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Abstract 

The purpose of the present study is to review order and regularity and their 

relation to pure life from the perspective of the Qur’ān and Hadīth. The method of 

study is descriptive analysis and the results showed that creating pure life and 

prosperous and righteous society is contingent upon decent and faithful acts. 

Evidence of righteous and faithful acts that pave the way for pure life is regularity in 

personal and social affairs. Accepting arrangement and sagacious cohesion is with a 

wise moderator. Pure life is a prosperous, meaningful, and purposeful life that moves 

towards the goal, optimal perfection, and wise moderator. From the view of the 

Qur’ān and Hadīth, order and regularity in pure life bring about physical and spiritual 

peace, give meaning to life, and create coordination with the excellent system of 

creation. 
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 چکیده

از منظر قرآن و حدیث  پذیری و رابطة آن با حیاتِ طیّبه  هدف پژوهش حاضر بررسی نظم و نظم

ات طیّبه و جامعة سعادتمند تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد حی -توصیفی، باشد. روش پژوهش می

ساز حیات  مشروط به انجام اعمال صالحة مؤمنانه است. از مصادیق اعمال صالحة مؤمنانه و زمینه، و صالح

باشد. پذیرش آراستگی و پیوستگی حکیمانه با ناظم حکیم  پذیری در امور فردی و اجتماعی می نظم، طیّبه

کمال مطلوب ، عنادار و هدفمندی است که به سوی غایتم، است. حیات طیّبه همان زندگی سعادتمندانه

سبب آرامش ، پذیری در حیات طیّبه نظم و نظم، باشد. از منظر قرآن و حدیث و ناظم حکیم در حرکت می

 شود. معنابخشی به زندگی و هماهنگی با نظام اَحسن آفرینش می، جسمی و روحی
 

 معنابخشی به زندگی.، طیّبهحیات ، پذیری نظم، نظم، حدیث، قرآن ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

این حرکت (. 101، )بقرهتی خاص است یبه سوی غا، نش براساس حکمت الهییحرکت نظام آفر
مبدأ و مقصد نظام هستی ذات  (.191، )آل عمرانکند  م مییری از آفرینش ترسیدلپذ ۀچهر، حکیمانه

حکمت و نظم ، بیانگر هدفمندی، نشیفر(. انتظام و همبستگی جهان آ110، اقدس الهی است )مؤمنون
میّسر است. در ، پذیری ت و کمال مطلوبی بوده که با نظمیغا، ( هدف زندگی1، باشد )احقاف می

همان ، شود. حیات طّیبه ر مییبه تعبیات طیمعنادار و منّظم به ح، زندگی هدفدار، فرهنگ اسالمی
، بهیات طیح دن بهیشرط رسباشد.  رکت میزندگی پاک و معناداری است که به سوی ناظم حکیم در ح

پذیری در امور  نظم، عمل صالح مؤمنانه از مصادیق (.97، انجام اعمال صالح مؤمنانه است )نحل
کشاند.  و جامعه را به شقاوت می، حیات طّیبه را دچار آشفتگی، نظمفقدان فردی و اجتماعی است. 

پذیری در دین اسالم ارزش ذاتی دارد.  نظم و نظم ای سعادتمند است که در آن نظم حاکم باشد. جامعه
و هرج و ، موجب تزلزل باورهای دینی، از ایمان و تقوا پذیری انگاری نظم سویه به دین و جدایی نگاه یک
آشفتگی را برطرف ، پذیری نظم و نظمشود. تعهد به  پاشیدگی نظام فردی و اجتماعی می هم مرج و از

منوط به شناخت و ، آن با حیات طّیبه ۀپذیری و رابط ن نظم و نظمتحکیم و نهادینه شدکند.  می
آن با حیات طّیبه از منظر قرآن و  ۀپذیری و رابط بازشناسی نظم و نظم کارگیری درست آنها است. به

 باشد. حدیث از ضروریات می
داند  یم میای بر وجود خالق ناظم حک انتظام و غایتمندی جهان آفرینش را برای خردمندان آیه، قرآن

ظهر نظم و هدفمندی  (.110، )بقره نُفس را م  نشان ناظم حکیم معرفی ( و 01-05، )ذاریاتآفاق و ا 
عامل بیداری ، ( و نظم را70، )اعرافنوع آشفتگی را برخالف ُسّنت الهی (. هر 0-1، )ملکنماید  می

دو ، تقوی و نظم، عصوم)ع((. در سّنت گفتاری و رفتاری چهارده م00-17، داند )غاشیه فطرت الهی می
، نشان آراستگی دین و دیندار است )همان، (. انسان منّظم07ۀنام، البالغه نهجیار همراه هستند )

نُفس است  (91خطبه، البالغه ناپذیری )نهج و خدشه، وجود خالق ُمدّبر ۀنشان، (. نظم911ص آفاق و ا 
عمال انجام ا  ( و 00، )انفالحّق پذیرش دین ، در فرهنگ قرآنی (.100ص، 1ج، ق1051، )مجلسی

قناعت  حیات طّیبه با، در فرهنگ حدیثی(. 97، سبب حیات طّیبه خواهد شد )نحل، صالح مؤمنانه
، اطاعت پروردگار، رزق روزانه، بهشت، سعادت، روزی حالل و پاک، (009حکمت ، البالغه )نهج

لق و ن بی ّق )طبرسیینیازی از خ  هدفمندی  ( معرفی شده است.091ص، 1ج، ق1058، ازمندی به ح 
گاهانه برنامه، (151، 150ص، رفتارها )آمدی ، البالغه رهبری و مدیریت )نهج، ریزی و پیمایش آ
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آیند. التزام به باورهای دینی  شمار می های نظم به از مؤلفه، (058ص، 1189، ؛ حرانی05خطبه
، الگوباوری )احزاب، (70، عراف)ا باوری عدالت، (179، باوری )اعراف مسئولیت، (0-1، )مؤمنون

، البالغه رفع نیازهای مردم )نهج، (01نامه ، البالغه )نهجتشویق و تنبیه ، (10، باوری )علق نظارت، (01
آرامش ، (01نامه ، البالغه سبب سرعت و اتقان )نهج، پذیری نظماند. از چرایی وجودی نظم، (01نامه 

حسن آفرینشمعنتقویت روحیه و ، (08، در امور )انعام است.  ابخشی به زندگی و هماهنگی با نظام ا 
سیر معنادار ، (08، ؛ رعد1، طالق؛ 0، توکل و رهایی از پوچی )انفالهایی چون  از ویژگی، حیات طّیبه

خاّلقیت و ، (09، ؛ نساء0، الگوپذیری از انسان کامل )بقره، (00، ؛ نور101، به سوی کمال )بقره
، توجه به امور مادی و معنوی )قصص، (001، آزادمنشی )بقره، (00، نفال؛ ا18، نفس )حشر  ۀمحاسب

، ایی و تحرك )بقرهی( و پو10، )اعراف، های خدادادی از نعمت ۀ( استفاد080ص، 1189، ؛ حرانی77
 ( برخوردار است.100

 . مفاهیم پژوهش2

 شناسی نظم . مفهوم2-1

 . نظم در لغت2-1-1

، کالم منظوم )معین، گفتار موزون، شعر گفتن، (1959ص ، 0ج، 1170، همان آراستن )عمید نظم
، 1171، باشند )مشیری از انواع سخن می، انتظام، ناظم، منظم، ( است. نظم0701ص ، 0ج، 1171

 همان پذیرش آراستگی و پیوستگی حکیمانه با ناظم حکیم است.، پذیری (. نظم1151ص 

 . نظم در اصطالح2-1-2

اما منشاء انتزاع دارد ، ازاء خارجی ندارد ه فلسفی است که مابهاز سنخ معقوالت ثانی نظم
باید اجزاء یک مجموعه به نحوی در کنار هم و در ، (. برای انتزاع آن110ص، 1181، )محمدرضایی

، توان چنین توصیف کرد نظم را می، ارتباط با یکدیگر باشند که هدف مشخصی را تعقیب کنند. بنابراین
، هایی چون همکاری ای در یک مجموعه با ویژگی اوت با کیفّیت و کمّیت ویژهگرد آمدن اجزاء متف

 هماهنگی و همدلی که دارای هدف معّین و مشترک باشند.

 شناسی حیات طیّبه . مفهوم2-2

 شناسی لغوی حیات . مفهوم2-2-1

وت و به معنای زنده بودن )ابن منظور، حیات در لغت ، زندگی، ( زندگانی011ص، ق1058، در مقابل م 
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 (.108ص، 1187، حیات؛ معین ۀذیل ماد، 9001ص، 1ج، 1171، زیست و عمر است )دهخدا
قّوه ، کننده نیروی حس، گیاهان و حیوان ۀگوید: حیات یعنی نیروی رشددهند راغب اصفهانی نیز می

ی صفتی که خدا، حیات جاودان اخروی، شکوفایی و شادابی پس از اندوه، عاقله ۀکنند و نیروی عمل
 (.018ص ، ق1050، شود )راغب اصفهانی تعالی با آن توصیف می

 شناسی اصطالحی حیات . مفهوم2-2-2

شود و موجودات با آن خود را از  نیرویی است که موجب بروز حس و تحرک در موجود زنده می 
 حیات(. ۀذیل ماد، 9001ص، 1ج، 1171، رسانند )دهخدا نقص به کمال می

 طیّبه شناسی . مفهوم2-3

 طیّبه لغوی شناسی . مفهوم2-3-1

، روا، نیکو، خوب، طاهر، پاکیزه، (007ص، ق1050، حالل )راغب اصفهانی، پاک، طّیبه یعنی
، 1187، طّیبه؛ معین ۀذیل ماد، 10091ص، 15ج، 1171، خالص )دهخدا، معطر، خوشبو شدن

 (.097ص

 طیّبه حیات شناسی مفهوم .2-4

 بهطیّ لغوی حیات شناسی . مفهوم2-4-1

، زندگی پاک و بهشتی، (110ص، 1ج، 1171، رزق و روزی حالل و بهشتی )سیاح، حیات طّیبه
توفیق بر ، چشیدن شیرینی طاعت، انجام دادن طاعات، زندگی همراه با شناخت و ایمان به خداوند

 بهشت و، قناعت، صادق بودن در برابر وی، روی آوردن به خداوند، استغناء از خلق، انجام دادن آن
 سعادت است. 

 اصطالحی حیات طیّبه شناسی . مفهوم2-4-2

باشد. عّلت  همان زندگی پاکیزه و خالصی است که از هر پلیدی و آلودگی مبّرا می، بهیات طیح
چون حیاتی خالص است که خباثتی در آن ، ب توصیف فرمودهیاینکه چرا قرآن آن زندگی را با وصف ط

مردان و  ۀرفتار مؤمنان ۀثمر، این ترکیب وصفی امیدآفرین (.090ص، 00ج، 1190، نیست )طباطبائی
ت و یغا، کند و عبارت است از ر مییبه تعبیات طیم زندگی هدفدار و معنادار را به حیقرآن کر زنان است.

ش برای یی و امکانات خویست در حدود توانایبا شده و می  کمال مطلوبی که برای انسان در نظر گرفته
 (. 01ص، 1189، پور کوشش کند )فیضی وصول به آن سعی و
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 . مبانی نظم3

 . مبانی قرآنی3-1

کید دارد. انتظام و غایت در آیاتی بر نظم موجود در پدیده، قرآن مندی  های مختلف جهان آفرینش تأ
 ای بر خالق ناظم حکیم است. موجود در جهان خلقت آیه و نشانه

 تنماد نظم برای خردمندان اس، . جهان آفرینش3-1-1

ْرض و  اْختالف اللَّ  یإنَّ ف»
 
ماوات و  اأْل ْلق السَّ تیخ  هار و  اْلُفْلك الَّ ْجر یل و  النَّ ْحر ما  یف یت  اس  یاْلب  ُع النَّ ْنف 

ْح  أ  ماء مْن ماٍء ف  ُه من  السَّ ل  اللَّ ْنز  ثَّ فیو  ما أ  ْوتها و  ب  ْعد  م  ْرض  ب 
 
ْصریا به اأْل ٍة و  ت  ابَّ اح و  یّر ف الیها مْن ُکّل د 

ر ب   خَّ حاب اْلُمس  ْرض آل  یالسَّ
 
ماء و  اأْل ْوٍم ین  السَّ ها  نش آسمانید در آفریترد بی»، (110، )بقره «ْعقُلون  یاٍت لق 

جا کردن مسافر و کاال[ به سود مردم اها ]با جابهیی که در دریها ن و رفت و آمد شب و روز و کشتییو زم
اش زنده ساخته و در آن  ن را پس از مردگییله آن زمیزل کرده و به وسروانند و بارانی که خدا از آسمان نا

ی است ]از یها نشانه، نیان آسمان و زمیکرده و گرداندن بادها و ابر مسّخر م ای پراکنده  از هر نوع جنبنده
 «. شندیاند ت و قدرت خدا[ برای گروهی که مییربوب، دیتوح

ج، عتیان عناصر طبیو انتظام م هماهنگی ت یحاکم ۀدهند نشان، ها ن حاکم بر آنیزای هستی و قوانا 
، تناسبات،  نظام حاکم، استحکام، دائمی آنها ۀها و توسع نش آسمانیقادر حکیم ناظم است. آفر

از ، ك از آنهایهر  ۀحرکات ستارگان در مدارهای خود و فاصل، ستون بودن بی، كیان هر یارتباطات م
ها و  شایسته و بلکه بایسته است از این آیات و نشانه، باشد. بنابراین می میهای خالق قادر ناظم حک نشانه

 مند شویم. ها در معنابخشی زندگی بهره نظم حاکم بر آن

 مظهر نظم و هدفمندی است، . آفاق و اَنفُس3-1-2

ف» ْرض آ یو 
 
ال ُتْبصُرون    یو  ف *ن  یاٌت لْلُموقنیاأْل ف  ْنُفسُکْم أ  ن برای اهل یدر زم»، (01-05، )ذاریات« أ 

ا ی[ آ ی استیها و در وجود شما ]نشانه، ت و قدرت خدا[ استیربوب، دیی ]بر توحیها ن نشانهیقی
نُفس  حکمت و هدف، های قدرت نشانه، جویندگان یقین«. د؟ینیب نمی مندی خداوند را در آفاق و ا 
، عتیات طبیبه تفکر در آنی و رسیدن به حیات طیّ یقیت یاز شرایط هدا، یابند. در فرهنگ قرآنی می

حکمت و هدفمندی خداوند ، های قدرت عت و کتاب نفس است. شرط الزم برای درک نشانهیکتاب شر
نُفس و رسیدن به هدا در آفاق و  ۀباشد. پرورش قلوب طاهره از اعمال صالح نی و قلب طّیب مییقیت یا 

 ست.حیات طّیبه ا، مؤمنانه ۀمؤمنانه بوده و از ثمرات اعمال صالح
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 نشان ناظم حکیم است، ها ناپذیری آسمان . منظم بودن و خلل3-1-3

ذ» ری یالَّ ماواٍت طباقاا ما ت  ْبع  س  ق  س  ل  ری  یف  خ  ْل ت  ر  ه  ص  اْرجع اْلب  فاُوٍت ف  ْحمن مْن ت  ْلق الرَّ مْن   خ 
ت   *ُفُطورٍ  رَّ ر  ک  ص  لْب إل  ین یُثمَّ اْرجع اْلب  ُر خاسئاا و  ُه یْنق  ص  سك  اْلب  که هفت آن»، (0-1، )ملک« ٌر یو  ح 

بنگر ، پس، نییب نابسامانی و ناهمگونی نمی، [ رحمان نش]خدایید. در آفریگر آفریکدیآسمان را بر فراز 
افتن یسو شده ]و از  ات در حالی که خسته و کم دهینی؟ بنگر تا دیب چ نابسامانی و ناهمگونی مییا هیآ

نش براساس ینظام آفر«. ت باز گرددیبه سو، درمانده شده است [ و نابسامانی و ناهمگونی فرومانده
حسن است. در نظام آفر حسنیرحمت خداوند و نظام ا  نقصی وجود ندارد. منظم بودن و ، نش و نظام ا 

حسنیناپذیری نظام آفر خلل ورزی  نظم حکیمانه و ناظم حکیم است. تفکر و اندیشه ۀنشان، نش و نظام ا 
 شود. م حکیم انسان را به حیات طّیبه رهنمون میدر نظم حکیمانه و ناظ

 برخالف سنّت الهی است، نظمی آشوب و بی، . فتنه3-1-4

ُکْم ف» أ  وَّ ْعد عاٍد و  ب  فاء  مْن ب  ُکْم ُخل  ل  ع  اْذُکُروا إْذ ج  ْنحُتون   یو  خُذون  مْن ُسُهولها ُقُصوراا و  ت  تَّ ْرض ت 
 
اأْل

اْذُکُروا آالء  یاْلجبال  بُ  ْوا ف وتاا ف  ْعث  ه و  ال ت  ْرض ُمْفسد یاللَّ
 
د که خدا شما یاد آوریو به »، (70، )اعراف« ن  یاأْل

های  د که از مکانی[ به شما بخش جای ]مناسبی، نیو در زم، نانی پس از قوم عاد قرار دادیرا جانش
د یاد کنیخدا را  های پس نعمت، دیتراش ی مییها ها خانه و از کوه، دیکن هموارش برای خود قصرها بنا می

 «. دین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنیو در زم
های الهی است. امکانات مادی زندگی از  ن و سّنتیبراساس قوان، خی و اجتماعییتحّوالت تار

خوراک و پوشاک ، مسکن، الهی چون سالمتی ۀژیهای و های خداوند است. شکرگزاری از نعمت نعمت
ُسکر ، حیات طّیبه است. کفران نعمت، مؤمنانه ۀاعمال صالح ۀه بوده و ثمرمؤمنان ۀو... از اعمال صالح

جسمی و ، از اسباب حیات خبیثه و از عوامل هرج و مرج روحی، شهوت و شهرت، ثروت، قدرت
 اجتماعی است.

 عامل بیداری فطرت الهی است، . نظم در موجودات3-1-5

ال » ف  ی اإْلبل ک  یأ  ْت. و  یْنُظُرون  إل  ماء ک   ف  ُخلق  ی السَّ ْت یإل  ی اْلجبال ک   *ف  ُرفع  ْت یو  إل  ی  *ف  ُنصب  و  إل 
ْرض ک  

 
ْت یاأْل ّکٌر  *ف  ُسطح  ْنت  ُمذ  ما أ  ّکْر إنَّ ذ  ل   *ف  ْست  ع  ا آنان به یآ»، (00-17، )غاشیه« طرٍ یهْم بُمص  یل 

ها  راشته شده؟! و به کوهکنند که چگونه براف ده شد؟! و به آسمان نگاه نمیینگرند که چگونه آفر شتر نمی
ن که چگونه هموار گشته است؟! پس تذّکر ده! که تو فقط یده! و به زمیکه چگونه در جای خود نصب گرد

 «.مان( مجبورشان کنی!یستی که )بر ایگر بر آنان ن ای! تو سلطه دهندهتذّکر
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، ر جهان آفرینش منّظممانه است. تفکر دیحک، ها حیوانات و انسان، نیزم، ها کوه، ها آفرینش آسمان
 باشد.  نظم حکیمانه می ۀخردمندان ۀمشاهد، عامل بیداری فطرت الهیاز وظایف خردمندان بوده و 

 مبانی حدیثی . 3-2

 همراه همیشگی هستند.، . تقوی و نظم3-2-1

میُأوص» امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: ا و  ج  ابی بت  یُکم  ُه کت  غ  ل  ْن ب  ْهلی و  م  دی و  أ  ل  ْظم ع  و  ه و  ن  ی اللَّ ْقو 
ْمرُکم من به او  ۀام و هر کس که نام فرزندان و خانواده ۀشما )دو نفر( و هم» ، (07ۀنام، البالغه نهج « )أ 

، پیام راهبردی فرمایش حضرت این است که«. کنم رسد را به تقوای الهی و نظم در کارتان توصیه می می
انسان منّظم و انسان منّظم ، یری بوده و انسان باتقوا یعنیپذ نظم و نظم، از آثار فردی و اجتماعی تقوا

 انسان مّتقی.، یعنی

 . احترام به حدود و مرزها ادب است3-2-2

ْن » همچنین امیرالمومنین)ع( فرمودند: ب أ  ُل ااْلد  ض  ده و  ال یف  ّد یقف  االْنساُن عْند  ح  ع  هُ  یت  ْدر  « ق 
ادب آن است که انسان حّد خود را پاس دارد و از ن یبرتر»، (007ص ، 0ج، 1111، )تمیمی آمدی

رعایت حد و حدود در امور مادی و ، همان، پذیری نظم و نظم، یعنی، ش پا فراتر ننهدیاندازه خو
انسان ، باشد. بنابراین فردی و اجتماعی است. احترام به حدود و مرزها بیانگر ادب انسان می، معنوی

 همان انسان ُمؤّدب است.، منّظم

 نشانه انسان منظّم است.، زهد و دوری از هوس، . آراستگی دین3-2-3

ُة الهوی و التنز» فرمایند: در جایی دیگر امیرالمومنین)ع( می ف  انظاُم الدین ُمخال  نی  ن الدُّ نظام و »، «ُه ع 
، یعنی، (911ص، )همان« مخالفت کردن با هوی و هوس و دوری کردن از دنیا است، آراستگی دین

 نشانه انسان منّظم است.، و آراستگی دین، سبب آراستگی دین، خشی به امور دینی و دنیویب نظم

 نظام دین است، . انصاف و مواسات3-2-4

فسک   نظامُ : »امیرالمومنین)ع( فرمودند اُة اخوانک، الّدین خصلتان؛ انصاُفک  من ن  نظام »، «و  ُمواس 
، (911ص، )همان« برادری کردن، برادرانتبا ، از طرف خودت انصاف دادن، دین دو خصلت است

 سازد. موجبات نظم و انتظام در امور دینی و دنیوی را فراهم می، انصاف و برادری، یعنی

 . استمرار احسان و مواسات روش بزرگواری است3-2-5

امُ » امیرالمومنین)ع( فرمودند: م  نظ  ر  ان  اْلک  اُة اإْلْخو  اس  ان و  ُمو  االُة اإْلْحس  نظام و روش » ،«ُمو 
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، یعنی، (918ص، 1191، )تمیمی آمدی« درپی کردن احسان و مواسات با برادران است پی، بزرگواری
استمرار روش و رفتار بزرگوارانه موجب ، استمرار احسان و مواسات روش بزرگواری است. بنابراین

 شود. همبستگی و انتظام اجتماعی می

 . روش جوانمردی نشانه نظم است3-2-6

ة»فرمودند: رالمومنین)ع( امی ثرات االخوان نظاُم الفتوَّ د الجیران، احتماُل ع  هُّ ع  نظام »، «و  ُحسن ت 
، یعنی، )همان(« های برادران و نیکی کردن به همسایگان است تحمل کردن لغزش، مردانگی

رج روانی سبب برچیدن هرج و م، کردن به همسایگان  های برادران و نیکی لغزش ۀکردن معقوالن تحّمل 
 روش جوانمردی است.، ها لغزش ۀها و تحّمل کردن معقوالن شود. از بین بردن این زمینه و اجتماعی می

 . نظم نشانة وجود صانع و اتقان صُنع است3-2-7

ی» امیرالمومنین)ع( در این زمینه فرمودند: ف  ان  ک  ا آ  بإْتق  ه  ْنع ل  در »، (91خطبه، البالغه )نهج« ةیالصُّ
اتقان ُصنع و نظم ، جهان خلقت، یعنی، «کافی بر خداوند است ۀنع )نظم در مخلوقات( نشاناتقان ُص 

 ناظم حکیم است.  ۀنشان، در مخلوقات

 خالق مُدبّر است ةس نشان. نظم در آفاق و اَنف3-2-8ُ

ُب »: امیرالمومنین)ع( فرمودند ج  ْخُلوٍق   مْن   اْلع  ن ّ اللَّ ی  م  ی عب  یه  ْزُعُم أ  ل  ی ع  ُهو  ْخف  ر  الصُّ یاده و  ث  ی أ   یْنع فر 
ْرک ْفسه بت  ْألیٍب ین  ُه و  ت  ْقل  ُر ع  هُ ْبطُل ُحجَّ یٍف یْبه  ْمر  ت  ع  کَّ  یو  ل  ف  ْو ت  ا یُروا فل  ع  ام ل  ُمور اْلعظ 

ُ
ذه اأْل ْمر یه  ُنوا مْن أ 

ْش رالظَّ یْدبن و  ُلْطف التَّ یب اْلب  یْرکالتَّ 
 
ةا یاهر و  ُوُجود اأْل ْخُلوق  ُکْن ُثمَّ اء م  ْم ت  ْن ل  ْعد  أ  وَّ  ب  ح  بت  ا مْن ط  بیله  ی ط  ٍة إل  ٍة و  یع  ع 

ن نیص  ْعد  ص  ٍة ب  ا یع  ٍة م  ی الصَّ ُدلُّ ی  ع  ل  لك  ع  إنَّ ُهْم ذ  ْن  یْخُلو ش  یُه ال  انع ف  ا مْن أ  ْدبیُکون  فیٌء مْنه  ُر ت  ث  ْرکیه أ   ُدلُّ یٍب یٍر و  ت 
نَّ  ی أ  ل  براا  ع  القاا ُمد  ُه خ  ْأل ل  ْدبیو  ت  ک یْهدیٍر یٌف بت  احٍد ح  ی و  ، (100ص، 1ج، ق1051، )مجلسی «میإل 

در حالی که آثار صنع او ، پندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است ای که می عجب است از آفریده»
نند اگر در این امور بزرگ ما، بیند! به جانم سوگند را در ترکیب محّیرالعقول و تألیف قاطع خلقت خود می

پیدایش مخلوقات از عدم و تحول آنها از طبیعتی به ، ترکیب آشکار جهان و لطافت تدبیر ظاهر در آن
هیچ ، زیرا، دالیل وجود صانع را مشاهده خواهید کرد، طبیعت دیگر و از نقشی به نقش دیگر بیاندیشید

وجود دارد و ، کند ر میمگر اینکه در آن آثار تدبیر و ترکیب که داللت بر خالق مدب، ای نیست پدیده
ن، یعنی، «سازد انسان را به خدای واحد حکیم رهنمون می، تألیف مدّبرانه آن س نظم وجود ُف در آفاق و ا 

ن نُف  ۀس نشانُف دارد. نظم در آفاق و ا   باشد.  خالق ُمدّبر می ۀنشان، س منّظمخالق ُمدّبر است. آفاق و ا 
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  . مبانی حیات طیّبه4

 . مبانی قرآنی 4-1

 سبب حیات طیّبه است، عمل صالح مؤمنانه. 4-1-1

ُنْح » ل  ی و  ُهو  ُمْؤمٌن ف  ْو ُأْنث  ٍر أ  ک  ا مْن ذ  الحا مل  ص  ْن ع  ُه ح  ی  یِ م  ْجزیاةا ط  ینَّ ن  ةا و  ل  اُنوا ی  ب  ا ک  ن م  ُهْم بأ ْحس  ْجر  ُهْم أ  نَّ
ُلون  ی در حالی که مؤمن ، ا زنی خواه مرد باشد، ای انجام دهد ستهیهر کس کار شا»، (97، )نحل« ْعم 

 «.م دادیخواه، دادند ن اعمالی که انجام مییم و پاداش آنها را به بهتریدار اتی پاك زنده مییاو را به ح، است
در گرو دینداری از طریق ایمان و عمل صالح است. همه ، حیات طّیبه، عالمه طباطبائی معتقدند

جمیلی  ۀدانند و فرمایند: وعد مل صالح و ایمان میها زندگی نیکو یا حیات طّیبه را محصول ع انسان
فرقی میان زنان و ، دهد که عمل صالح کنند و در این وعده جمیل  است که به زنان و مردان مؤمن می

حسن عمل  و، همان احیاء به حیات طّیبه   شان که شان و در اثر اعمال صالح مردان در قبول ایمان جر به ا  ا 
رغم بنائی است که بیشتر غیر موحدین و اهل کتاب از  تسویه میان مرد و زن علیو این ، نگذاشته، است

 ۀزنان را از مرتب ۀمرتب، دانستند  یهود و نصاری داشتند و زنان را از مزایای دینی و یا بیشتر آن محروم می
همچنین فرمودند: آنان را در وضعی قرار داده بودند که قابل ارتقاء نبود. ، پنداشتند  تر می  مردان پایین
ای باال   حیاتی حقیقی و جدید است که مرتبه، ای که خداوند به زن و مرد نکوکردار وعده داده  حیات طیبه

ُنْحیِ »باشد. در جمله   و واال از حیات عمومی و دارای آثاری مهم می ل  نَّ ف  ةا ی  یب  یاةا ط  به معنای ، حیات، «ُه ح 
پس این جمله با صراحت لفظش بر این داللت دارد ، ن استجان انداختن در چیز و افاضه حیات به آ

، به حیات جدیدی غیر آن حیاتی که به دیگران نیز داده، که خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند
مثالا حیات خبیث او را مّبدل به حیات ، دهد  کند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر می  زنده می

زیرا اگر مقصود این ، همان حیات عمومی باشد و صفتش را تغییر دهد   اتکند که اصل حی  طیبی می
بلکه فرمود: ما او را به ، ولی اینطور نفرموده، کنیم  کافی بود که بفرماید: ما حیات او را طّیب می، باشد

، شرط قبولی عمل صالح(. 010-011ص، 00ج، 1190، سازیم )طباطبائی  حیاتی طّیب زنده می
عمال صالحه اسی.یس، ت اجتماعییموقع، تیجنس، نژاد، سّن ، نه، مان استیا ، ستیکافی ن، انجام ا 

ات یهای ح همراهی ُحسن فعلی و ُحسن فاعلی ضروری است. از نشانه، زیرا، د مؤمن باشدیعامل با
عمال ، باشد. حیات و زندگانی روحی مؤمن و خرد ناب می، داشتن قلبی مطمئن، بهیط بدون انجام ا 

 همانند مردگان است. ، منانه و خردمندانهصالح مؤ
مؤمن کسی است که در زندگی فردی و اجتماعی خود از آیات الهی درس ، انفال ۀدّوم سور ۀطبق آی
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ا ُتل»... ، گرفته و در حال رشد و پیشروی به سوی کمال است ل  یو  إذ  ْتُهْم إیهْم آیْت ع  اد  ا...یاُتُه ز  انا « م 
نکاا »در مقابل  «ةا ب  یاةا ط  یح  »، (0، )انفال ةا ض  عیش  ( قرار داده شد. بدین 100، یعنی زندگی سخت )طه، «م 

من و بدون  نبّوت و امامت قرار می، خود و دیگران را در حصن توحید، معنا که دهد و در این پناهگاه ا 
 دهد.نماید و زندگی خود و دیگران را تنگنا و سختی قرار نمی رشد می، آفت

شاید بدین جهت باشد که با ظهور دین اسالم و ، اند به نامیدهیات طیحول)ص( را الرس ةاینکه مدین
بهشتی و ، پاک، به زندگی هدفدار، هدفی و ناامنی بی، معنایی )ص( مردم آنجا از بیبعثت پیامبر اعظم

من دست یافته  اند. ا 

 سبب حیات طیّبه است، . پذیرش دین4-1-2

ذیا ا  ی» جیها الَّ ُنوا است  ام  ا ین  ء  اُکم لم  ع  ا د  ُسول اذ  ای کسانی که »، (00، )انفال« ُکمییحیُبوا لّله و  للرَّ
خواند که  زی میید! هنگامی که شما را به سوی چیامبر)ص( را اجابت کنید! دعوت خدا و پیا مان آوردهیا

ات یابدی. مقصود از ح، فکری، وانییح، اهییگ، دارای اقسامی است، اتیحبخشد!.  ات مییشما را ح
و حتی جهاد در راه خداوند است. ، و... اجتماعی، اخالقی، معنوی، عقلی، ات فکرییح، در این آیه

ب یدن به زندگی پاك و طین الهی رمز رسیباشد. اطاعت از فرام مان و عمل صالح مییدر ا، ات انسانیح
طالب)ع( و  بن أبی ت علّی یوال ۀامبر اسالم)ص( در مسألیندای پ  رشیپذ، است. طبق حدیث شریف

 (.155-099ص، 0ج، 1181، باشد )قرائتی به مییات طیق حیاز مصاد، ت)ع(یب اهل

 . مبانی روایی 4-2

 . زندگی با قناعت4-2-1

ةا  السالم( )علیهو  ُسئل  » ّیب  یاةا ط  ُه ح  نَّ ُنْحیی  ل  ی؛ ف  ال  ع  ْوله ت  ْن ق  ال  ، ع  ق  ةُ السالم( )علیهف  اع  ن   ،البالغه )نهج« ؛ هی  اْلق 
 ... چیست؟ فرمودند: زندگی با قناعت ۀتفسیر آی، از امام علی)ع( سؤال شد»، (009، متحک

 «.است

 . خرسندی از روزی قسمت شده4-2-2

ةا فی قوله تعالی؛  ،السالم( )علیه عن الصادق» ّیب  یاةا ط  ُه ح  نَّ ُنْحیی  ل  ال  ، ف  ق  لُقُنوعُ »؛ السالم( )علیهف  یعنی ، «ا 
  «.شود و معاش قسمت هر فرد می روزی به آنچه از خشنودی نفس بسنده کردن و»

 . رزق حالل و پاک4-2-3

لّرزُق الطَّ »  تفسیر شده است.« رزق حالل و پاک»حیات طّیبه به ، «ُب یقال ابن عباس؛ ا 
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 . سعادت4-2-4

 تفسیر شده است.« سعادت و خوشبختی»حیات طّیبه به ، «. قال؛ السعاده»..
 . بهشت4-2-5

ا ا» ه  هقال؛ انَّ نَّ  معنا شده است.« بهشت و رضوان»حیات طّیبه به ، «لج 
 . رزق روزانه4-2-6

ا رزُق » ه   تفسیر شده است. « رزق روزانه»حیات طّیبه به ، «وٍم یوٍم بیقال؛ انَّ
 به در قبری. حیات ط4-2-7

 تفسیر شده است.« زندگی پاک در قبر»حیات طّیبه به ، «القبر یبة فیاة طیقال؛ إنها ح»
 ق به اطاعت رَبّیتوف .4-2-8

ها تؤدی؛ توفقال» « ق به اطاعت رّب یتوف»حیات طّیبه به ، «ة إلی رضوان اللهیقه إلی الطاعات فإنَّ
 شود. رهنمون می، خشنودی خداوند که فوز عظیم است، یعنی، «الله رضوان»انسان را به ، تفسیر شده که

 اطاعت پروردگار ینیری. ش4-2-9

 «.اطاعت پروردگار ینیریش یافتن»، یعنی ،«حالوة الطاعه یقال؛ ه»

 ازمندی به حقّی. استغناء از خلق و ن4-2-11

ّق یق» لق و  االفتقاُر إلی  الح  ن الخ  الستغناُء ع  حیات طّیبه ، (091ص، 1ج، ق1058، )طبرسی« ل؛ ا 
 معنا شده است.« نیازی از خلق و نیازمندی به حّق  بی»به 

 پذیری های نظم و نظم . مؤلفه5

 . هدفمندی رفتارهای فردی و اجتماعی5-1

پذیری  شخصیت انسان بوده و حصول آن مشروط بر حاکمیت نظم و نظم ۀدهند هدفمندی شکل
پویایی و حیات طّیبه ، سرزندگی، و امید، استعدادها شکوفا و هدایت، هدفمند و منّظم  ۀاست. در جامع

ها را کنترل  ها و حدودشکنی نگری یسطح، ها وسواس، ها ترس، تردیدها، آید. هدفمندی بدست می
ْن »فرمودند: )ع( آورد. امام علی اسباب شوق و انگیزه را در فرد و جامعه فراهم می، کرده ْم   م    ْعرْف ی  ل 

ة  اْلخ   ع  ْنف  ْم یم  ْن یر ل  ل به. م  م  ی اْلع  ل  ْم   ْقدْر ع  ة  الشَّ   ْعرْف ی  ل  رَّ ض  ْم  یم  اع مْنهُ یء ل  ی االْمتن  ل  کسی که »، «ْقدْر ع 
شتنداری یقادر بر خو، ان کار بد را نشناسدیکسی که ز، توان عمل آن را ندارد، ر را نشناخته باشدیسود خ

 (.1917ح، 151و ص ، 1817ح، 150ص، 0ج، 1111، )تمیمی آمدی« از آن نخواهد بود
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 ریزی و پیمایش آگاهانه . برنامه5-2

گاهانه برنامه بلکه ، سیر حرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوبهمان شناسایی م، ریزی و پیمایش آ
گاهانه گذاری عالمانه و برنامه هدف، موعود است. دوراندیشی ، لغزش، سبب رهایی از سستی، ریزی آ

، هر کس کاری را از راهش بجوید» :شود. امام رضا)ع( فرمودندغم و اندوه می، نظمی بی، کاری دوباره
(. امام 0حدیث ، 107ص ، ق1058، )حلوانی «ه شکستش نکشدریزی ب برنامه، نلغزد و اگر هم لغزید

، )تمیمی آمدی «اندیشی در امور است ریزی و چاره ها در گرو برنامه بقای دولت»علی)ع( فرمودند: 
ْن (. »8508ح ، 108ص ، 0ج، 1111 ْن   م  د  ع  ع  تهیح  ق  ائُد   ل  د  ْتُه الشَّ ام  ق  شی کار یاند کسی که از چاره»، «أ 

 .«ها او را به پا دارند )و گرفتارش کنند( سختی، )و برای آن حرکتی انجام ندهد(، ندیشش بازنیخو

 . رهبری و مدیریت5-3

 رهبری و مدیریت است. هیچ جامعه و سازمانی بدون نظام مدیریتی، از عناصر نظم اجتماعی
اس»فرمایند:  رسد. امیرالمؤمنین)ع( میبه کمال نمی م  مْن   الُبدَّ للنَّ اجرٍ ٍر یأ  ْو ف  رٍّ أ  ، البالغه )نهج« ب 

، تواند نقش هدایتی زیرا مدیریت است که می، نیکوکردار یا تبهکار، مردم را حاکمی باید»، (05خطبه
و ال مّلة من   الفرق  إّنا ال نجد فرقة من»فرمایند:  . امام رضا)ع( می«هماهنگی و نظارت را برعهده گیرد

، ق1180، )شیخ صدوق« این و الدنیس لما ال بّد لهم منه فی أمر الدیم و رئیالملل بقوا و عاشوا إاّل بق
مگر با سرپرست ، یابیم که پایدار مانده و زیسته باشند ما هیچ گروه و هیچ ملتی را نمی»، (000ص ، 1ج

اّول جهت  ۀخلیف ۀدر پاسخ به مشاور، علی)ع(«. زیرا در کار دین و دنیای خود از او ناگزیرند، و پیشوا
باألمر مکان   میالق  و مکان»فرمایند:  برای جنگ و ترک مدینه به این حقیقت اشاره نموده و می رفتن

« ره أبدایجتمع بحذافیثّم لم ، ضّمه؛ فإن انقطع الّنظام تفّرق الخرز و ذهبیجمعه و یالّنظام من الخرز 
ها را  ای است که مهره هجایگاه رشت، جایگاه زمامدار در این کار»، (101ص ، 101 ۀخطب، البالغه )نهج

، ها پراکنده شود و از میان رود مهره، برخی دیگر دارد. اگر رشته ببرد ۀبه هم فراهم آورد و برخی را ضمیم
توان تغییر رفتار مردم و  سان است که می تأثیر مدیر و رهبر بر جامعه آن«. و دیگر به تمامی فراهم نیاید

نمایند: زمامدار  میرالمومنین)ع( از این حقیقت اینگونه تعبیر میزمانه را برایند مدیریت حاکم دانست. ا
شود. اگر آب آن رودخانه گوارا  پهناوری است که رودهایی کوچک از آن جاری می ۀهمچون رودخان

آب آنها نیز شور خواهد بود )ابن ابی ، آب رودهای کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، باشد
اُس »(. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 079ص، 05ج، ق1011، الحدید ائهْم   النَّ ر  هُ   بُأم  ْشب  ائهْم   مْنُهْم   أ  « بآب 
 «.ترند تا به پدرانشان مردم به فرمانروایان خویش شبیه»، (058ص ، 1189، )حرانی
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 وجودی نظم  ة. چرایی و فلسف6

 . التزام نظری و عملی به باورهای دینی6-1

، لتزام نظری و عملی به باورهای دینی است. میان دین اسالم و نظما، از چرایی و عوامل ایجاد نظم
هماهنگی تنگاتنگی وجود دارد. انسان مؤمن مصداق عینی و کامل انسان منّظم است. آیات نخستین 

خشوع در ، گردانی از لغو و بیهودگی هایی چون روی در بیان صفات مؤمنان به ویژگی، مؤمنون ۀسور
درون و برون انسان ، داری اشاره دارد. پایبندی به این اصول دامنی و امانت اکپ، پرداخت زکات، عبادت

 (. 0-1، نماید )مؤمنون را منّظم می

 . مسئولیت باوری6-2

گاهانه برای رسیدن به حیات طّیبه نیازمند ، اصلی انسانّیت ۀجوهر احساس مسئولیت است. سیر آ
داند و  مسئولیت را از فضای حقیقی انسان خارج می یافراد ب، باشد. قرآن انگیزه و احساس مسئولیت می

ث»نماید:  نشین را اینگونه معرفی می مسئولیت دوزخ افراد بی م  ک  نَّ ه  ْأنا لج  ر  ْد ذ  ق  ُهْم یو  ل  راا من  اْلجّن و  اإْلْنس ل 
ْع ی  ُقُلوٌب ال ُهْم أ  ُهون  بها و  ل  ُهْم آذاٌن ال یُ ٌن الیْفق  لُّ ُأولئك  ْسم  ی  ْبصُرون  بها و  ل  ض  ْل ُهْم أ  ْنعام ب 

 
اأْل ُعون  بها ُأولئك  ک 

ها  م؛ آنها دلیدیاری از جّن و انس را برای دوزخ آفریگروه بس، نیقیبه »، (179، )اعراف« ُهُم اْلغافُلون  
. شنوند ی که با آن نمییها نند و گوشیب کنند و چشمانی که با آن نمی شه نمییی دارند که با آن اندیها[ ]عقل

، تیگونه امکانات هدا نان همان غافالنند )چرا که با داشتن همهیتر! ا انند؛ بلکه گمراهیآنها همچون چهارپا
بخشی آن نقش ایفا  دهد و در قوام دینی می ۀباورهای دینی به احساس مسئولیت صبغ«. باز هم گمراهند(!

 تر است. های مادی بادوام کند. احساس مسئولیت ناشی از ایمان و باورهای دینی از انگیزه می

 . عدالت باوری6-3

ّق با اجتناب از آن، در شریعت عبارت است از .استقامت، عدالت یعنی چه در  استقامت بر طبق ح 
روی و دوری از افراط و تفریط را عدل  میانه عدالت(. ۀذیل واژ، 1171، )دهخدا دین ممنوع است

ْدُل : »)ع(گویند. به فرمایش امام علی ُع ی    الع  ا  ض  ه  اضع  و  ُمور  م 
ُ
نهد که  عدالت کارها را بدانجا می»، «األ

(. اقامه قسط و عدل و رعایت آن در امور فردی و اجتماعی حیات طّیبه 017حکمت، البالغه )نهج« باید
ذیا أ  ی»از وظایف مؤمنان است.  ا الَّ امیه  وَّ ُنوا ُکوُنوا ق  مان یه اای کسانی ک»، (110، )نساء« ن  باْلقْسطین  آم 

عدم باور به این وظیفه از مظاهر و مورد نهی خداوند است. «. د!یام به عدالت کنید! کامالا قیا آورده
ْوا ف» ْعث  الت  ْرض ُمْفِس  یو 

 
فرد و ، عدالت باوری«. د!یبه فساد نکوش، نیو در زم»، (70، )اعراف« ن  یداأْل
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 شود.  حیات طّیبه رهنمون می نماید و به نظمی دور می جامعه را از افراط و تفریط و بی

 . الگو باوری6-4

از ضروریات است. قرآن ، های دینی از جمله نظم برای دستیابی به ویژگی، معرفی الگوهای منّظم
 ۀامور اسو ۀدر هم، حضرت ابراهیم)ع( و حضرت محمد)ص( را برای رسیدن به حیات طّیبه، کریم

ُکْم ف»داند:  حسنه می ْد کان  ل  ق  ُسو  یل  ْن کان  ر  ٌة لم  ن  س  ٌة ح  ه ُأْسو  ه  و  الْ ی  ل اللَّ ه  یْرُجوا اللَّ ر  اللَّ ک  ْوم  اآلخر  و  ذ 
ث برای آنها که ، ی بودیکویمسّلماا برای شما در زندگی رسول خدا)ص( سرمشق ن»، (01، )احزاب« راا یک 
ْد «. »کنند اد مییار یز دارند و خدا را بسید به رحمت خدا و روز رستاخیام ٌة فق  ن  س  ٌة ح  ُکْم ُأْسو  ْت ل    یکان 

ذیإْبراه هُ یم  و  الَّ ع  م و کسانی که با او یبرای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراه»، (0، )ممتحنه« ن  م 
 «.وجود داشت، بودند

 . نظارت باوری بر رفتار خود و زیردستان6-5

پذیری  های نظم از زمینه، باشد باور به اینکه عالم در محضر خداست و خداوند ناظر اعمال انسان می
کارگزاران و ، نظارت بر خویشتن، های دینی جهت نظم بخشیدن به رفتار فرد و جامعهاست. در آموزه

ْم »فرماید:  کارمندان توصیه شده است. خداوند می ل  ه  ی  أ  نَّ اللَّ ْم بأ  )ع( (. امام صادق10، )علق« ریی  ْعل 
الزم است در هر روز و شب کار خود را بر خویشتن ، معرفت دارد بر هر مسلمانی که به ما فرمایند: می

از آن ، به دنبال بیشتر از آن باشد و اگر بدی دید، عرضه کند و به حساب نفس برسد. اگر کار خوبی دید
فرماید:  می)ع( (. امام علی151ص، 1189، )حّرانی« استغفار نماید تا روز قیامت سرشکسته و رسوا نشود

ّق » ف  ث العثّم ت  هم و ابع  گاه در  (. آن01ۀنام، البالغه )نهج«  همیون من أهل الّصدق و  الوفاء علید أعمال 
 «.های راستگو و وفادار بر ایشان بگمار! کارهای آنان ]کارگزاران و کارگران[ مراقبت دار و بازرس

 . تشویق خادمان و تنبیه خائنان6-6

ها خواهد شد و  امعه دستخوش بدترین آسیبج، اگر خادمان و خائنان مساوی انگاشته شوند
هیچ کاری به سامان ، ای که در آن نظم حاکم نباشد آشفتگی جایگزین آراستگی خواهد شد. جامعه

که آن رغبت نکوکار را در ، دیات برابر آ دهیمبادا نکوکار و بدکردار در دفرمودند: )ع( رسد. امام علی نمی
 (.01نامه ، البالغه د )نهجیادار نماو بدکردار را به بدی و، کی کم کندین

 . رفع نیازهای مشروع و معقول مردم6-7

از عوامل نظم و انضباط اجتماعی است. این امر موجب ، تأمین نیازهای معیشتی و جلب رضایت مردم
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 ۀمعاش و نیازهای مادی زمین ۀشود. دغدغ حالی می آرامش و دوری از پریشان، آسودگی خاطر، رضایت
امام  شود؛عدالتی مینظمی و بی بی، سازد. نیازمندی و فقر عامل گرایش به ظلم ا تباه میتحقق نظم ر

ل    ُثمَّ أسبغ»فرمودند: )ع( علی اق    هُم یع  إنَّ ذلك  ُقوَّ ،  األرز  ی استصالح أنُفسهم ةٌ ف  ل  ُهم ع  ، البالغه )نهج«  ل 
ش آنان را در اصالح خود نیرو بخشیده و این رو، زیرا، در وضع معیشت آنان گشایشی پدید آور»، (01نامه

 «.سازد نیاز می بی، درازی به اموالی که در اختیار دارند کند و آنان را از دست سازی خود تشویق می برای پاک

 پذیری در معنابخشی به زندگی آفرینی نظم نقش. 7

 . سبب سرعت و اتقان در اُمور است7-1

دقت و ، برد. امور با سرعتتگی را از بین میآشفتگی و درهم ریخ، پذیری در زندگی نظم
ْمض لُکل»امام علی)ع( فرمودند:  رود. ناپذیر پیش می خدشه هُ   ْوٍم ی  و  أ  ل  م  إن  ،  ع  ا فی ّل لکُ   ف  « هیْوٍم م 
 «.زیرا که هر روزی را کاری است، کار هر روز را همان روز به انجام برسان»، (01نامه ، البالغه )نهج

 امور فردی و اجتماعی را درپی دارد . آرامش در7-2

تنظیم درست ، یعنی، ایمان، ایجاد زمینه برای آرامش فکر و روان است. خداوند، پذیری از آثار نظم
و  »داند.  ترس و اندوه ]عوامل ناآرامی و اضطراب[ می ۀکنند رفتار و اصالح امور را عامل برطرف، اندیشه

ل ل  ین  و  ُمْنذریّشر ُمب  ن  إالَّ یما ُنْرسُل اْلُمْرس  ْوٌف ع  ال خ  ح  ف  ْصل  ن  و  أ  ْن آم  م  ُنون  ی  هْم و  ال ُهْم ین  ف  ، )انعام« ْحز 
اورند و یمان بیم. آنها که ایفرست نمی، دهندهمیو ب دهندهجز )به عنوان( بشارت، امبران رایما پ»، (08

 .«دشون ن میینه ترسی بر آنها است و نه غمگ، شتن را( اصالح کنندی)خو

 کند تقویت میمعنابخشی به زندگی را . روحیه و 7-3

ْن »امام علی)ع( فرمودند:  اع    م  ط  ان  أ  و  اش،  اْلُحُقوق  ع  یض    یالتَّ اع  اْلو  ط  ْن أ  م  دیض   یو  « ق  یع  الصَّ
و آنکه ، حقوق را خوار دارد، آنکه زمام خود را به دست سستی سپارد»، (019حکمت، البالغه )نهج
 .«دوست را از دست بدهد، روی کندیا پن ریچ سخن

 به زندگی  معنابخشیآفرینی حیات طیبه در  نقش. 7-4

، محّبت، صلح، رفاه، تیامن، نظم، عمل صالح مؤمنانه بوده و آرامش، بهیات طیح دن بهیشرط رس
اثر که بر  ییها و رنج  ها یرسانی و خیرخواهی از مصادیق آن است. از نابسامان خدمت، تعادل، یدوست

ره و تار یرا ت ید و آسمان زندگیآ یبه وجود م یو انحصارطلب یهواپرست، گری انیطغ، ظلم، استکبار
است که به هر فرد  یتعال یبه در قرآن غرق شدن در ذات باریات طیدر امان است. منظور از ح، سازد یم
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فه یشر یۀشود و مفهوم آ یماز آن اعطاء  یا مرتبه، دهد یکه انجام م یمان و عمل صالحیمؤمن به تناسب ا
خداوند او را به ، انجام دهد یکه عمل صالح -ا زنیمرد  -یمانیهر فرد باا، ن استیچن، (97، )نحل

ها را به آنها عطاء  ن پاداشیبهتر، نید و عالوه بر اینما یو او را غرق در ذات خود م، زنده یبیات طیح
 (. 1181، د )جوادی آملییفرما یم

 بخشد ه خداوند مُتَّکى و از پوچی رهایی میزندگى را ب. 7-5

ا »، های حیات مؤمنانه است ی از پوچی و از نشانهین عوامل رهایتر از بزرگ، توّکل به خداوند إّنم 
ّکُلون   و  ت  ّبهم ی  لی ر  مؤمنان تنها کسانی هستند که ... بر پروردگارشان توّکل »، (0، )انفال« الُمؤمُنون  ... و  ع 

سُبهُ و  م  «. »دارند ُهو  ح  لی ألله ف  ل ع  کَّ و  ت  ست. در زندگی یاز خدا غافل ن، (. انسان هدفدار1، )طالق« ن ی 
دواری و یبلکه با ام، شود وس نمییفردی و اجتماعی به خداوند مّتکی است و هرگز سرخورده و مأ

ئنُّ ُقُلوبُ ا»دارد.  اطمینان قلب به سوی کمال گام برمی طم  ُنوا و  ت  ام  ذین  ء  ئنُّ اُهم بذکرلَّ طم  البذکرألله ت  لله أ 
هایشان به یاد خداوند مطمئن )و  و دل، اند آنها کسانی هستند که ایمان آورده»، (08، )رعد« لُقُلوُب ا

گاه باشید  «.یابد ها آرامش می تنها با یاد خداوند دل، آرام( است. آ

 دهد زندگى را معنادار و به سوی کمال سیر می. 7-6

و ، داند که مبدأ و مقصدش خداوند ت برخوردار است. انسان مؤمن مییهدف و غا از، بهیات طیح
و لّله ُملُك السموات واالرض  (. »101، )بقره« ه راجُعون  یإّنا لّله و اّنا ال»، ات آدمی به سوی اوستیان حیپا

ی  صاو  إل  امبر)ص( و امام یپ ۀریم قرآن و سیانسان مسلمان چون براساس تعال»، (00، )نور« ُر یلّله الم 
 «.ش را کامل کرده استیر به سوی کمال دارد. گام به سوی آن برداشته و وجود خویس، رهبری شده

 کند زندگى را رهبرى کرده و از انسان کامل الگوپذیری می. 7-7

م ید است. براساس قرآن و تعالیو مبّرا از شك و ترد، مند ضابطه، زندگی رهبری شده، زندگی قرآنی
ر  »رد. یگ شکل می ص(امبر)یپ اب  ال  لك  ألکت  قیب  فیذ  (. زندگی و طرز رفتار و 0، )بقره« ن  یه ُهدیا ّللُمتَّ

های جهل و  کییان تاریاری برای شناخت راه در میخود الگو و مع، کردار امام که انسان کامل است
ا ی»ره کرده است. امبر)ص( و امام)ع( اشایروی از خط و مشیء پیباشد. قرآن بارها به پ نادانی می

ذیأ   األَّ ُنوا أطیه  ام  ُسول  و  أولییُعوا الله  و  أطین  ء  مر  منُکم ُعوا الرَّ
 
 (.09، )نساء« أأل

 نفس همراه است و با محاسبة ، خلّاق و آگاهانه، زندگى. 7-8

روزش از ارزش واالتر و باالتری برخوردار است. امام علی)ع( یامروزش نسبت به د، انسان مؤمن
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ملعون است کسی که »، «وماهیومه و مغبون من ساوی یراا من یملعون من کان أمسه خ»ند: یفرما می
روزش از امروزش بهتر باشد و مغبون است کسی که دو روزش مساوی بوده باشد. اگر انسان بخواهد ید

گاهانه دست یبه  نفس   ۀاسبات خود باشد. به محیرفتار و ن، د مراقب اعمالیبا، ابدیك زندگی خالق و آ
ْت لغدٍ ن آمنوا اتقوا الّله و لتنظر نفٌس ما ق  یهاالذیا ای»بپردازد که  م  مان یای کسانی که ا»، (18، )حشر« دَّ

 «.ش فرستاده استید و هر کسی نگاه کند که برای فردای خود چه از پیشه کنیتقوا پ، دیا آورده
اّن شرَّ الّدواّب عندالله »زش خواهد بود. و إاّل فاقد ار، زندگی خالقانه نیازمند اقدام حکیمانه است

هستند که )از   ن جنبندگان در نزد خداوند آنانیقطعاا بدتر»، (00، )انفال« علقونی  ن الیالُصُم البکم الذ
ّق( کر و اللیگفتن و شن  «.کنند هستند که تفّکر نمی  بوده و آنان کسانی  دن حرف ح 

 گیرد زندگى آزادمنشانه را درپی می. 7-9

توان با آزادی عمل  زندگی قرآنی زندگی آزادانه بوده و بندها از دست و پای آدمی گشوده شده است. می
تنها  (. در تفکر قرآنی نه001، )بقره« الغی ن الّرشد منین قد تبیالد ال اکراه فی»دست به انتخاب زد که 

 اند. کنترل قرار گرفتهسخت مورد ، تیهای درونی و عوامل رکودزای شخص بلکه بت، رونییبندهای ب
ك  الّلُه ُحّراا ُکْن کما »خ ما گفت: یست؟ شیخ! بندگی چیا شیشی سؤال کرد که یخ ما را درویش ق  ل  خ 

قك ل  خ گفت: ندانی تا از یش، خ! سؤال از بندگی استیا شیآزاد باش. گفت: ، دیت آزاد آفریخدا»، «خ 
 (.15ص، 1189، ورپ )فیضی« بنده نشوی؟!، هر دو کون ]جهان[ آزاد نگردی

 بیند می توأمانامور مادى و معنوى زندگى را . 7-11

نس  ن ص»معنا است.  بی، زندگی بدون توجه ُبعد مادی یا معنوی، از منظر قرآن و حدیث ال ت  ك  من  یو  ب 
ن  «.وی فراموش مکنیات را از زندگی دن و بهره»، (77، )قصص« ایالدُّ

عیُکن لدن»به ُجناده فرمودند: ، امام مجتبی)ع( ك  ت  نب  ا  بداا یاك  ک  داا ، ُش ا  ُموُت غ  نَّك  ت  ا  تك  ک  )حر « ُکن الخر 
دان خواهی ماند و برای آخرتت یی جاویت چنان باش که گویایبرای دن»، (010ص، 0ج، ق1051، عاملی

ُنوا اُکم و  ُکویا صلُحوا دن»شده است که  نقلامبر اعظم)ص( یاز پ«. رییم ی فردا مییچنان باش که گو
داا  ُموُتون  غ  ُکم ت  انَّ تُکم ک  ی ید که گویش چنان باشید و برای آخرت خویش را سامان دهیای خویدن»، «آلخر 

ك  دنیل  »د. امام کاظم)ع( فرمودند: یریم فردا می ر  ْن ت  ك  دیاه لدیس مّنا م  ر  ُه لدنینه او ت  ، 1189، )حرانی« اهُ ین 
 «.ستیاز ما ن، ا رها کندیش را به خاطر دنین خویا دین و یش را به بهانه دیای خویآنکه دن»، (080ص

 نماید های خدادادی استفادة مشروع و معقول می از نعمت. 7-11

که خداوند برای ، ها و مواهب الهی د از نعمتیست. مسلمان بایا در اسالم نیری و ترك دنیگ گوشه
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« الرزق بات من یی اخرج لعباده و الطنة الله اّلتیقل من حّرم ز»د. یاستفاده نما، ده استیبشر آفر
زه یهای پاک یده و روزیهای خداوند را که برای بندگانش آفر نتیبگو چه کسی ز، امبریپ»، (10، )اعراف

 «.را حرام کرده است؟

 ا و متحرک استیزندگى همواره پو. 7-12

ی یایپو، جهت رشد، اه ها و نداشتن داشتن ۀا و متحرك بوده و همیزندگی انسان پو، دگاه اسالمیاز د
الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر   و لنبلونکم بشیٍء و من»و تحرك است. 

، ات مادی و معنوییی و تحرك در زندگی و شناوری در آب حیای(. شرط پو100، )بقره« نیالصابر
 (.001ص، 1180، بالی است )نصری باری و سبك سبك

 رىیگ جهی. نت8

نُفسـ ا ظهر هدفمندی ناظم حکیم است.، نتظام و غایتمندی آفاق و ا   م 

 باشد. میفطرت الهی برخالف ُسّنت و ، نوع آشوب و آشفتگیـ هر 
 داند.  به مییات طیح، هدفدار و مؤمنانه را، زندگی معنادار، ـ قرآن و حدیث

 مشروط به انجام اعمال صالحۀ مؤمنانه است.، ـ حیات طّیبه
 مداری همراه با ایمان و تقوی است.  پذیری و نظم نظم، عمل صالح مؤمنانه ـ از مصادیق

 .منوط به شناخت و بکارگیری است، پذیری نظم و نظمـ نهادینه شدن 
نجام ا  و پذیرش دین حّق ، ـ در فرهنگ قرآنی  سبب حیات طّیبه است. ، عمال صالح مؤمنانها 

لق و  بی، از رزق حالل و پاک قناعت خرسندی حیات طّیبه با، ـ در فرهنگ حدیثی نیازی از خ 
ّق معرفی شده است.ین  ازمندی به ح 

گاهانه برنامه، ـ هدفمندی رفتارها  است.  های نظم از مؤلفه، رهبری و مدیریت، ریزی و پیمایش آ
تشویق و ، نظارت باوری، الگو باوری، عدالت باوری، باوری مسئولیت، ـ التزام به باورهای دینی

 های ایجاد نظم هستند. از روش، نیازهای مردم رفع، تنبیه
حسن آفرینش، آرامش فکری، ـ سرعت و اتقان امور از ، معنابخشی به زندگی و هماهنگی با نظام ا 

 نظم است.  آثار
آزادمنشی و... فرد و جامعه را به ، نفس  ۀخاّلقیت و محاسب، الگوپذیری، هایی چون توّکلـ ویژگی

 رساند. حیات طّیبه می
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