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چکیده
سبك زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی در تمام شئون زندگی انسان تأثیرگذار است .بی-
توجهی مجامع اسالمی به سبك زندگی و تالش روشمند و سیستمی دنیای غرب در این زمینه
و تقلید کورکورانه مسلمانان از دستاوردهای علمی و فرهنگی غرب ،یکی از اصلیترین دالیل
عقبماندگی کشورهای اسالمی است .البته در اینکه استفاده منطقی از دستاوردهای علمی و
فرهنگی سایر ملتها فینفسه امری مفید است ،بحثی نیست .اما همواره باید متوجه این نکته
بود که هر تغییری در جامعه اسالمی باید همخوانی و هماهنگی مناسبی با مبانی و اصول سبك
زندگی قرآنی داشتهباشد .اینجاست که اهمیت درک مبانی و اصول سبك زندگی قرآنی
آشکارتر میگردد .محقق کوشیده است تا در ذیل عنوان«مبانی و اصول سبك زندگی ایمانی
در فرهنگ قرآنی» با رویکرد تحلیلی و توصیفی ،پس از شناخت واژگان مرتبط با موضوع ،به
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2كارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم تهرانzargham1429@yahoo.com
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اصول«ارتباط انسان با خویش» که مبتنی بر دو اصل معرفت نفس و پرورش نفس بوده و زیر
مجموعه این دو اصل شامل خودآگاهی ،خوداحیایی ،و ...میباشد ،بپردازد.
واژههای کلیدی :سبك زندگی ،فرهنگ قرآنی ،ایمان ،انسان.

مقدمه
یكی از اموری كه در قرآن مورد توجه بسيار قرار گرفته است مسئله«نفس» است .قرآن در
تفسيری كه از انسان ارائه میكند برای «خود انسانی» ارزش فوقالعادهای قائل است :خودی كه
دارای فطریات و ابعاد وجودی گوناگون است .خودی كه آفریده شدة مبدأ وجود است و ره به
سوی او دارد .خودی كه میتواند جانشين خدا بر روی زمين شود( .بقره )30/خودی كه اگر در
مسير توحيد قرار گيرد به سعادت ابدی دست خواهد یافت .این از ویژگیهای انسانشناسی قرآن
است كه مسئلهای به نام «نفس یا خود» را مطرح ساخته و قبل از آنكه رابطه انسان را با دیگران
مطرح سازد ،رابطه او را با «خودش» مطرح میسازد ،چرا كه اگر این«خود» ساخته شود دیگری و
دیگران برای انسان مطرح خواهند بود و اگر این «خود» ویران شود ،دیگری برای وی معنا و
مفهومی نخواهد داشت« .ارتباط انسان با خویش» در سبك زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی مبتنی
بر دو اصل الف) معرفت نفس و ب) پرورش نفس بوده و زیرمجموعه این دو اصل شامل اصولی
همچون خودآگاهی ،خوداحيایی و ...میباشد .در این مقاله عالوه بر پرداختن به معنای سبك
زندگی در فرهنگ قرآنی ،ارتباط انسان با خویش و اصول مربوطه در ادامه خواهد آمد.
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-1

مفهوم شناسی سبك زندگی

پيش از پرداختن به مفهوم سبك زندگی به معنا شناختی هر یك از واژههای "سبك" و "زندگی
" میپردازیم:
واژة «سبك» ،به معنای «گداختن و قالب گيری كردن زر و نقره» آمدهاست( .ابن منظور ،ج،10
ص 438؛ مرتضى زبيدى ،ج ،13ص )578اما امروزه در زبان عربی از معادل « اسلوب» برای معنای
«سبك» بهره میبرند كه به معنای راه و روش و هر راهی كه ادامهدار و ممتد باشد ،آمدهاست(.
ازهرى ،ج ،12ص )302در زبان فارسی ،واژة «سبك» در روند مفهومی خود ،ابتدا و به صورت
غالب در سبك شناسی ادبی و هنری به كار میرفت ،ولی به تدریج ،در دیگر حوزهها نيز كاربرد
یافته است (.فاضل قانع1392 ،ش ،ص )17همچنين «سبك» در زبان فارسی به معنای ریخت ،طرز
و روش نيز آمده است(.عميد1389 ،ش ،ص.)629
واژة «زندگی» در زبان عربی معادل كلمه«حيات» بوده و ضدّ «موت» (ابن فارس ،ج)122 ،12
است .و در زبان فارسی ،به معنای زنده بودن ،زیستن ،عُمر ،حيات و معاش به كار رفته است(.
عميد1389 ،ش ،ص)608
«سبك زندگی» از دو واژه «سبك» و «زندگی» تشكيل یافته كه هر كدام به صورت جداگانه
بررسی گردید .واژه «سبك زندگی» ،واژهای نسبتاً جدید در ادبيات علمی و فرهنگی بشر است .در
این كه نخستينبار این اصطالح از سوی چه كسی به كار رفته است ،در ميان روانشناسان و
جامعهشناسان اختالف نظر وجود دارد .برخی جامعهشناسان مدعیاند از اصطالحات ابداعی ماكس
وبر (1920ـ )1864جامعهشناس آلمانی است .در مقابل ،برخی روانشناسان عالقهمند هستند جعل
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و ابداع این اصطالح را به آلفرد آدلر (1937ـ )1870اهل اتریش و بنيانگذار رویكردی در
روانشناسی با نام روانشناسی فردنگر( شولتز ،دوان پی؛ شولتز ،سيدنی الن1392 ،ش ،ص)190
( )individual psychologyنسبت دهند( .كاویانی1392 ،ش ،ص )67هرچند به طور دقيق
نمیتوان مشخص كرد این اصطالح نخستين بار توسط چه كسی ابداع شده است؛ اما به نظر
میرسد آلفرد آدلر نخستين اندیشمندی است كه این مسأله را بهعنوان یك بحث مستقل و جدّی
مورد توجه قرار داد .بعد از وی بود كه توجه بسياری از اندیشمندان حوزههای مختلف به «سبك
زندگی» جلب شد .تا جایی كه هماكنون برای تحليل و پيشبينی و بالطبع كنترل و هدایت بسياری
از پدیدههای اجتماعی ،فرهنگی و روانی مورد استفاده قرار میگيرد( .شریفی1392 ،ش ،ص)19
در یك دستهبندی كلی ،از سه رویكرد میشود به تبيين و توضيح دانش واژه «سبكزندگی»
پرداخت (شریفی1392 ،ش ،ص20و21؛ مهدوی كنی1393 ،ش ،ص.)81-50
 -1اولين نگاه ،رویكرد دینشناسانه است كه حدود چند سال است كه مورد توجه دانشمندان
و پژوهشگران دینی قرار گرفته است و باید با تفصيل بيشتری به آن پرداخت.
2ـ رویكرد جامعهشناسانه كه بيشتر ،تحت تأثير اندیشههای گئورگ زیمل (1918ـ  )1858و
ماكس وبر است .تعاریفی كه براساس این رویكرد ارائه میشوند ،بيشتر ،نگاه توصيفی دارند و ركن
اصلی آنها توجه به رفتار و نمودهای رفتاری است .این اصطالح در نگاه جامعهشناسانه نقشی
همچون اصطالح «طبقه اجتماعی» یا «هویت اجتماعی» ایفا میكند و در آغاز ،به عنوان جایگزینی
برای اصطالح «طبقه» كه مورد استفاده ماركسيستها بود ،به كار گرفته میشد.
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3ـ رویكرد روانشناسانه كه متأثر از آراء و اندیشههای آلفرد آدلر است .در تعاریفی كه بر اساس
این رویكرد عرضه میشود ،ارزشها ،هنجارها ،ریشه و منشأ رفتارها مورد توجه ویژهتری میگردد
و این اصطالح ،در تعاریف روانشناسانه ،جایگاهی همچون اصطالح «شخصيت»« ،منش» و
«هویت»دارد.
نهایت اینكه واژه «سبك زندگی» با این عنوان خاص ،مفهومی است كه آلفرد آدلر آن را ابداع
كرد ولی پيروان كالسيك او و دیگران به تفصيل آن پرداختهاند« :سبك زندگی شيوهای نسبتاً ثابت
است كه فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال میكند؛ یعنی راهی است برای رسيدن به اهداف؛....
این شيوهها ،حاصل زندگی دوران كودكی فرد است ،به سخن دیگر ،سبك زندگی ،بُعد عينی و
كميتپذیر شخصيت افراد است» .سبك زندگی ،بيش از آنكه به شناختها و عواطف فرد به
صورت سازههای عينی ،نظر داشته باشد ،رفتارهای فرد را به صورت عينی و مشهود مورد مطالعه
قرار میدهد .اما سبك زندگی اسالمی و به طور خاص قرآنی عالوه بر تأكيدش بر روی رفتار،
ارتباط مستقيم با نيّت افراد داشته و به حداقلهای عواطف و شناختها نيز نظر دارد .در واقع ،در
سبك زندگی قرآنی ،میشود رفتارها را به مُهرههای متعددی تشبيه كرد كه علوم انسانی به خود آن
مهرهها و بدون ارتباط با عوامل دیگر میپردازند ،ولی در سبك زندگی قرآنی نه تنها به خود آن
مهرهها ،بلكه به آنچه كه سبب ارتباط آنها با هم میشود و همانند نخ تسبيح در تمام آنها وجود
دارد ،نيز میپردازد .به طور مثال رفتاری مثل نيایش ،اگر اعتقاد به خدا و معاد را پشتوانه خود
نداشته باشد ،رفتار قرآنی محسوب نمیشود ،چنان كه رفتار بسياری از مرتاضان و صوفيان ،قرآنی
نيست( .كاویانی1392،ش ،ص)16
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نتیجه اینکه :سبك زندگی ،روش مواجهه و رابطه برقراركردن با هر شخص ،حادثه و موضوعی
است .همانند سبك مواجه با دشمن( ...وَ ال یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَــانُ قَوْمٍ عَلی اَلّا تَعْدِلُوا()...مائده،)8/
جاهالن (...وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا)(فرقان ،)63/مؤمنان(...وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا
بِالصَّبْر)(عصر )3/و ...نوع مواجهه برابر است با سبك زندگی و سبك زندگی ایمانی شيوه و روش
مواجهه فرد با هر شخص ،حادثه و موضوعی ،بر اساس تعاليم و آموزههای قرآنی بوده و
سوقدهنده به حيات طيبه میباشد.
ارتباطات انسان
وجود ربطی انسان
انسان در نگاه قرآن ،در مقابل اسم خدا و فعل خدا« ،موجودی حرفی» است كه هيچ موجودیت،
حقيقت و هویتی از خود ندارد و تنها با وجود خدا و فعل او وجود مییابد و معنی میشود ،پس
انسان و هر موجود ممكن دیگر ،به لحاظ وجود ربطی و هویت حرفیاش ،تا به اسم و فعل الهی
تكيه نكند ،نه معنی و مفهومی خواهد داشت و نه وجود و تأثيری .بدین جهت ،در فرهنگ دین از
انسان به چيزی یاد میشود كه نسبت به سود و زیان و زندگی و مرگ و پس از مرگ خود ،فاقد
هرگونه تأثير است؛ «الیَملك لِنَفسه نَفعاً و الضَرّاً و الموتاً و الحياةً و النشوراً»( .مجلسی ،ج،88
ص )339وجود حرفی ،نه تنها صفت انسان ،كه وصف تمام ممكنات است؛ امّا آفریدگار هستی در
خصوص انسان تعبير ویژهای به كار میبرد و در آن هيچ موجود دیگری را با آدمی شریك
نمیكند .براساس این تعبير ،حقيقت انسان ،نه تنها نزد خدا بود ،كه از روح الهی بود و از آن
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واقعيتی كه حضور و ظهور الهی داشت ،در انسان دميد (.جوادی آملی ،تفسير انسان به انسان،
ص)165
حیات متألّهانه
قرآنكریم برای كاستن از سركشی انسان و فراخواندن او به سوی حيات متألّهانه ،دو اصل را
درباره آدمی مطرح میكند و او را هماره به ایندو كه یكی وابستگی ذاتی و دیگری اضطراب
واقعی است ،متذكر میسازد .در نگاه قرآنكریم عصاره همه حدود و رسوم انسانی و خالصه همه
اسرار نهفته در حقيقت آدمی ،عبارت است از «حيات متألّهانه»؛ یعنی انسان موجود ،صاحب حياتی
است كه در اِلهيّت حق ،محو شده و مظهر اسمای حسنای خدا گشته است؛ پس ،نه تنها به زندگی
حقيقی دست یافته ،كه به اندازه خود ،نامی از نامهای پربركت خدا را متبلور ساخته است .ازاینرو،
بر اساس تعریفی مستقل ،میتوان حيات متألّهانه آدمی را به عبودیت او در برابر ذات اقدس ربوبی
معنا كرد؛ آن هم عبودیتی حقيقی كه هرگز به رهایی و آزادی كاذب نمیانجامد ( .جوادی آملی،
حيات حقيقی انسان در قرآن ،ص)28
روابط انسان
روابط انسان را میتوان به چهار حوزه كلّی تقسيم نمود كه عبارتند از -1 :ارتباط انسان با
خویش -2 ،ارتباط انسان با خدا -3 ،ارتباط انسان با دیگران(انسانها) و  -4ارتباط انسان با جهان
طبيعت .هر كدام از این روابط مبتنی بر اصولی بوده و به بخشهای مختلف تقسيم میشوند كه در
این مقاله به ارتباط انسان با خویش پرداخته خواهد شد.
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ارتباط انسان با خویش
یكی از اموری كه در قرآن مورد توجه بسيار قرار گرفته است مسئله«نفس یا خود» است.
(مائده )105/خودی كه دارای فطریات و ابعاد وجودی گوناگون است .خودی كه آفریده شدة مبدأ
وجود است و ره به سوی او دارد .خودی كه میتواند جانشين خدا بر روی زمين قرار گيرد
(بقره .)30/این از ویژگیهای انسانشناسی قرآن است كه مسئلهای به نام «نفس یا خود» را مطرح
ساخته و قبل از آنكه رابطه انسان را با دیگران مطرح سازد ،رابطه او را با «خودش» مطرح میسازد،
چرا كه اگر این«خود» ساخته شود دیگری و دیگران برای انسان مطرح خواهند بود و اگر این
«خود» ویران شود ،دیگری برای وی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
سبك زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی در «ارتباط انسان با خویش» مبتنی بر دو اصل الف)
معرفت نفس و ب) پرورش نفس بوده و زیرمجموعه این دو اصل شامل اصولی همچون
خودآگاهی ،خوداحيایی و ...میباشد كه به برخی از آنها در این مقاله پرداخته میشود.
اصل اول :معرفت نفس
معرفت نفس یعنی خودشناسی(مائده ، )105/در روایات ،بر خودشناسی تأكيد فراوانی شده
است :پيامبر اكرم
علی

راه شناخت خدا را معرفت نفس معرفی مینماید(.مجلسی ،ج ،2ص )32امام

نيز شناخت نفس را سودمندترین شناختها میداند( .تميمى آمدى1410 ،ق ،ص)712

ایشان همچنين از معرفت نفس به عنوان باالترین سعادت یاد میكنند (.ليثى واسطى1376 ،ش،
ص )497همچنين امام محمد باقر

در اهميت معرفت نفس میفرمایند « :المعرفة كمعرفتك
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بنفسك؛ هيچ شناختى همچون شناخت خویشتن خودت نيست» ( .ابنشعبه حرانى1404 ،ق،
ص)286
 -1-1-3مراتب نفس
 -1نفس امّاره :هنگامی كه هوای نفس مشتعل است ،نفس در پی نيل به لذت است و ممكن
است چنان شيفته باشد كه از شكستن حدود و زیر پاگذاشتن ضوابط نيز پروایی نداشته باشد .نفس
در این حالت ،امّاره ناميده میشود(.یوسف)53/
 -2نفس لوّامه :پس از نيل آدمی به مقصود ،كشش نفس از بين میرود و هوی در او فرو
مینشيند ،بنابراین نفس از تب و تاب میافتد و خود را مییابد (وجدان)؛ و در پی این خودیابی،
میتواند خارج از فرمان هوی ،ناراستیهای عمل خویش را بازیابد .حاصل كار ،مالمت خود است.
در این حالت نفس ،به اعتبار لباس تازهای كه به تن كرده ،نام دیگری را در خور است:
«لوّامه»(سرزنشگر)(قيامت.)2/
 -3نفس مطمئنّه :سومين حالت نفس هنگامی ظهور میكند كه انسان به خدا توجه یابد .توجّه
یافتن به خدا ،آرامشی عميق در نفس پدید میآورد .با ظهور چنين آرامش و اطمينانی در نفس ،نام
شایسته او نفس «مطمئنّه» است (رعد .)28/هر یك از این سه جلوه ،حالتهایی گذرا هستند و
نفس آدمی هر زمان به یكی از این جامهها درآید ،این تبدیل نقشها به طور مكرّر صورت
میپذیرد و هر نقشی كه بيشتر صورت پذیرد ،از شكل گذرا به وضعيت استوار در میآید( .باقری،
1393ش ،ص18و) 19
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 -2-1-3مصادیق معرفت نفس :مصادیق معرفت نفس عبارتند از خودآگاهی ،خوداحيایی،
خود مشاهدهگری و خود قضاوتی
خود آگاهی:
انسان از دیدگاه قرآن موجودی خودآگاه است؛ یعنی هر انسانی خود را به خوبی میشناسد و
میداند كه چهكرده است؛ هم از كارهای خوب خود آگاه است و هم از كارهای بد خود .انسان
خود بهتر از هركس دیگر ،از خود و باطن خویش آگاه بوده و به عملكردهای خود آشناست
(قيامت14/و .)15خود آگاهی به معنای بازیابی حقيقت خویش به واسطه پرورش و زنده كردن
استعدادهای فطری و درونی است كه در وجود او نهاده شده و سپس درك قلبی حقایق هستی و
اسماء و صفات الهی .پس ،ذات و جوهره ذاتی انسان ،بازیابی و خود آگاهی اوست كه به آن فطرتاً
حبّ و عشق میورزد( .مطهری1377 ،ش ،ج ،2ص )308-304بر اساس فرموده خداوند در قرآن،
آنچه با خودآگاهی منافات داشته و مانع آن بوده«،خود فراموشی» است كه در اثر «خدا فراموشی»
است(:وَ ال تَكُونُوا كَالَّذینَ نَسُوا اهللَ فَاَنْسيهُمْ اَنْفُسَهُمْ()...حشر )19/زیرا وقتى انسان خدا را فراموش
كرد اسماى حسنى و صفات علياى او كه صفات ذاتى انسان ارتباط مستقيم با آن دارد را نيز
فراموش مىكند .اگر انسان به دنبال خود آگاهی خود نباشد و آن را در خود احيا و زنده نكند ،خدا
را فراموش كرده و دست به هر گناهی زده و از عبودیت و بندگی خارج میشود( .طباطبایی ،ج،19
ص )219یكی از موانع سير انسان به سوی خدا و مانع خودآگاهی ،غفلت است ،امام علی
غفلت را گمراهی جان می دانند( .تميمى آمدى1410 ،ق ،ص )75غفلت از خدا و آیات او با
تهذیب روح ،سازگار نيست؛ امام صادق

در این خصوص میفرمایند « :إِیَّاكُمْ وَ الْغَفْلَةَ فَإِنَّهُ مَنْ
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غَفَلَ فَإِنَّمَا یَغْفُلُ عَنْ نَفْسِهِ؛ از غفلت بپرهيزید؛ زیرا به راستى ،هر كه غفلت ورزد خویش را به
غفلت افكنده است (و به زیان جان اوست)» (.ابن بابویه1406 ،ق ،ص)203
راه غفلت زدایی« ،یقظه و بيداری» و «ذكر» است در معنای یقظه آمده است « :بيداری و توجّه
اعم از این است كه مرگ و خواب در كار نباشد یا به طور كلی و یا صورت اجمالی» (مصطفوی،
ج ،14ص )261امام علی

نيز میفرمایند« :مَا آنَسَكَ أَیُّهَا الْإِنْسَانُ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ

أَمْ لَيْسَ لَكَ مِنْ نَوْمَتِكَ یَقَظَةٍ أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ؛ ای انسان چه چيز تو را به
هالكت خود واداشت؟ آیا دردت را درمان ،و خوابت را بيدارى نيست؟ چرا به همان صورتى كه
به دیگرى رحم مىكنى به خود رحم نمىنمایى؟» (.ليثى واسطى1376 ،ش ،ص)483
خود احیایی:
حيات انسان در تألّه او شكل میگيرد و تألّه نيز اساس فطرت آدمی و عين حقيقت اوست؛
ازاینرو ،بدون خداخواهی نمیتوان حياتی برای انسان تصور كرد و او را زنده ناميد؛ پس بازگشت
حيات متألهانه انسان به توحيد اوست و اگر بينش توحيدی انسان بازستانده شود ،آدمی حيات خود
را از دست میدهد و در فرهنگ جامع دین به شمار مردگان میآید .خداوند از كتاب الهی به ذكر و
قرآن روشنگر یاد میكند و سپس فلسفه آن را اینگونه مطرح میسازد( :لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ یَحِقَّ
الْقَوْلُ عَلَی الْكافِرینَ)(یس)70/؛ یعنی قرآنكریم آمده است تا زندگان را بيم دهد و با آن ،قول و
حجّت خدا بر كافران تمام و خشم و انتقام الهی نيز بر آنان روا گردد .دقت در این آیه ،نشان
میدهد كه خداوند ،انسانها را به دو دسته تقسيم كرده است -1 :انسانهای زنده پندپذیر-2 .
كافرانِ ناسپاس؛ پس براساس این تقابل ،هر كس كافر است ،از حيات و زندگی بیبهره است و در
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فرهنگ قرآنكریم ،مرده است(.جوادی آملی ،مراحل اخالق در قرآن ،ص54؛ طباطبایی ،ج ،17
ص)109
بر همين اساس ،قرآن كریم با دقيقترین تعبيرها همين انسانهای زنده جوامع بشری را به حيات
دعوت میكند( .یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اسْتَجيبُوا لِلهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ لِما یُحْييكُمْ()...انفال )24/مراد
از حيات در این آیه ،حيات ظاهری و جسمانی نيست ،زیرا مخاطب آیه كسانی هستند كه از این
حيات برخوردارند .بلكه منظور از آیه معنایی دقيقتر و ظریفتر از زندگی یعنی حيات حقيقی
انسان بر مبنای اندیشه و ایمان به خداست كه در جهت هدف منطقی و متعالی قرار گرفته است.
(طباطبایی ،ج  ،9ص )45تحصيل این حقيقت جز از راه علم ،ایمان و عمل صالح ميسور و مقدور
كسی نيست و این همان حيات طيبهای است كه خداوند مؤمنان را بدان وعده داده است( :مَنْ عَمِلَ
صالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْـثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَـنُحْيِيَنَّهُۥ حَيوةً طَيِّـبَةً()...نحل )97/؛ در عبارت
شریفه(فَلَـنُحْيِيَنَّهُۥ حَيوةًطَيِّـبَةً )حيات ،به معناى جان انداختن در چيز و افاضه حيات به آن است،
پس این عبارت با صراحت لفظش داللت دارد بر اینكه خداى تعالى مؤمنى را كه عمل صالح كند
به حيات جدیدى غير آن حياتى كه به دیگران نيز داده زنده مىكند و مقصود این نيست كه حياتش
را تغيير مىدهد ،مثالً حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبى مىكند كه اصل حيات همان حيات
عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد ،زیرا اگر مقصود این بود كافى بود كه بفرماید«:ما حيات او را
طيب مىكنيم» ولى اینطور نفرمود ،بلكه فرمود :ما او را به حياتى طيب زنده مىسازیم( .طباطبایی،
ج  ،12ص)341
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خود مشاهده گری:
انسان برای بازگشت به خویشتن خویش و شناخت گوهر وجودیاش ،همواره باید نسبت به
حاالت ،افكار و احساسات خود توجه داشته و به آنها آگاهی یافته و مراقب آنها باشد .این حالت
مراقبه همواره باید در انسان وجود داشته باشد .در اهميت این موضوع علمای اخالق با توجه به
آیه شریفه (یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا اهللَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اهللَ اِنَّ اهللَ خَبيرٌ بِما
تَعْمَلُونَ) (حشر« ،)18/مراقبه» را مادر همه مسائل اخالقى میدانند(.مطهری1377 ،ش ،ج،22
ص )760سيد بحرالعلوم در تعریف مراقبه مینویسد « :متوجه و ملتفت خود بودن در جميع
احوال ،تا از آنچه بدان عازم شده و عهد كرده تخلّف نكند( ».بحرالعلوم1425 ،ق ،ص  )150در
حدیثی از امام صادق

در اهميت مراقبه آمده است« :إنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبیَّ

فقالَ له :یا رسولَ

اللَّهِ أَوْصنی ،فقال له رسولُ اللَّه :فهل أَنت مُسْتَوصٍ إن أَنا أَوصَيْتُكَ؟ حتّى قال له ذلك ثالثاً و فی
كُلِّها یقول له الرَّجلُ :نعم یا رسولَ اللَّهِ .فقال له رسولُ اللَّهِ :فإنِّی أوصيكَ إذا أنْتَ هَمَمْتَ بِأمرٍ فَتدبَّرْ
عاقِبَتَهُ فَإن یَكُ رُشداً فَامضه و إن یَكُ غَيّاً فانتَهِ عنه؛ مردی به خدمت پيامبر

آمد و عرض كرد:

ای رسول خدا ،به من سفارشی بفرمایيد؟ پيامبر سه بار به او فرمودند :اگر من تو را سفارش كنم،
آنرا میپذیری؟ در هر بار آن مرد جواب داد :بله ای رسول خدا ،سپس پيامبر

فرمود :سفارش

من به تو این است كه اگر بر انجام كاری همت گماشتی ،در عاقبت آن اندیشه كن ،پس اگر
سرانجام آن كار خوب بود آن را انجام بده و اگر سرانجام آن ناشایست بود از آن دوری گزین»(.
كلينى ،ج ،8ص)150
از نظر اسالم اگر انسان بخواهد خودش را تربيت كند ،اولين شرطش مراقبه است ،منتهی قبل از
مراقبه «مشارطه» است (مطهری1377 ،ش ،ج ،22ص)760؛ امام خمينی در معنای مشارطه
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میفرماید « :مشارطه آن است كه در اوّل روز مثالً (انسان)با خود شرط كند كه امروز بر خالف
فرموده خداوند تبارك و تعالى رفتار نكند .و این مطلب را تصميم بگيرد .و معلوم است یك روز
خالف نكردن امرى است خيلى سهل ،انسان مىتواند به آسانى از عهده برآید .تو عازم شو و شرط
كن و تجربه نما ببين چقدر سهل است .ممكن است شيطان و جنود آن ملعون بر تو این امر را
بزرگ نمایش دهند ،ولى این از تلبيسات آن ملعون است ،او را از روى واقع و قلب لعن كن ،و
اوهام باطله را از قلب بيرون كن ،و یك روز تجربه كن ،آن وقت تصدیق خواهى كرد(».خمينی،
1387ش ،ص  )9همچنين در معنای مشارطه آمده است ،هر كس در تجارت میخواهد با كسی
شریك شود با او شرط و شروط میكند؛ در مسير خودشناسی و خودسازی نيز همان شروط و
بلكه بيشتر مطرح است چرا كه خيانت آن شریك مالى هنوز معلوم نشده ،و خيانت نفس كراراً و
مراراً واضح و هویدا گردیده است( .بهارى همدانى1361 ،ش ،ص )19
خود قضاوتی:
در كنار مراقبه« ،محاسبه» مطرح است .انسانی كه اهل خودشناسی و خودسازی است ،اهل
حساب است و اعمال ثبت شده خود را حسابرسی میكند؛ امام علی

میفرماید« :عبادَ اللَّهِ زِنُوا

أنفُسَكُم مِن قَبلِ أن تُوزَنُوا و حاسِبُوها مِن قَبلِ أن تُحاسَبُوا؛ بندگان خدا! خود را آزمایش و امتحان
كنيد و در ترازوى حق و حقيقت بسنجيد ،قبل از این كه شما را در ميزان قيامت بسنجند و به
حساب خود برسيد قبل از این كه به حساب شما برسند»(.شریف الرضی ،خطبه ،90ص)123
محاسبه عبارت است از آنكه (انسان) وقتى از شبانهروز خود را براى رسيدن به حساب خود معيّن
نماید .از مبدأ وقت سابق تا این وقت را مالحظه نماید كه در آنچه بر آن عازم شده با سایر احكام
الزمه ،آیا عامل او كه بدن یا نفس باشد خيانتى كرده یا نه( .بحرالعلوم1425 ،ق ،ص )151
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در محاسبه ،انسان میبایست در پایان روز ،رفتار یكروزه خود را بررسی كند و بنگرد به
وظایف الهی و واجباتی كه بر عهده او بوده است عمل كرده یا نه .اگر پس از بررسی پی برد كه به
وظایف الهی عمل كرده است و رفتار روزانه او بر طبق موازین شرع بوده ،خداوند را سپاس گوید
كه توفيق انجام وظایف را به او عنایت كرد؛ چون انجام وظایف به توفيق الهی است و به پاس آن
توفيق باید شكر بهجا آورد .همچنين سعی كند در دیگر روزها ،همان مسير سالم و صحيح را ادامه
دهد .اما اگر به وظایف الهی عمل نكرده ،یا آنها را ناقص انجام داده است و به لغزش و انحراف
مبتال گردیده ،سعی كند با انجام مستحبات و بخصوص نمازهای نافله ،كاستیها را جبران كند و در
برابر ترك وظایف الهی و انجام معصيت خداوند ،خویشتن را سرزنش كند و استغفار كند ،تا
خداوند متعال از گناهانش درگذرد .این همان محاسبهای است كه اهل بيت :به اصحابشان توصيه
كردهاند و علمای اخالق بر اساس دستورات ائمه اطهار

دیگران را بدان سفارش كردهاند(.

مصباح یزدی،ره توشه ،ج اول ،ص )370-369نظر به نقش و اهميت محاسبه در تهذیب نفس ،امام
كاظم

میفرمایند« :ليس منّا مَن لَم یُحاسِب نفسه فی كُلِّ یَومٍ فَإن عَمِلَ خَيْراً استَزادَ اللّهَ وَ حَمِدَ

اللّهَ عَلَيه و إن عَمِلَ شَرّاً استَغْفَرَاللّهَ مِنه و تاب إلَيه؛ از ما نيست كسی كه هر روز حساب خود را
نرسد ،پس اگر عمل نيكی انجام داده ،از خداوند زیاد شدن اعمال خير را طلب كند و خدا را بر
(انجام) آن عمل خير سپاس گوید و اگر گناه و كار بدی مرتكب شده از خداوند آمرزش بخواهد و
به سوی او بازگشت كند»( مفيد1413 ،ق ،ص )243
قرآن كریم درباره محاسبه چنين هشدار میدهد...( :وَ اِنْ تُبْدُوا ما فی اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْكُمْ
بِهِ اهللُ()...بقره)284/؛ و اگر آنچه در دلهاى خود دارید ،آشكار یا پنهان كنيد ،خداوند شما را به آن
محاسبه مىكند.
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اصل دوم :پرورش نفس
در ارتباط انسان با خویش ،معرفت نفس و پرورش نفس الزم و ملزوم یكدیگرند؛ معرفت
شرط الزم و پرورش(تزكيه)شرط كافی برای رشد و كمال انسان است .در اهميت پرورش (تزكيه)
نفس همين بس كه در قرآن كریم هدف از بعثت پيامبر اكرم
شده است .تزكيه انسانها توسط پيامبر اكرم

تزكيه انسانها (جمعه )2/معرفی

بدین معناست كه ایشان را به نموى صالح رشد

دهد ،اخالق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان كند ،در نتيجه در انسانيت خود به كمال برسند ،و
حالشان در دنيا و آخرت استقامت یابد ،سعادتمند زندگى كنند ،و سعادتمند بميرند (.طباطبایى ،ج
 ،19ص  )447برای پرورش انسان ،چيزی مهمتر از توجّه مستمر ،به دل؛ یعنی معرفت ،مراقبت و
محاسبت نفس نيست .كسی كه حقيقت و ارزش خود را بشناسد ،میداند كه ارزش جان آدمی به
معارف الهی است .دلی كه معرفت خدا و اوليای او در آن نيست« ،گِل» است نه «دل» ،و آن كس
كه دارای چنين گوهری نباشد ،انسان نيست(.جوادی آملی ،مراحل اخالق در قرآن ،ص )214
 -1-2-3مصادیق پرورش نفس  :مصادیق پرورش نفس عبارتند از خودآغازگری،
خودحفاظتی ،خودشكوفایی و خودفراروی
خودآغازگری:
انسان مسئول سرنوشت و اعمال خود بوده و مورد سؤال واقع خواهد شد (نحل ،)93/لذا باید
در زندگی خود تغيير مثبت ایجاد كند و این تغيير ابتدا از خود او آغاز میشود و اگر انسان آغازگر
تغيير در خود نباشد خداوند در او تغييری به وجود نمیآورد(.رعد )11/اما اكثر مشكالت از اینجا
شروع میشوند كه انسان بهجای اینكه اصالح و تزكيه را از خود آغاز كند ،سعی در اصالح و
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تزكيه دیگران دارد .در آیات مختلف نسبت به این موضوع تأكيد شده است( :اَتَاْمُرُونَ النّـاسَ بِالْبِرِّ
وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْـتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ اَفَال تَعْقِلُونَ)(بقره)44/؛ (یااَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ماال
تَفْعَلُونَ)(صف )2/امام علی

نيز اصالح نفس را مقدم بر اصالح دیگران دانستهاند(.شریف

الرضی ،حكمت ،73ص  )480همچنين امام سجاد

در خصوص حقنفس میفرمایند «:وَ أمَّا حَقُّ

نَفسِكَ عَلَيكَ فَأن تَستَوفيها فی طَاعَة اللَّه؛ و اما حق نفس خودت بر تو این است كه او را به تمامى
به فرمانبردارى خدا گمارى»(.على بن حسين

1421 ،ق ،ص )12

خودحفاظتی:
آیه (...اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اهللِ اَتْقيكُمْ()...حجرات )13/نشان میدهد كه انسان عالوه بر كرامت ذاتی
میتواند با تقوا پيشه نمودن به كرامت اكتسابی دست یابد .كرامت اكتسابی ،به اعمال اختياری
انسان وابسته است و با تقوا ،ایمان و اعمال شایسته ميسر میشود.
انسان وقتی پی به كرامت ذاتی خود برد باید نسبت به حفاظت از آن اهتمام ویژهای داشته
باشد(حجرات )13/موالی متقيان علی

تقوا را كليد درستی و اندوخته روز قيامت معرفی

میكنند« :فانّ تقوی اهللِ مفتاحُ سَدادٍ و ذخيرةُ مَعاد و عِتقٌ من كُلّ مَلَكةٍ و نَجاةٌ من كُلّ هَلَكة بِها
یَنجَحُ الطَّالبُ و یَنجُو الهارِبُ و تُنَالُ الرَّغائِبُ؛ تقوا كليد درستى و اندوخته روز قيامت است ،آزادى
است از قيد هر رقّيت ،نجات است از هر بدبختى .به وسيله تقوا انسان به هدف خویش مىرسد و
از دشمن نجات پيدا مىكند و به آرزوهاى خویش نائل مىگردد»(.شریف الرضی ،خطبه  ،230ص
)351
انسان با تقوا حسابگر خویش است ،چنان كه علی

فرمود :خود را آزمایش و امتحان كنيد قبل

از این كه شما را در ميزان قيامت بسنجند»( .شریف الرضی ،خطبه  ،90ص  )123انسان با تقوا از
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چنان دید توحيدی برخوردار است كه اگر شيطان بخواهد كمترین تماس را با جان او برقراركند
فوراً بيدار شده میفهمد و او را طرد میكند .در آیه شریفه (اِنَّ الَّذینَ اتَّقَوْا اِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ
الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَاِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) (اعراف)201 /؛ «طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ» آن شيطانى است كه
پيرامون قلب آدمى طواف مىكند تا رخنهاى پيدا كرده وسوسه خود را وارد قلب كند یا آن
وسوسهاى است كه در حول قلب مىچرخد تا راهى به قلب باز كرده وارد شود .اما پرهيزكاران
وقتى شيطان طائف نزدیكشان مىشود به یاد این مىافتند كه پروردگارشان خداوند است كه مالك
و مربى ایشان است ،و همه امور ایشان بدست او است پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و
به او پناه ببرند ،خداوند هم شر آن شيطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت را از ایشان بر طرف
مىسازد ،ناگهان بينا مىشوند( .طباطبایی ،ج ،8ص)381
در حدیثی از امام صادق

از آیه (اِنَّ الَّذینَ اتَّقَوْا اِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ)...سوال

شد ،حضرت فرمودند«:هُوَ الْعَبْدُ یَهُمُ بِالذَّنْبِ ثُمَ یَتَذَكَّرُ فَيُمْسِكُ؛ آن بندهاى است كه قصد گناه
مىكند سپس خدا را یاد آورده از گناه منصرف مىشود »( .مجلسى ،ج  ،6ص)40
خودشکوفایی:
انسان با معرفت نفس و آگاهی از استعدادهای بالقوه نفس خود و با درك كرامت و مسئوليتش،
پی به جایگاه اصلی و مطلوب خود در جهان هستی برده و انگيزه مییابد تا نسبت به فعليت
بخشيدن به استعدادهای بالقوه نفس تالش كند .استعدادهایی در درون انسان وجود دارد كه
شكوفا شدن و به فعليت درآمدن آنها ،به فعاليت خود انسان بستگی دارد .ماهيت این تمایالتِ
فطری بهگونهای است كه اگر انسان ،خود در مورد آنها كاری انجام ندهد ،این ميلها در او بروز و
ظهور نمیكند (. .مصباح یزدی ،در جستجوی عرفان اسالمی  ،ص )28قرآنكریم افراد خودشكوفا
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و آنها را كه روح خود را بر اثر پاالیش به شكوفایی رساندند ،رستگاران جهان میخواند و
میفرماید( :قَدْ اَفْـلَحَ مَنْ زَكيها)(شمس)9/؛ در تفسير این آیه گفته شده :دین ،یعنى تسليم خدا
شدن در آنچه از ما مىخواهد كه فطرى نفس خود ما است ،پس آراستن نفس به تقوا ،تزكيه نفس
و تربيت آن به تربيتى صالح است ،كه مایه زیادتر شدن آن ،و بقاى آن است(.طباطبایی ،ج ،20
ص )298خودشكوفایی ،یعنی رسيدن به تعالی روح كه نشانه سالمت و رشد انسان و عامل برتری
روحی او از دیگر موجودات است .از امام صادق

نيز در این باره نقل است «:ليس العلمُ فی

السماءِ فَينزل عليكم ،و ال فِی األرضِ فيصعد إليكم ،بل مَخزُون مَكنون فی قُلُوبكم ،تَخلَّقوا بأخالق
اللّه یظهر لكم؛ علم در آسمان نيست تا بر شما فرود آید و در دل زمين نيست تا برای شما از دل
خاك برآید ،بلكه در اندرون دل های شما پنهان است .اخالق خدایی را به خود بگيرید تا برای
شما آشكار شود» (.سليمانى آشتيانى ،ج  ،1ص  )328براساس این حدیث نوعی از دانش نيز وجود
دارد كه تنها بر اثر خودشكوفایی برآمده از آراستگی به اخالق خدایی ،چون سرچشمهای ،از نهاد
آدمی میجوشد و او را سيراب میكند.
خودفراروی:
از استعدادهاى عظيم انسان فهميده میشود كه آدمی بيشتر از محدوده زندگی دنيوی است.
انسان براى این زندگى محدود به این همه استعداد نياز نداشت ،همان غرایز فردى و اجتماعى
براى رفاه و نظم و عدالت زندگى دنيوی كافى بودند .از عظمت استعدادهاى انسان ،ادامه او را
مىیابيم و چون انسان از بىنهایت سرمایه برخوردار است ،پس بىنهایت ادامه خواهد داشت و
براى این بىنهایت راه باید استعدادهایش را بارور كند (.صفایىحائرى ،رشد(تفسير سوره والعصر)،
ص )32-31استعدادهاى اضافى انسان نمایانگر ادامه او هستند؛ همانطور كه جنين در رَحِم مادر
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احتياج به دست و پا و گوش و بينی ندارد و به جز جفتش به چيز دیگرى احتياج ندارد .بنابراین
استعدادهاى اضافى جنين در رحم مادر ،نمایانگر ادامه جنين هستند و دليل بر وجود یك مرحلهاى
كه در آنجا این استعدادها به جریان مىافتند و حتى مدّتها زمان الزم است تا دستها و پاها نيرو
بگيرند و تازه پس از اینكه نيرو گرفت ،باید ابزارى برایش تهيه كنند تا بتواند در آن مرحله به
زندگى خودش ادامه دهد .پس آنچه در محيط رحم ،حيات طفل به آن وابسته بود جفتش بود ،كه
آن را زیر خاك مىكنند و آنچه هم كه در آنجا راكد مانده بود ،در اینجا به جریان مىافتد .ولى اگر
انسان به آگاهى برسد ،از همين استعدادها ادامه خودش را كشف مىكند و از نوع استعدادها
مىتواند نوع زندگىاش را در مرحله بعد كشف كند .انسانهایى كه خودشان را شناختند و
استعدادهاى عظيم خودشان را دیدند ،از نوع استعدادهایشان مىتوانند كيفيت زندگى بعدشان را
حدس بزنند و مراحل بعدشان را ببينند و به حدّى از رؤیت برسند كه آن طرف را هم ببينند؛ (كَلّا
لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ*لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ)(تكاثر( )6-5/صفایى حائرى ،حيات برتر)معاد از منظر
قرآن) ،ص )28-26خدای سبحان به ما دستور می دهد( :فَفِرُّوا اِلَی اهللِ()...ذاریات )50/یا به
پيغمبر

خطاب می كند( :وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَـبْتيلًا)(مزمل )8/و برای این كه این «تبتُّل»

و كمال انقطاع ،حاصل شود مقدّمات را فراهم كرده و فرموده است( :اِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطْــًا
وَ اَقْوَمُ قيلًا)(مزمل)6/؛ شب زندهداری عالم خاصّی دارد؛ حرفها در آن محكمتر و گامها استوارتر
است؛ انسان در روز ،مشاغل زیادی دارد( :اِنَّ لَكَ فِی النَّهارِ سَبْحًا طَویلًا) (مزمل )7/و در شب چون
مانعی نيست آرام است .وقتی آرام شد مطالب را بهتر درك كرده ،آنها را با خدای خود صحيحتر
در ميان میگذارد .در چنين فضایی خدا به رسول اكرم

دستور می دهد( :وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ

تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَـبْتيلًا)(مزمل )8/تأكيد در این آیه ،نشانه آن است كه نه تنها انقطاع عبد بلكه كمال انقطاع
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او مطلوب خداست؛(جوادی آملی ،مراحل اخالق در قرآن ،ص  )390-388چنانكه در «مناجات
شعبانيّه» به عنوان مطلوبی الهی از آن یاد شده « :إلهی هَب لی كمال االنقطاعِ إلَيك؛ خدایا كمال
جدایی از مخلوقات را ،برای رسيدن به خودت به من ارزانی كن»(ابن طاووس ،ص.)687
نتیجه
از آنچه گفته شد ،نتائج ذیل بدست میآید:
 -1سبك زندگی ،روش مواجهه و رابطه برقراركردن با هر شخص ،حادثه و موضوعی است.
نوع مواجهه برابر است با سبك زندگی و سبك زندگی ایمانی شيوه و روش مواجهه فرد با هر
شخص ،حادثه و موضوعی ،بر اساس تعاليم و آموزههای قرآنی و روائی بوده و سوقدهنده به
حيات طيبه میباشد.
 -2انسان موجودی ربطی بوده و ارتباطش در  4بخش :با خویش ،خدا ،دیگران(انسانها) و جهان
طبيعت مشخص میشود و در هر بخش دارای وظایف و حقوق متقابل است .انسان به عنوان عبد
خداوند ،تنها یك رابطه (و مسئوليت) حقيقی دارد و سایر رابطهها (و مسئوليتها) نتيجه و فرع
مسئوليت الهی اوست .پس انسان در ازاء هر ارتباط قابل فرض با دیگری ،مسئوليتی دارد كه حق
آن را باید كشف و اداء كند.
ارتباط انسان با خویش در سبك زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی مبتنی بر دو اصل الف) معرفت
نفس و ب) پرورش نفس بوده و زیرمجموعه این دو اصل شامل اصولی همچون خودآگاهی،
خوداحيایی ،خود مشاهدهگری و خود قضاوتی ،خودآغازگری ،خودحفاظتی ،خودشكوفایی و
خودفراروی میباشد.
51

منابع
قرآن كریم
ابن بابویه ،محمد بن على ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم1406 ،ق ،چاپ دوم ،دارالشریف الرضی.
ابن طاووس ،على بن موسى ،اقبال األعمال(ط -القدیمه) ،تهران1409 ،ق ،چاپ دوم ،دارالكتب اإلسالميه.
ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقایيس اللغه ،محقق/مصحح :هارون ،عبدالسالم محمد ،قم ،بیتا ،چاپ اول ،مكتب
االعالم االسالمی.
ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب(15ج) ،بيروت ،بیتا ،چاپ سوم ،دار صادر.
ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول ،محقق/مصحح :غفارى ،على اكبر ،قم1404 ،ق ،چاپ دوم ،جامعه
مدرسين.
ازهرى ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغه(15ج) ،بيروت ،بیتا ،چاپ اول ،دار احياء التراث العربی.
باقری ،خسرو ،نگاهی دوباره به تربيت اسالمی(جلد اول) ،تهران1393،ش ،چاپ سی و هفتم ،مدرسه.
بحرالعلوم ،محمدمهدى بن مرتضى ،رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم ،مشهد1425 ،ق  ،چاپ هفتم ،عالمه
طباطبایى
بهارى همدانى ،محمد بن محمد ،تذكرة المتقين ،تهران1361 ،ش ،چاپ دوم ،نورفاطمه.
تميمى آمدى ،عبدالواحد بن محمد ،غررالحكم و دررالكلم ،محقق/مصحح :رجائى ،سيد مهدى ،قم1410،ق ،چاپ
دوم ،دارالكتاب اإلسالمی.
جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسير انسان به انسان ،محقق :الهی زاده ،محمد حسين ،قم1389 ،ش ،چاپ پنجم ،مركز نشر
اِسراء
جوادی آملی ،عبداهلل ،حيات حقيقی انسان در قرآن ،محقق :اميندین ،غالمعلی ،قم1384 ،ش ،چاپ دوم ،مركز نشر
اِسراء
جوادی آملی ،عبداهلل ،مراحل اخالق در قرآن ،محقق :اسالمی ،علی ،قم1386،ش ،چاپ هفتم ،مركز نشر اِسراء
خمينى ،روح اهلل ،شرح چهل حدیث( اربعين حدیث) ،قم1387 ،ش ،چاپ بيستم ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خمينى
سليمانى آشتيانى ،مهدى و درایتى ،محمد حسين ،مجموعه رسائل در شرح احادیثى از كافى ،قم1387 ،ش ،چاپ اول،
دارالحدیث.
شریف الرضی ،محمد بن حسين ،نهج البالغه ،محقق/مصحح :صالح ،صبحی ،قم1414 ،ق ،چاپ اول ،هجرت.
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شریفی ،احمدحسين ،سبك زندگی اسالمی ایرانی ،تهران1392 ،ش ،چاپ اول ،آفتاب توسعه
شولتز ،دوان پی؛ شولتز ،سيدنی الن ،نظریههای شخصيت ،تهران1392 ،ش ،چاپ بيست و پنجم ،نشر ویرایش.
صفایى حائرى ،على ،حيات برتر)معاد از منظر قرآن) ،قم1390،ش ،چاپ اول ،ليله القدر
صفایى حائرى ،على ،رشد(تفسير سوره والعصر) ،قم1381 ،ش ،چاپ پانزدهم ،،ليله القدر
طباطبایی ،محمدحسين ،الميزان فی تفسير القرآن(20ج) ،بيروت1390،ق ،چاپ دوم ،مؤسسه األعلمیللمطبوعات
على بن حسين

،امام چهارم ،رساله الحقوق لإلمام زین العابدین ،تهران1421،ق ،چاپ دوم ،الهدى

عميد ،حسن ،فرهنگ فارسی ،تهران1389 ،ش ،چاپ اول ،راه رشد.
فاضل قانع ،حميد ،سبك زندگی بر اساس آموزههای اسالمی(با رویكرد رسانهای) ،قم1392 ،ش ،چاپ اول ،مركز
پژوهشهای اسالمی صدا و سيما
كاویانی ،محمد ،سبك زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن ،قم1392 ،ش ،چاپ سوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
كلينى ،محمد بن یعقوب ،الكافی(8ج) ،محقق/مصحح :غفارى على اكبر و آخوندى ،محمد ،تهران1407 ،ق ،چاپ
چهارم ،دار الكتب اإلسالميه
ليثى واسطى ،على بن محمد ،عيون الحكم و المواعظ ،محقق/مصحح :حسنىبيرجندى ،حسين ،قم1376 ،ش ،چاپ
اول ،دارالحدیث
مجلسى ،محمد باقر ،بحار األنوار(110ج) ،بيروت1403 ،ق ،چاپ دوم ،دار إحياء التراث العربی
مرتضى زبيدى ،محمد بن محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس(20ج) ،بيروت ،بیتا ،چاپ اول ،دارالفكر.
مصباح یزدی ،محمد تقی ،در جستجوی عرفان اسالمی ،قم1390 ،ش ،چاپ چهارم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمينی.
مصباح یزدی ،محمد تقی ،رهتوشه(2ج) ،قم1391،ش ،چاپ ششم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی
مصطفوى ،حسن ،التحقيق فى كلمات القرآن الكریم(14ج) ،بيروت ،بیتا ،چاپ سوم ،دار الكتب العلميه
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار(27ج) ،قم1377 ،ش ،چاپ هشتم ،صدرا
مفيد ،محمد بن محمد ،اإلختصاص ،محقق/مصحح :غفارى ،على اكبر و محرمى زرندى ،محمود ،قم1413 ،ق ،چاپ
اول ،الموتمر العالمى اللفيه الشيخ المفيد
مهدوی كنی ،محمدسعيد ،دین و سبك زندگی ،تهران1393 ،ش ،چاپ پنجم ،دانشگاه امام صادق
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