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 دکتر رضا سلم ابادی 

 گروه معارف اسالمی، دانشگاه فرهنگیان، قم،عضو هیات علمی

 چکیده

آموزه های قرآن و های هر جامعه ريشه دارد. ترين مفاهیم علوم اجتماعی است که در باورها و ارزشسبک زندگی يکی از مهم

تحقق اين  ايهمتواند نمايد. عوامل متعددی میای را در راستای سعادت بشر تبیین میسبک زندگی ويژه ،تعالیم اهل بیت

 های مفهومی سبک زندگی،. بر اساس ويژگیزمان است وقت ويکی از ان عوامل استفاده دقیق و بهینه ازسبک زندگی شود 

در تقابل تقسیم ساعت روز برای انجام فعالیت های روزانه را، عدم  ،تقديرگرايی، بی برنامگی،هايی مانند روزمرّگی لفهؤتوان ممی

الگوهايی بررسی تطبیقی الگوهای تقسیم وقت در احاديث و قران کريم،  ضمننوشتار پیش رو  .اسالمی دانستبا سبک زندگی 

اين مقاله، گرداوری اطالعات به صورت تحقیق روش  .ددهارائه می ،سبک زندگی اسالمی بر اساس مديريت زمان را برای

 می باشد. تحلیلیتوصیفی  کتابخانه ا ی و

 

 قرآن، حديث  تقسیم وقت،مديريت زمان، سبک زندگی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

-و برنامه از يک سو متغیرات ذاتی آنبر اساس  ام اجزاءسازی سبک زندگی اسالمی بر تبیین دقیق و روشن تمفرايند عینی

به عنوان متغیر مستقل و ذاتی دين اسالم، برای زندگی  «وحی» ابتناء دارد. ريزی و ارائه الگوی قابل تحقق آن از سوی ديگر

ا توسط فرد دهد که به کارگیری تمامی آنهانسان دستورات معینی در حوزه شخصی، خانوادگی، اجتماعی و بین المللی ارائه می

نگر به دستورات، مالحظه کلدر کنار اهتمام خاص و موردی به آن  نمايد.يابی به زندگی مطلوب را تضمین میو جامعه، دست

ای به وظايف زوايای آن اوامر، باعث جلوگیری افراط و تفريط در تقید و تساهل به ابعاد متنوع آن و پیشگیری از نگاه جزيره

 نمايد.نیازهای جسمی، روحی و روانی وی را تأمین می گردد و تمامانسان می

،  4ج  ق،4107کلینی،...«نحن تراجمه وحی اهلل » ... امام باقر علیه السالم: ) و معلم وحی مترجمعترت رسول خدا در جايگاه 

های اسالمی اند؛ آموزهدهبو خود الگويی رفتاری برای پیروان ، منهای اين کهبه عنوان متغیر ذاتی ديگر و تعالیم ايشان(491ص 

 اند. ارائه نموده« حديث»تر به نام ای وسیعتر و گسترهرا در قالبی جزئی

ريزی زمانی بر اساس سبک زندگی اسالمی نوشتار پیش رو به دنبال راهیافت به الگوی مدوّنی است که دو متغیر فوق در برنامه

، بايد وقت يک مسلمان بر اساس قرآن و حديث نمايند. يعنیالگو ترغیب میدهند و پیروان اسالم را به پیروی از آن ارائه می

 بگنجاند؟ هايیبندی کند و در آن جدول زمانی چه فعالیتتقسیم تنظیم و بر چه مبنايی خود را

ضرورت تبیین اين موضوع مساوی با درک چیستی و چگونگی سبک زندگی اسالمی است؛ چه اين که بدون فهم آن، امکان 

احاديث محل بحث را برای پاسخگويی به اين پرسش ابتدا  يابی به اهداف اسالم در ارائه شريعت محقق نخواهد گرديد.تدس

فرضیه آن . با ديدگاه آيات وحی انطباق خواهیم داد و سرانجام الگوی مد نظر را به دست خواهیم آورد و سپسبررسی نموده 

و همه  دنیوی و اخروی انسان تنظیم گرديدهاست که اين الگو با لحاظ تمام نیازهای روحی و جسمی انسان و تأمین سعادت 

 است. های رشد او را لحاظ نمودهظرفیت

 مفهوم سبک زندگی

: 4994دارد. )شريفی،  اختصاص خاص هويت با جامعه يا فرد، خانواده يک که به است زندگی خاص وارهنظام زندگی، سبک

ای به نسبت ثابت است که فرد اهداف خود را به آن طريق دنبال ( به عبارت ديگر، شیوه72ـ  14: 4927کنی، ؛ نک: مهدوی12

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 
 

( سبک زندگی اسالمی، شیوه زندگی فردی و اجتماعی است که همه يا بیشتر متدينان به اسالم 44: 4994کند. )کاويانی، می

  (4: 4991شود. )مصباح، کند و در رفتارشان منعکس میجامعه اسالمی به آن عمل می يا گروه مؤثری از

 

 )مدیریت زمان( وقت در احادیث تنظیمالگوی 

تقسیم زمان  در موضوع سه بخشی و چهاربخشی دو نمونه الگوی ،در مصادر حديثی معصومان سخنانو غور در کاش ا کنب

 .خود دارای تفاوت محتوايی هستند ،بخشیچهار الگوهایکه  گرددمی مشاهده

 الگوی اول

 اين گونه امام در باب حق النفوس حديث را. شودعلیه السالم مشاهده می در کتاب فقه منسوب به امام رضا نخستین بسته

شما چهار ساعت باشد: ساعتی برای مناجات با خدا؛ ساعتی مخصوص کار معاش؛ ساعتی برای  بکوشید که وقت» ... فرمايد: می

معاشرت با برادران دينی ثقه و کسانی که شما را بر عیوبتان آگاه کرده و نسبت به شما خلوص باطن دارند و ساعتی مخصوص 

 (997ق، ص 4104) امام رضا )ع(، ...«.داشت شما و شما به وسیله اين ساعت آخر، توان بر سه ساعت ديگر خواهید لذات 

شده که قدری متفاوت از حديث پیشین  نقل صدوق در معانی االخبار چهاربخشی درحديث ديگری توسط شیخ همین جدول

از او گرفته  بر انسان خردمند است مادامی که عقلش: » ... خوانیماست. در روايت مفصل ابوذر از رسول خدا، اين گونه می

محاسبه نفس کند؛ ساعتی که در  ردگارش مناجات کند؛ ساعتی کهبا پرو ه: ساعتی کساعاتی را برای خود در نظر بگیرد ،نشده

 (استراحت و تفريحاستجمام )صُنع الهی تفکر کند و ساعتی مخصوص بهره نفس از حالل و اين ساعت ياور ساعات ديگر و 

 به جای کلمه تفريغ، توزيع ،شیخخصال  کتاب متندر   (991ق، ص4109)صدوق، ...« قلبها است و تفريغی برای آن است

 (515، ص 1ج ش،4941)همو، .آمده است

، ص ق4141؛ طوسی1، ص 4ش، ج 4975)ر ک: نیشابوریاند.های اندک نقل نمودهاين حديث را با تفاوت محدثین ديگری 

نخست که انسان عاقل را  چهاربخشی الگویدو به هر حال (  42، ص 1ق، ج 4140، ورام ؛ 171ش، ص 4970طبرسی ؛510

 نمايد:ای ارائه میمخاطب قرار داده، چنین برنامه
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 1 9 1 4 ساعت

معاشرت با برادران  امر معاش مناجات با پروردگار برنامه اول

 ثقه

 تأمین لذات

 بهره نفس از حالل تفکر در صنع الهی محاسبه نفس مناجات با پرودگار برنامه دوم

 

 

 الگوی دوم

عت همانا مؤمن سه سا» قل از امیرالمؤمنین آورده است:بخشی است را در تحف العقول به نالگوی دوم که سهابن شعبه حرانی 

نفس در آن چه حالل کند و ساعتی برای لذات ؛ ساعتی که محاسبه نفس مینمايدبا پروردگارش مناجات می دارد: ساعتی که

، به جای محاسبه نهج البالغه آورده اما در آن متن سید رضی همین حديث را در .(109ص  ق،4101) حرانی...« و زيباست 

ادامه حديث، برای رفتارهای انسان به طور کلی سه شاخصه  (990ق، حکمت 4141، )رضی نفس، تأمین معاش آمده است.

مرمت و اصالح معاش، گام نهادن برای معاد و و برای عاقل سزاوار نیست که جز در سه امر شاخص باشد: » ... نمايد: تعريف می

 )همان(«.يا لذات غیر حرام

برای مسلم عاقل سزاوار است که »... کند: مرحوم کلینی اما در کافی روايتی از امام صادق علیه السالم را اين گونه نقل می

برادرانش در امر آخرت گفتگو کند و ساعتی ساعتی را برای عمل خود در آنچه بین خود و خداست قرار دهد و ساعتی هم با 

 (27، ص 5، ج ق4107، یکلین)  «.هم نفسش را در لذات غیرحرام رها کند که اين ساعت عون بر آن دو ساعت است

 گردد:چنین تنظیم می دوم در سه بخش الگوی ،احاديث فوق اساس بر

 9 1 4 ساعت

 لذات حالل و زيبا محاسبه نفس مناجات با پروردگار (تحف العقولنقل برنامه اول)

 لذات حالل و زيبا تأمین معاش مناجات با پروردگار (نقل نهج البالغهبرنامه دوم) 

 لذات غیرحرام نفس گفتگو با برادران در امر آخرت عمل مربوط به خداوند (روايت کافیبرنامه سوم) 
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اين واژه در  (  2ق، ج 4141)ابن منظور، بوده و جمع آن ساعات است. به معنی جزئی از اجزاء شب و روزدر لغت « ساعت»

 ،)طباطبايیمقدار کمی از زمان،  (15)يونس، ، ساعتی از روز(447) توبه،  و سختی قرآن کريم در مورد زمان عسرت

خارج  وهشکه از موضوع پژ همراه با الف و الم به معنی قیامت استعمال شده استنیز به کار رفته و  (104، ص 44ج ق،4147

 کاربرد قرآنی اين لغت فراتر از معنی لغوی آن است.  پس (25) حجر، .است

 با آیات قران الگوهابررسی و تطبیق 

را در مناجات با خدا  برنامه وحی الهیدر دين اسالم، با خداوند است.  در الگوهای فوق مربوط به رابطه انساننخستین برنامه 

دو طرف »د که دهدستور می قرآن ريزی فرموده است.برای مسلمانان طرح ، دعا و استغفارعبادت شبانهالب نمازهای يومیه، ق

نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهايت تاريکى شب »فرمايد: ؛ يا می (441هود،  )«روز و اوايل شب نماز را به پا دار

 . (72إسراء ،  )«[ راقرآن فجر ]نماز صبح[ برپا دار؛ و همچنین ]نیمه شب

 )«.کنندکسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می»فرمايد: در باب عبادت شبانه در اوصاف عباد الرحمان می

را از روی  او ؛ (11)احزاب، خواهد که صبح و شام او را تسبیح گويندمیخداوند از مؤمنان  ،درباره دعا و مناجاتنیز  (41فرقان، 

بخش است که در  استغفار برنامه ديگر در اين (105اعراف،  )تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد کنند.

هود،  )شود.های پیامبران گذشته نیز شمرده میو حتی يکی از توصیه (10؛ مزمل،  4)فصلت، شودقرآن بدان دستور داده می

 (40؛ نوح، 90

 لذاهیچ روزی تعطیل بردار نیست. روزی بوده و شبانه های متفاوت و، در قالببا خداوندارتباط  قرآن، آياتبه قرينه  بنابراين

همیشگی است و حتی در شرايط سخت مثل  ايش و عبادت اختصاص داد. اين فعالیتتوان مثال يک روز در هفته را به نینمی

  گردد.بیماری و میدان جنگ هم حذف نمی

ای برای عموم مقامات کلیسايی کاتولیک و ارتدوکس برنامه عبادت روزانه دارند؛ اما چنین برنامههرچند در دين مسیحیت 

از اين رو بر اساس الگوی زندگی اسالمی، اين سبک دارای  مردم برنامه معنوی روزانه ارتباط با خداوند تعريف نشده است.

 نقصان در بخش معنويت است.
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اهمیت اين موضوع نیز در متن الگوی است.  ندی از لذات نفس به قید حلّیتمبهره، تمام الگوها در ديگرراک اشتوجه 

بر ساير موارد نخواهد بود. رده است و انسان بدون آن، قادر ها شمبر ساير بخش« عون» را چهاربخشی مورد تصريح است که آن

، سبک زندگی در هنجاری گیرند، از لحاظر رديف مباحات قرار میلذات حالل از میان احکام خمسه دهرچند از لحاظ فقهی، 

آن است که لذات حالل  پرسش مربوط به اين فعالیت های ديگر داشته باشد. توان بر فعالیت ها هستند تا انسانجزء بايسته

خوشحالی و شادمانی  ای که موجباين واژه در اصل به معنای سازگاری يک شیئ با طبع است به گونهچه چیزهايی هستند؟ 

  (421، ص 40ج ق،4190مصطفوی، )نفس گردد.

و ديگری درباره لذات  (45و محمد،  14)صافات، های بهشتکاربرد واژه لذت و مشتقات آن در قرآن يکی در مورد نوشیدنی

رای لذات دنیوی قائل ب داند و اعتبار ذاتیگويا قرآن لذت واقعی را منحصر به بهشت  می (74زخرف،  )ديداری در بهشت است.

، تمتع از  (471و  442)بقره به تناول طیبات حالل به طور کلی آيات وحیبینیم که با مراجعه به قرآن میبه هر حال نیست. 

دهند؛ چه اين که تمامی اين اوامر از دستور می (10)عنکبوت، ، سیر و سفر در زمین و نظر در آفرينش الهی (119)بقره، همسر

دمندانه انسان مؤمن، ضروری و از اين لحاظ اوامری در برنامه خرشوند؛ اما ر دايره فقه اصغر، تجويز معنا مید لحاظ شرعی و

 ها است.در حقیقت اين برنامه ضمانت اجرای ساير برنامه الزام آور هستند.

به « نُشرت»اما موارد مشابهی مثل  ردی که مصاديق آن را بیان نمايند، يافت نگرديد.، مواين واژه ذيل در احاديث اسالمی

شادمانی وجود دارد که مصاديق آن در احاديث بیان شده است. امام صادق علیه السالم فرمود: نشرت در ده يا معنای نشاط 

چیز است: قدم زدن، سوارکاری، فرو رفتن در آب، نگاه به سبزه، خوردن و آشامیدن، نگاه به زن زيبا، آمیزش، مسواک زدن، 

  (41، ص 4، ج ق4974برقی، )گفتگو با مردان )دوستان(.وی سر با خِطمی )نوعی گیاه( در حمام و شستش

ی موجود تر بايد انجام شود؟ هیچ دلیلای گستردهحال آيا اين برنامه بايستی روزانه تعريف شود و يا مقطعی بوده و در بازه

انسان هر مثال روزانه انجام شود. هرچند از لحاظ جسمی طبیعی است که بايستی مندی از لذات حالل ضرورتاً نیست که بهره

 روز به خوردن و آشامیدن نیازمند است. 

سبک زندگی اسالمی اين گونه نیست که  تکامل وجودی انسان، بر اساسسیر  در اين مورد آن است که و کاربردی نکته مهم

از لذات حالل محروم نموده و انزوا گزيند. بلکه به عکس اگر اين فعالیت برای پیمودن مقامات معنوی و سلوک الی اهلل، خود را 

 زا خواهد بود.در برنامه انسان لحاظ نگردد، نسبت به فعالیت معنوی انسان هم آسیب
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 ريزی نگردد. اين امورروشن شود تا تفاوت احاديث موجب تحیر در برنامه های متفاوت در جداولبرنامه اکنون بايستی جايگاه

محاسبه نفس و تفکر در صنع الهی که  عاش، معاشرت با برادران ثقه،م چهاربخشی فوق عبارت است از امر در دو الگوی متغیر

 شوند.می شامل نیز را دو الگوی سه بخشی

شوند که مورد اخیر خود در يک بخش مربوط به فوق در حقیقت تأمین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معرفتی می رفتارهای

 پردازيم:اکنون به بررسی اين امور میشود.  رت نفسانی و در بخش ديگر مربوط به معرفت الهی میبصی

، 4، ج  ق4141ابن منظور،  ) شود.وسیله زندگی است را شامل می ای دارد و هر آنچهاين کلمه معنای گسترده امر معاش: – 4

بالغیر است؟ ثانیا  مطلوب و ذاتًا مطلوبیت دارد و يا عرضیبايد روشن شود که اوال آيا فعالیتی است که در اين مورد  (914ص 

 فعالیت ثابت و مستمر است يا متناوب و مقطعی؟ آيا

؛ اما نماينداز تأمین معاش و فعالیت اقتصادی منع نمیکه آيات وحی هرچند انسان را  روشن استدر پاسخ به سوال نخست 

ها هرچند پس وقتی هدف عبادت است، ساير برنامه (54ذاريات،  ) .کندبه نام عبادت بیان می انسان را امر مهمی خلقتفلسفه 

 . باشندمی ی برای راهیافت به هدف اصلی خلقتلزومدارای الزم است اما 

)آل امر به انجام فرائضی مثل حج قرآنوقتی به عنوان مثال توان پاسخ گفت. می آيات پرسش دوم را نیز با لحاظ مجموع

ايام، فعالیت اقتصادی حاجیان و مجاهدان تعطیل است. پس  در آنطبیعتاً نمايند، می و غیره (14)توبه، جهاد ، (97عمران، 

ی و اً در ايامی تعطیل است؛ وگرنه چگونه متصور است که حاجبايد گفت تامین معاش در الگوهای فوق، مقطعی است و ضرورت

 مجاهد همزمان هم مامور به فريضه حج و جهاد باشند و هم مامور به تأمین معاش و فعالیت اقتصادی؟

که با  یجاری باشد؛ البته به صورت اولويت درجه دو و مادام در برنامه انسان بنابراين تأمین معاش فعالیتی است که بايستی

 وحیدر همین راستا د که در آن صورت تأمین معاش تعطیل است. در تعارض نباش و طاعت تری در مسیر عبادتفعالیت مهم

 (9جمعه،  )فرمايد.از انجام معامله اقتصادی به هنگام نماز عبادی سیاسی جمعه نهی می به صراحت

مثل  با برادران ثقه نام گرفت، وضعیتی ، معاشرتی حديثیدر بررسی فعالیت اجتماعی که در الگومعاشرت با برادران ثقه:  – 1

امل نفسانی او و در تک بیان شد و اين در راستایتطهیر انسان از عیوب  تعلیل آنفعالیت اقتصادی وجود دارد؛ چه اين که 
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 معاشرت امری حیاتی نبوده و البته تفاوت اين مورد با مورد قبلی در آن است که چون .خواهد بود به خداوند نهايت تقرب

 . گیردتری جای زمانی گسترده یدر بازهتواند مییعتاً معیشت انسان وابسته بدان نیست، طب

پیش  ها گاه با برنامه و گاه اتفاقی چرا که معاشرت ؛نواخت نداردرسد تنظیم اين مورد در برنامه زندگی، حالت يکبه نظر می

جدا نبوده و آنها با اتصال ذکور در روايت، های مافرادی دارای ويژگیبینی نشده است. مهم در اين مورد آن است که انسان از 

بايد در  البته .(479ق، ص 4101حرانی،...« ) المؤمن مرآه المومن » ... به انسان عیوب وی را متذکر شده و مصداق آينه باشند

 گردند.ظاهر احاديث باز به تعیین وقت برای اين برنامه رهنمون مینظر گرفته شود که 

در معرض نقد منصفانه و  همواره خود را انسان ی تنظیم وقت مبتنی بر آن،اسالمی و برنامه سبک زندگیبدين روش در 

بخشی از انحرافات رفتاری در سطح کالن جامعه ی مصونیتخیرخواهانه قرار داده است که اين به عنوان واعظ بیرونی، مايه

داند و بدين سان شناس و مخلص میمنتقدين ثقه و عیبمن در اين برنامه خود را موظف به معاشرت با ؤلذا م خواهد شد.

 تعامل اجتماعی وی، زنده و پويا خواهد بود.

زندگی انفرادی و بريدن از جامعه و روابط اجتماعی به ، سیم وقت اسالمیقی تالگو يابیم که دراز رهگذر اين برنامه در می

روحی و پیشرفت اخالقی انسان  زدايیآسیببخشی از  به عکس هبلکهای اجتماعی پذيرفته نیست؛ منظور سالم ماندن از آسیب

های خاص منظر سايرين است؛ البته ارتباطی مختص به افرادی دارای ويژگیاجتماعی و قرار گرفتن در  منوط به ارتباطات

 اخالقی که برای انسان مفید فايده رفتاری است.

آن تعبیر به محاسبه  واعظ درونی توجه شده که در الگوی حديثی از موضوع به در بخش ديگری از برنامهمحاسبه نفس:  – 9

باشد؛ چه اين که با  و موضعی مقطعی توانداين برنامه نمی ای که خواهیم گفت، برخالف معاشرتبه قرينه نفس شده است.

هر روز محاسبه  کسی که» مه:طبق بیان صريح ائ ه صورت بگیرد.ساير احاديث، اين برنامه قطعًا بايستی روزان تعابیر توجه به

کشی از من را بايد حسابؤلذا سومین موضوع ثابت در برنامه روزانه م .(159، ص 1ج کلینی،پیشین،  )«نیست نفس نکند، از ما

 شناسانه دارد.نفس دانست که کارکرد آسیب

هر کس »واهد که خبا فعل امر از همگان می د. خداوندننمايآيات قرآن البته اين فعالیت را در قالب و ادبیات متفاوتی ارائه می

چون کسانى نباشید که خدا را هم»دهد: نیز دستور می (42حشر،  )«.بايد بنگرد تا براى فردايش چه چیز از پیش فرستاده

 (49حشر،  )«اند.فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشى گرفتار کرد، آنها فاسقان
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-ها و کاهش بدیو تصمیم برای افزايش نیکیتوسط خود او در واقع محاسبه نفس برای سنجش میزان اعمال خیر و شر انسان 

های انجام شده است؛ اعمالی که او آنها را پیش فرستاده و به زودی ثواب يا عقاب را خواهد چشید. لذا آنان که معبود حقیقی 

 گردند.می« خود فراموشی»برای اين پیگیری ندارند و به تعبیر آيات وحی دچار  ای همبرند، انگیزهخود را از ياد می

خالق  معرفت او را نسبت بهکه ست تقويت روحیه توحیدی انسان دان جهت درتوان را میتفکر در صنع الهی: اين برنامه  – 1

آفرينش  ،(2)روم، ، وجود انسان (494 )آل عمران،ها و زمینموضوع اين تفکر در آيات وحی، خلقت آسمان بخشد.بهبود می

بايد  حتی خلقت حیوانات مثل شتر بیان شده است. (9رعد، )ها و نیز شب و روزها و نهرها و میوه، کوه (14)روم، زوج برای او

-شامل میجهان خلقت را موضوع اين برنامه گستره وسیعی داشته و  از اين رو (47غاشیه،  )مورد نظر و دقت انسان قرار گیرد.

 . گردد

گنجد؟ می ها و در متن زندگید يا اين که در خالل ساير برنامهحال آيا برای اين برنامه فکری بايستی زمان خاصی تعريف شو

 در صدد بیان آنمعصوم امام گويا «. ساعتی که در صُنع الهی تفکر کند» ... رساند؛ زيرا فرمود: حالت اول را می ،ظاهر حديث

تا وقت مشخصی برای اين برنامه طلبد و از ساير مسائل و امور را می موضوع خاص فکری، فراغ انديشهاين م به است که اهتما

گردد. اين نکته مهمی است که هم در در میان آشفته بازار افکار و اعمال انسان مفقود می د، شکل نخواهد گرفت وتعريف نشو

تعالی معرفتی انسان و  شود.و خانوادگی جای خالی آن احساس می سیستم آموزشی و پرورشی و هم در سبک زندگی فردی

تقويت باور توحیدی او، بر اختصاص فضا و زمان مناسبی برای اين موضوع ابتناء دارد. با اين وجود، تفکر در خالل ساير برنامه 

 اتی با تخصیص زمان برای آن ندارد.های زندگی، مناف
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 گیرینتیجه

 :گرددو تطبیق موارد با قرآن کريم؛ الگوی ذيل حاصل می حديثی جداولثابت و متفاوت  هایبرنامه اينک پس از بررسی

 

 شرايط مصاديق دوره برنامه 

، عبادت شبانهيومیه،  هاینماز روزیشبانه با پروردگار مناجات 4

 دعا و استغفار

 شرايط تعريف شده برای عبادات

 تأمین لذات حالل نفس

روزانه مگر در  امر معاش 1

 تزاحم با اهم

به تامین وسايل  امریهر 

 مربوط است حیات مادی

 تأمین لذات حالل نفس

، مورد اعتمادبرادران  متغیر سايرينبا معاشرت  9

عیوب انسان و شناسندگان 

 خالصان در باطن

 وثاقت، تأمین لذات حالل نفس

، آگاهی بخشی به عیوب شخص،

 خلوص در باطن

مجموعه جهان خلقت و  متغیر الهیتفکر در صُنع  1

  آفرينش الهی

 ندارد

متعدد و متنوع در دايره  متغیر لذات نفس 5

 مباحات و مستحبات

 حلیّت

پیشین حسنات و سیئات   روزانه محاسبه نفس 4

 انسان

 ندارد

 

 درباره الگوی فوق بايد به چند نکته توجه گردد: 
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تأمین لذت، تأمین تأمین معنويت، تأمین معیشت،  عیاربر اساس م کهلنیستند. بای و نامرتبط ، جزيرهالگو هایبرنامه  -4

ئه شده و همه در مسیر تکامل و تعالی ورزی و تأمین حیات اجتماعی وجود انسان توسط دين اراعقالنیت و انديشه

 . انسان هستند

-زندگی بدون وجود اين برنامه و تخصیص زمان شودتمام شش برنامه مذکور بايستی در سبک زندگی اسالمی برای   -1

 آل اسالمی را دارا نیست. حیات ايده هایمعیار ،ها

مقدور نیست و يا به نحو  اساساًانجام يک برنامه يا  شود؛ و گرنه شروط بايد لحاظتحقق ها، برای اجرايی شدن برنامه  -9

ل نفس، ياور بر مناجات، از همین روی، معصوم تصريح فرمود که تأمین لذات حال مطلوب ممکن نخواهد بود.

ديگر شرايط  توان ساير موارد را انجام داد.معیشت و معاشرت است و در بیان ديگر تنها به واسطه وجود آن، می

 ها در لسان شريعت و فقه مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.برنامه

يک بار و برخی به اقتضای موقعیت و  روزی بوده، برخی روزانهبازه زمانی امور فوق يکسان نیست. برخی شبانه  -1

  شوند. تری اجرايی میی وسیعگانه فوق روزانه نبوده و دايرهبنابراين برنامه شش شوند.میانجام وضعیت، 

ر موسم حج يا نوان مثال امر معاش دها در تزاحم با برنامه اهمّ، مدتی تعطیل گردد. به عممکن است يکی از برنامه  -5

گردد؛ اما روشن وقت نمازجمعه تعطیل میدر  معامالت اقتصادی و يا )به قید استطاعت و کفايت( ایجهاد برای عده

 است که حال مؤمن، از اين شش برنامه خالی نیست.

دعا برای  ، بايستی پس از آنتصريح حديثبرنامه محاسبه نفس با ارتباط با پروردگار پیوند دارد؛ چه اين که به   -4

 های پیشین انسان است. ارزيابی فعالیتاين برنامه در حقیقت  افزايش حسنات و استغفار از سیئات صورت گیرد.

ی ندانسته و بلکه آنها از لذائذ مادی را منتفمندی بهره پذيرد،را نمی قیدگرايی بیسبک زندگی اسالمی هرچند لذت  -7

 شمارد.ضروری میسبک زندگی مطلوب، رای تحقق را در حیطه شرع و موارد حالل ب

موارد  تواند با لحاظ تمامهای مذکور منع نمی نمايد. از اين رو شخص مؤمن میالگوی ارائه شده از ترکیب فعالیت -2

پوشان داشته و برخی فعالیت های خود را توامان به انجام ای تنظیم کند که حالت همالگو، وقت خود را به گونه

رساند. به عنوان مثال محاسبه نفس را در قالب مناجات با پررودگار و نیايش انجام دهد. يا مثال لذت حاللی مثل اکل 

  و شرب را با معاشرت با برادران ثقه همراه کند و يا لذت تفريح و سفر را با تفکر در صنع الهی بیامیزد.

 پیشنهادها
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دهی و های متنوع، به تمرينهای مدوّن و ايجاد کارگاهبا تعريف برنامه نظام آموزشی و پرورشی جوامع اسالمی مديريت

 های الگو برای نونهاالن و نوجوانان اقدام نمايد.سازی برنامهنهادينه

و  بخشی در زمینه فلسفه، به آگاهیمشخص هایريف و تدوين دروس و سرفصلبا تع م آموزش عالی جوامع اسالمیمديريت نظا

 سبک زندگی بر اساس مبانی اسالمی اقدام نمايد.در مديريت زمان  کارکردهای الگوی

ارتباط با  برنامهکار،  وقتای تدوين کنند که در هبه گونخود را  برنامه اقتصادی در جوامع اسالمی مديريت مشاغل و اصناف

خداوند ثابت مانده و دچار خدشه نگردد. زيرا تقیّد به اين موضوع، باعث انبساط روحی اشخاص شده و طبیعتاً راندمان کاری را 

 باال خواهد برد.
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 فهرست منابع

 قرآن کريم

 ش 4979،چاپ: قمدار القرآن الکريم) دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسالمى(، ، مکارم شیرازى، ناصر، ترجمه قرآن 

 ها، دفتردانشگاه در رهبری معظم مقام نمايندگی نهاد ، قم،اسالمی زندگی سبک و بهار، اخالق همیشهشريفی، احمدحسین، 

 .4994معارف،  نشر

 .4994، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آنکاويانی، محمد، 

 .4991، 425، شماره ماهنامه معرفت، «هاها و کاستیسبک زندگی اسالمی، ضرورت»مصباح، محمدتقی، ، 

 .4927، ، تهران، دانشگاه امام صادقدين و سبک زندگیمهدوی کنی، محمدسعید، ، 

 ، چاپ: دومق 4949/  4101: : قم، مصحح: غفارى، على اکبر، جامعه مدرسینتحف العقول، حرانى ابن شعبه ، حسن بن على

،چاپ: ق 4107: ، مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، دار الکتب اإلسالمیة: تهران الکافی، محمد بن يعقوب ،کلینى

 چهارم

 ، چاپ: دومق 4974: ، دار الکتب اإلسالمیة: قم، مصحح: محدث، جالل الدينالمحاسن، برقى، احمد بن محمد بن خالد

، ق 4190: بیروت: مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی -، دار الکتب العلمیةالتحقیق فى کلمات القرآن الکريم، مصطفوى، حسن

 چاپ: سوم

 4147: : قمى مدرسین حوزه علمیه قمدفتر انتشارات اسالمى جامعه، ، المیزان فى تفسیر القرآنطباطبايى، سید محمد حسین

 ، چاپ: پنجمق

دار صادر:  -، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، مصحح: میر دامادى، جمال الدينلسان العرب، ظور، محمد بن مکرمابن من

  ف چاپ: سومق 4141: بیروت

 ، چاپ: اولق 4141: : قم، هجرتنهج البالغة، مصحح: صالح، صبحی، شريف الرضی، محمد بن حسین
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، مؤسسة آل البیت علیهم ،  مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السالم مام الرضاالإ الفقه المنسوب إلى ، إمام الرضا علیه السالم

 ، چاپ: اولق 4104، مشهد، السالم

مصحح: غفارى، على اکبر، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین معانی األخبار، ، ابن بابويه محمد بن على ،صدوق

 ، چاپ: اولق 4109، م، قحوزه علمیه قم

 چاپ: اولش 4941، ، قممصحح: غفارى، على اکبر، جامعه مدرسین، الخصال، ابن بابويه، محمد بن على ،صدوق

 ،چاپ: اولش 4975، ، قمالقديمة( ، انتشارات رضى -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین) ط ،فتال نیشابورى، محمد بن احمد

 ،چاپ: اولق 4141،األمالی، مصحح: مؤسسة البعثة، دار الثقافة،قم، طوسى، محمد بن الحسن

 چاپ: چهارم ش 4970ق /  4141، ، قم، الشريف الرضىمکارم األخالق، طبرسى، حسن بن فضل

 ، چاپ: اولق 4140،، قم، مکتبه فقیهمجموعة ورّام، ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى
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