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  چکیده

براساس تعریفی که سازمان بهداشت . است  شده  ارائهتعاریف متعددي از سبک زندگی 

اي از  یوهسبک زندگی به معناي ش: است  شده  است گفته کرده جهانی، از سبک زندگی ارائه

زندگی است که مبتنی بر الگوهاي قابل شناسایی از رفتاري است که از طریق فعل و انفعال بین 

ویژگیهاي شخصی فرد، تعامالت اجتماعی و شرایط اقتصادي اجتماعی و محیطی زندگی فرد 

هاي  هایی مانند انتخاب تواند براساس شاخص سبک زندگی می). WHO، 1998( شود تعیین می

النگمن، ( ، سطح فعالیت بدنی و رفتارهاي وي حالت سالم یا ناسالم داشته باشداي فرد تغذیه

به اعتقاد آدلر با مشاهده .بیان کرد 1900را آلفرد آدلر در سال  »سبک زندگی«مفهوم . )2008

، کار، جامعه و روابط صمیمانه: لیف مهم زندگی خود که عبارتند ازبرخورد افراد با سه تک

، نحوه ارتباط با دیگران رزیرا شیوه زندگی در انتخاب کا. شیوه زندگی آنها پی برد توان به می

تازه ها و . 1385به نقل از بشیري، علیزاده و کرمی، . 1996شارف، ( شود و عشق منعکس می

  )21، شماره  6هاي مشاوره،ج  پژوهش

  

، دیگران و داوندارتباط با خود، خ، دیدگاه ارتباطی، سبک زندگی مطلوب :واژگان کلیدي

  .طبیعت

                                                
  a_moatamedy@yahoo.com           استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی -1
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  مقدمه

به  مطالعات متعددي در مورد سبک زندگی در ایران انجام شده است که این مطالعات یا عمدتاً

 ، توکلی و بحري،مشکی: مانند( اند رابطه سبک زندگی با متغیرهاي مرتبط با سالمت پرداخته

به رابطه سبک زندگی با ، یا )1390عابدي و همکاران،  ؛1391 ران،منصوریان و همکا ؛1389

زاده،  دهقان ؛1388، پاشا و عطاري، پورغفاري: مانند( دان شناختی پرداخته متغیرهاي روان

: مانند( اند ، یا سبک زندگی را در مطالعات اجتماعی بررسی کرده)1391جعفرآقایی و تبري، 

ی، سبک زندگی ، و یا با نگرشی فرهنگ)1386سرایی و پورجبلی،. 1389ذوالفقاري و سلطانی، 

هاي دینی نیز  در عین حال سبک زندگی با رویکرد ارزش). 1387 فاضلی،( بررسی شده است

  .)1391 نصرتی و ذوالفقاري،( در برخی تحقیقات انجام شده است

در اینجا سبک زندگی مطلوب آن نوع از سبک زندگی است که متناسب با تعالیم و 

دیدگاه ارتباطی دیدگاهی . باطی تنظیم شده باشدهاي اسالمی در چارچوب دیدگاه ارت آموزه

خت نوع اساس آن شناخت شخصیت از طریق شناشخصیت انسان است که بر شناختی از روان

این دیدگاه . شود کند میسر می ، خداوند، دیگران و طبیعت برقرار میهایی که فرد با خود ارتباط

ر مراحل مختلف رشد تشریح و جهت با یک رویکرد تحولی نوع ارتباطهاي چهارگانه فوق را د

  ).1391معتمدي، ( سازد هاي فرد را معین می گیري

سبک زندگی وقتی مطلوب و متناسب با ارزشهاي اسالمی است که فرد به تمام روابط 

توجه داشته و اهمیت هریک از این تعامالت ) ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت( چهارگانه

اند مدنظر داشته و نسبت به آنها غفلت  ت اسالمی مشخص کردهرا در چارچوبی که دستورا

اگر بپذیریم که تمامیت شخصیت هر فرد نتیجه سبک زندگی است که او براي خود . نورزد

اي که به طور  و نکته. انتخاب کرده است به اهمیت اصالح سبک زندگی پی خواهیم برد

داده ایم این است که اوال طبیعت اولیه  تلویحی از این بحث به عنوان پیش فرض براي خود قرار
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تواند  و سپس معتقدیم که جهت گیري مناسب سبک زندگی می 1انسان را تربیت ناشده دانسته

  .  این طبیعت اولیه را تربیت نماید

تواند در مسیر رشد تمامیت شخصیت فرد  نتیجه سبک زندگی با رویکرد ارتباطی می

شناخت نسبت به خود، . به کمالی که مستحق آن است برساندرا شکوفا و فرد را  استعدادهاي او

ها و  هاي خود، تکیه کردن بر توانایی ها و توانایی داشتن یک نگرش واقع بینانه از ضعف

تواند نتیجه  ، خداوند و طبیعت میبیشتر در تعامل بهینه با دیگران استعدادهاي خود و توفیق

کند و این ارتباط نه  ر میا خداوند ارتباط برقراهمچنین وقتی فردي ب. ارتباط با خود باشد

در موارد بحرانی است بلکه در متن زندگی خود این ارتباط را به شکل  ، فصلی و صرفاًاتفاقی

مستمر، دایمی و براي هر لحظه تعریف کرده است این فرد از این رابطه وابسته و دلبسته به 

ط خود دستورات الهی را انجام و از منهیات کند براي تعمیق ارتبا خداوند می شود و سعی می

چیزي را درست بداند و چیزي را انجام بدهد که خداوند فرموده است و این به . الهی پرهیز کند

ان و هاي دیگري که فرد با دیگر همینطور ارتباط. معناي انتخاب سبک خاصی از زندگی است

به عنوان سبکی از زندگی منجر فالح و  توانند کند می برقرار می طبیعت برمبناي دستورات الهی

  .رستگاري فرد شوند

هایی که در هریک  لفهؤهاي چهارگانه فوق مهمترین م ال مطرح است که در ارتباطؤاین س

تالش می شود  ها باید مورد توجه قرار گیرد کدامند و دامنه آنها چگونه است؟ ذیالً از ارتباط

  :هاي هر حوزه ارتباطی معرفی شود لفهؤمتا با مروري بر آیات و احادیث مهمترین 

  

  سبک زندگی مبتنی بر رابطه فرد با خود -1

تواند با خود برقرار کند از جهات مختلف در فرهنگ اسالمی مورد  اهمیت ارتباطی که فرد می

به نحوي که امکان تعامل سازنده فرد با دیگران و با طبیعت و ارتباط با . توجه فرار گرفته است

                                                
آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم  طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذّت: امام باقر علیه السالم فرمودند -1

  ).1368فلسفی،(اند  کسانى هستند که این پیوند و کشش طبیعى را با نیروى تقوى و حیا و تنزّه مهار کرده
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ذیال مصادیقی از ارتباط فرد با . گیرد ثیر کمیت و کیفیت ارتباط با خود قرار میأحت تخداوند ت

هریک از این موارد جایگاه سبک زندگی مبتنی . شود هاي اسالمی ارایه می خود برمبناي آموزه

رود یک فرد با تالشی که براي  درواقع انتظار می. کند هاي اسالمی را مشخص می بر آموزه

هاي  سبک زندگی مبتنی بر آموزه(زیر دارد به سوي سبک زندگی مطلوب تحقق موارد 

 .حرکت نماید) اسالمی
  

تواند به نحو مستمر،  خودشناسی فرایند مواجهه فرد با خویش است و می: خودشناسی. 1

اي، شهودي یا  تواند به صورت تجربه همان گونه که می. خیري باشدأاي یا به صورت ت لحظه

 ،، امکانات، کمالتواند معطوف به شناخت توان ند میاین فرای. انه باشدتدبري و سنجش گر

هاي خودشناسی را رقم  ، گونهشئون مختلف من. هاي خویش باشد عیبها و  ، آفتاحساسات

 1بهترین معرفت براى انسان خودشناسى است: فرمودند) ع(امام علی  )1390قراملکی،( زند می

. بهترین تعقل فکر در خودشناسى است: فرمایند ام میهمچنین ام). 267 ص ،1380جعفري، (

کند و آن کس که از  کسى که خود را شناخت با چراغ عقل راه سعادت خویش را پیدا می

خودشناسی حاصل  ).267 ص ،1380جعفري، ( 2رود گمراهى میه خود غافل و بیخبر بود ب

چه بیشتر  ظورشناخت هربیرون خود به من تمرکز فرد بر خود و توانایی اخذ بازخورد از

ها بخشی حاصل تمرکز ذهنی و  ها و ناتوانی شناخت توانایی. هاي خود است ها و ناتوانی توانایی

کند از روش درون نگري نسبت به خود وقوف پیدا کند وبه نوعی  روانی فرد است که تالش می

هاي خود از بیرون  گیژکند و بخشی حاصل اطالعاتی است که ما از وی با خود ارتباط برقرار می

اعم از آنچه افراد دیگر در مورد صفات خاص ما بازخوردي فراهم می سازند . کنیم دریافت می

ها بسیار گسترده است  دامنه شخصیت انسان. شود یا آنچه از صفات کلی انسانی به ما منعکس می

موالي . استآنچنانکه فهم حدود و ابعاد آن براي فرد و دیگران در مواردي غیرقابل تصور 

                                                
  افضل المعرفۀ معرفۀ االنسان لنفسه -1

    .افضل العقل معرفۀ المرء نفسه فمن عرف نفسه عقل و من جهلها ضلّ -2
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یعنی آیا  »اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوي العالم االکبر« :اند فرموده) ع(متقیان امام علی

. اي که تو جسم کوچکی هستی و حال آنکه دنیاي بزرگی در درون تو نهفته است تصور کرده

 »رفه ربهمن عرف نفسه فقد ع« :فرمایند می) ص( شناخت این ابعاد آنچنان اهمیتی دارد که پیامبر

  .تواند خداي خود را بشناسد یعنی هر کس خود را شناخت آنگاه می
  

ال «: و یا فرمودند. اندیشه بسیار کنید. »أکثروا التفکّر«: فرمودند) ص(پیامبر اسالم: تفکر. 2

لفه دیگر از ارتباطی که فرد با خود ؤیک م. یعنی عبادتى چون تفکر نیست »عبادة مثل التّفکّر

تواند فراتر از فرد  ضمن آنکه دامنه این تفکر می. افتد د در حوزه تفکر اتفاق میکن برقرار می

انسان را به مبدأ جهان و صفات عالیه او : تفکر در خصوصیات مخلوقات: گفته شده است. باشد

کند، و تفکر در نفس خود مرحله بندگى و وظیفه داشتن و اطاعت اوامر پروردگار  آشنا مى

کند، و تفکر در اعمال و رفتار خود و دیگران، نواقص و عیوب و نقاط ضعف  متعال را تعلیم مى

دهد، و تفکر در حاالت گذشتگان، انسان را براى عواقب امور و نتائج اعمال و  خود را نشان مى

 ص، 1360مصطفوى،( کند مراحل خوشبختى و گرفتارى و عالم ما وراء طبیعت متوجه مى

کسى که بدون عاقبت : فرمایند می  امام حسین علیهما السالمامیر مؤمنان به فرزندش ). 117

اندیشى خود را در کارها گرفتار کند در معرض حوادث است، فکر کردن پیش از عمل تو را 

 هر کس که در نظرات مختلف با دقّت نظر کند نقاط ضعف را دریابد. از پشیمانى حفظ کند

  ).   84ص ، 1380جعفرى، (
  

هاى  دل .»عودوا قلوبکم التّرقّب«: فرمودند) ص( پیامبر اسالم: ت نفسمحاسبه و مراقب. 3

نام ه غوالى اللئالى در پاره اخبار روایت شده که شخصى ب. مراقبت عادت دهیده خویش را ب

مجاشع خدمت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله وارد شد و عرضه داشت یا رسول اللَّه راه 

راه متابعت و پیروى از . عرض کرد. اسى و معرفت نفسشناخت حق چیست؟ فرمود خودشن

دست ه راه ب. عرضه داشت. هاى نفس مخالفت نمودن با خواسته. حق چگونه است؟ فرمود

. عرضه داشت. آوردن رضایت و خوشنودى حق چیست؟ فرمود دشمن داشتن و بدبینى به نفس
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ه اطاعت و فرمانبرى از راه رسیدن به حق چیست؟ فرمود دورى کردن از نفس عرضه داشت را

حق چیست؟ فرمود عصیان و نافرمانى نفس؟ عرضه داشت راه در یاد حق بودن چیست؟ فرمود 

عرضه داشت راه نزدیک شدن بحق چیست؟ فرمود فاصله گرفتن و دور . فراموش کردن نفس

وحشت داشتن از . نوس بودن با حق چیست؟ فرمودأعرضه داشت راه آشنائى و م. شدن از نفس

س و بیگانه شدن با او عرضه داشت راه بیگانه شدن از نفس چگونه است؟ فرمود استمداد و نف

  .یارى خواستن از حق براى سرکوبى نفس

هاى خویش آگاه شود و به  هر که به حساب خود برسد بر عیب: فرمودند)ع(امام علی

 1خواست نمایدرهایش را د ز گناهان و اصالح عیبگناهانش احاطه یابد و از خدا در گذشتن ا

کسى خوشبخت و سعادتمند است که : فرمودند» ع«امام صادق ). 1381،  على محمودى(

و (به خود ) و در آن خلوت و تنهایى(با خود خلوت کند و تنها نشیند ) و ساعاتى(لحظاتى 

 2بپردازد) محاسبه نفس خود، و سنجیدن احوال و اعمال خود، در ارتباط با خدا و خلق خدا

هر کس از خود حساب : فرمودند) ع(همچنین امام علی ).512 ص، 1364 و آرام،حکیمی (

  ).1381،  على محمودى( 3انگارى در امان ماند بکشد از مداهنه و سهل
  

بدون شک نوع نگاه و ارزیابی که ما از هستی : انتخاب چارچوب جهت گیري مناسب. 4

هاي انبیا الهی اصالح  از مهمترین برنامه توان ادعا کرد یکی می. دهد داریم به رفتار ما جهت می

آنگونه که براي موضوعات مختلف اهمیت قایل هستیم به .ها به هستی بوده است نگرش انسان

گیري از جمله  نیاز به داشتن چارچوب جهت. گیریم سمت آنها جذب یا از آنها فاصله می

  ).1390ریمی،ک( کید اریک فرام نیز قرار گرفته استأنیازهایی است که مورد ت

  

  

                                                
  ى عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذّنوب و اصلح العیوبمن حاسب نفسه وقف عل -1

  .السعید من وجد فی نفسه خلوة یشغل بها -2

  من تعاهد نفسه بالمحاسبۀ امن فیها المداهنۀ -3
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  سبک زندگی مبتنی بر رابطه فرد با خدا. 2

ادیان الهی و به طور خاص دین مبین اسالم رشد و تکامل انسان را منوط به فهم درست او از 

ها نسبت خود  انبیا الهی تالش کردند تا انسان. دانند اي که با خالق یکتا باید داشته باشد می رابطه

: فرماید ن میآقر .سب با این نسبت و رابطه، به وظایف خود عمل کنندته و متنارا باخداوند دریاف

براي آنکه تو . ، جایگاه تو جایگاه رفیعی استاز ذات تو آگاهیم. اي انسان ما تو را خلق کردیم

به جایگاه رفیع خود برسی ما از تو عهد گرفتیم که بنده کسی جز خداوند نباشی و بر صراط 

راي تو م که اگر لغزشی پیش آمد زود بازگرد درهاي رحمت خود را ببه تو گفتی. مستقیم باشی

) ع(امام عسکرى . تریم و شاهد رفتارت هستیم ما از رگ گردن تو به تو نزدیک .ایم بازگذاشته

. مبادا در رابطه با خدا راه تفریط و تضییع را پیش بگیرید که زیانکار خواهید بود: می فرمایند

انى که دست از اطاعت خدا بردارند و پند و اندرز اولیاى خدا را مرگ و بدبختى باد بر کس

موارد زیر مصادیقی از رابطه فرد با خداوند است که ). 317ص  ،1364حکیمی و آرام،( نپذیرند

  . رعایت آنها الزمه سبک زندگی مطلوب است
  

ضر ایمان به این موضوع و این احساس که عالم مح: خود را در محضر خداوند دیدن. 1

ها ناظر بر رفتار ماست اگر به  ها و زمان خداوند است و خداوند در همه حال و در همه مکان

، قضاوت و احساس ما از بدترین شرایط یا ، گفتار، اندیشهدرستی در ما ریشه دار شود نوع رفتار

در وقتی . بهترین شرایط بسیار متفاوت از هنگامی است که به این موضوع اعتقاد نداشته باشیم

اوج گرفتاري و استیصال بتوانیم حضور خداوند مهربان را بر شرایط خود احساس کنیم، تسکین 

وقتی . ت می بینیم و احساس قدرت می کنیمقدرت خداوند را بزرگتر از مشکال. کنیم پیدا می

کنیم و  خود را در خلوت و جلوت در محضر خدا بدانیم تسلط بیشتري بر رفتار خود پیدا می

توانیم خداوند را مخاطب  در هر مکان و زمان بی واسطه می. شویم تري مرتکب میخطاي کم

 . قرار دهیم و براي کارهایمان از او استمداد بطلبیم
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لفه دیگر از ارتباط فرد با خداوند در زمینه اطاعت از خداوند ؤم :اطاعت از خداوند. 2

فردي . د را با خداوند تحکیم بخشدکند رابطه خو با اطاعت از فرامین الهی فرد تالش می. است

شود رسول خدا صلّى اللَّه  کند محبوب خداوند می که از این طریق با خداوند ارتباط برقرار می

ترین مؤمنان نزد خدا، کسى است که، وجود خود را در  محبوب: علیه و آله و سلم فرمود

هاى خویش باشد و آنها را  اطاعت خدا، قرار دهد و به امت پیامبرش پند دهد و در فکر عیب

سلگی ( اصالح نماید و به یادگیرى خود بپردازد، و آنگاه عمل کند و به دیگران هم بیاموزد

خوشبخت کسى است که از روى : نقل شده است که) ع(از امام على  ).1376نهاوندي، 

  .)1375صابري یزدي، ( 1اخالص اطاعت خدا کند
  

هاي اساسی انسان که به دلیل اهمیت در نظر  از ویژگی :کمک خواستن از خداوند. 3

. اند، نیازهاي انسان است برخی صاحبنظران عناصر اصلی معرف شخصیت انسان دانسته شده

. کشاند این نیازها فرد را به سوي ارضا و رفع نیاز می. نیازهاي انسان متعدد و فراگیر است

ر عین حال فالح رستگاري انسان را خداوند براي هرنیازي برآورنده نیازي خلق کرده است اما د

این کمک . در گرو آن دانسته است که انسان براي رفع نیازهاي خود تنها از او کمک جوید

طلبی از خداوند هم معرف قدرت فهم انسان و هم بی نیاز شدن او از دیگران باعث رشد و 

  . شود اعتالي شخصیت او می
  

هاي الهی و  تدا ببیند و نقش هدایانسانی که خود را در محضر خ :گذاريشکر. 4

اش از نعمات الهی را درك کند در مقابل این همه لطف الهی شکرگذار خواهد  برخورداري

هایی که فراتر از شایستگی  بود و این یعنی ارتباطی با خداوند در همه حال براي تشکر از نعمت

  .فرد نثارش شده است

  

 

                                                
  .السعید من أخلص الطّاعۀ -1
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  رانسبک زندگی مبتنی بر رابطه فرد با دیگ. 3

شود با این  از آنجا که انسان موجودي اجتماعی است ارتباط با دیگران امري طبیعی تلقی می

در رابطه با سبک زندگی مطلوب ط با دیگران و کیفیت این ارتباط وصف درك اهمیت ارتبا

الزم است با یک : در وصیت خود هنگام وفاتش فرمود) ع(امیر المؤمنین . حائز اهمیت است

داشته باشید و به یک دیگر بذل و بخشش نمائید و از قطع رابطه و پشت کردن به  دیگر رابطه

از امام : گوید عبد اللَّه بن یحیى کاهلى مى). 1375صابري یزدي، ( 1یک دیگر پرهیز کنید

با یک دیگر رابطه داشته باشید و به یک دیگر نیکى و محبت و : فرمود شنیدم که مى) ع(صادق 

  ).401/ 74البحار  175/ 2لکافی ا( 2مهربانى کنید

هیچ کس در زندگى از مردمان دیگر . شما از دیگران ناگزیرید: فرمودند» ع«امام صادق 

  ).408ص  ،1364حکیمی و آرام ،( 3بی نیاز نیست، و ناگزیر بعضى به بعضى دیگر نیاز دارند

مک از اهمیت خودشناسی صحبت شد، یکی از عواملی که به خودشناسی ما ک قبالً

نظر خواستن عین هدایت است؛ و هر که خود را : فرمودند» ع«امام على . کند دیگران هستند می

عالوه بر این بر ). 315ص  ،1364حکیمی و آرام ،( 4از نظر دیگران بی نیاز ببیند به مخاطره افتد

 هرچند اصل بر. هاي اسالمی ارتباط با دیگران حد و مرزهاي خاص خود را دارد اساس آموزه

) ص( چنانکه از پیامبرآن. جاي خود ضروري است ارتباط است اما رعایت این حدو مرزها در

آنکه نیازمند باشد، چیزى را از دیگران درخواست کند، چنان  اگر کسى بى: نقل شده است

لفه مهم از ارتباط با دیگران که در عین ؤذیال چند م .5خورد اى آتش را مى است که گویى پاره

  :شود شوند معرفی می ی از سبک زندگی مطلوب نیز تلقی میحال مصادیق

                                                
  .علیکم بالتّواصل و التّباذل و إیاکم و التّدابر و التّقاطع -1

  .تواصلوا و تباروا و تراحموا و تعاطفوا: سمعت ابا عبد اللَّه علیه السالم یقول: کاهلی قالعن عبد اللَّه بن یحیى ال -2

  .إنّ أحدا ال یستغنی عن النّاس حیاته، و النّاس ال بد لبعضهم من بعض. إنّه ال بد لکم من النّاس -3

  االستشارة عین الهدایۀ، و قد خاطر من استغنى برأیه -4

  قر فکأنّما یأکل الجمرمن سأل من غیر ف -5
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. تواند خدمت کردن به آنها باشد یک شکل از ارتباط با دیگران می :خدمت به دیگران. 1

 .1هایی الهی قلمداد شده است در نگرش اسالم نیازهایی که مردم از ما طلب می کنند، نعمت

کرد مگر با کسانى که او را  السالم مسافرت نمىگفته شده است که امام على بن الحسین علیهما 

کرد که او خدمت دیگران را در تمامى احتیاجاتشان بعهده  شناختند، و با آنان شرط مى نمى

آیا کسى از : فرمود مى) ص(و رسول خدا ). 325ص  ،، بی تا آقا نجفى اصفهانى( داشته باشد

: ضمضم کیست؟ فرمودرسول اللَّه ابویا : باشد؟ گفتندضمضم  تواند مانند ابى شماها نمى

پروردگارا من : گفت کرد مى هاى گذشته بود، و هر روز چون صبح مى ضمضم مردى از امتبوا

 ص ،1360مصطفوي، (ام آبرو و عنوان خود را براى خدمت به مردم و بندگان تو وقف کرده

253.(  
 

است که افکار، رفتار، الزمه یک ارتباط مستحکم با دیگران این  :احترام به دیگران. 2

احترام به دیگران، رغبت . عقاید و به طور کلی شخصیت آنها از سوي ما محترم شمرده شود

بال ه سبب ترك احترام دیگران، مرد را مبتال به خداى تعالى ب. کند ارتباط با ما را زیادتر می

نقل فرموده است که سه ) ص(از پیامبر ) ع(امام صادق ). 130ص  ،1366مسترحمى،(نماید  می

با خوشرویى او را مالقات  -1: گرداند چیز دوستى انسان را براى برادر مسلمانش خالص مى

فارابى یعسوب عباسى على ( ها بخواند م او را با بهترین نا - 3 ؛در مجلس به او جا دهد - 2 ؛کند

    ).50ص ، 1380کمر، 
  

محبتی که  هاي پیامبر اسالم این بود که با عشق و از ویژگی یکی: داشتن دیگراندوست . 3

انداخت که خداوند در  ها داشت آنچنان براي اصالح امور آنها خود را به زحمت می به انسان

نقل شده که ) ع(از امام صادق . »لعلک باخع نفسک«: فرماید ر مین کریم خطاب به پیامبآقر

). 396ص  ،1375صابرى یزدى، ( 2دوستى با مردم نیمى از عقل است: فرمود) ص(رسول خدا 

                                                
  ان حوائج  الناس الیکم من نعم اهللا -1

  .التّودد إلى النّاس نصف العقل -2
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رسند بهترینشان  دو مسلمان که به یک دیگر مى: نقل شده که فرمود) ع(همچنین از امام صادق 

و ). 397ص  ،1375صابرى یزدى، .(1کسى است که همراه خود را بیشتر دوست داشته باشد

مؤمن مورد : فرموده است) ع(امیر المؤمنین : که فرمودنقل شده است ) ع(از امام صادق  مجدداً

کسى که نه انس بگیرد و نه دیگران با او انس داشته باشند خیرى در او . گیرد انس قرار مى

به پسرش محمد حنفیه ) ع(ى امام عل ).397ص ، 1376انصاري،  خرمشاهی و( 2نیست

گونه که دوست دارى در حق تو نیکى به همه مردم نیکى و احسان کن همان ! مایند، پسرمفر می

پسندى، و چیزى را در حق دیگران  و احسان کنند؛ چیزى را براى ایشان بپسند که براى خود مى

 3شمارى؛ و خلق و خوى خود را با مردمان نیکو کن ناپسند شمار که در حق خود ناپسند مى

  ).  439 ص، 1364حکیمی و آرام، (
 

از . مل با دیگران باید حقوق اساسی آنها را رعایت کنیمدر تعا :رعایت حقوق دیگران. 4

خوارى و ]  دیگران[نقل شده است که زیر پا گذاردن و عدم رعایت حقوق ) ع(معصومین 

جعفري، ( سازد آن وادار به دروغگوئى مى]  توجیه[شک هر فردى را در  مذلّت آورد، و بى

  ).339ص  ،1380
  

هاي  در پی کشف اسرار و زشتی: فرمودند) ص( خدا رسول :نپرداختن به عیوب دیگران. 5

کند و  مردم نباشید زیرا کسی که در پی زشتی برادرش باشد خدا هم زشتی او را دنبال می

، 1391جوادي آملی، ( 4کند اش رسوا می هاي او را دنبال کند او را درون خانه هرکس خدا بدي

هاي خود ندانند و  بیشتر خلق عیب: گفته است) 1391به نقل از قراملکی،( غزالی ).489 ص

) ع(همچنین از قول معصوم . اي در چشم دیگران ببینند و در چشم خود تنه درخت نبینند خاشه

                                                
  .إنّ المسلمین یلتقیان فأفضلهما أشدهما حبا لصاحبه -1

  .المؤمن مألوف و ال خیر فیمن ال یألف و ال یؤلف -2

النّاس کما تحب أن یحسن إلیک، و ارض لهم ما ترضاه   الى جمیعأحسن ! یا بنی -رضی اللَّه عنه -لولده محمد - »ع«االمام علی  -3

  .لنفسک، و استقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرك، و حسن خلقک مع النّاس

  .ال تتبعوا عوراتهم ، فانه من تتبع عوره اخیه تتبع اهللا عورته و من تتبع اهللا عورته یفضحه فی جوف بیته -4
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یعنی خوشا به حال کسی که توجه به . طوبی لمن شغله عیبه ان عیوب الناس:گفته شده است 

  .عیوب خودش مانع از این می شود که به عیوب مردم بپردازد

  

  ک زندگی مبتنی بر رابطه فرد با طبیعتسب .4

ها و آثار نویسندگان و شاعران بزرگ جایگاه ویژه اي داشته  طبیعت در طول تاریخ و در اندیشه

هاي مختلف با طبیعت روبرو گشته و در  ها و اندیشه نویسندگان وشاعران با داشتن دیدگاه. است

هاي ادبی مختلف  مکتبدر بین . اند کردهاند توصیف  یدهآثار خود طبیعت را آنگونه که می فهم

اي بخشیده است و نویسندگان وشاعران رمانتیک با  مکتب رمانتیسم به طبیعت اهمیت ویژه

با اشعار و آثار غنایی . اند هاي آن مواجه شده دیدگاهی عاطفی و احساسی با طبیعت و پدیده

تفکر درباره طبیعت، اجزا  ).42 ص، 1385 پروینی و جعفري،( اند خود طبیعت را توصیف نموده

و عناصر آن و قوانین و نظام حاکم برجهان هستی یکی از مقوالت بسیار مهمی است که متون 

قرآن . نمایند انسان را یه آن ترغیب و توصیه می کداًؤاسالمی به عنوان یکی از ابزار شناخت م

. )1367 مطهري،(خواند میتمام عالم طبیعت را یکسره آیه و نشانه براي شناخت ماوراء طبیعت 

ن با برخی عناصر طبیعی و آهاي قر ن، نامگذاري سورهآهاي مربوط به طبیعت در قر فراوانی واژه

هاي طبیعی، همگی حاکی از توجه خاص اسالم به طبیعت  ن به بعضی از پدیدهآسوگند قر

و  3ات الهی، دریا خوان گسترده نعم2، پرندگان لشگر خداوند1کوه محل تجلی پروردگار. است

  .)1382امین زاده،( عنوان شده است 4)ع(درخت وسیله گفتگوي خداوند با حضرت موسی
  

خداوند طبیعت را مسخَّر انسان قرار داده است تا بتواند از آن  :استفاده کردن از طبیعت. 1

ما الم تر ان اهللا سخَّر لکم «: سوره حج می فرماید 65استفاده کند قرآن کریم در بخشی از آیه 

                                                
  .143اعراف ، -1

  .22و سوره نمل، 5و3سوره فیل، -2

  .14نحل ، -3

  30قصص، -4
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همچنین قرآن . اي که خدا آنچه در زمین است به نفع شما رام گردانید آیا ندیده »فی االرض

یا ایها الذین امنوا ال «: منان می فرمایدؤسوره مائده با مخاطب قرار دادن م 87کریم در آیه 

 که ایمان اي کسانی »تحرّموا طیبت ما احل اهللا لکم و ال تعتدوا ان اهللا ال یحب المعتدین

شما حالل کرده است حرام مشمارید و ) استفاده(اي را که خدا براي  اید چیزهاي پاکیزه آورده

  .دارد از حد مگذرید که خداوند از حد گذرندگان را دوست نمی
  

ست که انسان به ارتباط ا شرط بهره برداري صحیح از طبیعت آن :محافظت از طبیعت. 2

بینی دینی  اي تحت عنوان جهان مقاله در). 1382( مین زادها. بهینه با طبیعت نیز توجه داشته باشد

، به خوبی دیدگاه سالم را در مورد )نگرش اسالم به طبیعت در آمدي بر( و محیط زیست

: قسمتی از این مقاله آمده است در. اظت از طبیعت توضیح داده استطبیعت و مهمتر از آن حف

در جهت راه جستن به عالم ملکوت و عبور تخریب و آلودگی محیط زیست مانعی براي انسان 

بی جهت نیست که . باشد ها و عمق و باطن آنها نیز می از جهان جمادي و طبیعت به درون پدیده

هدف از ارتباط با طبیعت در اسالم بهره وري صرف از آن نیست بلکه تفکر اسالمی منادي 

دینی براي کسانیکه در احیا  هاي گفته شده است در آموزه .همه موجودات است» تداوم کمال«

کوشند پاداش مادي و معنوي فراوانی ذکر شده است براي نمونه  و نگهداري محیط زیست می

هرکس درختی بکارد خدا به اندازه محصول آن برایش پاداش : فرماید می) ص( رسول خدا

  .)688 ص، 1391جوادي آملی، ( 1نویسد می
  

الَم تَرَ انَّ اللَّه یزْجى  :خوانیم سوره نور می 44 و 43در آیات  :عبرت آموزي از طبیعت. 3

خْرُجقَ یدکاماً فَتَرَى الْور لُهعجی ثُم نَهیب ؤَلِّفی حاباً ثُمنْ جِبالٍ فیها  سم ماءنَ السنَزِّلُ می و هاللنْ خم

یقَلِّب اللَّه اللَّیلَ و . منْ یشاء یکاد سنا برْقه یذْهب بِالْابصارِمنْ برَد فَیصیب بِه منْ یشاء و یصرِفُه عنْ 

ن در آ، در کتاب آشنایی با قر)1369( شهید مطهري. »1«النَّهار انَّ فى ذلک لَعبرَةً لاولى الْابصارِ 

ن هدف همین است کند و آ همه این آیات یک هدف را تعقیب مى: نویسند تفسیر این آیات می

                                                
  .ما من رجل یغرسا اال کتب اهللا له من االجر قدر ما یخرج من ثمر ذالک الغرس -1
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اند به نور خدا و با یک اراده  برند، روشن که همه موجودات عالم در یک روشنایى به سر مى

مسئله باد و ابر و باران و (هاى جهان را  در این آیه یکی از پدیده. شوند اى تدبیر مى حکیمانه

ر آخر این آیات کند و د ، براى ما بیان مى)»کائنات جویه«تگرگ و به اصطالح علماى قدیم 

در اینها ) دیده نافذ و نفوذکننده(بین و با دیده عبرت  این تعبیر هست که ما با چشم حقیقت

  .بنگریم

  

  نتیجه گیري

زندگی انسان که حدفاصل بین تولد تا مرگ است، در نگرش اسالمی داراي مشخصاتی است 

که انسان به سوي مرگ  هر نفس انسان، گامی است) ع(حسب کالم امام علی -1: از جمله آنکه

زندگی  -3. 2در حالیکه زمان مرگ انسان نزدیک است انسان در غفلت است -2. 1دارد برمی

نقل شده است که شما ) ع(شود و از معصومین دنیوي با مرگ انسانی منجر به نیستی انسان نمی

ر انسان است بر این اساس دنیا یک مرحله از تطو. 3براي ماندن خلق شدید، نه براي نیست شدن

فاصله بین تولد تا مرگ که زندگی  -4. اي از تطور انسان است همچنانکه دروره رحمی مرحله

شود دوره کاشت است و هرکس آنچه را از خوبی یا بدي بکارد در جهانی  دنیوي نامیده می

، دیگران و عنی آنگونه که ما با خداوند، خودسبک زندگی ما ی - 5. 4دیگر درو خواهد کرد

سبک زندگی وقتی مطلوب و : گفته شد همانطور که قبالً -6. تعامل داریم) هستی(عتطبی

ارتباط با خدا، خود، ( هاي اسالمی است که فرد به تمام روابط چهارگانه متناسب با ارزش

توجه داشته و اهمیت هریک از این تعامالت را در چارچوبی که دستورات ) دیگران و طبیعت

در این مقاله مهمترین . مدنظر داشته و نسبت به آنها غفلت نورزداند  اسالمی مشخص کرده

                                                
 نفس المرء خطا الی اجلها -1

 آیه  قرآن کریم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون -2

 خلقتم للبقا ال خلقتم للفنا -3

 الدنیا مزرعه االخره -4
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و ) ع(گانه با استناد به روایات معصومینمربوط به هریک از این ابعاد چهارهاي تعاملی  حوزه

آنچه ارایه شده است یک مدخل مقدماتی براي ورود به هریک از این . آیات قران معرفی شدند

 بیین دقیق و کامل این ابعاد نیازمند بحث مفصلی است که قطعاًابعاد چهارگانه است، تشریح و ت

  .گنجد در این مجال نمی

  

  

  فارسی منابع

غفاري و  ترجمه،). چاپ اول(2ج.  )ع(عیون أخبار الرضا ) . بی تا(.، محمد تقى آقا نجفى اصفهانى

  . انتشارات علمیه اسالمیه: تهران. مستفید

، )درآمدي برنگرش اسالم به طبیعت(نی دینی و محیط زیستجهان بی). 1382(. امین زاده، بهناز

  .30شماره ، .فصلنامه محیط شناسی

هاي روان سنجی و  بررسی ویژگی ).1385(.بشیري، مژگان علیزاده ،حمید و کرمی،ابوالفضل

تازه ها و .سال 40تا  18بر روي جوانان  )BASIS-A(هنجاریابی پرسشنامه شیوه زندگی

  .21شماره  .6لد ج. هاي مشاوره پژوهش

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید ). 1385(.روح اهللا پروینی،خلیل و جعفري،

  ).16پیاپی(19شماره  .دوره جدید باهنر کرمان،

بررسی اثر بخشی آموزش  ).1388(.یوسفعلی ،عطاري؛ غالمرضا ،پاشا؛ سیده سوگل ،پورغفاري

یکرد روان شناسی فردي بر رضایت زناشویی در بین هاي سبک زندگی مبتنی بر رو لفهؤم

 4: شماره. هاي نو در روان شناسی یافته. هل زن بیمارستان دکتر گنجویان دزفولأپرستاران مت

)12.(  

  .انتشارات اسالمیه :تهران .ترجمه جعفرى ).چاپ اول(تحف العقول). 1380(. ، بهرادجعفرى

دفتر نشر : تهران ترجمه احمد آرام). چاپ مکرر( 1ج.حیاةال).1380(حکیمى، اخوان و آرام ، احمد

  . فرهنگ اسالمى

  .مرکز نشر اسراء: قم. مفاتیح الحیاه). 1391(.)آیت اهللا(جوادي آملی
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 ،عسگري؛ غالمرضا ،شریفی؛ رویا ،کلیشادي ؛بهزاد ،شمس؛ زیبا ،فرج زادگان؛ جواد ،جواهري

ندگی سالم به نوجوانان به طور مستقیم، ارزشیابی آموزش سبک ز). 1389(. مریم ،خیرمند؛مینا

مجله ایرانی آموزش در علوم  .CIPPاز طریق والدین و مربیان به کمک مدل ارزشیابی 

  )).27پیاپی ( 3(10: شماره. پزشکی

دفتر نشر : تهران .آرام  ترجمه احمد ).چاپ مکرر( 2ج.الحیاة ).1380(.حکیمى، اخوان و آرام ، احمد

  .فرهنگ اسالمى

  .انتشارات منفرد: تهران)چاپ اول(پیام پیامبر ). 1376(  .ى، بهاء الدین و انصارى، مسعودخرمشاه

تهران ). چاپ اول(ترجمه جلد هفدهم بحار  - مواعظ امامان علیهم السالم. )1364(.خسروى، موسی

  .انتشارات اسالمیه

ارتباط مشخصات بررسی  ).1391(. رسول ،تبري خمیران؛ فاطمه ،جعفرآقایی؛ شادي ،دهقان زاده

. زا با سرطان کولورکتال فردي اجتماعی، سبک زندگی و میزان مواجهه با رویدادهاي استرس 

  ).24( 7: شماره. پژوهش پرستاري 

بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی جوانان  ).1389(.الوین ،سلطانی؛ ابوالفضل ،ذوالفقاري

  .)2(11: شماره. مجله جامعه شناسی ایران تابستان . )شهرستان مهاباد: مطالعه موردي(

مورد ( دو قوم کرد و آذري اي سبک زندگی بررسی مقایسه ).1386(. ربابه ،پورجبلی؛ حسن ،سرایی

  .)13(3: شماره. فصلنامه علوم اجتماعی). مطالعه قوم کرد و آذري شهر ارومیه

  .انتشارات ناصر :قم.  ترجمه، سلگى). چاپ اول(1ج .ارشاد القلوب). 1376(. سلگى نهاوندى، علی

ترجمه ). ومچاپ د(الحکم الزاهرة.  )1375(.رضاصابرى یزدى، على رضا و انصارى محالتى، محمد

  . مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمى: قم.  انصارى

. هرمز ،سنایی نسب؛ محمود ،محمودي؛ حسن ،افتخاراردبیلی؛ نجمه الملوك ،امینی؛ محسن ،صفاري

ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پرسید پروسید به منظور ارتقاي سبک زندگی  ).1391(

  ).98(19 :شماره .دانشور .نوجوانان

 ،حسینی؛ داوود ،شجاعی زاده؛ زیتون ،یاسین؛ میرنالینی ،کنداي؛ مري ،هوانگ سولی؛ پروین ،عابدي

ثیر تغییر سبک زندگی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر عوامل أبررسی ت). 1390(.مصطفی

  ).1(7: شماره. تحقیقات نظام سالمت  .خطرساز قلبی در زنان یائسه شهر اهواز
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 :تهران ).چاپ اول(  محاسبه نفس یا روش پیشگیرى از وقوع جرم). 1381(. محمودى، عباسعلى 

  . انتشارات فیض کاشانى

آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم ). 1380(.عباسى على کمر ، محمد على ؛یعسوب ،فارابى

  .انتشارات آستان قدس: مشهد). چاپ پنجم( السالم

دفتر نشر فرهنگ : تهران). چاپ مکرر(1.ج.روایات تربیتى -ثلحدیا  ).1368(.فلسفى، محمد تقى

  . اسالمى

؛ لیال ،جهانگیري؛ فاطمه ،رحیمی؛ مرضیه ،سلیمانی نژاد؛ راضیه ،خواجه کاظمی؛ احمد ،فیاض بخش

بررسی : استفاده از اینترنت و سالمت در دانشجویان ).1390(.محسن ،شمس؛ سمانه ،حیدري

  ).2(14: شماره.حکیم  .ی مرتبط با اینترنتآگاهی، نگرش، و سبک زندگ

نظریه خودشناسی رازي در طب روحانی و جایگاه آن در نظام ). 1390(. قراملکی، احد فرامرز

  .25شماره. سال هشتم. نشریه انسان پژوهی دینی .اخالقی وي

  .نشر ویرایش :نتهرا ).چاپ شانزدهم( روان شناسی شخصیت). 1390(.یوسف  کریمی،

: تهران.  ترجمه مسترحمى). چاپ ششم( علل الشرائع  ).1366(.سید هدایت اهللا مسترحمى،

  . انتشارات کتاب فروشى مصطفوى

ارتباط باورهاي کنترل سالمت و ). 1389(.نرجس ،بحري؛ جهان شیر ،توکلی زاده؛مهدي ،مشکی

ولوژي ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمی( مجله دانش و تندرستی. سبک زندگی در زنان باردار

  .5شماره ). ایران

انتشارات انجمن : تهران. ترجمه مصطفوى ).چاپ اول(مصباح الشریعۀ). 1360(.مصطفوى، حسن

  .اسالمى حکمت و فلسفه ایران

  .انتشارات صدرا: تهران. نآآشنایی با قر). 1367(.مطهري، مرتضی

  .انتشارات صدرا :تهران)تفسیر سوره نور. جلد چهارم( .مسئله شناخت). 1369(.مطهري، مرتضی

هاي شخصیت و ارائه دیدگاهی متفاوت از شخصیت  تحلیلی از نظریه).1391(.معتمدي، عبداهللا

  .براساس متون اسالمی

 ،حسینی؛ درسا ،مقصودلو؛ طاهره ،پاشایی؛ حمید ،آسایش؛ مصطفی ،قربانی؛ مرتضی ،منصوریان

خون در جمعیت روستایی  ارتباط سبک زندگی و پر فشاري ).1389(. مهدي ،نوروزي؛ شیرزاد
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ویژه نامه ششمین کنگره (5: مجله دانش و تندرستی شماره .1387شهرستان گرگان در سال 

  .)اپیدمیولوژي ایران

 ؛هادي ،رحیم زاده برزکی؛ حمید ،آسایش؛ ناهید ،شفیعیان؛ مصطفی ،قربانی؛ مرتضی ،منصوریان

 1: شماره .مدیریت ارتقاي سالمت ).1391(.درسا ،مقصودلو ؛طاهره ،عارفی راد ؛زینب ،شفیعیان

)2.(  

. ثیر میزان دینداري بر سبک زندگی جوانان تهرانیأت ).1391(.ابوالفضل ،ذوالفقاري ؛شیما ،نصرتی

  ).14(5: شماره. عیپژوهش اجتما

ارتباط  ).1385(.مهرآسا ،تمدن فر؛ فاطمه ،حسینی؛ دریادخت ،رودسري مسرور؛ رقیه ،صمیمی

  .)48(19: شماره . نشریه پرستاري ایران . سبک زندگی با سالمت عمومی دانشجویان
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