
 

 

  7- 26: 1393، بهار 22پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 

  ساختار و الگوي کیفیت زندگی اسالمی
 مبتنی بر دیدگاه آیت اهللا جوادي آملی

  * یعاطفه نژادمحمد نامق
  ** یلیمعصومه اسمع

  *** يباقر یبرزفر
  **** احمد برجعلی

  ***** شفیع آبادي عبداهللا
  8/10/93: پذیرش نهایی     25/4/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

در این . تبیین مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه اسالمی است هدف این پژوهش بررسی و
ابزار . راستا با روش تحلیل اسنادي به بررسی کتابهاي آیت اهللا جوادي آملی پرداخته شده است

تأیید پنج نفر از صاحبنظران رسیده بندي و رمزگذاري متغیرهاست که به  پژوهش سامانه مقوله
خود، خدا، دیگران، (براساس تجزیه و تحلیل کیفی، چهار بعد اصلی کیفیت زندگی . است

شناسایی، و حوزه هاي مربوط به هر کدام از این ابعاد تعیین، و در نهایت براي هر یک ) طبیعت
  .از ابعاد و حوزه ها، شاخصهاي ارزیابی آن استخراج گردید

هاي کیفیت زندگی، شاخصهاي  کیفیت زندگی از دید جوادي آملی، ابعاد و حوزه :هااژهو کلید
   .هاي اسالمیارزیابی کیفیت زندگی در آموزه

  
  
  
  
  
 

  
  دانشجوي مقطع دکتري رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *

nezhadmohamad@gmail.com 
  مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایراندانشیار گروه  **
  نی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانلیستادیار گروه روانشناسی باا ***

  دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران روانشناسیاستاد گروه  ****
  استاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران *****
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  و بیان مسئله مقدمه
کیفیت زندگی از نظر لغوي به معنی .کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوي بشر بوده و هست

پرداختـه شـده    "حیات طیبه" تعبیردر مفاهیم اسالمی نیز به این موضوع در . چگونگی زندگی است
مین أتـ  ار صـالح  رفتدر سایه ایمان به خدا و آخرت و پایبندي به ارزشهاي الهی و  ندگیاست که ز

امـا امـروزه کیفیـت     بـود؛ معنی کیفیت زنـدگی بهتـر   به ، رفاه و طول عمر بیشتر گذشتهدر  .دشومی
شـود   و با توجه به ابعاد گسترده سالمت، تعریف میاست زندگی در نقطه مقابل کمیت، قرار گرفته 

،  1سلیگمن(بخشی باشد و منظور از آن سالهایی از عمر است که همراه با رضایت، شادمانی و لذت 
تحقیـق در زمینـه   ). 2،2012فیلیـپس (کیفیت زندگی مفهومی پویا و وسیعتر از سالمت است ). 2000

کیفیت زندگی رشد قابل توجه اي داشته است و پژوهشگران به طور فزاینده اي درگیر مبـاحثی در  
). 2006، 3ولیـ (خصوص شناسایی و سنجش شاخصهاي کلیدي مربوط به کیفیت زندگی شـده انـد   

مطالعـات مختلـف   . اسـت مبتنـی  متفـاوت  عـواملی  سنجش کیفیت زندگی بر رویکردهـا، روشـها و   
هـم   ؛انـد از کیفیت زندگی را در نظر گرفتـه  عوامل گوناگونی) 2009، 4کپینگ و 2010 کیامرثی،(

، 5اورپـ (چون سالمت، احساس خوشبختی، میزان شادکامی، موقعیـت و میـزان فعالیتهـاي اجتمـاعی     
این پژوهشها بدون  ،موضوع علمی نقش مهمی داردهر اما از آنجا که مبانی فلسفی در تبیین ). 2003

کشور به ارائه هر توجه به زیربناي فلسفی نظریات در زمینه کیفیت زندگی و مسائل فرهنگی و دینی 
  .الگو در زمینه کیفیت زندگی و ارزیابی آن پرداخته اند

  
  یآمل يه جوادعالم یدگاهاز د یزندگ یفیتک

به طوري کـه   دین و مذهب براي رشد و بهبود کیفیت زندگی انسانها اهمیت زیادي قائل است
نهد تا زنـدگی بـراي او در مجموعـه     اطالعاتی را در اختیار انسان می دین،: جوادي آملی می گوید

هستی، میسر و مطبوع شود و به تعبیري، بین آدمی و جهـان و زنـدگی و خویشـتن او آشـتی برقـرار      
همـواره بـه ابعـاد    چنـین  هـم  ؛)46 :الف1389ی،آمل يجواد( گردد و همه چیز را به دید مثبت بنگرد

 
1 - Seligman 
2 - Philips 
3 - liu 
4 - Ke-ping 
5 - Power 
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 گرفته تااي غافل نمانده است؛ از ارتباط انسان با خود  خته و از هیچ جنبهمختلف وجودي انسان پردا
پروردگارش  ومناسبات انسان با موجودات هستی که از جمله آنان انسانهایند و چه نسبت او با خالق 

بـه   ؛اسـت  کـرده اي بیـان   هـاي حکیمانـه   ها و توصیه گانه نیز آموزه و براي هر یک از این جهات سه
و کنـد  مـی گانـه یـاد    خداوند متعال رشد و سعادت بشـر را در پرتـو اصـالح روابـط سـه      سخن برتر،
  .)9 :ت1388 ی،آمل يجواد( داند فوز و فالح وي را رهین آن می ،رستگاري

بشر با خـداي   را در صلح و سالمت بودن محیط پرورش آدمی یفیتسالمت و کجوادي آملی  
گویـد مـراد از حیـات     و مـی داند می خود، با درون خود، با همنوعان خود و با طبیعت پیرامون خود

طیب  زندگی پاکیزه در جهان آخرت نیست؛ بلکه در همین دنیاي طبیعی است که افراد با یکدیگر 
  ).21 :پ1389 جوادي آملی،(حشر و نشر دارند 

ـنِ فعلـی بـه نـام       :ز نقـش دارد در رسیدن به حیات طیب فقط دو چی س و » عمـل صـالح  «یکـی ح
نِ فاعلی به نام  س هـو مـؤمن  «ایـن  . خواه بدن مؤنث باشد خواه مـذکر  ؛»مؤمن بودن روح«دیگري ح «
 ؛نـاظر بـه حسـن فعلـی اسـت     » عمل صـالحاً «یعنی جان باید مؤمن باشد و  ؛ناظر به حسن فاعلی است
این دو حسن که کنار هم ضمیمه شـدند   ؛کارگر صحیحکار صحیح از  .یعنی کار باید صحیح باشد
این در حالی است که در تبیین کیفیت  .)91 :ج1388 ی،آمل يجواد(آورند  حیات طیب را به بار می

مبانی فلسفی و دینـی اسـالم  بسـیار مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و بـه          ،زندگی و مسائل مربوط به آن
موضوع و تدوین الگـو بـه مبـانی    هر زم است در تبیین لذا ال. ربی اکتفا شده استالگوهاي مدون غ

هـاي علمـی و    تمـام اندیشـه  : گویـد  فلسفی توجه شود به طوري که جوادي آملی در این زمینـه مـی  
بیشـتر فعالیتهـاي    ).168 :1390جـوادي آملـی،   (گیـرد   قرار میهاي عملی در بستر جهان بینی  انگیزه

به  یاست و توجه یديتقل یجو نتا، معطوفهاي موجود علمی و پژوهشی کشور به بازآزمایی نظریه 
است که پژوهشگران  ینامناسب یکردهايبرخاسته از رو یتوضع ینا. شودنمیپژوهشها  ينظر يمبنا
، ، رضایی و یزدانـی پورعزت( کنند یاتخاذ م یو روش شناس یمعرفت شناس ی،شناس یهست یثاز ح

1386.(  
مسائل  یتو اهم یعلوم انسان يساز یهمچون بوم یبا توجه به مطرح شدن مسائل یگرد يسو از
در  یو اسالم ینیدهاي  یدگاهو د یملزوم پرداختن به مفاهیران، در ا یو بوم شناخت یفرهنگ ی،مذهب
بـه   یابیدست يپژوهشگر در راستالذا   ؛احساس می شودالگوها مفاهیم و از  یديجد هايگونهارائه 
تعریف و مفهوم سازي کیفیت زندگی و ابعاد آن از دیدگاه آیت اهللا جوادي  به یمتصم یهدف ینچن
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 الگوهـا  مطـرح شـدن    يرا بـرا  یمناسـب  ینـه زم ،مفاهیم و ساختارهایی ینارائه چن .آملی گرفته است
 عریف و تدوین مفاهیم برخاسته از اندیشه هـاي دانشـمندان  اسـالمی   است ت یهیبد. آورد یفراهم م

  . داردضرورت 
  

  روش پژوهش
 اطالعات  يو روش جمع آوراي، از نوع توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه کیفیاین پژوهش،روش 

، مقولــه بنــدي و از نــوع تحلیــل محتــوا  داده هــا یــلو روش تحل، يبــردار یشو فــ ياســناد یــلتحل
از پیچیـده تـرین   ). 1375به نقل از کـوي،   1952براسون، ( رمزگذاري متغیرها و خرده متغیرها است

در روش تحلیـل   .هـا و تحلیـل محتـوایی آنهاسـت    مراحل تحقیق در زمینه هاي کیفی استخراج داده
و  گیـرد قرار مـی  و مورد تحلیل و بررسیشود میمتن به صورت آشکار برداشت هر پیامهاي  محتوا

به منظور  ).1389، فردخدایاري (پس از تبیین کیفی آنها به صورت نظام وار و کمی ارائه می گردد 
و در مرحلـه   یف،به عنوان سازه مورد نظر تعر) یزندگ یفیتک( پژوهش یاصل یرابتدا متغ تهیه الگو

 يخصـها شا یـت و در نها، و حـوزه هـا اسـتخراج    یزنـدگ  یفیـت ابعـاد ک  ياسناد یلبعد با روش تحل
  .شد یاز ابعاد بررس یکهر  یابیارز

  
  جامعه آماري پژوهش

کتابهاي موجود در نرم افزار .  کتابهاي حضرت آیت اهللا جوادي آملی استتمام جامعه آماري 
  . اسرا و دیگر کتابهایی که در این نرم افزار موجود نبود، مورد مطالعه قرار گرفت

  
  )شاخصهاي ارزیابیها و ، حوزهابعاد(هاي پژوهش  یافته

بندي مبانی کیفیت زندگی از دیدگاه آیت اهللا جوادي آملی و طبقه در زمینه بنا بر نتایج تحلیلها
شماره یک تا چهار پژوهش، چهار بعد اصلی کیفیت زندگی از دیـدگاه ایشـان    هايآنها طی جدول

  .طبیعت است و د که شامل ابعادي چون خود، خدا، دیگرانششناسایی 
وع سخنان آیت اهللا جوادي آملی چنین برداشت مـی شـود کـه ایشـان سـعادت انسـان و       از مجم

سالمت محیط پرورش آدمی را در پرتو صلح و آشتی و اصالح روابط آدمی در ابعـاد چهـار گانـه    
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و حسـن فـاعلی   » عمـل صـالح  «و حسـن فعلـی   ) خداي خود، درون خود، همنوعان خود و طبیعـت (
  .داندمی» من بودن روحؤم«

  

  
  جوادي آملی کیفیت زندگی از دیدگاه آیت اهللالگوي ابعاد : 1شکل 

  

با توجه به دیدگاه عالمه جوادي آملی از حیات طیبه و سعادت، ویژگیهـاي کیفیـت زنـدگی و    
  :استقابل تعریف ذیل ها، شاخصها به نحو در قالب ابعاد، حوزه  الگوجزئیات 

  خود بعدـ  1
؛ او باید بداند که  خلیفـه خـدا   خود را بشناسد و نیز خود را بسازدبا خود، باید  در ارتباط انسان

 در زمین و داراي ظرفیت علمی گسـترده و امانتـدار خـدا و برخـوردار از فطـرت خـدا آشـنا اسـت        
رت و وقتی انسان جایگاه خود را در نظام هستی بررسی کرد و فطـ  .)64 :الف 1389جوادي آملی، (

داند که بنده و امین خداست و اعضا و جوارح او سپاه الهی و در کمین  طبیعت خود را شناخت، می
  .)65 :الف 1389جوادي آملی، ( او هستند

 خداوند

 انسان

 خود

 اصالح ارتباط با عالم هستی دیگران

اصالح ارتباط با
 

اصالح ارتباط با
 

 اصالح ارتباط با

 حسن فعلی 

 حسن فاعلی 
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کـه مرجـع چنـین    ) مـا هـو  (یکی شناخت ماهیت خـود  : خودشناسی، رهین دو معرفت تام است
ی و عـوارض جـانبی اوسـت و دیگـري     معرفتی شناخت حقیقت انسان، مقومهاي ذاتـی، لـوازم ذاتـ   

که مرجع چنین معرفتی شـناخت ویژگـی وجـودي شـخص و خصوصـیت      ) من هو(شناخت هویت 
  .)119 :ب 1389جوادي آملی، ( هویتی اوست

اگر انسان فرضـاً بتوانـد از هـر ارتبـاطی     . اي دیگر دارد در بین این پیوندها، ارتباط با خود، گونه
او خـواه نـا   . واند خود را از برقراري ارتباط با هویت خود معاف کنـد ت خود را دور کند، هرگز نمی

 ن علمی و عملی خـود در ارتبـاط اسـت   ئوخواه، ارتباط وسیعی در قلمرو هستی خویش دارد و با ش
  .)141  :الف 1387جوادي آملی، (

  سـایی هاي مختلفی که بر اساس بیانات عالمه جوادي آملی در بعد ارتباط با خود قابل شنا حوزه
  :قرار استاین به  ستا
  )وما ه(خود و کرامت انسان  یواقع یگاهشناخت جاـ  1ـ  1

او باید بدانـد کـه    .ارتباط انسان با خود، باید براساس شناخت جایگاه واقعی خویش تنظیم شود
خلیفه خدا در زمین و داراي ظرفیت علمی گسترده و امانتدار خدا و برخوردار از فطرت خـدا آشـنا   

جایگـاه انسـان در آفـرینش     حقیقـت و هویـت انسـان چیسـت؟    . )64 :ر 1389 ی،آمل يجواد(است 
عـد دیگـري   ؟ آیا در همین یعد جسمانی و ظاهري خالصه می شود یا افزون بر آن داراي بکجاست

  )38  :پ 1388 ی،آمل يجواد(است؟ 
  شاخصهاي ارزیابی 

 .)166 :ب 1389جوادي آملی، ( انسان وجود خود را الهی بداند و براي آن ارزش قائل باشدـ 

  .)104:ب 1388 ی،آمل يجواد(فرد بداند  چه هدفی از خلقت او وجود دارد، ـ 
 :الف 1389 ی،آمل يجواد(اطالع داشته باشد، فرد از جایگاه و موقعیت خود به عنوان انسان ـ 

66(.  
فرد بداند که ماهیت او فقط حیات حیوانی و انسانی ندارد بلکه نیروي خداخواهی در او وجود ـ 
  .)73 :ب 1388ی،آمل يجواد( دارد

  )ون هم(خود ویژگیهاي و  یتشناخت هوـ  2ـ  1
ئه شکل می .شاکله انسان به خود انسان مربوط است دهـد  او گاهی شاکله خویش را براساس سی 

پـس هـر انسـانی داراي    . شود، هماهنـگ بـا شـاکله اوسـت     ، اعمالی از او صادر میکه بر آن اساس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 13/  جوادي آملیساختار و الگوي کیفیت زندگی اسالمی مبتنی بر دیدگاه آیت اهللا 

 

که به وسیله خود او هاي گوناگون انسان امري عارضی است  طبیعت و فطرت واحد است؛ اما شاکله
اي شکل گیرد که جز حسنات از  رت، شاکله به گونهرو باید با شکوفایی فط از این ؛شود تحصیل می

  .)191 :ب 1384جوادي آملی، ( او صادر نگردد
  شاخصهاي ارزیابی

 ی،آملـ  يجـواد (انسان در زندگی روزمره به مواظبت رفتار خود و تزکیـه و تهـذیب بپـردازد    ـ 
  .)65 :ب 1389
  .)393 :الف1389 ی،آمل يجواد( نقاط ضعف خود را بشناسدـ 
  .)69 :چ1388 ی،آمل يجواد(نسبت به اندیشه ها و انگیزه هاي خود آگاهی داشته باشد ـ 
  .)65 :ب 1389 ی،آمل يجواد( .فرد  بر افکار و اعمال خوب مداومت داشته باشدـ 
 1389 ی،آمل يجواد(و رفتار فرد با  فطرتش هماهنگ باشد و مراقب فطرت خود باشد  یشهاندـ 
 .)185 :ب

  .)400 :پ 1386 ی،آمل يجواد( مراقب رفتار خودش با خود باشد انسان هموارهـ 
  آن يقائل شدن برا یتو اهم يفرد یاتحفظ حـ  3ـ  1

دین اسـالم تنهـا مکتبـی اسـت کـه      . حق حیات و زندگی از حقوق طبیعی و اساسی انسان است
اما اسالم عالوه بر احترام گذاشتن بـه حـق حیـات    . بیشترین اهمیت را براي حیات انسانی قائل است

 :پ1388جـوادي آملـی،   (دیگران، انسانها را نسبت به حفظ حیـات خـویش مسـئول دانسـته اسـت      
265(.  

  و روح حفظ و مراقبت از جسمـ  1ـ  3ـ  1
پـاکی و  « و» عـدل و آزادي « چـون خطوط اصیل هندسه دین الهی را عناصـر حسـاس و مهمـی    

براي تأمین سالمت جسم و جان بایـد تـالش کـرد و از هـواي سـالم،      . تشکیل می دهد» معطّر بودن
روانـی هماننـد    بـراي حفـظ سـالمت   . تفریح سالم، غذاي سالم و دیگر عوامل سالمتی بهـره جسـت  

هاي علمی و اخالقی استفاده  سالمت جسمانی باید اهتمام ورزید و از تفریحات سالم در کنار آموزه
  .)125  :پ1388جوادي آملی، (کرد 

  شاخصهاي ارزیابی
  .)162 :ب 1387 ی،آمل يجواد( کندانسان باید به بهداشت جسمانی خود توجه ـ 
  .)156 :ت 1386 ی،آمل يجواد( انجام ندهدباعث آسیب زدن به جسمش شود را آنچه ـ 
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  .)114 :ب 1389 ی،آمل يجواد( نیازهاي درونی خود را بشناسدـ 
 نگی بـا روح را در نظـر داشـته باشـد    ورده کردن خواسته هاي جسـمانی، همـاه  اباید فرد در برـ 

 .) 72 :چ1388 ی،آمل يجواد(

   ظلم نکردن به خودـ  2ـ  3ـ  1
مسلّم است اگر هویت و نفس انسان از . در آیات قران انسانها از ظلم کردن به خود نهی شده اند

شـود هـویتی کـه در اختیـار بشـر       پس معلوم می ؛آنِ خودش بود، دیگر ظلم به خود معنایی نداشت
ها ظلم لذا تصرف ناروا در آن ؛است، متعلق به خدا و امانتی الهی است و انسان امانتدار خداوند است

  .)170 :چ1388جوادي آملی، ( است
  شاخص ارزیابی

فرد باید براي زندگیش ارزش قائل باشد و امري همچون خودکشی را ناپسند و ظلم بـه خـود   ـ 
  .)569 :ت 1387 ی،آمل يجواد( بداند

  یالت نفسبا تما بارزهو م يدار یشتنخوـ  4ـ  1
جـوادي آملـی،   (موجب سـعادت و ورود بـه نـور اسـت      ،در قرآن کریم مخالفت با هواي نفس

بندگان الهی از خواهشهاي نفسانی رهایی یابند و هرگز : در ادامه می فرمایندایشان . )215  :پ1388
م ندارند چـون تعیـین صـالح و فسـاد، سـعادت و شـقاوت و        ؛تمایالت نفسانی را بر تعالیم الهی مقد
عتبر و عقل و درایت برهانی است؛ نـه بـا هـوا و شـهوت     ضاللت و هدایت به واسطه روایات نقلی م

  .)217 :پ1388جوادي آملی، (
  شاخصهاي ارزیابی

فرد اگر از چیزي لذت ببرد اما برایش مضر باشد، باید بتواند از رفتن به سـمت آن خـودداري    ـ
  .کند
 ی،آملـ  يجـواد ( خیر بینـدازد أباید بخوبی بتواند تمایالتش را تا رسیدن زمان مناسب آن بـه تـ   ـ

  .)258 :چ 1388
  .)324 :ب 1389 ی،آمل يجواد( انسان باید در عادات شخصی خود خویشتن دار باشد ـ
  .)305 :ت 1386 ی،آمل يجواد( از خویشتن داري و اراده خوبی برخوردار باشد ـ

  :شدبه طور خالصه شناسایی  ذیلبنابراین در اولین بعد از ابعاد کیفیت زندگی موارد 
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  ها و شاخصهاي ارزیابی در بعد خود حوزه: 1 جدول
  هاي ارزیابی شاخص  ها حوزه  ابعاد

  خود

خود و کرامت  یواقع یگاهشناخت جا
  )ما هو(انسان 

 .انسان وجود خود را الهی بداند و براي آن ارزش قائل باشد

 .چه هدفی دارد او فرد بداند آفرینش

و انسانی ندارد  فرد بداند که ماهیت او فقط حیات حیوانی
 .بلکه نیروي خداخواهی در او وجود دارد

فرد از جایگاه و موقعیت خود به عنوان انسان اطالع داشته 
 .باشد

من (خود ویژگیهاي و  یتناخت هوش
وه(  

انسان در زندگی روزمره به مواظبت رفتار خود  و  تزکیه و 
 .تهذیب بپردازد

 .نقاط ضعف خود را بشناسد

هاي خود آگاهی داشته ها و انگیزهباید نسبت به اندیشه
 .باشد

 .انسان همواره مراقب رفتار خودش با خود باشد

و رفتار فرد با  فطرتش هماهنگ باشد و مراقب  یشهاند
 .فطرت خود باشد

 .فرد  بر افکار و اعمال خوب مداومت داشته باشد

 يفرد یاتحفظ ح
قائل  یتو اهم

  آن يشدن برا

حفظ و مراقبت از 
  جسم و روح

 .انسان باید به بهداشت جسمانی خود توجه کند

 .آنچه را باعث آسیب زدن به جسمش شود انجام ندهد

 .نیازهاي درونی خود را بشناسد

باید فرد در برآورده کردن خواسته هاي جسمانی، هماهنگی 
 .با روح را در نظر داشته باشد

فرد باید براي زندگیش ارزش قائل باشد و امري همچون   خودظلم نکردن به 
  .خودکشی را ناپسند و ظلم به خود بداند

  نفس یالتبا تما بارزهو م يدار یشتنخو

فرد اگر از چیزي لذت ببرد اما برایش مضر باشد، باید بتواند 
 .از رفتن به سمت آن خودداري کند

رسیدن زمان مناسب آن، به باید بخوبی بتواند تمایالتش را تا 
 .تاخیر بیندازد

 .انسان باید در عادات شخصی خود  خویشتن دار باشد

 .از خویشتن داري و اراده خوبی برخوردار باشد
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 وندخدا بعدـ  2

رابطه انسان با خدا، رابطه عارف و معروف و محـب و محبـوب اسـت کـه فـوق رابطـه قـاهر و        
رتباط با خدا اصلی جاودانه ا .)67 :الف 1389جوادي آملی، (مقهور یا حاکم عادل و محکوم است 

از آنجا که حقیقت . بدون نردبان تقوا و ارتباط با خدا، امکانپذیر نیست انتها درك معارف بی. است
جوادي آملـی،  (جودي انسان به خدا وابسته است، جز در پرتو ارتباط با خدا هیچ دوامی نمی بیند و

  .)327 :پ 1384
 بـه  سـت ا  هاي مختلفی که بر اساس بیانات عالمه جوادي آملی در بعد خدا  قابل شناسایی حوزه

  :قرار است این
 وندخدا شناخت و عبادتـ  1ـ  2

اوالً به او معرفت پیدا کند و با معرفت بـه او بـه وجـود او و صـفات     انسان باید  ،در رابطه با خدا
 1389جـوادي آملـی،   ( علیا و اسماي حسنایش باور پیدا کند و ثانیاً فقط او را اطاعت و عبادت کند

  .)66 :الف
  شاخصهاي ارزیابی

 1389 ی،آملـ  يجـواد (شناسـد   کنـد و او را مـی   وجود خداوند را احساس می ،فرد در زندگیـ 
  .)22:پ

  .)700، 395 :1383 ی،آمل يجواد( از خداوند نیرو و حمایت دریافت می کندـ 
 يجـواد (شـکرگزار خداونـد باشـد     ،وجود دارداو بابت چیزهاي مثبت زیادي که در زندگی ـ 
  .)608 :ح 1388 ی،آمل

  .)245 :ت 1389 ی،آمل يجواد(در زندگی او باشد  یجنبه مهم ،اطاعت از خداوندـ 
 ی،آملـ  يوادجـ ( روزانه قسمتی از وقتش را به مناسک معنوي و عبـادت اختصـاص دهـد   فرد ـ 
1381: 246(.  
  .)282 :د 1389 ی،آمل يجواد(داشته باشد با خداوند  یبخش یتارتباط رضااحساس ـ 
  .)261 :پ 1388 ی،آمل يجواد( دنک یتدر دعا و خلوت با خداوند احساس رضافرد ـ 

  حسن ظن به خداـ  2ـ  2
حسـن ظـن بـه    . امیدوار و خوش گمان به خدا پس از لغزش و اشتباه، امید عفـو و بخشـش دارد  

خدا این است که از جامه کرامت کریم، مددي بگیرد و خود را با آن بپوشاند و این حسن ظن مایه 
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  .)220 :ت1386جوادي آملی، (نجات است 
  شاخصهاي ارزیابی

  .)312 :ذ 1389 ی،آمل يجواد( ستخدا به فکر اوباور داشته باشد مشکالت مسائل و  هنگامـ 
 :الف 1388جوادي آملی، (ت اس اورا دوست دارد و مراقب او که خداوند  داشته باشد یدهعقـ 

483(.  
  .)51 :ث 1387 ی،آمل يجواد(به خداوند خوشبین و نسبت به الطاف او امیدوار باشد ـ 
  

  اوندخد در بعد اخصهاي ارزیابیها و ش حوزه: 2جدول 
  شاخصهاي ارزیابی  ها حوزه  ابعاد

  خداوند

و عبادت شناخت 
  خداوند

 .فرد روزانه قسمتی از وقتش را به مناسک معنوي و عبادت اختصاص دهد

 .از خداوند نیرو و حمایت دریافت کند

 .بابت چیزهاي مثبت زیادي که در زندگی او وجود دارد شکرگزار خداوند باشد

 .در زندگی او باشد یجنبه مهماطاعت از خداوند 

 .دنک یتدر دعا و خلوت با خداوند احساس رضافرد 

 .داشته باشدبا خداوند  یبخش یتارتباط رضااحساس 

 .فرد در زندگی، وجود خداوند را احساس کند و او را بشناسد

  حسن ظن به خدا
 .ستباور داشته باشد خدا به فکر اومشکالت مسائل و  هنگام

 .به خداوند خوشبین و نسبت به الطاف او امیدوار باشد

 .تاس اورا دوست دارد و مراقب او که خداوند  داشته باشد یدهعق

  
  یگراندبعد ـ  3

بـراي   .یکی از ابعاد سالمت محیط، سالمت رفتار و ارتباط نیکوي افراد جامعه با یکدیگر اسـت 
توصیه به حسن معاشرت و روابط نیکـو بـا اعضـاي خـانواده،      یاسالم هايآموزهتحقق این مهم در 

محیطـی سـالم   هـاي  آمـوزه اجتماع و سایر جوامع بشري مورد اهتمام واقع شده است تا در پرتـو آن  
  .)279 :چ1388جوادي آملی، (د دبراي زیست انسان فراهم گر

ا دیگـران قابـل   هاي مختلفی که بر اساس بیانـات عالمـه جـوادي آملـی در بعـد ارتبـاط بـ        حوزه
  :قرار است این به ستا  شناسایی
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  یم آنهاو تکر یگراناحترام به دـ  1ـ  3
 ی،آملـ  يجواد( لزوم رعایت احترام متقابل است کید می شود،أو اسالمی ت متون دینیدر نچه آ
تا است و حفظ احترام متقابل بر همگان الزم  استبد هرگونه تحقیر و فخر فروشی  .)326 :پ1388

 ی،آمل يجواد(به وجود آورد معاشرت جامعه در پرتو تأمین کرامت، زمینه پیدایش مدینه فاضله را 
ردم باید با خواست قلبی و درونی خود به همنوعان خود محبت کنند و آنـان را  م .)311 :الف1386

  .)238 :الف1378جوادي آملی، (دوست بدارند و به حقوق ایشان احترام بگذارند 
  ارزیابیشاخصهاي 

  )238 :الف1378 ی،آمل يجواد( احترام قائل بودن براي دیگرانـ 
 :الـف  1378 ی،آملـ  يجـواد ( شناخت کرامت انسانی دیگران و عالقه به آنها به عنـوان انسـان  ـ 
238(  

  عدالت یترعاـ  2ـ  3
 دادگري همانند اصل توحید در نظـام تکـوین  . قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است

هماهنگی با  فت با نظام طبیعی و اهتمام به آنبنابراین نادیده انگاشتن قسط و عدل، مخال ؛داردریشه 
و  اسـت عمل به عدالت در زندگی اجتماعی از مهمترین تکالیف الهـی مسـلمانان   . نظام هستی است

انسـان مسـلمان در حـوزه غیـر     . آید ظلم به حقوق دیگران از محرّمات و معاصی بزرگ به شمار می
د، باید بر اساس ایبندناسالمی و نسبت به انسانهایی که مسلمان و مؤمن نیستند ولی به اصول انسانی پ

بت بـه  پس در همه امور باید اصل عدالت اجرا شـود؛ در حیـات فـردي نسـ    . قسط و عدل رفتار کند
نفس خویش در حیات خانوادگی درباره اعضاي خانواده و در زندگی اجتماعی در مقابل همنوعان 

قیم      سـتَ سـطاسِ الم نـوا بِالق  :ت1388 ی،آملـ  يجـواد ( خود هرگز نباید از اصل عدالت غافـل شـد وزِ
193(.  

  شاخصهاي ارزیابی
  )482:خ1389 ی،آمل يجواد(خودداري از آسیب زدن به دیگران چه جسمی و چه عاطفی ـ 
  )72 ر1389 ی،آمل يجواد( باور داشتن اصالت انصاف و مهربانی نسبت به دیگرانـ 
  )482 :خ 1389 ی،آمل يجواد(غیر قابل قبول بداند  وضعیتیهر  درفرد باید ظلم به دیگران را ـ 
  .)238 :الف1378 ی،آمل يوادج( در رابطه متقابل با دیگران به حقوق آنها احترام بگذاردـ 
 .)168 :ب1378 ی،آمل يجواد( شخص باید فردي صادق، عادل و مراقبت کننده باشدـ 
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  .)282 :د1389 ی،آمل يجواد( طالب عدالت اجتماعی و مبارزه براي عدالت باشدـ 
  کردن یو احسان و خوب ایثارـ  3ـ  3

وقتی داخل خانه با احسان اداره شد و خارج آن هرکسی با همسایه و همکـار و همـراه خـود بـا     
و هرکس با ارحام و اقرباي خویش محسنانه عمل کرد و هر مسـافر و جهـانگرد و   کرد احسان رفتار 

یابـد و مـردم آن    اي با فضیلت و کمال آرایش می گردشگري مورد احسان قرار گرفت، چنین مدینه
اسـت و نـه    اعتنـایی بر این اساس، اصل در رفتار بـا مـردم، نـه بـی     ؛ندکن تو آرامش زندگی میدر پر

  .)667 :ح1389جوادي آملی، ( بدرفتاري، بلکه احسان و رعایت ادب است
  شاخصهاي ارزیابی

 حتی اگر موقعیت او بـه خطـر بیفتـد    ؛خود را حامی مظلوم بداند ،شخص باید در غالب اوقاتـ 
  .)622 :ب1388جوادي آملی، (

 .)667 :ح1389 ی،آمل يجواد( خوبی کردن به دیگران یکی از اصول زندگی فرد باید باشدـ 

  )90 :چ1389جوادي آملی، (دلسوزي و شفقت در رویارویی با دیگران ـ 
  )24 :چ1389جوادي آملی، (جامعه خود  برابرتعهد شهروندي در ـ 
همراه کند و رشد خود را مرتبط با رشد دیگري  رشد خود و دیگران، آنها را با خودبراي فرد ـ 
  .)226 :ر1389جوادي آملی، ( بداند
  )185 :چ1389جوادي آملی، ( گذشت، صبر و انعطاف نسبت به دیگرانـ 

  و کمک کردن يهمکارـ  4ـ  3
ن اسـت کـه هـم    ایـ و مـوهم  دهـد  را دسـتور مـی  کمک بـه یکـدیگر    ،برخی آیات قرآن کریم

  .)444 :ت1388 ی،آمل يجواد( رواست و هم مددکاري و مستعان بودنمددجویی و مستعین شدن 
  شاخصهاي ارزیابی

منافع شخص به خطر بیفتد، حاضر باشد منفعت دیگـري را نیـز    ،کمک به دیگريدلیل اگر به ـ 
  .)444 :ت1388 ی،آمل يجواد( در نظر بگیرد

  )542 :ث1389 جوادي آملی،(عالقه به کمک کردن به دیگران و دریغ نکردن از آن ـ 
جـوادي آملـی،   ( هـاي معمـول زنـدگی فـرد باشـد      سسات خیریـه یکـی از برنامـه   ؤکمک به مـ 
 .)640 :ح1389
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  دیگراندر بعد  اخصهاي ارزیابیها و ش حوزه: 3جدول 
  شاخصهاي ارزیابی  ها حوزه  ابعاد

  دیگران

و  یگراناحترام به د
  آنها یمتکر

 احترام قائل بودن براي دیگران

 کرامت انسانی دیگران و عالقه به آنها به عنوان انسانشناخت 

  عدالت رعایت

 خودداري از آسیب زدن به دیگران چه جسمی و چه عاطفی

 باور داشتن اصالت انصاف و مهربانی نسبت به دیگران

 طالب عدالت اجتماعی بودن و مبارزه براي عدالت

 .احترام بگذارددر رابطه متقابل با دیگران به حقوق آنها 

 .شخص باید فردي صادق، عادل و مراقبت کننده باشد

 .فرد باید ظلم به دیگران را در هر وضعیتی غیر قابل قبول بداند

 یو احسان و خوب ایثار
  کردن

شخص باید در غالب اوقات خود را حامی مظلوم بداند؛ حتی اگر 
 .موقعیت او به خطر بیفتد

 نسبت به دیگران گذشت، صبر و انعطاف

 دلسوزي و شفقت در رویارویی با دیگران

 تعهد شهروندي در برابر جامعه خود

فرد به منظور رشد خود و دیگران، آنها را با خود همراه کند و رشد 
 .خود را مرتبط با رشد دیگري بداند

 .خوبی کردن به دیگران یکی از اصول زندگی فرد باید باشد

  و کمک کردن همکاري

اگر به دلیل کمک به دیگري منافع شخص به خطر بیفتد، حاضر باشد 
 .منفعت دیگري را نیز در نظر بگیرد

 هاي معمول زندگی فرد باشد کمک به مؤسسات خیریه یکی از برنامه

 عالقه به کمک کردن به دیگران و دریغ نکردن از آن

  
  بعد طبیعتـ  4

طبیعت نیز باید چگونگی رابطه جهان هستی با خدا را دریابـد و نیـز    جهان هستی واربتاط با در 
 خود او دریابد چگونه با جهان هستی و طبیعت برخورد کنـد تـا برخـورداري متقابـل حاصـل شـود      

  .)64 :الف 1389جوادي آملی، (
 به ستا  هاي مختلفی که بر اساس بیانات عالمه جوادي آملی در بعد طبیعت قابل شناسایی حوزه

  :قرار است این
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  )و وابسته دانستن به خدا یامانت دانستن هست(با خدا  یرابطه هست یچگونگ یدنفهمـ  1ـ  4
اگر . هستی را با خداوند دریابد در رابطه با جهان هستی و طبیعت نیز باید چگونگی رابطه جهان

د عکس العمل نشان کند و از خو هاي نظام هستی با او برخورد می این انسان خیانت کند، همه پدیده
کنند و به فرمان او از  دهد؛ زیرا همه آنها فقط در برابر اراده الهی خاضعند و به دستور او کار می می

  .)69 :الف1389جوادي آملی، (گیرند و از تبهکار، انتقام خواهند گرفت  پرهیزکار، حریم می
  شاخصهاي ارزیابی

  .)73  :چ1388جوادي آملی، ( خوبی داشته باشدفرد در زندگی روزمره خود با طبیعت رابطه ـ 
در  و لـذا از جانـب خداونـد در دسـت انسـان      ی استامانت ینظام هست شته باشدباور داشخص ـ 

  .)23:چ1388جوادي آملی، ( نماید حفظ آن تالش
  .عالم هستی را خلقت و آفریده خداوند بداند و نگاهی الهی به طبیعت را از نظر دور نداردـ 

حقوق  یترعا یست وز یطحفظ محو  )صلح و مسالمت با جهان(برخورد درست با جهان ـ  2ـ  4
  موجودات یعیطب

اي  تـوان بـه گونـه    ن است که در استفاده از جهان و نعمتهایش نمـی ای یکی از نتایج بینش قرآنی
تخریـب جهـان   یند صنعتی سازي هرگز نباید به افر. عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد

راه درست را برگزیند و  ،آموزد که در استفاده از نعمتهاي هستی قرآن کریم به بشر می. منتهی شود
  .)177، 176:چ1388 ی،آمل يجواد( در تحقیق و پژوهش به دنبال اصالح و نجات باشد

مردم و مسئوالن جامعه موظفند در . سالمت و بهداشت محیط زیست از اصول اولیه است تأمین
  .)38:چ1388 ی،آمل يجواد( کار گیرند تحقق این مهم تمام سعی و تالش خویش را به

ها در راستاي تأمین سعادت و سالمت تمام بشر جهتگیـري کننـد؛ چنانکـه مکلّفنـد حقـوق      انسان
کننـدگان از آن و   طبیعی هر موجود دیگر را، اعم از دریا و آبزیان و هوا و پرندگان هوا و استنشـاق 

 يجـواد ( ده طبیعی دیگر، رعایت نمایند و هرگز به هالکت نسل و حرث رضایت ندهندنیز هر پدی
  .)22:چ 1388 ی،آمل

  شاخصهاي ارزیابی
  .)22 :چ 1388جوادي آملی، ( شخص باور داشته باشد باید حقوق تمام موجودات را رعایت کردـ 
  .)38 :چ1388جوادي آملی، ( براي حفظ محیط زیست و آلوده نکردن آن تالش نمایدـ 

جـوادي آملـی،   (شخص هنگام استفاده از منابع طبیعی تالش کند بـه آنهـا آسـیبی وارد نکنـد     ـ 
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  .)73 :چ1388
  .)274 :چ1388جوادي آملی، ( آزار رساندن به حیوانات را ناپسند تلقی نمایدـ 

  عشق به تمام جهانـ  3ـ  4
گرچـه دشـوار اسـت، ولـی پـس از      عشق به سراسر جهان، : یدفرما یاللّه جوادي م یۀحضرت آ

از این رو با وجود همه دشـواریها  . عشق به خدا، آسان خواهد بود؛ زیرا آثار معشوق، محبوب است
  .)233 :چ1378 ی،آمل يجواد( باید به همه موجودات عالَم عشق ورزید

  هاي ارزیابی شاخص
جـوادي  ( سر بـرد  هشخص تالش کند با خود، دیگران و تمام نظام هستی در صلح و دوستی بـ 

  .)315 :چ1388آملی، 
  .)233 :چ1378جوادي آملی، ( بورزدعشق  یعالم هست) زنده یرزنده و غ(به تمام موجودات ـ 
در رسـیدن فـرد بـه اهـدافش ایفـاي       ته باشد تمامی امکانات جهان هستیشخص باید باور داشـ 

  .)74 :چ1388جوادي آملی، ( کند نقش می
  طبیعتدر بعد  شاخصهاي ارزیابیها و  حوزه :4جدول 

  شاخصهاي ارزیابی  ها حوزه  ابعاد

ارتباط با 
  طبیعت

رابطه  یچگونگ یدنفهم
  با خدا یهست

 .فرد در زندگی روزمره خود با طبیعت رابطه خوبی داشته باشد

عالم هستی را خلقت و آفریده خداوند بداند و نگاهی الهی به طبیعت را از نظر 
 .دور ندارد

از جانب خداوند در دست انسان  ی استامانت ینظام هست شته باشدباور داشخص 
 .نماید در حفظ آن تالش و لذا

برخورد درست با جهان 
  )صلح و مسالمت با جهان(

 .شخص باور داشته باشد باید حقوق تمام موجودات را رعایت کرد

 .آزار رساندن به حیوانات را ناپسند تلقی نماید

 .هنگام استفاده از منابع طبیعی تالش کند به آنها آسیبی وارد نکندشخص 

 .براي حفظ محیط زیست و آلوده نکردن آن تالش نماید

  عشق به تمام جهان

شخص باید باور داشته باشد تمامی امکانات جهان هستی در رسیدن فرد به 
 .کند اهدافش ایفاي نقش می

 .بورزدعشق  یعالم هست) زنده یرزنده و غ(به تمام موجودات 

شخص تالش کند با خود، دیگران و تمام نظام هستی در صلح و دوستی به سر 
 .برد
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  نتیجه گیري
پژوهش بررسی و تبیین مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه آیت اهللا جوادي و ابعاد آن این هدف 

به عنوان سازه ) کیفیت زندگی(ابتدا  متغیر اصلی پژوهش  است؛) ود، خدا، دیگران، نظام هستیخ(
مفهوم کیفیت زندگی در . مورد نظر از دیدگاه جوادي آملی تعریف شد و مورد بررسی قرار گرفت

مفاهیم دینی تحت عنوان حیات طیبه مطرح شده است؛ حیاتی که زندگی پاکیزه در همین دنیا و در 
مت و کیفیـت محـیط پـرورش    جوادي آملی سـال . حشر و نشر بودن با افراد دیگر را شامل می شود

 آدمی را در صلح و سالمت بودن با خداي خود، درون خود، همنوعان خود و طبیعت دانسته اسـت 
 یدرونـ  یسـتی و بهز یتبه احساس رضـا  یغرب يها یهدر نظر یزندگ یفیتاست که ک یدر حال ینا

ه سـالمت  ماننـد توجـه بـ    ینـی ع یکـرد را بـا رو  یزنـدگ  یفیـت کو برخی از پژوهشگران  است منوط
 ه،معادل دانسـت  يعوامل اجتماعی و اقتصاد...) زندگی و  موقعیتثروت، ( یشخصوضع و  یجسمان

 مترداف قـرار داده انـد  شادي یا رضایت فرد انند رویکرد ذهنی م برخی دیگرآن را باو ) 2006لیو، (
کیفیت زندگی توجـه  این رویکردها به بعد ارتباط با خدا به عنوان یکی از ابعاد اصلی ). 2006لیو، (

نکرده و حتی بعد ارتباط با دیگران را بسیار در کیفیت زندگی موثر ندانسته و بـر بعـد فـردي بیشـتر     
صلح و سالمت بودن انسان با  اند در حالی که جوادي آملی کیفیت زندگی انسان را درتأکید کرده

  .تمام ابعاد زندگیش ارزیابی کرده است
. کیفیت زنـدگی  پرداختـه شـد   عوامل حوزه ها و زیر بررسی  بهتعریف کیفیت زندگی  پس از

ـو  (شـناخت جایگـاه واقعـی خـود و کرامـت انسـان        ــ 1جوادي آملی در بعد خود به عوامـل   مـا ه(          
و(خود  ویژگیهايو  یتشناخت هوـ 2 ن ه حفـظ و مراقبـت از جسـم و    (حفظ حیات فردي  ـ   3. )م

اشاره کرده است و دربعد  خویشتن داري و مبارزه با تمایالت نفسـ  4 )ظلم نکردن به خود، و روح
 حسن ظن به خداـ  2شناخت و عبادت خداوند ـ  1 خدا به عنوان یکی از ابعاد اصلی کیفیت زندگی

را در سالمت و کیفیت زندگی انسان مهم دانسته است؛ زیرا شناخت خداوند به عنوان یکی از ابعاد 
ت او می تواند در احساس رضایت و سالمت او تأثیر زیادي داشته باشد؛ اصلی زندگی انسان و عباد

در . چنین حسن ظن و امیدوار بودن به او در احساس خوشبختی و آرامش خاطر انسان مؤثر استهم
   و احسـان   یثـار اـ   3عـدالت   یـت رعا ـ  2 یگراند یماحترام و تکر ـ  1عامل اساسی  چهاربعد دیگران 

در نهایت در بعد طبیعـت، کـه   . با کیفیت زندگی مطلوب مرتبط است کردنو کمک  يهمکارـ   4
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شود،  عامل درك ارتباط طبیعت با خـدا، برخـورد درسـت    شامل تمامی محیط اطراف آدمی     می
انسان با جهان یکی از ابعاد اصلی به شمار می آید و عشق ورزیدن به تمام جهان هستی مالك صلح 

با توجه به مفاهیم مختلفی کـه جـوادي آملـی در تبیـین کیفیـت زنـدگی       . انسان با تمام هستی است
توان گفت چهار بعد اصلی کیفیت زنـدگی و هـر کـدام از زیـر عوامـل آن،      مطرح کرده است، می

چند بعدي است و تمامی جنبه هاي زندگی با کیفیت را در بر می گیرد و توجه به در صلح و آشتی 
  .دارد ینقش مهمبختی، شادکامی و رضایت انسان بودن انسان با این ابعاد در خوش

دیگـر بـه تعمیـق خـرده متغیرهـاي کیفیـت زنـدگی از دیـدگاه         پژوهشهاي پیشنهاد می شود در 
  .اسالمی پرداخته و آزمونهایی براساس مبانی اسالمی ساخته شود
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