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سبک زندگی در ص 
انتخابهای الگومند تلقی کرد که افراد درصددند از طریق آنها تمایزات و تشابهات هویتی
خویش را ابراز کنند .نوع نگاه انسان به جهان ،خدا ،خود و آغاز و پایان زندگیش ،همچنین
نوع ارزشهای پذیرفته شده ،تأثیری مستقیم بر انتخابها وگزینشهای فرد در شیوه و سبک
زندگی دارد .با توجه به موقعیت بحرانی خانواده در عصر حاضر این نیاز احساس میشود که
به معرفی سبک زندگی اسالمیبپردازیم.در خصوص سبک زندگی از نگاه اسالم آثار
متعددی موجود است لیکن در زمینة مبانی واصول تأثیرگذار اسالمیدر سبک زندگی
خانوادگی بحث جدی انجام نشده است .از این رو ما در این نوشتار به بررسی مبانی واصول
انسان شناختی در سبک زندگی خانوادگی پرداختهایم .روش ما در این پژوهش توصیفی-
تحلیلی است و از متون تفسیری و روایی بهره گرفتهایم و نشان دادهایم که با توجه به مبانی
انسانشناختی اسالمیسبک زندگی خانوادگی از نظر اسالم تفاوتهای زیادی با سبکهای
زندگی مبتنی بر تفکر غیردینی و اوما نیستی دارد.
ی انسانشناختی اسالمی ،اصول انسانشناختی اسالمی ،سبک ،سبک
کلیـدواژههــا :مبان 
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مقدمه

شیوه و سبک زندگی انسانها پیوندی عمیق و ناگسستنی با نوع دیدگاه و نگرش آنها به خود و
جایگاهشان در عالم و نیز گرایشات و ارزشهای بنیادین آنها دارد ،از این رو سبک زندگی
انسانها وجوامع حاکی از باورها ،دیدگاهها ،روحیات و ارزشهایایشان است .با توجه به تفاوت
وگاهی تعارض دیدگاهها و باورها و ارزشهای افراد یا جوامع با انواعی از سبکهای زندگی
روبهرو هستیم که در برخی موارد تمایزات اساسی با یکدیگر دارند .در این زمینه یکی از جامعه
شناسان مشهور بریتانیایی معتقد است که "سبک زندگی افراد و جوامع ،افزون بر اینکه بیانگر
هویت شخصی و اجتماعی و معرف شخصیت فرد و جامعهای خاص است ،شاخص و نشانهای از
هویت دینی و ارزشی فرد و جامعه وی نیز به شمار میرود" (گیدنز .)0731 ،021،بدین ترتیب
سبک زندگی اسالمی به دلیل باورها و ارزشهای بنیادینش در ارتباط با هستی ،انسان ،زندگی و
معنای واقعی آن ،نوع خاصی از سبک زندگی را ارائه میدهد که تمایزات بنیادینی با سبک
زندگیهای معاصر از جمله سبک مبتنی براندیشههای اومانیستی و لیبرالیستی دارد.
از سوی دیگر ،شیوههای رفتاری در تمام عرصههای خرد وکالن زندگی جریان دارد و میتوان
به تناسب این عرصهها از ویژگیهای خاص سبک زندگی در آن عرصه سخن به میان آورد.
الگوها وشیوههای رفتاری در خانواده که یکی از عرصههای مهم زندگی است ،سبک زندگی
خانوادگی را میسازد .بنابر این با توجه به دیدگاههای ویژة اسالم نسبت به خانواده و تعریفی که
از خانواده ارائه میدهد؛ و نیز تعیین عناصر اصلی و عوامل تحکیم خانواده ،الگو وشیوهای
مخصوص برای رفتاردر خانواده ارائه میدهد که از آن به سبک زندگی خانوادگی اسالمی تعبیر
میکنیم .در عصر حاضر با پدید آمدن تحوالت گستردة اجتماعی ،خانواده در غرب درگیر
بحرانهای عظیمی است .متأسفانه در کشور اسالمی ما نیز ،خانواده از این ضربات زیان آور در
امان نبوده است .لذا بهمنظور مصونیت هرچه بیشتر در مواجهه با این گونه هجمهها نیاز به بررسی
و پژوهشهای هرچه بیشتر در این زمینه است .از اینرو ضروری است که به ارائه مبانی و اصول
سبک زندگی خانوادگی از منظر اسالم بپردازیم و این سبک را به عنوان سبکی که انسان در آن
به کاملترین وجه پرورش مییابد و ظرفیتهای درونیاش به فعلیت میرسد ،به جامعة امروزی
معرفی کنیم .اگر چه موطن مفهوم سبک زندگی در غرب است لیکن صاحباناندیشه در اسالم
نیز از دیر باز به این مسئله توجه داشتهاند چرا که دین و شریعت چیزی جز شیوه و سبک صحیح
زندگی نیست .در سالهای اخیر در جامعة ما نیز در سبک زندگی همچنین سبک زندگی
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خانوادگی اسالمیکتابها و مقاالتی نگاشته شده است ،اما در زمینة مبانی و پیش فرضهای
اساسی این سبک زندگی کمتر بحث شده است .لذا این پژوهش درصدد است تا پاسخگوی
این پرسشها باشد که اوالً :سبک و شیوة زندگی خانوادگی در اسالم برچه پایه و بنیانهای
اساسی استوار شده است؟ ثانیاً چنین شیوة زندگی از چه امتیازاتی بهرهمند است که دیگرسبکها
و شیوههای امروزی فاقد آن امتیازات است؟ در همین راستا و با هدف معرفی این سبک ،ابتدا به
بیان مهمترین مبانی و زیر ساختهای بینشی و معرفتی در انسانشناختی اسالمیپرداختهایم،
آنگاه تأثیرات و نتایج مستقیم ایناندیشهها را در روش و شیوة زندگی خانوادگی بیان کردهایم و
بدینگونه در نظر داشتهایم که سبک زندگی خانوادگی اسالمیکه دارای امتیازات ویژهای از
دیگر سبکها است معرفی کنیم.
مفهوم شناسی

مبانی  :مبنا ،به معنای بنیاد ،شالوده و اساس است ،پس مبانی به منزلة زیرساخت و پایة مورد نظر
است .در واقع مبانی در هر علمیبه عنوان حقایقی ثابت شده است که بر اساس آنها مباحث
یشود(داودپور ،0731،ص.)93
دیگر آن علم بنا م 
انسانشناسی:

عبارت از بررسی اصل و تبار انسان ،به همراه رشد مادی ،اجتماعی ،فرهنگی و

رفتاری او در گذشته و حال است .ریشة
()Anthropologia

این واژه نیز از التین جدید «انتروپلوجیا»

و در انگلیسی برگرفته شده از زبان یونانی

()anthropos

به معنی «انسان» و

( )logosبه معنی «معرفت» یا «شناخت» است(حلبی ،0730 ،ص.)20
سبک

«سبک» در واژه به معنای گداختن زر و سیم و مانند آن و در قالب ریختن آنهاست و «سبیکه»
پارة زر یا سیم گداخته شده و قالبریزی شده است (الفراهیدی0911 ،ق ،ج ،2ص .)313در
معنای لغوی سبک نوعی قالب بندی و الگوداری نهفته است که همین مفهوم در معانی اصطالحی
لحاظ شده است .مثالً در ادبیات سبک به معنای روش خاص ادراک و بیان افکار از طریق
ترکیب واژهها و انتخاب الفاظ اطالق شده و تعبیر سبک به یک اثر ادبی نیز وجهه خاص خود را
از لحاظ صورت و معنا القا میکند و آن نیز وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده دربارة حقیقت
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است ،واژة سبک در برابر «استایل » در زبان التین نهاده شده و «استایل» در زبانهای اروپایی از
لغت «استیلوس» یونانی گرفته شده که به معنای «ستون» و «قاعده» است( بهار ،0737،ص.)01

سبک زندگی

"سبک زندگی" که معادل انگلیسی واژة « »Style of life» «Life styleو «»Style of livingترجمه
واژ های است که در پنجاه سال اخیر در ادبیات غربی و سپس در ادبیات جهانی رواج یافته
شده 
است .شاید «میشل سوبل » نخستین کسی باشد که گستردهترین متن دربارة تعریف «سبک
زندگی» را در سال  0310میالدی نوشته است .در رویکرد روانشناسانه که تأثیر یافته از آراء
واندیشههای «آلفرد آدلر»( )0131-0373است ،اصطالح سبک زندگی ،جایگاهی مانند اصطالح
«شخصیت» «منش» و «هویت» دارد(فاضلی ،0717 ،ص .)33تنها تفاوت میان سبک زندگی و
شخصیت آن است که شخصیت منظومهای است از داشتهها و ویژگیهای یک فرد که بیشتر جنبة
توصیفی دارند ،حال آن که سبک زندگی ظهور و بروز داشتهها و همان ویژگیهاست .به بیان
دیگر سبک زندگی همان شخصیت است که به مرحلة عمل و رفتار رسیده است(کرن،0713 ،
ص .) 73در رویکرد جامعه شناختی این اصطالح بیشتر جنبة توصیفی دارد .در این رویکرد توجه
بیشتر به رفتار و نمودهای رفتاری است و بیشتر نقشی همچون "طبقة اجتماعی"یا "هویت
اجتماعی" ایفا میکند(شریفی ،0732 ،ص.) 21
سبک زندگی خانوادگی اسالمی

خانواده در اسالم از جایگاه رفیعی برخوردار است .کانون اصلی پرورش انسان متعالی خانواده
است .موقعیت ویژة خانواده در اسالم ،سبک و شیوة خاصی از زندگی را اقتضا میکند.
چارچوب کلی سبک زندگی خانوادگی اسالم مفروضات معرفتی و ارزشی هستند که حیات
زندگی خانوادگی را تحقق میبخشند .مهمترین اصول جاری در چنین سبکی نشأت گرفته از
مبانی انسانشناختی توحیدی است .برخی از ویژگیهای رفتاری در چنین سبکی که موجب
جدایی آن از دیگر سبکهای رایج میشود ،عبارتاند از :گرایش به معنویات ،خویشتن بانی،
هدفمندی در زندگی ،تالش برای معیشت سالم و مسئولیتپذیری در خانواده .براساس رویکرد
اسالمی میتوان سبک زندگی را اینگونه تعریف کرد :مجموعهای از انتخابهای عقالنی در
جهت عینیت یافتن اهداف ،آرمانها و ارزشهایی که محتوای زندگی آدمیرا تشکیل میدهند.
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در مجـموع چـارچوب کلـی سبـک زنـدگی اسـالمی مفروضات معرفتی و ارزشی هستند
که حیات انسانی را تعین میبخشند و به بیان دیگر آنها همان مبانی واصول حاکم بر زندگی
یک فرد مسلمان هستند که با ویژگیهای مختص به خود سبک و شیوهای ممتاز ایجاد
میکنند(جمعی از نویسندگان ،0739 ،ص.) 993

دقت و تأمل در این رویکرد حاکی از آن است که سبک زندگی اسالمیبا اموری مانند دین،
باورها ،اخالقیات ،نگرشها ارتباط مستقیم دارد.
مبانی انسان شناختی اسالمی

انسانها در مناطق مختلف هر یک به شیوة خاصی زندگی میکنند .گاهی بین این شیوهها
شباهتهایی موجود است لیکن وجود اختالف در سبک و شیوة زندگی به عنوان اصلی حاکم
امری انکارناپذیر است .سبک زندگی غربی به عنوان شیوة مبتنی براندیشة اومانیستی ،با سبک
زندگی اسالمی به عنوان شیوة زندگی توحیدی در بسیاری از موارد کامالً متعارض است .ازجمله
ویژگیهای مورد پذیرش در این سبک میتوان به فردگرایی ،نسبیگرایی ،همجنسگرایی،
گسترش روابط جنسی لذت گرا (بهجای اخالق گرا یا خانواده گرا ) افزایش میزان هم خانگی را
نام ببریم .حال آن که در سبک زندگی اسالمی این امور ناپسند تلقی میشود و بااندیشه و
باورهای توحیدی کامالً در تعارض است .علل وعوامل گوناگونی در تفاوتها وتشابهات زندگی
انسانها دخالت دارند از جمله میتوان به عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقلیمی و وراثتی
اشاره کرد .لیکن شاید بتوانیم منشأ اصلی این اختالفات و بعضاً تعارضات را ناشی از اختالف در
نوع ا ندیشه و نگرش انسانها به خود ،حقیقت آدمی و فلسفة وجودی این موجود بدانیم .از
اینرو ضروری است قبل از بیان سبک زندگی اسالمی به بیان برخی از مهمترین مبانی انسان
شناختی اسالمی بپردازیم.
انسان موجودی است دوبعدی

از نگاه اسالم ،انسان موجودی دو بعدی ،ترکیبی از جسم و روح است .انسانیت انسان و واقعیت
او به روح او وابسته است؛ زیرا پس از مرگ ،جسم او متالشی میشود اما روح او به زندگی ادامه
میدهد در این گونه نگرش مرگ انسان به معنای فنای او نیست و تا برپایی قیامت ،در عالم
برزخ ،زنده خواهد بود .قرآن کریم در بیان مراتب آفرینش انسان از آخرین مرحله آن ،با این
جمله یاد میکند ...« :ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»( المؤمنون.)09 /
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یتوان به این نتیجه رسید ،آیه در مقام بیان
با بررسی این آیة شریفه در تفا سیر مختلف م 
آخرین مرتبة خلقت یعنی تعلق روح به جسم آدمیبوده است و به دنبال این مرحله است که به
موجودی شنوا ،بینا و گویا تبدیل میشود (طوسی ،بیتا ،ج ،3ص713؛ طبرسی ،0731 ،ج،7
ص ،33زمخشری ،0713 ،ج 031 ،7و  .)231همچنین در تفسیر علی بن ابراهیم قمی ،در روایتی
از امام باقر(ع) نیز به این مطلب تصریح شده است (قمی ،0919 ،ج ،02ص .)30خداوند در آیات
دیگر نیز با اشاره به این ساحت وجودی انسان ،او را مرکب از جسم و روح معرفی میکند و
میفرماید« :إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِِّن طِینٍ فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا
لَهُ سَاجِدِینَ» (ص .)30-32/در عالم ماده (دنیا) انسان ترکیبی از جسم و روح است با ترک این
دنیا و وقوع مرگ روح از بدن جدا میشود .گرچه جسم و روح همتای یکدیگر نیستند و این
مطلب را از نسبت دادن جسم انسان به گل و روح به خدا در ضمن آیات قرآن دریافت میشود.
بدین ترتیب اصل وجودی انسان همان روح اوست (جوادی آملی ،0739 ،ص ،)31بهنقل از
محمدی ،0731 ،شمارة .)0
بنابر این از نگاه انسانشناسی اسالمی ،انسان موجودی نیمه ملکوتی و نیمه مادی دارای فطرتی
خدا آشنا امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان مسلط بر طبیعت ،زمین و آسمان ملَهم به خیر
و شر است و وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز میشود .و به سوی قوت و کمال سیر میکند و
باال میرود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمیگیرد از شرافت و کرامت ذاتی،
برخوردار است .کلیة اوصاف مذکور برای انسان در این نوع جهان بینی به سبب دارا بودن بعد
روحی در این موجود است.
 .9فطرت و امیال فطری

انسان دارای تمایالت بنیادینی است که زندگی او را تحت تأثیر قرار میدهد و بسیاری از
نمودهای زندگی بر این اساس استوار است .تمایالت در زندگی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند و
بدون آنها حرکت و تالشی تحقق پیدا نمیکند .امیال در انسان دارای دو دستة اصلی است امیال
غریزی و امیال انسانی یا فطری .میل به خوردن وآشامیدن ،هیجان و میل شهوانی،تمایل به خواب
و استراحت ،عصبانیت و میل به سرکوبی دشمن،دوست داشتن خود و میل به محافظت ازخود،
میل به داشتن فرزند ودوست داشتن فرزند امیالی هستند که به اقتضای حیوانیت انسان پدیدآمده
است و از ویژگیهای بعد مادی و جسمانی انسان شمرده میشود و در این تمایالت انسان با
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حیوان مشترک است .اما میل به زیبایی ،میل به کمال و میل به مطلق و بی نهایت ،میل به مواجهه
با عظمت وستایش امیالی هستند ویژة انسان و از ویژگیهای بعد روحی و ملکوتی انسان قلمداد
میشوند .در این گونه تمایالت وگرایشها ست که انسان به عنوان موجودی برتر از سایرین
شمرده میشود .در تعالیم الهی به این گونه گرایشهای انسانی" ،فطرت " ،تعبیر میشود.
«فطرت» خمیر مایة اصلی سازندة شخصیت انسان میباشد و نقش محوری در زندگی انسان
برعهده دارد همانگونه که قرآن کریم در آیات مختلف به بیان «فطرت» پرداخته و با الفاظی
همچون «حنیف» و «صبغة الهی» هویت الهی و فطری انسان را شناسانده است .خداوند در اینباره،
در سورة روم میفرماید« :فا قم وجهک للدین حنیفاً فطرت اهلل التی فطر الناس علیها» پس روی
خود را با گرایش تمام به حق ،به سوی این دین کن ،با همان سرشتی که خدا مردم را ،بر آن
سرشته است .عالمه طباطبائی ذیل این آیه مینویسد :دین ،چیزی به غیر از سنت حیات و راه و
روشی نیست ،که بر انسان واجب است آن را در پیش گیرد ،تا سعادتمند شود .پس ،هیچ انسانی
هیچ هدف و غایتی ندارد ،مگر سعادت ،همچنان که تمامی مخلوقات ،به سوی سعادت خود و
آن هدفی که ایدهآل آنهاست هدایت فطری شدهاند و به گونهای خلق شدهاند ،که با آن غایت و
هدف مناسب است .بنابر این ،انسان نیز مانند سایر مخلوقات آفریده شده بر فطرتی است ،که او
را به سوی تکمیل نواقص و رفع حوائجش هدایت کرده و به آن چه که برای او سودمند است و
به آن چه که برایش ضرر دارد الهام کرده است .و او در اینحال ،به جهاز بدنی نیز مجهز است
که با آن اعمال مورد حاجت خود را انجام دهد(عالمه طباطبایی،0737 ،ج ،03ص.)217
.8خالفت الهی

یکی از مسائلی که در جریان آفرینش نخستین انسان ،در آیات شریفة قرآن مطرح شده ،خلیفه
یفرماید« :و إذ قال ربک للمالئکـة إنی جاعلٌ
بودن انسان است .در آیة  71از سورة بقره چنین م 
فی االرض خلیفه(....وچون پروردگار تو به فرشتگان گفت":من در زمین جانشینی خواهم
گماشت.)"...
در اینکه انسان چه ویژگیهایی داشت که به مقام خلیفـة اللهی رسید ؟ از حکیم مالصدرا
اقوال مختلقی نقل شده است .مثالً در بیانی وی معتقد است که خداوند انسان را به تمام اسماء
وصفات خود آراست تا قائم مقام اودر تصرف امور باشد و با سپردن امور به دست او ،به او مقام
خالفت عطا نمود (شیرازی ،0711،ص .)031وی معتقد است که ازمیان انسانها تنها انسان کامل
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است که موفق میشود اسماء و صفات باری تعالی را در خود به فعلیت برساند .در واقع مراد و
مقصود آفرینش ،انسان کامل است که متصف به خلیفـة اللهی میشود .در جایی دیگر مالصدرا
برترین و باالترین ویژگی در انسان که بدان شایستگی خلیفـة اللهی رایافت ،قوه و نیروی عقلی
میداند .همچنین وی معتقد است که تنها موجودی که توانایی خودشناسی دارد تنها انسان است
وچون میتواند به شناسایی خود نایل شود پس توانایی مدیریت و اداره وجود خویش را دارد و
از آنرو که انسان به عنوان عالم اصغر است وخالصه وچکیدهای از عالم اکبر ،پس میتواند به
اداره عالم اکبر نیز بپردازد .و بدین ترتیب شایستگی وشانیت مقام خلیفـة اللهی را یافت (همان،
ص .)207همچنین نشانة وجود مقام خالفت اللِّهی و خداگونگی در انسان این است که آدمی نیز
یشود .بر این اساس
مانند خدا قدرت بر آفرینش دارد که تحت عنوان «خالقیت» نام نهاده م 
خالقیت به معنای فلسفی آن ،نقطة مشترک بین خدا و انسان است .پس «خالفت انسان» کلید راز
پنهان وجود «خالقیت» در وی برشمرده میشود .و اگر موضوع خالفت اللِّهی در بین نباشد،
وجود خالقیت در انسان توجیه فلسفی نخواهد داشت ( شرفی ،0713 ،ص .)072حاصل کالم
آنکه آدمی بالقوه خلیفة خداست،که :انی جاعل فی االرض خلیفـة (بقره )71/قابل تعلیم
اسماء،که  (:وعلم آدم االسماء (...بقره )70/ومسجود فرشتگان :فاذا سویته و نفخت فیه من روحی
فقعوا له ساجدین (حجر( )23/شیرازی ،0733 ،ص.)31
 .4عقل و عقالنیت

از مهمترین ابعاد وجودی انسان ،بهرهمندی از قوة تعقل واندیشیدن است ،طوری که میتوان در
این باره گفت :آنچه این موجود را انسان ساخته و او را از بقیة مخلوقات الهی ممتاز کرده است،
عقل اوست .بهرهمندی آدمی از این قوه موجب بروز تمام صفات نیک و پسندیده میشود ،در
مقابل عدم کاربرد این قوه موجب هالکت و نابودی انسان و حیاتش است".در ارزش و اهمیت
عقل روایات متعددی آمده است .چنانکه رسول خدا(ص) ماهیت اصلی انسان را عقل معرفی
میکنند و میفرمایند« :اصله عقله» (کلینی ،0913 ،ج ،1ص  )010و باز در این باره آمده است:
«االنسان بعقله» (تمیمیآمدی ،0733 ،ص )93همچنین در روایتی عقل به عنوان برترین نعمتی که
خداوند عطا فرموده است معرفی میشود« :ما قسم اهلل للعباد شیئاً افضل من االعقل»(برقی،0730 ،
ج ،0ص ،037بهنقل از محمدی ،0731 ،شماره .)0
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مالصدرا در کتاب شرح اصول کافی در اهمیت جایگاه عقل ذیل روایت «العقل ما عبد به
الرحمن و اکتسب به الجنان» (مجلسی0917 ،ق ،ص )03 ،77به معانی عقلاشاره کرده است و در
نخستین معنای عقل میگوید« :قوة عاقله همان است که وجه تمایز انسان از حیوان است» از
آنجایی که ایشان قائل به درجات و مراتب مختلف وجودی است معتقد است که در دارا بودن
این قوه همة انسانها اشتراک دارند لیکن اختالف در شدت و ضعف مرتبة آن است(شیرازی،
ج ،0733 ،0ص.)013
مالصدرا عقل را خیر محض میداند چنان که میگوید « :عقل خیر محض است چرا که مفارق
محض است .لذا از هرگونه نقص و آفت دور است .پس هرچه از او صادر شود به گونهای خیر
است ،گویی که خیر واسطة بین عقل و آنچه از او صادر میشود است .در مقابل «جهل» که ضد
عقل است و هرچه از این جوهر شریر از افعال و آثار صادر میشود از نوع گناهان و
زشتیهاست» (همان ،ص.)733
از این رو عقل و عقالنیت در اسالم با آنچه در مکاتب الحادی به عنوان عقل تعریف شده
است تفاوتهای بنیادینی دارد .عقل در ادبیات دینی نخستین مخلوق خداوند بوده و مظهر صفات
ملکوتی است و عبادت پروردگار با آن صورت میگیرد .در اصطالح حکمای اسالمیمراد از
عقل ،عقل کلی است در حالی که عقل در تفکر امروزی مدرن به هیچ وجه چنین ماهیتی نداشته
و صرفاً محصولی از تکامل موجودات طبیعی بوده که از آن به عقل ابزاری یا محاسبهگر وعقل
جزئی تعبیر میشود .در واقع عقالنیت اسالمی،حکایتی از دوآلیسم جسم وروح در انسان است.
 .8مختار بودن انسان

با نگاهی به قرآن کریم ،در مییابیم که از دیدگاه قرآن ،انسان موجودی مختار است .اصوالً
ارسال پیامبران الهی و نزول کتب آسمانی مبتنی بر اختیار انسان است .این امر یکی از دالیل
محکم مبنی بر اختیار داشتن آدمیاست .برخی آیات به طور صریح به این مسئله اشاره دارند .از
جمله آیات آیة  23از سورة کهف است« :قل الحق من ربکم فمن شاءِ فلیومن و من شاء فلیکفر»
بگو این حق است از سوی پروردگارتان هر کس میخواهد ایمان بیاورد و هرکس میخواهد
کافر شود .صاحب تفسیر کشاف در این باره چنین آورده است:
خداوند انسان را مخیر و مأمور کرده است که هرکدام از این دو راه که صالح باشد
برگزیند .بدین معنا که با آشکار شدن حق و از میان رفتن موانع اکنون وقت آن است که
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انسان راه نجات خویش را برگزیند و خود را از نابودی نجات دهد و بدین لحاظ آیه با
صیغه امر بیان شده است(زمخشری ،ج ،0713 ،7ص.)23

همچنین آیاتی که دال بر «وعد»« ،وعید»« ،بشارت» و «انذار» است همگی تأیید کنندة اختیار
انسان هستند .از جمله اینایات «کان الناس امـةً واحدةً ،فبعث اهلل النبیین مبشرین و منذرین»
(بقره  ) 207/این گونه وعده و وعیدها ،تنها در صورتی کاربرد دارند که در مورد موجودی
مختار اعمال شود .دستة دیگر از آیات دال بر اختیار انسان در ارتباط با عهد و میثاق خدا با انسان
است که قرآن در این باره آورده است« :اَلم اَعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم
عدوٌّ مبین و ان اعْبدُونی هذا صراط مستقیم» (یس )31-30 /بدین معنا اگر انسان مجبور بود و از
خود اختیاری نداشت عهد خدا با وی معنا نداشت(مصباح یزدی ،0711 ،ص )739عالوه بر آیات
قرآن دلیلهای نقلی که شا مل روایات معصومان میشود در این باره زیاد است که ما به ذکر
آیات بسنده کردیم.
 .6مسئول بودن ا نسان

انسان ،به حکم اینکه از نور عقل و موهبت اختیار برخوردار است ،موجودی مسئول است .در
انسانشناسی اسالمی ،هر فردی ،تکالیفی بر دوش خود دارد و به تعبیر دیگر مسئول رفتارهای
خود است(کل نفس بما کسبت رهینه) .از آنجا که انسان ،در ارتباط با سطوح مختلف از جمله
در برابر خدا ،در برابر گوهر انسانی خویش ،در برابر انسانهای دیگر و در برابر جهان مسئول
است ،نوع مسئولیتش نیز متفاوت است .خداوند ،انسان را مسئول سرنوشت خود میداند و در
اینباره میفرماید« :و ال تقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر و لفواد کل اولئک کان عنه
مسؤوالً» هرگز از چیزی که نسبت به آن علم نداری ،پیروی مکن ،که گوش و قلب و چشم،
همگی مورد بازخواست هستند .در تفسیر مجمع البیان در این باره آمده است ،آیه عمومیت دارد
هرگونه گفتار ،کردار ،نوشتار و حرکتی که بر اساس دانش و آگاهی نباشد قابل پذیرش نیست و
مقصود آن است که تنها آنچه را که میدانی درست است بگو و تنها از آنچه میدانی حقیقت
است پیروی کن و نسبت به آنچه که به درستی آن ایمان و یقین نداری نگو و انجام نده و پیروی
نکن (طبرسی ،0711 ،ج ،1ص )023و (شیخ طوسی ،بیتا ،ج ،3ص )933قرآن کریم در اینباره
در آیة دیگری میفرماید« :و لتُسَلُنَّ عمّا کنتم تعملون» (نحل )37/مسلماً در برابر آنچه میکنید،
مسئول هستید و مورد سؤال قرار میگیرید .آنچه کار را ،تعین میبخشد و به انجام میرساند،
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ارادة انسان است .از اینرو ،هراندازه که انسان اراده و اختیار دارد ،به همان میزان نیز مسئول است.
به عبارت دیگر ،تکلیف و مسئولیت هر انسان به قدر وسع اوست و هرکس مسئول خود و اعمال
خود است و باید خود را آماده سازد (همان ،ص .)033برای به کمالرساندن انسان ،خداوند
مجموعهای از تکالیف و وظایفی را برعهدة او گذاشته است ،تا با انجام آنها ،به سعادت برسد و
مشخص است که در قبال این تکالیف ،مسئولیت دارد و روز محشر مورد سؤال قرار خواهد
گرفت ،چنانکه میفرماید« :ثم لتسئُلنَّ یومئذٍ عن النعیم» ( التکاثر.)1/
صاحب تفسیر تبیان در ارتباط با این آیه شریفة معتقد است که مورد سؤال واقع شدهها همان
مکلفها میباشند و الزمة تکلیف آن است که آدمیمختار باشد .وی ،نعیم را شامل خوردنیها،
نوشیدنی و غیر از آنها ،هرآنچه باعث آرامش و لذت انسان میشود میداند (طوسی ،بیتا ،ج،0
ص .)917بنابر این ،اگر انسان ،در برابر نعمتهایی که خداوند برای هدایتش به او ارزانی
داشته است ،احساس مسئولیت نکند ،هرگز ،به مقام واالی انسانیت و هدف اصلی خود ،یعنی
سعادت نمیرسد.
سه اصل جاری در سبک زندگی خانوادگی اسالمی

پس از بیان مهمترین مبانی انسانشناختی اسالمی اینک به سه اصل بنیادین که نشات گرفته از
همان مبانی است در سبک زندگی اسالمیمیپردازیم .در واقع مبانی زیر ساختها و قواعد
اساسی بینشی هستندکه خط مشی اصلی و اهداف غایی انسان را مشخص میسازند و در شعاع
آنها ،درون مایه و مقاصد اصلی زندگی بشری تعیین میشود .در مقابل این مبانی ،مجموعة
دیگری تحت عنوان اصول نشات میگیرند .منظور از«اصول» قواعدی است که دارای ماهیتی
هنجاری و ناظر به «بایدها» بوده و از این جهت با «مبنا»که خود منشأ اشتقاق «اصل» است متفاوت
است« .اصول» در هر وضعیتی از پشتوانة فکری و نظری «مبانی» برخوردار هستند و هیچ گاه از
استناد به مبانی بی نیاز نیستند .گو اینکه اصول و مبانی الزم و ملزوم یکدیگرهستند ،هر دسته از
«مبانی» «اصول» متناسب با ساختار و مفاد خود را وضع و تداعی میکنند و هرگروه از اصول نیز
به مبانی ویژه خود باز میگردند و از آن مبانی اثر میپذیرند(باجالن ،ص.)71
این اصول به صورت واشکال ظاهری زندگی انسانی ارتباط پیدا میکنند .در واقع میان مبانی و
اصول ارتباط و پیوند محکمی موجود است .اصول حاکم برسبک زندگی اسالمی نیز با تکیه بر
مبانی خود پشتوانة فکری و اجرایی روشها و شیوههای مختلف زندگی قرار میگیرند .از این
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اصول رفتارهای خاصی ایجاد میشود و بدین صورت سبک زندگی اسالمی با مختصاتی ویژه
شکل میگیرد .در واقع انسجام و هماهنگی میان مبانی و اصول الزمة قوام و پایداری سبک و
شیوه زندگی اسالمی خواهد شد .در اینباره به تبیین اصولی چون "عبودیت" و"حق مداری"و
"بزرگداشت مقام انسانی" که در سبک زندگی اسالمی جاری است میپردازیم.
 .8عبودیت

از مهمترین اصول برخاسته از مبنای خلیفة اللهی انسان و مسئولیت اوکه از مبانی بینشی
انسانشناختی اسالمیشمرده میشود ،اصل «عبودیت» است .عبودیت به معنای نهایت تسلیم،

یفرماید« :و أذ
بندگی و تذلل در مقابل معبود است .مطابق با آیة شریفة  71از سورة بقره که م 
قال ربک للمالئکه أنی جاعلٌ فی االرض خلیفـة »...آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان گفت من
در زمین جانشینی قرار دادهام ...خداوند ،انسان را به منصب و جانشینی خود برگزید .مطابق با
دالیل عقل و نقلی «کون جامع» که همان انسان کامل است مظهر و تجلی تمام نمای پروردگار
یرسد که آدمی در
عالم هستی است .مقام خلیفة اللهی آنگاه در عالم هستی به منصة ظهور م 
مسیر عبودیت و بندگی خداوند قرار بگیرد ،با تحقق چنین منصب و مقامی هدف خلقت و
یفرماید« :وما
یشود .چنانچه در آیة  13از سورة ذاریات چنین م 
آفرینش عالم هستی نیز محقق م 
خلقت الجن و االنس أال لیعبدون» «و نیافریدم جن و ا نسان را مگر برای عبادت».
عبودیت در واقع حرکت و مسیری دو سویه است از یک جهت انسان در قلمرو بندگی و
یگیرد و از سوی دیگر از بندگی و بردگی تمام معبودهای دروغین
طاعت خدای یگانه قرار م 
آزاد و رها میشود .چنین مقامی شایسته و زیبندة خلیفـة اهلل است یعنی آزادی و رهایی از هر قید
و بند غیرالهی ،چراکه ذات انسان آزاد خلق شده است و به قول امام علی(ع) که فرمودند« :وال
تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حراً» (ابن شعبه ،0737 ،ص )0737رمز آزادی و آزادگی انسان
در پرستش و اطاعت معبودی است که شایستة پرستش است .بدین معنا که عالم هستی وکل
موجودات از جمله انسان در مسیر بندگی واطاعت نسبت به خداوند هستند .این مصداق کامل
آیة "انا هلل وانا الیه راجعون "(بقره  )013/است .سیر صعودی و استکمالی انسان به سوی خداوند
و به عبارت دیگر «قرب إلی اهلل» از طریق اصل «عبودیت» صورت میپذیرد .عبودیت و بندگی
نسبت به خداوند سیری تدریجی از سنخ صیرورت و شدن میباشد (سیدمحمدباقرصدر،0710 ،
ص.)33
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الزمة خلیفـة الهی آن است که انسان در تمام جنبههای زندگی خویش از مسیر طاعت و بندگی
خداوند خارج نشود و بدین گونه مقام «عبودیت» در زندگی به مرحلة ظهور میرسد .عبودیت
مهمترین معیار و مالک در تعیین رفتار درست از نادرست ،الهی از غیرالهی در سبک زندگی
اسالمی است .هر رفتاری که به تعبیر قرآن کریم «رنگ و بوی الهی» داشته باشد در طریق
عبودیت قرار گرفته و باعث رشد و تعالی روحی انسان میشود« .صبغـة اهلل و من احسن من اهلل
صبغـة و نحن له عابدون» (بقره.)071/
ازآنجا که خانواده هسته اولیة جامعة انسانی است و مراحل اولیة تربیت و رشد در خانواده آغاز
یژهای به این کانون داشته است و به منظور تحکیم وسالمت خانواده
میشود ،اسالم اهتمام و 
آموزهها در راستای اصل

دستورالعملهای اخالقی و تربیتی فراوانی را توصیه میکند .تمام این

عبودیت قرار گرفته است و هر شیوه و سبکی که در تقابل با این اصل قرار گیرد طرد میگردد.
آیة شریفة «فی بیوت اذن اهلل ان ترفع ویذکرفیها اسمه (...نور ) 73/به صراحت بیان میکند که نور
هدایت درخانههایی است که خداوند اجازه داده که گرامیداشته شوند .بدین معنا که اهل این
خانهها به یاد خداوند هستند و لذا خداوند اراده کرده است که اهل آن خانه را گرامی و عزیز
دارد .قطعاً مهمترین ویژگی این اهل ،پیشه کردن راه وروش بندگی و اطاعت از دستورات الهی
است و هیچ برنامه و امری آنها را از یاد خداوند غافل نمیکند .بدین معنا که رعایت حدود و
مقررات الهی و تجاوز نکردن از موازین الهی مهمترین شرط تحقق چنین سبک وشیوهای از
زندگی است .قرآن کریم مهمترین شرط برخورداری از چنین سبک زندگی مومنانه را رعایت
حریم و حدود الهی میداند( بقره .)223/از اینرو هرگونه رفتار و شیوهای که سبب انحراف و
زاویه گرفتن از خدا گردد با سبک زندگی خانوادگی اسالمی منافات دارد .در عصر حاضر
یوههای زندگی در خانواده را میتوان برشمرد که انسان را از یاد خدا غافل
مصادیق زیادی از ش 
کرده و از مسیر عبودیت حق به انحراف کشیده شده است و چه بسا با آن تقابل دارد .سبک
زندگی غربی بهعنوان شیوه و طریق زندگی انسان عصر مدرنیته نمونه و شاهدی بارز از اینگونه
سبکها شمرده میشود .متأسفانه در جامعة مسلمان ما امروز برخی از خانوادهها تحت تأثیر
مستقیم این گونه سبک زندگی واقع شدهاند .ما در این ارتباط به برخی از شیوههای جدید در
سبک زندگی امروزی اشاره میکنیم که نمونه و مصادیقی بارز برای خروج از اصل عبودیت
الهی قلمداد میشوند ،عبارتاند از  .0:ویژگی فردگرایی(آربالستر ،0733،ص21؛ کوزر و
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روزنبرگ ،0731،ص917؛  .2از بین رفتن تفاوتهای جنسیتی (نوالن-لنسکی ،0711،ص931؛ .7
هم جنس گرایی (تافلر ،0731 ،ص211؛  .9از بین رفتن تعهدات اخالقی (گاردنر ،0733،ص91؛
 .1سودانگاری (اریک فروم ،0737 ،ص079و احمدی ،0737 ،ص – )99نسبیگرایی (گاردنر،
 ،0733ص )290را در خانواده نام ببریم.
 .9حق محوری

فصل حقیقی انسان با غیر انسان درعقالنیت تعریف شده است .در اسالم عقل دارای جایگاه
رفیعی است .بنابر دالیل عقلی و نقلی عقل جوهری نورانی است که حقایق اشیا در آن متجلی
یشود و محل معرفتالهی و مظهر صفات و ملکوت خداست .برهمین اساس و به دلیل دارا
م
بودن موهبت عقل ،انسان موجودی مسئول بوده و مبنای مسئولیت به عنوان یکی از مبانی بینشی
انسان شناختی اسالمیمطرح میشود .اگر انسان موجودی مسئول است و رها نشده و هر رفتار
وکنش او مورد سؤال قرار میگیرد و در هر موقعیتی تکلیف و وظیفهای دارد ،بنابر این باید
رفتارهای او در هر وضعیتی مبتنی بر حق باشد برای هر عمل خود حجتی عقلی شرعی داشته باشد
تا بتواند پاسخگوی عمل خود باشد .از این رو مهمترین اصلی که در زندگی انسان به عنوان بنیاد
یشود ،اصل«حق محوری»است« .حق محوری» به عنوان یکی از
و اساس رفتارها مطرح م 
هانبینی توحیدی است .به عبارتی ،هستی دارای نظم و
ارزشهای انسانی زاییدة عقل نظری و ج 
ییابد و عقل عملی آن را به عنوان ارزشهای
انسجام خاصی است که عقل نظری آن را در م 
یسازد.
انسانی مطرح م 
انسانشناختی اسالمی ،شناخت حق و ایجاد زمینه برای تحقق

رسالت عقل مطابق با بینش
تدریجی آن در تمام ابعاد زندگی اعم از فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و غیره است .این چنین
عقلی برخالف عقل سودانگاری که مالک و معیار اصلی را در زندگی «خود محوری» قرار
یدهد .از
یدهد ،مدار و محور اصلی تمام تالشها و رفتارهای انسان در زندگی را «حق» قرار م 
م
این رو با دو وجه از عقالنیت که به عقل نظری وعقل عملی تعریف شده روبهرو هستیم،درک
هستیها ونیستیها در حوزة عقل نظری بوده و درک بایدها و نبایدها که در حوزة توانایی انسان
است درحوزة عقل عملی قرار میگیرد .خواجه نصیرالدین طوسی در ارتباط با دو وجه عقل
چنین آورده است« :عقل نظری توجه به مافوق دارد و عقل عملی توجه به ،مادون دارد»
(طوسی ،0731،ص.)79
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براساس اصل حق محوری الگوی انسان در رفتار و عمل ،همان نظم و انسجامیاست که در
جهان هستی حاکم است .چنانچه خواجه در اخالق ناصری کمال عقل نظری را به ادراک و
معرفت عالم هستی بهقدر توانایی عقل میداندکه به دنبال آن شناخت و معرفت نسبت به ذات
باری تعالی ایجاد میشود .اما کمال عقل عملی را بهایجاد و محقق ساختن نظم بیرون از وجود
آدمی در میان قوا و افعال وی میشناسد .بدین معنا همان گونه که در عالم هستی حق حاکم است
در درون انسان کامل نیز حق حاکم میشود و چنین انسانی به منزله عا لم صغیر قلمداد میشود
(همان ،ص.)30
بنابر این سبک زندگی اسالمی به دلیل ابتنای آن بر حق ،سبکی خاص است که با سبک مدرن
که برسود و لذت مبتنی است کامالً متمایز میگردد .از آنجا که عمیقترین ومحرمانهترین
نمودهای زندگی در خانواده ظهور پیدا میکند .یکی از بهترین محل برای رشد شخصیت انسانی
با وجود خواستههای مختلف وگاه متعارض ،خانواده است .بدین معنا که با محور قرار دادن حق،
افراد از خواستهها وتمایالت فردی پا را فراتر مینهند و به نظرات وخواستههای دیگران توجه
میکنند و این نخستین گام در مسیر انسان شدن و رشد و تعالی شخصیتی محسوب میشود .در
زمینة حق محوری امیرمؤمنان علی (ع) به مالکاشتر فرموند :حق را نسبت به هرکس ،نزدیک
باشد یا دور (خویشاوند و بیگانه ) رعایت و اجرا کن و در این باره شکیبا باش و این شکیبایی را
به حساب خدا بگذار و عاقبت آن را مالحظه کن که سرانجام آن پسندیده و پایانش فرخنده و
یها،
مبارک است ( نهج البالغه ،نامة( )17جوادی آملی ،0733 ،ص .)933مقابله با خودخواه 

کوتاه آمدناز خواستههایی که سبب اذیت وآزار اهل خانه میشود ،تشریک مساعی و همکاری
یآید ،دفاع از
یمتهایی که برای خانواده پیش م 
وکمک به خانواده ،بردباری در برابر نامال 
خانواده در برابر زیاده خواهی دیگران ،تقسیم شادی و منافع خود با اهل خانه ،پرداختن به امور
ی و مبنا قرارگرفتن لذت و نفع فردی
خانواده و رفع مشکالت آن ،همگی آدمی را از خودخواه 
دور میسازد و زمینههای گرایش به حق را در او ایجاد میکند .در خانوادة اسالمی روابط و
مناسبات ،کامالً مبتنی بر حقوق و حدود است .همة اعضا دارای حقوق و تکالیفی هستند که
سالمت و صالبت و سعادت خانواده در گرو شناخت این حقوق و رعایت و پاسداشت آنهاست.
قرآن کریم این معنا را در جامعة آن روز عرب برای نخستین بار مطرح کرد .چنانکه فرمود« :و
لهن مِثلُ الذی علیهن بالمعروف » (بقره .)221/همچنین در رعایت حق همنشین امام سجاد (ع)
میفرماید :حق کسی که با توهمنشینی و معاشرت دارد آن است که او را نفریبی و به او خیانت
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نکنی و سخنش را انکار نکرده اغفالش نکنی و مانند دشمنان با او برخورد نکنی .اگر به تو اعتماد
کرد ،اورا برخود مقدم دار (همان ،ص )171و بدین گونه است که آثار و نتایج پربار سبک و
شیوه زندگی اسالمی ببار مینشیند.
 .8بزرگداشت مقام انسانی

باتوجه به بعد ملکوتی و خلیفـة اللهی انسان وکرامت ذاتیاش ،بزرگداشت مقام انسانی در اسالم
به عنوان اصلی استوار شناخته شده است که الزم است شیوة رفتار مسلمانان نسبت به خود و
دیگران بر اساس آن تنظیم گردد .مطابق با این اصل هر گونه رفتار وگفتاری که سبب اهانت و
حقارت به خود ودیگری شود ،مطرود ومورد نهی اسالم است.
گرامی داشت مقام انسانی از اصول مهم رفتاری در سبک زندگی اسالمی بوده و روابط
مسلمانان مطابق آن تنظیم میشود .بر این اساس روابط اهل خانه همگی مبتنی برحفظ شخصیت
یکدیگر بوده و احترام به یکدیگر به عنوان اساس روابط خانواده پذیرفته شده است .رعایت این
اصل در فضای خانواده سبب استواری ،تحکیم هرچه بیشتر روابط بین اعضای خانواده میشود.
ارزشمندی در متون اسالمیآمده است .احترام و تکریم همسران

در این ارتباط توصیههای
نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز این اصل است .بدین معنا که هریک از دو طرف ملزم به
رعایت این اصل نسبت به دیگری است و بدین صورت والدین در جایگاه مطلوبی از الگوی
رفتاری نسبت به فرزندان خود قرار میگیرند .از آنجایی که رسول گرامی اسالم اسوة حسنه و
الگوی تمام عیار برای مسلمانان هستند .در زمینة تکریم فرزندان نیز رفتار پیامبر(ص) نمونهای
شایسته برای پیروی و تبعیت است .از عایشه منقول است که وقتی فاطمه(ع) بر پیامبر(ص) وارد
میشد ،آن حضرت برای وی به پا میخاست ودست خویش را میگرفت و او را میبوسید و در
جایگاه خود مینشانید(ابوداود ،ج ،2ص .)122ایشان تأکید بسیار میکردند که با فرزندان به
احترام رفتار شود به ویژه کودکان از رحمت وکرامت وافر بهرهمند گردند و میفرمودند:
"اکرموا اوالدکم"فرزندان خود را گرامی بدارید(ابن ماجه ،ج ،2ص0200؛ بهنقل از دلشاد
تهرانی ،0739 ،ص .)039میتوان از گونة دیگری از مصادیق این اصل را که شایسته است در
سبک زندگی اسالمیجاری شود ،در چگونگی مخاطب قرار دادن دیگران ذکر کرد .در آیات و
روایات توصیه شده است که در صدا کردن افراد آنان را با اسامی و القاب زیبا و نیکو یاد کنید.
از این رو از رسول گرامیاسالم نقل شده است که":وتدعوه باحب اسم " او را به نیکوترین نام
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صدا بزنید(پاینده ،نهجالفصاحه ،ح ،0713بهنقل از باجالن ،0731،ص  .)212از این گونه موارد نیز
میتوان رعایت ادب و زیبایی رفتار در مواجه با دیگران را برشمرد .ادب نیکوترین هدیه است.
بارزترین نوع ادب احترام و تکریم به دیگران ،به ویژه به اعضای خانواده است .حضرت علی(ع)
یفرمایند« :ادب نیکوترین یاری دهنده و برترین همراه است» (تمیمی آمدی،
در اهمیت ادب م 
ج ،7ح ،9101ص )719همچنینایشان فرمودند« :ادب نیکو سبب تزکیه و پاکسازی اخالق
انسانها همانند نقش محافظ

است» (همان ،ج ،9ح ،1121ص .)020نقش ادب در روابط میان
یدارد (پناهی،0739 ،
یزداید و آدمی را از آسیبها مصون م 
تها را م 
است که بسیاری از آف 

ص .)019بدین ترتیب ،با اجرا و پیاده شدن چنین اصلی در خانواده زمینه و بستر مناسبی برای
رشد و تعالی روحی ،عاطفی و در نهایت سالمت جسمیتمام اعضای خانواده فراهم میشود.
ویژگیهای رفتاری در سبک زندگی خا نوادگی اسالمی

اختالف در سبکهای زندگی آدمیان امری انکارناپذیر است .سبک زندگی غربی به عنوان
مصداق بارزی از تفکر اومانیستی ،با سبک زندگی اسالمی ،به عنوان ظهور بارز اندیشه توحیدی
در بسیاری موارد متفاوت بلکه متضاد است .بدون شک مهمترین عامل مؤثر در این اختالف
ناشی از تفاوت نگرش نسبت به انسان و ماهیت او ایجاد میشود .از این رو بعد از بیان مبانی انسان
شناختی اسالمی و اصول جاری در سبک زندگی خانوادگی اسالمی اینک به بیان برخی آثار و
نتایج این گونه اندیشههای الهی در سبک زندگی خانوادگی اسالمیمیپردازیم.
.8گرایش به معنویات

مهمترین و اساسیترین عامل درایجاد آرامش و امنیت خانواده ،توجه به معنویت و دینداری
است .اعتقاد به این اندیشه که انسان موجودی جسمانی  -روحانی است ،باور به اینکه در انسان
گوهر با ارزشی وجود دارد که با هیچ شیء با ارزشی مقایسهپذیر نیست ،انسان را متوجه ارزش و
بهای خویش میکند .دین انسانساز اسالم به هر دو بعد وجودی انسان توجه کامل مبذول داشته
است .از آنجا که حقیقت انسان بعد روحی او را تشکیل میدهد بعدی که مهمترین ویژگیاش
جاودانگی و بقاست ،پرورش و رشد و تعالی این بخش وجودی انسان در اسالم بسیار حائز
اهمیت است به گونهای که توجه به بعد جسمانی و مراقبت از آن در جهت وسیله و ابزار بودن
این بعد برای تکامل و تعالی روحی است .بنابر این همانگونه که رعایت بهداشت تن و جسم و
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حفظ آن ضروری است .سالمت و حفظ روح از هرگونه آفت از واجبترین وظایف خانواده در
سبک زندگی اسالمیشمرده میشود .بنابر این بر والدین ضروری است عالوه بر مراقبت و توجه
نسبت به سالمت و پرورش بعد جسمانی فرزندان به حفاظت و پرورش بعد روحانی آنها توجه
کافی مبذول دارند .یکی از مهمترین زمینهها برای چنین هدفی تقویت و تحکیم گرایشهای
معنوی و الهی در محیط خانواده میباشد.
انجام واجبات به همراه آگاهی و معرفت ،ترک محرمات و دوری از پلیدیها و خبائث افزون
بر سالمت جسمانی موجب حفظ و سالمت روحی آنان میشود .شایان تذکر است که والدین به
عنوان الگوهای رفتاری برای فرزندان نخستین عامالن به خوبیها و ارزشها و ناهیان از بدیها و
ضدارزشهاست(رجبینیا ،0732 ،ص )733قرآن و روایات برخی امور را در خانواده موجب
ایجاد رغبت وگرایش فرزندان به معنویات و در نتیجه سالمت روحی در آنها میداند از جمله
تشویق آنها به خواندن قرآن بههمراه تدبر ،ذکر و یاد خدا ،اندیشهورزی ،معاشرت با صاحبان
فضیلت و خرد ،گفت وگوی علمی ،دیدار با نیکوکاران ،تقوا ،مهرورزی را میتوان نام برد
(جوادی آملی،0739 ،ص  .)071نیز در این زمینه از امیر مؤمنان امام علی (ع) است که فرمودند :
در کودکی دانش بیاموزید تا در بزرگی به آن شرف یابید(همان ،ص .)31یکی دیگر از مصادیق
بارز گرایش به معنویات در خانواده ،اشتیاق اعضای خانواده به انجام دادن «عبادات» از جمله
«نماز» است .اینگونه عمل عبادی که با معرفت و آگاهی صورت پذیرد یاد خدا ،نورانیت و
یشود.
یکند و باعث آرامش و اطمینان قلوب آنها م 
معنویت را در دل افراد خانواده تقویت م 
همچنین باعث دوری و پرهیز آنان از بدیها و پلیدیها میشود.
 .9خویشتن بانی

یکی از مهمترین آثار ایمان بهخدا "خویشتن بانی "است .آگاهی انسان به این که موجودی است
گران بها که در او روح الهی دمیده شده است ،او را وامیدارد که از خود محافظت کند .از
اینرو از هر آن چه موجب ضرر و فساد به گوهر وجودیش میشود دوری میکند .در واقع
"خویشتن بانی همان ویژگی"تقوا" است .چنان چه در فرهنگ لغت فارسی به معنای پرهیزکاری
آمده است (فرهنگ عمید ،ذیل مدخل " خویشتن بانی") .از آن جایی که انسان موجودی با
خواستههای متعارض و گوناگون است ،طی مراحل زندگی به زشت و زیبا گرایش دارد .لیکن
انسان با ایمان توانایی و گرایشی دارد که دیگر گرایشها را جهت میدهد و هدایت میکند .فرد
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باورمند به خدا از خویشتن خویش نگهبانی میکند و ضمن مقابله با گرایشها و انگیزههای نازیبا
و ناپسند ،تمایالت شخصی را به سوی کمال مطلوب رهنمون میسازد" .در جدال و مبارزة
درونی ،آنچه انسان را موجودی با ارزش میسازد ،داشتن غرایز فعال و قوای نفسانی و تمایالت و
در عین حال تسلیم نشدن و مهار کردن آنها و قرار دادن آن تمایالت در مسیر تعالی و رشد
یشتنبانی یا در اصطالح قرآنی" تقوا "تأثیرات مادی و
میباشد"(رجبی نیا ،0732 ،ص .)211خو 
معنوی فراوانی در زندگی داراست .از جمله این آثار  .0توانایی تشخیص حق از باطل (درست از
نادرست) است .به عبارتی انسان به سالح روشنبینی مسلح میشود و عقل آدمی در پرتو آرامش
حاصل از سالمت روحی و روانی میتواند در هر یک از ساحتهای فکری و عملی متناسب با
آنچه سعادت او را تضمین میکند گزینش کند و بدون اضطراب و ترس دست به انتخاب بزند.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّـهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَانًا» ( انفال .2 )23/دومین اثر خویشتنبانی،
پیروزی بر سختیهاست .بدین معنا که فرد با برخورداری از چنین ویژگی به راحتی میتواند بر
امور مختلف چیره شود و احساس توانمندی در رویارویی با مشکالت را داشته باشد .چنانکه
خداوند میفرماید« :وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا» (طالق)9/کسی که تقوای الهی پیشه
کند ،خداوند کار را بر او آسان میسازد .از این رو خداوند میفرماید« :وَأَنجَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا
وَکَانُوا یَتَّقُونَ» ( نمل.)17/
بدین ترتیب خویشتن بانی که از آثار و نتایج ایمان به خداست باعث میشود که خانواده از
مهمترین عامل موفقیت و پایداری در برخورد با نوسانات زندگی برخوردار شود .بدین معنا که
آنها به کاملترین مهارتها وتواناییها مجهز میشوند از اینرو در مواجهه با موانع و مشکالت
هیچگاه احساس ضعف و ناتوانی نمیکنند و همین ویژگی موجب توفیق و پیروزی آنها در
زندگی میشود .چنانکه قرآن میفرماید« :وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا» (طالق( )2/همان،
ص.)23
 .8هدفمند شدن زندگی

مطابق با این باورکه ما انسانها همگی مبدا و مقصد واحدی داریم زندگی هدفمند میشود.
یکی از مهمترین ویژگی زندگی معنادار این است که هدف ومقصد واقعی درآن معلوم باشد.
بدین معنا که انسان مصداق واقعی مطلوب خویش را بیابد .انسان در هر لحظه در حال سیر به
سوی خدااست .مطابق با آیة شریفه « :إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» (بقره )013 /ما ملک خداییم و رو
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به سوی او در حال حرکت هستیم .مؤلف قاموس قرآن در این باره مینویسد« :الزم است آیه را
بهزمان حال معنا کرد نه استقبال ،یعنی اآلن به سوی خدا برگردانده میشویم ،زیرا هر آن در حال
بازگشت به سوی خداییم و تنها مرگ بازگشتن به سوی خدا نیست» (قرشی ،0713 ،ج،7
ص .)13پس مطابق با نگرش توحیدی مبدا و مقصد ما انسانها خداست .انتخاب وگزینش هر
مقصد دیگر بزرگترین انحراف را در زندگی ایجاد میکند و موجب میشود که تمام
تالشهای انسان در زندگی بیهوده و باطل شود .بدین معنا خانوادة مسلمان از زندگی معناداری
برخوردار است چرا که از حقیقیترین مقصد و مطلوب برخوردار است .هدف مندی در زندگی،
آثار و نتایج مثبت فراوانی دارد .چنین ویژگی در خانواده موجب میشود که والدین تمام
برنامههای زندگی خانواده را براساس هدف مزبور طرح ریزی کنند.کوچکترین مسئله تا
مهمترین امور خانوادگی متأثر از این هدف است .در واقع هدفمندی در خانوادة اسالمیموجب
میشود که اعضای خانواده بهراحتی و با اطمینان کافی به انواع انتخابهای خود در دوران
زندگی شکل و جهت بدهند .از این رو نسبت به تصمیمات خود دارای اطمینان و اعتماد درونی
هستند وکمتر دچار شک وتردید میشوند .برعکس خانوادهای را در نظر بگیریم که دارای هدف
واقعی نیست بهاین معنا که او باور دارد ما انسانها ناگهانی و بهطور تصادفی بهاین دنیا آمدیم و
در آخر نیز نابود میشویم ما موجودی جسمانی هستیم و جز نیازهای جسمی نیازی دیگر نداریم.
چنین باوری به بیهدفی و بیمعنایی در زندگی منجر میشود .بهاین معنا که با وجود اهداف
گوناگون در زندگی هیچ کدام ازآنها نمیتوانند روح بی نهایت طلب آدمیرا سیراب سازنند ،در
واقع در چنین زندگی هدف واقعی محقق نشده است .از اینرو آدمی با بیمعنایی در زندگی
روبهرو میشود .دست نیافتن به معنای واقعی زندگی ،خانواده را به انواع مشکالت اعم از جسمی
و روحی مبتال میسازد .انسانهای بیهدف در بیراهههای زندگی گم میشوند و هیچگاه به
مقصد واقعی نمیرسند .افرادی که در زندگی دارای هدف و برنامه هستند ،هر روز با انگیزهای
متعالی ،روز خود را آغاز میکنند و برای رسیدن به اهدافشان میکوشند .هدف همچون تابلوی
راهنمایی است که مسیر حرکت انسان را در زندگی ترسیم میکند (اسالم و زیباییهای زندگی،
 ،0730ص .)273در عصر حاضر با وجود پیشرفتهای علمی و کاهش مشکالت زندگی،
اضطرابها و نگرانیها رو به فزونی است .بخشی از این مشکالت بر اثر احساس بیهدفی و
پوچی در زندگی است .در چنین وضعیتی خانواده به سبب بیتوجهی به اهداف متعالی به
کارکردهای محدود زندگی بسنده میکند و با کوچکترین نوسان و کاستی افراد خانواده دچار
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بحران میشوند .از اینرو در خانوادههای معتقد ،با وجود مشکالت شدید مانند معلولیتها،
بداخالقیها ،مشکالت اقتصادی ،اعضای خانواده سالهای طوالنی از یکدیگر حمایت عاطفی
میکنند و احساسی رضایت-بخش از زندگی دارند (پناهی ،0739،ص .)221
 .4تالش برای معیشت سا لم

مطابق با آموزههای الهی ،انسان معجونی از جسم و روح است .برای آن که حرکت و تکامل
روحی انسان بهخوبی انجام شود ،توجه به نیازهای جسمانی همچنین حفظ و پرورش قوای بدنی
ضروری است .برای تحقق این امر بایستی انسان از نوعی زندگی سالم و متعادل برخوردار باشد.
بهرهمند شدن
بنابر اندیشة قرآنی ،از آن جایی که زندگی در دنیا مقدمه و مهمترین وسیله برای 
از حیات طیبة آخرت است ،توجه به کیفیت زندگی دنیوی بسیار اهمیت دارد .در روایات
یههای فراوانی شده است .از جمله این که هر کسی دنیا را بهخاطر
معصومین(ع) به این امر توص 
آخرت ترک کند و همچنین آخرت را بهخاطر زندگی دنیایی رها سازد هردو صورت مورد
مذمت و نهی قرار گرفته است .از این رو آنچه صحیح است این که به زندگی دنیایی نگاه
وسیلهای کرد .از آن جایی که میان وسیله و هدف تناسب وسنخیت امری معقول است لذا با توجه
به هدف مقدس خانوادة مسلمان که رشد و تعالی در جهت قرب الهی است تأمین معیشت و
اقتصاد خانواده باید از طریق کسب درآمد حالل وطیب صورت پذیرد .پدر به عنوان مسئول
تأمین معیشت خانواده این وظیفة خطیر را برعهده دارد .در نگاه معصومین (ع) تأمین نیازهای
مادی در جهت رشد و تعالی خانواده پسندیده و عبادت بهشمار میآید .شاید برخی بهاشتباه
قلمرو عبادات را به عبادات خاصه محدود سازند ،حال آن که در آموزههای ارزشمند اسالم
عبادت قلمروی بسیار وسیع دارد .بدین معنا هر فعل و رفتاری که در جهت تقرب به آستان ربوبی
یشود .لذا قرآنکریم میفرماید« :إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ
انجام شود عبادت محسوب م 
وَمَمَاتِی لِلَّـهِ رَبِِّ الْعَالَمِینَ» بگو« :در حقیقت ،نماز من و [سایر] عبادات من و زندگى و مرگ من،
براى خدا ،پروردگار جهانیان است» ( انعام )032 /و از امام سجاد (ع) در این باره آمده است که:

یدهترین شما در درگاه خدا نعمت
«ان ارضاکم عند اهلل اسبغکم علی عیاله» (به راستی پسند 
یرندهترین شما بر خانوادة خویش است) (الکافی ،ج 00 ،9بهنقل از دلشاد
بخشترین و فراخ گ 
تهرانی ،0739 ،ص  .)030این نگاه به معنای اصالت بخشیدن به زندگی مادی و غفلت به زندگی
بهرهگیری مطلوب و صحیح از امکانات دنیا در خدمت به آخرت
آخروی نیست ،بلکه به معنای 
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است .همچنین عالوه بر توجه به مسائل معیشتی در خانواده که نقش مهمیدر جنبههای دیگر
زندگی دارد ،توجه به اموری دیگر همچون سالمت و بهداشت جسمانی در سایة تغذیة صحیح،
توجه به زیبایی و آراستگی در ظاهر از اموری است که در خانواده بایستی مورد توجه قرار گیرد.
البته الزم است ذکر شود که مراد از آراستگی و زیبایی ،تجملگرایی و تشریفات افراطی نیست
که امروزه متأسفانه گریبان گیر بسیاری از خانوادهها شده است .اسالم در تمام جنبههای زندگی
انسان دارای مالک و معیار برای عمل صحیح و بهدور از افراط و تفریط است .که مسلمانان برای
برخورداری از زندگی مطلوب و مرضی پروردگار باید به آن عمل کنند.
.8مسئولیتپذیری اعضای خانواده

یکی از مهمترین مبانی بینشی اسالم که انسان را متصف به منصب «خلیفـة اللهی» کرده است،
یکند که متعهد و مسئول
برخورداری آدمیاز عقل و اراده است .این ویژگی انسان را ملزم م 
باشد .در واقع کانون و محور اصلی مسئول بودن انسان منتسب بودن آدمی به این وصف است.
یتپذیرتر باشد رشد و تعالی روحی بیشتری پیدا
هرچه انسان نسبت به وظایف خویش مسئول 
میکند و به این هدف متعالی که همان ظهور و فعلیت یافتن خلیفـة اللهی است نزدیکتر میشود.
در واقع مقام خلیفـة اللهی بزرگترین نعمت و امتیاز انسان است از اینرو در مقابل این نعمت و
انعام کنندة آن وظیفه و تکلیف ایجاد میشود .بدین معنا که هریک از افراد آدمی هرگونه
تکلیف و مسئولیتی که به عهده دارند در واقع تکلیف و وظیفة بندگی انسان در مقابل خداوند
است .چراکه خدا ولی نعمت حقیقی انسان است .چنانچه میفرماید " :یا آیها الناس انتم الفقرا الی
اهلل واهلل هوالغنی الحمید " ( فاطر  .)71/بهطورکلی میتوان انواع مسئولیتها و تعهدات آدمی را
در چند زمینه تقسیم کرد .0 :مسئولیت انسان نسبت به خود؛  .2نسبت به خداوند؛  .7نسبت به
انسانهای دیگر؛  .9نسبت به محیط اطراف اعم از گیاهان ،حیوانات و غیره .باتوجه به این مقدمه
تعهد ومسئولیت هریک از افراد خانواده نسبت به یکدیگردر زمرة این تعهدات است .در خانواده
مهمترین عامل تحکیم و استمرار روابط افراد ،احساس تعهد و مسئولیت آنها نسبت به یکدیگر
است .در واقع مهمترین ویژگی خانواده به عنوان مقدسترین نهاد همین ویژگی است .در غیر این
صورت خانواده تحقق پیدا نمیکند .در مقابل چنین تفکری فردگرایی است که از مهمترین
ویژگی در سبک زندگی غربی بهشمار میآید .در چنین نگرشی همة قوانین خانوادگی براساس
اندیشه ،نیاز و قابلیتهای فردی تعیین میشوند .در سبک زندگی خانوادگی اسالمی ،والدین
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نسبت به یکدیگر و فرزندان نسبت به پدر و مادر و بعکس ،دارای حقوقی هستند و بهتبع آن
حقوق ،وظیفه و تعهدی به عهدة آنهاست که بایستی با دقت و برنامهریزی این وظایف و
مسئولیتها به بهترین وجه انجام شود .در چنین سبکی شایسته است که افراد خانواده در قبال هر
مسئولیتی که بر عهده دارند وفادار باشند چنانکه خداوند در کتاب مجیدش میفرماید« :إِنَّمَا
یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ» (رعد03/و« )21تنها خردمندانند که عبرت مىگیرند.
همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمىشکنند» .در واقع وفاکردن به عهد و
مسئولیتهای انسانی وفا کردن به عهد خداوند است زیرا عمل به تعهدات از قوانین الهی است.
مطابق با آموزههای اسالمیو آیات قرآن ،انسان در مقابل هرگونه نعمتی که به او عطا شده

یفرماید« :ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ» (تکاثر)1/
یگیرد .لذا آیة شریفه م 
است مورد پرسش قرار م 

«سپس در همان روز است که از نعمت [روى زمین] پرسیده خواهید شد» .در خانواده هر یک از
یشوند هر یک موجب راحتی و آرامش همچنین
همسران نسبت به یکدیگر نعمت محسوب م 
رشد و تعالی یکدیگر هستند .بدین ترتیب هر یک بر دیگری حقوقی برعهده دارند و به دنبال آن
یشود .امام سجاد(ع) در اینباره میفرمایند...:خداوند همسرت را سبب آرامش،
مسئولیتی ایجاد م 
راحتی و آسایش تو قرار داده است ،او را مونس و یاورت نمود و به وسیلة او از بسیاری
نامالیمات محافظت شدی ،پس واجب است که هر یک ازشما همسران ،خداوند را به دلیل
همسر محبوبش شکر گوید و توجه داشته باشد که او نعمتی الهی است و واجب است که با این
نعمت خداوندی خوش گفتار باشد (نوری ،مستدرک الوسایل ،ج0911 ،00ق ،ص ،031بهنقل از
جمعی از نویسندگان ،0739 ،ص.)31
در سخنان ارجمند امام سجاد (ع) به دو گونه مسئولیت اشاره شده است .0 :مسئولیت همسران
در مقابل خداوند؛  .2مسئولیت هر یک نسبت به دیگری .در خانوادة اسالمی در صورت احقاق
حقوق و انجام مسئولیتهای محوله به هر یک از افراد ،امور خانواده در جنبههای مختلف زندگی
اعم از فردی ،خانوادگی ،مادی ،معنوی به خوبی انجام میشود .بدین گونه و با انجام یافتن امور
زندگی در یک خانه هریک از افراد احساس امنیت وآرامش میکنند و خانوادة خویش را به
منزلة محکمترین پشتوانه محسوب میکنند ،بنابر این بسیاری از نیازهای انسانی آنها از جمله
نیازهای عاطفی تأمین میشود و در مجموع در چنین سبکی انسانهایی با شخصیت سالم ومتعادل
پرورش مییابند.
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نتیجه

یدگاههای مختلف در بارة سبک زندگی میتوان گفت «سبک زندگی»
صرف نظر از اختالف د 
یوههای رفتاری ثابت یا انتخابهای الگومند است که افراد درصددند تا هویت
مجموعهای از ش 

خود را ،از طریق آنها ابراز نموده و اهداف خود را در زندگی با اتخاذ شیوه و روشی مورد
انسانها پیوندی عمیق و ناگسستنی با نوع

پذیرش خویش محقق سازند .شیوه و سبک زندگی
دیدگاه و نگرش آنها به عالم هستی و جایگاه انسانی در عالم دارد .از این رو سبک زندگی
انسانها و جوامع نمایانگر باورها ،دیدگاهها ،روحیات و ارزشهایایشان است .با توجه به تفاوت
وگاهی تعارض دیدگاهها و باورها با انواعی از سبکهای زندگی روبرو هستیم .سبک زندگی
اسالمیبه دلیل باورها و ارزشهای بنیادینش در ارتباط با هستی ،انسان و زندگی نوعی خاصی از
سبک زندگی را ارائه میدهد که تمایزات بنیادینی با دیگر سبکها دارد .در این مقاله ابتدا ما به
بیان برخی از مبانی بینشی در انسان شناختی اسالمیپرداختهایم که عبارتاند از.0 :انسان موجودی
دو بعدی است .هریک از این دو ساحت وجودی ،احکام ویژه خود را دارد؛  .2دارای امیال
وگرایشهای فطری است؛  .7دارای مقام خلیفة اللهی است؛  .9از"عقل و عقالنیت"برخوردار
است؛  .1انسان موجودی مختار است؛  .3با توجه به اختیار آدمیپس دارای مسئولیت است .در
واقع مبانی زیر ساختها و قواعد اساسی بینشی هستندکه خط مشی اصلی و اهداف غایی انسان را
تعیین میکنند و در شعاع آنها ،درون مایه و مقاصد اصلی زندگی بشری تعیین میشود .در مقابل
این مبانی ،مجموعة دیگری تحت عنوان اصول نشأت میگیرند .منظور از «اصول» قواعدی است
که دارای ماهیتی هنجاری و ناظر به «بایدها» بوده و از این جهت با «مبنا» که خود منشأ اشتقاق
«اصل» است متفاوتاند .این اصول به صورت واشکال ظاهری زندگی انسانی ارتباط پیدا
میکنند .در واقع میان مبانی و اصول ارتباط و پیوند محکمیموجود است .اصول حاکم برسبک
زندگی اسالمی نیز با تکیه برمبانی خود پشتوانة فکری و اجرایی روشها و شیوههای مختلف
زندگی قرار میگیرند .از این اصول رفتارهای خاصی ایجاد میشود و بدین صورت سبک
زندگی اسالمیبا مختصاتی ویژه شکل میگیرد .در واقع انسجام و هماهنگی میان مبانی واصول
الزمه قوام و پایداری سبک وشیوه زندگی اسالمیخواهد شد .در این باره به تبیین اصولی چون
"عبودیت ""،حق مداری"و "بزرگداشت مقام انسانی "پرداختهایم که در سبک زندگی
خانوادگی جاریاند و منشأ بروز رفتارها وروشهای پسندیده میشوند .آن گاه در خاتمة نوشتار
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برخی از آثار ایناندیشهها مانند :گرایش به معنویات  -خویشتن بانی -هدف مند شدن زندگی-
تالش برای معیشت سالم -مسئولیتپذیری اعضای خانواده را بیان کردهایم.
منابع

قرآن کریم
نهج البالغه
ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،بیروت ،بیتا0901 ،ق.
ابن شعبه ،حسن بن علی ،تحف العقول ،قم ،جامعة المدرسین حوزة علمیة قم.0737 ،
ابوداود ،سنن ابی داود ،دارالحدیث ،قاهره ،بیتا.0737 ،
اریک فروم،گریز از آزادی ،مترجم عزت اله فوالدوند ،تهران ،نشر مروارید.0737 ،
آربالستر،آنتونی ،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ،مترجم عباس مخبر ،نشر مرکز.0733 ،
احمدی ،بابک ،مدرنیته و اندیشه اعتقادی ،تهران ،نشر مرکز.0732 ،
بهار ،محمد تقی ،سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی،ج اول ،تهران ،زوار.0737 ،
باجالن ،محمدحسین ،اصول اخالقی -تربیتی ارتباط گفتاری در قرآن و حدیث ،نشر معارف،
.0731
پناهی ،علی احمد ،سبک زندگی :همسرداری از منظر دین ،قم ،مؤسسة آموزشی و پژوهش یامام
خمینی.0739 ،
تافلر،الوین ،شوک آینده ،مترجم حشمت اله کامرانی ،تهران ،نشر علم.0733 ،
تمیمی آمدی ،عبدالواحدبن محمد ،شرح غررالحکم و دررالکلم ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی،
.0733

شاخصهای سبک زندگی اسالمی ،قم ،انتشارات مؤسسة آموزشی و

جمعی از نویسندگان،
پژوهشی امام خمینی ره.0739 ،
جوادی آملی ،مفاتیح الحیاة ،قم ،اسرا.0739 ،
جمعی از نویسندگان ،دانش خانواده وجمعیت ،قم ،نشر معارف.0739 ،
دلشاد تهرانی ،مصطفی ،سبک زندگی پیامبر اعظم (ص) ،قم ،نشر معارف.0739 ،

داودپور مرتضی ،درآمدی بر جامعهشناسی اسالمی ،قم ،مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.0731 ،
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کرن روی ،دنیل اسکتین ،ارزیابی و درمان سبک زندگی ،مترجمان :فروزان کرمی ،محسن
یوسفی ،حمید علیزاده ،ناشر رسش.0713 ،
رجبینیا ،داود ،اسالم و زیباییهای زندگی ،قم ،مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.0732 ،
زمخشری ،محمود بن عمر بن محمد ،کشاف عن حقایق التنزیل ،ج ،7ترجمة مسعود انصاری،
تهران ،ققنوس.0713 ،
شرفی ،محمدرضا ،فلسفة تربیتی اسالم با رویکرد تطبیقی،تهران ،مؤسسه فرهنگی منادی تربیت،
.0713
شریفی ،احمدحسین ،سبک زندگی اسالمیایرانی ،تهران ،آفتاب توسعه.0732 ،
شیرازی ،صدرالدین محمد بن ابراهیم ،شرح اصول کافی ،ج ،0ترجمه و تعلیق محمد خواجوی،
تهران ،مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنگی.0733 ،
_____ ،رسالة سه اصل ،تصحیح و مقدمة محمد خواجوی ،تهران ،مولی.0733 ،
_____ ،اسرار االیات ،تهران ،مولی.0711 ،

عمید ،حسن ،فرهنگ عمید ،تهران ،مؤسسة انتشارات امیر کبیر.0792 ،
طبرسی ،شیخ ابوعلی فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج 7و ج ،1مترجم محمد مفتح ،مؤسسه
انتشارات فراهانی.0731 ،
طوسی ،نصیرالدین ،اخالق ناصری ،تهران  ،شرکت افست.0731 ،
طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج 3و ج ،0تحقیق و تصحیح :احمد
یتا.
حبیب العاملی ،بیروت -لبنان ،دار احیاء التراث العربی ،ب 

طباطبایی،محمدحسین ،المیزان،ج ،03مترجم سید محمد باقر همدانی ،نشر رجاء.0737 ،
فراهیدی ،ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد ،العین ،ج،2تحقیق مهدی المخزومی،ابراهیم السامرایی،
قم ،دارالهجره0911 ،ق.
فاضلی ،محمد ،مصرف وسبک زندگی ،قم ،صبح صادق.0717 ،
قریشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیـة.0731،
قمی ،علی بنابراهیم ،تفسیر القمی ،تحقیق سید طیب الجزائری ،قم ،دارالکتاب0919 ،ق.
کوزر،لوییس وبرنارد روزنبرگ ،نظریههای بنیادی جامعه شناسی ،ترجمة فرهنگ ارشاد ،تهران،
نشر نی.0731 ،
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کلینی ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران ،دارالکتب االسالمیـة،
0913ق.
گاردنر ،ویلیام ،جنگ علیه خانواده ،مترجم معصومه محمدی ،تهران ،انتشارات دفتر مطالعات و
تحقیقات زنان.0733 ،
گیدنز ،آنتونی ،تجدد و تشخص ،ترجمة ناصر موفقیان ،تهران ،نشر نی.0731 ،
لنسکی ،نوالن ،درآمدی بر جامعه شناسی زندگی روزمره ،مترجم عباس مخبر،تهران ،نشرآگاه،
.0711
مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفا0917 ،ق.

انسانشناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در

محمدی ،روح اله ،فقهیزاده عبد الهادی" ،مبانی
آموزههای تربیتی در قرآن و حدیث ،بهار و تابستان ،دوره دوم ،شماره ،0

بُعد اجتماعی"،

.0731
مصباح یزدی،محمد تقی ،معارف قرآن ،ج ،0-7قم ،مؤسسة آموزشی وپژوهشی امام خمینی،
.0711
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