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 چكیده

هاي الهي بر سبک زندگي ر شناخت سنتيتأث»  رو با عنوانپيش نامهانياصلي پا مسأله

تواند بر سبک زندگي ميچه تاثيري  هاي الهيسنت و آگاهي از است كه شناختاين « اسالمي 

هاي خداوند به معناي ضوابط و قوانين او در بدو امر به معرفي سنتاين پژوهش ؟ داشته باشد

هاي بشري نه تغيير پردازد. اين قوانين بر خالف قانون-انسان ميدر تدبير و ادارۀ امور جهان و 

ها بر عالم و آدم وابسته به شوند و جاري شدن آنهاي ديگر تبديل ميكنند و نه به قانونمي

شرايط خاص بوده كه با ارادۀ انسان قابل تغيير است. در اين مجال برخي از اين سنن كه در 

گشايند، معرفي شده و مورد بازنگري اي مطلوب راهجامعهسوق دادن جوامع بشري به سوي 

هاي خداوند نظير سنت امداد، هدايت، رحمت و ... تفسيري قرار گرفته است. آشنايي با سنت

تواند انسان را در پيشبرد اهدافش در زندگي بر سبک و آيين اسالمي ياري بخشد و حركت مي

ترين سريع نمايد. در اين نوشته برخي از با اهميّتاو براي رسيدن به كمال شايستۀ انساني را ت

هاي سبک زندگي ديني چون مؤلفۀ اجتماعي، خانواده، عبادت، اخالق و ...كه در ارتقاي مؤلفه

آل نقش دارد به بحث گذاشته شده است. اين ادعا بر اين پايه جوامع به سوي جامعۀ ايده

مثابۀ ديگر اسباب هدايت انسان، هادي و  هاي خداوند در قرآن كريم بهاستوار است كه سنت

محرک او در زندگي و سلوک به سمت سعادت دنيا و آخرت است. با توجه به اينكه تاكنون 

ها بر سبک زندگي اسالمي نپرداخته، ضرورت چنين هيچ پژوهشي به تأثير شناخت سنت

 اي الزم آمد.  نوشته

 

 هاي الهي.سنتسبک زندگي، سبک زندگي اسالمي،  :كلیدي كلمات
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 مقدمه

ن ياهلل في االرض ماين، سيالطاهر الهصلي اهلل علي محمد و ن و يالحمدهلل رب العالم

 ن.ياهلل علي اعدائهم اجمع و 

و سبک زندگي  الهيهاي بي از سنتيترك ش رويان نامه پيكه موضوع پا نيا با نظر به

 د خوانندگان گرامي بگذرد.ين دو مقوله از ديف اياز تعاراي باشد الزم است خالصهمي

وجود دارد و به  الهيافعال  اي ضوابطي است كه درن نوشتار به معنيدر ا «سنت اهلل»

. كندمي رتدبي هاآن هيخداوند متعال امور جهان را بر پاي كه يهاگر ضوابط و روشير ديتعب

 اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ وَ تَبْديالً اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ فَلَنْ»  ؛ندارد راه لتبدي و رتغيي آن در كه يهايسنت

 1.«تَحْويالً 

هاي پروردگار بر خالف قوانين بشري تغيير ناپذيرند و در اجراي آن، در مورد قانون

ها در مسير حركت خود فرامين الهي را مسلک خود كس استثنائي وجود ندارد. اگر ملتهيچ

ها از شوند و اگر مسير آنهايي از جنس رحمت و مغفرت الهي ميدهند مشمول سنتقرار 

هايي از جنس عذاب الهي خواهند شد. دچار سنتعبوديت و اطاعت پروردگار منحرف شود 

هاي الهي در حق توان گفت نوعي ارتباط ميان سبک زندگي انسان با جاري شدن سنتپس مي

 او وجود دارد.

مي به روش و شيوه زندگي افراد بر طبق فرامين اسالمي گويند. سبک سبک زندگي اسال

زندگي اسالمي مشتمل است بر باورهاي افراد كه منشأ وحياني دارد و اين باورها و اعتقادات 

 گذارد.بر شكل زندگي ايشان تأثير مي

گران نشان يدئولوژي خود را به ديني و ايب جهان هتوانند ثمرجوامع بشري زماني مي

اري از يهايشان شكل گرفته باشد. بسارزش شان متناسب با باورها ودهند كه سبک زندگي

ک سو، و يل اسالمي از يهاي اصن و ارزشياديان باورهاي بنيماند جوامع اسالمي نتوانسته

                                                           
 «.!يابىنمى تغييرى الهى سنّت براى هرگز و يافت، نخواهى تبديل خدا سنّت براى هرگز»؛ 43فاطر/  1
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جاد يقي ايتباط معنادار و وثگر، اريهاي مختلف اجتماعي از سوي دحوزهسبک زندگي خود در 

 كنند.

هاي اسالم قرار دهد نياز به شناخت نكه انسان زندگيش را مطابق فرامين و آموزهبراي اي

آمدن سبک كارگيري آن در زندگي سبب پديددارد. آشنايي با اسالم و عناصر سازنده آن و به

 شود.زندگي اسالمي مي

با ايجاد اين شبهه كه دين توانايي اداره زندگي فردي و اجتماعي استكباري هاي قدرت

آنند تا دين را از زندگي بشر حذف كنند. ما مسلمانان با اين باور كه تمام اديان بشر را ندارد بر

اند، معتقديم اسالم آخرين دين الهي و الهي يک خط و يک نشان را براي ما ترسيم نموده

و از هيچ رهنمودي در هدايت او براي نيل به ترين ديني است كه بر انسان عرضه شده كامل

دت فردي و اجتماعي دريغ ننموده است. اسالم براي زواياي گوناگون زندگي؛ نه تنها در سعا

ها دارد. تنها چيزي حوزه مذهب بلكه در زمينه اقتصاد، سياست، معاشرت، تحصيل و ... برنامه

-سازد باور او نسبت به اديان الهي مخصوصا كاملكه انسان را به سعادت دنيا و آخرت نايل مي

عدم شناخت ما از اسالم و  هاي مفيد آن است.ها يعني اسالم و آموزهترين آنشريفترين و 

 ن آن زندگي ما را در فراز و فرود قرار داده است.يقوان

ها هاي مستكبر جهان براي نابودي نسل بشر نقشهنظر به آشفتگي اوضاع زمانه كه قدرت

سبک زندگي اسالمي به عنوان  هاي الهي و برخورداري انسان ازاند؛ شناخت سنتكشيده

 بخش زندگي مورد اهميت است.داروي شفا

و هم در منابع اسالمي سابقه تفكر و بررسي دارد. غربي بک زندگي هم در منابع بحث س

در منابع غربي نخستين بار در روانشناسي فردي آدلر پديد آمد. هم او در آثارش با موضوعاتي 

دست يازيده است. از نظر ما سابقه سبک زندگي به دوران پيش شبيه به اين مسئله به تحقيقاتي 

گردد. از آن زمان تا كنون تاريخ حكايتگر از حال مرداني است كه قبول داشتند مياز اسالم باز

اداره عالم و آدم به دست پروردگار يكتاست و در زندگي خود كوشيدند قدم در راه رضاي او 

گذاري نمايند كه مورد هدايت و رحمت او قرار گيرند ي پايهابردارند و حيات خود را بر شيوه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  3 
 

اي ديرينه دارد. سابقه بر پايه دينسبک زندگي  او در امان بمانند. بنابراين و از خشم و سخط

عالماني چون  اند.چه بسا عالمان و محققين با ارائه آثاري در اين زمينه به اسالم خدمت كرده

المتقين كه در آن بسياري از آداب مسلمانان در زندگي بر  مال مهدي نراقي در كتاب 

اي با عنوان دهد. استاد شهيد مرتضي مطهري در مرقومهمبناي احاديث وارده را آموزش مي

 اهلل  و عبد اهلل جوادي آملي در كتاب مفاتيح اهلل  هدف زندگي از ديدگاه اسالم و 

زندگي در پرتو اخالق به مقوله زندگي بر سبک و آيين اسالم  ناصر مكارم شيرازي در كتاب

 اند.پرداخته

سبک زندگي اسالمي و » توان از كتاب از جديدترين و بارزترين اثر در سبک زندگي مي

نوشته دكتر محمد كاوياني نام برد. او به مانند آدلر براي سبک زندگي « ابزار سنجش آن 

 ها و وظايف انسان از منظر اسالم است.نگرش نمايد كه دارايدرختي ترسيم مي

هاي الهي عالوه بر قرآن كريم و كتب حديثي چون اصول كافي محمد بن در زمينه سنت

در تفسير  توان از آثار عالمان و مفسراني نظير عالمه محمد حسين طباطبايييعقوب كليني مي

اهلل محمد تقي  ديدگاه قرآن، هاي الهي ازباقر صدر در كتاب سنت الميزان، شهيد سيد محمد

مصباح يزدي در جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن و ... نام برد. در دو سال اخير كتابي با عنوان 

هاي اجتماعي قرآن از ديدگاه فلسفه تاريخ و سنت )علیه السالم( قيام و انقالب سيد الشهداء

. در اين كتاب به چاپ رسيده است اهلل علیه( ) كريم در انتشارات مؤسسه امام خميني

هاي تاريخي قرآن كريم به بيان اين مطلب پرداخته است كه در حادثه ضمن معرفي سنت

هاي الهي اند و جايگاه و نقش سنتهاي خداوند گشتهعاشورا چه كساني مشمول انواع سنت

عرصه و هم در هاي گوناگون هم در اين در حادثه عاشورا بيان گرديده است. با وجود پژوهش

طور به نظر رسيد؛ پژوهشي كه در زمينه سبک زندگي اسالمي و با تحقيقات به عمل آمده اين

هاي الهي بر سبک زندگي اسالمي بپردازد، صورت نگرفته است. از آن به تأثير شناخت سنت

 آمد.رو پرداختن به چنين امري مهم و ضروري و الزم مياين

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  4 
 

كوشيده است با استفاده از تفاسير مفسران گرانقدر جامعه اسالم نامه نگارنده در اين پايان

در تعالي جوامع  هابا آن هاي الهي بپردازد كه آشناييو كتب حديث به معرفي بخشي از سنت

هايي از سبک راهگشا هستند. در بخش ديگر به نمايش مؤلفه سوي سعادت دنيا و آخرتبه

گيري آن در زندگي بتوانند براي خود ملتي بسازند كاربهها با زندگي اسالمي پرداخته كه انسان

 ها الگويي مناسب گردند.كه مورد ستايش قرآن كريم بوده و براي ساير ملت

چنانكه ايران اسالمي با انقالب خود و استقامت در برابر مستكبران جهان مايه عبرت 

 وجود آورد.جهان بههاي آزاده قرار گرفت و موجبات بيداري اسالمي را در تمام ملت
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 شناسيو مفهوم فصل اول : كلیات

 كلیات پژوهش 1-1

 بیان مسئله  1-1 -1

در جهان، قانون هاي ثابت جهان مي باشد كه در تمام هستي  الهي همجراي تحقق اراد

برقرار است. اين قانون ها در واقع روابط بين علت ها و معلول هاست. از اين قوانين در عرف 

ام از تعاليم قرآن كريم شناخت سنت ها و باور به الهتعبير مي شود. با  الهيديني به سنت هاي 

سان به زندگي تأثير گذار باشد. چون زندگي انسان از شمول نگرش ان هآن ها مي تواند بر نحو

انسان با آن بينش و منش سنت هاي خدا بيرون نيست شناخت اين سنت ها و هماهنگ سازي 

 مي يابد. يتضروردر جهت سعادت ابدي براي تنظيم زندگي استمداد از آن همچنين و  ها

قرآني اي از رفتارهاي انساني متأثر از فرهنگ از آن جا كه سبک زندگي اسالمي مجموعه

هاي اسالمي استوار گرديده و با اصالت اهداف با حاكميت باورهاي اسالمي و ارزشبوده، و 

شكل مي گيرد؛ مي توان گفت  الهيهاي قرآن كريم و معارف وحياني آن از جمله سنت خاص

 است. الهيخت سنت هاي ر سبک زندگي اسالمي، شنابدر مجموعه ي عوامل تأثير گذار 

همچون ساير عوامل، به نحوي بر شيوه و روش زندگي فردي و اجتماعي ها شناخت اين سنت

مؤثر است. قرآن و متون ديگر ديني سرشار از يادآوري سنت هاي خداي مهربان است آشنايي 

اين اي از معارفي كه ما را به شناخت سنت هاي خدا رهنمون شود و به كاربستن با گنجينه

شناخت در زندگي مي تواند جهت گيري ، شيوه رفتار و هدف گذاري ما را در زندگي تحت 

 تاثير خود قرار دهد.
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 سؤاالت تحقیق 1-1-2

 :است ذيل قرار به پژوهش سؤاالت اساس اين بر

 :اصلي سؤال

 دارد؟ اسالمي زندگي سبک بر تأثيري چه الهي هايسنت شناخت

 :فرعي سؤاالت

 دارد؟ هاييمؤلفه چه و چيست اسالمي زندگي سبک:  الف

 گذارد؟ مي اثر زندگي سبک ابعاد از يک كدام بر يهاال هايسنت ب:شناخت

 گذارد؟ مي اثر زندگي سبک بر چگونه هاسنت با آشنايي: ج

 هاي تحقیقفرضیه 1-1-3

 پاسخ سؤال اصلي

زندگي گذشتگان هاي الهي سبب بصيرت و آگاهي انسان نسبت به فرجام شناخت سنت

تواند روش خود در زندگي را تغيير داده و دچار عاقبت است كه با عبرت پذيري از آن مي

 ها نگردد.سوء آن

 پاسخ سؤاالت فرعي

ها با اجتماع سبک زندگي به شيوه و روش زيستن افراد و نحوه تعامل آن :الف فرضيه

كام اسالم صورت گيرد به آن سبک شود كه اگر اين رفتار با پيروي از فرامين و احگفته مي

 شود.زندگي اسالمي گفته مي

نويسنده كتاب سبک زندگي اسالمي و ابزار سنجش – از ديدگاه دكتر محمد كاوياني

 شده شناخته اسالمي زندگي سبک در مؤلفه ده، كه در مباحث سبک زندگي صاحبنظرند -آن

 سالمت، خانوادگي، مالي، اخالقي، باورها، عبادي، اجتماعي، هاي مؤلفه: از عبارتند كه است

 .شناسي زمان و امنيتي – دفاعي علم، و تفكر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تشكيل اجزاي تمام ميان اسالم، يكپارچه و هماهنگ ساختار به توجه با: ب فرضيه

 تمام بر الهي هايسنت گفت توانمي اين وجود با دارد؛ وجود سويه چند تعاملي آن هدهند

 اسالم فروعات و مباحث ههم كه چرا. باشندمي گذارتأثير اسالمي زندگي سبک هايمؤلفه

 .تأثرند و تأثير نوعي داراي

 هايسنت با يآشناي و بصيرت ضرورت بر مبني خداوند فرامين به توجه با:  ج فرضيه

 قوانين با خود زندگي هشيو در مخلوق عنوان به انسان اگر كه آيدمي دست به نكته اين الهي

-قانون رضايت سرانجامش كه گيردمي پيش در را سلوكي و روش آن باشد داشته يآشناي خالق

 .اوست خود سعادت و گذار

 و ضرورت پژوهشاهمیت  4 -1-1

انسان موجودي است كه فراتر از ابعاد مادي و ظاهري خويش نيازمند شناخت و 

هاي مادي گرچه بشر در پيشرفت .واكاوي ابعاد روحي، رواني و معنوي زندگي خويش است

-مكاتب مختلفي تاكنون پديدار گشتهتوفيقات فراواني حاصل نموده و در عرصه علوم انساني 

انسان خود محور و مبتني بر نگرش  هرو كه برآمده از نگراند، لكن اكثر اين مكاتب از آن

-هجز  انديش يهه غيب است و خاستگاپوزيتيويستي عاري از اعتقاد به مبدأ فرا مادي و ايمان ب

هاي ناقص و درمانده بشري ندارد، انسان امروز ناگزير است صفحه ضمير خويش را از خود 

اي ناب، اصيل و پيراسته از سازد و در پي دستيابي به انديشه فريبي و استبداد رأي پيراسته

اي جز از منبع پاک و پيراسته وحياني مكائد شيطاني برآيد. چنين انديشهاغراض نفساني و 

 .1برنيايد

با توجه به آشفتگي فرهنگي جامعه ما و عدم تبلور باورها و اعتقادات در زندگي و 

هستيم  يهترسيم راو عدم خلوص در دين، در جستجوي آن در فضاي  الهيوجود عناصر غير 

كه پايان آن تكامل و سعادت فرد در ابعاد مختلف حيات فردي و اجتماعي اوست و محرک او 

                                                           

ي دكتري به راهنمايي ، رساله( از ديدگاه قرآن با رويكرد روانشناسي سبک زندگی اسالمی) علي بنائيان،   1

 .12، ص محمد جواد نجفي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ضرورت نظري و  م ياد شده يهخداوند در قرآن كريم است. با نظر به مفاهاي در آن راه سنت

 آيد.ملي چنين پژوهشي آشكار به نظر ميع

زياد نام برده  سنن و سنت از كلمه ،(السالم علیهم) معصومين سخنان و قرآن آيات در

الزم و پر  ها امريآن از اندوزي تجربه و ها آموزشاهميت اين سنت  به توجه شده است كه با

 نمايد.اهميّت مي

 سنت اين شناخت دارد. جهان در هايي سنت بزرگ خداي توحيدي بيني جهان پايه بر

 بدون .ببرد پيش هاآن سنت با سازي هماهنگ با را خود زندگي كه كندمي كمک انسان به ها

 و اقوام و تاريخ در حاكمه اصول از برخي معرفت و هاسنت از بعضي شناسايي راه در كوشش

 الهي هاي سنت مطالعه. باشد مي دشوار ما براي بختي نيک و سعادت راه پيمودن گذشته، ملل

 نمايد، مي روشن ما براي را آينده ،الهي يتغير ال قوانين اين از آموختن عبرت و گرفتن بهره و

 داده انجام را آن گذشته اقوام كه شود عملي مرتكب كس هر و گيرندفرا الهي هايسنت كه چرا

 .شد خواهد هم او گريبانگير گذشتگان حق در معمول هاي سنت همان قطعاً اند،

دين اسالم دين كامل است و شامل يابيم كه چون ميبا نگاه به معارف وزين اسالم در

شود و براي تمام رفتارهاي انسان به منظور تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان مي

سبک زندگي منطبق بر اين هدف مقدس  هابدي برنامه دارد؛ ارائه دهندرسيدن به سعادت 

يستن زچگونه در  آناست. عدم شناخت ما از اسالم ، قرآن كريم و سنن آن سبب ناكارآمدي 

 ست.ما شده او نگريستن 

يعلی االسالم يعلو و ال»كه فرمودند:  (لهآصلی اهلل علیه و )سخن پيامبر اكرم  هبر پاي

قادر به تأمين حيات آرماني و مطلوب انسان و  عزيز اسالمقوانين چ قانوني جز يه 1،«علیه

                                                           

، محقق / مصحح: على اكبرغفارى، چاپ: دوم، کتاب من ال یحضره الفقیه، شيخ صدوق، محمد بن على 1

محمد بن و ؛ 334، ص 4، ج ( ق 1413، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)

مؤسسه آل البيت ) ناشر: ، )عليه السالم(آل البيت  مؤ ، محقق و مصحح:وسائل الشیعهحسن حر عاملي، 

 .14، ص 26، ج (ق 1429، )عليه السالم(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جوامع انساني نخواهد بود. و اين ادعايي نيست كه دانشمندان اسالمي و عالمان ديني از سر 

زندگي تنها در نتيجه، مسلمان نيز بدان معترفند. ز متفكران ناتعصب كرده باشند، بلكه بسياري ا

يابد و اسالم است كه انسان را به جايگاه خويش و ديني معناي حقيقي خود را ميدر فرهنگ 

سازد. انسان در پرتو اسالم خود را پيدا كرده و به رشد و سپس او را به اجتماعش آگاه مي

 1رسد.و اهداف بلند خود مي بالندگي شايسته

-هانديشه و رفتار و ب ها برثير گذاري اين سنتأتاكنون پژوهشي بنيادي در باره ت چون

-ن انجام نشده است و چنين كاري ميدر دنياي مدر مخصوصاويژه عملكرد انسان در زندگي 

بيني اسالمي را روشن كرده و بازتاب آن  اخالق نظري و عملي هايي از جهانتواند گوشه

قرار انسان را دگرگون سازد؛ انجام اين تحقيق ضروري به نظر آمده و مورد اهميت نگارنده 

 .ه استگرفت

 بحثپیشینه  5 -1-1

نخستين بار در روان شناسي فردي آدلر مطرح در منابع غربي سبک زندگي اصطالح 

اين مفهوم در روان شناسي اوست. برخي از مهم ترين آثار  رو آثار آدلر بيانگر ابعادشد. از اين

. عالقه  3نسان، . شناخت طبيعت ا 2. روان شناسي فردي، 1:وي در اين باب عبارتند از

 .اجتماعي

اند كه اب ابعاد مختلف سبک زندگي نگاشتهبرخي ديگر از محققان غربي نيز آثاري درب

 :عبارتند از

نگاشت « زندگي خوب و انسان خوشبخت » م(كتابي با عنوان  1992. پاول. اي. اف )1

 .و به تبيين ابعاد مختلف زندگي پرداخت

 .پيرامون رابطه فرهنگ و زندگي روزمره پرداخته استم( به بحث  2225. اينجلس، د )2

                                                           

، تنظيم و ويرايش: محمد محرابي، چاپ دوم، تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادي آملي، عبد اهلل ر. ک:  1 

 .199 – 195، ص 17، ج ( ش 1372اسراء، سال مركز نشر )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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