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 قدمهم .1

 ایدات عن دریافت یبرا هاجان و هادل بیشتر چه هر آمادگی و جسم خشوع، روح تلطیف مایه (ع) بیتاه  تعالیم

 از تنو گرفالگ درراه و ورزیمعشق آنان به و گیریم الهام آنان گفتار و فتارر، احوال از است هشایست. است مانیرح

و  توشده  زاد، کسدب  بده ( ع) معصومین یهلا تفضالت دریای در و نماییم مجاهدت و تالش الهی حسنه یهااسوه

 و جوانی کودکی، دوره سه به بشر زندگی مراح  که کریم قرآن از ومر سوره 20 آیه اساس بر، بپردازیم معرفت

 را فدراز  دامنده  روز یدک  کده  است نوردیکوه مانند زندگی راه پیمودن در بشر گفت باید است شدهتقسیم پیری

 آخرین به تا کندیم عبور نشیب دامنه از دیگر روز و رساندب را خود کوه قله نیترمرتفع ب را خود تا دیمایپیم

 خدرده  وآنایدن  زا مدا  بارهدا  ؟نیسدت  خدا   روش و نیازمندد سدیاق   یزندگ مراح  ینا واقعاً. برسد نزولی نقطه

 موردبحدث  فرزنددان  مورد ن را دروالدی تربیتی وهیش ای و میدهیم قرار موردنقد هاآنی زندگ وهیش و میریگیم

 د و...اشب داشته رو پیش باید سبکی چه دنش  کام برای انسان، یک واقعاً. میدهیم قرار
 سدعادت  هم و دنیاست سعادت همآندر  آنچه یعنی یرانیا - اسالمی یزندگ: ندیفرمایم رهبری معظم مقام

 اسدت  جمدع  اسدالمی  طیبده  حیات و اسالمی زندگی در چیزهمه، معنوی تعالی هم هست مادی رفاه هم عقبی؛

 خانواده فرد، یک به که است زندگی خا  سیستم و ارهو نظام ندگیز سبک (52/10/26 الب،انق معظم رهبری)

اد جدوارحی اسدت و افدر   اره هندسده کلدی رفتدار بیروندی و      ظدام و ایدن ن . ختصا  داردا خا  با هویتجامعه  یا

از  منسدجم جدامع   وبدیش کدم  یاوعده مجم تدوان یمد سبک زندگی را . سازدیمیز اوامع را از هم متمجو  هاخانواده

 بدرآورده جاری او را  یازهاین فقطنهکه وی برای هویت شخصی خویش که را رد دانست ه یک فروزمر یعملکردها

یا قابد    مشاهدهقاب  کامالًسبک زندگی . سازدیم، در برابر دیگران مجسم ندیگزیبرمایت خاصی وکه ربل، سازدیم

 .ته اساستنتاج از مشاهد

 و بررسیبحث  .2

 سبک زندگی

 محصدول  و ثمدره  تواندد یمد  زمدانی  یاجامعه هر. است آن زندگی بکس، جامعه یک هویت آشکار و رویین الیه

 شک  شیهاارزش و باورها با متناسب او زندگی بکس هک دهد نشان دیگران به را دخو ایدئولوژی و ینیبجهان

 اسدالمی  اصدی   یهدا ارزش و بنیدادین  یباورهدا  میدان  اسدت  نتوانسدته  متأسدفانه  ما کنونی جامعه .باشد یافته

 درسد یمد  نظدر  بده د. کند  ایجداد  وثیق و معنادار ارتباطی مختلف، یهاحوزه در خود زندگی سبک و طرفکیاز

 زا الزم اهیچدون آگد   جامعده  افدراد  از بسیاری یعنی؛ است شناختی عام  ،و شکاف گسست این عام  نیترمهم

 کدار  بده  را هدا آن د،وخد  سدلوکی  و سدبک  رفتاری شیوه در دلی  همین به رد،ندا اسالمی زندگی سبک و آداب

 وقتدی . کندد  وارد جامعده  پیکره ربی ریناپذجبران یهاخسارت تواندیم زندگی سبک مسئله از غفلت. رندیگینم

 اسدت  نممکد  مددتی  از بعد نمایند، برقرار ارتباط شانیهاارزش و باورها و خود زندگی شیوه میان نتوانند مردم

 سدبک  بدرای  تدوجیهی  اینکده  برای و کنند تلقی ناکارآمد ار نانآو  بشویند خود نیز یهاارزش و باورها دست از

 مکرین آقر. دبشوین خود باورهای و اسالم از دست اساس از ترتیب بدین و ندباش داشته خود اسالمی غیر زندگی

 سدرانام ، سپس ؛یَسْتَهْزِئُونَ بِهَا وَکَانُوا اللََّهِ بِآیَاتِ کَذََّبُوا أَنْأَسَاءُوا السَُّوأَى  ثُمََّ کَانَ عَاقِبَۀَ الََّذِینَ»: دیفرمایم بارهنیدرا

 مسدخره  را آن پیوسدته  و کردندد  کدذیب ت را داخد  آیدات  که یدسر یجای به شدند مرتکب بد اعمال که کسانی

 پوشداک، ، یدنینوش نوع خوراک، در انحراف است زندگی سبک در انحراف با الزمم معنا یک به گناه« نمودندیم

 موجدب  آرامآرام و تددریجی  صدورت بده  گناه دیفرمایم قرآن .آن امثال و دکوراسیون آرایش، معماری،، موسیقی

 سدبک  و آداب بده  مربدوط  مباحث، اصلی محور اینکه به توجه با .شد خواهد هاآن تمسخر و الهی اتیآ تکذیب



    31                                                   و.... نجارپوریان علی/  علوی و نبوی هایآموزه اساس بر زندگی سبک تبیین

 و «یزنددگ  سدبک » و« ادب» کلیدی و مهم مفهومدو  ستا الزم چیز ره از پیش بنابراین است، یاسالم زندگی

  .دهیم توضیح را دین با هاآن باطارت

  زندگی سبک شناسی مفهوم

عم او ادوار تاریخ بشر  هاتمدنمه شیوه و اسلوب زندگی را در ه هرگونهه ی عام و کلی است کشیوه زندگی، مفهوم

و رفتارهدا و   هدا آندر آداب و هیئت ترکیبی  توانیماین روایت را  .شودیمماقب  دوران جدید شام   یهادوراناز 

مصدرف، معاشدرت،    : امپیوسته شد  همبسته و یابستهون چم ه .قرار دادانش و قرائت وظاهری مورد خ یهاجلوه

و  راک، معمداری خدو ز غت، آرایش ظاهری، طدر ت فرا، تفریح، اوقایامحاورهف زدن، ادبیات رپوشش، نوع بیان و ح

اوی هویدت  رفتاری ر یهاجلوههمه  هانیاو...  بادیع/ یآداب دینی و مناسک مذهبزل، شهرسازی، دکوراسیون من

هویدت   هاآنماست که ترکیب الئق و ع هاارزشروشن از عقاید، باورها،  یانشانهو شخصیت ما در محیط زندگی و 

نسبت عمدوم و خصدو  مدن    ، ی و سبک زندگیسبت میان شیوه زندگپس ن .اندینمایمشخصی و اجتماعی ما را 

 از یامجموعده  زندگی یهاسبک .شودیمبک زندگی از دل شیوه زندگی بیرون آمده و تولید س چراکهه است؛ وج

 عامده،  موسدیقی  .گیدرد برمدی را در  زیچید  هدر  در هدا قهیسدل  و هاحالت رفتار، یهاوهیش ،هاارزش ،هایتلق طرز

 فدرد،  زنددگی  سبک. کنندیم فراهم زندگی سبک از بالقوه ییرهایتصو و تصورها همه و همه هایآگه تلویزیون،

 آزادانده  را شانیزندگ سبک باید که دمعتقدن مردم بیشتر .نیستند رمعمولیغ لذا نیست، او شخصی رفتار اجزای

 زندگی کسب یک در افراد و شوندیم جمع کجای در زندگی سبک عناصر مجموعه مواقع بیشتر در .کنند بانتخا

 را خدا   سدبک  یدک  وشدده   زنددگی  نوع سدبک  یک مالک اغلب اجتماعی یهاگروه ینوعبه .شوندیم مشترک

 الزم شناخت توانیم مثالً .ددار نزدیک رابطه مردم فرهنگ یریگشک  با زندگی شدن سبکی .دهندیم شکی ت

 یکایآمری) غربی جدید گیزند یهاسبک عانوا ...دآور دسته ب جامعه آن افراد زندگی سبک از اامعه رج افراد از

 دینی زندگی شیوه و دیانت حبا رو جدی تعارض در دارد که مفاهیمی شبکه و خا  عناصر دلی  به (اروپایی و

 اندواع  ،نآ بددون  که است غربی زندگی سبک جدی عناصر از یکی روزمرگی نمونه برای .است شیعی /اسالمی و

 کده  اسدت  زدگدی  اکنون و غفلت با مالزم خود اتذ در گیروزمر کهیدرحال .ندارد معنایی غربی زندگی از سبک

 اکندون  و غفلت از گریزان هنانمؤم زیست و یانتد وحر آنکهحال است، غربی «یانگارستین» ثمرات از یکی خود

  .است مؤمنانه بصیرت و آگاهیخود مالزم و زدگی

 وضعیت موجود جوانان در جامعه ایرانی

فرع بر پذیرش دو نکتده اساسدی و مهدم در جهدان معاصدر       درواقع، ع مهمی مانند سبک زندگیتن به موضوپرداخ

جامعده   موردتوجده کثرت الگوهدای  ، ی و دومیر و تحول در زندگی امروزنخست، سرعت و گستره وسیع تغیماست 

، مدان شخصدی  تلفدن آپارت ، اتومبید  شخصدی  ، نان به استفاده از الکتریسدیته امروزی چانسان  .بشری برای زیستن

و کودکدان  بدرای بدازی و سدرگرمی     روزآمد یهایآورفنعمومی  یهامکان، اینترنت، آراستگی در ونیزیتلورادیو، 

بدودن   نوظهوراست که نه به  شدهغرقو در آن  خوکردهرن مد یهاروشو کاالها و  و دیگر محصوالت ساالنبزرگ

، هدا یآورفدن و  هدا روشازایدن له کده ورود هریدک   توجده دارد و نده بده ایدن مسدئ      هدا آنسبک زندگی حاصد  از  

و بنیادینی در زندگی، احساس اندیشه و شدیوه زیسدت و فرهندگ انسدان امدروزی بده وجدود آورده         یهایدگرگون

سبک زندگی خا  و دلخدواه   کوشندیمی جوانان و جوانان ایرانشاهد آن هستیم که نو، در چنین فضایی. آوردیم

 درکقابد  دران دیگر چندان برای پدران و مدا  هاآنرفتار و الگوی فرهنگی ، به همین دلی شان را بیافرینند و خود

، ندو جویانده  ، انده یگرالدذت  یهدا ارزشگسدترش  ، عهاپذیر سلطه چنین فرهنگی در جامز پیامدهای پرهیز ن. نیست
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و وضدعیت جواندان    ربد هید تکبرای بررسی وضعیت موجود در جامعده ایراندی بدا     .است پسندو عامه، مصرف گرایانه

 .داره کرشموارد مرتبط با سبک زندگی ا نیترمهم عنوانبهزیر به موارد  توانیمنوجوانان، 

 انیوجون و جوانی ورهد شدن والنیط

 ازدواج، ایجاد موانع متعدد فرهنگدی و اجتمداعی در برابدر    وکارکسبتغییر نگاه جامعه به مقوله اشتغال و فرهنگ 

 کده  است شده موجب مگیهن، جوانا تحصیلی سطح ارتقای از ناشی اجتماعی انتظارات سطح افزایش و جوانان

 برابدر  در کمتدری  مسئولیت ساساح جوانان و شود گذشته از تریطوالن ایرانی جامعه در نینوجوا و جوانیدوره 

 عجلده  گدذار  هدور از عبدور  عینی، بدرای  و ذهنی گوناگون سطوح در ایرانی جوان .باشند داشته جامعه و وادهخان

، تحصدیالت  اتمدام  مانندد  یسالبزرگ با مرتبط هنجاری متداول یهانقش تصاحب و می تک برای همچنین .ندارد

 .کندینم یسازمفهوم آن خا  توالی و بیبا ترت و ندارد کافی انگیزه رزندآوریف و ازدواج ،اشتغال

 فردگرایی رشد

 هرگونه الزمه پیشین، یهانس  گذشته واست. در  فردی لاستقال و شدن فردی نوعی تجربه حال در ما عهجام 

 مثد   ئدی زج مسدائ   مدورد  در حتدی  بدود؛  اطرافیان نظر پرسیدن و ترهابزرگ با آن کردن مطرح یریگمیتصم

 برای خودش انجو که است یاگونهبه زهامرو شرایط بود، طرش جوان برای دیگران نظر یا تصمیم لباس یدنخر

 راحتدی  پدیدده  این .باشد داشته را اللاستق نوع این و دارند انتظار همآن دیگر حتی و ردیگیم تصمیم مسائلش

 است رادیانف که شوندیم متمای  ییهاحیتفر و هازشرو یسوبه کمکم جوانان دید؛ توانیم نیز ورزش نهیزم در

 .دارد کمتری گروهی و جتماعیا جنبه و

 فراغت اوقات در اسالمی زندگی سبک 

 خود زندگی از متمادی یهاساعت و باشند فعالیت در دائماً مجبورند خود زمرهرو زندگی گذران یراب هاانانس 

 و روحی مشکالت و شهرنشینی کنار رد ،مسئله این .کنند دودحم و بسته یهاطیمح در تالش و ارک صرف را

 در یاعدده  شدد  موجدب  ایری،عشد  و روسدتایی  زندگی با مقایسه در زندگی نوع این جسمی یهابیآس و روانی

 اتاوق تیاهم .برآمدند افراد رکا نیروی از بیشتر استفاده برای اوقاتی چنین مدیریت و تفراغ وقاتا طرح اندیشه

ابعداد   مددیریت  و بررسدی  و تحلید   بدرای  جدیددی  علمی یهارشته که است آنجا تا امروزی انسان ایرب فراغت

 سدنخ  ایدن  از امثال و «تفراغ یشناسروان« »فراغت وقاتا یشناسهجامع» .است گرفتهشک  مسئله این مختلف

  .دانست

  روایات ت وآیا در اغتفر اوقات

کدار  به از کار مهمی فارغ شدیم، بالفاصله  هرگاه .هیمدی تعالی از دست نهیچ فرصتی را برا خواهدیمسالم از ما ا

 دفهد  ود برنامه داشته و همواره بده سدمت  ندگی خست که ما برای زن امهم دیگری بپردازیم، الزمه این دستور آ

 مهدم  بده  یشدو یمد  فارغ مهمی از کهیهنگام پس فَارْغَبْ رَبَِّکَوَإِلَی  فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَإِذَا .باشیم درحرکت لیاص

 .کن توجه پروردگارت یسوبه و ؛دازپر دیگری

 و مؤمندان  همده  از تبدع بده  ( ووسدلم  آلده  و علیه اهللیصل) اکرم پیامبر از اوندخد واستخ آیه این اساس بر 

 زمانمندد  کارهدا  از بسیاری البته .ندهند دست از تعالی و پیشرفت را برای فرصتی هیچ که ستا این اباورانخد

  ...بپردازید دیگر مهمی کار به باید دیفرمایم لمتعا یخدا ،ردیپذیم پایان مهمی کار که مانز هر ماا؛ باشندیم

  قرآنی یهاآموزه ساسا بر زندگی سبک

 و فدرد  آن بدر  حداکم  (ایدئولوژی) یهاارزش و (ینیبجهان) باورها نوع از متأثر یاجامعه و فرد هر زندگی سبک

 پدیدد  را خاصدی  زنددگی  سدبک  عتداً یطب محورانه سود و انهیگرالذت یهاارزش و مادی ینیبجهان .است جامعه
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 را زنددگی  از خاصی سبک محورانه سعادت و گرایانه کمال یهاارزش و الهی ینیبجهان که طورهمان .آورندیم

 و یدین زیست از ییگوال ارائه منظور به درواقع ،دین فقهی و حقوقی و اخالقی یهادستورالعم  .دهندیم شک 

، همسدایگان  بدا  رفتار، خانواده با رفتار ،آرایش، راکخو، پوشش حوزه در که ییهادستورالعم  .است خداپسندانه

 بدرای  همگدی  اسدت  شدده مطدرح  دین در المذاهبی بین و االدیانی تباطات بینار و تعامالت و شانیباهم ک تاررف

 .اسدت  او غدایی  باهددف  اهدداف  از متأثر یهرکس زندگی سبک دیگر تعبیر به .است دینی زندگی سبک ساختن

 الزامدات  یعندی  ؛کندد یمد  الدزام  فدرد  بدر  را خود با متناسب ابآد طبیعی  صورتبه هرکسی نهایی و غایی هدف

 لدذت  آوردن به دسدت  زندگی هدفش در که کنید فرض را سیک مثالً .آوردیم پدید را خاصی انضباط و رفتاری

 موضوعاتی روی ردف آن مثالً. آوردیم پدید را صیخاانضباط  و آداب باشد شده جدی هدف این اگر. است بیشتر

 انسدان  کید  .کندیم تهیه را خود ییجوو لذت سرگرمی هایابزار .ردیگینم خبر مردم مشکالت از ،کندینم فکر

 با کندیم خابانت و جلف تنگ و لباسی کندیم توجه خود ییجوو لذت راحتی به فقط پرست هوس جوی لذت

 توحیدی و ابآد دنبو اسالمی .آورد پدید را تذاذال و یزیانگالیخ نبیشتری که برهنگی و پوشیدگی از ترکیبی

 .باشد انسانی حیات در «الهی عبودیت»بسترساز  بتواند زندگی سبک که معناست این به زندگی شیوه بودن

 

 اسالمی زندگی سبک جوهر ؛یروانهیم

وَلَا تَجْعَ ْ » کندیم تأکید سلوک و روش زندگی شیوه در «رویمیانه»بر  چیز هر از بیش می،اسال دینی فرهنگ 

 کده چندان ) مبندد  گدردن  بدر  خویش دست «مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ کُ ََّ تَبْسُطْهَا لَاوَ عُنُقِکَ یَدَکَ مَغْلُولَۀً إِلَى

 و ببخشدی  دیگدران  بده  چیدز داری  هر هک) ایمگش آن را نیز پر و (ینده دیگران هب چیزی و ورزی خست بسیار

 نیتدر دهیپسدند  که اتفاق در تیح (51یهآ راءسا سوره)( بنشینی پشیمان و ناراحت سپس تا شوی درمانده خود

قَوَامًدا   لِکَوا وَکَانَ بَیْنَ ذَوَالََّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُ» است یروان یروادهیو ز اسراف، و رفتارهاست صفات

 و رندد یگیمد  تندگ  نده  و کنندیم اسراف نه چیز، هر برای کردن خرج در که هستند کسانی خداوند بندگان ؛«

 درسدت  سدبک  جدوهر  اعتددال،  و رویمیانده  20 آیده  فرقان سوره .بخشندیم قوام خویش زندگی به رویمیانهبا

و  حفدال ، خوشدبختی  راه عندوان بده میانده   روش انتخاب و طیوتفرافراط از رود شیوه انبیا، یهاآموزه .است زندگی

 فقدر  و گرفتداری  دچدار  انسدان  رویمیانده  و عتدالا با کنندیم تصریح اسالم گرامی پیامبر .است بوده یرستگار

 (.02:العقول تحف )شوینم

 اخد از اطاعت

 مدا ا؛ دارد یاژهید و یراحتد  و آرامش و شادی ساسحا ،دهدیم انجام را خود مسؤولیت و تکلیف کهیهنگام سانان

 ندگیسدرافک  و غم احساس ،دبازمان آن انجام از ناتوانی یا یکارکم اثر رد و کند م ع خود تکلیف به نتوانداگر 

 تکالیف به که شودیم شادمان زمانی مؤمن است شدهگفته اسالمی یشهندا در دلی  همین به .دارد شرمندگی و

 :دیفرمایم بارهنیدرا (السالمهیعل) یعل امام باشد کرده عم  خود دینی

 ؛ سُرورُ المؤمنِ بطاعَۀِ رَبِّهِ و حُزنُهُ على ذَنبِهِ

 .است گناهانش بر دوهشان و است؛ پروردگارش طاعتا رد منمؤ ادیش 

 :دیفرمایم است مؤمنان شادمانی و شادی و جشن روز که فطر عید درباره حضرت آن 

 ؛نْ قَبِ َ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ شَکَرَ قِیَامَهُ وَ کُ ُّ یَوْمٍ لَا یُعْصَى اللَّهُ فِیهِ فَهُوَ یَوْمُ عِیدٌعِیدٌ لِمَ إِنَّمَا هُوَ

 نافرمدانی  آن در را داخد  کده  هرروز و گفته سپاس را وی نماز و پذیرفته را اشروزه خدا که است کسی عید این

 .تسا عید وزر نندنک
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 انیگرد با ارتباط در میاسال ندگیز سبک 

 یایج تا ست؛ا نآدمیا روانی و روحی نیازهای نیتریاصل و نیترمهم از یکی گران،دی با سازنده ارتباط و معاشرت 

 حتمداً  کده  تاس ایگونهبه آدمی فطرت و ذات یعنی ؛اندبالطبع یمدن انیآدم فیلسوفان، از بسیاری عقیده به که

 انسدان  اعیاجتم زیست علت درباره که دیدگاهی هر .دکن زیست اجتماع در و دداشته باش اجتماعی زندگی باید

 در اننسد ا .نددارد  حیدات  ادامه و بقا توانایی نهاییتبه عادی، شرایط در انسانی هیچ که تسا مسلم باشیم، تهداش

 زنددگی  کیفیدت  دتواند یمد  که است اعاجتم در و بماند باقی تواندیم که است اعاجتم در ،دیآیم دنیا به جتماعا

 بعددی  مراحد   همده  در لکده ب هسدتند؛  دیگران نیازمند خود حیات آغاز برای تنهانه آدمیان،. دهد ترقی را خود

 و هایژگیو بشناسد، بهتر خود را تواندیم که است اندیگر با معاشرت در انسان .اندمحتاج دیگران به نیز زندگی

 اندیشمندان از برخی .یابد دست خود از بینانهواقع و درست تصوری به و دریابد را خود یهایناتوان و هایتوانمند

 نتیجه چنین ،کنندیم ترسیم را یکدیگر قبال در خانواده اعضای تیمسئولکه  یآیات مجموعه به وجهت با اسالمی

 :هک اندگرفته

 آن، اساسی فهوظی هبلک ؛شودینم هخالص دیااقتص نیازهای ختنسا اهمفر در فقط خانواده کارکرد اسالم در

 آندان  تمداعی اج و فرهنگدی  نیازهای تأمین و جوانان و نوجوانان یزیغر رفتار به شیخب نظام فرزندان، از مراقبت

  .نیست هم احکامی چنین شبانه ندارد، موقت آسایشگاه جز سهمی هاآن در خانواده که در جوامعی البته .است

 معاش تأمین جهت در تالش

 ،شدان خدانواده  و خود زندگی مایحتاج و معاش تأمین برای که است این خانواده اعضای قیاخال وظایف از یکی 

 مسدتق   اقتصدادی  ازنظدر  و فعال ،گرتالش یاخانواده سالمی،ا خانواده یک .کنند فعالیت خود، سهم به هرکدام

 و روحی سالمتو  طنشا موجب ،کندیم تأمین را آنان نفسعزت آنکه بر افزون خانواده اعضای الشت و کار .است

 نقدش  از بدیش  مدردان،  نقش سالمی،ا یهاارزش اساس برانیم ایندر  هالبت .بود خواهد نیز ااعض تکتک روانی

 هکد  اسدت  کسدی  مانند ند،ک تالش اشخانواده اعضای مایحتاج تأمین برای که یکس اسالم دیدگاه از .است زنان

 :فرمودند بارهدراین( المالسعلیه) صادق امام .کندیم جهاد داوندخ راهدر 

 ،  لْمُجَاهِدِ فِی سَبِی ِ اَللَّهاَلْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَا  

 .دینمایم جهاد خداوند راه در که است کسی مانند کندیم تالش اشوادهخان مخارج تأمین برای که کسی 

 

 ت؟چیس روایات و قرآن در طیبه حیات از منظور 

 .دشدهیا طیبه یاتح عنوان با قرآن در دگینز سبک اوصاف از دیگر یکی

مَدنْ عَمِد َ   » میخدوان یمد  آیده  ایدن  در .است آمده 10 آیه نح  سوره در تنها مجیدقرآن  در "بهیط اتیح" ریتعب

 کسهر  :ییعن «یَعْمَلُون کَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِیَنََّهُمْ طَیَِّبَۀً حَیَاةً فَلَنُحْیِیَنََّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَصَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى 

 هاآن پاداش و میبخشیم هپاکیز حیات او به زن، یا باشد مرد خواه است، مؤمن کهدرحالی دهد انجام صالح عم 

 تعبیر این که روایاتی از یاعمده بخش .ددا خواهیم دادند، انجام که اعمالی بهترین هرا ب

 حیدات " خداوندد  از هدا آن در کده  اسدت  اهاییدع ذکر یا و آیه همین ریتفس به مربوط است، کاررفتهبه هاآن در

 یبده ط یدات ح بده  وطربد م اتاطالعد  درباره منبع بهترین ریمک رآنق تفاسیر روازاین .است شده خواستدر "طیبه

 .کرد اشاره نح  سوره 10 آیه ذی  البیانمجمع و نزایالم نمونه، یرستفا به توانیم که دهستن

 حیدات  از اریوردبرخد  طرشد  :تاس برداشتقاب  نکته چند آن، ذی  تفاسیر و ایاتور و آیه این از خالصه طوربه

 :طیبه
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 شخصدیت  جهدت  از دارند روح و جسم ازنظر که ییهاتفاوت باوجود مرد و نز ،قرآن و الماس منطق اساس بر -0

 معیدار  یدک  ،کندد یم حکومت هاآن شخصیت بر که یمعیار و برابرند کامالً خداوند پیشگاه در مقامشان و انسانی

 (...مَنْ عَمِ َ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى) صالح عم  و ایمان یعنی نیست بیش

 متعدددی  مصدادیق  تفاسدیر،  و روایات در چیست، پاکیزه و پاک زندگی و "بهیط اتیح" از مراد اینکه درباره -5

 :مث  است شده بردهنام

 " آیده  از منظدور  پرسدیدند، )ع(  علدی  حضدرت  از کده  مدده آ البالغهنهج در .بیمص به دادن ارضو  عتانق - الف

  قناعت :فرمود حضرت؟ تسچی "طَیِّبَۀً؛  وةًفَلَنُحیِیَنَّه حَی

  روزانه رزق -ب

  حالل روزی با توأم عبادت -ج

  داخ فرمان زا طاعتا بر توفیق -د

  حالل روزی -ه

 در تعبیر این چراکه هستند "بهطی حیات" روشن مصادیق از بعضی تنها فوق موارد که داشت توجه باید البته

 و مدوارد  ایدن  همه که دارد یاگسترده و وسیع هوممف " بهیط اتیح" جهیدرنت .است آمده مطلق صورتبه آیه

 و هدا عداوت ،هاانتیخ ،هاظلم ،هایآلودگ انواع از پاکیزه زندگی یعنی طیبه حیات .گرد می بر در ار هاآن غیر

 .سدازد یم ارناگو انسان کام در را زندگی زالل آب هک یچیز و هر هاینگران انواع ،هاذلت و هااسارت ،هایدشمن

 مفداهیم  و تعداون  دوسدتی،  بدت، مح صدلح،  رفاه، امنیت، آرامش، با قرین یاجامعه تحقق پاکیزگی، این جهنتی

 ان،ید طغ ظلدم،  اسدتکبار،  اثدر  بدر  که هایی رنج و درد و هایامانبسنااز  که یاجامعه .بود خواهد انسانی سازنده

، اسدت  برخدوردار  "طیبده  اتید ح" از هک یکس دل .است امان. در دیآیم به وجود یانحصارطلب و یپرستبت

 دنیدای  از .اسدت  هراسدان  او، از دوری و شمخ از تنها و خواهدیم را او به قرب اتنه ؛دارد تعلق خداوند به اتنه

 راه او در نفدس  هوای و شیطان جهیدرنت ،داندیم متعال خداوند را امور همه واقعی مدبر و است روگردان فانی

 کده  دید بایم سروری و لذت و غربت و نیرو و کمال و شوق چنان خدا جودو در انسانی چنین .داشت نخواهد

  .الحص عم  و ایمان پاداش است این ؛ ونیست توصیف ب اق

 غربی گیزند سبک با سالمیا زندگی سبک تطبیقی مقایسه

 از ...دمدوار  ریسافرهنگ، خانواده، حجاب، ازدواج و مختلفی است مانند سیاست، اقتصاد،  یهاعرصهزندگی شام  

 ختلدف م یهدا عرصده  در کده  دارد بستگی زندگی سبک به کس هر دوزخ و بهشت شقاوت، سعادت، دیگر سوی

 دعوت از برگزیند را کدام گونگونا ایراهه از تا قرارگرفته الهی مونیک آز مسیر در انسان درواقع نموده انتخاب

 ایدن  در .دهد مثبت پاسخ کیکدام به سانینف یا خدایی یهاکشش و آخرت و دنیا جاذبه و و نفس عق  ندای و

 شددید،  یطلبد تندوع  و یدی گرامصرف ازجمله غربی رهنگف یهایژگیو یبرخ بررسی به مقدمه بیان بعد از مقاله

 رفتارهدای  و یزدگد رفداه  و یدی گراتجم  جامعه، در تیمعنو روح شدن کم ،هارسانه و ینیشهرنش گفرهن ریتأث

 بدا  ارتبداط  در نکداتی  و غربدی  فرهندگ  منظر از جازدوا و آنان تصمیمات و دهزغرب نیمسئول از بعضی نادرست

 پیدامبر  سدنت  و سدیره  دادن قرار والگ، عبادت، منکر از نهی و معروفامربه همچون یهاعرصه در اسالمی سبک

حضدور   قرآن، با انس اخالقی، مسائ  ی،اقتصاد مشکالت ح ، حکومت سیاست، ازدواج، والسلم، اله هیعل اهللیصل

 دین و سیاست رابطه شدهگفته دیگر جای در. است شدهپرداخته السالمعلیه ائمه به توس  و قرآنی جلسات در

 مسدائ   بده  مربدوط  هدا آن از بخشی که باشدیم بسیاری دستورهای و احکام اراید دین، است  ک و جزء رابطه

 بده  را امدت  رهبری و داده تشکی  حکومت خود بشر، هدایت برای دین آورندگان یعنی پیامبران،. است سیاسی



    0011مستانز/  52شماره  نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                            33

 مکری قرآن در که باشد داشته زندگی یهاعرصه تمام در سهمی باید معنویت که شودیم نتیجه .گرفتند عهده

 .است داده شرح را زندگی کسب درواقعآمده ...وانآم نیالذ ایها با آیه تا 11

 :  غربی فرهنگ

 غربدی  زنددگی  سدبک  نگرش در .است نگرش و تفکر در غرب با اسالمی و ایرانی زندگی سبک تفاوت نیترمهم

 کرد، تفادهاس یادن رد زندگی فرصت از باید شودیم که آنجا تا است معتقد و کندیم خالصه دنیا در را چیزهمه

 مدردم  حداکثری استفاده مقدمات و اجتماعی شرایط رفاه است بهتر پس .شودیم تمام چیزهمه مرگ، با چراکه

 صدورت به دنیا در چیزهمه یعنی غربی، زندگی سبک مادی نگرش در جهیدرنت .کنیم مهیا دنیا یهاتیفظر از را

 فرهنگ وریفنا از یمندبهره ...است استوار سود و لذت بر یغرب زندگی سبک زیربنای و است گیاهی و حیوانی

 جا هر: ندیفرمایم شمالی انخراس 59/10/0910 تاریخ در رهبری معظم مقام .است مرحله این به رسیدن برای

 یهدا فرهنگ است نابودکننده فرهنگ غرب، فرهنگ .است مهاجم فرهنگ یک غرب فرهنگ شدند، وارد هایغرب

 مدادی  ،کندد یمد  مدادی  را هافکر را، هاذهن غربی، فرهنگ ،بردیم بین از را هاملت هویت کردند، نابود را بومی

 از روحدی  تعدالی  و معندوی  یهدا آرمدان  بلندد،  یهدا آرمدان  ثروت، و پول شودیم زندگی هدف ،دهدیم پرورش

 دهزدو هدا هندگ رف .کنندد یمد  عادی را جنسی یهاگناه است، گناه یسازیعاد غرب، گفرهن ژگیوی دیگر ذهن

 :شددید  گرایدی مصدرف  .نیسدت  سدهولت  و سرعت وسای  و زندگی آسایش  یوسا و هواپیما فقط غربی شودیم

 امسداک  فرهندگ  جانشدین  مصدرف  فرهندگ  و داریسدرمایه  .است غرب فرهنگ ثیراتتأ از شدید گراییمصرف

 ؛ واندد دادهازدسدت  را خدود  شامد آر هسدتند و  ...و تدازه  وسدای   جدیدد،  مد پی در هرروز هاانسان .است گردیده

 رنمد زندگی سبک دیگر ویژگی :شدید طلبیتنوع .اندداده اختصا  کار ینا هب نیز را زیادی سرمایه همچنین

 اجتماع در فرد اساس بر نه و شودیم تنها تعریف فرد اساس بر زندگی مدل این .است شدید طلبیتنوع امروزی،

 فرهندگ  ریتدأث  .انجامدد یمد  تعطیلی روابط به موضوع این و است تنها زندگی نوع این در فرد .پیوسته صورتبه

 مراکدز،  ایدن  در کار و سروصدا و هاارخانهک ،شهرها در جمعیت انبوه و وکتابحساب بدون گسترش: شهرنشینی

 مرد و زن اختالط همچون مواردی زندگی سبک نوع این در زیرا؛ است تهگذاش ریتأث تحت را اصی  یهافرهنگ

 ریتدأث  مدردم  روابط در و... کوچک یهاخانه ،ینینشآپارتمان ترافیک، شلوغی، ،هاانسان شدن ماشینی کار، برای

 هارسانه غرب، فرهنگ گسترش عام  نیترمهم: هارسانه ریتأث را ییهایناهنجار موارد بسیاری در .است گذاشته

 کاالهای تبلیغ، غلط ورسومآداب اعوان که اینترنت و یاماهواره است آورده به وجود یهاشبکه مخصوصاً .هستند

 از مدد  اندواع  تبلیدغ  دینی یهاآموزه و مذهب و دین با کم مبارزه اخالقیات، بردن بین از، خرافه غیتبل ،مصرفی

 یهدا ارزش رفتن بین از جامعه در معنویت روح شدن دارند سزایی به نقشو...  جوانان سرمایه و فکر بردن بین

 ونگونداگ  یهدا یناهنجدار  باعدث  ؛ وگدذارد یمد  جامعه افراد تکتک طرواب در سویی اثر جیتدربه سانینا و دینی

 غدرب،  فرهندگ  منفی یکارکردها از .دارد دنبال به ار نآ وطقس معه،جا در معنوی بعد شدن رنگکم .شودیم

 باعدث  یانددوز ثدروت  و یدی گراتجم  :یزدگو رفاه ییگراتجم  .است جامعه در معنویت کردن تررنگکم همین

 طغیان باعث. است خدا از غفلت و ریدو رفتار، این سوء عوارض از .گرددیم (غنی و فقیر)جامعه  شدن یدوقطب

 و ندات امکا تهیده  و مدد  پدی  در همیشه گراتجم  فرد .بردیم بین از را انسان واقعی آرامش .شودیم یرکشو س

 زنددگی  وسای  دادن تغییر برای تکاپو و مد تغییر جریان در، روازاین .باشند رداربرخو گیتاز از که است وسایلی

 تهی که یاخانواده: غربی فرهنگ منظر از واجازد. بردیم سر به روحی اضطراب و تنش در همواره زندگی لوازم و

 و رندد اد نطرفی برای و هستند شریعت دستورات به اعتنایب ادیافر چنین شداب هداشت مادی نگاه و معنویت از

 ندارندد  دوسدت  را همددیگر  زوجین که وقتآن چه نیست مطرح دین مسائ  رعایت را مدیگره که وقتآن چه
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 تاس ممکن شودیم کاسته لیهاو شقع آن گذردیم که مروربه باشند مجنون لیلی مث  رسیدن اوای  در هرچند

 .است نشپایا نقطه وصلش نقطه مادی یهاعشق و لذا بکشد جدای هم و دادگاه هب

 ی:اسالم سبک

 .دهدد یمد  قدرار  الهی رضای کسب مسیر در را هازهیانگ تمام انسان اینکه اسالم، مبنای بر زندگی سبک باانتخ

 به و کندیم پیدا نجات... و هایزشت و هایبازدغ  ،هایساالر غوغا شهیو اند وهن یهایکیتار و ظلمات از نانسا

 سیاسی، اقتصادی، هانهیزم همه در زیادی یهاشرفتیپ به زندگی سبک این تخابان با .شودیم هدایت نور وادی

 از غربدی  تقلیدد  از کده  اسدت  این اول درجه رد نوین اسالمی تمدن به رسیدن شرط رسید خواهیم... و فرهنگی

 پرهیدز  کده  کفدار  به مسلمین حاجت و نیازمندی وجهچیهبه مقدس شارع شودیم معلوم روایی و قرآنی مباحث

 روا را گردد اسالمی بالد بر اجانب نظامی یا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی الیاست و نیمسلم وابستگی موجب ودش

 .داندینم

 اساس بر خود کردار و رفتار مواظب اینکه بر عالوه فرد اسالمی زندگی سبک در منکر از هین و معروفامربه

 تبلیدغ  را یدی فردگرا که غرب فرهنگ برخالف .نیست تفاوتیب دیگران به نسبت است، اسالم دین. مؤمن تعالیم

 و دید نمایمد  تبعیدت  الهدی  دسدتورات  از بوده راضی، برگزیده او برای خدا آنچه به که است کسی واقعی کندیم

 شریفه آیه در اینکه توجهجالب نکته خدا به ایمان و منکر از و نهی معروفامربه: است ذکرشده زچی دو آن دلی 

 بدزرگ  فریضده  دو ایدن  و عظمت اهمیت نشانه که شده هشتدا دممق خدا به ایمان بر منکر از نهی و معروفامربه

 دو یدن ا چنانچده  و اسدت  بشری جامعه انمی رد نایما گسترش منضا واجب دو این که است این بیانگر و الهی

 نمدوده  بداره درایدن  اسدالم  در که یداتیتأک همه با شودیم سست هادل رد ایمان یهاشهیر نشوند، اجرا فریضه

 یبداب  اسدالمی  جامعده  مسدائ   کنار زا امروزی زدیریفروم آن یهاهیپا و گردد جامعه در شودیم مشاهده ت،سا

  .گرددیم ردبرخو تیتفاو
 حضور باعث آنچه اندنموده بیان چنین عبادی برنامه تنظیم در (ره) خمینی امام :اسالمی فرهنگ در عبادت

 فراغدت  از ودمقصد  و را؛ عبدادت  اهمیت قلب به فهماندن دیگر و و قلب وقت فراغت ییک است امر دو شود قلب

 موظدف  را خدود  وقتآن در که کند معین را وقتی ودخ عبادت برای یروزشبانه هر در انانس که است آن وقت

 از یکدی  دتعبدا  هکد  دبفهم اگر انسان .ندهد رارق وقتآن در خود برای را دیگری اشتغالو  عبادت به فقط بداند

 اوقدات  بایدد  متعبدد  انسان کندیم حفظ را آن اوقات، است بیشتر اهمیتش گردی کارهای که از است مهمی امور

 فضدیلت  اوقات در را هاآن و ندک ظحف باید است، عبادات نیترمهم که را نماز اوقات البته .باشد موظف عبادتش

 .ندهد قرار دیگری شغ  خود برای اوقاتآورد و در آن  جابه
 کده  ودنبد  سدالم  یکدی  گیرد قرار مدنظر نکته دو همسر انتخاب در یطورکلبه: اسالمی فرهنگ در ازدواج

 که است طرفین خانواده دوتا بودن هماهنگ دیگری و گیردبرمی در را تقادیاع و روحی جسمی سالمتی م شا

 کده  سدت ا آزمایش به ترغیب ازدواج قب  و باشند سطحهم باید که هاستیژگیو رسای د وااقتص و فرهنگ ازنظر

 اید بده دن  معلدولی  فرزنددان  و نکنندد  ازدواج که شود مشخص دارد وجود زوجین برای یمشکل نتیکیژ ازنظر اگر

 و زن وظدایف  بدا  آشنایی آموزشی یهادوره زوجین برای شد عبور موفقیت با زین مرحله این از اگر که اورندین

 داشدته  اهتمدام  یباردار دوره در حالل لقمه به و باشد باید چگونه می فا بالق در هرکدام وظایف همچنین مرد

 د.کنن زندگی دینی مهنانیآئ با زندگی یهاعرصه تمام رد اینکه کالم خالصه و باشند
 السدالم علیده  یعلد  اسدت،  دیدن  مدتن  در تددبیر  و جامعده  تدبیر یعنی سیاست: اسالمی فرهنگ در سیاست

 دیدن  و دیدن  بدا  سیاست و ابدییم سامان استیباس دین. برادرند دو عادل (تسیاس) و سلطنت دین ندیفرمایم

 نداشته قدرت هم دینی و رودیم بین از شدبا نداشته دین که سیاستی ت،اس نآ نگهبان سیاست است و اساس
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 دارد، وجدود  بیدنش  دو یدارحکومدت  خصدو   رد: یاسدالم  فرهندگ  در نظدام  و ومدت حک .رودیم بین از باشد

 اهللحدزب  مانندد  سدتمدیده  یهاملت به است دین خدمت در حکومت این .است اسالمی سبک به که حکومتی

 داندیم مسئول اسالم جهان مقاب  در ار دخو فرهنگ این شود ککم من بایدی و سوریه عراق، فلسطین، لبنان،

  .دهدیم تن ذلتی هر به باشد اسالمی غیر سبک به حکومتی حالیکه در

  اسالمی فرهنگ در ادیصاقت التمشک حل

در  امدا  هسدتند  درگیر آن با امروزه جهان کشورهای اکثر بلکه ندارد ایران کشور به اختصا  مشکالت اقتصادی

 نگداه  دیددگاه  یدک  اردد وجود فرهنگی دگاهید تا دو نایرا المیاس جمهوری تصادیاق مشکالت ح  با اطارتب

 دیدگاه و اما شد هدواخ ح  آن تبعبه اقتصادی مشک  نیمک ا ح یدن با را خود مشک  ما گرا هک تاس بیرونی

 بده  داخلی یهاتیظرف از اشیمب داشته باور را خودمان اگر است این بر اعتقاد که تاس ندرو هب نگاهش دیگر

 .شد خواهد ح  مشک  کنیم استفاده مطلوب نحو

  اسالمی فرهنگ در اخالقی مسائل

 شدود ینمد  خواندده  قدرآن  در کده  یاخانده  اسدت،  قرآن با می انساسال زندگی سبک دیگر جلوه: قرآن با انس

 مدؤمن  اسدت  سزاوار و هستند دعوا در مباه خانه آن اهالی زدیریم بال خانه آن به مدام و ندارند نظر هافرشته

 لسدات ج در حضدور  المیاسد  زنددگی  سبک از دیگر جلوه: قرآنی جلسات در حضور بخواند قرآن آیه 21 زیور

 بده  و السدالم علیده  ائمده  بده  داشتن توس : السالمعلیه ائمه به توس  .است دین فهم برای اشتنگذ وقت دینی

بگویدد   رودیمد  بیدرون  خانده  از که هرروز نمونه عنوانبه رساندن، سالم اهآن به دور راه از و رفتن هاآن زیارت

 .اباعبداهلل یا علیک اهللیصل

 تطبیقی مقایسه نتیجه

 را چیدز همده  غربی فرهنگ نگرش در .است و نگرش تفکر در غرب فرهنگ با اسالمی گفرهن تفاوت نیترمهم

 .هاسدت فرهندگ  نابودکنندده  و مهداجم  فرهندگ  یدک  غرب فرهنگ و طلبیتنوع شدید، گراییمصرف یادن رد

 اندواع  ،ینینشد آپارتمدان  ترافیدک،  شدلوغی،  ،هدا انسان شدن ماشینی مرد، و نز اختالط شدید کندیم خالصه

 و مدذهب  و دیدن  بدا  مبدارزه  اخالقیدات،  بدردن  بین از، خرافه تبلیغ مصرفی، کاالهای غیتبل غلط، ورسومآداب

 گناهدان  بخصدو   گناهدان  یسداز یعداد  (غنی و فقیر) جامعه شدن یدوقطب مد، انواع تبلیغ، دینی یهاآموزه

 شددن  رنگکم و سمینیفم یجترو ،سامانیب یهاخانواده ترویج ،یو انسان دینی یهاارزش رفتن بین از جنسی،

 تدأثیرات  خدانواده ازجملده   نشد متالشی و مردان از ییزدا رتیغ و زنان از زدایی حیاء و جامعه در مرد نقش

 تمدام  نانسا اینکه، اسالم مبنای بر زندگی یهانمونه ازجمله سبک انتخاب قطعی نتیجه 5است.  ربغ هنگفر

 قلب حضور واجبات، انجام و محرمات ترک: زندگی سبک. دهدیم قرار الهی رضای کسب مسیر در را هازهیانگ

 و داشدتن  توسد   و شب نماز و مستحبی ینمازها و نواف  به ممااهت ادن،د بها باید وقت اول نماز به عبادات، در

 ازدواج و دیندی  در جلسات حضور قرآن، با انس ،هاآن به نسبت ارادت عرض و السالمعلیه ائمه دادن رقرا الگو

 شدد  سیاسدت  مدار وارد وقتی کندیم زندگی اسالمی سبک به که کسی .باشدیم اسالمی یارهایمع اساس بر

 در حکومدت  سدالمی ا فرهنگ در و دهد جهت دینش به سیاست کهاین نه و دهدیم جهت سیاستش به دین

 مقداومتی  اقتصاد شیوه به قتصادیا التمشک ح  در .دینمایم کمکه ستمدید یهاملت به است دین خدمت

  .کندیم عم 

 :غربی فرهنگ با غربی لباس رابطه

 که دنیایی معنویت نه است مادیت منشأش غربی فرهنگ و است غربی فرهنگ غربی کوتاه و تنگ منشأ لباس

 جراحدی  چداقوی  زیدر  را خداتا  :دیگویم و ندارد خدا به اعتقادی و داندیم چهاردیواری همین در را لذت فقط
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 جدا نیهم در را لذت حد آخرین که کندیم کوتاه و تنگ را کرده لباس نخواهم تصدیق را او وجود نبینم خود

  .شودیم دیده هم غرب یهاینقاش و معماری و آثار رد حتی بینیجهان و فکرت طرز این .کند تجربه

  یغرب و المیاس فرهنگ تفاوت

. تسا هجامع آن "گفرهن" دارد اساسی التدخ، امعهج هر موجودیت در که عنصری الترینوا و باالترین شکیب

 و درتمندد ق جامعده  هرچندد ، فرهندگ  انحراف با و دهدیم تشکی  را جامعه نآ هویت، جامعه هر فرهنگ اساساً

 نمایندد  توجده  غربدی  جوامدع  بده  باانصداف  همده  اگر .کندیم پیدا گرایش، مخالف جانببه جامعه آن دیگر قوی

 بدا  معندوی،  و اخالقدی  مسدائ   در قهقرایی سیر خاطر به تکنولوژی، و علم در رفت پیش باوجود که ابندییدرم

 اندمواجه روحی اضطراب با جوامع این در دفراا زا بسیاری کهیطوربه هستند، روروبه نیفراوا اجتماعی مشکالت

 زنددگی  رد. درید گیمد  آرام هادل او، یاد با که - ار خود حقیقی شدهگم زندگی، در یهدفیب و پوچی بااحساس و

 و اعصداب  بده  مربدوط  یهایماریب به مبتالیان و فحشا و فساد سرقت، جنایت، قت ، آمار لذا ؛ابندیینم ماشینی

 در بدار مدرگ  کابوسدی  مانندد  ایددز،  چون یایماریب خانواده، بنیان شدن سست با و افتهیشیافزا روزروزبه ن،روا

 .نکمم نه و است مطلوب نه ما برای آنان از کورکورانه تقلید بنابراین، است؛ه گشت پدیدار بشر، مقاب 

 :اسالمی زندگی بکس از یریگجهینت مهم نکات

 قتحقد  از آگداهی  :اسدت  آگاهی نوعی معلول و حصولم که ستا انسان نیدرو یهاحالت از وررس و شادی -0 

 ا.هآرزو و اهداف

 و یاقهیسدل  صدرفاً  شادکامی و نشاط شادی، درباره اننویسندگ برخی سوی از شدهمطرح واژگانی یهاتفاوت -5

 هدم  و غریدزی  یهایشادبرای  هم شودیم استفاده کودکانه یهایشاد یبرا مه «شادی» واژه .است قراردادی

 ممددوح  یهدا فدرح  و سدرور  بدرای  هدم  را «فدرح » و «سرور» یهاواژه نیز کریم قرآن .متعالی یهایشاد برای

 .مذموم یهافرح و سرور برای هم و است کاربردهبه

 شدادی  باشدد،  متعدالی  امدور  از محبدوب  گدر ا .است او آثار و صفات ادراک و محبوب کادرا لوازم از ادیش -9 

 ادیشد  باشدد،  خددایی  غیدر  و پسدت  امدور  از محبدوب  اگدر  و اسدت  عق  جنود از نیز آن راکدا از شدهحاص 

 بود. خواهد جه  جنود زا نیز نآ از شدهحاص 

 با توانیم را مسئله این .اندیشادمان و شادی اهانوخ فطرت آدمیان همه شادی، کیفیت و عنو از نظرصرف -0

 .ردک مشاهده خود ونیدر آرزوهای و هاخواسته حاالت، به اجعهمر

 بیندی جهدان  اسداس  بدر  .دارد بستگی او شدهرفتهیپذ یهاارزش و باورها به هرکسی دیاش کیفیتو  کسب -2

 الهدی  بیندی جهان ساساکه بر رهمانطو .ندارد معنا وا با اتاجمنو  باخدا انس شادی و معنوی یهایشاد مادی،

  .است نادرست دنیوی و مادی امور در شادی دانستن منحصر

 کندار  در کده  اسدت  شدده خواسدته  مسلمانان از .ددار اسالمی گیزند سبک در یاژهیو جایگاه سرور و شادی -2

 .دهندد  اختصدا   هالذت از یمندبهره برای نیز را نیازم ،مردم با تاشرمع و مصاحبت و ارک و عبادت اوقات

 .دارد توجه انسان زندگی ابعاد همه به سالما که تاس آن دهندهنشاند خو این

 و دیدن  کده  یاشده یاند نبطدال  ،اوالً ستا واردشده ؤمنم نکرد ادش ارزش باب در که روایاتی به توجه با -0 

 بایدد  نیآفدر یشداد  ایابزارهد  هک شودیم دانسته ،اًیثان ؛شودیم آشکار داندیم وهاند و حزن معادل را یدارنید

 .شد هدوانخ نادماش هگنا از منؤم رازی؛ باشندن آلودگناه

 هکد  ینیآفریشاد و شادی نوع هر که است نشاط این و شادی درباره اسالمی زندگی سبک در کلی قاعده -6

 هک ینیآفریشاد یا شادی نوع هر و است یدادنانجام و ارزشمند شد،با الهی رضایت و خدا هب تقرب مسیر در

 .است نیکرد ترک و ناپسند شود، الهی شمخ هب منجر اب و ادخ زا ریدو موجب
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 البتده ) خیشو مانند اموری .تاس شده بردهنام پسندیده یهایشاد عنوانبه اموری از اسالمی یهاآموزهدر  -1

 تدرک  امهنگد  بده  شدادی  ایمدانی،  برادران دیدار از یشاد ،اءاهللیاول شادی گامهن به شادی (رایطیش ظلحا اب

 .الهی معرفت شادی و اخد زا اعتاط شادی نیک، کار انجام از یادش ،آلودگناه یهالذت

 ذکرشده ییحدومرزها آن برای دلی ، همین به .است ابزاری ارزشی م،اسال نگاه از کردن شوخی زشار -01 

 .راه باشدد همد آندیگدر  تمسخر با نباید هرگز شوخی .کرد عبور حقیقت و صداقت مرز از ایدنب شوخی در: است

 .نیست خوب هم کردن شوخی دزیا .نیست درست مسالا اهنگ زا نامحرم با شوخی

 از شدادی  ،دهید دبتیمصد  برابدر  در شدادی  همچدون  اموری الماسدر  طنشا و شادی یکل قاعدهبه توجهبا  -00

 عندوان بده  ایدات روو  اتید درآ ویلهد  یهدا یشداد  و اهگنراه  زا یشاد ام،مق و روتث با شادی دیگران، یگرفتارها

 .اندشدهیمعرف ناپسند یهایشاد

تمرکز  شهوت، زمینه بردن بین از همچون مطلوبی نتایج کنندهکیتحر یهایدنید از چشم کنترل و مهار -05 

 دارد. همراهبه را  کتهال از ایمنی و طعم ایمان چشیدن خاطر، آسودگی و فکر

 زا صدحبت،  در ضدرورت  حد هب تفاکاو  گوگفت در فروتنی و شوخی از پرهیز پسندیده، محتوای یریکارگبه -09

 .رودیم شمار به نامحرم با گفتگو در اسالمی زندگی سبک یاهشاخص

 رارق آن رد امحرمن هک تیقعیمو در ضورح سالمتبه او، با نکرد لوتخ زا پرهیز و نامحرم از نگرفت حریم-00 

 .انجامدیم دارد،

 ندگیز سبک شاخصه خودنمایی، و یآرایخود از پرهیز و کام  رعایت پوشش آرایش، و پوشش موضوع رد-02

 .شودیم محسوب اسالمی

 ممندوع  ندامحرم،  جسدمانی  لمدس  هرگونه بدنی، تماس یکنندگکیتحر جنبه دلی  به اسالمی، تعالیم رد -02

 .است شده

 نهمچدو  اهدافی با هک تسا مخالف جنس دو ممداو و طوالنی نسبتاً ارتباط پسر، و خترد طارتبا از رمنظو -00

 یچشدم هم و چشم کنجکاوی، مددرسانی، همکاری، غریزی، و عاطفی یازن نیتأم ج،ازدوا برای یکدیگر شناخت

 .تاس راههم عواطف ابراز با معموالً و شودیم برقرار... و

 شدود  نجدر م موردنظر فرد وصیاتخص و ب اقم جنس شناخت به حدی تا تواندیم مخالف نسجبا  باطارت -06 

 .کند نیتأم را عاطفی نیاز و

 ارتبداط،  جانبده کید  قطدع  ،ابد  قم طرف سوءاستفاده فکر، تشویش اضطراب، ،یتگبسدل تصنعی، ررفتا -01 

 رابطده  احتمدالی  یهابیآس هازجمل مشترک زندگی تزلزلو  داعتما کاهش مخالف، جنس به، بدبینی یافسردگ

 .شودیم شمرده پسر و دختر

 .شودینم نستهاد روا پسر و ردخت انهستدو طرواب اسالمی، متعالی اساس بر -51 

 نسد  ادامده   و دهخدانوا  نکانو ی کتش تواندیم که تاس یاستعدادهای از شهوانی، نیروی و جنسی ییاناوت -50 

 .دساز انسان نصیب راه این از ارزشمند لذتی و کند ریزیپی ار نسانا

 از نیداز  ایدن  نیتدأم  و ابدد ییمد  روعیتمشد  ازدواج راه زا تنها جنسی نیاز صحیح ارضای اسالم، دیدگاه از -55 

 .دیآیم شمار به خود حقوق از تجاوز و تعدی نوعی دیگر مسیرهای

 و اعضدا  جنسدی،  می  مرغبه فرد که است چنین جنسی غریزه مهار برای نفس به تحمی  روش کاربرد -59 

 گونده نید ا بده  را خود باطنی یهاشیگرا ترتیب بدین و کرده مهار شهوانی یهاجاذبه به نسبت را خود حجوار

 .ردیگیم ختیارا حتت امور،
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 غدذاهای  مصدرف  محدرک،  یهدا یقیموسد  شدنیدن  از پرهیدز  روزه، و نمداز  مثد   عبدادی  مناسدک  انجام -50 

 بده  نفدس  به تحمی  روش مصادیق از نامحرم با گفتگو و نگاه در اسالمی ندگیز بکس مراعاتو  کنندهکیتحر

 .رودیم شمار

 امدوری  یادآوری با باید او، تربیت مسیر ساختن هموار یبرا ،شودیم فراموشی و غفلت رادچ نانسا چون -52 

 .شود اییزد غفلت او از ،دانستهیم را هاآن ترشیپ که

 تمایالت مهار در ،روندیم شمار به ذکر روش از ییهانمونه که معاد باد و مرگ یاد او، یهانعمتو  اد خدای-52 

 .مؤثرند جنسی

 با را وا روابط انسان، در مطلوب رهایرفتا و تحاال ایجاد منظور به ات آنیم بر «موقعیت تغییر روش»در  -50 

 .سازیم تغییر دستخوش و اجتماعی مکانی زمانی، هایموقعیت

 تغییدر  روش مصدادیق  از مناسدب  موقعیدت  اتخداذ  و نامحرم با ینیگزخلوت از اجتناب اه،گن جلسم ترک-56 

 .شوندیم محسوب جنسی یهایآلودگ از یریگکناره در موقعیت

 یدامند پداک  حفدظ  ایربد  دعا روش یهانمونه ازجمله ت،عف ظحف درخواست و شایسته همسر استدرخو-51 

 .است

 دروندی  یهدا شیگدرا  چنگدال  زا را خدود  هایموقعیت نیترسخت در توانیم «استعاذه» وشر کمک به -91 

 .رهانید شیطانی بیرونی یهاجلوه و نفسانی

 بدروز  مدانع  ،دید آیمد  پدی  در کده  مختلفدی  ابعاد در فرد یهایآگاه تقویت ،بینش تقویت روش اساس بر-90 

  .گرددیم غریزی یهانهیزم در شایستنا تارهایرف

 مهار موجب ل،خیا و فکر کنترل و یرانشهوت پیامدهای مورد در آگاهی خداوند، رمحض در حضور به رباو -95

 .شودیم جنسی غریزه

 بدا  تمعاشدر  از اسدت،  بدالطبع  یمددن  آنکده  بر نانسان افزو ،انیگراتیعنوم برخی گریزی اجتماع رغمیعل-99

 و تصدویر  نداشت است؛ اعیماجت زیست مرهون او تحیا ادامه و بقا ص ا :بردیم فراوانی یهابهره نیز دیگران

 صدقه، ق،انفا ایثار، احسان، انصاف، عدالت، همچون فضایلی با تخلق مکانا دیگران، و خود از بینانهواقع تصوری

 تکبدر،  خودخدواهی،  کشدی،  حدق  ظلدم،  مانندد  رذایلی از گزینی دوری و عفت صراحت، صداقت، امانت، ع،ضتوا

 زیسدت  سدایه  در یگد همآن امثدال  و سدمعه  ریا، حسادت، غیبت، ،یوباربندیب رشوه، ،ییایحیب دروغ، خیانت،

 .شودیم محقق اعیاجتم

 در و نفدس  تهدذیب  و کمدال  توسدعه  خدمت در اگر یعنی؛ تاس ابزاری ارزشی دیگران، با معاشرت ارزش -90

 ،زانیسدت نید د بدا  معاشرت از تروایا و قرآن در دلی  به همین .است ارزشمند باشد، انسانی عالی دافاه جهت

 .است شدهداده هیزرپ نادان افراد و بخیالن فاسقان، ،انیگودروغ چاپلوسان، ان،منافق

 روابطی یعنی: انسانی یهامعاشرت (0) :دکر تقسیم دسته پنج به را هارتمعاش انواع توانیم یطورکلبه -92

 ریم؛دا خود شانیکهم دیگر با که بطیارو یعنی: آیینی یهامعاشرت (5) داریم؛ عنوهم عنوانبه ندیگرا با ما که

 (0) ؛میند کیمد  برقدرار  شهری باهمهمسایه  عنوانبه دیگران با که روابطی یعنی: اجتماعی یهامعاشرت (9)

 :خدانوادگی  یهدا معاشدرت  (2) و داریدم  دوست عنوانبه خاصی افراد با که روابطی یعنی :دوستانه یهامعاشرت

 داریم. و...( خواهر در،راب مادر، پدر،) خانواده ایاعض سایر با که ارتباطاتی یعنی

 بده  احسدان  کدریم  رآنقد  .رددا نآندا  احسان و تکریم و همسایگان با معاشرت بارهدر یاژهیو تأکید اسالم -92

 بده  تکدریم  ضدرورت  دربداره  روایدات  صددها  نیدز  اسالمی متون در .داندیم عملی دیتوح مصادیق از را همسایه

 .تاس واردشده وا هب احسان و همسایه



    0011مستانز/  52شماره  نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                            32

 خدود  بدرای  ر چده هد »ت کده  سد ا ایدن  ندیگدرا  با معاشرت نحوه عام و کلی معیار دینی، تعالیم ساسا بر -90

 ایدن  «بددانیم  ناروا نیز دیگران برای میدانیم ناروا خود برای را چه هر و بپسندیم نیز یگراند برای میپسندیم

 عوااند  همده  در خدود  رفتارهدای  نادرسدتی  یدا  درسدتی  یصتشخ برای معیار بهترین عنوانبه توانیم را توصیه

 .گرفتکار  به تاشرمع گانهپنج

 محبت الزمه و است خدا خلق به محبت خدا، به محبت زمهال. است الهی فطرت لوازم از دیگران با دارام -96 

 جهتو با .است تماعیاج زندگی لاصو نیترمهم از مردم اب مدارا این، بر افزون .است آنان با امدار خدا، خلق به

. کنندد  رفتار ام یهاخواسته اساس رب همگان اشتد انتظار نباید نمردما یهاشهیاند و قعالی و سالیق تنوع به

 مردم با مدارا که دانست باید البته .تاس امدار اختالفی، واردم در مردم با وردبرخ راه بهترین دلی ، همین به

 .نیست هایروکج و تانحرافا با دارام معنای به

 دارد اهمیت جایی تا مسئله این .است خلق امور به تماماه اسالم، تأکید مورد اجتماعی آداب نیترمهم از -91

 خلدق  امور که اندکرده مانگ زنی یاعده «نیست خلق خدمت جزبه قتیطر» اندکرده انگم غلطهب یاعده هک

 و روحدی  ایتهدد  تجهد  رد کده  کسدانی  هبلکد  ست؛نی چنین کهدرحالی است، رفاهی و مادی امور در منحصر

 ،دارندیرمب گام جامعه سطح در توحید عملی و علمی گسترش و الهی معارف تعلیم و ترویج و مردمان معنوی

 .است دنیوی و مادی سودمندی از یشترب مراتببه مردم برای شانیسودمند

 امدور  بده  و کندد  صبح که کسی» است، شدهگفته که دارد اهمیت جایی تا اسالم در آیینی معاشرت ادب -01

 ،ندد کیمد  تدالش  خدود  شدان یکهدم  نیازهای رفع در که کسی برای و «نیست مسلمان نورزد، اهتمام مسلمانان

 است. شدهداده وعده فراوانی اخروی یهاپاداش

 و اسالمی ادب در چنین شرایطی .فراد پدید آیدامیان  ییهاکدورتدر زندگی اجتماعی همواره ممکن است  -00

 .است اسالم یهاخواسته از کاری چنین .کنند اقدام آنان میان آشتی جهت در دیگر افراد کندیم اقتضا انسانی

 از برتدر  مراتدب بده  نیدز  آن اخدروی  پاداش ،کندیم کمک اجتماعی زندگی سالمتبه اینکه بر ونافز عم ، این

 است. شده دانسته صدقه و روزه و نماز پاداش

 مسئله این به اهتمام .است اسالمی زندگی سبک یهایژگیو نیترمهم از «منکر از نهی» و «معروفامربه» -05

 اختصاصی را هایزشت از پرهیز و خواهدینم خود برای تنها را فضای  و هایخوب انسان که است آن دهندهنشان

 بده  نسدبت  آندان  منددی  دغدغده  و نمؤمنا میان محبت الزمه را منکر از نهی و معروف به امر اسالم،. داندینم

 .داندیم دیگران سرنوشت

 این مشمول بزرگ و کوچک و مرد و زن از مسلمانان همه ،اوالً :اندعام وظایفی منکر از نهی و معروفامربه -09

 همده  ،رابعداً  و اسدت  اجرا قاب  جامعه افراد همه به نسبت ،ثالثاً است؛ اجرا قاب  هازمان همه در ،اًیثان ؛اندحکم

 .گیردبرمی در را اجتماعی و فردی مسائ  و احکام

 رفتاری الگوهای و صیتیشخ یهاهیپا شک  گیری مح  .است اجتماعی نهاد نیترمهم و نخستین خانواده -00

 آمدوزش  خدانواده  در زندگی رسم و راه .شوندیم نهادینه خانواده در اخالقی هنجارهای و هاارزش باورها، .است

 .شودیم داده

 موردعالقده  بنیدان  نیتدر محبدوب  .تسد ا ورداربرخ یاالعادهفوق اهمیت از اسالمی زیست الگوی در خانواده -02

  .تسا الماس

 یهدا شداخص  نیتدر مهدم  از بدودن  انتخدابی  و هعالق و محبت کفویت، ،یدارنید ق،اخال ی،نوادگخا لتاصا -02

 بده  آراسدتگی  و داریدیدن  دگی،خانوا اصالت بر یاهژیو تأکید میان این در .است همسر ابانتخ اسالم موردقبول

 .است شده اخالقی فضای 
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 .اندداده هیزرپ شدتبه همسر انتخاب در ظاهری و مادی صرف معیارهای برتکیه از دین اولیای -00

 یعندی  «ودتمد » .تسا مرد و زن میان «رحمت» و «مودت» خانواده ماستحکا ارکان نیترمهم اسالم ازنظر -06

 «کددیگر ی یهایکوتاه و هالغزش از مهربانانه گذشت» یعنی «رحمت» و «غریزی دوستی به و النهعاق تیدوس»

 باشدد،  گرفتهشک  مودت پایه بر خانواده اگر .کرد رفع را اختالفات همه  توانیم خالقیا اص  دو این برتکیه با

 .شد خواهند رفع «رحمت» پایه بر زنی آن اختالفات

 در دارد، خدانواده  نظدام  بقدای  در انکارناپدذیر  نقشدی  رواندی  و عداطفی  نیازهدای  تدأمین  آنکده  به توجه با -01

 ارزش ،حدال نیدرعد  .تاسد  دهش انوادهخ اعضای میان در محبت تتقوی برای فراوانی یهاهیتوص اسالمی تعالیم

 .باشد الهی رضایت مسیر در که است جایی تا خانواده اعضای میان در متقاب  عواطف

 اختالفدات  حد   بدرای  ،حدال نیدرعد  .تاسد  ضااع تکتک همدلی با اصالت دگیخانوا روابط رد اسالم اهنگ زا -21 

 توانیم اختالف وقوع تصور در که است شدهگرفته نظر در خانواده اعضای تکتک میان متقابلی حقوق احتمالی

 .کرد تکیه هاآن بر عادالنه و نصفانهم راهکاری عنوانبه

 شدده انیب ییکارهاراه خانواده حریم از تیانص و سرانهم نامی مالیاحت اختالفات ح  برای قرآنی تعالیمدر  -20

 سرپرسدت  عندوان بده  مرد معرفی (5) ان؛سرهم نامی «همفکری و مشاوره» (0)از:  اندعبارت ترتیب به که است

 موجدب  خدود  نیقدانو  و شدرعی  حقدوق  بدر  پافشداری  کده  شدرایطی  در ،«سدازش  و صدلح  اصد  » (9) ؛خانواده

 از اسدتفاده  (0) ؛کندد یمد  توصدیه  انعطاف و سازش به را همسران اسالم ،شودیم خانواده کانون یختگیگسازهم

 اسدالم،  ازنظدر  البته .است النهعاد جدایی و طالق الم،اس تأیید مورد ح راه آخرین (2) و رخواهیخ دافرا تجربیات

 انوادگیزندگی خد  ادامه وجهچیهبه که است زشدهیتجو رایطیش در تنها و است منفور و مبغوض یکارراه طالق

 .نباشد ممکن

 اسدالم  .باشدند  داشته زیآممحبت روابطی یکدیگر با آن اعضای که است یاخانواده اسالمی تراز خانواده -25 

 الزم زیآمتمحب ابطور البته .است داده قرار نیز خرویا پاداش و اجر خانواده ضایاع میان زیآممحبت روابط برای

  .باشدبا عدالت  اههمر است

 بده  تدمخد  .اردد یدد تأک آن بدر  اسالم که است موریا از شانیازهاین تأمین جهت در تالش والدین و اکرام -29

 .تاس شدهیمعرف بهشت به دستیابی لهیوس نیدوال

 هرگدز  کده درحالی .نیمک انجبر را آن هم ما دارندحق ما بر الدینو که اندازه همان به کندیم اقتضا دالتع -20

 ار آن و کرده توصیه را والدین به ناحسا اسالم جهت، همین به .مودن جبران را آنان بخشی هستی حق توانینم

 عدین  در باشدد،  الهدی  رضایت خالف آنان یهاخواسته که ییدرجا ،حالنیدرع .است داده قرار دیتوح ردیف رد

  .ددا تن ییهاهخواست چنان به نباید ،مشانیتکر و احترام

 و ودخد  زنددگی  مایحتاج و معاش تأمین برای که است این خانواده اعضای تکتک میاسال وظایف از کیی -22

 طنشا موجب ،کندیم تأمین را آنان نفسعزت آنکه بر افزون خانواده اعضای تالش و کارد. کنن الیتفع اعضا دیگر

  .بود واهدخنیز  اعضا تکتک انیرو و یروح المتسو 

 

 یریگجهینت .3

 زنددگی  سدبک  دکتدرین  طراحدی  و تددوین  اقتضدائات  ازجمله که اردائاتی داقتض یعیش/  اسالمی دگیزن سبک

 از خاصدی  سدبک  .است زندگی سبک از گونهنیا اقتضائات و ماهیت درباره تفکر و تأم  زممستل شیعی /یاسالم

 یهدا یآورفدن  جدید و دوره ائاتاقتض و باشد هداشت بقتطا مؤمنانه زیست و یدارنید و دیانت باروح که زندگی

 و هاکنش از مندی توحد و مندنظام مجموعه را زندگی سبک ،شناسانهجامعه دیدگاه .ردآو نظر در یزن را آن
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 ؛دانندد یمد  زنددگی  سدبک  جزء نیز را هاارزش و هانگرش فتارها،ر ان،شناس روان دیگر، سوی از .داندیم رفتارها

 تجویز معنای نه به تعریف این البته .است دهنده یتشک عناصر جزء نیز زندگی سبک لگوهایا ندیگویم ییعن

یدا   فدرد  زنددگی  گونداگون  ایراهه همان «زندگی سبک» ینظر یمبان در .ردیگیم صورت توصیف هدف به بلکه

 و هدا ارزش، هدا قهیسدل  اعتقدادات،  الگوهدا،  زنددگی  سدبک  گفدت  بایدد  عملیاتی مبانی در همچنین و است گروه

 هکد  کدرد  دید تأک هنکت این بر ستیبایم پایان در .رودیم کار به ساننا توسط روزمره زندگی در که هنجارهایی

 که هرچند باشد متفاوت تواندیم دیگر مکانی و انزم در زندگی سبک با مصری و عصر هر در زندگی یهاسبک

 / اسدالمی  و ایرانی زندگی سبک نمونه عنوانبه .ردیگیم قرار زندگی شیوه زا خا  عهمجمو یک در کلیت رد

 سنی / المیسا و یعراق زندگی بکس با کهچنان و است اوتمتف شیعی / المیاس و گی عراقیزند سبک با شیعی

 و قاجدار  عصر با حاضر عصر در شیعی  /اسالمی ایرانی زیستی سبک اساس همین بر. باشد متفاوت تواندیم نیز

  .هست که باشد متفاوت دتوانیم زنی آن از پیش

 یهدا عرصه در بسزایی سهم معنویت بله گفت باید گردید نق  پژوهش این مقدمه در که سوالی به پاسخ در

 تدک تک روابط در سویی اثر جیتدربه انسانی و دینی یهاارزش رفتن نبی از دارد یاسالم ایرانی زندگی ختلفم

 را نآ قوطسد  جامعه در معنوی بعد دنش کمرنگ .شودیم وناگونگ یهایناهنجار باعث و گذاردیم جامعه راداف

  .ستا جامعه در ویتمعن کردن ترکمرنگ همین ب،غر گهنرف منفی یکارکردها از. دارد الدنب به
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