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«سبك زندگي اسالمي» در افق تبيين شده مقام معظم رهبري
يعقوب آقايي نوروزلو۱،  معصومه آقايي نوروزلو

چكيده
اين پژوهش در راستاي تبيين سبك زندگي اسالمي در افق تبيين شده مقام معظم رهبري مي كوشد، 

اوالًً پاسخگوي سوالت مطرح شده در حوزه سبك زندگي اسالمي از قبيل، منظور از سبك زندگي 

اسالمي چيست؟ سبك زندگي كنوني ما تا چه حد اسالمي است؟ نقش و جايگاه ايمان و اعتقاد در 

سبك زندگي و تمدن سازي نوين اسالمي كجاست؟ اثر رسانه ها بر سبك زندگي كنوني و آسيب 

شناسي سبك زندگي؟ وسواالتي از اين دست كه بنابه بيانات مقام معظم رهبري نياز جامعه امروز ما 

در مقابله با سبك زندگي آمريكايي و جنگ نرم غربي ها مي باشد بپردازد و ثانيًًا به تبيين معنا و مفهوم 

سبك زندگي اسالمي پرداخته و نهايتًًا راهكاري براي طرح و اجراي آن عنوان كند. نتيجتًًا اينكه سبك 

زندگي، مقوله اي است كه كشورهاي غربي بطور گسترده روي آن سرمايه گذاري كرده اند كه اين امر را 

به وضوح مي توان در برنامه هاي ماهواره اي و حتي در كارتونها و انيميشن هايشان ديد. در اين صورت 

تنها راه عملي و ممكن بنا به فرمايشات رهبر معظم انقالب ارائه الگو و سبك زندگي اسالمي مي باشد 

كه در اين زمينه بايد از تمام استعدادهاي كشور اعم از انديشمندان، اساتيد دانشگاه و حوزه، دانشجويان 

و طالب و رسانه هاي ارتباط جمعي نظير تلوزيون، راديو و روزنامه ها استفاده بعمل آيد. در اين مطالعه 

سه راهبرد كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت تدوين سبك زندگي اسالمي پيشنهاد شده كه 

اين سه راهبرد در طول هم هستند و نتيجه هر راهبرد يك الگو از سبك زندگي اسالمي است كه در 

هر مرحله پخته تر شده و معايب آن برطرف مي گردد تا بتوان يك سبك زندگي اسالمي جهان شمول 

را كه نه تنها به جامعه ايران، بلكه براي ساير ممالك نيز قابل استفاده باشد را به جهانيان ارائه داد. 

كليدواژه  ها: سبك زندگي اسالمي، مقام معظم رهبري، جنگ نرم، قرآن
Aghaei.Yaghoub@Gmail.Com                                                                                                                  ١. دانشگاه تهران
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1- مقدمه و بيان مسأله

چه ما به دنبال تمدن سازي باشيم و چه نباشيم، حداقل براي حفظ هويت خود بايد روش زندگي 

متناسب با اعتقاداتمان را ارائه دهيم وگرنه آمريكايي شدن دير يا زود سرنوشت ما هم خواهد بود. فارغ 

از اين كه اصطالح «سبك زندگي» در فرهنگ واژگان آيت اهللا خامنه اي تازگي دارد يا نه، آن چه 

كه در كشور ما از آن به عنوان سبك زندگي ياد مي كنند، از همان آغاز رهبري ايشان يا حتي قبل 

تر از آن دغدغه ي ايشان بوده است: «بنده زمان رياست جمهوري در شوراي عالي انقالب فرهنگي 

قضيه ي طرح لباس ملي را مطرح كردم و گفتم بياييد يك لباس ملي درست كنيم [...] عرب ها 

لباس ملي خودشان را دارند، هندي ها لباس ملي خودشان را دارند، اندونزي يايي ها لباس ملي 

خودشان را دارند [...] من و شما كه ايراني هستيم، لباسمان چيست؟»(بيانات مقام معظم رهبري 

در ديدار با جمعي از جوانان استان همدان، ٨٣/٠٤/١٧ ).

بهترين روش براي نيل به اين سبك و سياق زيستن مراجعه به آيات قرآن و روايت است. 

وقتي آيات قرآن و احكام را كنار يكديگر مي گذاريم، در مي يابيم آيات سه دسته هستند كه شامل 

اعتقاديات، عباديات و اخالقيات مي شود. اخالقيات ثمره دو مورد ياد شده است، بنابراين سبك 

زندگي اسالمي اعم از ساحت فردي يا جمعي بايد اين سه حوزه را پوشش دهد چراكه از كنار 

اين سه مورد است كه مي توان به آرامش، امنيت و رفاه توليد رسيد. اين گونه دغدغه ها نسبت به 

«روش زندگي» در اوايل رهبري آيت اهللا خامنه اي بيشتر از پيش نمايان گشت. نگاهي گذرا به نام 

گذاري سال ها در دهه ي هفتاد شمسي نشان مي دهد كه ارتقاي فرهنگ عمومي در كشور براي 

ايشان اهميتي فوق العاده داشته است. انتخاب نام هايي همچون «وجدان كاري، انضباط اجتماعي»، 

«انضباط اقتصادي و مالي» و «صرفه جويي» ناظر بر آسيب شناسي جامعه ي آن روز ايران بود؛ آسيب 

هايي همچون زياده روي و نابودكردن اموال عمومي و اموال شخصي و نيز ريخت و پاش و اسراف.

در اين ميان نام هايي مانند «حركت به سوي اصًالح الگوي مصرف» و «همت مضاعف و كار 

مضاعف» براي نسل هاي جوان تر جامعه ي ايراني آشناتر است. البته انتخاب نام سال، تنها زمينه ي 

طرح اين بحث براي رهبري نبود، بلكه ايشان در سخنراني هاي مختلفي در اين سال ها به مسائلي 

مثل آپارتمان نشيني، معماري، اصًالح موي سر، شيوه ي راه رفتن، كتاب خواني، الگوي مصرف 

وسايل زندگي، مد و ... نيز پرداخته اند؛ و اما چرا سبك زندگي؟ در شرايط حساس كنوني منطقه 

و جهان و عليرغم همه ي تهديدها و تحريم هاي تحميلي عليه ملت ايران و شرايط اقتصادي و ... 

چرا رهبر انقالب اين موضوع مهم را متن تمدن سازي نوين اسالمي مي دانند؟ چرا ايشان دغدغه ي 

سبك زندگي را با اين كيفيت بيان مي كنند؟ براي يافتن پاسخ الزم است كه سه وجه اين سخنان 

را بررسي كنيم: 

١- وجه ايجابي: آيت اهللا خامنه اي در جمع دانشجويان كرمانشاهي هدف اصلي و ميانه ي انقالب 
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اسالمي ايران را «تشكيل جامعه ي اسالمي با همه ي خصوصيات و شاخص هايش» عنوان كردند؛ 

جامعه اي كه قرار است الگويش را سر دست بگيرد و در اين آشفته بازار بين المللي و منطقه اي به 

همگان نشان دهد. 

به نظر مي رسد كه در عمر بيش از سي سال انقالب اسالمي ايران و با وجود همه ي سختي ها 

و فشارها، ايران اسالمي توانسته است ساختار و چهارچوب خوبي را براي پيشرفت خود بسازد. در 

زمينه ي سياسي ما اكنون به ثبات و اقتدار سياسي در داخل و اعتبار اثرگذار در عرصه ي بين الملل 

رسيده ايم. كه پروژه ي «مهار ايران» كه با وقوع بيداري اسالمي رنگ و بوي جديدي يافته، حاكي 

از اين امر دارد. در عرصه ي علمي نيز به استناد پايگاه استنادي اسكوپوس در سال ٢٠١٢ ميالدي، 

حائز رتبه ي نخست در منطقه و شانزدهم در دنيا هستيم. همچنين با توجه به ظرفيت هاي طبيعي، 

زيربنايي و انساني كشورمان، ابزار مناسبي را با توجه به ساخت و اسكلت محكم نظام در اختيار داريم 

و حال نوبت به طراحي و ساخت بناي مورد نظر است، اما چه بنايي و با چه معماري بايد براي اين 

اسكلت طراحي نمود؟ «آن چيزهايي است كه متن زندگي ما را تشكيل مي دهد؛ كه همان سبك 

زندگي است.» 

٢- وجه سلبي : ساموئل هانتينگتون در كتاب «چالش هاي هويت در آمريكا» موفقيت نظام 

و  اعتقادات  رسوم،  با  خارجي  متعدد  افراد  حضور  رغم  علي  سازي  هويت  در  را  آمريكا  سياسي 

فرهنگ هاي متفاوت و بعضًًا متضاد با تمامي جهان خاكي و در يك كلمه «آمريكايي كردن» 

(Americanization) آنها مي داند. به اين معنا كه ما با دين شما، مذهب شما، رنگ پوست و 

موي شما كاري نداريم؛ فقط آمريكايي زندگي كنيد، حتي اگر مسلمان هستيد. هانتينگتون معتقد 

است كه تداوم جامعه ي آمريكا در پرتو فرآيند آمريكايي كردن ممكن مي شود؛ با اين استراتژي كه 

در مدل مركز-پيرامون يا شمال-جنوب و براي افزايش حداكثري عمق استراتژيك آمريكا بايد وارد 

زندگي پيراموني ها و جنوبي ها نيز بشود. 

تفكيك سبك زندگي از اعتقادات و دين (به عبارتي سكوالريزه كردن سبك زندگي) مهم ترين 

دستاورد نظام سلطه بوده كه مرزهاي آن به جامعه آمريكايي محدود نمي شود. با اين منطق بوده كه 

«فرهنگ مهاجم» غرب خود را تبديل به «فرهنگ غالب» كرده است. وقتي انسان هاي بسياري در 

خارج از مرزهاي آمريكا، آمريكايي زندگي مي كنند، اياالت متحده مي تواند به عنوان عمق استراتژيك 

خود روي آن ها حساب كند. موفقيتي كه آمريكايي ها نتوانستند با قدرت نظامي و سياسي خود به 

آن دست يابند، با آمريكايي كردن زندگي بسياري از مردمان جهان برايشان فراهم آمده است. در اين 

زمينه جوزف ناي، نظريه پرداز «قدرت نرم» معتقد است كه آمريكا در ديپلماسي عمومي خود با دو 

بازوي رسانه اي و آموزشي، رؤياها و انتخاب هاي جهانيان را مي سازد. بنابراين چه ما به دنبال تمدن 

سازي باشيم و چه نباشيم، حداقل براي حفظ هويت خود بايد روش زندگي متناسب با اعتقاداتمان 
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را ارائه دهيم وگرنه آمريكايي شدن دير يا زود سرنوشت ما هم خواهد بود. 

٣- وجه آسيب شناختي: نگاه آسيب شناسانه به وضعيت فرهنگي و به خصوص سبك زندگي 

كنوني ايرانيان، ما را وامي دارد تا مشكالت فرهنگي خود را تنها ناشي از تهاجم فرهنگي نظام سلطه 

نبينيم، مشكالت جامعه را بايد به درستي شناسايي كرد و مجراي اصًالح آن را نيز روشن نمود. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني رهبرمعظم انقالب، ايشان، مفهوم پيشرفت را تداعي كننده حركت، 

راه و صيرورت دانستند و افزودند: در هر برداشتي (چه مادي و چه معنوي) از مفهوم توقف ناپذير 

پيشرفت، سبك زندگي، رفتار اجتماعي و شيوه زيستن اهميت فراواني دارد. ايشان براي تبيين بيشتر 

اهميت سبك زندگي به تشريح جايگاه آن در تمدن نوين اسالمي پرداختند و افزودند: اگر پيشرفت 

همه جانبه را به معناي تمدن سازي نوين اسالمي بگيريم اين تمدن داراي دو بخش ابزاري - و 

«حقيقي و اساسي» خواهد بود كه سبك زندگي بخش حقيقي آن را تشكيل مي دهد و تحقق هر 

دو بخش تمدن نوين اسالمي ضروري است و بخش ابزاري، يا سخت افزاري اين تمدن، موضوعاتي 

است كه در فضاي امروز، به عنوان نمودهاي پيشرفت مطرح مي شود از قبيل علم، اختراع، اقتصاد، 

سياست، اعتبار بين المللي و نظائر آن. همچنين ايشان، خاطرنشان كردند: در اين زمينه البته 

پيشرفتهاي خوبي داشته ايم اما بايد توجه كرد كه اين پيشرفتها، وسايل و ابزاري است براي دستيابي 

به بخش حقيقي و نرم افزاري تمدن اسالمي يعني سبك و شيوه زندگي. رهبر انقالب اسالمي، در 

تشريح مفهوم سبك و فرهنگ زندگي، به مسائلي نظير خانواده، ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوي 

مصرف، تفريحات، كسب و كار و رفتارهاي فردي و اجتماعي در محيطهاي مختلف، اشاره كردند و 

افزودند: در واقع سبك زندگي به همه مسائلي بر مي گردد كه متن زندگي انسان را شكل مي دهند. 

فرمايشات رهبر انقالب اسالمي در زمينه سبك زندگي و انديشه تمدن سازي اسالمي با ديدگاه 

جهاني سازي مارا بر آن  مي دارد تا با تعمق هر چه بيشتر به مسئله سبك زندگي توجه كنيم. باور 

ما اين است كه اسالم همه نيازهاي انسان را در نظر دارد تالش در همه ابعاد از جمله فقه، حقوق 

در بحث اخالق اسالمي و به خصوص در سلوك عملي، محورهاي مهم و راهگشايي درمعارف ديني 

بيان شده است با توجه به فرمايشات پيامبر اكرم – صلي اهللا عليه وآله وسلم - نقش الگوهاي رفتاري 

در زندگي آدمي نقش محوري است و ما بايد بر الگو گيري از شخصيت و سيره عملي پيامبر اكرم 

(صلي اهللا عليه واله) تكيه و تاكيد داشته باشيم بايد متوجه باشيم غفلت ازاين باور سبب مي شود 

يك سبك زندگي تحميلي را بپذيريم و مقهور سبك زندگي اي كه با دين ميا نه اي ندارد شويم. 

متاسفانه جلوه هايي از از اين سبك زندگي را در جامعه ديني خود شاهد هستيم، از اين رو هشدار 

مقام معظم رهبري را بايد جدي گرفت و نسبت به باز شناخت سبك زندگي اسالمي و ارائه آن به 

مردم كوشيد. اما آنچه در اين بررسي به آن پرداخته شده گذريست در پاسخ به اين سواالت كه 

منظور از سبك زندگي اسالمي چيست؟ سبك زندگي كنوني ما تا چه حد اسالمي است؟ نقش و 
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جايگاه ايمان و اعتقاد در سبك زندگي و تمدن سازي نوين اسالمي كجاست؟ عوامل موثر بر چگونگي 

شكل گيري سبك و شيوه زندگي كدامند؟ اثر رسانه ها بر سبك زندگي كنوني و آسيب شناسي آن؟ 

بررسي سبك زندگي پيامبر اكرم (ص)؟ و سواالتي از اين دست كه بنابه بيانات مقام معظم رهبري 

نياز جامعه امروز ما در مقابله با سبك زندگي آمريكايي و جنگ نرم غربي ها مي باشد.

2- تعريف سبك زندگي
سبك زندگي (به انگليسي: Life Style)  (به عربي: السّنة)  براي توصيف شرايط زندگي انسان 

استفاده مي شود. سبك هاي زندگي مجموعه اي از طرز تلقي ها، ارزش ها، شيوه هاي رفتار، حالت ها 

و سليقه ها در هر چيزي را در برميگيرد. موسيقي عامه، تلويزيون، آگهي ها همه و همه تصورها و 

تصويرهايي بالقوه از سبك زندگي فراهم مي كنند. سبك زندگي فرد، اجزاي رفتار شخصي او نيست، 

لذا غير معمول نيستند. بيشتر مردم معتقدند كه بايد سبك زندگي شان را آزادانه انتخاب كنند. 

(خوشنويس، ١٣٨٨). در تعريفي ساده و كلي مي توان سبك زندگي را «شيوة زندگي» يا به نحو 

دقيق تر الگوها و شيوه هاي «زندگي روزمره» تعريف كرد كه نه تنها شامل الگوهاي فردي مطلوب 

از زندگي بلكه شامل تمام عادات و روش هايي كه فرد يا اعضاي يك گروه به آن ها خو كرده، يا 

عمالًً با آن ها سر و كار دارد مي شود. بنابراين سبك زندگي به خانه و اثاثيه محدود نمي شود و تمام 

چيزها مانند الگوهاي روابط اجتماعي، سرگرمي، مصرف و لباس را در بر مي گيرد و نگرش ها، ارزش 

ها و جهان بيني فرد و گروهي كه عضو آن است را منعكس مي كند (Thyre C.Uth 1996:3) سبك 

زندگي بخشي از زندگي است كه عمالًً در حال تحقق يافتن است و در بردارندة طيف كامل فعاليت 

هايي است كه افراد در زندگي روزمره انجام مي دهند و همچنين خصايصي نظير داشتن سبك (تمايز 

بخش، شكل خاص، كيفيت برجسته، مكان يا شخص خاص) دربارة آن ها صدق مي كند. طيف 

فعاليت هاي افراد در هر عرصه، مي تواند سازندة سبك زندگي آن ها در آن عرصه باشد. به همين 

دليل مي توانيم از سبك زندگي در زمينة مصرف مادي، رفتار بهداشتي، مصرف فرهنگي يا رفتار 

درون منزل سخن بگوييم (رضوان زاده، ۲۸: ۱۳۸۳) 

سبك زندگي از منظر قرآن

قرآن در باب معناي زندگي پيشنهادي ارائه مي دهد كه در واقع همان نظريه بي پيرايه و تحريف 

نشده اديان توحيدي است كه بر هدف داري كيهان و تقاضاي سرشت انسان تكيه دارد. به رغم وسوسه 

 افكني هاي داخلي و خارجي گذشته و تالش هاي مستمر، گسترده و پر هزينه جهان شكل گرفته بر 

اصول روشنگري و رنسانس، ديدگاه قرآن همچنان با صالبت، سالمت و قدرت در سيماي زندگي 

بخشي از جامعه بشري مي درخشد و به ساير انسان ها نيز نويد آرامش، آسايش و سعادت مي دهد.

جان هيك، خوش بيني كيهاني در اسالم را مستند به اين داده هاي قرآني مي داند كه در اول هر 
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سوره كلمات به نام خداي بخشنده مهربان تكرار شده و نام هاي نود و نه گانه خداوند مشتمل است 

بر حب، احسان، لطف، رحمت، بخشش، گذشت، جود، شفقت، ولي، غفار، وهاب، رزاق، صبور، كريم، 

ودود، محيي، عفو، رحيم، هادي و اين كه خداوند همه گناهان را مي آمرزد و اراده او تحقق خواهد 

يافت، وي درباره اميدآفريني و قدرت جهت دهي و اميدآفريني اسالم مي گويد:

«در واقع واقعيت زندگي پس از مرگ و مواجهه با خداي بخشنده اما عادل، عمومًا امروز در 

درون اسالم در قياس با يهوديت يا مسيحيت كه هر دوي آن ها عميقًا از روشنگري اروپايي تأثير 

پذيرفته اند، نيرومندتر است. اسالم به عنوان چارچوبي براي زندگي، صخره ثبات و استواري و 

سرچشمه ايمان و اعتماد ميليون ها انسان بوده است كه اكثرًا در آنچه كه اكنون جهان سوم ناميده 

مي شود زندگي مي كنند. اين ثبات از اطاعت نسبت به قانون الهي ناشي مي شود كه به توصيه نوعي 

شيوه زندگي كامل مي پردازد و در همان حال هنگامي كه انسان قصور مي ورزد، در انتظار رحم و 

شفقت خداوند است. توكل و ايمان به خداوند مردان و زنان را از مصائب زندگي نجات مي بخشد.» 

(جان هيك،١٣٨١)

جان هيك در آموزه هاي اصيل اديان بزرگ جهان نسبت به معناي كل حيات، نوعي همانندي 

را مشاهده مي كند و بر اين باور است كه جهان بيني اديان مي تواند خاستگاه گرايش ها، شيوه زندگي 

خاص و تعّين هدف شمرده شود. ولي امتياز اسالم در اين است كه هم اكنون به صورت عيني و 

ملموس مشغول ايفاي چنين نقشي در زندگي مسلمانان است. چنين مزيتي، ترسيم و تصوير هر 

چه بهتر نگاه قرآن را در رابطه با معناي زندگي، ضروري نشان مي دهد تا انسان مسلمان با تقليد از 

غرب، گرفتار درد بي معنايي نگردد (سجادي، ۱۳۹۱).

3- اسالم و سبك زندگي اسالمي
   تعاريفي كه در خصوص اسالم ارائه شده عمدتًا تعاريفي است كه متكّلمان مسلمان از 

اسالم ارائه داده اند. يك متكّلم اساسًًا از يك نگاه دروني به موضوع خويش نظر مي كند و برخالف 

رويكردهاي برون ديني كه عمومًا به دين محّقق نظر دارند به دين حق متوجه و متمايل است. از 

اين رو تعريف الهياتي از دين اصوالًً بيش از يك مصداق ندارد و يا حداكثر اديان هم جوهر و هم 

ريشه را دربر مي گيرد (شجاعي زند، 1388؛124). از جمله تعاريف و دسته بندي هايي كه از سوي 

انديشمندان مسلمان در رابطه با اسالم و زنگي اسالمي ارائه شده است، مي توان به ديدگاه ابوحامد 
غزالي، محمدباقر صدر، مرتضي مطهري و مصباح يزدي اشاره كرد. غزالي دسته بندي خود را در 

كتاب «كيمياي سعادت» و «احياء علوم الدين» ارائه كرده است. وي مي گويد عنوان مسلماني معرف 

٤ چيز است: ١- حقيقت خود را بشناسد، ٢- خداي تعالي را بشناسد، ٣- حقيقت دنيا را بشناسد،  

٤- حقيقت آخرت را بشناسد و نيز اركان معاملت مسلماني چهار است؛ دو به ظاهر تعّلق دارد و دو 
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به باطن؛ آن دو كه به ظاهر تعّلق دارد: ركن اول گزاردن فرمان حق است كه آن را عبادت گويند. 

ركن دوم نگاه داشتن ادب اندر حركات و سكنات و معيشت كه آن را معامالت گويند، و آن دو كه 

به باطن تعّلق دارد يكي پاك كردن دل است از اخالق ناپسنديده چون خشم و بخل و ريا كه اين 

اخالق را مهلكات و عقبات راه دين گويند؛ و ديگر ركن، آراستن دل است به اخالق پسنديده چون 

صبر و شكر و محبت و... كه آن را منجيات گويند، (آرام، ١٣١٩، ج ١؛ ۴). تقسيم بندي ديگر در 

كتاب «اهداف تربيت از ديدگاه اسالم» ارائه شده است، اين تقسيم بندي مطابق روش محمدباقر صدر 

در كتاب «الفتاوي الواضحه» است. در اين تقسيم بندي انسان محور قرار گرفته است و بر حسب 

اين كه طرف رابطه انسان خدا، خود، ديگران يا طبيعت است، به ٤ دسته اصلي تقسيم شده است: 

رابطه با خدا، رابطه با خود (ابعاد شناختي، ارادي و گرايشي)، رابطه با ديگري (ارتباطات اجتماعي، 

سياسي، اقتصادي و فرهنگي) و رابطه با طبيعت (آذربايجاني، ١٣٨٧؛۶۰). مطهري طبقه بندي 

مشهوري از تعاليم زندگي اسالمي را كه بسياري از دانشمندان اسالمي مورد استفاده قرار داده اند، 

مي پذيرد «مجموعه تعاليم اسالمي از يك لحاظ سه بخش را تشكيل مي دهد: اصول عقايد، اخالقيات 

و احكام» (آذربايجاني، ١٣٨٧؛۶۰). مصباح يزدي نيز با محور قرار دادن «اهللا» در دسته بندي معارف 

اسالمي، الگوي ديگري را ارائه مي كند. در اين تقسيم بندي طولي معارف اسالم به مثابه يك چشمه 

جاري در نظر گرفته مي شود كه از مرحله اي مي گذرد و وارد مرحله ديگر مي شود. بر اين اساس وي 

معارف را به ترتيب ذيل تقسيم مي كند : خداشناسي، جهان شناسي، انسان شناسي، راه شناسي، 

راهنماشناسي، قرآن شناسي، اخالق يا انسان سازي قرآن، برنامه هاي عبادي، احكام فردي و احكام 

اجتماعي (مصباح، ١٣٦٧؛١٧-٢٠).

4- مقصود از «اسالمي بودن» سبك زندگي چيست؟
پاسخ اجمالي ما به اين سؤال اين است كه در «اسالمي بودن» علي   األصول نظر به «آرمان ها» و 

عمدتًا نظر به «واقعيت ها» و «اسالمي بودِن» سبك زندگي داريم كه آن را به اصولي قرآني و اسالمي 

مقيد و مشروط مي سازد. به بعضي از اين اصول فهرست وار اشاره مي كنيم:

«ُهَو اَنَشاكْم ِمَن اَالرِض َو اْسَتْعَمَركْم فيها...» (هود:٦١) «همو كه از زمين پديد آوردتان و در آن 

شما را به آباداني واداشت.»

َم زيَنه اهللاِ َاْخَرَج لِِعباِدِه َوالَطيباِت ِمَن الّرْزق...» (اعراف:٣٢) «بگو چه كس زينت  «ُقْل َمْن َحرَّ

خدايي و روزي هاي پاك را كه خداوند براي بندگان خود پديد آورده حرام كرده است؟»

ْنيا َلِعٌب َو َلْهٌو َو زيَنه و َتفاخٌر َبيَنكْم و َتكاُثٌر ِفي اْألمواِل واْألوالِد كَمَثِل َغيث  «اْعَلُموا أَنََّما اْلحياه الدُّ

َأعَجَب اْلكفاَر ُثمَّ يهيُج َفَتراُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ يكوُن ُحطامًا...» (حديد:٢٠) «آگاه باشيد كه زندگاني دنيا، 

بي گمان، بازي و سرگرمي و زيب و زيور است و فخرفروشي به يكديگر و افزون طلبي در اموال و 
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اوًالد، چونان باراني كه (نخست) آنچه مي روياند برزيگران را به حيرت افكند، اما زان پس، آن همه 

پژمرده گردد و زردش بيني و سرانجام ُخرد و ريزريز شود.»

لِْلمتَّقيَن»  اْلعاِقبه  َو  َفسادًا  ال  َو  في اْالَْرِض  ُعُلّوًا  يريُدوَن  ال  لِلَّذيَن  َنْجَعُلها  اْالِخرُه  الّداُر  «تِْلك 

(قصص:٨٣) «آنك سراي آخرت؛ آن را مخصوص كساني كرده ايم كه در زمين نه در پي برتري جويي 

باشند و نه تبه كاري؛ و فرجام كار از آِن پرهيزگاران است.»

«َو َلْن يْجَعَل اُهللا لِْلكاِفريَن َعَلي اْلُموِمنيَن سبيًال» (نساء:١٤١) «و خدا هرگز كافران را بر مؤمنان 

تسّلطي نداده است.»

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم مْن ُقوَّه...» (انفال:٦٠) «در برابر آنان، هر چه در توان داريد، آماده  «َو أِعدُّ

سازيد.»

با اسالمي بودن، ما سبك زندگي را به «احكام اسالمي» و «واجبات و محرمات» مقيد مي سازيم. 

با اسالمي بودن بر اصولي مانند «نفي استثمار و استعمار انسان هاي ديگر» و «اصرار بر تأمين عدالت» 

و «نفي نگاه ابزاري و هوسبازانه به زن و تأكيد بر تحكيم مباني خانواده» و بسياري از اصول و امور 

ديگر كه جهان امروز بدان ها سخت محتاج است پاي مي فشريم.

5- سبك زندگي كنوني ما تا چه حد اسالمي است؟
آسيب شناسي سبك زندگي كنوني ما مقايسه سبك زندگي امروزين ما با گذشته با تاكيد بر دو 

محور امكانات زندگي و روش هاي آموزشي تفاوت بسيار كرده و آسايش و آرامش و نياز مبتني بر 

اين نوع سبك زندگي ما بيشتر غربي و برگرفته از فرهنگ غربي است كه در رسانه ها تبليغ مي شود. 

سبك زندگي، زاويه نگاه ما را تغيير داده است در اين نوع سبك زندگي، نيازهاي ما پابرجاست 

منتهي به ولع تبديل شده است. در اين سبك، نياز به خوردن و آشاميدن هست، منتهي غذا ها زود 

پخته مي شود، زود خورده مي شوند و پشت ميز و فرمان اتومبيل مصر ف مي شود و نهايت اينكه، 

چاق مي شويم. همچون يك سيب زميني، تماشاگر فيلم هاي تلويزيوني هستيم كه انواع مانكن ها 

را در قالب هنرپيشه نشانمان مي دهند و دستور مي دهند كه الغر شويم و بازهم خرج كنيم تا چربي 

هاي انباشته را با آن همه هزينه كه پرداخته ايم، آب كنيم. مشكل چيست؟ آيا مشكل مدرنيته 

است؟ يا ما نتوانسته ايم مدرنيته را متناسب با سبك زندگي خودمان تعريف كنيم. نهايت امر همچون 

سرمايه داران عربي مي شويم كه بخاطر كنارگذاشتن سبك زندگي سنتي خودشان از انواع بيماري 

رواني و جسماني رنج مي برند. انواع غذاهاي فست فود مصرف مي كنند و ساعت ها پاي تلويزيون 

خويش نشسته و مراسم سنتي و شوهاي عربي خويش را تماشا مي كنند و وضعيتي پيدا مي كنند كه 

كارگر از ديگر كشورهاي خارجي بيايد كه براي آنها كار انجام دهد. مشكل در سبك زندگي است. 

روش زندگي در خانه و جامعه و نظام آموزش ما در گذشته و حال يعني پيش و پس از پيشرفت هاي 
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صنعتي دگرگون شده است و مابه ازاي گزاره هاي نياز، برآورد، آسايش و آرامش، كم و زياد شده است. 

وضعيت سبك زندگي ايراني اسالمي سبك زندگي ايراني اسالمي در هيچ جاي كشور نه نوشته شده 

و نه هيچ دانشگاهي به تدريس آن مي پردازد. در جامعه امروز ما، سبك زندگي ايراني اسالمي كه 

برگرفته از حيات طيبه اسالمي و مبتني بر توجه به توليد و آسايش همراه با احسان به ديگران – از 

همسايه گرفته تا همنوع - ترويج هم نمي شود. همچنين مي توان گفت كه منبع معتبري از سبك 

زندگي ايراني اسالمي كه هم بر الگوهاي عملي توجه داشته باشد و هم مباني نظري را موشكافانه 

طرح كرده باشد، موجود نيست. حال رسانه چگونه مي تواند به سبك زندگي ايراني اسالمي بپردازد 

در حالي كه ما به ازاي آن در جامعه كاري انجام نشده و حوزه هاي علميه ما هم به ابعاد اسالمي آن 

نپرداختند و دانشگاه هاي ما هم به شكل غربي و سبك زندگي مبتني بر رفاه عام و آرامش و آسايش 

عمومي مبتني بر مدرنيسم را پرداخته اند. اين نوع سبك زندگي، مبتني بر پيشرفت هاي صنعتي و 

الكترونيكي و ارتباطي در غرب است كه در خود غرب هم فلسفه زندگي آنها را تغيير داده به نوعي 

كه مي توان گفت كه باالرفتن سن ازدواج و عدم تمايل به داشتن همسر و از طرف ديگر گرايش به 

تنوع طلبي در همه امور از استفاده از وسايل مادي گرفته تا نوع گرايش به ارزش هاي غير مادي 

مبتني بر سبك زندگي غربي است. به گونه اي كه مي توان گفت كه مدرنيسم نه تنها به تغييرات در 

اشكال زندگي مادي آنها پرداخته حتي ذائقه فرهنگي آنها را تغييرداده و آنها در موسيقي، در رفاه، 

در نوع نگاه به ديگران نيز تفاوت هاي اساسي با انسان هاي شرقي پيدا كرده كه ريشه در فسلفه 

آنها به زندگي دارد. نهايت آنكه انقالب صنعتي و به تبع آن انقالب در ارتباطات كه عصر ارتباطات و 

اطالعات را رقم زده است بسياري از متغيرهاي زندگي را تغيير داده و اين تغيير باعث دستكاري نوع 

انسان شده است كه سبك زندگي مدرن امروزي كه انسان ها را كسل، دلمرده و خودشيفته مي سازد، 

حاصل مصرف گرايي مدرن امروزي است كه با اسالم تفاوت فاحش و مغايرت دارد. نقد سبك زندگي 

كنوني انسان نيازهايي دارد و اين نيازها را به گونه اي برآورده مي كند و در اين ميان به آسايش و 

آرامش نسبي دست مي يابد. البته در نگاه ديني، كه مبتني بر شناختي آسماني و بي خطا از انسان و 

جهان است، دنيا گذرگاهي آزمودني و رنج آلود است و همين نگاه است كه به ما مي آموزد نيازها در 

حد كمال برآورده نخواهد شد و آسايش و آرامش مطلق نخواهد بود پس مسابقه براي سود بيشتر و 

رفاه از همان آغاز محكوم به شكست است. نيازهاي واقعي انسان براي كاركرد ديگري در نهاد بشري 

تعبيه شده و برآوردن اين نيازها هم روش هاي خود را دارد. به انسان، عقل هديه شده تا نيازهايش 

را خود برطرف كند اما همين عقل مي تواند به خطا كشيده شود و به جاي برطرف كردن نيازهاي 

واقعي، نيازهاي كاذبي را توليد كند و براي برطرف كردن اين عطش كاذب، نمك را در قالب آب ارايه 

كند! به نظر مي رسد كه عطش ما براي خريدن آخرين مدل ها چيست؟ هزينه اي كه براي گوشي 

همراهمان پرداخت مي كنيم پاسخ به كدام خواسته واقعي و طبيعي ماست؟ مشكل اين است كه عقل 
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و علم در راستاي جهان بيني منطبق با هدف هوشمندانه جهان پيش روي ما، به كار گرفته نمي شوند 

و ما در مسيري افتاده ايم كه براي خريد آسايش بيشتر، آرامش را مي فروشيم و به جاي پاسخ دادن 

به نيازهاي طبيعي و واقعي، نيازهاي كاذب و سراب توليد مي كنيم. با مطالعه سبك زندگي امروز 

و مقايسه با سبك زندگي ديروز متوجه مي شويم سبك زندگي ديروز عيب و نقصي نداشت. رابطه 

همه گزاره ها در سبك زندگي ديروز هماهنگ و به اندازه بوده است. براي همين بسته به امكانات 

آن روز، آسايش و آرامش برقرار بود و نيازهاي واقعي نيز از راه هاي طبيعي آن پاسخ داده مي شد اما 

امروز سبك زندگي از تقارن و همگوني خارج شده است. هيچ كس درپي بازگشت به گذشته نيست. 

كسي نمي خواهد بگويد گذشته بهتر بود. عقب گرد كار عاقالنه اي نيست. اما بايد علم و فن آوري را 

در راستاي آموزه هاي ديني خودمان بكار گيريم. ضعف هاي خودمان را بايد شناسايي كنيم. متاسفانه 

امروز ابزارها بر ما حكومت مي كنند. به جاي استفاده درست از پول، پول را مي پرستيم و به ابزارها 

سواري مي دهيم. در سبك به هم ريخته زندگي امروز ما، سعادتي در ميان نيست پول بيشتر براي 

خريد بت هاي تكنولوژي ديگر است. به عبارت ديگر ما تسليم فرهنگ مصرف غربي شده ايم كه در 

گام اول همگام با ديگر كشورها به مصرفي كردن ديگر كشورهاي توليد كننده شرقي از چين تا كره 

كرده است كه با استانداردهاي غربي براي مصرف انسان شرقي كاال توليد مي كنند. نتيجه آن شدكه 

شكل زندگي غربي برهمه جوامع مشرق زمين – از هندو چين گرفته تا كشورهاي اسالمي و افريقايي 

و امريكاي التين – تحميل شده است. چيزي كه به نام اليناسيون فرهنگي در متون فرهنگي بحث 

هاي فراواني شده است. در جامعه ما نيز همه اقشار جامعه يه اين محصول صنعت فرهنگ روي آورده 

اند. صنعت فرهنگ به گونه اي خاص توانسته است همه را تحت تاثير خويش قرار دهد. اقشار پايين 

جامعه نيز با وسع خودشان آرزوي مصرف كاالهاي همين شركت ها را دارند. تازه شركت هاي ما 

هم براي رفاه بيشتر چاره اي جز قدم گذاشتن در همين مسير راندارند. پيشنهاد مي شودكه توجه به 

نسبت چهارگانه زندگي و براساس فرهنگ خودمان، نياز، آرامش، آسايش و سعادت چهار محور اصلي 

توجه به نوع استفاده از يك نوع كاال در هر فرهنگي است. نياز برگرفته از يك غريزه انساني است كه 

در نهاد بشر نهاده شده و شامل نياز به خوردن، آشاميدن و نياز به داشتن چيزهاي مختلف كه به 

همراه آن جهت رفع اين نياز آرامش و آسايش قابل طرح است. آرامش بعد رواني رفع نياز و آسايش 

بعد جسماني در جهت مصرف كااليي خاص مي باشد. نهايت اينكه سعادت هنگامي طرح مي شود كه 

رفع نياز زمينه برآوردن سعادتي خاص را براي بشر و انسان امروز فراهم سازد. در برخي از فرهنگ ها 

سعادت همان كسب باالترين لذت و كامجويي است ودر برخي فرهنگ ها معناي ديگر و اخروي 

پيدا مي كند. ما بايد سبك زندگي را با شرايط امروز تعريف كنيم. تعريفي كه با استناد به معارف 

ناب آسماني تضمين كننده سعادت دنيوي و اخروي باشد و از سويي نسبت آرامش و آسايش را هم 

به هم نريزد و نياز كاذب ايجاد نكند و نيازهاي واقعي را برآورده سازد (باشگاه خبرنگاران،١٣٩١).
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6- بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيوني بر سبك زندگي
عصر كنوني را بسياري عصر انقالب اطالعات و ارتباطات ناميده اند عصري كه در واقع مي توان 

گفت وسايل ارتباط جمعي پيچيده ترين ابزار القاي انديشه ها و كار آمد ترين سالح ها براي تسخير 

آرام جوامع هستند. در چند دهه اخير با توجه به سرعت سرسام آور پيشرفت و رشد تكنولوژي 

ارتباطات و اطالعات، هر روزه بر پيچيدگي و كارآمدي اين ابزار و وسايل در جهان افزوده مي شود. 

گستردگي و پيچيدگي جامعه انساني در عصر كنوني، وجود رسانه هاي جمعي را در صحنه مناسبات 

اجتماعي انسانها امري اجتناب ناپذير نموده است. تصويري كه از حقيقت در ذهن خود مي سازيم 

نمادي از ادراك و برداشت ما از واقعيت محسوس و ملموس زندگي است (شاه محمدي، ١٣٨٥). 

اگرچه پيش از اين انسانها در ارتباطي رو در رو با يكديگر بوده اند و رونق و ترويج روش هاي زندگي 

از طريق همين ارتباطات رو در رو و با روندي بسيار كند و ضعيف همراه بوده است، وليكن با توجه 

به فن آوري هاي (تكنولوژي) امروزي، مي توان به جرئت بيان نمود كه قدرت ما فوق تكنولوژي به 

جايي رسيده است كه جوامع بشري بصورت آن الين با هم در ارتباط بوده و همين باعث شده است 

تا سبك ها و روش هاي زندگي جديدي در سطح دنيا در حال چرخش و تغيير باشد. امروزه با 

پيشرفت ارتباطات جوامع دستخوش تغييرات بسياري شده اند. رسانه هاي همگاني مانند تلويزيون و 

ماهواره در سطح جامعه جايگاهي را اشغال كرده اندكه از آن جايگاه بطور فزاينده چه در سطح ملي 

و بين المللي مطرح شده اند. از آنجا كه فرهنگ از طريق رسانه هاي جمعي جريان مي يابد، اشكال 

متفاوت زندگي توسعه مي يابند (خوشنويس، ١٣٨٨).

7- آسيب شناسي «سبك زندگي» در فضاي كنوني كشور 
پيشرفت در علم و صنعت و اقتصاد و سياست كه ُبعد ابزاري تمدن اسالمي را شكل مي دهد 

وسيله اي است براي دستيابي به سبك و فرهنگ صحيح زندگي و رسيدن به آرامش، امنيت، تعالي 

و پيشرفت حقيقي. اگر پيشرفت همه جانبه را به معناي تمدن سازي نوين اسالمي بگيريم اين تمدن 

داراي دو بخش ابزاري «حقيقي و اساسي» و سخت افزاري خواهد بود كه سبك زندگي بخش حقيقي 

آن را تشكيل مي دهد. حضرت آيت اهللا خامنه اي، تحقق هر دو بخش تمدن نوين اسالمي را ضروري 

خواندند و افزودند: بخش ابزاري، يا سخت افزاري اين تمدن، موضوعاتي است كه در فضاي امروز، به 

عنوان نمودهاي پيشرفت مطرح مي شود از قبيل علم، اختراع، اقتصاد، سياست، اعتبار بين المللي و 

نظاير آن. رهبر انقالب اسالمي، در تشريح مفهوم سبك و فرهنگ زندگي، به مسائلي نظير خانواده، 

ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوي مصرف، تفريحات، كسب و كار و رفتارهاي فردي و اجتماعي در 

محيطهاي مختلف، اشاره كردند و افزودند: در واقع سبك زندگي به همه مسائلي بر مي گردد كه متن 

زندگي انسان را شكل مي دهند (پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهللا خامنه اي، ١٣٩١).
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8- سبك زندگي كنوني ما در مواجه با غرب مدرن از ديد گاه رهبر انقالب 

غرب فرهنگي و فلسفي با تفكري كه در آن انسان مي خواهد جاي خدا را بگيرد و به صورت موجودي 

صاحب علم و اراده و قدرت و در جايگاه تشريع ظاهر شود و مي بايست همه چيز را در تصرف و تملك 

خود درآورد، پديد آمد. غرب آن چنان كه بسياري از متفكران غربي نيز به آن اذعان كرده اند، كوشيده 

است تاريخي جديد با نگرش و هويتي جديد را براي انسان رقم بزند. امثال نيچه، هايدگر، هانري كربن، رنه 

گنون، شوان و فوكو هركدام به نحوي به اين تعارض اشاره داشته اند. از آن جا كه جامعه ايران يك جامعه 

دين دار، دين محور و خدامحور است و در آن پايبندي به دين و سنت تا حدود زيادي يافت مي شود با 

ورود نگرش ها و انديشه هاي غربي و جلوه هاي مدرنيته توسط افرادي چون ميرزا ملكم خان، ميرزا آقاخان 

كرماني و آخوندزاده كه از پيشروان آشنايي با تجدد بودند، اين تضاد و چالش بين اين دو فرهنگ كامالًً 

متفاوت، بروز پيدا كرد و هنوز اين چالش ادامه يافته است. عده اي كه به جريان روشنفكري غير ديني 

شهرت يافته اند با نام پيشرفت و توسعه و نفي عقب ماندگي تاريخي سعي در القاي انديشه هاي غربي و 

تجدد حاصل از رشد و گسترش بينش غربي بودند. عده اي ديگر كوشيدند راه هاي ميانه را مطرح كنند و 

عده اي ديگر به نفي مدرنيته و نقد آن روي آوردند. البته هيچ كدام از ايشان به راهكار و راهبردي در خور 

براي اين دوران گذار، دست نيافتند و به مقام پرسش و انتقاد اكتفا كردند. تاريخ و سنت اسالمي ايراني 

ما سودايي ديگر و نگاهي متفاوت و معترض نسبت به غرب دارد. مشكل اين است كه در عصر حاضر، 

تاريخ غربي تمام تاريخ بشر را پوشانده و در همه جا درباره گذشته بشر به طور كلي با موازين غربي حكم 

مي شود. متأسفانه جامعه ايراني علي رغم مقاومتهاي آگاهانه روحانيت اصيل و مردم دين مدار با بسياري 

از سنن خويش و امور هويتي و اشكال و قالبهاي سبك زندگي ديني اش وداع كرد و عرصه را براي غرب 

زدگي فراهم نمود كه منجر به تعريف جديدي از هويت، زندگي، عالم، علم و دين و دينداري گشت. بايد 

اين نظريه انتقادي رهبر شجاع انقالب را درك كنيم كه مواجهه تمدن ايراني اسالمي با فرهنگ و تمدن 

غرب كه امروزه بر تمام جهان سيطره يافته است، سبب تحوالت بسياري در تمام شئونات جامعه ايراني 

شد و «چرا»هايي كه ايشان مطرح مي كنند نياز به ريشه يابي معرفتي دارد. ايرانيان همان طور كه در 

برخي هويت و ارزش ها، دچار بحران شده اند، در سبك زندگي نيز در ١٠٠ ساله اخير به ويژه از دوران 

روي كار آمدن رضاخان و تجدد آمرانه اش، دچار تشتت بسيار در نگرش ها و گرايش ها، آداب و رسوم، 

نظامات و سنن اجتماعي، باورها و حتي باورهاي ديني خود گشته و سبك زندگي اسالمي ايراني دچار 

تضادها و تناقض هاي بسيار شده است، به نحوي كه از جامعه ما يك جامعه شبه مدرن ساخته است كه 

نه مي توان آن را سنتي و اسالمي ناميد و نه مي توان بر آن نام مدرن نهاد. بايد از اين تذبذب هويتي نگران 

بود. نگراني در كالم انتقادي ولي امر مسلمين كامالًً قابل درك است. رهبر انقالب اسالمي مي كوشند تا اين 

فرضيه كالن را اثبات نمايند كه زيستن ايراني در زمانه كنوني، برآمده از مواجهه و نزاع دو سبك زندگي 

غربي و اسالمي است. (پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهللا خامنه اي،١٣٩١)
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9- سبك زندگي پيامبر اسالم (ص) 
رسول اكرم (صلي اهللا عليه و اله) شخصيت كامل و جامعي است، سيره اخالقي پيامبر و شخصيت 

ايشان مانند دين اسالم، جامع و همه جانبه است و در واقع وقتي از جامعيت اسالم سخن مي گوييم 

اين نگاه جامع را هم مي توانيم در زندگي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و اله) ببينيم، جامعيت در 

شخصيت پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و اله) موج مي زد به تعبير عالمه شهيد مطهري (ره): تاريخ هرگز 

شخصيتي مانند او را ياد ندارد كه در همه ابعاد انساني در حد كمال و تمام بوده باشد. او به راستي 

انسان كامل بود (مجموعه آثار استاد شهيد مطهري). پيامبر در مسائل شخصي اهل نرمش و مدارا 

بود و در مسائل اصولي صالبت ويژه اي داشت، هم مردجنگ بود و هم مرد معنويت، هم مرد عبادت 

و پارسايي بود و هم مرد سياست، متهور در جنگ بود و آرامش و صفاي معنوي در او موج مي زد، 

از افراط و تفريط دور بود، در عين اينكه مردم را از بنده شكم بودن دور مي كرد، اجازه نمي داد راه 

راهبان را پيش بگيرند، بوي خوش، نماز و شب زنده داري، لذت حالل، گرسنگي و تواضع، سادگي 

را دوست داشت و در مقابل آن تكبر، شرك، اشرافيت و تملق و چاپلوسي را دشمن مي شمرد. توجه 

به اين نكات، زندگي ساز است. سخن از سبك زندگي يعني توجه به اين ابعاد جامع. اينجاست كه 

انسان مي تواند با اقتدا به پيامبر اكرم زندگي زيبايي را براي خود ترسيم كند. پيامبر در عين سادگي 

طرفدار فقر نبود، مال و ثروت را به سود جامعه مي دانست و آن را در صرف راه هاي مشروع الزم 

مي دانست، مرحوم فيض در محجة البيضاء ج ٦ ص ٤٤ به اين مطلب حضرت اشاره دارد كه ايشان 

مي فرمود: ثروتي كه از راه مشروع بدست آيد، چه نيكوست، براي آدمي كه شايسته داشتن ثروت 

باشد و بداند چگونه اين ثروت را صرف كند. با اين فرهنگ و سبك زيباي زندگي، مي توانيم زندگي 

خود را سامان دهيم و اين سبك مدلي است قابل ارائه براي پيروان محمد -صلي اهللا عليه و آله و 

سلم- گرچه پيروان اديان ديگر باشند. جوهر وجود آدمي با تالش و كار جلوه گر مي شود، اسالم از 

انسان مي خواهد كه در آباداني و عمران زمين همت كند و به عنوان عضوي از جامعه براي زندگي 

خوب و آبرومند نقش ايفا كند، كار كند و سهمي در سازندگي و توليد داشته باشد و كسي كه در 

توليد و سازندگي سهمي داشته باشد، طبيعتًا به يك در آمد مشروعي هم مي رسد. از اين رو امروزه 

كار، نقش مهمي در سبك زندگي و عقل معاش ايفا مي كند.

در حديثي از رسول مكرم اسالم (صلي اهللا عليه واله) نقل شده است: «اْلِعَباَدُه َسْبُعوَن ُجْزًء أَْفَضُلَها 

ُجْزًء َطَلُب اْلَحَالِل»، مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ١٢ باب ٣ عبادت هفتاد جز دارد كه بهترين آن 
كسب حالل است و اين نگاه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه واله) نسبت به كار و تالش مي تواند براي 

جوانان ما الهام بخش است، نقل است كه شخصي نزد پيامبر آمد و اين جوان از اول صبح تا به 

شب مشغول كار و سازندگي بود و اطرافيان پيامبر به كنايه گفتند: اين جوان اگر نيروي خودش را 

در جهت عبادت خدا به كار مي برد شايسته مدح و ستايش بود و خواستند به گونه اي او را مذمت 
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كنند. پيامبر (صلي اهللا عليه واله) فرمود: اين سخن را نگوييد، اگر اين جوان براي معاش خود كار 

مي كند تا در زندگي محتاج ديگران و مردم نباشد با اين عمل در راه خدا قدم برداشته است، و اگر 

كار مي كند تا زندگي والدين ضعيفش و فرزندان و عائله اش را بدهد و از مردم بي نياز كند باز هم 

براي خداست، اما اگر كار مي كند تا با در آمد خود بر تهي دستان مباحات كند و بر ثروت و دارايي 

خود بيفزايد از صراط حق منحرف شده است. (فيض كاشاني، محجة البيضاء، ج ٣، ص ١٤٠.)

10- نكاتي در رابطه با اهميت كار در سبك زندگي پيامبر (صلي اهللا عليه واله) 
١٠-١- انضباط كاري:

انسان در حوزه كاري خودش بايد از انضباط و وجدان كاري برخوردار باشد. هر كاري را با 

استحكام و درستي انجام دهيم

١٠-٢- تناسب نوع كار با استعداد آدمي:

استعداد فرد با نوع كاري كه دارد بايد تناسب داشته باشد در جوامع حديثي ما از پيامبر اكرم 

ٌر لَِما ُخِلَق َله، بحار األنوار ج ٤، ص: ٢٨٢» همه شما  (صلي اهللا عليه واله) نقل شده است: «ُكلٌّ ُميسَّ

كار كنيد، اما متوجه باشيد كه هر كس براي كاري آفريده شده است كه آن كار را بهتر و با سهولت 

انجام مي دهد.

١٠-٣- پرهيز از بطالت و بيكاري:

از بطالت و بيكاري دوري كنيم، پيامبر بشدت از تنبلي و بي كاري متنفر بودند مي فرمودند:“اللَُّهمَّ 

إِنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َو اْلَحَزِن َو اْلَعْجِز َو اْلَكَسل، (من ال يحضره الفقيه، ج ١، ص: ٣٣٥)“ خدايا از 

تنبلي و كسالت به تو پناه مي برم. باور ما اين است كه تنبل در رسيدن به آرزوها ناكام مي شود، 

كاهلي به نوعي مردن پيش از وقت است، آفاتي مانند دلسردي، ملولي و تباهي و نيازمندي را به 

دنبال دارد. انديشه يك انسان بيكار كارگاه شيطان مي شود، در نزد خدا انساني كه اساس زندگي 

را بر بيكاري مي گذراند، جايگاهي ندارد، پيامبر (صلي اهللا عليه واله) مي فرمايد: ان اهللا يبغض شاب 

الفارغ، خدا جوان بيكار كاهل را دوست ندارد. در جامع االخبار ص ٣٩٠ آمده است: روزي پيامبر 

(صلي اهللا عليه واله) يكي از ياران خود را ديد و سئواالتي كرد و جواب داد و پيامبر (صلي اهللا عليه 

واله) گفتند: شغلت چيست: گفت بيكارم حضرت فرمودند: «سقط عن عيني» از چشمم افتادي؛ 

لذا انسان در كار و توليد بايد نقش موثري را ايفا كند و نقش آفريني موثر يك فرد مي تواند عقل 

معاشش را سامان دهد و عمًال در اين زمينه مي توانيم به سبك زندگي ارائه شده از سبك زندگي 

پيامبر (صلي اهللا عليه واله) تكيه كنيم.

١٠-٤- در سبك زندگي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه واله) مصرف و لزوم توازن آن با درآمد چگونه 
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بيان شده است؟

اگر فردي بين درآمد و مصرفش توازن ايجاد كند در زندگي تنگ دست نمي شود، ولخرجي 

نمي كند، با حساب خرج مي كند، از قيمت ها با خبر مي شود به راحتي فريب نمي خورد، اهل چانه 

زدن است. با اين توضيح مي توان گفت: عقل معاش يعني توانايي مصرف معقول، لذا اگر توانايي 

كسب در آمد و توانايي مصرف معقول در كنار هم قرار بگيرد مي شود عقل معاش. كسي كه بتواند 

در آمد و خرج را مطابق دخل خود قرار دهد و در مصرف، اسراف و ولخرجي نكند يعني اقتصاد و 

تقدير معيشت دارد؛ و اين تقدير معيشت و رعايت عقل معاش جزوي از كمال انسان تلقي شده است 

ْبُر َعَلي النَّائَِبِة َو َتْقِديُر اْلَمِعيَشِة، كافي (ط - اإلسالمية)،  يِن َو الصَّ «اْلَكَماُل ُكلُّ اْلَكَماِل التََّفقُُّه ِفي الدِّ

ج ١، ص: ٣٢». نهايت كمال انسان دانشمند شدن در دين، صبر بر بالها و اقتصاد در زندگي است.

نكته مهمي در فرمايشات رهبري در بجنورد در خصوص سبك زندگي وجود داشت كه اساس 

تمدن غرب بر مصرف گرايي است، غرب در صدد است با توليدات متنوع بر مصرف گرايي بي اندازه 

تاكيد كند. گسترش مصرف گرايي زمينه ساز انواع لغزش ها و فخر فروشي ها و تباهي ها و ناهنجاري 

هاست و عمًال همه در يك مسابقه باطل قرار مي گيرند، در حالي كه پيامبر اكرم در ميانه روي 

در مصرف تاكيد داشت و از تقدير معيشت بحث مي فرمود، مصرف در زندگي بايد محصول يك 

برنامه ريزي دقيق باشد. عقل معاش با مصرف گرايي و لوكس گرايي هرگز تناسب ندارد و كسي كه 

مي خواهد به زندگي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه واله) اقتدا كند نبايد در زندگي او مصرف گرايي و 

تجمل پرستي وجود داشته باشد.

در سبك زندگي پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه واله)، بايد مصرف با حفظ كرامت انساني و حفظ 

عزت جامعه انساني برقرار باشد. اگر مصرف گرايي تناسب با درآمد نداشته باشد، يقينًًا با عزتمان در 

تضاد خواهد بود در حالي كه در اسالم دست دراز كردن نزد ديگري موجب خواري انسان است. اگر 

من درآمدي ندارم براي نو كردن زندگي مجبور به قرض مي شوم و اين لوكس گرايي همراه با بدهي ها 

و قرض هاي متعدد، با عزت انسان تناسب ندارد. پيامبر فرمودند: «ما عال امروء قط علي اقتصاد» 

هيچ كس با ميانه روي گرفتار فقر نمي شود.“ (تحف العقول، ص ٦٠) در تعبير ديگري ميانه روي در 

مصرف را نجات بخش دانستند. در حديثي كه از پيامبر (صلي اهللا عليه واله) نقل شده است سه چيز 

را نجات بخش مي دانستندكه يكي از آنها «اْلَقْصُد ِفي اْلِغَني َو اْلَفْقر، المحاسن، ج ١، ص: ٣» رعايت 

اعتدال در حالت توانگري و فقر نجالت بخش است (پايگاه اطالع رساني هشترود روي خط،١٣٩١).

11- نتيجه گيري
سبك زندگي، مقوله اي اجتماعي است كه در همه انسانها از هنگام تولد، با توجه به اينكه در 

كجاي زمين به دنيا مي آيند و يا از چه تعلق قومي و قبيله اي برخوردارند، شروع مي شود؛ بنابراين، 
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مقوله اي است كه در دوران رشد و تكوين انسان در جامعه شكل مي گيرد، كامأل اجتماعي و جامعه 

شناسانه است و ربطي به خون و نژاد و رنگ پوست و ... ندارد. بنابر اين با توجه به ظرفيت هاي 

علمي و نيروي انساني جوان و پوياي موجود در كشور عزيزمان ايران و با توجه به هجوم فرهنگ هاي 

بيگانه غربي و سبكهاي زندگي نامتعادل و بويژه سبك زندگي امريكايي تدوين و ارائه يك الگو و يك 

سبك زندگي اسالمي امري ضروري و اجتناب ناپذير است فلذا تنها اقدام عملي ممكن و الزم براي 

جلوگيري از امريكايي شدن سبك زندگي و غرب زدگي آن تدوين الگو و سبك زندگي متناسب با 

جامعه امروزي كشور است كه تا حد زيادي در دام غرب زدگي و تجددگرايي گرفتار آمده كه نشان 

دهنده عدم فرهنگ سازي در كشور و نيز موفقيت برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي در ترويج زندگي 

آرماني غربي-امريكايي مي باشد و از طرفي رسانه ملي و توليدات رسانه اي داخلي نيز نه تنها مبنا و 

چهارچوب مشخصي در شناساندن سبك زندگي اسالمي متناسب با جامعه كنوني را نداشته اند بلكه 

آنچه در بسياري از فيلمهاي (توليد داخلي و خارجي) پخش شده توسط اين نهاد داخلي به چشم 

مي خورد ترويج زندگي غربي مي باشد كه اين امر نشان دهنده پيشروي دشمن و جبهه گيري آن 

در خانه هاي تك تك افراد دارد كه بطور گسترده با رسانه ها در ارتباط هستند و اين يعني جنگ 

نرم، يعني حكومت بر افكار كه غربي ها به دنبال آن هستند و نابود كردن ملتي كه با سالح هاي 

كشتار جمعي نيز نتوانستند بر آن فايق آيند. باز تعريف سبك زندگي امروز، گذران زندگي را آسان 

تر خواهد كرد و نظام آموزشي ما را كار آمد خواهد ساخت. هدف از زندگي و دانش اندوزي را روشن 

خواهد ساخت و هيچ كس كار بيهوده و رنج بي گنج نخواهد داشت. ترويج وآموزش سبك زندگي 

اسالمي، كه اين نوع سبك زندگي مي بايست متاثر از آموخته هاي ديني خود ما باشد كه مي توان 

در قالب حيات طيبه اسالمي آن را طرح كرد. هدف بحث و بررسي پيرامون سبك زندگي اسالمي 

توجه به الگوهاي صحيح زندگي و كشف هويت تاريخي -معرفتي عميق در استفاده از كاالهاي 

مدرن امروزي و داشتن دين عقالني به نام اسالم در سبك زندگي ايرانيان و همچنين براي غالب 

كشورهاي اسالمي است. متاسفانه ما نه اين هستيم و نه آن و نه به دنبال اين هستيم كه بفهميم 

كه كدام هستيم تعيين نسبت اسالمي بودن سبك زندگي ايراني و در يك جمله ايران آن است كه 

تاريخ و تمدن ايراني يك بستر مناسب است كه ما با مبناي شريعت به شعار «نه شرقي، نه غربي؛ 

جمهوري اسالمي»، جامه عمل بپوشانيم و حرفي نو بزنيم كه البته فقط شعار نباشد و به گونه اي 

عمل كنيم كه در شرق و غرب بي نظير باشد و البته عقالني تر، همچنين يافتن يك نقطه شروع جهت 

تغيير سبك نسبتًا غربي كنوني، خصوصًًا براي ايران و سپس كشورهاي اسالمي الزامي است. بنابراين 

سبك زندگي كنوني كشور نيازمند يك جراحي است تا بتوان غده شوم غرب گرايي را خاج و جنبه 

اسالمي زندگي را تقويت كرد كه اين امر نيازمند انجام برنامه ريزي هاي كالن و تخصصي در سطوح 

مختلف سني جامعه، استفاده از رسانه ملي بمنظور فرهنگ سازي و ارائه سبك زندگي اسالمي در 
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مقابل سبك زندگي غربي مي باشد البته تدوين چنين الگويي در كوتاه مدت است. اما بايد توجه 

داشت كه نبايد به اين برنامه كوتاه مدت اكتفا نمود و بايد نسبت به برنامه ريزي ميان مدت و بلندمدت 

براي دستيابي به الگوي كامل و خالص اسالمي مبادرت ورزيد. اين الگو و سبك زندگي بايد مجموعه 

نظام مندي از مفاهيم، اصول، موضوعات، قوانين و راهبردها باشد تا در ساختاري منطقي، وضعيت 

موجود را تحليل، وضعيت مطلوب را تبيين و راهبرد حركت از وضعيت موجود به مطلوب را ارائه 

دهد. بنابراين سبك زندگي اسالمي الگويي است مبتني بر مباني معرفت شناختي و هستي شناختي 

اسالمي و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمي. اين الگو ثابت و جهان شمول است و قابل تطبيق 

بر شرايط زماني و مكاني گوناگون مي باشد. اتصاف سبك زندگي اسالمي به ايراني بودن به جهت 

تطبيق اين الگو بر شرايط و ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران است. نتيجه 

آنكه سبك زندگي اسالمي به مجموعه نظام مندي از مفاهيم، اصول موضوعه، قوانين و راهبردها 

اطالق مي شود كه در ساختاري منطقي و مبتني بر مباني معرفت شناختي و هستي شناختي اسالم 

و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمي به تحليل وضعيت موجود ايران و تبيين وضعيت مطلوب آن 

و ارائه راهبردها براي تغيير وضعيت موجود مي پردازد. در اين الگوي، هدفها مشخص مي شود اما 

راهبردها ممكن است به تناسب شرايط زمان دچار تغيير و اصًالح شوند كه اين مسئله، نشان دهنده 

انعطاف پذيري الگو است كه با توجه به موارد ذكر شده اسالمي سازي علوم انساني و تأسيس علوم 

انساني اسالمي بيان كننده اهميت جايگاه اساتيد، دانشجويان و طالب علوم ديني در طرح ريزي وجه 

اسالمي سبك زندگي مي باشد چراكه اين قشر از جامعه بعنوان مغز متفكر و موتور حركت اين الگو 

محسوب مي شوند يعني در مراحل سه گانه برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت 

اين الگو داراي جايگاه خاصي است بدين صورت كه در برنامه هاي كوتاه مدت مي توان از ذخاير علمي 

كه تا كنون توسط اين قشر از جامعه در كشور فراهم گشته استفاده كرد و با تجميع پژوهشگران و 

پژوهش هاي آنان درزمينه علوم انساني اسالمي به اسالمي سازي علوم انساني به مفهوم پيش گفته 

و تدوين الگوي اسالمي پرداخت و در برنامه هاي ميان مدت با تعريف و برگزاري دوره هاي دكترا و 

فوق دكتراي پژوهشي براي دانشجويان و طالب علوم ديني در جهت تعميق اسالمي سازي علوم 

انساني موجود در برنامه كوتاه مدت و آسيب شناسي پژوهش هاي موجود و تشخيص موضوعاتي 

كه پژوهش در آنها ضعيف يا نادر است، و نهايتًا در برنامه هاي بلند مدت تشكيل گروه هاي پژوهشي 

فلسفه علوم انساني از بين پژوهشگران، در اين راهبرد با شناسايي محققان كليدي در هر رشته به 

تشكيل گروه هاي پژوهشي در آن زمينه اقدام شود. پس از آن قادر خواهيم بود علوم انساني اسالمي 

را براساس مباني و ارزش هاي اسالمي تأسيس نماييم. بدين ترتيب در طول برنامه بلند مدت به 

تعميق وجه اسالمي تئوري ها در علوم انساني و به موازات آن تعميق وجه اسالميت سبك زندگي 

پرداخته و به تدريج به نتيجه مطلوب دست مي يابيم. افزون بر اين نيروهاي علمي و اجرايي الزم 
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742   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
براي تحقق سبك زندگي اسالمي تربيت مي شوند.

اما واقعيت هايي كه بايد در سبك زندگي اسالمي مد نظر گرفته شود صرفًًا به واقعيت هاي ايران و 

ايران امروز محدود و منحصر نمي شود. بايد واقعيت هاي جهان امروز را هم در نظر گرفت. جهاني كه 

در آن سلطه گران خود را به انواع سالح هاي جنگ رسانه اي براي تسلط بر افكار ملت هاي ضعيف مجّهز 

وا َلُهم ما  كرده  اند. ما نمي توانيم ضعيف باشيم و نبايد ضعيف بمانيم. اگر از اصل اصيل قرآني «َو أِعدُّ

اْسَتَطّعُتْم ِمْن ُقوَّه» كه غيرت و حميت ايراني بودن نيز قويًا بر آن صّحه مي گذارد غافل  شويم و خود را 

براي دفاع از خود آماده نسازيم، مستكبران و سلطه گران ما را نابود خواهند كرد و ديگر ملت مستقلي 

باقي نخواهد ماند تا بخواهد بر پايه ي فرهنگ و هويت مّلي خود براي خود الگوي مستقّلي از سبك 

زندگي اختيار كند. در پايان، ذكر اين نكته الزم است كه تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت 

و بلندمدت براساس اين راهبردها و نيز اجراي آنها بدون مشاركت همه نيروهاي نخبه علمي حوزوي 

و دانشگاهي به ويژه آنان كه صالحيت هاي علمي حوزوي و دانشگاهي را درخود جمع نموده اند، و 

نيز همكاري رسانه هاي جمعي جهت فرهنگ سازي امكان پذيرنيست؛ لذا الزم است نهادي متكفل 

اين امر شود كه توانايي تجميع همه ذخاير علمي مفيد و تقسيم منطقي مسئوليت ها را داشته باشد.

منابع
آذربايجاني، مسعود (١٣٨٧). مقياس سنجش دينداري، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

(http://www.hashemnoroozi.blogfa.com/post/12) باشگاه خبرنگاران
.(www.khamenei.ir) .پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهللا خامنه اي

 .(http://peykehashtrood.ir) پايگاه اطالع رساني هشترود روي خط
خوشنويس، ناهيد. (١٣٨٨). بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيوني بر سبك زندگي. ماهنامه علمي / تخصصي انجمن 

روابط عمومي ايران شماره ٦٩.
رضوان زاده، نورالدين (١٣٨٣). بررسي تأثير ارتباطات در تمايل به تغيير سبك زندگي در جامعه روستايي. پايان نامه 

دكتري علوم ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي.
سجادي، سيد ابراهيم. (۱۳۹۱). سبك زندگي از منظر قرآن. ماهنامه قرآني ترنم وحي، شماره .۱۵

شجاعي زند، عليرضا (١٣٨٨). تبارشناسي تجربه ديني در مطالعات دينداري، تحقيقات. فرهنگي، دوره دوم، شماره ٦.
مصباح يزدي، محمد تقي (١٣٦٧). معارف قرآن، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي

هيك، جان. (١٣٨١). ُبعد پنجم، ترجمه بهزاد سالكي، قصيده  سرا، چاپ اول.
Thyra C. (1996) , “Definition of Life Style and its Application to Travel Behavior”, Department 

of Marketing at the Aarhus V, Denmark.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

