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نگاهی اجمالی به آیات قرآن نشان می دهد که سالمت روانی انسان 
موضوعی بسیار مهم و اساسی در سراسر این کتاب الهی است. 

انسان برای رفتارهای اجتماعی و فردی خویش و نیز برای سعادت 
ابدی نیازمند قوانین و ضوابطی است که از سوی خداوند تأمین 
گردد؛ چراکه آفریدگار به طبیعت و اسرار آفرینش مخلوق خود، 

داناتر است: 
» ااَل یَعلُم َمن َخلَق و هو اللّطیف الخبیر« )ملک/14(.

قرآن کریم به منظور دستیابی انسان به مدارج کمال، مناسب ترین 
راهی را که زمینه ساز خوشبختی دنیا و آخرت اوست، به وی نشان 
انسان و حاالت  آیات بسیاری وجود دارد که فطرت  داده است. 
گوناگون روان او را متذکر شده و علل انحراف و بیماری و همچنین 
راه های تهذیب و تربیت و مطالعه ی روان انسان را روشن ساخته 
است. همچنین برخی از آیات قرآنی حاوی فرمان ها و سفارش هایی 
است که در آرامش روانی و روحی انسان تأثیر مثبت دارد و موجب 

سالمت روانی آدمی می گردد.
به کمک حقایقی که در قرآن درباره ی انسان و صفات و حاالت 
روانی او آمده است، می توان به ترسیم چهره ای صحیح از شخصیت 
محرک  اصلی  انگیزه های  می توان  همچنین  شد؛  رهنمون  انسانی 
انسان و عواملی را که در تکامل شخصیت و بهداشت روانی او تأثیر 
بسزایی دارند شناخت تا »روان شناسی قرآن« به صورت هماهنگ و 

منسجم در اختیار ما قرار گیرد. 
»مطالعات کاربردی دین و روان« تالشی است برای بازشناسی و 
بهره گیری از آموزه های دینی در راستای ارتقای بهداشت روانی فرد 
و اجتماع. در این کتاب به طور ویژه آیاتی از قرآن را که مستقیم یا 
غیر مستقیم، مفاهیم نوین بهداشت روانی را مطرح کرده است در 
اختیار خوانندگان گرامی قرار دادیم. بدان امید که توشه های سعادت 

و کمال دنیا و آخرت باشد. 
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ازدواج

قرآن کریم ازدواج را سنتی الهی می داند و توصیه می کند 
زنان و مردان بی همسر به نکاح یکدیگر درآیند:»مـردان 
بی زن و زنان بی شوهر خود را تزویج کنید«.1 از نگاه قرآن 
ازدواج یکی از نعمت های خداوند2 است که با قراردادن 
مهر و دوستی میان مرد و زن آرامش را به انسان تقدیم 
می کند:»و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس 
خودتان همسرانی آفرید تا درکنار ایشان آرامش3 یابید و 
میان شما دوستی و مهربانی نهاد و در این عبرت هایی 
است برای مردمی که تفکر کنند«.4 قرآن کریم زن و شوهر 
را پوشش یکدیگر می داند5، همچنین لزوم همخوانی در 
ازدواج را مطرح می کند6 و مومنان را از ازدواج با مشرکان 
تا زمانی که ایمان نیاورده اند، برحذر می دارد.7 درباره ی 
کسانی که استطاعت ازدواج ندارند، لزوم رعایت عفت 
روابط  از  را  انسان ها  و  می کند8  گوشزد  را  پاکدامنی  و 
نامشروع و زنا9 و انجام فحشا و منکر10 بازمی دارد؛ زیرا 

»کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است«11.

1- نور، 32             2- نحل، 72         3- اعراف، 189             4- روم، 21

 5- بقره، 187           6- نور، 26          7- بقره، 221               8- نور، 33

  9- اسراء، 32         10- نور، 21        11- اسراء، 32
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اِلَیها َو  اَنُفِسُکم اَزواًجا لَِتسکنوا  لَُکم ِمن  و ِمن آیاتِه اَن َخلََق 
َجَعَل بَیَنکم َمَودَّةً َو َرحَمًة

جنس  از  برایتان  که  اوست  قدرت  نشانه های  از  و 
خودتان همسرانی آفرید تا درکنار ایشان آرامش یابید و 

میان شما دوستی و مهربانی نهاد. )روم،21(

و َانِکُحوا ااَلیامی ِمنُکم
کنید. تزویج  را  خود  بی شوهر  زنان  و  بی زن  مردان 

)نور،32(
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رفتار با همسر

در قرآن کریم، ازدواج براساس آزادی و اختیار است و 
اجبار در این امر تحریم شده است: »ای کسانی که ایمان 
آورده اید، روا نیست که از سر ناخشنودی و اجبار زنان 
را به ارث گیرید ... در زندگی با آنان خوش رفتار باشید. 
اما خداوند خیری  باشد  ناپسند شما  چه بسا چیزهایی 
به  از همسر  قرآن کریم  در  نهاده است«1.  آن  در  بسیار 
با  یاد شده2 و بر ضرورت خوش رفتاری  عنوان نعمت 
زنان تأکید شده است.3  همچنین توصیه شده که به هنگام 

ازدواج، مهر زنان به آنان پرداخت شود4.
برعهده ی  خانواده  سرپرستی  نقش  قرآنی  بیان  در 
مرد است5 و وی موظف است در حد عدالت و توان 
خود نفقه ی همسرش را بپردازد: »هرجا که خود سکنی 
گزیدید، آن ها را نیز به قدر توانایی خود مسکن دهید، 
نه این که بر آن ها تنگ گیرید. میازاریدشان و اگر آبستن 
بودند نفقه شان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر فرزند 
شما را شیر دهند، مزدشان را بدهید و به وجهی نیکو 
با یکدیگر توافق کنید و اگر به توافق نرسیدید، از زنی 
آیه  در همین  دهد«6.  را شیر  که کودک  بخواهید  دیگر 
توصیه شده است که به زنان باردار و شیرده رسیدگی 
بیشتری شود. باوجود این که در زمان نزول آیات انتخاب 
می فرماید  قرآن  هم  باز  است  بوده  رایج  همسر  چند 
هرگاه مرد در اداره کردن زن ها، قادر به رعایت عدالت 
نباشد، نباید بیش از یک زن بگیرد«7. اگر بین زن و مرد 
اختالف افتد باید با یکدیگر8 و یا به وسیله ی داورانی از 
زن و داورانی از مرد طرح آشتی افکنند9و اگر آن دو از 
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یکدیگر جدا شوند، خدا هر دو را با فضل خویش بی نیاز 
می سازد 10. چنان چه طالق پیش آید، مرد باید مهریه را 
پرداخت کند.11 قرآن کریم تهمت زدن به زنان پاکدامن 
و مردان را نهی کرده است12. چنان چه مردی فوت کند 
و زنانی داشته باشد باید در مورد زنان خود وصیت کند 
که هزینه ی آن ها را به مدت یک سال بدهند و از خانه 

بیرونشان نکنند.13

تَکَرُهوا  اَن  َفَعسی  َکِرهُتُموُهنَّ  َفاِن  بالمعُروِف  عاِشُروُهنَّ 
َشیًئا َو یَجَعَل اهلُل فیِه َخیراً َکثیراً

با زنان به نیکویی رفتار کنید و اگر آنان را خوش ندارید، 
چه بسا چیزها که برای شما خوشایند نیست در حالی که 

خداوند خیر بسیاری در آن نهاده است. )نساء،19(

َفاَمِسُکوُهنَّ بَِمعُروٍف اَو فاِرُقوُهنَّ بَِمعروٍف 
یا به نیکویی نگاهشان دارید یا به خوبی از آن ها جدا 

شوید. )طالق،2(

1- نساء، 19      2- نحل، 72      3- طالق، 2 ؛ بقره، 229 و 231       
4- مائده، 5        5- نساء، 34       6- طالق، 6           7- نساء، 129                            

8- همان، 128      9- همان، 35     10- همان، 130    
11- بقره، 241 ؛ نساء، 20      12- نور، 23 ؛ ممتحنه، 12     13 - بقره، 234 و 240
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رفتار با پدر و مادر
پدر و مادر پس از خداوند از اولین کسانی اند که باید 
به طور کامل به آنان احترام گذاشته شود. احترام و رسیدگی 
به پدر و مادر بخصوص در زمان پیری آن ها بسیار تأکید 
شده است. در این میان توجه بیشتر به مادر به دلیل تحمل 
سختی های دوران بارداری و شیردهی سفارش شده است. 
خداوند بارها در قرآن تذکر داده است که: »به هر انسانی 
سفارش کردیم که در حق پدر و مادر نیکی کند«1؛ »ابتدا 
شکر من و سپس پدر و مادر خود را به جـا آورید«2؛ »به 
نیاورید و به پدر و مادر خود نیکی کنید«3؛  خدا شرک 
فروتنی  و  تواضع  و  مهربانی  والدین  برابر  در  »همیشه 
کنید«4؛ »بپرهیزید از کلمه ای که آنان را رنجیده خاطر کند 
و مواظب باشید تا کمترین آزار را به آن ها نرسانید«5  و 

»در دنیا با آن ها به وجهی پسندیده زندگی کنید«.6

  1- احقاف، 15          2- لقمان، 14              3 - انعام، 151 و بقره، 83
  4- اسراء، 24           5 - همان، 23                 6- لقمان، 15
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ااَّل تَعُبدوا ااِّل اِیّاُه و بالوالَدیِن اِحساناً اِمَّا یَبُلَغنَّ ِعندَک الِکَبَر 
اََحُدهما اَو ِکالهما َفال تَُقل لَهما اُفٍّ َو التَنَهرهما َو ُقل لَهما قواًل 

کریمًا
جز او هیچ کس را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. 
چنان چه یکی از آن دو یا هر دو پیر شدند سخنی را که 
رنجیده خاطرشان می سازد نگویید و کمترین آزار را به 

آن ها نرسانید. )اسراء،23(

یَنا ااِلنساَن بِوالَِدیِه اِحسانًا َو َوصَّ
به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر 

نیکی کند.)احقاف،15(
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رفتار با فرزندان

فرزندان  همسر،  زن،  به  رسیدگی  کریم  قرآن  در 
نعمت های  عنوان  به  آنان  از  و  شده  توصیه  خانواده  و 
خداوند یاد شده است1. والدین در برابر فرزندان خود 
وظایفی برعهده دارند؛ از جمله این که در صورت تمایل 
مادر، دو سال به کودک شیر داده شود و در حد توانایی 
والدین یا قیم خوراک و پوشاک آنان به وجهی نیکو تأمین 
شود2. در قرآن کریم تفاوت گذاشتن بین دختر و پسر، 
شرم از داشتن فرزند دختر و کشتن فرزندان3، به شدت 
به  تأمین شرایط زندگی  بر  نکوهش شده است. عالوه 
وجهی نیکو و در حد توانایی، قرآن کریم وظایف دیگری 
نیز برعهده ی والدین گذاشته است؛ از جمله دعوت به 
ایمان الهی و نماز، توجه به پاداش و تنبیه الهی، آموزش 
اخالق و رفتار پسندیده و نیکو، انجام عمل صالح و امر 
به معروف و نهی از منکر، صبر در مشکالت و خودداری 
از رفتارهای غرورآمیز با مردم4 و نحوه ی ارتباط با آنان با 

میانه روی و آرام سخن گفتن5.

 1 - تحریم، 6 ؛ فرقان، 74 ؛ نحل، 72         2- بقره، 233       3 - نحل، 57- 59 ؛ 
ممتحنه، 12          4- لقمان، 17- 18          5- همان، 19
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لوَة ... و اصبر َعلی ما اَصابََک ... و ال ُتَصعِّر  یا ُبَنیَّ اَقم الصَّ
َخدََّک لِلنَّاِس و ال تَمِش فی ااَلرِض َمَرحًا

تو  بر  آن چه  هر  بر  و   ... بگزار  نماز  من!  پسرک  ای 
به  و  مردم روی مگردان  از  تکبر  به  می رسد صبر کن. 

خودپسندی بر زمین راه مرو. )لقمان، 17 و 18(
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خودکشی

کریم  قرآن  و  است  حرام  امری  اسالم،  در  خودکشی 
در این زمینه می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید ... 
خودتان را مکشید، به راستی خدا با شما مهربان است«1 
قرآن کریم درباره ی شرایط زندگی انسان می فرماید:»آدمی 
را در رنج و محنت بیافریده ایم«2، »البته شما را به اندکی 
ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان در محصول 

می آزماییم و شکیبایان را بشارت ده!«3.
گرچه سختی ها و بالیا در زندگی انسان وجود دارد، اما 
قرآن کریم انسان را توصیه می کند که در مقابل این سختی ها 
به دعا بپردازد4 و به خداوند پناه برد:»خداست که شما را 
از آن مهلکه و از هر اندوهی می رهاند«5؛ »چون بندگان 
من درباره ی من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم و به 
ندای کسی که مرا بخواند، پاسخ می دهم«6. همچنین قرآن 
کریم در این زمینه توصیه به صبر و شکیبایی می کند7: »صبر 
کن؛ زیرا عاقبت نیک از آن پرهیزکاران است«8 و نیز به 
انسان نوید رهایی از سختی ها را می دهد:»پس در پی هر 
دشواری آسانی است9« و از انسان می خواهد که همواره 
نگردد10.  مأیوس  خداوند  رحمت  از  و  باشد  امیدوار 
خداوند در قرآن کریم در مورد انسانی که احساس گناه 
می کشاند  ناامیدی  به  را  او  احساس  این  و  دارد  شدید 
اسراف  زیان خویش  به  که  من  بندگان  »ای  می فرماید: 
کرده اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید؛ زیرا خدا همه ی  

گناهان را می آمرزد. او آمرزنده و مهربان است«.11

  1- نساء، 29      2- بلد، 4      3- بقره، 155          4- انعام، 63- 64 ؛    
اعراف، 55- 56 ؛ بقره، 186         5- انعام، 63- 64         6- بقره، 186

  7- هود، 49 و 115 ؛ آل عمران، 186؛ نحل، 127 ؛ معارج، 5
  8- هود، 49        9- انشراح، 5- 6       10- حجر، 55- 56      11- زمر، 53
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َّذیَن امُنوا ... التَقُتُلوا اَنُفَسُکم اِنَّ اهلَل کاَن بُکم رحیمًا ُّها ال یا َای
ای کسانی که ایمان آورده اید ... خودتان را مکشید. به 

راستی خدا با شما مهربان است. )نساء،29(

َفاِنَّ َمَع الُعسِر ُیسراً
از پی دشواری آسانی است. )انشراح،5(

َفالتَُکن ِمَن القانِطیَن
از نومیدان مباش! )حجر،55(
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خشونت و دیگرکشی

قرآن کریم، انسان را از خشونت نهی کرده است. خشم 
به صورت عیب جویی، تمسخر، نامیدن یکدیگر به القاب 
زشت1 و بلند صحبت کردن، کشتن دیگران، کشتن اسیران 
و ظلم به دیگران در قرآن نهی شده است:»خدا بلندکردن 
از آن کسی که  به بدگویی، دوست ندارد مگر  صدا را 
به او ستمی شده باشد«2. همچنین کشتن انسان را حرام 
دانسته است: »کسی که خدا کشتنش را حرام کرده است 
مکشید، مگر به حق«3؛ »هر کس، دیگری را نه به قصاص 
قتل کسی یا ارتکاب فسادی بر روی زمین بکشد، چنان 
او  به  هر کس  و  باشد  کشته  را  مردم  همه ی  که  است 
حیات بخشد چون کسی است که همه ی مردم را حیات 
بخشیده است«4. به همین ترتیب، کشتن فرزند نیز حرام 

دانسته شده است:
»هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید. ما، 
هم شما را روزی می دهیم و هم ایشان را. کشتن آنان 
خطایی بزرگ است«5. حتی در زمان جنگ نیز پس از 
این که دشمنان از جنگ دست برداشتند و تسلیم شدند، 
اسالمی  قوانین  از  تعدی  و  قتل  با  برابر  را  آنان  کشتن 
آنان  حق  در  نیکویی  و  عدالت  به  سفارش  و  می داند 
می کند6. قرآن کریم برای پیشگیری از خشونت و کشتار 
توصیه می فرماید که هنگام اختالف انسان ها به خدا و 
پیامبر رجوع کنند7، آشتی و عفو کنند8، ببخشایند9، صبر 
پیشه سازند10، خشم خویش را کنترل کنند11، و انسان های 

دیگر میانشان صلح و آشتی برقرار کنند12.
  1- حجرات، 11          2- نساء، 148        3- اسراء، 33          4- مائده، 32

  5- اسرآء، 31        6- بقره، 192 ؛ نساء، 90     7- نساء، 59      8- شوری، 40
  9- همان، 37       10- همان، 43       11- آل عمران، 134      12- حجرات، 9
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َم اهلل َّتی َحرَّ و التَقُتُلوا النَّفَس ال
مُکشید.  است  کرده  حرام  را  کشتنش  خدا  که  کسی 

)اسراء،33(

َّما َقَتَل النَّاَس  َمن َقَتَل نَفساً بَِغیِر نَفٍس اَو َفساٍد فی ااَلرِض َفَکاَن
َّما اَحَیا النَّاَس َجمیعاً... َجمیعاً َو َمن اَحیاها َفَکاَن

هر کس دیگری را نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب 
همه ی   که  است  چنان  بکشد،  زمین  روی  بر  فسادی 
مردم را کشته باشد و آن کس که زنده اش گذارد چون 
کسی است که همه ی انسان ها را حیات بخشیده است. 

)مائده،32(

و الکاِظمیَن الَغیَظ َو العافیَن َعِن النَّاِس َو اهلُل ُیِحبُّ الُمحِسنیَن
از  و  فرونشانند  را  خود  و غضب  که خشم  آن هایی 
بدی مردم درگذرند، نیکوکارند و خداوند نیکوکاران را 

دوست دارد. )آل عمران،134(
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قرآن کریم، مصرف الکل و اقدام به قمار را حتی در 
کمترین مقدار حرام کرده است:»تو را از شراب و قمار 
می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی است 
برای مردم و گناهشان از سودشان بیشتر است«1. قرآن 
کریم این دو رفتار را پلیدی و همچون اهریمنی می داند 
که موجب دشمنی انسان ها و دوری از خداوند می شوند: 
»ای مؤمنان با حال مستی گرداگرد نماز نگردید«2؛ »ای 
... پلیدی و  کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار 
کار شیطان است. از آن اجتناب کنید تا رستگار شوید«؛3 
و  کینه  شما  میان  قمار  و  شراب  با  می خواهد  »شیطان 

دشمنی افکند و شما را از یاد خدا بازدارد«4.

  1- اعراف، 189        2- نحل، 72              3- نساء، 19
  4- بقره، 229 ؛ احزاب، 49 ؛ طالق، 2          5- طالق، 1      6- آل عمران، 134

  7- اسراء، 36              8- حجرات، 12      9- نور، 4
 10- ممتحنه، 12 ؛ نور، 31

الکل و قمار
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یَسَئُلونََک َعِن الَخمِر و الَمیِسِر ُقل فیِهما اِثٌم َکبیٌر
از تو درباره ی شراب و قمار می پرسند بگو: در آن دو 

گناهی بزرگ است. )بقره، 219(

ََّما الَخمُر َو الَمیِسُر... ِرجٌس ِمن َعمِل  اِن َّذیَن اَمُنوا  ال َُّها  َای یا 
یطاِن َفاجَتنُِبوُه لََعلَُّکم ُتفلُِحوَن الشَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار ... پلیدی 
و کار شیطان است، از آن اجتناب کنید تا رستگار شوید. 

)مائده،90( 
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همسر آزاری

توصیه هایی  همسر  با  رفتار  حوزه ی  در  کریم  قرآن 
فراوانی دارد. در قرآن کریم همسر مایه ی آرامش انسان1 
و از نعمت های خداوند2 مطرح شده است. همچنین در 
قرآن کریم آمده است: »بر آن ها سخت مگیرید«3 ، »یا آنان 
را به وجهی نیکو نگه دارید یا به وجهی نیکو آنان را رها 

سازید«4؛ » زنان را از خانه هایشان بیرون نکنید«5 .
از  انسان ها توصیه می کند که  به  همچنین قرآن کریم 
خشم و غضب بپرهیزید: »آن هایی که ... خشم و غضب 
خود را فرو نشانند و از بدی مردم درگذرند، نیکوکارند 
براین،  دارد«6. عالوه   را دوست  نیکوکـاران  و خـداوند 
سوء  ظن و بدگمانی را نیز نهی کرده است: » از پی آن چه 
ندانی که چیست مرو؛ زیرا گوش و چشم و دل، همه 
را بدان بازخواست کنند«7 و »ای کسانی که ایمان آورده 
اید، از بسیاری گمان ها بپرهیزید؛ زیرا پاره ای از گمان ها 
در حد گناه است«8. تهمت و افترا به زنان پاکدامن نیز در 

قرآن کریم منع شده است:
 ... می کنند  متهم  زنا  به  را  پاکدامن  زنان  که  » کسانی 
خواسته  زنان  از  کریم  قرآن  همچنین  فاسقند«9.  مردمی 

است به شوهران خود خیانت نکنند.10

  1- بقره، 219            2- نساء، 43         
 3- مائده، 90              4-همان، 91



َو التَعُضُلوُهنَّ ... َو عاِشُروُهنَّ بِالَمعُروِف
بر آن ها سخت مگیرید... و با آنان به نیکویی رفتار کنید. 

)نساء،19(

نِّ اِثٌم نِّ اِنَّ بَعَض الظَّ َّذیَن اَمُنوا اجَتنُِبوا َکثیراً ِمَن الظَّ َُّها ال یا اَی
ای کسانی که ایمان آورده اید، از گمان فراوان بپرهیزید؛ 
زیرا پاره ای از گمان ها در حد گناه است. )حجرات،12(
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روابط جنسی نامشروع

غیـرهمسـر،  با  جنسـی  رابطه ی  نامشـروع،  روابط 
همجنس گرایی، رابطه ی جنسی با محارم و روابط فردی 
و اجتماعی بسیار دیگری در ارتباط با سوءرفتار جنسی از 
نظر قرآن کریم، حرام شناخته شده و توصیه ها و روش های 

پیشگیرانه ی بسیاری برای آن ارائه گردیده است.
زیرا  نشوید؛  نزدیک  زنا  به  هرگز  می فرماید:»  خداوند 
کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است1 ؛ آیا کار 
زشتی )لواط( را که پیش از شما کسی به آن مبادرت نکرده 
با  را رها می کنید و  زنان  به جای می آورید؟ شما  است 
مردان شهوت می رانید. به راستی قومی فاسد و بدکارید«2؛ 
میان  در  را  )لواط(  منکری  کار  دارند  دوست  »کسانی که 
مؤمنان اشاعه دهند عذابی دردناک در انتظارشان است« 3؛ 
»مردمی که پیرو شهوت اند می خواهند که شما از راه حق و 
رحمت دور شوید«4؛ »به زنان اهل ایمان بگو چشمان خود 
را از نگاه خالف شرع و نامحرم نگه دارند و عورت خود را 

از بیگانه بپوشند«5.
همچنین تأکید شده است که پیامبر با زنانی که پیمان 
می بندند تا دنبال زناکاری نروند و به مردان تهمت زنا با 
خود را نزنند، بیعت کند و مسلمانان با زن شوهردار و با 
کسانی که محرم شناخته می شوند ازدواج نکنند6. همچنین 
اگر مقدمات و اسباب نکاح ندارید پاکدامنی کنید. هیچ 
وقت با زنان وعده ی پنهانی نگذارید7. زنان را به زنا وادار 
مکنید، زنان بی شوهر و مردان بی زن را به نکاح یکدیگر 
درآورید و از فقر نترسید8. زنان زیور و زینت خود را آشکار 
نسازند9 و مردم پی کارهای زشت آشکار و پنهان نگردند .10

1 - اسراء، 32         2- اعراف، 80- 81 ؛ نمل، 54- 55              3- نور، 19
4- نساء، 27           5 - نور، 30              6- ممتحنه، 12 ؛ نساء، 23- 24         
7- بقره، 235           8 - نور، 32 و 33        9- همان، 31         10 - انعام، 151
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َُّه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیاًل نی اِن َو ال تَقَرُبوا الزِّ
بسیار  کاری  زیرا  نشوید؛  نزدیک  زنا  عمل  به  هرگز 

زشت و راهی بسیار ناپسند است. )اسراء،32(
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سختی ها، مصیبت ها و بالیا

قرآن کریم سختی  ها، بالیا و مصائب را امری جدایی ناپذیر 
از زندگی می داند: »آدمی را در رنج و محنت آفریده ایم«1 . 
انسان ها  برای  الهی  آزمایش  را  همچنین رنج و مصیبت 
می داند:» البته شما را به اندکی ترس، گرسنگی و بینوایی 
و بیماری و نقصان در محصول می آزماییم و شکیبایان را 
بشارت ده؛ کسانی که چون مصیبتی به آن ها رسید گفتند: ما 
از آِن خداییم و به سوی او باز می گردیم«2؛ »شما را به مال و 
جان آزمایش خواهند کرد و... اگر شکیبایی کنید و پرهیزگار 

باشید نشان قدرت اراده ی شماست«3.
خداوند مصیبت و از دست دادن را مقّدر شده از قبل 
بیان می کند؛ چراکه در برابر آن اندوهگین نشویم4 . همچنین 
در زمینه ی مقابله با سختی ها و بالیا توصیه می فرماید که 
انسان در این شرایط صبر و دعا کند، به او توکل کند و از او 
یاری بخواهد:»صبر کن؛ زیرا عاقبت نیک از آِن پرهیزکاران 
نهان بخوانید«6؛  با تضرع و در  را  »پروردگارتان  است«5 ؛ 
»یاری دهنده ی شما خداوند است و او بهتریِن یاری کنندگان 
است«7؛ »نام پروردگارت را یاد کن، از همه جدا شو و به 

او بپیوند«8.
و  سختی ها  رنج ها،  از  مثال هایی  کریم  قرآن  همچنین 
یاد  را  زکریا  یونس و  نوح،  پیامبرانی چون  مصیبت های 
از  بالیا رهانید9 و  از  را  آنان  می کند که چگونه خداوند 
خداپرستان می خواهد تا این موارد را همواره به یاد داشته 
باشند که چگونه » دعایش را مستجاب کردیم و او را از 

اندوه رهانیدیم و مؤمنان را این چنین می رهانیم«10.
  1- بلد، 4                       2- بقره، 155- 156        3- آل عمران، 186

  4- حدید، 22- 23            5- هود، 49                  6- اعراف، 55
  7- آل عمران، 150            8- مزمل، 8                  9- انبیاء، 76- 91
 10- همان، 84                  11- همان، 88              12- انشراح، 5- 6
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نوید و مژده ی رهایی  انسان  به  براین، خداوند  عالوه 
دشواری  پی  »از  می دهد:  را  مشکالت  و  دشواری ها  از 
آسانی است«11و از انسان ها می خواهد از رحمت پروردگار 

مأیوس نشوند12 .
الزم به یادآوری است که تمامی توصیه های قرآنی در 
زمینه ی بهداشت روانی فردی، روش هایی عمومی برای 

مقابله با انواع فشارهای روانی است.

لََقد َخلَقَنا االِنساَن فی َکَبٍد
آدمی را در رنج و محنت آفریدیم. )بلد، 4(

ابِریَن ِر الصَّ َُّکم ... َو بَشِّ و لََنبُلَون
شما را می آزماییم ... و شکیبایان را بشارت ده. )بقره، 155(

اِنَّ َمَع الُعسِر ُیسراً
از پی دشواری آسانی است. )انشراح، 6(

َفال تَُکن ِمَن القانِطیَن
از نومیدان مباش! )حجر، 55(

بَِل اهللُّ َموالُکم و ُهَو َخیُر النّاِصریَن
خداوند یاری دهنده ی شماست واو بهتریِن یاری کنندگان 

است. )آل عمران، 150(
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جنگ
 

یکدیگر  با  آشتی  و  به صلح  را  مسلمانان  کریم  قرآن 
فراخوانده است: »بین خودتان آشتی کنید«1. همچنین از 
آنان خواسته است هنگامی که اختالفی میان دو گروه ایجاد 
شد، میان آن ها آشتی برقرار کنند2و انسان ها را از نزاع با 
یکدیگر نهی کرده است: »از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و 
با یکدیگر به نزاع برنخیزید که ناتوان شوید و شکوه و قوت 
شما برود. صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است«3. 
همچنین جنگ و ستیز در 4 ماه از سال)محرم، رجب، ذی 
القعده و ذی الحجه( را حـرام دانسته است4. با این حال 
در مواردی که افرادی قصد ستیز و جنگ با مسلمانان را 
دارند، خداوند آنان را به دفاع همه جانبه اما بدون ظلم و 
تعدی دعوت می کند:»با کسانی که با شما جنگ می کنند، 
در راه خدا بجنگید و تعدی مکنید؛ زیرا خدا تعدی کنندگان 
را دوست ندارد«5. در چنین شرایطی قرآن کریم از مؤمنان 
می خواهد: »به جنگ بروید خواه بر شما آسان، خواه دشوار 

باشد و با مال و جان خویش در راه خدا جهاد کنید«6.
به دنبال این دفاع و جهاد همه جانبه، خداوند تأکید 
می کند:»هرگاه دشمنان از جنگ کناره گرفتند و با شما 
راهی  هیچ  خداوند  کردند،  صلح  پیشنهاد  و  نجنگیدند 

برای شما بر ضد آنان نگشوده است«7.

 1- انفال، 1           2- حجرات، 9- 10           3- انفال، 46
 4- بقره، 194 ؛ توبه، 36                               5- بقره، 190
 6- توبه، 41                                             7- نساء، 90
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و اَصلُِحوا ذاَت بَینُِکم

و بین خودتان آشتی کنید. )انفال،1(

و اَطیُعوا اهلَل َو َرُسولَُه َو ال تَناَزُعوا ... َو اصبُِروا اِنَّ اهلَل 
ابِریَن َمَع الصَّ

از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به نزاع 
برخیزید... صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است. 

)انفال،46(

و التَعَتُدوا اِنَّ اهلَل الُیِحبُّ الُمعَتدین
تعدی مکنید؛ زیرا خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد. 

)بقره،190(
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بیم و اندوه
 

قرآن کریم در زمینه ی مقابله با اندوه می فرماید:»خداوند 
انسان را از هر مهلکه و اندوهی می رهاند«1. آدمی باید 
همچون یعقوب در فراق یوسف، شرح اندوه خویش 
تنها با خدا گوید2 و به درگاه خداوند دعا کند. خداوند 
همان گونه که یونس  را از اندوه رهانید، مؤمنان را نیز 
از اندوه می رهاند3. قرآن کریم هر اندوه ناشی از فشارها 
و مشکالت مانند ترس ، گرسنگی، از دست دادن اموال و 
جان  و همچنین خسارات کشاورزی را نیز آزمایشی الهی 
می داند و بشارت به صبر و آسایش می دهد4. همچنین 
بشارت می دهد:»آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی 
است و نه غمگین می شوند«5؛ آنان که از روی اخالص 
رو به خدا می کنند6، کارهای نیکو انجام می دهند، نماز را 

به پا می دارند، زکات می دهند7 و انفاق می کنند8.

  1- انعام، 64         2- یوسف، 86          3- انبیاء، 88
  4- بقره، 154        5- یونس، 69           6- بقره، 112

  7- همان، 277      8- همان، 262 و 274
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َُّنا اهلُل ُثمَّ اسَتقاُموا َفالَخوٌف َعلَیِهم َو ال ُهم  َّذین قالُوا َرب اِنَّ ال

یَحَزُنوَن 
آنان که گفتند پروردگار ما اهلل است و سپس پایداری 
ورزیدند، بیمی بر آن ها نیست و اندوهگین نمی شوند.

)احقاف،13(

یناُه ِمَن الَغمِّ َو َکذلَِک ُننِجی الُمؤِمنیَن َفاسَتَجبنا لَُه و نَجَّ
دعایش را مستجاب کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و 

مؤمنان را نیز چنین می رهانیم. )انبیاء،88(
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مرگ 
قرآن کریم مرگ را پدیده ای عمومی و همگانی می داند 
که نه تنها فنا نیست بلکه زندگی جدیدی است که پس 
از مهلت معینی برای هر انسانی اتفاق می افتد تا به پاداش 
اعمال این دنیایی خود برسد؛ پاداشی که برای رفتارهای 
خوب و بد در حد کمال است:»ای پیامبر تو می میری و 
نیز می میرند« ؛ »هر جا باشید حتی در حصارهای  آن ها 
سخت استوار، مرگ شما را در می یابد«. پس از مدت 
خداست« .  سوی  به  همه  »بازگشت  زندگی،  از  معینی 
پس از زندگی در این جهان و آزمایش انسان ها، مرگ 
برای هر انسانی فرا می رسد و در روز قیامت هر انسانی 
به تناسب اعمالش پاداش خواهد دید: »هر آدمی طعم 
مرگ را می چشد و شما را به خیر و شر می آزماییم و 
همه به نزد ما بازمی گردید« ؛ »همه کس مرگ را می چشد 
و به راستی در روز قیامت مزد اعمال شما را به کمال 
خواهند داد« و پرهیزکاران، »آنان که چون فرشتگانشان 
پاک سیرت بمیرانند، می گویند سالم بر شما، به پاداش 

کارهایی که می کرده اید به بهشت درآیید« .
قرآن کریم درباره ی افرادی که در راه خدا کشته شده اند 
می فرماید: »آنان را که در راه خدا کشته می شوند، مرده 
همچنین  نمی یابید« .  در  شما  و  زنده اند  آن ها  مخوانید، 
الهی  معنایی  تولد،  همانند  زندگی  و  مرگ  به  خداوند 
می بخشد؛ زیرا انسان از اوست و به سوی او بازمی گردد.

  1- زمر، 30        2- نساء، 78      3- انعام، 36        4- انبیاء، 35
  5- آل عمران، 185     6- نحل، 32      7- بقره، 154

  8- همان، 156         
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َّما ُتَوفَّوَن اُُجوَرُکم یَوَم القِیاَمِة ُکلُّ نَفٍس ذائَِقُة الَموِت َو اِن
همه کس مرگ را می چشد. به راستی در روز قیامت 
مزد اعمال شما را به کمال خواهند داد. )آل عمران،185(

َّا اِلَیِه راِجُعوَن َّا هلِلِّ َو اِن اِن
ما از خداییم و به او باز می گردیم. )بقره، 156(
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بیماری و معلولیت

بیماری و معلولیت از حوادث ناخوشایند زندگی انسان 
است. قرآن کریم می فرماید: »چه بسا چیزها که شما را از 
آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر زیادی در آن 
نهاده باشد و چه بسا چیزهایی که در آن شر است و شما 
خیر می دانید«1 و از انسان می خواهد که ناامید و مأیوس 
نگردد2 و به یاد پروردگار باشد3، پروردگاری که چون 

بیمار شویم شفایمان می بخشد4.
کن  یاد  را  ایوب  می فرماید:»و  کریم  قرآن  همچنین 
آن گاه که پروردگارش را ندا داد: به من بیماری و رنج 
رسیده است و تو مهربان ترین مهربانانی و ما دعایش را 
اجابت کردیم«5. به این روش خداوند دعا را برای رهایی 
این دعا  بیماری و وعده ی خداوند را برای پذیرش  از 

یادآوری می کند.
خداوند هر انسانی را به اندازه ی طاقتش تکلیف داده 
فقیران  بیماران و  ناتوانان،  از  را  تکلیف جهاد  است6 و 
معلوالن  و  بیماران  درباره ی  و همچنین  برداشته است7 
می فرماید:»بر نابینایان، بیماران و معلوالن گناهی نیست و 
تکلیفی از آن ها برای جنگ خواسته نمی شود«8. خداوند 
به  و  اعالم کرده  ممنوع  بیماران  برای  نیز  را  روزه داری 
آن،  جبران  برای  و  داده  اهمیت  مسلمان  فرد  سالمت 
گرفتن روزه را به دوران سالمت فرد موکول کرده است9.

  1- نساء، 19 ؛ بقره، 216          2- حجر، 55           3- بقره، 152
  4- شعراء،            5- انبیاء، 83 و 84                    6- بقره، 286
  7- توبه، 91          8- فتح، 17                            9- بقره، 184
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و اَِذا َمِرضُت َفُهَو یَشفیِن
و چون بیمار شوم، شفایم می بخشد. )شعراء،80(

َلیَس َعلَی ااَلعمی َحَرُج َو ال َعلَی ااَلعَرِج َحَرٌج َو ال َعلَی 
الَمریِض َحَرٌج

جهاد  در  نیست)که  گناهی  بیمار  و  معلول  و  برنابینا 
شرکت نکنند(. )فتح،17(
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طالق

در سرتاسر قرآن کریم موضوعات گوناگونی از جمله 
اجتماعی،  روانی ـ   بهداشت  همسر،  با  رفتار  ازدواج، 
از  پرهیز  و  همسر آزاری  منع  فردی،  روانی ـ   بهداشت 
دیگری  بسیار  آموزش های  و  نا مشروع  جنسی  روابط 
وجود دارد که موجب تدوام زندگی خانوادگی می شود.

نباشد،  امکان پذیر  خانوادگی  زندگی  دوام  زمانی که 
خداوند درصورتی اجازه ی طالق و جدایی را می دهد که 
نکات بسیاری رعایت شود. قرآن کریم هشدار داده است: 
»زن ها را با تهمت به آن ها طالق ندهید«1 و »اگر طالق 
پایان  تا  را  »آنان  بدهید«2 .  آنان  به  دادید حق مشخصی 
دوران عده به خوشی و خوبی در خانه نگه دارید و سپس 
به نیکی رها کنید«3 . »اگر زن باردار بود تا پایان بارداری، 
او را در محل و مسکن مناسب نگه  دارید«4. »هرگاه با زنی 
نشده  برقرار  رابطه ی جنسی  اما  گرفته  ازدواج صورت 
است، به هنگام طالق نیمی از مهر به  وی تعلق می گیرد«5.
یادآوری  تمامی کسانی که طالق گرفته اند  به  خداوند 
می کند که از رحمت بی انتهای او ناامید نشوند6، سعی 
و  بازگردند7  خود  خانه ی  به  همسر  به  رجوع  با  کنند 

دیگران مانع ازدواج مجددشان نگردند8.

  1- نساء، 20          2- بقره، 241           3- همان، 231
  4- طالق، 6          5- بقره، 236           6- نساء، 130

  7- بقره، 228        8 - همان، 232
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اَتَأُخُذونَُه ُبهتاناً َو اِثماً ُمبینًا
آیا برای ندادن مهریه، به زن تهمت می زنید؟ این گناهی 

آشکار است. )نساء،20(

َو ال ُتمِسُکوُهنَّ ِضراراً لَِتعَتُدوا َو َمن یَفَعل ذلَِک َفَقد َظلََم نَفَسُه 
َو ال تَتَِّخُذوا آیاِت اهللِ ُهُزواً

به  روا نیست زنانی را که در حال طالق شان هستید 
کنید. آن کس که چنین  بر آن ها ستم  نگه دارید و  آزار 
کند به خود ظلم می کند؛ آیات خدا را به تمسخر نگیرید. 

)بقره،231(

یَنِکحَن  اَن  تَعُضُلوُهنَّ  َفال  اََجلَُهنَّ  َفَبلَغَن  النِّساَء  َّقُتُم  َطل اَِذا  َو 
اَزواَجُهنَّ

و چون زنان را طالق دادید و زمان عده ی آن ها تمام 
شد، نباید که آن ها را از شوهرکردن باز دارید. )بقره،232( 
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حمایت اجتماعی
  

بسیار  توجه  اجتماعی  مبحث حمایت  به  کریم  قرآن 
دارد و در زمینه ی حمایت از افراد و گروه های آسیب پذیر 
می فرماید:»نیکوکار کسی است که به خدا، روز بازپسین، 
فرشتگان، کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد و مال خود را 
با آن که دوستش دارد، به خویشاوندان، یتیمان، درماندگان، 
ببخشد«1. همچنین  دربندماندگان  نیازمندان و  مسافران، 
قرآن مسلمانان را به انجام فرائضی چون خمس2، زکات3، 
صدقه4، انفاق5 و... بسیار سفارش می کند و می فرماید:»ای 
کسانی که ایمان آورده اید از دستاوردهای نیکوی خویش 

انفاق کنید«6.
حمایت مالی از گروه های آسیب پذیر جامعه در ردیف 
ایمان، عبادت، پرهیزکاری و پاداش آخرت قرار داده شده 
است: »آنان که در طلب ثواب پروردگار خویش صبرپیشه 
کردند و نمازگزاردند و در نهان و آشکار از آن چه به آن ها 
روزی داده ایم انفاق کردند و بدی را به نیکی دفع کنند، 

سرای آخرت خاص آنان است«7.
همچنین قرآن کریم حمایت، سرپرستی و حراست از 
ناتوانان ذهنی و کودکان بی سرپرست را سفارش می کند8.

  1- بقره، 267           2- انفال، 41 ؛ حشر، 7- 8         3- بقره، 177
  4- بقره، 271- 273 ؛ آل عمران، 134            5- بقره، 274؛ رعد، 22

  6- بقره، 219         7- رعد، 22         8- نساء، 5- 6 ؛ بقره، 220 ؛ انعام، 152
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َو لَِکنَّ البِرَّ َمن اَمَن بِاهللِ َو الَیومِ اآلِخِر َو الَمالئَِکةِ َو الِکتاِب َو 
النَّبِیّیَن َو آتَی الماَل َعلی ُحبِِّه َذِوی الُقربی َو الَیتامی َو الَمساکیَن 
آتَی  َو  لوَة  الصَّ اَقاَم  َو  قاِب  الرِّ ِفی  َو  ائِلیَن  السَّ َو  بیِل  السَّ ابَن  َو 

کوَة  الزَّ

و  بازپسین  روز  و  خدا  به  که  است  کسی  نیکوکار 
فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد، و مال خود 
و  یتیمان  و  خویشاوندان  به  دارد،  دوستش  آن که  با  را 
درماندگان و مسافران و نیازمندان و دربندماندگان ببخشد 

و نماز بگزارد و زکات بدهد. )بقره،177(
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حمایت از نیازمندان و محرومان جامعه

قرآن کریم درباره ی حمایت از نیازمندان و محرومان 
جامعه سفارش های متعددی دارد؛ ازجمله برای تشویق 
آنان به توکل بر خداوند و امید بخشی به آنان می فرماید 
که خداوند روزی دهنده است: »اوست که بی نیاز می کند 
و روزی می دهد«1. بنابراین »هرگز فرزندان خود را از بیم 
فقر به قتل نرسانید. ما، هم شما را روزی می دهیم و هم 

آن ها را«2.
خداوند در حمایت وسیع اقتصادی و معنوی از فقرا 
تهیدستان  برای  اموال مسلمانان  از  را  و مساکین، حقی 
توصیه کرده  مسلمانان  به  و  فرموده3  تعیین  محرومان  و 
است که حق مساکین را ادا کنند 4. در قرآن کریم آمده 
است: »صدقات مربوط به بینوایان آبرومندی است که از 
به  دست آوردن غذای خود ناتوانند، اما به اصرار چیزی از 
کسی نمی خواهند و آن  چنان در پرده ی عفافند که دیگران 
برای حفظ  بنابراین  توانگرانند«5 .  از  آن ها  می کنند  فکر 
آبرو و شخصیت آنان می فرماید: »صدقه  کاری نیکوست 

اما چنان چه در خفا و پنهان انجام شود، نیکوتر است«6 .
در قرآن کریم نمونه های متعددی از انواع حمایت ها 
آمده که حمایت اجتماعی و راه های مقابله با فشار های 

روانی دو نمونه از آن است.

1- نجم، 48                     2- اسراء، 31           3- معارج، 24- 25      
4- انفال، 41 ؛ روم، 38        5- بقره، 273           6- همان، 271
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َُّه ُهَو اَغنی َو اَقنی و اَن
اوست که بی نیاز می کند و روزی می دهد. )نجم،48( 

تُؤتُوَها  َو  تُخُفوها  اِن  َو  ِهَی  َفنِعِّما  َدقات  الصَّ تُبُدو  اِن 
الُفَقراَء َفُهَو َخیٌر لَُکم

اگر آشکارا صدقه دهید کاری نیکوست و اگر در نهان 
به بینوایان صدقه دهید، نیکوتر است. )بقره،271( 
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حمایت از یتیمان

از  که  کسانی  درباره ی  متعددی  آیات  در  کریم  قرآن 
داشتن نعمت پدر محرومند توصیه فرموده است که یتیم 
را گرامی دارید1 ، با آنان مانند برادران خود برخورد2  و 
به عدالت رفتار کنید3 ، یتیم را میازارید4 ، و از مال خود به 
آنان انفاق کنید5. همچنین توصیه کرده است: »به اموال 
به  که  وجهی  نیکوترین  به  مگر  مشوید  نزدیک  یتیمان 
صالح او باشد تا به بلوغ رسد6« . »زمانی که یتیم به سن 
بلوغ رسید آن گاه باید اموال او را به صورتی دقیق به او 

برگردانید7« .
عالوه بر این قرآن کریم به شدت انسان را از تملک 
مال یتیم نهی فرموده است8 : »آنان که اموال یتیمان را به 
ستم می خورند به حقیقت در شکم خویش آتشی فرو 

می برند و به زودی در آتشی فروزان خواهند افتاد9« .

1- ضحی، 9 ؛ فجر، 17     2- بقره، 220       3- نساء، 127      4- ضحی، 9      
5- بقره، 215؛ انفال، 41؛ انسان )دهر(، 8          6- انعام، 215؛ اسراء، 34

7- نساء، 6         8- همان.         9- همان، 10
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َفاَمَّا الَیتیَم َفالتَقَهر
پس یتیم را میازار! )ضحی،9(

َو یَسَئُلونََک َعِن الَیتامی ُقل اِصالٌح لَُهم َخیٌر َو اِن ُتخالُِطوُهم 
َفاِخواُنُکم 

درباره ی یتمیان از تو می پرسند. بگو: اصالح حالشان 
بهتر است و اگر با آن ها برخورد می کنید؛ چون برادران 

شما باشند. )بقره،220(
َّتی ِهَی اَحَسُن َو التَقَرُبوا ماَل الَیتیِم ااِلَّ بِال

مشوید.  نزدیک  یتیم  مال  به  وجه،  نیکوترین  به  جز 
)اسراء،34(
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حمایت از اسیران و درراه ماندگان

و  اسیـران  اجتمـاع  آسیب پذیر  گـروه های  دیگـر 
در راه ماندگان اند. قرآن کریم حمایت از این افراد را بارها 
سفارش کرده است و یکی از ویژگی های نیکان را کمک 
به اسیران و یتیمان و مسکینان می داند: آنان که »طعام را 
در حالی که خود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر 
می خورانند«1.  همچنین پیامبر را سفارش می کند: »اسیران 
را به ایمان دعوت کنید تا بهتر از آن چه از آنان گرفته شده 

است بر آن ها ارزانی شود«2 .
گـروه های  دیگـر  ماننـد  نیز  در راه ماندگـان  درباره ی 
آسیب پذیر یا نزدیکان قرآن کریم سفارش های فراوانی 
دارد: »خدای را بپرستید و با پدر و مادر و خویشاوندان 
و یتیمان و بینوایان و همسایه ی خویشاوند و همسایه ی 
بندگان خود  و  یار همنشین و مسافر رهگذر  و  بیگانه 
نیکی کنید«3؛ »حق خویش و مسکین و در راه مانده را 
ادا کن، این برای کسانی که خشنودی خدا را می جویند، 

بهتر است«4.
و  محـرومـان  به  را  غنـایم  از  سهمی  همچنیـن 
در راه ماندگان اختصاص داده است: »ای مؤمنان بدانید که 
هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید، خمس آن از آِن خدا و 
پیامبر و خویشاندان و یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان 

است«5.

1- انسان )دهر(، 8       2- انفال، 70        3- نساء، 36         4- روم، 38     
5- انفال، 41  
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عاَم َعلی ُحبِّه ِمسکیناً َو یَتیماً َو اَسیراً  َو ُیطِعُموَن الطَّ
و طعام را در حالی که خود دوستش دارند به مسکین 

و یتیم و اسیر می خورانند. )انسان)دهر(،8(
ُسوِل َو لِِذی  َّما َغنِمُتم ِمن َشیٍء َفاَنَّ هلِلِّ ُخُمَسُه َو لِلرَّ َو اعلَُموا اَن

بیِل الُقربی َو الَیتامی َو الَمساکیِن َو ابِن السَّ
بدانید هر گاه چیزی به غنیمت گرفتید، خمس آن از 
آِن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و 

در ماندگان است. )انفال،41( 
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حمایت از بیماران روانی و 
عقب ماندگـان ذهنـی

عقب ماندگان  و  روانی  بیماران  درباره ی  کریم  قرآن 
کرده  حمایت  به  توصیه  ناتوان انند،  افرادی  که  ذهنی 
است. در قرآن کریم واژه ی »السفهاء« در معنایی فراگیر 
و جامع بیماران روانی و ناتوانان ذهنی را در بر می گیرد 
که نباید اموال خود را به آنان سپرد بلکه باید نسبت به 
حمایت و مراقبت از آنان توجه کرد و نیازها و هزینه های 
زندگی شان را برآورده ساخت:» اموالتان را که خداوند، 
قِوام زندگی تان ساخته است، به دست سفیهان مسپارید 
اّما از آن، هزینه ها و لباسشان را بدهید و با ایشان به نیکی 

سخن گویید1« .
تمسخر  و  تحقیر  را  روانی  بیمار  هیچ گاه  کریم  قرآن 
نکرده است و با عنوان و نام او به دشمنان خود ناسزا 
»جنون«  از  بسیاری  آیات  در  کریم  قرآن  است.  نگفته 
حقیقت  در  که  است،  آورده  به میان  سخن  »مجنون«  و 
ایشان را  پیامبران است که  بیان قول کافران و دشمناِن 
به چنین اوصافی متهم می ساختند و پیامبران الهی فقط 
خود را از این گونه اتهامات به دور می دانستند. هیچ گاه 
از کالم خداوند و یا پیامبران الهی نقل نشده است که در 
مقام ناسزا و اتهام به دشمنان از کلمات مجنون و جنون 

استفاده شده باشد2.

1- نساء، 5       2- دخان، 14؛ ذاریات، 39 و 52؛ قمر، 9؛ حجر، 15؛ شعراء، 
27؛ قلم، 51؛ صافات، 36؛ طور، 29
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َّتی َجَعَل اهلُل لَُکم ِقیاماً َو ارُزُقوُهم  َفهاَء اَموالَُکم ال َوالُتؤُتوا السُّ
فیها و اکُسوُهم و ُقولوا لَُهم َقواًل َمعُروفًا

اموالتان را که خدا قوام زندگی شما ساخته است به 
را  لباسشان  و  هزینه  آن  از  ولی  مدهید،  سفیهان  دست 

دهید و با آنان به نیکی سخن گویید. )نساء، 5( 
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حمایت از مهاجران

قرآن کریم یکی از راه های مقابله با فشارظلم و فساد 
را مهاجرت و دور شدن از محیط ظلم و تباهی می داند.  
همچنین سازگاری با محیط جدید را توصیه می کند و 
به افرادی که ستم دیدند و در راه خدا مهاجرت کردند 
نوید جایگاهی نیکو در این جهان می دهد1 و نیز نوید 
خدا  رحمت  به  باید  اینان  بهشت2.  در  نیکو  جایگاهی 
امید داشته باشند3 و »خدا به رزقی نیکو آنان را روزی 

می دهد.4« 
قرآن کریم مهاجران و افرادی را که به مهاجران جای 
داده و یاریشان کرده اند، دوستان یکدیگر می داند: »آنان 
که ایمان آورده اند و با مال و جان خویش در راه خدا 
جهاد کرده اند و آنان که به مهاجران جای داده و یاریشان 

کرده اند، برخی از آنان دوستدار یکدیگرند5«.

1- نحل،41     2- آل عمران، 195    3- بقره، 218     
4- حج، 58؛ نساء، 100        5- انفال، 72
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اَنُفِسِهم فی  بِاموالِِهم و  امُنوا و هاَجُروا و جاَهُدوا  َّذیَن  ال اِنَّ 
َّذیَن آَووا و نََصُروا اُولئَک بَعُضُهم اولیاُء بَعٍض َسبیِل اهللِ و ال

آنان که ایمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و با مال و جان 
خویش در راه خدا جهاد کرده اند و آنان که به مهاجران جای 
داده و یاریشان کرده اند، برخی از آنان دوستدار یکدیگرند. 

)انفال، 72(
َّذیَن هاَجُروا فی َسبیِل اهللِ  ُثمَّ ُقتُِلوا اَو ماُتوا لََیرُزَقنَُّهُم  و ال

اهلل ِرزقاً َحَسنًا
و کسانی که در راه خدا مهاجرت کرده اند، سپس کشته 
شدند یا خود مردند، خدا به رزق نیکو روزی شان می دهد. 

)حج، 58(
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اتحاد و همبستگی )وحدت(

که خداوند  است  الهی  نعمتی  کریم وحدت  قرآن  در 
به انسان ارزانی کرده و برای رسیدن به این یکپارچگی، 
وحدت  رشته ی  بهترین  الهی  ریسمان  به  چنگ افکندن 
شناخته  شده است1؛ »خداوند دل های مؤمنان را به یکدیگر 
مهربان ساخت. اگر تو )ای پیامبر( همه ی آن چه را در روی 
زمین است انفاق می کردی، دل های ایشان را به یکدیگر 
یکدیگر  به  را  دل هایشان  خدا  ولی  نمی ساختی  مهربان 

مهربان ساخت«2 .
خداوند واحد، خلقت انسان ها را به آن ها تذکر داده است 
و آن ها را از هر جنس، طایفه و جماعتی که باشند برابر 
می داند و تنها مالک برتری را تقوا معرفی می کند: »ای مردم! 
شما را از مرد و زنی بیافریدیم و شما را جماعت ها و قبیله ها 
قراردادیم تا یکدیگر را بشناسید. به راستی گرامی ترین شما 
نزد خدا، پرهیزکارترین شماست«3 . نیز به مسلمانان توصیه 
می کند که در کارهای نیک و پرهیزکارانه با یکدیگر همکاری 
و همیاری کنند و از کارهای تفرقه انگیز دوری گزینند:»در 

نیکوکاری و پرهیز همکاری کنید نه در گناه و تجاوز«4.
قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر خطاب می کند5 و آن ها 
را به وحدت فرا می خواند و از اختالف، تفرقه، دودستگی 
و دشمنـی برحـذر می دارد6 و اختالف و چند گروهی شدن 
را نکوهش می کند .7 همچنین سفارش می کند که چنان چه 
اختالفی بین مؤمنان پیش آمد میانشان را آشتی دهید: »به 
راستی مؤمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی افکنید«؛ » اگر 
دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان 

آشتی افکنید«8 .
  1- آل عمران، 103؛ روم، 32؛ نحل، 51    2- انفال، 63       3- حجرات، 13

  4- مائده، 2             5- حجرات، 10؛ توبه، 71       6- حجرات، 9؛ انعام، 159
  7- آل عمران، 105         8- حجرات، 9و 10
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ُقوا و اذُکُروا نِعَمَت اهلِل  َو اعَتِصموا بَِحبِل اهللِ َجمیعاً والتََفرَّ
ََّف بَیَن ُقلوبُِکم َفاَصَبحُتم بِنِعَمتِه اِخوانًا َعلیُکم اِذ ُکنُتم اَعداًء َفاَل

و همگان دست در ریسمان خدا زنید و پراکنده مشوید 
و از نعمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است یاد کنید؛ آن 
هنگام که دشمن یکدیگر بودید و او دل هایتان را به هم 
مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید. )آل عمران،103(

َُّها النّاس اِنّا َخلَقناُکم ِمن َذَکٍر و اُنثی و َجَعلناُکم ُشُعوباً و  یا ای
َقبائِل لَِتعاَرُفوا اِنَّ اَکَرَمُکم ِعنَد اهللِ اتقاُکم

ای مردم! ما شما را از مرد و زنی بیافریدیم و شما را 
جماعت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. به 
راستی گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست. 

)حجرات،13(
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اصالح میان مردم

در  و  می داند1  خیر  را  آشتی  و  صلح  کریم  قرآن 
موقعیت هایی که احتمال باالگرفتن اختالف است امر به 
صلح و آشتی می کند و از مؤمنان می خواهد که چنان چه 
میان  اصالح  به  است  گرفته  در  افراد  میان  اختالفی 
نزاع کنندگان بپردازند. قرآن به مسلمانان توصیه می کند 
خدا  »از  کنند:  برقرار  اصالح  مسلمانان  فرد  فرد  میان 
برادران  »مؤمنان  کنید«2 ؛  یکدیگر اصالح  بین  و  بترسید 
از خدا  برادر خود اصالح کنید و  میان دو  همدیگرند، 
نیز  میان زن و شوهر  بترسید«3 . همچنین در اختالفات 
توصیه به صلح و سازش می کند: »اگر زنی از بدرفتاری 
یا روگردانی شوهر خود بترسد مانعی ندارد که آن دو 
بهتر است«4.  کنند، که صلح و سازش  صلح و سازش 
»اگر  می کند:  آشتی  به  توصیه  را  زوجین  اطرافیان  نیز 
نفر  دو  شود،  حاصل  زوجین  میان  جدایی  که  بترسید 
داور، یکی از خانواده ی مرد و دیگری از خانواده ی زن 
انتخاب کنید. اگر قصد اصالح داشته باشند، خدا میان 
آن ها توافق برقرار می سازد که خدا دانا و آگاه است«5. 
انسان ها را توصیه به اصالح یکدیگر می کند:  همچنین 
»میان مردم اصالح کنید که خدا شنوا و داناست«6 و اگر 
بین دو طایفه اختالف ایجاد شود می خواهد که بین آنان 
صلح و سازش ایجاد کنند: »اگر دو طایفه از مؤمنان با 
یکدیگر به کشتار پرداختند، میان آن ها اصالح کنید«. البته 
براساس  باید  ها و اصالح کردن ها  آفرینی  آشنایی  این 
قسط و عدالت باشد: »میانشان صلحی عادالنه برقرار کنید 
و عدالت ورزید که خدا عادالن را دوست دارد«7. قرآن 
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کریم مسلمان را از درگیری با یکدیگر نهی کرده است: 
»خدا و رسول او را اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید 
تا سست شوید و مهابت و قوت شما برود؛ صبر کنید که 

خدا با صابران است« 8.

اَصلُِحوا ذاَت بَینُِکم َو اَطیُعوا اهلَل َو َرُسولَُه اِن ُکنُتم ُموِمنین
پس اگر از مؤمنانید با یکدیگر به آشتی زندگی کنید و 

از خدا و پیامبرش فرمان برید. )انفال،1(

َّما الُمؤِمُنون اِخَوٌة َفاَصلُِحوا بَیَن اََخَویُکم اِن
به راستی مؤمنان با هم برادرند، میان برادرانتان آشتی 

دهید. )حجرات، 10(

  1- نساء، 128      2- انفال ، 1     3- حجرات، 10     4- نساء، 128
  5- همان، 35       6- بقره، 224؛ نساء، 114       7- حجرات، 9

  8- انفال، 46
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دوری از جنگ و دشمنی
قرآن مسلمانان را از اختالف بر حذر می دارد و می فرماید: 
»جزای بدی، بدی است. پس هرکس ببخشد و اصالح کند، 
پاداش او با خداست«1 . همچنین توصیه می کند که در زمین 
ظلم و شرارت و تعدی نکنید و خون یکدیگر را نریزید و 
یکدیگر را از خانه ی خود آواره نسازید2 . با یکدیگر جنگ 
و نزاع نکنید؛ زیرا باعث سستی و از دست رفتن نیرویتان 
می شود3. به هنگام جنگ چنان چه دشمن دست از جنگ 
برداشت، تمایل به صلح و مسالمت داشت و پیشنهاد صلح 
کرد شما نیز از در صلح درآیید و به خدا توکل کنید4 . در 
صورت ادامه ی جنگ از حد فراتر نروید و تجاوز نکنید5 . 
خداوند در آیات بسیاری پایان کار کسانی را که به مردم 

ظلم می کنند سخت و دردناک ذکر کرده است6 .

1- شوری، 40       2-  شوری، 42؛ بقره، 84 و 190      3- انفال، 46
4- نساء، 90 ؛ انفال، 61     5- بقره، 190 و 193      6- شوری، 45
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َو اَطیُعوا اهلَل و َرُسولَُه وال تَناَزُعوا َفَتفَشُلوا و تَذَهب ریُحُکم 
و اصبُِروا اِنَّ اهلَل مَع الّصابریَن

از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید 
که ناتوان می شوید و مهابت و قوت شما از میان می رود. 
صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است. )انفال،46(

ل َعلَی اهلل لِم َفاجَنح لَها َو تَوکَّ اِن َجَنُحوا لِلسَّ
اگر به صلح گرویدند، تو نیز به صلح گرای و بر خدا 

توکل کن. )انفال،61(

ااَل اِنَّ الظالِمیَن فی َعذاٍب ُمقیٍم
هان! ستمکاران عالم به عذاب ابدی گرفتارند. )شوری،45( 
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روابط متقابل میان افراد

در قرآن کریم آمده است: »ای مردم! ما شما را از مرد و 
زنی بیافریدیم و شما را جماعت ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید، به راستی گرامی ترین شما نزد خدا، 

پرهیزگارترین شماست«1 . 
قرآن در تحکیم روابط بین فردی به مسلمانان توصیه 
با  نیکی را  نیکی کنید2 . جواب  به یکدیگر  کرده است: 
نیکی بدهید3 . با دیگران به نرمی برخورد کنید4 . دیگران 
را در میان خود بپذیرید5 . وفای به عهد کنید6 . با مردم 
در امور نیک همکاری کنید و از کارهای دشمنی برانگیز 
و  والدین  به  کنید8 .  مسالمت  یکدیگر  کنید7 . با  دوری 
محرومان کمک کنید9 . در برابر دیگران به عدالت رفتار 
کنید10 . به عدالت حکم کنید11  و عادالنه گواهی دهید12.

می فرماید:  افراد  میان  روابط  مصون سازی  برای  قرآن 
وجه  نیکوترین  به  را  بدی  نکنید13 .  بدخلقی  دیگران  با 
می توان  را  بدی  بگذرید.  دیگران  از خطای  دفع کنید14 . 
به بدی جواب داد، ولی چنان چه به خوبی آن را پاسخ 
دهید، خدا آن را بیشتر می پسندد15، این عمل شما سبب 
با شما خوب نیست،  تا آن کسی که روابطش  می شود 

دوست شما شود 16.
همچنین قرآن انسان ها را از بعضی اعمال که موجب 
دشمنی و مخـالفت بین افراد می شـود، برحذر می دارد و 
مسلمانـان را از روی برگرداندن از دیگـران17 ، تبعیض 
ظلـم20،     یکدیگـر19 ،  به  رسـاندن  آزار  نژادپرستـی18 ،  و 
فخـرفروشی 24،  تکبـر23 ،  کینه توزی22 ،  فتنه انگیزی21 ، 
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تجسس  و  حسادت کردن27  بخل ورزیدن26،  سوء ظن25 ، 
است:  فرموده  نیز  است.  کرده  نهی  دیگران28  امور  در 
و  کینه  باعث  که  و شراب  قمار  را همچون  رفتارهایی 

دشمنی می شود انجام ندهید29.

َهل َجزاُء اإلِحساِن إاِلَّ اإلحساُن
آیا پاداش نیکوکاری جز نیکوکاری است. )رحمان،60(

َُّه َولِیٌّ  َّذی بَیَنَک َو بَیَنُه َعداَوٌة َکأَن َّتی ِهَی اَحَسُن َفإَِذا ال اِدَفع بِال
َحمیٌم

همواره به نیکوترین وجه پاسخ ده تا کسی که میان تو 
و او دشمنی است دوست مهربان تو گردد. )فصلت،34(

 

 1- حجرات، 13          2- نحل، 90 و 97؛ قصص، 77؛ جاثیه، 15
 3-  رحمان، 60           4- آل عمران، 159

 5- مجادله، 11؛ شعراء، 215؛ حجر، 88               6- نحل، 91؛ رعد، 25
 7- مائده، 2                8- بقره، 208               9- احقاف، 15؛ بقره، 177

10- ممتحنه، 8            11- حجرات،     12- مائده، 8       13- آل عمران، 159 
 14- فصلت، 34          15- شوری، 40                  16- فصلت، 34

 17- لقمان، 18           18 - حجرات، 13
 19- احزاب، 58؛ بقره، 263        20- انفال، 25       21- بقره، 217

 22- حشر، 10            23- لقمان، 18                  24-  حدید، 23
 25- حجرات، 12        26- حدید، 24                 27- فلق، 5

 28- حجرات، 12        29- مائده، 91
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ارتباط و ارتباط کالمی

قرآن کریم در تبیین چگونگی روابط میان فردی توصیه 
می کند با یکدیگر به نیکویی سخن بگوییم1  و حتی در نوع 
سالم گفتن که در حقیقت آغاز رابطه ای اجتماعی است 
برخورد  به  اهمیت توجه  رفتار کنیم2.  بهترین شکل  به 
با کسانی  تعامل  در  که  آن جاست  تا  دیگران  با  درست 
که از نظر فرهنگی، دینی و ... با ما متفاوت یا مخالفند، 
مؤدبانه به گفت وگو بنشینیم3 . از دیگر سفارش های قرآن 
کریم در حوزه ی روابط بین فردی این است که صدا را 
مسخره  را  دیگران  احقاق حق4،  برای  مگر  نکنیم  بلند 
نکنیم، به دنبال عیب های دیگران نباشیم، سخن بیهوده 
نگوییم و یکدیگر را با القاب زشت نخوانیم5. خداوند 
سخنان ناپسند را به درختی مانند کرده است که ریشه ای 

در زمین ندارد6 .
از نگاه قرآن کریم مردم نباید در کارهای پنهان یکدیگر 
از  شمرند7 ،  روا  را  یکدیگر  غیبت  کنند،  جست وجو 
چیزی که نمی دانند پیروی کنند8 . همچنین فرموده است: 
حرف سخن چینان، جاهالن، عیب جویان و فاسقان را 
بدون تحقیق نپذیرید9، سخنان را بشنوید و بهترین آن را 

برگزینید10 و به عدالت سخن گویید11.

   1- اسراء، 53        2- نساء، 86                      3- فرقان، 63
   4- نساء، 148       5- حجرات، 11؛ همزه، 1      6- ابراهیم، 26      

   7- حجرات، 12    8- اسراء، 36               9- حجرات، 6؛ قلم، 10- 14
  10- زمر، 17 و 18                                11- انعام، 152
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َو ُقل لِِعباِدی یَُقولُوا الّتی ِهَی اَحَسن 
به بندگانم بگو با یکدیگر به بهترین وجه سخن گویند.

)اسراء،53(

َّذیَن آَمنوا الیَسَخر َقوٌم ِمن َقومٍ َعسی اَن یَُکوُنوا َخیراً  ُّها ال یا اَی
منهم ... َوالتَلِمُزوا انفَسُکم والتَنابَُزوا بااللقاب 

ای کسانی که ایمان آورده اید! مبادا که گروهی، گروهی 
دیگر را مسخره کنند. شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنان 
باشند. از هم عیب جویی مکنید و یکدیگر را به القاب 

زشت مخوانید. )حجرات،11(

َّذیَن یَسَتِمُعوَن الَقول َفیتبُعون اَحَسَنه ر ِعباَد ال َفبشِّ
بشارت باد بر آنانی که سخنان را می شنوند و بهترین 

آن را انتخاب می کند. )زمر،17و18( 
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عفو و بخشایش

الهی  از صفات  یکی  بخشایش  و  عفو  قرآن کریم  در 
توصیف شده است1 و از کارهای پسندیده ی مهم2 و نیکی 3 
می شود 4.  انسان ها  نزدیکی  موجب  که  می رود  شمار  به 
قرآن کریم می گوید اگر می خواهید خدا از خطای شما 

درگذرد، شما نیز از خطای دیگران درگذرید.5
مؤمنان  به  کریم  قرآن  در  مهربان  بخشنده ی  خداوند 
توصیه می کند: عفو را توشه ی راه خود کنید6. از خطای 
هم درگذرید و یکدیگر را ببخشید7. برای خطاکاران نزد 
خداوند طلب بخشش کنید8. جزای بدی هر چند همانند 
آن بدی است، اما کسی که عفو کند و آشتی ورزد، مزدش 
نزد خداست9. چنان چه کسی از خطای کسی درگذشت 

باید به طریقی نیکو این کار را انجام دهد10.
قرآن کریم می فرماید: هنگام خشم خطاها را ببخشید11. 
همچنین توصیه می کند در خانواده نیز بخشش کنید و 
از لغزش همسر و فرزندانتان چشم پوشی کنید12، »اگر 

چنین کنید به تقوا و پرهیزگاری نزدیک تر است«13.
قرآن کریم نه تنها در مورد مسلمانان عفو و بخشش را 
توصیه کرده است، بلکه درمورد کفار نیز به آن سفارش 
می کند: »از خطای کسانی که به ایام الهی و روز وعده های 

خدا باور ندارند، درگذرید«14.

 1- نساء، 149؛ تغابن، 14        2- شوری، 43             3- مائده، 13
 4 - آل عمران، 159؛ فصلت، 35 و 43؛ شوری، 43        5- نور، 22

 6 - اعراف، 199            7- حجر، 85؛ شوری، 40      8- آل عمران، 159
 9- شوری، 40             10- حجر، 85        11- آل عمران، 134؛ شوری، 37

12 - تغابن، 14             13- بقره، 237                 14- جاثیه، 14
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َُّه  َو َجزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ِمثُلها َفَمن َعَفا و اَصلََح َفاَجُرُه َعلَی اهللِ اِن

الُیِحبُّ الّظالمین
جزای هر بدی همانند آن بدی است، پس هر که عفو 
کند و آشتی ورزد، مزدش با خداست که خدا ستمکاران 

را دوست ندارد. )شوری،40(

َو لََمن َصَبَر َو َغَفر إِنَّ ذلک لَِمن َعزمِ ااُلُموِر 
و آن که صبر کند و از خطا درگذرد، این از کارهای 

پسندیده است. )شوری،43(
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مشورت

مشورت و مشاوره در زندگی اجتماعی انسان ها اهمیت 
و  دارد  توجه  امر  این  به  نیز  کریم  قرآن  دارد.  فراوانی 
کنند:  مشورت  کارها  در  که  می کند  توصیه  انسان ها  به 
که  ایشان مشورت کن و چون  با  کارها  پیامبر در  »ای 
قصد کاری کنی بر خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان 
انسان ها می خواهد که  از  دارد«1 . قرآن کریم  را دوست 
بنا نهند2 و به  کارشان را بر پایه ی مشورت با یکدیگر 
والدین توصیه می کند حتی درباره ی از شیرگرفتن کودک 

نیز با یکدیگر مشورت کنند3.

 1- آل عمران، 159
 2- شوری، 38
 3- بقره، 233
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َو شاِورُهم ِفی ااَلمر
در کارها با ایشان مشورت کن. )آل عمران،159(

َو اَمُرُهم شوری بَیَنُهم
است. یکدیگر  با  مشورت  پایه ی  بر  کارشان  و 

)شوری،38(
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صله ی رحم

خداوند در قرآن کریم انسان را به انفاق و نیز نیکی به 
پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و مستمندان سفارش 
می کند1. قرآن کریم انسان را به رعایت عدل، احسان و 
بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد2 و انسان را از 
قطع ارتباط با خویشاوندان به شدت نهی کرده است3 و 
فرزندان و نوادگان را نعمت های الهی معرفی می کند که 

باید قدر آنان را دانست4.

1- بقره، 83 و 215؛ انفال، 41
2- نحل، 90

3- محمد، 22
4- نحل، 72
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اِنَّ اهلَل یَأُمُر بِالَعدِل و االحساِن َو ایتاِء ِذی الُقربی َو یَنهی َعِن 
الَفحشاِء َو الُمنکر و الَبغی

خویشاوندان  به  بخشش  و  احسان  و  عدل  به  خدا 
فرمان می دهد و از فحشا و زشتکاری و ستم نهی می کند. 

)نحل،90(

ُعوا  ُتَقطِّ َو  ااَلرِض  ِفی  ُتفِسُدوا  اَن  َّیُتم  تََول اِن  َعَسیُتم  َفَهل 
اَرحاَمُکم

آیا اگر به حکومت رسیدید، می خواهید در زمین فساد 
کنید و پیوند خویشاوندیتان را بگسلید؟ )محمد،22(
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انفاق، صدقه و کمک به دیگران

خداوند در قرآن کریم به انسان ها سفارش می کند که از 
مال خود برای پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان 
و در راه ماندگان انفاق کنند1. همچنین این صدقات متعلق 
محصور  طاعت حق  در  را  خود  که  است  بینوایانی  به 
کرده اند و در به دست آوردن ُقوت زندگی خود ناتوانند 
و آن چنان در پرده ی عفافند که هرکس حال ایشان را 
توصیه  کریم  قرآن  توانگرانند2.  از  که  می پندارد  نداند 
می فرماید اگر آشکارا صدقه دهید کاری نیکو کرده اید و 
اگر در نهان به بینوایان صدقه دهید نیکوتر است و گناهان 
شما را می زداید3. مثال کسی که مال خود را در راه خدا 
انفاق می کند مثل دانه ای است که هفت خوشه برآورد و 
در هر خوشه ای صد دانه باشد و خدا بدین گونه پاداش 

می دهد4.
خداوند در قرآن توصیه می کند کسی که مال خود را 
انفاق می کند نباید پس از انفاق منتی بگذارد5 . نباید صدقه 
از روی آزار نیازمند6 و از روی منت، ریا و خودنمایی 

باشد7.

  1-  بقره، 215             2- همان، 273
  3-  همان، 271           4- همان، 261
  5- همان، 262            6- همان، 263

  7- همان، 264
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َو  َفلِلوالَِدیِن  َخیٍر  ِمن  اَنَفقُتم  ما  ُقل  ُینفُِقوَن  ماذا  یَسَئُلونََک 
ِمن  تَفَعُلوا  ما  َو  بیِل  السَّ ابِن  َو  الَمساکیِن  الَیتامی و  ااَلقَربیَن و 

َخیٍر َفاِنَّ اهلَل بِه َعلیٌم
از تو می پرسند که چه انفاق کنند؟ بگو آن چه از مال 
انفاق می کنید برای پدر و مادر و خویشاوندان و  خود 
یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان باشد. هر کار نیکی که 

می کنید خدا به آن آگاه است. )بقره، 215(

ا ِهَی و اِن تُخُفوها و تُؤتُوها  َفنِعِمَّ َدقاِت  اِن تُبُدوا الصَّ
ُر َعنُکم مِن َسیِّئاتُِکم  الُفَقراَء َفُهو َخیٌر لَُکم و یَُکفِّ

اگر آشکارا صدقه دهید کاری نیکوست و اگر در نهان 
نیکوتر است و گناهان شما را  بینوایان صدقه دهید  به 

می زداید. )بقره،271( 
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خمس و زکات

در 32 آیه از قرآن، به زکات امر و یا ترغیب شده است. 
زکات در شماری از آیات در ردیف نماز قرار داده شده 
و به صورتی با هم ذکر شده است که به نظر می رسد این 
دو جدایی ناپذیرند و این نشانگر اهمیت باالی آن هاست. 
در سوره ی مریم آیه ی 31، گفته ی عیسی  چنین 
نقل می شود: »خدا مرا تا زنده ام به نماز و زکات وصیت 

کرده است«.
خداوند در قرآن کریم بارها می فرماید: در اموال مردم 
برای نیازمندان و محرومان حقی است1 و بارها انسان ها 
را سفارش می کند که زکات بدهند2 و نپرداختن زکات 
پنجم  یک  همچنین  می داند3.  برابر  ایمان  نداشتن  با  را 
از غنائم را از آِن خدا و پیامبر و خویشاوندان، یتیمان، 

مسکینان و درراه ماندگان می داند.

  1- معارج، 24 - 25
  2- بقره، 43 و 83 و 110

  3- فصلت، 6- 
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و فی اَموالِهِم َحقٌّ لِلّسائِِل و الَمحُروِم
است.  حقی  محروم  و  سائل  برای  اموالشان  در  و 

)ذاریات، 19(

کوَة َو ما ُتَقدِّموا اِلَنُفِسُکم ِمن َخیٍر  لوَة َو آُتوا الزَّ و اَقیُموا الصَّ
تَِجُدوُه ِعنَد اهلل

پیشاپیش  را  نیکی  هر  بدهید.  زکات  و  بگزارید  نماز 
یافت.  خواهید  خدایش  نزد  می دارید  روانه  خود  برای 

)بقره، 110(

ُسوِل َو لِِذی  َّما َغنِمُتم ِمن َشیٍء َفإّن هلِلِّ ُخُمَسُه َو لِلرَّ َو اعلَُموا اَن
بیِل الُقربی َو الَیتامی َو الَمساکیِن َو ابِن السَّ

بدانید که هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید، خمس آن 
از آِن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و 

در  راه ماندگان است.)انفال، 41(
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عدل

خداوند متعال انسان را به رعایت عدل و احسان فرمان 
به عدل  و  بگوید  انسان می خواهد حق  از  داده است1. 
گواهی دهد و دشمنی با گروهی، آنان را از عدل دور 
نسازند2 . سخن عادالنه گویند و در رابطه با مال یتیم به 
عدالت رفتار کنند3 . به عدالت فرمانروا باشند4 . امانت را به 

صاحبانشان بازگردانند و به عدالت داوری کنند 5.

  1- نحل، 90
  2- مائده، 8

  3- انعام، 152
  4- نساء، 135
  5- همان، 58
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اِنَّ اهلَل یَأُمُر بِالَعدِل و االحساِن 
خداوند به عدل و احساس فرمان می دهد. )نحل، 90(

َّذیَن آَمنوا ُکوُنوا َقّواِمیَن هلِلِّ ُشَهداَء بِالقِسِط  ُّها ال یا ای
ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا حق گفتن را 

برپای دارید و به عدل گواهی دهید. )مائده، 8(
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 پرهیز از تهمت

قرآن کریم انسان ها را از نسبت دادن تهمت به یکدیگر 
نهی کرده است: هر کس خطا یا گناهی را که خود انجام 
داده است به بی گناهی نسبت دهد، گناه بزرگی مرتکب 

شده است1 .
همچنین کسانی که به زنان مؤمن تهمت زنا می زنند باید 
برای ادعاهای خود شاهد آورند و از مسلمانان می خواهد 
هنگامی که بهتانی را شنیدند در ابتدا گمان نیک برند، آن را 
جایی بازگو نکنند و کسانی که تهمت را از جایی به جای 
دیگر بازگو می کنند، بدون این که اطالع صحیحی از آن 
داشته باشند، نکوهش می کند2 . خداوند به پیامبر نیز توصیه 
می کند که آن زنانی را که قول می دهند دیگر زنا نکنند و به 

همسرشان تهمت نزنند، به بیعت با خود بپذیرد3.

 1 - نساء، 112
 2 - نور، 6- 19
 3 - ممتحنه، 12
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َو َمن یَکِسب َخطیَئًة اَو اِثماً ُثمَّ یَرمِ بِِه بَریئاً َفقِد احَتَمَل ُبهتانًا 
و اِثماً ُمبینًا

و هر که خود خطا یا گناهی کند آن گاه بی گناهی را 
بدان متهم سازد، به راستی بار تهمت و گناهی آشکار را 

بر دوش خود کشیده است.)نساء، 112(

لَوال اِذ َسِمعُتُموُه َظنَّ الُموِمُنوَن و الُمومناُت بِاَنُفِسِهم َخیراً و 
قالُوا هذا اِفٌک ُمبیٌن

چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدند مردان و زنان به 
خود گمان نیک نبردند و نگفتند که این تهمتی آشکار 

است؟)نور، 12(
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مسؤولیت

قرآن کریم انسان را مسؤول سرنوشت خویش می داند1  
و هیچ انسانی نمی تواند بار مسؤولیت اعمال دیگران را 
هر  گذشتگان3.  چه  و  خویشاوندان2  چه  گیرد  برگردن 
کس در برابر اعمال خود مسؤول است و از آن پرسیده 
دریافت  را  خود  اعمال  نتیجه ی  تنها  آدمی  می شود4. 
خواهد کرد5 و در برابر نعمت هایی که به او داده شده 
است بازخواست می شود6 ، هر کس کار شایسته کند سود 
خواهد برد و هر کس کار بد انجام دهد زیان خواهد دید7. 
قرآن کریم می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید به 
به آن ها متذکر می شود که »از آن چه  بپردازید«8 و  خود 
نمی دانند پیروی نکنند؛ چرا که گوش و چشم و دل همه 

در پیشگاه خدا مسؤولند«9.
مسؤول  خانواده  مقابل  در  را  انسان  قرآن  همچنین 
می داند و می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید! خود 

و خانواده تان را از آتش بازدارید«10.

  1- انعام، 104؛ رعد 11              2- فاطر، 18
  3- بقره، 134                          4- نحل، 93
  5- فصلت، 46                        6- تکاثر، 8

  7- انعام، 164؛ جاثیه، 14 و 15    8- مائده، 105
  9- اسراء، 36                         10- تحریم، 6
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َو ال تَکِسُب ُکلُّ نَفٍس ااِّل َعلَیها
هر کس تنها )کیفر( کسب کرده ی خویش را می بیند. 

)انعام، 164(

َُّک بَِظاّلٍم  َرب َما  َو  َفَعلیها  اَساَء  َو َمن  َفلَِنفِسِه  َعِمَل صالِحاً  َمن 
لِلَعبیِد.

هرکس که کاری شایسته کند، به سود خود اوست و 
هر که بد کند به زیان اوست. پروردگار تو به بندگان ستم 

روا نمی دارد. )فصلت،46(

مَع و الَبَصَر و الُفؤاَد ُکلُّ  َو التَقُف ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم اِنَّ السَّ
اُولئَِک کاَن َعنُه َمسُئواًل

از پی آن چه ندانی که چیست مرو؛ زیرا که گوش و 
چشم و دل همه را بدان بازخواست کنند. )اسراء،36(
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امیدواری

امیدواری  انسان  به  به روش های مختلف  قرآن کریم 
می دهد و به او توصیه می کند که همیشه و در همه  حال 
هنگام  به  قرآن کریم  باشد.  امیدوار  مشکالت  برابر  در 
سختی ها و مصائب می فرماید: »پس از هر دشواری، آسانی 
است«1  و انسان را به رهایی از مشکالت امیدوار می سازد. 
همچنین قرآن انسان را به عفو خداوند امیدوار می کند: 
»باشد که خداشان عفو کند که خدا عفوکننده و آمرزنده 
است«2 و از انسان می خواهد که از رحمت خدا مأیوس 
نشود؛ زیرا نام و صفات خداوند غفور و رحیم است3 و 

فقط گمراهان از رحمت پروردگار ناامید می شوند4.

  1- انشراح، 5 و 6
  2- نساء، 99
  3- زمر، 53

  4- حجر، 56
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َّذیَن اَسِرُفوا َعلی اَنُفِسِهم ال تَقَنُطوا ِمن َرحَمِة  ُقل یا ِعباِدَی ال
حیُم َُّه ُهَو الغُفوُر الرَّ اهلل اِنَّ اهلَل یَغفُِر الذُّنوَب جمیعاً اِن

بگو ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده اید، 
از رحمت خدا مأیوس مشوید؛ زیرا خدا همه ی گناهان 

را می آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان. )زمر،53(

رناَک بِالَحقِّ َفالتَُکن ِمَن القانِطین. قاَل َو َمن یَقَنُط ِمن  قالُوا بَشَّ
ُّون ِِّه ااِلَّ الّضال َرحَمِة َرب

گفتند: به حق بشارتت دادیم، از نومیدان مباش. گفت: 
نومید  پروردگارش  رحمت  از  کسی  چه  گمراهان  جز 

می شود؟ )حجر، 56-55(
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صبر

قرآن کریم انسان را به هنگام سختی ها توصیه به صبر 
می کند و آن را از صفات مؤمن می داند1 . از قوم حضرت 
موسی  مثال می آورد که به دلیل صبر به کمال رسیدند2 . 
همچنین به هنگام نزاع و به منظور جلوگیری از ناتوان شدن 

و هدررفتن نیرو، انسان ها را دعوت به صبر می کند3 .
همین گونه به هنگام انتقام گرفتن4 و نیز مصیبت، صبر 
را نشان قدرت اراده ی انسان می داند5 و به انسان توصیه 
خود  آن  از  را  صابران  نیک  عاقبت  صبر  با  که  می کند 
سازد6. هر انسانی که دیگران را به صبر توصیه کند زیان 
نمی یابد 7. »از صبر مدد جویید که خدا با صابران است«8 . 

 1- حج، 35           2- اعراف، 137            3- انفال، 46
 4- نحل، 146         5- آل عمران، 186        6- هود، 49

 7- عصر، 2- 3       8- بقره، 153
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َمَع  اهلَل  اِنَّ  الّصلوِة  َو  بِر  بِالصَّ اسَتعیُنوا  آَمُنوا  َّذیَن  ال ُّها  ای یا 
الصابِریَن

ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و نماز مدد جویید 
که خدا با صابران است.)بقره،153(

َُّقوا َفاِنَّ ذلَِک ِمن َعزمِ ااُلُمور َو اِن تَصبُِروا َو تَت
اگر صبرکنید و پرهیزگار باشید، آن نشان قدرت اراده ی 

شماست.)آل عمران،186(

َفاصبِر اِنَّ العاقبَة لِلُمتَّقیَن
است. پرهیزکاران  آِن  از  نیک  عاقبت  زیرا  کن؛  صبر 

)هود،49(
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دعا

دعا از دیدگاه قرآن کریم وسیله و راهی برای رسیدن به 
معبود است، برای نجات؛ نجات از اندوه ها و فشارها و 
بحران ها؛ برای آمرزش، حرکت به سوی رشد و تعالی و 
هدایت، برای پیداکردن عالی ترین معنا و کامل ترین امید 

برای زندگی.
طلب  و  بخوانید  را  خدا  که  می کند  امر  کریم  قرآن 
را  دعای شما  و  است  نزدیک  به شما  او  کنید،  اجابت 
اجابت می کند1:»او خدایی است که چون درمانده ای او را 
بخواندش پاسخ می دهد و رنج را از او دور می کند« 2. خدا 
را با نام های نیکویش بخوانید .3 »خدا را چنان بخوانید که 
تنها برای او در دین اخالص می ورزید« 4. او خدایی است 
که شما را از هر اندوهی می رهاند .5»پروردگارتان را از 
روی بیم و امید بخوانید«6 و »امیدوار باشید که چون او را 
بخوانید او شما را از درگاه لطفش محروم نمی گرداند«7 . 
دعـای شمـا را می شنـود .8 به راستـی، او خالف وعـده 

نمی کند9.
قرآن کریم برخی از دعاهای موجز و پرمحتوا را از زبان 
انبیا و بندگان صالح خود ارائه می کند: »پروردگارا! ما را 
مؤاخذه نکن اگر فراموش یا خطا کردیم. ای پروردگار 
ما، برعهده ی ما وظیفه ی سنگین قرار مده، آن چنان که بر 
گذشتگان قرار داده بودی و بر ما آن چه را طاقت نداریم 
تحمیل مکن، ما را عفو کن و بیامرز، بر ما رحم نما، تو 
موالی مایی«10 ؛ »ای پروردگار من! تحملم را زیاد گردان 
و کار مرا آسان ساز و گره از زبان من بگشای تا گفتار مرا 
بفهمند«11. »بار پروردگارا! به ما از جانب خود رحمتی 
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عطا کن و برای ما وسیله ی رشد و هدایت را مهیا ساز«12.
قرآن کریم مثال هایی از پیامبران می آورد که به درگاه 
مستجاب  را  دعایشان  خداوند  و  کردند  دعا  خداوند 
نیز  را  مؤمنان  و  رهانید13  سختی  از  را  آنان  و  ساخت 

همان گونه از سختی ها می رهاند14.
 

إِذا َسأَلََک ِعباِدی َعنِّی َفإِنّی َقریٌب اُجیُب َدعَوَة الّداِع اِذا َدعاِن 
َفلَیسَتجیُبوا لی

از تو بپرسند، بگو که  بندگان من درباره ی من  چون 
من به آن ها نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ 

می دهم. )بقره، 186(

وء اَمَّن ُیجیُب الُمضَطرَّ إِذا َدعاُه َو یَکِشُف السُّ
او خدایی است که چون درمانده ای او را بخواند پاسخ 

می دهد و رنج را از او دور می کند. )نمل،62(

  1- بقره، 186؛ مؤمن، 60                        2- نمل، 62
  3- اعراف، 180؛ اسراء، 110                    4- مؤمن، 65 و 14؛ اعراف، 29

  5- انعام، 64                                        6- اعراف، 56
  7- مریم، 48                                       8- آل عمران، 38؛ ابراهیم، 39

  9- آل عمران، 194                              10- بقره، 286
  11- طه، 25- 28                                 12- کهف، 10
  13- انبیاء، 91- 76                               14- همان، 88
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ذکر و یاد خداوند

قرآن کریم، خداوند را یاری دهنده ی انسان و بهترین 
برای  مددکاری  و  یار  خدا  جز  می داند1،  یاری کنندگان 
انسان نمی بیند2 و از انسان می خواهد که پروردگارش را 
یاد کند3، از همه ببُرد و به او بپیوندد4، فکرش، زبانش و 
قلبش همه و همیشه الهی باشد؛ »خداوندی که نزدیک 
پاسخ  بخواند،  را  او  که  کسی  ندای  به  و  است  انسان 
خدا  یاد  با  دل هایشان  دارند  ایمان  کسانی که  می   دهد«5. 

آرام است:»یاد او آرامش بخش دل هاست«6.

 1 - آل عمران، 150       2- شوری، 46
 3- بقره، 152              4- مزمل، 8
 5 - بقره، 186             6- رعد، 28
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بَِل اهلُل َموالُکم و ُهَو َخیُر النّاِصریَن
بهتـریـن  که  است  خـداوند  شمـا  یـاری دهنـده ی 

یاری کنندگان است. )آل عمران،150(

َفاذکرونی اَذُکرُکم
پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. )بقره،152(

َِّخذُه وکیاًل َِّک َو تََبتَّل إلَیِه تَبتیاًل ... فات َو اذُکِر اسَم َرب
نام پروردگارت را یاد کن و از همه ببر و به او بپیوند ... 

او را کار ساز خویش برگزین. )مزمل،8 - 9( 

ااَل بِِذکِر اهللِ تَطَمئِنُّ الُقُلوُب
آگاه باشید که دل ها با یاد خدا آرامش می یابد. )رعد،28(
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توکل 
دستخوش  »اگـر  می فرمـاید:  قـرآن کریم  در  خـداوند 
وسوسه ای شیطانی شدی، به خدا پناه ببر«1. »مصیبتی جز 
آن چه خدا برای ما مقرر کرده است به ما نخواهد رسید، او 
موالی ماست و مؤمنان به خدا توکل کنند«2. بنابراین مؤمن 
باید متوکل باشد و مصیبت را تقدیر و خواست الهی به 
شمار آورد و بر آن صبر و بر خدا توکل کند. مؤمن پس 
از انجام تالش خود می تواند بر خداوند توکل کند: »من 
کار خویش را به خدا واگذار کردم؛ چون او بندگانش را 
می بیند. خدا او )مؤمن آل فرعون( را )به دنبال توکلش( 
از آسیب مکری که برایش اندیشیده بودند نگه داشت«3 . 
بر خدا توکل کن که خدا  پس »چون قصد کاری کنی 
توکل کنندگان را دوست دارد« 4، »و هر کس به خدا توکل 

کند، خدا او را کافی است«5 .
خداوند در جای دیگری می فرماید : »چرا بر خدا توکل 
نکنیم ، حال آن که او راه را به ما نشان داد«6 و »هرکس که 
بر خدا توکل کند، او را پیروزمند و حکیم خواهد یافت«7 . 
بنابراین خداوند نه تنها با توکل توجه انسان را از مشکل 
منحرف می کند بلکه نجات و پیروزی او را نزدیک می سازد.

  1- فصلت، 36                       2- توبه، 51؛ نحل، 42
  3- مؤمن)غافر(، 44- 45          4- آل عمران، 159

  5- طالق، 3 ؛ نساء، 8           6- ابراهیم، 12        7- انفال، 49
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ِل الُموِمُنوَن هَو َموالنا َو َعلَی اهللِ َفلَیَتَوکَّ
او موالی ماست و مؤمنان بر خدا توکل کنند. )توبه،51(

ل َعلَی اهللِ و َکفی بِاهللِ َوکیاًل  َو تََوکَّ
بر خدا توکل کن که او در توکل کردن کافی است. )نساء،81(
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پرهیز از  بدگمانی

قرآن کریم درباره ی بدگمانی و سوءظن می فرماید: از 
بسیاری گمان ها بپرهیزید؛ زیرا پاره ای از گمان ها در حد 
گناه است1، از پندار خود پیروی نکنید؛ زیرا پندار برای 
جای  نمی تواند  گمان  نیست2.  کافی  حقیقت  شناخت 

حقیقت را بگیرد3.
به  چنان چه  می فرماید:  توصیه  انسان ها  به  همچنین 
شما خبری دادند، در مورد آن تحقیق کنید، تا مبادا از 
روی نادانی به دیگران صدمه بزنید4 و به دنبال چیزی که 
نمی دانید و مطمئن نیستید نروید و چشم، گوش و دل، 
همه مسؤولند و در مورد گمانتان بازخواست می شوند5 . 
بد  بدگمانی و فکر  به  را  این صورت آن ها  به  بنابر این 

نسبت به دیگران مشغول نکنید.

   1- حجرات، 12              2- نجم، 28
  3- یونس، 36                 4- حجرات، 6

  5- اسراء، 36
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نِّ اِثٌم َو  نِّ اِنَّ بَعَض الظَّ َّذیَن آَمُنوا اجَتنُِبوا َکثیراً ِمَن الظَّ ُّها ال یا ای
ُسوا و ال یَغَتب بَعُضُکم بَعضًا ال تََجسَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید! از گمان فراوان بپرهیزید؛ 
کارهای  در  است.  گناه  در حد  گمان ها  از  پاره ای  زیرا 
از یکدیگر غیبت  پنهانی یکدیگر جست و جو مکنید و 

نکنید. )حجرات،12(

َّذیَن آَمُنوا إِن جاَءُکم فاِسٌق بَِنَبأٍ َفَتَبیَُّنوا اَن ُتصیُبوا َقومًا  َُّها ال یا ای
بَِجهالٍَة َفُتصبِحوا علی ما َفَعلُتم ناِدمیَن

برایتان  اگر خطاکاری  آورده اید!  ایمان  که  ای کسانی 
خبری آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به مردمی 
پشیمان  کرده اید  که  کاری  از  آن گاه  و  برسانید  آسیب 

شوید. )حجرات،6(

نَّ ال ُیغنِی ِمَن الَحقِّ شیئًا  اِنَّ الظَّ
پندار )بدگمانی( برای شناخت حقیقت کافی نیست. 

)نجم،28(
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توبه

سوی  به  بازگشت  و  توبه  به  را  انسان ها  کریم  قرآن 
و  مهم  نقشی  توبه  برای  و  است1،  فرا خوانده  خداوند 
به خدا، اسالم، هدایت و  انسان ها  بازگشت  کلیدی در 
رفتار سالم می داند. افرادی که توبه کنند و ایمان آورند و 
کارهای شایسته انجام دهند، خدا گناهانشان را به نیکی  ها 

بدل می کند2 و به شایستگی نزد خدا بازمی گردند3. 
توبه مربوط به افرادی است که به نادانی مرتکب کاری 
زشت می شوند و زود از عمل خود بازمی گردند4 و نیز 
افرادی که به زشتی گناه خود آگاهند و در آن چه می کردند 
دیگر پای نفشرند5، خدا توبه شان را می پذیرد6 ؛ زیرا خدا 

آمرزنده و مهربان است7.
کسانی  و  بهشت است8  کنند  توبه  که  افرادی  پاداش 
که توبه نمی کنند، در حق خود ستم می کنند9. خداوند 
عفوکننده و آمرزنده است10 . این چنین خداوند راه برگشت 
از خطا و گناه را به سوی خود، خودداری از تکرار آن 
و سعادت و بهشت را برای توبه کاران نوید می دهد:»ای 
بندگان من که بر خویش اسراف کرده اید از رحمت خدا 
مأیوس مشوید؛ زیرا خدا همه ی گناهان را می آمرزد. او 

آمرزنده و مهربان است11.

1-  فرقان، 71         2- همان، 70             3- همان، 71          
4- نساء، 17            5- آل عمران، 13        6- توبه، 104

7- فرقان، 70          8- آل عمران، 136       9- حجرات، 11
10- نساء، 99         11- زمر، 53 
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وَء بَِجهالٍَة ُثمَّ یَُتوُبوَن  َّذیَن یَعَمُلوَن السُّ لِل إِنَّما التَّوبَُة َعلَی اهللِ 
ِمن َقریٍب 

جز این نیست که توبه از آِن کسانی است که به نادانی 
می کنند.  توبه  زود  و  می شوند  زشت  کاری  مرتکب 

)نساء،17(
َّذیَن اَسَرُفوا َعلی اَنُفِسِهم ال تَقَنُطوا ِمن َرحَمِة  ُقل یا ِعباِدَی ال

حیم َُّه ُهَو الَغُفوُر الرَّ اهللِ اِنَّ اهلَل یَغفُِر الذُُّنوَب َجمیعاً اِن
ای بندگان من که بر خویش اسراف کرده اید از رحمت 
خدا مأیوس مشوید؛ زیرا خدا همه ی گناهان را می آمرزد. 

او آمرزنده و مهربان است. )زمر،53(












