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  سبک زندگی در خانواده ناشی از ناآشناییهاي چالش
  ∗ با حقایق اسالمی

  1خدیجه دروگر *

  چکیده
هـا  بسـیار گسـترده اسـت کـه در ده    آن موضـوعی   بـا خانواده و مباحث مرتبط 

توان به طور کامل به آن پرداخت. در این مجال آنچه مورد کتاب و رساله نمی
گیري پاسخ به این پرسش است که چـرا بـا وجـود    مداقه قرار گرفته است، پی

ي غنی اسالمی و با وجـود دسترسـی بـه حقـایق مسـلم دینـی، در زمینـۀ        امحتو
شاهد نابسـامانی در عمـل بـه آنهـا در حـوزة      هاي زندگی، امروزه گاهی سبک

این نوشتار ابتدا نگاهی گذرا به مفهوم سبک  .زندگی فردي و اجتماعی هستیم
شــناختی داشــته، ســپس بــه مســألۀ زنــدگی از دیــدگاه علــوم اجتمــاعی و روان

کارهـایی متکـی بـر    پردازد. در پایان بـه ارائـۀ راه  هاي سبک زندگی میچالش
ایـن   آورد ایـن پـژوهش  ره .ها پرداخته استچالش آموزش جهت کاهش این
هاي نو و به روز، که بتوان محتواي غنـی اسـالمی را   است که خأل وجود قالب

  همچنان باقی است. ،در پوشش آن به خانواده و جوانان ارائه کرد
  هاي فرهنگی.ي اسالمی، قالباسبک زندگی، خانواده، محتو واژگان کلیدي:

                                                        
  .12/12/1392ـ تاریخ پذیرش:  4/8/1392تاریخ دریافت:  ∗
  elahe.drogar1387@gmail.com دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه زاهدان                                   . 1
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  مقدمه
ما بیش از پیش نیـاز بـه تقویـت و تحکـیم نظـام خـانواده دارد. در       جامعۀ اسالمی 

جوامعی مانند جامعۀ ما هـر نـوع پـرورش اخالقـی و تربیـت اجتمـاعی را بایـد از        
زیـر بنـاي جامعـۀ اسـالمی را      چـه بـه هـر دلیلـی نتـوانیم     خانواده آغـاز کـرد. چنان  

ــیم، نخــواهیم توانســت معیارهــا و ارزش  ــه هــاي واالي انســانیمســتحکم کن   را ب
هاي اخالقی و اجتماعی را تنها از هاي بعد منتقل کنیم. اگر بخواهیم نابسامانینسل

هاي فردي مانند زندان، جریمـه و... برطـرف سـازیم، خـواه     راه قوانین و مجازات
انحراف و تخلف از قوانین، قابل کنترل نخواهد بود. گرچـه در   ،کاريناخواه بزه

ها ناگزیر خواهـد بـود. تـأثیر و تـأثر     بردن این روشمواردي نیز جامعه در به کار 
 ،خانواده و جامعه بر یکدیگر از دیرباز مورد توجه ادیان، متفکران و در قرن اخیر

  بــه خصــوص جامعــه شناســی و ،ایــن مهــم در علــوم اجتمــاعی .علــم بــوده اســت
در 1894چنـان کـه در سـال     شـود. اي دیرینـه محسـوب مـی   دغدغه ،شناسیروان

یکی از فرضیات اصـلی   ،به نام جامعه شناسی شیکاگو تشکیل شده بود مکتبی که
مـا خـانواده و رشـد اثـرات صـنعتی و تمـدن را بـر روي آن        : آن چنین عنوان شد

کنیم و آنچه باید انجـام دهـیم حـل مشـکالت حاصـله از ایـن تمـدن و        درك می
تعـامالت  بررسی خانواده و  1950تا  1920هاي تقویت خانواده است. در بین سال

 1950ل اصلی علم جامعه شناسی گردیـد. از سـال   ئهاي آن یکی از مساو پویایی
هــاي پژوهشــی و شــناختی فعالیــتتـاکنون نیــز در حــوزة علــوم اجتمــاعی و روان 

). 1377گیري یافته است (سـیف،  پردازي در حوزة خانواده گسترش چشمتئوري
مـان و مقایسـۀ آن بـا    فبا نگاهی هر چند اجمالی به سبک و سیاق زنـدگی اسـال  

هـاي  تـوان دریافـت کـه در تمـامی حـوزه     زندگی کنونی خویش به سـهولت مـی  
زندگی خانوادگی تغییراتی رخ داده است. تغییرات در آمارهاي ازدواج و طالق، 

الگوهاي ازدواج، سـن ازدواج،  تعداد زاد و ولد، مشکالت خانوادگی و تغییر در 
مخصوصـاً در زنـان، تغییـرات در الگوهـاي      ،تغیرات الگوي تحصیالت و اشـتغال 

ارتباطی، تغییر در اندازة خانواده و تعداد فرزندان، افزایش سن ازدواج و افـزایش  
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تجرد، افزایش طالق، روابط فرازناشویی و گرایش بـه مـدگرایی و مددوسـتی را    
  اي کــه در ســبک زنــدگیهــایی از تغییــرات گســتردهتــوان بــه عنــوان نمونــهمــی

  ي ایرانی به وجود آمده است، ذکر کرد.هاخانواده
هاي ها ایجاد شده است، پیشرفتکه در سطح خانواده ،همزمان با این تغییرات
آوري اطالعات و ارتباطات نیز در سـطح جامعـه ایجـاد    شگرف تکنولوژي، و فن

هاي تکنولوژي خواه ناخواه بر عواملی که برشمردیم تأثیرات شده است. نوآوري
تغییراتی که مطرح گشت، در جهت هدف غـایی و نهـایی   بعضی از عمیقی دارد. 

ا در نیـل بـه آن   ربع آن افراد تباشد و جامعه و به یعنی رسیدن به کمال، می ،انسان
 تغییـرات امـا بعضـی    ،مانند افزایش سطح تحصیالت، اشتغال و... ؛رساندیاري می

ه به ساختارهاي ما ایجاد شده است، بدون توج ۀکه در سبک زندگی امروز جامع
هاي جامعه شده است و چون بعضی فرهنگی ـ هویتی موجود وارد سبک زندگی 

هاي افراطی در روابط از آنها مانند افزایش سن ازدواج، تجرد، روابط و آمیختگی
هـاي ایرانـی در   زن و مرد و... با پیشینۀ فرهنگی، دینی و هویتی و ارزشی خـانواده 

  هاي جبران ناپذیري تبدیل شود.برود تا به آسیتناقض است، می
نهادهاي فرهنگـی ـ آموزشـی نتوانسـته      و نهادهاي اجتماعی ما اعم از خانواده
ها مصون نماید. سؤال اساسـی کـه مطـرح    است افراد خود را در مقابل این آسیب

شود، این است چرا بـا وجـود پیشـینۀ غنـی فرهنگـی و متنـی و محتـواي غنـی         می
ونه که شایسته است، این حقایق اسالمی در متن خانواده و اسالمی و ایرانی، آن گ

سبک زندگی فردي و اجتماعی جامعۀ ما به کاربرد نرسیده است. به عبارت دیگر 
آوري را با ساختارهاي ارزشـی  آوردهاي تکنولوژي و فنجامعه نتوانسته است ره

هاي ا در دههچر .موجود درآمیزد و در قالبی اثربخش در اختیار خانواده قرار دهد
اخالقی در ارتباطات انسانی، نقض حقوق شـهروندي،  اخیر شاهد رشد فزایندة بی

انگیزگی در گـرایش بـه دیـن و کشـش بـه سـمت       اعتنایی به قانون و احیاناً بیبی
هاي غیراسالمی، مخصوصاً در بین جوانان یا نوجوانان هستیم؟ امروزه در فرهنگ

هاي رفتاري و اعتقادي نیمه ماعی شاهد سبکها و حتی سیستم اجتبعضی خانواده
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 ،انـد و افـراد خـانواده   اسالمی نیمـه غربـی هسـتیم کـه عمومـاً بـا هـم در تعـارض        
نمایـد. بـه عنـوان    گشتگی هویت و سـرگردانی مـی  مخصوصاً جوانان را دچار گم

سن ازدواج بـه   .توان به افزایش سن ازدواج اشاره کرداي از این تعارض مینمونه
  ســازي از الگوهــاي غربــی، مســائل مــالی، رســم و رســومچــون مــدلهم دالیلــی
یابد، سالگی افزایش می 30گیرانه، تغییر نگرش جوان و خانواده و... تا مرز سخت

هاي تلویزیونی، هاي تبلیغاتی موجود در شبکهدر حالی که همزمان در اثر محرك
ر الگوهـاي تغذیـه و   هـاي تربیتـی ناصـحیح، تغییـ    اینترنت و...، سـبک  ،ايماهواره

گیرد و بـه اصـطالح بلـوغ    بهداشت و... بلوغ جسمی و جنسی نوجوانان شتاب می
هـاي بلـوغ تـا ازدواج، هـیچ راه     گردد و اینک در فاصلۀ سـال زودرس حاصل می

حلی جهت کنترل یا رفع نیازهاي جسمی و عاطفی به جـوان آمـوزش داده نشـده    
آورد، یـا پنهـان از   مشـروع روي مـی  است. در این وضعیت یا جـوان بـه روابـط نا   

هـاي شـدید روحـی و    کند، و یـا بـا کشـمکش   خانواده به ازدواج موقت اقدام می
شود، که همۀ این موارد سیستم خانواده و سالمت روان فرد را به روانی مواجه می

اندازد. این مورد جهت نمونه مطرح گردید تا آشکار شود که هـر تغییـر   خطر می
دهـد،  که در سطح فردي و خانوادگی براي افراد جامعه رخ میبه ظاهر کوچکی 

در ایـن  داري در سطح خـانواده و اجتمـاع در پـی خواهـد داشـت.      چه آثار دامنه
هایی از این دست که در سبک زندگی امروز نوشتار قصد داریم به بررسی چالش

صـودمان از  در جامعۀ ما به وجود آمده است، بپردازیم و بدین منظور ابتدا باید مق
هـاي  مفهوم سبک زندگی را روشن نماییم. بدین دلیـل اگـر بخـواهیم بـه چـالش     

سبک زندگی تیز بینانه بنگریم، باید ابتدا روشن نماییم که در حوزة نظري مـورد  
رهگـذر ابتـدا    یی دارد. در ایـن ا این مفهـوم چـه تعـاریف و کاربردهـا    پژوهش م

پردازان این حوزه جتماعی و نظریهنگاهی به تعاریف سبک زندگی از نگاه علوم ا
  ه ویـژه خواهیم داشت. سپس تاریخچـۀ ظهـور ایـن مفهـوم در علـوم اجتمـاعی بـ       

هایی کـه خـانواده در   دهیم. در ادامه به چالششناسی را مورد توجه قرار میروان
انـدازیم  جامعۀ کنونی ایران با آن دسـت بـه گریبـان اسـت، نگـاهی اجمـالی مـی       
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  دهیم.ها را مورد بحث قرار میفت از این چالشهاي برون روسپس راه

  و مصادیق آن  (Life Style)مفهوم سبک زندگی 
از جمله مفاهیم علـوم اجتمـاعی و علـم جامعـه شناسـی و      » سبک زندگی«مفهوم 

هـاي  که در این علوم قـدمت قابـل تـوجهی دارد، امـا در سـال      مردم شناسی است
و عملیـاتی بیشـتري یافتـه اسـت.     خصـوص در ایـران کـاربرد پژوهشـی     بـه   ،اخیر

  متعارض آن را به مفهومی مبهم تبدیل کرده است. گاهکاربردهاي متفاوت و 
از آنجا که مفاهیم مورد استعمال در علوم مختلف را باید در فضـاي مفهـومی   
آن علم مورد مداقه و بررسی قرار داد و ایـن مفـاهیم در سـاختار مفهـومی مـورد      

بل درك خواهد بود. براي یـک مفهـوم ثابـت بسـته بـه      استعمال براي مخاطبان قا
کاربرد و حوزة مورد استعمال آن ممکن است تعاریف و مصادیق بسیار متفـاوتی  

که در این نوشتار  ،وجود داشته باشد. چنان که در خصوص مفهوم سبک زندگی
گوید: کاربردهـاي  به نقل از هندري می )1386( مهدوي کنی، مورد توجه ماست

گی اغلب آن را به همان گویی و کلـی گـویی کشـانده و از آن بـراي     سبک زند
اي که گاهی آن را به اشتباه حتـی  همه چیز و هیچ چیز استفاده شده است به گونه

  گیرند.معادل فرهنگ در نظر می

 شناختیتعاریف سبک زندگی از نگاه علوم جامعه

هـا،  گـرایش  ةنـد زندگی یا سبک زیستن مـنعکس کن  ةشیوشناختی از نگاه جامعه
اي از هاي یک فرد یا جامعـه اسـت و مجموعـه   تمایالت، رفتارها، عقاید و ارزش

ها، معیارهاي اخالقـی و سـطح اقتصـادي،    ها، سلیقهها، نگرشها، عادتطرز تلقی
. سبک زنـدگی،  سازنددر کنار یکدیگر طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می

  شود. استفاده می گاهی براي توصیف شرایط زندگی انسان
اي از الگوها ) سبک زندگی را به صورت مجموعه2005جوانس و همکاران (

آنهـا  . کننـد ها، و روابـط بـین فـردي تعریـف مـی     ها، باورها، مهارتشامل فعالیت
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معتقدند سبک زندگی توسط عواملی همچون سن، جنس، نژاد و مخصوصاً سطح 
 گیرد.اقتصادي ـ اجتماعی فرد تحت تأثیر قرار می

هـاي رفتـار،    هـا، شـیوه   هـا، ارزش  اي از طرز تلقـی  هاي زندگی مجموعه سبک
 ،تلویزیـون گیـرد. موسـیقی عامـه،    هـا در هـر چیـزي را در برمـی     ها و سلیقه حالت
  تصـورها و تصـویرهایی بـالقوه از سـبک زنـدگی فـراهم       ههمـه و همـ   ،هـا  آگهی
ي بیـان روش  سبک زندگی مفهـومی بسـیار مهـم اسـت کـه اغلـب بـرا       کنند. می

بـه   مـاعی تهـاي اج فعالیت ها، عقاید وارزش زندگی مردم توأم با طیف کاملی از
عاداتی  الگوهاي فرهنگی، رفتاري و توان گفت سبک زندگی ازمیرود. کار می
اجتماعی خود به  در زندگی فردي و افراد به طور روزمره آنها را گیرد وشکل می
 ،هاي اجتماعی متقابل خود با والدین، دوستانکنش ۀگیرند. افراد به واسطکار می

آموزند. به عبـارتی  هاي جمعی الگوهاي رفتاري را میرسانه ساالن، آشنایان وهم
در  روزانـه اسـت کـه شـخص آنهـا را      هاي معمـول و سبک زندگی شامل فعالیت

  .معناي عام و کلی این مفهوم استبه  البته گیرد. اینمی زندگی خود به کار
منـدي  ها، باورها و کردارهاي نظاماي از ذائقهمجموعهبه عنوان  دگیسبک زن

نیـز تعریـف شـده     کنـد معین را مشخص مـی  ۀکه یک طبقه یا بخشی از یک طبق
. در این راستا، براي مثـال سـبک زنـدگی شـامل، عقایـد سیاسـی، باورهـاي        است

، غذایی، ترجیحات زیبایی شناختی و نیز اعمال جنسی فلسفی، اعتقادات اخالقی،
 که مفهوم سبک زندگی در نگاه جامعـه  ؛ چراشودپوشاکی و فرهنگی و غیره می

شناختی زیمل آن را نماد فردیت برتر، وبلـن نمـاد سـاز و کـار روحـی و عـادات       
دانــد و جمعــی دیگــر از فکــري، وبــر ایــن مفهــوم را نمــاد منزلــت اجتمــاعی مــی
  دانند.عی میاندیشمندان سبک زندگی را نماد هویت فردي و اجتما

پایان اصحاب علـوم  مفهوم سبک زندگی خالی از مناقشات بی ةگستره و حوز
ذیـل   ،اند تا با قـرار دادن سـبک زنـدگی   اجتماعی نبوده است. برخی تالش کرده

امـا در مقابـل   . بخشـند  »طبقـه «پویایی و غناي بیشتري بدان  ،اجتماعی ۀمفهوم طبق
ض طبقـه و امـري وراي تقسـیمات    بیشتري سبک زندگی را مفهومی در عـر  ةعد
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این که آیا سبک زندگی فقط رفتار و نمودهـاي بیرونـی   . اندطبقاتی قلمداد کرده
گیرد، محل نزاع دیگري شود یا ذهنیت و نگرش او را نیز دربرمیفرد را شامل می

اغلب قلمرو این مفهوم آن چنان گسترده تعریف شده است کـه همـه   . بوده است
هـاي  ف، نوع پوشش، دکوراسیون خانه و محل کـار، ژسـت  چیز، از الگوي مصر

هـاي سیاسـی و   هـاي اوقـات فراغـت تـا نگـرش     صـحبت، فعالیـت   ةنحـو  رفتاري،
با ایـن وجـود بخـش اعظـم     . گیردهاي شخصی را دربرمیمندياجتماعی و عالقه

کارهاي تجربی که در آن از سبک زندگی به عنوان یک ابـزار تحلیلـی اسـتفاده    
مصـرف و   ؛دهـد قـرار مـی  وم را در نسبت با دو مقوله مورد استفاده شده، این مفه

 ).1969گذران اوقات (مک کی 
توسـط محققـین    عناصري که در مجموعهاي سبک زندگی: مصادیق و مؤلفه

عبارتند از شیوة تغذیه، خودآرایی (نوع  ،شودبه عنوان سبک زندگی نگریسته می
و نقـل، گـذران اوقـات فراغـت،     مسکن، وسـیلۀ حمـل    ،پوشاك و پیروي از مد)

هـا و... لویـد و   هـا و عالقـه  ها، نگـرش احساسات و هدف گزینی ،تفریح، رفتارها
هاي عالوه بر فاکتورهاي فوق به تفاوت ،در بررسی خود از سبک زندگی ،وارنر

الگوهاي زنـدگی خـانوادگی و    ،هاي سیاسیاندازهاي اخالقی، ارزشدینی چشم
  ). 1969(مک کی،  نداکودك هم اشاره کردهروابط زناشویی و تربیت 

  سبک زندگی در اسالم
عطا کـرده  انسان به اي است که خداوند ترین سرمایه و برترین توشهفطرت اصلی

 دتوانـ این اساس فطرت مـی  . برو کمال را پیدا کند راه رشد و شکوفایی است، تا
قت ثابت، پایدار و تا در پرتو این حقی، محکم سبک زندگی انسان قرار گیرد ۀپای

زنـد  بسبکی از زندگی را رقـم  ، هستی و خلقت آدمی است ةهمگانی که در نحو
ی، طلبـ حـق  چـون همهـاي فطـري   بـر ارزش  ومنتهی شود؛  »زندگی فطري«که به 

  بند باشد.و... پاي زیبایی دوستی، مطلق خواهی
ین تـر ، فعل و انفعال فـرد را در اسـالم بـه عنـوان کامـل     اسالمی زندگی  سبک
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ترین و در عین حال زیباترین سبک زنـدگی کـه مطـابق بـا     مکتب زندگی، جامع
و بـراي تمـامی جزئیـات    اسـت،   باشـد، مطـرح کـرده    خواست فطري بشر نیز مـی 
براساس زیربناي فطري و وجودي انسـان دسـتورالعمل   ، زندگی فردي و اجتماعی
بک زنـدگی و  توجه اسالم به موارد ریـز و درشـت سـ    ارائه نموده است. از جمله

ي تـوان بـه مـوارد    هـا مـی  این ساحت کارهاي عملیاتی براي آن. از جملۀارائۀ راه
، کاالهاي مصرفی، مرکبسکونت و محل آن، کار،  ةسیماي ظاهر، نحوهمچون 

و مـوارد بسـیار   ، مشـورت خـواهی   خوراك، ارتباط زن و مرد، روابـط اجتمـاعی  
و انسان را به  اندکل گرفتهکه همگی در یک مسیر هماهنگ ش، دیگر اشاره کرد

نجـا  آز ) و... ا40ابـراهیم/  و 46؛ کهـف/ 132(طه/ شودسمت سعادت رهنمون می
ـ   طـرت لذا این سـبک زنـدگی نیـز ف   . که اسالم بر فطرت الهی انسان استوار است

  پایه است. 
هـایی اسـت کـه    رفتارها و کـنش  ۀمجموع، در این نگاه، سبک زندگی فطري

در مسـیر  او را تـا گـام بـه گـام     ، ري انسـان بنـا شـده اسـت    هاي فطمبتنی بر ارزش
اي . از این رو، این طـرز تلقـی از سـبک زنـدگی ریشـه     دهدسعادت و تعالی قرار 

  زنــدگی و حیــات ســایه ، کــه بــرعمیــق در وجــود و هویــت حقیقــی آدمــی دارد
بخشد و انسان را از روزمرگـی  او را معنایی متعالی می ةافکند و زندگی روزمرمی
  .دهدته کننده و تکرار مکررات نجات میخس

پوشـش، تنـوع غـذایی،     ةدر این سبک، ظواهر و روبناهاي زندگی (مانند شیو
نوع خودرو، سبک معماري منزل، میزان و تنوع مصـرف، انـواع سـرگرمی و نیـز     

 ةبرخـورد و سـخن گفـتن، شـیو     ةرفتارهاي اجتماعی مانند عادات و رسـوم، شـیو  
شوند و بسیاري از موارد دیگر) نیز با فطرت هماهنگ میها  برپایی مراسم و جشن

 لذا انسان دچـار تضـاد درونـی و   . کنندو سمت و سوي حیات آدمی را فطري می
دنیا و آخرت؛ لذت و حکمـت؛ شـهوت و معنویـت و معیشـت و ابـدیت      تعارض 

زمینـی انسـان بـا بعـد      ۀنخواهد شد. زندگی فطري در تعـادل و تعامـل سـالم جنبـ    
گیـرد و رشـد و شـکوفایی همـه جانبـه بـر       فرشته خـویی او شـکل مـی   ملکوتی و 
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قـواي آن بـه    ۀابعاد وجودي انسـان و همـ   ۀافکند. یعنی همزندگی انسان سایه می
رسـانند.  میزان ضروري و الزم یکـدیگر را بـراي رسـاندن بـه سـعادت یـاري مـی       

ی شناسـ هاي بسیاري کـه در حـوزة روان  ). چنان که پژوهش1386(مهدوي کنی، 
گـذارد (ر.ك: یزدانـی و غضـنفري،    دین انجام گرفته است، بر این امر صحه مـی 

اي اسـالمی  ). جامعـۀ ایـران جامعـه   1390نژاد، و یاسمی 1388؛ شاکري نیا، 1385
است. اصولی که بر فرهنگ، آموزش و روابـط یـا بـه تعبیـري زنـدگی اجتمـاعی       

تواند جداي  دگی نمیسبک زنحاکم است، اصولی مبتنی بر قوانین اسالمی است. 
اش  باورهایش با سبک زنـدگی فرد  باشد. اگري حاکم بر فرد و خانواده از باورها

ثیرگـذار و  أ. دین یکی از پارامترهـاي ت شودجهت نباشد، دچار سردرگمی میهم
ایرانی است و در هر ی ـ  ویژه سبک زندگی اسالمه مند در سبک زندگی بارزش

یک مدل  .کمک فرهنگ و آداب و رسوم بیاید تواند بهکجا که شکل بگیرد می
ثیرات مثبتی بـر  أتواند ترفتاري اگر در قالب دینی درست و صحیح ارائه شود، می

ثر آن در سـبک  ؤمسائل خانواده و نقش مـ  ةدین در حوزوجود جاي گذارد. لذا 
است: سـبک   دینی مبتنی بر باوردینی  سبک زندگی. زندگی بسیار با ارزش است

محکمی با اعتقاد به خدا یا اعتقـادات دینـی   نزدیک و ارتباط خیلی ی دین زندگی
چون قناعت، عدم حرص، همدر مسائلی  انهسبک زندگی خداباورهر فردي دارد. 

ثر ؤخیرخواهی براي دیگران و نوع دوستی و بسیاري از منافع اجتماعی و فردي م
حادیـث بـر ایـن    هاي خود از طریق آیات و اچنان که دین اسالم در آموزه ؛است

با توجه به قدرت دیـن در جامعـه و وجـود روش    مسائل بسیار تأکید کرده است. 
مند در دین اسالم الزم است عالمان ما با توجه به شـرایط موجـود   زندگی سعادت

دار و سـالم زنـدگی کننـد بایـد سـبک زنـدگی       خواهند دیـن براي مردمی که می
هاي این نوع زندگی لفهؤد و مردم را با مننمایایرانی را در جامعه ترویج ـ   اسالمی

 ۀبـا سـبک زنـدگی جامعـ    اسالمی  ۀاگر سبک زندگی مبتنی بر جامع. آشنا سازند
بـه دلیـل تفـاوت نظـام     ، مسیحی و هر دو با سبک زندگی سکوالر متفاوت هستند

اي  بینـی جهـان تفاوت در باورهـا و  تفاوت به تبع این  این جوامع است واجتماعی 
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اي مناسب اي سالم و خانوادهجامعهخواهیم که  وامع دارند. اگر میاست که آن ج
کنیم و براسـاس کـدام    زندگی میبا چه سبکی ، الزم است بدانیم که داشته باشیم

آوریم. دین اسالم بـه دلیـل غنـایی کـه      الگوها، معیارهاي خودمان را به وجود می
باشد تا انسان با رعایـت  تواند منبع خوبی براي تدوین یک سبک زندگی دارد می

  ون سازد.منره کمالاصول این سبک خود را به 

  شناسیسبک زندگی در روان
شناسی و علوم شـناختی از ابتـداي پیـدایش و شـاید بتـوان گفـت در فلسـفۀ        روان

ها و رفتارهاي انسان را به عنـوان یـک   پیدایش خود توجه به انسان، نیازها، پویایی
آن زمان که رفتارگرایان انسان را تنها  .داشته است موضوع محوري با خود همراه

دانستند و معتقد بودند که فقط آنچه قابل مشاهده است در داد رفتاري او میبرون
گفتند محرکی در محـیط وجـود دارد و پاسـخی را    انسان ارزش بررسی دارد. می

ارزش انگیـزد و تنهـا همـین رفتـار قابـل مشـاهدة       در ارگانیزم موجود زنـده برمـی  
شناسی از این نگاه مکانیکی به انسان روي گرداند روان زمانی دیگربررسی دارد. 

تر انسـان را مـورد مشـاهده قـرار داد و او را مقهـور      و با رویکردهاي درون نگرانه
هاي اولیۀ کودکی را در تعیین سرنوشت زندگی اش دانست و سالنیازهاي درونی

هاي افراطی جاي خود را به ون که آن نگاهاکن .اش مهم ارزیابی کردسالیبزرگ
هـاي  هاي چند وجهی در موضوع انسان داده است، همواره انسان، پویـایی دیدگاه

هاي کنش و واکنش او با جهان بیرون و به تعبیر دیگر سـبک زنـدگی   او و سبک
انسان، اعم از سبک زندگی روانی خانوادگی و اجتماعی او موضوع محـوري در  

  .است این علم بوده
شـناختی بـه   اما تاریخچۀ مفهوم سبک زندگی به طور مشخص در متـون روان 

  گردد.هاي اول قرن بیستم بازمینظریات آلفرد آدلر در دهه
انسـان را قربـانی تعارضـات و غرایـز و یـا       ،خالف هـم عصـران خـود    هآدلر ب

و  نیروهاي زیستی و تجربیات کودکی خود محکوم باشـد،  ۀموجودي که به وسیل
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. او رویکـرد خـود   دانستریزي شده باشد نمیا ماشینی که به وسیلۀ محیط برنامهی
نظیـر بـودن   خواند، زیرا بر بی (individual psychology) شناسی فردنگررا روان

ه زیگمونـد فرویـد بـه    کـ  ،هـا و اهـداف را  عمومیت انگیزه هر فرد تأکید داشت و
مکـانیکی محـیط گرایـان را نیـز      نگاه ماشـینی و  و نسبت داد، قبول نداشت انسان

  دانست.مطرود می
ها برتـري و کمـال اسـت. امـا افـراد از      انسان ۀآدلر معتقد بود هدف نهایی هم

کنند به آن برسند. هـر فـرد الگـوي    طریق رفتارهاي خاص بسیار متنوعی سعی می
دهیـد کـه بـه آن    ها را پرورش میها، رفتارها و عادتمنحصر به فردي از ویژگی

دهـیم بـه وسـیلۀ    گویند. او معتقد بود هر کـاري کـه انجـام مـی    زندگی می سبک
شـود. سـبک زنـدگی تعیـین     نظیر ما شکل گرفته و توصیف میسبک زندگی بی

مان توجه نموده یا آن را نادیده بگیریم و یا هاي محیطکند که ما به کدام جنبهمی
هـاي اولیـۀ   در سال هایی کههایی را حفظ کنیم سبک زندگی از تعاملچه نگرش

شود. به نظـر او سـبک زنـدگی چـارچوبی بـراي      دهد آموخته میزندگی رخ می
هدایت و راهنمایی کل رفتار بعدي است. او به اثر قابل توجه تعـامالت اجتمـاعی   
  مخصوصــاً در داخــل خــانواده و ماهیــت روابــط والــد ـ فرزنــدي و نقــش آن در  

  ک زندگی او بسیار معتقد بود. گیري تیپ شخصیتی فرد و به تبع آن سبشکل
  تواند داشته باشد شرح داد:او چهار سبک زندگی اساسی را که هر فرد می

گر یـا حـاکم را بـا آگـاهی     : نگرشی سلطه(dominant type) گرتیپ سلطه
کنـد.  دهد. چنین شخصی بدون توجه به دیگران رفتـار مـی  اجتماعی کم نشان می

سـتیز  کـار و جامعـه  و آزارگـر، بـزه   کندمله مینوع افراطی این تیپ به دیگران ح
شـود یـا   تر خطرناك این تیپ، الکلی و معتاد به مواد مخـدر مـی  شود. نوع کممی

کند؛ آنها معتقدند که با حمله کردن به خودشان به دیگران آسـیب  خودکشی می
  رسانند.می

کسانی که در سبک زندگی خود بـه ایـن تیـپ    :(getting type) تیپ گیرنده
دارند خشنودي دیگران را جلب کنند و از این رو بـه آنـان    انتظارگرایش دارند، 
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  تر است. تیپ به نظر آدلر از همه رایج شوند. اینوابسته می
: بـراي رو بـه رو شـدن بـا مشـکالت      (avoiding type) تیپ اجتناب کننده

 کند. این اشخاص با اجتنـاب کـردن از مشـکالت، از هرگونـه    زندگی تالش نمی
  کنند. احتمال شکست دوري می

زنـدگی آمـادگی الزم را    ةاین سه تیپ براي مواجه شدن با مشکالت روزمـر 
ندارند. آنها قادر به همکاري با دیگران نیستند و برخورد بین سبک زندگی آنها و 

شود که به صورت روان رنجـوري  میدر آنها  دنیاي واقعی موجب رفتار نابهنجار
شود. آنهـا  آشکار میبا اجتماع، نقض حقوق دیگران و...  ، تعارضپریشیو روان

  اجتماعی هستند. ۀفاقد عالق
کسانی کـه ایـن سـبک را     :(socially useful type) تیپ سودمند اجتماعی

بـا  شـوند،  بندي مـی اند یا به تعبیري بهتر در این سبک طبقهبراي زندگی برگزیده
نماید. این گونـه اشـخاص   مل میکند و طبق نیازهاي آنها عدیگران همکاري می
. بـه  آینـد اي با مشـکالت کنـار مـی   رشدیافته اجتماعی کامالً ۀدر چارچوب عالق
مشکالت را با کمک کردن و کمک گـرفتن از دیگـران    ،ورزنددیگران مهر می

آدلر باور داشت که رابطه داشتن با دیگران، اولین تکلیفـی اسـت   . کنندمرتفع می
آن مواجه است. سطح سازگاري اجتماعی فرد، که بخشی  که انسان در زندگی با
ست، بر برخورد او با تمام مشـکالت زنـدگی تـأثیر دارد. در    ا از سبک زندگی او

این رابطۀ او مفهوم عالقۀ اجتماعی را مطرح کرد کـه آن را بـه صـورت اسـتعداد     
هاي شخصی یابی به هدففطري فرد براي همکاري کردن با دیگران جهت دست

ها به وسیلۀ عالقۀ اجتماعی برانگیختـه  جتماعی تعریف کرد. او معتقد بود انسانو ا
کار یا ممکن است روان رنجور بزه ،شوند و کسانی که عالقۀ اجتماعی ندارندمی

  ).1387مجرم شوند (شولتز و شولتز، 

  گیري سبک زندگیعوامل مؤثر در شکل
عواملی نقش دارنـد کـه    شناسی فرديگیري سبک زندگی از نگاه رواندر شکل
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  ترین آنها عبارتند از:مهم
محبـت،  . چگونگی برخورد مراقبین اولیه با کودك: والدین سرد، خشن، بی1

ــاتوانفرزنــدانی بــی ،بــیش حمایــت کننــده و نگــران ،یــا بــه عکــس   مهــارت و ن
 ،هاي سـودمند زنـدگی نیسـتند. بـه عکـس     پرورانند، که قادر به گزینش سبکمی

دهند مند پرورش میفرزندانی توان ،ذیرا و معتدل در تربیت و تنبیهوالدین گرم، پ
  گیرند. هاي مفید و سالم زندگی را در پیش میکه سبک

هـا، احساسـات   هاي روانـی خـود، بـه خصـوص ضـعف     . فهم فرد از ویژگی2
هایی هاي مؤثر مواجهه با آنها: افرادي که ویژگیهایش و روشحقارت و ناتوانی

پـذیري، خودآگـاهی و قـدرت خـود ارزیـابی و بـه طـور کلـی         فهمچون انعطـا 
گزینند و یـا در  تري را برمیهاي رفتاري مناسبخودشناسی مناسبی دارند، سبک

  آیند.صدد اصالح خود برمی
اش وآینــده و ســرانجام جهــان اطــراف ،. مفهــوم و تعریــف فــرد از خــودش3

و خود دارند و به اصطالح  اش: افرادي که نگاهی بدبینانه به جهان، آیندهزندگی
تر در جسـتجوي تغیـر و بهینـه سـازي سـبک زنـدگی خـود        گرا هستند، کممنفی
  زیستن دارند.گر انگیزة بیشتري براي بهنآیند. اما افراد خوشبین و مثبتبرمی
ها سبک زندگی خود هاي او: بسیاري از انسانها، آرزوها و ادراكآل. ایده4

  ریـزي هـایی کـه بـراي زنـدگی خـود دارنـد، طـرح       آلهرا براساس آرزوها و ایـد 
سبکی مـادي در   ،نمایند. مثالً آنهایی که آرزوهاي دنیوي دور و درازي دارندمی

کنند. در مقابل کسانی مسائل غیر مالی مثـل ارتباطـات،   رفتار و اعتقاد انتخاب می
نـد.  کنهاي زندگی غیر مادي را انتخـاب مـی  سبک ،معنویت و... دغدغۀ آنهاست

این عامل گرچه در بسیاري موارد براي فـرد فوایـدي دارد، خطراتـی نیـز در پـی      
شـود.  هـا مـی  هایی که از قـوانین یـا ارزش  ها یا بد فهمیمانند سوء برداشت ،دارد

دارد کـه قـوانین و   ) در تحقیق خود بیان می2000به نقل از داویر ( )2004(براوان 
گیرانه نیسـت، ولـی در بعضـی    زدواج سختدستورات اسالم در زمینۀ خانواده و ا

گیرد، کـه عـدم دانـش کـافی و فقـر      موارد مورد بد فهمی و سوءاستفاده قرار می
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  فرهنگی دلیل آن است.
ها، بایدها و نبایدها: سیسـتم ارزشـی و   ها و نادرستیعنی درست ،. اخالقیات5

بسـیار مـؤثر   اش باورهاي زیربنایی فرد در گزینش سبک تعامل او با دنیاي اطراف
  است، که این سیستم ارزشی نیـز در تعامـل بـا خـانواده و اجتمـاع در فـرد شـکل       

  گیرد.می
و  نظـري هدف از طرح این نظریه در این جا این بود که بیان گردد بـه لحـاظ   

شناختی چیست و تأکید بر ایـن  سودمندترین سبک زندگی از لحاظ روان ،علمی
یه در خانواده در تعیین تیپ شخصیتی فرد نکته که زندگی خانوادگی و تربیت اول

هـا  نهایت سبک زندگی چه تأثیر شگرفی دارد. چنان که بسیاري از پژوهشدر و 
انـد  گیري شخصیت صـحه گذاشـته  به نقش انکارناپذیر خانواده و تربیت در شکل

  ). 2003و گامبییر،  1998؛ یلسما، 1376(ر.ك: برومند نسب و همکاران، 

  سبک زندگی امروزي
ها، باورها، رفتارها هاي ایرانی شاهد تغییراتی در نگرشامروزه در زندگی خانواده

هـاي درون  و شاید سـاختار خـانواده هسـتیم. بـا کمـی دقـت و توجـه بـه پویـایی         
ها، روابط بین فردي، درون فردي و فعل و انفعاالت رایـج در اجتمـاع بـه    خانواده

ها در جریان اسـت، از رونـدي   نوادهتوان فهمید این تحوالت که در خاراحتی می
کند. سبکی کامالً اسالمی با ساختاري ارزشی و منسجم نیسـت.  مثبت پیروي نمی

در بسیاري موارد روشی تقلیدي است که اصولی غیر اسالمی بر آن حاکم است. 
اصولی که حاکم بر سبک زندگی جوامع مدرن بوده و اکنون در حال وارد شدن 

هاي ایرانی ماست. اگر روند مداخلۀ آن در زندگی خانواده ۀهاي جامعبه زندگی
ناپـذیري بـه سـاختار    هم چنان که روبه گسترش است، ادامه یابد، خسارات جبران

  مد خواهد زد.اخانواده و مخصوصاً تربیت نسلی کار
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  هاي مدرنزندگی
گشته است،  حاکمبه بعد  80 ۀخصوص از دهبه  ،هاي مدرناصولی که بر زندگی

عالم فردانگار عالمی . استفردنگر مدرن، اساساً جهان  حور فردگرایی است.بر م
سبک زندگی مـدرن،   ،پذیردتر میکماست که تعلقات اجتماعی و خانوادگی را 

بـدین معنـا کـه سـبک      .شود اصلی انسان می ۀلأسبکی است که اقتصاد و پول، مس
عـالم مـدرن،   تـوان گفـت در    طور کـه مـی   زندگی مدرن پول محور است؛ همان

  شود. انسان در ذیل پول تعریف می
تـر  پیوندهاي خانوادگی را کمتدریج به شود که انسان  فردانگاري موجب می

 ةگسـترده دور شـده و بـه سـوي خـانواد      ةلذا در ابتداي امر، فـرد از خـانواد   کند.
تـدریج دور شـده و بـه سـمت     بـه  اي نیـز   هسته ةسپس از خانواد ،آید اي می هسته

خوش تغییر هاي اخیر، بسیار دست. آمارهاي ازدواج که در دههکند ر میتجرد سی
دهد، تا آن جا که در جامعۀ ما و کاهش بوده است، این امر را به وضوح نشان می

  کند.نظام خانواده را تهدید می ،به عنوان یکی از خطرات جدي
. گرایـی شـدید اسـت    انسان مدرن و این سبک زندگی، مصرف  ویژگیدیگر 

داري وارد  چـون سـرمایه  . دوم قرن بیستم اسـت  ۀاساساً این خصیصه مربوط به نیم
از اوائل قرن بیستم به بعد فرهنگ مصـرف، جانشـین فرهنـگ     ،فاز تولید انبوه شد

شـده اسـت.    تبدیل مدرن جامعۀدر  سبک زندگیاین به جزئی از  . وامساك شد
ل برقـی و...) کـه در   افزایش شدید در واردات کاالهاي مصرفی (پوشاك، وسـای 

ایـم حـاکی از گسـترش ایـن ویژگـی در      هاي اخیر در کشور شاهد آن بـوده سال
  .استجامعه 
هـاي  دیگري از عوامل مربوط بـه اضـطراب زمـان و شـتاب در زنـدگی      ۀدست

عناصـري ماننـد پـول،    بخشـد.  حـالتی مکـانیکی مـی    ،کنونی است، که بـه روابـط  
و فردگرایـی ویژگـی اصـلی و اساسـی      گریـزي  اشتغال، اضطراب زمان، خـانواده 

  در ایـن جــا مقصـود پرداخـت دقیــق و مبسـوط بــه    . سـبک زنـدگی مــدرن اسـت   
آوردهـاي فـردي و اجتمـاعی آن    هاي زندگی رایج در جوامـع مـدرن و ره  سبک
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نیست و منظور از بیان آن، به نقد درآوردن سبک زندگی غربی نیسـت. چـرا کـه    
وامع مدرن و غربـی را مـورد بررسـی    هاي زندگی رایج در جاگر بخواهیم سبک

ها به دالیل ظهور و عوامـل بقـا و   باید طی تحقیقی مفصل از همۀ جنبه ،قرار دهیم
  ها در زندگی مردمان آن بپردازیم.تزاید این سبک

به چند دلیل واضح، سبک زندگی مدرن کند که ) بیان می1386مهدوي کنی(
الم غربی جهانی شـده و بـدین   که ع یابد. نخست این غربی در جهان گسترش می

. دوم آن کـه اقتصـاد   اسـت  دلیل فرهنـگ مـدرن در جهـان گسـترش پیـدا کـرده      
داري مدرن بر تمامی مناسبات اقتصاد جهانی چیرگی یافته است. در عـالم   سرمایه

لـذا انسـان مـدرن در ذیـل پـول تعریـف        ،غرب مدرن، اقتصاد رکن اصلی اسـت 
بنـابراین وقتـی    .رن است که ذیل پول باشـد پس با این وجود، انسانی مد .شود می

بـا  ، اي کـه حاصـل شـود    عالم مدرن در جایی محقق شود به میزان، درجه و مرتبه
 دلیـل دیگرکـه بـا نگـاهی روان     خودش سبک زندگی مدرن را نیز خواهد آورد.

کنـد کـه   شناسانه آمیخته است، این است که همیشه انسان به سـمتی حرکـت مـی   
هاي جدیـد و  تر است، انسان ناخودآگاه به قالبزرق و برق تر و پربرایش جذاب

ها و چیزهاي ناشناخته و تجربه نشـده گـرایش دارد، از آنجـا کـه سـبک      نوآوري
نمایـد،  زندگی غربی به خاطر آمیختگی شدیدش با تبلیغـات پـر زرق و بـرق مـی    

  کنـد و بـه سـبکی پرطرفـدار تبـدیل     طبعاً توجه بیشتري را هم به خـود جلـب مـی   
  شود که باز خود آن طرفـداران زیـاد، تبلیغـی بیشـتر بـراي سـایر افـراد جامعـه        می
م اگـر  یاشوند، چنان که فراوان در کار آموزشی و بالینی از مردم عادي شنیدهمی

  چرا آن همه طرفدار دارد! ،فالن چیز بد است و یا مضر است

  هاي ایرانیهاي پیش روي خانوادهچالش
  یتی. تعارضات ارزشی و هو1

هاي فرهنگـی ـ اجتمـاعی موجـود،     هاي وارداتی، بدون توجه به زمینهوقتی سبک
شـود، در  هاي اعتقادي ـ هویتی و شرایط اقتصادي جامعۀ ما وارد عمل مـی  ارزش
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هاي تربیتی و نیازهاي جامعۀ ما هماهنگ هاي دینی، سبکبسیاري موارد با آموزه
هـاي  و عدم توانایی ایجـاد سـازه   هاي موجودنیست، در نتیجه شاهد تخریب سازه

ها و به تبع آن افرادي است کارامد جدید هستیم. نتیجه این روند پرورش خانواده
اي کـه گذشـت از   که فاقد هویتی منسجم و غنی در رفتار و زندگی است. اشـاره 

ما دارد، کـافی اسـت    ۀهاي جامعها بر زندگیها و مدلباب تأثیري که این سبک
 تر بر آن چـه کـه بـر مـا در حـال گـذر اسـت       دهد که نگاهی نقادانه تا ما را یاري
. کاهلی و عقب رفت نهادهاي مبلغ سبک زنـدگی اسـالمی، ایـن جـا     داشته باشیم
هاي چینی و یـا ژاپنـی را   شود که حتی کودکان ما عکس قهرمانان قصهنمایان می

  ایـان پسندند. ایـن جـا خـأل بـزرگ فرهنگـی مـا نم      خود می ۀبر روي کیف مدرس
  انـد شود، کـه چـه خـانواده و چـه نهادهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی مـا نتوانسـته         می

شـان همگـن نمـوده و در    هاي واالي زندگی اسالمی را با نیازهاي مردمـان ارزش
جوانان، ارائه نمایند. در همکاري این دو  به ویژهقالبی جذاب و کارامد به افراد و 

نـدگی غربـی و رهاشـدگی و تنهـا     عامل مهم، یعنی تبلیغـات پـر قـدرت سـبک ز    
راهـی متنـاقض و چـالش     ماندگی سبک زندگی اسالمی، خانوادة اسالمی در دو

هاي اعتقادي از یک طرف و رفتارهـاي غیـر ارزشـی مصـرفی و     ارزش عظیم بین
  فرسـا بـه اضـمحالل   د و در این تنگناي جـان گرددیگر گرفتار می از سويدنیوي 
  شود.می کشیده

  تار قدرتی خانواده و رواج فردگرایی. تغییر در ساخ2
کنـد،  ایرانی را تهدید مـی  ةخانوادکه  رسد یکی دیگر از عوامل مهمیبه نظر می

وجـود دارد و بـا    است. این فردگرایـی در غـرب   »فردگرایی«ظهور و بروز نوعی 
ــن  ۀدر جامعــســاختارهاي خــانوادگی و اجتمــاعی آنهــا هماهنــگ اســت.    ــا ای م

ها دیگـر ماننـد گذشـته از    خانواده دچار بحران کرده است. خانواده را ،فردگرایی
کنند و اعضاي خـانواده نیـز خـود را متعهـد بـه سیسـتم       اعضاي خود حمایت نمی

هاي امروزي تعامالتی را کـه قـبالً بـا    بینند. خانوادهارزشی و اخالقی خانواده نمی
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فامیلی، کمک و  اند. روابطهاي فامیل گسترده داشتند از دست دادهدیگر خانواده
پشتیبانی در مشکالت، اکنون در بین فامیل و همسایگان به فراموشی سـپرده شـده   
است و عمالً خانواده از داشتن یک سیستم حمایتی قوي محروم گشته اسـت، در  

  حالی که سبک زندگی مدرن هیچ جایگزین مناسبی براي آن ارائه نداده است. 
ونی هم اتفاق افتاده اسـت، باعـث شـده    هاي کنتغییراتی که در درون خانواده

بـر خـانواده حـاکم بـود، ماننـد جایگـاه        پیش از ایـن است که ساختار قدرتی که 
ساز پدر، جایگاه مربیانه و مدبرانۀ مادر، دیگر نه از جانـب خـود   مدیرانه و تصمیم

  والدین و نه از جانب فرزندان به رسمیت شناخته نشود.
هـاي  تر شده است، بدون این کـه زیرسـاخت  انهروابط افراد خانواده، فردگرای

الزم براي این سبک زنـدگی تعبیـه شـده باشـد. بـه عنـوان مثـال فرزنـد جـوان و          
گزینـی، تحصـیل و رفتـار و    نوجوان در سبک لباس پوشیدن، تعـامالت و دوسـت  

گیرنده است. اما در زمینۀ مـالی  فردگرا شده و خودش تصمیم ،حتی همسرگزینی
  اش وابسـته بـه پـدر و اقتصـاد خـانواده     سبک زندگی فرد گرایانـه و تهیۀ مایحتاج 

تنزل یافته و تبـدیل بـه جایگـاهی خـدمات      جایگاه والدین ماند و این جا عمالًمی
در این روش والد از هیچ حقی بر فرزند برخـوردار نیسـت و ایـن     .شوددهنده می

هاي دینـی  وزهدهد که با آمخود نه تنها احساس رضایت را در والدین کاهش می
و مذهبی و اخالقی جامعۀ اسالمی نیز در تعارض آشکار است. این تعارضـات بـه   

  زند.بحران هویت و نقش در اعضاي خانواده دامن می

  هاهاي فرهنگی و اخالقی به کمک رسانه. ضعف ارزش3
والدین، مساجد، مکتب و نوجوانان  ،در گذشته منبع آموزشی مهم براي کودکان

هاي خانوادگی و فـامیلی بـود، و ایـن سـبک     مدارس دینی و گردهماییها و خانه
سـازي  هـاي والـدین و خـانواده را درون   شد که فرزندان ارزشآموزش باعث می

هـا،  رسـانه  ،آموزي به کودکان و نوجوانانترین منبع فرهنگکنند. اما امروزه مهم
  هــاياي، بـازي ههـاي اینترنتـی و مـاهوار   هـا، مجـالت، شـبکه   تلویزیـون، روزنامـه  
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هاي بزرگ تبلیغاتی هستند، که در اغلب موارد هم سود مـادي  اي و شرکترایانه
هاي مـادي و  دهند و در جهت تبلیغ ارزشو اقتصادي خود را در اولویت قرار می

ها در معرض حجـم عظیمـی   کنند. در چنین وضعیتی خانوادهاقتصادي فعالیت می
 ر معـرض هاي فرهنگی آنها به مـرور د و ارزش گیرنداز منابع غیرارزشی قرار می

ها روابط آزاد زن و مرد توان گفت، رسانهگیرد. به عنوان مثال میقرار می آسیب
هاي جذاب و دقیـق اخـتالط و نزدیکـی    ها و کلیپدر قالب فیلم ؛کنندرا تبلغ می

د، در حـالی کـه ایـن مـدل ارتبـاط بـا       نکنبدون مرز در روابط را عادي سازي می
ایـن   .هاي دینی و باورهاي اعتقادي جامعۀ اسالمی در تعارض آشکار استآموزه

در حالی است که جامعه و نهادهاي فرهنگی، دسـتورالعمل مشخصـی در دسـتور    
د نـ بتوان فـراد د و انـ کار آموزشی خود براي افراد جامعه ندارند، تا به افراد ارائه کن

  د.نبرگزین رفتار و سبکی متعادل و سالم را در این زمینه

  . رواج فرزند پروري نا کارامد4
گیرانـه و  هـاي سـخت  هاي فرزندپروري حاکم بر خانواده سبکدر گذشته سبک

طلبیـد و  چون و چراي فرزنـدان را مـی  همراه با خشونت بوده است که اطاعت بی
هاي روانـی و جسـمی فراوانـی را نیـز در پـی داشـت. امـروزه در اثـر         البته آسیب

هـا،  واد والدین، کاهش تعداد فرزندان در خانواده، تبلیغات رسانهافزایش سطح س
منـدي و  هاي حمایت از کودك و افزایش سطح هـوش گسترش نهادها و سازمان
ه اسـت. گرچـه   دشتربیتی گذشته حذف  گیرانۀهاي سختآگاهی فرزندان روش

این پدیـده تغییـري مثبـت اسـت، امـا متأسـفانه هـیچ سـبک کارامـد و اثربخشـی           
یگزین آن نشده است. امروزه پدر و مادر به دلیل درگیري زیاد با مسائل شغلی جا

بـه   وقـت کمـی را  برنـد،  هاي زیادي را در خارج از خانه به سر میساعت ،و مالی
دهند و معمـوالً تربیـت کودکـان بـه مهـد کـودك و       فرزندان خود اختصاص می

هـاي  کـودك سـاعت  یـا   شـود و ها و پرسـتاران سـپرده مـی   مدرسه و مادر بزرگ
گذراند. در این صورت کودك رایانه میکار با تلویزیون و  به تماشايطوالنی را 
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با یک رویکرد رفتاري و ارزشی ثابت روبـرو نیسـت و در طـول روز بـراي یـک      
چندین پیام متنـاقض دریافـت کنـد و بـه مـرور زمـان بـا         ،رفتار ثابت ممکن است

ان مـا هـم نـه از طریـق مدرسـه و      سبکی مغشوش و متعارض پرورش یابـد. جوانـ  
ها و نه در خانواده براي والد شدن و پدر و مادري کردن مهارتی دانشگاه و رسانه

پذیرند با افراط و تفـریط در محبـت و   هاي والدینی را میآموزند. وقتی نقشنمی
هـدف  دهی بیش از حد نیاز به کودکان آنهـا را نـازپرورده، نـاتوان و بـی    خدمات

  تعهـد هـدف، نـازپرورده و بـی   د. ادامۀ این روند بـه پـرورش نسـلی بـی    پروراننمی
  انجامد که آسیبی جدي براي نظام خانواده و نظام اجتماعی است.می

  . رواج مصرف گرایی 5
سبک زندگی اسالمی هاي ز ارزشگرایی، یکی دیگر ا سادگی در مقابل مصرف

  زنـدگی اسـالمی   هـاي سـبک   گرایی به یکـی از چـالش   است. اما امروزه مصرف 
  .دارد  تبدیل شده و پیامدهاي بسیار وخیمی

، غربـی  ۀگرایانـ مصـرف هـاي زنـدگی    گرایی و پیروي از سبک رواج مصرف
تنوع زیاد در پوشش، زیاده خواهی در کسـب مـال، رواج فخرفروشـی و رقابـت     

هـا  ي زیادي از خانواده صرف این رقابـت ژطلبی، باعث شده است که وقت و انر
هـاي مجلـل، منـزل لـوکس و...     هـا و ازدواج جشـن  ،بت در مدل ماشـین شود. رقا

تـرین پیامـد ایـن    کـم . ها شـده اسـت  هاي ارزشی خانوادهامروزه دیگر از اولویت
پدیـدة نــاتوانی جوانــان در امــر ازدواج، نارضـایتی زوجــین و مخصوصــاً زنــان از   

هـاي  نـزاع  شان و دامن زدن به اختالفات خانوادگی ووضعیت زندگی و امکانات
زن و شوهري، هدر رفت بخش عظیمی از درآمـد خـانواده جهـت خریـد لـوازم      
غیرضروري و در نهایت افزایش بار مالی فراوان براي اقتصاد کشـور جهـت وارد   

) در بررسی خود در مـورد  1389رضایی ( کردن این کاالهاي غیرضروري است.
هـاي اجتمـاعی    اختگرایی، س با رواج مصرفگوید هاي هویتی جامعه میچالش

تـوان فقــط براسـاس مفـاهیمی همچــون طبقـات اجتمــاعی،      جامعـه را دیگـر نمــی  
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بلکـه بایـد آن را براسـاس هویـت متزلزلـی       ،جنسیت، قومیـت و سـن درك کـرد   
هـا،   ارزش ها، هاي گوناگون زندگی یعنی نوع تلقی شناخت که اشخاص از سبک

چـون  هم وع و کاالهـایی هـا نسـبت بـه هـر موضـ      هاي رفتار، حاالت و سلیقه شیوه
هاي فـراوان و   کنند؛ امري که در کنار جذابیت موسیقی، هنر، لباس و... کسب می

اي  غربی براي افـراد جامعـه از آینـده    ۀگرایان هاي زندگی مصرف گیر سبکچشم
 .کند فرهنگی کشور حکایت می ةدر خور تأمل و پر فراز و نشیب براي حوز

  هاشکارهاي برون رفت از این چالراه
مندترین وسیله بـراي کمـک   دارد که قدرت) بیان می1998. جوزف میکوچی (1

تـرین روابطـی کـه فـرد از     به فرد تغییر روابطی است که فرد با دیگران دارد. مهـم 
کنـد، روابـط در خـانواده اسـت. کـار بـر روي سیسـتم        ابتداي زندگی شروع مـی 

روابـط والـد ـ     بـه ویـژه  اده، آمیز بین اعضـاي خـانو  خانواده، تقویت روابط احترام
فرزندي، تأثیر شگرفی بر روي اصالح الگوهاي سبک زندگی خواهد داشت. در 

هایی که روابط والد ـ فرزندي و خواهر ـ برادري توأم با احترام، محبت و   خانواده
راستا با خـانواده و  هاي ارزشی و اخالقی فرزندان همگیريمسؤوالنه است، جهت
ین است، اما اگر روابط درون خـانواده آمیختـه بـه تعـارض و     سیستم ارزشی والد

کـودك و نوجـوان    ،دشمنی باشد و الگوهـاي ارتبـاطی مغشـوش و آشـفته باشـد     
ن سـازي  هاي ارزشی آنها را دروهاي بیرون از خانواده شده و سیستمهجذب گرو

گیرد که بـا خـانواده در تعـارض    کند و سیستم ارزش و رفتاري را در پیش میمی
  است.
گیـري مناسـب از تکنولـوژي روز و آمیخـتن     کارهـا، بهـره  تـرین راه . از مهم2
هاي خالقانه هاي غنی اسالمی و ارزشی با آن و ارائۀ آن به خانواده در قالبسنت

مند تبلیغاتی هاي متنوع و قدرت. امروزه شبکهاست پسند امروزيو جدید و جوان
کننـد،  رهزینه و پر زرق و برقی را تهیه مـی پ ،دقیق ،هاي جذاباي، برنامهو رسانه

آنچـه بـه    .کنـد گرا و مصرفی و غیراسالمی را تبلیـغ مـی  که سبک زندگی تجمل



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

شم
م، 

 ةار
 اول

پی 
(پیا

100 ،(
 بهار

139
3

 

]۷۶[  

 در اغلب مـوارد شود عنوان سبک معمول زندگی در این تبلیغات نمایش داده می
هـاي  هاي اعتقـادي و ارزشـی اسـالمی در تقابـل اسـت. از طرفـی برنامـه       با آموزه

ز قبیل یک برنامۀ سخنرانی یا گفتگوي تلویزیونی خسـته کننـده کـه    آموزشی ما ا
یک مجري با کارشناسی مذهبی روبروي دوربین نشسته و بدون هیچ تحرکـی در  

به طور یکنواخت و خسته کننـده از لـزوم زنـدگی سـاده و فوایـد       ،صحنه و صدا
ابـط،  ساده زیستی و سبک زندگی ارزشی، احترام به والدین، حفظ احتـرام در رو 

توانـد در جـذب مخاطـب و    کننـد، نمـی  حرمت روابط زن و مرد و... صحبت می
هـاي تبلیغـاتی   هرگـز بـا برنامـه    ،هاي سبک زندگی اسـالمی درونی سازي ارزش

  برابري کند. یاد شده مندقدرت
کار این مشکل میدان دادن به برنامه سازان خالق، فیلم سـازان و هنرمنـدان   راه

ي تا بتواننـد محتـوا  ان تکنولوژي آموزشی و خانواده است، آگاه در کنار دانشمند
  هایی نو و جذاب و امروزي به خانواده ارائه دهند. ارزشی را در قالب

پارچـه و  هاي ما سیستمی یـک در بسیاري از اوقات مشکل این است که رسانه
  هـا در پـیش  آمـوزي و آمـوزش الگـوي صـحیح بـه خـانواده      هم جهت در ارزش

اي در راسـتاي آمـوزش سـبک    ممکـن اسـت برنامـه    ،ه عنـوان مثـال  گیرند. بـ نمی
اي دیگـر در  ارتباطی توأم با احترام به پدر تالش کند و بالفاصله بعد ازآن برنامـه 

اعتبـار  قالب طنز یا سریال، پخش شود که توهین به پـدر، مسـخره کـردن او و بـی    
ه نـه تنهـا در   دهـد. در حـالی کـ   کردن جایگاه او در خانواده را عـادي نشـان مـی   

مند و اثربخشـی در  پدر در خانواده جایگاه بسیار ارزش ،هاي دینی و سنتیآموزه
شناختی نیـز مشـخص گردیـده    دهی به خانواده دارد، که در تحقیقات روانجهت

). ارائۀ 1387است که پدر منبع انگیزشی مهمی در خانواده است (ر.ك: صالحی، 
که به عنوان مثـال در   ،تنها در مورد جایگاه پدر هاي متضاد به خانواده، نهاین پیام

هـاي  ها سـبک مناسـبی از الگـوي   بلکه در مورد سایر ارزش ،این جا ارائه گردید
اي از اوقات سبکی که خـود خـانواده نیـز    کند، حتی در پارهخانوادگی ارائه نمی

  نماید.بدان رسیده است را دچار آسیب می
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ها آموزش پایه است، خانواده از این چالش کارهاي برون رفت. از دیگر راه3
تـرین  ايرا از پایـه  دشـ  و جدیـد کـه ذکـر    به این معنا که همان آموزش خالقانـه 

شناســی یــادگیري، مراحــل ســنی و آموزشــی شــروع کنــیم. طبــق مطالعــات روان
ي مناسـب در  محتـوا  تر اسـت. تهیـۀ  تر و اثربخشايتر پایهآموزش در سنین پایین

مـد در سـنین پایـه و    اگیري مربیان و معلمـان کار ، به کارد و علمیهاي جدیقالب
هاي ارزشی و نوسان تواند خانواده را از دام چالشتربیت نسلی متعهد، به یقین می
  در گردباد تبلیغات نجات دهد.

. تأکیــد و توجــه بــر کاربردهــاي عملــی دســتورات دینــی در بعــد زنــدگی   4
اي ترین دین الهی، بخـش عمـده  ین و کاملخانوادگی؛ دین اسالم، به عنوان آخر

هاي خود را به خانواده اختصـاص داده اسـت و آداب فراوانـی    از قوانین و توصیه
ــه داده اســت   ــدگی ارائ ــبک زن ــراي س ــوب ؛ب ــرین و ازدواج و خــانواده را محب ت

بـه منـابع و متـون دینـی و      بـا نگـاه   عزیزترین نهاد بشري نزد خداوند نامیده است.
همـۀ کتـب دینـی اسـت گرفتـه تـا کتـب احادیـث،          آمدقرآن که سـر از  ،اسالمی

توان فهمیـد کـه مـا    هاي دینی و... به راحتی میها و پژوهشروایات، زندگی نامه
در بخش محتوا بسیار غنی و سرشار هستیم. اما خأل بزرگ ما ارائـۀ ایـن محتـواي    

 هايسبکمند که بتواند در مقابل غنی در قالب یک سبک زندگی سالم و قدرت
. در این نوشتار مقصود انتقـاد از نهادهـاي   است دتبلیغاتی و وارداتی مقاومت نمای
چرا که تـاکنون   ،هاي آنان نیستمنديها و توانفرهنگی یا نادیده انگاشتن تالش

اند، اما هدف از طرح این موضـوع  آنها در حد بضاعت خود در این مهم کوشیده
ن نهادهـا و تجهیـز آنهـا بـه ابزارهـاي آموزشـی       مند سـازي ایـ  تأکید بر لزوم توان

روزآمد دنیاست، تا بتوانند با تبلیغات ضدارزشی وارداتی و غیر اسالمی در نهاینه 
چـه آمـوزش و    ،ها برابري کنند. نهادهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی مـا    کردن ارزش

ها و چه صدا و سیما ودیگر تصمیم سـازان فرهنگـی، شـاید    چه دانشگاه ،پرورش
ــاکنو ــتهت ــوا  ن نتوانس ــن محت ــه خــوبی ای ــد ب ــب يان ــی را در قال ــاي مناســب غن ه

یادگیري بیاموزند و اگر  ۀهاي تشنتکنولوژیک و روزآمد دنیا گنجانیده و به نسل
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  رود کـه در جامعـه بـا رواج   بـیم آن مـی   ،تـر بـه ایـن مهـم نپـردازیم     هر چه سریع
رو شـویم، کـه نـه بـه     ها و به تبع آن در اجتماع روبهایی در زندگی خانوادهسبک
  هاي دینی.بند است و نه به ارزشهاي اجتماعی پايارزش

  گیرينتیجه
ظرفیت سازي در خانواده، توانمند سازي آن و اصالح الگوي سـبک زنـدگی در   

تواند هاي دینی میگیري از آموزهسالم با بهره ايجامعه و یابی اجتماعروند دست
سالم در عصر حاضر محسوب گردد. این راه حل مناسبی براي مشکالت زندگی 

ثیرگـذار در اصـالح سـبک    أهاي دینی به عنوان یـک عامـل ت  دستورات و توصیه
مشـکل شـیوة ارائـۀ آن اسـت کـه بـه روز و       زندگی فعلی مسـلمانان وجـود دارد.   

هاي جدید ایجاد شـده اسـت در آن   جدید، و نیازها و تغییرات روانی که در نسل
کـه مـواردي همچـون اقتـدار بخشـی بـه        گـردد هاد میلحاظ نگردیده است. پیشن

. در بـه سـبکی نـوین آمـوزش داده شـود      پدر، مادر و همسـر احترام به خانواده و 
هـاي سیسـتمی و تقویـت نهادهـاي     تسهیل عملکردهـاي خـانوادگی نیـز راه حـل    

قـرار گیرنـد.   مـورد توجـه   ویژه آموزش و پرورش و رسـانه  ه هنجارساز خانواده ب
ردد که نهادهاي مرتبط با تعلیم و تربیت نظیر آمـوزش و پـرورش و   گپیشنهاد می

ضمن توجه به فرهنگ کار و تالش، نـوع محتواهـاي آموزشـی و    ، آموزش عالی
منـد کـردن فرزنـدان ایـن     آمـوزي و تـوان  تنوع آموزش خود را در جهت مهارت

 جامعه جهت ایفاي نقش خود در زندگی خانوادگی و اجتماعی قرار دهند و آنان
(دالونـدي و همکـاران،   را به استفاده از معارف اسالمی تشـویق و ترغیـب نماینـد    

هـاي  ). تعهدآموزي به فرزنـدان از سـنین پایـه و آشـنا کـردن آنهـا بـا سـبک        139
تواند در اصالح الگوهاي سـبک زنـدگی خـانوادگی کمـک     زندگی ارزشی می

  کند.
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