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 سبک زندگی اسالمی ایرانی و جوانان

 
  سيد محسن مير

 

 

اي از  رود و مجموعده  هاي جديد مطالعه و نظريه پردازي در علوم اجتماعي معاصر به شمار مي سبك زندگي يكي از موضوع

سبك زندگي معندايي اسدت كده از بده هدم      . دهد ها را تشكيل مي ها و سليقه هاي رفتار، حالت ها، شيوه ها، ارزش طرز تلقي

عوامل متعددي كه در شيوه هاي زندگي يا اقليم هاي زيستن انسان تأثير تنيدگي و پيوند و نظام وارگي و شبكه اي بودن 

 . شود براي توصيف شرايط زندگي انسان استفاده مي  سبك زندگي،. مي گذارند، به وجود آمده است

در -اين عبارت پس از آنكه توسط مسلمانان از روش زندگي پيامبرشان ،يكي از چهار مرجع  يافتن حكدم خددا و رسدولش    

برگزيده شد ، با اين حال در سبك زندگي جوامع و حتي جوامع اسالمي نيدز رفتارهدايي    -نار قرآن و عقل و إجماع  علماك

اين نوشته به بررسي مفهوم سبك زندگي و عمدده تدرين   . وجود دارد كه با آموزه هاي سبك زندگي اسالمي سازگار نيست

نويسدنده بدا مطالعده و بررسدي سدخنان رهبدر معظدم انقدالب         . ردآسيب هاي رفتاري آن مي پردازد كه جنبه اجتماعي دا

 مبتندي  بايدد  بزند رقم را ما زندگي سبك بايد كه درپايان  نتيجه ميگيريم آنچه. اسالمي، توانسته آن آسيب ها را بر شمرد

 ناشي آن عمده كه است وارد معمول هاي زندگي نحوه به جدي هاي آسيب منظر اين از باشد ما ايراني -اسالمي مباني بر

 مددنظر  زنددگي  سدبك  به دستيابي جهت.است گرديده منجر فرهنگي تزاحم به اكنون هم و بوده غرب فرهنگي تداخل از

 اصدالح  و احيدا  را ايراندي  -اسالمي اصيل بخش و زدود آن از بايد را غرب فرهنگ مزاحم بخش خود ايراني -اسالمي مباني

 .نمود

 

 زندگي ،الگوي اسالمي ايراني، آسيبهاي سبك زندگي سبك هاي سبك زندگي، ويژگي :واژه هاي كليدي
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