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  چکیده

یم بود؛ سوال قرآن کر یدگاهاز د یسبک زندگ ينظر یادهايبنهدف پژوهش، استخراج 

شـود و آن   سبک زندگی تجویزي قرآن، بر چـه بنیادهـایی بنـا مـی    «که  اصلی این بود

به منظور پاسـخ گـویی بـه ایـن     » رفتاري امتداد می یابد؟ الگويبنیادها، چگونه به یک 

و بـا   قرآنـی  منـابع  در اسنادي) تحلیل (روش-روش توصیفی از گیريبهره با سوال،

واکاوي شـده اسـت.    زندگی سبک یريِ استنطاق از قرآن، بنیادهاي نظريتفسرویکرد 

شماري از دستاوردهاي پژوهش عبارتند از اینکه مبانی سبک زندگی از دیدگاه قـرآن  

شناختی؛ از ارزش شناختی وشناختی، انسانشناختی، هستی چهار دسته است: معرفت

و از واکـاوي  » بینـی توحیـدي  جهـان «شناختی، شناختی و انسانبررسی مبانی هستی

آمـد. بـا تبیـین    دسـت  بـه » چـارچوب نظـام ارزشـی توحیـدي    «شـناختی،  مبانی ارزش

هـا و  هـاي سـبک زنـدگی، جهـت گـرایش     نگـرش «بینی و نظام ارزشی توحیدي،  جهان

دهـد. در  الگوهاي رفتاري خاصـی را شـکل مـی   شکل یافت که » استانداردهاي انتخاب

  نهایت، رابطه بین مبانی و الگوهاي رفتاري، در قالب یک مدل نمادین نمایش داده شد.
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  مقدمه

ژوهشگران به مفهوم سبک زندگی، ورود به مباحث مربوط به به دلیل اقبال فزاینده پ

ها و ابعاد مختلف و بنیادهاي نظري آن ضرورتی انکارناپذیر شده اسـت؛ اگرچـه   مؤلفه

توان در الگوهاي رفتاري آن تجزیـه و تحلیـل   هاي زندگی را میتمایز و واگرایی سبک

تري یعنـی  زها به امور بنیاديها و تمایکرد؛ اما حقیقت امر آن است که خاستگاه تفاوت

گـردد کـه در الگوهـاي رفتـاري     ها بازمی ها و برتريها، گرایشها، نگرشمبانی، ارزش

رو، سبک زندگی رویکردي هنجارگرایانه، رفتاري و معطوف به  شود. از اینبازتولید می

  هاي افراد است. ها و نگرشمعناي زندگی و بازتابنده باورها، ارزش

هـا و بنیادهـاي نظـري شـکل یافتـه کـه در       زندگی قرآنی از چه مؤلفـه اینکه سبک 

محور، متمایز و متفاوت از سبک زندگی مـدرن ظهـور   الگوهاي رفتاري و هویت ایمان

اي است که رهپویان حقیقت و طالبان سبک زنـدگی مؤمنانـه، درصـدد    یابد، دغدغهمی

امعه دینـی و بشـري بـه سـبک     سو، با وجود نیاز جدي ج اند. از یکپاسخ به آن برآمده

اي که همه نیازهاي مادي و معنوي انسان و سعادت دنیـا و آخـرت او را تـأمین    زندگی

کند و از سوي دیگر، خأل پژوهشی دربارة بنیادهاي سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم، 

ورود به این مسئله را ضرورتی انکارناپذیر کرده است. اگرچه درباره مبانی و الگوهـاي  

یک به بررسی رابطـه   توان مقاالتی را یافت؛ اما هیچوبیش میفتاري از دیدگاه قرآن کمر

بین این دو نپرداخته است و الگویی که نشانگر آن باشد که چگونـه الگوهـاي رفتـاري    

  هاي ماست، ارائه نشده است.ها و نگرش(سبک زندگی) ما تجلی باورها و ارزش

برخوردار است و چگونه و در گذر چه فرایندي  اي سبک زندگی از چه مبانی«اینکه 

اي اسـت کـه   دغدغـه » شود؟در الگوهاي رفتاري بازتولید شده و به نمایش گذاشته می

رو، مفهـوم سـبک زنـدگی را    مقاله حاضر در پی پاسخگویی به آن اسـت. مقالـه پـیش   

اي هواکاوي کرده و در ادامه آن مبانی سبک زندگی را تحلیل کرده است و سـپس اشـار  

ــانی و    ــد شــدن مب ــد بازتولی ــاري دارد و در فراین ــاي رفت ــه چــارچوب الگوه ــاه ب کوت

ها را در قالب الگوهاي رفتاري به عنوان بنیادهاي نظري سبک زندگی بحـث   فرض پیش

  و بررسی کرده است. 

  سبک زندگی 

شـناختی و مطالعـات   جامعـه  سبک زندگی مفهومی اسـت کـه پژوهشـگران حـوزة    

هاي فرهنگی جامعه آن اي از واقعیتپژوهی براي بیان پارهاختی و دینشنفرهنگی، روان

شـناختی از مفهـوم سـبک زنـدگی     برند. در ادبیات جامعهکنند و به کار می را مطرح می
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بـار، معـرف ثـروت و موقعیـت      سازي متفاوت به عمل آمده اسـت؛ یـک  دوگونه مفهوم

ر متن تغییرات فرهنگی مدرنیتـه و  اجتماعی افراد و بار دیگر شکل اجتماعی نوین که د

). در نگـاه  6، ص1381یابـد (ابـازري، چاوشـیان،   گرایی معنـا مـی  رشد فرهنگ مصرف

مفهوم سبک زندگی، تجسم کامل کلیت و «شناسانه؛ آدلر در مورد آن آورده است:  روان

جـویی در کـار، عشـق    نـوع همتا و فردي زندگی است که با احسـاس هـم  شخصیت بی

  ).75-73ص ،1370 (آدلر،» کندجویی تجلی مینوعرایش به هم(مهرورزي)، گ

زنـدگی بـار ارزشـی و تجـویزي را      ــ کـه بـه سـبک     شناسانهدین رویکرد براساس

 کـه  یافته سازمان اي از رفتارهايمجموعه«تعریف شده است:  صورت این افزاید ـ به می

 و امیـال  بـا  متناسـب همچنـین   شـده و  پذیرفتـه  هاينگرش و ها باورها، ارزش از متأثر

 افـراد  گروهی از یا فرد یک رفتاري غالب وجهه محیطی، وضعیت و فردي هاي خواسته

). در این نگاه، الگوهاي رفتاري ظهور خارجی هویـت  52، ص1391(شریفی، » اندشده

ها و عالیق فـرد هسـتند. بنـابراین، براسـاس رویکـرد      و بازتابنده عقاید، باورها، ارزش

سري رفتارهاي الگومند نیست بلکه پیوند عمیقی بـا   بک زندگی تنها یکشناسانه، س دین

هـاي  ها و گـرایش ها (نیت و هدف)، نگرشها، انگیزههاي زیرین آن؛ باورها، ارزشالیه

هاي مبتنی بر الگوي زندگی سعادتمند شکل بینی، نظام ارزشی و سلیقهبرخاسته از جهان

  ).1391است (کاویانی،  یافته و بیانگر هویت متمایز دینی فرد

  مبانی سبک زندگی

هاي زنـدگی  آن چیزي که موجب تفاوت بنیادین سبک زندگی قرآنی از دیگر سبک

هـا  هـا، گـرایش  ي آن یعنـی باورهـا، ارزش، نگـرش   هـا فـرض شیپـ شود، مبـانی و  می

 ةدهنـد نشـان  ی سبک زنـدگی، مبان هاي برخاسته از آن است؛ زیرا(ترجیحات) و سلیقه

 ايگونه بازتاب یسبک زندگ اوست. يهاتفکر انسان با رفتارها و کنش و دگاهیرابطه د

ـ یکه در مقام عـالم ع  باشدمیجهان خود، دیگران و نسبت به از تفکر خاص   یتجلـ  ین

شـناختی،  انسـان شـناختی،  توان در مبـانی هسـتی  کرده است. مبانی سبک زندگی را می

  شناختی بررسی کرد.  شناختی و معرفتارزش

 شناختیمبانی معرفت

شناختی تأثیري عمیق و مهم بر سبک زندگی دارد و به کلی چارچوب، مبانی معرفت

نسـان  ابخشد. هاي آن را تحول میواره ها و عادتها و گرایش استانداردها، دامنه برتري

خود را بشناسد، بلکه امکان و وقوع شناخت یقینـی   خارج از ذهنعالم  تواندتنها می نه
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یز دارد؛ براي نمونه، قرآن کـریم در داسـتان عزیـر نبـی، او را بـه اطـرافش متوجـه        را ن

نماید تا در سایه آن به شناخت ممتازي از عظمت و قدرت خداوند نائل آید (بقـره،    می

 28دهد (نمل، )؛ همچنین وي را به شرایط محیطی در هنگام انجام کارها توجه می259

 را خویش آیات او«خواند: انسان را به کسب یقین فرا می ). قرآن در موارد فراوانی،33و

 یقین پروردگار لقاى به تا دهد) مى شرح را آنها هاى کاري ریزه شمرد (و برمى شما براى

دست هایی که از شرایط محیطی بهبر این مبنا، انسان با تعقل و تفکر در شناخت 1.»کنید

کند؛ زیـرا  پذیر میز را براي خود امکانساهاي درست و سعادتآورد، امکان انتخابمی

کند، در زندگى عملى و روش اجتمـاعى و  اي پیدا مىطرز تفکرى که شخص در مسئله

  ).368، ص1تا، جکیفیت برخورد و مقابله او با حوادث مؤثر است (مطهري، بی

هاي عقل، حس و تجربـه نیسـت   از دیدگاه قرآن، شناخت انسان منحصر به معرفت

ه در دنیاي مدرن رایج است)، بلکه از دیگر منـابع معرفتـی انسـان، معـارف     (همچنان ک

 مبدأشناسـی،  دینـی کـه   گانـه معـارف   سـه  اصـول  و کلی وحیانی و دینی است. خطوط

 آخـرت  و دنیـا  صـالح  بـه  سـالکان  هـدایت  مایه و است شناسی و رسالت معادشناسی

احساسـات و گرایشـات    تفکر، ). دین، الیه258، ص1، ج1388باشد (جوادي آملی،  می

بنـابراین   کنـد؛ زند و کل زندگی انسان را مدیریت مـی  انسان را با رفتارهاي او پیوند می

دین با بیشترین حضور، تمام ابعاد فردي و اجتماعی و همه سـطوح معرفتـی، نگرشـی،    

گیرد و هدایت او را براي وصـول بـه رسـتگاري و    گرایشی و رفتاري انسان را دربرمی

گیرد. نتیجه آنکه پذیرش معارف دینـی (ایمـان)   الی و سعادتمند به عهده میزندگی متع

 یا رد آنها نتایج عمیقی در زندگی دنیوي و اخروي انسان خواهد داشت.

ابزارهاي معرفت دینی عبارتند از: وحی، الهام، تحدیث، شهود، تجربه دینـی، عقـل،   

رهـاي حسـی و عقلـی    ). ابزا116، ص1391حس و مرجعیت (گروهی از نویسـندگان،  

مانند مشاهده معجزات، تالوت، شنیدن، تعقل و تدبر آیات، اثبات برخی مسائل اعتقادي 

ترین معارف دینی از قبیل اثبات وجود و... در فهم بسیاري از آیات کاربرد دارد. بنیادین

شود. در حوزه معرفت دینی یـافتن  پذیر میخداوند، نبوت و معاد، به وسیله عقل امکان

اي کـه در  واسطه رابطه وجودي خود با خداي متعال و تجربه حاالت مختلف درونییب

شوند، همچون خوف و خشیت، رضا و تسلیم، توکل، اثر توجه به این رابطه حاصل می

                                                   
  .)2، یفَصلُ الْآیات لَعلَّکُم بِلقاء ربکُم تُوقنُونَ (رعد. 1



  181  بنیادهاي نظري سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم

  

شوند، با معرفـت  نامیده می» تجربه دینی«که گاه  صبر، محبت، اخبات، ذلت و عبودیت

). وحـی،  116، ص1391ی از نویسـندگان،  افتنـد (گروهـ  حضوري و شهودي اتفاق می

الهام و تحدیث (سخن گفتن مالئکه با معصومان(ع) و یا برخی اولیاي الهـی) از دیگـر   

  ). 139، ص1ج ،1380ابزارهاي دریافت معارف دینی است (جوادي آملی،

 شناختیمبانی هستی

یـج  دیدگاه قرآن کریم به هستی متفاوت از آن نگاهی است کـه در دنیـاي مـدرن را   

  شود:باشد که به اختصار بیان می می

الف. هستی آفریده خداوند یگانه (توحیدمحوري): از دیدگاه قرآن کـریم، هسـتی و   

) دارد: از ویژگی این آفریدگار آن است کـه  22اي یگانه به نام اهللا (انبیاء، جهان آفریننده

 1باشـد.  هستی می یحقیق رب و مدبر یکتا مالک، ) و24(حشر،  جهان منشأ و مبدأ یگانه

است، به این معنا » محورى تک«و » یک قطبى«از دیدگاه این کتاب الهی، هستی و جهان 

  ).85، ص2تا، ج دارد (مطهري، بی  2»به سوى اویى«و » از اویى«که جهان ماهیت 

) او جسم 1) و از هر نقصى منزّه و مبرّاست (حدید، 180او مجمع کماالت (اعراف، 

نیـاز از  الوجودي بـی  ). خداوند، تنها واجب103شود (انعام،  ده نمىنیست و به چشم دی

). 15همه مخلوقات است و در برابر آن، تمامی مخلوقات وابسته و نیازمند اویند (فاطر، 

چیز آگاه  )، به همه2 ؛ رعد،3؛ یونس، 5کند (سجده، خداوند امور همه هستی را تدبیر می

). همان بخشنده مهربانی که به انسان از هـر  6حج، چیز تواناست ( ) و بر همه12(شورا، 

) و او از رگ گردن 34کند (ابراهیم، نعمتی که توان شمارش آنها را ندارد، به او عطا می

  ).   16  انسان به وي نزدیکتر است (ق،

ب) مادي و فرامادي بودن هستی: ماوراي عالم ملک و ماده، عـالم ملکـوت و معنـا    

)، ابلـیس  30و، قرآن از موجودات غیرمـادي ماننـد فرشـتگان (بقـره،     رقرار دارد؛ از این

)و از عاقبت زنـدگی انسـان در   187)، برپایی قیامت (اعراف، 1) جنیان (جن، 34(بقره، 

؛ بقـره،  179  گوید (اعـراف، قالب زندگی ابدي بهشتیان و جهنمیان و مانند آن سخن می

؛ نمـل،  9؛ رعد، 105گاه است (توبه، ) خداوند به عالم غیب و شهادت آ115؛ نساء، 25

؛ یوسـف،  49دهـد (هـود،   ) و از خبرهاي غیبی وراي عالم ماده خبـر مـی  59؛ انعام، 65

102.(  

ج) بازگشت هستی به سوي خداوند: هستی ماهیت از اویی و به سوي اویی دارد که 

                                                   
  ).3و 2(حمد،  الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ الرَّحمنِ الرَّحیم)؛ 86، (جحر  إِنَّ ربک هو الْخَالَّقُ الْعلیم. 1

  .)156 ،(بقره إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه راجِعون. 2
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، 28شـود (بقـره،   از بازگشت هستی به سوي خداوند به معاد یا جهان آخرت تعبیر مـی 

 و جهـان  هـاي  پدیـده  عمـودي  سـیر  در واقع، قرآن از ).38؛ انبیاء، 28؛ آل عمران، 285

 فاعلی مبدأ از یعنی گوید؛سخن می معاد با دیگر سوي از و مبدأ با سو یک از آنها ارتباط

  ). 47، ص1، ج1380کند (جوادي آملی، بحث می موجودات تحول و سیر غایی مبدأ و

 آمـده  انسـان  و جهـان  هدفمندي درباره تکامل و راوانیف د) هدفمندي هستی: آیات

  جاثیـه،  ؛36   قیامـت،  ؛8 ؛ روم،3-2  عنکبـوت،  ؛22 -21  حجر، ؛27 ص، ؛5  است (زمر،

). سیسـتم کلـی جهـان مـاده داراي حرکـت      38؛ دخان، 16 ؛ انبیاء،6-5 یونس، ؛24-26

دگرگون شـدن  » صیرورت«با توجه به اینکه  1تدریجی همگانی به سوي خداوند است.

و تغییر تدریجی است، اشیا در پایان تغییرات تدریجی و حرکت خود، به پیشگاه الهـی  

  ).42  ؛ نجم،12  گردند؛ پس غایت و نهایت سیر آنها خداوند است (هود،بازمی

مندي هستی: از نظر قرآن کریم، هستی، سیستمی است که همـه  ) هماهنگی و نظامه

یابنـد   و به طرف یک مرکز تکامل مـى » سو«هنگ به یک موجودات جهان با نظامى هما

چیـز را بـا انـدازه و قـدر      مـا همـه  «فرماید:  ). قرآن کریم مى85، ص2تا، ج(مطهري، بی

معنـاى   2.»ایم و امر ما تنها یکى، آن هم به سرعت چشم گرداندن است مشخص آفریده

لتـى معلـول   این است که هر معلـولى علـت خـاص و هـر ع    » نظام اسباب و مسببات«

  مخصوص دارد.

هاي الهی بر هستی: نظام عالم براساس اسباب و مسـببات برقـرار   و) حاکمیت سنت

یعنى به صـورت قـانون و اصـل کلـى در     » سنت«است. اراده و مشیت الهى به صورت 

کسـی  ). 43) که تغییرناپذیر است (فـاطر،  87، ص2تا، ج جهان جریان دارد (مطهري، بی

 مورد شـئون  در تواندنمی غیر، به وابسته یا است ذات به قائم هستی این آیا داندنمی که

 خـدا  بـه  اگـر  دیگـر،  سـوي  از باشد؛ داشته صحیحی قضاوت آن کماالت و هستی این

 و باشد داشته راهی خدا به تواندمی انسان آیا« که را فرض این توانیمنمی نباشیم، معتقد

 بـه  منحصر زندگی که بدانیم همچنین، چنانچه ما .کنیم بررسی ،»خیر یا یابد قُرب او به

 بـر  لـذّات  برخی ترجیح در آن است، از تر وسیع و نیست دنیوي و مادي زندگی همین

  .)427و 426تا، صداشت (مصباح یزدي، بی خواهیم درستی قضاوت دیگر برخی

 شناختیمبانی انسان

ندگی اسـت. هرچـه   هاي زیربنایی در سبک زترین دانشاز مهم یکی انسانشناخت 

                                                   
  .)53، اَال إِلَی اللَّه تَصیرُ األمور (شوري. 1

2 .نَّا کُلَّ شَیةٌ ادرُنا إِالَّ واحما أَم رٍ وبِقَد خَلَقْناه رِ (قمر ءصحٍ بِالْب50 -49 ،کَلَم(.  
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ریزي و طراحی سبک زنـدگی  تر باشد، برنامهتر و دقیقعمیقتر،  جامعشناخت از انسان 

اکنون بـه   خواهد بود. تر نزدیک و به حقیقت انسانی دارربرخوي هاي استوارترمایهاز بن

  آید:  طور گذرا از این مبانی سخن می

روح و بدن، دو حیثیـت  کب از رموجودي مانسان  اي از روح و بدن:. انسان آمیزه1

آید؛ مهم آن است که وجود روح شمار میتنیده است. وجود جسم امري بدیهی به  درهم

انسان را از  ،ما از پیش«فرماید: به اثبات رسد. قرآن کریم دربارة ابعاد وجودي انسان می

ردیم اى در قرارگاهى محفوظ کـ  اى از گل آفریدیم و سپس او را نطفه چکیده و خالصه

، پس آن استخوان را ساختیمنطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه را استخوان  آنگاهو 

، پس آفرین به خدا کـه بهتـرین   دادیمبا گوشت پوشاندیم و در آخر او را خلقتى دیگر 

فرموده  و داده تغییر انشاء به خلقت، از را سیاق جمله این قرآن کریم در 1».خالقان است

داللت بر بعد غیرمادي انسان دارد. آیـات بسـیاري کـه     که» آخَرَ خَلْقاً نْشَأْناهأَ ثُم: «است

داللت بر معاد، حشر، تَوفّی، و... دارد، همه مبتنی بر دوبعدي بودن انسان است. براساس 

و  این مبنا؛ اهداف، اصول، گستره، عوامل و موانـع سـبک زنـدگیِ کـه معتقـد بـه روح      

  یابد. هاي زندگی تحول و تفاوت کلی میگر سبکجاودانگی آن است، با دی

تـأثیر   یکـدیگر  بـر  و بـدن  بدون تردید روح . تأثیرگذاري روح و بدن بر یکدیگر:2

کند و آن اینکـه همراهـی   را بیان می همگانى و کلى قانون یک متقابل دارد. قرآن کریم،

و حیات طیبه را بـه   افزایی و تأثیر مستقیم، سعادتهاي صالح با ایجاد همایمان و عمل

گمـان   اى کنند و مؤمن باشند، بـى  از مرد و زن که کار شایسته هر کس«آورد:  ارمغان می

در آیه دیگر، درباره تأثیر الگوهاي رفتـاري   2». داریم اى زنده مى آنان را با زندگانى پاکیزه

ه آنچـه  نه چنین است، بلک«فرماید: گران میآلود بر شخصیت، روان و درك تکذیبگناه

 ایـن  تکذیبشـان  اصـلى  علـت  یعنی 3؛»هایشان بسته استشدند زنگار بر دل مرتکب مى

بسته است [و قابلیت درك معارف باال  زنگار هایشاندل زشتشان اعمال اثر در که است

شود تأثیر عمل بـر روح را بیـان کـرد، تـأثیر      اند]. از این بهتر دیگر نمى را از دست داده

و در چگونه ساختن انسان، همان نفس عملشان دینى بر قلبشان  عمل در ساختن انسان

                                                   
طْفَۀَ علَقَۀً، فَخَلَقْنَا الْعلَقَـۀَ مضْـغَۀً   و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ ساللَۀٍ منْ طینٍ، ثُم جعلْناه نُطْفَۀً فی قَرارٍ مکینٍ، ثُم خَلَقْنَا النُّ. 1

وظاماً، فَکَسضْغَۀَ عینَ (مفَخَلَقْنَا الْمقنُ الْخالسأَح اللَّه كخَلْقاً آخَرَ، فَتَبار أَنْشَأْناه ماً، ثُملَح ظام14-12، منونؤنَا الْع(. 

  .)97، و هو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀ (نحل  منْ عملَ صالحاً منْ ذَکَرٍ أَو أُنْثى. 2

 ).14یکْسبون (مظففین، کانُوا ما بِهِمقُلُو  على رانَ بلْ . َال3َّ
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  ).663-661، ص13: ج1358به وجود آورده است (مطهري، 

. چیرگی اختیار انسان بر عوامل محیطی: مقصود از اختیار انسان، توانایی انتخـاب  3

روي پس از سنجش میان آنهاسـت؛ هرچنـد انتخـاب    هاي پیشیک گزینه از میان گزینه

گیـري  گـري و آزادي و قـدرت تصـمیم   دشوارتر از دیگري باشد. قرآن بر انتخابیکی 

حضرت ابراهیم براي ایجاد تغییر و تحول در جامعه قیام  1کند.انسان تصریح و تأکید می

ننگ بـر شـما و بـر آنچـه بـه جـاى خداونـد        « فرماید:کند و خطاب به مشرکان می می

کند جهنم را نتیجه سوء اختیار دوزخیان بیان میقرآن  2».ورزید پرستید، آیا خرد نمى مى

] دوزخیـان   ] بودیم یا تعقّل کرده بـودیم در [میـان   اگر شنیده [و پذیرفته«و گویند: « که:

     3».نبودیم

گیري از مندي انسان: قرآن کریم سرشار از آیاتی است که انسان را به بهره. اندیشه4

کنـد و انسـان را در   اقالنه تشـویق مـی  این نعمت خدادادي براي کسب سبک زندگی ع

کنـد  اند، به اندیشیدن دعوت میاي نساختهسبک زندگی کسانی که زندگی سعادتمندانه

کـارگیري  گیري درست از عقل، خوشبختی و سعادت و عدم به). نتیجه بهره21(مؤمن، 

کننـد، بـدترین   کـه فکـر نمـی    افـرادي  4آن، خسران ابدي را به دنبـال خواهـد داشـت؛   

   5جنبندگانند.

جـویی آدمـی، گرایشـی فطـري اسـت کـه منشـا همـه         جویی انسان: کمـال . کمال5

گرایی انسان تأکید باشد؛ از این رو، قرآن کریم بر نامتناهی بودن کمال هاي بشر می تالش

 خـواهى  دیـدار  را سـرانجام او  و کنى مى تالش پروردگارت راه در تو! انسان اى«دارد: 

هـاي  لی عمل انسان در رفتارهاي خاص، منشاء تحـوالت و فعلیـت  جنبه استکما 6.»کرد

، 17تـا، ج نوین یعنی خدایی شدن در رفتارهاي درونی و بیرونی است (طباطبـایى، بـی  

  ).  153، ص1385؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 196ص

کنـد.  : انسان در تمام کارها و رفتارهاي خود هدفی را دنبال مـی انسان يهدفمند. 6
                                                   

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا بِطانَۀً منْ دونکُم ال یأْلُونَکُم خَبـاالً  ؛ )3، إِنَّا هدیناه السبیلَ إِما شاکراً و إِما کَفُوراً (انسان. 1

 غْضاءالْب تدب قَد تُّمنوا ما عدما تُخْفیو و هِمنْ أَفْواهلُون  مقتَع إِنْ کُنْتُم الْآیات نَّا لَکُمیب رُ قَدأَکْب مهوردعمـران  آل(  ص ،

118 .( 

 ).67(انبیاء،   أُف لَکُم و لما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه أَ فَال تَعقلُون. 2

3 أَو عمکُنَّا نَس قالُوا لَو یر. وعحابِ السی أَصلُ ما کُنَّا فق10(ملک، نَع .(  

 ).10، (ملک أَصحابِ السعیرِ  و قالُوا لَو کُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما کُنَّا فی. 4

  ).22، إِنَّ شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْبکْم الَّذینَ ال یعقلُونَ ( انفال. 5

6 .هإِلىیا أَی حکاد انشقاق  ا الْإِنْسانُ إِنَّک) القیهحاً فَمکَد کب6، ر(. 
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گروهـی از  (گزیننـد  ها با یکدیگر، در نوع هدفی است که براي خود برمینسانتفاوت ا

باشـد   تنها زندگی انسان از اصل هدفمندي برخوردار می . نه)175، ص1391نویسندگان، 

)؛ 29  )؛ بلکه جهان هم بـراي او آفریـده شـده اسـت (بقـره،     115؛ مؤمنون، 36(قیامت، 

  ).  191  عمران، آل

جویی و بـه لحـاظ   انسان به دلیل نیازمندي یا کمال :انسان یو جمع يفرد یتهو. 7

). 92، ص4ج ،1417(طباطبـایی،   موجودي اجتمـاعی اسـت   يو فطر یساختار شخصیت

و  وجـود  اختصاصـی  بعـد  نـاظر بـر   فـردي  . وجـه انسان دو وجه فردي و جمعـی دارد 

 گـر دی بـا  آدمـی  مشترك زنـدگی  بعد بر ناظر جمعی وجه او و فرد به منحصر شخصیت

). در بستر روابـط اجتمـاعی بسـیاري از    74، ص1391هاست (آموزش وپرورش، انسان

توانـد در  رو، او مـی  کند؛ از ایـن ها را کسب می وارهها، ملکات و عادتها، مهارتدانش

زندگی اجتماعی الگوساز و الگوپـذیر باشـد. در دیـدگاه قـرآن، هـر یـک از پیـامبران،        

کند و  تفکر و سبک رفتار، گفتار آنان در جامعه نفوذ میالگوساز بودند؛ سبک اندیشه و 

) و سبک زندگی مریم و آسیه به عنوان الگوي 6  شدند (ممتحنه،الگوي پیروان خود می

) بـراي همـه   10) و همسر نوح و لـوط الگـوي منفـی (تحـریم،     12و11مثبت (تحریم، 

ت رسـول(ص)  ). قرآن، حضر154، ص1388ها معرفی شده است (جوادي آملی، انسان

 شـما  کـه حـالى  در«کنـد:  را بهترین الگوي زندگی در ابعاد مختلـف زنـدگی بیـان مـی    

 کـه  اسـت  کسـى  هر وظیفه این و کنید تأسى خوبى به) ص(خدا رسول به توانستید مى

   1».کند مى خدا یاد بسیار و دارد جزا روز و خدا به امید

دو مرحلـه از   يدارا انسـان : انسـان  ياخـرو  یو زنـدگ  یـوي دن یزندگ یوستگیپ. 8

 یـوي دن یزنـدگ . دارد یـق عم یوسـتگی با هم پ یزندگاز  مرحله دو یناکه است  یزندگ

و چگونگی زندگی اخـروي او نتیجـه زنـدگی     باشدیاو م ياخرو یانسان مقدمه زندگ

) بـه نـوع سـبک    47دنیایی اوست؛ پس ارزیابی بهشتی یا جهنمی بودن انسـان (انبیـاء،   

). از آنجـا کـه   82و  81ناهکارانه دنیوي او بسـتگی دارد (بقـره،   زندگی صالحانه و یا گ

باشـد  زندگی دنیا زودگذر و موقتی است، زندگی حقیقی و جاودان زندگی اخروي مـی 

   2که براي اهل ایمان و تقوا بهترین زندگی است.

                                                   
1. کانَ لَقَد ولِ  فی لَکُمسر ةٌ اللَّهونَۀٌ أُسسنْ حموا کانَ لرْجی اللَّه و مورَ الْیالْآخ ذَکَرَ و 21کَثیراً ( احزاب،  اللَّه.( 

2 .یاةُ الدالْح هما هذ وان (عنکبوتویالْح رَةَ لَهِیالْآخ ارإِنَّ الد و بلَع و و32و (انعام،  )64، نْیا إِلَّا لَه.(  
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. نیازمندي انسان به وحی براي رسیدن به کمال حقیقی انسان: آدمی بـه تنهـایی و   9

تواند راه سـعادت اخـروي و کمـال    به خرد و دستاوردهاي تجربی و حسی نمی با اتکا

حقیقی (قرب به خدا و  راه کسب سعادت اخروي) را بپیماید؛ پس نیازمند راه دیگـري  

است تا معارف باالیی را به دست آورد و در پرتوي آن به کمال دست یابد. قرآن کریم، 

شر، فلسفه ارسال پیامبران و آوردن دین بیـان  جبران نارسایی ابزارهاي عمومی معرفتی ب

 خـدا  ضـد  بـر  مـردم  تـا  کـردیم  وحـى  رسـان  بیم و نویدبخش فرستادگانى به«کند: می

اصالح  عامل یگانه و سعادت وسیله تنها الهى روي دینبدین 1».باشند نداشته دستاویزى

 هنگـام  در را فطرت مختلف قواى و اصالح فطرت با را است؛ زیرا فطرت بشر زندگی

 را آخـرتش  و دنیـا  در زندگى سعادت رشته انسان براى کند، مى تعدیل طغیان و کوران

  ).112، ص2: ج1417نماید (طباطبایی،  مى هموار را معنویتش و مادیت راه و منظم

  شناختیمبانی ارزش

شناختی آن، چنان داراي پیوندي عمیـق و تنگاتنـگ بـا    و مبانی ارزش سبک زندگی

، شناخت یکـی از آن دو را بـدون دیگـري    هاي پیشرفتهسیاري از تئوريبیکدیگرند که 

هایی چون طرز فکرها و یا سبک زندگی در قالب واژه تقریباًرو،  ازاین دانند؛ممکن نمی

هاي نشأت گرفته از هر سـبک زنـدگی و   . ارزششودسازي می اعمال، تعریف و مفهوم

هاي زندگی است. در واقـع  دیگر سبک نهادینه شده در آن، برترین شاخص تمایز آن از

تشخیص و تفاوت ماهوي هر نظام فکري و عقیدتی و رفتارهاي الگویافته بر آن، وابسته 

یافته است و بـر  هایی است که از درون آن جوشیده و براساس آن شکلبه ظهور ارزش

رد. در ادامـه  بالندگی، پویایی و اعتبار آن نظام و رفتارهاي الگومند مبتنی بر آن داللت دا

  شناختی سبک زندگی ارائه خواهد شد:  ترین مبانی ارزشمهم

ها؛ دیدگاه ها (نتایج اعمال انسان): دربارة منشأ ارزشواقعیت بر هاارزش الف) ابتناء

دانـد و دیـدگاه تفریطـی،    افراطی، ذهنیت و پسند انسان (عـرف) را محـک اعتبـار مـی    

هـا را بـه   کند و اما دیدگاه معتـدل، اسـتناد ارزش  ها بیان میها را سیماي واقعیت ارزش

هـا آثـار   ). پذیرش هریک از این دیـدگاه 70ـ56، ص1383داند (رهنمایی، ها میواقعیت

کند. از دیدگاه قرآن، هر رفتـاري در  مربوط به خود را در سبک زندگی انسان ایجاد می

بـه دنبـال دارد؛    نفس، سیر تکاملی و تکوین هویت فـرد، اثـر واقعـی و نتیجـه حقیقـی     

ها و تأثیر آن در تکوین و تکامل هویت انسانی بنابراین، منشأ ارزشِ برخاسته از واقعیت

                                                   
 . )165، رسالً مبشِّرینَ و منْذرینَ لئَالَّ یکُونَ للنَّاسِ علَى اللَّه حجۀٌ بعد الرُّسل (نساء. 1
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باشد  خاصی می ضروري رابطه ارزشی) بیانگر نبایدهاي و ها (بایدهاواقعی است. ارزش

دارد  وجـود  آن بـر  مترتـب  نتیجـه  و فرد اختیاري عمل بین سببیت، و علّیت برحسب که

) پس آن چیزي که هست و یـا نیسـت، بایـد و    89و 88، ص1391ش و پرورش، (آموز

آورد. قرآن، به دلیل همـین نتیجـه واقعـی رفتارهـا و     نباید و خوب و بد را به وجود می

اعمال است که زنده شدن در حیات طیبه را نتیجه واقعی رفتارهاي شایسته برخاسته از 

یابند و هاي دیگر در هستی ارتباط میواقعیت ها در علوم عملی باارزش 1داند.ایمان می

هـاي مناسـب حـاوي    هاي حاوي خوب، بد، باید و نباید در این علـوم، از گـزاره  گزاره

 ترتیب روح ). بدین118، ص1380هست و نیست قابل استنتاج و اثبات هستند (مصباح،

 باشد (مصباح ادقرارد تواند تابع می آن شکل اما است؛ واقعیت تابع همیشه اخالقی رفتار

). بنابراین هر الگوي رفتاري در سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم، 17ش، 1375یزدي، 

رسانی انسان را داشته باشـد کـه در قـرآن از آن بـه     باید شایستگی و صالحیت به کمال

  شود.  اعمال صالح تعبیر می

 عمل و رفتار: در نظام ارزشی توحیدي، در و فاعلی هر فعلی دي حسنب. ارزشمن

 نخسـت  فـرد  اختیاريِ هر رفتار ها،ارزش ضد از اجتناب و هاارزش به عملی التزام مقام

 نظام با آن انجام شکل و محتوا انطباق لحاظ به باشد (یعنی صالح عمل حد نفسه فی باید

 مبـادي  ودوم بـر  را داشـته باشـد)   انسـان  تکامـل  شأنیت توحیدي، شایستگی و ارزشی

گـردد   نفسانی کمال موجب تا باشد صحیح) استوار انگیزه و آگاهی، ایمان مناسبی (مانند

که حسن و قبح فعلى یا خـوبى و بـدى   ). به این بیان 9، ص1390(آموزش و پرورش، 

لى یـا  اعمال، از نظر بعد اول بستگى به اثر خارجى آن عمل دارد؛ و حسن و قـبح فـاع  

تـا،   خوبى و بدى از نظر بعد دوم بستگى به کیفیت صدور آن از فاعل دارد (مطهري، بی

ها سروکار دارد، یعنی تنها به دنبال ظهور رفتارهاي ). این مبنا با جان انسان296، ص1ج

گونه که دنیاي مـدرن آن را اقتضـا دارد)؛ بلکـه هـدف     گرایانه ناظر نیست (هماناحسان

 که است ارزشمند هویت، شخصیت و شاکله نیکوست. رفتار و کنشیگیري اصلی شکل

 مستلزم عمل و رفتاري هر در ریاکارى 2گیرد. انجام خداوند رضاي تحصیل براي صرفاً

). چیـزي کـه   389، ص2است (طباطبـایی، پیشـین، ج   جزا روز و خدا به ایمان نداشتن

شود، ملکه تقـوا   انسان می موجب نهادینه شدن آن در رفتارها و اعمال درونی و بیرونی

  است.

                                                   
  .)97، و هو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبه (نحل  و أُنْثىمنْ عملَ صالحاً منْ ذَکَرٍ أَ. 1

  .)162، قُلْ إِنَّ صالتی و نُسکی و محیاي و مماتی للَّه رب الْعالَمین (انعام. 2
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  تحلیل مبانی سبک زندگی 

تـرین  و شـناخت حقیقـت وجـودي انسـان، از مهـم      انسان و ارتبـاط او بـا هسـتی   

محورهاي سبک زنـدگی اسـت. شـناخت واقعیـت هسـتی و ابعـاد وجـودي انسـان و         

ی رو، از واکاوي مبان کند؛ ازاینهاي او چارچوب سبک زندگی او را مشخص می ارتباط

هـا و  بینـی دسـت یـافتیم و از آن هسـت    شناختی به یـک جهـان  شناختی و انسان هستی

شناختی به ایدئولوژي، بایدها و نبایدها ها را کشف کردیم. از بررسی مبانی ارزش نیست

ها داراي اثر واقعـی و  و چارچوب نظام ارزشی سبک زندگی مؤمنانه رسیدیم که ارزش

ویت فردي و جمعی، سیر تکاملی و الگوهاي رفتاري حقیقی در ابعاد مختلف زندگی، ه

ها معیـار و مـالك رفتارهـاي الگومنـد در جهـت تمایـل و بازتـاب        انسان است. ارزش

زنـدگی اسـت    مشـی  خـط  تعیـین  براي کلی ها است؛ به عبارت دیگر، ضوابطیارزش

). اسالم مکتبى است که انسان را به یـک هـدفى دعـوت    425تا، ص(مصباح یزدي، بی

گوید: چگونه باید  دهد. ایدئولوژى مى کند و براى رسیدن به آن هدف راهى ارائه مى مى

بود، چگونه باید زیست، چگونه باید شد، چگونه باید ساخت (از ماده سازندگى)، یعنى 

خود را چگونه باید بسازیم، طبق چه الگویى باید بسازیم، جامعـه خودمـان را چگونـه    

چنـین   چنین بـاش، ایـن   گوید: این دهد، مى ین امور پاسخ مىباید بسازیم. ایدئولوژى به ا

  چنین جامعه خود را بساز.  چنین خود را بساز، این چنین بشو، این زندگى کن، این

 کوتـاه  شـود، مـی  اسـتنتاج  بینـی جهـان  از ایـدئولوژي  چگونه اینکه منطقی تبیین در

 به یک رابطـه ضـروري  بالقیاس، یعنی  ضرورت به ئولوژياید گفت که مفاهیم توان می

 اسـت  کمـال  بـه  رسیدن که داریم فطري مطلوب یک ما زمانی به این بیان گردد؛بازمی

 ایـن  پیـدایش  و اسـباب  علل مقدمات، یعنی کند؛می پیدا بالقیاس ضرورت آن مقدمات

 از »بایـدها « و دارد بالقیـاس  ضـرورت  نتیجه، وجود به نسبت آنها وجود پس اند،نتیجه

 مقدمـه  مطلـوب،  نتیجـه  بـراي  چون داد انجام را کار فالن باید شود؛می ناشی جا همین

 اساسـی  نقـش  که بینی در قرآنجهان کلی ). خطوط426تا، صاست (مصباح یزدي، بی

معـاد؛ ج)   خدا؛ ب) شـناخت  الف) شناخت :محور است سه دارد، ئولوژياید تعیین در

توحیدي بر همین سه اصل بنیان  بینیابدي. جهان زندگی و آخرت با دنیا رابطه شناخت

شود. بایدها و نبایدهاي زندگی براي تعیین اسـتانداردها و دامنـه ترجیحـات و    نهاده می

ها بر همان محور در قالب رفتارها بـاز تولیـد   شود و سپس ارزشها تعریف میگرایش
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هاي ایشبینی، انسان موجودي فرامادي، سرشته شده با نیازها و گرشود. در این جهان می

رو، توحید هـم پایـه    شود. ازاینمعنوي و هویت الهی و حیاتی به امتداد ابدیت بیان می

بینی سبک زندگی انسان و هم آرمان و هدف زنـدگی او اسـت. براسـاس چنـین     جهان

هـاي نمایـانگر   اي شکل یافـت کـه در واقـع ارزش    هایی، نظام ارزشی توحیديواقعیت

رونی و بیرونـی اسـت و از اثـر واقعـی آنهـا در سـبک       ها و حقایق رفتارهاي دواقعیت

اي که انسان را به کمال رساند، با قصد و انگیـزه  زندگی حکایت دارد. هر رفتار شایسته

شود هاي دینی در بازه واجبات تا مباحات تعریف میخدایی، مطلوب است که در آموزه

، ملکات نفسانی فاضـله،  آورد. ایمان، عبودیتها را به وجود میها و ضدارزشو ارزش

روند. در ادامه به طور مختصر، خطوط ها به شمار میمانند تقوا و اعمال صالح از ارزش

هـاي توحیـدي) ارائـه    هـا برخاسـته از آن (ارزش  تـرین ارزش بینی و مهـم اصلی جهان

  شود. می
  

  بینی سبک زندگی مؤمنانههاي جهان: خطوط کلی مولفه5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1396 تابستانبهار و / 20/ ش11شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  190
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دوسـتی،  هاي دیگري مانند عفت، شجاعت، حکمت، صداقت و راستی، نـوع ارزش

ها در ارتباط داري، وفاي به عهد، رعایت اولویتبینی به خداوند و هستی، امانتخوش

نبایدها زنـدگی و  هایی هستند که چارچوب و بایدها و با دیگران، صله رحم و... ارزش

بینی و نظام ارزشی سبک زندگی، با تبیین جهان؛ کندجهت گرایش انسان را مشخص می

وسـوي تمـایالت و   هـاي آن معـین شـد؛ همچنـین جهـت و سـمت      چارچوب نگرش

  ترجیحات ترسیم شد.

  الگوهاي رفتاري

دي از مبانی مطرح شده، به دست آمد که نگاه قرآن کریم به الگوهاي رفتاري، رویکر

هنجارمحور و تجویزگرایانه اسـت و الگوهـاي رفتـاري داراي اسـتاندارد و چـارچوب      

رسـانی  یـابی و کمـال  باشد؛ همچنین، در این نگاه هر الگوي رفتاري شایستگی قرب می

انسان را ندارد. دیگر آنکه همه رفتارهاي انسان بر محور کمال نهایی یعنی ایمان و قرب 

من، یگانه راه رسیدن بـه آن را عبودیـت و بنـدگی خداونـد     یابد. مؤبه خداوند معنا می

از  ،و (دیگر) اینکه این راه راست مـن اسـت  «فرماید: گونه که خداوند میداند، همان می

ها(ى دیگر) پیروى نکنید که شـما را از راه او پراکنـده گردانـد،     آن پیروى کنید و از راه

بر محور  1».د که پرهیزگارى ورزیداین است آنچه شما را بدان سفارش کرده است باش

گیـرد؛  هاي ارتباطات او شکل مـی عبودیت، تمام الگوهاي رفتاري انسان در همه گستره

پس چارچوب کلی ارتباط با خداوند، چگونگی ارتباط انسان با خود، دیگران و طبیعت 

گیري و ظهور الگوهاي رفتاري مانند عبـادت، نمـاز،   کند و موجب شکلرا مشخص می

شـود کـه هویـت متمـایز     ورزي، مصرف بهینه، احسان به دیگران و... مـی وزه، عدالتر

  گذارد.مؤمن در سبک زندگی را به نمایش می

  رابطه مبانی و الگوهاي رفتاري

هـا،  ها و رفتارها دربردارندة رابطه متقابـل بـین بیـنش   فرضرابطه بین مبانی و پیش 

فتاري است. الگوهاي رفتاري انسان بر مبناي ها و الگوهاي رها، گرایشها، نگرشارزش

شـود؛ همچنـین،   هاي او در زندگی بنیـان نهـاده مـی   فرضنوع شناخت، نگرش و پیش

هـا و  ها، گرایشها، نگرشالگوهاي رفتاري در تغییر و یا تعمیق و توسعه باورها، ارزش

                                                   
  .)153، (انعام  بِکُم عنْ سبیله ذلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَتَّقُون مستَقیماً فَاتَّبِعوه والتَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ  وأَنَّ هذا صراطی. 1
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و نگـاه فـرد بـه     تفکـر طرز ترتیب دانش،  ها تأثیرگذار است. بدینها و سلیقه وارهعادت

مطـابق  ها و اهـداف  ، گرایشازهاینسپس شماري از  بینی وجهان فرد يو آدم برا جهان

در قالب نظام ارزشـی خاصـی   ها تیاولو ها،، گرایشازهایآن ن. کند یم جادیا را آن نگاه

  کند.  ها و رفتارهاي خاصی بازتاب پیدا میشود؛ سپس در همان راستا گرایشتأمین می

منـد  که انسان مستعد و توانمند، از سه ساحت بینش، گرایش و توانایی بهره از آنجا

است، رفتارهاي انسان در یک فرایند تکراري، دانش، بینش و گرایش او را بـه نمـایش   

گذارد؛ به این ترتیب که فرد نسبت به مسائل گوناگون به شـناخت و بینشـی دسـت    می

با نگرش ارزیابی گشته، سپس عاطفه او را  یابد. پس تحول فرد از دانش آغاز شده ومی

وجـود آورده اسـت و سـپس بـه رفتـار منتهـی       درگیر کرده و آنگاه گرایش را در او به 

  ).  326، ص1391شود (گروهی از نویسندگان،  می

در ادامه این فرایند یعنی دانش و بینش        نگرش       گرایش       رفتارها تبیین 

  شود.می

فرماید: ش و بینشی: امام علی(ع) درباره تأثیر بعد بینشی بر رفتار به کمیل میبعد دان

همچنـین ایشـان    1».هیچ فعالیتی نیست مگر آنکـه تـو در آن نیازمنـد شـناخت هسـتی     

باشـد؛  پس رفتار متوقف بر بینش و دانش مـی  2».اساس ایمان، دانش است«فرماید:  می

شود و بـر گرایشـی   خواست فاعل انجام میزیرا فعل اختیاري، فعلی است که براساس 

که به آن فعل و به هدفی که از انجام دادن آن فعل دارد، مبتنی اسـت. از سـوي دیگـر،    

صدور چنین فعلی بدون شناخت فاعل، از خود فعل و از هدف فعل خـویش نـاممکن   

  ).361، ص1391است (گروهی از نویسندگان، 

هـا کـه در یـک فراینـد،     بینـی و ارزش نها، جهاها یعنی شناختبعد نگرشی: بینش

ها، عبـاراتی ارزیـابی کننـده (مطلـوب یـا      شود؛ نگرشها میگیري نگرشموجب شکل

نامطلوب) دربارة اشیاء، مردم و یا رویدادها هستند که احساس ما نسبت به آنها را بیـان  

نگـرش عبـارت اسـت از احسـاس     پس  ).85و 84، ص1389رابینز،  کند (استیفن پیمی

وافق یا مخالفی که آدمی بنا به احسـاس و اندیشـه اکتسـابی پیشـین خـود نسـبت بـه        م

  ).186ص ،1374، پارسا(محمد دهد و یا امري نشان می ءشخصی، شی

                                                   
  .)172، ص1، ج1374 ی،شعبه الحران یا کُمیلُ ما منْ حرَکَۀٍ الّا و اَنْت محتاج فیها الى معرِفَۀٍ (ابن. 1

  .)57، ص93، ج1403ی،(مجلس  الْعلْم  الْإِیمانِ  أَصلُ. 2
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) (مؤلفه عاطفی ارزشباور (مؤلفه شناختی)،  عنصرهر نگرش از سه اجزاي نگرش: 

  ). 85و 84، ص1389نز، رابی (استیفن پی شودعمل (مؤلفه رفتاري) ساخته میآمادگی و 

ها براساس سه عنصر سازنده آن یعنـی شـناخت، عاطفـه و آمـادگی     بررسی نگرش

اي که با رفتار دارد را درك کنیم. ایـن  کند تا پیچیدگی آن و رابطه بالقوهرفتار کمک می

ویـژه، شـناخت و عاطفـه از بسـیاري جهـات از      نزدیکی دارد و بـه  عناصر با هم رابطه

تمییز دادن نیست (همان)؛ براي مثال، اگر به مؤمن گفتـه شـود کـه نمـاز     یکدیگر قابل 

گیـري ایـن تفکـر،    دارد. تقریبـاً بـا شـکل   مؤمن را به خداوند نزدیک و از بـدي بـازمی  

رو، شـناخت و عاطفـه درهـم     آیـد؛ از ایـن  وجود مـی احساسی نسبت به نماز در فرد به

به تصویر درآمده اسـت. اینکـه نمـاز     اند. در شکل ذیل نگرش مؤمن دربارة نمازآمیخته

منـد   دارد (شناخت)، او را به نمـاز عالقـه  ها بازمیمؤمن را به خداوند نزدیک و از بدي

تـوان انجـام داد،   کند (عاطفی)؛ پس نماز را به عنوان یـک هنجـار رفتـاري کـه مـی      می

  .پذیرد. باید گفت که در حقیقت تفکیک این عناصر در عمل، کار دشواري است می

        

  اجزاي نگرش به نماز

  

  

  

  

  

  

  

  

براي به ظهور رسیدن نگرش در رفتار باید دو مشخصه نیرو و شـدت (واالنـس) و   

  درجه پیچیدگی (شدت) نگرش و رفتار را مورد بررسی قرار داد:

توان یک نگرش را به صورت موافق یا مخـالف  الف) واالنس یا شدت و جهت: می

رفت؛ اما تنها یک جهت نگرش نسبت به موضوع کافی با یک موضوع نگرشی در نظر گ

نیست. در بسیاري از موارد الزم است تـا نیرومنـدي نگـرش یعنـی درجـه موافقـت و       
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مخالفت آن دقیقاً مشخص شود. ترکیب نیرومندي و جهـت نگـرش، واالنـس خوانـده     

کنـد. جـزء احساسـی و عـاطفی     شود. این ویژگی در هر سه جزء نگرش صدق مـی  می

ست کامالً مثبت باشد (مثالً شخص نسبت به موضوع نگرش تمایل داشته باشد) ممکن ا

و یا کامالً منفی باشد (مثالً شخص نسبت به موضوع نگرش تنفر ورزد). جزء آمادگی و 

تواند در جهت موافق یا مخالف باشد، ممکن است کسی آمادگی داشـته  رفتاري نیز می

حفـاظتی دریـغ نکنـد و یـا در جهـت      باشد تا یک موضوع نگرش از هـیچ حمایـت و   

مخالف آمادگی کامل داشته است تا آنجا که حاضر به نابودي آن باشد (رضایی، سلیمی، 

  ).95و  94، ص1383

تواننـد  ب) درجه پیچیدگی (تکثر): اجزاي نگرش از نظر درجـه پیچیـدگی نیـز مـی    

آیـا ایـن    متغیر باشند. منظور از درجه پیچیدگی در عنصر شناخت نگرش این است کـه 

نکته در مورد جزء احساسی  شناخت محدود و ساده است و یا جامع و گسترده؟ همین

هاي مختلف و متعـددي نسـبت بـه    ها و هیجانیا عاطفی نیز صادق است. اگر احساس

شود که درجه پیچیدگی احساس ما نسبت بـه آن  موضوع نگرش داشته باشیم، گفته می

ر احسـاس واحـدي نسـبت بـه آن موضـوع داشـته       موضوع زیاد یا متکثر است؛ ولی اگ

توانـد داراي  باشیم، درجه پیچیدگی احساس ما کم است. آمادگی بـراي عمـل نیـز مـی    

درجه پیچیدگی کم یا زیاد باشد. کسی که آماده است تا یک موضوع نگرشی را قبول یا 

سـت  رد کند، آمادگی او براي عمل از نظر درجه پیچیدگی محدود یا داراي تکثـر کـم ا  

ها را ها نشان داده است که نگرش ). جدیدترین پژوهش95، ص1383(رضایی، سلیمی، 

کننـده  کار گرفـت و برخـی متغیرهـاي تعـدیل    بینی رفتارهاي آینده بهتوان براي پیشمی

  ).87، ص1389توانند این رابطه را تقویت کنند (استیفن پی. رابینز،  می

ن را به تفکر و تدبر دربارة هستی و انسان قرآن پس از ارائه شماري از معارف، انسا

خواند تا باورهاي توحیدي و ایمانی در او شکل گیرد. بـه او ایـدئولوژي و نظـام    میفرا

هاي مـؤمن بـا   ها و گرایشریزي شود. پس نگرشدهد تا نگرش او قوي پایهارزشی می

بـت بیشـترى   انـد، بـه خـدا مح    کسانى که ایمـان آورده «شود: محبت خداوند آمیخته می

  1».دارند

هاي مثبت، شخص به انجام آن رفتار گرایش و تمایـل  بعد گرایشی: به دنبال نگرش

                                                   
 .)165، و الَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّه (بقره. 1
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گیـري رفتـار بـه    زند. اهمیت گرایش در شـکل یافته و در مرحله بعد به عمل دست می

حدي است که قرآن کریم از گرایش مردم به خاندان ابـراهیم بـه عنـوان دعـاي ایشـان      

پروردگارا، من [یکـى از] فرزنـدانم را در   «ه او درخواست کرد: گوید؛ وقتی کسخن می

هاى برخى از مـردم را بـه   پس دل ..کشت، نزد خانه محترم تو، سکونت دادم. اى بى دره

] روزى ده، باشـد کـه    سوى آنان گـرایش ده و آنـان را از محصـوالت [مـورد نیازشـان     

هاى مردم به سوى ذریـه او  دلبه معناى این است که  گرایش مردم 1».دسپاسگزارى کنن

بیاینـد و پیرامـون آنهـا منـزل     و  کننـد هاى خود را رهـا  طورى که وطنهب ،متمایل شود

(طباطبـایی،   با ایشان هم انس بگیرند به زیارت خانه بیایند و قهراً کم دستگزینند و یا 

  .)77، ص12، ج1417

راستا با آن در انسان هاي توحیدي رفتارهاي خاص همبعد رفتاري: به دنبال گرایش

گرینـد و بـر فروتنـى آنهـا      افتنـد و مـى   بر روى زمـین مـى   (مؤمنین) و«یابد: تکوین می

ها و الگوي رفتاري از لحاظ علمی بـه اثبـات   فرضرابطه بین مبانی و پیش 2».افزاید مى

رسیده است؛ رفتارِ افراد معلول نگرش اسـت و نگـرش نیـز مسـبوق بـه دانـش اولیـه        

وخوها، شاکله و هویت رآن کریم، رفتارهاي انسان را زاده و برخاسته از خلقباشد. ق می

   3.»کند ] خود عمل مى بگو: هرکس بر حسب ساختار [روانى و بدنى«کند: او بیان می

گیري از تبیین رابطه بین مبانی و الگوهاي رفتاري بندي و نتیجهدرنهایت براي جمع

سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم است، الگوي زیر ها و بنیادهاي نظري که همان مؤلفه

  دست آمد.هاي پژوهش بهشود. این الگو همان فرایندي است که در یافته ارائه می

  

  

  

  

                                                   
بِواد غَیرِ ذي زرعٍ عنْد بیتک الْمحرَّمِ ربنا لیقیموا الصالةَ فَاجعلْ أَفْئدةً منَ النَّـاسِ تَهـوي     ربنا إِنِّی أَسکَنْت منْ ذُریتی .1

م مقْهزار و هِمشْکُرُونإِلَیی ملَّهلَع رات37(ابراهیم،   نَ الثَّم .( 

  .)109، و یخرُّونَ للْأَذْقانِ یبکُونَ و یزِیدهم خُشُوعاً (اسراء. 2

  .)84، شاکلَته (اسراء  قُلْ کُلٌّ یعملُ على. 3
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  بنیادهاي نظري سبک زندگی مؤمنانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کننده آن است که:این مدل تبیین

سو داراي  رو، از یکینا. انسان موجودي آمیخته از دو بعد مادي و معنوي است؛ از1

باشد که او را به سمت مادیـات و  حیوانی می هاي مادي وامیال، غرایز، نیازها و گرایش

هاي فرامـادي اسـت کـه    کشاند و از سوي دیگر، داراي گرایشهاي نفسانی میخواهش

ها و شهودهاي فرامادي فـرا  ها، فضائل انسانی و متعالی، معرفتوي را به سوي گرایش

هـا و  ها، دانـش کند؛ شناختدهی و مدیریت میواند. آن چیزي که انسان را جهتخمی

هاي دینی، الگـوگیري از زنـدگی معصـومان و ماننـد آن     تفکرهاي شخص درباره آموزه

گرایی و تفکرزایی، آن چیزي است کـه دانـش را توسـعه و تعمیـق     تعقل است. مهارت

  دهد.  می

هـاي  عات و دانـش بـه دسـت آمـده از آمـوزه     بینی توحیدي: براساس اطال. جهان2

شناختی (که شناخت حقیقت و واقعیت هستی از وحیانی و پس از واکاوي مبانی هستی

بینی توحیدي با سه محور توحید، معاد و رابطه دو جهان دنیا دیدگاه وحی است) جهان

ان و هـاي مؤمنانـه، ایمـ   بینی توحیدي، نگرشو آخرت شکل یافت؛ با دستیابی به جهان

شـود. عواطـف و احساسـات مـؤمن ماننـد       باورهاي خداپرستی در جان فرد خلق مـی 
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شـود؛  محبت، خوف، خشیت و رجا نسبت به خدا با توانایی تفکر و تعقل او همراه می

عشق و  ،اند کسانى که ایمان به خدا آورده« فرماید:رو، قرآن کریم درباره مؤمنان می ازاین

   1.»عالقه بیشترى به او دارند

هاي  که از گرایشهاي اصیل انسانی است؛ به این بیان گر گرایشبینی تبییناین جهان

جـویی او ایسـتایی نـدارد و طالـب     اصیل وجود انسان، گرایش به کمـال اسـت. کمـال   

نهایت است؛ همچنین، انسان داراي مراتب مختلفی از کمال است. فطرت خداجویی  بی

نهایـت فـرا   ، انسان را به سـوي کمـال حقیقـی و بـی    یافته از نفخه الهی و سرشت جان

دهد. کمال می» به سوي اویی«و » از اویی«خواند. درنتیجه به انسان ماهیت و هویت  می

حقیقی او در بعد نظري دید خدایی و مرآتی یافتن و در بعد رفتاري، تخلق بـه اخـالق   

باشد؛ به دیگر سـخن،  فاضله و الهی و رفتارهاي خداگونه در بعد فردي و اجتماعی می

در نظر و رفتار خدایی شدن است. همان کمالی که او را به منبع فیض الهی یعنی قـرب  

شود. راه رسیدن بـه ایـن مقـام عبودیـت و بنـدگی      کند و مظهر او میخداوند وصل می

بنابراین، براي شکوفایی بعد انسـانی و معنـوي خـود و داشـتن زنـدگی      ؛ خداوند است

بینی توحیدي اسـت کـه در او ایمـان و    هاي دینی و جهانیازمند آموزهسعادتمند ابدي ن

آفریند و براي انسان زندگی به امتـداد ابـدیت را ترسـیم    باور به خداوند و قیامت را می

    کند. می

بینـی   ها و حقایق به دست آمده از جهـان . نظام ارزشی توحیدي: بر محور واقعیت3

شـود و بایـدها و نبایـدها و     توحیـدي ایجـاد مـی   توحیدي، نظام ارزشی و ایـدئولوژي  

ها و نیت الهـی و  یابد. در این نظام ارزشی، انسان با انگیزهاستانداردهاي الزم تدوین می

گـذارد؛ همـان    وخوهاي متعالی، رفتارهاي شایسته را به نمـایش مـی  نهادینه کردن خلق

ونـد را دارنـد. بـا    یـابی بـه درگـاه خدا   اعمال صالحی که ارزشمندند و شایستگی قـرب 

سـري از   ها را کسب و از یـک سري از رفتارها و دانش ها، انسان باید یکتعریف ارزش

شـود. ایـن رفتارهـا و هنجارهـا     شناس میمحور و وظیفه آنها پرهیز کند. پس او تکلیف

رسـاند و   اند که شماري از آنها انسان را مستقیم بـه کمـال مـی   همان رفتارهاي عبودیتی

رسـاند و در   اي است که او را با نیت اخالص یاري میر رفتارهاي شایستهشماري دیگ

  دهد.زمرة رفتارهاي عبادي قرار می

                                                   
 . )165، و الَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّه (بقره .1
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هـا،  هاي توحیدي: پس از تعریف نظام ارزشی توحیدي و شناسایی ارزش. نگرش4

گیري نگرش شخص است. فرد با مرحله نهادینه شدن آن در جان و روان انسان با شکل

کند؛ اگر این ارزیابی مثبت باشد، در فـرد  ست آورده، آنها را ارزیابی میدشناختی که به

دهد؛ همچنین، آمادگی به عمل هـم  ها را شکل میاحساسی مثبت و متناسب با شناخت

 الهـی  صـفات  از هـایی جلـوه  که الهی اگر افعال«اند: رو گفته شود. ازایندر او ایجاد می

 و دل در اي ویـژه  آثـار  گیرند، قرار انسان دراكا و شناخت مورد که صورتی در هستند،

، 1، ج1391(مصــباح یــزدي، » آورنــدمــی پدیــد وي رفتــار و عمــل در ســپس و روان

). براي تغییر نگـرش و ایجـاد نگـرش مثبـت و منفـی، از عوامـل گونـاگون و        333ص

  توان بهره برد. کننده میمتغیرهاي تعدیل

توحیـدي، گـرایش بـه آن و انجـام     گیري نگـرش  . گرایش توحیدي: در پی شکل5

 آید. رفتارهاي متناسب با آن در فرد به وجود می

. اخالص و فضایل اخالقی: انجام رفتارهاي صالح با قصـد اخـالص و بـه یـاري     6

یابی انسان را یابی و کمالوخوهاي متعالی و فضایل، شایستگی قربها و خلقواره عادت

کند. همچنین با انجام  رفتارهاي مؤمن پررنگ می آورد و حضور خداوند را در فراهم می

رفتارهاي صالح برخاسته از ایمان است که بسیاري از فضایل و ملکـات شایسـته را در   

کند. از جمله فضایل شایسته، ملکه تقواست که مؤمن را از هر کاري کـه  فرد نهادینه می

که او را در ایـن مسـیر   کند و هر کاري دارد، محافظت میاز مسیر بندگی و کمال بازمی

  خواند.دهد، بر انجام آن فرامیقرار می

گیري یـا بـه ظهـور نیـافتن الگوهـاي رفتـاري مطلـوب        گر: شکل. عوامل مداخله7

بینـی توحیـدي نیازمنـد سـازوکارها و عوامـل      برخاسته از نگرش، نظام ارزشی و جهان

میزان برجستگی سـبک  گر است. به دلیل اجتماعی بودن انسان، شرایط محیطی، مداخله

زندگی خاص (ماننـد سـبک زنـدگی مؤمنانـه) در زمـان خـاص، میـزان الگـوگیري از         

هاي دینـی، در  هاي مرجع، میزان فراگیري و تأثیرپذیري از آموزهالگوهاي رفتاري گروه

هاي خـدایی  به نمایش درآمدن الگوهاي رفتاري مطلوب تأثیرگذار است؛ بنابراین انگیزه

و ملکـات فاضـله، در الگوهـاي رفتـاري مطلـوب بـه یـاري عوامـل         هـا  به کمک منش

  شود.گر بازتولید می مداخله

. الگوهاي رفتـاري مطلـوب: الگوهـاي رفتـاري مطلـوب سـبک زنـدگی مؤمنانـه         8
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کم در چهار ارتباط انسان با خدا، خـود، دیگـران و طبیعـت بـر محـور عبودیـت        دست

هاي زندگی است. تمام روابط انسـانی  شود که متمایز از دیگر سبکخداوند تعریف می

در این سبک زندگی بر یکدیگر تأثیر متقابل و دوسویه دارد. این الگوهـاي رفتـاري بـه    

نهایی یعنـی قـربِ    و الگوي کلی رفتارهاي انسانی است که او را به هدف عنوان قاعده

  رساند. خداوند می

گونـه کـه گذشـت،     ی: همـان . تأثیر الگوهاي رفتاري بر دیگر بنیادهاي سبک زندگ9

اي معنادار، دوسویه رابطه بین مبانی (بینش، نگرش و گرایش) و الگوهاي رفتاري، رابطه

وخوهـا و  و متقابل است. چگونگی انجام رفتارهاي درونی و بیرونـی انسـان، بـر خلـق    

بینی و تفکرات فـرد تـأثیر مثبـت و یـا     ها، نظام ارزشی، جهانها، نگرشها، گرایشنیت

کند و یا  رنگ میبخشد و یا کمی دارند و آنها را در راستاي سبک مؤمنانه تعمیق میمنف

گیـري  کند. از دیدگاه قرآن کریم، رفتارها و اعمال انسان، در سیر درونی و شکلنفی می

بـه  «فرمایـد:  رو می قلب (چگونگی ادراك و معرفت) و روح او اثر مستقیم دارد؛ از این

از ایـن آیـه شـریفه سـه نکتـه       1».هایشان زنگار بسته استبر دل، ندا کرده آنچه مىدلیل 

  صـورت  آن .2دهد؛  رفتارهاي ناشایست، نفس انسان را صورت می .1 شود: استفاده مى

ش صفا و جالیـى  ا هحسب طبع اولی هنفس آدمى ب. 3؛ شود حق و حقیقت مىدرك مانع 

کند، و آن را از باطل و نیز خیر  حق را آن طور که هست درك مى ،دارد که با داشتن آن

). بنابراین الگوهاي رفتاري بـر  234، ص20، ج1417(طباطبایی،  دهد ز مىیرا از شر تمی

بنیادهاي نظري سبک زندگی اثر مستقیم دارد. رفتارهاي برخاسته از پیروي از هواهـاي  

ماننـد  نفسانی، پیروي از شیطان و انجام و پافشاري بر گناهان به سست شـدن باورهـا (  

کمرنگ شدن باور بر اینکه خداوند حاضر و ناظر زندگی فرد است و یـا اینکـه قیـامتی    

هاي ها و گرایشزدایی از کارهاي ناشایست) و نگرشها (مانند قبحوجود دارد)، ارزش

توان داستان بلعم بـاعورا را از قـرآن بـه عنـوان نمونـه      انجامد. در این باره میانسان می

). همچنین الگوهاي رفتاري عبادي و تزکیه نفـس و ماننـد   176و 175برشمرد (اعراف، 

هـاي توحیـدي تأثیرگـذار    هـا و گـرایش  ها، نگرشآن بر تعمیق و توسعه باورها، ارزش

  است.  

                                                   
  .)14ین، قُلُوبِهِم ما کانُوا یکْسبون (مطفف  نَ علىبلْ را. 1
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  گیرينتیجه

این مقاله با رجوع به قرآن کریم، مبانی و محور الگوهـاي رفتـاري مطلـوب سـبک     

رابطه بین مبانی و الگوهاي رفتاري را کشف  زندگی را شناسایی کرد و سپس کوشید که

کند و در قالب ارائه الگوي بنیادهاي نظري سبک زندگی مؤمنانه تبیین کند. از آنجا کـه  

هدف کشف رابطه بوده است، به توصـیف و تبیـین کامـل مبـانی و الگوهـاي رفتـاري       

اسـاس آیـات   بنیادهاي نظري آن دچار سـردرگمی نشـود. بر   نپرداخته تا در تبیین رابطه

شریفه قرآن، رابطه تنگاتنگ، دوسویه و متقابل بـین مبـانی و الگوهـاي رفتـاري برقـرار      

گیـري  ها موجـب شـکل  ها و گرایشها، نگرشبینی، ارزشاست؛ زیرا نوع نگاه و جهان

شود و همچنین الگوهـاي رفتـاري در ایجـاد و یـا     الگوهاي رفتاري متناسب با خود می

  هاي انسانی تأثیرگذار است.ها و گرایشها و نگرشنگاه، ارزشتغییر و یا تعمیق نوع 

از مبانی و الگوهاي رفتاري است که موجب  هر سبکی از زندگی داراي یک شماري

شود. براساس مبانی است که دامنه و چـارچوب  هاي زندگی میتمایز آن از دیگر سبک

بـروز و ظهـور    شـود و موجـب   ها و سالیق تعریـف مـی  ها، گرایشترجیحات، نگرش

شود. سبک زنـدگی دینـی برخاسـته از قـرآن کـریم، داراي      رفتارهاي متناسب با آن می

بینی توحیدي و ایدئولوژي خاصی است که از واکاوي مبانی آن بـه دسـت آمـده    جهان

شـود، نگـرش و   است. آن چیزي که موجب بروز الگوهاي رفتاري متناسـب بـا آن مـی   

بینـی و نظـام ارزشـی اسـت. در صـورتی کـه       هـان یافتـه براسـاس آن ج   گرایش سامان

راستا با آنها شکل گیـرد و درونـی و شخصـی شـود، سـالیق و       هاي مثبت و هم نگرش

یابد، در این صورت فـرد رفتارهـاي متناسـب را بـه     گونه سامان می ها نیز همانگرایش

ي ها و ملکـات فاضـله و نیـت خالصـانه الگوهـا     وارهرساند و به یاري عادتظهور می

گـذارد. البتـه   رفتاري عبودیتی یعنی سبک زندگی مؤمنانه، هویت مؤمن را به نمایش می

سبک زندگی مؤمنانه فقـط بـه دنبـال ظهـور الگوهـاي رفتـاري نیسـت؛ بلکـه در پـی          

گیري هویت ایمانی و خدایی شدن مؤمن است، یعنـی هـدف شـکل یـافتن فـرد       شکل

گـر در  این میان نقش عوامـل مداخلـه   باشد. دربراساس ایمان و فطرت انسانی الهی می

  کننده است. یابی سبک زندگی مؤمنانه تعیینظهور و شکل

هـاي  بینی، نظام ارزشی و نگرشاز سوي دیگر، الگوهاي رفتاري نیز در ایجاد جهان

متناسب با خود از نقشی مهم برخوردار است و تأثیر شگرف در هویت ایمـانی و سـیر   
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د. قرآن کریم، رفتارهاي کافران را علـت عـدم فهـم و درك    درونی و تکاملی انسان دار

». هاشان زنگار بسـته اسـت   اند بر دل کرده بلکه آنچه مى«کند: حقایق توسط آنان بیان می

). بنابراین رابطه دوسویه و متقابل بین مبانی و الگوهاي رفتاري بـر سـبک   14(مطففین، 

ري سبک زندگی مؤمنانه از دیدگاه زندگی حاکم است که الگوي ارائه شده بنیادهاي نظ

  کننده این رابطه است. قرآن کریم تبیین

شـود:  به منظور تبیین بهتر سبک زندگی مؤمنانه پیشنهادهاي پژوهشی زیر ارائه مـی 

تبیین الگوهاي رفتاري مطلوب برآمده از بنیادهاي نظري ارائه شده، تحلیل سبک زندگی 

ل یکدیگرند؛ واکاوي بینش، نگرش و الگوهـاي  مؤمنانه از دیدگاه قرآن و سنت که مکم

رفتاري مطلوب سبک زندگی در ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی،   

المللی و بررسی تأثیر ایـن ابعـاد بـر یکـدیگر؛ بررسـی سـبک زنـدگی        اقتصادي و بین

آن هاي مرجع سبک زندگی مؤمنانه، از جمله سبک زندگی پیامبران از دیـدگاه قـر   گروه

کریم و یا بررسی سبک زندگی الگوهاي معرفی شده مانند آسیه همسر فرعون؛ بررسـی  

سبک زندگی نامطلوب افراد تأثیرگـذار از دیـدگاه قـرآن بـه منظـور از میـان برداشـتن        

آوري و... الگوهاي رفتاري آنان از جامعه؛ عملیاتی کردن مفاهیم ارزشی مانند تقوا، تاب

سازي سبک زندگی مؤمنانـه؛  ها و شرایط برجستهسایی زمینههاي رفتاري، شنادر گستره

و درنهایت تبیین اینکه چگونه الگوهاي رفتاري، سیر تکاملی و درونی انسان را شکل یا 

  دهد.تغییر می
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، ترجمه مهـدي زارع، تهـران:   رفتار سازمانی)، 1389رابینز، پی. استیفن؛ تیموتی، جاج (

 نص.
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مؤسسـه   ، قـم: 5، چاخالق در قرآن اخـالق در قـرآن  )، 1391( مصباح یزدي، محمدتقی

 .خمینی(ره)امام

 ، نرم افزار مشکات.تربیت و تعلیم اصول و مبانىتا)،  (بی مصباح یزدي، محمدتقی

سـه آموزشـی و   انتشـارات مؤس  :قـم  ،معـارف قـرآن  تـا)،   (بـی  مصباح یزدي، محمدتقی

 ).پژوهشی امام خمینی(ره

  ،7چ هاي بنیادین اسـالمی)، فلسفه اخالق (سلسله دروس اندیشه)، 1380مصباح، مجتبی (

 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

 ، قم: صدرا.مجموعه آثارتا)،  مطهري، مرتضی (بی

: دانشـگاه امـام   تهـران   ،3، چدیـن و سـبک زنـدگی   )، 1387مهدوي کنی، محمد سعید (

   صادق(ع).
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