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 چکیده
های روانی تنها از  قطعی بیماری ، درمان(ره)در نگاه عالمه طباطبایی

كسی كه گمراهی و ضاللت را به هدایت  پذیر است. مسیر قرآن امکان
تواند  ترجیح بدهد، از نظر روانی سالم نیست. تنها خداوند است كه می

انسان را هدایت كند و خداوند این هدایت را از مسیر نبوت و به واسطه 
كه مبتال به دنیاطلبی است و تعلق به اما انسانی  ؛دهد انبیا الهی انجام می

كند به سبب وجود این رذیلت  دنیا را با تعلق به پروردگار جایگزین می
های تاریك  شود، چون خواسته های روحی مبتال می اخالقی به ناراحتی

باور خدا،  ،كند. راه رسیدن به آرامش نور قلب و عقل او را تاریك می
پذیرش تعهدات ایمانی است. در  و عدل ،ن قیامتاعتقاد به اصولی چو

 «زكات»مه نماز و پرداخت امرحله دوم پذیرش دستورات عملی چون اق
 رساند. كاهد و او را به آرامش حقیقی و پایدار می می طمع آدمی را فرو

 دنیاطلبی.، اضطراب، ایمان ،آرامش :یكلید گانواژ
 27/1/8331 تاریخ دریافت:
 83/3/8331 تاریخ پذیرش:

  m.safara@alzahra.ac.ir نویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
خداوند متعال در توصیف روز قیامت از زبان حضرت 

 ]8[: اال من أتی اهلل بقلب سلیمفرماید می (علیه السالم)ابراهیم

قلب »آید، جزء  در این روز هیچ چیزی به كار نمی ( 13: شعراء)
معنای دور  سلیم از ماده سالمت است و سلم و سالمت به«. سلیم

اما مفهوم قلب سلیم یعنی  ]2[بودن از آفات ظاهری و باطنی است
قلبی كه از هر گونه بیماری و انحراف اخالقی و اعتقادی دور 

. عالئق شدید مادّی، و دنیا پرستی انسان را به انحراف ]3[باشد
و  ]4[«عشق به دنیا سرچشمه هر گناهی است»كشاند، چرا كه  می

باشد، آن گونه كه « حب دنیا»ست كه خالی از قلب سلیم، قلبی ا
پیرامون این آیه به پرسشی در پاسخ  (علیه السالم)امام صادق 

قلب « القلب السلیم الذی یالقی ربه و لیس فیه احد سواه»فرمود: 
سلیم، قلبی است كه خدا را مالقات كند در حالی كه غیر از او در 

برای رسیدن به قلب سلیم نیاز است از خود مراقبت  ]7[آن نباشد
های معنوی می  پژوهشگران ثابت كرده اند مراقبتامروزه كنیم. 

. تأثیر یادخدا در كاهش ]6[تواند در دستیابی به آرامش مفید باشد
نگرش دینی با آرامش به نظر می رسد  ]1[اضطراب تأیید شده است

ی ایمان از طریق جهان بینی توجه به تعالو  ]1[روانی رابطه دارد
گرایش به  و  ]3[ایمانی در رسیدن به آرامش نقش به سزایی دارد

معنویت موفقیت و پیشرفت سازمان و جامعه اسالمی را تضمین 
علیکم بمکارم »پیامبر صلى اهلل علیه وآله فرمود :  .]83[می كند

بر شما باد به مکارم االخالق، »یعنى « االخالق فان اهلل بعثنى بها

و بر بشر  « پس به درستى كه خداوند مرا به آن مبعوث كرده است
است كه دنباله رو دستورات پروردگار خویش باشد تا بتواند از 

د در درجه اول و ناسپاسی گمراهی روح و آسیب رساندن به خو
عقلی كه  . ]88[الهی و در عذاب او افتادن در درجه دوم درامان بماند

ها  قوانین فکری و منطقی را مراعات نموده و از معاصی و پلیدی
رس وهم و وسواس به دور است، از خود را پیراسته و از دست

 .]82[خطا و اشتباه در امان خواهد بود
ترین شرایط رسیدن به نورانیّت ی از مهمالبته در نظر وی، یک 

كه معرفت و ایمان، همین پاكی از معصیت و شهوات است. چنان
در تبیین سبب انزال كالم الهی و تنزیل كتاب آسمانی بر دل بنده و 

هنگامی كه روحِ انسانی از بدن »انسان كامل، این گونه نوشته است:
های عادی، و  وسهها، وسها، شهوتهای گناهان، لذّت و پلیدی

تعلّقات آن جدا شده و تجرّد یابد، نور معرفت و ایمان به خدا و 
حاصل شدن این نور و تأكید  ]83[«گردد.ملکوت اعال بر او ظاهر می

شود كه عقل قدسی حاصل شود. یافتن آن در نفس آدمی، موجب می
دست كم یکی )توان گفت شرط حصول عقل قدسی با این حساب می

  .]82[، ترک معصیت و پاكی از رذایل است(ن شرایط آنتریاز مهم
خواجه نصیر الدین طوسی درباره رذائلی كه در ازای هر فضیلت 

پس هر فضیلت به مثابت وسطی است و رذائل »نویسد: میباشند می
كه به ازای او باشد به منزلت اطراف، مانند مركز دایره تا همچنان 

است دورترین نقطه  كه به سطح دایره، یك نقطه كه مركز
هاست، از محیط و دیگر نقط كه اعداد آن در حصر و حد نیاید 
از جوانب چه بر محیط و چه داخل محیط هر یك در جانبی كه 
باشد به محیط نزدیکتر باشد و این است مراد حکما از آنچه 

؛ پس از این روی «فضیلت در وسط بُوَد و رذائل بر اطراف»گویند 
رذیلت های نامتناهی است چه وسط محدود  به ازای هر فضیلتی

علّامه بنا بر سنّت فیلسوفان مسلمان،   .]84[«باشد و اطراف نامحدود
به پیروی از ارسطو، فضیلت و رذیلت یا خوب و بد را ناشی از سه 
قوهّ ی اصلی آدمی یعنی: قوهّ ی شهویّه، قوهّ ی غضبیّه و قوهّ ی عاقله 

ال جذب منفعت و خیر است و منافعی داند. قوهّ ی شهویّه به دنبمی
كند، كسب می را كه هماهنگ و مالیم با تمایالت انسان است

مثل خوردن و نوشیدن. قوه ی غضبیّه دافع شّر و امور مضر نفس 
 انسان را آدمی است، مثل دفاع از جان و مال و آبرو، و قوهّ ی عاقله

دارد.  كند و از شّر و شقاوت باز می به خیر و سعادت هدایت می
هر یك از قوای یادشده، یك حالت اعتدال و حدّوسط دارند و دو 
شقّ مخالف كه یا حالت افراط و یا حالت تفریط این قواست. 
فضیلت ممدوح فقط حد وسط هر یك از آنهاست و طرفین آن 

ست. خداوند تعالی در كه افراط و تفریط باشد رذیلت و مذموم ا
قرآن، برای تعبیر آرامش از سکینه و تسکین كه ریشه آن سکن 

آرام گرفتن بعد از حركت است به است استفاده می كنند. سکن  
رود و  به  معنای در وطن آرام گرفتن و سکونت نیز به كار مى

سکینه آرامش قلب و  معنى آرامش باطن و انس نیز آمده است.
 .]87[تاطمینان خاطر اس

توضیح می  (سکینه)المه طباطبایی در تفسیر  آرامش، ذیل  كلمهع 
دهند كه این كلمه از ماده سکون است. سکون خالف حركت 
استو معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطرابباطنى در تصمیم و 
اراده است.  آدمى به غریزه فطریش كارهائى كه مى كند ناشى از 

از انجام هر كارى در عقل خود مقدمات یعنى قبل  تعقل قبلى است،
آنرا مى چیند، و طورى مى چیند كه هنگام انجام عمل بدون هیچ 

این وضع انسانى استداراى . ]86[اضطراب و تزلزلى آن را انجام دهد
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حکمت به معناى اخالقیش، و اما انسانیکه در زندگى خود در 
سانى مادیات فرو رفته وتابع هوى و هوس خود باشد، چنین ان

همواره در مقدمه چینى هاى فکریش دچار اشتباهمى شود، و باعث  
اضطرابش مىگردد.از نگاه عالمه طباطبایی فردی كه از نظر روانی 
سالم است هدایت الهی را می پذیرد و كسی كه از نظر روانی سالم 

به همین  ]81[نباشد گمراهی و ضاللت را به  هدایت ترجیح بدهد
چرا كه سعادت و كمال واقعى انسان،  اضطراب است.دلیل مدام در 

زندگی راحت و پر نعمت آخرت است  و به تنهایی در دنیا نیست. 
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ   قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكىَ"خداوند تعالی در قرآن می فرماید 

"قَىفَصَلى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا وَ االَخِرَةُ خَیر وَ أَبْ
 – 84: اعلی)]8[ 

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ  "و در آیه  ( 81
داند چه  كند كه خدا بهتر مى تأكید مى  (827: نحل) ]8[ "بِالْمُهْتَدِینَ

كسى از راه او به بیراهه رفته و چه كسى راه او را یافته است، چون 
راه، راه او است، امر هدایت هم به دست او است و معلوم است كه 

داند چه كسى در راه او است، و چه  صاحب راه و راهنما بهتر مى
عالی است كه می توانند  راه . تنها خداوند باری ت]81[كسى در آن نیست

سالمت روح انسان و تعالی آن را  از مسیر نبوت با ارائه الگویی مانند 
نشان دهند و افرادی كه خود گمراه هستند انسان را  (ص)پیاكبر اكرم

 به سمت گمراهی هدایت می كنند. 
 

 روش پژوهش 
ای و رویکرد  در این نوشتار تالش شده است تا با روش كتابخانه

های بررسی دنیا طلبی به عنوان یك منشاء از بیماریتوصیفی به 
روح و روان پرداخته شود. تبیین دنیا طلبی و پیشگیری از آن را 

 های عالمه طباطبایی انجام خواهد شد.ازمنظر اندیشه
 

  دنیا طلبی منشأ بیماری های روح 
  به خداوند اعتنایی  بی ا و فراتر  از حد تعادل  به دنی توجه قرآن  در

از نگاه قرآن دنیا طلبی  در دنیا  و آخرت است.  موجب  گرفتاری
یا أیهَا "كندیکی از عواملی است كه انسان را از آرامش دور می

عَنْذِكرِاهللِ وَ مَنْ یفْعَل الَّذِینَ آمَنُوُا التُلْهِکمْ اَمْوَالَکمْ وَ ال اَوْالدَكمْ 
"ذَلِك فَأُولئِك هُمُالْخَاسِرُون

و حرص به دنیا آن  (3 :منافقون) ]8[
إنَّ اإلنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ "كند  را تشدید می

"الْخَیرُ مَنُوعاً إذَا مَسَّهُ
. دنیا به سبب آن كه امری گذرا (21: رعد)]8[

: ؛ انسان23:؛ قیامت23: ؛ عنکبوت81: اسراء)]8[و ناپایدار است 
و اسباب عدم توجه انسان به حقیقت دنیا و مقدمه ای بودن  (21

خشند و آن را فراهم می آورد و بسیاری از مردم به آن اصالت می ب
ی ب، خداوند آن را (1: روم)]8[شونداین گونه از آخرت غافل می

ارزش شمرده است. بنابراین، بی ارزشی دنیا را نمی بایست به عنوان 
یك ارزیابی مستقل دید، بلکه این ارزیابی با توجه به نسبت آن به 
آخرت صورت می گیرد. هدف از این تنقیص و بی ارزش دانستن 
در هنگام مقایسه آن با آخرت، از آن روست تا انسان به سبب 

ر دنیا و لذت های آن، در دام آن نیفتد و به آن اصالت زندگی د
نبخشد و دلبسته به آن نشود تا از آخرت غافل گردد. در همه 
كاربردها، دنیا به معنای نزدیك تر آمده است. خداوند به انسان 

تأكید می كنند كه به دنبال خواسته های نزدیك دنیایی نباشند 
جَّلْنَا لَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَّن كاَنَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَ»

. در قرآن  نسبت به  (81 :اسراء)]8[ "جَهَنَّمَ یَصْلَئهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا 
و  47: كهف )]8[.گذرا بودن و فانی بودن دنیا تذكر داده شده است

زُیِّنَ لِلَّذینَ كَفَرُوا الْحَیاه    از دنیا به عنوان زینتیقرآن (. 24:یونس
مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ  (. فریب  دهنده282بقره: ) ]8[الدُّنْیا 

إِنَّما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ    ( و موقتی 817)عمران: ]8[؛ 
السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّى إِذا 
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَیْها 

مْرُنا لَیْالً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصیداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ أَتاها أَ
  "(؛ كه هركس به میزان كمی از آن بهره مند می شود24)یونس: ]8[

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّنْیا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ 
ءٍ  كُلِّ شَیْ  أَصْبَحَ هَشیماً تَذْرُوهُ الرِّیاحُ وَ كانَ اللَّهُ عَلىنَباتُ الْأَرْضِ فَ

"مُقْتَدِراً
( یادمی كند و علت آفرینش آن را آزمودن 47)كهف: ]8[

(  و 833)طه: ]8[«زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ »انسان ها می داند
قت، بازى و سرگرمى و می فرماید بدانید كه زندگى دنیا، در حقی

جویى در اموال و  آرایش و فخرفروشىِ شما به یکدیگر و فزون
وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ   اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ»فرزندان است

نَباتُهُ  بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ
 (. 23)حدید: ]8[«ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً

صفت نفسانى اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود فضیلت است، و 
اگر به طرف افراط و یا تفریط منحرف گردد، رذیله و مذموم 

برای دنیا طلبی تعبیر هلوع استفاده می شود این هلوع  . ]83[شود مى
اعراض از یاد خدا و به جمع اموال و گنجینه به رذیله بودن انسان را 

كند،  اشاره مى . دارد كردن آن و در آخر دچار آتش خالد شدن وا مى
" نَزَّاعَةً لِلشَّوى  لَظى "آتشى كه فرمود:

حکمت الهى (. 86معارج:  )]8[
آدمى را به این صفت بیافریند، تا به وسیله این خداوند اقتضا كرد 

چیزى كه . باشد هدایت شود صفت به آنچه مایه خیر و سعادتش مى
هست این خود انسان است كه این مایه سعادت خود را مایه بدبختى 

انجام سازد، مگر كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح  خود مى
 . ]83[دهند مى

به حرص خدادادى كه مفید و حرص از نگاه عالمه طباطبایی 
، تقسیم باشد مطلوب است و حرص بشرى كه انحرافى و مذموم مى

إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ  "در ذیل تفسیر آیه  می شود. 
"جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً

 "فرمایند: كلمه. می (44معارج:)]8[
كه  -به فتحه هاء و الم -"هلع "صفتى است كه از مصدر"هلوع

اند كه این  به معناى شدت حرص است اشتقاق یافته و نیز گفته
كلمه را دو آیه بعد تفسیر كرده، پس هلوع كسى است كه هنگام 

رسد  كند، و چون به خیرى مى برخورد با نامالیمات بسیار جزع مى
كند. و به نظر ما این وجه بسیار  ان خوددارى مىاز انفاق به دیگر

وجه خوبى است و سیاق آیه هم با آن مناسب است، چون از سیاق 
 "إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً"و "إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً " دو جمله

 . ]83[خواهد هلوع را معنا كند پیداست كه مى
ئز او و از آن جمله حرصش اگر عنایت الهى او را دریابد، همه غرا

. اگر شود طلبى مى به جاى حرص بر هواى نفس، حرص بر حق
حرصش بر خیر دنیوى كنترل نداشته باشد، خداى تعالى  همین فرد 
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او را به اعراض از واین صفت  نعمتش را مبدل به نقمت نموده، 
حرصى كه می دارد. حق و جمع مال دنیا و گنجینه كردن آن وا 

است حرص بر خیر واقعى است و حرصى كه منسوب به خد
شود منسوب به خود انسانها  صرف جمع مال و غفلت از خدا مى

 و موجب آرامش نیست. ]83[شده استمذمت  كه  است
 روایاتی به علیه السالم[[معصومین دنیاطلبی در روایات. درسخنان

برمی خوریم كه مشتمل بر هر دو جنبه ی مربوط به دنیاست؛یعنی 
از آن جهت كه پست، ناچیز و مذموم است و از جهت این كه 

و باید از امکانات موجود در آن به  مورد ستایش و ممدوح بوده
 .شایستگی استفاده شود

 اباذر غفاری صلی اهلل و علیه و آله[ خطاب به[پیامبر اكرم  
كانت تعدل یا اباذر و الذى نفس محمد بیده لو ان الدنیا : »فرمایدمى

اى «: عنداهلل جناح بعوضه او ذباب ما سقى الکافر منها شربه من ماء
ابوذر سوگند به آن كسى كه جان محمد به دست قدرت او است 
اگر دنیا به اندازه ى بال پشه یا مگسى ارزش داشت هر آینه 
خداوند حتى یك جرعه آب نصیب كافر نمى كرد. اى ابوذر دنیا و 

ین شده است، جز آنچه در راه رضاى خدا به آنچه در او است نفر
و  ]23[كار رود و هیچ چیزى نزد خدا مبغوض تر از دنیا نیست

؛ «ءٍ مَن أصبَحَ وَ الدُّنیَا أكبَرُ هَمِّهِ فَلَیسَ مِنَ اهللِ فِی شَی» فرمودند 
ترین  كه بیشترین و بزرگ كسی كه شب را به روز آورد، در حالی

كند. خدا به كسی اعتنا  و اعتنا نمیهدفش دنیا باشد، خدا به ا
تر ببیند، نه درهم و دینار را. اگر خدا را  كند كه خدا را بزرگ می

كند؛ ولی اگر  وقت خدا به تو اعتنا می ترین هدف دانستی، آن بزرگ
 (ع)حضركند.   ترین هدفت پول باشد، خدا به تو اعتنایی نمی بزرگ

؛ چنین فردی دلش را  «وَ ألزَمَ قَلبَه أربَعُ خِصَالٍ»فرمایند:  در ادامه می
هَمّاً لَا یَنقَطِعُ عَنهُ أبَداً وَ شُغالً لَا »به چهار خصلت گره خواهد زد؛ 

«. یَنفَرِجُ مِنهُ أبداً وَ فَقراً لَا یَبلُغُ غِنَاهُ أبَداً وَ أمَالً لَا یَبلُغُ مُنتَهَاهُ أبَداً
گاه از  كه هیچ كه همیشه اندوهگین است. دوم آن آن اوّل

بود  كه همیشه احساس كم شود. سوم آن اش خالص نمی گرفتاری
كه  شود. چهارم آن گاه از او جدا نمی كند و این احساس هیچ می

 .]28[اش هم نخواهد رسید گاه به امید و آرزوی دنیوی هیچ
  22[، دنیا را با عبارت تَغُرُّ و تَضُرُّ و تَمُرُّ (ع) علیامیرالمومنان[ ،

دوام معرفی كرده است. امام مردم را مورد بار و بیغرورآور، زیان
فرماید: همچون زاهدان و اعراض كنندگان از خطاب قرار داده، می

 برددنیا به آن بنگرید به خدا سوگند دنیا ساكنان خود را از میان می
. در (833خطبه )كشاندا به مصیبت میبازان خود رو هوس
نیز پس از سوگند به خدا دنیاى مردم را در چشم  236حکمت 

گوشت خوكى در تر از استخوان بىارزش خویش خوارتر و بى
الدنیا دار ممر ال دار و می فرمایند  داندجذامی میدست بیمارى 

مقروالناس فیها رجالن: رجل باع نفسه و اوبقها؟ و رجل ابتاع نفسه 
از  انسان دنیا خانه ای است كهآمده است:  833در حکت  فاعتقه؛ 

در دنیا  آن عبور می كند، نه محل استقرار دایم و همیشگی؛ مردم
 عذاب ه هستند؛ گروهی خودشان را به دنیا فروخته و بهدو گرو

قید  الهی گرفتار می نمایند و گروهی دیگر، خود را خریده و از
 دنیا آزاد می سازند.

 فرمایند: النَّاسُ عَبِیدُ الدُّنْیا وَ الدِّینُ می« سالم اهلل علیه»امام حسین
لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ یحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ 

. بنابر تعبیر نورانی آن حضرت، مردم بنده دنیا هستند. تا  الدَّیانُون
اند، ممکن است مردود نشوند.  وقتی در معرض امتحان قرار نگرفته

 .]23[تحان، موفق گرددتواند در ام امّا كمتر كسی می
 در قالب مناجات دنیا و خطرات گرایش به دنیا  (ع )امام سجاد

و زهد را معنا كرده، راه نجات از دنیا را از خداوند اینچنین 
اند به مسئلت فرموده است: خدایا! دامهای نیرنگ سر راه ما كنده

تا دنیا ما را نفریبد. دنیا پر از بال و زیان و رنج و سختی  بریمتو پناه می
ها بیرون كند كه دوستی دنیا را از دلاست و از خداوند در خواست می

 .]24[های برگزیدگان بیرون كرده استكند آنچنان كه از دل
 علیه[  اهلل یعفور از امام صادق[صلوات روایت دیگری را ابن ابی

مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالدُّنْیَا تَعَلَّقَ مِنْهَا »فرمودند: كند كه حضرت  نقل می
كسی كه «. بِثَلَاثِ خِصَالٍ هَمٍّ لَا یَفْنَى وَ أَمَلٍ لَا یُدْرَکُ وَ رَجَاءٍ لَا یُنَالُ
خورد؛ اوّل،  به دنیا تعلّق قلبی پیدا كند، قلبش به سه امر گره می

رسد؛ و سوم،  به آن نمی زوال است؛ دوم، آرزویی كه ای كه بی غصه
 ]27[شود امیدی كه به آن نائل نمی

 فرمود: الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر  (علیه السالم)امام هادی
آخرون؛ دنیا چون بازاری است كه گروهی درآن فایده می برند و 

 ].27[دسته ای زیان می بینند
بی ارزش بودن دنیا از نظر دین، ذكر این نکته ضروری است كه  

، دنیا ارزش ندارد شما به بدین معنا كه مقایسه ای است بی ارزشی
را از  و بزرگواری انسانیت خاطر آن، اصول اخالقی و اجتماعی،

تضییع حقوق  ، پیمان شکنی وخیانت ،ظلم ،دروغ دست بدهید و به
 .]62[دیگران مبتال گردید

 
 پیشگیری

نماز و  تقویت امانت داری، با توجه به آیات رای مبارزه با حرص ب
 ذكر می شود: انفاق
 وَ الَّذِینَ "راهی برای مبارزه با حرص است.  تقویت  امانت داری

"هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ
 "آنچه از كلمه (1)مؤمنون:]8[

خیانت نکردن به  رسد، زودتر از هر معنایى به ذهن مى "امانات
اگر یکى آن حقوق را تضییع كنند، به خداى  اعتماد دیگری است.

 ست. ا تعالى خیانت كرده
 .این استثناء  "إِلَّا الْمُصَلِّینَ"حضرت باری تعالی می فرمایند   نماز

مؤمنی كه افراد امتیازات  از انسان هلوع است و اگر از میان همه
شود نماز را اختصاص به ذكر داد، براى این  در آیات بعد ذكر مى

 بود كه شرافت نماز را رسانیده و بفهماند نماز بهترین اعمال است.
عالوه بر این، نماز اثر روشنى در دفع رذیله هلع مذموم دارد، چون 

"وَ الْمُنْکَرِ عَنِ الْفَحْشاءِ  إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى" در آیه
 (47)عنکبوت:  ]8[

  الَّذِینَ هُمْ عَلى".می داندنماز را بازدارنده از هر فحشاء و منکر 
"صَالتِهِمْ دائِمُونَ

را به  "هصال". اینکه كلمه(23 :معارج)]8[
اضافه كرده داللت دارد بر اینکه بر خواندن نمازشان  "هم"ضمیر

اند، و ستودن آنان  در نماز بوده پیوسته اند، نه اینکه  مداومت داشته
به مداومت در نماز اشاره است به اینکه اثر هر عملى با مداومت 

  .]21[شود در آن كامل مى
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 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 ِانفاق. وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم"
]8[ 

از مفسرین حق معلوم را به زكات   بعضى( 27و  24: معارج)
اند. مصلین واقعی كه از حرص بدور هستند  واجب تفسیر كرده

كنند، به  عالوه بر تصدیق قلبى روز جزا عمال هم آن را تصدیق مى
این معنا كه سیره زندگیشان سیره كسى است كه معتقد است هر 

طبق  كه انجام دهد به زودى در مورد آن بازخواست، و برعملى 
شود، حال چه اینکه عملى خیر باشد و چه شر،  آن جزا داده مى

دهند، و اگر شر باشد جزاى شرش  اگر خیر باشد جزاى خیرش مى
داللت دارد بر اینکه  "یصدقون"دهند و تعبیر به جمله مى

تصدیقشان استمرار هم دارد، پس دائما مراقبند در هر عملى كه 
موش نکنند. به اعمال صالحه خواهند انجام دهند خدا را فرا مى

خود اعتماد ندارند، و از عذاب خدا ایمن نیستند، چون ایمنى از 
 .]83[سازد عذاب با خوف و اشفاق نمى

 
 گیرینتیجه

خداوند در قرآن كریم بیماری های روانی و درمان آن ها را بیان 
كرده است. از مهم ترین بیماری كه در بحث های تفسیری عالمه 

نیز بدان ها اشاره شده است می توان به دنیا طلبی اشاره طباطبایی 
خداوند دنیا را برای انسان آفریده و از آفرینش آن هدفی  كرد.

، رسیدن (ع)داشته است كه آن هدف در قرآن كریم و روایات ائمه
به كمال و سعادت معرفی شده است. قرآن كریم بهره گیری از 

مذموم بیان كرده است، زندگی دنیوی را به دو صورت ممدوح و 
بستگی به  در صورت مذموم آن انسان به تباهی كشیده می شود دل

ی آن، یا همان دنیای مذموم، بزرگترین عامل  دنیا و مظاهر فریبنده
لغزش و انحراف انسان از مسیر الهی و مانع اصلی نیل به كمال و 
تقرب به خداوند متعال است و آثار جبران ناپذیری در دنیا و 

سالمت فطرت  انسان را  اینکه حرص  خرت انسان دارد از جملهآ
در حالی كه استفاده مفید از دنیا و عدم دلبستگی به ، نابود می كند

فرماید كه دنیا را فراموش  آن، راه رسیدن به كمال است. اسالم نمی
كنید، بلکه دلبستگی به دنیا و پرداختن به دنیای حرام را مذمّت 

مسلمانان را برای تالش در راستای آبادی دنیای  فرموده و در عوض،
فرماید وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال  حالل، سفارش می

  .(11قصص:)]8[تَنْسَ نَصیبَكَ مِنَ الدُّنْیا
سعادت خود  به آبادی دنیا وهم زمان مسلمان باید  از نگاه اسالم 

سیدن به آرامش باور خدا ، اعتقاد . راه ربیاندیشدآخرت خود  در 
به اصولی چون قیامت و عدل، پذیرش تعهدات ایمانی  است. در 

مه نماز و پرداخت امرحله دوم پذیرش دستورات عملی چون اق
زكات طمع آدمی را فرومی كاهد و او را به آرامش حقیقی و 
پایدار می رساند. اگرچه این نوشتار خرد است اما پیشنهاد میشود 

تمامی ابعاد بر  عدم دنیاطلبیمند  نیز تأثیر صورت علمی و روشبه 
 بررسی شود. روح آدمی به تفصیل
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