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 Purpose: The principle of the effect of general human attitudes on 

individual and social lifestyles is a new phenomenon in lifestyle 

research, while the principles and quality of effectiveness of general 

human attitudes from the perspective of religious texts have not been 
studied. In line with this ideal, the purpose of this study, while 

revealing the infrastructure of general human attitudes from the 

perspective of religious texts and their impact on human behavior, 
was to assess and study the existing views in this field. 

Materials and Methods: This research has been done qualitatively 

(library and filing) and has evaluated and analyzed the subject 

according to reliable scientific sources. 
Findings: After reviewing, analyzing and exact refining of the 

foundations and the quality of effectiveness of general human 

attitudes with emphasis on the verses of the Holy Quran, the findings 
of this study indicated that different views of Islamic teachings 

towards human issues and his general attitudes have caused a major 

gap in the Islamic approach towards the West one in this way of 
impact. 

Conclusion: Considering that in the Western lifestyle, human 

behaviors are evaluated materialistic, this method causes that many 

human behaviors could not be subject to interpretation  and the study 
of people's lifestyles could not be a right approach to improve 

people's lives; but according to the verses of the Holy Qur'an, any 

behavior in the Islamic way of life should at least enjoy cognitions 
and attitudes such as the attitude towards existence, human, the 

transcendent origin of the universe as a support for human behavior. 
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  و همکاران     حیدرزاده علیرضا  58

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یزندگ سبک بر انسان کلی هاینگرش تأثیر بررسی
 کریم قرآن آیات بر تأکید با اجتماعی و فردی

 
 *1حیدرزاده علیرضا
 هنویسند) ایران تهران، هنر، دانشگاه، اسالمی معارف گروه، استادیار
 .(مسئول

 
 2جودی رضازاده مهدی

 .ایران قم، مفید، دانشگاه، اسالمی کالم و فلسفه، گروه استادیار
 

 چکیده
 و فردی زندگی سبک بر انسان کلی هاینگرش تأثیر اصل: هدف

 ودرمی شمار به زندگی سبک تحقیقات در جدید ایپدیده اجتماعی
 هاینگرش اثربخشی چگونگی نحوه و مبانی که است حالی در این و

 ا،راست همین در. است نشده بررسی دینی متون منظر از انسان کلی
 هاینگرش هایزیرساخت ساختن آشکار ضمن پژوهش، این هدف
 نقد ،انسانی رفتارهای در آنها تأثیر و دینی متون منظر از انسان کلی

 .بود زمینه این در موجود هایدیدگاه بررسی و
 و ایکتابخانه) کیفی صورت به پژوهش این :ها روش و مواد
 ارزیابی هب علمی معتبر منابع به توجه با و پذیرفته انجام( برداریفیش

 .است پرداخته موضوع تحلیل و
 اثربخشی نحوه و مبانی تدقیق و تحلیل بررسی، از پس :هایافته

 این یهایافته کریم، قرآن آیات بر تأکید با انسان کلی هاینگرش
 مسائل به اسالمی هایآموزه نگاه متفاوت نوع که داد نشان پزوهش
 رد اصلی شکاف ایجاد باعث او کلی هاینگرش و انسان با مرتبط

 .است شده تأثیر گونه این در غربی با اسالمی رویکرد
 هایرفتار غربی، زندگی سبک در آنکه به توجه با :گیرینتیجه
 گردد،می باعث روش این شوند،می ارزیابی گرایانهمادی انسانی

 زندگی کسب بررسی و نباشند تفسیر قابل انسان رفتارهای از بسیاری
 طابقم اما باشد؛ افراد زندگی بهبود در صحیحی راهکار نتواند افراد،
 لحداق باید اسالمی زندگی سبک در رفتاری هر کریم، قرآن آیات

 انسان، هستی، به نگرش مانند هایینگرش و هاشناخت از برخوردار
  .باشد انسان رفتارهای پشتوانه عنوان به عالم متعالی مبدا

 
 عقل بینی،جهان زندگی، سبک کلی، هاینگرش: کلیدی واژگان
 .عملی عقل نظری،

 
 04/02/1401تاریخ دریافت: 
 19/06/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولa.heydarzadeh@art.ac.ir 

 

 مقدمه
رفتارهای انسان تأثیرگذار است که های کلی چنان بر نگرش

ها به مطلوب و توان رفتارهای انسان را بر طبق این نگرشمی
ا ها بنامطلوب تقسیم بندی کرد؛ اگرچه بسیاری از نیازهای انسان

ها نیاز به تغذیه، مسکن هم مشترک است. به عنوان مثال همه انسان
لمان این و پوشاک دارند و چه بسا بین فردی مسلمان و غیر مس

نیازها فرقی نداشته باشد، اما در مقام ارزیابی، رفتار این دو گروه را 
کنیم و بسیاری از باورهای اعتقادی و هیچگاه یکسان ارزشیابی نمی

باشند؛ لذا مسئله اخالقی کامالً بر رفتارهای انسان تأثیرگذار می
ز ا ها رااصلی در این پژوهش آن است که تأثیر این باورها و نگرش

متون دینی بر سبک زندگی افراد واکاوی نماییم. اما ضمن این بررسی 
های فرعی دیگری نیز پاسخ خواهیم داد از جمله آنکه: به پرسش

توان از الف. منظور از نگرشهای کلی چیست؟ ب. چه تعریفی می
سبک زندگی ارائه داد؟ ج.مصادیق نگرشهای کلی در متون دینی 

 کدامند؟
به وحدانیت خداوند متعال و یا اعتقاد به معاد دارد،  فردی که اعتقاد

در نیازهای طبیعی خود، کامال این نوع نگرش کلی بر رفتارهای او 
گذارد. آنچه در این مقاله به دنبال اثبات آن هستیم این تأثیر می

های کلی مانند ایمان به غیب، نگرش انسان مسئله است که نگرش
یری مستقیم در سبک زندگی افراد دارد به هستی و مبدأ متعالی، تأث

های کلی هستند که ناخودآگاه سبک اجتماعی و اصوالً این نگرش
 دهند. و روانی جامعه را شکل می

 انجامبرداری( ای و فیشکیفی )کتابخانه صورت به پژوهش نیا
 موضوع لیتحل وی ابیارز بهی علم معتبر منابع به توجه با و رفتهیپذ

در این پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی پرداخته است. 
ردی های کلی و سبک زندگی فنوین به منابع اصیل، رابطه بین نگرش

 و اجتماعی را تبیین نماییم.
 

 های کلی و سبک زندگینگرش
 باشد؛های کلی در انسان یکی از کارکردهای عقل انسان مینگرش

هر فردی به واسطه عقالنیت خود به یک سری از مفاهیم یا قضایای 
وان باشد؛ به عنکند که گاهی از نوع بدیهیات میکلی دست پیدا می

که دارای مصادیق متعددی « مفهوم کوه یک مفهوم کلی است»مثال 
ای ه، قضی«باشدکل، بزرگتر از جزء می»قضیه باشد و یا در خارج می

گونه از قضایا نیازمند فکر و کلی است که عقل انسان برای فهم این
انواع  کند،باشد. مفاهیم کلی که عقل به آنها علم پیدا میاندیشه نمی

متعددی دارد: بعضی از این مفاهیم کلی، منشأ کامال مادی دارد؛ مانند 
از مصادیق خارجی انسان، این مفهوم کلی را که عقل « انسان»مفهوم 

کند و گاهی منشأ کامال غیر مادی دارد، مانند مفهوم انتزاع می
تواند به یک سری از فرشته؛ منظور این است که عقل انسان هم می

ازاء مادی ندارد، علم پیدا کند که در جای خود مفاهیم کلی که مابه
های این مقاله تعبیر به نگرش این امر به اثبات رسیده است. آنچه در

 باشد. بهشود، بینشی کلی درباره آنچه که وجود دارد، میکلی می
 هائی است که به طور مستقیمهای کلی، اندیشهتعبیر دیگر، نگرش

باشند و محتوای آن جنبه توصیفی های هستی میناظر به واقعیت
های نگرش باشند. در واقع،ها میها و نیستداشته و سوال از هست

های نظری انسان است که جهان بینی او را نسبت کلی، همان اندیشه
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بینی دهند. البته باید دقت داشت، اصطالح جهانبه هستی تشکیل می
شناسی است؛ مثال تعداد کرات و سیارات منظومه غیر از جهان

شناسی است که ارتباطی شمسی چه تعدادی است، مربوط به جهان
، ولی اینکه آیا جهان مادی، وابسته به خالق غیر به بحث ما ندارد

بینی است که به واسطه مادی است یا خیر؟ این مسئله از قبیل جهان
ی نظری هاباشد. البته در کنار اندیشهعقل نظری بشر قابل بررسی می

های عملی انسان که محتوای آن از جنس امر و انسان نیز، اندیشه
هایی که مستقیماً یعنی همان اندیشهنهی عقالنی است، وجود دارد. 

ایی دهد. قضایناظر به رفتار انسان است و ایدئولوژی او را تشکیل می
های عملی انسان است. ، از نوع نگرش«باید خدا را پرستید»مانند 

ه نظری بندی بتواند در یک تقسیمهای کلی انسان میبنابراین، نگرش
 و عملی تقسیم گردد.    

موضوعاتی مانند آیین توان گفت، زندگی نیز میدر خصوص سبک 
لهی و یا بشری در کتب حدیثی و اروش زندگی در ادیان  و زندگی

اما موضوع سبک زندگی به عنوان یک  ،قدسی مطرح بوده است
گرچه  ؛اصطالح رایج به صورت مستقل مطرح نگردیده است

در ضمن  ،گرددمحتواهایی که در بحث سبک زندگی مطرح می
برخی از  .گرددآیین و روش زندگی عنوان می ،ل آدابمسائ

 ،شناسان مدعی هستند که این اصطالح به وسیله ماکس وبرجامعه
و این مفهوم در آغاز ( 1) شناس فرانسوی ابداع گردیده استجامعه

 یاز طرف .خورده است با مباحث طبقه و منزلت اجتماعی پیوند
بعضی روانشناسان قائلند این موضوع توسط آلفرد آدلر روانشناس 
اتریشی و بنیانگذار روانشناسی فردی مطرح گردیده است و 

 این بحثکرت آدلر، سیچر، مولر و بروک، اندیشمندان دیگر مانند 
 (.2) اندرا تکمیل نموده

آنچه باید به آن توجه داشت این است که این موضوع در فرهنگ 
لیبرال دموکراسی مطرح گردیده است و فرهنگ مصرف غربی و

کامال جایگاه ویژهبحث، گرایی به عنوان یک اصل حاکم در این 
لذا ورود به این موضوع در فرهنگ دینی و وحیانی یقیناً  .ای دارد

 .دستخوش تغییرات بنیادین خواهد گردید
 ای ازمجموعه(، Life style) یا به تعبیر التین «سبک زندگی»

ها در هر ها و سلیقههای رفتار، حالتها و شیوهها، ارزشطرز تلقی
ها همه و آگهی، تلویزیون، موسیقی عامه .گیردچیزی را در بر می

 ندنبالقوه از سبک زندگی فراهم می ک ییهمه تصورها و تصویرها
(3.) 

ک سب ،کندآلفرد آدلر در خصوص تعریف سبک زندگی عنوان می
های فرد نسبت به دیگران احساسی، خودپندار ،هدف فرد ،زندگی

 (.4) شودو نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل می
سبک زندگی  ،کنددر تعریف سبک زندگی عنوان می کرت آدلر

 یعنی .کندای است که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال میشیوه
 که آیا فرد . حال سوال این است،راهی است برای رسیدن به اهداف

او در تالش  ،در این مسیر با شجاعت و ثبات در رفت و آمد است
به سمت هدف هنگامی که آیا  ؟دنبال کردن اهداف چگونه است

و هدف را رها می دگردایستد و باز میناگهان می ،داردمی گام بر
یه در صدد یافتن توج ،آیا به علت این که هدفش را دنبال نکرده ؟کند

یک  .سازی استسبک آهنگ سبک زندگی همچون ؟است
آهنگساز دارای سبک خاصی است که ممکن است مربوط به زمان 

ار را به ک سبکسالگی او باشد و حال که بزرگ شده نیز همان  10
 ،گردندهای او از بعضی جهات اصالح میچه آهنگ اگر ،می برد

مله جفی ال ،سبک زندگی نیز .ولی سبک آنها قابل تشخیص است
 (.5) ابل تشخیص نیز هستق ، اماستقابل اصالح ا

برای هر یک از این  تاهایی هستیم در سبک زندگی نیازمند شاخص
های مانند فعالیت یهایشاخص .گرددمعرفی  یالگوی ،هاشاخص

خواب  ،تغذیه ،روابط سیاسی و اجتماعی، اوقات فراغت ،فیزیکی فرد
 و ... معنویت، ارتباطات خانوادگی ،محیط شغلی، و بیداری

در سبک زندگی، عمق اعتقادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده 
اما آیا  ،گیردمی قرار بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش ،شودنمی

پزشک  ،به عنوان مثال؟ رفتاری بدون شناخت و نگرش وجود دارد
چه چیزی  ؟رودکند که چگونه راه میدر رفتارهای فرد جستجو می

اما همین  ؟خوابدچقدر می ؟کندمی چقدر ورزش ؟کندتناول می
های فرد کامالً وابسته ها و نگرشسنجش تغذیه فرد به شناخت

های های تسبیح هستند که نگرشمهره ،رفتارها ،به یک تعبیر .است
تار در رف مثالً .دارد وجود کلی مانند نخ تسبیح در تمام این رفتارها

ههر نوع تغذی ،تغذیه، فرد اگر اعتقاد به خداوند متعال داشته باشد
مشهود است که  با دقت در همین مثال کامالً .کندای را استفاده نمی

مولفهو ها شاخص ،گر چه در حوزه رفتار ،نگرش اعتقاد به خداوند
 ای بر تمامیمانند سایه ولی کامالً ،گرددهای رفتاری تعریف نمی

خانواده،  ،های اجتماعی، عبادی، اخالقی، مالیها از قبیل مولفهمولفه
های سازگاری، دوستیابی، علم، دفاعی و امنیتی، مهارت، سالمت

 .گسترانیده شده است ...ده از دنیا و استفا
 

 نگرش های کلی موثر بر سبک زندگی انواع 
 اعتقاد به خداوند

ودی که وجودش ذاتی ساختار وجودی انسان، به عنوان یک موج
باشد و یا به تعبیر برای موجود شدن نیازمند به غیر می ،باشدنمی

است و این نیازمندی در تمام ن وجودش، نیازمند خلق شد دیگر در
های زیستی، تمایالت نفسانی، فعالیت شئون وجودی انسان مانند

های عقالنی و فکری کامال های روحی و روانی، فعالیتفعالیت
به تکامل  خود و انسان دائماً در حال رفع نیازهای، باشدنمایان می

انسان در ذات و نهان خود همیشه به دنبال  بنابراین، ن است.رسید
ود را ، خقکامل مطل آنیک کامل مطلق است که بتواند با تکیه بر 

اعتقاد به خداوند به  .از این نیازمندی گسترده وجودی نجات بخشد
را به یک اقیانوس بی نهایت  فردکامل مطلق،  عنوان آن موجود

لذا  .نمایدذاتی وجودی او را درمان می صکند و آن نقمتصل می
تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ  الَّذِینَ آمَنُوا وَ: »فرمایدمی خداوند

هایشان به یاد خداوند دل ،اندآنان که ایمان آورده : اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
« ها به یاد خدا آرامش می یابدآگاه باشید که دل .یابدآرامش می

یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ : »فرمایدو یا می (28)رعد:
 بی نیازاوست و  دای مردم همه شما به خدا نیازمندی :الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ 

 (.15: فاطر) «تودنیس و
ذار تأثیرگنیز متعالی، در تمام رفتارهای انسان  أمبد به عتقاداین ا

انسانی که اعتقاد به خداوند دارد و این اعتقاد در رفتار او  .باشدمی
گردد و با توکل بر هراسان نمی یگردد از هیچ نیرویهم نمایان 

چه زیبا نوح پیامبر زمانی  .آیدخداوند بر تمام مشکالت فائق می
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  و همکاران     حیدرزاده علیرضا  60

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گوید و عنوان می فرماید اگر درنگ کردن که با قوم خود سخن می
من بر خدا  ،آیدن میمن میان شما و یادآوری آیات خدا بر شما گرا

ه چنان ک ،را گرد آورید و بتانتانساز و برگ خویش  ،کنمتوکل می
ن دشمنی م به و نباشدپوشیده کنید بر شما هیچ چیز از کاری که می

این چه قدرتی  (۷1 :یونس. )و مرا مهلت ندهیدنهید قدم به پیش 
کند و در مقابل است که یک پیر مردی مانند نوح پیامبر پیدا می

انسانی  ،راند و یا در حوزه مالیکفار این چنین مستحکم سخن می
 مَا مِنْ دَابََّةٍ إِلََّا هُوَ آخِذٌ»همیشه شعار  ،که معتقد به خداوند است

بنده ای نیست مگر آنکه زمام اختیارش را خداوند جنهیچ : بِنَاصِیَتِهَا 
ذا در مشکالت مالی و مادی را به سر دارد. ل (56: )هود «گرفته است

آثار اعتقاد به خداوند هم  .همیشه اعتمادش به خداوند متعال است
ه باشد کمیفردی و هم اجتماعی تأثیر گذار  سبک زندگی حوزه در

 کنیم:به چند نمونه از این آثار اشاره می مختصراً
 

 ایجاد تعهد اخالقی و انسانی در مقابل وظایف و تکالیفالف.
خود را متخلق به اخالق  ،شخصی که اعتقاد واقعی به خداوند دارد

م اکملک» :می فرماید )ع(به نحوی که امیرالمومنین علی  ،کندالهی می
تر است که اخالقش کسی از شما ایمانش کامل : ایمانا احسنکم خلقا

 (.6) نیکوتر است
 

 ب.همت عالی
خود  که انسانی .شودموجب تعالی همت انسان می ،اعتقاد به توحید

 دارای همتی بلند و عالی ،کندرا وصل به منبع فیوضات و کماالت می
ثروت داند نه به ارزش انسان را به همت او می )ع(گردد، لذا علی می

 (.۷و )ا
 
 نوع دوستیج.

کند و به های نفسانی خود را مدیریت میانسان خداپرست، خواسته
بلکه همیشه به  ،رودنمیپرستی تفاخر و شهوت ،نماییدنبال خود

و  : وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» :باشددنبال آسایش و آرامش دیگران هم می
مبانی جامع در حوزه رفتار  (.83 :بقره« )دیبه مردم سخن نیکو گوی

به  ،فرمایدآموزند که خداوند به پیامبر خود میاجتماعی به ما می
یاد آر که ما به بنی اسرائیل گفتیم در مرحله اول فقط خدا را عبادت 

مان و مساکین احسان کنید و با یتیکنید و به پدر و مادر، نزدیکان، 
 ،توحید ،به بیان دیگر .همه مردم گفتار و رفتار نیکو داشته باشید

از خودپسندی و خودخواهی او  و کندخو و مهربان میانسان را نرم
فَبِمَا » :فرمایدو یا اینکه خداوند به پیامبر خود می .کندرا خارج می

رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ 
به سبب رحمت خداست که تو با آنها : فُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاعْ

این چنین خوشخوی و مهربان هستی اگر تندخو و سخت دل بودی 
پس به آنها ببخشای و برایشان آموزش  .از گرد تو پراکنده می شدند

دارای روحی  )ص( آری پیامبر اکرم (.15۹ :آل عمران)به خواه 
بشر دوست و شریک در غم و اندوه مردم بود  آسمانی، امیدآفرین،

چه زیبا حضرت  .گیردو همه این حاالت از رحمت الهی نشأت می
اهل  ان اهل االرض لمرحومون ما تحابوا :: »فرمایندمی )ع(کاظم 

در مهر و رحمت  ،دار یکدیگر باشندزمین تا زمانی که دوست
 (.8) خداوند خواهند زیست

 
 آزادگید.

گردد انسان از هیچ کس جز باعث می ،یگانگی خداونداعتقاد به 
خداوند هراس نداشته باشد و هرگز در برابر دیگران به تملق و 

د او را به نتوانها هم نمیچاپلوسی نپردازد و نیرومندترین قدرت
 .دندار بندگی و کرنش در برابر خود وا

هرکس از هدایت و راهنمایی  :فرمایددر قرآن کریم خداوند می
 از کسی نخواهد داشت خوف و حزنیهیچ  ،خداوند تبعیت نماید

که روی دل خود را فقط متوجه خداوند  یو یا نیکوکاران( 38 :بقره)
( 112 :بقره)و حزنی از کسی نخواهند داشت  خوفکنند نیز هیچ 

 انفاق مال در راه خدا ،و در بعضی آیات از مصادیق این نیکوکاری
 (.262 :بقره) نمایدرا بیان می

خداوند این خصیصه را مخصوص اولیای خدا بیان  ،بعضی آیاتدر 
دو ویژگی مهم دارای نماید کند و تعریفی که از اولیای خود میمی

 (63و  62: ایمان به خداوند و تقوای دائمی )یونس: است
 ،نیمکمیبیان از آزادی که ما آن را به آزادی معنوی تعبیر البته این 

در میان بعضی از مکاتب مانند مکتب اگزیستانسیالیسم مورد قبول 
انسان باید آزاد مطلق باشد و اعتقاد  معتقد استاین مکتب  .باشدنمی

مستلزم  ،اعتقاد به خداونداساس  .به خدا منافات با این آزادی دارد
هم مستلزم اعتقاد  قضا و قدراعتقاد به قضا و قدر است و اعتقاد به 

اگر  .به جبر و هم مستلزم اعتقاد به یک طبیعت ثابت بشری است
خدایی وجود داشته باشد یک جبری بر انسان همیشه حاکم است 

دارد و از طرفی تعلق در  منافات با آزادی کامل انسان مسئله و این
انسان را از آزادی  به اوست،وابستگی به خداوند که الزمه ایمان 

 (.۹) دور می نمایدکامل 
عنای اعتقاد به خدا به م ،این نظریه باید بیان داشت پاسخ بهدر البته  

جبر نیست و اعتقاد به قضا و قدر به هیچ وجه با اختیار انسان 
 . منافات ندارد

یمان به ا ،کندان میدر خصوص مکتب اگزیستانسیالیسم نیز که عنو
آزادی مطلق انسان  منافیقلبی به اوست و این  تعلقخداوند یک 

ز ا ،تعلق یک موجود به غایت و کمال نهایی خود :باید گفت ،است
یا آزادی آ .بلکه بیشتر به خود رسیدن است ،خود بیگانه شدن نیست

این آزادی که یک نوع از خود بیگانگی  ؟یعنی از خود هم آزاد باشید
 (.10) بر ضد کمال انسانی است ،است

 
 توحید مساوات و عدالت در سایهه.

گردد که دستورات الهی خداپرستی و اعتقاد به خداوند، موجب می
در جامعه حاکم گردد و موجب گسترش عدالت واقعی گردد و هر 

فرماید: در قرآن کریم میخداوند . رودبگونه ظلم و تجاوز از بین 
ای کسانی که ایمان آوردید، برای بندگی خداوند پایدار باشید و 

و داد گواه باشید و باید دشمنی گروهی نیز شما میان مردم به عدل 
را وادار نسازد که درباره آنان عدل را به کار نبرید. عدل را به کار 

شه تقوای الهی را پی تر است.برید که آن به تقوا و پارسایی نزدیک
 کنید آگاه استکه عمل می چهخداوند به آن ،کنید که به تحقیق

نیز از جمله آیات مربوط به  گریدر آیات متعدد دی (.8 :مائده)
 داوری بین مردم(، 3 :نسا) ازدواج با همسران (،282 :بقره) معامالت

(، 106 :مائده)کردن  صیتشهادت دو عادل در زمان و(، 58 )نسا:
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 61....   زندگی سبک بر انسان کلی هاینگرش تأثیر بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

خداوند مومنان را به عدالت فرا می( 152 :انعام)گفتگو با مردم 
 .خواند

 
 نگرش کلی به انسان 

مبدا متعالی در نگرش انسان به خود و هستی نگرش کلی انسان به 
 پردازیم:گذارد که به تبیین آن مینیز تأثیر مستقیم می

 
 جایگاه انسان از منظر قرآن کریم

نگاه کلی به انسان و نوع خلقت او تأثیر شگرفی در رفتارها و سبک 
قرآن کریم در بحث خلقت انسان نکات بسیار  .زندگی او دارد
لِکَ ذَ: »فرمایدخداوند در سوره سجده می .ی داردزیبایی را بیان م

 وَبَدَأَالََّذِی أَحْسَنَ کُلََّ شَیْءٍ خَلَقَهُ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشََّهَادَةِ الْعَزِیزُ الرََّحِیمُ 
ثُمََّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ ثُمََّ سَوََّاهُ  خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ

فَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ  وَجَعَلَ لَکُمُ السََّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  قَلِیلًا مَا وَنَ
خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است و : او تَشْکُرُونَ 

او همان کسی است که هرچه را  .شکست ناپذیر و مهربان است
نسل  سپس .قرارداد آفرید نیکو آفرید و آغاز آفرینش انسان را از گل

بعد اندام او را  .خلق کردقدر از آب ناچیز و بی یهایاو را از عصاره
ها و موزون ساخت. از روح خویش در وی دمید و برای شما گوش

های او را به جای ها قرار داد. اما کمتر تشکر نعمتها و دلچشم
 (.6-۹آورید )سجده: می

قت ابتدایی انسان را از خاک در این آیات شریفه، خداوند متعال خل
إِنََّ مَثَلَ : »فرمایدوره آل عمران خداوند میآغاز نموده است و در س

د سی بدون وجوعیآفرینش : عِیسَى عِنْدَ اللََّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ 
مانند آفرینش آدم است که او را از خاک  .پدر چیز عجیبی نیست

وَلَقَدْ خَلَقْنَا : »فرمایددر سوره حجر می و  (5۹ :آل عمران) آفرید
ما انسان را از گل خشکیده که  : الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

 (.26)حجر:« گرفتیم ،ی آفریده شده بودیبد بو گل از

ه آفرینش آدم ب که آیدبه دست می ،ردیدگاز مجموع آیاتی که ذکر 
 در آیات بوده است.صورت یک خلقت مستقل از خاک و گل بدبو 

خداوند متعال آفرینش نسل انسان و چگونگی تولد فرزندان  ،بعدی
ب . این آکندای از آب ناچیز بیان میو عصاره ء مهینآدم را از ما

بسیار ظریف و فوق العاده  ،بی ارزش و ناچیز از نظر ساختمان سلولی
در خود دارد.  ه تمام مواد الزم را برای تشکیل جنین انساناست ک

ای فرماید: این انسان را در نطفهدر آیات سوره مومنون خداوند می
از و در رحم قرار دادیم. سپس نطفه را به علقه و علقه را به مضغه 

 مدییگوشت روی، هاها را آفریدیم و بر روی استخواناستخوانمضغه، 
 (.14و13: مومنون) گر به او عطا کردیمو بعد آفرینش دی

خداوند بعد از آنکه خلقت مادی انسان را  ،در آیات سوره سجده
به  ،نمایدیه میسوت به رساند و از آن تعبیربه مرحله تکامل می

روح خود در انسان است  خمرحله بعدی خلقت انسان که همان نف
ر، ع، بصبا جمله خلقت سم مسجو رابطه بین روح را با  کنداشاره می

 .نمایدتبیین می افئده
بین  معتقد است کهمرحوم عالمه طباطبایی در بحث خلقت روح 

این موضوع از سوره اعراف به  و عالم امر فرق استو عالم خلق 
« أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ: » دست می آید

و مراد  ستا یابیم که خلق به وجهی غیر از امرمی ( پس54:اعراف)

تا نتیجه شود  تواند باشدنمی اتخصوص آثار اعیان موجود امراز 
چون در آیه  .موجودات و امر آثار آنهاستاعیان ن هماکه خلق 

که از اعیان  حرو (85:سرا)ا« قُلِ الرَُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبَِّی: »شریفه
 إِنََّمَا أَمْرُهُ» شته و نیز از آیه شریفهموجودات است به امر منصوب گ

شود که ( استفاده می82:یس« )إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ
کند امر خدای سبحان همان ایجاد به کلمه کن است و فرقی نمی

وجود عین باشد یا اثر عین و چون وجود شی همان نفس شی است، 
از آیات دیگری  .امری الهی وجود دارد ئیشی شود در هرپس ثابت می

مَا خَلْقُکُمْ » و (50:قمر« )وَمَا أَمْرُنَا إِلََّا وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ» نیز مانند
تی شود که امر حقیقظاهر می (۷۷)نحل:وَلَا بَعْثُکُمْ إِلََّا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 

 (.11) تدریجی است خلق کهغیر تدریجی به خالف  است
مر بر این خصوصیات موجودات عالم امورد عالمه طباطبایی در 

و از همین جاست  دپاکنانواری  ،موجودات عالم امر باور است که
قدس و که خداوند سبحان روح را که از عالم امر است به طهارت 

را به  )عیسی( و او( 8۷:بقره) «وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»وصل نموده 
بگو این آیات را  : قُلْ نَزََّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ» :نمودیمتایید قدس ح الرو

 (.12( )102)نحل:« روح القدوس نازل کرده است
نماید که تدبیر عالمه طباطبایی از آیات دیگر قرآن کریم استفاده می

رش صادر می عنخست از  ،که همان آوردن امر به دنبال امر است
کند به آسمان دیگر نزول می یز آسمانو سپس امر ا (3 :یونس) گردد
 5و 4نماید )سجده:به آن را وحی میامر مختص  ،سمانیآ هره که ب
به این ترتیب امر همیشه از آسمان  (.12:طالق؛  12و  11:لت؛ فص

 یابد تا اینکه به زمین برسد و از آنجا آغازبه آسمان دیگر نزول می
 (.13) نماید به عروج
با  ،عالم امر است اتوجودمشود که روح از استفاده می اتاز این آی

 از آیات سوره .ربانی نازل گشته و به بدن مادی وارد شده استفخ ن
اجدیت اعضا وشود که روح بعد از اتحاد با بدن و سجده استفاده می

 دگردعاقله می و و متفکره باصرهجوارح بدن صاحب قوه سامعه و و 
این امور همگی از افعال چه  ؛گرددیم متماوی در  جهاتو این 

یت اعضا و جوارح بدنی قادر واجدبدون  حای هستند که روهسمانیج
 (.14ست )به انجام آنها نی

مجرد است  یشود که روح موجوداز این آیات استفاده میهمچنین 
برا م ،استعدادنقایص و قوه و را داراست و از  یو همه کماالت حقیق

باشد و از عالم میمنزه از احتجاب به حجاب زمان و مکان  است و
ارباب بصیرت می .رسدبدن مادی میبه گردد و وجودی نازل می

برای از سوره حجر  2۹در آیه   «ن روحیمِ» در «نمِ»دانند که کلمه 
خداوند  حزیرا که رو ،باشدمیجزئی از روح الهی ن نزولتبعیض و 

گونه تجزیه و ه و آثار و لوازم ماده هیچآن از مادتجرد با توجه به 
گویای این حقیقت است که آنچه  «نمِ»کلمه  .داردنمی تبعیض بر

از جانب خداوند در آن دمیده شده مادی بدن بعد از تسویه خلقت 
و جدا از آن  غیر آنروح خداست و نه  عیننه  ،از روح خداست

از آن و  بلکه تنزل یافته و محجوب گشته آن است، خبری، عین
کمال آن دارد و این بدان معناست که اصل روح  و نشانی از جمال

ب مخلوقات به حق قردمیده شده در بدن همان روح خداست که ا
 (.15) اهلل و اسما و صفات اوستوجه جالی و م مظهرو 

« کُلَِّ أَمْرٍتَنَزََّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرَُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبَِّهِمْ مِنْ »مانند از آیاتی 
 و در کنار عیتدر م هآید که روح با مالئکبه دست مینیز  (4 :قدر)
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  و همکاران     حیدرزاده علیرضا  62

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

یُنَزَِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرَُّوحِ مِنْ » از سوره نحل 2در آیه  .شوندهم نازل می
گردد که عالوه بر یعنوان م( 2)نحل: «أَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

و ارسال خدای متعال در  زیلتن ،مالئکه و بین روحعیت تالزم و م
 حیثاست و مالئکه از  ئکهو سپس متوجه مال حمتوجه رو اصل

و  علیباشند و یک نوع رابطه وجود روح میبه وجودی وابسته 
 .معلولی بین این دو وجود دارد

باشد و یک موجود مجرد میروح انسان از عالم امر  ،خالصه آنکه
 .باشدو محیط بر عالم ماده میو ماده است مکان  و و باالتر از زمان
ترین موجودات به مقدس است و از نزدیک و این روح پاک

 نای حال .باشدو باطن مالئکه نیز می صلحضرت حق می باشد که ا
انسانی که  .رسدگردد و به بدن مادی میاز عالم اسما نازل می حرو

پست دنیوی،  داند و نسبت به امورخود را دارای شخصیت الهی می
دهد، این نگرش کلی، در رفتار و سبک هیچ گرایشی نشان نمی

 گذارد.زندگی او تأثیر مستقیم می
خود را از  ،داندم دیگر میانسانی که اصل و ریشه خود را از عال

داند سما میاباالتر مانند جبروت و  عوالمبلکه  ،عالم امر و ملکوت
چه زیبا مولوی سروده  .کندنمیگناه و وجود خود را آلوده به دنیا و 
 ست:ا

 ای** ترک کن گلگونه تو گلگونه  ایهیچ محتاج می گلگون نه

** ای گدای رنگ تو   ات شمس الضحیای رخ چون زهره
 هاگلگونه

 ** ز اشتیاق روی تو جوشد چنان  جوشد نهانباده کاندر خنب می

جویی ** وی همه هستی چه می  ای همه دریا چه خواهی کرد نم
 عدم

** ای که مه در پیش رویت   ای مه تابان چه خواهی کرد گرد
 زردروی

 ** طوق اعطیناک آویز برت  تاج کرمناست بر فرق سرت

** تو چرا خود منت باده   تو خوش و خوبی و کان هر خوشی
 کشی

اند و او ** جمله فرع و پایه  جوهرست انسان و چرخ او را عرض
 غرض

** چون چنینی خویش را   ای غالمت عقل و تدبیرات و هوش
 ارزان فروش

** جوهری چون نجده خواهد   خدمتت بر جمله هستی مفترض
 (16) از عرض

باشد که کمال و حقیقت خود را با اسیر این اشعار متوجه انسانی می
ها و نتیجه به سختیها فراموش نموده است و در شدن در حجاب

 .مشکالت افتاده است

 
 جایگاه انسان از منظر مکاتب دیگر

 ( Hedonism) مکتب اصالت لذت
ز گیری هرچه بیشتر ااین مکتب سعادت انسان را بستگی به بهره

داند. آریستیپ که معاصر افالطون بوده است، همیشه به ها میلذت
ای هاز فردا نباید واهم "کند که گفته است : گفته هوراس استناد می

 (.1۷) "داشت. امروز را غنیمت دان که می گذرد
معتدل یگرچه تا حد ؛اپیکور نیز از طرفداران اصالت لذت است

های معنوی نیز لذت هتر به این بحث پرداخته است و بتر و منطقی

لذت  ،گوییمهنگامی که ما میکند، بیان میاو  .توجه داشته است
منظور ما بر خالف ادعای بعضی از کوته نظران  ،است ایچیز عالی

لذت هوس ،کنندمی فکه با ما سر جنگ دارند و عقیده ما را تحری
بلکه مقصود ما فقدان رنج  ،رانان نیستبازان و تمتعات شهوت

اشکال وارد بر این  (.18) است جسمی و فقدان آشفتگی و اضطراب
نسان ا ،یوبه لذات دنیهیدین مقام انسانیت فروکانظریه آن است که 

 نبه سا ،ترسیم نموده استاو را از آن مقام واالیی که قرآن برای 
فداکاری در این  و مانند ایثار یهایو ارزش ددهمی تنزلحیوانات 

 .د داشتننخواه یمنزلت و مکتب مقام
 

 (Egoism) مکتب خودگرایی
 ساین مکتب سعادت انسان را در ارضای هرچه بیشتر ح

 ماکیاول .داندخودخواهی و در نظر گرفتن مصالح و منافع خود می
 بر این نظر است که انسان باید ،گذاران این مکتب استاز بنیان که

 د.رشمان و هیچ کس را جز خود محترم دفقط در فکر منافع خود باش
باش و در جمع  عماط ،نیکی داریقصد  هکی ولی چنان بنما نک دیب

 (.1۹رحم )خشن و بیباش و خسیس  .وشکمال به 
 مکتب خیر اجتماعی.3. 2. 4

این مکتب سعادت انسان را در نفع رساندن هرچه بیشتر به جامعه 
بر این باور است گذاران این مکتب نتام از بنیانب جری. داندبشری می

ای از فضایل اجتماعی را برای که سعادتمند کسی است که مجموعه
و پیروانش اصرار دارند که معیار همه  آینده خود ذخیره نماید. او

ن باشد و بهتریاقدامات عمومی، حداکثر فایده برای حداکثر مردم می
آزادی عمل  ،کندستی که برای رسیدن به این هدف کمک میسیا

 (.20) است
تامین حداکثر آزادی بلکه  نه ،هدف غایی دولت ،بنتام از دیدگاه

 تسلیمآزادی باید  و تامین حداکثر شادی و سعادت همگانی است
هوادار دموکراسی و برابری  ویرو از همین .شادی و سعادت گردد

اشکال (. 21است )نسبی در مالکیت به منظور تأمین سعادت عمومی 
نظریه عدم مالک و معیار مشخص جهت تشخیص نفع  این  اساسی

 .باشدمیعمومی 
 

 مکتب اومانیسم
ز ا .در ادوار مختلف زمانی معانی متفاوتی داشته است نیسماما واژه

قرن چهاردهم تا پایان قرن نوزدهم این مفهوم چندین معنی پیدا 
دکارت  هرن ،تفکر اومانیستی با تالش پدر فلسفه جدید ه است.کرد

حتوای انسان و م ،بنابر دیدگاه دکارت .گردید یوارد مرحله جدید
های یقینی به وجود اشیا و اندیشه او محور همه حقایق و معرفت

، "اندیشم پس هستممن می"کارت با بیان اصل د .صفات آنهاست
انسان را مالک وجود اشیای دیگر و دیگر محدود آگاهی و درک 
 و این نظریه توسط کانت تکمیل گردید (.22) حقایق قرار داد

عهده انسان قرار  رشد بنسبت داده می وندکارهایی که بیشتر به خدا
کانت به دنبال ساختن نظام فکری محکمی برای بشر (. 23) گرفت

بود که نیازی به هیچ گونه اقتداری در فراسوی ابزارهای دانشی خود 
  .نداشته باشد

از رنسانس تا )اومانیسم رنسانسی .سه دوره الف اومانیسماگر برای 
اومانیسم مدرن ج. (قرن هجدهم)یسم روشنگری .اومانب (18قرن 
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 63....   زندگی سبک بر انسان کلی هاینگرش تأثیر بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

در دوره اومانیسم روشنگری که  ،تعریف کنیم (به بعد 20از قرن )
، منتسکیو، هیوم و کانت ولتر، روسودانشمندانی مانند دکارت، 

ند، دهی زندگی انسان بر اساس عقل بودبه دنبال شکل ،ظهور داشتند
دایره  پذیرد و دربر این اساس تعریف جدیدی از انسان صورت می

 خورد.هستی خبری از خدا و اراده او به چشم نمی
در دوران اومانیسم مدرن )اومانیسم مارکسیستی، پراگماتیستی، 

ه کز این تفکر ادامه پیدا کرد اگزیستانسیالیستی، هایدگری( نی
هایی با اومانیسم دوران روشنگری دارد که در ها و تفاوتشباهت

 .قرار گیردجای خود باید مورد بحث و بررسی 
از جمله جدا کردن  :نقدهای فراوانی به این نوع تفکر وارد شده است

عالم طبیعت و جدا شدن  به، توجه افراطی هطبیعال ءانسان از ماورا
از معنویت، محور قرار گرفتن انسان در عالم، حل همه معضالت 
بشری توسط عقل بشری، تساهل و تسامح در دین، آزادی عنان 

های رزشاصول ا بهحرمتی وانه فکری، بیپشت، فقدان گسیخته انسانی
 .اخالقی

این موضوع است که انسانی که تفکر  ،آنچه باید در نظر داشت
توانست مشکالت پیش روی انسان ه ، نه استاومانیسم ترسیم نمود

 ءرا حل نماید و نه در عمل توانست انسان را از خداوند و ماورا
 ،به طوری که در دوره جدید و پست مدرنیسم ؛الطبیعه جدا نماید

 .تر گردیده استگرایش به معنویت و خداوند در غرب بسیار شدید
 به هستیی نگرش کل.5

نگرش به هستی و زندگی مورد توجه عموم مردم، عالمان  باز،از دیر
و دانشمندان بوده است. سواالتی مانند این که آیا زندگی، معنا و 
مفهوم خاصی دارد؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ به گفته آلبر کامو 

گردد یا خیر فاقد ارزش موضوعاتی مانند زمین به دور خورشید می
کند معنی زندگی واجبلذا عنوان می. ..ارزدزحمتش نمیاست و به 

 (.24) ترین مسئله است
سانی با ک ،در زندگی هستند پوچیسبک زندگی افرادی که قائل به 

فردی که چشم  .کامال متفاوت است ،که برای زندگی هدف قائلند
هیچ گاه با فردی  ،بیندانداز زندگی خود و دیگران را تیره و تار می

به  های کلی. در نگرشبرابر نیست ،ی بیندکه آینده خود را روشن م
 های مختلفی مواجه هستیم:هستی نیز با دیدگاه

 
 یدگاه بدبینی به عالم هستید

ه و هست یاساساً بدبینی به خلقت و عالم هستی با فلسفه اسالم
این نظریه  .باشدناسازگار می ،ستا یدوحمرکزی آن که همان ت

ا عادل را منکرند و یو  محکیحق  داست که مبا بیشتر از آن کسانی
 .خیر و شر قائلند مبدأ دو ،برای مبدا عالم

 ،از آیین هندو .ای بس طوالنی در طول تاریخ دارداین تفکر سابقه
ان توی مانند خیام را مییبودا تا دانشمندانی مانند شوپنهاور و شعرا

 .در زمره این تفکر نام برد
داند. از دیدگاه وی آدمی درد میبودا خمیر مایه زندگی را رنج و 

هر قدر دلبستگی پیدا کند سرانجام مرگ، بند تعلقش را از هم 
خواهد گسست و این همه تغییر و تبدل در موجودات، خود نشانه 

ارزشی این زندگی است. در این آیین، زاییده شدن، پیری و به آرزو بی
محکوم  ،ستاو چون هر آنچه در جهان  (25نرسیدن رنج است )

 .توان یافتمیرا در جهان ن یهیچ جوهر ثابتلذا  ،نیستی است به

آن است که بودا  ،نمایدگرایی متمایز میپوچرا از  تفکر بودا آنچه
انا نیرو. کندمی بیاننیروانا را  بهکار وصول ، راهبرای رهایی از رنج

رهایی  ،است سنسارهکه همان  ،جایی است که انسان از دایره وجود
کند و به حیات ابدی دست های تناسخ را رها میمام رشتهیابد و تمی
ن هی ندارد و ایوهیچ ربطی به عالم ال یییابد که چنین حیات ابدیمی

به آن دست  دتوانمقامی است که انسان بدون کمک از امور الهی می
است که به جای تالش برای  ینیروانا حقیقت مبهم و رازآلود .یابد

 .به این مقام رسید تا بیشتر باید تالش نمود ،فهم این آموزش
 با شکست ناپلئون و نفوذ فقر در اروپا و نیز این نوع تفکر بدبینی

 استمشاهده قابل   مردم در قرن نوزدهم بار معیشتوضع فالکت
مانند شوپنهاور را به سوی یأس و بدبینی  ی از اندیشمنداناو عده

ا رفایده دانست و اصل بی کشاند؛ به نحوی که وی عقل و منطق را
اگر چیزی را . در نگاه شوپنهاور و تعریف کردااراده  ،در انسان
نه آنکه دلیلی  ،خواهدبدان جهت است که آن را می ،پذیردانسان می

 ،برای توجیه خواست خود انسان بلکه ،برای پذیرش آن امر دارد
رد و های انسان حد و مرزی نداتراشد و چون خواستهاستدالل می

وامی را نصیب دکشاند و لذت بیاراده انسان او را به هر سویی می
انند زندگی م ،به تعبیر شوپنهاور .لذا زندگی شر است ،کندانسان می

چه به نظر ( یا هر26) اندولی میان رنج و کسالت در حرکت استپ
ست بیهوده است و عاقبت جهان رو به ورشکستگی ا ،آید نیک

بیان زیرا  ،شوپنهاور با خودکشی مخالف است(. همچنین 2۷)
قائل به  در واقع وی .ای داردحذف یک فرد چه فایدهکند، می

خودی و رهایی از عالم کثرت به تضعیف اراده است با رسیدن به بی
 وحدت و راهیابی به جهان مثل و ایستادن در مقابل اراده و نفس

دارد و این موضوع در روح ن و البته شوپنهاور اعتقاد به خدا(. 28)
 the wisdom "، "تصورجهان همچون اراده و "آثارش مانند

of life" باشدقابل مشاهده می. 
 

 عالم هستی هدیدگاه پوچ گرایی ب
انسان  .گرایی داده استبدبینی جای خود را به پوچ ،در عصر حاضر

غربی که از نامالیمات زندگی و فراز و نشیب زندگی به ستوه آمده 
، ود کاممعناست. نویسندگانی ماننبرای او ادامه زندگی بی ،است

یب ،یونسکو در آثار خود و آداموف کت،کافکا، سارتر، هدایت، ب
 از خود ،قیدی در برابر دیگران و نسبت به آداب و رسوم اجتماعی

اید ش .نداهعدم قبول مسئولیت اجتماعی را ذکر کرد و بیگانه شدن
های نابسامانی ،گراییعامل اصلی این پوچ ،بتوان عنوان کرد

 .باشدهای درونی میاضطراب و خانوادگی، اجتماعی، محیط کار
او  .بردسخت از دوران کودکی و استبداد درون منزل رنج می فکاکا

کردم ننگ نویسد به اوامرت که عمل میدر کتاب نامه به پدر می
 (.2۹بود، چون فقط برای من اعتبار داشت )

 ،کامو نیز در آثار خود از جمله بیگانه، اسطوره، سیزیف رآلب
از مسائل بسیار  ون، از غربت و بیگانگی انسان طاعوسوءتفاهم، 

 ؛گویدسخن می ،زیادی که در زندگی پرفراز و نشیبش افتاده است
که در دو جنگ جهانی رخ داد و او شاهد این ی از اتفاقات هولناک

هر بستی که برای مرگ و راه بن از تفکر در مورد ؛دو جنگ بود
 .گویدسخن می ،وجود دارد یانسان
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در  ،همه جا ناله و رنج و تهدید او ،همه جا بشریت کند،بیان میاو 
جایی برای و  اندهمیان خلق عظیمی که بر روی هم انباشته شد

تاریخ وادی کویری است که علف جارو در آن نمی .نیست ایحشره
 (.30) با این همه انسان امروز تاریخ را برگزیده است ،روید

در آثار خود وی  .ددانزندگی را پوچ و بیهوده می ،صادق هدایت نیز
زنده به گور،  ، مسخ،گروه محکومین ،مانند سگ ولگرد، حاجی آقا

و دردها و مشکالت ا ،بوف کور و سه قطره خون، از تنهایی انسان
آیا سرتاسر زندگی  :نویسدکور می کتاب بوفگوید. او در میسخن 
 کاش ؟باور نکردنی و احمقانه نیست ، یک مثلکضحقصه میک 

واب خ .خوابمب ههستآ ،توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودممی
 (.31) دغدغهراحت و بی

این  .توان در گرایش انسان به پوچی برشمردعلل متعددی را می
 .عوامل فردی و درونی و یا اجتماعی و بیرونی باشد ،تواندعوامل می

موضوعاتی مانند راز آفرینش به اینکه این انسان از کجا آمده است 
یکی از علل  ،و انتهایش کجاست و عدم پاسخ مناسب در این مورد

موضوع مرگ و از بین رفتن تمام لذات به  .باشدپوچ گرایی می
خود  ،می از مرگ ندارندواسطه مرگ برای کسانی که دورنمای مه

عوامل دیگری مانند فقر  .شودعامل مهمی در رسیدن به پوچی می
های اجتماعی، عدم ها و آسیبخانوادگی و اجتماعی، جنگ

های خانوادگی در تبعیض ،های روانی کودکانرسیدگی به بیماری
های فرزندان و عدم رابطه عاطفی بین والدین و فرزندان و شکست

جهان  و عدم اعتقاد و اعتماد به خداوند ،ترز همه مهماجتماعی و ا
ند و او را در ارسبست میپس از مرگ، انسان را در زندگی به بن

 .نمایدپذیر میمواجهه با نامالیمات زندگی ضربه

 
 دیدگاه قرآن کریم نسبت به عالم هستی

دهد، انسان را عالم هستی ارائه مین کریم نسبت به آدر مدلی که قر
کند. انسان موجودی دو بعدی است که ای از عالم تعریف نمیجد

وابستگی انسان را  هر دو بعدش باید به تکامل برسد. لذا خداوند،
آیات فراوانی در قرآن کریم انسان  .کندکامال نفی نمی ،به جهان ماده

؛ 22: قره)ب نمایدتشویق می مادیهای تبرداری از نعمرا به بهره
انسان را  ت،ا در همین آیا(. ام14 :آل عمران ؛۷۷ صص:ق ؛15: ملک

نماید دارد و به او گوشزد میها باز میاز فریفته شدن به این لذت
بلکه  ،ها نبوده استاستفاده از این لذت ،که هدف از خلقت انسان

 ،ولی چون انسان وجود مادی نیز دارد .هدف امر دیگری بوده است
لذا قرآن کریم در بعضی از  .گردد مندناگزیر است از این لذات بهره

تعبیر  (12 :محمد) ت آن شدندالذو آیات از کسانی که فریفته دنیا 
 .کندنماید و دائماً زندگی دنیوی را ناپایدار تعریف میمی نعامبه ا

کند حیات دنیا را به آب باران تشبیه می ،خداوند در سوره کهف
کشد که آن طولی نمیولی  ،گرددکه باعث رویش گیاهان و گلها می

ت فراوان ایآ و یا در (45)کهف: شودگیاه یا گل پژمرده و خشک می
و  (185 :عمران )آلکند اع فریب تعریف میتحیات دنیا را م ،دیگر

(. ۷۷نماید )نسا: در مقابل آخرت قلیل بیان میدنیا را  متاعیا اینکه 
 :انعام) گرددمیمعنا  وحیات دنیا به بازیچه و له ،ت دیگرایآ در
لعب )قرآن کریم حیات دنیا را به پنج مرحله  ،در سوره حدید (.32

انسان  هک داردکند و بیان میتقسیم می (تکاثر، زینب، تفاخر و و لهو
وانی، میانسالی و ، جکودکی، نوجوانی)در تمام مراحل سنی خود 

خلق قرآن کریم در آیاتی علت  .باشدگرفتار حیات دنیا می (کهنسالی
تا انسان با  (۷ ف:که)د اندهای دنیا را فقط آزمایش انسان میزینت

 وبتواند ناپایداری دنیا را درک نماید  ،ابزاری که خداوند به او داده
قرآن  .باالتر و حیاتی زیباتر و پاکتر آماده نماید هدفیخود را برای 

ات و حی (32 :انعام)داند کریم حیات آخرت را برای انسان بهتر می
ولی کامالً  (64 :عنکبوت)کند واقعی را حیات اخروی معرفی می

نماید که برای رسیدن به حیات اخروی نباید انسان را راهنمایی می
بلکه راه رسیدن به حیات اخروی و  ،نماید یحیات دنیا را نف

در آیاتی از قرآن کریم  .زندگانی جاودانی همین حیات دنیاست
هم و از خداوند هم حسنه در دنیا  کنیم که مومنانمشاهده می

خداوند به ابراهیم  و (201 :بقره)در آخرت را خواستارند  حسنه
نماید و هم در آخرت او را از هم در دنیا حسنه اعطا می )ع( خلیل

که چگونه  این نوع آیات در جمع (122)نحل:دهد صالحین قرار می
 فراوانی هایکارهقرآن را ،اخروی خوبی داشته باشیمو ی یحیات دنیا

اگر  ،فرمایدقرآن کریم می ی ازدر آیاتخداوند  .را ارائه داده است
 امش فرامین خدا و رسولش را اجابت کنید، زندگی واقعی نصیب

به  ،و یا اگر ایمان و عمل صالح داشته باشید (24 :النفا)شود می
خداوند می ،در سوره قصص (.۹۷)نحل:زندگی پاک خواهد رسید 

نی که خداوند به تو ارزا یاز ثروت د:گفتن واه طایفه قارون ب :فرماید
بدان که بهره واقعی انسان از و  کرده در پی دستیابی به آخرت باش

  (۷۷ قصص: ) و سودمند باشدادنیا چیزی است که برای آخرت 
 چه کسی گوپیامبر بای  :فرمایدخداوند به پیامبر می ،تی دیگرایآ در

های پاک که برای بندگانش آفریده و روزیهای خداوند را زینت
راه تعادل را پیش  ،اسالمدین  (32 :اعراف ؟)را حرام کرده است

او  هویژه برای زندگی انسان ارائه داده است که ن ایبرنامه و گرفته
و جدای از مردم و  را راهب ه اوو ن دکنمی محض ایگرمادیرا 

است که در عین اینکه  دهدا ئهراا ایبلکه به انسان برنامه ؛جامعه
را  شخلقت اصلی اما هدف پردازد،میتالش  و در جامعه به فعالیت
پذیرش دعوت پیامبران و انجام و روز قیامت ، که ایمان به خداوند

کردار را  و کند و تمام اعمالفراموش نمی ،باشدعمل صالح می
 .نمایدمتناسب با هدف تنظیم می

 
 نتیجه گیری

گردد که با اینکه مشخص می ،مقاله بیان گردیداز آنچه در این 
رفتارهای افراد اصوالً باشد و مقوله سبک زندگی از نوع رفتار می

ها و عواطف نگرش ،هادهد و با شناخترا مورد ارزیابی قرار می
یتواند بری نمیافتراز آن جهت که هیچ  اما ،ندارد یارتباط مستقیم

عمق  ،لذا در سبک زندگی ،اشدها بو نگرش هاارتباط با شناخت
هر همچنین  .شودعواطف و نگرش فرد سنجیده نمی ،اعتقادات

حداقل برخوردار از رفتاری در سبک زندگی اسالمی باید 
 مبدا متعالینگرش به هستی، انسان،  هایی مانندها و نگرششناخت

ی گرچه در سبک زندگباشد. پشتوانه رفتارهای انسان  به عنوان عالم
شود و انسان را در حیطه جامعه فقط به رفتار توجه می ،غربی

 ولی این روش ،دنکنروانشناسی مادی ارزیابی می و شناسی، پزشکی
بسیاری از رفتارهای انسان قابل تفسیر نباشد و  ،گرددباعث می

گی در بهبود زند ینتواند راهکار صحیح ،بررسی سبک زندگی افراد
بخواهد یا چه از رفتارهای خود را  زیرا انسان بسیاری ؛افراد باشد
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 65....   زندگی سبک بر انسان کلی هاینگرش تأثیر بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

های عمیقی که در جامعه نهادینه گردیده است طبق نگرش ،نخواهد
انجام می ،نداشته باشد علم آگاهانهها خود به آن نگرش هم و شاید

 .دهد
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