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  ∗روش شناخت سبک زندگی اسالمی
  

  ١سید مجید ظهیري *

  چکیده
ــی    ــالمی را نم ــدگی اس ــبک زن ــت س ــه سرش ــن مقال ــه روش ای ــاند، بلک   شناس

کند. ماهیت شناسی هاي مشابه را تبیین میشناسی در این حوزه و عرصهماهیت
پیچیده، کـه در   مفاهیمی ترکیبی، همچون سبک زندگی اسالمی، کاري است

اللفظ نیست. در این مقاله پس از تفکیـک منطقـی علـل از دالیـل      شرح ةعهد
الگوسازي در سـبک زنـدگی اسـالمی بـا بررسـی سـه        ۀعدم موفقیت در توسع

فکري اندیشمندان  ۀها و منظومموضوع مدل سازي سکوالر، نقش پیش دانسته
در سـبک   مسلمان و وحـدت گرایـی یـا کثـرت گرایـی توصـیفی و هنجـاري       

شود که به طـور طبیعـی پـیش از    زندگی اسالمی به مسائلی اساسی رهنمون می
  سـبک زنـدگی اسـالمی پـیش     ةپـردازي دربـار  گویی به آنهـا هـر نظریـه   پاسخ
پـردازي مبـانی و مبـادي    نام و نشان دارد؛ چـرا کـه در هـر نظریـه    هاي بیفرض

و مبـانی   تصوري و تصدیقی اجتنـاب ناپـذیر اسـت، لکـن گـاهی ایـن مبـادي       
شـوند. ایـن   شوند و گاه ناآگاهانه بـر نظریـات تحمیـل مـی    آگاهانه انتخاب می

مقاله بر آن است کـه اگـر بتـوان از حیـث متـواطی یـا مشـکک بـودن مفهـوم          
ترکیبی سبک زندگی اسالمی؛ همچنین از حیث وحدت یـا کثـرت عرضـی و    
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توان پـی  اي رسید، میطولی و نیز از حیث صدق و کذب پذیري آن، به نتیجه
به ماهیت سبک زندگی اسالمی برد. بـدیهی اسـت ماهیـت منـتج، متناسـب بـا       

هـاي  شـود و مـدل سـازي   گفتـه داده مـی  هایی است که به سؤاالت پـیش پاسخ
  بعدي نیز متناسب با ماهیت شناسی مورد باور است.

سـبک زنـدگی اسـالمی، مـدل سـازي، معرفـت، مهـارت،         واژگان کلیـدي: 
  گرایی.ثرتگرایی، کتشکیک، وحدت

 مقدمه
الگوهاي عملی و عینی به روز و متناسب با عصـر و زمـان    ۀاگر پیشرفتی در توسع

آن را باید هم در علل و  ۀاز سوي پیروان یک مکتب صورت نپذیرفته باشد، زمین
هم در دالیل جستجو کرد. دالیل اموري معرفتی هستند و علل امـوري وجـودي؛   

، 1380: خنـدان،  كو علل ناظر به مقام ثبوت (ر. دالیل ناظر به مقام اثبات هستند
مناســب و  ۀ). برخــی از دالیــل عــدم توســع72ـــ53، 1367و ســروش،  216ـــ213

  هماهنگ سبک زندگی اسالمی عبارتند از:
  ـ نفهمیدن سبک زندگی اسالمی؛

  ـ نشناختن الگوهاي نظري در این زمینه؛
  ـ فهمیدن و باور نداشتن سبک زندگی اسالمی؛

  و کارامد ندانستن این سبک از زندگی. ـ شناختن
مناسب و هماهنگ سبک زندگی اسـالمی   ۀهمچنین برخی از علل عدم توسع

  عبارتند از:
  فراگیر سبک زندگی غربی؛ ۀـ توسع

  هاي خرافی و انحرافی از دین؛ـ عادات جوامع اسالمی به عمل براساس سبک
  اي دینی؛هـ عادات جوامع اسالمی به ظاهرگرایی نسبت به آموزه

هاي مختلف و متعدد فرهنگـی جوامـع   ـ عجین شدن آداب و رسوم و شاخص
  هاي دینی؛مختلف اسالمی با آموزه

  قومی و ناسیونالیستی بر سبک زندگی. هايگرایشـ تأثیر 
توانند هاي وجودي به کمک هم میبه روشنی پیداست عوامل معرفتی و مؤلفه
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بـه وجـود آوردن شـرایط بـراي بـروز و      در ایجاد موانع و در صورت اصالح، در 
علمی ما بر آن  ۀاینک اما اگر جامع ظهور سبک زندگی اسالمی مؤثر واقع شوند.

الگوهاي عملی سبک زندگی اسالمی و مـدل سـازي در ایـن     ۀاست که در توسع
مـل در  أ. تاي موضوعات توجـه نمایـد  نظر به پاره ةزمینه کوشا باشد، باید در حوز

رساند که ایـن مقالـه بـا هـدف توجـه      االتی بنیادین میؤا به ساین موضوعات ما ر
نگاشـته   ،پیش از هرگونه نسخه نویسی یا مـدل سـازي   ،هاعلمی بدان ۀدادن جامع
  :جه در این مقاله عبارتند از. سه موضوع مورد توشده است

هاي علمی سکوالر در تبیین سبک زنـدگی اسـالمی و توجـه بـه     مدل . نقش1
  ؛ز آنهاي ناشی اآسیب

فکري اندیشـمندان مسـلمان در تبیـین سـبک      ۀها و منظومنقش پیش دانسته. 2
  هاي ناشی از آن؛زندگی اسالمی و توجه به آسیب

فی و هنجـاري در سـبک زنـدگی    وحدت گرایـی و کثـرت گرایـی توصـی    . 3
  اسالمی.

  علمـی را بـدان معطـوف    ۀبنیادینی کـه ایـن مقالـه توجـه جامعـ      هايپرسشو 
  رتند از:عبا ،نمایدمی

ــان کــه دینــداري مفهــومی مشــکک اســت و شــدت و ضــعف  . 1 ــا همچن   آی
  سبک زندگی دینی هم چنین است؟ ،ذیردپمی

؛ اگـر  اسـت یـا دانـش یـا ترکیبـی از هـر دو       روش ۀسبک زندگی از مقولـ . 2
  ترکیبی است اصالت با کدام است؟

ر ؛ اگـ است یـا مهـارت یـا ترکیبـی از هـر دو     سبک زندگی از سنخ معرفت . 3
 کیبی است اصالت با کدام است؟تر

  هاي علمی سکوالر و سبک زندگی اسالمیمدل
در میان دانشمندان غرب مطالعات سبک زندگی دینی و مدل سازي در خصوص 

دینـی در غـرب   . مطالعات سبک زندگی آن دیرزمانی است که شروع شده است
کـه   . توضـیح ایـن  ، تجربی و توصـیفی اسـت  ؛ سکوالراغلب سه خصوصیت دارد
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شناسان و روان مدل سازي سبک زندگی دینی در غرب بیشتر مورد توجه جامعه 
روه از دانشـمندان  هاي مورد توجه ایـن گـ  زیرا یکی از پدیدهشناسان بوده است (

ایشـان در   ۀتجربـی و مطالعـ   ،؛ طبیعی است که روش ایـن علـوم  رفتار دینی است)
  .ایشان سکوالر استۀ مورد مطالع ۀو جامع ،مورد مطالعه ۀواقع توصیف جامع

؛ یعنـی در  هاسـت مربوط به بخشـی از زنـدگی انسـان    ،سکوالر ۀدر جامعدین 
 ،از کسب و کار و تفریح و تغذیـه و سـالمت و روابـط    ،ون زندگیؤکنار سایر ش
دیـن بـه    ،. اما در نگاه غیر سـکوالر ؤون نیز پرداختن به امور دینی استیکی از ش

ردي و هاي زندگی فالیه ۀدهد و در همیون زندگی انسان رنگ و معنا مؤش ۀهم
ارتبـاط  . در اسالم نه تنها کسب و کار با دین بـی جمعی بشر حضور پر رنگ دارد

 ،؛ همچنـین اسـت تفـریح   ۀ جهاد در راه خدا دانسته شده اسـت بلکه هم پای ،نیست
هـا براسـاس   . لذا باید مراقب بود که مدل سازي، سالمت و ارتباطات انسانیتغذیه

 ،تجربی و توصیفی هستند ،هایی سکوالرکه دانش ،شناسی و روان شناسیجامعه 
ـ   هـاي عقالنـی  بر سبک زندگی اسالمی که هم غیـر سـکوالر اسـت و هـم جنبـه     

. روشن اسـت کـه از   ، تحمیل نشودمنطقی دارد و نیز واجد حیثیت هنجاري است
ن شناسی هاي تجربی و توصیفی جامعه شناسی و رواتوجهی به دانشاین کالم بی
بلکه توجه به حدود کاربرد این  ،شودهاي اندیشمندان جهان نتیجه نمیو پیشرفت

  .هاي سنجش آنها مراد استها و مدلها و روشدانش
ثیر و أهاي سبک زندگی اسالمی و سـنجش تـ  لفهؤدر خصوص کمی سازي م

 الًاسـاس مبـانی کـام   االت فردي و اجتمـاعی دینـداران، بر  ثر آنها در فعل و انفعأت
اي کـه  بومی و اسالمی کارهاي بسیاري باید به انجام رسد و کارهاي انجـام شـده  

  پژوهشی را واجد باشند کم شمارند. حداقلی از استانداردهاي
سـبک زنـدگی اسـالمی بـا شـادکامی در       ۀبه عنوان نمونه براي سـنجش رابطـ  

اده نامـه اسـتف  از سه پرسش ،آماري خاص در ایران ۀرضایت از زندگی یک جامع
یکـی  وسط روان شناسان غربـی طراحـی شـده (   آن ت ۀنامشده است که دو پرسش

تهیه شـده   2001الی شادي آکسفورد آرگایل است که در سال ؤس 29 ۀنامپرسش
کـه توسـط دینـر و     SWLSالی رضایت از زندگی ؤس 5 ۀناماست و دیگر پرسش
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ک زندگی بومی سب ۀنام) و یک پرسشتهیه شده است 1985کارانش در سال هم
یـانی  الی) کـه توسـط کاو  ؤس 76و  135 ۀنامداراي دو فرم پرسش( ILSTاسالمی 

بــه ده  ILST. در )1390 ،کجبــاف و همکــارانتهیــه شــده اســت ( 1388در ســال 
تفکـر و   ،سـالمت  ،خـانواده  ،اقتصادي ،اخالقی ،اعتقادي ،عبادي ،اجتماعی ۀلفؤم

  ). 31ـ30 ،1390 ،کاویانینیت و زمان شناسی توجه شده است (ام ،علم
هاي سنجش غربی برآمده از هستی شناسی و انسـان شناسـی   بدیهی است مدل
  هـاي لفـه ؤ. مـ اسـالمی نیسـت    مطـابق بـا معیارهـاي ایرانـی     خاصی است که الزاماً

نیز در مبـادي تصـوري و تصـدیقی و همچنـین در مبـانی       ILST مربوط به ۀگانده
تی دچار اختالف نظرهاي غیر قابـل  انسان شناختی و معرفت شناخ ،هستی شناختی

. این حقیقت بدان معناست هاي مختلف فکري مسلمین استچشم پوشی در نحله
هاي زندگی اسالمی مختلفی روبرو خـواهیم  و در مقام تحقق با سبک که ما عمالً

تـوان یـک سـبک زنـدگی     آید که آیـا مـی  ال اصلی پیش میؤجا این س . اینبود
جید و حکم هاي موجود را براساس آن سند و دیگر سبکاسالمی را معیار قرار دا

هـاي سـکوالر روشـن    . در چنین مقامی تکلیـف دانـش  به صدق و کذب آنها داد
  توصـیفی هسـتند و قضـاوت هنجـاري     ،چنـان کـه گفتـه شـد     ،چرا که آنها ؛است
  ؟بک زندگی اسالمی هم چنین استاما آیا در س .کنندنمی

  سبک زندگی اسالمیها در مدل سازي نقش پیش دانسته
فکـري یـک متفکـر در شـناخت      ۀها و به طور کلی نقش منظومتأثیر پیش دانسته

ــین هــرم نیازهــاي او و شــکل     دهــی روشانســان و مــدل ســازي تربیــت او و تعی
اش چیزي نیست که بتـوان آن را انکـار نمـود و اندیشـمند خـرد و کـالن       زندگی
ثیرگـذار و  أندیشـمند و متفکـر ت  ا ،لهین شـیرازي أ. آیا جناب صـدرالمت شناسدنمی
؟ آیا جز این است که ایشان هـم بـراي   در تاریخ تفکر عقلی اسالمی نیست مهمی

گـذرا بـه    ؟ به آسانی و بـا رجـوعی  اسالم نیاز به تفسیر اخبار دارد هايفهم آموزه
اش بـدون  هـاي قرآنـی و روایـی   یـابیم کـه برداشـت   میآثار این متفکر بزرگ در

ها در فهـم و تفسـیر   . نقش پیش دانستهاش قابل تبیین نیستیرجوع به مبانی فلسف
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. صدرا در انسان شناسی و شـناخت  تمتون مقدس از اهمیت باالیی برخوردار اس
ثیرگـذار  أنفس انسانی مبانی خاصی دارد که در مقام تطبیق بـا آیـات و روایـات ت   

تـر  میـق ثیرگذاري در جهت فهم بهتـر و ع أاما چنین نیست که همیشه این ت ،است
وي چون به نفـس فلکـی قائـل اسـت      ،. به عنوان نمونه به باور برخی محققانباشد

آیاتی از قـرآن کـه    ،)368 ،مفاتیح الغیب؛ 126، مبدأ و معاد ،صدرالدین شیرازي(
عــرش  ،)39ام الکتــاب (رعــد/ ،)59/انعــام، کتــاب مبــین ()22/از کتــاب (حدیــد

براسـاس همـین نظریـه تفسـیر      ،ت) یاد کرده اسـ 255و کرسی (بقره/ ،)59(فرقان/
، کتاب مبین )61 ،اسراراآلیات ،صدرالدین شیرازيکند و کتاب را بر افالك (می

، ام الکتـاب را  )354 ،3شرح اصول کـافی ؛ 295، 6اسفار ،همورا بر نفوس فلکی (
، عــرش را بــر فلــک )106، 7تفســیر؛ 295، 6اســفار ،همــوبــر نفــس کلــی فلکــی (

، همان) و کرسی را بر نفس کلی (327ـ325 ،3افی شرح اصول ک ،همواالفالك (
ثیر مبانی نظري علمی و عقلی خود به تفسیر أکند و سخت تحت ت) تطبیق می345

افالك و نفوس فلکـی مبنـا    ۀ. در صورتی که نظریورزدآیات مقدس مبادرت می
، ت بطلمیوسی دارد و منسوخ گشته اسـت (ارشـد ریـاحی   أدر طبیعیات قدیم و هی

هـاي صـدرا از   برداشـت  ۀشود که همها باعث نمیدیهی است این نمونه. ب)1383
  :، لکن غرض این است که بدانیمآیات و روایات را این چنین تعبیر کرد

عقلی و فرهنگی در برداشـت از انسـان و تربیـت و بـه      ،شرایط پیشین علمی. 1
 یدنبال آن مدل سازي سبک زندگی اسالمی او براي عامی و عالم در هـر سـطح  

  ؛گذار استثیرأت (در طرق عادي کسب معرفت)
ثیرات ممکن است هم اکنـون یـا در آینـده مـورد تجدیـد نظـر قـرار        أاین ت. 2

  گرفته و بناهاي ساخته شده بر مبنایشان را دستخوش تغییر کند.

  گرایی در سبک زندگی اسالمیگرایی و کثرتوحدت
غرافیایی و نژادي و سـنی  با توجه به تنوع فرهنگی و ج ،آیا سبک زندگی اسالمی

؟ آیا ما اي واحد باشدتواند نسخهمی ،و جنسی و سطح فکري و عاطفی و عقالنی
أییـد  هـاي زنـدگی مـورد ت   باید به دنبال سبک زندگی در اسالم باشـیم یـا سـبک   
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خواهیم بدانیم و بیابیم که به عنوان یک مسـلمان بـا   ؟ ما در نخستین گام میاسالم
  ه روبرو شویم.ۀ سبک زندگی چگونلأمس

داند و زندگی می ةثر در نحوؤجغرافیایی را م ۀبه عنوان مثال ابن خلدون منطق
تحـت   گیري دو سبک زندگی متفاوت بادیه نشـینی و شهرنشـینی را کـامالً   شکل

کند و محیط جغرافیایی و سبک زنـدگی  ثیر شرایط محیط جغرافیایی تفسیر میأت
 ،دینـداري در هـر سـه ضـلع مناسـک     ثر در شـکل  ؤشکل گرفته براساس آن را مـ 
  .)28و  27، 1390 ،رحمانیداند (اخالقیات و باورهاي دینی می

  :وي معتقد است
بادیه نشینان، که به گرسنگی عادت دارند، در تأثیر فراوانی نعمـت و آسـایش   

شـود.  زندگی در وضع بدن و حتی در کیفیت دین و عبـادت هـم نمـودار مـی    
  نان و هـم شهرنشـینانی کـه در مضـیقه و خشـونت     بینیم بادیـه نشـی  چنان که می

هـا دوري  کنند و از شهوات و خوشـگذرانی باشند و به گرسنگی عادت میمی
اند دیندارترند و به عبادت بیشتر جویند، نسبت به آنان که غرق ناز و نعمتمی

کنـیم کـه اهـل دیـن در شـهرها و امـاکن پـر        آورند. بلکه مشاهده میروي می
د، زیرا میان جماعتی که در گوشت خواري و برخورداري از انجمعیت اندك

کننـد،  هاي گوناگون و خـوردن مغـز گنـدم بـدون پوسـت افـراط مـی       خورش
یابد و به همین سبب پارسایان به ویژه از میـان بادیـه   قساوت و غفلت تعمیم می

باشند و از انـواع نـاز و تـنعم    خیزند که از حیث غذا در مضیقه مینشینانی برمی
  ).163، 1373اند (ابن خلدون، محروم

بـا مفـاهیم   نزد جامعه شناسان ماهیت سـبک زنـدگی پیونـد مسـتقیم و وثیقـی      
  :جامعه شناختی ذیل دارد

  ؛. عینیت و ذهنیت1
  ؛. فرهنگ و جامعه2
  ؛. فرهنگ عینی و ذهنی3
  ؛. صورت و محتوا4
  ؛، ارزش و هنجاررفتار و نگرش. 5
  ؛. اخالق و ایدئولوژي6
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  ؛و نوگرایی. سنت 7
  ؛. شخصیت و هویت فردي و اجتماعی 8
  ؛. وراثت و محیط9

  ؛. فردیت و عمومیت10
  ؛. خالقیت و بازتولید11
  ؛. تولید و مصرف12
  ؛. طبقه و نوع قشر بندي اجتماعی13
  ؛. زیبایی شناسی (سلیقه) و نیاز14
. از این روي شناخت ماهیت سبک زندگی در ارتباط . منزلت و مشروعیت15
  ).228، 1383 ،: هندري؛ به نقل از200، 1387 ،مهدوي(فاهیم فوق میسر است با م

ها در قـرون  ثر از نوع نگاهی است که انسانأنسخه نگاري از سبک زندگی مت
هـاي دینـی از یـک سـو و     و اعصار مختلف و شرایط فرهنگی متفاوت بـه آمـوزه  

حیطـی خـود از   ثرات چنـد وجهـی م  أثیر و تأنیازهاي طبیعی فردي و اجتماعی و ت
  .اندسوي دیگر داشته

گرایی در عـالم اسـالم توجـه    تنها کافی است به دو جریان ظاهرگرایی و عقل
گرایـان  اي که عقـل آید با نسخهمیاي که از ظاهرگرایی بر. آیا مدل سازينماییم
هدف شناسی تربیتی و روش  ،روشن است که انسان شناسی پیچند یکی است؟می

هـدف   ،زي تربیتی او در پارادایم ظاهرگرایی بـا انسـان شناسـی   ریشناسی و برنامه
گرایـی  ریـزي تربیتـی او در پـارادایم عقـل    شناسی تربیتی و روش شناسی و برنامه

 ۀلذا طبیعی است که ایـن دو نحلـ   .)1388، ك: جباري.رهاي جدي دارد (تفاوت
ف . ایـن میـزان اخـتال   ۀ مختلف از سبک زندگی هسـتند دو نسخ ةفکري برآورند

ر سـبک زنـدگی   برداشت از انسان و برنامـه و روش تربیتـی او کثرتـی عرضـی د    
گرایــان و . امــا ایــن اخــتالف آیــا در درون خــود عقــل کنــداســالمی ایجــاد مــی
گرایی برخاسته از ؟ کافی است به کثرت انواع عقالنیت و عقلظاهرگرایان نیست

از عقـل   (Plantiga,1993&2000)پالنتینگـا   ۀگانـ بنـدي پـنج  از جمله تقسیم ،آن
ــطویی   ــومی ارسـ ــت عمـ ــی (عقالنیـ ــتی و   ،گرایـ ــی پراگماتیسـ ــت عملـ عقالنیـ
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ـ      ،عقالنیت منطقـی  ،فونکسیونالیستی ی) عقالنیـت وظیفـه شـناختی و عقالنیـت علّ
أمـل قـرار داد   ثیر آن در رویکرد تربیتی به انسـان را مـورد ت  أتوجه نمود و میزان ت

  هــايشــود کــه پــاي نســخهر مــی. کــار آنگــاه دشــوا)1389، : خــالق خــواه.كر(
) را 91ـ85 و 78ـ72 ،1376 ،پترسونگرایی انتقادي (گرایی حداکثري و عقلعقل

  نیز به میان بکشیم.
قرائن و شواهد فوق حاکی از این واقعیـت اسـت کـه در سـبک زنـدگی       ۀهم

 . این رویکردي توصیفیت عرضی تحقق دارد و هم کثرت طولیاسالمی هم کثر
؛ اما از حیث هنجـاري بحـث همچنـان بـاقی     گی اسالمی استنسبت به سبک زند

که در ادامـه بـه آنهـا     هاییپرسش؛ شودبنیادین مربوط می هاییپرسشاست و به 
  .خواهیم رسید

  سبک زندگی ةهاي بنیادین دربارپرسش
اوصـاف درسـت و نادرسـت     ،هاي مختلف از سبک زنـدگی آیا در نسخه نگاري

  ؟گیردعلق صدق و کذب قرار میگی متآیا سبک زند معنی دارد؟
 ,Pojman)شوند شناسی میان معرفت و مهارت تمایز قائل میدر دانش معرفت

1993, pp1-2)      و معرفـت را شـناخت ایـن کـه(knowledge that)    یـا معرفـت
ــزاره ــونگی   (propositional knowledge)ايگـ ــناخت چگـ ــارت را شـ و مهـ

(knowledge how)  و از نوع توانایی(ability) میان این دو نوع کنندمعرفی می .
  :اندشناخت چند تفاوت برشمرده

امـا مهـارت متعلـق صـدق و      ،گیـرد معرفت متعلق صدق و کذب قـرار مـی  . 1
  .گیردمدي قرار میاگیرد و به جاي آن متعلق کارامدي و ناکارکذب قرار نمی

رین و امـا مهـارت تنهـا بـا تمـ      ،معرفت به آسانی قابل انتقـال بـه غیـر اسـت    . 2
  .شودممارست شخصی حاصل می

امـا باورهـا در    ،داردمهارت امري مشکک اسـت و شـدت و ضـعف برمـی    . 3
لـذا رشـد مهـارت     ،اند یا کاذب و اموري مشکک نیسـتند معرفت یا صادق ةحوز

  .(Dancy, 1992, p240)بیشتر کیفی است 
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 اسـالم را  ،گوییمحقیقت این است که اگر از سبک زندگی اسالمی سخن می
ها خالصه نمودن باعث عـدم توجـه مـا بـه     اي از معارف و گزارهتنها در مجموعه

دارد و از سـنخ دانـش    ون فـردي و اجتمـاعی انسـان   ؤثیري که دین در سایر شـ أت
. سبک زندگی دینی چیزهایی الزم دارد که از سنخ مدیریت است. شودنیست می

ست که از سنخ معرفت مهارتی اهم فن و  ،مدیریت هم دانش و معرفت نیاز دارد
در مـدیریت یـک سـازمان بـا      ،در مقام عمـل  ،. انسان عالم به علم مدیریتنیست

نشـاط و   ،شـود؛ بـیم و امیـد   عاطفی و هیجانی روبرو می ،مسائل مختلف احساسی
ثرنـد و هـیچ   ؤقاطعیت و سازش کاري همگی در توفیـق یـک مـدیر م    ،افسردگی

ن بخش از سبک زنـدگی اسـالمی چـه    . براي ایمعرفتی نیستند یک از این عوامل
  ؟شود کردمی

  بنیادین باید پاسخ داده شود: هايپرسشدر خصوص سبک زندگی اسالمی 
هـاي دینـی   هـا و گـرایش  ؟ آیـا ارزش ۀ سبک زندگی با دیـن چیسـت  رابط. 1
 ۀهاي سبک زندگی هستند یا به طور کلی سبک زندگی در همـ لفهؤاي از ملفهؤم

  ؟هاي دینی استها و گرایشها و نگرشثر از ارزشأابعاد آن مت
؟ آیا سـبک زنـدگی دینـدار    ۀ سبک زندگی و سبک دینداري چیسترابط. 2

ندگی دیندار معناگرا یک نسخه گرا و سبک زعامی با سبک زندگی دیندار عقل
نسخ متفاوت چیست و وجه شبه و افتراق آنهـا   ۀ؟ اگر یک نسخه نیست رابطاست
  ام است؟کد

ــان کــ. 3 ــا همچن   ه دینــداري مفهــومی مشــکک اســت و شــدت و ضــعف آی
  ذیرد سبک زندگی دینی هم چنین است؟پمی

؛ اگـر  اسـت یـا دانـش یـا ترکیبـی از هـر دو       روش ۀسبک زندگی از مقولـ . 4
  ترکیبی است اصالت با کدام است؟

؛ اگـر  است یـا مهـارت یـا ترکیبـی از هـر دو     سبک زندگی از سنخ معرفت . 5
  ست؟ترکیبی است اصالت با کدام ا

سبک زندگی  ةپردازي دربارفوق هر نظریه هايپرسشگویی به پیش از پاسخ
نام و نشـان دارد؛  هاي بیبنیادها و پیش فرض ،که بنیاد ندارد بلکه نه این ،اسالمی
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پردازي مبانی و مبادي تصـوري و تصـدیقی اجتنـاب ناپـذیر     چرا که در هر نظریه
شوند و گاه ناآگاهانه بر انتخاب می لکن گاهی این مبادي و مبانی آگاهانه ،است

هـاي التقـاط و انحـراف    همین جاسـت کـه زاویـه    شوند. دقیقاًنظریات تحمیل می
تـر  رود التقاط و انحراف روشنتر میها پیشپردازيیابد و هر چه نظریهتحقق می

  گردد.می

  گیرينتیجه
زم ط السـبک زنـدگی اسـالمی شـر     ةماهیت شناسی صحیح و جامع نگر در حوز

هـاي علمـی   . بررسی سه موضوع مهم کاربرد مدلمدل سازي در این حوزه است
؛ نقـش  هاي ناشی از آنسکوالر در تبیین سبک زندگی اسالمی و توجه به آسیب

فکـري اندیشـمندان مسـلمان در تبیـین سـبک زنـدگی        ۀهـا و منظومـ  پیش دانسته
گرایــی تگرایــی و کثــرهــاي ناشــی از آن؛ وحــدتاســالمی و توجــه بــه آســیب

مـا را در روش صـحیح شـناخت     ،توصیفی و هنجاري در سبک زنـدگی اسـالمی  
. سـبک زنـدگی اسـالمی    کنـد جامع از ماهیت سبک زندگی اسالمی کمک مـی 

مفهومی است مرکب و پیچیده و براي نزدیک شـدن بـه ماهیـت چنـین مفـاهیمی      
 ،بلکـه بایــد بـه کمــک تحلیـل مفهــومی    ،تـوان از شــرح اللفـظ مــدد جسـت   نمـی 
هـاي مهمـی کـه در    . ویژگیهاي مهم آن را شناسایی نمودصوصیات و ویژگیخ

  به آنها توجه داده شد عبارتند از:این جستار 
  ؛ی یا مشکک بودن سبک زندگی اسالمیمتواط. 1
  آن به کثرت عرضی یا طولی یا هر دو؛واحد یا کثیر بودن . 2
  معرفتی یا مهارتی بودن آن؛. 3
  ؛. دانش یا روش بودن آن4
 ؛پذیري آنصدق و کذب. 5

  منابع و مآخذ
 ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیۀ قم.مغالطات)، 1380خندان، علی اصغر ( .1
 .1، نامۀ علوم اجتماعی، ش »علت و دلیل در علوم اجتماعی«)، 1367سروش، عبدالکریم ( .2
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ي از رابطـۀ سـبک زنـدگی و دینـدار    «)، 1390رحمانی فیروزجاه، علی و سهرابی، سعیده ( .3
 .1هاي علم و دین، سال دوم، ش ، پژوهش»دیدگاه ابن خلدون

، ترجمۀ محمد پروین گنابادي، تهـران، انتشـارات   مقدمه)، 1373ابن خلدون، عبدالرحمن ( .4
 علمی و فرهنگی.

، »مفهوم سبک زندگی و گسترة آن در علوم اجتماعی«)، 1387مهدوي کنی، محمد سـعید (  .5
 .1تحقیقات فرهنگی، ش 

، ترجمـۀ  هـاي زنـدگی جوانـان   اوقات فراغت و سبک)، 1383. بی و دیگـران ( هندري، ل .6
 فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی مالنظر، سازمان ملی جوانان، تهران، نسل نو.

، به کوشـش محمـد خواجـوي، تهـران،     مفاتیح الغیب)، 1363صدرالدین شیرازي، محمد ( .7
 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، به کوشش محمد خواجوي، تهران، انجمـن حکمـت و   سراراآلیاتا)، 1360( -------- .8
 فلسفه.

، بـه کوشـش محمـد خواجـوي، تهـران، مؤسسـۀ       شرح اصول کـافی  )،1366( -------- .9
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، بـه کوشـش محمـد خواجـوي، تهـران، مؤسسـۀ       تفسیر قرآن الکریم)، 1366( -------- .10
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

دار احیـا الثـرات    ،بیـروت  ،الحکمۀ المتعالیۀ فی اسفار العقلیـۀ االربعـه   ،ق)1419( -------- .11
 العربی.
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