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 پیش گفتار
 نم به را اهلل کالم روحبخش آی ت ب  انس و قران حفظ توفیق خداوند که ه ساا ساا  
 معرف  زال  چشمه این تم ش ی صرف را زی دی ه یس ع  و روزه . اسا   نموده عط 

. امکرده تدریس و تحقیق و رفته زی دی قرآنی ه یکالس و مح فل به و امکرده صاارف
 ام،آموخته را لحن و صااوت و تفساایر و حفظ و تجوید و روخوانی چون یه یمه رت
 در طنینی بردم،می لذت قرآن ب  مج لساا  از که ه ییساا ع  این همه در انگ ر ولی

  فیانصبی. هستی دنب لش به که نیسا   چیزی آن همه این که شاد می نواخته من گوش
 مهه قرآن که چرا بود؛ نداده شاا نن رخ من به قرآن ه یزیب یی ت کنون بگویم اگر اساا 
 . بود کرده خود شیفته را من و داده اختص ص خود به مرا ک ری زندگی

 :افت د شیرازی ح فظ زیب ی ابی ت از یکی به نگ هم روزی

 کردم قرآن دولت از همه کردم هچ ره حافظ چون طلبی سالمت و خیزی  صبح
 -کندمی حک ی  قرآن ب  ودخ خوشبختی از که– آن شا عر  درونی احسا س  و بی  این
 یزن من قرآنی فع لی  ه ساا   از پس آی  گفتم خود ب . خورد من ساار بر پتکی چونهم
 قرآن ارمغ ن سالمتی و ع فی  آی . ب شم داشاته  را آن به نزدیک ی  ادع یی چنین توانممی
 کنم رساا ل  خود در قب   قرآن را فهمیده واکنون احساا س می اساا   بوده نیز من به

 ام.  شده بیشتر به آن نزدیک

 ه ط قچه ب الی قرآن ج ی. نیساا  ج  هیچ ولی هساا ، ج  همه که اساا  کت بی قرآن
 رد و ح فظ ن ذهن پستوی در نب ید را قرآن. نیس  هم مراسام ت  سافره  زین  نیسا ؛ 
 هم ن ب شد؛ زندگی وسا   در ب ید قرآن. کرد جساتجو  ق ری ن زیب ی لحن و صادا  ورای
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  ی شااویممی دارغصااه که وقتی هم ن شااود؛می گرفته زندگی مهم یم تتصاام که ج یی
 همسری بی و همسرداری بریده؛ را ام نم ن اقتص دی مشکالت ی  و داریم امتح ن استرس

 .زندگی دیگر اتف ق هر و فرزندداری طور شاایوه صااحی را ب ید از قرآن آموخ ؛ همین
 من امث   نفهمی از اشک   .ج سا   نهم ج یش چون آورد؛ زندگی متن به ب ید را قرآن
 . کنیمنمی لمس م نزندگی اتف ق ت تریننزدیک دز را قرآن که اس 

وری کرده و در حدّ آباه همین منظور، تصااامیم گرفتم تا  کت بی ب  این مجااامون جم   
بررساای کنم. قرآنی را ه ی زندگی ت رام، مهبجاا ع  ن چیز عیمی و دانش اندق قرآنی

 و نیز قرآن حفظگساترش نهج    بحث ی ضارورت دوچندان ی ف  که این مهم از ج ی
به نظر بنده حقیر، بهترین راه در مح فل دینی رونق گرفته اسااا . دینی  زندگی سااابک

 برای این ک ر، پرداختن به حفظ موضوعی اس  که نگ هی ک ربردی به قرآن دارد.

  زهت نگرشی دنب   به غربی عیوم صحی  ه ی ی فته به احترام ضامن  مجموعه، این در م 
 111 ب  مقدمه یک و فصاال چه رده در کت ب این. ایمبوده زندگی ه یمه رت مبحث بر

 ابتک ری نوع ً آی ت و مط لب و موضوع ت بندیدسته. اس  شاده  آوری جم  موضاو  
 شده برده فراوانی بهره نیز محقق ن و نویساندگ ن  دیگر تالش از راه این در اگرچه بوده،
   .اس 

آنج  که به دنب   تقسااایم و تذویق احسااا س خویش نساااب  به قرآن بودم، ن م این   از
   «!با قرآن خوشبخت شوید»گونه برگزیدم: مجموعه را این

امیاد آنکه خداوند این گ م کوچک را خدمتی از این کوچکترین به آسااات ن عظیم وحی  
 مرضیّ درگ ه خود قرار دهد.پذیرفته و 

   6911ت بست ن  -سید مهدی ه شمی
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 زندگی سبک و قرآن: مقدمه
ام    کندم. بسیداری ان اررال االک همه ما برای رسیدن  به ندنی  بترر   لپذیرررر رش  م  

ت ر    قنرر   مقام. کننن   برخ  لرگر لر سییه هسییدالر را لر ررام مالی تسییری  م  
آسار  رب    رنهار  چ   نربار    لپفراررال نرالی هم هسرنن که عمر خ ل را لر پ  ته م

ر ا  به کننن. اما به راسر ، ردررف خ ابخر  چدست   چگ ده م   ایترر   ... رر  م  
 آ  لست رارت؟ 

ط ر که اری  ندنی  کرل    هسر  لر اخردار ما دب لم   ددست، رهسفه ندنی  کرل   هما 
هن دخ ا  رام رسدن  به خ ابخر  ددز لر حد ه الراک   اناخت محن ل ما ان تتا  هسر  

ب ل. به همدن لپد ، برای تسیری ی مدنای ندنی    خ ایبخر   اقد ، بارن سیراس کس  را    
یررت که به ابدال ی دای     پدچدنم ندنی  ادسییا  آیاه  کام  لااییره باایین   ا  کسیی  
ددسیت تز خنا دن که آرررنیار ادسیا    لددای پدرام   است   ان مق ن را مبنس سفر آلم    

لر آراق تتا  مهم س که بر هر چدز آیام است   لست حکمت   رنبدر   لادن؛ هم را م 
 سخنا  خنا دن ددز لر کراب آسماد  قرآ  مندکس انم است.    مشت ل است.

ر ربددن را بدشر بر ارن اسیاس، ق ین لاررم را لر ارن مقنمه، راب ه مدا  قرآ    سبز ندنی   
 کندم:
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(1) 

 زندگی بهتر در پرتو دینداری

 نِبِأَحْسَ أَجْرَهُمْ لَنَجْزِيَنَّهُمْ وَ طَيِّبَةً حَياةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صالِحاً مِلَعَ مَنْ
 (79)نحل، يَعْمَلُون كانُوا ما

 نچهآ زا بهتر را پاداششان و دهيممی  نيكو زندگى او ، بهباشد مؤمن و كند شايسته عمل زن و مرد از كس هر
 (79) دهيممى ،اندكردهمى عمل

دظرا  مردنلی لربارم رهسیییفه   سیییبز ندنی  ادسیییا  ا تار دظر ادنرشیییمننا    ریییاح 
ادن. طبددراً پدنا کرل  دظر   عقدنم لرسیییت ان مدا  ارن همه سیییشرا   عقارن مخرهف،  کرلم

  همدن های اایییربام   آنم    خ اها   ارسییی س ررا ا کار سیییخر  اسیییت   چه بسیییا رام 
 لادشمننا  را به همرام لااره باان. 

ر ا  به پاسخ لرسر  لر ارن بارم رسدن؟ چه رضمدن  با ارن حال، چه بارن کرل؟ آرا اساساً م 
های لرگرا  ریحد  باان؟ ان کیا م  ر ا  م منن ان که ما ندنی      ت ل لارل که رارره

ای خ ب برای خ ل   اطراردادما  ننمارم   چ  ر م  ر اددم آرب ل  را لرست اناخرهادسیا  
 رقم بزددم؟ 

 ان  خ ایبخت خ اهن را رام م  ردن  اسیت؛  آمنم لر پاسیخ به همدن ددان ریر ری ما   لرن
  ندنیاسییت که  ایینم رأکدن دکره همدن بر باال آره لر. لر لددا   آخرر را به دشییا  لهن

  به ررامدن  ی رییی رر ایییارسیییریه   حدیار طدربیه لر پرر  لرنناری   ارما  به خنا   عم    
 یدرل.م 

 بیابد  دگر  ردی    هک   رد   زین   بتابد    سر هک  کسی   بدبخت
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(2) 

 های قرآن:ویژگی

 راه زندگی -1

 راًأَجْ لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحاتِ يَعْمَلُونَ الَّذينَ الْمُؤْمِنينَ يُبَشِّرُ وَ أَقْوَمُ هِيَ لِلَّتي يَهْدي الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ
 (7ء،كَبيرا )اسرا

 اشندب نيكوكار كه را ايمان اهل و كندمى هدايت طريقه استوارترين و ترراست به [را ]بندگان قرآن اين همانا
 دهدمى بشارت عظيم ثواب و اجر به

–ایر النم بااین را راه  برای ندنی    خ ابخر  ادرخاب کندم   ی ده که یفره این، هما 

ا لر کشم خنا تسری  کندم؛ کشم  که ان نبا  بترر است آ  ر -ای تز ارن دناررمکه چارم
ررسیرالم ا    ا پدای بر حق  ریالر انم است. خنا دن خ ابخر  را لر قرآد  به ما هنره   
لالم اسیت. ارن بترررن   رنتارررن رام سیدالر اسیت. کار  است دگاهما  را به قرآ  کم     

م رر باان، خ ابخر  هلیاریش  کندم. هرچه دگاهما  به خنا   سیخناد ،  اقد    کاربر  
 ا  را با ما کم خ اهن کرل.رارهه

 بخوان ات جان ز جاانن جان بگیرد  بخوان قرآن هک دل آرام گیرد

 ره ملک سعادت را بدانی  بخوان ات راز خلقت را بدانی
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(3) 

 های قرآن:ویژگی

 نسخه شفابخش -2

 رَحْمَةٌ وَ هُدىً وَ الصُّدُورِ فِي لِما شِفاءٌ وَ بِّكُمْرَ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَتْكُمْ قَدْ النَّاسُ أَيُّهَا يا
 (79لِلْمُؤْمِنينَ )يونس،

 درمانى] هاست؛سينه در آنچه براى درمانى و است؛ آمده شما براى پروردگارتان سوى از اندرزى! مردم اى
 !مؤمنان براى است رحمتى و هدايت و [شما دلهاى براى

دنای ر حبخ  قرآ  . سانی استررگری   ادسیا  کارکرل اریه    اار  قرآ ، هنا 
سیب  ریفای ر     افای بدماری   اپردام لرلهای ر ح    بهبه بر لامنا  بدر د    

سیانل؛ متر رنی   ادساددت را به تامده رزررا  راار  اخشق  را ان ا  ل ر م  اسیت؛ 
ای ان سیییانل...   ارن همه، ق رمکرلم   لردینی    حر    طم  را ان آدا  ل ر م  
 اقداد س بدکرا  عظمت ارن کراب  ح  اپت  است.

ارن. ایر کراب پزاک  لر لست یررردن   آ  را مث  رما  خ ادنرن، به آ   هم کرلم
قرآ  هم کراب هنارت است. بارن لقدا   بار ته خ ادنم ا ل؛ رفسدر ا ل   ر بدا   

. عنم ابران لرل اسییتخاطر رنبر لر آ  ریی رر بگدرل. ایر ا ر قرآ  لر ما ددسییت؛ به
 بدندم که به سراس لرماد  بر رم:چ   لرلی دم 

  بکند    دوا    را    هک       �    تو  رد     ردد   چو  طبیبِ عشق مسیحا دم است و مشفق؛ لیک
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(4) 

 های قرآن:ویژگی

 پاسخ نیازها -3

 (97)نحل، لِلْمُسْلِمين بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْياناً الْكِتابَ عَلَيْكَ نَزَّلْنا ... وَ

 مسااامانان براى بشااارت و رحمت و هدايت مايه و چيز، همه بيانگر كه كرديم نازل تو بر را كتاب اين ما و
 !است

قرآ  کراب  اسییت که پدبمبر سییان اسییت؛ نررا پدبمبرا  ل  : »ررمارنم آرت اهلل بتیت )رم( 
پدامبراد  هسییرنن که ان تاد  خنا دن به پدامبری ردددن ایینم ادن. قسییم  ی ده ادن: قسییم ا ل، 

ل م، پدبمبرا ِ کماپ ، که لر ا ر ارما    عم  به لسر رار قرآ ، به کماالر پدامبر دار  م  
 «.کنن   پدبمبرسان استا ِ کماپ  رربدت م یرلدن. بنابرارن قرآ ، پدبمبر

مضیم   آره باال ارن است که  ن ر ی ر ماسیت.   آری، عظمت قرآ  کررم بسیدار باالرر ان ح 
قرآ  پاسییخ همه ددانهای ما را لر بر لارل. آرا با چندن سییرماره عظدم ، حدف ددسییت که بان  

 ان راچ که کنندم  اییکارت ما ان قرآ  آراکندم؟! لسییت ینار  به سیی ی لرگرا  لران م 
 مهه ارن ان هاترباد م پدامبر قه  آرا! کندن؟دم  اسیییرفالم خ ل مشیییکشر ح  برای من

   دظرار سییراس به قنرآ !!  اسییت؟ ددامنم لرل به یرادبتار  رالیار ارن ان امر  ل رمادن 
 رام چارم آ  اسییت که. ارممادنم بار  خ ل خاده پنتا  ینج ان که ررردم  آ  ارن هایبارره

 خارداده به سراس قرآ  ررره   ان ا  اد م رحد  ندنی  را بدام نرم.

  اغوغ از بیند مجرد را  ایمان دارالملک هک رباندازد آنگه نقاب قرآن حضرت رعوس
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(5) 

 های قرآن:ویژگی

 رشد و بالندگی -4

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الرُّشْدِ إِلَى ييَهْدِ( 1) عَجَباً قُرْآناً سَمِعْنا إِنَّا فَقالُوا الْجِنِّ مِنَ نَفَرٌ اسْتَمَعَ أَنَّهُ إِلَيَّ أُوحِيَ قُلْ
 ]جن[ (2) ... بِهِ فَآمَنَّا

 بىعجي قرآن ما: »اندگفته سپس اند،داده فرا گوش سخنانم به جنّ از جمعى كه است شده وحى من به: بگو
 ايمآورده ايمان آن به ما پس كند،مى هدايت راست راه به * كه ايمشنيده

کنن که آدا  پس ان ایییندن  دا  دق  م خینا دین لر آره ابرنار  سییی رم تن، ان نبا  برخ  تن  
دنرم که همه ما کشم  را ان»برخ  آرار قرآ ، بشرارهه پ  به رأ در اگر  آ  برلم   یفرنن: 

منن مآری، ایر کس  ان عق  ساپم   قه  سهدم بتر «.کننرا به سی ی راین   رداپ  هنارت م   
بسداری  اررال. رابنارما  م  قرآ یری حقاددت   هنارت بااین، با ایندن  حر  رز آره، به  

ادن که ندنی  خ ل را نا  منقه  اییینمچکیه بیا ایییندین  ریز آریه   عم  به آ        ادین ب لم
های ما به ارن نربارررن ته م رحمت   نربار  خنا ادین. حدف اسیییت که لل لیری   کرلم

 ما ان ارن لررای ت اا    ی ارای مدررت سدراب دگرلل: های رشنهیرم دخ رل   پ 

 حیات آب امديده ضمیرش رد  ثبات  خواهی اگر قرآن از ربخور

 بسوز را  خود يکي آياتش اندر  هنوز قرآن رد است باقی جهان صد
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 فصل اول: مهارت خودشناسی

 را  لخ ادسا  ارنکه»: پاسخ لال« چدست؟ کارها لا اررررن ندنی  لر» پرسدندن: ارسی    ان
 «بشناسن.

 ان ،حنرث   قرآ  لر که است اسشم  مسائ  رررن ه ار ان رک  ایناس ،  ادسیا   م ری   
 سدالر به را خ ل ارنکه برای ادسا  نررا است؛ یررره قرار ر تره م رل ی دای  ، های نا ره
 بشناسن. عمدا   لرست را خ ر   ت لی ان    بارن برسادن، کمال  

  ت لم ارن حقدقت که ررت کسیی  سییراس به بارن ادسییا ،رییحد   اییناخت براى ان سیی ر ،
کس  تز خنا دن ل   آ  رر است آیام آ ، ددانهاى   رانها همه ان   ایناسین   م  را پدچدنم

 ب ل اهنخ  م ّرا ر رر  لر ، ادسا  سدالر براى ررزى بردامه ، اساس ارن بر مردال ددسیت. 
 .باان اسر ار تتا ، آرررنیار منظر ان اناس  ادسا  پاره بر که

 است خویش  فراموشیِ  امروز، بشر رددِ  نیست   ـذا غ و  آب  ما  گرفتـاریِ امروز
مَن عَرَ َ دَفسیَه رَقَن عَرَ َ رَبهه؛ کسی  که خ ل را بشیناسن، خنار  را    »امام عه  ) ( ررم ل: 

خ لاناس  مقنمه خنااناس  است   حرماً مدنای ارن حنرث ارن است که « ایناخره اسیت.  
  رسن.به آ  م 

 کندم:رام   متارر خ لاناس  ااارم م لر ارن ر  ، به برخ  آرار پد
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 (6) 

 مقام و منزلت انسان

 وَ افيه يُفْسِدُ مَنْ فيها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَليفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ
 (03)بقره، تَعْلَمُون ال ما أَعْلَمُ نِّيإِ قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ يَسْفِكُ

 قرار[ ىانماينده] جانشينى زمين، روى در من: »گفت فرشتگان به پروردگارت كه را هنگامى( بياور خاطر به)
 در! كند؟ خونريزى و فساد كه دهىمى قرار آن در را كسى آيا!« پروردگارا: »گفتند فرشتگان.« داد خواهم

 را حقايقى من: »فرمود پروردگار.« كنيممى تقديس را تو و آوريم،مى بجا را تو حمد و تسبيح ما حالی كه
 .«دانيدنمى شما كه دانممى

 هک لارل خاک لر ررشه س  رز ان. ل بدنی است م ت لی ادسیا   کررم، قرآ  آرار بر بنا
 را طن اب تنبه که لارل رب ب    اعه  باریام به ر  لرگر سیی ی ان   ا سییت مالی تنبه هما 
آره باال ان ماترای خهقت آلم  پرلم برلاراییره اسییت. خنا دن لر  .اسییت ادسییا  مدن ی بُدن

 ارن آره ان ادسا  کام  به خهدفه خ ل بر نمدن رال کرلم   راج اررخار بر سر ا  دتالم است.

   است  رنادنرشه که اسیت  تادناری ادسیا ،  که اسیت  ارن لر حد ا    ادسیا   مدا  رفا ر
 رریبر ا  به آرررن  تتا  م ت لار لرگر به دسییبت که ا سییت لادار    خرلمننی همدن

 بُدن ار اک ر برای رفکر   رنبر عق ، های  اژم ان قرآ  آرار ان بسداری لر. است بخشیدنم 
    هن به را ساخره ادسا  مسخر را نمدن   آسیما   خنا دن .اسیت  اینم  رأکدن بشیر  ادسیاد  
   ابخ  سریرم   رر برلم آخ ر به سر چنا هم ایر ما ان غلرر. نراب لسیت  ادسیاددت  کمال

 .  باادم...    ات ر   خ راک

 ندانمت هک رد این دامگه هچ افتاده است  زنند صفیررعش می کنگره  تو را ز
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(7) 

 کرامت انسان

 لىعَ فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ بَني كَرَّمْنا لَقَدْ وَ
 (93تَفْضيالً )اسراء، خَلَقْنا مِمَّنْ كَثيرٍ

 انواع از و كرديم؛ حمل( راهوار مركبهاى بر) دريا، و خشكى در را آنها و داشتيم؛ گرامى را آدميزادگان ما
 .ديمبخشي برترى ايم،كرده خاق كه موجوداتى از بسيارى بر را آنها و داديم؛ روزى آنان به پاكيزه روزيهاى

ا  ارارت ادسلر مدا  مخه قار تتا ، ادسیا  ان کرامت   ایرارت بسداری برخ رلار است.   
به ردگ پ سییت   مدزا  ه     اسییردنال   نربار    قنرر ا  ددسییت؛ بهکه ارن رضییدهت به 

  عق ان آمدخره است م ت لی تتت برخ رلاری ادسیا  ان ددمت عق    عشیا است. ادسا   
 قرآ  .لاردن بسزار    متم دق  ا  اخ دت ساخرن لر ل  هر که ادنرشه   عشا را عاطفه  

 .لارل ر ته است، آلم  ع اطف کاد   که لل به عق ، کنار لر کررم

 ندن، م  سر  ی ان که کارهار  میم عه   است اخردار راح  م ت لی ادسیا  ان سی ر ،  
 همدن رل ررارگا ، بر ادسیا   بررری رمز قدقتح لر. یدرل م  ری رر   ی ارالم   اخردار به

 ناردن،د اخرداری خ ل ان   میب ردن خ ل ب ل  خ ب لر رراییرگا  نررا: اسییت دتفره اخردار
   است آنال رام ادرخاب لر لر د ، لر ار   خدر ددر ی رضال  اسط به ادسیا   که حاپ  لر
 .ا ل م  ارگا رر مقام ان ارز   مقام  یزرنن،برم  را خدر رام که یام آ 

کان است حد هچ ات هک بنگر  � خدا  جز هب هک جایی هب آدمی رسد  آدمیت م

   آدمیت طیران ببینی ات آی رد هب   شهوت بندپای ز تو ديدی مرغ طیران
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(8) 

 هدف و کمال زندگی انسان

 (75)ذاريات، لِيَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ

 .شوند نزديك من به و يابند تكامل راه اين از و) كنند عبادتم اينكه براى جز نيافريدم را انس و جنّ من

 ارن «.کرل خ اه  ریربه را ندنی  بار رز   ررت خ اه  راندنی   رام بار رز رنتا»
اییگر ، ندنی  خ ل را  لقر  با که لارلم  آ  بر را ما تنری،   متم نل ی     اخ ار

   آ  را بناددم. اناخره   هن  ان

 دتال لر خنا دن. لارل را کماالر بسیداری  به راررن لسیت  ر ادار  که اسیت  م ت لی ادسیا  
  یس به ر  همادا ادسا ، ای: »اسیت  ررم لم   دتالم را باپننی    خ لایناسی    ر ادار  ادسیا  

 (5)ادشقاق،  «.کرل خ اه  لرنار ا  با پس. ک اار  سخت پر رلیارر

 بالرع ان مق  لن خهقت ادسا ، عبالر   بننی  خنا لادسره انم است. لر آره باال هن  ا
   بن  مردال خنا دن که اسییت ر ایین. ا سییت برابر لر رر رن    خضیی   دتارت خنا دن،

 است دسا ا ارن بهکه ددست؛  ی ددان ب  اار به میک ر هن  بانیشت   است م ها ددان ب 
 ا  ربق لریام به   رسدنم خ ر  خهقت مالک به پر رلیار برابر لر خش     خض   با که
 رایب ای دردیه   سییی ل تتا ، خهقت که ددسیییت چندن ارن لرگر، عبارر به. رابن م  رام

 بارر ع به را اسییت بننیا  خ ل به هن  ارن بانیشییت بهکه باایین؛ لااییره همرام به خنا دن
 ارنع ده ایی ل؛ م خنا رد  عارن که اسییت اىدردیه   برض خنا، بننی    عبالر ی رارر،
 . باان خنا خ ل که راع 
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 فصل دوم: مهارت خداباوری

 ان خنس که هنگام  ر ، ارن ان. است انم لادسیره  بشیر  ددان رررناریه   میهب  با ر   ارما 
 عمدا دررأ  ان دبارن   ر ا دم  ا ل،م  نرسرن چگ ده اید م    سیبز  را ندنی  هایمتارر
 ا  لر د  با رهای   اعرقالار اسییاس بر کس هر نی ند. ایین بار  نمدنه ارن لر با رها
 حضیی ر هب عمدا اعرقال   ارما  سییاره نرر ددز مؤمنا  ندنی  طبدد ، ط ر به. یدرلم  اییک 
 هب را است کرلم لع ر ها ادسیا   ان بارها   بارها کررم قرآ . اسیت  ندنی  مرن لر خنا دن
 را آرررن    خهقت منشییأ با لخ  راب ه   رسییدنم عقشد    رییحد  بدن تتا    اییناخت
 .است اررهر اخر ا  خنابا ری به کررم قرآ  ان ررا اد  آرار اساس، ارن بر. بخشنن رداپ 

   دگر  منشأ ررلرن بن   بااین،  ل ادنم ررشیه  ادسیا    ت ل لر خنابا ری کنام هر چنادچه
 لر ما .لارل مردنلی ایته م خنابا ری. یرللم  ادسییا  ندنی  لر مثبر  بسییدار رررارهای

 هادسییا ا خ اییبخر  بر رز هر رأ در   هاته م ارن ان برخ  به ک رام ای ااییارم ر یی ، ارن
 :لاات خ اهدم
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 (9) 

 زندگی حاالتتوحید و خدامحوری در همه 

 (152)انعام، الْعالَمين رَبِّ لِلَّهِ مَماتي وَ مَحْيايَ وَ نُسُكي وَ صَالتي إِنَّ قُلْ

 .است جهانيان پروردگار خداوند براى همه من، مرگ و زندگى و من، عبادات امتم و نماز: »بگو

 اعتق د وپرت در. دهدمی تشکیل را مسیم ن یک اعتق دات اصایی  زیربن ی توحید به اعتق د
 رامشآ س حل به فرد و گرفته قرار خود اصیی هدف راست ی در انس ن زندگی توحید، به
 .  رسدمی ابدی سع دتمندی و

 ینبخوش آن بر ح کم قوانین و هساات  نظ م کیی  به نسااب  خداب ور، و مؤمن نانساا 
 ه خوشی و ه لذت دادن دسا   از برای اساترس  و نگرانی و اضاطراب  ب شاد؛ دچ ر می
 زودگذر، رف ه آوردن دس  به برای و بیندمی خدا دس  در را ذل  و عزت.  شاود نمی
 و تبعیض دنیاا ی او دنیا ی چنین م. هکناد نمی کوچاک  و خوار دیگران نزد را خود
 به و کندمی را اسااتف ده نه ی  ه یشنعم  از نیساا ؛ ن امیدی و یأس و عدالتیبی

 انس نو ب ألخره  رودنمی دیگران من  ب ر زیر و اس  ندوخته چشم دیگران ه یداشاته 
 ملگرد خداوند پشتیب نی و ی ری به و کندنمی خم سر مشکالت برابر در موحد، و مؤمن
 .  اس 

  باک ندارم دشمنان از دوستی تو گرم  هالک قصد کنندمی ار دشمنم زهار
ه  همه، تنه  بخشاای از نت یخ خداب وری در زندگی اساا . در آیه ب ال به این حقیق  این

 مهم امر شده اس .
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 (11) 

 باور به قدرت الیزال از خداوند

 وَ تَشاءُ مَنْ تُعِزُّ وَ تَشاءُ مِمَّنْ الْمُلْكَ تَنْزِعُ وَ تَشاءُ مَنْ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكِ مالِكَ اللَّهُمَّ قُلِ
 (25قَدير )آل عمران، ءٍشَيْ كُلِّ عَلى إِنَّكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ تَشاءُ مَنْ تُذِلُّ

 بخواهى كس هر از و بخشىمى فرمانروايى بخواهى كس هر به! فرمانروايى دارنده اى! خداوندا بگو
 گردانى؛مى خوار بخواهى را كس هر و دارىمى گرامى بخواهى را كس هر و ستانىمى باز را روايىفرمان

 .توانايى كارى هر بر تو گمانبى توست كف در نيكى

. شم ریممی ن چیز و کم را شاخصی  زندگی در خداب وری نقش م  از بسای ری  متأساف نه 
 به  ورب. شد خواهد ترشایرین  و نآسا   زندگی کنیم، ب ور و بشان سایم   بهتر را خدا وقتی
 دارد انساا ن زندگی در فراوانی ب طنی و ظ هری برک ت و آث ر خداوند، نه ی  بی قدرت
 ساا یر برابر در نیز را او کرام  و عزت او، در زندگی به شااوق و امید ایج د بر عالوه و

 و کلتو فجاایی   به قرآن از فراوانی آی ت منظور، همین به .کند می حفظ مخیوق ت
 امور همه در انساا ن که معن ساا  آن به توکل. دارد اختصاا ص آن به مؤمن ن اتصاا ف
 از دلیل، همین به و دهد قرار خویش وکیل را او و کرده تکیه خداوند به زندگی،
 انس ن که نیس  معن  این به توکل که پیداس  ن گفته. اس  الهی اولی ی مق م ت واالترین
  ت نکند تالشاای هیچ و نه ده وا را طبیعی عیل و دیع  اسااب ب مع ش، تحصاایل برای

  نهنش و اسا   خداوند ی ری به اطمین ن معن ی به توکل بیکه نم ید؛ ی ری را وی خداوند
 .  ه س ن ک می و ه ک می بی در الهی مقدرات به رض ی  آن،

   کس ز � خواری  تو زعزی  بس و بخشی تو خواری  و زعزیی
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(11) 

 یباور به علم اله

 الْوَريد حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ وَ نَفْسُهُ بِهِ تُوَسْوِسُ ما نَعْلَمُ وَ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ

 (15)قاف،

 !نزديكتريم قابش رگ از او به ما و دانيم،مى را او نفس هاىوسوسه و آفريديم را انسان ما

د شااوب عث می  مثالً. دارد بندگ ن برای انیفراو ک رکرده ی و آث ر توجه به عیم الهی،
بسی ری از صف ت نیکوی درونی مثل تواض  و فروتنی، انف ق و صدقه، گذش  و کنتر  

پوشاا نی خط ی دیگران، صاابر بر مشااکالت، عف  و حی ، رع ی   درونی خشاام، عیب
دارد. ن نشود؛ زیرا نی زی به اثب ت آن برای دیگراعدال  و .... در وجود انس ن تقوی  می

 اند که:   چه خوب گفته

 «هست. هم خدا  هستی هک جا ره باشی معتقد هک است آن ایمان بهترین»
چنین سابب درم ن بسی ری از مشکالت روحی و روانی مثل نومیدی، افسردگی، فقر  هم

و مصایب  و ... را خواهد شد؛ زیرا فرد، حجور خداوند را نزد خود احس س می کند و  
شنوا و چشم بین  و وجود مهرب ن و دلسوزی همواره در کن ر او وجود داند که گوش می

کند. آری: تم م غصااه ه ی دنی  رو میشااه ب  یک جمیه تحمل کرد:   دارد و اورا درق می
 «بینیدانم که میخدای  می»

 و میل ب  ببیند؛ خدا محجاار در را خود فرد،  ت  شااودمی موجب ،ه این همه بر عالوه
 .کند اجتن ب گن ه ن از مق بل، در و کند می اقدام نیک ک ره ی به بیشتری انگیزه
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 (12) 

 باور به رحمت الهی

 (75الضَّالُّونَ )حجر، إِالَّ رَبِّهِ رَحْمَةِ مِنْ يَقْنَطُ مَنْ وَ قالَ

 !«شود؟مى مأيوس پروردگارش رحمت از كسى چه گمراهان، جز: »گفت

 اوند را ویژگی گمراه ن دانسته اس .در آیه ب ال، خداوند ن امیدی از رحم  خد

 خوبی،به این سخن.«  اسا   ن امیدی بال، بزرگترین» اسا :   شاده  نقل) (  عیی ام م از
 و رحم  به ب ور اگر. اساا  زندگی در الهی رحم  به ب ور و امید اهمی  دهندهنشاا ن

 یدینوم و یأس دره ی ب ید بالف صاایه کنیم، حذف خود زندگی از را خداوند مهرورزی
 ب ز خود روی به را ه بدی از بساای ری و حساا دت و مندیقدرت و محض دنی طیبی و

 ب ور به رحم  و مهرب نی خداس  که:. کنیم

 کند؛  ه  را در وجود م  تقوی  میاحس س خودب وری و قدردانی نعم  -

 دهد؛حس دوستی و محب   خدا و بندگ نش را در وجود م  افزایش می -

ه ی دیگران مندی را برای به ارمغ ن آورده و حس دت و طم  به داشتهقن ع  و رض یت -
 برد؛را از بین می

 ؛س زدبندگی خدا و انج م تک لیف را برای م  شیرین و دلپذیر می -

 دهد.رو  دوب ره در زندگی  میشو ب ألخره در مواق  گن ه، به م  انگیزه توبه و  -

 کریمان کاراه دشوار نیستبا   تو مگو ما را رب آن هش بار نیست 
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(13) 

 باور به رازقیت خداوند

 (79الْمَتينُ )ذاريات،  الْقُوَّةِ ذُو الرَّزَّاقُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ

 .است قدرت و قوّت صاحب و دهندهروزى خداوند

– ت اپ ع ده رررن ددانهای بشیر، رنق   ر نی است. رنق، به مدنای هر ی ده رک  ان اریه  
ادسا  م حن   خناپرست بارن با ر لااره باان که  .است برای ادسا  -مدن ی اعم ان مالی  

رسییین. ا  بنا بر رنق   ر نی مالی ان داحده خنا برای ا  رضیییمدن اییینم   به لسیییت ا  م  
لادن   ددز م  لادن که برای دااند  م ا یسررلم   رمامای قرآ ، خزاده رحمت اپت  رآم نم

رر بارن رش  کرلم   آ  را ان خنا دن لرخ اسییت دمارن. به  لسییرداب  به رنق   ر نی بدشیی  
یرلل را ررل ا الً به لدبال کسیی  ر نی ان همدن خاطر، با ر به رانقدت خنا دن، سیسیب  م   

های حرام  چ   ررر    لر س   راییی م   اخرشس   ... در ل    ادداً ب یییه رنگ  طررا رام
 نااره باان. مددشت   رنق   ر نی امر ن   ررلای خ ل را د

نالی پس ان سییال ها بر سییر سییفرم رییاح  خ ل دشییسییرن   خ رل ،   آری، ایر بشم خاده
لار ایی ل   بگ رن ررلا چه بخ رم؟ ارن ر هدن به رییاحب  اسییت. ما ددز بدن ان عمری ب ییه

 .لار   دگرا  باادمر نی خنا را خ رل ، تا دنارل برای ر نی ررلارما  ب ه

 رب سرِ ره خوان هک بنشستم، خدا رزاق بود.  ی رد کار کردارب رد شاهم گدایی نکته
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(14) 

 خدادوستی

لِلَّهِ...  حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذينَ وَ اللَّهِ كَحُبِّ يُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ يَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ
 (157)بقره،

 دوست خدا همچون را آنها و كنند؛مى انتخاب خود براى خداوند از غير معبودهايى مردم، از بعضى
 .است شديدتر( معبودهاشان، به نسبت مشركان از) خدا، به عشقشان دارند، ايمان كه آنها امّا. دارندمى

 و دامی برای واقعی محرق و بشاار فطری نی زه ی تریناصاایی از یکی دوسااتی و محب 
 بر را خیق  بنی د و اساا س برخی، هکج یی ت . اوساا  کم   و رشااد ساام  به حرک 
 «محب  در توحید» را ایم ن ه ینشاا نه از یکی نیز کریم اند. قرآندانسااته محب  اساا س

 در ی  مقدم را چیز هیچ و کس هیخ فرد که اساا  آن اصااطال ، این از مقصااود. داندمی
 اهللُ عَل جَ م »: دارد زیب یی تعبیر ب رهاین در کریم قرآن .ب شد نداشته دوسا   خداوند کن ر

.« اساا  نداده ج ی قیب دو کس، هر سااینه در خداوند جَوفِه؛ فی ق یبَینِ مِن لِر جُلٍ
 [1،احزاب]

 خدا يکي و محبت يکي و يار يکي دویی هب مذهب فرمانبران عشق خطاست
 ه یانس ن  ت گرفته ائمه و اولی ء و انبی ء از– خدا غیر به البته ب ید توجه داش  که محب 

 و عیم و طبیع  م نند چیزه یی حتی ی ...  و فرزند و همساار و م در و پدر مثل ردیگ
 حب م از غفی  ی  ک هش سبب یعنی ب شد؛ خدا به محب  راست ی در اگر -غیره و شعر
  .هس  نیز سف رش مورد و پسندیده گ هی بیکه ندارد؛ اشک   نگردد، خدا
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(15) 

 خداترسی

 (01) الْمَأْوى هِيَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ (03)الْهَوى عَنِ النَّفْسَ نَهَى وَ هِرَبِّ مَقامَ خافَ مَنْ أَمَّا وَ

 ]نازعات[

 !اوست جايگاه بهشت بازدارد * قطعاً هوى از را نفس و باشد ترسان پروردگارش مقام از كه كس آن و

 ه ژگیوی ترینمهم از یکی عنوان به خدا، برابر در ویژهبه حی  و خداترسی بر کریم قرآن
اساا . و آن را منشااأ تقوا و پرهیزک ری  کرده بساای ر تأکید مؤمن ن پسااندیده صااف ت و

دانساته اسا . حقیق  این اس  که اگر روحیه خداترسی را از زندگی یک فرد بگیریم،   
دیگر امیدی به هدای  او نیسا . این روحیه خداترسا  اس  که ع مل اصیی ب زدارنده   

اگر از خدا حی  »ثی از پی مبر گرامی اسالم نقل شده که: انسا ن از گن ه ن اسا . در حدی  
 .«مَ  شِئْ َ إِذ ا ل مْ ت سْت حْیِ، ف  صْن  ْنمی کنی، هر ک ر می خواهی بکن. 

 دیگران به راحتی به ه انساا ن از برخی ت  گشااته موجب خدا از ترس عدم و حی ییبی
  معهج کل در بیکه کوچک؛ مقی س در حتی نه را دروغ. کنند ک ری فریب و بزنند تهم 
  یفج. دهند قرار نم یش معرض در را او ن موس ی  ببرند را کسی آبروی و دهند ترویخ
 و بگویند خواسااتند چه هر آن در که بدانند خود اختی ری و شااخصاای حریم را مج زی
 کسااای و چیزی دیگر گوی  حرام؛ ی  ب شاااد حال  که نکند فرقی برایشااا ن و ببینند

 . نیس جیودارش ن

 بود انخدا رتس را کار سخت  خدا رتس را کارساز است بخت
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 فصل سوم: مهارت الگوشناسی

فرض کنید کسای برای اولین ب ر راه می نبر و آس نی را برای مسیر پر پیچ و خم و مقصد  
گذارد ت  دیگران هم ه یی میکند. او در طو  مسیر عالم دوردستی پیدا کرده و طی می

بی یند. ح   اگر وی این راه را ت   سااتند، از هم ن راه می نبر و آساا نکه به دنب   مقصااد ه
 گویند:رف ، اصاالً دیگران از آن اطالعی نداشاتند. برای همین اس  که می  مقصاد نمی 

طور اسااا . راه زندگی و کم   در زندگی نیز همین« کند.راه ب  رونده آن معن  پیدا می»
ه  آن را رفته ب شاند و به مقصد  ه برخی انسا ن شاود ک انسا نی وقتی به درساتی معن  می  

 رسیده ب شند ت  دیگران از هم ن مسیر حرک  کنند. 

س ز و تأثیرگذار در رفت ر یک ج معه، قهرم ن ن ترین عنصر فرهنگاگر بگوییم، مهمآری، 
گرا تالش زی دی ایم. جوام  غربی و م دیو الگوها ی آن ج معه هساااتند، پربیراه نگفته 

ت  ب  مطر  کردن قهرم ن ن جعیی و خی لی، ذهن جوان ن و نوجوان ن را ن خودآگ ه  کنندمی
به سم  تم یالت خود برگردانند. اگر امروزه ش هد این هستیم که نسل جوان م  رؤی ی 

هوی  شااوند، ب  کم   هوی  ی  کمخود را در این می بینند که شاابیه افراد مشااهور بی 
ی و قرآن کریم در کن ر استدال  اعتق د ج معه نیز ب شیم.تأسف ب ید منتظر افو  فرهنگی 

اخالقی و موعظه و دستورات احک م، اهمی  فراوانی به الگوس زی برای ج معه  حکم 
دینی ق ئل شاااده و مؤمن ن را توصااایه کرده ت  ب  مردان موفق و پیشاااگ م ن ایم نی خود 

 ارتب ط داشته و همراهی کنند. 

 گمراهی   خطر   از  بترس  است  ظلمات مکن خضر   هیبی همر  مرحله  این  طی  
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(16) 

 پیروی از سیره پیامبر، الگوی زندگی

ثيراً كَ اللَّهَ ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ يَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ
 (21)احزاب،

 روز و خدا رحمت به اميد كه آنها براى بود، نيكويى سرمشق خدا رسول گىزند در شما براى مساّماً
 .كنندمى ياد بسيار را خدا و دارند رستاخيز

 و جه ت تم م در ابدی سااع دت پی در کس هر که دهد می نشاا ن بخوبی فوق آیه
 ب  کریم قرآن.  ب شد تواند می وی زندگ نی الگوی بهترین( ص)اکرم پیغمبر رفت ره س ،

 دارای را او و دانسااته میکوتی را وی خوی ،(ص)پی مبر بودن بشاار بر تأکید ودوج
 آن (1)قیم، «عَظیمٍ خُیُقٍ ل عَیی اِنَّکَ وَ: »داندمی پسااندیده و نفساا نی میک ت واالترین
 مبعوث اخالقی مک رم رساا ندن کم   به برای و کرده تربی  خود خداوند را حجاارت

 گردد: بشری  سع دت معیم ت  اس  داشته

گار  شد سمدر   صد آموز مسئله غمزه هب ننوشت خط و رنفت مکتب هب هک من ن
ای از شم یل نیکوی آن حجرت از زب ن امیر متقی ن عیی اینک به تم ش ی توصیف گوشه

 رینراسااتگوت مردم، شااج عترین انف ق، نظر از مردم ترینسااخی پیغمبر»نشااینیم: می) ( 
 از  آنه بزرگوارترین و خوی نظر از آنه  تریننرم و عده،و به آن ن ترین کننده وف  مردم،
  ب که کساای و گرف ، می را او ابهتش دید، می را او ابتدا در کس هر بود، برخورد نظر
 بعد و قبل را او م نند هرگز ورزید، می عشق او به شن خ  می را او و داش  برخورد او
 .«ندیدم او از
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(17) 

 آثار پیروی از پیامبر

 ولُيَحُ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ يُحْييكُمْ لِما دَعاكُمْ إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجيبُوا آمَنُوا الَّذينَ يُّهَاأَ يا
 (20)انفال، تُحْشَرُون إِلَيْهِ أَنَّهُ وَ قَلْبِهِ وَ الْمَرْءِ بَيْنَ

 چيزى سوى به را شما كه هنگامى كنيد اجابت را پيامبر و خدا دعوت! ايدآورده ايمان كه كسانى اى
 در) شما همه و شود،مى حايل او قاب و انسان ميان خداوند بدانيد و! بخشدمى حيات را شما كه خواندمى

 !شويدمى گردآورى او نزد( قيامت

 هب تواننمی پی مبر اعظم )ص(، واالی مکتب به رجو  بدون شااد، گفته آنچه اساا س بر
 از رتحج آن گفت ر و رفت ر به تأسی جه ، همین به. ی ف  دس  راستین و ابدی ساع دت 
 الرَّسو ُ آت کُمُ م  وَ» فرم ید:می 7ب شد. قرآن کریم در سوره حشر آیه می ایم نی ه یب یساته 
 ند،کمی نهی آنچه از و بگیرید دهد،می فرم ن پ مبر را آنچه و ف نتهوا؛ عَنه م ن ه کُم وَ ف خُذوه
 قید و شرط از آن حجرت اس .معن ی پیروی بی این به .«کنید پرهیز

 یرهساا ک ربردی مط لعه حجاارت، آن زندگ نی ساابک و ساان  از پیروی برای گ م نخسااتین
 زمینه این در که گرانقدری و خوب ه یکت ب وجود ب  متأسااف نه. ب شاادمی وی زندگ نی
 به حدودم و یسطح و کم بسی ر پی مبرم ن زندگی سیره و سبک از م  شن خ  شده، نگ شاته 

 و حی ت ،در آیه ب ال قرآن فرموده به ؛ ح   آنکهب شاادمی ایشاا ن عمر ت ریخی حوادث ذکر
 در گرو تأسی به رفت ر و گفت ر آن حجرت اس . ج معه سع دت

 شوی بینوا  دلیخسته نوای هم گر  شوی وال اهل محفل قبول دل ای

کارم خرمن از    شوی طفیمص  خوش خلق بهرور گر   نصیب ربی خوبان م
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(18) 

 پیروی از دستورات خدا و رهبران دینی

 ءٍشَيْ في تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
ال تَأْوي أَحْسَنُ وَ خَيْرٌ ذلِكَ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ

 (77)نساء،

[ رپيامب اوصياى] األمر اولو و خدا پيامبر كنيد اطاعت و! را خدا كنيد اطاعت! ايدآورده ايمان كه كسانى اى
 و داخ به اگر( بطابيد داورى آنها از و) بازگردانيد پيامبر و خدا به را آن داشتيد، نزاع چيزى در گاه هر و! را

 .است نيكوتر پايانش و عاقبت و بهتر، شما براى( كار) اين! داريد ايمان رستاخيز روز

انی لرست   سهای قرآ  برای ررهنگر  رررن   پرکاربرلرررن اره رک  ان یفردم که 
به همدن لپد ، خنا دن ندنیاد  . لر هما  نمدنه استراررخ  ه اپگ ی مناسی   ئسیاندنم، ارا 

بنینیاد  را اپگ ی کام  هنارت   رهبری مدرر  کرلم   ان همگا  خ اسیییره را لر   برخ 
« ا پ االمر»رمیام  ام ر بیه آدیا  اقرینا کننین. رک  ان همدن آریار، آره باالسیییت که به آره       

آ ر، ل انم امام ایییدده بنابر احالرث بسیییدار نرال   رقدن« ا پ األمر»ایییترر لارل. منظ ر ان 
   لرگری ددز به اکر رضار  اه  بدت پدامبر پرلاخره است.هسرنن. آرار مردنل 

 ایر که نادادساد  بارن ریفار  ان اپگ ر  مکا ،   نما  ایرارط  به بسیره  بدت،اه  ان رز هر
 بارن ما   باان ندنی  مخرهف م اق  مالر راهگشای ر ادنم  ا ل، لرک   ربددن لرسیر  به
 دنیاد ن   سدرم به همسرلاری برای مثشً ،بذرلانرم؛ آدا  خ هت هر به م ر ع  ر رر به

 .  بذرلانرم همسراد  با اماما  لرگر   نهرا حضرر   عه  حضرر

گار نقش دلپذريی هب  يکي و صنع زکلک ربآيد نقش زهار    رنسد ما ن



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

27 
 

 فصل چهارم: مهارت خودکنترلی

 به نرالی لادشییمننا  امر نم که اسییت ندنی  هایمتارر رررنمتم ان رک  خ لکنررپ 
   هدیادار مقاب  لر بر ادن ررل که اسییت آ  متارر ارن ان مق یی ل. ادنبرلم پ  ا  اهمدت
 دتاهم خ اهدنم  ایر. کنن منرررت   کرلم متار را خ رشرن بدر د    لر د  های سی سه 

 به که یاررال ابه . کندن مراتده ربتکارا  سییرییاییت به اسییت کار  بناددن را متارر ارن
 ننکنم  رال ایپحظه ان ندنن،م  لسربرل لرگرا  ام ال به را آ رلم ر ی رمخن م ال م ر 

 ا ،ل سیرادش  لع ر را  سی سیه   مقاب  لر   کرلم ایر    را کارها ارن بار دخسیردن  برای که
 .  کننن مقا مت در ادسره

 رایب رش    پرخ ری ان پرهدز چراد ،چشم   ات اد  بررزم متار بنلهن ،   خشیم  کنررل
   ررلی هایآسیید  ان بسییداری   داباب هایل سییر  را ناییت عالار ان پرهدز ن ،  کاه 
 .  کندم اریال خ ل لر را متارر ارن که ر لم  بدن ان نماد  رنتا اترماع 

 ده» رکندز هما  را خ لکنررپ  متارر رق رت برای ی دای د  کارهایرام لادشیییمننا 
   رق ا» رضدهت. است کرلم اایارم  متارر ارن هب قرآ  ان نرالی آرار. ادنکرلم ارائه «یفرن

 . تاس متارر همدن اریال لدبال به حقدقت، لر ددز «خ لسانی   رزکده» را «پرهدزکاری

  :ا رمم  آانا خ لسانی مراح    اهمدت با ر  ، ارن لر
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(19) 

 سرنوشت انسان در اختیار خودش

 ]انسان[ (0) كَفُوراً اإِمَّ وَ شاكِراً إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْناهُ إِنَّا

 ناسپاس. يا( گردد پذيرا و) باشد شاكر خواه داديم، نشان)انسان(  او به را راه ما

 به شر و خیر راه دادن نشا ن  وجود ب - خداوند که اسا   این الهی، عد  مظ هر از یکی
 را نبندگ  خداوند اگر زیرا اس ؛ گذاشته آزاد بد ی  نیک راه انتخ ب در را آن ن -بندگ ن

  رک نم ید، مج زات گن ه ارتک ب خ طر به را آن ن سپس و سا خته  مجبور اعم   انج م بر
 انج م( ظیم) قبی  ک ر و اساا  ع د  خداوند چون پس. اساا  داده انج م ظیم و قبی 
 وجود زی دى آی ت قرآن در. ب شااند می اختی ر دارای اعم   انج م در ه  انساا ن دهد، نمی
ا بنابراين، بايد اين باور ر. کند می تأکید او  اراده و انساا ن اختی ر بر صااراح ، به که دارد

 در خود به وجود بياوريم كه سرنوشت و سعادت و شقاوت ما به دست خودمان است.

 مه رتی را در خود به وجود بی وریمح   اگر به دنب   تغییر سارنوش  خود هستیم، ب ید  
ند؛ یعنی در مواقعی که تم یالت درونی گیری خوب را در م  ایج د ککاه توان تصااامیم 

یه تزک»ه  را برگزینیم. به این مه رت در عیم اخالق، متج دی در ا وجود دارد، بهترین آن
ه ی شاااود. تزکیه، یعنی پ ق کردن درون از زشاااتی و پییدیگفته می« ی  خودسااا زی

 اخالقی. 

ر خویشتن امک ن ساع دت در دنی  و نج ت از عذاب آخرت، جز ب  خودس زی و تسی  ب 
مین ههدف تم می ادی ن و پی مبران الهی،  ترینیکی از اصیی به همین دلیل، پذیر نیسا  

 .خودس زى بوده اس 
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(21) 

 غرایز مختلف در وجود انسان

 (7) زَكَّاها مَنْ أَفْلَحَ قَدْ( 9) تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها( 9) سَوَّاها ما وَ نَفْسٍ وَ

 ]شمس[ (01) دَسَّاها مَنْ خابَ قَدْ وَ

 الهام او به را( خير و شر) تقوا و فجور سپس ساخته * منظم را آن كه كس آن و آدمى نفس به سوگند و
 يتمعص با را خويش نفس كه كس آن و * شده رستگار كرده، تزكيه را خود نفس كس هر كه * است كرده

 .است گشته محروم و نوميد ساخته، آلوده گناه و

های اخشق    اترماع  را سیییرک ب ن لادشیییمننا  برب ، رنتا لپد  بر ن داهنیاریبرخ  ا
 های ر اد    خأل ر ح    تنس ان  رمارشر دفساد    بررزم ادساد    ربنر  آ  به عقنم

ادن. مرأسفاده ارن لرنیام طررنارا  نرالی لر برب پدنا کرل   م ت  آنالی کام    لادسره
ها   بنررراری های اخشق    برب  اییین؛ لر حاپ  که آمار بدماریادح یا  اخشق  ت ام   

تنسی  ده رنتا کاه  ددارت؛ بهکه حر    طم    ه سراد  همرام با خش دت   ریا ن چنن  
برابر اییین. ان ارن ر ، اسیییشم رام مقیابهه با دفس را اریال ردالل مدا  ق ای تسیییم   ر       

 ادن. لهای پ  لر پ  دفس م مخاپفت با خ اسره

   رارزب به را ادسا  آرررن ، عظدم های پنرنم به س ینن رانلم ان پس خنا دن س رم ارن لر
 رسرگاری  اقد  ان آ ِ کس  است که کنن م  رأکدن   ساخره آیام ا لر د  اسیردنالهای 

که ارسار دفس خ ل را به لست یررره   ان طبدا  سرکش  آ  ته یدری کنن   اتانم دنهن 
 لر ر رر ا  منر   یرلل.ها را خ ب 

   مکن سر گیر زمین پای هب را  راه این   مکن سفر هوای رنفته ربون خود از
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(21) 

 توجه ویژه به نفس

 ميعاًجَ مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى اهْتَدَيْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَنْ يَضُرُّكُمْ ال أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 (137)مائده، تَعْمَلُون كُنْتُمْ بِما ئُكُمْفَيُنَبِّ

 گمراه كه كسانى گمراهى ايد،يافته هدايت شما اگر! باشيد خود مراقب! ايدآورده ايمان كه كسانى اى
 كرديد،مى عمل آنچه از را شما و خداست؛ سوى به شما همه بازگشت. رساندنمى زيانى شما به اند،شده

 .سازدمى آگاه

 صف ت زا پیراستگی و نفس اصال  که اس  روشنبزریرررن لایمن ا ست.  دفس ادسیا   
به  عیم ی اخالق رو، این از. نیس  پذیرامک ن ارزی بی و مراقب  و ریزیبرن مه ب  جز بد،

 اند.  مراحیی چون مش رطه، مراقبه، مح سبه و مع تبه اش ره کرده
ل لر بننیا  است. آرار  که اسیاسیاً کارکرل اریه  قرآ ، همدن ارزار  حس مراقبت اعما   

لربارم عهم خنا دن، قنرر   ادرقام اپت ، رهسفه خهقت، اناخت اد ا ، سرییات کاررا ، 
رالآ ری ددمت های اپت    ردنال بسییدار نرالی ان م ریی عار به لدبال ارن هن  اسییت که 

د ا  اییهای بننیا  را رالآ ری   رفکر لربارم ارن حقارا، با رمارشر دفسییاد     سیی سییه  
 مبارنم کرلم   رسهدم دگرلدن.

کنن را به ایینر ان رمارشر لر د  خ ل مراقبت لر آره باال، خنا دن به مؤمنا  ی اییزل م 
کرلم   با لاییمن لر د  خ ل پدکار کرلم   آ  را رسیییهدم خ ل کننن. رنتا لر ارن رییی رر  

 دن. است که هدچ ددر ی بدر د  ددز دخ اهن ر ادست آدا  را به یمراه  بکشا

گاهن   ایخاهنتو با دشمن نفس هم کار بی  ای؟هچ رد بند پی
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(22) 

 خودسازی و مراقبت

 مابِ خَبيرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِغَدٍ قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ لْتَنْظُرْ وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 (19)حشر،  تَعْمَلُون

 از يزچ چه فردايش براى تا بنگرد بايد كس هر و بپرهيزيد؛ خدا( مخالفت) از ايدوردهآ ايمان كه كسانى اى
 !است آگاه دهيدمى انجام آنچه از خداوند كه بپرهيزيد خدا از و فرستاده؛ پيش

در لغ  به معن ی . اسااا  نفس تهذیب مهم مراحل از یکی ،اعم   مح سااابهمراقبه و »
ب شااد. مقصااود از مراقبه این اساا  که فرد می« یزیکشاایدن برای زیر نظر گرفتن چگردن»

 از مرادمها رت مواظبا  و نظا رت بر خود و ک ره یش را ب  تمرین زی د به دسااا  آورد.    
 خویش اعم   ارزی بی و سنجش به روز و شب هر انس ن که اسا   ایننیز  اعم   مح سابه 
.  اس شده نزدیک خود خودس زی برن مه به اندازه چه ت  که گردد روشان  برایش ت  بپردازد
 و حساا ب بدون را روزه  توان نمی که دانندمی ایخ نهتج رت را دنی  الهی اولی ی آری،
 و سااودی نه ی ، در و کرد سااپری تج ری مثب  وترازن مه بیالن بدون را ه ساا   و کت ب
   .داش  توق  منفعتی
 به تُح سااِبوا؛ ا ن ل ق ب ح سااِبوا: »فرمودند مشااهوری حدیث در)ص(  اسااالم گرامی پی مبر

 س ا چگونه آری،.« شود رسیدگی شم  حس ب به که آن از پیش کنید؛ رسایدگی  حسا بت ن 
 کنیمیم سرزنش را او نکند، ب زبینی را آن امتح ن، برگه دادن از پیش که آموزیدانش اگر که
 دم نخو ام  ؛«نشدی  مطمئن ه ی جواب درستی به و نخواندی را آن دیگر ب ریک چرا» که

 !هستیم  تف وتبی اعم لم ن به نسب 

   کتاب گردد منشور هک وقتی هن  حساب را  عمل بايد کرد کنون
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(23) 

 اهمیت تقوا و پرهیزکاری )مهار نفس(

 (25خَيْرٌ ... )اعراف، ذلِكَ التَّقْوى لِباسُ ... وَ

 !است بهتر پرهيزگارى لباس

دار به کار ررره اسیییت،  پ  بسیییداری ان اررال لر مر   لرن  ما بسییی« رق ا»با  ت ل ارنکه  اژم 
هن ن با مدنای لقدا   کارکرل رق ا آایینا ددسییرنن. رق ا هما  خ لکنررپ  اسییت؛ ردن  ر ادار  

رهدزکاری ا ل که رق ا   پبا ارن بدا  ر ان م «. ده یفرن»پرهدز کرل ؛ ردن  هما  رکندز 
اررال بدرمردتن   ت ام  سک الر هم چه مدنای  سد    ا رییاری لر ندنی  ما لارل   حر  

به آ  ددان لاردن. بر ارن اسیییاس، رق ا   پرهدزکاری  اهراً محن لرت اسیییت؛  پ  لر  اق ،  
 ،کننبرای ادسییا  اریال م محن لرر  لر  اهر کف   م یی ددت اسییت؛ مث  ارنکه پ اییدن 
ق ا ده بار تامده نخم  ان  است.پا ان کثدف این      پ  ر ارن نرالی لارل   سیب  حف   

باایین؛ بهکه لر اقر ییال   سییداسییت   ررهنگ   آم ن    ددک  م  اجتم عیرقط لر اخشق 
 های اقر ییالی  همه ابدال ندنی  ددز پدشییر    پ راسییت؛ چ   ر ادسییره خ ل را ان آسیید   

 سداس    ررهنگ    ... لر اما  دگام لارل.

؛ لارل ایژم ر تارگام باال آره برلم، کار به رق ا برای قرآ  که آ اری   ردبدرار همه مدا  ان
 بترررن به ار آ    برلم کار به رق ا برای نربا رمثده  ضمنلر  را مداد  باالرررن خنا دنچ   
   یرما   سرما ان ا  حف    ادسا  نرنت  بسی  پباس که ط رهما  .اسیت رشیبده کرلم   پباس

     حف  کرلم یناها  ناییر  ان آلم  را ددز پرهدزکارى   رق ا اسییت، بدر د  هایآسیید 
 .است ررل نرنترا ان ا  ل ر کرلم   چ   پباس  ددک   اترماع    ررلى خ رار

   هََوس اهلِ ربندمی سعادت سویِ کجا ره   زندگی طریقِ کاندر شو، دور اههوس از
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(24) 

 ارزش انسان به میزان تقوا

 رَمَكُمْأَكْ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناكُمْ وَ أُنْثى وَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يا
 (10خَبيرٌ )حجرات، عَليمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ

 ؛بشناسيد را يكديگر تا داديم قرار هاقبياه و هاتيره را شما و آفريديم زن و مرد يك از را شما ما! مردم اى
 !است آگاه و دانا خداوند شماست؛ تقواترين با خداوند نزد شما ترينگرامى( نيست، امتياز الكم اينها)

 ه یبرتری تم م بر و دانسته ه انسا ن  گذاریارزش معی ر را قرآن کریم در آیه فوق، تقوا
 رتأثی تقوااس . کشیده بطالن خ ...  و نژادی و جسمی و عیمی و مق می و م دی موهوم
 یآراستگ مسیر در او  گ م زیرا دارد؛ انس ن اخالقی شخصی  تک مل و رشد رد فراوانی

 را واتق رو، این از. اس  گن ه ن و رذایل از نفس پیراستن اخالقی، کم الت و فجا یل  به
هیچ سااپری به زیرا  دانساا  اسااالم ام  اجتم ع  و فردى اعم   تم م بن ى زیر توان می

 .  کنددشمنی شیط ن غدّار مح فظ  نمیرا در برابر  م اندازه تقوا، ج ن 

ه ی شاایط ن ب ید در مساایر زندگی د   برای پیشااگیری و مق وم  در برابر هجمهآری، 
اش در ام ن بود. این قیعة حصین اساتواری بن  نه د ت  از نفوذ تیره ی زهرآگین وساوسه  

ه  شود ت  در مق بل هوس. تقوا هم ن نیرویی اسا  که سابب می  چیزی جز تقوا نیسا  
 گیری شود.ایست دگی کرده و ب  کمک نیروی عقل تصمیم

 را  عقل دودست ره گشايد حق                هک تقوا بست دودست هوا چون
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(25) 

 تقوا، برترین توشه

 (179)بقره، التَّقْوى الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ تَزَوَّدُوا ... وَ

 !است پرهيزكارى توشه، و زاد بهترين كه كنيد، تهيه توشه و زاد و

بدشیرررن ررما  قرآ  کررم به رعارت رق ا اخر یا  رارره است؛ ردن  مراق  باادن را سراس   
ای در رن؛ هر حرر  را بر نبا  ددا ررن؛ به هر چدزی ی   دنهدن؛  ارل هر محفه  هر ادنرشه

رل، ادش رن؛ با هر کس  ل ست دش رن   خشره هر کاری ادیام دنهدن؛ بهکه لر رمام ارن م 
برای خ لرییا  قد ل   ردتیینار  بر اسیییاس لرن قرار لالم   بییه آ  عمیی  کندیین. ارن مدنییای  

« رُی ر»اسییت که لر نبا  لرن، به آ  « بنن   باریب »رق اسییت. رق ا لرسییت لر دق ه مقاب  
 ا ل.یفره م 

آ    لر  یباان که بر ق ار اعمال خ ل قرار لالم ارن را ر رر، رق ا مث  رره  م به بدا  سالم
ای ل؟ مسهماً  چتارچ ب آ  حرکت کنن. آرا  ت ل رر  سیب  کنن این  حرکت ق ار م   

 الآن است اینم اسیت؛ ممکن   خارج رر  ان اسیت که  قط ریبنن   بار مادنن خدر. ادسیا  ب  
 رسن.یام به مق ن دم هدچ اما باان،

 بررررن را  ارق آره باال، اسییت   لر برلم کار به رق ا درب ره را ردابدر نربارررن کررم، قرآ 
  برلاردن. ر اه ارن ان ر ادننم  را کننم  ر رده هاادسا  به   لادسره ر اه

   رفت و آمد توان روز، ره هک ستا راهی هن این  ربدار جان ای  از امروز ،خود فردای زاد
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(26) 

 تأثیر یاد مرگ در دوری از گناه

 ديدٌشَ عَذابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذينَ إِنَّ اللَّهِ سَبيلِ نْعَ فَيُضِلَّكَ الْهَوى تَتَّبِعِ ال وَ
 (25)صاد، الْحِساب يَوْمَ نَسُوا بِما

 عذاب شوند، گمراه خدا راه از كه كسانى سازد؛ منحرف خدا راه از را تو كه مكن پيروى نفس هواى از و
 !دارند حساب روز كردن فراموش بخاطر شديدى

 هک جزاس  روز حسا برسی  و مرگ ی دآوری قرآنی، موضاوع ت  تأثیرگذارترین از یکی
 زا پیروی اصاایی دلیل فوق، آیه در در افزایش مراقب  و تقوا نقش زی دی دارد. خداوند

داند. ام م عیی می قی م  روز در اعم   حس برسی فراموشای  را، گمراهی و هوس و هوا
 «واعِظ ً؛ وجود مرگ برای اندرز به انس ن ک فی اس .ک فی بِ لمَوتِ »فرم ید: ) ( می

 آم دگی .هستیم غ فل آن از و هساتیم  تف وتبی مرگ به نساب   م  از بسای ری  متأساف نه 
 خطر» ت بیو وقتی که ایراننده مثل چه خوب اساا  .اساا  خوب همیشااه مرگ برای

  ره یم نک همه در یزن م  کند،می رانندگی بیشتر احتی ط ب  بیند،می را «تصا دف  احتم لی
بزرگی  .دهیم انج م بیشتری ب احتی ط را آن و کرده نصب را «مرگ احتم لی خطر» ت بیوی

خواهی بخوابی، ب  خودت خواهی به ساع دت برساای، هر شااب که می اگر می»گف : می
ام که در همین ای ندارم که اآلن بتوانم انج م بدهم ! آی  کسااای را نی زردهبگو ک ر نکرده

ص  کم بتوانم از آن دلجویی کنم ! از آخرین فرص  توبه خود استف ده کنید. ب  خود فر
 «بگویید معیوم نیس  خدا دوب ره به من فرص  جبران دهد. این راز خودس زی اس .

  گران خوابِ رگِ سبک دان، مرگ را م خواب را  نشان دادم ای ربارد من تو را از زندگی
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(27) 

 تتذکر و یادآوری پس از غفل

 (231)اعراف، مُبْصِرُون هُمْ فَإِذا تَذَكَّرُوا الشَّيْطانِ مِنَ طائِفٌ مَسَّهُمْ إِذا اتَّقَوْا الَّذينَ إِنَّ

 در) و افتند؛مى( او كيفر و پاداش و خدا) ياد به شوند، شيطان هاىوسوسه گرفتار كه هنگامى پرهيزگاران
 .گردندمى ابين ناگهان( و بينندمى را حق راه او، ياد پرتو

لادنن؛ نررا م « ریکر   بدناری ان خ اب بفهت» عهمای اخشق، ا پدن مرحهه خ لسییانی را 
هر قنر ادسا  مرنبه یرلرنم   با رفکر، پ  به هن  آرررن  خ ل ببرل، قنم ییاارن لر مسدر 
 خ لسیانی برای ا  متدارر   سرردرر خ اهن ب ل. چه بسدار اررالی که پس ان رز عمر ینام، 

بارم ان خ اب بفهت بدنار ایینم   با عزم  ای به رزای را با اییندن  م عظهبا لرن  رییحنه
های ا  را بدناری   راسییخ ر به کرلدن. لر آره باال، خنا دن رام مقابهه با ایید ا     سیی سییه  

 لادن.ریکر پس ان بفهت م 

ه دسیییبت بخبری بزری  لر خ اب یرا    ب  ه انساا ن حقدقت ارن اسیییت که بسیییداری ان 
بردن. آدا  به ردبدر قرآ  کررم، ان لددای پدرام   خ ل حقدقت ارن عاپم   هن  آ  به سر م 

 ادنتز  اهر آ  را لرک دکرلم   ان مق  ل اره  آ  بار  انم

  َ اَعم  اآلخرَةِ ر  رَتُ َ اَعم  هیِمِ ر  کا َ مَن»قرآ  کررم بارش  را دابدنا خ ادنم اسیییت: 
 «  ا ل.باان، لر آخرر هم ک ر محش ر م  ن بین کس  که لر لددا  سبدشً؛ اَرَ ُّ

 انخوانده نقش مقصود رد کارگاه هستی  عاشق شو ار هن روزی کار جهان سر آيد
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 فصل پنجم: مهارت دشمن شناسی

های ندنی  قرآد    سییدالر حقدق  ادسییا  یفره ایی ل، ب  ایر قرار باان ان متارر
را ددز بررسییی  کرل. مییا مدرقیینرم رک  ان اریییه  رررن  یمییا  بییاریین م اد    ... آ  

اییناس  است. ارن لهن، متارر لاییمنهار  که قرآ  کررم به ما آم ن  م متارر
یما  که آلم  برای رسیدن  به هن  خهقر ، هدچ مشیکه  دنارل   مسدر هم ار     

 ای برای ا  رراهم است، رخده  بد  ددست. آمالم

 ا  متم رررن لامنا  ادسا  مدرر  کرلم است: ابهدس را قرآ  کررم سه عام  را به عن
سردز   مدادن. لر ارن مدا ، دق  اررال حاّ -3دفس امرارم   سرک ؛  -2هما  اد ا . 

ها بد  ان همه م رل رأکدن قرآ  ب لم   اارن اید ا  به عن ا  لایمن آایکار ادسیا     
 بر ا  آ  را اره  رررن لامن ددز لادست.

  :کندمااارم م    دفس امرارم های اد ا به برخ   رژی ما لر ارن ر  ، 
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(28) 

 شیطان، دشمن آشکار انسان

 (5السَّعير )فاطر، أَصْحابِ مِنْ لِيَكُونُوا حِزْبَهُ يَدْعُوا إِنَّما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّيْطانَ إِنَّ

 شآت اهل كه كندمى دعوت اين به را حزبش فقط وا بدانيد؛ دشمن را او پس شماست، دشمن شيطان البتّه
 !باشند( جهنّم) سوزان

ها خ ادنم   بارها   بارها آلمدا  را ان ا  برحیر قرآ  کررم اید ا  را لایمن آایکار ادسا    
لاایره است. لر قرآ  کررم حن ل لم بار بر لامن  اد ا  با ادسا  ر رر  انم است. لپد   

 ها دسییبت به ارن م ت لپ ح  اکثر ادسییا بفهت   سییالم ارن همه رأکدن، چدزی ددسییت تز
ددسیت.  اقددت ارن است که ایر اد ا  را لر محاسبار ر نمرم ندنی  خ ل دبدندم   پ ف  
  رحمت خنا دباایین، عب ر ان یرلده سییخت ادسییاددت کاری لایی ار   داممکن خ اهن ب ل.  

 احرم دب ل اما بر خنا رحمت   رض  ایر  » ررمارن: سی رم دسیام م    33قرآ  کررم لر آره 
 «.کرلرنم  پدر ى اد ا  ان ادنک ، تز اما همه

 ورهن آدم نبرد صرهف ز شیطان رجیم م سخت است؛ مگر يار شود لطف خدا دا 
اید ا  ان آ  ر نی که لر پدشیگام خنا دن اعشم دم ل که م مم است تامده ی بشررت را   

یام لر ط ل خ ل را نمدن دگیارل   هدچ یمرام   منحر  دمارن، سی ینن رال کرل اسهحه ی 
 ارالم   قنرر با چندن ارن که ررلی ان بفهت ادنک  آرا. پدکار خ ل خسییره   داامدن دگرلل

  ؟!است سزا ار است، براررااره را ا  با لامن  عَهَم   کرلم رتنرن را ادسا  باال،
   بتایراد سییرماره رقتسیی   یمراه  قدمت به ر ادنم  نمنده ارن لر ادگاریسییت    رسییام 
 آانا  اد ا دف ا هایرام برخ  با بدنی، یفرارهای لر. ای ل  رمام ادسیاددت  ارنایمنن  ی هر
 .ان خ اهدم
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(29) 

 راه های فریب شیطان:

 فریبکاری و زینت گناه -1

 (07ينَ )حجر،أَجْمَع لَأُغْوِيَنَّهُمْ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَيِّنَنَّ أَغْوَيْتَني بِما رَبِّ قالَ

 و دهم،مى زينت آنها نظر در زمين در( را مادّى نعمتهاى) من ساختى، گمراه مرا چون! پروردگارا: »گفت
 ساخت، خواهم گمراه را همگى

 هک ایروزنه هر و مسیری هر از او. اسا   پیچیده و متنو  بسای ر  شایط ن  فریب ه یراه
رررن ابزارهای دف ا ان متم. کندمی وسااوسااه  را او و کرده نفوذ انساا ن درون در بی بد،

 اد ا ، ررر    اب ایری است. ارن ررربکاری چنن مح ر اره  لارل:  

  )آره باال( لهن.های آ  را  اقد    مادنیار ته م م اد ا ، لددا   نرنت -اپف

لهن. به ارن کار اییید ا  اییید ا ، اعمال ررل را لر دظر  خ ب   مناسییی  نرنت م   -ب
  ( 25)محمن،  ا ل.م  یفره« رَس ر »

کنن ادسیییا  را به آرن های م ه م   خداپ  کشیییادنم   اهن ا  را لریدر م   ،اییید یا   -ج
 (« 111)دسام،

  ل ر مادن  ا  ان خدر لددا   آخرر   سییدالر  ای آلم  بارن سییه د   ررربکاری سییب  ا 
مدزال آلگ  ردها    ابسییر ها ددز،  ررر  خ رل ها ررشییه همه م ییدبت ایی ل.م ابنی خ ل 

   است.

 هست هک غمی ره ما تعلق از زايدمی هست هک ماتمی ره مارد است دلبستگی
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(31) 

 راه های فریب شیطان:

 نفوذ تدریجی و گام به گام -2

 رُمُيَأْ فَإِنَّهُ الشَّيْطانِ خُطُواتِ يَتَّبِعْ مَنْ وَ الشَّيْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 لكِنَّ وَ أَبَداً أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ زَكى ما رَحْمَتُهُ وَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال لَوْ الْمُنْكَرِ وَ وَ بِالْفَحْشاءِ

 (21عَليمٌ )نور، سَميعٌ اللَّهُ وَ يَشاءُ مَنْ يُزَكِّي اللَّهَ

 ازد،سمى گمراهش) شود شيطان پيرو سك هر! نكنيد پيروى شيطان گامهاى از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى
 پاك شما از احدى هرگز نبود، شما بر الهى رحمت و فضل اگر و! دهدمى فرمان منكر و فحشا به او( زيرا

 !داناست و شنوا خدا و كند،مى تزكيه بخواهد را كه هر خداوند ولى شد؛نمى

را لرن   ان آ  حیر  ایید ا  را بارن لاییمن ادگااییت   لر مرن ندنی  حضیی ر اب ایراده ا 
 ها اکر انم باان. ا  لر کمدن ماکرل. اد ا  رز م ت ل م ه م خداپ  ددست که لر ارساده

آلمزالییا  قرار لارل   ردرهای خ رداک خ ل را به چهه کما  دتالم   به سییی ی ما دشیییاده   
 دف ا ایید ا  لر لل ادسییا ، کامشً یررره اسییت. آره باال لر ریینل بدا  همدن هشیینار اسییت. 

را  کم لاررم آ رنرری    یام به یام است. ا  لر ابرنا ان یناها  ک چز آبان کرلم   کم
دن بر ارن م ه  رأک ر قکنین؛ ط ری که لرگر در ا  ان آ  رهار  رارت. لر آره   سییید  م 
 انم است.

هیا، چنن ریییباح  ددز  کیا  لر کنیار ریالیدری ارن همیه عه م   لاد     »یفیت:  بزری  م 
 ا  ان ا  ر ادن بکنن   چگ ده م  ریررردم. ارنکه ا  کدست   چه م رال م « س اینا اید ا  »

 « های اره    رر ری لرگر.رهار  رارت؟   بسداری پرس 
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(31) 

 راه های فریب شیطان:

 نفوذ نامحسوس و غیرمنتظره -3

 رِيَهُمالِيُ لِباسَهُما عَنْهُما يَنْزِعُ الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَيْكُمْ أَخْرَجَ كَما الشَّيْطانُ يَفْتِنَنَّكُمُ ال آدَمَ بَني يا
 ال لِلَّذينَ أَوْلِياءَ الشَّياطينَ جَعَلْنَا إِنَّا تَرَوْنَهُمْ ال حَيْثُ مِنْ قَبيلُهُ وَ هُوَ يَراكُمْ إِنَّهُ سَوْآتِهِما

 (29)اعراف، يُؤْمِنُون

 از ار لباسشان و كرد، بيرون بهشت از را شما مادر و پدر كه گونه آن نفريبد، را شما شيطان! آدم فرزندان اى
 كه جايى از بينندمى را شما همكارانش و او اينكه چه! دهد نشان آنها به را عورتشان تا ساخت بيرون تنشان

 !آورندنمى ايمان كه داديم قرار كسانى اولياى را شياطين ما( بدانيد امّا) بينيد؛نمى را آنها شما

اد ا  ان  هک های ررر  اید ا  به بزری    ه پناک  ارن م رل دباان  رژی  ایارن هدچ رز ان 
   آره باال به ارن م ه  ااارم لارل. .کننراه  دف ا م  کنن که ادسا  یما  آ  را دم 

 مر، اه  لرن را ان رام اهرمام به ا ر، عیاررا  را با نهن ب  ب  آری، اییید یا ، عیاپمیا  را بیا عهم    
   اتبار، اه  قرآ  را ان رام بفهت ان محر ا   عم  به قرآ ، باناررا  را مسییرحبرار   ررام ایی

ای که ان رام مدامشر سیی لآ ر دامشییر     خشرییه، هر رز ان اریینا    ااییخا  را با حربه 
 سانل.  کننن، منحر  م ر  ر  را هم دم 

ارم را به لمرربه خ ر بنرررن م دبت ما لر برابر اد ا  ارن است که ما ارشً دم  لاددم که ان ا 
لرا  بذرلانرم. چنا  راحت با پنبه سیییر م  بُرل که را به خ لما  بداردم، لرن   ارمادما  را به ربما 
برلم اسییت. چه بسییا اررالی که اییخ یی  عمری را لر رام لرنناری رش  کرلم،  پ  با ادنک   

 ادن.بفهت، اسدر لام ارن لامن بنرار یشره

  ات کنندای بترس هک شیطانیاز نقطه  و رجیم نیست رحیميک نقطه شیب فرق 



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

42 
 

(32) 

 راه های فریب شیطان:

 تهاجم فرهنگی، نظامی و اقتصادی -4

 فِي شارِكْهُمْ وَ رَجِلِكَ وَ بِخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ أَجْلِبْ وَ بِصَوْتِكَ مِنْهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ اسْتَفْزِزْ وَ
 (50غُرُورا )اسراء، إِالَّ الشَّيْطانُ يَعِدُهُمُ ما وَ هُمْعِدْ وَ الْأَوْالدِ وَ الْأَمْوالِ

 در و! دار گسيل آنها بر را اتپياده و سواره لشكر و! كن تحريك صدايت با توانىمى را آنها از كدام هر
 دروغ، و فريب جز شيطان، ولى -!كن سرگرم هاوعده با را آنان و! جوى شركت فرزندانشان و ثروت

 دهد.نمى نهاآ به اىوعده

 ار شیط ن و کرده ذکر را آدمی ن فریب برای شیط ن عمومی راه چه ر خداوند ب ال، آیه در
 بر بدان ولی کن، اساتف ده  ه راه این همه از و بکن خواهیمی ک ری هر که کندمی تهدید
 ته جم ت انوا  دربردارنده را آیه این ایعده. داشاا  نخواهی تساایطی  هیچ مؤمن ن

 هب -فکری ته جم و اقتصاا دی ته جم و نظ می ته جم فرهنگی، ته جم از اعم – شایط نی 
   .انددانسته مؤمن ن

 ب ری، و بندبی ترویخ شاایط ن، نفوذ ه یراه پرک بردترین و ترینمهم از یکی گم نبی
 این مقدمه. اساا  انساا ن در ن محدود و ن مشاارو  جنساای التذاذات حرام، نگ ه هرزگی،

 در آن ب رز نمونه که اساا  فرهنگی مسااموم آالت و ابزار رواج غ لب ً ،نیز وب ری بندبی
 شاایط ن صاادای را ابزاره  این قرآن. بود ولعب لهو آالت و موساایقی قرآن، نزو  عصاار
مصداق ب رز این عب رت . اس  دانسته آدمیزاد وساوساه   و تحریک مقدمه را آن و ن میده

  دفس ه یشبکه و م هواره و اینترن  و مج زی فج ی ن مشرو  اساتف ده  در دنی ی امروز،
  .  اس 
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(33) 

 راه های فریب شیطان:

 خرافه و آرزوهای واهی -5

 لَآمُرَنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ( 119) مَفْرُوضاً نَصِيباً عِبادِكَ مِنْ لَأَتَّخِذَنَّ قالَ وَ اللَّهُ لَعَنَهُ
 فَقَدْ اللَّهِ نِدُو مِنْ وَلِيًّا الشَّيْطانَ يَتَّخِذِ مَنْ وَ اللَّهِ خَلْقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ لَآمُرَنَّهُمْ وَ الْأَنْعامِ آذانَ فَلَيُبَتِّكُنَّ

 ]نساء[ (117) مُبِيناً خُسْراناً خَسِرَ

 رفتگ خواهم معيّنى سهم تو، بندگان از: »است گفته او و ساخته؛ دور خويش رحمت از را او )شيطان( خدا
 انجام خرافى اعمال) كه دهممى دستور آنان به و! سازممى سرگرم آرزوها به و! كنممى گمراه را آنها * و

 ركش به را توحيد فطرت و! )دهند تغيير را خدايى پاك آفرينشِ و بشكافند، را چهارپايان گوش( و دهند،
 .است كرده آشكارى انِزي برگزيند، خود ولى خدا جاى به را شيطان كس، هر و!(« بيااليند

های ررر  اد ا ، آرن پر ری لر ادسا    رأخدر ادناخرن ر به رررن رامرک  ان تنی
کس  که به آرن های لددار  لل بننل، عش م بر ارنکه به   بدناری   ریکر لر ا ست. 

کار    مادنم  ددز بان هنارترابن، ان مسدر اره  آ  آرن ها به اک  کام  لست دم 
 ادنانل.رد را م خ ل را به ررلا  امر ن

رم، هراس لابدشیرررن چدزی که ان آ  بر اما   همادا»ررمارن: امدر مؤمنا  عه  ) ( م  
 «آرن های لران   پدر ی ان ه ای دفس است.

  درنو      آرزو    دنبال    هب    هک      دلی     خوشا    مرگ  بیابان   کند      را   لبانتشنه   سراب،
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(34) 

 راه مقابله با شیطان

 (233)اعراف، عَليم سَميعٌ إِنَّهُ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ نَزْغٌ الشَّيْطانِ مِنَ يَنْزَغَنَّكَ إِمَّا وَ

 !داناست و شنونده او كه بر؛ پناه خدا به رسد، تو به شيطان از اىوسوسه گاه هر و

 زیرا  ؛اس شاکس   به محکوم و ن برابر جنگی شایط ن،  ب  م  جنگ که کنیم اعتراف ب ید
 و شاان سااد می خوبی به را مسااتقیم راه او ؛م ساا  ضااعف نق ط هم ن او، قوت نق ط
 و ختدری به گیرد؛ می پیش در آن از انس ن انحراف برای را متنوعی و مختیف ه ی شایوه 

 م؛کنی نمی هم را گم نش که کند می نفوذ ج یی از و کند می منحرف را انسا ن  گ م به گ م
 دهبسن م  مطیق تب هی و ساقوط  به جز و کند می تحریک م  عییه را م  دیگر شامن ن د او

 وس هر از مجهز لشکری ن ب  قدرتمند و مک ر دشمنی کرد  ب ید چه ح  ، این ب . کند نمی
 .  هستند م  هالک  صدد در ب ال انگیزه ب  و کرده مح صره ا م ر
 و دارد روشاانی و مؤثّر راهک ر شاایط ن، مداوم تهدیده ی این ب  مق بیه برای حکیم قرآن

 و قدرت که کنیم تکیه نیرویی به و کرده فرار مطمئن و امن گ هی پن ه سم  بهآن اینکه 
 متع   خداوند نیرو، آن و خدا ی د پن هگ ه، آن. م ساا  دشاامن از فراتر بساای ر تساایطش
 به تمرمس و  سری ب زگش  و خدا به بردن پن ه یعنی ؛معن س  همین به «استع ذه. »اسا  
 ت  کندمی سااف رش مؤمن ن به خداوند 69 آیه نحل مب رکه سااوره در. او رحم  و فجاال
: برند پن ه خداوند به و ندیده ام ن در شاایط ن شاارّ از را خود عب دات، انج م هنگ م حتّی
 شرّ زا خوان ،م  قرآن که هنگ م  الرَّجیمِ؛ الشاَّیْط نِ  مِن  بِ لیَّهِ ف  ساْت عِذْ  الْقُرْآن  ق ر أْتَ ف إِذا)

 !(بر پن ه خدا به مطرود، شیط ن

   إاله    لطف    ساهی   رد    ربی    خود  پناه     بايد     دون    ابلیس     شر    از
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(35) 

 نفس امّاره؛ دشمن انسان

 (70)يوسف، رَحيم غَفُورٌ رَبِّي نَّإِ رَبِّي رَحِمَ ما إِالَّ بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ نَفْسي أُبَرِّئُ ما وَ

 رحم مپروردگار را آنچه مگر كند؛مى امر بديها به بسيار( سركش) نفس كه كنم،نمى تبرئه را خودم هرگز من
 .«است مهربان و آمرزنده پروردگارم! كند

ایارن ر ی ر چندن چدزی لای ار بااین که ما خ لما  لامن خ ل باادم،  پ  چدندن چدزی     
 رل. حقدقت لا

ر رد  آدکه: دفس به مدنای تا    کاپبن آلم  است که ق ای مخرهف تسم    ر ح  لر 
. اسیییت برخ رلار ر حاد    مالی بدن ل  ان لاددن ادسیییا ی ده که م آ  قرار لارل. هما 

 هرا ب آ    کرلم بهبه  ی حد اد  را تسییم  ق ای بر  ی عقشد  را ر حاد  بدن چه چنا 
 رابن،  م رایین پر رلیار قرب ت ار به   رارره رداپ  ادسییاددت ا ج به ،آ رل لر خ ل رسییخدر
 حضیید  به کنن، بهبه مدن ر    ر حاد  ق ای بر  ی مالی را تسییماد  ق ای ایر  پ 

 .رابن م  رنزل حد اددت

 تس دو    ای    جویی می    خود   ز   بیرون    چرا         پوست   رد    توست    با   دوزخت    و  بهشت 

بنیابرارن، منرررت دفس به عن ا  مرکز اترما    رنان  ق ای ر     تسیییم، اهمدت نرالی   
 را همررب باالرررن ان را ادسییاد  دف س لارل، مردنلی مراح  دفس منرررت که تاآ  لارل. ان
دفس »؛ است اد ادس دفس ی مرربه  االرررنکه « مُ مَننه دفس: »ادنکرلم رقسدم آ  مرربهپاردن
که به مدنای امر کنننم به « دفس امرارم»یر اسیییت   کیه بیه مدنیای  تنا  سیییرند    « امیه پ ر

   امر را است آ  با مخاپفت   خ لسانی امارم، دفس لایمن   با مبارنم رام رنتا هاسیت. بنی
  .ا ل م د 
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 فصل ششم: مهارت همدلی

ن نرسیییر    همیینپ  اادسیییا  م ت لی لارای ع اطف ررلی   اترمییاع  اسیییت. حس هم 
نربارررن ع اطف ادسیاد  است که لرن مبدن اسشم هم بر آ  رأکدن دم لم است. اساساً رک   

مناری، رق رت همدن حسر همنپ    برالری لر مدا  مرلم اسیییت   ان ر ارین اترماع  لرن 
 ادن. ها پدشگام ب لملرننارا  هم ارم لر ارن نمدنه

ی، لسیییرگدری ان ددانمننا ، حس ارثار   ان خ لییایییرگ ، متر رنی، احسیییا    ددک کار
د انی   لریا  ان مظه میا    بسیییدیاری ان رداپدم لرن ، به منظ ر    برالری   همبسیییرگ ، رردم

 رق رت حس همنپ  مدا  بننیا  است.  

 لر ارن ر   با برخ  ان ارن م ر عار آانا م  ا رم:
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(36) 

 ایثار و از خودگذشتگی

 هُمُ فَأُولئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ يُوقَ مَنْ وَ خَصاصَةٌ بِهِمْ كانَ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلى يُؤْثِرُونَ ... وَ
 (7)حشر، الْمُفْلِحُون

 نفس حرص و بخل از كه كسانى باشند؛ نيازمند بسيار خودشان چند هر دارندمى مقدّم خود بر را آنها و
 !رستگارانند اندشده داشته باز خويش

م ت   اسییت؛ نررا بسییزار  لارای اهمدت لرن  ای هرهآم نم لر خ لییاییرگ  ان   ارثار
یرلل. لرن مبدن اسییشم هم به ارن رضییدهت ادسییاد  اسییرحکام ،پدشییررت   بقای آ  آردن م 

ای هبزرگ ر ته کرلم   مفت م آ  را بسیییط   یسیییرر  بدشیییرری لالم اسیییت. ارثار ته م 
 . است ارثار یها ته م ان همه آبر    تا    ررندن مال، ان مردنلی لارل. ییارن

قرآ  کررم ریییمن ر ریییده   رمیدن ررا ا  ان رضیییدهت ارثار، بارها به ط ر مشیییخ  ددز ان 
 ررحضیی خ ابدن  رررن ارن م ارل به ماترایارثاریرا  رقنرر کرلم اسییت. لر رک  ان متم

 »انم است:  ااارم هیرر آ  حضرر ان مکه ای   ) ( لر اکرم پدامبر بسیرر  عه  ) ( لر
:   ان مرلم کس  است که لر به لست آ رل  اپهَّه مَرْرارِ ابْرِبامَ دَفْسَهُ رَشْری مَنْ اسِاپنَّ مِنَ  َ

 اد ار یر م سرار  لر ددز باال ی آره (202)بقرم،« ییرل.خشین لى خنا دن ان تا  خ ل م  
 با ار خ ل لارار    خاده رنگنسییر ،  ت ل با   خ لییاییرگ  ان   ارثار با که ایینم دانل

 ان   ارثار پنام لر رسییرگاری  که ایی ل  م  رتمدنم آره ادرتای ان. کرلدن رقسییدم   متاترا
 .است خ لییارگ 
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(37) 

 مهرورزی

 (27)فتح، بَيْنَهُم ... رُحَماءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذينَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ

 دخو ميان در و شديد، و سرسخت كفّار برابر در دهستن او با كه كسانى و خداست؛ فرستاده( ص) محمّد
 مهربانند

   محبت   ب لم متر رنی   محبت لرن اسییشم  لرن لاییمنا ،  ربهدبار  هیمه خش  بر
   ر رنیمت اسیی م ما اپشییأ  عظدم اسییت. پدامبر لرن    ادسییاد  رضییار  نربارررن ان مترباد 
 ان اریبرخ رل به را راسییردن  پدر ا   (  ) اسییشم پدامبر خنا دن، باال آره لر. ب ل محبت
 .است کرلم ر ردف  رژی  ارن

 عه  امام. ددسییت قداس قاب  لرگری پیر هدچ با اسییت، لرگرا  به متر رنی لر که پیر 
 لرگر ام مرأسیفاده  .«اطدام ان کررما    بردن پیر طدام ان رر مارگا : »ررمارنم  نربا چه) ( 
 ما مشکشر نا بسداری ررشه. هسردم برربه هم با ادگار. مادنرشدم  هم لاارنل ست به کمرر
 چرا بااییدم؟ ددردگ   کاریررر  همه ارن اییاهن اسییشم  تامده لر بارن چرا. اسییت همدن
 راچ بدکاری؟   رقر چرا تنار ؟   طشق چرا رررب ؟ع ام   کاریکم چرا رر ایی ؟یرا 

 چرای هزار   قضییار ؟ ر دنمپ   اییکارت همه ارن چرا لنلی؟ چرا بضییاعت؟ب  ک لکا 
 رز به هاآ  همه  پ  کرل، رحهد    لال پاسییخ اییک  هزار به ر ا م  را هاارن همه.  لرگر

  مااییدن ندنی  که اسییت ارن  اقددت .محبت   متر رنی عنم: یرللبرم  ارییه  مشییک 
 . بهدنم  را ما همه لارل دناارن، ل ست چرخه. است کرلم ل ر هم ان را همه

   ربیم نیکی دست همه کوشش هب  نسپریم بد هب را  جهان ات بیا
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(38) 

 احسان و نیکوکاری

 مُحْسِنينالْ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَحْسِنُوا وَ التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَيْديكُمْ تُلْقُوا ال وَ اللَّهِ سَبيلِ في أَنْفِقُوا وَ
 (177)بقره،

 كه !كنيد نيكى و! نيفكنيد هالكت به خود، دست به را خود( اق،انف ترك با) و! كنيد انفاق خدا، راهِ در و
 دارد.مى دوست را نيكوكاران خداوند،

 حورم که اسا   دینی مف هیم ترینگساترده  و ترینب ارزش از یکی نیکوک ری، و احسا ن 
 نکته این بر اسالم مبین دین. ب شدمی نیز اساالم  اجتم عی دساتورات  از بسای ری  اصایی 
 تم نگف یک و گسااترده فرهنگ یک صااورت به ب ید نیکوک ری و احساا ن که دارد تأکید

 هدای  خود کم   به را ج معه فرهنگ، این ساا یه در تنه  و بی ید در ج معه در اجتم عی
 .شودمی

 اجتم عی و فردی ه یحوزه تم م آن گستره و اس  «عمل زیب سا زی » معن ی به احسا ن 
 ودش می گفته کسی به »مُحسِن« قرآن زب ن در گر،دی عب رت به. شودمی ش مل را اساالم 

 انگیزه کریم قرآن. دهد انج م ک مل و خوب به را آن هم و دهد انج م نیکو عملِ هم که
 به یعنی ؛«اِل یکَ اهلل ا حسااَن  ک م  ا حسااِن وَ: »کندمی ایج د احساا ن تداوم برای را خوبی
 کرد؛ ارزانی تو به من بی ار نعم  همه این پروردگ رت چگونه که کن نگ ه خودت
 !«کن چنیناین دیگران ب  نیز تو پس

 خویش رب شناسیمی خدای فضل گر  ردویش رب کن فضل مال، صاحب ای
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(39) 

 دستگیری از نیازمندان

 يُوَفَّ يْرٍخَ مِنْ فِقُواتُنْ ما وَ اللَّهِ وَجْهِ ابْتِغاءَ إِالَّ تُنْفِقُونَ ما وَ فَلِأَنْفُسِكُمْ خَيْرٍ مِنْ تُنْفِقُوا ما ... وَ
 (292بقره،) تُظْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ إِلَيْكُمْ

 و !نكنيد انفاق خدا، رضاى براى جز( ولى) است؛ خودتان براى كنيد،مى انفاق اموال و خوبيها از را آنچه و
 .شد نخواهد ستم اشم به و شود؛مى داده شما به كامل طور به( آن پاداش) كنيد،مى انفاق خوبيها از آنچه

 ودخ مخصوص را دیگران مشکل که کس نی. هساتند  ج معه یک امید م یه نیکوک ر، افراد
 آید، بر دسااتشاا ن از ک ری اگر و کرده همدلی و همدردی آن ن ب  بیکه دانند؛نمی ه آن

 حفظ را انساا نی  که هسااتند ه  این. شاامرد غنیم  ب ید را افراد این. کنندنمی دریغ
  اس ه ییدس  انس نی ، گیری اندازه واحد: » گف می شاخصی  قو  به آری، .اندکرده
 هب که اساا  ه یید  و کردیم ب ز دیگران مشااکالت از که اساا  ه ییگره گرفتیم؛ که

 «.آوردیم دس 
 و مؤمنین کردن شاا د متع  ، خداوند نزد ک ره  ترینارزش ب  از»: فرمود(  ) صاا دق ام م

 ه یفرصاا  عنوان به مردم ه یح ج  دین، منطق در «.اساا  آن ن اندوه کردن برطرف
 .دهدنمی دس  از را آن مؤمن که شده شمرده خداوند بندگی
شااعور و درق انساا نی  خ  زیر ام  حتم  ند،ب شاا فقر خ  ب الیشاا ید  ه آدم از بعجاای
 هشکست د  کن ر از راحتیبه و دهدنمی تک نش نوعش هم اندوه و غم که کسی .هساتند 

 .  اس  نبرده ایبهره انس نی  از گذرد، هیچمی گرسنه کمش و

  آدمی نهند انمت هک نشايد   غمیبی ديگران محنت کز تو
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(41) 

 برادری ایمانی

 (13تُرْحَمُونَ )حجرات، لَعَلَّكُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

 مشمول هك باشد كنيد، پيشه الهى تقواى و دهيد آشتى و صاح را خود برادر دو پس يكديگرند؛ ربراد مؤمنان
 !شويد او رحمت

 زی دی توجه نکته این به اسالم در. اسا   دیگران داشاتن  دوسا   همدلی، شارط  اولین
 خدا، به ایم ن از پس ک ره  بهترین: »فرم یدمی( ص) اسالم گرامی رساو  . اسا   شاده 

 ی ریهم و آرامش ایج د در ایس زنده بسی ر و مهم نقش محب .« اس  ردمم ب  دوساتی 
 کی ی  ک ری محی  یک ی  خ نواده یک افراد می ن در اگر. دارد ج معه افراد یکپ رچگی و

 ه یزمینه ب شااد، داشااته وجود قیبی پیوند ج معه یک تر؛وساای  مقی س در و محیه
 بر تنه  نه اسااالم دین دلیل، همین به. دشاا خواهد پدیدار نیز افزایی هم و فکریهم

 نه ی  ت  خوانده هم برادر را مؤمن ن بیکه کرده،؛ تأکید دیگران ب  خوب مع شااارت
 .ب شد کرده بی ن آن ن می ن را نزدیکی

. پر جیبِ و خواهدمی خوش د ِ محب ، کنند می فکر مردم از بسااای ری متأساااف نه
 کههمین سارشیوغی،  و روحی و م لی کالتمشا  همه این ب  امروزه زندگی در گویندمی
 و محب  برای ج یی دیگر اسااا ؛ بس نکنیم، آزاری مردم و برسااایم خود ک رِ به

 س دو ب  مشکالت، همین از بسی ری که دانندنمی افراد این. م ندنمی ب قی ورزیدنعشق
 : رودمی بین از آن ن ب  همدلی و دیگران به مهرب نی و داشتن

  ردآ   شماربی   رنج   هک   کن  رب   دشمنی  ردخت         آرد   بار  هب   دل   کام   هک   بنشان   دوستی   نهال
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(41) 

 بستگی و اتحادهم

 بَيْنَ أَلَّفَفَ أَعْداءً كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا وَ تَفَرَّقُوا ال وَ جَميعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ
 (130إِخْواناً ... )آل عمران، بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْ

 نعمت و! نشويد پراكنده و زنيد، چنگ ،[وحدت وسياه گونه هر و اسالم، و قرآن] خدا ريسمان به همگى و
 كرد. ايجاد الفت شما، دلهاى ميان او و بوديد، يكديگر دشمن چگونه كه آريد ياد به خود، بر را خدا

 و مسایم ن ن  یکپ رچگی و وحدت اساالم،  سای ساای  -اجتم عی مف هیم ترینیکی از مهم
  آموزه این. اس  و ... سای سای  قومی و نژادی و گروهی و صانفی و   ه ی تنش از پرهیز
 جیخ ر دشمن ن برابر در ج معه یک استق م  و پوی یی نی ز ترین ضروری اساالمی  مهم
 آهنگی هم و انسااج م به را آن ن و خوانده یکدیگر برادر را مؤمن ن قرآن. ب شااد داخیی و
 .  اس  خوانده فرا مشکالت ب  مواجهه در

 هرهب نزا  و تفرقه سای س   از اساالمی  مم لک بر تسای   برای اساالم  دشامن ن  دیرب ز از
 وزر مساا ئل ترین مهم به را ای قبییه و قومی ای، فرقه مذهبی، دینی، من زع ت و جسااته

 معن ی به هرگز وحدت. شاااوند غ فل تر مهم موضاااوع ت از ت  اند کرده تبدیل آن ن
 بر یک ر هم و ی ری هم معن ی به بیکه نیس ؛ مذهبی و دینی اعتق دات از برداشتن دسا  
 .اس  مشاترق  دشامن  ب  مب رزه در نظ م ع لی مصا ل   ب  ساویی  هم و مشاترک ت  محور
   .اس  الهی محکم ریسم ن الوثقی و ةعرو که ب شد قرآن ب ید نیز ج معه در اتح د محور

  زان کجا رعوه وثقای تو جز قرآن نیست تکیه رب شرع محمد کن و رب قرآن کن 



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

53 
 

 فصل هفتم: مهارت ارتباط مؤثر

 ریمک قرآن. اس  شده استوار مردم ب  فع   و نیکو مع شارت  پ یه بر اساالم  فرهنگ رو 
 داده ارائه «وظ یف» و «حقوق» پ یه بر س لم اجتم عی رواب  حوزه در زی دی رهنموده ی

 انس ن ه یویژگی از یکی سویی، از. اسا   کرده توصایه  را ورزیمحب  و خردگرایی و
 .  اس  دیگران ب  س زنده و مؤثر ارتب ط برقراری توان یی و مه رت موفق، و س لم

 همراهی خردمندانه، مدارای به سخنی، هم و همنشاینی  هنگ م و هم ب  ارتب ط در آدمی ن
  .دارند مبرم نی ز یکدیگر راهنم یی و خیرخواهی و گذش  و عفو و بردب ری نرمی، و

 اساا ، «ارتب ط مؤثر» برقراری مه رت زندگی، ه یمه رت ترینمهم از یکی که آنج از 
  :کنیم بررسی را زمینه این در قرآن آی ت از برخی ت  داریم بن  فصل این در
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(42) 

 خوشخویی

 (0،قلمظيم )عَ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ

 مساطى. آن بر كه دارى بزرگى بس اخالقى ماكات تو

 .اس  اخالقیخوش هم ن ی  «خیق حُسن» اجتم عی فج یل ترینمهم از یک شک بدون
 رد خیق حساان از ب التر و برتر چیزی قی م  روز در: »اساا  فرموده( ص) اکرم پی مبر

 هب من ام  شود می سبب هک چیزی ترینبیش» و.« شاود  نمی نه ده کسای  عمل ترازوی
 دارای حجرت آن خود. «اس  خیق حسن و الهی تقوای شاوند،  بهشا   وارد آن خ طر

 دارای را( ص)اسااالم گرامی پی مبر متع  ، خداوند مذکور، آیه در. بود اخالق نیکوترین
 دنشاا ترشاایرین در زی دی بساای ر تأثیر اخالقی خوش .داندمی حساانه اخالق واالترین
 و عمر طو  روزی، و برک  شاادن افزون دیگران، محب  و دوسااتی جیب  زندگی،
 . گرددمی زندگی مشکالت حل و استرس و اضطراب ک هش

(  المالس عییه)صا دق  ام م از حدیثی به ب ید کنیم، تعریف را اخالقی خوش بخواهیم اگر
 یِّبُوَتُط  ج نِبَکَ تُی یِّنُ: »فرم یدمی خیق حسن معن ی از پ سخ در حجرت آن. کنیم اشا ره 
  ،ب ش مهرب ن و خونرم که اس  آن خیق حسن یعنی حَسَنٍ؛ بِبِشارٍ  أخ قَ وَت یق  ک المَکَ
 اس س، نای بر.« کن  برخورد خوشاروی   ب  برادرت ب  و ب شاد  مؤدب نه و پ کیزه گفت رت
 .شودمی گفته رویی خوش و گوییخوش خویی،نرم صف  سه مجمو  به خیق حسن

 هب مزیّن را خود ب ید بدانید هساااتید، در ارتب ط ت خود «اعظم اکسااایر» دنب   به اگر
    .کنید روییگش ده و اخالقیخوش
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(43) 

 نرمخویی

)آل  حَوْلِك ... مِنْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظًّا كُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما
 (177عمران،

 پيرامون از مردم بودى دل سخت و خو تند اگر و گردانيد، خوى خوش و مهربان اق،خ با را تو خدا رحمت
 شدند.مى متفرق تو

 به کن رشاا ن کساای که دارند پرطمطراقی وجود چن ن ه آن از برخی: انددسااته دو ه آدم
 ب ید ههمیش بقیه انگ ر برود؛ پیش مییشا ن  و راحتی مط بق ب ید چیز همه. آیدنمی چشام 
 یستند،ن وقتی که اسا   این ه آدم این نشا نه . بگذارند عالئقشا ن  روی پ  و  یندبی کوت ه
 دهدی ولی کنند،می زندگی م  کن ر که هستند هم ه ییآدم ام  .کشاند می راحتی نفس همه
 یزندخبرمی سری  اتوبوس، در. اس  مقدم آن ن میل بر همیشه دیگران عالقه. شاوند نمی
 هم او  از حتم ً ب شااد، کم غذا اگر خ نه، در. دهندمی دیگری کس به را خود ج ی و

 را اشبرشته بخش همین اصالً من گویندمی ب شد، سوخته کمی اگر و اند؛نداشته اشاته  
 فر،س در کنند؛می تعیین همسرش ن عالقه اس س بر را تیویزیون ه یبرن مه دارم؛ دوسا  
 را همساا یه مهم نی صاادای و ساار محیه، در دهند؛می وفق را خود دیگران میل مط بق
 ب زی را ه آدم م  ک رخ نه ه یدنده چرخ در روغن نقش ه آدم این. کنندمی تحمل
 یف مِنه ن فسااُه المؤمِنُ: »داندمی گونهاین را مؤمن ن نشاا نه(  ) عیی امیرالمؤمنین. کنندمی

 قرار رنخ در شخود دس  از خودش که اس  کسای  مؤمن راحَة؛ فی مِنه النّ سُ وَ ت عَبٍ
 .«آس یشند در او دس  از مردم ولی دارد،

  طلب ياران راحت و خود رنج  طلب سواران خورشید ساهی



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

56 
 

(44) 

 توجه به بازتاب اعمال

 (9فَلَها ... )اسراء، أَسَأْتُمْ إِنْ وَ لِأَنْفُسِكُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِنْ

 .كنيدمى خود به هم باز كنيد بدى گرا و كنيد؛مى نيكى خودتان به كنيد، نيكى اگر

 .هاسییتادسییا  عم  پژ اک قاد   کرلم، بدا  را آ  کررم قرآ  که تتا  متمر ق اددن ان رک 
 اسییت «مالم   ادرژی بقای» قاد   ان ررمتم ارن. ایی لدم  ق   یامهدچ خ ل عام  با عم  راب ه
 لارل  قه رز لددا. است «ادسا  با عم  همراه    بقا» قاد   ارن. این  کشیف  دد رن ر سیط  که
 ا ر  کرلرم، اییال را کسیی  ایر. یدرلم  پس را هما  بنهن، هنره چدزی آ  به کس هر که

 لر    بز تای لددا»آری، . ط رهمدن اکسردم، را لپ  ایر   یرللبانم  ما سی ی  به ن ل خده 
آدچه من لر ط ل حدار هر »یفت: رک  ان لادشمننا  اسشم  لر پارا  عمر خ ل م  .«ددست ر 

 :«عهم  خ ل به لست آ رلم، حکدم اب اپقاسم ررل س  لر ارن بدت به نربار  بدا  کرلم است

 ایرشته خود است، رپنیان وگر   ایخار است خود کشته ،اگر بار

قرآ  کررم بر ارن العا ی ام اسیت. عش م بر آره باال، لر آرار پاراد  س رم   آرار نرالی ان
سییی رم رک رر   م ارل لرگر بر ارن حقدقت رأکدن  11ددز آریه  آل عمرا     30ه نپزال   آری 
 راریرر که است هار ادسا  اعمال رسراخدز ااهن ر ن هر ما لددای اساس، ارن بر انم است.
 لرربان ان که اسییت مهم س    اریی  قنری به حقدقت ارن. ادنایینم خ ل دار ای عمهکرل
 بن   ددز همه یر کن ؛ خ ل به کن  چه هر: »اسییت ایینم مرلم هایاپمث رییرب م ریی  

  «کن 
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 صداقت و راستگویی

 (117)توبه، الصَّادِقين مَعَ كُونُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 !باشيد صادقان با و بپرهيزيد، خدا( فرمان مخالفت) از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 و ب لصّواب السنتن  و سدّد و: »خوانیم می چنین( عخ)عصر ام م دع ی از فراز هفتمین در
 .«فرم  استوار حکم  و گویی درس  به را م  ه ی زب ن! خدای  الحکمة؛

 س ز سارنوشا    ه ی خالقی  ترین ع لی و ه ، ارزش ترین مهم از یکی از فراز این در
 س نان زندگی در دع  این اگر راستی به که آمده، می ن به ساخن  اسا   زب ن به مربوط که

 ترین هساا زند و ی فته، دساا  نورانیّ  و ترقی و رشااد ع مل بزرگترین به او ی بد، تحقق
   .اس  گرفته اختی ر در تک مل مدارج پیمودن برای را وسییه

ود از صداق ، فق  راستگویی در گفت ر نیس ؛ بیکه رفت ر و کردار مط بق حق صا البته مق
 فرا گوی ن راس  و صا دق ن  ب  همراهی به را مؤمن ن فوق، هشاریف   نیز شارط اسا . آیه  

 در. ب شد قح ب  مط بق گفت رش ن و رفت ر که شود می گفته کس نی به صا دقین  .خواند می
 صاا ل  اعم   و ایم ن از که کرده معرفی کساا نی را صاا دق ن خداوند بقره، 177 ی آیه

 از مندان بهره ی زمره در و انبی ء ب  همراه را آن ن نیز، نساا ء 96 ی آیه در. برخوردارند
 صاا دق ن که گردد می روشاان توضاایح ت، این ب . اساا  دانسااته پروردگ ر بزرگ نعم 
  د و ج ن ب  و داشته ایم ن متع   خداوند به وجود اعم ق از که هساتند  کسا نی  حقیقی

    .دهند می گواهی ایم نش ن درستی بر
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 مشارکت اجتماعی

 (2... )مائده، الْعُدْوان وَ الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا ... وَ

 !ننماييد همكارى تعدّى و گناه راه در( هرگز) و! كنيد تعاون هم با پرهيزگارى و نيكى راه در( همواره) و

 ذاتی  صرعن از یکی را آن و دانسته اجتم عی بق ی ضا من  را ه انسا ن  مشا رک   اساالم 
 ی ری و تع ون به را مساایم ن نآیه ب ال  در خداوند. داند می  ج معه پوی ی و پیشاارف 
 .دهدمی فرم ن یکدیگر به رس ندن

 ساای ساای، اقتصاا دی، فرهنگی، اجتم عی، امور از ایگسااترده ایدایره همک ری، و تع ون
 حکوم  دوشاا دوش ممرد آن، در که ایج معه. گیردبرمی در را...  و خ نواداگی نظ می،

 قیتر ه یپیه دارند، همدلی و اتح د و بستگیهم و برخواساته  همدیگر ی ری و کمک به
 قتیمو پیشرف  فکر به کس هر آن در که ای ج معه و دید خواهد خود  به را پیشرف  و
 از و شاکس   به محکوم ندارد، وجود آن در افزاییهم و توازن و اسا   خود محدود و
 اراده و خواس  به مشاروط  ج معه یک ه یموفقی  از بسای ری  .اسا   گسایختگی  هم

 که آن ن. اس  عمل و گیریتصمیم مختیف ه یصاحنه  در آن ن حجاور  و مردم عمومی
 خودش ن سرنوش  به نسب  حقیق  در هستند، تف وتبی خود ج معه اتف ق ت به نسب 
  دساا به میتی هر ساارنوشاا  تغییر قرآن، فرموده به اینکه چه نیسااتند؛ ق ئل اهیم 
 یچه سرنوش  خداوند بِأ نْفُساِهِمْ؛  م  یُغ یِّرُوا حَتَّ  بِق وْمٍ م  یُغ یِّرُ ال الیَّهَ إِنَّ: »اسا   خودش
« !دهند تغییر اساا  خودشاا ن در را آنچه آن ن آنکه مگر دهدنم  تغییر را( میّت  و) قوم
 (  11 رعد،)
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 (47) 

 خوش عهدیداری و  امانت

 (9)مؤمنون، راعُون عَهْدِهِمْ وَ لِأَماناتِهِمْ هُمْ الَّذينَ وَ

 كنند؛مى رعايت را خود عهد و امانتها كه آنها و

 ینب از یکدیگر به مردم اعتم د اجتم  ، در اگر و اس  ج معه سرم یه ترین بزرگ اعتم د،
 و داریام ن  رو، این از. بود نخواهد پ یدار نیز میهنی و ایم نی ه ینساااب  برود،
 و مردم بین در اعتم د حس افزایش موجبهم  زیرا ؛دارد چندان دو اهمی  قولیخوش

 ود این نیز قرآن آی ت در دلیل، همین به .گرددمی دینداری مظ هر شااکوف یی هم ساابب
 ردهک ت کید آن ادای و ام ن  به نسب  خداوند. اس  شده ذکر یکدیگر کن ر در خصای  

 ار شم  خداوند که راستی به أ هْیِه ؛ إِلی الْأ م ن تِ تُؤ دُّوا أ نْ رُکُمْیَأْمُ الیَّهَ إِنَّ: اس  فرموده و
 که بود نیکو خصی  این( 89 آیه نس ء،.« )ب زگردانید آن اهل به را ه ام ن  ت  کندمی امر

 ج یی ت  ودب شده بعث  از پیش مشرک ن می ن )ص( اسالم گرامی پی مبر محبوبی  سابب 
 حجرت آن نزد را خود گرانبه ی اشی ی مردم و شان ختند  می «ینام محمّد» به را وی که
 .  سپردندمی ام ن  به

 هب مؤمن وعده»: فرم ید می(  )ص دق ام م. اسا   مهم بسای ر  نیز قرار و قو  به پ یبندی
 این که فهمیممی حدیث این از.« ندارد کف ره که اسااا  نذری خویش، مؤمن برادر

 یاجتم ع اختالف ت بروز و کیفری و حقوقی ه یپرونده ک هش در چقدر نیکو خصاای 
 .  اس  اثرگذار

  باشد سلطان و شحنه از غم هچ       را  او باشد پیمان و قول ردست هک کس ره
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(48) 

 کنترل خشمو گذشت 

 (100)آل عمران،الْمُحْسِنين  يُحِبُّ اللَّهُ وَ النَّاسِ عَنِ الْعافينَ وَ الْغَيْظَ الْكاظِمينَ ... وَ

 .دارد دوست را نيكوكاران خدا و گذرند؛درمى مردم خطاى از و برند؛مى فرو را خود خشم و

 ام م .داندمی برتر مثل به مق بیه از را گذشاا  و عفو غیردینی امور در همواره کریم قرآن
 در ردنک شت ب و اس  توانمند فرد ک ره ی ترینزش  از گرفتن انتق م: »فرمود(  )عیی
 .«ب شدمی روم یگ نف شیوه انتق م،

. خواهدمی زی دی شااج ع  بخشااش، و گذشاا  و عصااب نی  هنگ م در خشاام کنتر 
  ب مق بیه تحمل که کس نی اند؛ خورده شکس  میدان این در زی دی زورآوران و قهرم ن ن

 هک زنندمی ک ره یی به دس  عصاب نی   هنگ م در و نداشاته  را خود نفس غجاب  آتش
(  )حساااین ام م رو همین از. آوردمی ب ر به دیگران و خود برای وخیمی عا قب  

 ب  هک اس  کسی آن مردم ترینگذش  ب  قدرته؛ عن عفی من الن س اعفی ان: »فرم یدمی
 جبمو سبب گذش ، کنند می فکر برخی.« ب شد داشاته  اغم ض و عفو قدرت، داشاتن 

 ت  کرد هتنبی تش ناشتب ه  ب  را مردم ب ید و شاود می مق بل فرد شادن  ترجری و گسات خی 
 شبخش و گذش  درق  و مش هده ط ق  حتی افراد این. نشاوند  اشاتب ه  مرتکب دوب ره
 .نیساا  صاحی   چندان توجیه ت این. کنند می سارزنش  را آن ن و ندارند هم را دیگران

 ام  کرد؛ راهنم یی و ارش د را او و کرده گوشازد  را مق بل فرد خط ی ب ید گ هی چند هر
 .  اس  خیرخواهی و تذکر ه یراه بهترین از یکی بخشیدن خودِ

   .هگذشت  خطای ربای سرپوشی هن است؛ آینده تغییر ربای ازباری  بخشیدن
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(49) 

 دیگران بد رفتارمقابله با 

 كَأَنَّهُ ةٌعَداوَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَكَ الَّذي فَإِذَا أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتي ادْفَعْ السَّيِّئَةُ الَ وَ الْحَسَنَةُ تَسْتَوِي ال وَ
 (00حَميمٌ )فصلت، وَلِيٌّ

 او و تو ميان كه كس همان( ديد خواهى) ناگاه كن، دفع نيكى با را بدى نيست؛ يكسان بدى و نيكى هرگز
 !است صميمى و گرم دوستى گويى است، دشمنى

 تیح کندمی توصیه زیرا نم ید؛می ترسیم را آن ف یدهی و احسا ن  اهمی  میزان فوق آیه
 ب  ورت،صاا بهترین به ت  شااود تالش -مثل به مق بیه ج ی به- نیز دیگران بدی مق بل رد

 تیدوس به را دشامنیه   و گشاته  وی قیب از کینه رف  سابب  ک ر این. شاود  برخورد وی
 .  مینم ید تبدیل
 وردم بی ه ی کدورت و کینه و اجتم عی اختالف ت از بساای ری آیه این به عمل گم ن بی
 هب که اساا  مواردی از پر دینی، پیشااوای ن تبییغی ی ساایره. ساا خ  دخواه برطرف را

   .اند نموده خود  شیفته و کرده تسخیر را او قیب خود دشمن ب  مدارا و حیم جه 
 زا را دشمنی و کینه شاخصای،   مهریبی عییرغم شام   که اسا   معنی این به بخشا یش 

. م ییدش خود برد،می دسو که کسی بیشترین بخشا یش،  روند در. کنید پ ق خود ضامیر 
 شم  به بیشتر شام   اطرافی ن دهد،می دسا   شام   به منشای بزرگ خوب احسا س  چون
 .شویدمی راح  مزاحم افک ر شر از ح   عین در و گذاش  خواهند احترام
؛ دشو نمی خ موش شر ب  شر» : که بی وریم بی د را حکیم لقم ن ساخن  این همواره ک ش
   .«آب را آتش و نش ند می فرو خیر را شر بیکه؛ آتش ب  آتش که چن ن
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(51) 

 تواضع و فروتنی

سَالماً  قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ هَوْناً الْأَرْضِ عَلَى يَمْشُونَ الَّذينَ الرَّحْمنِ عِبادُ وَ
 (50)فرقان،

 هك هنگامى و روند؛مى راه زمين بر تكبّربى و آرامش با كه هستند كسانى رحمان،( خداوند خاص) بندگان
 و اعتنايىبى با و) گويندمى سالم آنها به ،(گويند نابخردانه سخنان و) سازند مخاطب را آنها جاهالن

 (گذرندمى بزرگوارى

 ریازدیگ ب التر را خود آدمی نگذارد که نفسی شاکسته  از اسا   عب رت تواضا ، 
. ندک می دیگران اماحتر بر دالل  که اساا  گفت ری و رفت ر آن، الزمه و ببیند

 به خداوند که آنج  ت  دارد اسااالمی اخالق در خ صاای اهمی  فروتنی و تواضاا 
 ب  نپیروا تم م بر[ را] رحمت  ب   و پر![ من رسو  ای: »]فرم ید می امر پی مبرش
 (518: شعراء. )«بگستران تواض  به ایم ن 

 و یردگ می هسرچشم آالیش بی و پ ق ب طنی از که اس  ب ارزش صافتی  فروتنی
 نتوا می افراد، رفت ر به توجه ب  و کند می جیوه انساا ن رفت ر در آن ه ی نشاا نه
 راندیگ نظر در را انساا ن فروتنی، .داد تشااخی  را شاا ن تواضاا  ی  تکبر روحیه
 امیرالمؤمنین که چن ن. س زد می محترم مردم می ن در را او و دهد می جیوه بزرگ
 و بزرگواری ج مه تواضاا ، المَه یَة ؛ یَکسااُوقَ اضاا ُالتو: »فرم ید می هم) (  عیی
 .«توس  تن بر وق ر

 چیز هب نگیری  را  خویشتن مر هک   زعزی مردم شیپ شوی هک آن تو
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(51) 

 تذکر و نقد سازنده

 وَ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِياءُ بَعْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ
 عَزيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولئِكَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يُطيعُونَ وَ الزَّكاةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ يُقيمُونَ

 (91حَكيمٌ )توبه،

 برپا را زنما كنند؛مى منكر از نهى و معروف، به امر يكديگرند؛( ياور و يار و) ولىّ باايمان، زنان و مردان
 رحمت مورد را آنان خدا بزودى كنند؛مى اطاعت را رسولش و خدا و پردازند؛مى را زكات و دارند؛مى

 !است حكيم و توانا خداوند دهد؛مى قرار خويش

 هم آنه  و بپردازند مردم خیرخواه  به الزم شاارای  و آداب ب  شاا یسااته ه ىانساا ن اگر
 و ردگیفرام  را ج معه سالم  و خیر بندند،  ربک را خیرخواه ن نصایح   شا ئبه،  بدون
 منی ،ا به وحشا   غن ، به فقر تک مل، به ه ک سات   بندد؛برم  رخ  آن از پییدى و شارّ 
 و گرددم  جبران ه ن رساا ی  و شااودم  تبدیل قدرت به ضااعف محب ، به توزىکینه

 گرانقدر ث رآ از برخ  به اسااالم  روای ت در .شااودم  شااکوف  خفته اسااتعداده ى
 ف قد که را اجتم ع  عییه، الیّه صاایوات امیرمؤمن ن. اساا  شااده اشاا ره خیرخواه 

 ل یْسُوا مٍق وْ ف  الخ یْر : »داند می نیک  و خیر ف قد ب شد، «پذیرنصایح  » و «گر نصایح  »
 دوساا  را ن صاح ن  و نب شاد  ن صا   که مردم  در[ 5]«الن ّ صاِحین   واَلیُحِبُّون  بِن صاِحین  

 .نیس  خیرى ب شند، اشتهند
 و دانشامندان  شاده  ت کید روای ت در که اسا   حدی به خیرخواهی از نحوه این اهمی 
 پیشاااه خی ن  نکنند، راهنم ی  را دیگران و ورزند امتن   خیرخواه  از اگر آگ ه ن
  . آیه ب ال به اهمی  خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر اش ره دارد.اندکرده



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

64 
 

(52) 

 و خیرخواهی پند

 (77الْمُؤْمِنينَ )ذاريات، تَنْفَعُ الذِّكْرى فَإِنَّ ذَكِّرْ وَ

 .بخشدمى سود را مؤمنان تذكّر زيرا ده، تذكّر پيوسته و

 از اسالم س زانس ن فرهنگ در خیرخواه  ،چه در موضاو  س بق گفته شد آن به توجه ب 
 .گرفته اس  ج ىمهم  اجتم ع  اخالق اصاو   ردیف دراسا  و   برخوردار واال منزلت 

 نشد نه دینه و گساترش  برسا ند،  کم   به را بشاری  ج معه تواند می که راهک ره یی از
 سی ریب ریشه و زداس  غفی  پندپذیری و پنددهی. اسا   پندپذیری و پنددهی فرهنگ

 .خشک ند می را اجتم عی و فردی ن هنج ریه ی و بزهک ریه  از

 ندبی ه ی قیّه به بشاار راهی بیِ دغدغه همه از بیش که ) ( عهشاای ام م ن و الهی پی مبران
 و نددهیپ به سف رش و گسترش در را سهم ترینبنی دی و بیشاترین  اند، داشاته  را کم  

 سب همین پندپذیری و پنددهی ب یسااتگیِ و ضاارورت در .اند بوده دار عهده پندپذیری،
 چه براى»: پرساایدند «.اه خیرخو یعن  ؛دین»: فرمود )ص( اسااالم گرام  رسااو  که

   «.مسیم ن ن انبوه و دین پیشوای ن پی مبرش، خدا، براى»: فرمود «کس  
 رازی اس ، خود از شرو  پنددهی، در گ م ذکر این نکته هم ضاروری اس  که نخستین 

 ص دق ام ماز این رو،  .نشیند می د  بر ن گزیر و برخ سته ج ن از سخن صورت، این در
 عوتد کردارت ن ب  را مردم ؛(ب  لسااِن تِکُم دُع ةً ب  عم لِکُم النّ سِ دُع ة  کُونُوا» :فرم یندمی ) (
  «.ه یت نزب ن ب  نه کنید

 دلپذري بود آيد، دل کز سخن  گیر جای شد بود سخن پذريا
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(53) 

 پرهیز از قضاوت مغرضانه و عجوالنه

 أَالَّ عَلى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ ال وَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 تَعْمَلُونَ بِما خَبيرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا

 (9)مائده،

 با دشاامنى! دهيد گواهى ت،عدال روى از و كنيد، قيام خدا براى همواره! ايدآورده ايمان كه كسااانى اى
( معصيت) از و! است نزديكتر پرهيزگارى به كه كنيد، عدالت! نكشاند عدالت ترك و گناه به را شما جمعيّتى،

 !است خبر با دهيد،مى انجام آنچه از كه بپرهيزيد، خدا

ن ای به  فصان. اس  ایم ن اهل ه یویژگی از و اخالقی ه یخصی  زیب ترین از انص ف
 اراید این صف ، «پسندی، برای دیگران هم بپسندی.هر چه برای خود می»  که سمعن 
 در انص ف عمل، در انصا ف  ساخن،  در انصا ف  جمیه از اسا   متعددی اقسا م  و انوا 

 مکرم نبی .اس  دشوار و سخ  بسای ر  آن رع ی  که...  و مع میه در انصا ف  قجا وت، 
 ه آن از یکی که داده ارائه خود وجود به افراد ترینشبیه برای را معی ر چه ر( ص)اسالم

   .«اس  ه ارزش برترین انص ف: »فرمودنیز (  )عیی. ام م اس  «انص دف»
متأسااف نه امروزه شاا هد کمرنگ شاادن این خصاای  نیکوی اخالقی در ج معه هسااتیم. 

 جساا  پی در مدام ب شااند، خود عیوب رف  دنب   به اینکه ج ی به مردم از بساای ری
 قرار بین ذره زیر را دیگران رفت رمدام  افراد گونه این. هسااتند دیگران بعیو وجوی

روزانه چندین ب ر دیگران را قج وت کرده و از دایره انص ف و عدال  خ رج و  دهندمی
که اگر م  کمی به خودم ن و و توجهی به عواقب ساااوء آن نداریم؛ در ح لی شاااویممی

  جویی نخواهیم داش .ای عیبعیوب خودم ن بپردازیم، دیگر فرصتی بر
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(54) 

 از تهمت و بدگمانی پرهیز

تَجَسَّسُوا ...  ال وَ إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثيراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 (12)حجرات،

 زهرگ و است؛ گناه مانهاگ از بعضى كه چرا بپرهيزيد، گمانها از بسيارى از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى
 نكنيد تجسّس( ديگران كار در)

پی مده ی بساای ر  و تبع تیکی از رذایل اخالقی اجتم عی اساا  که  ،و بدگم نی تهم 
و  شااودمی تهدید افراد آبروی و امنی ای که در آن تهم  رواج ی بد، ج معه. دارد بدی

 برند،می سربه اضطراب در پیوسته کنند،نمی آرامش و امنی  احس س آن، اعج یدیگر، 
 چنین .نهدمی ویرانی به رو ج معه وض ، این ب  و کنندمی بدبینی احس س هم به نساب  
 وبیخ زیستیِهم و همی ری همک ری، توانندنمی و ب شند مهرب ن هم ب  توانندنمی افرادی
   .کنند تالش هم ب  اسالم اهداف تحقق راه در و ب شند داشته
 بد گم ن خود به اساا ، روشاان خودش برای خودش وضاا  که ورطهم ن مؤمن پس
 نیز ردیگ مؤمن ن به ب ید کند،می دف   سااختی به خویش آبروی و حیثی  از و بردنمی
 .کند دف   سختی به ایش ن حیثی  از و نبرد بد گم ن

 در متع   خداوند .اساا  شااده وارد موضااو  این درب ره متعددی روای ت و قرآن آی ت
 ت مَل احْ ف ق دِ بَرِیئً  بِهِ یَرْمِ ثُمَّ إِثْمً  أ وْ خ طِیئ ةً یَکْسِبْ وَمَن: »فرم یدمی 115 آیه ءنسا   ساوره 
 نسب  گن ه ب  به را آن سپس شاود  مرتکب گن ه  ی  خط  کس هر و مُّبِینً ؛ وَإِثْمً  بُهْت  نً 
  .اس  کشیده دوش بر آشک رى گن ه و بهت ن قطع  دهد
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(55) 

 مکر و حیلهاز  پرهیز

 (00بِأَهْلِهِ ... )فاطر، إِالَّ السَّيِّئُ الْمَكْرُ يَحيقُ ال ... وَ

 گيردمى را صاحبانش دامان تنها مكر و نيرنگ

 ه یراه کوره در و ساا زد می دور حقیق  و حق راه از را مک ر انساا ن حییه، و مکر
 . مکر وگردد ب زمی ه آن به نه ی  در مک ران مکرطبق آیه ب ال،  .ساا زدمی ن بود گمراهی

 اسالم شدید نکوهش مورد آزاریمردمآزاری اسا .  حییه ی  فریبک ری از مصا دیق مردم 
 ع د ت خوردن برهم سبب الن س حقّ رع ی  عدم به ب زگشتش که بزرگ گن ه این. اس 

  .گردد می اجتم عی و فردی متعدد باله ی نزو  و مردم عمومی زندگی از آرامش و
مکر و حییه و فریبک ری و غش در مع میه و زیر  اشااک   مختیفی دارد؛ م نند یآزارمردم

برای داشااتن یک ج معه خوب،  ... . ب ید توجه داشاا  کهپ ی دیگری را خ لی کردن و 
 یکدیگر آزار به س اک فی ؛ بیکه گ هی کنیم تالش یگریکد برای »ش دکردن«لزوم ً نب ید 

   نیم.نرس 
 سااَیِمَ مَن المُساایِمُ: »داندمی ایم ن نشاا نه را آزاریمردم زا دوری( ص) اسااالم پی مبر

 شآس ی در زب نش و دس  از دیگران که اس  کسی مسیم ن لِس نِه؛ وَ یَدِه مِن المُسیِمون 
 ینهم به. شودنمی آمرزیده راحتی به شود،می آزارمردم افراد گیردامن که گن هی.« ب شند
 .بود برحذر اعم   این از ب ید بسی ر دلیل،

 نیست گناهی این از غیر ما شریعت رد هک    کن خواهی رههچ و آزار پی رد مباش
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(56) 

 مناسب با اطرافیان اتارتباط

 و ...( همسایگان)پدر و مادر، خویشاوندان، نیازمندان، 

 ارِالْج وَ الْقُرْبى ذِي جارِالْ وَ الْمَساكينِ وَ الْيَتامى وَ الْقُرْبى بِذِي وَ إِحْساناً بِالْوالِدَيْنِ ... وَ
 (05)نساء، السَّبيل ... ابْنِ وَ بِالْجَنْبِ الصَّاحِبِ وَ الْجُنُبِ

 دور، ههمساي و نزديك، همسايه و مسكينان، و يتيمان و خويشاوندان به همچنين كنيد؛ نيكى مادر، و پدر به و
 سفر در واماندگان و همنشين، و دوست و

تأثیر زی دی در رواب  مؤثر  که اس  ارزشمندی مسئیه دو سیشن  حق و انس نی عواطف
و  گ نتاجتما عی نیز دارد. انسااا ن با ید ارتب ط ت بین فردی خود ب  پدر و م در و بسااا  

. به نیکویی انج م دهدس یر افراد را ج معه بر پ یه حقوق و وظ یف متق بل همسا یگ ن و  
 الدینو احترام و یکت پرستی به سب ندهد که خبر می حکیم و من ن در آیه فوق، خداوند

 ن از این نشاا و اساا  گرفته پیم ن و تعهد اساارائیلبنی از و ارتب ط ت من سااب اجتم عی
 حقیق  در ام  ؛اس  اسارائیل بنی درب ره آیه نزو  شاأن  چه گر اهمی  این مطیب دارد.

   .کندمی بی ن بشری جوام  تم م درب ره را الهی کیی برن مه یک
 در دین اسااالم مورد نکوهش شاادید قرار گرفته اساا ؛ وم در پدر به نسااب  ن مهرب نی
سااوره اسااراء و بساای ری آی ت  17و  19این مطیب در آی ت  ب شااد. کم ظ هر به هرچند

 و درپ به کردن نیکی ف ریجااةٍ؛ أ کبَرُ الوالِدَینِ بِرُّ: ») ( فرمود عیی ام م دیگر آمده اساا .
   «.اس  الهی تکییف بزرگترین م در،

   دزن درپ رویِ هب دست هک ادبیب  آن  قفا خورَد ایپپی روزگار دستِ از
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 فصل هشتم: مهارت آرامش و شادکامی

 هر بشر. اس  روحی ه یبیم ری و ه افسردگی و ه  نگرانی و ه رنخ از پر امروز دنی ی
 از برآمده طوف ن برابر در اساا ، ی فته توفیق جساامی ه یبیم ری و آالم رف  در چقدر

 عیوم محقق ن و دانشمندان. اسا   بوده ن توان انسا ن  ن شان خته  و درونی ه یاضاطراب 
 افزایش برای آدمی احس س برترین را «معنوی حسّ» نیز، شن سیج معه و شان سای  روان
 این کهآن دریغ ولی اند؛دانسااته روحی ه یبیم ری و اسااترس ب  مق بیه و زندگی به امید
 شدر ش هد روز به روز و اس  نی فته بروز ج معه افراد برای عمل صحنه در عیمی ی فته

 و یبیهودگ و انزواطیبی سرخوردگی، و افساردگی  قبیل از روحی ه یبیم ری چشامگیر 
 .هستیم پیشرفته جوام  در... 

به دنب   فراگیری مه رت آرامش و شااا دک می بر اسااا س آی ت قرآن  ما  در این گفت ر، 
  هستیم.
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(57) 

 یاد خدا

 (29)رعد، الْقُلُوب تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أاَل اللَّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَطْمَئِنُّ وَ آمَنُوا ذينَالَّ

 ادي با تنها باشيد، آگاه است؛( آرام و) مطمئن خدا ياد به دلهايشان و اند،آورده ايمان كه هستند كسانى آنها
 !يابدمى آرامش دلها خدا

 را یروان ه یبیم ری درم ن و پیشگیری برای آویزدسا   ترینع لی و اولین کریم، قرآن
: اساا  شااده بی ن چنیناین پرمغز، و کوت ه جمیه یک در حقیق  این. داندمی «خدا ی د»
 .« گیردمی آرام ه د  خدا ی د ب  فق  که بدانید»

  ،اس آرامش دنب   به کسی اگر و اس  خداوند قیبی سکون و آرامش اصیی منب  ،آری
 سب با اسب ب از را وی خداوند ت  گرداند متصل آن اصیی منب  به را خویشاتن  ب ید ب ید
 تم م و شده رویگردان خود زندگی در خداوند ی د از که کسی. سا زد  ره  نگرانی و غم
 غم تجربه جز ایچ ره اس ، داده قرار دنیوی زودگذر ه ی دلخوشای  را خود غمّ و همّ
 ض نْک ؛ مَعیش ةً ل هُ ف إِنَّ ذِکْری عَنْ أ عْر ضَ مَنْ وَ: » داش  نخواهد سخ  زندگی و اندوه و
 طه،.« )داشاا  خواهد تنگ  و سااخ  زندگ  شااود، گردان روى من ی د از کس هر و

151) 
 ی د ب  را قیبش و سپرده نوازبنده و بخشنده خداوند گرو در د  که کسی ،مق بل طرف در

 هیچ نگران و هراساادنمی تندب دی هیچ از کرده، آب د تردادگساا و دهنده روزی آفریدگ ر
 . بود نخواهد ن گواری رویداد

  تو توئی داهن توئی، دام توئی، آرام   نگردد رام کس هب هک را  مــا دل مرغ
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(58) 

 دوستی با خدا

 (52)يونس، يَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ ال اللَّهِ أَوْلِياءَ إِنَّ أاَل

 !شوندمى غمگين نه و دارند ترسى نه خدا، اولياى( و دوستان) باشيد آگاه

 کیمه یک در و خدا به محب  و ایم ن قرآن، نظر از شااا دک می ق نون اولین
 گروهی و اندیشکوته زهدپیشاااگ ن برخی نگ ه از شااا ید. اسااا  «دینداری»

 که س ا این حقیق  ولی برساد،  نظر به عجیب مطیب این گریزدین دنی پرسات ن 
 به اگر یعنی اس ؛ آمده م  آخرت و دنی  در نش ط و شا دک می  برای دین اسا سا ً  
 و اس  خوب امروزم ن ح   بشان سایم،   خوب را آن و ب شایم  پ یبند دینی قواعد
 پ داش طم ِ به نقدی شاا دیِ فروختن دین،. بود خواهد خوب هم فردایم ن ح  
 رد پیروزی و آخرت و دنی  سرای دو هر در نش ط و خوشی بیکه نیس ؛ اینسیه

 . اس  سود سراسر تج رتی
 در ایندوساتی ب  خدا اکسیر اعظم آرامش رو  و روان و رسیدن به مق م طمأنینه اس .  

رها ی فتگ ن از غم و ترس و اندوه و ب ری فتگ ن به منز   آیاه، خاداوناد اولیا ی خود را     
 آرامش خوانده اس .  

  مه تو! م شاین  گ را  ی  اساا ، االغ و اساب  صااطبلِا ی  غ لب ً م  ه ید : گف می بزرگی
 !بگذاری  دل  برای توانیمی اسمی چه و ایداده ج ی چه خود قیب در که کن نگ ه

 عقار   و   ضیاع   و   باشد   خر   و   گاو   وی   انـدرکـ   دل   هن   آن    دبو    ده
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(58) 

 دوستی با خدا

 (52)يونس، يَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ ال اللَّهِ أَوْلِياءَ إِنَّ أاَل

 !شوندمى غمگين نه و دارند ترسى نه خدا، اولياى( و دوستان) باشيد آگاه

 کیمه یک در و خدا به محب  و ایم ن قرآن، نظر از شااا دک می ق نون اولین
 گروهی و اندیشکوته زهدپیشاااگ ن برخی نگ ه از شااا ید. اسااا  «دینداری»

 که س ا این حقیق  ولی برساد،  نظر به عجیب مطیب این گریزدین دنی پرسات ن 
 به اگر یعنی اس ؛ آمده م  آخرت و دنی  در نش ط و شا دک می  برای دین اسا سا ً  
 و اس  خوب امروزم ن ح   بشان سایم،   خوب را آن و ب شایم  پ یبند دینی قواعد
 پ داش طم ِ به نقدی شاا دیِ فروختن دین،. بود خواهد خوب هم فردایم ن ح  
 رد پیروزی و آخرت و دنی  سرای دو هر در نش ط و خوشی بیکه نیس ؛ اینسیه

 . اس  سود سراسر تج رتی
 در ایندوساتی ب  خدا اکسیر اعظم آرامش رو  و روان و رسیدن به مق م طمأنینه اس .  

رها ی فتگ ن از غم و ترس و اندوه و ب ری فتگ ن به منز   آیاه، خاداوناد اولیا ی خود را     
 آرامش خوانده اس .  

  مه تو! م شاین  گ را  ی  اساا ، االغ و اساب  صااطبلِا ی  غ لب ً م  ه ید : گف می بزرگی
 !بگذاری  دل  برای توانیمی اسمی چه و ایداده ج ی چه خود قیب در که کن نگ ه

 عقار   و   ضیاع   و   باشد   خر   و   گاو   وی   انـدرکـ   دل   هن   آن    دبو    ده
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(59) 

 ایماناستقامت در 

 (10)احقاف، يَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَال اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذينَ إِنَّ

 ندوهگينا نه و است آنان براى ترسى نه كردند، استقامت سپس ،«است الاَّه ما پروردگار: »گفتند كه كسانى
 .شوندمى

 و ایم ن تنه  داری،دین از مقصااودداری رمز آرامش و شاا دک می اساا .  گفتیم که دین
 وی قیقیح والی  پذیرفتن و خداوند حجور به ب ور بیکه نیس ؛ لفظ در خدا به اعتق د

 اساایر برق و زرق چنگ   در ندارد، دین که کساای. اساا  ایم ن راه در اسااتق م  نیز و
 همه منب  خداوند و ه اضطراب همه منشأ دنی  زیرا اس ؛ درم نده و مجاطرب  و گشاته 
  راعتب و شهرت و من   و م   و زیب یی و جم   به شدن دلخوش بن براین،. ه س آرامش

 ندارد.  آوردیره پیوسته اندوه و گذرا و موق  ش دی جز مق م، و قدرت و
 و حکم  و قدرت به و داده قرار حقّ حجرت والی تح  را خود فردی اگردر مق بل، 

 ریپ یدا و ت دگیایسا  ب  و ب شاد  داشااته یقین اشزندگی ج ی ج ی در پروردگ ر عدال 
 طوف ن برابر در که اساا  ممکن چگونه بیندیشااد، انساا نی  واالی هدف به حقّ، راه در

 ! شود  تسییم مشکالت

 مؤمن ن هراسااد می دیگران از دارد، قرار خود م در و پدر پرمهر دام ن در که کودکی آی 
 کرده یمهب را خود جه نی ن، پروردگ ر قدسی س ح  به سرسپردگی و دلداگی قبو  ب  نیز
 زندگی از و ندارند هراساای پیشاا مده  و حوادث از پ ی نش،بی رحم  و ک ر م پرتو در و

 : هستند ش دم ن و مسرور خود

  کنی خداداده بخت با هک عیش بسا ای   حافظ بازگذاری  کرم هب گر خود کار
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(61) 

 مهرورزی به دیگران

يَحْزَنُونَ  هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ ال وَ رَبِّهِ عِنْدَ أَجْرُهُ فَلَهُ حْسِنٌمُ هُوَ وَ لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ بَلى
 (112)بقره،

 هن است؛ ثابت پروردگارش نزد او پاداش باشد، نيكوكار و كند خدا تسايم را خود روى كه كسى آرى،
 .شوندمى غمگين نه و آنهاست بر ترسى

 یزن بهج  و سرور رو، این از. اس  خداوند ،ش دک می و آرامش منشاأ  که گفتیم پیشاتر 
 رحم  نزو  عوامل از یکی که کنیم اضاا فه ب ید ح  . گرددمی ن ز  او رحم  خزانه از

 در خداوند دلیل، همین به. شودمی خدم  او آفریده به که اس  هنگ می خدا، گساترده 
 ق ریبٌ الیَّهِ رَحْمَ َ إِنَّ: »اساا  دانسااته نزدیک نیکوک ران به را خود مهر و رحم  قرآن،
 (  89 اعراف،.« )اس  نزدیک نیکوک ران به خداوند رحم  مسیّم ً ؛الْمُحْسِنین مِن 

 زا دسااتگیری بدونآیه ب ال، امنی  و آرامش را برای نیکوک ران تجاامین کرده اساا .  
 .بی ید دساا  به حقیقی شاا دی ندارد امک ن نوع ن،هم به محب  و مهرورزی و نی زمندان

 ودم نخ دور به را مثب  نیروه ی از تجمّعی کنیم،می کمک و خوبی دیگران به که نیزم 
  ب م  بن براین،. شااوندمی م  شاا دی و آرامش ب عث مثب  نیروه ی این و آوریممی فراهم

 یگراند از نیس  نی زی دیگر. دیگران به ت  ایمکرده خدم  خودم ن به بیشاتر  مهرورزی
 خصیش ش دی و راحتی اس س ً این، بر افزون .ب شیم داشته نیقدردا و ساپ سگزاری  توق 
   .نب شند رنخ در نیز نوع نشهم که نشیندمی خوش انس ن ک م به وقتی

   نیاسایی    هک هبِ    آن رنج،    رد    تنی    هست    ات جو   ردمم      راحتِ   رد   جویی   اگر    آسایش



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

74 
 

(61) 

 اعتماد و تکیه بر خدا

هادٍ  مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ يُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذينَ يُخَوِّفُونَكَ وَ عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ سَلَيْ أَ
 (05)زمر،

 را كس هر و. ترسانندمى او غير از را تو آنها امّا! نيست؟ كافى اشبنده( حمايت از) براى خداوند آيا
 !ندارد اىكنندههدايت هيچ كند، گمراه خداوند

 و اراده از غیر برسااد، نتیجه به و رود پیش بخواهد ک ری اگر که اساا  آن امر حقیق 
. نیساا  م  اختی ر در عوامل این همه. دارد هم دیگری عوامل و اسااب ب به نی ز م  تالش
 و الزم اراده م  ه وق  خییی. م س  خود نقش از بیشاتر  امور پیشابرد  در خداوند نقش
 محروم ک ر آن در موفقی  از م نعی خ طربه ام  ایم؛داشااته را یک ر برای ک فی تالش
 .  ایمشده

 ه نج اصیی ک رگردان که داندمی فردی، تالش بر افزون خردمند، و ع قل انس ن بن براین
 تع ن اس او از و کرده توکل او به پس. افتدنمی زمین بر او اذن بی برگی هیچ و خداس 

 یانفراو حک ی ت رساد. ر او به آرامش و رضا ی  بیشاتر می  و در پرتو اعتم د ب جویدمی
 هب م جرای کریم، قرآن در. دارد وجود انگیز توکل و اعتم د بر خدانت یخ شااگف  درب ره
 اوج در فرعون چنگ   از اساارائیلبنی نج ت م درش، توساا  موساای شاادنانداخته رود

 و همه آتش، د  در مابراهی نج ت کساای، بی و تنه یی در یوسااف عزت شاا ن،ن امیدی
 نخواهد، خدا و کنند ذلیل و خوار را کسی بخواهد دنی  همه اگر که دارد آن از نش ن همه
   توانند نمی

  خورم  غم ،طوافن ز کشتیبان است نوح   را     تو    چون کند   رب   هستی   بنیاد    فنا   سیل ار دل ای
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(62) 

 توجه به تغذیه سالم

 )پرهیز از پرخوری(

 (10الْمُسْرِفينَ )اعراف، يُحِبُّ ال إِنَّهُ تُسْرِفُوا ال وَ اشْرَبُوا وَ كُاُوا وَ ...

 !داردنمى دوست را مسرفان خداوند كه نكنيد اسراف ولى بياشاميد، و بخوريد( الهى نعمتهاى از) و

کند: می کمک زندگی در م  شاا دک می و آرامش به جه  چند از ساا لم و خوب تغذیه
 و غذاه  کیفی  و نو  به توجه عدم خ طر به عصاابی مشااکالت از  ریبساای اوالً،

 دیرب ز از پزشکی عیم دانیدمی که گونههم ن. اسا   آدمی معتد  مزاج ب  آن ن سا زگ ری 
 ،فع لیبیش چون ه بیم ری برخی منشااأ و داده زی دی اهمی  شاان ساایمزاج و تغذیه به

 رد ویت مین و غذایی مواد برخی مبودک  در را...  و استرس زی د، عصابی   پرخ شاگری، 
. اس  سالمتی شا دک می،  عنصار  ترینمهم نداند که اسا   کسای  چه  ً،نیث . داندمی بدن
 .اس  پرخوری نیز، ه بیم ری همه منشأ

 بیشتر که اس  این در روز، پزشکی پیشرفته عیم ب  اسالم پزشاکی  مکتباصایی   تف وت
 یشترب اسالم یعنی اس ؛ شده داده سوق ه بیم ری از پیشگیری سم  به دین دساتورات 

 آیه همین. کنی چه شاادی، مریض اگر کهاین نه نشااوی؛ مریض ت  کن ک ر چه گویدمی
 معده،» :فرم یدمی( ص) اسالم پی مبر. اس  زمینه این در پزشکی دساتور  ترینج م  ب ال،

 مسیحی پزشک یک روزی که اس  منقو .« ه س درم ن اس س پرهیز، و درده  سارای 
 یزن پزشکی به راج  دساتوری  شام   دینی کت ب در آی »: پرساید  مسایم نی  دانشامند  از

 داخ به: »گف  شگفتی ب  مسیحی پزشک. خواند را آیه همین دانشمند، آن «دارد  وجود
  .«نیس  نی ز پزشکی عیم در دیگری کت ب هیچ به یهآ این به عمل ب  سوگند،



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

76 
 

(63) 

 نینقش تغذیه سالم در هدایت دی

 عَليمٌ تَعْمَلُونَ بِما إِنِّي صالِحاً اعْمَلُوا وَ الطَّيِّباتِ مِنَ كُلُوا الرُّسُلُ أَيُّهَا يا

 (71)مؤمنون،

 آگاهم دهيدمى انجام آنچه به من كه دهيد، انجام صالح عمل و بخوريد، پاكيزه غذاهاى از! پيامبران اى

 و رشااد به و اساا  مؤثر نیز عرف نی ومراتب معنوی روحی ت در ط هر و طیّب غذای
 میش دک  و آرامش در دین نقش درب ره پیشاتر  که آنج  از. کندمی کمک م  معنوی تع لی
 یشااترب شاا دی و آرامش آن، دنب   به و بهتر دینداری به خوب تغذیه پس گفتیم، سااخن
 .  کندمی کمک
. اس  صا ل   ملع درب ره دومی و سا لم  تغذیه درب ره یکی که آمده فرم ن دو ب ال آیه در

 ب عث و تأثیرگذار یکدیگر در و هم کن ر در دو این که فهمیممیاز تق رن این دو دستور، 
 کند، پر را خود شکم که کس »: فرمود( ص) اسالم گرامی پی مبر. شوندمی ابدی سع دت

 .«شودنم  وارد زمین و آسم نه  میکوت به

 است   خوردن    بهر   از    زیستن هک معتقد وت   است    کردن ذکر   و   زیستن   ربای   خوردن
  رهاش س لم تغذیه به ش دک می، مه رت ضمن در م  چرا که شد روشن توضیح ت، این ب 

 هب هم و کندمی بیشااتر را سااالمتی هم و کرده کم را عصاابی مشااکالت هم زیرا کردیم؛
 یهم  زیرا پرهیزید؛ب ب رگ شاااکم از: »فرمود( ص) خدا پی مبر. کندمی کمک معنوی ت
  .«کندم  سس  ، عب دت در را انس ن و اس  بیم رى موجب و بدن تب ه 
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(64) 

 توجه به پاکیزگی خود و محیط

 ]مدثر[ (7) فَاهْجُرْ الرُّجْزَ وَ (0) فَطَهِّرْ ثِيابَكَ وَ

 .بپرهيز پايديها از كن * و پاك را لباست و

 گرفیش تأثیر که اس  زندگی در آفرین طنشا   و زاآرامش عن صار  ترینمهم از پ کیزگی
 و سااودجویی نیز و تکنولو ی پیشاارف  ب  امروزه متأسااف نه .دارد آدمی روان و رو  بر
 ردو خدادادی زیب ی ه ینعم  از بساای ری از م  زندگی خودک مگ ن، برخی تدبیریبی

  یهبیم ری خطر که ج یی ت  اساا  داده دساا  از را خود شاا دابی و طراوت و م نده
 تشد به نیز را آینده ه ینسال  بیکه م ن؛ خود تنه  نه عصابی،  و روحی فزاینده و مزمن
 گوی پ سخ تواندمی م شینی، و مصنوعی و رو بی زندگی سابک  این آی  .کندمی تهدید
 نروزافزو تخریب ف جعه این که اس  این جز آی  ب شد  بشر خواهآرامش و لطیف رو 

 غربی (لیبرالیسم) آزادمحور و( اوم نیسم) گرای نهانس ن  هدیدگ و تفکر محصاو   طبیع ،
 اگر که فهمیدندمی دارند، اسالم احک م به اعتراض در درازی زب ن که ه آن ک ش اسا   

  دهس دستور به فق  پ کیزگی، زمینه در اسالمی روای ت و ه توصیه و احک م همه می ن از
  نبودیم  ه پییدی و ه خرابی نای ش هد گ ههیچ شد،می عمل ب ال آیه همین
 الوهع ت  کندمی توصیه وی به( ص) پی مبر رسا ل   ابتدای هم ن در خداوند آیه، این در
 دس ز دور ه پییدی از را خویش ج مه خداوند، داشا  بزرگ و بندگ ن انذار برای قی م بر
 ایبرهه  نچن در که شگفت . کند دوریم دی و معنوی  آلودگی نو  هر ازخویشاتن را   و
 رد توصاایه این ه ،سااف رش و دسااتورات و قوانین انبوه می ن از حساا ساای ، همه این ب 

    .ب شد اسالم دین در پ کیزگی اهمی  گرنم ی ن ت  گیردمی قرار اولوی 
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(65) 

 تفریح و سرگرمی

 وَ يَرْتَعْ غَداً مَعَنا أَرْسِلْهُ( 11) لَناصِحُونَ لَهُ إِنَّا وَ يُوسُفَ عَلى تَأْمَنَّا ال لَكَ ما أَبانا يا قالُوا
 (12) لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ يَلْعَبْ

 او خيرخواه ما كه حالى در! كنى؟نمى اطمينان ما به يوسف،( برادرمان) درباره تو چرا! پدرجان: »گفتند
 كند ازىتفريح و ب تا ستبفر( شهر به خارج) ما با فردا را *  او هستيم ]چون او به تفريح و بازی نياز دارد.[

 .هستيم او حافظ ما و

 و ش دی موضاو   که درح لی اسا ؛  گریه و اندوه دین اساالم  کنند می تصاور  بعجای 
 وارههم زندگی، در تأثیرگذار عنصری و آدمی اسا سای   نی زه ی از یکی عنوان به تفری 
 ب  اههمر اسالم، در پسندیده شا دی  گرچه اسا ؛  گرفته قرار دینی پیشاوای ن  توجه مورد
 چه ر به را خود اوق ت: »فرم یدمی نیز) (  رضاا  ام م .نیساا  خدا ی د از غفی  و گن ه

 زندگی، أمینت و فع لی  و ک ر برای را بخشی عب دت، برای را بخشی: کنید تقسیم بخش
 هب را شم  که کس نی و اعتم د مورد برادران ب  صاحبتی  هم و مع شارت  برای را بخشای 
 زا و دهید اختص ص خود ه ی لذت و تفریح ت به را بخشی و سا زند  آگ ه ه یت نعیب

 لعوام برخی .«کنید تأمین را خود ه ی ک ر انج م توان و نیرو شاا دی، و تفری  و نشاا ط
 و شوخی، خنده و تبسم، ورزش، مس فرت :از اس  عب رت اسالم نظر از تفری  و ش دی
 و ... . خوش بوی آراستگی،، س دگی و صف ، زیستن ح   در، مزا 
شا دی و تفری ، یک نی ز ضروری برای یوسف دانسته شده و مورد تأیید  نیز  ب ال آیه در

   پدر نیز واق  شده اس .

کاهد   ات   غم هب   دل   مده   جوان    را    تن   دار   همی   شادی    هب  روان    ن
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 بهره مندی از لذت های حالل

 حَياةِالْ فِي آمَنُوا لِلَّذينَ هِيَ قُلْ الرِّزْقِ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ لِعِبادِهِ أَخْرَجَ الَّتي اللَّهِ زينَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ
 الْقِيامَةِ ... يَوْمَ خالِصَةً الدُّنْيا

 (02اعراف،)

: گوب!« است؟ كرده حرام را پاكيزه روزيهاى و آفريده، خود بندگان براى كه را الهى زينتهاى كساى  چه: »بگو
 .«بود خواهد( مؤمنان براى) خالص قيامت، دراند و آورده ايمان كه است كسانى براى دنيا، زندگى در ينهاا»

گوید. این یکی از شااروط الزم ه ی مب   دنیوی برای مؤمن ن سااخن میآیه ب ال از لذت
 ردمم بیشتربرای شا دک می و آرامش اسا  که از مواهب خدادادی در دنی  استف ده کنیم.   

ر ؛ دکنندمی جستجو ثروت و پو  در را شا دی  ی . دارند اشاتب هی  تصاور  شا دی  رهدرب 
 همین ه آن از یکی .هسااتند دارایی از ترمهم خییی جه ن در چیزه  بعجاایح لی که 
 یک و مه رت یک شاا دی. اساا  زندگیو مب    ساا ده چیزه ی ب  بودنخوش توان یی
 ی  شاا د را م  تواند نمی کساای. شاادب  داشااته وجود خودبخود اینکه نه اساا ؛ انتخ ب
  نهمتأسااف. شاا د ی  ب شاایم ن راح  کنیممی انتخ ب که هسااتیم م  خود این. کند غمگین
 را وزدیر حسرت ی  نگرند؛ می افراطی صورت به آینده خود و گذشته به مردم از بعجی
 دنوب لذت افراد این. کنندمی غرق فردا نی فتنی دس  آرزوه ی در را خود ی  خورند می

 از غ فل ؛برسااند خوشاابختی به که گذارنند می را ه لحظه. نیسااتند بید رادر زم ن ح   
 .بودند ه خوشبختی هم ن ه لحظه آنکه

  باهمند لحظه يک هک است خوش این عمر کز   قَدر این ندانند هک کسان آن از افسوس
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 مدارا با رفتار جاهالنه دیگران

 نَبْتَغِي ال عَلَيْكُمْ سَالمٌ أَعْمالُكُمْ لَكُمْ وَ أَعْمالُنا لَنا قالُوا وَ عَنْهُ أَعْرَضُوا وَاللَّغْ سَمِعُوا إِذا وَ
 (77)قصص، الْجاهِلين

 شما اعمال و ماست آن از ما اعمال: »گويندمى و گردانندمى روى آن از بشنوند، بيهوده و لغو سخن گاه هر و
 !«نيستيم جاهالن خواهان ما ؛(اعود سالم) شما بر سالم خودتان؛ آن از

 خودش ن حتی آنه  از تعدادی. هستند مسمومی و بدخیم ه یآدم اصوال ه آدم از بعجای 
 از شاا نبقیه ام  نیسااتند، آگ ه گذارند،می شاا نپیرامونی ه یآدم روی که ایمنفی تأثیر از

   .شوندمی خشنود ه ،آن کردن افسرده و مردم ک ره ی زدن هم به آشفتگی، ایج د
 یرتغی را چیز همه توانیدمی اینکه تصااور ب  و ب شااید گراییآرم ن آدم اساا  ممکن شاام 
 یدب  ام  بدهید، تغییر هم را بدذات ه یآدم تفکر و عمیکرد شاایوه که بخواهید بدهید،
 شااخصاای  مثال دارند، شااخصاای  اختال  اصااوال که هسااتند هم بساای ری که بدانید

 .اس  کوبیدن ه ون در آب آنه  اصال  برای تالش و دارند ضداجتم عی
 ممکنباه همین منظور، اگر قرار با شاااد جواب توهین ی  رفت ر بد این افراد را بدهید،    

؛ ضمن دافتمی عقب ک رت ن و شوید ک رایی و روانی ث ب  نداشتن به متهم خودت ن اس 
 ب  ندیگویذارید بگ.ایدکرده توهین خودت ن شخصی  و ه آرم ن به صاورت  این دراینکه 
 و منش از بود، چنین اگر چون؛ نکنید گوش شاام  !کرد رفت ر خودش مثل ب ید کس هر

 .«م ندنمی ب قی چیزی هیچکس، شخصی 
 هب تجرب ه یآدم. دانداعتن یی میکا ر مقا بیاه ب  افراد بدذات را مدارا و بی   قرآن کریم راه

 .شود ش نخوشبختی احس س و سرخوشی شادن  محدود ب عث چیز هیچ که گذارندنمی
  «جواب ابیه ن مسیم ً خ موشی اس .»اند: از قدیم گفته
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 عوامل اضطراب و نگرانی:

 غفلت از خدا -1

 (120)طه، أَعْمى الْقِيامَةِ يَوْمَ نَحْشُرُهُ وَ ضَنْكاً مَعيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْري عَنْ أَعْرَضَ مَنْ وَ

 نابينا را او قيامت، روز و داشت؛ خواهد تنگى( و سخت) زندگى ود،ش گردان روى من ياد از كس هر و
 !«كنيممى محشور

 جوام  زندگی سراسر امروز. اسا   روانی مشاکالت  عصارم   زندگی مشاکالت  از یکی
 و روانی تشنخ به را خود ج ی روحی آرامش و گرفته فرا دلهره و اضاطراب  را م شاینی 
 را نپزشک روان اکثر که اس  حقیقتی این و اسا   داده خودکشای  و انتح ر به سارانج م 

در این می ن، قرآن کریم نسخه آرامش و عدم اضطراب را دوری از  .اس  سا خته  نگران
   داند.عوامل نگرانی و اضطراب می

 زندگی ه ینگرانی و اضااطراب بیشااتر که ی بیمدرمی ،انساا ن وجودی ابع د به نگ هی ب 
 ی د رو، این از. خداس  عدال  و حکم  قدرت، به ب ور و ایم ن ضعف از ن شی ،انس ن

 تکیه هستی ق در یگ نه به زندگی ن مالیم ت طوف ن در انس ن ت  گرددمی موجب خداوند
 و انساا ن در اخالقی کم الت پرورش ساابب خدا د ی ،چنینهم. نگردد متالطم و نموده
 به قیبی توجه خدا، ی د و ذکر از مقصود اس  ذکر ش ی ن. شاود می خط  و گن ه از دوری
 . اس  آن اقس م از یکی زب نی ذکر و اس  الهی قدس س ح 

کند که هر کس از ی د وی رویگردان شود، زندگی سختی در آیه ب ال، خداوند تصری  می
 خواهد داش .
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 عوامل اضطراب و نگرانی:

 دل بستگی به دنیا -2

 تَزْهَقَ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِي بِها لِيُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ يُريدُ إِنَّما أَوْالدُهُمْ ال وَ أَمْوالُهُمْ تُعْجِبْكَ فَال
 (77)توبه، كافِرُون هُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ

 يادن زندگى در آن، وسياه به را آنان خواهدمى خدا نبرد؛ فرو شگفتى در را تو آنها، اوالد و اموال( فزونى) و
 !بميرند كفر حال در و كند، عذاب

 و شیط ن. اس  آن عالئق و دنی  به بساتن  د  خدا، ی د از دوری و غفی  ع مل ترینمهم
 و قزر به نسب  حد از بیش شایفتگی  ایج د ب  ت  کوشاد می همواره آدمی سارکش  نفس
. سا زد  سارگرم  دروغین ه یمحبوب به و دور دنی  ن پ یداری حقیق  از را وی دنی ، برق
 دنی  به هرگز -دنیوی حال  ه یلذت و ع طفی عالئق از گیریبهره وجود ب - مؤمن ام 
 و ن پ یدار -ب شد نداشاته  خدایی رنگ چن نچه- ه لذت این که داندمی زیرا بندد؛نمی د 

 .  اس  آفرینخس رت
نب ید به دارایی و رف ه دنیوی دلخوش بود؛  که دهدمی هشدار انسا ن  به آیه این مجامون 

 ب ید رو، این از. به مج زات ساااخ  الهی منجر گرددزیرا این امک ن ت ممکن اسااا  
 .بندد د  او به و برگزیده خویش همیشگی محبوب عنوان به را خداوند همواره

 ساارت کاله دنی  سااَحَّ رَةٌ؛ غ رارَّةٌ مَکَّ رةٌ صاَرَّاعَةٌ  خ دَّاعةٌ الدُّنی  إنَّ»: فرم ید) ( می عیی ام م
   «.کندمی ج دو و سحر را تو و داردمی وا غفی  به را تو دهد؛می فریب را تو گذارد؛می
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 عوامل اضطراب و نگرانی:

 گناه -3

 (17)حشر، الْفاسِقُون هُمُ أُولئِكَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا كَالَّذينَ تَكُونُوا ال وَ

 هاآن كرد، گرفتار «فراموشى خود» به را آنها نيز خدا و كردند فراموش را خدا كه نباشيد كسانى همچون و
 همان فاسقان ]و گناهكاران[ اند.

  م وَ القُیوبِ لِق سااوَةِ إلّ  الدُّمو ُ جَفَّ ِ م »: فرم ید) ( در حدیثی ق بل تأمل می عیی ام م
 و ه  د  سخت  خ طر به مگر شوند؛ نم  خشک ه  اشک الذُّنوب؛ لِک ثر ةِ إلّ  القُیوبُ ق سَ ِ
  «.گن ه فزون  خ طر به مگر شود؛ینم نگینس و سخ  ه  د 

دهد که از از مراقب  بر اعم   خود غ فل نشده در آیه ب ال خداوند به مؤمن ن هشادار می 
به ورطه فسااق و و حقیق  ن ب انساا نی خود را از ی د نبرند؛ چرا که در این صااورت  

   ن فرم نی او خواهند افت د.
 دینی اصااطالح ت در کیمه این. اساا  اوندخد بندگی  ج ده از خروج معن ی به فسااق
 ییک به را خدا بندگی و ط ع  لب س که اس  کسی ف ساق . رود می ک ر به عدال  مق بل
 ینچن. اس  آورده روی شیط نی مک ید و نفسا نی  لذات به و آورده بیرون خویش تن از

 آن ط لبم این  نتیجه. اساا  داده دساا  از تدریخ به را خداوند از ی دکردن توفیق فردی
 ی آینه روی بر دیگر که یاگونه به اساا ؛ زی د گن ه غفی ، عوامل از یکی که اساا 
   .شود خ موش آن در فطرت نور و شده افکنده پرده قیب نم ی حقیق 
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 عوامل اضطراب و نگرانی:

 حرص و طمع -4

 إِالَّ( 21) مَنُوعاً الْخَيْرُ مَسَّهُ إِذا وَ( 23) جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا( 17) هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ
 ]معارج[ الْمُصَلِّين

 وبىخ كه هنگامى و * .كندمى بيتابى رسد او به بدى كه شده * هنگامى آفريده طاقت كم و حريص انسان
 .نمازگزاران شود * مگرمى ديگران مانع رسد او به

 خوی و منش جه  به ولی ،ستنده آس یش از برخوردار که آن ب  مردم ن از بسی ری
 . برند می سر به روحی عذاب و رنخ در همواره و بینند نمی را آرامش رنگ آزمندی،
 دارند چه آن از افراد که شودمی موجب ،طم  و اندازه از بیش حرص و خواهی فزونی
 زا و کنند بیهوده تالش نی فتنی،رزوه ی دس آ وجوی جس  در همواره و نبرند لذت
 . نگردند مند بهره خوبی به ،دارند چه آن

یه آموز اس . آتوجه به آن عبرت که کندمی بی ن را ه یینش نه حری  انسا ن  برای قرآن
کند. فرد طمعک ر به هنگ م نداری، نگران و مجطرب ه  را بی ن میب ال یکی از این نشا نه 

 ورزد.مندی و دارابودن، بخل میبهرهو در اوق ت 
 حق واسااعه رحم  از و کشاادم  محرم ت ورطه به را انساا ن که اساا  ح لت  طم ،
 انساا ن از و نم یدم  آلوده ت ریک  و ظیم  به را آدم  وجود میکوت و کندم  محروم
 ام م .آوردم  ارمغ ن به بشر براى را آخرت و دنی  شق وت و سا زد م  خطر و شارّ  منب 

 آخرت و دنی  خیر به و ب شد روشن اتدیده خواه م  اگر»: فرمود الساالم  عییه صا دق 
 «.کن قط  اس  مردم اختی ر در آنچه به نسب  را خود طم  برس 
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 عوامل اضطراب و نگرانی:

 حسادت -5

 (02بَعْض ... )نساء، عَلى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتَمَنَّوْا ال وَ

 !نكنيد آرزو داده قرار يگرد بعضى بر شما از بعضى براى خداوند كه را برتريهايى

 نش ط و آرامش سیب در کینه و حسا دت  اندازه به گن هی کمتر اخالقی، گن ه ن می ن از
 توانمی ب شااد، ج ری م  ه یرگ در حساا دت که زم نی  ت . دارد تأثیر انساا ن درونی
) (  عیی ام م. دید نخواهیم را زندگی بودندلچسااب و نشاا ط رنگ که بود مطمئن
 رد.« اس  حسود زندگی، نظر از مردم بدترین ا لْحَساُودُ؛  عَیْشا   النَّ سِ ا ساْوَءُ : »دفرم یمی
   «ندارد آس یش حسود لِحَسُودٍ؛ رَاحَة  ل  : »فرم ید می دیگر ج ی

 حس دت از اجتم عی و فردی ه یحوزه در رفت ری و اخالقی ه ین بهنج ری از بسی ری
 .. . . و خونریزی و قتل مش جره، اه ن ، غیب ، دروغگویی، تهم ، م نند گیرد؛می ریشه
 تصااری  و داده قرار شای طین  ردیفهم را حساود  فرد فیق، ساوره انته ی  در کریم قرآن
 هچ ت  حس دت که اسا   آن بی نگر این .شاود  برده پن ه خدا به ب ید آن شارّ  از که نموده
 ردیدت بدون برد،می خرن حس دت از که کسی اولین. اس  ب رشرارت و خطرآفرین اندازه
 و پرخ شگر عصبی، حسا س،  رنجور، افرادی معموالً حساود  افراد. اسا   حساود  خود

 دیدهستم به که ندیدم، حسود چون ستمگرى: »فرم یدمی(  ) عی  ام م. ب شندمی افسرده
 .«پیوسته اندوه  و بیقرار دل  و دارد سرگردان ج ن : ب شد ترشبیه

  رست نتوان مرگ هب جز آن مشقت از هک است رنجی کین حسود ای ربهی ات بمیر
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 فصل نهم: مهارت رضایتمندی

 توجه مورد روانی سالم  ه یشا خصه  از یکی عنوان به زندگی از رضا یتمندی 
 رد نیز اسالم مبین دین. اس  شاده  واق  غربی پردازاننظریه و دانشامندان  فراوان

 رینواالت از یکی و پرداخته همقول این به بشر، سع دت ج م  برن مه طر  راسات ی 
 آن در دیدگ ه دو این تف وت. داندمی «رض » مق م به رسیدن را الهی اولی ء مق م ت
 رارق قج وت معی ر را اشزندگی و خود از انس ن رض ی  بشری مک تب که اس 
 گریکدی از خداوند و بندگ ن متق بل رض ی  و خشنودی اسالم، مکتب و دهندمی
 .اس  داده قرار زندگی از انس ن مندیرض ی  منشأ را

ی منددر این فصال بن  داریم ت  برخی آی ت و موضوع ت پیرامون مه رت رض ی  
  را بررسی کنیم:
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(73) 

 داشته هاتوجه به 

 (11فَحَدِّثْ )ضحي، رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ

 .كن بازگو را پروردگارت نعمتهاى و

  ت کودکی از پروردگ رش انته یبی رحم  ی دآوری به را پی مبرش آیه، این در خداوند
ه ب شد. این ب پروردگ رش لطف ی دآور همیشه ت  خواسته او از و کرده دعوت بزرگس لی
 اس .  « شکرگزاری»و « مثب  اندیشی»معن ی 

 ساالم   رب زندگی به بین نهخوش نگ ه که که اسا   داده نشا ن  گون گون تحقیق ت نت یخ
 هک افرادی اساا  شااده ث ب  حتی امروزه. دارد متعددی مثب  اثرات نیجساام  و روانی
 د،بو خواهند موفق و گرف  خواهند خوبی نتیجه کنندمی تصاااور امتح ن ت، از پیش
 .نیستند امیدوار خودش ن قبولی به که هستند آن نی از بهتر بسی ر

 روزگار از شادی جز هب �   امیدوار خردمند همیشه
 و اندیشندمی خود آرم ن و هدف به شا م  ت  صاب   که اسا   این بینخوش افراد نشا نه 
 مب رزه ه سااختی و مشااکالت ب  آن ن. کنندمی عقالنی و صااحی  رؤی پردازی آن درب ره
 آن هبالف صی موفقی ، عدم صورت در حتی و پذیرندنمی راحتی به را شاکسا    و کرده
 ال لِم  کُنْ: »فرم یدمی( ص)خدا و رساا. کنندمی فکر بعدی تالش به و کرده فراموش را

 «.داری امید آنچه به ت  ب ش امیدوارتر نداری امید چهآن به ت رْجُو؛ لِم  مِنْکَ ا رْجی ت رْجُوا

 هک بـد بـه خـاطـر امیـدوار مـا نـرسـد ال زطعن حسودان مـرنج و واثـق باشد
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 قناعت و بی اعتنایی به مال دیگران

 بِّكَرَ رِزْقُ وَ فيهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْيا الْحَياةِ زَهْرَةَ مِنْهُمْ أَزْواجاً بِهِ مَتَّعْنا ما إِلى عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ ال وَ
 (101أَبْقى )طه، وَ خَيْرٌ

 زندگى هاىشكوفه اينها! ميفكن ايم،داده آنان از هايىگروه به كه مادّى، نعمتهاى به را خود چشمان هرگز و
 !است پايدارتر و بهتر پروردگارت روزى و بيازماييم؛ آن در را آنان تا دنياست؛

 در هویژ به زی دی برک ت و آث ر که اس  اخالقی فج ئل از یکی سایری چشام  و قن ع 
 در را قن ع  اوق ت، بیشتر م  اگرچه. دارد زندگی در آرامش و رضا مندی  حسّ افزایش
 اس  آن قن ع ، ترع م معن ی که بدانیم یدب  ولی کنیم؛می اساتعم    جوییصارفه  معن ی
 ندوخته دیگران ه یدارایی به طم  چشم و ب شاد  راضای  خود بیش و کم به انسا ن  که

 و ودم نخ دارایی به اکتف  و بسندگی اینج ، در قن ع  از مقصود دیگر، عب رت به. ب شاد 
 .  اس  دیگران دارایی به نورزیدن طم  و طب  من ع 

: دش ساؤا  (  ) عیی ام م از وقتی که اسا   قدری به انسا ن  وشابختی خ در قن ع  تأثیر
 ف ی نُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْث  أ وْ ذ ک رٍ مِنْ صاا لِح ً عَمِل  مَنْ»  درآیه پ کیزه حی ت از منظور»

 آن.« اساا  قن ع  هم ن طیبه، حی ت: »داد پ سااخ حجاارت آن «چیساا   «ط یِّبَةً حَی ةً
 اس ، ن پذیر فن  که ثروتی تنه  یَنْف دُ؛ ل   مَ  ٌ الْق ن  عَةُ: » فرم ید می یگرد ج ی در حجارت 
 .«:اس  قن ع 

  نیست نعمت چيه تو ورای هک  گردان توانگرم!  قناعت ای
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 نمایی و ناپایداری دنیاتوجه به جلوه

 الدِالْأَوْ وَ الْأَمْوالِ فِي تَكاثُرٌ وَ بَيْنَكُمْ فاخُرٌتَ وَ زينَةٌ وَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ الدُّنْيا الْحَياةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا
 عَذابٌ الْآخِرَةِ فِي وَ حُطاماً يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرًّا فَتَراهُ يَهيجُ ثُمَّ نَباتُهُ الْكُفَّارَ أَعْجَبَ غَيْثٍ كَمَثَلِ

 (23)حديد، الْغُرُورِ مَتاعُ إِالَّ نْياالدُّ الْحَياةُ مَا وَ رِضْوانٌ وَ اللَّهِ مِنَ مَغْفِرَةٌ وَ شَديدٌ

 و اموال رد طابى افزون و شما ميان در فخرفروشى و پرستى تجمّل و سرگرمى و بازى تنها دنيا زندگى بدانيد
 شودمى خشك سپس برد،مى فرو شگفتى در را كشاورزان محصولش كه بارانى همانند است، فرزندان

 رتمغف يا است شديد عذاب آخرت، در و! شودمى كاه به تبديل سپس بينى؛مى زردرنگ را آن كه اىبگونه
 !نيست فريب متاع جز چيزى دنيا زندگى( حال هر به) و الهى؛ رضاى و

 رینشیوات از یکی. اسا   دوساتی  دنی  انسا ن،  معنوی تب هی و ساقوط  ع مل تریناصایی 
 در .اس  برده ک ر به  دنی ن پ یداری برای خداوند که اس  ه ییمث   دنی ، مذم  ه یراه
 زندگی مختیف مراحل به توجه ب  را دنی  که شااده ذکر ه  مث   این از یکی فوق، ی آیه

 جیوه  م برای ب زی صورت به هستیم، کودق که زم نی ت  دنی : اس  کرده تعریف انس ن،
 جوانی، عنفوان در دهد؛می ساارگرمی به را خود ج ی ب زی نوجوانی، دوران در کند؛می
 دغدغه و کندمی خودنم یی م  برای جساامی  زیب یی ق لب در دنی  دلفریب ه ییوهج
 قدرت و مدرق و شهرت و ثروت در فخرفروشی مس بقه می نسا لی،  هنگ م در شاود؛ می
 د  خود نوادگ ن و اوالد کثرت به هم کهنساا لی ساانین در و اندازیممی راه به....  و

فرم ید: می ( ) عیی ام م .بود ن پ یدار و زودگذر  هجیوه این همه که ح لی در ؛ایمبسااته
 .«  وف س بی که بس همین دنی  برای عیب بزرگترین»

  است داماد زهار رعوس عجوزه این هک نهاد سست جهان از عهد ردستی مجوی
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 توجه به بی ارزشی دنیا

 وَ فِضَّةٍ مِنْ سُقُفاً لِبُيُوتِهِمْ بِالرَّحْمنِ يَكْفُرُ لِمَنْ لَجَعَلْنا واحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ يَكُونَ أَنْ ال لَوْ وَ
 (00زخرف،) يَظْهَرُونَ عَلَيْها مَعارِجَ

 كسانى براى ما شوند،( گمراهى) واحد امت مردم همه كه شدنمى سبب( مادى مواهب از كفّار تمكّن) اگر
 االب آن از كه نردبانهايى و نقره از قفهايىس با داديممى قرار هايىخانه شدندمى كافر رحمان( خداوند) به كه

 روند.

 شاان خ  زندگی، در انساا ن آرامش و رضاا مندی بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم از یکی
 در یزن غربی عیوم ب  اسالمی عیوم تف وت. بردمی سر به آن در که اسا   دنی یی حقیق 
 نقش ت  الشااند ت در دینی، ه یآموزه به توجه ب  اسااالمی محقق ن که اساا   همین

 دیده ب  اگر. ساا زند هویدا بشاار روحی تألم ت و ه اضااطراب افزایش در را دنی محوری
 دارد؛ن ایف یده بودن، گذرا دلیل به تنه  نه دنیوی تجمالت و زخ رف بنگریم، بصاایرت

 گویپ سااخ تواندنمی زیرا هساا ؛ هم ارزشبی ایم ن، و عقل صاا حب ن نظر در بیکه
 دنی  روزه چند برق و زرق این دیگر، عب رت به. ب شاااد بشااار  رو متع لی نی زه ی

 ینعج سختی ب  دنی  اس س ً. کند ارضا   را انسا ن  ج ودانگی و جوییکم   حس تواندنمی
 خییی ار دنی  م ، از بسی ری متأسف نه .ندارد را مؤمن برای بودن پ داش ش یستگی و  شده
 و عیش و جوانی همیشااه ت  اساا  قرار و ج ساا همین چیز همه انگ ر. ایمگرفته جدی
 اظه ر به آخرت، خوش سراسر و ج ویدان سرای مق بل در که اسا   چگونه. کنیم نوش
 ایمشده راضی گذرا و اندوه و رنخ پر دنی ی در هستی روزه چند

 اندديده هچ دنیا دولتِ روزِ جنپ زین اندکرده جاويد دولتِ رتَکِ هک اهآن
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 خداوند توجه به قضای حتمی

 لِكَذ إِنَّ نَبْرَأَها أَنْ قَبْلِ مِنْ كِتابٍ فِي إِالَّ أَنْفُسِكُمْ فِي ال وَ الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصابَ ما
 ]حديد[ آتاكُم ... بِما تَفْرَحُوا ال وَ فاتَكُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِكَيْال( 22) يَسِيرٌ اللَّهِ عَلَى

 يمبيافرين را زمين آنكه از قبل را آنها همه اينكه مگر دهدنمى روى شما وجود در نه و زمين در مصيبتى هيچ
 از آنچه براى كه است آن خاطر به * اين .است آسان خداوند براى امر اين و است ثبت محفوظ لوح در

 نباشيد. شادمان و دلبسته است داده شما به آنچه به و نخوريد، تاسف شده فوت شما

 به ب ور و الهی مقدرات از بنده رض مندی گرو در را زندگی از واقعی  ی رضا  میزان اساالم 
 و زیسااتن شاا د عمده ه یراه از یکی تر،ساا ده عب رت به. داندمی خدا حکم  و رحم 

 از نداریم چه هر و خداس  رحم  از داریم چه هر» که اس  جمیه این قبو  ،رضا مندی 
 راح  و شاا د ت  ب ش خشاانود خداوند جاا یق به: »فرم یندمی(  )عیی ام م «خدا حکم 
 احساا س یعنی خوشاابختی احساا س. گویندمی را همین هم ذهنی ه یق نون. «کنی زندگی
 . الهی مقدرات از رض ی 
 جبر و بیهودگی و بیک ری به دادن تن الهی، خواسته به رض ی  از مقصود که اس  روشان 

 زا خ رج جه ن اسب ب و عوامل از بسی ری که معن س  این به بیکه نیسا ؛  سارنوشا    در
 خدا هب را نتیجه و داده انج م شکل بهترین به را خود تالش ت  داریم وظیفه م  و م س  اراده

 رد حکمتی و مصایح   اسا   ممکن زیرا نکنیم؛ گالیه آید،می پیش آنچه از و کنیم واگذار
 .هستیم خبر بی آن از م  که ب شد آن

 وزن من، بختیخوش  وزن/ است تقدري از پذريایی رسم زندگی/  اهستنفهمیدن فهم زندگی
 .است مندیرضایت
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 توجه به فلسفه مشکالت:

 آزمایش بندگان -1

 (2يُفْتَنُونَ )عنكبوت، ال هُمْ وَ آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ حَسِبَ أَ

 !شد؟ نخواهند آزمايش و شوندمى رها خود حال به ،«آورديم ايمان: »بگويند كه همين كردند گمان مردم آيا

 و ودب بدبین خییی نب ید مشکالت برابر در. داریم مشاکل  زندگی در م  همه شاک  بدون
 بینیواق . گذاشاا  دساا  روی دساا  و بود بین خوش هم خییی نب ید و زد لند غرو

 مشااکالت منشااأ بدانیم که اساا  این هم بینیواق  در او  اصاال. اساا  حل راه بهترین
 شن آ مشکالت اصیی فیسفه ب  م  اگر دیگر، عب رت به آید می وجود به چرا و کج سا  
 . کنیم حل و آمده کن ر آن ب  توانیممی تر راح  شویم،

 اصاال چند ق لب در قرآن، گسااتر هدای  نور از اسااتع ن  ب  داریم قصااد اینج  در م 
  .بیمبی  دس  مشکالت به نسب  صحی  بینیواق  و بینش به مختصر،

 عی رسنجی برای خداوند آزمون حقیق ، در مشکالت از خیییاولین اصال این اس  که  
 دونب. نیس  هم بردار استثن ء. اسا   الهی حتمی سان   این. اسا   افراد ایم ن و عقیده

 خود بندگی و ایم ن ادع ی به آی  که شااودنمی تم م م  برای حج  خداوند، آزم یش
 این س ا خوب. ب شید نداشاته  را آزم یش بدون زندگی  رانتظ پس نه  ی  هساتیم  پ یبند
 و بد  ی خوب اقب   و بخ  اسم به چیزی دینی، منطق نظر از که کنیم اض فه هم را نکته

 حتی دارد؛ مشخصی حکم  و بوده خداوند اراده که هس  چه هر. ندارد وجود ش نس
  .ب شد بنده آزم یش فق  حکم ، آن اگر
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 شکالت:توجه به فلسفه م

 مصلحت بندگان -2

 عْلَمُيَ اللَّهُ وَ لَكُمْ شَرٌّ هُوَ وَ شَيْئاً تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ وَ شَيْئاً تَكْرَهُوا أَنْ عَسى ... وَ
 (215)بقره، تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ

 يد،باش داشته دوست را چيزى يا و. است آن در شما خيرِ كه آن حال باشيد، نداشته خوش را چيزى بسا چه
 .دانيدنمى شما و داند،مى خدا و. است آن در شما شرِّ آنكه حال

 و ع لم ه ی پدیده رموز و اسرار به نسب  انسا ن  آگ هی و عیم که اسا   روشان 
  اس ممکن بس  چه رو، این از. اس  ن چیز بسی ر خودش سارنوش   در آن تأثیر
 هب واقعه آن ی نتیجه که ح لی در بداند، خودش قح در مصاایب  و بال را ای واقعه

  ختی و ن گوار کودق برای پزشک داروی چه چن ن بن رب ین،. ب شاد  وی مصایح  
 یسالمت به دارو آن مصرف ی نتیجه زیرا کرد؛ خودداری آن مصرف از نب ید ب شد،
 ساارانج می نیز، زندگی ن گوار ه ی مصاایب  و باله  از بساای ری. انج مد می وی
 دانش و عیم محدودی  دلیل به- بندگ ن و بوده آگ ه آن از خداوند که دارد شخو
 أکیدت اثرگذار و مهم حقیق  این بر فوق ی آیه. دانند می ن گوار و تیخ را آن -خود
 . ب شیم داشته ایم ن خدا حکم  بهبن براین، ب ید . نم ید می

 !است میسر تشآ دل رد بهشت گاهی  کرد اعتماد يار هب و بود خلیل بايد
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 توجه به فلسفه مشکالت:

 جلوگیری از غفلت بیشتر بندگان -3

  يَضَّرَّعُون لَعَلَّهُمْ الضَّرَّاءِ وَ بِالْبَأْساءِ أَهْلَها أَخَذْنا إِالَّ نَبِيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ في أَرْسَلْنا ما وَ
 (70)اعراف،

 اختيم؛س گرفتار خسارتها و ناراحتيها به را آن اهل ينكها مگر نفرستاديم پيامبرى آبادى و شهر هيچ در ما و
 !كنند تضرع و بازگردند( خدا سوى به و آيند، خود به) شايد

 ذکرت و غفی  خواب از بندگ ن بیدارگری را بالی  از بساای ری نزو  از هدف ،قرآن کریم
 در ورشدن هغوط و ه  نعم  انوا  از مندی بهره که، آن توضی . اس  دانسته آن ن انذار و

 فلغ  خدا ی د از را آن ن و گردیده بندگ ن از بساای ری تکبر و غرور موجب دنیوی، لذایذ
 اعتراف خویش ن توانی و عجز به آدمی ه ، ن گواری و سااختی در که آن ح  . ساا زد می
 دچ ر مصااایب  و بال به را بندگ ن برخی خداوند رو، این از. آیدبه خود می و کرده
 به نی ز گ هی م  همه .ب شااد نموده فراهم را خود به آن ن ب زگشاا   هزمین ت  ساا زد می

 .  اس  مشکالت برخی حکم  این. نشویم ترغ فل این از ت  داریم م لیگوش

 راه و آمد پیش گیری ات،زندگی در و شاادی ن امید ج  همه از اگر: »گف می بزرگی
 بگو. بزن را زنگ. اییست دها خدا خ نه در که اس  ای لحظه هم ن این بدان شاد،  بندان
 و ص ف همیشه زندگی ج ده اگر آری، «بساتی   را راهم که داشاتی  ک ر چه من ب  خدای 
 .دارند را اندازه  دس  هم ن حکم مشکالت گیرد،می خوابم ن ب شد، مستقیم

  کرد هوا  هب سر مرا  راه این همواری    کرد خدا  ياد از غافلم تن آسایش
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 شکالت:توجه به فلسفه م

 رشد معنوی صابران -4

 بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَيْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ وَ
 أُولئِكَ( 175) عُونَراجِ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قالُوا مُصِيبَةٌ أَصابَتْهُمْ إِذا الَّذِينَ( 177) الصَّابِرِينَ

 ]بقره[ (179) الْمُهْتَدُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ رَحْمَةٌ وَ رَبِّهِمْ مِنْ صَلَواتٌ عَلَيْهِمْ

 و كنيم؛مى آزمايش ها،ميوه و جانها و مالها در كاهش و گرسنگى، ترس، از چيزى با را شما همه قطعاً
 به و هستيم خدا آن از ما: گويندمى رسد آنها به بتىمصي گاه هر كه * آنها !كنندگاناستقامت به ده بشارت
 هستند آنها و شده حالشان شامل خدا رحمت و الطاف كه هستند همانها * اينها! گرديممى باز او سوى

 .يافتگان هدايت

 عجیب. ب شند کرده تحمل را تریسخ  ضارب ت  که هساتند  ترمحکم دیوار در ه ییمیخ
 هک درختی مثل درس  اسا ؛  صابر  و مق وم  روحیه دایج  خ طر به فق  مشاکالت  از
 بندگ ن گ هی خداوند. دارد ساا زگ ری  سااهمگین  ه یطوف ن ب  و رویدمی بی ب ن در

 میک ت و ی بند بیشتری تع لی و رشد ت  کندمی دچ ر سخ  مصیب  و بال به را خ صش
 یه رحم  و ه بخشش از ص بران که فهمیممی ساوم  آیه از. کند پیدا بروز آن ن اخالقی
   .شد خواهند مندبهره الهی فراوان

 پسس پی مبران، برای او   رتبه در باله  شدیدترین» که اسا  ( ص) اساالم  گرامی پی مبر
 .«   اردد بیشتری شب ه  آن ن به که اس  کسی هر برای آن، از پس و آن ن اوصی ی برای

  ددهنمی رتشیبش بال جام  است رتمقرب زبم این رد هک ره
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 توجه به فلسفه مشکالت:

 بروز توانایی و استعدادها -5

 (7يُسْراً )شرح، الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ

 .است آسانى سختى( هر) با مساّماً( آرى)

یده ه ی زندگی در هم تندر آیه ب ال بر این حقیق  تأکید شاده اسا  که پسااتی و بیندی  
و تیخی امک ن ندارد. به قو   ارترسیدن به موفقی  و پیروزی جز ب  تجربه مراسا  و  
 « شود.ن برده رنخ، گنخ میسر نمی»مشهور، 

 شکالتم بر ت  کندمی بیشتری تالش و ایسات ده  خود پ ی روی ساختی  هنگ م به انسا ن 
 واقعی خودآگ هی و شااده شااکوف  او ب لقوه اسااتعداده ی ح لتی، چنین در. شااود پیروز

 همین نتیجه اختراع ت و شاااریب ه یپیشااارف  از بسااایا ری . گیردمی صاااورت
 .«  اس  نکرده تربی  م هر میوانی هیچگ ه آرام، دری ی»  ،آری. ه س محرومی 

 ساار را مشااکیی هرگز خداوند که بدانیم شاادیم، مواجه مشااکیی ب  زندگی در اگر پس
 زا توان یی و آن ب  روی رویی گنج یش و شاا یسااتگی بداند کهآن مگر گذارد،نمی راهم ن

 عوض دشااوارترشاادن ساام  به رو مساایرش زندگی وقتی. داریم نیز را آن بردن بین
 .بدهید مسیر تغییر شدنقوی سم  به شم  کند،می

  من  سپاهِ  شکستن ز. شودمی  افزوده موج همچو هک ندارم،  شکست از اندیشه
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 توجه به فلسفه مشکالت:

 پذیرش اشتباه خودمان -6

 (03)شوري، كَثير عَنْ يَعْفُوا وَ أَيْديكُمْ كَسَبَتْ فَبِما مُصيبَةٍ مِنْ أَصابَكُمْ ما وَ

[ هم اعمال همان از] بسيارى از و ايد،شده مرتكب كه است اعمالى سبب به رسد شما به آسيبى هر و
 .گذرددرمى

 را اندیگر که زم نی ت  م . نگیرید دیگران سم  به مشکالت در را اته م ت پیک ن
 فکر هم لحظه یک چرا. شد نخواهیم موفق هرگز دانیم،ب خود ه ین ک می مسابب 
 کریفبی و مالحظگیبی براثر ه ،بدبختی و مشااکالت این شاا ید که کنیمنمی

 زا آی  م نیکمی اندیشه و مشورت ک ریم ن انج م از قبل آی  اسا    افت ده خودم ن
 آید، یم سرم ن بالیی هر که اس  ع دتی چه این کنیم می استف ده دیگران تجربه
 پیوند آن م نند و مصیح  و امتح ن و الهی قج ی و سارنوشا    به را آن ساری  

ه یی که امک ن ه  و بیم ریچه بساای ر اساا  آم ر مرگ و میر و جراح . دهیممی
زما ن را متهم  ولی ماا  از آن فیا  کرده و زمین و   پیشاااگیری از آن وجود دارد،

 د،ن منمی ساارنوشاا  معموالً مردم هک چیزه یی آن از بساای ری کنید ب ورکنیم. می
 . اس  آن ن خود ابیه نه رفت ر نتیجه غ لب ً

کان هب کبود چرخ ز آيد بد را  بدان   فرود آيد نیکی همه نی
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 فصل دهم: مهارت موفقیت و حل مشکالت

 س ده مس ئل این از برخی.  هستیم مسئیه حل ح   در مداوم بطور زندگی در م 
 .دارند نی ز ای پیچیده فکری فع لیته ی به دیگر برخی ولی هستند

 لح مطیوب نحو به را زندگیم ن مساا ئل کند می کمک م  به مساائیه حل توان یی
 شده روبرو روانی فش ر ب  بم ند ب قی نشده حل ، م  زندگی مهم مس ئل اگر.  کنیم
 و خوشح لی میزان.شود می تهدید م  جسام نی  ساالم   نیز و روانی ساالم   و

 .ددار بستگی مسئیه حل در م  توان یی به زی دی حد ت  زندگی در م  موفقی 

 .شود تقوی  ب ید زندگی ه یمه رت سا یر  م نند ،مسائیه  حلموفقی  و  مه رت
 ار آن من ساابی و صااحی  رویکرد ب  ب ید شااویم، قوی مه رت این در اینکه برای
 مرتکب سئیهم حل زم ن در که اشتب ه تی متوجه م  از بسی ری متأسف نه. کنیم تبیین
  .نیستیم شویم،می

  پردازیم:در این فصل، به برخی آی ت پیرامون این مه رت می
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 اخالص

 (109... )بقره، صِبْغَةً اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ اللَّهِ صِبْغَةَ

 !است؟ بهتر خدايى رنگ از رنگى چه و( به خود بگيريد) خدايى رنگ

 نداشااته خداوند خشاانودی جز به قصاادی ک ره یم ن، رد که معن ساا  این به اخالص
 از م  دس  که دارد بیندی و ع لی مراتب اخالقی، فجیی  این که اسا   طبیعی. ب شایم 
 زیرا ب شد؛ آن به نسب  م  اعتن ییبی معن ی به تواند نمی این ولی اسا ،  ع جز آن درق
 یشتریب انگیزه و دق  ب شیم، رپ یدارت و ترن ب ه یانگیزه دنب   به ک ره یم ن در قدر هر

 ی مبرپ خ طر، همین به. گذاریممی ج ی به خود از هم بهتری آث ر ب لطب  و کنیممی صرف
 آن نی  ب  عمل هر ارزش مساایم ً بِ لنِّی ت؛ اال عم  ُ اِنّم : »فرمودند( ص) اسااالم گرامی
 .« شودمی سنجیده

 اس  این هم اشنش نه اس ؛ ورترآاعج ب اثرش ب شد، بزرگی هدف برای که ک ر آری،
 اثرگذارترین و اندبوده مذهبی بن ه ی ت ریخ، طو  در بن ه  ترینمحکم و بهترین که

 راز ترینکنندهتعیین و ترینمهم. اس  شده نوشته همگ ن خبریبی و تنه یی در ه کت ب
. ودب خدا هب اتص   و توجه و اخالص هم ن نیز،( ره) خمینی ام م چون بزرگ نی موفقی 

 د،ب ش خدا برای کس هر ل ه؛ اهللُ ک ن  لِیّه ک ن  مَن: »اسا   خیق  ن نوشاته  ق نون این آری
 .«اوس  برای خدا

  گذشت زيان و سود سَرِ کز ربرد،  سود آن   جهان رد هک جویی هچ سود و زيان دل، ای
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 توکل

 (0... )طالق، أَمْرِه بالِغُ اللَّهَ نَّإِ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى يَتَوَكَّلْ مَنْ ... وَ

 .رساندمى انجام به را خود كار برای ]انجام كارش[ بس است. مساماً خدا خدا كند توكل خدا بر كه كسى و

 نقش و اساا  اسااالمی عرف ن و اخالق در گسااترده و اصاایی مف هیم از یکی «توکل»
 بر عتم دا و تکیه معن ی به کلتو مفهوم. دارد دینی زندگی ساابک در ک ربردی و بدیلبی

 را آن در موفقی  ک ره ، در امید و تالش وجود ب  انساا ن به که ایگونهبه خداساا ؛
 او انتخ ب و خداوند به ک ر واگذارى تر،س ده عب رت به. بداند خداوند اراده به مشاروط 

 هر مثل تر،ب ال هم این از بیکه گیریم؛می وکیل ک ره  برای م  که گونههم ن وک ل ؛ به
 و هراس ن نبودنش، ب  و اس  آرام او حجور ب  و شن سدمی را خود م در فق  که کودکی
 .گری ن
 رد دیگران از خواستن ی ری و تالش از کشیدن دس  معن ی به توکل که اسا   روشان 
 در اخد از ن امیدی و پیروزی در خدا غیر به تکیه از دوری معن ی به بیکه نیساا ؛ ک ره 

 .   ه سشکس 
 تهگرف بر در را م  روای ت و آی ت از وسیعی حجم و اسا   وسای   بسای ر  توکل گساتره 
 توجه هک اس  توکل درب ره قرآن آی ت ترینلطیف و ترینصاری   از یکی ب ال آیه. اسا  
 هب آنکه: »فرمود السااالم عییه ب قر ام م. داندمی ک فی ک ره  در موفقی  برای را خداوند

 .» خوردنمی شکس  جوید، توسّل خدا به آنکه و نشود بمغیو کند، توکّل خدا

 نداند راه آن کس هک بنمايد پنهان ره  گذراه و اهره همه ببندد، تو رب اگر و
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(86) 

 الهی گشاییهدایت و راهباور به 

 الْمُحْسِنين لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فينا جاهَدُوا الَّذينَ وَ

 (57ت،)عنكبو

 با خداوند و كرد؛ خواهيم هدايتشان خود، هاىراه به قطعاً كنند، جهاد( نيّت خاوص با) ما راه در كه آنها و
 .است نيكوكاران

 افع لی یدتوح کن ر در خداوند نه ی  بی قدرت به اعتق د شد، گفته نیز پیشاتر  که گونه هم ن
 هک دهد می تشکیل انس ن وجود در را  رفت ره و ب وره  از ای زنجیره ،(بودن ک ره همه یعنی)

 به ب ور ب وره ، این از یکی. دارد او سااع دت و موفقی  در فراوانی تأثیر ه  آن از کدام هر
 از یکی. شد اشا ره  ه  آن از مورد چند به قبل آی ت در که اسا   پروردگ ر ه ی وعده تحقق
 آی ت که اساا  دین ن ندشاام کردن کن  ریشااه و خود دین از خداوند حم ی  ه ، وعده این

 .اس  داده اختص ص خود به را قرآن از زی دی
 پ یداری او دین بر که اساا  داده وعده پرهیزک ران و مؤمن ن به ب ره  قرآن در کریم خداوند

 هب نیز او نم یند، ی ری را( ه  آن ج نشین ن و ام م ن پی مبر،) او ه ی وحج  کرده اساتق م   و
  نکته. گذاش  نخواهد تنه  زندگی ساخ   تندب ده ی در را آن ن و آمد خواهد مؤمن ن ی ری
 نوانع خدا کردن ی ری  نتیجه دین، در پ یداری و استق م  آیه این در که اس  آن توجه ق بل
 و استواری سبب اسالم ن ب ه ی آرم ن و دین تحقق راه در برداشتن گ م یعنی اسا ؛  شاده 
 بر خود ه یین پیروزی به نسب  که مؤمن نی حتی بن براین. شاود  می راه این در بیشاتر  ثب ت
 و ب تث دارای را خود مسیر، این در برداشتن قدم ب  توانند می هساتند،  متزلز  ی  ن امید کف ر

 .  بس زند بیشتر اطمین ن
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(87) 
 و پایداری صبر

 (170)بقره، الصَّابِرين عَمَ اللَّهَ إِنَّ الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعينُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 .است صابران با خدا كه جوييد ياری نماز و صبر از آورديد ايمان كه كسانى اى

 رفبرط. کنیممی نرم پنجه و دس  زی دی مشاکالت  ب  زندگی در طبیعی طور به م  همه
 اهر منزله به صبر رو، این از. دارد بردب ری و زم ن به نی ز مشاکالت  این از برخی شادن 

 . دبگیر قرار ایفرزانه انس ن هر توجه مورد ب ید مشکالت بر آمدن ف ئق برای ج تین
 رد خ طر، همین به. ک ره سا   پیشابرد  و موفقی  رمز و ایم ن ارک ن مهمترین از«صابر »

 از زی دی بخش مخ طب. اساا  آمده می ن به سااخن آن از ب ر هفت د از بیش کریم قرآن
 ه یتیسخ ب  مق بیه و دین تبییغ راه در که اس ( ص) اسالم پیغمبر شاخ   آی ت، این
 دارد صبر به نی ز آن
 ی عَ اصْبِرْ وَ: »کرد وصای   چنین فرزندش به حکیم لقم ن که اسا   آمده کریم قرآن در
  شب شکیب  رساد، م  تو به که مصا یب   برابر در و»  الْأُمُور؛ عَزْمِ مِنْ ذلِکَ إِنَّ أ صا بَکَ  م 
 .«ورزید اهتم م آن بر ب ید که اس  مهمی بسی ر ره ىک  از صبر این که

 نیست حكمت ، نیست صبر را  هک ره است لقمان اختیار صبر، گنج
. اس  یمختیف ابع د دارای صبر که ی بیمدرمی صبر، پیرامون روای ت و آی ت بر مروری ب 

 عَنِ صَبْرٌ وَ الطَّ عَةِ عَی   صَبْرٌ وَ الْمُصِیبَةِ عِنْدَ صَبْرٌ ث ی  ث ةٌ الصَّبْرُ: »فرم یدمی( ص) خدارسو 
 بر صبر و اط ع ، بر صبر و ه ،سختی و مصیب  در صبر: اس  قسم سه صبر  الْمَعْصِیَةِ؛

  . «معصی  و گن ه
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(88) 

 مشورت

آل ) وَكِّلينَالْمُتَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذا الْأَمْرِ فِي شاوِرْهُمْ ... وَ
 (177عمران،

 زيرا! كن توكل خدا بر( و! باش قاطع) گرفتى، تصميم كه هنگامى اما! كن مشورت آنان با كارها، در و
 .دارد دوست را متوكالن خداوند

 مروزها متأسااف نه که کندمی اشاا ره بزرگ افراد موفقی  رموز ترینمهم از یکی به ب ال آیه
 سیرم انتخ ب به موفقی  از نیمی. اس  «کردن مشورت» آن و شود می عمل آن به کمتر

 و لمس ئ پیچیدگی و موضوع ت وسع  به توجه ب  موضاو   این. دارد بساتگی  درسا  
 از عبور برای که افرادی. اس  کرده پیدا نیز بیشتری ضارورت  اطالع ت، گساتردگی  نیز

 و کرده اسااتف ده نیز دیگران رأی و اندیشااه از خود، زندگی حساا س و سااخ  مراحل
 .  کنندمی تجربه را ترامن و بهتر انتخ بی دانند،نمی کل عقل را خودش ن

 دیگران مشورت از خردمند،: »فرم یدمی حکیم نه و زیب  بسای ر  ساخنی  در(  ) عیی ام م
 بی و دساوا  کم افراد فق  نه که دارد را مفهوم این روای  تعبیر در دق .« نیسا   نی زبی

 از نی زبی را خودشااا ن نب ید خردمند و فرزانه افراد حتی بیکه ؛... و جوان ی  تجربه
 رنف چند دانش و تجربه از برخورداری که اس  روشان  زیرا بدانند؛ دیگران ب  مشاورت 

 و  دابع بیکه رود؛نمی دس  از چیزی تنه  نه مشاورت  ب  و اسا   نفر یک دانش از بهتر
 :گرددمی ب ز اندیشدور فرد تدبیر و اندیشه برای تریت زه ه یپنجره

  است رت روشن يکي از مصباح بیست   است انور مصابیح چون خِرداه این
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(89) 

 تفکر در سرانجام دیگران )عبرت آموزی(

 (02... )روم، قَبْل مِنْ الَّذينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ

 بود؟ چگونه بودند شما از قبل كه سانىك عاقبت بنگريد و كنيد سير زمين در: »بگو

 هب کنیم، اسااتف ده ترصااحی  و بهتر آن از چه هر. ه ساا انساا ن م  به خدا موهب  عقل
 بگیریم تصمیم بن براین،. بود خواهیم ترمصون لغزش و خط  از و شده ترنزدیک انس نی 
 افهخر و گم ن و ظنّ از. ب شیم داشته منطقی و روشن دالیل کنیم، می که ک ری هر برای
 و گرایی شاخصی   و اکثری  از پیروی و گیریف   و شاشام   حس و تخیل و خواب و

 .  بپرهیزیم غیرعقالنی امور این م نند کورکورانه تعصب ت و گراییسن 
 تعقل و تفکر) طبیع  -1: وجوددارد تفکر برای اصاایی منب  سااه کریم، قرآن دیدگ ه از
 مساایر به ب ید هم من ب  این از کدام هر. انساا ن یرضاام -1 ت ریخ -5،( ع لم طبیعی ت در

 وهانب جز ح صیی آن در اندیشه و تفکر واال کند، کمک انس ن صاحی   و عقالنی هدای 
 از اس  پر ه انس ن م  ی ز بسای ر  فکر دنی ی. نیسا   چیزی نخور درد به و مزاحم افک ر
 زا برتر را آن ساا ع  یک و کندمی تأکید آن بر اسااالم دین آنچه ام . بیهوده افک ر این

 اس  آدمی خداجوی رو  از برخ سته و زامعرف  تفکری داند، می عب دت س   هشات د 
 عیی ام م که اساا  تفکر نو  این. کندمی دعوت زندگی در ک ره  بهترین به را او که
 خواهد پ  در زیب ی  نت یخ کن  تفکر آن انج م از قبل که را ک رى هر: »فرما ید می

آموزی و تفکر در سرانج م گذشتگ ن به مث به یک منب  آیه ب ال به اهمی  عبرت .«داشا  
 اصیی تفکر اش ره نموده اس .
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 (91) 

 ورزیاندیشه

 (22)انفال، يَعْقِلُون ال الَّذينَ الْبُكْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ

 .كنندنمى انديشه كه تندهس اللى و كر افراد خدا، نزد جنبندگان بدترين

 تعقل و اندیشااه به را ه انساا ن که دارد وجودم نند آیه ب ال  آیه صااده  کریم قرآن در
 .  اس  فراخوانده

 و شهاندی. اس  عقل بزرگ نعم  نشان ختن  انسا نی،  تصاورات  ب رترینتأساف  از یکی
 ی،سوی از.  اس گرفته قرار تفری  و افراط ی  مهریبی و ظیم مورد سو دو از خردورزی

 به خود زندگی در را عقل و خردورزی نقش دینی، ظ هرگرای ن و متحجران برخی
 سااویی از و اندآورده آن م نند و دع  و اسااتخ ره به روی پیوسااته و آورده پ یین شاادت
 ره و دانسته بشری مجهوالت و مشکالت حال  یگ نه را آن غربزده روشانفکران  برخی
 .  کنندمی انک ر راحتی به د،ب ش درکش ن و عقل مخ لف چه

 عیفتج در اندیشه دو همین آهنگیهم ح صل بشر امروز بدبختی که اس  این حقیق 
 در ت  داد عقل م  به خداوند که این از ب التر نعمتی چه. اسااا  عقل واقعی ج یگ ه

 اعظم رپی مب. بگیریم عبرت دیگران از و نموده تفکر آن احتم لی سارنوش   و ک ره یم ن
 «اس  نبخشیده ازعقل بهتر چیزی بندگ نش به متع   خداوند: »فرم یندمی (ص)

 ایریشه و استخوان خود مابقی  ایاندیشه همه تو ربارد ای

 گلخنی همه تو خاری، بود ور  گلشنی گل اتاندیشه بود گر
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 .(91) 

 آموزیعلم

 (7... )زمر، نيَعْلَمُو ال الَّذينَ وَ يَعْلَمُونَ الَّذينَ يَسْتَوِي ... هَلْ

 يكسانند؟ دانندنمى كه كسانى با دانندمى كه كسانى آيا

 بیشتر انس ن دان یی چه هر. نیس  پوشایده  کسای  بر موفقی  و زندگی در دان یی ک ربرد
 دخواه تریموفق زندگی نتیجه، در و ترمدبرانه رفت ر و ترع قالنه ه یانتخ ب شااود،
 به را زندگی آن پرتو در که کنید تحصاایل دانش و عیم: »فرمود ) ( عی  ام م. داشاا 
 «.آورید دس 

 رامش است بی جای ره هب اندان هک دانش است بی مرد چون مرده تن
 .اس  کرده تأکید آموزی دانش و عیم به اندازه چه ت  اسالم دین نداند که اسا   کسای  چه

 فرا را نشدا مُسیِم؛ کُلِّ عَی  ف ریج ةٌ عِیمِال ط ی بَ فإنَّ بِ لصِّینِ ول و العِیمَ اُطیُبوا»  چون اح دیثی
 عِیمَال اُطیُبوا» و.« اس  واجب مسیم ن  هر بر دانش طیب زیرا ب شد؛ چین در گرچه گیرید،
 اهمی  میزان از کوچکی نمونه تنه  ،.«بجوئید دانش گور ت  گهواره از الیَّحد؛ إل  المَهدِ مِن 
 دوران که بود ه تشویق و اح دیث این س یه در. اس  بوده اساالم  دین منطق در آموزیعیم

 انگیزشگف  پیشرف  زم ن عنوان به رنس نس عصر از اگر. خورد رقم اسالمی تمدن ب شکوه
 سالما نزو  نخستین ه یسده از گم نبی شود،می ی د بشر گون گون اختراع ت و تکنولو ی

 ب،ط فیساافه، ه ی حوزه در انساا نی عیوم تولید ارجمند و ب شااکوه دوران مث به به ب ید نیز
 .کرد ی د...  و نجوم جغرافی ، ت ریخ، کالم، منطق،
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(92) 

 ناپذیریکوشش و خستگی

 ]نجم[ (03) يُرى سَوْفَ سَعْيَهُ أَنَّ وَ( 07) سَعى ما إِالَّ لِلْإِنْسانِ لَيْسَ أَنْ وَ

 شود.مى ديده زودى به الشش* و نتيجه سعی و ت .نيست او كوشش و سعى جز اىبهره انسان براى و

 ب  بمتن س تالش و دقیق برن مه ع لی، هدف پیروزی، و موفقی  رمز که نیسا   تردیدی
 پیه سپس و کنیم تهیه من سبی نردی ن ب ید نخس  ترقی ه یپیه به صعود برای. اس  آن
 هن یعنی دهیم؛ نمی انج م را ک ر دو این از کدام هیچ م  از بساای ری. برویم ب ال آن از پیه

 همیشااه دلیل، همین به. آن تحقق برای تالش و انگیزه نه و داریم رؤی پردازی مه رت
 ق حقی. برساا ند موفقی  به را م  و شااود ب ز م  برای ج یی از غیب دره ی ت  منتظریم

 امیر. م ساا  هم  و تالش گرو در و خودم ن دساات ن در م  ساارنوشاا  که اساا  این
 .«اوس  هم  میزان به کس هر ارزش: »فرمود(  ) عیی مؤمن ن
 ب ال، آیه بر افزون. اس  داده زی دی اهمی  پشاتک ر  و تالش و هم  به هم اساالم  دین
 و رک  اهمی  دهنده نش ن کنند، می اش هر ص ل  عمل به ایم ن کن ر در به که آی تی تم م

 .اس  آدمی سع دت در ش یسته و صحی  تالش
 ولی زنند، می دم آن از همیشه و کنند می تعیین خود برای هدفی ه  انسا ن  از بسای ری 

 ینا نیکوس  چه. ی بند نمی دس  ن آ به گ ه هیچ رو، ازاین. روند نمی آن تحقق پی در
 و ییتنب از شاا ر؛ کُلِّ مِفْت   ُ ف إِنَّهُمَ  الجااَّجَر  وَ الْک سااَل  وَ إِیَّ قَ: فرمود که(  ) ب قر ام م بی ن
 .  ب شند می بدی هر کیید دو این هک زیرا ، بپرهیز حوصیگی بی

  اند رسیده جایی هب بلند همت از  روزگار مردان هک دار بلند همت
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(93) 

 دعا و اظهار نیاز به خداوند

 ما قَليالً اللَّهِ مَعَ إِلهٌ أَ الْأَرْضِ خُلَفاءَ يَجْعَلُكُمْ وَ السُّوءَ يَكْشِفُ وَ دَعاهُ إِذا الْمُضْطَرَّ يُجيبُ أَمَّنْ
 (52)نمل، ذَكَّرُونتَ

 قرار زمين خافاى را شما و سازد،مى برطرف را گرفتارى و كندمى اجابت را مضطرّ دعاى كه كسى يا
 !شويدمى متذكّر كمتر! خداست؟ با معبودى آيا دهد؛مى

 ینتر جدی از یکینیز  کردن دع . شاادیم آشاان  زندگی در موفقی  ع مل چند ب  ت کنون
 عب دی ه ی برن مه از و دیگری، زدن صدا و خواندن معن ی به  ،دع. اس  موفقی  عوامل
 گرفته قرار خ ص توجه مورد آساام نی ادی ن ویژه به ادی ن، تم می در که اساا  مهمی
 در نی ز نه ی  و خجااو  اظه ر یعنی بندگی و اساا  بندگی دین، جوهر که چرا اساا ؛
 اساا ؛ بندگی و عب دت وهرهج دع  پس. اساا  نی ز اظه ر نشاا نه و نم د نیز دع . زندگی
 عب دت، اصاایی م یه درون العِبَ دَة ؛ مُخُّ الدُّع : »فرمودند اسااالم گرامی رسااو  کهچن ن

 .  «دع س 
 هروحی و امید بیکه گیرد؛نمی را م  همک ری و تالش و فع لی  ج ی دع روشن اس  که 

 از م ساا ، ههمرا خداوند لطف بدانیم اگر زیرا دهد؛ می م  به هم ک ر در بیشااتری
 همچنینی ب ید. نداریم هراسی م س ، اراده از خ رج که غیرطبیعی اساب ب  و ه بسا  بن

یه ب ال هم به آن اش ره شده اس . اضاطرار شارط اصیی استج ب  دع س  که در آ  گف  
 زمین و ه آساام ن نور و دین سااتون مؤمن، سااال  دع : »فرم یدمی( ص) خ تم پی مبر
 .«  اس 

 امآورده نیاز و عجز و حاجت و نیستی   نیست تو گنج رد هک شااه امآورده چیز چار
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(94) 

 نمونه دعای قرآنی

 (20فَقير )قصص، خَيْرٍ مِنْ إِلَيَّ أَنْزَلْتَ لِما إِنِّي ... رَبِّ

 !نيازمندم آن به فرستى، من بر نيكى و خير هر! پروردگارا

 و آداب بررسی و موضاو   همین هب نیز را گفت ر این قرآن، در دع  بحث اهمی  دلیل به
 میزان هر ب  کس هر اگرچه. دادیم اختصاا ص قرآنی دع ه ی برخی ذکر و دع  شاارای 
 ه راظ و بگوید سخن خداوند ب  اس  خوب و تواندمی ب شد، داشاته  که معرفتی و درق
 که اساا  ترتیبی و آداب دارای خود معرف ، اهل و فرزانگ ن نظر در دع  ام  کند؛ نی ز
 و بآدا به متعددی روای ت. گرددمی بنده بهتر و بیشااتر کم   و رشااد ساابب آن ی رع 

 .  اس  کرده اش ره دع  شرای 
 ،ضمنی طور به شود،می ی دآور را گذشته مرداننیک دع ه ی که هنگ م آن نیز کریم قرآن
 :اس  قرار این از شرای  و آداب این از برخی. کندمی گوشزد نیز را آن ن کردن دع  ادب

و حمد  ساات یش توأم ن، ترس و امید ،تذلل اظه ر و قیب حجااور و فروتنی و خجااو 
نکردن  محدود بودن دع ، پنه نی به گن ه ن، اعتراف ،نیکویش اوصاا فالهی و ی دآوری 

 به اولی ی توسل ،اساتج ب  دع   ویژه ه یمک نو  اوق تتوجه به  ،دیگراندع  برای  دع ،
 الهی و ... .

 مط لب ح وی اختص ر، عین درکه  اس  شده نقل) (  موسای  حجارت  ب نز از دع  این
 خودداری خویش ح ج  ذکر از حجرت آنای که گونه؛ بهاس  بسی ر لطیف و آموزنده
و خداوند نیز او را از فجل م دی  نمود ذکر رابه عط ی الهی  خود نی زاصل  تنه  و نموده

 مند س خ .و معنوی فراوان خود بهره
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 هم: مهارت مجالست و هم نشینیفصل یازد

 ،تحی  آداب جمیه از اسالم  آداب به اش رات  مهم مس ئل کن ر در  ره ب مجید قرآن در
   .اس  شده یزب نی و مهم نیم آداب ،طع م به دعوت آداب ،مجیس در ورود و

 ارزش و اهمی  خود ج ى در موضوع  هر براى قرآن که دهد م  نشا ن  خوب  به این
 رزی افراد اعتن ئ ب  خ طر به مع شرت انس ن  آداب دهدنم  اج زه هرگز و ، اسا   ق ئل
 .شود گذارده پ 

 هالیّ صاای ) پی مبر از دیگران ب  مع شاارت آداب درب ره روای  صااده  ،اح دیث کتب در
 حت  ،روای ت این در .اساا  شااده نقل(  السااالم عییهم) معصااومین ائمه و(  آله و عییه
 ، ننوشت ن مه طرز ، کردن اطع م نمودن مزا  ، کردن تبسم ، گفتن سخن ، نشاستن  طرز
 مینهز در دسااتوره ئ  و ، گرفته قرار توجه مورد نیز دوساات ن به کردن نگ ه طرز حت  و
 .  اس  شده داده یک هر

نشااینی و دوستی در آی ت قرآن عنوان نمونه قصاد داریم به آداب مج لسا  و هم  به م  
  اش ره کنیم:
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(95) 

 نشین مناسبانتخاب دوست و هم

 (29)كهف، وَجْهَه ... يُريدُونَ الْعَشِيِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذينَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ

 ربخاط هرگز و! طابندمى را او رضاى تنها و خوانند،مى عصر و صبح را خود پروردگار كه باش كسانى با
 اطاعت ساختيم غافل خود ياد از را قابشان كه كسانى از و! برمگير آنها از را خود چشمان دنيا، زيورهاى

 .است افراطى كارهايشان و كردند، پيروى نفس هواى از كه همانها! مكن

دهد که ب  مؤمن ن و ذاکران حقّ همراه و مالزم ب شااد. این آیه ب ال به رسااولش فرم ن می
 گذارد.حقیق  انک رن پذیر اس  که دوستی ب  افراد در روحیه و خیق انس ن تأثیر می یک

 و »دهد: ک ران خبر میقرآن کریم از حسرت مجرم ن در روز قی م  برای دوستی ب  گن ه
 و گزدم  دندان به حسرت شادت  از را خویش دسا   ظ لم که را روزى بی ور خ طر به
 فالن ک ش! من بر واى اى*  .بودم برگزیده راه  خدا رسااو  ب  ک ش اى: گویدم 
 س خ ، گمراه حق ی د از مرا او *! بودم نکرده انتخ ب خود دوس  را( گمراه شاخ  )

 «.اس  بوده انس ن کنندهخوار همیشه شیط ن و بود، آمده من سراغ به آگ ه  آنکه از بعد

ساااته و همراهی ب  پرهیزکا ران را پ یدار دان دوساااتی با   قرآن کریم در طرف مقا بال،   
 (  116کند. )توبه، راستگوی ن را توصیه می

 .هست خبری  وی با هک آوزی دامنش رد   بلبل انهل از شود رپیشان هک دل ره
 مک درک احترام، ارع ی  ،راستگویی از: عب رت اس  دوستی ضواب  گفتنی اس  برخی

 .  و پند و خیرخواهی ه گرفت ری
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(96) 

 پاکیزگی و حسن گفتار

 (20الْحَميد )حج، صِراطِ إِلى هُدُوا وَ الْقَوْلِ مِنَ الطَّيِّبِ إِلَى هُدُوا وَ

 .گردندمى راهنمايى ستايش، شايسته خداوند راه به و شوند،مى هدايت پاكيزه سخنان به سوى و

 و افک ر مب دله و رساا نی اطال  و یکدیگر ب  ه  انساا ن ارتب ط وسااییه ترین مهم زب ن
 دانس .   بدن عجو ترینفع   را آن توانمی . از این رو،اس  ه  اندیشه

 رب در دین مبین اساالم، بیش از هر آیین دیگری بر آداب و آف ت زب ن تأکید شده اس . 
 لس نه؛ فی آدم ابن خط ی  اکثر انّ: »فرمود شده روای ( ص)خدا رساو   از اسا س  همین
 فی المؤمن نج ة: »فرمود نیز و .«اساا  او زب ن ن حیه از انساا ن گن ه ن از بساای ری قطع ً
 .«اس  زب ن کنتر  در ایم ن ب  انس ن رستگ ری و نج ت الیّس ن؛ حفظ

در آیه ب ال خداوند از پ کیزگی و حسان گفت ر مؤمن ن سخن گفته و این خصی  نیکو را  
داند. م  در ادامه به بخشااای از آی ت دیگر ی خادادادی بر آن ن می از مواهاب و عطا یا    

 آداب و آف ت زب ن خواهیم پرداخ .پیرامون 
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(97) 

 مجالس بهشتی

 الْعالَمين رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَنِ دَعْواهُمْ آخِرُ وَ سَالمٌ فيها تَحِيَّتُهُمْ وَ اللَّهُمَّ سُبْحانَكَ فيها دَعْواهُمْ
 (13)يونس،

 آخرين و سالم؛: آنجا در آنها يّتتح و!« تو منزهى خداوندا،: »كه است اين بهشت[ ]در آنها( دعاى و) گفتار
 !«است عالميان پروردگار مخصوص حمد،: »كه است اين سخنشان

هنگا می کاه در قرآن کریم آی ت مربوط به توصااایف اهل دوزخ و بهشااا  را مط لعه   
خوریم که برگرفته از روحی ت و خیقی ت این دو ه ی متعددی برمیکنیم، باه تفا وت  می

ه  مک لم تی اسا  که در جهنم و بهش  می ن اه لی آن  وتگروه اسا . یکی از این تف  
اهل دوزخ پیوسته یکدیگر را ب  بدن می و ن سزا و بدگویی خط ب قرار داده دهد. رخ می

و  91ت   95ساوره ص د، آی ت  همواره مخ صامه و دشامنی دارند:   به ج ن هم افت ده و و 
 دارد.ق  پرده بر میاز این حقی قرآن آی ت دیگرنیز و  19 آیه اعراف،سوره 

 ن ای از آنو و گن ه و بیهودهغولی اهل بهشا  جز ب  نیکی ب  هم ساخن نگفته و سخن ل  
 ه ىب غ آن در؛ سااَالم ً سااَالم ً قِیالً إاِلَّ * ت أْثِیم ً ال وَ ل غْواً فِیه  یَساْمَعُون   ال »زند: سار نمی 
، دشنونم  که چیزى تنه *  دآلوگن ه ساخن ن  نه و شانوند م  اىبیهوده و لغو نه بهشا  

اش ره شده که در به یکی از صاف ت اهل بهش   نیز در آیه ب ال  .«ساالم »اسا ،  « ساالم »
گویند. آن ن وی سخن میحم  ر از فجل و خدا را ست یش کرده و هموارهمج لس خود 

 اند.  به ارث بردهاین ویژگی را از دنی  ب  خود 

شرک  در مج لس مذهبی و ی د خداوند، عمیی  کهی بیم بر اسا س آنچه گفته شد، درمی 
 نیکو و پسندیده و تأثیرگذار در رو  و روان آدمی و از صف ت اهل بهش  اس .
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(98) 

 در گفتار گوییحق

 (93سَديداً )احزاب، قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 بگوييد حق سخن و كنيد پيشه هىال تقواى! ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 از فراز هفتمین کند. درگویی و تقوای در گفت ر دعوت میآیاه ب ال اهل ایم ن را به حق 
  نزب! خدای  ة؛کمَالحِ وَ وابِ لصَّبِ ن ت ن لسِا  ددِّسَ وَ: »خوانیم می چنین( عخ)عصر ام م دع ی
 .«فرم  استوار حکم  و گویی درس  به را م  ه ی

 ساا ز ساارنوشاا  ه ی صاایخی ترینع لی و ه ،ارزش ترینمهم از یکی از رازف این در
به  راگ راسااتی بهب شااد. که برگرفته از آیه فوق می دع  این .آمده می ن به سااخن اخالقی

  دس نورانیّ  و ترقی و رشد ع مل بزرگترین به آدمی ،این دساتور اخالقی عمل شاود  
 از.  اساا گرفته اختی ر در تک مل مدارج مودنپی برای را وسااییه ترینساا زنده و ی فته،

 و کنتر  اااا1 :شود می استف ده مطیب سه کم دس  ،مجموعه آیه و دع یی که ذکر شاد 
 و گویی درس  به زب ن دادن ع دت ا5؛ گویی ب طل و انحراف هرگونه از زب ن نگهداری

 حکم  و دانش آموزش برای زب ن دادن قرار وسییه اااا1 آموزنده؛ و مفید و حق سخن
 . بخش تک مل و سودمند ه ی آگ هی و ه 

 افتخ رآمیز و مفید وسییه را آن و شده، زب ن استواری موجب موضو  سه این از هرکدام
 این از کدام هر وجود عدم و. ساا زد می دیگران و خود تع لی و رشااد برای زاینده و

 ب عث و بوده انساا ن تک میی روند مساایر در بزرگی خساا رت زب ن، برای ه  ویژگی
 .  شد خواهد فرهنگی و اقتص دی اخالقی، معنوی، ه ی عرصه در او شکس 
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(99) 

 همگانگفتاری با خوش

 (90حُسْناً ... )بقره، لِلنَّاسِ قُولُوا ... وَ

 بگوييد خوب سخن مردم با و

 زیب  و خوب و نیک منوی ت و مق صد بی ن ابزار بهترین عنوان به را زب ن تواندمی انسا ن 
 گفت ر، و زب ن مهم ک رکرده ی از یکی. دهد انج م فراوان مثب  ک ره ی و گیرد ک ر به

 هب ه همه انس ن. اسا   یکدیگر عواطف و محب  از مندیبهره و دیگران ب  ارتب ط ایج د
 به ندخداو رو این از کنند.و از آن استقب   می دارند گرایش کالم زیب  و مؤدب نه دنشنید

 و کرده برخورد کرام  ب  بدکرداران، و ج هالن برابر درحتی  هک دهدمی فرم ن مؤمن ن
 آن ن کن ر از بزرگوارانه و دهید نشاا ن خوش روی گویند،می دشاان م و ن ساازا که آن نی ب 

 کنید. عبور

 در(  ) ب قر ام مخواهد ت  ب  همه مردم نیکو سااخن بگوییم. در آیه ب ال خداوند از م  می
 که یسااخن بهترین»: فرم یدمی کرده سااف رش آیه در داوندخ که نیک قو  معن ی تفساایر
 زخم و دشن م لعن ، خداوند، که چرا بگویید، آنه  به بگویند، شم  به مردم دارید دوس 
 و داردمی دشمن را سمخ و بدزب ن و گفت ر زش  را دوس  ندارد و فرد مومن ن بر زب ن

 «.دارد دوس  را پ رس  عفیف و بردب ر و حی  ب  شخ 

 ساا لم و پ ق انساا ن درون ندارد امک ن. اساا  درون احوا  بی نگر و ترجم ن زب نآری، 
  نزب. کند می ظ هر را درون محتوی ت که اس  ایدریچه زب ن.  کثیف او زب ن ام  ب شاد 
 ط بِالخِ یفِ یواجمَاِ: »اس  آمده) (  عیی حجرت از حدیثی در. اوسا   د  آینه انسا ن 

  «.بشنوید زیب  پ سخ ت  بگویید سخن زیب ؛ ابوالجَ میل جَ عواسمَت 
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(111) 

 پرهیز از گناهان زبان

 بِالْبِرِّ اجَوْاتَن وَ الرَّسُولِ مَعْصِيَةِ وَ الْعُدْوانِ وَ بِالْإِثْمِ تَتَناجَوْا فَال تَناجَيْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 (7تُحْشَرُونَ )مجادله، هِإِلَيْ الَّذي اللَّهَ اتَّقُوا وَ التَّقْوى وَ

 نيكى به و نكنيد رازگويى پيامبر با نافرمانى و دشمنخويى و گناه به كنيدمى رازگويى كه هنگامى! مؤمنان اى
 .كنيد پروا شويدمى آورده گرد او نزد كه خداوند از و! گوييد راز پرهيزگارى و

 رایب شدید و جدی ب مراق معنی به آن و اسا ،  زب ن اصاال   نخسا   پ یه زب ن کنتر 
 هرز و لق و ره  زب ن، هرگ ه. اساا  خط گویی و انحراف، هرگونه از زب ن نگهداری
 و بزرگ گن ه ن فتنه، جز آن محصااو  و شااد، خواهد انساا ن برای بال بزرگترین ب شااد،

 سکوت از اسالمی روای ت در که این و .بود نخواهد برانداز خ نم ن و ویرانگر انحراف ت
 به و شود،می زب ن کنتر  موجب که اس  ع میی هم ن سکوت این شاده،  ربسای   تمجید

   .کند می ایج د زب ن در ترمزی اصطال 

 فتهگ به را آن توانمی که اساا  بساای ر خیزد، برمی زب ن از که ایکبیره گن ه ن و آف ت
  طل،ب به گواهی چینی،سخن غیب ، دروغ، تهم ،: م نند ؛رس نیدمورد  صده  به بعجای 

 زب ن،  ب خشون  گویی، ن سزا گفتن، بیهوده اک ذیب، نشر و فحشا ء  ودسات یی،اشا عه  خ
 ب  اندیگر به رس نی آزار و کردن، مسخره زب ن، ب  چ پیوسی و گریتکدی ج ، بی اصرار
 دروغ، دهوع گن ه، به تشااویق و ب طل تبییغ زب ن، ب  نعم  کفران دیگران، نکوهش زب ن،

 . ...و زب ن ب  منکر به امر و معروف از نهی بدزب نی،

   ابدست حبس هب سزاوار هک گناهی بی  زبان تیغ بجز ایجاد عالم رد نیست
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(111) 

 افکنتوزانه و اختالفپرهیز از سخنان کینه

 عَدُوًّا انِنْسلِلْإِ كانَ الشَّيْطانَ إِنَّ بَيْنَهُمْ يَنْزَغُ الشَّيْطانَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ الَّتي يَقُولُوا لِعِبادي قُلْ وَ
 (70مُبيناً )اسراء،

 شيطان گمانىب شوراند؛مى را آنان ميان شيطان كه آورند زبان بر است نيكوتر كه گفتارى تا بگو بندگانم به و
 .است آشكار دشمنى انسان براى

انسااا ن، زب ن اسااا . ه ی ترین لغزشاااگ هی بیم که یکی از مهمب  دق  در آیه ب ال درمی
در کمین اساا  ت  ب  سااوء اسااتف ده از گفت ره ی م  در می ن م  تفرقه   شاایط ن به شاادت
 آفرینی کند.  انداخته و دشمن

واقعی  تیخ زندگی همه م  این اس  که بخش بزرگی از انر ی خود را صرف 
کنیم. اگر زن و شوهر پوچ از یکدیگر میه ی ه ی لفظی بیهوده و کینه و ن راحتیجدا 

خود ب شند؛ اگر هنگ م سخن گفتن در جم  ف مییی توجه  کمی مراقب طرز حرف زدن
دای خو مف هیم کن یی آن داشته ب شیم و اگر نخواهیم ب  زب نم ن  بیشتری به نو  الف ظ

تسییم خود س زیم، بسی ری از این دعواه  و به دیگران نیش زده ی  آن ن را ن کرده 
یه ب ال را همواره ب  خود حفظ دهد و در نتیجه، بسی ر ش یسته اس  آه  رخ نمیکدورت

زب ن ع قل پش  عقل »فرم ید: ام م عیی ) ( می کرده و سرلوحه گفت ر خود قرار دهیم.
مقود از این حدیث این اس  که قبل از حرف زدن  «اوس  و عقل ن دان پش  زب نش.

 یکمی به عواقب آن بیندیشیم ت  خدای ن کرده دلی را نشکنیم و روحی را نی زاریم و حق
 را پ یم   نکرده ب شیم.
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 آلودپرهیز از سخنان گناه

 ئِكَأُول هُزُواً يَتَّخِذَها وَ عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ لِيُضِلَّ الْحَديثِ لَهْوَ يَشْتَري مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ
 (5)لقمان، مُهين عَذابٌ لَهُمْ

 يراهب خداوند، راه از( را مردم) دانشى،( پشتوانه) بى تا ستا بيهوده گفتار خريدار كه است كسى مردم از و
 .بود خواهد خوارساز عذابى را آنان گيرد؛ ريشخند به را آن و كند

 کییدی نقش ب طن، بی ن ابزار مق م در ده ن، در انس نی عجو یک عنوان به گفتیم که زب ن
 زب ن از. شودمی داده نسب  آن به ه بدی و ه خوبی از بسای ری  و دارد بشار  زندگی در
 ق ئل اهمی  بی نی ابزار و عجااو این برای چن ن خداوند زیرا ایم؛گفته کم بگوییم چه هر

 .  دهدمی نسب  آن به مطیق طور به را آدمی کردار که اس 

که در آیه ب ال به آن پرداخته آف ت زب ن ه ی زب ن متعدد اساا . یکی از گن ه ن و زشااتی
محتوای گفت ر فرد ح صاایی جز غفی  و دوری از ی د خدا ی  لحن این اساا  که شااده، 

 هک یی اس زاغفی  و کننده سرگرم ه ىآهنگ ی  سخن ن، نمونه این مواردنداشته ب شد. 
 آلودهوس و انگیزشااهوت ه ىآهنگ و الح ن ؛ خواه آنچهکشاا نده گمراه  به را انساا ن
 .دهدم  سوق فس د، و گ بیهود به را انس ن ا،محتو طریق از خواه آنچهدارد و 

 دصد در مییی ردی ه یهزینه صارف  ب  مختیف ه ی گروه و افراد از بسای ری  نیز امروزه
 ه یشاابکه  به توانمی جمیه آن از که هسااتند حق شاادن رنگکم و ب طل گسااترش
 برای گسااترده تبییغ ت و ه هم یش برپ یی دینی، ضااد ه کت ب و ه فییم ای،م هواره
 آیه از کنونی اس  مصداقی مطیب این و کرد؛ اش ره جوان نسال  ویژههب و مردم انحراف
 فوق.
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 پرهیز از غیبت

  اللَّهَ ااتَّقُو وَ فَكَرِهْتُمُوهُ مَيْتاً أَخيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ أَنْ أَحَدُكُمْ يُحِبُّ أَ بَعْضاً بَعْضُكُمْ يَغْتَبْ ال ... وَ
 (12)حجرات،

 آن پس بخورد؟ را خود مرده برادر گوشت كه داردمى دوست شما از يك هيچ آيا يد؛نكن غيبت يكديگر از و
 كنيد پروا خداوند از و داريدمى ناپسند را

 سالم،ا مبین دین. اس  شده دانسته حرام که اس  غیب  زب نی، ه یبیم ری ترینمهم از
  ت اس  نداده اج زه کس هیچ به و اسا   شاده  ق ئل مؤمن ن آبروی برای فراوانی اهمی 
 در یبدگوی و غیب  از اسالم در دلیل، همین به. اندازد خطر به را دیگران حیثی  و آبرو
 حقوق ح فظ جوام  ترینمترقی که اساا  ح لی در این. اساا  شااده نهی دیگران نبود

 کسی هک داندمی آن مث به به را غیب  قرآن. اند نبرده پی بزرگی حق چنین به هنوز انس ن،
 فرد ره آبروی که اس  مط لب این گربی ن تشابیه  این. بخورد را اشمرده ادربر گوشا  

 و- او تن گوش  خوردن م نند دینی، برادر آبروی به تج وز و اس  او تن گوش  چون
 هک ب شااد وی غی ب در تج وز این آنکه ویژهبه ب شااد؛می -وی رفتن بین از نتیجه، در

 خوردن اعم  ، تریننکوهیده که گونههم ن ،راینبن ب. ندارد نیز را خود از دف   قدرت
  اب عمیی چنین انج م از حیوان ت حتی و اس  -انسا ن  برادر ویژهبه– همنوع ن گوشا  
 ف إنَّه  ةالْغِیبَ وَ إی کُم: »فرم یدسج د ) ( می ام م .اس  تنفرانگیز و زشا   نیز غیب  دارند،
 .«  اس  جهنم ه یسگ خورش غیب  رازی کنید، پرهیز غیب  از النّ ر؛ کِالبِ إدامُ
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 پرهیز از تمسخر و تحقیر دیگران

 نِساءٍ مِنْ نِساءٌ ال وَ مِنْهُمْ خَيْراً يَكُونُوا أَنْ عَسى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَسْخَرْ ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 بَعْدَ سُوقُالْفُ االِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ مْأَنْفُسَكُ تَلْمِزُوا ال وَ مِنْهُنَّ خَيْراً يَكُنَّ أَنْ عَسى

 (11)حجرات، الظَّالِمُون هُمُ فَأُولئِكَ يَتُبْ لَمْ مَنْ وَ الْإيمانِ

 ديگر انىزن زنانى نه و باشند؛ بهتر اينان از آنان بسا نگيرد، ريشخند به را ديگر گروه گروهى هيچ! مؤمنان اى
 پس! خوانيدم ناپسند هاىلقب با( را همديگر) و مكنيد عيبجويى يكديگر از و باشند بهتر اينان از آنان بسا را،

 .ستمكارند بازنگردند( كارها اين از) كه آنان و است ناپسندى نامگذارى بزهكارى ايمان، از

 97  آیه درکریم  قرآن. اساا  دیگران مسااخره و تحقیر اسااالم در گن ه ن ترینبزرگ از
 بر ه  انساا ن برتری مالق اسااالم، نظر از زیرا .داندمی ج هالن صااف  را مسااخرت بقره

 نه ت بن براین. نیسا   آگ ه اشاخ ص  تقوای میزان از خدا جز کسای  و تقواسا   یکدیگر،
 دریچه از را ه انساا ن مراتب و فجاال که دهدمی قرار طعنه مورد را دیگر افراد کساای
   ب الس . آیه در تمسخر از نهیاین هم ن . بداند دنی  در ن بخردانه و موهوم امتی زات

 که شده مطر  کردن مساخره  برای  جزئی  گونه چند آیه این در که اسا   توجه شا ی ن 
 اقوام کردن مسخره -1: اس  مردم می ن در تمسخره  نو  این بیشاتر  رواج دهندهنشا ن 
 به نسب  زن ن کردن مسخره -5. دیگران شهر ی  گویش قبییه، نژاد، تمساخر  م نند دیگر؛
 :فرم ید)ص( می اکرم پی مبر .خردکننده و ن پسااند ه ی لقب ب  افراد زدن صاادا -1. هم
 .«کرد خواهد ذلیل را او خدا شم رد، خوار را مؤمن  که کس مَنْ أذ  َّ مُؤمِن ً أذ لَّه الیّه؛ »

 و عرش بشااکند را قیبی تواندمی که هساا  قوی قدرآن ام  ندارد اسااتخوانی هیچ زب ن
 .خدا را به لرزه درآورد؛ پس مراقب حرف زدنت ن ب شید
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 پرهیز از گسترش و تأیید فساد

 اللَّهُ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيا فِي أَليمٌ عَذابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذينَ فِي الْفاحِشَةُ تَشيعَ أَنْ يُحِبُّونَ الَّذينَ إِنَّ
 (17)نور، تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ يَعْلَمُ

 راىب كند پيدا گسترش اندآورده ايمان كه كسانى ميان در زشت عمل كه دارند دوست كه كسانى يقين به
 .دانيدنمى شما و داندمى( را آن شوم عواقب) خدا و است، دردناك عذابى آخرت و دنيا در آنها

 رتب طا وس یل پیشرف  ب  و- روزهام متأسف نه که اس  گن ه نی جمیه از فحشا ء،  اشا عه 
 بزرگ و آشااک ر گن ه نو  هر فحشاا ء، از مقصااود. اساا  ی فته زی دی رواج -جمعی
 ن نآ شخصی حریم هتک موجب تنه  نه دیگران، پنه نی عیوب و اسرار افش ی. ب شاد می
  قب داده؛ رواج ج معه در را بدبینی یعنی دهد؛می عمومی جنبه گن ه به بیکه گردد؛می
 ارقر حی ییبی و اخالقی ن امنی معرض در را ج معه و برده بین از را گن ه ن از ساای ریب

 .  دهدمی

 مینه به. اس  رفته نش نه را اخالقی هنج ره ی مستقیم غیر فحش ء، اشا عه  حقیق ، در
 را ومش عمل این دوستداران حتی بیکه فس د؛ کنندگ ناشا عه  تنه  نه متع   خداوند دلیل،
 مَنْ: »)ص( فرمود اسالم پی مبر. اس  داده قرار دردن ق عذاب مشامو   آخرت و دنی  در
 را آن که اس  کس  م نند س زد، منتشر را زشت  ک ر که کس  ک مُبْت دِئِه ؛ ک ن  ف حِش ةً أذا َ
 رساا نه، و خبر آزادی چون توجیه تی وجود اساا  گفتنی .«اساا  داده انج م آغ ز در
 .  شدبنمی گن ه این ارتک ب برای دلییی...  و مسئو  افراد صالحی  از ج معه س زیآگ ه

  بدی هم سخن گویی راست اگر  زدی دم چون خلق گفتن بد هب
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 گوییپرهیز از بیهوده

 ]مؤمنون[ (0) مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُمْ الَّذِينَ وَ

 گردانند.روى فايدهىب و بيهوده[ كردارِ و گفتار هر] از كسانی ]هستند[ كه ]مؤمنان[ و

 رچهگ اس ؛ بیهوده ساخن  و لغو از پرهیز اساالم،  در گفت ر ب  مرتب  آداب از دیگر یکی
 سااارای  نیز او رفت ر به و شاااود نمی نم ی ن آدمی گفت ر در تنه  آن، به عمل  دایره
 هب لغو،. اس  شده عنوان مؤمن ن صف  ترین مهم نم زگزاردن، از پس صف  این.کند می
  فلغ خدا ی د از را انس ن که شاود  می گفته پ یهبی و بیهوده فکر و فعل ساخن،  نهگو هر
 و ه  مکپی فرست دن ی  و مج لس در بیهوده سخن ن گفتن. داردمی ب ز صاحی   تفکر از و
  .دارد قرار زمره این در نیز ف یدهبی ه یایمیل ی 

 و ساانجیدگی به مزیّن را خودو عمل  کالم که معن ساا  این به لغو، از پرهیز بن براین،
 .که پشااتوانه عقالنی ندارد و حکمتی بر آن اسااتوار نیساا  ک ری نکنیم و نموده درای 

 شدهن آفریده عبث انس ن که کنید پیشه تقوا مردم، ای» :فرمودند ب ره  ) ( عیی حجارت 
 .«بگوید ی وه ت  نشده ره  خود به و کند ب زی ت 

 گرفتن بغل در غم زانوی و کشیدن درهم چهره ن یمع به لغو، از دوری که اس  روشان 
  رشسفبه شدت  را نزدیک ن و دوست نو  مؤمن ن ب  مزا  و شوخی اسالم، بیکه نیسا ؛ 
 .  اس  نموده

 اندز پی بازی آورده اتو را هن  ندجهان را هن بیهوده آفريده
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(117) 

 گناه مجالس از پرهیز

 مَّاإِ وَ غَيْرِهِ حَديثٍ في يَخُوضُوا حَتَّى عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ آياتِنا في يَخُوضُونَ الَّذينَ رَأَيْتَ إِذا وَ
 (59انعام،) الظَّالِمينَ الْقَوْمِ مَعَ الذِّكْرى بَعْدَ تَقْعُدْ فَال الشَّيْطانُ يُنْسِيَنَّكَ

 در تا برتاب روى آنها از پردازند،مى گويىهرزه به ما هاىنشانه و آيات در كه ديدى را كسانى چون و
 .منشين ستمكاران گروه با يادآورى از پس برد، يادت از شيطان اگر و شوند؛ وارد ديگر سخنى

حفظ اسرار و نیز خطر  خ طر به صنعتی و نظ می مراکزبرخی ورورد و نزدیک شادن به  
ت  هیچ کس به  گذارندمی حریمی ،آن من طق برای جه  این از .ممنو  اساا  ،احتم لی

نزدیک شاادن و ورود به حریم  طور اساا .نیز همین گن ه ن درب ره د.آن نزدیک شااو
 تم شاا گر صااورت به هرچند معصاای ، مج لس در حجااورن فرم نی خدا ممنو  اساا . 

 گن ه به گنهک ر جرأت و کفر تقوی  م یههم  ؛ چوناساا  حراماز همین جه   ب شااد،
 .  دهدمی قرار گن ه قدمی یک در فرد راهم  وشود می

  رق قم ر، و شااراب مج لس از بگیریم پند خوبی به ب ید بحث، مورد حدیث و آیه از
 افراد ساار پشاا  آن، در که مح فیی و اساا  همراه آواز و ساا ز ب  که ه یی عروساای و

 از نیمبتوا ت  بپرهیزیم ک مال اساا ، آمیخته حرام ب  که ه یی جشاان و شااود می بدگویی
  .ب شیم خدا ص ل  بندگ ن

 در هک بنشیند مجیسی در ایم نی ب  فرد که نیس  ش یسته هرگز: »ودفرم ) ( صا دق  ام م
 .«نیس  جیوگیری بر ق در او و کنند می ن فرم نی را خدا آن،
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 فصل دوازدهم: مهارت زندگی مشترک  

 )عوامل استحکام خانواده(

 آن ه یمه رت از برخورداری صورت در زوجین که دارد وجود زی دی نک ت و رفت ره 
 یکدیگر کن ر در راو وف داری  محب  توانندمی مشاااترق زندگی در رگیریک  به و

 سبک پ یدار، و موفق مشترق زندگی یک داشتن رمز ترینمهماز این رو،  .کنند احس س
ه  امروزه موضااو  کتب و مق الت بساای ری این مه رت .اساا  همساارداری ه یمه رت

 زی دی در می ن جوام  غربی و شرقی شده اس .

ه ی زی دی به زوجین برای این منظور شاااده اسااا . ب  کم   ون دینی م  توصااایهدر مت
تأسف ب ید اعتراف کرد این بخش از مف هیم دینی مورد غفی  زی دی قرار گرف  اس . 

در زمینه (  ) اطه ر ائمه و( ص) اکرم پی مبرقرآن کریم و  ه یتوصاایه به فق  م  اگر
 ،مشترق زندگی مس ئل از بسای ری  در یقین،، به طور کردیم می عملآداب همسارداری  

   .نداشتیم مشکیی

مشاترق و عوامل استجک م خ نواده از منظر قرآن   ه ی زندگیمه رت از تعدادی ادامه در
 گیرد:و اح دیث مورد بررسی قرار می
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 آوردن مقدمات ازدواج ساده و سالمفراهم

 نْمِ اللَّهُ يُغْنِهِمُ فُقَراءَ يَكُونُوا إِنْ إِمائِكُمْ وَ عِبادِكُمْ مِنْ الِحينَالصَّ وَ مِنْكُمْ الْأَيامى أَنْكِحُوا وَ
 (02)نور، عَليم واسِعٌ اللَّهُ وَ فَضْلِهِ

 و فقير اگر را؛ درستكارتان و صالح كنيزان و غالمان همچنين دهيد، همسر را خود همسربى زنان و مردان
 !است آگاه و دهندهگشايش خداوند سازد؛مى نيازبى را آنان خود فضل از خداوند باشند، تنگدست

 در و نموده توجه انس ن غریزی قوای به بشر، سع دت  برن مه ترین ج م  عنوان به اساالم 
 شهوت و جنسی میل غرایز، این از یکی. اس  برآمده آن از من سب  بهره و تعدیل صدد
 در آرامش و الف  ایج د سبب دواجاز. اس  مشارو   ازدواج راه از آن ارضا ء  که اسا  
 و زندگی در نش ط و امید افزایش اخالقی، فسا د  از ج معه حفظ نسال،  تولید ه ، انسا ن 

 از پیروی و ازدواج به را جوان ن اسااالم جه ، همین به. گردد می دیگر فواید بساای ری
 یمین کند، ازدواج کس هر: »اکرم )ص( فرمود پی مبر. اس  فراخوانده خدا رسو  سان  

 .«کند پروا خدا از دیگر نیم در پس اس ؛ کرده حفظ را دینش از

 رایب شرای  تسهیل و ازدواج برای جوان ن ترغیب به را مؤمن نقرآن کریم  ،این بر افزون
 و عذر هر از جیوگیری برای ب ال،  آیه در چنین هم خداوند. اساا  نموده دعوت آن ن
ب الرفتن سن . سا زد  می فراهم ازدواج برای را هاولی امک ن ت که نموده تجامین  ی، ا به نه

ه  و فش ره ی عصبی، ک هش انگیزه فع لی  اقتص دی، ازدواج، سابب افزایش اضاطراب  
 گردد.ه ی اخالقی و اجتم عی و بسی ری از تبع ت سوء دیر میازدی د ن هنج ری

 آینده از ستر ی  پولی بی چون غیرمعقولی ه ی به نه ب  و جه  بی که کسی ترتیب بدین
 .ندارد ب ور را پروردگ رش نیکوی وعده حقیق  در نم ید، می پرهیز ازدواج از...  و
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 ایجاد کانون آرامش

 (197إِلَيْها ... )اعراف، لِيَسْكُنَ زَوْجَها مِنْها جَعَلَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي هُوَ

 او كنار در تا داد، قرار او جنس از نيز را همسرش و آفريد؛ فرد يك از را شما( همه) كه است خدايى او
 بياسايد.

 فخال بر. نم ید می ترغیب خ نواده تشکیل و ازدواج به را مؤمن ن قرآن از متعددی آی ت
 شیط ن از دوری س ز زمینه و پروردگ ر به قرب ع مل ازدواج اسالم، منظر از ادی ن، برخی

 و الف  و دانسااته مهرب نی و آرامش  م یه را زدواجا کریم خداوند. اساا  نفس هوای و
 اصیی هدف قرآن، منطق در .داند می خود قدرت و لطف  نش نه را همسران، می ن مودت

 .  اس  خداوند بهتر بندگی برای زمینه ایج د و روحی آرامش به رسیدن ازدواج، از

 گی مشااترق حفظزن و شااوهر ب ید بدانند این هدف زندگی مشااترق ب ید ت  انته ی زند
شاود. هر نو  ع میی که سبب بر هم خوردن آرامش و طمأنینه در زندگی مشترق شود،  

زن در ایج د آرامش شود که ه ی اسالمی برداش  میاز آموزهاز نظر اسالم اشتب ه اس . 
کند؛ مشاااروط بر آنکه در ایف ی چنین نقشااای از ای ایف  میروانی در خ نواده نقش ویژه

: فرم یدخط ب به مردان می سج د ) ( ام م .یگ ه من ساب برخوردار ب شد عزتمندی و ج 
 و اس  داده قرار تو انس و آرامش  م یه را او متع   خداوند بدان  که اس  این زن حقّ»

 ونرمخ وى ب  و دارى گرام  را او پس داده؛ تو به خداوند که اسا   نعمت  این که بدان 
 «.ب ش 
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 مهرورزی و محبت

 نَّإِ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ إِلَيْها لِتَسْكُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آياتِهِ مِنْ وَ
 (21)روم، يَتَفَكَّرُون لِقَوْمٍ لَآياتٍ ذلِكَ في

 تانميان در و يابيد، آرامش آنان كنار در تا آفريد شما براى خودتان جنس از همسرانى اينكه او هاىنشانه از و
 !كنندمى تفكّر كه گروهى براى است هايىنشانه اين در داد؛ قرار رحمت و مودّت

 دوری س ز زمینه و پروردگ ر به قرب ع مل ازدواج اسالم، منظر از ادی ن، برخی خالف بر
 و نستهدا مهرب نی و آرامش  م یه را ازدواج کریم خداوند. اس  نفس هوای و شایط ن  از

 وجود آیه، این طبق. داند می خود قدرت و لطف  نش نه را همسران، می ن مودت و الف 
  تآی از و پسااندیده ک مالً امری بیکه نیساا ، نکوهیده تنه  نه شااوهر و زن می ن محب 
 و مودت تنه  نه ازدواج  واسطه به خداوند که اسا   این توجه ق بل  نکته. ب شاد می الهی
 نآن  بر نیز را خ صش عن ی  و رحم  بیکه آورد؛ می وجود به را انهمسر می ن دوستی
 .  کند می سرازیر

 در ار بندگی و زندگی نشاا ط و امید متق بل، احترام حفظ و یکدیگر به مرد و زن محب 
  یدب شوهر و زن بن براین،. شود می خ نواده معنوی تع لی و رشد سبب و کرده حفظ آن ن
 گونههر بروز از و دهند افزایش را خود می ن دوستی و یمی صم و صف  میزان کنند سعی
 .  کنند جیوگیری ،بزند هم به را آن ن می ن دوستی که ع میی

 آرامش به رساایدن ازدواج، از اصاایی هدف قرآن، منطق در که داشاا  توجه ب ید البته
 ب یدن زنی همسران می ن محب  بن براین،. خداسا   بهتر بندگی برای زمینه ایج د و روحی
  .نشود خ رج الهی مسیر این از
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(111) 

 داشتن و تکریم همسرگرامی

 اًخَيْر فيهِ اللَّهُ يَجْعَلَ وَ شَيْئاً تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ ... وَ
 (17كَثيراً )نساء،

 در خداوند و داريدمى ناپسند را چيزى بسا( بدانيد) نديدپسنمى را ايشان اگر و كنيد رفتار شايسته آنان با و
 .است نهاده بسيار خيرى آن

 یکدیگر ب  شوهر و زن رفت ریخوش قرآنی، زندگی سبک اصیی ه یمشاخصاه   دیگر از
 زندگی آسی ی زیرین سنگ را مرد قرآن، زیرا اس ؛ شده مردان ویژهبه توصیه این. اس 
برتری و اسااتعالء هرگونه داند،می خ نواده اجرایی مدیر را وی که گونههم ن و داندمی

) ( در وصاایتی ن ب خط ب به  عیی ام م. اساا  کرده محکوم وی مورد در نیز را جویی
؛ کیشااُعَ یصاافوف  ه ل  ة حبَالصااٌّ نِحسااِا  وَ ح  ٍ لِّکُ ییعَ ه دارَف  »: نویساادفرزند خود می

   «.شود ب صف  زندگی  ت  کن فت رر نیکی به او ب  و کن مدارا همسرت ب  همیشه

  شندب داشته نیکو و شا یسته  رفت ر زن ن ب  ت  دهد می فرم ن مردان به خداوند آیه، این در
 حفظ در خ نواده مصاایح  زیرا ب شااند؛ دارخویشااتن زن شااویی زندگی ن مالیم ت در و

 که اس  کس  شم  بهترین: »فرم ید می اکرم پی مبر. اس  همساران  می ن آرامش و صای  
 .«بهترم امخ نواده براى شم  همه از من و ب شد بهتر اش خ نواده براى

 هک اس  روشن ولی اس ، مردان ب  آیه خط ب اگرچه که اس  ضاروری  نکته این ذکر 
 ب  طالق حق که آمده مردان به خط ب دلیل این به تنه  و نیساا  سااویهیک دسااتور، این
 .اس  بیشتر ایش ن در انهمستبد رفت ر بروز زمینه و اس  آن ن
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(112) 

 مداریمسئولیت و وظیفه

 أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ
 (00)نساء، اللَّه ... حَفِظَ بِما لِلْغَيْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ

 و فكرى نيروى ]در زنان() ديگر برخى بر )مردان( را برخى خداوند آنكه خاطر به زنانند سرپرست مردان
 پس. كنندمى خرج( زنان براى) اموالشان از آنكه خاطر به بخشيده و برترى جسمى و توان اداره خانواده[

 برابر در[ و] نبرداند]در امور كای خانواده و در چهارچوب حقوق شرعی[ فرما كار، درست و شايسته زنانِ
[ را او اموال و اسرار و حقوق] شوهر غياب در است، نهاده[ شوهرانشان برعهده آنان نفع به] خدا كه حقوقى

 .كنندمى حفظ

گ ه به تنه یی ض من موفقی  زندگی ه ی پوچ غربی، عشق و محب  هیچبر خالف آموزه
 ،ندگیز هر موفقی  شرط نتری اسا سی  اساالم،  مبین دین نظر ازمشاترق نیسا ؛ بیکه   

 نسب  به یکدیگر اس .  همسران  مسئولی  احس س و مداری وظیفه

 مف هیم به نسب  متأساف نه  که ب شاد  می قرآن کییدی بسای ر  و راهگشا   آی ت از فوق  آیه
 و زن وظ یف خوبی به آیه این. اساا  گرفته صااورت لطفی کم آن مترقی و حکیم نه
 و جساامی ه ی توان یی جه  به- مردان. نم ید می ترساایم زندگی  اداره در را شااوهر
 قدرت جه  به- زن ن و دارند درآمدزایی و زندگیکیی  تدبیر  وظیفه -روحی قدرت
م ک ظ ام م. دارند عهده بر راو تدبیر داخیی  منز  داری نگ همساائولی   -ع طفی و روحی

 «.اس  کردن شوهردارى خوب زن، جه د التَّبَعُّلِ؛ حُسنُ المَرأةِ جِه دُ»: ) ( فرمود

  مسئولی بیکه آورد؛ نمی فراهم را مردان  استف ده سوء  زمینه فوق حکم که اس  روشان 
 .کند می بیشتر خ نواده معنوی و م دی هدای  و پیشبرد به نسب  را آن ن
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(113) 

 دوستیخانواده

 إِماماً لِلْمُتَّقينَ اجْعَلْنا وَ أَعْيُنٍ قُرَّةَ اذُرِّيَّاتِن وَ أَزْواجِنا مِنْ لَنا هَبْ رَبَّنا يَقُولُونَ الَّذينَ وَ

 (90)فرقان،

 شمچ روشنى مايه فرزندانمان و همسران از! پروردگارا: »گويندمى ]هستند[ كه ]بندگان راستين خدا[ كسانى و
 !«گردان پيشوا پرهيزگاران براى را ما و ده، قرار ما

داند که از خداوند ن راستین خود را این میدر آیه ب ال قرآن کریم، یکی از دع ه ی بندگ 
کنند که م یه روشانی دیدگ نش ب شاند.   برای خود، همساران و فرزندانی درخواسا  می  

دوستی مؤمن ن اس  که در دع ه ی خود این درخواس  مهم را این نش ن دهنده خ نواده
 دارند.

ی وصی  اکتس بصاین خ ه ی مهم و اس سی مؤمن ن اس .دوستی یکی از خصی خ نواده
خواساته ی  ن خواسته در زندگی وجود   که نیسا   ک الیی عشاق اسا . به عب رت دیگر،  

داشااته ب شااد و بتوان آن را از هر ج یی تهیه کرد. عشااق و محب  به دساا  آوردنی و  
 .  مراقب  کردنی اس 

را بی موزند و مه رت  دوستیافزایش عشاق و محب  و خ نواده  ه یشایوه همساران   اگر
آن ن را در زندگی مشااترق  آرامش و خوشاابختی امواج گ هآن ،فراگیرندرا ب  از آن مراق

 سااتننشاا»فرم ید: پی مبر اکرم )( می گردد.میدلپذیر گرم و ک نون خ نواده خود گرفته و 
 رد[ نشستن و] اعتک ف از ترداشاتنی دوسا   بزرگ خدای نزد اش، خ نواده کن ر در مرد
 «.اس  من مسجد این
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(114) 

 یکدیگر گرفتن عیوبادیدهن

 (199)بقره، لَهُنّ ... لِباسٌ أَنْتُمْ وَ لَكُمْ لِباسٌ ... هُنَّ

 (او گناه از حافظ و عيوب پوشاننده و هستيد ديگرى زينت يك هر. )آنهاييد جامه شما و شما جامه آنها

 از خ لی دیگران م نند خودش که شااودمی متوجه خویش نفس به ب مراجعه کساای هر
 دیگران از را او اشااتب ه ت و زشاا  و بد صااف ت لطف، روی از خداوند نیسااتو بعیو
 ظ ر ن مَنْ: »فرم یندمی ب ره این در( السالم عییه)  امیرالمومنین حجرت .اسا   کرده مخفی
 عیب هب پرداختن از  ببیند را خود عیب که هر« » غ یرِهِ عَیْبِ عَنْ اِشااْت غ ل  ن فْسااِهِ عَیْبِ فی

 .«ایستد زب  دیگران

 را هم زشاااتی و عیوب یکدیگر، برای لب سااای چون هم مرد و زن قرآن، نظرگ ه در
 آداب و تربیتی عیوم حوزه در فروانی نک ت گوی ی رس ، و بییغ تشابیه  این. پوشا نند  می

 ،کند می حفظ گرم  و سرم  از را انس ن لب س طور کههم نمثالً اینکه . اس  همسارداری 
، چنینهم شود.حفظ انس ن از خطرات فراوان اخالقی و فکری میسبب  نیز همسر وجود
 و انس ن کفو ب ید نیز همسار ؛ ب شاد  انسا ن  من ساب  جنس و رنگ و طر  در ب ید لب س
   .ب شد انس ن شخصی  و فرهنگ فکر، ب  متن سب

 .اس  خ نواده آرامش و زین  م یه نیز همسر ؛اس  آرامش و زین  م یه لب س از سویی،
دهند؛ بیکه مخفی نه و ب  کمک یک به دیگران نشاا ن نمی را لب س عیوب دیگر،از طرف 

همساار نیز اگر عیبی داشاا ، ب ید آن را از دیگران   کنند؛ می اصااال  خی ط م هر آن را
   به درم ن آن پرداخ . ص مخفی کرد و ب  مشورت یک متخ
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(115) 

 گذشت و یادآوری محاسن یکدیگر

 (209... )بقره، بَيْنَكُم الْفَضْلَ تَنْسَوُا ال وَ لِلتَّقْوى بُأَقْرَ تَعْفُوا أَنْ ... وَ

 مكنيد. فراموش خود ميان را بخشش و است ترنزديك پرهيزگارى به كردنتان گذشت و

این اس  که زن و شوهر در  شود،سبب سردی رواب  زن شویی می که ع میی ترینشا ی  
ین یکی از بهتر .دار کنندو آن را ادامه اختالف ت زندگی، از خط ی یکدیگر گذش  نکرده

گرفتن، این اس  که لحظ ت خوب مشترق خود ب  همسرت ن را ه ی گذش  و ن دیدهراه
 ی دآوری کنید.  

دهند ت  اختالف ت جزئی و ن چیز شااود که برخی همسااران اج زه می متأسااف نه دیده می
کنند. این افراد در هنگ م می زنادگی، ادامه دار شاااده و ب  لجب زی آن را تبدیل به بحران 

گویند که گوی  هیچ خ طره مشااترق ای درب ره همساار خود سااخن میگونهاختالف ت، به
ش ن فردی ک مالً خودخواه و بداخالق و غیر ق بل شریک زندگ نیخوبی ب  او نداشاته و  

 تحمل بوده اس . 

پوشاای، به آن ن مقرآن کریم در عب رت ب ال، عالوه بر توصاایه مؤمن ن به گذشاا  و چشاا
 برای اصال  رابطه خود، بهکند ت  مهرب نی و خوبی همدیگر را از ی د نبرده و توصایه می 

ک ره  برای جیوگیری از یا د لحظا ت خوب زنادگی خود بیفتند. این یکی از برترین راه   
 فروپ شی زندگی مشترق اس .
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(116) 

 درک متقابل )تناسب حقوق و وظایف(

 (229بِالْمَعْرُوفِ ... )بقره، عَلَيْهِنَّ الَّذي لُمِثْ لَهُنَّ ... وَ

 شده داده قرار اىشايسته حقوق آنهاست، دوش بر كه وظايفى همانند آنان، براى و

 هندانست ی  آگ ه نه خود نوبه به یک هر مرد و زن شود، می شرو  مشاترق  زندگی وقتی
 هم کن ر در پرطراوت و دش  مشاترق  زندگی داشاتن  و ایج د برای که شاوند  می متعهد
، ای در زندگی مشترقش ید هیچ نکتهه ی کیی دارد. دنی ی مرد و زن تف وت .کنند تالش

هم تر نب شااد که زن و مرد همدیگر را بشاان سااند و به روحی ت و خیقی ت   از این مهم
 ه ی بسی ری درب ره این موضو  نگ شته شده اس .  واقف شوند. کت ب

 درق دو این می ن صمیمی  راز. اس  احسا سای   ه زنجه ن  و یاساتدالل  مرده  دنی ی
 ملتح توان یی یعنی تف هم نیساا ؛ کردن درق معن ی به تف هم. اساا  ه یشاا نتف وت
 .ه تف وت

ل کیی در صدر آیه ب ال، خداوند هنگ می که در مق م یکی از احک م طالق اس ، به یک ا
گونه که وظ یفی دارند، حقوقی زن ن هم ندارد که زندگی مشترق اش ره کرده و اظه ر می

 عمیق و کییدی در زندگی اس .  ای به سم  مف هیم نیز دارند. این عب رت کیی، دریچه

  



و�ید
ٮݩݦݦݩݩݩݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش

حݩݧݐ ٮݪݬݬݬݓ
ݩݩش ݧ وݣݣݣݣݣسݧ ݩݩݩݐ ن ݣݣݣݣݣݣݣحݧ

آ
ر� �ݬݬݬݬݬݓا ٯݩݩݩݦݩݑ  

134 
 

(117) 

 مداراعفو و 

 (177)اعراف، الْجاهِلين عَنِ أَعْرِضْ وَ بِالْعُرْفِ أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ

 بگردان روى نادانان از و ده، انفرم پسنديده كار به و كن، پيشه را گذشت و عفو

ترین آیه اخالقی اجتم عی قرآن اسااا  که به یقین حال  بسااای ری از آیاه فوق جا م   
 ردمداری و مدارا سه اصل کیی و ج م  در مشاکالت زندگی اسا . اصل گذش ، حق  

 ویژه زندگی مشترق اس .  تم م رواب  اجتم عی؛ به

 بیکه م؛ب شی موافق آن ب  و کنیم قبو  را گریدی اشتب ه ت که نیسا   این مدارا از منظور
  .ییم بی کن ر -که دیگر امیدی به اال  آن نیس – دیگری نق  ب  که معن س  این به

ن ی از این ک ر به مع زیرا بی ید؛ کن ر نق  این ب  انساا ن نیساا  ع قالنه پندارندمی برخی
زندگی خود ک مالً لذت انس ن ب ید از ه ی زندگی اس  و دسا  دادن بخشی از خواسته 

ه ی دیگر زندگی هم از آرامش و بخش ،ب  مدارا نکردن که اساا  این واقعی  ببرد، ولی
 چه آن از تنه  نه کند،نمی مدارا که کسیشوند. به عب رت دیگر، لذت فعیی خود دور می

 ،نیز هساا  چه آن از بیکه ؛اساا  محروم ندارد، وجود زندگی در و اوساا  دلخواه
 مندهبهر موجود نیمه این از کم دس  کند،می مدارا که کسای  ولی بگیرد؛ بهره تواندنمی
 را نیکی و خیر خ نه یک اهل برای خدا که هنگ می»: فرم ید می(  ) ص دق ام م. شودمی

 .«گرداندمی ه آن روزی را زندگی در مهرب نی ب شد، خواسته

  ت؛ با دشمنان مدارا با دوستان مرو  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
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(118) 

 سعه صدر و بزرگ منشی

 (129الشُّحَّ ... )نساء، الْأَنْفُسُ أُحْضِرَتِ وَ خَيْرٌ الصُّلْحُ ... وَ

 بخل و تنگ نظری در ذات ]بسياری از[ مردم نفوذ كرده است. چه اگر است؛ و سازش بهتر صاح و

 را خالقی ی  رفت ری من سبا ه یبرخی ویژگی مرد ی  زن اس  ممکن ایخ نواده در هر
 به  نسب مشترق، زندگی تع د  حفظ برایب ید  او همسر نداشاته ب شاد. در این هنگ م،  

 .کند پوشیچشم ه آن از و داشته اغم ض مس ئل برخی

 ید بی ه یی اساا  که م  اغیب آن را بید نیسااتیم. ترین مه رتیکی از بزرگگوش دادن 
 و فق  ه ،وق  بیشتر. دهید گوش همسارت ن  ه یگیه و ه نگرانی به داوری، هیچ بدون
 برای که اس  چیزی تنه  کند، گوش م  ه یدردد  و ه حرف به که کسای  داشاتن  فق 
 به دکنی سعی .اس  حی تی مشترق، زندگی در یکدیگر درق. داریم نی ز م نمسا ئل  حل

 دریچه از فق  را دنی  کنید، نگ ه همساارت ن چشاام منظر از خود پیرامون دنی ی مساا ئل
 .نبینید خودت ن چشم

 و گریساایطه خودمحوری، ه  اساایراگرچه متأسااف نه به تعبیر قرآن کریم، اغیب انساا ن
 هر ن، به فرموده بزرگ اندیشند.د میونظری گشته و به من ف  خو تنگ جوییبرتری حس
 ییعن ؛اس   دزی اندازه هم ن به هم او منّی  ب شد، زی د دیگران از انس ن رنجیدن که قدر
 .س وا خودخواهی درجهگر پیرامونش، نش ن حوادث و دیگران از آدمی رنجیدن میزان

   مرنج و مرنجان کاملی و عاقل گر  بسنج تحقیق هب بگویمت نکته يک
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(119) 

 مداری و پذیرش اشتباهحق

 وَ الْوالِدَيْنِ أَوِ أَنْفُسِكُمْ عَلى لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 (107الْأَقْرَبينَ ... )نساء،

 به چند هر باشيد، خدا براى دهنده گواهى و عدل، به كننده قيام[ زندگى امور همه در همواره! ]ايمان اهل اى
 .باشد خويشانتان يا مادر و پدر يا خود زيان

ه  به ترق بسی ر مهم اس . بسی ری از خ نوادهمداری و پذیرش اشتب ه در زندگی مشحق
ه ی گ ه و بیگ ه زن و شاوهر شده  خ طر لجب زی زوجین، تبدیل به میدان جنگ و مب رزه

 و ودشمی س خته اعتم د مبن ی بر همیشه زن شویی زندگیاسا . حقیق  این اسا  که   
 به را  نتب هشاش که ب شند داشاته  صاداق   و امنی  احسا س  اینقدر بتوانند ب ید زوجین
 کردن قبو  ام  ،کنند عذرخواهی بتوانند شااا ید ه خییی. کنند اعتراف خود همسااار

 به زدن ن خنک موق  که م ندمی کودکی مثل درساا ؛ گیرندنمی گردن را اشااتب هشاا ن
 کهزم نی ت  ام  ؛کند عذرخواهی اساا  ممکنفق  به جه  اطال  دی ،شاایرینی ظرف
  .داد خواهد ادامه را آن بکند، را ک راین نب ید که اس  نشده متوجه

از  .؛ یعنی یکیاساا  طرفهیک اشااتب ه قبو  و عذرخواهی توان یی رواب  از بساای ری در
کند. این مسااأله در درازمدت ( همواره کوت ه آمده و عذرخواهی میزن ی  مردهمسااران )

ه دلسردی وخیمی در رو  و روان فرد گذاشاته و ممکن اس  خدای ن کرده منجر ب آث ر 
نش نه رو  بزرگ و قبو  آن نیز نش نه اعتم د او شاود. ب ید توجه داش  که عذرخواهی  

حتی به ضاارر –مداری در آیه ب ال، خداوند مؤمن ن را به رع ی  انصاا ف و حق اساا .
  دعوت کرده اس . -خودش ن
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 خانواده مداریدین توجه به

 (5الْحِجارَةُ ... )تحريم، وَ النَّاسُ وَقُودُهَا ناراً أَهْليكُمْ وَ كُمْأَنْفُسَ قُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 .كنيد حفظ است ها سنگ و ها انسان آن هيزم كه آتشى از را خود خانواده و خود! مؤمنان اى

 دگ نبن معنوی پیشرف  و خدا بندگی الشع   تح  چیز همه اساالمی،  زندگی سابک  در
 خ نواده اخالقی ب یسااته ترینمهم ،رو این از. دارد قرار خالصااه  و کمک نیز دینی ی 
 خ نواده، اساا س، این بر. دانساا   یکدیگر به معنوی امور در آن اعجاا ی همراهی
 .  دهد می تشکیل را دینی تربی  واحد تریناس سی و ترینکوچک

 اجرایی مدیر عنوان به مردان ویژه به و- خ نواده اعجااا ی از یک هر قرآن، منظر از
 تب هی و سااقوط از و کرده ی ری معنوی تک مل و رشااد در را یکدیگر ب ید -وادهخ ن

 هدای  به ایویژه توجه آن ن که ی بیمدرمی قرآن، در انبی ء ساایره به نگ هی ب . بره نند
 طیب خداوند از خود، فرزندان والدت از پیش حتی و نموده خود فرزندان و همساار
   .اندنموده را آن ن پ کی و هدای 

 و نشس  مسیم ن ن از مردی شد، ن ز  فوق  آیه که هنگ می: »فرم ید می) (  صا دق  ام م
 مساائولی  ح   کنم؛ حفظ توانم نمی را خودم من: »گف  و کرد گریسااتن به شاارو 
 ک فی همین تو برای: »فرمود او به )ص( خدا رسااو  «.شااد سااپرده من به نیز ام خ نواده
 از را خودت چه هر و دهی فرم ن نیز آن ن به دهی، می فرم ن خودت به چه آن که اساا 

 .«کنی من  نیز را آن ن کنی، می من  آن
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 توجه به رفاه متعارف خانواده

 ما اإِلَّ ساًنَفْ اللَّهُ يُكَلِّفُ ال اللَّهُ آتاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ مَنْ وَ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ
 (5)طالق، يُسْراً عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ آتاها سَيَجْعَلُ

 همان از باشد، تنگ اشروزى و رزق كه هر و كند، هزينه[ برای خانواده] اشتوانگرى از كه است توانگر بر
 است، كرده عطا او به كه رزقى اندازه به جز را كسهيچ خدا. كند هزينه كرده عطا او به خدا مقدار كه

 .دهدمى قرار گشايش و فراخى تنگنا و سختى از پس زودى به خدا. كندنمى يفتكا

 شاا دی. اساا  یکدیگر نشاا ط و شاا دی حفظ هم، به نسااب  مرد و زن وظ یف از یکی
از این رو، دین اسااالم به مرد و . داردمی نگ ه فروزان را خ نواده ک نون که اساا  چراغی

به هم غفی  نکنند. یکی از مستحب ت دین  زن سف رش کرده ت  از این وظیفه مهم نسب 
  نداشته و اسا  یعنی مردان در صورت تمکن م لی، خس س « توساعه بر عی   »اساالم،  

 خرید و ب زاربه  رفتن» :دفرم یمی ) ( سااج د ام ممند ساا زند. زن و فرزند خود را بهره
 هبند کردن زادآ از به من برای دارند، گوش  به میل که امخ نواده برای گوشا   مقداری
   «اس . ترداشتنی دوس 

 را گرهمدی و کنیم زندگی همدیگر برای ب ید بیکه ؛کنیم زندگی خودم ن برای نب ید م 
 همه که ایمیوه از این اس  که شوهرش بر زن حق»: فرمود ) ( صا دق  ام م. کنیم شا د 
 دهد، افزایش را آن ن خوراق عید روزه ی در و بخوراند اشخ نواده به ب ید خورند،می
 «.اس  کردهنمی فراهم دیگر روزه ی در که کند فراهم آن ن برای چیزه یی و

توان  یه اکید شده که درخواستی ب التر ازصتوالبته نب ید از نظر دور داش  که بر زن ن نیز 
 همسر از او نداشته ب شند.
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 توجه به رفت و آمد فامیلی

 (22)محمد، أَرْحامَكُم تُقَطِّعُوا وَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا أَنْ مْتَوَلَّيْتُ إِنْ عَسَيْتُمْ فَهَلْ

ا ارتباط ب و كنيد فساد زمين در كه رودمى انتظار اين جز آيا شويد، گردان روى[ فرمان او و خدا از] اگر پس
 خويشانتان را قطع كنيد.

 پذیرش بر وهعال زوجی ، پیم ن و عقد خطبه چتر زیر رفتن ب  مرد و زن از یک هر
 وست ند بستگ ن، ب  جدید اجتم عی رواب  از ایگسترده نسبت ً شبکه وارد همسری، نقش
 .شوندمی نیز همسر آشن ی ن و
 رد خ نواده کییدی نقش و اهمی  به توجه ب  و ارتب ط ت گسااترده حجم این می ن در 

 زا اطرافی ن، ساا یر به نسااب  همساار خ نواده ب  ارتب ط میزان و نو  م ، فرهنگ و ج معه
 ب طارت این برابر در که مدیریتی نحوه .اساا  برخوردار بیشااتری حساا ساای  و اهمی 

 و ین آرام حتی ی  و پیشاارف  و آرامش ب عث تواندمی شااود،می اتخ ذ ف مییی گسااترده
 رسدمی نظر به همسر، خ نوادگی فج ی در شدن وارد به توجه ب . بشود م  موفقی  عدم
  ب ارتب ط مساائیه کند،می پیدا بروز نوپ  ه یزندگی در معموالً که تیمشااکال از یکی

 خوردبر سوی به گ م ترینمهم و نخستین همسر ب  صحی  برخورد. اس  همسر خ نواده
 او از و کنید درق را اشخ نواده و او می ن پیوند کنید سااعی. اوساا  خ نواده ب  صااحی 
  نوادهخ م نند او برای همسرت ن خ نواده ب شد  نی دت. ب شاد  پ یدار پیوند این در بخواهید

 .اس  خودت ن برای شم 
داند. این نشاا ن از اهمی  صاایه رحم در آیه ب ال، قط  رحم را ب زگشاا  به ج هیی  می

 تک مل عقیی و رفت ری م  دارد.
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 حفظ عفت و پاکدامنی

 بِما خَبِيرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ أَزْكى ذلِكَ فُرُوجَهُمْ وايَحْفَظُ وَ أَبْصارِهِمْ مِنْ يَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ
 ]نور[ ... فُرُوجَهُنَّ يَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ( 03) يَصْنَعُونَ

 اين كنند؛ حفظ را خود عفاف و فروگيرند،( نامحرمان به نگاه از) را خود چشمهاى بگو مردان باايمان به
 ار خود چشمهاى بگو ايمان با زنان به و !است آگاه دهيدمى انجام آنچه از خداوند است؛ ترپاكيزه آنان براى

 كنند. حفظ را خويش دامان و فروگيرند،( آلودهوس نگاه از)

 به انساا ن رفتن م ن  که اساا  روح نی حقیقتی ک ربردی، و ج م  تعریف یک در عف ف
 را انس ن دینی ه یارزش و دین و شده ن ش یس  و زش  ک ره ی ،معصی  گن ه، سوی
. ه س  آن از یکی حج ب که دارد متعددی ه ی ش خه بن براین،. کندمی صای ن   و حفظ
 معن ی به کدام هر...  و کالم در عف  شااهوت، در عف  شااکم، در عف  نگ ه، در عف 
 .  اس  مذکور عن صر ک رگیری به در اخالقی ه ی ارزش از صی ن  و حفظ

. اس  گن ه از دوری مصا دیق  ترین مهم از ن محرم به نگ ه در عف  رع ی  می ن، این در
 ،رو این از. گردد می اخالقی انحراف ت از بسی ری س ز زمینه نکوهیده، و زشا   عمل این
 کرده دعوت حرام ه ی جیوه از چشاام نشاا ن فروبسااتن به را زن ن و مردان کریم قرآن
 .اس 

 و تن و همسر از ن رض یتی دچ ر تدریخ به دارد، نمی نگ ه پ ق را چشام نش  هک انسا نی 
  ی و پوشش طریق از ج معه در توجه جیب به لح ظ همین به و گردد می جنسای  طیبی
 .آورد خواهند روی رفت ره  و گفت ره  حرک ت، حتی
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 پوشش عفیفانه در برابر نامحرم

 نَتَهُنَّزِي يُبْدِينَ ال وَ جُيُوبِهِنَّ عَلى بِخُمُرِهِنَّ لْيَضْرِبْنَ وَ مِنْها ظَهَرَ ما الَّإِ زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ ال ... وَ
 (01... )نور، لِبُعُولَتِهِن إِالَّ

 خود سينه بر را خود هاىروسرى( اطراف) و ننمايند آشكار -است نمايان كه مقدار آن جز -را خود زينت و
 شوهرانشان براى مگر نسازند ارآشك را خود زينت و افكنند

زندگی مشترق اس . پوشش عفیف نه زن برای  در مؤثر بسی ر ع میی حی  و عف  یژگیو
زن شویی آن ن اس . در آیه ن محرم ن سبب حفظ موقعی  وی نزد شوهر و تحکیم رابطه 

 ه ی جسامی خود را برای ن محرم ن پوشیده خداوند به زن ن توصایه کرده ت  زیب یی  ب ال،
   نگ ه داشته و آن ن را برای شوهرانش ن عرضه کنند.

 ،کند خیوت همسرش ب  چون که اس  کسی شام   زن ن هترینب»ام م صا دق ) ( فرمود:  
 «.کند تن بر را حی  زره شود، او همراه و بپوشد چون و کند در به تن از حی  ج مه

 و عف ف میزان بر مؤثر موارد ازخوب اساا  در اینج  به این نکته مهم اشاا ره شااود که 
 ه ، سااری   ه ، فییم .اساا  جدید ارتب طی و تصااویری ه ی رساا نه همسااران، حج ب
 همسااران حج ب و عف ف میزان نقش مخربی در م هواره و اینترن  مج زی، ه یشاابکه

 و بتذ م ه ی فییم م هواره، پ ی شوهر، ی  و زن وقتی .کندحی یی میگذاشته و ترویخ بی
 و حج ب و عف  فروپ شی عمالً ،کنندمی ب ز ش نخ نواده به را نمساتهج  ه یسا ی   ی 

  اند.رابطه زن شویی گرم را در می ن خود کیید زنده
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 حجاب و حکمت آن

 ذلِكَ جَالَبِيبِهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنينَ الْمُؤْمِنينَ نِساءِ وَ بَناتِكَ وَ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَيُّهَا يا
 (77رَحيما )احزاب، غَفُوراً اللَّهُ كانَ وَ يُؤْذَيْنَ فَال يُعْرَفْنَ أَنْ دْنىأَ

 خويش بر را خود[ باند هاىروسرى] جابابها: »بگو مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به! پيامبر اى
 و طاخ كنون تا اگر و) است؛ بهتر نگيرند قرار آزار مورد و شوند شناخته اينكه براى كار اين فروافكنند،

 .است رحيم آمرزنده همواره خداوند( كنند توبه زده سر آنها از كوتاهى

ه ی اخالقی حفظ حج ب و پوشااش شاارعی برای زن ن از عوامل پیشااگیرانه از آساایب 
 خ نواده اس .

. دارد وجود ن محرم به نگ ه حرم  و حج ب مورد در آیه ده از بیش مجید قرآن در
 در .بپوش ند را زن بدن تم م که اس  -چ در چون- سراسری پوشش معن ی به «جیب ب»
 و عف  به ج معه در محجبه زن ن که شده بی ن چنین این زن ن حج ب حکم  فوق، آیه

 ینا به نگ هی ب . گیرند نمی قرار هوسب زان آزار و اذی  مورد و شاده  شان خته  پ کدامنی
 . دارد ج معه اخالقی امنی  در زی دی نقش حج ب که شود می روشن آیه

 شخصی  حغظتوان به دارد. از آن جمیه می بسای ر زی د دیگری نیز آث ر  حج ب رع ی 
  نواده،خ ج یگ ه تحکیم اجتم  ، در آن ن  ش یسته حجور برای من سب بساتر  ایج د و زن

:  ( فرمود) عیی ام م. اش ره کرد  حتی زیب یی بیشتر زن ن و اجتم   در فس د از پیشاگیری 
 آساا یش م یه زن داشااتن محفوظ و پوشاایده لِجَمَ لِهَ ؛ أ دْوَمُ وَ لِحَ لِهَ  أ نْعَمُ المَرْأ ةِ ةُصااِیَ ن »

   «.اوس  زیب ی  دوام و بیشتر
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 دیگرانپرهیز از خودآرایی برای 

 (00... )احزاب، الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ بُيُوتِكُنَّ في قَرْنَ وَ

 پيشين جاهايت دوران زنان مانند[ بازار و كوچه و نامحرمان ميان در] و گيريد، آرام و قرار هايتانخانه در و
 نشويد ظاهر[ شدندمى ظاهر جاهمه در پوشش بدون و آرايش و زينت با خودنمايى براى كه]

روشن اس  که . اس  حی  و عف  دیگر مصاداق  نم یی خود و تبرّج از داری خویشاتن 
 شدن و در زن ن وجود دارد. به خودنم یی و دیده میل

 اشتی ق در س زد،می منحصر خود همسار  به را خویش تبرّج و نم یی خود حس که زنی
 و مهر روحی، و جنسی آراساتگی  ب  و کندمی شام ری  لحظه منز  به همسار  ب زگشا  
 . آوردمی در خود انحص ر به را همسر محب 

 اشاا ره خصااوصاای  این به زن بهترین ه یویژگی بی ن در)ص(  اکرم رسااو  رو،این از
 یگراند برابر در و زین  و تبرج ب  شوهرش برابر در که اسا   زنی عفیف، زن: »کندمی

 میلبی شوهر مق بل در: » که داندمی کسی را زن بدترین و. «شود ظ هر حی  ب  و پ کدامن
  «.شود ح ضر زین  و تبرج ب  دیگران مق بل در و

  این نکته را هم ی دآور شااویم که دسااتور فوق، برای مردان نیز وارد شااده خوب اساا
زیب یی خود را منحصر به خ رج از خ نه نکرده و اسا ؛ یعنی آن ن نیز ب ید آراساتگی و   

 جذابی  ظ هری خود را حفظ کرده و نم ی ن س زند.در خ نه و برای همسرانش ن نیز 
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 ارتباط عفیفانه با نامحرم

...  قُلُوبِهِن وَ لِقُلُوبِكُمْ أَطْهَرُ ذلِكُمْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ... 
 (70)احزاب،

 ترپاكيزه آنان هاىدل و شما هاىدل براى اين بخواهيد، اىپرده پشت از خواستيد چيزى آنان از چون و

 .است

. اساا  نه ده مرد و زن اختالط به آلوده ه ی محی  در را خود ه ی دام ترین مهم شایط ن 
 گفتن سااخن و ریبه نگ ه از- مردان و زن ن ن مشاارو  ارتب ط هرگونه اسااالم، دیدگ ه از

 -آن م نند و اینترنتی پی مکی، تیفنی، ارتب ط حتی و کردن خیوت  دادن، دساا  ت  گرفته
 تشد به انس ن در جنسی غرایز که اس  آن برای تأکید همه این. اس  نکوهیده و حرام

 یجنساا  غریزه و میل چه چن ن دیگر، عب رت به. اساا  کنتر  غیرق بل و پذیر تحریک
 و،ر این از. بود نخواهد احتم لی عواطف و احس س ت کنتر  برای مج لی شاود،  تحریک
 غ زآ ن محرم ب  ارتب ط ی  نگ ه ترین کوچک از گ ه زن  چون شااهوانی گن ه ن ترین بزرگ
 وجود در شهوت  قوه. برد می فرو گن ه منجالب به ن خودآگ ه طور به را شخ  و هشاد 

 یشپ سارع   به و شااده برافروخته شااعیه ترین کوچک ب  که اساا  بنزینی چون انسا ن 
 ند،ک می ور شااعیه و برافروخته را غریزه این آتش که عمیی هر از ب ید بن براین. رود می

به این نکته مهم توجه داشاااته و در محل ک ر و زن و شاااوهر نیز ب ید  .کرد خودداری
)ص(  اکرم پی مبر از رواب  غیرضاااروری ب  ن محرم پرهیز کنند. ه ،محا فال و مهما نی   

 سومین که این مگر ب شد؛نمی خیوت و تنه یی در( ن محرمی) زن ب  مردی هرگز»: فرمود
    «اس  شیط ن ه  آن
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 گفتار عفیفانه با نامحرم

 (02)احزاب، مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ في الَّذي فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ ضَعْنَتَخْ ... فَال

 !بگوييد شايسته سخن و كنند، طمع شما در بيماردالن كه نگوييد سخن انگيزهوس اىگونه به پس

 هب را آن ن و داشااته برحذر ن محرم ن ب  طن زانه سااخن هرگونه از را پی مبر زن ن فوق  آیه
 .اس  داده فرم ن گفت ر در مت ن  و ادب رع ی 

 س ده یف شیو  اجتم  ، و فرد تع لی و پیشارف   برای م ن  ترین بزرگ اساالم  دیدگ ه از
 مؤمن ن خداوند منظور، همین به. اسا   مردان و زن ن رواب  در ب ری و بند بی و جنسای 

 ه ، زمینه این از یکی. اساا  داشااته حذر بر ج معه در عفتی بی ه ی زمینه ایج د از را
 عواطف و شااهوت دام در را فرد ن خواسااته صااورت به که اساا  ن محرم ب  گفتگو

  تیدرس به!  بپرهیز زن ن ب  گفتگو از»: )ص( فرمود خدا رساو  . دهد می قرار غیرعقالنی
 و رغب  او به  نسااب  دلش در که این مگر  گوید؛ نمی سااخن ن محرم ب  مردی هیچ که
 این حدیث درب ره گفتگوه ی غیر ضروری ب  ن محرم اس . «.شود می پیدا میل

و خی ن  به همسر خویش  شاهوت  ه ی ت ریکی اسایر  که کسا نی  از بسای ری  متأساف نه 
  هرظ به و محدود گفتگوی حد در ن محرم ب  ش ن ابتدایی ارتب ط که دارند اذع ن اند، شده

و خند او در مهم نی مشااترق  ن محرم زناز لحن گفت ری  ن کرده خدای ی  ساا ده بوده
 فریب د  ه ی هوس دچ رآن ن را  تدریخ به و ن خودآگ هاند. این ح ل  وسااوسااه شااده

    .اند داده دس  از را خود زندگی آرامش و کرده شیط نی
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 رفع کدورتتالش برای 

 للَّهُا يُوَفِّقِ إِصْالحاً يُريدا إِنْ أَهْلِها مِنْ حَكَماً وَ أَهْلِهِ مِنْ حَكَماً فَابْعَثُوا بَيْنِهِما شِقاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ
 (07خَبيراً )نساء، عَليماً كانَ اللَّهَ إِنَّ بَيْنَهُما

 هخانواد از پس داشتيد، بيم شوهر و زن ميان ناسازگارى و جدايى از اگر![ خانواده بزرگان و عُقال اى شما] و
 قصد آن دو هر اگر برگزينيد.[ اختالف رفع به عنوان داور براى]رد را يك ف زن خانواده از و مرد يك فرد،

 يقيناً ؛[كنند حكم شوهر و زن صالح به تا] كندمى ايجاد سازگارى و توافق ميانشان خدا باشند، داشته اصالح
 .است آگاه و دانا[ شما اعمال و نيّات به] خدا

ه ی طالق و جدایی و ردن زمینهبخشی به خ نواده، کم کسای سا  اسالم برای استحک م  
به جه  اهمی  این مطیب، خداوند شرای  سختی را برای ساف رش به س زگ ری اس .  

ترین حال  خود دانسااته اساا . قرآن  مبغوضطالق و جدایی در نظر گرفته و طالق را 
کریم زن و شاااوهر را باه مدارا و حیم و گذشااا  دعوت کرده و آن ن را خواساااته ت    

کدورت می ن آن ن زی د بوده و راه مشااترکی  گ هیدار نکنند. ام  را ریشااهاختالف ت خود 
 از ربهت مراتب به کند، می ارائه خ نوادگی اختالف ت حل برای قرآن که ای نسااخه. ندارند
 .  اس  ج معه در مطر  شن سی روان و قج یی ه ی نسخه

 بزرگ ن گرف ، الب  همسااران می ن اختالف ک ر اگرکند خداوند توصاایه می آیه این در
 در عیساا گفتگو و مذاکره ب  و کنند تعیین یک هر ج نب از ای نم ینده و کرده پ درمی نی

. ودب خواهد آن ن پشتیب ن نیز خداوند رحم  و فجل. نم یند مشکل حل و آرامش ایج د
 .اس  امروزی خ نوادگی مشکالت از بسی ری حال  آیه، این مجمون به عمل شک بی
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 مهارت فرزندپروری فصل سیزدهم:

 کننده تهدید عوامل. اساا  ساا ده ک ری پروری فرزند که ندارد را اعتق د این کس هیچ
. ذارندبگ منفی ت ثیر فرزندانروحی  سااالم  و ایمنی بر توانندمی که دارند وجود زی دی
 و اساا  والدین و فرزند بین رواب  بهبود جه  در پروری فرزند ه ی مه رت آموزش
 . شودمی ینوالد و رزندف روانی سالم  حفظ ب عث

أسف نه متهی از متون دینی م  به چگونگی تربی  فرزند اختصاا ص دارد. ق بل توجحجم 
منظر  فرزندان ازبین نه برای آموزش و تبیین اصاااو  تربی  دینی من ب  ساااودمند و واق 

 قرآن و روای ت وجود ندارد.

همین جه ، م  این فصااال را به ی دآوری برخی آی ت قرآن در زمینه مه رت تربی  باه  
  ایم:فرزند اختص ص داده
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 آوریفرزند

الدُّعاءِ )آل  سَميعُ إِنَّكَ طَيِّبَةً ذُرِّيَّةً لَدُنْكَ مِنْ لي هَبْ رَبِّ قالَ رَبَّهُ زَكَرِيَّا دَعا هُنالِكَ
 (09عمران،

 ىاپاكيزه فرزند خود، طرف از! خداوندا: »كرد عرض و خواند را خويش پروردگار زكريا، كه بود آنجا در
 !«شنوىمى را دعا تو كه فرما، عطا من به( نيز)

 دع ی دچن از مطیب این. داند می ش یسته و نیکو بسی ر امری را ص ل  نسل تولید اساالم 
 آن. اساا   ) ( پی مبر زکری ی دع ی دع ه  این از یکی. شااود می فهمیده قرآن در انبی ء

 نومید الهی درگ ه از بود، اون ز عقیم پیر، او همسر که ح لی در و کهنسا لی  در حجارت 
 دع  این از. بگذارد ی دگ ر به که را او نیک ن م ت  کرد فرزند طیب خداوند از و نشااده
 آدمی  خ طره و ی د  دهنده ادامه که نساایی و فرزند از برخورداریکه  شااود می فهمیده
 اونددخ از را آن نیز کهنس لی در زکری  که ج یی ت  اسا   پساندیده  و نیکو امری ب شاد، 
 .  کند می طیب

 هب زندگی نبودنش در و شودمی شایرین  زندگی آمدنش ب  که اسا   زندگی رو  فرزند
را داشااتن فرزند دانسااته  انساا ن برای چیز ترینشاایرین(  )صاا دق ام م .گرایدمی پوچی
 مشااکالتسااوره انع م، کساا نی را که به دلیل ترس از  181خداوند کریم در آیه  اساا .

 ، مورد نکوهش قرار داده اس .ندارند شدن داربچه به تم ییی اقتص دی

 و هدای  چیز، همه از پیش این اس  که ،شودبرداشا  می ب ال مطیب دیگری که از آیه 
 فرزنددار برای دع ی هنگ م حتی خدا اولی ی رو، این از. اس  مهم فرزندان و نسل پ کی
 .  ب شد پ کیزه و ص ل  فرزند آن که کردند می درخواس  او  شدن،
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(131) 

 انتخاب نام نیکو

 (05الرَّجيمِ )آل عمران، الشَّيْطانِ مِنَ ذُرِّيَّتَها وَ بِكَ أُعيذُها إِنِّي وَ مَرْيَمَ سَمَّيْتُها إِنِّي وَ ...

 و او و گذاردم؛ ]خدمتگزار خداوند[ نام مريم را او من :[گفت گذاری دخترش نام مقام در« عِمران»همسر ]
 .«دهممى قرار تو پناه در شده، رانده شيطان( هاىوسوسه) از را فرزندانش

 ودق،ک به نسااب  پدر نیکی و احساا ن نخسااتین واق  در و پدر بر فرزند حقوق از یکی
 :رمودف) (  رض  ام م. نم ید انتخ ب او برای من سبی و نیکو ن م که اس  آن تولّد، از پس
 که اس  آن نم ید،می نیکی و  ناحسا  فرزندش به آن وساییه  به پدر که امری نخساتین »
 را شفرزند ن م شاام  از یک هر ب ید البته پس. کند انتخ ب او برای زیب یی و نیکو ن م

 «.دهد قرار نیکو

اسم نیکو سبب افزایش و تجم  انر ی مثب  در فرزند  روانی، نظر از که س ن گفته پیدا
 و الگوپذیری خوب برای او خواهد بود. 

 فرزندان برای ه مسیم ن که اسا   این دین، اولی ی ن م داشاتن  نگ ه دهزن ه یراه از یکی
 ه یاساام گذارین م ب  و کنند انتخ ب را ) ( اطه ر ائمه و (ص) اسااالم پی مبر ن م خود،
 ابراز آن ن به نسااب  را خود عالقه و محبّ  فرزندان، حقّ ادای بر عالوه خوب، و زیب 

 پدرانت ن و شم  ن م به را خود فرزندان م » :شد ضعر ) ( ص دق ام م محجار  در .نم یند
 حجرت. «دارد  ایف یده و اجر الهی پیشگ ه در م  برای عمل این آی  کنیم، می گذارین م

 «.دارد ف یده قسم، خدا به بیی،»: فرمود
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(132) 

 توجه به تربیت دینی

 عَظيم لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ ال بُنَيَّ يا يَعِظُهُ هُوَ وَ الِبْنِهِ لُقْمانُ قالَ إِذْ وَ

 را چيزى! پسرم: »گفت -كردمى موعظه را او كه حالى در -فرزندش به لقمان كه را هنگامى( بياور خاطر به)
 .«است بزرگى ظام شرك، كه مده قرار خدا همتاى

 الهی  رفمع ب  آن ن کردن آشن  و دینی تربی  فرزندان، به نسب  والدین وظ یف از یکی
، دارند توجه معنوی نی زه ی از بیشااتر م دی نی زه ی به غ لب  ه انساا ناز آنج  که  .اساا 
 کهآن ح   و نم یند توجه کمتر معنوی ه یجنبه به فرزندان نی زه ی رف  در اس  ممکن

 .ب شدمی ترمهم مراتب به دینی تربی  و معنوی امور به رسیدگی

 رآنق و نم ز آموزش ویژه به و دینی تربی  را فرزندان بر لدینوا حقوق ترین مهم اساالم 
 یخ صاا عن ی  فرزندانشاا ن دینی تربی  به مؤمن ن جه ، همین به و دانسااته آن ن به

 به لقم ن  حکیم نه اندرزه ی و پند و فرزندش به عیی ام م  حکیم نه  ن مه. داشاااتند
حَقُّ الْوَل دِ عَی   : »فرم ید) ( می یعی ام م .هستند مدع  این  برجساته  ه ی نمونه فرزندش

 ن م هک اس  این پدرش بر پسر حق؛ الْوَالِدِ أ نْ یُحَسِّن  اسْمَهُ وَ یُحَسِّن  أ دَبَهُ وَ یُعَیِّمَهُ الْقُرْآن
 «.بی موزد قرآن او به و کند تربی  خوبی به را او و برگزیند برایش واال و نیک

عب رت اساا  از: احی ی فطرت کودک ن، تزریق محب   مهمترین راهک ره ی تربی  دینی
انس ب  مج لس خادا به او، ایج د عیقه و محب  به پی مبر )ص( و اهل بی  ) ( و قرآن،  

ه ی خ رج از ه  و دوسااتیایج د ع دات مذهبی مثب ، توجه به رف ق و مح فل مذهبی، 
همه مهمتر، ارائه  ه ی دینی جذاب، ایج د فجاا ی شاا د معنوی و ازخواندن قصااهمنز ، 

 الگوی رفت ری من سب ب  او.
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(133) 

 جمعی والدین درباره تربیت فرزندمشورت و تصمیم 

 (5)طالق، بِمَعْرُوفٍ ... بَيْنَكُمْ أْتَمِرُوا ... وَ

 كنيد مشورت شايستگى و نيكى به[ فرزند درباره] خود ميان در و

شاااود، دوگ نگی ه  می نوادهیکی از مشاااکالتی کاه دربا ره تربیا  فرزندان دامنگیر خ   
 کنندیم توصیه شن س نالگوه ی رفت ری و پیشانه دی پدر و م در برای فرزند اس . روان 

 رد شا ن انتظ رات و رفت ره  مورد در هم ب  شادن  داربچه از قبل حتی والدین اسا   بهتر
 به ید ب والدین. ب شااند داشااته اطال  یکدیگر والدگری نو  از و بزنند حرف کودق قب  
 همش هد همچنین و زدن حرف ب  ک ر این و برساند  کودق تربی  در مشاترق  نقطه یک

 .  گیردمی شکل ،یتربیت مختیف مس ئل مورد در کردنبحث و دیگر ه ینمونه

 فرزند هک اس  انجاب طی  برساند،  توافق به آن مورد در ب ید والدین که اینکته ترینمهم
 داشااته مشااخصاای مرز و حد ب ید فرزند ه یرفت ر. گرف  خواهد قرار آن چ رچوب در

 در .دهد آموزش را رفت ری هر بودن غی  ی  درساا  او به که ب شااد کساای ب ید. ب شااد
 ردرگمیس دچ ر فرزند ب شند، نداشته توافق یکدیگر ب  مورد این در والدین که صاورتی 
 .  شد خواهد

 ین بی ن کرده و از آن ن خواستهقرآن کریم این توصیه مهم را در ق لب عب رت ب ال به والد
ت  به نیکی و شاا یسااتگی درب ره امور فرزند ب  هم مشااورت کنند؛ اگرچه موضااو  این   

توان و نب ید از عب رت ع م و عبا رت، درب ره حکم شااایر دادن کودق اسااا ، ولی نمی 
 فراگیر آن دس  برداش .
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(134) 

 تعلیم آداب اجتماعی به فرزند

 (17الْحَميرِ )لقمان، لَصَوْتُ الْأَصْواتِ أَنْكَرَ إِنَّ صَوْتِكَ مِنْ اغْضُضْ وَ مَشْيِكَ في اقْصِدْ وَ

 نتريزشت كه مزن فرياد هرگز و بكاه خود صداى از و كن رعايت و ميانه روی را اعتدال رفتارت در پسرم،
 است خرها صداى صداها،

 ینا پیری «.بد زن شتندا و دندان درد»: گف  چیس  درده  بدترین پرسایدند  جوانی از
  ه بدترین. داد طالق توانمی را زن و کشااید توانمی را دندان»: گف  و شاانید را مطیب
 ار فرزند نسب  نه و کرد جدا توانمی را چشم نه. اسا   بد فرزند داشاتن  و چشام  درد
گر حقیق  مهمی درب ره تربی  فرزند این حک ی  آموزنده بی ن« .شاااد منکر توان می

ای خوش اخالق رو  انساا ن را شاا د کرده و ن م نیک و ج ودانهزند مؤدب و اساا . فر
ال میراث  ک  ألدَب؛ هیچ ارثی بهتر از ادب »فرما ید:  اما م عیی ) ( می برای آدمی اسااا . 

، بسی ر رفت ری به همین خ طر، آموزش آداب اجتم عی و ارائه الگوی من ساب   «نیسا . 
 آموزش توس  لقم ن حکیم به پسرش اس . ای از اینآیه ب ال، نمونه مهم اس .

غذا خوردن، نشااسااتن،    من سااب اساا  که پدر و م در از هم ن ابتدای کودکی، آداب  
الم کردن، احترام به بزرگتر، تشااکر کردن، سا چون  مهم نی، و رفت ره یی چونخوابیدن، 

ا ر م نند آنفکری اجتم عی و منظم بودن، خوشرو بودن، مهرب نی، رف ق  و دوستی و هم
 به فرزند خود آموزش دهند.

 منشأ تواندمی آن رع ی  که اجتم عی آداب این که شودمی دیده فراوان امروزه متأساف نه 
 زا بیشاتر  درسای  تع لیم آموزش در و الدین فرزندان و شاده  ترق ب شاد،  فراوان خیرات
 .گذارندمی وق  ادب
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(135) 

 برخورداری از مهارت الگوبودن در تربیت

 (03)ابراهيم، دُعاءِ تَقَبَّلْ وَ رَبَّنا ذُرِّيَّتي مِنْ وَ الصَّالةِ مُقيمَ عَلْنياجْ رَبِّ

 بپذير مرا دعاى و نيز فرزندانم از و گردان نماز برپادارنده مرا! پروردگارا]ابراهيم گفت:[ 

کند ت  فرزندانش در آیه فوق، حجاارت ابراهیم ) ( پیش از آنکه از خداوند درخواساا  
دهنده اهمی  الگوس زی زخوان قرار دهد، خودش را مقدم کرده اسا . این نشا ن  را نم 

 مثب  پدر و م در برای فرزندان در تربی  دینی آن ن اس .  

فرزندان . اساا  مواجه ه آن ب  فرزند که هسااتند رفت ری الگوه ی نخسااتین والدین
 صااوصاای تخ بقیه و خشاام دروغ، داشااتن، دوساا  احترام، مهرب نی، م نند مف هیمی
 ب ید والدین دلیل همین به. دنگیرمی الگو خود والدین از ن خودآگ ه طور به را شخصیتی

 .ب شند هشی رخود  فرزند قب   در خود ه یرفت ر به نسب  ک مالً

امروزه ب  نه ی  تعجب و شاگفتی، شا هد این هستیم که برخی والدین رفت ره یی را که   
فرزند خود خواساته و آرزوه ی خود را در او جستجو  خود در انج م آن ن توان بوده، از 

کنند. کودکی که هنوز شاش س   او تم م نشده، به کالس زب ن خ رجی و ک مپیوتر و  می
آخر کت ب و مجیه مط لعه کنند و در روز خواهناد  برناد. از آنا ن می  حفظ قرآن و ... می

بدگویی بددهنی و و شااب، مسااواق زده و به موق  بخوایند؛ دیگران را مسااخره نکنند  
 دیگر، امر و نهی بسااای ری از رفت ره ی مثب  اجتم عیبه همین منوا ، او را به نکنند و 

 رند. نتیجه آنکه فرزنداننداحا   آنکاه خودشااا ن هیچ یک از این رفت ره  را    کنناد؛ می
پیوساته در ح   مش هده تن قض می ن رفت ر و گفت ر والدین خود بوده و دچ ر سردرگمی  

 وند.شمی
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(136) 

 و پیگیری تعالیم شرعیآموزش 

 (102)طه، عَلَيْها ... اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ

 !باش شكيبا آن انجام بر و ده؛ فرمان نماز به را خود خانواده

 یق تتحق. دارد اساالم  تربیتی و آموزشای  نظ م در خ صای  اهمی  کودک ن عب دی تربی 
 نش ن دخو از سستی عب دات به نسب  بزرگس لی در که افرادی زا بسی ری دهدمی نشا ن 
 ی  و هیتوجبی چون عوامیی بیکه نیسااتند، دینی تک لیف و دین به اعتق د بی دهند،می
 رد کودک ن ورزیدگی عدم عب دی، تک لیف موق  به انج م به نسااب  والدین تقید عدم
 نقش زمینه این در عب دات، اهمیّ  و فیساافه از آن ن ن آگ هی و کودکی در عب دات انج م
پیشتر اش ره کردیم که یکی از وظ یف مردان، حفظ حریم معنوی و دینی خ نواده  .دارند
   (151موضو  )اس : 

شاویم که این وظیفه و مسئولی  در قب   فرزندان اولوی   در اینج  این نکته را متذکر می
ت مذهبی اکه فرزند خود را ب  ع د دوچنادان دارد؛ یعنی پدر و م در هر دو وظیفه دارند 

 داخ پی مبر صحی  پرورش داده و احک م شرعی متن سب ب  نی زش را به او آموزش دهند.
 شاادند، ساا لهده چون و بی موزید نم ز ساا لگیهف  در را خود فرزندان: »فرمودند( ص)
 به سااب ن کودک ن رغب  و حس بکوشاایم ب ید البته  .«کنید تنبیه نم ز ترق بر را ه آن

د ی  از روی اکراه ب ش اینکه نه ؛شاود  تبدیل درونی خواسا   و انگیزه به عب دی، تک لیف
  ب شااان ختی، بعد بر افزون ب ید بن براین،. بم ند ب قی دینی اطالع ت حد در صااارف ً

 آن ن برای یدین تک لیف و دین از زیب  تصویری ابتدا از کودک ن، ع طفی بُعد از گیریبهره
  .  کرد ترسیم
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 ی اقتصادیهامهارتفصل چهاردهم: 

. اس  نکرده فروگذار انسا ن  معنوی و م دی نی زه ی تم م از که اسا   کت بی کریم قرآن
 خود به را قرآن آی ت از توجهی ق بل بخش نیز اسااالم اقتصاا دی و اجتم عی احک م

 هب آگ ه و یکت  خ لق سااوی از الهی اوامر ساا یر چون احک م این. اساا  داده اختصاا ص
 . نمود عمل آن به و داش  ایم ن آن به ب ید و شده ص در انس ن مص ل 

 نتری ظریف و ترین دقیق به ن ظر که دارد وجود اقتصاا دى احک م از انبوه  اسااالم، در
 هشن خت مردم براى آن اهمی  دیروز ت  اگر که احک م .  اس  بشار  اقتصا دى  رفت ره ى
 در غرب و شرق اقتص دى ه ىنظ م شاکسا    و ه ن ک م  به توجه ب  امروز ، نبود شاده 
 .  اس  شده آشک ر بیشتر آن اهمی  المیی ، بین ه ىعرصه

 مساا ئل به توجه. دارد اقتصاا د سااالم  به بسااتگی اجتم   سااالم  قرآن، آی ت طبق
 قرآن رد اقتص د بهبود برای الزم دستورات. اس  بوده پی مبران اهداف از یکی اقتصا دی 

   .توجهی شده اس سف نه به آن کممتأ ولی ،اس  آمده

ر از منظرا س لم فردی و اجتم عی ه ی اقتص د در این فصال، قصد داریم برخی ش خصه 
  کنیم: نقرآن بی 
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(137) 

 توجه به هدف عالی اقتصاد

 لَّهُال أَحْسَنَ كَما أَحْسِنْ وَ الدُّنْيا مِنَ نَصيبَكَ تَنْسَ ال وَ الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ آتاكَ فيما ابْتَغِ وَ
 (99الْمُفْسِدينَ )قصص، يُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسادَ تَبْغِ ال وَ إِلَيْكَ

 كه گونههمان و مكن؛ فراموش دنيا از را اتبهره و طاب كن؛ را آخرت سراى داده، تو به خدا آنچه در و
 دوست را مفسدان خدا كه مباش، فساد تجوىجس در زمين در هرگز و كن؛ نيكى كرده نيكى تو به خدا

 !ندارد

دین م ، بر خالف اولین شا خصاه اقتصا دی اساالم، توجه به هدف ع لی اقتص د اس .     
مک تب بشااری، اقتصاا د را ابزاری برای پیمودن مساایر زندگی به ساام  هدف بندگی   

 د خوب و داند؛ نه اینکه آن را غ ی  و هدف زندگی بداند. به عب رت دیگر، م  اقتصاامی
کنیم؛ ام  از منظر مک تب خدا را بندگی بهتر زنادگی کرده و  سااا لم خواهیم تا   پویا  می 

  ( اقتصاا د خودش هدف و غ یو امپری لیساام و ... غربی )م نند لیبرالیساام و ک پیت لیساام
 :یدگومی اسالمی اقتص د هدف توضی  در صدر ب قر محمد... ا آی  شهید زندگی اس .

 ثروت افزایش را نه یی هدف اولی غربی و اسااالم، این اساا  که بمک ت بین اختالف»
 «.ج معهبهتر  حی ت حرک  برای تع لی و اسالم وداند می

آیه ب ال به خوبی بر این نکته گواه اسا . این حک ی  برخی مؤمن ن به ق رون اس . آن ن  
ند تف ده کجیب منفع  اخروی اسبه ق رون توصیه کردند ت  از اموا  و ثروت خود برای 

و زک ت و خمس دهد؛ هرچند بخشاای از اموالش را برای شاا دی و رف ه دنی  اسااتف ده   
   کند.می
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 حالل روزی تالش برای کسب

 شْكُرُونتَ لَعَلَّكُمْ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا وَ فيهِ لِتَسْكُنُوا النَّهارَ وَ اللَّيْلَ لَكُمُ جَعَلَ رَحْمَتِهِ مِنْ وَ
 (90صص،)ق

كار  و كسب به روز در) و گيريد آرامش شب در تا داد قرار را روز و شب شما براى خود، رحمت از و
 .شكرگزار باشيد اميد است كه و طاب كنيد، او بخشش و فضل از( پرداخته و

 کسااب  داشااتن ساارافرازانه زندگی و زندگی تأمین برای الزم ه ی مه رت از یکی
 مؤمن خداوند: »دفرم یمی)ص(  اکرم پی مبر .اساا  آموزیحرفه و اقتصاا دی ه یمه رت
 جنبه از تنه  نه ،شغل و تالش و ک ر ،اسالم نظر از.« دارد دوس  را ک ر و حرفه ص حب

 و ر پرورش برای نیز معنوی بُعد از بیکه ؛بوده الزم و ارزشاامند معیشااتی و اقتصاا دی
 داوند دانسته اس .آیه ب ال، ک ر روزانه را از مظ هر رحم  خ. اس  ضروری

 قرار نظر مد خویش درآمد نو  و شااغل انتخ ب در ب ید مساایم ن ن که ای نکته ترین مهم
 که نیس  آن اسالم منظر از من سب و خوب شاغل . اسا   آن بودن حرام ی  حال  دهند،
 معی ر ه تن بیکه ب شااد؛ داشااته قرار بهتر اجتم عی موقعی  در ی  ب شااد بهتر درآمد منب 

 واال مق م و شأن وجود ب  الهی انبی ی. اس  حال  روزی درآوردن من سب، رک  و کساب 
 نج ری، ک رگری، چون مشاا غیی انج م از خداوند، رازقی  به راسااخ اعتق د و توکل و

از  .ددانستن می عب داتش ن برترین از را حال  روزی کساب  و نداشاته  اب یی...  و چوپ نی
 عب دت الحَال ؛ ط ی بُ أفجاا یُه  جُزءاً سااَبعون  عِب دَةُال: »)ص( فرمود اکرم پی مبراین رو، 
 .«اس  حال  کسب آن برترین که اس  قسم  هفت د
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 ولخرجی و پرهیز از اسراف

 (29اسراء،) كَفُوراً لِرَبِّهِ الشَّيْطانُ كانَ وَ الشَّياطينِ إِخْوانَ كانُوا الْمُبَذِّرينَ إِنَّ

 ياربس پروردگارش به نسبت همواره شيطان و اند،شياطين برادران خرجان،ول و كنندگان اسراف ترديدبى
 .است ناسپاس

هدفمند، در اقتصا د فردی و اجتم عی مهم اس . روزانه بخش بسی ری  مصارف بهینه و  
 همواره ه انس نرود. از ثروت فردی و عمومی م  به دلیل اسراف و ولخرجی به هدر می

 در  ی افراد و اساا  گونههمین نیز اقتصاا د حوزه در رند،بمی ساار به تفری  و افراط در
 اسااراف خود خرج و دخل در و کرده رویزی ده ی  و افتندمی خساا ساا  و بخل وادی
 .اس  ن بخشودنی و بزرگ گن هی خود که کنندمی

 زا یکی که دارد تأکید آی ت متعدد، در جمیه از و دارد اشاا ره مهم این به نیز کریم قرآن
 ی  و بخل از پرهیز و م لی مساا ئل در تدبیر پروردگ ر تأکید مورد ه یانساا ن یه ویژگی
 . اس  زندگی اقتص دی بعد در اسراف

 کن ر در انساا ن نفس زیرا اند؛شااده ن میده شاایط ن برادران کنندگ ناسااراف فوق، آیه در
 کنتر  به و نشده مه ر آن افس ر چهچن ن و ب شندمی مؤمن ن اغواکننده نیروی دو شایط ن، 
 و اسراف می ن تف وت اس  گفتنی. س زدمی شایط نی  نیز را مؤمن چهره نی ید، در انسا ن 
 -عب دات برخی حتی- عمیی انج م در رویزی ده هرگونه به اسااراف که اساا  آن تبذیر،
 رویزی ده به تنه  تبذیر ولی ،... و غذا در اسراف کالم، در اسراف م نند شاود؛ می اطالق

 .شودمی گفته آن حس ببی پ ش و ریخ  و م   در
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 هاتدبیر هزینه

 (59قَواما )فرقان، ذلِكَ بَيْنَ كانَ وَ يَقْتُرُوا لَمْ وَ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا الَّذينَ وَ

[ انفاقشان] و گيرند،مى تنگ نه و گذرندمى[ متعارف و] معمول حدّ از نه كنند،مى خرج وقتى كه آنان و
 .است اعتدال حدّ در دو اين ميان همواره

. دارد یدتأک گراییمصرف از پرهیز و قن ع  بر غربی، اقتص د خالف بر اساالمی  اقتصا د 
 و نگری آینده تدبیر، داشااتن آن، افزایش و روزی و رزق تأمین در مؤثّر عوامل از یکی
 بیلق از مسا ئیی . دارد متف وتی ه یچهره و ه گونه زندگی، در تدبیر. اسا   ریزی برن مه
 از اشتغ   و ک ر عرصه در شدن وارد برای من ساب  مک ن و زم ن و سان  شاغل،  انتخ ب
 غلش انتخ ب در خود، توان یی و استعداد عالقه، شن خ  بدون کسی اگر. آنه س  جمیه

 این به بدبینی و روزگ ر سرزنش و مذمّ  ج ی به شاد،  اشاتب ه  دچ ر آن زم ن و مک ن و
 . نم ید نظر تجدید خود ریزی برن مه و تدبیر در و کند سرزنش را خود یدب  آن، و

 ندگیز برپ یی التَّدْبیرِ؛ حُسااْنُ مِالکُهُ وَ التَّقْدیرِ حُسااْنُ الْعَیْشِ قِوامُ: ») ( فرمود عیی ام م
 .«اس  هوابست من سب تدبیر به من سب حس برسی و اس  من ساب  حسا برسای   به منوط
 ردهک خالصه نکته ساه  در را انسا نی  کم الت تم م شاریفی،  حدیث در ) ( نیز ب قر ام م
   .ب شدمی زندگی در تدبیر ه آن از یکی که اس 

کند. آن ن نه راه تفری  و خساا ساا  را آیه ب ال به ویژگی تدبیر ع قالنه مؤمن ن اشاا ره می
 پیش گرفته و نه راه افراط و ولخرجی.

  دارد نگه دعا دست دو هب ات رشتهف  پای بلغزد گر هک کن چنان معاش دال
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 :روزیعوامل افزایش 

 شکرگزاری -1

 (9لَشَديد )ابراهيم، عَذابي إِنَّ كَفَرْتُمْ لَئِنْ وَ لَأَزيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَأَذَّنَ إِذْ وَ

 بر را خود نعمت كنيد رىشكرگزا اگر كه داشت اعالم پروردگارتان كه را هنگامى بياوريد بخاطر همچنين
 .است شديد بسيار من مجازات كنيد كفران اگر و افزود خواهم شما

  م روزی و رزق داریم دوس  و کنیممی تالش خود م دی زندگی پیشرف  برای م  همه
 کن ر در. کنیم فراهم خ نوده و خود برای آرامش ب  توأم و راح  زندگیشااده و  زی د

 روزی و رزق افزایش برای دیگری ه یراه ، قرآن کریمکوشااش و تالش م نند عوامیی
 کنیم.ه  اش ره میکرده اس  که در چند گفت ر به برخی از آن بی ن

 مق بل، در و اس  ساپ سگزاری  و شاکر  روزی، دهنده افزایش عوامل ترین مهم از یکی
گردد. آیه ب ال از  می روزی ک هش و نقص ن موجب که ن ساپ سای   و کفر زشا   صاف  
 س ا الهی ن پذیر تخیف ق نون یک دارد. اینحتمی الهی در این زمینه پرده بر می سان  

 فرموده( ص) خدا رسو . دید خواهد نیز را گوارایش نتیجه کند، عمل بدان کس هر که
 م نع افزایش از و ب شد فرموده روزیش را شکر خداوند که نیس  ای بنده هیچ: »اس 

 را شاام [ نعم ] کنید سااپ سااگزاری واقع ً اگر: یدفرم  می خود زیرا گرداند؛ محرومش
 «.کرد خواهم افزون

  بدوزند نعمت هب میخ سپاس  خردمند طبعان نعمت شناس
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 :روزیعوامل افزایش 

 تقوا -2

 ... )طالق( يَحْتَسِب ال حَيْثُ مِنْ يَرْزُقْهُ وَ (2) مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ ... وَ

 گمان كه جايى از او به كند * ومى فراهم او براى نجاتى راه خداوند كند پيشه الهى تقواى كس هر و
 دهد.مى روزى بردنمى

و هم در کمی  رزق  کیفی  در هم تقوا البته. تقواساا  روزی افزایش عوامل از یکی
 هر» :فرم یدمی ه انساا ن روزی افزایش در تقوا نقش درب ره( ص)پی مبر. گذاردمی ت ثیر
 و کند پیشااه الهی تقوای شااود، زی د اش روزی و طوالنی عمرش که دارد دوساا  کس
   «.نم ید رحم صیه

 دهد.  رزق انس ن را ک هش می خداوند، ن فرم نی و گن هدر طرف مق بل، 

 در» و «بساا  بن» ب  گ ه هیچ خود زندگی در پرهیزک ر انساا ن ،فوق شااریفه آیه مط بق
 هر در اوسا ،  دسا   در اساب ب  و عیل تم م که خداوندی. شاد  نخواهد مواجه «بساته 

 خمه ی و پیچ در: جمیه از داد، خواهد قرار خروجی راه او برای بسااتی، بن و مشااکل
 که ج یی از و شااد نخواهد مواجه ن پذیر عالج اقتصاا دی بساا  بن ب  گ ه هیچ زندگی
 .رس ند خواهد را او روزی و رف  را او مشکل خداوند برد، نمی گم ن

ذکر این نکته نیز ضااروری اساا  که تقوای اجتم عی نیز ساابب افزایش رزق و برک    
شااود؛ یعنی اگر ج معه در مساایر خداپرسااتی و دینداری حرک  کند، عمومی ج معه می

  (69ب ز خواهد کرد. )اعراف، خداوند دره ی نعم  و برک  آسم ن و زمین را بر آن ن 
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 :روزیعوامل افزایش 

 یکوکاریو ن انفاق -3

 مِائَةُ سُنْبُلَةٍ كُلِّ في سَنابِلَ سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبيلِ في أَمْوالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذينَ مَثَلُ
 (251)بقره، عَليمٌ واسِعٌ اللَّهُ وَ يَشاءُ لِمَنْ يُضاعِفُ اللَّهُ وَ حَبَّةٍ

 خوشه هر در بروياند، خوشه هفت كه است اىدانه مانند كنند،مى انفاق خدا راه در را اموالشان كه آنان مَثَل
 .داناست و كننده عطا بسيار خدا و كندمى برابر چند بخواهد كه هر براى خدا و باشد؛ دانه صد

 در .اس  مؤثّر انس ن رزق افزایش در مساتحب،  ه یانف ق از یکی عنوان به نیز «صادقه »
 ک هش را انساا ن ثروت تنه  نه فقرا، به م   بخشااش و بذ  و صاادقه م ، دینی ادبی ت
 فقر داروی و دهدمی افزایش را ثروت بیکه کند،نمی فقر دچ ر را انساا ن و دهدنمی

 ةِ؛بِ لصَّدَق  الرِّزْق  اسْت نْزِلُوا»  :نموده اس  توصیه ) ( عیی ام م. اسا   شاده  معرفی انسا ن 
 مستحب و واجب ه یانف ق قی س، همین رب «.بخواهید دادن صدقه ب  را خود رزق نزو 
  .آوردمی فراهم را الهی رزق جیب زمینه ثروت، و م  

ابر آیه ب ال از چند بر.اس  قرآن موضو  بسی ری از آی ت نی زمندان از دساتگیری  و انف ق
 تأثیر و اخالص از پنه نی، بخشش و صدقه البتهکنندگ ن خبر داده اس . شدن م   انف ق

 رُّالسِ الصَّدَق ةُ وَ الْبِرُّ: »فرمود ) ( ب قر ام م رو همین از. اسا   برخوردار تریبیش گذاری
 .دارندبرمی می ن از را فقر پنه نی، صدقه و نیکی الْف قْر؛ یَنْفِیَ نِ

   بخشد تو رب خدای هک خواهی   نكویی کن خدایْ خلق با
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 :روزیعوامل افزایش 

 قرض الحسنه -3

 إِلَيْهِ وَ طُيَبْصُ وَ يَقْبِضُ اللَّهُ وَ كَثيرَةً أَضْعافاً لَهُ فَيُضاعِفَهُ حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ يُقْرِضُ يالَّذ ذَا مَنْ
 (207)بقره، تُرْجَعُون

 تنگى كه است خدا كند افزون بسيار برابرهاى دو به را او وام خدا و دهد نيكو وامى را خدا كه كيست
 يابيدمى بازگشت او سوى به و دهدمى نعمت فراوانى و آوردمى

اساا  که در آیه ب ال به آن  قرآن در روزی افزایش عوامل از هم دادن قرض موضااو 
 بر افزون. اس  شده بی ن صدقه برابر ده روای ت دراین عمل  ثوابپرداخته شاده اس .  

 فظح و آبرو از صی ن  -1: دارد نیز دیگریاقتص دی  فواید الحسنهقرض ،افزایش روزی
 ؛م   صلا ب زگش  دلیل به دیگر افراد از بهتر و بیشاتر  دساتگیری  -5 ؛نی زمندان کرام 

 برای ساا زیزمینه -1 ؛م   از سااودآور و مولّد بهره برای گیرندهوام در انگیزه ایج د -1
 ب  مق بیه در دینی اقتصاا دی نظ م تقوی  -8 دیگران به اتک  و تنپروری از ج معه دوری
 . بهره و رب  بر مبتنی اقتص دی نظ م

عدم ب زگشااا  م   و خیف وعده طرف  از ترس قرض دادن، ترق ه یبه نه از یکی
ه  را هراس و خوف اینمشاا به  شاایط ن بقره، 599 آیه در قرآن تعبیر به اساا . مق بل

به  .س زد محروم انف ق واالی فجایی   از را آن ن ت  انگیزدبرمی اشاخ ص  در هنگ م انف ق
 تعبیر «خود به قرض» به ،قرض الحسااانه از متع   در آیه فوق، داوندخهمین جه ، 

را به  آن نت  مؤمن ن را هم ب زگشاا  م   را برای وام دهنده تجاامین کند و  اساا  نموده
  این ک ر ترغیب نم ید.
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 :روزیعوامل افزایش 

 استغفار -4

 وَ بِأَمْوالٍ يُمْدِدْكُمْ وَ( 11) مِدْراراً عَلَيْكُمْ السَّماءَ يُرْسِلِ( 13) غَفَّاراً كانَ إِنَّهُ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا
 (12)نوح، (12) أَنْهاراً لَكُمْ يَجْعَلْ وَ جَنَّاتٍ لَكُمْ يَجْعَلْ وَ بَنِينَ

 شما رب پى در پى را آسمان بركت پر بارانهاى تا*.است آمرزنده بسيار او كه طابيد آمرزش تانپروردگار از
 رارق اختيارتان در جارى نهرهاى و سرسبز باغهاى و كند، امداد فراوان فرزندان و اموال با را اشم فرستد * و

 .دهد

 و آمد(  ) حساان ام م نزد دع  و اسااتغف ر نیز نقش زی دی در افزایش روزی دارد. مردی
 و فقر از و آمد دیگری مرد .«کن اسااتغف ر»: فرمود او به ام م. کرد گیه خشااکساا لی از

 :کرد عرض و آمد دیگری مرد .«کن اسااتغف ر»: فرمودنیز  او به ام م کرد. گیه نی زمندی
 آمرزش خدا از و کن استغف ر»: فرمودهم  او به ام م «.بدهد پساری  من به خدا کنید دع »

. دندآم شم  نزد گون گون نی زه ی ب  افرادی»: اصح ب حجرت از ایش ن پرسیدند «.بخواه
 ؛نگفتم خود از را این من»: فرمود حجرت «.کردید استغف ر به سف رش را ه آن همه شم 
د سپس آیه ب ال را تالوت کردن «.آوردم دس  به خدا گفته در تأمل نتیجه در را این بیکه

 فواید معنوی و م دی مختیفی ذکر شده اس . که در آن برای استغف ر،

از آی ت و  در پ ی ن بحث از عوامل افزایش روزی، ذکر این نکته ضاااروری اسااا  که
عوامیی چون دع ، ازدواج، صااایه رحم، بیداری شاااود که روای ت متعدد برداشااا  می

 نیز در وسع  روزی اثر مستقیم دارد.الطیوعین و نم ز شب بین
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 توجه به اقتصاد مقاومتی:

 استقالل اقتصادی -1

 (101 )نساء،سَبيال الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْكافِرينَ اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ ... وَ

 .است نداده قرار مؤمنان ضد بر كافران سود ]در هيچ زمينه ای[ به اىساطه راه هيچ هرگز خدا و

ه انقالب باقتصا د مق ومتی، اصاطالحی اسا  که در چند س   اخیر توس  رهبر فرزانه    
ک ر گرفته و مبن ی عمل مسائوالن قرار گرفته اس . به جه  اهمی  و ک ربرد این مقوله  

ه ی فردی آن را از منظر قرآن زنادگی فردی و اجتما عی، بنا  داریم تا  برخی مؤلفه    در 
  داقتصاا عنصاار بر ب ید ج معه اقتصاا د قرآنی، ه یآموزه اساا س برکریم بررساای کنیم. 

 در اندبتو بیرونی نظر از هم و ب شاد  بخشقوام درونی نظر از هم ت  گیرد شاکل  مق ومتی
 . شدب داشته مق وم  تحریم و جنگ زلزله، شکس لی،خ چون گون گونی فش ره ی برابر

داخیی و  ساای ساا  بر ح کم اصااو  ترین مهم از اسااالمی  ج معه اقتدار و عزت حفظ
 این رع ی  به را مساایم ن ن قرآن از فراوانی آی ت. اساا  اسااالم مبین دین درخ رجی 
 تهداش حذر رب کف ر بهسای سی و اقتص دی   مطیق اعتم د از را  نآن و نموده موظف اصال 
توانند به اسااتقال  و کند ت  هر چه میوظیفه آح د مردم در این زمینه ایج ب می. اساا 

رویه و دولتمردان ب  ک هش واردات بیقادرت اقتصااا دی ج معه اساااالمی کمک کنند.  
ه ی تولیدی بر اس س اندازی ک رگ هراهب   دارانسارم یه حم ی  از تولیدکنندگ ن داخیی، 

م ی  حخرید و کنندگ ن ب  مصاارفک رگران ب  تالش کمی و کیفی بهتر و دانش داخیی، 
 توانند به این دستور مهم قرآنی عمل نم یند.می از ک الی داخیی
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 توجه به اقتصاد مقاومتی:

 بهره گیری از تمام ظرفیت داخلی -2

 آخَرينَ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ يْلِالْخَ رِباطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ
 ال أَنْتُمْ وَ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ اللَّهِ سَبيلِ في ءٍشَيْ مِنْ تُنْفِقُوا ما وَ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ تَعْلَمُونَهُمُ ال دُونِهِمْ مِنْ

 (53)انفال، تُظْلَمُون

 براى) ورزيده اسبهاى( همچنين) و! سازيد آماده ،[دشمنان] آنها با مقاباه براى داريد، قدرت در نيرويى هر
 اينها از غير ديگرى گروه( همچنين) و! بترسانيد را خويش دشمن و خدا دشمن آن، وسياه به تا ،(نبرد ميدان
 انفاق( ماسال دفاعى بنيه تقويت و) خدا راه در چه هر و! شناسدمى را آنها خدا و شناسيدنمى شما كه را،

 !شد نخواهد ستم شما به و شود،مى بازگردانده شما به كامل بطور كنيد،

گیری از تم م ظرفی  ه ی اقتصاا د مق ومتی، شاان خ  و بهره ترین مؤلفهیکی از اصاایی
خواهد ت  تم م توان خود را برای مق بیه داخیی اساا . در آیه فوق، خداوند از مؤمن ن می

  ًرچه مصااداق ب رز آیه فوق، تقوی  توان نظ می اساا ؛ ام  یقین ب  کف ر به ک ر گیرند. اگ
 تقوی  توان اقتص دی )ی  هم ن جه د اقتص دی( نیز وارد دانس .   دررا  آنتوان حکم می

ه ی ک ر در ک ری محکم و اتق نبرای مردم، جه د اقتصااا دی ترین مظا هر  مهمیکی از 
هد بوده و آن را به خوبی انج م تولیادی یا  خدم تی اسااا . اگر هر فرد در ک رش، متع  

ب ور عمومی به توان داخیی افزایی اقتصااا دی نیز ب ال رفته و دهاد، اعتم د عمومی و هم 
کرم ا پی مبر. اساا  دینی دسااتور این خالف مردم برخی عملی بد. متأسااف نه افزایش می
 دوس  متع   خداوند ن ه؛یُتقِ أن عَمَالً أحدُکُم عَمِل  إذا یُحِبُّ تع لی الیّه إنّ»: )ص( فرمود

 «.دهد انج م عیب بی و محکم را آن کند ک ری شم  از فردی هرگ ه که دارد
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 اد مقاومتی:توجه به اقتص

 مدیریت صحیح -3

 (7قِياماً ... )نساء، لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتي أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ تُؤْتُوا ال وَ

 نسپاريد خردانكم به است گردانيده شما( زندگى) پايدارى( مايه) خداوند كه را هايتاندارايى و

در موضو  قبل، به تعهد ک ری به عنوان ع میی برای تقوی  اقتص د داخیی اش ره کردیم. 
 در اینج  قصد داریم ت  به ع مل افزاینده دیگری در این زمینه بپردازیم.

  د،اقتص ب  بشری ج معه که معن  ینا به اس ؛ ج معه قوام قرآنی ه یآموزه نظر از اقتص د
حا   اگر انسااا ن قوام زنادگی خود را به دسااا  افرادی ن پخته و   ایساااتاد.  می برپا  

 شود.مطیب از آیه فوق برداش  می هر دوغیرمتخص  بسپ رد، حقیقت ً زی نک ر اس . 

ین بر ا. اس  ک ر در موفقی  و پیشرف  برای ضروری ع مل دو تخصا   و تعهدآری، 
 .نم یند توجهتعهد و تخصاا   شاا خ  دو به مساائوالن انتخ ب در ب ید ردمماساا س، 
 و دهسنجی را خود ک رمندان و مدیران تعهد و تخصا   ب ید نیز، ک رفرم ی ن و مسائولین 

 رد ب ید نیز مردم خود .بسااپ رند افراد به را مختیف من صااب ه ، شاا یسااتگی اساا س بر
دساا  آورند ت  ب زدهی بیشااتر و  دانش الزم و تخصاا  را به و ک ره ی خود، مشاا غل
 دُیُفْسااِ م  عِیْمٍ غ یْرِ عَی  عَمِل  مَنْ»: فرم یدمی ) ( جواد ام م. وری بهتری تجربه کنندبهره
  م خراب کند، درس  آنکه از بیش کاند، کا ر آگ ه  بادون کس هار یُصْیِ ْ؛ مِمّ  ا کْث ر 
 «.کند
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 توجه به اقتصاد مقاومتی:

 (ثروت انباشت از پرهیز) اقتصاد یپویای -4

 مأَلي بِعَذابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ سَبيلِ في يُنْفِقُونَها ال وَ الْفِضَّةَ وَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ الَّذينَ ... وَ
 (00)توبه،

 .ده بشارت دردناك مجازات به كنند،نمى انفاق خدا راه در و كرده ذخيره را نقره و طال كه را آنها و

 نیز کتهن این بر ام  اساا ، قرارگرفته تأکید مورد ثروت تولید و تالش م  دینی مب نی در
 به جهتو بدون ثروت و ساارم یه انب شاا  به نب ید ثروت تولید این که شااده پ فشاا ری
 در ب شیم ثروت تجمی  ش هد ایگوشاه  در اساالمی  ج معه در نب ید. شاود  منجر عدال 
 .ب شند شب ش م محت ج ایعده دیگر اینقطه در که ح لی

 اجب تو پرداخ  نی زمندان، به کمک و انف ق تولید، بحث به ثروت دهیجه  به تأکید
 نیز کریمقرآن. اساا  ثروت انب شاا  این از پرهیز برای همه زک ت و خمس چون دینی
 .کندمی نی زمندان به توجه بدون ثروت آوریجم  از پرهیز به توصیه آیه فوق، در

 ولیداتیت عمل، و ک ر ب  و بکوشد زمین آب دانی در ب ید انس ن که شده بی ن قرآن آی ت در
رزش ااسااالم به دنب    .کند انف ق را بخشاای و بیفزاید ج معه و خود ثروت بر و داشااته

 نیز این ساای ساا  را دنب   کردهافزوده و تولید ثروت اساا  و در احک م و قوانین خود 
 همین جه  در اسالم حرام اس .   بهگرانفروشی  اس . احتک ر و رب  و
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(151) 

 به اقتصاد مقاومتی:توجه 

 عدالت اقتصادی -5

 (172) يُصْلِحُونَ ال وَ الْأَرْضِ فِي يُفْسِدُونَ الَّذِينَ( 171) الْمُسْرِفِينَ أَمْرَ تُطِيعُوا ال وَ

 ز به اصالح نمی پردازند.و دنباله رو مسرفان نباشيد * كسانی كه در زمين فساد كرده و هرگ

 ارک ن تم م در عدال  برقراری دینی، حکوم  اجتم عی رسااا ل  ترین مهم گم ن بی
 ص دیاقت برابری اسالم، در عدال  مفهوم. اس ...  و اقتص دی فرهنگی، قج یی، اجرایی،
 م لکی  و شااخصاای  ه ی آزادی به احترام عین در اسااالم بیکه نیساا ؛ ج معه آح د

 و نموده اقتصاا دی اصااو  وارد نیز را اخالقی ه ی ارزش که اساا  آن بر خصااوصاای،
 و تالش میزان به کس هر اقتص دی و اجتم عی ج یگ ه که کند ح کم ج معه در شارایطی 

 .  ب شد استعداده یش

خداوند به طور ضاامنی به مؤمن ن توصایه کرده ت  از کساا نی که در زمین به   فوق  آیه در
ض و ن عدالتی هساااتند، ف له بگیرند. اگر به میزان فسااا د فسااا د پرداخته و به دنب   تبعی

اقتصاا دی در ج معه امروزی م  توجه شااود، اوج نی ز به دسااتور مهم این آیه هم نم ی ن  
 ع مل ترین مهم که ی بیم درمی ) (، شعیب قوم سارگذشا    به نگ هی ب  خواهد داشا . 

 بن براین،. اساا  یعدم رع ی  احک م اقتصاا د قوم، این اخالقی فروپ شاای و انحط ط
 گبزر آف ت برابر در و گرفته عبرت ت ریخی تیخ  واقعه این از ب ید اسااالمی  ج معه

 .  ب شند هوشی ر محوراقتص د ثروت
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