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1. مقدمه

»س���بک زندگ���ی« بیانگ���ر ظهور الگ���و و الگ���وواره ای تحلیلی نوی���ن در عرصه عل���وم اجتماعی 

که بیش از هر مفهوم دیگری می تواند به نحو  اس���ت. اصطالح س���بک زندگی مفهومی اس���ت 

گویای واقعیت پیچیده رفتارها و نگرش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه مدرن  دقیق تر، 

باش���د. این مفهوم هم قابلیت توصیف و تحلیل دارد و هم امکان مدیریت جامعه را  فراهم 

می کند. خاس���تگاه متفاوت س���بک های زندگی بش���ر را می توان در باوره���ا، تفکرات، مبانی، 

کرد. تفاوت ش���ناختی، تفس���یری و  پیش  فرض  ها، نوع نگاه و الگوهای رفتاری جس���ت وجو 

طرز نگاه به هس���تی، جهان، انس���ان، زندگی، اهداف و ارزش  ها موجب می ش���ود تا هر فردی 

که همین امر موجب  گیرد  اهداف، روش ها و رویه های ویژه ای برای رسیدن به آنها در پیش 

تفاوت های بنیادین میان سبک های زیستی انسان می شود. 

که در چارچوب آن چش���م  انداز  کریم با داعیه جهانی، به هس���تی نگاه ویژه  ای دارد  قرآن 

س���بک زندگ���ی مؤمنان���ه و حیات طیب���ه و هویت متمایز آن قابل ترس���یم اس���ت. بدین روی  

شناس���ایی آن بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد. به بیان دیگر، مبانی هستی  ش���ناختی 

گسستنی با س���بک زندگی دارد. تا شناخت از واقعیت  به معنای ش���ناخت هس���تی، پیوند نا

که پدیده  ای در این هستی  هس���تی دقیق نباشد، نمی  توان چارچوب  های س���بک زندگی را 

که  گفت و مدعی شد  کرد، به پرسش  های هستی  شناسانه پاس���خ  اس���ت، به وضوح ترس���یم 

ای���ن س���بک زندگی ب���ه حقیقت نزدیک اس���ت و از نظام هس���تی تأثیر نمی  پذی���رد. جواب به 

کجا می  رود، آیا فرجامی دارد، آیا انتخاب  های او  کجا آمده، به  پرس���ش هایی مثل »انسان از 

از هستی تأثیر می گیرد و بر هستی تأثیر می  گذارد، آیا هستی هدفمند است و از قوانین خاصی 

کرد، آیا زندگی انسان فقط در همین  پیروی می  کند، آیا می توان جهانی ورای این عالم تصور 

دنیا محدود می  ش���ود، آیا موجودات هس���تی فقط مادی اند؟ و... « چارچوب سبک زندگی 

انس���ان را مش���خص می  کند. باور به اینکه هس���تی آفریدگاری دارد و او همه چیز را به بهترین 

شکل مدیریت می کند و اینکه شیوه عمل و عکس العمل انسان در هستی مؤثر است، موضع 

کرده اس���ت و ش���کل ویژه ای به نگرش فرد نس���بت به هس���تی  انس���ان را درباره جهان معین 

می دهد؛ به انس���ان ایده می دهد یا ایده  ای را از او می گیرد؛ به حیات او معنی می دهد یا او را 

به پوچی و هیچی می کشاند. 
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که فرد در س���احت تفکری خود چه مبنای هستی  ش���ناختی را برمی  گزیند،  ای���ن موضوع 

اثر مس���تقیم در نوع فرهنگ وی دارد. بنابراین، هر فرهنگی س���بک زندگی ویژه خود را دارد. 

کند  گ���ر به مرتبه  ای تنزل پیدا  به بیان دقیق   تر، دریافت آن مبنای هستی  شناس���انه خاص ا

گر این  که برای انس���ان عینی  تر و ملموس  تر ش���ود، فرهنگ فرد و جامعه را ش���کل می  دهد و ا

کند، نوعی س���بک زندگی خاص���ی را می طلبد. بنابراین، با  فرهن���گ به مرتبه دیگر تنزل پیدا 

حرکت���ی دوس���ویه هم می  توان با حرکتی صعودی از نوعی س���بک زندگ���ی خاص به فرهنگ و 

ک���رد و هم با حرکتی تنزلی از نوع���ی جهان بینی خاص به  تفکری متناس���ب با آن دس���ت پیدا 

کلید حل  کرد. )جبارپ���ور، 1386( از ای���ن رو،  فرهنگ و س���بک زندگی متناس���ب با آن دس���ت پیدا 

که اساس���ی ترین نق���ش را در  مهم تری���ن مس���ائل بنیادی در زندگی انس���ان، مس���ائلی اس���ت 

سرنوش���ت بشر و س���عادت و خوشبختی ابدی یا شقاوت و بدبختی جاودانی وی ایفا می کند 

گرو شناخت صحیح از هستی و جهان است و از سوی  که از سویی در  )مصباح یزدی، 1383، 274/1( 

دیگر، نقش تعیین کننده  ای در افکار، نگرش و رفتارهای انسان دارد و جایگاه، منزلت و نقش 

او را در هس���تی ترسیم می  کند. چشم  انداز س���بک زندگی، برآیندی است از اینکه او بداند در 

کجا  گیرد و به  کجای هس���تی و جهان ایستاده اس���ت و چگونه می  تواند از قوای هستی بهره  

می  خواهد برسد.

که  کاوی آن دسته از مبانی هستی  شناخنی از دیدگاه قرآن است  هدف پژوهش حاضر، وا

کلی آن را بیان می  کند و  کلی سبک زندگی انسان نقش دارند و ساختار  در ترسیم چارچوب 

کار می رود. برای شناسایی و رسیدن به  برای دس���تیابی به سبک زندگی مؤمنانه و طیبه به 

این مبانی در ابتدا الزم اس���ت معانی و مفاهیم دقیق متغیرهای مورد بحث در این پژوهش 

تعریف شود. 

1-1. مفهوم شناسی مبانی در سبک زندگی

واژه »مبنا« از ماده بنی در لغت به معنای بنیان، اساس، بنیاد، شالوده و ریشه چیزی و جمع 

آن مبانی است. )دهخدا،1373، 17758/12؛ معین، 1386؛ عمید، 1381، 1748/2(. بنابراین، مبانی در هر علم، 

اس���اس، پایه، بس���تر و ساحت  های زیرین آن علم اس���ت )مؤدب، 1388( و منظور از مبانی سبک 

که هر سبکی  زندگی، بنیان  ها، باورها، پایه  ها و پیش  فرض  های هر سبکی از زندگی است؛ چرا
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بر پایه  ها و اس���اس خاصی بنیان نهاده شده است. سبک زندگی مبتنی بر پیش فرض  هایی 

گر بدیهی نباش���ند بای���د در علوم دیگر اثبات ش���وند. این پیش فرض  ه���ا را مبانی  که ا اس���ت 

می  نامند؛ زیرا زیربنای بنیان  های دیگر به ش���مار می  روند. بنابراین، می  توان مبانی س���بک 

گرفته  که یا بدیهی  اند یا از دانش  های دیگر وام  کرد: »گزاره  های خبری  زندگی را چنین تعریف 

می ش���وند و برای تعیین اهداف، اصول، ساحت  ها، مراحل، عوامل و موانع سبک زندگی به 

کار می  روند« )گروه نویسندگان، 1391(.

کاوش در حقیقت هس���تی و انواع و جلوه های   مبانی هستی  ش���ناختی نیز یعنی، بحث و 

که به توصیف و توضیح هس���تی  کّلی موجودات با یکدیگر )مصباح یزدی، 1383، 274/1(  آن و روابط 

کل می  پردازد و شامل مباحث حوزه انسان  شناسی و خداشناسی نمی  شود.  به ش���کل یک 

کلی جهان )و هستی(  مبانی هستی ش���ناختی هرچند در مقام بررسی ساختار و س���اختمان 

س���ویه  های ارتب���اط آن با خدا و انس���ان نیز اس���ت، غی���ر از بررس���ی تفصیلی صف���ات الوهی یا 

ویژگی های انسانی است )کیاشمشکی، 1387(. 

1-2.  مفهوم  سبک زندگی

کالن با عن���وان رویکرد جامعه شناس���انه،   در مفهوم شناس���ی س���بک زندگی، از س���ه رویک���رد 

کدام از ای���ن رویکردها  رویک���رد روان شناس���انه و رویکرد دین  شناس���انه می  توان نام ب���رد. هر 

تعریفی خاص از س���بک زندگی ارایه می  دهد. در ادبیات جامعه شناسی، سبک زندگی در دو 

مفهوم سازی متفاوت استفاده می شود؛ یک بار معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و بار 

دیگر شکل اجتماعی نوین که در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف  گرایی 

معنا می  یابد. )ابازری.، چاوش���یان،1381( و بر س���بک زندگی را تعیین کننده مرزهای موقعیت و قش���ر 

که تمایالت آن را هدایت می  کند و فرصت  های زندگی بستر  اجتماعی از جنس رفتار می  داند 

که  گیدنز، در تعریف س���بک زندگی معتقد اس���ت  کنی، 1387(.  ب���روز آن را فراه���م می  کند )مه���دوی 

که فرد آنها را به  کرد  کم وبیش جامع از عملکردها تعبیر  سبک زندگی را می توان مجموعه ای 

کار می  گیرد. این عملکردها نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می  کند، بلکه روایت خاصی را 

که وی برای هویت شخصی خویش بر می گزیند، در برابر دیگران مجسم می سازد. سبک  هم 

زندگ���ی مجموعه ای منس���جم از همه رفتاره���ا و فعالیت های فردی معی���ن در جریان زندگی 
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روزمره است )گیدنز، 1385(.

کلیت و  کامـــل   در ن���گاه روان  شناس���انه، آدل���ر بی���ان می کند: »مفهوم ســـبک زندگی، تجســـم 

ع  جویی در کار، عشق )مهرورزی( و گرایش  شخصیت بی  همتا و فردی زندگی است که با احساس هم نو

به هم نوع  جویی تجلی می  کند«. )آدلر، 1370(

کرده است:  مصباح یزدی سبک زندگی را تعریف 
کـــه هر فـــرد بـــرای زندگی خـــود برمی  گزینـــد که بـــه رفتارهای  رفتارهـــای خاصـــی 
کشـــوری و بین المللی قابل اطالق اســـت. از این  خانوادگی، فامیلی، محلی، شـــهری، 
کرد و بر اساس اختالف این  منظر، می  توان سبک زندگی را ویژگی رفتار انسان تعریف 

گرفت. )مصباح یزدی، 1392( ویژگی  ها، تعدد سبک  ها را در نظر 

کنی نیز بیان می کند:  مهدوی 
الگـــوی همگرا یـــا مجموعـــه منظمـــی از رفتارهای درونـــی و بیرونـــی، وضع  های 
گـــروه بـــر مبنـــای پاره ـــای از تمایـــالت و ترجیح  ها  کـــه فـــرد یا  اجتماعـــی و دارایی  هـــا 
)سلیقه(  اش و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب می  کند. یا به اختصار، 
سبک زندگی، الگو یا مجموعه  ای نظام  مند کنش  های مرجح است. )مهدوی کنی، 1387(

ب���ر اس���اس رویک���رد دین شناس���انه، س���بک زندگ���ی یعن���ی، مجموع���ه  ای از رفتاره���ای 

که متأثر از باورها، ارزش ها و نگرش  های پذیرفته ش���ده و همچنین متناسب  س���ازمان یافته 

گروهی  ب���ا امیال و خواس���ته  های فردی و وضعیت محیطی، وجهه غالب رفت���اری یک فرد یا 

گر س���بک زندگی فقط الگوی نظام  مند رفتاری باشد،  از افراد ش���ده است. )شریفی، 1391( حتی ا

رفتارها از الیه  های زیرین خود یعنی، نگرش  ها، بینش  ها، تفکر و سلیقه  ها جدا نیست، بلکه 

ظه���ور خارج���ی هویت و بازتابنده عقاید، باورها، ارزش  ها و عالیق فرد اس���ت. پس براس���اس 

این رویکرد، س���بک زندگی فقط یک س���ری رفتارهای الگومند نیست، بلکه پیوند عمیقی با 

الیه  ه���ای زیرین آن یعنی، اعتق���ادات، باورها، نگرش  ها، ارزش  ه���ا، انگیزه  ها )نیت و هدف( 

و احساس���ات برخاس���ته از جهان  بین���ی و س���لیقه  های مبتن���ی ب���ر الگوی زندگی س���عادتمند 

شکل یافته و بیانگر هویت متمایز دینی فرد است.

1-3.  مفاهیم مرتبط با سبک زندگی در قرآن

 نگاه به س���بک زندگی از دی���دگاه دین و قرآن، نگاه ارزش  محور و تجویزی اس���ت. در ادبیات 
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دین���ی و قرآن، مدخلی با عنوان س���بک زندگی وج���ود ندارد، ولی اصطالحات���ی مانند آداب، 

کله، زیّ ، عمل صالح، حیات طیبه و مانند آن مدخل های مناسبی  دأب، اخالق، سیره، شا

که بخش زیادی از مباحث سبک زندگی را پوشش می دهند.  هستند 

1-3-1. دأب

کریم از س���بک زندگی فرعونیان و قوم نوح )ر.ک: غاف���ر: 31( به دأب آنان تعبیر می  کند.  ق���رآن 

واژه  شناسان، دأب را به معنای عادت و مالزمه همراه با جدیت )ابن منظور، 1414، 368/1( و مبالغه 

کرده  اند و هنگام اضافه  در س���یر )فراهیدی، 1410، 85/8( و عادت مس���تمر دایمی بر یک حال بیان 

شدن به کسی به معنای حال، شأن و عادت مستمر شخص است )راغب اصفهانی، 1412(. بنابراین، 

واژه »دأب« به معناى روش دائمی است. پس عادت همیشگی را هم دأب می گویند، چون 

عادت نیز س���یره اى مستمر اس���ت و منظور در آیه مورد بحث هم همین معنا است )طباطبایی، 

.)91-90/3  ،1417

کله 1-3-2. شا

کله از ماده  کله افراد می  داند. شا کنش و اعمال افراد را مبتنی بر شا کریم سبک زندگی،  قرآن 

کله انس���ان را به شکل، ناحیه،  ش���کل به معنای ناحیه و جانب، طریقت و روش اس���ت و شا

کرده  اند. ب���ه این دلیل خلق و  طریق���ت، ه���دف )اب���ن منظ���ور، 1414،  357/11( و خلق و خوی او معنا 

که آدمی را محدود و مقید می کند و نمی گذارد در آنچه می خواهد  کله خوانده اند  خوى را شا

کند. )راغب اصفهانی، 1412( آزاد باشد، بلکه او را وادار می کند تا به مقتضا و طبق آن اخالق رفتار 

کله معنای بسیار نزدیکی به مفهوم هویت دارد. هر دو بر هستی و ذات فرد )که از  واژه شا

آن به من تعبیر می  ش���ود( و بر مجموعه خصلت  های فردی و ویژگی  های رفتاری فرد داللت 

گرایش���ی و رفتاری )س���بک زندگی(، موجب  ک���ه ب���ا بازتابندگی آن در چارچوب الگوهای  دارد 

کله  کریم درباره رابطه س���بک زندگی و ش���ا گروه  ها می  ش���ود. قرآن  تمای���ز ف���رد از دیگ���ر افراد و 

ِتِه؛ به خلق بگو که هر کس بر حســـب ذات و طبیعت خود عملی 
َ
ِکل َعىلشـــا

ُ
َیْعَمل

ٌّ
ُکل

ْ
می فرماید: »ُقل

انجام خواهد داد« )اسراء: 84(.

کرد. هویتی  گروهی )صنفی(، مذهبی و ملی تقسیم  کله و هویت را می  توان به فردی،   شا

که نوعی  که در س���بک زندگی تعریف می شود دو بخش دارد: نخست، بخش اعتقادی ارزشی 
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جهان بینی اس���ت مربوط به تفس���یر عالم و آدم، حقیقت زندگی،  وجود و آغاز و انجام و فرجام 

حیات. همچنین نظام ارزشی ای که انسان توامان با این جهان بینی برمی گزیند. دوم، هویت 

کالس اقتصادی و جایگاه فرهنگی فرد است. ) علیزاده، 1391( که پایگاه اجتماعی از نظر  صنفی 

1-3-3. عمل صالح 

تفاوت کنش و سبک زندگی دینی با دیگر سبک  های زندگی در پررنگ بودن باورها، اعتقادات 

و ارزش  های دینی بر محوریت ایمان اس���ت. س���بک زندگی دینی، ارزشی و ایمان محور است 

که از آن به »سبک زندگی مؤمنانه« یا »زیست مؤمنانه« تعبیر می  شود. ایمان وحدت  بخش 

که موجب تمایز آن از دیگر سبک  های  و تعیین  کننده چگونگی روابط الگوهای رفتاری است 

زندگ���ی و بازتابن���ده اعتقادات و ارزش  های دینی اس���ت و در زمان  ه���ا و مکان  های مختلف و 

در بس���ترهای اجتماع���ی، مبتنی ب���ر ارزش  های دینی در قال���ب رفتارهای الگومن���د باز تولید 

کار  کریم، عبارت ایمان و عمل صالح را به عنوان مکمل یکدیگر به  می  ش���ود. از این رو، قرآن 

که  می  برد. دو عبارت، دو الیه زیرین و رویین )محتوا و صورت( س���بک زندگی مطلوب است 

در انس���ان، نیازهای فرامادی و معنوی و عبادت را به وجود می  آورد. ایمان در انس���ان، باور، 

گرایش  ها و سالیق  اعتقاد قلبی، نگرش و ارزش  های نامتناهی را پدید می  آورد و ترجیحات و 

کنش و رفتارهای متناس���ب با ایمان،  اف���راد را به س���وی تعالی رهنمون می  ش���ود. همچنین 

الگوهای رفتاری  ای را ایجاد می   کند که از آن به عمل شایسته)صالح( تعبیر می  شود. رفتارها، 

که  کنش  ها و انتخاب  های مبتنی بر ارزش  ها و استانداردهای ایمان، سبک زندگی خاصی را 

همان عمل صالح یا سبک زندگی مؤمنانه است، می  آفریند. الگوی رفتارهای شایسته دارای 

آث���اری مثل شایس���تگی براى درگاه خداى تعالی )بق���ره: 272؛ رعد: 22(، صالحی���ت ثواب )قصص:80( و 

که وجه  کلمه طیبه )فاطر: 10( یعنی اعتقاد حق و توحید )طباطبایی، 1417،  303/1( است  ارتقا دهنده 

تمایز آن از دیگر سبک  های زندگی است. 

1-3-4. حیات طیبه

که به درجه  ای از تعالی رس���یده باش���د،  کری���م به حیات طیبه یعنی، س���بکی از زندگی  ق���رآن 

اش���اره می  کند. بعد از آنکه انس���ان در چارچوب سبک زندگی با شاخصه  ایمان و عمل صالح 

گرفت، در سبک دیگری از زندگی، جانی تازه و متعالی به او افاضه می  شود. قرآن درباره  قرار 



114

آن می  فرماید: 

ْجَرُهْم
َ
ْمأ ُ َیّنَ َنْجِز

َ
َبًةَول ُهَحیاًةَطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنىثَوُهَوُمْؤِمٌنَفل

ُ
ْوأ

َ
ِمْنَذَکٍرأ

ً
صاِلا

َ
َمْنَعِمل

ون.
ُ
ْحَسِنماکاُنواَیْعَمل

َ
ِبأ

کـــس از مرد و زن عمل شایســـته کند و مؤمن باشـــد او را زندگـــی نیکو دهیم و  هـــر 
پاداششان را بهتر از آنچه عمل می کرده اند، می دهیم. )نحل: 97(

که عمل صالح  کس  کلی است مانند تأسیس قاعده اى براى هر  به این بیان، آیه حکمی 

که صاحب عمل، مؤمن باش���د و این قید در معناى  انج���ام دهد و  فقط مقید به این اس���ت 

که مؤمن نیست حبط می شود و اثرى بر آن مترتب نیست:  کسی  شرط است، چون عمل در 

ُه ُنْحِیَیّنَ
َ
کفر بورزد عملش حبط و نابود می شود« )مائده: 5(. در جمله »َفل که به ایمان،  کس  »هر 

َبًة« حیات، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است. این جمله با  َحیاًةَطّیِ

صراحت لفظ داللت دارد بر اینکه خداى تعالی مؤمنی را که عمل صالح انجام دهد به حیات 

که  که به دیگران داده اس���ت، زنده می کند. اما مقصود این نیس���ت  جدیدى غیر  آن حیاتی 

که اصل  حیات���ش را تغیی���ر می دهد، بلکه حیات خبیث او را تبدیل ب���ه حیات طیبی می کند 

گر مقصود تغییر حیات  کند؛ زی���را ا حی���ات همان حیات عمومی باش���د و فقط صفتش تغییر 

که فرمود: »ما او را به حیاتی طیب  بود، می فرمود: »ما حیات او را طیب می کنیم«، در حالی 

زنده می سازیم« )انعام: 112(. 

ولِئَکَکَتَب
ُ
که متعرض این حیات اس���ت، آثارى حقیقی براى آن نش���ان می دهد: »أ آیاتی 

کرده  َدُهْمِبُروٍحِمْنُه؛ خدا ایمان را در دل اینان نوشته و با روحی از خود تاییدشان  ّیَ
َ
میاَنَوأ ِ

ْ
ُماإل ِبِ و

ُ
ِفُقل

که ذکر ش���د. این آیات آثارى واقع���ی و حقیقی براى  اســـت« )مجادل���ه: 22(، و آیاتی از س���وره انعام 

که در آیات س���وره انعام ذکر ش���ده اس���ت، نور علمی  حی���ات بر می ش���مرند. برای مثال نورى 

که انس���ان با آن به س���وى حق راه می یابد و به اعتقاد حق و عمل صالح نائل می شود  اس���ت 
)طباطبایی،1417،  342-341/12(. 

گس���ترده اس���ت و همه ابعاد روحی و جسمی انسان در   حیات طیبه، مفهومی وس���یع و 

کیزه از آلودگی ، ظل���م ، خیانت، عداوت ،  دنی���ا و آخ���رت را در برمی  گیرد. این س���بک زندگی، پا

کی ها اس���ت، اما با توج���ه به اینکه در ادامه آن، س���خن از جزاى  اس���ارت، ذلت  ه���ا و همه ناپا
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که حیات طیبه مربوط به دنیا است و  احس���ن الهی به میان آمده اس���ت، دانس���ته می ش���ود 

جزاى احسن مربوط به آخرت. )مکارم شیرازی، 1374، 395/11(

که مهم ترین  که عبارتند از: عنداهلل )نحل: 95-96( بودن   این سبک زندگی شاخص ه ای دارد 

ش���اخص است و از وحدت س���یاق با آیات قبل  به دست می  آید و دیگر شاخص  ها را پوشش 

می  دهد؛ جامع خیر دنیا و آخرت )نس���اء: 134(؛ زندگی حقیقی )نحل: 97(؛ پایداری و جاودانگی آن 

کم���ال وجودی )آل عم���ران: 163(؛ دید آیت  بین )فصل���ت: 53(؛ روزی مخصوص )آل عمران: 169(؛  )قص���ص: 60(؛ 

رحمت خاص )کهف: 69(؛ آخرت  گرایی، نگرش متعالی و دید حق بین. 

گس���ترده ای دارد و دارای قلمروی   بنابرای���ن، س���بک زندگی از نظر ق���رآن، مفهوم بس���یار 

که همراه با ایمان باشد و تبدیل  گیر و همه جانبه اس���ت. رفتار در صورتی ارزشمند است  فرا

گردد. بدین روی، رفتارها و کنش فرد  به عمل صالح شود و در نهایت به حیات طیبه منتهی 

کامل با هدف متعالی انسان و دربرگیرنده تمام ابعاد وجودی و برای رشد  باید در هماهنگی 

کنش نظام  مند فرد بازتابنده هویت، ایمان،  و تعالی او در سایه ایمان باشد. الگوی رفتاری و 

نگرش  ها، دیدگاه  ها و پیش  فرض  های او از خود و جهان است. 

2. رابطه مبانی هستی  شناختی و سبک زندگی

که نشان دهنده رابطه   شناس���ایی پیش فرض  ها و مبانی س���بک زندگی از آن نظر اهمیت دارد 

دو سویه دیدگاه و تفکر انسان با رفتارها و کنش  های او است. ارتباط تفکر و جهان  بینی با سبک 

گاهانه برای خود انتخاب کرده اس���ت به صورت عینی در رفتارها و  گاهانه یا ناآ ک���ه فرد آ زندگ���ی 

کنش  های او )س���بک زندگی( تبلور می  یابد و نظام ارزش���ی او را نشان می دهد و الگوی رفتاری را 

در همان راس���تا تعریف می  کند. س���بک زندگی همان نوعی تفکر خاص نسبت به جهان و خود 

کرده اس���ت و بازتابن���ده رفتارها و  ک���ه در مقام عالم عینی تجلی  و دیگ���ران و ارزش  هایی اس���ت 

کنش  های نظام  مند با نگرش  ها و پیش  فرض  های پذیرفته شده است.

 بدی���ن ترتی���ب تفکر و طرز تلق���ی و نگاه فرد به زندگ���ی نیازهایی را مطاب���ق آن نگاه ایجاد 

که آن نیازها و اولویت  ها س���بب ایجاد س���بک زندگی مطابق همان دیدگاه می ش���ود.  می کند 

کند، این اولویت  ها و نیازها نیز تغییر می  یابد. برای مثال، در نگاهی ورای  گ���ر آن نگاه تغییر  ا
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که حقیقت انس���ان به آن  این عالم مادی عالمی دیگر و ورای این جس���م، روحی را می بیند 

که  کس���ب رضایت الهی و انجام تکلیف، اولویت اصلی است، اما برای نگاهی  وابس���ته است، 

کسب بهشت زمینی و راحتی دنیا، مطلوب  عالم را منحصر در ماده می داند، تأمین معاش و 

که نیازها را ش���کل  گرفته می ش���ود. بنابراین، این تفکر و پیش  فرض  ها هس���تند  ذاتی در نظر 

می دهند و پاس���خ به این نیازها نیز س���بک  هایی از زندگی را رقم می  زند، س���بک زیس���تن نیز 

باوره���ا و اعتق���ادات را تعمیق ی���ا تضعیف می  کنند. بنابراین، اندیش���ه و باوره���ا در رفتارهای 

فردی و اجتماعی و س���بک زندگی انس���ان تأثیرگذار است. عمل و در نهایت سبک زندگی نیز 

گاه اندیشه متناسب با خود را در ملت  ها وارد می  کند. در اندیشه تأثیر می گذارد و ناخودآ

3. مهم  ترین مبانی هستی  شناسی سبک زندگی مؤمنانه

مهم  ترین مبانی هستی  شناختی شکل  دهنده سبک زندگی مؤمنانه عبارتند از:

3-1. هستی آفریده خداوند )خدامحوری(

در هستی  شناس���ی اسالمی، وجود، مفروض و واقعی اس���ت و هیچ شک و تردیدی در آن راه 

کریم خداوند مبدأ و منش���أ جهان و یگانه مالک، مدّبر و  ندارد. )طباطبایی، 1374( از دیدگاه قرآن 

رب حقیقی اس���ت و هس���تی آفریننده  ای یگانه به نام اهلل دارد )حجر: 86؛ زمر: 62؛ فاطر: 3؛ انبیاء: 22(. 

که بر وجود خداوند اقامه می  شود، برهان نظم است. قرآن  ساده ترین و عمومی ترین برهانی 

کریم موجودات جهان را به عنوان »آیات« یعنی، عالئم و نش���انه هایی از خداوند یاد می کند 

کار است )مطهری1385،  که نیروى نظم دهنده اى در  و نظم و س���ازمان اشیاء دلیل بر این است 

 537/1( و با عنایت، ربوبیت و تدبیر او اداره می  شود. 

که   از دی���دگاه قرآن، هس���تی و جهان »یک قطبی« و »تک محورى« اس���ت، ب���ه این معنا 

ْیـــِهراِجُعوَن(دارد )مطه���ری، 1358، 2/
َ
اِإل ( و »به س���وى اویی«)ِإّنَ اهّلِلَِّ جه���ان ماهیِت »از اوی���ی«)ِإّنَ

ص85(. از این رو، معرفت و ش���ناخت خداوند مرکز تمام اندیش���ه  های اس���المی و قرآنی است. 

جهان و هس���تی نه تنه���ا مبدأ دارد و آغازگر آن خداوند اس���ت، بلکه اصل تم���ام موجودات و 

کامل  ترین  م آنها خداوند واال مرتبه اس���ت )اعلی: 1؛ روم: 27(. قرآن در مقایس���ه با ادیان دیگر،  مقّوِ

ک���ه از مهم  ترین این ویژگی  ه���ا وحدانیت و یگانگی  ویژگی  ه���ا را مخصوص خداوند می  داند 
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خداون���د ب���ا تمامی مراتب آن )توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، ربوبی و عبادی( اس���ت )اخالص: 1؛ 

کریم خداوند را با صفاتی مثل »قّیوم«،  که���ف: 38 و110؛ ج���ن:20؛ ابراهی���م: 48؛ غافر: 16؛ ص: 65؛ زم���ر: 4(. قرآن 

که  که س���راپرده هس���تی نیازمند حقیقتی است  کرده و یادآورى می کند  »غنی« و »صمد« یاد 

»قائم« به آن حقیقت باشد )مطهرى، 1358،  93/2(.

کماالت و از هر نقصی منّزه و مبّراس���ت )اعراف: 180(. او جس���م نیس���ت و به   خداوند مجمع 

چش���م دیده نمی ش���ود )انعام: 103(. خداوند، تنها واجب الوجود بی  نیاز از همه مخلوقات است 

و در مقاب���ل، تمامی مخلوقات وابس���ته و نیازمند اویند )فاطر: 15؛ محمد: 38؛ لقم���ان: 26؛ انعام: 133(. او 

گاه اس���ت )شورى: 12( و  امور همه هس���تی را تدبیر می کند )س���جده: 5؛ یونس:3؛ رعد:2(. او به همه چیز آ

که انسان خواست به او عطا  که از هر نعمتی  بر همه چیز تواناس���ت )حج: 6(. بخشنده مهربانی 

کرد )ابراهیم: 34( و به انسان  ها روزی داد )حجر: 20( و بستر مناسبی برای سبک زندگی طیبه برای 

کرد )مائده: 88؛ نحل: 114؛ بقره: 172(. بنابراین، رابطه خدا با جهان، رابطه خالقیت، ربوبیت،  او مهیا 

مالکیت، فّیاضیت، صیانت، رحمت، معیت و احاطه قیومی است.

گرایش  کریم، انس���ان در بحران های زندگی، به منبع ق���درت و فیض مطلق  از نظ���ر ق���رآن 

فط���ری دارد و ب���ا اخالص تم���ام و ایمان به خ���دا، او را فرامی  خواند و به او پن���اه می  برد، اما با 

جستن از خطرات، دوباره به او مشرک می  شود. )عنکبوت: 65( باور به این مبنا، تأثیر تحول  آفرین 

در انسان به وجود می  آورد و سبک زندگی متناسب با آن را می  آفریند. شناخت خداى یگانه 

که از آن تعبیر به  کامل  ترین ذات، باور و نگرش���ی عمیق در انس���ان ایجاد می  کن���د  در جایگاه 

کرنش در برابر او فرامی  خواند. پرستش نوعی رابطه  ایمان می  ش���ود و انس���ان را به پرستش و 

که انسان با خداى خود برقرار می کند. این نوع  خاضعانه و ستایش گرانه و سپاسگزارانه است 

کند و فقط در مورد خداوند صادق است.  رابطه را انسان فقط با خداى خود می تواند، برقرار 

گناهی مانند  که عبادت و پرس���تش باید مخصوص خدا باش���د و هیچ  کید دارد  کریم تأ قرآن 

شرک به خدا نیست )مطهرى، 1358،  96/2(. 

اعتقاد به اینکه هس���تی، خداوندی مهربان با بهترین مدیریت را دارد و اینکه برای همه 

گرفته شده است، به زندگی انسان معنا، هدف  هستی و انسان بهترین برنامه و هدف در نظر 

و جهت می  بخش���د و آرمان ساز و ش���وق انگیز، تعهدآور و مسئولیت ساز است و انسان خود را 
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بی هدف، تنها و بی  کس و رهاشده نمی  بیند و به دنبال آن، فرد سبکی زندگی  ای را انتخاب 

که بسترساز و میدانی برای عبودیت و بندگی خداوند باشد و همه رفتارهای او رنگ  می  کند 

خدایی داش���ته باش���د. ازای���ن رو، رفتارهای فرِد معتقد ب���ه خدا با ملحد و مش���رک با یکدیگر 

متفاوت اس���ت. نگ���رش توحیدى به حی���ات و زندگی معن���ی، روح، ه���دف، پویایی و تحرک 

که در هیچ ح���د معینی متوقف  کمال ق���رار می دهد  می  بخش���د؛ زیرا انس���ان را در مس���یرى از 

نمی شود و همیشه رو به پیش است.

3-2. مادی و فرامادی بودن موجودات هستی 

هس���تی از واقعی���ت برخ���وردار اس���ت. موج���ودات مختل���ف دارای درجات و مرات���ب مختلف 

کنون  کران اس���ت و آنچه تا گس���ترده و بی  هس���تند. از س���وی دیگر، هس���تی واقعیتی عظیم، 

کوچ���ک از این واقعی���ت بی نهایت اس���ت. بنابراین، در  از آن ش���ناخته ش���ده اس���ت، ذره ای 

گس���تردگی اعجاب  انگیز ظاهری،  که با وجود  ورای طبیعت و هس���تی مادی )عالم طبیعت( 

محدودیت  ه���ای ف���راوان )به لحاظ پایان پذیری و ناپایداری، وابس���تگی و... ( دارد، مراتب و 

س���طوح باالتری از واقعیت و عوالم دیگری )عالم مثال، عال���م عقل، عالم ملکوت، جبروت و 

کرسی( و موجوداتی غیر محسوس )نظیر روح، مالئکه، جن و شیطان( نیز وجود  عالم عرش و 

دارند. بر این اساس، جهان هستی مجموعه ای از عالم غیب و عالم شهادت )ر.ک: حشر: 22؛ بقره: 

3؛ توبه: 11 و 94و 105؛ رعد: 9؛ مؤمنون: 92؛ س���جده: 6؛ جمعه: 8؛ روم: ٧، انعام: 29، عنکبوت: 65؛ انعام: 73( اس���ت و جهان 

ش���هود مرتبه نازله واقعیت عالم غیب اس���ت. برمبنای این نگرش، تصوی���ر طبیعت گرایانه و 

مادی از هستی، مردود است )آموزش و پرورش،1390(. 

 بر  این مبنا، عالم هستی سیستمی گسترده از جهان مادی و فرامادی است و بر فرایندها 

و پدیده  ه���ای یکدیگ���ر تأثی���ر متقاب���ل دارد؛ جالب آنکه انس���ان ترکیبی از ه���ر دو بعد مادی و 

غ از پندارها  گاهی، هستی و محیط خویش فار معنوی است. پس بر انسان است تا در خودآ

که هس���ت، با هم���ه خصوصیات واقعی ت هایش و  و ذهنی���ات، در مورد همه چیز همان طور 

کند. در این راس���تا، انسان به  با همه ابعاد مختلف و پیوس���تگی  ها و وابس���تگی  هایش تأمل 

که  که حیقیت او آمیزه ای از هر دو بعد مادی و فرامادی است  واقعیت جالبی دست  می یابد 

نیازمند داشتن سبک زندگی متناسب با این واقعیت است.
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3-3. هماهنگی و نظام  مندی هستی

که همه موجودات جهان با نظامی هماهنگ  کریم، هس���تی، سیس���تمی اس���ت  از نظر قرآن 

به یک »س���و« و به طرف یک مرکز، تکامل می یابند )مطهری، 1358، 85/2(. همه جهان، از آغاز تا 

انجام، فقط با یک اراده الهی، آن هم یک اراده بس���یط به وجود  آمده اس���ت و براى آفرینش  

نظام خاص و قانون و ترتیب معّینی است )قمر: 49- 50(. بر این اساس، قانون عّلت و معلول و یا 

که هر  »نظام اسباب و مسّببات« به وجود آمد. معناى »نظام اسباب و مسّببات« این است 

که در دو حیطه قابل توضیح  معلول���ی علت خاص و هر علتی معلول مخصوص دارد )قم���ر: 49( 

است: »نظام طولی« و »نظام عرضی«. 

مقصود از نظام طولی علت و معلول، ترتیب در آفریدن و خلق اشیاء و به اصطالح ترتیب 

در فاعلّیت خدا نس���بت به اش���یاء و صدور اشیاء از او اس���ت. علّو ذات پروردگار و قّدوسّیت او 

که موجودات، رتبه به رتبه و پش���ت س���ر یکدیگر نسبت به او قرار داشته باشند.  اقتضاء دارد 

کدام معلول ما قبل خود باش���ند. آنچه در زبان دین،  یکی پس از دیگرى ایجاد ش���وند و هر 

مالئکه، جنود الهی و رس���ل الهی، مقّس���مات امر و مدّبرات امر خواهند می ش���ود، همچنین 

که وجود یک سلسله تشکیالت معنوى و الهی را  کرسی، لوح و قلم،  مفاهیمی مانند عرش، 

براى خدا معرفی می کند، براى تفهیم همین حقیقت است.

در این نظام، ذات حق در رأس همه موجودات قرار دارد و مالئکه، مجریان فرمان اویند 

و بین مالئکه نیز سلس���له مراتب وجود دارد. هر َمِلکی پس���تی مش���خص و جایی معین دارد. 

)صاّف���ات: 164( نظ���ام فرمانده���ی و اطاعت در بین خدا و مالئکه، جنب���ه تکوینی و حقیقی دارد، 

ن���ه جنبه ق���راردادى و اعتبارى. فرمان خدا حرف نیس���ت، ایجاد اس���ت و اطاعت مالئکه نیز 

کنند به معنای  که چنین  گفته می شود به فرشتگان فرمان داد  متناسب با آن است. وقتی 

که علت و فاعل باش���ند ب���راى فعل و معلول  کرده اس���ت  ک���ه آنان را طورى ایجاد  این اس���ت 

مخصوص و معناى اطاعت مالئکه نیز همین علیت و معلولیت تکوینی است. ازاین رو، قرآن 

گاهی  گاهی به فرش���تگان )نازع���ات: 5(؛  گاهی به »خدا« نس���بت می دهد و  کری���م تدبیر خلقت را 

گاهی به فرش���ته خاص  قبض و دریافت نفوس انس���ان  ها را به فرش���تگان نس���بت می دهد و 

کار خ���دا نظام و ترتیب دارد و اراده خدا به  که  گاهی به خدا و... . رمزش این اس���ت  م���وت، و 
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آفرینش و تدبیر جهان، عین اراده نظام است.

که ش���رایط مادى و اعدادى به  وجود آمدن  کم اس���ت  نظام دیگرى بر جهان طبیعت حا

یک پدیده را تعیین می نماید؛ این نظام، نظام عرضی نامیده می شود. به موجب این نظام 

ک���ه تاریخ جه���ان وضع قطعی و مش���خصی پیدا می کن���د، هر حادثه در م���کان و زمان  اس���ت 

خاصی پدید می آید و هر زمان خاص و مکان خاص، ظرف حوادث معینی می شود. مطابق 

این نظام، هیچ حادثه اى در جهان، »منفرد« و »مس���تقل« از س���ایر حوادث نیس���ت و همه 

قس���مت  هاى جهان با یکدیگ���ر متصل و مرتبط اس���ت. این اتصال و ارتباط یک پیوس���تگی 

عمومی و همه جانبه را به  وجود می آورد. اصل وابس���تگی اش���یاء به یکدیگر و به عبارت دیگر 

که حکمت الهی تکیه فراوان  اصل وحدت واقعی جهان - وحدت اندام وارى- اصلی اس���ت 

بر آن دارد. اصل وابستگی اشیاء در حکمت الهی مفهوم جدى ترى پیدا می کند و آن مفهوم 

»تجزیه ناپذیرى« جهان اس���ت. هر حادثه اى با حادثه قبل از خود و با حادثه بعد از خود، و 

گذشته و آینده خود، بستگی دارد و این بستگی یک رشته ازلی-  به عبارت دیگر هر شیء با 

ابدى را به وجود می آورد.

ک���ه اثبات این پیوس���تگی ضرورى و عمومی ب���ر آن متکی اس���ت عبارتند از: اصل  اصول���ی 

قان���ون علت و معل���ول عمومی؛ اصل ضرورت علت و معلول؛ اصل س���نخیت و ارتباط علت و 

معلول؛ اصل منتهی شدن جهان هستی به یک علت العلل.

مطابق س���ه اص���ل اول، جهان نظامی قاط���ع و غیر قابل تبدیل دارد و با ضمیمه ش���دن 

که همان اصل »توحید مبدأ« اس���ت، ارتباط و پیوس���تگی قاطع و عمومی بین  اصل چهارم 

همه حوادث جهان اس���تنباط می ش���ود. )مطهرى، 1358،  127/1- 134( بنابراین، در سراس���ر جهان 

که  یک اراده واحد و مش���یت واحد و نظم واحد مشاهده می شود و این خود نشان می دهد 

کانونی« )مطهرى، 1358،  2/ 96(. کانونی« و »چند  کانونی« است )ر.ک: انبیاء: 22( نه »دو  جهان »یک 

 از س���وی دیگر، هیچ حرکتی در هس���تی، بدون تعامل با اجزاء دیگر آن انجام نمی ش���ود. 

که منش���اء و سرچش���مه موج���ودات مادی اتن���د و فعل  و  عوالم���ی در م���اوراء دنیا وجود دارند 

انفع���االت موج���ود در دنیا و موج���ودات آن، تابعی از فعل  و انفع���االت موجود در جهان های 

آس���مانی اس���ت و ایجاد اثری در جهان مادی، س���بب تأثیر در نقاط دیگر ماورایی ش���ده و در 



121

یم
کر

ن 
قرآ

اه 
دگ

 دی
ه از

طیب
ی 

دگ
ک زن

سب
ی 

خت
شنا

تی  
هس

ی 
بان

م

که سر رش���ته  نتیجه آثار جدیدی در جهان مادی پدید می آورد و این چرخه فعل  و انفعاالت 

آنه���ا متص���ل ب���ه اراده خداوند اس���ت، به همی���ن صورت اس���تمرار می یاب���د؛ ب���دن در روح اثر 

می گذارد و روح در بدن و هر دو در محیط و محیط در هر دو، و هر س���ه در مجاری ماورایی و 

کل دنیا نفوذ دارند.  سرچش���مه ای موجودات تأثیر می گذارند و این مج���اری در یکدیگر و در 

که به صورت سیس���تمی منس���جم و  کل ای���ن تعام���الت، ش���بکه واحدی را تش���کیل می دهد 

یکپارچه، برای تحقق هدفی در ارتباطند. 

بر این اس���اس، رفتارهای فردی و اجتماعی انس���ان باید از الگ���وی نظام  مندی برخوردار 

که هماهنگی بین زندگی فردی و جهانی را در پی داش���ته باش���د. حرکت و رفتارهای  باش���د 

انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عبادی در راستای نظام جهان موجب 

بهره  مندی از قوای هس���تی و تس���هیل در رس���یدن به س���عادت ابدی او است. سبک زندگی 

منتخب انس���ان، آثار خود را به دنبال دارد و در س���اختار هس���تی و بهره  مندی از آن اثر دارد. 

ک���ه در آبادی  ها و نقاط دیگ���ر روى زمین زندگی  گر مردمی  ک���ه ا ازای���ن رو، ق���رآن بیان می کند 

می کنند، به جاى طغیان و سرکشی و تکذیب آیات پروردگار و ظلم و فساد، ایمان می آوردند 

و در پرتو آن تقوا پیش���ه  می کردند و س���بک زندگی مردم مؤمنانه در پیش می  گرفتند، نه تنها 

امدادهای فرامادی و غیبی آنها را یاری می  رساندند، بلکه درهاى برکات آسمان و زمین را به 

گشوده می شد )ر.ک: اعراف:96(.  روى آنها 

3-4. هدف مندی هستی

همه هستی  با واسطه یا بی  واسطه معلول  خدای متعال است و بنا به حکمت الهی، همگی 

هدفمندن���د؛ زیرا متعلق اراده الهی هس���تند. روابط علی و معلولی می���ان آنها موجب نظم و 

انس���جام جهان شده است و این وجودهای به هم پیوس���ته در تدبیر حکیمانه الهی اند )ر.ک: 

سجده: 7(، )مصباح یزدی، 1383، 124/2( که در نهایت به معبود اول و سرسلسله اول می  رسد )صدرالدین 

ش���یرازی، 1380(. بنابراین، جهان از مش���یتی حکیمانه پدید آمده و نظام هس���تی بر اساس خیر، 

کماالت شایسته آنها استوار است )مطهرى، 1358،  85/2(.  جود، رحمت و رسانیدن موجودات به 

آیات فراوانی بیانگر هدفمندی جهان و انس���ان اس���ت )ر.ک: زمر: 5؛ ص: 2٧؛ حجر: 21- 22؛ عنکبوت: 

کلی جهان ماده  2-3؛ روم: 8؛ قیام���ت: 36؛ جاثی���ه: 2٤- 26؛ یون���س: 5-6؛ اعل���ی: 1- 3؛ طه: ٤9- 50؛ و...( و سیس���تم 
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دارای حرکت تدریجی همگانی به س���وی خداوند اس���ت )ش���وری: 53؛ هود: 123؛ نجم:42(. با توجه به 

گش���تن و تغییر تدریجی اس���ت، اشیا در نهایِت تغییرات تدریجی و  اینکه »صیرورت« دگرگون 

حرکت خود به پیشگاه الهی باز می گردند. بنابراین، هستی افزون بر اینکه ماهیت از »اویی« 

دارد، به س���وی »اویی« نیز در حرکت است و غایت تمام مراتب وجود اوست و همه به سوی 

او در تکاملند. همه پدیده  های جهان هس���تی از هدایت الهی برای حرکت به سوی مقصد و 

غایت آفرینش برخوردارند؛ یعنی خداوند به هر موجودی، آنچه نیاز و شایس���ته و بایس���ته آن 

گرفته و آن موجود را برای رسیدن  کرده و مقصدی مشخص برایش در نظر  بوده است، اعطا 

کامل تجهیز نموده اس���ت )ر.ک: ط���ه: 50؛ اعلی: 2-3؛ فصل���ت: 11- 12؛ یس:  ب���ه مقصد از خلقت���ش به طور 
38،40؛ نور: ٤3؛ انعام: 38؛ نحل: 79،68،69؛ روم:30؛ شمس: 7و 8؛ حدید: 25(. )آموزش و پرورش، 1390(

که موجودات با واسطه به سوی خداوند در حرکت  اند، خداوند آنها را برای انسان   از آنجا 

کمک می  کنند تا  کمال  کرد )بقره: 2؛ ابراهیم: 32(. همه هس���تی به انس���ان برای رس���یدن به  خلق 

کمال دست یابند. این نوع نگرش، ایمان و سبک زندگی را در راستای  در سایه تکامل او به 

هدف و غایت حرکت جهان قرار می  دهد و به هدف  ها و رفتارهای فردی و اجتماعی تقدس و 

گر نگرش به درستی شکل یافته باشد، باورمندی، انگیزش و ارزش  گذاری  ارزش می  بخشد. ا

منجر به رفتار و کنش در همان راستا می  شود و رفتارهای الگومندی را شکل می  دهد. ایمان 

به خ���دا و هدف مندی هس���تی، دارای آثاری همچ���ون بهجت زایی و انبس���اط  آفرینی، بهبود 

ک���ه هریک نتایج دیگری را به  گناهان اس���ت  کاهش ناراحتی  ها و دوری از  رواب���ط اجتماعی، 

همراه دارد.

3-5. باور به جهان غیب و عالم آخرت 

هستی و عالم، مراتبی دارد. ماورای عالم ملک و مادی، عالم ملکوت و معنا قرار دارد. از این 

که در قوس نزول از مراحل قبل  عوالم به عوالم طبیعت، مثال و عالم عقل تعبیر شده است 

از دنیا آغاز ش���ده و در قوس صعود به مراحل باال باز می  گردد. به بیان دیگر، هس���تی ماهیت 

که از بازگشت هس���تی به سوی خداوند به معاد یا آخرت تعبیر  از اویی و به س���وی اویی دارد 

که حدود یک سوم آیات قرآن  می  شود. معاد در میان آموزه  های اسالمی چنان اهمیت دارد 

درباره اثبات آن و اوصاف زندگی پس از مرگ است. )خلیلیان اشکذری.، و همکاران، 1393( 
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کریم برای انسان، دو مرحله یا دو نشئه از زندگی را معرفی می  کند: نخست، مرحله   قرآن 

که محدود و موقت اس���ت و در حقیقت مرحله مقدماتی زندگی اوس���ت. دوم،  یا نش���ئه دنیا 

که مرحله  در قوس بازگش���ت و صعود، مرحله جدید و تازه  ای در پیش روی انس���ان قرار دارد 

یا نش���ئه آخرت اس���ت. این مرحله نامحدود و جاودان بوده و نتیج���ه و محصول زندگی دنیا 

ْنَیا 
ُ

ّنَ الّد
َ
است. )اعراف: 24 -25( از رسول خدا؟ص؟درباره نام گذاری دنیا پرسیدند، ایشان فرمود: »أِل

ِخَرِة؛ زیرا دنیا پست تر 
ْ

ْهُل ال
َ
 َیْفَنی أ

َ
ْهُلَها َکَما ال

َ
ِخَرِة َلْم َیْفَن أ

ْ
ِخَرِة َو َلْو ُخِلَقْت َمَع ال

ْ
َدِنیَئٌة ُخِلَقْت ِمْن ُدوِن ال

گر دنیا با آخرت خلق می  شد، زمینیان همانند اهل آخرت فانی نمی گردیدند«  از آخرت خلق شده است. ا

که زندگی واقعی  )مجلسی، بی  تا،  305/9(. انسان از زندگی محدود این دنیا به سوی زندگی جاوید 

اس���ت، با مرگ، عبور می  کند؛ مرگ نه پایان زندگی بلکه دروازه ابدیت و آغاز آن است. زندگی 

کم���االت در آن ظهور می  کند. همه  کمترین  دنی���ا پایین  ترین مرحله وجود اس���ت. ازاین رو، 

کمال  های دنیا، متناس���ب با زندگی دنیایی اس���ت )ر.ک: ش���ورا: 36(. در مقاب���ل این دنیا، زندگی 

که زندگی دنیا در مقابل آن س���رگرمی، فریب و غرور می  باش���د. ق���رآن، با بیان  اخ���روی اس���ت 

ویژگی  های زندگی دنیا، این زندگی را فریب و غرور و زودگذر تبیین می  کند )ر.ک: حدید:20(.

ک���ه زندگی دنیا زودگذر و موقتی اس���ت، زندگی حقیقی و ج���اودان زندگی اخروی  از آنج���ا 

که برای اه���ل ایمان و تقوا بهترین زندگی اس���ت )ر.ک: انع���ام: 32(. قیامت  اس���ت )ر.ک: عنکب���وت: 64( 

بس���تر تجسم اعمال ظالمانه و عادالنه و به عبارتی؛ تجسم سبک زندگی مطلوب و هم راستا 

با زندگی ابدی )سبک زندگی مؤمنانه( یا نامطلوب  )سبک زندگی ملحدانه یا مشرکانه( است 

و در سایه آن، چگونگی زندگی جاودان فرد رقم می  خورد.

3-6. تفاوت زندگی در دنیا و آخرت

آی���ا بین زندگی این جه���ان و آن جهان، تفاوت یا تفاوت  هایی وجود ندارد؟ آیا نش���ئه آخرت 

عین نش���ئه دنیا اس���ت و تنها تفاوت از نظر زمانی و بعد از این نش���ئه است؟ وجود تفاوت در 

دنی���ا و آخرت حتمی اس���ت؛ آنها نش���ئه و دو عالم ان���د و دو نوع زندگی، ب���ا قوانینی متفاوت. 

کشت و درو، سرنوشت  تفاوت  های این دو جهان در ثبات و تغییر، زندگی خالص و ناخالص، 

اختصاصی و مشترک است. )ر.ک: مرتضی مطهری، 1358، 217/1- 222(

کمال  جویی فطری او،   همچنی���ن، با توجه به دو اص���ل حرکت و تحول دایمی انس���ان و 
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فرجام  اندیش���ی، غایت  نگری، دوراندیشی و تفکر در مقصود نهایی یکی از دغدغه  های پایا و 

که آدمی با نگرش جدی و  دیرپای آدمی اس���ت. )شجاعی، 1388( فرجا م  اندیش���ی باعث می  شود 

جدیدی به نظام هس���تی، طبیعت، خود و رابطه خود با خدا، انس���ان و طبیعت بیندیش���د. 

که در  گاهی می  کش���اند؛ چرا گاهی و خداآ گاهی، جهان  آ عاقبت  اندیش���ی، انس���ان را به خود آ

کجا قرار  کجا آم���ده، در  که »از  گاهی به خود در رابط���ه  اش با جهان  پرت���وی خودشناس���ی و آ

دارد، و به کجا می  رود؟« درد حقیقت  جویی و یافتن مقصود را در انسان زنده می کند ) شجاعی، 

1388(. آرمان های بی  نهایت، اندیشه  های بی  پایان، میل به بقا و عشق به حیات، انسان را به 

ایمان به رستاخیز می  کشاند. 

ب���اور آخ���رت، به زندگی انس���ان ه���دف و پویایی، به مل���کات نفس���انی و خلق  و خوهای او 

تعالی، به غرایز او اعتدال، به روابط و رفتارهای او انصاف، عدالت و دوری از ظلم و حق  کشی، 

ب���ه س���لیقه  های او رنگ خدای���ی و وجود او را خدا محور می  کند. این باور، انس���ان را نس���بت 

ب���ه تصمیم  گی���ری در ابعاد ف���ردی، اجتماع���ی، فرهنگی، اقتص���ادی، سیاس���ی و بین المللی 

حس���اس، متعهد و مسئولیت  پذیر می  کند. الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی مثل پرهیز از 

کسب درآمد و سرمایه از راه  های مشروع و حالل، رفتار عادالنه و  کمک به دیگران،  اس���راف، 

گذش���ت و ایثار، مدارا در زندگی و بهره  گیری از مش���کالت برای رشد و ترقی خود  حق  مدارانه، 

و جامع���ه، خودکنترل���ی از غضب، لذت، ظلم و ش���هوت در ابعاد مختلف ف���ردی، اجتماعی، 

که همه  گرو اعتقاد به مبدأ و معادی اس���ت  کنترل بیرونی و... در  سیاس���ی، فرهنگی، بدون 

آنها در بعد دیگر هستی تجسم و بازتولید می  شوند.

کمیت سنت  های الهی بر هستی  3-4. حا

از نظ���ر هستی  شناس���ی توحیدی، هس���تی، عب���ث و باطل آفریده نش���ده اس���ت؛ هدف  هاى 

کمل است؛  کار اس���ت؛ نظام موجود، نظام احسن و ا حکیمانه در خلقت جهان و انس���ان در 

بات برقرار است و هر  جهان به عدل و به حق  برپا اس���ت؛ نظام عالم بر اس���اس اس���باب و مسّبَ

کرد. قضا و قدر الهی وجود  نتیجه اى را از مقدمه و س���بب مخصوص خودش باید جس���تجو 

ه���ر موجودى را تنها از مجراى علت خاص خودش به وجود می آورد و قضا و تقدیر الهِی یک 

کار خدا ش���یوه مخصوص و فرمول ثابتی دارد  ش���ی ، عین قضا و تقدیر سلس���له علل او است . 
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و تغییرپذی���ر نیس���ت )ر.ک: فاطر: 43( چنانچه اراده و مش���ّیت الهی به صورت »س���نت« یعنی، به 

کلی، در جهان و هس���تی جریان دارد، س���نت  هاى الهی تغییر نمی کند  صورت قانون و اصل 

)ر.ک: اح���زاب: 62؛ فت���ح: 23( و آنچ���ه تغییر می کند بر اس���اس س���نت  هاى الهی اس���ت. خوبی و بدى 

کارهای  دنیا براى انس���ان به نوع رفتار انس���ان در جهان و عمل او بستگی دارد. نیکی و بدى 

کیفر به انس���ان باز می گردد و در همین جهان نیز  گذش���ته در جهان دیگر به صورت پاداش یا 

گرفته است: خالی از عکس العمل نیست. سنت  های ذیل سراسر زندگی انسان را فرا

- تدریج و تکامل، قانون الهی و سنت الهی است؛ 

گاه واره تکامل انسان است؛ - جهان 

کم اس���ت و انس���ان به حکم قضا و قدر، آزاد و مختار و  - قضا و قدر الهی بر همه جهان حا

کرامت ذاتی و شایسته  کم بر سرنوش���ت خویش است. انسان داراى ش���رافت و  مس���ئول و حا

خالفت الهی است و دنیا و آخرت به یکدیگر پیوسته است )مطهری، 1358، 87/2(؛

- انسان و عالم در یکدیگر اثر متقابل می  گذارند )انعام: 6؛ هود: 52؛ نوح: 11(؛

کمیت حق است؛  - جریان هستی به سمت صالح و حا

- س���نت  هایی چون آفرینش به وجه احس���ن، امتحان، هدایت، اس���تدراج، ابتال، تبشیر 

و انذار یا س���نت تش���ریفی، سنت عرض امانت، س���نخیت، نفی ظلم از طرف خداوند، بازتاب 

گرفته است.  که زندگی انسان را فرا اعمال و استعداد و... سنت  هایی  اند 

گوش���زد می کند و در  کلی، قانونی بودن و س���ّنت داش���تن آفرینش را  کری���م به ط���ور  ق���رآن 

م���واردی، برخ���ی از س���نن مخصوص را نی���ز معرفی می نمای���د. درباره نیک بخت���ی و بدبختی 

ْنُفِسِهم؛ خداوند وضع هیچ ملتی را عوض 
َ
ُرواماِبأ ُیَغّیِ ُرماِبَقْوٍمَحیّتَ ُیَغّیِ اهّلَلال جامعه ها می گوید: »ِإّنَ

نمی کند تا که خودشان تغییرى در خود ایجاد کنند« )رعد: 11(. هیچ مردمی از بدبختی به خوشبختی 

نمی رس���ند، مگر اینکه عوامل بدبختی را از خود دور س���ازند و بالعکس )مطهری، 1358، 136/1(. از 

که به انسان می دهد، مربوط  که نعمت  ها و موهبت هایی  این رو، خداوند چنین حکم رانده 

گر آن حاالت موافق با فطرت���ش جریان یافت آن  که ا به حاالت نفس���انی خود انس���ان باش���د 

گر مردمی به دلیل اس���تقامت  نعمت ه���ا و موهبت  ها هم جریان داش���ته باش���د. برای مثال ا

کردند، به دنبال آن نعمت هاى دنیا و آخرت به  فطرتشان به خدا ایمان آورده و عمل صالح 
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سویشان سرازیر شود... و هر وقت که ایشان حال خود را تغییر دادند، خداوند هم وضع رفتار 

کند و نعمت را به نقمت مبدل سازد )طباطبایی، 1417، 310/11(. بنابراین هر فسادى،  خود را عوض 

مقدمه شکست و بدبختی است و هر تجدید نظر اصالحی رحمت خدا را تجدید می کند )ر.ک: 

اس���راء: 4-8(؛ زیرا با تغییر ش���رایط، س���نتی دیگر جریان می یابد و آن س���نت نیز در شرایط خاص 

کوش���ش در ابع���اد فردی، اجتماعی،  کلیت دارد )مطه���ری، 1358، 139/1(. از این رو، تالش و  خ���ود 

اقتصادی، سیاس���ی و علمی و... موجب ایجاد بس���تر موفقیت در زندگی می شود )ر.ک: رعد:11(. 

کرم؟ص؟  در مورد تأثیر دعا و صدقه در دفع بالها و غیره نیز به همین صورت اس���ت. از رس���ول ا

خ می دهد به تقدی���ر الهی و قضای  که در جه���ان ر س���ؤال ش���د، با وجود اینکه ه���ر حادثه اى 

حتمی او است، دعا چه اثرى می تواند داشته باشد؟ ایشان در پاسخ فرمود: »دعا نیز از قضا 

کند، خداوند  کس پرهیزکارى  و قدر اس���ت« )مجلسی، بی  تا، 78/5؛ مطهرى، 1358، 140/1(. از این رو، هر 

گمان ندارد، روزیش را  که  راه خروجی براى رهایی وى از مش���کالت قرار می ده���د و از طریقی 

کفایت است  گذارد، خدا براى او  کار خود را به وى وا کند و  می رساند؛ و هر کس بر خدا اعتماد 

کم بر همه آنها است.  )ر.ک: طالق: 2-3(. قانون تقوا و توکل در سبک زندگی فوق همه قوانین و حا

که عالوه بر سنت عام هدایت فطری و تشریعی، خداوند برای تحول و حرکت  گفت  می توان 

کمال، سنت هایی همچون ابتال و امتحان، استدراج و امهال )مهلت  مناسب آدمی به سوی 

گس���تره زندگی انسان قرار داده تا بستر مناس���ب برای تکامل او باشد. در این میان  دادن( بر 

قوانین و سنت های اجتماعی نیز بخشی از طرح خلقت و سنن الهی در زندگی آدمی است.

4. نتیجه  گیری

از دی���دگاه ق���رآن در تبیین »مبانی هستی  ش���ناختی س���بک زندگی« یک ن���وع جهان  بینی به 

دس���ت آمد. نگاه انسان به هس���تی یا الهی و توحیدی است یعنی، هویت از اویی و به سوی 

اویی دارد و یا الحادی و مشرکانه. پذیرش هر یک از این مبانی دارای آثار و تبعات خود است 

و هر یک الگوهای رفتاری و س���بک زندگی متناس���ب با خود را س���بب می  ش���وند؛ هیچ یک از 

سبک های زندگی بشر، خالی از این دو مبنا نیست؛ چون هستی را بدون درک مبدا و منتهای 

)معاد( آن نمی  توان ش���ناخت؛ از دیدگاه قرآن و نگاه توحیدی، همه هس���تی ماهیت از اویی 
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گس���ترده از جهان مادی و فرامادی  به س���وی اویی دارد. خداوند عالم هس���تی را سیستمی 

که بر فراینده���ا و پدیده  های یکدیگر تأثیر متقابل دارند. جهان هس���تی با یک  آفریده اس���ت 

سلس���له نظامات و قوانین ذاتی و الیتغّیر اداره می ش���ود و به موجب آن هر ش���ی و هر پدیده، 

که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. وجود مراتب مختلف  مقام و مرتبه و موقعیت خاصی دارد 

و درجات متفاوت براى هس���تی منشأ پیدایش تفاوت  ها و اختالف  ها و پیدایش نیستی  ها و 

نقص  ها است. هستی مجموعه  ای نظام  مند و قانون  مدار است. از این رو، زندگی انسان نیز 

کم می  باشد. همه هستی  هدفمند اس���ت و در آن نظام علل و معلول و س���نت  های الهی حا

کمال خود در حال ش���دن اس���ت، همه برای انسان آفریده شده است تا او  به س���وی هدف و 

کمال بی  نهایت خود در س���ایه ایمان به خدا و س���بک زندگی مؤمنانه و اعمال شایس���ته  ب���ه 

دست یابد. بنابراین، همه هستی به سوی خداوند باز می  گردند و در جهان آخرت جاودان 

کل���ی این جهان  بینی بر محور توحید، آخرت و رابطه  باق���ی می مانند. به بیان دیگر، خطوط 

که موجب آفرینش سبک زندگی متمایز از دیگر سبک  های  بین دنیا و آخرت ترسیم می  شود 

زندگی می  گردد. 

 بر اس���اس مبانی هستی   ش���ناختی مطرح ش���ده، مدل س���بک زندگی مؤمنانه بر مبنای 

کلی یعنی، ارتباط انس���ان ب���ا آفریدگار، ارتباط با  ارتباطات انس���انی در زندگی در چهار ارتباط 

خود، ارتباط با دیگر انس���ان  ها و ارتباط با هس���تی و طبیعت بنیان نهاده می  ش���ود. هر یک 

از ای���ن رواب���ط الگوه���ای رفتاری مطلوب و متناس���ب با خ���ود را در تمام ابع���اد زندگی فردی، 

خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می  طلبد.
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