
    

ش
ژوه

پ
ي 

ها
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

۴۳

 ۱۳۹۷ بهار)، ۱۱۶(پیاپی  اول، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 شناخت و واکاوی 
 مفهوم اصول و مبانی سبک زندگی اسالمی

 ١١اکبرنیا علی جالئیان  
 چکیده

فرهنـگ  نوشتۀ حاضر، در پی واکاوی مفهوم اصـول و مبـانی سـبک زنـدگی در
شناسـانه، بـه شـناخت  تحلیلی و پیگیری واژه - اسالمی است و با روش توصیفی

ها در ارائـه  پردازد. چه، بسیاری از ناتوانی مفهوم اصول، مبانی و سبک زندگی می
 داند.  ها می سبک زندگی را، در ناتوانی شناخت اصول و مبانی آن و مفهوم آن

گـردد.  ی از آن انتزاع و بر آن استوار میاصول، ریشه و اساس هر چیز است و مبان
گنجـد کـه بـر اسـاس  در علوم رفتاری و اجتماعی، اصول در حوزۀ اعتقادات می

گردد. سبک زندگی نیز، شیوۀ  این اصول و با توجه به اهداف، مبانی استخراج می
زیستن و رفتار فراگیر اجتماعی و بخش حقیقی و اصلی یک تمّدن است. سبک 

ای، بـه صـورت  اندازد که افراد با هـر عقیـده و ایـده ی را به راه میزندگی، جریان
روند. سبک زندگی اسالمی،  گیرند و پیش می خواسته یا ناخواسته، در آن قرار می

های اسالمی جهت زندگی بشر، در تمام  همان برنامۀ عملی اسالم است که آموزه
بینی و فرهنگ جوامـع  جهاناند. از آنجا که سبک زندگی، نوِع  ابعاد، تبیین نموده

ها است  ترین عامل حفظ و ترویج فرهنگ و استمرار سنت دهد و مهم را نشان می
تواند نشان از باور افراد در مسائل مختلـف اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادی  و می

 باشد، سخن از ابعاد مختلف آن ضروری است. 
 مبانی. اسالم، تمدن اسالمی، سبک زندگی، اصول،  واژگان کلیدی:

                                                 
 .۲۳/۰۲/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۱۳/۱۲/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).jala120@yahoo.com. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی (١١
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 مقدمه

تمدن بزرگ اسالمی، عالوه بر ارکان پیشرفت سخت افزاری، در ناحیۀ نرم افزار نیز 
نیازمند ساختار و سبکی برای زندگی است. اگـر سـبکی برآمـده از مـتن دیـن، قـرآن و 

های دیگـر جـا بـاز نمـوده و نهادینـه  روایات اسالمی تدوین و ارائه نشود، ناگزیر سبک
ها در جامعۀ اسالمی، حاصـل همـین امـر اسـت.  یاری از ناهنجاریگردند. بروز بس می

های اسالمی و حاکم شدن اصول غیر دینی نیـز، از نتـایج حـاکم  تغییر فرهنگ و ارزش
شدن سبک زندگی غیر دینی است. لذا، توجه به سبک زندگی اسالمی، شناخت، ارائه 

هـای  گرفـت. تالش میبایـد در اولویـت قـرار  و نهادینه نمودن آن امـری اسـت کـه می
ها است و کمتر به  فراوانی نیز که در این باره صورت پذیرفته است، بیشتر در ناحیۀ روش

اصول و مبانی سبک زندگی توجه شده، این در حالی است کـه عمـدۀ کـانون تفـاوت 
 سبک زندگی دینی و غیر دینی، در اصول و مبانی آن است. 

قرآن و حدیث، در مرحلۀ نخست به شناخت  نوشتۀ حاضر در نظر دارد با استفاده از
و واکاوی مفهومی واژگان اصول، مبانی و سبک زندگی اسالمی بپـردازد؛ چـه، معتقـد 

توانـد بسـتری بـرای ارائـه مطـالبی باشـد کـه کـانون  است روشن نبودن این مفاهیم، می
ل آورد و تحّقـق اهـداف را مشـک مشترکی نداشته و خود زمینۀ تشـتت آرا را فـراهم مـی

 نماید.  می
یابی لغوی، مفهوم اصول و مبانی را آشکار نموده و مفهـوم  این نوشته توانسته با ریشه

 گونه که منجر به ساخت تمّدن اسالمی گردد، برنماید.  سبک زندگی را آن

 الف. ضرورت پرداختن به مباحث سبک زندگی
تـرین عامـل  دهـد و مهم بینی و فرهنگ جوامع را نشان می سبک زندگی، نوِع جهان
توانـد نشـان از بـاور افـراد در  ها است. از دیگـر سـو، می حفظ فرهنگ و استمرار سّنت

مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد. لذا، ضرورت و اهمیـت سـخن از 
کـه هـدف انسـان،  - اگر از منظر معنویت نگـاه کنـیم«سبک زندگی پوشیده نیست. 
ید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و با - رستگاری و فالح و نجاح است
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رستگاری معنوی هم اعتقادی نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زنـدگی برخـوردار از 
 امنیت روانی و اخالقی، باز، پرداختن به سبک زندگی مهم است. 

اصل قضیه، درست کردن سبک زندگی، رفتار اجتماعی، اخالق عمومی و فرهنگ 
باید در این بخش پیش برویم؛ باید تالش کنیم. تمـّدن نـوین اسـالمی زندگی است. ما 

خواهد آن را به وجود بیاورد، بدون  که ما مّدعی و دنبالش هستیم و انقالب اسالمی می
این بخش تحّقق پیدا نخواهد کرد. اگر آن تمّدن به وجود آمد، آن وقت ملـت ایـران در 

المللی هم دنبالش هست؛ همه چیز بـا  بیناوج عّزت است؛ ثروت، رفاه، امنیت و عّزت 
 . )۲۳/۷/۹۱ای،  (حسینی خامنه» او خواهد بود، همراه با معنویت

نمایـد، توجـه دشـمنان بـه  از سوی دیگر، آنچه بحث از این موضوع را ضـروری می
های استعماری خود و به جهت  سبک زندگی است. امروزه دشمنان در راستای سیاست

اند گسترش  ، در پی تغییر سبک زندگی افرادند، چه اینکه، یافتهتسّلط بر جوامع مختلف
شیوه و سبک زندگی خودشان، عامل اصلی حفظ این تسّلط است. سـلطۀ اقتصـادی و 
در پی آن سلطۀ فرهنگی و سیاسی. سلطه به صورت نرم و با شیب ُکند و نامحسوس، با 

هـا، باورهـا، تـاریخ  ر در نگرشهای فرهنگی و اعتقادی، با ایجـاد تغییـ از بین بردن بنیان
بند وباری. آری، زنـده، زنـده، و بـه روش  سازی گناه و بی ها، زبان، خط و عادی ملت
نماینـد و نسـخۀ خـویش را  ها و اعتقاد جوامع و افراد را سلب می پز، تمام حساسیت آرام

ارت، ها و گذشتۀ پـر افتخـ گشایی از باورها، آرمان کنند و آنگاه که چشم می تجویز می
 هیچ باقی نمانده است. این روش غرب در تغییر سبک زندگی است. 

در اینجا، اشاره به سخنان نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا، در این باره خـالی از 
داری آمریکا در کتاب  پرداز سیاسی جامعۀ سرمایه لطف نیست. وی به عنوان یک نظریه

ی سیاســت آمریکــا را بــرای ، ســعی دارد خطــوط کّلــ»، پیــروزی بــدون جنــگ۱۹۹۹«
ای که وی به آن تعلق دارد. او  های آینده ترسیم کند، البته از دیدگاه اردوگاه فکری سال

جهان «کند که  چینی می در تبیین ضرورت تغییر در کشورهای جهان سوم، چنین مقدمه
را سوم، دارای منابع طبیعی و انسانی سرشاری است. بیشتر نفت و دیگر مواد خام جهان 

 . )۳۰۷، ۱۳۶۸(نیکسون، » کند. بدون آنها، اقتصادهای صنعتی فلج خواهند بود تولید می
 گوید:  وی در ادامه می
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دادند "مرگ بر شوروی" و "مرگ بر آمریکـا" آنهـا  تظاهرکنندگان ایرانی... شعار می« 
کننــد. انقالبیــون کمونیســت و اســالمی از نقطــه نظــر  منــافع غــرب را... تهدیــد می

لوژیکی، دشمنانی با هدف مشترک هستند. اگر غرب، یـک سیاسـت یکپارچـه ایدئو 
های اقتصادی و معنوی مبارزۀ جاری در جهان سـوم باشـد  که بتواند پاسخگوی جنبه

 اتخاذ نکند، یکی از این دو پیروز خواهد شد. 

که آن را  تغییر در جهان سوم آغاز شده و بادهای آن به مرحلۀ توفان رسیده است. ما قادر نیستیم
توانیم جهت آن را تغییر دهیم. وقتی مردم به تغییر نیاز دارند و خواهان آن  متوقف کنیم، اما می

 . )۳۳۹، ۱۳۶۸(نیکسون، » سازد، کافی نیست هستند، مخالفت با تغییر انقالبی که اوضاع را بدتر می

 نویسد:  بندی می های جهان سوم" و در یک جمع وی در پایان فصل "آوردگاه
ما باید به یک انقالب آرام، برای پیشرفت دست بزنیم. ما بـرای ایـن کـار، بـه یـک « 

سیاست منسجم و پایدار که پاسخگوی نیازهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشورهای 
 . )۳۴۰، ۱۳۶۸(نیکسون، » در حال رشد باشد، نیاز داریم

ند منابع اولیـه و از آری، غرب در پی انقالب صنعتی و تولید انبوه، از یک سو نیازم
دیگر سو، نیازمند نیروی کار ارزان و بازار مصرف بود و استعماِر کشورهای دیگر را تنها 

ها و امروز با تزریق فرهنگ و  دید، استعماری که در گذشته با تصّرف سرزمین راه آن می
ای که تمام شدنی نیست و تـا شـما را  سبک زندگی ممکن شده است. جنگ و مبارزه

 رگۀ خویش نیابند، دست از آن نخواهند کشید:در ج
ـِه ُهـَو اْلُهـَدی ﴿  َتُهْم ُقـْل ِإنَّ ُهـَدی اللَّ ِبَع ِملَّ ی َتتَّ َصاَری َحتَّ َلْن َتْرَضی َعْنَك اْلَیُهوُد َوَال النَّ

ـِه ِمـ ِذی َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَّ ْهَواَءُهْم َبْعَد الَّ
َ
َبْعَت أ  ﴾ْن َوِلـیٍّ َوَال َنِصـیرَوَلِئِن اتَّ

؛ هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهنـد شـد تـا (بـه طـور کامـل تسـلیم )۱۲۰(بقره/
های آنها شوی و) از آیین (تحریف یافتۀ) آنـان، پیـروی کنـی. بگـو: هـدایِت  خواسته

گاه  واقعی، هدایت خداست و اگر از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آ
 هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. ای،  شده

های  ریزی لذا، ضروری است ابعاد مختلف سبک زندگی بررسی و سـپس در برنامـه
 مختلف مورد توجه قرار گیرد. 
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 شناسی ب. مفهوم

پیش از ورود به بحث الزم است، مفاهیم ُپـر کـاربرد و کلیـدی ایـن نوشـته معرفـی 
 گردد. 

 . اصول ۱
(فراهیـدی، رفتـه  کار می ترین قسمت هر چیز به ر لغت، ابتدا به معنای پاییند» اصل«
و  تـا) راغـب اصـفهانی، بیو سپس به معنای ریشه و اساس شیء آمده اسـت ( )۷/۱۵۶، ۱۴۱۰

. جمـع اصـل، )۵۱، ۱۴۱۲(ابـو هـالل عسـکری، رود  بـه کـار مـی» فـرع«در نقطۀ مقابل آن 
قواعـدی اسـت کـه احکـام علـم بـر آن بنـا  ،»اصـول العلـوم«است و مراد از » اصول«

. در قرآن کریم نیز، اصل به معنای لغویش به کار )۱/۲۰، ۱۳۸۰(مجمع اللغة العربیة، شود  می
 . ۵، حشر/۶۴، صافات/۲۴رفته است، مانند: ابراهیم/

واژۀ اصل به مانند بسیاری از واژگان دیگر، دچار تطّور معنایی شده است، چه، ابتدا 
اصـل کـوه: و ُبـن «شده:  ترین قسمت شیء بوده؛ مثًال گفته می و پایین به معنای کف
شده است. سـپس، معنـایش توسـعه یافتـه و بـه اسـاِس هـر چیـز، اصـل  کوه، اراده می

خواندند و مانند نهـر کـه بـه آن، اصـل  گفتند. مانند پدر، که وی را اصل فرزند می می
و عالوه بر مسائل ماّدی محسوس شد. سپس، این معنا هم توسعه یافت  جوی، گفته می

ای  در مسائل فکری، معنوی و علوم نیز به کار برده شد، لذا گاه از واژۀ اصـول، قاعـده
 . )۱۰تا:  (ر.ک: فضلی، بیشود  اراده شده که حکم بر آن بنا می

در علوم مختلف به کار رفتـه و در اصـطالح، بـه معـانی گونـاگونی آمـده » اصل«
شناسی و...) به معانی  رفتاری (علومی چون روانشناسی، انسان است. از جمله، در علوم

 زیر آمده است: 
 قاعدۀ عمومی سلوک؛  -
 قانون کّلی روش علمی؛  -
  ؛  )principle، ذیل واژه ۱۳۶۴(شعاری نژاد، یک ارتباط منطقی عمومی و کّلی  -

 و در علوم دیگر به معنای: 
 گاه بنیادی درون یک ساخت؛  تکیه -
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 ین حاکم بر پویایی و تحّول یک ساخت؛ قوان -
 های دیگر از آن ناشی شوند؛  هر ساختی که ساخت -
و ر.ک: حــازمی،  ۲۶، ۱۳۹۰زاده،  (ر.ک: حســینیریشــه یــا سرچشــمۀ یــک شــیء یــا ســاخت  -

۱۴۲۴، ۳۸( . 

 . مبانی۲
باشد و همچنین، به معنای  جمع مبنا است و مبنا به معنای ِبنا و عمارت می» مبانی«
بـه معنـای سـاختمان » ِبنـاء«و  ، ذیل واژۀ مبنـا)۳۹، ۱۳۵۲(دهخدا،  ان و اساس آمده استبنی

و فعل آن به همین معنـا، در قـرآن کـریم بـه کـار رفتـه  )۱۴۷، ۱۴۲۷(راغب اصفهانی، است 
نیـز بـه معنـای شـالوده، » بنیان«و  )۱۲(نبأ/ ١٢﴾َوَبَنْیَنا َفْوَقُکْم َسْبًعا ِشَداًدا﴿است، مانند: 

و در قرآن، به معنای بنا و ساختمان به کار  ، ذیل واژۀ مبنا)۱۳۸۱(معین، د و بنا آمده است بنیا
یَبًة ِفی ُقُلوِبِهْم ﴿رفته است، مانند:  ِذی َبَنْوا ِر    ).۱۱۰(توبه/ ١٣﴾َال َیَزاُل ُبْنَیاُنُهُم الَّ

وی شود از این بـاب اسـت کـه  گفته می» إبن«نکتۀ قابل توجه اینکه اگر به فرزند، 
فرزند را "ابن" نامیدند، چه اینکـه، وی سـاختۀ «نویسد:  ساختۀ والدین است. راغب می

پدر است... در کل، به هر چیـزی کـه از چیـزی دیگـر حاصـل شـود یـا از تربیـت یـا 
 . )۱۴۷، ۱۴۲۷(راغب اصفهانی، » گویند وجود آید، إبن می اش... به رسیدگی

رفته، مثًال در علم ریاضی عددی است که  مبنا در علوم نیز، به معنای لغویش به کار
گیرد و ارزش مکانی ارقام، بر حسـب آن تعیـین  در هر دستگاه عدد نویسی پایه قرار می

 . ، ذیل واژۀ مبنا)۱۳۸۱(معین، شود  می
، بـه معنـای »بنـی«و از ریشـۀ » مبنـی«جمع » مبانی«توان گفت  بندی می در جمع

بـه » مبنـا«شـود گـاه  ان بر پی و ُبن، بنـا میساختمان است، ولی از آن روی که ساختم
معنای پایه، شالوده و اساس نیز آمده است. ولی، هنگامی که پی و سازه، هـر دو مـورد 

خواهند از  شود. لذا در محاورات، زمانی که می توجه باشد، میانشان تفاوت گذاشته می

                                                 
 . ۵؛ شمس/۴۷؛ ذاریات/۲۰. و بر فراز شما هفت (آسمان) محکم بنا کردیم. همچنین ر.ک: زمر/١٢
مانـد. همچنـین  هایشان باقی می . بنایی را که آنها ساختند، همواره به صورت وسیلۀ شک و تردید در دل١٣

 . ۹۷و صافات/ ۴ر.ک: صف/
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د: بناًء علیه، بنـاًء علـی گوین گیری نمایند یا مطلبی را بر امری بنا کنند، می چیزی نتیجه
 . (ر. ک: همان)شود: بنا بر این  هذا، بناًء علی ذلک و در فارسی گفته می

 نسبت اصول و مبانی
پس از تعریف اصول و مبانی، این پرسش را باید پاسخ گفت که نسبت بین ایـن دو 

 چیست؟ 
ی زیر را ها توان ویژگی با توجه به معانی لغوی و اصطالحی یاد شده برای اصل، می

 برای این واژه برشمرد: 
 نوعی اهمیت و تقّدم اصل در برابر سایر امور؛  -
 نوعی پایه و اساس و منشئیت اصل برای امور دیگر؛  -
 . )۲۷، ۱۳۹۰(ر.ک: حسینی زاده، نوعی کلیت و شمول  -

در نتیجه، اصول، ریشه و اساس (=فنداسیون) هر چیز است و مبـانی از آن انتـزاع و 
گیـرد.  ای است که براساس آن مبـانی جریـان می گردد. اصول، چشمه استوار میبر آن 

های محکـم یـک بنـا بـر آن اسـتوار  هاسـت کـه پایـه ای از زیر ساخت اصول، مجموعه
هـا بـه  گاه آن کشـند و تکیـه گردد. خود این مبانی نیز، امور دیگـری را بـه دوش می می

 آیند.  حساب می
گنجـد  ماعی، اصول در حوزۀ اعتقـادات و باورهـا میدر علوم رفتاری و مسایل اجت

گـردد. پوشـیده نیسـت  که بر اساس این اصول و با توجه به اهداف، مبانی استخراج می
گیرد. لذا برای دست یافتن به رفتاری صـحیح،  که رفتارها نیز، براساس مبانی شکل می

ز و کارهـای مـؤثِر دیگـر، ناگزیر باید با ایجاد رابطه بین اصول و اهداف و با توجه به سا
 مبانی را استخراج و محور و مالک رفتار قرار داد. 

مثًال اصل توحید، زیر بنای گذشـت اسـت. یعنـی توحیـِد عملـی، اصـلی اسـت کـه 
شـود مبنـا. در نتیجـه، شخصـی کـه  گـردد. پـس، گذشـت می گذشت بر آن اسـتوار می

رهـا، انتظـاِر پـاداش از دیگـران را های مختلف توحید را باور نموده، دیگر در انجام کا الیه
آورد.  پوشی و گذشت از خطای دیگران را فراهم مـی ندارد و این خود، زمینۀ روحیۀ چشم

 برد.  دهد و از وی نمی لذا اگر برادرش با وی قطع ارتباط کند، او صلۀ رحم را ادامه می
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 . سبک زندگی۳

های اخیر، در زبـان  ر سالماهّیت سبک زندگی، به تازگی پدید نیامده است، ولی د
کار رفته است و در غرب، عمری بیش از صد ساله دارد. در ادامه، به بررسـی  فارسی به

 پردازیم.  معنای این اصطالح می
ای مرکب است کـه بـه معنـای شـیوۀ زیسـتن و رفتـار فراگیـر  واژه» سبک زندگی«

و اصلی یک تمـّدن و بخش حقیقی  )۲۳۰ - ۱۹۹، ۱۳۸۶کنی،  (ر.ک: مهدویاجتماعی است 
. گرچه این واژه امروزه اصطالحی خاص شده، ولی )۲۳/۷/۹۱ای،  (حسینی خامنهباشد  می

بخشی از محتوای آن در گذشته در مفاهیمی چـون آئـین، آداب و برنامـۀ زنـدگی قابـل 
 پیگیری است. 

مفهــوم ســبک زنــدگی، از دیربــاز در ادیــان الهــی نیــز مطــرح بــوده و معــادل آن در 
دنبال نمود. مانند آنچه در زیـارت » َمحیا«هایی چون  توان در واژه ی دینی را میها آموزه

ٍد «عاشورا آمده است:  ٍد َوَمماتی َمماَت ُمَحَمّ ٍد َوآِل ُمَحَمّ الّلُهَمّ اْجَعْل َمْحیاَی َمْحیا ُمَحَمّ
د رت ، بار خدایا، زندگی من را به سبک زندگی حض)۷۷۵، ۱۴۱۱(شیخ طوسی، » َوآِل ُمَحَمّ

قرار ده و مرگم را به سبک مرگ حضرت محمد و خاندان  محمد و خاندان محمد
 . محمد

دٍ «مراد از  ٍد َوآِل ُمَحَمّ ، چیزی جز سـبک زنـدگی آن حضـرت نیسـت. »َمْحیا ُمَحَمّ
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إن کان دین محمد «و  )۲/۲۴، ۱۳۸۶(طبرسـی، » هیهات مّنا الذلة«سبکی که در شعارهای 
 کند.  خود نمایی می )۱/۵۸۱تا:  (امین، بی» سیوف خذینیلم یستقم إّال بقتلی، یا 

نیز بنا بر تفسیری، منعکس کنندۀ سبک زنـدگی اسـت. » حیات طیبه«تعبیر قرآنی 
ْجـَرُه ﴿

َ
ُهْم أ َینَّ َبـًة َوَلَنْجـِز ـُه َحَیـاًة َطیِّ ْنَثی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ

ُ
ْو أ
َ
ْم َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَکٍر أ

 
َ
ای انجـام دهـد، خـواه مـرد  ؛ هر کس کار شایسـته)۹۷(نحل/  ﴾ْحَسِن َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن ِبأ

بخشـیم و  ای می باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، به طور مسّلم او را حیات پـاکیزه
 دادند، خواهیم داد.  ها را مطابق بهترین اعمالی که انجام می پاداش آن

رده و مقصود از آن زندگی پاکیزه است. پاکیزه از ، بسیار گست»حیات طیبه«مفهوم 
هـا و انـواع  ها و ذلت ها، اسـارت ها و دشـمنی هـا، عـداوت هـا و خیانت ها، ظلم آلودگی
سـازد. حیـات  ها و هر چیزی که آب زالل زنـدگی را در کـام انسـان نـاگوار می نگرانی

الهی به نحو احسن به  طیبه، مربوط به دنیا است؛ چه در آیه به دنبال آن، سخن از جزای
 .  )۱۱/۳۹۴، ۱۳۸۰(مکارم شیرازی،میان آمده است 

نیز، منعکس کنندۀ رفتارهایی است که تشکیل دهندۀ سبک زندگی » عقل معاش«
 .  )۱۸۲، ۱۴۲۱(ر.ک: مازندرانی، است 

اندیشـی  های عقالنی مربوط به زنـدگی ایـن دنیـا و چاره مراد از عقل معاش، اندیشه
مشکالت زندگی و تدبیر امور جـاری حیـات مـاّدی، هماهنـگ بـا  بارۀ معضالت و در

قوانین شرعی و سازگار با آن است، تا حیـات آرمـانی (حیـات معقـول) و حیـات طیبـۀ 
 قرآنی، تحّقق عینی یابد. 

اندیش هـم  عقل معاش را در حوزۀ سیاست و اجتماع و حکومت، عقـل مصـلحت
گـرا، عقـل عملـی و حسـابگر، تجربـه گویند و در میان غربیان به عقل مدرن، عقل می

شود که در روش یکی هستند؛ اّما در هدف، عقل معاش بـا  وجدان اخالقی شناخته می
عقل مدرن متفاوت است؛ در عقل مدرن، تنها سود و نفع مد نظر اسـت، در حـالی کـه 

 . )۹۰، ۱۳۸۰(ابراهیم زاده، در عقل معاش، حیات معقول مورد نظر خواهد بود 
رهبری در تشریح سبک زندگی و پس از تبیین اموری که متن زندگی را مقام معظم 

 دهند، در این باره فرمودند:  تشکیل می
گویند: عقل معاش. عقـل  این همان چیزی است که در اصطالح اسالمی به آن می« 
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معاش، فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کـردن نیسـت، کـه چگونـه پـول در 
خرج کنیم؛ نه، همۀ این عرصۀ وسیعی که گفته شد، جـزء عقـل بیاوریم، چگونه پول 

ــام  ــه ن ــود دارد ب ــوابی وج ــا، اب ــم م ــیل و مه ــدیثِی اص ــب ح ــت. در کت ــاش اس مع
ــارۀ همــین  ؛ آن کتــاب )۶۳۴/ ۲، ۱۳۶۵(ر. ک: کلینــی، » العشــرة  کتــاب« العشــرة درب

 . )۲۳/۷/۹۱ای،  (حسینی خامنه» چیزهاست

نا با سبک زندگی دانست. چه اینکه، هم به معنـای را نیز، هم مع» سیره«شاید بتوان 
رفتاِر مستمِر فردی اسـت و هـم مـنعکس کننـدۀ رفتـار فراگیـر اجتمـاعی. مـثًال گفتـه 

  ١٤شود: سیرۀ اهل شرع. می

 . اسالمی ۴
اسالم، به معنای سرسپردن به امر خداوند و فرمـانبری در اطاعـت او و قبـول امـرش 

گفتـه  در اصـطالح، بـه شـریعت پیـامبر اعظـم و )۲۶۶/ ۷: ۱۴۱۰(فراهیـدی،باشـد  می
چـون و چـرای  شود، چه اینکه دین اسالم، تسلیم بودن در برابر خداوند و پذیرش بی می

. اسـالم، دینـی اجتمـاعی و دارای )۱۹۳/ ۱۶تـا:  (ر. ک: طباطبائی،بیدستورات الهـی اسـت 
 . )۳۳:۱۳۹۶ ای، نه(حسینی خامها است  آهنگ و ناظر به زندگی انسان اصول منسجم و یک

باشـد؛  دستورات اسالم به صورت سیستمی، به هم پیوسته و دارای نظامی خاص می
 نظامی کارآمد، جهت زندگی سعادتمند بشر در دنیا و آخرت. 

منـد بـودن دسـتورات  دار و قاعده مند و سیستمی بودن اسالم، به معنای هـدف نظام
هـا اسـت. ایـن صـفات، در هسـتی و  ندار بودن آ ای، چندالیه و طیف اسالمی و شبکه

انسان نیز وجود دارد و تمام اینها با تمام مراتبشان، با یکدیگر ارتباط دارند. عاَلم تشریع، 
َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمیَزاَن ﴿فرماید:  همسو با عاَلم تکوین است. قرآن می آسـمان  ﴾؛َوالسَّ

                                                 
تعاریف مختلفی ذکر شده، که هر کدام از بینش خاصی سرچشمه گرفته است. » سبک زندگی«برای . ١٤

کید دارنـد و  جامعه شناسان بیشتر بر هنجارهای اجتماعی افراد و توصیف نگرش و منش اجتماعی آنان تأ
هـدوی شناسان به ُبعد فردی و شخصیتی. برخی از تعاریف را در کتب زیر بنگرید: محمـد سـعید م روان

، ۱۶، ۸؛ محمد کاویانی، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، ۷۷و  ۵۲کنی، دین و سبک زندگی، 
؛ حسن چاوشیان و یوسف اباذری، از طبقه اجتماعی تا سـبک زنـدگی، مجلـه نامـۀ علـوم اجتمـاعی، ۲۶
 . ۸۳، ۱۳۸۲؛ محمد فاضلی، مصرف و سبک زندگی، قم، صبح صادق، ۲۴، ۲۰، ۱۳۸۱سال
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گیری  گـاه، بــدون فاصــله نتیجــه . آنرا برافراشـت و میــزان و حســابی [در آن] قــرار داد
الَّ َتْطَغْوا ِفی اْلِمیَزاِن ﴿کند:  می

َ
؛ تا شما از حد و میزان تجـاوز نکنیـد و )۸ - ۷(الرحمن/ ﴾أ

از مسیر عدالت منحرف نشوید. از این رو باید گفت دین اسـالم، بیـان کننـدۀ برنامـه و 
فی و کالمـی، هـای فلسـ معادالت حرکت انسـان در جهـان هسـتی اسـت. تمـام بحث

 ای برای شناخت مبدأ و مقصد و کّم و کیف حرکت انسان در نظام عالم است.  مقدمه
سیستم دستورات اسالمی، در دو حوزۀ باورها و رفتارها طراحی شده است و جهت 

هـای متعـالی انسـانی و پـاداش  هایی قرار داده شده که انگیزه اجرایی شدن آن، محّرک
های متعالی انسانی، اعتقاد به توحیـد و معادبـاوری اسـت.  هاخروی است. مراد از انگیز 

مداری و انجام وظیفه است. این باورهـا، دنیـا را  بدیهی است، مولود این باورها، تکلیف
 آید.  نماید که پاداش واقعی آن در آخرت حاصل می محل امتحان ترسیم می

یـز متصـف بـه ، یا صفت است برای چیزی، به ایـن معنـا کـه آن چ»اسالمی«واژۀ 
های  اسالم است یا امری است کـه بـه اسـالم نسـبت داده شـده، یعنـی دارای شاخصـه

 شود.  باشد و یا به دستوری از دستورات اسالم اطالق می شریعت اسالم می

 ج. چیستی سبک زندگی 
شناسـی  شناسـی و مردم سبک زندگی، مفهومی است که در علوم اجتماعی، جامعه

مفهوم، در گذر تاریخ، رشد و تکامل یافته و امـروزه معنـایی را قابل پیگیری است. این 
 آید.  ای خاص به دست می واره نماید که از پیوند عوامل مختلف و تشکیل نظام ارائه می

گـردد کـه مـتن و بطـن حیـات  می سبک زندگی، به تمامی اصول و مسائلی اطالق
های دینی و عرفی جامعه   زشدهد. اصول و مسائلی که از ار  انسان و اجتماع را شکل می

گیرد. لذا، امروزه مفهوم سبک زندگی گسترش زیاد یافته و چتر خویش را بـر  الهام می
های فرهنگی، اجتماعی، طبقه، قومیت و مّلیت گسترانده است و  مفاهیمی چون نگرش

ر در نشان دادن نظاِم باورها، ابعاِد هنجاری و رفتاری و مسیر زندگی فرد و جامعـه، بسـیا
 گویاتر از تعابیر یاد شدۀ فوق است. 

خصوصیت سبک زندگی، عمومیت آن است. یعنی اگر فردی، به تنهایی و شخصًا 
خواهد زندگی کند، این سبک زندگی نیست، بلکه سلیقۀ فـردی اسـت.  هرگونه که می
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سازد که خـالف آن رفتـار کـردن،  هایی را می سبک زندگی، استانداردساز است. قالب
 . )۲۰، ۱۳۹۲(ر.ک: کوشکی، و قانون است خالف عرف 

اندازد کـه افـراد بـا هـر  توان گفت سبک زندگی، جریانی را به راه می در نتیجه، می
گیرنـد و پـیش  ای بـه صـورت خواسـته یـا ناخواسـته در آن قـرار می عقیده، فکر و ایده

ننـد، روند. در این بین، برخی از افراد هم اگـر بخواهنـد بـه روشـی دیگـر زنـدگی ک می
تواننـد سـّدی در مقابـل ایـن  اند. سـالیقی کـه نمی سالیق فردی خویش را به کار بسـته

گـردد،  جریان باشند. مثًال وقتی در نقشۀ منازل، آشپزخانه به گونۀ باز (ُاپن) طراحی می
ها مجبور به استفاده از آن هستند و کدبانو در مقابل دیدگان دیگران به  به ناچار، خانواده

ای  و پز خواهد پرداخت. بله، شاید شخصی در مقابل دیـد نامحرمـان، پـردهامور پخت 
آویزان نماید، ولی این دیگر به خواسته و سلیقۀ خود اوسـت و در جریـان کلـی، خللـی 

 ایجاد نکرده است. 
پس، سبک زندگی مسیری است که مبتنی بر مبانی و اصولی طراحی شده و لوازم و 

 با تمام ابزار تبلیغ شده، تا مردم در آن مسیر قرار گیرند. های آن فراهم آمده و  زیرساخت
از این روی، مفهوم سبک زندگی هم گویای وحدت و جامعیت است و هم تمایز و 

مند با هم ارتباط داشته تفارق. یعنی، هم گویای مجموعه عناصری است که به طور نظام
دیگر سو همین پیوستگی،  آورند و ازو یک شاکلۀ کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می

 ١٥کند.های دیگر متمایز میمندی این ُکل را از کلاتحاد و نظام
کنند و مبارزۀ آنها را  های ایمان و کفر را بیان می آیات قرآن، به ویژه آیاتی که جریان

کشند و اصول  نمایند، در واقع سبک زندگی مؤمنانه و کافرانه را به تصویر می ترسیم می
نمایند که ما امروزه به آن، سـبک زنـدگی اسـالمی و  ن دو سبک را تبیین میو مبانی ای

 فرمایند:  خطاب به ابو بصیر می گوییم. امام صادق سبک زندگی غربی می
ای نازل نشده که به بهشت هدایت کند و بـه خـوبی از اهـل آن یـاد  ای ابا محمد! آیه

ای نازل نشده که اهل آن را بـه  آیهکند، مگر اینکه آن آیه دربارۀ ما و شیعیان ماست و 

                                                 
)، بـه ۱مطالعۀ بیشتر ر.ک: فاطمه نادرزاده، دیدگاه غرب و اسالم در برخورد بـا سـبک زنـدگی (. برای ١٥

 آدرس:
http: //www.rohama.org/fa/content/1788 
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بدی یاد کرده و به آتش کشانده باشد، مگر اینکه آن آیه دربارۀ دشمنان و مخالفان ما 
 . )۳۶/ ۸، ۱۳۶۵(کلینی، باشد  می

آری، قرآن کتاب هدایت اهل تقوا خوانـده شـده اسـت، یعنـی کسـانی کـه سـبک 
ـذیَن ُیْؤِمُنـوَن ِباْلَغْیـِب... ٭ قـیَن ُهدًی ِلْلُمتَّ ﴿اند.  زندگی اسالمی را انتخاب نموده  ﴾الَّ

ولـی،  )۱۸۵(بقره / ﴾ُهدًی ِللّناس﴿گرچه قرآن برای هدایت همۀ بشر آمده است  )۲(بقره/
کسانی که سبک زندگی قرآن را اخـذ نمودنـد و بـه اصـول و مبـانی آن پایبنـد شـدند، 

 اند.  هدایت یافته
کنند، ظاهرًا بـه سـبک زنـدگی  سیم میروایاتی نیز که آیات قرآن را به چند بخش تق

و  اسالمی و کافرانه اشاره دارند. روایاتی کـه بخشـی از قـرآن را دربـارۀ اهـل بیـت
 دانند.  بخشی را، دربارۀ دشمنان آنان می

فرمودند: قرآن سه بخش نازل شده، ُثلثی دربارۀ ما و دوستان مـا، ثلثـی  امام باقر
هاست. اگر  پیش از ما بودند و ثلثی سنت و مثالدربارۀ دشمنان ما و دشمن کسانی که 

رفـت و در  رفتند، آیه هم از بـین می شد و آنها از بین می آیه، فقط دربارۀ قومی نازل می
ماند. لکن قرآن جریان دارد، اولش تـا آخـرش، مـادامی  نتیجه، از قرآن چیزی باقی نمی

 . )۱۰/ ۱تا:  (عیاشی،بیکه آسمان و زمین برپاست 
توان فقط به عنـوان  ب گذشته به دست آمد که امروزه به سبک زندگی، نمیاز مطال

ای اسـتراتژیک و  یک روش ساده در زنـدگی نگریسـت، بلکـه سـبک زنـدگی، پدیـده
بخشی از یک تمدن است. لذا بایسته است به توضیح بیشـتر سـبک زنـدگی اسـالمی و 

 غربی بپردازیم. 

 . سبک زندگی اسالمی۱
برای سبک زندگی، صفتی است ماهوی که زمینۀ جدا نمودن اسالم به عنوان صفت 

آورد. یعنـی، فقـط بـه معنـای  ها در ماهیت و اصل سبک فراهم می آن را از دیگر سبک
رعایت حدود شرعی در این سبک زندگی نیست، بلکه ماهیت سبک زندگی اسـالمی، 

آورد. بـه  می های اسالمی است که این سبک را به وجود وابسته به اسالمیت آن و ارزش
دیگر عبارت، این سبک زندگی، چیزی جز عبودیت و بندگی خداونـد در حیـات بشـر 
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. در ایـن )۳/۷۳/ ۱۴ای،  (ر.ک: حسـینی خامنـهنیست و عمل نمودن بر هیئت توحیـد اسـت 
نگاه، اسالم راه و سبک زندگی را ترسیم نموده است، نه اینکـه دسـتورات اسـالمی در 

  ١٦گیرد.خدمت سبکی از زندگی قرار 
ترین تعریفی که در میان تعاریف متعدد از دین در   ترین و کامل  به دیگر عبارت، مهم

بنـابراین تعریـف، ». دین، راه و روش زندگی است«فلسفۀ دین وجود دارد این است که 
ف سبک زندگی است. اگر دین را منشأ سبک زندگی بشناسیم،  دین، منشأ، ریشه و معرِّ

ِإِن ﴿شود، یعنی غیر خدا حق ندارد حـدود را تعیـین کنـد.  دین میاصالت از آِن خدا و 
ا الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّ

َ
َمَر أ

َ
ِه أ ـاِس َال َیْعَلُمـوَن  هاْلُحْکُم ِإالَّ ِللَّ ْکَثـَر النَّ

َ
ُم َوَلِکـنَّ أ یُن اْلَقـیِّ  ﴾َذِلَك الـدِّ

ِإنَّ ﴿شـود   هـی مـیحقوق الهی در قالب دین ظهور یافته و به یک دیـن منت ١٧)۴۰(یوسـف/
ْسالمُ  ِه اْإلِ

یَن ِعْنَد اللَّ از یک دین واحد با احکام و حدود مشخص،  ١٨)۱۹عمران/(آل ﴾الدِّ
گیـرد آید و بر این مبنا، پلورالیسم دینی شـکل نمـی  یک سبک و روش زندگی پدید می

 .  )۳۱، ۱۳۹۰(عباسی، 
وری بـه سـوی شـد. حرکـت از خـدامح  نامیده مـی» حیات طیبه«این سیر حرکت، 
نهایت به سیره و روش   و سپس به دین، و در  )۱۶۳ - ۱۶۲(ر.ک: انعـام/خواست و حّق خدا 

ـُه ﴿زندگِی برآمده از دین حنیف:  ْنَثی َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ
ُ
ْو أ
َ
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَکٍر أ

ْحَس 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َینَّ َبًة َوَلَنْجِز  ١٩).۹۷(نحل/  ﴾ِن َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن َحَیاًة َطیِّ

نماینـد کـه  گونـه تبیـین می مقام معظم رهبری به این مطلب اشاره نموده و آن را این
رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی اسـت. هـر هـدفی را کـه بـرای 

پیشـنهاد زندگی ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی بـه مـا 
توانـد  تواند لیبرالیسـم باشـد، می شود، می کند. هدف زندگی که به آن ایمان پیدا می می

                                                 
 به آدرس» حجت االسالم دکتر مسعود آذربایجانی«. ر.ک: ١٦

http: //www.islamiclife.ir/dialog/1391/12/001409.php?q=mobile           
. حکم تنها از آِن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آئین ثابت و پایدار؛ ولی بیشتر ١٧

 !دانند مردم نمی
 . دین در نزد خدا، اسالم است. ١٨
واه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، به طور مسلم او را ای انجام دهد، خ . هر کس کار شایسته١٩

 دادند، خواهیم داد.  ها را مطابق بهترین اعمالی که انجام می بخشیم و پاداش آن ای می حیات پاکیزه
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توانـد هـم توحیـد  تواند فاشیسم باشد، می تواند کمونیسم باشد، می کاپیتالیسم باشد، می
ناب باشد. براساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد. ایمـان مـا، بـه اسـالم 

 . )۲۳/۷/۹۱ای،  ی خامنه(ر.ک: حسیناست 
نمایند که سـبک زنـدگی اسـالمی، مـتن زنـدگی و بخـش  ایشان همچنین اشاره می

حقیقی و اصلی تمّدن اسالمی است. سبک زندگی اسالمی، همان برنامۀ عملی اسـالم 
انـد. در ادامـه  است که آموزهای اسالمی جهت زندگی بشر، در تمام ابعاد، تبیین نموده

م کنیم:  ان را مرور میبخشی از سخنان ایش

 
شود. اگر  اهداف نظام اسالمی، تا حدودی در مفهوم پیشرفت به تصویر کشیده می

سازی نوین اسالمی بگیریم، این پیشرفت در مفهوم  جانبه را به معنای تمّدن پیشرفت همه
 اسالمی دارای دو بخش است: 

ید و عبارت است آ بخش ابزاری، که وسیله است و سخت افزاِر تمّدن به حساب می
شود: علم، اختراع، صـنعت،  هایی که امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می از ارزش

 المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ.  سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین
دهـد و همـان سـبک  بخش حقیقی و اصلی تمّدن که متن زندگی ما را تشـکیل می

 توان به عنوان بخش نرم افزاری تمّدن به حساب آورد...  را میزندگی است. این بخش 
هایی کـه در  اگر ما در این بخشی که متن زندگی است، پیشرفت نکنـیم، همـۀ پیشـرفت

توانـد بـه مـا امنیـت و آرامـش روانـی  تواند مـا را رسـتگار کنـد؛ نمی بخش اول کردیم، نمی
ه. در آنجـا افسـردگی هسـت، ناامیـدی بینید در دنیای غرب نتوانست ببخشد؛ همچنان که می

ها در اجتمـاع و در خـانواده هسـت،  هست، از درون به هم ریختن هست، عدم امنیت انسان
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های گونـاگون  هدفی و پوچی هست؛ با اینکه ثروت هست، بمـب اتـم هسـت، پیشـرفت بی
علمی هست، قدرت نظامی هم هست. اصل قضیه این است که ما بتـوانیم مـتن زنـدگی را، 

 .  )۲۳/۷/۹۱ای،  (ر. ک: حسینی خامنهن بخش اصلی تمّدن را اصالح کنیم ای
در پایان، این نکته گفتنی است که برخی سـبک زنـدگی اسـالمی را قسـیم سـبک 

که سـبک دنیاگرایانـه،  )۵۶، ۱۳۹۵(رمضـانی، اند  زندگی دنیاگرایانه و دنیاگریزانه قرار داده
دنیاگریزانه، روشی فردی از زنـدگی تعبیری از همان سبک زندگی غربی است و سبک 

 شود.  است و تعریف سبک زندگی، شامل آن نمی

 . سبک زندگی غربی۲
شناسی سبک زندگی اسالمی، شایسته اسـت بـه ایـن مفهـوم در غـرب،  پس از واژه
 تر بیندازیم تا گامی باشد جهت شناخت بهتر سبک زندگی اسالمی.  نگاهی دقیق

آن، حدود یک قرن است که مطرح شـده و بـا در خاستگاه غربی  ٢٠سبک زندگی،
ســازمان بهداشــت . «)۱۳۹۲(ر. ک: فیضــی، معیارهــا و مبــانی تمــّدن غربــی همــراه اســت 

روش زندگی مردم و بازتابی کامل «کند:  سبک زندگی را این گونه تعریف می» جهانی
هـای آنـان اسـت. همچنـین، ترکیبـی از  های اجتماعی، طرز برخـورد و فعالیت از ارزش

الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی (فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل 
 ٢١پذیری به وجود آمده است. و دخانیات و... ) است که در پی فرایند جامعه

پـذیری اسـت.  بنا بر این تعریف، سبک زندگی، روش زنـدگی مـردم در پـی جامعه
ای که در پی پـذیرش یـک  دات فردیهای اجتماعی، الگوهای رفتاری و عا یعنی ارزش

پـذیری در  زند. در ایـن تعریـف، نقـش جامعه می الگوی خاص اجتماعی، از افـراد سـر
سبک زندگی برجسته شده است. مالحظۀ پیشینۀ تاریخی سبک زنـدگی، ایـن نکتـه را 

سازد که این اصطالح در گذر زمـان، دچـار تحـّوالت معنـایی شـده اسـت.  آشکار می
یک پدیـدۀ اسـتراتژیک در سیاسـت، فرهنـگ و » سبک زندگی«هوم گرچه امروزه مف

های نخست استعمال آن، معّرف ثـروت و موقعیـت اجتمـاعی  اقتصاد است، اّما در سال

                                                 
20. life style. 
21. http: //iec.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=143&pageid=49810&pro=nobak. 
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رفتـه و پـس  کار می به» طبقۀ اجتماعی«افراد بوده و غالبًا به عنوان شاخصی برای تعیین 
یا گروهی خاص بـه کـار  های شخصیتی از آن، در خصوص تطابق زندگی فردی با تیپ

ای خواننـده یـا بـازیگر کـه لباسـی خـاص  رفته است. به َمَثل، به شیوۀ زندگی عـّده می
 شده است.  کردند، اطالق می پوشند یا آرایشی ویژه می می

 . خاستگاه سبک زندگی غربی۳
سبک زندگی غربی، خاستگاه و دوران متفاوتی داشته و از اروپا تا آمریکا کشـیده شـده 

. در یک دوره، اشرافیت انگلیسی نماد این سبک بوده و یک بار، روشنفکری آلمـانی است
رسـید » سبک زندگی آمریکایی«و ُرمانتیسم فرانسوی. پس از جنگ جهانی دوم، نوبت به 

 .  )۲۹، ۱۳۹۲(کوشکی، که امروزه شاخص زندگی غربی و وجه غالب آن است 

 . ابزار تبلیغ سبک زندگی غربی۴
غ و ترویج سبک زنـدگی خـویش، از هـیچ ابـزار و ترفنـدی فروگـذار غرب، در تبلی

کند که افراد ناگزیر از بازی در میدان  ای عمل می گونه ننموده و در طراحی خویش، به
سـازی  کنـد، سلیقه هـا را عـوض می و فرهنگ  باشند. در این مسـیر، ذائقـه، سـلیقه وی 
گـاه سازد وقتی فرهنگ  کند، ذائقه و فرهنگ جدید می می جدید حـاکم شـد، ناخودآ

 آید. تقلیدی ناخواسته.  اند فراهم می پیروی از آنچه آنها ساخته و تبلیغ نموده
ای وارد  های بـارز آن اسـت. ایـن تکنولـوژی بـه گونـه گوشی همراه، یکی از نمونـه

داننـد. بـدون آنکـه اهمیـت  زندگی عموم مردم شده، که افراد خود را نـاگزیر از آن می
تی بدانند این وسیله، تمام اطالعات آنها را به صورت زنده و آنی در اختیـار بدهند یا ح

نمایـد و بـه  دهد و همچنین هر آنچه را آنان بخواهند، تصویرسـازی می طراحان قرار می
بینـد و رّد  ای که مخاطب خود را در مقابل آن تسلیم می دهد به گونه خورد مخاطب می

 و نقد آن را، کمتر در نظر دارد. 
سورۀ بقـره، چگونـه ایـن تقلیـد کورکورانـه را بـه  ۱۷۰تا  ۱۶۸بنگرید قرآن در آیات 

ـُه َلُکـْم َعـُدوٌّ ﴿فرمایـد:  تصویر کشیده است. آنجا که می ْیَطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ َوَال َتتَّ
های شـیطان پیـروی نکنیـد؛ زیـرا او، دشـمن آشـکار شماسـت. آری  ؛ و از گام﴾ُمِبیٌن 

شیطان صـفتان در رسـیدن بـه اهـداف خـویش، مسـیری از زنـدگی را فـراهم  شیطان و
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کننـد و بـرای رسـیدن بـه  آورند که جز بدی و زشتی در آن نیست. لذا به آن امر می می
را وارانـه جلـوه دهنـد و بـه خـدا، چیـزی را   دارند که دیـن هایی را وا می مقصود، انسان

مُ ﴿دانند.  نسبت دهند که نمی
ْ
َما َیـأ ـِه َمـا ِإنَّ ْن َتُقوُلـوا َعَلـی اللَّ

َ
ـوِء َواْلَفْحَشـاِء َوأ ُرُکْم ِبالسُّ

. پوشیده نیست که این سبک از زندگی، مورد اعتـراض پاکـان و صـالحان ﴾َتْعَلُموَن   َال 
قرار خواهد گرفت و مسیر صحیح زندگی به آنها نشان داده خواهد شد. اّما آنها کـه در 

اند، بسـان کسـی هسـتند  های سلطه قرار گرفته اممقابل تبلیغ سهمگین سبک زندگی نظ
 ٢٢گزیند. شنوند و مسیر زندگی طیب را برنمی که دیگر صدایی را نمی

 . هنر و رسانه ۵
ای مثـل سـبک  ویژه موضـوعات پیچیـده هنر، زبان رسایی برای همۀ موضوعات، به

رسـت ترین ابزار و رسانه برای گسترش یک فکـر درسـت یـا ناد زندگی است. هنر، مهم
است، هنر و رسانه نقش   است. در ترویج آنچه غرب از فرهنگ و سبک زندگی ساخته

شناسی و استراتژی سلطه فراهم  ای که بر پایۀ روانشناسی، جامعه بسیار مهمی دارد، رسانه
ویژه  ترین راه ترویج سبک زندگی غربی دانست، بـه توان هنر را مهم آمده است. لذا می

 ا. هنرهای نمایشی و سینم
شـناس، مـورخ و  شـناس، جامعه هایی یـک ملـت را مطالعـه و از روان اینها در پروژه
نماینـد؛  های تسلط بر هر ملتـی را پیـدا می کنند و نقاط ضعف و راه هنرمند استفاده می

دهند. مبتنـی بـر سـنجش  سازی سفارش فیلم می های فیلم سپس بر این اساس، به بنگاه
کنند و رسانه  ها و اخبار را مدیریت و تنظیم می نامه خصوصیات و وضعیت موجود، فیلم

 . )۲۳/۷/۹۱ای،  (ر.ک: حسینی خامنهدهند  را بر اساس آن شکل می
شـود،  رسانه، ابزار تبلیغ سبک زندگی غربی است، در رسانۀ غربی، کـاال تبلیـغ نمی

یـاز گردد. یعنی بـا ترکیـب روانشناسـی و هنـر، در وجـود مخاطـب، ن بلکه نیاز تبلیغ می
                                                 

نـه، مـا از «گویند:  می» از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنید«که به آنها گفته شود: . و هنگامی ٢٢
فهمیدنـد و هـدایت  آیا اگر پدران آنهـا، چیـزی نمی». نماییم آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی می

د، بسان کسی است یافتند (باز هم باید از آنها پیروی کنند)؟ َمَثل تو در دعوت کسانی که کافر شدن نمی
شنوند؛ کافران کـر  زند؛ ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمی که حیوانات را برای نجات از خطر، صدا می

 . ۱۷۱ - ۱۷۰فهمند. بقره/ و الل و کورند؛ از این رو چیزی نمی
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آید کـه بایـد داشـته باشـد،  آورد، این حس در مخاطب به وجود می کاذب به وجود می
باید استفاده کند، باید بخرد، باید این سفر را برود، باید این گونه زندگی کند. نیکسـون 

 نویسد:  رئیس جمهور اسبق آمریکا می
» االی ما را بخرنـدها، آنچنان سلطه پیدا کنیم که کشورهای دیگر ک ما باید بر رسانه« 

 .  )۱۳۶۸(نیکسون، 

 . زن و مسائل جنسی ۶
استفادۀ ابزاری از زن در ترویج سبک زندگی غربی، جایگاهی انکارناپذیر دارد. چه 
زن، به عنوان مخاطب تبلیغ و چه به عنوان ابزار. هر کاالیی را، باید زنان عریـان یـا نیمـه 

ابزار صنعتی. بلی، آنجا که قرار است فکـر را عریان تبلیغ نمایند، از صابون تا اتومبیل و 
تواننـد بـه عنـوان خـدایان  گـذاری نماینـد، زنـان می ِبُربایند و انتخاب را بر احساس پایه

 احساس، خوش بدرخشند. 
تمام این ابزار، در خدمت اهداف سلطه قرار دارند و اگر تیغ امور یاد شده در ملتی بـرش 

کنند، نیروهـای نظـامی  به زر و زور بود، دالرها را وارد میآن وقت اگر احتیاج «نداشته باشد 
 .  )۲۳/۷/۹۱ای،  (حسینی خامنه» هاست کنند. این، شیوۀ حرکت غربی ها را وارد می و ژنرال

 د. تبیین نقشۀ ارتباط اصول و مبانی با سبک زندگی
دهــد و در  همانگونـه کــه گذشـت ســبک زنـدگی، مــتن زنـدگی مــا را تشـکیل می

ها در جریـان ای منسجم از رفتارها و فعالیتۀ رفتاری دارد. یعنی مجموعهحقیقت، جنب
های ما در زندگی است. مجمـوع  زندگی روزمره که شامل رفتار، گفتار، تصمیم و اقدام

دهد که مبتنی بر مبانی و اصولی است. حال، پرسـش  اینها، سبک زندگی را تشکیل می
 ی است. از ارتباط این اصول و مبانی با سبک زندگ

همچنین گذشت که هدف از زندگی و تفسیر ما از آن، پایـۀ اصـلی سـبک زنـدگی 
حاال آن «است. به عبارت دیگر، بر اساس ایمان ما، سبک زندگی انتخاب خواهد شد. 

توانـد کاپیتالیسـم باشـد،  توانـد لیبرالیسـم باشـد، می چیزی که بـه آن ایمـان داریـم، می
تواند هم توحید ناب باشد؛ باالخره  د فاشیسم باشد، میتوان تواند کمونیسم باشد، می می
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به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفـت. 
 . )۲۳/۷/۹۱ای،  (حسینی خامنه» مسألۀ ایمان، مهم است. ایمان به یک اصل

سـبک  بر این اساس، ریشۀ سبک زندگی، اعتقادات و باورهاسـت. اصـل و اسـاس
زندگی را باید در باورهای افراد و جوامع دنبال نمود. اصولی که از جهتـی، علـم کـالم 
متکّفل بیان آن است. اصول فکری لیبرالیسم، یک سبک زنـدگی متناسـب بـا خـودش 

سازد که امروز در  مداری و... سبکی از زندگی را می سازد. فردگرایی، آزادی، انسان می
سو، اصول فکر اسالمی سبکی دیگر از زندگی را به تصـویر غرب شاهد آنیم و از دیگر 

سـازد کـه در  کشد. توحید باوری، اعتقاد به معاد و... سبک زندگی اسـالمی را می می
 های انقالب اسالمی، شاهد آنیم.  آرمان

کشند کـه مـا از آن  هر یک از اصول یاد شده، خود را در اموری دیگر به تصویر می
کند. بر  شود که از آن تغذیه می یم، یعنی بر این اصول مسائلی بنا میکن به مبانی تعبیر می

ای، اصـل  کند. اگر در جامعـه اصل توحید، اموری چون ایثار، صبر و گذشت تکیه می
شـود، شـهید و شـهادت  توحید حاکم بود، در آن جامعه ایثار و ایثارگر فراوان دیـده می

هـا  ردیـد، دیگـر خبـری از ایـن ارزشافتخار خواهد بود. ولـی اگـر فردگرایـی حـاکم گ
نخواهد بود و اینها ضد ارزش تلقی خواهند شد. امـر بـه معـروف در جامعـۀ توحیـدی، 
ارزش و نظارت اجتماعی است و در جامعۀ لیبـرال، دخالـت و فضـولی. در نتیجـۀ ایـن 

کننـد کـه در آن سـبک، رفتـار، گفتـار و  اصول و مبانی، سبکی از زندگی را ترسیم می
 گیرد.  ما شکل می تصمیات

توان علم اخالق دانست و ترسیم کنندۀ بایـدها و  متکّفل مبانی سبک زندگی را، می
 نبایدهای رفتاری را، علم فقه. 

 نتیجه اینکه در تبیین سبک زندگی، باید به سطوح مختلفی توجه کرد که عبارتند از: 
ز های (اصـول) سـبک زنـدگی اسـت کـه عبـارت ا اسـاس و ریشـه سطح نخست:

 توان، علم کالم را بیانگر آن دانست.  اعتقادات و باورهاست و می
مبانی سبک زندگی است که از اصول حاکم بر زنـدگی فـرد سرچشـمه  سطح دوم:

های شخصیتی اسـت.  گیرد که عبارت از صفات اخالقی، ملکات نفسانی و ویژگی می
صـفات شایسـتۀ  شود و ایـن دانـش، متکّفـل تبیـین این بخش در علم اخالق ترسیم می

 انسانی در سبک زندگی اسالمی است. 
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خود سبک زندگی و شاکلۀ آن است، یعنی اصـول و مبـانی یـاد شـده  سطح سوم:
گسـتراند و بـه رفتـار و  دهند که چتر خویش را بر تمام زندگی فرد می سبکی را ارائه می

حاکم بـر  ها، آداب و عادات دهد. شاید بتوان سبک زندگی را رویه کردار او جهت می
 گیرند.  زندگی دانست که از اصول و مبانی خاصی سرچشمه می

های شـخص در زنـدگی اسـت. یعنـی  رفتار، گفتار، تصمیم و اقـدام سطح چهارم:
زند. دانش فقه، متکّفل بیان این بخش اسـت، زیـرا موضـوع علـم  آنچه از انسان سر می

ی، اعم از رفتارهای های مختلف زندگ فقه، کارها و فعِل شخص مکلف است که بخش
گیرد و مثلـث رابطـۀ انسـان بـا خـدا،  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عبادی را در بر می

کند. روشن است که ایـن سـطح، گسـترۀ فراوانـی دارد و  طبیعت و جامعه را ترسیم می
 دهد.  ظاهر و پوستۀ زندگی انسان را تشکیل می

آیـد،  از بـاال بـه پـایین میدهـد کـه هرچـه  مجموع این سطوح، هرمی را تشکیل می
شود. در رأس هرم، با چند اصل کلی رو به رو هستیم، در میانۀ آن،  گسترۀ آن بیشتر می

ای که گسترۀ بیشتری دارد و در قاعدۀ هرم، با رفتار انسان کـه گسـترۀ بسـیاری  با مبانی
 شود.  دارد و شامل عناوین بسیاری می

 

 



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ار 

/ به
١٣
٩٧

 
رة 

شما
 /

١١
٦

۶۴ 
 گیری نتیجه

ترین قسمت شیء بوده؛ این معنا تطور یافته تا  ی کف و پایینواژۀ اصل، ابتدا به معنا
گـردد. ایـن واژه در علـوم  شود که حکـم بـر آن بنـا می ای اراده می امروزه از آن قاعده

مختلف، معانی اصطالحی خاص یافته، ولی در همۀ آنها معنـای ریشـه و اصـل لحـاظ 
 شده است. 

د، هرچند از آن روی که سـاختمان بـر باش مبنا به معنای ِبنا، عمارت و ساختمان می
شود گاه به معنای پایه، شالوده و اساس نیز آمده اسـت. ولـی هنگـامی  پی و ُبن، بنا می

شـود. معنـای  که پی و سازه، هـر دو مـورد توجـه باشـد، میانشـان تفـاوت گذاشـته می
اصطالحی خاصی برای این واژه گزارش نشده است و در علوم، به همان معنای لغویش 

 به کار رفته است. 
گنجـد  در علوم رفتاری و مسایل اجتماعی، اصول در حوزۀ اعتقـادات و باورهـا می

 گردد.  که بر اساس این اصول و با توجه به اهداف، مبانی استخراج می
ماهیِت سبک زندگی، به تازگی پدید نیامده است. ادیان الهی از دیرباز در پـی ارایـۀ 

انـد.  نموده هـای دینـی، چنـین سـبکی را ارایـه می وزهسبک زندگی توحیدی بـوده و آم
هرچند این واژه، در صد سال اخیر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و مبتنـی بـر اصـول و 
مبانی توحید و غیر توحید، تعریف و مورد بررسی قـرار گرفتـه و در ایـن مسـیر، افـت و 

قـی و اصـلی یـک خیزها و تفاوت معنایی زیادی پیدا نموده است و امروزه، بخش حقی
تمّدن و به معنای شیوۀ زیستن و رفتار فراگیر اجتماعی است. از این رو، سبک زندگی، 
چیزی جز عبودیت و بندگی خداوند، در حیات بشر نیسـت و عمـل نمـودن بـر هیئـت 

 توحید است. 

 نامه  کتاب
 ، به آدرس:دربارۀ سبک زندگی اسالمیآذربایجانی، مسعود،  .۱

http: //iec. behdasht. gov. ir/index. 
 ، تهران، پیشگام. ۱۳۶۱، ترجمۀ حسن زمانی شرفشاهی، روانشناسی فردی آلفرد، آدلر، .۲
از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیـل « علی و چاوشیان، حسن، اباذری، یوسف .۳

 .۱۳۸۱، پاییز و زمستان ۲۰، نامۀ علوم اجتماعی، ش»شناختی هوّیت اجتماعی جامعه
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