
 

 

 آثار حیات طیبه در زندگی

 *نیاکریمپاکاالسالموالمسلمینابدالحجت

 مقدمه

َْ َذَكٍر َأْو ُأْنیی»فرماید:  قرآن درباره رابطه ایمان و عمل صالح می َْ َعِمَل صاِلحًا ِم ٌَ   َم َو ُهَو ُمنْؤِم
َِ ما كاُنول َيْعَمُ نون ُهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَس َبًة َو َلَنْجِزَينَّ ُ  َحياًة َطيِّ ای  ههر کهس کهار شایسهته1؛َفَ ُنْحِيَينَّ

به( زنده  هد، خواه مرد باشد یا زن، در حالیانجام د که مؤمن است، او را به زندگی پاک)حیات طیف
بنا بر این آیه شهریفه «. دادند، خواهیم داد ها را به بهترین اعمالی که انجام می داریم و پاداش آن می

ایمان و عمل صالح، معیار مهم سبک زندگی اسالمی و دستیابی بهه حیهات طیبهه اسهت؛ یعنهی 
برای رسیدن به حیات طیبه باید به این دو سالح معنوی و الهی مجه  شهد. اساسها  ههدف بعثهت 
انبیاء، رسیدن به حیات طیبه و شکوفایی عقل و فطرت افراد در پرتهو حیهات طیبهه اسهت. حهافظ 

 گوید: درباره رسیدن به حیات طیبه و زندگی کریمانه می
 رنوهاشوحوب دروجانیتاوفتید

  
یی ارشییوی کییزیفتییابفلیی صییوببالل 

 

 «حیات طیبه»معنای 
قناعهت و  2اند؛ مانند روزی حهالل، ذکر کرده« حیات طیبه»مفسران قرآن معانی متعددی را برای 

توفی  بهر  5زندگانی در طاعت خداوند، 4عبادت توأم با روزی حالل، 3خشنودی از قسمت الهی،
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلف  نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
 .97. نحل:  1
 .424، ص 6 ، ج التبیان فی تفسیر القرآن. محمد بن حسن طوسی، 2
 .662، ص 1 ، ج االصفی فی تفسیر القرآن. مال محسن فیض کاشانی، 3
 .516، ص 4 ، ج تفسیر القرآن العظیرکثیر دمشقی،  . اسماعیل بن عمرو ابن4
 .89، ص 12 ، ج القرآنروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر . حسین بن علی ابوالفتوح رازی، 5

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  



90    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

نتایجی که از انجام عمهل صهالح نصهی  مؤمنهان با توجه به  2و رزق روزانه. 1اطاعت فرمان خدا
هها را  شود، وسعت و گستردگی مفهوم آن تا آنجاست که همه این موارد بیان شهده و غیهر از آن می

توان به معنای زندگی پاکی ه از هر نظر همچون پهاکی ه از  گیرد. بنابراین حیات طیبه را می در بر می
 3ها دانست. ها و انواع نگرانی ها، ذلت ، اسارتها ها، دشمنی ها، خیانت ها، ظلم آلودگی

ای کهه خداونهد بهه زن و مهرد نیکهو وعهده داده  حیات طیبه بنا به فرمایش عالمه طباطبایی
ای باال و واال از حیات عمومی و دارای آ هاری مههم  است، حیاتی حقیقی و جدید است که مرتبه

ایمان و عمل صالح  و در سهایه حیهات طیبهه   انسان مؤمن با دو بال 5بنا بر فرمایش قرآن، 4است.
وسهیله رشهد  ترین هدف از بعثت انبیای الهی است. انسان به  رسد که مهم به شکوفایی عقلی می

تواند از کمال واقعی برخوردار شود. این در حالی اسهت کهه  برداری از آن، می صحیح عقل و بهره
 داند.  رده فاقد حیات میقرآن کریم کافر را به سب  عدم تعقل و خردورزی، م

به خاطر اهمیت رسیدن به حیات طیبه و نقش آن در زندگی، در این مجال آ ار حیات طیبه را 
دهیم، به امید آنکه بهرای رسهیدن بهه آن بها جهدیت  از منظر فرهنگ اسالمی مورد بررسی قرار می

 کامل گام برداریم.

 آثار و مراتب حیات طیبه
ایالفنتیوانی مهسییدمیابیدانمقصیدا

  
شیما یامفچنید هممدرپیشَنَهدلرقا

 

ها و مرات  حیات طیبه مطرح شده اسهت کهه بهه اههم  در برخی از آیات و روایات آ ار، نشانه
 پردازیم.    ها می آن

 . نصرت و تأیید غیبی1

 آید، یقینا  همهراه بها تأییهدات غیبهی حیات طیبه که از طری  ایمان توأم با عمل صالح به دست می
دههد، مشهمول  است؛ یعنی صاح   این حیات مهادامی کهه اعمهال صهالح مؤمنانهه انجهام می

نا َعَ ْيننا َنْصنُر »فرمایهد:  چنانکهه خداونهد در سهوره روم می 6مددهای غیبی اسهت؛ َو كناَن َحقا
                                                           

 .395، ص 11 ، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، 1
 . همان.2
 .394. همان، ص 3
 .491ص   12  ، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، جالمیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 4
 .122. انعام: 5
 .22. مجادله: 6
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 ََ طب  آیات الهی، صاحبان حیات طیبه «. امداد و نصرت به اهل ایمان بر عهده ماست 1؛لْلُمْؤِمِني
نا َلَننُصنُر » نها در دنیا بلکه در آخرت نی  مورد تأیید و نصرت حضهرت حه  خواهنهد بهود:نه ت ِلنه

نيا َو َيوَم َيقوُم لََلشهاُد  ََ آَمنول ِفی للَحيوِة للدُّ ذي ما به یقین پیامبران خهود و کسهانی را  2؛ُرُسَ نا َو للَّ
خی نهد، یهاری  ن بهه پها میانهد، در زنهدگی دنیها و )در آخهرت( روزی کهه گواهها که ایمان آورده

 «.دهیم می
بنابراین طب  این آیات، تأییدات و نصرت الهی و مددهای غیبی همواره در طول حیهات طیبهه 

 کمک حال مؤمنین خواهد بود و آنان هرگ  به حال خود رها نخواهند شد. 
 . نور علم و هدایت 2

ر زندگی است که انسان مهؤمن آن یکی از مرات  و آ ار رسیدن به حیات طیبه، دریافت نور الهی د
کند کهه از  بیند  و درک  می کند و چی هایی را می را در ا ر ایمان حقیقی و عمل صالح دریافت می

َفَأْحَيْينناُه َو َجَعْ ننا َلنُ  ُننورًل »توان دیگران خارج است؛ چنانکه خداوند  در سوره انعام فرمهود: 
َْ َمَیُ  ُ   َيْمشي اِس َكَم ُ ماِت َلْيَس ِبخاِرٍج ِمْنهنا ِبِ  ِفي للنَّ مها او را ]بهه وسهیله ههدایت و  3؛ِفي للظُّ
[  [ زنده کردیم و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن، در میان مردم ]به درستی و سهالمت ایمان

أ»نی  آمده است:  خدا در حدیثی از رسول«. حرکت کند أاِباَ َُّه اِكنو أ و اَفْنظو ْؤِمِناَفِننه و ُو ُْ همهان  4؛ِ اَ 
مؤمن قطعا  به سب  نوری که خداوند به او عطا فرموده است، آنچهه را «. بیند مؤمن با نور خدا می

 فهمد. بیند و آنچه را که دیگران در دل دارند، می بینید، می که دیگران نمی
نیسیییتینینظربنیییوهاللی  یزاف

  
نییوههبییییانفبییود ییییردونشکیییاف

 

 فرماید:  می عالمه طباطبایی
ای واقعی از حیات طیبه است؛ همانطور که مهؤمن علهم و  این نور دانش و فهم، نشانه»

ادراکی دارد که دیگران ندارند. همچنین از موهبت قدرت بر احیای ح  و ابطال باطهل 
سهمی دارد که دیگران ندارند و آن، مدد غیبی است که مؤمن در مقابل باطهل از سهوی 

 5«.شود ح  تأیید می

                                                           

 .47. روم: 1
 .51. غافر: 2
 .122. انعام: 3
 .131، ص 1، ج المحاسن . احمد بن محمد برقی،4
 .342، ص 12 ، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 5
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وینک اوینیییظربنییییوهاللی بیود
  

هییم میییییرهوهییم مییییوهی یی بییود
 

علهم »این مرتبه از حیات طیبه را به یاران خود چنین توضهیح داده اسهت:  حضرت مسیح
. بهه اخهالق فرشهتگان و پاکهدالن تتان پنهان اس های شما و در سرشت و طبیعت در اعماق دل

نی  مؤیهد ایهن معناسهت:  کالم نورانی امام صادق 1«.ر شودمتخل  شوید تا علم بر شما ظاه
اتبابَكاَ َتعاُىا ُاَفهِدَف » دا َُّه و افياَةَِّباَمنافو فو عو َْ َااناٌباَف ُااةو ِماإنه َعَُّّ اِكاُته يَسا ُِعَّمو علم بهه آمهوختن   2؛ َُ

در «. دههد نیست؛ بلکه نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد هدایتش کند، قرار می
تواند در ا ر تقوا و پرهی گاری به مقامی برسد که نور ح  به دلش بتابد  هر صورت انسان مؤمن می

 های زندگی راهبر شود.  و او را در ب نگاه
شود انسان ح  را از باطل تشخیص دهد و سهریعا  خهود را  برخورداری از این نور موج  می

طوری که هسهتند،  ها و افکار را آن شیاء و انسانتواند ا در صفوف اهل ح  قرار دهد. همچنین می
أا اَمأاا»فرماید:  می شان را درک کند. امیرمؤمنان علی ببیند و حقیقت أِذفَناَعَ فو ُه اَ  أمو اةو َُ أا ْؤِمنو ُو ُْ  

ْما َمأاَمهو
َ
تشهخیص بهه موقهع، «. شناسهند مؤمنان کسانی هستند کهه آنچهه پهیش رو دارنهد، می 3؛ 

 هاست. حضهرت اباالفضهل العبهاس های آن ترین راه، از نشانه بینی صحیح نگری و پیش آینده
ا»درباره آن حضرت فرمود:  ها بود که امام صادق مصداق بارز این انسان اكأنو أاسو َناا َُعب  ُُّ اَع َُ كا

اِاَةَداَمَعا كي ُِ ََّبا ْلفُا َو ا َِ َسنًاا اَمَياَشهيَد ًااَعَِّي اناِفَذا َُبصيَ  ََ ِ ا ا كَّياَكَلًءا عمویمهان  4؛َعبِد َُّه
ابوالفضل العباس، از بصیرت ژرف و واالیی برخوردار بهود، ایمهان محکهم و اسهتواری داشهت، 

ای در  آن حضهرت هرگه  ذره«. همراه برادرش و در رکاب برادرش جهاد کرد و به شههادت رسهید
انتخاب درست خویش تردید نکرد. انسان مؤمن نی  هنگامی که ح  و باطل را از ههم تشهخیص 

 شود.  ها رفوزه نمی ها و آزمون   در فتنهدهد، هرگ

 بصیرت مقداد 

جناب مقداد که در ا ر ایمان و عمل صالح به حیات طیبه رسیده بود، در دوران فتنه بعد از رحلت 
رو بود  به این مرتبه نائل  شد که توان تشخیص ح  و باطل را پیدا کند. از این نبی مکرم اسالم

یا علی! اگر هیچ کس تو را یاری نکند، من فرمانبر شمایم و در یاری »گفت:  که  با ایمان قاطع می
                                                           

 .267، ص 1، ج تفسیر صراط المستقیر. حسین بن رضا بروجردی، 1
 .326، ص مشکاة االنوار فی غرر االخبار. علی بن حسن طبرسی، 2
 .25، ص 75، ج بحاراالنواردباقر مجلسی، . محم3
 .184، ص 3، ج شرح االخبار فی فضائل ائمة االطهار حیون، . نعمان بن محمد ابن4
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مقداد یکی از افرادی بهود کهه از خلیفهه خواسهت  «. ای کوتاهی نخواهم کرد و حمایت از تو، ذره
 1را که در روز غدیر خم انجام داده است، پاس بدارد و آن را نشکند. بیعت با امام علی

به خدا سهوگند، بهه »دادی جناب لقمان حکیم فرموده است: درباره بینش خدا امام کاظم
را به خاطر حس  و نس  یا مال یا خویشهاوندان و یها قهدرت بهدنی یها زیبهایی  2لقمان حکمت

   3«.ندادند؛ بلکه چون مردی قوی و پرهی کار در کار خدا بود، به او حکمت دادند
 . آرامش حقیقی3

رامش حقیقی در زندگی، ایمان که همان به یاد خدا بودن یکی دیگر از مرات  و آ ار حیات طیبه، آ
نِ  َو لْلَينْوِم »فرمایهد:  گونه که قرآن می بخش روح و جسم انسان است؛ همان و آرام ََ ِبال َّ َْ آَمن َمن

هر گهاه بهه خداونهد یگانهه و روز جه ا،  4؛لْلِْخِر َو َعِمَل صاِلحًا َفَّل َخْوٌف َعَ ْيِهْم َو ا ُهْم َيْحَزُنوَن 
هاست و نه غمگین خواهنهد شهد؛ یعنهی  ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، نه ترسی بر آن

آرامشی معنوی و روحانی بر زندگی آنان حاکم خواهد شد. حقیقتا  حیات طیبه، آرامهش و امنیهت 
َُّ »اش فرمهود:  روحی و روانی را در پی دارد؛ چنانکه خداوند درباره َمنِ  ِْ ََ آَمُنول َو َت ذي ُقُ نوُبُهْم  للَّ

َُّ لْلُقُ وب َمِ  ِْ ِ  َت ِ  َأا ِبِذْكِر لل َّ هایشهان  اند و دل  خداجویان کسانی هستند که ایمان آورده 5؛ ِبِذْكِر لل َّ
 «.یابد ها آرامش می به یاد خدا مطمئن )و آرام( است. آگاه باشید تنها با یاد خدا دل

 . عزت دنیا و آخرت 4

راه یابد، هرگ  روی ذلت را نخواهد دید؛ نه در دنیا و نهه در آخهرت؛  کسی که به وادی حیات طیبه
ُة »و مؤمنان اسهت:  چرا که وعده خدا همین است که ع ت در انحصار خدا، پیامبر ِ  لْلِعزَّ َو ِل َّ

نی  درباره عه ت مهؤمن فرمهوده اسهت:  پیشوای ششم، امام صادق 6«. َو ِلَرُسوِلِ  َو ِلْ ُمْؤِمِنيَ
نَّ ا» ؛إ  َن اْلَجَبل  َن َأَع ُّ م   «.  ناپذیرتر است مؤمن از کوه نی  شکست 7ْلُمْؤم 

 اند:  نوشته در احواالت فیلسوف ب رگ عالم اسالم، حاج مالهادی سب واری
                                                           

 .329، ص 28، ج بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی،1
 .12. لقمان: 2
: 162، ص 2، ج تفسیر قمی؛ علی بن ابراهیم قمی، 510، ص 11، ج بی  تفسیر اهل. ر.ک: علیرضا برازش، 3
ه» ی اللَّ  ف 

عا  ه  ُمَتَورِّ
ی َأْمر  اللَّ  ف 

ا  یف  «.َکاَن َرُجال  َقو 
 .69. مائده: 4
 . 27. رعد: 5
 .8. منافقون: 6
 .63، ص 5 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 7
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خواست. تحف و هدایا را نیه   از کثرت ع ت نفسی که داشت، از هیچ کس چی ی نمی
آالیشهی و  و تقهوا، صهدق و صهفا، بی کرد.  در همه عمر، با کمال زههد اصال  قبول نمی

نهایت ع ت نفس گذرانید. بهه ههیچ کهس از شهاهان و  روتمنهدان، اعتنهایی نداشهت. 
اش رفت و روی حصیری که فرش اتاق تدریس بهود،  ناصرالدین شاه در سب وار به خانه

نشست و تألیف کتابی را در اصول دین به زبان پارسی درخواست نمهود. پهس از رفهتن 
الطبهع نزهذیرفت و  به خدمتش فرستاد، ولهی آن مهرد ع یه النفس و منیع 1ومانپانصد ت

نصف آن را به طالب و نصف دیگر را به فقرا حواله داد و دستور فرمود که بهه سهادات، 
  2دو برابر دیگران بدهند.

 نشینان افالکی بود: ای از خاک وی نمونه
ن دهاصترحرکتبودن دهقر سیکون

  
 میینصیاکنشیینانفچنید رنبودیب 

 

ایک مغروهبجاهدوسی هو یبیرمیا
  

3هو شایشطل ا همیتمردانیفچنید
 

 . مصونیت  از شیطان و نفس اماره 5

یکی دیگر از مرات  و آ ار حیات طیبه، مصونیت از شیطان و نفس اماره است. وقتهی شهخص در 
تواننهد  رسد، شیطان و عوامل آن دیگهر نمی ا ر ایمان و عمل صالح به مرات  عالیه حیات طیبه می

هایش  هایش و دنیا بها فریبنهدگی او را در پیمودن راه ح  وسوسه کنند و نفس اماره با هوی و هوس
بینهد؛ چنانکهه قهرآن  توان تسلط به وی را ندارد؛ زیرا با بینشی که یافته است حقیقت این دنیا را می

ُ  َلْيَس »فرماید:  در این باره می ُ نوَن  ِإنَّ ِهْم َيَتَوكَّ ََ آَمُنول َو َع ی َربِّ ذي شهیطان بهر   4؛َلُ  ُسْ ِاٌن َعَ ی للَّ
ل می کسانی که ایمان  «.ای ندارد کنند، سلطه دارند و بر پروردگارشان توکف

 . دلدادگی برای خدا 6

هایی اسهت کهه شخصهیت  آورد حیات طیبه در وجهود انسهان دلدادگی مطل  به خدای متعال، ره
 گوید: اند. فروغی بسطامی می را به ایمان و عمل صالح آراستهخود 

                                                           

 صد و پنجاه سال پیش مبل  قابل توجهی بود. . حدود یک1
 قدمه.، م12، ص دبوان اشعار. مالهادی سب واری، 2
 .87. همان، غ ل شمارٔه 3
 .99. نحل: 4
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مییردانصییداپییردهپنییداهدهیدنیید
  

یعنییفهمیی جییافیییرصییدایییاهندیدنیید
 

ََ ِلذل ُذِكَر لل نُ  َوِجَ نت »فرماید:  ای است که می این همان مفهوم آیه شریفه ذي َما للُمؤِمُنوَن للَّ ِلنَّ
ِهم َيَتَوكَّ وَن ُقُ وُبُهم َو ِلذل ُتِ َيت َعَ ي مؤمنان تنهها کسهانی هسهتند  1؛ِهم آياُتُ  زلَدتُهم ليمانًا َو َع ی َربِّ

هها خوانهده  گردد و هنگامی که آیات او بهر آن هایشان بیمناک می که هر گاه نام خدا برده شود، دل
 .«گیرد و فقط بر پروردگارشان توکل دارند شان ف ونی می شود، ایمان می

شههان اسههت. آنههان جهه  پروردگههار را  نی متعلهه  و مربههوط بههه پروردگههارهههای چنههین کسهها دل
هراسهند. از  دارنهد و جه  از سهخط و دوری او نمی خواهند و ج  تقرب به او را دوسهت نمی نمی

دریچه دید آنان هر چه را که خدا آفریهده اسهت، زیبها و احسهن و زشهتی فقهط نافرمهانی خهدای 
 عالمیان است.

 . مدیریت خدایی 7

کننهد و  گذارد که آنهان دیهد خهدایی پیهدا می های مؤمن ا ر می یبه چنان در زندگی انسانحیات ط
گونهه کهه خداونهد  نماینهد؛ همان مدیریت پروردگار هستی را در زندگی خود کامال  احسهاس می

نورِ »فرموده است:  ُ َماِت ِإَلی للنُّ ََ للظُّ ََ آَمُنول ُيْخِرُجُهْم ِم ِذي ُ  َوِليُّ للَّ داونهد، سهرور کسهانی خ 2؛لل َّ
و زنهدگی آنهان را « بهرد  ها به سوی روشنایی بهه در مهی اند؛ آنان را از تاریکي  است که ایمان آورده

 کند. مدیریت می
کهردم کهه  پیوسته حهس می»نویسد:  در خاطرات خود می در همین رابطه عالمه طباطبایی

ه مرمهوزی از میهان ه ارهها مهانع دهد و جاذب دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات می
 3 «.کند بیرون کشیده، به سوی مقصد هدایتم می

یهایفهستمنا رصاهمو ر لچمن
  

هویمپیروهدم،میفک ا یندستکی مف
 

خداوند در حدیث قدسی مدیریت زنهدگی انسهان مهؤمن را بهر عههده گرفتهه اسهت. پیهامبر 
ا»ت: گونه نقل کرده اس این حدیث را این اکرم َِّعو هه

َ
اااَةَِّْباااَعََّىااَلاَ  ِِ ْخأََل ا ْْلِ به َو ا ْعَََّماِمْن و

َ
اَفَ َعْبد 

اَ اِسَياَسَت وا َُ و ِاف ْْ اَت ْيتو ُه اَتَا ِهياَ ا ْكِتَااِءاَمْ َتاِتياِإَله ِْ َا ُِ َطاَعِتيا ای آگهاهی نیهابم کهه  بر قل  بنده 4؛ ُِ
ابم، جه  آنکهه قهوام و پایهداری در آن محبت  اخالص برای طاعت خودم و پیروی رضهایتم را بیه

                                                           

 . 2. انفال: 1
 .275. بقره: 2
 .  235، ص  3، ج ترب  پاکان قر. عبدالحسین جواهر الکالم، 3
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 «.گیرم زندگی او و اداره امورش را به عهده می
 . ترجیح زندگی حقیقی بر مجازی 8

ترین  اولیای خدا با پیمودن مسیر بندگی و پاسداری از پیمان فطهری و میثهاق ملکهوتی، بهه عهالی
تعهالی بهرای  ح  مندند. حیات طیبه، تحهت والیهت اند و از  مرات آن بهره زندگی حقیقی رسیده
یابد. در مقابل  حیات طیبه که والیهت اللهه  را در بهاطن خهود دارد، حیهات  اولیای خدا تحق  می

ََ َكَفنُرول »کند:  نمایی می ها در آن جلوه مادی و مجازی دنیاست که والیت شیطان و طاغوت ِذي لَله
اُغوُت  َِه آنهان در ا هر غلبهه «. ها هسهتند غوتها طا کسانی که کافر شدند، اولیای آن 1؛َأْوِلياُؤُهُم لل

َو »فرمایهد:  دهد. قرآن درباره آنان چنهین می های نفسانی، به والیت شیاطین تن می هوی و هوس
ِ  َفَقْد َخِسَر ُخْسرلنًا ُمِبيناً  َْ ُدوِن لل َّ ا ِم ْيِاَن َوِليا ِخِذ للشَّ َْ َيتَّ هر کس شیطان را به جهای خهدا  2؛َم

 «.آشکاری کرده است ولی خود برگ یند، زیان  
رسیدن به حیات طیبه، به من له رسیدن به یک زندگی حقیقی در مقابل زنهدگی مجهازی غیهر 

در این  طیبه است که در آن از ایمان و عمل صالح و والیت الله خبری نیست. عالمه طباطبایی
 نویسد:  باره می

گی مجازی بهویی از شود و زند این آ ار زندگی طیبه ج  بر زندگی حقیقی مترت  نمی»
آن ندارد. خداوند این آ ار را مختص به مردمی با ایمان و دارای عمهل صهالح دانسهته و 
حیات طیبه،حیاتی است حقیقی و واقعی و جدید که خدا آن را به کسانی که س اوارند، 

فرماید و این حیات جدید و اختصاصی، جدای از زندگی معمهولی کهه همهه  افاضه می
نیست. در عین اینکه غیر آن است، با همهان اسهت؛ تنهها اخهتالف بهه  در آن مشترکند،

مرات  است، نه به عدد؛ پس کسی که دارای آن حیهات طیبهه اسهت، دو جهور زنهدگی 
چنانکهه روح  تر و واجهد آ هار بیشهتر اسهت؛ هم تر و روشن  اش قوى ندارد؛ بلکه زندگی

  زنهدگی سهومی قدسی که خدای ع وجل آن را مخصهوص انبیهاء دانسهته اسهت، یه
نیست؛ بلکه زندگی آنان درجه باالتری دارد. این، آن چی ی است که تدبر در آیه شریفه 

َبا   ُه َحیاة  َطیِّ َینَّ کند و خود، یکی از حقای  قرآنی است و بها همهین  آن را افاده می ""َفَلُنْحی 
ه  توصهیف فرمهوده اسهت، روشهن  بیان، علت اینکه چرا آن زنهدگی را بها وصهف َطیِّ

شود؛ گویا حیاتی است خالص که خبا تی در آن نیست که فاسدش کند و یا آ ارش  می
                                                           

 .257. بقره: 1
 .119. نساء: 2



  97 یات طیبه در زندگیآثار ح

 

 1«.را تباه سازد

 . یافتن روحیه جهاد و شهادت9

شود و آنان در راه اهداف  در پرتو حیات طیبه، روحیه جهاد و شهادت در وجود مؤمنان تقویت می
س الهی بها تمهام وجهود بهه اسهتقبال های مقد ورزند و برای تحق  آرمان شان استقامت می واالی

یابند و از اقتدار روحی و معنهوی  ای در جامعه اسالمی می روند و ع ت و شکوه ویژه شهادت می
 گوید:  شوند. حافظ می برخوردار می

دستا مسوجودچومردانههبشوی
  

اییاکیمیییایاشییوبیییابفو هشییوی
 

صوابوصوهت مراب صویشدوهکرد
  

صوابوصیوهشیویفب صویشک بفیند هس
 ا

ترین رتبه حیات طیبه قرار داشت، چنین بود و بارهها ایهن  که در عالی چنانکه امام علی هم
عش  درونی خود را اظهار نمود. آن حضرت برای ممتازترین یارش، جنهاب مالهک اشهتر چنهین 

ا»مقامی را از خداوند درخواست کرده و فرموده است:  ُْ
َ
أ ا  اَ اا سأَلا َُّ  َِ أَعاَق أَ اِكاُسه

َُ أياَ ا ُِ َفْخأِتَما
أاُ ْيِ اَب ِغبو َُ ااِإ اَ اِإنه َِ َهاَق کنم که پایان عمهر مهن و تهو را بهه  من از خدای متعال درخواست می 2؛ ُشه

 «.رستگاری و شهادت ختم کند و البته که ما به مالقات او مشتاق هستیم

 فهرست منابع
، تصههحیح ر فننی فضننائل ائمننة االطهننارشننرح االخبنناحیههون، نعمههان بههن محمههد،  ابن .1

 ق.1409محمدحسین حسینی جاللی، چپ اول، قم: جامعه مدرسین، 

، بیهروت: دار الکته  العلمیها، تفسنیر القنرآن العظنیرکثیر دمشقی، اسماعیل بن عمهرو،  ابن .2
 ق.1419

 ق.1408های اسالمی،  ، مشهد: بنیاد پژوهشروض الجنانابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  .3
 ش. 1400، تهران: نشر امیرکبیر، بی  تفسیر اهلش، علیرضا، براز .4
الدین محد ، چاپ دوم، قم: دار الکته   ، تصحیح جاللالمحاسن برقی، احمد بن محمد، .5

 ق.1371االسالمیه، 
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 ش.1383م: نشر انصاریان، ، قترب  پاکان قرجواهر کالم، عبدالحسین،  .7
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