
 

 ایران اسالمیزندگی  سبکراهکارهای اصالح 

  راضیه رهنورد

  

 چکیده : 

از جمله مفاهيم علوم اجتماعي و علم جامعه شناسي و مردم شناسي است که اخيراً و در « سبک زندگي»مفهوم 

است دهه اخير بسيار مورد توجه عالمان علوم اجتماعي و مديران فرهنگي قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنايي 

که از به هم تنيدگي و پيوند و نظام وارگي و شبکه اي بودن عوامل متعددي که در شيوه هاي زندگي يا اقليم هاي 

عارف اسالمي ما در بردارنده همه ي نيازهاي انساني است و م .زيستن انسان تأثير مي گذارند، به وجود آمده است

مجموعه اي کامل، بر همه ي مسائلي انگشت مي گذارد  سبک و فرهنگ زيبايي ارائه مي دهد. اين سبک در قالب

که متن زندگي انسان را در دنيا تشکيل مي دهد. به عبارتي، وقتي از چگونگي زيستن پرهيزکارانه سخن مي 

گويند، تمامي مسائلي را بايد مدنظر قرار داد که آدمي در متن زندگي با آن مواجه است و از اين گستره، سبک 

سبک  .وسيعي از رفتار آدمي با خدا، خود، خانواده، جامعه و حتي طبيعت را در بر مي گيردزندگي عرصه ي 

است، يکسان است؛ يعني عقل به انسان مي گويد که چطور « شيوه زيستن»زندگي با مفهوم عقل معاش که همان 

مشکل هاي زندگي،  بايد زندگي کرد. کارکرد اين عقل در راستاي چگونگي تدبير زندگي، چاره انديشي درباره

تالش براي هماهنگي با قوانين شرعي و سازگاري با آنها در سامان دهي زندگي مناسب و مطلوب قرار دارد تا انسان 

 . را به حيات پرهيزگارانه رهنمون کند. اين نوع عقل همان عقل معاش است

 راهکار، اسالمي واژگان کليدي : سبک زندگي، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

آرامشي که در دنياي جديد، با سرعت سرسام آور اطالعات و تمسک به سبک هاي متفاوت زندگي به آرزويي 

براي انسان امروز تبديل شده است و عنصري گمشده است. ر اين تحقيق بخشي از راهکارهاي تغيير و اصالح 

ت جدي نسبت به روند سبک زندگي بررسي مي شود. بيانات رهبر انقالب در خصوص سبک زندگي هشداري اس

حرکت ملت ايران به سمت تمدن عظيم اسالمي. ما االن بر ير يک پيچ تاريخي هستيم که در اين پيچ سنگرهاي 

علم و فناوري را يا فتح کرده ايم يا در حال فتح آنها هستيم. حال اگر سنگرهاي شيوه زيستن را فتح نکنيم، يعني 

است راهي از پيش نبريم. ما مي خواهيم علم و فناوري مانند يک ابزار سبک زندگي اسالمي را رواج ندهيم، ممکن 

در دست ملتي مومن و شاداب باشد. در اين مسير اشکاالتي وجود دارد که اگر به اصالح آنها نپردازيم در مسير 

گ و با فرهنتحقق ارمانهاي انقالب اسالمي دچار انحراف خواهيم شد. بي شک مواجهه فرهنگ و جامعه ايراني 

در ؟  "چه بايد کرد "ر اين ميان به سوال د  ;نگرش غربي و مدرن سبب تحول در سبک زندگي ايراني شده است

برابر هجوم انديشه غربي صدها پاسخ داده شده است. هر چند همگان معتقدند جوهره شيعي و اسالمي مردم و 

اخير دچار تحوالت عميق و ريشه داري شده  جوانان ايران اسالمي ليبراليزه نمي شود اما سبک زندگي در صد سال

اسالمي و ورود  –است و همواره مساله تماس، برخورد، پذيرش ،طرد، مقابله و يا همزيستي ميان فرهنگ سنتي 

فرهنگ غربي و اروپايي که حامل تجدد و مدرنيته به معناي دقيق کلمه است مطرح بوده و هنوز هم اين موضوع 

گي جامعه قرار دارد. لذا پژوهش حاظر در نظر دارد تا با مطالعه ازسبک زندگي امام الت فکري فرهندر قلب تحو

خميني)ره ( به عنوان نمونه عملي سبک زندگي اسالمي در قرن حاضر، در کنار فرمايشات امام خامنه اي به عنوان 

فه هاي شکل دهنده بزرگ ترين شخصيت نظريه پرداز معاصر، مدل احتمالي مرتبط با سبک زندگي اسالمي و مول

 آنرا طراحي نمايد. 

 مفهوم شناسی



 

است. سبک زندگي عبارت  Styleو در زبان انگيسي  "اسلوب "در زبان عربي تعبير  "سبک  "معادل واژه 

ها و فلسفي متناسب با بينش  –درشکل نوين را آدلر مطرح نمود. از ديدگاه وي، پيروان هر کدام از مکاتب فکري 

گرايش هاي خود، سبک خاصي از زندگي را برگزيده اند از اين روي سبک زندگي کنوني در جهان بشريت يا سنتي 

است يا مدرن و يا مدرن زده . هر مکتب و مذهبي سبک زندگي خاصي را براي بشريت ارائه مي دهد و مدعي 

 که آنان ارائه مي دهند. است جامعه مطلوب و زندگي سالم در نتيجه پيروي از روش زندگي است 

آدلر مي گويد:سبک زندگي، يعني کليت بي همتا و فردي زندگي که همه فرآيندهاي عمومي زندگي، ذيل آن 

و نگرش هاي معتدد فرد را تحت تاثير  ;قرار گرفته است. درخت سبک زندگي داراي ريشه هايي در کودکي است

ندن وظايف زندگي را تعيين و در هر عرصه و جامعه اي وجود کيفيت به انجام رسا خود قرار مي دهد. اين مفهوم

  دارد. 

سبک زندگي از مفاهيم بسيار مهم علوم اجتماعي است که اغلب براي بيان روش زندگي مردم به کار مي رود. 

اين مفهوم منعکس کننده طيف کاملي از ارزش ها، عقايد و فعاليت هاي اجتماعي است. سبک زندگي از الگوهاي 

هنگي، رفتاري و عاداتي شکل مي گيرد که افراد به طور روزمره آنها را در زندگي فردي و اجتماعي خود به کار فر

مي گيرند. سبک زندگي شامل فعاليت هاي معمول و روزانه است که شخص آنها را در زندگي خود به کار گرفته 

اي کنش هستند که مردم را از هم متمايز مي و روي سالمت او تاثير دارد. در واقع سبک هاي زندگي الگوهايي بر

کنند. سبک هاي زندگي کمک مي کنند تا آنچه را مردم انجام مي دهند و چرايي آن و معنايي که براي آنها و 

(؛ به عبارت ديگر اصطالح شيوه زندگي به روش زندگي مردم اشاره ۱۱: ۱۳۷۸ديگران دارند را درک کنيم )چاني، 

همچنين ترکيبي از الگو هاي  .از ارزش هاي اجتماعي، طرز برخورد و فعاليت ها مي باشد داشته و بازتابي کامل

رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگي است که در پي فرايند اجتماعي شدن به وجود آمده است )استاجي و 

 . )۱۳۴: ۱۳۸۶همکاران، 

برخي نيز سبک زندگي را با هويت پيوند مي زنند : سبک زندگي نظام واره و سيستم خاص زندگي است که به 

يک فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص اختصاص دارد. اين نظام واره ، هندسه کلي رفتار بيروني و جوارحي است 

اين تعريف به گونه  (.۱۴۶يفي ، هميشه بهار ، ص )احمد شرو افراد، خانواده ها و جوامع را از هم متمايز مي سازد 

اي هويت فرد را در برابر ديگران به نمايش مي گذارد. وي در جاي ديگري منظور از سبک  زندگي را چنين بيان 

مي کند: مجموعه اي از رفتارها و عملکردهايي که يک فرد به منظور تامين نيازها و احتياجات روزمره خود به کار 

 شيوه زندگي هر فردي بيانگرهويت و معرف شخصيت آن فرد است. مي گيرد. 



 

 اصل کلي استوار است ۳سبک زندگي اسالمي از ديد شهيد مطهري، جهان بيني اسالمي بر 

 ( اعتقاد به خداي يگانه۱

 ( اعتقاد به معاد و زندگي ابدي براي هر فردي از انسان در عالم آخرت۲

 خدا براي هدايت بشر به سوي کمال نهايي و سعادت دنيا و آخرت( اعتقاد به بعثت پيامبران توسط ۳

هايي است به اساسي ترين سواالتي که براي هر انسان آگاهي مطرح مي شود:  اين اصول سه گانه در واقع پاسخ

ي زيستن را شناخت. اين اهداف  مبدأ هستي کيست؟ پايان زندگي چيست؟ از چه راهي مي توان بهترين برنامه

سبک  (. ۱۳9۲) مرتضي مطهري، يل دهنده مفهومي است که امروزه آنرا سبک زندگي اسالمي مي نامند خود تشک

زندگي در حوزه مطالعات فرهنگي به مجموعه رفتارها و الگوهاي کنش هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاري و 

دي، سبک زندگي عالوه بر معنايي زندگي اجتماعي باشد، اطالق مي شود . طبيعي است که بر اساس چنين رويکر

اين که داللت بر ماهيت و محتواي خاص تعامالت و کنش هاي اشخاص در هر جامعه دارد و مبين اغراض، نيات، 

معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره است، نشان دهنده کم و کيف نظام باورها و ارزش هاي افراد نيز خواهد 

برداشتي از مفهوم سبک زندگي، عالوه بر اين که پشتيباني جديد ترين چنين (. ۱۳9۲)حميد فاضل قانع ، بود 

از قابليت خوبي براي بومي سازي مفهوم سبک  (،۱۳۸۷)آنتوني، ديدگاه هاي مطرح در اين عرصه را به همراه دارد 

 .زندگي بر اساس اقتضائات جامعه اسالمي برخوردار است

توجه  که البته در اين زمينه،ابع، از اين چارچوب خارج نشويم مهم آن است که در فرآيند تعامل تمايالت و من

 به گروه هاي مرجع بسيار کارگشا خواهد بود. گروه هاي مرجع داراي دو کارکرد اصلي هستند: 

 آن که هنجارها، رويه ها، ارزش ها و باورهايي را به  ديگران القا مي کنند  -

آن که معيارهايي را در اختيار کنش گران قرار مي دهند تا کنش و نگرش خود را بر اساس آن  -

 (.۱۳۸۱)صديق سروستاني و همکاران، محک بزنند. 

با توجه به اين نقش بي بديل، درفرهنگ اسالمي و به ويژه در آموزه هاي قرآني به افراد و گروه هاي خاصي به 

 ه که در راس آن ها پيامبر اسالم به عنوان برترين اسوه معرفي شده است. عنوان الگوي زندگي اشاره گرديد

 

 



 

 

 امام خمینی ره الگوی عملی سبک زندگی اسالمی در عصر حاضر

در عصر ما امام خميني )ره( نماد و الگوي عملي سبک زندگي اسالمي است؛ آنچه بوضوح مشهود است و بيقين 

محسوس، اين است که با وقوع انقالب اسالمي در ايران و استمرار آن، جهان در حال انتقال به عصري جديد و 

از دگر ادوار مختلف و پرتالطم حيات هاي خاص و منحصر به فردش آن را  دوره اي نو است. دوره اي که ويژگي

اهلل خامنه اي در تعريف و توصيف اين واقعيت مي فرمايند:  يتي سازد. مقام معظم رهبري، حضرت آبشري جدا م

امروز يک عصر و يک دوران جديد به وجود آمده است، دوران جديد را بايد دوران امام خميني ناميد: با آغاز دوران 

ن با کشورهاي اسالمي مردم به باورهاي الهي باز گشته اند بلکه در سطح جهان، عقيده اي جديد نه تنها در ايرا

مذهبي و گرايشي معنوي در ميان جوامعي که دهها سال تحت سلطه حکومتهاي ضد مذهب زندگي کرده بودند 

ن شروع شده است. رشد نموده است . ايشان در جاي ديگر، در اين باره مي فرمايند: امروز در دنيا گرايش به دي

تاکيد مي فرمايند: قرن حاضر قرن گرايش عمومي بشريت، به معنويت و دين است . خلف صالح خميني، قدس 

 سره، دگر بار تاکيد مي نمايند تکه : هما امروز نشانه هاي ارشد معنويت و افول ماديت را در دنيا مي بينيم.

 (۱۳9۳)زهرا سلگي،  :ندايشان اصول اساسي زندگي را در موارد زير مي دانست

الف( ساده زيستي : از آنجا که مصرف گرايي و زياده روي آفات اصلي زندگي انساني مي باشند. ساده زيستي و 

خوداري از اشرافي گري آغازي مبارک در زندگي انسان هستند. امام )ره( عليرغم برخورداري از امکانات مناسب 

سينيه جماران زندگي کردند و مبلمان زندگي خصوص ايشان زيباترين براي زندگي در کشور، تا پايان عمر در ح

 درس براي تاريخ در ساده زيستي است که هر بيننده اي را به حيرت وا مي دارد.

ب( صرفه جويي و مصرف درست: اين اصل پايه مديريت صحيح در زندگي مي باشد امام خميني )ره( اگر ليوان 

با گذاشتن کاغذي بر سر آن و خود داري از دور ريختن مابقي آن را براي  آبي را تا قسمتي مصرف مي نمودند

نوشيدن هاي بعدي نگاه مي داشتند خوراک و پوشاک ايشان ساده زيستي موال علي )ع( را در ذهن تداعي مي 

 کند.

اط فردي ج( نظم و دقت: از آنجا که در زندگي پيشرفت و رشد بستگي مستقيم بر نظم فرد دارد بنابراين انضب 

رکن اساسي ترقي محسوب مي شود. اطرافيان ايشان بر اساس رفتارهاي امام مي توانستند ساعت خود را تنظيم 

کنند. پياده روي در ساعت خاص و... و همينطور ساير رفتارهاي فردي بر اساس تربيت و نظم ويژه اي بودند که 



 

 بايد نسل جوان آن را مبناي کار خود قرار دهد. 

 ی در نگاه رهبر انقالبسبک زندگ

جهاد اصالح سبک زندگي را متن تمدن اسالمي دانستند و از اين مفهوم بعنوان نرم افزار رهبر معظم انقالب 

تمدن اسالمي ياد مي نمايند؛ ايشان سبک زندگي غرب را سبک زندگي مادي شهوت آلود گناه آفرين هويت زداي 

و يکي از ابعاد پيشرفت با مفهوم اسالمي را سبک ( ۱۳9۳)حسن حيدرپور، براي مسلمانان مي دانند  "ضد معنويت

زندگي کردن، رفتار اجتماعي و شيوهي زيستن معنوي مي دانند. امام خامنه اي رستگاري، فالح و نجات انسان ها 

عنويت و اگر به م"را در گروي اهميت به سبک زندگي مي دانند؛ ايشان در بخشي از فرمايشات خود مي فرمايند: 

رستگاري معنوي اعتقادي هم نداشته باشيم، براي زندگي راحت، زندگي برخوردار از امنيت رواني و اخالقي، باز 

 ."پرداختن به سبک زندگي مهم است. بنابر اين مسئله، مسئله ي اساسي و مهمي است

 

اه ايشان مسائلي مانند امام خامنه اي سبک زندگي اسالمي را بخش حقيقي تمدن اسالمي مي دانند؛ از ديدگ

ي  مسئله ي خانواده بک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوي مصرف، نوع خوراک، انوع آشپزي، تفريحات، مسئله

ي زبان، مسئله ي کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه و... اينها  خط، مسئله

متن زندگي انسان يا همان سبک زندگي را تشکيل مي دهند. با پيروزي انقالب يا بعبارتي  "عقل معاش"همان 

اسالمي ظهور و بازگشت به فطرت الهي و عدالت خواهي، احياي دين و معنويت، رجعت دوباره بشر معاصر به 

ناب محمدي  باورهاي ديني در سراسر جهان طنين انداز شد. انفجار نور انقالب اسالمي با تاسي به آموزه هاي اسالم

بسياري از مناسبات اجتماعي، سياسي اقتصادي و فرهنگي جهان معاصر را متحول ساخت و نظام مادي و الحادي 

به چالش کشاند و الگوي جديدي را به جهانيان ارائه کرد. رهبر معظم انقالب در حدود چهار سال پيش، مبحثي 

جه بسياري از بزرگان و انديشمندان قرار گرفته است. کردند که تا کنون مورد تو را با عنوان سبک زندگي مطرح

وقتي به سخنان رهبر انقالب در اين سال ها نگاهي بيندازيم، مشاهده مي کنيم که ايشان به موضوع سبک زندگي 

توجه ويژه اي دارند چرا که در بسياري از ديدارهايشان با عناصر تاثير گذار جامعه، به اين موضوع پرداخته اند. 

پرسش مطرح مي کند يعني رفتار عملي جامعه در عرصه  ۳۰معظم رهبري سبک زندگي ديني را با حدود  مقام

زندگي متناسب با باورها، بايدها و نبايدهاي زندگي ديني و توحيدي ندارد و اين معضل بايد در يک دکترين ديني 

در کليه حوزه ها بويژه در علوم انساني بروز و بعنوان يک استراتژي تبديل به راهبر و عمل در عرصه کالن و خرد 

  .در حوزه و دانشگاه ها و متون درسي دانشگاه ها و مدارس ديده شود

سبک زندگي غربي، ظاهر و پوسته جهان متجدد و مدرن و اروپايي است. آيا مي خواهيم ظاهر و پوسته را بي 



 

توجه به باطن و هسته آن تغيير دهيم؟ يا آن را به جاي باطن بگذاريم؟ و مي پنداريم که با تغيير ظاهر، آن هم 

ا کرد؟ از يک سو ضعف آشکار بسياري از سطحي ترين تغييرها، مي توان به جنگ باطن رفت و بر آن غلبه پيد

پژوهش ها و تحليل ها پيرامون سبک زندگي غفلت از جايگاه دين اسالم و مکتب شيعه در سنت و تاريخ و هويت 

جامعه ايراني است، و از سوي ديگر، ارتقاء سطح معرفت و بصيرت مردم درباره شخصيت، اخالق و زندگي اسالمي 

امام خميني )ره( و خلف صالح ايشان امام خامنه اي و خليفه افسران خط مقدم  سالله پاک رسول اهلل )مس(،

 جنگ نرم و فرزندان معنوي خميني کبير در عرصه جهاد فرهنگي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي است. 

 سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن اسالمی

 مانهيحک يرهنمودها طبق :  همه شرفتيپ اگر ما است، ياسالم تمدن ياصل و يقيحق بخش يزندگ سبک

 يابزار بخش بخش، کي :دارد بخش دو م،يريبگ ياسالم نينو يساز تمدن يمعنا به را جانبه ياسالم انقالب رهبر

 امروز ما که ييها ارزش نيهم از است عبارت يابزار بخش .است ياساس و ي، اصليمتن بخش گر،يد بخش است،

 اعتبار ،ينظام و ياسيس اقتدار اقتصاد، است،يس صنعت، علم، اختراع، :ميکنيم مطرح کشور شرفتيپ عنوان به

 ييزهايچ آن ،يقيحق بخش اما گرفته صورت يخوب يها شرفتيپ البتهو  غيتبل يابزارها و غيتبل ،يالملل نيب

 و يقيحق بخش نيا .ميکرد که عرض است يزندگ سبک همان که دهد، يم ليتشک را ما يزندگ متن که است

 نوع خوراک، مصرف، نوع يالگو لباس، نوع مسکن، نوع ازدواج، سبک خانواده، مساله مثل است، تمدن اصل

 ورزش، رفتار در ما رفتار ،ياسيس تيفعال در ما رفتار کار، کسب مساله زبان، مساله خط، مساله حات،يتفر ،يآشپز

 س،يپل با ما رفتار فرزند، با ما رفتار همسر، با ما رفتار مادر، و پدر با ما رفتار ماست، ارياخت در که يا رسانه در ما

 است تمدن ياصل يها بخش آن ها نيا گانه،يب با ما يرفتارها ما، يسفرها دولت، با ما رفتار با مرئوس، ما رفتار

 و ميکن يشناس بيآس ديبا ست،ين ريچشمگ ما شرفتيپ بخش، نيا در انقالب، در .انسان است يزندگ متن که

 شرفت در اين بخش نيز باشيم . يپ شاهد تا ميکن ارائه کار راه

 سخنان رهبری در مورد سبک زندگی

هاي اخير نگاهي بيندازيم، مشاهده مي کنيم که ايشان به موضوع  وقتي به سخنان رهبر انقالب در يک سال 

سبک زندگي توجه ويژه اي دارند چرا که در بسياري از ديدارهايشان با عناصر تاثير گذار جامعه، به اين موضوع 

 مسئله سبک»پرداخته اند. ايشان بحث در رابطه با سبک زندگي را موجب نشاط و زنده شدن دانشگاه مي دانند: 

مسئله مهمي  -زندگي، که بنده سال گذشته در سفر بجنورد آن را مطرح کردم و مورد استقبال هم قرار گرفت 

است. بحث درباره مسائل سبک زندگي، اظهارنظر، موافقت، مخالفت، در مواد گوناگون؛ اينها بحث هائي است که 

ظر به واقعيت ها، خون در رگهاي اين پيکره دانشگاه را زنده و بانشاط نگه مي دارد. اينجور بحث هاي مهم و نا



 

يکي از ابعاد پيشرفت با مفهوم اسالمي عبارت است از سبک زندگي کردن، رفتار . »۲« عظيم جاري مي کند.

اجتماعي، شيوه زيستن اينها عبارة اخراي يکديگر است اين يک بعد مهم است؛ اين موضوع را مي خواهيم امروز 

از منظر معنويت نگاه کنيم که هدف انسان، رستگاري و فالح و نجاح است بايد به  يک قدري بحث کنيم. ما اگر

سبک زندگي اهميت دهيم؛ اگر به معنويت و رستگاري معنوي اعتقادي هم نداشته باشيم، براي زندگي راحت، 

ه، مسئله اساسي زندگي برخوردار از امنيت رواني و اخالقي، باز پرداختن به سبک زندگي مهم است. بنابر اين مسئل

يکي از مسائلي که بايد در خطبه هاي نماز جمعه مورد »ايشان در ديدار با ائمه جمعه مي فرمايند: « و مهمي است.

 .است خصوصتوجه جدي قرار گيرد، موضوع سبک زندگي و بحث هاي کامال مستند و زنده در اين 

 بیانات در محفل انس با قرآن

مسئله، مسئله احترام ظاهري و پاسداشتن از حرمت قرآن است به معناي الفاظ قرآن، اصوات قرآني؛ اين در  يک

جاي خود چيز محترم و مهمي است. مسئله باالتر، تخلق به اخالق قرآني است؛ سبک زندگي را منطبق با قرآن 

، هم علو معنوي هست. راه سالمت را، اگر در جوامع بشري قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنيا هست« »قرار دادن.

راه امنيت را، راه امنيت رواني را قرآن به روي ما باز ميکند؛ راه عزت را قرآن به روي ما باز مي کند؛ راه زندگي 

درست را و سبک زندگي سعادت آميز را قرآن به روي ما باز مي کند؟ بيانات در ديدار شاعران ايشان يکي از 

)به عنوان يکي از تاثير گذارترين عناصر جامعه را پرداختن به موضوع سبک زندگي مي  مسئوليت هاي شاعران

دانند: جهاد بناي جامعه اسالمي، جهاد استحکام بخشيدن به ساخت قدرت ملي که ما مکرر رويش تکيه کرديم، 

ک زندگي بحث که عرض کرديم متن تمدن اسالمي اين است و آنچه که در غير از سب -جهاد اصالح سبک زندگي 

اينها هر کدام يک جهاد است، حضور در اين جهاد از  -مي کنيم، همه شکل ها و شيوه ها و اندازه گيري ها است 

طريق شعر، بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ حکمت، انديشه حکيمانه، مسائل الزم براي آموختن به انسانها، اينها را 

معارف ديني و معارف انساني و سبک زندگي جزو برترين هايش که  -فهميدن و در شعر گنجاندن و بيان کردن 

 اينها مسئوليت هاي شاعر است . - است

 

 ضرورت های تحقیق سبک زندگی دینی

بر خالف ادعاهايي که در تفسير و تبيين علم، توسط انديشمندان رشد يافته در عصر مدرنيته و پست مدرنيسم 

يکي از مطرح شده است، دانش نمي تواند مستقل از زمينه هاي فرهنگي و عقبه معرفتي پديدآورندگان آن باشد. 

غالب و حاکم بر انديشه سکوالر، به باز ضرورت هاي تحقيق سبک زندگي اسالمي آن است که فراتر از پارادايم 

خواني فرهنگ مسلماني و آموزه هاي اسالمي خود بپردازيم و با تکيه بر منابع معرفتي اسالم، سبک زندگي متناسب 



 

سبک زندگي و مجموعه الگوهاي با فرهنگ ديني و سازگار با اقتضائات عصري را تعريف ، ترسيم و ترويج نماييم. 

رفتاري آن، اگر از تناسب فرهنگي برخوردار بوده و کار کردهاي شايسته و مورد انتظار را به همراه داشته باشد، 

 مي تواند در پديد آمدن يک تمدن بزرگ انساني ، اثر گذار باشد. 

يم يکي از اقدامات اوليه و ضروري ، اگر به دنبال احياي تمدن اسالمي، يا پديد آوردن تمون نوين اسالمي هست

 توجه ويژه به سبک زندگي اسالمي و الگوهاي رفتاري متناسب با آن خواهد بود. 

 

 راهبردهای اصالح سبک زندگی

رسالت نخبگان حوزه و دانشگاه و مسوولين و خواص ايمان به اينکه اسالم کاملترين دين در رساندن انسان به 

آخرت است را در عرصه عمل پياده کنيم و اين باور بايد در مسئوالن نظام بوجود بيايد زندگي سعادتمندانه دنيا و 

و اعتقاد و التزام داشته باشند که سعادت در گرو عمل به اسالم است نه صرف شعار. يعني: بسنده کردن به ظاهر 

گي در سطح خرد و کالن اسالم، سبک زندگي اسالمي را به ارمغان نخواهد آورد بر اين اساس بر متوليان فرهن

جامعه از حوزه و دانشگاه گرفته تا مسئوالن نظام، همگي بايد در پياده سازي اهداف و منويات مقام معظم رهبري 

بعنوان دکترين سبک زندگي عنايت مضاعف گردد. ورود به فرآيند تعريف، ترسيم و ترويج سبک زندگي اسالمي 

ني است که بايد با دقت مورد توجه قرار گرفته و به درستي انتخاب شوند نيازمند اتخاذ استراتژي و راهبردهاي کال

تا در ميانه راه مجبور به عقب گرد نشويم. بديهي است که طرحي نو درانداختن در سبک زندگي و اصالح آن، 

 گاه حکومت نمي تواند به توده مردم، دستور دهد که سبک زندگي خود را آمرانه و بخش نامه اي نيست. هيچ

تغيير دهند. اين به معناي بي مسئوليتي کارگزاران نظام نيست؛ اما صدور دستور از باال در مقوله هاي فرهنگي و 

اجتماعي، به شعار زدگي مسئوالن و بي توجهي مردم مي انجامد. همچنين مردم به علت گستردگي نفوس و 

را ندارند و صالحيت تشخيص آن را نيز ساليق، امکان تمرکز و اجراي هماهنگي يک طرح ذهني با آرزوي جمعي 

ندارند. تنها گروهي که هم تخصص و هم امکان طرح و برنامه ريزي در مسائل کالن اجتماعي را دارند، نخبگان 

هستند که آن هم بدون هم فکري و گذشت و تواضع، به دست نخواهد آمد. بنابراين مهم ترين کار و بخش محرک 

. انقالبي که ما در اصالح سبک زندگي نياز داريم، تصميم جمعي نخبگان براي ترسيم و نيروزا بر عهده نخبگان است

نقشه راه است. بايد فقيهاني، با عينک سيک سازي، سراغ متون ديني بروند و آن بخت از معارفي را که ناظر بر 

، که ندگي مومنانه طيبه و زسبک زندگي است، نه اخالق و رفتار فردي، خوانش کند. بايدها و نبايدهاي حيات 

صحيح کلمه به چشم مي خورد بايد در اقناعت به معناي جامع و معيار آن عمل صالح و ايمان است و نمود آن 

 ج شود. استخرا



 

 

 نقش خانواده در اصالح سبک زندگی

در يک جمله مي توان گفت خانواده شاهراه اصلي رسيدن به پيشرفت و کمال است و همچنين جايگاه عظيم 

 است درصدد راه ين از دشمنسبب شده که عوامل مختلف دست به دست هم دهند تا اين مسير را مسدود کنند. 

 رايز رديبگ را جامعه پيشرفت يجلو آن يکارکردها بردن بين از و ييتقدس زدا و خانواده گرفتن هدف با تا

 رييتغ هدف، نيا يراستا در غرب يراهبردها از يکي . سالم ست ي خانواده گرو در جامعه سالمت و شرفتيپ

 دنبال به زين را ارزش ها رييتغ و روديم به شمار تهيمدرن ياصل يه هايپا از که را دهيپد نيا .است يزندگ سبک

 کمرنگ سبب که آورد شمار حاضر به عصر در ياجتماع يها يبزهکار و ادياعت ,طالق ياصل عامل توانيم دارد،

 .شودي م مقدس خانواده نهاد يفروپاش و فيتضع جهينت در و فرد ياجتماع و يفرد تيهو رييتغ و تيمعنو شدن

 

 یاسالم یزندگ سبک كامل یالگوها ارائه

 اسوه يبرا که ميکن يم مشاهده ،ياجتماع و يفرد يزندگ در )ع( نيمعصوم از دهيرس روش و سبک در دقت با

 رفتار از تيتبع و ها اسوه نيا دادن قرار الگو » سنت « و . ميندار يکمبود يزندگ يها عرصه ي همه در يريپذ

 لِمَن حَسَنَةٌ أُسوَةٌ اللَّهِ رَسولِ يف لَکُم کانَ لَقَد" .است ياريبس ديفوا يدارا ره دارد،يس « نام » اصطالح در که آنها

 يبرا بود، ييکوين سرمشق خدا رسول يزندگ در شما يبرا مسلََّماً "رًايکَث اللَّهَ وَذَکَرَ اآلخِرَ ومَيَوَال اللَّهَ رجُويَ کانَ

 انيب )ص( اکرم ينب از تيروا در .کننديم ادي اريرا بس خدا و دارند زيرستاخ روز و خدا رحمت به ديام که آنها

 سنة سن من امة ويالق ومي إلى بها عمل من أجر و أجرها له کان حسنة سنة سن من ص يالنب قول" :است شده

اجر  او يبرا ، بگذارد بنا را يا حسنه سنه يکس اگر" . " امةيالق ومي إلى بها عمل من وزر و وزرها هيعل کان ئةيس

 بار او يبرا کند يگذار هيپا را يا ئهيس سنه يکس اگر و است امتيق روز تا آن به کنندگان عمل اجر و عمل آن

 ....امتيق روز تا است عمل آن به کنندگان و عمل عمل آن

 

 برنامه ریزی اقتصادی

تأمين معاش خانواده و مديريت منابع مالي يکي ازمهم ترين وظايف و نقش ها در مديريت خانواده است. اين 

اما به طور معمول مردها ايفاگر  وظيفه بسته به شرايط مختلف مي تواند بر عهده هريک از اعضاي خانواده باشد،

چنين نقشي هستند. در هر صورت، از ديد اسالم اجر و منزلت بسيار بااليي براي انجام صحيح اين وظيفه توصيف 



 

شده است. در روايتي از امام رضا )ع( داريم: آن کس که در پي به دست آوردن مال بيش است تا با آن کفاف 

 ۵، ۱۳۸۰د، اجرا او از کسي که درراه خدا جهاد مي کند باالتر است )حکيمي،زندگي خانواده خود را فراهم آور

/۳۶). 

البته،هرچند که تأمين معاش خانواده بسيار مهم است،اما،مصرف مدبرانه و صحيح درآمدهاي خانواده از اهميت 

د خانواده و نيازهاي بيشتري برخورداراست.هزينه ها و مخارج خانواده بايد به دقت هرچه تمام براساس ميزان درآم

حال و آينده آن مدَّنظر قرار گيرند. گاهي بايد براي يک هزينه ضروري تر در هزينه هاي ديگر صرفه جويي کرد و 

گاهي نيز بايد از پس انداز براي رفع مشکالت استفاده کرد. به هرحال، رعايت حدَّ تعادل و دوري از اسراف و اقتار 

باره بسيار ضروري است. در اين خصوص، روايات متعددي وجود دارد. به )تنگ گيري در خرج و مصرف(دراين 

عنوان نمونه، از امام رضا )ع( روايتي بدين مضمون نقل شده است: عبَّاسي راوي حديث مي گويد: از امام رضا )ع( 

ه خدا، نمي ؛ گفتم : فدايت شويم، سوگند ب«ميان دو حدَّ ناپسند باشد»براي خرج خانواده اجازه خواستم، فرمود: 

خدايت بيامرزاد، آيا نمي داني که خداي بزرگ اسراف و اقتار)تنگ گيري »دانم دو حدَّ ناپسند کدام است. فرمود: 

آنگاه اين آيه را خواند: )بندگان خداي رحمان( کساني «. در خرج و مصرف( هر دو را مکروه و ناپسند خوانده است

نگ چشمي نشان دهند، و ميان اين )دو حالت(، حدَّ قوام )معتدل( هستند که چون خرج کنند، نه اسراف کنند،نه ت

 .(۳۲/ ۴، ۱۳۸۰خواهد بود )حکيمي، 

  

 خانواده هزینه مدیریت

مديريت هزينه در علم اقتصاد يعني بهترين بهره وري با حداقل امکانات در اين که کداميک از ما هزينه ها را 

در »براي افزايش بهره وري و آرامش خاطر در زندگي باشد. مديريت کنيم، حرفي نيست بلکه عملکردمان بايد 

زندگي بايد بر مبناي نيازهاي ضروري خود برنامه ريزي کنيم و مسئله نگران کننده اين است که کاالهايي در سبد 

هزينه خانوار است که هيچ ضرورتي ندارد و اين کاالها روي تفنن، چشم و هم چشمي و تحت تأثير زرق و برقها 

گزين شده و کل درآمد خانواده را تحت تأثير قرار داده و نوآوري و شکوفايي بايد خود را در اين گونه موارد هم جاي

برنامه ريزي به عنوان نخستين گام در اجراي درست مديريت اقتصادي خانواده است. به اين معني  «.نشان دهد

ع و کجا هزينه کنيم، هرگاه تصميم گيرندگان که چه چيزهايي را چگونه براي دست يافتن به چه هدفي، چه موق

هاي مناسب دهند، منابع دخل و خرج بهتر شناسايي شده و نيازهاي مادي  يک خانواده به اين سؤاالت ساده پاسخ

 (۱۳9۲)علي شاه حسيني،پاسخ داده مي شود.



 

مبناي نيازهاي ضروري خود وري با حداقل امکانات است. در زندگي بايد بر مديريت هزينه به معناي بهترين بهره

 .ريزي کنيمبرنامه

 قدم جدي مهم براي بهبود اوضاع اقتصادي در خانواده اين است که انضباط مالي داشته باشيم. 
 هاي شخصيتي دارد نداشتن انضباط مالي و کاهش ندادن هزينه اغلب ريشه در ضعف. 
 تر کند که بهتر، بيشتر و فراوان هاي پنهاني دروني، ما را وادار ميهاي شخصيتي و اليهضعف

 .خرج کنيم
 شود. با تغيير نگرش به مرور زمان فاصله بين تصميم اصالح رفتار با تغيير در لذت و رنج ايجاد مي

 (۱۳9۷)حورايي،.کند. اين به جديت و تمرين بستگي داردو تغيير را مي

 

 مدیریت عوامل عینی موثر بر هزینه ها

رفع بسياري از نيازهاي با انجام هزينه هاي مادي همراه است و از سوي ديگر، چگونگي از آنجا که از يک سو 

برخورد با مسايل، در افزايش و کاهش هزينه هاي مستقيم آن و در ايجاد و يا جلوگيري از هزينه هاي غير 

 ه ضروري است : . آشنايي با چگونگي برخورد با عوامل تاثير گذار بر هزينه هاي خانوادمستقيم آن موثر است

 استفاده کامل از کاالها هر کدام عمر مفيدي دارند  -

مصرف خانواده بايد همگاني هم باشد به اين گونه کاالهاي مصرفي و خدمات دسترسي داشته  -

 باشند. 

همانگونه که تعادل رواني ما در گرو احساس تعلق به خانواده مي باشد به همين نسبت احساس  -

تاريخ، آيين، زبان، آداب و رسوم مشترک و سرانجام ملتي واحد، همبستگي ملي و تعلق به دين، سرزمين 

 ماندگاري مارا سبب مي شود.

مصرف  خود مصرفي خانواده در گذشته در اغلب خانواده هاي ايراني فعاليت هاي توليدي ويژه ي -

يه و تبديل آن به محصوالت انجام مي گرفت و خانواده، بسياري از نيازهايش را با خريد مواد اولخانواده ها 

 مصرفي، خود، توليد مي کرد. 

زمان فراغت خانواده در زندگي جديد، بويژه در شهرها، با استفاده از وسايل وامکانات برقي خانگي  -

صرف غذاي آماده از يک سو و کاهش ساعت هاي کار کردن در بيرون از خانواده از سوي ديگر، و حتي 

 زمان هاي فراغت بسيار قابل توجهي روبرو ميشوند. خانواده و اعضاي آن گاه با 



 

تربيت جديد فرزندان و هزينه هاي خانواده، روشهاي تربيتي جديد در کشور بويژه در شهرها رواج  -

 يافته است که نزديک است همه گير شود. اين شيوه را فرزند ساالري ناميده اند. 

ي زناشويي را پيش از زايش فرزندان و تدارک مالي دوره سوم زناشويي : اگر دوره نخست زندگ -

دوره دوم، بزرگ کردن فرزندان و دوره سوم تنها شدن دوباره پدر و مادر بدانيم تدارک الزم براي گذران 

 شايسته دوره سوم ضرورت دارد . 

به عوامل کالن موثر بر هزينه هاي خانواده، گرچه بحث مورد نظر اين نوشتار اجازه ورود مستقل  -

ولي براي پرهيز از محدودنگري و تک بعدي  ;مل کالن موثر بر هزينه هاي خانواده را نمي دهدبررسي عوا

 انديشي، دست کم به اشاره مي توان به اين عوامل پرداخت : 

 بودجه دولت  -۱

 عملکرد سرمايه داران و صاحبان نقدينگي بخش خصوصي و جهت گيري آن است.  -۲

 عملکرد مديران اقتصادي کشور  -۳

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درتصويب قوانين اقتصادي و نظارت بر اجراي آن، نقش ترکيب  -۴

 مهمي در سرنوشت خانواده هاي کم درآمدبازي مي کند.

نقش قوه قضائيه و دادگستري از نظر مجازات متجاوزين به حقوق مردوم و سوء استفاده کنندگان  -۵

 وضع اقتصادي و مالي خانواده دارد. از امکانات دولتي ، نيز اهميت تعيين کننده اي در 

به بهانه ي مديريت خردمندانه هزينه هاي خانواده، مي توانيم هم مصرف و هزينه هاي خود و خانواده را بهبود 

بخشيم و از رنج اجباري زندگي کردن زير تاثير منفي ديگران بکاهيم و هم در اين راه، مي توان يافتن بهترين 

بخش خداگوئي انسان است، يا زندگي توام با شادماني و خرسندي هميشگي، پيدا کنيم. دوست و ياور خود را که 

مديريت هزينه هاي خانواده به مديريت ذهن ارتباط دارد، در نتيجه، موفقيت در اداره ي زندگي مصرفي خويش، 

 (۱۳۲،ص۱۳9۲)ابراهيم رزاقي، خود پيروزي در ادراه ذهن خويش است. عکس اين نکته نيز مصداق دارد.

 اسالم و مدیریت اقتصادى خانواده

داشتن مبانى اعتقادى در هر خانواده بى ترديد شيوه دستيابى به منابع درآمدى و خرج کردن درراستاى هدف 

متخصص اقتصاد اسالمى با اشاره به « سيدمحمد کاظم رجايى»دکتر  .يعنى پاسخ به نيازها را متفاوت مى کند

« تقدير معيشت»در اسالم روايات متعددى درباره »اهميت نگرش اسالم درباره مديريت اقتصادى خانواده مى گويد 

صادى با توجه به اين که مدير اقت .داريم. به اين معنى که بايد زندگى را محاسبه و معيشت را اندازه گيرى کرد

خانواده با درآمد محدود خانواده روبه رو است نمى تواند پاسخ همه نيازهاى اعضاى خانواده را بدهد و به ناچار 



 

تقدير »دست به انتخاب کاالهاى مورد نياز از ميان کاالهاى بى شمار مى زند. بنابراين مدير خانواده با توجه به 

تخصيص دهد و کاالها را به گونه اى گزينش کند تا حداکثر موظف است درآمد خانواده را به گونه اى « معيشت

مطلوبيت به دست آيد. در رواياتى نيز توجه به درآمد خانواده و خريد براساس آن، مستحب ذکر شده است. در 

اسالم راهبردهايى براى رسيدن به اهداف اقتصادى و پاسخ نيازها وجود دارد که ما را به سمت انتخاب صحيح 

با اشاره به تفاوت موجود ميان مبانى اعتقادى  .به دست آوردن پاسخ مثبت درباره نيازها هدايت مى کندکاالها و 

دراقتصاد کالسيک و اقتصاد اسالمى مى گويد: در اقتصاد کالسيک مبانى اعتقادى گرايش سکوالريزم دارند و »

مادى و معنوى انسان به طور همزمان  منافع فردى و فردگرايى، گرايش غالب است اما در اقتصاد اسالمى دو بعد

مورد توجه قرارمى گيرد. همچنين در راهبردها در اقتصاد کالسيک فقط قيد محدوديت درآمد وجود دارد اما در 

اقتصاد اسالمى افزون بر آن با قيود و حدود شرعى مواجه هستيم.به طور نمونه براساس حداسراف و اتالف منابع 

همچنين با  .مصرف کرد بلکه انسان به سمت کاالهاى ضرورى جهت دهى مى شودنمى توان بيش از حد نياز 

تکيه بر حد تکافل اجتماعى هم موظف هستيم نسبت به همنوع خود احساس همدردى کنيم. يعنى افزون بر مهيا 

رى سوق کردن ضروريات زندگى خود، ضروريات او را نيز فراهم کنيم. توجه به اين حد نيز ما را به تعاون و هميا

مى دهد.بنابراين توجه به حدود اسالمى در اقتصاد معيشتى ما را به سمتى مى برد که همه با دستيابى به کاالهاى 

 .باال مى بريمضرورى سطح رفاه جامعه را 

در جامعه ما مردم در »دکتر رجايى، اقتصاد اسالمى را متفاوت از اقتصاد کالسيک عنوان مى کند و مى گويد: 

دسته هستند. ارزش هاى اعتقادى روى دسته اى ازافراد تأثيرجدى برجاى مى  ۳از اقتصاد اسالمى  تأثيرپذيرى

گذارد که نمود عينى آن در شيوه مديريت صحيح اقتصادى خانواده به وضوح ديده مى شود. عده اى هم فقط به 

کثريتى نيز به رعايت اصول دنبال منافع شخصى هستند و ارزش هاى اعتقادى چندان در آن ها رسوخ نکرده است.ا

اعتقادى اسالم در اقتصاد و مديريت اقتصادى خانواده خود عالقه دارند،اما متأسفانه بعد مادى آنها بر بعد انسانى 

شان غلبه پيدا کرده است.بنابراين آنچه در مديريت اقتصادى صحيح يک خانواده اهميت دارد توجه به مؤلفه هاى 

بويژه در چارچوب يک اقتصاد اسالمى است که مى تواند در يافتن پاسخ مناسب براى مديريت، اقتصاد و خانواده 

 .نيازها در بين انبوه آنها، راه را به مقصد آسايش و رفاه مادى و معنوى نزديک سازد

 

 استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود منابع درآمدى خانواده



 

مشخص شده، ضرورت برنامه ريزى دقيق و منظم به خوبى احساس مى در هر مجموعه براى رسيدن به اهداف 

شود. خانواده نيز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدين و فرزندان با نيازهاى متعدد و متنوع نياز به برنامه 

 .ريزى بويژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مديريت صحيح اقتصادى در آن دارد

ر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ريزى به عنوان نخستين وظيفه يک واژه مديريت، وظايف يک مدي

مدير، گام نخست در اجراى درست مديريت اقتصادى خانواده است. برنامه ريزى به اين معنى که چه چيزهايى را 

ت ساده پاسخ چگونه، براى دست يافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزينه کنيم. هرگاه خانواده به اين سؤاال

مشخص  .هاى مناسب دهد منابع دخل و مجارى خرج بهتر شناسايى شده و نيازهاى مادى پاسخ داده مى شود

شدن منابع براى پاسخ به نيازها يک گام مهم در مديريت اقتصادى خانواده تلقى مى شود. اگرچه واژه ها ساده به 

و در عمل مديريت دخل و خرج چندان به چشم نمى  نظر مى رسند اما در عمل کمتر مورد توجه قرار مى گيرند

 .آيد

 چگونگی توزیع منابع

چگونگي توزيع منابع در دسترس خانواده، بين اعضاي آن بسيار مهم است. واضح است اگر يکي از اعضاي خانواده 

کاظم نجفي »قسمت بيشتري از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمتري براي ديگري مي ماند. دکتر 

ه حل طاليي براي حل مسئله توزيع مناسب ، اقتصاد دان برجسته کشور در گفت وگو با گروه گزارش يک را«علمي

ليستي از خواسته هاي افراد خانواده تهيه کنيد. انتخاب هاي »منابع خانواده ارائه مي دهد و چنين مي گويد: 

ممکن را بنويسيد. انتخاب ها را آن قدر با هم عوض کنيد که به بهترين انتخاب با توجه به درآمدتان دست يابيد. 

خانواده سازماني است که توليد و توزيع کاال را انجام مي دهد، ولي مثل خط توليد يک کارخانه توجه کنيد که هر 

نيست، سيستم جوي دنيا هم نيست بلکه مکاني است که در آن گروهي زندگي مي کنند، کار مي کنند، بازي مي 

 .کنند و عمل هريک بر ديگري اثر مي گذارد

 

 راهکارهای موفقیت در اقتصاد خانواده

درآمد که اتفاقا دخل هاي مرفه و ثروتمند نيست. اين علم براي اقشار کماقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده

هاي بيشتري خواهد داشت. از نکات قابل توجه در اقتصاد خانواده اين است که و خرجشان همخواني ندارد کاربرد

دنبال خواهد داشت ها را بهافزايش درآمد افزايش هزينهافزايش درآمد، به معني بهبود معاش خانواده نيست بلکه 

توانند هنگام مواجهه ها نميکند. خانوادههاست که هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار ميبلکه مديريت هزينه



 

ها هزينههاي اضافي را حذف کنند بنابراين بايد قادر باشند شان يک متمم بودجه بياورند و هزينهبا کمبود بودجه

 .را مديريت کنند

هاي شغلي و خانوادگي است. با کند وجود ارتباطات دروني بين نقشآنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد مي

ريزي دقيق هاي اقتصاد خانواده را شوخي و سرگرمي دانست بلکه بايد با جديت و برنامهاين وجود نبايد فعاليت

هاي اقتصادي خانواده در جهت معناست که تمام اعضاي خانواده موظفند از سياستآنها را پيگيري کرد. اين بدان 

پيشبرد اهداف آن تبعيت کنند. مديريت اقتصادي خانواده در شرايط عادي بايد براساس ميزان درآمدهاي هر يک 

ي، رواني و اجتماعي ها تنظيم شود. همان طور که در خانواده، والدين بايد مديريت عاطفاز اعضاي خانواده و هزينه

 .کردن و ايجاد تعادل بين دخل و خرج نيز نياز به مديريت استرا اعمال کنند، در بحث هزينه

 راهکارهای پیشنهادی برای دوام و قوام اقتصاد خانواده

 ريزي براي آينده اقتصاد خانوادهبرنامه-۱

ها مطرح است. در بطن يک مدل سيستمي اقتصاد ريزي براي آينده زندگي در تمامي خانوادهشک برنامهبي

ريزي توان از هم مجزا کرد، بنابراين زماني که براي هر يک از آنها برنامهخانواده، خانواده و اقتصاد آن را نمي

ها و يازهاي آتي خانواده و همچنين شناخت فرصتکنيم، ناگزيريم ديگري را نيز مدنظر قرار دهيم. توجه به نمي

توان تهديدهاي اقتصاد خانواده در اين راستا اهميت دارد. اين کار براي تمام اعضاي خانواده مفيد خواهد بود. مي

 (.۱۳9۲) شهرام شيرکوند، جلسات خانوادگي را روي اين موارد متمرکز کرد

 هاي اقتصاديانجام مشاوره -۲

ها در مديريت اقتصادي خود از توان الزم برخوردار نيستند و يا اينکه با مسائل و مشکالتي مواجه بعضاً خانواده

آيند. امروزه منابع و مراجع بسياري با موضوع اقتصاد خانواده وجود شوند که به تنهايي از عهده آنان بر نميمي

ه صحيح است. از منابع بالقوه اطالعات و دارد. برگ برنده، شناخت مرجع شايسته و مراجعه به آن و کسب مشاور

 .توان به دوستان و آشنايان، اقوام، اعضاي خانواده، همکاران شغلي و... اشاره کردمشاوره مي

 افزايش سطح دانش اقتصادي خانواده -۳

هاي ها و نشريات است. ارائه آموزشترين مرجع براي افزايش سطح دانش و آگاهي و به روزماندن، کتابابتدايي

هاي صحيح گيريتواند زمينه خوبي براي تصميمالزم به فرزندان و ارتقاي سطح عمومي دانش اقتصادي خانواده مي

 .اقتصادي باشد



 

 روحيه همکاري بين اعضاي خانواده -۴

بندي نيازهاي اقتصادي سبب تقويت و سالمت اقتصاد تعامل مناسب بين اعضاي خانواده و همچنين اولويت

 .شودخانواده مي

 جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده

ها از يک سو و همچنين جايگاه آنان کنندگان عمده در خانوادهعنوان يکي از مصرفنقش کودکان و فرزندان به

کند. با رهبري ها از سوي ديگر لزوم توجه به آموزش صحيح و هدايت آنان را ايجاب ميدر آتيه اقتصاد خانواده

پذيري و ديگر جويي، مسئوليتگرايي، صداقت، دلسوزي، صرفهتصاد خانواده، خصوصيات جمعجا در اقصحيح و به

ها و يابد. هدايت فرزندان در مسير شناخت مسائل، مشکالت، کمبودخصوصيات مثبت رشد و پرورش مي

ش مهمي ايفا نگري آنان نقتواند در اصالح رفتار مالي و همچنين واقعيتها ميهاي اقتصادي خانوادهمحدوديت

 .کند

 زنان و مدیریت اقتصاد خانواده

ريزي الگوهاي مصرفي در خانواده نقش اصلي را دارند و در جوامع سنتي اين نقش در زنان در مديريت و برنامه

کنند برخي از کارشناسان مصرف را کليد فهم تحوالت اجتماعي بيان مي .تر بودمسير قناعت در خانواده پر رنگ

توان شناخت. با توجه به اينکه سطح زندگي افراد در جامعه دچار چرا که بر اين اساس واقعيت خانواده را بهتر مي

رفاً يک رفتار در قديم مصرف ص .است تغييرات اساسي است نگاه امروز به اقتصاد در جامعه نگاهي وسيع و گسترده

کردند، حال طوري که افراد غني به لحاظ درآمد باال، از کاالهاي بيشتري هم مصرف ميشد بهاقتصادي بيان مي

دهند؛ در واقع مصرف به اي شده که افراد شخصيت خود را با آن به ديگران نشان ميآنکه امروزه مصرف وسيله

عنوان مادر و فردي که در انتقال ايگاهي که زن در خانواده بهبا توجه به ج .يک رفتار اجتماعي تبديل شده است

اگر در  .تواند در اصالح الگوي مصرف نقشي بسيار مهم داشته باشدهاي اخالقي به نسل بعد مؤثر است، ميارزش

اي مصرف و استفاده از کاالهاي مصرفي توسط مادر خانواده مديريت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل خانواده

شود. همان طور که نقش زن در جامعه سنتي در قناعت، بسيار چشمگير بوده است، در جوامع مدرن هم در مي

اي که از لحاظ زن با استفاده از جايگاه ويژه .گرايش افراد خانواده به مصرف گرايي بسيار مؤثر استگرايش يا عدم

صرف و نظام اقتصادي خانواده تأثير مستقيم داشته تواند روي الگوي ماحساسات و عواطف در خانواده دارد نيز مي

 .باشد



 

 

 

 وری در خانوادههافزایش بهر

گاه هاي مختلف را با هم مقايسه کنيد. آنبراي کاهش هزينه خانواده، قبل از استفاده از هر روشي، قيمت روش

ترين هزينه را داشته پاييناز روشي استفاده کنيد که ضمن تحقق خواسته نهايي و ايجاد مطلوبيت در خانواده، 

باشد. مثال در انتخاب وسايل زندگي با توجه به قيمت انواع کاال و در نظر گرفتن کيفيت هر کدام، موردي را انتخاب 

 .سازدکارگيري آن وسيله را هم به نحو مطلوبي محقق ميتر بودن، هدف شما از بهکنيد که در عين ارزان

توان بودجه خانواده را به کاالي مصرفي بادوام مثل ت مختلفي اتخاذ شود. ميدر زندگي خانوادگي بايد تصميما

دوام مثل رستوران رفتن، يخچال، تلويزيون، اتومبيل، مسکن يا... اختصاص داد يا آن را براي کاالي مصرفي بي

صادق است؛  صرف کرد. اين موضوع در مورد تعداد فرزندان، بين کيفيت آموزش، بهداشت يا کميت )تعداد( نيز

ها تعادل برقرار يعني ما همواره بايد حواس خود را جمع کنيم تا انتخابي را انجام دهيم که اوالً بين در آمد و هزينه

پذير باشد ثانيا با توجه به تفاوت در ترجيحات، سليقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخابي باشد؛ يعني امکان

 .اي انجام نشودمنظور تغيير آن، تالش دوبارهانتخاب دست يافتيم، به را داشته باشيم که وقتي به آن

 ریزی در اقتصاد خانوادهاهمیت زمان و برنامه

هاي خاص خود است که از ساير منابع که زمان، منبعي در اختيار همه افراد است. اين منبع مهم داراي ويژگي

پذير. منبعي محدود است که نه قابل ذخيره کردن است و نه برگشتنزد فرد و خانواده قرار دارد، متمايز است. زمان 

آيد، صرف شود. از توان تندتر يا کندتر کرد. لذا منبعي است که بايد در قبال آنچه به دست ميآهنگ آن را نمي

رش آنجا که انسان در قبال هرچه که در اختيار دارد، مسئول است، در مقابل زمان نيز مسئول است. با اين نگ

ريزي خانواده اي برخوردار است. در واقع برنامهريزي زمان براي خود و خانواده از اهميت ويژهنسبت به زمان، برنامه

 .ريزي اقتصادي خانواده استمنظور استفاده بهينه از زمان، نخستين قدم در راه برنامهبه

دهندگان خانواده محقق . اهداف تشکيلخانواده بدون برنامه مثل سازماني است که به حال خود رها شده است

شود مگر آنکه رئيس و مدير خانه براي رسيدن به اهداف مورد نظرشان با شناخت کافي از امکانات و منابع در نمي

ها ريزي داشته باشند. نخست بايد چارچوب اهداف کلي خانواده تعيين شود، آنگاه کل برنامه به برنامهاختيار، برنامه

افق زماني بلندمدت،  ۳ريزي در رو برنامهتر براي رسيدن به هدف اصلي تقسيم شود. از اينوچکهاي کو هدف



 

ريزي بلندمدت خانواده، با توجه به منابعي نظير ثروت و درآمد و ميان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه

 .کندزمان که در اختيار دارد، اهداف بلندمدت خود را تعيين مي

شبه تحقق پيدا کند بلکه احتياج به پيش تواند يکها نميست اهدافي مثل به دانشگاه فرستادن بچهطبيعي ا

هاي کوتاه مدت و ميان مدت هم تهيه هاي بلندمدت، خانواده بايد برنامهرو به همراه برنامههايي دارد. از اينزمينه

شود خانواده بايد نيازها و امکانات خود را مي کند. در برنامه ميان مدت که در راستاي برنامه بلندمدت تنظيم

ها، خانواده بايد زمينه تحصيل در شناسايي کرده تا بهترين شيوه را اتخاذ کند. مثال در مثال دانشگاه رفتن بچه

هايي مناسب پيش از دانشگاه، در دوره ابتدايي و دبيرستان را براي فرزندان در برنامه ميان مدت فراهم کند. محيط

همين ترتيب الزم است که براي دستيابي به اهداف برنامه ميان مدت، چند برنامه کوتاه مدت نيز پيش روي  به

مشي براي ريزي و انتخاب خطکارشناسان اقتصادي معتقدند پس از اين مرحله، يعني برنامه .خانواده قرار بگيرد

زند و فقط کافي است زنگار خودخواهي، خودرايي ها لبخند ميها، موفقيت به روي خانوادهتحقق اهداف اين برنامه

گراي اعضاي مان به جمال فداکار، با صداقت، همراه و همدل و جمعهاي اعضا بشوييم و چشمو منيت را از دل

 .ها روشن شودخانواده

 

 ها رسانه نقش به اهتمام

 

 تهيمدرن و يسنت يزندگ روش نيب تعارض جاديا باعث يتکنولوژ و يجمع ارتباط وسائل از حيناصح استفاده

 و فرهنگ از يدور موجبات روز به روز و داده يجا مردم ذهن و فکر در را يغرب معارض يشه هاياند که شده

 نيا شيدايپ علت کارشناسان، از ياريبس دگاهيد و نظر از . است آورده را فراهم ياسالم يزندگ لياص سبک

 مسجد م،يخوان ينمازم کهيبطور دهيگرد ياسالم و يغرب يزندگاز  يبيترک ما يزندگ سبک که است نيا مشکل

 يب ! ستين ياسالم ....و مان پوشش نوع و ،بازار واقتصاد مانيها يعروس اما م،يده يم زکات و خمس م،يرو يم

 از کيهر يبررس به قيدق و بطور جداگانه ديبا که کننديم فايا نقش نهيزم نيا در يگوناگون و متعدد عوامل شک

 يب و يتنبل غفلت، رسانه ها، و ها ماهواره وجود . افتي آنها رواج از يريجلوگ يبرا ييکارها راه و پرداخت آنها

 تي،تبعييمحتوا ريغ و يفرد يرفتارها از دي،تقل ينيد يالگوها با شتريب ييآشنا يبرا جامعه مختلف اقشار يرغبت

موجبات  که است يموارد جمله از گريد يفاکتورها زير از ياريبس و يغرب يعلم يها آموزه از کشور يآموزش نظام

 فاصله با زمان گذشت با روز به روز و آورده فراهم مردم انيم را يغرب يزندگ سبک و فرهنگ جيترو و گسترش

 . شد خواهد گسسته جامعه ارکان نيمهمتر از يکي عنوان به خانواده انيبن ؛ياسالم ينيد از فرهنگ گرفتن



 

 يها رسانه و هيعلم يحوزهها نخبگان، ها، دانشگاه دياسات گذار ريتاث و مهم توان نقش ينم انيم نيا در مطمئنا

 ارزش با يکنون جامعه کردن آشنا جهت در ياسالم يزندگ سبک و نشر ينيد يشها ارز يرو بر تمرکز در يجمع

 که طور همان . کرد فراموش ياسالم يزندگ سبک به داالن ورود يبرا را ها ارزش نيا به التزام و ياسالم يها

 شمندانياند جمع در ياسالم يسبک زندگ از يکامل و جامع سواالت طرح با زين ياسالم انقالب معظم رهبر

 توجه مورد شيپ از شيب را موضوع نيا تياهم خانواده انيبن ميتحک جهت در دانشگاه و حوزه دياسات و ،محققان

 با ياسالم يزندگ سبک کردن نهينهاد يبرا تالش ران،يا مردم يزندگ سبک با مناسب متون هيته .اند داده قرار

 و جيترو و شبهات به ييپاسخگو در مناسب ابزار هيته نيهمچن و يادار و يعلم مراکز در سنت و قرآن بر ديتاک

 خصوص نيا در يدانشگاه نخبگان و هيعلم يها حوزه ياصل فيوظا جمله از را ياسالم يزندگ سبک .نييتب

 کرد.  عنوان

 

 نتیجه گیری

معارف اسالمي ما در بردارنده ي همه ي نيازهاي انساني است و سبک و فرهنگ زندگي زيبايي را ارائه مي دهد. 

اين سبک در قالب مجموعه اي کامل بر همه ي مسائلي انگشت مي گذارد که متن زندگي انسان را در دنيا تشکيل 

 .است« فرهنگ»الگوي مصرف جامعه دخالت دارد که مهم ترين آنها  مي دهد. عامل هاي متعددي در شکل گيري

 الگوها نيا با متناسب که است يامکانات و ابزارها از استفاده و انتخاب متضمن ،ياسالم جامعه يسو از يزندگ

 او که کند يم يزير يپ يا گونه به را خود تمدن خودخواسته، کامالً صورت به مدار نيد ک جامعهي پس .باشد

 شيآسا و رفاه به توجه مانند يتمدن مظاهر از يبرخ اگر يحت ب،يترت نيبد .دهد جاودان قرار سعادت ريمس در را

 از که يزمان تا آن يها آموزه و نيد . بود خواهد متفاوت کامالً آن يعقبه معرفت باشد، کساني ظاهر در ياجتماع

 جامعه تحقق از يمراحل خ،ياز تار يا برهه هر در يبشر جامعه اقتضائات اساس بر باشد، دور به انحراف و فيتحر

 ش،يخو يامکانات اجتماع و توان حد در تا خواهد يم خود روانيپ از و دهد يم قرار توجه مورد زين را مطلوب

 ينيثابت د يها ارزش ب،ين ترتيبد .کنند تالش ينيد يها ارزش بر يمبتن و مطلوب جامعه کي يبرقرار يبرا

 ياجتماع روابط و شده ليتبد ياجتماع متعارف يهنجارها به ،يزمان هر در تواند يم ياجتماع اقتضائات اساس بر

 يدگرگون تيقابل از ،ياجتماع نينو يازهاين اساس بر و بوده ريپذ انعطاف کامالً هنجارها نيا البته و سامان دهد؛ را

 يم جهينت نيا به را يمنصف شمندياند هر اسالم، يها آموزه در يشياند ژرف و دقت . برخوردار است زين تحول و

 را رييتغ و تحول تيقابل و شود يتلق داريپا تيوضع کي تواند ينم مسلمانان لزوماً موجود تيکه وضع رساند

 اوج آستانه در گريد بار اسالم جهان معاصر، شمندان مسلمانياند از ياريبس به باور که ييجا تا داشت؛ خواهد

 يروين و توان که است آن باشد کارگشا تواند يم حاضر حال در چه آن .دارد قرار نينو يتمدن جاديا يبرا يريگ



 

 مباحث، نيا از گذار با و محدود نکرده آن شکوه و عظمت و ياسالم تمدن گذشته رامونيپ بحث در را خود يعلم

 شد خواهد حل يزمان زين مسأله نيا . ميکن يبررس را ندهيآ و حال زمان در ياسالم تمدن ميترس و تصور امکان

ن يا يساز تمدن نيهمچن و جوامع فرهنگ بر ياثرگذار يبرا ياسالم يها آموزه در موجود يها تيظرف که

 .ميکن يمعرف و ييشناسا را ميتعال
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 .۸۳، ص مصرف و سبک زندگيمحمد فاضلي، 

 . مرکز پژوهش اسالمي صدا و سيما(، سبک زندگي بر اساس آموزه هاي اسالمي، قم: ۱۳9۲فاضل قانع، حميد، )

 : نشر ني. ترجمه ناصر موفقيان، تهران(، تجديد و تشخيص، ۱۳۸۷گيدنز، آنتوني، )

 ، قم.۴۷چاپ صد ساله اخير، انتشارات صدرا،(. نهضت هاي اسالمي در ۱۳9۲مطهري، مرتضي.)
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