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Abstract 

Background: Allah descended the holy Quran to guide the human and for instructing him the 
principles of life. The holy Quran always guides the human in the best of ways. Accordingly, the aim 
of this study was to explore the manifestation of Quran reading in the life of faculty members, 
students, and clerks’ at Arak University of Medical Sciences (AUMS). 

Materials and Methods:  This qualitative study was done through content analysis method, 
and the data were collected through interviews. The study was initiated with purposive sampling and 
continued by theoretical sampling; 30 individuals were interviewed over a 2 month period at AUMS. 
The data were analyzed based on the content analysis method. Continuous-comparative analysis was 
utilized for data analysis. 

Results: Data analysis showed the manifestation of miracles in life, achieving internal peace, 
having humanistic communication, decision making based on Quran instructions, being patient and 
tolerant, behaving based on Quran instructions, and saving as secondary codes of the effect of Quran 
reading on participants’ life, and “the effect of holly Quran on the whole dimensions of life” as the 
main code or theme. 

Conclusion:  In this qualitative study, using triangulation sources, the effects of Quran reading 
on the faculty members, students, and clerks’ life at AUMS were identified more profoundly than the 
quantitative methods. On the other hand, the effect of Quran reading on all dimensions of the 
participants’ life, as the theme of this study, is a very important finding which is completely in 
accordance with Allah’s words in Quran. Therefore, in order to achieve more divine benefits from 
Quran, reading the holy Quran is recommended to academians and all people, in general, so as to 
compete for using Quran more.    
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  چکیده
 قرآن. ل کلی زندگی را به او بنمایاند را نازل فرمود تا اصوقرآنخداوند براي هدایت بشر کتاب آسمانی  :هدف و زمینه

در همین راستا این مطالعه با هدف ).  یهدي اللتی هی اقومقرآنان هذال( دهد ها را به انسان نشان می مجید همواره بهترین
  . در زندگی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی اراك انجام شدقرآنتبیین تجارب تاثیر قرائت 

آوري اطالعات، از مصاحبه  جهت جمع.  به روش کیفی و رویکرد آنالیز محتوي انجام شداین مطالعه :ها روش و مواد
 نفر به 30تعداد . گیري نظري ادامه یافت گیري هدفمند شروع و در طی تکامل طبقات، با نمونه مطالعه با نمونه. استفاده شد

اي استفاده  وش تجزیه و تحلیل مداوم مقایسهها از ر براي تجزیه و تحلیل داده.  ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند2مدت 
  .گردید
ها نشان داد در این مطالعه اعجاز در زندگی، کسب آرامش درونی، برقراري ارتباط انسانی،  تجزیه و تحلیل داده :ها یافته

ه عنوان جویی ب هاي قرآنی، و صرفه  صبر و تحمل، رفتارهاي مبتنی بر آموزه،هاي قرآنی گیري مبتنی بر آموزه تصمیم
 به "تأثیر قرآن بر تمام ابعاد زندگی"کدهاي سطح دوم ناشی از تاثیر روزانه قرائت قرآن در زندگی مشارکت کنندگان، و 

  .عنوان درون مایه اصلی پدیدار شدند
در این پژوهش، تجارب ناشی از تأثیر قرائت قرآن در زندگی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی اراك با : گیري نتیجه

از طرفی . اند ویکرد کیفی و استفاده از روش تلفیق منابع نسبت به روش کمی، با ژرفاي بیشتري مورد شناسایی قرار گرفتهر
 مشارکت کنندگان به عنوان درونمایه اصلی این مطالعه، یک یافته بسیار مهم و تاثیر قرائت قرآن بر تمامی ابعاد زندگی

گیري بیشتر از الطاف و نعمات الهی که در آیات آسمانی  نابراین به منظور بهرهب.  استقرآنکامال منطبق برکالم خدا در 
گیري هر چه   تا در بهرهگردد می به تمامی دانشگاهیان و عموم مردم پیشنهاد قرآن تجلی کرده است، قرائت روزانه قرآن

  .بیشتر از نعمات الهی، برهم پیشی گیرند
  ابعاد زندگی، دانشگاهیان، نقرآآنالیز محتوا، تالوت  :کلیدي واژگان
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  مقدمه
هـاي حیـرت آور    بشر عصر حاضر، با وجود پیشرفت 

ها، به دلیـل عـدم اتکـا بـه           ینه بهداشت و درمان بیماري    در زم 
معنویت و اخـالق و دیگـر تعلیمـات پیـامبران در بحرانـی از          

از یـک طـرف   . بـرد  ي جسمی و روحی به سـر مـی       ها  بیماري
بندوباري، مـواد مخـدر، و مـصرف         ي حاصل از بی   ها  بیماري

مــشروبات الکلــی و از طــرف دیگــر افــسردگی و فــشارهاي  
ــی و روانــ  ــه و   روح ــدان عاطف ــواهی، فق ــی از خودخ ی ناش

تفاوتی نسبت به دیگران ارمغان این وضعیت است کـه در           بی
این میان بهترین گزینه براي نجات از این بحران، بازگشت به  

. )1(خـصوص در زمینـه روابـط انـسانی اسـت        ه  تعالیم انبیا و ب   
 را نازل فرمود    قرآنخداوند براي هدایت بشر کتاب آسمانی       

 مجید همواره  قرآن. )2(کلی زندگی را به او بنمایاند     تا اصول   
 یهدي اللتـی  قرآنان هذال ( دهد ها را به انسان نشان می      بهترین

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر عمیق   . )3()هی اقوم 
دهــد خداونــد در قــسمت هــاي   در زنــدگی نــشان مــیقــرآن

 بـه سـالمت روح و جـسم و اهمیـت بهداشـت            قرآنمختلف  
بـراي  . فرمایـد  ها تاکید مـی  دي و اجتماعی در تمامی زمینه     فر

 در کنترل قرآنمثال تقی لو در پژوهش خود به اهمیت آواي 
عالمه بزرگوار طباطبایی در . )4(کند میاضطراب انسان اشاره 

فرماید امنیـت در    می" اال بذکراهللا تطمئن القلوب"تفسیر آیه  
خداي تبـارك و تعـالی   کلیه ابعاد، مبتنی بر تحصیل ایمان به    

به تعبیر وي هر نفـس متحیـر و مـضطربی بـا یـاد خـدا            . است
ــی  ــسکین م ــان و ت ــالمت    اطمین ــشاط و س ــساس ن ــد و اح یاب

 مـا  " می فرمایـد    44خداوند در سوره فصلت آیه      . )5(کند  می
 را نازل کردیم در حـالی کـه آن شـفا و رحمـت اسـت         قرآن

 نهـج   158-156هـاي    امیرالمـومنین در خطبـه     . "براي مومنین 
ي خــود شــفا هـا  بیمــاري بــراي قـرآن از : فرمایــد البالغـه مــی 

بخواهید و در مشکالت از آن یاري طلبیـد چـرا کـه در ایـن          
بـا مراجعـه بـه    . )6(کتاب درمان بزرگترین دردها وجـود دارد     

 مـشخص   قـرآن سایر مقـاالت مـرتبط بـا اهمیـت دسـتورات            
ه شود که تمامی اصول صحیح زندگی توسـط خداونـد بـ            می

بــشر گوشــزد شــده اســت ولــی کمتــر در مقــاالت راجــع بــه 
تاثیرگذاري همه آنها در زندگی افراد، کـار علمـی صـورت            

ـ (گرفته اسـت     جـز چنـد مـورد انگـشت شـمار در کنتـرل             ه  ب
؛ و از طرفـی تـا   ...)استرس، اضطراب و ترس و کـاهش درد    

کنون نیز مطالعه کیفی پیرامـون تبیـین تجربـه افـراد از تـاثیر               
در ایـن  .  تمامی ابعاد زندگی آنها انجام نـشده اسـت         در قرآن

 در قـرآن راستا، سئوالی مطرح شد که تجربه ناشی از قرائـت        
زندگی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی        

ترین روش  اراك چگونه است؟ با توجه به این سوال، مناسب
ر براي مطالعه، روشی است که بتواند ماهیت یک پدیـده را د   

گیري  بستر طبیعی آن به همراه ساختار و عوامل موثر بر شکل 
هاي تحقیق، روشی    به همین دلیل بین روش    . را نشان دهد   آن

گیـري آن را در      د ماهیت پدیـده و فرآینـد شـکل        توان  میکه  
ــی اســت   ــات کیف ــد، مطالع ــشان ده ــی ن ــستر طبیع ــن . ب در ای

هـا و   وقایع، کارکردها، هنجار   بیانتعهدات اساسی   مطالعات،  
از این  و شود تبیین میها از دیدگاه مشارکت کنندگان  ارزش

تحقیـق کیفـی محقـق را قـادر         . ندا مورد توجه قرار گرفته   رو  
خواهد ساخت تا دنیاي واقعـی مربـوط بـه زنـدگی شخـصی             

ها را درك کرده و بـه محققـین اجـازه        وکاري روزمره انسان  
کـرده،  طور کـه هـستند احـساس         ها را آن   دهد تا واقعیت   می

-9(ها را توصیف نمایند و توضیح دهند  دنیاي اجتماعی انسان  
در این مطالعه از روش آنالیز محتوا به عنـوان یـک روش         . )7

ایـن روش در علـوم اجتمـاعی بـه منظـور           . کیفی استفاده شد  
ها  گفتار، متون نگارش شده، مصاحبه(مطالعه محتواي ارتباط 

 بـه همـین دلیـل    .)10(شـود  کـار گرفتـه مـی     ه  ب...) و تصاویر و  
 در  قـرآن پژوهشگران در صدد تبیین تجارب ناشی از قرائت         

زندگی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بـر آمدنـد تـا        
  . در زندگی انسان باشدقرآنتاکیدي دیگر بر اهمیت انس با 

  
  ها روش و مواد

با توجه به نوع سوال پژوهش و ماهیت تعاملی و 
 در زندگی انسان، در این قرآنئت اجتماعی موضوع تاثیر قرا

 پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد آنالیز محتوي
(Content Analysis)ها بعد  تمامی مصاحبه.  استفاده شد

گیري در  نمونه. از کسب رضایت نامه مکتوب ضبط گردید
ابتدا با روش هدفمند انجام شد و سپس جهت تکامل طبقات 
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 10( نفر30تعداد . ه یافتگیري نظري ادام با روش نمونه
 کارمند که حداقل روزانه یک 10 دانشجو و 10استاد، 

آوري یا  جهت جمع) کردند  را تالوت میقرآنصفحه از 
. هاي غنی و مرتبط، مورد مصاحبه قرار گرفتند تولید داده

محیط آموزشی و اداري دانشگاه علوم پزشکی،  پژوهش در
د سبب توان میژوهش ها براي پ انتخاب این محل. انجام شد

. هاي پژوهش گردد افزایش کیفیت، عمق و غنی شدن یافته
بعد از توضیح درباره هدف پژوهش به مشارکت کنندگان، 

 Conversational)  مصاحبه به روش گفتگوي دو طرفه

style)که مصاحبه با سواالت باز با  طوريه شد، ب  انجام می
: شد ر آغاز میتوجه به سوال اصلی پژوهش نظیر سواالت زی

 در زندگی خودتان قرآنلطفا تجربه خود را از تاثیر قرائت 
 حاالت و مسایلی ،ید در مورد شرایطتوان میبیان نمایید؟ آیا 

 در زندگی شخصی برایتان اتفاق قرآندلیل قرائت ه که ب
افتاد، صحبت کنید؟ سپس سواالت بعدي براي ادامه و کامل 

تر براساس نوع  هاي غنی شدن مصاحبه و دست یابی به داده
میانگین مدت . هاي مشارکت کنندگان مطرح گردید پاسخ

اشباع .  دقیقه بود60مصاحبه با مشارکت کنندگان حدود 
 به بعد ایجاد شد ولی 20ها از مصاحبه با مشارکت کننده  داده
ها تا تکامل طبقات ادامه یافت  آوري و آنالیز داده جمع

ا سطحی است که اطالعات ه اشباع داده). اشباع نظري(
دست ه هاي موجود ب ها و داده جدیدي از مصاحبه

ها با روش آنالیز مستمر و چرخشی  داده. )7(آید نمی
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و )9(استروبرت و کارپنتر 

  از یادآورها. کدهاي سطح اول و دوم استخراج شدند
(Memos)د تجزیه و  نیز به منظور تکمیل طبقات و فرآین

در این پژوهش به . ها استفاده گردید تحلیل مداوم داده
آوري چند  ها از روش جمع منظور دستیابی به صحت داده

.  استفاده گردید(Source triangulation)  ها منبعی داده
ها  همچنین به منظور افزایش اعتبار کدها، تمامی متن مصاحبه

ر موردبازبینی و لیست طبقات توسط سایر همکاران پژوهشگ
گرفت و همچنین توسط فرآیند کنترل توسط سایر  قرار می

کدگذاري اولیه هر (Member check process)  اعضاء
مصاحبه در مرحله اولیه آنالیز به مصاحبه شونده برگردانده 

شد تا صحت و سقم آنها را تعیین کند و در صورت  می
 نظر شرکت کدهایی که ازشد و تائید، کدها معتبر شناخته می

گیري  نمونه. شد کنندگان بیانگر دیدگاه آنها نبود اصالح می
 Maximum variance of) با حداکثر واریانس

sampling)) هاي آموزشی و اداري،  انتخاب نمونه از محیط
 سطوح ، جنس،با مشارکت کنندگان مختلف از لحاظ سن

ي گیر در دل نمونه...) تجربه فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی و
از طرف . ها بیشتر شود د که اعتبار دادهوش نظري سبب می
هاي مختلف طبقات در  ها با قراردادن بخش دیگر اعتبار یافته

اختیار بعضی از اعضاء هیئت علمی و مقایسه نظرات و تفاسیر 
  . داد مورد تأیید قرار گرفت آنها که توافق زیادي را نشان می

  
  ها یافته

 مصاحبه با مشارکت دست آمده ازه هاي ب داده
 در زندگی قرآنکنندگان، نتیجه تجربه آنها از تاثیرقرائت 

تحقیقات  روزمره اشان است که به روش علمی مبتنی بر
در تجزیه و تحلیل مستمر و چرخشی . شوند میکیفی بیان 

که با در نظر   کد اولیه استخراج شد514ها، تعداد  داده
 کد اولیه حاصل 93 گرفتن همپوشانی و ادغام آنها، تعداد

ها،  در ادامه بررسی و تحلیل مستمر و چرخشی داده. شد
 در زندگی، قرآن اعجاز  شامل طبقه یا کد ثانویه7تعداد 

گیري  کسب آرامش درونی، برقراي ارتباط انسانی، تصمیم
ی، صبر و تحمل، رفتارهاي مبتنی بر قرآنهاي  مبتنی بر آموزه

 عنوان کدهاي سطح دوم جویی به ی و صرفهقرآنهاي  آموزه
 در زندگی مشارکت قرآنناشی از تاثیر روزانه قرائت 

تاثیر "همچنین در این مطالعه، . کنندگان استخراج گردید
 به عنوان تم یا درون مایه اصلی " بر تمام ابعاد زندگیقرآن

پدیدار شد که تمامی مشارکت کنندگان به وجود آن اذعان 
تبیین نقش این طبقات و در ادامه به توصیف و . نمودند

درونمایه مذکور به عنوان الطاف الهی کسب شده توسط 
  .شود مشارکت کنندگان در این مطالعه، پرداخته می

  در زندگیقرآناعجاز 
 در زندگی به معنی قرآندر این پژوهش اعجاز 

اي بود که بروز آنها در زندگی، توسط  اتفاقات خارق العاده
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در این . ت کنندگان اذعان گردیداکثر قریب به اتفاق مشارک
 اتفاق خیلی بدي برام افتاد که "  اظهار داشت3رابطه کد 

، اما در کمال ناباوري هشبست به یک فاجعه تبدیل تون می
ست توان میمشکل من حل شد؛ به سادگی موضوعی که 

 در قرآنقرائت . ، حل شدهخیلی پیچیده و وحشتناك باش
 اثر داشته طوري که من زندگی من همیشه، همیشه، همیشه

  " .هش ام که تمام مشکالتم حل می به یقین رسیده
 من در امتحان یکی از دروس " بیان داشت12کد

  شنشن و بار دوم قبولب بار مشروط 1سخت که همه بایستی 
و این  . را در این درس در بار اول بگیرم15 نمره  کهتونستم

   ".مه در زندگیقرآناثر 
 و عمل کردن به قرآنائت  قر"گوید  می16کد 

دستورات خدا در زندگی من اثرات زیادي داشته مثل 
ام و نتیجه  را دیده من معجزات آن... افزایش روزي، 

مثال شوهرم که چشمش را عمل کرد و پیوند زد ... گرفتم
هیچ امیدي نداشتم ولی الحمداهللا ویزیت شد و مشکلی 

 انوشدن نداشت و یا وقتی برادرم تصادف کرد من خوب 
  ".نمو می دقرآنمعجزه 

 کسب آرامش درونی
 در قرآنتمامی مشارکت کنندگان به تاثیر قرائت 

کردند  رسیدن به آرامش درونی اذعان نمودند، آنها بیان می
رسند و زمانی که فرصت   به آرامش میقرآنکه با خواندن 

 و حس کنند می احساس ناراحتی کنند، می پیدا نقرآنقرائت 
، 15، 11، 3در این رابطه کدهاي . عادت ندارند سکنند می
 قرآن همگی اذعان داشتند که از خواندن 25 و 21، 16

گیرند و آرامش درون زندگی خود را ناشی از  آرامش می
 قرآنکردند نخواندن  آنها اذعان می. دانند می قرآنقرائت 

سبب تباهی عمر و ازدست دادن زمان و یک نوع عدم 
  ". ناراحتی ایشان شده است که سبب هستهسعادت

 و انس با آن قرآن اذعان نمود با خواندن 13کد 
 هگیر دلم با یاد خدا آرامش می .کنم احساس امنیت خاطر می

از چیزي ...  فرمودهقرآنطور که خدا هم در  همان
کنم  بینم حس می  میقرآنوقتی خودم را با ...ترسم نمی

  "...کنمنیازي ندارم دست نیاز به هیچ بشري دراز 

 بر بعد عاطفی من قرآن " در این باره گفت11کد 
 سال از خانواده دور بودم و در 10حدود . .. گذاشته اثرزیاد

 بود قرآنکردم و تنها بودم و تنها انیس من  غربت زندگی می
خوانم   نمیقرآنوقتی ... ام  و به همین علت به آن خو گرفته

 قرآنعکس وقتی گذارد و بر روي فکر و اعصابم اثر بد می
  "...شوم کنم و شاد می خوانم احساس آرامش می می

 برقراي ارتباط انسانی
 در ایجاد و قرآناکثر مشارکت کنندگان به تاثیر 

برقراري روابط انسانی با دیگران در زندگی خود اذعان 
نمودند به نحوي که وجود این روابط در درون و بیرون  می

  .دادند د تاکید قرار میخانواده در ابعاد مختلف را مور
 من با توجه به آیات "گوید  در این باره می3کد 

مثال در مورد . کنم  روابط خودم را با دیگران تنظیم میقرآن
نگاه ) ع(و دختران حضرت شعیب) ع(حضرت موسی

... کنم که آنها چگونه رفتار کردند، چقدر با حیا و متین می
ن راه را به ما نشان تری  درستقرآن... شود الگوي من این می

محرم  گوید سعی کنید در ارتباط با نا  میقرآن... دهد می
خواهد   میقرآن. حین صحبت کردن چند کلمه بیشتر نباشد

  ."...کنم طور رفتار می و قطعا من همین. ما بهترین باشیم
کنم در هنگام دیدن   من سعی می"گوید  می12کد 

ست ندارم افراد در سالم کردن پیش دستی کنم و دو
هاي دیگر مثل خسته نباشید یا هر کلمه دیگري را  واژه

  ."...استفاده کنم
 من در ایجاد روابط حسنه با "دارد  بیان می13کد 

همسرم و کم کردن توقعات بیجا سعی کردم یک همسر 
در رابطه با ...خوب و یک مادر نمونه براي فرزندانم باشم

ه اینها از الطاف پدر و مادرم هم ارتباط خوبی دارم و هم
  "... استقرآن

 یقرآنهاي  گیري مبتنی بر آموزه تصمیم

گیري در امور  تمامی مشارکت کنندگان به تصمیم
 و توکل کردن، اذعان قرآنهاي  مهم زندگی بر اساس آموزه

  . نمودند
 اگر چه در زندگی داراي "نماید  بیان می11کد 

 قرآن کنم تجربه زیادي بودم ولی زمانی که خواستم ازدواج
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 نبود قرآنرا چارچوب فکري و ذهنی خودم قرار دادم و اگر 
این چارچوب تحت تاثیر محیط، اجتماع و یا مردم قرار 

هاي طرف مقابل را و  من سعی کردم که خواسته.گرفت می
 یک و نهایتاً...  ببینمقرآنهاي خودم را براساس  خواسته

 قرآن طبق تربیت فرزندانم هم... انتخاب خوب داشته باشم
  انجام ااونم براي اخو خصوص هر کاري که میه است و ب

  "...دهم
 در اکثر مسائل و اتفاقات "گویند می 21 و 12کد 

 مدد قرآنمهم زندگی از جمله ازدواج و خدمت سربازي از 
گرفتم و بر اساس دستورات آن تصمیم گرفتم که بسیار 

  "...موفق بودم و نتایج خوبی گرفتم
 صبر و تحمل

اکثر قریب به اتفاق مشارکت کنندگان به وجود 
 بود، قرآنهاي  صبر و تحمل در خودکه بر گرفته از آموزه

  . اشاره نمودند
کنم وقتی با   احساس می"نماید  اذعان می11کد 

و وقتی . رود میام باال   هستم تحمل و ظرفیت و جنبهقرآن
و کنم   ارتباط نداشته باشم احساس تباهی میقرآنمدتی با 
  ."...ام کنم ضرر کرده فکر می

 هر مشکلی که در "دارند  بیان می25 و 15کد 
. کنم  قبل از هر اقدامی صبر میآید معموالً زندگی پیش می

چون خود .  در بروز این مشکل حکمتی هستمعتقدم حتماً
ها صبر کنید که خدا  خدا گفته در بروز مشکالت و مصیبت

  ."...با صابران است
 من فردي هستم که زود عصبانی "دگوی  می13کد 

آورد ولی انس با  شدم و خیلی مواقع من را از پا در می می
 تکیه کنم و به امنیت قرآن باعث شد که روي مفاهیم قرآن

خاطر برسم و دیگه کمتر عصبانی بشم و از چیزي 
طی دو ... ام پیاده کردم کم کم این رو در زندگی...نترسم

 بیشتر شده رفتار من خیلی بهتر آنقرسال اخیر که انس من با 
 وخوام همکارانم ر شده و روي من اثر گذاشته طوري که می

 صبر و تحملم زیاد واقعاً. ..ن بیاقرآنتشویق کنم تا به سمت 
  ".... شده

  

 یقرآنهاي  رفتارهاي مبتنی بر آموزه
تمامی مشارکت کنندگان به رفتارهاي خوب خود  

رانی و دستورات الهی که بر گرفته از تالوت آیات نو
براي مثال . نمودند  بود اشاره و اذعان میقرآنخداوند در 

 بیان داشت همیشه به یاد قیامت است و به همین دلیل 12کد 
، 21، 16، 15 ، 13، 12 ، 3کد. تمایلی به گناه کردن ندارد

 تمامی مشارکت کنندگان اذاعان نمودند عدم تقریباً و 25
ردن، خدا را حاضر بر اعمال احساس غرور، چاپلوسی نک

 خود دیدن، گناه نکردن، غیبت نکردن، پس از گناه سریعاً
توبه کردن، حفظ حجاب، نیکی کردن به پدر و مادر، انفاق 
کردن، حل هر مشکل را از خدا خواستن، پر امید زندگی 
کردن، تربیت صحیح فرزندان، تاکید بر حالل و حرام خدا، 

طور معمول در ه را ب.... ی و امانت داري کردن، خود شناس
را بر گرفته از   و آندهند میزندگی روزمره خود انجام 

  ."...دانستند  و کالم وحی میقرآنالطاف آیات 
 صرفه جویی
 تمامی مشارکت کنندگان به صرفه جویی در تقریباً

 "گوید  می12در این ارتباط کد . زندگی خود اذعان نمودند
ام تا  سعی کرده... ام رساندهمصارف خانواده را به حداقل 

 و چشم و هم چشمی پرهیز چجاي ممکن از بریزو بپا
تالش ... من آینده بهتري را براي فرزندانم در نظر دارم...کنم
  ."...کنم به آنها هم صرفه جویی را یاد دهم می

صرفه جویی در خانواده ما " بیان نمودند15 و 13کد 
ام خانواده باآن تم. ی و پذیرفته شده استقرآنیک اصل 

را  آشنا هستند و تا حدي که موجب زحمت نشود همه آن
کنم مثال میوه را طوري  خودم تالش می .کنند میرعایت 

بخرم که حداقل ریزش را داشته باشد و همه آن مصرف 
  ."...هدیگ طور در رابطه با هر چیز همین. شود

  
   بر تمامی ابعاد زندگیقرآنتاثیر 

ها و   مستمر و چرخشی دادهپس از تجزیه و تحلیل
 بر قرآن تاثیر "بررسی تمامی اظهارات مشارکت کنندگان، 

 به عنوان تم یا درون مایه اصلی این "تمامی ابعاد زندگی
تمامی افراد شرکت کننده در این . مطالعه، استخراج گردید
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 را تالوت قرآنمطالعه که حداقل روزانه یک صفحه از 
داشتند که در   خود اذعان میکردند در تمامی اظهارات می

 قرآنهاي زندگی خود شاهد تاثیر اعجاب انگیز  تمامی جنبه
کردند که   آشنا بودند و تایید میقرآنآنها با مفاهیم . هستند
آنها اذعان .  شفاست و دواي درد تمامی انسانهاستقرآن

 قرآن راه روشن زندگی کردن است، قرآننمودند  می
ر تمامی ابعاد زندگی انسان  همیشه دقرآنهدایت است، 

  .دادند را مورد تاکید قرار می موثر است و با تمام وجود آن
  

  بحث
نگاهی به طبقات شکل گرفته و استخراج شده از 

دهد که هر یک از این طبقات،  هاي این مطالعه نشان می داده
  طبقه یا کد ثانویه7تعداد . باشند  میقرآنمنطبق برکالم الهی 

 در زندگی، کسب آرامش درونی، برقراي آنقر اعجاز شامل
ی، صبر قرآنهاي  گیري مبتنی بر آموزه ارتباط انسانی، تصمیم

ی، و صرفه قرآنهاي  و تحمل، رفتارهاي مبتنی بر آموزه
جویی به عنوان کدهاي سطح دوم ناشی از تاثیر روزانه 

 در زندگی مشارکت کنندگان، استخراج قرآنقرائت 
تاثیر قرآن بر تمام ابعاد "العه،  مطهمچنین در این. گردید
 به عنوان تم یا درون مایه اصلی پدیدار شد که "زندگی

  .تمامی مشارکت کنندگان به وجود آن اذعان نمودند
  در زندگیقرآناعجاز 

تمامی مشارکت کنندگان به تاثیر اعجاب انگیز انس 
ها  در تمامی مصاحبه.  در زندگی خود اذعان نمودندقرآنبا 

هاي   در رفع چالشقرآنتاثیر خارق العاده قرائت وجود 
در این . روزمره زندگی مشارکت کنندگان بیان شده است

هاي بسیاري نیز در دین مبین اسالم وگفتار الهی  رابطه نمونه
انگیز  ل بر تاثیر شگفتلیوحی بیان شده است که همگی د

 )ص(پیامبر اسالم . باشند  بر زندگی افراد مومن میقرآن
 پایان ناپذیراست و قرآنهاي  ب و شگفتییعجا« :ودفرم

بش را یعجا. است  ظاهرش خوشایند و باطنش عمیققرآن
توان شمرد و غرائبش هرگز کهنه نشود مؤمن هرگاه  نمی

  .)6(».بوي عطر مانندي از دهانش خارج شود بخواند قرآن
  

 کسب آرامش درونی
. این یافته کامال منطبق بـر کـالم الهـی وحـی اسـت             

 " اال بذکراهللا تطمئن القلـوب     "مه طباطبایی در تفسیر آیه      عال
فرماید امنیت در کلیه ابعـاد مبتنـی بـر تحـصیل ایمـان بـه                می

به تعبیر وي هر نفـس متحیـر و         . خداي تبارك و تعالی است    
یابـد و احـساس    مضطربی با یاد خـدا اطمینـان و تـسکین مـی     

مبارکـه   سوره   62خداوند در آیه    . )5(کند  مینشاط و سالمت    
 ».اولیاي الهی را خـوف و حزنـی نیـست       «: فرماید  می» یونس«

هوالـذي انـزل   ": خـوانیم   در سوره مبارکـه فـتح مـی      قرآندر  
 "... السکینه فی قلوب المـؤمنین لیـزدادوا ایمانـا مـع ایمـانهم            

هاي مؤمنان نازل کـرد تـا    اوکسی است که آرامش را در دل  «
بندي ایـن چنـد      از جمع . )11(»...ایمانی به ایمان شان بیافزایند    

 آرامش واطمینان قلوب و: توان به این نتیجه رسید که      آیه می 
ــان وتــالوت کننــدگان   دل ــصیب قاری ــهــا ونفــوس، ن ی قرآن
 باشـند وهـر چـه انـس       مند  بهرهشود که از درجات ایمانی       می

رود و    بیشتر باشد، درجـات ایمانـشان بـاالتر مـی          قرآنآنها با   
امنیـت   اطمینـان و   باشد آرامش و  هرچه درجات ایمان باالتر     

  .کنند بیشتري را احساس می
 برقراي ارتباط انسانی

ایـن یافتــه توســط اکثــر قریــب بــه اتفــاق مــشارکت  
ـ        ه کنندگان در این پژوهش به عنوان یک عمل پسندیده که ب

آنها بیـان  . دادند، اظهار گردید   پیوسته و روزانه انجام می     طور
ران با محبـت بودنـد و سـعی    نمودند که در برخورد با دیگ  می
دیگران احساس   اب. کردند تا حقوق آنها را رعایت نمایند       می

انمـاالمومنون  «.  کریم است  قرآنبرادري کردن از سفارشات     
 تـرس واضـطراب      همیشه در تنهایی به انسان احـساس       »اخوه

ولی وقتی با گروه باشد حـس آرامـش بـراي           . دهد دست می 
که با گروه باشـد الزم اسـت     نپس براي ای  . اوایجاد می شود  

این گروه را حفظ کند وبراي حفظ گروه، محبـت واحـسان           
: فرمایـد   سـورة روم مـی  21خداوند در آیۀ  .به آنها الزم است  

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتـسکنوا الیهـا و      «
 .»جعل بینکم موده و رحمه انّ فی ذلک آلیات لقومٍ یتفکرون

: همـان  تـر  که بـا جنبـۀ عمـومی      .  ازدواج است  این آیه دربارة  
 البته بـا نکـاتی      .  است »فلسفۀ روابط انسانی از دیدگاه اسالم     «
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 کـه آیـه از داسـتان     شـود  مالحظـه مـی    د شـد  که بیـان خواهـ    
رود؛ یعنی این آیـه فراتـر از ازدواج،          فراتر می  ازدواج خیلی 

 .)11(روابط انسانی را براي ما ترسیم کرده است اهمیت  مسألۀ  
دکـه افـراد    ایـن برداشـت را کر  اتتـوان از ایـن آیـ     پس مـی  

 با برقراري ارتباط سـالم    به مردم، که   نیکوکار وخدمت رسان  
کننــد   موجبـات آرامــش دیگـران را فـراهم مـی    بـا دیگـران،  

 دنیـا وآخـرت آنهـا را     آرامش وامنیت ،خداوند هم در مقابل   
نیکی بـه دیگـران وشـاد کـردن دل دیگـران،          .کند فراهم می 

کنـد    روحـی را نـصیب انـسان مـی         ی شاداب  و  خوشحالی یک
دهـد کـه قابـل وصـف        ویک آرامش روانی را به انـسان مـی        

 . نیست

 یقرآنهاي  گیري مبتنی بر آموزه تصمیم
ــه     ــژوهش ب ــن پ ــدگان در ای ــشارکت کنن ــامی م تم

ــصمیم ــدا و    ت ــر خ ــل ب ــر توک ــی ب ــري مبتن ــرآنگی ــان ق  اذع
: لهـی اسـت کـه   این یافته پژوهش، همان بشارت ا    . نمودند می

و من یتوکّل علی اهللا فهو حسبه، هر کسی بر خداوند توکّـل    «
یـا  ( :در آیـۀ . )»طالق« سوره 3آیه (کند هم او را کافی است     

ایتها النفس المطمئنّه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی        
آمده است که پاداش کـسی کـه        ) فی عبادي واد خلی جنّتی    

رسـیده، درآمـدن در سـلک    ) اناطمین(با یاد خدا به این مقام       
یـاد  ) ذکـراهللا (مراد از .)11(بندگان خدا وورود به بهشت است    
ازایـن رو سـزاوار اسـت       . خدا، مطلق توجه انسان به خداست     

. هاي درونی خود را به ذکر خداوند چـاره کنـیم    که دشواري 
کننـد ویـا     کسانی که در زندگی احـساس فقـر ونـاداري مـی           

، بـراي رفـع     انـد   شـده هاي دیگري    نگرانی ها و  دچار ناراحتی 
همۀ این مشکالت بهتر است به قدرتی کـه فـوق قدرتهاسـت     

 وچـون   ؛ وخود را به او بسپارند     ،د کنند اوفنا ناپذیر است اعتم   
 قدرتی باالتر از قدرت الهی نیست بهتر است بر او تکیه کنند       

 چـرا کـه بـه خیـر و    . خود و زندگی خود را بـه او بـسپارند          و
منظور از توکّل بر خدا ایـن       .  واقف است  مصلحت بندگانش 

 حـل  ر کار خود را به خـدا واگـذارد و  است که انسان تالشگ  
کــسی کــه داراي روح . او بخواهــدمــشکالت خــویش را از 

 دهـد و  نا امیدي را به خود راه نمی       ل است هرگز یأس و    توک
 .کند در مقابل مشکالت احساس ضعف وزبونی نمی

 صبر و تحمل
.  کامال منطبق بر آیات الهی اسـت این یافته پژوهش، 

 به عنوان واالترین وبـاالترین درجـه   قرآنصبر که از دیدگاه  
 .شـود  دین داري است به عنوان عامل آرامش هم مطـرح مـی     

کلید هـر خیـر وخـوبی ودروازه         ترین کشتی نجات و    مطمئن
آیـات زیـادي    . خوشبختی وکامرانی دنیا وآخرت صبر است     

 قـرآن لهـی بـراي اهـل صـبر در     لطف ا  براي صبر وصابران و   
ولنبلـونکم  «: فرمایـد  در سـوره مبارکـه بقـره مـی         .آمده است 

مــن االمــوال واالنفــس بـشیء مــن الخــوف والجــوع ونقـص   
ر الصابرین الّذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انـا هللا     والثمرات وبش 

وانا الیه راجعون اولئـک علـیهم صـلوات مـن ربهـم ورحمـه              
 طعا همۀ شما رابا چیزي از تـرس و ق(. »واولئک هم المهتدون  

هـا آزمـایش    هـا ومیـوه    هـا وجـان    کـاهش درمـان    گرسنگی و 
بشارت ده به استقامت کنندگان، آنهـا کـه هرگـاه      کنیم و  می

گویند ما از خداییم وبـه سـوي    رسد، می  مصیبتی به ایشان می   
رحمـت   ها هـستند کـه لطـف و        اینها همان . گردیم او باز می  

در  .)آنها هـستند هـدایت یافتگـان       وخدا شامل حالشان شده     
بعـد هـم بـر     دهـد و  این آیه هم خداوند به اهل صبر مژده می  

فرستد وآنها را هـدایت یافتـۀ واقعـی          رحمت می  آنها درود و  
 همـۀ مـارا در مواقـع        قـرآن  از طـرف دیگـر       .کنـد  معرفی می 

 ها غم وغصه  ها و  ناراحتی مشکالت و  رویارویی با خطرات و   
 و  صـبر یکـی کنـد   آرامش بخش دعوت مـی به دو عامل  ... و

یا ایها الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلوه انّ        «  نماز دیگري
ــصابرین ــا کمــک صــبر و. )11( »اهللا مــع ال ــاري و پــس ب  بردب

خوانـدن نمــاز کـه بهتــرین راه یــاد خداسـت، آرامــش را بــه    
  .زندگی خود هدیه کنیم

 یقرآنرفتارهاي مبتنی بر آموزه هاي 
رکت کننــدگان در پــژوهش اذعـــان   تمــامی مــشا  

 قـرآن هـاي    نمودندکه رفتارهاي آنها بـر گرفتـه از آمـوزه          می
براي مثال آنها از غیبت کردن اکراه داشتند، چاپلوسی       . است
کردنـد، تمایـل بـه گنـاه      کردند، به پدر و مادر نیکی مـی      نمی

کردند فرزندان خـود را بـر    کردند، تالش می کردن ابراز نمی  
در ادامه بـه سـه مـستند    .  تربیت نمایندقرآني ها اساس آموزه 

در . شـوند   مـی مربوط به ریـشه ایـن رفتارهـاي شایـسته ارائـه             
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مطالعات انجـام شـده در بـاب رفتـار، انجـام رفتـار مبتنـی بـر            
از   یکـى . )3(انـد  ی را رمز سعادت بشر دانـسته      قرآنهاي   آموزه
غیبت که آن را گناهى کبیره  ترین آیات در نکوهش صریح

امنـوا   یـا ایهـا الـذین   : سته، این آیه از سوره حجرات استدان
اجتنبوا کثیـرا مـن الظـن ان بعـض الظـن اثـم و التجسـسوا و          

احدکم ان یاکل لحم اخیه میتـا   الیغتب بعضکم بعضا ایحب
بــسیارى  از! ایــد اى کــسانى کــه ایمــان آورده .فکرهتمــوه

 ها گنـاه  ها در حق یکدیگر بپرهیزید که برخى از گمان    گمان
تجـسس نکنیـد و برخـى از شـما از      است و درباره یکـدیگر 
ــا هــیچ یــک ازشــما دوســت دارد  . دیگــرى غیبــت نکنــد آی

ــه از آن کراهــت   گوشــت ــرده اش را بخــورد؟ البت ــرادر م ب
   .)11(دارید

، حالتی اسـت برخاسـته از ضـعف نفـس و         چاپلوسی
نوعی اسارت روحی انسان که در برابـر دیگـر آدمیـان بـراي          

. گیــرد سب امتیازهــاي مـادي صـورت مـی   جلـب منـافع و کـ   
ــنَ   : فرمایـد  امیرمؤمنـان علـی علیـه الـسالم مــی     الثَّنـاء بِـأکْثَرِ مِ

دسح اَو یقاقِ عتِحنِ الْاِسالتَّقْصیرُ ع لَقٌ وتِحقاقِ مستایش  .الْاِس
بیش از حد، تملق اسـت و کوتـاهی در سـتایش، درمانـدگی       

   .)12(است یا حسد
ــدر و مــادر را  نقــرآخداونــد در   کــریم نیکــی بــه پ

اي کـه پـس از       اي واجب معرفی فرموده است؛ وظیفـه       وظیفه
و قَضى ربک أَالَّ تَعبدوا : ذکر شده است  » توحید در پرستش  «

         ما أَوهدرَ أَحالْکِب كلُغَنَّ عِنْدبا یساناً إِمنِ إِحیبِالْوالِد و اهإِالَّ إِی
تَقُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کَرِیمـاً            کِالهما فَال   

پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرسـتید و           . ]23اسراء،  [
احسان کنید؛ اگر یکی از آن دو یا هـر          ) خود(به پدر و مادر     

» اف«) حتـی (دو در کنار تو به سالخوردگی رسیدند بـه آنهـا     
. کن و با آنها سخنی شایـسته بگـوي      مگو و به آنان پرخاش م     

ــب و       ــري واج ــادر ام ــدر و م ــه پ ــی ب ــه نیک ــن آی ــابق ای مط
   .)11(کوچکترین بی احترامی به آنان ممنوع است

 صرفه جویی
جویی در خانواده   تمامی مشارکت کنندگان به صرفه    

به مسئله اقتصادي نگاهی در     هم   قرآننگاه  . نمودند اذعان می 
رسـت از امکانـات و وسـایلی    راستاي بهـره وري مناسـب و د   

است که خداوند در اختیار بشر به طور مستقیم و یا با تولید و      
خواهـد کـه هـر     از ایـن رو از مـردم مـی     . کار قرار داده است   

درست و به شکل مناسب آن مورد    در زندگی خود    چیزي را   
ي از آن مند بهرهراف و تبذیر و عدم ساستفاده قرار داده و از ا

 سـوره   141 خداونـد در آیـاتی چـون آیـه           .خودداري ورزند 
خواهد که از اسراف و تبذیر دوري ورزیده         انعام از مردم می   

 .هـاي خـویش را در چـارچوب اعتـدالی قـرار دهنـد        و هزینه 
نویـسد    مـی 31عالمه طباطبایی با اشاره به سوره اعـراف آیـه           

ایـن  . " بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید      "خداوند فرمود 
ــی ــدایت اله ــوردن و   ه ــی خ ــدگی حت ــعون زن ــامی ش  در تم
  .)5(آشامیدن است

  بر تمام ابعاد زندگیقرآنتاثیر 
 بر تمـام ابعـاد      قرآن تاثیر   "در این مطالعه درون مایه      

ایــن تــم یــا .  بــه عنــوان تــم اصـلی، پدیدارگردیــد "زنـدگی 
کـه مـورد تاییـد تمـامی مـشارکت           درونمایه، عالوه بـر ایـن     

نیز بـه نحـوي قابـل اسـتخراج     کنندگان بود، در تمامی کدها      
 در قرآندر واقع تمامی افراد مورد مطالعه، به تاثیر مطلق     . بود

در ایـن راســتا، بـا بررســی   . کردنــد زنـدگی خـود اشــاره مـی   
 و سـنت، مـشخص   قـرآن خـصوص   ه  مطالعات انجام شده و ب    

 در تمـامی ابعـاد زنـدگی بـشر اثـر داشـته و       قرآنشود که    می
درونمایه مـذکورکامال منطبـق بـر       بنابراین  . مورد تاکید است  

اصول خدشه ناپذیر تاثیر همه جانبه آیات و ذات اقدس الهی    
خداونـد  . بر تمامی ابعاد زندگی بشر و جهان پیرامون اوسـت         

 را نازل فرمود تا اصول قرآنبراي هدایت بشر کتاب آسمانی    
 مجید همـواره بهتـرین    قرآن. )2(کلی زندگی را به او بنمایاند     

 یهـدي اللتـی هـی    قرآنان هـذال (دهـد  نسان نشان می  ها را به ا   
 و عتـرت  قـرآن در حدیث معروف ثقلـین تمـسک بـه      ). اقوم

حـضرت علـی    . مایه حفاظت از گمراهی معرفی شـده اسـت        
 بر هدایت انسان افـزوده و از        قرآنفرماید همنشینی با     می) ع(

و این در حالی اسـت کـه   . کوردلی و گمراهی اش می کاهد  
 کـریم  قـرآن توجهی امتش نسبت بـه       از بی  )ص(پیامبر اسالم 

و قـال رسـول اهللا یـا رب ان قـومی اتخـذوا             . (کنـد   میشکوه  
  .)3() مهجوراقرآنهذال
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  گیري نتیجه
 قرآندر این پژوهش، تجارب ناشی از تاثیر قرائت 

در زندگی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی اراك با 
 به روش رویکردکیفی و استفاده از روش تلفیق منابع نسبت

نتایج . کمی، با ژرفاي بیشتري مورد شناسایی قرار گرفت
 در زندگی افراد مورد قرآننشان داد تا چه حد قرائت 

پژوهش تاثیر عمیقی داشته است به نحوي که آنها 
خوشبختی خود و خانواده را در آن یافته و جستجو 

 بر تمامی ابعاد زندگی قرآناز طرفی تاثیر قرائت . کردند می
رکت کنندگان به عنوان درونمایه اصلی این مطالعه، یک مشا

.  استقرآن منطبق برکالم خدا در یافته بسیار مهم و کامالً
گیري بیشتر از الطاف و نعمات الهی  بنابراین به منظور بهره
 تجلی کرده است، قرائت روزانه قرآنکه در آیات آسمانی 

 گردد می  به تمامی دانشگاهیان و عموم مردم پیشنهادقرآن
گیري هر چه بیشتر از نعمات الهی، برهم پیشی  تا در بهره

  .گیرند
  

  قدردانی و تشکر
 از تمامی دانند میپژوهشگران بر خود فرض 

مشارکت کنندگانی که با حوصله و به گرمی تجارب 
ارزشمند خود را در اختیار ما گذاشتند، تشکر و قدردانی 

  .نمایند
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