افزاید، درحالی که 
اگر خوب تشخیص داده شود، ممکن است تنها با یک آیه، درد او شفا یافته و 
هدایت گردد. این نوع نگرش به نحوة استفاده از قرآن، موجب می شود فسلفة 

نزول تدریجی قرآن و متناسب بودن آن با شرایط بهتر درک شود.
مردم  برای عموم  دارد که  قرآن کریم وجود  فراوانی در  آیات کاربردی 
قابل استفاده بوده و عمل به آنها می تواند تحوالت چشمگیری در زندگی دنیوی 
حضرت  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  آورد.  وجود  به  آنان  اخروی  و 
سخنرانی  در  که  کاربردی  آیات  از  استفاده  در  خامنه ای)مدظله(  آیت اهلل 
تلویزیونی ایشان در پایان محفل انس با قرآن کریم در تاریخ 1399/2/6 ایراد 
شد، ما را مصمم تر کرد تا مجموعه ای از آیات کاربردی قرآن کریم را تدوین 

و به عالقه مندان تقدیم کنیم.
در این کتاب حدود 750 آیه از آیات کاربردی قرآن کریم در بیش از 560 
موضوع گردآوری و تنظیم شده است. این آیات در 18 فصل و در موضوعات 

مختلف دسته بندی و تدوین گردیده است که عبارت اند از:
 1- باورها و اعتقادات 2- ارتباط با خدا 3- عبادت و عبودیت 4- قرآن 
تدبّر  تعقل،  تفکر،   -8 شیطان   -7 دنیا   -6 رستگاری  گمراهی،  هدایت،   -5
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9- تقوی و تزکیه 10-گناه و توبه 11- خانواده 12- نکات تربیتی 13- خواب، 
مسائل   -16 اجتماعی  اخالق   -15 اجتماعی  روابط   -14 بهداشت  خوراک، 
سختی ها،  حوادث،   -18 حکومتی  و  سیاسی  مسائل   -17 مالی  و  اقتصادی 

امتحانات.
امید است با عمل کردن به قرآن کریم، هرچه  بیشتر در مسیر بندگی خدا 
قرار گرفته و معنویت خویش را ارتقاء بخشیم. عمل به آیات قرآن کریم، روابط 
و تعامالت خانوادگی، اجتماعی و شغلی ما را نیز بهبود بخشیده و زندگی را به 

کام همة مردم جامعه شیرین و گوارا می سازد.
                                                                                    سیدعظیم قوام


