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چکيده
ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوههای زندگی مُدرن رویاروئی روشمندانه و دانشبنیان را مییطلبید .برگیرفن روشهیای غیرعلمیی در
ترویج سبک زندگی دینی از مهمتری آسیبها در ای ساحت است؛ چراکه تفاوتهای بنیادی در سبک زندگی افیراد ریهیه در انگیارههیای
آنان دارد؛ انگارهها را اصلیتری منبع شکلگیری سبک زندگى میدانیم؛ مراد از انگاره ،تصویر بیش و کم پایدار و البنه تأثیرگذار از امیور ،در
ذه است .امروزه قدرت انگاره در رفنارسازی از اصول مسلَّم علوم رفناری است .تا جائی که انگاره درمیانی یکیی از مهیمتیری روشهیای
رواندرمانی به شمار میرود .در نوشنار پیش رو با روش مطالعات توصیفی –تحلیلی به روش اسنادی در منابع قرآنی به جسنجوی انگارههای
حاکم بر سبک زندگی دینی پرداخنه شد و در نهایت با انگیارههیای اثربخهیی در ابعیاد هسینیشیناخنی ،جهیانشیناخنی ،انسیانشیناخنی،
جامعهشناخنی ،روانشناخنی و نهایناً معرفتشناخنی مواجه شدیم و بر آن شدیم تا با قالیبهیای اسینعارهای و هنرمندانیه طیرج جدییدی در
آموزش سبک زندگی دینی دراندازیم؛ دوگانه انگاری در وجود ،شریف انگاری ،مسافر انگاری ،ابزار انگاری ،امانت انگیاری ،غاینمنید انگیاری
خلقت انسان و جهان ،مسئول انگاری انسان ،بازی انگاری زندگی دنیوی ،غرور انگاری ،مناع انگاری ،پل انگاری ،غایت انگاری ،بازار انگاری
جهان ،برابر انگاری فرد با همه ،الشخوری انگاری غیبت و منحصر انگاری آرامش ،مثبت انگاری رویدادها ،هم پا انگاری تغذیه با معرفیت و
سعادت و ...انگارههای قرآنی است که به صید پژوههگر آمده است.
کليد واژگان :بررسی ،انگاره ،قرآن ،سبک زندگی ،دی .
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مقدمه
از مهمتری عوامل مؤثر و البنه ناپیدا در اننخابها و اقدامات و همچنی هیجانها ،عواطف و نگرشهای آدمی انگارههای اوسیت
(قراملکی و ناسخیان .)10 :1901 ،لذا با توجه به قدرت هنجیارآفرینی انگیارههیا ،اندیهیمندان تعلییم و تربییت نخسینی گیام در
رفنارسازی را انگاره آفرینی میدانند .در ای میان ،قدرت اثربخهی انگارههای هنری در احساسات و باورها و رفنارها ،قابلمقایسیه
با انگارههای ساده نیست .انگاره ساده ،تنها بر پایه برجسنهسازی ،فربهی و تحویل نگری در وصفی از اوصاف شیء حاصل میآید؛
و انگاره هنری بر پایه آفرینش دلخواهانه شخص ایجاد می شود .انگاره هنری با تهبیه ،مجاز ،کنایه ،اسینعاره و دیگیر آراییههیای
هنری ضمانت ویژهای در پایائی انگارهها را موجب میشود .بر ای اساس خداوند در قرآن برای جا انداخن آمیوزههیا و تثبییت در
ضمیر انسانها ای قاعده را بکار بسنه است؛ و در ترویج سبک زندگی مطلوب قرآن دست به انگاره آفرینییهیای هنرمندانیه زده
است .در نمونههای از انگاره آفرینیهای قرآنی که در نگارش پیش رو بدان اشاره خواهیم داشت دلربائی ای اصل قویم تربینی را
به نظاره خواهیم نهست .تعابیری نظیر (سراجاً منیراً) در وصف حضرت رسول (ص) بار عاطفی ،عقالنی قابیل تیوجهی را در نگیاه
مخاطب نسبت به پیامبر ایجاد می کند؛ و رابطه ای عمیق و احساسی را موجب میشود؛ (دوسیت خیدا معرفیی کیردن میهمیان) و
(الشخوری انگاری) غیبت کردن و (آیه انگاری پدیده های زیست محیطی) از دیگر انگارهها است .در ای اثر سعی شده با شمارش
و دسنهبندی ای انگارههای صورتبندی جدیدی اراده شود تا ضم جذابیت به یادگیری مخاطب کمیک شیود و زمینیه را بیرای
آموزش سبک زندگی قرآنی فراهم آوریم.
پيشينه پژوهش
مسئله سبک زندگی در آثار پژوههگران عمری دهساله دارد ،از سال  1901که مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی
مفهوم سبک زندگی را مطرج کردند ای موضوع مورد تأمل اهلقلم قرار گرفت؛ در موضوع سبک از نگاه قیرآن هیم کنیابهیا و
مقاالت منعددی با رویکردها و رهاوردهای گوناگون به چاپ رسیده است؛ لک با رویکرد تمرکز بر انگارههیای قرآنیی کیه سیهم
قابلتوجهی در تغییر رفنارها دارند اثر خاصی پدید نیامده است و اثر پیش رو اولی مورد در نوع خودش هست.
واژهشناسی سبک زندگی
سبک زندگی از موضوعات نوظهور در مطالعات اجنماعی است .در سال  ،1090آلفرد آدلر اصطالج سبک زندگی را برای اشاره به
شخصیت که در دوران کودکی شکل گرفنه و در بزرگ سالی نیز واکنشها و رفنار او را کننرل میکند ،بهکاربرده است (باینگیانی و
همکاران .)60 :1909 ،در تعریف مفهوم سبک زندگی ،از سه رویکرد کالن جامعهشناسانه ،روانشناسانه و رویکرد دینی مییتیوان
بهره برد .در ادبیات جامعهشناخنی دو مفهومسازی از سبک زندگی وجود دارد؛ که یکی ناظر بر موقعیت اجنماعی افراد و دیگر بیه
شکل اجنماعی صورت گرفنه در فرهنگ جامعه اشاره دارد (ابازری ،چاوشیان )1931 :6 ،و سبک زندگی را تعییی کننیده مرزهیای
رفناری میداند که فرصتهای زندگی بسنر آن را فراهم میآورند (مهدوی کنی )1930 :19 ،گیدنز در سبک زندگی معنقید اسیت:
سبک زندگی را میتوان مجموعهای کموبیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را بکار میگیرد .ای عملکردها نیه فقی
نیازهای جاری را برآورده میکند ،بلکه روایت خاصی را که برای هویت خویش برمیگزیند ،در برابر دیگران مجسم میکند؛ سبک
زندگی ،مجموعهای منسجم از همه رفنارها و فعالیتهای یک فرد معی در جریان زندگی روزمره اسیت (گییدنز )1931 :194 ،بیا
رویکرد روانشناخنی نیز سبک زندگی تجسم کامل کلیت و شخصیت است که با احساسهای مخنلف تجلی مییکنید (آدلیر:01 ،
 )1909و (صداقت )91 :1900 ،و (برزگر .)94 :1933 ،ویل سیبک زنیدگی را الگوی رفنیار جمعیی کیه از جین رسیوم ،عیادات
اجنماعی و روش های فکری هسنند می داند .بوردییو نیز سبک زندگی را بیهنری توانیایی بیرای ارائیه ویژگیی هیایی کیه همییه
فعالیتها را در خیود خالصیه کرده میداند (کاویانی )90 :1900 ،همچنی در تعریف سبک زندگی گفنه شده :سیبک زنیدگی بیه
مجموعه رفنارها ،مدلها و الگوهای کنشهای فرد اطالق میشود کیه معطیوف بیه ابعیاد هنجیاری ،رفنیاری و معنیایی زنیدگی
اجنماعی او باشد و نهاندهندۀ کّم و کیف نظام باورها و کنشها و واکنشهای فرد و جامعه است (آجیلی و بیگیی )1909 :33 ،امّیا
از منظر اندیهمندان دینی سبک زندگی رفنارهای خاصی است که هر فرد برای زندگی خود برمیگزینید؛ و بیه رفنارهیای فیردی،
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اجنماعی و بی المللی قابل اطالق است .از ای منظر سبک زندگی از مفاهیم خاص حیات بهر است که با توجه به تفاوتهیای آن
اخنالفاتی را برمیانگیزد (مصباج یزدی )1909 :6 ،بر مبنای آنچه گفنه شد سبک زندگی دینی را میتوان ای گونیه تعرییف کیرد:
مجموعهای از رفنارهای سامانیافنه منأثر از باورها ،ارزشها و نگرشها که منناسب با امییال و خواسینههیای فیردی و وضیعیت
محیطی ،صورت غالب رفنارهای یک فرد یا گروه شده است (شریفی )1909 :14 ،و (بههنی )90 :1901 ،و (علیزاده و فنحیی نییا،
 )190 :1936بر ای مبنا سبک زندگی صرفاً مجموعهای از رفنارهای الگومند نیست ،بلکه پیوند عمیقی با الیههای زییری یعنیی
اعنقادات ،ارزشها ،باورها ،نگرشها ،منشها و مهمتر از همه انگارهها دارد .ای اصل در بیان قرآنی با واژه شاکله مورد اشاره قرار
گرفنه است (قراملکی و ناسخیان( )1901 :119 ،فعالی.)1900 :16 ،
واژهشناسی انگاره
انگاره را به دو صورت میتوان تعریف کرد :تحلیل فرایندی و تحلیل مفهومی؛ گونة نخست میتواند به تعریف توصییفی از مؤلفیه
های انگاره بینجامد .پیش از تعریف انگاره بر پایه تحلیل فرآیند پیدایش آن در ذه  ،به کاربرد ای واژه اشاره مییکنییم .کیزازی
واژه انگاره را در برابر مخیله ،پندار و در برابر منوهمه گمان را میآورد (کزازی )109 :1930 ،اما در ای نوشینار انگیاره را در برابیر
مخیله (با ریخت اسم فاعل) یا حاصل قوه مخیله (با ریخت اسم مفعول) به کار میبریم انگاره یا  imageصورت ذهنیی اسیت؛ و
امّا تحلیل مفهومی انگاره :انگاره به بیان کوتاه ،صورت خیالی دارای قدرت است .مراد از داشن قدرت ،مؤثر بودن آن است .انگاره
در احساسات و عواطف ،و داوریها و باور ،تفسیرها ،رفنار ارتباطی ،اننخاب و تصمیم ،تأثیر دارد .انگاره وقنی در جامة زبان میآید،
نه لفظی برای توصیف وبیان یکی از اوصاف شیء بلکه همچون اسم بر امری داللت میکند ریهه ای داللت ،نامگیذاری نیسیت
بلکه آن حاصل فرایندی است که مهمتری عنصر آن ،جانهی سازی و بهجای اسم نهسن صورت خییالی اسیت .بیر ایی پاییه،
انگاره را میتوان روش تر تعریف کرد :صورت خیالی از شیء که در فرآینید ذهنیی مهیخص همچیون اسیم ،بیهجیای آن شییء
مینهیند و منهأ تأثیر و قدرت نسبت به آن میگردد .مؤلفههایی که در ای تعریف بهکاررفنهاند ،نیازمند توضیحاند:
یک -صورت خیالی :صورت خیالی آن است که وارد ذه میشود و در قوه خیال یا حافظه بایگانی میشود .ای صورتها درواقیع
بازتاب اشیاء خارجی یا معانی جزئی است که به نحو بیش و کم پایداری در ذه نقش میبندد .بر ای اساس صورتهیای خییالی
در ابندا ،همان صورتهای محسوسی هسنند که حواس انسان آنها را دریافت کرده و در مخزنی به نیام خییال (حافظیه) ذخییره
نموده است؛ با ای تفاوت که صورتهای محسوس وابسنه به حضور شیء خارجی است امیا صیورتهیای خییالی پی از غیبیت
فیزیکی اشیاء خارجی در ذه بهطور نسبناً پایداری باقی میمانند.
دو-نهسن بهجای شیء همچون اسم .:انگاره برحسب تحلیلی که ارائه میشود نه اسم شیء است و نه حدّ آن؛ اما همچون اسیم
وحدّ بهجای شیء مینهیند .مطایق با یکی از کاربردهای لغوی انگاره نقش ناتمام شیء است؛ امیا همچیون حیدّ بیهجیای شییء
مینهیند.
سه -قدرت :انگاره منهأ قدرت به معنای تأثیر در امری است .انگاره هر کسی از هر امری سبب اثری در همان فیرد در خصیوص
آن امر میشود .ای تأثیر شامل هیجانات و عواطف شخص درباره آن امر ،داوری ،باورها و تفسیرهای وی از آن امر ونیز اننخیاب،
موضعگیری و تصمیم وی درباره آن امر و اقدام و شیوههای اقدام شخص درباره آن امر میشود (فرامرز قراملکی ،همان .)04 :بعد
از تأمالت معناشناخنی انگاره به توضیح انگارههای قرآن حاکم بر سبک زندگی میپردازیم:
 )1انگارههای انسانشناختی
 )1-1شریف انگاری انسان
تأثیرگذارتری انگارهها در سبک زندگی آدمی تلقیهای انسانشناخنی اوست؛ (سبحانی )9-11 :1931 ،و (الفت و سیالمی:1901 ،
 )909در انگارههای قرآنی که تأثیر فراوانی در سبک زندگی آدمیدارد ای است که در نگاه قرآنی انسیان موجیودی شیریف و بیا
کرامت و احنرام است؛ خداوند در سوره اسراء میفرماید :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِیی الْبَیرّ وَالْبَحْیر وَرَزَقْنَیاهُمْ مِی َ الطَّیّبَیاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّ ْ خَ َلقْنَا تَفْضِیلًا .دمیدن روج الهی در انسان( :حجر ،90 :صاد )01 :مقام خلیفگی ،شناخت خدا و قیدرت بیر
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اطاعت فرمان او .خلق انسان به دست خداوند (صاد  )01خاتم انبیا محمد (ص) ،سلطه انسان بر تمام موجودات روى زمی (جاثیه:
 )19عقل و نطق ،امر به سجده فرشنگان (اعراف 11 :اسراء 61 :و کهف 14 :و طه 116 :و بقره )9 :احس النقویم و حس ظاهری
انسان (تی  )0 :مقام خلیفه اللهی (بقره )94 :پذیرش امانت الهی (احزاب )09 :تعلییم اسیماء بیه انسیان ،از علیل مقیام شیرافت و
برگزیدگی انسان است (طباطبائی .19 :916 ،1900 ،مکارم شیرازی 106 :19 ،1901 ،و طبرسی.)1900 :9 ،
 )1-2دوساحتی انگاری انسان
در انگارههای برگرفنه از قرآن کریم که مبنای سبک زندگی است ای اسیت کیه :قیرآن انسیان را دارای دو سیاحت روج و بیدن
می داند و تأکید دارد حقیقت و واقعیت انسان همان روج است ،روحی که با بدن مادی همراه است .در هنگیام میرگ روج و نفی
آدمی از بدن سنانده می شود و در عالم برزخ به حیات خود ادامه می دهد ،قرآن در آیاتی به دو ساحنی بودن انسان تأکید مییکنید.
در آیه  0سوره سجده که می فرماید :ثم سواه و نفخ فیه م روحه؛ .همچنی آیات  93و  90سوره حجر میی فرمایید" :و ییاد کی
هنگامی را که پروردگارت تو به فرشنگان گفت؛ م بهری را از گلی خهک ،از گلی سیاه و بد بو خواهم آفرید .پ و قنیی آن را
درست کردم و از روج خود در آن دمیدم ،پیش او به سجده در افنید"" .تسویه"در ای آیه به معنای خلقت اعضای بدن است کیه
به صورت اعندال و دور از افراط و تفری آفریده شود .در لغت عرب ،برای شخصی که از نظر صورت درحد اعندال قیرار گییرد ،از
ماده"سوی" اسنفاده میکنند .بنابرای مقصود از "سوی" در ای آیات تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظیاهری انسیان
است .پ از آفرینش بدن که در حد اعندال است ،خدا روحی در آن بدن میدمد؛ اما قرآن موضوع دیگری را نیز پیش میکهید و
آن اینکه حقیقت و واقعیت انسان ،همان روج او است ،روحی که با بدن مادی همراه است .در هنگام مرگ روج و نفی آدمیی از
بدن سنانده می شود و همچنی بعد از مرگ بااینکه پ از مدتی بدن مادی منالشی میشود روج باقی است و در عیالم بیرزخ بیه
حیات خود ادامه می دهد .قرآن درای باره در آیه  09سوره زمر می فرماید؛ اهلل ینوفی االنف حی موتها؛ همچنیی آییه  11سیوره
سجده که می فرماید :قل ینوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم ثم الی ربکم ترجعون؛ کلمه "توفی"در ای آیات به معنیای اخیذ و
گرفن است (اب فارس .)190 :6 ،از ای بیان معلوم می گردد که حقیقت انسان همان است که قابض االرواج می سناند و آدمیی،
واقعینی جز آن ندارد .اگر روج نیمی از انسانیت و شخصیت انسان را تهکیل میداد باید قرآن کریم به جای"ینوفیاکم"مییفرمیود
"ینوفی بعضکم" .پ حقیقت انسان جز آنچه فرشنه مرگ می گیرد نیست و پ از اخذ روج ،چیزی از حقیقیت انسیان در زمیی
باقی نمیماند .آیاتی که درباره شهدا سخ میگویند (آلعمران )160 :بهصراحت بیان میدارنید شیهدا زنیدهانید و نیزد پروردگیار
خویش از نعمت الهی بهره می برند ،حالآنکه جسم مادی آنان منالشی شده است .بنابرای حقیقنی که حیات انسان وابسنه بیه آن
است ،همان روج او است که پ از مرگ باقی است (جمعی از پژوههگران)1909 :64 ،
 )1-3امانتدار انگاری انسان
عرضه امانت الهی بر انسان از سوی خدا و پذیرش آن بهوسیله او از حقایقی است که در قرآن به آن اشاره شده است:
«إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْجبَال ...وَحَمَلَهَا الْإنسَانُ إنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا؛ مطابق ای آیه شریفه انگیاره امانیتدار
انگاری انسان شکل میگیرد .در انسانشناسی و جهانبینی توحیدی ،همه عالم امانت الهی است .در قرآن کریم بارها بر ایی امیر
تأکید شده است که هلل ما فی السموات واالرض یا وهلل ماک السموات واالرض وما بینهما ولنا آنچیه در عیالم هسینی خلیق شیده
است ،همه منلق به ذات خداوند است و اگر چیزی در اخنیار ما قرار میگیرد امانت الهیی اسیت (دیلمیی .)1 :11 ،1019 :از طیرف
دیگر مالکیت خداوند بر عالم ،مالکیت حقیقی است و نه اعنباری ،مالکیت او بر تمام شئون مخلوقات است و علی االطالق و بدون
شرط است .از ای رو هیچ شأنی از هیچ مخلوقی نیست که تحت مالکیت الهی نباشد ولنا همه عالم واز جمله انسان و هرآنچیه در
اخنیار اوست ،همه ملک خداوند منعالند .با ای دید ژرفنگرکه در جهانبینی توحیدی وجود دارد ،خود انسان و هر آنچه در اخنییار
انسان قرار میگیرد امانت به حساب میآید .همه از خداست که به صورت امانت در اخنیار انسان قرار مییگییرد ولنیا وجیود می ،
اسنعدادهای م  ،دیگر انسانها ،عالم طبیعت و ...امانت الهی در دست ما به حساب میآید واز ای رو هر نوع صیرف در خودمیان،
دیگران و عالم طبیعت باید به اذن وزضایت مالک حقیقی آن باشد که دی  ،بیانگر چهیارچوب اذن الهیی اسیت (قراملکیی:910 ،
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 .)1900در فرهنگ قرآن کریم ،امانت دامنه گسنردهای دارد .بر اساس همی دامنه گسنرده امانتداری است که در بعضیی آییات
(بقره .)130 ،معصیت الهی به عنوان خیانت شمرده میشود .روایات معصومی (علیهم السالم) نیز به گسنردگی دامنه امانیتداری
توجه میدهند و موارد مخنلفی را به عنوان امانت در دست انسان به حساب میآوردند .گروهی از امانتها در قبال رابطه انسان بیا
خداوند بر عهده انسان گذاشنه شده است مثل رعایت اوامر الهی که جزء امانت های الهی به حساب مییآیید و گیروه دیگیری از
امانات در قبال رسول اکرم (ص) وب تبع او اواالمر (علیهم السالم) بر عهده انسان هست لذا در قرآن میفرمایید :ییا ایهیا الیدی
امنوا ال تخونوا اهلل والرسول...؛ (انفال( )90 :قراملکی ،همان.)990 :
 )1-0غایتمند انگاری انسان
مراد از غایت ،هدفمندی و حرکت هر موجودی ،اعم از بی شعور یا ذی شعور ،به سیوی جهنیی مهیخص اسیت .در انگیاره هیای
برخاسنه از قرآن نظام خلقت یک نظام غایی است و در آن موجودی ،سرگردان و بدون غایت و هدفی خاص وجود ندارد (زمر 1 :و
احقاف ( )9جوادی آملی .)90 :0 ،1901 ،بلکه هر موجودی در جهنی ،به نقطه ای مهخص (غایت) میرسد .جهان خلقت تماماً بیر
اساس غایت واقعی خلق شده است (حج 69 :حجر  ،31ذاریات .)13 :نظام غایی از یک سسلسله غایات طولی تهکیل شیده اسیت
که انسان سرسلسله آنهاست .در بی انسآن ها نیز انسانهای برتر ،غایت و غرض اصلی از خلقت آسمآن ها و زمینند .برتیری آنهیا
هم از آنجا که ممک الوجود است ،غایت و غرضی دارد و آن ایصال به مطلق وجود و واجب الوجود اسیت .در انگیاره هیای قرآنیی
سعادت حقیقی و مطلوب نهائی انسان رسیدن بیه قیرب الهیی اسیت (رجبیی .941-940 :1934 ،هاشیمی گلپایگیانی .1933 :13
مصباج یزدی .1909 :101 ،مطهری .1913 :06 ،مصطفوی.)0 :100 ،1094 ،
 )1-5مسافر انگاری انسان
از منظر قرآن انسان از ابندای آفرینش تیا برپیایی قیامیت پیوسینه در سیفر اسیت؛ از نظر قرآن تا بیه مقصید و مقصیود خیودش
برسد که همان رسیدن به آخرت است .مقصد انسان از ای مسافرت ناخواسنه ،رسیدن به خدا در آخرت و مقصود ،لقاءاهلل و منألیه
شدن است .ای «مسافر هسنی» ،ناخواسنه و بیر اسیاس قیوانی تکیوی و سینت هیای حیاکم بیر آن ،هرگیز از حرکیت و سیفر
بازنمی ایسند؛ زیرا جوهر ذات او به گونه ای آفریده شده که هماره در حرکت باشد .در ای حرکت و سفر کیه از «اوییی» آغیاز و بیه
سوی «اویی» ادامه دارد ،جوهر ذات انسان ،هماره در حالت «صیرورت» و شدن است؛ که البنه گاه همراه با «انقالب» ،جهیش و
دگرگونی عظیم مواجه است .خداوند در آیات بسیاری با واژگان و اصطالحات خاص بر آن است تا به انسان گوشزد کند که انسان
ساک دنیا نیست ،بلکه مسافر راهی است که هماره در راه است تا به مقصد و مقصودی برسد که اصال در دنیا تحقیق نمییافنید،
بلکه پ از عالم برزخ در آخرت به ای مقصد و مقصود میرسد و جوار قدس الهی آرام می گیرد و سیکونت میی یابید و از مسیافر
بازمی ایسند (فیض کاشانی ،بی تا )90 :برخی از اهل معرفت ای مرتبه از سیر آفاقی را که عبارت از گذر و اننقال از عیالم مییاده و
طبیعت به عالم ملکوت و تجرد است در مورد اصل وجود امکانی مطرج نمودهاند (مدرس زنوزی )1906 :149 ،غایت ای مرتبیه از
سیر اسنکمالی صعودی با اسنناد به آیاتی چون آیه  19سوره شوری ...أَال إلَى اهلل تَصیرُ الْأُمُورُ؛ و :انا هلل و انیا الییه راجعیون (بقیره
 )116خداوند است (غزالی طوسی ،ابوحامد  016 :1900و جوادی آملی.)000 :1900 ،
 )1-6بيکران انگاری انسان
از دیگر انگارههای زندگی ساز و هویت آفری قرآنی کران ناپذیری قدرت و حیات آدمی است؛ انسان از منظر قرآن به حکم مقیام
خلیفگی خداوند (بقره )94-99 :هم واجد توانائیهای بینهایت است ،هم میتواند دارای کماالت حد ناپیذیر شیود .بیر وفیق ایی
انگارهها از انسان ناتوانی و نادانی ،ناامیدی ،عجز از مفاهیم بیمعنا در قاموس انسانشناسی قرآنی است .بیان زیبای امام علیی (ع)
که میفرماید :وَ تَحْسَبُ أَنَّکَ جرْمٌ صَغِیرٌ
وَ فِیکَ اِنْطَوَى اَلْعَالَمُ اَلْأَکْبَرُ (دیوان امام علی )1 :101 ،1939 ،ناظر بر ای انگاره انسانشناخنی قرآنی است.
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بررسی و تبيين انگارههای حاکم بر سبک زندگی دینی در قرآن کریم

 )1-1ناميرا انگاری انسان و موجود انگاری مرگ
از دیگر انگارههای مسلّم قرآنی در باب فرجام شناسی نف آدمی ،نامیرائی است .از غُرر انگارههای قرآنی که درمواضیع منعیددی
مورد اشاره قرار گرفنه است خلود آدمی است .بر ای مبنا مرگ چیزی جز اننقال و هجیرت از مرحلیهای أدنیی بیه أعلیی نیسیت
(انبیاء ،91/عنکبوت  ،10آلعمران ( ،)131مکارم )13 :009 ،1091 ،تحلیل ماهیت گسنره و منعلق و فرایند میوت مسیائل مهمیی
هسنند که اندیهمندان دینی نسبت به آنها توجه نهان دادهاند .اسنعمال واژه خلق در باب مرگ در سوره ملک (الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَ ُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزیزُ الْغَفُورُ) اثبات میکند که ماهیت آن امری وجودی است نه عدمی (آلوسی:11 ،1011 ،
 )6دیگر مفسران قرآنی اعم از شیعه و سنی نیز موت را عرضی از اعیراض دانسینهانید (فخیررازی( )94 :134 ،1094 ،طباطبیائی،
( )10 :900 ،1010مکارم شیرازی( )13 :009 ،1091 ،حسینی شیرازی .)1 :066 ،1090
 )1-8عَبد انگاری آدمی
از دیگر انگارههای قرآنی مؤثر در سبک زندگی آدمی بهویژه در کیفیتبخهی به ارتباطهای درون شخصی و ارتباطیات قدسیی او
(قراملکی و مهایخی پور )1900 :91 ،عبد انگاری آدمی است .انسان باهمه موهبتهای تکوینی واجد مقیام عبودییت اسیت؛ ایی
انگاره بیش از سایر انگارهها منمایزکننده سبک زندگی مبننی بر نظام فکری لیبرالیزم و اُومانیزم از سبک زنیدگی دینیی و قرآنیی
است« .عبد» از نظر لغت به انسانی گفنه می شود که سر تا پا تعلّق به موال و صاحب خود دارد؛ اراده اش تابع ارادهی او و خواسنش
تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالک چیزی نمیداند (حموی ،ذیل واژه عبد .اب منظیور .)9 :901 ،1010 ،در انگیارههیای
قرآنی انسانها بندهاند و خداوند سرور آنهاست (مریم ،09 :بقیره ،940 :نحیل ،01 :فرقیان ،10 :ص ،09 :زمیر  19و .)...در جهیان
امروزممک است ای اسنعاره ی قرآنی اسنبدادی و محدود کننده به نظر آید .با ای حال ،مفسران قرآنیی اسینعاره میوال و عبید را
منبعی فیاض در توصیف ارتباط مؤم با خدا یافنند (غزالی)11 :1 ،1909 ،؛ و بندگی خدا گوهر گران بهایی می دانند کیه بیاط آن
آزادی است (خمینی)1933 :916 ،؛ و تمام مقامهای معنوی انسان در گرو تحقق عبودیت است (همان .)30 :فخر فروشیی ،تکیاثر،
جدال و روترش کردن با مردم و بسیاری از آفات و رذایل اخالفی در حیات فردی ،اجنماعی و سازمانی با ای انگیاره قرآنیی قابیل
درمان است.
 )2انگارههای جامعهشناختی
 )2-1همه انگاری یک انسان
از دیگر انگارههای قرآنی که در سبک زندگی دینی در ابعاد اجنماعى و تربینى دارای آثار و برکات فراوان اسیت .ایی اسیت کیه:
مطابق انگارههای قرآنی انسان دارای احنرام ذاتی نامهروط است؛ و احنرام به انسان از مهمتری اصول اخالقی در سیبک زنیدگی
دینی است .احنرام به یک انسان بهمثابه احنرام به همه انسانهاست .چراکه جان محنرم یک انسان بهمثابه جانهای همةعالمیان
است؛ در سوره مائده آیه  99آمده است :مِ أَجل ذلِکَ کَنَبنا عَلى بَنی إسرائیلَ أَنَّهُ مَ قَنَلَ نَفسًا بغَیر نَفی ٍ أَو فَسیاد فِیی األَرض
فَکَأَنَّما قَنَلَ النّاسَ جَمیعًا وَمَ أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمیعًا وَلَقَد جاءَتهُم رُسُلُنا بالبَیِّناتِ ثُمَّ إنَّ کَثیرًا مِنهُم بَعدَ ذلِکَ فِیی األَرض
لَمُسرفونَ؛ جامعه انسانى در حقیقت یک واحد بیش نیست و افراد آن همانند اعضیاى ییک پیکرنید ،هیر لطمیهای بیه عضیوى از
اعضاى ای پیکر برسد اثر آن کم وبیش در سایر اعضاء آشکار مى گردد زیرا یک جامعه بزرگ از افراد تهکیل شده و فقیدان ییک
فرد خواه ناخواه ضربه ای به همه جامعه بزرگ انسانى است .فقدان او سبب می شود که به تناسب شعاع تأثیر وجودش در اجنمیاع،
محلى خالى بماند و زیانى از ای رهگذر دام همه را بگیرد (مکارم شیرازی ،همان ،ج .)910 :0
 )2-2الشخوری انگاری غيبت کردن
از انگارههای تأملبرانگیز قرآنی در خصوص رواب بی شخصی ،مردارخوار انگاری غیبت کردن است؛ غیبت کردن به معنای یعنی
چیزی نسبت به شخصی ذکر کنی که اگر به گوش او برسد او را ناخوش آید و به آن راضیی نباشید ،خیواه آن نقیص ،در بیدن او
باشد ،یا در نسب او ،یا در صفات و افعال و اقوال او و یا در چیزی باشد که منعلق به او باشد .هم چنی غیبت کیردن منحصیر بیه
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زبان نیست ،بلکه هر نوعی که نقصی از غیر را بفهماند غیبت است ،خواه به قول باشد ،یا فعل ،یا اشاره ،یا ایماء ،یا رمز ،یا نوشن
(فیض کاشانی ،بیتا )1 :911 ،در قرآن کریم ،غیبت کردن بهمنزله خوردن گوشت برادر مرده دانسنه شده است و خدای منعیال در
سوره حجرات می فرماید« :وَ لَا یَغْنَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْنًا فَکَرهْنُمُوهُ؛ در مورد تمثیل غیبت کیردن
به خوردن گوشت برادر مرده چند دلیل عنوان شده است .ازجمله اینکه انسان مرده ،جان ندارد تیا بنوانید از خیودش دفیاع کنید و
کسی که از او غیبت میشود ،خودش حضور ندارد تا امکان دفاع کردن از خود را داشنه باشد( ...مکارم شیرازی ،همان.)99 :100 ،
 )2-3مسئول انگاری آدمی
از دیگر انگاره های قرآنی مؤثر در سبک زندگی آدمی به ویژه در کیفیت بخهی بیه ارتبیاط هیای بیی شخصیی و بیرون شخصیی
(قراملکی و مهایخی پور .)1900 :91 ،مسئول انگاری آدمی است .انسان به حکم موهبت های تکوینی واجد مسئولیتهیای ذاتیی
در قبال خود و دیگران است .در آیات منعددی قرآن کریم ای نگاه را مورد توجه قرار داده است .وَقِفُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْئُولُونَ در سیوره
صافات و ثُمَّ لَنُسئَلُ َّ یَومَئِذ عَ النَّعیم در سوره تکاثر از ای موارد است .رواینهائی از پیامبر (ص) :کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْیئُولٌ عَی ْ
رَعِیَّنِهِ (دیلمی )1 :000 ،1906 ،و امام علی (ع) :اِتَّقُوا اللّه َ فی عِبادِهِ و بالدِهِ فإنّکُم مَسؤولُونَ حنّى ع البقاع و البَهائم ،أطِیعُوا اللّیه َ
و ال تَعصُوهُ( .نهجالبالغه ،خ  )160ناظر بر ای انگارههاست .ای انگاره بیتفاوتی نسبت به دیگران اعم از فرد و شییء را از آدمیی
دور می کند و ما را به کنش فعّال حماینگران و دغدغه مندانه در قبال همه چیز و همه ک وا می دارد .مبننی بر ایی انگیاره ((بیه
م چه؟)) در سبک زندگی در مواضع منعددی موضوعیت ندارد.
 )3انگارههای جهان شناختی
سبک زندگی هر فرد و جامعه تأثیر از نوع باورها (جهان بینی) و ارزش های حاکم بر آن فرد و جامعیه اسیت .مهیخص اسیت کیه
جهانبینی مادی و ارزشهای لذتگرایانه طبیعناً سبک زندگی خاصیی را پدیید مییآورنید .همیانطیور کیه جهیانبینیی الهیی و
ارزش های کمالگرایانه و سعادت محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میدهند (شریفی .)1901 :90 ،از مهمتری انگیارههیای
جهان شناسانه قرآنی میتوان به موارد ذیل اشارت داشت:
 )3-1بازی انگاری زندگی دنيوی
ای انگاره قرآنی که در سوره مبارکه حدید آیه  9بهصراحت بدان اشاره شده است :اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزینَةٌ وَتَفَیاخُرٌ
بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَال وَالْأَوْلَادِ کَمَثَل غَیْث أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَنَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِیی الْیآخِرَة عَیذَابٌ شَیدِیدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِ َ اللَّهِ وَرضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إلَّا مَنَاعُ الْغُرُور (و عنکبوت ،60 :انعام ،99 :محمد )99 :در قرآن به طور کلی زندگی دنییا را
لهو و لعب میداند .لهو آن چیزی است که انسان بدان خوش بگذراند ولی او را امور مهم و اساسی باز دارد (جرجانی)1043 :100 ،
(فراهیدی ،1014 ،ج ( )30 :0راغب( )1016 :003 ،الطریحی ،ج  .)0 :100لَعِب :کار بی فایده کودکان که به تبع آن رنج و خسنگی
بوجود آید (جرجانی ،همان( )109 :راغب ،همان )001 :در مجموع از ای آیات برداشت می شود آن است که انسیان توجیه داشینه
باشد تا تمام همت و تالش خویش را صرف دنیا و جمع آوری مال و ثروت و زندگی دنیایی نکند و از آخرت غافل نهود ،تمام دنییا
با همه ی نعمت ها و زیبایی هایش در برابر آخرت مانند نوعی بازی و سرگرمی است (مصیطفوی ،1931 ،ج ( )14 :913طباطبیائی،
محمد حسی 1010 ،ق ،ج ( )100 :16آذرنوش .)1931 :610 ،بیان ای تعابیر ،ههدار به کسانی است که زندگی دنیا را بیر آخیرت
ترجیح داده و از آخرت غافل شده اند :أُولئِکَ الَّذی َ اشْنَرَوُا الْحَیاةَ الدُّنْیا بالْآخِرَة (بقره )36 :إنَّ الَّذی َ ال یَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بالْحَییاة
الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بها وَ الَّذی َ هُمْ عَ ْ آیاتِنا غافِلُونَ (یون  )0 :الَّذی َ یَسْنَحِبُّونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَى الْآخِرَة وَ یَصُدُّونَ عَ ْ سَیبیل اللَّیه...؛
(ابراهیم  )9قُلْ مَناعُ الدُّنْیا قَلیل (نساء )00 :با توجه به ای نکنه دنیا در مقایسه با زندگانی جاوید آخیرت ماننید ییک لهیو و لعیب
ارزیابی میشود ،یعنی موجب می انسان از امر مهمنری باز ماند (طبرسیی ،1909 ،ج  14 :319و طباطبیائی ،1969 ،ج  10 :996و
مصباج یزدی.)1930 :160 ،
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بررسی و تبيين انگارههای حاکم بر سبک زندگی دینی در قرآن کریم

 )3-2مزرعه انگاری دنيا
از دیگر انگارههای قرآنی در باب جهان که در آیات الهی بدان اشاره شده ای است که باید از دنیا در جهت آخرت بهره بیرد .ایی
رابطه را قرآن کریم در آیات بسیاری بیان فرموده است و آن را بی اعمال اخنیاری و سعادت و شقاوت آخرت می داند .اگر انسیان
در دنیا اهل ایمان و عمل صالح باشد ،در آخرت سعادت مند خواهد بود؛ .نمونة آیات در ای زمینه عبارت اند از :بَلَى مَ کَسَبَ سَیِّئَةً
وَأَحَاطَتْ بهِ خَطِییئَنُهُ فَأُوْلَیئِکَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِی َ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَیئِکَ أَصْیحَابُ الْجَنَّیة هُیمْ فِیهَیا
خَالِدُونَ؛ (بقره 31 :و  )39یا در جای دیگری میفرماید :إنَّ الَّذِی َ کَفَرُواْ بآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهمْ نَاراً کُلَّمَیا نَضِیجَتْ جُلُیودُهُمْ بَیدَّلْنَاهُمْ
جُلُوداً غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ إنَّ اللّهَ کَانَ عَزیزاً حَکِیماً * وَالَّذِی َ آمَنُیواْ وَعَمِلُیواْ الصَّیالِحَاتِ سَینُدْخِلُهُمْ جَنَّیات؛ (نسیاء  16و  .)10إن
تَجْنَنِبُواْ کَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَنُدْخِلْکُم مُّدْخَالً کَریماً؛ (نساء ( )91محمدحسی طباطبایی ،همان ،ج .)040 :0
 )3-3بازار انگاری جهان
از انگارههای اصیل قرآن که تأثیر شگرفی در سبک زندگی آدمیدارد ای است که در ایماژ قرآنی دنیا بیازاری اسیت کیه عیدهای
اسنفاده کردهاند و به سودهای کالن و فوق نجومی دست می یابند :یَرْجُونَ تِجارَةً لَ ْ تَبُورَ؛ امید به تجارتى بسنهاند که هرگز زوال
نمىپذیرد (فاطر  )90اینها کسانی هسنند که در سوره صف به اینها وعده داده شد «هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجیکُمْ مِ ْ عَذابٍ أَلیمٍ؛
آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابى دردناک مىرهاند .عدهای هم ضرر کردهاند همانهایی هسنند کیه فَمیا رَبحَیتْ
تِجارَتُهُمْ؛ و تجارتهان سودى به بار نیاورد .حضرت امام علیالنقی علیهالسالم در حدیثی نورانی فرمودند :الدُّنْیَا سُوقٌ رَبحَ فِیهَا قَیوْمٌ
وَ خَسِرَ آخَرُون (اب شعبه حرانی )031 ،دنیا بازاری است که گروهی در آن سود می برند و دیگران زیان می بینند .امیام سیجاد (ع)
درباره ای مطلب نیز فرمودند :الدُّنْیَا سُوقُ الْآخِرَة وَ النَّفْ ُ تَاجرَةٌ وَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ رَأْسُ الْمَیال وَ الْمَکْسَیبُ الْجَنَّیةُ وَ الْخُسْیرَانُ النَّیار
(دیلمی.)1 :00 ،
 )3-0اصل انگاری جهان آخرت
در انگارههای قرآنی همانطور که دنیا محل گذر و پل است ایسنگاه و توقفگاه نهائی جهان آخرت است؛ سرّ ای کیه آخیرت ،دار
القرار است :اِنّ االخرة هِی دار القرار (غافر 90 :و عنکبوت )60 :آن است که انسان در دنیا چون بیه مقصید نرسییده و در بیی راه
است ،آرامش ندارد ،ولی وقنی به بههت رسید می آرمد؛ چون حرکت ،به مقصد و منحرک بیه هیدف رسییده اسیت .البنیه ثابیت
میشود نه ساک ؛ یعنی (دار الحرکة) به (دارالسکون) مننهی نمیشود ،زیرا سیکون ،هیدفِ حرکیت نیسیت بلکیه بیه (دار الثبیات)
می رسد و ثبات ،هدفِ حرکت است .هیچ حرکنی به سوی سکون نمیرود مگر ای که سکونش نسبی باشد وگرنه منحیرک میی-
کوشد تا به دار القرار و دار الثبات برسد (جوادی آملی.)10 :1904 ،
 )3-5امتحان انگاری رویدادهای زندگی
بر اساس آموزههای قرآنی تمامی رویدادهای تلخ و شیری در دنیا آزمایش و امنحان الهی (لیبلوکم احس عمالً ملک( )9/أَحَسِیبَ
النَّاسُ أَنْ یُنْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْنَنُونَ .عنکبوت ( )9/عنکبوت9 :و انسان 9 :و توبه )196 :است .و سنت ابنال و امنحیان از
سنتهای جاری حنمی و قطعی اسنثناناپذیر عالم هسنی است (بقره )190/و (نمیل )04/و (طیه )04/و (کلینیی )1 :111 ،1963 ،و
(جوادی آملی)1931 :140 ،؛ چراکه بدون ابنال و امنحان نه جایگاه و مرتبه آدمیان مهخص میشود و نه امکان تفکییک و تمیایز
آنها مهخص میگردد؛ و نه زمینه ظهور ملکات و باط افراد فیراهم مییشیود (دلهیاد تهرانیی )1931 :991 ،واژه ابینال ،فننیه،
تمحیص (آلعمران )101/از واژگان قرآنی است که ناظر بر ای انگاره قرآنی در سیبک زنیدگی اسیت (عنکبیوت( )9/طباطبیائی،
( )0 :00 ،1960مطهری )1900 :36 ،بیماری ،مرگ ،نقص در اموال و اوالد (بقره111/و انعام ،)161/مصائب طبیعی (احزاب )11/و
غیر طبیعی (میرباقری )1903 :39 ،جنگ و جهاد (توبه( )196/مجلسی )60 :13 ،1969 ،داوری در اخنالفات مردم (توبه )190/دنیا
و زینتهای آن (آلعمران )136/همچنی عقل ،مقام و رتبه ،زن و فرزند همگی ابزار آزمایش و امنحان بهر هسنند .ناظر بر ایی
اصل در رواینی از امام صادق (ع) آمده است :مَا م قبض و ال بسی و لیه فییه مهییة و قضیاء و ابینالء (کلینیی)1 :19 ،1936 ،
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امیرالمومنی (ع) نیز در نهجالبالغه با بیانی شیوا به ای انگاره قرآنی تصریح فرموده است (دشینی .)1934 :160 ،ترفییع درجیات؛
تربیت ،غفلت زدائی ،کماالت معنوی ،توبه و طهیر از گناهان و ...از مهمتری آثار و برکات آزمایشهای الهیی در زنیدگی دانسینه
شده است (مطهری .1900 :99 ،پسندیده1936 :939 ،و باقری.)1933 :04 ،
 )3-6نردبان انگاری دنيا
از دیگر انگارههای شخصیتساز قرآنی در موضوع سبک زندگی هویت ابیزاری دنییا اسیت (آلعمیران )10 :زن و فرزنید ،طیال و
جواهرات ،دارائیهای آدمی (کهف )06 :ابزاری هسنند تا آدمی بر گیرد و غایت برتری را محقق کنید .در شیماری از آییات قیرآن
اشاره شده است که مناع دنیا چیزی جز یک مناع فریب نیست (آلعمران .)131 :مناع اسم تمام چیزهائی اسیت کیه انسیان از آن
سود میبرد (جصاص ،1041 ،ج  )9 :109مناعٌ قلیل یعنی برخیوردای از آن انیدک اسیت و زود منقطیع مییشیود (کاشیفی:049 ،
 .)1960مجموع مطالب قرآنی در مورد دنیا انگاره نگاه آلی بجای نگاه غائی در ذه مخاطب قوی میگردد.
 )3-1عاجل و آفل انگاری دنيا
از دیگر انگارههای مرتب با بیارزشی و ناچیز بودن دنیا تعابیری؛ مانند دنیا مناع زودگذر و مناع انیدک اسیت؛ کیه منظیور از ایی
تعابیر همان لذتهای آنی و ناپایدار دنیا در برابر آخرت است؛ قرآن کریم در خصوص انگاره زودگذر بودن دنیا مییفرمایید :وَ یَیوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرمُونَ ما لَبثُوا غَیْرَ ساعَةٍ کَذلِکَ کانُوا یُؤْفَکُون (روم)11 :؛ وَ یَوْمَ یَحْهُرُهُمْ کَأَنْ لَمْ یَلْبَثُوا إالَّ ساعَةً مِ َ النَّهار
یَنَعارَفُونَ بَیْنَهُمْ( ...یون  .)01 :اینچنی است خداوندحیات دنیا را عاجل معرفی میکند (اسراء .13 :طه149 :و انسیان )90 :میراد از
ای انگاره نیزانکارناپذیری فنای دنیا و ایجاد انگیزه آخرتطلبی در سبک زندگی اسیت (طباطبیائی ،1090 ،ج ( )1 :901طبرسیی،
 ،1019ج .)0 :910
 )3-8عارضی انگاری دنيا
از دیگر انگارههای دنیاشناخنی قرآن که حکایت از بی ثباتی و بی وفائی و غیر قابل اعنماد بودن دنیاست عارضی انگاری دنیاست.
به ای معنا که تنها ویژگیهای ثابت دنیا ثباتناپذیری آن است .احوال دنیا مدام در حال تغییر است و هیچ حالث ثابنی جیر بیی-
ثباتی در دنیا وجود ندارد .تعبیر قرآنی دال بر ای انگاره در قرآن کریم (عَرض) است .تَبْنَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاة الدُّنْیَا فَعِنْیدَ اللَّیهِ مَغَیانِمُ
کَثِیرَةٌ (نساء )00 :به بیان مفسران ای تعبیر تمامی حقیقت دنیا را بیان میکند یعنی عارضی بودن و تحوالت دائمی تمام حقیقیت
دنیا در مقابل جوهر بودن حقیقنی واالتر از آن (نسائی ،1014 ،ج .)1 :903
 )3-1نقمت انگاری نعمتها و نعمت انگاری نقمتها
از دیگر انگارههای قرآنی در خصوص رویدادهای زندگی است که نوعاً انسانها منأثر از بی حکمنی و سطحی نگری معییار ارزش
داوریهان بر اساس لذتهای آنی و خوشی های معطوف به حال هست (بقره )916 :معلوم شد طبق انگارههای قرآنی حقیقت ما را
همان جان و فطرت تأمی میکند و بدن و منافع مادی ،ابزاری بیش نیست (جوادی آملیی .)910 :1900 ،بیر همیی مبنیا اینکیه
رویدادی نقمت حقیقی است یا نعمت حقیقی باید بر اساس رابطه آنها با جان و ایمان قضاوت کرد .همیهه ای گونه نیسیت کیه
کسانی که غرق در نعمت اند و دیگران به آن ها غبطه میخوردند حقیقناً هم نعمت باشند ،بلکه در مواردی همی نعمتها عیاملی
برای امنحان ،سقوط ،انحراف و افزایش عذاب افراد خواهد بود .چنانچه خداوند در دو آیه  11و  31سیوره توبیه میی فرمایید :فَیال
تُعْجبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ إنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بها فِی الْحَیاة الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ کافِرُونَ؛ چنان که می فرماید :فلمیا
نسوا ما ذکروا به فنحنا علیهم اگبواب کل شیء حنی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغنة فاذا هم مبلسون (انعام .)00/در ای خصیوص
امام علی (ع) میفرماید اگر با وجود گناه غرق در نعمنی بدان گرفنار اسندراجی (آمدی.)1014 :0300 :،
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 )0انگارههای هستی شناختی
 )0-1آیه انگاری پدیدههای هستی
از دیگر انگارههای قرآنی که دارای آثار فراوانی در سبک زندگی دینی بهویژه درحفظ و حراست و احنرام بیه محیی زیسیت دارد؛
ای است که پدیدههای هسنی را آینه ای تمام قامت بینگاریم که جلوه گر صفات و اسماء حسنای الهیاند؛ (جوادی آملیی،1900 ،
ص  .)601مطابق انگارههای قرآنی ،جهان آفرینش مجموعهای از نهانهها و شگفنیهای خداست که وقنی ای شگفنیها و آییات
خدا را می نگریم عظمت خدا را در جهان احساس کرده و غیر او را حقیر و کوچک می شماریم .امروزه با پیهرفت علیوم طبیعیی و
کهف اسرار و شگفنی های جهان طبیعت و ریزهکاری های ساخنمان وجود انسان و حیوان و گییاه و سیاخنمان حییرتانگییز ییک
سلول و یک اتم و نظام شگفتانگیز عالم سنارگان ،درهای خداشناسی به روی ما گهوده شده است ،بطوری که به جرات می توان
گفت تمام کنابهای علوم طبیعی کنابهای توحید و خداشناسی است که به ما درس عظمیت پروردگیار را مییدهنید؛ زییرا ایی
کنابها ،پرده از روی نظام جالب موجودات ای جهان بر میدارد و نهاندهنده عظمت علم و قدرت آفریدگار ایی جهیان اسیت...
زیباییهای جهان (خرقانی ،1901 ،ص  ،)191زمی  ،ابر ،باران و تگرگ ،کوهها (نبأ ،آیه  ،)0ماه و خورشیید (ییون  ،1ابیراهیم،99
ی  ،93تکویر  ،1لقمان  ،)90نقش برق در بارندگی و رشد گیاه (روم  ،)90آتش (ی  ،34واقعه  ،)01اخنالفات شب و روز (بقره،
آیة  160و آلعمران ،آیة  ،104جاثیه ،آیة  ،)1خیاک (ملیک  ،11نیوج  ،10نمیل  ،61ذارییات  ،11یوسیف  ،19قمیر  ،1حیج ،91
مرسالت  ،14زخرف  ،90فصلت  ،90یون  ،61بقره  ،19طه  ،94اعراف60 ،زلزله  ،0اسراء ،)00 ،حرکات عمومی (نازعات  ،9ی
 90رعد ،)9 ،کرات (شوری ،)90 ،زوجیت گیاهیان (لقمیان ،)14 ،زوجییت موجیودات (طیه  ،)19بیاران (ق  ،0روم  ،،)90نیروهیای
فیزیکی و منا فیزیکی (حدید  ،)91تفاوت زبآنها (روم ،،)99 ،آسمان( ،غاشیه13 ،و رعد ،)9 ،باغ (رعد 9و  ،)0باد (بقیره ،آییة ،)160
طبیعت (ص 16 :و انعام  ،)01انرژی ،رنگها (بقره  60و نحل 19و فاطر 90و زمر  ،)91کهکهانها)(یون  )1/و (فرقان ،)61/گیردش
خورشید ،ماه ،زمی و سیارگان در مدارهای مهخص (ی ( ،)93-04/انبیاء )99/و (تکویر ،)11-16/پیشبینی مسافرت بیه فضیا و
عبور از جو (رحم  )99/و (انعام ،)191/سقوط سنگهای آسمانی (رحم  ،)91/شهابها (ج  ،)3/فقدان اکسیژن و هوا در ارتفاعیات
باالی جو (انعام )191/تسخیر کرة ماه و احنماالً خورشید (ابراهیم ،)99/مطالبی در مورد سیاره ی زهره طیارق1-9/و ،...آب (نحیل
11و انعام 00و طه  10و فصلت  ،90نحل  ،61روم  ،)90تنها گوشهای از خلقت الهی و قدرت و تدبیر خدا در پیش روی ما هسینند
که در قرآن کریم بدانها اشاره شده است؛ در قرآن کریم حدود  014آیه در زمینه خداشناسی از راه علوم طبیعیی آمیده اسیت کیه
پدیدههای طبیعی به عنوان نهانههای خداوند یاد میکند و بندگان را به تفکر در آنها دعوت میکند؛ (مکارم شییرازی ،همیان ،ج
919 :9؛ و طباطبایی ،همان ،ج 041 :و طبرسی ،همان ،ج .)106 :6
 )0-2شعورمندانگاری پدیدههای هستی
یکی دیگر از انگاره های قرآنی که تأثیر بسیاری در مسیر هدایت انسان به سوی کمال دارد ،شعور داشن همیه موجیودات اسیت.
اصل مسئله شعورمندی سراسری موجودات ،از انگارههای مسلَّم قرآنی است .در ای انگاره ما دو دسینه آییات دارییم :دسینهای از
آیات قرآن گواهی همگانی موجودات در روز قیامت را مطرج کرده اند (نور .90 :ی  .61 :فصلت )94-99 :و دسنه دیگر آیات ناظر
بر تسبیح و تحمید کلیه موجودات در همی دنیا (رعد ،19 :اسراء ،00 :حهر ،1 :صف ،1 :حدید ،1 :نور01 :و( )...طباطبیائی ،همیان،
ج ( )99 :1مال صدرای شیرازی.)1939 :10 ،
 )0-3پایا انگاری حق و پندار انگاری باطل
از دیگر انگاره های بنیادی اثر پایدار در قاموس دینی ،به اثری گفنه می شود که بنواند در تئوری دی راجع به تاریخ جهیان ،پایییا
باشد .در ای تئوری :پایان جهان با منقی است (قصص )39 :حق همیواره زنیده میماند حنی اگر پیروانش اندک باشند (نیور)91 :
باطل همواره نابود می شود حنی اگر پیروانش زیاد و قدرت و ثروت مادی آن فراوان باشد انبیاء ،13 :انفال61 :؛ توبیه91 :؛ مائییده:
 .144اراده حق به بار مینهیند) و اراده های معطوف به باطل به اهداف نهایی خود نمیرسیند یون  149 :سبأ00 :؛ انفیال .3 :بیا
آنکه تاریخ ،شواهد بیهماری از نگاه تاریخی دی به حق و باطل را نهان میدهد ،امیا فریفنگییی بهیر بیه اقنیدار موهیوم باطیل
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همچنان تکرار می شود .سرّ ای مطلب را قرآن کریم تهینگی و فقیر نفسیانی انسان می دانید (نیور .)90 :از نظیر وجیود شیناخنی
قرآنی ،باطل ،باطل است اما بیننده آن را حیق میی پنیدارد ،بنابرای  ،منهأ مهکل ،پندار آدمیی اسیت.
 ) 0-0کنشگر انگاری همه پدیدههای گيتی
از انگارههای قویم و پر تکرار قرآنی کارگزار انگاری همه پدیده ها است .هیچ پدیدهای در جهیان عاطیل نیسیت و همیه مجیرای
فیض الهی و در حکم سربازی از سربازهای بی پایان الهیاند؛ (وَمَا خَ َلقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبی َ دخان( )93/یی 93/
و فنح )0 /به تعبیر پروی اعنصامی :نقش هسنی ،نقهی از ایوان ماست خاک و باد و آب ،سرگردان ماست ،قطرهای کز جویبیاری
میرود ،از پی انجام کاری (پروی اعنصامی )1931 :190 ،خداوند در آیه  91سوره مدثر ،نیز از بیشیماری لهیکریان و کیارگزاران
خود سخ به میان میآورد و توضیح می دهد که علم به شمارگان آنان تنها مخصوص خود اوست و مردمان هیچ علیم و آگیاهی
از شمار و تعداد آنان ندارند .از ای آیه و آیات دیگر می توان اسنفاده کرد که ای سپاه و لهکر الهی که به خدا اضافه و نسبت داده
شده است ،چیزی جز تمامی علل و اسباب در عالم وجود نیست که تحیت فرمیان و امیر خداونیدی مییباشیند (مفیردات ،راغیب
اصفهانی 940 ،ذیل واژه جُند و عالمه طباطبایی ،همان.)969 :
 )0-5بازتاب اعمال انگاری خوبیها و بدیها
در آموزه های دینی گفنه شده که حرکت جوامع انسانی همانند عالم طبیعت بر اساس یک سلسیله قیوانی و سینت هیای الینغییر
صورت می گیرد .بازتاب و عک العمل کار انسان بعضی در دنیاست و بعضی در آخرت .اثر ای عمل گیاهی بیه خیود ،گیاهی بیه
خانواده و حنی به نسل آینده باز می-گردد؛ بنابرای فهم و شناخت ای مسئله در اصالج عملکرد آدمی تیأثیر خواهید گذاشیت .در
ای اثر با روش تحلیل و تبیی آیات و با اسنفاده از کنابهای تفسیری رابطة بی عمل و عک العمیل بییان شیده اسیت تیا بیا
افزایش آگاهی خود و دیگران در ای زمینه ،در مورد هر کاری که نیت انجیام آن را دارییم ،فکیر کیرده و عاقبیت عمیل خیود را
پیش-بینی کنیم تا در ای جهان و سرای پ از آن سرافراز باشیم .با شفاف شدن ای انگاره که عمل انسان به-طور قطع عک -
العملی دارد؛ پ برای ای که هم خود و هم نسلش از بازتاب بدی-ها در امان باشند باید به تقویت ایمان و تقوای خود بپیردازد و
آگاهی از ای سنت الهی که هر عملی عک العملی دارد و انسان ناگزیر ای عک العمل را درک مییکنید (جاثییه 10؛ آعمیران؛
 ،110نساء ،111 :یون  ،143 :نمل ،04 :عنکبوت ،6 :فاطر ،13 :محمد ،93 :اسراء ،0 :بقره ،0 :بقره ،909 :اعراف ،99 :آلعمیران:
 ،60اعراف ،19 :رعد.)11 :
 )0-6ابزار انگاری تعلقات دنيوی
در انگارههای قرآنی تعلقات زندگی حکم ابزار را برای رسیدن به غایات زندگی دارند .علی رغم آنچه در سبک زنیدگی میدرن جیا
افناده است در سبک زندگی دینی وسایل زندگی آلت و ابزار اند و ب ؛ غایت زندگی اتصاف به صفات و کماالت الهی شدن است؛
و لوازم زندگی برای تسهیل و تسریع رسیدن به ای هدف است .نباید جای غایت و آلیت عیوض شیود و آلیت را غاییت نگاشیت.
خداوند منعال در قرآن با تعبیر (مناع) یعنی هر چیزی که از آن تمنع و بهره ببرند ،ای انگاره را نهادینه میکند :أُحِیلَّ لَکُیمْ صَییْدُ
الْبَحْر وَ طَعامُهُ مَناعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَة وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْنُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اهللَ الَّذی إلَیْهِ تُحْهَیرُونَ (مائیده  )06ییا در سیوره
ذاریات آیه  99می فرماید :مَنَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ .تا (از آن آب و گیاه که از بیابان و کوه برانگیزد) قوت شیما و چهارپایاننیان برآیید.
همچنی در سوره آل عمران آیه  10میفرماید :زُیّ َ لِلنَّاس حُبُّ الهَّهَوَاتِ مِ َ النِّسَاءِ وَالْبَنِی َ وَالْقَنَاطِیر الْمُقَنْطَرَة مِ َ الذَّهَب وَالْفِضَّیة
وَالْخَیْل الْمُسَوَّمَة وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَنَاعُ الْحَیَاة الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْ ُ الْمَآب .همچنی در ای خصیوص فرمیود( :وَ مَیا الْحَییاةُ
الدُّنْیا فِی الْآخِرَة إلَّا مَناعٌ) (رعد ( )96عالمه طباطبائی ،همان ،ج  )9 :149در همی مورد قرآن کریم منیاع دنییا را بیه عیرض نییز
وصف نموده است و اشاره به ای حقیقت دارد که مناع دنیا به سرعت رو به زوال است و دل بسین بیه آن گیرفن دسینگیرهای
است که خود به جایی بند نیست (عالمه طباطبائی ،همان ،ج  )149 :9قرآن مناع دنیا را زینت می نامد تا اشیاره بیه ایی حقیقیت
داشنه باشد که آنچه شما در پی آن زندگی خود را تباه میکنید تنها ظاهرش آراسنه است و آنگونه که میپندارید خواسننی نیست.
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 )0-1فریب انگاری دنيا
قرآن در انگاره دیگری دنیا را کاالیی فریبنده میداند :وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إالَّ مَناعُ الْغُرُور (آلعمیران  )131زنیدگى دنییا جیز منیاعى
فریبنده نیست .غرور به معنای فریب دادن است .رساتری انگارهای که قرآن از دنیا نمیوده غیرور انگیاری دنیاسیت؛ منیاع غیرور
کاالیی است که موجب فریب انسان می شود .قرآن کریم دنیا را مناع فریب نامیده و تا بفهماند پرداخن به ظواهر دنیا دست دادن
با شیطان و دل دادن نیرنگ اوست و عاقبنش غفلت از آخرت و محروم ماندن رحمت خداست (طباطبائی ،همان ،ج .)9 :149
 )5انگارههای روانشناختی
 )5-1منحصر انگاری آرامش در ارتباط با خدا
در انگاره قرآنی ،رابطه عاطفی با خداوند تنها راه آرامش است .أَال إنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ ال خَیوْفٌ عَلَییْهمْ وَ ال هُیمْ یَحْزَنُیونَ (ییون .)69
آرامش حالنی روحی است که ننیجه آن تعامل صحیح با مسائل است (دهخدا ،1900 ،ج  .)1 :03کسانی که با خدا رابطیة عیاطفی
دارند ،غم و غصّه و دلهره و اضطراب و نگرانی ندارند (فقیهی )1930 :990 ،دنیای امروز مملوّ از غم ،غصّیه ،اضیطراب ،نگرانیی و
اخنالف بی افراد خانواده و اجنماع است و منأسّفانه ای نگرانی ها و دغدغه ها افراد را وادار به گناه کرده است .برای رفع نگرانی و
دسنیابی به آرامش موقّت و زودگذر ،به موادّ مخدّر و مسکرات مبنال شده اند .سایری نیز مجبورند زندگی توأم با اضطراب خیاطر و
نگرانی و دلهره را تحمّل کنند و بسوزند تا از دنیا بروند .آدمیان راه را گم کرده اند و دچار نگرانی روی نگرانی شیدهانید و پنیاهگیاه
مطمئنّی در دنیا ندارند (جیمز .)1916 :994 ،نمیفهمند که تنها پناهگاه انسان ،خداوند است و یاد او آرامبخیش دلهیای نگیران و
مضطرب است :أَال بذِکْر اللَّهِ تَطْمَئِ ُّ الْقُلُوبُ»(رعد  )93دیندار واقعی دلهره و اضطراب و نگرانی و افسردگی ندارد؛ چیون میی دانید
خداوند دست او را می گیرد و در ب بستها او را نجات میبخهد .وَ کانَ حَقًّیا عَلَیْنیا نَصْیرُ الْمُیؤْمِنی َ» (روم  )00وَ کَیذلِکَ نُنْجیی
الْمُؤْمِنی َ»(انبیاء  )33از آیات دیگری که ای انگاره را تقویت میکند آیه  190سوره مبارکه طه است که میفرماید :وَ مَ ْ أَعْیرَضَ
عَ ْ ذِکْری فَإنَّ لَهُ مَعِیهَةً ضَنْکاً .مفسران در تفسیر معیهت ضنک اشاره کردهاند که :درهای زندگی به روی انسان به کلیی بسینه
می شود و دست به هر کاری میزند با درهای بسنه روبه رو می گردد و گاهی به عک به هیر جیا روی میی آورد خیود را در برابیر
درهای گهوده میبیند ،مقدمات هر کار فراهم است و بنبست و گرهی در برابر او نیست ،از ای حال تعبیر به وسعت زندگی و یا به
ضیق یا تنگی معیهت تعبیر میشود (مکارم شیرازی ،همان ،ج .)990 :19
 )5-2مؤثر انگاری تغذیه آدمی بر تربيت
از کاربردیتری انگارههای قرآنی در سبک زندگی تأکید بر رابطه با غذای پاکیزه و اثرات آنها بر روی خلقوخوی انسیان اسیت؛
حدود  914آیه قرآنی خداوند منعال بی تغذیه کافران و مؤمنان تفاوت قائل شیده (کیامرانی .)04 :1901 ،مؤمنیان کیه بیه تیأثیر
اخالقی و معنوی غذا توجه دارند ،مقید به رعایت غذای پاکیزه و حالل هسنند (عباس نژاد و همکیاران .)19 :1931 ،در آییه 109
سوره مبارکه بقره آمده :یا ایها الذی آمنوا کلوا م طیبات ما رزقناکم؛ و در برخی میفرماید :کلوا می الطیّبیات و اعملیوا صیالحا؛
همچنان که سخ پاکیزه ،عمل صالح را به آسمان عروج میدهد ،غذای پاکیزه نیز انسان را در جهت کسیب کمیاالت معنیوی و
حفظ ارزش های اخالقی یاری میبخهد و به مانند باران پاکیزه موجب رویش سبزهها و گلهای معطر در وجیود آدمیی میی شیود
(آخوندی.)90 :1933 ،
 )5-3مثبت انگاری رویداها
در انگارههای قرآنی نهاط فردی و اجنماعی مطلوب و مورد تأکید است؛ و با انگارههای اسینرس سیاز و افسیردگی آور بیهشیدت
مقابله شده است (آلعمران  )190تا آنجا که قلب مؤم لبریز از احساس شادی و امید و خوشبینی است (خوانساری ،1909 ،د :9
 )933مثبت اندیهی نحوه تفکر خوشبینانه و امیدوارانه به زندگی است که در آن انسان به جنبه های خوشایند و روش زندگی خیود
توجه کافی میکند و از پرداخن به یأس و احساسات نابجا و مخرب دوری میجوید؛ و آن را ویژگیهیای کفیار و مخالفیان انبییاء
می داند؛ (اعراف  ،191ی 13و نمل  )00توجه به جنبه-های مثبت زندگی ،تفسیر عقالنی و منطقی روییدادها و اننظیار مثبیت از
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آینده ،شکلدهندهی مفهوم خوشبینی بوده و به عنوان راهکارهایی در جهت زدودن افکار منفی و رسییدن بیه ننیجیهی مطلیوب
أعم از آرامش ،تعامل خوب ،موفقیت و شادکامی و غیره مطرج است (سیگلم و همکاران  .)03 :1939توصیفاتی که برای خداوند
آمده خیر مطلق بودن ،حکیم و خبیر بودن (انعام  )13و اینکه عزت و ذلت دست خداوند است (آلعمران  )96و هیچ ک جز خیدا
یارای خیر رسانی ندارد (یون  )13مقوِّم مثبت اندیهی است.
 )5-0طيِّب انگاری قناعت
از انگارههای هنجار ساز قرآنی در موضوع سبک زندگی نیکو و پاکیزه انگاری قناعت است؛ در آیه  00سوره نحل آمده است :مَی ْ
عَمِلَ صَالِحًا مِ ْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِ ٌ فَلَنُحْییَنَّهُ حَیَاةً طَیّبَةً وَلَنَجْزیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ .با وجود اخنالف نظرهائی
در مورد ماهیت حیات طیبه (قرطبی14 :100 ،1960 ،وطبرسی :103 ،و مکارم  )11 :900 ،1900تفسیر حیات طیبه به قناعیت بیه
معنای بسنده کردن به مقدار کموبیش تر را طلب نکردن (راغب اصفهانی :1016 ،ذیل واژه قناعت و معی  060 :1934 ،و نراقیی،
 )1900 :140از رایجتری تفاسیر در معنای حیات طیبه است (فییض کاشیانی  110 :9 ،1011و ابوالفنیوج رازی 19 :30 ،1043 ،و
سیوطی  90 :194 ،1040و زمخهری 9 :699 ،1040 ،و طباطبائی .)19 :909 ،1964 ،بر وفیق ایی انگیاره علییرغم تصیور اولییه
گوارائی و خهنودی و احساس رضایت از زندگی در کممصرفی و اجنناب از انباشنگی و مراجعه کمنر به بازار است .امیروزه نییز در
کهورهای دنیا جنبشهای طرفداران سبک زندگی مینی مالیسنیک (کمینه گرائی) به راه افناده ،وبر ای باورند رهیائی از نگرانیی،
افسردگی و اضطراب و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی در گرو اکنفا به ضروریتری و سادهتری لوازم در زندگی است (تلفورد:11 ،
)1044
 )1-1همگون انگاری سبک زندگی دینی با فطرت آدمی
مطابق انگارهای قرآنی سبک زندگی دینی مطابق با فطرت ماست (روم 94/و شم  )3/از ای رو هر انسانی که بیر اسیاس دیی
زندگی می کند مورد تأیید فطرتش قرار می گیرد ،از همی رو اولی ننیجه سبک زندگی دینی آرامیش روانیی اسیت .چراکیه دیی
دارای منهأ الهی است و خداوند نیز خالق فطرت انسانها نیز هست (ق )16/و هرک بدانچه غیر فطرت است اشنغال یابد دچیار
سرگردانی و حیرت و نا آرامی و بیقراری میگردد (زخرف )96/حقطلبی ،مطلق خواهی ،زیبایی دوسنی از خصائص فطری انسان
است.
 )6انگارههای معرفتشناختی
 )6-1همپا انگاری تغذیه بر معرفت
در انگارههای قرآنی مال حرام تأثیر فراوانی بر تمام ابعاد زندگانی بهر اعم از جنبههای جسمانی و روانی و از مهمتری موانع خییر
و سعادت زندگى سالم و حیات طیبه امت و ریهههای اصلی هالکت و نابودى مردم و از هم گسسنگى جامعه اسیالمى بیه شیمار
میرود؛ اثربخهی پایدار ای عامل بهقدری زیاد است که خداوند در سوره عب آیه  90میفرماید :فَلْیَنْظُر الْإنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ( ،اکل
السُّحت) به معنای مطلق هرگونه مال حرام در کناب های آیات االحکام و کنب فقهیی مفصیالً تبییی شیده اسیت .کیمفروشیی،
تحصیل درآمد از راههاى ناصواب ،ربا ،رشوه ،احنکار ،خوردن مال ینیم؛ سرقت ازاهیم ذکیر مصیادیق ایی واژه در قیرآن هسینند.
خالصه آنکه آثار مال حرام بر شخصیت و زندگانی انسان از انگارههای قویم قرآنی است .آیاتی همچون آیه  90سیوره نسیاء کیه
می فرماید :یَا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبَاطِل إلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَ ْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْنُلُوا أَنْفُسَیکُمْ إنَّ اللَّیهَ کَیانَ
بکُمْ رَحِیمًا؛ و آیه  1سوره مائده :سَمَّاعُونَ لِلْکَذِب أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْیرضْ عَینْهُمْ وَإنْ تُعْیرضْ عَینْهُمْ
فَلَ ْ یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَإنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بالْقِسْ ِ إنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِی َ و همچنی آیه  194سوره مبارکه آلعمران آمده :یَیا
أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ .از شواهدی هسنند که در کنار هم ای انگاره را میآفرینند.
 )6-2هم پا انگاری رفتار و معرفت
قرآن با بینش خاص خود در فرایند کسب معرفت دینی فراتر از عوامل شناخنی برای عوامل غیرشیناخنی نییز نقیش قائیل اسیت
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مسئله شناخت و هدایت که در قرآن کریم بارها مورد توجه قرار میگیرد هر دو نوع دارای نقش هسنند .عوامل شناخنی مانند فکر
و علم و عوامل غیرشناخنی مانند سنم کاری (ظلم) و فساد اخالقی که در آیات الهی مورد اهنمام است .دلمهیغولی اولییه قیرآن
کریم معطوف به نیاز معرفنی است و در ای رابطه توجه به نقش عناصر غیرمعرفنی نیز قابل مالحظه است؛ یعنی در سیر خروج از
جهل و نیل به شناخت ،عوامل غیرمعرفنی نیز دارای نقش مؤثر است و ای گونه نیست که انسان صرفاً با تحصیل عناصر شناخنی
و رعایت ضواب و شروط فکر و علم به معرفت راجع به مبدأ و معاد دست یابد .هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی األمِّیّی َ رَسُوال مِنْهُمْ یَنْلُو عَلَیْهمْ
آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِنَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإنْ کَانُوا مِ ْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبی ٍ؛ (جمعه  :)9همی نکنه در سیوره بقیره :رَبَّنَیا وَابْعَیثْ
فِیهمْ رَسُوال مِنْهُمْ یَنْلُو عَلَیْهمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِنَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیهمْ إنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکِیمُ؛ (بقیره  )190قیرآن کیریم مییان
عبادت و یقی که باالتری درجه از شناخت محسوب می شود پیوند مینهد« :وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَنَّی یَأْتِیَیکَ الْیَقِیی ُ؛ (حجیر  )00و لیذا
توصیه مینماید که به منظور نیل به یقی طریق عبادت پیهه نمایند .در قرآن کریم بیان میشود هدف خلقت انسان عبادت است:
وَمَا خَلَقْتُ الْج َّ وَاإلنْ َ إال لِیَعْبُدُون؛ م ج و ان را نیافریدم جز اینکه عبادتم کنند (ذاریات 16؛ آل عمیران36 /؛ مائیده،).11 /
توبه آیه  30و یون آیه  )00قرآن کریم یادآوری مینماید بر قلبهای منکبران و پیروان هوای نف مهر و قفل خواهد زد و بیه
ای وسیله مانع از درک حقایق راجع به جهان خواهد شد (جاثیه  )99به کارگیری مفاهیمی چون کری و کوری و مهرزدن بر قلوب
ناشی از رفنار سوء ،بیانگر چنی واقعینی است (بقره .)111
نتيجه
با توجه به اهمیت نقش ،انگاره ،تصویر ذهنی یا ایماژ به عنوان یکی از قدرتمندتری منابع در رفنارسازی سخ گفن از انگارههای
قرآنی از پژوهش هائی بود که جای خالی آن در حوزه مطالعات مربوط به سبک زندگی قرآنی بسیار نمود میکرد .لذا بر آن شیدیم
تا در نگارشی جداگانه انگارههای قرآنی حاکم بر سبک زندگی دینی را احصاء و صورتبندی جدیدی از آنها ارائه دهیم؛ تا از ایی
رهگذر هم از باب انگارهدرمانی درجهت تقویت ح نهاط و رضایت از زندگی و هم در مقام آموزش سبک زنیدگی دینیی قیدمی
ولو ناچیز برداشنه باشیم .مطابق آنچه در ای نگارش آمد انگارههای حاکم بر سیبک زنیدگی دینیی را مییتیوان بیه انگیارههیای
انسانشناخنی ،هسنیشناخنی ،جهانشناخنی ،روانشناخنی ،جامعهشناخنی و معرفتشناخنی تقسیم کیرد .حرمیت و شیرافت ذاتیی
انسان ح خودارزشمندانگاری و عزت نف و خودکارآمدی و با خود مهربانی و ح اعنماد به نف را در انسان تقویت میکنید
که نقش پیهگیرانهای در افسردگی و ناامیدی دارد .مسافرانگاری خویهن و پلانگاری دنیا و ابزارانگاری تعلقات میادی در دنییا و
همچنی غایتانگاری آخرت موجب می شود که به تعبیر قرآن بر آنچه از دست انسان رفنه اندوهگی نهود و به [سبب] آنچه بیه
او داده است شادمانى نکند؛ و مثبتانگاری و خوشانگاری آینده زندگی و جهان از دیگر انگارههای است که در بعد روان شناسیی،
قرآن کریم به مخاطبان خود القاء میفرماید؛ و تأکید میکند که اعراض از یاد حق آدمی اضطراب و دلهره به جان آدمی میاندازد
و آرامش را از زندگی او سلب میکند؛ اما در انگار های ناظر بر جامعه آدمی در فرهنگ قرآنی برابرانگیاری جیان آدمیی بیا جیان
عالمی مواجه هسنیم که اشاره میکند اگر یک نف محنرم را به قنل برسانی گویا جان همه عالم را گرفنهای و اگیر ییک نفیر را
نجات دهی گویا همه عالمیان را نجات دادهای .در همی زمینه به الشخوری انگاری غیبت از افراد دیگر اشاره میکنید تیا ریهیه
یکی از مهمتری عوامل کدورت و آشفنگی در جامعه را بخهیکاند و همیدلی و وحیدت را در جامعیه اسیالمی بگسینراند .دربیارة
انگارههای معرفتشناسی نیز به انگاره همپاانگاری عوامل غیر معرفنی بر معرفت و همانگاری عوامل غیرمعرفنیی نظییر تغذییه و
رفنار بر تربیت اشاره شد که اگر آدمی شیفنه معرفت حقیق و سعادت است باید به غذایش بنگرد .بنا برای در ای اثر مجموعاً بیه
سی و سه انگاره از مهمتری انگارههای تأثیرگذار در سبک زندگی قرآنی اشاره شد که توجه و تثبییت ایی انگیارههیا در دهی و
ضمیر آدمی بهمنزلة مقدمهای برای صدور رفنارهای فردی و اجنماعی است.
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منابع
قرآن کریم
نهجالبالغه
-1اب سینا ،حسی ب عبداله )1919( ،رساله منطق دانهنامه عالیی ،به کوشش محمد معی وسید محمد مهکوه ،تهران :دهخدا.
 -9امیدعلی ،میثم و خلجی ،محمد ،)1909( ،رسانه و حقوق شهروندی ،مرکز پژوهشهیای اسیالمی صیدا وسیما ،چاپ اول.
 -9الفت ،سعیده؛ سالمی ،آزاده ،)1901( ،مفهوم سبک زندگی ،فصلنامه مطالعات سبک زندگی ،سیال اول.
 -0آرانی ،محمد؛ جزایری ،سیدعباس ( ،)1900بررسی ارتباط سبک زندگی اسیالمی  -قرآنیی بیا جیرائم منیافی عفیت ،هفنمیی
همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوی در حوزه علوم انسانی ،مدیریت و کارآفرینی ،ایران ،تهران.
 -1برزگر ،ابراهیم ( ،)1933روانهناسی سیاسی ،تهران :سمت.
 -6باقی نصرآبادی ،علی ،)1934( ،سیری در اندیهه های اجنماعی شهید مطهری ،قم :دفنر تبلیغیات اسیالمی ،چاپ دوم.
 -0بههنی ،محمد ،)1901( ،گفنمان معرفةالنف و ریاضت در سبک زنیدگی اشیراقی عرفییانی ،دوفصییلنامه علمیی تخصصیی
پژوههنامه سبک زندگی ،سال اول ،شماره دوم.
 -3پسندیده ،عباس )1901( ،هنر رضایت از زندگی ،قم ،نهر معارف.
 -0جوادی آملی ،عبداله )1901( ،مفاتیح الحیات ،قم :اسراء.
 )1939( ،__________ -14حیات حقیقی انسان در قرآن ،،قم :اسراء.
 )1904( ،__________-11معرفت شناسی در قرآن ،قم :اسراء،
 )1906( ،__________-19تفسیر تسنیم ،قم :اسراء.
 -19جوادی آملی ،عبدااهلل ،)1900( ،تفسیر موضوعی قرآن کریم ،قم :مرکز نهر اسراء.
 -10جلودار ،مصطفی؛ مؤمنی ،سیدجواد ( ،)1900ارتباط سبک زندگی قرآنی با معیهت و اقنصاد خانواده ،چهارمی کنفران بیی
المللی پژوهههای دینی ،علوم اسالمی ،فقه و حقوق در ایران و جهان اسالم ،کرج.
 -11چینی ،دیوید ،)1903( ،سبک زندگی ،ترجمه :علیرضا چاوو ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -16حسی پور ،رضا؛ باللی اسکویی ،آزینا؛ کی نژاد ،علی ( ،)1906تبیی سبک زندگی اسالمی راه کارهایی در جهیت تیداوم آن
در جامعه ایران ،مجله فرهنگ رضوی ،سال پنجم ،شماره .10
-10حاجیانی ،ابراهیم ،)1936( ،الگیوی سیبک زنیدگی ایرانیییان ،تهییران :مجمییع تهییخیص مصییلحت نظییام ،پژوههیکده
تحقیقات اسنراتژیک.
 -137حسی زاده ،علی )1909( ،سبک زندگی :زمینههای پذیرش آداب ،قم :موسسه آموزشی و پژوههی امام. -108حس پور ،مرتضی و دیگران )1901( ،سبک زندگی قرآنی ،مرکز قرآن و عنرت سازمان بسیج دانهجوئی ،پائیز. -94خطیبی ،حسی ؛ ساجدی ،ابوالفضل ( ،)1909مروری بر شاخصهای سبک زنیدگی اسیالمی ،ماهنامیه9 :91-19 .شیماره99 ،
سال ،معرفت.
 -91داور پناه ،محمد رضا ،)1900( ،فرهنگ جامع علوم تربینی در زمینه های وابسنه ،مههد ،به نهر.
 -99داوری اردکانی ،رضا ( ،)1901دی و تجدد ،مجله نامه فرهنگ ،ش  ،91ص .30-34
 -99دیلمی ،حس ب محمد ( ،1019ق) ارشاد القلوب الی الصواب .قم الهریف الرضی.
 -90دلهاد تهرانی ،مصطفی ،)1931( ،سیری در تربیت اسالمی ،تهران :اننهارات دریا.
 -91دیوان منوچهری دامغانی ،)1904( ،به کوشش محمود میر ساقی ،تهران :زوار.
 -96رادمنش ،عطامحمد؛ خراسانی ،محبوبه؛ پهلوان شمسی ،فاطمه ،)1900( ،سبک زندگی در تفسییر عرفیانی.
 -90رجبنژاد ،محمدرضا؛ یحیی حاجی ،امیرمهدی ،طالب و رجب نژاد ،سعید ( ،)1909بررسی نسبت سبک زندگی اسالمی از منظر
حیات طیبه در قرآن ،سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت ،سال  ،1شماره0-91 ،1
 -93رضییایی ،مصییطفی (« ،)1930سییبکهای زنییدگی و چالهییهای هییوینی :رد پییای زیسیین » ،زمانییه ،کییانون اندیهییه جییوان.
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 -90سیف اللهی ،سیف ااهلل ،)1900( ،مبانی جامعه شناسی ،تهران :اننهارات دانهگاه پیام نور.
 -94ساالریفر ،محمدرضا ( ،)1901خانواده در نگرش اسالم و روانهناسی ،قم :پژوههگاه حوزه و دانهگاه.
 -91سجادی ،سیدمهدی ( ،)1901هویت دینی و آموزههای چالش برانگیز معاصر ،تهران :شرکت چاپ ونهر بی الملل.
 -99شریفی ،احمد حسی  ) 1901همیهه بهار (اخالق و سبک زندگی اسالمی) ،تهران :نهر معارف.
 -99شیخ اعظمی ،علی ( ،)1930سبک زندگی قرآنی ،سومی کنفران ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی ،مدیریت و معیارف
اسالمی ،تهران.
 -90شریفی ،احمد حسی  ،)1906( ،آداب و سبک زندگی اسالمی ،نهر معارف.
 -91شریفی ،احمد حسی  ،)1904( ،همیهه بهار ،اخالق و سبک زندگی اسالمی.
 -96شریفی ،احمد حسی 1901( ،س) ،بک زندگی اسالمی ایرانی ،آفناب توسعه.
 -90صداقت ،محمدعارف ،)1900( ،سبک زندگی اسالمی در خانواده ،موسسیه بوسینان کنیاب | ،مرکیزچاپ و نهر دفنر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم.
 -93صنعنکار ،حس  ،)1901( ،سبک زندگی قرآنی (برای خانواده) ،قانون مدار.
 -90طباطبایی ،سید محمد حسی 1010( ،ق) ،المیزان ،قم :اننهارات اسالمی جامعه مدرسی حوزه علمیه.
 -04طبرسی ،فضل ب حس  ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
 -01طوسی ،نصیر الدی  ،)1961( ،اساس االقنباس ،به تصحیح مدرس رضوی ،دانهگاه تهران.
 -09طباطبایی ،سید محمد حسی ( ،)1900قم :دفنر تبلیغات حوزه علمیه.
 -09علیزاده ،عبدالرحمان؛ فنحی نیا ،محمد ،)1936( ،بازنمایی سبک زندگی طبقات اجنماعی در سریالهای خیانوادگی تلویزییون،
سنجش و پژوهش.
 -00غزالی ،محمد اب محمد ،)1900( ،کیمیای سعادت ،به کوشش حسی خویو جم ،تهران :امنهارات علمی .فرهنگی.
 -01فضالن ام خالد و جوان ابرای  ،)1903( ،اسالم و محی زیست ،ترجمه :اسماعیل حدادیان ،مههد :آسنان قدس رضوی.
 -06فارابی ،ابونصر ،)1006( ،السیاسه المدینه ،بیروت ،مکنبه الهالل.
 -00فیض کاشانی ،المحجة البیضاء ،اننهارات آسنان قدس.
 -03فرانکل ،ویکنور ،)1901( ،خدا در ناخودآگاه ،ترجمه :ابراهیم یزدی ،موسسه فرهنگی رسا.
-00قراملکی ،احد فرامرز ،)1900( ،اخالق سازمانی ،تهران ،سازمان مدیریت صنعنی.
 - 14قراملکی ،احد فرامرز ،ناسخیان ،علی اکبر ،)1901( ،قدرت انگاره ،قم :نهر مجنون.
 -11کاویانی ،محمد ،)1900( ،درسنامه سبک زندگی اسیالمی (بیا رویکیرد تجیویزی) ،پژوههیگاه حیوزه ودانهگاه.
 -19کاویانی ،محمد ،)1933( ،تربیت اسالمی ،گذر از اهداف کلی به اهداف رفناری ،مجله پژوههیهای مییان رشینه هیای قیرآن
کریم.
-19کزازی ،میر جالل الدی  ،)1930( ،نامه باسنان؛ ویرایش وگزارش شاهنامه فردوسی ،تهران :سمت.
-10کلینک ،کری لی  ،)1936( ،مجموعه کامل مهارت های زندگی ،منرجم شهرام محمد خانی ،تهران :رسانه تخصصی.
 -11کهف االسرار رشیدالدی میبدی ،فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی ،دوره  ،0شماره .99
-16مکارم شیرازی ،ناصر ،)1900( ،تفسیر نمونه ،مکان چاپ :تهران :ناشر :دار الکنب االسالمیة.
 -10مکارم شیرازی ،پیام قرآن ج  3و سایر همکاران.
-13مهدویکنی ،محمدسعید ،)1901( ،دی و سبک زندگی ،تهران :اننهارات دانهگاه امام صادق.
 -10مطهری ،مرتضی ،)1909( ،جامعه و تاریخ ،تهران :اننهارات صدرا.
 -64مهدوی کنی ،محمدحسی  ،)1930( ،دی و سبک زندگی ،تهران ،دانهگاه امام صادق (ع).
 -61مطهری ،مرتضی ( ،)1900بیست گفنار ،چاپ اول ،تهران :اننهارات صدرا.
 -69میرباقری ،سیدحس ( ،)1903سیمای انسان مخنار در قرآن ،تهران :اننهارات رایزن.
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-69نراقی ،مال احمد ،)1930( ،معراج السعاده ،قائم آل محمد.
-60همایون ،هما دخت ،)1900( ،واژه نامه زبان شناسی وعلوم وابسینه ،تهیران :پژوههیگاه علیوم انسیانی ومطالعیات فرهنگیی.

