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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
هدف پژوهش حاضر بررسی نظم و نظمپذیری و رابطة آن با حیاتِ طیّبه از منظر قرآن و حدیث
میباشد .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد حیات طیّبه و جامعة سعادتمند
و صالح ،مشروط به انجام اعمال صالحة مؤمنانه است .از مصادیق اعمال صالحة مؤمنانه و زمینهساز حیات
طیّبه ،نظمپذیری در امور فردی و اجتماعی میباشد .پذیرش آراستگی و پیوستگی حکیمانه با ناظم حکیم
است .حیات طیّبه همان زندگی سعادتمندانه ،معنادار و هدفمندی است که به سوی غایت ،کمال مطلوب
و ناظم حکیم در حرکت میباشد .از منظر قرآن و حدیث ،نظم و نظمپذیری در حیات طیّبه ،سبب آرامش
جسمی و روحی ،معنابخشی به زندگی و هماهنگی با نظام اَحسن آفرینش میشود.
کلیدواژهها :قرآن ،حدیث ،نظم ،نظمپذیری ،حیات طیّبه ،معنابخشی به زندگی.

 .1تاریخ دریافت 1199/10/01 :؛ تاریخ پذیرش1055/51/51 :
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 .1مقدمه

حرکت نظام آفرینش براساس حکمت الهی ،به سوی غایتی خاص است (بقره .)101 ،این حرکت
حکیمانه ،چهرۀ دلپذیری از آفرینش ترسیم میکند (آل عمران .)191 ،مبدأ و مقصد نظام هستی ذات
اقدس الهی است (مؤمنون .)110 ،انتظام و همبستگی جهان آفرینش ،بیانگر هدفمندی ،حکمت و نظم
میباشد (احقاف )1 ،هدف زندگی ،غایت و کمال مطلوبی بوده که با نظمپذیریّ ،
میسر است .در
ّ
منظم به حیات طیبه تعبیر میشود .حیات ّ
طیبه ،همان
فرهنگ اسالمی ،زندگی هدفدار ،معنادار و
زندگی پاک و معناداری است که به سوی ناظم حکیم در حرکت میباشد .شرط رسیدن به حیات طیبه،
انجام اعمال صالح مؤمنانه است (نحل .)97 ،از مصادیق عمل صالح مؤمنانه ،نظمپذیری در امور
فردی و اجتماعی است .فقدان نظم ،حیات ّ
طیبه را دچار آشفتگی ،و جامعه را به شقاوت میکشاند.
جامعه ای سعادتمند است که در آن نظم حاکم باشد .نظم و نظم پذیری در دین اسالم ارزش ذاتی دارد.
نگاه یکسویه به دین و جداییانگاری نظمپذیری از ایمان و تقوا ،موجب تزلزل باورهای دینی ،و هرج و
مرج و از هم پاشیدگی نظام فردی و اجتماعی میشود .تعهد به نظم و نظمپذیری ،آشفتگی را برطرف
میکند .تحکیم و نهادینه شدن نظم و نظمپذیری و رابطۀ آن با حیات ّ
طیبه ،منوط به شناخت و

بهکارگیری درست آنها است .بازشناسی نظم و نظمپذیری و رابطۀ آن با حیات ّ
طیبه از منظر قرآن و
حدیث از ضروریات میباشد.

قرآن ،انتظام و غایتمندی جهان آفرینش را برای خردمندان آیهای بر وجود خالق ناظم حکیم میداند
ُ
(بقره .)110 ،آفاق و انفس را مظهر نظم و هدفمندی (ذاریات )01-05 ،و نشان ناظم حکیم معرفی
مینماید (ملک .)0-1 ،هر نوع آشفتگی را برخالف ُس ّنت الهی (اعراف )70 ،و نظم را ،عامل بیداری
فطرت الهی میداند (غاشیه .)00-17 ،در ّ
سنت گفتاری و رفتاری چهارده معصوم(ع) ،تقوی و نظم ،دو
ّ
یار همراه هستند (نهجالبالغه ،نامۀ .)07انسان منظم ،نشان آراستگی دین و دیندار است (همان،
ُ
ص .)911نظم ،نشانۀ وجود خالق ُم ّدبر ،و خدشهناپذیری (نهجالبالغه ،خطبه )91آفاق و انفس است
(مجلسی1051 ،ق ،ج ،1ص .)100در فرهنگ قرآنی ،پذیرش دین ّ
حق (انفال )00 ،و انجام اعمال
طیبه خواهد شد (نحل .)97 ،در فرهنگ حدیثی ،حیات ّ
صالح مؤمنانه ،سبب حیات ّ
طیبه با قناعت

(نهجالبالغه ،حکمت  ،)009روزی حالل و پاک ،سعادت ،بهشت ،رزق روزانه ،اطاعت پروردگار،
بینیازی از خلق و نیازمندی به ح ّق (طبرسی1058 ،ق ،ج ،1ص )091معرفی شده است .هدفمندی
رفتارها (آمدی ،ص ،)151 ،150برنامهریزی و پیمایش آگاهانه ،رهبری و مدیریت (نهجالبالغه،
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خطبه05؛ حرانی ،1189 ،ص ،)058از مؤلفههای نظم بهشمار میآیند .التزام به باورهای دینی
مسئولیتباوری (اعراف ،)179 ،عدالتباوری (اعراف ،)70 ،الگوباوری (احزاب،

(مؤمنون،)0-1 ،
 ،)01نظارتباوری (علق ،)10 ،تشویق و تنبیه (نهجالبالغه ،نامه  ،)01رفع نیازهای مردم (نهجالبالغه،
نامه  ،)01از چرایی وجودی نظماند .نظمپذیری ،سبب سرعت و اتقان (نهجالبالغه ،نامه  ،)01آرامش
در امور (انعام ،)08 ،تقویت روحیه و معنابخشی به زندگی و هماهنگی با نظام احسن آفرینش است.
حیات ّ
طیبه ،از ویژگیهایی چون توکل و رهایی از پوچی (انفال0 ،؛ طالق1 ،؛ رعد ،)08 ،سیر معنادار
ّ
به سوی کمال (بقره101 ،؛ نور ،)00 ،الگوپذیری از انسان کامل (بقره0 ،؛ نساء ،)09 ،خالقیت و
محاسبۀ نفس (حشر18 ،؛ انفال ،)00 ،آزادمنشی (بقره ،)001 ،توجه به امور مادی و معنوی (قصص،
77؛ حرانی ،1189 ،ص )080استفادۀ از نعمتهای خدادادی( ،اعراف )10 ،و پو یایی و تحرك (بقره،
 )100برخوردار است.
 .2مفاهیم پژوهش
 .1-2مفهومشناسی نظم
 .1-1-2نظم در لغت

نظم همان آراستن (عمید ،1170 ،ج ،0ص  ،)1959شعر گفتن ،گفتار موزون ،کالم منظوم (معین،
 ،1171ج ،0ص  )0701است .نظم ،منظم ،ناظم ،انتظام ،از انواع سخن میباشند (مشیری،1171 ،
ص  .)1151نظمپذیری ،همان پذیرش آراستگی و پیوستگی حکیمانه با ناظم حکیم است.
 .2-1-2نظم در اصطالح

نظم از سنخ معقوالت ثانیه فلسفی است که مابهازاء خارجی ندارد ،اما منشاء انتزاع دارد
(محمدرضایی ،1181 ،ص .)110برای انتزاع آن ،باید اجزاء یک مجموعه به نحوی در کنار هم و در
ارتباط با یکدیگر باشند که هدف مشخصی را تعقیب کنند .بنابراین ،نظم را میتوان چنین توصیف کرد،
کیفیت و ّ
گرد آمدن اجزاء متفاوت با ّ
کمیت ویژهای در یک مجموعه با ویژگیهایی چون همکاری،

هماهنگی و همدلی که دارای هدف ّ
معین و مشترک باشند.
 .2-2مفهومشناسی حیات طیّبه
 .1-2-2مفهومشناسی لغوی حیات

حیات در لغت ،در مقابل موت و به معنای زنده بودن (ابن منظور1058 ،ق ،ص )011زندگانی ،زندگی،
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زیست و عمر است (دهخدا ،1171 ،ج ،1ص ،9001ذیل مادۀ حیات؛ معین ،1187 ،ص.)108

راغب اصفهانی نیز میگوید :حیات یعنی نیروی رشددهندۀ گیاهان و حیوان ،نیروی حسکنندهّ ،قوه

و نیروی عملکنندۀ عاقله ،شکوفایی و شادابی پس از اندوه ،حیات جاودان اخروی ،صفتی که خدای
تعالی با آن توصیف میشود (راغب اصفهانی1050 ،ق ،ص .)018
 .2-2-2مفهومشناسی اصطالحی حیات

نیرویی است که موجب بروز حس و تحرک در موجود زنده میشود و موجودات با آن خود را از
نقص به کمال میرسانند (دهخدا ،1171 ،ج ،1ص ،9001ذیل مادۀ حیات).
 .3-2مفهومشناسی طیّبه
 .1-3-2مفهومشناسی لغوی طیّبه

ّ
طیبه یعنی ،پاک ،حالل (راغب اصفهانی1050 ،ق ،ص ،)007پاکیزه ،طاهر ،خوب ،نیکو ،روا،
خوشبو شدن ،معطر ،خالص (دهخدا ،1171 ،ج ،15ص ،10091ذیل مادۀ ّ
طیبه؛ معین،1187 ،

ص.)097
 .4-2مفهومشناسی حیات طیّبه
 .1-4-2مفهومشناسی لغوی حیات طیّبه

حیات ّ
طیبه ،رزق و روزی حالل و بهشتی (سیاح ،1171 ،ج ،1ص ،)110زندگی پاک و بهشتی،

زندگی همراه با شناخت و ایمان به خداوند ،انجام دادن طاعات ،چشیدن شیرینی طاعت ،توفیق بر
انجام دادن آن ،استغناء از خلق ،روی آوردن به خداوند ،صادق بودن در برابر وی ،قناعت ،بهشت و
سعادت است.
 .2-4-2مفهومشناسی اصطالحی حیات طیّبه

ّ
حیات طیبه ،همان زندگی پاکیزه و خالصی است که از هر پلیدی و آلودگی ّ
مبرا میباشد .علت

اینکه چرا قرآن آن زندگی را با وصف طیب توصیف فرموده ،چون حیاتی خالص است که خباثتی در آن
نیست (طباطبائی ،1190 ،ج ،00ص .)090این ترکیب وصفی امیدآفرین ،ثمرۀ رفتار مؤمنانۀ مردان و
زنان است .قرآن کریم زندگی هدفدار و معنادار را به حیات طیبه تعبیر میکند و عبارت است از ،غایت و
کمال مطلوبی که برای انسان در نظر گرفته شده و میبایست در حدود توانایی و امکانات خو یش برای
وصول به آن سعی و کوشش کند (فیضیپور ،1189 ،ص.)01
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 .3مبانی نظم
 .1-3مبانی قرآنی

قرآن ،در آیاتی بر نظم موجود در پدیدههای مختلف جهان آفرینش تأکید دارد .انتظام و غایتمندی
موجود در جهان خلقت آیه و نشانهای بر خالق ناظم حکیم است.
 .1-1-3جهان آفرینش ،نماد نظم برای خردمندان است

ْ
ْ
ْ ُ ْ َّ
َّ
ْ
ْ
« َّإن فی خ ْلق َّ
السماوات و األ ْرض و اختالف اللیل و َّالنهار و الفلك التی تجری فی الب ْحر ما ی ْنف ُع َّالناس
ْ
َّ
ْ ُّ
ْ
ْ
َّ ُ
ْ
َّ
من کل د َّاب ٍة و ت ْصریف ال ّریاح و
ماء فأحیا به األ ْرض ب ْعد م ْوتها و بث فیها
و ما أنزل الله من السماء من ٍ
ُ
ْ ُ َّ
َّ
َّ
ْ ْ
ات لق ْ ٍوم ی ْعقلون» (بقره« ،)110 ،بیتردید در آفرینش آسمانها
السحاب المسخر بین السماء و األرض آلی ٍ
و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتیهایی که در دریاها [با جابهجا کردن مسافر و کاال] به سود مردم

روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگیاش زنده ساخته و در آن
ّ
از هر نوع جنبندهای پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابر مسخر میان آسمان و زمین ،نشانههایی است [از
توحید ،ربوبیت و قدرت خدا] برای گروهی که میاندیشند».
هماهنگی و انتظام میان عناصر طبیعت ،اجزای هستی و قوانین حاکم بر آنها ،نشاندهندۀ حاکمیت
قادر حکیم ناظم است .آفرینش آسمانها و توسعۀ دائمی آنها ،استحکام ،نظام حاکم ،تناسبات،
ارتباطات میان هر یك ،بیستون بودن ،حرکات ستارگان در مدارهای خود و فاصلۀ هر یك از آنها ،از
نشانههای خالق قادر ناظم حکیم میباشد .بنابراین ،شایسته و بلکه بایسته است از این آیات و نشانهها و
نظم حاکم بر آنها در معنابخشی زندگی بهرهمند شویم.
 .2-1-3آفاق و اَنفُس ،مظهر نظم و هدفمندی است

ْ
ٌ ْ
ُْ ُ
سک ْم أفال ُت ْب ُ
صرون» (ذاریات« ،)01-05 ،در زمین برای اهل
«وفی األ ْرض آیات لل ُموقنین* و فی أنف

یقین نشانههایی [بر توحید ،ربوبیت و قدرت خدا] است ،و در وجود شما [نشانههایی است] آیا
ُ
نمیبینید؟» .جویندگان یقین ،نشانههای قدرت ،حکمت و هدفمندی خداوند را در آفاق و انفس
مییابند .در فرهنگ قرآنی ،از شرایط هدایت یقینی و رسیدن به حیات ّ
طیبه تفکر در آیات طبیعت،
کتاب شریعت و کتاب نفس است .شرط الزم برای درک نشانههای قدرت ،حکمت و هدفمندی خداوند
در آفاق و ا ُنفس و رسیدن به هدایت یقینی و قلب ّ
طیب میباشد .پرورش قلوب طاهره از اعمال صالحۀ
مؤمنانه بوده و از ثمرات اعمال صالحۀ مؤمنانه ،حیات ّ
طیبه است.
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 .3-1-3منظم بودن و خللناپذیری آسمانها ،نشان ناظم حکیم است

َّ
ا
ْ َّ ْ
فاوت ف ْارجع ْالبصر ه ْل تری ْ
ْ ُ
ْ
من
ماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من ت ٍ
«الذی خلق سبع س ٍ
ْ
ا
ُف ُطور ُث َّم ْارجع ْالبصر ک َّرتین ی ْنق ْ
لب إلیك البص ُر خاسئا و ُهو حسی ٌر» (ملک« ،)0-1 ،آنکه هفت
ٍ*
آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید .در آفرینش[خدای] رحمان ،نابسامانی و ناهمگونی نمیبینی ،پس ،بنگر

آیا هیچ نابسامانی و ناهمگونی میبینی؟ بنگر تا دیدهات در حالی که خسته و کمسو شده [و از یافتن
نابسامانی و ناهمگونی فرومانده] و درمانده شده است ،به سو یت باز گردد» .نظام آفرینش براساس
رحمت خداوند و نظام احسن است .در نظام آفرینش و نظام احسن ،نقصی وجود ندارد .منظم بودن و
خللناپذیری نظام آفرینش و نظام احسن ،نشانۀ نظم حکیمانه و ناظم حکیم است .تفکر و اندیشهورزی
در نظم حکیمانه و ناظم حکیم انسان را به حیات ّ
طیبه رهنمون میشود.
 .4-1-3فتنه ،آشوب و بینظمی ،برخالف سنّت الهی است

َّ ُ
ْ
ُُْ ْ
ُْ ُ
ُ
من ُس ُهولها ُق ُصوراا و ت ْن ُ
ْ ْ
خذون ْ
حتون
عاد و ب َّوأک ْم فی األ ْرض تت
«واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد ٍ
ْ
ْ
َّ
ْ
ا ُْ
الجبال ُبیوتا فاذک ُروا آالء الله و ال ت ْعث ْوا فی األ ْرض ُمفسدین» (اعراف« ،)70 ،و به یاد آورید که خدا شما
را جانشینانی پس از قوم عاد قرار داد ،و در زمین ،جای [مناسبی] به شما بخشید که از مکانهای
هموارش برای خود قصرها بنا میکنید ،و از کوهها خانههایی میتراشید ،پس نعمتهای خدا را یاد کنید
و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید».
ّ
ّ
تحوالت تاریخی و اجتماعی ،براساس قوانین و سنتهای الهی است .امکانات مادی زندگی از

نعمتهای خداوند است .شکرگزاری از نعمتهای و یژۀ الهی چون سالمتی ،مسکن ،خوراک و پوشاک
و ...از اعمال صالحۀ مؤمنانه بوده و ثمرۀ اعمال صالحۀ مؤمنانه ،حیات ّ
طیبه است .کفران نعمتُ ،سکر
قدرت ،ثروت ،شهوت و شهرت ،از اسباب حیات خبیثه و از عوامل هرج و مرج روحی ،جسمی و
اجتماعی است.
 .5-1-3نظم در موجودات ،عامل بیداری فطرت الهی است

ْ
ُ ْ
ْ
«أفال ی ْن ُظ ُرون إلی ْاإلبل کیف ُخلق ْت .و إلی َّ
السماء کیف ُرفعت* و إلی الجبال کیف نصبت* و إلی
هم ُ
ْاأل ْرض کیف ُسطح ْت* فذ ّک ْر َّإنما أ ْنت ُمذ ّک ٌر* ل ْست علی ْ
طر» (غاشیه« ،)00-17 ،آیا آنان به
ی
ص
بم
ٍ
شتر نمینگرند که چگونه آفریده شد؟! و به آسمان نگاه نمیکنند که چگونه برافراشته شده؟! و به کوهها
ّ
که چگونه در جای خود نصب گردیده! و به زمین که چگونه هموار گشته است؟! پس تذکر ده! که تو فقط
ّ
تذکردهندهای! تو سلطهگر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی!».
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ّ
آفرینش آسمانها ،کوهها ،زمین ،حیوانات و انسانها ،حکیمانه است .تفکر در جهان آفرینش منظم،
از وظایف خردمندان بوده و عامل بیداری فطرت الهی ،مشاهدۀ خردمندانۀ نظم حکیمانه میباشد.
 .2-3مبانی حدیثی
 .1-2-3تقوی و نظم ،همراه همیشگی هستند.

ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند« :أوصیکما و جمیع ولدی و أ ْهلی و م ْن بلغ ُه کتابی بتقوی الله و نظم

ُ
أ ْمرکم» (نهجالبالغه ،نامۀ « ،)07شما (دو نفر) و همۀ فرزندان و خانوادهام و هر کس که نامۀ من به او

میرسد را به تقوای الهی و نظم در کارتان توصیه میکنم» .پیام راهبردی فرمایش حضرت این است که،
ّ
ّ
از آثار فردی و اجتماعی تقوا ،نظم و نظمپذیری بوده و انسان باتقوا یعنی ،انسان منظم و انسان منظم
یعنی ،انسان ّمتقی.
 .2-2-3احترام به حدود و مرزها ادب است

ُ ْ
ْ
ّ
ْ ُ
ْ
همچنین امیرالمومنین(ع) فرمودند« :فضل االدب أن یقف االنسان ْعند حده و ال یتعدی قدرُه»
ّ
(تمیمی آمدی ،1111 ،ج ،0ص « ،)007برترین ادب آن است که انسان حد خود را پاس دارد و از

اندازه خو یش پا فراتر ننهد ،یعنی ،نظم و نظمپذیری ،همان ،رعایت حد و حدود در امور مادی و
معنوی ،فردی و اجتماعی است .احترام به حدود و مرزها بیانگر ادب انسان میباشد .بنابراین ،انسان
ّ
منظم ،همان انسان ُم ّ
ؤدب است.
 .3-2-3آراستگی دین ،زهد و دوری از هوس ،نشانه انسان منظّم است.

ُ
ُّ
در جایی دیگر امیرالمومنین(ع) میفرمایندُ « :
نظام الدین ُمخالفة الهوی و التنز ُه عن الدنیا»« ،نظام و

آراستگی دین ،مخالفت کردن با هوی و هوس و دوری کردن از دنیا است» (همان ،ص ،)911یعنی،
ّ
نظمبخشی به امور دینی و دنیوی ،سبب آراستگی دین ،و آراستگی دین ،نشانه انسان منظم است.
 .4-2-3انصاف و مواسات ،نظام دین است

ُ
ُ ّ
نظام الدین خصلتان؛ انصافک من نفسک ،و ُمواس ُاة اخوانک»« ،نظام
امیرالمومنین(ع) فرمودند« :

دین دو خصلت است ،از طرف خودت انصاف دادن ،با برادرانت ،برادری کردن» (همان ،ص،)911
یعنی ،انصاف و برادری ،موجبات نظم و انتظام در امور دینی و دنیوی را فراهم میسازد.
 .5-2-3استمرار احسان و مواسات روش بزرگواری است

ْ
ْ ْ
ُ ُ ْ ْ
االة اإلحسان و ُمواس ُاة اإلخوان»« ،نظام و روش
امیرالمومنین(ع) فرمودند« :نظ ُام الکرم مو
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بزرگواری ،پیدرپی کردن احسان و مواسات با برادران است» (تمیمی آمدی ،1191 ،ص ،)918یعنی،
استمرار احسان و مواسات روش بزرگواری است .بنابراین ،استمرار روش و رفتار بزرگوارانه موجب
همبستگی و انتظام اجتماعی میشود.
 .6-2-3روش جوانمردی نشانه نظم است

ُ
ُ
امیرالمومنین(ع) فرمودندُ « :
نظام َّ
الفتوة احتمال عثرات االخوان ،و حسن تع ُّهد الجیران»« ،نظام

مردانگی ،تحمل کردن لغزشهای برادران و نیکی کردن به همسایگان است» (همان) ،یعنی،
ّ
تحمل کردن معقوالنۀ لغزشهای برادران و نیکی کردن به همسایگان ،سبب برچیدن هرج و مرج روانی

و اجتماعی میشود .از بین بردن این زمینهها و ّ
تحمل کردن معقوالنۀ لغزشها ،روش جوانمردی است.
 .7-2-3نظم نشانة وجود صانع و اتقان صُنع است

ْ
بإتقان ُّ
الص ْنع لها آیة» (نهجالبالغه ،خطبه« ،)91در
امیرالمومنین(ع) در این زمینه فرمودند« :کفی
ُ
اتقان ُصنع (نظم در مخلوقات) نشانۀ کافی بر خداوند است» ،یعنی ،جهان خلقت ،اتقان صنع و نظم
در مخلوقات ،نشانۀ ناظم حکیم است.

 .8-2-3نظم در آفاق و اَنفُس نشانة خالق مُدبّر است

ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ّ َّ
الله ی ْخفی علی عباده و ُهو یری أثر ُّ
الص ْنع فی
وق یزعم أن
امیرالمومنین(ع) فرمودند« :العجب من مخل ٍ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
َّ
طل ُح َّجت ُه و لع ْمری ل ْو تفک ُروا فی هذه األ ُمور العظام لعای ُنوا ْ
من أ ْمر
نفسه بت ْرکی ٍب ی ْبه ُر عقل ُه و تألی ٍف یب
ْ
َّ ْ َّ
ُْ
َّ
الظاهر و ُو ُجود ْاأل ْشیاء م ْخ ُلوق اة ب ْعد أ ْن ل ْم ت ُک ْن ُث َّم تح َّولها ْ
من طبیع ٍة إلی طبیع ٍة و
الت ْرکیب البین و لطف التدبیر
ْ ُ
ُ ُّ
ٌ ْ ْ ْ ُ
ْ
َّ
صنیعة ب ْعد صنیعة ما ی ُد ُّل ُه ْم ذلك علی َّ
من أن یکون فیه أث ُر تدبی ٍر و ت ْرکی ٍب یدل
الصانع فإن ُه ال یخلو شیء منها
ٍ
ٍ
ا ُ ا ْ ٌ ْ
َّ
ْ
ُ
احد حکیم» (مجلسی1051 ،ق ،ج ،1ص،)100
علی أن له خالقا مدبرا و تألیف بتدبی ٍر یهدی إلی و ٍ

«عجب است از آفریدهای که میپندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است ،در حالی که آثار صنع او
را در ترکیب ّ
محیرالعقول و تألیف قاطع خلقت خود میبیند! به جانم سوگند ،اگر در این امور بزرگ مانند
ترکیب آشکار جهان و لطافت تدبیر ظاهر در آن ،پیدایش مخلوقات از عدم و تحول آنها از طبیعتی به
طبیعت دیگر و از نقشی به نقش دیگر بیاندیشید ،دالیل وجود صانع را مشاهده خواهید کرد ،زیرا ،هیچ
پدیدهای نیست ،مگر اینکه در آن آثار تدبیر و ترکیب که داللت بر خالق مدبر میکند ،وجود دارد و
ُ
تألیف ّ
مدبرانه آن ،انسان را به خدای واحد حکیم رهنمون میسازد» ،یعنی ،در آفاق و انفس نظم وجود
ُ
ُ
ّ
دارد .نظم در آفاق و انفس نشانۀ خالق ُم ّدبر است .آفاق و انفس منظم ،نشانۀ خالق ُم ّدبر میباشد.
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 .4مبانی حیات طیّبه
 .1-4مبانی قرآنی
 .1-1-4عمل صالح مؤمنانه ،سبب حیات طیّبه است

ا
ُ
ُْ
ْ
ْ َّ
ُ ُ ْ ٌ ُ ْ َّ
ا
الحا ْ
من فلنح ِیین ُه حی ااة طیبة و لنجزین ُه ْم أ ْجر ُه ْم بأحسن ما کانوا
من ذک ٍر أ ْو أنثی و هو مؤ
«م ْن عمل ص
ُ
ی ْعملون» (نحل« ،)97 ،هر کس کار شایستهای انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالی که مؤمن
است ،او را به حیاتی پاك زنده میداریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند ،خواهیم داد».
عالمه طباطبائی معتقدند ،حیات ّ
طیبه ،در گرو دینداری از طریق ایمان و عمل صالح است .همه
انسانها زندگی نیکو یا حیات ّ
طیبه را محصول عمل صالح و ایمان میدانند و فرمایند :وعدۀ جمیلی

است که به زنان و مردان مؤمن میدهد که عمل صالح کنند و در این وعده جمیل ،فرقی میان زنان و
مردان در قبول ایمانشان و در اثر اعمال صالحشان که همان احیاء به حیات ّ
طیبه ،و اجر به احسن عمل
است ،نگذاشته ،و این تسویه میان مرد و زن علیرغم بنائی است که بیشتر غیر موحدین و اهل کتاب از
یهود و نصاری داشتند و زنان را از مزایای دینی و یا بیشتر آن محروم میدانستند ،مرتبۀ زنان را از مرتبۀ
مردان پایینتر میپنداشتند ،آنان را در وضعی قرار داده بودند که قابل ارتقاء نبود .همچنین فرمودند:
حیات طیبهای که خداوند به زن و مرد نکوکردار وعده داده ،حیاتی حقیقی و جدید است که مرتبهای باال
ُ ْ َّ ُ ا ا
یاة طیبة» ،حیات ،به معنای
و واال از حیات عمومی و دارای آثاری مهم میباشد .در جمله «فلنح ِیینه ح
جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است ،پس این جمله با صراحت لفظش بر این داللت دارد
که خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند ،به حیات جدیدی غیر آن حیاتی که به دیگران نیز داده،
ا
زنده میکند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر میدهد ،مثال حیات خبیث او را ّمبدل به حیات
طیبی میکند که اصل حیات همان حیات عمومی باشد و صفتش را تغییر دهد ،زیرا اگر مقصود این
باشد ،کافی بود که بفرماید :ما حیات او را ّ
طیب میکنیم ،ولی اینطور نفرموده ،بلکه فرمود :ما او را به

حیاتی ّ
طیب زنده میسازیم (طباطبائی ،1190 ،ج ،00ص .)010-011شرط قبولی عمل صالح،
ایمان است ،نهّ ،
سن ،نژاد ،جنسیت ،موقعیت اجتماعی ،سیاسی .انجام اعمال صالحه ،کافی نیست،
ُ
ُ
عامل باید مؤمن باشد ،زیرا ،همراهی حسن فعلی و حسن فاعلی ضروری است .از نشانههای حیات
طیبه ،داشتن قلبی مطمئن ،روحی مؤمن و خرد ناب میباشد .حیات و زندگانی ،بدون انجام اعمال
صالح مؤمنانه و خردمندانه ،همانند مردگان است.
طبق آیۀ ّدوم سورۀ انفال ،مؤمن کسی است که در زندگی فردی و اجتماعی خود از آیات الهی درس
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ْ
ْ ُ
ُ ْ
ا
هم آیات ُه زادت ُه ْم إیمانا»...
گرفته و در حال رشد و پیشروی به سوی کمال است ...« ،و إذا تلیت علی
ا
ا
ا
(انفال« ،)0 ،حی ااة طیبة» در مقابل «معیشة ضنکا» ،یعنی زندگی سخت (طه )100 ،قرار داده شد .بدین

معنا که ،خود و دیگران را در حصن توحیدّ ،
نبوت و امامت قرار میدهد و در این پناهگاه امن و بدون
آفت ،رشد مینماید و زندگی خود و دیگران را تنگنا و سختی قرار نمیدهد.
اینکه مدینة الرسول(ص) را حیات طیبه نامیدهاند ،شاید بدین جهت باشد که با ظهور دین اسالم و
بعثت پیامبر اعظم(ص) مردم آنجا از بیمعنایی ،بیهدفی و ناامنی ،به زندگی هدفدار ،پاک ،بهشتی و
امن دست یافتهاند.
 .2-1-4پذیرش دین ،سبب حیات طیّبه است

ُ
ُ
«یا ایها َّالذین ءام ُنوا استجی ُبوا ّلله و َّ
للر ُسول اذا دعاکم لما یحییکم» (انفال« ،)00 ،ای کسانی که

ایمان آوردهاید! دعوت خدا و پیامبر(ص) را اجابت کنید! هنگامی که شما را به سوی چیزی میخواند که
شما را حیات میبخشد! .حیات ،دارای اقسامی است ،گیاهی ،حیوانی ،فکری ،ابدی .مقصود از حیات
در این آیه ،حیات فکری ،عقلی ،معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و ،...و حتی جهاد در راه خداوند است.
حیات انسان ،در ایمان و عمل صالح میباشد .اطاعت از فرامین الهی رمز رسیدن به زندگی پاك و طیب
است .طبق حدیث شریف ،پذیرش ندای پیامبر اسالم(ص) در مسألۀ والیت ّ
علیبن أبیطالب(ع) و
اهلبیت(ع) ،از مصادیق حیات طیبه میباشد (قرائتی ،1181 ،ج ،0ص.)155-099
 .2-4مبانی روایی
 .1-2-4زندگی با قناعت

ْ ُ
ُ ْ َّ ُ ا ا
یاة ط ّیبة ،فقال(علیهالسالم)؛ هی القناعة» (نهجالبالغه،
«و ُسئل(علیهالسالم) ع ْن ق ْوله تعالی؛ فلنحیینه ح

حکمت« ،)009 ،از امام علی(ع) سؤال شد ،تفسیر آیۀ  ...چیست؟ فرمودند :زندگی با قناعت
است».
 .2-2-4خرسندی از روزی قسمت شده

ُ ْ َّ ُ ا ا
ُ ُ
یاة ط ّیبة ،فقال(علیهالسالم)؛ «الق ُنوع» ،یعنی
«عن الصادق (علیهالسالم) ،فی قوله تعالی؛ فلنحیینه ح

«بسنده کردن و خشنودی نفس به آنچه از روزی و معاش قسمت هر فرد میشود».
 .3-2-4رزق حالل و پاک

ّ ُ َّ
الطی ُب» ،حیات ّ
طیبه به «رزق حالل و پاک» تفسیر شده است.
«قال ابن عباس؛ الرزق
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 .4-2-4سعادت

« ...قال؛ السعاده» ،حیات ّ
طیبه به «سعادت و خوشبختی» تفسیر شده است.

 .5-2-4بهشت

«قال؛ َّانها الج َّنه» ،حیات ّ
طیبه به «بهشت و رضوان» معنا شده است.

 .6-2-4رزق روزانه

ُ
َّ
رزق یوم بیوم» ،حیات ّ
طیبه به «رزق روزانه» تفسیر شده است.
«قال؛ انها
ٍ ٍ

 .7-2-4حیات طیبه در قبر

«قال؛ إنها حیاة طیبة فی القبر» ،حیات ّ
طیبه به «زندگی پاک در قبر» تفسیر شده است.

 .8-2-4توفیق به اطاعت رَبّ

َّ
طیبه به «توفیق به اطاعت ّ
فإنها تؤدیة إلی رضوان الله» ،حیات ّ
رب»
«قال؛ توفیقه إلی الطاعات

تفسیر شده که ،انسان را به «رضوانالله» ،یعنی ،خشنودی خداوند که فوز عظیم است ،رهنمون میشود.
 .9-2-4شیرینی اطاعت پروردگار

«قال؛ هی حالوة الطاعه» ،یعنی« ،یافتن شیرینی اطاعت پروردگار».
 .11-2-4استغناء از خلق و نیازمندی به حقّ

االفتقار إلی الح ّق» (طبرسی1058 ،ق ،ج ،1ص ،)091حیات ّ
ُ
ُ
طیبه
الستغناء عن الخلق و
«قیل؛ ا
ّ
به «بینیازی از خلق و نیازمندی به حق» معنا شده است.
 .5مؤلفههای نظم و نظمپذیری
 .1-5هدفمندی رفتارهای فردی و اجتماعی

هدفمندی شکلدهندۀ شخصیت انسان بوده و حصول آن مشروط بر حاکمیت نظم و نظمپذیری
ّ
منظم ،استعدادها شکوفا و هدایت ،و امید ،سرزندگی ،پویایی و حیات ّ
طیبه
است .در جامعۀ هدفمند و
بدست میآید .هدفمندی ،تردیدها ،ترسها ،وسواسها ،سطحینگریها و حدودشکنیها را کنترل
ْ
کرده ،اسباب شوق و انگیزه را در فرد و جامعه فراهم میآورد .امام علی(ع) فرمودند« :م ْن ل ْم ی ْعرف
ْ
َّ َّ
ْ
در علی ْ
الشیء ل ْم ی ْق ْ
م ْنفعة ْالخیر ل ْم ی ْق ْ
االمتناع ْمن ُه»« ،کسی که
در علی العمل به .م ْن ل ْم ی ْعرف مضرة
سود خیر را نشناخته باشد ،توان عمل آن را ندارد ،کسی که زیان کار بد را نشناسد ،قادر بر خو یشتنداری
از آن نخواهد بود» (تمیمی آمدی ،1111 ،ج ،0ص ،150ح ،1817و ص  ،151ح.)1917
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 .2-5برنامهریزی و پیمایش آگاهانه

برنامهریزی و پیمایش آگاهانه ،همان شناسایی مسیر حرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،بلکه
موعود است .دوراندیشی ،هدفگذاری عالمانه و برنامهریزی آگاهانه ،سبب رهایی از سستی ،لغزش،
دوبارهکاری ،بینظمی ،غم و اندوه میشود .امام رضا(ع) فرمودند« :هر کس کاری را از راهش بجوید،
نلغزد و اگر هم لغزید ،برنامهریزی به شکستش نکشد» (حلوانی1058 ،ق ،ص  ،107حدیث  .)0امام
علی(ع) فرمودند« :بقای دولتها در گرو برنامهریزی و چارهاندیشی در امور است» (تمیمی آمدی،
َّ ُ
 ،1111ج ،0ص  ،108ح « .)8508م ْن قعد ع ْن حیلته أقام ْت ُه الشدائد»« ،کسی که از چارهاندیشی کار
خو یش بازنشیند( ،و برای آن حرکتی انجام ندهد) ،سختیها او را به پا دارند (و گرفتارش کنند)».
 .3-5رهبری و مدیریت

از عناصر نظم اجتماعی ،رهبری و مدیریت است .هیچ جامعه و سازمانی بدون نظام مدیریتی
ُ َّ َّ
ٍّ ْ
ْ
اجر» (نهجالبالغه،
به کمال نمیرسد .امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند« :البد للناس من أمی ٍر بر أو ف ٍ
خطبه« ،)05مردم را حاکمی باید ،نیکوکردار یا تبهکار ،زیرا مدیریت است که میتواند نقش هدایتی،
ّ
ّ
هماهنگی و نظارت را برعهده گیرد» .امام رضا(ع) میفرمایند« :إنا ال نجد فرقة من الفرق و ال ملة من
ّ
ّ
الملل بقوا و عاشوا إال بقیم و رئیس لما ال بد لهم منه فی أمر الدین و الدنیا» (شیخ صدوق1180 ،ق،
ج ،1ص « ،)000ما هیچ گروه و هیچ ملتی را نمییابیم که پایدار مانده و زیسته باشند ،مگر با سرپرست
و پیشوا ،زیرا در کار دین و دنیای خود از او ناگزیرند» .علی(ع) ،در پاسخ به مشاورۀ خلیفۀ ّاول جهت
رفتن برای جنگ و ترک مدینه به این حقیقت اشاره نموده و میفرمایند« :و مکان القیم باألمر مکان
ّالنظام من الخرز یجمعه و ی ّ
ضمه؛ فإن انقطع ّالنظام ّ
تفرق الخرز و ذهبّ ،ثم لم یجتمع بحذافیره أبدا»
(نهجالبالغه ،خطبۀ  ،101ص « ،)101جایگاه زمامدار در این کار ،جایگاه رشتهای است که مهرهها را
به هم فراهم آورد و برخی را ضمیمۀ برخی دیگر دارد .اگر رشته ببرد ،مهرهها پراکنده شود و از میان رود،
و دیگر به تمامی فراهم نیاید» .تأثیر مدیر و رهبر بر جامعه آنسان است که میتوان تغییر رفتار مردم و
زمانه را برایند مدیریت حاکم دانست .ا میرالمومنین(ع) از این حقیقت اینگونه تعبیر مینمایند :زمامدار
همچون رودخانۀ پهناوری است که رودهایی کوچک از آن جاری میشود .اگر آب آن رودخانه گوارا
باشد ،آب رودهای کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد ،آب آنها نیز شور خواهد بود (ابن ابی
الحدید1011 ،ق ،ج ،05ص .)079پیامبر اکرم(ص) فرمودندَّ « :الن ُ
ائهم أ ْشب ُه ْمن ُه ْم بآب ْ
اس ُبأمر ْ
ائهم»
(حرانی ،1189 ،ص « ،)058مردم به فرمانروایان خویش شبیهترند تا به پدرانشان».
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 .6چرایی و فلسفة وجودی نظم
 .1-6التزام نظری و عملی به باورهای دینی

از چرایی و عوامل ایجاد نظم ،التزام نظری و عملی به باورهای دینی است .میان دین اسالم و نظم،
ّ
هماهنگی تنگاتنگی وجود دارد .انسان مؤمن مصداق عینی و کامل انسان منظم است .آیات نخستین
سورۀ مؤمنون ،در بیان صفات مؤمنان به ویژگیهایی چون رویگردانی از لغو و بیهودگی ،خشوع در
عبادت ،پرداخت زکات ،پاکدامنی و امانتداری اشاره دارد .پایبندی به این اصول ،درون و برون انسان
ّ
را منظم مینماید (مؤمنون.)0-1 ،
 .2-6مسئولیت باوری

انسانیت ،احساس مسئولیت است .سیر آگاهانه برای رسیدن به حیات ّ
ّ
طیبه نیازمند
جوهرۀ اصلی

انگیزه و احساس مسئولیت میباشد .قرآن ،افراد بیمسئولیت را از فضای حقیقی انسان خارج میداند و
ْ ْ
ا
ْ ّ ْ ْ
جن و اإلنس ل ُه ْم
افراد بیمسئولیت دوزخنشین را اینگونه معرفی مینماید« :و لقد ذرأنا لجه َّنم کثیرا من ال
ُّ ُ
ُ
ْ
ْ ْ
ٌ
ُق ُل ٌ
وب الی ْفق ُهون بها و ل ُه ْم أ ْعی ٌن ال ُی ْب ُ
صرون بها و ل ُه ْم آذان ال ی ْسم ُعون بها أولئك کاألنعام بل ُه ْم أضل أولئك
ُ ُ ْ ُ
غافلون» (اعراف« ،)179 ،به یقین ،گروه بسیاری از ّ
جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها
هم ال
[عقلها]یی دارند که با آن اندیشه نمیکنند و چشمانی که با آن نمیبینند و گوشهایی که با آن نمیشنوند.
آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافالنند (چرا که با داشتن همهگونه امکانات هدایت،
باز هم گمراهند)!» .باورهای دینی به احساس مسئولیت صبغۀ دینی میدهد و در قوامبخشی آن نقش ایفا
میکند .احساس مسئولیت ناشی از ایمان و باورهای دینی از انگیزههای مادی بادوامتر است.
 .3-6عدالت باوری

عدالت یعنی ،استقامت .در شریعت عبارت است از ،استقامت بر طبق ح ّق با اجتناب از آنچه در

دین ممنوع است (دهخدا ،1171 ،ذیل واژۀ عدالت) .میانهروی و دوری از افراط و تفریط را عدل
ُ
ُْ
گویند .به فرمایش امام علی(ع)« :العدل یض ُع األ ُمور مواضعها»« ،عدالت کارها را بدانجا مینهد که

باید» (نهجالبالغه ،حکمت .)017اقامه قسط و عدل و رعایت آن در امور فردی و اجتماعی حیات ّ
طیبه
ْ
َّ
ُ ُ
بال ْ
قسط» (نساء« ،)110 ،ای کسانی که ایمان
از وظایف مؤمنان است« .یا أیها الذین آم ُنوا کونوا ق َّوامین
ا
آوردهاید! کامال قیام به عدالت کنید!» .عدم باور به این وظیفه از مظاهر و مورد نهی خداوند است.
ْ
ْ
«والت ْعث ْوا فی األ ْرض ُمف ِسدین» (اعراف« ،)70 ،و در زمین ،به فساد نکوشید!» .عدالت باوری ،فرد و
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جامعه را از افراط و تفریط و بینظمی دور مینماید و به حیات ّ
طیبه رهنمون میشود.
 .4-6الگو باوری

ّ
معرفی الگوهای منظم ،برای دستیابی به ویژگیهای دینی از جمله نظم ،از ضروریات است .قرآن
کریم ،حضرت ابراهیم(ع) و حضرت محمد(ص) را برای رسیدن به حیات ّ
طیبه ،در همۀ امور اسوۀ
َّ ُ
َّ ْ
َّ
ٌ
ُ
ْ
حسنه میداند« :لقد کان لک ْم فی ر ُسول الله أ ْسو ٌة حسنة لم ْن کان ی ْر ُجوا الله و الی ْوم اآلخر و ذکر الله
ا
ّ ا
کثیرا» (احزاب« ،)01 ،مسلما برای شما در زندگی رسول خدا(ص) سرمشق نیکو یی بود ،برای آنها که
ْ ُ ُ
ٌ
ْ
امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد میکنند»« .قد کانت لک ْم أ ْسو ٌة حسنة فی
َّ
ْإبراهیم و الذین مع ُه» (ممتحنه« ،)0 ،برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او
بودند ،وجود داشت».
 .5-6نظارت باوری بر رفتار خود و زیردستان

باور به اینکه عالم در محضر خداست و خداوند ناظر اعمال انسان میباشد ،از زمینههای نظمپذیری
است .در آموزههای دینی جهت نظم بخشیدن به رفتار فرد و جامعه ،نظارت بر خویشتن ،کارگزاران و
َّ َّ
کارمندان توصیه شده است .خداوند میفرماید« :أل ْم ی ْعل ْم بأن الله یری» (علق .)10 ،امام صادق(ع)
میفرمایند :بر هر مسلمانی که به ما معرفت دارد ،الزم است در هر روز و شب کار خود را بر خویشتن
عرضه کند و به حساب نفس برسد .اگر کار خوبی دید ،به دنبال بیشتر از آن باشد و اگر بدی دید ،از آن
استغفار نماید تا روز قیامت سرشکسته و رسوا نشود» ّ
(حرانی ،1189 ،ص .)151امام علی(ع) میفرماید:
« ّثم تف ّقد أعمالهم و ابعث العیون من أهل ّ
الصدق و الوفاء علیهم» (نهجالبالغه ،نامۀ .)01آنگاه در
کارهای آنان [کارگزاران و کارگران] مراقبت دار و بازرسهای راستگو و وفادار بر ایشان بگمار!».
 .6-6تشویق خادمان و تنبیه خائنان

اگر خادمان و خائنان مساوی انگاشته شوند ،جامعه دستخوش بدترین آسیبها خواهد شد و
آشفتگی جایگزین آراستگی خواهد شد .جامعهای که در آن نظم حاکم نباشد ،هیچ کاری به سامان
نمیرسد .امام علی(ع) فرمودند :مبادا نکوکار و بدکردار در دیدهات برابر آید ،که آن رغبت نکوکار را در
نیکی کم کند ،و بدکردار را به بدی وادار نماید (نهجالبالغه ،نامه .)01
 .7-6رفع نیازهای مشروع و معقول مردم

تأمین نیازهای معیشتی و جلب رضایت مردم ،از عوامل نظم و انضباط اجتماعی است .این امر موجب
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رضایت ،آسودگی خاطر ،آرامش و دوری از پریشانحالی میشود .دغدغۀ معاش و نیازهای مادی زمینۀ
تحقق نظم را تباه میسازد .نیازمندی و فقر عامل گرایش به ظلم ،بینظمی و بیعدالتی میشود؛ امام
ُ
ُ
َّ
علی(ع) فرمودندُ « :ث َّم أسبغ علی ُ
هم األرزاق ،فإن ذلك ق َّو ٌة ل ُهم علی استصالح أنفسهم» (نهجالبالغه،
نامه« ،)01در وضع معیشت آنان گشایشی پدید آور ،زیرا ،این روش آنان را در اصالح خود نیرو بخشیده و
برای پاکسازی خود تشویق میکند و آنان را از دستدرازی به اموالی که در اختیار دارند ،بینیاز میسازد».
 .7نقشآفرینی نظمپذیری در معنابخشی به زندگی
 .1-7سبب سرعت و اتقان در اُمور است

نظمپذیری در زندگی ،آشفتگی و درهم ریختگی را از بین میبرد .امور با سرعت ،دقت و
ُّ
ُ
خدشهناپذیر پیش میرود .امام علی(ع) فرمودند« :و أ ْمض لکل ی ْ ٍوم عمل ُه ،فإن لکل ی ْ ٍوم ما فیه»
(نهجالبالغه ،نامه « ،)01کار هر روز را همان روز به انجام برسان ،زیرا که هر روزی را کاری است».
 .2-7آرامش در امور فردی و اجتماعی را درپی دارد

از آثار نظمپذیری ،ایجاد زمینه برای آرامش فکر و روان است .خداوند ،ایمان ،یعنی ،تنظیم درست
اندیشه ،رفتار و اصالح امور را عامل برطرفکنندۀ ترس و اندوه [عوامل ناآرامی و اضطراب] میداند« .و
ُْ ُ
ُ
سل ْال ُم ْرسلین َّإال ُمب ّشرین و ُم ْنذرین فم ْن آمن و أ ْصلح فال خ ْو ٌف علی ْ
هم و ال ُه ْم ی ْحزنون» (انعام،
ما نر
« ،)08ما پیامبران را ،جز (به عنوان) بشارتدهنده و بیمدهنده ،نمیفرستیم .آنها که ایمان بیاورند و
(خو یشتن را) اصالح کنند ،نه ترسی بر آنها است و نه غمگین میشوند».
 .3-7روحیه و معنابخشی به زندگی را تقویت میکند

التوانی ضیع ْال ُح ُقوق ،وم ْن أطاع ْالواشی ضیع َّ
امام علی(ع) فرمودند« :م ْن أطاع َّ
الصدیق»

(نهجالبالغه ،حکمت« ،)019آنکه زمام خود را به دست سستی سپارد ،حقوق را خوار دارد ،و آنکه
سخنچین را پیروی کند ،دوست را از دست بدهد».
 .4-7نقشآفرینی حیات طیبه در معنابخشی به زندگی

شرط رسیدن به حیات طیبه ،عمل صالح مؤمنانه بوده و آرامش ،نظم ،امنیت ،رفاه ،صلحّ ،
محبت،
دوستی ،تعادل ،خدمترسانی و خیرخواهی از مصادیق آن است .از نابسامانیها و رنجهایی که بر اثر
استکبار ،ظلم ،طغیانگری ،هواپرستی و انحصارطلبی به وجود میآید و آسمان زندگی را تیره و تار
میسازد ،در امان است .منظور از حیات طیبه در قرآن غرق شدن در ذات باری تعالی است که به هر فرد
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مؤمن به تناسب ایمان و عمل صالحی که انجام میدهد ،مرتبهای از آن اعطاء میشود و مفهوم آیۀ شریفه
(نحل ،)97 ،چنین است ،هر فرد باایمانی -مرد یا زن -که عمل صالحی انجام دهد ،خداوند او را به
حیات طیبی زنده ،و او را غرق در ذات خود مینماید و عالوه بر این ،بهترین پاداشها را به آنها عطاء
میفرماید (جوادی آملی.)1181 ،
 .5-7زندگى را به خداوند مُتَّکى و از پوچی رهایی میبخشد

ّ
ّ
توکل به خداوند ،از بزرگترین عوامل رهایی از پوچی و از نشانههای حیات مؤمنانه است« ،إنما
ُّ
ّ
الم ُ
ُ
ؤمنون  ...و علی ر ّبهم یتوکلون» (انفال« ،)0 ،مؤمنان تنها کسانی هستند که  ...بر پروردگارشان توکل
دارند»« .و من یتو َّکل علی ألله ف ُهو ح ُ
سب ُه» (طالق .)1 ،انسان هدفدار ،از خدا غافل نیست .در زندگی
فردی و اجتماعی به خداوند ّمتکی است و هرگز سرخورده و مأیوس نمیشود ،بلکه با امیدواری و
اطمینان قلب به سوی کمال گام برمیدارد« .ا َّلذین ءام ُنوا و تطم ُّئن ُق ُل ُ
وب ُهم بذکرالله أالبذکرألله تطم ُّئن
ا ُلق ُل ُ
وب» (رعد« ،)08 ،آنها کسانی هستند که ایمان آوردهاند ،و دلهایشان به یاد خداوند مطمئن (و
آرام) است .آگاه باشید ،تنها با یاد خداوند دلها آرامش مییابد».

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

حیات طیبه ،از هدف و غایت برخوردار است .انسان مؤمن میداند که مبدأ و مقصدش خداوند ،و
ّ ُ
پایان حیات آدمی به سوی اوستّ « ،إنا ّلله و ّانا الیه ر ُ
اجعون» (بقره« .)101 ،و لله ُملك السموات واالرض
ّ
و إلی الله المصی ُر» (نور« ،)00 ،انسان مسلمان چون براساس تعالیم قرآن و سیرۀ پیامبر(ص) و امام
رهبری شده ،سیر به سوی کمال دارد .گام به سوی آن برداشته و وجود خو یش را کامل کرده است».
 .7-7زندگى را رهبرى کرده و از انسان کامل الگوپذیری میکند

زندگی قرآنی ،زندگی رهبری شده ،ضابطهمند ،و ّ
مبرا از شك و تردید است .براساس قرآن و تعالیم
ُ ا ّ
دی ل ُلم َّتقین» (بقره .)0 ،زندگی و طرز رفتار و
پیامبر(ص) شکل میگیرد« .ذلك ألکتاب الریب فیه ه
کردار امام که انسان کامل است ،خود الگو و معیاری برای شناخت راه در میان تاریکیهای جهل و
نادانی میباشد .قرآن بارها به پیروی از خط و مشیء پیامبر(ص) و امام(ع) اشاره کرده است« .یا
َّ
ُ
األذین ءام ُنوا أطی ُعوا الله و أطی ُعوا َّ
الر ُسول و أولیأألمر منکم» (نساء.)09 ،
أیه
 .8-7زندگى ،خلّاق و آگاهانه ،و با محاسبة نفس همراه است

انسان مؤمن ،امروزش نسبت به دیروزش از ارزش واالتر و باالتری برخوردار است .امام علی(ع)
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ا
میفرمایند« :ملعون من کان أمسه خیرا من یومه و مغبون من ساوی یوماه»« ،ملعون است کسی که
دی روزش از امروزش بهتر باشد و مغبون است کسی که دو روزش مساوی بوده باشد .اگر انسان بخواهد
به یك زندگی خالق و آگاهانه دست یابد ،باید مراقب اعمال ،رفتار و نیات خود باشد .به محاسبۀ نفس
ّ
َّ ْ
ٌ
لغد» (حشر« ،)18 ،ای کسانی که ایمان
بپردازد که «یا ایهاالذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت ٍ

آوردهاید ،تقوا پیشه کنید و هر کسی نگاه کند که برای فردای خود چه از پیش فرستاده است».
ّ
ّ َّ ّ
ّ
شر الدواب عندالله
زندگی خالقانه نیازمند اقدام حکیمانه است ،و إال فاقد ارزش خواهد بود« .ان
ا
ُ
الص ُم البکم الذین الیعلقون» (انفال« ،)00 ،قطعا بدترین جنبندگان در نزد خداوند آنان هستند که (از
ّ
گفتن و شنیدن حرف ح ّق) کر و الل بوده و آنان کسانی هستند که تفکر نمیکنند».
 .9-7زندگى آزادمنشانه را درپی میگیرد

زندگی قرآنی زندگی آزادانه بوده و بندها از دست و پای آدمی گشوده شده است .میتوان با آزادی عمل
دست به انتخاب زد که «ال اکراه فیالدین قد تبین ّ
الرشد منالغی» (بقره .)001 ،در تفکر قرآنی نهتنها
بندهای بیرونی ،بلکه بتهای درونی و عوامل رکودزای شخصیت ،سخت مورد کنترل قرار گرفتهاند.
ّ ُ ا ُ
ْ
شیخ ما را درو یشی سؤال کرد که یا شیخ! بندگی چیست؟ شیخ ما گفت« :خلقك الل ُه ح ّرا کن کما
خلقك»« ،خدایت آزاد آفرید ،آزاد باش .گفت :یا شیخ! سؤال از بندگی است ،شیخ گفت :ندانی تا از
هر دو کون [جهان] آزاد نگردی ،بنده نشوی؟!» (فیضیپور ،1189 ،ص.)15
 .11-7امور مادى و معنوى زندگى را توأمان میبیند

از منظر قرآن و حدیث ،زندگی بدون توجه ُبعد مادی یا معنوی ،بیمعنا است« .وال تنس نصیبك من

ُّ
الدنیا» (قصص« ،)77 ،و بهرهات را از زندگی دنیوی فراموش مکن».
ُ ا
ُ
ا ُ
ُ
َّ
امام مجتبی(ع) ،به ُجناده فرمودند« :کن لدنیاك کانبك تعیش ابدا ،کن الخرتك کانك ت ُموت غدا» (حر
عاملی1051 ،ق ،ج ،0ص« ،)010برای دنیایت چنان باش که گو یی جاو یدان خواهی ماند و برای آخرتت
ُ
ُ ُ
چنان باش که گو یی فردا میمیری» .از پیامبر اعظم(ص) نقل شده است که «ا ُ
صلحوا دنیاکم و کونوا
ا
ُ
ُ َّ ُ
آلخرتکم کانکم ت ُموتون غدا»« ،دنیای خو یش را سامان دهید و برای آخرت خو یش چنان باشید که گو یی
فردا میمیرید .امام کاظم(ع) فرمودند« :لیس ّمنا م ْن ترك دنیاه لدینه او ترك دین ُه لدنی ُاه» (حرانی،1189 ،
ص« ،)080آنکه دنیای خو یش را به بهانه دین و یا دین خو یش را به خاطر دنیا رها کند ،از ما نیست».
 .11-7از نعمتهای خدادادی استفادة مشروع و معقول مینماید

گوشهگیری و ترك دنیا در اسالم نیست .مسلمان باید از نعمتها و مواهب الهی ،که خداوند برای
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ّ
بشر آفریده است ،استفاده نماید« .قل من ّ
حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق»
(اعراف« ،)10 ،پیامبر ،بگو چه کسی زینتهای خداوند را که برای بندگانش آفریده و روزیهای پاکیزه
را حرام کرده است؟».
 .12-7زندگى همواره پویا و متحرک است

از دیدگاه اسالم ،زندگی انسان پو یا و متحرك بوده و همۀ داشتنها و نداشتنها ،جهت رشد ،پو یایی
بشیء و من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر
و تحرك است« .و لنبلونکم
ٍ
الصابرین» (بقره .)100 ،شرط پو یایی و تحرك در زندگی و شناوری در آب حیات مادی و معنوی،

سبكباری و سبكبالی است (نصری ،1180 ،ص.)001
 .8نتیجهگیرى
ُ
ـ انتظام و غایتمندی آفاق و انفس ،مظهر هدفمندی ناظم حکیم است.
ـ هر نوع آشوب و آشفتگی ،برخالف ُس ّنت و فطرت الهی میباشد.

ـ قرآن و حدیث ،زندگی معنادار ،هدفدار و مؤمنانه را ،حیات طیبه میداند.
ـ حیات ّ
طیبه ،مشروط به انجام اعمال صالحۀ مؤمنانه است.
ـ از مصادیق عمل صالح مؤمنانه ،نظمپذیری و نظممداری همراه با ایمان و تقوی است.
ـ نهادینه شدن نظم و نظمپذیری ،منوط به شناخت و بکارگیری است.
ـ در فرهنگ قرآنی ،پذیرش دین ّ
حق و انجام اعمال صالح مؤمنانه ،سبب حیات ّ
طیبه است.
ـ در فرهنگ حدیثی ،حیات ّ
طیبه با قناعت خرسندی از رزق حالل و پاک ،بینیازی از خلق و
نیازمندی به ح ّق معرفی شده است.
ـ هدفمندی رفتارها ،برنامهریزی و پیمایش آگاهانه ،رهبری و مدیریت ،از مؤلفههای نظم است.
ـ التزام به باورهای دینی ،مسئولیتباوری ،عدالت باوری ،الگو باوری ،نظارت باوری ،تشویق و
تنبیه ،رفع نیازهای مردم ،از روشهای ایجاد نظم هستند.
ـ سرعت و اتقان امور ،آرامش فکری ،معنابخشی به زندگی و هماهنگی با نظام احسن آفرینش ،از
آثار نظم است.
ّ
ّ
ـ ویژگیهایی چون توکل ،الگوپذیری ،خالقیت و محاسبۀ نفس ،آزادمنشی و ...فرد و جامعه را به
حیات ّ
طیبه میرساند.
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