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 Purpose: The purpose of this study is to investigate the 

role of "most" values in the Islamic lifestyle from the 

perspective of the Holy Quran. 

Materials and Methods: In this study, by selecting the 

verses containing the "most", by descriptive and 

analytical methods, the meanings and concepts of the 

relevant verses and its impact on lifestyle, using the 

relevant interpretations and books, has been studied. 

Findings: The virtue of God's word over other words is 

like the superiority of God over His other creatures. God 

has done all His work in the best way. "The best thing is 

the creation." His ruling is the best ruling and he has asked 

us to do our job well, because human life is limited and 

there are many perfectionist orders, the choice of the 

"best" must be forced. 

Conclusion: Using the most "positive" Qur'anic verses, 

including; The most knowledgeable, the most pious, the 

most honest, etc., along with their examples, dimensions 

and effects, play an important role in the lifestyle, 

strength and durability of the individual and society, and 

in creating health and social security. 
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 74... از اسالمی زندگی سبک در ارزشی های «ترین» نقش  
 

 1401، بهار 1، شماره 6دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 از اسالمی زندگی سبک در ارزشی های «ترین» نقش

 کریم قرآن نگاه

 
 ،1فرد جابری حسن

 حدیث، و قرآن علوم - اسالمی معارف و الهیات دکتری دانشجوی
 ..ایران. افس اسالمی، آزاد دانشگاه فسا، واحد

 
  ،*2فرزانه عبدالحمید

 حقوق مبانی و فقه – اسالمی معارف و الهیات گروه استادیار
)نویسنده  ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد اسالمی،
 .مسئول(

 
 3مختاری علیرضا
 حدیث، و قرآن علوم – اسالمی معارف و الهیات گروه استادیار

 ..ایران فسا، ، اسالمی آزاد دانشگاه ، فسا واحد
 
 

 دهیچک
 سبک در ارزشی های «ترین» نقش بررسی حاضر تحقیق هدف: هدف

 .باشد می  کریم قرآن نگاه از اسالمی زندگی
 دربردارنده آیات انتخاب با پژوهش، این در  :هاروش و مواد

 و انیمع تحلیل و بررسی به تحلیلی و توصیفی روش با ، ها«ترین»
 زا استفاده با زندگی، سبک در آن تاثیر و مربوطه آیات مفاهیم
 .است پرداخته مربوطه، کتب و تفاسیر
 روردگارپ برتری بسان گفتارها سایر بر خدا کالم فضیلت:  هایافته

 بهترین به را خود کارهای تمام خداوند. است مخلوقاتش برسایر
 حکم بهترین او حکم. «خَلقَه شَیءٍ کُلِّ اَحسَنَ. »است داده انجام وجه
 عمر چون باشد، احسن نحو به  کارمان است خواسته ما از و است
 بانتخا باید قهراً است، بسیار بخش کمال دستورات و محدود انسان

 .باشد کار در ها «بهترین»
 رین،ت عالِم جمله؛ از قرآنی مثبت های«ترین» از استفاده :گیرینتیجه

 در نهاآ وآثار ابعاد و مصادیق با همراه... و راستگوترین باتقواترین،
 و سالمت ایجاد و جامعه و فرد دوام و استحکام و زندگی سبک
 .دارد بسزایی نقش اجتماعی امنیت

 
 

 وبمحب ترین، ،صادق باتقواترین ، زندگی سبک ، قرآن :واژه کلید
 ،باوفاترین ترین

 
 17/10/1400تاریخ دریافت: 

 07/12/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئول@gmail.comfarzaneh2139 
 

 مقدمه
های مقسمی است برای اقسام و انواع سبک« سبک زندگی»واژه 

های متفاوت، مانند سبک زندگی مختلفی از زندگی با رویکرد
اسی شناسالمی، غربی، شرقی و یا سبک زندگی در روانشناسی، جامعه

و... . در مجموع آنچه از مفهوم سبک زندگی معموالً در نوشتار، 
ها و به ویژه در فضای مجازی و اینترنت به تصویر گفتار، رسانه

های بیرونی و خارجی ر به همان جلوهشود، بیشتر ناظکشیده می
و  حیات و تمدن غربی ازقبیل مد، دکوراسیون، الگوی مصرف

 سبک «جهانی بهداشت سازمان» باشد.مفاهیمی از این قبیل می
 روش هب زندگی سبک اصطالح: »کندمی تعریف گونهاین را زندگی
 برخورد طرز اجتماعی، هایارزش از کامل بازتابی و مردم زندگی

 اداتع و رفتاری الگوهای از ترکیبی همچنین. دارد اشاره هافعالیت و
 و الکل به اعتیاد تغذیه، بدنی، فعالیت) زندگی سراسر در فردی

 آمده وجود به پذیریجامعه فرایند پی در که است...( و دخانیات
 است اجتماعی علوم مفاهیم جمله از «زندگی سبک» مفهوم .«است

 کاربردهای اما است؛ گرفته قرار توجه مورد بسیار اخیرا که
 ای پاره دیدگاه از و مبهم مفهومی را آن متعارض، بعضا و متفاوت
 (1است ) کرده استفاده قابل غیر محققان

 اتیح یدر عرصه یاسالم یو گفتگو درباره سبک زندگ قیتحق
 نید میجامعه ما است. ما معتقد یضرور از مباحث یو اجتماع یفرد

و مشخص  یانسان برنامه کاربرد یشئون زندگ یهمه یو اخالق برا
 نیدر ا یفراوان یآموزه ها یدر معارف اسالم لیدل نیدارد. به هم

 ،بالطبع است یمدن نکهی. انسان عالوه بر استخصوص مطرح شده ا
 اتیبرد و ادامه ح یم یفراوان یبهره ها زین گرانیاز معاشرت با د

 زین یقرآن یها« نیتر»    اکثر  ،است یجتماعا ستیمرهون ز زیاو ن
 یشود. موضوع سبک زندگیمحقق م یاجتماع اتیح یهیدر سا
 ریاخ یهاسال رد یاسالم نیتمدن نو یبه عنوان بخش اصل یاسالم

مورد توجه اصحاب فرهنگ و تمدن وعلما و دانشمندان قرارگرفته 
 .است

 «نیتر» در حوزه  یاسالم یاز سبک زندگ حیدرست و فهم صح یتلّق
و  نییکه تب یبعد یهاگام   ،تواند ما را در برداشتنیم یقرآن یها

 یو غفلت از سبک زندگ ،دینما یاریباشد یو تحقق آن م جیترو
 یجامعه وارد م یکرهیبر پ یریجبران ناپذ یهاخسارت یاسالم

روش  انیقادر نباشند م ی کهها زمانانسان ؛ن استیا لشیکند. دل
خود ارتباط بر قرار کنند بعد از  یها و باورهاخود و ارزش یندگز

ممکن است به علت ناکارآمد بودن دست از اعتقادات خود  یمدت
 .دبردارن
 قیتحق یهاسؤال

در  یو نقش گاهیچه جا یقرآن یهامثبت در آموزه یها «نیتر. »1
 دارند؟ یاسالم یسبک زندگ نییتب
 چگونه است؟ یها «نیتر» نییقرآن در تب یها. روش2
خود  روانیدر رفتار پ یریدر قرآن چه تاث یاعتقاد یها «نیتر. »۳

 دارد؟
 

 قیتحق یهاهیفرض
از قدرت  میمثبت در قرآن کر یها «نیتر »انی. از آنجا که ب1
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 و همکاران   فرد جابری حسن 75
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مخاطبان برخوردار  شهیاندرب قیعم یگذار ریباال و تأث یزشیانگ
سبک  یو سامان ده نییدر تبی مهم اریو نقش بس گاهیجا، است
 خواهد داشت. یاسالم یزندگ

صورت است که بعد از ذکر  نیها بد «نیتر» نیی. روش قرآن در تب2
 یپردازد و در برخ یآن م قیمصاد نییها، به تب «نیتر»مثبت  ،عنوان

به صورت مفصل  گرید اتیآ یموارد به صورت کوتاه و در برخ
 کند. یم انیکارکرد و آثار آنها را ب

 ریتاث ،باشدیاز خداوند متعال م یکه الگو بردار یاعتقاد یهانیتر .۳
 یچون که هر محب. خود دارد یواقع روانیدر رفتار و گفتار پ یمثبت

 صفات شود. یدوست دارد همچون محبوب خود در برخ
 

 پیشینه
( تحقیقی با عنوان نسبت سنجی سبک زندگی از جمله 1۳97فعالی ) 

با دانش اخالق و مفاهیم ارزشی انجام داد.مفهوم سبک زندگی از 
جمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی 
و مطالعات فرهنگی به کار رفته است.سبک زندگی ناظر به رفتار 

کرد کلی در ارتباط با سبک زندگی ها است.امروزه دو رویانسان
شناسانه که بیشتر تحت تاثیر ماکس وبر وجود دارد؛رویکرد جامعه

د بر باشد. تاکیاست و نیز رویکرد روانشناسانه که متاثر از آدلر می
عنصر رفتار در درمفهوم سبک زندگی، عنصر مشترک هردو 

از ای باشد. سبک زندگی یا نحوه زیستن به مجموعهرویکرد می
ها و گرددکه از بینشالگوهای رفتاری نسبتاً پایدار اطالق می

های آدمیان متاثر بوده در رفتار به صورت عینی متجلی ارزش
توان به مثابه دانشی مستقل در شود.سبک زندگی اسالمی را میمی

ها را نظر گرفت که با دانش اخالق و نیز مفاهیم ارزشی نسبت
 ها در نظر گرفت.ا و اشتراکتوان به دو صورت تمایزهمی

یبر م تیبشر خیتار یبه درازا یبه نوع ی،توجه به سبک زندگ 
ها در که انسان رایز؛ نهیزم نیدر ا یبدون نگارش کتاب یگردد حت

نوع از سبک  کی، ی خودو مکان یزمان طیبا توجه به شرا یزندگ
 یزندگ ای عتیاز طب یالگو بردار ایخود  شهیرا از اند یزندگ

 داده است. هانتخاب کرده و ادام واناتیح
 شیعلوم و افزا شرفتیو پ ،السالم همیعل امبرانیمبعوث شدن پ با

ها ها متأثر از آن مولفهیزندگ   سبک ر، گیکدیها با روابط انسان
اند. بوده یاله -ینید یداران سبک زندگعهی، طل امبرانیپ کرد. رییتغ

دانشگاه آموزش سبک  نیاول یکه به نوع -اسالم -خدا نید نیآخر
 اهلل یحضرت محمد صل -یاله امبریپ نیباشد، توسط آخریم یزندگ

 سبک نیبهتر ،شانیشد و خود ا معرفی مردم به -و آله و سلم  هیعل
 همیائمه اطهار عل شان،یرا در عمل به اجرا در آورد و بعد از ا یزندگ

 نیآن را ادامه دادند. با گفتار و رفتار خود بهتر میالسالم راه مستق
 و اجرا کردند. یرا معرف یاسالم یسبک زندگ

( تحقیقی با عنوان سبک زندگی و مبنای 1۳99حسینی میرصفی)
ارزش شناسی اخالق انجام داد.آگاهی از سبک زندگی و زیر 

های آن یکی از مباحث مهم در راستای معناداری زندگی ساخت
های دین مبین اسالم، اخالق یکی از ارکان ر اساس آموزهباشد.بمی

اصلی شکل گیری هویت جوامع بشری است و این مهم و انتخاب آن 
ها بسیار موثر است.سبک زندگی اسالمی در سبک زندگی انسان

گذارد تا نگرش خود را نسبت به مبدأ این فرصت را در اختیار ما می
ها( ها و گرایشارزشها، نگرشو مقصد، جهان هستی )شامل باورها، 

را اصالح کنیم.تبعیت از سبک زندگی براساس مبانی اخالقی، 
 باشد.درهدفمندسازی زندگی انسان بسیارحائز اهمیت می

 
 بهترین توشه ) تقوا(

ی سبک زندگی اسالمی ی قرآنی که الزمهها«ترین»یکی از بهترین 
 توشههم بهترین  «تقوا»زیرا از دیدگاه قرآن است ؛ تقواباشد، می

قوا ذلک تَلباس »بهترین پوشش هم  و «اِنَّ خَیرالزاد التَّقوی»ست ا
ترین افراد در نزد خدا باتقواترین آنهاست این که گرامیو هم « یرخَ
بر همین اساس امام علی علیه السالم که  «اکرمکم عنداهلل اتقاکم انّ»

بستههر در شگشای ،خود تربیت شده مکتب قرآن است تقوا را کلید
از منظر نهج البالغه تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجیر .داندای می

تقوا تنها پرهیز و محدودیت  )ع(علی حضرت از دیدگاه ، و زندان
نّ أ اهللبادُمو عِعلَاَ. »واکسینه کردن و مصونیت است بلکه ،نیست

مام ( ا157نهج البالغه،«)التَقوی دارحصن ٍو الفُجور دارحِصن ذلیل..
که  می کند تشبیه زندگانیگگناهان را به  ،در بیان نورانیعلی )ع(

این  شداند که نیسانند و تقوا را نوشداری میربه انسان ها آسیب می
 دارد که تقواکند و اعالم میگزندگان را قطع و زهرآنها را خنثی می

تنها قید و بند و مانع آزادی نیست بلکه منبع و منشأ اصلی همه  نه
 فَانّ تَقَوی اهلل مفتاح سَداد و ذخیرةُ معاد )نهج البالغه»ها است زادیآ
تعهد  ،و از نظر  شهید مرتضی مطهری میان انسان و تقوا( 2۳0،

 ،تقوا نگهبان انسان است و انسان نیز نگهبان تقوا ،متقابل وجود دارد
قرآن از تقوا به لباس  .که دور جایز استبل نیست حالو این دور م

ه خواص ب توصیهقرآن ضمن ( یرخَ ذَلِکَ یقوتَال باسلِ)ر کرده تعبی
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ »تقوا حق

یعنی باالترین درجه تقوا که همان اطاعت ( 102آل عمران/«)مُسْلِمُون
عوام را نیز به تقوا ، دستورات الهی استدر برابر فرامین و  محض
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا  »ت ترین درجه تقوا اساستطاعت که همان پایین درحد

و در پایان بزرگترین آیه قرآن  ه،توصیه کرد( 16تغابن/...«)  اسْتَطَعْتُم
به دلیل اهمیت و منزلت باالی تقوا و جایگاه خطیر آن در حیات 

به  ،هابسیار سازنده آن در نوع نگاه انسان بشری و تأثیر مثبت و
ادا کرده  و نقش بازدارندگی آن حق مطلب را زندگی مادی و معنوی

وَ اتَّقُوا  »...و خود را معلم و آموزگار متقیان دانسته و می فرماید 
 (282بقره/«)ءٍ عَلِیماللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ

 

 داناترین
 بحث های قرآنی« ترین»در مبحث اعتقادات یکی از موثرترین 

هم به  خدای سبحان هم به ذات خود و، بودن خداوند است «اعلم»
م است و تمامی موجودات قبل از آفرینش و بعد از آفرینش آنها عالِ

)یَعلم خائنه االعَین و ما این اعلمیت ازلی و ابدی و ظاهری و باطنی 
ن از هرگونه خطا و اشتباه و خارج از حصار صوو مَتخفی الصدور( 

 .زمین وزمان است
ها و حرکات خداوند از مکان ریزش برگ)ع( به فرموده امام علی

از لحاظ فلسفه نیز  (187. )نهج البالغه ،مخفیانه چشمها آگاه است
ممکن الوجودی به واجب  و هر هر موجودی ممکن الوجود است
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 76... از اسالمی زندگی سبک در ارزشی های «ترین» نقش  
 

 1401، بهار 1، شماره 6دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

م و این مکنی عالِهر مُ بهخداوند  .الوجود یعنی خداوند متکی است
بنابراین هیچ موجودی از شمول  .ممکن اعم از کلی و جزئی است

 و برگها سقوطتا آنجا که قرآن حتی ، هی خارج نیستالدایره علم 
 لهیا الیزال علم به وابسته را زمین هایتاریکی در دانه گرفتن قرار
ا یَعْلَمُها وَ ال حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّ»... داندمی

 است؛ الهی کالم خصوصین ا در مُعرّف ( بهترین59)انعام /...« الْأَرْض
 به را سخن زمام باید بگوییم سخن الهی علم از بخواهیم اگر چون
 نقطه در کند. او معرفی ما به را خود تا بدهیم سخن صاحب دست

 علم و تکیه گاه اصلی را محوراتکا الکرسیآیة یعنی قرآن اوج
( 255)بقره/...« یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُم»... فرمایدمی و داندمی

علم خداوند به همه هستی را  )ع(و از همین منظر است که امام باقر
به موجودات بعد از خلقت  او قبل از خلقت موجودات مانند علم

 (2) .داندمی
به سوی عمل صالح در انسان  وقش ،خداوند جهان و انسان دنِعلم بوا

 رکه انسان همواره خود را د ،شودباعث می و ایجاد کرده
آسمانها و  پهنایاش فراتر از محضرخدایی ببیند که احاطه علمی

اعلمیت  (255)بقره /«. وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض. »زمین است
 او بینش و نگرش ونوع انسان درزندگی بازدارنده نقش خداوند

 که دارد اهمیت بدانجا تا مسأله واین کندمی ایفا جهان به نسبت
ومی م دانستهعالِ بندگان مختص ارو خشیت الهی  خوف قرآن

عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ  إِنَّمایَخْشَى اللَّهَ مِنْ:»فرماید
 تاثیر تحول درنان ندگی توأم با آگاهی چب ن( ای28فاطر/«)غَفُورٌ

هر گردد تا آنجا که کند که منجر به حیات طیبه میانسان ایجاد می
 الم یعلم بانّ»که بیند ناظر براعمال خود می و حاضر خدا را لحظه

 «.یری اهلل
 (یندَ)که خداوند سبحان هم در بزرگترین آیه نکته حائز اهمیت این

مالک رسالت امت  حتیو ،سخن گفته علماز  «آیت الکرسی»و هم 
اهلل اعلم حیث یجعل » ؛ش را بر اساس علم دانستهئو انتخاب اولیا

یَرْفَعِ اللَّهُ .»داندباعث رفعت مقام می علمه با مراایمان هو  ...«رسالته
عْمَلُونَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَ

( مدینه العلم یعنی وجود مبارک پیامبر اسالم 11مجادله/ )«خَبِیرٌ
)ص(در واپسین لحظات عمر مبارکشان عقل را اصل دین و علم را 

 اسلحه آن دانسته است. 
 

 راستگوترین
در مبحث  .وراستی استصدق  های قرآنی«ترین »یکی دیگر از

از خداوند نیست تر ی خداوند هیچ کس صادقصداقت طبق فرموده
یَوْمِ الْقِیامَةِ ال رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ  اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى »

خطر احتمالی را عقالً  ( هر چند این آیه دفع87نساء/ «)مِنَ اللَّهِ حَدِیثاً
کند ولی پشتوانه این الزم دانسته و حتمی بودن معاد را اثبات می

مستند به صادق بودن خداوند دانسته و روی صداقت الهی  ارحتمیّت 
تلنگری  و ولی این صداقت در واقع گریز. کندسرمایه گذاری می
که از باب تشبیه به اخالق الهی صادق باشیم و  ،است به ما بندگان

کارهای خود قرار دهیم ی سرلوحه صداقت را درهمه رفتارو گفتار
صداقت حقیقتی است که دانایان راه،  .گردیمن به زینت صدق و مزیّ

دنیا وعقبی است، قرآن مجید منفعت ند محصولش نجات در اهگفت

ی مؤمنان داند و همهکرداران میقیامت را وقف راستگویان و راست
« کونوا مع الصادقین»...کند. را به همراهی با صادقان توصیه می

چ و خم تقوا را بدون خواهید راه پر پی(( یعنی اگرمی119)توبه/
انحراف واشتباه طی کنید باید همگام و همراه با صادقان 

پیامبراسالم )ص( بهشت را برای کسانی که چهار خصلت (۳باشید.:)
داشته باشند ضمانت نموده که اولین آنها صداقت و راستگویی است 

(4) 
 اطاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی

 نیست صدق پیش آر که اخالص به پیشانی
 در صادقان را ارزشمندی صداقت تا بدان جاست که خدای سبحان،

شهیدان و صالحان قرار داده  ها یعنی پیامبران،کنار نعمت داده شده
وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ  »و می فرماید

عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ 
صدق و راستی در زندگی  یهو باید دانست که ثمر(  69)نسا/ «.رَفِیقاً

که میان خدا و خاصان درگاهش وجود دارد  ،بل استخشنودی متقا
 است یوموهبت رسد وبه پای آن نمی و نعمتی است که هیچ نعمتی

 .گرددیم انیراستگو بیکه فقط نص
 

 ترینمحبوب

« الّا الحُبّ الدین هل»محبت نیست  جزء دین چیزی یوجوهره روح
بخشد و مرده را حیات می که ی استاکسیر بسانمحبت به خدا . 

خداست اگر م قلب انسان حر .کندزندگی حقیقی به وی اعطا می
 قلبش ، وها بسپاردانسان دل به خدا یعنی سرچشمه کماالت و زیبایی

بر همین  یرد،گبوی خدایی میو اش رنگ راجایگاه او کند زندگی
منان را محبت شدید آنها به خدا ؤهای ماساس قرآن یکی از ویژگی

از دیدگاه امام ( 165 /بقره) ...«.الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه وَ »... داندمی
محبت الهی آبی است که هرچیزی را حیات می بخشد و  )ع(علی 

 .زمینی است که هر چیزی در آن می روید
 معیارواقعی انسان نیز به اندازه چیزی است که دوست می دارد و

درقیامت  هرکس»فرمودند: است که نبی مکرم اسالم  ازهمین منظر
 ومحبت الهی اکسیری ( عشق۳«. )شودمی بامحبوب خود محشور

 د:انهاد کردرمز ی از آن با عنوان ریز و راه،ست که دانایان و آشنایان ا
 دانی ،رمز اگر بدانی یین نکتها

 آنی ،که در جستجوی آنی هر چیز
تنها از خواهد که خدا و رسولش را نه منان میؤقرآن نیز از م 

قُلْ إِنْ  » بستگان خود بلکه از جان خودشان نیز بیشتر دوست بدارند
کانَ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أَزْواجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوالٌ 
 اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَیْکُمْ
مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ 

طبق منابع دینی ذکر خدا و ( 24)توبه/اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ 
های محبت واقعی است به دستورات خدا و پیامبر)ص( از نشانه عمل

اهلل  یصلّمحبت الهی تبعیت واطاعت از پیامبر وشرط اصلی دوستی و
های محبت واقعی است و شرط اصلی  محبت آله از نشانهو هیعل

براساس این آیه ( ۳1است. )آل عمران/)ص(الهی تبعیت  از پیامبر
است و مدعیانی که ازخدا  )ص(محبت خدا مستلزم پیروی ازپیامبر 

ندارند و این پاسخی ازمحبت الهی  بهره ای ،ورسولش پیروی نکنند
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قلب انسان با خدا باشد کافی »  :گوینداست محکم به کسانی که می
محبت و تبعیت از خدا  .«عمل به دستورات او ضرورتی ندارد ،است

زداید های محبان را میاهل بیت علیهم السالم او کاستی و و پیامبر
 است. های کمالی درآنان ایجاد کردهوصفت

ن آ ن به چنین محبتی معرفت است وتقویتگام نخست برای رسید
 محمد)ص(: آل های الهی که بنا به فرموده صادقآفریده در با تفکر

های خردمندان کسانی هستند که در آفرینش جهان هستی و آفریده»
محبت  .«آن محبت خدا را به ارث ببرند اندیشند تا ازخداوند می

سرچشمه  .استی است که در تمام مخلوقات ساری و جاری قتحقی
گاه از دید » این عشق فطری، وابستگی و نیازعمیق انسان به خداست.

عارفان باید کانون احساسات عالی الهی را تقویت نمود و موانع رشد 
 کرد و آنگاه با مرکب صفیهو شکوفایی آن را برداشت و قلب را ت

البته محبتی ( 5)«.عشق به سوی خدا پرواز نمود راهوار نیرومند و
کسی مطابق میلش عمل  ره آن نیست که با ددهمی قرآن دستورکه 

تمایالتش آزاد بگذاریم وتمایالت او را امضا کنیم  در را او کنیم و
محبت آن است که با حقیقت  ،و این محبت نیست بلکه نفاق است

مصلحت جامعه  و آن است که خیر محبت منطقی (6).توام باشد
دارند،  جهان شناختی ویژه و خدا از واقعی الهی محبان. درآن باشد

 با همه چیز دیدن و جز او همه را )ص(امام علی  خدا را به تعبیر
 واهلل» .غنی مطلق شمردن  هیچ دانستن و به تعبیر قرآن تنها او را

 چنین «.اهلل الفقراالی انتم»فقیردیدن جزاو و همه را«هوالغنی الحمید
 خدا وامدار را خود تنها شود که می زندگی مُحبّ، سبب در نگرشی

 و نام از خدا واقعی دوستدار نبرد دنیا ارباب پیش حاجت و بداند
 که بینشی است پذیرد، آزاداست. چنین تعلق رنگ چه هر و نان

 ؛ بلند کرده است که را ه اهل رازخواج فریاد

 غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
 هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد استز

 ازسرت خشیّ، کردنندر بندگی آزاد بودن و بندگی به شرط مزد 
 (فاطر /28 .)«انّما یخشی اهلل من عباده العلماء.» دانایی پیشه کردن 

به یاد او  (۳7ر/نو)...«رجال ال تلهیهم »بیرون نشدن  از بهشت یاد او
 کسلرزان داشتن و خیال او را بر همه  پناه بردن واز یاد او دلی 

 های حُبّ حقیقی است .ترجیح دادن، همگی از جلوه
 

 استوارترین راه
باشد. موضوع هدایت در آن علم میز یمموضوع هرعلمی مهدایت 

قرآن مورد توجه قرارگرفته و فلسفه نزول این کتاب آسمانی نیز 
 چون « لِلمتقین هدی  ذلک کتاب الریب فیه» هدایتگری بوده است.

نیز از  این و دارد هدایت به احتیاج دیگری چیز بیش ازهر بشر
 خالف بر انسان اینکه دلیل به. باشدمی انسان حیاتی ضروریات
و الذی قدّر » .غریزی هستند هدایت دارای فقط که دیگر حیوانات
های جنبه برخی از نهال وجودیش صرف نظر( ۳)اعلی/«و هدی

تواند این مسیر نمی رداست.  جسمانی به دست خودش رشد کرده
غایت و نتیجه اعمالش را بررسی کند و چه بسا برای جلب منافع 

وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ  ».اش خسران را برای خود رقم بزندفردی و غریزی
و لذا چون ( 11اسراء/«)بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا 

 دش برخو بهها انعکاس عملش تن و عملش با دیگران ارتباط دارد

رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ  » .گردد احتیاج مبرم به هدایت ویژه داردنمی
لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزِیزاً حَکِیماً 

 در و همیشه که دهدمی تعلیم خویش قرآن به پیروان (165نساء/«)
 هذا انّ»رابجویند  هدایت راه ترینومحکم استوارترین حال همه

و این همان راهی است که ( 9.)اسراء/ «اقوم... هی للّتی یهدی القرآن
طلبد فطرت و سازمان درونی ، خداوند و نظام عمومی از انسان می

باشد که باید عاقلی می و مختار و این مقصود این موجود ممتاز و
ن ای انتخاب نماید و و بِسنجد، تفکر کندتصمیم وعمل،  از پیش
مکتب،  وهیچ حیاتی است، و ضرورتی در بشرهست همیشه خأل

قرآن  (7)نیست. حیاتی نیاز این رافع جز قرآن مدرسه و دانشگاهی
تر بر اداره مسلط دین و هر از کند به سوی دینی که اقومهدایت می

ند اههرکاری استعمال کرد نیکو انجام دادن در اقوم را. است بشر رامو
زیرا تمامی ؛ مقایسه با شرایط دیگر کامل تراست و این دین در

ی بشری طاقتش را دارد و همچنین تمام معارف الهی تا آنجا که بنیه
این دین آمده و ر زندگی بدان نیازمند است د در را که بشر یشرایع

را بدون حکم  حتی یک عمل از اعمال فردی و اجتماعی بشر
 (8).گذاشته استن

 کتاب هدایتی که مورد قبول هر عقل سلیمی و هر، بنابراین جز قرآن
انسان آزاد اندیشی قرار گیرد و حصار زمان و مکان را بشکند و 

 نیست . تاریخ مصرفش جاودانه باشد،
جهانی و قرآن ابدی و جاودانی است از منظر عالمه  ،رسالت پیامبر

خداوند که از روز  یاز ناحیهطباطبایی قرآن حجت ناطقی است 
به ( 8)کندنزولش تا قیام قیامت به نفع حق و علیه باطل احتجاج می

 ،کماصول مح ،منطق قاطع، قبِحرهبری  یدنیا تشنه ؛گفته ابوذر زمان
سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ  ادْعُ إِلى» .فطری و عقلی است

 و راه، عقل قرآن، از پیروی با باید هم ما( 125)نحل/...« الْحَسَنَة
 میلتح آن در که راهی .ببندیم کار به جهانیان هدایت برای را فطرت
 یمبدان نشود، باید تمام سرزمین و نژاد و ملت یک نفع به و نباشد

ه چرا ک؛ های اوهام به جایی نمی رسیمتار به و آویختن تفرقه با که
بگذارند و سرحلقه  ر،همه کامصلحت دیدنی آن است که یاران » 

 (7) قرآن گیرند.
 بهترین امت

ازمنکراست،  نهی و معروف به های بهترین امت، امرنشانهاز یکی 
 امام فرموده و طبق بوده جامعه سعادت و ضامن سالمت مهم این

 می ابرپ آن وسیله به واجبات بقیه که است، بزرگی واجب باقر)ع(
امربه معروف  (۳). سامان می یابنده آن وسیل به کارها و تمام شود

 طبیعی و اجتماع است که حقی حق نظارت فرد بر ونهی ازمنکر
مضاعف  آنچه اهمیت این مسئله را سرنوشت هاست. پیوند زا ناشی

انجام این فریضه  امت اسالمی را به خاطر کرده این است که قرآن،
جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ کُنْتُمْ خَیْرَأُمَّةٍ أُخْرِ»است. بهترین امت دانسته

زمانی که این  (110 /)آل عمران«.بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر 
بدترین امت می شود،امتیاز بسیار مهم و حیاتی از آنها گرفته می

 به معروف امر جایگاه خطیر. گردند که این فریضه را ترک کنند
احیای حیات جامعه بشری و  تأثیر عمیق آن در و منکر و نهی از

منان ؤآنجاست که امیرم ،اصالح و زدودن آن از نامالیمات تا ابد
مقایسه با  راه خدا را در ی کارهای خیر و حتی جهاد درهمه )ع(
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 78... از اسالمی زندگی سبک در ارزشی های «ترین» نقش  
 

 1401، بهار 1، شماره 6دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

داند. ای بر دریای پهناور میبه معروف و نهی از منکر بسان قطره امر
بطه دوستی ( الزمه ایمان حقیقی داشتن را۳74)نهج البالغه حکمت 

ی عالقه به دیگران منان و دغدغه سرنوشت آنها و الزمهؤبا دیگر م
ها است و الزمه ارشاد به معروف ها و انتقاد ازبدیارشاد به خوبی

و انتقاد از منکر و برپایی نماز و توسعه معنویت و فرمانبرداری از 
این  یخدا وهمچنین دستگیری از مستمندان و باالخره الزمه همه

های بی پایان الهی است که همه از ثمرات شجره ور نزول رحمتام
طیبه تنومندی به نام امر به معروف و نهی از منکر است که از آیه 

 (9). توبه استنباط می گردد 71شریفه 
 هب اهتمام نشانه و زیباترین از منکر بهتریننهی  و معروف به امر

 برابر در مسئولیت احساس و مسلمانان مسائل به توجه و خلق امور
زرگ در ادیان دیگر نیز مورد ب فریضه این که آنجا است، تا حقیقت

لقمان حکیم به . توجه عالمان و حکیمان دوران خود بوده است
 الماس مکرم ونبی) یابنی اقم الصاله( : فرزندش توصیه می کند که

وف و معر امر بیشتر همه از که داند می کسی را مردم بهترین نیز
که دین  یمن ضعیفؤو خدا را نسبت به ماست  از منکر کردهنهی 

 و دشمن دانسته است. کند خشمگینیعنی نهی از منکر نمی، ندارد
دلیل اصلی پذیرش خالفت پس از قتل عثمان را  )ع(امام علی  (10)

واپسین لحظات عمر  رداند و دمی منکرازمعروف و نهیبهامر
منکر را سلطه ازمعروف و نهیمبارکشان نتیجه عقوبت ترک امربه

( فلسفه  47)نهج البالغه نامه  داند.اشرار وعدم استجابت دعا می
 . نیز احیای این واجب بزرگ بوده است )ع(اصلی قیام امام حسین 

 

 وفادارترین به عهد
در اهمیت وفای به عهد و پیمان همین بس که خدای متعال آنگاه 

)ع(به عظمت نام ببرد وفای به خواهد از حضرت اسماعیل که می
شود عهد را به عنوان یکی از اوصاف برجسته او یادآور می

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ  »فرماید: ومی
 (54مریم/ «.)کانَ رَسُولًا نَبِیًّا 

پایه  هقرار گرفتن وفای به عهد قبل از مقام نبوت بیانگر آن است ک
( برای آگاهی از موقعیت پیمان 11و اساس نبوت، صدق وعده است. )

بار در قرآن  45در قرآن باید دانست که لفظ عهد با تمام مشتقاتش 
ذکر شده و خداوند به صورتهای مختلف در خصوص عهد سخن گفته 

 بِعَهْدِهِ مِنَ وَ مَنْ أَوْفى»...داند. ها میو خود را وفادارترین به وعده
 وَ »است. ( و پیمان شکنان را به شدت لعنت کرده111توبه/...«) اللَّه

الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ 
ارِ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّ

( و لزوم رعایت عهد و پیمان را حتی با دشمنان نیز تا 25رعد/«)
 کَیْفَ یَکُونُ »کند.زمانی که آنها پیمان شکنی نکنند توصیه می

( وبه همگان امر 7)توبه/ ...« لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ 
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا  »کند که به عهد و پیمان خود وفادار باشید.می

 (92نحل/...«.)  عاهَدْتُم
با توجه به جایگاه عهد در اسالم است که امام صادق )ع( با توجه 

( می فرماید: ۳الصف/ «)کبرمقتاً عنداهللِ اَن تقولوا ما ال تفعلونَ» به آیه
وعده مؤمن به برادرش به منزله نذری است که کفاره ندارد کسی » 

ف وعده می کند با خدا خلف وعده کرده پس به عهد خود که خل
 (12«.) با مردم وفا نماید

پیامبر اسالم راستگویی، امانتداری و وفای به عهد را از معیارهای 
مهم تقرب خویش در قیامت قلمداد کرده است. وفای به عهد در 
زمره یکی از سه رکن مهم همه شوارع و مقررات است، با وجود 

باشد ترامی که قرآن مجید برای وفای به عهد قائل میاهمیت و اح
در مواردی مجوز شکستن عهد را صادر نموده است و آن زمانی است 
که دشمنان پیمان شکنی کنند که در این موقع پیامبر )ص( و 

کَیْفَ یَکُونُ  »توانند پیمان خود را نادیده بگیرند.مسلمانان می
( و همچنین 7توبه/...«)لَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِنْدَ ال

های آنان بترسد که حاکم اسالمی از خیانت دشمنان و نقشهزمانی
تواند پیمان را فسخ و عادالنه با آنان اعالم کند که پیمانشان لغو می

 إِنَّ اللَّهَ سَواءٍ وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلى »شده است.
 (58انفال/«)ال یُحِبُّ الْخائِنِینَ

ای شود مسأله وفبنابراین همانگونه که از آیات و روایات استفاده می
رود که در دین به عهد از مسائل مهم اساسی و ارزشی به شمار می

مقدس اسالم مورد توجه قرار گرفته؛ زیرا اگر به این مسأله اساسی 
عث سلب اعتماد شده زندگی مردم متالشی و ارزشی توجه نشود  با

شود. از خواهد شد و در نتیجه زیربنای روابط اجتماعی سست می
کند این رو اسالم وفای به عهد را از حقوق  بین اللملی انسانی تلقی می

 که باید در باره تمام افراد بشر رعایت گردد.
 

 بهترین ذخیره الهی

جود قطب عالم امکان امام های قرآنی وجود ذی« ترین»یکی دیگراز
باشد .آیات زیادی در قرآن حکیم وجود دارد زمان عجل اهلل )عج( می

ی آیه در زمان انبیاء گذشته بوده اما مصداقی از آن که موضوع اولیه
قالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  »در زمان پیامبر)ص( محقق شده است. 

( 74هود/ «) عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِید رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ
پایان الهی بر ابراهیم )ع( و اهل بیت که بیانگر لطف و رحمت بی

اوست که البته این رحمت الهی مخصوص آن زمان نبوده، بلکه دراین 
خاندان همچنان ادامه داشته و دارد. چه برکتی باالتر از وجود پیامبر 

هستند اسالم و امامان معصوم علیهم السالم که از خاندان ابراهیم )ع( 
و لذا نبی مکرم اسالم از خداوند در خواست کردند؛ آنچه را که 
در این آیه کریمه شامل حضرت ابراهیم )ع( شده به وی و خاندان 

بقیه اهلل خیر لکم ان کنتم »( آیه شریفه 1۳معظم اوعنایت کند.)
نیز از همین قبیل آیات است که به تعبیرقرطبی آنچه « مؤمنین

از دادن حق دیگران باقی گذاشته است بهتر  خداوند برای شما بعد
شود که خداوند است. معنی بقیه اهلل عام است و شامل هر چیزی می

( و یکی ازمهمترین و بهترین آنها 14برای مردم باقی گذاشته است. )
شخصیتی است که خواهد آمد، و جامعه را پر از عدل و داد می کند 

رت مهدی خودش را و در برخی از کتب اهل سنت آمده که حض
فتند. امام گبقیه اهلل نامید و دیگران نیز به ولی عصر)عج(، بقیه اهلل می

مهدی علیه السالم از اهل بیت است و :»صادق )ع( فرموده اند 
 کند.خداوند او را با انداختن ترس و رعبش در دل دشمنانش یاری می

(10) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

http://islamiclifej.com/article-1-1067-fa.html


 و همکاران   فرد جابری حسن 79
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( حدیثی نقل کرده عالمه بزرگوار عبدالهادی اَبیاری از امام باقر )ع
کند به خانه خدا تکیه داده که وقتی امام عصر )عج( شریف ظهور می

دهد در حالیکه سرمی« بقیه اهلل خیر لکم ان کنتم مؤمنین»و ندای 
من » فرمایداند.سپس مینفر از فرماندهانش گرد اوجمع شده ۳1۳

 «.بقیه اهلل هستم و خلیفه خدا و حجت الهی بر شما
ضرت مهدی )عج(دوران حاکمیت مطلق دین الهی و دوران ظهور ح

ای باچنین حکومتی پرستش خالصانه پروردگار است، وچنین جامعه
از آدم )ع( تا خاتم )ص( و از خلقت انسان تا اشرف پیغمبران و حتی 
روزگاران ما تشکیل نشده وخداوند به مؤمنین نیکوکار وعده داده 

نا صالح بوده و مُبرای ازکفر تا جامعه ای پدید آورند که به تمام مع
و فسق و نقاق باشد و در کمال امنیت زندگی کنند و چنین وعده 
حتمی قطعی تخلف ناپذیری در روزگار ظهور حضرت مهدی محقق 

 105( طبق روایات اهل بیت و با توجه به آیه 55گردد. ) نور/می
سوره مبارکه انبیاء حکومت مهدوی، یکی از بزرگترین مصادیق 

ت و نعمات دنیوی است. هر چه هست به برکت نعمت ذخیره برکا
عظیمی به نام بقیه اهلل است که هر چند آیات قرآن در مورد خاصی 

های تواند در  قرنای دارد و مینازل شده باشند، ولی مفاهیم جامه
بعدی بر مصادیق دیگری تطبیق یابند، درست است که مخاطب آیه 

اهلل سود و سرمایه حالل و یا قیهقوم شعیب هستند و منظور از ب
پاداش الهی است ولی هر موجود مفیدی که از طرف خداوند برای 
بشر باقی بماند و مایه خیر و سعادت او گردد بقیه اهلل محسوب 

شود و از این منظر تمام اولیاء الهی بقیه اهلل هستند؛ ولی یکی می
باشد؛ ج(میترین مصادیق بقیه اهلل حضرت مهدی موعودد)عازروشن

چرا که آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر انقالبی پس از قیام پیامبر 
د ترناسالم هستند و از همه اولیاء الهی به این لقب مبارک شایسته

 اند.زیرا تنها باقی مانده پیامبران و امامان
 

 نتیجه گیری
انسان یک موجود اجتماعی است و رشد کمال او نیز درگرو همین 

است و در این خصوص قرآن که کتاب زندگی است، حیات جمعی 
های رسالتش هدایت و پرورش اخالقی مردم و تزکیه و تهذیب جان

آنها و هدایت به صراط اقوم است، راهکارها ونقشه راهی برای 
آل اتصاف به فضایل و پرهیز از رذایل جهت داشتن سبک زندگی ایده

ها زندگی آرام و دلنشینی ارائه داده است تا افراد جامعه با اعمال آن
داشته باشند و دراین راستا)ترین( های قرآنی هرمطلبی را که متذکر 

شود درراه صالح و سدادزندگی فردی و اجتماعی است و حکمت می
و مقصودی دارد تا خودمان و دیگران را در زندگی به سوی کمال 

 هپیش ببریم و از خودخواهی و خود بینی برهانیم و باید دانست ک
راز پیروزی سریع مسلمانان بر سایر ملت ها درصدر اسالم انتخاب 

ها و تعالیم حیات بخش قرآن کریم و سبک زندگی بر اساس آموزه
های الهی بود چرا که قرآن با فطرت و واقعیت زندگی اتخاذ هدایت

ن هایی از آبشرهماهنگ و منطبق بر قوانین آفرینش است که نمونه
 به شرح ذیل است:

تأکید بر تقوا به عنوان بهترین توشه و پوشش و تنها عامل فضیلت  -1
مندی ازفرقان و تشخیص حق از باطل انسانها، زیرا ثمره تقوا بهره

ها به پاکی نخستین خود بازگشته شود که انساناست وباعث می

مند گردیده و بدون دخالت هواهای نفسانی الزم بهرهوازبینش 
یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یا أَ»حقایق را بپذیرند 

 (29انفال/ ) «.یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیمِ
توجه به وسعت علم الهی و احاطه علمی خداوند بر تمام هستی  -2

حقیقی در تمایالت نفسانی وتقلید و نقش بازدارندگی علم 
وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ »کورکورانه و پیروی ازگمان در حیات انسانی

( و به همین علت است که در متون اسالمی در ۳6إسراء/«) بِهِ عِلْمٌ
شود کنار دعوت به علم نافع، بر پارسایی و تعلیم و تزکیه تأکید می

ا در زندگی دنیوی از بند و حاصل چنین تفکری است که آدمی ر
 اتقواهلل و یعلمکم اهلل» کند. اسارت شیاطین درونی و بیرونی آزاد می

 (282بقره/...«.)
توصیه بر صدق در همه حال، درگفتار و رفتار به عنوان پایه و  -۳

اساس بسیاری از ارزش ها و عامل فالح و نجات حیات فردی و 
به عنوان نخستین نشانه  اجتماعی و همراهی و همنشینی با صادقان

مندی ازبهترین تجارت کمال مسلمانی و نقش صداقت برای بهره
 (119)مائده/...«. قالَ اللَّهُ هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِین »درقیامت 

دعوت به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه  -4
و نسبت  هاهمگانی و نظارت عمومی که در همه زمان ها  و مکان

به همه افراد قابل اجرا بوده و بهترین نشانه اهتمام به امور مردم 
وضامن سالمت و سعادت جامعه بوده و باعث حاکمیت و تقویت 

 گردد.مؤمنان و تضعیف منافقان و برقراری عدل می
توجه به نقش محبت به خدا و پیامبر اسالم )ص( و اهل بیت  -5

ی محبان واقعی، و ایجاد صفات هاعلیهم السالم در زدودن کاستی
کمالی در زندگی آنها بسان اکسیری که مرده را حیات می بخشد و 
زندگی حقیقی به آنها عطا می کند، زیرا که سرچشمه این محبت و 
عشق فطری وابستگی و نیاز عمیق انسانها به خداست و برهمین اساس 

شد و باید کانون احساسات عالی الهی را تقویت کرده و موانع ر
شکوفایی را برداریم که شرط اصلی آن اطاعت و تبعیت از پیامبر 

قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی » )ص( و عترت طاهره ایشان است. 
 (۳1آل عمران/...«.)یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ 

توصیه مؤکد بر وفای به عهد  به عنوان یک اصل فطری که  -6
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شده و  موجب تقویت روابط

امنیت و ثبات جامعه را تضمین کرده و نهی و نکوهش از پیمان 
ای بر پیکر و هویت فرد و اجتماع وارد شکنی که ضربه شکننده

 کند.می
توجه ویژه به وجود قطب عالم امکان به عنوان بقیه اهلل عجل  -7

 ای برایکه ذخیره اهلل تعالی فرجه همان شخصیت مفید و مبارکی
بشریت است و آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر انقالبی بعد از قیام 
پیامبر اسالم بوده و ازهمه به این لقب شایسته ترند؛ زیرا تنها باقی 

اند و دوران حکومتش دوران حاکمیت مطلق مانده پیامبران و امامان
حتمی دین الهی وعبودیت خالصانه پروردگار و سند محکم و وعده 

الَّذِی وَهُو»و تخلف ناپذیر الهی دراثبات حقانیت محمد )ص( است.
وَلَوْکَرِهَ  وَدِینِالْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى

 (۳۳توبه/ «.)الْمُشْرِکُونَ
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 80... از اسالمی زندگی سبک در ارزشی های «ترین» نقش  
 

 1401، بهار 1، شماره 6دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم
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