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 چکیده

ی اسالمی انسان از سه بُعد و ساحت وجودی برخوردار است که ها هآموز بر اساس

ن ایبُعد رفتاری. هریک از  ـ3 ؛ها بُعد باورها و ارزش ـ2 ؛بُعد فکری ـ1از:  عبارتند

اما ساحت اعتقادی و  د،ندار متقابل با ابعاد دیگر ارتباط انسانهای وجودی  ساحت

 اعتقادات مجموعهریشه و منشأ صفات اخالقی و رفتاری است. از منظر قرآن  ،ای اندیشه

های  اجزا و بخشثمره  به عنوان صالح، و فعلیات نیکو اخالقیات منشأ و به عنوان ،حقانی

انسان را تشکیل  معنویطیب و  طاهر، سالم، زندگی جزیی و کلی و ظاهر و باطن

و حیات جمعی و فردی را  بمقرّد که باعث رشد و صعود او به مقام انسان نده می

 بخشد. میقداست و معنویت و صفا 

از منظر قرآن  شود کهتا به این سؤال پاسخ داده در این مقاله سعی بر آن است 

معنویت و طهارت جدی بر   تأثیرشوند و  میصالح محسوب  و اعمال کدام رفتارها

گردد و در اصالح و  می میجامعه اسال فرد ودارد و باعث سالمت و صالحیت  زندگی

پاسخ  ،دیدگاه قرآن ازتقویت اخالقی و ایمانی او نیز مؤثر است؟ شاید بتوان گفت که 

باشد که دارای مصادیق متنوع  می «عمل صالح»انجام  ،جامع به این سؤال لیو وتاهک

  ایجابی و سلبی است.

که در  ساز است افعال و رفتارهای فردی و اجتماعی مفید و معنویتمجموعه  یعنی

اهم یی از ها هنمون بررسی لذا هدف از این نوشتار  ،شده است تأکیدقرآن به آن توصیه و 

و ارتباط با آن با سالمت و معنویت  ی قلبی و قالبی )اعمال صالح(رفتارهامصادیق این 

از منظر قرآن است که با مراجعه به آیات قرآن و برخی منابع دسته اول و دوم و ابزار 
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شده پاسخ مناسب داده  ت مررحسؤاالبه  ها هبرداری و روش توصیف و تحلیل یافت فیش

 شود.

 

 واژگان کلیدی

، زندگی معنوی ،عمل صالح ،فضائل اخالقی ،سبک زندگی اسالمی ،قرآن

 حیات طیبه
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 مقدمه

باألخص مکتب  ،ی دین مبین اسالمها ههدف از خلقت انسان بر اساس آموز

قرب خدا و مقام خلیفه  ،ثقلینی )قرآن و عترت( وصول به کمال مرلوب الهی

( 6: )انشقاق .«یهالقِمُدحاً فَکَ کَبِلی رَإ حْادِکَ کَنَإ ا اإلنسانهَیُأایَ»اللهی است: 

توفیق رسیدن به این درجه اعال بنابر فرموده قرآن جز با بندگی و جهاد با نفس 

ذین والَ»( 66: )ذاریات« دونعبُیَا لِإلّ نسَاإلِ وَ نَالجِ تَقلَو ما خَ»باشد  میمیسر ن

عبودیت و جهاد باید بر بدیهی است ( 56: )عنکبوت .«جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

و  ،و شریعتی تصدیقی و مرمئن ،اعتقاد و ایمانی یقینی ،اساس معرفتی حقیقی

اهل بیتی صورت گیرد تا زندگی فردی و اجتماعی را در ابعاد  ،اجتهادی قرآنی

اهر نموده و مرلوب نظر الهی قرار گیرد و منتج به رشد و طمختلف آن پاک و 

 تأکیداسالم  ،همین اساس جامعه بشری گردد. برکمال مادی و معنوی بشریت و 

 ،رهنمودهای ثقلینی بر اساسدارد تا مسلمانان با تحقیق و تدبر و تعقل 

حد  شناسی خود را در شناسی و انسان فرجام ،راهنماشناسی ،خداشناسی ،شناسی هستی

 ان اساس با استفاده از عقل عملی و سیرهمه آنگاه بر ،الزم و کافی تکمیل نموده

)ص( و اهل بیت معصوم )ع( او به  الگوهای کامل الهی یعنی پیامبر اعظم

خودشناسی و خودسازی و تخلق به اخالق الهی بپردازند و صفات و رفتار خویش 

ساز  )نبوی وعلوی( بارآورند تا زمینه می را ثقلینی سازند و جامعه خود را اسال

مگر آنکه  ،گیرد یمحکومت صالحان )مهدوی( قرار گیرد. این مهم تحقق ن

)ص( و اهل بیت )ع(  محبت و اطاعت خدا و پیامبر ،خالصانه اقدام به معرفت

و به  ندنموده و تبلیغ این مکتب و مذهب ناب را وظیفه مستمر و اصیل خویش بدان

و  میاسال ،توان گفت: سبک زندگی می. در آن صورت است که ندآن قیام کن

چنانچه با این . اند را کسب کردهت و آخر قرآنی گشته است و سعادت دنیا
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متأسفانه باید اذعان کنیم که  ،را بسنجیم جهان مسلمانانغالب ها زندگی  خصاش

دینی  باشد سکوالر و غیر و معنوی بیش از آنکه اسالمی ،ها آنسبک زندگی 

ه اما ب ،هرچند این موضوع در جوامع مختلف مسلمانان شدت و ضعف دارد ،است

 و الهی زندگی مسلمانان و برون و ظهور آن کامال اسالمیطور کلی سبک 

ها و آفات و موانع متنوعی دارد که ذکر آن در این  باشد. این موضوع آسیب مین

بودن زندگی فردی  میاسال توان گفت یکی از عوامل غیر میاما  ،گنجد مینوشتار ن

 وصیت پیامبرنکردن به  و اجتماعی مسلمانان دوری از قرآن و عترت است و عمل

...«  انی تارک فیکم الثقلین؛ کتاب اهلل عزوجل و عترتی»)ص( که فرمود: 

اذا »فرمود:  عدم التفات جدی به فرمایش ایشان، آنجا که و نیز (ش. 1333 ،)سبحانی

 ش.( 1332 ،زاده )متقی .«التبست علیکم الفتن کقرع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن

تجدید نظر مسلمانان در معرفت نظری و عملی  ،بنابراین راه حل اساسی

اوال هدف حقیقی آوردن به قرآن و مفسران واقعی قرآن است تا  خویش و روی

زندگی و حیات خود را ادراک کنند و ثانیا بر اساس مبانی و اهداف نهایی دین 

زندگی خویش را نوسازی و بازسازی کرده و سبک آن را هرچه بیشتر قرآنی و 

. بنابر آنچه ندو الگوی جهانیان گرد ندساز )طیبه و معنوی( علوی و فاطمینبوی و 

 گفته شد قرآن که منبع اصیل و حقیقی معارف و احکام اسالمی است هم در

اخالقی و هم در  ،اعتقادی و هم در ساحت صفاتی ـفکری سالمت بعد خصوص 

معی دارد که و راهبردهای زیبا و جا ها هتوصی ،بخش رفتاری و عملی رهنمودها

ند آن بهره برد و دیگران را نیز بهرمتواند از  میانسان مشتاق کمال و سعادت 

سازد. در این نوشتار سعی داریم فقط به آیات و مواردی از قرآن اشاره شود که 

و پاکی و  معنوی کند که باعث رشد و کمال میاعمال و رفتارهایی را توصیه 

زیرا اصالح و سالمت و  ،ددگر میاجتماعی در نتیجه سالمت زندگی فردی و 
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ناگفته  باشد. میندگی فرد فرد اجتماع ممکن نزمعنویت جامعه بدون اصالح و سا

باشد  مینماند که این رفتارها هم در ارتباط با انجام وظایف رفتاری در قبال خداوند 

هاست و هم مربوط به  وظایف عملی انسان نسبت به سایر انساندر خصوص و هم 

ها را  توان همه آن میمجموع  باشد. در میتکلیف عملی انسان نسبت به خویش 

ذکر  آفرین سالمتیا به تعبیری رفتارهای ارزشی و « اعمال صالح»تحت عنوان 

باشد که باید در زندگی او  میهای اصلی هر مؤمن  ها و شاخص کرد که از ویژگی

... ظهور و فرهنگی و ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،کاری ،ی خانوادگیها هدر عرص

لحاً صاِ لَمِن عَمَ»فرماید:  شود. قرآن می« حیات طیبه»دارای  بروز داشته باشد تا

در این مقاله  تأکیداما  (73: )نحل ،«هبَیِیوه طَه حَنَیَحیِنُلَو مؤمن فَنثی و هُو اُاَ رٍکَن ذَمِ

سالمت و معنویت و در  تأثیری است که اعمالی قرآن بیشتر حول محور ها شسفار

قبل از ورود به متن ضرورت دارد به شرح اجمالی ها دارد.  انسان صمیمیت زندگی

 پرداخته شود. «عمل صالح»

« الصالحات»و « الصالح»اغلب کاربرد عمل در قرآن با کلمه  عمل صالح:

است و به معنای فعلی است که تدریج و استمرار داشته باشد و بیشتر بار مثبت 

زیرا صالح و صالح به  ،کند میو از رفتارهای شایسته اهل ایمان حکایت  دارد

گردیدن است و در اصرالح  شدن و فساد چیزی برطرف اصالح ،شدن معنای خوب

« والعمل الصالح»شود.  می قالطشده مردم ا گاه بر فرائض و حقوق رعایت ،قرآنی

« و کان ابوهما صالحاً»کند  و گاه از صاحبان رفتار نیک حکایت می (11: )فاطر

کلی عمل و رفتار آدمی که در عرصه زندگی فردی و  به طورو ( 32: )کهف

سالم بشری معقول و هرگاه طبق موازین الهی و ضوابط  ،گیرد میاجتماعی صورت 

توصیف « صالح»عنوان  در قاموس دین اسالم و فرهنگ قرآنی با ،صورت پذیرد
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را  و مانند آن« خیر» ،«حق» ،«صواب» ،«حسن»عناوین دیگری مثل  گردد یا می

 ش.( 1332 ،دوست )وطنشود.  میشامل 

و زیبایی و  لذا قرآن همگان را به انجام این اعمال که باعث تعالی و بالندگی

و مخالف آن  کند و از رفتارهای ضد می تأکیدشود سفارش و  میزندگی  صفای

بنابراین عمل صالح همه رفتارهای کند.  مینهی  ،آور هستند که نکوهیده و سقوط

شود که بخشی از عناصر و  میدات واجب و مستحب را شامل شرعی و عبا ،نیکو

 دهد. را تشکیل میمعنوی  و  میهای سبک زندگی اسال مؤلفه

 

 اعمال صالح أشمن

ى ها هآموز اساس بر شد، اشاره مقدمه در که همانگونه :آور یقین شناخت ـ الف

 سه ساحت وجودىسبک زندگی سالم را در  در رگذاتأثیر عواملتوان  میقرآنی 

ـ ساحت 3 وـ ساحت اخالق و عواطف 2 ؛بینش و اعتقاد ساحت ـ1: نسان یعنىا

 دانست.  رفتار و کردار 

، به نظم و انسجام و هستی خود از، تا انسان در بُعد شناخت قرآناز دیدگاه 

شناخت زیرا  ،را داشته باشدو معقولى صحیح تواند زندگى  نرسد، هرگز نمى

، سهم و نقش به سزایى در میزان پیشرفت و موفقیت آدمى جهانشخصیت خود و 

اعتقاد  بینش و انسان از تا لذاد، فردى و جمعى او دار زندگى روابط درچارچوب

تواند  مین قرار بگیرد وزندگی صراط مستقیم  در تواند نمی ،نباشد صحیح برخوردار

قرآن کریم برای برخورداری ازاعتقادات  ،رو داشته باشد. از این رفتارهای متعادلی

 فیهِ کِتاباً إِلَیْکُمْ أَنْزَلْنا لَقَدْ» نموده است: توصیه به تفکرا انسان ر مکرراصحیح 

مورد سرزنش  را نیستند که اهل تفکر هایی آنو  (11: انبیاء) «تَعْقِلُونَ فَال أَ ذِکْرُکُمْ

 (22: انفال) ،«یَعْقِلُونَ ال الَذینَ الْبُکْمُ الصُمُ اللَهِ عِنْدَ الدَوَابِ شَرَ انَ»ِ قرارداده است
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جهل و ناآگاهی نوعی کمبود و نقصان فردی است که جامعه را زبون و بیمار  زیرا

و انسان را سازد  کند و زمینه تسلط خرافات و استعمار واستثمار را فراهم می می

های فردی  با این بیماری دعوت به علم عمال قرآن کریم باکند.  میدنیازده و مادی 

 به تفکر رفتاری امر و اجتماعی مبارزه کرده و برای دوری از فسادهای اجتماعی و

 آیاتٌ الْأَرْضِ فِی وَ» (ش. 1336، اصفهانی رضایی؛ 7: زمر؛ 11: )مجادله کند. می

باید در زمین و آفاق اندیشه کنید تا به معرفت صحیح و  (21: ذاریات) «لِلْمُوقِنینَ

های حقیقت در خودتان نیز موجود است  ایمان استوار برسید و عالوه بر آن نشانه

کلی  به طور (21: ذاریات) .«تُبْصِرُونَ فَال أَ أَنْفُسِکُمْ  فی وَ»اگر اهل بصیرت باشید 

عمیق دینی، عقالنیت، بصیرت و  شود که از منظر قرآن، معرفت میاینگونه فهمیده 

و یقین گشته، میل و انگیزه انسان را برای کسب  فررت عامل باور و ایمان

 تفکر انسان برخوردار ازدهد.  میفضیلت و انجام عمل صالح )مجاهده( افزایش 

 هدفى گام بر دارد که و و تعادل روحى همواره در جهت سالم شخصیت ومعرفت 

یدى انتخاب کرده است. چنین فردى، تنها مالک و معیار اى جهان بینى توحمبن بر

، برگرفته از بینش توحیدى و بر مبناى و اعتقادشرفتارش، همانند اخالق  گفتار و

داراى آهنگ  شداست، لذا عمل و رفتارش نیز همانند بُعد بینش و اعتقادخ بندگى

 فرامین نورانى او ازام عبادت خدا و انجام جدر ان ،این رو و رنگ خدایى است . از

مال، ذکر خدا، توکّل بر  بیل نماز، روزه، زکات، حجّ، جهاد در راه خدا با جان وق

ورزی، صبر و مقاومت، امیدواری، انفاق و... اهمال و  محبت ، نیکوکاری،خدا

 .باشند مصداقی از اعمال صالح می که همه این رفتارها نتیجه کند در میکوتاهی 

 به دنبال دارد. ختلفدر ابعاد م صالح و سالمت فردی و اجتماعی را

از دیگر مواردی که باعث صدور  :های معنویرفتار هایالگوتبعیت از  ـ ب

 قرآن برخی ازباشد.  میالگوشناسی و پیروی از آنان  ،گردد میعمل صالح از انسان 
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کند از آنجا  میبه عنوان الگوی رفتاری بیان  خصائص شخصیتی بعضی از افراد را

که الگو خود باید انسان کامل و معصوم باشد از منظر قرآن، انبیا و اولیا کامل 

ولکم فی رسول اهلل »باشند، لذا فرموده است:  الهی اسوه جامع برای پیروان خود می

سول اکرم فرماید که ر ای دیگر تصریح می و نیز در آیه (21: )احزاب« اسوه حسنه

 مُحَمَدٌ» اسالم )ص( شاخص رفتاری و اخالقی برای مسلمانان و همه بشریت است.

 یَبْتَغُونَ سُجَداً رُکَعاً تَراهُمْ بَیْنَهُمْ رُحَماءُ الْکُفَارِ عَلَى أَشِدَاءُ مَعَهُ الَذینَ وَ اللَهِ رَسُولُ

 (27 فتح: ) ....« السُجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ  فی سیماهُمْ رِضْواناً وَ اللَهِ مِنَ فَضْالً

قرآن در جای دیگر از میان پیروان اسالم کسانی را که دارای عالوه بر آن 

اخالقی و رفتاری و سبک زندگی برجسته و مرلوبی هستند و   های فکری، ویژگی

رضایت و مغفرت الهی قرار دارند و از مزد و اجر بزرگی  مورد قبول و

 وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُسْلِمینَ إِنَ»کند:  گونه معرفی می این ،برخوردارند

 وَ الصَابِراتِ وَ الصَابِرینَ وَ الصَادِقاتِ وَ الصَادِقینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الْقانِتینَ وَ الْمُؤْمِناتِ

 وَ الصَائِماتِ وَ الصَائِمینَ وَ الْمُتَصَدِقاتِ وَ الْمُتَصَدِقینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْخاشِعینَ

 مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَهُ أَعَدَ الذَاکِراتِ وَ کَثیراً اللَهَ الذَاکِرینَ وَ الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظینَ

  (36: احزاب) .«عَظیماً أَجْراً وَ

و هم صفات اخالقی درونی و از آیه مذکور هم صفات شناختی )اعتقادی( 

قرار گرفته است و  تأکیدمورد )اعمال صالح( هم رفتار و اعمال شایسته معنوی 

 این مرلب جامعیت الگوهای انسانی را مد نظر دارد. 

های مقبول و دارای زندگی پاک و مرلوب  پس از ذکر صفات این انسان

هایی از پیروان قرآن و  نمونههای ممتاز و متعالی دیگری را به عنوان  الهی، انسان

هستند و دارای اجر اعظم و برتر  افراد کند که بهترین معصومین )ع( معرفی می

 یَعْلَمُ رَبَکَ إِنَ»باشند:  باشند و اشبه الناس به پیامبر )ص( و معصومین )ع( می می
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 یُقَدِرُ اللَهُ وَ مَعَکَ الَذینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ اللَیْلِ ثُلُثَیِ مِنْ  أَدْنى تَقُومُ أَنَکَ

 أَنْ عَلِمَ الْقُرْآنِ مِنَ تَیَسَرَ ما فَاقْرَؤُا عَلَیْکُمْ فَتابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ النَهارَ وَ اللَیْلَ

 آخَرُونَ وَ اللَهِ فَضْلِ مِنْ یَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِی یَضْرِبُونَ آخَرُونَ وَ  مَرْضى مِنْکُمْ سَیَکُونُ

 أَقْرِضُوا وَ الزَکاةَ آتُوا وَ الصَالةَ أَقیمُوا وَ مِنْهُ تَیَسَرَ ما فَاقْرَؤُا اللَهِ سَبیلِ  فی یُقاتِلُونَ

 أَجْراً أَعْظَمَ وَ خَیْراً هُوَ اللَهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَیْرٍ مِنْ لِأَنْفُسِکُمْ تُقَدِمُوا ما وَ حَسَناً قَرْضاً اللَهَ

 کانُوا» فرماید: آیاتی دیگرمی در (21 : لمزم) .« رَحیمٌ غَفُورٌ اللَهَ إِنَ اللَهَ اسْتَغْفِرُوا وَ

( 13: ذاریات) «یَسْتَغْفِرُونَ هُمْ بِالْأَسْحارِ وَ»( 13: ذاریات) ؛«یَهْجَعُونَ ما اللَیْلِ مِنَ قَلیالً

قرآن،  های اهل اینان انسان( 17: ذاریات) .«الْمَحْرُومِ وَ لِلسَائِلِ حَقٌ أَمْوالِهِمْ  فی وَ»

داری و سحرخیزی و عبادت در شب هستند و اهل  زنده تهجد و شب جهاد، ایثار،

این افعال از اعمال صالحی  باشند و چون به نیازمندان و محرومین میانفاق و کمک 

جامعه و سبک زندگی اسالمی را سالمت فرد و و معنویت باشند که بخشی از  می

 پی دارند. در

 وَ» فرماید: میصالح  رفتار های دارای هاى انسان ویژگىدرباره  جای دیگر در

« سَالما قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ هَوْناً الْأَرْضِ عَلَى یَمْشُونَ الَذِینَ الرَحْمنِ عِبادُ

به  یعنى کنند مى رفتارو تواضع  مالیمت کمال با و تبختر و تکبر بدون (63: )فرقان

 بر ها آن مقابل در ها اما این ،شود می جسارت و احترامى بى و ها اهانت آن

 یعنى مالیمت کمال با بلکه ،کنند نمی صحبت ها نآ با درشتى به و گردند نمى

کنند.  مى رفتار مسالمت به ها نآا ب یا دهند مى جواب خوبى و سالمتى کلمات

. است مؤثر او شخصى رفتار دری الگو، ها نانسا اعتقاد و ایمان (ش. 1333)طیب، 

ترین رفتارهای  زیرا کوچک ش.( 1333)قرائتی،  ،«یَمْشُونَ...  الرَحْمنِ عِبادُ»

در سالمت و عدم سالمت جوامع خرد و کالن نقش مؤثر دارد و  اسوه یها نانسا

 تواند زندگی فردی و اجتماعی را جهت اسالمی دهد و مرلوب نظر خدا فرماید. می
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آوردن به عمل صالح  از دیگر مواردی که عامل روی احساس کرامت: ـ ج

خلیفه الهی و دارابودن فررت الهی و  به عنوانشود ادراک مقام و جایگاه خود  می

حقانیت دین خداست که به او کرامت و عزت داده، برانگیزاننده به سوی اعمال 

قرآن کریم برای شود.  میو هدایت و وصول به سالمت و معنویت صالح 

 جایگاه رفیع خودشناخت  وارزشمندی  احساس شخصیت و برخورداری انسان و

و » (31: بقره) ؛«خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِی لِلْمَالئِکَةِ رَبُکَ قالَ إِذْ وَ»فرماید:  می

که  است نظیر ای از خلقت بی نمونه یعنی انسان (31 :)اسرا« لقد کرمنا بنی آدم

کرامت و شناخت  که پس ازدرک ورا دارد به نحوی خدا ظرفیت جانشینی 

 فَأَقِمْ»ورد: آ میبه فررت الهی روی مقام رفیع دن به آن یبرای رس وجایگاه خود 

او سرشت و  (31: روم) «عَلَیْها النَاسَ فَرَرَ  الَتی اللَهِ فِرْرَتَ حَنیفاً لِلدِینِ وَجْهَکَ

پذیری  لذا با هدایت ،باشد پرست می شناس و حق فررتی دارد که حقجو و حق

  إِنَنی قُلْ» :استناد آیه. به تواند دین حنیف و صراط مستقیم را انتخاب کند می

 یَهْدی» (161: انعام) ؛«... حَنیفاً إِبْراهیمَ مِلَةَ قِیَماً دیناً مُسْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى رَبِی  هَدانی

 یَهْدیهِمْ وَ بِإِذْنِهِ النُورِ إِلَى الظُلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ وَ السَالمِ سُبُلَ رِضْوانَهُ اتَبَعَ مَنِ اللَهُ بِهِ

 ،دین حق برکت به خداوند بر اساس این آیه (16: مائده) .«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى

 به و کند مى هدایت سالمت، هاى راه به کنند، پیروى او خشنودى از که را کسانى

 راست، راه سوى به را ها نآ و برد مى روشنایى سوى به ها تاریکی از خود، فرمان

سبحان برای هدایت  صراط مستقیم راهی است که خداوند چون .نماید مى رهبرى

 ست وها ناین راه در درون فررت الهی همه انسا آغاز انسان معین کرده است و

 است یهدایتهدایت الهی و  ش.( 1333ی، جوادی آمل). پایان آن لقای خداوند است

او زندگی و  بود اجتماعی خواهد زندگی فردی و آرامش در معنویت و عامل که

 :این واقعیت از آیاتی نظیر این آیه کریمه قرآن قابل فهم است .کند را خدایی می
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های  چون از ویژگی (33: بقره) ،«یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال هُدایَ تَبِعَ فَمَنْ»

 باشد. سبک زندگی قرآنی، سالمت و امنیت و آرامش هدفدار و آگاهانه می

معرفت و شناخت حقیقی انسان از جهان منشأ باورها و  :خدایمان به ا ـ د

هاى  گیرى با توجه به نظام ارزشى و جهتشود.  میو ایمان و اعتقاد انسان  ها شارز

نگاه جامع و کلى در زمینه عوامل  مشخص اسالمى، آنچه به اختصار و در یک

ظهور پیدا  ،یانسانم سالزندگی  کردار و ،رفتار ،گیرى شخصیت مؤثر در شکل

بیان شده است: ایمان و عمل « والعصر»همان است که در سوره مبارکه  کند می

حیات بخش قرآنى و های  صالج و زیرمجموعه این دو عامل اساسی تمامی آموزه

رآنی ایمان و بر همین اساس در خیلی از آیات ق. بود معصومین خواهد عملیسیره 

این مرلب است که عمل صالح ثمره و  مؤیداند و  کار رفتهعمل صالح قرین هم ب

بنابراین ایمان  ش.( 1333)کالنتری، نتیجه ایمان خالص و حقیقی به خداوند است. 

نتیجه منشأ و زیرساخت  صحیح باعث تولید و صدور عمل صالح گردیده و در

او را  معنویتو  سبک زندگی اسالمی است که نیازهای فرری انسان و آرامش

بودن است  زیرا یکی از معانی و کاربردهای ایمان امنیت و در امان ،کند تأمین می

 (ش. 1337)بیگی، . رساند میکه آرامش فکری و روحی و نبودن خوف و دلهره را 

آموزه های اسالمی بر ایمان و نقش پر رنگ آن در مجموعه  تأکیداز 

معارف اسالمی، ضرورت و اساسی بودن نیاز بشر به امنیت و آرامش خاطر در 

زندگی فردی و اجتماعی فهمیده می شود. زیرا خضور ایمان به معنای وجود 

امنییت و سالمت و آرامش فکری و روحی و جسمی است. همین نیاز بنیادین 

شده تا در طول تاریخ بعضی از مکاتب و افراد بشری گمان کنند این نیاز با باعث 

تامین امکانات صرفا مادی مرتفع می گردد. به همین سبب تمام توان و تالش خود 

، اما تجربه نشان داده است، تامین حوایج را در مسیر حصول مادیات قرار داده اند
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معنوی در پی نداشته است، بلکه  مادی نه تنها آرامش و امنییت روحی و سالمت

  ش.( 1332 ،)صانعی بر مشکالت و پریشانیها و اضررابهای بشر افزوده است.
مالحظه زندگی ماشینی و سکوالری بشر در قرون اخیر این ادعا را تایید می 

کند. باید اذعان کرد که تنها فراهم شدن و تامین نیازهای مادی باعث آرامش و 

ی نمی گردد بلکه باید در راس اهداف و فعالیتهای انسان سعادت دنیوی و اخرو

کسب معرفت و ایمان به حقیقت قرار گیرد تا نیازهای روانی و معنوی او اقناع 

شودو آرامش و آسودگی حقیقی و معنویت الهی برای او حاصل گردد. آنچه 

 باعث رفع اختالالت و اضررابات درونی می گردد، شناخت یقین اور خداو ایمان

  (.ش 1332 ،)غباریو ارتباط و انس با او می باشد.
ای که  اند که تنها روزنه شناسان به این نتیجه رسیده اخیرا بسیاری از روان

تکیه  و ایمان به خدا و اعتقاد های انسان را کاهش و تسکین دهد،  تواند ناراحتی می

تواند بر مشکالت  میو قدرت مافوق انسانیت است؛ تنها نیرویی که  أبه یک مبد

اند  همین اساس انبیا الهی آمده بر ش.( 1336 ،)صادقیان ائق شود، نیروی الهی است.ف

تا بشارت دهند که اگر ایمان به خدا بیاورید و اعمال و زندگی خود را اصالح 

قرآن به این  های آنان در امان خواهید بود. کنید از جهل و کفر و نفاق و توطئه

 مُنْذِرینَ وَ مُبَشِرینَ إِالَ الْمُرْسَلینَ نُرْسِلُ ما وَ»گونه تصریح فرموده است  مهم این

  (53: انعام) .«یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال أَصْلَحَ وَ آمَنَ فَمَنْ

 لَمْ وَ آمَنُوا الَذینَ» :فرماید میو در جای دیگر درباره ارتباط ایمان و آرامش 

 ای دیگر در آیه و( 32: انعام) «مُهْتَدُونَ هُمْ وَ الْأَمْنُ لَهُمُ أُولئِکَ بِظُلْمٍ إیمانَهُمْ یَلْبِسُوا

داند که از ایمان واالیی  میایمانی را اولیای الهی  مصداق صاحبان آرامش

 ( 62: یونس) .«یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ ال اللَهِ أَوْلِیاءَ إِنَ أَال» برخوردارند:

ل پیروزی و رستگاری و ایمان را عامیات زیادی آدر قرآن عالوه بر آن 
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 رحمت خداوند و رشد و کمال ذکر کرده است از جمله در آیه زیر: کسب

 اللَهِ إِلَى اهْتَدَیْتُمْ إِذَا ضَلَ مَنْ یَضُرُکُمْ ال أَنْفُسَکُمْ عَلَیْکُمْ آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا»

 ( 116: مائده) .«تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما فَیُنَبِئُکُمْ جَمیعاً مَرْجِعُکُمْ

به سوی شرک آورد و  روکسی که قرآن معتقد است که آن، مقابل  در و

و  وزنی در روان گرفتار حالت بی ،دهد گاه ثابت و مستقر خود را از دست  تکیه

 ای بر العاده دنبال آن اضرراب فوقه شود و ب روح و جان خود می ارزشی در بی

  (32 و 31: گردد. )حج وجود او حاکم می

امنیت واقعی در سایه ایمان به خداوند است و خداوند هم اندیشه قرآنی  رد

افراد ناایمن نامتعادلند و با پرخاشگری یا  .امنیت را در مؤمنین منحصر کرده است

کردن  دهند و در دنیای ذهن خود مدام در حال دفع اضرراب واکنش نشان می

 تعادل روانی در اسالم را عامل سالمت و ایمان و قرآنخررات احتمالی هستند. 

شناختی نیز تأثیر ایمان در  ی تجربی روانها شالبته پژوه ،کند زندگی معرفی می

حال که بخشی از  (ش. 1337)رضایی اصفهانی، کند.  یت روان انسان را تأیید مسالم

ی تولید عمل صالح اشاره شد به موارد و مصادیقی از رفتارها و ها همصادر و ریش

گذار و موارد سالمت و معنویت در زندگی فردی و تأثیرهای صالح که  عمل

 پردازیم. می ،گردند میاجتماعی 

افعالی مثل دعا،  ی قرآنیها هاز منظر آموز زندگی: معنویت در نیایشنقش 

باشند که نشانه  می، مناجات از مصادیق حقیقی و اصلی اعمال صالح ذکر، عبادت

دادن به حق و  اصالتعالمت  بودن افکار و رفتار فرد برای خود و جامعه و سالم

و دستیابی به رشد و  هستی ایمان به مبدا و اصل هدفداربودن جهان هستی اعتقاد به

ها را  اظررار و بدی ،باشد و اضرراب میانسان سبک زندگی  معنویت در وتکامل 

 السُوءَ یَکْشِفُ وَ دَعاهُ إِذا الْمُضْرَرَ یُجیبُ أَمَنْ»فرماید:  میگونه  زداید. قرآن این می
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 (62: نمل) .«تَذَکَرُونَ ما قَلیالً اللَهِ مَعَ إِلهٌ أَ الْأَرْضِ خُلَفاءَ یَجْعَلُکُمْ وَ

ای است که اهل  رفع سوء باور از افراد جامعهآیه، نکته قابل استفاده از این 

 ،مصائب ها، نیستند و نقش نیایش را در زدودن ناگواری خداوند بادعا و نیایش 

 ،فهماند که دعا میهای روحی و... را یقین ندارند با استفهام انکاری به آنان  بیماری

حزن و اندوه گردیده و  ،رفتن پریشانی از بینانس و اتصال روحی با خداوند باعث 

دعا از و درخواست  ای دیگر، و در آیه را در پی داردسالمت فرد و جامعه اسالمی 

قلمداد شده عدی ندارد باعث رشد و سالمت بخداوندی که در درون جان ماست و 

 .است

  لی فَلْیَسْتَجیبُوا دَعانِ إِذا الدَاعِ دَعْوَةَ أُجیبُ قَریبٌ فَإِنِی عَنِی عِبادی سَأَلَکَ إِذا»

 ( 136: بقره) .«یَرْشُدُونَ لَعَلَهُمْ  بی لْیُؤْمِنُوا وَ

 دعاییرا که از جمله نماز  ،محور نیایش در همین راستا قرآن حکیم عبادات

 إِالَ إِلهَ ال اللَهُ أَنَا  إِنَنی» داند: بودن یاد خدا در دل می باعث زندهجامع و کامل است، 

را که در بودن سنت نماز  و زنده (15: طه) «لِذِکْری الصَالةَ أَقِمِ وَ  فَاعْبُدْنی أَنَا

در زندگی باعث استمرار زندگی و حیات طیبه خواهد  دارنده بهترین دعاهاستبر

یعنی عشق به خدا « هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق»شد. به قول حافظ: 

 او. راز و نیاز با ،گفتگو ،یاد ،محبت بردن از و لذت

همراه با تالش برای تحصیل رزق مادی و و دعا چنانچه نماز از سوی دیگر 

شود که باعث رستگاری  فضل خدا باشد منجر به ذکری میهمراه معنوی حالل و 

 وَ الْأَرْضِ فِی فَانْتَشِرُوا الصَالةُ قُضِیَتِ فَإِذا» گردد. میو فالح و سالمت و صالح 

کلی  به طور (11: جمعه) .«تُفْلِحُونَ لَعَلَکُمْ کَثیراً اللَهَ اذْکُرُوا وَ اللَهِ فَضْلِ مِنْ ابْتَغُوا

 ،ی که در آن خدا و راز و نیاز و انس و ارتباط با خدا نباشد زندگی نیستای زندگی

 رخوت و سستی است. ،بلکه مرگ تدریجی
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به  بازگشتنخستین مرحله  از اعمال صالح و توبه :زندگی معنویتو توبه 

گیرد. مقصود از تخلیه  سالمت است و تخلیه هیجانی از طریق توبه صورت می

گشایی کند  ریزی عاطفی، عقده برون ،های صحیح هیجانی آن است که انسان از راه

 1337، اصفهانی )رضاییها و کسالت شود.  موجب تقویت روحی و جبران ضعف تا

 ش.(
توبه به معنای رجوع از ماسوی اهلل به سوی خداوند از برکات ذکر الهی و 

عمل صالح و اصالح اجتماعی  صدورنتیجه  عامل ستایش و نیایش الهی و در

زیرا توبه و انابه باعث بازسازی و نوسازی فرد و جامعه و اصالح رفتار و  ،گردد می

یل خود برای تکم خویش گذشتهاعمال  اعتقادات و اخالق واخالق و بازنگری در 

پذیری و رحمت و محبت خویش،  شود و خداوند نیز با توبه و دیگران در آینده می

 أَنَا وَ عَلَیْهِمْ أَتُوبُ فَأُولئِکَ بَیَنُوا وَ أَصْلَحُوا وَ تابُوا الَذینَ إِالَ»دهد:  را می پاسخ آن

که یک فعل و رفتار فردی است  توبه در عین حالی (161: بقره) .«الرَحیمُ التَوَابُ

 تأثیرآثار و برکات جمعی و اجتماعی دارد و فرد تائب به هر اندازه که توان و 

باعث اصالح جامعه  ،متوجه و پذیرا گرددهایی را  یتمسؤولاجتماعی داشته باشد و 

 شود. میو سالمت و معنویت آن 

از زیباترین مصادیق عمل صالح مهرورزی است،  محبت و سالمت زندگی:

مهرورزی و عروفت )دیگرگزینی(معقول و مشروع عالوه بر انکه کماالت چون 

و آثار معنوی ویژه ای بدنبال دارد، نشانه سالمت و ایمان و صالح انسان است. 

مهر و محبت برآمده از انسانیت، معنویت، ایمان و سالمت روانی را در انسان 

یکدیگر و با خداوند  روابط انسانها را باتقویت کرده، قلب را صفا می بخشد و 

دوستی و محبت میان خدا و بندگانش یک محبت، دو سویه محکم می سازد.زیرا،

مناجات با محبت و این تنها انسان نیست که از  (65)یحبهم ویحبونه. مائده/ است،
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بلکه خداوند نیز ندای  ،سوزد میبرد و در حسرت دیدار او  میپروردگارش لذت 

ت خالصانه با آنان عشق سدارد و به گفتگو و مجال محبت آمیز بندگانش را دوست

با مخلوقات  محبت و معاشرت و ارتباط مثبت (ش. 1331 ،همکاران)دیلمی و  ورزد. می

 باالخص بندگان محب خداوند را در پی خواهد داشت.
 عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست  به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

زندگی خود پروردگار متعال را شایسته  زیبنده آن است که در منان راؤملذا 

هم  گر خلقت عالم و جیهو هم توکه محبت ا به نحویچنین محبتی بدانند 

وَ مِنَ »  فرماید: میخداوند  ،از این رو .باشدبخش آمال انسان و اهداف عالم  تحقق

 .«مَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِلَهِاللَهِ  وَ الَذِینَ ءَا   یحُِبُونهَُمْ کَحُبّالنَاسِ مَن یَتَخِذُ مِن دُونِ اللَهِ أَندَادًا 
  (166: )بقره

محبت و دوستی از صفات نفسانی است که ی اسالمی ر اسها هآموز بر اساس

معلوم  ها نگیری انسان را نسبت به خداوند و به تبع آن نسبت به دیگر انسا جهت

ورزی  شود و هم با محبت لذا هم باعث سالمت و اصالح خود انسان می ،سازد می

تعاون در خیر و خیرخواهی و مساوات را  ،ایثار مانندی یرفتارهای نیکو ،به دیگران

نزدیک و معنویت نتیجه جامعه را به سالمت  و در دهد نسبت به دیگران بروز می

عات مهم است که از فرو «تولی و تبری»گرداند. این حقیقت مبتنی بر اصل  می

محمد »توصیه کرده است: یک مالک  به عنوانرا  باشد و قرآن آن اسالم می

 (27: فتح) .«رسول اهلل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

الزمه رشد همه جانبه و وصول به سعادت و سالمت  :امیدواری و امیدبخشی

فردی و اجتماعی، امیدواری به وصول به مرلوب وداشتن انگیزه برای سلوک و 

طی طریق کردن و مبارزه با موانع تا کسب نتیجه و پیروزی است. انجام موفقیت 

 آمیز این فرایند نه تنها باعث تقویت و ازدیاد توفیقات و پیروزی می شود، بلکه

عاملی می گردد برای امیدواری و تحرک و تالش سایر انسانها. لذاف امیدواری و 
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امید بخشی از کماالت و ملکاتی است که هم نشانه سالمت معنوی است وهم عامل 

گسترش آن و مرهمی است برای درمان بی انگیزگی و فترت و سستی. بر همین 

دهای درونی و برونی الهی را مبنا در تفکر و اندیشه اسالمی، مومن امید به امدا

جزو باورهای الینفک خویش دانسته و عمال بدان متکی و متوکل است. در 

داند که ناامیدی از صفات و  می حقیقت، یاس و ایمان قابل جمع نیستند، زیرا مومن

ندارد و ضعف  خدا دارد چیزی کم های گمراهان و کافران است و کسی که  بهانه

 (66و  16: حجر)« قَالَ وَ مَن یَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِهِ إِلَا الضَالُونَ»دهد.  به خود راه نمی

ی قرآنی در پی تربیت انسان امیدوار مبتنی بر معرفت دینی و ها هآموزنتیجه آنکه 

های خدادادی در انسان  زیرا امید به توفیقات الهی و ظرفیت ،باشد میایمان به خدا 

انسان امیدوار نه تنها خود شاداب  کند. میزندگی او را سرشار از معنویت و برکت 

بلکه با امیدبخشی و تزریق روح توانمندی و پیروزی به  ،و باتوان و تحمل است

توان  میکند، لذا  میحیات دیگران، آنان را امیدوار و غرق در صالبت و سالمت 

بلکه مصدر اعمال شایسته  ،باشد مییدبخشی نه تنها عمل صالح گفت امیدواری و ام

 باشد. میو با معنویت 

 انسان را ،درآیاتیقرآن به رغم آنکه : زندگی در سالمتصبر  نقش

: معارج) ؛«هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَ»کند:  معرفی می ،تاب و بازدارنده شکیب و بی بی

که  (21: معارج)  مَنُوعاً الْخَیْرُ مَسَهُ إِذا وَ( 21: )معارج ؛«جَزُوعاً الشَرُ مَسَهُ إِذا» (17

اما در آیاتی دیگر او را توصیه به صبوری و  ،ای است دارای فلسفه و حکمت ویژه

 مشکالت و دراستقامت در راه رسیدن به اهداف و کماالت الهی کرده و 

 أَصابَتْهُمْ إِذا الَذینَ» :کرده است استقامتصبر و  توصیه به های زندگی  سختی

را به استعانت از تقوی  ها نو انسا (166: بقره) «راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَا وَ لِلَهِ إِنَا قالُوا مُصیبَةٌ

شمار  نماید که بی کند و اجر و مزد الهی را برای صابران یادآوری می رهنمون می
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 یا قُلْ»باشد:  و صبور میصبر بسیار زیبا و دلخواه بندگانی متقی  که ایناست و 

 واسِعَةٌ اللَهِ أَرْضُ وَ حَسَنَةٌ الدُنْیا هذِهِ  فی أَحْسَنُوا لِلَذینَ رَبَکُمْ اتَقُوا آمَنُوا الَذینَ عِبادِ

 الْمُسْتَعانُ اللَهُ وَ جَمیلٌ فَصَبْرٌ( 11: زمر) ؛«حِسابٍ بِغَیْرِ أَجْرَهُمْ الصَابِرُونَ یُوَفَى إِنَما

قرآن صبر را به صفت زیبا وصف کرده است  که این (13: یوسف) .تَصِفُونَ ما  عَلى

حاکی از آثار و پیامدهای مثبت دنیوی و اخروی در زندگی فردی و اجتماعی 

، معنویت و صفا و سالمت و برکات روحی و روانی را ها نجمله آ اوست که از

ود خچنانکه حضرت زینب )س( اسوه صبر و بردباری، مصائب توان برشمرد.  می

 ش.( 1333)آقاتهرانی،  .«ما رأیت إال جمیالً»را وصف به زیبایی کرد و فرمود: 

کننده و مهم است  نقش صبر در رسیدن به سبک زندگی اسالمی آنقدر تعیین

 یُؤْتَوْنَ أُولئِکَ»: داوند تصریح فرموده پاداش صابران را مضاعف خواهد دادکه خ

: قصص) ،«یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَا وَ السَیِئَةَ بِالْحَسَنَةِ یَدْرَؤُنَ وَ صَبَرُوا بِما مَرَتَیْنِ أَجْرَهُمْ

کند و  گی رفع میهای فردی و اجتماعی را از زند زیرا صبر و استقامت بدی( 65

خداگویان صبور و مقاوم ترس و حزنی شود و  باعث انفاق و کمک به جامعه می

 رَبُنَا قالُوا الَذینَ إِنَ» .ندارند الشعاع قرار دهد،  که آرامش و سالمت زندگی را تحت

 ( 13: احقاف) «یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال اسْتَقامُوا ثُمَ اللَهُ

نوسازی فردی و اجتماعی نیازمند  ،سازی پاک ،دیگرسازی ،خودسازی اصوال

قرآن مجید در پایان سوره  باشد. میسعه صدر و مقاومت در برابر موانع  ،صبوری

والعصر از مصادیق صریح عمل صالح را سفارش یکدیگر به صبر و مقاومت 

خواستن از خدا و اعتماد به او و امید نجات  البته صبر به یک معنی کمک، داند می

در ابتدای دعای  )ع( امام سجادرت مقاومت و صبوری است.  صو از خداوند در

  (ش. 1336)قمی،  .«من این الی النجاه ...»کند:  میابوحمزه به خدای سبحان عرض 
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قضای الهی نیز یکی از مواردی است که آثار  تسلیم به صبر به معنای

یکی از اساسی ترین راههای  المت و معنویت زندگی دارد. اصوالای در س ارزنده

مقابله با مصائب و دشواری ها و فشارهای روانی، شناخت و باور صحیح به قضا و 

قدر الهی است. اعتقاد به این حقیقت زندگی انسان را متصل به ازل و ابد می کند. 

از یک سو، باور دارد که آنچه در هستی رخ می دهد تصادفی نیست بلکه بر 

دی است تحت برنامه خداوند و با دخالت اختیار و عمل انسان اساس برنامه هدفمن

و رویکرد مصالح و رستگاری او صورت می گیرد و از سوی دیگر همه پاداش ها 

و عقابها تنها ان چیزی نیست که در این عالم اعمال می شود. بر این اساسچه بسا 

لوالء باشد و به دردها و رنهایی که متوجه انسان شده است، ناظر به اصل البالء ل

نفع و مصلحت او در جهان اخرت منتهی گردد. در چنین تفکری امور جزیی و 

)حسینی کلی عالم تحت نظارت خداوند و بر اساس توحید افعالی رخ می دهد.

در نتیجه چنین باور معنوی از فشارهای روحی و روانی کاسته و بر  (ش. 1333 کوهساری،

 مِنْ أَصابَ ما» زاید. قران در این خصوص فرموده است:سالمت و آرامش خاطر انسان می اف

 عَلَى ذلِکَ إِنَ نَبْرَأَها أَنْ قَبْلِ مِنْ کِتابٍ  فی إِالَ أَنْفُسِکُمْ  فی ال وَ الْأَرْضِ فِی مُصیبَةٍ

این اساس انسان الهی معتقد است تلخی و شیرینی که در  بر (22: حدید) «یَسیرٌ اللَهِ

افتد از روی حکمت است و خیرات و برکات دنیوی و اخروی  میزندگی اتفاق 

این معرفت  تابی و نیز غفلت عارض انسان شود. لذا نباید بدبینی و بی ،پی دارد در

و  برد میو اعتقاد تحمل و پذیرش نامالیمات و دردها و مصائب را در زندگی باال 

 کند. میصبر و مقاومت انسان را مضاعف 

خداوند هیچ قضای شاد یا غمگینی بر مؤمن جاری  سالمی،تعالیم ا بر اساس

گناهانش باشد  هسازد. مگر آن که خیرش در آن است اگر بالیش دهد کفار مین

توجه به اراده  بنابراین .استاش دارد، به او بخشش کرده  و اگر عرا کند و گرامی
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را در فرد نشده است. انسان صددرصد بیان  سرنوشتخداوند و این واقعیت که 

شدن با شکست از حالت اضرراب و افسردگی شدید و حاالت  صورت مواجه

پرخاشگری و خودکشی تا حدی بازخواهد داشت در صورتی که فرد به این 

توان از طریق  واهد شد و میی خنفی مها شواقعیت توجه نکند دچار واکن

گردید.  او و منفی ی افراطیها شدادن او به این اصل، مانع ادامه واکن آگاهی
 ش.( 1331حسینی، )

 ها نشایستگی و زیبایی و حسن ادب مقبول فرری همه انسا ادب:رعایت 

های مهم و اصیل سبک  از ویژگیی سالمت و معنویت و ها هاست و از نشان

ادب یعنی انجام و ارائه رفتاری زندگی اسالمی، حضور و ثبوت ادب در آن است. 

کند  محترم است و انسانیت او اقتضا می که در شأن یک انسان عاقل و فهمیده و

شاید بتوان ادعا کرد که دین  و...  ها نچه در قبال خداوند و چه در قبال سایر انسا

داشتن و رعایت آن در مجموعه ابعاد و جوانب زندگی فردی و  الهی یعنی ادب

 که: اند گفتهلذا اجتماعی. 
 دلم گفت که ایمان ادب استعقل برگوش   کردم از عقل سؤالی که مگر ایمان چیست

 ی آدم و حیوان، ادب استـن بنـابیـفرق م  ان نیستـادب است انس یـر بـآدمیزاده اگ

 إِنَ صَوْتِکَ مِنْ اغْضُضْ وَ مَشْیِکَ  فی اقْصِدْ وَ»و چه زیبا فرموده است قرآن: 

ادبی  از مصادیق بی و از آنجا که یکی( 17: لقمان) «الْحَمیرِ لَصَوْتُ الْأَصْواتِ أَنْکَرَ

خودبرتردانستن و خودخواهی  باشد تکبر و که نوعی بیماری فردی و اجتماعی می

 اللَهَ إِنَ مَرَحاً الْأَرْضِ فِی تَمْشِ ال وَ لِلنَاسِ خَدَکَ تُصَعِرْ ال وَ» فرماید: است قرآن می

های افراطی همراه با  شادمانیو از آنجا که  (13: لقمان)« فَخُور مُخْتالٍ کُلَ یُحِبُ ال

شود  ادبی در ساحت ربوبی محسوب می گناه و معصیت الهی در زندگی نوعی بی

 «فَخُورٍ مُخْتالٍ کُلَ یُحِبُ ال اللَهُ وَ آتاکُمْ بِما تَفْرَحُوا ال وَ» کند: آن نهی می ازقرآن 

دهد که سرمستی نکرده و اهل خودنمایی و تظاهر و  نیز هشدار می و (23: حدید)
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 کَالَذینَ تَکُونُوا ال وَ» .تعالی نگردند ریا نباشند و مانع از حضور مردم در مسیر حق

 یَعْمَلُونَ بِما اللَهُ وَ اللَهِ سَبیلِ عَنْ یَصُدُونَ وَ النَاسِ رِئاءَ وَ بَرَراً دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا

ی ها شتوان نتیجه گرفت که رعایت فضائل و ارز میبنابراین  (53: قمر) .«مُحیطٌ

ی معنویت در زندگی است و رذایل و ضد ها هاخالقی یعنی ادب که از شاخص

 شود. میمعنوی محسوب  رادبی و غی بی ها شارز

شاید بتوان گفت که عدل، مالک عمل  :ظلمورزی و خودداری از  عدالت

اخالقی است  مکاتب از بسیاری اساس اخالقیات در اعتدال و عدل چون ،باشد صالح

های خداست. در قرآن آیات بسیاری اختصاص به عدالت تکوینی و  و عدل از نام

و من یأمر بالعدل و هو »فرماید:  میجمله  از ،تشریعی و اخالقی و اخروی و... دارد

شتن در بردا ورزی یعنی گام اقدام به عدل و عدالت (36 : )نحل .«علی صراط مستقیم

صراط مستقیم یعنی قداست، سالمت و معنویت و  راه راست و مستقیم و قرعا

ستمکاری به خویشتن و دیگران نوعی بیماری و در مقابل  ها ییطهارت و همه زیبا

 ؛75 و 3: )مائدهدارد  می است که قرآن برای داشتن جامعه سالم از این بیماری برحذر

 الَذینَ وَ» کند و از آزار و اذیت دیگران نهی می (71: نحل؛ 162: انعام؛ 126: نساء

 .«مُبیناً إِثْماً وَ بُهْتاناً احْتَمَلُوا فَقَدِ اکْتَسَبُوا مَا بِغَیْرِ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ یُؤْذُونَ

اوز به حقوق فردی و اجتماعی از جقوق دیگران و تحکردن  پایمال( 63: احزاب)

کند. از نظر  اعتبار می دار و بی را خدشه معنوی و طیبهعناصری است که زندگی 

قرآن در زندگی اسالمی باید به جای ظلم، عدالت جایگزین شود و حقوق مادی و 

مسلمان و حتی مخالفان مذهبی باید  اعم از مسلمان و غیر ها نمعنوی سایر انسا

با این وصف عدالت اخالقی که از آن به اعتدال در زندگی نیز یاد   مراعات گردد.

باشد و  میها و معیارهای حیات طیبه قرآنی  ترین مالک شده است یکی از اساسی

 زندگی پاک و مقدس است.های  تجاوز به حقوق دیگران از آفات و آسیب
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 و سالمت فکری و روانی تفسیر مناسب، گمانی خوش :به دیگران ظنحُسن 

 از آنجایی و شده است سفارش به این امربردارد که در قرآن کریم شخصیتی را در

احساس ایمنی است و این  ،گردد یکی از عواملی که باعث آرامش انسان می که

بدگمانی انسانی بر روابط  اگر در صورتی که .گردد گمانی تأمین می امر با خوش

کند و این امر سالمت  میحاکم باشد شخص دائما احساس خرر و عدم امنیت 

 بِأَنْفُسِهِمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ ال لَوْ»اندازد  روانی او را به خرر می

 .«حسن الظَنَ راحَةُ القلب و سالمهُ الدین» (12: نور) ؛«مُبینٌ إِفْکٌ هذا قالُوا وَ خَیْراً

بیانی دیگر  در سالمت ایمان است و دین وحسن ظن آرامش ش.(  1337آمدی، )

و رهایی از گناه است.   دوهحسن ظن باعث کاهش اناند:  امام علی )ع( فرموده

 مِنْ بِهِ لَهُمْ ما وَ» داند: قرآن مجید گمان را برای رسیدن به حق کافی نمی ()همان

به همین دلیل  (23 : منج) .«شَیْئاً الْحَقِ مِنَ  یُغْنی ال الظَنَ إِنَ وَ الظَنَ إِالَ یَتَبِعُونَ إِنْ عِلْمٍ

 ،شمارد دارد و بعضی از آن را گناه می برحذر می ها نمؤمنینی را از بسیاری از گما

وحدت  ،امنیت ،از نوع سوء و زشت آن به سالمت مخصوصا ها نزیرا گما

 إِنَ الظَنِ مِنَ کَثیراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا» رساند اجتماعی آسیب جدی می

  (12: )حجرات .«إِثْمٌ الظَنِ بَعْضَ

  سالمت جامعه نیکی به دیگران عامل پایداری ونیکوکاری:  احسان و

 ؛«حُسْناً لِلنَاسِ قُولُوا وَ» (61: رحمن) ؛«الْإِحْسانُ إِالَ الْإِحْسانِ جَزاءُ هَلْ»: شود می

تواند در  نیکوکاری می (33: قصص) .« إِلَیْک اللَهُ أَحْسَنَ کَما أَحْسِنْ وَ»( 33: بقره)

این مفهوم قرآن، آنقدر وسعت   گفتار، فکر، اخالق و رفتار بروز و ظهور پیدا کند،

دارد که چنانچه سرلوحه زندگی قرار گیرد عامل حیات طیبه و زمینه رشد و کمال 

فرماید: پاسخ نیکویی را نه تنها باید با نیکویی  می. خداوند در قرآن گیرد میقرار 

 إِذا وَ»تا زندگی را زیبا و الهی گرداند:  بلکه باید نیکوتر و بهتر پاسخ داد ،داد
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: نساء) «حَسیباً ءٍ شَیْ کُلِ  عَلى کانَ اللَهَ إِنَ رُدُوها أَوْ مِنْها بِأَحْسَنَ فَحَیُوا بِتَحِیَةٍ حُیِیتُمْ

فرماید در انجام کار نیکو و خیر با هم مسابقه  خداوند می که اینو باالتر از آن  (36

 جَمیعاً مَرْجِعُکُمْ اللَهِ إِلَى الْخَیْراتِ فَاسْتَبِقُوا»دهید و از همدیگر پیشی گیرید: 

 (53: مائده) .«تَخْتَلِفُونَ فیهِ کُنْتُمْ بِما فَیُنَبِئُکُمْ

هیجانات منفی و  ازشم، خصومت، افسردگی و اضرراب خفروبردن خشم: 

 1331، حسینی)دارند.  یبا هم ارتباط معنادار و روحی هستند کههای جسمی  بیماری

 وَ»دلیل پیامدهای منفی این رفتارها، قرآن به شدت از آن نهی کرده است: ه ب (ش.

و ( 33: شوری) «یَغْفِرُونَ هُمْ غَضِبُوا ما إِذا وَ الْفَواحِشَ وَ الْإِثْمِ کَبائِرَ یَجْتَنِبُونَ الَذینَ

ایجاد شد،  ها نچنانچه به هر دلیلی نتواند از آن دوری کنند و چنین هیجاناتی در آ

اسالمی  ،اشرتصورت جامعه و مع این راه حل آن بخشش و گذشت است در غیر

 وَ الْغَیْظَ الْکاظِمینَ وَ الضَرَاءِ وَ السَرَاءِ فِی یُنْفِقُونَ الَذینَ»و انسانی نخواهد بود: 

زندگی  که اینبرای  (135: آل عمران)« الْمُحْسِنینَ یُحِبُ اللَهُ وَ النَاسِ عَنِ الْعافینَ

و  ب خداوند قرار گیرد باید هم علماخانوادگی و اجتماعی مسلمانان نیکو و محبو

با دوستی و مودت  بتوانندشم و عداوت را طرد کرده تا صفات ناپسند خ هم عمال

 . کنندبه همدیگر کمک 

برای حفظ سالمتی و صلح در معاشرت ضرورت دارد  :کردن غیبت از پرهیز

باشد  از بعضی از رذایل اخالقی که آفت و آسیب جدی سبک زندگی اسالمی می

های اخالقی و رفتاری که  به شدت دوری و خودداری کنیم. از جمله آن زشتی

 ال وَ تَجَسَسُوا ال وَ» فرموده است تجسس و غیبت است: از آن نهی اقرآن مؤکد

 اللَهَ اتَقُوا وَ فَکَرِهْتُمُوهُ مَیْتاً أَخیهِ لَحْمَ یَأْکُلَ أَنْ أَحَدُکُمْ یُحِبُ أَ بَعْضاً بَعْضُکُمْ یَغْتَبْ

البته نباید فراموش کرد که این موضوع دارای  (12: حجرات) ،«رَحیمٌ تَوَابٌ اللَهَ إِنَ

 استثنائاتی است که در کتب فقهی و اخالقی آمده است.
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 قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ ال آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا» :جویی عیب پرهیز ازتمسخر و

 تَلْمِزُوا ال وَ مِنْهُنَ خَیْراً یَکُنَ أَنْ  عَسى نِساءٍ مِنْ نِساءٌ ال وَ مِنْهُمْ خَیْراً یَکُونُوا أَنْ  عَسى

 فَأُولئِکَ یَتُبْ لَمْ مَنْ وَ الْإیمانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ االِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ أَنْفُسَکُمْ

شود از جمله منهیات قرآن  همانگونه که مالحظه می (11 : حجرات) «الظَالِمُونَ هُمُ

جویی، استهزاء و  سعادت و سالمت در زندگی، تمسخر، عیبکریم برای حفظ 

های مذموم  های ناپسند به دیگران است. ناگفته پیداست که این خصلت دادن لقب

همبستگی و هماهنگی جامعه اسالمی را  ،های اجتماعی است که وحدت از بیماری

را سست و  نتیجه آن کند و در تبدیل به تفرقه و خصومت و پراکندگی می

 سازد. شکننده می

: صف) ؛«تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا» :همراهی گفتار و عمل

های  یکی دیگر از آفت (3: صف) .«تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُوا أَنْ اللَهِ عِنْدَ مَقْتاً کَبُرَ»( 2

نکردن به آن است. بدیهی است چنانچه  زدن و عمل خوب زندگی اسالمی حرف

شود،  حاکم میاعتمادی بر جامعه و زندگی  گفتار به همراه عمل صالح نباشد بی

قرآن در جای دیگر کسانی  آنچه پایه سعادت و سالمت است، عمل صالح است.

کنند توبیخ فرموده است:  را که دیگران را امر به نیکی کرده و خود را فراموش می

 (55: )بقره .«الناس بالبر و تنسون انفسکمأتأمرون »

صیت خش ترین اصل در سالمت شخصیت انسجام، یکپارچگى و وحدت مهم

در سه ساحت و پایگاه وجودى انسان یعنى ساحت فکر و اندیشه، ساحت عواطف 

عمال و رفتار است و این سالمت در سایه تعلیم و تزکیه ت او ساح احساسات و

شود و پس از آن است که آدمى در مدار  ق مىدرمکتب قرآن و عصمت محق

در چارچوب رضاى الهى بروز هیجاناتش و  احساساتو  اندیشد، عواطف توحید مى

نگر و به  آینده .پذیرد مىرفتارش خداپسندانه انجام  یابد و کردار و مىو ظهور 
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دوگانگی در  قرآن کرارا انسان را از دارد. ها و وظایف آینده خود توجّه هدف

گرفتن  به ترک نفاق و درپیش دارد و باز می شخصیت و دوچهرگی )نفاق(

بودن و دو شخصیت از خود  نفاق یعنی دوچهره (3: )منافقینکند.  اخالص امر می

دادن که نوعی بیماری روانی است و قرآن کریم براین بیماری توجه کرده  نشان

 قرآن در آیات( ش. 1337)رضایی اصفهانی،  است. است و منافقان را سرزنش نموده

سایه اخالص، سالمت  کند که در یادآوری میزمر  15و  2بقره،  137و  21و  3

شود و وحدت شخصیت انسان و رابره آن با توحید حفظ  روان انسان تأمین می

 شود. می

دهد که  پژوهش در منابع و مجموعه آثار مربوط به سالمت روان، نشان می

له در شخصیت سالم وحدت روان و تعهد مذهبی است. ترین مسأ ترین و مهم اساسی

 .حیات معنا و هدف بدهد مرتبط است سالمت روان با سیستم ارزشی که بتواند به

 حَسِبَ أَمْ»این موضوع در قرآن به زیبایی آمده است:  (ش. 1337)رضایی اصفهانی، 

قرآن علت بیماری  (27: محمد) .«أَضْغانَهُمْ اللَهُ یُخْرِجَ لَنْ أَنْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَذینَ

زیرا گفتارشان  ،داند منافقین را عدم هماهنگی شخصیت ظاهری و باطنی آنان می

 سَبیلِ  فی قاتِلُوا تَعالَوْا لَهُمْ قیلَ وَ نافَقُوا الَذینَ لِیَعْلَمَ وَ»با کردارشان یکسان نیست: 

 لِلْإیمانِ مِنْهُمْ أَقْرَبُ یَوْمَئِذٍ لِلْکُفْرِ هُمْ الَتَبَعْناکُمْ قِتاالً نَعْلَمُ لَوْ قالُوا ادْفَعُوا أَوِ اللَهِ

 (163: آل عمران) .«یَکْتُمُونَ بِما أَعْلَمُ اللَهُ وَ قُلُوبِهِمْ  فی لَیْسَ ما بِأَفْواهِهِمْ یَقُولُونَ

موانع سبک بنابراین نفاق و عدم وحدت شخصیت ظاهری و باطنی از آفات و 

اجتماعی مربوط به سبک  ـها و خصوصیات رفتاری  زندگی اسالمی است. ویژگی

مستقیم اشاره فرموده است منحصر  زندگی اسالمی که قرآن به آن مستقیم و غیر

باشد. در این مقاله درحد وسع قلیل خویش و گنجایش این  به آنچه ذکر شد نمی

 نوشتار به اهم موارد مربوطه اشاره گردید.
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 هُمْ الَذینَ وَ» «الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ» :بهترین گفتار لغو و پیروی از از رهیزپ

حرف لغو سخنی است که فایده و ارزش دنیوی  (3: منونؤم) .«مُعْرِضُونَ اللَغْوِ عَنِ

حالل و اخروی نداشته باشد و خالف عقل و شرع و فررت باشد از آنجا که چنین 

دهد،  کند و باطل را گسترش می صفای زندگی را تهدید میهایی صلح و  حرف

 إِذا: »قرآن به شدت از آن نهی فرموده است و از صفات جاهلین شمرده است

 نَبْتَغِی ال عَلَیْکُمْ سَالمٌ أَعْمالُکُمْ لَکُمْ وَ أَعْمالُنا لَنا قالُوا وَ عَنْهُ أَعْرَضُوا اللَغْوَ سَمِعُوا

 (66: قصص) .«الْجاهِلینَ

های حیات بهشتی را که تجلی زندگی پاک و طیب  قرآن از جمله ویژگی

 إِالَ لَغْواً فیها یَسْمَعُونَ ال»کند:  سخنان بیهوده ذکر می بودن از  خالیمؤمنین است، 

 نشانه که سالمى ( 62مریم: ) (.سَالماً إِلَا) «عَشِیًا وَ بُکْرَةً فیها رِزْقُهُمْ لَهُمْ وَ سَالماً

 صلح و تقوا و پاکى و صمیمیت و صفا از مملو محیط یک امان، و امن محیط یک

 و «سَالماً قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ»: فرموده مؤمنان دربارهلذا  ،است آرامش و

 پاسخى یا سالم،: گویند مى پاسخ در کنند، مى خراب ایشان به نادان مردم چون

 ش.( 1333طیب، ) .دهند مى سالم

شدگان و  ای دیگر، پیروی از سخن حق را صفت هدایت قرآن در آیه

 الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَذینَ»باشند:  شمارد که دارای زندگی عاقالنه می صاحبان خرد می

از  (13: زمر) .«الْأَلْبابِ أُولُوا هُمْ أُولئِکَ وَ اللَهُ هَداهُمُ الَذینَ أُولئِکَ أَحْسَنَهُ فَیَتَبِعُونَ

منظر قرآن، گفتار صریح و مستدل و حکیمانه عامل ثبات زندگی در صراط 

 فِی الثَابِتِ بِالْقَوْلِ آمَنُوا الَذینَ اللَهُ یُثَبِتُ: »استمستقیم الهی و دوری از گمراهی 

 (23: ابراهیم). «یَشاءُ ما اللَهُ یَفْعَلُ وَ الظَالِمینَ اللَهُ یُضِلُ وَ الْآخِرَةِ فِی وَ الدُنْیا الْحَیاةِ

شدن حیات فردی و  که باعث اسالمی و قرآنی اعمال صالحیاز  :راستگویی

باشد.  کند راستگویی مفید می گردد و فضای زندگی را معرر و معنوی می جمعی می
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 تَلَقَوْنَهُ إِذْ»نباید هرچه شنیدید بدون دقت و تحلیل بازگو کنید:  فرماید قرآن می

 اللَهِ عِنْدَ هُوَ وَ هَیِناً تَحْسَبُونَهُ وَ عِلْمٌ بِهِ لَکُمْ لَیْسَ ما بِأَفْواهِکُمْ تَقُولُونَ وَ بِأَلْسِنَتِکُمْ

ی بلکه عذاب اله ،گفتن نزد خداوند پسندیده نیست نه تنها دروغ (16 : رون) .«عَظیمٌ

 لِیَجْزِیَ»هستند نه مؤمنان:  ی منافق اهل دروغها نانسا را نیز به دنبال دارد و معموال

 غَفُوراً کانَ اللَهَ إِنَ عَلَیْهِمْ یَتُوبَ أَوْ شاءَ إِنْ الْمُنافِقینَ یُعَذِبَ وَ بِصِدْقِهِمْ الصَادِقینَ اللَهُ

راستگویان در حیات دنیوی و اخروی مزد صداقت خود را  (25 : حزابا) ،«رَحیماً

 کنند. دریافت می

های اسالمی، چنانچه در خانواده و  از دیدگاه آموزه والدین:احسان به 

آن زندگی  ار و احترامی نداشته باشند، قرعااعتبای پدر و مادر، عزت و  جامعه

و اولیای الهی بیشترین سفارشات  ، زیرا هم خداوند و هم انبیااسالمی و الهی نیست

اند. قرآن در  را بسیار بزرگ شمرده ها نرا درباره والدین کرده و مقام و منزلت آ

 ؛«حُسْناً بِوالِدَیْهِ الْإِنْسانَ وَصَیْنَا وَ»ِکالمی رقیق و ظریف هشدار داده است که: 

 (23: اسراء) .«کَریماً قَوْالً لَهُما قُلْ وَ تَنْهَرْهُما ال وَ أُفٍ لَهُما تَقُلْ فَال» (3: عنکبوت)

مهری و اهانت  ترین حرفی که حاکی از بی نیکی به پدر و مادر و نگفتن کوچک

که خداوند از ما  امر مهمی است کردن باشد و محترمانه و بزرگوارانه با آنان عمل

 خواسته است.

 لِلرِجالِ بَعْضٍ  عَلى بَعْضَکُمْ بِهِ اللَهُ فَضَلَ ما تَتَمَنَوْا ال وَ» پرهیزازحسادت:

 کانَ اللَهَ إِنَ فَضْلِهِ مِنْ اللَهَ سْئَلُوا وَ اکْتَسَبْنَ مِمَا نَصیبٌ لِلنِساءِ وَ اکْتَسَبُوا مِمَا نَصیبٌ

 فَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اللَهُ آتاهُمُ ما  عَلى النَاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ » (32: نساء) ؛«عَلیماً ءٍ شَیْ بِکُلِ

از آیات  (65: نساء) .«عَظیماً مُلْکاً آتَیْناهُمْ وَ الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ إِبْراهیمَ آلَ آتَیْنا

شود که حسادت با انواع و اقسام خویش  مذکور و سایر آیات نظیر آن دانسته می

شود که زندگی موردنظر خداوند را  بسیار مذموم است و نوعی بیماری محسوب می
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کند. در حقیقت انسان حسود، جنگ با خدا دارد و از او ناراضی است و  نابود می

دانست که آنچه افراد دارند از جانب  وحید و اعتقاد درستی ندارد و اال میگویا ت

که از راه را البته آنچه  ،بودن از آن عدم رضایت از خداوند است خداست و ناراضی

 اند. حق و شرعی بدست آورده

پذیری  یتمسؤول به اجتماع سازی سالم برای قرآن منکر: از نهی و معروف به امر

از منکر سفارش   امر به معروف و نهی بهو درزندگی  مبارزه با فسادو  نیهمگا

فساد فردی و اجتماعی بیماری خررناکی است که زیرا  (111: عمران آل) ،نماید می

از این بالی خود  کند و قرآن کریم با دستورات های جامعه را سست می پایه

( 115: عمران آل ؛31: توبه ؛115: عمران آل ؛113 : )لقمان .کرده استپیشگیری اجتماعی 

لذا  ،رزه با فساد است و دعوت به سالمتنهی از منکر نوعی مباو به معروف  امر

و نهی از منکر، امربه معروف با پردازد و  سازی محیط می به سالم انسان مؤمن

بخشد.  دهد و سالمت آن را تداوم می جامعه را در راستای اهداف عالی رشد می
 ش.( 1337 ،اصفهانی رضایی)

و جزای  (216: )بقرهکند که خدا فساد را دوست ندارد  قرآن اعالم می

تا جامعه سالم و محیری مساعد برای رشد و  (33: )مائده داند فسادگران را مرگ می

 ش.( 1337اصفهانی،  )رضاییبالندگی شخصیت انسان فراهم سازد. 

و محافظت همگانی و  امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت مواظبت

خودجوش است تا سالمت و امنیت و معنویت و منافع مشروع یکدیگر را حفظ 

در  کنند که خود ریشه در محبت و دوستی و دلسوزی نسبت به یکدیگر دارد.

اخالقیات و معنویات  ،ها شحقیقت این دستور جامع قرآنی شاهراهی است که ارز

 گیرند. میبسیاری از آن ریشه 
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 ال وَ إِلَیْهِمْ هاجَرَ مَنْ یُحِبُونَ قَبْلِهِمْ مِنْ الْإیمانَ وَ الدَارَ تَبَوَؤُا الَذینَ وَ»ایثار: 

 خَصاصَةٌ بِهِمْ کانَ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ  عَلى یُؤْثِرُونَ وَ أُوتُوا مِمَا حاجَةً صُدُورِهِمْ  فی یَجِدُونَ

ایثار یا دیگرگزینی که از  (7: حشر) .«الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولئِکَ نَفْسِهِ شُحَ یُوقَ مَنْ وَ

 .انفاق و صدقه باالتر است، تقدم غیر بر خویشتن است

تأمین  برایدور از مبالغه ایثار و از خودگذشتگی بهترین و مؤثرترین دارو ه ب

های خرد و کالن جامعه اثرات و  سالمت و زندگی اسالمی است که در الیه

شدن  باعث بیمه که استشهادت  ،ترین مصداق آن برکات بیشماری دارد، کامل

عاطفه  لذا پیروان و محبان شهدا باید اهل ایثار و ،گردد امنیت و معنویت جامعه می

است برای درمان بسیاری آفات و بدیلی  این کمال ملکوتی داروی بی باشند.

 المللی. های خانوادگی، اجتماعی و بین بیماری

که در است وفای به عهد از جمله آداب معاشرت اسالمی وفای به عهد: 

 برای ایجادقرآن  و (3: مؤمنون ؛133: )بقرهتحکیم روابط اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. 

داری  اقتصادی سفارش به امانتاحساس امنیت و اطمینان در روابط اجتماعی و 

اعتمادی  که باعث بیاست نوعی بیماری اجتماعی  عهدشکنی زیرا خیانت و ،دارد

 آن است ایوفای به عهد بر (3: مؤمنون ؛35: اسراء)گردد.  مردم نسبت به همدیگر می

تا اعتماد عمومی به وجود آید و سالمت مردم در روابط اجتماعی تأمین گردد.  

از دیدگاه قرآن  (36: آل عمران) «الْمُتَقینَ یُحِبُ اللَهَ فَإِنَ  اتَقى وَ بِعَهْدِهِ  أَوْفى مَنْ  بَلى»

 وَالَذینَ» .داری از خصوصیات مؤمنان و متقیان است کریم وفای به عهد و امانت

طهارت و این صفات حسنی از عالئم  (32: ونمؤمن) ،«راعُونَ عَهْدِهِمْ وَ لِأَماناتِهِمْ هُمْ

 زیبایی زندگی است.

اختالف اجتماعی سالمت جامعه را مخدوش خواهد کرد.  دعوت به وحدت:

را ممنوع دانسته و همه را  تفرقهاین بالی اجتماعی توجه کرده و به قرآن کریم 
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 اذْکُرُوا وَ تَفَرَقُوا ال وَ جَمیعاً اللَهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ» :به وحدت فراخوانده است

 کُنْتُمْ وَ إِخْواناً بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَفَ أَعْداءً کُنْتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللَهِ نِعْمَتَ

 «تَهْتَدُونَ لَعَلَکُمْ آیاتِهِ لَکُمْ اللَهُ یُبَیِنُ کَذلِکَ مِنْها فَأَنْقَذَکُمْ النَارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفا  عَلى

تا جامعه ( 56: )انفالو نزاع اجتماعی را موجب سستی خوانده است ( 113: عمران )آل

 1337اصفهانی،  )رضاییاسالمی به سامان برسد و از عوارض این بیماری مصون بماند. 

ی جمعی مثل خانواده، اداره، محله، شهر و... ها هتفاهم در الیعدم وحدت و  (ش.

شود  میالمللی باعث اختالف، تخاصم، خشونت و آثار منفی بسیاری  حتی سرح بین

 کند. میکه سالمت و معنویت زندگی را تخریب 

صلح و صفای جمعی دستور داده است که باعث  از سوی دیگر قرآن بر

گردد و  می ها نمحبت و اخوت و همبستگی و پیروزی مسلمانان بر دشمنان آ

دعوت به  گوید لذا می ،دهد شادمانی و نشاط را در خانواده و جامعه گسترش می

 هُوَ إِنَهُ اللَهِ عَلَى تَوَکَلْ وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ» صلح را با صلح پاسخ دهید:

با کافران و مشرکان دهد حتی  و در جای دیگر دستور می ( 61: انفال) «الْعَلیمُ السَمیعُ

 وَ عَنْهُمْ فَاصْفَحْ»صورت امکان، زندگی همراه با صلح و آشتی داشته باشید:  نیز در

 ترین کمشود که  از آیات مذکور دانسته می( 37: زخرف) .«یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ سَالمٌ قُلْ

 ش.( 1333قرائتی، ) .است اجتماعى آمیز مسالمت همزیستى بشر از دین انتظار

خویی و  به نرم امر ،از تندخویی قرآن کریم برای پرهیزعفو و بخشش: 

 کند بیان می (167 :عمران )آل در سوره .کرده استنفوذ در قلب مردم  کردن ومدارا

رفتاری سالم و مرلوب فرد باید امکانات و  برای برقراری ارتباط اجتماعی و و

بینانه ارزیابی کند و  واقع ها افرادی را که با او تماس دارند به طور محدودیت

لذا اگرچه قرآن جواب بدی را بدی  ،تعدیل نماید ها نتوقعات خود را نسبت به آ

گذشت و عفو را ارجح  تر که جز مکارم اخالق است، ای اعلی اما در مرتبه ،داند می
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 إِنَهُ اللَهِ عَلَى فَأَجْرُهُ أَصْلَحَ وَ عَفا فَمَنْ مِثْلُها سَیِئَةٌ سَیِئَةٍ جَزاءُ وَ»کند:  و اصلح ذکر می

فرماید:  ای دیگر امر به عفو را تصریح می و در آیه( 51: شوری) «الظَالِمینَ یُحِبُ ال

 أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ»( 53: شوری) ؛«الْأُمُورِ عَزْمِ لَمِنْ ذلِکَ إِنَ غَفَرَ وَ صَبَرَ لَمَنْ وَ»

حیات طیبه و همراه با  اصوال (177: )اعراف .«الْجاهِلینَ عَنِ أَعْرِضْ وَ بِالْعُرْفِ

معنویت و طهارت بدون رویکرد و عملکرد عفو، صفح، اغماض و... قابل تصور 

فاصفح »کند  میذا قرآن در آیه امر به گذشت بدون ترشرویی و عتاب ل ،باشد مین

 (36 : )حجر .«الصفح الجمیل

گویی  در مرام یک مسلمان حق از صفات و رفتارهای معیارگونهبیان حق: 

ید ولو تلخ باشد. صراحت در بیان حق دستور یاند حق را بگو لذا فرموده ،است

 ال وَ»آگاهانه نهی شده است:  به طورپوشی و کتمان حق  قرآن است و از حق

اساسا معنویت مظهر  (52: بقره) .«تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ الْحَقَ تَکْتُمُوا وَ بِالْباطِلِ الْحَقَ تَلْبِسُوا

جز از راه حق حاصل پاکی و طهارت و صفا در زندگی  ،باشد میو چهره حقانیت 

 شود، معنویت از راه باطل اصالت و دوام نخواهد داشت. مین

روی و خودرأیی را نهی فرموده و به  قرآن، تک جمعی: خردمشورت و 

 وَ الصَالةَ أَقامُوا وَ لِرَبِهِمْ اسْتَجابُوا الَذینَ وَ»همکاری و شور دستور داده است: 

شود که دستور  مالحظه می( 33: شوری) .«یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَا وَ بَیْنَهُمْ  شُورى أَمْرُهُمْ

مشورت را در کنار اجابت دعوت حق و نماز قرار داده است و این حاکی از 

همفکری و هم  ی مسلمانان است.ست شور و مشورت در زندگدااهمیت و ق

اندیشی باعث تحکیم روابط و معاشرت گردیده محبت و صمیمیت را در زندگی 

 باشد. میدهد و این یعنی تقویت معنویت که الزمه حیات طیبه  میافزایش 

 و معنوی سبک زندگی اسالمیزیبای های  یکی دیگر از ویژگی :ورزی عفت

به معنای کنترل ومدیریت « عفت»گذار و مهم و ارزشمند است تأثیرکه بسیار 



 3131هار ب، وهفتم بیست، شماره شتمهسال        پزشكي   اخالق /  فصلنامه 11 

آن
قر

اه 
دگ

 دی
 از

وی
معن

ي 
دگ

 زن
در

ح 
صال

ل 
ما

 اع
ثیر

 تأ

قوای شهوانی و نفسانی است. قرآن قبل از دیگران به همسران پیامبر )ص( که 

 فَال اتَقَیْتُنَ إِنِ النِساءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَ النَبِیِ نِساءَ یا»فرماید:  نقش الگویی دارند می

نکته  (32: احزاب) .«مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ  فی الَذی یَرْمَعَفَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ

حائز اهمیت آنکه قرآن عدم رعایت عفت و حجاب را رشد بیماری قلبی افراد 

ای دیگر از یکی دیگر از رفتارهای خررناک  کند و در ضمن آیه هوسران ذکر می

 لِلْمُؤْمِنینَ قُلْ» :است چرانی چشمعفتی و  کند و آن بی اجتماعی و اخالقی نهی می

 ؛«یَصْنَعُونَ بِما خَبیرٌ اللَهَ إِنَ لَهُمْ  أَزْکى ذلِکَ فُرُوجَهُمْ یَحْفَظُوا وَ أَبْصارِهِمْ مِنْ یَغُضُوا

 یُبْدینَ ال وَ فُرُوجَهُنَ یَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَ مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ» (31: نور)

شود عفت و  از آیات نورانی فهمیده می( 31: نور) .«مِنْها... ظَهَرَ ما إِالَ زینَتَهُنَ

هرچند  ،باشد ها و آقایان است و منحصر در یک جنس نمی حجاب مخصوص خانم

نگاه قرآن به سالمت و معنویت جنسی از نوع  آن برای زنان بیشتر است. تأکید

بلکه عفت را به معنای اعتدال قوه شهوت  د،باش میرهبانیت و خالف فررت ن

برداری شرعی و قانونی از قوای مربوطه  جنسی معرفی کرده و بر ازدواج و بهره

خوددوستى و  خودپستی،از برای خروج سان نازدواج اولین قدم ازیرا  ،دارد تأکید

 شود انسان از مىخودمحورى به سوى غیر دوستى است و از طرف دیگر باعث 

در آیات  ،هاى اخالقى و اجتماعى مصون و محفوظ گردد پذیرى بسیارى از آسیب

: نجم) به مساله زوجیت اشاره شده است. تحکیم خانواده وبرای سالمت  متعددی

 مَوَدَةً بَیْنَکُمْ جَعَلَ وَ إِلَیْها لِتَسْکُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ أَنْ آیاتِهِ مِنْ وَ» (56

 (21: روم) .«یَتَفَکَرُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِکَ  فی إِنَ رَحْمَةً وَ

 های شیرانی و نفسانی وسوسه ،قرآن کریم با دعوت به ازدواج از فشارها

به همین جهت قرآن کند.  کاهد و سالمت روانی فرد و اجتماع را تأمین می می

دارد تا آنان که نقش محوری پدری و بزرگی دارند، مجردان را دعوت به  تأکید
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ازدواج کنند و در این راه هزینه نمایند و از فقر نهراسند که خداوند وعده بخشش 

 یَکُونُوا إِنْ إِمائِکُمْ وَ عِبادِکُمْ مِنْ الصَالِحینَ وَ مِنْکُمْ  الْأَیامى أَنْکِحُوا وَ»داده است: 

 (32: نور) .«عَلیمٌ واسِعٌ اللَهُ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَهُ یُغْنِهِمُ فُقَراءَ

روی در امور شهوانی که پیامدهای منفی  پرستی و زیاده برای پرهیز از شهوت

دستور به عفت ورزی و خویشتنداری داده  در زندگی و روح و جسم انسان دارد

 حَتَى نِکاحاً یَجِدُونَ ال الَذینَ لْیَسْتَعْفِفِ وَ» بندوباری نهی فرموده است: است و از بی

 (33: نور) .«فَضْلِهِ مِنْ اللَهُ یُغْنِیَهُمُ

خویشاوندان  اجتماعی و عاطفی مثبت رخوردب خویشاوندی: ارتباط و رحم صله

های فشارزای زندگی است  ترین عوامل برخورد با رویدادها و موقعیت یکی از مهم

کنند بیشتر  از فشار روانی اگر بدانیم کسانی از ما حمایت می در این دنیای آکنده

شود. لئونارد سایم در  کنیم و سالمت روان تأمین می در مقابل فشارها مقاومت می

اهمیت حمایت اجتماعی را در سالمت روان تأیید کرد و نتیجه گرفت  یپژوهش

که معاشرت بسیار افرادی که با دیگران تماس نزدیک ندارند در مقایسه با کسانی 

 ش.( 1333جمشیدی، )میرند.  دارند تا سه برابر بیشتر می

یی در ها شها توجه کرده و سفار قرآن کریم به روابط اجتماعی سالم انسان

ساز روابط بهتر مسلمانان و پیوندهای عاطفی و حمایتی در  این مورد که زمینه

سالمت روان آنان را  کاهد و مردم می شود و فشارهای روانی را بر اجتماع می

 وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَذی رَبَکُمُ اتَقُوا النَاسُ أَیُهَا یا»  تقویت یا تأمین سازد.

 وَ بِهِ تَسائَلُونَ الَذی اللَهَ اتَقُوا وَ نِساءً وَ کَثیراً رِجاالً مِنْهُما بَثَ وَ زَوْجَها مِنْها خَلَقَ

 (1: نساء) .«رَقیباً عَلَیْکُمْ کانَ اللَهَ إِنَ الْأَرْحامَ

 وسالمت  کهی عاطفی وجود دارد ها شدر قرآن کریم برخی از  سفار

 الَذینَ وَ» بخشد. خانوادگی را استحکام می، پیوندهای اجتماعی و کیم خانوادهتح
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 (2: رعد) .«الْحِسابِ سُوءَ یَخافُونَ وَ رَبَهُمْ یَخْشَوْنَ وَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَهُ أَمَرَ ما یَصِلُونَ

در بعضی آیات قرآن، قرع رابره با سایرین باألخص ارحام و خویشاوندان را 

سران افاسدان و خ ،چونان عهدشکنی با خداوند تلقی کرده است و رفتار فاسقان

 أَنْ بِهِ اللَهُ أَمَرَ ما یَقْرَعُونَ وَ میثاقِهِ بَعْدِ مِنْ اللَهِ عَهْدَ یَنْقُضُونَ الَذینَ»دانسته است: 

 (23: )بقره .«الْخاسِرُونَ هُمُ أُولئِکَ الْأَرْضِ فِی یُفْسِدُونَ وَ یُوصَلَ

آثار صله رحم در زندگی فردی و اجتماعی و سالمت تحقیقات در برخی 

صله رحم در احساس  دهد که مینشان روانی انسان مورد بررسی قرار گرفته است 

   کاهش اضرراب اجتماعی مؤثر است.  احساس ارزشمندی، ،ایمنی همانندسازی

بیماری فقر یکی از عوامل فشار اقتصادی و روانی مردم و  تالش برای معاش: 

ساز فساد اجتماعی و فردی است قرآن جامعه اسالمی را به سوی تعدیل  زمینه

است تا محیط جامعه سالم و فشارهای اقتصادی و  کردهثروت و رفع فقر هدایت 

  تالش برای روزیقرآن،  (ش. 1337، اصفهانی )رضاییروانی از مردم برطرف شود. 

 جَعَلَ الَذی هُوَ» های اقتصادی را سفارش کرده است: حالل و تولید و رفع نیازمندی

 ( 16 : لکم) .« النُشُورُ إِلَیْهِ وَ رِزْقِهِ مِنْ کُلُوا وَ مَناکِبِها  فی فَامْشُوا ذَلُوالً الْأَرْضَ لَکُمُ

کار و تالش براى تحصیل روزى حالل وبرخوردارى از زندگى کریمانه و  

 سبار و کارکردن، کوب کاخالص در عمل و کوشش در خ آبرومندانه و

جستن، از جمله  بهره کارکردن و کم داشتن، وجدان کارى و سخت حالل

که در کنار   استقرآن برخوردار از سالمت شخصیت در نگاه  هاى انسان ویژگی

 مَعَ ارْکَعُوا وَ الزَکاةَ آتُوا وَ الصَالةَ أَقیمُوا وَ»نماز و عبادت توصیه شده است: 

بدیهی است دادن زکات مربوط به کسانی است که اهل کار  (53: بقره) .«الرَاکِعینَ

باشند. عالوه بر آن، اهل  های ضروری زندگی می و تولید خوراک و نیازمندی

ثروت و تمکن وظیفه شرعی و اخالقی دارند تا برای رفع فقر و نیاز خویشاوندان 
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ها و مسکینان نیز اقدام کنند. قرآن این درخواست را همراه دستور نماز و  و یتیم

 الْمَساکینِ وَ  الْیَتامى وَ  ىالْقُرْب ذِی وَ إِحْساناً بِالْوالِدَیْنِ وَ»زکات ذکر فرموده است: 

 أَنْتُمْ وَ مِنْکُمْ قَلیالً إِالَ تَوَلَیْتُمْ ثُمَ الزَکاةَ آتُوا وَ الصَالةَ أَقیمُوا وَ حُسْناً لِلنَاسِ قُولُوا وَ

 (33: بقره) .«مُعْرِضُونَ

 ذُو لِیُنْفِقْ»کند  قرآن برای ایجاد جامعه سالم امربه انفاق میدر همین راستا 

 ما إِالَ نَفْساً اللَهُ یُکَلِفُ ال اللَهُ آتاهُ مِمَا فَلْیُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَیْهِ قُدِرَ مَنْ وَ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ

زیرا انفاق و کمک به دیگران باعث  (3: طالق) ،«یُسْراً عُسْرٍ بَعْدَ اللَهُ سَیَجْعَلُ آتاها

اند  شود که به دالیلی نتوانسته ایجاد عدالت و فعلیت استعدادها و ظرفیت کسانی می

 ورزیدن در بخل دست آورند و عالوه بر آن قرآن نهی ازه رشد و سالمتی الزم را ب

 هُوَ اللَهَ فَإِنَ یَتَوَلَ مَنْ وَ بِالْبُخْلِ النَاسَ یَأْمُرُونَ وَ یَبْخَلُونَ الَذینَ»کند:  زندگی می

است: و پیشرو های جامعه سالم  آفت زیرا بخل یکی از (25: حدید) ،«الْحَمیدُ الْغَنِیُ

 .«أَلیمٍ بِعَذابٍ فَبَشِرْهُمْ اللَهِ سَبیلِ  فی یُنْفِقُونَها ال وَ الْفِضَةَ وَ الذَهَبَ یَکْنِزُونَ الَذینَ وَ»
  (35: توبه)

برای رفع فقر نیازمندان  وعالوه بر زکات که از وجوهات شرعی معین است 

مالی  عمومی کمک مالی و غیر به صورتاست دستور به انفاق که   بینی شده پیش

باشد نیز در زندگی مسلمانان باید متداول باشد که خیرات و  به مستمندان می

قرآن به اهل ایمان برکات دنیوی و اخروی برای اهل انفاق به دنبال دارد. 

 مِنَ لَکُمْ أَخْرَجْنا مِمَا وَ کَسَبْتُمْ ما طَیِباتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا»فرماید:  می

 اعْلَمُوا وَ فیهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِالَ بِآخِذیهِ لَسْتُمْ وَ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبیثَ تَیَمَمُوا ال وَ الْأَرْضِ

در همین زمینه قرآن توصیه به پرداخت صدقه  (263: بقره) .«حَمیدٌ غَنِیٌ اللَهَ أَنَ

)انفاق و کمک صادقانه و خالصانه( به نیازمندان فرموده است و نوع پنهانی و 

 الصَدَقاتِ تُبْدُوا إِنْ»داند:  را که دور از ریا و خودنمایی است بهتر می خفای آن
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 سَیِئاتِکُمْ مِنْ عَنْکُمْ یُکَفِرُ وَ لَکُمْ خَیْرٌ فَهُوَ الْفُقَراءَ تُؤْتُوهَا وَ تُخْفُوها إِنْ وَ» هِیَ فَنِعِمَا

 (231: بقره) .«خَبیرٌ تَعْمَلُونَ بِما اللَهُ وَ

اجر الهی و رات زکات مؤمنان صالح و اهل نماز، از ثمدیگر ای  قرآن در آیه

 الَذینَ إِنَ»کند:  شادابی ذکر می عدم خوف و حزن یعنی سالمت و معنویت و

 ال وَ رَبِهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ الزَکاةَ آتَوُا وَ الصَالةَ أَقامُوا وَ الصَالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا

ای به خرا فکر  حاصل آنکه عده (233: بقره) .«یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ

که از  حالی آید در میکنند معنویت در زندگی فقط با فقر و تنگدستی بدست  می

ی قرآنی کار و تالش و تولید از مصادیق اصلی عبادت محسوب ها همنظر آموز

و  زیرا عالوه بر برکات و آثار مفید مادی و معنوی که برای کارگر ،شده است

المنفعه مالی از ارکان  عامانفاق و صدقه و زکات و انجام امور تولیدکننده دارد، 

ساده زیستی اخیاری ارزش است نه  باشد و اصوال میمعنویت و قداست در زندگی 

 اجباری.

های  ها و نتیجه ناراحتی افسردگی ،ها یکی از عوامل بروز ناامیدی :زهدورزی

های انسان به  ها و وابستگی تعلق ،های عصبی و جسمی سرانجام بیماری وروانی 

جای تردید نیست که مظاهر مادی با همه  .مظاهر دنیوی و مادی استبسیاری از 

ای هستند که  ها به گونه بخش نیستند و حتی لذائذ و نعمت هایشان آرام ییزیبا

دادن آنچه که هست و در رنج و  در غم و ترس از دست ها نآصاحبان معموال 

ردادن مذموم و وسیله لذا دنیا را هدف قرا ،برند میحسرت آنچه را که ندارند به سر 

« حب الدنیا رأس کل خریئه»اند:  قراردادن ممدوح است. به همین خاطر فرموده

  دلدادگی و چسبیدگی به دنیا منشأ همه اشتباهات و گناهان است.
 هرکس این اغالل در جانش بود آماده نیست  ر رنگ و بویی، بوی دلبر نشنویـتا اسی
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در  .مساوی است با زندگی آمیخته با غم و اضرراب به دنیاتعلق و وابستگی 

تفکر دینی انسان باالتر از آن است که به چیزی تعلق و وابستگی پیدا کند همه 

چیز برای انسان است و او تنها به خدا و جمال محض و کمال  مرلق تعلق دارد و 

یچه و زآنچه که غیر او است ابزار و با چون از اوست و به همه چیز رسیده است و

از خداست و نه جدا و  مؤمن ،که انسان به آن وابسته شوداست تر از آن  کوچک

 جز خداکس  چیز و هیچ بر این باور است که هیچ انسان مؤمن لذا، از خدا گسسته

به خدا  وشود  میاز همه چیز آزاد  نتیجه در .باشد میشایسته تعلق و وابستگی ن

ها و  بردن و اتکا به او و رمیدن از افسردگی و این است معنای دلشود  متصل می

 ش.( 1333 )گنجی، .امیدهانا

عامل خوشبختی نحو،  جا و به هر در همهکه دارایی این است  قرآن بر اعتقاد

بلکه چه بسا مال و منال دنیا مایه عذاب و بدبختی انسان باشد:  ،سالمتی نیست و

 وَ الدُنْیا الْحَیاةِ فِی بِها لِیُعَذِبَهُمْ اللَهُ یُریدُ إِنَما أَوْالدُهُمْ ال وَ أَمْوالُهُمْ تُعْجِبْکَ فَال»

مایه امتحان و   اگرهم مایه عذاب نباشند، (66: توبه) ،«کافِرُونَ هُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ تَزْهَقَ

 عِنْدَهُ اللَهُ وَ فِتْنَةٌ أَوْالدُکُمْ وَ أَمْوالُکُمْ إِنَما»آزمایش هستند و نباید به آن غره شد: 

دست آید و فرزند مؤمن و ه اما چنانچه مال از راه حالل ب (16: تغابن) ،«عَظیمٌ أَجْرٌ

 وَ الدُنْیا الْحَیاةِ زینَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ»صالح تربیت شود، توشه آخرت خواهد بود: 

 (56: کهف) .«أَمَالً خَیْرٌ وَ ثَواباً رَبِکَ عِنْدَ خَیْرٌ الصَالِحاتُ الْباقِیاتُ

قرآن در بخش مربوط به زندگی اقتصادی از  :خواری رباخواری و رشوه عدم

به یعنی ربا، کند  یکی از مواردی که سبک زندگی اسالمی را آلوده و بیمار می

 تَأْکُلُوا ال آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا»داند:  کند و آن را مانع رستگاری می شدت نهی می

ای دیگر  و در آیه (131: آل عمران) «تُفْلِحُونَ لَعَلَکُمْ اللَهَ اتَقُوا وَ مُضاعَفَةً أَضْعافاً الرِبَوا

 اتَقُوا آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا»دارد:  ربا را با ایمان قابل جمع ندانسته و از آن برحذر می
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نکته قابل تأمل آنکه  (233: بقره) .«مُؤْمِنینَ کُنْتُمْ إِنْ الرِبا مِنَ بَقِیَ ما ذَرُوا وَ اللَهَ

 یَمْحَقُ» شمارد و این را تجربه ثابت کرده است: خیر و برکت می ربا را بی قرآن

در حقیقت ربا  (236: بقره) «أَثیمٍ کَفَارٍ کُلَ یُحِبُ ال اللَهُ وَ الصَدَقاتِ یُرْبِی وَ الرِبا اللَهُ

سازند و معنویت و  میو رشوه از عواملی هستند که زندگی انسان را شوم و بیمار 

 برند. میسالمت و سعادت را از میان 

هایی که سبک زندگی را اسالمی  یکی از عناصر و مؤلفه با صالحان: معاشرت

زیرا  ،باشد ی صالح و شایسته میها نکند؛ معاشرت و ارتباط با انسا و قرآنی می

ی مؤمن و صالح و متخلق به اخالق الهی، بر زندگی و روح و روان انسان، ها نانسا

 اصْبِرْ وَ». بخشد گذارد و به او سالمت و سعادت و صالحیت می مثبت می تأثیر

 عَنْهُمْ عَیْناکَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِ وَ بِالْغَداةِ رَبَهُمْ یَدْعُونَ الَذینَ مَعَ نَفْسَکَ

 أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَبَعَ وَ ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُرِعْ ال وَ الدُنْیا الْحَیاةِ زینَةَ تُریدُ

دهد که از غافالن و هوسرانان و  در آیه فوق به انسان هشدار می (23: کهف) «فُرُطاً

گیری و دوری کنند تا بیماری فکری و اخالقی و رفتاری آنان به  مسرفان کناره

 ایشان سرایت نکند.

 تا تو را عقل و دین بیافزاید  همنشین تو از تو به باید

غیر مستقیم توان مستقیم و  میاز آنجا که در قرآن در آیات بسیاری 

مقاله میسر  ایندر  ها نذکر همه آ چون رفتارهای معنویت سازندگی وجود دارد و

 شود. میبه همین حد بسنده  ،باشد مین
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 گیری نتیجه

 ساختن خویش بهاخت و معرفت صحیح از هستی و مجهزاز دیدگاه قرآن شن

بخشد و هم سعادت آخرت را در پی  میگردد که هم زندگی دنیوی را معنویت  می

عالوه بر سالمت روحی و روانی، خواهد داشت و بدیهی است معنویت در زندگی 

انسان از منظر قرآن  سالمت جسمی و جوارح بدنی را نیز به ارمغان خواهد آورد.

 اى به گونه فردیدر روابط اجتماعى و  زندگیسالمت  و معنویتبرخوردار از 

دیگران از با او بودن و در ارتباط با او احساس  هم خود و هم کند که مىار فتر

شدن  معنوی و صالحعامل  بیش از هر چیز آنچه البته ،آرامش و آسایش خاطردارند

ا را به یکدیگر ه دل حق را محترم، عدالت را مقدّس، شود و سبک زندگی می

جامعه را مانند  فرادسازد و همه ا مىمهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار 

که صفت   کند، ایمان به خداست مىدهد و متحد  مىاعضاى یک پیکر به هم پیوند 

دهنده در زندگی است و منشأ رفتارهای صالح فردی و اجتماعی  هدایتگر و جهت

 شود. می

، وفاى به عهد، دارى ، صداقت، عدالت، امانتبردباریصبر و نگاه قرآنی،  از

، حاکمیت و تسلط بر هوا و شهوت ، سختکوشىسنف عزتدامنى، فروتنى، پاک

مهربانى ، فروخوردن خشم و مهار  مردم دوستى و خیرخواهى نسبت به آنان، ،نفس

به و پرهیز از استهزاى دیگران  و غیبت و تهمت ، پرهیز ازنبردنغضب، حسد

اعمال صالح  ،و حسن فاعلی باشند کلی همه اعمالی که دارای حسن فعلی طور

هستند که معنویت و سالمت و پاکی و صفا و صمیمیت و آرامش و شادابی 

 کنند. میزندگی انسانی را تولید و حفظ 

هایى است  مان ویژگى، هدر زندگیشخصیت  ساز سالمت و کارهای شایسته

است که الگوى و صالحان منین و پرهیزگاران انگر اوصاف مؤبیات آی که در
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السالم و پیروان  جاى سیره علمى و عملى معصومین علیهم جاى عینى آن را در

شرور  انسان زندگی سبک های ویژگی مقابل در و ردک مشاهده توان مى آنان واقعى

 که در قرآن آمده است.که منافقین و کفار هستند و ناصالح ناسالم و شوم و 

بینی  از منظر قرآن معرفت و شناخت حقیقی از هستی )جهانخالصه آنکه 

توحیدی اسالمی( باعث ایمان و یقین قلبی و باور درست به صفات و ملکات 

( گردیده و نتیجه معارف صحیح و اعتقادات منرقی و برهانی و ها شاخالقی )ارز

ایمان قلبی، زایش و صدور اعمال و افعال صالح و نیکو و مرلوب گردیده و ثمره 

زندگی همراه با سالمت، معنویت، سعادت، خوشبختی و صفا و محبت  ها نهمه ای

 سازد. میشود و انسان و جامعه را مقرب  می
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