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  و همکاران     خوشنود نیحس  69

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  قرآن و طب پژوهشی -علمیفصلنامه 

 رفتار بر( معاد – دی)توحیاعتقاد یکارکرد باورها
 فردی
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 چکیده
 یاعتقاد یو باورها مانیا ،یاسالم ثیو احاد میاز منظر قرآن کر

ینحودارد، به یو اجتماع یفرد یدر رفتارها یاژهینقش و حیصح
 یاعتقاد یبر باورها یو جامعه ساز یاساس اخالق و خودساز که
بر ابعاد مختلف  ینید یکارکردها ی. امروزه بررسباشدیم یمبتن

و  یپزشکروان ،یروانشناس دانشمندان یهااز دغدغه یوجود انسان
 یحوزه روانشناس شمندانیبوده است و اند یو اجتماع یعلوم رفتار

 یاژهیموضوعات توجه و نیبه ا زین  نید یشناسجامعه ن،ید
 یفرد یرفتارها طهیدر ح یاعتقاد یاند.کارکرد باورهانموده

آن بر اجتماع ملموس خواهد بود. جامعه  ریانسان، مثبت بوده و تاث
در ابعاد مخالف  یاز تمدن و تعال ،ینید یمعتقد به باورها

 یدر رشد  و ترق یتر یقو یها زهیبرخوردار بوده و افراد انگ
نقش  یبه بررس یلیتحل -یفیمقاله به روش توص نیخواهند داشت. ا

حاصل از پژوهش  جیپرداخته نتا یفرد طهیبر ح یاعتقاد یباورها
 یفرد یبر رفتارها یو معاد باور یحورخدام جیاست که از نتا نیا
و  یزیگر یتعد ،یآرامش و سالمت روان ت،یامن نیتوان به تأم یم

از  تیو رضا یهدفمند ،یادارمعن گران،ید تیامن نیتام
 ،یسالمت جسم ،یاخالق لیرشد فضا ،یو نشاط قلب ی،شادیزندگ

و  یزیانحراف گر ،یویدن یزندگ ییاصالح و شکوفا ،یشیمثبت اند
در  ،حضورگرایی عقل ،ییاگرایاز دن زیاز غفلت، پره زیپره

 اجتماع و عدم انزوا اشاره نمود.
 

 یرفتارها ،یاعتقاد یباورها ،یقرآن ، خدامحور :هاکلیدواژه
 .یمعادباور ،یفرد
 

 10/10/1398تاریخ دریافت: 
 15/12/1398 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولkohsari888@gmail.com 

 

 مقدمه
 جهت در کاربردی حقیقت یک عنوانبه دین در عصر کنونی،

 دین. است قرارگرفته موردتوجه اجتماعی و فردی رفتارهای کنترل
 و از گرفته  قرار معاد و توحید بنیادین اصول پایه بر اسالم مبین
 جایگاه اسالم اعتقادی هایآموزه به باور و ایمان کریم قرآن منظر
 عبادت در اسالم غرض. دارد جامعه و فرد رفتاری نظام در ایویژه

 این که چرا باشد؛می آخرت و خدا یاد از غفلت هایپرده برداشتن
 دین آنچه دارد. سزایی به تأثیر انسان اخروی حیات در تهذیب
 بطن در خداوند حضور کند،می دعوت بدان را هاانسان اسالم

 توحیدی شده امر بدان اسالم در که توحیدی. است انسان زندگی
 خویش فطرت با را آن ساده شهودی با انسان که باشدمی ذاتی

 هیچبی مطلق اطالق یک از تعالیباری ذاتی توحید و یابددرمی
 لَا رَّبِّکَ مِن إِلَیْکَ أُوحِىَ مَا اتَّبِعْ» یآیه طبق.گیردمی نشأت قیدی

 شده وحى تو به پروردگارت از آنچه ( از106/)انعام.هُوَ إِلَّا إِلَاهَ
 پس زندگی به انسان اگر «.نیست او جز معبودى هیچ. کن پیروى

 هدفبی و بیهوده را خود زندگی باشد، نداشته باور مرگ از
 مرگ از پس که باشد داشته اعتقاد و باور انسان اگر اما پندارد؛می

زیرا  شد؛ نخواهد ایجاد او در احساس این دیگر دارد وجود حیاتی
 لَهِىَ  االَخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْیَا الْحَیَوةُ هَذِهِ مَا وَ»که

 بازیچه و سرگرمى جز دنیا زندگى این( 64/)عنکبوت الْحَیَوَانُ
 «.است آخرت سراى[ در] همانا حقیقى زندگى و نیست،

 اعتقاد این و کندمی پیدا ارزش باوری معاد با انسان و لذا زندگی
 از موجب دین به اعتقاد و باور گیرد.می شکل خداباوری پرتو در
 و معاد به اعتقاد که چرا شود؛می مختلف هایهیجان رفتن بین

 جامعه در افراد بیرونی و درونی هاینیت بروز به منجر توحید
 دعوت که گیردمی سرچشمه ازآنجا موارد این تمامی شود؛می

 که گفت توانمی اساس همین بر است؛ منطق و باعقل توأم اسالم
 اعتقادی باورهای با را خود فردی رفتارهای عناصر این با انسان
  .نمایدمی تنظیم
 مسالهبیان 

 که نیست معنا بدان انسان، اخروی حیات و سعادت به دین توجه
 اعتقادی هایآموزه. باشد نداشته انسان دنیوی زندگی در نقشی دین

 داشته فردی حیات برای ایویژه دستورهای دارای دینی باورهای و
 انسانی جوامع برای فراوانی برکات و ثمرات منشأ هرکدام که

 اجتماعی، سالمت بر فردی سالمت تأثیر به توجه با است. 
 اشاره نیز اجتماعی ابعاد بر مسئله این مستقیم تأثیر به توانمی

 یک جامعه از تک تک افراد آن جامعه تشکیل یافته و لذا .نمود
 آمار دینی، هایآموزه به معتقد و ای با افراد باورمند جامعه در

 هایهجمه و بوده ترپایین اجتماعی مفاسد و انحراف و جرم
حال با این مقدمه این سواالت  .گردندمی کنترل و شناسایی غیردینی

مطرح می گردد که به طور کلی باورها چه جایگاهی در نگرش 
انسان به زندگی داشته و افراد باورمند به اعتقادات دینی به ویژه 
در حوزه توحید و معاد، چه عملکرد و رفتار متفاوت فردی از 

دهند؟ به طور کلی ایمان به توحید و معاد چه خود بروز می 
تاثیری بر انسان می گذارد که سبب تمایز رفتاری نسبت به افراد 

درصدد  تحلیلی -توصیفی روش به پژوهش این غیرباورمند دارد؟
احث توحیدی و پیشینه عامی که در مب پاسخ به این پرسش هاست.
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باشد که از صدر گردد می تواند شامل تمام منابعی معاد مطرح می
اسالم تاکنون تدوین گردیده است، اما پیشینه خاصی که به شکلی 
ویژه عنوان مشابه و یا موازی پژوهش حاضر را دنبال نماید، می 

(؛ 1ایمان ) و مرتضی مطهری، انسان»توان به موارد زیر اشاره نمود:
فرهادیان،  فاطمه (؛2جعفر سبحانی، ایمان و آثار سازنده آن،)

محمدتقی فعالی،  روانی در پرتو التزام به آموزه های دینی؛سالمت 
 زندگی در ایمان نقش قرضاوی، معاصر؛ یوسف هایچالش و ایمان

 باوری معاد تأثیر»نژاد، پایان نامه  تبریزی علی (؛فهیمه3انسان، )
، قم، مرکز حوزه علمیه «روایات و آیات منظر از انسان بر

 نکته این پژوهشی آثار سایر و کتب و مقاالت خواهران.در بررسی
به عنوان  توحید و معاد موضوع اگرچه که گرددمی آشکار

 مستقل شکل به پژوهشی اما گرفته، قرار توجه مورد موضوعی عام
 .است قرار نداده مورد بررسی فردی رفتارهای بر را باورها نقش

 مفهوم شناسی
باور: باور حالت یقینی است که ذهن انسان در برخورد با   -الف

شود و نسبت گیرد یا تغییری ایجاد نمیآن سه حالت را به خود می
کند و آن قضیه را به آن متفاوت است یا در مقابل آن مقاومت می

(. دیوید 4پذیرد و آن را باور دارد )کند یا آن قضیه را میرد می
فی است که اصطالح روانشناسی باور را مطرح هیوم نخستین فیلسو

کند که باور بیشتر به یک احساس است تا کرده است و بیان می
(. در تعریف روانشناسی باورها یا عقاید، 5چیز )فهم از یک

ها اعتقاد دارد درستی و حقانیت آنهایی هستند که فرد به اندیشه
(6 .) 

 و دهدمی انجام زنده موجود که عملی و فعالیت رفتار:هر -ب
 و عاطفی فیزیولوژیک، اعمال پنهان و آشکار بدنی کارهای متضمن
 مجموعه یا خاص عمل هر برای اصطالح این باشد، عقلی فعالیت
 تواندمی رفتار (54 ش، 1364 نژاد، ) شعاری.رودمی کار به اعمال

 .گردد مطرح اجتماع و جامعه و( فردی) شخص و فرد حوزه در
 باورها در رفتارهای فردینقش 

اورهای اعتقادی در زندگی فردی انسان تأثیر به سزایی دارد؛ زیرا ب
انسان در حیطه رفتاری، عمل خود را بر مبنای  باورها صورت می 
دهد. خداوند متعال به انسان نیروی عقل عطا فرمود و پیامبرانی را 

رستاده با دالیل و احکام و قوانین محکمی برای تربیت انسان ف
ای بر اساس یک نظام خاص درصدد است. بر این بنیان هر جامعه

هایی است که بتوانند باورهای اعتقادی را در خود تربیت انسان
از پیش نیازمند تعادل روانی است متبلور سازند؛ و بشر امروز بیش 

تحلیل باورهای اعتقادی و عملکرد آن را در  و این امر تبیین و
دی می طلبد که در ادامه عملکرد باورهای سطح رفتارهای فر

 شود:اعتقادی در این موضوعات بررسی می
 تأمین امنیت، آرامش و سالمت روانی

ترین آثار و کارکردهای باور به توحید، رسیدن به یکی از مهم
خصوص باور به آرامش و سازگاری روانی است. باور دینی به

 در تواندمی دین»ت. توحید، یکی از منابع مهم تامین آرامش اس

گاهی به  مردم که نماید مداومی برای انسان ایفا و پیچیده روند
 و شخصی مشکالت آن وسیلهبه تا کوشندروش های دیگر، می

 (. 7آیند ) کنار هاآن با و دریابند خود زندگی در را موقعیتی

های ارزشمند در باورهای ایجاد آرامش روانی یکی از جنبه
نیایش، توکل و توسل به خداوند روش مهمی در دین اعتقادی است. 

طور عام از ارتباط انسان با خالق و اعتقاد آید. دین بهحساب میبه 
تواند در ایجاد آرامش و بهداشت و به حضور او سخن گفته و می

در قرآن کریم، (. 8درمان بیمارهای روانی تأثیر به سزایی بگذارد )
از آثار مهم ایمان و یکی از صفات آرامش، سالمت و امنیت روانی 

 قُلُوبِ فىِ السَّکِینَةَ أَنزَلَ  الَّذِى هُوَ »ی مؤمنان معرفی شده است:ویژه
 در که کس آن اوست (4فتح/«)إِیمَانهِمْ مَّعَ إِیمَانًا لِیزَدَادُواْ الْمُؤْمِنِینَ

 خود ایمان بر ایمانى تا فرستاد فرو را آرامش مؤمنان هاىدل
 «.بیفزایند

نمایند به دستیابی به منانی را که از ظلم دوری میؤقرآن کریم م 
الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا »دهد:جایگاهی امن و هدایت بشارت می

 کسانى( 82انعام/  «)إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
 راست آنان اند،نیالوده شرك به را خود ایمان و آورده ایمان که

در ایمان کاذب، حقیقت ایمان بر قلب  «یافتگانند.راه ایشان و ایمنى
تسلط نیافته اما نتیجه ایمان صادق، اطمینان به قدرتی برتری است 
که به انسان در فراز و نشیب های زندگی، حس امنیت داده و بر 

طْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَ »حکمت و خواسته او تکیه نماید:
 دلهایشان و اندآورده ایمان که کسانى ( همان28)رعد/ «بِذِکْرِ اللَّهِ

کسی از آرامش صادق و امنیت راستین  «.گیردمى آرام خدا یاد به
مند است که با علم و بینش صحیح و عمل صالح به بارگاه بهره

رسد، و اگر اضطرابی درونش راه یابد، در پرتو آن ایمان واقعی می
 (.9) یابدو به آرامشی راستین دست می رفتهامنیت صادق از میان 

در  )ع( درباره آرامش و ایمان پیامبر)ص( به نصرت الهی امام علی
سول خدا از سر شب ردر جنگ بدر » فرماید:می بحبوحه جنگ

مناجات با خدا بود؛ تا بامداد در کنار درختی سرگرم زمزمه و 
گویا اصال جنگی در کار نبود. در صورتی که نه کارآزموده 
جنگ بود و نه ساز و برگ نظامی در اختیار داشت. همه در 

یکی از مهم  لذا(« 10. )از ترس مصون بود اوهراس بودند و تنها 
ترین جلوه ها و آثار ایمان مذهبی بر رفتارهای فردی انسان، 

انسان فطرتًا جویای سعادت خویش است و آرامش خاطر اوست. 
از تصور وصول به سعادت غرق در شادی و از تفکر آینده 

گردد. ایمان و نامشخص و مبهم دچار تزلزل و اضطراب می
می مایه زنده شدن روح امید در انسان و ایمان به معاد،  خداباوری

و نقطه امید، خداوندی است که صاحب تمام کماالت و  گردد
از نظر دین مبین اسالم تنها  همه نداشته های انسان است. دارنده

راه آرامش روان، یاد خداوند و ارتباط ناگسستنی با اوست. از 
 حالت یک سویی دیگر بر اساس آیات قرآن برخی از انسانها در

گروهی از  کهدرحالی برند،مى سر به دائم نگرانى و اضطراب
 اطمینان دارند، دارایمردم که از باور و اعتقاد دینی برخور

 : خاطرند
 خدا جز کس هیچ از و (39 احزاب/ «)اللَّهَ إِلَّا أَحَداً یَخْشَوْنَ ال وَ»

 در وآناین سرزنش و هامالمت انسان باورمند هرگز «ندارند. بیم
 )مائده/«الئِمٍ لَوْمَةَ یَخافُونَ ال وَ» گذاردنمى اثر آهنینشان اراده

 خاطر به و هرگز« .ترسندنمى مالمتگرى هیچ سرزنش از و(»54
 بستگیدل دارند آنچه به و شوندنمى غمگین اندداده دست از آنچه
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  و همکاران     خوشنود نیحس  71

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  قرآن و طب پژوهشی -علمیفصلنامه 

 «)آتاکُمْ بِما تَْفرَحُوا ال وَ فاتَکُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِکَْیال»ندارند:  شدید
[ سبب] به و نشوید اندوهگین رفته شما دست از آنچه»(23 حدید/

 «نکنید. شادمانى است داده شما به آنچه
-داند که خداوند همراه اوست و به او وعده میانسان باورمند می

دهد که در مشکالت و مسائل، هرگاه او را بخواند، او پاسخ می 
 إِذا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجیبُ قَریبٌ فَإِنِّی عَنِّی عِبادی سَأَلَکَ إِذا وَ» دهد:
 گاه هر (و186بقره/«)یَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ بی لْیُؤْمِنُوا وَ لی فَلْیَسْتَجیبُوا دَعانِ

 دعاى و نزدیکم، من[ بگو] بپرسند، من باره در تو از من، بندگان
 پس کنم،مى اجابت -بخواند مرا که هنگامى به -را دعاکننده

 که باشد آورند، ایمان من به و نهند گردن مرا فرمان باید[ آنان]
 «.یابند راه

باورهای هرگونه امنیتی در هر بعد از ابعاد آن، در ایمان و  بنابراین
ریشه اش به بی  بازگشتریشه دارد و هر گونه ناامنی،  یاعتقادات

کفر، بی اعتقادی به توحید و معاد می باشد که سبب بروز ایمانی و
بنابراین، اولین و مهم ترین اثر باورهای ظلم، استکبار می گردد.

حرك رفتارهای سازنده و صحیح می باشد، مقوله اعتقادی که م
سالمت روان می باشد. انسان باورمند در همه حال سالمت روانی 
و درونی خود را با تکیه بر اعتقادات و باورها حفظ نموده و 
اعتقاد به خداوند و نیز به معاد سبب می گردد که احواالت جهان 

و یأس نگشته و را کوتاه و گذرا دانسته و لذا دچار ناامیدی 
زندگی برای او خاتمه یافته نیست. او در امور مختلف بر خود و 
احواالت خود تسلط داشته و تمام امور خود را با باورهای اعتقادی 

 حل می نماید. 
 ظلم گریزی و تامین امنیت دیگران 

از استفاده زمینه ساز  اجتماع وفرد و و مبانی  امنیت یکی از اصول
 .هاست آرمانارزشمندترین تکامل بشر و از  ت هایموهب
 حفظ بر انسان، واالی ارزش و کرامت اصل بر تأکید با الهی آیات

لفت با هرگونه تعدی به مخا و فردی امنیت و او حریم و حرمت
بدیهی است ایمان مؤمنین، انجام اعمال  .اندفشاری نمودهیاو پا

رض و تعدی به صالح مقتضی رعایت امنیت فردی افراد و عدم تع
برای نمونه ایمان و اعتماد افراد جامعه نسبت به  حقوق آنان است.

یکدیگر که به نحوی در ایجاد امنیت موثر است در قرآن مورد 
توجه قرار گرفته است و از مسلمانان خواسته شده تا در حق 
یکدیگر خیانت ننموده و حس امنیت و اعتماد به یکدیگر در 

  جامعه برقرار باشد.
 وَ  اللَّهَ لَاتخَونُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهُّا»:فرماید می باره این قرآن در

 که کسانى ( اى27انفال/«) تَعْلَمُون أَنتُمْ وَ أَمَانَاتِکُمْ تخَونُواْ وَ الرَّسُولَ
 در[ نیز] و مکنید خیانت او پیامبر و خدا به اید،آورده ایمان

 خیانت نباید که] دانیدمى خود و نورزید خیانت خود امانتهاى
 کند، می توجه جلب روایات در که ایی نکته اولین.« [کرد

 هاست انسان سایر سپس و مؤمنین ارزشمندی و کرامت و حرمت
در امتداد خط فکری قرآن بر این مساله پافشاری  احادیث این و

کرده و حرمت و حریم فردی انسان ها را امن دانسته و آن را از 
( ع)صادق امام تعدی و آسیب و ایذاء ایمن دانسته اند. هر گونه

 تعبیر وبه« .(11)است بیشتر کعبه از مؤمن حرمت» :فرمایدمی
 است، کرده واگذار وی خود به را مؤمن امور تمام خداوند»ایشان 

 «.(12است ) نکرده واگذار وی به را کند ذلیل را خود که این اما

از دو بعد با موضوع باورهای  الزم به ذکر است که مقوله امنیت
اعتقادی در ارتباط است، یکی به جهت آنکه انسان باورمند و 
معتقد با نگاه خدامحوری و معاد باوری، در تالش است تا از 
هرگونه خطا یا اشتباه پرهیز نموده و تجاوز و تعدی نسبت به 
دیگران نداشته و حقوق اطرافیان خود را چه در خانواده و اجتماع 

ایت نماید، لذا دیگران از دست و زبان او در امان بوده و در رع
اجتماع نیز طالب امنیت بوده و از سرکشی و اختالل می پرهیزد. 

 تَجْعَلُوا ال وَ» او معتقد است، طبق آیه زیرخداوند سمیع علیم است:
 اللَّهُ  وَ النَّاسِ یْنَبَ تُصْلِحُوا وَ َتتَّقُوا وَ تَبَرُّوا أَنْ  لِأَیْمانِکُمْ عُرْضَةً اللَّهَ

 مدهید، قرار خود سوگندهاى دستاویز را خدا ( و224بقرة/عَلیمٌ) سَمیعٌ
 میان دادن سازش و پرهیزگارى و نیکوکارى از[ بهانه بدین] تا

انسان مومن با توجه به « .داناست شنواى خدا و ،[ایستید باز] مردم
 إِلَیْهِ  أَنَّهُ وَ قَلْبِهِ وَ الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ»آیه حیلوله 

 حایل دلش و آدمى میان خدا که بدانید ( و24انفال/«)تُحْشَرُون
او را از خود به « شد. خواهید محشور او نزد در هم و گردد،مى

خود نزدیک تر می بیند، و لذا با این باور توحیدی که برگرفته از 
صفاتی که در نهایت کمالی قرار داشته شناخت صفات الهی است؛ 

است، از هر گونه رفتاری که مانع امنیت در خانواده و اجتماع 
است، می پرهیزد. همچنین او باور دارد که معادی در پیش است، 
لذا باید در مقابل خداوند پاسخگوی تمام اعمال بزرگ یا کوچک 

 یَرَهُ وَ خَیْرًا ذَرَّةٍ قَالَمِثْ یَعْمَلْ فَمَن»خود باشد، زیرا به فرموده قرآن:
 اىذرّه هموزن که هر ( پس8-7ل/ازلز«)یَرَهُ شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ مَن

 بدى اىذرّه هموزن که هر و.دید خواهد را آن[ نتیجه] کند نیکى
بنابراین هر گونه عملی که امنیت « .دید خواهد را آن[ نتیجه] کند

جانی، آبرویی و عرضی دیگران را به خطر فردی، اجتماعی، مالی و 
می اندازد، پرهیز نموده و در صورت تخلف و مرتکب شدن گناه 
و تعدی به حقوق و مرزهای دیگران که امنیت ایشان را در هر 
بعدی به خطر انداخته است، پشیمان شده و درصدد جبران بر می 

 آید.
 معناداری، هدفمندی و رضایت از زندگی

که بر زندگی فرد اثر گذار می  دینى هایترین باورسىاسایک از 
خدا  انسان خدامحور و معاد باور،است. باشد، باورهای توحیدی 

خویشتن دیده و در تالش است تا در ارتباطش با سایر را ناظر بر 
اعضای خانواده و اجتماع رعایت انصاف و احترام و حقوق را 

ت عبادت خداوند و نموده و محیط منزل و اجتماع را محلی جه
 اساس بر رشد انسان خدمت به بندگان او ببیند. در قرآن

 به را او انسان اعتقاد اصالح با که گونه بدین است؛ خدامحوری

 النُّورِ  وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ فَامِنُواْ»:کندمی دعوت توحید و ایمان مسیر
 پیامبر و خدا به ( پس8/خَبِیرٌ)تغابن تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ أَنزَلْنَا الَّذِى

 آنچه به خدا و آورید، ایمان فروفرستادیم ما که نورى آن و او
 «.است آگاه کنیدمى

مولفه های معناداری زندگی بر اساس باورهای دینی چون ایمان به 
خدا، غیب، روز قیامت، پیامبران الهی، و تصمیم بر بندگی است 

و رهایی از جهنم و در مراتب  که سبب انگیزش رسیدن به بهشت
 تعبیر قرآن باالتر رسیدن به قرب الهی و حسن عاقبت می گردد. به

برخی به لذت موقت و سطحی که در دنیا فراهم شده راضی  کریم
 لَا الَّذِینَ ِإنَّ» شده و به دنبال اهداف و اغراض زندگی نیستند:
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 72 . .ررفتا بر( معاد – دی)توحیاعتقاد یکارکرد باورها  
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 هُمْ  الَّذِینَ وَ بهََِا اطْمَأَنُّواْ وَ نْیَاالدُّ بِالحََْیَوةِ رَضُواْ وَ لِقَاءَنَا یَرْجُونَ
 و ندارند، ما دیدار به امید که (کسانى7یونس/)غَافِلُونَ ءَایَاتِنَا عَنْ
 کسانى و اند،یافته اطمینان بدان و کرده خوش دل دنیا زندگى به

 خَلَقْتَ  مَا»خداوند بارها متذکر است که«غافلند. ما آیات از که
« اى.نیافریده بیهوده را اینها (پروردگارا،191آل عمران/) بَاطِلًا هَاذَا

 لَا إِلَیْنَا أَنَّکُمْ وَ  عَبَثًا خَلَقْنَاکُمْ أَنَّمَا فَحَسِبْتُمْ أَ»خداوند در آیه 
 و ایمآفریده بیهوده را شما که پنداشتید آیا(115مومنون/)تُرْجَعُونَ

مندی و عدم  غرض«شوید؟نمى بازگردانیده ما سوى به شما اینکه
 فِی تَرَی مَا»بیهودگی آفرینش را با مقوله معاد گره زده و درآیه 

( 3ملک/«)فُطُورٍ مِنْ تَرَی هَلْ الْبَصَرَ فَارْجِعِ تَفَاوُتٍ مِنْ الرَّحْمَنِ خَلْقِ
[ تفاوتى و] اختالف گونه هیچ بخشایشگر[ خداى] آن آفرینشِ در

اذعان می دارد « بینى؟مى[ نقصانى و] خلل آیا بنگر، باز. بینىنمى
که حتی موجودات و کائنات با دقتی هدفمند آفریده شده اند. 

ای در منش بدون تردید باور به معاد تأثیر بسیار عمیق و گسترده
انسان در خانواده و اجتماع دارد. چون اعمال انسان بازتاب 

گاتنگی با و به تعبیر دیگر، رفتار انسان ارتباط تن اعتقادات اوست؛
گریزی و  بینی او دارد. در نگاه امام علی )ع( دنیاجهان

فرماید: گرایی همواره مورد تأکید آن حضرت بوده و میآخرت
دنیا خانه آرزوهایی است که زود نابود می شوند و کوچ کردن از »

( مسئله معاد و ایمان و باور 45 البالغه، خنهج«)وطن حتمی است.
سترده آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان آن و تأثیر عمیق و گ

بیشترین عاملی که موجب آفرین و حائز اهمیت است. بسیار نقش
متوجه خدا بشوند بازگشت  ابتداحداقل در  هاانسانشود نوع می

به جهان دیگر است. شاید به همین خاطر باشد که اعتقاد به معاد 
 (.13) بیشترین آیات قرآن را به خود اختصاص داده است

های مختلف  معناداری زندگی و در نتیجه کسب موفقیت در عرصه
و حرکت در مسیری که نقشه آن توسط دین طراحی شده است، 

 سبب کسب رضایت در زندگی خواهد شد. 
احساس رضایت برای انسان از نخستین عوامل آرامش روانی است 

از و آرامش روانی نیز رمز خوشبختی است. خواستگاه این رضایت 
خود و جهان اطراف خود، خشنودی و رضایت از مبدا آفرینش 
است و  سرچشمه ی این رضایت همه جانبه، ایمان به پروردگار 

 (.3جهانیان است )
عالوه بر امور مادی، انسان به تقدیرات الهی راضی بوده و در 
مسائل بی تابی ننموده و به داشته های خود، امکانات، استعدادهای 

رضایت داشته و این حس رضایت، در او حس  خدادادی خود
خوشبختی و بهروزی ایجاد می نماید. در مقابل انسانی که اعتقادات 
توحیدی و معادباوری در او شکل نگرفته و یا از ضعف برخوردار 
است، چون نیازهای فطری معنوی و دینی او برآورده نمی شود، در 

ن نماید، در این تالش است تا این خالء را با امور دنیوی جبرا
حالت، یا در مادی گرایی و لذت های زودگذر دست و پا می زند 
و هرگز روی آرامش و دل سیری را نمی بیند و یا اینکه دستش از 
رفاه طلبی و لذت های ناپایدار هم کوتاه است و دائما درحال 
شکایت و ناله است. در هر دو حالت او از زندگی لذت نمی برد، 

ان در او حرص بیشتری ایجاد نموده و همواره به خوشی های دیگر
موفقیت های این و آن حسادت دارد. این در حالی است که اگر 

 زندگى از او انتظارات باشد، گرایانهنگرش انسان به زندگى، واقع
 نیز زندگى از او احساس آن، پى در و بود خواهد گرایانهواقع نیز

 انتظارات هماهنگى» که گفت بتوان شاید. شد خواهد بینانهواقع
است.  از زندگى رضایت و زیستن شاد اصلى شرط «هاواقعیت با

 شده، دوگانگى موجب ها،ناهماهنگى میان انتظارات و واقعیت
 ناپذیرجبران آن، زیان که آوردمى وجود به بنیادینى تضادهاى

. بنابراین تنها انسان مؤمن و خداباور است که با هریک از است
رات الهی که مواجه گردد، همچنان راضی به رضای خداوند مقد

باقی می ماند. منشأ احساسات خوشنودی از خداوند و جهان و 
رضایت همه جانبه انسان، ایمان به خدای جهانیان است. بنابراین 
حس رضایتمندی به قضای الهی از ویژگی های انسان های خداباور 

باور، سختی های دنیا گذرا و و معاد باور است. در نگاه انسان معاد
غیرپایدار بوده و او تا حد توان در رفع مشکالت و مسائل تالش 

 می نماید.
 شادی و نشاط قلبی

در منابع اسالمى، شادى و سرور قلبی حاصل از ایمان، مورد ستایش 
قرارگرفته است. در قرآن کریم تأکید شده است که اولیاى الهى، 

إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ أَال »ترس و اندوهى ندارند:
 و است بیمى نه خدا دوستان بر که باشید، (آگاه62 /یونسیَحْزَنُونَ)

 «.شوندمى اندوهگین آنان نه

انسان خدامحور و معادباور، از نشاط ظاهری و باطنی بیشتری 
برخوردار است. زیرا او خداوند را در امور زندگی معین و 
یاریگر خود دانسته و چون در جهت کسب رضای الهی حرکت 
می کند، از درون حس رضایت و شادمانی دارد. او می داند در هر 
شرایطی در حال بندگی است و این بندگی در عمل او ثبت خواهد 
شد، و لذا تفاوتی ندارد که در لحظات سختی و مشکالت است یا 

ت گذراست. لذت و راحتی. چون معتقد است این احواال
معادباوری در او این حس را ایجاد می نماید که تمام این بندگی، 
ثبت و محفوظ خواهد بود و در مقابل آن ماجور است. او معتقد 
است که خداوند او را می بیند و از او و اعمالش راضی است، لذا 
چه لذت و نشاطی باالتر از کسب رضای الهی. غم مؤمن در قلبش 

ز و نیاز خود را با خدا مطرح نموده و لذا مؤمن را پنهان است و را
همیشه در حال رضایت و شادی می توان دید. پس انسان آن زمانی 

کند، این توکل که به خدا توکل و همه امور را به او واگذار می
شود؛ زیرا انسان با این عمل در درونش موجبات شادی قلبی می

شه نگهبان تکیه نموده یابد که به قدرت نامتناهی همینشاط می
است. آیات فراوانی در قران راجع به توکل کردن به خداوند در 

 وَ  یَمُوتُ لَا الَّذِى الْحَىّ  عَلىَ تَوَکَّلْ وَ»هنگام آغاز کار وجود دارد: 
 زنده آن بر و (58فرقان/خَبِیرًا) عِبَادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ کَفَى وَ بحَمْدِهِ سَبِّحْ
 که بس همین و گوى تسبیح او ستایش به و کن لتوک میردنمى که
لذا توکل بر خدا به عنوان یک « .است آگاه بندگانش گناهانِ به او

شود که انسان به خاطر این اعتماد و اعتقاد، باور موجب می
 إِن وَ لَکُمْ غَالِبَ فَلَا اللَّهُ یَنصرُکُمُ  إِن»خداوند را دوست بدارد: 

 فَلْیَتَوَکلَ  اللَّهِ عَلىَ وَ بَعْدِهِ مِّن یَنصرُکُم الَّذِى ذَا فَمَن یخْذُلْکُمْ
 آن بر شما از گروه دو که هنگام آن(122عمران/آل)الْمُؤْمِنُون
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  و همکاران     خوشنود نیحس  73

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  قرآن و طب پژوهشی -علمیفصلنامه 

 باید مؤمنان و. بود یاورشان خدا آنکه با ورزند سستى که شدند
 «.کنند توکل خدا بر تنها

 ایمان چه هر»فرماید: از این رو رسول خدا )ص( در روایتی می
( خود) زنان به نسبتهم  وى محبت و عالقه، یابد افزایش اىبنده

 129 یخطبه در( ع)علی حضرت(.«14یابد )مى افزایش
، آرزومندید دنیا این از آنچه و شما! خدا بندگان»:فرمایندمی

 بدهکارانىشده، قرار داده شما براى معیّن مّدتى که هستید مهمانانى
 شما اعمال و دارید آن پرداخت در کوتاهى مهلت که هستید
 (129البالغه،خطبه نهج«)شود. مى حفظ همگى

نوعا انسان های باورمند از روحیه مهربانی و محبت بیشتری  
برخوردار بوده و همواره درصدد است تا جایی که ممکن است، 
به همنوعان خود کمک رسانده و منشاء خدمات و خیرات باشد. 
لذا در امور خیر او را پیشقدم و در همدلی و مهربانی و همراهی 

حبت و خیر و احسان به او را ثابت قدم می توان دید. همین م
دیگران در وجود انسان، حس رضایت و شادمانی و نشاط ایجاد 
می نماید مانند نشاطی که انسان از عمل کریمانه ای می برد. هر 
چه اعتقادات و باورهای دینی و معنویت انسان بیشتر و عمیق تر 
باشد، محبت او نسبت به دیگران بیشتر و در نتیجه لذت و 

 او نیز بیشتر خواهد شد.  رضایت و شادی
 رشد فضایل اخالقی

« فضایل»و جمع آن « صفت پسندیده»فضیلت در اخالق، به مفهوم 
صفات زشت و »به معناى « رذیلت»است و در مقابل اصطالح 

 شودجمع بسته مى« رذایل»قرار دارد که با واژه « ناپسند
 بعد در چه اخالق تهذیب و اصالح در توحیدباوری کارکرد(.2)

از . است مباحث مهمترین زمره از، رفتاری بعد در چه و نفسانی
ویژگی های انسان های باورمند، خوش اخالقی است. روابط 

نماید. مساله خوش انسانی نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می
اخالقی مقوله ای است که همگان به ارزش فردی و اجتماعی آن 

برخی صفات نیکو و سجایای در آیه ذیل ایمان با اقرار داشته اند.
اخالقی همنشین گردیده است. در این آیه تقدم باورهای اعتقادی 
چون ایمان به خداوند و معادباوری نشان از پایه ای و اساسی بودن 

 این مقوله ها در پرورش فضایل اخالقی می باشد:
 اَلْبِرَّ  لکِنَّ وَ  لْمَغْرِبِاَ وَ  اَلْمَشْرِقِ  قِبَلَ وُجُوهَکُمْ  تُوَلُّوا أَنْ اَلْبِرَّ  لَیْسَ»

 آتَى وَ اَلنَّبِیِّینَ  وَ اَلْکِتابِ وَ اَلْماَلئَِکةِ  وَ  اَلْآخِرِ اَلْیَوْمِ  وَ  بِاللّهِ آمَنَ  مَنْ 

 وَ  اَلزَّکاةَ  آتَى وَ اَلصَّالةَ  أَقامَ وَ  اَلْقُرْبى ... ذَوِی حُبِّهِ  عَلى اَلْمالَ

 وَ  اَلضَّرّاءِ  وَ اَلْبَأْساءِ  فِی اَلصّابِرِینَ  وَ عاهَدُوا إِذا بِعَهْدِهِمْ اَلْمُوفُونَ
( 177اَلْمُتَّقُونَ)بقره/ هُمُ  أُولئِکَ وَ  صَدَقُوا اَلَّذِینَ  أُولئِکَ  اَلْبَأْسِ  حِینَ 

 مغرب[ یا] و مشرق سوى به را خود روى که نیست آن نیکوکارى
 و بازپسین روز و خدا به کسى که است آن نیکى بلکه بگردانید،
[ خود] مال و آوَرَد، ایمان پیامبران و[ آسمانى] کتاب و فرشتگان

 را نماز و بدهد، .... و خویشاوندان به داشتنش، دوست وجودِ با را
 عهد به بندند، عهد چون که آنان و بدهد، را زکات و دارد، برپاى
 شکیبایانند جنگ هنگام به و زیان، و سختى در و وفادارانند خود

 «.پرهیزگارانند همان آنان و اند،گفته راست که کسانى آنانند
مقوله کلی پرورش فضایل و ترك رذایل اخالقی، اگر چه مبانی 
کامال عقالیی داشته و جامعه ای موفق است که در آن نکات 
اخالقی بیشتری رعایت شود اما این مقوله متکی بر عقل با حمایت 

نظام باورهای آدمی برخوردار دین، از پایه های مستحکم تری در 
می گردد. برای نمونه به چند مورد از فضایل اخالقی اشاره می 
شود که اعتقادات دینی و ایمان به خدا و قیامت در آن ها نقش 

 کلیدی دارد.
 شکرگزاری

 کَفَرْتمُ لَئنِ وَ لَأَزِیدَنَّکُمْ شَکَْرتُمْ لَئنِ»انسان خداباور با اعتقاد به آیه 
[ نعمت] کنید، سپاسگزارى واقعاً  ( اگر7ابراهیم/«)عَذَابىِ لَشَدِید إِنَّ

 من عذاب قطعاً نمایید، ناسپاسى اگر و کرد، خواهم افزون را شما
همواره شاکر نعمت های الهی و شکرگزار  .« بود خواهد سخت

انسان هایی است که نسبت به او حقی دارند. صفت سپاسگزاری و 
گی های شایسته ای است که در انسان های قدردان بودن نیز از ویژ

مؤمن وجود دارد. انسان خدامحور و خداباور، همانطور که همه 
-های خدا احساس امتنان میوقت و در هر حال نسبت به نعمت

کند وقتی ناراحتی ها و گرفتاری ها به سراغ او می آیند و زلزله 
س های زندگی او را از جای تکان می دهد باز هم این احسا

سپاسگذاری را از دست نمی دهد. او به هرچه خدا برایش مقدر 
گردانیده باشد و فرمان رانده باشد رضایت داده است .خداوند در 

 خَیرْا فِیهِ اللَّهُ یجَعَلَ وَ شَیْا تَکْرَهُواْ َأن فَعَسىَ» قرآن می فرماید:
 در خدا و داریدنمى خوش را چیزى بسا چه ( پس19کَثِیرًا)نساء/

 «.دهدمى قرار فراوان مصلحت آن

مسلماً این خدامحوری و شکرهمیشگی در برابر منعم باعث مزید 
 نعمت و قدرتشان گردیده است:

 عَلىَ  فَضَّلَنَا الَّذِى لِلَّهِ الحَمْدُ قَالَا وَ عِلْمًا سُلَیْمَانَ وَ دَاوُدَ ءَاتَیْنَا لَقَدْ وَ»
 سلیمان و داوود به راستى به ( و15مل/الْمُؤْمِنِین)ن عِبَادِهِ مِّنْ کَثِیرٍ

 بر را ما که را خدایى ستایش: »گفتند دو آن و کردیم، عطا دانشى
 اینکه جالب.« است داده برترى باایمانش بندگانِ از بسیارى

 میان به شکر از سخن علم بزرگ موهبت بیان از بعد بالفاصله
 حقیقت و است، الزم شکرى را نعمتى هر شود روشن تا آمده،
 آفریده آن براى که راهى همان در نعمت آن از که است آن شکر
 در علمشان نعمت از بزرگ پیامبر دو این و شود استفاده است شده
. (15گرفتند ) را بهره حداکثر الهى حکومت یک به بخشیدن نظام

خداوند درباره شکرگزاری در برابر عطایا و نعم الهی به آل داود 
اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُکْرًاوَ قَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِىَ »می فرماید: 

 بندگان از و. باشید شکرگزار داوود، خاندان ( اى13سبأ/«)الشَّکُور
در حال اقتدار و خداباوری خدامحوری « .سپاسگزارند اندکى من

که نتیجه این رسوخ ایمان اقرار  از مشخصه های اولیای الهی است
ذاری و ساییدن پیشانی بندگی بر آستان به قدرت الهی و شکرگ

، چرا که توجه به خدا درشرایط ضعف و سستی از خداوند است
هر کسی انتظار می رود؛ اما بسیاری از شجاعان تاریخ در وقت 
پیروزی و اقتدار، فقط خود را می بینند و آن را متعلق به خود می 

 .رگاه اویندپیروزی ها را از او می بینند و همواره شاکر د، دانند
 

 توکل
از دیگر سجایای اخالقی توحید محوران و معادباوران روحیه 

 ذُکِرَ  إِذَا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا»توکل است. امام خمینی )ره( ذیل آیه 
 عَلىَ وَ  إِیمَانًا زَادَتهْمْ ءَایَاتُهُ عَلَیهْمْ تُلِیَتْ إِذَا وَ قُلُوبهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ

 یاد خدا چون که اندکسانى همان ( مؤمنان،2انفال/ «)یَتَوَکلَّونَ رَبِّهِمْ
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 74 . .ررفتا بر( معاد – دی)توحیاعتقاد یکارکرد باورها  
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 بر شود خوانده آنان بر او آیات چون و بترسد، دلهایشان شود
 «کنند.مى توکّل خود پروردگار بر و بیفزاید، ایمانشان

در ضمن برشمردن اوصاف مؤمنان درباره توکل  
حقیقت توکل واگذار کردن جمیع امور به وکیل و »فرماید:می

نظر نمودن از دیگران و اعتماد نمودن به وکالت اوست و صرف
چشم و امید از دیگران بستن است و آن مبتنی در چهار امر که 
ا ارکان توکل است: اول، علم به آنکه وکیل حاجت انسان ر

داند؛ دوم، علم به آنکه قدرت به قضای حاجت دارد؛ سوم، علم می
به آنکه رحمت و شفقت به موکل دارد؛ چهارم، آنکه بخل از 

تنها موحدین و خداباوران هستند که (.« 16ساحت او دور است )
«) مُؤْمِنینَ کُنْتُمْ إِنْ فَتَوَکَّلُوا اللَّهِ  عَلَى وَ»بر خدا توکل می کنند:

انسان های «  کنید. توکّل خدا به مؤمنید، اگر ( و23مائده/
نتیجه  ،با تکیه و اعتماد بر خداوند پس از انجام امور خداباور

کارشان را به او واگذار می کنند و اگر آن کار به نتیجه مطلوب 
است که دوست و یاور آنها  یقین دارند که حتما خداوندی دنرس

آرامش  روانسته لذا از این را به صالح بنده وی نمی داین مسئله 
دارند که اگر چه کارشان به نتیجه نرسیده اما ضرری متوجه آنها 

را به صالح فرد نمی دانست.  که حتما خداوند این امر نشده چرا
یکی از برجسته ترین نقاط سیره عملی حضرت هود روحیه توکل 

مُ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ إِنىِّ تَوَکلَّتُ عَلىَ اللَّهِ رَبىِّ وَ رَبِّک»ایشان است:
 حقیقت، ( در56هود/«)مُّسْتَقِیم صِرَاطٍ ءَاخِذُ بِنَاصِیَتهِا إِنَّ رَبىِّ عَلىَ 

 هیچ. کردم توکّل شما پروردگار و خودم پروردگار خدا، بر من
 به. دارد دست در را اشهستى مهار او اینکه مگر نیست اىجنبنده
 «.است راست راه بر من پروردگار راستى

در این جمالت شاهد برائت شجاعانه و همراه با توکل و اعتماد به 
ذات الیزال الهی از سوی هود می باشیم که در تثبیت اعتقاد 

همچنین در توکل حضرت توحیدی در جان مخاطبان مؤثر است.
 نوح)ع( در قرآن کریم آمده است:

مِهِ یَاقَوْمِ إِن کاَنَ کَبر عَلَیْکمُ مَّقَامِى مْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْوَ اتْلُ عَلَیهِ»
وَ تَذْکِیرِى بِایَاتِ اللَّهِ فَعَلىَ اللَّهِ تَوَکَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَکُمْ وَ 
شُرَکاَءَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکمْ غُمًَّة ثُمَّ اقْضُواْ إِلىَّ وَ لَا 

 به که گاه آن بخوان، آنان بر را نوح خبر ( و71)یونس/تُنظِرُون
 اندرز و[ شما میان در] من ماندن اگر من، قوم اى: »گفت خود قوم

[ من که بدانید] است، آمده گران شما بر خدا، آیات به من دادن
 همداستان خود شریکان با کارتان[ در] پس. امکرده توکّل خدا بر

 تصمیم من باره در سپس ننماید ملتبس شما بر کارتان تا شوید،
 .«ندهید مهلتم و بگیرید

در این آیه شریفه به اضافه اینکه توکل )واگذار کردن موجودیت 
خود به خدا( مانع احساس ناتوانی در برابر خودکامگان و دشمنان 
ارزش های انسانی بیان شده است ، عامل قدرت فوق العاده باالئی 

ه شهادت در راه می باشد که حضرت نوح)ع( بوسیله داشتن آن آماد
خدا می شود. آری توکل، چنین قدرت بزرگ الهی را به انسان می 

(. بنابراین داشتن روحیه توکل از مهم ترین شاخصه های 17بخشد )
 انسان های مومن و خدامحور و معادباور است.

 صبر و استقامت

از دیگر ویژگی های اخالقی خداباوران، داشتن صبر و استقامت  
تقامت در منظومه اخالق، یکی از قله های مهم و است. صبر و اس

انسان با ایمان می داند هر چیزی در جهان حساب اساسی است. 
معینی دارد و اگر عکس العملش در برابر تلخی ها به نحو مطلوب 
باشد، اگر هم خود این شکست ها غیرقابل جبران باشد، به نحوی 

وند آیات خدا دیگر از طرف خداوند متعال جبران می شود.
 مُّصِیبَةٍ  مِن أَصَابَ مَا» فراوانی را متوجه مسئله صبر فرموده است:

 ذَالِکَ ِإنَّ نَّبرْأَهَا أَن قَبْلِ  مِّن کِتَابٍ فىِ إِلَّا أَنفُسِکُمْ فىِ لَا وَ الْأَرْضِ فىِ
 در نه و زمین در نه مصیبتى ( هیچ22حدید/«)یَسِیر اللَّهِ عَلىَ

 پدید را آن آنکه از پیش آنکه مگر نرسد،[ شما به] شما نفسْهاى
  «است. آسان خدا بر[ کار] این. است کتابى در آوریم،

ها هایی که به آناند که مصیبتخداباوران و معادمحوران دریافته 
می رسد ضربه های نسنجیده نیستند و هیچ جای کار اشتباه نشده 

ازلی و است و همه مطابق قضای معلوم و قدر مرسوم و حکمت 
نقض فرمانه الهی است و باور کرده اند که آنچه به آنان می رسد 
نمی توانسته که نرسد و آنچه به آنان نرسیده نمی بایسته است که 
برسد.دریافته اند که خدای متعال هم قضا و قدر دارد و هم لطف، 
هم بال می فرستد و هم تخفیف می دهد. هر کس چنین پندارد که 

 (.3و قدرش جدا است از کوته نظری او است )لطف خدا از قضا 
ی صبر، هفتاد مرتبه در قرآن مورد تکرار و تاکید قرار آموزه

گرفته است و در سیره علمی و عملی معصومان)ع( روحیه صبر و 
شود. بر پایه شکیبایی در ارتباط با دیگران به وضوح مشاهده می

خشم و غضب  این سیره، انسان کریم و خداباور و معادباور، از
آمیز، گاه آلود و جنونکند؛ چراکه رفتارهای خشمخودداری می

ناپذیری دنیوی و اخروی را برای شخص به همراه صدمات جبران
خواهد داشت.شهید مطهری به صبر و باور به سنت آزمایش و 
ابتالء الهی به عنوان یکی از صفات برتری انسان از جمادات 

 دهد:نسان را به زیبایی توضیح میپرداخته و اثر آن بر روان ا
مربوط به موجودات زنده باالخص انسان است  ،ین خصوصیتا»

هاست. ها و پیشرفتکمال هها، مقدمها و گرفتاریکه سختی
کاهد؛ ولی سازد و از قدرت آنان میها، جمادات را نابود میضربه

سازد؛ بس کند و نیرومند میموجودات زنده را تحریک می
ها و شدائد، برای تکامل هاست. مصیبتها که اندر نقصزیادت

-ها نباشد، بشر تباه میها و رنجبشر ضرورت دارد، اگر محنت

 .«(1)گردد
ای را هرگاه خداوند تبارك و تعالی بنده»فرمایند:امام باقر)ع( می

ور سازد و باران بال را بر سر او دوست بدارد، او را در بال غوطه
ی من، فرماید: لبیک بندهدرگاه خدا دعا کند، میریزد و چون به 

ی تو را برآورده کنم، توانایم، ولی اگر برایت اگر بخواهم خواسته
 «ذخیره کنم، برای تو بهتر است.

لذا مهمترین پاداش صبر، رشد و تعالی انسان خواهد بود و هرکس 
نماید به میزان استقامت خود، محبوبیتی در نزد خداوند کسب می

گردد. با مند میبه همان میزان، از درجات تقوای باالتری بهرهو 
یابد و با این رویکرد، دیدگاه انسان نسبت به مشکالت تغییر می

شود با هر ظنی که به واسطه این دیدگاه در فرد ایجاد میحسن
و  نماید و در بالیا بردبار خواهد بود. عافیتی شکرگزاری می
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 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  قرآن و طب پژوهشی -علمیفصلنامه 

عتقادی در زندگی فردی انسان تاثیر می اینگونه است که باورهای ا
 گذارد.

خداوند، پیامبر گرامی اش را مخاطب قرار می دهد و در این باره 
( 130طه/«)رَبِّک بحَمْدِ سَبِّحْ وَ یَقُولُونَ مَا عَلىَ فَاصْبرْ »می فرماید:

[ را او] پروردگارت ستایش وبا باش، شکیبا گویندمى آنچه بر پس
یحکُمَ اللَّهُ وَ  اتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْکَ وَ اصْبرْ حَتىَ »و نیز « گو تسبیح

 شودمى وحى تو بر آنچه از ( و109یونس/«)هُوَ خَیرُ الحکِمِین
 او و کند، داورى[ آنان و تو میان] خدا تا باش شکیبا و کن پیروى
 «است. داوران بهترین

یادآوری یکی از بهترین روش ها برای دعوت به صبر وتحمل، 
سیره مردان استوار و نستوه است. قرآن کریم در این بخش نام چند 
پیامبر را بازگو کرده و در برابر گستاخی های مشرکان، به رسول 

 اصْبرْ عَلىَ  »فرماید سیره آنان را به یاد بیاور: اکرم)ص( می
 آنچه ( بر17ص/«)ابمَایَقُولُونَ وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَاالْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّ

[ متعدّد] امکانات داراى که را ما بنده داوود، و کن، صبر گویندمى
«  .بود[ خدا سوى به] کنندهبازگشت بسیار او آرى، آور یاد به بود

در این آیه خداوند به یادآوری صبر حضرت داود)ع( والگو 
  قراردادن ایشان در صبر و بصیرت و انابه می پردازد .

صبر نه تنها در بعد فردی، ضامن آرامش انسان است بلکه بنابراین 
شاخص مهمی در مقوله باورهای توحیدی و تاثیر آن بر مولفه های 

هایی که محبوب رفتاری است. بر مبنای این اصل قرآنی، انسان
خداوند هستند و درجه ایمان و خداباوری در آن ها باالتر است، 

 .باید از صبر باالتری برخوردار باشد
 عفو وگذشت

که در زندگی فردی  انسانی منداز صفات ارزشدیگر یکی همچنین 
در برابر کند، عفو و گذشت و اجتماعی انسان، نقش مهمی ایفا می

این مقوله با تاثیر باورها در رفتار آدمی  است.خطاهای دیگران 
ارتباط مستقیمی دارد زیرا گذشت از خطای دیگران در محاسبات 

 داوندمند، متفاوت از انسان غیرباورمند است. خنظام فرد باور
 فرماید:می متعال در قرآن

 باید و 22نور/ «)وَلْیعْفُوا وَلْیصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ»
 شما بر خدا که ندارید دوست مگر. نمایند گذشت و کنند عفو

ات قرآن کریم، بر طبق آی« است. مهربان آمرزنده خدا و ببخشاید؟
عفو موجب رفع خیانت از دیگران، رفع سختی، جلوگیری از 

گردد می 2مندی از غفران و رحیمیت خداوند، بهره1تخلف دیگران
.  بنابراین 3و احتمال سپاسگزاری فرد عفو شده نیز وجود دارد

شوند. مند میعفوکننده و عفوپذیر هر دو از برکات عفو بهره
خود را بر مبنای این اصل، اینگونه  رسول خدا)ص( نیز سیره

، عفو و مامنشی فتوت و بزرگ»  فرمایند:نمایند و میتوصیف می
اغماض از کسی است که به ما ظلم کرده و بذل و عطا به کسی 

 (« 11است )ساخته  که ما را محروماست 
بنابراین از آنجا که مدار زندگی انسان باورمند بر خدامحوری 

ز خطای دیگران، برابر با گذشت خداوند از است، لذا گذشت ا
_________________________________ 

 .187.بقره/ 1 
 .14. تغابن/ 2 
 .52. بقره/ 3

خطاهای اوست و چون این فرد معاد باور است، می داند که این 
 عفو وگذشت گم و رها نشده و در نزد خداوند ماجور است. 

 تغافل
، یعنی غافل نشان تغافلیکی دیگر از فضایل اخالقی، تغافل است. 

آگاه است با اراده، دادن خود؛ به این معنا که انسان آنچه را بدان 
ای که این خبر و غافل از آن وانمود نماید. در قرآن بهترین واژهبی

باشد.خداوند در می« صفح»رساند، واژه معنی را به طور کامل می
 و کنند (عفو22نور/«)لْیَصْفَحُواْ وَ لْیَعْفُواْ وَ»قرآن می فرماید: 

 « نمایند. گذشت
 : گویدمیواژه این راغب اصفهانی در مورد 

و گناهش را به رو ) صفح آن است که مجرم را سرزنش نکنی»
دو در مورد  هرچند عفو و صفح به یک معنی و هر( نیاوری

پوشی از تقصیر دیگران است، ولی باید دانست که گذشت و چشم
 ،در عفو با فرض گناه .واژه صفح در افاده این معنی رساتر است

طور کلی گناه را نادیده صفح به اما در ،گذارندروی آن سرپوش می
تغافل نشانه کرامت نفس آدمی است. امام « .(18) انگارندمی

 را از فهرست بهترین اعمال آدمی قرار داده است:تغافل علی)ع( 
-پوشى اوست از آنچه مىز بهترین اعمال شخص بزرگوار، چشما »

دیگران قرار ( با تغافل کارها مورد پسند 507صالبالغه، نهج.«)داند
گیرد و به این وسیله روابط فرد با دیگران مستحکم شده و می

)ع( تغافل را گرد؛ امام صادقپیوندهای مستحکم اجتماعی حفظ می
 الزمه تعامل با دیگران در زندگی دانسته است: 

است که  یپر یمانهپ یو معاشرت با مردم محتوا یصالح زندگ »
بنابراین (.« 19) سومش تغافل یکباشد و  یدو سومش فهم و آگاه

 وَ  فَاعْفُواْ »می توان به علت دعوت قرآن به تغافل و بخشش پی برد:
 و کنید عفو پس (109بقره/«)بِأَمْرِهِ اللَّهُ یَأْتىِ حَتىَ  اصْفَحُواْ

 « بیاورد. را خویش فرمان خدا تا درگذرید،

که در حال در تبیین رابطه خداباوری با مقوله تغافل باید گفت 
حالت طبیعی، عقل حسابگر انسان معتقد است که در برابر اشتباه 
و خطای طرف مقابل باید بالفاصله واکنش نشان داده و او را به 
اشتباهش متذکر نمود. اما انسان مومن و خداباور معتقد است که 

 (خدا1مجادله/«)بَصیر سَمیعٌ اللَّهَ إِنَّ »خداوند سمیع و بصیر است:
او بر احوال بندگان آگاه است و شنوا و بینا به «  .ستبینا شنواى

هر چیز است. و لذا تغافل و صفح از اشتباه دیگران که درجه ای 
باالتر از عفو بخشش است، از علم خداوند پنهان نمانده و همین 
انسان خداباور با اعتقاد به قیامت و معاد، معتقد است که در 

د ماجور خواهد بود و در قیامت در برابر این عمل اخالقی خو
مقابل خداوند نیز با گناهان او با تغافل برخورد می نماید. و لذا 
خداباوری و ایمان به معاد هر درجه که در انسان ترقی یابد، به 

 همان اندازه این روحیه تغافل در او قوی تر می گردد. 
 

 تواضع
ی می از دیگر سجایای اخالقی که در رفتارهای انسان باورمند تجل

های انسان یابد، تواضع است. از منظر دینی تواضع یکی از ویژگی
شود. سیره نبی مکرم اسالم حاکی از آن مؤمن و باورمند شمرده می

است که ایشان به این صفت اخالقی مزین بودند و بنابر رهنمود 
( 215)شعرا/ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»وحیانی:
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 76 . .ررفتا بر( معاد – دی)توحیاعتقاد یکارکرد باورها  
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 فرو را خود بال اند،کرده پیروى را تو که مؤمنانى آن براى و
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا  یَمْشُونَ الَّذِینَ نِوَعِبَادُ الرَّحْمَ »و نیز « .گستر

 نازل کسى را آن: ( بگو6فرقان/«) خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواسَلَامً
 و داند،مى زمین و آسمانها در را نهانها رازِ که است ساخته

، از نشانه های .«است مهربان آمرزنده همواره که هموست
عبودیت و بندگی ایشان تواضع در رفتار است. نمود این رفتار در 
راه رفتن خالی از هرگونه تکبر و نیز سخنان مالیم و متواضعانه 
است. هر وجودی که در مسیر خلقت و آفرینش قرار گیرد به 

ی بنده خداوند محسوب می گردد. و هیچ ذره ای در شکل تکوین
عالم خود را از این مساله بریء نمی داند. حتی اگر انسان از قبول 
آن سرباز زند، با این وجود بنده تکوینی خداوند است. اما بنده 
تشریعی، بنده ای است که با اعتقاد به خداوند و قیامت و سایر 

ا و نباید ها، عبودیت و بندگی اصول و فروع دینی و عمل به باید ه
خالصانه خود را به اثبات رسانده است. در این آیه نیز تواضع از 

 ویژگی های بندگان تشریعی خداوند محسوب گردیده است.
 حفظ کرامت انسانی

تعظیم و تکریم انسان ها از دیگر نمونه های تجلی رفتارهای فردی 
است، خداوند برای بر یک انسان باورمند است. زیرا وی معتقد 

انسان کرامت ویژه ای قائل است و او را جانشین خود در زمین 
 و(30/ بقرة)«خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِکَةِ رَبُّکَ قالَ  إِذْ وَ»قرار داده است:

 خواهم جانشینى زمین در من: »گفت فرشتگان به تو پروردگار
و لذا او در ادامه پیروی از باورهای خود برای خود و  «گماشت.

دیگران عزت و کرامت قائل خواهد بود ضمن آنکه این نوع رفتار 
فرد را از نظر اخالقی رو به سوی کمال پیش برده و اثرات تکوینی 

ها را بسیار جدی بر قرب او به سوی خداوند دارد. خداوند انسان
الح را بر رشد کرامت انسانی دانست و اساس اصواجد کرامت می

وَلَقَدْ »قرار داده بود چراکه تکریم انسان را مقرر نموده است:
 گرامى را آدم فرزندان ما راستى به ( و70اسراء/«)کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ 

 «داشتیم.
و لذا انسان باورمند در راستای اصل کرامت نفس، نه خود را به   

خود را با اعمال زشت و پلید،  گناهان آلوده نموده و کرامت نفس
زیر پا می گذارد و نه از خطوط کرامت انسانی دیگران عبور می 
نماید. او نفس خود را به عزت آراسته و با دیگران نیز کریمانه 
برخورد می نماید. عیوب دیگران را پنهان نموده و عزت دیگران 

 را باال می برد. 

 مثبت اندیشی 
و اراده الهی و حرکت رو به کمال انسان خداباور به خداوند 

بین است و با این عقیده و نگرش مثبت به خداوند و هستی خوش
یابد و این اعتقاد نظام هستی، به آرامش و سکینه قلبی دست می

گردد چراکه او نظام تشریع و تکوین الهی موجب شادی دائمی می
رای او رخ داند و بنابراین هر آنچه برا بهترین و زیباترین نظام می

 رَبَّنَا »نماید. انسان مومن طبق آیهدهد را به بهترین شکل تفسیر می
 اینها پروردگارا، (191آل عمران/) سُبْحَانَکَ بَاطِلًا هَاذَا خَلَقْتَ مَا
نه تنها نظام آفرینش را دارای « ! تو منزهى اىنیافریده بیهوده را

وسیله ای برای هدف و غرض دانسته؛ بلکه با نگاهی مثبت آن را 
 نَزِدْ  االََْخِرَةِ حَرْثَ یُرِیدُ کاَنَ  مَن»رشد و تعالی خود بر می شمارد:

 وى براى بخواهد، آخرت کِشت که (کسى20)سوری/ حَرْثِهِ فىِ لَهُ
همچنین این مثبت اندیشی باید در انسان «. افزاییم.مى اشکِشته در

 آمَنُوا الَّذِینَ اایّهَ یا» مومن نسبت به سایرین وجود داشته باشد:
 کسانی ای (12)حجرات/ إثْمٌ الظَّنِّ بَعضَ إنَّ الظَّنِّ مِن کَثیرا اجتَنِبُوا

گناه  گمانها بعضی که بپرهیزید گمانها بسیاری از دارید، ایمان که
انسان خداباور و ریشه اعتقادی قوی، نه تنها به سایر « است.

مسلمانان بلکه به همه مردم نگاهی مثبت داشته و اعمال ایشان را 
به خیر تعبیر می نماید. نگاه خداباورانه و خدا محورانه در او 
تعهدی ذهنی ایجاد می نماید که عیوب دیگران و کم و کاستی و 

ان را به نیکی تعبیر نموده و از کسی کینه نقص در رفتارهای دیگر
 ای به دل بر نمی دارد. 

 اصالح و شکوفایی زندگی دنیوی

و آنچه مایه امیدواری انسان به موفقیت در زندگی می گردد، د
اول تالش و دوم اطمینان به فراهم بودن شرایط  :ستز اچی

. نیز در جهان هستی همین نقش را دارد. باورهای اعتقادی موفقیت
اعتماد و اطمینان می بخشد و به او امید می دهد  ایمان به انسان

که نگران آینده اش نباشد؛ زیرا درجهان دیگر، پاداش تالشهای 
امی خداوند کریم حخود را می یـابد. از نظـر فـرد مـوحد، 

حقیقت و عدالت و خیر خواهی  راه حق و مردمی است که در
 تالش می کنند:

 یاریتان کنید یارى را خدا اگر (7)محمد/لَّهَ یَنصُرْکُمإِن تَنصُرُوا ال» 
«) الَیُضِیعُ اَجْرَ الْمُـحْسِنِینَ ِإنَّ اللّهَ» و نیز می فرماید:« کند.مى

 «.کندنمى ضایع را نیکوکاران پاداش ( خدا120توبه/
. اسالم فردی را در مسیر خدامحوری می داند که زحمتکش و 

در زندگی ایفا کند و با زندگی داد و کوشا باشد و نقش خودش را 
ستد داشته باشد و از انسان می خواهد در جهت تحقق بخشیدن 
اراده خدا که فرزندان آدم را نمایندگان خویش در زمین قرار داده 

 وَ  الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ غَیْرُهُ  إِلهٍ مِنْ لَکُمْ  ما»است فعالیت کند:
 او جز معبودى هیچ شما ( براى61سْتَغِْفرُوه)هود/فَا فیها اسْتَعْمَرَکُمْ

. داد استقرار را شما آن در و آورد پدید زمین از را شما او. نیست
انسان  .«کنید توبه او درگاه به گاه آن بخواهید، آمرزش او از پس،

خدامدار دنیا را مزرعه آخرت قرار می دهد. این مزرعه نیاز به 
کار و کوشش دارد و محصول و میوه آن البته در آخرت بطور 
کامل برداشت می شود هرچند که برخی از آن نیز در دنیا به 
انسان می رسد. خداوند در قرآن بعد از سفارش به نماز جمعه به 

ادامه داد و ستد دعوت نموده و تالش در جهت عمران زندگی و 
 مِن ابْتَغُواْ وَ الْأَرْضِ  فىِ فَانتَشِرُواْ الصَّلَوةُ قُضِیَتِ فَإِذَا» می فرماید:

 زمین[ روى] در شد، گزارده نماز چون (و10اللَّهِ)جمعه/ فَضْلِ
و نیز دعوت می نماید تا روزی خود را از خدا « گردید. پراکنده

 إِلَیْهِ   لَهُ اشْکُرُواْ وَ اعْبُدُوهُ وَ الرِّزْقَ اللَّهِ عِندَ فَابْتَغُواْ» بخواهید:
 را او و بجویید خدا پیش را روزى پس(17عنکبوت/)تُرْجَعُونَ
 بازگردانیده او سوى به که گویید، سپاس را وى و بپرستید

و این پیام ها نشان از آن دارد که انسان خدا باور معتقد « .شویدمى
در عین عدم وابستگی به دنیا، این توان و  است که مومن باید

قدرت روحی را داشته باشد تا نعمت خداوند را فزونی داده و به 
 اصالح و شکوفایی زندگی خود و محرومان بپردازد.
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  و همکاران     خوشنود نیحس  77

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  قرآن و طب پژوهشی -علمیفصلنامه 

 تقوامداری 
است  «الهی تکلیف» ظاهر، در رفتار تعیین معیار دینی منظر از

خداوند در آیه وهرگونه تخطی و انحراف گناه شمرده می شود. 
 در( 197بقره/)الْأَلْبَابِ یَأُوْلىِ اتَّقُونِ وَ  التَّقْوَى الزَّادِ خَیرََْ فَإِنَّ»

 من از! خردمندان اى و است، پرهیزگارى توشه، بهترین حقیقت،
به انسان خداباور این پیام را اعالم می نماید که تقوا « .کنید پروا

زندگی خود لحاظ نماید. از مقوله هایی است که باید آن را در 
 ظَهَرَ »انسان نوعا از اختیار خود در جهت فساد بهره برده است: 

 سبب ( به41/)روم«النَّاس أَیْدِى کَسَبَتْ بِمَا الْبَحْرِ وَ الْبرَّ فىِ الْفَسَادُ
 نمودار دریا و خشکى در فساد آورده، فراهم مردم دستهاى آنچه
 « است. شده

بعضی از افعال و اعمال اختیاری انسان خداباور با علم به این که 
به سعادت و اش صورت می گیرد مانع دستیابی او که توسط 

. رستگاری و عاملی جهت رسیدن آنها به شقاوت و بدبختی است
قرآن کریم سرّ غفلت انسان از مبدأ را همان غفلت انسان از 

 اللَّهَ  نَسُواْ کاَلَّذِینَ لَاتَکُونُواْ وَ:» فرمایدداند و مىخویشتن خویش مى
 کسانى چون و (19/ حشر«)الْفَاسِقُون هُمُ أُوْلَئکَ أَنفُسَهُمْ فَأَنسَئهُمْ
 دچار را آنان[ نیز] او و کردند فراموش را خدا که مباشید

غفلت، آمادگی لقای « .نافرمانانند همان آنان کرد خودفراموشى
گیرد، زیرا پروردگار و گام نهادن در بساط قرب او را از انسان می

وصول به این مقام واال، جز در سایه معرفت و آگاهی امکانپذیر 
بنابراین یکی از مهم ترین نتایجی که توحیدمداری و نیست. 

معادباوری در انسان ایجاد می نماید، پرهیز از گناه و انحرافات و 
و تحقق خدامحوری عامل مؤثر برای زدودن آثار غفلت  یک

استمرار و دوام ذکر است، زیرا، یاد خدا تقویت باورهای اعتقادی، 
بخشد و چشم بصیرت را بینا کند، روح را صفا میدل را بیدار می

بیند و قادر به تشخیص سازد و در پرتوی آن، انسان حق را میمی
به پیامبر اکرم )ص( می  خداوند.از شقاوت می گرددسعادت 

 فرماید:
 أَْمرُهُ  کَانَ وَ هَوَئهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنَا عَن قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ  تُطِعْ لَا وَ » 

 و ایمساخته غافل خود یاد از را قلبش که کس آن از (28کهف/«)فُرُطًا
 است، روىزیاده بر کارش[ اساس] و کرده پیروى خود هوس از

ذکر و یاد خدا از ویژگی های انسان های باورمند « .مکن اطاعت
است که درجه ایمان و اعتقادات خود را تقویت و از تزلزل آن 
پرهیز می نماید.تمام این مفاهیم و آموزه های دینی بر انحراف 

 گریزی و پرهیز از غفلت تاکید دارد.
 

 پرهیز از دنیاگرایی
جهت شکوفایی یک انسان باورمند و معتقد، در عین تالش در 

دنیوی و رشد و رفع موانع زندگی برای خود و دیگران، از هرگونه 
مادی گرایی و دنیا دوستی پرهیز می نماید. شخصیت این افراد 
وابسته به امور مادی و دنیوی نبوده و فقدان و یا از دست دادن این 
امور، ایشان را دچار تزلزل نمی نماید؛ زیرا باورهای او این پیام را 

از حد به آن،  دلبستگی به دنیا و توجه بیشه او می دهد که ب
و باالخره ضعف ایمان  اعتنایی به حقایق وموجب تاریکی دل و بی
که اکثر  دیده می شودگردد. از این رو میدر نتیجه سلب آرامش 

ها و... ها، جنایتها، خونریزی جنگا، هکینه ها،ها، دشمنی ظلم

اندازة  و تالش برای به دست آوردنبه خاطر عالقه به دنیا 
بیشتری از آن است. آیات زیادی در قرآن کریم شاهد بر این مدّعا 

 مَتَاعُ إِلَّا الدُّنْیَا مَاالحْیَوةُ وَ »کنند:هستند و براین حقیقت داللت می
 و بازى حقیقت، در دنیا، زندگى که ( بدانید20حدید/«)الْغُرُور

 در جویىفزون و یکدیگر به شما فخرفروشىِ و آرایش و سرگرمى
 االَخِرَةَ  یُرِیدُ اللَّهُ وَ الدُّنْیَا عَرَضَ تُرِیدُونَ» و« .است فرزندان و اموال

 خدا و خواهیدمى را دنیا متاع ( شما67انفال/«) حَکِیم عَزِیزٌ اللَّهُ وَ
مقایسه دنیای گذرا با حقیقت زندگی « خواهد.مى را آخرت

جدی در برابر غفلت انسان معادباور باشد،  آخرتی می تواند مانع
 خداوند در آیات قرآن کریم می فرماید:

 یَهْدِى لَا اللَّهَ أَنَّ وَ االَخِرَةِ عَلىَ الدُّنْیَا الْحَیَوةَ اسْتَحَبُّواْ بِأَنَّهُمُ ذَالِکَ»
 آخرت بر را دنیا زندگى آنان ( زیرا107نحل/«) الْکَفِرِین الْقَوْمَ

 «.کندنمى هدایت را کافران گروه خدا اینکه[ هم] و دادند برترى
 ریشهناشی از غرق شدن در مظاهر زندگی، یکی از  غفلتبنابراین 

 در حالى که ریشه خوشبختى انسان است، اصلى بدبختىهای 
 و بی توجهی به دنیاگرایی آگاهى و بیدارى و ذکر خدا بهشتیان،

در این شده است. قرآن کریم  آن اشاره قرآن بهاست که در آیات 
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ »فرماید: میباره 

[ زنهار] اید،آورده ایمان که کسانى ( اى9منافقون/«)عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ
خداوند « نگرداند. غافل خدا یاد از را شما فرزندانتان و شما اموال
ات خود با اشاره مستقیم به ارتباط بین باورهای اعتقادی و در آی

 بِالْحَیاةِ  رَضُوا وَ لِقاءَنا یَرْجُونَ ال الَّذینَ إِنَّ»مقوله غفلت می فرماید:
(  7/ یونس«)غافِلُونَ آیاتِنا عَنْ هُمْ الَّذینَ وَ بِها اطْمَأَنُّوا وَ الدُّنْیا

 خوش دل دنیا زندگى به و ندارند، ما دیدار به امید که کسانى
در « غافلند. ما آیات از که کسانى و اند،یافته اطمینان بدان و کرده

از آیات  «غفلت» آخرین چیزى که روى آن تکیه شده این آیات،
ریشه اصلى انکار معاد و اعتماد بر دنیا و  در واقع، الهى است که

دینی دنیاگرایی که باورهای از دیگر عوامل  فراموشى آخرت است.
و اعتقادی را در انسان تضعیف می نماید و قلب او را دائما به 

آمال و  خویش مشغول نموده و قرار و راحتی را از او می رباید،
آرزوهای دراز و دست نیافتنی است، چرا که همه فکر و تالش 

این  سازد. انسان را به خود مشغول ساخته و از سایر امور غافل می
را ندیده و هیچ موهبت و نعمتی او را فرد هرگز روی آرامش 
بدانید ای »فرماید:علی )علیه السالم( میراضی نمی نماید. امام 

برد و وعده قیامت بندگان خدا! آرزوهای دراز، عقل انسان را می
کند و سرانجام، شمارد و انسان را بر غفلت ترغیب میرا دروغ می

ند است، اما به گاهی انسان باورم «.(11)آوردحسرت به بار می
قدری فریفته دنیا و وسوسه های آن است که پا بر روی اعتقادات 

البته بهره خود گذارده و به هوای نفس خود پاسخ مثبت می دهد. 
بردن از دنیا برای رسیدن به ارزش ها و شکوفایی استعدادها، نه 

این گونه  تنها نکوهیده نیست، بلکه شایسته و ستودنی است.
، سبب روحیه دنیاگریزی و عدم تعلق و وابستگی به تقویت باورها

دنیا می گردد که در رفتارهای فردی انسان موحد بروز و نمود 
 دارد. 

 روحیه اجتماع پذیری
در نگاه انسان با باورهای توحیدی، آدمی با موجودات و 
اطرافیانش مورد آزمایش و امتحان قرار خواهد گرفت و هر یک 
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 78 . .ررفتا بر( معاد – دی)توحیاعتقاد یکارکرد باورها  
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او داشته و او هر کدام را مظهری از از افراد حقی بر گردن 
 یا»بندگان الهی می داند که باید به ادای حقشان بپردازد. طبق آیه 

 قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناکُمْ وَ أُنْثى وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا
 م،آفریدی زنى و مرد از را شما ما مردم، (اى13حجرات/«)لِتَعارَفُوا

 شناسایى یکدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملّت ملّت را شما و
انسان برای زندگی اجتماعی آفریده شده « .کنید حاصل متقابل

است. و هر زندگی اجتماعی بر اساس یک سری قوانین و حقوق 
استوار است. حال این حقوق می تواند فردی یا اجتماعی باشد، 

های مختلف روابط اجتماعی اعم از تعالیم دین اسالم بر جنبه
ارتباط سالم با همسایگان، ارحام، مسلمانان و حقوق آنان تاکید 
فراوان دارد و برای آنها، احکام و ضوابطی را وضع نموده 
است.اهمیت مساله را می توان در سیره رسول خدا)ص( جستجو 
نمود؛ ایشان به قدری نسبت به مسائل اجتماع و افراد آن احساس 

 ءَاثَارِهِمْ  عَلىَ نَّفْسَکَ بَاخِعٌ فَلَعَلَّکَ »ئولیت می نمودند که آیهمس
 سخن این به اگر شاید،(6کهف/)أَسَفًا الْحَدِیثِ بِهَاذَا یُؤْمِنُواْ لَّمْ إِن

 تباه شان[ کار] پیگیرىِ در اندوه، از را خود جان تو نیاورند، ایمان
پیگیری های رسول دهد. اپرچه به پیامبر)ص( تذکر می« .کنى

خدا)ص( تنها در حوزه اعتقادی نبوده و به همه مسائل فردی و 
 گشته است. اجتماعی امت مربوط می

گردد ی اسالم به روابط اجتماعی از آنجایی مشهود میاهتمام ویژه
شود که جنبه و حکمی در این دین دیده می که کمتر توصیه

نماز که تجلی رابطه فرد با اجتماعی نداشته باشد. به عنوان نمونه، 
خداست توصیه به اقامه در جماعت شده است و برای آن، ثواب و 

های اسالمی، رابطه موثر با فضیلت زیادی ذکر شده است.در آموزه
-مردم و دوستی با آنها، اساس عقل و رکن دینداری محسوب می

 ای استترین نوع رابطه، رابطهشود. بر همین مبنا، بهترین و سالم
 که بر مبنای بندگی خدا شکل گیرد چراکه امام علی )ع( فرمودند:

اش را با هرکس رابطه خود با خدا را اصالح نماید خدا رابطه»
ارتباط با خانواده، دوست و سایر (. « 11نماید )دیگران اصالح می

افراد باید بر مبنای این اصل تحقق پذیرد. یکی از آثار مهم روابط 
یازهای مادی است. اساسا بخشی از روابط اجتماعی، تامین ن

گیرد. یک اجتماعی به دلیل تامین این نیاز اساسی انسان شکل می
تواند کارکردهای مثبتی در ابعاد سالمت رابطه اجتماعی سالم، می

معنوی روح فرد داشته باشد و حتی زمینه آسایش او را در زندگی 
مهم ترین پس از مرگ و حیات اخروی فراهم نماید.یکی از 

ویژگی های انسان های باورمند روحیه تعهد و مسئولیت پذیری و 
دلسوزی او نسبت به دیگران است. او نسبت به حوادث و 
مشکالتی که در خانواده و دوستان و اجتماع رخ داده بی تفاوت 
نمی باشد و این نه مساله، نه تنها روحیه اجتماع پذیری او را رشد 

کوشد. او طبق باورهای ر رفع مسائل میداده بلکه تا حد توان د
اعتقادی خود، تمام اعمال خود را مکتوب در نزد پرورگار دانسته 

 و خود را موظف به عمل به تکالیف الهی می داند.
 

 نتیجه گیری 
باورهای دینی و اعتقادی اسالم که بر دو محور اساسی توحید و 
معاد قرار گرفته است، آثار و تبعات بسیاری بر فرد و اجتماع 

خواهد داشت. بدون شک تاثیر اجتماع از تاثیری که توحید 
مداری و معادباوری بر انسان دارد، رنگ گرفته است. از مهم ترین 

روانی،  سالمت و آرامش منیت،ا این تاثیرات می توان به تأمین
 و هدفمندی معناداری، ،دیگران امنیت تامین و گریزی تعدی

اخالقی،  فضایل قلبی، رشد نشاط و شادی زندگی، از رضایت
 دنیوی، زندگی شکوفایی و اندیشی، اصالح مثبت جسمی، سالمت

-دنیاگرایی، عقل از پرهیز غفلت، از پرهیز و گریزی انحراف

انزوا نام برد. به طور کلی، انسان  عدم و اجتماع در گرایی،حضور
های باورمند در زندگی به شکل موثرتری ظاهر شده و در برابر 
مسائل مختلف مقاوم ترند. در فراز و نشیب های زندگی نقش الگو 
و رهبر را ایفاء نموده و خالءهای عاطفی و روانی خود را با 

می نمایند. بدون  خلوت با پروردگار و استمداد از قدرت او پر
شک این افراد هدفمند بوده و از زندگی لذت بیشتری برده و در 

 نهایت سعادت دنیا و آخرت نصیب ایشان خواهد شد.
باوجود تبلیغات وسیع تمدن و فرهنگ اومانیستی و بی خدایی در 
جهان، دین اسالم با راهبردهای مقدس خود سعی در تقویت رابطه 

به اوست. این تقرب در سایه تقویت  انسان و پروردگار و تقرب
باورهای دینی انجام پذیرفته و در سایه عبودیت خالصانه تحقق می 
یابد. انسانی که به شکل فطری در صدد کسب تعالی فردی و 
سعادت دنیوی و اخروی است، به تقویت باورهای اعتقادی خود 

 خواهد پرداخت. 
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