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   سبك زندگي مدرن و سبك زندگي دينيتطبيقي روابط اجتماعي بررسي 

  برجامعه ايران تاكيد با

  1فرانك سيدي

٢محمدرحيم بيرقي
 

  چكيده

 يدوتمام تعامالت اجتماعي وكنشهاي افراد دراين بستر فرهنگمنصه ظهورمي رسندنياي مدرن داراي متني فرهنگي است كه در آن عناصرفرهنگي به 

ورويكرد دي وسبك زندگي افراد مي شود با داين مقاله به تبيين اين تعامالت كه خودموجب پديداري ساليق فر.ومعنامي شوند,دنشكل مي گير

فرهنگ غالب مذهبي است ،دراكثر مواردماشاهد سبك زندگي   كه درجامعه ايران  درنظرگرفتن اينكهين با همچن.پردازد مي ديني وجامعه شناختي

ادبيات نظري اين مقاله برگرفته از نظرات .دراين مقاله به اختصار به آن پرداخته مي شودو ،چالشهايي رابوجود آورده كه،هستيم مصرفي مدرن 

محتواي  مدارك موجود از طريق تحليلوابزار جمع آوري اطالعات اسناد .تبييني است  -روش تحقيق حاضر تحليلي .جامعه شناسان والهيون است 

به تدريج كه محيط وتعامالت اجتماعي انسان از جامعه سنتي فاصله مي گيرد،سبك زندگي  بررسي ها نشان ميدهد،.باشدمي ) درون متني تعريف(

رفي موجب تقابل گرديده است صبيشترمتجلي مي شودودرجامعه ايران كه فرهنگ مذهبي غالب است ،الگوي سبك زندگي مدرن وممدرن 

وبا مي توان چالشها را تقليل داد وتقويت ايمان مذهبي جهت سبك زندگي ديني تالش دركه با ايجاد درصورتي.استوپيامدهايي را به همراه داشته 

نگارندگان مقاله معتقدند كه سبك زندگي ديني خوديكي از راهكارهاي .رهايي افرادازازخودبيگانگي آنهارابه هويت ديني خودرهنمون كرد

  .اقتصاد مقاومتي  است

  .سبك زندگي دينيزندگي ،فرهنگ زندگي ،عقل معاش ،هويت ، سبك : ه هاژكليد وا
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   مقدمه

سبك زندگي ترجيحات افراد رانشان مي دهد ودر اوقات .بروز فرهنگ را مي توان در كنشها ،نوع انتخاب وسبك زندگي افراد مشاهده كرد 
البته .جلوه گر مي شوندآرايش وظاهر فردوپوشاك مصرفي،وسيقي مصرفي ،لباس نوع مفراغت ،شيوه هاي معاشرت ،اثاثيه منزل ،آداب سخن گفتن،

همه عناصر هويتي هستند كه افراد با داشتن ونشان دادن آنها هويت خود را تعريف مي كنند، به عبارتي اين مي توان گفت ،اين موارد 
به قول سيسيرو گاهي بعضي .يمه از دست دادهاي سبك زندگي هستند كه  باعادتي شدن آنها ما ديگر حساسيت خود را نسبت به آنها اصعناصرشاخ

به نظر مي رسد كه سبك زندگي هم يكي از اين .چيزها به گونه اي براي ما عادتي مي شوند كه حساسيت مان را نسبت به آنان از دست مي دهيم 
ه مي سازد ،بلكه روايت هاي خاصي كه براي اگر سبك زندگي را مجموعه اي از رفتارها بدانيم كه فرد نه تنها نيازهاي خود را برآورد.موارد است

هويت شخصي خود برگزيده است رادر برابر ديگران مجسم مي كند ،بنابر اين الزم است براي حفظ هويت ايراني واسالمي خود به اين امر توجه 
  .كنيم كه شيوه زندگي مان متناسب با اعتقادات مان باشد

  بيان مساله
فردي )تمايز(سبك زندگي در جوامع امروزي نقش مهمي در زندگي مردم بازي مي كندچرا كه با مسائل كليدي وحساسي همچون مصرف ،هويت 

واجتماعي،فعليت بخشيدن به قدرت تشخيص وانتخاب يا حداقل ايجاد احساس آزادي عمل پيوند خورده است؛مسائلي كه پاره اي از بنيادي ترين 
از آرايش موولباس گرفته تا حالت (بدين ترتيب اهميت سبك زندگي در اين است كه سطحي ترين اليه هاي زندگي .بيان مي كند وجوه انساني را

  ) 18- 17مهدوي كني،.(را به عميق ترين اليه هاي آن پيوند مي زند)بيان وژست صورت وبدن
اين .ازمان بهداشت جهاني ،امسال را به نام افسردگي نامگذاري كرده استامروزه روانشناسان نام اضطراب را به اين عصر داده اند از سوي ديگر س

بررسي موضوع سبك زندگي در جوامع درحال گذاري .سبك زندگي هاي مدرن هستيم وافزايش امكانات شاهد  درحالي است كه در جامعه مدرن
از يك طرف شاهد دنياي مدرني هستيم كه .متعددي در پي داشته باشدهمچون جامعه ايران وآن هم باتوجه به ساختار ديني ، مي تواند چالش هاي 

وفردگرايي حاكم است ونوعي سبك زندگي را تبليغ مي كنندكه مبتني برمصرف گرايي  زش هايي همچون مصرف گرايي،نسبيت انديشيدر آن ار
ري وبرابري،بذل وبخشش ،قناعت ارزش هايي همچون براد وايجادبا تمسك به حقايق ديني  اسالم ندياست،امااز طرف ديگر

اتوجه ب.مي كند وتبليغ ديد وبازديدبادوستان وخويشاوندان ومخالفت با هرگونه اسراف ،شيوه اي از زندگي همسان را ترويجايثاروازخودگذشتگي،،
كلي اهداف ارزشي وقواعد به اينكه  دين به عنوان متغيري فرهنگي ،از طريق جهت دهي وشكل دهي به جهان بيني ،نگرش ها،باورهاوبه طور 

اين پرسش را مطرح نمود كه چرا درجامعه مذهبي ايران ،تا حدزيادي شاهد سبك مي توان  پس.هنجاري برسبك زندگي انسان تاثيرمي گذارد
 وقرب الهي هويت دينيتقويت بنابراين مسئله بودن موضوع از بعد تحليلي نقشي است كه مي تواند موجب آرامش  و ؟زندگي مدرن مصرفي هستيم

شكل گيري هويت  در جامعه معاصر بيشتر  نكته ديگر آنكه .در بعدفردي وقناعت ورزي وتوسعه وپيشرفت وانسجام اجتماعي در بعداجتماعي گردد
دگي از سوي ديگر شكل گيري سبك زن.يابد از آنكه ساختي باشد منبعث از سبك زندگي افراد است  كه در بستر زندگي اجتماعي انسان معنا مي

به جامعه ايراني واسالمي به نظر مي رسد اين  در اين مقاله با توجه.در ارتباط با فرهنگ مسلط بر جامعه وگاهي اوقات در تقابل با آن قرار مي گيرد
، هويت افراد  ديني مرتبط با فرهنگ مسلط  تقابل ايجاد گرديده وهدف اين است كه با  آگاهانيدن افراد جامعه وبرگرداندن افراد به سبك زندگي

اختالالت هنجاري در فرهنگ رسمي جامعه  توجه به برخي پيامدهاي منفي خودآرايي   افراد در عرصه عمومي جامعه ايران مانند تشديد.حفظ گردد
  .ومصرفي شدن جامعه وپيامدهاي اقتصادي آن از جمله ديگر ضروريات است

  سبك زندگي

ي با ديگران،طبيعت وبه طور كلي محيط اجتماعي اطراف كه معموال ودر تعامالت وارتباطات وسبك زندگي در تمامي كنش ها ورفتارهاي فرد 

ازاين منظر سبك زندگي جنبه هاي عيني ،مشهود وملموس فرهنگ ونظام ارزشي در .قابل مشاهده استاست،  يقابل مشاهده ،توصيف واندازه گير

فريح ،رفتارهاي جنسيتي ،عالئق حرفه اي وشغلي ،پوشش ،عاليق هنري ،ادبيات سبك زندگي را مي توان در اوقات فراغت ،ت.يك جامعه است
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كه يكي از مهم ترين شاخص ها براي سنجش تجربي آن در اوقات فراغت وتفريحات است،زيرا  يبه طور.،ورزش ،زبان وغيره موردبررسي قرار داد

وبدين لحاظ به شيوه كامال زادانه ويا داوطلبانه خودآن را برمي گزينداين مقوله ،جايي است كه افراد با آرامش خاطروبنابر سليقه شخصي و آ

  . داوطلبانه وآسان تري مي توانند عاليق ،ذهنيات وتمايالت خود را در آن به كار گرفته ودنبال نمايند

اجتماعي - يگاه اقتصاديدر جامعه شناسي ،سبك زندگي همان آفرينش وخلق هنرمندانه يك راه وروش خاص با توجه به امكانات موجودوپا
وهمچنين محدوديت هاي فردي واجتماعي تعريف شده است وهنرفرد در كشف انتخاب مناسب ترين وخردمندانه ترين راه براي پاسخ به توقعات 

ازديدگاههاي نظري موجود چنين استنباط مي شود كه سبك زندگي يك روش زندگي ،الگوي عمل ،مجموعه .وتحقق اهداف است
وش سازماندهي،ترجيحات رفتاري ومادي وهمچنين الگوي مصرف است كه گزينش آن عالوه براينكه برسليقه وعالقه افراداستوار عملكردها،ر

  .به منابع وامكانات در دسترس ،موقعيت اجتماعي فرد،زمينه اجتماعي وبافت وساختي كه فرددر آن قرار گرفته است،مربوط مي باشداست،

   ارزش وتحول ارزشي

ارزشها در شكل دادن سبك زندگي از دو منظر قابل توجه .اولين محققان سبك زندگي ارزشها رااز اصلي ترين منابع سبك زندگي دانسته اند
هم ارزشهاي فعلي فردوهم برخي سبك هاي زندگي حاصل تحول ارزشي در جامعه وتالش افرادبه منظور وفق دادن خودبا نظام ارزشي جديد .اند

  )89فاضلي،(.
ماعي ناشي از مدرنيته در دهه هاي اخيرمورد مين مورد دگرگوني هاي فرهنگي واجتدر ه. تحوالت ارزشي بيشتر مورد نظر است در جامعه معاصر

نظم وترتيبات مابعد سنتي،خود مبدل به يك پروژه بازتابي مي شودوبازتابي بودن سبك زندگي اشاره اي است به .گيدنز قرار گرفته استتوجه 
  )240رحمت آبادي،(ه از اطالعات مربوط به شرايط فعاليت به عنوان ابزاري براي تنظيم وتعريف مجددوقاعده مندمعنا وچيستي رفتاراستفاد

باتوجه به تغييرات ارزشي صورت گرفته در بنابراين .به نظر مي رسد درجامعه مدرن ايران ارزشهاي جديد نسبت به ارزشهاي ديني پيشي گرفته اند 
درصدداست با تبيين ارزشهاي اسالمي ،وآگاهي دادن زمينه براي تغيير ارزشهااز  فردي وهم در بعد اجتماعي نگارندگان صر هم در بعددوران معا

  .فراهم نمايد را ارزشهاي مبتني برمصرف گرايي به ارزشهاي ديني  مبتني برفرهنگ غالب جامعه

  بحث هاي امروزي سبك زندگي

وسبك زندگي جوانان در دنياي 1999فراغت در جامعه معاصر از رابرت درسال .شتر با دو مبحث مربوط است بحث هاي امروزي سبك زندگي بي
به رد ديدگاههاي .ته شده استرابرت در زمينه سبك زندگي وتئوري هايي كه در خصوص آن ساخ.مي باشد2000در حال تحول از ميلز در سال 

اوبه شدت مخالف .دارد هاساختارگرا ويا ديدگاه نئوليبرال ،يدگاههايي چون ماركسيسم،فمينيسمپرداخت اودراين زمينه اشاره به دكالن 
اصطالح كليدي او در اين زمينه اين بود كه .ديدگاههايي بود كه كنشگر اجتماعي را موجودي منفصل در تعيين سبك هاي زندگي خود مي دانستند

به نظر مي رسد ،تغييرات به وجود آمده از زمان ماركس .اخته وپرداخته جامعه شناسان نيستمصرف كننده قدرت انتخاب دارد واسير ساختارهاي س
وپا تا دوره كنوني در سرمايه داري وعبور از مرحله توليد به مرحله مصرف ودر كنار آن بهبود وضعيت نسبي طبقات متوسط وپايين در آمريكا وار

به نظر چاني سبك هاي زندگي رابايد .وآزادي هاي افراد رابراي انتخاب ايجاد كرده استورشد وگسترش طبقه متوسط نوعي استقالل عمل فردي 
  )Chaney,4(»پاسخهاي كاركردي به نوگرايي دانست«
  ).5چاوشيان ،(".ازبين رفته است)نظام توليد(دردهه اخيرسازه هاي اجتماعي كه دربستر هويت معنا پيدا مي كندمثل طبقه «
معاصر به سمت پذيرش اهميت روبه افزايش مصرف سبك زندگي در شكل دادن به هويت شخصي وجمعي جهت گيري جامعه شناسي «

  )1382،119گيدنز،(».است
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  مباحث بنيادي در سبك زندگي

 در جامعه سنتي ومدرن ، مبناي هويت اجتماعي بيشتر ويژگي.در مباحث جامعه شناسي ،شالوده تمايزات اجتماعي در چند مقوله تعريف مي شود

كه در مفهوم طبقه متبلور مي شود وجديدتر از آن سبك زندگي » موقعيت فرد در نظام توليد« در حاليكه در جامعه مدرن دو عامل .هاي انتسابي بود

بدين ترتيب اگر ما هويت اجتماعي را مجموعه اي از ارزش ها والگوهاي رفتاري ونگرش هاي متفاوت گروههاي .مبناي هويت اجتماعي است

  )182نيك زاد،(مي شود» سبك زندگي «عي بدانيم اينها همگي تابعي از نوع اجتما

وبرنخستين كسي است كه از .مفهوم  سبك زندگي اولين بار توسط ماكس وبر واندكي پس از وي توسط روانشناس آلماني آلفردآدلرمطرح گرديد
  )19تير،.(قشرهاي اجتماعي سخن مي گويدشيوه هاي زندگي ويا سبك زندگي به مثابه يكي از سه عامل تعيين كننده 

اعتقادي مردم كاهش مي –هر چه در يك جامعه ارزشهاي مادي بيشتر گسترش يابند،ميزان پايبندي مذهبي از سوي ديگر وبر معتقد است،
  )192فروند،.(يابد

يت برتر خود در فرهنگ عيني اش وشناساندن از نظر زيمل سبك زندگي ،تجسم تالش انسان است براي يافتن ارزش هاي بنيادي يا به تعبيري فرد
زيمل توان چنين گزينشي را .رفتاري را برمي گزيند)صورتها(شكل )فرديت برتر (آن به ديگران ،به عبارت ديگر، انسان براي معناي مورد نظر خود 

  )314، 1908زيمل ، .(سليقه واين اشكال به هم مرتبط را سبك زندگي مي نامد
شيوه هايي را تحليل مي كندكه گروههاي هم رده وهم طبقه خودرا به وسيله آن از الگوهاي مصرفي گروه ديگر متمايز مي "تمايز"بورديو در كتاب 

اقتصادي از ميان انواع كاالهاي مصرفي ،روشهاي لباس پوشيدن -بورديو نشان مي دهد كه چگونه گروههاي خاص به ويژه طبقات اجتماعي.سازند
انتخاب هايي را انجام مي دهند تا روش زندگي مجزاي خودرا مشخص وخود رااز ....ردن ،مبلمان وتزئين داخلي منزل و،غذاخوردن ،آرايش ك

  .ديگران متمايز كنند
ل از نظر اواين تنوع زياد امنيت هستي شناختي را با مشك.به اعتقاد گيدنز انسان دوره مدرنيته متاخر با تنوع گسترده اي از انتخاب ها روبه روست

از همين رو افراد براي آنكه مجبور نشونددر هرلحظه تصميمي اتخاذ كنند،مجموعه اي از انتخاب ها را به صورت الگومند مي .مواجه مي سازد
اين عملكردها .گيدنز مي گويد سبك زندگي را مي توان مجموعه اي كم وبيش جامع از عملكردها تعبيركردكه فرد آنها را به كار مي گيرد.پذيرند

درديدگاه گيدنز سبك زندگي مجموعه اي نسبتا منسجم از همه رفتارها وفعاليت هاي يك فرد .يازهاي جاري اورا دربرابر ديگران مجسم مي سازدن
  )120گيدنز،.(معين در جريان زندگي روزمره است

يكي ازعواملي كه گيدنز در بحث .يافته است در جوامع مدرن برخالف سنتي انسان بايد خود نقش هايش رابسازد،ازاين رو هويت اهميت افزون تري
اطالعات وافكاري كه رسانه ها در جامعه منتشر مي كنند .رسانه درك فرداز روابطش را تغيير مي دهد.هويت بر آن ناكيد مي كند رسانه ها هستند

اين رسانه ها در بازانديشي مدرن نقش .تفقط بازتابي از جهان اجتماعي نيست،بلكه يكي از عوامل ونيروهاي موثر در شكل جهان اجتماعي اس
درنزد گيدنز سبك زندگي وهويت از مهم ترين .محوري دارندوگزينه هاي انتخاب ما را مشخص كرده وسبك هاي زندگي را به ما معرفي مي كنند

رن ،انسانها دائما هويت خودرا خلق منظور گيدنز ازبازانديشي هويت اين است كه در جامعه مد.مولفه هاي زندگي بازانديشانه در عصر جهاني است
  )25- 24گيدنز،.(وتصحيح مي كنندواينكه كه هستند وچگونه اينگونه شده اندرا مرور مي نمايندوبه هويت خود آگاهي دارند

 

تا دوره  به نظر مي رسد تغييرات بوجود آمده از زمان ماركس«.به نظر چاني سبك هاي زندگي رابايد پاسخ هاي كاركردي به نوگرايي دانست
كنوني درسرمايه داري وعبورازمرحله توليدبه مرحله مصرف ودر كنارآن بهبود نسبي طبقات متوسط وپايين دراروپاوآمريكاورشدوگسترش  طبقه 

  .متوسط نوعي استقالل عمل فردي وآزادي هاي افرادرا براي انتخاب ايجاد كرده است
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سبك .ه در متن خاص معني مي يابند،وابسته به صورت هاي فرهنگي هستندسبك هاي زندگي به منزله مجموعه اعمال گرايش هايي ك
هاي زندگي براي خود يك حالت وشيوه اي براي استفاده ازكاالها،مكانهاوزمان هاي خاص است كه يك گروه رامشخص مي 

   )Channey,5.(امادرعين حال بيانگركليت تجربه اجتماعي آنها نيست.كند
  

  معرف  سبك زندگي 
  طبقه اجتماعي  1920زندگي درسبك 

  و هويت فرهنگ مصرف  سبك زندگي دردوره مدرن

  وسبك زندگي دين

هبي در از آنجا كه دين انبوهي ازارزشهاي متافيزيكي واخالقي را همراه با مجموعه اي ازدستورالعمل هاي زندگي براي آدميان دارد، آموزه هاي مذ
افرادموثراست  وبررسي نقش دين وباورهاي ديني مي تواندبه دريافت نكات تازه اي شكل گيري سبك خاص براي حيات فردي واجتماعي 

  .ازحيات زندگي انسان منجر گردد
به  نسبت اگربه دنبال مفهوم دين در مطالعات سبك زندگي باشيم ،از آن جهت كه اين مطالعات در غرب انجام شده وپيوسته در غرب با بي تفاوتي

 دراين مقاله ،چندان توفيقي نمي يابيم،اما كاركردهاي متفاوت وبعضا متناقضي رابراي دين قائلندكاركرد دين مي پردازندوبيشتر به كه  مواجهيمدين 
درخصوص پيونددين وسبك  ،يافته هاي مطالعاتي پرداخته مي شود وتعامالت  ومقايسه دوسبك تاثيرارزشها ونظام ارزشي در سبك زندگيبه 

بسيار پررنگ است وساختارهابا هاي اجتماعي،سياسي ،فرهنگي وحتي اقتصادي  عرصهانندايران كه نقش دين در به خصوص در جوامعي مزندگي 
  .،بسيار جالب خواهد بودرنگ وبوي ارزشي وديني شكل گرفته اند

اموري صرفا اجتماعي است كه دوركيم ازاولين كساني است كه به تاثيردين درزندگي بشرمي پردازد،اماغفلت اودراين حوزه ؛تقليل جايگاه دين به 
نقش پيوند دهنده  اجتماعي رابازي مي كندوباتوسعه جوامع امروزين جايگزين هاي ديگري براي دين تعريف خواهدشدكه حس همبستگي گروهي 

  )504گيدنز،(راتاييدوتقويت نمايد

  دسته بندي تعاريف دين

برخي از دين پژوهان در تعريف دين به مقام بايسته آن توجه .»هست«يف در مقام وتعر»بايد«تعاريف وجودي وماهوي يا تعربف در مقام :دسته يكم 
عده اي نيز به دين .دين عبارت است از مجموعه اي از آموزه ها وگزاره هايي كه از سوي خداوند در اختياربشرقرار مي گيرد:كرده اندومثال گفته اند

كه در  نجامعه شناسان ،روانشناسان ومردم شناسا.ه در كتاب وسنت توجه نموده اندتحقق يافته در حيات اجتماعي انسان هاويا دين نازل شد
  .پژوهشهاي ديني به رفتارها ونهادهاي ديني وكاركردهاي دين محقق در جامعه ،عنايت بيشتري نشان مي دهندازاين گروهند

  .تعاريف لغوي واصطالحي:دسته دوم 
  .ديني تعاريف درون متني ديني وبرون متني:دسته سوم 

دين در يك ساختار كلي وفراگيربه تعاريف مفهومي ،ماهوي يا توصيفي،اخالقي ،ارزشي يا هنجاري ،كاركردگرايي يا روان شناختي :دسته چهارم 
  .وجامعه شناختي،تعاريف غايت گرايانه ،تعاريف مركب ومختلط يا عام وجامع نگر تقسيم مي شود

هم ترين روش هاي كشف چيستي دين،مراجعه به قرآن وسنت است؛زيرا دين فعل خداست واو بدون شك يكي از م:تعاريف  درون متني دين
- 51خسروپناه ،.(وفرستادگان او بيش از ديگران از حقيقت دين آگاهي دارند؛براين اساس تعريف دين را در ساحت قرآن وروايات پي مي گيريم

52(  
  .تعريف سبك زندگي ديني مي پردازيمبررسي و بنابراين در اين مقاله باتوجه به تعاريف درون متني به
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  سبك زندگي ديني 
اينگونه  در خصوص اين آيه، در تفسير نمونه. مي خوانيم ،قرآن كتابي است كه از سوي خداوند عزيز وحكيم نازل شده است  3- 1آيه در سوره زمر

مطرح شده كه هركتابي با نازل ونويسنده آن شناخته مي شود واين كتاب بزرگ آسماني از علم خداوند قادر وحكيمي ،سرچشمه گرفته كه هيچ 
هدف از نزول اين . چيز در برابر قدرت بي پايانش ،مشكل نيست ويقين پيدا مي كنيم كه محتواي آن حق است و سراسر حكمت ونور وهدايت است

دين را هم مجموعه حيات مادي ومعنوي انسان معنا مي كندكه بندگان خالص خدا بايد تمام شئون زندگي .كتاب دادن دين خالص به انسانها است
دين خالص راهم بايستي از خدا گرفت ، چراكه هر چه ساخته وپرداخته  افكار انسانها است ،نارسا وآميخته با خطا .خود را براي او خالص گردانند

  )386-19/382مكارم شيرازي،(واشتباه است
خداوندسبحان شان قرآن را بزرگ شمرده ومكلفان ومردم را به برپا داشتن معارف آن «:درتفسير مجمع البيان نيز در خصوص اين آيات آمده است 

يزكه متعالي وبرتر از شبيه ومثال وپيروي از دستورات ونواحي آن تشويق وتحريص كرده ومي فرمايدفروفرستادن اين كتاب است از خداوند عز
خداوند خود را به عزت ستوده است تا از مخالفت كتابش هشدار دهد وبه حكمت ستوده است تا اعالن كند كه .است حكيم در كردار وگفتار است
  )21-9/13طبرسي،.(»به دست مكلفان  برسدكتابش راحفظ كرده تا بدون تغيير

      )17/352طباطبايي،(اين كتابي است نازل شده از خداي عزيز وحكيمدر تفسير الميزان نيز مي خوانيم 
دراين آيه خداوند به پيامبرش  مي فرمايد كه به .، مطرح مي شود كه به فرهنگ ومفاهيم قرآن چنگ بزن45- 41همچنين در تفسير سوره زخرف آيه 

  )249،طبرسي.(حي مي گردد ؛عمل كندي تزلزل ناپذيربه آنچه براو وعلوم ومفاهيم قرآن وفرهنگ ومقررات آن چنگ زندوباقلبي استوار واراده ا
امروز است كه دين شما را تكميل كردم ونعمت خود را برشما تمام نمودم وامروز است كه ":سوره مائده كه خداوند مي فرمايد3-1در تفسير آيات 

چيز منتهي شدن آن به حدي است كه ديگر احتياج به چيزي خارج از  اينگونه تفسير شده است كه تمام بودن هر".دين اسالم را براي شما پسنديدم
آنچه .خود نباشد ونعمت زماني است كه با غرض الهي موافق باشد وآن غرضي را كه خداوند اين موجودات را بدان جهت خلق كرده تامين شود

كند وسعادت حقيقي بشر نزديكي به خداي سبحان  است ،كه  خداوند خلق كرده كه او را مدد كنددر اينكه راه سعادت حقيقي خود را سريع تر طي
  )289- 5/288طباطبايي،.(آنهم با عبوديت وخضوع در برابر پروردگار حاصل مي شود

قرآن كتابي است كه ازسوي خداوند براي هدايت بشر فرستاده شده است،واز آنجا كه سبك زندگي  هر آنچه كه پس مي توان به اين امر رسيد كه 
معارف در خصوص سبك زندگي از قرآن ودستوراتش پديدار زندگي است ،راشامل مي شود پس همانگونه كه در تفاسير مي بينيم بهترين  در متن

گرچه در دنيانعمت است هر نعمتي كه ما را ازياد خدا ورسيدن به اوبازدارد،.مي شود وسبك زندگي ديني خالص نمودن همه امور براي خداست
درحاليكه در سبك .است به جاي نعمت ،عامل بازدارندگي از خداوعذاب آور ي ايجاد مي كندولي درسبك زندگي دينيواحساس رضايت دنيو

  .زندگي مدرن نعمتها از آن جهت مهمند كه موجب پايگاه اجتماعي وتمايزيافتگي ورضايت فردي مي شوند
گ به اواب ،كلمه اواب به معناي رجوع وباز گشت آمده است در خصوص داستان ايوب  وتوصيف پيامبران بزر44-41در تفسير سوره ص آيه 

ر لحظه واوابين دربرابر عواملي كه آنها را از خدا دور مي سازد، اعم از زرق وبرق جهان ماده،وسوسه هاي نفس و شياطين حساسيت بسيار دارند، اگ
 مكارم شيرازي.(فتند وجبران مي كنندفل شوند،به ياد او مي ااي دور شوند ، بالفاصله متذكر شده به سوي او باز مي گردنند واگرلحظه اي غا

،19/324(  
يادآور مي شودكه اعضاي بدني  72داستان خلقت انسان آمده كه خداوندبشري از گل مي آفرينددرآيه  :83-71در تفسير سوره ص آيه 

كه عبارتست از اينكه اورا موجودي زنده قرار دهدواگر صورت انساني تمام عياردرآيدودميدن روح در آن  اورابايكديگرتركيب وتكميل كندتابه
حال كه از .تعالي نسبت داده وفرموده از روح خودم در آن دميدم به منظور شرافت دادن به آن روح است روح دميده شده در انسان را خودخداي

هنگام كه اعضاء وجوارح دروني وبيروني او را بطور « :و نيز آمده است )17/324طباطبايي،(سجده كنيد روح خودم در آن دميدم ،شما مالئكه براو
آدم وسلسله بشر گرفته شده ،شرافت داد بدليل اينكه  متناسب آفريدم براو از روح خودم دميدم واستفاده مي شود كه خاك وگل كه از آن خميره

مايندوبرابراوسجده نمايندواستفاده مي شود كه سجده تقديرن مورد موهبت روح الهي قرار بگيردوبه منظوراعالم ويادآوري فرشتگان است كه ازاو
  )14/157حسيني الهمداني،(»آن است محورسعادت وشرافت بدن نيز همان روح متعلق به.براي بزرگداشت وشرافت بشراست
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وح را به خودنسبت اينكه خداوندر.زماني كه آفرينش اين بشر را درست وكامل كرده واعضاء وصورت اوراتمام كردم ودميدم درآن ازروح خودم
خداوندآدم را به اين پس چون .داده به اين جهت است كه آن را تكريم وتشريف كرده باشدوخودبه تنهايي بدون اسباب اين كاررابه عهده گرفتم

     )21/132طبرسي،.(حالت تكريم واحترام كرد به فرشتگان گفت،پس به روي افتيدبراي سجده كنندگان
تنها از خاك نيست ،عظمت انسان از روحي است كه در آن دميده شده است ، چراكه خاك اين همه افتخار  نسان موجودي معنا شده كها

  .واستعدادوتكامل را موجب نمي گردد
همچنين درتفسير اين آيه ،يكي از روشهاي موثر تربيت را، اعطاي شخصيت به افراد مي داند  وبا ياد آوري شخصيت واال وارزش وجودي آنها، 

  )19/357مكارم شيرازي،انحطاط را در شان انسان نمي داندپستي و
مگر پندي از جانب خداوند سبحان براي تمام عالميان كه مفسر آن را دال بر اينكه مقام شامخ نبوي اعلي  واجل قرآن  نيست:از سوره ص 87ه درآي

  )21/137حسيني شاه عبدالعظيم،(است از آنكه داخل در متكلفين باشد،مي داند
  )21/137طبرسي،.(مگر موعظه وپندي براي همه مردم مگرذكري براي جهانيان،يعني نيست قرآن قراننيست 

قرآن ذكري است جهاني وبراي همه جهانيان وبراي جماعت هاي مختلف نژادها وامتهاي گوناگون  و خالصه ذكري است كه اختصاص به قومي 
  )17/347طباطبايي،.(براي تعليمش پاداشي بخواهد بلكه اين ذكربراي همه عالم است ندارد تا كسي دربرابر تالوتش ازآن قوم مزدي طلب كنديا

نداردبلكه جهاني است وبرنامه آن تهذيب اخالق وتعليم موعظه وتذكربه جامعه اسالم است  ومعارف ومواعظ آن اختصاص به قوم وطايفه اي 
  )14/169ي،حسيني الهمدان.(فضايل وسوق جامعه اسالم به سعادت دردوجهان است

قرآن نيست مگرتذكروپند واندرز براي تمام عالميان از جن وانس واز مردمان حال وآينده كه اگر روش زندگاني خودرا روي قانون ودستورات 
  )7/172اصفهاني،.(قرآن تطبيق نمايند،كامياب خواهدشد

پس در سبك است،است،شرافت انسان وآنچه كه انسان را قابل سجده گذاري مي كند،دميدن روح خداوند الهي  پس عظمت انسان برگرفته از روح
مدرن انسان ارزش وجودي خودرادركاالمي بيند  سبك زندگي آن در برخالفزندگي ديني ارزش وجودي انسان براين اساس تعريف مي شودولي 

  .وازاين امر دور مي افتد
سوره جاثيه در سرزنش كفرگرايان وظالمان به تفسير زندگي آنان پرداخته و زندگي انساني وضد انساني را متمايز كرده ،به  25-21تفسير آيه هاي در

فريبكاري، دجالگري،  خودبزرگ بيني ،برتري (نحوي كه زندگي  همه انسانها در نگرش اسالمي به يك شكل نيست ومثالهاي آن را زندگي ابليسي
محروميت از خرد،انديشه ، دانش ، بينش ،فقدان رشد (،زندگي حيواني)شونت طلبي،نافرماني ، حق ستيزي ستم وبيدادجويي ،آتش افروزي  وخ

  )445- 13/433طبرسي،.(مي داند) وكمال وحركت براساس غرايز حيواني
چراكه انسان براي تصاحب كاال  كنكاش پيرامون اين تفسيرمارابه اين امرمي رساند كه مصاديق مطرح شده درسبك زندگي مدرن معنا مي يابد

دست مي زندولي درسبك زندگي ديني به بكارگيري خرد وانديشه وبينش ...وخودبزرگ بيني و ومنزلتي كه درآن مي يابد به رقابت وخشونت
  .يافتن ورضاي خدا مي بيند

نتخاب همسر معيار امروزي ثروت ،زيبايي ، در خصوص ازدواج حضرت موسي ،مفسر به اين نتيجه مي رسد كه درا 27در تفسير سوره قصص آيه 
تو در انتخاب همسر، محور را عقيده وتفكر وبينش او قرار ده ودر :رحاليكه در حديث مي خوانيم د)سبك زندگي مدرن (حسب ونسب است 

  )9/47قرائتي،.(چه بسا زيبايي كه سبب هالكت وثروت كه سبب طغيان باشد: حديثي ديگر 
اي احمد همچون كودكان مباش كه سبز وزرد : درمورد گفتگو خداوندبا پيامبر در شب معراج  اينچنين آمده است 18- 13 در تفسير سوره نجم آيه

وزرق وبرق را دوست دارند وهنگامي كه غذاي شيرين ودل پذيري به آنها مي دهند مغرور مي شوند وهمه چيز را به دست فراموشي مي 
  )22/516مكارم شيرازي،(.سپارند

ك هاي زندگي را به منزله مجموعه اي ازاعمال وگرايش هايي كه در متن خاص معني مي يابند،ووابسته به صورت هاي فرهنگي سباگر 
وهدف وازروح خوددرآن دميده از آنجاكه خداوند خالق و پديد آورنده هستي وانسان است  بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد ،. هستند،بدانيم

همان آفرينش را خلقت ورسيدن به كمال انسانها قرار داده ،براي چگونه زيستن انسان در مسير رسيدن به اين اهداف ،  مواردي را مطرح كرده كه 
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را مي سازد كه در پرتو آموزه هاي ديني معنا  يسبك هاي زندگي ديني ،مجموعه اي از اعمال وگرايشهاي  انسان پس.سبك زندگي است
    .ودين هم همان دين خالص است كه تمام شئون زندگي بايستي براي خداوند خالص شود.فرهنگ ديني است بد ووابسته به مي يا

  روش شناسي

مقاله مورد نظر اكتشافي است بنابراين با روش تاريخي ومقايسه اي وبا استفاده از فن اسنادي به تحليل محتواي متون پرداخته واز پايگاه از آنجا كه 

  .درون متني به تبيين سبك زندگي ديني پرداخته مي شود طريق

  و روايات مصاديق سبك زندگي ديني در قرآن

  : با نگاه به آيات و روايات شلخصه هايي از زندگي ديني به دست مي آيد از جمله 

  )2/643سيوطي،(هركس لباس شهرت بپوشد خدا ازاوروگرداندتاوقتي كه آن را كنارنهد:رسول خدا مي فرمايد:لباس شهرت
  )116طبرسي،.(هركس در دنيا لباس شهرت بپوشد خداروزقيامت لباسي از آتش براوبپوشاند:وهمجنين مي فرمايد

وان ليس :اسالم با تاكيد برتضمين روزي بندگان از سوي خداي متعال،سعي وتالش را توصيه كرده ودر قرآن مي فرمايد: اهميت كار وتالش

دربسياري از روايات ازكار وتالش براي روزي حالل به .انسان جز محصول كوشش خويش مالك چيزي نيست.)39النجم،(لالنسان االماسعي
نيز اجرش را بيش از جهاد درراه )ع(آن را از سحرخيزي درراه خداكمترندانسته وامام رضا )ع(اميرمومنان ).5/78كليني،(عبادت برترتعبيرشده است

  )85جوادي آملي،.(معرفي شده است خدادانسته ودر حديث قدسي نه دهم عبادت
كارهاي :نيز مي فرمايد.دين شناسي ،شكيبايي در گرفتاري ها ومديريت نيكودرزندگي:مسلمان را جز سه چيز اصالح نكند:مي فرمايد)ع(امام صادق 

معاش بيشتر از ضايع كنندگان وقت  بايد ميزان تالش تو براي:نيز مي فرمايد.بزرگ ومهم را خودت انجام بده وكارهاي كوچك را به ديگران بسپار
وكمتر از تالش آزمندي باشدكه به دنيايش دلخوش ومطمئن است، پس تالش خودرا در مسيرشخص باانصاف وعفيف قرارده تا برتراز افراد سست 

آنها داده شود ولي سپاس  زيرا كساني كه مالي به]درعين حال به لطف خدااميدوارباش[وناتوان باشي وآنچه را شايسته مومن است به دست آوري
 )92- 91جوادي آملي،.(مالي ندارند ]درحقيقت[نگزارند

  )89نحل ، ال.(؛وما اين كتاب رابرتونازل كرديم كه بيانگرهمه چيز استونزلنا عليك الكتاب تبيانالكل شيء:قرآن به عنوان الگوي زندگي

زماني كه بنده اي را دوست بدارد،اورادردرياي  شدايد غوطه ور مي  ان اهللا اذا احب عبدا غته بالبالء غتا؛ خدا:لزوم سختي ها وشدائد
  )289خسروپناه،(.سازد

معنادار كردن زندگي يكي از مهم ترين كاركردهاي روان درماني است كه به نام معنادرماني مطرح مي : معنا دادن به زندگي انسان
به حيات بيولوژيك نيست وبراي اينكه از حيات خود بهره مند شويم وحقيقت اهميت اين مطلب از آنجا روشن مي شود كه زندگي ما منحصر .شود

به زندگي را دريابيم ،بايد ازپوچي دور بمانيم  واين جزاز طريق پاسخ به پرسش هاي اساسي فلسفه زيستن واينكه از كجا آمده ام؟دركجا هستم؟
شخص  نخست آنكه:دو حال معنادار مي شود زندگي در.سخ مي دهدكجا مي روم؟ميسر نيست؛دين به اين پرسش هاي اساسي  سرنوشت ساز پا

دوم آنكه با اعتقاد به آموزه هايي ،رنج را تحمل پذيرونامحسوس كندوآن را از .يك سلسله اصول ومعارفي را كه زندگي اوراهدفمندسازد،بپذيرد
  )290ه،خسروپنا.(به عبارت ديگر،زندگي با عشق ،معنادار مي گردد.زندگي خودبيرون نمايد

 انسان با سبك زندگي مدرن براي خود هدفي وعشقي قايل نيست،وبا نفي هرگونه قناعت  درتوليد به نابودي خود وديگران دست مي زند او معناي
  .زندگي را در مصرف جستجو مي كند
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، جهت گذشتن از منافع شخصي  باورهاي ديني منشا پيدايش انگيزه هاي عالي وهمت هاي واال:تقدم منافع مهم تر ديگران برمنافع شخصي
نسان اال،37نورال(اين جهاني وتوجه به منافع اجتماعي است كه به تحقق هنجارهايي چون انفاق ، شهادت طلبي ،ايثاروجانبازي مي انجامد

  )291اه،خسروپن).(52توبه،ال، 249بقره،ال(همچنان كه باعث مقابله با ستمگران وبي توجهي به منافع زودگذردنيوي مي شود)10و7،

ود، بنابراين غم هنگامي كه منزلت انسان با كاالهاي مصرفي سنجيده مي ش.سبك زندگي مدرن موجب  تنشهاي رواني مي شود: آرامش روان
 ولي درسبك زندگي ديني همه چيز.نداردتا به آن برسد وترس ونگراني از اينكه مبادا حوادث روزگارآنچه را دارد، ازاوبگيرد وغصه براي آنچه كه

آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمي است ونه آنان .براي رضاي خداوند واميدبه رحمت خداوند است وخداوند انسان را به سعادت مي رساند
وعده هاي خداراتبديلي .درزندگي دنيا ودر آخرت مژده براي آنان است*همانا ن كه ايمان آورده وپرهيزگاري ورزيده اند*اندوهگين مي شوند

  .ين همان كاميابي بزرگ استنيست؛ا
آنچه اعصاب وروان آدمي را دراين زندگي فرسوده مي كند،اضطراب ها وهيجانهايي است كه از شادي دستيابي به عاليق مادي وناراحتي از 

  )23،وحيدخراساني.(نرسيدن به آنها حاصل مي شودولنگر ايمان است كه در طوفان اين امواج ،به مومنان آرامش واطمينان مي دهد
بيند، تمام زندگي خود را تالشي در مسير سعادت  شناسد، خود را در مسير تقرّب الي اهللا مي و تمام آفرينش را حامي خود مي كسي كه آفريدگار

پيروزي و ترديد احساس مصونيت،  داند، بي كند و با ظهور خيرخواهانه در جامعه، خوشبيني اكثريت افراد جامعه را از آنِ خود مي ابدي تلقي مي
 .كاري است كه عاملي است براي جديت بيشتر آيد نگراني ناشي از قصور و كم تنها نگراني كه به سراغ او مي. كند آرامش روحي مي

همانگونه كه دوركيم مطرح مي كنددين موجب همبستگي وانسجام مي گرددواز سوي ديگر بادعوت انسان به گرايشهاي : كنترل رفتار انسان
اخالقي وتبيين حيات دنيوي به عنوان مقدمه اي براي زندگي اخروي ،موجب كنترل رفتارانساني وانسجام مي شودولي درسبك  معنوي وتربيت

زندگي معاصربيشتر نفع پرستي ولذت جويي از زندگي دنيوي وتوجه به زندگي به چشم مي خورد ونفع پرستي موجب مي گرددكه فرد دررقابت با 
  .مر خود موجب اختالف ودرگيري انسانها مي شودديگران قرار گيردكه اين ا

از سوي ديگرايمان به ) 41روم ،ال(ظهرالفسادفي البروالبحر.به نحوي كه قرآن كريم اين نفع پرستي را موجب فساد در دريا وخشكي مي داند

  )4حديد،ال((»وهومعكم اينماكنتم«.مبدا ومعاد  وثواب وجزا راعاملي براي كنترل نفس انسان مي داند
بازتاب اين دگرگوني . كند هاي ديگر و نگاه به خودش تغيير مي در زندگي معنادار و خداجويانه، نگاه انسان به هستي، به زندگي، به انسان يا انسان


            وَ �َ�ِْ�يوَ �َ�ِْ�يوَ �َ�ِْ�يوَ �َ�ِْ�ي :باشد گيري مي در دو حوزه حيات فردي و حيات اجتماعي قابل مطالعه و پي�َُ
ِإ�َْ�ِ� َ�ْ أَ�َ�بَ ـ ا��ِ���َ ��َُ
ِإ�َْ�ِ� َ�ْ أَ�َ�بَ ـ ا��ِ���َ ��َُ
ِإ�َْ�ِ� َ�ْ أَ�َ�بَ ـ ا��ِ���َ ��َُ
�ُ�ُ! ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� أَ َ ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� ِإ�َْ�ِ� َ�ْ أَ�َ�بَ ـ ا��ِ���َ ��
�ُ�ُ! ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� أَ َ ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� ا وَ'َ&ْ%َِ$�# "ُُ�
�ُ�ُ! ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� أَ َ ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� ا وَ'َ&ْ%َِ$�# "ُُ�
�ُ�ُ! ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� أَ َ ِ�ِ�ْآِ� ا���ِ� ا وَ'َ&ْ%َِ$�# "ُُ�ا وَ'َ&ْ%َِ$�# "ُُ

بُُ�
بُ'َ&َْ%ِ$�# ا�ُْ)ُ�
بُ'َ&َْ%ِ$�# ا�ُْ)ُ�
بُ'َ&َْ%ِ$�# ا�ُْ)ُ�كسي را كه به سوي او رجوع .سوره رعداينچنين آمده است كه خداوند به مشيتش گمراه مي كند27در تفسيرآيه  )28ـ27،رعدال. )'َ&َْ%ِ$�# ا�ُْ(

  )19/482طباطبايي،.(نمايدكندكسي را كه بسوي او بازگشت  نكندوبه مشيتش هدايت مي
سوره رعداين تفسيرآمده است كه ايمان به خدا به صرف اين نيست كه انسان بداندودرك كندكه خدا حق است،زيرامجرددانستن ودرك  28درآيه 

يريم كه ايمان صرف ادراك كردن مالزم با ايمان نيست ،بلكه با استكبار وانكار هم مي سازدوچون مي دانيم ايمان با انكار نمي سازدپس نتيجه مي گ
نيست  بلكه عبارتست از پذيرايي وقبول مخصوصي از ناحيه نفس ونسبت به آنچه درك كرده ،قبولي كه باعث شود نفس دربرابرآن ادراك وآثاري 

  )9/220طباطبايي،.(پس هدايت ازناحيه خداي سبحان اقتضاي امري را ازقلب وصدريا نفس آدمي است.ء دارد،تسليم شودرا كه اقتضا
كند، آنها كساني هستند كه ايمان آوردند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن و آرام است،  هر كس را كه بازگردد، به سوي خودش هدايت مي) خدا(

���2ِْ-ًَ�� أ0��َُ�َ� ا���/ْ.ُ ا�ْ%ُ&َْ%ِ$��-ُ ـ ارِْ+ِ*( ِإ�َ( َ�� أ0��َُ�َ� ا���/ْ.ُ ا�ْ%ُ&َْ%ِ$��-ُ ـ ارِْ+ِ*( ِإ�َ( َ�� أ0��َُ�َ� ا���/ْ.ُ ا�ْ%ُ&َْ%ِ$��-ُ ـ ارِْ+ِ*( ِإ�َ( َ�� أ0��َُ�َ� ا���/ْ.ُ ا�ْ%ُ&َْ%ِ$��-ُ ـ ارِْ+ِ*( ِإ�َ(  «:و در نتيجه.كند آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش پيدا ميَ���2ِْ-ًرَ�3ِ4 رَا�2َِ-ً َ���2ِْ-ًرَ�3ِ4 رَا�2َِ-ً َ���2ِْ-ًرَ�3ِ4 رَا�2َِ-ً َ  )30ـ27/فجرال. (»رَ�3ِ4 رَا�2َِ-ً 
به سوي پروردگارت بازگرد در حالي كه هم تو از او خشنودي و هم او از تو خشنود است پس در جمع بندگانم وارد شو ! تو اي روح آرامش يافته

  .و در بهشتم قدم گذار

رها مي گردد وتحت اسارت وبندگي نيست درحاليكه در سبك در سبك زندگي ديني انسان  از ظواهر دنيوي :رهايي از اسارت وبندگي
به زندگي مدرن انسان اسير كاالها ودست ساخته هاي خود مي شودواسيرظواهر دنيوي مي شود كه خداوند رسالت پيامبران را در توجه دادن انسان 

  .سوي خداوند ورهايي انسانها از اسارتهاي بيروني قرار داده است
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َاءٍ �َْ�َ�َ��             "6ُْ َ�� أَه6َْ ا�05َِْ�ِب َ'*َ�َ�
ْا"6ُْ َ�� أَه6َْ ا�05َِْ�ِب َ'*َ�َ�
ْا"6ُْ َ�� أَه6َْ ا�05َِْ�ِب َ'*َ�َ�
ْا"6ُْ َ�� أَه6َْ ا�05َِْ�ِب َ'*َ�َ�
ْا «:و آيه ال اله االّ اللَّهكلمه . تر است تر و عملي ابطه از هر ديدگاه ديگري، منطقيسخن قرآن در اين ر:َ ٍ-َ%�
َاءٍ �َْ�َ�َ�� ِإ�َ( َآِ:َ ٍ-َ%�
َاءٍ �َْ�َ�َ�� ِإ�َ( َآِ:َ ٍ-َ%�
َاءٍ �َْ�َ�َ�� ِإ�َ( َآِ:َ ٍ-َ%�ِإ�َ( َآِ
َ�ّ��كَ ِ�ِ� ?َْ�$�ً وَ َ �0�َِ<�َ �َ*ُْ=�َ� �َ*ْ=            وَ�َْ��5َُ!ْ أَ � َ�*ْ>ُ�َ ِإ��� ا��ّ�َوَ�َْ��5َُ!ْ أَ � َ�*ْ>ُ�َ ِإ��� ا��ّ�َوَ�َْ��5َُ!ْ أَ � َ�*ْ>ُ�َ ِإ��� ا��ّ�َوَ�َْ��5َُ!ْ أَ � َ�*ْ>ُ�َ ِإ��� ا�ِْAُ� َ ََ*ْ=و�َ*ُْ=�َ� �ِ� ?َْ�$�ً وَ َ �0�َِ<�َ �كَ ِ�ِْAُ� َ ََ*ْ=و�َ*ُْ=�َ� �ِ� ?َْ�$�ً وَ َ �0�َِ<�َ �كَ ِ�ِْAُ� َ ََ*ْ=و�َ*ُْ=�َ� �ِ� ?َْ�$�ً وَ َ �0�َِ<�َ �كَ ِ�ِْAُ� َ َِ�و�  )64،عمران آل. (»�ً أَرَْ����ً ِ�ْ دُوِن ا�ّ�ِ��ً أَرَْ����ً ِ�ْ دُوِن ا�ّ�ِ��ً أَرَْ����ً ِ�ْ دُوِن ا�ّ�ِ��ً أَرَْ����ً ِ�ْ دُوِن ا�ّ

  
  . كند آيند، محكوم مي تمام الگوهاي ناقص و باطل را كه موانع تعالي و تكامل انسان به حساب مي

پا به پاي  خواهي خواند، در هر دو بخش، روحيه آزادي و آزادي بدين ترتيب، توحيد، انسان را همزمان به آزادي معنوي و آزادي اجتماعي فرامي
گيري از خداوند، پاسخگويي به فطرت، تأمين  ها و صفات مهرباني، دلسوزي، احسان كه سرمشق تحقق و عينيت خوي. نمايد تعبد و تقرب رشد مي

با تعاون . كند به صحنه تعاون و همياري متقابل شود، صحنه حيات اجتماعي را تبديل مي كننده نيازهاي مادي و معنوي در دنيا و آخرت، شمرده مي
هاي مختلف زندگي كه قرين رفاه عمومي  دارتر و پيشرفت در عرصه همگاني در امير خيررساني، آرامش روحي بيشتر وحدت اجتماعي ريشه

همان كساني كه آن رسول وپيغمبر ناخوانده درس را كه وصف وي را نزد خويش در تورات «: خداوند مي قرمايد. گردد پذيرتر مي باشد، امكان مي
معروفشان وامي داردواز منكربازشان مي داردوچيزهاي پاكيزه راحاللشان مي كندوپليدي ها را  وانجيل نوشته مي يابندپيروي كنند،پيغمبري كه به

ند برآنها بوده است برمي دارد، كساني كه بدو ايمان آورده وگرامي اش داشته وياريش كرده ا حرامشان مي كند،تكليف گرانشان را باقيدهايي كه
  )157عراف،الا.(اند،آنهاخودشان رستگارانند ونوري را كه به وي نازل شده ،پيروي كرده

همانگونه كه يكي از كاركردهاي دين ايجاد هويت ديني واخالقي درافراد است بنابراين سبك زندگي ديني خود موجب هويت : هويت ديني
هويت اصلي خود دوركرده وبا تسلط كاال برانسان موجب از خودبيگانگي درحاليكه سبك زندگي مدرن انسان را از .مي شودديني واخالقي 

  .درانسان مي شود

درسبك زندگي ديني ازدواج وفرزندآوري مورد توجه وتشويق قرار مي گيردچنانكه ازدواج نيمي از دين محسوب مي : نگاه ديني به ازدواج
دام اهميت مي يابد وخود موجب پايگاه اجتماعي فرد مي شود،ازدواج گرددولي درسبك زندگي مدرن ،از آنجا كه مديريت بدن وتناسب ان

  .وخصوصا فرزندآوري وشيردهي بدليل بهم زدن تناسب اندام صورت نمي گيرد
ارزش وجودي زن درخانه به اندازه اي است كه از عوامل آرامش براي زندگي مرد به شمار آمده ،گفت وگوي با وي نيز ازكارهاي نيك وخوب 

  )253جوادي آملي،.(ي شودونيز دوركعت نماز شخص همسردارازعبادت شبانه بي همسربرتراستشمرده م

  )14جنوري (.»گردد اي زياد شود، محبت او نسبت به همسرش زياد مي هرگاه ايمان بنده«پيامبر اكرم فرمود؛  :رفتارباهمسر
مردي اضافه شود مگر اينكه محبت و عالقه او به همسرش زيادتر من گمان ندارم بر ايمان «؛ ستا فرموده) ع(صوص نيز امام صادق در اين خ

   : )20حرعاملي،ج. (»گردد مي
كه نزد كسي از  جايز نيست زن، بيش از توان شوهرش چيزي را بر او تحميل كند و يا اين«همچنين آن حضرت به همسر يكي از اصحاب فرمود؛ 

  )14ج نوري،. (»شوهر خود گاليه نمايد
نيز به آن ) ع( بيت هاي قرآن به زنان، آشكار نكردن زينت خود براي غير شوهران خود است در منطق اهل  يكي از توصيه:اي شوهرآراستگي فقط بر

  .تصريح و تاكيد شده است
ش جهنم زني كه براي غير شوهر خود، زينت خود را آشكار كند خداوند او را به آت «:فرمايد مي) ص( در حديثي از رسول اكرم) ع( امام صادق

هر زني كه خودش را خوشبو كند و از منزل خارج : فرمود) ص( پيامبر «:ستا در حديثي فرموده) ع( ام صادقو نيز ام) 14ج  حرعاملي،(. »سوزاند مي
  )همانجا(.»گيرد تا به خانه برگردد شود مورد لعن قرار مي

كسي است كه از جهت اخالق نيكوترين آن ها باشد و برترين شما كساني  ترين مومنين از جهت ايمان كامل: فرمود) ص( پيامبر:نشانه كمال ايمان
  )102جمجلس،. (رفتار باشند هستند كه با زن خود خوش

درواقع پيشكش كردن شي يا عملي به نيروي برتريا مافوق بشري .نذر عمل ديني است كه كاركرد اجتماعي هم دارد:نذربه عنوان مراسم ديني
همانگونه كه بورديو مطرح مي كند .خدا وائمه وبراي رضايت آنان وبرآورده شدن نيازها وحاجات افراد صورت مي گيردنذورات به نام .مي باشد

الهيون معتقدندكه .نذر مي تواند موجب تمايز افراد نسبت به آناني كه به اين مراسم اعتقادي ندارند شود واين خود موجب تمايز پايگاهي مي گردد
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دوركيم هدف مناسك مذهبي را نوعي كفاره دهي به .ست كه يك فرد دينداردرقبال رفع يك نياز براي خداانجام مي دهدنذربه عنوان تكليفي ا
ودربعدپايگاه اجتماعي نيز موجب آثاراجتماعي چون بازتاب دينداري ،بخشندگي .قصد استغاثه براي پاك شدن ومغفرت ازگناهان مي داند

از سوي ديگر انسجام اجتماعي با اين مناسك ايجاد مي گردد وبراي فرد عالوه برايعاد اجتماعي،دربعد .،دوستداردين بودن فرد نذر كننده ،مي گردد
  .ي مشتركي مي كنند كه هويت افراد در آن شكل مي گيرداينگونه تعامالت ايجادفضا. فردي با احساس آرامش دربردارد

دسته اي از روايات درباره حفظ نفس ومراقبت از بدن ونيز پرهيز از زيان رساندن به آن ،اهميت ويژه اي :مراقبت از اعضاء به عنوان امانت
مانتهاي الهي به شمار آمده اندوخداي متعال رعايت داده وبر حفظ صحت آن تاكيد دارند،به گونه اي كه دربرخي روايات ، بدن واعضاي آن از ا

  )32معارج،ال(امانتها را ازويژگي هاي برجسته مومنان ونمازگزاران واقعي يادكرده است
دراين روايت زيان رساندن به بدن از مصاديق اسراف به .اسراف در اموري است كه مال راتباه كندوبه بدن زيان رساند«:مي فرمايد)ع(امام صادق 

  )99جوادي آملي، (.»مار رفته كه از گناهان بزرگ استش

ومي .هوس غذاهاي گوناگون دردل بكارد،ميوه هاي دردهاي گوناگون بچيند] نهال[كسي كه «:مي فرمايد) ع(اميرمومنان :قناعت وصرفه جويي
  )103جوادي آملي،.(»زندگي رابراي خوردن مخواه ،بلكه خوردن رابراي زندگي بخواه:فرمايد

ا�� «.مرتبه واژه اسراف ويا مشتقات آن استفاده شده است23ت شريفه قرآن كريمدرآياD�E' او
��
 وا?�Fو�GE 6F��H !I0�و ز��K دم� M���� ا��
D�E' او
��
 وا?�Fو�GE 6F��H !I0�و ز��K دم� M���� ا��
D�E' او
��
 وا?�Fو�GE 6F��H !I0�و ز��K دم� M���� ا��
D�E' او
��
 وا?�Fو�GE 6F��H !I0�و ز��K دم� M����

��D�E%ا� NO� ��D�E%ا� NO� ��D�E%ا� NO� ��D�E%ا� NO� )31عراف ،الا(  

به حدي است كه  هاي زنان مؤمنه و صالحه، مدارا با همسر است، اهميت اين امر در حفظ حريم خانه يكي ديگر از ويژگي:ماليمت و مدارا
اگر زني با شوهر خود ماليمت نداشته باشد و از او چيزي را بخواهد كه قادر به بدست آوردن آن نباشد، خداوند از چنين  «:فرموده است) ص( پيامبر

  )214طبرسي،.(»است كندكه خداوندازاوخشمگين خداراديدارمي درحاليوكند اي را قبول نمي زني حسنه
  )136جوادي آملي، .(ن فرمود زيادي ثروت موجب تباهي دين وقساوت دل مي شوداميرمومنا:زيادي ثروت

  سبك زندگيشاخصهاي 
مجموعه انتخابها در زمينه اوقات فراغت ،مصرف كاالهاي فرهنگي ،مجموعه اي از رفتارها والگوهاي كنش مرتبط با نظارت ومديريت بدن 

  .وچگونگي نگرش وطرز تلقي افراد 

اوقات فراغت مفهومي عيني وگوياست كه سبك زندگي ودر نتيجه .اوقات فراغت عرصه ظهور وبروز سبك هاي زندگي است: اوقات فراغت
  )218، 1388رباني وشيري، (هويت را در گوياترين ومحسوس ترين شكل خودبيان مي دارد

ديشه هستند،زبان يا بياني نمادين دارند،نتيجه مولديا حاصل ان:كاالهايي هستندكه داراي ويژگي هاي زيرباشند:مصرف كاالهاي فرهنگي 
خالقيت وآفرينش فكري  يا حسي فرد يا گروهي از افراد است كه هدف اصلي آن انتقال معناست، عالوه بر ارزش اقتصادي ،ارزش فرهنگي 

دت ماندگاري آنها بستگي به سطح كاالهاي فرهنگي غالبا پايدارندوم.مصرف كاالهاي فرهنگي با نوعي لذت وپاداش دروني همراه است .دارند
  )103اجاللي، (غناي انديشه اي دارد كه حاصل آن هستند

مراقبت منظم از بدن به ويژه در ميان زنان يكي از ابزارهاي اساسي است كه شخص به كمك آن روايت معيني از هويت شخصي را :مديريت بدن
  )90گيدنز،(در معرض تماشا وداوري قرار مي گيردنيز از وراي همين روايت "خود"محفوظ مي دارد ودر عين حال 

در  جامعه ما، فراگير شدن پديده آرايش دختران وزنان در .وضع بدن در جامعه مصرفي متضمن نوعي عالقه تجاري ،نمايشي وآرايشي به آن است
ن وجود دارد،با آموزه هاي ديني وبافت عرصه زيست اجتماعي واستفاده از لباس هايي كه در آن ها سه خصوصيت چسبان ،كوتاه وبدن نما بود

اجتماعي ،هنجاري ، عرفي وقانوني جامعه كه هر نوع كامجويي زن ومرد از يكديگر را در چارچوب تشكيل خانواده تعريف مي كند،در تعارض 
فرهنگ مصرفي منابع فرهنگي .استبدن نقش واسطي را بين مصرف وهويت فرد ايفامي كند وبه مكان اصلي نمايش تفاوتها تبديل گرديده . است

  )123به نقل از ذكايي ، 1996و Turner(ونمادين بسياري را براي مدسازي شخصي در اختيار افراد قرار مي دهدكه بدن براي آنها اهميت دارد
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به زنان ومردان است  كليشه هتاي جنسيتي ارائه دهنده  تصوير يكنواخت وقالب بندي شده اي از رفتارهاي خاص مربوط :كليشه هاي جنسيتي
براساس كليشه هاي جنسيتي ،زنان ومردان در جامعه داراي ويژگي هاي خاص ،رفتارهاي خاص .بدون آنكه مورد بررسي وآزمون قرار گرفته باشد

  )45اعزازي،(وحاالت رواني خاص هستند،درنهايت قابليت انجام وظايف وكارهايي را دارند كه به صورت معمول با يكديگرمتفاوتند
  

  نتيجه گيري
درجوامع سنتي ، مصرف قناعت آميز بودامروزه جامعه مصرفي چون رشد جوامع از طريق مصرف است توليد واشتغال ازآن طريق ايجاد مي  

تكنولوژي مديريت فرد را گرفته وافراد بدون آنكه خود متوجه باشند مديريت خود را به كاالهاي دست ساخته .نده اشود،جوامع مصرف گرا شد
اطالعات وارتباطات الكترونيكي در دهه اخير سبك زندگي جوانان را به شيوه ي جديدزندگي ديجيتال پيوند زده ،از سوي ديگر.خود منتقل كردند

سال 30است وفرهنگ هاي ويژه جوانان را جهاني كرده است،منظوراز فرهنگ ويژه جوانان اين است كه يك منظومه فرهنگي واحد،همه افراد زير
 وبروز اين فرهنگ ويژه را مي توان در كنش ،انتخاب .مي طبقات اجتماعي را به خودجذب مي كندوفرهنگ ويژه جوانان را تشكيل مي دهددر تما

در جامعه اسالمي با سبك  مفهوم سبك زندگي مي تواند محققان را بيش از هميشه متوجه اهميت فرهنگ سازدبنابراين  .مشاهده كردسبك زندگي 
ناسبات وروابط منطبق بر آموزه هاي ديني است وخروجي اين جامعه انسانهايي شايسته هستندكه مالك برتري آنها مال وثروت نيست زندگي ديني م

مصرف نمايشي كه درسبك زندگي مدرن است در سبك زندگي  ديني به امساك .،بلكه برخورداري از ويژگي هاي ارزشي  وفضيلت هاست
بنابراين ايجاد سبك زندگي ديني در ايران به عنوان شاخص جامعه اسالمي  مي تواند دربعد فردي با .  شود وفروتني وعدم رياكاري تبديل مي

به عبارت ديگر مي توان سبك زندگي ديني را يكي از .ودربعد اجتماعي با توسعه يافتگي  همراه باشد وتقرب الهي وهويت ديني آرامش
هاي انجام شده مشخص كرد كه براساس ديدگاه گيدنز ،كاهش وابستگي جامعه به مذهب  بررسي .راهكارهاي اقتصاد مقاومتي تعريف كرد

همچنين وي تصريح مي كند كه همزمان با سست شدن مباني ديني وهويت . وافزايش وابستگي آن به علم ،سبب دستكاري سبك زندگي شده است
  .افراد پيدا مي كنداجتماعي ،بدن وكاالهاي مصرفي جايگاه واهميت بيشتري در هويت سازي 

مشخص شده بين اسالم وايمان تفاوت از آن جهت وجوددارد كه 15- 14نگونه كه در تفسير سوره حجرات آيات براساس ديدگاههاي ديني ،هما
گرددولي دتين رابرزبان جاري كند،درسلك مسلمانان وارد مي شودواحكام اسالم براو جاري مي ااسالم شكل ظاهري قانوني داردوهر كس شه

اسالم ممكن است انگيزه هاي مختلفي داشته باشد،ولي ايمان حتما .ايمان يك امر واقعي وباطني است وجايگاه آن قلب آدمي است،نه زبان وظاهر او
  )218-22/217مكارم شيرازي،.(از انگيزه هاي معنوي،ازعلم وآگاهي سرچشمه مي گيردكه تقوا ميوه آن است 

كه براي رسيدن به سبك زندگي ديني بايد عالوه برقوانين وآموزه  جايگاه دين در جامعه ايران ،شايسته است به اين امر توجه شودتوجه به بنابراين با 
  . هاي اسالمي ،ايمان وميوه آن تقوي نيز در افراد تقويت شود 

  

  گونه شناسي نوع روابط درسبك زندگي مدرن وديني

شاخصهاي سبك 
  زندگي 

نوع روابط 
ندگي درسبك ز
  مدرن

  تعريف عملياتي

  سبك زندگي مدرن

نوع روابط درسبك زندگي 
  ديني

تعريف عملياتي سبك زندگي 
  ديني

ديدار دوستان ،اقوام   مبتني برمصرف  اوقات فراغت
،تماشاي تلويزيون،رفتن به 

رستوران،رفتن به سفر 
  ...تفريحي و

كليه تعامالت مبتني بر رضاي 
خداومعنابخشي به زندگي 

  صرفه جويي ومبتني بر

عمل به فرايض ديني، رفتن به 
سفر زيارتي،صله رحم،انجام 

كارهاي عام المنفعه 
  ...ووخير،نذر
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مصرف كاالهاي 
  فرهنگي

خواندن كتاب ،روزنامه   تظاهر نمايي
،مجله ،رفتن به تئاتر وسينما 

،گوش دادن به موسيقي 
  ...،رفتن به كنسرت و

پرهيز از تظاهر وفروتني 
بيشتردردين وتعمق وتدبر 

وتوانايي تاثيرگذاري 
  درتعامالت

تالوت قرآن ،كتب 
فقهي،جلسات قرآن،مسابقات 
قرآني وتفسير،جلسات مذهبي 

  ...و
انسان محوري   مديريت بدن

وتوجه به بدن 
  نمايشي

گرفتن رژيم غذايي جهت 
تناسب اندام ،جراحي هاي 
زيبايي ،توجه به آرايش 
  ...مو،مرافبت از پوست وموو

واستفاده از بدن خدامحوري 
به عنوان وسيله اي در جهت 
پيمودن كمال الهي وتقرب 

  الي اهللا

مراقبت از بدن به عنوان امانت 
  الهي

كم رنگ شدن   كليشه هاي جنسيتي
روابط مردساالرانه 

  سنتي

سنجش ميزان باور به نگرش 
هاي سنتي ومردساالرانه در 

زمينه ازدواج ،خانواده 
  ...،تحصيل ،اشتغال  و

مردوزن براساس مكمل  رابطه
بودن ،افزايش رزق 

وروزي،آرامش ،تكميل 
  شدن دين

نگرش به زن ومرد ونقشهاي 
آنان براساس آموزه هاي ديني 

  ودستورات قرآن

  

  

  

  سبك زندگي ديني  سبك زندگي غير ديني
  پيامبران وائمهآموزش ويادگيري از طريق قرآن وسيره   آموزش ويادگيري از طريق رسانه ووسايل ارتباط جمعي

  فرهنگ اسالم به عنوان فرهنگ غالب  فرهنگ غرب به عنوان فرهنگ غالب 
  نتيجه آن تمدن اسالمي  نتيجه آن تمدن غربي 

  پيامدآن اسالمي شدن   از خدا بي خبر شدنپيامدآن 
  خدا محوري  )انسان غربي(انسان محوري

  نگرش  ديني  نگرش غربي
  زندگي دررضاي خدامعناي   معناي زندگي در مصرف

  بازتوليد فرهنگي وديني  بازتوليداقتصادي وسرمايه داري
  عمل به احكام ودستورات ديني واخالقي موجب تمايزپايگاهي  كاالي منزلتي موجب تمايز پايگاهي

  

  

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

14 

 

   پيشنهادها

فرهنگي ديني ورشد مصرف كاالهاي فرهنگي الزم است دستگاههاي اجرايي در حوزه فرهنگ با فراهم ساختن مشاركت جوانان در فعاليتهاي 

فضاهاي اجتماعي جوانان بايستي به گونه اي فراهم شود كه آنها بتوانند به .به جوانان موثرباشند ديني انسجام ووفاق ملي را تقويت و در هويت بخشي

يرا براساس آنچه كه نظام اجتماعي به آنان انتقال راحتي ارتباطات مناسب اجتماعي را براساس هنجارهاي ديني واجتماعي به منصه ظهور برسانند ز

سليقه هاي مبتني برآموزه هاي .  از ديگر ضروريات است فرهنگ سازي در حوزه آموزش ،نهادها ،رسانه .مي دهد،رفتارهاي خود را انجام مي دهند

بايد در محيط هاي آموزشي اي كه در جوامع مدرن تبديل به شكل عمده انتقال فرهنگ شده اند،بوجود آيندوتوسعه وپرورش داده  ديني

سي ردراين راستا بايدبر.نيز برسليقه تاثير مي گذارند وهمسويي بانهادهاي آموزشي گروه همساالن وخانواده.وموجب تقويت ايمان مذهبي شوندشوند

نظام اعتقادي در  به گونه اي باشدكه،شكل رفتار ديني  تالش كرديم ؟تاچه اندازهي فرهنگي موجود در جامعه چگونه تعبير شده اندروندهاگرددكه 

بازنگري در زمينه هاي ذهني ، روندها ،رويه .نديكپارچه عمل كرد...موزشي ، رسانه وخانواده ، همساالن ، نهادهاي آ.رفتارهاي افرا دمتجلي شوند

،ذهن اساتيددرگير شودآيا روند هاي موجود به شكل مطلوب حركت مي كنند،آيا برآيند عملكرد سيستم آموزشي دانشجوياني بادرجه شود ايجادها

همگرايي بين فرهنگ وفناوري - استفاده ازاينترنت به عنوان واسطه،تغييرمناسبات اجتماعي.پردازش روندها صورت گيرد.فرهنگي باالست–اعتقادي 

دين تعريف روندي كه در چارچوب  براساستادراين خصوص است وظهور معنويت امروز را كم كرده نياز به همفكري وهم انديشي اديانهاي ن،

  .دابدر جامعه افزايش ي تفكر خالق ،تفكر انتقادي ، سواد رسانه ايفرصتي فراهم شودتا.خودرابيابيماسالمي وجايگاه واقعي تمدن  راهي بيابيم شده،
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