




سݡݠالم

ا�ی  --------------- ن رگا�ن ىݭݭݭݔ
عرݨݨݨݨن

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ای اسݡ�ت  
ݤݤݤ
ݬݔ ݫ ىݭݭݭݭݔݠںن هد�ݫ

دىت م�ن سش ݠݠݠݠ ݠݠ ا��ن ا�ب ک�ت

ݠݠݠݠݠکسݡݠݨݒ رکد . ݭݭݭݔسݒ ݫ �ݫ �ن ىپ د�ت ا�ن ݠ�ب ںݩنگاه �بل�ن که مݠݠی �ت

ام ݤݤݤݤ اح�ت ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݠݠݔ
د ݣݣݣݣى �ت �ب ىݨݨݑ

ا ام�ن



خط سفید ممتد   )مهارت های دستیابی به سبک زندگی اسالمی(

نویسنده:فریبا عالسوند
ویراستار:فاطمه هادی

مدیر هنری:حامد مغروری
طراح جلد و صفحه آرا:زینب ربانی ݣݣخواه

ناشر: قبسات
چاپ: اول، 1396

شمارگان: 2000 جلد
قیمت:  10000تومان

  www.mehrestan.ir :تارنما
  mehr@mehrestan.ir :رایانامه

سامانه: 30007962100100
ک 39 کوچه 15، پال نشانی: اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان آیت اهلل زاهد، 

کد پستی: 8136955137
شماره تماس: 031-32368755 ،  09370012900  

تمامی حقوق چاپ و نشر این اثر برای نشر قبسات محفوظ است.

سرشناسه : ع الس ون د، ف ری ب ا، 13۴6 -
 عنوان و نام پدیدآور : خط سفید ممتد : مهارت های دستیابی به سبک زندگی اسالمی/ فریبا عالسوند.

 مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات قبسات  ، 1396. 
 مشخصات ظاهری :   65ص.   ؛ 21 /5×5/1۴س م.

 شابک :  978-600-8۴۴1-07-6 
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا

کتابنامه : ص. 6۴ - 65 ؛ همچنین به صورت زیرنویس.  یادداشت : 
 عنوان دیگر : مهارت های دستیابی به سبک زندگی اسالمی.

 موضوع :   راه و رسم زندگی )اسالم(  
Conduct of life -- *Religious aspects -- Islam : موضوع 

 موضوع : مهارت های زندگی-- جنبه های مذهبی-- اسالم
Life skills -- *Religious aspects-- Islam : موضوع 

 موضوع : شیوه زندگی -- جنبه های مذهبی -- اسالم
Lifestyles -- *Religious aspects -- Islam : موضوع 

   BP258 /کنگره :   1396 6خ77ع  رده بندی 
 رده بندی دیویی :  297/72   

کتابشناسی ملی :  ۴995718    شماره 







که به  از خـــدای خالـــق مهـــر و رحمت سپاســـگزارم 

گوشـــه ای از زیبایی های رفتاری را با بهر ه گیری  لطفش 

کلمه های زرین قرآن و اهل بیت؟مهع؟ به قلم آوردم.  از 

امید که رفتن در راه ُخلق نیکو برای همۀ ما هموارتر شود. 

که تنها خانوادۀ  تقدیـــم به پنج تن آل عبـــا، همانان 

معصوِم روی زمین بودند؛

به آن که پدر بود و در دامان مهرش محبت و رأفت 

که عدالت را به  کمی بود  معنای خود را بازیافت و حا

ذائقۀ انسان چشانید؛

که به هم رسیدند، بی آنکه ذره ای به  به دو دریایی 

یکدیگر ستم کنند؛

کـــه از ایـــن دو دریا به هـــم آمدند و  گوهرهایـــی  بـــه 

درخشش نورشان جهانی را تا بامداد قیامت روشن کرد. 





سخــــن آغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 
کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.
وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 
کردیم تا  هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو، طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 
»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 
ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 
که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 
مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 
گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 
که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!
که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 
1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 
خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.
کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2
محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 

گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 
 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 

ً
کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 
و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 



که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 
بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 
گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.
که  کردیم  ۴. فـــارغ از شـــهرت اســـمی افـــراد، از نویســـندگانی دعوت به همـــکاری 
نه تنها از استانداردهای تعریف شده در طرح برخوردار باشند، بلکه توصیه های 
نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.
که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 
ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 
کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 
کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 
کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 
ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 
آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 
کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 
اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 
گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6
خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 



معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 
کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 
که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 
 

ً
که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 
این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 
مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 
خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 
کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 
به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.
که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 
کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.
10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 
از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 
11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 
کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 



کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 
بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 
گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 
که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 
را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 
که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 
گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 
و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 
گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 
م<و 

ُ
ه

ُ
م

ّ
ِل

َ
یِهْم َو یع

ّ
ِك

َ
کتاب های آسمانی بوده است:>یز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 
گام به گاِم مسیــر را هم شـــانۀ ما شدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمــــندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 
عیشتان مدام،ایام به کام، عزت مستدام
مــرݡکـز  احـیــاء انــدیــشـــه و ســیــرۀ عــلــوی
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مقدمه

کدام  که به چه ســـبکی و با  کوتاهی می دهد به این ســـؤال  کتاب پاســـخ های  این 

کنیم و بی وقفه در مسیر  کنیم تا خطی روشن در زندگی خود دنبال  مهارت زندگی 

گام برداریم.  درستی 

»ســـبک زندگی« و »مهارت زندگـــی« دو واژۀ پرتکرار در دنیای جدید هســـتند. 

کنش   ســـبک زندگـــی در حوزۀ مطالعات فرهنگی به مجموعـــه رفتارها و الگوهای 

که معطوف به ابعاد هنجاری و زندگی اجتماعی اوست و  هر فرد اطالق می شـــود 

نشان دهندۀ کم وکیف نظام باورها و کنش های فرد است. سبک زندگی را می توان 

کلی  در تمامـــی رفتارهـــای فـــرد و در ارتباط هـــای وی با دیگران، طبیعـــت و به طور 

 مشهود و توصیف شدنی و 
ً

که معموال کرد  محیط اجتماعی اطراف وی مشـــاهده 

سنجش پذیر است.1 در این معنا، سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش ها، 

که اهمیت آن بـــرای تحلیل های اجتماعـــی روزبه روز  نگرش هـــا و رفتارهای افـــراد 
افزایش می یابد.2

1. ابراهیم حاجیانی، جامعه شناسی هویت ایرانی، ص8.
2. پروین مسعودیان، منشور اخالقی خانواده در ازدواج دانشجویی، ص16.
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که اطراف آدمی را پر  از جهتی دیگر، ادیان الهی دربارۀ بیشـــتر اشـــیا یا اشخاصی 

کرده اند و نیز دربارۀ بسیاری از رفتارهای وی، احکام و دستورالعمل دارند و آن ها را 

به درست و غلط یا خیر و شر تقسیم می کنند؛ بنابراین، پیگیری این موضوع از نگاه 

دین  بااهمیت  است. 

»مهارت های زندگی«1 نیز عنوانی برای آموزه ای جدید است. این آموزه را اولین 

گوست 1993 برنامه ای  بار، سازمان جهانی بهداشت2 مطرح کرد. این سازمان در آ

بـــا عنـــوان آمـــوزش مهارت هـــای زندگـــی در یونیســـف ارائـــه داد و آن را به عنـــوان 

کرد. مطالعۀ  کشـــور  ها وارد  دســـتورالعملی برای بهبود وضعیت زندگی به فرهنگ 

کســـب  که  مضامین و بســـته های آموزشـــی حاوی این مهارت   ها نشـــان می  دهد 

کهن دارد. به عبارت دیگر، بشر از ابتدا به دنبال  مهارت توســـط انسان ســـابقه ای 

کند و بهبود  که زندگی اش را تســـهیل  دســـتیابی به توانایی   هـــا و مهارت هایی بود 

کند. دیدگاه افراد به زندگی و هدف گذاری آن    در  بخشـــد یا دســـت کم تحمل پذیر 

کاماًل مادی تعریف  کســـی زندگـــی را  گر  تعیین این مهارت   ها نقش مهمی   دارند. ا

کند، به مهارت هایی  کند و هدف اصلی را رسیدن به بیشترین رفاه مادی تعیین 

که با مهارت های الزم برای انسان آخرت گرا تفاوت هایی دارد. بر همین  نیاز دارد 

اســـاس بر آن شـــدیم تا باتوجه به فرهنگ اسالمی   ، اصول مهم و سبک ساز زندگی 

اسالمی و مهارت های دینی را تبیین کنیم. این مهارت ها ما را هرچه بیشتر در مسیر 

که این هم ترازی )تعادل( میان جنبۀ  زندگی دین مدارانه و متعادل یاری می دهند 

1. Life skills 
2. World Health Organization (WHO) 
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مادی و معنوِی زیست این جهانی است. 

ما در وضعیت عینی تناقض داری قرار داریم: از یک سو به دین اعتقاد داریم و از 

سوی دیگر با وضعیت جدید در زندگی  مدرن مواجه هستیم. از یک سو عالقه مند 

به مســـجد و رفتن به هیئت ها هستیم و از ســـوی دیگر با انواع موسیقی ها احاطه 

شـــده ایم. از یک ســـو دنبال درآمدهای بسیاریم و از ســـوی دیگر مایلیم در زندگی، 

کنیم. از یک سو الزم است فرزندانمان  کرده و زندگی ساده تری برپا  قناعت پیشـــه 

که در این صورت، به طور طبیعی به شناخت های  در محیط اجتماعی بزرگ شوند 

که چه روابطی برقرار می کنند.  متنوعی می رســـند و از دیگر سو، نگرانشـــان هستیم 

که خالقیت خود را بـــرای حفظ اصول انســـانی و آرمان های  بنابرایـــن الزم اســـت 

کنیم و اثرگذاری خود را افزایش دهیم. براین اســـاس،  اســـالمی    زندگی مان تقویت 

کلی تنظیم می کنیم: در بخش اول به بیان اصول مهم  کتاب حاضر را در دو بخش 

ســـبک زندگی اســـالمی می پردازیم و بخش دوم را به تبیین پاره ای از مهارت های 

مهم برای سامان دادن به زندگی دین مدارانه اختصاص می دهیم. 

کتاب را بر نگارنده ببخشـــند و این  کاســـتی های  از صاحبان قلم خواهشـــمندم 

کنند. جوانۀ کوچک را با قلمه زنی های عالمانه و نقادانه خود بارور 
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خــط ســفیــد مـمـتــد

دریچه ای به مباحث این فصل

1. اصول اساسی و محوری سبک زندگی دین مدارانه چیست؟ 

2. قناعت چگونه در ایجاد سبک زندگی مبتنی بر دین نقش ایفا می کند؟

کرد؟ 3. چگونه می توان بنای اقتصاد خانواده را بر قناعت پایه ریزی 

۴. پیامدهای نبوِد نگاه قناعت محور به زندگی چیست؟

5. زندگـــی ســـرگرمی محور چه شـــاخص هایی دارد و پیامدهـــای آن بر 

زندگی انسان ها چیست؟

6. باورمنـــدی به وجود حـــق و باطل چگونه نوع ســـبک زندگی افراد را 

تعیین می کند؟ 

7. پیامدهای بی توجهی به اصل باورمندی به وجود حق و باطل چیست؟
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فصل اول: اصول بنیادی سبک زندگی اسالمی

متون اسالمی سهم و جایگاه دنیا و آخرت را معلوم کرده اند و بی تردید این موضوع 

که برای زندگی برمی گزینیم، نشـــان دهد.  باید خود را در ســـبک ها و صورت هایی 

که نشـــان می دهد  ســـبک زندگی ازاین رو بـــرای تحلیلگران دینی اهمیت می یابد 

که اغلب، طبقۀ مسرفان و مترفان1 است  چگونه ارزش های یک طبقۀ اجتماعی 

و رفتارهای معطوف به مدگرایی یا تنوع طلبی دارند، بر همۀ سطوح اجتماع مسلط 

که  می شـــود و موازنۀ دنیا و آخرت را در شـــیوۀ زندگی به هم می ریزد. واضح است 

آدمیان بر اســـاس باورها و اعتقاداتشان قضاوت می شوند. این قضاوت از طریق 

چگونگی انتخاب هایشـــان در زمینه هایی همچون خرید اتومبیل و خانه  و وسایل 

زندگی، نوع چیدمان آن ها و چگونگی برگزاری مراســـم آیینی اســـت. براین اساس 

که ســـبک زندگـــی، زاییدۀ چهارچـــوب فکری )حوزۀ شـــناختی( و  گفت  می تـــوان 

نیروهای انگیزشـــی )حوزۀ عاطفی( انسان هاســـت؛ بنابراین، اصالح سبک ها در 

زندگی روزمرۀ مردم بدون اصالح بنیان ها امکان پذیر نیست. 

كه فزونی نعمت او را غافل و  كســـی می گویند  1 . »متَرف« از ماده ترف (بر وزن ســـبب) به معنی تنعم اســـت، و متَرف به 
كرده و به طغیان واداشته است. (نک: ابن منظور، لسان العرب، مادۀ ترف.) مغرور و مست 
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خــط ســفیــد مـمـتــد

سبک زندگی بر دو ركن »شناخت« و »انگیزه« استوار است  
 و جز با اصالح این دو ركن، سبک زندگی اصالح شدنی نیست. 

امروزه، بیش و پیش از هرچیز، اصول زندگی در منظر دانشمندان و سیاست مداران 
کرده اســـت. با تغییر اصول، تغییر مفاهیمـــی مانند آزادی،  و ســـپس آدمیان تغییر 
گریزناپذیر  لـــذت، رنـــج و به پیـــروی از ایـــن تغییـــرات، دگرگونی در ســـبک زندگـــی 
است. به همین دلیل به نظر می رسد بحث اصلی دربارۀ سبک زندگی به بحث از 
چهارچوب های آن بازمی گردد و آنچه در طراحی الگوی اســـالمی از سبک زندگی 
موثر اســـت، فهم چهارچوب های اصلی اسالم دربارۀ آن است. می توان از اصول 
متعددی در این مجال سخن گفت؛ اما به نظر می رسد دست کم سه اصل محوری 
کلیت بیشـــتری برخوردارند و هنجارها و مهارت های  که از  دراین بـــاره وجود دارد 
متفاوتی در زندگـــی دین دارانه می آفرینند. این اصول عبارت اند از: 1. قناعت؛ 2. 

پرهیز از سرگرمی محوری در زندگی؛ 3. باورمندی به نظام حق و باطل. 

1. قناعت 

کفاف1 و مبنایی برای شکل دادن به زندگی است. در  کتفا به  قناعت، به معنای ا

که به فرد، احساس رضایت از زندگی  وهلۀ اول، خصلتی درونی و زاینده است2 

که در واقع  کر اســـت.۴ شکر  و آرامش می بخشـــد؛3 برای همین فرِد قانع، فرِد شـــا

1 . محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج2، ص858.
2 . امام علی؟ع؟، نهج البالغه، به گردآوری محمدبن حسین سیدرضی، حکمت57.

3 . محمدباقر مجلسی، بحار  االنوار، ج78، ص128. 
4 . حسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص304.
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فصل اول: اصول بنیادی سبک زندگی اسالمی

سرمنشأ رضایتمندی فرد در زندگی است، ابتدا در قلب پدید می آید؛ ولی سپس 

کنش در قبال نعمت ها و داشـــته ها ســـوق می دهد.  فـــرد را به انتخاب بهترین وا

ک نیرو و امکانات و تباه کردن داشته ها  کنش نیز در جای خود از استهال بهترین وا

که فرد قانع از دارایی خود به هر  جلوگیری می کند. برای این احساس شکر است 

که هســـت، خشنود اســـت و خود را پاســـدار نعمت و موظف  به  حفاظت  اندازه 

گفته شـــده اســـت قناعت دارایی  و مدیریـــت همان  مقدار می داند. برای همین 

فناناپذیر است.1 این عبارت به دو معناست: اول اینکه احساس بی نیازی درونی 

در فرد همیشـــگی اســـت؛ دوم اینکه فرد همواره می کوشد دارایی عینی و بیرونی 

کنش در  کند؛ زیرا شـــکر، یعنی بهترین وا را هـــم پـــاس بدارد و برای آن برنامه ریزی 

قبال نعمت.

که   انسان قانع، همواره در موضوعات مادی به آنچه دارد، می نگرد: به زمانی 

که پیش روی او هستند، و....  گرفته اســـت، به همسر و فرزندی  در اختیارش قرار 

که بـــا چه واقعیت هایی روبه روســـت و قدرت شناســـایی ضعف ها و  او می دانـــد 

قوت ها را دارد و می تواند برای عینیت ها برنامه ریزی کند. برای موضوعات عینی، 

کثری  کرد و با اطمینانی نســـبی برنامه  ریخت. این  همواره می توان پیش بینی حدا

که فرد غیرقانع همیشه در آرزوها اندیشه می کند.2 داشتن خانه ای  در حالی است 

بســـیار وســـیع به صورت فوری و بدون تالش یا بدون امکانات قبلی، موفقیت در 

کمترین تالش یا بدون تالش درســـت و اصولی،  آزمونـــی فوق العاده مهم بـــدون 

1 . محمدبن الحسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص278.
2. نهج البالغه، حکمت34.
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خــط ســفیــد مـمـتــد

برخـــورداری از زیبایی حیرت انگیز بدون داشـــتن زمینه های وراثتی و... مثال های 

روشـــنی از این آرزوهایند. آرزوها وجود ندارند و برنامه ریزی برای نداشـــته ها بسیار 

خیال پردازانـــه اســـت. به همین دلیـــل، فرد غیرقانـــع به طور دائم فرصت ســـوزی 

می کنـــد1 و خـــود را در این زمینه، متهم نمی داند. همـــواره، »دیگری« متهم اصلی 

که منشأ نارضایتی ها  در ازدست دادن فرصت هاست و این دیگرِی موهوم است 

کـــم ایـــن  کالن، ترا و ناســـازگاری های خانوادگـــی و اجتماعـــی اســـت. در مقیـــاس 

نارضایتی ها به نابردباری های اجتماعی و ضعف مدارای مردمی و حتی تمرد های 

سیاسی می انجامد.

اما جهان بینی فرِد قانع، جهان بینی نعمت گراست. جهان بینی نعمت گرا انسان 

کی. اضطراب، چشم وهم چشـــمی های آزارنده یا  کر می سازد، نه انســـان شـــا شـــا

حســـد، میل به تنوع طلبی و احســـاس نیاز به تحول دائمـــی در ابعاد زندگی مادی 

 به فرد احســـاس شکست و ذلت می چشانند،2 
ً

که معموال و نیز بلندپروازی هایی 

همه از نتایج روان شناختی در جهان بینی غیرنعمت گراِی فرِد غیرقانع است.

کنیم، شبیه این افراد را بسیار می بینیم. یک سو جوانی  گر به دوروَبر خود نگاه  ا

که به جـــای خیال پردازی بـــه آنچـــه دارد، می نگرد: تیزهوش نیســـت؛ اما  اســـت 

حافظۀ خوبی دارد و برای موفقیت از همان داشـــتۀ خود اســـتفاده می کند؛ مثاًل 

که مبتنی بر حفظیات است.  بیشـــتر حفظ می کند و در رشـــته ای تحصیل می کند 

او با قدرت حافظۀ خود بر توانایی هایش می افزاید و مثاًل به جای ســـروکله زدن با 

1. عبدالواحدبن محمد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص106. 
2. علی بن الحسن طبرسی، مشکاة االنوار، ص245.
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فصل اول: اصول بنیادی سبک زندگی اسالمی

فرمول هـــای ریاضی به یادگیری زبان دیگری می پـــردازد و بعدها همین مهارت را 

کســـب درآمدهای خوب قرار می دهد. این جوان بر پایۀ پشتکارش  دســـت مایۀ 

کوچـــک، ولی  هـــر روز بـــه موفقیت هـــای جدیدی می رســـد. ایـــن موفقیت های 

پی درپـــی بـــه او اعتمادبه نفـــس بیشـــتری می دهنـــد. او پـــس از مدتی بـــه درآمد 

که  می رســـد و می تواند با امید، زندگی مناســـبی برای خود بســـازد. طبیعی است 

کی نباشد و پرتوان  این فرد حســـرت زده نباشـــد، غصه نخورد، از زمین و زمان شا

که بخش  بـــه فردای بهتر بیندیشـــد. در مقابـــل، فرد دیگری را مشـــاهده می کنیم 

 به 
ً

گاه نیســـت و دائما کســـالت می گذراند، به اســـتعدادهایش آ زیادی از روز را با 

که چرا دیگران همواره از او بهترند، چرا ثروت بیشتری دارند، چرا  این می اندیشد 

در خانوادۀ مرفه تری به دنیا آمده اند، چرا زیباترند و هزاران چرای دیگر. حسرت، 

کینه، شکایت، بی حوصلگی و عصبانیت، تنها بخشی از ویژگی های این  غصه، 

شخص را تشکیل می دهند. 

كی.جهان بینی انساِن قانع، جهان بینی نعمت گراست.  این جهان بینی، انسان    كر می سازد، نه انسان شا شا

قناعت و فرهنگ مصرف گرایی 

کنار نهد، »مصرف گرایی«  که باعث می شود فردی قناعت را  یکی از موضوعاتی 

اســـت. از نظر برخی منتقدان غربی، انســـان ها با مصرف  چشـــمگیر و تن آســـایی 
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