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 چکیده

سالمت جسمانی در سالهای اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مقابله و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعیت 

های شناختی و رفتاری هستند که فرد مضطرب به منظور کنترل های مقابله ، تواناییو روانی آنها قائل شده است. شیوه

گیرد. در مقابله مذهبی، از منابع مذهبی مثل دعاا و نیاایش ، توکال و نیازهای خاص درونی و بیرونی فشارآور بکار می

ها ها  منباع حمایات عااوفی و ها  شود. از آنجایی که این ناو  مقابلاهبله استفاده میتوسل به خداوند و .... برای مقا

های بعدی را تسهیل نمایند، بنابراین باه کاارگیری توانند مقابلهای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند، میوسیله

ترین دین در نزد خداوناد بارای هماه ابعااد از آن جا که اسالم به عنوان کامل و  آنها برای اکثر افراد، سالمت ساز است

زندگی انسان دستورات جامعی دارد، پیامبر اسالم )ص( خود را پیامبر مبعوث شده برای تکمیل مکارم اخالقای معرفای 

در واقع فرد دین دار با پذیرش و عمل به دستورات و آموزه های دینی سبک زندگی را می پاذیرد کاه تاامین ؛ می کند

س  و روان اوست. از این رو آموزه های دینی به عنوان اساسی ترین مولفه موثر بار رفتاار ماورد توجاه کننده سالمت ج

 بسیاری از جمله روانشناسان قرار گرفته است. 

 کلیدواژگان: سبک زندگی اسالمی، سالمت جس  وروان، خانواده، 
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 .مقدمه 1

است که خداوند از جنس بشر برای انسان همسر و فرزندانی قرار داده تاا باه خانواده نعمتی از نعمت های پروردگار      

برخی از این خانواده ها به دساتور پروردگاار عمال نماوده و باه یکتاا  .1باول ایمان نیاورده و به نعمت خدا کفر نورزند

خاانواده هاای »پرستی روی آورده و روابط بین اعضای خانواده را بر اساس اندیشه توحیدی بنا نهاده اند که از آنهاا باه 

تقااد، اخاالو و یاا رفتاار یاد می گردد؛ در مقابل برخی از خانواده ها یگانگی پروردگار و ملزوماات آن را در اع« متعالی

گشته اند؛ که در قرآن کاری  باه رکار هار دو گاروه پرداختاه شاده اسات و « خانواده نااهل»خانواده اصل قرار نداده و 

مصادیقی از هر کدام ارائه گردیده است؛ البته همیشه رکر مصادیق با توجه به بایسته ها مطرح بوده است به ووری کاه 

باا ماوارد مشاابه و  [1]ای تعالی یک خانواده، تطبیق آن در دین جهاانی و جااودانی اساالمبدون رکر دلیل و بایسته ه

نیازهای روز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بویژه که اگر بخواهی  سبک زندگی این خاانواده هاا و شایوه زیساتن و ن اوه 

رکار دلیال و مباانی کلای سابک  تعامل میان اعضای آنها را مورد بررسی قرار دهی  که بی شک در این موارد باید باه

زندگی نیز پرداخت؛ از این روی الزم است تا ضمن بر شمردن برخی مصادیق به رکر بایسته ها نیز پرداخات؛ البتاه باه 

 د.انااادازه ای کاااه از اصااال ب اااو دور نگشاااته و م اااور ب اااو از مصاااادیق باااه بایساااته هاااای دگرگاااون نشاااو

دار زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکال باه خداوناد ، نکات معنی رفتارهای مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به     

های مثبت ، موجب آرامش درونی فرد شوند. باور به این که توانند از وریق ایجاد امید و تشویق به نگرشزیارت و ... می

اب مرتبط با موقعیت را هاست، تا حد زیادی اضطرکند و ناظر بر عبادت کنندهها را کنترل میخدایی هست که موقعیت

دهد. بطوری که اغلب افراد مومن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی توصیف کاهش می

های غیرقابل کنترل را به وریقی کنتارل توان از وریق اتکاء و توسل به خداوند ، اثر موقعیتکنند و معتقدند که میمی

 د.تواند به شیوه فعالی در فرآیند مقابله موثر باششود که مذهب میته مینمود. به همین دلیل گف

سبک زندگی سالمت م وربه عنوان یک پدیده چندعلتی، چندبعدی وچندداللتی به الگوهاای جمعای رفتاارمربوط      

ایان سابک می شودکه می توانندبرای جلوگیری ازمشکالت مربوط به سالمت وتضمین کننده سالمت برای فردباشاند. 

ازابعادمتنوعی چون ورزش، تغذیه مناسب ونامناسب، خودکنترلی، رفتارهای پیشگیرانه و... تشکیل شاده اسات. جاوهره 

 [.11تعریف سبک زندگی سالمت م ورانسجام درانجام دادن مجموعه ای ازرفتارهای مرتبط بابهداشت وسالمتی است]

های هاای ماذهبی اسات و از ایان وریاق در کنتارل اساترسفعالیتوور کلی مقابله مذهبی ، متکی بر باورها و ه ب    

کند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن باه منبعای های جسمی به افراد کمک میهیجانی و ناراحتی

هاای اجتمااعی، حمایات زای زنادگی، برخاورداری از حمایتواال، امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشاکل

توانناد در مواجهاه باا حاوادث انی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد ماذهبی باا برخاورداری از آنهاا میروح

 د.فشارزای زندگی، آسیب کمتری را مت مل شون

 اهمیت وضرورت پژوهش .2

 .مبانی نظری پژوهش1-2

و نیز تفاوتهای فرهنگ وجامعه ایران، یک نظریه خااص نمای تواناد امار  سبک زندگیبا توجه به پیچیدگی موضو       

در آن را به صورت خطی توضیح بدهد. در عین حال می توان از ظرفیتهای متنو  نظریات، بارای  شیوه زندگی وسالمت

 مختلاف  وجاوه دارای  در ایاران سبک زندگی  در ایران بهره گرفت. وضعسبک زندگی توضیح ابعاد وروندهای مختلف 

درایان ت قیاق باه وضاعیت سابک  .ساازد مای آشکار اجتماعی نمود چند  با  را خود  و است ناسازی حتی و وپیچیده

 زندگی اسالمی درسبدسالمت خانواده ایرانی پرداخته می شود.

                                                           
يِّاَا ِ أَبَاِالْاَالِلِ ؤُمْمِنَُ َ وَبِنِعَْتِ  اللّهِ مُمْ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الط1َّ 

  27ؤَكْفُرُو َ؛ نحل:
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 .پیشینه پژوهش2-2

ورابطه خانواده باموضو  سالمت انجام یافتاه،   براساس بررسی های انجام شده، ت قیقاتی که درزمینه سبک زندگی     

دراین موضو  که ساختارخانواده چگونه درارتباط باشیوه زندگی وسالمتی موردتوجه قرارگیرد، تنو  زیادی دارند. بارای 

 مثال: 

 داد نشان تهران شهر روزانه دولتی های دبیرستان نوجوان دختران برروی (1331همکاران و الزمانی صاحب پژوهش     

 استرس با مقابله نامناسب های روش و سیگار مصرف ، استراحت ناکافی و ، نامناسب غذایی رژی  شامل زندگی سبک که

 از افراد روانی و جسمانی سالمتی در زندگی سبک به نقش شده انجام ت قیقات دیگر سوی دارد. از ارتباط نفس عزت با

 [.7دارند] اشاره قلبی نارسایی و وزن اضافه کاهش جمله

 دارد. مثبات رابطاه ازنادگی رضایت و کامی شاد با اسالمی زندگی سبک که داد نشان (1311[)11پژوهش] نتایج      

 فشاارخون کولون، سروان جمله از مزمن های بیماری بروز در تاثیرگذار عوامل از یکی همچنین نامناسب زندگی سبک

  باشد.  می عروو و قلب های بیماری و ایدز ، معده زخ  ، کبدی سیروز ، ریوی انسدادی مزمن های بیماری باال،

 علوم های وزارت دانشگاه جدید ورودی دانشجویان روان بهداشت بررسی ورح» عنوان با ت قیقی در( 1383 ) [6]     

  نمودند. درصدگزارش11را آن ومیزان مثبت را مذهبی اعتقادات و روانی سالمت بین همبستگی

به روش پیمایشای توساط « دین داری وسبک زندگی والدین ومسئولیت پذیری نوجوانان»پژوهشی نیزت ت عنوان      

الیندر جوون وهمکارانش درایاالت مت ده انجام شده وازآن جاکه بخش عمده ای ازاین پژوهش به رابطه ی بین خانواده 

. نتایج این ت قیاق نشاان مای دهاددین داری والادین باه وفرزندان درخانواده مربوط است، قابل اشاره به نظرمی رسد

وورمثبتی مسئولیت پذیری فرزندان راافزایش می دهد. این ت قیق، والدین اقتدارولب ومسااحمه گرازنظار ناو  دیان 

 [. 7داری رابانوجوانان خودمقایسه کرده ونشان می دهددین داری درمیان نوجوانان باوالدین اقتدارولب بیشتراست]

 عریف متغییرها.ت3-2

نفربالغ ازدوجنس مخالف که یک رابطه موردقبول اجتمااعی 2: خانواده واحداصلی اجتما  است وشامل حداقل  2خانواده

بین آن هاوجودداردوممکن است یک یاچندفرزندداشته باشند. سیست  خانواده به صورت یاک سیسات  وابساتگی باین 

 توسط ارزش هایی که ازوریق ارتباط بناشده به وجودمی آید.افراداست بانقش متعادل ومه ، این حالت تعادل 

خانواده یک واحداجتماعی است که براثرازدواج یک زن ومردپدیدآمده ووجودفرزندان آن راتکمیل می کند. برای      

 خانواده توسط صاحب نظران علوم اجتماعی تعاریف متعددی ارائه شده است ازجمله:

ک واحداجتماعی است که واجدخصایص یک گروه یایک نهاداست. خانواده به مجموعه ای خانواده یک پدیده تاریخی وی

 [.1ازافراداوالو می گرددکه باهدف ومنافع مشترکی زیرسقفی گرده  آمده ومی آیند]

 روان شناسان نیزبه ارائه ی تعاریفی ازخانواده پرداخته اندازجمله:

اخلی راایفامی کندودارای اعضایی است که وضعیت هاومقام های خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباوی د

مختلفی درخانواده واجتما  احرازکرده وباتوجه به م توای نقش، وضعیت ها، افکاروارتباوات خویشاوندی و... ایفای 

 [.3نقش می کند]

ن شمالی مورد سبک زندگی اصطالحی که از سوی مقام معظ  رهبری در جمع جوانان استان خراسا :3سبک زندگی

تاکید قرار گرفته و از آن زمان به عنوان یکی از کلید واژه های م افل علمی و اجتماعی بیشتر مطرح شد؛ وبق نظر 

ی زیستن که آشنایی با آن از دو جهت معنوی )برای رسیدن به معظ  له سبک زندگی یعنی رفتار اجتماعی و شیوه

( و مادی )زندگی راحت و برخوردار از امنیت روانی و اخالقی( برای هدف اصلی انسان یعنی رستگاری، فالح و نجاح
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انسان ضرورت دارد؛ عالوه بر اینکه شرط رسیدن به تمدن اسالمیِ نوین می باشد و ایمان لنگرگاه اصلی انتخاب سبک 

ا همه زندگی خواهد شد. مصادیق متعددی نیز از سوی مقام معظ  رهبری برای سبک زندگی شمرده شده که تقریب

نو  مسکن، نو   جنبه های زندگی انسان را در بر می گیرد از ن وه رفتار با همسر و فرزندان در خانواده گرفته تا مسأله

-بخش  دوست و دشمن که با رفتار نو  و کار، و کسب  لباس، نو  خوراك، نو  آشپزی، تفری ات و مسأله خط، زبان،

 [.2است] انسان زندگی متن و بوده تمدن اصلی های

که همین تعریف  روش خاصی از زندگی یک شخص یا یک گروه است.»در لغت؛ « سبک زندگی»معنای ترکیب  

 د.تواند تعریف اصطالحی سبک زندگی نیز باشمی

تواند شامل؛ سبک زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتّی پزشکی نیز های سبک زندگی میمؤلفه

 د.شوسبک زندگی بسیار عام است که شامل همه این مواردی که گفته شد، می باشد. لذا مفهوم

فرهنگ روانپزشکی کمپل این اصطالح را در احساس رضایت بهبود روانی و تطاابق کاافی اجتمااعی باا  : 4سالمت روان

 [.13ت]موازین مورد قبول هر جامعه تعریف کرده اس

 اماااا بااارای ایااان اصاااطالح از ساااوی صااااحب نظاااران تعااااریف متفااااوتی ارائاااه شاااده اسااات بطاااور مثاااال: 

: سالمت روان را سازش فرد با جهان اورافش با حد اکثر امکان به ووری که باعو شادی و برداشت مفید 1کارل منینجر

 و مؤثر گردد، تعریف می کند.

 ی ساار ماای زنااد را نشااانه ای از سااالمت رواناای ماای دانااد. رفتارهااای عااادی را کااه از سااوی افااراد عاااد : 6ونتواساا

: سالمت روان را تسلط و مهارت در ارتباط ص یح با م یط به ویژه در سه فضای مه  زندگی، عشق، کاار و  7کینز برگ

نون تفریح می داند. به نظر وی استعداد یافتن در ادامه کار، داشتن م یط خانوادگی خردسند، فرار از مسائلی که باا قاا

 [. 4ت]درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده درست از فرصتها مالك تعادل و سالمت روان اس

سالمت روانی در درون مفهوم کلی بهداشات جاای مای » سازمان بهداشت جهانی سالمت روان چنین تعریف می کند 

و جسمی بهداشت تنهاا نباود بیمااری یاا  گیرد و سالمت روانی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی روانی

 [.11ت]عقب ماندگی نیس

  :انجمن کانادایی بهداشت روانی سالمت روان را در سه قسمت تعریف کرده است

هاا  نگرشهای مربوط به خود: که مواردی همچون تسلط بر هیجانهای خود، آگاهی از ضعفهای خود و رضایت ازخوشی  

 را شامل می شود.

به دیگران: که عالقه به دوستیهای ووالنی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احسااس مساولیت  نگرشهای مربوط 

 در مقابل م یط انسانی و مادی جزئی از آن نام برد.

نگرشهای مربوط به زندگی: که پذیرش مسولیتها، روو توسعه امکانات و عالیق خود، توانایی اخذ تصمی  و روو خاوب  

 شود. کار کردن را شامل می 

به نظر می رسد که هر تعریف گوشه هایی از واقعیت را به همراه دارد و تعریف های سازمان جهانی بهداشات و انجمان 

 [.12د]بهداشت روانی کانادا جامعتر باش

بارای « اساتعداد روان بارای هماهناگ خوشاایند و ماؤثر کاارکردن» فرهنگ بزرگ روانشناسی الروس سالمت روان را

[. ساالمتی یاا 11ت]ر انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعامل خود توانایی داشاتن تعریاف کارده اساموقعیتهای دشوا

ضمن نداشتن رنجوری و بیماری، برخوردار بودن از آسایش کامل جسمی، رهنی، »برخورداری از سالمت عبارت است از

نداشاتن  کمارو نباودن، احساس گناه نکاردن، رنج نبردن، به معنای نبود بیماری، سال  بودن [. بنابراین،14واجتماعی]

                                                           
4Easy Health 
5Carl Mninjer  
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افسردگی ویا نداشتن دیگر بیماریهای جسمی و روانی نیست بلکه سالمتی به معنای داشتن توانمنادی اجارای نقاش و 

 کارکرد جسمی، عقلی و اجتماعی است.

 

 .دین وسالمت روان2-4

زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند ، دار رفتارهای مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به نکات معنی     

های مثبت ، موجب آرامش درونی فرد شوند. باور به این که توانند از وریق ایجاد امید و تشویق به نگرشزیارت و ... می

عیت را هاست، تا حد زیادی اضطراب مرتبط با موقکند و ناظر بر عبادت کنندهها را کنترل میخدایی هست که موقعیت

دهد. بطوری که اغلب افراد مومن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی توصیف کاهش می

های غیرقابل کنترل را به وریقی کنترل توان از وریق اتکاء و توسل به خداوند ، اثر موقعیتکنند و معتقدند که میمی

 د.تواند به شیوه فعالی در فرآیند مقابله موثر باشهب میشود که مذنمود. به همین دلیل گفته می

التزام به وظایف دینی یعنی فرد دیندار در پی کسب معرفت نسبت به پروردگار، انبیا و اولیای دین، انجام تکالیف و 

رئوفه  احکام دینی را در حیطه رفتارهای شخصی، اجتماعی و اقتصادی خود بایسته بداند و به آن ها عمل کند. دکتر

قیومی متخصص اعصاب و روان و کارشناس اداره سالمت روان وزارت بهداشت درباره تاثیر دینداری بر سالمت روان 

سالمت روان موضوعی فراتر از نداشتن بیماری روانی است. فردی که از سالمت روان برخوردار است  :چنین می گوید

و می تواند در جامعه فعالیت ثمربخشی داشته باشد، روابطش با عملکرد مناسب، تفکر، خلق و خو و رفتار وبیعی دارد 

 د.دیگران مناسب است ومی تواند با مشکالت و نامالیمات کنار بیاید و از ورفی به دیگران نیز کمک کن

واقعیت این است که در چند دهه اخیر، نقش دین و معنویت در زندگی مورد توجه روان شناسان و م ققان قرار      

ه است.پیچیدگی جامعه مدرن امروزی، مشکالت روزافزون و تغییر شیوه های زندگی باعو شده است نیاز به گرفت

معنویت بیشتر شود، حتی در جوامع مادی نیز واقعیت ها حاکی از آن است که مردم به دین گرایش پیدا کرده اند. 

ود سالمت جس  و روان به تنهایی جوابگو نیست متخصصان ه  بر این نکته ارعان دارند که شیوه های درمانی برای بهب

بلکه باورهای دینی و گرایش به دین به ن و چش  گیری بر سالمت افراد تاثیر می گذارد. به عنوان مثال گرایش به 

معنویت، به دلیل تعدیل افکار منفی و تقویت انگیزه های مثبت در افراد، فشار خون را کاهش می دهد اما در پاسخ به 

وال که رشد معنوی چگونه باعو تقویت جس  و روان می شود، باید گفت دینداری باعو گزینش سبک خاص این س

زندگی می شود که این سبک زندگی بر جس  و روح فرد تاثیرگذار است. فرد مومن مشروب نمی خورد، قمار نمی کند، 

دهد و دیگران را آزار نمی دهد و به وور کلی  از مواد مخدر استفاده نمی کند، رفتارهای نامشرو  و مجرمانه انجام نمی

از هرچه گناه است و رنگ زشتی دارد پرهیز می کند. در مقابل کسانی که از آموزه های دینی بی بهره اند و توجهی به 

دستورات الهی ندارند، زشتی گناه را نمی بینند و از انجام هر عملی که منافع خودخواهانه آن ها را تامین می کند، 

 د.ش  پوشی نمی کننچ

 

 مصادیق خانواده های متعالی.2-1

خداوند در بیان مصادیق خانواده متعالی در قرآن کری  اغلب به رکر خانواده پیامبران پرداخته است و از میان غیر      

ال رهبر فقط به لقمان حکی  اشاره کرده است؛ شاید بتوان علت مسأله را اینگونه عنوان کرد کرد که او [3ن]پیامبرا

جامعه باید الگوی مناسبی برای عموم مردم باشد چنانچه آیاتی نیز در این زمینه در مورد الگو بودن حضرت ابراهی  

آمده است؛ ثانیا می تواند تاکیدی بر این مطلب باشد که 1و حضرت م مد صلی اهلل علیه و آله و سل 3علیه السالم

موثر و ضروری است؛ چنانکه در مورد فرزند نااهل حضرت نوح علیه  خانواده خوب در تصمی  گیری درست رهبر جامعه
                                                           

 4متتحنه: 8 

 72احزاب: 9 
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السالم وجود فرزند باعو شد که نوح علیه السالم دعایی به درگاه خدا نماید که مستجاب نشود و خطاب آید که او اهل 

د خانواده متعالی .  ثالثا می تواند به این موضو  اشاره کند که برای رسیدن به مقام های واالی معنوی بای11تو نیست

داشت یا اینکه می توان گفت حداقل وجود خانواده متعالی می تواند کمک بزرگی برای رسیدن به این اهداف متعالی 

 د.باش

رکر خانواده متعالی لقمان حکی  نیز بیان می کند که داشتن خانواده متعالی تنها من صر به پیامبران نیست و      

ین خانواده هایی داشته باشند فارغ از اینکه زندگی ائمه معصومان علیه  السالم و بویژه سایر مردم نیز می توانند چن

زندگانی علوی و فاومی حضرت علی و حضرت زهرا علیهماالسالم و فرزندان رشید آنها نمونه هایی از مصادیق متعالی 

 د.خانواده ها می باشن

میان همسر و فرزندان پیامبران نیز سخن گفته شده است نظیر  همچنین در قرآن کری  برخی خانواده های نااهل از     

تا راه های برخورد با این خانواده ها را روشن نماید، همچنین دلیلی باشد برای همه مردم که 12و زن لوط11فرزند نوح

ان می وجود فرزندی نا اهل یا زن ناشایست دلیل بر ضاللت فرد نمی تواند باشد و دالیل دیگری که جای ب و فراو

 د.ولب

موضو  ندارند و فقط در برخی  در صراحتی که خورد می چش  به  در تبیین مصادیق خانواده متعالی گاهی آیاتی     

روایات به آنها استشهاد گردیده است یا به عنوان مصداو خانواده به عنوان یکی از تفاسیر معرفی شده است که نیازی 

از بازگرداندن اهلش به وی  ضمنی  وور به قرآن که السالم علیه ایوب حضرت مورد در  به رکر آنها نمی باشد؛ از جمله

با توجه به عدم صراحت و حتی ظهور قرآن به سبک زندگی از رکر مطلب و خانواده آن خود داری  . 13سخن گفته است

 د.می گرد

 

 نتیجه گیری .3 

روابط بین اعضای آن بر اساس اندیشه توحیدی بنا نهاده را می توان خانواده ای دانست که  خانواده های متعالی     

شده باشد و در مقابل برخی از خانواده ها یگانگی پروردگار و ملزومات آن را در اعتقاد، اخالو و یا رفتار خانواده اصل 

 ت.گشته اندکه در قرآن کری  مصادیقی از هر کدام ارائه شده اس قرار نداده وخانواده نااهل

ان عناصر اصلی تشکیل خانواده را زن و مردی دانست که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خویش زندگی را در می تو     

کنار همدیگر آغاز می کنند و احتماالً فرزندانی به جمع آنها افزوده می گردد و هدف از تشکیل آن در منطق قرآن 

 ت.ای او معرفی شده اسآرامش انسان، دوستی و مهربانی، ایمان به پروردگار و شکر نعمت ه

گذار جمهوری اسالمی ایران از همان نخستین روزهای اهمیت کانونی مسئله سبک زندگی ازآنجاست که بنیان     

اند. بدین ترتیب اگر بتوان سبک زندگی پیروزی انقالب اسالمی مسئله ایران امروز را مسئله فرهنگ و تمدن دانسته

توان هویت نوینی را برای های دینی ارائه کرد میبر آموزهوردپسند نسل جوان و با تکیهای خالقانه و ماسالمی را با شیوه

 فرد مسلمان ایرانی تدارك ببیند که بر اساس آن بتوان با دنیای غیردینی و نظام سلطه، مرزبندی کرد.

)برای رسیدن به هدف ی زیستن که آشنایی با آن از دو جهت معنوی سبک زندگی یعنی رفتار اجتماعی و شیوه     

برای انسان  (اصلی انسان یعنی رستگاری، فالح و نجاح( و مادی )زندگی راحت و برخوردار از امنیت روانی و اخالقی

 د.ضرورت دارد؛ عالوه بر اینکه شرط رسیدن به تمدن اسالمی می باش

                                                           
 44مَد: 10 

 44و  47مَد: 11 

 21تحرؤم: 12 

 44ص: وَوَمَاْنَا لَهُ أَمْلَهُ وَمِثَْلهُم مَّعَهُمْ رَحْتَةً مِّنَّا وَذِكْرَي لِأُوْلِي الْأَلْاَابِ 13 
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صلی است. نخست بخش حقیقی جانبه به معنای تمدن سازی نوین اسالمی متضمن دو بخش اباری پیشرفت همه     

افزاری، این بخش همان سبک و شیوه زندگی است و مسائلی مانند خانواده، ازدواج، نو  مسکن، نو  لباس، تفریح یا نرم

افزاری؛ این بخش همان موضوعاتی گیرد. دوم بخش ابزاری یا سختهای مختلف در نظر میو کسب درآمد را در بخش

 عنوان نمودهای پیشرفت مطرح است مانند عل ، اخترا ، اقتصاد، ..است که در فضای امروزی به
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