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بدین ترتیب  1«.سازدسبک زندگي هر فرد موقعیت او در جامعه را براي دیگران آشکار مي»به باور هیل 

هاي زندگي )از آرایش مو و لباس گرفته تا ترین الیهیت مفهوم سبک زندگي در این است که سطحياهم

مختلف  هايزند.  در مطالعه جنبههاي آن پیوند ميترین الیهحالت بیاني و ژست صورت و بدن( را به عمیق

ارتباط  با سبک زندگي درتوان به سه سطح مختلف و در عین حال مرتبط اشاره کرد، که کامالً زندگي مي

 هستند: سطح ساختاري، سطح موقعیتي و سطح فردي. 

شایان گفتن است که مفهوم سبک زندگي، تنها به اهمیت آن در زندگي روزمره انسان و توجه محققان 

شود، بلکه در روابط دین و تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي نیز اثرگذار است. بررسي شناس به آن نميجامعه

اي وسیع و پیچیده همچون فرهنگ و تحوالت آن، در وهلۀ نخست نیازمند محدودسازي و تعیین منظومه

هر سه  این« سبک زندگي»سازي و در وهلۀ سوم تبیین روش است. مفهوم ها و در گام بعدي شاخصهمؤلفه

 را دربردارد. 

)ایدئولوژي( حاکم بر آن هاي بیني( و ارزشاي از نوع باورها )جهانسبک زندگي هر فرد و جامعه

ن هاي دیني آپذیرد. نظر به اینکه بخش معظمي از فرهنگ هر جامعه را دین و آموزهفرد و اجتماع اثر مي

وردار هاي همساني برخمدار نیز از الگو و مؤلفهرود سبک زندگي جامعۀ دینگیرد، انتظار ميجامعه در برمي

هاي سازد و با ارائۀ آداب و دستورالعملدارانه را ميبه زندگي دیندهي باشد. بنا بر این دین زیربناي شکل

 2دهي به نوع خاصي از زندگي انساني است.خاصي براي همۀ ابعاد زندگي به دنبال شکل

تاریخ زندگي بشري خود گواه روشني است که یکي از مهمترین سؤاالت اساسي هر انساني در جهان 

و هدف زندگي خود بوده تا در پي آن سبک زندگي خود را تنظیم کرده  هستي، یافتن تعریفي براي ماهیت

و بدین صورت زندگي خود را هدفدار نماید. ترسیم سبک زندگي در راستاي تبیین ماهیت زندگي و تفهیم 

وبات ان نخستین مکتتوان در ميآن در افقي برتر از عالم مادّه امري طبیعي و دیرین است، تا آنجا که مي

ها و هاي پرداختن به این موضوع را مشاهده کرد. سبک زندگي، در واقع پاسخ به پرسش، نشانهفلسفي

ا است. به عبارت دیگر، سبک زندگي شکل و کیفیت زیستن بشري در دنی« چگونه زیستن»مسائل پیرامون 

افتن پاسخ ی« تنچگونگي زیس»بخشد. پیش از سخن دربارة کند و معنا ميدهي مينماید، جهترا ترسیم مي

بخشد و حتي را معنا مي« زندگي»هایي که رویکرد ما به مفهوم چند سؤال اساسي الزم است، پرسش

                                                           
 .4، صتأثیر اطالعات بر جامعه. هیل، 1

 .4، صهمیشه بهار: اخالق و سبک زندگي اسالمي. شریفي و همکاران، 2
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بر معاني خاصي داللت دارد از قبیل شاخصه ها، تمایزات، نمادها، « مؤلفه»در اصطالح علمي، واژة 

شکیل دهنده، و در موارد مباني، آموزه ها، مضامین و مقوّمات. این معاني در برخي مسائل به معناي اجزاء ت

هاي نظري و همچنین در موضوعات دیگر به معناي ارکان حیاتي و مقومات اساسي دیگر به معناي چارچوب

توان مثالهاي ذیل را یادآور شد. اجزاي تشکیل دهنده عدالت رود. براي موارد ذکرشده، ميبه کار مي

  1اقتصادي از منظر اسالم و نظام سرمایه داري.

البته به  2هاي اصلي به معناي مقومات تمدن غربي، در مقابل تمدن اسالمي،اربردي دیگر، مؤلفهدر ک

نیز به کار رفته  5ها و تعالیم،و یا هم معنا با آموزه 4،«مبنا»یا مترادف با  3معناي ویژگي و صفات یک موضوع،

 است.

سبک زندگي قرآني ـ به معناي در رابطه با موضوع این پژوهش ـ یعني « مؤلفه»با این همه، واژة 

به عبارت  6آیند.تمایزات عیني است که برگرفته از مصادیق معین و نمایان زندگي بدست مي ها وشاخصه

هاي قابل ذکر در سبک زندگي قرآني است که در سبک زندگي برخي صفات و ویژگي« مؤلفه»دیگر، 

و اشتباه تفسیر شده است. تفسیر صحیح آن  غیرقرآني یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد به صورت غلط

و  ان آن دها و تمایزات ميها در سبک زندگي قرآني، باعث به وجود آمدن همان تفاوتصفات و ویژگي

 .گرددسبک زندگي مي

 

                                                           
 .180و  179. میرمعزي، نظام اقتصادي اسالم، ص 1

ش(، 1391) ، در پانزدهمین جشنواره بین المللى شیخ طوسي«ها و چالش هاي فراروي تمدن غربينقد و بررسي آسیب». محمد مهدي بهداروند، 2

 .396-379تمدن نوین اسالمي، ص

 .234-232و  45-44، 23-21. بیات،  فرهنگ واژه ها، ص3

مباني و مؤلفه »به بعد، موضوع  236)رسالۀ دکتري تفسیر تطبیقي(، ص « قرآن و اومانیسم»؛ صدیق حسین، 538-529و  241-240. بیات، همان، ص 4

 «.هاي اومانیسم

 .503-500و  116-112. بیات، ، همان، ص5

 .38-35؛ کاویاني، سبک زندگي اسالمي و ابزار سنجش آن، ص63-59. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص6
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 «سبک زندگی» -1-7-3

و  «Style of Life living»و « Life Style»در زبان انگلیسي در گذشته به شکل « سبک زندگي»عبارت 

 3«زندگي»و  2«سبک»این ترکیب از دو واژة  1استفاده شده است.« Style Life»امروزه بیشتر به صورت 

 .شودتشکیل مي

 « سبک»مفهوم  -1-7-3-1

ع، روش، نو»هاي انگلیسي معاني گوناگوني بیان شده است، از جمله: در لغت نامه« سبک»در تعریف واژة 

اسباب  اي از لباس یاطراحي چیزي )مانند موي سر( یا شيء )مانند تکهشکل دادن یا »؛ «سبک چیدن اثاثیه

تطابق با معیار شناخته »یا  4،«و وسایل( تا به نظر جالب و جذاب آید، کیفیت برتر در ظاهر، طراحي یا رفتار

ولت؛ هشود، خصوصاً در رفتار اجتماعي؛ زیبایي، ظرافت یا ساي که برازنده و مناسب پنداشته ميشده، شیوه

اي که براي فرد، گروهي از مردم، شیوه و روش انجام چیزي خصوصاً شیوه»همچنین  5«.شیوه یا تکنیک

اجرا یا انجام اموري که تمایز دهندة فرد یا گروه یا سطح یا ... خاصي » 6،«مکان یا دوره اي، نوعي باشد

از دیگر معاني واژه سبک در زبان انگلیسي نظم در اندیشه و گفتار  8«.مُد، خصوصاً در پوشیدن»و  7،«باشد

رسد، نخستین کسي که تعریفي علمي و دقیق از سبک به این معنا ارائه داده است؛ بوفن است. به نظر مي

 .م( طبیعیدان فرانسوي است1707-1788)

اص اختص« سبک»ه به الدي خطابه خویش را در جلسۀ عمومي فرهنگستان فرانسیم 1753سال  درو ا

 ، تعریف کرد.«آورندهاي خود پدید مينظم و تحرکي که مردم در اندیشه»داد و سبک را 

و  9واژة سبک در زبان عربي مصدر ثالثي مجرد، به معني گداختن و به قالب ریختن زر و نقره است

« اسالیب»و جمع آن « لوباس»در زبان عربي تعبیر « سبک»معادل واژة  10گویند.« سَبیکه»پاره گداخته را 

                                                           
 .46. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص1

2. Style 

3. Life 

4. Cambridge Online Dictionary (2006). 

5. Webster, merrian-websters collegiate Dictionary, p. 672. 

6. Cambridge Online Dictionary (2006). 

7. Webster, merrian-websters collegiate Dictionary, p. 672. 

8. Oxford Advanced Learner's Dictionary, p. 743; Cambridge Online Dictionary (2004). 

 .13. ر.ك: محجوب، سبک خراساني در شعر فارسي، ص9

 .438، ص10بن منظور، لسان العرب، ج ؛ ا317، ص 5. فراهیدي، العین، ج10
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ق(، واژة  270ابن قتیبه دینوري )م  1یوناني، به معني قلم حجاري مشتق شده است.« استیلوس»است که از 

  2سبک را به معني طرز، شیوه، سیاق و طریقه به کار برده است.

« میرفي الضطرز بیان ما »و نیز « روش»، «شیوه»، «طرز»در لغت به معناي « سبک»در زبان فارسي واژة 

در لغت  3کند( گزارش شده است.)روش خاصي که شاعر یا نویسنده، ادراك و احساس خود را بیان مي

صي طرز خا»، «گداختن چیزي پس از ریختن، ریخته کردن زر و سیم»نامه دهخدا آمده است سبک یعني: 

اظ و طرز کلمات و انتخاب الف روش خاصي ادراك و بیان افکار به وسیله ترکیب»و « استیل»، «از نظم یا نثر

شامل دو موضوع است، فکر یا معني، صورت یا شکل )همان، ذیل واژه « سبک»به عبارت دیگر  4«.تعبیر

ي به یونان« استیلوس»اروپایي و آن را مأخوذ از لغت « استیل»را معادل « سبک»سبک(، محمد تقي بهار، 

شده وناني به وسیلۀ فلزي یا چوبي و یا عاج اطالق ميدر زبان ی« استیلوس»بیان کرده است. « ستون»معني 

 5«.کرده اندهاي قدیم حروف و کلمات را بر روي الواح مومي نقش مياست که به کمک آن در زمان

سبک در اصطالح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراك و بیان افکار به وسیلۀ ترکیب کلمات و 

کند ک اثر ادبي وجهۀ خاص خود را از لحاظ صورت و معني القاء ميانتخاب الفاظ و طرز تعبیر سبک به ی

سبک همان شکل  6.باشدو آن نیز به نوبۀ خویشي وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده دربارة حقیقت مي

  7هاي هنري، درونمایه و عقاید ... .اي است از شیوهو محتوا هر دو است و سبک آمیزه

یان )زبان(، تواند در برسیم که سبک مير در تعاریف سبک، به این نتیجه مياز ژرف اندیشي بیشت

تفکر، بینش و رفتار هم وجود داشته باشد. در معاني لغوي، چند نکته قابل توجه است: اول اینکه، برخي بر 

برخي  وویژگي زیبایي شناختي سبک، تکیه دارند و برخي بر جنبۀ تمایز بخشي سبک، به ویژه براي برتري، 

م آنکه دهند؛ دودیگر از این تعاریف، تجسم امروزین سبک، به خصوص ابعاد تجملي زندگي را نشان مي

ود در لغت شود برخي معاني موجسبک، بیشتر جنبه شکلي، روشي و تکنیکي دارد. همان گونه که دیده مي

ها وزهارند که رفته رفته در سایر حنامه ها، بیشتر به کاربرد این واژه در سبک شناسي ادبي و هنري اشاره د

                                                           
 .295، ص 2؛ فیومي، مصباح المنیر، ج 438 ، ص10، ج 11. ابن منظور، 1

 .8-7، ص1. بهار، سبک شناسي، ج2

 «.سبک»، ذیل واژه 1819، ص 2. معین، فرهنگ فارسي معین، ج3

 «.سبک»، ذیل واژه 1643، ص2. دهخدا، لغت نامه، ج 4

 .18ص ، 1. بهار، سبک شناسي، ج 5

 .18، ص 1. بهار، سبک شناسي، ج 6

 .170. درگاهي، نقد شعر در ایران، به نقل از کووالف، ص 7
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، نگاه خاص انسان به جهان درون و بیرون است «سیک»توان گفت از این رو مي 1نیز کاربرد یافته است.

بک فقط کند، به همین لحاظ، مسألۀ تغییر سکه لزوماً در شیوة خاصي از پندار، گفتار و رفتار تجلي پیدا مي

رمي گیرد ها را هم دربها و نگرشها و بینشفاظ نیست؛ بلکه مسأله دانشتغییر زبان و پس و پیش کردن ال

 .ها و تفکرات او، ارتباط تنگاتنگي وجود داردو بین رفتار یک فرد و اندیشه

 

 « زندگی»مفهوم  -1-7-3-2

عیشي، تعیش و  -3عمر؛  -2زنده بودن، حیات، زیستن؛  -1زندگي و زندگاني در لغت فارسي به معاني: 

در عربي نیز  3آمده است. Existence, Habitancy, Lifeدر زبان انگلیسي نیز به معاني 2معاش به کار رفته است.

 4.استفاده شده است« معیشۀ»و « عیش»، «معاش»، «تحیا»از واژگاني چون 

 

 «سبک زندگی»تعاریف  -1-7-3-3

اهي، ارائه شده است. گ« زندگيسبک »هاي لغت انگلیسي، تعاریف متفاوتي براي اصطالح در کتاب

یا  5،«روش نوعي زندگي فرد، گروه یا فرهنگ»است مانند: « سبک زندگي»توضیح واژگاني از ترکیب 

و گاه به معناي  6،«کندروش خاصي که یک فرد یا گروهي از مردم بر اساس آن کار و زندگي مي»

تن که شیوة زندگي یا سبک زیس»فته است: اصطالحيِ آن در ادبیات علوم اجتماعي و روان شناسي به کار ر

هاي یک فرد یا گروه است، عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهاي اخالقي، ها و ارزشيبازتابانندة گرایش

  7«.سازدسطح اقتصادي و... که با هم، طرز زندگي کردن فرد یا گروهي را مي

هاي پایاني قرن نوزدهم و نیز در سالمفهومي است که « زندگي سبک»باید توجه داشت که عبارت 

سالهاي آغازین قرن بیستم بطور ویژه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. اگرچه پیشینه این واژه را باید 

 همزاد عمر بشر بدانیم.

                                                           
 .75، ص«مفهوم شناسي، پیشینه و مولفه هاي سبک زندگي دیني». آتشین صدف، 1

 .1753، ص2؛ معین، ج1587، ص1. دهخدا، ج2
 http://dic.amdz.com«زندگي». دیکشنري آنالین انگلیسي ـ فارسي ذیل واؤة 3

 «زندگي». قاموس المعاني، آنالین، ذیل واؤة 4

http://www.almaany.com 

5. Webster, merrian-websters collegiate Dictionary, p. 672. 

6. Oxford Advanced Learner's Dictionary, p743. 
 .324. هاوس، لغتنامه رندم هاوس، ص7
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م( در آثار خود به مفهومي ناظر بر 1920-1864بود که افرادي همچون ماکس وبر )ها در همین سال

بخشید توجه نمودند. قرن بیستم همچنین آغاز نساني که به گروهي هویتي خاص ميارزش هاي مشترك ا

تحول بزرگي در مناسبات اجتماعي بود و تمام توجه اندیشمندان و نظریه پردازان به ناگاه از سوي تولید به 

ویت هاي بود که مصرف را براي خود به عنوان عاملي سمت مصرف سوق پیدا کرد. این حاصل نگاه جامعه

  .بخش برگزیده بود

داند که او را از رفتاري در زندگي روزمره هرکس مي»همچنین آنتوني گیدنز، سبک زندگي را 

ي سبک زندگ»زنند و معتقدند: پیوند مي« هویت»برخي نیز سبک زندگي را با  1«.کنددیگري متمایز مي

جامعه با هویت خاص اختصاص دارد.  واره و سیستم خاص زندگي است که به یک فرد، خانواده یانظام

و جوامع را از هم متمایز ها واره، هندسه کلي رفتار بیروني و جوارحي است و افراد، خانواده این نظام

وان گفت، تگذارد. از اینرو مياي هویت فرد را در برابر دیگران به نمایش مياین تعریف به گونه 2«.سازدمي

و ها ، این ارزشبنا بر این رویکرد 3«.شیوة زندگي هر فردي بیانگر هویت و معرّف شخصیت آن فرد است»

یدا ي در سبک زندگي ما پاطرز تلقي ما از هویتمان است که در رفتار ما نمود پیدا کرده نقش برجسته

 کند.مي

ي به اصطالح سبک زندگ»کند: نیز تعریف جالبي از سبک زندگي ارائه مي« سازمان بهداشت جهاني»

این «. ها اشاره داردروش زندگي مردم و بازتابي کامل از ارزش هاي اجتماعي، طرز برخورد و فعالیت

هاي داند که از تعامل بین ویژگيفتار مينگرش، سبک زندگي را الگوهاي مشخص و قابل تعریف ر

به  4شود.هاي محیطي و اجتماعي اقتصادي، حاصل ميشخصي، برهمکنش روابط اجتماعي و موقعیت

عبارت دیگر سبک زندگي ترکیبي از الگوهاي رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگي شامل تغذیه 

. است که در پي فرآیند اجتماعي شدن به تحرك بدني، استرس، مصرف دخانیات و کیفیت خواب و..

  5وجود آمده است.

                                                           
 .120. گیدنز، ص1

 .146ص. شریفي، 2

 .146. شریفي،  ص3
4. Kerr, Community health promotion: challenge for practice, p. 75. 

 .5. پارك، درسنامه طب پیشگیري و پزشکي اجتماعي، ص 5
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سبک زندگي، عبارت است از الگوي زندگي فردي که در فعالیت ها، »برخي نیز معتقدند که 

سبک زندگي اسالمي و ابزار سنجش اما مؤلف کتاب  1«.دهدو افکار شخصي، خود را نشان ميها دلبستگي

نا کرده مع« کندثابت که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال مي اي نسبتاًشیوه»، سبک زندگي را آن

اي از تعاریف در خصوص سبک زندگي از سوي اندیشمندان بینیم طیف گستردههمان طور که مي 2است.

داخلي و خارجي ارائه شده است که بیانگر اهمیت آن و نیز دامنۀ شمول آن در حوزه هاي مختلف علمي 

ل در این پژوهش بیش از هر چیز موضوع هویت فرد و نیز نوع مصرف و نوع تالش فرد با این حا 3است،

 براي دستیابي به اهدافش است که براي ما مهم است.

 

  

                                                           
 .82، ص1384. شوشتري زاده، 1

 .16. کاویاني،  ص2

 ارائه خواهد شد.« سبک زندگي»ها و رویکردهاي مختلف در تبیین مفهوم . در فصل دوم، به تفصیل دیدگاه3



 مبانی و الگوی مطلوب سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریمتدوین 

22 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوّم: 

 مطــالعات نظری

  



 مزندگی از دیدگاه قرآن کریمبانی و الگوی مطلوب سبک تدوین 

24 

 مقدّمه -2-1

 «مباني و الگوي مطلوب سبک زندگي از دیدگاه قرآن کریم»گرانیگاه موضوع پژوهشي حاضر تحت عنوان 

اشیم. مباحث پیراموني آن داشته باست. از این رو الزم است نگاهي به این مفهوم و « سبک زندگي»بر مفهوم 

شناسي تولد یافته است به نظریات در نقطۀ آغازین خود در مطالعات جامعه« سبک زندگي»از آنجا که 

ر دورة د« سبک زندگي»مختلف از این مفهوم نزد جامعه شناسان خواهیم پرداخت. دانسته است که مفهوم 

مورد توجه قرار گرفته از این رو تالش شده است تا  حیات نظري خود در حوزة مطالعات روانشناختي نیز

 مدلهاي مفهومي آن نزد روانشناسان مورد مطالعه قرار گیرد.

از آنجا که محتواي این فصل به مثابۀ نقطۀ عزیمت پژوهش حاضر به شمار مي رود، تالش شده است 

 تا از مطالعات موجود اما پراکنده بیشترین استفاده شود. 

 و مفهوم سبک زندگیتاریخچه  -2-2

آن  و تاریخچۀ پیدایش« سبک زندگي»در این بخش از نوشتار، ضروري است نگاهي به مفهوم اصطالح 

« تاریخچه»داشته باشیم. از آنجا که نگاه تاریخي به موضوع، در تبیین معناي این مفهوم مؤثر است از مسألۀ 

 پیدایش آن بحث را آغاز مي کنیم.

 تاریخچه -2-2-1

چندان به طور گسترده در مکتوبات و محاورات به کار مي رود « سبک زندگي»ترکیب  اخیر، هاي سال در

 و کرده تنگ« سنت»و « سیره»چون  ما فرهنگ دار ریشه و اصیل اصطالحات از اي که عرصه را بر پاره

است. در این جایگزیني، سبک زندگي، نه از مفهوم اولیه اي که در موطن  نشسته آنها جاي در تدریج به

 اصلي خود داشته، خالي مي شود و نه توانایي افاده و القاي مفاهیم بومي اصطالحات ما را مي یابد. 

 در انگلیسي انتخاب شده است. این« Life Style»در فارسي به عنوان معادل رایج « سبک زندگي»

 بندي دسته و تماي نمایاندن براي شناسيجامعه در که است اصطالحي رایج کنوني، صورت به ترکیب

 آمده است. پدید طبقه اصطالح جاي به آنها، مصرف نوع و کمیت مبناي بر هاي اجتماعي گروه

ـ به عنوان 1922اصطالح سبک زندگي را نخستین بار در سال  ـ روانشناس اتریشي   میالدي، آدلر آلفرد 

میالدي  1961سال  از دوباره افول، ةدور از یک پس و 1کرد مطرح شناسي روان در مطالعاتي موضوعي

                                                           

 .26. کاویاني، سبک زندگي اسالمي، ص1
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رویکرد  جدید، توجه این در شناسان جامعه 1گرفت. شناسان قرار جامعه بویژه اندیشمندان اقبال مورد

 .بودند یافته زندگي سبک به دیگري

حدود  تا را خود مفهوم پردازي لیکن نیست شناختيجامعه صرفاً اصطالحي هرچند زندگي سبک

 مفهوم صورت این روي بر رشته این سیسأت بدو از که است ايشناختيجامعه مطالعات مدیون زیادي

اجتماعي مفهومي نسبتاً جدید است. چنان که بعضاً در ادبیات موجود علوم« سبک زندگي»است.  گرفته

 اند. مفهومپردازيقلمداد کرده« مدرن متأخرجامعه »را در زمره اختصاصات « سبک زندگي»پدیدار شدن 

میگردد.  باز میالدي 19 قرن در رشته کالسیک این دوران به پژوهشي مسئله اي عنوان به زندگي سبک

 بررسي اجتماع، و جامعه تفاوتهاي کنار توضیح در شناسيپیشگامان جامعه اصليِ تمرکز زمان این در

 .بود جدید ۀجامع در انسانها زندگي سبک الگوهاي و اشکال

شد.  شناسيوارد جامعه اجتماعي طبقه سنجش براي شاخصي به عنوان ابتدا زندگي، سبک مفهوم

 مقیاس است. این« مقیاس اتاق نشیمن»به  مرسوم روشي طبقه، مطالعه هاي تکنیک ترین قدیمي از یکي

 طبقه در مردم، تملّک تحت اشیاي خصوصاً و زندگي عموماً سبک که شد ساخته واقعیّت این مبناي بر

هاي شد، با فرمولي که چاپین در سال منتهي مقیاس این ساختن به که دارد. راهي تفاوت مختلف، هاي

خانواده  یا فرد که است موقعیّتي»اجتماعي  منزلت چاپین نظر شد. به گشوده داد میالدي ارائه 1926-1927

 در و مشارکت مادي هاي دارایي درآمد، فرهنگي، هاي دارایي استاندارد میانگین سطح به توجّه با

 2.«کند مي اشغال اجتماع، گروهي هاي فعّالیّت

طبیعي است چنانچه سبک زندگي را در مفهومي صرفاً تحت اللفظي و خنثي فهم کنیم، تلقي آن به 

مختلف مثابه امري نوظهور اسباب تعجب را فراهم خواهد کرد. زندگي آحاد بشر در اعصار و جوامع 

ترین تواند در وسیعاي از قواعد و مناسبات معین نظم و نسق یافته است و طبعاً ميهمواره بر اساس مجموعه

اجتماعي مفهوم سبک زندگي محتوایي فراتر از این دارد معنا واجد سبک قلمداد شود. اما در ادبیات علوم

تحوالت اجتماعي و فرهنگي سه دهه  هايترین نشانهو به واسطه این محتواي مشخص است که از اصلي

 آید.اخیر غرب به حساب مي

                                                           
 .1382دیگران،  و . رك: مجدي1

2. Chapin, p. 37. 

 .10، ص«از طبقه اجتماعي تا سبک زندگي»به نقل از اباذري و چاوشیان، 
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شناختي البته پیگیري و جستجوي مفهوم سبک زندگي، ما را به مواردي از استخدام آن در متون جامعه

پیش از سه دهه اخیر نیز رهنمون خواهد ساخت. بیشتر اوقات در روایت فرآیند تکوین مفهوم سبک زندگي، 

-1864) 1هاي ارائه شده از آن در کار کساني چون ماکس وبربنديین و اولین مفهومهاي آغازبه ریشه

هاي آغازین قرن م( در سال1929-1857) 3و تورشتاین وبلنم( 1918 - 1858) 2م(، گئورگ زیمل1920

اولین بار توسط آلفرد آدلر  (life style) در شکل نوین آن« سبک زندگي»بیستم اشاره مي شود. عبارت 

 میالدي ابداع شد. 1929در روانشناسي در سال 

یابي به یک معنا عناصري از واقعیت را نیز با خود دارد. اما روشن است که مفهوم جدید این ریشه

هاي اولیه منعکس گردیده است. به بنديسبک زندگي به وضوح فراتر از چیزي است که در آن مفهوم

وبر مفهوم سبک زندگي را در ذیل مقوله منزلت یا احترام به عنوان یکي از اضالع سه ضلعي  عنوان مثال،

کرد. در این تعریف عمالً سبک زندگي، مفهومي کم و منزلت( تعریف مي -قدرت -مشهور خود )ثروت

ل ي مباحثاتي شککه مفهوم جدید سبک زندگي در زمینهیافت. با وجود اینبیش مترادف با فرهنگ مي

منزلت به طور خاص متأثر است، امّا  -قدرت -بندي سه گانه ثروتگرفته که از کار وبر به طور عام و دسته

شناسي درك فاصله مفهوم جدید سبک زندگي با فهم وبر، کار دشواري نیست. در ادبیات جدید جامعه

ا آن( تعریف غیرمرتبط ب فرهنگ و مطالعات فرهنگي، سبک زندگي اساساً امري متفاوت از فرهنگ )البته نه

مي شود. این تفکیک بیش از هر چیز به سبب نسبتي است که میان مفهوم سبک زندگي با گسترش فردیت 

ها، ها، ارزشو اخالق فردگرایانه در جامعه جدید برقرار مي شود. فرهنگ مجموعه منسجمي از ایده

و تطبیق خود با آنها امکان مشارکت در  هنجارها، نمادها و آداب و رسوم است که فرد به واسطه دریافت

اي یابد. البته مواجهه فرد با فرهنگ لزوماً منفعالنه نیست. اما در نهایت فرهنگ مقولهزندگي اجتماعي را مي

فرافردي و کالن باقي خواهد ماند. در مقابل سبک زندگي در مفهوم جدید آن بیشتر محصولي از انسان 

کند، قلمداد مي شود. البته سبک زندگي نیز امري اجتماعي است. به مي اي که آن را خلقیافتهفردیت

هاي به کار رفته در آن از متن زندگي ي دانست که تکه پاره«کوالژ»توان آن را تابلوي نقاشي تعبیري مي

تآید. اما نهایتاً نوع تلفیق و ترکیب آنها گویي چیزي است که انسان مابعدتجددي فردیاجتماعي فراهم مي

و سلیقه سازنده آن به شدت سیال، متغیر « ساخت»سازد. البته این یافته بر حسب ذوق و سلیقه خود آن را مي

                                                           
1. Max Weber 

2. Georg Simmel 

3. Thorstein Veblen 
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ترین تفاوتي است که مفهوم سبک زندگي با فرهنگ دارد: سبک زندگي و دلبخواهي است. شاید این اصلي

 .ه و سلیقه دارداي اساساً سیال، لغزنده و غیرقطعي است. سبک زندگي ریشه در ذائقمقوله

 شناسي کسي که بیش از همه به معناي جدید سبکاز این جهت شاید بتوان در میان پیشکسوتان جامعه

دگي را مفهوم سبک زن نخستین مرتبهزندگي نزدیک شده بود را زیمل دانست. در واقع این زیمل بود که 

تعریف  «یکتایي هستي خود»تن در نسبت مستقیم با فردگرایي مدرن و تالش فرد مدرن براي ظاهر ساخ

 شهربه ویژه در چارچوبي به نام کالن ـهاي آغازین قرن بیستم از امکانات جامعه جدید کرد. البته او در دهه

هاي پایاني این قرن شواهد و گفت. امّا به طور حتم دههپذیر ساختن چنین وضعیتي سخن ميبراي امکانـ 

 .نشان دادن امر فراهم آورده استهاي عیني بیشتري را در جهت نشانه

اجتماعي غرب در باید در نسبت مستقیم با تحول مهم اندیشه و علوممفهوم جدید سبک زندگي را مي

از آن یاد مي شود، به اهمیت « چرخش فرهنگي»فهم کرد. این تحول که بعضاً با عنوان  1980اوایل دهه 

اجتماعي منجر شد. در واقع اصحاب چرخش ر علومیافتن بیشتر مفهوم فرهنگ و توابع و مشتقات آن د

هاي پایاني قرن نوزدهم و ابتداي قرن بیستم اجتماعي در دهههاي کالسیک علومفرهنگي معتقد بودند نظریه

در تعامل با شرایط خاصي پدید آمدند، که دگرگون شدن این شرایط ایجاد تحول بنیادین در این حوزه را 

ترین وجه این دگرگوني در انتقال مرکز ثقل جامعه جدید از تولید به است. مهمبه یک الزام مبدل ساخته 

بندي مصرف و از اقتصاد به فرهنگ بود. رشد بخش خدمات، گسترش بروکراسي و آموزش عمومي شکل

اجتماعي جامعه صنعتي را به کلي متفاوت از مقطع پایاني قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ساخت. به طور 

جهت ترکیب طبقاتي جامعه صنعتي نیمه دوم قرن بیستم به طور متزایدي متشکل از طبقه متوسط  مشخص از

کرد. در چنین وضعیتي اساساً تحلیلجدید بزرگ و فربهي بود که بخش اعظم صحنه اجتماعي را اشغال مي

پ( داشت، هاي چاجتماعي )باالخص نظریههاي طبقاتي که سابق بر این نقشي کلیدي در مباحثات علوم

رسید. در این شرایط مفهوم سبک زندگي عنوان یک ابزار تحلیلي جایگزین طبقه و بالموضوع به نظر مي

هاي جدید کم از نظر اصحاب چرخش فرهنگي دیگر توانایي خود در تشریح وضعیتمشتقات آن که دست

مشخصه وضعیتي که « زندگي هايسبک»اجتماعي را از دست داده بودند، گردید. از این رو نه تنها پیدایي 

از آن با تعابیري چون جامعه اطالعاتي، جامعه پساصنعتي و وضعیت ما بعد تجددي )پست مدرن( یاد مي 

بندي افراد این شناسي و دستهشود، قلمداد شد، که این مفهوم به مثابه یک ابزار تحلیلي مناسب براي سنخ

عرصه سیاست را نیز از خود متأثر ساخت. برخي تحلیلشناسایي گردید. در عین حال چنین تحولي  جامعه
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هاي گران سیاسي و اجتماعي، از به حاشیه رفتن مسائل طبقاتي و پررنگ شدن مسائلي چون هویت و سبک

یاست س»هاي انتخاباتي احزاب جوامع صنعتي سخن گفته و از آن با عنوان زندگي در عرصه سیاسي و رقابت

 .اندیاد کرده« زندگي

مورد اقبال بیشترى قرار گرفت و آثار و مقاالت مختلفى با رویکردهاى  1990زندگى از دهه سبک 

 سال به ایراني جامعه در زندگي سبک مفهوم به متمایز در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. توجّه

 توجه قابل موضوعي به آکادمیک فضاي در اصطالح این است چندي نیز ایران بازمیگردد. در اخیر هاي

 شیوه در مداوم تغییرات امر دلیل این .است شده تبدیل مختلف پژوهشهاي انجام و تحقیقات در هدایت

 بعضاً و کنجکاوي اسباب جامعه، افراد سبک زندگي در تغییرات است. این مردم زندگي عیني هاي

 را موضوع این بتوان است. شاید آورده فراهم را فرهنگي سیاستگذاران اجتماعي و صاحبنظران نگراني

 جامعه نیز وها رسانه این به ایراني مخاطبان روزافزون اقبال و غربي هاي پوشش رسانه گستردگي با

مرتبط  هارسانه این در شده ارائه زندگي سبک هاي شاخص از الگوگیري و پذیري پذیري، فرهنگ

 هاي رسانه شود و نمي محدود غربي هايرسانه تأثیرات به تنها دغدغه این است ذکر دانست. شایان

 .گیرد دربرمي نیز را داخلي

رف و سبک مصبرخى آثار قلمى فارسى نیز در این زمینه با رویکرد اسالمى منتشر شده است. کتاب 

با رویکرد جامعه شناسانه به این موضوع پرداخته و عمالً به عنوان منبع مرجع فارسى محمد فاضلى از  زندگى

ثیر دین به تأ محمدسعید مهدوى کنىنوشته  دین و سبک زندگىمى آید. کتاب  در این موضوع به شمار

در سبک زندگى پرداخته و معتقد است دین در شکل دهى به تمایالت و ترجیحات مورد توجه قرار مى 

دگى اسالمى سبک زنگیرد. رویکرد این اثر نیز بر محور انسان شناسى ـ جامعه شناسى استوار است. کتاب 

مشتمل بر طرح نظریه سبک زندگى تجویزى اسالم و ساخت محمد کاویانى تألیف  سنجش آنو ابزار 

آزمون و روان سنجى آزمونى سبک زندگى اسالمى است. این اثر با الهام از طرح درخت سبک زندگى 

با رویکردى اسالمى نگاشته شده و اثر ارزشمندى براى محققان این حوزه به عنوان سرمشق پژوهش  آدلر

شریفى  حمدحسینا تألیف اخالق و سبک زندگى اسالمىمرتبط با رویکرد اسالمى مى باشد. کتاب  هاى

اثر جدید دیگرى است که به این موضوع با رویکرد اخالق و آداب اسالمى پرداخته و ابعادى از سبک 

 .زندگى اسالمى و بنیادهاى آن را مورد مالحظه قرار داده است
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 «سبک زندگی»مفهوم  -2-2-2

است. این عبارت به  شده یاد گوناگون هاي به شکل »زندگي سبک»ترکیب  از مختلف هاي زبان در

 lifeشکل در انگلیسي زبان منظور توصیف ویژگي هاي زندگي آدمیان مورد بهره برداري قرار گرفت. در

style/living or style of life است. شده استفاده 

 روشن است. امّا« زندگي»لغوي  است. معناي« زندگي» و« سبک»مرکب از دو واژة « سبک زندگي»

 آن کاربرد در ریشه البته است )که شده درج معاني گوناگونيها نامه لغت در «سبک»واژة  تعریف در

 «style» و در زبان انگلیسي« اسلوب»در زبان عربي تعبیر « سبک»دارد(. معادل واژه  مختلف علوم در

 مشاهده مي شود:« سبک»از  شده ارائه تعاریف در رویکرد است. اساساً سه

 :دارند تکیه «سبک»شناختي زیبایي هاي ویژگي بر که الف( تعاریفي

 هاي تک سر( یا شیئي )مانند موي چیزي )مانند طرّاحي یا دادن شکل»، »اثاثیه سبک روش، نوع، «

 تطابق»، «رفتار یا طرّاحي ظاهر، در کیفیت برتر آید، جذاب و جالب نظر به وسایل( تا و اسباب یا لباس از

اجتماعي(؛  رفتار در مي شود )خصوصاً پنداشته مناسب و برازنده که اي شیوه شده، شناخته معیار با

شود،  مي انجام یا گفته چیزي آن در که اي را شیوه« سبک«. »تکنیک یا سهولت؛ شیوه یا ظرافت زیبایي،

 چیزي انجام طریقه محتوا و مقابل گفتار )در یا نوشتار طریقه»و « نوشتن یا سخنراني سبک مثل اندخوانده

 «.باشد هنري دوره یا هنرمند یک ویژگي که زماني به خصوص

 برتري نشان دادن براي ايویژگي آن را و دارند تأکید «سبک» تمایزبخشي جنبه بر که ب( تعاریفي

 :دانند مي

ه در نوع تصور و فردیّتي ک»، «یا سطح ّ خاصي باشداجرا یا انجام اموري که تمایزدهنده فرد یا گروه «

شیوة بیان چیزي )در زبان یا هنر یا موسیقي یا ...( که مشخصۀ »، «هاي شخص ارائه مي شودافعال و سلیقه

فرد خاص یا گروه خاص یا مردم خاص یا دوره خاصي است؛ سلیقه و زیبایي متمایز، سلیقۀ عمومي در 

، شیوة انجام چیزي»، «فردي و سلیقه که بیانگر و ممیّز راه زندگي استطرز نگرش خاص »، «زمان خاص

عادت  شیوه یا»و « خصوصاً راهي که نشاندهنده تأکید بر طرز نگرش خاص یا مشخصۀ دوره معیني باشد

 «.متمایز رفتاري یا حرکت فرد

 :ج( تعاریفي که تجسم امروزي سبک به خصوص ابعاد تجملي زندگي محسوب مي شوند
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برتري مدگونه، شیک، مُد زودگذر، هوس و میل مفرط، »، «مُد روز، رایج»، «د، خصوصاً در پوشیدنمُ»

 «.تجمل، زیادهروي یا ولخرجي»و « عادت و مرسوم

طون، مطرح کردهاند. افال« سبکشناسي خطابه»ظاهراً ارسطو و افالطون نیز بحثهاي مبسوطي در مورد 

اظ و اندیشه میداند. ارسطو در جایي به تعداد آثار، قائل به تعدد سبک را به معني هماهنگي کامل میان الف

سبک را طبقه بندي مي  کند. با این همه، بنا بر مدارك موجود،  10سبک است و در جایي دیگر، حدود 

م( 1788-1707ـ نویسنده فرانسوي ) 1بندي متون ادبي براي نخستین بار توسط بوفندر طبقه« سبک»اصطالح 

 .»دهدحرکات و انتظامي که گوینده به افکار خود می»فته است. به تعبیر او، سبک عبارت است از ـ به کار ر

ان خشناسي مربوط به دوره معاصر است. ملک الشعراي بهار، رضاقليدر ایران، اصل بحث سبک

 .ده استربه کار ب« روش»به معناي  مجمع الفصحاءهدایت را اولین کسي میداند که این کلمه را در کتابش 

 اش چنین معنا شده است:در مفهوم اصطالحي« سبک زندگي»ترکیب 

 . روشِ نوعي زندگي فرد، گروه ي ّ ا فرهنگ ، روش خاصي از زندگي یک شخص یا گروه.1

اي یک فرد یا گروه است؛ ه و ارزشها زندگي یا سبک زیستن که بازتاب دهندة گرایش ة. شیو2

قي، سطح اقتصادي و ... که با هم، طرز زندگي کردن فرد یا معیارهاي اخالها،  ها، سلیقه عادات، نگرش

 گروهي را میسازند.

ي شمار آورد، حال آنکه معنابه« سبک زندگي»توان، توضیح واژه به واژه از ترکیب معناي اول را مي 

ۀ تأمل ه است. نکتدوم، بیان معناي اصطالحي است که امروزه در ادبیات علوم انساني و اجتماعي رواج یافت

برانگیزي که در معناهاي مذکور به نظر میرسد این است که محوریت بحث زیباییشناسي که در کلمۀ 

(Style موجود در )( و پیشینۀ تاریخي آن وجود دارد، در آنها لحاظ نشده، جنبه روشي و صوري )شکلي

 2.«هاي محتوایي و معنایي نیز توسعه یافته است( به جنبهStyleکلمۀ )

 هیچ تقریباً»که  است معتقد نوشته را زندگي سبک تعریف درباره متن مفسرترین شاید سوبل که

 3«.ندارد است وجود زندگي سبک سازنده چیز چه اینکه درباره مفهومي یا تجربي توافق

                                                           
1. Buffon 

 .51-46دیني، صص . مهدوي کني، سبک زندگي2

 .67. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، ص3
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 به آنها رهگذر مرور هر از و کرد تقسیم کلي گروه دو به را موجود تعاریف توان مي همه این با

 ارزش و یدانند م رفتار از جنس را زندگي سبک که هستند تعاریفي مجموعه اوّل رسید. گروه نتایجي

 معناي به رویکرد، یگذارند. این م بیرون مفهوم دایره این از را افراد ذهني هاي تگیري جه و شها نگر ها،

 نیست مهم که معناست بدین بلکه نیست، زندگي سبک به دادن در شکل ذهني مقوالت دخالت عدم

لگیري  شک منشأ درباره است اي جداگانه بحث خود که چرا -است گرفته شکل زندگي چگونه سبک

 رفتارها )با برخي از ساختن متمایز اساس بر که زندگي سبک شناخت محقّق براي و -زندگي سبک

 سبک از بخشي نیز را شها نگر شها و ارز دوم، است. رویکرد مهم میگیرد، خاص( صورت هاي ویژگي

 در اوّل رویکرد که ترتیب دارد. بدین نیز اي ماهیّت رشته نوعي به بندي تقسیم داند. این مي زندگي

 باشد، مي بیشتر آن نشناختي روا وجه که دوم رویکرد اما بوده، فراغت غالب مطالعات و شناسيجامعه

 1است. بوده بارز بازاریابي مطالعات سنّت در آن بر عالوه و شناسي روان در

 شیوه هر از است سبک زندگي عبارت»که  سوبل تعریف این به چاوشیان باید و اباذري اعتقاد به

 مردم از کثیري تعداد میان باید زیستن ، این نکته را نیز افزود که این شیوه«زیستن تشخیص قابل و متمایز

 2.داشت نخواهد فردي مصرفي هاي هوس یا فردي با طبایع تفاوتي وگرنه باشد داشته عمومیت

 «سبک زندگی»ضرورت پدیداری مفهوم  -2-3

 اواسط نیازمندیم. دنیاي آن کردن درك براي نو مفاهیمي به شود، مي متحوّل اجتماعي دنیاي زمانیکه

 وها ارزش حول بر و بود فرایند تولید درگیر بود، گمارده همّت آن تحلیل بر مارکس که نوزدهم، قرن

 تحلیل که مفهومي ـ به عنوان« اجتماع طبقه» مفهوم این دنیا بود. در گرفته سامان آن با مرتبط فرایندهاي

موقعیّتي  نوظهور جامعه مارکسیستي تحلیل ساخت ـ در مي ممکن را داري نظام سرمایه در آدمیان جایگاه

 مصرف تاریخيگسترش  اخیر قرن در آمده پدید تحوّل ترین مهمّ که حال رسد مي نظر یافت. به مسلّط

 پدید تحوّل بتوانند که یا مفاهیمي نیازمندیم. مفهوم جامعه تحلیل براي جدید مفاهیمي به است، بوده

 دهند. ظاهراً قرار اجتماعي علوم روي پیش نیز جدیدي را پژوهشي برنامه و داده بروز خود در را آمده

 3داراست. را چنین خصایصي »زندگي سبک»مفهوم 

                                                           
 .68. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، ص1

 .24، ص«از سبک زندگي تا طبقه اجتماعي». اباذري و چاوشیان، 2

 .61. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، ص3
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 تولید بازاریابي محصوالت امر، کرد. این ظهور مصرف گرایي پدیده جنگ، از پس هاي سال در

 کار، شدن ماشیني اقتصادي، نتیجه رشد ساخت. در الزامي را کننده مصرف رفتار و بازار شناخت انبوه،

 مقوله به که آمد پدید صنعتي غربِ در اي جامعه و فراغت، تفریح وسایل گسترش و دستمزدها افزایش

 تا آن در سنّتي تمایزات ظهور مي کرد که اي جامعه حال عین داد. در اهمیّت مي بسیار فراغت و تفریح

 شناخت افراد رو همین از و بودند شهر در مها آد گمنامي موجد شهرها کالن شدند، مي اي محو اندازه

 در شواهدي پیدا مي کرد و اهمیّت هویت شد. مقوله مي ناممکن گذشته منزلتي هاي شاخص مبناي بر

کنند  نمي رفتار و اندیشند نمي تولید در نظام خود جایگاه مبناي بر افراد دیگر داد مي نشان که بود دست

 راهنماي که سنّتي هنجارهاي و شها . ارز)هستند تحوّل این اي از نمونه جدید اجتماعي هاي جنبش )بروز

 به دیگري زمان هر از بیش افراد عمل و دادند دست از را خود اي کارآمدي اندازه تا بودند کنش

 افراد بر هاي کنش تحلیل که بود آورده پدید را شرایطي اقتصادي شد. وفور وابسته هاي فردي انتخاب

 براي جایي باید ظاهراً رسید و مي نظر به ساختارگرایانه حد از بیش اجتماعي طبقه نظیر مفاهیمي مبناي

 1شد. مي باز شود، قائل فرد براي بیشتري آزادي که تحلیلي کنش، تر خالقانه تحلیل

 های اسالمی آنو معادل« سبک زندگی» -2-4

ان، آنها شخوریم که بر اساس معاني لغوي و اصطالحيدر البالي متون اسالمي با واژگان و مفاهیمي برمي

، «سیره»مچون تلقي کرد و مورد مطالعه قرار داد؛ واژگاني ه« سبک زندگي»ره به عنوان معادل مفهوم 

ک سب»)الگو(. در اینجا نگاهي مختصر به این واژگان و داللت معنایي آنها بر مفهوم « اسوه»و « سنّت»

 خواهیم داشت.« زندگي

 «سیره»واژۀ  -2-4-1

از واژه هاى رایج و متداول در قرن اخیر است، این پرسش مطرح مى شود « سبک زندگى»از آنجاکه واژه 

سبک »که آیا مى توان معادلى براى آن در فرهنگ دینى یافت؟ به نظر مى رسد از واژه هاى قابل انطباق با 

 در فرهنگ اسالمى است. « سیره»، همان «زندگى

از این واژه در معناى سیر و حرکت راغب اصفهانى است. « سیر»ز ماده اسم مصدر نوعى ا« سیره»واژه 

سیر به معناى راه رفتن و سیره بر وزن فِعلَۀ  2در روى زمین و راه رفتن و عبور کردن، استفاده کرده است.

                                                           
 .63. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، ص1

 .432راغب اصفهانى، المفردات، ص. 2
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سیره  ازاین رو، اهل لغت، 1مانند فِطرَة، به معناى نوع راه رفتن است؛ زیرا داللت بر نحوه و نوع عمل دارد.

 2را به معناى طریقه، شکل، هیأت و حالت معنا کرده اند.

به حالتى که انسان بر آن است تعبیر نموده است؛ چه آن حالت، غریزى یا « سیره»راغب اصفهاني از 

با توجه به بیان فوق، مى توان سیره را به معناى نوع و سبک رفتار و  3اکتسابى باشد و چه حسنه یا قبیحه.

 گى معنا کرد. روش خاص زند

به »رد. دا.به بیان دیگر، سیره یعنى اصول، معیارها و روش هایى که یک فرد در رفتار و کردار خود 

عنوان مثال، در باب شعر سبک هاى مختلف وجود دارد )مانند سبک هندى و خراسانى( و آنچه مهم مى 

یحان سبک ارسطو با ابور باشد شناخت سبک هاى شعرى است. در تفکرات هم همین طور است؛ به فرض،

بیرونى و بوعلى سینا متفاوت است. برخى سبک معقول دارند، برخى دیگر حسى. یکى سبکش دیالکتیکى 

 4.«است و دیگرى استاتیک است. رفتارها نیز سبک هاى مختلف دارد. سیره شناسى یعنى سبک شناسى

مى برد.  ش براى مقاصد خویش به کارسیره پیغمبر یعنى سبک پیغمبر؛ متدى که پیغمبر در عمل و در رو»

مثالً، روش تبلیغى پیغمبر چه روشى بود؟ سبک مدیریت و رهبرى پیغمبر در جامعه چه متدى بود؟ سبک 

و  چگونه بود؟ سبک پیغمبر در معاشرت با اصحاب "زن دارى"قضاوتش چه سبکى بود؟ سبک پیغمبر در 

 5«.دشمنان چه بود؟یاران چگونه بود؟ سبک و روش پیغمبر در رفتار با 

 تفاوت مفهوم سبک زندگى و سیره -2-4-1-1

 در ذیل، به برخى از تفاوت هاى مفهوم سبک زندگى و سیره اشاره مى شود:

. سیره از اصطالحات مربوط به تاریخ اسالم بوده و به نظر مى رسد تاریخ نویسان، این واژه را ابتدا 1

به کار  (علیهم السالم)و سپس ائمّه اطهار  (اهلل علیه و آلهصلى )درباره سبک و روش زندگى پیامبر اکرم 

برده اند؛ درحالى که سبک زندگى از واژه هاى وارداتى غربى و جدید است که درباره روش زندگى هر 

انسانى اعم از معصومان و غیرمعصومان مصداق پیدا مى کند )اگرچه برخى جامعه شناسان، این واژه را قابل 

 جوامع سنتى نمى دانند(. تطبیق بر زندگى

                                                           
 .178، ص16المیزان، جطباطبائى، . 1

 . 340، ص3طریحى، مجمع البحرین، ج. 2

 .432راغب اصفهانى، المفردات، ص. 3

 .51صسیرى در سیره نبوى، مطهرى، . 4

 .52، صسیرى در سیره نبوىمطهرى، . 5
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بنابراین، خاستگاه واژه سیره، مرتبط با الگوگیرى از شیوه زندگى بزرگان دین به منظور تأسى به 

آنهاست، اما خاستگاه بحث سبک زندگى به تمایزات، قشربندى اجتماعى و الگوى مصرف پس از دوران 

 .نوزایى )رنسانس( در غرب برمى گردد

ن دین منشأ و موجد سبک خاصى از زندگى مى شود. به عبارت دیگر، از . سیره صالحان و بزرگا2

سبک زندگى شخصیت هاى بزرگ مى توان الگو گرفت و به زندگى خویش در یک مقیاس کلى وحدت 

رویه بخشید )گرچه برخى طراحان سبک زندگى مانند آدلر معتقدند سبک زندگى هر فرد مربوط به خودش 

ان قدرجامع مشترك در سیره بزرگان دینى و مالك هاى موردنظر آنها را است، اما به هر حال، مى تو

 استخراج، معرفى و الگوگیرى نمود(.

. سیره جنبه تاریخى داشته و مربوط به سرگذشت پیشینیان است، اما سبک زندگى مربوط به حال و 3

گى منافاتى ندارد؛ سبک زند آینده است. البته همان گونه که در بند قبلى گفته شد، تاریخى بودن با پویایى

زیرا سیره قابل تعمیم در ابعاد مختلف براى حال و آینده است. و ازاین رو، الهام بخش سبک زندگى مى 

باشد و به عنوان منبعى براى آن تلقى مى شود. در هر صورت، نگارش سیره بزرگان پس از سپرى شدن 

لى که در سبک زندگى قبل از شروع، مى توان پیش مدتى از عمر ایشان یا پس از آن اتفاق مى افتد، درحا

 1.از اتخاذ هر سبکى، به بیان مبانى و چارچوب و روش موردنظر پرداخت و جنبه تاریخى ندارد

 «اسوه»و « الگو»واژه  -2-4-2

اى نیز به معن «اقتدا کردن»تعبیر مى کنند. « مقتدا»و « اسوه»در فرهنگ اسالمى و قرآنى، از واژه الگو با لفظ 

سرمشق قرار دادن است. الگو در معناى واژگانى به عنوان مدل، روبر، سرمشق، مقتدا، اسوه، قدوه، مثال، 

و برنامه هاى گوناگون، ها انموذج و طرح به کار رفته است )دهخدا؛ معین، ذیل مدخل(. الگو، هم به طرح

 نمونه هاى عینى و خارجى یک طرح اعم از تربیتى، اجتماعى، اقتصادى و یا سیاسى اطالق مى شود و هم به

علمى، اجتماعى، اقتصادى و یا اخالقى و مذهبى. در واقع، الگو آن چیزى است شکل گرفته در یک گروه 

 2.اجتماعى، به این منظور که به عنوان مدل یا راهنماى عمل در رفتارهاى اجتماعى به کار آید

                                                           
 .33-32، صص«درآمدي بر سبک زندگي اسالمي». فیضي، 1

 .15-14ها در تبلیغ و تربیت، صعباسى مقدم، نقش اسوه. 2
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 الگو و سبک زندگى -2-4-2-1

ه مسائل تربیتى و اخالقى در حوزه سبک زندگى ورود پیدا نکرده است. توصیه امروزه مطالعات مربوط ب

هاى اخالقى و تربیتى از انسجام الزم در شیوه ارائه و تقدم و تأخرى برخوردار نیستند و نسبت بین سبک 

زندگى فرد با اهداف و آرمان هایش در حوزه هاى مختلف زندگى اعم از اقتصادى، اجتماعى، خانوادگى 

.. به طور مشخص طراحى نشده است. معناى این سخن آن است که الگوها و اسوه هاى دینى نیز که از و.

محورهاى مهم مباحث تربیتى و اخالقى تلقّى مى شوند، با مالحظه نیاز جامعه مورد تأمل قرار نگرفته است 

امل ونى احساس قرب و تعو دقیقا به همین علت است که بخشى از بدنه جامعه به ویژه جوانان در دوران کن

کمترى نسبت به اسوه هاى دینى دارند. به عبارت دیگر، میان اسوه هاى تاریخى دینى و سبک زندگى 

کنونى پیوستگى مناسبى طراحى نشده است و ازاین رو، باید درصدد پر کردن این خأل برآمد و زمینه 

 .ملموس نمودن اسوه هاى تاریخى را در زندگى معاصر فراهم کرد

 به نظر برخى کارشناسان، در ارتباط میان الگوها و سبک زندگى به دو گونه مى توان اظهارنظر نمود:

. اگر منظور از الگو همان تعبیر اسوه، پیشوا، نمونه عینى و شخصیت تعیین یافته اى مى باشد، در این 1

بیر، اسوه پیش که در این تعصورت، این تعبیر را نمى توان با تعبیر سبک زندگى همسان و برابر دانست، بل

از سبک زندگى و به عنوان معیار سبک زندگى پیروان اسوه مطرح مى باشد. در این حالت، از هر الگویى 

مى توان سبک هایى طراحى نمود و اسوه ها، سبک ساز هستند؛ مانند امام خمینى قدس سره که به عنوان 

لگوى شمار زیادى از آزادى خواهان جهان یک شخصیت سبک ساز درنظام هاى دینى وسیاسى جهان، ا

 .است

. اگر مقصود از الگو، مدل، راهنما و چارچوب عمل در رفتارهاى فردى و اجتماعى باشد. در این 2

صورت، از الگو به عنوان یک مدل تجسم یافته و برتر تعبیر مى کنیم و بنابراین، الگو، همان سبک است و 

 1د.رهر سبکى داللت بر یک الگوى خاص دا

 پردازی در حوزۀ مطالعات سبک زندگینظریه -2-5

ردازان پرا از دو منظر مي توان مورد مطالعه قرار داد: یک. طرح و بررسي آراي نظریه« سبک زندگي»مفهوم 

م به کنیدر اینجا تالش مي«.  سبک زندگي»؛ دو. طرح و بررسي رویکردهاي نظري در «سبک زندگي»

والً شناختي عام از بپردازیم تا ا« سبک زندگي»پردازي مفهوم ها در نظریهشیوة دوم به طرح دیدگاه

                                                           
 .33، ص«درآمدي بر سبک زندگي اسالمي». فیضي، 1
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ه به دست آید، ثانیاً از تکرار تعاریف مشترك ـ ک« سبک زندگي»شناسي رویکردهاي گوناگون در مفهوم

 رسد ـ پرهیز شود.در شیوة نخست محتمل به نظر مي

 تعاریف جامعه شناسانه -2-5-1

ازي داشت و دو گونه مفهوم سشناسي، دو بربنا به نقل اباذري و چاوشیان از جامعه شناسان در ادبیات جامعه

 1920متفاوت از مفهوم سبک زندگي به عمل آمده است. در فرمول بندي نخست که پیشینۀ آن به دهۀ 

میالدي بازمي گردد سبک زندگي، معرّف ثروت و موقعیت اجتماعي افراد و غالبا به عنوان شاخصي براي 

ین وم سبک زندگي در علوم اجتماعي، برآمده از اتعیین طبقۀ اجتماعي به کار رفته است. رواج فزایندة مفه

توانستند تنوع و گوناگوني جوامع جدید را توضیح دهند. هاي موجود نميواقعیت بود که سنخ شناسي

شناسي، اصل طالیي تبیین بود، به تدریج کارایي خود را از مفهوم طبقه که براي مدتي طوالني در جامعه

افتن روابط قطعي و مطمئن میان تحصیالت، مشاغل، درآمد و نگرشهاي اي که یدست داده بود؛ به گونه

شد و پیش بیني خطوط تحرك اجتماعي و مقصود نهایي طبقاتي افراد به افراد، روز به روز دشوارتر مي

وسیلۀ خاستگاه طبقاتي آنها، ناممکن شده بود. جایگاه شغلي، گواهي اختالف بسیاري با تحصیالت، درآمد 

شناسي براي تعریف مبناي هویت اجتماعي افراد، توجه خود را از داد. از سویي جامعهن ميو قدرت نشا

هاي مصرف معطوف داشته بود. در پي چنین تحولي، مفهوم سبک زندگي به هاي تولید به فعالیتفعالیت

تعیین  يبندي دوم، سبک زندگي، نه راهي براعنوان جایگزیني براي مفهوم طبقه برگزیده شد. در فرمول

طبقۀ اجتماعي، بلکه شکل اجتماعي نویني دانسته مي شود که تنها در متن تغییرات فرهنگي مدرنیته و 

چراکه مفهوم سبک زندگي، انعطاف پذیر است؛ زیرا برخالف مفهوم  1؛یابدفرهنگ مصرف گرایي معنا مي

مصرف و در مقایسه با تولید و  2کند.هاي زندگي را از پیش تعیین نميطبقه، محتوا و منطق یا منشأ سبک

ساختارهاي اجتماعي ناشي از تولید و دامنۀ بسیار فراختري دارد؛ زیرا مصرف، همۀ افراد غیر شاغل را 

همچون جوانان، سالخوردگان و بیکاران و به ویژه زنان را در برمیگیرد که در اقتصاد مدرن، نوعاً از آنها 

 3.ندرود تولیدکنندة اقتصادي باشانتظار نمي

                                                           
 «.از طبقه اجتماعي تا سبک زندگي». رك: اباذري و چاوشیان، 1

 «.زندگي سبک نظریه هاي به نگاهي». رك: رستمي و اردشیرزاده، 2

 «.از طبقه اجتماعي تا سبک زندگي». رك: اباذري و چاوشیان، 3
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هاي گوناگوني تعریف شده است؛ به طوري که شناسي به صورتسبک زندگي در اصطالح جامعه

ن هاي جدیدي نیز از ایشناسي از سبک زندگي بحث کرده، تعریف یا تعریفتوان گفت هر جامعهمي

ه اند، داصطالح ارائه کرده است. به همین دلیل، بیشتر کساني که اخیراً در صدد تعریف سبک زندگي برآم

رین نوشته اند. یکي از بهتبه نقل تعاریف گوناگون از جامعه شناسان نامدار و برخي روان شاسان بسنده کرده

مفهوم سبک زندگي و گسترة آن در علوم »هایي که در میان این گونه نوشتجات به دست آمد، مقالۀ 

است. در نوشتار حاضر تالش  هاي متعدد برآمدهبندي و تحلیل تعریفاست که در صدد جمع« اجتماعي

بندي و تحلیل عناصر دخیل در آنها، مفهوم این اصطالح بازشناسي شود. منظور از این مي شود با جمع

عناصر، سه چیز است: اجزاي تعریف، یعني جنس و فصل یا جزء اعم و جزء اخص تعریف؛ مفاهیم مندرج 

عیني  هايکند؛ مصادیق و مؤلفهف القا ميهاي مفهومي که تعریف دربارة معرَّدر تعریف، یعني ویژگي

 معرًّف.

وه، دانند که به گرهاي مشترکي ميها و رسمبرخي با نگاهي جامعه شناسانه، سبک زندگي را ارزش

بخشد. ماکس وبر در میان جامعه شناسان کالسیک تنها کسي است که بدون احساس هویت جمعي مي

و نقش آن در دنیاي مدرن، از مفهوم سبک زندگي استفاده کرده  اندیشۀ مبسوطي دربارة مصرفهیچگونه 

ند. وبر و کاست. وبر براي بررسي قشربندي اجتماعي سه مفهوم طبقه، گروه منزلت و حزب را معرفي مي

ها و ، ارز«سبک زندگي»اند. وبر معتقد است که اندیشه وي، به مباحثاتي درباره منزلت دامن زدهدنباله روان

 بخشد. مشترکي است که به گروه، احساس هویت جمعي مي هايرسم

ماکس  1مفهوم سبک زندگي حاصل بسط تأمالت وبر درباره گروههاي منزلت است. به اعتقاد تامین،

یدن و اندیشهاي رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن،وبر واژه سبکهاي زندگي را براي اشاره به شیوه

منزلتي متفاوت بودند و در ضمن الگویي براي کساني که هایي که مشخص کننده گروههاي نگرش

ماکس وبر، سبک زندگي را  2کار گرفت.هاي منزلتي متفاوت باشند، بهخواستند جزیي از این گروهمي

ن هاي زندگي، بستر بروز آکند و فرصتداند که تمایالت، آن را هدایت ميکند که ميچیزي معرفي مي

                                                           
1. Tomin 

 .28ص. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، 2
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هاي وي سبک زندگي از جایگاه و موقعیت اجتماعي ناشي مي شود و گروهاز نظر  1کند.را فراهم مي

 2کنند.هاي زندگي متفاوتي دارند و وجه تمایزشان در آن چیزي است که مصرف ميمختلف سبک

منظور وبر از سبک زندگي، ارزشها و »هاي وبر میگوید: اندیشهاي در مورددر مقاله 3دنیس رانگ

در مورد دیدگاه  4جیمز مک کي«. بخشدگروه، احساس هویت جمعي مي رسمهاي مشترکي است که به

نامد به روشهایي باز میگردد که طبقات و گروههاي همرتبه از آنچه وبر سبک زندگي مي»گوید: وبر مي

ه معرف داند، بلکبنابراین، وبر سبک زندگي را معادل قشر اجتماعي نمي«. آورندنوعي از زندگي پدید مي

کند که مرزهاي نامشخص موقعیت و قشر اجتماعي را د. به بیان دیگر، آن را چیزي معرفي ميآن میشناس

 داند که تمایالت، آن را هدایت میکند و فرصتهايکند. وبر، سبک زندگي را از جنس رفتار ميتعیین مي

ها و ارزش را الگویي برآمده از« سبک زندگي»مکي کي خود  5نماید.زندگي بستر بروز آن را فراهم مي

  6باورهاي مشترك یک جامعه یا گروه است که به صورت رفتارهاي مشترك ظاهر مي شود.

به این ترتیب، وبر دایره مفاهیم تحلیل قشربندي اجتماعي را وسعت بخشید. به کمک مفاهیم وبر میتوان 

قادر است  ي طبقه فقطنابرابریها و تفاوتها را در سطح عمودي و افقي دنبال کرد. براي مثال مفهوم مارکس

جامعه را به صورت عمودي و سلسله مراتبي طبقه بندي کند، اما مفهوم منزلت قادر است تنوع منزلتها را 

درون یک واحد طبقاتي بسنجد و مفهوم سبک زندگي قادر است تنوع رفتارها در درون یک واحد منزلتي 

 7یا طبقاتي را بخشبندي نماید.

کهاي زندگي عالوه بر آنکه موجد تفاوت بین گروهي مي شوند به برتریهاي بنابراین، به زعم وبر، سب

منزلتي و طبقاتي نیز مشروعیت میبخشند. گروههاي منزلت و طبقات از طریق سبکهاي زندگي به گروههاي 

 8کنند.مرجع تبدیل مي شوند و معیارهاي قضاوت اجتماعي و ارزیابي اخالقي را نیز تعریف مي

ر، تأکید بر کارکرد سبکهاي زندگي در جهت انسجام بخشیدن به گروههاي اجتماعي دستاورد دیگر وب

است. در نظر وبر، افرادي که سبک زندگي مشابهي دارند نوعي انسجام گروهي را که ناشي از شباهت در 

                                                           
 .232-231. هندري و دیگران، اوقات فراغت و سبک هاي زندگي جوانان، ص1

2. Frohlich & Potvin, “Collective Lifestyles as the Target for Health Promotion”, p. 23. 

3. Dennis Runge 

4. James Mackay 
 .206. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص 5

 .36نقل از کاویاني، سبک زندگي اسالمي، ص. به 61، ص1969. مک کي، 6

 .29. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص 7

 .30. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص 8
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. دکنند. این انسجام گروهي میتواند به سرمایه اجتماعي نیز تبدیل شورفتار و الگوي مصرف است تجربه مي

وجه دیگر انسجام اجتماعي ناشي از سبک زندگي مشابه، ناظر بر تبدیل شدن سبکهاي زندگي به خرده 

برد که گویي از خرده فرهنگ وبر سبک زندگي را چنان به کار مي 1فرهنگ است. به عقیدة آنسباخر،

 2سخن میگوید.

ختاري برخي مضایق سا داند که محدود بهوبر، خصیصه اصلي سبک زندگي را انتخابي بودن آن مي

اي براي سبک زندگي قائل است؛ اند. وي کارکرد دوگانهاست و این محدودیت ها، اقتصادي و اجتماعي

بخشد و هاي منزلتي و طبقاتي مشروعیت مياز یک طرف موجب تفاوت بین گروهي مي شود و به برتري

، سبک زندگي بیش از آنکه بر از سوي دیگر موجب انسجام بخشیدن درون گروهي مي شود. به نظر او

 3تولید استوار باشد، بر شباهت الگوهاي مصرف استوار است.

 تعاریف روانشناسانه -2-5-2

ي روان اند و تحلیلبرخي دیگر از محققان سبک زندگي به وجه فردگرایانۀ سبک زندگي توجه کرده

کانون  ندیشمندي که سبک زندگي را درااند. در ابتداي قرن بیستم تنها شناختي از سبک زندگي ارائه داده

شناسي به این مفهوم روان شناس آلماني بود که او هم از زاویه جامعه 4نظریّه خود قرار داد، آلفرد آدلر

شناسان به مفهوم سبک زندگي توجه داشته و آن حتي اگر بپذیریم که پیش از آدلر، روان 5نگریست.نمي

شناسي است که این اصطالح را به کار برده و به تفصیل به آن رین روانتشاخص اواند، اما را به کار برده

 6پرداخته است.

ک کند و بر همین اساس سباي را بر مبناي روان شناسي فردي خود ارائه ميآلفرد آدلر، رویکرد ویژه

همۀ  هسبک زندگي، یعني کلیت بي همتا و منفردي در زندگي ک»گوید: او مي نماید.زندگي را تعریف مي

سبک زندگي، طرح و دریافتي اجمالي است از جهان،  7«.فرایندهاي عمومي زندگي، ذیل آن قرار دارند

فرایند در حال گذار و راه است؛ راه یکتا و فردي زندگي و دستیابي به هدف؛ خالقیتي است حاصل از کنار 

                                                           
1. Ansbacher 

 .30. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص 2

 .21. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، ص 3

4. Alfred Adler  

 .62. فاضلي، مصرف و سبک زندگي، ص5

 .176-175، ص«تحلیل مفهومي سبک زندگي»جباران، . 6
7. Adler, The Individual Psychology of Alfred Adler, p. 191. 
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ا و ري است که همۀ رفتارههاي آن، سبک زندگي رفتار و منش نیست، بلکه امآمدن با محیط و محدودیت

  1گیرد.ها و منش فردي شکل ميکند و خود به واسطۀ خويتجربیات انساني را براي واحد هدایت مي

در این دیدگاه سبک زندگي، منشأ دروني در فرد دارد و برخاسته از شخصیت فردي افراد است. سبک 

آید یجانات، عواطف و سالیق به وجود مياي از رفتارهاي ویژه است که از تفکر، هزندگي، خالق مجموعه

 اي از سالیق فرد در زندگيو بازتاب هویت فرد است. از این رو، گئورگ زیمل سبک زندگي را مجموعه

یري فردیت هاي بنیادي یا به تعبداند؛ به این معنا که سبک زندگي تجسم تالش انسان براي یافتن ارزشمي

ندن آن به دیگران است؛ به این شکل که انسان براي معناي مورد نظر اش و شناسابرتر خود در فرهنگ عیني

و این « سلیقه»او توان چنین گزینشي را  2گزیند.اي را برميهاي رفتاريخود )فردیت برتر(، شکل )صورت(

نامد. وي بر این باور است که سبک این توان را دارد که مي« سبک زندگي»آشکال به هم مرتبط را 

همچنان که تور شتاین ویلن، سبک زندگي را  3هاي به هم مرتبط بیان کند.تعددي را در شکلمحتواهاي م

داند که بیان کننده هاي فکري ميهاي اجتماعي و روشبه معناي الگوي رفتار جمعي و مجموعه عادت

 4شناختي فرد است.مکانیسم روحي، و معرفت

در قالب اشکال شناخته شده اجتماعي است در این دیدگاه سبک زندگي، عینیت بخشي به ذهنیات 

هاي دروني و سالیق خودشان و به واسطۀ تالشي که براي ایجاد توازني که افراد یک جامعه، مطابق انگیزه

 5گزینند.رسانند، براي زندگي خود برميمیان شخصیت ذهني و زیست محیط عیني و انساني شان به انجام مي

اي نسبتاً ثابت است که افراد بدان شیوه اهداف خود را دگي، شیوهاز نظر آدلر و پیروانش، سبک زن

کنند. آدلر و پیروان او سبک زندگي را در شش محور تعریف دنبال و مشکالت زندگي خود را برطرف مي

هاي روند که ریشۀ آن را واقعیتهاي درختي به شمار ميها و سرشاخهکنند. این محورها درحقیقت شاخهمي

آدلر و  هايها از نگرشهاي گوناگون انسان تشکیل مي شود. در جمع بندي گفتهسازد و ساقهزندگي مي

آید که سبک زندگي، همان رفتارها و وظایف زندگي روزمرة شارحان و شاگردان او، این نتیجه به دست مي

 گيانسان در شش محور ذیل است: یکم: داشتن روحیۀ اجتماعي یا حس مشارکت؛ دوم: توجه به زند

                                                           
 .206. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص1

2. Simmel, The Philosophy of Money, p. 463. 

 .205، ص«مفهوم سبک زندگي و گستره ي آن در علوم اجتماعي»نیز نک: مهدوي کني، 
3. Simmel, The Philosophy of Money, p473. 

 .105. ویلن، نظریه طبقه تن آسا، ص 4

 .52. مهدوي کني، دین و سبک زندگي، ص 5
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عاشقانه؛ سوم: تحقق راهي بر اساس کار و شغل؛ چهارم: وظیفۀ فرد در قبال راهي؛ پنجم: وظیفۀ معنوي؛  

 1ششم: وظیفۀ خانوادگي.

کند. در نوع رویارویي انسان با این وظایف، سبک زندگي او را از سبک زندگي دیگران متمایز مي

 مبتني بر پنج نگرش به عنوان ساقۀ درخت سبکهاي درخت سبک زندگي، ها و سرشاخهتمثیل آدلر، شاخه

زندگي به شرح ذیل است: یکم: نحوة نگرش به راهي؛ دوم: نحوة نگرش به مشکالت؛ سوم: نحوة نگرش 

 2به دیگران؛ چهارم: نحوة نگرش به جنس مخالف؛ پنجم: نحوة نگرش به کلیت زندگي.

نج اصلي تر تشکیل مي شود. پاصل اساسي اي استوار است که خود از پنجدر این تشبیه، ساقه بر ریشه

هاي درخت سبک زندگي شناخته مي شود، عبارتند از: یکم: سالمتي و ظاهر اندام؛ دوم: وضعیت که ریشه

 3شهاي والدین؛ چهارم: شکل جمعي خانواده؛ پنجم: نقش جنسیتي.اقتصادي و اجتماعي خانواده؛ سوم: نگر

 روانشناسیدر « سبک زندگی»های ویژگی -2-5-2-1

ین توان این ویژگیها را براي ابنا بر مفهومي که از سبک زندگي در عرصۀ دانش روانشناسي ارائه شد مي

 مفهوم در این حوزة دانشي برشمرد.

یکم: سبک زندگي همان گونه که شوامل الگوهواي رفتارهواي عینوي و خوارجي است، الگوهاي 

 یرد. بنابراین سبک زندگي، هم عیني و هم ذهني است.گرفتارهاي دروني و ذهني را نیز در بر مي

دوم: سبک زندگي، تنها نوعي بیان یا نماد نیست؛ بلکه راه دستیابي به هدف و داراي اصالت است. به 

بیان دیگر کارکرد سبک زندگي در این اصطالح، واقعي است. راهي براي رفع مشکالت و پیگیري اهداف 

 است.

فردي است؛ بنابراین هر فرد به تنهایي سبک خود را دارد. به همین سوم: سبک زندگي، موضوعي 

همتا لیت بي، یعني ک«سبک زندگي»اند که از دیدگاه آدلر نظران در تشریح نظریۀ آدلر نوشتهدلیل، صاحب

 و فرديِ زندگي که همۀ فرایندهاي عمومي زندگي ذیل آن قرار دارند.

ر گري و خالقیت فرد با ایو متکي بر آگاهي، گزینشچهارم: سبک زندگي در این علوم، تجویزي 

 4تأثیر محیط فیزیکي و اجتماعي به عنوان بستر بروز است.

                                                           
 .101-93. کاویاني، سبک زندگي اسالمي، ص 1

 .92. کاویاني، سبک زندگي اسالمي، ص2

 .88. کاویاني، سبک زندگي اسالمي، ص3

 .1376. رك، مهدوي کني، 4
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پنجم: در این دیدگاه، سبک زندگي، شیوة ثابتي است که انسان با کمک آن، اهداف زندگي را بیان 

 1برد.کند و مشکالت آن را از میان ميمي

سبک زندگي، در علوم اجتماعي، سبک زندگي در نظر  ششم: در مقابل وجهِ تحمیل شوندة

ون هاي گوناگهایي از نظامشناسان داراي وجه خودبیانگري و تمایزآفریني است؛ چون هر فرد، چیزروان

ایش چیند تا یکتایي گزینش خود و در نتیجه فردیت خود را به نمپسندد، کنار یکدیگر ميرفتاري را که مي

 2بگمارد.

 ریف هویت شناسانه تعا -2-5-3

اصي واره و سیستم خدانند و سبک زندگي را نظامبرخي نیز سبک زندگي را برآمده از هویت اشخاص مي

بخشد. این نظام واره، هندسه کلي دانند که به یک فرد، خانواده یا جامعه هویتي خاصي مياز زندگي مي

بخشد. کند و هویت هایي متمایز ميدیگر متمایز ميها و جوامع را از یکرفتار بیروني است که افراد، خانواده

اي کم و بیشي جامع و منسجم از عملکردهاي روزمره یک فرد است سبک زندگي از این حیث، مجموعه

که نه تنها برآورنده حاجات و نیازهاي مادي و معنوي وي است، که متضمن فحوایي فلسفي نیز هست. این 

که وي با سبک زندگي خود آن را در برابر دیگران تجسم و  فحواي فلسفي همان روایت خاصي است

 3بخشد.تجسد مي

د کند که از ذوق و سلیقه فرهاي نظام مندي تعریف ميپیر بوردیو نیز، سبک زندگي را فعالیت

گیرد و بیشتر جنبه عیني و خارجي دارد و در عین حال، به صورت نمادین به فرد، هویت سرچشمه مي

چون آورد. از این رو، موضوعاتي همترتیب، میان قشرهاي مختلف اجتماعي تمایز پدید ميبخشد و بدین مي

الگوي مصرف، شیوه تغذیه و نوع پوشش، ارتباط خانوادگي، آداب و معاشرت، رفتار اجتماعي و ....، 

 يگیرد و به جنبه هایهاي مهمي هستند که در سبک زندگي افراد مورد بررسي قرار ميهمگي از شاخص

از این رو، این دیدگاه سبک  4از زندگي مربوط مي شود که فرد مطابق ذوق و سلیقه خود برمي گزیند.

داند که روایت خاصي از هویت شخصي فرد را در برابر زندگي را رفتاري در زندگي روزمره هر کسي مي

هاي فعّالیّتها از موقعیّتهاي این کند. به عبارتي ارزشسازد و او را از دیگري متمایز ميدیگران مجسم مي

                                                           
 .16کاویاني، سبک زندگي اسالمي، ص. 1

 .10، ص1392. پیوسته، 2

 .28-27. شریفي، همیشه بهار، ص3

 .289. ر.ك، بوردیو، تمایز، ص 4
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که  هایي میداندآن در نظام تضادها و ارتباطها اخذ مي شود. بوردیو در جاي دیگر سبک زندگي را دارایي

هاي مختلف، خود را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از دیگران متمایز کنندگان موقعیّتبه وسیله آن، اشغال

 1کنند.مي

  تعاریف رفتار گرایانه -2-5-4

 اي از رفتارهاي قابل مشاهده ودانند و سبک زندگي را مجموعهبرخي سبک زندگي را از جنسي رفتار مي

به باور آنتوني گیدنز سبک زندگي عبارت  2کنند که از سوي افراد تعریف مي شود.معني دار معرفي مي

رده فراد آنها را انتخاب کاست از: تالش براي شناخت مجموعه منظمي از رفتارها یا الگویي از کنشها که ا

وي در جاي دیگر، سبک زندگي را  3هاي آنها در زندگي روزمره به واسطه آنها هدایت مي شود.و کنش

داند که فرد با بهره گیري از آنها، افزون بر رفع نیازهاي جاري خود، روایت اي از عملکردها ميمجموعه

هاي سازد. بر این اساسي، از نظر گیدنز، انتخابميخاصي از هویت شخصي خود را در برابر دیگران مجسم 

ما براي چگونه زیستن، تصمیم هایي است که ما نه تنها درباره چگونه عمل کردن، بلکه درباره چگونه بودن 

 4کنیم.خویش اجرا مي

بنا بر نظر دیوید چِیْني، سبکهاي زندگي الگوهایي از کنش هستند که افراد را از یکدیگر متمایز 

دهند و چرایي و معناي آن را، که براي آنها و دیگران کنند تا آنچه را مردم انجام مينمایند و کمک ميمي

هاي زندگي بخشي از زندگي اجتماعي روزمرة نوین هستند و به صور دارد، درك شود. با اینکه سبک

خاص  ا، مکانها و زمانهاياند، ولیکن هر یک سبک و منشي و راهي براي استفاده از کاالهفرهنگي وابسته

است که اگرچه از مشخصات یک گروه محسوب مي شوند، اما کل تجربهي اجتماعي آنها نیست. سبکهاي 

  5هاي خاصي قابل درك هستند.اي از اعمال و نگرشي هاست که در متن و زمینهزندگي مجموعه

مجموعه منظمي از رفتارهاي )کلیت تامي( یا  برخي نیز در همین راستا سبک زندگي را الگوي همگرا

ها اي از تمایالت و ترجیحها که فرد یا گروه بر مبناي پارههاي اجتماعي و دارایيدروني و بیروني، وضع

                                                           
 .207. مهدو ي کني، دین و سبک زندگي، ص 1

2. Sobel, Lifestyle and Social Structure, Concepts, p31. 

 .120. گیدنز، فراسوي چپ و راست، ص 3
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مند مجموعۀ نظام»کند یا به اختصار )سلیقه( اش و در تعامل با شرایط محیطي خود ابداع یا انتخاب مي

 1کنند.، تعریف مي«هاي مرجحکنش

دانند که اصلي انسجام بخش بر آن حاکم است و اي ميرخي سبک زندگي را طیف رفتاريهمچنین ب

اي از زندگي را تحت پوشش دارد و در میان گروهي از افراد جامعه قابل مشاهده هست و الزاماً براي عرصه

ایز قائل مهمگان قابل تشخیص نیست؛ اگرچه محقق اجتماعي میان آن و بقیه طیف رفتارهاي افراد جامعه، ت

 2مي شود.

ها و طرز تلقي افراد از در این دیدگاه سبک زندگي در واقع، مجموعهاي از نگرش ها، باورها، ارزش

دگي آید سبک زنها نمود پیدا کرده است. از آن چه بیان شد به دست ميهویت شان است که در رفتار آن

 ه آنکه سبک زندگي در این تعاریف:رساند. خالصاصطالحي است که شیوهي ارادي زندگي کردن را مي

  هاي افراد است.اي از نگرش ها، باورها و رفتارها و جهت گیريمجموعه -

 کند. گیرد که بین افراد تمایز ایجاد ميها را در بر ميالگوهایي از رفتار و کنش -

گیرد ر ميسبک زندگي از وحدت برخوردار است؛ زیرا مجموع هایي از عادات و رفتارها را در ب -

 اند.که مستلزم انسجام و هماهنگي

 سبک زندگي فعالیتي انتخابي و روزمره است.  -

 در شکل گیري سبک زندگي، سلیقه، مفهومي محوري است.  -

هایش سبک زندگي حامل روایتي از فرد و هستي اوست و برداشت و تلقي فرد از خویشي و ارزش -

 دارد. را بیان مي

را در  توان آنتواند در دو ساحت فردي و جمعي تبلور یابد؛ بدین معنا که هم ميميسبک زندگي  -

 تواند سبکي متفاوت از جمع داشته باشد.سطح فردي مالحظه کرد و هم در سطوح اجتماعي و فرد مي

 رابطۀ دین و سبک زندگی -2-6

زندگي مردم مشاهده مي شود.  هايما در جامعه اي زندگي میکنیم که حیطه و نفوذ مذهب در تمامي جنبه

گیرد، هویت است. هویت در یکي از مفاهیمي که مورد بررسي اندیشمندان در باره وجود انسان قرار مي

واقع همان چیزي است که فرد به آن آگاهي دارد. و به عبارت دیگر، هویت شخصي چیزي نیست که در 
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ر مداوم بلکه چیزي است که فرد باید آن را به طوهاي اجتماعي به فرد تفویض شده باشد، نتیجه تداوم کنش

و روزمره ایجاد کند و در فعالیتهاي بازاندیشي خویش مورد حمایت و پشتیباني قرار دهد. هویت به دو سطح 

فردي و اجتماعي تقسیم مي شود. هویت اجتماعي، نوعي خود شناسي در ارتباط با دیگران است. یکي از 

 1دیني است.ابعاد هویت اجتماعي، هویت 

هویت مذهبي، به رابطه انسان با دین و نسبتي که با آن پیدا میکند اطالق مي شود. سنگ بناي هویت 

داند به نحوي که همچنین شجاعي زند دینداري را داشتن اهتمام دیني مي 2دیني پایبندي و تعهد است.

 3نگرش، گرایش و کنشهاي فرد را متأثر سازد.

ند که بافت و زمینه مذهبي دارند، تهدید میک يذهبي را در ایران و کشورهاییکي از مسائلي که هویت م

کاهش نفوذ دین از نهادهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، سیاسي است. این پدیده به مسأله مدرنیسم 

 برمیگردد.

اور ب امروزه ما در جهاني زندگي میکنیم که به باور اکثریت اندیشمندان مدرن خوانده مي شود. به

گیدنز سه ویژگي باعث مي شود که نهادها در زندگي مدرن خود را از سازما نهاي سنتي همچون نهادهاي 

 ها عبارت از شتاب دگرگوني، پهنه دگرگوني و بُرد دگرگوني استمذهبي گسسته و جدا کنند. این ویژگي

شکل تشدیدشده روابط این گسست در فرایند جهاني شدن که  4که ماهیت ذاتي نهادهاي مدرن هستند.

 5اجتماعي مدرن است ، شکل شدیدتري به خود گرفته است.

شناسي انجام شده به چند دسته تقسیم مي شوند: دسته نظریاتي که در حیطه مذهب در مطالعات جامعه

اول، کساني هستند که سکوالرشدن کالن و در نتیجه آن، سکوالرشدن فردي را در اکثر جوامع، امري در 

ان میدانند و عواملي چون تنوع و تکثر فرهنگ ي، رشد اقتصادي و گسترش روحیه علمي و برخي حال جری

ها و شمارند. فرض اساسي این رویکرد این است که تغییر در ایدهعوامل دیگر را در این خصوص مؤثر مي

رفتار دیني، توسط تغییرات ساختار اجتماعي و فرهنگي تبیین مي شود. همین تغییرات ساختاري و فرهنگي 

است که دین را بیشتر یا کمتر، پذیرفتني یا خواستني میگرداند. اینان معتقدند که شرا یط جدي د اجتماعي 
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در نظریۀ اول  1اي مدرن به گونه اي است که تقاضا براي دین پیوسته رو به کاهش میرود. پیتر برگردر دني 

 در این دسته قرار دارند. 4و استیو بروس 3والیس 2خود، دوبلر،

در مقابل پارادایم اول، پاراد ایم جدي دي مطرح شده است که ر یشه خود را در نظریه انتخاب عقالني 

و برخي دیگر از جامعه شناسان به این رویکرد گرایش دارند. این  6و بین بریج 5استاركداند. رویکرد مي

راي هاي رسمي دین بها بیشتر به چرخه تحول درون دیني توجه دارند. بر طبق این نظریات سازماننظریه

 در برخيکنند و با انعطاف حفظ مشارکت دیني در مردم، درهاي خود را تا حدودي بر روح زمانه باز مي

از باورها و احکام، خود را براي بقا در عصر نو آماده مینمایند. در این هنگام است که جنبشهاي احیاي دین 

ها یابد و کاالهاي دیني معنوي تري عرضه میکنند. با رواج فرقه)فرقه ها( ویا نوآوري دیني )کیشها( رونق مي

منبع خاص درآمده، جامعه به بازار رقابت ادیان و کیشها ، عرضه کاالي دیني از حالت انحصاري در یک 

تبدیل مي شود و رقابت میان عرضه کنندگان کاالهاي دیني، نشاط دیني را افزایش میدهد. استارك، بین 

 در این دسته قرار دارند. 8و فینک 7بریج، وارنر

ني و بوجود هنگي دیرویکرد اول معتقدندکه به نام پارادایم جدید نیز خوانده مي شود، تنوع و تکثر فر

آمدن دولت بي طرف و سکوالر شدن کالن منجر به خصوصي شدن دین، فردي شدن فهم دین، بخش 

بخش شدن زندگي، نسبیتگرایي و باالخره سکوالر شدن فردي خواهد شد. ولي دسته دوم که پاراد یم قدیم 

رم میکند و ابت ادي ان را گگفته مي شود معتقدند که تنوع فرهنگي و شکلگیري دولت بي طرف، بازار رق

 9باعث پویایي و تقویت مشارکت دیني مي شود.

استیو بروس در کتاب خود دسته سومي را هم به این دسته بندي اضافه میکند: نظریه نو سکوالر شدن: 

هاي دستهي اول و دسته دوم به اي ده خود میرسد و مدعاي اصلي آن این این نظریه با ترکیب کردن نظریه

ه دین در وضعیتي پایدار از دگرگوني قرار دارد و بنابر این استمرار خواهد یافت. به عبارت دیگر است ک
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دین را پایدار، ولي در تحو لي دائمي میبیند و معتقد است که همواره شکلها و ترکیبهاي نوین دینداریهاي 

 1گیرند.شکلهاي و صورتهاي ق دیمي را در بر مي

ش یا نفوذ دین در جامعه پرداخت هاند ولي این نظري ات را کمتر به هر چند نظریات جدید به کاه

سطوح تجربي و به صورت تطبیقي در کشورهاي مختلف به مطالعه در زمینه افزایش یا کاهش مذهب 

و غربي فرایند سکوالر یزم بس یار متفاوت است و مستلزم بررسي هاي اسال ميپرداخته نشده است. درکشور

 2ت تجربي و پدیدارشناختي است.تاریخي و مطالعا

برخي عوامل مانند جهاني شدن و سبک زندگي نقش بسزایي در سطح دینداري در بین افراد جامعه 

ایفا میکند. یکي از نظریه پردازاني که تأثیر عوامل بخصوص سبک زندگي را بر هویت افراد و شناختي که 

اقتدار  یدنز است. به نظر گیدنز مذهب یکي از منابعفرد از خود خویش پیدا میکند، به خوبي بیان میکند، گ

لیل اکثر گیرد و به همین دسنتي است. که در نتیجه تجربه، معنا و تفسیر زندگي بر اساس آن صورت مي

 هاي زندگي داراي دالیل دیني و مذهبي هستند.کنش

ه مدعي صالحیت اما در زمان حال، تجدد مراجع زندگي بشري را متعدد کرده است. مراجعي که هم

هستند و سنت که مهمترین مرجع و ماخذي بوده که بشر به آن رجوع میکرده، اهمیت کلي خود را از دست 

داده است و در عرض بقیه مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده است. در واقع از لحاظ ساختاري منابع 

 ها تفاوت ماهوي دارند. اشکال گوناگوننجهان مدرن، متعددتر از منابع سنتي هستند و در بعضي موارد با آ

 ها یي در میان دیگر اشکال اقتدار اجتماعي هستند. با توجه به نظریه گیدنز کهاقتدارسنتي اینک فقط شکل

ساخت و عاملي ت را با هم ترکیب میکند، تحول در منابع، تحول در قواعد را در پي داشته است و چون 

یک دروني ـ بیروني ساخت را باز تولید میکنند، سبک زندگي و هویت این مردم هستند که در یک دیالکت

اجتماعي انسان امروزي با انسان ماقبل مدرن تفاوت زیادي دارد و فرایند هویت یابي تابع خصوصیات تجدد 

شده است. هر چه وضع و حال جامعه و محیطي که فرد در آن بسر میبرد بیشتر به دنیاي ما بعد سنتي تعلق 

 3باشد، شیوهاي زندگي او بیشتر با هسته و ساخت و همچنین تجدید ساخت آن سرکار خواهد داشت.داشته 
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از دید خداباورانه، فلسفه وجودي دین و ارسال پیامبران چیزي جز توانمند نمودن انسان به منظور ساختن 

ي را در ایه هایسبک زندگي مؤمنانه براي رسیدن به سعادت دنیا و آخرت نیست. به همین دلیل دین سرم

اختیار افراد قرار میدهد: نخست آنکه  دین مشتمل بر یک جهان بیني و نظام معنایي است و این سرمایه 

 نظام نمادي و داراي شعائر یکبخشي نزد افراد مي شود؛ دیگر آنکه دین داراي  يفرهنگي موجب تعال

ین داراي گروه یا اجتماعي از پیروان است که به پیروان خود سرمایه اي نمادین مي بخشد و در نهایت، د

 است و همچنین نهاد و سازمان نسبتاً منسجمي است که سرمایه هاي اجتماعي را در هر جامعه پدید مي آورد.

اما در مقابل، در دیدگاه امانیستي حاکم بر فضاي اجتماعي غرب آنچه اهمیت پیدا کرده انسان محوري 

ندیش منفعت طلبي، ماد یگرایي و کسب قدرت و لذّت را مبناي به جاي خدامحوري است. انسان مصلحت ا

هر رفتار خود قرار داده است. او تعریفي که از دین در این فضا ارائه م یدهد از قالب قواعد رفتاري و ارز 

شهاي عقل خود فراتر نم یرود. در این تعریف، اگر برخي وجه معنوي قایل هستند، آن را منحصر در زندگي 

فردي م یدانند، لذاست که دین خود کي میدان )زیرفضاي اجتماعي( است و افراد در آن در کسب و اخالق 

همین طور دین در میدان هاي دیگر مي تواند حضور داشته باشد؛  1به رقابت میپردازند.ها قدرت و سرمایه

 2زیرا سرمایه هاي منتسب به آن مي توانند در هر میداني نقش ایفا کنند.

هاى دینى تنها در جتماع و روابط اجتماعى اهمیت بسزایى دارد. بسیارى از معارف و آموزهدر اسالم ا

یابند. تا آنجاکه بسیارى از معارف اخالقى و دینى در اسالم مشروط به جمع و پرتو اجتماع معنا و مفهوم مى

ردى، وه بر آثار فجماعت شمرده شده است. بسیارى از فضایل اخالقى و قوانین فقهى، حقوقى و علمى عال

در شکل گیرى هویت دینى و شاکله جامعه اسالمى مؤثر هستند. در اندیشه دینى، جامعه دینى، جامعه اى 

دهند و معیارهاى دین را در مورد رفتار، در مورد رفتار و اعمالشان تن مى« دین»است که مردم آن به داورى 

و  «دین باور»، «مدارجامعه دین»توان جامعه دینى را پذیرند. به عبارت دیگر، مىاعمال و باورهایشان مى

دانست. شاخص چنین جامعه اى، مدینه النبي و جامعه علوى است. براى « جامعه مطلوبِ دین»و « دین داور»

را در سایه مبانى و اصول مشترك آن، در یک مجموعه « مدارجامعه دین»نیل به چنین جامعه اى باید مفهوم 

بازکاوى و جست وجو کرد. اجماالً جامعه دینى، جامعه اى است که باید در « نظام»فهوم واحد و در قالب م

پرتو عقل و شرع، توأمان، مسیر خود را مشخص کند، و از مسیر حق و حقیقت منحرف نگردد. این هدف، 
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رك و تهایى که در قالب اصول و مبانى مشهایى را رعایت کند؛ مؤلفهآن گاه امکان تحقق دارد که مؤلفه

یا همان خدامحورى، هدفمندى جهان خلقت، کرامت انسانى، عدالت الهى، مسئولیت پذیرى انسان و ... 

 یابد.معنا و مفهوم مى

نظام اسالمى و جامعه دینى، و به اصطالح حیات طیبه اى که اسالم وعده تحقق آن را داده است،  

جامعه اى است متشکل از مجموعه افرادى که حول محور واحد )خدامحورى( بسط یافته، داراى بینش ها، 

به کمک و  ها و باورهاى خاص بوده، در پرتو ایمان، هجرت، حرکت، جهاد و مبارزه،گرایش ها، ارزش

یارى همنوعان شتافته، والیت، دوستى، سرپرستى و رهبرى خداى متعال و انبیا و اولیاى الهى را پذیرفته اند. 

این افراد، تحت لواى فرهنگ و روش رفتارى واحد، که برگرفته از تعالیم دینى و وحیانى است، داراى 

هاى مدون و در قالب قالب ارائه برنامههویت واحد دینى هستند. به عبارت دیگر، این دین است که در 

هاى دینى، سالمت و سعادت زندگى معجزه جاویدان پیامبر اکرم )صلى اهلل علیه و آله( و در قرآن و آموزه

کند. تأسیس چنین جامعه دینى اى، همواره دنیوى و اخروى جمعى انسان ها، به ویژه مؤمنان را تضمین مى

هاى دینى بوده است. انسان دینى باید با پایبندى به حامالن رسالتبزرگ ترین آرمان ادیان الهى و 

 هاى برگرفته از دین، در پى تحقق حیات طیبه اى باشد که دین وعده آن را داده است.آموزه

آنچه سبک زندگى در اسالم و ادیان آسمانى را از دیگر الگوهاى سبک زندگى در سایر مکاتب 

زندگى انسان است که آدمى بر اساس آن، مسیر خویش به سوى  کند، چارچوب کلى سبکمتمایز مى

نماید. این چارچوب کلى، از سوى پروردگارى ترسیم شده که هدف نهایى و سعادت پایدار را تعقیب مى

خالق عالم و آدم و آگاه به ابعاد وجودى اوست. اگر این موضوع مورد مالحظه قرار گیرد که مدوّن سبک 

هاى او لق و مدبر اوست و به راز و رمزهاى درونى او آگاه و به نیازها و خواستهزندگى آدمى، خود، خا

واقف است و حتى تعبیه کننده جهاز و ابزارهاى تأمین آنها در وجود اوست، معقول نیست گفته شود که او 

ازهاى یکند نها توجه نداشته است. از طرفى، حکمت خداوند اقتضا مىدر این تدوین به نیازها و خواسته

انسان نه تنها در تدوین اهداف ملحوظ باشد، بلکه به گونه اى در وجود انسان قرار داده شده باشد که زمینه 

ساز اهداف و راه و روش بشر در زندگى او به شمار آید، در غیر این صورت، تعبیه این نیاز در وجود آدمى 

ى ها و تعالیم دینى از بعد انطباق با نیازهاموزهفاقد توجیه منطقى خواهد بود. پس از تأمل فوق، الزم است آ

ها اصیل آدمى مورد بررسى قرار گیرد و بدون هرگونه پیش فرض و داورى قبلى، نسبت به تطبیق این آموزه

 از منظر درون دینى با نیازهاى اصیل و واقعى آدمى اقدام شود.
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 هماهنگى با نیازها -2-7

گى انسان هایى است که براى زندزها میزان خوبى براى ارزیابى سبکبنابر آنچه گفته شد، هماهنگى با نیا

شود. هرقدر یک الگوى سبک زندگى بتواند در نوع نگرشى که براى مخاطب خود به ارمغان تعریف مى

آورد، به نیازهاى عمیق تر و وسیع ترى از وى توجه کند، ارزشمندتر است. در برابر، الگویى از سبک مى

ندازه گیرد به همان انگرد و برخى دیگر را نادیده مىنبه به برخى از نیازهاى آدمى مىزندگى که یک جا

از مطلوبیت واقعى فاصله دارد. نسخه مورد توصیه براى گزینش شیوه زندگى حاوى تمامى نیازهاى اصیل 

لقّى ت یک نظریه در سبک زندگى« واقعى بودن»اوست. بنابراین، توجه به نیازهاى آدمى، معیارى براى 

 شود.مى

 ها و نیازهادسته بندى گرایش -2-7-1

 :شودها به دو گروه تقسیم مىمعموالً نیازها و گرایش

ها و امیال مادى یا غریزى: این دسته از امیال در انسان منشأ مادى و غریزى داشته و مشترك . گرایش1

در  1پوشاك، ارتباط جنسى و غیره... . میان انسان و حیوان است؛ مانند تمایل انسان به خوردن و آشامیدن،

سبک زندگى اسالمى، یکى از محورهاى الزم، رشد همه جانبه آدمى و توجه به جمیع ابعاد موردنیاز او 

باشد. به همین دلیل، در تعالیم حیات بخش اسالم به نیازهاى مادى و معنوى به طور کامل و با جهت مى

 2، ازدواج، مایه آرامش آدمى معرفى شده است.گیرى الهى پرداخته شده است. براى مثال

این تعبیر و مانند آن، متضمن تصریح به گزینش سبک زندگى واقع بینانه و همه جانبه نگر پیشوایان 

معصوم است. در سبک زندگى اسالمى استفاده از لذات مادى و مواهب غریزى به حدى مورد توجه قرار 

 ند.کع حتى به حیات معنوى آدمى نیز آسیب وارد مىگرفته که بى توجهى به لذات غریزى مشرو

هاى روحى و معنوى یا فطرى: این دسته از امیال در انسان منشأ معنوى داشته و از اختصاصات . گرایش2

ها قرار دارد و روشن است که رود و توجه به امیال غریزى در طول این دسته از گرایشوى به شمار مى

تمایالت فطرى و معنوى است، به گونه اى که اگر قرار باشد میان تمایالت  ارزش اصیل و پایدار از آن

معنوى از  هاىمادى و معنوى، گزینش نسبت به یکى از آن دو صورت گیرد قطعا و طبعا تمایالت و کشش

هاى مادى زمینه ساز بهره مندى بهتر لحاظ رتبه و جایگاه در مکانت رفیع ترى قرار دارند، هرچند گرایش

                                                           
 .21. موفق، معناي زندگي، ص1

 .21. روم/ 2
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. در طول تاریخ، معنویت، که محصول مشترك تمام ادیان توحیدى »تمایالت روحى و معنوى هستنداز 

ها جهت داده است. حضور معنویت در متن زندگى، الم و اضطراب را زایل کرده و است، به زندگى انسان

یزى و مادى در دوران جدید، فرهنگ غرب به نیازهاى غر»اما  1«.رضایت مندى انسان را میسر ساخته است

که مرتبط با جسم و شى ء بودن انسان است پرداخت و سربلند و کامیاب بود و توانست بهترین ابزار و وسائل 

شود، آسایش بدن را تدارك ببیند؛ اما در ارضاى نیازهاى فطرى یا معنوى که مرتبط با بعد روحى یا شوق مى

 2«.متأسفانه توفیقى به دست نیاورد

 نیازها دین و تأمین -2-7-2

کند از انسان یک توجهى مى»گرایش به معنویت و پرستش خداوند، یک حقیقت ثابت و پایدار است. 

ش را بیند، خودناحیه باطنى خودش به آن حقیقت که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او مى

 اساساً کند. این امرى خالق مىبیند. در واقع، سیرى است که انسان از خلق به سوبه او نیازمند و محتاج مى

قطع نظر از هر فایده و اثرى که داشته باشد، خودش یکى از نیازهاى روحى بشر است. انجام ندادن آن در 

برخى از آیات قرآن از این پیوند موجود در متن واقعیت انسان خبر  3«.کندروح بشر ایجاد عدم تعادل مى

  4«.لْفُقَرَاء ِِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِي الْحَمِیدُیا أَیهَا النَّاسُ أَنتُمُ ا»دهد: مى

فقیر در لغت به کسى گویند که ستون فقرات او در هم شکسته است و کسى که فقرات او در هم »

شکسته باشد، جز در پناه اتکا بر غیر و پیوند با آن نمى تواند قیام کند. انسان نیز بر همین قیاس، جز در پناه 

 5.«ط با خداوند نمى تواند قیام و قوامى داشته باشد. بنابراین، قوام انسان به پیوند او با خداوند استارتبا

در فرازهایي منسوب از دعاي عرفۀ امام حسین علیه السالم، آن حضرت در راز و نیاز با خداوند بیان 

ردگارا! من در آنچه دارم، فقیر و پرو: »6«الهى انا الفقیر فى غناى فکیف ال اکون فقیرا فى فقرى»دارد: مى

نیز از زبان  «ابوحمزه ثمالى»وابسته به تو هستم؛ پس چگونه در آنچه ندارم بى نیاز و مستقل باشم. در دعاى 

خدایا! من راه هر مقصودى : »7«اللهم انى أجد سبل المطالب الیک مشرعه»امام سجاد علیه السالم مى خوانیم: 

                                                           
 .24. زمانى، ماجراي معنویت، ص1

 .219. زماني، ماجراي معنویت ، ص2

 .293زمان، ص. مطهرى، اسالم و مقتضیات 3

 «.اى آدمیان! شما فقیر به سوى خداوند هستید و خداوند بى نیاز و ستوده است: »15. فاطر/ 4

 .62. پارسانیا، هستي و هبوط انسان در اسالم، ص5

 «.دعاى عرفه». قمى، مفاتیح الجنان، فرازهاي منسوب به 6

 . قمي، مفاتیح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي.7
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هاى ابراز نیاز همه براى خدا باشد. پس یعنى: راه« سبل المطالب»یابم. فت مىرا به درگاه تو در آمد و ر

هاى خویش را بدانیم و مسیر و جهت همگى آنها را به سوى پروردگار متعال هاى ابراز نیاز و خواستهباید راه

ت، باید اس در نظر بگیریم. حتى در امور معنوى و دعا کردن نیز، که نوعى درخواست از ساحت بارى تعالى

 بدانیم از خدا چه بخواهیم و نحوه برقرارى ارتباط با خداى متعال چگونه باید باشد.

یکى از دستاوردهاى مشترك ادیان الهى آن است که نیاز به پرستش را به نیکوترین وجه پاسخ 

ى دارند. زمدهند و از پرستش معبودهاى دروغین باگویند و موجود شایسته عبادت را به انسان نشان مىمى

هاى پرستش است؛ زیرا در این حال، آدمى راز خود گفتن و نیاز خویش برمال ساختن، از زیباترین جلوه»

به هرحال، اسالم به انواع مختلف نیازها توجه  1«.یابدمعبود خویش را نزدیک تر از هر کس دیگر به خود مى

 ح نموده است.هاى مشخصى مطرکامل نموده و متناسب با هرکدام دستورالعمل

است.  نیازهاى طبیعى بشر، زمینه اى براى انحراف و تسلط شیطان»البته باید به این نکته توجه داشت که 

یا »فرماید: بر همین اساس است که خداى متعال مى 2«.هاى آن توجه داشتباید ضمن تأمین نیاز، به لغزش

یعنى در کنار  3«.یبا وَالَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ ِِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِینٌأَیهَا النَّاسُ کلُواْ مِمَّا فِي األَرْضِ حَالَالً طَ

برآوردن نیاز طبیعى خود، مراقب کید و وسوسه شیطان نیز باشید، اگرچه پرداختن به نیازهاى ابتدایى، شرط 

یا تمایالت  فشار گرسنگى مادامى که فرد تحت»الزم حیات طیبه و تنظیم سبک زندگى مطلوب است؛ زیرا 

 4.«جنسى است و یا سرپناهى براى حداقل زندگى ندارد و... نمى تواند به طرف تعالى اخالق پیش رود

توان به معادله جدیدى دست یافت که در این بخش به اجمال بیان با عنایت به تفاصیل گذشته، مى

دین آسمانى  5بارت دیگر، سبک زندگى است.شود. بنابر تعریف عام، دین به معناى روش و شیوه و به عمى

ترسیم کننده شیوه دین داران و ادیان غیرتوحیدى ترسیم گر شیوه زندگى سکوالر هستند. ازآن رو که 

و  6«هدف انسان در زندگى، رفع نیاز است»ها، نیاز است و محرك اولیه آدمى در تمامى رفتارها و فعالیت

وم اساسى توان از تعامل این سه مفهنى شیوه رفع نیاز است، پس مىدین نیز تبیین کننده شیوه زندگى یع

                                                           
 .113(، ص1وانى، معارف اسالمي ). سعیدى مهر و دی1

 .258، ص1. قرائتى، تفسیر نور، ج2

 .168. بقره/ 3

 .271. آذربایجانى و دیلمى، اخالق اسالمي، ص4

 .12. طباطبائى، قرآن در اسالم، ص 5

 .223. مصباح، معارف قرآن، ص 6
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)نیاز، دین و سبک زندگى( به ارتباط دوسویه میان اضالع این مثلث دست یافت: از جهتى، دین ترسیم 

کننده سبک زندگى است و از سوى دیگر، سبک زندگى انتخابى فرد هم عامل تأثیرگذارى در تقویت و 

شود، همان گونه که مراتب ایمانى افراد در ادیان و مذاهب مختلف فرد محسوب مىیا تضعیف دین دارى 

دانند، به نقش متقابل دین و سبک یکسان نیست. برخى اندیشمندان که دین را مجموعه اى از نمادها مى

نمادهاى مذهبى میان سبک معینى از زندگى و یک نوع مابعدطبیعه خاص همخوانى »زندگى باور دارند. 

دین تأمین کننده و ترسیم کننده  1«.بردکنند و بدین سان، هریک از مرجعیت دیگر سود مىاسى برقرار مىاس

هاى معنوى و فطرى نیز جهت نیازهاى مادى و معنوى انسان است و نیازهاى او به ویژه در ناحیه گرایش

عمل مذهبى  تبیین»قد است: عاملى براى توجه به دین دارى یا گسترش آن است. یکى از نظریه پردازان معت

جام هاى مذهبى و انرا باید در رشته نیازهایى جست وجو کرد که چشمداشت برآورده شدن آنها، باورداشت

مناسک مذهبى را برمى انگیزاند. وى از برآورده شدن نیازها به وسیله دین به عنوان کارکرد اجتماعى و 

ین مثلث ارتباط چندسویه برقرار است؛ یعنى دین مبتنى پس بین اضالع ا 2«.گویدروان شناختى آن سخن مى

بر نیازهاى آدمى است و انسان بر اساس نیازهاى فطرى، اصیل و تعالى طلب خود و به منظور تأمین صحیح 

آورد. از طرف دیگر، دین ترسیم کننده نیازهاى واقعى و تمایز آنها از نیازهاى کاذب آنها، به دین روى مى

به عبارت روشن تر، همان گونه  3زندگى انتخابى نیز در راستاى تأمین نیازها قرار دارد. انسان است و سبک

توان به تأمین که سلیقه و انتخاب از عناصر اصلى سبک زندگى است، پس با اتخاذ سبک زندگى خاصى مى

ش ننیازها همت گماشت. از سوى دیگر، این نوع سبک زندگى حاصل نیازها و کمبودهایى است که گزی

 این نوع از سبک زندگى تأمین کننده و برآورنده آن نیازهاست.

بنابراین، اگر نیاز وصول به کماالت، عامل حرکت انسان به سوى دین است و دین نیز عامل ترسیم 

باشد، پس میان اضالع این مثلث تعامل فعال و پویاى دینامیکى برقرار است و با این پیوند سبک زندگى مى

توان به سبک زندگى پایدار، مطلوب و واقع بینانه اى خت انواع نیازهاى وجود آدمى، مىسه گانه و شنا

 دست یافت.

                                                           
 .274. همیلتون، جامعه شناسي دین، ص 1

 .121. همان، ص 2

 .28ص . شریفى، همیشه بهار، 3
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چنانچه در بخش مفهوم شناسي سبک زندگي در علوم اجتماعي گذشت، مقصود از سبک زندگي 

پس بنا به این تعبیر، سبک «. هاي مرجّحي که داراي الگو استهاي مرجّح است یا کنشالگوي کنش»

وجود  ها نوعي ترجیحندگي دو ویژگي اصلي دارد: یکي داشتن الگو و سبک و دوم این که در این کنشز

شان دهند، اما بخشي از رفتارهایدارد. به عبارتي مردم بسیاري از رفتارها را بر حسب اجبار یا عادت انجام مي

ناسب گردد و در نتیجه با هم تميراد برهاي افها و سلیقهها به باوراز سر انتخاب و ترجیح است. این انتخاب

ي خود با هم تناسب دارد و از این هاي ناشي از ترجیحات در حوزهو ربط دارد. یا حداقل هر دسته از رفتار

 هایي استخراج کرد. این مناسبات یا الگومندي همان سبک زندگي است.مناسبات مي شود الگو یا الگو

ک زندگي سب»توان به روشني گفت که ترکیب فوق از سبک زندگي، مي شدهبر اساس معناي ارائه

زندگي دیني سبکي است که الگوهاي مطرح در آن از  ترکیبي درست و معنادار است. سبک« دیني

فرهنگ  توانیم درون هر نوعترجیحات دیني یا مبتني بر مباني دیني پدید آمده است. به لحاظ عیني ما مي

فاقاً این ها را دنبال کنیم و اتمبتني بر مذهب و مکتبي )اعم از شیعه، سني، مسیحي، بودایي و ...( این الگو

 اندیشه و فرهنگ اي مطالعاتي فعال در مورد سبک زندگي در مجامع علمي است. در حوزههیکي از حوزه

هاي زهحو توان تحقیقات بسیار دیگري انجام داد، چون اسالم همهاسالمي و شیعي هم مطالعاتي شده و مي

کند.ميهاي زندگي را عرضه ترین سبکزندگي را پوشش داده و برایشان دستور دارد. لذا اسالم کامل
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 مقدّمه -3-1

چگونگي گردآوري »شده است. روش عبارت است از: روشمند بودن از ارکان و منطق تحقیق دانسته

حل  اياطّالعات و پردازش آنها به منظور انجام کاري نو، بر روي متن یا موضوعي کار نشده یا حل مسأله

 1«.نشده

محقّق از ابتدا  2روش مناسب زاییده تصوّر پژوهشگر از هویّت پژوهش و فرآیند تحقیق است. انتخاب

باید مشخّص کند براي انجام پژوهش خود از چه روش و ابزارهایي استفاده خواهد کرد. اگر روش ما براي 

رو ایناز 3رسیدن به یک هدف نادرست باشد، ممکن است هر چه بیشتر تالش کنیم، کمتر نتیجه بگیریم.

دارد و سیر وي را در نیل به مند، پژوهشگر را در چارچوب تحقیق نگه ميداشتن روش مشخّص و ضابطه

 4سازد.نتایج منطقي و هدف پژوهش هموار مي

هدف از پژوهش حاضر کشف مباني و مؤلفه هاي سبک زندگي مطلوب از منظر قرآن کریم است. 

زار گیري، ابموضوعات روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه و روش نمونهرو در این فصل به ترتیب ایناز

 شود.ها به بحث گزارده ميگیري، شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش و شیوه تحلیل دادهاندازه

 روش پژوهش -3-2

 عنيی روش پژوهشي مد نظر این نوشتار، روش کیفي و استنباطي، از نوع تحقیقات بنیادین یا مبنایي است.

ن آنها در قالب و روابط بیها به مانند دیگر تحقیقات مبنایي یا پایه اي، در جستجوي کشف حقایق و واقعیت

 یک علم معین بوده که به گسترش مرزهاي دانش در حوزه همان علم خاص منجر مي شود.

گرفته ماتحقیق حاضر از نظر هدف بنیادي است و با روش کیفي و استنباطي به شیوة تحلیل اسنادي انج

و ها است. در  این دست پژوهشها همانند تحقیقات مبنایي یا پایه اي، در جستجوي کشف حقایق و واقعیت

روابط بین آنها در قالب یک علم معین بوده که به گسترش مرزهاي دانش در حوزه همان علم خاص منجر 

شده ناسایيشجهت استنباط علمي وسیله این روش مشخّصات خاصّ پیام به طور روشمند و دقیق مي شود. به

 شده است. و به تحلیل و وارسي اسناد و مدارك پرداخته

                                                           
 .3صنکونام، روش تحقیق با تأکید بر علوم انساني، . 1

 .89صها، ها و مهارتنامه شیوهملکي و شالباف، تدوین پایانفرامرزقرا. 2

 .17روش تحقیق با گرایش علوم نقلي، صحسیني، . 3

 .92قراملکي و شالباف، صفرامرز. 4
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در رابطه با موضوع نوشتار حاضر، مؤلف ضمن کشف مسائل بنیادین در حوزه سبک زندگي قرآني و 

ل یهستند، به تبیین علمي و اوصاف آنها به روش کیفي و تحلها روابط بین آنها که همان مباني و مؤلفه

 اطالعات مي پردازد. 

فرایند تحقیق نیز، به گونه اي است که با گردآوري داده هاي مورد نیاز از آیات قرآني مرتبط با مسألۀ 

زندگي، مباني مؤثر در شکل دهي کمي و کیفي آن با توجه به ادبیات تحقیق مشخّص گردید. در ادامه با 

ن، ح آیات مربوطه، فرضیه هایي ارائه شود. پس از آمراجعه به منابع تفسیري تالش شد تا با تحلیل صحی

ضمن آزمایش فرضیه ها، داده هاي موجود نیز مورد تحلیل و بررسي قرار گرفتند. این مرحله، به تولید 

گزاره هاي کليِ نظري در حوزه سبک زندگي قرآني ختم شد. آن گزاره هاي کليِ نظري، مباني و مؤلفه 

شئون سبک زندگي قرآني از حوزه سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، و  هایي هستند که حاکم بر تمامي

حتي مسائل نظامي و خوراك و پوشاك و ... را شامل مي شود. در این مرحله مباني علمي، سوابق نظري و 

 مطالعه قرار گرفت. پژوهشي مرتبط نیز مورد

ت و ق، دانش پیشین، اطالعاهمچنین رویکرد پژوهش استداللي، و برگرفته از خالقیتهاي ذهني محق

مواد اولیه تحلیل، به روش کتابخانه اي و روشهاي تحلیل منطقي و قیاسي، میباشد که نتایج آن، مبنایي براي 

پژوهش هاي بعدي در حوزه سبک زندگي قرآني خواهد بود. یعني گزاره هاي کلي استخراجم شده در 

و  ین سبک زندگي مورد استفاده آیندگان قرار گیرداین تحقیق مي تواند هم در عرصه مسائل کلي و بنیاد

هم در حوزه مسائل جزئي زندگي که با استفاده از آنها، به ارائه مدل و سبک زندگي خاص قرآني در حوزه 

 .هاي مختلف، بي انجامد
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یکي از محققان حوزة مطالعات سبک زندگي اسالمي بر این باور است که مدل روش شناختي مطالعۀ 

« تحلیل محتوا»، «جمع آوري و تفسیر موضوعي آیات»سبک زندگي اسالمي مبتني بر یک مدل ترکیبي از 

 1است:است. او این مدل ترکیبي پیشنهادي خود را در الگوي زیر ترسیم کرده « ساخت مدل نظري»و 

 

جمع »دربارة روش پژوهش این تحقیق گفتني است که دو مرحلۀ نخست از مدل ترکیبي باال یعني 

 طي مراحل ذیل مورد توجه است:« تحلیل محتوا»و » آوري و تفسیر موضوعي آیات

شناسایي آیات قرآني مرتبط با مسألۀ زندگي و مباني مؤثر در شکل دهي کمي و کیفي آن با توجه  .1

 تحقیق؛به ادبیات 

 مراجعه به منابع تفسیري براي کشف معنایي آیات شناسایي شده؛ .2

 ارزیابي و تحلیل آیات شناسایي شده با توجه به آراي تفسیري مفسران اسالمي ؛ .3

 ده؛شهاي تحقیق و مباني نظري مطرحپاسخ مقتضي به سؤاالت پژوهش با توجّه به یافته .4

 گیري نهایي. بندي و نتیجهجمع .5

 

                                                           
 .135-126ص، «مدل روش شناختي مطالعۀ سبک زندگي اسالمي». کافي، 1
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 پژوهشجامعه  -3-3

گویي به سؤال اوّل تحقیق جامعه پژوهش، شامل همۀ آیات قرآن جامعۀ پژوهش متني است. براي پاسخ

 کریم بوده است. 

 نمونه تحقیق -3-4

نمونه تحقیق حاضر منطبق با جامعه متني براساس اهداف و سؤاالت تحقیق شامل شمار قابل توجهي از آیات 

م آنها به تبیین مباني و مؤلفه هاي سبک زندگي از منظر قرآن کری قرآن کریم است که مي توان با تکیۀ بر

 پرداخت.

 هاآوری دادهابزار گرد -3-5

یات هاي اخذشده از آها در این پژوهش عبارتند از: فیشآوري یافتههاي اصلي مورداستفاده براي جمعابزار

ها و تجو در متن و رجوع به نمایهاساس جسقرآن کریم، فیش هاي اخذ از منابع تفسیري مورد بررسي، بر

 هاي مرتبط و جدول تحلیل.افزارچنین جستجو از طریق نرمهم

 هاآوری دادهروش جمع -3-6

اي از اطاّلعات و شده است. بخش عمدهاي استفادهاي و رایانهها از دو روش کتابخانهآوري دادهبراي جمع

ها به و روش تحقیق با استفاده از منابع موجود در کتابخانه مطالب موردنیاز تحقیق در کلّیّات، مباني نظري

 دست آمد.

یق آوري آیات مرتبط با سبک زندگي از جامعه تحقمبناي کار در یافتن پاسخ به سؤاالت تحقیق، جمع

یعني متن تمام قرآن کریم بوده است. گردآوري داده ها، از طریق فیش برداري از منابع مکتوب )منابع 

اي و نرم افزارهاي جامع التفاسیر، جامع االحادیث، مکتبۀ اهل البیت و ...( و استخراج آیات و کتابخانه 

روایات از فرهنگ موضوعي قرآن و فرهنگ موضوعي تفاسیر و کتب حدیثي صورت گرفته و سپس به 

 .اقدام شده استها تحلیل، استنتاج و سازماندهي داده

 هاروش تحلیل داده -3-7

. در این سنادي بوده استاصورت تحلیل ها بهتحقیق حاضر از نوع کیفي ـ استنباطي و شیوه تحلیل داده

ش به شده است. با این روروش به درك و تحلیل و ارزیابي آیات قرآني مرتبط با نمونۀ تحقیق پرداخته

 اجزاء آن در راستاي خواندن، درك و تحلیل آیات قرآني پرداخته شد و بعد از شناسایي و خالصه کردن
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ها براساس مفهومشان در کنار یکدیگر، ارزیابي و تحلیل و بندي یافتهاهداف و سؤاالت تحقیق و گروه

 هاي درخور براي سؤاالت پژوهش صورت پذیرفت. کشف پاسخ
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 مقدّمه -4-1

 پژوهش حاضر مشتمل بر دو پرسش اساسي است:

 مباني و اصول سبک زندگي مورد نظر قرآن کریم چیست؟  -1

 مطلوب از منظر قرآن کریم کدام است؟هاي الگوي زندگي مؤلفه -2

 شود.ارائه مي در ادامه یافته هاي پژوهش در پاسخ به این دو پرسش به تفکیک

 سؤال اوّل -4-2

 سؤال اوّل پژوهش: مباني و اصول سبک زندگي مورد نظر قرآن کریم چیست؟

ژوهش فته هاي پرود. یاشناسایي مباني سبک زندگي قرآني، مهمترین هدف این تحقیق به شمار مي

توان در دو بخش کلي دسته بندي کرد: یک. در پاسخ به این پرسش حاکي از آن است این مباني را مي

مباني شناختي )معرفتي( و دو. مباني رفتاري. گفتني است که مباني شناختي خود به دو دسته قابل تقسیم 

 است: یک. مباني هستي شناسي و دو.  مباني انسان شناسي.

ح این مطلب باید اشاره کرد که به طور کلي چگونگي رفتار در هر سبکي از زندگي، مبتني در توضی

بر جهان بیني حاکم بر آن سبک، مباني شناختي و رفتاري میان افراد آن جامعه است. در این میان نوع نگاه 

 و انسان،به هستي، مبدأ آفرینش و انسان اهمیتي دوچندان دارد؛ چه آنکه بدون شناخت خدا، هستي 

توان چگونگي رفتار انسان در جامعه تبیین نخواهد شد. در باب مباني قرآني سبک زندگي، از دو چیز مي

بحث نمود: مباني شناختي )معرفتي( و مباني رفتاري. مباني شناختي خود در دو مقولۀ کلي مباني هستي 

رسي نوع شود، مراد برمباني مي شناختي و مباني انسان شناختي قابل پي جویي است؛ زیرا وقتي بحث از

جهان بیني و فهم یک مکتب از خدا، جهان، انسان و روابط انساني در جامعه است که در استنباط از مسایل 

کند. به طور کلي چگونگي رفتار در هر سبکي از زندگي، از یک سو اجتماعي، فرهنگي و ... نمود پیدا مي

. از این رو کسي که جهان را ناشي از یک ارادة حکیمانه مبتني بر جهان بیني حاکم بر آن سبک است

 انگارد، ناگزیر سبکي که درداند با کسي که جهان را ناشي از حرکت کورکورانه و بدون غایت ميمي

کنند با و رفتار و اعمال خود را پایه ریزي ميها زندگي براي خویشتن برمي گزینند و مطابق با آن اندیشه

اهد بود. از سوي دیگر بر مباني انسان شناختي در آن سبک متکي است، یعني اینکه یکدیگر متفاوت خو

 شود؟ مقام انسان در آن شیوة زندگي چیست و چگونه تلقي مي



 های پژوهشیافته

63 

 

از آنجا که علم و شناخت مقدمۀ همه امور است، چگونگي رفتار انسان در جامعه )سبک زندگي انسان( 

ن از هستي تبیین نخواهد شد. از این رو اساسي ترین مباني قرآني بدون شناخت خدا و انسان و طرز تلقي انسا

اني هستي توان در دو حوزة مبدر سبک زندگي، مباني شناختي انسان است. چنانکه گفتیم این مباني را مي

 شناسي و مباني انسان شناسي با تکیه بر آموزه هاي قرآني به بحث گذارد.

ا که پس از بیان توضیحات اجمالي، به بررسي و تحلیل آنهسیر مباحث در این فصل، بدین شکل است 

و تأثیرات آن مباني در بطن سبک زندگي از منظر ها در حوزه قرآن پرداخته، و سپس به چند مورد از جلوه

قرآن کریم اشاره خواهد شد که چگونگي و کیفیّت این اثرگذاري مباني، در داخل جریان زندگي به خوبي 

 گردد.تبیین و معلوم 

 

 مبانی شناختی )معرفتی( -4-2-1

توان در دو بخش مورد مطالعه و بررسي قرار داد: یک. مباني هستي شناسي؛ مباني شناختي )معرفتي( را مي

 دو. مباني انسان شناسي.

 

 مبانی هستی شناسی -4-2-1-1

و خداوند است  هستي سبک زندگي در اندیشۀ اسالمي مبتني بر نوعي تفسیر و تحلیل و اعتقاد دربارة جهان

 شود. که به آن مباني هستي شناختي گفته مي

در خصوص مباني هستي شناسي سه مبناي کلي از منظر آیات قرآن کریم قابل ارائه است که شاید 

ه گانۀ شود. این مباني سبتوان گفت سایر مباني و اصولِ جزئي تر از این رویکردهاي کلي و عام ناشي مي

 د از: هستي شناسي عبارتن

 مبناي اول: ایمان کامل

 مبناي دوم: والیت و حاکمیت خداوند

 مبناي سوم: هدفداري نظام آفرینش )به تبع هدفمندي و معناداري زندگي(
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 مبنای اول: ایمان کامل 4-2-1-1-1

م هاي )ایدئولوژي( حاکاي متأثر از نوع باورها )جهانبیني( و ارزششک سبک زندگي هر فرد و جامعهبي

بر آن فرد و جامعه است. بنابراین، نوع باورها و جهان بیني حاکم بر نگرش انسان نه تنها اولین مبنا و مؤلفۀ 

که  ین اساس، مي توان گفتشکل دهندة سبک زندگي اوست بلکه اصلي ترین و مهمترین آنهاست. برا

 یکي از مباني اساسي در سبک زندگي قرآني است. « ایمان»

آید، عمدتاً در ذهن انسانها ایمان به به طور کلي سخن به میان مي« ایمان»عموماً زماني که از مفهوم 

ر همه این مباني دنیز، جمع کنندة « ایمان کامل»شود. از این رو مبناي متبادر مي« خالقِ جهان»خدا به عنوان 

 ود. شاي که هر یک از اجزاي آن، مبنایي از مباني مذکور را شامل ميبافت معنایي خود است، به گونه

بنا بر آیات قرآن کریم ایمان به حوزه هاي مفهومي دیگري جز خداوند نیز تسرّي یافته است، هرچند 

اي د، این موضوع که اساساً ایمان به چه حوزه هدر بیشتر منابع و متوني که به بحث دربارة ایمان پرداخته ان

مصداقي و معرفتي عالوه بر خداوند تعلّق یافته، کمتر پرداخته شده و تا حد زیادي مورد غفلت قرار گرفته 

 است.

باید گفت که غفلت از متعلَّقات ایمان، آسیب هاي فراواني را به بار خواهد آورد. در واقع مهمترین 

د شدن حوزه ایمان به خداوند متعال است. زیرا ایمان اگر به تمامي آن متعلَّقات که زیان آن، همین محدو

توان از این جهت خیلي از مسائل اساسي سبک ذکر خواهد شد تعلق نگیرد، ایمان کاملي نخواهد بود و مي

 زندگي قرآني را منحرف و تحریف کرد.  

ها این شکل که ایمان اگر فقط به یکي از آن حوزهبه دلیل اینکه ایمان ناقص، قابلیّت تخلّف دارد. به 

توان تحریف و انحراف را وارد کرد و با ورود انحراف و تعلّق گرفت، از آن حوزه اي که خالي است، مي

 تحریف از همان حوزه، القاي حیرت و غفلت در همانجا صورت خواهد پذیرفت.

ست، به وسیله غفلت و حیرت از میان خواهد پس از آن، یقین که شالوده و رشته اصلي مقوله ایمان ا

 هایش تعلقرفت. در نتیجه ایمان ناقص، همراه با شک و ضعف خواهد شد. اما اگر ایمان به تمامي حوزه

 گیرد، یقین کامل حاصل خواهد شد.

کند، حمالتي است از دیگر مسائل مهمي که انجام این بحث را در حوزه سبک زندگي ضروري مي

انسان از ابتدا تا به امروز، به وسیله هاي گوناگوني صورت گرفته است. این حمالت دو نوع که به ایمان 

است. نوع اول، به اصل ایمان است که در صورت عدم توفیق به سلب کل ایمان، دشمنان سعي در نفوذ به 
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سند. هدف خود برکنند که از راه ایجاد شکاف و نقص در هیأت آن، انتظار دارند به ساختار ایمان انسان مي

به این صورت که با نفي یکي از متعلَّقات ایمان فرد، نفوذ دشمن به ساختار و شاکله ایمان صورت گرفته و 

ان از دهند تا بتوانند سلب ایمبه همین منوال، به سراغ دیگري رفته و تا آخرین درجه به پیشروي ادامه مي

 فرد کنند.

تا آخرین درجه با فرد همراه شود، بلکه خاصیّت و ذات  حتي در برخي مواقع، الزم نیست که دشمن

هیأت ایمان، به گونه اي است که به محض سلب یکي از متعلَّقات، نقص و شکاف خود به خود در دیگر 

 پدید خواهد آمد و گویا متعلَّقات ایمان، مانند دانه هاي تسبیح به هم تنیده هستند.

 1و از سخت ترین آنان، شیطان رجیم است.یکي از آن دشمنان و بلکه از آشکارترین 

یگر توان گفت که درود و مياز این رو، ایمان از اساسي ترین مباني سبک زندگي قرآني به شمار مي

مَنْ »ید: فرمامقوله هاي سبک زندگي قرآني، به این مقوله ارتباط عمیق دارند. قرآن کریم در این باره مي

 2«.ونَلُأَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَۀً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَعَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ 

 شود. عمل صالحختم مي« حیات طیّبه»همانطور که در آیه معلوم است، ایمان به همراه عمل صالح، به 

شوند، بدون مبناي زات و مقوّمات سبک زندگي قرآني را شامل ميکه همان مؤلفه ها، ویژگي ها، ممیّ

برند. در واقع میوه درخت تنومند ایمان و عمل صالح، اساسي و کلیدي چون ایمان، کاري از پیش نمي

 است.« سبک زندگي قرآني»و « حیات طیّبه»

 

 «ایمان»مفهوم شناسی 

 879این ریشۀ لغوي در قرآن کریم با تمامي مشتقّاتش، مشتق  شده است. « أ ـ م ـ ن»از ریشۀ « ایمان»واژه 

و « دوري از گزند»در لغت، «  أ ـ م ـ ن»آیه ذکر شده است. معناي ریشۀ  723سوره و در  77مرتبه، در 

                                                           
؛ فاطر/ 117؛ طه/ 22؛ اعراف/ 142؛ انعام/ 208و  168. خداوند متعال در آیات فراواني شیطان را دشمن آشکار انسانها معرفي کرده از جمله/ بقره/  1

لِ الشَّیْطَانِ کَمَثَ»ده است؛ و چندین آیه دیگر. اما در آیه اي دیگر، دشمني آشکار او را مخصوصاً با ایمان آدمي به صورت گویاتر بیان کر 60؛ یس/ 6

(. بنا بر نظر مفسران در تفسیر آیه، این کافر شدن انسان، دفعي 16)حشر/ « ِِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ ِِنِّي بَرِيءٌ مِنْکَ ِِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ

؛ مکارم 213، ص19وني توسط نفوذ تدریجي شیطان صورت مي گیرد. براي نمونه نک: طباطبائي، المیزان، جنبوده و بلکه طيّ درجات و مراتب گوناگ

 .537، ص23شیرازي، تفسیر نمونه، ج

ریم شایسته اي انجام دهد، در حالي که او مؤمن است، پس قطعاً او را به زندگاني پاکیزه اي زنده مي دا ]کار  [هر کس از مرد یا زن، . »97. نحل/ 2

 «دادند، به آنان پاداش خواهیم داد.و حتماً مزدشان را بر طبق بهترین چیزي که همواره انجام مي
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به گونه  2نیز وجود دارد،« أمانت»همین معنا و مفهوم در کلمۀ  1و  ضدّ خوف و ترس است.« سالمت ماندن»

)مُؤتَمَن( سالم و دور از ضرر است، و هم ذهنِ « امانت گیرنده»داده شده هم در نزد اي که  مالِ امانت 

 )مُؤتمِن( از عدم آسیب به مالش در آرامش و طمأنینه است. « امانت دهنده»

به معناي شهر امن و دور از اضطراب است. این کلمه  3«وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ»در آیۀ « أمین»کاربرد واژه 

 4به حفظ، وثوق، رفع خوف، دوري از وحشت و طمأنینه معنا شده است.نیز 

 «ایمان»معنای لغوی 

مشتق شده است. لغت شناسان براي این واژه  معاني « أـ م ـ ن»از ریشۀ لغوي « ایمان»همچنانکه گفته شد واژة 

یم در ۀ تصدیق و تسلقرار دادن نفس در سکون و آرامش به وسیل»گوناگي ارائه کرده اند که از جملۀ آنها 

  5ند.کاست که خداوند متعال آن آرامش و دوري از ضرر را براي فرد تضمین مي« برابر قدرت الیزال الهي

است. در آیۀ «  مؤمن»از جمله اسماء و القاب خداوند متعال که در قرآن کریم بدان اشاره شده، لفظ 

هَ ِِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا ِِلَ»سورة حشر آمده است:  23

کاربرد این واژه در مورد خداوند، به این معناست که بندگانش را از  6«.الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ

دهد. یا در تعبیري دیگر این واژه را اقرار و طمأنینه ميظلم شدن در حالت بي ایماني حفظ و آرامش و 

بنا بر نظري دیگر، کاربرد این واژه در بارة  7تصدیق به خداوند همراه با امنیت و آرامش معنا کرده اند.

خداوند به معناي وثوق، اعتماد، اعتقاد و تصدیق قلبي به خداوند است به گونه اي که هیچ گونه شک و 

 8راه نداشته باشد.تردیدي در آن 

                                                           
 . 2072، ص5؛ جوهري، الصحاح، ج23، ص13؛ ابن منظور، لسان العرب، ج90؛ راغب اصفهاني، المفردات، ص150، ص1. مصطفوي، التحقیق، ج 1

 (.58)نساء/ ...« تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ِِلَى أَهْلِهَا ِِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ . » 2

 .3. تین/  3

؛ راغب اصفهاني، المفردات، 2072، ص5؛ جوهري، الصحاح، ج23، ص13؛ ابن منظور، لسان العرب، ج367، ص15. ازهري، جمهرة اللغۀ، ج 4

 .150، ص1؛ مصطفوي، التحقیق، ج90ص

 .150، ص1. مصطفوي، التحقیق، ج 5

بخش، ایمني بخش نگهبان، شکست ناپذیر، او خدایي است که هیچ معبودي جز او نیست، فرمانروا، کامالً پاك )از هر عیب و نقص(، سالمت».  6

 «جبران کننده، بزرگ منش...

 .90. راغب اصفهاني، المفردات، ص 7

 .23، ص13. ابن منظور، لسان العرب، ج 8
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شود که این واژه در معناي اصلي خود، آرامش و از نظرات و دیدگاههاي لغویان چنین برداشت مي

سکون و طمأنینه را جاي داده است که ضد وحشت و اضطراب است. اما در ابواب و اَشکال گوناگون، 

 ت.و دیگر معاني که بدانها اشارت رف کند؛ از معناي امانت گرفته تا معناي امینمعاني متفاوتي را افاده مي

کلمه ایمان نیز علي رغم معاني گوناگوني که از آن دیده شد، در مفهوم تصدیق قلبي و یقین آور 

 همراه با اعتماد به خداوند متعال جهت حفظ از مضرّات بي ایماني اتفاق نظر وجود دارد.

 «ایمان»معنای اصطالحی 

نزد متکلمان اسالمي به طور مفصّل و دقیق تر مطرح گردیده است. این در اصطالح شرع و « ایمان»واژه 

اختالفات به اختالف مباني آن فرقه هاي کالمي در تعریف ایمان برمي گردد که باعث به وجود آمادن فرق 

تشریح این دیدگاهها و تبیین خاستگاه هاي اختالفات آنان  1کالمي بسیار زیادي در جهان اسالم شده است.

جال این نوشتار نمي گنجد، با این حال ضمن نگاهي گذرا به آن تعریفات، بیش از همه بر موضوع در م

 اصلي یعني بررسي نقش و جایگاه ایمان به عنوان مبناي سبک زندگي قرآني متمرکز خواهیم شد.

با زبان  یعني اگر فردي با قلب خود تصدیق و 2دانند.برخي ایمان را به معناي تصدیق و اقرار زباني مي

 3توان به او مؤمن گفت. مبناي این نظر، جداانگاري ایمان از عمل است.خود اقرار کرد که ایمان دارد، مي

وقتي که ایمان از عمل جدا انگاشته شد، دیگر به تبع، ایمان قابل زیادت و نقصان نخواهد بود. در این 

ه و با عمل، مراتب و درجات آن صورت، ایمان یک موضوعي است که در قلب و زبان بدان اقرار شد

 سنجیده نخواهد شد.

در شخص نخواهد بود؛ چه در « ایمان»همچنین طبق این دیدگاه، اقرار صرف با زبان موجود مفهوم 

بایست تمام منافقان مؤمن باشند. از سوي دیگر، معرفت صرف یعني تصدیق محض را نیز این صورت، مي

 4صورت باید تمام اهل کتاب را در زمرة مؤمنان برشمرد.توان ایمان نامید؛ زیرا در این نمي

                                                           
 .129و  33ي، ص. ایزوتسو، مفهوم ایمان در کالم اسالم 1

 .24؛ بغدادي، أصول اإلیمان، ص565. عامر نجار، في مذاهب االسالمیین، ص 2

 .533 - 531. عامر نجار، همان، ص 3

 .186. علي اصغر حلبي، تاریخ علم کالم در ایران و جهان، ص 4
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اما در نزد برخي دیگر عالوه بر موارد مذکور، انجام مقداري عمل نیز ضرورت دارد تا بتوان به آن فرد 

مؤمن گفت. یعني هر فردي که با زبان اقرار کرد و قلب او نیز به تصدیق آن گروید، باید عمل نیز داشته 

 1طالح مؤمن را بر او اطالق کرد.باشد تا بتوان اص

ن گردد. پس طبق ایدر نتیجه، حضور عنصر عمل رکن و پایه این نظر در تعریف ایمان محسوب مي

 توان ایمان را داراي مراتب و قابل سنجش توسط عمل دانست. نظر، مي

دانند. از سان ميبرخي از افرادي که معتقد به پیوند ایمان و عمل با هم هستند، ایمان را با معرفت یک

آید و وجود یا عدم یا ضعف ایمان هر شخص نظر آنان عمل از آثار خارجي این علم و معرفت به شمار مي

 2شود.با معیار مطابقت اعتقادات دیني او با عالم واقع سنجیده مي

الح اشاره صاستناد این گروه به پیوند ایمان با عمل، آیاتي هستند که در آنها به پیوستگي ایمان و عمل 

وَ » که « ایمان»سخن مشهور امام صادق )ع( در پاسخ به سؤال راوي در تبیین معنا و مفهوم  3شده است.

همین معناي اصطالحي را بیان مي کند. البته  4«بِالْأَرْکَانِ الْإِیمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فِي الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ

رج توان آن فرد را خاباید یادآور شد که طبق این نظر، با صرف عدم انجام یکي از لوازم عملي ایمان، نمي

 از ایمان دانست.

بلکه اگر کسي به آنچه نازل شده اقرار کند، از آن جهت که اهل معرفت و اقرار است مؤمن به شمار 

توان به البته درباره مفهوم ایمان مي 5صورتي که گناهکار باشد فاسق خواهد بود، نه کافر.آید و در مي

شریح شود به دلیل اینکه مبحث اصلي این نوشتار، تتشریح بیش از این پرداخت اما به همین مقدار اکتفا مي

 مفهوم نبوده و این اندازه هم از باب ضرورت ذکر شد.

ر سبک زندگي باید گفت که سبک زندگي یک نظام در هم تنیده خاصّي اما در ارتباط مبحث ایمان د

توان اجزاء آن را به تنهایي و بدون در نظر گرفتن ابعاد و جوانب گوناگون آن تفسیر و تحلیل است که نمي

                                                           
 .479-476. قوام الدین مانکدیم، شرح األصول الخمسۀ، ص 1

 .190مذاهب و المختارات، ص. مفید، أوائل المقاالت في ال 2

 .259-258،  159-158، ص18و ج 6، ص15. طباطبائي، المیزان، ج 3

. در برخي منابع روایي، این جمله از پیامبر )ص( روایت شده است. نک: 422؛ ابن شعبۀ حراني، تحف العقول، ص1، ح27، ص2. کلیني، الکافي، ج4

 .57؛ ابن شعبۀ حراني، تحف العقول، ص5-1، ح228-226(، صص؛ همو، عیون أخبار الرضا )ع268صدوق، األمالي، ص

 .48و  47. مفید، أوائل المقاالت، ص 5
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بک زندگي اسالمي، خداوند نه تنها ربّ انسان، بلکه ربّ همۀ موجودات و هستي بخشِ عالَم در س

پندارند خدواند جهان را خلق نموده و آن را به حال خود واگذارده، عالم است و برخالف کساني که مي

طف خداوند هستي و از جمله انسان، چه در خلقش و چه در ادامه و بقا نیازمند خداست و اگر لحظه اي ل

ِِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ »فرماید: گردد. از این رو، در سورة اعراف مياز او سلب شود، نیست و نابود مي

سَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مْا وَالشَّالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّۀِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثً

آفرینش نخستین، و منظور از « خلق»منظور از  1«.مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

ها را در کند و آنقوانین و نظاماتي است که به فرمان پروردگار در عالم هستي )تکوین( حکومت مي« امر»

 2نماید.مسیر خود راهبري و هدایت مي

سبک زندگي اسالمي، مبتني بر نوعي جهان بیني است که خداوند را به عنوان آفریننده و صاحب 

کند و در جاي جاي کلمات خداوند و سخنان پیامبران الهي بر صاحب اختیاري و هستي اختیار معرفي مي

در این بینش، انسان به عنوان موجودي وابسته و نیازمند  3ده است.بخشي خدا و نفي ربوبیت غیر خدا تأکید ش

 4.«یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ِِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ»به خدا معرفي شده و انسان نیازمند محض است: 

او وابسته به خداست. اگر علم و قدرتي از این رو، هر چه انسان دارد از فیض وجودي خداست و هستي 

دارد، شعاعي از علم و قدرت الهي است که به او افاضه شده و در نزد خالوند جایگاهي ندارد و یه هیچ 

وجه جاي فخرفروشي و بالیدن به خود نیست؛ اما چنانچه فقر و شدت نیاز و درماندگي خود را به درگاه 

بي خریدار دارد. در نتیجه چون تماميِ خلق مخلوق خداوند، محتاج او الهي بیشتر ابراز کند، در جایگاه ربو

  5خواهند بود و خدا بدان جهت که خالق و مدبر است، غني است و جز او کسي غني نیست.

را که شود؛ چبدین ترتیب، تنها ربّ در عالم خداوند است و همه چیز تحت عنایت ربوبیت او اداره مي

د اذعان داشته باشد، اما به ربوبیت او معتقد نباشد، ارتباط خدا و عالم را قطع اگر فردي به خالقیت خداون

انتظار امر  تواننموده است و نقشي براي خداوند در تدبیر امور عالم جز ایجاد آن قائل نیست و بنابراین نمي

                                                           
ا استیال یافت روز ر[ جهاندارى]در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش : »54. اعراف/ 1

خلق و [ عالم]آگاه باش که [ پدید آورد]اند خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده[ نیز]پوشاند و به شب که شتابان آن را مى طلبد مى

 «.امر از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان

 .150، ص8؛ طباطبائي، المیزان، ج269، ص4. طبرسي، مجمع البیان، ج2

 و موارد دیگر. 9و8؛ الدخان/ 19؛ الرعد/ 39؛ یوسف/ 54؛ االعراف/ 164؛ االنعام/ 31؛ البقره/ 1. نک: الحمد/ 3

 «.نیاز ستوده استید و خداست که بىاى مردم شما به خدا نیازمند: »15. فاطر/ 4

 .33، ص17. طباطبائي، المیزان، ج5
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 مور عالم و تشریع قواعدو نهي از او داشت؛ زیرا ارتباط خداوند با عالَم تنها در ایجاد آن بوده و در تدبیر ا

زندگاني نقشي نخواهد داشت و بدین ترتیب، سبک زندگي ارتباطي با خداوند نخواهد داشت و صرفاً 

وجود عالم مربوط به اوست، اگرچه عالم معنادار و مقصددار است. در مورد نقش خداوند در هستي شناختي 

ند به عنوان خالق تا باور به ربوبیت تکویني ـ توان وجوه مختلفي را فرض نمود؛ از باور به وجود خداومي

نقش او در تدبیر و ادارة امور عالم ـ و ربوبیت تشریعي ـ نقش خداوند در تشریع احکام و بایدها و نبایدها ـ 

و تعیین شیوة زندگاني انسان که همگي تأثیرات مهم و اساسي در سایر ابعاد جهان بیني انسان و سبک 

 .زندگي او خواهند داشت

 ایمان به فرشتگان

دومین موردي که در ساختار ایمان انسان در سبک زندگي قرآني باید جاي بگیرد، ایمان به فرشتگان است 

و در کنار ایمان به خداوند متعال و دیگر متعلَّقات ایمان، تأکید زیادي پیرامون آن در قرآن شده است. به 

آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ ِِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ »شود: عنوان نمونه به یکي از آن موارد اشاره مي

 1...«.وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ 

همچنین به کساني که با فرشتگان دشمني و عداوت داشته باشند، کافر ون دشمن خدا دانسته شده که 

مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیکَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ »آن دارد: این، خود نشان از عواقب سوء 

 2«.لِلْکَافِرِینَ

 ایمان به انبیای الهی

رود. قرآن باور و ایمان به همۀ پیامبران خداوند نیز یکي از متعلّقات ایمان، بلکه از مهمترین آنها به شمار مي

کریم نیز در این مورد، تأکیدات فراواني را انجام داده است تا اهمیت این مطلب براي انسانها به خوبي معلوم 

خداوند منان در قرآن کریم براي ایمان  3«.فَََمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَِِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَکُمْ أَجْرٌ عَظِیمٌ»...گردد: 

 4لهي پاداش، و براي مخالفت کنندگان با آنها وعید عذاب داده است.آورندگان به انبیاء ا

                                                           
فرستاده )خدا(، به آنچه از طرف پروردگارش به سوي او فرو فرستاده شده، ایمان آورده است و مؤمنان همگي، به خدا و فرشتگانش : »285. بقره/  1

 .136و نساء/  177آیات دیگري نیز هستند که بر این امر اشاره دارند از جمله بقره/ همچنین ...«. و کتاب هاي او و فرستادگانش، ایمان آورده اند 

 .«کسي که دشمن خدا و فرشتگانش و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد )کافر است( و در واقع خدا دشمن کافران است: »98. بقره/  2

«. حفظ کنید، پس براي شما پاداشي بزرگ است ]خودتان را[پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید. و اگر ایمان بیاورید و : »... 179. آل عمران/  3

فَرِّقُ بَیْنَ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ»...همچنین آیات دیگري نیز دال بر ضرورت ایمان به همه انبیاء الهي اشاره دارند از جمله: 

 سوره بقره نیز بر همین امر تأکید دارد. 177(. آیه 285)بقره/ « أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَِِلَیْکَ الْمَصِیرُ

 .13نک: فتح/ « وعید عذاب به مخالفان انبیاء»و  19نک: حدید/ « بران الهيوعده پاداش به فرمانبرداران از پیام. » 4
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قُلْ یَا »اما ایمان آوردن به حضرت رسول اکرم )ص( را به صورت مجزا و مخصوص ذکر کرده است: 

ا ِِلَهَ ِِلَّا هُوَ یُحْیِي وَیُمِیتُ فَََمِنُوا أَیُّهَا النَّاسُ ِِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ِِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِي لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَ

 1«.بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ

 ایمان به کتب آسمانی

تب آسماني است که از جانب موضوع پنجمي که در سبک زندگي قرآني باید به آن ایمان داشت، ک

خداوند متعال براي هدایت بشریت نازل شده است. در این بخش، به تمام کتب آسماني که خداوند توسط 

فرشته وحي به انبیاء خود نازل کرده است، باید ایمان آورد نه فقط به قرآن کریم؛ چه آنکه در آیات 

براي نمونه، خداوند در  2اني دیگر یاد شده است.متعددي، از قرآن کریم به عنوان تصدیق کنندة کتب آسم

قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ ِِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ ِِلَى ِِبْرَاهِیمَ وَِِسْمَاعِیلَ وَِِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ »فرماید: سورة بقره مي 36آیۀ 

 3.«النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ

این آیه به طور صریح بر ایمان آوردن به تمام کتب آسماني داللت دارد. همچنین آیات دیگري نیز 

 4هستند که کتب آسماني را در کنار دیگر متعلّقات ایمان ذکر کرده اند.

 

                                                           
 ها و زمین، فقط براي اوستاي مردم! در حقیقت من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم آن )خدایي( که فرمانروایي آسمان"بگو: : »158. اعراف/  1

آورید به خدا و فرستاده اش، پیامبر درس نخوانده اي که به خدا و کلماتش ایمان دارد میراند پس ایمان کند و ميهیچ معبودي جز او نیست زنده مي

 «."و از او پیروي کنید تا شاید شما راهنمایي شوید

 .91و  89. بقره/  2

ن از( فرزندان )او( فرود آمده، و به خدا و آنچه بر ما فرود آمده، و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و )پیامبرا»بگویید: : »136. بقره/  3

مي گذاریم ن)نیز( آنچه به موسي و عیسي داده شده، و آنچه به پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده، ایمان آورده ایم میان هیچ یک از ایشان فرق 

 «.و ما تنها تسلیم او هستیم.
ماني، به تعابیر گوناگون دیگري نیز آمده است که مراد آنها، همان کتب آسماني و . ایمان آوردن به کتب آس136و نساء  177. آیاتي مانند/ بقره/  4

و  382. ص15. نک: فخررازي، همان، ج157، اعراف/ 8یا به طور خاص، قرآن کریم مي باشد. از جمله/ ایمان به نور، مراد قرآن کریم است/ تغابن/ 

. 158ایمان به کلمات، مراد کتب آسماني و انبیاء و شرائع گذشته است/ اعراف/  .300، ص19و ج 282، ص8؛ طباطبائي، المیزان، ج554، ص30ج

 .385، ص15؛ فخررازي، همان، ج284، ص8نک: طباطبائي، المیزان، ج
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 ایمان به روز قیامت

مورد دیگري که در ساختمان ایمان در سبک زندگي قرآني باید بدان ایمان داشت، روز قیامت و لقاء 

پروردگار و یا به تعبیري دیگر، معاد است. خداوند متعال از آمدن قطعي و حتمي روز قیامت به بندگان خود 

 1.«اعَۀَ لَََتِیَۀٌ لَا رَیْبَ فِیهَا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُونَِِنَّ السَّ»در آیات گوناگوني سخن به میان آورده است: 

سوره  69سوره بقره و  62در قرآن براي معتقدان به قیامت وعده نجات و شادماني داده که در آیات 

اده دهمچنین براي منکران و تکذیب کنندگان آن هم وعیدهاي گران بار و سنگیني  2مائده آمده است.

 3«.وَأَنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالََْخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً»فرماید: است. خداوند متعال مي

این موضوع تا بدان قدر پر اهمیت است که به عنوان شرط و ویژگي مؤمنین در قرآن ذکر شده است. 

یعني آنقدر باید اعتقاد به قیامت در انسان قوي و راسخ گردد،  4«.ونَوَبِاآلَخِرَةِ هُمْ یُوقِنُ»فرماید: آنجا که مي

 توان مؤمن حقیقي نامید.که به مرحله یقین برسد و در این حال است که او را مي

گنجد، اما به خاطر اهمیت آن، در زیرمجموعه روز قیامت و رستاخیز مي« لقاء ربّ»گرچه موضوع 

 ت جداگانه بدان تأکید کرده است.قرآن کریم بارها و بارها به صور

مَنْ کَانَ »فرماید: کنند، اینگونه ميخداوند متعال به کساني که ایمان به لقاء او دارند و آن را آرزو مي

را به انجام یا در آیۀ پایاني سورة مبارکۀ کهف آنها  5«.یَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَََتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا »کند: عمل صالح و دوري از شرك در عبادت خداوند امر مي

 6«.وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

                                                           
ري نیز آیات دیگ«. قطعاً ساعت )رستاخیز( آمدني است، در حالي که هیچ تردیدي در آن نیست و لیکن بیشتر مردم ایمان نمي آورند: »59. غافر/  1

. همچنین این مورد هم در کنار موارد دیگر مورد تأکید قرار گرفته 7، حج/ 15، طه/ 21شبیه به همین تعبیر به حتمي بودن معاد اشاره دارند/ کهف/ 

 .136، نساء/ 177است/ بقره/ 

مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الََْخِرِ وَعَمِلَ »(؛ 62)بقره/ « عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الََْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ . » 2

 (.69)مائده/ « صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

د موارد دیگري نیز براي وعید منکران قیامت هستن«. دردناکي براي آنان آماده ساخته ایم! و اینکه کساني که به آخرت ایمان نمي آورند، عذاب. »...  3

 .8وعید عذاب، سبأ/  -4گمراهي و سرگرداني، نمل/  -22که عبارتند از/ تشبیه به مستکبران، نحل/ 

 (.4)لقمان/« بِالََْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ وَهُمْ»( و 3)نمل/ « وَهُمْ بِالََْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ». و نیز این آیات 2. بقره/  4

 ]و [هر کس به مالقات خدا همواره امید دارد، پس )آماده شود، چرا( که سرآمد )معین شده از طرف( خدا آمدني است. و او شنوا : »5. عنکبوت/  5

 .46و  45رده است: بقره/ همچنین خداوند یکي از صفات خاشعین را ایمان متقن و قطعي به لقاء او معرفي ک«. داناست

 .110. کهف/6
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فراموش شده از  ،1اما کساني را که به لقاء او ایمان نداشته و آن را قطعي ندانند، خاسر و زیان کار

و داراي ترازوي اعمال بسیار سبک و  3، گمراه و دور از هدایت2رحمت و نظر خداوند در روز قیامت

وَالَّذِینَ کَفَرُوا بََِیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِکَ یَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ »فرماید: خواند و ميمي 4خفیف

 5«.أَلِیمٌ

 های الهییمان به آیات و نشانها

ایمان به آیات و نشانه هاي الهي نیز یکي دیگر از متعلَّقات مهم نقشه ایمان در سبک زندگي قرآني است. 

مراد از آیات و نشانه هاي الهي اعم از معجزات انبیاء، آیات آفاقي و آیات انفسي است. ایمان آوردن به 

 باور به خداوند متعال است که در روند زندگي انسان نقش بسزایي دارد. اینها، نشان دهندة استحکام اعتقاد و

خداوند متعال با وعده سالم و درود و مهرباني خود، تشویق به ایمان آوردن به آیات و نشانه هاي خود 

نَفْسِهِ  لَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَىوَِِذَا جَاءَكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بََِیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَ»فرماید: کند و اینگونه ميمي

 6«.الرَّحْمَۀَ

خداوند متعال، آیات و نشانه هاي خود را روشي براي تبیین حقیقت و فهم آن براي انسانها ذکر کرده 

است. یعني آیات گوناگوني را در سرتاسر عالم قرار داده است تا بشریت با دیدن، تحقیق و تدبر و ایمان به 

فرماید: حقیقت هستي برده و براي خداشناسي خود از آنها بهره گیرد. قرآن کریم در این باره مي آنها، پي به

 7...«.سَنُرِیهِمْ آَیَاتِنَا فِي الََْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ »

نُ ِِنَّمَا یُؤْمِ»نماید: را چنین معرفي ميخداوند متعال در آیه اي دیگر مؤمنان و معتقدان به آیات الهي 

 8«.بََِیَاتِنَا الَّذِینَ ِِذَا ذُکِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ ال یَسْتَکْبِرُونَ

                                                           
 .45و یونس/  31. انعام/  1

 .51. اعراف/  2

 .45. یونس/  3

 .105. کهف/  4

 «.و کساني که نشانه هاي خدا و مالقات او را منکر شدند، آنان از رحمت من ناامیدند و آنان براي شان عذاب دردناکي است!: »23. عنکبوت/  5

 ...«.سالم بر شما باد! « آورند نزد تو آیند، پس بگو:اه کساني که به نشانه هاي ما ایمان ميو هر گ: »54. انعام/  6

«. ...نمایانیم، تا اینکه براي آنان آشکار شود که او حق است بزودي نشانه هاي خود را در اطراف )جهان( و در خودشان به آنان مي: »53. فصلت/  7

 .33 - 30، انبیاء/ 190، آل عمران/ 164ها و آیات الهي اشاره دارند از جمله/ بقره/ ندین مورد از نشانههمچنین آیات دیگري نیز هست که به چ

افتند، و با ستایش آورند که هر گاه بدان )آیات( یادآوري شدند، سجده کنان )بر زمین( ميفقط کساني به آیات ما ایمان مي: »15. سجده/  8

 «.حالي که آنان تکبّر نمي ورزندگویند در پروردگارشان تسبیح مي
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و  هاو معجزات الهي، به مراتب عذابها اما همانند دیگر متعلَّقات ایمان، براي تکذیب آیات و نشانه

 1.«ِِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بََِیَاتِ اللَّهِ لَا یَهْدِیهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ»سرانجام هاي بدتري آمده است. از جمله: 

گناه  5حبط اعمال، 4دوري از رحمت الهي، 3اصحاب آتش خواندن، 2همچنین سرزنش و وعید عذاب،

روند و چندین مسأله دیگر، از جمله عواقب بسیار بد تکذیب آیات الهي به شمار مي 6کبیره خواندن این عمل

 که در قرآن کریم براي هر کدام آنها، آیات زیادي وجود دارد.

اما یک نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایمان همانطور که به موارد مذکور به طور ایجابي وابسته 

 8ایمان به جِبت و طاغوت، 7د. آنها به طور خالصه عبارتند از: ایمان به باطل،و متعلّق شد، موارد سلبي نیز دار

 11و ایمان به بعضي از متعلَّقات. 10ایمان به بعضي از رسل 9ایمان به بعضي از کتب،

 

 همبستگی و نسبت شناسی متعلَّقات ایمان

ه یت است، این است کپس از بررسي متعلَّقات ایمان در قرآن کریم، مطلب دیگري که خیلي حائز اهم

موارد مذکور، میان همدیگر، به شدّت همبستگي و علقه ناگسستني دارند. به نحوي که ایمان به بعضي از 

 آنها و کفر به بعض دیگرشان، امکان پذیر نخواهد بود.

گر ایعني یک انسان باید به همه آنها با هم ایمان آورده تا بتوان اطالق مؤمن را به او کرد، و یا اینکه 

اي توان مؤمن گفت. قرآن کریم در جبه بعضي ایمان داشت و به بعضي دیگرشان کفر ورزید، به او نمي

                                                           
 «.در واقع، کساني که به آیات خدا ایمان نمي آورند، خدا آنان را راهنمایي نمي کند و براي آنان عذاب دردناکي است: »104. نحل/  1

 .16و روم/  74و مؤمنون/  72. اعراف/  2

 .39. بقره/  3

 .23. عنکبوت/  4

 .105. کهف/  5

 .35. غافر/  6

 (.52)عنکبوت/ « وَالَّذِینَ آَمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ».  7

 (.52نکبوت/ )ع« نَ الَّذِینَ آَمَنُوا سَبِیالًفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِأَلَمْ تَرَ ِِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ کَ. » 8

 (.81)بقره/ ...« أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ . »...  9

)نساء/ « الًنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیِِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ . » 10

150.) 

سوره نساء عالوه بر اینکه اشاره دارد به موضوع ایمان به بعضي از رسل، همچنین طبق سیاق، اشاره به این موضوع نیز دارد که ایمان به  150. آیه  11

.. وَیُرِیدُونَ ».، و همچنین از عبارت ...«وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ »... ات، ایمان ناقص و سلبي خواهد بود. این مطلب از عبارت برخي از متعلَّق

زینند، فرقه و جدایي افکنند و راهي بین آن دو برگبدست مي آید. یعني کساني که مي خواهند در ایمان به خدا و رسول ت« أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیالً

 ایمان ناقصي دارند. بنابراین ایمان ناقص، یعني ایمان به برخي از متعلَّقات، مي تواند یکي از موارد سلبي ایمان باشد.
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یَا أَیُّهَا »فرماید: سوره مبارکه نساء مي 136جاي آیات خود به این مطلب اشاره و تأکید کرده است. آیه 

الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْکِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ الَّذِینَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتَابِ 

 1«.وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الََْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاالً بَعِیداً

تک تک  تهدید کرده که اگر به عالمه طباطبائي پیرامون تفسیر این آیه بر این نظر است که این آیه

مان اول، شود که مراد از ایاین جزئیات و تفاصیل ایمان نیاورید به ضاللتي بعید گمراه شده اید. معلوم مي

ایمان به طور اجمال و سربسته و دربسته است و مراد از ایمان دوم، ایمان به تفاصیلي است که در آیه بیان 

نین باید ایمان سربسته و اجمالي خود را بر تک تک این جزئیات نموده و معني آیه این است که مؤم

 بگسترانند.

زیرا این جزئیات معارفي هستند که به یکدیگر مرتبط و وابسته اند و هر یک مستلزم بقیه است. یعني 

ا هشود مگر با ایمان به همه آن معارف، بدون اینکه یکي از آنایمان به یکي از آن حقایق و معارف تمام نمي

استثناء شده و در نتیجه به بعضي از آنها ایمان بیاورند و به بعضي دیگر کفر بورزند که اگر چنین کنند در 

 حقیقت به همه کفر ورزیده اند.

 2حال چه در ظاهر باشد که همان کافر، و چه در باطن باشد که منافق خواهد بود.

ین احتمال که ایمان به برخي از موارد مذکور فخر رازي نیز در بیان احتماالت گوناگون آیه، و در رد ا

 فرماید:و کفر به بعضي دیگر امکان دارد، با ذکر روایتي، آن را به شدّت نفي و مي

روي أن جماعۀ من أحبار الیهود جاءوا ِلي النبي )ع( و قالوا: یا رسول اهلل ِنا نؤمن بک و بکتابک و »

الکتب و الرسول، فقال )ع(: بل آمنوا باللَّه و برسله و بمحمد و  بموسي و التوراة و عزیر، و نکفر بما سواه من

  3«بکتابه القرآن و بکل کتاب کان قبله، فقالوا: ال نفعل، فنزلت هذه اآلیه فکلهم آمنوا.

                                                           
که قبالً فرو فرستاد،  ]هاي الهي[ورد، و کتاب اي کساني که ایمان آورده اید! به خدا و فرستاده او، و کتابي که بر فرستاده اش فرود آ: »136. نساء/  1

مراه گایمان )واقعي( آورید و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتاب هایش و فرستادگان او و روز واپسین کفر ورزد، پس به یقین به گمراهي دوري، 

. همچنین عالوه بر اینکه باید به 177ن تأکید دارند از جمله/ بقره/ البته همانند همین آیه، چند آیه دیگري نیز بر ایمان به همه متعلَّقات ایما«. شده است

دایي و ، جهمه متعلَّقات ایمان به طور کامل ایمان داشت، آیات دیگري نیز بر این مطلب اشاره دارند که درون خود متعلَّقات ایمان، نیز نباید فرق

( یا اینکه نمي شود به بعضي از کتب آسماني 152 – 150ولش جدایي انداخت )نساء/ تفاوت قائل شد. به عنوان مثال نباید بین ایمان به خدا، و رس

 .84؛ آل عمران/ 285و  136(. همچنین درباره پیامبران نیز این حکم آمده است: بقره/ 85ایمان آورد، و به بعضي دیگر کافر شد )بقره/ 

؛ ابوالمکارم 504، ص7؛ فضل اهلل، همان، ج238، ص4عبدالحسین طیب، همان، ج ؛ نیز در این رابطه نک:113و  112، ص5. طباطبائي، المیزان، ج 2

 .455، ص1؛ مغنیه، همان، ج778، ص2؛ سید قطب، همان، ج150، ص6؛ أبوالفتوح رازي، همان، ج104حسني، دقائق التأویل، ص
 .243و  242، ص11. فخررازي، همان، ج 3
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روایت شده است که جماعتي از احبار یهود نزد پیامبر )ع( آمدند و گفتند: اي رسول خدا ما به تو و به 

نها. ورزیم به کتابها و فرستادگاني غیر از آآوریم و کفر ميي و تورات و عزیز ایمان ميکتاب تو و به موس

پیامبر )ع( فرمودند: بلکه ایمان بیاورید به خدا، و به فرستادگانش و به محمد و به کتاب او قرآن و به همه 

مه آنها ایمان آیه نازل شد و هکنیم. پس این کتاب هایي که قبل از او بودند. پس آنها گفتند: ما اینچنین نمي

 آوردند.

طبرسي، سیوطي و مکارم شیرازي و بسیاري از مفسران دیگر نیز این روایت را نقل کرده و بر این قول 

اند که ایمان باید به همه متعلَّقات آن صورت پذیرد تا بتوان فرد را مؤمن اطالق کرد. در غیر این صورت، 

 1امکان ندارد.

مورد خالصه شده و در حالي که در  5علَّقات ایمان در آیه، و آیات مشابه در همین حال اینکه چرا مت

 شدند اما در این آیاتقرآن کریم همانگونه که گذشت، غیب و نشانه هاي الهي نیز جزء آنها محسوب مي

شناسي آید و آن همپوشاني و نسبتنیامده است، بحث دیگري است. اینجا یک بحث دیگري پیش مي

قات ایمان است. یعني در این هفت موردي که به صورت جداگانه و از آیات گوناگون به صورت متعلَّ

 مستدل ذکر شد، برخي زیرمجموعه برخي دیگرشان هستند.

اما به لحاظ اهمیتي که دارند، در آیات گوناگون جداگانه ذکر شده اند. به عنوان مثال ایمان به انبیاء 

را که به وجود آنها وابسته باشد را خود به خود به پیش خواهد آورد و همین  الهي، طبعاً ایمان به مواردي

 طور موارد دیگر.

این آیات نشان دهنده این موضوع هستند که هر کس به درستي و کامل به موارد اساسي متعلَّقات 

فرمان  کامل و طبقمذکور ایمان بیاورد، در واقع به همه آنها نیز ایمان آورده است. البته باید به درستي و 

انجامد. نه اینکه بگوید به موارد اساسي ایمان آوردم، و لوازم آن را الهي ایمان بیاورد که به راه درست مي

 2پذیرم.که در واقع ایمان به موارد دیگر هستند، را نمي

                                                           
؛ فیض کاشاني، األصفي في تفسیرالقرآن، 166، ص4؛ مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج234ص، 2؛ سیوطي، همان، ج192، ص3. طبرسي، همان، ج 1

 ؛246، ص1ج

. این آیات ایمان آوردن به خدا، رسول و کتاب را امر کرده اند که در بردارنده 8؛ تغابن/ 84؛ آل عمران/ 285و  136. براي این آیات نک: بقره/  2

؛ مکارم شیرازي نیز 215، ص5ل مبحث همپوشاني و نسبت شناسي متعلَّقات ایمان، نک: فخررازي، همان، جهمه موارد ایمان مي باشد. جهت تفصی

ات الهي باشد. ستوراین مبحث را تأیید مي کند که اعتقاد به موارد اساسي متعلَّقات ایمان، الجرم و قطعاً باید همراه و هماهنگ با التزام عملي به تمام د

 .399، ص5مونه، جمکارم شیرازي، تفسیر ن



 ممبانی و الگوی مطلوب سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریتدوین 

84 

، ایمان آوردن به بنابراین در واقع، ایمان به موارد اساسي متعلَّقات ایمان، لوازمي دارد. از جمله آن لوازم

باشند. به عبارت دیگر، برخي موارد متعلَّریاالت ایمان نسبت به برخي دیگرشان، متعلَّقات فرعي آنها نیز مي

همپوشاني دارند. یعني ایمان به موارد اساسي نظیر ایمان به خدا، پیامبران و معاد که دیگر موارد آن را 

 باشند، یا ایمان بهحضرت حق و برپایي قیام قیامت مي همچون آیات و نشانه هاي الهي که آثار وجودي

کتب آسماني که وسیله خدایت انبیاء براي بشریت هستند، و یا همچنین ایمان به فرشتگان که انبیاء توسط 

 دهند. البته با رعایت شرایط کامل و طبق فرمان باري تعالي.کنند، پوشش ميآنها وحي را دریافت مي

 ی و ارتباط متعلّقات ایمان قرآنی با سبک زندگیتبیین چرایی همبستگ

گردد پس از اینکه ارتباط و پیوند میان متعلَّقات ایمان ثابت و نسبت هر یک با هم معلوم گردید، الزم مي

به این پرسش پاسخ داده شود که علت این همبستگي و علقه میان آنها چه بوده و در عین حال، چه ارتباطي 

اگر قرار باشد که بین ایمان به خدا  1در بیان این چرایي باید گفت که به تعبیر قرآن با سبک زندگي دارد.

و رسول به عنوان یکي از متعلَّقات ایمان جدایي انداخته شده و میان آنها راهي برگزیده شود، که همان 

 شود.ایمان به بعض و کفر به بعض خواهد بود، اساساً راه حق، متفرّق و چندگونه مي

توان به برخي از متعلَّقات ایمان آورد و برخي نیز کفر معنا در صورت قبولي این موضوع که مي بدین

ورزید، پس در همین حال خود به خود تأیید شده است که آن هم نیز راه حقّي خواهد بود. یعني ایمان به 

ذیرفته ابه یک راه دیگري پبرخي از آنها، به عنوان یک راه واحد و جدا، و کفر به برخي دیگر نیز خود به مث

آید. به عبارت دیگر، تکثّرگرایي خواهد شد. در این حالت، تعدد طرق و راههاي وصول ِلي اهلل پیش مي

در پیمودن راه هدایت که هم از راه ایمان به برخي و هم از راه کفر به برخي بگذرد و این، طبق منطق قرآن 

رَّقَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَ: »فرمایدکریم غلط و باطل است. قرآن کریم مي

 2...«.بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ 

رسد مراد آیه موردنظر این باشد که برخي به دنبال این هستند که با ایجاد جدایي بین متعلَّقات به نظر مي

 ِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ»دیگر،  ایمان و ایمان به برخي و کفر به برخي

در پي ایجاد و انتخاب راهي دیگر در بین آنها )وَیُرِیدُونَ أَنْ ...« وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ 

                                                           
وا بَیْنَ  بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُِِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ: »153-150. نساء/  1

تِیهِمْ أُجُورَهُمْ فَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِکَ سَوْفَ یُؤْهُمُ الْکَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ عَذَاباً مُهِیناً * وَالَّذِینَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یُ ذَلِکَ سَبِیالً * أُولَئِکَ

 «.وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً

 ...«.سازد پیروي نکنید، که شما را از راه او پراکنده مي ]ي دیگر[ها این راه راست من است پس از آن پیروي کنید و از راهو : »153. انعام/  2
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سَبِیالً( هستند که از نظر قرآن مردود و باطل بوده و تنها راه صحیح و کامل از منظر قرآن یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِکَ 

 آن هم فقط یکي بوده و هیچ راه...« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ »کریم، همان راه خداوند متعال است: 

بنابراین راه ..«. .تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ  وَلَا»... دیگري غیر از آن نباید تبعیت و پیگیري گردد: 

کند و با ایمان به همه تعالیم و ایمان و راه رسیدن به خداوند متعال، فقط از راه اسالم و قرآن عبور مي

ه، هیچ راه رسد و غیر از این رامفاهیمي که خداوند متعال دستور داده است، به سعادت و کمال خود مي

دارد: دیگري وجود ندارد. زیرا به تعبیر قرآن، تبعیت از راه هاي دیگر، انسان را از پیمودن راه حقیقي باز مي

 1...«.وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ »... 

رآني است دگي قهمانطور که گفته شد، موضوع مهم دیگر، ارتباط حفظ این همبستگي با سبک زن

 که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

شود سبک زندگي به عنوان یک نظام، بر اساس مباني و مؤلفه هاي فکري، رفتاري و عقیدتي ساخته مي

 که از جهان بیني و هستي شناسي خاصّي برگرفته شده است. 

ورت که مرتبط هستند. به این صتمامي مباني و مؤلفه هاي این نظام، به طور کامل به همدیگر پیوسته و 

اگر به یکي از آنها به درستي پرداخته نشود و یا نسبت شناسي بینشان به خوبي تعریف نشود، این نظام 

 کارکرد خود را از دست خواهد داد.

شود. یکي از جهت آن نسبت موضوع ایمان با سبک زندگي از دو جهت در این نوشتار تعریف مي

نوان مبنایي از مباني سبک زندگي قرآني بحث شده است، و دیگري آن که است که خود ایمان هب ع

ي قرآني، به و یا مفاهیم سبک زندگها پیوستگي میان متعلَّقات اساسي ایمان، با برخي دیگر از مباني و مؤلفه

 شدّت مرتبط و نسبت به هم رابطه تأثیر و تأثر دارند.

 اسي ایمان کفر ورزیده شود، سبک زندگي قرآني آسیب خواهدبه عبارت دیگر، اگر به یکي از متعلَّقات اس

دید. زیرا هر یک از متعلَّقات اساسي ایمان، در سبک زندگي قرآني جایگاه خاصّي براي خودشان تعریف 

آني هاي سبک زندگي قرشده دارند که در صورت لطمه وارد شدن به آنها، به برخي مفاهیم، مباني و مؤلفه

 هد شد.نیز آسیب وارد خوا

                                                           
. در بیان چرایي همبستگي میان متعلَّقات ایمان که به نفي کثرت و تعدّد راه هاي 186، ص14؛ فخررازي، همان، ج378، ص7. طباطبائي، المیزان، ج 1

 منابع طرّاحي سبک زندگي قرآني انجامید، به همین مقدار اکتفا مي شود.  شناخت و
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به عنوان مثال، اگر از کل متعلَّقات ایمان، مورد ایمان به خدا خدشه دار شود، به این معني که یا به طور 

کامل به آن کفر ورزیده شود، و یا خلط مصادیق صورت گیرد، به مبحث حاکمیت والیت خداوند متعال 

 شود.که به عنوان یک مبنا در سبک زندگي قرآني مطرح بود، خدشه وارد مي

زیرا در صورت عدم ایمان به خدا، دیگر از چه کسي باید والیت و حاکمیت را پذیرفت؟! پس بنابراین 

ثبوت مبناي والیت و حاکمیت خداوند در سبک زندگي قرآني، به ثبوت و پیوستگي متعلَّقات ایمان به 

 همدیگر وابسته و مرتبط است.

مشکل برخورد کند، مبناي هدفمندي و معناداري  همچنین اگر ایمان به معاد در ساختمان ایمان به

سبک زندگي قرآني مشکل دار خواهد بود. زیرا اثبات معناداري و هدفمند بودن زندگي، با اثبات معاد 

گیرد. زیرا اگر معاد نباشد، پس براي کدام جهان پس از مرگ انسان برنامه ریزي هدفمند و صورت مي

ي والیت و حاکمیت خداوند متعال در میان انسانها که به اذن خود او به معنادار داشته باشد؟! همچنین اجرا

پیامبران سپرده شده است، با زیر سؤال رفتن آنها و یا ایمان به برخي و کفر به برخي دیگرشان چگونه انجام 

، يخواهد شد؟! این مسائل، نشان دهنده آن هستند که پیوستگي میان متعلَّقات ایمان در سبک زندگي قرآن

 یک ضرورت انکار نشدني است که به همه اجزاء سبک زندگي مرتبط خواهد بود.

در آخر، به عنوان نتیجه گیري بحث ایمان، باید به این مطلب اشاره کرد که نفس ایمان به طور کلي 

رابطه و تأثیرات عمیقي بر چینش سبک زندگي افراد دارد. قطعاً طراحي و چینش سبک زندگي فرد مؤمن 

 دي که مؤمن نیست و یا ایمان ناقصي دارد، عمیقاً متفاوت است.از فر

یعني تأثیرات مفهوم ایمان، در تمامي مراحل و جنبه هاي سبک زندگي فرد و جامعه مشهود است. به 

عنوان مثال در سبک زندگي قرآني، اصلي ترین، اساسي ترین و عمیق ترین پیوند را، پیوند ایماني مردم 

ن معنا که نه پیوندهاي جنسي و قومي، و نه مناسبات نژادي و ملیتي پیوند حقیقي محسوب دهد. بداتشکیل مي

را  2هاي شناخت انسانهاو جزء مسائلي هستند که زمینه 1شوند. بلکه همه آنها به نوعي نشانه و آیات الهيمي

 کنند.با هم فراهم مي

                                                           
وَمِنْ آَیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ »سورة مبارك روم، نشانگر این مطلب است که پیوندهاي مذکور، از نشانه هاي الهي هستند:  22. آیه  1

 «.نَّ فِي ذَلِکَ لَََیَاتٍ لِلْعَالِمِینَأَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ ِِ

(. اشاره به این که هدف از وجود پیوندهاي اعتباري، 13)حجرات/ ...« یَا أَیُّهَا النَّاسُ ِِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . » 2

 ها و مردم گوناگون با هم هستند.معارفه و شناخت فرهنگ ها، تمدن
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عنا نیست که متعلَّقات آن در نظر گرفته نشود. این بدان م 1اما پیوند اصیل، همانا پیوند ایمان است و بس!

بلکه ایمان، در صورتي ایمان است که متعلَّقات آن کامل شود، و در غیر این صورت، ناقص و تخلّف پذیر 

 خواهد بود. اما زماني که متعلَّقات آن کامل باشد، انحراف و تخلّف در ایمان فرد نفوذ نخواهد کرد.

در مسائل جزئي زندگي، یک موضوع جداگانه اي است که در کتب مربوط  بنابراین مبحث تأثیر ایمان

به آن تفصیالً پرداخته شده است و این نوشتار در صدد طرح آن نیست. زیرا اساساً هدف اصلي این نوشتار 

 از طرح مبناي ایمان، تبیین سه مطلب ذیل است:

ه متعلَّقات آن باشد. بدین ترتیب، الف: ایمان موردنظر در سبک زندگي قرآني، باید کامل و به هم

 ایمان ناقص در طرّاحي سبک زندگي قرآني به کار نخواهد آمد.

ب: اثبات وجود رابطه عمیق و پیوسته میان اجزاء ایمان از منظر قرآن و ضرورت وجود آن در طرّاحي 

 سبک زندگي قرآني.

ر آن پیوستگي به گونه اي که اگ ج: بررسي و اثبات تأثیر آن پیوستگي در طرّاحي سبک زندگي قرآني.

حفظ نشود، شالوده سبک زندگي قرآني از هم خواهد پاشید. زیرا دیگر مباني و مؤلفه هاي آن، به اجزاء و 

 متعلَّقات ایمان شدیداً وابسته هستند.

 مبنای دوم: والیت و حاکمیت خداوند 4-2-1-1-2

لق همه امور، دست بشر بوده و آن طور که در نظام هاي زندگي بشري )غیر الهي( والیت و حاکمیت مط

کند، عنان گسیخته بر انسان حاکمیت کرده و واستیالي خود را که میل دروني و هواي نفس وي ایجاب مي

 برگرفته از نفسانیّات و وسواسهاي شیطاني وي بوده، بر تمامي شئون زندگي انسان، مستولي کرده است.

المي و سبک زندگي قرآني، به صورت مطلق و مخصوص، اما والیت و حاکمیت در نظام سازي اس

یني باز آن خداوند متعال است که جزء مباني این نوع سبک زندگي است. والیت خداوند بر اساس جهان

أَمِ »رماید: فقرآني، انحصاري بوده و غیر از او به هیچ کس دیگري تعلق ندارد. آن گونه که قرآن کریم مي

 . 2«أَوْلِیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ یُحْیِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

                                                           
 .140-139. ذوعلم، همان، صص 1

کند و هموست که بر هر مردگان را زنده مى اند خداست که دوست راستین است و اوست کهآیا به جاى او دوستانى براى خود گرفته: 9. شوري/  2

 «.چیزى تواناست
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این آیه عالوه بر حصر والیت در خداوند متعال، دلیل آن را نیز ذکر نموده است که داشتن قدرت در 

والیت است. خداوند از آن جهت  گیرد جزء شروطاعمال والیت بر همه اموري که تحت والیت او قرار مي

 1که داراي قدرت مطلق است، داراي والیت مطلق نیز است.

 ضرورت حکومت یک اراده بر هستی

قرآن کریم جهت اثبات ضرورت وجود یک اراده حاکم بر هستي و زندگي انسان، و همچنین انحصار آن 

سُبْحَانَ لَوْ کَانَ فِیهِمَا آَلِهَۀٌ ِِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَ»د: فرمایکند و ميدر خداوند متعال، دلیل و برهان عقلي استفاده مي

د، دانمفاد این آیه، حاکمیت دو ارادة متضاد را در یک مکان، سبب فساد مي 2«.اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ

 قطعي مي شد. این قاعدهبه عبارت دیگر، در صورت وجود دو ارادة ضدّ در عالَم تکوین موجب بروز فساد 

در عالَم تشریع نیز صادق است، بدین معنا که چنانچه دو قدرت ارادة متضاد در طول یکدیگر در نظام تشریع 

و قانونگذاري وجود مي داشت، قوانین و شریعت نیز تابع این دو اراده، متناقض مي شدند. بروز و ظهور 

یجاد نظام یکپارچه در تمامي عرصه هاي حیات انساني چنین تناقضاتي با هدف تشریع و قانونگذاري که ا

 است  در تعارض خواهد بود. بنا بر این، وجود چنین دو ارادة متضاد در عالَم تشریع نیز منتفي است.

شود که جامعه بشري به فساد کشانده شود. زیرا از آنجا که حاکمیت اراده هاي مختلف، موجب مي

متفاوت و در سطح باالتري قرار دارد، لذا باید در حالتي به پیش برود  جامعه بشري از اجتماعات حیوانات

 که حرکتش رو به کمال باشد.

در حرکت به سوي کمال، وجود نظم خیلي ضروري و حیاتي است. آن نظم، در گرو حاکمیت یک 

هستند.  وتآید. فساد در عالم تکوین و تشریع متفااراده خواهد بود. در غیر این صورت فساد به وجود مي

ها و بي عدالتي هایي است که توسط انسانها فساد در عالم تشریع، همان بي نظمي ها، خون ریزي ها، ظلم

 3در اثر حاکم کردن اراده اي غیر از اراده الهي ـ چه انسان و چه غیر انسان ـ به وجود آمده است.

                                                           
 .136. جوان آراسته، مباني حکومت اسالمي، ص 1

شدند. پس خدا، پروردگار تخت اگر )بر فرض( در آن دو )آسمان و زمین،( معبوداني جز خدا بودند، حتماً )آسمان و زمین( تباه مي: »22 . انبیاء/ 2

 «.کنند)جهانداري و تدبیر هستي( منزّه است، از آنچه )او را( وصف مي

. این استدالل، به طور تفصیلي تر نیز در منابع تفسیري که 239، ص7ج ؛ طوسي، التبیان في تفسیر القرآن،128، ص22. فخررازي، مفاتیح الغیب، ج 3

؛ قرطبي، الجامع ألحکام 29، ص17کالمي هستند، آورده شده است. جهت مشاهد ر . ك/ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج -متمایل به گرایش تحلیلي

 .197، ص9سیر الوسیط للقرآن الکریم، ج؛ طنطاوي، التف19، ص17؛مراغي، تفسیر المراغي، ج280، ص11القرآن، ج
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که پس آن اراده کدام است و پس از اثبات لزوم حاکمیت یک اراده، باید به این سؤال پاسخ داد 

 شود؟ و چندین پرسش دیگر که در ادامه به طور کامل بیان خواهند شد.چگونه ثابت مي

 انواع والیت خداوند 

حاکمیت و والیت خداوند متعال در جهان هستي و از جمله انسان، بر دو گونه است: یک. تکویني، دو. 

تصوّر  ني، هیچ گونه تخلّفي از اراده باري تعالي قابلتشریعي. گفتني است که در حاکمیت و والیت تکوی

نیست. برخالف آن، در بُعد حاکیم تشریعي امکان تخلّف از حاکمیت و والیت خداوند متعال، وجود دارد. 

به عبارت دیگر، خداوند باریتعالي خود به انسان اختیاراتي داده است که اطاعت و تخلّف از آن امور، دست 

 انسان است.

رصۀ حاکمیت و والیت تکویني، والیت و حاکمیت خداوند بر نظام هستي و سرپرستي مطلق او در ع

شود. مطرح است. یعني هر گاه چیزي را اراده کند و بخواهد، با خواست و اراده او موجود و متحقق مي

 1«.فَیَکُونُ ِِنَّمَا أَمْرُهُ ِِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ»فرماید: قرآن کریم مي

نوع تکویني به عالم هستي و آفرینش برمي گردد و نوع تشریعي، به قانون گذاري و تشریع قوانین و 

دستورات زندگي مرتبط است. در هر حال والیت خداوند متعال چه در نظام هستي و چه در زمینه تشریع و 

انسان  2هاي بشري.ي، مانند والیتقانون گذاري، مختص اوست که از نوع حقیقي و واقعي آن است نه مجاز

موظّف است که از والیت و حاکمیت خداوند متعال پیروي کرده و از آن خود را خارج نداند. اینکه گفته 

شود انسان خود را خارج از آن نداند، بدین معناست که انقیاد و تسلیم در برابر آن والیت را بر خود مي

داخل در والیت و حاکمیت خداوند کند یا خارج. زیرا قهراً انسان واجب بداند نه اینکه بخواهد خودش را 

 داخل در والیت و حاکمیت تکویني خداوند متعال هست.

اما اینکه والیت او را در مسائل تشریعي نیز بپذیرد و یا ردّ کند، مختار است. تأکید آیات قرآن کریم 

مطلق  آني باید منقاد به والیت و حاکمیتدر مبحث سبک زندگي، بر این موضوع مبتني است که انسان قر

 خداوند متعال بر تمامي شئون زندگي خویش باشد.

 آورد.این است که والیت پذیري را براي انسان به بار مي

 

                                                           
 «.شودمي ]فوراً موجود[پس « باش!»گوید: هنگامي که چیزي را بخواهد، فرمان او فقط این است که به آن مي: »82. یس/  1

 .35و  34؛ حسیني، تحلیل نظریه والیت فقیه، ص135و  134. جوان آراسته، همان، ص 2
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 ادله انحصار والیت تشریعی در خداوند متعال

ي جاي بحث تکوین از آنجا که قوانین عرصه زندگي با قوانین تکویني متفاوت اند، لذا آیات و ادله والیت

 این نوشتار نیست. بلکه سخن اساسي این نوشتار، ناظر به مباحث والیت تشریعي خداوند است.

ـ اصل تشریع  3یوسف 40و  2شوري 9 1انعام، 57بر اساس برخي از آیات قرآن کریم ـ از جمله آیات 

 4احکام و اصول و پایه هاي آن، فقط از ناحیه خداوند است.

رد. توان اقامه برهان کانحصار والیت تشریعي خداوند متعال، بر اساس دو مسأله ميدر بحث ثبوت و 

یکي بحث از تصرّف مالک بر مملوك خود است. یعني اینکه که هر چیزي، مالکي دارد که دخل و تصرّف 

 در آن، حق انحصاري اوست و هیچ فرد دیگري چنین حقي را ندارد.

تواند براي ملک خود، برنامه و دستور و فقط اوست که مي انسان نیز مملوك خداوند متعال بوده

زندگي ارسال کند. انسان حق سرسپردن به برنامه هیچ موجود دیگري غیر از خدا را ندارد، و از سویي دیگر 

 این حق را ندارد که بر فرد دیگري، والیت داشته باشد.

خدا مالک اوست. اما دلیل دیگر،  زیرا نه خود او مالک فرد دیگري است، و نه فرد دیگري غیر از

استدالل بر اساس شرایط قانون گذار و راهنماي سبک زندگي انسان است که پس از بیان بحث مالکیت، 

 به این بحث نیز به تفصیل پرداخته خواهد شد.

 دلیل اول: برهان مالکیت

آسمانها و زمین معرفي شده در مجموعه اي از آیات قرآن کریم، خداوند به عنوان مالک حقیقي و مطلق 

وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى »سورة آل عمران چنین آمده است که  189است.  از جمله در آیۀ 

 5«کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

بر اساس این آیه، در جهان بیني الهي و سبک زندگي قرآني، حق والیت و تصرّف بر مبناي مالکیت، 

ن آفریننده انسان است. زیرا فقط او حق هر گونه دخل و تصرّف در انسان را دارد. طبق فرموده قرآن از آ

                                                           
 «.یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ ِِنِ الْحُکْمُ ِِالَّ لِلَّهِ. » 1

 ...«.فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ . »...  2

 «.لَا یَعْلَمُونَ ِِنِ الْحُکْمُ ِِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ِِلَّا ِِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ. »...  3

 .40و  39همان، ص. حسیني،  4

، اعراف/ 17؛ مائده/ 107همچنین آیات مشابه/ بقره/ «. و فرمانروایي آسمانها و زمین از آن خداست. و خدا بر هر چیزي تواناست: »189. آل عمران/  5

 .9؛ بروج/ 2؛ حدید/ 14؛ فتح/ 27؛ جائیه/ 85؛ زخرف/ 49؛ شوري/ 44؛ زمر/ 2؛ فرقان/ 42؛ نور/ 116؛ توبه/ 158
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کریم، خداوند متعال نه تنها مالک و خالق انسان، بلکه مالک تمامي هستي است که هیچ شریک و همراهي 

، ام شئون وجود خوددر این کار براي وي نیست. زیرا هستي و هر آنچه در اوست، مصنوعي است که در تم

و در هر لحظه و آني، مدیون صانع و پدیدآورنده خود است و اگر لحظه اي این ارتباط از مبدأ اصلي قطع 

 1ماند و مالکي جز خداوند متعال ندارد.گردد، اثري از آن باقي نمي

انب از ج شود، نیزدست به دست ميها آن دسته از مالکیّت و والیت هاي اعتباري که در میان انسان

فرماید: آید. آنجا که قرآن کریم ميخداوند متعال است و فقط اوست که مالک و وليّ اصلي به حساب مي

كَ  بِیَدِوَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُقُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِي الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ »

 2«.الْخَیْرُ ِِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

مُ ِاِلَّ ِِنِ الْحُکْ»عالوه بر آیات ذکر شده، این موضوع، از دیگر آیات نیز قابل برداشت است. از جمله: 

 3«.لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ

زندگي انسان، این ایه به صورت بسیار ظریف  به عنوان مثال، در زمینه ِعمال حق والیت خداوند در

یکي از تصرّفات الهي در زندگي بشر را بیان کرده و آن، حل مشکالت و اختالفات زندگي اوست. بناي 

استدالل در این آیه این مطلب است که، زندگي انسان نیاز به برنامه دارد که فقط از جانب خداوند متعال 

ر این زندگي، مشکالتي به وجود آمده است که هیچ انساني قدرت حل باید براي وي ارسال شود. حال د

 آن را ندارد. پس چه کسي باید آن را حل کند؟

                                                           
سوره مبارکه روم )اللَّهُ الَّذِي خَلَقَکُمْ  40. البته خود خداوند متعال نیز در قرآن کریم در ذیل آیه 34و  33. سبحاني، سیماي انسان کامل در قرآن، ص 1

ار يْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ(، اصل این استدالل را مورد عنایت قرثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَفْعَلُ مِنْ ذَلِکُمْ مِنْ شَ

داده است که صرف مفهوم خلقت و صنع، مالکیت آور، و مالکیت، والیت آور است. در آنجا که خطاب به گروهي از مشرکان، آنها را سرزنش 

میراند، شرکاء شما این کارها را براي شما مي توانند انجام دهند؟! این پرسش، نوعي تهکّم کرده و مي فرماید/ خدایي که شما را آفرید، رزق داد و 

 22که در آیه  -و تحقیر مشرکان و شرکاء آنها مي باشد. وجه ارتباط این ایه با اثبات والیت خداوند به این شکل است که اساساً شرك طبق استدل

شرك فسادآور است، پس بنابراین باید توحید را پذیرفت. وقتي توحید پذیرفته شد، آن هم فقط  انبیاء گذشت، فسادآور است. وقتي که ثابت شد

ذات حضرت حق است که چون خلقت و مرگ و زندگي انسانها در دست اوست، مي تواند مالک انسانها و جهان هستي باشد. در نتیجه با نفي شرك 

در دست خداوند، که از مظاهر مالکیت مي باشند، بدست مي آید که فقط خداوند متعال  و اثبات توحید و همچنین انحصار خلقت و حیات و ممات

یلي این تفصمي تواند براي انسانها برنامه و سبک زندگي ارائه دهد نه غیر او. زیرا هیچ کدام آنها در مقابل خداوند هیچ قدرتي ندارد. جهت مشاهده 

 .105و  104، ص25استدالل، نک: فخررازي، همان، ج

دهي و از هر کس که بخواهي، فرمانروایي را بگو: خدایا! ]اي[ صاحب فرمانروایي! به هر کس که بخواهي فرمانروایي مي: »26. آل عمران/  2

 «.ستانيمي

؛ 45؛ هود/ 109؛ یونس/ 87؛ اعراف/ 62نیز نک: انعام/ «. کند و او بهترین داوران استحکم جز از آن خدا نیست که حقّ را بیان مي: »... 57. انعام/  3

 .67و  40یوسف/ 
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همان کسي که مالک و آفریننده است، و او فقط خداوند متعال است. موضوع اختالف در زندگي، 

ز آن است. به الت، فراتر اصرفاً نزاع و اختالفات گوناگون بین دو یا چند نفر نیست. بلکه اختالف و مشک

عنوان مثال حل مشکالت اقتصادي، مسائل فرهنگي، مسائل رواني و بهداشت جسماني جامعه و ... که همه 

 توانند از مصادیق این اختالف و مشکالت باشند.این موارد، مي

آید که  برمي اما رفع آنها، نیاز به علم فراتر و بینش گسترده تر دارد و این کار فقط از عهده خداوند

 1کند.براي مملوك خود هر چه بخواهد و به هر نحو که باشد، دستورالعمل صادر مي

يْءٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَ»خداوند متعال در آیه دیگري نیز این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: 

 2...«.فَحُکْمُهُ ِِلَى اللَّهِ 

ره یوسف، پیرامون انحصار حکم و والیت تشریعي در خداوند سو 40برخي مفسرین نیز ذیل آیه 

هاي اعم متعال، مطلب مذکور را به نحو عام تري مورد تأیید قرار داده اند. به این معني که حکم را در زمینه

د. از دانناز مسائل مورد اختالف در زندگي که بیان شد، دانسته و آن را صرفاً از جانب خداوند متعال مي

 فرماید:عالمه طباطبائي ضمن تصریح اینکه آیه مذکور، ناظر به حکم و والیت تشریعي بوده، ميجمله 

یَّاهُ ِِنِ الْحُکْمُ ِِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ِِلَّا ِِ»و یدل علي اختصاص خصوص الحکم التشریعي به تعالي قوله 

البته ِذ الحکم في أمر ما ال یستقیم ِال ممن یملک تمام التصرف، و ال  ... مما ال ریب فیه 3«ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ

  4.«مالک للتصرف و التدبیر في أمور العالم و تربیه العباد حقیقه ِال اهلل سبحانه فال حکم بحقیقه المعني ِالله

افتن کند بر اختصاص یداللت مي« کَ الدِّینُ الْقَیِّمُِِنِ الْحُکْمُ ِِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ِِلَّا ِِیَّاهُ ذَلِ»و عبارت 

حکم تشریعي صرفاً در خصوص خداوند متعال. ... زیرا شکي نیست که حکم در هیچ امري که به مالکیت 

                                                           
؛ همچنین در دیگر تفاسیر قدماء و متأخرین، به انواع مختلف به این مبحث اشاره شده است. براي نمونه 364، ص20. مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج 1

، 7؛ ابن کثیر دمشقي، تفسیرالقرآن العظیم، ج111و  110، ص25؛ ابن عاشور، همان، ج324، ص9نک: ابوحیّان اندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج

؛ صادقي تهراني، الفرقان في تفسیر 513، ص6؛ مغنیه، تفسیر الکاشف، ج581، . ص27؛ فخررازي، همان، ج20، ص25؛ مراغي، همان، ج177ص

 .129، ص26القرآن بالقرآن، ج

 «.استو هر چیزي که در آن اختالف کردید، پس داوري آن با خد: »10. شوري/  2

 .40. یوسف/  3

، 5؛ طنطاوي، همان، ج9، ص13؛ همچنین رجوع شود به/ فخررازي، همان، ج177، ص11و ج 116، ص7. طباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، ج 4

؛ مکارم 54و  53، ص10؛ صادقي تهراني، همان، ج227، ص7؛ وهبه بن مصطفي الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیده و الشریعه و المنهج، ج86ص

 .135و  134، ص9؛ سید محمدحسین فضل اهلل، من وحي القرآن، ج264، ص5شیرازي، تفسیر نمونه، ج
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تمام تصرّف مالکش تعلّق نگیرد، قائم نیست. و هیچ مالک حقیقي نسبت به تصرّف و تدبیر امور عالم و 

 ند وجود ندارد. پس هیچ حکمي به حقیقت معنا، جز براي او وجود ندارد.تربیت بندگان غیر خداو

عالمه حکم را فقط از جانب خداوند متعال صحیح و حقیقي دانسته است. اما نکته قابل توجه، در 

« تصرّفیملک تمام ال»دانند، مگر از جانب کسي که اینجاست که ایشان حکم را داراي قوام و استحکام نمي

 باشد.

آن کسي که تمام تصرّف را داراست، و حق دارد براي امور عالم و تربیت بندگان دخل و تصرّف،  یعني

و تدبیر حقیقي انجام دهد، فقط ذات حضرت احدیّت بوده و بس! بنابراین موضوع انحصار والیت تشریعي 

 خداوند طبق استدالل مالکیت بر هستي از جمله انسان، به طور خالصه این گونه است:

 قدمه اول: هر چیزي مالکي دارد.م 

 .مقدمه دوم: حقّ هر گونه دخل و تصرّف در آن ملک، فقط از آن مالک و یا به اختیار اوست 

 .مقدمه سوم: خداوند مالک تمام هستي و از جمله انسان است 

  نتیجه: بنابراین فقط خداوند متعال حق دخل و تصرّف در هستي و از جمله انسان را دارد که این

 تصرّفات، بر تمامي شئون زندگي وي قابل تسرّي است.

 دلیل دوم: شرایط قانون گذار

گذاري و والیت تشریعي خداوند متعال نیز از طریق دیگري قابل بحث و اثبات است و آن، مبحث قانون

 یطي است که یک قانون گذار باید داشته باشد. شرا

قوانین الهي از نظر ماهیّت و نیز در قلمرو عمل، با قوانین موضوعه بشري تفاوت اساسي دارد. هدف و 

دي برداري بهتر و بیشتر از مزایاي ماراهنمایي در بهره»قدر جامع )و در واقع نقطه ضعف( تمام قوانین بشري 

شود. سعادت روحي، و توجه به که سعادت و کمال بشر در این بُعد منحصر نمي ، در حالي«و دنیوي است

 .ابعاد دروني انسانیت، بسي عمیقتر و مهمتر است، که قوانین بشري از دستیابي به آن ناتوان است

از مباحث مهم فلسفه نبوّت، نمایاندن نیاز جدي و ضروري بشر به بعثت انبیاست، چه این که بشر با تمام 

ت. کننده سعادت همه جانبه وي باشد، درمانده اسشرفتها، از تدوین و ارائه قانوني کامل و جامع که تضمینپی

زدن سرنوشت اوست. این کار مشي و رقموضع و جعل قانون براي انسان، نمایاندن راه کمال و تعیین خط

سم و جان، عواطف، امیال و آید که انسان را به طور کامل بشناسد، از تمام رموز جاز عهده کسي برمي
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هاي او آگاه باشد، استعدادها و شایستگي افراد، و اجتماع، و مسیر شکوفایي و کمال آنها را بداند، خواسته

 1از آینده باخبر باشد و نزدیکترین راه رسیدن به تکامل و هدف را برگزیند.

است و پس از انتقال به لغت  ، در اصل سریاني یا یوناني«Canon»معرّب واژة التین « قانون»واژه 

عرب، در معناي اندازه، مقیاس اشیاء و قضیّه کلّي که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معناي اصل 

ف، باشد. قانون در اصطالح علوم مختلهر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازاً به معناي قاعده و دستور مي

بیعي، قوانین فلسفي، قوانین فیزیکي و قوانین ریاضي که هر یک به معاني متفاوت دارد؛ همانند قوانین ط

اند. قانون در اصطالح حقوق اساسي، قضایایي است که شیوه رفتار انسان را در اي خاص تعریف شدهگونه

کند، به این معني که انسانها در زندگي فردي و اجتماعي باید چنین کنند و چنین زندگي اجتماعي تعیین مي

... بنابراین، قانون ضوابط و اصول کلّي معیّني است که از طرف یک منبع داراي قدرت و اعتبار نکنند

یف، کنند، تکالشود و در آن براي همه کساني که در قلمرو آن منبع قدرت زندگي مياجتماعي، مقرر مي

ب تخلّف به عواق حقوق و مسؤولیتهایي معیّن گردد که همگان، قوي یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و

 2.از آن گردن نهند

گوني دارد. معروفترین آن، تقسیم قانون به دوگونه است: قانون تشریع و قانونگذاري، تقسیمات گونه

ا و قانونگذار است و قوانین ر« شارع»و تشریع ساخته دست بشر، و دیگر قانون و تشریع الهي. خداوند، 

نَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ فَبَعَثَ اللّهُ ال»گویند: به آن هدایت، تشریعي مي توسط پیامبران به بشر عرضه داشته است که

  3«.مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا

ِِنّا أَوْحَیْنا ِِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا ِِلي نُوحٍ وَ »در آیات بسیاري از قرآن، این هدایت تشریعي یاد شده است: 

یت محال است که خداوند انسان را که به هدا«. النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَالّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَي اللّهِ حُجَّۀٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

 22«قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»، «ي نَبْعَثَ رَسُوالًما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّ»و قانون نیاز دارد، از آن محروم سازد: 

ِِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ ِِیتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ یَنْهي عَنِ »، 23«ِِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ ِِمّا شاکِراً وَ ِِمّا کَفُوراً»

 25.«صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ وَ أَنَّ هذا»، 24«الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ

 :قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب قانون و وحي الهي، بهترین طریق و نیکوترین روش هدایت است

                                                           
 .51رهبران بزرگ، ص. 1

 .517-518؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، ص3304، ص4فرهنگ آنندراج، ج. 2

 .213بقره /. 3
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 26.«لْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراًِِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ ا»

گونه خلل و نقصي در آن راه سعادت بشر، در فهم و اجراي قوانین الهي و احکام آسماني است که هیچ

 «.هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُديً وَ رَحْمَۀٌ لِقَوْمٍ یُوءْمِنُونَ»ندارد: 

 دلیل عقلی

زندگي انسان چه در عرصه فردي و چه در عرصه اجتماعي، نیاز به یک برنامه و قانون دارد تا بتواند مسائل 

گوناگون زندگي خود را به وسیله آن قوانین، نظم و سامان ببخشد. زیرا اساساً وجه تمایز بین زندگي انسان 

ختص فرد و یا جمع نیست بلکه هم براي زندگي با غیر او، همین قانون و نظم است. این قانون و نظم، م

 فردي و هم براي زندگي جمعي باید وجود داشته باشد.

ترین مراد از برنامه و قانون، اعم از دستورات شریعت و قوانیني است که بشر از ابتدائي ترین تا پیشرفته

معیني براي  نون و برنامه زندگيآنها را تجربه کرده است. یعني اصل اینکه باید براي انسان کسي باشد که قا

 وي تنظیم کرده تا او با حرکت در راستاي آن، به اهدافش دست یابد.

موضوع ضرورت وجود قانون و برنامه براي زندگي، یک بحث پذیرفته شده در نزد ابناء بشر است. 

ه حتي کر شود و امروزتواند نیاز جامعه به قانون را منزیرا نیاز به قانون براي همه محسوس است و کسي نمي

دانند. حال کنند، وجود قوانین و مقرّرات را ضروري ميدر دهکده اي که افراد معدودي در آن زندگي مي

چه قوانین طبیعي، و چه قوانین موضوعه باشد، که در هر صورت، هیچ کسي نبوده است که نیاز به قانون را 

 در هر شکل آن، رد کرده باشد.

ي کند و چه نیازفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است. قانون چه خألي را پر مياز مسائل مهم در فلس

نماید؟ براي درك ضرورت وجود قانون، باید به دو آورد، که با نبود آن بشر احساس کمبود ميرا برمي

 :ویژگي انسان توجّه کرد

 .طلبيـ ویژگي تکاثر و افزون1

 .ـ ویژگي حبّ نفس یا خویشتن دوستي2

ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، ر چند در حد اعتدال زمینهاین دو، ه

آورند. براي جلوگیري از این روند رویّه از دیگران را فراهم ميکشي بيانحراف، استکبار و زمینه بهره

از انسان و متناسب با نی یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانوني جامع، کاملنامطلوب، به لحاظ عقلي درمي

وجود داشته باشد. تأثیر نامطلوب این دو ویژگي در طول تاریخ حیات اجتماعي بشر، در پدید آوردن 
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شماري که بر همنوعان خود روا داشته، آشکار است، بویژه که انسان، داراي زندگي استثمارها و جنایات بي

خواهد سهم بیشتري از امکانات و مواهب داشته مي بوده و هر کس 1«مدني بالطبع»اجتماعي و به اصطالح 

مندتر شود، و با غلبه کسي که زورآمیز منجر ميباشد، و این امر، در غیاب یک قانون دادگر به تنازع خشونت

 پذیرد.است پایان مي

طلبان، احساس امنیّت نموده و به سوءاستفاده با فقدان نظام فکري و جریان مطلوب داوري، افزون

شود. هاي حیات فکري و روند حرکت مطلوب اجتماعي از هم گسسته ميهند پرداخت. و در نتیجه رشتهخوا

 طلبي و برگرداندن پیش تاختگان، به پشت مرزهاياین جاست که به لزوم وجود قانون براي کنترل فزون

 بریم. مجاز پي مي

 از سوي دیگر، قانون هر چند شود. چهگفتني است که نقش قانون تنها در بازدارندگي خالصه نمي

شود و اي دارد. در باروي قانون، استعدادها شکفته ميناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه

رآورده آید  تا با بکند. در پناه قانون، اجتماعي سالم پدید ميهویت واقعي فردي و جمعي انسانها بروز مي

لي و صعود را طي کند، همچنانکه با نبود آن، راه سقوط و انحطاط را شدن منطقي نیازها، انسان سیر تعا

ترتیب احساس نیاز به قانون، به عنوان معیارهاي عام براي تعیین منطقه مجاز هر کس، یک بدین .پیمایدمي

 2.ضرورت عیني ـ تاریخي است

ن زندگي داند که بدون قانوپس بنابراین احتیاج اجتماع به قانون از بدیهیّات است و هر انسان عاقلي مي

 افتد.اجتماعي و حیات و آسایش انسانها و در نهایت سعادت معنوي اشان به خطر مي

تواند و حق دارد که وضع کند؟ آیا حال باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسي این قوانین را مي

ط آن به سوي اهداف معیني که توستواند به تنهایي براي خود برنامه زندگي و قانون وضع کرده و انسان مي

قوانین مشخّص شده اند به پیش برود؟ در اینجا باید از نظر عقل پاسخ داد و گفت که قانون گذار، یعني 

ي نویسد، باید به این مطلب واقف باشد که انسان چه نیازهایکسي که براي انسان برنامه و دستور زندگي مي

که انسان به طور همه جانبه و کامل، به آن نیازها دست یابد. موضوع دارد، تا بتواند قوانیني را وضع کند 

                                                           
 .سوره بقره( 213)ذیل آیه  120، ص2تفسیر المیزان، ج. 1

زاده، حقوق اساسي؛ ؛ قاسم65، ص4راي اطالع بیشتر مراجعه شود به کتابهاي/ کلوددوپاکیه، تئوري و فلسفه کلّي حقوق؛ امامي، حقوق مدني، ج. 2

ا مباني طري یالعابدین قرباني، اسالم و حقوق بشر؛ علي اصغر مدرّس، حقوق فمحمدتقي جعفري، حقوق جهاني بشر از دیدگاه اسالم و غرب؛ زین

 .حقوق بشر
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شود، دیگر در این مسأله، انواع نیازهاي انسان است. یعني آیا نیازهاي انسان صرفاً به مسائل مادي وي ختم مي

 یا فراروي آنها نیازهاي معنوي نیز باید وجود داشته باشد.

ا، شناخت خود نیازمند یعني انسان به عنوان سوژه اصلي همچنین جهت شناخت آن نیازها و نوع آنه

 موردنظر برنامه ریزي، از اهمیت باالیي برخوردار است.

آنگونه که معلوم است، قوانین بشر به تنهایي نتوانسته به تمامي نیازهاي وي پاسخ بدهد، زیرا او نه خود 

دارد.  داند که چه نیازهایينه به تبع آن، مي شناسد، ورا به عنوان کسي که نیاز به قانون دارد به خوبي مي

تواند قوانیني را وضع کند که به تمامي نیازهاي وي پاسخ دهد. زیرا او خود انسان پس در این صورت، نمي

 است.

حال که انسان نتوانست براي خود کاري کند، باید به موجودي فراتر از او مراجعه کرد. تنها موجودي 

 ده و داراي شناخت کامل از انسان و نیازهاي وي است، خداوند متعال است.که فراتر از انسان بو

داند که چه نیازي دارد و چند نوع نیاز دارد. بنابراین باید به این دلیل که او انسان را آفریده و بهتر مي

 او براي وي برنامه زندگي و قانون سیر به کمال وضع کند، نه کسي که مثل خود اوست.

همان قوانین و برنامه هایي است که خداوند متعال براي انسان در نظر گرفته است تا با دین یکي از 

عمل کردن به آنها، بتواند به نیازهاي خود اعم از مادي و معنوي دست یابد. اسالم، به عنوان آخرین و کامل 

انون ن برنامه و قترین آنها، و بر اساس جهان بیني و نگرش خاصّي که در متون و نصوص آن آمده است، ای

 را براي انسان عرضه کرده است.

برنامه زندگي که اسالم براي انسان عرضه کرده است، در تمامي اعصار و شئون زندگي وي سرایت 

دارد. یعني به عنوان مثال، اگر یک جامعه اي، قصد برنامه ریزي اقتصادي را داشته باشد، طبق این دلیل، باید 

ي باشد که خیر مادي و معنوي آن جامعه، تأمین شود. همین طور برنامه و قوانین مبتني بر برنامه و موازین

دیگر زندگي از جمله مسائل مربوط به خانواده، بهداشت و درمان، روابط بین الملل، و تمامي عرصه هاي 

 هتوان گفت که سبک زندگي، مبتني بر قوانین و جهان بیني الهي شدزندگي. وقتي که این شد، آنگاه مي

است. در جهان بیني توحیدي و الهي، حاکمیت و قانون گذاري در زندگي بشر، مخصوص آفریننده انسان 

 و حق انحصاري اوست.



 ممبانی و الگوی مطلوب سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریتدوین 

98 

شود، زمینه رشد و تکامل مادي و معنوي آن حاکمیت که از جانب خداوند متعال براي انسان اعمال مي

 1کند.او را برایش فراهم مي

 قرآن و ویژگی های قانونگذار

انین الهي خود بر دونوع است: یک نوع آن قوانین تکویني است؛ یعني همان نظام حاکم بر جهان هستي، قو

بُّنَا رَ»اي تنظیم نموده است: و خاصیّت به ودیعه نهاده شده در نهاد موجودات، که آنها را به صورت عادالنه

 3«.قَدَّرَ فَهَدي وَ الَّذِي»و  2«الَّذِي أَعْطي کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي

هر نوع از انواع موجودات، مسیر خاصي در طریق استکمال دارد؛ یعني هر پدیده، از همان ابتدا که 

تکوّن یافت، مجهّز به وسایل رسیدن به آن غایت است. نام این تعیین مسیر، هدایت عامه الهي است و هیچ 

 4کند.طا نمينوعي، از مسیر تکویني و چهارچوبي که برایش معیّن شده، خ

نوع دیگر از قوانین الهي، قوانین تشریعي است که اختصاص به انسان دارد، و رابطۀ بین خلق و خالق و 

 .نمایدنیز رابطه بین افراد انسان را به صورت عادالنه وضع و تنظیم مي

طلب چگونه مپس از تبیین عقالني دلیل شرایط قانون گذار، حال باید دید که قرآن کریم پیرامون این 

پردازد. در جاي جاي این سخن به میان آورده است. قرآن کریم نیز به این موضوع از جوانب مختلف مي

کتاب بزرگ، دلیل منحصر بودن والیت تشریعي در خداوند متعال بر اساس شرایط قانون گذاري و برنامه 

 ریزي براي انسان، به نمودهاي مختلف آمده است.

ین مطلب که فقط برنامه الهي در زندگي انسان کاربرد داشته و دیگر هیچ برنامه قرآن کریم در مورد ا

عُوا مَا أُنْزِلَ اتَّبِ»فرماید: تواند ساز و کار نیل به سعادت را براي انسان فراهم کند، این گونه ميغیر الهي نمي

در اینجا، مراد از آنچه که خداوند به سوي  5«.لِیلًا مَا تَذَکَّرُونَِِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ قَ

یشرفت و تواند مایه پانسانها فرستاده است، دین اسالم و برنامه زندگي مبتني بر آن است که فقط آن مي

و  هاتکامل مادي و معنوي بشریت شود. از آنجا که برنامه زندگي و قوانین دین مبین اسالم براي همه زمان

                                                           
؛ محمدتقي 23و  22؛ عبدالحسین خسروپناه، جامعه مدني و حاکمیت دیني، ص23و  22. علي سعیدي شاهرودي، حاکمیت دیني؛ اصول و مباني، ص 1

 .119و  116، ص1مصباح، نظریه سیاسي اسالم، ج

 .50. طه/ 2

 .3. اعلي/ 3

 .سوره طه 50، ذیل آیه 14تفسیر المیزان، ج. 4

آنچه را از طرف پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شده، پیروي کنید و جز او، از سرپرستان )و معبودان دیگر( پیروي نکنید چه : »3. اعراف/  5

 «شوید!اندك متذکّر مي
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و انسانها از اول تا آخر نازل شده است، لذا خداوند دستور به تبعیت محض از فرامین خود را مبتني ها مکان

 بر آن دین داده است.

فرماید از غیر خدا به عنوان ولي و سرپرست خود تبعیت نکنید، مرادش این است که غیر اینکه آیه مي

 از او، اساساً کسي سزاوار اطاعت نیست.

فسرین بر این عقیده هستند که آیه مذکور، دال بر همین برنامه هاي زندگي است که در واقع برخي م

انتخاب سرپرستي خدا، آن طرفش ترك سرپرستي غیر خدا در مدیریت سبک زندگي انسان است و عکس 

این قضیه نیز، صادق است. به این معني که کارسازترین برنامه سبک زندگي انساني، آن است که تحت 

 والیت و سرپرستي خداوند متعال تنظیم و عمل شود.

و ال تتبعوا »همچنین از این آیه، نفي والیت تشریعي غیر خدا نیز به روشني قابل برداشت است. از جمله 

به دلیل سیاق دستور خداوند بر تبعیت از آنچه او نازل کرده، و جمله بعد که نفي ولي دیگر «. من دونه أولیاء

، همان سبک زندگي الهي است؛ زیرا خداوند در ادامه آیه، «ما أنزل ِلیکم من ربّکم»د. پس دهرا دستور مي

 1کند.از اطاعت و سرپرست گرفتن غیر خود، منع و نهي مي

در مورد اینکه فقط برنامه ریزي و اوامر الهي در سبک زندگي قرآني باید حاکم باشد، قرآن کریم 

ده و دلیل عقلي نیز اشاره کرده است. آن دلیل هم این است که انسان در صرفاً به بیان این دستور اکتفا نکر

 زندگي، تابع آن چیزي هست که براي او مصالح مادي و معنوي وي را تأمین کند.

هر برنامه و راهبردي که این ویژگي را داشته باشد، حق همان است. یعني حق آن است که انسان را به 

، راهنمایي کند. حال اگر عقل انسان در میان دو چیزي قرار بگیرد که طرف آن برنامه با ویژگي مذکور

ه کند، و دیگري کیکي مطابق با حق بوده و او را به سوي برنامه مصالح مادي و معنوي اش راهنمایي مي

 این ویژگي را ندارد، آن عقل، طبعاً اولي برگزیده، و از دومي روي برمي گرداند.

ن است. یعني همان که تأمین کننده مصالح مادي و معنوي او، توأمان باشد. زیرا سعادتش در اولي تأمی

سوره یونس، این استدالل عقلي  35نه کسي که با اغراض و هوسها، وي را به پرتگاه گمراهي بکشاند. آیه 

                                                           
، 6شیرازي، تفسیر نمونه، ج ؛ مکارم15، ص10. این مطلب را آقاي فضل اهلل و مکارم شیرازي آورده اند/ سید محمد حسین فضل اهلل، همان، ج 1

؛ سید محمد 269، ص5؛ اما دیگر مفسرین، به شکل دیگري بدان پرداخته اند. نک: سید عبدالحسین طیّب، أطیب البیان في تفسیر القرآن، ج80ص

 .9، ص8؛ طباطبائي، المیزان، ج235، ص6حسین حسیني، انوار درخشان، ج
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ِِلَى  هُ یَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِيقُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَهْدِي ِِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّ»را به زیبایي بیان کرده است: 

 1«.الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّي ِِلَّا أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

این روش قرآن کریم در داور قرار دادن عقل، یکي از بهترین راه هایي است که انسان بتواند راه حق 

 خودش جدا کند، نه اینکه او را مجبور سازند.را از ناحق 

اني رود، به این دلیل است که وقتي یک انسشود عقل انسان ناخودآگاه به سوي حق مياینکه گفته مي

کند ـ )مراد انسان منصف و غیر مغرض است(ـ ، اگر در آن حال کسي از او بپرسد که چه کردي؟ اشتباه مي

 او بالفاصله خواهد گفت.

 مبنای سوم: هدفمندی و معناداری زندگی )هدفداری نظام آفرینش( 4-2-1-1-3

انسان در طول حیات خود همواره با پرسشهایي روبرو بوده است که در شکل دهي به نوع و کیفیت زندگاني 

او تأثیر بسزایي داشته است. به گواهي تاریخ زندگي بشر، یکي از مهمترین سؤاالت اساسي هر انساني در 

ي، یافتن تعریفي براي ماهیت و هدف زندگي خود بوده تا در پي آن سبک زندگي خود را تنظیم جهان هست

کرده و بدین صورت زندگي خود را هدفدار نماید. ترسیم سبک زندگي در راستاي تبیین ماهیت زندگي 

تین یان نخستوان در مو تفهیم آن در افقي برتر از عالم مادّه امري طبیعي و دیرین است، تا آنجا که مي

هاي پرداختن به این موضوع را مشاهده کرد. سبک زندگي، در واقع پاسخ به مکتوبات فلسفي، نشانه

 است. به عبارت دیگر، سبک زندگي شکل و کیفیت زیستن« چگونه زیستن»ها و مسائل پیرامون پرسش

« ي زیستنچگونگ»خن دربارة بخشد. پیش از سکند و معنا ميدهي مينماید، جهتبشري در دنیا را ترسیم مي

بخشد و را معنا مي« زندگي»هایي که رویکرد ما به مفهوم یافتن پاسخ چند سؤال اساسي الزم است، پرسش

ر کنیم؟ یا به تعبیري دیگمي« زندگي»ي زندگي و زیستن چیست؟ چرا «معنا»نماید. دهي ميحتي جهت

، «چرایي»، «معنا»کدام است؟ در واقع مفاهیم  از زندگي« غایت»و « هدف»کنیم؟ زندگي مي« براي چه»

کنندة سبک و الگوي چگونه زیستن هستند. مفاهیمي که نقشي مؤثر و زندگي ترسیم« هدف»و « فلسفه»

 بسزا در انتخاب روش زندگي دارند.

                                                           
کند و آیا )تنها( خدا به سوي حق راهنمایي مي« بگو:»شما، کسي هست که به سوي حق راهنمایي کند؟! آیا از شریکان )معبود( »: بگو: 35. یونس/  1

ده، یابد، مگر آنکه راهنمایي شود؟! پس شما را چه شکند شایسته تر است که پیروي شود، یا کسي که راه نميکسي که به سوي حق راهنمایي مي

 «.کنید؟!چگونه داوري مي
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مبحث هدفمندي و معناداري زندگي، از مباحث مورد اختالف در نزد دانشمندان مکاتب و نحله هاي 

از دیرباز تا حال بوده است. این مبحث از جهات گوناگون، به علوم و حوزه هاي مختلف مرتبط مختلف، 

است. از بُعد اینکه در بررسي هدف زندگي، باید به مبنا و نگرش مکاتب در تفسیر ماهیت انسان توجه کرد، 

ود را نشان خها یک بحث روان شناختي، اما از آن جهت که نمود و جلوه آن در زندگي جمعي انسان

 هاي فکري آن، برگرفته ازخواهد داد، یک مسأله جامعه شناختي، و همچنین از آنجایي که مباني و زمینه

چنین رود. همو معرفت شناسي هاي گوناگوني هست، یک مبحث فلسفي نیز به شمار ميها جهان بیني

پیامدها و موانع آن نیز بررسي دانشمندان بحث هدفمندي و معناداري زندگي را در پس عوامل، زمینه ها، 

 کرده اند.

عواملي چون دین، ایدئولوژي، نحوه جهان بیني، نحوه نگرش به هستي و انسان و ... را در نوع هدفمندي 

زندگي انسان، و از سویي دیگر، به مسائلي چون معناگرا و یا پوچ بودن زندگي، حرکت جهت دار و منظّم 

رگشتگي، آینده نگري یا سوء تدبیر و ... را در زمره پیامدها و موانع به سوي کمال و سعادت یا رکود و س

 این مبحث مؤثر دانسته اند.

 «معنای زندگی»چیستی 

پرسش از معناي زندگي امري است که هر انساني در طول حیات خود ناگزیر از پاسخ گویي به آن است. 

 1.«خي مساوي با تاریخ هشیاري آدمیان استسوال از فلسفه و هدف حیات از نظر تاری»در این میان هر چند 

امّا بحران معنا در زندگي معاصر بشر موجب اهمیت روزافزون این مسأله شده و آن را به عنوان یکي از 

و فشارهاي ها مسائل عمده مورد بحث بشر قرار داده است. در خطر افتادن زندگي معنادار در میان دغدغه

فزاینده به بحث و سخن گفتن در باب معناي زندگي شکل گیرد. این امر زندگي معاصر، موجب شده میلي 

سبب شده است که اندیشمندان علوم گوناگون از قبیل فلسفه دین، فلسفه اخالق، روانشناسي و.. . به بحث 

چنانکه تأثیر آن در عرصه هاي مختلف زندگي بشر و به ویژه در قلمرو  2از این موضوع عالقه نشان دهند،

انساني شگرف است. با این حال علي رغم فراگیري موضوع و مواجهه هر انسان با آن در طول حیات علوم 

و موضوع از وضوح کافي  3خود، مسأله معناي زندگي در هنگام بحث، بررسي و تدقیق دچار ابهام بوده

                                                           
 .11-10ي، محمد تقي، فلسفه و هدف زندگي، ص. جعفري تبریز1

 .15، ص3، نامه میبد، سال اول، شماره «هر کس باید خود معناي زندگي خود را بیابد»(، 1380. ملکیان، مصطفي، )2

 .267، ص30و29، ترجمه محسن جوادي، نقد و نظر، شماره ي «آثار جدیدي درباره معناي زندگي». متز، تدئوس، 3
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جود و« يمعناي زندگ»نتیجۀ چنین وضعیتي این است که سه نظر عمده در باب معناي  1برخوردار نیست.

ارزش »( معناي زندگي منطبق با مفهوم 2 2است،« هدف زندگي»( معناي زندگي، همان 1داشته باشد: 

 4است.« فایدة زندگي»( معناي زندگي به معناي 3 3است،« زندگي

در میان این سه دیدگاه، دیدگاه اول از استحکام، اعتبار و فرا گیري بیشتري برخوردار است؛ زیرا 

ک امر صرفاً در پرتو هدف آن معنا پیدا کرده و هرگونه تبیین ارزشمندي و فایده مندي در ارزش و فایده ی

بازگشت به بحث هدف معنادار است. با پذیرش این دیدگاه مقصود از معناي زندگي هدف زندگي است. 

ي را زندگ حال با توجه به این که هدفمندي تنها در مجموعه افعال اختیاري انسان معنادار است، لذا معناي

 توان هدف و غایت مجموعه افعال اختیاري انسان و حیطه اختیاري زندگي او محسوب نمود.مي

دربارة رابطۀ میان معنا و سبک زندگي و تأثیر مفهوم نخست بر دیگري، گفتني است که سبک زندگي 

ي است که رو هدفکه مطابق تعریف مختار، شیوه زندگي منتزع از افعال اختیاري است، به طور کامل در گ

ه گر افعال و کردار ما بوده و بگزیند؛ چه این که این هدف نهایي است که توجیهانسان در زندگي بر مي

بسیاري از اندیشمندان و پژوهشگران غربي حوزة روانشناسي و علوم  5بخشد.آن وحدت و هویت مي

یان معنا و سبک زندگي به صورت مستقیم به رابطۀ م 9بوردیو 8گیدنز، 7گیبز و ریمر، 6اجتماعي همچون آدلر،

                                                           
1. Wolf، Susan، (1998)، "Meaning of Life"، Routledge Encyclopedia of Philosophy، (London and New 

York، Routledge publishing)، v5، p.635. 

/ 1382. ترادف معناي زندگي با هدف زندگي در آثار اندیشمنداني چون استیس، متز، ویگینز و دیگران مورد اشاره قرار گرفته است )نک: استیس، 2

(. الزم به ذکر است که متفکران دیني و به ویژه متفکران مسلمان معموال معناي زندگي را به این معنا مي 45، 1382و ویگینز،  151/ 1382و متز،  113

 .9/ 1385گیرند. نمونه ي بارز این امر را در آثار عالمه جعفري مي توان یافت. جعفري، 

 ،Young. اندیشمنداني همچون یونگ، لگنهاوسن، اسمیت، کاتینگهام به ترادف معناي زندگي و ارزش زندگي در آثار خود اشاره دارند. نک: 3

 .219/ 1382و به نقل از موسوي،  220/ 1382و اسمیت،  7/ 1382و لگنهاوسن،  3 /2003

 .16/ 1353با فایده ي زندگي مي داند. نک: آدلر،  . آدلر از جمله اندیشمنداني است که معناي زندگي را مترادف4

الزم به ذکر است که سایر اجزاي تعریف سبک زندگي از جمله بحث ارائه ي هویت و تمایز و تشخص فردي و اجتماعي نیز با معناداري زندگي  .5

ن مقاله ورود به بحث از این موضوع از حوصله ایو با ریشه داشتن سبک زندگي در معناي زندگي کامال مرتبط است. البته با توجه به محدودیت 

 .نوشتار خارج است
6. Rule، Warren r and Malachi Bishop، (2006)، Adlerian Life Style Counseling/ Practice and Research، 

(New York، Rutledge)، p.5. 

 .108سیاست معاصر، ترجمه منصور انصاري، گام نو، ص. گیبنز، جان آر و بو ریمر، سیاست پست مدرنیته/ درآمدي بر فرهنگ و 7

 .122. گیدنز، آنتوني، تجدد و تشخص )جامعه و هویت شخصي در عصر جدید(، ترجمه ناصر موفقیان، ص8

 .723-721. ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثي، ص9
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 اند. برخي محققان ایراني نیز همین نکته را مورد تأکید قراریا غیر مستقیم اشاره داشته و آن را تأیید کرده

 1داده اند.

 های مادّی و الهیهدف زندگی و نگرش

گرایانه هر یک سبک خاصي از هاي لذتبیني مادي و ارزشگرایانه و جهانهاي کمالبیني و ارزشجهان

لذت »دهند. برخي هدف غایي از زندگي انسان را تنها در عالم طبیعت دنبال کرده و زندگي را شکل مي

دید اخالقي، ه مکاتب جاند. گروهي دیگر نیز با توجه برا به عنوان سبک زندگي خود تعریف کرده« گرایي

اي خاص از سبک زندگي را براي او هاي متعالي و غایي براي انسان، گونهتالش دارند تا با توجه به ارزش

کند. در این میان، برخي مکاتب و ترسیم نمایند که تنها در چارچوب عالَم مادّه قابلیت تحقق پیدا مي

اند ماهیت گرایي و فرارفتن از جهان مادّه کوشیدهعنویتهاي دیگرِ پیرو ادیان آسماني با تمسک به منگرش

به تصویر کشیده و این مطلب را تبیین نمایند که در صورت « خدامحوري»و هدف از زندگي انسان را در 

سبک و  توانهدف خواهد بود و بالتبع نميهاي انسان، زیست انساني بيحذف خداوند از زندگي و فعالیت

 ع زندگاني او تصور کرد. اي خاص براي نوسیره

اي خاص یابي به معنا و ماهیت زندگي و در پي آن ترسیم گونهدر نهایت باید گفت که دغدغۀ دست

هست.  هاي اصیل آدمي بوده وترین دغدغهشود، یکي از اساسياز زیستن که بدان سبک زندگي گفته مي

لفۀ علق به کدامین حوزة فسلفي است )فسلذا صرف نظر از این مسأله که پرسش از معنا و سبک زندگي مت

نیادي فلسفي هاي اساسي و بتوان این پرسش را از پرسششناسي یا ...( مياخالق یا فلسفۀ دین یا فلسفۀ انسان

 2اي از تفکر فلسفي به نحوي مطرح شده است.دانست که در هر دوره

رده ر وصول انسان به تعالي تکیه کدین اسالم به عنوان دین الهي خاتم در ارائۀ سبک زندگي سالم، ب

زند و در حقیقت به آن نوع از اسالم همیشه دم از حیات و زندگي مي»است. بنا بر سخن شهید مطهري 

کند که سرشار از دانایي و توانایي است.برنامۀ اسالم دانایي و توانایي یا آگاهي و حرکت زندگي دعوت مي

 3«.است

                                                           
؛ 75، 18کنندگان در جلسات مذهبي، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، صمطالعه موردي شرکت. مهدوي کني، محمد سعید، دین و سبک زندگي/ 1

علوم اجتماعي،  ، نامه«شناختي هویت اجتماعياز طبقه اجتماعي تا سبک زندگي رویکردهاي نوین در تحلیل جامعه»اباذري، یوسف و حسین چاوشیان، 

 .6، ص20شماره

 .64ص  ، تهران/ آیت عشق،درآمدي بر فلسفه زبان دیني خدا، زبان و معنا،. علیزماني، 2

 .23، قم/ صدرا، صعلل گرایش به مادیگري. مطهري، 3
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را در دو جهت بررسي کرد: اول اینکه وقتي از « و هدف زندگيمعنا »مي توان اهمیت طرح موضوع 

انسان تفسیر مادي شود، هدف گذاري هاي وي نیز محدود به مسائل ماده و طبیعت خواهد بود و این نوع 

 دهد.هدف گذاري، او را به پوچ گرایي و بي معنایي زندگي سوق مي

نگرد. نسان از دو بُعد مادي و معنوي، توأمان مياما در نقطه مقابل، نگرش کامل تري وجود دارد که به ا

 بر این اساس، بر خالف نگرش اول، نگرش دوم به پوچ گرایي کشانده نخواهد شد.

بلکه براي زندگي، بر اساس نگاه فراگیر و ابعاد مادي و معنوي وجودي انسان، اهدافي فراتر از اهداف 

 خواهد کرد. گیرد و معناي زندگي را ترسیممادي صرف در نظر مي

بنابراین، سبک زندگي هر فرد و یا جامعه اي در رابطه با بحث هدفمندي و معناداري زندگي، متأثر از 

 و ایدئولوژي هاي حاکم بر آنهاست.ها نوع باورها، جهان بیني ها، ارزش

 ايهجهان بیني مادي و ارزش هاي لذت گرایانه و سودمحورانه از یک سو، و جهان بیني الهي و ارزش

 1کند.آن از سویي دیگر، هر کدام سبک زندگي خاصّي را براي زندگي افراد تعیین مي

 هد، بر اساس آخرت گرایي و نقشي مزرعه بودنجهان بیني اسالمي تعریفي که از زندگي دنیا ارائه مي

در این نوع نگرش به  «.الدُّنْیَا مَزْرَعَۀُ الَْخِرَةِ»فرماید: دنیا براي آخرت است. چنان که رسول خدا صي مي

تواند با اختیار و اراده خود به توشه آخرت خود بیفزاید یا از آن بي بهره بماند. چنان که قرآن دنیا، انسان مي

ا وَمَا لَهُ فِي هَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الََْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْ»فرماید: کریم مي

 2«.الََْخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ

نقطۀ مقابل این دیدگاه، جهان بیني مادي گرایان است که بر مبناي مکتب اُمانیسم و لذتگرایي و هدف 

بودن دنیا و زندگي دنیوي استوار است؛ زیرا جهان بیني مادي بر اساس نگرش نفي خدا و قیامت از جهان 

این جهان بیني، تمام هستي در جهان مادي و طبیعي خالصه شده و هیچ آفرینندة هستي شکل گرفته است. در 

داراي شعور و ادراك، خارج از عالم ماده ندارد؛ هر چه هست، در همین عالم ماده است و چیزي به نام 

ماوراي طبیعت و خداوند و عالم دیگر )قیامت و رستاخیز( وجود ندارد و وجود انسان در وجود مادي او 

چنان که قرآن کریم نیز  3شود.رود یا به اجزاي دیگر مادي تبدیل ميشود که با مرگ از بین ميالصه ميخ

                                                           
 .33؛ احمد حسین شریفي، همیشه بهار؛ اخالق و سبک زندگي اسالمي، ص75. مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 1

در [ لى]دهیم وبخواهد به او از آن مى و کسى که کشت این دنیا راافزاییم اش مىکسى که کشت آخرت بخواهد براى وى در کشته: »20. شوري/ 2

 «.آخرت او را نصیبى نیست

 .31. مصباح یزدي، آموزش عقائد، ص3
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 1«.وَقَالُوا ِِنْ هِيَ ِِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ»سورة انعام به این تفکر مادي گرایان اشاره دارد:  29در آیۀ 

که کافر شده و دیدار ( ع)اشراف و مرفّهان قوم حضرت نوح رة مؤمنون از زبان سو 37نمونۀ دیگر در آیۀ 

 2.«ِِنْ هِيَ ِِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ: »آخرت را دروغ پنداشته بودند، گزارش شده است

را در پي دارد و در نتیجه به  5، غفلت از اوبه خداوند  4و شرك  3بنا بر آموزه هاي قرآن کریم، انکار

 8انکار آخرت و معاد 7انجامد. از سوي دیگر، تردید در آخرت و معاد،مي 6احساس بي نیازي نسبت به خدا

 گیرد.شکل مي 10و در نتیجه ترجیح دنیا بر آخرت 9را در پي دارد و در اثر انکار، غفلت از آخرت

و در نتیجه غفلت از  12موجب اصیل دانستن دنیا 11ودانگي در دنیا،در مورد دنیا نیز، احساس کاذبِ جا

خوش گذراني و عشرت طلبي و و  16آرزو طلبي، 15محرومیت از هدایت، 14محرومیت از یقین، 13مرگ،

 را در پي خواهد داشت. 17بسنده کردن به دنیا

تي چیز را، ح از این رو، جهان بیني برآمده از این نگرش، یک جهان بیني سراسر حسي است که همه

نگرد، در جهان بیني اُمانیستي، آن چیزي خوب است که میل انسان آن را خوب بداند دین را از این منظر مي

نه اینکه خداوند باید حق و باطل و خوب و بد را تعیین کند.  18و چیزي بد است که انسان آن را بد بداند؛

دگي اي است براي زنیابد و مذهب وسیلهلبه ميهاي معنوي غهاي مادي و غرایز حیواني بر کششلذا کشش

                                                           
 .«نیست و برانگیخته نخواهیم شد[ زندگى دیگرى]و گفتند جز زندگى دنیاى ما . »1

 .24براي نمونۀ دیگر نک: جاثیه/ «. نخواهیم شد دیگر برانگیخته کنیم ومیریم و زندگى مىجز این زندگانى دنیاى ما چیزى نیست مى. »2

 .8. یونس/ 3

 .83؛ زخرف/ 38؛ کهف/ 3. ابراهیم/ 4

 .16؛ اعلي/ 9؛ جمعه/ 2؛ حشر/ 29؛ نجم/ 22؛ یونس/ 108؛ نحل/ 38و  28. کهف/ 5

 .11-10. آل عمران/ 6

 .36. نک: کهف/ 7

 .14شقاق/ ؛ ان20؛ قیامۀ/ 12؛ ذاریات/ 7. نک: یونس/ 8

 .3؛ همزه/ 27؛ انسان/ 20؛ قیامۀ/ 77؛ قصص/ 185. نک: آل عمران/ 9

 .17؛ اعلي/ 39؛ نازعات/ 107. نک: نحل/ 10

 .14؛ انشقاق/ 4-2. نک: همزه/ 11

 .3؛ همزه/ 74؛ مریم/ 212. نک: بقره/ 12

 .3؛ همزه/ 129. نک: شعراء/ 13

 .5. نک: تکاثر/ 14

 .29؛ نجم/ 57؛ قصص/ 108. نک: نحل/ 15

 .20؛ شوري/ 3؛ انبیاء/ 3؛ حجر/ 20؛ اسراء/ 96. نک: بقره/ 16

 .27؛ دخان/ 79؛ قصص/ 13؛ انبیاء/ 116و  66. نک: هود/ 17

18. Taylor، The Ethics of Authenticity، p37-38. 
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که دنیا بستر تعالي معنوي انسان باشد. با توجه به خصوصیات خاص تمدن غربي، از دنیایي بهتر، بدون آن

ماید: فرهاي آن را نشان داد. وقتي قرآن ميتوان نمونههم گسیختگي آن همان چیزي است که در قرآن مي

کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَۀٍ »َو  1«ۀٍ أَهْلَکْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَۀٌ فَهِيَ خَاوِیَۀٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَۀٍ وَقَصْرٍ مَشِیدٍفَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَ»

  2«.أَمْلَیْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَۀٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَِِلَيَّ الْمَصِیرُ

ابزاري )مزرعه( براي نیل به زندگي « زندگي دنیوي»در جهان بیني الهي برخالف جهان بیني مادي، 

یَا قَوْمِ ِِنَّمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ وَِِنَّ الََْخِرَةَ هِيَ دَارُ »فرماید: واقعي و ماناي اخروي است؛ چنان که مي

که آخرت، دار القرار است، سرّ این »تحلیل فقیه و قرآن پژوه معاصر در این باره خواندني است:  3«.الْقَرَارِ

آن است که انسان در دنیا چون به مقصد نرسیده و در بین راه است، آرامش ندارد، ولي وقتي به بهشت 

نه ساکن؛  شودیابد؛ چون حرکت، به مقصد و متحرك به هدف رسیده است. البته ثابت ميرسید آرامش مي

« دار الثبات»یرا سکون، هدفي حرکت نیست بلکه به شود، زمنتهي نمي« دارالسکون»به « دار الحرکۀ»یعني 

ي رود مگر این که سکونش نسبرسد و ثبات، هدفي حرکت است. هیچ حرکتي به سوي سکون نميمي

باشد و گرنه متحرك میکوشد تا به دار القرار و دار الثبات برسد. ممکن نیست انسان و جهان که همواره در 

رامش و ثبات راه نیابند، زیرا حرکت دائم و مستمر بي هدف است؛ در تالش، تکاپو و حرکتند، اصال به آ

حالي که فعل حکیم هدفمند است. از این رو، کاروان هستي در آخرت به مقصد میرسد و در آن جا 

 4«.آرمدمي

بنابراین در سبک زندگي الهي، آخرت قرارگاه است و هدف از زندگي دنیا، ساختن آخرت است و 

نَّمَا الدُّنْیَا أَیُّهَا النَّاسُ ِِ»ه را باید از گذرگاه دنیا بر گرفت؛ چنان که امام علي )ع( میفرماید: توشه این قرارگا

خْرِجُوا أَیَعْلَمُ أَسْرَارَکُمْ وَ  دَارُ مَجَازٍ وَ الَْخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ وَ لَا تَهْتِکُوا أَسْتَارَکُمْ عِنْدَ مَنْ

فرماید: یا در جاي دیگر مي 5«مِنَ الدُّنْیَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُکُمْ فَفِیهَا اخْتُبِرْتُمْ وَ لِغَیْرِهَا خُلِقْتُم

                                                           
چاههاى متروك [ چه بسیار]یخته است و فرو ر سقفهایش[ شهرها]آن [ اینک]و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند هالکشان کردیم و : »45. حج/ 1

 .«و کوشکهاى افراشته را

 .«فرجام به سوى من است آن را گرفتم و[ گریبان]و چه بسا شهرى که مهلتش دادم در حالى که ستمکار بود سپس : »48. حج/ 2

 .«سراى پایدار است کهاست و در حقیقت آن آخرت است [ ناچیز]اى قوم من این زندگى دنیا تنها کاالیى : »39. غافر/ 3

 .692. جوادي آملي، انتظار بشر از دین، ص4

 هک جایى براى بردارید  توشه  مردم! همانا دنیا خانه اى است رهگذار و آخرت سرایى است پایدار، پس از گذرگاه خود. »203. نهج البالغۀ، خطبه 5

 رود برون هک پیش آن از را دلهاتان دنیا از کنید برون.  بهتر شما از  نهان شما رارید. و مدرید پرده هاى یکدیگر نزد آن کس که مى داند پایدا آن در

 .«اند آفریده دنیا جز براى و اند آزموده دنیا در را شما. هاتان تن آن از
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لْ خُلِقَتْ لَکُمْ مَجَازاً لِتَزَوَّدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالَ ِِلَى دَارِ بَ وَ اعْمَلُوا لِلْجَنَّۀِ عَمَلَهَا فَإِنَّ الدُّنْیَا لَمْ تُخْلَقْ لَکُمْ دَارَ مُقَامٍ»

 1«.الْقَرَارِ فَکُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ وَ قَرِّبُوا الظُّهُورَ لِلزِّیَالِ

آخرت  2در سبک زندگي اسالمي، زندگي دنیوي گذرا و کاالي آن اندك و آخرت برتر و خیر است،

 4برتریها و امتیازاتش بزرگتر از برتریها و امتیازات دنیاست؛ 3ا دنیا نیست و عِوضي ندارد؛قابل مقایسه ب

همچنین لذائذ و شدائد آن جهان نسبت به این جهان بسیار شدیدتر و بزرگتر و رسوا کننده تر و بادوام تر 

ءٍ مِنَ الدُّنْیَا وَ کُلُّ شَيْ»فرماید: چنان که امام علي )ع( در مقایسه شدائد و لذائذ دنیا و آخرت مي 5است.

ءٍ مِنَ الَْخِرَةِ عِیَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ فَلْیَکْفِکُمْ مِنَ الْعِیَانِ السَّمَاعُ وَ مِنَ الْغَیْبِ وَ کُلُّ شَيْ عِیَانِهِ مِنْ سَمَاعُهُ أَعْظَمُ

 6«.الْخَبَرُ

ا بهرهمندي در آخرت قابل جمع نیست و هر ممکن است چنین تصور شود که برخورداري از دنیا ب

و محرومیت هاي دنیا موجب سعادت و برخورداري ها خوشي دنیا سبب ناخوشي در آخرت بوده، و رنج

در آخرت خواهد بود. بلکه از مسلّمات و ضروریات اسالم، جمع میان دنیا و آخرت و بهره مندي از هر دو 

رومیت از آخرت نیست و تضاد میان دنیا و آخرت از نظر ممکن است و برخورداري از دنیا مستلزم مح

هدف قرار گرفتن یکي و برخورداري از دیگري، از نوع تضاد میان ناقص و کامل است که هدف قرار 

گرفتن ناقص مستلزم محرومیت از کامل است اما هدف قرار گرفتن کامل مستلزم محرومیت از ناقص نیست، 

چنان که قرآن کریم از کساني  7ه نحو شایسته و در سطح عالي و انساني است.بلکه مستلزم بهره مندي از آن ب

یاد میکند که از دنیا بهرهمند بودند و در آخرت نیز سعادتمند میباشند؛ مانند حضرت سلیمان )ع( ـ از 

ردار وپیامبران الهي ـ که به طور قطع در آخرت از سعادتمندان است و در دنیا نیز از بهره هاي فراواني برخ

                                                           
ا سر برید، بلکه آفریده اندش تو به کارى که درخور بهشت است روى آرید، که دنیا را نیافریده اند تا جاودان در آن به . »132. نهج البالغۀ، خطبه 1

رکبان م زود از آن بگذرید، و از کردار نیک براى خانه همیشگى توشه فراهم آورید. پس در این جهان شتابان به کار پردازید، و کردارى نیک را چون

 «.راهوار براى رفتن آماده سازید

 .77. نساء/ 2

 .232. تمیمي آمدي، ص3

 .21. اسراء/ 4

 .19؛ فصلت/ 127؛ طه/28الزمر/  /3. نک: رعد// 5

و هر چیز از دنیا، شنیدن آن بزرگتر از دیدن آن است، و هر چیز از آخرت، دیدن آن بزرگتر از شنیدن آن است. پس . »114. نهج البالغۀ، خطبۀ 6

 «.بسنده باشد شما را شنیدن، از آنچه عیان است، و خبر یافتن، از آنچه در غیب نهان است

 .584، ص16عه آثار، ج. مطهري، مجمو7
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ذاب رسند و در آخرت هم به عکند که در دنیا به خواسته هایشان نميدر مقابل، کساني را توصیف مي 1بود،

  2شوند.جاودانه مبتال مي

سورة  201شود که جمع میان نعمت هاي دنیا و آخرت شدني است. در آیه از آیات دیگر استفاده مي

نَا وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّ»کنند: را طلب مي« سنه در دنیا و آخرتح»بقره، از مؤمناني تمجید شده که از خداوند 

توان گفت که از منظر قرآن کریم، بدین ترتیب مي 3«.آَتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَۀً وَفِي الََْخِرَةِ حَسَنَۀً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

آنچه ناممکن است جمع میان دنیا پرستي و  میان برخورداري از دنیا و بهره مندي در آخرت تضادي نیست.

آخرت مداري است. محال است که هدف اعال و کمال مطلوب و نهایت آرزوي آدمي، هم دنیا باشد و هم 

سورة قیامت با دعوت انسان به هدف قرار دادن آخرت،  21و  20آخرت. از همین رو قرآن کریم در آیات 

راهي عمیق شمرده است و دنیادوستي را عامل بي توجهي به برگزیدن زندگي مادي دنیوي بر آخرت را گم

  4«.کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَۀَ * وَتَذَرُونَ الََْخِرَةَ»آخرت دانسته است: 

نتیجه اینکه در سبک زندگي متکي بر قرآن و سیره اهل بیت)ع(، دنیا سراي آزمایش است، مَعبر است 

وَابْتَغِ فِیمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الََْخِرَةَ وَلَا »خوانیم: ن که در سورة قصص مينه مَقرّ، وسیله است نه هدف، چنا

  5«. الْمُفْسِدِینَهَ لَا یُحِبُّتَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ ِِلَیْکَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ِِنَّ اللَّ

ویکرد به دنیا ـ یعني نگاه ابزاري به دنیا ـ نه تنها دنیا مذموم نیست، بلکه ممدوح است، از این در این ر

لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَۀٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ  ِِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ»فرماید: رو، امام علي )ع( مي

للَّهِ تْجَرُ أَوْلِیَاءِ امَوْعِظَۀٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِکَۀِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَ مِنْهَا وَ دَارُ

  6«.اکْتَسَبُوا فِیهَا الرَّحْمَۀَ وَ رَبِحُوا فِیهَا الْجَنَّۀَ

                                                           
 .12؛ سبأ/ 81و  21؛ انبیاء/ 36و  17و  16. نک: نمل/ 1

 .11؛ حج/ 41. مائده/ 2

ر حدیثي بنا ب«. نگه دار[ دور]نیکى عطا کن و ما را از عذاب آتش [ نیز]گویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکى و در آخرت و برخى از آنان مى. »3

ت حسنۀ دنیا و آخرت را خلق نیک و رزق و معاش نیکو در دنیا و خوشنودي خداوند و بهشت در آخرت تفسیر کرده از امام صادق )ع(، آن حضر

 .175اند. ابن بابویه، معاني األخبار، ص

 «.کنیدو آخرت را رها مى* قید و شرط را و هوسرانى بى. »4

را از دنیا فراموش مکن، و هم چنان که خدا به تو نیکي کرده نیکي کن و و با آنچه خدایت داده سراي آخرت را بجوي و سهم خود : »77. قصص/ 5

 «.در زمین فساد مجوي که خدا فسادگران را دوست نمي دارد

دنیا خانه راستى است براى کسى که آن را راستگو انگاشت، و خانه تندرستى است آن را که شناختش و باور داشت، : »131. نهج البالغۀ، حکمت 6

 آموخت. مسجد محبان خداست، و نمازگاه نیازى است براى کسى که از آن توشه اندوخت، و خانه پند است براى آن که از آن پند و خانه بى
 «.فرشتگان او، و فرود آمد نگاه وحى خدا و تجارتجاى دوستان او. در آن آمرزش خد ا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند
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دّي و الهي به مقولۀ زندگي )دنیوي و اخروي( و پیامدهاي در ادامه به هر یک از این رویکردهاي ما

 هر یک به طور تفصیلي نگاه خواهیم داشت.

 رویکردهای نگرش مادی و پیامدهای آن

در مبحث نگرش مادي به انسان، زمینه هاي گوناگوني وجود دارد که ممکن است ریشه در تعداد زیادي از 

تأثیر ها بر جوامع و اندیشه هاي افراد زیادي در طول قرن مکاتب فلسفي و جامعه شناختي داشته باشد و

گذاشته باشد. اما به دلیل اینکه محور اصلي مباحث در این نوشتار، صرفاً بیان نحوه تأثیر هدفمندي و 

ادي و پیامدهاي نگرش مها معناگرایي در سبک زندگي انسان است، لذا فقط به دو مورد از مهمترین زمینه

 تب خاصّي پرداخته خواهد شد و پس از آن، نگرش قرآن در این زمینه تبیین خواهد شد.صرف نظر از مک

از آنجایي که انسان در نهاد و طبیعت خود، کمال گرا و به دنبال سعادت است، لذا ناگفته نماند که در 

ي هداف دنیاینگرش مادي به انسان نیز، سعادت و کمال گرایي وجود دارد. اما معنا و مفهوم آن، محدود به ا

و مادي صرف است. حال باید دید که زمینه ها، تأثیر و پیامدهاي نگرش مادي به زندگي و اهداف آن، در 

 سبک زندگي انسان چه بوده و چه نتایج عملي را به دنبال خواهد داشت؟

 رویکرد اول )انقطاع از مبدأ و خالق هستی( و پیامد آن

به عنوان عاملي مؤثر در نوع هدفمندي و معناگرایي زندگي، زمینه اول در به وجود آمدن نگرش مادي 

زیرا  آید.انقطاع انسان از مبدأ و خالق خود است. در بحص از هدف زندگي، بحث از خلقت نیز به میان مي

تواند به شمار رود. نظر زندگي مسبوق بر خلقت است و لذا هدف از زندگي، همان هدف از خلقت نیز مي

انسان بر دو قسم است: یکي اینکه خالق انسان موجودي به نام خدا نبوده و انسان زاده مادیّون در خلقت 

 طبیعت است.

نظر دیگري که معتقد است انسان را خدا آفریده، اما دیگر با او کاري ندارد و او را رها کرده و انسان 

دارد، و آن قطع  کند. در هر دو نگاه، یک تحلیل مشترك وجودهر گونه که خود بخواهد، زندگي مي

 انسان از مبدأ خود است.

در نگاه اولي انسان به کلّي از مبدأ حقیقي خود، یعني خدا منفک انگاشته شده است، و در نگاه دوم، 

 نقش مبدأ و آفریننده، صرفاً در خلقت بدون هدف وي، ختم شده است.
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در جسم خودش تعریف در هر حال در نگرش مادي، با هر نوع نگاه، انسان موجودي است که فقط 

کند. زیرا از یک جاي معیّني دستور و برنامه زندگي براي وي شده و هدف از زندگي را خودش تعیین مي

 شود. به این دلیل که او کامالً منقطع از هر مبدأ و آغازي است.صادر نمي

نگاه مادّي زماني که انسان از مبدأ و آغاز منقطع گشت، در پاسخ به زندگي و اهداف خود، صرفاً 

خواهد داشت. او به دنبال این است که در این دنیا چگونه زندگي کند، چگونه بخورد، چگونه ثروت جمع 

 کند، چگونه منافع شخصي و امیال و غرائزش را تأمین کند و .... 

کند که بخواهد براي آنها برنامه و هدف تعیین کند. یعني هدفي فراتر از اینها، در ذهن او رسوخ نمي

هدف او همین دنیاست. وقتي هدف او منتهي به همین دنیا شد، معناي زندگي وي هم در همین دنیا براي او 

ول شود، مغفشود. طبق این دیدگاه، روح انسان که یکي از ابعاد مهم وجودي وي محسوب ميترسیم مي

 1شود.بوده و به دلیل همین نگاه مادي، براي آن برنامه اي تنظیم نمي

هاي ویرانگر نگرش مادي به انسان که منشأ آن انقطاع وي از مبدأ است، انسان محوري افراطي از پیامد

 در سبک زندگي افراد است. یعني این انسان تالش دارد که خود را تنها سرپرست خود بداند.

لذا از هیچ کوششي در راه رسیدن به آمال و آرزوهاي دنیایي خود که همان قرار دادن انسان به جاي 

 ورزد.هر موجود ماورایي دیگري اعم از خدا و غیر خدا است، دریغ نمي

او بدون توجه به بعد روحاني خود که به جهاني دیگر تعلّق دارد، خود را مستقل و آزاد از هر عامل و 

داند. لذا هر گونه هدف گذاري و برنامه ریزي در این نوع سبک زندگي که خارج نیروي فراتر از ماده مي

شمارد. حال دوده مادیات براي او توصیه شود، آن را ضد آزادي و انسانیت خود دانسته و مردود مياز مح

آن برنامه و اهداف را دین یا غیر دین و یا هر چیز دیگري توصیه کرده باشد، فرقي ندارد. اثر سوء این 

رد، دیگر او یدا کجریان فکري در آنجایي است که، وقتي این اندیشه در سبک زندگي یک فردي نفوذ پ

 بسازد.« حَیَوانِیَّت»انساني خویش را مبتني بر « خودِ»کوشد تا صرفاً مي

                                                           
. همچنین نک: فریدریک 9؛ مرتضي مطهري، هدف زندگي، ص18ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص . آنتوني، آربالستر، 1

، قبات، «انسان در نگاه اسالم و اومانیسم»؛ عبداهلل ابراهیم زاده آملي، 85کابلستون، فیلسوفان انگلیسي از هابز تا بنتام، ترجمه امیرجالل الدین اعلم، ص

. موضوع انکار مبدأ براي انسان و هستي، نه تنها زمینه اي براي ایجاد نگرش مادي و در نتیجه بي هدفي زندگي انسان قرار 65، ص1386، تابستان 44

نها، مي آگرفته است، بلکه مبناي طرفداران آن، در جهت تبیین فلسفي بسیاري از مسائل حقوقي، سیاسي، اقتصادي و ... انسان نیز مي باشد. از جمله 

به جان الك، منتسکیو، بنتام، دکارت و ... اشاره کرد. نک: رقیه تمیمي، بررسي مفهوم آزادي و قانون در اندیشه امام خمیني جان الك و  توان

 .143؛ سید احمد رهنمائي، درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت، ص76الي  74منتسکیو، ص
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او امیدوار است با محدود کردن خود و نیازهایش در همین دنیا، به یک نوع آرامش نسبي و کاذبي 

 رود.برسد که فکر از کجا آمدن، در کجا بودن، چرا آمدن و به کجا رفتن به طور موقت از ذهنش ب

 رویکرد دوم )انقطاع از مقصد( و پیامد آن

زمینۀ دیگري که اهداف انسان به اهداف مادي محدود شده و باعث شده است که وي فقط خود را موجودي 

دنیاي بداند، نداشتن مقصد و غایتي وراي اهداف مادي است. در واقع این زمینه، در ادامه زمینه قبلي است. 

 مبدأ، به حذف مقصد خواهد انجامید.به این معني که عدم تصور 

 کند. یعني وقتي که دردر بي معنا شدن زندگي، بي هدف بودن آن، نقش بسیار زیادي را ایفا مي

 زندگي مفهومي به نام هدف نباشد، زندگي معناي حقیقي خود را پیدا نخواهد کرد.

به مادیات، حذف علت گسترش نگرش مادي به انسان و به تبع آن، محدود شدن اهداف زندگي 

 این تفکر حاکم شود که انسان وها اندیشه غایت انگاري از اذهان است. وقتي که در سبک زندگي انسان

هستي، فاقد شعور و هدف غایي هستند، و اینکه قرار نیست آدمي در جهاني دیگر که به نیروي فراتر از 

به  و دستورات زندگي وي، محدودها مهجسم او یعني روحش بستگي دارد، برانگیخته شود، دیگر همه برنا

 زندگي همین دنیا خواهد شد.

او به دلیل توجه افراطي به جسم و نیازهاي او، از روح خود غافل شده و مرگ را پایان کار خود 

 داند. لذا انتظارش از زندگي این است که او را در تأمین نیازهاي مادي و حَیَوانِي اش یاري کند.مي

دگي، در هر حوزه اي از جمله اقتصاد، حقوق، جامعه، فرهنگ، سیاست و ... همه این نوع سبک زن

 جوید.خواهد و ميچیزها را از همین دنیا، در همین دنیا و براي همین دنیا مي

عدم توجه به بعد روحاني انسان و نداشتن برنامه براي نیازهاي آن، بیشتر در جنبه دوم یعني عدم غایت 

داده و به همین دلیل است که دنیا و جسم او و زندگي دنیایي اش، همه چیز بوده و در  انگاري خود را نشان

 1ماند.عوض از روح و نیازهاي آن و مقصد نهایي اش غافل مي

                                                           
. بررسي جزئي و موشکافانه موضوع عدم غایت انگاري در نگرش 40و  39راهکارها، صها و . علیرضا ناصري. بحران معنویت در عصر حاضر/ ریشه 1

مادي گرایي، و چگونگي شکل گیري آن، مجال دیگري مي طلبد. اما جهت تفصیل مباحث، نک: والتر. تي. استیس، در بي معنایي معنا هست، 

؛ سید علي میرموسوي و سید صادق حقیقت، مباني حقوق بشر از دیدگاه 20و  19، به کوشش و ترجمه اعظم پویا، ص«معناي زندگي»مجموعه مقاالت 

 ؛66؛ عبداهلل ابراهیم زاده آملي، همان، ص546و  545؛ رقیه تمیمي، همان، ص102اسالم و دیگر مکاتب، ص
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در  گیرد، پوچ گرایياز پیامدهاي مخرّب این نگرش که از نبود مقصدي معیّن براي انسان نشأت مي

م، در ادامه و مرحله بعدي پیامد اول است. یعني انساني که سعادت سبک زندگي وي است. در واقع پیامد دو

کند، تمام همّ و غمّ خود را در راه تأمین آن خواهد و کمال را در رسیدن به اهداف دنیایي صرف ترسیم مي

ا هتوان سعادتي جز ثروت، قدرت، امیال غریزي، محرّكگذاشت. حال در این دنیا، از منظر او، عمالً نمي

 ... که مختصّ جسم مادي وي است، در نظر گرفت.و 

یعني باالترین کمال و سعادت براي او، قرار گرفتن در باالترین حد موارد مذکور است. پس از آن 

همه تالش، کوشش و قرار گرفتن در معرض خطرات مالي و جاني فراوان و رسیدن به آنجا، تازه به ذهنش 

آلن پس از طيّ این همه مراحل و باالترین مقام ها، کماالت و کند که بعدش چه؟! یعني او اخطور مي

پرسد حال باید چه سعادت هاي دنیایي، چون ذهنش محدود به اهداف همین دنیا بوده است، از خود مي

 برد. کرد؟! اینجاست که به اندیشه پوچ و تهي خود پي مي

به بعد روحاني انسان، اینجا به او پوچ گرایي و نبود معناي خاصّي براي زندگي در حالت عدم توجه 

رساند. البته و حقیقتاً چه بسا دردناك نمایاند. یعني همین نگرش مادي آدمي را به پوچ گرایي ميرخ مي

 است که انسان جهان را فاقد احساس، ادراك، هدف و شعور بداند.

 ن انسان به هدفمنديآنهایي که با تأثیر از هدف داري جهان پیراموني خود و توجه به دوبعدي بود

 برند، در آرامش کامل و آسایش رواني خاصّي قرار دارند.زندگي خودشان پي مي

زندگي آنها طبق برنامه، هدفمند، متعالي و در حال حرکت به سوي کماالت مادي و معنوي خود است. 

کر در ادامه ذ این سبک زندگي، در تمامي زمینه هایش، از مشکالت و مصائب رواني و ... پوچ گرایي که

 1خواهد شد، در امان است.

فرد پوچ گرا در این جا از دو حال خارج نیست: یا با تفکر و سیر در آفاق و انفس راه درست را پیدا 

ند، زکند، یا دست به تخلیه ناروا و نادرست احساسات و واحدهاي رواني ناراحت کننده درون خود ميمي

 دهد.پایان ميو یا خودکشي کرده و به زندگي خویش 

و گرفتاري هاي رواني جهان است. تبدیل شدن جایگاه ارزش ها این عامل رواني علت اکثر خودکشي

و غیر ارزش در سبک زندگي افراد مادي گرا نیز یکي دیگر از پیامدهاي خطرناك این نگرش است. یعني 

                                                           
 .75. مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 1
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و زماني که فرد در تشخص  برایش مخلوط شدهها و غیر ارزشها رسد، ارزشفردي که به این مرحله مي

 آنها اشتباه کند، به آن بالهاي مذکور روي خواهد آورد.

م رسد. ابتدا اهداف دنیایي را مختص جسالبته شایان ذکر است که افراد مرحله به مرحله به این جا مي

ش الکند، سپس براي رسیدن به آنها تخود بدون در نظر گرفتن روح و روان خود، دقیق و خوب ترسیم مي

زند، و بعد از رسیدن به آنها، به پوچ بودن این اندیشه پي خواهد برد. کرده و خود را به آب و آتش مي

 بنابراین پوچ گرایي، معلول منطقي ناتواني انسان در تفسیر از خود، حیات، اهداف و قوانین هستي است.

قصد هاي انکار غایت و م بي شک روي آوردن مسئولیت و تکلیف به انسان و زندگي او، یکي از علت

پرسش  خواهداو و نگرش مادي و تک بعدي به خود است. لذا در پي گریز از آن مسئولیت و تکالیف، نمي

هایي از قبیل چگونه باید زیست کند؟ چرا باید اینگونه زیست کند؟ و براي چه مقصدي باید خود را به 

 تکلیف اندازد؟ را پاسخ دهد.

قتي در این وضع قرار گرفت، باید حقوق، تکالیف و مسئولیت هایي را داند که وچون او خوب مي

رعایت کرده و از برخي آزادي هایش چشم بپوشد. به همین دلیل، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، 

اندیشه غایت انگاري جهان دیگر را مردود دانسته و یا آن را محدود به همین دنیا کرده، و با غفلت از بعد 

 1رسد.روحاني خود، به پوچ گرایي مي

 های نگرش مادّیچالش

در نهایت به طور کلي، نفوذ نگرش مادي به انسان و هستي، در جریان زندگي و شیوه زیست، مشکالت 

فراواني را به وجود آورده است. از جمله قرار دادن اصالت سود و منفعت طلبي فردي در زندگي، مالکیت 

و حاکمیت هوسها و غرائز که سبب دوري بیش از حد این نوع سبک زندگي از  فرد بر خویشتن و والیت

 معنویت و یا حداقل معنویت هاي صحیح شده است.

هاي يو مکاتب غربي و سبک زندگها نگرش مادي به انسان، یک تفکر غالب و حاکم بر اکثر اندیشه

 2نمودهاي گوناگوني نشان داده است.غیر الهي است. لذا در وضع حقیقي و عیني جهان غربي، خود را به 

                                                           
 .10و  9. محمدتقي جعفري، فلسفه و هدف زندگي، ص 1

« نم»هاي اخالقي و دیني، تأکید بر اصالت در اعتبار آموزه« تشکیک»بیش از حد و افراطي در حوزه دین، « اغماض»و « رامدا». مسائلي چون،  2

اج و گسترش و رو« اجتماعي بودن»به جاي « فردگرایي»، تأکید بر «لذت جویي»و « منفعت طلبي»، «انسان دیني»، به جاي «دین انسانیت»آدمي، ایجاد 

 ، از عوامل مهمي در ایجاد و رشد اندیشه مادي گرایانه به انسان و هستي هستند و هر کدام آنها، نیاز به بررسي دقیق و«ان مدارانهانس»روان شناسي 
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مثالً در اقتصاد مبتني بر این نگرش، همه چیزها بر اساس سودانگاري فردي، رشد بي رویه امکانات و 

کوشد تا بیشترین سود را جهت تأمین رفاه مادي رفاه زدگي پایه ریزي شده است. در این حالت، فرد مي

 ببرد. ها شخص خود، از معامالت و تجارت

زند. اي او مهم نیست که گرفتن سودهاي کالن از دیگران، چه ضربه اي به قشر پائین تر از خود ميبر

بیند و همین دو روز دنیا را. به همین دلیل است که او تمام تالشش، در جهت پیدا کردن زیرا او خود را مي

ه و اقتصاد، تصاد نبودراهي براي بیشترین سود است. از سویي دیگر، نگرش سودانگاري مختص مسائل اق

 یکي از جلوه هایي است که خود را نشان داده است.

به هر حال سعادت و کمال در مسائل اقتصادي این نوع سبک زندگي، کامالً در راستاي بهینه سازي و 

پیشرفت لذت و رضایت مندي حسّي فرد بشر دانسته شده است. همانطور که گذشت، مبناي فلسفي این 

ر سبک زندگي با نگرش مادي، فایده گرایي و اهمیت و اصالت سود است و هر چه که تفکر اقتصادي د

 لذت آور و فایده دار باشد، خوب است.

به این دلیل که در نگرش مادي، انسان صرفاً دنیایي شمرده شده و براي جهان پس از دنیاي او، هیچ 

 بیشتر، به عنوان اصل اساسي تعریف خواهد برنامه اي وجود ندارد. طبیعتاً در این نوع اقتصاد، سود و لذت

 1شد.

مثالي دیگر، امور حقوقي این اندیشه است که منشأ وضع قوانین را فرد آدمي قرار داده و معتقدند که 

مالك و محور، صرفاً انسان است. در این نظام حقوقي، هدف از برنامه ریزي هاي این چنیني، تأمین آزادي 

 ها، منفعت و سودجویي است. 

شود، موضوع اصالت سود و منفعت در مسائل حقوقي نگرش مادي به پس همانطور که مالحظه مي

انسان و هستي نیز نفوذ کرده و رد تعریف آنها، فرد با رسیدن به باالترین میزان آن، به تصوّر خود، به سعادت 

 و کمال رسیده است. 

و  که انساني است که از هویت اصیلانساني با چنیین خصوصیات، انسان حقیقي و واقعي ناست، بل

واقعي اش، فاصله زیادي گرفته است، در نتیجه، حقوق، آزادي، مسائل اقتصادي، مسائل سیاسي و ... که 

                                                           
ک: ن مفصّل علمي در جاي خود دارند که از حوصله این نوشتار خارج بوده، و به فراخور موضوع موردنظر، صرفاً به موارد مرتبط، اکتفا شده است.

 .191ِلي  157حمد رهنمائي، غرب شناسي، صسید ا

 .156ِلي  152. سید حسین میرمعزي، همان،  1
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شود، به طور کامل غیر مرتبط و حتي همراه با ضرر به حیات اصیل انسان براي انسان مادي و جعلي تعیین مي

 است.

عني شود. یدر مسائل اخالقي این نگرش نیز به وضوح دیده ميمبناي اصالت سود، منفعت و لذت، 

منشأ هنجارها و ناهنجاري هاي اجتماعي را، خود فرد آدمي دانسته و اگر چیزي را که جامعه و تجربه عیني 

آن بد شمرده باشد، بد است، ولي اگر همان چیز را که شاید حقیقتاً بد بوده باشد، توسط جامعه و تجربیات 

 شود، در نزد این نگرش نیز، مستحسن است. آن تحسین

مثالً مفهوم راستي و دروغ، نه از آن جهت که ذاتاً خوب و یا بد بوده، و توسط ادیان مذموم است، 

خوب یا بد محسوب شود. خیر! بلکه نزد طرفداران نگرش مادي به انسان، چون در تاریخ و تجربه عیني 

 شود.یان کرده است، لذا بد و مذموم دانسته ميانسانها و جوامع تأثیرات بد خود را نما

در حالي که وقتي انسان حتي از ساختمان درون خود نیز بي خبر است، کي تواند مفاهیم را جلوه حق 

تواند خود را درك کند، پس چگونه براي خود برنامه و دستور زندگي دهد یا باطل. یعني وقتي او نمي

 ند منشأ تعیین حق و غیر آن باشد.تواکند. بنابراین او نميصادر مي

تواند منشأ وضع قوانین و دستورات زندگي دیگر انسانها باشد. زیرا او خود نیز به مانند همچنین نمي

 1دیگران انسان است.

همین موضوع، خود یک خطر بسیار بزرگ براي سبک زندگي انسان است. زیرا اوالً ممکن است که 

و تجربه هاي تاریخي و عیني آنها، واحد و یگانه نبوده و هر جامعه اي،  جرح و تعدیل مفاهیم توسط جوامع

 طبق آن فضاي خود چیزي را بد و یا خوب بشمارند.

ثانیاً اینکه چون منشأ همه این مثال هاي ذکر شده اقتصادي، حقوقي و اخالقي، منقطع بودن از مبدأ و 

سائل است، لذا سبک زندگي به طرف همان مقصد است و انسان و خواهشهاي او مالك و محور همه آن م

 مضرّاتي خواهد رفت که در پیامدهاي این نگرش گذشت؛ یعني انسان گرایي افراطي و پوچ گرایي.

و در آخر، به عنوان خالصه و جمع بندي نگرش مادي به انسان، باید گفت که زمینه این نوع نگرش، 

به معرفت شناسي آن، برمي گردد. معرفت شناسي مادي، همه مسائل را بر اساس طبیعت و کشفیات آن قابل 

و ... به انسان،  داند. بر این اساس، در همه امور اقتصادي، حقوقي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعيدرك مي

                                                           

؛ جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، 104و  103. احمد بخشایشي اردستاني، سیر تاریخي اندیشه هاي سیاسي در غرب، ص 1

 .41، ص1381، اسفند 15، رواق اندیشه، «اسالم و اومانیسم»؛ سید محمود نبویان. 102ِلي  99ص
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پس از آن، این نگاه در تمامي شئون زندگي  1شود.نوعي نگاه مادي، فردگرا، خوداندیش و خودمختار مي

گذارد. لذا پس از رسیدن به درجات باالي سعادت و کماالت ناقص دنیایي، انسانها، تأثیر و نفوذ خود را مي

معنا خواهد بود. به این دلیل که هدفمندي در  آن فرد داراي یک زندگي شتابزده، سرگشته، حیران و بي

 زندگي وي، به گونه اي درست و طبق نهاد فطرت او، ترسیم نشده بود.

بنابراین همه توفیقات و عدم توفیقات انسان در زندگي، وابسته به ترسیم درست و سالم اهداف زندگي 

ک مون مبدأ و جهان طبیعت، سباش است. وقتي هدف به گونه اي درست و سالم تعیین شود، تفکر پیرا

برنامه ریزي و زندگي، آینده نگري، معنادهي به زندگي، نحوه نگرش به جهان پس از مرگ و ... نیز به طور 

 صحیح و موافق با فطرت و نهاد بشر تنظیم خواهد شد.

ر به انسان است که د -بُعد روح و بُعد جسم -این نوع سبک زندگي، همان نگرش صحیح و دوبُعدي

 ادامه به تبیین آن از منظر قرآن کریم پرداخته خواهد شد.

 

 رویکردهای نگرش قرآنی و پیامدهای آن

نگرش دو بُعدي به انسان، هدفمندي و معناداري برنامه هاي سبک زندگي او را به وضعیت دیگري ترسیم 

 صلي سبک زندگيخواهد کرد. توجه به دو بعد وجودي انسان یعني بعد مادي و بعد معنوي، از مباني ا

و برنامه ریزي هایي که قرآن کریم براي انسان ارائه کرده ها رود. یعني هدف گذاريقرآني به شمار مي

است، بر اساس نگرش صرف مادي به وي نبوده و انسان را موجودي داراي بعد مادي و معنوي توأمان 

ن به شود که باید براي رسیدنسته ميداند و زندگي انسان در این دنیا، صرفاً چون یک پلي زودگذر دامي

 اهداف کالن و فراگیر آن جهاني، از آن استفاده کند.

حتي تا جایي که جهان پس از این دنیا، اصل دانسته شده است، و این دنیا، فرع است. بنابراین این مبنا 

اي زندگي هتدر سبک زندگي قرآني، از هدفمند بودن خلقت آغاز و به پاسخگویي به تعهّدات و مسئولی

 2گردد.دنیا در روز قیامت، ختم مي

                                                           
 .168ِلي  166. حسین بشیریه، تاریخ اندیشه هاي سیاسي در قرن بیستم؛ لیبرالیسم و محافظه کاري، ص 1

 .44و  43. نک: محمدتقي مصباح، راه و رهنماشناسي، ص 2
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لذا سبک زندگي انسان در زمینه هاي اقتصادي، حقوقي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و ... اگر بر این 

اساس برنامه ریزي و هدف گذاري شود، زندگي وي معناي کامل تر و شایسته تري پیدا خواهد کرد که 

 ب با روح و جسم او در کنار هم است.درخور سرشت و نهاد طبیعي وي و متناس

 رویکرد اول: اثبات مبدأ و هدفمندی خلقت

قرآن کریم هدفمندي و معناداري زندگي انسان و تأثیر آن در سبک زندگي وي را از خلقت هدفمند 

رسد. در واقع ابتدا به مبدأباوري انسان و غایت انگارانه او آغاز کرده و پس از آن به جهان آخرت مي

 کند.خته، سپس هدفمندي و معناداري زندگي وي را بیان ميپردا

پس از آن، به بیان تأثیر هدفمندي خلقت انسان در معناداري و صورت گرفتن سبک زندگي الهي 

کند که شکل گیري سبک زندگي الهي بر مبناي ورزد. و بعد از آن هم این مطلب را مطرح مياهتمام مي

 کند.پس از مرگ و مقصد نهایي انسان را ثابت مي هدفمندي و معناداري، وجود جهان

در این مرحله، نحوه نگرش به مرگ بین سبک زندگي الهي و غیر آن، متمایز خواهد شد. در نهایت 

دارد که وضعیت آن جهان، با میزان و نحوه عملکرد انسان به معیارها و مختصّات سبک زندگي بیان مي

 الهي ارتباط تنگاتنگي دارد.

براین، تمامي این مراحل به صورت زنجیروار، به دنبال بیان یک مبناي بسیار مهم در سبک پس بنا

زندگي قرآني هستند. آن هم تأثیر هدفمندي و معناداري زندگي بر مبناي اعتقاد به مبدأ و مقصد نهایي است 

 .شتکه بر سبک زندگي آدمي در تمامي عرصه هاي آن، تأثیر شگرف و عمیقي بر جاي خواهد گذا

قرآن کریم با نگاه دو بعدي به انسان، ابتدا وجود مبدأ و خالق را براي کل هستي، از جمله انسان مطرح 

خَلَقَ  وَهُوَ الَّذِي»داند: کند و سپس به بیان هدفمندي آفرینش او پرداخته و در نهایت آن را عبودیت ميمي

 1...«.السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 

لسَّمَاءَ وَمَا خَلَقْنَا ا»فرماید: بیهوده و بي هدف نبودن خلقت جهان هستي و انسان این گونه ميهمچنین در 

 2«.وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ

                                                           
 .7، هود/ 44، عنکبوت/ 22ه/ ، جائی3و آیات دیگري چون/ تغابن/ ...«. ها و زمین را به حق آفرید و او کسي است که آسمان: »73. انعام/  1

، روم/ 73، انعام/ 5( و زمر/ 39و  38( )دخان/ 95همچنین )آیه ص«. و آسمان و زمین، و آنچه را در میان آن دوست به بازیچه نیافریدیم: »16. انبیاء/  2

 .27و ص/  8
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رود، توسط در این آیات و امثال آنها، اصل اینکه جهان و از جمله انسان که جزئي از آن به شمار مي

، بیان شده است. همچنین مطلب مهم دیگري که این آیات بدانها تأکید خداوند متعال آفریده شده است

، به دست «ینالعب»و « بالحق»دارند، بیهوده نبودن آفرینش آنهاست. حکیمانه و هدفمندي آفرینش از تعبیر 

 1آید.مي

ینَ یَذْکُرُونَ ذِالَّ»کند: خداوند متعال نیز از زبان مؤمنان و کساني که پیوسته در یاد خدایند، چنین نقل مي

 2....«ذَا بَاطِالً اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَ

در این آیه، عالوه بر اینکه خداوند متعال تأکید بر آفرینش هدفمند و حکیمانه هستي دارد، پي بردن 

ر و داند. این تفکو زمین، به عنوان جلوه اي از آن آفرینش ميها به این موضوع را نتیجه تفکر در آسمان

اندیشه، توسط افراد خاص و با ایمان که در هر حال و وضعیتي، به یاد خالق حکیم خود هستند، صورت 

 گیرد. مي

د این معني توانان نفي شده است، ميکه از آفرینش خداوند متعال توسط آن افراد با ایم« باطل»تعبیر 

را القا کند که هستي و هر آنچه در اوست، بیهوده و بي هدف خلق نشده است. زیرا معناي کلمه باطل را 

 توان آیه را به این معني تفسیر کرد.برخي به معناي چیزي بي هدف و لغو گرفته اند که مي

که خداوند  توان اینگونه گفتدر آیه فعلي، مي« باطل»در آیات قبلي و « حق»یعني با استفاده از تعبیر 

آفریده هاي خود را هدفمند و معنادار خلق کرده و از باطل و نابودي و بي هدفي که نتیجه عدم حکمت 

لیس له غایه  و الباطل ما»... نویسند: باشند. عالمه طباطبائي در تأیید این معنا این گونه ميهستند، به دور مي

 .«و باطل آن چیزي است که براي او غایتي نیست که به غرضي تعلّق داشته باشد: »3...«لغرض یتعلق به ا

طبق این تعبیر، خلقت هستي و از جمله انسان، بدون غایت و هدف معیني اتفاق نیفتاده است. بلکه 

کر که و ف داراي هدفي معین و حکیمانه است و همواره خداي سبحان بر آن تأکید دارد. تأثیر این اندیشه

                                                           
 .289، ص3؛ محسن قرائتي، همان، ج299، ص5نمونه، ج؛ مکارم شیرازي، تفسیر 146، ص7؛ طباطبائي، المیزان، ج27، ص13. فخررازي، همان، ج 1

ها و زمین ، خدا را یاد مي کنند و در آفرینش آسمان]آرمیده [ایستاده و نشسته، و بر پهلوهایشان  ]در حال[همان( کساني که : »)191. آل عمران/  2

 ...«.را بیهوده نیافریده اي منزّهي تو  ]ها[تفکّر مي کنند )در حالي که مي گویند/ اي پروردگار ما! این 

؛ 321، ص1. این تفسیر را نیز دیگر مفسران ذکر کرده اند/ نک: مقاتل بن سلیمان بلخي، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج87، ص4. طباطبائي، المیزان، ج 3

. شوکاني پس از بیان 471، ص1، فتح القدیر، ج؛ شوکاني292، ص3؛ محمدرضا قمي، تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب، ج232، ص2مغنیه، همان، ج

 أال کل شيء ما خال اهلل باطل  ***  و کل»این معنا در آیه موردنظر، به شعري از لبید استناد مي کند و در تأیید معناي آیه، آن را ذکر کرده است: 

 «.نعیم ال محالۀ زائل
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دهد که برنامه و اهداف خلقت داراي هدف معین است، در سبک زندگي انسان آنجا خود را نشان مي

 1کند.کند و براي آن اهداف عالیه تالش ميزندگي خود را مختص به امور دنیایي تنظیم نمي

صوص خبنابراین در اندیشه و مبناي فکري سبک زندگي قرآني، جهان هستي و موجودات آن و به 

انسان، به سوي مقصدي معلوم در حرکت است و چنین نیست که عالم هستي در مسیري نامشخص و مبهم 

و بي هیچ هدفي در حرکت باشد بلکه آفریدگار جهان، آن را به سوي مقصدي و هدفي معین و روشن 

 رهنمون ساخته است.

ند و کحیات انسان ایفا مياعتقاد به اصل هدفمندي عالم و عبث نبودن آفرینش آن، نقش مهمي در 

یابد بلکه سعي و تالش او در این جهت چنین انساني هرگز جهان و زندگاني در آن را لغو و بیهوده نمي

 2است که حیات و زندگي خویش را با نظام آفرینش هماهنگ سازد.

لقت خپس از بیان هدفمندي و معناداري خلقت هستي، خداوند متعال این گونه به بیان عبث نبودن 

 3.«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ ِِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ»انسان و مقصد نهایي او سخن به میان آورده است: 

در این آیه، به دلیل اهمیت وجود و نقش انسان در عرصه آفرینش و جهان هستي، خداوند متعال او را 

ن اندیشه را که انسان بیهوده و عبث آفریده شده باشد، نفي کرده و بالفاصله مستقیماً خطاب قرار داده و ای

 کند.به خاطر تحکیم این سخن، موضوع برانگیخته شده انسانها در روز قیامت را بیان مي

سان دارد که انذیل آیه مورد بحث، بیان مي 4«أَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدًى»طبرسي با مثال زدن آیه 

نباید گمان کند آفریده شده تا هر کاري انجام داده و در برابر کردارش مؤاخذه نشود... یعني نباید گمان 

رسد. بلکه هدفمند و معنادار و به سوي مقصدي کند که به سوي ما برگردانده و به نتایج اعمال خود نمي

 5معین در حال حرکت است.

د که اگر نظام هستي بي برنامه و انسان در این نظام، شواز آیات مذکور و دیگر آیات برداشت مي

خودسر و رها باشد، یا در پایان کار میان مؤمنِ صالح و شخص مفسد تفاوتي گذاشته نشود و متّقیان و 

                                                           
 به بعد. 574، ص25. جوادي آملي، تفسیر تسنیم، ج 1

 .160معي از نویسندگان، معارف اسالمي، ص. نک: ج 2

 «.و آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم، و اینکه شما به سوي ما باز گردانده نمي شوید؟!: »115. مؤمنون/  3

 «.آیا انسان مي پندارد که بیهوده )و بي هدف( رها مي شود؟!: »36. قیامت/  4

سید  97، ص4؛ بیضاوي، أنوارالتنزیل و أسرارالتأویل، ج402، ص7طوسي، التبیان في تفسیر القرآن، ج . همچنین نک:193، ص7. طبرسي، همان، ج 5

 .242، ص8محمد تقي مدرسي، همان، ج
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قِینَ مْ نَجْعَلُ الْمُتَّأَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِي الْأَرْضِ أَ»فاجران هم ردیف گردند: 

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ * مَا لَکُمْ کَیْفَ »و مسلمانان در ردیف مجرمان قرار گیرند:  1،«کَالْفُجَّارِ

این نظام پوچ و باطل خواهد بود؛ لیکن بیهوده و باطل بودن خلقت هستي و انسان، گمان شوم  2،«تَحْکُمُونَ

 3«.مِنَ النَّارِ اوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُو» کافران است:

اید دهد بتأثیر رواني هدفمندي و معناداري زندگي انسان و اینکه او به هر عملي که از خود بروز مي

مسئولیت پذیري و تعهّد را در جامعه و در سبک زندگي افراد زنده کرده و حیات  پاسخگو باشد، موضوع

 بشري، از نشاط و شادابي خاصّي برخوردار خواهد شد.

وجود حس مسئولیت پذیري، دیگر به انسان اجازه نخواهد داد که صرفاً با تکیه بر منافع فردي، و اصل 

فل شده و فقط براي مکتسبات شخصي تالش کند. بلکه قرار دادن سود و زیان شخصي خود، از دیگران غا

 در اقتصاد، حقوق، مسائل مربوط به خانواده، اجتماع، سیاست و ... انسانها تأثیر بسزایي دارد.

تواند به دیگري ظلم کرده و حق فردي دیگر بر خالف نگرش مادي، انسان در این سبک زندگي، نمي

داند، و نه زندگي و اعمال خود را بیهوده تلقي معین و حکیم منقطع مي را بخورد. زیرا او خود را نه از منبعي

و تعهّدات ها کند. بلکه با تعابیر گوناگوني که از آیات ذکر شد، او خود را در برابر انبوهي از مسئولیتمي

 بیند که باید به آنها پاسخ دهد. مي

 لقي حکیم و خلقتي هدفمند و انسانياین است آن سبک زندگي قرآني که در اثر اعتقاد به وجود خا

ر زند، در پیشگاه الهي و دآید. به بیاني دیگر هر آنچه از آدمي سر ميهدفدار و زندگي معنادار بدست مي

 شود و در برابر آن مؤاخذه خواهد شد.نامه اعمال او ثبت و بایگاني مي

خواهد انجام بده و نیز نباید نچه مينباید تصور شود که انسان در این جهان، آزادي مطلق دارد تا هر آ

 4شود و در نتیجه احساس مسئولیت نداشته باشد.تصور کند کارهاي او در این عالم نابود مي

                                                           
ار( دبلکه آیا کساني را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند همچون فسادگران در زمین قرار مي دهیم، یا پارسایان )خود نگه: »28. ص/  1

  «.را همچون بدکاران قرار مي دهیم؟!

 «.و آیا مسلمانان را همچون خالفکاران قرار مي دهیم؟! * شما را چه شده؟! چگونه داوري مي کنید؟!: »37-35. قلم/  2

 «.این گمان کساني است که کفر ورزیدند پس واي بر کساني که کفر ورزیدند از آتش )دوزخ(: »... 27. ص/  3

 .343حسین، همان، ص. صدیق  4
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وَمَا »خداوند متعال در جاي دیگري، هدف از خلقت انسان و جنیان را عبادت خود ذکر کرده است: 

 1.«خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ِِلَّا لِیَعْبُدُونِ

طبق آیات قبل خداوند متعال انسان را با اهداف معیّن و معلوم آفریده است. اما آن هدف درباره انسان 

چیست؟ در این آیه بدان پرداخته است و آن، عبادت ذات اقدس الهي است. طبرسي با بیان این مطلب که 

وضوع وده کرده است... به این ماگر کسي در انجام کاري نه نفع خود و نه دیگري را در نظر نگیرد، کار بیه

راین برد. بنابشود و اشاره دارد که بدیهي است خداوند بي نیاز است و از خلقت انسان نفعي نميوارد مي

 باید فائده خلقت به خود انسان برسد.

یعني انسان عبادت کند و پاداش بگیرد. نتیجه این است که در روز قیامت باید میان خطاکار و ثواب 

در سبک زندگي  2ق گذاشته شود. مالك این تفاوت و افتراق، همان عبودیت خداوند متعال است.کار فر

 قرآني، باید همه عرصه هاي زندگي بر مبناي عبودیت خداوند متعال مدیریت و برنامه ریزي شوند. 

آن  هزیرا با بیان هدفمندي و معناداري زندگي و اینکه هدف از خلقت عبودیت است، لذا راه رسیدن ب

 معناي حقیقي نیز، همین عبودیت است.

 رویکرد دوم: غایت انگاری و معناداری زندگی

جنبۀ دیگر سبک زندگي قرآني در بیان هدفمندي و معناداري زندگي، اعتقاد به وجود مقصد و غایت براي 

صل آفرینش اانسان و هستي است. این قضیه، از موضوع قبلي یعني اعتقاد به وجود خالق حکیم و هدفمندي 

 کند.و زندگي انسان متأثر بوده و در واقع ادامه آن را دنبال مي

از آنجایي که عدم اعتقاد به مقصد نهایي براي زندگي انسان، از نبود هدف معین و معلوم در خلقت 

گیرد، لذا این دو موضوع، در ارتباط تنگاتنگي با هم قرار دارند. یعني نبود هدف معین براي شکل مي

 گي، نبود مقصدي معین براي آن را به دنبال خواهد داشت.زند

اما در سبک زندگي قرآني، همانطور که گذشت، ابتدا وجود خالق حکیم براي انسان و هستي ثابت 

 شد، و پس از آن، هدفمندي آفرینش انسان که زمینه طرح بحث غایت انگاري آفرینش فراهم شود.

                                                           
 «.نیافریدم ]خود[را جز براي پرستش  ]ها[و جن و انسان : »56. ذاریات/  1

و  97، ص4. این روش استدالل را بیضاوي نیز مورد استفاده قرار داده است. نک: بیضاوي، همان، ج244، ص9و ج 193، ص7. طبرسي، همان، ج 2

 .151، ص5ج
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خواهد شک را از ذهن انسانها درباره روز کند که ميآغاز مي قرآن کریم درباره این موضوع، از آنجا

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ِِنْ کُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا »فرماید: قیامت و وقوع جهاني پس از مرگ، رفع کرده و مي

 1.«نَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍخَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ... وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْ

خداوند متعال در این آیه، با استفاده از تمثیلي روشن و قابل درك براي آحاد بشریت، به اثبات روز 

ولین بار شما ونه که اشود که اي مردم! آگاه باشید همانگمتذکر ميها رستاخیز پرداخته است. یعني به انسان

 توانم شما را برانگیزم و در روز قیامت در یک جا جمعتان کنم.را آفریدم، دوباره نیز مي

کنید، به آفرینش اول خودتان توجه و رجوع کنید. این نوع اشاره به رجوع، یک دلیل اگر باور نمي

 بسیار زیرکانه و عقلي است. 

انگونه که باید به خلقت اول خودتان فکر کرده و به خالقیت خواهد بگوید که همیعني به انسانها مي

من پي ببرید، و پس از اعتقاد به خلقت اول، به آن استناد و اعتماد کرده و به خلقت دوم خود پس از مرگ 

حال براي اینکه موضوع خیلي روشن تر و ساده تر مطرح شود و معلوم گردد که خدا چه  2نیز باید پي ببرید.

بگوید، قرآن کریم مثالي را زده است که براي همه انحاء عالم روشن و معین است. رشد و خواهد مي

نگر چنین تواند براي انسان بیاپژمردگي گیاهان در فصل بهار و زمستان، یکي از درسهاي خلقت است که مي

دنیا،  در این مسأله اي باشد که تو هم مانند همان گیاه، ابتدا آفریده شدي، و پس از مدتي زندگي موقت

  3باید به جهاني دیگر بروي که در آنجا مانند خلقت اول، دوباره برانگیخته و زنده خواهي شد.

اند به تونگرد، آیا ميحال اگر تصور شود که فردي با این نگاه به وجود خود و جهان پیرامونش مي

اعمال و کردار خود را فراموش و تعهّدات خود در زندگي بي توجه شده و لوازم و پیامدهاي ها مسئولیت

کند؟! قطعاً خیر! زیرا بر خالف نگرش مادي که انسان و برنامه هاي او را مختص در این دنیا و محدود به 

 زندگي دنیوي کرده است، در سبک زندگي قرآني، اینگونه نخواهد بود.

                                                           
ته شدن )در رستاخیز( در تردید هستید، پس )بنگرید/ ( که ما شما را از خاکي آفریدیم... و زمین را خشک و اي مردم! اگر از برانگیخ: »5. حج/  1

 «.زیبا مي رویاند ]گیاه[فرستیم، به حرکت در مي آید و رشد مي یابد و از هر نوع بي گیاه مي بیني و هنگامي که آب )باران( را بر آن فرو مي

هُ قَالَ مَنْ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ»آیات دیگري نیز هستند که در پي اثبات معاد به وسیله خلقت اول هستند. مانند: . جز آیه مذکور مورد بحث،  2

عَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ * أَوَلَیْسَ ي جَیُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ * قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ * الَّذِ

 .94انعام/ ؛ 48(. نیز نک: کهف/ 81- 78)سوره مبارکه یس/ « الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ

 .107، ص4. همچنین نک: عبدالحق بن غالب ِبن عطیه اندلسي، المحرّر الوجیز في تفسیر کتاب العزیز، ج204، ص23. فخررازي، همان، ج 3
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به  کند. زیرا اوي ميبلکه انسان قرآني به جهان پس از مرگ خود توجه کرده و براي آن، برنامه ریز

الَّذِي »د: فرمایفهمد که دنیا جز امتحان و اختیار چیزي براي او نخواهد بود. قرآن کریم چنین ميخوبي مي

 1«.خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ

، مشیر به هدف از خلقت موت و حیات است، و با در نظر گرفتن اینکه بیان ابتالء و آزمایش در این آیه

)که مصدر لیبلوکم است( به معناي امتحان است، یعني براي این است که به این وسیله خوب « بالء»کلمه 

 شما از بدتان متمایز شود.

اي هدفي این تمایز برکنید، و معلوم است که این امتحان و معلوم شود کدامتان از دیگران بهتر عمل مي

دیگر است، براي پاداش و کیفري است که بشر با آن در آینده و در جاي به غیر از این دنیا مواجه خواهد 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ »خداوند متعال در آیه اي دیگر این هدف را به صورت آشکارتر بیان کرده است:  2شد.

أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَماَلً وَلَئِنْ قُلْتَ ِِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ  السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ ... لِیَبْلُوَکُمْ

 3«.کَفَرُوا ِِنْ هَذَا ِاِلَّ سِحْرٌ مُبِینٌ

خداوند متعال در این آیه، یکي از دیگر از جلوه هاي خلقت را دال بر وجود معاد ذکر کرده است. 

ي که در اهداف و برنامه هاي سبک زندگي خود نتوانند به این مسأله عمیقاً توجه کنند که این قطعاً افراد

جهان با تدبیر و از جانب خالقي حکیم آفریده شده است و به دنبال هدفي معین در حال حرکت است، معاد 

 نگرش مادي ذکررا سحر و جادو نامیده و به آن توجهي نخواهند کرد و آن مشکالتي را که براي عواقب 

 4شده بود، براي انها نیز پیش خواهد آمد.

بیان قرآن در باب اهمیت معاد و جهان پس از مرگ، به این معنا نیست که آدمي با این نگاه، از مسائل 

مادي و جسم خود دور شده و به آنها نپردازد، بلکه رسیدگي به هر دو بعد وجودي وي، در این نوع سبک 

 گیرد.دل و متوازن صورت ميزندگي، به طور متعا

                                                           
مرزنده آهمان( کسي که مرگ و زندگي را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین شما نیکوکارتر است و او شکست ناپذیر ) و( بسیار : »)2. ملک/  1

 «.است

 .349، ص19. طباطبائي، المیزان، ج 2

قت شما بعد در حقی"ها و زمین را آفرید... تا شما را بیازماید که کدامین شما نیکوکارتر است. و اگر بگویي/ و او کسي است که آسمان: »7. هود/  3

 «."جز سحري آشکار نیست!این، "گویند/ حتماً کساني که کفر ورزیدند مي "از مرگ، برانگیخته مي شوید.

 .24، ص9. مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج 4
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توان به این مفهوم دست یافت که انسان عالوه بر توجه به جهان پس با نگاهي گذرا به برخي آیات، مي

از مرگ و روز قیامت و تدارك براي آن، باید به دنیا و جهان مادیات از آن حیث که مقدمه اي براي آن 

 د، توجه کند.جهان است، البته در حد و اندازه و مورد نیاز خو

اینگونه نگریستن به زندگي دنیایي، هدفمندي  1شود.در همین دنیاي آنها ساخته ميها زیرا آخرت انسان

 کند.و معناداري آن را براي انسان روشن و معلوم مي

 جمع بندی نگرش قرآنی

نسان و زندگي او، اتوان به این گونه نوشت که نگاه قرآني به بنابراین نتیجه نگرش قرآني به زندگي را مي

تأثیر عمیق و اساسي در طرّاحي سبک زندگي او دارد. به گونه اي که اگر آن نگاه را نداشته باشد، مصائب 

 نگرش مادي را باید بپذیرد. 

زیرا وقتي نگاه انسان به زندگي قرآني شد، آن وقت انسان به خود، زندگي و هستي یک نگاه جامع، 

، پس از بردهمانطور که گذشت، در این نگرش، انسان ابتدا به خالق خود پي ميذو ابعاد و کامل دارد. زیرا 

شود که اگر آن هدفمندي و معناداري آن را نیز متوجه خواهد شد. و بعد از آن، متوجه این موضوع مي

انسان هدفمند آفریده شده است، پس آن هدف کدام است، که با توجه به آیات قرآن، به عبودیت خداوند 

 یابد. ال به عنوان هدف خلقت دست ميمتع

بنابراین وقتي به این مرحله که رسید، آنگاه از هدفمندي زندگي، به معناداري آن پي خواهد برد و از 

ویي به گپوچ گرایي و بي معنایي سردرگم نخواهد شد. لذا به مفهوم معاد و روز حساب و کتاب و پاسخ

رسد. انیچنین است که سبک زندگي قرآني، مفهوم شت، ميتعهّدات و مسئولیت هایي که در زندگي دا

 هدفمندي و معناداري را در خود به عنوان یک مبنا براي زندگي به همراه خواهد اشت.

وقتي زندگي بدون هدف و بي معنا و یا داراي اهداف و معاني غلط تصور شود )نگرش مادي(، به 

قتي زندگي هدفمند و معنادار طبق تفسیر قرآن کریم خودمحوري افراطي و پوچ گرایي خواهد رسید. اما و

)سبک زندگي قرآني( تصور شود، به خدامحوري و سعادت ابدي و حقیقي نه کاذب و دروغین، خواهد 

                                                           
 . موضوع ارتباط دنیا و آخرت و میزان برخورداري انسان از آن دو، در قرآن کریم درون آیات متعددي ذکر شده است که مجال طرح آن، در این 1

ى لَهَا خِرَةَ وَسَعَلَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُوراً * وَمَنْ أَرَادَ الََْمَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَۀَ عَجَّلْنَا »نوشتار نیست. از جمله 

مَنْ کَانَ »( و نیز 20-18)ِسراء/ « عَطَاءِ رَبِّکَ وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراًسَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً * کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ 

 (.20)شوري/« ََخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍیُرِیدُ حَرْثَ الََْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْ
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رسید. بنابراین نتیجه منطقي نگرش جامع و ذوابعاد به انسان، و توجه به مبدأ و معاد در زندگي وي، حل دو 

 گرایي در زندگي است.وجود داشت و آن خودمحوري افراطي و پوچمشکلي است که در نگرش مادي 

 مبانی انسان شناسی  -4-2-1-2

شناخت انسان و ویژگي هاي او از پیش نیازهاي اصلي در سبک زندگي است. هرچه شناخت از انسان عمیق 

تر و دقیق تر باشد، برنامه ریزي و ارائه سبک براي او از اتقان بیشتري برخوردار خواهد بود. بر این اساس، 

 نماید. ذیر ميدر سبک زندگي اسالمي، پرداختن به مباني انسان شناختي امري اجتناب ناپ

بر این اساس، براي بررسي هر نوع سبک زندگي ضروري است که نوع نگاه آن مکتب یا جهان بیني 

را به انسان به عنوان رکن مهمّ سبک زندگي مدنظر قرار داد. اسالم مکتبي انسان ساز بوده، در سبک زندگي 

 1زیدة خداوند از میان همۀ آفریده هاست.اسالمي، انسان، جایگاهي بس باال و متعالي دارد؛ زیرا مخلوق برگ

گونه شناسد و او را از هرمباني انسان شناسي در فرهنگ مدرنیته، انسان را به عنوان یک ارزش رفیع مي

داند. اما قرآن براي انسان مرکزیت و انگارد. به سخن دیگر، انسان را از آن برتر مياز امور قدسي رها مي

 2محوریت انسان تابع ارادة الهي است.محوریت قائل است، ولي این 

 بیند؛ رویکردي کهانجامش پیوسته مي  قرآن با شاخصۀ خدامحوري، از یک سو انسان را با آغاز و

شمرد تا هاي او را بر ميو از دیگر سو ویژگي 3دریافتن راه کمال و چگونگي پیمودن آن بسیار مؤثر است

 همو، جایگاه خویش را در هستي نیک بیابد:

 5انسان موجودي انتخاب شده و برگزیده، 4انسان موجودي برتر از فرشتگان و خلیفه خدا بر زمین،

ه یک ترین ظرفیتي است کو توانمندي هاي علمي )ظرفیت علمي انسان، بزرگها داراي باالترین ظرفیت

انسان داراي   7ا،برخوردار از فطرتي خدا آشن 6مخلوق ممکن است داشته باشد( و آشنا به همۀ حقایق هستي،

امانت دار  8شخصیتي مستقل و آزاد که با انتخاب خود یکي از دو راه سعادت و شقاوت را برخواهد گزید،

                                                           
 .122 . طه/ 1

 .69-67ش، ص1381. هاشم جعیّط، بحران فرهنگ اسالمي، ترجمه سید غالمرضا تهامي، تهران/ دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 2

 .11؛ مؤمن/ 28. براي نمونه نک: بقره/ 3

 .165انعام/ . 4

 .121. طه/ 5

 .33-31بقره/ . 6

 .43؛  روم/ 172اعراف/ . 7
 .3. دهر/ 8
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در سرشت انسان، عالوه  2برخوردار از شرافت و کرامت ذاتي و برتر از سایر آفریدگان، 1خداوند در زمین،

که به حکم  3بر عناصر مادي که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد، عنصري ملکوتي و الهي وجود دارد،

بهره مند از وجدان اخالقي و الهام شده به خیر و شر و  4فطرتش از قوه تمیز نیک و بد برخوردار است،

ت طلب که جز با یاد خدا با چیز دیگري آرام موجودي بي نهای 5ها،ها و زیبایيتوانایي درك زشتي

مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان به گونه اي که همۀ نعمات دنیوي و موجودات براي او و  6گیرد،نمي

ها و ترین هدفتواند از ماده و مادیات اوج گرفته، از عاليموجودي که مي 7اند،تحت سلطه او آفریده شده

تواند ره توشه سبک و هاي قرآني دربارة انسان ميگیريچنین جهت 8باشد.ها در زندگي برخوردار آرمان

 شیوة زندگي او در دنیا قرار گیرد.

گفتني است که برخي از آیات قرآن کریم نیز به نکوهش انسان به طور مطلق اشاره دارد؛ از جمله 

 آنکه 

گویي  که گویي 12بسیار شتابگر 11پیشه،ستم 10ناسپاسي او آشکار، 9انسان بسیار ناسپاس و پوشانندة حق،

ان کند و با رسیدن به خیر، از دیگربسیار حریص که با رسیدن شر، ناله و فریاد مي 13از عجله آفریده شده،

اگر   16شود،چنانچه اندکي شر و بدي به او برسد، زود ناامید مي  15ممسک و بخیل، 14ورزد،دریغ مي

و طغیان  رششوبه  نیازمند نیست، دستکسي و دیگر به احساس کند و گمان برد که نیازش برآورده شده

                                                           
 .3؛ دهر/ 72احزاب/ . 1

 .8؛ شمس/ 7اسراء/ . 2

 .9-7. سجده/ 3

 .66. حج/ 4

 .9-8شمس/ . 5

 .28رعد/ . 6

 .13؛ جاثیه/ 29بقره/ . 7

 .73؛ توبه/ 28فجر/ . 8

 .66. حج/ 9

 .15. زخرف/ 10

 .34. ابراهیم/ 11

 .11. اسراء/ 12

 .37. انبیاء/ 13
 .21-19. معارج/ 14

 .100. اسراء/ 15

 .49. فصلت/ 16
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خواهي که در این مسیر، زیاده 4به شدت دوستدار مال 3موجودي جدل پیشه، 2ضعیف و ناتوان، 1زند،مي

 5کند.مي

در تبیین این توصیف دوگانه از انسان در قرآن کریم دیدگاههاي مختلفي مطرح شده است. بنا بر یک 

پاسخ ارائه شدة دیگر چنین  6ایمان است.ها ناظر به انسان بيناظر به انسان با ایمان و نکوهش هانظر، ستایش

دیدگاه دیگر معتقد است  7ها ناظر به طبیعت انسان است.ها ناظر به فطرت انسان و نکوهشاست که مدح

بنا بر  8ها ناظر به مرحله کرامت اکتسابي انسان است.ها ناظر به کرامت ذاتي انسان و سرزنشکه ستایش

برخي  9گردد.هاي خلقت او بازمينظري دیگر، مذمت و تقبیح خداوند به قناعت انسان به موارد و زمینه

د او ها و غرایز مثبت و سودمنارگیري ناصحیح او از کششهاي قرآن را از انسان، به دلیل به کدیگر، مذمت

پاسخ ششم نیز چنین ارائه شده است که همه این آیات )توصیفگر انسان( ناظر به یک بُعد یا یک  10دانند.مي

امین به انسان فرجمرحله وجودي انسان نیست؛ بلکه برخي مربوط به انسان آغازین و برخي دیگر راجع

رد هاي قرآن از انسان از آن حکایت داتبیین این توصیف دوگانه قائلند که نکوهش برخي نیز در 11است.

که انسان هم استعدادهاي مثبت دارد و هم استعدادهاي منفي، انسان هم داراي قوا و استعدادهاي خیرخواهانه 

هاي زمینه هاي فضیلت در انسان وجود دارد و هماست و هم داراي قوا و استعدادهاي شرورانه؛ هم زمینه

 12تواند استعدادهاي مثبت خود را به فعلیت برساند و هم استعدادهاي منفي خود را.رذیلت. انسان هم مي

                                                           
 .7-6. علق/ 1

 .28. نساء/ 2

 .54کهف/  .3

 .20؛ فجر/ 8. عادیات/ 4

 .1. تکاثر/ 5

تفسیر ؛ سید مدرسى، 254، ص27و ج 304، ص12، جتفسیر نمونه؛ مکارم شیرازى، 274-273، 288-287، 267، ص2، جمجموعه آثار. مطهّرى، 6
 .376، ص16، جهدایت

شرح حدیث جنود عقل و ؛ امام خمینى، 257، ص13و ج 165، ص3، جالمیزان؛ طباطبائى، 292، صحیات حقیقى انسان در قرآنآملى، . جوادى7
 .79ـ78، صجهل

 .155، صشناسىانسان؛ رجبى، 365، 362، صمعارف قرآن. مصباح یزدي، 8

 .110، صانسان در افق قرآن. جعفرى، 9

 .271، ص4، جمنشور جاوید. سبحانى، 10

 .35، صسرشت انسان. شیروانى، 11
محمدي، ها و نقد و بررسي آنها نک: علي. براي تفصیل این دیدگاه219-211، 178-177، 173-171، 166، صدر قرآن شناسىمبانى انسان. نصرى، 12

 .129-107، ص«رازِ توصیف دوگانه انسان در قرآن»
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حال پس از این گزارش کوتاه از اوصاف و ویژگیهاي معرفي شدة انسان در قرآن کریم، به مهمترین 

 کنیم.يحور مؤثر است اشاره ممباني انسان شناسي قرآني که بر پذیرش نوع خاصي از سبک زندگي قرآن م

 مبنای اول: انسان موجودی دو بُعدی )بعد مادی و روحانی(  4-2-1-2-1

حیوان »، شودباور به اینکه انسان موجودي خاکي و مادي است و بهترین تعریفي که براي او ارائه مي

نیت اصل او را حیوااست، یکي از دیدگاههاي مطرح دربارة حقیقت انسان میباشد که جنس و « ناطق بودن

دانسته اند و در مقابل این دیدگاه، کساني هستند که انسان را موجودي فراتر از مادة محض میدانند و اصل 

بنابراین، در اینکه حقیقت انسان چیست، دو دیدگاه  1دانند.و حقیقت وجودي او را چیزي غیر از جسم مي

 پردازیم.عمده وجود دارد که به بررسي آنها مي

 دیدگاه مادّی گرایان

با اینکه دیدگاه مادّي گرایانه )ماتریالیستي( دربارة انسان در شکلهاي متنوّعي نمود پیدا کرده است، ولي در 

همۀ اشکال آن، به رغم برخي اختالف نظرها، در انکار جوهر مجرد غیرمادي در انسان اشتراك نظر دارند. 

پذیرند و بر مغایرت این پدیدهها با امور مادي تأکید دارند ميبرخي از آنها وجود حاالت رواني و ذهني را 

. کنندهستند، انکار ميها و با وجود این، جوهر غیرمادي و نفس را که محل و فاعل این حاالت و پدیده

توان بر اساس دستۀ دیگر که معتقد به رفتار گرایي هستند، بر این باورند که کلیۀ پدیدههاي ذهني را مي

 2دمي و وضعیت و حالت خاص بدن، براي انجام افعالي خاصي در شرایط مساعد معني و تفسیر کرد.افعال آ

بنابراین، طبق این دیدگاه، هرآنچه که هست، مادي است و اموري مانند حاالت ذهني نیز به امور مالدي 

د که عالوه ود دارتحویل پذیر هستند. در مقابل دیدگاه ماتریالیستي در باب انسان، دیدگاه دیگري هم وج

بر تعد مادّي او، به وجود روح که حقیقت و اصل انسان است نیز قائل است و آن همان انساني است که 

 قرآن آن را معرفي کرده است.

 دیدگاه قرآن

از نگاه اسالم، انسان موجودي دو بعدي، ترکیبي از جسم و روح است. با نظر در آیات قرآن با این حقیقت 

که انسان داراي دو بعد مهم و اصلي، یعني بعد روحاني و بعد جسماني است. در میان ابعاد شویم روبرو مي

                                                           
 .94. نک: رجبي، انسان شناسي، ص1

 .63، ص12. نک: واعظي، انسان از دیدگاه اسالم، ج2
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وجودي انسان، روح مهمترین وجه وجود انسان است؛ چرا که انسانیت انسان و حقیقت او به روح اوست. 

و مرگ  1دهد،شود، ولي روح او به حیات خود ادامه ميبدین صورت که پس از مرگ، جسم او متالشي مي

 انسان به معناي فناي او نیست. از این جهت تا برپایي قیامت، در عالم برزخ زندگي خواهد داشت. 

ترك شود، ولي در همین امتیاز، مشانسان با بهره مندي از امتیاز بُعد روحاني، از دیگر حیوانات متمایز مي

ا این همه، خداوند در خلقت انسان به خود با فرشته است و هیج تفاوتي با او ندارد؛ چرا که هر دو مجرّدند. ب

سبب این امر را باید در دو بعدي بودن انسان جستجو کرد؛ یعني انسان با داشتن بعد  2تبریک گفته است،

 تواند با پرِ پرواز روح به اوج برسد و برترین مخلوقمادي و موانعي که این بعد وي براي او به دنبال دارد، مي

وجه برتري انسان بر فرشته و به همین سبب، براي خلق فرشته با اینکه صاحب علم و عالم شود و این است 

 روح است، تبریک نگفته است.

لَقْنَا وَلَقَدْ خَ»کند: قرآن کریم در بیان مراتب آفرینش انسان، آخرین مرحله آن را با این جمله یاد مي

نَا اهُ نُطْفَۀً فِي قَرَارٍ مَکِینٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْالْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀٍ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَ

  3«.ینَالْمُضْغَۀَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ

شاره به ذکر شده، اها را که پس از پوشاندن گوشت به استخوان «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ»مفسران عبارت 

دمیدن روح در کالبد انسان دانسته اند که آخرین مرحله آفرینش آدمي است و پس از این مرحله است که 

نان که در کالم اهل بیت )علیهم السالم( در همچ 4شود.انسان به موجودي زنده، گویا، شنوا و بینا بدل مي

 5تفسیر این فراز از آیه نیز به این مطلب تصریح شده است.

تري به بعد دوم انسان اشاره شده و آن را داراي ماهیتي الهي در آیات دیگر قرآن کریم به شکل صریح

هُ ائِکَۀِ ِِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِینٍ * فَإِذَا سَوَّیْتُِِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَ»معرفي کرده است. نمونۀ آن این آیه است که: 

                                                           
 .11. سجده/ 1

 .14. مؤمنون/ 2

نطفه  آنگاه* اى در جایگاهى استوار قرار دادیم نطفه[ به صورت]سپس او را * اى از گل آفریدیم و به یقین انسان را از عصاره: »14-12مؤمنون/ . 3

انیدیم ى پوشآنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشت مضغه گردانیدیم و[ به صورت]را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را 

 «.آفرینشى دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است[ را در جنین]آنگاه 

 .265، ص23؛ فخر رازي، مفاتیح الغیب، ج178، ص3؛ زمخشري، الکشاف، ج67، ص3؛ طبرسي، جوامع الجامع، ج354، ص7. طوسي، التبیان، ج4

 .91، ص2. قمي، تفسیر، ج5
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سورة سجده نیز به همین خلقت دوگانۀ انسان  9 -7در آیات  1«.وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ

طِینٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سلَلَۀٍ مِّن مَّاءٍ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ االنسنِ مِن الَّذِي أَحْسنَ کلَّ شيْ»اشاره شده است: 

 2«.کُرُونَمَّهِینٍ * ثُمَّ سوَّاتُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السمْعَ وَ األَبْصرَ وَ األَفْئِدَةَ قَلِیالً مَّا تَش

 از بدن جدا و به جسم و روح در زندگي دنیوي، پیوسته همراه یکدیگرند تا هنگام مرگ که روح

دو  شود که اینپیشگاه پروردگارش بازگردد؛ اما از اسناد جسم انسان به گل و روح او به خدا، معلوم مي

 3همتاي هم نیستند، بلکه روح انسان اصلي و بدن او فرع است.

نیز در احادیث منقول از معصومان )علیهم السالم(  4عالوه بر آیات فوق و نیز بسیاري از آیات دیگر،

صراحتاً بر ابعاد دوگانۀ وجودي انسان یعني بُعد روحاني و جسماتي تأکید شده و در امور تربیتي مورد توجه 

قرار گرفته است. بنابراین، در تعالیم اسالمي، انسان موجودي ذو ابعاد دانسته شده است و از میان آنها، به 

اوند تمام شرافت هاي انسان را، از جمله بعد معنوي و روحي او اصالت داده شده است. اي این رو، خد

تبریک گفتن به خود در خلق انسان، دستور به سجدة فرشتگان و خلیفۀ اهلل بودن او را به جنبۀ روحاني او 

 دهد. نسبت مي

 آثار دو ساحتی بودن انسان در سبک زندگی 

ي اوست. در بر سبک زندگ نکتۀ حائز اهمیت در این میان، چگونگي تأثیر باور به دو بعُدي بودن انسان

 کنیم تبییني ساده و روشن از این امر ارائه دهیم.اینجا تالش مي

 گرایش به معنویت

توجه به معنویت و دینداري که اساسي ترین عامل امنیت و آرامش دروني خانواده است، زماني معنا پیدا 

 جلوة جسم خاکي و جان روحانيکند که انسان را گوهري گرانبها در گنجینۀ آفرینش بدانیم که دو مي

دارد. ارزشي جسم او به قدري است که بهشت بهاي واقعي آن است و روح و جان او عظمت و ارزشي برتر 

 از بهشت دارد که همان دیدار حق است. 

                                                           
 درست کردم و از روح خویش[ کامالً]پس چون او را * آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى را از گل خواهم آفرید »: 72-71. ص/ 1

 «.بیفتید[ به خاك]کنان براى او در آن دمیدم سجده

نسل او را از چکیده آبى پست [ ومتدا]سپس * کرد  همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز. »2

 .«گزاریددلها قرار داد چه اندك س پاس مى اندام کرد و از روح خویش در او دمید و براى شما گوش و دیدگان وآنگاه او را درست* مقرر فرمود 

 .60. جوادي آملي، مفاتیح الحیاة، ص3

 .28و  27؛ فجر/ 40؛ فصلت/ 26/ یس/ 32، 28؛ نحل/ 93/ انعام/ 97؛ نساء/ 169؛ آل عمران/ 154. نک: بقره/ 4
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دین اسالم توجه به هر دو بعد انسان را مورد تأکید قرار داده است و سفارش به اعتدال در آنها کرده 

انسان باید از نظر جسماني توانایي کافي داشته باشد تا امکان تکامل علمي و معنوي و صعود از است؛ زیرا 

پلۀ سعادت را بیابد. البته این امر بدین معنا نیست که حرکت در مسیر تکامل، فقط در سایۀ سالمت کامل 

ت افراط حد، چه به صور جسم میستر باشد. بنابراین، به جسم باید در حد معیني پرداخته شود و عدول از آن

از آنجا که حقیقت انسان را روح او تشکیل  1و چه تفریط به هیچ روي مورد تأیید شرع مبین اسالم نیست.

شود، رسیدگي به این بخشي، از میرد و نابود نميدهد که حیات جاودانه دارد و هرگز با مرگ نميمي

بهداشت بُعد مادّي و جسم انسان، ابزار و وسیله  اهمیت ویژه اي برخوردار است، به گونه اي که سالمت و

اي براي تکامل بعد معنوي و روحاني او است، به گونه اي که تأکید دین، بر حفظ سالمت و تندرستي به 

سبب آن است که امکان قنالیت در مسیر تکامل معنوي فراهم شود. بنابراین، همان گونه که رعایت بهداشت 

مناسب براي سالمت تن ضروري است، انجام و ترك کارهایي هم براي سالمت و درمان به موقع و تعذیۀ 

نماید. انجام واجبات ومستحبات، ترك محرمات و مکروهات و دوري از خیانت و روح ضروري مي

 عالوه بر اینکه در سالمت تن مفید هستند، براي بهداشت و سالمت روح هم مؤثرند.ها پلیدي

تدیّن که زندگي خود را براساس آموزه هاي اسالمي بنا نهاده اند و آشنایي بنابراین، در خانواده هاي م

دانند. عالوه بر اینکه در حفظ کامل دربارة انسان واقعي دارند و انسان را محصور در این دنیاي مادي نمي

ظایف و کنند، براي سالمتي روح و جانشان نیز برنامه هایي را برمي گزینند و بهسالمتي جسم خود تالش مي

ورزند، از غیبت کردن و صحبت از نقص دیني، به ویژه نماز، اهمیت قائل شده، در انجام آنها اهتمام مي

کنند و اوقات فراغت خود را با سرگرمي هاي دیگران در غیابشان و عیبجویي و محاکمۀ غیابي پرهیز مي

و نیایش به درگاه الهي و شرکت در  دهند و با انجام اعمال عباديهاي حرام و رفتارهاي نامشروع هدر نمي

 پردازند.مجالس دعا و مذهبي، به تربیت و بهداشت معنوي خود مي

 نگرش مثبت به زندگی

و  و نقاط قوت افراد استها دهد که اغلب تأکیدها بر خوبي ها، درستيبررسي آیات قران کریم نشان مي

یت بشر، به و ظرفها لم با تأکید بر توانایيضعف و کژي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروردگار عا

شود جانشیني و مسجود بودن انسان و آفرینش نیکوي او اشاره دارد. ارزشي مثبت اندیشي آنگاه معلوم مي

                                                           

 .367. رجبي نیا، اسالم و زیبایي هاي زندگي، ص1
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 مِنْ الظَّنِ نُحُسْ»فرماید: شود. امام علي )علیه السالم( ميکه بدانیم امید و نشاط در سایۀ خوشبیني حاصل مي

رَاحَۀُ الْقَلْبِ  الظَّنِ حُسْنُ»و در نیز در عبارتي دیگر از آن حضرت است که  1«لسَّجَایَا وَ أَجْزَلِ الْعَطَایَاا أَفْضَلِ

 2«.وَ سَلَامَۀُ الدِّین

و خوش بین بودن به نظام زندگي دعوت کرده است و آیندة  3خداوند همواره آنان را به امیدواري

آنسان که  4برعکس، یأس و نامیدي را بسیار قبیح و زشت شمرده است، کند.روشني را براي او ترسیم مي

هي شود که نگاه ما به انسان، نگاکند. این خوشبیني زماني حاصل ميآن را دومین گناه کبیره قلمداد مي

نیم، امثبت باشد و او را محکوم به فنا ندانیم. وقتي با نگاهي مثبت به انسان بنگریم و او را موجودي فناپذیر ند

بلکه بر این باور باشیم که روح او پس از نابودي جسم وي باقي خواهد ماند و به زندگي خود ادامه خواهد 

شود و زندگي را پوچ و بي هدف، و لذتها را منحصر در این لذت هاي داد، نگاه ما به زندگي هم مثبت مي

 .زودگذر مادي نخواهیم دانست

نگرش منفي به زندگي داشته باشند و زندگي را منحصر در بعد  در مقابل، در خانواده هایي که چنین

مادّي و دنیوي انسان بدانند، تمام کارهاي خود را در این کرة خاکي محصور خواهند دید که به پاداش 

خیلي از آنها در این دنیا نخواهند رسید. این بینش، اندك اندك روحیۀ اعضاي خانواده را در انجام کارهاي 

ر براي دیگر اعضاي خانواده سست خواهد کرد، حال آنکه چنانچه بر این باور باشند که انسان نیک و ایثا

موجودي است که حتي با نابودي بدن مادي خود، در پیشگاه مبدأ هستي به زندگي جاودان خود ادامه 

ش بیهوده و خواهد داد و کیفر و پاداش تمام اعمال خود را خواهد دید، تالش هاي خود را براي خانواده ا

بي پاداش تلقي نخواهد کرد و با امیدي بیشتر، براي هرچه زیباتر شدن زندگي خانوادگي خویش تالش 

 خواهد کرد.

 

                                                           
 «.خوش گماني از بهترین صفات انساني و پر بارترین مواهب الهي است. »253. تمیمي آمدي، تصنیف غرر الحکم، ص1

 «.ین استحسن ظن مایۀ آرامش قلب و سالمت د. »253. تمیمي آمدي، تصنیف غرر الحکم، ص2

 .«شودگفت چه کسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید مى(: »56)حجر/ « قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَۀِ رَبِّهِ ِِلَّا الضَّالُّونَ. »3

اى پسران من بروید و ( : »87)یوسف/ « یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ِِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ یَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تَیْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ِِنَّهُ لَا. »4

 «.شودخدا نومید نمىزیرا جز گروه کافران کسى از رحمت خدا نومید مباشیداز یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت
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 مبنای دوم: انسان، خلیفۀ الهی بر روی زمین  4-2-1-2-2

امور  ن کریم، این مادّه به همین معنا هم دربارةآدر قر 1است.« پشت سر»به معناي « خلف»از ریشۀ « خالفت»

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ »استفاده شده است: ها غیر انساني و هم دربارة انسان

 4...«.لَ وَالنَّهَارَ خِلْفَۀً وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّیْ»و  3...«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتَابَ » 2،«فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیّاً

 به هر حال، اصل معناي خالفت، نشستن جاي دیگري است.

خداوند در سورة مبارکۀ بقره، به تفصیلي به جانشیني انساني پرداخته، آنان را به عنوان خلیفه روي زمین 

الْأَرْضِ خَلِیفَۀً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَِِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَۀِ ِِنِّي جَاعِلٌ فِي »معرفي کرده است: 

مَّ دَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُوَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ ِِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آَ

 5...«. عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکَۀِ

خالف  -1پرواضح است که در خالفت اعتباري و حقیقي ماوراء طبیعي،چند امر را باید در نظر داشت: 

کسي که جاي دیگري را مي گیرد:اگر خود بگیرد خالف و اگر کسي او را بگمارد،مستخلف : یا مستخلف

ه کسي را جاي آنک مستخلف: -3؛ مخلوف یا مستخلف عنه:کسي که جاي او گرفته شده است -2؛ است

 مستخلف فیه:مکان یا کاري که مورد خالفت قرار مي گیرد. -4؛ دیگري مي گمارد

 

در خالفت حضرت آدم )ع( عده اي بر این نظرند که خالفت از انسانهاي پیشین است؛ یعني پیش از 

ا آدم، روي زمین موجوداتي بوده است یا انسانهایي که منقرض شده اند و خداوند حضرت آدم )ع( ر

جایگزین آنها آورده است. اما این دیدگاه چندان صواب نیست. بنا بر قول مشهور، مراد از خالفت آن 

حضرت، خالفت الهي است. این معنا از متن آیه قابل استنباط است. خداوند در این آیه، بدون اشاره به 

                                                           
 293/1ق، ج 1412. راغب اصفهاني، 1

را [ خود]گمراهى [ سزاى]پیروى کردند و به زودى  س از آنان جانشینانى به جاى ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسهاآنگاه پ: »59. مریم/ 2

 .«خواهند دید

 .«شدند[ آسمانى]آنگاه بعد از آنان جانشینانى وارث کتاب : »169. اعراف/ 3

 .«دروز را جانشین یکدیگر گردانی و اوست کسى که شب و: »62. فرقان/ 4

گمارى که گفتند آیا در آن کسى را مى[ فرشتگان]و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت : »31-30. بقره/ 5

دانید که شما نمىدانم پردازیم فرمود من چیزى مىکنیم و به تقدیست مىتنزیه مى[ تو را]در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو 

 .«سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمودنامها را به آدم آموخت[ معانى]همه [ خدا]و * 
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از  ؛ یعني بدون اینکه سخني«ر دادممن خلیفه قرا»فرماید: فرد/افرادي که آدم را از آنها خلیفه قرار داده، مي

 دهد و این ظهور در این دارد که خالفت از خود خداست. مستخلف عنه به میان آورد، از کار خویش خبر مي

در واقع جهت آماده سازي فضا براي سجده کردن به آدم « خالفت آدم»عالوه براین، طرح موضوع 

دهي رار ميکسي را خلیفه ق»رشتگان اعتراض کردند که است و همین گونه با مطرح کردن مقام جانشیني، ف

دبانه اي ؛ یعني درخواست مؤ«کنیمکند، در حالي که ما تو را تسبیح و تقدیس ميکه فساد و خونریزي مي

داشتند که ما را خلیفه قرار بده! حال چنانچه مسألۀ خالفت صرفاً جانشیني فردي دیگر بود نه خداوند، اوالً 

 1ي امر مهم سجده نبود. ثانیاً چه نیازي بود که فرشتگان تقاضاي جانشیني آن شخصي را بکنند.زمینه ساز برا

 أَتَجْعَلُ»نکتۀ مهم در این باره آن است که این آیۀ شریفه، انحصار در حضرت آدم ندارد و از جملۀ 

شوند؛ هم شامل این ميها انسانتوان فهمید که سایر که منحصر در آدم نیست، مي...« فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا 

ا کرد توان ادعزیرا فساد و افساد در باب حضرت آدم که معصوم بوده، مطرح نبوده است، اما از طرفي نمي

گفت که  توانکه در باب همۀ انسانها هم باشد؛ چرا که مقام خالفتي که فرشتگان الیق آن نبودند، آیا مي

 هستند! انسان هایي همچون شمر و یزید الیق آن

نتیجۀ سخن اینکه وقتي که خدا مستخلف و مستخلف عنه باشد، خلیفه باید کارهاي خدایي کند و باید 

از آنجا که خالفت شامل فرزندان حضرت  2تمام شئون وجودي و آثار و احکام و تدابیر را حکایت کند.

دیعه به وها شود که خداي تعالي این علم را در انسانشود، لذا معناي تعلیم اسماي الهي این ميآدم نیز مي

و فعلیّت بخشیدن به آن ودیعۀ الهي  3گذاشته است، به گونه اي که آثار آن ودیعه را از فقه به فعل درآورد

یفۀ الهي فقط با اتخاذ روشي مناسب در تمام مراحل زندگي میسر است. در و رعایت کردن شئونات خل

نتیجه، جانشیني آنان براي خدا به عنوان زیربنا و مبناي سبک زندگي در تمام مراحل زندگي تأثیرگذار 

 است.
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 آثار باور به خالفت انسان در سبک زندگی

ي خلقت است، آثار و پیامدهایي را در نوع زندگ بي تردید پذیرش این اندیشه که انسان خلیفۀ الهي در عالم

 او خواهد داشت که در اینجا به مهمترین آنها اشاره مي شود.

 پایبندی افراد به ارزش های اخالقی

 اگر در سایۀ ارزش هايها حوة ارتباط بین آنهاست، این ارتباطنو  جامعه، اعضاي جامعهمهمترین مسأله در 

از  ال ح جامعه خواهد شد.اعضاي  میانتنظیم عادالنه و انساني روابط  بموج گرفته باشنداخالقي شکل 

انشیني او در زمین است و از سویي، در جکریم، مقام  آندر قر انسانآنجا که مهمترین ویژگي ارزشي 

م است، اینکه خلیفه باید خصوصیات کسي را که خالفت او را بر عهده میگیرد خالفت و جانشیني آنچه مسلّ

ه فیمگر به اینکه خلامري پایان ناپذیر است، ن پیداست، آد و مقام خالفت، همانگونه که از نام شادارا ب

ن انسان ا چوذار، احکام و تدابیر او را حکایت کند. لآثنمایشگر مستخلف باشد و تمام شئون وجودي و 

خدا با تمام اوصاف کماي است و تمام اسماي الهي را میداند و به مقابت و کمال خداوند  ۀجانشین و خلیف

اگاهي دارد، باید مظهر کماالت حق و برترین مخلوق باشد و پاییند به ارزشي هاي اخالقي باشد تا خود را 

تعلیم اسماء را مخصوصي  1«کُلَّهَاوَ عَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ »یۀ آمتخلق به صفات الهي کند. عالمه طباطیائي ذیل 

اند، بلکه بر این باورند که علم در نوع انسان به ودیعه گذاشته شده است و همواره و به  دانسته حضرت آدم

تدریج آثار آن در نسل او طاهر گردیده است و چنانچه قرزندان آدم قدم در راه هدایت بگذارند، خواهند 

برسانند و این مستلزم داشتن صفاتي خدا گونه است که به مورت بالقوه  توانست آن علم را از قوه به فعلي

در سرشت آنان نهاده شده است. ایجان در صورت رسیدن به فعالیت کامل ان، میتواند آینۀ تمام نماي صغات 

حق و شطهرگسالي و چماقلي خداوندي شود و در راستاي هدف خلقت خویش قرار گیرد که همانا تجلي 

بنابر این، اعتقاد و باور به اینکه انسان  2ور مصفات واالي الهي و دست یافتن به القاي حق مییابند.اسماء و طه

خلیفۀ خدا روي زمین است، باعت میشود در تمام ابعاد و مراحل زندگي، مخصوصاً در زندگي اجتماعي و 

ه در وجود نشي دارد، ب خانوادگي، طوري رفتار کند که الیق جانشیني خدا باشد و ان ودیعۀ الهي را که

 فعالیت برساند. 
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 برنامه ریزی در تعلیم و تربیت فرزندان 

هاي دیني، خانواده نهادي مقتبس، سازماني حرکت افرین، بستر تربیت و رشد و نیز  از نگاه اسالم و آموزه

و اعضاي  تجایگاه پیشرفت مادي و معنوي است، به گونه اي که اولین پلۀ ترقي آنان، تشکیل خانواده اس

خانواده به ویژه پدر و مادر، بایرنامهریزي هاي صحیح و تاالرت دقیق، در پیشرفت فرزندان اثر مستقیم 

بنابراین، تعلیم و تربیت دیني یکي از مهمترین مسؤلیتهاي خانواده است که والدین در قبال فرنزدان  1دارند.

رهایي دربارة تعلیم و تربیت همسر، فرزندان و و اعضاي خانواده بر عهده دارند. در قرآن کریم تیز دستو

  2.«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»خانواده به آنها میدهد و میفرماید. 

داري خانواده نگه نگهداري خویشتن، به ترك معاصي و تسلیم نشدن در برابر شهوات سرکشي است و

به تعلیم و تربیت و امر به معروف و تهي از مبتکر و تیر فراهم ساختن محیطي پاك و خالي از هر گونه 

آلودگي در فضاي خانه و خانواده است. این برنامه اي است که باید از نخستین سنگ بناي خانواده، یعني 

آغاز گردد و در تمام مراحل با برتامهریزي از مقدمات ازدواج و پس از آن، نخستین لحطۀ تولد فرزند 

صحیح و یا نهایت دقت تعقیب شود، به تعبیر دیگر، حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینۀ زندگي، ممکن و 

شود و مهمتر از آن، تغذیۀ روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت تغذیه آنها حاصل نمي

  3سیدن قوه و استعدادهاي خدادادي را در انسان فراهم میکند.صحیح است که زمینۀ به فعلیت ر

موضوع تعلیم و تربیت با وجود آنان و ابعاد وجودي او ارتباط عمیقي دارد؛ زیرا الزمۀ تربیت، شناخت 

طبیعت انسان، به ویژه بعد رواني، اخالقي و استعدادهاي او میباشند. بنابراین، هر چه شناخت ابعاد وجود 

راتب حیات او، هدف و چایگاه وي دقیق تر باشد. برنامۀ دقیق تري براي پرورش و تربیت در دست انساني، م

خواهیم داشت. از این روي در خانوادههاي متدین که به مباني آنان شناسي اهمیت داده میشود و آنان را 

و در  با این مباني مطابق کشدموجودي معنوي و هدفدار میدانند که خالفت و جانشیني خدا را به دوش مي

راستاي نیل به سعادت و کمال حقیقي قدم برمي دارند و سبکي را براي زندگي خود اتخاذ میکنند که 

برگرفته از این میاني باشد. چنانچه قبالً انباره نند. آنان بالقوه اي تعداد جانشیني خدا را دارد که باید در به 

 هد که این قوه را به فعالیت رساند. بنابراین، والدین عالوه برقعلهبت رساندن آن بکوبند و کارهایي آنجام د
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کند. در تربیت فرزندان و افراد خانواده نیز برنامهاي را اینکه در رفتار و گفتار خود نهایت دفت را مي

برمیگزیند که آنها را در این راه یاري رسانند. برخالف خانوادههایي که انسان را موجودي صرفاً مادي و 

 دانند.گرا مي لذت

 تحقق عدل و قسط 

عدالت یکي از برجسته ترین اهداف آدمیان در زندگاني فردي و اجتماعي است. زندگي بشري بدون 

عدالت فاقد تمام خیرات و نیکیها خواهد بود. اگر در خانوادهاي عدالت و قسط نباشد، در آن نشاني از 

سي و پایۀ زیرین تمام خیرات، خوبیها و ارزشي هاي امنیت و انصاف هم نخواهد بود. گویا عدالت رکن اسا

انساني است. با پذیرش نطر تۀ خالفت عمومي انسان در زمین براي تمام افراد بشر و تالش در تحقق و اجراي 

انجام  شود و اعضاي خانواده دراز خانوادهها برداشته ميها آن به گونه اي شایسته، تبعیضها و دو گونه نگري

مي کند و حقوق دیگران را نوشا خواهند بود. خلیفۀ خدا در زندگي خود به کسي ظلم وظایف خود ک

 کند. پایمال نمي

 ولیت پذیری و وفاداریؤمس

ي ، موضوع مسئولیت پذیري است. مسئولیت پذیري، یعنجامعهیکي از مباحت بسیار باارزش و قابل طرح در 

یف، اختیارات و محدودة عملکرد خود را بشناسند و اینکه هر یک از افراد خانواده به درستي محدودة وظا

مطابق آن عمل نمایند. قراني کریم پس از سوگندهاي متوالي، هر شخصي را براي رستگاري خودش مسئول 

و از طرفي، افراد خانواده را  1معرفي میفرمایدها میداند و عامل رستگاري را پاکیزه کردن جان از آلودگي

یَا أَیُّهَا »در برابر یکدیگر مسئول میداند و دربارة مسئولیتي که هر فرد نسبت به خانوادة خود دارد، میفرماید: 

   2«.الَّذِینَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً

مان مسئولیت پذیري و وفاداري به پی زماني که انسان خود را خلیفه و جانشین خدا بداند، درونش حسي

شود و براي هر چه بیشتر نزدیک کردن خود به خدا، به تمام وظایف فردي، اجتماعي و هایش زنده مي

 شود. هر یک از اعضاي خانواده در قبالخانوادگي خویش عمل کرده، به پیمان هایي که بسته، پایبتد مي

شمارد که ئولیت خود باشد. قران کریم کساني را خردمند ميهر مسئولیتي باید اهل وفاداري و عمل به مس
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عَهْدِ أَعْمَى ِِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * الَّذِینَ یُوفُونَ بِ»اهل وفا باشند و نسبت به پیمان هاي خود پایدار بمانند: 

  1«.اللَّهِ وَلَا یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ

ن شود و باید نسبت به آن وفادار بود و ایست که با ازدواج بسته ميزندگي خانوادگي نیز پیماني ا

وَ »د: گیرنوفاداري امري دوسویه است. از نگاه قرآن کریم، بانوان با عقد ازدواج از همسرانشان پیمان مي

ا ي زمین خکمفرمبنابراین، اگر در خانوادداي اصل خالفت و جانشیني انسان رو 2«.أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقًا غَلِیظاً

باشد و هر یک از اعضاي خانواده، خود را نمایندة خدا در زمین و خانوادة خویش بداند، به فساد روي زمین 

کنند پردازند و با احساس مسئولیت نسبت به فرزندان و اعضاي خانواده، سعي ميو بدرفتاري در خانواده نمي

 .خود و خانوادهاش به اخالق و صفات خدا متخلق شوند

 مبنای سوم: انسان موجودی مختار و آزاد -4-2-1-2-3

سومین اصل اساسي از مباني انسان شناسي در سبک زندگي اسالمي، اصل اختیار و آزادي انسان است. 

انسان به حکم آن که داراي جوهر روحاني مستقل است و اراده اش از درون ذات روحاني اش سرچشمه 

 تواند با انتخاب ابزار و به کارگیرياز دیدگاه انسان شناسي اسالمي، انسان مي 3گیرد، مختار و آزاد است.مي

آن ها، جامعه و تاریخ را مطابق با اراده خویش بسازد، نه آنکه محصول آنها باشد. او در انتخاب اهداف و 

ه کشد؛ چرا راه و روش زندگي خویش آزاد است و اگر چنین نبود، موضوع مسئولیت انسان منتفي مي

 اساساً آزادي و اختیار انسان از یک سو و مسئولیت وي از سوي دیگر الزم و ملزوم یکدیگرند.

دیدگاه مختار بودن انسان در آیات قرآنى بازتابى گسترده دارد که ما به برخى از آن آیات خواهیم 

افراد در ایمان آوردن و  4...«.وَمَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ  وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ»پرداخت. براي نمونه، 

کفر ورزیدن آزاد و داراى انتخاب اند و ایمان یا کفرشان، سود و زیانى براى خداوند ندارد. داللت این آیه 

 .بر اثبات دیدگاه اختیار، بسیار روشن است

نى بر اینکه شما در گزینش راه خود پیامبر در جمله اي خطابي به مشرکان مب 5سورة انعام، 104در آیۀ 

آزاد و مختار هستید؛ اگر مى خواهید از این حجت هاى الهى کسب بصیرت کنید یا چشم خود را به روى 

                                                           
 .20و  19. رعد/ 1

 .21. نساء/ 2

 .218-72. مطهري، مقدمه اي بر جهان بیني اسالمي، ص3

 ...«.انکار کند  بخواهداست پس هر که بخواهد بگرود و هر که [ رسیده]و بگو حق از پروردگارتان : »29. کهف/ 4

 «فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَیْهَا. »5
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در مواردى که  2سورة اسراء، 15بنا بر آیۀ  1اینها ببندید، بدانید نتیجه این گزینش به خود شما بازمى گردد.

اده است قرار دها ى دست نمى یابد، خداوند پیامبران را حجت بر انسانبشر جز از راه نبوت به تکالیف اله

 3که با این اتمام حجت راه براى عذاب کسانى که از تکالیف الهى سرپیچى مى کنند هموار خواهد شد.

کوتاه سخن اینکه مجموع آیاتى که در زمینه آزمایش، وعد، وعید، بشارت، انذار، عهد و میثاق خداوند 

مواردى از این دست سخن گفته اند، به روشنى داللت بر اختیار دارند؛ زیرا بدون اختیار، این  با مردم و

 .عناوین معناى صحیحى نمى یابند

بنا بر تعالیم اسالمي آنچه مالك ارزش افعال انساني است، اختیار است. انسان نیرویي دارد که با آن 

هد و حاکم بر غرایز و جاذبه هاي مختلف شود و خواسته تواند از حالت انفعالي خارج شود و پا فراتر نمي

اي را فداي خواسته دیگر کند و این جاست که با همین ترجیح یکي بر دیگري، کار آدمي ارزش مییابد. 

چنین ارزشي، تنها در مورد موجودي صدق میکند که داراي گرایشهاي متضاد باشد؛ یعني گرایشهایي که 

یابند؛ ولي هر یک ذاتاً دافع دیگري نیست؛ ابل جمع نیستند و با هم تزاحم ميتنها در مقام عمل و ارضا ق

بدین معنا که انگیزههایي در انسان به وجود میَید که ارضاي همه آنها در یک آن و یک جا امکان ندارد 

 4.توان هم خدا را راضي کرد و هم شیطان و دل راو باید یکي را انتخاب کند؛ نمي

ت مختار و انتخاب گر، یعني در پرتو قوه عقل پس از بررسي جوانب مختلف فعل، انسان موجودي اس

راهى  5.«ِِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ ِِمَّا شَاکِرًا وَِِمَّا کَفُوراً»فرماید: انجام یا ترك آن را برمي گزیند. قرآن کریم مي

محدوده اختیار قرار مى گیرند و  که انسان بدان هدایت مى شود راهى است اختیارى. شکر و کفر هم در

 6اوست که با اختیار خود و به دور از هرگونه اکراه و اجبار هرکدام را بخواهد برمى گزیند.

                                                           
 .302، ص7. طباطبائى، المیزان، ج1

 «مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا. »2

 .57، ص13. طباطبائي، المیزان، ج3

 .106انسان شناسي در قرآن، ص. مصباح یزدي، 4

 .«ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس: »3. انسان/ 5

 .122، ص20. طباطبائي، المیزان، ج6


