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 66 ...ریو تأث یاسالم یسبک زندگ یمؤلفه ها یریبکارگ  

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ریو تأث یاسالم یسبک زندگ یمؤلفه ها یریبکارگ

 قرآن اتیبر آ هیروح انسان با تک یآن در تعال

 *1یساک ینانس

 چمران اهواز، دیدانشگاه شه ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیا اهواز،

 
 2فر یگلستان یعل

 دیدانشگاه شه ثیارشد علوم قران و حد یدانش آموخته کارشناس
 ثیعلوم قران و حد یدکتر یو دانشجو رانیاهواز، اهواز، ا چمران

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا
 

 چکیده
چه در مورد فرد و چه در مورد خانواده و چه در  ینید شهیدر اند

 ینعیخواسته شده است؛  یدائم شرفتیحرکت و پ کیمورد اجتماع 
روز به روز بهتر از  یخواسته شده که هم انسان از جهت فرد

باشد.  شرفتیو در حال پ افتهیباشد و هم جامعه رشد  روزشید
از موضوعات مورد  یاوعهمجم م،یاز منظر قرآن کر یسبک زندگ

در  یاسالم یهاارزش تیو حاکم یخدامحور هیقبول قرآن بر پا
 دنیو رس یاسالم ریغ یاز زندگ ییآن، رها تیاست که غا یزندگ
 یعیانسان بطور طب ،یسبک از زندگ نی. در اباشدیم بهیط اتیبه ح
اراست، را د یبه قرب اله یابیدست یبرا یهماهنگ نیشتریرا که ب یمدل

و تقرب به خدا و  داندیخود مطلوب م یو اجتماع یفرد یدر زندگ
 اریرو، با اراده و اخت نیاز ا ند؛یبیخود م ییلقاء اهلل را هدف نها
 نیدهد. ا یهدف قرار م نیا ریاش را در مس یخود، همه شؤون زندگ
ن آ ریو تأث یاسالم یسبک زندگ یمؤلفه ها یمقاله با هدف بررس

قرآن، و با استفاده از روش  اتیبر آ هیبا تک انروح انس یدر تعال
سبک  ی:  مؤلفه هاابدیدست  جینتا نیتوانسته به ا یلیتحل-یفیتوص
را به همراه  یانسان هیقرآن مقاصد عال اتیبر اساس آ یاسالم یزندگ
راه گام برداشته و به مراتب کمال و قرب  نیدر ا دیانسان با دارد و

 .کنند فاینقش ا زین یاسالم جامعه شرفتینائل شود و در پ یاله
 
 .وحر یانسان، تعال ،یاسالم یسبک زندگ م،یقرآن کر واژه ها: دیکل
 

 07/08/1400تاریخ دریافت: 
 17/09/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولn.saki@scu.ac.ir 

 مقدمه
قانون و رهنمودهای صحیح برای رسیدن به مقاصد کمال، مانند 
نیازمندی به هوا در ادامه زندگی ضرورت دارد. برترین راهنمایان 
در طول تاریخ آنهایی بودند که در پرتو وحی و ارتباط با آفریدگار 

یتگری جهان، رهنمودهای او را به مردم ابالغ کردند. در تکمیل هدا
یامبر گرامی اسالم )ص( آیین همگام با فطرت و طبیعت پیغمبران، پ

را به نام دین به بشریت عرضه نمود که همان انطباق داشتن با طبیعت 
و فطرت بشر، ضامن تداوم آن تا قیامت است. بدیهی است که چنین 

ابرجاترین و مقاوم ترین شیوه و روش زندگی، پآئینی به بهترین و 
مردم را هدایت می کند. قرآن در راستای هدایت جهانی، به بیان 

خته رداپضرورت الگوهای برتر، برای دستیابی به کماالت برتر 
است. اسالم در تبیین هیچ بخشی از مسائل مربوط به زندگی انسان، 

پیوندی عمیق و  هاکم نگذاشته است. شیوه و سبک زندگی انسان
ناگسستنی با نوع دیدگاه و نگرش آنها به خود و جایگاهشان در 
عالم و نیز گرایشات و ارزش های بنیادین آنها دارد، از این رو سبک 
زندگی انسان ها و جوامع حاکی از باورها، دیدگاه ها، روحیات و 
ارزش های ایشان است. با توجه به تفاوت و گاهی تعارض دیدگاه 

باورها و ارزش های افراد یا جوامع با انواعی از سبک های ها و 
زندگی روبه رو هستیم که در برخی موارد تمایزات اساسی با 
یکدیگر دارند. سبک زندگی اسالمی در سبک زندگی مطلوب و 
آن نیز در سبک زندگی انسانی و الهی تجلی می یابد. منبع اصلی 

ه، زندگی اسالمی در استخراج سبک زندگی اسالمی کتاب الهی بود
 سبک زندگی قرآنی معنا می یابد. در این مقاله برآنیم مؤلفه های

 آیات بر هیبا تکاسالمی و تاثیر آن بر تعالی روح انسان را  یزندگ
 ی مورد بررسی و تحلیل نماییم. قرآن
 

 پیشینه تحقیق 
پژوهشهایی که تا کنون در رابطه با موضوع حاضر صورت گرفته 

 عبارتند از:است، 
 «قرآن دگاهیاز د بهیط یسبک زندگ یشناختانسان یمبان» -

نویسندگان: حلیمه اخالقی؛ حسین شرف الدین؛ محمد مهدی 
صفورایی پاریزی؛ غالمعلی عزیزی کیا، مجله پژوهش نامه اسالمی 

 .20، شماره 1394زنان و خانواده، پائیز و زمستان 

، نویسندگان: «زندگیجایگاه قرآن در فهم مؤلفه های سبک » -
مجتبی محسنی؛ عبدالرضا محمد حسین زاده، مجله فقه و حقوق 

 .1، شماره 1399نوین، بهار 

آن در  یها تیو دال یاسالم یو اصول انسان شناخت یمبان» -
 ،یسمنون مهدو شگر؛یپ، نویسندگان: زری «یخانوادگ یسبک زندگ

، معرفت نهیآ یعلم هینشر ،لیمحمد اسماع دیس ،یهاشم دیس ؛یمرتض
 . 2، شماره 19، دوره 1398ی تهران، تابستان بهشت دیدانشگاه شه

در قرآن کریم و تأثیر آن در « لیل»و « سکینه»روابط معنایی » -
نویسندگان ملیحه طاهری دولت آبادی؛ احمد زارع « زندگیسبک 

زردینی؛ سید حمید شمع ریزی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب، مجله 
 .27، شماره 1399مطالعات قرآن و حدیث، پائیز و زمستان 

نویسنده: حمید  ،«یاسالم یبر اساس آموزه ها یسبک زندگ» -
 .1392، قم یمایصدا و س یاسالم یمرکز پژوهش ها، فاضل قانع، قم
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 سبک زندگی اسالمی
و معادل انگلیسی آن « نهج الحیاة»سبک زندگی که معادل عربی آن 

«life style » می باشد، به معنی روش زندگی کردن است و به
عبارت ساده شامل فعالیتهای معمولی روزمره است که شخص در 
زندگی انجام می دهد. ولی به عبارت دقیق تر، سبک زندگی طیف 

از مسائل از قبیل اعتقادات و افکار و فعالیتهای اسان در  وسیعی
ارتباط با خداوند و خویشتن و جامعه را در بر  می گیرد. )کوثری 

 (5: 1392نیا؛ 
تعریفی که از سبک زندگی ارائه می شود، بر حسب نگاهی که به 
انسان وجود دارد، متفاوت خواهد بود و نوع نگاه به انسان از خود 

ل منبعث از نوع نگاه و جهان بینی است که مکتب و در درجه او
آیین مسلط در جامعه ارائه می دهد و در درجه دوم، ناشی از 
شناختی است که خود انسان از کارکردها، ویژگی ها، شاخص ها، 
فلسفه وجودی و اهداف خویش از مبحث سبک زندگی انتظار دارد. 

دگی یعنی این که: ( تعریف ساده سبک زن130: 1392)عابدینی نژاد، 
یک نفر چگونه زندگی می کند که خود عبارت است از این که »

فرد از چه محصوالتی استفاده می کند و چگونه از آنها استفاده می 
کند. سبک های زندگی بیان برداشت فرد از خود و ارزش های فردی 
ای است که در انتخاب ها و رفتارهای مصرفی افراد بازتاب پیدا می 

به بیان دیگر سبک های زندگی مظهر یا الگوهای رفتاری اند کند. 
 «که به وسیله فعالیت ها، عالیق و عقاید مصرف کننده تبلور می یابد.

 ( 200: 1392)فاضل قانع، 
 اهنگ از زندگی سبک که می شود استفاده روایات و آیات مجموع از

 یاتیآ .تبینشها، نیتها و عمل اس از مرتبط نیز مجموعه ای کریم قرآن
 آیه: از عبارتند دانست زندگی سبک مفهوم به ناظر می توان که را
 سوره نحل. قرآن 97سوره مومنون، آیه  59آیه  اسراء، سورة 36

رفی مع« حیات طیبه»عنوان  با را اسالمی ایده آل زندگی سبک کریم
قرآن اصطالح سبک زندگی با عناوین مختلفی  جای جای می کند. در
 مانند:  است؛ بکار رفته

( 84( )اسراء/قُلْ کُلٌّ َیعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِمانند این آیه )« شاکله» -
معنا « طریقت، روش و هدف، و خلق و خوی»را « شاکله»ابن منظور 

 (11/357: 1414کرده است. )ابن منظور، 
 مِنْ صَالِحا   عَمِلَ متعال می فرماید: )مَنْ ؛ خداوند«حیات طیبه» -

 أَجْرَهُمْ  لَنَجْزَِینَّهُمْ  وَ  طَیِّبَة   َحَیاة  فَلَنُحِْییَنَّهُ  مُؤْمِنٌ هُوَ وَ  أُنْثَى أَوْ  ذَکَرٍ
 (97( )نحل/یَعْمَلُونَ کَانُوا مَا بِأَحْسَنِ

 که دارد سوره نحل داللت 97 شریفه آیه طباطبایی، عالمه دیدگاه از
 با دهدمی  انجام شایسته که عمل را باایمانی سبحان، انسان خداوند
 می کند اکرام است، مردم معمول زندگی از غیر که جدیدی زندگی
 زندگی این با است، قدرت و علم همان که حقیقی زندگی و آثار
 مؤمنی، فرد چنین می گردد قدرت باعث این و است همراه جدید
سم ق دو به را امور می تواند یعنی ببینید؛ هستند چنانکه را چیزها
 رضمع در که باطل امور از قلبش با سپس. کند تقسیم باطل و حق
 چون و می شود رویگردان است زندگی دنیوی همان که هستند فنا
 دخو را ذلیل او نمی تواند شیطان شد، رها دنیوی تعلقات این بند از

 است هیافت که بصیرتى چشم با زیرا آرد گرفتار خود دربند و سازد
: 1417مى بیند )طباطبایی،  را آن نعمتهاى و فناى دنیا متاع بطالن

 از منزه که است قرآنی آل ایده زندگی سبک همان شیوه ( این55/9
 دشمنیها، عداوتها، خیانتها، ظلمها، آلودگیها، از پاکیزه هر نظر،
 یزندگ زالل آب که چیزی هرگونه و انواع نگرانیها و ذلتها اسارتها،

 می باشد.  می سازد، ناگوار انسان کام در را
این سبک زندگی انسان در جایگاهی قرار گرفته که باید در 

پاسخگو و مسئولیت پذیر باشد. این مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
در چهار جهت است. اول خدا، دوم خود انسان، سوم مردم و چهارم 
ساختار طبیعت و این طبیعت، طبیعت کسانی نیست که توحید را 

اک، کوه، دشت، حیوان، قبول ندارند بلکه به معنی زمین، آب، خ
صحرا، گل، گیاه و کل نعمت هایی است که وجود دارند. بحث 
آلودگی های صوتی که امروزه در مسائل طبیعت موجود است یا 
آلودگی های هوا، آلودگی های آب، بحث آبزیان و مسائلی از این 
قبیل که بیان می کند از شدت افزایش گازهای گلخانه ای در سطح 

ن دچار مشکل شده و بزودی زندگی برای بشر سخت جهان الیه از
خواهد شد، بیانگر این مفهوم است. طبیعتی که ما باید در حراست 
از آن برای بقای زندگی کوشا باشیم خود در نقطه مرکزی قرار می 
گیرد. انسان در این دیدگاه معتقد است که چون با خدا رابطه دارد 

ا شود و چون با خود انسان پس او بر انسان حقی دارد که باید اد
مرتبط است، پس این خود انسان که اعم از جان، چشم، گوش و 
اعضا و جوارح می شود بر انسان حقی دارد که باید ادا شود. در مورد 
حق مردم، یعنی پدر، مادر، همسر، فرزند، معلم، شاگرد، حاکم، 
 مشاور، رفیق، همنشین و همچنین تمامی طبقات اجتماعی که انسان
با آنها در ارتباط متقابل است موظف است حقی را رعایت کند و 
اگر ادا نکند مدیون این افراد است. آب و گیاه و زمین و دشت و 
آفتاب و صحرا و همه موجودات حقی دارند که چون این ساختار 
ظبیعت همه در خدمت حیات انسانند گفته شده: ابر و باد و مه و 

تو نانی به کف آری و به غفلت خورشید و فلک در کارند/ تا 
نخوری/ همه از بهر تو سر گشته و فرمان بردار/ شرط انصاف نباشد 
که تو فرمان نبری. بر اساس این اعتقاد است که بشر حق ندارد آب 
را آلوده کند. فضوالت را در هر محیطی رها کند، در هر فضایی 
. آتش روشن کند و چه بسا با جرقه آتش یک جنگل نابود شود

 (178-177: 1396)صفورایی پاریزی و همکاران، 
مؤلفه های سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن در تعالی روح انسان با 

 تکیه بر آیات قرآن
 

 توکل بر خداوند
 می داند، در کاری هر بر قادر را او که خداباور و معقتد انسان

 یأس و ناامیدی احساس هرگز روزگار تلخیهای و سختیها با مواجهه
 آگاهی و علم خود بندگان همه احوال به اوال  خداوند زیرا نمی کند؛

 وا لشکر همه و است سرپرستی او تحت هستی عالم تمام ثانیا  دارد،
 (،7األرضِ( )فتح/ و السّماواتِ ُجنودُ می فرماید:)هللِ چنانکه هستند،

 یهاگرفتار و مشکالت تمام حلّ توان که است چنان الهی قدرت ثالثا 
 موحّد انسان بنابراین (،20قَدیر( )بقره/ شَیْءٍ کُلِّ عَلی اللَّهَ دارد: )إِنَّ را

 دشواریهای و مشکالت حل و گرفتاریها و از مصیبتها رهایی برای
 مدد او از و می آویزد الیتناهی الهی قدرت دامان به دست زندگی

رحمت  دریای در را خود و می کند توکل خداوند بر و می جوید
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 68 ...ریو تأث یاسالم یسبک زندگ یمؤلفه ها یریبکارگ  

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 و مأیوس الهی رحمت از که اند گمراهان تنها می اندازد؛ زیرا الهی
 مِنْ  یَقْنَطُ  مَنْ وَ )قالَ  :می فرماید قرآن کریم در که چنان ناامیدند
 از کسی گمراهان جز گفت( »56الضَّالُّونَ( )حجر/ إِالَّ  رَبِّهِ  رَحْمَةِ
 «شود. نمی ناامید خویش پروردگار رحمت
 لحا با تفاوتی بالها و مصائب با مواجهه اثر در کسانی چنین حال
 خوردارند. بر روحی ثبات از و ندارد و راحتیها گشایش زمان در آنها
 

 خشوع و خضوع در برابر خداوند
 افراد متکبر و مغرور خود را برتر و باالتر از همه می دانند. زمانی

 کسب و موفقیّتها جلب در خود توانایی و قدرت شیفته فرد که
 و خواست به را منافع این تمام که نکته از این و شود، هامنفعت 
 نداری های و و ضعفها شود غافل است، آورده بدست الهی قدرت
 فراموش شدائد از بسیاری با مواجهه در را خود ناتوانایی و خود

 فروشی فخر و تکبّر در چنان است ممکن صورت این کند. در
 شنیده او ( از24الْأَعْلی( )نازعات/ َربُّکُمُ ندای )أَنَا که کند پیشرفت

 و بداند منافع آوردن بدست در مطلق قادر را خود ممکن یا شود،
 این به انسان که زمانی گردد. اما خداوند ونصرت قدرت منکر
 اللَّهُ  وَ  اللَّهِ إِلَی الْفُقَراءُ  أَنُْتمُ النَّاسُ أَیُّهَا که )یا باشد داشته توجه مطلب

 و سرمایه و وجود تمام صورت این ( در15الْحَمیدُ( )فاطر/ الْغَنِیُّ هُوَ
 سر الهی عظمت قدرت و برابر در و می داند خدا از را خود توانایی
 انسان گفتار و رفتار و اعمال تمام که چنان می آورد فرو تواض
 برتر دیگران از را خود هیچگاه و می گیرد، خود تواضع به رنگ

 مَشیُهمُ  )و می فرماید: اوصاف آنان بیان در متقیان موالی لذا نمی داند،
 تواضع آنان زندگی شیوة و منش( »193التَواضُع( )نهج البالغه؛ خطبه 

 «.است
 

 حیاء و ترس از ارتکاب معاصی
 ما. رفتار بر است مهاری مانند ای شنونده و هر بیننده حضور حس
 است رگذا اثر ما رفتار نوع باز بر باشد، کودک حاضر این اگر حتی
حساب  نیز ما رفتار باشد، تر مقام عالی حاضر فرد این قدر هر و

 واجب ناظر و سامع این اگر حال. بود خواهد تر سنجیده و تر شده
 هستی و است، وجودی کماالت همه که واجد باشد تعالی الوجود
 اررفت باید به طریق اولی است، او تفضل و عنایت به ممکنات همه
 و اعمال و احوال تمام بر که موجودی چنین مقابل در موحّد انسان
 سانیک به نسبت باشد داشته توجهی قابل تفاوت است، ما شاهد اقوال
. قائلند حد او قدرت و علم یا برای ندارند قبول را خداوند که

 لِّ کُ عَلی َأنَّهُ بِرَبِّکَ یَکْفِ لَمْ )أوَ  : فرماید می کریم قرآن در خداوند
بَصیر(  تَعْمَلُونَ بِما اللَّهَ ( یا می فرماید: )إِنَّ 53)فصلت/شَهید(  شَیْءٍ
 بِأَنَّ  َیعْلَمْ لَمْ )أَ :می فرماید بندگان مؤاخذه مقام در یا ( و110)بقره/
 (14یَرى( )علق/ اللَّهَ
 

 امید به استجابت دعا
 نوندهش الحاجات قاضی که باشد داشته یقین مطلب این به انسان وقتی
 غنی که او که باشد داشته یقین و است، او درخواستهای و دعاها
 و نیست، راه او ساحت در خساستی را و بخل هیچ و است بالذات

 راست، د ما خواسته های بر مترتبه مفاسد و مصالح جمیع به عالم او

 صالح به او دعای اگر آنکه چه نمی کند، شک خود دعای استجابت
 ابایی هیچ اش بنده حاجت کردن برآورده خدا از باشد، او منفعت و

 سمیع به انبیای الهی از تن دو زبان از کریم قرآن که چنان ندارد.
 رَبَّهُ  زَکَرِیَّا دَعا )هُنالِکَ :می فرماید اشاره متعال خداوند بودن الدعا
الدُّعاءِ( )آل  سَمیع إِنَّکَ طَیِّبَة  ذُرِّیَّة   لَدُنْکَ مِنْ لی هَبْ رَبِّ قالَ

 وَهَبَ  الَّذی لِلَّهِ  ( همچنین در جای دیگر آمده است: )الْحَمْد38ُعمران/
 ( 38لَسَمیع الدعاء( )ابراهیم/ َربِّی إِنَّ إِسْحاقَ وَ إِسْماعیلَ الْکِبَرِ عَلَی لی
 سمیع إنّک»عبارت  در ظریف ای نکته به آملی جوادی اهلل آیة

 رد شنیدن از غیر معنایی عبارت این»می فرمایند که:  اشاره« الدعاء
 همه صداها بر خداوند زیرا ( دارد؛224)بقره/« علیم سمیع اهلل و»آیه 
 درخواست تو خداوندا که است این در سخن اینجا اما است، آگاه
 (181: 1384)جوادی آملی؛ « .می رسانی به اجابت و می شنوی مرا
 

 امید به یاری خداوند پس از توبه

 هآنک وجود با باشد، داشته اعتقاد الهی واسعه رحمت به که کسی
 خدا رحمت از هرگز اما ببیند، معاصی و از خطاها دریایی را خود
 ورزد نمی غفلت خود خدا بروی رحمت باب بودن باز و خود نسبت

داند. خداوند در قرآن می  می الهی درگاه مستجاب را خود همیشه و
 نَّإِ َربِّی رَِحمَ ما إِالَّ  بِالسُّوءِ لََأمَّارَةٌ النَّْفسَ إِنَّ نَفْسی أُبَرِّئُ  ما فرماید: )وَ

 کنم؛ نمی تبرئه گناه از را خود من و( »53رَحیمٌ( )یوسف/ غَفُورٌ رَبِّی
 هک زمانی مگر دهد می بدی فرمان به بسیار گر طغیان نفس زیرا

 مهربان و بسیار آمرزنده پروردگارم زیرا کند رحم پروردگارم
 «است.
جایی دیگر خداوند یأس و قنوط از رحمت خویش را نهی  و در

 نْ مِ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسِهِمْ عَلی أَسْرَُفوا الَّذینَ عِبادِیَ یا فرموده است: )قُلْ
الرَّحیم(  الْغَفُورُ هُوَ  إِنَّهُ جَمیعا  الذُّنُوبَ  یَغْفِرُ  اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ رَحْمَةِ
 رحم از اید ورزیده ستم خوی بر که من بندگان ای بگو( »53)زمر/
 بدرستی که آمرزد، می را گناهان تمام خدا زیرا ناامید نباشید؛ خدا
 «است. و مهربان آمرزنده بسیار او
 

 اصالح نیت ها و تقوای الهی
اعتقاد به صفت علم الهی سبب اصالح نیت و تقوای الهی می گردد؛ 

 لذا نیست، پوشیده متعال خداوند بر وجود مراتب از یک هیچ چون
 خداوند معلوم نیز او قصدهای و نّیتها انسان، افکار، باطن و ذهن
 متعال خداوند باشد برای پوشیده غیر از آنچه هر و است، متعال
 می فرماید: )یَعْلَمُ  کریم قرآن در که همانطور ، است آشکار و واضح
 چشمهای به خداوند»( 19الصُّدُور( )غافر/ ُتخْفِی ما وَ الْأَعْیُنِ خائِنَةَ
 و یا می فرماید: )أَ « است. آگاه است پنهان ها سینه در آنچه و خائن
 او خداوند که داند نمی انسان آیا»  (14یَرى( )علق/ اللَّهَ بِأَنَّ یَعْلَمْ لَمْ
 «بیند. می را
 سرائر و ضمائر و اعمال و جزئیات بر خدا علم در مورد که این سّر
 اعتقاد رد که باشد این است، شاید شده بیشتری تذکیر و تاکید عباد
عامل  و دارد عمل جنبة با زیادتری ارتباط آنچه خدا علم به

 عالِم به داشتن ایمان همانا است، معاصی و گناهان از انسان بازدارنده
 موجب بُعدش این در عقیده این یعنی جزئیات است؛ بر خدا بودن

  .می باشد بشر وجدان بیداری
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 از انسان وارستگی باشد، تر عمیق الهی علم به انسان باور چه هر
 دیگران حقوق به هرگز و شود، بیشتر می ها آلودگی و ها پستی
 یم لسان مزیّن تقوای به نیز گفتار در و کند، نمی تعّدی و تجاوز
 حریمه های و مرزها داخل انسان حرکت که آن خالصه و گردد
 .بود خواهد بیشتر نهان و در آشکار انسانی و الهی
 

 آرامش روحی
 به اعتقاد سایه در سکون و آرام حصول دینداری، آثار مهمترین از

 که ای بگونه می باشد، اش بنده احوال از او و آگاهی علم و خداوند
 مهمی نقش ایمان و دین»بنابراین  می دهد، نجات تنهایی از را انسان
 خداباور و مؤمن انسان رو این از. می کند ایفا تنهایی انواع زدودن در

 از رگ خداوند که دارد باور زیرا نمی کند؛ تنهایی احساس هیچگاه
می  درک را انسان خدا تنها همچنین .است تر نزدیک او به گردن
 اهلل )أنّ  می شود حائل او حقیقت تمام و انسان بین زیرا خدا کند؛
 تاس آگاه سرّ از تر پنهان و سرّ  از و خداوند قلبه( و المرأ بین یحول
 و مطلق قدرت و مطلق که علم خداوند نیز و أخفی( و السرّ )یعلم

 ار انسان و ضعفهای نقایص بردن بین از توانایی دارد، مطلقه رحمت
 اهلل قدیر( )أنّ  شیء کل علی اهلل علیم( )أنّ  شیء بکل اهلل دارد )إنّ
رفع  صدد در استم مطلق غنی چون خداوند همچنین و رحیم( رؤوف

 (47: 1384)جوادی آملی؛ « آید. بر انسان مشکالت
 به علم اعتقاد سبب به روحی آرام این حصول مورد در امام علی )ع(

إِْن أَْوحَشَتْهُُم الْغُرْبَُة آنَسَهُْم ذِکْرُکَ، َو إِْن صُبَّْت ) :می فرماید الهی
ما  بِأَنَّ أَِزمَّةَ الُْأمُوِر عَلَیْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَئُوا إِلَى الِاسْتِجَارَِة ِبکَ، عِلْ

 اگر( »227( )نهج البالغه؛ خطبه بِیَدَِک وَ مَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِکَ
 تهامصیب اگر و ؛ سازد آرام را آنان تو یادِ اندازدم وحشت به غربتشان

ی م زیرا دارند؛ تو درگاهِ به رو و آرند پناه تو به فرو بارد، آنها بر
 رد است که چیزی قضای از و توست دست به کارها سررشتة دانند
 «.توست فرمان
 بر لبهغ توان که است آن تقوا با بندگان ویژگیهای و صفات از یکی
 چشم و عفو خوی همنوعان خطای از و دارند را خود و غضب خشم
 بنده چنین که است آن داری خود عمل و این ثمرة می کنند، پوشی
 ایمان از را سرشار او قلب خداوند و خود گشته موالی محبوب ای

 جوفه اهلل مأل غیظا  کظم می فرماید: )مَن )ص( خدا رسول می فرماید،
 می کند )ره( نقل کلینی ( مرحوم66/382: 1404ایمانا ( )مجلسی، 

 جُرْعَة   تَجَرَّعْت )مَا :می فرمود پیوسته علیه السالم سجاد امام که
: 1407صَاحِبَهَا( )کلینی،  ِبهَا أُکَافِی لَا غَیْظٍ جُرْعَةِ  مِنْ ِإلَیَّ أَحَبَّ

2/109 ) 
 وَ  رَبِّکُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلی سارِعُوا می فرماید: )وَ کریم قرآن در خداوند

 فِی یُنْفِقُونَ لِلْمُتَّقینَ الَّذینَ أُعِدَّتْ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ عَرْضُهَا جَنَّةٍ
 ُیحِبُّ  َو اللَّهُ النَّاسِ عَنِ اْلعافینَ وَ  الْغَیْظَ الْکاظِمینَ وَ  الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ

 و پروردگارتان از آمرزشی سوی به( »200الْمُحْسِنینَ( )آل عمران/
 برای که بهشتی بشتابید؛ زمین است و ها آسمان پهنای که بهشتی

 فاقان دستی تنگ و در گشایش که آنان است شده آماده پرهیزکاران
 و می گذرند در از مردم و خورند می فرو را خود خشم و کنند می
 «دارد. دوست را نیکوکاران خدا
 

 حفظ حریت و کرامت انسانی
 و کرامت به مزیّن را انسان سبحان خداوند که نکته این به توجه

 به را کسی هر او که می شود آن سبب گردانده است، الهی خالفت
 استعمار و امر هیچگاه تحت و نپذیرد، خویش موالی و حاکم عنوان

 او خداوند زیرا نگیرد؛ قرار طلب فرصت و ظالم حکّام استحمار و
. است ننهاده او گردن بر را کسی بردگی یوغ و آزاد آفریده را

 برابر در ذلیالنه و تبعیّت کورکورانه و ضعف موضع از برخورد
 پی نخواهد در اُخروی عذاب و ذلّت جز ای نتیجه طواغیت و حکّام
 مخاصمه باب در کریم قرآن در سبحان خداوند چنانکه داشت،
 عذاب حال در که جور و ظلم سران با و مستکبرین ظالمین پیروان

 الضُّعَفاءُ  فَیَقُولُ  النَّارِ  فِی َیتَحاجُّونَ )إِذْ  :می فرماید هستند، جهنم در
 النَّاِر  مِنَ ا  نَصیب َعنَّا مُغْنُونَ َأْنتُمْ فَهَلْ تَبَعا   لَکُمْ  کُنَّا إِنَّا اسْتَکْبَرُوا لِلَّذینَ
الْعِباد(  بَیْنَ حَکَمَ  قَدْ  اللَّهَ إِنَّ  فیها ُکلٌّ ِإنَّا اسْتَکْبَرُوا الَّذینَ قالَ

 به یکدیگر با جهنم اهل که را زمان آن آر یاد و( »264)بقره/
 ویندگ می مستکبر رئیسان به پس ضعیفانشان خیزند می بر محاجه

 یآتش و عذاب از بخشی توانید شما می آیا کردیم تبعیت شما از ما
 یم مستکبرشان رؤسای عهده بگیرید، بر را است شده ما نصیب که

 خداوند که است این حکمی و آتشیم و عذاب در همه ما گویند
 «است. داده قرار داوری به بندگان میان
 انواع مورد استکبار و کفر سران توسط اگر حتّی موحّد انسان

 گیرد، قرار فرهنگی و نظامی و هجمه های تحریمها و تهدیدها
 و داده آنان قرار والیت و سرپرستی تحت را خود نمی شود حاضر
 یشخو فانی دنیوی منافع فدای را خوی ابدی سعادت و انسانی کرامت

 تبعّیت عدم و مبارزه در هم را خود جان اگر او بلکه آنان گرداند، و
 در دخو جان تقدیم به حاضر خطر ببیند، در مستکبرین و کفار از
 سیّد که همان گونه است، خویش انسانی کرامت و حرّّیت حفظ راه
 إِنَّ  وَ )أَلَا :فرمود السالم علیه علی بن حسین جهان آزادگان سرور و

 یمِنِّ ذَلِکَ  لَهُ  هَیْهَاتَ وَ الذِّلَّةِ وَ  السَّلَّةِ بَیْنَ تَرَکَنِی قَدْ الدَّعِیِّ ابْنَ الدَّعِیَّ
 حُجُورٌ  وَ  الْمُؤْمِنُونَ وَ  رَسُولُهُ وَ  لَنَا ذَلِکَ  اللَّهُ  أَبَی الذِّلَّةُ  مِنَّا هَیْهَاتَ

 وَ أَلَا الْکِرَامِ مَصَارِع عَلَ اللِّئَامِ طَاعَةُ یُؤْثَرَ أَنْ طَابَت جُدُودٌ طَهُرَتْ وَ
النَّاصِر(  خَذْلَةِ وَ الْعَدُوِّ  کَثْرَةِ وَ  الْعَدَدِ قِلَّةِ عَلَی بِهَذِهِ الْأُسْرَةِ زَاحِفٌ إِنِّی

 بى پدر مرد این )یعنى دعىّ بن دعىّ اینک( »2/300: 1414)طبرسی، 
 دو میان بى پدر( آن زاده و کردند ملحق خود به را او امیّه بنى که
 خوارى ای کشیدن شمشیر یا است؛ بایستاده و فشرده استوار پاى چیز

 او و رسول و خداوند ندهیم، تن ذلّت به ما که هیهات و کشیدن،
ه پروید را ما )که پاک دامنهاى نه و نپسندند زبونى ما براى مؤمنان

 را طاعت فرومایگان هرگز که جانهائى و حمیّت پر سرهاى و اند(
 با اندک جماعت این با من و ندهند ترجیح مردانه شدن کشته بر

 «تنها گذاشتند. مرا یاوران چند هر کنم کارزار شما
 

 عدم برتری جویی نسبت به دیگران
 اینبنابر فرمود، خویش کرامت به مزیّن را انسانها تمام خداوند وقتی
 انهاانس از نژادی یا و قومی هیچ و برابرند، اتصاف در این انسانها تمام
 یلقب از مسائلی طرح با و دیگران دانسته، از برتر را خود ندارد حق
 نژاد و برتر نژاد پست، ژن و برتر ژن پوست، رنگین و پوست سفید

 خود برای جامعه در رعیت و ارباب یا و مردم و مسؤولین معمولی،
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 70 ...ریو تأث یاسالم یسبک زندگ یمؤلفه ها یریبکارگ  

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

خداوند  .باشند محروم آنها از دیگران شوند که قائل امتیازاتی
 خطاب به تمامی مردم می فرماید: 

 لَ قَبائِ وَ شُعُوبا   جَعَلْناکُمْ  وَ أُنْثی وَ  ذَکَرٍ مِن خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ )اَیُّهَا
خَبیر(  عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ  إِنَّ لِتَعارَفُوا

 را شتما و آفریدیم زن و مرد از از شما ما مردم ای( »13)حجرات/
 اما اسیدبشن را یکدیگر تا دادیم قرار ای و قبیله ای شتعبه بصتورت
 و شماست پرهیزکارترین خداوند شما نزد ترین گرامی که بدانید
 «است. آگاه و دانا بسیار خداوند همانا

 
 مهرآمیز گفتگوهاى

را  ممردتواند روابط ارتباط کالمى با عبارات عاطفى و دلنشین مى
گردد. این شیوه کارآمد  جامعهتقویت نموده و موجب پایدارى بنیان 
ضاى و ایجاد فبین افراد جامعه تربیتى نه تنها براى استحکام روابط 

ارد. نیز تاثیر دجامعه بلکه در تربیت فرزندان  ،عاطفى مناسب است
خداوند متعال در سوره قصص با نقل قصه یک بانوى وارسته به 

 :ایدمفرگفتگوى دلنشین و محبت آمیز او با همسرش پرداخته و مى
نا أَنْ یَنْفَعَ وَ َلکَ ال تَقْتُلُوهُ عَسی وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لی)

همسر فرعون )درمورد طفلى که از دریا » (9)قصص/ (...أَوْ َنتَّخِذَهُ وَلَدا 
ند( به همسرش گرفت، این نوزاد نور چشم من و توست گرفته بود

او را نکشید شاید براى ما سودى داشته باشد یا اینکه او را به عنوان 
ل این بانوى شایسته با گفتگوى دلنشین و استدال« فرزند خود بپذیریم.

خانواده اش را از یک بحران نجات داده و همسرش را  ،متین خود
 .بازداشتاز قتل یک کودک بى گناه 

گفتگوهاى خود را بر اساس عشق و افراد یک جامعه، چه زیباست 
زبان خود را به نیکو سخن گفتن عادت  ،عالقه و محبت تنظیم کنند

رعایت ادب،  .هاى زیباگویى را در اذهان خود بپرورنداندیشه ،دهند
عفت کالم، اجتناب از کلمات اهانت آمیز و همراه با مسخره و 

 شد.  خواهد جامعهتحقیر، موجب افزایش مهر و محبت در فضاى 
 

 تسخیر قلب دشمنان با محبت
 به مقابله جای به اگر منازعات و مشاجرات در موارد از بسیاری در
 تحت نانچ گیرد، قرار مهربانی و محبت مقابل مورد طرف مثل
 بدیلت محبت و به دوستی بزودی او دشمنی که می گیرد قرار تأثیر

و  مهر از سرشار او قلب عداوت، و کینه بغض، جای به و می شود
  :می فرماید قرآن در رحیم خداوند چنانچه می گردد، محبت

 بَیْنَتکَ  الَّذی فَإِذَا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتی ادْفَع السَّیِّئَةُ  الَ وَ الْحَسَنَةُ )و ال تَْستَوِی
 نیس یکسان بدی و نیکی( »34حَمیم( )فصلت/ وَلِیٌّ کَأَنَّهُ  عَداوَةٌ بَْینَهُ وَ

 است منیدش او تو که میان کسی ناگاه کن دفع شیوه بهترین با را بدی
 «است. صمیمی و نزدیک دوستی گویی که
 

 « مودت و رحمت»و « سکونت»ی ل اخالقورعایت اص
دقت در آیات قرآن نشان می دهد که خانواده در قرآن به عنوان 
کانون پدید آورنده آرامـش و مهربانی از اهمیت به سزایی برخوردار 
است و خود این کارکردها مرهون رعایت اصول اخالقـی در 
خانواده است؛ چرا که خانوادهای که در آن افراد ملزم به رعایت 

گفت آن خانه و خانواده، مسکن و  اصول اخالقی باشند، می تـوان
 محل سکونت است.

بـرای این که یک خانواده به بهترین وجهی کارکرد خود را دریابد 
و از رهگذر آن استحکام پیدا کند، التزام عملی زوجین به رعایت 
اصول اخالقی ضروری است که نتیجه آن ایجاد خانواده ای با 

ردهای اولیه و مهم یکی از کارک کارکردهای متعالی می باشد.
خانواده در قرآن، محـل آرامـش و سـکونت بـودن خـانواده عنوان 

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِْن شده است، این کارکرد از آیه شریفه )
 نُوا إِلَیْها َو جََعلَ بَیْنَکُْم مَوَدَّة  وَ َرحْمَة  إِنَّ فیأَنْفُسِکُمْ أَزْواجا  لِتَسْکُ

و از نشانه های او اینکه از ( »21( )روم/ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ َیتَفَکَّرُونَ
]نوع[ خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید ، و 

ی مردمی میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری ، در این ] نعمت [ برا
ر خانواده د. استنباط می شود« که می اندیشند قطعا  نشانه هایی است.

 قرآن یعنی کانون امنیت و آرامش و این که خداونـد مـی فرمایـد:
یا « التسکنوا عنده»و نمی فرماید: « لیسکن الیها»یا « لتسکنوا الیها»
، چون سکن عنـده، سکون جسمی را صرفا  می «لیسکن عندها»

چون عند ظرف مکان بوده و برای اجسام آورده می شـود،  رساند،
عبارتی بلیغتر و از وسعت بیشتری برخوردار است « سکن الیه»امـا 

به گونه ای که هم شـامل سـکون جسمی شده و هم سکون روحی 
 (57/110: 1413)فخر رازی؛  .هر دو می شود

هم  پس خانواده مأمنی است که افراد در آن هم از لحاظ جسمی و
و عاطفی آرامش می یابند. بایستی طبق  از حیث روحی و روانـی

اولین و نهادینه ترین کـارکرد عـاطفی خـانواده، زن و شـوهر در 
سـایه روابط صحیح عاطفی به یک سکونت قلبی و آرامش روانی 
مستقر و با ثبات دست یابند که قرآن کریم خود به عنوان بی 

 برترین نسخه زنـدگی بـرای خـانواده بدیلترین کتاب راهنمای بشر و
هـا، اصل سکونت و امنیت عاطفی را پیش فرض یک خانواده متعادل 
و مستحکم قرار داده و از آن به عنوان یکی از عالی ترین کارکردهای 

 در خانواده یاد کرده است.
دیدگاه قرآن به خانواده به این گونه نیست که صـرفا  عقـد نکـاحی 

تشکیل کانون مهر و محبت منجر نشود،  ولـی بـهصـورت گیـرد، 
چنین خانواده ای از منظر قـرآن مطلـوب و مـورد پسـند نیست، 
چرا که قرآن تنها به نیازهای جسمی انسانها توجه ندارد بلکه از 
دیـدگاه قـرآن نیازهـای روحی، روانی، عاطفی، معنوی انسانها، در 

یکـی از این نیازهای  اولویت هستند و اصل محسوب مـی شـوند،
بسیار اساسی و بنیادین کارکرد خانواده به عنوان کانونی برای عاطفه 

... وَ جََعلَ بَْینَکُْم می باشد: )« رحمت»و « مودت»ورزی در قالـب 
به معنای دوست داشتن « ود»از « مودت(  »21( )روم/مَوَدَّة  وَ رَحْمَة  ...

چیزی و آرزو کردن چیزی است، چون آرزو داشتن چیزی به معنای 
دوست داشتن آن نیز می باشد. پس آرزو داشتن همان میل و رغبت 
برای دستیابی به چیزی است که آن را دوست دارد. پس اطالق هر 

: ذیل 1412انی؛ دو معنا نیز بر این واژه صحیح میباشد.)راغب اصفه
محبتی است که ابراز شود و « مودّت»معنایی رساتر، «( ود»واژه 

محبتـی است که اثر آن در « مودت»ثابت باشد به عبارت دیگر، 
عمل انسان ظاهر شود یعنی تجلّی دوستی و مهربانی. )مصطفوی؛ 
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( از این رو بـار معنـایی مودت از محبت افزونتر است؛ 6/92: 1374
 ت نوع خاصی از محبتی است که ابراز شود.چرا که مود

از جانب خداونـد انعـام و احسـان و « رحم»از واژه « رحمت»
بخشـش و فضـل اسـت و از جانب انسانها دلسوزی و ترحم می 

نسبت به « رحمت«( »رحم»: ذیل واژه 1412باشد، )راغب اصفهانی؛ 
انبه بار عاطفی بیشـتری دارد؛ چرا که مودت دو ج« مودت»واژه 

بوده ولی رحمت یک جانبه و جنبه ایثارگرانه دارد، گر چه مودت 
در آغاز کار اسـت امـا « مودت»و رحمت کنار هم کارساز است. 

در پایـان کـه یکـی از دو همسـر  ضعیف شود و قادر بر خدمتی 
: 1374نباشد، رحمت جای آن را می گیرد. )مکارم شیرازی؛ 

در برابر محرومیت طرف  ( رحمت تأثیر عاطفی شخص16/392
مقابل است که فرد را به سوی کاستی دیگران می کشاند و نـوعی 
تـأثیر نفسانی از محرومیت محرومی است که کمالی را ندارد، 

( از این رو نوعی رقـت قلـب محسـوب 16/264: 1417)طباطبایی؛ 
 می شود.

ـی راز کنش و تجاذب و تمایل مرد و زن در خانواده، مـودت و رحمت
هریک از آنها نهفته است، رحمت تجلّی  اسـت کـه در وجـود

رأفت و ظهور مهربانی است که به انگیـزه اسـتحکام و دوام خانواده 
در نهاد هریک از زوجین قرار داده شده است که خود با رعایت 
اصول اخالقـی در خانواده رابطه تنگاتنگ داشته که فقدان یا 

عـاطفی و اخالقـی در خانواده، ضـعف هریـک از ایـن عناصـر 
خانواده را با آسیبها و بحرانهای جدی مواجه کرده و زمینـه هـای 

 فروپاشـی در آن را فراهم می کند.
 

 « عفو»رعایت اصل اخالقی 
به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و « عغو»

: 1414نابودی است. )ابن منظور؛  ریشـه آن بـه معنـای محـو و
مترادف کُفر است به معنای پوشاندن شئ و « عفو»( بنابراین 9/294

: ذیل 1412به معنی محو سیئات به کار رفته است. )راغب اصفهانی؛ 
 «(عفو»واژه 

هر زن و شوهری طبعا  در زندگی خود دچار لغزش و خطاهایی می 
شـوند و هـیچ کـس در خانواده مصون از اشتباه نیست برای آن که 

مودت و رحمت و سکونت بین آنان صـدمه نبیند؛ از این  شفقت و
رو اصل عفو نیز در کنار اصول اخالقی دیگر اهمیـت مـی یابـد و 
در آیاتی از قرآن کریم صراحتا  به این اصل اخالقی دستور داده شده 

گذشت پیشه کن ( »199....( )اعراف/الْعَفْوَ َو أْمُْر بِالْعُرْفِ  خُذِ ) است:
هر چه عفو و اغماض در خانواده  ...« ، و به ]کار[ پسندیده فرمان ده

را به مهر و  تحقق عملی یابد، تدریجا  نزاعها و اختالفها جـای خـود
عاطفه ورزی و صفا و صمیمیت می دهد. بنابراین یکی از بهترین و 

و « عفو»رین روشهـا در تقویت بنیان خانواده متوسل شدن به زیبات
از اصول مهم « عفو»گذشت از خطاهای دیگـران اسـت. از ایـن رو 

اخالقی است که به بـاروری و تقویـت عواطـف مـی انجامـد و بـا 
تـداوم و استمرار این ویژگی اخالقی، انتقامجویی و کینه توزیها در 

 بی در بنیان آن دارند، ریشه کن می گردد.خانواده ها که نقش مخرّ
 

 گذشت از قصاص مجرم
 معرفی زمین در خود خلیفه عنوان به را انسان خداوند که آنجا از

 خدا صفات تجلّی که است زمانی این جانشینی تحقق می فرماید،
ن دی در. باشد الهی داشته صبغة او افعال و صفات و باشد زمین روی

 زا گرفتن انتقام و خود از دفاع حق مظلوم برای اگرچه اسالم مقدس
 حق صاحب متعال خداوند آن ادامه در است، اما شده تشریع ظالم
 هب را ظالم از قصاص پوشی چشم و عفو و کرده توصیه عفو به را

ی م توصیف خود دینی برادر به کردن نیکی و معروف از تبعیت
 بِالْحُرِّ  لْحُرُّا الْقَتْلی فِی الْقِصاصُ عَلَیْکُمُ  کُتِبَ  آَمنُوا الَّذینَ أَیُّهَا )یا :فرماید

 اتِّبتاعفَ َشتیْءٌ أَخیهِ  مِنْ لَهُ  عُِفیَ فَمَنْ بِالْأُنْثی الْأُْنثی وَ الْعَبُْد بِالَْعبْدِ  وَ
 نِفَمَ رَحْمَةٌ وَ رَبِّکُمْ  مِنْ تَْخفیفٌ ذلِکَ بِِإحْسانٍ أَداءٌ إِلَیْهِ  وَ بِالْمَعْرُوفِ

 شما بر ایمان اهل ای( »187عَذابٌ َألیم( )بقره/ فَلَهُ ذلِکَ بَعْدَ  اعْتَدى
 رد زن برده در برابر برده آزاد برابر در آزاد شد الزم و مقرّر قصاص
 رفگ عفو قرار از چیزی مورد برادر سوی از که کسی پس زن برابر
 و خون دیه پرداخت و است پسندیده و شایسته روش از پیروی پس
سوی  از است رحمتی و تخفیف این رویی خوش و نیکویی با بها

 عذابی او برای کند، تجاوز عفو از بعد که هر پس پروردگارتان
 «دردناک است.

 
 گذشت قدرتمندان از خطای زیردستان

 این که باشند داشته توجه نکته این به حُکم و قدرت اگر صاحبان
 خود اند، آورده بدست آن در سایه که عزّتی و حکومت و قدرت
 است، باید شده اعطا آنها به منّان خداوند جانب از که است نعمتی
 این بخاطر منّان خداوند از و آورده بجا را نعمت این شکر و زکات
 چشم را نعمت این شکر اسالمی معارف کنند، در قدردانی تفضّل
 و کرده، بیان اشتباهات آنان از عفو و زیردستان خطای از پوشی

 عنوان آنان برای الهی مغفرت و رحمت جلب مایه را آن همچنین
 لِ الْفَضْ أُولُوا یَأْتَلِ  )ال :می فرماید کریم قرآن در می فرماید، چنانکه

 سَبیلِ  فی الْمُهاجِرینَ وَ الْمَساکینَ وَ  الْقُرْبی أُولِی یُؤْتُوا أَنْ السَّعَةِ  وَ مِنْکُمْ 
 فُورٌ غَ  اللَّهُ وَ  لَکُمْ  اللَّهُ  یَغْفِرَ  َأنْ تُحِبُّونَ  ال أَ  لْیَصْفَحُوا وَ  لْیَعْفُوا وَ اللَّهِ

 مالی ثروت دارندگان که کسانی شما میان از و( »22رَحیمٌ( )نور/
 تهی و خویشاوندان به مال انفاق از که یاد کنند سوگند نباید هستند
 از و کنند عفو باید و ورزند خدا دریغ راه در مهاجران و دستان

 و ؟ بیامرزد را شما دارید خدا نمی دوست آیا گذرند در مجازات
 «است. مهربان و آمرزنده بسیار خدا

 

 نتیجه گیری
آموزه های اسالم، بیش از هر مکتب و اندیشه دیگری به تعالی روح 

در فراز و نشیب های زندگی آنچه که  انسان، اهتمام ورزیده است.
معرفت و علم عبادت و ارتباط  اندیشه انسان را تکامل می بخشد،

و آن چه که عشق، عواطف ، عقلی با مبدأ همه کماالت آفرینش است
و سجایای اخالقی و روحی انسان را به تکامل می رساند، آموزه های 

 هباستفاده کند، می تواند  آموزه هااین است. اگر انسان از  اسالمی
 خود دشمنان است قادر حتی خود خوب اخالق با و ورزد مهر همه
 ایکاره انجام در دیگران الگوی و مشوّق و کند، تبدیل به دوست را

 مشاجرات و ها نزاع درگذرد، مجرمین قصاص از حتی و شود، خیر
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 72 ...ریو تأث یاسالم یسبک زندگ یمؤلفه ها یریبکارگ  

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

مبدّل سازد، برای اصالح نیتها و دست  ها مودّت و ها به دوستی را
یافتن به تقوای الهی تالش نماید، و در درونش، ترسی نسبت به 

معاصی بوجود آید؛ چراکه خداوند را سمیع و بصیر بر ارتکاب 
اعمالش می داند. این عمل باعث خواهد شد که امید به استجابت دعا 
افزون گردد و قضاوتهای انسان عادالنه و منصفانه باشد. در این 

 ناب ترین محبوب و ترین محکم او زندگی صورت است که کانون
 جز که است قائل ارزش دخو نفس برای و چنان نزد خدا می شود،

 از و کند نمی سرسپردگی بندگی و احساس کس هیچ جلوی خدا
 بهره در خود برای و بیند نمی برتر سایرین از را خود دیگر سوی
 مین تبعیض دچار و نیست قائل ای ویژه امتیاز الهی نعمتهای از گیری
 شود.
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