
 

 طیبه یاتح های لفهؤم و مفهوم نگاهی به
 * نامنؤم امیر و کریم قرآن نگاه از

 1دار مکتب رضا علی

 چکیده
 حیواناات تمام بین که _ حیات بر عالوه زنده، موجودی عنوان به انسان

 نیاا  بااارتر و برتاار حیااات  باه یاااب  دساا  اسااراداد از _ اساا  مشارر 
 دیاا «طیبه حیات» عنوان با آن از کریم قرآن منطق در که اس  برخوردار

 مؤحفاه دارای و صااح  عمل و ایمان دسراورد ویژه، حیات این شود. م 

 آن یوجاو جسا  بارای را راه ها مؤحفه این با آشنای  اس . چند ی ها
 یاردا  در ساریردان انساان زنادی  آن، باه یاب  دس  و ساخره هموار

 سرشار را اس  پوچ  و مانای  ب  مالول که های  یرفراری و مشکالت
 حیاات تاریا  باه نخسا  اس  درصدد نویسنده کند. م  دامی و مانا از

 ،انپای در و نماید اشاره طیبه حیات ایجاد عوامل به سپس ،بپردازد طیبه
 علا  ساخنان و کاریم قارآن از ییری بهره با را آن اصل  های مؤحفه
 کند. بیان

 و قارآن پوچ ،مااار  داناای ، صااح ، عمال ایماان، : واژگان کلیدی
 .حدیث

                                                        
 شود.در پژوهشکده حدیث حوزه منرشر م « ماار  حدیث»های یروه این نگاشره، همسو با فااحی  *

 (.armaktabdar@gmail.com) اسالم  طاحااتم احملل بین سسهؤم اسالم ، مطاحاات چهار سط  پژوهدانش .1

mailto:armaktabdar@gmail.com


 

2 

ؤلفه
 و م

هوم
ه مف

ی ب
گاه

ن
 ...

یبه 
ت ط

حیا
ای 

ه
   

               

 مقدمه
 م  کردار نیک انمؤمن ارزان  تنها که اس  مادی حیات از برتر حیات  طیبه، یاتح

 کااهجااا  از آن اسا . برشااماری قاباال چناد هااای  مؤحفااه برتاری، ایاان باارای یاردد.
  ،اسا آن یهاا آماوزه در شاده کیدأت و دین اهدا  از ویژه، حیات این از برخورداری
 سا .ا بایسره و شایسره آن های مؤحفه یادکرد نی  و شده یاد حیات چیسر  با آشنای 
 .شود م  یاد طیبه حیات عنوان با کردار نیک انمؤمن ویژه حیات این

 چیس ؟ یادشده حیات حقیق  که اس  این حاضر پژوهش اصل  سؤال
  اس : ضروری نی  ذیل سؤال دو به پاسخ طیبه، حیات حقیق  بررس  در
 س ؟ا عوامل  چه مالول طیبه حیات به یاب  دس  .1
 اس ؟ های  مؤحفه چه دارای یادشده حیات .2

 اام ؛اس  یرفره انجام ارزشمندی های نگاشره طیبه حیات مارف  در این، از پیش
 ای ویژیا  عل امام  و کریم قرآن نگاه از شده یاد حیات عناصر و ها مؤحفه مارف 
 نای آشا دونب سازد. م  مرمای  اشاره مورد های پژوهش از را رو پیشِ مقاحه که اس 
 و،ر ایان از یافا . دسا  طیباه حیات از درسر  تحلیل به توان نم  ها مؤحفه این با

 مؤحفاه شناسای  رهگذر از توصیف ، _ تحلیل  روش  به اس  درصدد حاضر پژوهش

 هبا علا  یهرباار فرمایشاات و کاریم قرآن آیات از اسرفاده با ،حیات نوع این های
 _ دارد ما  نا اارز صااح  انمؤمنا باه تنهاا را  نآ خداوناد کاه _ طیباه حیات تحلیل
 بپردازد.

 مفهومی های بررسی الف(
 آن عاام مانای به حیات مفهوم ابردا اس  رزم طیبه، حیات مفهوم با آشنای  برای
 .ییرد قرار بررس  مورد
 مقابال نقطاه و _  زنادی یماناا باه _ « ّحا» شهیر از «حیات» واژه حغوی، نظر از
  «مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوت»
 میارک قارآن در واژه نیاا چندیاناه یاربردهاک به برخ  1اس . _ مرگ یامان به _

  اشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره
                                                        

 .211، ص14. حسان احار ، ج1
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 حاس نیاروی  1،حیاوان و ییااه دهناده رشاد نیاروی به توان م  میان آن از که کرده

 5کرد. اشاره خداوند ویژه حیات و 4اخروی جاودان حیات 3،عاقله قوه 2،کننده
 دسا  رساد ما  نظار به و اس  مشکل بسیار ات،یح  یماه و ق یحق  یتار اما
 صادددر کاه نی  برخ  باشد. نیافر  دس  و دور امری کلمه، این دقیق مانای به یاب 
 و  کارده اشااره حیاات ظااهری های ویژی  برخ  به واقع در اند برآمده حیات تاری 
 شار  دحادو از شاده، بیان چه آن رو از این نمایند؛ تاری  را آن حقیق  اند نروانسره
 رود. نم  فراتر ها هواژ و احفاظ

 ند:ک  م  یتار یونه نیا را اتیح ،یدیتوح انیابوح
 مثال. توحیاد و رشاد عقال، احساا،، حرک ، پیوند عامل از اس  عبارت حیات
 6اس . حیات مقابل در مرگ

 اکثار حق در ادرا  اس  مارقد و داند م  ادرا  را حیات ممیّ ه وجه صدراحمرأحهین
 هماان کاه ادرا  واساطه باه حیات انسان، حق در و احسا، از اس  عبارت حیوانات
 قاوه دو از منباث دو هر ادرا  و فال و یردد م  تکمیل اس ، فال با همراه احسا،

 اشار  ادراکاش که موجودی وی دیدیاه از اس . محرّکه دیگری و مدرکه یک  که اند
 ماننااد اساا ، تحریااک مباشاارت از برتاار او فااال و ماقااول ماننااد اساا ، احسااا، از

 7اس . س اوارتر حیات اسم به مُبدِعات،
 یانا  اسا ؛ مراتا  دارای حیات که دریاف  توان م  مالصدرا دیدیاه به توجه با
 باه دارناد بیشارری بهاره حیاات هاای ویژی  از که موجودات  و اس  تشکیک  امری
 س اوارترند. ح ّ عنوان اطالق

  وجااودی آثااار تاا تر را حیااات از مناادی بهااره مااال  ،دیگاار جااای  در مالصاادرا
 یوید: م  داند و م 

                                                        
 .11. ق، 1
 .39. فصل ، 2
 .122. اناام، 3
 .24. انفال، 4
 .269-268. مفردات احفاظ احقرآن، ص5
 .314. احمقابسات، ص6
 .220. نک: فرهنگ اصطالحات فلسف  مالصدرا، ص7
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 1موجود. آن آثار منشأیّ  از اس  عبارت عام طور به موجودی هر حیات

 از اعام اجساام، تماام و اسا ساری و جاری  موجودات تمام در ،حیات از نوع این
 هسرند. مانا این به نفس و حیات دارای مرکبات، و بسائط
 )پدیاده( ش ء یرفرن قرار حیات، کل ، یانداز چشم در  یطباطبا عالمه دیدیاه از
 درسا  مارگ، و شود مررت  آن از انرظار مورد آثار ،پدیده آن بر که اس  وضایر  در
 _ پدیاده هار اورً م بور، شاخصه به توجه با .قرار دارد وضایر  چنین مقابل نقطه در

 هاا آن از یاک هار حیات ثانیاً باشد؛ حیات دارای تواند م  هسر  در _حر  جمادات 
 سرسب  که اس  این به زمین زندی  و حیات نمونه، عنوان به اس . دیگری از مرمای 

 راه ماناای باه انساان حیات و شنونده بر مطلو  اثر داشرن کلمه، حیات ؛باشد خرم و

 پیداس  .اس  پا  رو  و سلیم عقل داشرن مثالً انسان  فطری هدای  راه به او یاب 
 2.قرار دارد حیات مقابل نقطهدر  گمر شده ذکر های نمونه در

 ند:ک  م  یتار یونه نیا را اتیح  ین یجافر  محمدتق عالمه
 ردنک دایاپ و مثال دیاتوح و احام و حذت و تکحر احسا، از اس  عبارت اتیح

 3. هسر یبرا  یموقا

 ایان را آن تاوان ما  حیات، درباره یادشده های دیدیاه از کل  بندی جمع یک در

 منشاأی  و ادرا  احساا،، حرکا ، عامال از اسا  عباارت حیات د:کر تاری  یونه
 آثار. برای
 طَاا َ» اسا . شادن پساند  طبع و چس  دل و شدن نیکو مانای به «طیّ » واژه
 اسا  آن  یّط اصل ،راغ به یفرۀ  شد. پسند طبع و چس  دل ان ی ،«باًیطَ ءُ احشَّ 

 از انساان که دارد قرار خبیث طی ، مقابل در 4برد.  م حذّت آن از نفس و حوا،ّ هک
 5اس . مرنفر آن

 اسا  باطن  و ظاهری آحودی  از دور به و پسندیده که چی ی هر به طی  بنابراین،
 6یردد. م  اطالق دارد، تمایل بدان نفس و

                                                        
 . همان.1

 .52-51، ص10. احمی ان ف  تفسیر احقرآن، ج2
 .105، ص12. ترجمه و تفسیر نهج احبالغه، ج3
 .527. مفردات احفاظ احقرآن، ص4
 .563، ص1. حسان احار ، ج5
 .151، ص7. احرحقیق ف  کلمات احقرآن احکریم، ج6
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 طیبه حیات در اخالق (جایگاه ب
 رشمردهب مانا و ماده یا رو  و جسم از ای آمی هرا  انسان دین ، منابع و احه  ادیان

 جنبه دو نای ،کریم قرآن یابد. م  امرداد و جریان قلمرو دو این در حیات پدیده که اند
 ظااهرم از اسا . کارده یااد «طیباه حیات» و «دنیا حیات» عنوان بارا  انسان  حیات از

 ،رشاد ،تغذیاه باه تاوان م  ،اس  همگان محسو، که انسان مادی و دنیوی حیات
 رد.کا اشاره ،یراید م  زوال و ضا  به نهای  در که دی باحن و دیریون  ،تالش ،نمو
 کااه قاارار دارد انسااان  حیااات غیرمااادی و مانااوی بُاااد طیبااه، حیااات از مقصااود امااا

 عنصار کاه اسا  انساان رو  باه مربوط ،حیات از بُاد این اس . پنهان و نامحسو،
 باه دنش آراسره نریجه ،حیات این به یاب  دس  دهد. م  شکل را وی وجود اساس 
 قار  باه انساان نیال زمیناه کاه اسا  اخالقا  نیکوی صفات و صاح  عمل و ایمان
 کند. م  فراهم را خداوند
 خاویش دنیاوی و جسامان  حیاات به اس  ممکن زندی  طول در ها انسان برخ 
 رآنقا کاه همچنان ؛کنند ه ینه آن برای را خود توان تمام نریجه در و دهند محوری 
 فرماید: م  کریم

 1؛غافِلُون هُمْ الْآخِرَةِ عَنِ هُمْ وَ ایالدُّنْ اةِیالْحَ مِنَ ظاهِراً لَمُونَعْیَ
 ند.ا غافل آخرت از هک نآ حال و شناسند، م  را ظاهرى ا،یدن زندی  از

 اناد نروانساره شاده و مروقا  ساط  ایان در هاای  چنین انسان وجودی سیر واقع در
 روق م حیات از حد این در که کس  بگشایند. خود روی به را حیات برتر های افق دروازه
 انعناو باه او ازکریم  قرآن فرهنگ در سب  همین به و نیافره دس  واقا  حیات به شود
 اس : شده یاد مُرده

 2.رْجَعُونیُ هِیْإِلَ ثُمَّ اللَّهُ بْعَثُهُمُیَ  الْمَوْتى وَ سْمَعُونَیَ نَیالَّذ بُیسْتَجیَ إِنَّما
 همه سپس و ندک م  زنده خدا را مردیان و رندیپذ م  شنوند  م هک آنان تنها
 شوند. م  بازیردانده او ن د به

 هکا چنان نآ ،اس  بیهوده حقیق  حیات یها زم مه به فرادادن یوش توقع مرده از و
 فرماید: م  قرآن

                                                        
 .7. روم، 1
 .36. اناام، 2
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 1؛نیدْبِرمُ وَلَّوْا إِذا الدُّعاءَ الصُّمَّ تُسْمِعُ ال وَ  الْمَوْتى تُسْمِعُ ال کإِنَّ
  وىر تو از هک ران ک یوش به را خود آواز و سازى شنوا را مردیان توان  نم  تو
  برسان . یردانند م 

 کاردن فکار و دیادن و شانیدن چون حیات م ایای از قرآن منطق در کسان  چنین
 _ دهناد ما  شاکل را حیاات هاای مؤحفاه عناوان به آیاه  و علم اسا، که _... و

  اند: شده شمرده محروم
 مٌکبُ صُامٌّ نِاداءً وَ دُعااءً إِالَّ سْمَعُیَ ال بِما نْعِقُیَ یالَّذ مَثَلِک فَرُواک نَیالَّذ مَثَلُ وَ
  2؛عْقِلُونیَ ال فَهُمْ ىٌعُمْ
 جا  او و ناد،ک آواز او یاوش در سا ک هک اسا  وان یاح مثَال افران،ک مَثَل
 درنما  چیها و نادا ورانک ناد،ا ررن ند،ا رانک نانیا نشنود. آوازى و بانگ 

 ابند.ی

 ودهفرما توصای  چناین را حیاات از مرحلاه ایان زیبا و بلیغ واژیان  با امیر مؤمنان
 اس :

 أَهْالَ إِنَّ وَ لِأَعْدَائِاهِ عِقَاباً لَا وَ ائِهِیَلِأَوْلِ ثَوَاباً رْضَهَایَ لَمْ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ تَمُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَغُرُّ
 3؛فَارْتَحَلُوا سَائِقُهُمْ بِهِمْ صَاحَ إِذْ حَلُّوا هُمْ نَایْبَ بٍکرَک ایَالدُّنْ
 باراى دینپسند پاداش  را ایدن خدا یذرد. م  و رساند م  انیز و بدیفر م  ا(ی)دن

 باار تاا اروانناد،ک چاون ایادن دشامنانش.مردم باراى فارىیک ناه و دوسرانش
 . برانند.. و بندند بار تا زند آنان بر بانگ اروانساررشانک نندک 

 فرمود: اکید سفارش با رو این از
 لَاا وَ الا َّادِ لِمَنْا ِ ىفِا وُّدِالتَّا َ وَ دَادِالِاسْاتِعْ وَ التَّأَهُّابِ وَ الِاجْتِهَاادِ وَ بِالْجَدِّ مْکىْفَعَلَ
 لْقُارُونِا وَ ةِیَلْمَاضِا ا مِالْاأُمَ نَمِا مْکقَبْالَ انَک مَنْ غَرَّتْ مَاک ایَالدُّنْ اةُیَالْحَ مُکتَغُرَّنَّ
 ؛ةیَالْخَالِ
 دیشاو آماده سفر نیا براى د،یبپرداز ک[ین اعمال انجام ]به وششک و  یجد با
 هک نچناا نساازد، مغارور را شما ایدن د.یریبری فراوان من ل نیا از توشه و زاد و
 4. ساخ  مغرور قبل قرون و اعصار در را یذشره هاى ام  و انینیشیپ

                                                        
 .80. نمل، 1
 .171. بقره، 2
 .548غه )ترجمه شهیدی(، ص. نهج احبال3
 .352. همان، ص4
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 از خاویش بهاره و حا  دنیاوی، زندی  مظاهر از برخورداری ضمن دیگر، ه یرو اما
 ترباار مراحال باه ترقا  بارای دنیوی حیات م ایای از و ندنکرد فراموش را واقا  حیات
 سا د پااکی ه و پا  حیات  به اخالق ، فضایل به شدن آراسره با و شدند مند بهره حیات
 باا و تربار و برتر افق  از بدان، یافرگان س د که اس  مانوی حیات  حیات، این یافرند.
 ایشان برای آن راز و هسر  و نگرند م  طبیا  عاحم و خویش هسر  به تر وسیع دیدی
 تاری اف ون غنای و عمق از هسر  اینان، دیدیاه در یابد. م  دیگر مانای  و شده آشکار

 ناخوشا  و هاا وشا خ نریجاه در و اس  برخوردار خورد، م  چشم به ظاهر در چه آن از

 ،برتار نگااه  در بلکاه شاود؛ نم  مادیات به محدود و... ها نامطلو  و ها مطلو  ها،
 قابال و یافراه تاازه ماناای  ... و هاا ناکاام  و ها رنج تمام بارتر هدف  به رسیدن برای
 یردد. م  تحمل
 س ا نانسا خاص و ویژه که _ حیات از مرحله این به یاب  دس  کلید قرآن، منطق در

 ار انساان عمل، و علم به توصیه طریق از قرآن خود و شده مارف  صاح  عمل و ایمان _
  ،دیریاون ایان پرتاو در بخشاد. ما  تاازه ساخراری او به و دهد م  قرار جدید  قاحب در

 یابد. م  دس سرشار از مانا و مفهوم  حیات  به انسان
 پرتاو در جا  ماادی، حیاات اهاایتنگن از رهاای  و طیبه حیات به یاب  دس  بنابراین

 اسا  کماحیه اسماء و صفات دارای که _ خداوند به ایمان پشروانه با اخالق  فضایل کس 
 زا انساان منادی بهاره در فاضله اخالق محوری نقش به جا این از نیس . پذیر امکان _
 باثا  مهام اهادا  از یکا  خداوناد کاه روسا  این از برد. پ  توان م  حیات نوع این
 س :ا دهفرمو بیان ها آحودی  و اخالق  رذایل از ها انسان نفس ت کیه را خویش نبیایا

 عَلِّمُهُامُیُ وَ هِامْیک َیُا وَ اتِاهِیآ هِمْیْعَلَا تْلُوایَ مِنْهُمْ رَسُوالً نَییِّالْأُمِّ ىفِ بَعَثَ یالَّذ هُوَ
 1؛نیمُب ضاَللٍ  ىلَف قَبْلُ مِنْ انُواک إِنْ وَ مَةَکالْحِ وَ تابَکالْ

 داش  مباوث خودشان از امبرىیپ تا ک ب  مردم  انیم به هک  یخدا اوس 
 مرشاانک  و تاا ک و ساازد  هیاکپاا را هاا آن و بخواند ها آن بر را اتشیآ تا
 بودند. ارکآش یمراه  در آن از شیپ ایرچه اموزد.یب

 رممکاا رسااندن کماال نهایا  باه را خاویش باث  هد  نی  اسالم یرام  پیامبر
 :فرماید م  مارف  بندیان اخالق

 2؛ الْأَخْلَاق مَحَاسِنَ لِأُتَمِّمَ بُعِثْتُ
                                                        

 .2. جماه، 1
 .89، ص1. مجموعه ورام، ج2



 

8 

ؤلفه
 و م

هوم
ه مف

ی ب
گاه

ن
 ...

یبه 
ت ط

حیا
ای 

ه
   

               

 رسانم. تمام و مالک به را اخالق  هاى ىک ن که ما هشد خرهیبرانگ

 طیبه حیات از مراد ج(
 دوباره دتوح توان م  را حیات این دارد. نام طیبه حیات ،اسالم  آرمان و آل ایده حیات
 ند.ا رهبه ب  آن از داران جان سایر و اس  انسان خاص و ویژه که حیات  ؛نهاد نام انسان
 و یمانا به که _ وح  پیام به سپردن جان یوش با تنها حیات، از مرتبه این به یاب  دس 
 اس . پذیر امکان _ خواند فرام  صاح  عمل

  ماخبار  هاای  انساان بارای پااکی ه و پا  حیات  از ،طیبه حیات به مربوط آیات
 فضایل به آراسرگ  نریجه خود که _ نیک و شایسره کردار با را راسرین ایمان که دنده

 حادى تا و دحچس  و دیمف هک س ا آن بهیّط اتیح اند. کرده همراه _ اس  اخالق 
 1باشد. صینقا از خاح 

 فرماید: م  حیات از نوع این باره در کریم قرآن
 أَجْرَهُمْ نَّهُمْیَلَنَجْ ِ وَ بَةًیِّطَ اةًیَحَ نَّهُیَیِفَلَنُحْ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْثَى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صَالِحاً عَمِلَ مَنْ
 2؛عْمَلُونَیَ کَانُوا مَا بِأَحْسَنِ
 زنادی  باشاد آورده ماانیا ایار دهاد، انجاام وک ن ارىک هک مردى و زن هر

 میخاواه عطاا ردارشاانک از بهرر پاداش  و داد میخواه بدو اى  هیکپا و خوش
 رد.ک

 ایا اس  تحقق قابل آخرت در تنها حیات این آیا چیس ؟ طیبه حیات راسر  به اما
 دارد؟ وجود آنشدن  حققم امکان نی  دنیا همین در که این

 مرحاوم و شاده اباراز مرناوع  هاای دیادیاه چیسا ، طیباه حیاات که این درباره
 اس : کرده بیان رتصو بدین را ها آن از برخ  ،احبیان مجمع تفسیر در طبرس 
 ؛حالل روزی و رزق .1
 ؛خشنودی و قناع  با همراه مندانه شراف  زندی  .2
 ؛جا آن در خوش زندی  و زیبا و پرطراوت بهش  .3
 3برزخ . بهش  در خوش زندی  .4

                                                        
 .258، ص4. قامو، قرآن، ج1
 .97. نحل، 2
 .593، ص6. مجمع احبیان ف  تفسیر احقرآن، ج3
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 1اس . شده مانا نی  کار درس  همسرِ به طیبه، حیات
 و خادا فرماان اطاعا  بار یاقتوف» و «حالل روزی با همراه عبادت» دیگر، تفاسیر در
 در کاه اسا  دنیوی حیات مقابل در حیات این 2اند. اف وده فوق ماان  به نی  را «آن مانند
 اس . شده تابیر «حا » و «حهو» چون صفات  با آن از قرآن زبان

 هکا _ طیباه حیاات ماان  از برخ  برشمردن با احمی ان تفسیر در طباطبای  عالمه
 هوعاد ردارکوکنا  مرد و زن به خداوند هک را اتیح از نوع این _ شد بیان تر پیش
 اراىد و عماوم  اتیاح از وارتار و بار اى مرتبه و دیجد و ق یحق ات یح اس ، داده
 ورباا ایان بار نحال مبارکاه سوره 97 آیه تفسیر در ایشان کند. م  مارف  مهم آثارى
 باه کاه حیات  از غیر جدید  حیات به ،دارد شایسره کردار که را مؤمن  خداوند که اس 
 نه ،کند م  زنده اس ، برخوردار آن از داران جان سایر همچون زنده یموجود عنوان
 پاا  ای زنادی  باه را او پلید زندی  که این مانند ؛دهد تغییر را حیاتش صرفاً که این
 اتنها و باشاد آن عموم  مانای به حیات همان حیات اصل که ای یونه به ،کند مبدل
 را وا حیاات ماا :بگویاد تنهاا باود کاف  در این صورت، که چرا ؛کند پیدا تغییر صفرش
 پاا  ت حیاا باه را او ماا فرماود: بلکه نفرمود؛ یونه این که حاح  در ،کنیم م  پاکی ه
 ،ارکارد درسا  ماؤمن باه خداوند که یابیم درم  آیه این به توجه با سازیم. م  زنده
 دارد. م  رزان ا عموم  حیات از جدای و نو حیات 

 و مجااز باا  از نام، این به زندی  نوع این یذاری نام عالمه، نگاه از این بر اف ون
 صاف  کاه دحیال  ایان باه را ماؤمن عموم  حیات ،خداوند یان  نیس ؛ هم اسرااره
 ناوع ایان به ناظر آیات که چرا ننهاده اس ؛ نام تازه حیات  مجازاً ،یرفره خود به طیّ 
 بار هماواره حقیقا  اثار اسا  بادیه  و دنشمار برم  آن برای قیق ح یآثار حیات،
 نور از ،طیبه حیاتدارای  انسان مثالً مجازی. موجود بر نه شود م  بار حقیق  موجود
 آن از دیگاران کاه ادراک  و علم نی  و یابد م  راه حق سوی به آن وسیله به که علم 
 میرانادن و حاق حیاایا بار رتقاد موهب  از همچنین اس . برخوردار ندا نصی  ب 

 حقیقا  آثااری هاا، ایان هماه که اس  روشن و ندارند دیگران که دارد سهم  باطل
 باه ،اسا  حقیقا  آثار دارای چون ،حیات نوع این که آن نریجه مجازی. نههسرند، 

                                                        
 .69، ص3. احمحجة احبیضاء ف  تهذی  اإلحیاء، ج1
 .185، ص8. أطی  احبیان ف  تفسیر احقرآن، ج2
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 1باشد. برخوردار حقیق  از باید نی  خود ناچار
 ناوع ایان روایاات، و آیاات از برخا  اساا، بر یف  باید دوم سؤال به پاسخ در اما
 ط،یشارا باودن آماده صورت در بلکه ندارد؛ مرگ از پس به اخرصاص زندی  و حیات
 ایان از برخا  باه در اداماه .داشا  خواهاد وجاود آن تحقق امکان نی  دنیا همین در

 شود. م  اشاره روایات
 فرمود: صادق امام .1

 النَّهَاارُ وَ لُیْااللَّ لَاهُ انَک لِیْااللَّ آخِارِ ىفِ أَوْ الْآخِرَةِ اءِالْعِشَ ىفِ الْمُ َّمِّلِ سُورَةَ قَرَأَ مَنْ
  2؛بَةًیِّطَ تَةًیمِ أَمَاتَهُ وَ بَةًیِّطَ اةًیَحَ اللَّهُ اهُیَأَحْ وَ الْمُ َّمِّلِ سُورَةِ مَعَ نِیْشَاهِدَ
 اما ،یق در روز و شا  بخواند، ش  آخر ای عشا نماز در را م ّمّل سوره ،ک هر

  یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواه
  و خاوش مریا  و  ،پاا و خاوش اى  زنادی اوبه  خداوند و بود خواهند او عمل
 .داد خواهد  پا

 آمده اس : در دعای  از امام عصر .2
 اةًیَحَ نَایَیِتُحْ حَتَّى ا...یَّرِکزَ کىُّنَبِ وَ کعَبْدُ بِهِ کدَعَا یالَّذِ بِالِاسْمِ کأَسْأَلُ وَ ىإِلَهِ
 3؛دُیتُرِ لِمَا فَعَّالٌ کإِنَّ بَةًیِّطَ تَةًیِّمَ نَاتَیتُمِ وَ بَةًیِّطَ

 تاا ... دخوان بدان را تو زکریا پیامبرت و بنده چه بدان خوانم م  راو ت من! مابود
 که رسر ده ب .بمیران  پاکی ه مری  به و بداری زنده پاکی ه حیات  به را ما که این
 رسان . م  انجام به کن  اراده را چه آن تو

 خوانیم: در دعای  دیگر م  .3
 وَ ارِیااألَخ صُاحبَةَ ىتَحرِمنا ال وَ النّارِ أَصحابِ مِن ال وَ األَشرارِ مِنَ ىتَجعَلن ال اَلّلهُمَّ
 4؛بَةًیَّطَ وَفاةً ىتَوَفَّن وَ بَةًیِّطَ اةیحَ ىنیِأَح

 و اخیاار  یننشا هام و مصااحب  از و مده قرار دوزخ اهل و اشرار وج  مرا خدایا!
 هپااکی  مریا  باا و بادار زناده پاا  ای زنادی  باه مرا و مساز ام بهره ب  اننیک

 بمیران.

                                                        
 .343-341، ص12، ج339-337، ص7تفسیر احقرآن، ج . احمی ان ف 1
 .232، ص2. اححیاة، ج2
 .287. مهج احدعوات و منهج احابادات، ص3
 .329. اقبال ارعمال، ص4
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 هنقطا و وجاود دارد دنیاا در طیباه حیاات تحقق امکان ،یادشده روایات به توجه با
ین ادهد  نشان م دن از حیات طیبه در کنار مرگ اس  که کریاد  ،روایات این مشرر 
 .ص ندارداخرصابه عاحم پس از مرگ  ،نوع حیات

 کریم قرآن دیدگاه از طیبه حیات به یابی دست راه د(
 ایان باه رسایدن راه تنهاا عناوان به شایسره کردار انجام و خدا به ایمان کریم قرآن در
 رزم چیا  دو ،آن باه یااب  دسا  بارای قرآن نگاه از بنابراین 1اس . شده مارف  حیات
 اس :
 ایان باه قلبا  اعرقاد و ایمان و سر ه به نسب  صحی  و منطق  آیاه  و شناخ  .1

 ؛)ایمان( شناخ 
 ابادی ما  تجل  شایسره و صاح  عمل در که آیاه  این نرایج و حوازم به بندی پای. 2
 .شایسره( )کردار
 بادون بپاردازد شایساره کردار به ،ایمان آن سایه در و باشد داشره کاف  ایمان که کس 
 ناا  و ترباار درجات رود، بارتر ایمان قدر هر و شود م  برخوردار طیبّه حیات از تردید،

 شد. خواهد انسان نصی  طیّبه حیات ی ازتر
 حیاات صااح ، عمال و ایماان دارای های انسان نحل، سوره شریفه آیه اسا، بر
 اند. بهره ب  حیات، این مواه  از ها انسان سایر که یابند م  ای دوباره
برخورداران از حیاات  های دل در ندخداو محب  نی  ماراج شری  حدیث اسا، بر
 نیا  خداوناد .دشاو ما  خداوند به ماطو  آنان غم و همّ تمام و ییرد م  جای طیبه
 را او ب ریا  و جالحا  و ببینناد را حقیقا  کاه کناد ما  بااز را دحشاان یوش و چشم

 بهاره ننااآ دنیاای از و ندا شریک دیگران با مادی زندی  در یرچها عده این 2دریابند.
 .اند محروم آن مواه  از و  بیگانه نانآ دنیای با دیگران امّا برند، م 

 از .اس  شایسره کردار و ایمان به مشروط طیبه حیات به رسیدن ،یذش  که نچنا
 خو  رو  و خو  کار یا فاعل  حُسن دیگری و فال  حُسن عنوان به توان م  دو این
 عمل اما باشد مااد و مبدأ به مؤمن و مارقد کس  ایر ،شرط دو این به توجه با کرد. یاد

 به وح  ،دهد انجام خو  کار کس  ایر یا ؛رسد نم  طیبه حیات به ندهد، انجام صاح 

                                                        
 .97. نحل، 1
 204، ص1. ارشاد احقلو  اح  احصوا ، ج2
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 یاف . نخواهد دس  طیبه حیات به هم باز باشد، نداشره باور مااد و مبدأ
 اب ی دس  برای رزم مقدمات عنوان به شرط دو این به نی  دیگر ای شریفه آیه در
 :اس  شده اشاره طیبه حیات به

 1؛مَآبٍ حُسْنُ وَ لَهُمْ طُوبَى الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا نَیالَّذِ
 و اناد آورده ماانیا هک اسا  ساان ک آن از وک نا بازیشارگاه و خوش زندی 

 اند. ردهک سرهیشا ارهاىک

  طیبه حیات های هـ(مؤلفه
رس  یاب  به آن، نوب  به بر ه دس پس از آشنای  با چیسر  حیات طیبه و بیان را

 رسد. م  های حیات طیبه از نگاه قرآن کریم و امام عل  برخ  مؤحفه

 نادی ز هاای مؤحفاه باه را ما علوی دُرربار فرمایشات و قرآن  شریفه آیات در تدبّر
 یهدفادار  یان و ی ایاپو و تکحار ،ی تواناا  ،ی دانا جمله از به،یط اتیح و حقیق 
 :دکن م  رهنمون

 دانایی .1
 حیاات هاای مؤحفاه از یکا  عناوان باه دانش و علم به مرادد، یموارد در کریم قرآن
 موجاودی یانا  «قیوم» 2.اس  کرده وص  «قیّوم ح ّ» به را خود خداوند کند. م  اشاره
 3تواناسا  آن بر و دارد را ءش  مراقب  و تربی  تدبیر، حف ، کردن، درس  دار عهده که
  و

 هاای مؤحفاه از قادرت و علام رو از ایان .اسا  دانای  و علم یرو در ها ینا همه به قیام
  حیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

  حماهک واقاا  و عیوسا ىامانا باه اتیاح مفساران، برخا  یفراه به 4روند. م  شمار به
  انیاپا با  قادرت و علام داراى هک وجاودى نیا بنابر .«قدرت» و «علم» از اس  عبارت
  باه قا یحق در و اوسا  قادرت و علام همجموع خداوند اتیح .دارد املک اتیح ،اس 
 ،تکحار ،نماوّ اماا ؛شود م  داده صیتشخ رزندهیغ از زنده موجود ،قدرت و علم سب 
 هک دارند  یمبودهاک و محدودند و ناقص هک اس  موجودات  آثار از مثل دیتوح و هیتغذ

                                                        
 .29. رعد، 1
 .111؛ طه، 2؛ آل عمران، 255. بقره، 2
 .331، ص7. احمی ان، ج3
 .329، ص2. همان، ج4
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 هک  ساکدربااره  وحا  نناد،ک م  نیمأت را آن ،تکحر و مثل دیتوح ،هیتغذ لهیوسه ب
 1س .ین مطر  نی  امور نیا ،ندارد مبودىک
باه  یکادیگر از جاان با  و دار جاان موجاودات بازشناس  مایارهایدیگر  از «دانای »

 با  آن از جماادات کاه اسا  آیاه  از ای درجه دارای حیوان ،مثال برای رود. شمار م 

 _ جماادات و ییااه حیاوان، از اعام _  آفریاده هار طباطباای ، عالمه یفره به ند.ا  بهره
 و ماناا آناان تسابی  رو ایان از اسا . آیاه  و شاور ای هدارای یون خود نفس به نسب 

 بیشارر حیاات از موجاودی مندی بهره می ان هرچه بنابراین، 2یابد. م  حقیق  مفهوم 
 داناای  میا ان دحیال هماین به بود. خواهد تر یافره  توساه موجود، در ویژی  این باشد،
 میا ان یک به نی  حیات از ها انسان مندی بهره که جا آن از اس . وانحی از بیش انسان
  فرماید: م  اشاره طیبه حیات به یافرگان راه دانش اف ون  به کریم قرآن ،نیس 

 لُمَاتِالظُّ ىفِ مَثَلُهُ کَمَنْ النَّاسِ ىفِ بِهِ ىمْشِیَ نُوراً لَهُ جَعَلْنَا وَ نَاهُیْیَفَأَحْ تاًیْمَ کَانَ مَنْ وَ أَ
 3؛عْمَلُونَیَ کَانُوا مَا نَیلِلْکَافِرِ نَیِّزُ کَذلِکَ مِنْهَا بِخَارِجٍ سَیْلَ
 تاا میداشار فاراراهش ناورى و میساخر اش زنده ما و بود مرده هک ،ک آن ایآ

 ریرفرا ىکیتار به هک اس  س ک همانند ابد،یب را خود راه مردم انیم در بدان
 نیچنا نیاا نظرشاان در افاران،ک اعماال داند؟ نم  را شدن رونیب راه و اس 
 اس . دهش آراسره

 خداوناد شایسره اوحیای زمره در ورود و خداوند به ایمان از پس انسان شریفه، آیه بنابر
 اسا . طیباه حیات همان که 4شود م  برخوردار دنیوی حیات از تر کامل و برتر حیات  از
 از را خیار آن وسیله به که شود م  نوری دارای انسان حیات، این به یاب  دس  ۀنریج در
 چاه آن هر و ییرد م  اوس  سود به را چه آن پسس دهد. م  تمی  زیان از را سود و شر
 حیاات مسایر در ،(آیااه  و داناش) ناور ایان وسایله به و نهد م  فرو اوس ، ضرر به را

 نیافراه دسا  ژهوی حیات این به که _ کافر انسان اما ؛دهد م  ادامه خود حرک  به واقا 
 شار و خیر میان تمی  قدرت از و زند م  پا و دس  نادان  و جهل های تاریک  در _ اس 
 و نشیاب خادا، باه ماانیا ساایه در شایساره کردار بنابراین 5اس . بهره ب  زیان، و نفع و
 افاق دهاد، ما  او باه خاص  ن یب روشن بخشد، م  نیکوکار مؤمن انسان به تازه ک در

                                                        
 .263، ص2. تفسیر نمونه، ج1
 .110، ص13. احمی ان، ج2
 .122. اناام، 3
 .45، ص9. همان، ج4
 .337، ص7. همان، ج5
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پهنااور  عااحم  به و برد م  فراتر ماده عاحم وارید چهار و مادى محدود زندی  زا را او دید
 .سازد وارد م 
 از و دارد خااص حیاات  ،خادای  انساانِ کاه اس  آن یر نشان آیه این در ملأت و دق 
 و بینناد نما  دیگاران کاه بیناد ما  چی های  فردی چنین اس . مند بهره احه  وری 

 دنباال باه دیگاران که اس  اموری دنبال به و شنوند نم  راندیگ که شنود م  چی های 
 و آیااه  از کسا  چناین اسا . یکسان افراد سایر با رفرارش ظاهر در یرچه نیسرند، آن

 1اس . مند بهره دارند دیگران چه آن بر اف ون شاوری
 ازرا  ساودمند و اخالقا  کارهاای ماؤمن انساان بینا ، روشان و آیااه  این سایه در
 ؛اناد رهبه ب  ویژی  این از طیبه حیات از واماندیان اما شناسد؛ بازم  ناصوا  ایرفراره

 ورند: غوطه غفل  و جهل در رو از این واس   افراده کار از افراد این ادراک  اب ارهای
 2؛الْغَافِلُونَ هُمُ أُولئِکَ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ طَبَعَ نَیالَّذِ أُولئِکَ

 خبرانند. ب  خود و اس  برنهاده مهر چشمانشان و ها یوش و ها دل بر خدا

 :فرماید م  و کرده مارف  زندی  و حیات سرمنشأ را علم نامؤمن امیر
 3ة؛الحَیا تَکُون بِالعِلمِ
 اس . دانش به زندی 

 ما  و کناد ما  یااد حیاات دو از یکا  عنوان به علم، از دیگر کالم  در همچنین

 :فرماید
 4؛الحَیاتَینِ حدَیإِ عِلمُلْا

 اس . زندیان  دو از یک  علم

 فرماید: م  چنین یمراه عاحمان توصی  در امام
 نَصَبَ وَ ضُلَّالٍ مِنْ لَیأَضَالِ وَ جُهَّالٍ مِنْ جَهَائِلَ فَاقْتَبَسَ بِهِ سَیْلَ وَ عَالِماً تَسَمَّى قَدْ آخَرُ
 عَطَا َ وَ آرَائِاهِ عَلَاى تَابَکالْ حَمَلَ قَدْ زُورٍ قَوْلِ وَ غُرُورٍ حَبَائِلِ نْمِ اًکشَرْ لِلنَّاسِ
بُهَاتِ عِنْدَ أَقِ ُ قُولُیَ الْجَرَائِمِ رَیبِک هَوِّنُیُ وَ الْعَظَائِمِ مِنَ ؤَمِّنُیُ أَهْوَائِهِ عَلَى الْحَقَّ  الشاُّ
ورَةُ اضْطَجَعَ هَانَیْبَ وَ الْبِدَعَ أَعْتَ ِلُ وَ وَقَعَ هَایفِ وَ  قَلْابُ الْقَلْابُ وَ إِنْسَاانٍ صُاورَةُ فَالصاُّ

                                                        
 .338. همان، ص1
 .108. نحل، 2
 .63. غرر اححکم و درر احکلم، ص3
 . همان.4
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 1؛اءیَالْأَحْ تُیِّمَ کذَلِ وَ عَنْهُ صُدَّیَفَ الْعَمَى بَابَ لَا وَ تَّبِعَهُیَفَ الْهُدَى بَابَ عْرِفُیَ لَا وَانٍیَحَ
 سلساله کیا ؛سا ین معااحِ هک صاورت  در ،خوانده معاحِ را [شیخو] گرىید و
 آموخره یمراهان  از نندهک یمراه مطاحب  و یرفره فرا نادان جما  از را ها  انناد

 ماردم راه سار بار نیدروغا هااى یفراه و غارور هااى طنا  از  یها دام اس ؛
 را حاق و دهد م  قیتطب خود هاى خواسره و الیام بر را قرآن ،اس ؛ ندهکا 
 با رگ یناهاان از را ماردم ؛نادک ما  ریتفس دحش هاى خواهش و ها هو، به
 :دیایو م او  دهد. م  جلوه کسب نظرها در را ب رگ میجرا و بخشد م  من یا
 از د:ییو م  .اس  ور غوطه ها آن در اما ،ورزم م  اجرنا  شبهات ا کارت از

 و انساان چهاره او چهره زند. م  غل  ها آن در وح  ،ام یرفره نارهک ها بدع 
 باه و بارود قیاطر آن از هک شناسد  نم را  یهدا راه .اس  وانیح قل  قلبش
 زنادیان انیام در اى مارده او پاس سازد. مسدود را آن که نبرده پ  خطا قیطر
 .اس 

  و نیسارند بایش مردیاان  واقاع در و اناد بهاره ب  زندی  حقیق  از افراد یونه این
 دنباال باه خاردی صاح  هر که _ مانا از سرشار و حقیق  حیات که روس  آن از این
  آن
  نفس حیات _ اند داده فرمان آن تحصیل به را ها انسان آسمان  کر  و شرایع و س ا

 و علام جملاه از اخالقا  کماارت و فضایل به شدن آراسره وسیله به که اس  انسان 
 یشره مرص  بدان مذکور نمایان عاحم که _ نادان  و جهل اما شود؛ م  محقق آیاه 

 عاحماان کاه _ مرکا  جهال ویاژه باه جهال، و اسا  حیات  چنین مقابل نقطه _ اند
 خیال به را وی و سازد م ته   مفهوم و مانا از را انسان حیات _ دچارند بدان یادشده
 .کند م  دور آن حقیق  از ،ساخره سریرم زندی 

 توانایی .2
 ما  جدیادی توان که اس  جدید  وضایر زندی ، در نایوار و دشوار های موقای 

 کنرارل و مهاار در کاه آن ساب  باه انساان ،شاودن مینأتا انتاو این چه چنان طلبد.
 بیهاوده و نومیادی باه کناد، ما  نااتوان  و عجا  احسا، ،ناخوشایند های موقای 
 را نومیادی غبار تواند م  خداوند به ایمان اما یابد. م  سوق حیات و زندی  انگاشرن

 دهد. اف ایش شایسره کارهای انجام در را او توان و صبر و بشوید انسان جان چهره از

                                                        
 .119، ص87. نهج احبالغه، خطبه 1
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 هاای مؤحفاه جمله از که اس  پاکی ه حیات  به یاب  دس  صاح ، عمل و ایمان نریجه
 ایماان مادد به که چرا ند؛ا مشکالت و ها سخر  مقابل در نیرومندی و توانمندی آن

 در را هاا سخر  با مقابله توان کردار، شایسره مؤمنِ احه ، ری ال قدرت به مسرحکم
 احساا، مشکالت مقابل در اند، بهره ب  حیات  چنین از که کسان  اما ؛یابد م  خود
 _ خداوناد رحما  از میادیاان کریم قرآن شوند. م  میداان کنند و م  ناتوان  و ضا 
 ما  داناد و ما  کفار وجود و ایمان فقدان مالول را _ اس  ضا  و ناتوان  اسا، که

 فرماید:
 1؛افِرُونَکالْ الْقَوْمُ إِلَّا اللَّهِ رَوْحِ مِنْ أَسُیْیَ الَ هُإِنَّ اللَّهِ رَوْحِ أَسُوامِنْیْاتَلَ
 ما  و،یماأ خادا رحما  از افارانک تنها رایز ؛دیمشو و،یمأ خدا رحم  از و

 شوند.

 در را یتوانمناد و نیرومنادی احسا، تواند م  توانا و آیاه مبدئ  به ایمان بنابراین
 ابا فرعاون آل ماؤمن ساازد. مقااوم مشاکالت با مقابله در را او و بخشد حیات انسان
 و ایساردب فرعونیان قدرتمند دسرگاه برابر در تنه یک توانس  ایمان نیروی از اسرمداد

  بگوید: چنین کلیم موسای حضرت از دفاع در

 کیَ إِنْ وَ مْکرَبِّ مِانْ نااتِیِّبِالْبَ مْکجااءَ قَادْ وَ اللَّهُ ىَرَبِّ قُولَیَ أَنْ رَجاُلً تَقْتُلُونَ أَ
 یهْادیَ ال اللَّهَ إِنَّ مْکعِدُیَ یالَّذ بَعْضُ مْکصِبْیُ صادِقاً کیَ إِنْ وَ ذِبُهُک هِیْفَعَلَ اذِباًک
 2؛ذَّابٌک مُسْرِفٌ هُوَ مَنْ
 از روشان  یهاا لیادح با و تاس کی خداى من پروردیار دییو م  که مردى ایآ

 بار دروغش یناه د،ییو م  غدرو ایر د؟یشک م  اس ، آمده پروردیارتان جان 
 به اس  داده هک  یها وعده از اى پاره د،ییو م  راس  ایر و اوس  خود یردن
 نما   یهادا را  ییو دروغ ارکی ا  چیه خدابه درسر  که  د.یرس خواهد شما

 ند.ک

 کنناده حمایا  منباع تارین با رگ و تارین مهام خداوند ایمان، با فرد یک نگاه از
 در را روشان  افق او، به توکل و بخشد م  توانای  ،مؤمن به رام همین و اس  انسان
 باا افاراد تاوان ،خداوناد  بایغ یامادادها باه دیام ند.ک  م میترس شچشمان مقابل

 رومنادین دشامنان مقابال در را آنان و دهد م  شیاف ا ریی چشم ای یونه به را مانیا
                                                        

 .87. یوس ، 1
 .28. غافر، 2
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 دهد:  م یروزیپ و نصرت وعده انمؤمن به یونه نیا میرک قرآن سازد.  م

 غْلِبُوایَ صابِرُونَ عِشْرُونَ مْکمِنْ نْکیَ إِنْ الْقِتالِ عَلَى نَیالْمُؤْمِن حَرِّضِ ىُّالنَّبِ هَایُّأَ ایَ
 ال قَااوْمٌ بِااأَنَّهُمْ فَاارُواک نَیالَّااذ مِاانَ أَلْفاااً غْلِبُااوایَ مِائَااةٌ مْکمِاانْ نْکیَ إِنْ وَ نِیْمِااائَتَ
 1؛فْقَهُونیَ

 گجنا در و باشاند تان سا یب شما از ایر  .یبرانگ جنگ به را مؤمنان !امبریپ اى
 رها ا بار باشند، تن صد ایر و اف .ی خواهند غلبه تن س یدو بر نند،ک دارىیپا
 ند.ا فهم از عارى مردم  آنان رایز ؛شوند م  روزیپ افرانک از تن

 انآنا رایبا را ای طیبه حیات صاح ، عمل انجام ضمیمه به انمؤمن ایمان بنابراین
 وهک نچاو ،حادثه یونه هر برابر در ،خداوند حط  بر هیکت با را آنان که زند م  رقم
  ما انیانما هاا آن راه سار بارزنادی   ریناپذ اجرنا  های حغ شگاه سازد. م  مقاوم
 ما  هاا آن وسوساه باه ساو هار از نیاطیش ند.ک م  حف  را نناآ خداوند اما ،دنشو

 شاان حغا ش در تاالش جهاان نیاا مخرلا  هااى برق و قزر از اسرفاده با و پردازند
 خاود باراى مکما  و ثابا  ای شاهیر هک چارا ؛اس  ننادار آ نگه وندخدا اما ،دارند

ن در هار دو جهاا را هاا آن زنادی  سراسر ،احه  ثبات و حف  نیا اند. ردهک انرخا 
 گننا زا شاان داماان و مانناد  ما ثابا  ىکپا و مانیا در جا این در ییرد؛ دربر م 
 اهنادخو جااودان احها  انیپا ب  هاى نام  در جا آن در و بود خواهد مبرا ها  آحودی
 ماند:

 اللَّاهُ ضِالُّیُ وَ الْاآخِرَةِ ىفِا وَ ایالادُّنْ اةِیالْحَ ىفِ الثَّابِتِ بِالْقَوْلِ آمَنُوا نَیالَّذ اللَّهُ ثَبِّتُیُ
 2؛شاءُیَ ما اللَّهُ فْعَلُیَ وَ نَیالظَّالِم
 و دارد ما  داریاپا آخارت و ایادن در اسروارشاان اعرقااد ساب  باه را مؤمنان اخد

 ند.ک م  همان خواهد چه هر و سازد م  یمراه را ظاحمان

 را هاا سخر  و مشکالت ترین ب رگ با مبارزه توان ،باور و اعرقاد همین با عل 
 در  اسارخوان و چشام در تیاری همچاون که _ روزیار های سخر  مقابل در و یاف 
 :کرد ایسرادی  و مقاوم  _ آزرد م  را حضرتش یلو،

                                                        
 .65. انفال، 1
 .27هیم، . ابرا2
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 1؛شَجًا الْحَلْقِ ىفِ وَ قَذًى نِیْالْعَ ىفِ وَ فَصَبَرْتُ
 پار را چشامش  خاشاا هک مانادم م  س ک به وح  دم،یورز  یبایکش پس
 .اس  یرفره را شییلو راه اسرخوان و ردهک

 نیروهاای و بگسالد را ارتاسا بندهای انسان شود سب  م  خداوند یاری به ایمان
 قاادر اکارهابسیاری از  بر را وی انسان درون  نیروهای شدن آزاد و کند آزاد را خویش
 اح ،ناصا ماردم و جاور حاکماان برابر در احه  پیامبران پایداری و اسرقام  سازد. م 

 اس . ایشان باور و ایمان عین ِ بازتا 

 وارد و اناد دوخراه پروردیاار حطا  و  یاحما باه چشام که _ خداوند مؤمن بندیان
 ماناوى و روحا  احاااده فاوق روىیان و ناانیاطم و آرامش از _ اند شده عمل میدان

 ایناان کارد. خواهاد یااری رتکمش با رویاروی  در را آنان هک شوند م  برخوردار
 برافراشاره قد مشکالت کوه مقابل در توان تمام با 2،طاحوت باایمان سپاهیان همچون

 کنناد. ما  احساا،در خود نیروی  باس عظایم  ،زندی  های نایوارای با همقابل در و
 باا توانسا  و یافا  راه احها  قادرت سرچشامه باه خاود ایماان بار تکیاه با عل 

باه  ،آن درآوردن ریشاه از برای که _ را خیبر قلاه ب رگ در ای احااده خارق نیرومندی
 خاود افکناد. ساوی  باه و کندب جای از تنهای  به _ بود نیازنیروی بازوی چند ده تن 

 فرماید: م  اشاره یونه این مندی توان این أمنش به ایشان
 3؛ةیَّرَبَّانِ بِقُوَّةٍ نْکلَ وَ ةٍیَّجِسْمَانِ بِقُوَّةٍ بَرَیْخَ بَابَ قَلَعْتُ مَا وَاللَّهِ
  باه هکبال ،نادمکن خودم جسم  روىین و قدرت به را بریخ درِ ،سویند خدا به

 بود. احه  قدرت

 ناتوان مقصود به رسیدن در را خود انسان که نماید م  رخ یاه آن ضا ، و ناتوان 
 و بداناد هماراه خاود، دروغاین محباو  دادن دس  از با را کار پایان یا ببیند مغبون و

 اسا  طبیاا  کناد. م  رو او به کساح  و ضا  داند، م  رفره دس  از را آینده چون
 اعرقااد این در و نبیند نیکوی  ج  خود پیش در و بداند شنرو را آینده افق کس  ایر که

 باا هاد  ماؤمن انسان رو این از یردد. نم  زبون  و ضا  دچار یاه هیچ ،باشد جازم

 باه و اسا  امیادوار آیناده باه بین  جهان نوع این پرتو در ،آفرینش نظاممند دانسرن 
                                                        

 .148، ص3. نهج احبالغه، خطبه 1
 .249، بقره. نک: 2
 .246، ص2. ارشاد احقلو  اح  احصوا ، ج3
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 هیچاو  .دارد باور خود ؤمنم بندیان به رساندن یاری درباره خداوند وعده بودن راس 

 باه رسایدن راه در خاویش نیروی و توان تمام با و یردد نم  فررت و سسر  دچار یاه
 رود. م  پیش به زندی  رفیع های قله

 پویایی و حرکت .3
 لقابا _ شایساره کردار یان  _ طیبه حیات به یاب  دس  شرط دومین از مؤحفه این
  حیات و زندی  .نیاز دارد تحر  و پویای به  خود ،عمل و کردار که چرا اس ؛ اسرفاده
 رد چاه ماؤمن انسان اس . مرحر  و پویا بلکه نیس ؛ ایسرا و ثاب  ای زندی  پا ،

 رهایکردااز خود  همواره ها، شادکام  و ها پیروزی در چه و ها نایواری و ها شکس 
 ار او شخصای  که اخالق  مکارم کس  در حرک  و پویای  از و دهد م  بروز شایسره

 بار ههمیشا انساان زندی  ایسرد. بازنم  سازد، م  برخوردار شدیدتر و برتر حیات  از
 پاس .پایاد ما  دیاری هاا آساودی  ناه و دارد دوام ها سخر  نه نیس ، منوال یک
وسیلۀ  با و باشد داشره را زندی  مخرل  های چهره با رو شدن روبه آمادی  باید مؤمن
 هرهب یشخو تااح  و رشد برای ها آن از ،و فرودهای زندی  ن فرازدانسر خود امرحان
 رد .هسارند رشددهندی  خاصی  دارای زندی  تلخ حوادث کریم، قرآن نگاه از .ییرد
 .یابد نم  پرورش انسان نهفره های قابلی  راحر ، و آسایش حاح 

 ،داشاره ارزانا  پیاامبر باه که های  نام  بیان از پس انشرا  سوره در خداوند
 باه ار ایشان ،اس  آسان  ،سخر  هر همراه به که این بیان با ودهد  م  تسل  را وی

 دهد: م  فرمان پویای  و حرک 
 کرَبِّ  إِلاى وَ * فَانْصَاب فَرَغْاتَ فَاإِذا * سْرایُ الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ * سْراًیُ الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ
 1؛فَارْغَب
 ارک از چون اس . آسان  دشوارى پ  از همانا اس . آسان  دشوارى پ  از پس
 شو. مشراق پروردیارت به و وشک  عبادت به شوى، فارغ

 بارای پویاای  و تالش میدان به باید زندی  و حیات صحنه نیراحمؤمنیام دیدیاه از
 ،ایسارای  و رکاودباا  کاه ایان ناه ،شاود تبادیل حیاات واقا  ثمره و میوه به یاب  دس 

 حیاات واقا  هد  به یاب  دس  از او و شود تباه انسان فراوان یها قابلی  و اسرادادها
 باه یااب  دس  از پس و قبل یابد درم  ندیشدبی درس  انسانایر  بنابراین .یردد محروم

                                                        
 .8-5. انشرا ، 1
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 فرماید: م  عل  رو این از ندارد. یری ی تحر  و پویای  از طیبه حیات
 1؛ ىکالنَّوْ ةُیَّسَجِ ىالتَّوَانِ
 .اس  عقالن کم طبیا  تنبل  و سسر 

 فرمود: همچنین
 2؛سَلکالْ النُّجْحِ آفَةُ
 اس . تنبل  پیروزی آف 

 و تحار  حا وم باه زیباای  باه مساابقه، میادان به دنیا حیات تشبیه با آن حضرت
 فرماید: م  اشاره میدان این در پیروزی برای پویای 

 3؛النَّار ةُیَالْغَا وَ الْجَنَّةُ السَّبَقَةُ وَ السِّبَاقَ غَداً وَ الْمِضْمَارَ وْمَیَالْ إِنَّ وَ أَلَا
 دیان،برنا  هیجا اس . مسابقه روز فردا و آمادی  و نیتمر روز امروز، دیباش آیاه

 بود. خواهد آتش ماندیان عق  سرانجام و بهش 

  نیا و عمر سرمایه کردن ضایع مایه را تحرک  ب  و سسر  ایشان که روس  این از
 کند: م  مارف  آخرت در پشیمان  و حسرت اسبا 

 4؛حَسْرَة الْآخِرَةِ ىفِ وَ إِضَاعَةٌ ایَالدُّنْ ىفِ ىالتَّوَانِ
 و حسارت مایاه آخارت در و ]عمر بهای یران سرمایه[ کردن ضایع دنیا در تنبل 

 اس . پشیمان 

 و تحار  از چناان آن  طیباه( )حیاات ماناادار زندی  ،نامؤمن امیر فرمایش به
 او و دزنا سرم  بدیع و خلّاقانه مثب ، عمل  روزه همه فرد، از که اس  سرشار پویای 

 ،به فرمودۀ آن حضارت که روس  این از سازد. م  دور روی پس و نواخر  یک از را
  چناااااااااااااااااااااااااااان بایاااااااااااااااااااااااااااد انساااااااااااااااااااااااااااان

 شاد.با برخاوردار باارتر و وارتار ارزش  از دیروزش به نسب  امروزش که کند زندی 
  ایشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 فرماید: م  باره این در
                                                        

 .463. غرر اححکم و درر احکلم، ص1
 . همان.2

 .71، ص28. نهج احبالغه، خطبه 3
 .463. غرر اححکم و درر احکلم، ص4
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  1؛مَحْرُومٌ فَهُوَ هِیْوْمَیَ شَرَّ غَدُهُ انَک مَنْ وَ ... مَغْبُونٌ فَهُوَ وْمَاهُیَ اعْتَدَلَ نمَ
 دو از بادتر شیفاردا ،ک هار و اسا  مغبون ،باشند برابر روزش، دو ،ک هر
 اس . محروم باشد، او قبل روز

 ما  سرهشای کردار نیازمند زندی  ححظات آخرین تا را انسان حضرت،آن  همچنین

 ما  ده،شا یاادآور ها انسان به را زندی  در پویای  و تحر  ح وم وسیله این به و داند

 فرماید:
 2؛ الْعَمَل صَالِحِ عَنْ جَسَدَهُ رُوحِهِ مُفَارَقَةِ نِیحِ إِلَى الْمَرْءُ ىسْتَغْنِیَ لَا

  .نیس نیاز ب  شایسره کردارهای انجام از بدن از رو  شدن جدا زمان تا انسان

 ددارنا تاوان کاه جاای  تاا خیار کارهای انجام به را انمؤمن ،دیگر سخن  درایشان 
 فرماید: و م  کند م  توصیه

 3؛فَاعِلُهُ رِیْالْخَ مِنَ رٌیْفَخَ اسْتَطَعْتُمْ مَا رَیْالْخَ افْعَلُوا
  کننده ک،نی کار از بهرر که چرا ؛دهید انجام دارید توان که جای  تا را خیر کارهای

 س .ا آن

 اپذیرن خسرگ  تالش  و تکاپو به را آیاه انسان زندی ، و حیات به یونه این نگاه 
 م  شویقت و ترغی  زندی  واقا  فلسفه و مانا به یاب  دس  راه در را او و دارد وام 

 نرهاایا ب  نه و _ فراوان یها توانای  و اسرادادها شده، هدای  تالش و تکاپو کند.
 د.کش م  بار پیروزی و فر  های قله سوی به را او و سازد م  شکوفا را _ انسان

 نتیجه
 از برخورداری اسراداد مندند، بهره آن از داران جان سایر که حیات  بر عالوه انسان
 حیات در ریشه ،فرد به منحصر های  ویژی با  ،حیات این .داراس  نی  را برتر حیات 
 ،آن های مؤحفه و حیات نوع این به  عل فرمایشات نی  و کریم قرآن در دارد. احه 

 دانای ، به توان م این نوع حیات،  های  مؤحفهاز جمله  اس . یرفره صورتاشارات  
 را انسان حیات ، چنین قد، ساح  به یافرن راه کرد. اشاره پویای  و تحر  توانای ،

                                                        
 .393. ثوا  ارعمال و عقا  ارعمال، ص1
 .154رر اححکم و درر احکلم، ص. غ2
 . همان.3
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 خشد.ب م  تازه مانای  وی دنیوی زندی  به ،رهاند م  بیهودی  و پوچ  احسا، از
 وصا  و مانوی مواه  از مادی، حیات مواه  از مندی بهره بر اف ون انسان  چنین

 خواهد شد. برخوردار نی  آن ناشدن 
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