
مقدّمه

پ"ش"نه نگارش در سبك زندگى اسالمى را، به معناى عامّ آن، مىتوان در آثارى
كه در بـ"ان سـ"ره نبى مكرّم اسـالم (ص) و معـصومـان(ع)، تأل"* (افتـه است،

پىجست.
كتاب المعـ"شة فروع كافى، ش"خ كل"نى، و ابوابُ احكامِ العِـشرة فى السَّفَر
و الحَضَـر از كتـاب حجّ وسائل الّشـ"عه، شـ"خ حُرّ عـاملى، در شمار مـهمتر(ن

كتابهاى سامان (افته در سبك زندگى اسالمى است.
شمـارى از دانشوران در روزگـار ما ن"ز، تأل"* و تدو(ـن آثار را با گرا(ش و
رو(كرد (اد شـده، (عنى عـامّ، همـچنـان دنبـال مىكنند و به نگارش كـتـابهـاى:

سُنَنُ النّبى، س"رةُ النّبى و س"ره معصوم"ن اهتمام دارند.
ا(شـان، با هدف مـعـرّفى و ارائـه الگوهاى شـا(سـتـه گـفـتـارى و رفـتـارى و
ترغ"ب مـسلمانان و مـؤمنان به پ"روى از اسـوههاى حسنه، مىكـوشند تا اصول

حاكم بر گفتار و رفتار معصومان(ع) را تب""ن كنند.

*—uÄÅtÒK�«b³Ž ”U³Ž  •
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* پژوهشگر و مدرّس حوزه علم"ه مشهد.
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البـتـه نگارشـهاى فـراهم آمـده، در حـوزه\ سـبك زندگى اسـالمى به مـعناى
عــامّ، از تنوّعى در عـناو(ن برخــوردارند، عناو(ـنى مــانند: آ("ن زندگـى، آ("ن
مـعـاشــرت، آداب زندگى، آداب مـعـاشــرت، اخـالق مـعـاشــرت، اخـالق و

معاشرت در اسالم و… .
از سـو(ى د(گر، اگـرچه پارهاى از آثار با عناو(ن (اد شـده و مـانند آن تأل"*
ّنشــدهاند، امّــا همـچـنان در مـوضــوع ســبك زندگى اســالمى به مــعناى عــام
مىگنجنـد. آثارى چون: ا(ن است آ("ن مـا، مـحـمّـد حـسـ"ـن كـاش* الغطاء،
ترجمـه: ناصر مكارم ش"رازى؛ آ("ن زندگى و درسـهاى اخالق اسالمى، مـ"رزا
جوادآقـا تهرانى؛ برنامـه ا(مان آوردهها، على گلزاده غفـورى؛ زندگى در پرتو
اخالق، ناصـر مكارم ش"ـرازى؛ بهشت خانواده، دكـتر س"ـد جواد مـصطفوى؛
آ("ن همـسـردارى، ابراه"م امـ"نى؛ اخـالق و مـعـاشـرت در اسـالم، دكـتـر على
قائمى؛ رسـتگاران، محّمدتقى مـصباح (زدى؛ س"ـماى سرافرازان، محـمّدتقى
مصباح (زدى؛ اخـالق معاشرت، جواد محـدّثى؛ خوبان خدا، چشماندازى به

نشانههاى اهل سعادت، عبدالرّضا جمالى و… .
د(گر آنكـه بّررسى كـتـابهـا(ى را كـه در مـوضـوع سـبك زندگى اسـالمى از
د(دگاههاى خاصّ، مانند: د(دگاه امام خم"نى، مقام معّظم رهبرى و… تأل"*

شدهاند، خود ن"ازمند مقال و نوشتارى د(گر مى(اب"م.
بارى، اهتـمـام و پرداخـتن به مـوضـوع سـبك زنـدگى اسـالمى، به مـعناى
خـاصّ آن، در سـالـهـاى اخـ"ـر و در پى عنا(ـت و(ژه مـقـام مـعّظـم رهبـرى به آن
(بجـنورد، پا("ـــز ١٣٩١) با بـرگــذارى هـمـــا(شهاى علـمى و ملّى و نـگارش
كـتـابهـاى تخــصّـصى اسـتـمـرار (افـتـه است. در ا(ن مـدِت نـه چندان طوالنى،
پژوهش و نگارش در حوزه سبك زندگى اسالمى به معناى خاصّ، به ارائه آثار
و تأل"ـفاتى سـودمند و راهگشا انجـام"ـده است؛ امّا همـچنان به تدو(ن و عـرضه
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آثارى كه مـؤلّفههاى سـبك زندگى اسالمى را در بخـشهاى گـوناگون آن تبـ""ن،
آس"ب شـناسى و… كند، چشم ام"ـد گشادها(ـم. ام"دوار(م كـه شمـار كتـابهاى
عرضه شـده در ا(ن موضوع چندان فزونى (ابد كـه به جر(ان (افتن گفتـمان سبك

زندگى اسالمى در م"ان ا(مان"ان ب"نجامد.
در ا(ن نوشـتـار، به كـتابشناسـى توص"ـفى و گـاه تحل"لى شـمـارى از آثار
فراهم آمـده در موضوع سبك زندگى اسـالمى مىپرداز(م. معرّفى كتـابها را، با
توجّـه به اهّم"ت و بازتاب مـحتـواى آنها در مـ"ان مخـاطبان، به تـفص"ل و گـاه با
اجـمال برگـذار كـردها(م. نخست بـه معـرفى دو كـتاب: «الحـ"ـات» و «مفـات"ح
الحــ"ـات» مـىپرداز(م. اگــرچه ا(ن دو كــتـاب، به نـام و عنوان ســبك زندگى
اسالمى ن"ـست؛ اما محتـواى آنها پ"وندى آشكار با سـبك زندگى اسالمى دارد.
از همـ"ن رو، و ن"ـز به دل"ـل اهّمـ"ت و چاپهـاى مـتـعـدّد و شـمـارگـان فـراوان به

تفص"ل معرفى مىكن"م.

�{U ، محمّدرضا حك"مى، محـمّد حك"مى، على حك"مى، قم: انتشارات�«

دل"ل ما
ا(ن مجـموعـه بزرگ، از جمله آثار خـواندنى درباره موضوع سـبك زندگى
اسالمى و ز(ست مـسلمانى و از الگوهاى عرضـه عصرى و تمـدّنى قرآن و سنّت

است.
مـؤّلفان «الحـ"ـات» كتـاب خود را فـراخـوان و دعوتى به بـازنگرى عمـ"ق و

فراگ"ر در ابعاد هدا(ت اسالمى دانستهاند.
ا(شان برآنند كه:

«هدا(ت اسـالمى، شـامل ترب"ت است و سـ"ـاست… و به خـوبى
پ"ــداست كـه ترب"ـت صـحـ"ـِح فـردى، بدون سـ"ــاست صـحــ"ِح



±∂≥

كتاب شناسى گز(نشى سبك زندگى اسالمى

اجـتــمـاعى، تحــقّق پذ(ر ن"ــست؛ چنانكـه ســ"ـاست صــحـ"ِح
اجتماعى، بدون ترب"ت صح"حِ فردى تحقّق پذ(ر نه. و مقصود از
سـ"است، مـد(ر(ت جـامع اجـتمـاعى است كـه در برگـ"رنده همـه
بُعـدهاست: اقـتصـادى، سـ"اسـى، قضـا(ى، ادارى، فـرهنگى،

آموزشى، دفاعى و… »١
از آن جا كه هدا(ت (رهنمونى به صراط مسـتق"م و پ"مودن آن) در پ"روى از

دو ركن پ"وسته به هم؛ (عنى «قرآن و عترت» منحصر است؛ بنابرا(ن:
«الحـ"ـات… (ك هـدا(ت طلبى جـامع از دو چشـمــه الهى علم و
هدا(ت است و به تعـبـ"ـر عـصـرى: استـخـراج (ك جـهـانب"نى و
جهان شناسى (ا(دئولـوژى) اسالمى است از دو ركن د(ن اسالم:

قرآن ـ حد(ث به صورت مستق"م. »٢
اهتـمـام مـؤلّفـان الحـ"ـات بر آن است كـه به فـراخـور توان خـود به مـعـرّفى
جـامع، درست اسـالم و پـ"ـراسـتـه از پ"ـرا(هها، به صـورت برنـامـهاى عـملى و
عـمومى بپـردازند و در ا(ن باره، به قدر مـ"ـسور، با الهـام از تعال"م اسـالمى، به

قرآن كر(م و حد(ث شر(* استناد كنند.
ا(ن امـر جـز با «تفـقّه در د(ـن اسالم»؛ (عنـى شناخت بخـشـهاى گـوناگـون
د(ن، به صورت پ"ـوستـه و در پ"وند با (كد(گر و چون مـجموعـهاى (گانه، نه به

صورت فصلها(ى پراكنده و بخشهاى جدا از هم فراهم نمىآ(د.
بارى، مؤّلفان كتـاب الح"ات در خاتمه مقدّمـه خود بر جلد نخست، كه آن
را در تابسـتان سـال ١٣٥٨ نگاشتـهاند، از استـاد خود: شـ"خ مجـتبى قـزو(نى،

مؤلّ* كتاب «ب"ان الفرقان» (اد كردهاند.
ا(شـان خـود را در درك حـقـا(ق، علـوم و مـعـارف الهى و اسـالمى وامـدار آن
حك"م الهى و كتاب خود را ثمرهاى از ثمرههاى مكتب قرآنى ناب وى دانستهاند.
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جلد نخسـت الح"ات، از (ك مـقدّمه و چهـار باب فراهم آمـده است كه هر
باب خود ن"ز فصولى چندگانه دارد.

عناو(ن بابهاى چهارگانه آن عبارت است از:
١. شناخـت و اصــالت آن (شناخت؛ (ـعنى آنچه هر انســاِن بـهــرهمند از

فطرتى سل"م، آن را مىجو(د. )
٢. عق"ده و ا(مان (عق"ده و ا(مـان به خداوند سبحان كه از طر(ق معرفت به

دست مىآ(د. )
٣. عمل (كه رهآورد ا(مان درست است. )

٤. امت"ـازهاى جهانب"نى الهى (معرفت، ا(مـان و عمل به تكال"* فردى و
اجتـماعى از سـوى انسان مؤمن جـهانب"نىاى براى او فـراهم مىآورد كه داراى

امت"ازاتى است. )
جلد دوّم الح"ات ن"ز داراى شش باب است:

٥. اصـول كلّى رسـالت پ"امـبـران (ا(مانـ"ان خـود را به هدا(ت و رهنمـونى
پ"امبران الهى ن"ازمند مىدانند. )

٦. قـرآن (معـجزه و كـتاب آخـر(ن پ"امـبـر الهى كه در آن، هر چه در تأمـ"ن
سعادت دن"ا و آخرت انسان دخالت دارد، فراهم آمده است. )

٧. رهبران راسـت"ن (امامان مـعصوم (ع) در هدا(ت مـؤمنان نقشى شا(سـته
دارند. )

٨. عالمـان د(ن (سلسله رهبران راسـت"ن در روزگار غـ"بت معـصوم (ع) به
عالمان ربّانى د(ن مىرسد. )

٩. وال(ت و حكومت (تحـقّق آرمـانهـاى جـامـعـه د(نى در گـرو در اختـ"ـار
داشتن ابزار و قدرت اجرا(ى است. )

١٠. تكال"* و مسؤول"تهاى حاكم اسالمى
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باب (ازدهم و دوازدهم الح"ات، با عناو(ن: مدخلى بر خطوط كلّى بحث
اقـتـصـاد اسـالمى، مـدخلى بر اصـول كلّى بحث اقـتـصـاد اسـالمى در جلدهاى

سوم، چهارم، پنجم و ششم آن آمده است.
و امّا:

«درباره دوره دوّم الحـ"ات، جلد هفـتم تا دوازدهم، (ادآورى ا(ن
نكتــه الزم است كــه ا(ن دوره و(ـژه انســان است؛ اگــرچه همــه
مــجلّدات الـحــ"ــات چن"ن روشـى را برگــز(ده است؛ ل"ـكن ا(ن
جلدها و(ژگى ب"شتـرى به انسان و مـسـائل انسانى دارد و احـوال
انسان، جامـعه انسانى، ترب"ت، اخالق، خـانواده، س"ر و سلوك
شـرعى و اصول ر(اضـت وترب"ت نفس و سـرانجام مـقـام عرفـانى
انسـان را ارز(ابى مىكند و در پرتو تعال"م وحىنـامه قرآن كـر(م و
تعال"م پ"امبـر اكرم (ص) و امامان معصـوم (ع) و با استناد به متون

اصلى، حقا(ق جاودانى را در دسترس قرار مىدهد. »٣
(ادآور مىشو(م كه آخر(ن جلد انتشار (افته از كتاب الح"ات، جلد (ازدهم آن

است كه در زمستان سال ١٣٩٣ و از سوى انتشارات دل"ل ما منتشر شده است.

�?{U…، آ(ت الله جوادى آملى، قـم: مركز نشـر إسراء، چاپ نهم،�« ̀ }�U?H�

١٣٩١، ٧٧٦ صفحه.
ا(ن كتاب نخسـت"ن بار بهار ١٣٩١ چاپ شده است، و و(راست دوّم آن در

زمستان ١٣٩٣ به چاپ (كصد و هفتاد و پنجم رس"ده است.
اسـتـاد جـوادى آملى، با اشـرافى كم نظ"ـر بر منابع وحـ"ـانى و بهـرهورى از

كتاب، سنّت و عقل برهانى و به مدد ژرف اند(شى و(ژه خود بر آن شد كه:
«همـان طور كــه بزرگ مـحـدّث روزگـار مـا، جنـاب حـاج شـ"خ
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عبّاس قمى، با اثر ماندگار و سودمندش؛ (عنى مفات"ح الجنان راه
سلوك بندگان و ارتباط انسان با خدا را از طر(ق انجام دادن اعمال
عبادى، در سه بخش: نماز، دعا و ز(ارات و بهرهمندى از ثواب
و پاداش آنهـا هموار كـرد، كـتاب د(گر الزم است كـه جلد دوّم و
كامل كننده آن باشد و شؤون دن"ا(ى، بو(ژه امور اجتماعى بندگان
را ن"ز با همان رو(كرد، با آموزههاى وَحـ"انى مرتبط سازد تا آدمى
در زندگى خــود از ا(ن برنامـههاى الـهى بهـرهمنـد گـردد و از آثار

آن، هم در دن"ا و هم در ُعقبى، سود ببرد.
از ا(ن رو، ا(ن كتاب، مفات"ح الح"ات نام (افت. »٤

ا(ن اثر را اصـولى پـانزدهگـانه سـامـان مىبخـشند كــه اسـتـاد جـوادى آملى
پارهاى از آن اصول را در مقدّمه كتاب ب"ان كرده است.

وى در اصل هشتم، چن"ن نگاشته است:
«اسالم، كه جهان شمولى خود را با دو اصل كلّ"ت و دوام؛ (عنى
همگانى و همـ"شگى بـودن خو(ش اعـالم داشت، ك"ـف"ت تعـامل
صـحـ"ح بشـر با (كد(گر و ن"ـز با زمـان و زم"ـن و سپـهـر، همـانند
چگونگى رفتـار و گفتار و كـردار با ساحت فراطب"ـعت را به خوبى

ب"ان كرده است. »٥
در جـهـانِ انسـانِ مــتـمـدّن، كـه تمـدّناش در آ("نـه تد(ّن ظهـور دارد، و در
مرحله چهارم سلوك حق مدار خود در مس"ر إلى الله؛ (عنى «سفر مَِن الخلق إلى

الخلق بالحقّ»، ه"چ موجودى مرده و بى روح ن"ست.
«بنابرا(ن پـ"ـام كـتـاب مـفـات"ح الحـ"ـات تنـهـا گـشـودن راه زندگى
مـتـمدّنـانه و متـدّ(نانـه بشر ن"ـست؛ بلـكه باز كـردن راز مُهـر شـده

ك"ف"ت زندگى هر چ"زى است كه از هستى سهمى دارد. »٦
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ا(ن كـتـاب، در بخـشـهـاى پنجگـانه خـود، كـه هركـدام فـصـولى چندگـانه
دارند، به تعـامل انسـان با: خـود، همنوعان، نـظام اسالمى، حـ"ـوان و خلقت

ز(ست مح"طى مىپردازد و با خاتمه فرجام مى(ابد.
سامان دهى كـتاب «مفات"ح الـح"ات»، چنان كه ناشـر آن در مقدّمه بازگـفته
است، در همه مراحل و فرآ(ندهاى فراهم آمدن آن؛ (عنى طرح، تخر(ج آ(ات و
روا(ات، تحـقــ"ق و تنظ"م، رفع ُشـبــهـات و جـمع مـ"ـان روا(ات مــتـعـارض و

بازخوانى نها(ى متن، با «هدا(ت و اشراف» استاد جوادى آملى بوده است.
همـه ا(ن اثر، پس از تكمـ"ل متن، به رؤ(ت و قـراءت مـؤلّ* رس"ـده و وى

نكتههاى الزم را ن"ز بر آن افزوده است.
از آنجا كه ا(ن كتاب مشحـون از احاد(ث نبوى (ص) و روا(ات معصومان
(ع) است؛ امّا تبـ""ن ا(ن امر، با هـمه اهم"ت، جـا(ى در م"ان اصـول پانزدهگانه

استاد جوادى آملى پ"دا نكرده است.
استاد جوادى آملى، در اصول پانزدهگانه كتـاب خود، از مبانى و مالكهاى
حجّـ"ت و اعتـبار احـاد(ث و روا(اتِ نقل شده، سـخنى نگفتـه است؛ اگرچه در

سخن ناشر آمده است:
«اغلب روا(ات ا(ن اثر معتبـرند و برخى از آنها بر مبناى تسامح در ادلّه سُنن
مورد استفاده قرار گرفتـهاند؛ در همان حال از آوردن نقلها(ى كه با اصول عقلى

و نقلى معارف اسالمى هماهنگ ن"ست، پره"ز شده است. »٧
درنگ د(گر آن كـه، كتـاب در زم"نه كـاوشهاى فـقه الحـد(ثى و نقد حـد(ث

وِزان شا(ستهاى ندارد.
برطرف كردن ابهامهاى موجود در روا(ات نقل شده، به دست دادن مدال"ل
تفص"لى روا(ات (فـقه الحد(ث) و اهتمام بـه پاال(ش روا(ات موجود در باب، با
نقد روا(اتى كه به اضطراب و ركاكت (مع"ارهاى نقد درونى متن) مبتال هستند،
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(ا به مـخـالفت با قـرآن، سنّت قطعى و عـقل (مـع"ـارهاى نقـد ب"ـرونى مـتن)، بر
اعتبار علمى ا(ن كتاب خواهد افزود.

در خاتمه\ كـتاب، از سنّتهاى: نوروز، چهارشنبـه سورى، شب (لدا و فال
(اد شـده است. چون ا(ن مـوضوعـات روزآمـد و ناظر به فـرهنگ ا(رانى است و
اكنون ن"ــز در جـامـعــه مـا رواج دارد، به د(دگـاههاى كــتـاب (اد شـده تـوجّـهى

افزونتر مىكن"م.
اســتــاد جــوادى آملـى، با صــرف نظر از بـررسى سند روا(ات مـــربوط به

نوروز، بر آن است كه:
«به نـظر مىرســـد ردّ و تأ("ـــد [نوروز] در… روا(ـات به لحـــاظ
رسمهـاى ناپسند و پسند(ده نوروز باشد؛ (عنى روا(ت نفى درباره
سنّتـهـاى نادرست آن باشـد و روا(ت تأ("ـد، سنّتهـاى خـوب آن را

تأ("د مىكند. »٨
و البتّه ا(ن احتمال را ب"ان كرده است كه:

«روا(ت تأ("ـد… به جهت نزد(ـك بودن ا(ن روز با حادثه غـد(ر و
وال(ت حضـرت ام"ـرمؤمنان، سـالم الله عل"ه، باشـد؛ چرا كه بر
اساس برخى مـحاسبـات ر(اضى و نجومى، جر(ان غـد(ر در سال

دهم هجرت در روز ٢٧ اسفند ماه بوده است.
پ"امـبر اكـرم (ص) ن"ز تا سه روز جـهت ب"عت گـرفتن در سـرزم"ن
غد(ر درنگ فـرمودند. پس نوروز سـال دهم هجرى، همـزمان با

غد(ر بود. »٩
مؤلّ* درباره\ چهارشنبه سورى، بر ا(ن نظر است كه:

«در ه"چ (ك از متون باقى مانده پ"ش از اسالم، اشارهاى به جشن
چهـارشنبه سـورى نشده است. در اوسـتا، كـت"بـههاى ع"ـالمى،
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هخـامنشى، اشكانى و سـاسانى و ن"ـز در مـتون پهلوى و حـتى در
روا(تهـاى مورخان (ونانى درباره\ ا(ـران و جشن چهارشنبـه سورى
ن"ـز مسـتند و سـخنى در دست ن"ست… . نخـسـت"ن و كـهنتر(ن
كـتـابى كـه در آن به آتش افـروزى [ا(ران"ـان] در جـشن چهـارشنبـه
سورى اشـاره شده، كـتاب تار(خ بخـارا [مزارات بخـارا] نگاشـته

ابوبكر محمّد بن جعفر نَرشَخى (م: ٣٥٨ ق) است.
در ا(ن كـتاب، كه به نـام مزارات بخارا نـ"ز شناخـته مىشـود آمده
است كه وقـتى ام"ر منصـور بن نوح سامانى»، در مـاه شوّال ٣٥٠
قمـرى به ملك نشست، دستـور داد كه هنوز سال تمـام نشده، در
شب چـهـــارشنـبـــه چنـانكه عــــادت قـــد(م اسـت، آتش عظـ"م

برافروختند. »١٠
استاد جوادى آملى، بر ا(ن نظر است كه:

«آتش افروخـتن، جَسـتن از روى آن، شادى كردن كـنار آن، ترقّه
زدن و منفـجـر كـردن مواد مـنفجـره در چهـارشنبـه آخـر سـال، نه
برهان عـقلى دارد، نه دل"ل نقلى و نه منفـعت ملى و جـز خرافـه و
در مواردى ز(ان بارى غ"ـرقابل جبران، چ"ـز د(گرى ن"ست… [و
ن"ز] «سنّت سّ"ئه و ظلم به فرهنگ مردم بزرگ ا(ران است و نه تنها
مبناى عـقلى و نقلى ندارد؛ بلكه برخالف نظـم و امن"ت و آسا(ش
افراد و همنوعـان است و آزادى آنان را سلب مىكند و آس"بها و

تلفات فراوان در پى دارد. »١١
استـاد درباره\ واژه\ «(لدا» ابتدا، به ر(شـه (ابى مىپردازد و آن گاه از سنتـها و
آداب آن شب سـخن مـىگـو(د و ا(ن كـه منـاسب است چگونه ا(ن شب ســپـرى

شود. در باب واژه\ (لدا، با استفاده از لغت نامه دهخدا مىنو(سد:
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«ا(ن واژه، سـر(انى و به معناى مـ"ـالد است و چون شب (لدا را با
تولد حــضــرت مــســ"ح(ع) تطبــ"ق مىكــردند، آن را بـه ا(ن نام
خـواندهاند. چون ا(ران"ـان ا(ن شب را، شب تـولد م"ـتـرا (مـهـر)
مىدانسـتهاند، آن را بـا تلفظ سر(انىاش پـذ(رفتـهاند. و در واقع
(لدا با نوئل (noel) اروپا(ى كـه در ٢٥ دسـامـبــر، تثـبـ"ت شـده،
معادل است، بنابـرا(ن نوئل اروپا(ى همان شب (لدا، (ا شب چلّه

ا(رانى است. »
در شب (لدا، كـه از آداب و سنّتـهـاى آن شب نشـ"نى، د(دار با خـو(شـان و
دوسـتـان، قــصّـهگـو(ى پ"ــرترها، رفـتن به خــانه بزرگترها، خـوانـدن اشـعـار

شاعرانى چون حافظ و فردوسى و فال زدن به د(وان حافظ و… است،
«مناسب است مــؤمنان در چن"ن فـرصـتـهـا(ـى با زوا(اى زندگى و
س"ره معصومان، سالم الله عل"هم، در جهت رشد و كمال علمى

و معنوى آشنا شوند. »١٢
فـال، (كى از سنّتـهـاى مرسـوم و به مـعناى اطّالع دادن از آ(نده و آگـاهى از

حوادث خوب (ا بد از راه شن"دهها و د(دههاست.
استاد مىنو(سد:

«آنچه امروز درباره فال و فالگ"رى مرسوم است، (ك نوع تنبُّؤ و
تكهُّن (پ"شگـو(ى، غـ"بگـو(ى) است كـه در اسـالم براى افـراد
عـادى مـمنوع و حـرام است و پذ(رفـتنى ن"ـست؛ ولى تفـأُّل (فـال
ن"ك گـرفتـن) در برابر تط"ُّر (فـال بد زدن) در اسـالم پذ(رفـته شـده

است. » درباره پ"امبر خدا (ص) نقل شده است كه:
«… آن حـضرت برخى امـور را به فال نـ"ك مىگرفت؛ از جـمله
در واقعه حـد(ب"ه، نام سـه"ل بن عمرو را كـه شن"د، به تناسب هم
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خـانواده بودن دو واژه ســهـ"ل و سـهل (آسـان) آن را بـه فـال ن"ك
گرفت و به صلح حد(ب"ه انجام"د و واقعه، فرجام ن"ك (افت.»١٣
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ام"ركب"ر، چاپ اوّل، ١٣٩٣، ٢٦٤ صفحه.
در ا(ن اثر، سـخن از مهـارتهاى زندگى از د(دگـاه اسالم و از نگاه صـاحب

نظران غ"ر مسلمان، با تأك"د بر حقوق خانواده است.
مهارت:

«ورز(دگى در (ك كار و عمل است و مـفهوم ورز(دگى ا(ن است
كه فردى، رفتـار، كردار و (ا گفتار خود را تندتر و با اشـتباه كمتر

انجام دهد. »١٤
و زندگى:

«عـبارت است از مـجمـوعه حـاالت، حركـات، اتّخاذ مـواضع،
گـفتـار و كـردار اند(شـ"ـدهاى كه آدمى در گـذران اوقـات روزانه،
ماهانه و سـاالنهاش از خود بروز مىدهد و بـراى هر (ك از موارد
فـوق، هـدف، برنامـه و راه و روشى وجــود دارد كـه بـراى افـراد

مختل* در سن"ن و شرا(ط گوناگون، متفاوت است. »١٥
كتاب مهارتهاى زندگى از منظر اسالم در هفت بخش فراهم آمده است:

بخش نخست آن، كه مفاه"م لغـات و بررس"ها نام دارد، داراى چهار فصل
است: كـل"ــد واژههـا، نظرات درباره زنـدگى، در چرا(ـى نظر اســـالم [درباره

زندگى] و ضرورت مهارت دارى در آن.
در بخش دوّم، د(ن و منافع آن، در دوازده فصل، بررسى مىشود: د(ن و
كـاركرد آن، مـباحث و مـوضـوعات د(ن، منابـع د(ن، شروط د(ندارى مـوفّق،
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مباحث د(ن در رابطه با جنبههاى جـسمانى، غر(زى، ذهنى، عاطفى، روانى،
بُعـد عـالى رشــد، مـعنوى (رابطه خـدا و پد(دهها) و مــهـارت دارى در رابطه با

خدا.
در بخش سوم كـتاب، عنوان مـهارتها در جنبـه جمعـى ح"ات، در فـصولى
چهارگانه: مهارتهاى اجتماعى در جنبـههاى فرهنگى، اقتصادى و س"اسى ب"ان

شده است.
در بخش چهـارم كتـاب، از رابطه د(ن با اخـالق و حقـوق، سـخن به م"ـان

آمده است.
در فـصولى سـه گانه نخـست، رابطه د(ن با اخـالق، رابطه د(ن با حقـوق،
بحث شـده و در فصل پا(انى ا(ن بخش، پارهاى از ضـمانتـهاى اجـرا(ى اسالم،

در قوان"ن و مقررات جامعه، بازگو شده است.
در ا(ن بررسى، آگـاهـى از فـوا(د قـوان"ن و مـقـرّرات، ا(ـمـان، مـالحظات
د(نى، مـالحظات اجـتـمـاعى، دلگرمى (ا ا(مـان و اعـتـقـاد به وعـدههاى الهى،
بهرهمندى از وجدانى زنده و ب"ـدار، برخوردارى از فطرت الهى پاك و ب"دار، از

ضمانتهاى اجرا(ى قوان"ن و مقرّرات در جامعه به شمار آمده است.
در بخش پنجم كتاب، نقش د(ن در روابط زوج"ن بازتاب (افته است.

در فصـول پنجگانه ا(ن بخش، از تعر(* خـانواده و اهّم"ت آن، مقـاصد و
شـرا(ط تشكـ"ل خـانواده، حـقـوق مـشـتـرك زوجـ"ن، مطـالبـات زنان و حـقـوق

شوهران، به شرح، سخن گفته شده است.
و در بخش شـشم، حـقـوق و رعا(تـهـا، در سـه فـصل: حقـوق فـرزندان،

حقوق والد(ن و پارهاى از رعا(تها.
بارى، بخش پا(انى كتـاب؛ (عنى بخش هفتم آن، كه تداوم حـ"ات خانواده
و فـرجــام آن نام دارد، به آســ"ب شناسى خــانواده، عــوامل تداوم آن و مـســأله
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جدا(ى و طالق اختصاص دارد.
بخـشى از عوامل مـهمتر در تداوم خانـواده از نگاه نو(سنده، عبـارت است

از:
ا(مـان دارى، اخالق، فـضـاى امن (فـضا(ى پاك و سـالم و دعـوت كننده به
سـالمت و شـرافت)، دلـجـو(ى و همـدردى، قـدردانى و تشـكّر، سـازگـارى با
خـو(شـان، فراهم سـازى مـوجـبات لّذت، آسـا(ش و سُـرور، تحـمّل (كد(گر،
امانتدارى، پره"ز از توقّعات بس"ار، اعالم جنبههاى اخالقى به زبان و عمل،
تهـ"ُّـؤ (آمـادگى) براى زناشـو(ى و به دست آوردن رضـا(ت همـسـر در ا(ن باره،
ز(بـا(ى و آراسـتگى، (ادآورى خـاطرههاى شـ"ـر(ن زندگى، اعـالم خـرسندى و
رضا(ت از ازدواج، هشـ"ارى در دوران حمل و اعالم خرسـندى و سرافرازى از
باردار بودن همـسر، تك"ـه كردن بر جـمال مـعنوى و ارتباط با خـدا، مجـاهده با

نفس و در گذشتن از ع"بهاى (كد(گر و ب"رون راندن ك"نه از دل.
نو(سنده، داراى درجه دكتراى علوم ترب"تى از دانشگاه سوربُن پار(س (فرانسه)

و دانش آموخته دوره دكتراى جامعه شناسى مذهبى از دانشگاه (اد شده است.
وى، حدود دو(ست اثر تأل"فى در زم"نه ترب"ت، خانواده، اسالم شناسى و
مسائل دن"ـاى اسالم دارد كه مهمتر(ن آنها دورهاى با عنوان اصـول و مبانى نظام
ترب"تى اسالم در صد وسى جلد است كه جلد نود و پنجم آن را در دست نگارش

دارد.
كتـاب مهارتهاى زنـدگى از منظر اسالم (با رو(كرد خانواده)، كـتابى است
خوشخوان كه به اختصار، مطالب فراوانى را با خوانندگان در م"ان مىنهد و در

ع"ن حال، راه را بر خواستاران و پىجو(ان تفص"ل گشوده مىدارد.
مؤلّ*، به مدد برخوردارى از تجارب و پ"ـش""نه پنجاه و شش سال تدر(س
مسـتمـر و نگارش دهها اثر ترب"ـتى، با ب"انى پ"ـراستـه و بهرهمند از سـبكى و(ژه،
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كتاب خود را نگاشته است.
��vÖb�“ p (فرهنگنـامه كاربردى مـهارتهاى رفـتارى و اجـتماعى)، دكـتر

مـحـمّـد دشـتى ن"ـشـابورى، مـشـهـد: نـشـر بشكوه، چاپ اوّل، ١٣٩٢، ٦٦٠
صفحه.

در ا(ن فرهنگ، مطـالب بر پا(ه ترت"ب الفبا(ى سـامان (افـته است و د(گر آن
كه موضوع در همه مطالب آن مالحظه شده است.

نو(سنده در تعر(* فرهنگ مىنو(سد:
«اند(شـهها، آداب، رسوم، معـارف، رفتـارهاى پسند(ده و كنش
و واكنشها(ى كه زندگى را خوشتر و آرامتر مىسازد و انسانها را
به سوى سعـادت و آسا(ش ب"شتر سوق مىدهد و آنان را شـا(سته

گفتوگو و انس پا(دار با معبود كر(م مىكند. »١٦
در ا(ن اثر كـوشـ"ده شـده است تا مـخـاطبـان به خـواصّ (ا عوام، مـحـدود

نشوند و همگان، به فراخور درك و دانش خود، از مطالب آن بهرهمند گردند.
ا(ن فـرهنـگ مـوضـوعى، داراى ٦٠٠، مـدخل در زمــ"نه اخـالق، آداب و

سُنن و مهارتهاى زندگى است.
مدخلهـاى فرهنگ، كه با «آداب مـعاشرت ـ آمـوزش» آغاز و با «(لدا» پا(ان
(افـتـه و عنوان انگل"ـسى هر كـدام ذكـر شـده، بسـ"ط و به طور غـالب دو بخـشى
است كـه «(ا رابطـه اصلى و فـرعى دارند (ا (كى مـصـداق د(ـگرى است و (ا اگـر

معكوس شوند، رابطه اضافى ب"نشان برقرار خواهد شد. »١٧
نو(سنده، انـگ"ـزه اصلى خـود را در تدو(ن ا(ن فـرهنـگ، احـسـاس عـمـ"ق

نسبت به ادب و اخالق دانسته است. وى بر ا(ن نظر است كه:
«انسان قرن ب"ست و (كم، به فضا(ل اخالقى و آداب انسانى بس"ار
ن"ازمند است… مـا هم به اخالق محتـاج"م و هم به آداب و هم به
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(ادگـ"رى بسـ"ارى از مـهارتهـاى فـردى و اجتـماعى، تا بتـوان"م به
سـوى آرمانهـاى واال(ى كـه در پ"ش دار(م، بهتـر و اسـتوارتر گـام
بردار(م. بشـر امروز به جـا(ى رسـ"ده است كـه به جاى خـداوند،
بتهـا(ى از جنس علوم زمانه را مىپرسـتد… پ"ـوسته گـرفتـار عقل
ابزارى و منفــعتاند(ش خـو(ش است، خــود و تمـدّناش را در
تناقضهاى بىشمـارى غرق كرده و با سرعتى شگفتآور، هو(ت
اصـ"ل انسـانى و فطرت پـاك الهىاش را در مـعـرض سـختتر(ن
ب"مـار(هاى كـشنده و بىدرمان قرار داده است. بشـر متكّبـر امروز
در هدفها، انگ"ـزهها، اند(شـهها و روشـهـا، به كلّى د(گرگـون
شده اسـت، با تك"ه بر پندارهاى خـو(ش مىكوشـد به عالَم غـ"ب
پشت كنـد و سَـِر ا(مـان و عــشق بر(ن را در پ"ــشگاه عـقل زمــ"نى
خـو(ش بُِبـرد و انسـان"ت برآمـده از تالش پ"ـامـبـران و اول"ـاى برتر
خداوند را در گردابها و باتالقهـاى پد(د آمده از تمّدنى كر و كور و
بىشـعــور، به دست نابودى سـپــارد. او به خـ"ـال خــام خـو(ش
مىخــواهد لبــاس اسطوره بر تن انـسـان"ـت بپـوشــاند و به مــوزه

تار(خاش بسپارد. »١٨
نو(سنـده، توانا("ــهـاى اخــالقى ا(ران"ــان را بســ"ـار انـدك مىداند و (ادآور

مىشود كه در ا(ن باره كارنامه خوبى ندارند.
از ا(ن روى، تاكـ"د مـىورزد كه با(د به مـدد خـداوند سبـحـان و با همّت و
پشتكار، بنا(ى نو، بن"اد نـهاده شود و ا(ن كار در سه مرحله و با سـه گام به انجام

مىرسد:
در گام نخست، آراسته سازى خود، به بهتر(ن ز(ورهاى عقالنى، اخالقى

و ا(مانى.
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در گام دوّم، نهاد(نه سازى اصول و مهـارتهاى اخالقى در سطحى گسترده
از رفتارهاى فردى و اجتماعى.

«به عبـارت د(گر، در مرحله دوّم مـا به (ك جهـاد عظ"م ملّى براى
نهاد(نه كردن و عـموم"ت بخشى اصول اخالقى و آداب اجـتماعى
در ســراسـر جــامـعــه، بخــصـوص در بـخش مـرتـبط با دولت و

حكومت ن"ازمند(م. »١٩
و در ا(ن باره، به نقش رسانهها در هدا(ت حـركت عمومى جامـعه به سوى

هدفهاى برنامهر(زى شده توجّه داده شده است:
«رسـانهها(ى كـه در نقِد اخـالقى اصـحـاب قدرت از آزادى عـمل
شا(ـستـهاى برخوردار باشند؛ چرا كـه بداخالقىهاى بزرگ، كـه
سرچشـمه د(گر رذا(لاند، همـ"شـه از كانونهـاى دانش، قدرت و
ثروت كـه دسـت توسّل بر داشـتــههاى خـو(ش مىزننـد، نشـأت

مىگ"رد. »٢٠
به نظـر نو(سنده، پـس از فــراهم آمــدن توفــ"ق نســبى مـطلوب در دو گــام
پ"ـشـ"ن، آن گـاه مىتوان براى ترو(ج فـرهنگ و آداب شـا(سـتـه خـود، به تالش

برخاست.
نو(سنده امـ"ـدوار است كه جـاى خـالى اثرش در همـه كتـابخـانهها و منازل
ا(ران"ان فرزانه و فـره"خته پُر شـود و مجموعهاى منظّـم و كاربردى پد(د آورد كه
گـره گشـاى مـسـائل همـه مشـتـاقـان اخالق، آداب و سُنَـن و مهـارتهـاى زندگى

باشد.
تابانتر شدن چراغ كم فـروغ «ارتباط گفـتارى خانواده»، با مـحور بحث و
گـفتوگو قـرار گـرفـتن بخشـهـاى بسـ"ار ا(ن كـتـاب، از ام"ـدهاى د(گر مـؤلّ*

است.
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مـحـمّـد سـعـ"ـد مـهـدوى كنى، تهـران: دانشگاه امـام صـادق (ع)، چاپ دوّم،
١٣٨٧، ٤٧٢صفحه.

كتاب در پى پاسخ گـو(ى به ا(ن پرسشهاست: چگـونه د(ن در شرا(ط گذار
(ك جـامــعـه سنّتى به جــامـعـهاى مــدرن بازتول"ـد مىشــود و چگونه با تغـ"ــ"ـر
ش"ـوههاى زندگى، قالبهـا و ابزار آن از (ك سو و تحوّل (افـتن روابط، نهادها و
ساختهاى اجتمـاعى از سو(ى د(گر، همچنان هو(ت د(نى افراد شكل مىگ"رد و

تداوم مى(ابد؟
نو(سنده، گرچه به دو سو(ه بودن رابطه (تعامل) د(ن و سبك زندگى عق"ده

دارد؛ امّا رابطه د(ن با سبك زندگى را پى جُسته است.
در رابطه د(ـن با ســبك زنـدگى ن"ــز، مــعـناى كلّى هـر دو را در نظر دارد و
پژوهـش خــود را تدو(ـن مــقـــدّمـــهاى نظرى، روشـى و كــاربردى بـراى طرح

د(دگاههاى اسالمى، در ا(ن باره مىداند.
و با درخور طرح و برّرسى دانستن تعامل د(ن با سبك زندگى در حوزههاى
دانشى مختل*، پژوهش خود را بر محور انسان شناسى ـ جامعه شناسى استوار

ساخته است.
ا(ن اثر در دو بخش تدو(ن شده است.

ل به مباحث نظرى اختصاص دارد و در سه فصل ارائه شده است. بخش اوّ
در فـصل اوّل، با نام مـفـهـوم شناسـى، در قـسـمت نخـست آن تعـر(فـهـاى

گوناگون د(ن، دسته بندى، بررسى و نقد شده است.
در قــسـمـت دّوم، تالش شـده اسـت تا تعــر(فى دقــ"ق از سـبـك زندگى و
مؤلّفههاى آن، فراد(ـد خوانندگان گذارده شود و پ"وند مفـهوم سبك زندگى، با

مفهوم سل"قه تب""ن گردد.
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در فصل دوّم، د(دگـاههاى محقّقـان علوم اجتمـاعى، درباره سبك زندگى
ب"ان و پ"وند ا(ن د(دگاهها، با مبانى فكرى آنان، بازگو شده است.

در فصل سوم كتاب، به پرسشهاى ز(ر، پاسخ داده شده است:
١. آ(ا سبك زنـدگى هر فرد (ا گروه مىتوانـد متأثّر از د(ن ((ا فـرهنگ د(نى

(ا مؤلّفههاى د(نى موجود در (ك فرهنگ) باشد؟
٢. د(ن چه تأث"رى بر سبك زندگى و مؤلّفههاى آن مىگذارد؟

٣. د(ن چگونه و طى چه فرآ(ندى بر سبك زندگى تأث"ر مىگذارد؟
٤. چگونه و بـا چه روشى مىتوان تأثـ"ـر گــذارى د(ن را بر ســبك زندگى

مطالعه كرد؟٢١
پاسخ پرسش نخست:

١. مرور ادب"ـات رابطه د(ن با سبك زندگى در علوم اجـتمـاعى نشان داد به
لحاظ تجـربى سبكهاى زندگى در گذشـته و حال از د(ن تأث"ر پذ(رفـتهاند و… به

لحاظ نظرى و منطقى ا(ن رابطه (تأث"ر و تأّثر) امكان پذ(ر است.٢٢
«طبـ"ــعى است پاسخ ا(ن ســؤال مـوردى است؛ به عـبــارتى با(د
سـؤال كرد ا(ن د(ن خـاص بر ا(ن سـبك[هاى] زندگى چه تأث"ـرى

گذاشته است٢٣؟»
و پاسخ پرسش دوم:

٢. «احتماال كسى با ا(ن نظر مخال* نباشد كه اوّل، جهتگ"رى
فـــرآ(ند اثـر بخـــشى د(ـن بر ســـبك زندگـى در باالتر(ن سـطح،
جـهتدهى آن به سـوى اهداف غـا(ـى د(ن است… و حـدّاقلِ ا(ن
تأث"ـر تجّلـى وجـوه (ا بخـشـهـا(ى از آمـوزهها و نمــادهاى د(نى به
عنوان مـؤلّفههاى سبـك زندگى است و دوّم… غلبه (گـفتـمان (ا
فـرهنگ) د(ن معـ"نى مىتواند وحـدت نسـبى در سبكهـاى زندگى
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(ك جامعه ا(جاد كند و در مقابل، تكثّر آن مىتواند تكثّر سبكهاى
زندگى را باعث شود. »٢٤

پاسخ پرسش سوم:
٣. «با مبنى قـرار دادن فرآ(ند شكل گـ"رى سبـك زندگى، اگرچه
د(ن در مـرحله شكلدهى به تـما(ـالت و ترج"ـحـات مـورد توجّـه
قرار مىگ"رد (و ا(ن توجّه هم بجاست)؛ ولى پارهاى تحق"قات و
امكان سنج"ـها، نشان داد كـه د(ن مىتواند در كلّ"ه مـراحل فرآ(ند
شكلگ"رى سبك زندگى تأث"ر مسـتق"م (ا با واسطه (زم"نه سازى)
داشته باشد… دل"ل امكان حضور د(ن هم روشن است؛ د(ن (ك
امـر فراگـ"ر فـرهنگى ـ اجتـمـاعى است و مىتواند به نوعى در هر
امر و فـرآ(ند فرهنگى ـ اجتـماعى و از جملـه سبك زندگى به طور

مستق"م (ا غ"ر مستق"م تأث"رگذار باشد. »٢٥
پاسخ پرسش چهارم:

٤. «روش: مطالعه موردى (كى از جلسات مذهبى.
اوّل، با استخراج آموزههاى د(نى مبلّغ در جلسه مورد نظر.

دوّم، برّرسى ارتبـاط م"ـان آمـوزههاى د(نى مذكـور با ترجـ"حـات
افراد.

ســوم، كــش* الـگو (ا ســبك زندگـى مــشــخّــصى مــتنـاسب با
آموزههاى د(نى ب"ان شده. »٢٦

در بخش نخست فصلِ سـوم، با نام «رابطه د(ن و سبك زندگى»، نخست،
پ"ش"نه پژوهشهاى سامان (افـته درباره تعامالت د(ن و سبك زندگى مرور شده و
آن گاه محدودهاى كه مىتوان در آن، رابطه د(ن با سبك زندگى را مطالعه كرد،
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تع""ن گرد(ده است.
اّمـا بخش دوّمِ فـصل سوم، بـا هدف كاربردى كـردن مـبـاحث نظرى بخشِ

اوّل، به «مطالعه موردى» اختصاص دارد.
در ا(ن مطالعه مـوردى، روابط آموزههاى مذهبى شـركتكنندگان در (كى

از جلسات مذهبى، با سبك زندگى آنان بررسى شده است.
در فصل چهـارم، با ارائه تعر(فـى از جلسههاى مذهـبى، به ر(شه و پ"ـش"نه

تار(خى آنها پرداخته شده است.
و فصل پنجم كتاب، دربردارنده\ كّل"ات و مـباحث زم"نهاى مطالعه موردى

است.
ا(ن كـتـاب با فـصل شـشم، كـه در آن رابطه آمـوزههاى د(نى و سـبك زندگى
شركت كنندگان در جلسههاى مذهبى (اد شده از راه بررسى نتا(ج، نت"جهها(ى به
دست آمده در قالب مصاحبه و پرسشنامه، تحل"ل شده است، خاتمه (افته است.

��œ¬ ‘d|cÄ ÈU�ÅtM}�“® vÖb�“ p»«©، دكتر على حس"ن زاده، قم: مؤسّسه

آموزشى و پژوهشى امام خم"نى، چاپ اوّل، ١٣٩٣، ٢٨٨صفحه.
آن چه در فـصـل نخـست كــتـاب ارائه گـرد(ـده، عـبـارت است از: تـحل"ل
واژگـانى «ادب» تعـر(* آن: «كـ"ـفـ"ت رفتـار و صـورت ن"كوى رفـتـار» و فـرق

اخالق و آداب:
«گـزارههاى حـاكى از رفتـارهاى ارزشى فـرازمـانى و فـرامكانى،
ناظر به اخالق و گزارههاى حاكى از رفتارهاى ارزشى زمانمند و

مكانمند، ناظر به آداب هستند. »٢٧
امّا سبك زندگى از د(ـدگاه نو(سنده بر «ه"ئت ترك"ـبى آداب و آداب رفتارى
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برگز(ده (ك جامعه» اطالق مىشود:
«(عنى رفتارهاى ساده و جلوههاى ظاهرى ما وقتى به صورت (ك

پارچه در نظر گرفته مىشود، سبك زندگى ما را رقم مىزند.
الگوى مصرف، معاشرت، لباس پوش"دن، حرف زدن، تفر(ح،
گذراندن اوقات فراغت، آرا(ش ظاهرى، طرز خوراك، معمارى
شهر و بازار، دكـوراس"ون منزل و امثال آن، در (ك بسـته كامل از
ســبك زندگى مــا قـرار دارند. ا(ـن جلوههاى رفــتـارى، ظهــور
خـارجى شـخـصــ"ت مـا در مـحـ"ط زندگى و نشــانى از عـقـا(د،
باورها، ارزشهـا و عالقههاى مـا هستند و تركـ"ب آنها شخـص"ت

فردى و اجتماعىمان را نشان مىدهد. »٢٨
در تبـد(ل شـدن مـجـمـوعـه\ عناصـر زندگى به سـبك زندگى به حـّد نصـاِب
انسجـام رس"ـدن آنها و وجـود همخـوانى و تناسب م"ـان آنها مالحظـه مىشود؛
(عنى با(د مـ"ان نظام ارتبـاطى با نظام معـ"شـتى، نظام اعتـقادى، نظام فـرهنگى و

نظام مصرف زندگى تناسب برقرار باشد.
از آنجا كه ب"شتر رفتارهاى ارزشى پد(د آورنده سبك زندگى اخت"ارىاند،
سـبك زندگى از قابـل"ت ا(جاد و ن"ـز تغـ""ـر برخـوردار است؛ گـو ا(ن كه مـمكن
است پارهاى از شـرا(ط اجتـمـاعى حاكم، تـغ"ـ"رو تحـوّل در سـبك زندگى را با

دشوارى فراوان روبهرو سازد.
بارى، سبك زنـدگى هم شخصـ"ت فردى و هم هو(ت اجـتمـاعى را فراهم

مىسازد.
در فصل دوّم اثر، اركـان اصلى هو(ت اجتمـاعى جامعه و مـا(ههاى تفاوت
جـوامع مـخـتل*؛ (عنى باورها، ارزشـهـا و سـبك زندگى آنهـا ب"ـان مىگـردد.
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آشكارتر(ـن ال(ه هو(ت هر جـامــعـه، سـبك زندگـى و ب"ـانگـر ســبك زندگى،
آداب، دانسته شده است.

نو(سنده، با توجّه دادن به سبك زندگى جوامع اسالمى، بر ا(ن نظر است كه:
«بى توجّـهى به سـبك زندگى مـمكن است به باورها و ارزشـهـاى
د(نى آسـ"ب بزند. وقتـى مردم نتـوانند مـ"ان شـ"وه زندگى خـود و
باورها و ارزشهـاىشان ارتبـاط برقرار كنند، پس از مـدّتى ممكن
است از باورها و ارزشـهاى خود دست بـردارند و آنها را ناكـارآمد
تلقّى كنند و حتّى باورها و ارزشهـاى اسالمى را ز(ر سؤال ببرند و
به پندار خـود آنهـا را مـتـعلّق به گـذشـتـه و جـوامع غـ"ر پـ"شـرفـتـه

بدانند.»٢٩
و با توجـه به «نقش ب"انى» آداب اسـالمى در سـبك زندگى اسالمى، فـصل
م كتاب، به رابطه م"ان مسلمانى و آداب اسالمى اختصاص داده شده است. دوّ

از آنجـا كــه شـ"ـوه الگـو(ى از اثر گـذارتر(ن شــ"ـوه ترب"ــتى است، در ا(ن
فـصل، با هدف فـراهم آمـدن آشنـا(ى درست با مـفـهـوم ادب، از طر(ق مـعـرّفى
الگوهاى رفـتـارى شا(سـتـه، به تحل"ل الگوى رفـتارى پـ"امـبـران وارستـه الهى:
نوح(ع)، ابراه"م(ع)، موسى(ع)، ع"سى(ع)، پ"ـامبر اعظم (ص) و شمارى از

معصومان(ع) ـ ام"رالمؤمن"ن(ع)، امام صادق(ع) ـ پرداخته شده است.
زم"نههاى پذ(رش آداب، عنوان فرعى كتاب را تشك"ل مىدهد.

هم از ا(ن رو، در فصـل سوم، چهارم، پنجـم و ششم كتـاب، به ترت"ب از
نقش عقل، اعـتقادات، آموزش و مـعاشرت و همنشـ"نى در پذ(رش آداب سخن

به م"ان آمده است.
در فصل سوم كتاب، كـه به «نقش عقل در پذ(رش آداب» اختصاص دارد،
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آمده است:
«آ("ن اسـالم عـقل و تزكـ"ــه را با (كد(گر مـرتبط و تعلـ"م و ترب"ت
د(نى را به روحـ"ـه تعـقّل و اسـتفـاده مناسـب از آن وابستـه دانسـتـه

است. »٣٠
و:

«عقـل محور ن"ـك"هاسـت. چنانكه انسـان آن را داشته و در عـمل
بدان پاىبند باشد، د(گر خوب"ها، به تبع آن پد(د مىآ(د. »٣١

در ادامه ا(ن فصل، مدارا در رفتار و معاشرت خ"ر، رفتارهاى متواضعانه،
ا(منى د(گران از شـرّ، احساس خـوشبخـتى و آرامش، از مهمتر(ن كـاركردهاى

عقل در حوزه رفتار برشمرده شده است.
در فصل چهارم كتاب به «نقش اعتقادات در پذ(رش آداب» پرداخته مىشود.
در ا(ن فـصل به روشنى ب"ـان مىشـود كـه اعـتـقـاد به: اقـسـام توحـ"ـد الهى
درعـالَم هستى، جـا(گاه و(ژه انسـان در عالَم خلقت، عـامل خـوشبـختى انسـان
(قـرب الهى)، مـحور بـودن اعتـدال در زندگى اجـتـماعـى (دن"ا نه جـاى خـوش
گذرانى و لذّت جو(ى، بلكـه مزرعه آخرت و محل آزمـا(ش است)، رابطه م"ان
ظاهر و باطن انـسـان و تأث"ـر و تأثّر مـتـقـابل ظاهر و باطـن آدمى، تأث"ـر وراثت و
فرهنگ خـانواده (تأث"ر تقوا و اخالق در اصـالت خانواده)، تقدّس رفتـارها حتّى
در اوقـات فـراغت، بزرگ شـمـردن و حـفظ حـر(م مـ"ان نامـحـرمـان در مـحـ"ط
اجتمـاعى، محور بودن آخرت و وابستـه و دلبسته دن"ا نشـدن در انتخاب نوع و

رفتار انسان سخت تأث"ر گذار است.
در فصل پنجم «نقش آموزش در پذ(رش آداب» مورد بحث قرار گرفته است.
پرورش انسـانهـا در گـرو تعـل"م و تعلّم است و تعـالى علـمى زمـ"نه را براى
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پذ(رش آداب از سوى دانش پژوهان هموار مىسازد.
آمـوزش از ضــرورىتر(ن عـوامل تـرغـ"ب به پاىبنـدى به آداب در زندگى

انسانهاست.
مـ"ــان دانش و احـسـاس مــسـؤول"ت پـ"ـوند برقـرار اسـت و در اصل، علم

مسؤول"ت آور است.
چنانچــه آثار و كـاركـردهـاى التـزام به آداب و رعـا(ت آنـهـا تبـ"ــ"ن گـردد و

حكمت آنها ب"ان شود، آمادگى مخاطب در پذ(رش آنها افزونتر مىشود.
هم از ا(ن رو، در آموزههاى قرآن و عتـرت، ا(ن اسلوب در آموزش به كار

گرفته شده است.
در فصل شـشم كتاب، نقش مـعاشرت و همنشـ"نى در پذ(رش آداب به بوته

بررسى گذارده شده است.
با نقش آفــر(نى مــعــاشـرت در زندگـى، كـه شــمـارى آن را از اصـلىتر(ن

ن"ازهاى روحى و روانى انسان دانستهاند، فضائل و رذا(ل نمود مى(ابند.
«بسـ"ارى از فـضـا(ل و رذا(ل اخالقى در فـضـاى ارتباطات ظهـور
مى(ابد؛ فضا(لى چون تعلـ"م و تعلّم، عدالت و انصاف و رذا(لى
چون تكبّر، ر(ا و غـ"بت در فضـاى ارتباط با د(گران خـود را نشان

مىدهد. »٣٢
بنابرا(ن، آگاهى از آداب معاشرت در انواع آن (انسانى، آ("نى، اجتماعى،

دوستانه، خانوادگى) ضرورى مىنما(د.
از سوى د(گر، همنش"نى ن"ز از مهمتر(ن عوامل تأث"ر گذار بر پذ(رش آداب
از د(گران، خـواه در مظاهر حـ"ـات فـردى و خـواه در مظاهر حـ"ات اجـتـمـاعى

است.
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«همنش"نى، مناسبات و روابط مستـمر و شخصى م"ان افراد است
كه محصول مشابهت آنان در عال(ق منافع و د(دگاههاست و آن را
با(د درباره گروهها(ى به كـار برد كه به دل"ل شباهتـها(ى به (كد(گر

پ"وند مىخورند و با هم نشست و برخاست دارند. »٣٣
در مـ"ــزان تأث"ــر پذ(رى همنشــ"نان از آداب و شــ"ـوههاى زندگـى فـردى و
اجتماعى (كـد(گر، مقدار و عمق ارتباط و اختالط و مـقدار ارزشى كه براى هم

در نظر دارند، نقش دارند.
انسانهـا، از رهاورد همنش"نى با ن"كان و بدان، به آثار و بركات، (ا پ"ـامدهاى

خوب و بد دچار و از درجات بهره مند (ا به دركات مبتال مىشوند.
از ا(ن رو، تعال"م قرآن و عترت در ا(ن باره ب"انات و توص"هها(ى دارند.

�Ê¬ g، دكتر محمّد كاو(انى، قم: پژوهشگاه حوزهM� —«e�« Ë vÖb�“ p��

و دانشگاه، چاپ اوّل، ١٣٩١، ٤٣٣صفحه.
كاو(انى دانشآمـوخته رشـته روانشناسى اجتـماعى در دانشگاه اصفـهان و

ا(ن كتاب پا(اننامه دكترى وى است.
مؤلّ*، كتاب خود را در سه بخش تدو(ن كرده است.

بخش نخست كتاب كه سه فصل دارد، به كلّ"ات ا(ن پژوهش و ضرورت و
اهمّ"ت آن اختصاص دارد.

در فصل اوّل، مفاه"م و اصطالحاتى، چون: سبك زندگى، آ("ن زندگى،
ك"ـف"ت و استاندارد زندگى، سـبك زندگى اسالمى و اخالق اسـالمى تعر(* و

تب""ن شدهاند.
همـچن"ن در ا(ن فـصل، درباره شـاخـصهـاى به كـار رفـته در آزمـون سـبك
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زندگى اسالمى، مـانند: شاخص اجتمـاعى، عبادى، اعتـقادى، اخالقى و…
توض"ح داده شده است.

امّا در فـصل دوّم و سوِم بخـش اوّل كتاب، د(دگـاههاى جامـعه شناسـانه و
روانشناسانه شمارى از دانشوران علوم (اد شده ارائه شده است.

در پا(ان بخش نـخـست كـتـاب «درخت سـبك زندگى» بر پا(ـه نظر(ه آلفـرد
آدلر ترس"م و توض"ح داده شده است.

در بخش دوّم كتاب، مدل «درخت سبك زندگى اسالمى» ترس"م شده است.
نو(سنده، به مدد آموزههاى قرآن و روا(ات، كـوش"ده است تا مدل درخت

سبك زندگى آدلر را بازسازى كند.
و براى ر(شهها، ساقه، شاخهها و سر شاخههاى مدل پ"شنهادى خود، بر

پا(ه د(دگاه اسالمى مفاه"مى د(گر را به كار بسته است.
در بخش ســوم كـتــاب، به شــرح، درباره سـاخت آزمــون ســبك زندگى

اسالمى و روش اجرا و تحل"ل دادههاى آن، بحث شده است.
تع"ـ"ن اهداف ساخت آزمون، خـزانه پرسشـها، سنجش روا(ى محـتوا(ى و
صورى، ساخـت كل"د، جامعـه آمارى، روش نمونه گ"ـرى مطالبى است كه در

ا(ن بخش ب"ان شده است.
در فـصل هشتم از بخش سـوم كـتاب، تحل"ل (افـتـههاى پژوهشى نو(سنده

بازتاب (افته و به همه پرسشهاى پژوهش پاسخ داده شده است.
بارى، (افتههاى توص"فى و استنباطـى تحق"ق انجام شده ن"ز در نمودارها و

جداول ارائه شده است.
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�?� vM|œ vÖb?�“ t� v�U~� ªvÖb�“ p�v�«d|« ÊU�U?LK، مـحّمـدرضـا زائرى، ?�

اصفهان: نشر آرما، چاپ دوّم، ١٣٩٣، ٢٤٠صفحه.
ب"شتر مطالب كـتـاب فـراهم آمده از گـفتوگـوهاى نو(سنده با نشـر(ات،

روزنامهها، خبرگزار(ها و سا(تها است.
هم از ا(ن رو، ب"شتـر مـحـتـواى آن به صـورت پرسـش و پاسخ ارائه شـده

است.
نو(سنده، كـه خود كـارشناس و فـعّال فـرهنگى است، در ا(ن اثر كـوش"ـده
است تا سـاده و صمـ"مى با نقش آفـر(نان فـرهنگى، آموزشى و رسـانهاى درباره
سبك زندگى سـخن بگو(د و دستـما(هاى براى فكر كردن به بـحث سبك زندگى

د(نى و پرداختى جدّى به آن فراهم آورد.
ا(ن كــتـاب، پس از چنـد خط براى مـقــدّمـه، بـا مطلبى با عـنوان «راهى به
سـوى تمـدّن جـد(د اسـالمى» درباره د(دگـاههـاى رهبـر مـعظّم انقـالب، درباره

سبك زندگى آغاز مىشود.
نو(سنده تعب"ر «سبك زندگى اسـالمى» را تعب"رى باتسامح مىداند و در ا(ن

باره مىنو(سد:
«اگــر بخـواه"ـم دقـ"قتر بـگو("م، با(د از تعــبـ"ــر ســبك زندگى
مسلمـانان استفاده كن"م و حـتّى كمى فراتر، با(د بگو("م سـبكهاى
زندگى مـسلمـانان؛ چون در واقع مـسلمـانان هم فـقط (ك سـبك

زندگى ندارند. »٣٤
ضـرورت مطالعـات سـبك زندگى از د(دگـاه زائرى، فـاصله افـتـادن مـ"ـان
اعضـاى خانواده و ز(اد شـدن فاصلههاى نسلى با گـستـرش ارتباطات و حـضور

رسانهها است.٣٥
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ا نو(سنده، درباره ا(ن موضوع، با همه اهمّ"ت آن، چن"ن مىاند(شد كه: امّ
«چند وقت د(گـر ا(ن مـوضـوع از ُمـد مىافـتـد و سـراغ مـوضـوع
د(گرى مىرو(م و دقـ"ـقا د(ـدگاههاى رهبـر را با تسـاهل تخـر(ب
مىكن"م و آن را با تعـارف و رفتارهاى كل"ـشهاى و شـعارى از ب"ن
مىبر(م و تنـهـا آن را ت"ـتـر نشــر(هها و سـا(تها قــرار مىده"م و

سپس فراموش مىشوند. »٣٦
سبك زندگى از نظر نو(سنده:

«مجموعه ترج"حها و انتـخابها و گرا(شها(ى كه باعث مىشود در
زندگى ما به گونه خـاصّى مصرف كن"م… انتخـاب ما نشاندهنده
گرا(شهاى درونى، عالقهها، سل"قهها و پسندهاى ما است.»٣٧

«سـبك زندگى بارزتر(ن و برجـستـه تر(ن جلوه فـرهنگى است…
جـزئى از فـرهنگ به شـمار مىرود؛ امّـا به علّت حـجم و قـدرِت
حضور و تجلّىهاى متعدّدش، بارزتر(ن جلوه فرهنگ و به نوعى

تجلّى ب"رونى هر فرهنگى ن"ز تلقّى مىشود.
از ا(ن رو اهّمـ"ت بسـ"ـارى دارد؛ چون در واقع نشـان مىدهد كـه

چه باورها و انگ"زهها و عقا(دى پشت سرش قرار دارد. »٣٨
نو(سنده، فرق م"ان «سبك زندگى» و «اخالق» را ن"ز گوشزد كرده است:

«تفـاوت سبك زندگى با اخـالق ا(ن است كه: سـبك زندگى، آن
چ"ـزى را كـه مـوجـود است، نشــان مىدهد و راجع به آن حـرف

مىزند؛ امّا اخالق، آن چ"زى است كه با(د و قرار است باشد.
وقتى از سـبك زندگى حرف مىزنـ"م، فرضمان بر ا(ـن است كه
اخـالق در ا(ن مـخـاطبِ مـسلمـان و مـتـد(ن، باورى ا(جـاد كـرده
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است و او بر اساس باورش رفتار مىكند.
وقـتى از سـبك زندگى حـرف مىزن"م، در واقع مـشغـول مطالعـه
ا(ن رفتـار(م؛ ولى ا(ن كه مطلوب است آن فـرد در زندگى چگونه

رفتار كند، بحثى اخالقى است.
اتّفـاقـا (كى از خلطهـا(ى كـه اآلن به وجـود مـىآ(د و ز(اد هم پ"ش

مىآ(د، هم"ن است.
در واقع تفـاوت ب"ن بحث اخـالق و سـبك زندگى خـ"لى شـفّـاف
ن"ست. مـثال مىگو("م مىخواه"م سـبك زندگى د(نى كار كن"م،
سپـس بالفاصله ذهن همـه به سراغ كـتابهـاى اخالقى و كـتابهـا(ى
مىرود كه دستورالعملهاى رفتارى در آنها هست. ا(نكه خوب

است چگونه باش"م، بحثى اخالقى است. »٣٩
به نظـر نو(سنـده، اســالمى كــردن «ســبـك زندگى ا(رانى» چـندان دشــوار

ن"ست؛ چرا كه:
«اسـاسـا باورهاى اسـالمى در خون و گـوشت مـردم ا(ران رسـوخ
كـرده است. طى قرنهـا و در بس"ـارى از حالتـها، زندگى ا(ران"ـان
براساس بـاورهاى اسالمى شكل گـرفته اسـت. آنها از ابتدا زمـ"نه
پذ(رش اسـالم را داشـتهاند و براى هـم"ن اسـالم در ا(ران ا(نقـدر

سر(ع و عم"ق گسترش (افته است. »٤٠
وى، درباره «نقش مذهب» ن"ز در سبك زندگى ما چن"ن مىاند(شد:

«با داشتن جامعهاى به شدّت مذهبى، اساسى تر(ن عنصر تشك"ل
دهنده سـبك زندگى، مـذهب است. مـؤلّفـههاى مخـتل* سـبك
زندگى ما در بخشهاى مختل* و در عرصهها گوناگون، بر مبناى
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باورها و اصـول مـذهبى شكـل مىگـ"ـرد؛ از پوشش و خـوراك تا
نوع روابط اجتماعى. »٤١

و بر نقش بىنظ"ـر «رسـانه» در آمـوزش مـهارتهـاى زندگى، سـازمـاندهى
نظام فـرهنگى، مقـابله با تهد(دهاى اجـتمـاعى، تضعـ"*، (ا تقو(ت خـانواده،
شكل دادن به روابـط درون خـانواده، تـبـ"ــ"ن (ا تخــر(ب جـا(ـگاه مـعـلّم و نقش
مدرسه در شكل گ"ـرى شخص"ت دانشآموزان، ترو(ج كتـاب خوانى، مقابله با

تحد(د نسل، ترو(ج حجاب و عفاف و توسعه دانش و فناورى تأك"د مىكند:
«وقتى از سبك زندگى سخن مىگو("م، باز مىب"ن"م رسانه مهمتر(ن

عامل شكل دهنده سبك زندگى در دن"اى امروز است.»٤٢
و:

«(كى از شـاخصـهاى آشكار سـبك زندگى، مـوضوع نام گـذارى
فــرزندان است و همــه مــا اثر رســانه در ا(ن حــوزه را به خــوبى
د(دها(م؛ مـثـال پس از پخش مـجمـوعـهاى تلو(ز(ونى و جـذّاب،

چگونه نامى مانند «ستا(ش» فراگ"ر مىشود. »٤٣
نو(سنده ا(ن نكتـه را (ادآور مىشود كـه اسالم د(ن ناراحتـى ن"ست. وى دو
علّت براى تلـقّى نادرست برخى درباره نبـود شـادى در سـبك زنـدگى د(نى ب"ـان

كرده است:
«دو عــامل باعث مـىشـود ا(ـن تلقّى به وجــود آ(د كــه در ســبك

زندگى د(نى، شادى و تفر(ح وجود ندارد.
علّت اوّلاش ا(ن است كـه رسـانه، ا(ن بخش از سـبك زندگى را

نشان نمىدهد…
علّت دوّم ا(ن است كـه ناخودآگاه قـالبها(ـى از زندگى غربى را در
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تفـر(ح و نشاط و خـوشى مىب"ن"م؛ ولـى مشـابهاش را در زندگى
خودمان جست و جو مىكن"م كه وجود ندارد. »٤٤

كتاب شناسى اجمالى

در بخش پا(انى مـقـال، اطّالعـات كتـابشناخـتى شـمارى د(گر از آثار نـگاشتـه
شده در حوزه سبك زندگى اسالمى ارائه مىشود:

١. }Ç�v�ö�« v?Öb�“ p�� v�?، محـمّد كاو(انى، تهـران، دانشگاه علّامه
طباطبا(ى، ١٣٩٣، ٢١٠صفحه.

٢. �?v�ö?�« vÖb�“ p�?� ÈU�Åh�U، أمـان الله فـص"ـحى، سـ"د حـسـ"ن
شرف الّد(ن، نصرالله نظرى، محّمد على جوادى و… ، قم، مؤّسسه آموزشى

و پژوهشى امام خم"نى، ١٣٩٤، ٤٧٢صفحه.
٣. �?�v�ö?�« v?Öb�“ p، امـرالله اندرزبان، قـم، ابتكار دانش، ١٣٩٣،

٢٥٥صفحه.
٤. �??�v�ö??�« v?Öb�“ p، مــحــمّـد پورحــســ"ن تاسـندهى، قم، گــوهر

ماندگار، ١٣٩٣، ٢٠٦صفحه.
��v�«d|« v�ö�« vÖb�“ p، احمدحس"ن شر(فى، آفتاب توسعه، چاپ  .٥

دّوم، ١٣٩٢، ٢٥٦صفحه.
��v�«d|« v�ö�« vÖb�“ p، على عبّاس كمرى، گلستان، نشر ك"سان،  .٦

١٣٩٣، ٣٠٦صفحه.
��Ê—b� dB?� —œ v�ö�« vÖb�“ p، سع"د وطن دوست خادملو، قم،  .٧

دارالمبّلغ"ن، ١٣٩٤، ٥١٢صفحه.
È«Åt�U?�— œdJ|Ë— U�® v�ö©، حـم"ـد ?�« ÈU�ÅÁ“u?�¬ ”U?�« d� vÖb�“ p�?� .٨
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فاضل قـانع، قم، مركز پژوهشـهاى اسالمى صـدا و س"مـاى جمهـورى اسالمى
ا(ران، ١٣٩٢، ٢٤٦صفحه.

٩. �?�Ÿ®X}� q�« d?EM� “« v�ö?�« vÖb?�“ p©، مـحــمّـد جـعـفــر(ان، قم،
مجمع ذخائر اسالمى، ١٣٩٤، ٥٠٠صفحه.

١٠. �v�ö?�« vÖb�“ p�?� Ë ‚ö�« ∫—U?N� t?A}?L، احمـد حسـ"ن شر(فى و
همكاران، قم، دفتر نشر معارف، ١٣٩١، ٣٠٤صفحه.

���® v�d� Ë v�ö�« vÖb�“ p�U�HÖ Ë —U�?—©، مجتبى لط* على ن"ا،  .١١
تهران، حوزه هنرى انقالب اسالمى، ١٣٩٤، ١٠٠صفحه.

œU?B?��« Ë vÖb�“ ©Ÿ® U، مـحّمـد حك"ـمى، مـشهـد، به نشـر، ?{— ÂU?�« .١٢
١٣٨١، ١٩٠صفحه.

١٣. »�~ÊU?}�«d|« vÖb�“ p�?� Èu (مـجمـوعه مـقـاالت)، به اهتمـام: دكتـر
ابراه"م حـاج"انى، تهـران، پژوهشكده تحقـ"قات اسـتراتژ(ك مـجمع تشـخ"ص

مصلحت نظام، ١٣٨٧، ٢٧١صفحه.
١٤. �?�v�U?F?�� p (مـجمـوعـه مـقاالت همـا(ش بازجُـست سـبك زندگى
اسالمى ـ اقتـصادى در س"ره علوى)، به كوشش و مـقّدمه: محّمـدرضا فدا(ى،

خرم آباد: دانشگاه لرستان، اسفند ١٣٩١.
dB� —œ Ê¬ ÁU~|U� Ë v ?�ö�« vÖb�“ p�� vÒK� g|UL�®  ôUI� t ?�uL�� .١٥

�Êb� v�UN©، دانشگاه آزاد اسالمى واحد سنندج، ١٣٩٣، ٤٦٧صفحه.

vÖb�“ p�?�® ± Èu?{— Y|b� vÒK� g|U ?L� Áb|e?Öd�  ôU?I� t?�u?L�?� .١٦
vM|œ©، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحد(ث، ٥٠٤صفحه.
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∫UN��u� vÄ

١. گـزارشى دربـاره الحـ"ـات، جلد ســوم تا شـشم/١٥، تهــران: دفـتـر نشـر فــرهنگ
اسالمى، چاپ دوّم، ١٣٦٨.

٢. همان/١٨ـ١٩.
٣. الح"ات، ج٤١/٧ ـ ٤٢.

٤. مفات"ح الح"اة/٣٧ـ٣٨.
٥. همان/٥٠.
٦. همان /٣٩.

٧. همان /٧٥٤ـ٧٥٥.
٨. همان /٧٥٥.
٩. همان /٧٥٦.

١٠. همان /٧٥٦ـ٧٥٧.

١١. همان /٧٥٧ـ٧٥٨.
١٢. همان /٧٥٨.

١٣. مهارتهاى زندگى از منظر اسالم /٢٣.
١٤. همان /٢٤.

١٥. سبك زندگى (فـرهنگ نامه كاربردى مـهارتهاى رفتـارى و اجتمـاعى) دكتر محـمد
دشتى ن"شابورى /١٧.

١٦. همان /١٨.
١٧. همان /٨.

١٨. همان /١١.
١٩. همان.

٢٠. د(ن و سبك زندگى اسالمى، محمد سع"د مهدوى /١٨٨.
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٢١. همان /٢٢٨.
٢٢. همان.

٢٣. همان /٢٢٩.

٢٤. همان /٢٣٠.

٢٥. همان /٢٧٠.
٢٦. سبك زندگى (زم"نههاى پذ(رش آداب) دكتر على حس"ن زاده /١٩.

٢٧. همان /٢١.

٢٨. همان /٢٨.

٢٩. همان /٦٨.

٣٠. همان /٧٠.
٣١. همان /١٨٦.
٣٢. همان /١٩٣.

٣٣. سبك زندگى، نگاهى به زندگى د(نى مسلمانان ا(ران، محمدرضا زائرى /٣٠.
٣٤. همان /٣١.

٣٥. همان /١٢٥ـ١٢٦.
٣٦. همان /١٦ـ١٧.

٣٧. همان /١٢١.
٣٨. همان /١٩.

٣٩. همان /٣١ـ٣٢.
٤٠. همان /٣٧.

٤١. همان /١٣٢.
٤٢. همان.

٤٣. همان /٢٠٨.


	01H
	02H174
	03H
	04H
	05H
	06H
	07H
	08H
	09H

