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  مقدمه -1-1

این » کَبِیرًا أَجرًا لَهم أَنَّ الصالحات یعملُونَ الَّذینَ الْمؤْمنینَ ویبشِّرُ أَقْوم هی للَّتی یهدي الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ«

قرآن به راهی که استوارترین راههاست، هدایت می کند؛ و به مومنانی که کارهاي شایسته انجام می دهند، 

  )9بشارت می دهد که براي آنها پاداش یزرگی است. (اسراء : 

قرآن، کتابی سراسر نور و سراسر زندگی متعالی است که هرکس با آن مصاحبت کند و مأنوس شود قطعاً 

در راه و رسم و منش مثل قرآن خواهد بود که همیشه در اوج و اعلی علیین قرار دارد و همانطور که در نظر 

 رب منْ مکْنُونٍ*تَنْزِیلٌ کتَابٍ کَرِیم*فی لَقُرْآنٌ إِنَّه - و ارجمند و دست نیافتنی استخداوند، گرامی 

و در نظر مردم نیز همیشه مقدس و ارجمند و  - )2فیه (بقره :  لَاریب الْکتَاب ) و ذَلک80- 77الْعالَمینَ(واقعه : 

خواهد بود و از آنجایی که قرآن کریم ، در تمام ابعاد زندگانی واالست، انس یابنده با آن نیز عزیز و گرامی 

بشر، برنامه و احکام وضع کرده است و همۀ این دستورالعمل ها در جهت تعالی و رشد و کمال انسان می 

باشد، لذا عامالن به آن راه راست را یافته و به سعادت رهنمون خواهند شد و به پاداشی خواهند رسید که 

ت. پس نیکوست که همگی انسانها در راه خدا گام بردارند و همگی به ریسمان الهی چنگ زنند جاودان اس

) تا همه با هم به سعادت و رستگاري برسند. از آنجایی که 103جمیعا) : (آل عمران :  اللَّه بِحبلِ (واعتَصموا

که به هر بخش مربوط می شود را  تحقیق و پژوهش حاضر، در دو بعد فردي و اجتماعی است آیات منتخب

گزینش کرده و هر کدام را در بخش مربوط به خود آورده ایم که بر هر فرد مسلمان و مومنی الزم است این 

دستور العمل ها را به کار گیرد و به وظیفه خودآگاهی پیدا کند، همانطور که امام خمینی (ره) می فرماید: 

نطق قرآن را نمی دانیم. باید قرآن بخوانیم. قبل از همۀ چیزها ببینیم ما قرآن را نخواندیم نمی دانیم، م«

) قرائت قرآن 1375،189...،)ره(قرآن تعیین می کند. (خمینی  ]را[قرآن چه می گوید. تکلیف ما و وظیفۀ ما 

و حاضر بودن قرآن در تمام شئون زندگی انسان از امور الزم است، لکن کافی نیست. قرآن باید در تمام 

شئون زندگی ما حاضر باشد. اینطور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن عمل بشود سیادت عالم مال 

باید قرآن در همۀ شئون وارد بشود، -شماست. این قرآن را مهجور کردیم همه و اعتنا نکردیم به این مسائل
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سانی اسالم باید قرآن وارد قرائت قرآن باید بشود. قرآن، ذکر، همه، باید در همه جا باشد. در همۀ شئون ان

  )190و189همان،»(بشود، لکن بعضش باشد و بعض نباشد، اشکال است؛ اشکال در موارد دیگر نیست.

جامعۀ امروز در فقدان معنویت به سر می برد و سرچشمۀ فقر آن افراد آن جامعه هستند زیرا اصالح 

عه در بعد فردي به پرورش فضایل اخالقی خود جامعه به اصالح افراد آن بستگی دارد، لذا اگر افراد یک جام

بپردازند و خود را بشناسند و در مسیر تهذیب گام بردارند و از رذایل اخالقی کناره بگیرند، خود به خود 

جامعه نیز مزین به سجایاي اخالقی شده، هرچه رذیلت و پستی دارد از کام خود بیرون خواهد انداخت زیرا 

رخت برخواهد بست -که منزلگاه شیطان و پستی هاست-ارد تاریکی و ظلماتآنجا که نور خدا نفوذ د

(اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم) شخص خود را در پناه خدا قرار می دهد » استعاذه«همانگونه که با گفتن آیۀ 

  و شیطان به کنار می رود.

سان فراهم کرده تا بتواند در از آنجا که اسالم، دین زندگی است، احکام و تعالیم حیات بخشی را براي ان

 هر سطحی مناسبات خود را به درستی ایجاد و محکم کند؛چه محلی، چه منطقه اي و چه بین المللی و هیچ

یک از ابعاد فردي و اجتماعی حیات بشري، از آموزه هاي وحیانی تهی نیست؛ بلکه جریان عبودیت و بندگی 

ش و عمل به آن تعالیم، بندگی معنا یافته و محقق می شود. در جاي جاي زندگی نفوذ داشته و تنها با پذیر

  )30، 1391(جوادي آملی، 

در آن هنگام که انسان ها در مسیر تکامل قرار می گیرند، عمل به قرآن، چشمان آنان را نورانی می 

آنان  کند،زیرا درون آنان با پذیرش راستین کتاب الهی و عمل به آن، چنان نورانی می شود که حتی چشمان

را نیز روشن می کند در نتیجه، حقایق را آنچنان که هستند، با آن نور الهی می بینند و هیچگونه شک و 

  )257، 1382ابهام و تاریکی در دیدگاه آنان باقی نمی ماند.(جعفري، 

  این است معناي حدیث منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرمود:

  ِ اللّه بنورِ ینظُرُ فإنّه المؤمنِ فراسۀَ اتَّقُوا

  )258همان،»(برحذر باشید از فهم بسیار دقیق مومن، زیرا او با نور خداوندي می نگرد.« 

  اینان(مومنان)واقعاً فروغ عظمت ربوبی را درك می کنند: 

  بینممی هاچه پرده این در که گویم که خیال            با راه زندم نقشی تو روي از دم هر

  )335(غزلیات حافظ، غزل 
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پژوهش انجام شده فصلی را به سبک زندگی قرآنی در بعد فردي و فصل بعدي را به سبک زندگی در 

بعد اجتماعی اختصاص داده و به تشریح موارد هر یک پرداخته است و آسیب ها و چالش ها را بررسی کرده 

اوند سبحان و به لطف کتاب و در پایان هر مورد، راهکارهایی را ارائه کرده است. امید است که به لطف خد

مطالب این پژوهش مورد توجه خوانندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته و هرجا که قصوري » قرآن«منیرش 

دریایی است ژرف که » قرآن«باشد به دیدة لطف و اغماض بنگرند و بر نگارندة حقیر خرده نگیرند چه آنکه 

جزند و هر قلمی در نگارش از معرفت آن، لرزان و قاصر انتهایی ندارد و عقل درك کنندگان از ادراك آن عا

 ولَو ربی کَلمات تَنْفَد أَنْ قَبلَ الْبحرُ لَنَفد ربی لکَلمات مدادا الْبحرُ کَانَ لَو قُلْ«است، چنان که خود می فرماید: 

ت پروردگارم مرکب شود، دریا پایان می گیرد. پیش از اگر دریا براي (نوشتن)کلما«؛ بگو : »ابداً بِمثْله جِئْنَا

  )109کهف : »(آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد؛ هرچند همانند آن(دریا)را کمک آن قرار دهیم.

  مسأله بیان  -1-2

 دارد هایی  رالعمل دستو و برنامه بشریت افراد براي زندگی، ابعاد تمام در که است کتابی کاملترین قرآن

 برخوردار باطنی و ظاهري هاي  جنبه در زندگی کیفیت حد ترین  مطلوب از جامعه افراد آن به عمل با که

 به زندگیشان مورد در صادقانه اگر دارند کاملی زندگی قرآن بدون اند  مدعی که افرادي حتی. شد خواهند

 با جز خأل این که کرد خألخواهند احساس خود زندگی در اي  روزنه ي  اندازه به حتی قطعاً بنشینند قضاوت

 یقیناً و شد نخواهد پر است قرآن که منبع کاملترین و ترین  عالی و برترین از گیري  بهره و بکارگیري

 برابر دارد وجود افراد اینگونه زندگی در که آرامشی با هرگز دارد وجود قرآنی سبک به زندگی در که آرامشی

  : از عبارتند جمله آن از که شده اشاره مورد این به قرآن مختلف آیات در که آنچنان بود نخواهد

  )16/رعد سوره!» (برابرند نور و ظلمت یا! یکسانند؟ نابینا و بینا آیا بگو«  - 1

 دو، این آیا است؛ »شنوا و بینا« و »ناشنوا و نابینا«  حال ،]منکران و مومنان[ گروه دو این حال«  - 2

  ).24/هود سوره!» (شوید؟ نمی متذکر آیا! یکدیگرند؟ همانند

 که بگیریم کتابی از را خود زندگی روش و کنیم زندگی روش بهترین به که نیکوست و سزا ما بر

 دانست  نمی را آنچه انسان به و نمود تعلیم قلم وسیله به که کسی همان« است اول معلم خود صاحبش

  ).4و5/ علق سوره(»آموخت

  ).76/یوسف)»(خداست برتر وازهمه(است عالمی علمی، صاحب هر از برتر و «
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 فروگذار را چیزي قرآن در ما: «فرماید  می سبحان خداي که حالی در: «است آمده البالغه نهج در نیز و

 و است دیگر بعض گواه قرآن بعض: که شد آور یاد و »است چیزي هر بیان قرآن در «فرمود و »نکردیم

 در زیادي اختالف شد  می نازل خدا غیر طرف از قرآن اگر: «فرمود سبحان خداي پس نیست آن در اختالفی

  نمی تمام آن آور شگفت مطالب ناپیداست، و ژرف باطنی و زیبا ظاهري داراي قرآن همانا. »یافتند  می آن

: 1386 البالغه، نهج.( شد نخواهد برطرف قرآن بدون ها  تاریکی و پذیرد  نمی پایان آن نهفته اسرار شود

  )»18 خطبه

 هر در تعقل و تدبر و تفکر اگر کند  می دعوت قرآن در تعقل و تفکر به را ما پیوسته متعال خداوند

 عمل ایم  یافته فرمان آنچه به و بپرهیزیم ایم  شده نهی آنچه از اگر و گیرد انجام خود صحیح روش به فردي

 بتدریج بدهیم قرار مؤاخذه و محاسبه مورد را خود نفس و مداقّه مورد را خود زندگی روز هر و کنیم

 از خداوند غایت و هدف که یابیم  می »اهللا خلیفه« را خود و شود  می ما زندگی و ذهن ملکه الهی دستورات

  .انسانهاست  خلقت

  سؤاالت پژوهش -1-3

  ؟وجود دارد اجتماعی و فردي ابعاد در زندگی چه راهکارهایی در قرآن به سبک- 1

  در زندگی روزانه دست یافت؟ قرآنی زندگی سبک به توان  می چگونه - 2

  چیست؟ ها  انسان روان و روح در قرآن دستورات به عمل تربیتی آثار - 3

  کرد؟ معرفی قرآنی زندگی الگوي عنوان به توان می حد چه تا را) ع(بیت اهل زندگی سبک - 4

  فرضیات پژوهش -1-4

 دارد اجتماعی بعد در هم و فردي بعد در هم زندگی سبک زمینه در اي  ویژه راهکارهاي نآقر - 1

  .دارد وجود دو این بین مستقیم ارتباط بنابراین

 در آن کامل اجراي و روزانه زندگی بطن و متن در آنها کردن وارد و کاربردي آیات بکارگیري با - 2

  .یافت دست قرآنی زندگی سبک به توان  می خود زندگی

 در و دارد اي  ویژه چارچوب و برنامه شان  زندگی اند  داده قرار قرآن تربیت تحت را خود که افرادي - 3

 آبادانی براي تالش صدد در همواره و هستند افراد ترین محبوب و ترین مقبول و ترین موفق زمره در جامعه

  . هستند خداوند رضایت جلب و آخرت و دنیا  دار
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 و معصوم هاي  انسان که یابیم  درمی پردازیم  می) ع( اطهار ائمه زندگی تفحص و تحقیق به وقتی - 4

 شایسته اي  برگزیده افراد چنین زندگی سبک لذا هستند گناه و خطا هرگونه از عاري که اند  بوده کاملی

  .شود معرفی قرآنی زندگی الگوي عنوان به که است

  پژوهش اهمیت و ضرورت - 1-5

 مشکالت به آفرینش مبدأ و متعال خداوند دستورات از گرفتن فاصله با فعلی جهان که رسد  می نظر به

 بسیاري هاي  خونریزي و اختالفات و ها  تنش آمدن وجود به باعث که است کرده برخورد اي  عدیده

 و انسانی غیر بسیار هاي  شیوه به و کنند تحمل را همدیگر توانند  نمی ها   انسان طوریکه است گردیده

  .باشند  می دنیا صحنه از همدیگر حذف پی در منشانهدد

 باعث زمینه این در سازي معرفت و آن درست تبیین و زندگی در الهی دستورات دادن قرار لوحه سر لذا

  .بازگردد جامعه به امنیت و صلح که شود  می

  پژوهش اهداف -1-6

 و رشد براي راهکارهایی ارائه و اجتماعی و فردي ابعاد در زندگی سبک هاي چالش و موانع بررسی - 1

  . ها زمینه این در پیشرفت

 و فردي روان و روح باروري و رشد و ها  انسان زندگی در قرآنی اخالقی هاي ارزش کردن وارد - 2

  .قرآن مسیر در حرکت و گرفتن قرار با اجتماعی

  ها اسوه ترین کامل عنوان به) ع(بیت اهل زندگی سبک معرفی با آرمانی اي جامعهبه  استناد - 3

 زندگی سبک با آینده نسل  هاي و حاضر نسل تربیت و تعلیم و مردم و قرآن بین الفت و انس ایجاد - 4

 قرآنی.

  ي پژوهش پیشینه -1-7

 مختلف آثار در اما است نشده ارائه درجایی مستقل اثري صورت به تاکنون: نگارنده بحث مورد موضوع

  :اند جمله آن از که است شده کار پراکنده صورت به قرآنی زندگی سبک

 که دوم، جلد ،»الفقیه یحضره ال من« کتاب در) 1385( ،)ره) (الصدوق ابوجعفر( علی محمدبن - 1

 و روزه زکات، نماز، قبیل از اجتماعی و فردي اعمال بندي دسته به شده، ترجمه بالغی صدرالدین توسط

  .است کرده نقل را روایاتی کدام هر باب در و پرداخته آن فرعیات
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 و فردي زندگی روش با مرتبط موضوعات )،1386ترجمه محمد دشتی( البالغه؛ نهج کتاب در - 2

 در ما و است کرده ترجمه) ع( علی حضرت مبارك لسان از تمام زیبایی به را دیگر ابعاد تمامی و اجتماعی

  .ایم گرفته بهره آن هاي خطبه یا و ها نامه بعضاً و ها حکمت از مختلف موضوعات

 زبان از مومنان، زندگی لحظات تمامی براي سجادیه صحیفه کتاب در) 1386( خلجی، تقی محمد - 3

 روزمره زندگی در است الزم مومنی هر بر که کند می بیان را دعاهایی ،)ع( سجاد امام فصیح و شیوا و مبارك

  .کند استمداد و استعانت خداوند درگاه از دعا، زبان به خود ي

 و فضایل باب در چند موضوعاتی شرح و تعریف به حدیث هلچ کتاب در) 1391( ،)ره( خمینی امام - 4

 بسیار که است شده داده ارائه رذایل خصوص در راهکارهایی و است پرداخته توحیدي بحث و اخالقی رذایل

  .باشد می روزمره زندگی در بکارگیري و مطالعه و ندیشها توجه خور در

 زیبایی به دین، و علم آیینه در روان و سالمت بهداشت کتاب در) 1355( فقیهی، نقی علی دکتر - 5

 تطبیق اسالمی زندگی سبک با...  و اجتماعی و فردي ابعاد در را زندگی سبک نبایدهاي و باید تمامتر هرچه

  است. کرده تشریح خوبی به را آن روانی ضرر و نفع و داده

 آیات بندي موضوع به کریم قرآن کتاب در) 1393( بابایی؛ حسین عالءالمحدثین، جواد دولتی، کریم - 6

 در »حیا و شرم« موضوع در مثال. اند کرده اقدام مرتبط صفحات در آن بررسی و شرح به و پرداخته قرآنی

 شعیب حضرت خانواده با اش رویارویی و مدین به) ع( موسی حضرت ورود داستان زیبا خیلی خدا، اولیا رفتار

 عنوان به را) ع( شعیب حضرت دختران و) ع( موسی حضرت حیاي و شرم و اند کشیده تصویر به را) ع(

  .اند کرده معرفی اجتماعی و فردي الگوهاي

 رعایت ،)کریم قرآن از آیه 650( اخالقی آیات کتاب در) 1390( کرمانی، غیاثی محمدرضا سید - 7

 هر ذیل در را اسالمی جامعه در زندگی آداب و کرده بندي فصل را اجتماعی و فردي بعد در زندگی اسلوب

  .است کشیده تصویر به آیات، به استناد با فصل

 روش در که قرآنی آیات شرح به مومنان، سیماي کتاب در) 1389( گلپایگانی، وحیدي محمدصادق - 8

 اخالقی منهیات و داده ارائه توضیحاتی و شمرده بر را ممدوح صفات و کرده اهتمام است موثر مومنان زندگی

 روایات و آیات ي بوسیله آنها توضیح و شرح به و کرده لحاظ مومنان اخالقی سجایاي اثناي، در نیز را

  .است پرداخته
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  پژوهش روش و) ها  داده( مواد -1-8

 گردآوري در نیز کتابخانه اي روش از و شد استفاده توصیفی و محتوایی تحلیل روش از پژوهش این در

 و مجالت و کتب مضامین و محتوا بررسی و مطالعه با که داشته  ایم آن بر سعی و برده  ایم بهره مطالب

  .بپردازیم مطالب نگارش و تدوین و تنظیم برداري، فیش به مرتبط نشریات
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  :فصل دوم

  مبانی و مفاهیم نظري پژوهش
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خود نیست و نمی تواند باشد. همۀ ادیان به هر راه و بیانی که باشد متفقند بر اینکه انسان قائم به ذات «

زندگی او به نحو اساسی به قواي موجود در طبیعت و اجتماع خارج از ذات او، پیوسته و بلکه وابسته بدان 

است. انسان به طور مبهم یا روشن، می داند که قوة مرکزي مستقلی که بتواند ، جدا از این جهان، قائم به 

ر ابتدایی به صورت اعتقاد به قوا و نیروهاي موجود در محیط نفس خود باشد نیست. این ادراك در مشاع

مجاور اجتماعی و طبیعی آغاز شده و در ادیان برتر، بصورت اعتقاد به علت اوالي اشیاء و اعتقاد به موجودي 

انسانی یا غیر انسانی که آفرینندة عالم و اصل حاضر و موجد هستی و عملکرد آن است، درآمده است.(جان 

  )3، 1381س،بایر نا

دین در صورت نخستین خود آدمیزاد را توانا ساخت که نسبت به حقایق عالم هستی، که محیط و مجاور 

او بودند روش خاصی در پیش گیرد، پس از روزگاري که دامنۀ افکار انسانی، وسعت گرفت و به یاري تجربه و 

ل خود جاي دهد و با دایرة محیط خود نیروي آزمایش توانست امور طبیعی را در موقع خود بشناسد و در مح

آفریدگان «و باالخره دربارة » خدایان طبیعی«و » خدایان بزرگ«رابطه اي وسیع تر ایجاد کند، در امر 

  )5به فکر و اندیشه فرو رفت. (همان، » آسمان

  سبک زندگی در ادیان -2-1

  هند - 2-1-1

سخت و متعصب باشد و هم ممکن است مرد هندو می تواند در اعمال و افعال اخالقی خود خیلی «

بسیار مسامح و مساهله کار باشد، حق ممکن است اعمال ناشی از هواي نفس و به خالف اخالق حسنه را 

انجام دهد و ممکن است صوفی مشرب و میستیک باشد، شاید به رفتن به معبد و انجام مراسم عبادت منظم 

وجه به عبادتگاهی نرود. هیچکدام از این امور متعارض و  و مستمر پابند شود و شاید در تمام عمر به هیچ

متناقض وصف هندوییت او را متزلزل و باطل نمی کند، تنها چیزي که بر او واجب است مراعات کند آن است 

که قوانین طبقاتی خود را رعایت کند و ایمان داشته باشدکه با رعایت این امور، بار دیگر که در این جهان 

   )1381، جان بایرناس(»یافت روزگار سعیدتر و فرخنده تر خواهد داشت.تولد خواهد 
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هندوئیسم (آیین هندو) مذهب و اعتقادي است، مبهم، بدون شکل و چندین جانبه که همه چیز را براي  

همه ي مردم در بردارد. به دشواري می توان آن را به شکلی مشخص بیان کرد یا به شکلی مشخص گفت که 

یسم با معنی معمولی کلمه مذهب، آیا مذهب هست یا نیست؟ آیین هندو در شکل کنونی خود و اصوال هندوئ

حتی در شکل گذشته اش اعتقادات و آداب فراوانی را دربر می گرفته است که از عالیترین تا پایین ترین نوع 

فت یا تضاد داشته آنها را شامل می شده است و چیزهایی در آن جمع می شده است که اغلب با یکدیگر مخال

زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی «اند. چنین به نظر می رسد که روح اصلی آیین هندو این است که 

  )123، 1361(نهرو، » کنند.

به گفته گاندي حقیقت و عدم خشونت اساس هندوئیسم است اما بسیاري از هندوها که در اعتقاد «... 

ه عدم خشونت به آن صورت که گاندي می فهمد قسمتی اساسی از خود هیچگونه تردیدي ندارد میگویند ک

» مذهب هندو نیست. بدین قرار فقط حقیقت به عنوان نشان مشخص هندوئیسم براي ما باقی می ماند.

  (همان)

در هند همواره کوشش و تالشی براي درك و فهم چیزهاي تازه و منطبق ساختن آن با چیزهاي قدیم یا 

چیزهاي قدیم که شایسته ي حفظ به نظر می رسید نمایان است... اما گاهی اوقات  دست کم با قسمتی از

حیات و زندگی همچنان به صورتی نادانسته ادامه یافته است و ضرورتی مردم با خود کشانده است بدون آنکه 

است خودشان بدانند چه میکنند و در هر حال همواره تمایلی براي ترکیب میان کهنه و نو وجود داشته 

همین ضرورت زندگی و همین میل به ترکیب بوده است که آنها را در راه زندگی به صورتی بال انقطاع پیش 

رانده است و به آنها امکان داده است که در عین حفظ بسیاري از چیزهاي قدیمی خود، تازگی ها را نیز 

  )87، 1361بپذیرند و به کار بندند. (نهرو، 

ستی و کژي و هر آنچه اصل و اساس در روش زندگی بهتر، مورد مالك قرار خیر و شر، خوبی و بدي، را

دارد در کتابهاي آنان و خدایانی که می پرستیدند به صورت نمادین در کتابهاي مرتبط مالحظه می کنیم و 

اعمال و رفتارشان در زندگی به وسیلۀ این کتب و خدایان جهت گیري خاصی داشته است و در مواقع 

درگاه این خدایان، اظهار نیاز می کردند و خارج از ذات خود پناهگاهی براي عرضۀ نیازهاي روحی ضروري به 

در آیین هاي قربانی » ایثار«خود جستجو می کردند. براي مثال در سبک زندگی در بعد اجتماعی، با موضوع 

نخستین است و در سرودي در وداها، چنین می خوانیم: در اساطیر متأخر ریگ ودایی، پوروشه مظهر قربانی 

به نام پوروشه سوکته از او یاد شده است... او به تنهایی همۀ آن چیزهایی است که بوده است و خواهد بود. 
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آنگاه خدایان او را قربانی کردند... این قربانی مقدس به معناي آن است که هستی تنها با از خود گذشتگی 

گذشتگی ازلی را می شناسد، باید در بازساختن این قربانی بکوشد. پدید می آید و انسان اگر قدر این از خود 

) یا مثالً در باب 166و  165، 1375اندام هاي پراکنده او را گرد آورد و کثرت را به وحدت تبدیل کند.(بهار، 

  در بعد فردي باز مشاهده می کنیم که:» تزکیه و تهذیب نفس«

ه از قید و بند عالم مادي رهایی جسته، به تزکیۀ نفس می اوپه نیشدها براي آنانی نوشته شده است ک«

) و یا در آیین جینیزم، هدف و اصول اخالقی آنها را 169(همان، » پرداخته اند تا به نجات نهایی دست یابند

  مطابق با بعضی از آنچه در احکام اسالمی هست می یابیم بدین شرح که:

و ما در منابع اسالمی این هدف را مطابق با [هدف و اصول اخالقی جین رسیدن به نجات و نیروانا است «

فناء فی اهللا می یابیم که تفاوت آن با فناء فی اهللا این است که در نیروانه رسیدن به سکوت و خاموشی منظور 

یق رسیدن به نجات و نیروانه نوعی طر ]است اما در فناء فی اهللا باز هم زندگی جریان دارد و مثبت است

رفتار درست، امساك از -3ایمان به کتب مقدس؛ -2معرفت درست؛ - 1یوگه(یوگا)است که عبارت است از: 

همانطور که در اسالم تهذیب و تربیت  - )189، 1375(بهار، » گناه. که آنها را سه گوهر گرانبها می خوانند.

ثقلین را داریم که بواسطۀ آن پیامبر (ص)، دو گوهر گرانبها است و حدیث معروف » یوگه«نفس برابر با 

عدم آزار؛ -1رفتار درست خود عبارت است از: «-را)، براي تمسک به مردم سفارش می کند ]ع[(قرآن و عترت

تجرد از - 5پرهیز از تمایالت نفسانی و جسمانی؛ -4پرهیز از دستبرد؛ -3راست گفتن و امتناع از دروغ؛ - 2

  دنیا؛ (همان) و ما همۀ این موارد را مطابق با تعالیم اسالم و قرآن می یابیم.دنیا و مال 

تمدن آن زمان به طور عمده تمدن کشاورزي بود ... سازمان سیاسی و اجتماعی براساس جامعه دهکده 

ها ترتیب می یافت. سبزي کاري و دامداري و تهیه لبنیات به میزان وسیع رواج داشت... شکار یکی از 

غاالت منظم بود... مغازه هاي مشروبات الکلی وجود داشت... شرکت در امور بازرگانی و همچنین وام اشت

  )187و  186، 1361گرفتن با کسر سود و نزول نیز وجود داشت... (نهرو 

  بودایی - 2-1-2

در آداب و سنن موسوم در سبک زندگی دین بودایی عالوه بر یک سلسله قواعد و قوانین، ده قانون 

احتراز از تصرف در مالی که به شخص عطا -2اجتناب از بیجان کردن حیوانات -1خالقی را از آن جمله: ا

- 6خودداري از مستی و شراب -5احتراز از مکر و فریب - 4پرهیز از بی عصمتی و ناپاکدامنی -3نشده است 

تماشاي رقص و آواز چشم پوشیدن از -7خودداري از پرخواري و شکم پروري، خاصه به هنگام بعد از ظهر 
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نخفتن در بسترهاي نرم -9اجتناب از استعمال زیورها و عطریات و آرایش ها - 8طربناك و تماشاي لهو لعب 

احتراز از قبول زر و سیم... می توان گفت اصل میانه روي و اعتدال ، شالوده و بنیان این قواعد اخالقی -10

  )187، 186 ناس،و نفس پرستی و شهوت رانی به تفریط.(بودا می باشد و راهی بین زهد و ریاضت به افراط 

  چین - 2-1-3

آیین کنفوسیوس بیشتر متوجه متشکل ساختن اندیشه و تنظیم رفتار و کردار بشر بود، به نحو اساسی 

روشنفکران «نزد ادبا و فضال و مقامات رسمی و اداري معتبر شمرده می شد و تائوئیسم هم از سوي دو گروه: 

طالبان علوم غیبی و مرموز و ماوراء طبیعت از طرف دیگر، مقبولیت داشت. ولی هیچیک از اینها  از یک طرف،

قشر بی سواد و پایین تر توده را خرسند نمی ساخت. مذهب هینیانۀ بودایی نیز از دیدگاه این توده ناآگاه، 

- دیگري داشت. بوديولی تشنه وران، بهتر از آن دو محسوب نمی شد، اما مذهب بودایی مهایانه وضع 

ستوه(راهبان نیکوکار) که در زندگی روزانۀ مردم کمک می کردند و دیانی بوداها(روحانیانی) که خلق را به 

بهشت رهنمون می شدند بزودي و با شتاب مرجع هدایا و قبلۀ نماز و نیاز میلیونها تن از مردم عادي چین 

  )362، ناسگشتند. (

  زردشتی - 2-1-4

پیغمبر ایرانی(زردشت)تعلیم فرمود یک آیین اخالقی و طریقۀ یگانه پرستی است. در دینی که این 

تعالیم دین زردشتی به یک سري سبک در زندگی فردي و اجتماعی می رسیم و از آن جمله در زندگی 

فردي دروغ و بدي مذموم شمرده شده و افراد باید همیشه ملزم به رعایت درستی و راستگویی 

  )461، تاریخ جامع ادیان برگرفته از کتابتی نیکو و ستوده در بین زردشتیان است. (فص »راستی«باشند.

نقطۀ اصلی و پایۀ اساسی اخالقی در آیین زردشت بر روي این قاعده است که نفس و ضمیر هر فرد 

همواره در آن مشتعل آدمیزاد یک میدان نبرد و نزاع دایمی بین خیر و شر است. و سینۀ آدمی تنوري است که آتش این جنگ 

  می باشد.(همان)

زردشتی گري دین برکت، شایستگی و عقل سلیم است. این دین از ریاضت کشی متنفر است و آن فضایل زاهدانه اي که 

در هند بسیار عزیز و گرامی داشته می شوند در این دین جایی ندارند؛ در سرشت انسان شش فضیلت عمده به ودیعت نهاده 

توان خیم، راستی، خرسندي، سپاسداري و امید. آدمی که این فضایل را در باالترین حد از خود بروز دهد، میشده است: خرد، 

 Nitomبهره را از این صفات نیک داشته باشد، باید او را مادون انسان ( نابرمردش خواند. هرچند، انسان که کمتری

martōm این صفات باشد، عاري از انسانیت خواهد بود و به طوري ساده، ) نامید؛ و این در حالی است که مردي که عاري از

  )459و  458، 1384) شمرد.(آر.سی.زنر.  a martōmانسانش(باید غیر
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رذایلی که در مقابل این فضایل قرار دارند، عبارتند از :آز، نیرنگ، تکبر، زیاده طلبی و نومیدي. به هر صورت مرد واقعاً 

سالم (تندرست)، شاد، خرسند، (قانع) و سازگار با این جهان باشد. او باید هم به تن و هم به روان شکوفا نیک عالوه بر این باید 

  باشد.

  یهود - 2-1-5

در تمام سیر مذهبی قوم یهود یک موضوع بزرگ ظاهر و آشکار می باشد و آن همانا اعتقاد به خداي واحد عادل در نظام 

اب عهد عتیق در واقع یک سند کامل و متن متقن تاریخ آن قوم است.(جان بایر ناس، طبیعی و دستگاه اجتماعی عالم است، کت

1381،484(  

با ظهور انبیاي پی در پی، در بین قوم یهود، روز به روز زندگی اجتماعی شان متغیر شد، احکام و قوانین دینی جدیدي 

چکدام از این انبیاي الهی رفتار مناسبی نداشتند و وضع شد که همۀ آنها حول یک محور و آن هم یکتا پرستی بود. اما با هی

تعالیم هیچکدام را به کار نمی بستند و همه شان را بال استثناء تکذیب می کردند و هربار پیغمبري جدید براي آنها می آمد تا 

د صاحب نظر شدند، در شان را سامان بخشند باز هم به تکذیب او می پرداختند. از وقتی دانشمندان یهونظام دینی و اجتماعی

  (برگرفته از متن کتاب تاریخ جامع ادیان)شان اهتمام کردند. تغییر سبک و شیوة اعمال فردي و عبادي و اجتماعی

دوري از معتقدات الهی و مذهبی و سرپیچی از دستورات دینی و گرایش مفرط به دنیا، بت پرستی، زرپرستی و طال 

د تا امروز، نکته اساسی و قابل توجهی است که رهبران و نویسندگان یهود نیز قادر به دوستی و تداوم این انحرافات در یهو

شمن اعتراف به این واقعیت در ادوار گذشته و تداوم تاریخی آن، به خصوص تشابه » تموز«کتمان آن نبوده اند. نشریه یهودي 

بنیانگذاري زندگی شرافتمندانه در خط توحید در وضع موجود و کنونی یهودیان با دوران قبل نوشته است: رهایی از مصر و 

قیام موسی بالفاصله ممکن نشد. حکایت کوچ قوم در صحرا و هزار و یک مشکل و در نهایت پرستش گوساله از جانب بخشی از 

  )323، 1376آزاد شدگان، یادآور شرایطی است که امروز نیز در جهان وجود دارد (احمدي، 

  مسیحیت -2-1-6

براي دورة حیات راه و روشی اختیار کرد که به کلی با اسلوب و طریقی که زعماي یهود پیش گرفته بودند عیسی(ع) 

اختالف داشت. وي سبک فرقه زلوتها را مردود می دانست، زیرا مشاهده نمود آن روش بیهوده و در عین همان حال مهلک و 

بسیاري از یهود در این » با همان شمشیر هالك خواهند شد.آنان که شمشیر برمی دارند «کشنده است. چنانکه بعداً گفت: 

اندیشه با او شریک بودند و همچنین عیسی از طریقه و روش فریسیان نیز سرپیچیده، اکیداً با آنها مخالفت ورزید.بر حسب 

شما کاتبان و فریسیان  واي بر« ، انجیل متی مذکور است، عیسی آنها را محل عتاب قرار داده، گفت:23بیاناتی که از او درباب 

  )1381، ناس)(23. 23ریاکار...اعظم احکام شریعت، یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترك کرده اید.(انجیل متی: 

  در دنبالۀ این توضیحات به سبک زندگی حضرت عیسی (ع) برمی خوریم:

دم ساده دل معاشرت داشته است و ه و همواره با مردعیسی مانند یحیی به ایفاي وظیفۀ اجتماعی خود بسیار حساس بو

آدمی باید در دل خود بر «ت می دانسته از اینکه ردر جشن هاي عروسی و میهمانی ها حاضر می شده . صیام عملی را عبا

حسب نیت خود انجام دهد نه آنکه از روي عادت بر طبق تشریفات و آداب مخصوص روزه بگیرد. وي با کمال آزادگی از روي 
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خاسته و با روستائیان و اهل دهات و طبقۀ فقرا آمیزش می کرد. در مسائل جاري روزانۀ زندگانی با آنها صحبت دکان نجاري بر

، 586داشته و خود نزد آنها می رفته و با آنها مستقالً باب صحبت را گشوده و به وعظ و نصیحت آنان می پرداخته است.(همان، 

587(  

آیین هاي قدیم اقتباس کرده جزء دیانت حضرت عیسی قرار داده عشاء ربانی و از جمله آداب رسوم مسیحیت که آن را از 

آن غذایی است که به طرز مخصوصی در کلیساها می خورد...، مسیحیان جهان آن را یکی از هفت امور اصلی دیانت و رسوم 

خاصی با خواندن دعاهاي مذهبی کلیسا می شمارند و خالصه این رسم غذاخوري این است که کشیش مخصوصی از آرد گندم 

خصوصی خمیري درست کرده و سپس نان می پزد و معتقد می شود که با این کار حضرت عیسی در آن نان حلول کرده آن 

نان به گوشت آن حضرت تبدیل می یابد و همچنین شراب خاصی به ترتیب خاصی فراهم ساخته معتقد می شوند که به جاي 

می گیرد. کلیسا صرف این نان و آرد را با مراسم خاصی انجام می دهند و چنین معتقدند خون آن حضرت (به حلول او) قرار 

که روح پاك و خدایی مسیح بدینوسیله در آن حلول می کند. به هر حال این مراسم صرف عشاء ربانی همان است که ولتر را 

وید: در میان تمام ادیان موجود تنها دین به شدت منزجر کرده و به اعتراض باز داشته است. در یکی از سخنان خود می گ

اسالم است که به نظر خدایی می رسد... دینی که محمد آورد بدون شبهه از مسیحیت بهتر بود. زیرا در آیین او هرگز خداي 

  )217و  216، 1364خود را به زیر دندان ها خورد نکردند و پروردگار خویش را به (...) برنگردانیدند. (خوئینی، 

حقیقت  همه تعالیم او که به شاگردان خود آموخت یک نکته را همگی به خاطر داشته اند و آن این است که آندر 

  )591مذهب در دل او مرکزیت دارد. (همان، 

مسیحیت از بین تمامی ادیان، دینی است که توأم با مهر و محبت و مالیمت و مالطفت است و در آن عشق و محبت، 

از هرگونه اعمال خشونت بار دوري کرده و همواره به عفو و گذشت و رعایت برابري و برادري و  ته استجاي قهر و غضب را گرف

  توصیه می شود.

خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می باید او « در موردي از انجیل می خوانیم:آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت: 

-21: 18متی»() مرتبه.70×7تورا نمی گویم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت(«فت:را آمرزید آیا تا هفت مرتبه؟ عیسی بدو گ

  )146، 1374)(توفیقی، 4-3، 17، لوقا 22

آن حضرت همچنین طبق آنچه مرتبط با این مبحث از مؤلف مزبور است آمده است: که با هرگونه زورگویی و پذیرش ظلم 

آل و عادالنه و الهی مقاومت کامل در برابر آنان سفارش می کرد تا حکومتی ایده از طرف قلدران جامعه متنفر بود و مردم را به

  تشکیل شود.

  اسالم -2-1-7

  سبک زندگی اعراب بدوي - 2-1-7-1

زندگانی کردن است. و به همین جهت از زندگانی در شهر که  صفت بارز بدوي عالقه به استقالل و آزادي فردي و سرخود

معینی است بدوي بیزار است و زندگی سخت و نکبت آمیز بادیه را بر آن ترجیح می دهد.(فیاض، مستلزم تقیید به نظام 

1388 ،7(  
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(مورخ) می گوید: عرب هاي بدوي اخالقیات و » هیرود«محاسن و معایب عرب بدوي مولود طرز زندگی بیابانی آنهاست، 

ه را در خود جمع کرده اند زیرا با شگفت انگیزي صفات متضاد عادات پدران گذشته خود را به خوبی نگه داشته اند. اینها به طور

اینکه به خونریزي معروف هستند در عین حال مردمانی خوددار از ریختن خون می باشند، هم متصف به اعتقاد داشتن و پایبند 

هر دو در میانشان موجود بودن به خرافات و افسانه هاي پوچ هستند، و هم معروف به دور بودن از خرافات اند، ایمان و کفر 

است و چنانچه مشاهده شده مردمانی با فتوت و گذشت هستند، و چون عقیده به چیزي پیدا کنند به سختترین اعمال دست 

، 1347می زنند. از طرفی آزاد مرد و کریم النفس و از سویی دیگر متکبر و خشمگین و بی باك اند... (گوستاو لوبون فرانسوي، 

  )62و  61

ر عرب بدوي در سه چیز است: شمشیر، مهمان نوازي بالغت در سخن. با لبه شمشمیر تیز حقوق خود را حفظ می افتخا

کنند، و مهمان نوازي بهترین اخالق انسانی است که در آنها تجلی می کند، و به وسیله فصاحت نزاع هایی را که فیصله آن با 

  )62، 1347برقرار می کنند. (گوستاو لوبون فرانسوي،  شمشیر ممکن نیست فیصله می دهند و به آن صلح و صفا

  ظهور اسالم - 2-1-7-2

دینی که محمد(ص)آورد در آغاز امر سرعت و انتشاري عظیم یافت و غالباً با جهاد همراه بود و بر افکار مردم شرق و غرب 

ت و واجبات شدید آیین مذهب جدید تأثیري ثابت و دایم نموده است. ظاهراً در آن زمان وسیله اي براي تعدیل احکام سخ

) بطور کلی آیین اسالم یک کتاب اساسی دارد که از بدو پیدایش تاکنون به طهارت و اصالت باقی 704موجود نبود(همان، 

مانده و در آن تبدیل و تحریفی که موجب اختالف و مناقشه مفسران گردد راه نیافته. هرچند در قرآن شریف منصوص است 

مانان حقیقت محکم و اصل ثابت شمرده می شود. آنچه در قرآن نیست، اگر با سنت پیغمبر اسالم موافقت نکند نزد تمام مسل

  )704، 1381(ناس،  ارزشی ندارد.

عالئم و ادله مضبوط نشان می دهد تا چه حد پایۀ تعالیم اسالمی مشتمل بر مبادي سایر ادیان نیز می باشد. ولی همۀ 

ي مسلمانان نمی کاهد و همین نکته باعث شرف اسالم است که قرآن مکمل و متمم حقایقی است که آنها از افتخار و سربلند

به طور ناقص در مذاهب و ادیان سلف وجود داشته است. هر کس از عالم ادیان باخبر باشد مسلماً از خواندن قرآن به این نکته 

ده، ولی این معنی نیز محل انکار نمی باشد که روایات اسالم پی می برد که شارع اسالم بسیاري مطالب از دیگر مذاهب نقل کر

هرچند اخبار یهود و مسیحیان را در بعضی مسائل مربوط به روابط بین خدا و خلق شامل می باشد و هرچند مسائلی بسیار 

ت و شخصیت شبیه به عقاید صابئین و زردشتیان را متضمن است، مع ذلک توحید در اسالم داراي یک رنگ عربی خالص اس

  )705خداوند متعال در آن صورتی دیگر دارد که شبیه به سایر مذاهب نیست.(همان،

  گذري بر تحوالت عربستان بعد از ظهور اسالم - 2-1-7-3

محمد(ص) چون به حد رشد و بلوغ رسید، در بسیاري از معتقدات و آداب و رسوم آن جامعه به اندیشه فرو شد و با دیدة 

انتقاد و عدم قبول بر آنها می نگریست. چون مشاهده می فرمود که چگونه رجال قریش بر سر منافع مذهبی و به عنوان تفاخر 

و جدال مشغول اند. این معنی او را پسند نمی افتاد. مخصوصاً بقایاي عقاید بدوي از  و مباهات عشایري با دیگران دایماً به جنگ

بت پرستی و شرك و اعتقاد به ارواح و موهوم ، که در قبایل عرب از روزگاران دیرین وجود داشت، او را خوش نمی آمد. از 
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در مکه به عمل می آوردند و نه تنها در آن  میمراسم زشت و مخالف اخالق که در هنگام اجتماعات و اعیاد و بازارهاي عمو

شهر بلکه در تمام اطراف عربستان به شرب خمر و قمار . رقص و دیگر امور منکر که مرسوم زمان بود می پرداختند و نیز 

و  714س، نادختران نوزاد خود را زنده به گور می کردند، از تمام این اعمال، حس نفرت و انزجار در او به شدت پدیدار شد. (

715(  

) 726بعد از اینکه به پیامبري مبعوث شد تعالیم او، پایۀ ایمان مسلمانان گردید با اندك اختالفات و اضافات بعدي.(همان، 

  خالصه می شود و اینکه پیروانش بایستی مالزم و متابع دستورات آن کتاب باشد.» قرآن«همۀ اسالم در کتاب 

 ک زندگیقرآن تنها منشور الهی سب - 2-1-7-4
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هدف قرآن ایجاد یک محیط آرام و صلح آمیزي است که پیروان سایر ادیان بتوانند از آزادي عقیده و ایمان بهره مند «

ها و مساجدي ها و کلیساها و کنشتباشند. چه  در راه تحقق این هدف، مومنان باید برخیزند و با ستمگران بستیزند تا صومعه

را به خاطر ایمانشان می » اهل کتاب«). حتی صریحاً بعضی از 103می شود، ویران نشود.(توبه: که نام خدا مدام در آنها یاد 

) و به تبع این تلقی و تسامح است که طبق نص صریح قرآن، همۀ کسانی که به خداوند و روز بازپسین ایمان 41ستاید(انفال: 

) 62ا صابئی باشند، پاداششان نزد خداوند محفوظ است. (بقره: دارند و نیکوکردارند، اعم از اینکه مسلمان یا یهودي یا مسیحی ی

می دهد که گرد هم آیند و در راه استقرار صلح و توازن اجتماعی مبتنی بر توحید کلمه و » اهل کتاب«قرآن صالي عام به 

  )225، 1389، 1کلمه توحید بکوشند.(شریف، ج

دعوت خود را بر اجتماع گذاشته و در هیچیک از شئون خود، بدون شک اسالم تنها دینی است که با صراحت پایۀ بناي 

  )54، 1387امر جامعه را به اهمال واگذار نکرده است.(طباطبائی ره، روابط اجتماعی در اسالم، 

و سایر عوامل، راه خود را می رفتند، بدون آنکه هیچیک توجه » محیط«و » وراثت«هاي گذشته با رهبري عواململت

داشته و یا آن را مورد بحث یا عمل قرار دهند. حتی ملتهاي بزرگی که مثل امپراطوري روم و ایران در هنگام  مستقلی به جامعه

طلوع نیر دین و دامنه دار شدن اشعۀ نیرومند آن ، ریاست دنیا  را داشتند، توجه به این امر نداشتند. این دو حکومت به صورت 

ن درآمده بود و ملت هاي خود را زیر پرچم پادشاهی و سلطنت خویش جمع ها در ایرا»کسري«در روم و »قیصرها«حکومت 

  کرده بودند و جامعه در رشد و نمو و یا توقف و رکود تابع حکومت ها بودند.

پیشواي اسالم با آیاتی که بر او نازل می شد همۀ مردم را به طور دسته جمعی و همگانی به سوي یک زندگی «...

  )55 ،1387، همانخواند.( سعادتمند و پاکیزه فرا

فَاتَّبِعوه ... ؛ این راه راست من است، پس، شما از آن پیروي کنید و از راهههاي دیگر پیروي  مستَقیما صرَاطی هذَا وأَنَّ«

  )152نکنید که شما را از راه او جدا خواهد کرد. (انعام: 

  )103و102تَفَرَّقُوا ... همگی به رشتۀ خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید...(آل عمران:  ولَا جمیعا اللَّه بِحبلِ واعتَصموا«

اینها و آیات دیگر دستور می دهد که باید جامعۀ اسالمی بر مبناي اتفاق و اتحاد بنا شود که همگی در حفظ و حراست 

  )56مزایاي مادي و معنوي و دفاع از آن بکوشند.(همان،

تقایی خود تنها به یک چیز احتیاج دارد و آن این است که روز به روز در طرق استفاده از مزایاي جامعۀ بشري در سیر ار

طبیعت، تحول و تکامل یابد... و اسالم نه تنها از این بشریت جلوگیري نکرده ، بلکه تشویق و ترغیب فراوان هم بدان کرده 

  )56، 1387طباطبائی ره، روابط اجتماعی در اسالم،  است.(

ر روش اجتماعی به گونه اي باشد که فطرت انسانی جویاي آن است؛ یعنی عدالت در جامعه برقرار گردد و مردم در اگ

هاي سودبخش را بیاموزند و عمل شایسته انجام دهند و سپس با کمال راحتی و سایۀ تربیت صحیح زندگی کنند و دانش

ل را پیموده و پیوسته کامل گردند و روز به روز سعادت و نیک نشاط، سیر به طرف سعادت را آغاز کنند و مدارج علم و عم

  بختی خود را گسترش دهند دیگر چه احتیاجی به تحول سنت اجتماعی و رویۀ زندگی دارند؟ (همان)
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اسالم به جامعه به حدي اهتمام می ورزد که نظیر آن را در هیچ دین و قانون هیچ ملت متمدنی نتوانیم یافت. اسالم «... 

این نکته توجه داشت که تربیت اخالق و غرایز فرد که اصل و ریشۀ جامعه است، در صورتی که اخالق و غرایز معارض و به 

جز به اندازة بسیار کم که در مقایسه و ارزیابی، هیچ ارزشی ندارد. به نتیجه مطلوب نمی  - متضاد در جامعه وجود داشته باشد

این اساس اسالم، مهم ترین احکام، دستورها و قانون  رمند و مسلط بر فرد است. برسد. زیرا اخالق و غرایز اجتماعی، نیرو

اسالم، هدف جامعۀ  هاي خود، مانند حج ، نماز، جهاد، انفاق و باالخره تقواي دینی را بر اساس جامعه استوار کرده است.گذاري

نیست، نیک بختی واقعی و قرب و منزلت در اسالمی و هر جامعۀ دیگري را که طبعاً بی نیاز از داشتن یک هدف مشترك 

چنین هدفی اگر در جامعه وجود داشته باشد، بصورت یک مراقب باطنی خواهد بود که عالوه بر  پیشگاه خدا قرار داده است.

حفظ ظاهر انسان، سرشت و نهاد آدمی هم از دید او مخفی نخواهد ماند و بدین ترتیب خود همین هدف، ضامن حفظ احکام 

  )31، 1387(طباطبائی (ره)، روابط اجتماعی در اسالم، می خواهد بود. اسال

 ).62هاي دیگر برتري دارد.(همان، ها و شیوهوشرلذا، روشی که اسالم در اهتمام به شأن جامعه پیش گرفته، بر 
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  : سوم فصل

  قرآن و سبک زندگی

  (در بعد فردي)

    

   



21 

 

  

  

  

  

 کسی هر و است شخصی که هستند دین از فروعاتی و اصول پذیرفتن از ناگزیر آن افراد الهی، و متمدن اجتماع یک در

  .کند ریزي پی آن پایۀ بر را خود فردي اعتقادات شالودة و بکوشد معارف آن کسب در تنهایی به باید

 و اعمال به که مشخصی عقاید و اصول داشتن بدون تواند نمی فردي بعد در کنیم فرض را الهی غیر جامعه یک اگر حتی

. شود می یافت اروپا در جوامعی، چنین بارز مصداق لذا باشد، متمدن و موفق اي جامعه دهد جهت جامعه آن افراد فردي رفتار

 نیز را جامعه بتواند تا بپردازد خودسازي به آن با فرد که شخصیتی و فکري چهارچوب و عقاید اصول فقدان ها غربی بین در و

 پیروي مقدس اصلی از باشند داشته هم جوامع دیگر بر اجتماعی بعد در پیشرفتی اگر و ندارد وجود بسازد همنوعان مشارکت با

 حقوق یا بشر حقوق کردن ضایع با مثالً اند کرده پیدا تفوق دیگران بر سست و اساس بی مبانی سري یک با بلکه. اند نکرده

 سنت زیرا رفت خواهد بین از زود یا دیر موفقیت این و اند رسیده نادر موفقیتی به زورگویی و جبر اعمال و ملل و جوامع دیگر

  .کند می اقتضا چنین الهی

 الزم کوشش شود می یافت »الهی کتاب« قرآن در آن نوع بهترین که آرمانی و آل ایده زندگی یک داشتن براي بنابراین

 مرحله به ورود اشتیاق شود، سپري تکاپو این در که زندگانی مراحل از هریک. است آگاهانه تکاپوي آل ایده زندگی در و است

 انسانی شخصیت. بود خواهد تر عالی آینده و گذشته بین هماهنگی شود، بیشتر اشتیاق و آگاهی هرچه. شود می افزوده بعدي

 حقیقت آن. است آن مطلوب کمال ابدیت و گذرگاهش نهایت بی آن، سرچشمه ازلیت که شخصیت آن. است تکاپو این رهبر

 معنا و ماده فراز و پرنشیب فراراه چراغی آورده، در تموج به را گذران هستی واقعیات محبتش و جالل از نسیمی که ابدي

 گام تمدن ترین اصیل در بچشاند، خود افراد به را زندگی طعم سان بدین که اي جامعه هر. آل ایده زندگی است این. افروزد

  )10 و9 ،1379 جعفري،.( دارد برمی

 و شخصی اعمال در باید فردي هر شریف، و سعادتمندانه و خوب زندگی یک داشتن براي فردي، بعد در زندگی، سبک در

 روي اوست نفع به که هرآنچه به و کند دوري اوست ضرر به که آنچه هر از اگر باشد داشته را کافی مراقبت و دقت خود روزانۀ

 کسی. بود خواهد جامعه افراد ترین محبوب و ترین مقبول و ترین موفق از همیشه و داشته معینی چارچوب اش زندگی آورد،

 خواهد فکري رکود و بست بن به سرانجام کند می عمل شخصی »قبح و حسن« معیار با و قرآن و اسالم به اعتقاد بدون که

 کمی با اما کرد خواهد خالصه مادي زندگی در فقط را است کرده خوبی همه این دیگران و خود حق در اینکه علت و رسید

  .شد خواهد ختم آنجا به چیز همه او، مرگ با و پذیرفت خواهد را خود مرگ بدیهی بطور تفکر و اندیشه

   تمام براي برگزیند را قرآنی زندگی سبک اسالم پرچم زیر در که کسی است قرآن در آنچه و اسالمی اعتقادات به بنا اما
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Abstract 

     The Qur'an is a perfect book, which no one in doubt of its legitimacy. Has found a way to steer 

growth and perfection. Everyone acted on its orders and instructions. And everyone has turned 

away from it. Has overcome the darkness of evil on her soul. So that stranded and unable to reach 

its destiny. Therefore, anyone who wants life is pure, It is necessary because under the banner of 

Islam and the Qur'an commands, your soul polished, painted and His tone their lives to forgive 

divine and provide your happiness in this world and the hereafter. In this way, your eyes opened 

insight and finally individuals and their societies, according to "modern lifestyles" are Or nations 

throughout its history and divine revelation commands need to know. But never achieved true 

comfort and the filth and debauchery that every day more and more, learns to look around to make 

an example of him. Thanks to munificent God, this study was conducted in complete explanation 

of this issue and is seeking lifestyle of the Quran (in terms of personal and social) as much as 

possible and wrote his scientific indigent. 

 

Should drink to thirst, If you cannot take sea water  
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