
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

45- 62: 1392بهار، 1ةشمار،5ةدور، فرهنگ و هنرزن در 

تبیین سه اصل محوري: هنجارشناسی سبک زندگی دینی
فریبا عالسوند

محـوري و  که به توسعه فرهنگ و سـاختارهاي وابسـته بـه فردگرایـی، انسـان     عوامل متعددي: چکیده

داران اند که به تدریج دینراي بشر فراهم آوردهسبکی یکسان از زندگی را ب،اندخواهی دامن زدهخویشتن
الزم است اصول حـاکم بـر زنـدگی    ،براي خروج از این وضعیت. شان کشانده استرا در تضاد با پیرامون

ی و کیفی قابل پیامدهاي کم،انگاري هر اصلدارانه، بازخوانی و ساختارسازي شوند؛ چه آن که نادیدهدین
شناختی و گفتگـوي دینـی دربـاره سـبک     ضمن تفکیک میان بررسی جامعه، تاردر این نوش. مشاهده دارد

زندگی با نگاهی هنجارشناسانه به تبیین سه اصل محوري قناعت، پرهیز از مسیر لهوي در زندگی و باور
شـکنی از موضـوع   دستاورد نوشتار، ضمن ساخت.باطل پرداخته شده استوحقمیانمرزبنديوجودبه
دهی ساختارها بر اساس کند که بدون حاکمیت اصول فوق، جهتاین نکته را اثبات می، »سبک زندگی«

.دارانه عملی نیستها، ایجاد سبک زندگی دینها و اصالح ریختار ذهنی و تربیتی افراد و خانوادهآن

.لهوي، نظام حق و باطلشناختی، قناعت، زندگیسبک زندگی دینی، رویکرد هنجار:هاي کلیديواژه

قمحوزة علمیهعضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنانAlasvand.f@gmail.com

27/01/1392:تاریخ پذیرش04/9/1391: تاریخ دریافت
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1392بهار، 1ة، شمار5ةدور، فرهنگ و هنرزن در46

مقدمه
معطـوف کـه فردهاي هرکنشالگوهايورفتارهامجموعهبه،فرهنگیمطالعاتحوزهدرزندگیسبک

وباورهـا نظـام کیـف وکـم دهنـده نشـان وشـود مـی اطـالق باشداجتماعیزندگیوهنجاريابعادبه
وتعـامالت دروفـرد رفتارهـاي وهـا تمـامی کـنش  درتـوان مـی رازندگیسبک. استفردهايکنش

مشـاهده، قابـل معمـوالً کـه وياطـراف اجتماعیمحیطکلی طوربهوطبیعتدیگران،باويارتباطات
اسـت  راهـی زنـدگی سبکمعنا،ایندر].8، ص7[کردمشاهدهواست، مالحظهگیرياندازهوتوصیف

روزبـه روزاجتمـاعی هـاي تحلیـل برايآناهمیتکهافرادرفتارهايوهانگرشها،ارزشتعریفبراي
،]75، ص20[مـارکس کـارل نظیـر کسـانی هـاي اندیشهمطالعهاگرچه]16، ص24[. یابدمیافزایش
آنتحـوالت وزنـدگی سـبک دهـد مـی نشانگیدنزآنتونیوبلن وتورشتاینزیمل،گئورگوبر،ماکس

درگـر تحلیـل موضـوع یـک عنوانبهبحثایناما،استبودهاجتماعیعلومدرزیاديمباحثموضوع
توضـیح رانکتـه ایـن بوردیو.استگرفتهقرارتوجهموردبودریاروبوردیونظیرپساساختارگرایانیاندیشه

،13[آوردمـی وجـود بهراهمگانیزندگیهايسبکوخودبهمخصوصریختارايطبقههرکهدهدمی
ضدارزشیکتواندمیگاهیکهداردراثآدمیهايشتباورداتغییردرحديبهشدنهمگانی. ]198ص

عمومیـت بـدي وبالکهزمانی«:استآمدهکهچنان،بنمایاندارزش،افرادعاطفیوشناختیحوزهدررا
.]261ص،23[» شودمیشیرینحتیوعاديبیابد،

. ک زندگی توجه دارنـد شناسی نیز به ابعاد روانی و جسمی سباخالق و روان«شناسی، افزون برجامعه
، سـوفیا  4، الکسـاندر مـولر  3سـیچر ، لیدا2کرت آدلر؛چونو پیروان او هم1شناسان، آلفرد آدلراز میان روان

11برم بام، فردیناند10، آیدا لوي9فلد، سوفیا الزار8، الکساندر نؤر7، اروین وکسبرگ6، آنتونی بروك5دوریس

.]8،ص 19[»اندرداختهپبه موضوع سبک زندگی تفصیل، بهو دیگران

1. Alfred Adler
2. Kurt Adler
3. Lida Sicher
4. Alexander Moller
5. Sophia De Vries
6. Anthony Bruck
7. Erwin Wexberg
8. Alexander Neuer
9. Sophia Lazarfeld
10. Ida Loewy
11. Ferdinand Birnbaum
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47سه اصل محوري       تبیین: هنجارشکنی سبک زندگی دینی

ي مردم هااره عقاید، عادات، انتخابموضوع سبک زندگی به دلیل گستره نفوذ تحلیلش درب،از این رو
از جهتی دیگر، ادیان الهی درباره . اهمیت زیادي دارد،اش از سوي دیگراز یک سو و قدرت هنجارآفرینی

احکـام، دسـتورالعمل و   ،بسـیاري از رفتارهـاي وي  اند واکثر اشیا یا اشخاصی که اطراف آدمی را پر کرده
بنابراین نگاه هنجاري دین بـه سـبک زنـدگی آدمیـان،     . تقسیم بندي به درست و غلط یا خیر و شر دارد

گفتنی است این نوشتار به ارائه هنجارهـاي  . کندتر میدارانه را با اهمیتپیگیري این موضوع از نگاه دین
پردازد و تنها بر ضرورت فهم نگرش هنجارشناختی بـه سـبک زنـدگی    یجزئی در سبک زندگی دینی نم

اي براي برپایی سبک خاصی از زندگی پردازد که آیا با نگاه دینی، اصول کلیپرداخته و به این پرسش می
سـه اصـل محـوري در ایـن بـاره وجـود دارد کـه        ،فرضیه ما این است که دست کـم . وجود دارد یا خیر

گـر  توانند تحلیـل آفریند؛ اصولی که افزون بر هنجارسازي میدارانه میر زندگی دینهنجارهاي متفاوتی د
پرهیز از مسیر . 2قناعت . 1: این اصول از این قرارند. مؤثري براي فهم زندگی افراد در جامعه دینی باشند

.باورداشت نظام حق و باطل. 3لهوي در زندگی 

بیان مسأله
کـه چنـان هموداردرابودندینیبهتقیدظرفیترد،خُشناختیجامعهمصطلحیکعنوانبهزندگیسبک
الزامـاتی وزندمیرقمبشرزندگیبرايراخاصیسبک،استقاللوگراییفردمانندلیبرالیسمکلیاصول
اصولبهتوجهبانیزدینکنند،میتحمیلآدمیزندگیبرراخاصیروش،ارتباطیهايتکنولوژيمانند

.استسازگاراهدافواصولهمانباکهکندمیطلبزندگیازسبکیخاصش،اهدافواديبنی
یابد گران دینی اهمیت میاز این رو براي تحلیل،سبک زندگی به مثابه یک موضوع جامعه شناختی

بـا  -باشدکه اغلب طبقه مسرفان و مترفان می-هاي یک طبقه اجتماعیدهد چگونه ارزشکه نشان می
ترین نـوع تسـلط   مهم. شودبر همه سطوح اجتماع مسلط می،طلبیفتارهاي معطوف به مدگرایی یا تنوعر

هـا، ذائقـه زنـدگی، هـاي سـبک کـه شـود مـی محققزمانیطبقاتی است وهایی، سلطۀدر چنین تحلیل
.شـود غالـب ومشـروع اجتمـاعی لحـاظ بـه مسلططبقاتاجتماعیآدابوشناختیزیباییهايداوري
هـاي ذهنـی در محـیط آن    ترین و اولین نهـاده ها است که اساسیسبکنقطه کانونی در بازتولید،خانواده

.شوندآیند و رفتارها درونی میپدید می
تـر  بـیش ،گفتنی است سبک زندگی در تحلیل جامعه شناختی توصیفی و تحلیلی و در رویکرد دینـی 

ین گفته شاید بـه  ا. اندشکنی کردهاز این موضوع ساختگران دینیتحلیل،به عبارت بهتر. هنجاري است
. خوش نیاید،هاي تحلیل موضوع دلبستگی دارندشناسی و روشهاي جامعهکه به نظریهمذاق اندیشورانی 
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1392بهار، 1ة، شمار5ةدور، فرهنگ و هنرزن در48

الهیات ادیان را انتزاعـی و غیربرانگیزاننـده   ،کسانی که به پیروي از افکار برخی جامعه شناسان نظیر پارتو
چنـان کـه برخـی دیگـر     . ]517-515، 21[تواند مردم را در اجتماع دنبال کاري بفرسـتد  یدانند که نممی

تر پیدا کند و مالحظات مـذهبی از مالحظـات دیگـر انفـراد پیـدا      اي خصوصیهر قدر دین جنبه؛معتقدند
یی این همـان تسـاهل و مـدارا   . ]264، 21[تري پیوند برقرار کند هاي بیشتواند با گروهکنند، شخص می

داران خواسته شده که باید به پاي آن، همۀ دیانت خویش را فرو ریزند، بـدون آن  است که همواره از دین
. اي پیش روي خـود نهنـد  برنامه،دارانکه جهان غیر مذهبی و ساختارهاي کوبنده آن، براي مدارا با دین

آرمـانی دینـی هویـت قـع وادرتوصیفی،نهاستهنجارینهویتیمذهبی،این در حالی است که هویت
هـاي حساسـیت رفـتن میاناز.آوردپدیدراآنوابستۀهايارزشوکوشیدبایدآنتحققبرايکهاست

ایـن  زنـدگی، روشوسـبک اتخـاذ درکننـده تعیینعاملعنوانبهمذهبرفتنمیانازوافرادمذهبی
.اندازدهویت را از عینیت می

ذهبی درباره سبک زندگیکنش متقابل جهان مذهبی و غیر م
اسـاس بـر کـه آمدپدیدمسیحیتجهانمذهبیرهبرانهاينگرشدرمهمیتغییر،1960دههدر

بهتاکردتشویقراهاکاتولیکدوم،واتیکان. کردنداستقبالمشتاقانههایشارزشودنیويجهاناز،آن
بـه اسـتناد بـا سـکوالر جهان. ]114ص،9[کنند توجهآنبهمربوطهايارزشووظائفمدرن،جهان
بـا ،داننـد مـی ... حقـوقی اقتصادي،فرهنگی،سازيسانهمراهسربرمانعیرامذهبکهالمللیبیناسناد
،سـازي سکوالریزم با استفاده از قـدرت جهـانی  .کندمیمخالفتمردمزندگیهايسبکدرمذاهبتأثیر

اجتماعیزندگیسازيتهیواخالقازاقتصادجداسازي. ندکمیواردمذهبیفرآیندهايبهمهلکیضربه
ادیان حیاتوکردهنابودرابشرزندگیمتافیزیکیعدباخالقی،مفاهیماز-اقتصاديعدبدرخصوصبه–
البته این سخن به آن معنا نیست که دین قـدرت خـود را از دسـت    .استنمودهترتنگبشرزندگیدررا

توانـد مـی کـه اسـت سـاز هویتعناصرترینمهمازیکیدین؛معتقد است12کاستلزداده است؛ چنان که
درزیـاد خیلـی احتمـال بهکهاستهاییهویتترینبخشمعناازیکیدینیهویتوکندایجادمقاومت

است کهروشن].42-39و 30-29، ص 20[شوند میپیداشدنجهانیهايارزشباتضادورویارویی
بـه روزمـره زنـدگی ولی اگرکشند،نمیدستخدابهایمانازدین،ازعقالنینقدواسطهبهرفاًصمردم

12 . Manuel Cstels
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49سه اصل محوري       تبیین: هنجارشکنی سبک زندگی دینی

دین13)هابسیاري از آن(نداردتناسبهاآنزندگی دنیويباایمانکنندگمانمردمکهکندتغییرصورتی
دین، جاري سـاختن  به موازات گفتگوهاي نظري درباره،بر این اساس.]118ص،6[کرد خواهندرهارا

.سازددین در زندگی، کنش دینی و رویارویی آن را نیرومندتر می
اسـالم پارادایمدرزندگیسبکفهمازمانع،اسالمماننددینیسازبرنامهوایدئولوژیکعدبازغفلت

ایـن تردیـد یبکهاندکردهمعلومراآخرتودنیاجایگاهودنیاودینسهماسالمهايتئوري. بودخواهد
ایـن  ،سـازي سـبک . دهنـد نشان،گزینیمبرمیزندگیبرايکههاییصورتوهاسبکدرراخودبایدامر

نسلی کـه در حـال حاضـر   دهد که زندگی دینی را در نسل خود بازتولید کنند؛فرصت را به مسلمانان می
خود-خانوادگیفرهنگیحت-مذهبیخاستگاهوملیزادگاهفرهنگعناصرکردندرونیبرايفرصتی
.ندارند

اصول سبک زندگی غیر مذهبی
این است که گستره سـبک زنـدگی فقـط شـامل حرکـات      ،شودتأکید میبر آنآن چه در این مقاله

هـا،  و اراده، نمود خارجی امیال، هواهاعمل انسانی. ها نیستفردي، خانوادگی، اجتماعی و معناشناسی آن
توان تحرکی خارجی در انسان مشاهده کرد که ناشی از یک یـا چنـد   نمی. ا استهها و باورداشتشناخت

هاست کـه اطـراف انسـان را    شکل و نمود امور فوق در عینیت،سبک زندگی. عامل از عوامل فوق نباشد
شان از طریـق چگـونگی   اعتقاداتوباورهادرباره،براساس همین پیش فرض است که آدمیان. اندپرکرده
اگـر  . شـوند قضـاوت مـی  ... وها، چگونگی برگزاري مراسم آئینیوسایل زندگی و نوع چیدمان آنانتخاب

و نیروهـاي  ) شـناختی حـوزه (توان گفت که سبک زندگی زاییده چهارچوب فکري گاه میآن،چنین است
. هاستآن) حوزه عاطفی(انگیزشی

وزه عاطفی تحت تأثیر عوامل بیرونی بسیار تعیین کننده و درونی است، اما ح،حوزه شناختی هر کس
هاي مردم درباره سبک زندگی، تغییر یا اصالح آن براي هرگونه تحلیل گزینش،به همین جهت. قرار دارد

اندیشند و براساس چه ها در چه پارادایمی میهاي شناختی افراد را بررسی کرد تا معلوم شود آنباید حوزه
رسـد گفتگـو در   به نظر مـی . دهندزنند و محیط خود را شکل میخاب میهایی دست به انتباورها یا ناباور

فایده چنـدانی نداشـته باشـد    ،هاي شناختی و عاطفی افرادمورد سبک زندگی، پیش از گفتگو درباره حوزه
دقیقـاً ،این امـر . پذیر نیستها امکانها در زندگی روزمره مردم، بدون اصالح بنیانبنابراین اصالح سبک

.تأکید از نویسنده مقاله است. ١٣
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1392بهار، 1ة، شمار5ةدور، فرهنگ و هنرزن در50

یـابی باورهـا و هواهـا و    ریشه. آیدچیزي است که در تبارشناسی سبک زندگی غربیان به دست میهمان 
اي از سوفسطائیان طبقه،دهد که در آنرفتارهاي انسان غربی، ذهن تاریخی را به گذشته کهنی سوق می

بنا نهادنـد کـه   کسانی که در مقابل ایدئالیسم و فضیلت باوري سقراط، رئالیستی انسان محور. پدید آمدند
بیش از توجه به مکتب عقلی ـ اخالقی سقراط و شاگردانش نسبت به انسان، به زندگی اجتماعی آدمی با  

ازجدیـد اىدورهایجادازخبر،شانزندگىنوعکهبودندمردانى،آنان. محوریت رفاه و لذت اهمیت دادند
بـراي مـردم تربیـت راسـتاى درآنانسخناناغلباگرچه.دادمىاومانیسم و فردگرایىبرمبتنىزندگى
،26[بودنـد  واقعـى معناىبهفردگرامردانى) آنان(ولىبود،شهروندىفضیلتتمرینوجامعهبهخدمت

آنچـه بـا عملـى زندگىوشناسندمیرازندگىعینىواقعیاتکهبودندمدعىهاسوفیست. ]413ص،1
بـه راآدمیـان هـا واقعیت. داردبسیارتفاوتبینند،مىنظرىهاىخموپیچوهاپردازىتئورىدرفالسفه

تفکري که در یابد، میدستتربیشلذتوبختىنیکبهآنفراخورازانسانکهخواندمىاىگرایىعمل
. تغییـر داد ) بـه جـاي ریاضـت نفـس    (تر یک فرآیند پیچیده، نظم اخالقی را به سوي خوشی هرچه بیش

14ورنر.آمیزدمىهمدرآزادىازخاصوگستردهمفهومىباطبعاًکهمحورلذتورانهمقتدگرایىانسان

آرمـان «: گفتمیسقراطبهآتنشهردولتدرشهروندىاخالقنفىدرکهکنداز سوفیستی گزارش می
ایـن درکـه دیگـرى عبـارت . ]774ص،2، 26[بکنمخواستدلمچههرتاباشمآزادکهاستاینمن
انسـانى، رفتـار طبیعـى معیـار یگانه«:استگفتهکهباشدمىآنتیفونازعبارتىاست،استنادقابلطهراب

داننـد، در  اگرچه سوفیسم را مکتب پوچ انگاري مـی .]439ص،1، 26[است لذتومطبوعىسودمندى،
ا به مـاده مرئـی و   رئالیسمی بود که انسان و جهان پیرامون آن ر-ویژه در زمان پیدایشبه–نگاهی دیگر 

. لذت آفرین فروکاست
در تاریخ غـرب دچـار جـذر و مـدهایی     ،گرایانهانسان محوري سوفیستی با رویکرد مادي و میل لذت

تحـول هـاي سرچشمهاز،دوبارهتولداین.بوده است، اما در دوره مدرن به طرز نیرومندي باز احیاء گردید
انقـالب فیزیـک، هژمونیوعلمیتحول،)تجربی-علمیهايفلسفهیاابژکتیوفلسفهپیدایش(معرفتی
آدابوهـا سـنت عمقتامتعددساختارهايتولیدباتوانستوبردبهره،اقتصاديشگرفتغییروصنعتی
اثاثیـه واسبابچیدمانتابازاروکوچهمردمزیستهايشیوهکالن،وخردهايمنطقوهافهمزندگی،

ها دانشتالشند تابوده که درپراگماتیستىبسیارمدارانهانسانهاىنگرش،این امردلیل.رودپیشمنزل
هـر  ،در ایـن راسـتا  .سـوق دهنـد  موفقیتوکامیابىاوجبهاورساندنوبشرزندگىتسهیلسمتبهرا

14. werner
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دان غربی، از نظر منتق. کنندمىتغییرگرایىعملاینبامتناسب-نیزهاارزشباشدالزماگرحتی-چیزي 
معنوياصلجاایندردیگرعقل: نویسدهورکهایمر می. شودگرایی در دوره مدرن نیز دچار تغییر میعقل

طبیعتبرتکنیکیچیرگی،آنهدفکهاستویژهعملیاکنشازايسرگونهبرسخن،بلکهنیستذهنی
کنیم،دستگاه اختراعطبیعتبرشدنهچیربرايتربیشچههرما،هااگر چه از نظر آن. ]226ص،4[است 

.]311ص،4[باشیمهاآنخدمتدراندازههمانبهبایددهیم،ادامهزندگیبهکهباشدالزماگر

اصول حاکم بر سبک زندگی دینی
اصول زندگی در قرائت دانشمندان، سیاست مداران و سـپس  ،بیش و پیش از هرچیز،در این چرخش
دگرگونی پارادایمی، تغییر مفاهیمی ،تر از آندر بستر این تحول ساختاري یا مهم. ستآدمیان تغییر کرده ا

به همین جهـت بـه نظـر    . تغییر سبک زندگی گریزناپذیر است،و به پیروي از آنرنجلذت،مانند آزادي،
کند و آنچه در طراحـی هاي کالن رجوع میرسد بحث اصلی درباره سبک زندگی به بحث از چارچوبمی

ها یا اجـزاي اصـلی گفتمـان اسـالم دربـاره آن      فهم چارچوب،ثر استؤالگوي اسالمی از سبک زندگی م
:توان مطرح ساختسه رکن اصلی براي این الگو، می. است

.باور به وجود مرزبندي میان حق و باطل. 3پرهیز از مسیر لهوي در زندگی . 2قناعت . 1

قناعت
در زندگی است کهبهدادنشکلبرايمبناو یک]858ص،2، 24[قناعت به معناي اکتفا به کفاف 

رضـایت از زنـدگی و   به فـرد احسـاس   و)57نهج البالغه، ح (است یک خصلت درونی زاینده ،وهله اول
شکر . ]304ص،1، 10[براي همین، فرد قانع، فرد شاکر است .]128و 78، صص 23[بخشد آرامش می

آید ولی سپس فـرد را بـه   ابتدا در قلب پدید می،شودمندي فرد در زندگی میتکه در واقع سرمنشأ رضای
بهترین واکـنش نیـز در جـاي خـود از     . دهدها سوق میها و داشتهانتخاب بهترین واکنش در قبال نعمت

ـ  ؛براي مثال.کندها جلوگیري میاستهالك نیرو و امکانات و تباه کردن داشته ه فرد قانع از دارایی خـود ب
حفاظـت و مـدیریت همـان    موظف به ،هر اندازه که هست خشنود است و خود را به عنوان پاسدار نعمت

ایـن عبـارت بـه دو    . ]278، ص15، 8[براي همین گفته شده قناعت دارایی فناناپذیر است . داندمقدار می
کوشـد  واره مـی فرد همـ ؛کهدوم آن. نیازي درونی در فرد همیشگی استاحساس بی؛کهاول آن: معناست
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ترین واکـنش  ریزي کند، زیرا شکر یعنی گزیدهدارایی عینی و بیرونی را هم پاس داشته و براي آن برنامه
.در قبال نعمت

نگرد، به زمانی کـه در اختیـارش قـرار    از آن رو که انسان قانع همواره در امور مادي به آنچه دارد می
هایی داند که با چه واقعیتمی... روي او هستند نظر داردکند، به همسر و فرزندي که پیشگرفته فکر می

ریـزي کنـد و از   ها برنامهتواند براي عینیتروبرو است و قدرت شناسایی نقاط ضعف و قوت را داشته، می
کرد و با اطمینانی نسبی بینی حداکثري توان پیشها همواره میبراي ابژه. نگرشی آبژکتیو دارد،این حیث

.زي نمودریبرنامه
البالغـه، ح  نهـج (کنـد  در حالی است که فرد غیر قانع به طور دایم در آمال و آرزوها اندیشه مـی ،این

دلیل فرد به همین. پردازانه استریزي بسیار خیالبرنامه،هاآمال و آرزوها وجود ندارد و براي نداشته). 34
سوژه . داندو خود را در این باره متهم نمی]106ص،1، ج 1[کند غیرقانع به طور دائم فرصت سوزي می

توانـد منشـأ   موهـومی اسـت کـه مـی    » دیگـري «اسـت،  » دیگـري «هـا،  متهم در از دست دادن فرصت
هـا بـه   در مقیاس کالن، تـراکم ایـن نارضـایتی   . هاي خانوادگی و اجتماعی باشدها و ناسازگارينارضایتی
.نجامدهاي سیاسی بیتی تمردي مردمی و حهاي اجتماعی و ضعف مدارانابردباري

گـرا، انسـان   بینی نعمـت جهان. گراستبینی نعمتنگر فرد قانع، جهانبینی کالناز سوي دیگر جهان
چشـمی  اي که در اخالق، نامش را چشم و هماضطراب، دیگربینی آزارنده.سازد نه انسان شاکیشاکر می

ه تحـول دائمـی در ابعـاد زنـدگی مـادي را ایجـاد       گذارند، میل به تنوع طلبی و احساس نیاز بیا حسد می
از نتـایج  ]245ص،14[چشـانند  ها که معموالً به فرد احساس شکست و ذلـت مـی  کند و بلندپروازيمی

.نگردگراست که فرد غیرقانع از آن روزن به هستی میبینی غیر نعمتشناختی جهانروان
گونـه، گرایی مریضه زیست مردم را بر پایه مصرفتواند شیوداري میدر چنین بستري است که سرمایه

گونـه  رقابتی، زاییـده ایـن  فرهنگ. پایان، قرار دهدهاي بیآور و تغییر دکوراسیونهاي سرسامپاساژگردي
پیوستهکسیهرسنجند ومیدیگرانارزشبامقایسهدرراشانارزشهاانسانکه در آن،وضعیتی است

. بگیردپیشیهمسایگانشازکهاستآنتکاپويدر
هـاي نمـاد چشـمگیر نمـایش وچشـمگیر آسـایی تـن چشـمگیر، مصـرف ،15وبلنتورشتایننظربه

دروکننـد جلـوه برتـر همسـایگان چشمدرتاکوشندمیهاآنباهاانسانکههستندوسایلیپایگی،بلند
ضـابطه بـا منشانهاشرافدگیزنهايشیوهوآداب. شوندقایلتريبیشارزشنیزخودشانبرايضمن،

15. Thorstein Veblen
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منـدي آبـرو وسـیله قیمـت، گرانکاالهايچشمگیرمصرف. دارندسازگاريچشمگیرمصرفویآسایتن
.]365ـ361، صص21[استآساییتنزادگاننجیببراي

میـان آمیزتبعیضتمایزاتبرايمبناییایجادبلکهمعاش،نهکاالهاانواعمصرفعلت،وبلناز نظر
هـا آنصـاحب بـه کاالهایی،چنینمالکیت.اندشدهطراحیحسادتایجادبرايکهتمایزاتی، استمردم
چـه کـه موردایندرگیريتصمیمبرايدیگراجتماعیطبقههردرمردم.دهدمیترعالیمنزلتیوشأن

کـه گویـد میاو. کنندیمتقلیدبنديقشرنظامقلهنوكدرآساتنطبقهرفتارازکنندمصرفراکاالهایی
میانآمیزتبعیضتمایزاتبرقراريبرايقدیمیايشیوهوقت،ازسازندهغیراستفادهیا) فراغت(آساییتن

بـاال راشـان اجتماعیمنزلتوشأنتاکردندمیتلفمتظاهرانهراخودوقتمردمیعنیاست،بودهمردم
بهیعنی(کنند،میمصرفمتظاهرانه،کنندایجادتمایزاتیچنینکهآنبرايمردممدرن،دوراندر. برند
رااهـداف همـان ترارزاناجناسکههنگامیگران،کاالهايخریدن.)کنندمیتلفراکاالهاوقت،جاي

.]110، ص12[کاالهاستحوزهدرکردنتلفازمثالیبخشندمیتحقق
ترین که بزرگ-ه سرعت در طبقه متوسط شهري شود چگونه این رفتار بمالحظه می،به این ترتیب

هاي پیـدا و پنهـان اخـالق سـودگرا     شود و ارتش فعالی با ارزشبازتولید می-طبقه در اغلب کشورهاست
هاي قانع، به معنـاي از  در مقابل، تربیت انسان. آیدآرام پدید میبه صورت کامالً،داريبراي نظام سرمایه

اي است که بر پایه تولید انبوه، مصرف انبـوه و سـود   ی براي نظام اقتصاديمیان رفتن نیروي انسانی کاف
.تر استوار استانبوه

انگاري اصلپیامدهاي نادیده
گرایی و کثیرخواهی نهفته در زیست مردم غیرقانع، تنها بـه ابـزار و وسـایل مـادي زنـدگی      کثرت. 1

روحـی  ،روح انسـان غیرقـانع  . کنـد سرایت میهاماند، بلکه این شیوه به ساحت درونی انسانمتوقف نمی
بیند زیرا تکثرخواهی ترین آسیب را میشخص در این راستا بیشبه همین جهت، عرفان. خواه استکثرت

گـرا  ذات وحدانی فرد غیرقانع با این تکثرخواهی متالشی و پراکنده. هاي درونی او شده استجزو خصلت
. کندترین انس را حفظ میخواند، کماین وحدت فرا میبهبا تمام آنچه که وي را،شده و او

هاي تو در تو و قـابی کـه   در همین راستا آدمی به تلویزیون، اینترنت و هر آنچه که او را به پنجره. 2
تـرین  سـخت ،که براي این فـرد چنان. شودتر میمایل،آفرینددرپی میهزاران تصویر و هزاران صوت پی

فعـالیتی ماننـد نمـاز کـه     . خواهند بـود )concentration centric(هاي تمرکز محورها، فعالیتفعالیت
سکوت متفکرانه، ذکر قلبـی و همـه اشـکال    ور و توجه به یک نقطه وحدانی است؛ترین حضمحتاج بیش
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این است که بـه آرامـی در ایـن نـوع از زیسـت      . تمرکز محور که اجزاي مهم سبک زندگی دینی هستند
ها آورند و آنچه آنروي می... ها، بازارها، دوستان ها، جشنگریزند و به خیابانها مید از خلوتانسانی، افرا

.گریزندمی،کنددعوت می-ویژه وحدت در درونبه-را به وحدت 
هاي وحدت، انحصار، مرکزیت یافتگی در مکان، در سـفره و  زندگی خانوادگی که خود نیز از مقوله. 3

نـام نیـروي   هـاي هـم  بازد و افراد به سان قطبدر قاموس این فرد رنگ می،میت استدر معانی مثل قوا
.دهندربایش خود را از دست می

کنـد و سـبب   فرد غیرقانع موتور نیرومندي است که نیروي گریـز از مرکـز ایجـاد مـی    ،با این وصف
نکته بسـیار مهـم   . مضر است...هاي جمعی نظیر خانواده، امت و شود و طبعاً براي هویتها میپراکندگی

ها بنا شده است؛ هویت فرد مسلمان، هویت خانواده مسلمان، هویـت امـت   این است که اسالم بر پایه هویت
.ستیزدها میهمواره با این هویت،تمرکززدایی. دارندها اجزا و ارکانی اصلیهر کدام از این هویت. واحده

مدرن به وضوح تمرکززدایی و خـروج  پست،ره مدرن و سپساز دوره سنتی به دوهامطالعه تحول سبک
ویژه در وسط به- تغییر سبک نقاشی دوره مدرن که از یک محور یا نقطه کانونی . دهدها را نشان میاز قالب
هاي نامتمرکز کرد، به سبکشد و سپس در یک نظم دلچسب از هر سو گسترش پیدا میشروع می- صفحه

خـروج از  . شدسازي نمونه است که در همه ابعاد زندگی حتی زندگی سیاسی شبیهفقط یک،و ساختار ستیز
هـاي  دولتی و گرایش بـه پدیدآمـدن شـبکه   جهانی و سپس بی-کشوري به دولت -مدل حکومت دولت 

.اي از مدل سیاسی این تمرکززدایی استنمونه،قدرت غیردولتی
اینخوبیبهکهکندمینقلراعبارتی17نشمانتیگنوشته»ماعصرکابوس«از16باومنزیگموند

بـودن، ملـت ودولـت بـی بـودن، شناسـنامه بیگسستن،ریشهاز: کندمیتوصیفرانامحدودگراییجمع
.]237ص،3[دیگرانازمرکبدنیاییدرسرگردانیوبیگانگیباتنهایی

در خـانواده و فامیـل در قالـب صـله     نتیجه این که در فکر اسالمی وحدت در درون، انسجام و پیوند
المللی امت محور، مسایلی بنیادین هستند کـه بـا از   رحم، اتحاد در جامعه و اصرار بر تعامالت سیاسی بین

.شوندمعنا می، به تدریج بیگراکثرتي قانع و پدید آمدن نسل تنوع طلب وهامیان رفتن انسان
تـر  احساس فقر به مراتب از فقر آزارنـده . در زندگی استناخشنودي شدید، احساس فقر وپیامد دیگر. 4
، ایـن  روایات اسالمی.همراه استبا اوشخص بهتر شود،حتی اگر وضعیت مالیچه آن که همواره است

. ]234، ص1[اند ترین بالي آدمی خواندهفقر نفس و بزرگفقر را،

16. Zygmunt  Bauman
17. Manting Nash
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هر فرد متعارفی تا زمانی که در مقایسه : سدنویوي می. تورشتاین وبلن در این باره گفته مناسبی دارد
اش به سـر خواهـد بـرد، امـا     با دیگران احساس کمبود کند، پیوسته در ناخشنودي شدید از نصیب کنونی

تـازه آن ناخشـنودي   ،زمانی که همین شخص بر معیار متعارف قدرت مالی و یا طبقـه دلخـواهش رسـید   
د که فاصله قدرت مالی خودش را بـا متوسـط قـدرت مـالی     دهقرارانه میشدید جایش را به این توقع بی

. ]36، ص 21[اجتماعش زیادتر کند 

اند در امور دنیـایی  گردد که تأکید کردهمیمعلوم وضوحبههاي دینیاهمیت توصیهجاست که در این
. ]388ص،23،16؛ 88: حجـر [باید به فرودست خود نظر داشت و در امور معنوي و اخالقی به فرادست

کسانی باشند قـانع و  ،احساس فقر، اختصاصی به طبقات فقیر جامعه ندارد بلکه ممکن است در این طبقه
کنند که ناآشنایان آنان را چنان از ابراز و اظهار فقر خودداري میبه لحاظ روحی غنی که به تعبیر قرآن آن

همواره خود ،کندضایتی دایمی زندگی میاما کسی که با احساس فقر و نار). 274بقره، (پندارند نیاز میبی
.باشداگر چه به قله هرم اجتماعی تعلق داشته،داندرا نیازمند می

اگـر  . گذاري استمرهون تغییر در باورها، احساسات و نظام ارزش،نتیجه آن که تغییر سبک زندگی
وانـد سـبک زنـدگی طبقـه     تجا که مـی تا آن،اشهاي درونیاي بدون توجه به اصالح زیرساختهر طبقه

به گفته وبلن در این شرایط، طبقه فقیر گر چـه  . کنداسباب رنج همه را فراهم می،باالتر را الگو قرار دهد
، 21[بـرد  تر رنـج مـی  ها بیشاما از آن،در جامعه نوین از نظرهایی در موقعیتی بهتر از اسالفش قرار دارد

تـر ناشـی از   ي پنهـانی الگـوي مصـرف نامیـد کـه بـیش      چنین امري را شاید بتوان کارکردهـا . ]363ص
. هاي درونی در افراد استبنیان

0هاي شـهري رقـم زده اسـت   هاي تربیتی قناعت محور، اقتصاد خاصی براي خانوادهفقدان روش. 5
تـأثیر تحـت همـواره ،خـانوادگی هـاي زنـدگی درعـادي رونـد . نیسـت خودبسنده،هاخانوادهاقتصاد این

خـانواده، سـفره درتـأثیر ایـن دامنـه . استبازارچرخشوپولیتحوالتها،دولتاقتصاديهايسیاست
چـه اگـر . شودمیکشیدهطالقوازدواجهايپدیدهحتیاعضاء،میانروانیشرایطخانوادگی،هايبحث
لکـن نگـاه  ،]129، ص2[نمایـد مـی ناپـذیر برگشتپیشامدرنهايدورهدراقتصاديخودبسندگیمدل
این موضوع -اخالقیفایدههاده-باهاخانوادهاقتصادياستقاللبرايکندمیایجابخانوادهبهنگرآینده

.هستندبازیابیقابلپیشینهايسبکازمقدارچهوشودطراحیمدلیکه چهمشخص گردد
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پرهیز از مسیر لهوي در زندگی
بـه کـه بودشناسیجامعهنخستین18زیمل. شودتحلیل می» مصرف«سبک زندگی در غرب بر پایه 

بـا متفاوتوجدیدمدهايبهمردم،مدرندورهدراو،ادعايبه.کردتوجهگراییمصرفوفراغتجهان
، ص 17[بدهندشکلخودمتمایزشخصیهویتبهخواهندمیکهچراشوند،میجذبترپرشتابآهنگی

راچیزهـایی کنیم،میمصرفچیزيکههنگامی. استتباطارازشکلیمصرف در نظر بودریار نیز.]179
،»گـوییم مـی «راآنچه. نداریمیاداریمتعلقهاییگروهچهبهکهاینجملهاز،کنیممیابالغدیگرانبه

.]410ـ407، صص12[فهمندمیراهانشانهمعنايبنابرایندانند؛میراکدنیزهاآنزیرا،فهمندمی
بـر  . شـود دیگر می، نوع مصرف اعم از شکل و مقدار، سبب تمایز یافتگی افراد از یکدر این تحلیل

بنـدي کـرده،   اي خاص دسـته کند خود را در طبقههر فرد با انتخاب نوعی از مصرف سعی می،همین پایه
کـه هاينوشابهـاندفرهنگیهايمیدانازانواعیدرتمایزدنبالبهمردماستمعتقدبوردیو. هویت یابد

نیویـورك (خواننـد مـی کـه هاییروزنامه،)کیایابنزمرسدس(شوندمیسوارکههاییاتومبیلنوشند،می
بهتمایزروابط،)دیزنیدنیايیافرانسهریویراي(روندمیکههاییتفریحگاهیا،)توديايیواسیاتایمز

روابـط آیـد، درمـی تصرفبهمحصوالتنآکهبارهروشودمیحکمحصوالتایندار درمعنینحوي
دهـد، مـی دسـت هبامتیازي) بنزمرسدسمثالً(خاصفرهنگکاالهايتصرف. شودمیفعالنوازتمایز
،12[کنـد مـی ایجـاد ضـرر حتییادهدنمیدستبهمزیتیهیچ) کیا(دیگرکاالهايتصرفکهآنحال
.]320ص

چهارده قرن پیش نوعی از زندگی را مطرح ساخته که آن آن است که اسالم،نکته اصلی در این قسمت
کـه از قبـل   هـایی  بنـدي گرا هستند و دستهتمایزات ارزش،البته تمایزات اسالمی. آوردهم تمایزاتی پدید می
اند هاي ارزشیهستند که حاوي قضاوتهایی نظیر متقی ـ غیرمتقی نديبدسته،آینداین تمایزات پدید می

.بازدرنگ می،زات در قبال این تمایزتمام تمایو
هایی مانند وجاهت و شرافت هم مطرح تمایزاتی بر محور واژه،گفتنی است در ادبیات قرآنی و روایی

مرد مومن همتاي زن :فرمایدکه میروایاتی مانند این. دهنداند که همه در سایه تمایز فوق معنا میساخته
هـا و  سـانی توانـد سـایر نـاهم   مـی ،سانی در ایمانن معناست که همبه ای،]339ص،16،5[مومنه است

شـود و  آن گونه است که فـرد در آن، از سـوي خداونـد داوري مـی    ، این تمایز. را در خود حل نمایدتمایزات 
افزون بر آن و بدون نگاه ارزش داورانه، باز هم متقین از غیـر متقـین   . انسان موظف به ایجاد این تمایز است

18.Simmel
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بـاوران  نمایند امـا فقـط دیـن   را تقسیم میبا مالحظه آثار این وجه زندگی، افراد،شوند و سایرینته میشناخ
19.گونه متمایز سازندتمایل دارند که خود را این

تمایز یافتگی در زندگی متدینان ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد ولـی یکـی از مفـاهیم    
زنـدگی  . پرهیز از زندگی لهوي است-دهدزندگی دینی را شکل میکه چارچوب سبک -پایه در این باره 

. اسـت باطـل وحقنظامبهباور،آنلهوي شکلی از زیست است که اساس آن رفاه طلبی است و مبناي
نگـاه بـا باطـل وحـق بـه بنـدي تقسـیم وشناسانههستینگاهباباطلوحقبهبنديتقسیمکهزمانی

.بپرهیزداموربرخیازتابیندنمیخودرويفرادلیلیفردباشد،نداشتهوجودهنجارشناختی
محـوري یعنـی زنـدگی بـدون     هـوي . محور اسـت هوي،در زندگی لهوي، فرد از نظر درونی و روحی

خواهـد گوید، آنچـه مـی  خواهد میمحور آنچه میشخص هوي. بندي به درست و نادرست و حق و باطلتقسیم
این را سـم مهلـک   ،)ع(امیرمومنان علی.... پوشد و خواهد میبیند، آنچه میمیخواهد خورد، آنچه میمی

).45نهج البالغه، خطبه (ستاند باور را از آدمی میداند که روح معناگرا و آخرتحیات انسانی می
هـا مناسـبت نـدارد و    کنند از رفتارهایی که با طبقـه آن در تحلیل سبک زندگی غربی، افراد سعی می

در این میان مهم نیست که این . بپرهیزند،بردها را در قشربندي طبقه محور از میان مییافتگی آنتمایز
هـا اسـراف کننـد و یـا     اگر طبقه اقتضا کنـد کـه آن  ،براي مثال. رفتارها چه قدر درست یا نادرست باشند

اقتضا کند که مقدار زیـادي  ها چنانچه اگر طبقه آن.دهنداین کار را انجام می،جشنی تجملی برگزار کنند
در حـالی کـه تمـایز میـان متقـی و      . این کار را نیز خواهند کـرد ،صدقه بدهند یا گوسفندي قربانی کنند

اي حرام و صـدقه  داورانه میان حق و باطل است که اسراف را در هر طبقهغیرمتقی به معناي تمایز ارزش
هـوي ازمنـع اسراف،حرمتمانندهاییدستورالعمل،ینبنابرا. داندبراي غیر خدا را از هر فردي باطل می

.کاهدمیطبقهبامرتبطنادرسترفتارهايرویهبیگسترشاززدگیتعیشروحیهومحوري
توان گفت یکی از اهـداف بعثـت انبیـاء از میـان بـردن هنجارهـاي نهفتـه در تمـایز         طور کلی میبه
در حالی که مالکیت خصوصی و تالش براي ،براي مثال. ها براساس ثروت و طبقه اجتماعی استیافتگی

بخشش و صدقه، دستگیري از نیازمنـدان در ابعـاد و   به،در کنار آن،کسب روزي حالل ستوده شده است
. هـم سـفارش شـده اسـت    ... گرایی واشکال مختلف، خودداري از تکبر و فخرفروشی، خودداري از تجمل

نقطه کانونی توجه اسالم است که سـبک  ... شیره، تحصیالت پس هنجارهاي معطوف به ثروت، طبقه، ع
.آفریندمی

خوانند چه آن که به رفتار غیر الهی خو آدمیان رفتار متقیانه را جنون می:فرمایندنهج البالغه می193خطبه امیر مؤمنان در . 19
.دانندکرده، آن را هنجار می
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انگاري اصلپیامدهاي نادیده
انسـان لهـوي، انسـان    . شودموجب جلوگیري از تربیت ذهنی افراد می،ـ زندگی لهوي در وهله اول1

پـرورش  ،اودر روش . اي به پرورش خود پرداخته استقاعدهانسان غیر فکور به شکل بی. غیرفکور است
کندشود و سپس فکر میابتدا مرتکب عمل می،به همین جهت. جسم بر پرورش تفکر خالّق مقدم است

در حالی کـه تفکـرِ خـالّق بـه فـرد امکـان       . خوردتأسف می،و اگر رفتارش غلط باشد]281ص،15، 8[
.ددهرا می) ترتر یا شر کمداراي خیر بیش(پیشگیري و یا اتخاذ بهترین تصمیم 

هايهاي جدید، تصمیمهاي زندگیاز ویژگی. کندبینی تربیت میزندگی لهوي فرد را غیر قابل پیشـ 2
ها با تصمیم ناگهانی محقق پذیر است و غالباً هیجانبسیار دل،تولید هیجان در این سبک. ناگهانی است

ن وجـود نـدارد و فاقـد    ی آرمازندگی لهوي به شدت نیازمند این هیجان است، زیرا در این زندگ. شوندمی
به همـین دلیـل فـرد بـه شـدت در معـرض ابـتال بـه         است،- ویژه وصل به حقیقت مطلقبه–نقطه وصل

، تنـوع طلبـی و   بنـابراین . آوردآور روي میروزمرگی است و براي فرار از این روزمرگی به تنوع طلبی هیجان
.تاز ارکان سبک زندگی غربی به حساب آمده اسخواهیفزون
هایشزند و به امیال و هوسانسانی که از روي تفکر دست به انتخاب نمی. ـ فقدان شخصیت اخالقی3

ناراضـی  ،گاه خویشتن مادي خود را به خاطر فکر برتـر و خواسـت عقـل   هیچ،بخشد در واقعانضباط نمی
.گرددکند و داراي شخصیت اخالقی نمینمی

اي نیرومندي هستند که به دلیـل اقتـدار روحـی و صـالبت     هانسان،افرادي با شخصیت اخالقی باال
، سـرمایه اجتمـاعی بزرگـی را بـراي انجـام کارهـاي بـزرگ        »نفس هوي محور«فکري ناشی از تربیت 

این افراد عمومـاً  . دارا هستند،مدار سیاسیمند و ارزشهاي هدفکوشی اقتصادي، فعالیتاجتماعی، سخت
خانوادگی را نیز دارند و حاضرند براي رسیدن به اهداف متعالی براي توانایی گذشت و فداکاري در زندگی

.نمایندحفظ زندگی از فردیت خود هزینه

هاباور به وجود حق و باطل و مرزبندي میان آن
گـاهی بـا   . دو جنبه دارد که هر یک به حوزه معنـایی مسـتقلی مربـوط هسـتند    ،گفتگو راجع به حق

است و زمانی بـا  Bing rightمعادل ،جا حقحق و باطل است که در اینرویکرد وجود شناختی سخن از 
جـا  بحث در این. استHaving a rightشود که معادل رویکرد اخالقی یا حقوقی از حق سخن گفته می

.بر سر معناي اول است
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ي گیرد که بـه مقتضـاي آن، رخـدادها   سبک زندگی منطبق با معیارهاي اسالمی در چهارچوبی قرار می
اي بحث گسـترده ،توصیف نظام حق و باطل براساس آیات قرآن کریم. گرددعالم به حق و باطل تقسیم می

.رسـد داند که در نگاه پندارگرایان بسیار عظـیم بـه نظـر مـی    به طور اجمال، قرآن، باطل را سرابی می. است
یک قدرت بزرگ، یک باطل همواره به لحاظ فلسفی امر موهومی از جنس عدم نیست، بلکه ممکن است

.منزله امر غیرواقعی استلحاظ آثار پایدار بهثروت کالن یا یک عمل مرئی باشد، ولی به
شود که بتواند در تئوري دین راجع به تاریخ جهـان، پایـا   به اثري گفته می،اثر پایدار در قاموس دینی

حق همـواره زنـده   ؛دوم آن که). 83: قصص(پایان جهان با متقین است؛کهدر این تئوري، اول آن. باشد
حتی ) 18: انبیاء(شود باطل همواره نابود می؛سوم آن که). 25: نور(ماند حتی اگر پیروانش اندك باشندمی

چهـارم آن  ). 100: مائـده ؛25: توبـه ؛65: انفال(اگر پیروانش زیاد و قدرت و ثروت مادي آن فراوان باشد
رسـند هاي معطوف به باطل به اهداف نهایی خود نمیو اراده) 103: نسیو(نشینداراده حق به بار می؛که

).8: انفال؛49: سبأ(
امـا فریفتگـی   ،دهدشماري از نگاه تاریخی دین به حق و باطل را نشان میشواهد بی،که تاریخبا آن

فقـر نفسـانی   سرّ این مطلب را قرآن کریم تشـنگی و  . شودچنان تکرار میبشر به اقتدار موهوم باطل هم
نظیـر  ،پنـدارد از نظر وجود شناختی، باطل، باطل است اما بیننده آن را حـق مـی  ). 39: نور(داند انسان می

ضـعف شخصـیت و عـدم    . سـت منشأ مشکل، پندار آدمـی ا ،بنابراین. پندارداي که سراب را آب میتشنه
-سان اسـت، در نگـرش جهـان   نکه ناشی از فقدان تربیت و شکوفایی استعدادهاي درونی اکفایت درونی

مندها نیز مندها و غیرارزشکه عدم آگاهی از داوري اسالمی درباره ارزشافزون بر آن. ر دارد، اثبینانه فرد
.مؤثر استدر این باره 

تقسـیم  ،توان بیان نمود که یکی از ارکان با اهمیت سبک زندگی اسالمیپس از ذکر این مقدمه، می
بدون این . ناختی و تقسیم اعیان و افعال به لحاظ ارزشی به حق و باطل استرخدادها به لحاظ هستی ش

ها و فکر اسالمی در این باره به عینیت. باشدپذیر نمیارائه سبک زندگی اسالمی هنجارین امکان،نگرش
داختـه و  سایه ان،دهد و نظام معنایی حاصل از این فکر به اجزاء و ابعاد ریز و درشت زندگیها معنا میابژه

.کندجا میها را در زندگی ما جابهجایگاه آن
کنـد،  کند، شغل باطل را رهـا مـی  تجارت باطل را رها می،اندیشدانسانی که به نظام حق و باطل می

کند، بـراي رسـیدن بـه    هاي باطل استفاده نمیکند، براي رسیدن به ثروت و قدرت از روشفکر باطل را رها می
دهد، از فزونی طرفـداران باطـل   کند، براي وصول به معانی اخروي فرصت از کف نمیمیمقاصد دنیوي شتاب ن

گـویی،  ، از حـق کنـد ها تنظـیم نمـی  هراسد و زندگی خود را مطابق خواست آنها نمیهاي پشتیبان آنو قدرت
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دار مـ کند، حتی اگر به نظر برسد در کوتاه مدت مناسبات حـق درست کاري و عدالت ورزي خودداري نمی
پنـدارد امـا امـور حقیقـی و     کند زیرا کاه آن را کوه نمیدر برابر باطل مقاومت می. اندفایدهکم فایده یا بی

.)422نهج البالغه، ح(شمرد میآن را بزرگ کند، زیرا کمِصحیح را سخت کوشانه دنبال می
شوند و رفتارهاي غلط در چنین سبکی از زندگی است که رفتارهاي درست محقق و دائماً بازتولید می

اگر تحـوالت اجتمـاعی ـ اقتصـادي     ،بنابراین.، حق استمعیار،براي این جامعه. گردندبه تدریج محو می
داند، بلکـه  هاي غیراسالمی باشند تن دادن به تحوالت را گریزناپذیر نمیفرهنگی به ظاهر مقتضی ارزش

هاي جامعه در ابعـاد  کوشد از ویژگیگرا میحقدهد و انسان حق به مثابه یک تراز، تحوالت را جهت می
. ترین زاویه را پیدا کندکم،منصفی به نام حقفوق از عمود

انگاري اصلپیامدهاي نادیده
انسـان تعریـف ریختگیهمدر. استشناختیانسانچالشیپایدار،هايارزشوجودبهاعتقادعدم. 1

درنظریـه یکعنوانبهراخودآثار،]876-875، صص5[اندهزددامنبدانساختارگراپساهايفلسفهکه
هـاي ارزشوثبـات نفـی بامساويانسان،درمتافیزیکیعدبنفی. استدادهنشاناخالقوانسانرابطه
برخـوردار متـافیزیکی پشـتوانه ازکهزمانی،اخالقیعناصر. استمادي به مفهوم الهی از حقانیتماوراء
بـه اعتقـاد صـورت در. دهندمیدستازراخودحتمیتواطالقبوده،محورموقعیتویرپذتحولنباشند

وپـذیرفت راعمـل مسـئولیت کـرد، دفـاع اخـالق حریمازتوانمیاخالقی،اصولدراطالقوحقانیت
صـداهاي همهمـه در«لـیکن . کرددعوتهمگانیخردوعقلتوافقمورداخالقیموازینبهرادیگران

اخالقـی مرجـع یگانـه مثابهبه،خودذهنیتباافرادوکندساکترادیگرانتواندنمیکسهیچ،قیاخال
. »]31، ص3[مانندمیتنهاغایی

پیروانوهاانسانبراينیرومنديدرونیقدرتوقوتازعاريذاتاًارزشی،واخالقیگرایینسبی. 2
جايدرمسألهاین.ندارنداخالققواعدبهداريوفابرايياانگیزههیچ،شرایطایندرآدمیان. استخود 
پیشـین نسلوجدیدنسلمیانفاصلهایجاددرچشمگیريطوربهکهچرااست،گرایانهعملبسیارخود
نسـلی شکاف. نداندخودهايارزشراخودوالدینهايارزشجدیدنسلکهشودمیباعثگذاشته،تأثیر
نسـل وکنـد انقـالب نسلیاستممکن،فرضهمیندر. زندمیدامندرخانوادهیهروبیتطوراتبهنیز

وشـده تـر سـیال هـایش اررزشمروربهخانواده،واقعدر. نمایدحفظراانقالبهايآرماننخواهدبعدي
يهاارزشقناعت،ورزي،غیرتعمومی،عفت،خانوادهبراياگر.ماندنمیمتعهدمقاومتپدیدهبهاساساً

درراايشـبکه واجتمـاعی اعتراضتواندمیباشد،مهم... وعدالتدلسوزي،گرایی،جمعمثلاجتماعی
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خودجـوش خواستاساسبرصرفاًکهگراخانوادههايشبکهوجود. دهدشکلهاارزشاینحفظراستاي
، 2، ج15[ازد سـ مـی نیرومنـد راهـا آنوبخشـیده عمومیـت هـا آنمطالبـات بهگیرندمیشکلمردمی

هاي گـذران  ها، تفریحات، روشهاي مردم، معماري هاي ساختمانانتخاب،به دنبال این مهم]. 1157ص
حتـی سـاختارهاي کـالن اجتمـاعی مـرتبط بـا       -اجتمـاعی هاي ارتباطات فامیلی واوقات فراغت و شیوه

.تحت تأثیر قرار خواهند گرفت-عناوین فوق
ظام حق و باطل در زندگی برخی مسلمانان باعث گردیده است دیـن، فقدان باورداشت جدي به ن. 3
ر زیادي در تسلیط سبک زنـدگی  اث،این مسأله.بدهددستازاستسلبیبعدکهراخودهویتازبخشی

موجـب کـم همتـی مسـلمانان در سـبک سـازي، روش سـازي و        بیگانه در زندگی آنان داشته و اساسـاً 
.ساختارسازي شده است

درآمـد پـیش . توان بیان داشت نگاه دینی به سبک زندگی نگاهی هنجارشناختی استع میدر مجمو
حاکمیت اصولی مانند قناعت، پرهیز از مسیر لهوي در زندگی و باورداشت به ،سازي با رویکرد دینیسبک

دهـی بـه شخصـیت و    هریک از این اصول به فراخور اقتضـائات خـود در شـکل   . نظام حق و باطل است
ویژه رابطه عارفانه با حیات، نظام تربیتی ها از زندگی و روابط در آن بهن روحی افراد، منطق فهم آنسازما

بندي به اصول و مفاهیم هاي خانوادگی، انتخابگري به مثابه رفتار انسان عامل و پايگیريمطلوب، جهت
که خانواده اولـین جایگـاه بـراي    از آن جا. کننده دارندر تعییناث،نادرست و خیر و شر–وابسته به درست 

هاي اساسی فکري و اصول حاکم بر رفتـار اسـت،   سازي نهادهتربیت افراد و بهترین موقعیت براي درونی
هاي مذهبی بـراي زنـدگی   مقاومت خانواده. آیدشمار میسازي دینی نیز بهاولین نهاد مسؤول براي سبک

. بندي به اصول استاکی از قدرت خانواده در صورت پايمتدینانه با وجود احاطه ساختارهاي اجتماعی، ح
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