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با وجود آنكه روز به روز جهان در حال پيشرفت است و انـسان امـروز، بـه اختراعـات و        
اكتشافات شگرفي دست يافته است؛ اما همين انسان در ابراز و كنترل عواطف بـه بـن بـست                   

امش و امنيـت او رو بـه زوال اسـت  و دچـار مـشكالت روحـي و روانـي؛ مثـل                        رسيده و آر  
اينهـا همـه، نتيجـة عـدم شـناخت حقيقـت       . اضطراب، استرس، اندوه و افسردگي شده اسـت   

 .انساني و فراموشي فطرت الهي انسان است

   بيان مسئله-1-1

اي بـالقوه     از آنجا كه خداوند رسيدن به هدفي را بدون ايجاد امكانات و استعداده            
در انسان از او نمي خواهد و او كه استعدادهاي بالقوه را در وجود آدمي نهادينه كرده،                 
چگونگي رشد و تعالي همه جانبة انسان را در نظر گرفته است؛ لذا خداوند انـسان را بـا           
استعدادهاي گوناگون آفريده و برنامة پرورش اين خـصايل را پـيش روي او قـرار داده      

قرآن، ضمن تشويق انـسان هـا بـه تعّقـل و            . برنامه، همان قرآن كريم است    است كه اين    
تفّكر، جنبه عاطفي انسان را هم مد نظر دارد و پرورش اين بعد را در كنـار ابعـاد ديگـر               
از انسان مي خواهد؛ به عبارتي، انـسان تربيـت يافتـه در بعـد عقالنـي مـي توانـد تحـت                       

  .ردار باشد نظارت اين جنبه از رشد عاطفي نيز، برخو
به طور كلي مي تـوان گفـت، انـسان كامـل          ) 116 : 1386(بنابراين با الهام از نظر علوي       

اِّنـا عرضـنا االمانـة علـي     « دين اسالم، همان كسي است كه امانت الهي را بر دوش كـشيد         
مـا امانـت    «  »السمواتِ و االرضِ و الجبال َفأ بينَ أن يحمِلَنها و اَشَفقنَ منها و حملها االنسان              

را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه كرديم؛ پس آنها اكراه داشـتند كـه آنـرا بردارنـد و                       
اوست كه مسجود فرشتگان است      ) 72: احزاب  ( » هراسيدند از آن  و انسان آن را برداشت          

 آدم سـجده    آنگاه كه به فرشتگان گفتيم كه بـر        »« و اِذ قُلنا للمالئكةِ اسجدوا لِادِم َفسجدوا      « 
اوسـت كـه    )  116:  ، طـه     61:  ، اسـراء     34: بقـره   ( » كنند؛ پس تمامي آنها سـجده كردنـد         

مـن قطعـاً در روي زمـين جانـشيني قـرار             »« اِّني جاعلٌ فـي االرضِ خليفـة      « خليفة اهللا است    
و نَفَخـت فيـه ِمـن    « خداوند از روح خـود در انـسان دميـده اسـت      ) 30: بقره ( » خواهم داد  
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انسان با خدا ميثاق دوستي بسته اسـت    ) 29: حجر  ( » من از روح خود در او دميدم        »« روحي  

آيـا مـن پروردگـار شـما نيـستم؟ گفتنـد آري مـا شـهادت                »« أَلست بربكم قالوا بلي شهدنا      « 
اَال بـذِكر اهللا َتطمـئنُّ      « انسان فقط بـا يـاد خـدا آرام مـي شـود                 ). 172: اعراف  ( » مي دهيم   
آدمـي در   ) 28: رعـد  ( » آگاه باشيد كه فقط با ياد خدا دل ها آرامـش مـي يابـد       »« القلوب  

   ).4: تين ( » لَقد َخلقنا االنسانَ في احسن تقويم « نيكوترين شكل آفريده شده است  
پس آيا انسان معاصر، همان انسان با ويژگي هاي شخصيتي منحصر به فرد قرآنـي اسـت                 

ين عظمت وجودي به شدت تنزل يافته است ؟ عّلت اين خواري و ذّلت          ؟ پس چرا انسان با ا     
انسان ها در كجاست ؟ علت اين همه، ضايعات تربيتي از كجاست ؟ چـرا انـسان خليفـة اهللا،                
در پــشت ميلــه هــاي زنــدان زمانــه گرفتــار شــده و دچــار خــستگي و دلزدگــي، دلــسردي و 

ل ايـن ناكاميهـاي بـشر را نبايـد در عـدم             دلمردگي، يأس و نا اميدي گرديده است ؟ آيا دلي         
شناخت خود و خداي خود و صراط مستقيم جستجو كرد ؟ لذا محقق در ايـن مقالـه بـر آن                      
خواهد بود؛ با الهام از آيات قرآن كريم به معرفي اوصاف خاصي بپردازد كه سالكان كـوي     

سبي، بايـستي  حق در پي كسب آنهايند و انساني كه مي خواهد كامل گردد؛ حتي به طـور نـ        
  .اين اوصاف را بشناسد و در تحصيل و حفظ آنها بكوشد و عامل به آنها باشد

   پيشينة تحقيق -1-2

تاريخ اديان، مذهب ها و نظام هاي فكري و فلسفي نشان مـي دهـد كـه بحـث از انـسان                      
كامل سابقه اي طوالني دارد هر مذهبي نيز، تعريف و الگويي براي انـسان كامـل و ايـده آل     

لوب خود ارائه مي دهد كه هر يك به بعـدي از ابعـاد وجـودي و اسـتعداد آدمـي توجـه                       مط
را در خـود    ) امـشاسپندان   ( در آيين زرتشت ، هر كس مراحل شش گانة كمال           « . كرده اند 

، الگوهاي  )انسان هاي كامل    ( پرورش دهد به رشد و كمال نايل خواهد شد و سوشيانت ها             
شند كه هدفشان رستگاري و نجات مـردم از جهـل و نـاداني و        تمام عيار آيين زرتشت مي با     

   ) .17 : 1376عبد اهللا نصري ، ( » ظلم و ستم است 
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است و انـسان كامـل نيـز، انـساني     ) نيروانا(همچنين كمال آدمي در آيين بودا، وصول به       

« است كه بدين مقام نايل آيد؛ به عبارتي انسان كامل بودايي كه سر در سـوداي وصـول بـه                  
بودا مي خواهد انـسان  . دارد، همة بند تعلق هاي خود را از دنيا و امور دنيوي مي برد     » نيروانا  

را به خود اصيل خويش باز گرداند؛ پس مي كوشد تا مـن انـساني را كنتـرل كنـد؛ بـه بيـان                        
   ) .36 و 47: همان (ديگر نفس اماره را نابود سازد 

انسان كامـل، يـك نگـرش عميـق و همـه            اگر چه مذاهب غيرالهي در شناخت و معرفي         
جانبه نداشته اند، دست عنايت حق از آستين انبيـاء الهـي، يـاريگر انـسان جـستجوگر شـده،                    

با توجـه بـه اينكـه       . چهره درخشان انسان ايده آل را در هر زمان به نوعي آشكار كرده است             
ا از يـك انـسان     بهترين و كامل ترين دين الهي، دين مبين اسـالم اسـت؛ زيبـاترين تـصوير ر                

كامل مي توان در دل آيات روح بخش قرآن مشاهده كرد؛ اگر چه در آيات قـرآن، نـشاني    
از اصطالح انسان تربيت يافته وجـود نـدارد؛ امـا مفهـوم آن را در پـاره اي از آيـات قـرآن،                            
مي توان جستجو نمود؛ از جمله اينكه انسان در قرآن به صفات برجسته اي چـون روح الهـي    

 خدا بر   ، جانشين  ) 29: حجر    ( » دميدم  و از روح خويش در آن       »« ونَفَْخت فِيهِ مِن روحِي     « 
بقـره  ( » من در زمين جانشينى خواهم گماشت        »« إِنِّي جاِعلٌ ِفي األَرضِ خَِليَفةً    « روي زمين   

ـ          « ، امين الهي     )30:  أَرضِ والْجِبـالِ َفـأَبينَ أَن يحِملْنَهـا        إِنَّا عرَْضـَنا الْأَماَنـةَ عَلـى الـسماواتِ واْل
ما امانت الهى و بار تكليف را بر آسمان ها و زمين و كوه ها               »« وأَشْفَقْنَ مِنْها وحملَها الْإِنسانُ     

عرضه كرديم؛ پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند؛ ولـى انـسان آن را                    
لََقـد َخلَقَْنـا اإلْنـسانَ ِفـي     « ، منسوب گشته است و در بهترين شكل    ) 72: احزاب  ( » برداشت  

و بـا ظرفيـت      ) 4: تـين   ( » كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم           »« أَحسنِ تَقْوِيمٍ 
: ره بقـ ( »   و خدا همة معانى نام ها را بـه آدم آموخـت  »« وعلَّم آدم األَسماء ُكلَّها  « علمي باال   

، آفريده شده كه با بهره گيري صحيح از اين صفات مي تواند در مـسير رشـد و تعـالي                      )31
قرار گيرد؛ به عبارتي، انسان در شناخت و كشف وجود خويش، نيازمند امداد و ياري است                 

خداونـد بـا ارسـال پيـامبران و كتـب الهـي،             . و جز خالق او كسي نمي تواند ياريگرش باشد        
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را ايجاد كرده كه از كجا آمده، به كجا مي رود و در چـه راهـي بايـد سـير        زمينة شناخت او    

كند كه بدين وسيله، هم خـود و هـم خـداي خـود را بـشناسد و هـم در مـسير صـحيح گـام            
  .بردارد و تربيت الهي صورت گيرد

تحقيقاتي در برخي زمينه هاي نزديك به اين موضوع صورت گرفته كه به برخي از آنها                
  .داشاره مي شو

ايـن گونـه گـزارش    » انسان شناسـي قرآنـي  «در مقالة خود با عنوان ) 1389( حسن زاده  -
نمود؛ بشر طالب زندگي با طرح و برنامه است و اين طرح و برنامه، تنها در تعـاليم آسـماني؛        
يعني وحي، تجلي يافته و با نبوت خاتم پيـامبران و نـزول آخـرين كتـاب جـامع و مـصون از        

 او به كمال و نهايت خود رسيده است و جوامع بـشري؛ بـه خـصوص در     حفظ و تحريف، با   
عصر حاضر با پيروي از تعاليم دين حمايت شده از طـرف عقـل مـي تواننـد از بحـران هـاي           

   .فكري، اخالقي و رواني نجات يافته و به سعادت همه جانبه برسند
به اين نتيجه دسـت  » سيماي انسان كامل در قرآن«در تحقيق خود با نام  ) 1388( رابطي   -

يافت كه انسان هميشه به دنبال كمال است؛ پس در جستجوي سرمشقي اسـت تـا بـه وسـيلة                    
  .آن به كمال برسد

گـزارش  » انسان كامـل از ديـدگاه مولـوي       «در تحقيقي تحت عنوان     )1386( خسرويان   -
 انساني و   نمود، مولوي در اين اثر با مهارت توانسته است چكيده اي از تمامي معارف واالي              

الهي را ارائه نمايد و از جمله موضوعاتي كه در مثنـوي، توجـه خاصـي بـه آن شـده، مقولـة                
  . انسان شناسي مي باشد

در مجموع، بحث دربارة انسان كامل، سابقه اي طـوالني دارد؛ امـا بررسـي بعـد عـاطفي             
اساس، هدف وجودي انسان از ديدگاه قرآن كريم به اين شيوه صورت نگرفته است؛ بر اين           

در بعـد عـاطفي از      ) فرهيختـه   ( از انجام اين تحقيق، بررسي ويژگي هاي انسان تربيت يافتـه            
  .منظر قرآن كريم مي باشد
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   ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

بنابراين وقتي آدمي در اين دنيا به آرامش نمي رسد و در هر مرحله اي از زندگي كه بـه      
 از مالك شدن اسباب بازي مورد عالقـه خـويش در            موفقيتي دست مي يابد، قانع نمي شود؛      

كودكي تا صاحب خانـه و خـانواده و ملـك و مقـام شـدن در بزرگـسالي، در پـي آرامـش                        
هميشگي و جاودانه مي گردد  و از آنجا كه علم و تكنولوژي و مكاتـب فلـسفي گونـاگون                     

ه كسي و به جـايي  سودي برايش ندارند و جوابگوي او نيستند، اين انسان ناآرام مي خواهد ب  
روي آورد كه آرامش و سكينه، فقـط پـيش اوسـت و تنهـا بـه ايـن طريـق دلـش سرشـار از                 

اوست كه  قـرار    » « هو اّلذي اَنزل السكينة في قلوب المؤمنين   « . اطمينان و امنيت خواهد شد    
پـي  و براي اين انساني كه در        ) 4: فتح  ( » و آرامش را در دل هاي مؤمنين سرازير مي سازد           

دليل و راهنمايي براي آگاهي بيشتر و معرفت اسـت، خداونـد قـرآن را كـه گنجينـة علـم و                      
دانش است، معرفي مي كند كه ياور رهروان خود است و نور و روشنايي بخـش اسـت كـه                    

پس به خدا   « »فََئامِنُواْ ِبـاللَّهِ ورسولِهِ والنُّورِ الَّذِي أَنزَلَْنا     «ظلمت جهل و ناداني را از بين مي برد          
ي يَنـزِّلُ عَلـى    هو الَّذِ «و   ) 8: تغابن  (  » ايم ايمان بياوريد   و رسول او و نوري كه ما نازل كرده        

او كسي اسـت كـه آيـاتي روشـن بـر            » «عبدِهِ ءاياتٍ بيَناتٍ لِيْخرِجكُم منَ الظُُّلماتِ إِلَى النُّورِ         
   ).9: حديد ( » ها به سوي نور بيرون كند  بندة خود نازل كرد، تا شما را از ظلمت

   بحث-2

   عدم حزن و اندوه-2-1

از ديدگاه قرآن كريم، انسان قرآني دچار حزن و اندوه نمي شود 
و بر ) 68:، زخرف61:، زمر62:، يونس35:، اعراف48:، انعام277،274،112،62،38:بقره(

ي دنيوي فرد شود و هم به اساس آيات مذكور، اين وعدة خداوند هم مي تواند شامل زندگ
  .عنوان پاداش اخروي فرد محسوب گردد

همچنين خداوند به انسان سفارش كرده كه اگر جزء مؤمنان واقعي باشد، هرگز در 
دينداري خود سست نشود و ناراحت و غمگين نباشد؛ چون به واسطة ايمان قلبي خود جزء 
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و اگر مؤمنيد » «ا وأَنتُم األَعلَونَ إِن كُنتُم مؤْمِِنينَ والَ َتهِنُوا والَ تَحزَنُو«.برترين ها مي باشد

انساني كه به سخن رب ). 139: آل عمران (» سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد
خود يقين دارد كه جز واالترينها خواهد بود؛ پس چرا ناراحت و غمگين باشد و دچار 

  .تزلزل گردد
ن چيزي يا از دست دادن آن نبايد سبب ناراحتي و نگراني و از نظر قرآن به دست آورد

تا سرانجام بر »«لَِّكيالَ تَحزَنُواْ علَى ما َفاَتكُم والَ ما أَصابكُم والّله خَبِيرٌ ِبما َتعملُونَ « فرد شود 
نچه ايد و براى آنچه به شما رسيده است، اندوهگين نشويد و خداوند از آ آنچه از كف داده

؛ لذا انسان تربيت يافتة قرآني، هرگز به امور دنيوي )153: آل عمران (» كنيد آگاه است مى
دل نمي بندد كه از دست دادن آن او را محزون كند و يا كسب آن او را مسرور سازد، او 

آنچه در و » «وِللّهِ ما فِي السماواتِ وما ِفي األَرضِ «كه خداوند را مالك همه چيز مي داند
؛ در واقع همه چيز را  )129: آل عمران (» آسمان ها و آنچه در زمين است از آن خداست

امانتي از جانب خداوند در نزد بندگانش مي داند و امانت ها روزي بايد برگردانده شوند و 
  .اين عدم وابستگي، خود نشاط آفرين است

! پس از ياد خدا و درود: مي فرمايدنيز، در نامة خود به عبداهللا بن عباس ) ع(امام علي 
شود كه هرگز آن را از دست نخواهد داد همانا انسان از به دست آوردن چيزي خشنود مي

آنچه از دنيا به دست      .و براي چيزي اندوهناك است كه هرگز به دست نخواهد آورد
ف مخور و مي آوري تو را خشنود نسازد، آنچه در دنيا از دست مي دهي، زاري كنان تأس

  . )22نهج البالغه ، نامة  (همت خويش را به دنياي پس از مرگ واگذار
از ديدگاه قرآن، انسان براي رسيدن به ويژگي عدم حزن و اندوه بايد شرايطش را در 

  :خود ايجاد نمايد كه اين شرايط به قرار ذيل مي باشند
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 عوامل عدم حزن و اندوه  -2-1-1

 و عمل صالح ايمان به خدا  -2-1-1-1

از نگاه قرآن هر كس به خدا ايمان آورد و عمل صالحي انجام دهد، هرگز ناراحت و 
كه كسانىپس»«َفمنْ آمنَ وأَصَلح فَالَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونَ«  غمگين نخواهد بود

   ) .48: انعام (» ايمان آورند و نيكوكارى كنند، بيمى برآنان نيست و اندوهگين نخواهند شد
 ايمان، همان اعتقاد و باور قلبي شخص به ذات احديت است و شخص دارندة ايمان، 

يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ آمُِنواْ ِبالّلهِ « كندهمان مؤمني است كه از خدا و فرستندگانش اطاعت مي
اى كسانى كه ايمان »«كَِتابِ الَّذِي أَنزَلَ ِمن قَبلُ ورسوِلهِ واْلكَِتابِ الَّذِي َنزَّلَ عَلى رسولِهِ واْل

ايد به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد و كتاب هايى كه قبالً نازل  آورده
از ديدگاه قرآن، ايمان و عمل، مكمل يكديگرند و در  ). 136:  نساء (» كرده بگرويد 

) ع(هم ذكر شده اند و در نهج البالغه نيز، امام علي آيات بي شماري ايمان و عمل صالح با 
. ايمان روشن ترين راه و نوراني ترين چراغ هاست:كندثمرات ايمان را اين گونه معرفي مي

با ايمان مي توان به اعمال صالح راه برد و با اعمال نيكو مي توان به ايمان دسترسي پيدا كرد 
   ).156نهج البالغه،خطبة ( 

تواند غم را برطرف ساخته و باايمان مي داند كه با انجام كارهاي شايسته ميلذا انسان 
موجب شادي خود و ديگران شود؛ بنابراين، فرد كه وعدة برطرف شدن غم و غصه را دارد 

كند با يقين كامل از زشتي ها و منكرات دوري كند و به انجام اش سعي ميدر زندگي
سته و به واسطة اين امور، هم خود فرد از نظر دروني شاد كارهايي بپردازد كه خدا از او خوا

مي شود و هم اين شادي در روابط اجتماعي وي تأثيرگذار است؛ لذا انسان با ديانت كامل 
  .و مجري اوامر خداوند، غم و غصه اش برطرف مي شود

طبق سخن خداوند، اين وعدة الهي فقط مختص مسلمانان نيست و شامل تمامي اهل 
يز مي شود و اين سخن هر چه بيشتر فرد را به تالش وا مي دارد تا در انجام كارهايي كتاب ن

إِنَّ الَّذِينَ آمنُواْ والَّذِينَ هادواْ والنَّصارى «كه از نظر پروردگارش نيكوست، تالش كند 
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ا َفلَهالِحِملَ صعمِ اآلِخرِ ووالْينَ ِباللَّهِ ونْ آمابِِئينَ مالصو ِهمَليع فالَ خَوو هِمبر عِند مرُهأَج م

اند  ايمان آورده و كسانى كه يهودى شده] به اسالم[در حقيقت كسانى كه »والَ هم يحزَنُونَ 
و ترسايان و صابئان، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد؛ پس 

 داشت و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهناك اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند
   ).62: بقره (  خواهند شد

  تقوي پيشه كردن  -2-1-1-2

خداوند افراد متقي را شايستة آن مي داند كه دچار غم و غصه نشوند و تقواي اين افراد 
پس هر »«م يحزَنُونَ َفمنِ اتَّقَى وأَصَلح فَالَ خَوف عَليِهم والَ ه« باعث نشاط آنها خواهد شد 

»    كس به پرهيزگارى و صالح گرايد، نه بيمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين مى شوند
و خدا «» ويَنجِّي اللَّه الَّذِينَ اتََّقوا ِبمَفازِتهِم ال يمسهم السوء وال هم يحزَنُونَ « . )35: اعراف ( 

ح از عذاب نجات خواهد داد كه هيچ رنج و المي به آنها نرسد و اهل تقوا را با اعمال صال
كند، پس انساني كه از محرمات دوري مي.  )61: زمر ( »غم و اندوهي بر دلشان راه نيابد

شود و به نشاطي كند و مرتكب گناه نميخودش را از معصيت و نافرماني خدا دور مي
كند ه هيچ گاه خالف وعده عمل نمييابد؛ عالوه برآن، پروردگارش كدروني دست مي

»هدعو اللَّه ْخِلفاللَّهِ ال ي دع6: روم( » كند اش را خالف نمى خدا وعده وعدة خداست، »«و ( 
و در مقابل اين پرهيز و مصونيت از گناه، وعدة شادي به او مي دهد و خود اين تقوي 

با ) نفس اماره(رتكب گناه شود موجب تهذيب نفس خواهد شد؛ يعني نفس به جاي اينكه م
لذا ؛  مي شودتبديل) نفس مطمئنه (انجام كارهاي شايسته و نيكو به آرامش مي رسد و به

وعدة عدم حزن، خود موجب پرورش افراد متقي و پرهيزكار است؛ زيرا فرد پرهيزكار مي 
ادي داند كه اگر از كارهاي حرام كه خوشي و لذت زودگذر دارند، اجتناب كند به ش

هميشگي دست مي يابد و دچار غم و اندوه و حسرت نخواهد شد؛ شادي اي كه هم در 
طول زندگي دنيوي به آن مي رسد و هم در زندگي اخروي از آن برخوردار مي شود و 
خود اين پرهيزكاري هر چه بيشتر فرد را به قرب الهي و عبد شدن سوق مي دهد كه هدف 
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تقوا، همان مرهم زخم ) ع( دليل از ديدگاه امام علي آفرينش همين است و بس و به همين

  .)198نهج البالغه، خطبه   (هاي جان ها و پاكيزه كنندة آلودگي ارواح است
كنند، وعدة بشارت داده كه هم در دنيا و همچنين خداوند به كساني كه تقوا پيشه مي

شادي و رفع غم هم در آخرت شامل حال او خواهد شد و اميد به اين بشارت خود موجب 
الَّذِينَ  «.و غصه است كه بشارت، خود موجب تكامل مؤمن و رسيدن به سعادت ابدي است

 »كه ايمان آوردند و پرواي از خدا حالت هميشگي آنهاستهمانهايي»«ءامنُواْ وَكانُواْ يتَّقُونَ 
 »   « بدِيلَ ِلكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هو اْلفَوز الْعِظيم لَا َتةِ الدْنيا وِفي االِخرَةَِلهم اْلبْشرَى ِفي اْلحيا« ، 

و در كلمات خدا ) و اين كلمة خداست(و آنان هم در دنيا بشارت دارند وهم درآخرت 
   ).63-64: يونس (  »دگرگوني وجود ندارد و همين بشارت خود رستگاري عظيمي است

  پيروي از هدايت  -2-1-1-3

فَإِما يأِْتينَّكُم منِّي «  رهپويان هدايت دچار غم و غصه نخواهند شداز ديدگاه قرآن، 
 از جانب من شما را هدايتى پس اگر»«هدى َفمن تَِبع هداي فَالَ خَوف علَيِهم والَ هم يحزَنُونَ

 ).38: هبقر( » رسد، آنانكه هدايتم را پيروى كنند برايشان بيمى نيست وغمگين نخواهند شد

خداوند در اين آيه نيز، فرزندان بشر را دستور به پيروي از هدايتي مي دهد كه از جانب 
اين هدايت همان كتاب خدا است كه از طريق . او به سوي بندگانش فرستاده شده است

پيامبرانشان به سوي مردم فرستاده شده است؛ به عبارتي هدايت همان راه مستقيم است، 
وسيلة آن به كعبه مقصود مي رسد، راهي كه در آن نشاط و اميد است؛ نه راهي كه فرد به 

غم و غصه، راهي كه انسان كامل قرآني، همواره از خداي خويش مي خواهد به آن راه 
 .  ) 6 :فاتحه (»  اهدَِنــــا الصرَاطَ المسَتقِيم «رهنمودش سازد

هايي كه همان پرستش خداوند اين هدايت و راه مستقيم است كه انسان را به هدف ن
دهد؛ بنابراين، وقتي خداوند وعدة شادي مي دهد، مؤمن واقعي تالش     است، سوق مي

مي كند، فقط در مسير صحيح الهي گام بردارد و به اطراف منحرف نشود و راه را به بيراهه 
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ف الهي و شود كه با انجام تكالينرود؛ پس خود اين وعدة الهي، موجب تربيت بندگاني مي

  .دوري از معصيت خدا در مسير درست و هدايت الهي طي طريق كنند
 تسليم محض خدا بودن  -2-1-1-4

بلَى منْ أَسلَم وجهه ِللّهِ وهو محسِنٌ َفلَه أَجرُه عِند ربهِ والَ خَوف «:خداوند مي فرمايد
از هر جهت تسليم خدا گرديد و نيكوكار گشت، آرى كسي كه » «علَيهِم والَ هم يحزَنُونَ

مسلم اجرش نزد خدا بزرگ خواهد بود و او را هيچ خوف و هيچ حزن و اندوهي نخواهد 
   . )112:بقره ( » بود

تسليم امر خدا بودن موجب كاهش اندوه است؛ زيرا خداوند كه انسان را بر فطرت 
با همان سرشتى كه خدا مردم را بر  » «  النَّاس عَليهافِْطرَةَ اللَّهِ الَِّتي فََطرَ« الهي آفريده است
همواره از او خواسته كه فطرت الهي خويش را حفظ كرده  ) 30: روم  ( »آن سرشته است 

تا به مقام قرب الهي برسد و اين امر، ميسر نيست؛ مگر اينكه مطيع قوانين الهي باشد؛ چون 
و در دام شيطان گرفتار مي سازد و اگر چه اين عدم پيروي از حق او را دچار لغزش كرده 

دستور الهي در ظاهر دشوار و برخالف ميل او باشد، در مقابل آن سر تسليم فرود مي آورد 
و هر چيزي را از جانب خداوند  با كمال ميل مي پذيرد و موجبات رضايت خدا و خود را 

معبر رساندن وي به اعلي عليين فراهم مي سازد و مي داند تسليم اوامر و نواهي خدا بودن، 
وعد اللَّهِ « است كه در آنجا شادي جاودانه است و خدا هرگز خالف وعده عمل نمي كند 

 اداْلمِيع اللَّه ْخِلفاين تسليم،  ).20: زمر( »كند  خدا خالف وعده نمى وعدة خداست، » « ال ي
أََلست «صادقانه وفادار ماندن است در واقع همان اجابت كردن خداوند است و برپيمان الهي 

  .)172:اعراف ( »آيا پروردگار شما نيستم گفتند چرا گواهى داديم»« ِبرَبكُم َقالُواْ بلَى شَِهدَنا 
برنمي گزيند و » حسني«را به جاي » سوء الحساب«لذا انسان تربيت يافتة قرآني، هرگز 

يكوي خود برسد و خود اين وعده الهي، به تكاليف الهي خود عمل مي كند تا به پاداش ن
غم او را كاسته و شادي را جايگزينش خواهد كرد؛ چون عدم استجابت خدا ثمره اي جز 

ِللَّذِينَ استَجابوا ِلرَِبّهِم الْحسَنى والَّذِينَ لَم يسَتجِيبوا لَه لَو أَنَّ َلهم ما ِفي «جهنم نخواهد داشت  
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 »ومِْثلَه معه الفَْتدوا بِهِ أُولَِئك لَهم سوء الِْحسابِ ومأْواهم جهنَّم وِبئْس اْلمِهاداألرضِ جمِيعا 

و  نتيجه نيكوتر است) سرانجام و(براى آنها كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند، «
روند، اگر  ىآنچنان در وحشت عذاب الهى فرو م كسانى كه دعوت او را اجابت نكردند،

تمام آنچه روى زمين است و همانندش، از آن آنها باشد، همه را براى رهايى از عذاب 
و جايگاهشان جهنم،  براى آنها حساب بدى است!ولى از آنها پذيرفته نخواهد شد دهند، مى

   ).18: رعد (  »  !و چه بد جايگاهى است
او قرار گرفته اند تا به و كساني كه دعوت حق را لبيك گفته و در جادة مستقيم 

سرمنزل مقصود برسند، همان دوستان خداوند هستند كه طبق سخن صريح خداوند دچار 
آگاه باشيد كه »«أَال إِنَّ أَولِياء اللّهِ الَ خَوف عَليِهم والَ هم يحزَنُونَ «حزن و اندوه نخواهند شد

؛ لذا در اين آيه،  )62: يونس(» شوند ىبر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين م
 .انسان كامل هم به صفت اولياء خدا مزين است و هم داراي شادي و رضايت درون است

  برپايي نماز و پرداخت زكات و انفاق -2-1-1-5

شوند و به از ديدگاه خداوند، نمازگذار و پرداخت كننده زكات دچار غم و غصه نمي
إِنَّ الَّذِينَ آمنُواْ وعمُِلواْ «نشاط دروني دست خواهند يافت وسيلة انجام اين كارها به 

 الصاِلحاتِ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزَّكَاةَ َلهم أَجرُهم ِعند ربِهم والَ خَوف عَليِهم والَ هم يحزَنُونَ
اند،  بر پا داشته و زكات دادهكسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و نماز »«

پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود  و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين 
  ).277: بقره ( » شوند مى

كه به فرمودة خداوند، او را از زشتي ها  نماز در واقع، همان مناجات بنده با خالق است
»    دارد كار زشت و ناپسند باز مىكه نماز از»«عنِ الْفَحَشاء واْلمنَكرِإِنَّ الصَلاةَ َتنْهى«داردباز مي

؛ به عبارتي نمازگزار، همواره به ياد خداست و اين ذكر خدا بازدارندة فرد  )45:عنكبوت ( 
سخن گفتن با خداوند و دعا كردن؛ از جمله . از معصيت و پاك كنندة روح و روان اوست

هاست، هنگامي كه انسان در هر زمان بتواند مشكالت و حتيعوامل برطرف شدن نارا
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گرفتاري هاي خويش را با خدايش كه رب اوست در ميان بگذارد، او كه داراي قدرتي  
بي پايان و نامتناهي است و مي تواند مددرسان او در همة عرصه هاي زندگي اش باشد؛  

وني دست مي يابد و با اعتماد به پس به زندگي و آينده اش اميدوار مي شود و به نشاط در
  .نفس دست از اغيار شسته و رو به يار مي آورد

نيز، نماز كاهندة اندوه است، آنچه كه بين من و خدا نارواست، ) ع(از ديدگاه امام علي 
اگر انجام دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته باشم كه از خدا عافيت طلبم، مرا اندوهگين 

  ).299غه، حكمت نهج البال(نخواهد ساخت 
همچنين پرداخت كنندة زكات در اين آيه نگران نيست كه از اموال خويش مقداري به 

اين امر هم باعث مي شود كه از جمع شدن ثروت در دست . عنوان زكات پرداخت كند
گروهي جلوگيري شود و هم در روابط اقتصادي و اجتماعي تاثيرگذار است؛ در واقع 

 يافتة خود و همه متعلقاتش را از خدا مي داند؛ نه فقط از دست مؤمني كه بصيرت ايماني
دادن مال او را نمي آزارد؛ بلكه موجب شادي باطنش مي شود؛ زيرا آنچه كه در راه 

  .رسيدن به مطلوب از دست مي دهد كوچك و ناچيز مي شمرد
الَّذِينَ «.از ديدگاه قرآن، انفاق كنندگان در راه خدا نيز، دچار غم و غصه نخواهند شد

ينفِقُونَ أَمواَلهم فِي سبِيلِ اللّهِ ُثم الَ يتِْبعونَ ما أَنفَُقواُ منا والَ أَذًى لَّهم أَجرُهم عِند ربهِم والَ 
آنان كه مالشان را در راه خدا انفاق كنند و در پي انفاق » «  خَوف عَليِهم والَ هم يحزَنُونَ

نگذارده و آزاري نكنند، آنها را پاداش نيكو نزد خدا خواهد بود و از هيچ پيشامدي منتي 
الَّذِينَ ينِفقُونَ أَمواَلهم بِاللَّيلِ « ). 262:بقره(» بيمناك نباشند و هرگز اندوهناك نخواهند بود
كساني كه مال »«خَوف عَليِهم والَ هم يحزَنُونَوالنَّهارِ ِسرا وعالَِنيةً فََلهم أَجرُهم ِعند ربِهم والَ 

خود را انفاق كنند، در شب و روز و نهان و آشكار، آنان را پاداش نيكو نزد پروردگارشان 
  ).274:بقره(» هرگز بيمناك و اندوهگين نخواهند گشت. خواهد بود

ته باشد نه كسب كسي كه با اخالص، مالش را انفاق كند؛ به عبارتي هدفي خدايي داش
مقام و شهرت، اين فقدان مال برايش ناگوار نخواهد بود و از آنجا كه هدف از انفاق، همان 
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اي معكوس خواهد حفظ كرامت و شخصيت افراد است؛ پس اگر منت گذارده شود، نتيجه

گذاشت و موجب آزار روحي و سرفكندگي و تزلزل شخص خواهد شد و چه بسا موجب 
 مسلماً انفاقي كه در همة احوال، پنهان و آشكار في تيرگي و دشمني رابطة آنها گردد و

سبيل اهللا باشد؛ دربرگيرنده پاداش نيكو است و شخص به واسطة وعده خداوند هر چه بيشتر 
در اين راه سعي مي كند و با بخشش و انفاق هم موجبات شادي خويش و هم موجبات 

 نفس او نيز حفظ شده و شادي انفاق شونده را فراهم مي كند؛ ضمن آنكه كرامت و عزت
اين خود عامل ارتباط و الفت ميان آنها خواهد شد و به بهبود روابط اجتماعي كمك مي 

  .كند
   امنيت، آرامش و عدم ترس-2-2

از ديدگاه قرآن، انسان تربيت يافتة قرآني، دچار ترس و بي امنيتي نخواهد بود و 
ر آيات ذيل مكرراً ذكر شده و اين عبارت د» فال خوف«مشمول اين سخن خداوند است 

: ، يونس 35: ، اعراف 13: ،جن48 ، 82: ،انعام277،274،262،112،62،38: بقره(است 
  ).68:،زخرف61

اند؛ در كنار هم آورده شده» فال خوف عليهم و ال يحزنون«در تمام آيات فوق الذكر 
شوند و در بنابراين، تمامي عواملي كه موجب برطرف شدن غم و غصه انسان قرآني مي 

شود؛ بنابراين، انسان تربيت اش ميبحث پيشين مطرح شد، باعث امنيت و آرامش دروني
  .يافته، متخلق به صفات ذيل است كه به مقام امن و امنيت دست يافته است

   مؤمن و مقيد به عمل صالح-2-2-1

و به انجام مؤمن واقعي كه چه قلباً و چه زباناً و چه عمالً به ايمان خود عمل مي كند 
امور صالحه مي پردازد، با انجام اين كارها به خداوند نزديك مي شود و اين تقرب همان 

وعد اللَّه الَّذِينَ « ،  )48: انعام ( » آمنَ وأَصَلح َفالَ خَوف علَيهِم « نقطه امنيت و آسايش است 
خدا به كسانى از شما كه » « بدلَنَّهم من بعدِ خَوِفهِم ولَي....... آمنُوا ِمنُكم وعِملُوا الصالِحاتِ 
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و بيمشان را به ايمنى مبدل ........  اند، وعده داده است  ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

   ).55: نور ( » گرداند  
واْ الَّذِينَ آمُن« ايمان واقعي، منجي انسان است و امنيت و آسايش او را تضمين مي كند 

كسانى كه ايمان آورده و ايمان »«ولَم يلِْبسواْ إِيمانَهم ِبُظلْمٍ أُولَِئك لَهم األَمنُ وهم مهَتدونَ 
از .  )82: انعام  ( »يافتگانند اند، آنان راست ايمنى و ايشان راه خود را به شرك نيالوده

مي توانند با آن به خداي سبحان همانا بهترين چيزي كه انسان ها ) ع(ديدگاه امام علي
  ).110نهج البالغه، خطبة (نزديك شوند، ايمان به خدا و ايمان به پيامبر است 

و خداوند نيز ايمان به خدا را موجب امنيت مي داند كه ايمان آورنده از حال و آيندة 
خويش هيچ ترسي ندارد؛ زيرا فرد به واسطة ايمانش به خدا نزديك مي شود كه هدف 

هر كس به  » « َفمن يؤِْمن ِبرَبهِ َفَلا يَخاف بْخساً وَلا رهقاً« قت هم قرب الي اهللا است خل
پروردگار خود ايمان بياورد، ترسي ندارد از اينكه چيزي به ظلم از او ناقص شود و نه از 

   ).13: جن (  » اش كند اينكه ناماليمات بيچاره
ح، صريحاً فرموده كه آرامش و سكينه را بر قلوب همچنين خداوند مكرراً در سورة فت

مؤمنان مخلص و با ايمان نازل مي كند؛ پس ديگر جايي براي نگراني، تزلزل و ناآرامي 
 »  َفأَْنزَلَ السِكيَنةَ عَليِهم« ،  )4: فتح ( »  أَْنزَلَ السِكيَنةَ ِفي قُُلوبِ اْلمؤِْمِنينَ« باقي نخواهد ماند 

   ).26:  فتح  ( » فَأَْنزَلَ اللَّه سِكيَنتَه علَى رسولِهِ وعلَى اْلمؤِْمنِينَ« ،  )18: فتح ( 
   نمازگزار و منفق-2-2-2

انسان تربيت يافته قرآن، نمازگزاري با ديانت و منفقي راستين است؛ چون به واسطة 
«  خداوند برسد ذكر خدا و كمك به بندگان خدا مي تواند به نقطه اتكاء و آرامش؛ يعني

ِهمَليع فالَخَوو ِهمبر ِعند مرُهأَج ماْ الزَّكَاةَ َلهآتَوالَةَ وواْ الصأَقَامنماز برپا داشته و زكات و »«و
: بقره( »اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود و نه بيمى برآنان است  داده
كنند،  كسانى كه اموال خود را انفاق مى»«والَ خَوف علَيهِم ... نَ أَمواَلهم الَّذِينَ ينفِقُو«، )277
   ).262، 274: بقره( »نه بيمى بر آنان است...  
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   تابع هدايت و تسليم خدا-2-2-3

وي از هدايت پيروي مي كند و تسليم محض خداست و مي داند با تسليم شدنش به 
ومنْ  «كه هرگز پاره نمي شود و در امنيت كامل است محكم ترين رشتة الهي چنگ زده 

 يسِلم وجهه إَِلى اللَّهِ وهو محسِنٌ َفَقدِ استَمسك بِالْعرْوةِ الْوْثَقى وإَِلى اللَّهِ عاِقبةُ األمورِ
كسى كه روى خود را تسليم خدا كند؛ در حالى كه نيكوكار باشد، به دستگيرة محكمى «»

»    و عاقبت همة كارها به سوى خداست  گاه مطمئنى تكيه كرده است گ زده و به تكيهچن
و به واسطه اطمينان قلبي به خالقش و برنامة فرستاده شده از جانب او هميشه  ) 22: لقمان ( 

فرمانبردار بي قيد و شرط پروردگارش است و راضي به رضاي اوست؛ چون به يقين رسيده 
ادت ابدي او را نمي خواهد؛ پس تالش و كوشش مي كند و مطيع كه خداوند، جز سع

َفمن تَِبع هداي فَالَ خَوف « اوامر آمري است كه در كنار او به امنيت رواني دست مي يابد 
 هِملَي38: بقره ( » آنان كه هدايتم را پيروى كنند بر ايشان بيمى نيست » « ع(  ،» َلمنْ أَسلَى مب
ههجوهِملَيع فالَ خَوهِ وبر عِند رُهأَج سِنٌ َفلَهحم وهفرموديم جملگى از آن فرود » « ِللّهِ و

آييد؛ پس اگر از جانب من شما را هدايتى رسد، آنانكه هدايتم را پيروى كنند بر ايشان 
ش، آسايش از ديدگاه پيامبر نيز، خداوند به حكمت و فضل خوي). 112: بقره (» بيمى نيست

و شادي را در يقين و رضا برنهاده است و غم و اندوه را در شك و غضب به وديعت 
  ).679نهج الفصاحه، حديث (گذارده است 

   مّتقي و ولي اهللا-2-2-4

مؤمن واقعي در زندگي، تقوا پيشه مي كند و به شدت مراقب و متوجه امر و نهي 
 عوض به انجام اعمال مورد پسند و تأييد از انجام فعل حرام خود داري كرده و در. خداست

پروردگارش پرداخته است؛ پس چرا از آينده خود بيمناك باشد؛ لذا، متقي به وعدة 
خداوند اميدوار است؛ هر چند كه انجام واجبات و محرمات به ذائقة نفس او خوش نباشد؛ 

 » َلح َفَلا خَوف علَيهِمَفمنِ اتََّقى وأَص«چون مقصودش رسيدن به جوار حق؛ يعني امنيت است
 » إِنَّ أَْكرَمُكم عِند اللَّهِ أَتَْقاكُم«و اين انسان چون به درجة تقوا دست يافته  )35: اعراف( 
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أََلا إِنَّ أَولِياء « پريشي نمي شود در زمرة اولياء خداست و دچار تزلزل و روان) 13: حجرات (

هِمَليع فنيز، زهد ماية آسايش تن و ) ص(از ديدگاه رسول اكرم  ). 62: يونس ( »اللَّهِ َلا خَو
  ).1713نهج الفصاحه ،حديث(جان است، و دلبستگي دنيا ماية غمگيني است

   دائم به ياد خدا بودن -2-2-5 

أََلا ِبذِْكرِ اللَّهِ َتْطمِئنُّ «طبق سخن صريح خداوند، تنها با ياد خدا دل ها آرام مي گيرد 
او كه . اضطراب و تشويش انسان معاصر به علت فراموشي خداست). 28: رعد( »وبالُْقُل

نقطة آرامش خويش را در مقام، مدرك ، پول و ثروت جستجو مي كند؛ بعد از وصول به 
آنها همچنان استرس، گريبان گير او خواهد بود؛ چون به غير خدا تمسك جسته و از ذكر 

 نيز، فراموشي خداوند موجبات زندگي سخت و او غافل مانده است و از نگاه قرآن
و هر كس از ياد » « ومنْ أَعرَض عن ذِْكرِي فَإِنَّ لَه معِيشَةً ضَنًكا «كند دشواري را فراهم مي

؛ چون )124: طه (» خواهد داشت من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ و سختى
ومنْ يعش عنْ ذِْكرِ الرَّحمنِ  « شودفراموشي خداوند، موجب همنشيني او با شيطان مي

رحمان دل بگرداند بر او شيطانى ] خداى[و هر كس از ياد »«نَُقيِّض لَه شَيَطاًنا فَهو لَه َقرِينٌ 
   ).36: زخرف ( »  گماريم تا براى وى دمسازى باشد  مى

« ه است  به عبارتي، آدمي ذاتاً خداجوست؛ چون خداوند از روح خود در او دميد
پس هر چيزي جز  ) 29: حجر ( » و از روح خويش در آن دميدم » « ونَفَْخت ِفيهِ مِن روِحي 

حال اينكه آدمي . ياد خدا؛ مانند ثروت، مقام، فرزند و همسر، موقتاً آرامش بخش هستند
 آرامش و امنيت جاودانه را خواستار است؛ پس تالش مي كند با اعمال و رفتار خداپسندانه
به فطرت الهي اش برگردد و حقيقت وجودي خويش را به دست فراموشي نمي سپارد تا به 

هو الَّذِي أَْنزَلَ السِكيَنةَ ِفي « مراتب ايمان و يقين او افزوده شود و به قرب الي اهللا برسد 
 اِنِهمإِيم عانًا موا إِيمادزْدؤِْمِنينَ ِليدر دل هاى مؤمنان آرامش اوست آن كس كه » «قُلُوبِ اْلم

؛ بنابراين انسان قرآني با توجه و  )4: فتح ( »را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند 
تكيه بر خالقش، دچار اضطراب و استرس نمي شود و اين نا امني جاي خود را به آرامش و 
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 با ديگران سكينه مي دهد و اين آرامش هم در زندگي خودش و هم در روابط اجتماعي

منشأ خير و بركت مي شود؛ به عبارتي آرامش را براي ديگران هم به ارمغان مي آورد و به 
وسيلة ياد خدا از شيطان دوري مي گزيند و مرتكب گناه و سيئات نمي شود و به انجام امور 

ولَيبدَلنَّهم .... الِحاتِ وعد اللَّه الَّذِينَ آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الص«صالحه و حسنات مي پردازد 
 فِهِمدِ خَوعن ببيمشان ...اند  خدا به كسانى از شماكه ايمان آورده وكارهاى شايسته كرده» «م

، همانا خداي سبحان و بزرگ، )ع(از نظر امام علي  ). 55: نور ( » را به ايمنى مبدل گرداند 
 پس از ناشنوايي بشنود و چشم پس از ياد خود را روشني بخش دل ها قرار داد تاگوش،

  ).222نهج البالغه ، خطبة ( كم نوري بنگرد
   عشق و دوستداري خدا-2-3

خداوند كراراً در آيات قرآن، عشق و محبت خويش را نسبت به بندگاني خاص بيان 
 ، 7 ، 4: ، توبه 93 ، 42،  13:  ، مائده159 ، 146 ، 76: ، آل عمران 222:بقره(فرموده است 

؛ بنابراين خداوند بندگانش را دوست دارد؛ بندگاني كه با فضيلت هايي چون تقوا،  )108
پاك دامني، صبوري، دادگري، نيكوكاري، توكل و توبه، شايستگي و لياقت خويش را 
براي دوست داشتن الهي نشان داده اند و خداوند به دليل همين صفات پسنديدة آنهاست 

  .نها را در سايه سار محبت خويش قرار مي دهدكه به آنها عشق مي ورزد و آ
» فطرت اهللا التي فطرالناس عليها«حال انساني كه بر فطرت الهي آفريده شده است 

نيز، داراي اين ويژگي عشق و محبت است كه خداوند در وجود او نهادينه كرده ) 30:روم(
و فطرتاً ) 72:ص(» نََفْخت فِيهِ مِن روِحي«است؛ لذا انسان كه روحي خدايي دارد 

خداجوست به رب خود كه كمال مطلق و مظهر عشق است، عالقه مند است و او را دوست 
  .دارد

 بنابراين يكي از ويژگي هاي انسان قرآني، عشق و محبت خالصانه به خالقش است كه 
در قرآن صريحاً به آن اشاره شده است، كه خدا آنها را دوست دارد و آنها نيز خداوند را 

لذا عشق و محبت خالق و مخلوق دو طرفه  ؛ )54: مائده ( » يحِبهم ويحِبونَه «دوست دارند 
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! خداي تعالي خطاب كرد به داود كه اي داود«: در اخبار داود وارد شده است كه. است

بگو كه من دوست مي دارم هر كه مرا دوست دارد و انس دارم با كسي كه با من انس دارد 
ن كسي هستم كه او همنشين من است  و هر كه مرا از ديگران برگزيد، من نيز او و همنشي

هيچ بنده اي مرا دوست . را برگزينم و هر كه اطاعت مرا كرد، من نيز اطاعت او مي كنم
به اهل زمين بگو كه ترك كنند . نمي دارد؛ مگر آنكه او را از براي خود قبول مي كنم

و به تبع اين عشق و  ).703 : 1385مال احمد نراقي ، (» سوي مندوستي غير مرا و بشتابند به 
محبت است كه بندگان مؤمن خدا را نيز، دوست دارد و خداوند اين الفت و دوستي را در 

 ) 103: آل عمران ( » فَأَلَّف بينَ ُقلُوِبكُم فَأَصبحتُم ِبِنعمِتهِ إِخْواًنا « قلوب آنها قرار داده است 
 كه به خداوند و كتاب آسماني اش ايمان دارند، همه بندگان خدا را دوست دارند    و آنها

 »مونَهالء ُتحِبأُو اأَنتُمو به فرمودة خاتم المرسلين، به خدايي كه جان )119آل عمران،(» ه
محمد به دست اوست، به بهشت نمي رسيد مگر مؤمن شويد و مؤمن نمي شويد؛ مگر 

و از ديدگاه قرآن، هر چه ايمان و ) 1555نهج الفصاحه، حديث (داريد همديگر را دوست ب
والَّذِينَ ءامنُواْ  «معرفت و يقين در مؤمن بيشتر باشد؛ عالقة او به پروردگارش شديدتر است 

: بقره  ( »اند نسبت به او محبت شديد دارند و كساني كه به خدا ايمان آورده  » «أََشد حباً لِّلّهِ
، انسان كامل قرآني، بيشترين و شديدترين عشق و عالقه را به خداي خود دارد و ) 165

عالقة او به ساير چيزها مثل مال و فرزند و همسر در جهت خدا است و آنها را به خاطر 
محبت خدا دوست دارد؛ چون آنها را از الطاف الهي مي داند؛ پس هر چه عشق به خدا در 

  . مجازي رهايي مي يابداو شديدتر شود، از عشق هاي
   رحم و شفقت -2-4

. ، با نام خداوند بخشايندة مهربان آغاز گرديده است»توبه«تمام سوره هاي قرآن به جز 
و اين ويژگي رحيم و رئوف بودن خداوند به كرّات در قرآن » بسم اهللا الرّحمن الرحيم«

ني را نسبت به بندگان آمده است و از ديدگاه قرآن، خداوند متعال، كمال رحمت و مهربا
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» به مردم دلسوز و مهربان است  زيرا خدا نسبت»«إِنَّ اللّه ِبالنَّاسِ َلرَؤُوف رحِيم «خويش دارد 

   ).207: بقره( »بندگان مهربان است وخدا نسبت به اين»«واللّه رؤُوف ِباْلعِبادِ « ، )143: بقره ( 
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَاِئَكةِ إِنِّي جاِعلٌ ِفي  «اهللا است حال انسان تربيت يافتة قرآني كه خليفه 

من مي خواهم در زمين جانشيني :  و چون پروردگارت به فرشتگان گفت  »«اْلأَرضِ خَِليَفةً
در صفاتي شبيه به خداوند است؛ زيرا اصوالً جانشين هر فرد، شبيه ترين )30:بقره (» بيافرينم 

ارد؛ پس او هم به اين صفت الهي آراسته است و داراي رأفت و خصوصيات را به او د
است كه به فرمودة خداوند، وي نسبت ) ص(مهرباني است و نمونة اين انسان كامل، پيامبر 

لََقد جاءكُم رسولٌ منْ أَنُفسِكُم عزِيزٌ علَيهِ ما عِنتُّم حرِيص «به مؤمنان رئوف و مهربان است 
قطعاً براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار »«ِباْلمؤِْمنِينَ رؤُوف رحِيم علَيكُم 
»     شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است ] هدايت[شما در رنج بيفتيد به  است

اش در انجام رسالت خويش، موفق مي شود و به خاطر مهرباني و خوش قلبي ) 128: توبه ( 
َفبِما رحمةٍ « قسي القلب بود از اطراف او پراكنده مي شدند و جذب او نمي شدند و اگر 

ِلكوفَظّاً غَِليظَ اْلقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ ح ُكنت لَوو مَله نَ اللَّهِ ِلنترحمت خدا تو را با خلق،  »«م
پيرامون تو متفرق مهربان و خوش خوي گردانيد و اگر تند خو و سخت دل بود، مردم از 

هاست از روحية ؛ لذا رسول اكرم كه الگوي تربيتي انسان)159:آل عمران(» شدند مي
رحمت و مهرباني برخوردار است و مؤمناني هم كه به رسول خداوند ايمان دارند، نسبت به 

  » «اْلكُفَّارِ رحماء بينَهممحمد رسولُ اللَّهِ والَّذِينَ معه أَِشداء علَى  «يكديگر مهربان هستند 
 » با همديگر مهربانند پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير و) ص(محمد 

   ).29: فتح ( 
همچنين خداوند، بزرگ ترين نعمت خود به مسلمانان را ايجاد الفت و مهرباني در    

فَأَلَّف بينَ ُقلُوِبُكم « ادر و مهربان هستند دل هاي آنها مي داند كه به واسطة آن با يكديگر بر
او بين دل هايتان الفت برقرار كرد و در نتيجة نعمت او برادر » « فَأَصبحُتم بِِنعمتِهِ إِخْواناً 

، خداوند صد رحمت  آفريد و )ص(و به فرموده پيامبر اكرم  ) 103: آل عمران  ( »شديد 
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ه با همان به هم رحم مي كنند و نود ونه رحمت را پيش خود يكي را ميان آفريدگان نهاد ك

   ).1452نهج الفصاحه ، حديث( نگاه داشت 
همچنين دستور خداوند به پيامبركه نسبت به مؤمنان در نهايت مهرباني و عطوفت رفتار 

، )88: حجر(»بال خويش را براى مؤمنان فرو گستر« »واْخفِض جَناحك ِلْلمؤِْمنِينَ« كند 
اند،  و براى آن مؤمنانى كه تو را پيروى كرده«»واخِْفض جَناحك ِلمنِ اتَّبعك مِنَ اْلمؤِْمِنينَ «

و دستور به رأفت و مهرباني نسبت به پدر و مادر         ) 215: شعرا  ( »بال خود را فرو گستر
 »ُقل رةِ ومالذُّلِّ مِنَ الرَّح نَاحا جمَله اْخفِضِغيرًاواِني صيبا را كَممهمحار از در رحمت  »«ب

پر و بال مسكنت بر ايشان بگستر و بگو پروردگارا اين دو را رحم كن؛ همان طور كه مرا 
حتي در رويارويي  خدا؛و دستور به مهربان بودن اولياء)24: اسراء( تربيت كردنددركوچكيم

و با او سخنى نرم گوييد، »«ه قَوًلا لَّيًنا لَّعلَّه يَتذَكَّرُ أَو يْخَشىفَقُوَلا َل« با ستمكاري چون فرعون 
، نشانه هاي ديگري است كه انسان قرآني، متخلق  ) 44: طه ( » شايد كه پند پذيرد يا بترسد 

به آنان كه در زمين اند، رحم ) ص(به ويژگي عطوفت و مهرباني است و به فرمودة پيامبر 
   ).261نهج الفصاحه ، حديث (  كه در آسمان است به تو رحم كند كن تا كسي

   عفو و بخشش و فرو بردن خشم-2-5

از نگاه قرآن، يكي از خصوصيات انسان كامل اين است كه خشمگين نمي شود و 
خشم خود را فرو »« والَْكاِظِمينَ اْلغَيظَ واْلعاِفينَ عنِ النَّاسِ « خشم خود را فرو مي برد 

   ).134: آل عمران ( » گذرند  برند و از مردم در مى مى
در لغت به معني بستن سرمشكي » كظم«: آمده است) 1374(بنابر آنچه در تفسير نمونه 

است كه از آب پر شده باشد و به طور كنايه در مورد كساني كه از خشم و غضب پر      
به معني شدت » غيظ«ود ومي شوند و از اعمال آن خودداري مي نمايند، به كار مي ر

غضب و حالت برافروختگي و هيجان فوق العاده روحي است كه بعد از مشاهدة ناماليمات 
؛ لذا انسان كامل به مرتبه اي از رشد  )97 : 3مكارم شيرازي ، ج( به انسان دست مي دهد 

  .عاطفي رسيده كه غريزه خشم و غضب را كنترل كرده و عصبانيت خويش را بروز ندهد
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در آية قبل »  للمتقين « در اول آيه در معرفي » اّلذين«ا توجه به سياق آية فوق، كلمه ب

است؛ به عبارتي پرهيزكاري كه در هنگام گناه قادر بر كنترل نفس خود است، توانايي اين 
او . را دارد كه افسار خشم خود را در دست بگيرد و عواطف خود را تحت كنترل در آورد

نيز، هركس ) ص(از نگاه پيامبر. الهي مي تواند جلوي خشم خود را بگيرد به واسطة تقواي 
  ).2980نهج الفصاحه،حديث(از خدا بترسد، زبانش كند مي شود و خشمش نهان مي گردد

نمودار ديگري از تقواست، كه اراده و مهار » كظم غيظ«نيز، ) 1382(به اعتقاد طالقاني 
ست كه هم به سوي انفاق و تعاون پيش مي برد نفس در هر شرايطي به دست عقل ايماني ا

آورد دارد و چشم پوشي از همگان را به دنبال ميو هم از سركشي و تجاوز بازمي
نيز، متقين محكوم غرايز نيستند، ) 1375(، به نظر قرائتي ) 335-336، 3، ج1382طالقاني،(

آيا        : ز مي فرمايدپيامبر ني). 180: 2،ج1375قرائتي،(آنان حاكم و مالك خويشتن اند 
مي پنداريد نيرومندي به اين است كه سنگي را بلند كنيد؟ نيرومندي راستين به اين است 

  ).28نهج الفصاحه،حديث(كه چون خشمگين مي شويد بر آن غالب آييد 
اشاره شده است؛ به عبارتي پرهيزكاران، عالوه بر »العافين عن الناس« در ادامة آيه به 

يت خويش از چنان رشد عاطفي بااليي برخوردار هستند كه كساني را كه كنترل عصبان
موجبات خشم آنها را فراهم كرده اند، به ديدة اغماض مي بخشند و اين عفو و بخشش 

و گذشت كردن شما  » «وأَن َتعفُواْ أَْقرَب ِللتَّْقوى « طبق سخن خدا به تقوا نزديك تر است 
و به واسطة همين اعمال، جزء نيكوكاراني  ) 237: بقره  ( » به پرهيزكاري نزديكتر است

كسي كه به خشم آيد : نيز، مي فرمايد) ص(هستند كه خداوند آنها را دوست دارد و پيامبر
؛ لذا انسان تربيت ) 3180نهج الفصاحه،حديث(و بردباري كند، در شمار محبان خداست 

به صفت عفو و بخشش هم آراسته يافته قرآن كه داراي ويژگي كنترل خشم خود است، 
و همچنين، به سخن خداي ) 199:اعراف(» انگاري پيشه كن  نديده » « ُخذِ اْلعفْو «است 

ولْيعُفوا وْليصفَحوا أََلا ُتحِبونَ أَن يغِْفرَ اللَّه «خويش ايمان دارد كه ببخشيد تا بخشيده شويد 
 حِيمر غَُفور اللَّهو بايد عفو كنند و گذشت نمايند؛ مگر دوست نداريد كه خدا بر و« »لَكُم 
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وإِنْ َتعفُوا وَتصفَحوا وَتغِْفرُوا فَإِنَّ «  ) 22: نور  ( »شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان است 

 ِحيمر َغفُور و اگر عفو كنيد و از خطاهايشان بگذريد و بدي هايشان را نديده بگيريد،  »«اللَّه
   ).14: تغابن ( »  ايد؛ چون خداي تعالي هم غفور و رحيم است ري خدايي كردهكا

صفت عفو كردن، بهترين ارمغان را براي شخص عفوكننده دارد كه مي داند خداوند 
غفور او را مورد مغفرت خويش قرار خواهد داد و با اين عمل به بهبود روابط افراد جامعه 

ب ها مي پاشد و كينه و كدورت در دل ها جاي خود نيز، كمك كرده و بذر دوستي در قل
را به محبت و دوستي مي دهد و با اين عمل خويش، مستحق اجر و پاداش از جانب 

و به واسطة تحمل و  )40: شوري( »َفمنْ عَفا وأَصَلح فَأَجرُه علَى اللَّهِ « خداوند مي شود 
وَلمنْ صبرَ وغََفرَ إِنَّ ذَلِك « رده است صبر در ناماليمات و بخشيدن عزم در امور الهي ك

   ).43: شوري ( » َلمِنْ عزْمِ األمورِ
 لذا با فرو بردن خشم و عفو كردن به صفت صبر و تحمل هم آراسته مـي گـردد و ايـن                      

انسان كريم نفس است كـه در برخـورد بـا كارهـاي زشـت ديگـران بـا بزرگـواري از آنهـا                              
»       گذرنـد   چون بر لغـو بگذرنـد بـا بزرگـوارى مـى       »« ا مرُّوا ِباللَّغْوِ مرُّوا ِكرَاما      وإِذَ« مي گذرد   

والَّـذِينَ يجتَنِبـونَ كَبـاِئرَ     « و خاطيان را مورد عفو و صفح خود قرار مي دهـد              )  72: فرقان  ( 
صيات مـؤمنين حقيقـي آن اسـت كـه          از خصو » « اإلْثمِ والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغِْفرُونَ      

   ).37: شوري ( » چون خشمگين شوند عفو مي كنند 
   نتيجه گيري -3

انــسان داراي اســتعدادهاي گونــاگون شخــصيتي در ابعــاد جــسماني، عقالنــي،  عــاطفي،  
  اخالقي است كه  اين ابعاد الزم و ملزوم يكديگرند و اين مقاله بـه بعـد   –اجتماعي  و ديني   

دارد كه  انسان تربيـت يافتـة قـرآن، بايـد بـه شـكوفايي بعـد عـاطفي وجـودي              عاطفي توجه   
خويش بپردازد و ميانه روي در تمايالت و غرايز خويش را رعايت كند و مـزين بـه صـفاتي       
چون راحم، مهربـان،كنترل كننـدة خـشم ، آرامـش و شـادي درونـي، رقـت قلـب و محـب               

انـسان تربيـت يافتـة     .نـصيب خـود سـازد   خداوند شود و در نهايت، حسنه دنيـا و آخـرت را   
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اين انس و عالقـه  . قرآن، خدا را شناخته و به فضل و رحمت او ايمان دارد و عاشق خداست             

به خداست كه موجب حركت او به سوي خدا و جلب رضايت او مـي شـود؛ پـس بـا شـكر          
ن واقعـي  گزاري از عطيه هاي الهي از آنها براي رشد و تكامل خويش بهره مي برد و با ايمـا          

و عمل صالح از اين دنيا، توشه اي براي آخرت بر مي گيرد و از آنجا كه خدا را تنها حـامي       
و ياور خود مي داند؛ بـه او اعتمـاد كـرده و بـا يـاد خـدا و مجاهـده بـا نفـس و اسـتقامت و                              

  .شكيبايي، مسير ناهموار زندگي را طي مي كند و راضي به رضاي اوست
 كه ابتالئات زيادي؛ چه از جنبة مادي و معنوي، چه از جنبة  لذا متربي بايستي بداند

گيرد؛ پس بايد هميشه آمادگي آن را داشته باشد فردي يا اجتماعي زندگي او را دربر مي
كه بتواند تاثير مناسبي به جاي بگذارد؛ به عبارتي در آزمايشي كه در آن واقع شده است، 

 عمل كند و در ضمن اين تالش به هر پيش ترين تصميمات را بگيرد وبهترين و مناسب
آمدي كه از جانب خدا بر او وارد مي شود، استقامت ورزد و با روحيه اي قوي، پذيراي 
آن باشد تا به مرور بر توانمندي هاي او افزوده شود و بتواند با رضايت از آزمايش هاي 

م تربيتي قرآن، مي توانند با دادن الهي سر بلند بيرون بيايد؛ بنابراين مربيان با به كارگيري نظا
ها و معضالت بزرگ ها و فتنهبينش كافي و به موقع به متربيان، آنها را از افتادن درگرفتاري

فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي باز دارند؛ لذا نظام آموزشي كشور بايد به آموزش 
  .فرهنگ و معارف قرآن توجة ويژه اي را مبذول دارد

شود براي برخورداري از آثار تربيتي بعد عاطفي در افراد، با دادن آگـاهي و        پيشنهاد مي   
شناخت در افراد از آنان خواست تا در اصالح خويش پيش قـدم شـوند و از آنجـا كـه علـم       
بدون عمل، كارساز نيست؛ پس از همان آغاز كودكي، والدين به طريقة عملي و كاربردي،              

 خود بياموزند و مربيان نيز، الگوي عملـي متربيـان خـود             دوستداري به ديگران را به فرزندان     
در عشق و محبت باشند و از تأثير نيروي عشق و محبت كه مطابق فطـرت الهـي هـر انـساني                      
است؛ شيفتگي و دوسـتي عميـق نـسبت بـه خـدا و بنـدگان صـالح او را در وجـودش بيـدار                         

و اجتماعي از اثـرات مثبـت و        سازند؛ به طريقي كه فرد به وسيلة آن در برنامة زندگي فردي             
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كارساز محبت و گذشت؛ از جمله پاكيزگي نفس، آرامش دروني، عـزت و محبوبيـت و از                 

  .همه مهم تر رضوان و غفران الهي برخوردار شود
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