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قرآن و حيات طيبه
  

  

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين  –تورج كريمي مهرآبادي 

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي مركز بوئين زهرا  –سيده زهرا موسوي 
  

  : چكيده 

ي قرآن كريم چراغ هدايت بشريت و سرچشمه فياض معارف اسالمي است كه مسلمين و حقيقت جويان را بـه سـو  

سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت راهنمايي مي كند و آشنايي با مفاهيم و معارف آن از طريق بررسي و مطالعة تفاسير 

  . معتبر راهي براي سبط و تعميق ارتباط انسان با مبداء هستي و اعتقادش به معاد خواهد بود

كه اسباب حيات طيبه و سعادت دنيا و آخرت را در اين مقاله با تمسك به واژه هاي طيبه و طوبي در قرآن در پي آنيم 

  .جستجو نماييم و به رهروان راه خوشبختي بنمايانيم

  : واژه هاي كليدي 

  حيات طيبه، عمل صالح، مومن، طوبي، عمل، احسن عمل 
  

  :مقدمه 

كـه صـفت مشـبهه و مونـث     حياه به معني زندگي، زنده بودن، هستي و وجود آمده است و كلمه طيبـه  / در كتابهاي لغت كلمة حيات

الطيب است به نيكو، خوب، لذيذ، گوارا، پاك و پاكيزه، ضد خبيث، حالل و روا معنا شده است و جمـع آن طيبـات و طـوبي بـه معنـي      

  .خوشبختي، خوشي، بركت و سعادت نيز آمده است

رند و نفس از آن لذت مي برد، طيـب  اصل طيب آنست كه حواس از آن لذت ميب. طيب به دلچسبي و طبع پسندي ترجمه شده است

از انسان آن است كه از جهل و قبائح اعمال پاك و با ايمان و عمل صالح متجلي باشـد ايـن چنـين آدم مـورد پسـند خـدا و دلبخـواه        

  .خداست 

  : آيه از قرآن مي آوريم  2براي مثال 

  )32 نحل(الذّين تَتَوفّاهم المالئكه طَيينَ يقُولُونَ سالم عليكم  
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آنانكه چون فرشتگان پاكيزه از شرك قبض روحشان كنند با آنها گويند كه شما بموجب اعمال نيكوئي كه در دنيابجا آورديد اكنـون بـه   

  .بهشت ابدي در آييد

  ) 58اعراف آيه (و البلَد الطيب يخرُج نَباتَه بِاذنِ ربه  

  .زمين پاك نيكو گياهش به اذن خدا نيكو برآيد

  : آمده است و خداوند عزّوجلّ در آنجا مي فرمايد  97قرآن كريم عبارت حيات طيبه تنها يكبار و در سوره مبارك نحل آيه شريفه در 

  . وا يعملُونًسنِ ما كانُمن عملَ صالحاً من ذَكَرٍٍ اَو اُنثي و هو مؤمنُ ُ فَلَنُحيِينَّه حياه طَيبه و لَنَجزِ ينَّهم اَجرَهم بĤَِح(

بخشيم و مسلماً بـه آنـان بهتـر از    ) حقيقي(هركس از مرد و يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگي پاكيزه اي حيات 

  » ترجمه استاد فوالوند«. آنچه انجام مي دادند پاداش خواهيم داد

ه زندگي پاك و پسنديده اي زنده اش مي داريم و قطعاً مزدشـان را بـر   هركس از مرد يا زن كه مؤمن باشد و كار شايسته كند حتماً ب[

  »ترجمه استاد قرائتي«.] پايه ي نيكوترين كاري كه مي كرده اند، پاداش خواهيم داد

ي مـي گـردانيم و اجـر   ) ابـد (هركس از مرد و زن كار نيكي بشرط ايمان به خدا بجاي آرد ما او را در زندگاني خوش و با سعادت زنده [

  » ترجمه استاد الهي قمشه اي«.] بسيار بهتر از عمل نيكي كه كرده  به او عطا مي كنيم

شرط را الزم و ملـزوم يكـديگر مـي     2. قرآن كريم براي اعطاي حيات طيب كه آنرا ثمره و پاداش پذيرش واقعي مبداء و معاد مي داند

  .  نمايد

  عمل صالح  - 1

عنا كه كسانيكه عمل صالح دارند اما ايمان به خدا ندارند و همچنين كسانيكه ايمان بـه مبـداء   به اين م. ايمان واقعي به حضرت حق - 2

  .هستي و رستاخيز ابدي دارند اما ره توشه اي از عمل صالح با خود نداشته باشند از حيات طيبه برخوردار نخواهند شد

ي آورده اند بعضي آنرا به معني رزق  و روزي حالل كـه در  تفسيرهاي متعدد) زندگي پاكيزه(مفسران و محققان در معني حيات طيبه 

بعضي بـه رضـا دادن و تسـليم محـض شـدن بـه       . قيامت عقابي ندارد، مي دانند، بعضي به قناعت معني كرده اند، بعضي به رزق روزانه

ت فرمان خدا، بعضي حيات برزخـي  نصيب و قسمت، برخي آنرا با عبادت توام با روزي حالل هم معنا دانسته اند و بعضي توفيق بر اطاع

چـون  . (دانسته و بعضي حيات بهشتي كه مرگ ندارد و بعضي هم انرا حاللت طاعت و عده اي ديگر حيات طيبه را استغناء ناميـده انـد  

) ع( در روايتـي از اميرالمـؤمنين علـي    790در كتاب خورشيد بي غروب نهج البالغه در حكمـت  .) تو دارم همه دارم و گرم هيچ نباشد

  : آمده است 

) صـوفي نامـه  (في احوال المتصوفه و سئلَ علَيه السالم عن قَولِ اهللا عزَّوجلَّ، فَلَنُحيينَّه حياه طيبه، فَقالَ هي اَلقَناعه و در كتاب التصفيه 

به نقل از يكي از عرفـاي بـزرگ     127اثر قطب الدين ابوالمظفر منصوربن اردشير العبادي به تصحيح استاد غالمحسين يوسفي صفحه 

اَلقَناعه بهالطّي يوهالل: و در تفسير جوامع الجامع آمده است . آمده است اَلحبه الرّزقُ الحو عن ابن عباس الحياه الطَي.  

مفهـوم  ) هللا عـزه زيـدا (مكـارم شـيرازي   ... و آيت ا) ره(اما با نظر به آراء مفسدين بزرگي همچون مرحوم عالمه محمدحسين طباطبايي 

  .حيات طيبه آنچنان و سيع و پردامنه است كه هر يك از معاني فوق الذكر يكي از مصاديق آن است و تمام معاني را در بر مي گيرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

عمل صالح آنچنان مفهـوم وسـيع و گسـترده اي    : انديشمند فاضل حضرت آيت اهللا مكارم شيرازي در تفسير گرانقدر نمونه مي فرمايد 

مام فعاليت هاي مثبت و مفيد و سازنده را در همة زمينه هاي علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي و ماننـد ان شـامل مـي    دارد كه ت

شود از اختراع دانشمندي كه براي كمك به انسانها سالها زحمت كشيده گرفته تا مجاهدتهاي شهيد جان بركفي كه در صـحنه مبـارزه   

را نثار مي كند و از درد و رنجي كه مادر با ايماني بـه هنگـام اوردن نـوزاد و سـپس بـراي       ي حق و باطل آخرين قطره هاي خون خود

  .تربيت او متحمل مي شود گرفته تا زحماتي كه دانشمندان براي نوشتن كتابهاي پر ارجشان مي كشند همه را فرا مي گيرد

ارزدن يك سنگ كوچك از وسط جاده، همه در ايـن مفهـوم   از بزرگترين كارها همچون رسالت انبيا تا كوچكترين برنامه ها همچون كن

  .وسيع جمع است

حيات به معناي جان انداختن در چيز و افاضه حيات اسـت بـه   : //مفسركبير قرآن مرحوم عالمه طباطبايي در شرح آيه فوق مي نويسد

د به حيات جديدي غير آن حياتي كـه بـه   آن، پس اين جمله بصريح لفظش داللت دارد براينكه خدايتعالي مومني را كه عمل صالح كن

ـازيم   ... ديگران نيز داده زنده مي كند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير مي دهد بلكه فرموده ما او را به حياتي طيب زنده مـي س

اشياء را بدو قسـم تقسـيم مـي    و اين علم و اين قدرت جديد و تازه، مومن را آماده مي سازند تا اشياء را برآنچه كه هستند به بينند و ... 

يكي حق و باقي و ديگري باطل وفاني، وقتي مومن اين دو را از هم متمايز ديد از صميم قلبش از باطل فاني كـه همـان زنـدگي    . كنند

ديگـر  مادي دنيا و نقش و نگارهاي فريبنده و فتانه اش مي باشد اعراض نموده و بعزت خدا اعتزار مي جويد و وقتي عزتش از خدا شـد  

ـا چشـم      شيطان با وسوسه هايش و نفس اماره با هوي و هوسهايش و دنيا با فريبندگي هايش نمي تواند او را ذليل و خوار كننـد زيـرا ب

بصيرتي كه يافته است بطالن متاع دنيا و فناي نعمتهاي آن را مي بيند چنين كساني دلهايشان متعلق و مربوط بـه پروردگـار حقيقـي    

جز آن پروردگار را نمي خواهند و جز تقرب بـه او را دوسـت   . ردگاري كه با كلمات خود هر حقي را احقاق مي كندشان است همان پرو

 ..نمي دارند و جز از سخط و دوري او نمي هراسند

ـا نيسـ      :  در اين آيه مي فرمايد ـا او اسـت مثـل م ت، به او حيات طيب مي بخشيم يعني در همين دنيا حيات ديگر دارد در حالي كـه ب

ديگران از چيزي لذت مي برند و او از لذت هاي خاصي برخوردار است ديگران راه خـود دارنـد و او راه خاصـي را مـي رود، ديگـران بـا       

ـا غـم و     . همانند خود محشورند و او حشرش با اولياي الهي است او حيات و زندگي طيبي دارد كه ديگران به آن نرسـيده انـد در ان ج

آزمندي و حسد نيست، كينه توزي نيست، گمراه كردن و گمراه شدن نيسـت، نـه خطـر گذشـته آن هـا را      ترس نيست، بخل نيست، 

تهديد مي كند و نه در آينده خطر به سراغ آنها مي آيد نه با از دست دادن چيزي در گذشته غمگين اند و نـه احتمـال از دسـت دادن    

// ست جديد و اختصاصي، جداي از زندگي سابق كـه همـه در آن مشـتركند   آن حيات، حياتي پاك ا. چيزي در آينده آنها را مي رنجاند

ـان زنـدگي اسـت دو      نيست، در عين اينكه غير آنست با همان است تنها اختالف به مراتب است نه به عدد، پس كسي كـه داراي آنچن

ه كه انسـان دلـي آرام و روحـي مـومن     حيات طيبه آنستك. جور زندگي ندارد بلكه زندگيش قوي تر و روشن تر و واجد آثار بيشتر است

 .داشته باشد، مومن به نور خدا مي بيند، مشمول دعاي فرشتگان است، مشمول تاييدات الهي است و خوف و حزني ندارد

و در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه چرا اين عمل صالح مقيد به قيد ايمان شده است در حاليكه انجام آن بدون ايمان نيز امكان دارد 

در مواردي ديده شده است؟ پاسخ اين سؤال يك نكته است و آن اينكه اگر انگيزة ايمان در كار نباشد غالبĤً عمل آلوده مي شـود و اگـر   

سيراب گردد كمتـر ممكـن اسـت     اهللا آلوده نشود بسيار استثنائي است و اما اگر ريشه هاي درخت  عمل صالح از آب توحيد و ايمان به
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و ريا و تظاهر و خودبيني و تقلب و منت گذاري و امثال آن در آن راه يابد و به همين دليل قرآن مجيد غالبـاً ايـن   آفاتي همچون عجب 

  .دور را با هم پيوند مي دهد چرا كه پيوندشان يك واقعيت عيني و ناگسستني است

در ذيل آيـه شـريفه    404ص  6زشمند نور ج دانشمند فرزانه و عالم فرهيخته حضرت حجت االسالم و المسلمين قرائتي در تفسير ار - 

  .نكته ها و پيام هاي زيبايي نگاشته اند كه تدبر و تمركز در آنها خالي از لطف نيست

  )من عملَ(نيست …سن، نژاد، جنسيت، موقعيت اجتماعي، سياسي و مالك پاداش،- 1

  )من ذكر اوانثي( . سانندزن و مرد در كسب كماالت معنوي يك - 2

  )و هومومن(بولي عمل صالح، ايمان است شرط ق - 3

  )من عمل صالحاً(حتي يك عمل صالح بي پاسخ نمي ماند - 4

  )من ذكر اوانثي(هركجا تفكر جاهلي مبني بر تحقير زن در كار باشد بايد نام و مقام زن را با صراحت برد  - 5

  )و هومومن …صالحاً من عمل (كار خوب به تنهايي كافي نيست، خود انسان هم بايد خوب باشد - 6

  )طيبه حيوهنه يفلنحي(انسان بدون ايمان و عمل صالح، گويي مرده است - 7

  )با حسن ماكانوايعملون(هيچ مشتري بهتر از خدا نيست، چون جنس معمولي يا پست را هم به قيمت گران مي خرد - 8

   همچنين مي توان برداشت كرد

  )لنجزينهم(يا محدوديت و يا مشقت و سخني نيست بلكه كاميابي و كامروايي استمومن بودن و عمل صالح انجام دادن محروميت  - 9
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