
و رواني ايمان در قرآن و رواني ايمان در قرآنآثار روحي ∗∗آثار روحي

دهيچك
و رواني ايمان از محوري و كـاربردي ترين، مهـم آثار روح تـرين مباحـث تـرين

و روانشناسي است كه در نوشتار حاضر مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه قرآني، حديثي
و روانـي در فراينـد است. از مشكالت روحـي نويسنده نخست به پديد آمدن برخي

از اين گرفتاريكرده ها اشاره زندگي انسان معرفي كرده ها را ايمانو راه برون رفت
فراست.  از آثار و آرامش، توكل رستگاري، دي ايمان همچون نيز به برخي طمأنينه

از قبيل سالمت بينيو اعتماد بر خدا، روشن و برخي آثار اجتماعي آن ، مغفرت الهي
و يكپارچگي اجتماع اشاره كرده است. و انحراف  اجتماعي، مقابله با فساد

 روان، روح، آثار فردي، آثار اجتماعي.ايمان، قرآن،: واژگان كليدي
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 دمهمق

و ناشناخته است. در دنياي كنوني مشـكالت اصـلي فـرا انسان موجودي پيچيده، عجيب
و هـر از چنـدگاهي ايـن مشـكالت در  و روان اوسـت روي اين آفريده الهي مربوط بـه روح

و ظهور  و درمانـده اسـت. بـه نظـر مـي آنهـاو وي از حل يابدميزندگيش بروز رسـد عـاجز
ازتر مطمئن آ اين ين راه رهايي ايمـان بـهو وردن به اعتقادات، باورهاي ديني مشكالت روي

 خداست.
واز آثار ايمان تالش شده تا در اين نوشتار و روانشناسي ديدگاه آيات، روايات مورد بحث
آ بررسي قرار گيرد تا  نايل آيند.ثار به سعادت جوامع بشري با عملي نمودن اين

 مفهوم شناسي)الف

 ايمانشناسي مفهوم.1

و يـك از اي ومصدري يك معناي ريشه» ايمان«در منابع لغوي براي واژه ثالثي مجـرد
(معناي اشتقاقي  و مصـدر ايـن واژه اصـل شده است. بيان)ثالثي مزيداز باب افعال از مـاده

و به معن»أمن« و... آمده اسـت.ابوده و هراس و از بين رفتن بيم ي امنيت، آرامش، اطمينان
و در لغت به معـاني گونـاگوني چـون است، مصدر ثالثي مزيد از باب افعالكه» ايمان«واژه

أمـن بـه«نويسـد: خليل در العين مـي . آمده است.و.. كفر مطلق تصديق، عقيده محكم، ضد
و ايمان يعني تصديق كننده  در گفتار خداوند هـم بـه همـين معنـا كه معناي ضد ترس است

).1/108:ق1414(فراهيدي، العين،»ه است: تو تصديق كننده ما نيستيآمد
و«راغب در مفردات نوشته است: و از بين رفتن بيم امن در اصل به معناي آرامش نفس

و گردن نهـادن نفـس بـه حـق  و ايمان به معناي پذيرفتن (راغـب» باشـد مـي هراس است
.)1340:21المفردات في غريب القرآن، اصفهاني،

و شده است.هئگوني اراگونااصطالحي براي ايمان تعاريف برخي ايمان را تصـديق قلبـي
آنآبرخي ديگر  و التزام به مقتضاي  اند. دانستهن را اعتقاد باطني، اقرار

نهآآنچه ما بدان معتقديم«نويسد: فخر رازي مي ن است كه ايمان، تصديق با قلب است،
(تصديق زباني يا عملي ).2/227:ق1420رازي، مفاتيح الغيب، فخر»



، به صورتي كه آثار آن اعتقـاد است اعتقاد باطني ايمان«نگارد: مي6عالمه طباطبايي
(جوارحي) نيز ظاهر شودلدر اعما و بدني ).16/314: 1417،(طباطبايي، الميزان»ظاهري

و التزاميا«نويسد: ايشان همچنين مي و تصديق به چيزي نآ به لوازم مان به معناي اقرار
ايم،ن چيزي كه بدان معتقد شدهآكه به لوازمنآاعتقاد، ايمان نيست، مگر پس صرف،است...

و آثار آن چيز را بپذيريم .)7،5ان،(هم ملتزم شويم

 روحشناسي مفهوم.2

آنشده است. معاني گوناگوني ذكر نيز براي روح هر را همان نفس برخي چيـز)(حقيقت
ك مي و برخي ديگر آن را به معناي چيزي و وسيله جلب منـافع دانند ه موجب تحرك، زندگي

مي اند. معرفي نمودهست،و دفع ضررها روح همان نفس است كه بدن«نويسد: خليل در العين
.)3/291: 1414، العين،(فراهيدي» آن زنده استبه وسيله 

روح در اصل به يك معن« راغب در مفردات نگاشته است: و اسـت كـهيو آن چيزاروح
و ضـررها دفـع مـي موجب حيات، و به واسطه آن منافع جلـب و تحرك است » شـود زندگي

.)369: 1340المفردات في غريب القرآن،(راغب اصفهاني،
و فالسفه روح به چيزي گفته مي و از ديدگاه حكماء شود كه منشأ حيات يـا منشـأ عقـل

و غالباً مي حيات است دا رود با نفس ناطقه مرادف به كار المعارف فارسي،¸ئر(ر.ك: مصاحب،
مينيز از ديدگاه مفسران.)1/115: 1380 و سبب حيات اطالق شود كه موجود بر مبدأ، منشأ

ميآزنده به وسيله  ؛113-95: 1417الميـزان،ر.ك: طباطبـايي،( شودن قادر بر حركت ارادي
).392و20: 1420فخر رازي، مفاتيح الغيب،

انايم آثار)ب

و گرفتـاري از آنجايي كه انسان روسـت،ههـاي زيـادي روبـ در زندگي خود با مشـكالت
و اي كـه مـي انـد كـه تنهـا روزنـه بسياري از روانشناسان به ايـن نتيجـه رسـيده  توانـد آالم

و تسكين دهداو هاي ناراحتي و قـدرت مـافوق،را كاهش و اعتقاد به يك مبدأ ايمان به خدا
و انسانيت است ). برخـي از انـواع آثـار ايمـان6: 1350مذهبي،(ر.ك: صانعي، آرامش رواني

 بدين قرار است:



و آرامش.1  سكينه

و آرامـش نسـبي يعني يكي از نيازهاي اساسي بشر نياز به احساس امنيت احساس آزادي
در اين احساس وضع خوشـايندي را ايجـاد مـي است. از خطر و فـرد ن داراي آرامـشآكنـد

(شاملو، سعيد، به و روحي است  جز در پرتو ايمان بـه خـداو)91: 1378داشت رواني، جسمي
مي؛شود حاصل نمي از كرد توان ادعا به همين روي و برجسته كه ايمـان ترين آثـار مهم ترين

و رواني به خدا  و سكينه است كه زيربناي بهداشت روحي نيز هسـت؛ احساس امنيت، آرامش
به زيرا بشر در كشاكش رنج و بالياي زندگي نياز و خـود تكيه ها گاهي دارد كه بدان پناه ببرد

و به آرامش برسد افسردگيوها را از آشفتگي جز.ها دور سازد يا كسـي چيز خدا اين پناهگاه

�Pه قرآن كريم فرموده است:كچنان؛تواند باشد ديگري نمي �� �� ���� 	� 
 �� ��� �� �� � � � ��� �� �� � ���� ��
  ���  �� � � � ��   ���  �� � � ��!�� 	� "� �� �� �� �� �� �O/و(همان) كسانى كه ايمان آورده«)؛28(رعد انـد

مى دل دل هايشان با ياد خدا آرام مى گيرد؛ آگاه باشيد، كه تنها با ياد خدا ».يابد! ها آرامش
از«نويسد: سيد قطب در اين باره مي و ذكر او آدمي را هاي روحي دور نگه وفانطياد خدا

و زير؛دارد مي آنا ايمان در واقع اتصال موجودي ضـعيف بـه اصـل وجـود بـه تمـام در پـي
قر(» موجودات است ).6/3966: 1412ن،آسيد قطب، تفسير في الظالل

و  نفس آرامش،به تعبير برخي از روايات قرآن براي بيان اين نكته كه ايمان مايه آرامش
تع،(سكينه) است  بيرهاي مختلفي استفاده كرده است:از
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و نـه آنـان«)؛63-62(يونس/ آگاه باشيد كه دوستان خدا نـه هـيچ ترسـى بـر آنـان اسـت،
(همان) كسانى اندوهگين مى و همواره خودنگه شوند؛ مىدا كه ايمان آوردند .»كردند رى
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[كار] شايسـته انجـام«)؛69(مائده/ و و روز بازپسين ايمان آوردند (از آنان) كه به خدا كسانى
و نه آنان دادند، پس نه هيچ ترسى بر آنان مى است ».شوند اندوهگين
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 ...».هاى مؤمنان فرو فرستاد، تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند است كه آرامش را در دل
و آرامش، نه ابزاري براي فزو و ايمان، وقار بلكـه نفـس افـزايش،ني ايمـان آري سكينه



ايمان است. محصول ايمان، تسلط بر نفس است كه خـود از اركـان فضـايل اخالقـي اسـت
به نقل از جوادي، نظريه ايمان در عرصه؛217: 1370ك: مطهري، مرتضي، بيست گفتار،ر.(

و قر ).251: 1376ن،آكالم
و شـگرف داردميجـدي، نقشـيهاي زندگي انسان حضور ايمان در همه حوزه در.هـم

و اعتقادات قلبي، در روح و جسم انسان،حوزه باورها و بررسـي.ها تأثير مستقيم دارد روان هـا
تأ پژوهش و ديگر متخصصان حوزه علوم پزشكي از ثير شگرف ايمان هاي ميداني روانشناسان

و حتـي بيمـاري هاي مبتال به بيماري انسان در بازسازي شخصيت ج هاي روانـي سـمي هـاي
ميحكايت دارد. چون سرطان  و در جرّاحي ايمان به خدا آرمش را در فرد افزايش هـا بـه دهد

 كند تا زودتر بهبود يابد. شخص كمك مي

و اولياي الهي اشاره مي �P كند قرآن كريم در جاهاي متعددي به آرامش مؤمنان ���� �� �# 1
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� #�� I� +�� � � �� $� �� �O/سـپس»پروردگار ما خداست.«در حقيقت، كسانى كه گفتند:«)؛30(فصلت ،

مى پايدارى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى (و ان«گويند) كه: آيند و دوهگين نباشيد؛ نترسيد
(بدان) وعده داده مى ».شديد!و مژده باد بر شما، به بهشتى كه

ي كه در انتظار مؤمنـانا نويسد: آيه شريفه از آينده ذيل اين آيه مي6عالمه طباطبايي
و اين مياست مي كه مالئكه به استقبال آنان دل آيند، خبر و آن تقويت و دهد گرمي آناندل ها

و كرامت  ميو بشارت و اندوه ايمني و اولياي الهي را از ترس .دهنـد است. فرشتگان مؤمنان
در مـورد اين ترس شود. ترس همشيه از چيزهاي ناپسندي است كه احتمال وقوعش داده مي

و يا محروميت از بهشت است كه از آن بيم دارنـد. مؤمنان يا عذابي است كه از آن مي ترسند
و اندوه نيز همواره از مكر و شـرّي كـه پديـد آمـده، ماننـد حزن وهاتي است كه واقـع شـده

و از آثـارش غمگـين مـي  بـ گناهاني كه از مؤمنان سر زده و يـا خيراتـي كـه خـاطره شـوند
از سهل و فرشـتگان آنهـا را دلـداري؛ لـذا گردنـد اندوهگين مـيآن انگاري از آنها فوت شده
و اندوهفخوگونه دهند كه از اين مي و عـذا؛ها در امانند ها اززيرا گناهانشان آمرزيـده شـده ب

.)17/390: 1417(طباطبايي، الميزان، آنان برداشته شده است
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� � � %0��1O/دل«)؛4(فتح تا ايمانى بـرى مؤمنان فرو فرستاد،ها او كسى است كه آرامش را در

».ايمانشان بيفزايند
ميبراي فخر رازي ذيل اين آيه سه وجه و وقـار،آرامش،كند: سكون معناي سكينه ذكر

مي. وي يقين بر سپس و آرامش و سوم نيز به سكون فخر رازي،( گرددمي نويسد: معناي دوم
).28/67: 1420،مفاتيح الغيب

 رستگاري.2

و براي نيل به اين انسان و رستگاريند وميزيادي تالش،مهمها نوعاً خواستار فوز كننـد
و رستگاري به ابزابه تبع  و سرمايهربراي رسيدن به فالح از طـرف. هايي نيازمندند ها، وسايل
و... برخـوردار اش از سرمايه انسان در زندگي،ديگر هاي زيادي مانند سالمت، امنيـت، ثـروت

و يكي سر است و خد مدترين اين سرمايهآاز بهترين، واالترين  است.ونداها، ايمان به
ميمشهورهو نويسند متفكر،تولستوي ايمان آن چيزي است كه آدمي بـا«گويد: معاصر،
ت187: 1370بيست گفتار،(مطهري،» كند آن زندگي مي اين كـالم بيين). شهيد مطهري در

او«نويسد: مي اياين است مراد از.است مان، بهترين سرمايهكه ، در دهدكف اگر كسي آن را
.(همان)» ترين سرمايه زندگي را از دست داده است مهم،واقع

�P: استدانستهها قرآن كريم نيز ايمان را يكي از سرمايه ��� ;��� ?�  � 6� ) ��� �� �� � ���� �� 0� ����  0�
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و ستدى راه آورده به دهد؟!نمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك نجات ايد! آيا شما را به داد
و فرستاده و جان خدا و با اموال هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين بـراى شـما اش ايمان آوريد

.»بهتر است، اگر بدانيد
و چكيده،خالصه و مـيآهمه ثمرات ايمان در اينيها تمام فوايد تـوان يه جمع شده است

(ر.ك: گفت بهترين تعبيري كه در وصف ايمـان وجـود دارد، همـين سـرمايه  رسـتگاري اسـت



و قرآن، جوادي، ). به كـارگيري ايـن سـرمايه نيازمنـد 248: 1376نظريه ايمان در عرصه كالم
و و ضايعاتي را در پي داشته باشد. مهارت است  در صورت عدم استفاده صحيح چه بسا ضررها

و ثمراتـي نويسد: ايمان در زندگي انسان اصل اسـت شـاخه سيد قطب در اين باره مي  هـا
و قرآن كريم هر عملـي را كـه بـه اصـل ايمـان.دارد عمل صالح حاصل طبيعي ايمان است

و ضايع شده قلمداد مي و مستند نباشد، هدر رفته و ايماني كه بدون ثمـر باشـد، مقطـوع كند
).3967-6/3966: 1412تفسير في ظالل القرآن،(قطب، همچون درخت پژمرده است
تـرين درسـت اسـت كـه ايمـان بـزرگ نگارد:ميه باردر اين6مرحوم شهيد مطهري

و مهارت الزم استفاده از اين سرمايه مانند همه سرمايهبراي سرمايه است، اما  هاي ديگر علم
است احياناً ممكن است آن استفاده كاملي كه بايد بشود نشود، يا خود انسـان نفهميـده سـوء 

بيسـت گفتـار،(مطهـري، تفاده كنداستفاده كند، يا يك كس ديگر از حس ديني بشر سوء اس
1370 :187.(

و باعث نجـات از همچنين آيه مورد بحث ايمان مؤمنان را تجارتي عظيم، سودي سرشار
و  ميآعذاب دردناك، مغفرت ميآذيل6عالمه طباطبايينمايد. مرزش معرفي  نويسد: يه

و جهاد، تجارب به حساب آمده كه سرمايهآدر اين و ربح يه شريفه، ايمان اش جان آدمي
و خداوند متعال با نكره آوردن كلمـه  آن را بـزرگ » NG.1`¸«آن نجات از عذاب دردناك است

و جليل؛داشته است و يعني تجارتي مهم، عظيم در بيان ربح آن روشـن نكـرد كـه چـه القدر
و قـدر بـزرگ اسـت كـه در بيـان نمـي عذابي است، بلكه فرمود عذابي تا بفهماند آن گنجـد

( داق اين نجات كه وعدهمص و جنت است بيطباطبايي، اش را دارد، همان مغفرت تا، الميزان،
437 ،19.(

 بيني روشن.3

بينانـه بـه بينـي، شـناخت صـحيح حـق از باطـل، نگـرش واقـع يكي از آثار ايمان روشن

و تمييز حق از باطل است.موضوعات ��P0نمايد:مياشاره چنينن به اين امرآقر، تشخيص
 40�%0
��� 3 � �� ;� � � 6� Q� E� � � ��� ��� "�$� � � # 1 ��� �� �� � ���� �� 0� ����  ...O/اى كسـانى كـه ايمـان«)؛29(انفـال

از آورده (مخالفت فرمان) خدا حفظ كنيد، براى شـما جداكننـده[ى حـق ايد! اگر خودتان را از



مى باطل]  ...».دهد قرار
و روشن و بصير طبق اين آيه بين ايمان خاص برقرار است. ايمان نـورييت، ارتباطبيني

،در دام خطاها رهـايي يافتـهنيدن از غلتآكند تا وي بتواند به وسيله در قلب آدمي ايجاد مي
و خوشبختي نايل گردد. اين مطلب را به صـورت هـاي گونـاگون در قـرآن كـريم به سعادت

Pتوان جستجو كـرد: مي. �70 � � #�� � �� @� � � � ���� �� �# 1� #��� �� �� Q� � � ��� �� 3 � �� �� �0�� +�  � �� �� � 0����� T  M� �O

(بد)شان را براى آنان آراستيم در واقع، كسانى كه به آخرت ايمان نمى«)؛4(نمل/ آورند، كردار
.»شوندو آنان سرگردان مى

بياين آيه بيان ايماني به آخرت آن اسـت كـه باطـل در ديـدگاه گر اين نكته است كه اثر
مي،ماناي شخص بي و در تشـخيص حق جلوه و وي راه درسـت زنـدگي را پيـدا نكـرده كند

و در نتيجه هدايت از ضاللت در مي مي،ماند و سرگرداني هم شود گرفتار حيرت  چنان فكـرو
در هـاي بـي كند كه راه هدايت را در پيش گرفته است. در حالي كه همچون انسان مي هـدف

قرشـي، تفسـير احسـن؛9/56: 1417، الميـزان اطبـايي،طبر.ك:( رود تحير بيشتري فرو مي
.)7/140: 1374نمونه، مكارم شيرازي، تفسير؛4/119: 1377الحديث، 

و تقـوا كـه بصـي و درك حقـايق بـه وسـيله نـور در روايات اسالمي نيز به اثر ايمان رت
و ديـدن،استخد امـور اشاره شده است. در برخي از روايات به آفرينش مـؤمن از نـور الهـي

«مختلف زندگي از راه نور خداوند تصريح شده است :1.ua©0 ¯.hV©0 ¿?4 ¯︻g1.Ã ¿.© č1ل.﹇
·°﹞ ﹅¨[ ¾_©0 È0 `³°? a|°Ã ·Þ±1﹁ ĊĊĊ¶`³± ¯﹞ ¯﹞µ¬©0 ﹅¨[ ¿©1︺G² 1`ک>G È0 ß®6 ®1¬Â¨i « ،برقي)

).1، 1371:131المحاسن،

 توكل.4

و گرفتار و اجتماعي با مشكالت ازروههاي گوناگوني روبـيانسان در زندگي فردي سـت.
و يك سو، هر لحظه احتمال مي از ...رود كه در حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و گرفتار آيـد

بي،ممكن است با حوادثي همچون جنگ، تجاوز، ستم،ديگر سو و و وفـايي افـراد دور خيانت
و پنجه نرم كند. بهمبرش، دست هـا، از دسـت يمـاري چنين در زندگي فردي با احتمال بروز

م.ستروهعدم موفقيت روبو دادن سرمايه كار شكالت را حل كند، به اضطراب اگر نتواند اين
ميو نا كم امني دچار و مي كم زمينه شود ، در حـالي گردد هاي بروز اختالف رواني در او فراهم



نـي دارد، هاي اساسي انسان كه ارضاي آن نقش مهمي در ايجاد بهداشـت روا كه يكي از نياز
و بـا پرخاشـگري يـا اضـطراب  احساس ايمني است. افرادي كه ايمني ندارند، متعادل نيستند

و در دنياي ذهن خود به طور مدام در حـال دفـع خطر واكنش نشان مي احتمـالي هـاي دهند
).92: 1378(ر.ك: شاملو، بهداشت رواني، هستند

در روانشناسي انسان  بدين صورت بيان شده است:هاي احساس نا ايمني نشانهگرا
و عالقه ديگران نبودن؛1 و مورد عشق  . احساس طرد شدن
 . احساس تنهايي؛2
 بودن؛در معرض خطر دائمي . احساس3
 . احساس عدم اعتماد؛4
و كشمش دروني توأم با عوارض5 ماننـديحـاالت از قبيلي. احساس تنش، تنيدگي، فشار

و بي بي عصبي و ساير اعضاي بدن، حوصل قرار بودن، خستگي، و حساسيت معده گي، ناراحتي
و ميـل دائمـي شـديد بـراي يـافتنبي،تصميميبي، كابوس و خو و تغيير دائمي خلق ارادگي

).همان( هاي مكرر امنيت به صورت هدف
و احساس نا امني شديد دچار شود، بـراي بـرون كسي كه در زندگي به مشكالت فراوان

آ و رسيدن به هـا حـل يكـي از بهتـرين راه.هاي اساسي نياز داردحل رامش به راهرفت از آنها
با رابطه،در واقع،كند توكل بر خداوند است. كسي كه بر خدا توكل مي محكم كـرده او اش را

و به دستگيره محكمي چنگ زده است كه نتيجه آن اطمينان و آرامـش،نفس است سـكون
ب توكل از ديدگاه لغت؛ چنانكه است و شناسان و اطمينان به غير واگذاري اموره معناي اعتماد

مي به ديگري آمده است. كه بر غير خودت توكل يعني اين«نگارد: راغب اصفهاني در مفردات
و ديگري را از طرف خودت جانشين قرار و اعتماد كني دهي. در جهان طبيعت پـر از اسـباب

و ها با مشكالت، گرفتاري مسببات انسان غم رنجها، دردها و رو ها رو هسـتند. بـه هاي فراواني
منظور از توكل آن است كه انسان مؤمن متوكل هنگام مواجهه با ايـن مشـكالت از آرامـش 

و اطمينان خاصي برخوردار است و،كنـد زيرا وي بر خدا توكـل مـي؛روحي او را تنهـا سـبب
مي نيروي مستقل، شكست و فوق هر سبب ديگري اسو داند ناپذير باب ديگر اسـتقاللي براي

و اراده،در نتيجه؛قائل نيست و هـاي ديگـر، شكسـت از اراده قوي برخوردار خواهد شـد، هـا



.»ناماليمات بر او غالب نخواهد شد

�Pن به اين معنا اشاره دارند:آچنانچه برخي از آيات قر N� P� <� U � �� �� 3  ��� K� 	� + � �V� �� $� � � �� � � �
�  � W �0� � ��� �# 1 X �� �...O/هر«)؛3(طالق درو كس بر خدا توكّل كند، پس او برايش كافى است؛

(به انجام) مى  ...».رساند حقيقت، خدا كارش را
و اراده و يقين داشته باشد كه جهان در قبضه قدرت اوسـت كسي كه خدا را درست بشناسد

و صميم نهايي مخصوص آفريدگار هستيتو  و منعاست به دسـت اوسـت، سود، زيان، بخشش
و مطمـئن كند؛ او انتخاب نمي هيچ پناهگاهي غير از زيرا جز او پناهگـاهي محكـم، مسـتحكم

از جبرئيل پرسـيد: توكـل بـرoداند. در برخي روايات به اين معنا اشاره شده است: پيامبر نمي
ن تواننـد بـه انسـا خداوند چيست؟ جبرئيل پاسخ داد: فهميدن اين مطلب كه مخلوقـات نـه مـي 

مي ضرري بزنند يا نفعي برسانند، نه مي و نه از توانند به انسان چيزي اعطا كنند توانند خيـري را
مي،رو انسان منع نمايند؛ از اين و مردم مأيوس و اگر بنده ايـن چنـين شـد، انسان از خلق گردد
و از غير او نمي براي غير خدا كار نمي و به غير از خداوند اميد ندارد و به احدي غيـر از ترسد كند

(مجلسي، بحاراالنوار،.كند خداوند طمع نمي ).68/138: 1404اين است معناي توكل
﹐«خوانيم كه از امام معصوم پرسـيدند: توكـل چيسـت؟ فرمودنـد: در حديث ديگري مي

¶0³i 1فZG «مجلسي، بحاراالنوار) ). بر 68/143: 1404، توكل آن است كه از غير خدا نترسي
ددو اساس اين و نوميـدي، هرگز احسـاس ضـعف،اردروايت، انساني كه بر خدا توكل يـأس

و نمي مير مشكالت طاقتبدر براكند دهد. كند، از احدي هراس به دل راه نمي فرسا مقاومت
و ممكن است  و مسببات در جهان باور دارد سـيب يـاآشخص متوكل گرچه به وجود اسباب

آن سيبآ بهايي از جانب ميها به او و هنگام وقـوع رسد، در عين حال مسبب اصلي را خدا داند

ميآحوادث، احساس  P�Dفرمايد: ميgخداوند از قول حضرت يعقوب.كند رامش �� � 0� � =0
 � �
D�� Y�  0� � � L:� 
 Z�� S� $� � L!��� ��  � � � ��� 	� .� ?� � � LI U�� L!0� � � � ��� 	� .� I� � �� �[ � � �  ��� � � � � �� ;� �� + # 1 L/

� #�� Z\� �� $� �� ��  �V� �� $� *� 	� 3  N� *� 	� + � � �]� �\� �� �  N� *� 	� +  �� �� 1 � �� ;� (� ��O/و گفت: اى پسران«)؛67(يوسف

و هيچ چيزى را كـه از طـرف خـدا و از درهاى مختلف وارد شويد؛ من! از يك در وارد نشويد
وى خدا نيست؛ تنها بر او توكّل كردهكنم. حكم، جز برا(حتمى شده) است از شما دفع نمى ام؛



.»ى توكّل كنندگان، پس بايد تنها بر او توكّل كنند همه

��P0%�Iفرمايد: همچنين از قول حضرت ابراهيم مي ) � I� 
 � �  ��� K� 	� + � �V� �� $� % ���  0�� � 0� � �
K	� + �#� � P� �̂ �� � � � 0�� 	� P� A0%�� �� $� �� R� 0�O/كهو«)؛12(ابراهيم چرا ما بر خدا توكّل نكنيم، در حالى

و قطعاً بر آزارهايتان بر ما، شكيبايى خواهيم كرد ما را به راه ».هايمان رهبرى كرده است؟!

 مغفرت الهي.5

و گرچه مؤمنان در از اجراي احكام الهي و اطاعـت جهـتدر دسـتورات خداونـد متعـال
دربـ،زش خداوند سبحان تالش فراوني دارندركسب آم روهروبـ ايـن مسـيرا موانـع زيـادي

از.گردند مي ازآهاي شيطان است كه نتيجه وسوسه،اين موانع مهم يكي خداوند يادن غفلت
ودر مقابل.ارتكاب گناهان استو را اميد به رحمت دلشـاندر غفران الهـي نقطـه روشـني

م؛كند ايجاد مي وعده آمـرزش،بازگشتو صورت توبهدر كارمنان خطاؤلذا درآيات زيادي به

���Pد: فرماي داده شده است. قرآن كريم مي �� �� � � 0) I� Q� � � � � ��� �0� ��� B _0 Z̀* �<�� ��� 	 �� + � ���� �� � �
,�*U� C ,C�� S� a� � 0) I� Q� � � � � �b��� C �# 1O/آنو كسانى كه بدى«)؛ 153(اعراف گاه ها را انجام دادند،

) و ) ايمان آوردند، قطعاً، پس از آن، پروردبعد از آن توبه نمودند ى گارت بسـيار آمرزنـده عمالً
».مهرورز است

ميو �Pفرمايـد: همچنين � � �� ; �0 Z̀*�� A � �� ;� ��� + �� ZS� ;� % � N� �� + � #� �� �� �� � 0� � � H0P� � ��� P �� $� E� � � # 1
40���� � 42� .� I� � � �� ;� 	.� I� %O/آن«)؛31(نساء شـويد، هـا] منـع مـى[ اگر از گناهان بزرگى كه از

مى دورى كنيد، بدى را هايتان را از شما و شما مىزداييم ».سازيم در جايگاه ارجمندى وارد

نتماعي ايماجاج) آثار

مياجتماعي آثاردر اين بخش به  پردازيم: ايمان به اختصار

 سالمت اجتماعي.1

در آرامش، آسـايش،از آنجا كه انسان موجودي اجتماعي آفريده شده است و سـالمت او
و انسان مؤمن و تعالي جامعه تأثير بسزايي دارد وكهرشد هاي دينـي بند به ارزش پاي متدين



و ديني كه مردماًو الهي است، طبيعت و موقعيـتآدر يك جامعه ايماني ن نسبت به سرنوشت
و حساسيت ويژه  اي دارند، مؤثر خواهد بود. يكديگر توجه
ب و روايات وباري مؤمنذه اين اثرگبرخي از آيات نآقراشاره دارد. مؤمنان ديگرر جامعه

�Pفرمايد: كريم مي #� �� �� �� � � � -�� �� Q� �� �0 � � #�� �� �� O� � Lc� Q� � � /0* ����  � �� �� d� Q� � �_0� �� @� �� �� � � � #�� � �� @� �� �� � �
 �� ;� �� �� ��  �� +...O/و زنان مـؤمن، برخـى از آنـان يـاور«)؛71(توبه (و دوسـتان) مردان مؤمن ان

[ديگر] به برخى مى[كار] هستند؛ مى پسنديده فرمان [كار] ناپسند منع و از  ...».كنند دهند

�Pفرمايد:و همچنين مي #�� ;� � � #�  �� 1  6 e0P� �0 � � �� ;� �� *� � � �� ;� ���� ��  ��� � \� O� � � ��� �� �� � ���� �� 0� ����  0�
 � � � � � � �� ;� � � Lf��� � � �� + 4M� C0E �� �� ;� <� S� %�  ��� 	� $� "...O/ايد! اى كسانى كه ايمان آورده«)؛29(نساء

[طـرفين اموالتان را در ميان خودتان به ناحق نخوريد؛ مگر اين و سـتدى بـا رضـايت ] كه داد
و خودتان را نكشيد (انجام گرفته) باشد.  ...».شما

︻<[È0«مده است:آيز در رواياتنو ¿?4 ¯︻g¯﹞µ¬©0 ®6 č1﹇1ل.¬﹋ ¯﹞µ.¬©0 ¿.©6 ¯﹊hÂ©
\`1>©0 /1¬©0 ¿©6 ®3¬|©0 ¯﹊hÃ ميمؤمن با مؤمن؛ بآگونه كه تشـنه بـا همانيابد ديگر آرامش

ميآسرد .)2/247: 1365،(كليني، اصول كافي»يابد رامش
»È0]>︻ ¿?4 ¯︻ ﹏Â¬O ¯︻g³±³﹊Ã ︿Â﹋ ² čE¨﹇ «¼t︺? Ýª][ ¯﹞µ¬©0 č³ل﹆Ã ·F︺¬i č0﹇1ل

﹇ Ĉs︺>© «¼t︺? Ø1﹞ Õ][1t︺? «¼t︺? ]Â﹀Ã čگـزار يكديگرنـد. گفـتم: چگونـه مؤمنان خدمت؛1ل
: g،1377آثار الصـادقين بخش،(احسان» گزار يكديگرند؟ فرمود: براي هم سودمندند خدمت

1/313.(

و انحراف.2  مقابله با فساد

و شكل انحراف اجتماعي به گونه در يـك جامعـه بـروز عملي يـا بينشـي هاي مختلف ها
م مي بكند. دوه ؤمن به حكم وجوب امر و نهي از منكـر بايـد بـراي دفـع هـر گونـه معروف

مس؛اقدام كندانحراف  و روز قيامت در دادگاه عـدل الهـي بايـدئوزيرا در برابر جامعه ل است
 گو باشد.پاسخ

و موارد انحراف فكري، بروز در بـدعت يكي از مصاديق مطـابق.يـك جامعـه اسـت هـا
يابـد، ها آگـاهي با ايمان نسبت به بدعتيعالم اگر،رسيده استbنامعصوم رواياتي كه از



وواكنش نهاآبرابر وظيفه دارد در bائمـه همـهاز اين بـارهدر.به مبارزه برخيزد نشان داده

﹇Â﹇\1p©0 ¯︻ 1°Ã²` 1Þ±6g«©1.︺©0 ¿¨︺﹁ ~]>©0 Da¼} 0^6 0³©1¯«روايتي نقل شده است: چنين «Þ¼±4
«© ®1﹁ ċ·¬¨︻ a¼|Ã ®4 1¬Ã﹐0 `³± =¨i ﹏︺﹀Ã®شكار شـودآايهها در جامع هنگامي كه بدعت؛،

راآوظيفه عالم و با بدعت مقابلهآن است كه علمش و اگر اين كار را انجـام نمايد شكار كند
).48/253: 1404(مجلسي، بحاراالنوار،» شودمينور ايمان از او سلب،ندهد

و يكپارچگي اقشار مختلف جامع3 ه. انسجام

و در درونش تمايـل بيشتر جامعه شناسان بر اين باورند كه انسان موجودي اجتماعي است
يا.شديدي به زندگي دسته جمعي نهفته است عـواملي باعـث پرسش اين است كه چه عامل

ميتتحقق زندگي اج از.شود ماعي انسان  معتقدند عواملي چون زبـان، نـژاد، مـرزاناين برخي
و... با ومشترك زميني از،اتحاد انسان است عث اجتماع يك نكتـه غفلـت ورزيدنـد كـه ولي

و،ها ايده افراد مختلف يك جامعه از چگونـه پـس.هاي گوناگون برخوردارنـد خواسته ساليق
از مي از پايداري اتحاد توانند ديـدگاه مكاتـب بشـري عوامـل مـذكور برخوردار باشند؟ گرچه
تا مي واز،يك جامعه شودحدودي باعث اتحاد مردم تواند و نگاه قرآن كريم  روايـات ايمـان

و مستحكم،عقيده راچه؛ترين عامل وحدت است اساسي ترين اتحـاد محور قرآن كريم ايمان
و انسجام اقشارو ميآسالمتو ضامن امنيت مختلف مسلمانان به مؤمنان چنـينوددان نان

�P: كند سفارش مي � ) I� Q� � � � � 0�� g� Q� � ��� Bh�� �K� 1 0� �0�i ���� j� %0�� 3 0� � ��� �� 	� j� 3  N H� 2� � � � � #� �� +�� 3
� ��I <� S� �� �� � :� P 
0+ � #& �k� *� �O/گاه، پس از آنان (= پيامبران)، موسى را بـاآن«)؛ 103(اعراف

و اشراف او فرستاديم؛ نشانه (نشانه]و[لىهايمان (= معجزاتمان) به سوى فرعون هـاى به آن
».آسا) ستم كردند؛ پس بنگر فرجام فسادگران چگونه بوده است!همعجز

�P,Mفرمايد:و همچنين مي �� . 1 � #�� � �� @� �� �� 0� �� % 1...O/مؤمنان فقـط بـرادران«)؛10(حجرات

 ...».يكديگرند

 نتيجه

از18/(انعـام دانـد مـي حكـيمو قادر چيز همهبررااوو دارد باوررا خداكه كسي  آثـار)،
مي فردي نـاامني، احسـاس روي هـيچ بـه اينكه جملهازگردد؛ آثاري چنين ايماني برخوردار



 توكـلاو بـر هميشـهو شـود نمـي هـا ناهنجـاري دچارو كند نمي ضعفو اضطراب، نوميدي
 حفـظ دشـمنان شـرّازرااوو كفايـترا انسـان زندگي مهماتكه است خداوند زيرا كند؛ مي
).45/(نساء كند مي

 اجتماعي، مقابلـه سالمتو آسايشاز قبيل اجتماعييآثار خدابه ايمانو باور همچنين
ميكه دارد دنبالبهرا...و انحرافو فساد با و اجتماع، هر دو، از آنها برخوردار  شوند. فرد
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