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 چكيده  

مختلف زندگی به آن پرداخته، مفهوم سبک زندگی است. سبک زندگی عبارت است از فرهنگ های وعات مهمی که بشر همواره در دورهیکی از موض

سالمآورند. لذا دستیابی به می به دستل زندگی از این نوع شیوه گذاری کرده و دستاوردهایی در طوالب زندگیشان را بر آن مبنا پایهغالبی که افراد، ق

در بردارنده محکماتی در این موضوع  قطعاً و شدهنازلاز جانب خدای عزیز حکیم که قرآن جاییاز آنترین سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

های طی بررسیمان استفاده شده است. ای توأای و سورهاز روش تدبر واژه در این مقاله ، هدف از این مقاله بررسی این مفهوم در قرآن کریم بود.است

دارد که  مسئلهاین سوره اشاره به این  18آیه . خداوند ذیل بودترین واژه به سبک زندگی، واژه شریعت اثیه، نزدیکدر سوره مبارکه ج آمدهعملبه

در دنیا و سعادت زندگی آخرت در اختیار انسان قرار داده است.  ههای دستیابی به حیات طیبمسیرهای روشنی را جهت تشخیص راه شریعت اسالم

ها، آن یبندجمعگرفت که از  رقرا یموردبررس منین و کافرینؤدو گروه م هایویژگی ها به شریعت در سوره،برمبنای نوع گرایش انسان بیترتنیابه

دهند که سبک زندگی این دو گروه در هیچ فرآیندی چه در زندگی نتایج نشان میشاکرانه( و کافرانه )متکبرانه( استخراج شدند. مؤمنانه )سبک زندگی 

منانه، یقین، ذکر، تفکر، تعقل، شکر، غفران و محو اثر عملکرد متکبرین ؤهای قالب سبک زندگی مویژگیدنیا و چه در آخرت با هم همسویی ندارند. 

ب جریان رحمت الهی، دریافت رزق طی بهتوان به دریافت بصیرت، هدایت و داخل شدن دستاوردهای این نوع سبک زندگی می ازجملهچنین بود. هم

عبارت بودند از استکبار، اثم  نیز های قالب زندگی کافریندن به فوز مبین اشاره کرد. ویژگیرسی تیدرنهاو فضل الهی، قرار گرفتن ذیل والیت خدا و 

ها شدن اندوختهاثر ت از جریان رحمت الهی، بیچنین نتایج و دستاوردهای این سبک، محرومیو غفلت. هم زیاستهزاآمخیر در عمل خیر، ادبیات و تأ

 دن است.ش و اعمال دنیایی، بروز اختالف در بین اقوام، ابتال به افاک اثیم، خوردن مهر بر سمع، قلب و غشاوه بر بصر، خسارت و گرفتار انواع عذاب

 منانه، سبک زندگی کافرانهؤسبک زندگی، شاکر، متکبر، سبک زندگی م کليدی: گانواژ
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 مقدمه -1
بکار  مکرر و با الفاظ و عبارات گوناگون طوربههای دینی و قرآنی در آموزه یکی از مفاهیم و اصطالحاتی است که همواره سبک زندگی

لیکن بشریت بخصوص در جامعه غربی در دویست سال پیش موضوعی به نام سبک زندگی در محاورات روزمره خود  رفته است،

 موردتوجهنیز  یطورجدبهمعنادار شده است بلکه  تنهانهه ژداد. ولی امروز این واا نمیچنین پرسشی در آن زمان معن نداشت و اساساً

در مورد اهمیت و جایگاه سبک زندگی همین بس که گفته شود . و سایر علوم انسانی قرار گرفته است یشناسجامعهاندیشمندان حوزه 

کنند، از شکل زندگی ها خود را در شکل زندگی معنا میانسان گریدعبارتبهکند، جستجو می این مفهوم بشر امروزی معنای خود را در

 3در مفهوم سبک زندگی از . کندها را به آن مسیر راهنمایی میآن گذارند که شکل زندگیپذیرند و در همان مسیری قدم مییتأثیر م

سازی مفهوم دو گونهاز سبک زندگی  یشناسجامعه در ادبیات .بردتوان نام می شناسانهنیدشناسانه و ، روانشناسانهجامعهرویکرد کالن 

 ینی است که در متن تغییرات فرهنگیثروت و موقعیت اجتماعی و بار دیگر شکل اجتماعی نو بار معرف، یکآمده استت به عمل متفاو

 کنندهنییتع بندی، سبک زندگیاین طبقه اساسبر  بیترتنیابه. (1381 چاوشیان،و  یابد. )اباذریمعنا می ییگرامصرفو رشد فرهنگ 

بستر بروز آن را فراهم های زندگی و و فرصت تمایالت افراد را هدایت کرده که است موقعیت و قشر اجتماعی از جنس رفتار مرزهای

 (.1387مهدوی کنی، آورد )می

به کار  در زندگی راها تعبیر کرد که فرد آن ییعملکردهاتوان مجموعه می سبک زندگی را در تعریف سبک زندگی معتقد است 1نزگید

روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خویش سازد بلکه مینیازهای جاری او را برآورده  فقطنه عملکردهاگیرد. این می

های یک فرد همه رفتارها و فعالیتمنسجم از  اًای نسبتسبک زندگی مجموعه بیترتنیابهسازد. گزیند در برابر دیگران مجسم میبرمی

 .(1385، گیدنز) معین در جریان زندگی روزمره است

نوعو فردی زندگی است که با احساس همهمتا ندگی، تجسم کامل کلیت و شخصیت بیمفهوم سبک ز ، 2ه آدلرشناساندر نگاه روان

 .(1370، آدلر) کندتجلی میمهرورزی( عشق )جویی در کار و 

یافتهای از رفتارهای سازمانمجموعه افزاید، سبک زندگیبار ارزشی و تجویزی را می که به سبک زندگی شناسانهرویکرد دینبر اساس 

، های فردی و وضعیت محیطیچنین متناسب با امیال و خواستهو هم شدهرفتهیپذهای ها و نگرشثر از باورها، ارزشکه متأ ای است

در همین راستا برخی از اندیشمندان حوزه دینی نیز در این رابطه  .(1391شریفی، ) اندگروهی از افراد شدهوجه غالب رفتاری یک فرد یا 

های داند که بر الگوای از زندگی مییوهجوادی آملی سبک زندگی را، ش اهللتیآمثال  طوربهاند. داده ارائههایی ریف و معناشناسیتعا

عی، های روابط اجتماچنین الگوها، وسایل زندگی و همها، عادتا و ارزشهبینی، نگرشو جهانلوب از زندگی داللت داشته فردی مط

ک زندگی به جهان اطرافش گرایانه بوده و شخص، خود را از طریق سبگیرد. این مفهوم بیشتر بیاناوقات فراغت و مصرف را در برمی

های س و رفتارها(، اعمال و کردارها )انتخاب فعالیتها )انتخاب لباچهرهعناست که سبک زندگی از طریق کند. این بدان ممعرفی می

ک زندگی را سب (. عالمه طباطبایی1395، نژادو توکل یباجیشود )دندگی و حتی گزینش دوستان بیان میفراغتی( یا انتخاب وسایل ز

 هایخود و دیگران از محورایف انسان در ارتباط با خدا، وظاز دیدگاه ایشان  بیترتنیابه. داندهای زندگی میتجلی وظایف و مسئولیت

ا خدا در رسد. اختصاص بهترین اوقات به برقراری ارتباط بر ارتباط بنده با خدا به ظهور میترین آن دعمده سبک زندگی است که مهم

، خودشناسی و داشتن روابط عاشقانه و اولیای خداگرفتن از نماز و روزه در مشکالت و توسل به پیامبرقالب نماز و نیایش، کمک

 و های رفتاری در سبک زندگی از نگاه ایشان است )آذربایجانیالگو ازجملهتمکین، مودت و رحمت  گانهسههمسران در قالب اصول 

گزیند سبک زندگی را رفتارهای خاصی تعریف کرده است که هر فرد برای زندگی خود برمی نیز (1392) یزدیمصباح  (.1393، فیضی

                                                 
1. Giddens 

2. Adler 
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توان سبک زندگی را ویژگی از این منظر می المللی قابل اطالق است.و به رفتارهای خانوادگی فامیلی محلی، شهری، کشوری و بین

 ها را در نظر گرفت.ها تعدد سبکرفتار انسان تعریف کرد و بر اساس اختالف این ویژگی

از ر ترین سبک زندگی جهت داشتن زندگی آگاهانه و رشدمدارتسالمشود که دستیابی به با بررسی همین چند تعریف مشخص می 

ت پژوهشی موجود یافت در ادبیا بخصوص سبک زندگی اسالمی زیادی در ارتباط با آن هایپژوهش اهمیت بسزایی برخوردار است و

 (1392) یساجدو  مانند خطیبیهای سبک زندگی اسالمی و قرآنی پرداخته شده است به مبانی و شاخص هااز آندر بعضی شود. می

 الدین، صفورایی، شرفنیز توسط اخالقی پژوهش دیگری. در مطالعه خود پرداخته است سبک زندگی اسالمیهای شاخص مروربه که

 وردهسخن به میان آ دیدگاه قرآنسبک زندگی طیبه از  یشناختانساندر رابطه با مبانی  ( انجام شده است که1394) ایکپاریزی و عزیزی

 طوربه. اندفضای مجازی، تفکر و ... پرداخته ، ورزش، ازدواج،ارتباط سبک زندگی قرآنی با سالمتبه  هااز پژوهش. گروه دیگری است

خورند  سی نموده است.ررا بر اجتماعی و ارتقای سالمت ینو تشکیل خانواده در سبک زندگی قرآازدواج  نقش (1399) ینعمتمثال 

به بررسی رابطه  راًیاخ( نیز 1400) ییدارا. پرداخته است کید بر ورزشی سبک زندگی قرآنی و اسالمی با تأبه بررس نیز که (1400)

دو را در این نوع سبک زندگی  توان رابطه اینی پرداخته و ادعا کرده است که میبه سبک زندگی اسالم توجهروان و شادکامی با سالمت

آن حالنیدرع .باشدمیثر مؤعالقه و گرایش افراد برای یافتن یک سبک زندگی که نشان از زیادی پژوهش دیگر تعداد  ؛ وبینی کردپیش

ییازآنجانقشه راه زندگی است.  عنوانبههای قرآن ای دستیابی به این مفهوم از سورهشود تالش بره که در این مقاالت کمتر دیده میچ

ه نفوذ هر آسیبی را نیز مسدود محکماتی در این موضوع است که را دربردارنده ، قطعاًشدهنازلجانب خدای عزیز حکیم  قرآن از که

نزدیکانواعی از سبک زندگی،  و دستاوردهای یابی به ویژگیه برای دستیهدف مطالعه سوره جاث در این مقاله با بیترتنیابهکند. می

ها و دستاورهای ، دو گروه شاکر و مستکبر، ویژگید و با محوریت قرار دادن آنشدر نظر گرفته  «شریعت» ، واژهاین مفهومترین واژه به 

 شان مورد مطالعه، بررسی و مقایسه قرار گرفت.نوع زندگی

 

 توضيحاتی پيرامون سوره و ارتباط آن با سبک زندگی -1-1

 و پرهیز از عذابى که از آن سوره، دعوت عموم بشر است به دین توحیدسوره مبارکه جاثیه به شهادت سیاقش، مکی است. غرض این 

و اینکه بر آن  تشریع شریعت براى رسول خدا مسئلهکه به بعد از آنو  شودتوحید آغاز مى مسئلهکند. سوره، نخست با انذار مى

در پیش روى خود روزى را دارند که در آن روز بر طبق اعمال  فرمایداز آن پیروى کنند اشاره نمود، میجناب و بر عامه بشر الزم است 

ین و غیره، محاسبه خواهند اعراض از د ازجملهاند و بر طبق گناهانى که کرده ایمان و پیروى شریعت ازجملهاند صالحى که انجام داده

لبته در خالل این بیانات، انذار شدید و تهدید سختى کند. اگاه پیشامدهایى را که هر یک از این دو طایفه در قیامت دارند ذکر مىشد. آن

که به گمراهى خود اند، در عین اینکنند و نیز به کسانى که هواى نفس خود را معبود گرفتهبه مستکبرین که از آیات خدا اعراض مى

بندی از دو گروه شود که خود سوره دستهمشاهده می ترتیباینبه. 1دهدعالم بودند و در نتیجه خدا نیز آنان را گمراه کرد، هشدار مى

های هر ورده است. لذا بررسی منش و ویژگیکننده از آن، سخن به میان آشریعت هستند و گروهی دیگر اعراض مردم که گروهی پیرو

 سبک و سیاق ایشان در زندگی خواهد بود. دهندهنشانها کدام از این دسته

« شریعت»واژه  .2دهد که از شریعتى از أمر یعنى شریعت اسالم تبعیت کنددستور می  لسوره، خداوند به حضرت رسو 18پیرو آیه 

احداث راهی آشکار یا از شرع،  بیترتنیابهآوردن( مسیر واضحی مادی یا معنوی است.  به وجودانشاء )و به معنای « شرع»از ریشه 

تواند حق یا چنان که دین هم می، همباشدیمکه باطل است  -بدون اذن الهی  –تعالی که حق است و یا از سوی شیاطین سوی خدای

                                                 

 . ترجمه تفسیر المیزان.1

 .شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَِّبعْها وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى. 2
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ها و یا پیامبری از پیامبران ای خاص که برای امتی از امتطریقه عبارت است از از منظر مفردات المیزان« شریعت»اما واژه  ؛ و1باطل باشد

 شریعت ابراهیم و شریعت موسی و شریعت عیسی و شریعت محمدمبعوث به شریعت تعیین و آماده شده باشد، مانند شریعت نوح و 

 . دهند براى مردم دارد که با آن تشخیص مى ییهارتیبصنیز به این موضوع اشاره شده است که شریعت اسالم،  20در ادامه در آیه

د. به عبارتی شریعت اسالم هدایت هاى زندگى را طى کنند تا به حیات طیب در دنیا و سعادت زندگى آخرت برسنکه چه راهى از راه

 منینؤمنین )شاکرین( و غیر مؤبر متفاوت بودن حیات و ممات م 21و در آیه  2و رحمتى است براى مردمى که به آیات خدا یقین دارند

سیاق کلی سوره از  بیترتنیابه .3از هم متفاوت است دارد که سبک زندگی این دو دسته از افراد کامالً)متکبرین( اشاره کرده و بیان می

ر با پژوهش حاضر درصدد است برای آشنایی بیشت بنابراین؛ من به عنوان شاکرین یاد کرده استؤمتکبرین و از قوم م عنوانبهقوم کافر 

ثیه های این دو سبک را از منظر سوره مبارکه جایا عدم الگوگیری از ایشان، ویژگیمنش و سبک زندگی این دو قوم و امکان الگوگیری 

هایی از افراد ن به بررسی سبک زندگی و منش گروهکه در محتوای آمورد مطالعه و بررسی قرار دهد. با توجه به مکی بودن سوره، این

الم پرداخته های جامعه پیش از اسمکی به بیان آسیبهای سیاق سوره چراکهور از ذهن نیست های خاص پرداخته شده باشد، دبا ویژگی

را به این سمت هدایت کند که  کاری بر مبنای دستورات اسالم داده است. لذا سوره برآن است تا مسلمانانها راهاز آن و برای هرکدام

قبل از ورود به جامعه اسالمی، به نوعی سبک و منش فردی اسالمی دست یابند تا با ورود به جامعه، این منش رنگ و بوی اجتماعی 

 بیترتنیابهاز هم تفکیک کرده است.  کامالًنیز بیان شد، خداوند متعال سبک زندگی این دو گروه را  نیزااشیپطور که نیز پیدا کند. همان

 هدف مقاله پیش رو، شناخت و مقایسه این دو سبک از منظرهای زیر است:

 های سبک زندگی شاکرین و متکبرین.استخراج ویژگی .1

 های سبک زندگی شاکرین و متکبرین.استخراج دستاورد .2

 

 شناسیروش -2
 به دستای عبارت از بررسی یکپارچه یک سوره و ای انجام شد. تدبر سورهسوره ای وواژه پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش تدبّر

رحمت خود آن را  بر اساسآوردن موضوعات اصلی و فرعی آن برای دریافت و کشف غرض هدایتی آن است. غرضی که خداوند 

است که هر سوره  یفردمنحصربهای قرآن نزدیک شدن به فضای بدین ترتیب منظور از مطالعه سورهبرای هدایت خلق نازل کرده است. 

عت بیشتری را در ها متفاوت است و رشد، تعالی و رفو قرار داده که نسبت به بقیه رزقکند و بر آن اساس رزقی را در اختیار اایجاد می

 .(1392اخوت، گذارد )اختیار انسان می

                                                 

 التحقیق فی گلمات قرأن الکريم. 1

 يُوقِنُونَ لِّقَوْمٍ رَحْمَة   وَ هُدًى وَ  لِلنَّاسِ بَصَئرِ هَاذَا. 2

 کُمُونَمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما َيحْأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْیاهُ. 3

فرماید: اینکه پنداشتند و حکم کردند که حیات کند و مىاین جمله، پندار مذکور آنان را رد مى "ساءَ ما یَحْکُمُونَ "در تفسیر المیزان آمده است که: 

س این پاند. و بدى حکم کنایه از بطالن آن است. و ممات مؤمنان صالح و  کسانی که مرتکب گناه می شوند یکسان است، حکم بدى است که کرده

اما اینکه در حیات برابر نیستند، براى اینکه اشخاصى که داراى ایمان و عمل صالح هستند، طریقه  ت.دو طائفه نه در حیات مثل همند، و نه در مما

 چنان که در آیه قبلى فرموده بود(کنند، و در راه زندگى داراى هدایت و رحمتى از ناحیه پروردگار خویشند )همزندگی شان را با بصیرت سلوک مى

و هدایت و رحمت تهى است. اما اینکه این دو طایفه در مرگ مساوى نیستند، براى این است که  همان طور ولى آدم بدکار دستش از این بصیرت 

پندارند که آدمى بعد از مردن به کلى نابود دهد مرگ، انعدام و بطالن نفس انسانیت نیست و آن طور که مبطلین مىکه برهان هاى روشن شهادت مى

ت است از برگشتن به سوى خداى سبحان و انتقال از سراى دنیا به سرایى دیگر. از سرایى ناپایدار به سرایى پایدار باشد، بلکه مردن عبارشود نمىمى

 کنند.و جاودان. سرایى که مؤمن صالح در آن قرین سعادت و نعمت و دیگران در شقاوت و عذاب زندگى مى
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 بر اساسبندی آیات سوره ، طبقهبندی موضوعیهای دستهاز راهبندی شدند. یکی بندی و دستهمطالعه، موضوع آیات سوره بیترتنیابه 

و کل سوره را با توجه  توان با توجه به واژگان کلیدی هر جریان، یک عنوان برای آن انتخابن حق و شبه جریان باطل است که میجریا

و  19ات المیزان، آیر آیات آن همراه با مطالعه تقسیرو پس از تدبر د ببه آن مطالعه کرد. بر این اساس، ابتدا سوره مبارکه جاثیه انتخا

انتخاب  رهسوباتوجه به روح حاکم بر  «متکبرین»و « شاکرین»ی شریعت یا سبک زندگی و دو کلمه آیات غرر برای بررس عنوانبه 20

کند و آیات شان را توصیف میها و سبک زندگیات مربوط به شاکرین است که ویژگیبندی جریان حق، همان آیشدند. آیات ذیل دسته

پس از  کند. این دریافت،توصیف میشان را ها و سبک زندگیت مربوط به متکبرین است که ویژگیذیل شبه جریان باطل نیز همان آیا

های مؤلفهها بدست آمده و سپس ارتباط های هر کدام از این دستهؤلفهگروه و بررسی م دو هایمربوط به ویژگیبندی آیات دسته

 متکبرین و شاکرین با غرض کلی سوره داده شد.

 

 هایافته -3
 اند:شدهنشان داده  زیر و در قالب نمودار دسته 4در حاضر های پژوهش یافته

 های سبک زندگی متکبرینویژگی .1

 حاصل از سبک زندگی متکبرانه دستاورهای .2

 های سبک زندگی شاکرینویژگی .3

 حاصل از سبک زندگی شاکرانه دستاوردهای .4

 گیری مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت.ها در قسمت نتیجههر کدام از این دسته چنینهم

 

 سبک زندگی متكبرین -3-1

 اند.بیان شده متکبرین از منظر سوره مبارکه جاثیه های منطبق بر سبک زندگیویژگی 1 نمودار در

 های سبک زندگی متکبرینویژگی -1نمودار 

 

ویژگی های 

سبک زندگی

متکبرین

به سخره

گرفتن 

آیات
رویگردان

ی از حق

ز تبعیت ا

ولی غیر 

خدا 

ظلم

ز تبعیت ا

هوای 

نفس

عبدِ 

ر معبود غی

توهم خدا

متکبر 

بودن

عدم 

درک حق 

ن  عدم یقی

به روز 

قیامت 

انجام 

سیئات

انجام 

اعمال 

باطل

تأخیر در 

کار خیر

استکبار
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 ر سوره مبارکه جاثیه قابل مشاهده است.دستاوردها و نتایج حاصل از این نوع سبک زندگی از منظ 2 همچنین براساس نمودار

 
 های سبک زندگی متکبریندستاورد - 2نمودار 

 

 

 زندگی شاکرینسبک  -3-2

 اند:بیان شده های منطبق بر سبک زندگی شاکرین از منظر سوره مبارکه جاثیهویژگی 3براساس نمودار 

 های سبک زندگی شاکرینویژگی-3نمودار 

 

 

 قابل مشاهده است.دستاوردها و نتایج حاصل از این نوع سبک زندگی از منظر سوره مبارکه جاثیه  4چنین براساس نمودار هم

دستاورد های

سبک زندگی

متکبرین

ضرر و 

خسارت در 

آخرت عذاب 

دردناک

عذاب خوار 

کننده

خفت و 

حقارت در 

عذاب آخرت

سخت 

شکنجه آور

عذاب 

بزرگ

اختالف بین 

جبهه باطل

یار و یاور 

در قیامت 

نداشتن

ویژگی های 

سبک زندگی 

شاکرین

شکر

تفکر

طلب 

غفران و 

بخشش

تبعیت از 

ولی الهی

بهره مندی 

از قرآن 

علم یقینی 

داشتن

تذکر
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 های سبک زندگی شاکریندستاورد -4نمودار 

 

 

 گيریبحث و نتيجه -4
الگوی سبک زندگی سالم از منظر سوره مبارکه  ارائهای سبک زندگی متکبرین و شاکرین و له اصلی این تحقیق، بررسی مقایسهمسئ

ها، عادات، بینی، ارزشاز اختالف در جهان ین تفاوت ناشیجاثیه بود. بدیهی است که سبک زندگی هر فرد با فرد دیگر متفاوت بوده و ا

ی ترین کتاب الههای مختلف حق و باطل در متقنت. انواع سبک زندگی اقوام و نظامروابط اجتماعی و دیگر اجزای زندگی هر فرد اس

های این ستاوردؤمنین و دسته کافرین و دهای سبک زندگی دسته مشده است که بر همین اساس، ویژگی آوریجمع میقرآن کریعنی 

بایست براساس امر خداوند، شیوه زندگی تخراج و مشخص شد که هر انسانی میجاثیه اس سبک زندگی، از منظر سوره مبارکه دو نوع

ی اهی غیر الهی دوری کند؛ زیرا رفتارها و باورها و عملکردخود را بررسی کرده و به شیوه زندگی رسول خدا نزدیک کند و از سبک زندگ

 های این دو نوع سبک زندگی پرداخته شده است:سی هر از یک از ویژگیسازد. در ادامه به بحث و بررنیا، آخرت او را نیز میاو در د

 

 های سبک زندگی متكبرینویژگی -4-1

متکبرین از  عنوانبه، در این مقاله شدهمطرحهای فرین است که بنا به اقتضای ویژگیکه سوره از افراد دارد کا ییهایبنددستهیکی از 

ختلف علمی، عملی و عاطفی های مو انسان را در معرض آسیب قرارگرفتهکفر و پوشانندگی در مقابل ایمان  ازآنجاکهشود. ایشان یاد می

کفر، در لغت پوشاندن است؛ کند. ای پیدا میهای این افراد اهمیت ویژهدادن به سایر ویژگیدهد، بررسی مفهوم کفر در شکلقرار می

های درختان هایی که میوهسازند و نیز برگپوشاند و کشاورزان را که بذرها را در زمین پنهان میعرب، شب را؛ که اشیاء را می رونیازا

آن را  شده و ، کفر حالتی است که بر قلب عارضمیقرآن کرمطابق با آیات  (.1332راغب اصفهانی، ) نامدمی« کافر»پوشانند، را می

کفر حالتی از پوشش است که فرد را از دستیابی به  گریدعبارتبه. 1کندتفاوت و یا دارای واکنش منفی مینسبت به ذکر و یاد خدا بی

هایی که خالف حق است نیز موجب پوشش و کفر فطرت شده، پوشاند. انواع گناهان و تبعیتبازداشته و نور فطرت را در او میحقایق 

ر اولین و آخرین مانع برای توان گفت کفمی بیترتنیابه کند.کای به خدا را نیز از فرد سلب میرا از بین برده و توان ایمان و ات یقین

                                                 

 .و .. 50، سوره فرقان آیه 36. سوره انبیا آیه 1

دستاورد  های

سبک زندگی  

شاکرین

رستگاری 

آشکار 

قرار گرفتن در 

پرتو رحمت 

الهی

یکسان نبودن 

مرگ و حیات 

متکبرین و 

شاکرین
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اخوت، هاست )لیل نتیجه همه گناهان و نافرمانیهای شاکرین( است. اولین به دلیل مقدمه بودن آن و آخرین مانع نیز به داز ویژگی) نیقی

1396.) 

 گردانی از حقروی -4-2

کنند. اعراض از حق ق، از آن روی گردانده و اعراض میهای کافران این است که با شنیدن آیات حسوره یکی از ویژگی 6براساس آیه 

دنیا  ان به حیاتتوان در عدم امید به لقای خدا، رضایت و اطمیناست که برخی از این عوامل را می هایی درونیها و منشاءدارای علت

چنین اعراض از حق عواقب و تبعاتی دنیایی و آخرتی چون دچار شدن به زندگی و معیشت . هم1های حق دانستو غفلت از نشانه

افزایش گمراهی توسط  و 4های دنیایی و قیامتی، گرفتاری به انواع عذاب3شدن ادراکات و از بین رفتن امکان هدایت، سد2سخت و تنگ

 (1393)اخوت، دارد. را در پی 5ت شیطانئاالقا

 تأخير در کار خير -4-3

 استكبار -4-4

گرداندن از حق و واقعیت به معنای روی« افک»واژه در کار خیر و استکبار در کافرین اشاره دارد.  ریتأخسوره به دو ویژگی  8و  7آیات 

فرد متکبر با اعمال و منشی که در زندگی خود  گریدعبارتبهشود. ان طبیعی رشد و کمال عقلی دور میفرد از جری بیترتنیابهاست که 

شدن حق بر کند. این دور شدن پس از عرضهد را از جریان حق دور و محروم میرسد که خوای از کذب میبه درجه تیدرنهادارد، 

و پافشاری بر آن،  شنود اما از روی کبرییعنی سخن حق را همانند دیگران مشود به این معنا که حق بر او عرضه میافتد ایشان اتفاق می

یم بنابراین افاک اث؛ خیر انداختن در عمل خیر استنیز به معنی تأ« اثم»کند که گویی این آیات را نشنیده است. واژه طوری رفتار می

د و کمال خود را آنقدر به عقب شو ر ماندیبازمین کار، از انجام کار خیر کند و با اشنیدن آیات الهی، آن را انکار میکسی است که با 

 شود.تر مییک و نزدیکبه هالکت نزد هرلحظهاندازد که می

استکبار، نوعی رذیلت قلبی و نفسانی است و خوی استکباری، ویژگی اصلی استکبار نیز به معنی طلب بزرگی و عظمت کردن است.  

به با توجه (. 1397امامی، ) نامندپوشانند، کافر میه حقیقتی را میان کمستکبران است. کافران را نیز بدان جهت که عناد نموده و مستکبر

ها پس ها را افاک اثیم وصف کرده است؛ گویی نام و مرتبه نهایی آنها و سبک زندگی افراد متکبر، آنسیاق سوره، قبل از بیان ویژگی

توان این مورد را جزء نتایج و رسد که میآیه، حالت نفرین دارد به نظر می از افاک اثیم، استکبار ورزیدن است و البته چون سیاق

مانند که این خود شکلی از که داشتند تا ابد از خیر دور می اعراضی واسطهبهآورد که در این صورت  حساببهدستاورهای تکبر نیز 

 عذاب برایشان است.

                                                 

 7آیه  . سوره یونس1

 124. سوره طه آیه 2

 57. سوره کهف آیه 3

 16و  15. سوره  فصلت آیات 4

 4، سوره حج آیه 121، سوره انعام آیه 63. سوره نحل آیه 5
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 و به سخره گرفتن آیات ءاستهزا -4-5

ی است که این کار با علم صورت های الهمیز ایشان در برابر آیات و نشانهآ ءسوره، از دیگر افعال متکبرین، ادبیات استهزا 9براساس آیه 

دهنده آن است نشان مسئلهیه بودن آن، اذعان دارند. این دهند که به آن را در حالی مورد تمسخر قرار میآیات قرآ گریدعبارتبهگیرد. می

 و بوی تمسخر به خودبنابراین نگاهداری کالم از این حیث که رنگ ؛ های بروز تکبر در انسان باشدتواند یکی از راهکردن میکه مسخره

شود و میاورها و عقاید و ادراکات شروع کردن، در وهله اول از طرد در باستهزا به معنای طردهای مراقبت از تکبر است. نگیرد از راه

اندازد در تمام درواقع وقتی کسی چیزی را دور می گیرد.در برمی دامنه آن گسترده شده و درونیات و افعال و اعمال فرد را جیتدربه

لم و باور شود. در این صورت تمایل ندارد که راجع به آن فکر کرده و یا آن را در ناحیه عوجودی خود، این فعل را مرتکب می ساختار

ه داشت ای از صفت و فعل آن در وجودش تحقق یابد و یا در عمل کاری را انجام دهد که با آنچه طرد کرده نسبتیبیاورد و یا رایحهخود 

 (1393باشد. )اخوت، 

 خداتبعيت از ولی غير -4-6

 ظلم و تبعيت از ظالم -4-7

ها احساس نزدیکی را غیر از خداوند دوست دارند و به آنیعنی کسانی ؛ گیرند، متکبران ولی خود را غیر خدا میسوره 10براساس آیه 

ها، تبدیل سو با زندگی آنکم همخواهند و کمها میو نصر و یاری را نیز از آن کنندها در هر جهتی پیروی میهای آنامهکنند و از برنمی

 شوند.به همین افراد می

 نفستبعيت از هوای -4-8

 خداعبدِ معبود غير -4-9

کند. منجر به تکبر شود را بیان می هایی که ممکن استیک قوم متکبر و علل تکبر و ویژگی، مصداق خداوند 191تا  16یات س آبراسا

شود ت به خداوند غافل کرده و باعث میاین فراوانی نعمت، فرد متکبر را از شکرگزاری نسب چراکهیکی از این علل، نعمت زیاد است 

کند و در ارتباط با احکام و دستورات الهی، با دیگران اختالف کند تا مبادا موردی به ضرر ایشان و باعث از گیری در برابر حق، موضع

ین از این طلبی، مانع تمکقانیت آیات است اما تکبر و منفعتعلم ایشان به ح دهندهنشان مسئلهشود و همین  جاللشانتن عزت و بین رف

 شان از حق شده است.نفسانی است باعث انحراف و جدایی وحی ندارد و متکی بر هواهای شود و چون علم ایشان منبعی ازعلم می

 عدم درک حق -4-10

 ىأَضَلَُّه اللَّهُ َعل وَ » به منزله عطف تفسیرى است براى جمله «بَصَرِهِ غِشاوَةً جَعَلَ َعلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ وَ خَتَمَ عَلى»سوره،  23براساس آیه 

 «غشاوه قرار دادن بر بصر»و تعقل نکند  دیگر، حق را نشنود و کهیطوربهزدن است، مهر بر گوش و دل« ختم بر سمع و قلب»؛ و «عِلْمٍ

ها این است که گوش و قلب و چشم اثر خود را )که همان التزام حاصل همه این ؛ واین است که دیگر حق را، یعنى آیات خدا را نبیند

نین معبود متکبر، چه او اجازه پذیرش حق را ندهد. همو استکبار و پیروى هواى نفس ب کند( نداشته باشدمىبه حقى است که درک 
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دهد که ای قرار میزند و بر چشم دل او پردهه خداوند بر گوش و قلب او مهر میهای نامشروع اوست. به همین دلیل است کخواسته

 .1ند را نداشته باشندشود علم الزم برای درک ربوبیت خداوباعث می

 توهم متكبر بودن -4-11

کسی می یت الهی است یا به عبارتیصفت کبر مالزم با صفت ربوب چراکه، افراد متکبر، متکبر واقعی نیستند. 37و  36براساس آیات 

ش و قلب شان مهر خورده و جایی که اینان برگواز آن 23بنابراین طبق آیه ؛ تواند کبر واقعی داشته باشد که ربوبیت هم داشته باشد

 اند که ایشان نیز متکبر هستند.ر این توهم باقی ماندهچنان دربوبیت الهی را هم ندارند لذا همقابلیت درک صفت 

 

 عدم یقين به روز قيامت 4-12

علمشان از جنس سوره، کافرین جنس  32در مقابل صفت یقینی که شاکرین نسبت به خداوند در زندگی خودشان دارند، براساس آیه 

 مند باشند.توانند از نعمت یقین و آثاری که بر آن مترتب است بهرهو نمی ظن است

ن مذموم نیست زیرا طبیعی است که انسان نسبت در قرآ خودیخودبهست. هر چند ظن ظن به معنای فقدان علم قطعی نسبت به چیزی ا

یید نیست زیرا برخالف یقین است و خداوند برای انسان تبعیت از ظن مورد تأعلم قطعی نداشته باشد ولی در قرآن تبعیت از  به اموری

 .(1396الزم دانسته است. )اخوت،  احکام محکم و قواعد یقینی را

 

 انجام سيئات 4-13

 انجام اعمال باطل 4-14

وادث زشتی باشد. لذا گاهی به مصائب و حگردد که در آن کلمه به حادثه یا عملی اطالق می فرماید: اینعالمه طباطبایی در باب سیئه می

 گردد.ق میافتد، اطالبدی که برای انسان اتفاق می

یکی از اعمالی است که منجر به تفاوتی عمیق در سبک و  عنوانبهدهند ه از گناهان که متکبرین انجام میسوره این دست 21مطابق با آیه 

در تبدیل نشدن  یریتأثها، هم بر مشابه تصور کردنشان با آن ظن و گمانشانشیوه زندگی و حتی مرگ ایشان با شاکرین شده و حتی 

 این اعمال به خسرانی باطل برایشان نخواهد داشت.

 های سبک زندگی متكبریندستاورد -4-15

رانه از منظر متکبپیرو مطالبی که تاکنون مطرح شد هر سبک زندگی آثار و نتایجی دارد که در ادامه به بیان این آثار ذیل سبک زندگی 

 سوره جاثیه پرداخته شده است.

راستا با مفهوم هم مسئلهآید این ز عذاب اشاره شده است. به نظر میاز نتایج عمده این نوع سبک زندگی در سوره به انواع مختلفی ا

شی که در زندگی انتخاب کرده و نوع من واسطهبهفرد کافر  گریدعبارتبهواژه عذب به معنی هر چیز خالف و ناسازگار با طبع است. 

 قه فطری او سازگار نیست.ئزند که با طبع و ذامیمنجر به دوری از فطرتش شده، تبعاتی را برای خود رقم 
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 انواع عذاب -4-16

 عذاب دردناک -4-16-1

ورزد، عذابی الیم در خود اصرار میشود و بر استکبار گردان میشنود اما از آن رویبرای افاک اثیمی که سخن حق را میسوره  8در آیه 

 نظر گفته شده است.

 کنندهعذاب خوار -4-16-2

فرماید: أُولئِکَ و در ادامه میتواند در قول و عمل بروز پیدا کند دهد و میتوجه به جهتش، تحقیر را نشان می هزء مطلق بدون 9در آیه 

اگر عذاب را به این صفت توصیف فرمود، براى این است  ؛ ویعنى عذابى ذلیل کنندهچنین کسانى عذابى مهین دارند،  -لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ

 .1که در مقابل استکبار و خودپرستى آنان و استهزاءشان قرار گیرد

 عذاب عظیم -4-16-3

د این نوع عذاب نشانابل با حقیر معنا کرده و معتقدنمفهوم عظیم را در تق سوره، 10 هیآعالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ذیل 

تواند بر آیه کند و به نوعی مید، خدا آنان را با عظمتش عذاب میدهنده آن است که علیرغم حقارت ایشان که آیات الهی را تحقیر کردن

خداست در ن دبوکند، ناظر بر ربوبیت و متکبررین را عذاب میسوره نیز داللت داشته باشد که این عظمتی که خداوند با آن متکب آخر

کند. ید بر عذاب است که دائم تکرار میشان بر کبر داشتند. این نشانه تأکی که این افراد علیرغم تصور باطلابرابر حقارت و کوچکی

 و بار «رْهُ بِعَذابٍ أَلِیمٍ فَبَشِّ»و هم در جمله «وَيْل  لِکُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ»کید همان وعید و تهدیدى است که در جملهتأ« وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ»جمله

داده بود، که در  «وَ لَهُمْ عَذاب  عَظِیم »و بار پنجم در جمله «مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ»جمله و بار چهارم در  «أُولئِكَ لَهُمْ عَذاب  مُِهین »سوم در جمله

 یم.و هم عظ و هم مهین خالل این پنج جمله فهمانده بود که عذابشان هم الیم است

 آورعذاب سخت شکنجه -4-16-4

کبر را همان ها مطرح کرده است. این آیه، از طرفی متبندی این نوع عذابذاب الیم را به نوعی در مقام جمعع سوره ظاهراً 11در آیه 

فرماید: لهم عذاب من رجز ه اختالطی از کفر و تکبر است، میکند و در تعریف عاقبت چنین سبکی از زندگی کانسان کافر معرفی می

 بیرتتنیابه شود.ل مطابق با مفهوم اضطراب معنا میو در اص به معناى شدیدترین عذاب است -اندگفته کهیطوربه -«رجز»الیم. کلمه 

ه به ى است ککسانو خالصه، تهدید  و آن را با استهزاء خود خوار شمردند این آیه شریفه در مقام رد آن نسبتى است که به قرآن دادند

 .2ورزندآیات خدا کفر می
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 اختالف در جبهه باطل -4-16-5

که متکبران در نوع  یعملکردآن است که هر ویژگی و  نجایاکند. نکته مهم در ها میروع به بیان انواع دیگری از عذابدر ادامه آیات، ش

ها در همین ند. بعضی از نتایج این نوع زندگیکآخرت روبرو میم در دنیا و هم در زندگی کردن خود دارند، آنان را با نتیجه و عذابی ه

 آید مطرح شده است.هایشان پدید میایی که با این اختالفات در زندگیهروز اختالفات میان خودشان و سختیسوره، ب 17دنیا ذیل آیه 

 ضرر و خسارت در آخرت -4-16-6

تاورهای خارج از او نسبت بیان کرده است که هم به فعل انسان و هم به دسرا کم شدن سرمایه  «خسران»و  «خسر»راغب معنای کلمه 

چنین به دستاوردهاى نفسى و معنوى نیز مانند صحت، موارد است. هم نیهم هممال و جاه که بیشتر استعمالش  شود مانندداده می

 آنگاهنامیده است. « خسران مبین»خداى تعالى آن را ان همان است که شود که این قسم خسریز اطالق میسالمت، عقل، ایمان و ثواب ن

. اى دستاوردهاى مالى و تجارتىتعالى در قرآن ذکر کرده به همین معناى اخیر است، نه خسران به معنهر خسرانى که خداى کندتأکید می

و در قرآن هر دو موردش بیان شده  باطلکه آن چیز حق باشد و چه بردن چیزى است، چه اینینکردن و از بنیز به معناى فاسد« ابطال»

ی آن باطل و پوچ است و کند که کلیه دستاوردهان را در آخرت نوعی خسران بیان میبنابراین این آیه نتیجه شیوه زندگی کافرا؛ 1است

قرار  مورداستفادهی ثمری کامل این نوع سبک زندگجهت تأکید بیشتر بر بیالمبطلون نیز به رسد استفاده از عبارت یخسر به نظر می

 گرفته است.

 خفت و حقارت در آخرت -4-16-7

به معناى  «جثو»؛ و گرفته است «جثو»مصدر را اسم فاعل از  «جاثیة»کلمه سوره،  28ریف المیزان ذیل آیه عالمه طباطبایی در تفسیر ش

نشینند، به ها را که بر روى زانو مىامت از امت بینید هرتو و هر بیننده دیگرى مى معناى آیه آن است که ؛ وشتر است نشستن بر روى

روز شود امو به ایشان گفته مى شودکتاب مخصوص به خودش، یعنى نامه اعمالش دعوت مى یسوبهو هر امتى  حالت خضوع و ترس

عملى  برنامهدر روز قیامت عالوه شود که اید و از ظاهر این آیه استفاده مىشود که انجام دادههایى به شما داده مىجزاء، همان عنوانبه

ع بیان به معنای نوعی عذابی خوارشونده در روز و این نوها دارند، هر امتى هم نامه عملى مخصوص به خود دارد که فرد فرد انسان

بر خداوند هم در براشوند )جاثیه( و آنه خفت و حقارت دچار میدر معرض دیدگان همه ب چراکههای متکبر است. قیامت برای انسان

 متکبر.
 

 یار و یاور نداشتن در قیامت -4-16-8

یقین ندارند و آن را کنند که گویی به روز قیامت زندگی می یاگونهبهکند که در دنیا سوره در مورد کسانی صحبت می 34ا ت 32آیات 

 واسطهبهگونه افراد در قیامت کنند. اینپیروی میداوند، از هوای نفس خود تبعیت از اوامر خ یجابهدر دنیا  جهیدرنتاند و فراموش کرده

 هیچ یاور و یاوری نخواهند داشت. عملکردشاناین نوع 
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 های سبک زندگی شاکرینویژگی -4-17

منانه متمایز است. عالوه بر ؤمنانه، سبک زندگی مخصوص به خود را دارد و این نوع زندگی از نظر ماهوی از زندگی غیرمؤزندگی م

مقدرات  یز است. تمایزکید شود که مقدرات این افراد از نظر تقدیرات ربوبی نیز متفاوت و متماموضوع مهم و اساسی الزم است تأین ا

یم...قرب، رضایت، سرور، حمد و  های جدیدی برای ابراز ایمان و عمل صالح و نیز توفیق برای دستیابی بهشدن عرصهباعث فراهم

سازد ی و مرگ انسان را متمایز میجریان حق به واسطه جاری شدن کوثر در زندگی پدیدار شده و سبک زندگشاکله  ترتیباینبهگردد 

 ها براساس سوره مبارکه جاثیه عبارتند از:(. این ویژگی1394، اخوت)

 شکر -4-17-1

رسد و مقابل آن دهنده به انسان میاز ناحیه نعمت شکر در لغت به معنای ظاهر و آشکار ساختن و قدردانی در مقابل نعمتی است که  

ها و نعمتتفاده بهینه از استعدادها و توانسوره لقمان به اس 12چنین مطابق با آیه (. هم1368مصطفوی، است )کفران و پوشاندن نعمت 

ر موجب محرومیت شکر موجب توسعه وجودی انسان شاکر و کف ترتیباینبهشود. به سعادت انسانی نیز شکر گفته میها برای رسیدن 

 .(1396اخوت، شد )او خواهد 

این نتیجه رسیدند که مفهوم شکر در بستر به  دانه معنایی شکر در قرآن انجام دادهحوز اپور و تاجیک در ارتباط بکه مصالئیدر تحقیقی 

کفران  شرک صغیر و تبعاًدر مقابل های اخالقی ؤلفهیکی از م عنوانبهارتباط انسان نسبت به خداوند متعال یا به معنای سپاسگزاری 

ل با کفر در تقاب و تبعاً نعمت است و یا به معنای سطحی از سطوح ایمان نسبت به خداوند متعال در تقابل با سطحی از شرک و کذب 

است و به های لغت و وجوه قرآن اکثر مشتقات کفر را در جایی که در تقابل با شکر آمده ست. در کتابدر حوزه مفاهیم اعتقادی ا

 .(1393تاجیک، پور و مصالئی) اندمعنای کفران نعمت آورده

 تفکر -4-17-2

رو است، به مراحل و مراتب تفکر و ارتباط آن اثیه که مورد پژوهش در مقاله پیشسوره مبارکه ج ازجملههای قرآن در برخی از سوره

گرفتن از تواند با بهرهخلق کرده است که می یاگونهبهبا سایر عناصر ساختار وجودی انسان اشاره شده است. خداوند ساختار انسان را 

به ارتقای وصل و  تفکر و تعقلش مسیر حق را شناخته و خود را به حق متصل کند. در این صورت طبع ساختار وجودی انسان

 ازجملهخود به بررسی تفکر اسالمی پرداخته و  در مقاله صباغ کرمانی (.1394اخوت و قاسمی، است )برخورداری از حیات باالتر 

ی فکر را جهت تواند محتوایا منفی فکرکردن میداند و معتقد است که مثبت ر صحیح را محتوای فکر و شیوه فکرکردن میشرایط تفک

شود تا علم در درون فرد یشدن تفکر موجب ماز طرف دیگر فعال .(1395 کرمانی، )صباغ فرد را به گمراهی یا هدایت برساندداده و 

سوره، خداوند  13و  12در آیات  بیترتنیابه (1394اخوت، سازد )تفکری که بتواند تصدیق را نیز در درون او فعال  ژهیوبهجریان یابد، 

د که از که گویی تنها ایشان هستنها و زمین برای ایشان است. چنانکند و آن، تسخیر آسمانشاکرین مطرح میگی جالبی را برای ویژ

جا میهایی هست برای متفکرین که از همینفرماید در تسخیر این امور نشانهمند هستند و در انتهای آیه میاین فضل و رزق الهی بهره

المیزان ذیل این آیات منظور ت. عالمه طباطبایی در تفسیر شریفمندی از تفکر اسدیگر شاکرین، بهرهکه ویژگی توان استناد کرد به این

ین یات پیشخورد چون در آمسخر اوست اما بیشتر به متقین میها و زمین انسان بیان دانسته که همه آسمان از انسان را در این آیه، نوع

ها درست شود اما آنان از اینهم عرضه میواند زمین و آسمان را هم در برگیرد( بر متکبرین تها )که میگفته بود که این آیات و نشانه
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بدانیم کسانی  شود. البته مهم است کهه معنای تسخیر و غایت آن مشخص میکنند، چون با تفکر است ککنند و تفکر هم نمیتفاده نمیاس

 .(1374)طباطبایی،  توانند تفکر کنندکه تکبر دارند نمی

قیقی کشف نیازهای حکه تفکر در علم روز به معنای کشف روابط و ارتباطات است اما در قرآن اینگونه نیست. قرآن تفکر را توضیح آن

 اش را دریابد.فرد متکبر بتواند نیازهای حقیقی امکان ندارد یک کند که در این صورت اصالًمعنا می

 

 طلب غفران و بخشش -4-17-3

خود در این عالم واژه غفران به معنای محو اثر است. متکبرین یا کسانی که به ایام اهلل باور و امید ندارند، با اعمال ، 14براساس آیه 

بایست از طریق طلب غفران، این تبعات را از بین برده و جبران کنند. به عنوان مثال از ظلمی که بر کنند که شاکرین میتبعاتی ایجاد می

 وظیفه شاکران، برپایی نظام غفران در آفرینش است. بیترتنیابهکنند. ها شده است گذشت آن
 

 علم یقینی داشتن -4-17-4

سوره مبارکه حجر خداوند  99غایت عبودیت بیان شده است. برمبنای آیه  عنوانبهن به معنای از بین رفتن شک و در قرآیقین در لغت 

ای است که هیچ جای خالی علم به صفات و اسماء خدا به گونهعرفت و ایمان، ای خرسند است که شاکر باشد و شکر نعمت ماز بنده

دیگری برای آن تصور نشده و در اثر حوادث و ابتالئات از کارکرد خود نیافتد و به ضعف گراییده نشود. به همین دلیل است که اهل 

 .1اندنیز غایت ایمان را یقین دانسته بیت

به آن پایه شکوفایی همه بودن حق و توجه و اتکای ی وجودی انسان است زیرا فهم ثابتفعال شدن همه ساختارها منشأچنین یقین هم

انجام گیری تفکر در انسان است، زیرا اگر تفکر با رجوع به حق و حقایق یقین اساس شکل بیترتنیابهوست. های درونی اتوانمندی

حقیقتی را مشاهده کند توسط گیری تعقل در انسان است زیرا اگر عقل نتواند اساس شکلنیز  ؛ ویابدنشود به علم حقیقی دست نمی

د. تواند به چیزی اعتماد کناگر فرد به محکمی متصل نباشد نمیگیری ایمان است زیرا شود. اساس شکلهای نفسانی اسیر میخواهش

شدن فطرت زده شود و در صورت کنارتقویت میتقرار یافته و آید و در صورت بهادادن به فطرت اسیقین در هر انسانی با فطرت می

کند در اثر فقدان یقین است و فرد به همان هایی که در انسان نفوذ میگردد. لذا رجس و آلودگیآلوده میضعیف شده و به انواع شک

ؤمن در مسیر یقین توان گفت انسان مگی موقنین میبا توجه به ویژ ترتیباینبهگراید. قین باشد به دنیا و لهو و لعب میاندازه که فاقد ی

 .(1396)اخوت،  گرددای در او شکوفا میشود و باورها و رفتارهای شایستههای متعددی میدارای ویژگی

 مندی از قرآنبهره بصیرت و -4-17-5

و  هدرونی دارند که شک در آن وارد نشدسوره، از شاکرین به یوقنین تعبیر شده است و یوقنین کسانی هستند که علمی  20طبق آیه 

نند و کبر پیامبر را درک می شدهنازلعت آن، شری لهیوسبهگردد. این یقین همان بصیرتی است که موجب سکونت و آرامش ایشان می

توان یم ترتیباینبهشان را تشخیص داده و در آن مسیر حرکت کنند. وسیله این بصیرت نیز همان قرآن است. توانند سبک زندگیمی

آور بودن آن است به طوری آور و رحمتآور، هدایتک زندگی( یا قرآن، یقین به بصیرتگفت که شکر بر وجود نعمت شریعت )سب

 که سبک زندگی مد نظر قرآن را در زندگی اجرا کند.

                                                 

 .غايه االيمان االيقان علی  قال. 1
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است، ثر است وجود بصیرت یا فقدان آن ؤاش به شدت معات زندگی انسان که در سبک زندگیترین موضویکی از مهم ترتیباینبه

ها، اهداف، مسیرها، اش از مشاهده افقخورد. فرد به میزان بیناییدیگر رقم می یاگونهبههای زندگی زیرا با وجود بصیرت، انتخاب

شود. به ق داده میصحیح، منطقی و الهی سو هایمند شده و به سمت انتخابها، امکانات و مواقف خطر و بهرهراهبردها، توانمندی

تن ایمان هیچ گزینه صحیحی گردد تا جایی که فرد به دلیل نداشهای ناصواب میطبیعی باعث انتخاب طوربهن بینایی همین منوال فقدا

ر به سازد. این تحول هم ناظی انسان و مقدرات او را متحول مییقین چهره زندگ ترتیباینبه. (1394اخوت، کند )تواند انتخاب را نمی

های نشانه یابد. به همین دلیل یکی ازو بصیرتی است که فرد در زندگی میتغییر رویکرد زندگی است و هم ناظر به ارتباطات با دیگران 

 (200، ص 1396اخوت، ) کنده او را از افراد دیگر متمایز مییقین در زندگی، بصیرت فرد است ک

 

 تذکر -4-17-5

 لزندگی انسان پایه و اساس یقین است موضوع ذکر است. ذکر همان حقیقتی است که موجب اتصاهای حقیقت که در یکی از جلوه

ز یقین را به شک و انکار فرد را اهل یقین کرده و فقدان آن نی طورقطعبهشود. پدیداری ذکر در فرد انسان و یا موجود با خداوند می

فراهم  منؤها را برای انسان میان، شرایط استفاده صحیح از نعمتو نس چنین ذکر و دوری از غفلت(. هم1396اخوت، کند )مبدل می

ها شده و موجبات کفر نیز منجر به فراموشی خود و نعمت شود. همچنین غفلت و نسیان پروردگارها میساخته و منجر به شکر نعمت

از شاکرین با عنوان متذکرین یاد شده است. ذکری  سوره نیز 23(. شاید به همین دلیل باشد که در آیه 1397اخوت، ) آوردرا فراهم می

توجهی متکبرین نسبت به آیات الهی، منشأ پدید آمدن تکبر در ایشان شده و در مقابل غفلت و بی که باعث پدید آمدن صفت شکر در

روه را شرح داده و بیان میر دو گرسد خداوند در این آیات، راه دستیابی به سبک زندگی هبه نظر می ترتیباینبهشده است. ایشان 

در نهایت باید  ؛ وکندتی به زندگی شاکرانه دست پیدا میدارد که انسان با داشتن چه صفاتی به زندگی متکبرانه و با داشتن چه صفا

ش جاری شدن اندازهبهجایگاه ذکر در زندگی در حکم حیات و روح در نظر گفته شده است. به این معنا که  یطورکلبهگفت در قرآن 

 .1ماندنبودنش فرد از حیات محروم می اندازهبهفرد را از حیات متنعم کرده و 
 

 تبعیت از ولی الهی -4-17-6

سوره مبارکه شوری شرط پذیرش والیت الهی قرار گرفتن در مسیر صفات شایسته است. پیرو این موضوع در  43تا  36براساس آیات 

فت متقین یاد شده است، به این معنا که متقین به سبب تبعیت از دین الهی، خداوند ولی و سرپرست جاثیه از شاکرین با ص سوره 19آیه 

ها خودشان ولى یکدیگرند، چون ها نیست، بلکه آنکنند، خداى تعالى ولى آنپیروى مى ی نفس خودهوااز کسانى که شود اما ها میآن

دهد در فرد افزایش می رسد برای تقویت توکلی که ایمان و یقین رابه نظر می ترتیباینبه .ستمکارند و ستمکاران ولى یکدیگرند

آید. برخی از نکات مهم و کاربردی در این زمینه نمی به وجودن توکل و ایمان در فرد شناخت ولی حق ضروری است و بدون آ

 از: اندعبارت

ظلم و بر  جیتدربهدهد و معرض والیت اولیائی غیرالیق قرار میکند خود را در  انسان از والیت خدا دوری کهیدرصورتکه اول این

 شود. دوم پذیرش والیت خداوند موجب نزولهای هدایت آفرین قطع میشود. در این صورت نصرت و حمایتسوء او افزوده می

جلب رحمت خاص  نگیرد، موجبهمگانی صورت  صورتبهشود. پذیرفتن والیت خدا ولو رحمت و دور شدن از عذاب الهی می

                                                 

ذاریات منفعت )( / ذکر عامل 28رعد قلب ). برخی از آیاتی که می تواند این جایگاه را به خوبی تببین کند به شرح زیر است: ذکر عامل اطمینان 1

 .(113و  112معناشناسی ایمان، )( 16حدید ) اتیح( / ذکر عامل خشوع و 55
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خواهد داشت و حیات معنوی را نصیب فرد خواهد کرد. این موضوع در ساختار ا در برگردد و حمایت، کفایت و نصرت خدا رخدا می

ورند. لذا همانآ به وجودوانند انحرافات بیشتری را تی که به ولی طاغوت وفادارترند میوالیت طاغوت نیز به همین ترتیب است. کسان

غیبی  شود کسی که به طاغوت اعتماد کند و خود را تابع او نماید از القائاتدا نور و روح خدا بر فرد نازل میر ایمان به خطور که د

 .(1396رسد. )اخوت، شیطان به انحراف بیشتری می

 های سبک زندگی شاکریندستاورد -4-18

 رستگاری آشکار -4-18-1

از دستاوردهای مهم شاکرین  ترتیباینبه. جهاد و کوشش و کفایت نفع داللت داردبخش بودن کلماتی چون فالح و فوز به نتیجه

 شان اشاره دارد.های ایشان در فرآِیند سبک زندگینتایج است که به اعمال و مراقبت دستیابی به این

 گرفتن در پرتو رحمت الهیقرار -4-18-2

هاست که همه گیرند و بهشت و رستگاری روشنی برای آنالهی قرار میرت مورد افاضه رحمت سوره، شاکرین در آخ 30براساس آیه  

 های سبک زندگی شاکرانه در دنیاست.ؤلفهنتیجه ایمان و عمل صالح و دیگر مها دراین
 

 یکسان نبودن مرگ و حیات متکبرین و شاکرین -4-18-3

اشاره شد باید گفت حیات شاکرین با حیات متکبرین برابر ها بندی مطالبی که تاکنون به آنسوره و جمع 21نهایت براساس آیه و در

متفکر ، شاکربودن زندگی شاکرانههای مؤلفهشاکرانه هستند. از دیگر  زندگی بر مبنای سبکداراى ایمان و عمل صالح  نیست. شاکرین

ها در آخرت؛ بود که دستاورد آن بودن متذکر، از قرآن یمندبهرهو  داشتن ینیقی لمی، عاله یاز ول تیتبع، طلب غفران و بخشش، بودن

حیات متکبرین برمبنای ظالم  کهیدرحالاست.  نیو شاکر نیمتکبر اتینبودن مرگ و ح کسانی، یگرفتن در رحمت اله قراری و رستگار

خدا رخداوند و ولی غیکار خیر، استهزاء آیات کردن و تأخیر در گویی، تکبرنفس، عبادت معبود غیر خدا، دروغ بودن و تبعیت از هوای

عذاب »و  «عذاب الیم»ها در آخرت، ها لغو و بیهوده است که اگر جز این بود، عاقبت آن، اعمال آنجهیدرنتانجام سیئات بود و  وگرفتن 

هر عملی،  بیترتنیابهبود. آخرت و خفت و حقارت در آخرت نمی و خسران در «عذاب مهین» و« عذاب من رجز الیم»و  «عظیم

دارد و کسی که دارای حیات و سبک زندگی شاکرانه است، دارای موتی شاکرانه و کسی که دارای حیات و سبک زندگی ای در بریجهنت

 متکبرانه است نیز دارای موتی متکبرانه خواهد بود.

رایط ا در شای با استعدادهای مختلف خلق کرده است و او رخداوند انسان را از نطفه انسان(دهر ) هطبق سوره مبارکباید گفت  تیدرنها

 و ؛زندگی شاکرانه زندگی همراه با عبودیت با هر توان و ظرفیتی است تواند شاکرانه یا کافرانه زندگی کند.میهدایت قرار داده که 

گردد. لیل باعث تشتت او در زندگی میشود و به همین دفعال نمی آندر  ای است که توان عبودیت انسانزندگی کافرانه زندگی آشفته

ها، ها، ارزشای از طرز تلقیهای زندگی مجموعهشود. سبکاده میبرای توصیف شرایط زندگی انسان استفنیز سبک زندگی اصطالح 

های اجتماعی، فرهنگی و ها و نظامانی، رهیافتمبها بر اساس که غربیچنان. همردیگیبرمها را در ها و سلیقههای رفتار، حالتشیوه

های دینی و شرایط اجتماعی نان نیز بر اساس آموزهشایسته است تا مسلما اند،سازی سبک زندگی پرداختهاقتصادی خودشان به مفهوم

 سبک زندگی صحیح اسالمیمبنای  ( نیز1400) یبرهاندر همین راستا شریفی، خاکرند و  را داشته باشند. سبک زندگی خاص خود دخو

شود. نمایان میهای مادی و معنوی جامعه انسانی ها و اندوختهدر ساختهکنند که ای معرفی میهمان جوهر اصلی و حیات طیبه را

کنند و آن حیاتی است که دیگران زندگی میحیاتی جدید، غیر از  «حیات طیبه»سبک زندگی اسالمی در توان گفت می ترتیباینبه

یه سوره مبارکه جاث که به خوبی درواقعی با هدف الهی و اخروی است  سبک زندگی اسالمی در حیات طیبه، زندگی حقیقی و درواقع

 های آن در تقابل با سبک زندگی مشرکانه تبیین شد.و ویژگی عناصر
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 تقدیر و تشكر -5
 باتشکر از کسانی که در انجام این پژوهش یاری رساندند.

 

 منابع -6
 قرآن کریم -1

ی هویت شناختجامعه(. از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل 1381) .اباذری، یوسف.، و چاوشیان، حسن -2
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Abstract

One of the important topics that humans have always dealt with in different periods of life is the concept of

lifestyle. Lifestyle is the dominant culture that people base their life on and gain achievements  during their life

from this type of method. Therefore, achieving the healthiest style is very important. Since the Qur'an was

revealed by the dear and wise God and it contains provisions on this subject that block the way of any harm,

the purpose of this article was to examine this concept in the Holy Qur'an. In this article, the word and surah

method of thinking together is used. According to the investigations carried out in Surah Jathiyah, the closest

word to lifestyle is the word, Sharia. God refers to  the issue under verse 18 of this sura that Islamic law has

provided clear paths to identify the ways to achieve a good life in this world and happiness in the afterlife. In

this way, the characteristics of the two groups of believers and disbelievers in the Surah were examined, and

from  their  summation,  the  lifestyles  of  believers  (grateful)  and  disbelievers  (arrogant)  were  extracted.  The

results show that the lifestyles of these two groups do not align with each other in any process, both in this

world and  in the hereafter. The characteristics of the religious lifestyle format were certainty, remembrance,

thinking, rationalization, gratitude, forgiveness, and erasing the effect of arrogant actions. Also, among the

achievements of this type of lifestyle, we  can mention receiving insight, guidance and entering into the flow

of divine mercy, receiving good sustenance and divine grace, coming under the guidance of God, and finally

reaching a clear victory. The characteristics of the unbelievers' lifestyle were arrogance, guilt, delay in doing

good, sarcastic literature, and negligence. Also, the results and achievements of this style, deprivation of the

flow of divine mercy, the ineffectiveness of worldly savings and actions, the appearance of differences among

ethnic groups, suffering from evil eyes, eating seal overhearing, heart and membrane oversight, damage and

suffering from all kinds of torment.
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