
 

 

 بوشهراستان شهدا با توجه به سیره  و ارائه راهکارهای اجرایی آن سبک زندگی اسالمی
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 چکیده: 

ضر به شمار اصالح الگوی سبک زندگی مسلمانان، از جمله راهکارهای مناسب برای حل مشکالت زندگی آن ها در عصر حا 

زندگی اسالمی،  می رود. که در صورت پیروی از امور و باورهای دینی این امر امکانپذیر است و در نهایت با داشتن سبک

یر گذار در اصالح ا بهره گیری از دستورات و احکام دینی یک راه حل تاثجامعة سالم و هدفمند خواهیم داشت. به عبارتی ب

اختار زندگی سبک زندگی جامعه اسالمی در زمان فعلی ایجاد می شود. و در این امر آموزش و پرورش که نقش مهمی در س

یق و ترغیب به پیروی المی تشوخانوادگی و اجتماعی فرد دارد تاثیرگذارتر است. باید جوانان  را با بهره گیری از معارف اس

تی در این امر از سبک زندگی اسالمی کند. و در صورتی سبک زندگی اسالمی انجام می پذیرد که هر دو نهاد مردمی و دول

اد سیاسی ، اقتصادی حضور داشته باشند. و جوامع اسالمی برای انجام چنین امری باید رویکردها و راهکارهای را در همه ابع

تیجه باید این ، فرهنگی  شناسایی و سپس اجرا کنند. زیرا اسالم همواره به سالمت جامعه تأکید دارد  در ن، اجتماعی

راهکارهای آیات قرآنی ئه راهکارها را با توجه به اوامر دینی و اسالمی در سبک زندگی خود نهادینه کنند. در این مقاله به ارا

یرگذاری ی اسالمی و سپس به بررسی وظیفه بخش آموزش پرورش در تاثعلمی در ترویج سبک زندگو رویکردهای و دینی 

  پرداخته هرو همچنین به بیان سبک زندگی اسالمی برخی از شهدا بوشکه موجب سعادت و سالمت جامعه می شود این امر 

   است.
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 مقدمه:

میالدی ابداع شد. هرچند  1929در روانشناسی به سال « آلفرد آدلر»سبک زندگی در شکل نوین اوّلین بار توسّط 

اند. محقّقان تعاریف گوناگونی بر آدلر آن را ابداع کرد، ولی پیروان کالسیک او و دیگران به تفصیل آن پرداخته

شناسانه، بیشتر بر هنجارها و شناسان در تعاریف جامعهعهاند. جاماساس بینش و نگرش خاصّ خود ارائه داده

پردازند، ولی های اجتماعی افراد در جامعه تأکید دارند و روانشناسان بیشتر به بُعد فردی و شخصیّتی میمنش

د، ولی انها توجّه داشتهبُعدی هستند و فقط به یک بُعد از ابعاد زندگی انسانآنچه مهمّ است اینکه این تعاریف تک

دهد و زندگی تر مورد ارزیابی قرار میتر و جامعها را کاملاز آنجا که آیین اسالم، آیینی جامع و کامل است و انسان

دهد، حتّی رفتارهایی همانند نماز، اگر اعتقاد به خدا و ها مورد ارزیابی قرار میرا با پشتوانة امور اعتقادی و بینش

که بسیاری از رفتارهای مرتاضان و شود، چناناشد، رفتار اسالمی محسوب نمیمعاد را پشتوانة خود نداشته ب

 (.19: 1391درویشان اسالمی نیست )ر.ک؛ کاویانی، 

 چیست؟« سبک زندگي

از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در « سبک زندگی»مفهوم 

عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است دهه اخیر بسیار مورد توجه 

که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های 

 .زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است

می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده  تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگی

باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز « سبک»است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه 

م مند و تفارق. به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظا

با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی 

این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت و به همین دلیل 

سبک زندگی اسالمی و غربی سخن میگوییم. واژگان مترادف است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت 

سبک زندگی اسالمی: سبک زندگی شیعی، ارزشی، ایدئولوژیک، جهادی،انقالبی، دینی و تعابیر معادل سبک زندگی 

غربی: سبک زندگی اروپایی، مسیحی، آمریکایی می باشد اما آن چه در تعریف های سبک زندگی، جلوه گر می 



 

. در طول این مقاله با سواالتی بر می این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می کند شود آن است که

خوریم که منظور از سبک زندگی چیست؟ سبک زندگی اسالمی به چه شکل است؟راهکارها و موانع ترویج سبک 

 زندگی اسالمی چیت؟ دیدگاه قرآن و سنت را در این خصوص چگونه است؟ 

 شخصي( اسالمي از دیدگاه قرآن و امام علي)ع(الف : سبک زندگي)

 سبک زندگي اسالمي: .1

سبک زندگی اسالمی در بعد رفتار اجتماعی یک شیوه زیستن است. که خود عامل پیشرفت و تعالی این موضوع 

بوده است.  ما اگر از بعد معنویت نگاه کنیم. که هدف انسان، رستگاری و فالح و نجاح است باید به سبک زندگی 

خصی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی ش

 برخوردار از امنیت روانی و اخالقی، پرداختن به سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله ی اساسی و مهمی است. 

 تمدن اسالمي ، حقیقي و اصلي سبک زندگي است:

آنک چیزهائی است که متن زندگی ما راتشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است که ... اما بخش حقیقی، 

عرض کردیم. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، 

در دانشگاه، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات،مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما 

رفتار  ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در رسانه ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، 

رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما 

 های اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است.با بیگانه؛ اینها آن بخش

 باطن فرهنگ غربی، سبک زندگی مادی شهوت آلود هویت زدا و ضد معنویت است. 

یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی سازی گناه است؛ گناه های جنسی را عادی میکنند. امروز این وضعیت در 

در بعضی از کشورهای دیگر و آمریکا. این گناه بزرگ خود غرب به فضاحت کشیده شده؛ اول در انگلیس بعد هم 

همجس بازی شده یک ارزش. به فالن سیاستمدار اعتراض می کنند که چرا او با همجنس بازی مخالف است، یا 

با همجنس بازها مخالف اسن.ببینید انحطاز اخالقی به کجا میرسد. این فرهنگ غربی است. همچنین خانواده، 

ی، گسترش مواد مخدر.... فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسائل آسایش زندگی و وسائل گسترش مشروبات الکل

سرعت و سهولت نیست؛ اینها ظواهر فرهنگ غربی است، که تعیین کننده نیست؛ باطن فرهنگ غربی عبارت است 

به  از همان سبک زندگی مادی شهوت آلود گناه آلود هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن

تمدن اسالمی نوین در درجه ی اول این است که ار تقلید غربی پرهیز شود. ما متاسفانه در طول سالهای متمادی 

یک چیزهایی را عادت کرده ایم تقلید کنیم. بنده طرفدار این نیستم که حاال در مورد لباس، در مورد مسکن، در 



 

بگیرد؛ نه، این کارها باید بتدریج انجام بگیرد؛ دستوری مورد سایر چیزها، یکباره یک حرکت جمعی و عمومی انجام 

 (22/7/1391هم نیست؛ اینها فرهنگسازی الزم دارد. )بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی

 سبک زندگی اسالمی با توجه به تقوا و نظم 2.1

 م.همین جا خوب است از یکی از فرمایشات کلیدی امیرالمومنین)ع( رمزگشایی نمائی

با توضیحات مبسوط قبل مشخص شد تغییر درسبک زندگی، اگر تغییر در ظاهر حیات مردمان است صد البته 

تغییر در ظواهر حیات بدون تغییر بواطن آن، راه به مقصود نخواهد برد. بنابراین در کنار پرداختن به ظاهر سبک 

آباد کرد که اگر چنین شد، سبک زندگی نیز آباد  زندگی باید به سراغ جان )اخالق و افکار( انسان رفت و آن جا را

 خواهد شد.

درست است که حیات، ظاهری دارد و باطنی،اما هیچ گاه ظاهر حیات جدا و منفک از باطن آن نبوده است، و مگر 

این همه سفارش به عمل صالح )که جلوه ظاهری حیات مؤمن است( به مثابه اولین قدم طهارت باطن و نفس، 

 نای یگانگی این دو را می رساند؟چیزی جز مع

این تفکیک اگر هم در مأثورات دینی ماوجود دارد، جز برای نشان دادن هدف غایی حیات دنیوی که قرب الی اهلل 

است، نمی باشد،پس کوشش در فربه نمودن حیات دنیوی با گرایشات ماتریالیستی نتیجه ای جز خسران 

تناظر دیالکتیک میان باطن و ظاهر که در آن واحد هم بر یکدیگر تأثیر نخواهدداشت! در این میان، برقرار کردن 

گذارند و هم از یکدیگر تأثیر پذیرند؛ راهگشاست. به بیان دیگر، ظاهرو باطن دو حیثیت از یک امر واحدند و نه دو 

سویه، تأکید بر  امر مجزا، پس تغییر یکی، تحول آن دیگری وتحول آن، تغییر این است. مثال بارز این ارتباط دو

رعایت احکام شرعی و تأثیر طهارت جسم بر نحوه و نتیجه تعقل است. اساساً شریعت ما، کجا با طریقت جدایی 

 داشته و کی این دو از حقیقت مجزا بوده اند؟ معنویت، عرفان و طریقت جز در اتحاد باشریعت حتی مشروع نیست!

ئمه )علیهم السالم( و اولیاء الهی بوده است، در مراتب عالیه که تقوی که اولین و آخرین توصیه تمام انبیاء و ا

سرشار از وجوه معنوی وباطنی است، باز هم با عمل و زندگی تنیده است و پر واضح است که حتی همان وجوه 

باطنی نیز، پایی در فکر ما و پایی در ذکر ما دارند. این جاست که یکی از کلیدی ترین درسهای سبک زندگی از 

نهج البالغه امیرالمومنین استنباط می شود؛ توصیه همزمان و هم ردیف به تقوا و نظم، تجلی این معناست که نظم 

در زندگی و رعایت نظامات اسالمی از تقوا وپرهیزگاری منشأ می یابد؛ آیا حرفی در تحلیل سبک زندگی شیعی و 

مانی در نفسانیت نفس اماره که حیات روزمره اش اسالمی بهتر از فرمایش موال علی سراغ دارید؟ توقع تحول رح

درگرو تعلقات شیطانی است توقعی بیجاست! انبیاء جان ابناء بشر را متعبد درگاه احدیت نموده اند، اما این تعبد 

نفس، مگر جز با عمل آغاز شده است؟ ظاهر و باطن با هم تحول می پذیرند و بر هم اثر می گذارند؛ بنابراین 

سبک زندگی انسان نتیجه ای جزتغییر نسبت های نفسانی او در بر نخواهد داشت و صد البته چون  سودای تحول



 

جان انسان متوجه امری گردد فعل او ظهور آن توجه خواهد شد. نظم ظاهری از تقوای باطنی می آید و این 

 است.کلیدواژه کلیدی و هدیه نهج البالغه به جامعه تشنه نظم و اخالق و ارامش و آسایش 

امام علی )ع( و آیات قرانی به تقوا و پرهیزگاری سفارش کرده اند که هر کسی به اخالق و افکار و منش خود نظم 

ببخشد و در تعالی و پرهیزگاری و رفتار خداپسندانه انجام دهد زندگی و جامعه ایده آل و پابرجایی خواهد داشت. 

 (1392) بابایی، محمد،

 

 بر اساس سفارشات قرآن بررسی سبک زندگی فردی 3.1

 

  و سنّت پیشوایان معصوم )ع( باورها و اعتقادات همانند توحید، نبوّت و معاد نقش  قرآن کریماز منظر

ها از این باورها، در همة اساسی در تحکیم روابط اعضای خانواده دارند. بی بهره ماندن برخی از خانواده

کند. اورهای دینی، آرامش و لذّت را از زندگی سلب میمراحل، مشکالت متعدّدی را در پی دارد و ترک ب

دهد و اعتقاد به اعتقاد به خدا همة رفتارهای زندگی خانوادگی را به سوی کسب رضایت خداوند سوق می

رسالت و نبوّت از لحاظ فراگیری تعالیم دینی از اولیای دین و الگوپذیری در زندگی افراد خانواده، نقش 

دهد و هدفی نجات میمعنایی و بیاعتقاد به سرای پس از مرگ، خانواده را از بی اساسی دارد. همچنین

 دارد.حالّل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و... است و از بدرفتاری و تعدّی به حقوق یکدیگر باز می

  و پیشوایان معصوم )ع( این  قرآن کریمسبک زندگی خانوادگی در امر تشکیل خانواده و ازدواج از منظر

اند و اند و به آن تشویق نمودهاند و همگان را به این امر فرا خواندهبوده که ازدواج را امری مقدّس دانسته

رعایت معیارهای پارسایی و دینداری، آراستگی به فضایل اخالقی، همتایی و تناسب و اصالت خانوادگی را 

امور مادّی و تکلّفات بوده است و خود  اعتنایی بهنمایند. نیز سنّت پیشوایان معصوم )ع(، بیسفارش می

 کردند.به آن عمل و به دیگران در این باره سفارش می

  خانواده محلّ امنیّت و آرامش است و بر اساس مهر و محبّت بنا نهاده شده است و از  قرآن کریماز منظر

داش اُخروی به آن تواند خانواده را از اضمحالل حفظ کند، از طریق پاآنجا که محبّت و مهرورزی می

آمیز با همسران بوده است، نماید. در سنّت پیشوایان معصوم )ع( رابطة عاطفی و برخورد محبّتتشویق می

 کردند.ای که هم خود به آن عمل و هم به دیگران دربارة آن سفارش میبه گونه

 کنند و پیامبر )ص( و میو پیشوایان معصوم )ع( تأکید فراوانی در برخورد شایسته با همسران  قرآن کریم

 باشند.سایر پیشوایان معصوم )ع( در این مورد بزرگترین سرمشق مردان در برخورد با همسران می

  سبک پیشوایان معصوم )ع( در محیط خانواده و ادارة محیط آن این بود که مدیریّت خانواده به مرد واگذار

باشد و در یاری رساندن یکدیگر در ادارة خانه هم خود عامل بدان شود و زن موظّف به پذیرش آن می

ه یکدیگر احساس مسؤلیّت کردند و اعضای خانواده نسبت ببودند و هم دیگران را در این مورد سفارش می



 

کردند و در هنگام ورود و خروج از کردند و در اعمال دینی همانند نماز و روزه مراقبت و مواظبت میمی

 کردند.یکدیگر استقبال و بدرقه می

 

در قرآن و سنت سفارش بر اعتقاد به خداوند می کنند که همه رفتارها برای رضایت خداوند قرار بگیرند. همچنین 

 رش فراوانی بر اعتقاد به رسالت و نبوت کرده است.. اعتقاد به معاد انسان را در روابط پایدارتر می کند.سفا

 

  ني برگرفته از احکام و دستورات اسالمي بود.ماهی سبک زندگي شهید 

 

در یکی از محالت جنوبی بوشهر ،در خانواده ای متدین و مذهبی چشم  1335در سال « علیرضا ماهینی»شهید 

 . به جهان گشود

از خصوصیات بارز ایشان ،برخورداری از مطالعات فراگیر در همه زمینه ها بود ،به همین علت نیز در هر موضوعی 

از وی سوال می شد ،بالفاصله پاسخ می داد .سر فصل همه ی مطالعاتش ،قرآن و نهج البالغه بود و سابقه 

های جنگ نیز از مطالعه در این زمینه دست بر ندارد و مطالعاتی ایشان باعث شده بود که وی حتی در جبهه 

 برای همرزمانش کالسهای آموزشی برگزار نماید.

شهید ماهینی از هر نوع تحجر فکری و انجماد عقیدتی متنفر بود و همواره جنبه اعتدال را رعایت می کرد 

دت دوری می جست حتی اگر وی را .بسیار راستگو بود و با غیبت میانه ای نداشت .از متهم کردن دیگران به ش

 به ناحق متهم کرده باشند.

 وی پیشبرد اهداف اسالمی خویش را بر سه اصل بنا نهاده بود:

 -. فرا خواندن دوستان به اتحاد و همدلی 

 جذب افراد دموکرات مآب و بی تفاوت وتالش در جهت اصالح آنها.-

 -طرد دشمنان واقعی ،بدون استفاده از چوب و چماق. 

شهید ماهینی از آنجا که اهل تفکر و مطالعه بود ،دشمن را به راحتی می شناخت و مرزبندی عقیدتی و سیاسی 

 مذهبی –برای وی بسیار ساده بود .وی با درک این نکته که چه عاملی باعث در هم شکسته شدن نهضت ملی 

ست .آفت بزرگ نهضت را ا شده اراستکب و استعمار دست به مذهبی و بزرگ قیام شدن پیچیده هم در و ما عصر

از قدیم تاکنون ،تفرقه می دانست .هر گز دیده نشد که حقیقت را فدای احساسات کند .از بازی های سیاسی 

 گریزان بود و همواره تقوای علمی و عقیدتی را سر مشق عمل خود قرار می داد.

 هه ها.هر را به خود آورد و به جبجاذبه و روح بزرگ او اکثر بچه های بوش



 

 این شهید بزرگوار در وصیت نامه خود ذکر کرده اند: خوب بودن سیرت خود را ایمان به خدا و حضور خدا در

کنم که قدرت شناخت و ستایش خویش، که راه مستقیم را برایم خدایا! تو را شکر ميزندگیش می داند : 

ام نمودی نمودی. سپاس تو را که یاری نمایاند و نصرتم داد تا بتوانم در راهت گام بردارم را به من عطا

 تا بتوانم خوب و بد را تشخیص بدهم و از میان آن دو، خوب را انتخاب کنم. 

2629http://www.boreshha.ir/?p=بخشي از وصیت نامه شهید یاسیني 

 

 15آغاز شده بود و خانواده یاسینی منتظر تولد فرزندی بودند که خداوند او را در تاریخ بهار بود و سالی جدید 

 وصیت نامه شهید یاسیني.گذاشتند« سیدعلی رضا»به آنها بخشید. نام او را  133۰فروردین ماه 

من یک خلبان هستم. سالها از بیت المال برایم هزینه کرده اند تا به اینجا رسیده ام. حال وظیفه دارم که دینم را 

ادا کنم. مگر نه اینکه همواره آرزو کرده ایم که ای کاش در واقعه عاشورا می بودیم و فرزند زهرا)س( را یاری می 

 کردیم؟ 

م که برای لحظه ای روح خدا را تنها نگذاریم. بنابرین از من انتظار اکنون زمان آن فرا رسیده و همگان مکلفی

 نداشته باشید که بیش از این در کنارتان باشم. 

به یقین اجر شما نیز که به تربیت فرزندان و امور خانه همت می گمارید و زمینه را برای حضور بیشتر ما در صحنه 

 « فراهم می کنید نزد خدا محفوظ خواهد بود.

ارش این شهید بزرگوار به خانواده های کشورمان که به تربیت اسالمی فرزندان خود بپردازند و این یک نوع سف

 سفارش به زندگی به سبک اسالمی است. ایثارگران را در امر حمایت از کشور یاری رساندن.

 

س اندیشه های سبک زندگی براسادر وصیت شهید جان بر کف شهرستان بوشهر عبدالکریم شورکی اشاره به 

انقالب اسالمی و امام خمینی)ره( کرده اند. و پیروی از روحانیان اسالمی را سعادتمندی می داند. و با پیروی و 
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یاری همدیگر دشمن را شکست دهند. و جایگاه سیاسی، عقیدتی و فرهنگی کشور و انقالب اسالمی باال ببریم: 

کبیر، وصیت نامه را آغاز می کنم. ستایش خدا را که مرا به  پس از درود به رهبر انقالب اسالمی ایران خمینی

صراط مستقیم هدایت کرد و در هدایتش را بر قلبمان باز نمود و توفیق جهاد و فداکاری را نصیبم کرد. چنان که 

رم بتوانم با خلوص نیت و قوت قلب عزم را جزم و در راهی که عاشقان بر صفی بی انتها راه می پیمایند قدم بردا

و با معلمان و متقیان و راهیان کوی شهادت در راه خدا همراه شوم و صراطش را چنان بپویم که شایسته است. 

پروردگارا مشتاقان لقایت را بپذیر که چشم امید به دیدار تو دارند و در راه حراست از دینت جانفشانی می کنند، 

من به مردم ایران می گویم، قدر یت آن را فدا کنم. جسم و جان بی مقدارم آن چنان ارزشی ندارد که برای رضا

این هویت الهی)انقالب اسالمی( و پرتو آن و حسین زمان و حکومت جمهوری اسالمی را که ثمره ی تالش و 

جانفشانی بهترین فرزندان اسالمی است بدانید که این ها نوری است که از جانب خدا در قلبهای مطهر امت ما 

یت را حمایت کنید تا انقالب اسالمی ما طریق هدایت را همچنان بپیماید. چرا که روحانیون تابیده است. روحان

متعهد ما بازوان پر توان ولی فقیه، هستند. امام عزیز ما و نور دو چشمان و پیر طریقتمان را با خودتان حراست 

و امید محرومان و مستضعفان و نور  کنید و قلبتان با او باشد، چرا که او نایب بقیه اهلل االعظم حجه بن الحسن

چشم ره پویان است. از او پیروی کنید که سعادت دنیوی و اخروی شما در گرو پیروی از اوست. حرکت های 

انحرافی دشمن داخلی و خارجی را با قوت در هم کوبید، چرا که کید آنها بسیار است و آگاهی سیاسی، عقیدتی و 

من به پدر و مادرم و خواهر و برادرانم چنین ب اسالمیمان را از لحاظ غنی سازید. فرهنگی خود را باال برید و انقال

می گویم: گمان نکنید که از میان شما رفته ام. در نمازهایتان و دعاهایتان در کنار خود جایگاهی برای من بگذارید 

ارزشم در شما ایجاد محبت تا یقین پیدا کنید که حاضرم و شاهدم. و این فکر در شما خطور نکند که جسم بی 

کرد، نه. این روحم و اتصال به خدا و اعتقاد به اسالم آن محبت الهی را در دل شما بر پا 

  (2۰1:ص1385حیدری،کرد.)

 

 ب . منظور از سبک زندگي )اجتماعي( اسالمي چیست؟

ایی همچون سبک زندگی اصطالحی در علوم اجتماعی است که عمدتا معطوف به قلمرو مصرف است و عرصه ه

شیوة تغذیه، خودآرایی)نوع پوشاک و پیروی از مد(، نوع مسکن)دکوراسیون، معماری و اثاثیه(، نوع وسیله حمل و 

 (. 59:ص1387نقل، شیوه های گذران اوقات و تفریح را شامل می شود)مهدوی کنی، 



 

اوتی دارد. و برای تغییر سبک زندگی انواع گوناگونی دارد. و هر سبک زندگی خاصی دانش اجتماعی خاص و متف

 سبک زندگی باید دانش اجتماعی خاص خودش را می پذیرد.

ما برای تغییر سبک زندگی متناسب با اسالم، باید به شناسایی نظام های اجتماعی اسالم پی ببریم. و برای شناسایی 

و ابتدا با مطالعه اجتهادی  نظام های اجتماعی اسالم باید به پژوهشی اجتهادی بر روی متون اسالمی داشته باشیم.

بر روی کتاب و سنت،  نظام های اسالمی به دست می آید سپس با در نظر گرفتن مطالعات سبک زندگی یک 

 اجتماع، نظام های کشف شده از متون کتاب و سنت را به صورت عینی اجرا کند. 

 

که برآمده از جهانبینی مورد اعتقاد  جامعه ای که سبک زندگی خود را آگاهانه برگزیند، یعنی سبکی را برگزیند

اوست، و در آن سبک، نماد و نشانه های داللت کننده بر جهانبینی منتخبش وجود دارد، هیچ گاه دچار از هم 

پاشیدگی هویت یا چند شخصیتی نمی شود، ولی اگر عواملی همچون زیبایی ظاهری، سازگاری با غرائز و مانند 

ود، بنیادهای جهان بینی سبک برگزیده به تدریج در جامعه نفوذ می کند و آن منشأ گزینش یک سبک زندگی ش

عقاید مردم را تغییر می دهد. تا زمانی که عقیدة اصیل مردم یک جامعه توسط انتخاب سبک زندگی ناسازگار با 

 ( 1395آن عقیده، ریشه کن نشده است؛ جامعه دچار اختالل هویت گسسته است. )فتحعلی خانی، محمد)

تار انسان برگرفته از عقاید و اندیشه و باور او است. همانگونه که اسالم دین کامل و رستگاری است با توسل به رف

باورها و اعتقادت دینی می توان به ارزشهای اخالقی توجه کرد و رفتار فردی و اجتماعی درست و صحیح انجام 

و اعتقادات انسان باید با هم در یک راستا باشند. در  داد که جامعه رو به تعالی و سعادت می رسد. و همواره رفتار

دین اسالم به معنویات و روحیات توجه دارد نه به ظواهر و امور فانی. افراد جامع اسالمی اگر برخالف اعتقادات 

 اسالمی رفتار کنند در نتیجه در جامعه دچار تزلزل می شوند. 

رهای اجرایی ومدیریتی و راهبردی استفاده کرد. و این برای ایجاد و گسترش سبک زندگی می توان از راهکا

راهکارها در هفت دسته تقسیم می شوند: برنامه ریزی فرهنگی، راهکارهای اخالقی و تربیتی، راهکارهای مدیریتی 

، راهکارهای ساختمانی، راهکارهای مدیریتی و کیفیت بخشی نیروی انسانی؛ شناخت رفتارهای فردی و اجتماعی 

عالوه بر دستاوردهای علمی ، بدون توجه به هنجارها و اصالح و تحقق آرمان ها امکان پذیر نیست.  یک جامعه

موضوع و هدف آرمانها در یک جامعه اسالمی رساندن افراد به سعادت دنیوی و اخروی افراد است. و این سعادت 

پایبند به اصول اخالقی و دینی در صورتی که نیازها و مشکالت مردم حل و فصل شوند و مردم متدین باشند و 

باشند در نتیجة قوانین و احکام مطلوبی بر جهان متسقر می شود.  و راهکارها برای اصالح سبک زندگی باید ابتدا 



 

به طور صحیح شناخته و سپس مدیریت شوند و راهبردی باشند. و این راهکارها باید موجب بهبود و گسترش 

در این نوشتار به ارائه راهکارهای که باعث گسترش سبک زندگی اسالمی سبک زندگی و فرهنگ دینی باشد. و 

 در جامعه می شود پرداخته است.

 

 

  راهکارهای اصالح سبک زندگی نباید فقط محدود به علمی و علوم باشد بلکه باید در سایه تحقق یافتن  آرمانها

جامعه صورت بگیرد.  دربسیاری از آیات و هنجارهای دینی و ارزشهای اخالقی اسالمی و وضعیت بهتر افراد 

قرآنی به اصالح امور فردی و اجتماعی تاکید شده است. اصالح امور فردی و اجتماعی باعث اصالح سبک 

 زندگی مردم می شود. اما در این بخش فقط به راهکارها برای امور اجتماعی پرداخته می شود.

ندگی مردم، اصالح اقتصاد جامعه است. در بسیاری رویکرد اقتصادی: یکی از راهکارهای اصالح سبک ز  .1

موارد اصالح سبک زندگی مردم در گرو اصالح امور اقتصادی است. اصالح وضعیت معشیت مردم باعث 

اصالح سبک زندگی مردم می شود. اما اصالح سبک زندگی هنگامی محقق نمی شود که مشکالت معشیتی 

وا من طیبت ما رزقنکم و شکروا اهلل ان کنتم ایاه تعبدون...)سوره مردم اصالح نشود.(.یا ایهاالذین آمنوا کل

 (172بقره،

رویکرد روانشناختی: برای اصالح سبک زندگی مردم باید به عواطف و احساسات آنها توجه کرد. قل ان  .2

 (31کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم واهلل غفور رحیم. )آل عمران،

وجه به ساختارهای اجتماعی و سیاسی خود راهکاری برای اصالح جامعه است. و این کار بدون رویکرد ت .3

مبارزه با فساد و عدم استفاده از قدرت و مسئولیت پذیری و مدیریت صحیح و نظارت امکان پذیر نیست. 

لحون  )آل ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المف

 (1۰4عمران، 

 

 

نگرش اراده گرایانه: یعنی مردم خود باید به اصالح جامعه بپردازند. به عبارتی یک امری مردمی است؛  .4

و برای اصالح سبک زندگی نباید فقط انتظار از خدا و رهبران دینی داشته باشند. تا مردم خود نخواهد 



 

لوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب و اقدامی نکنند اصالح جامعه امکان پذیر نیست. قا

 (24انت و ربک فقاتال انا هاهنا قاعدون. )مائده، 

انجام امور فرهنگی در کنار امور سیاسی: یعنی هم موعظه و نصیحت هم کنترل اجتماعی و اعمال  .5

اهلل و رسوله و  قدرت را در اصالح سبک زندگی اجتماعی به کار بگیرند. انما جزاء الذین یحاربون

یسعون فی االرض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف او ینفوا من االرض 

 (33ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی اآلخرت عذاب عظیم. )مائده،

نقش ایمان: اصل بسیار مهمی برای اصالح سبک زندگی فردی و اجتماعی اصالح  ایمان است.  برای  .6

ح جامعه باید حاکان و حکومت ها اصالح شوند زیرا حاکمان تاثیر بسیاری در در اصالح و فساد اصال

یک جامعه و سبک زندگی آنها دارد. ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها 

 (1۰3فانظر کیف کان عاقبت المفسدین )اعراف، 

: زیرا پایندی به نماز و پیروی از فرامین الهی باعث خودشناسی توجه به اوامر الهی از جمله اقامه نماز .7

و اصالح خود و اصالح رابطه خود با دیگران و خدا می شود. و در نتیجه اصالح زندگی فرد تا حد 

زیادی اصالح می شود. و الذین یمکون بالکتاب و اقاموا الصالت انا ال نضیع أجر المصلحین )اعراف، 

17۰) 

ثار و گذشت: زیرا اگر در جامعه خودخواهی و انتقام و کینه ورزی باشد امکان از خود ترویج فرهنگ ای .8

گذشتگی و خیر خواهی وجود ندارد. و جزا سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فأجره علی اهلل انه 

 (4۰الیحب الظالمین. )شوری،

صالح بودن گروه های و افراد مرجع : یکی از موانع اصالح سبک زندگی جامعه لجاجت و خودرای  .9

بودن گروه های مرجع است.  افتطمعون ان یومنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کالم اهلل ثم 

 (  75یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون )بقره، 

اکثر مردم اجتماع باعث اصالح سبک زندگی فردی و اجتماعی  رفع نیاز عموم مردم و اجتماع: رفع نیاز .1۰

 شد.

 

 

این تحقیق رهایی از راهکارهای ضعف ها و ترویج وضعیت مطلوب سبک زندگی است. در ابتدا باید به چهار مسئله 

. ارائه سبک زندگی مطلوب 3.بیان عوامل مسائل سبک زندگی 2. شناخت مسائل سبک زندگی معاصر، 1توجه کرد. 



 

. پیشنهاد راهکارهای رسیدن به سبک زندگی ایده آل.. برای اجرایی اصالح سبک زندگی در جامعه ابتدا باید به 4

 شناخت فرایندهای گسترش سبک زندگی اسالمی و سپس به اجرا و گسترش سبک زندگی  اسالمی پرداخت.

اصالح سبک زندگی عام، اصالح  شناخت فرایندها عبارتند از: اصالح بینش ها، اصالح سیاست ها، کنترل آسیب،

 سبک زندگی خاص، گسترش سبک زندگی اسالمی.

گسترش سبک زندگی اسالمی باید به صورت دولتی و مردمی صورت بگیرد. و در صورتی سبک زندگی اسالمی 

وجه انجام می پذیرد که هر دو نهاد مردمی و دولتی در این امر حضور داشته باشند به عبارتی باید به دو مسئله ت

کرد: گسترش فعالیتهای سازمانی )دولتی( و دومین مورد گسترش اجتماعی )مردمی( و در نظر گرفتن یک راهکار 

موجب اصالح سبک زندگی جامعه نمی شود. و برای گسترش اصالح سبک فعالیت سازمانی و دولتی باید برنامه 

ها پرداخت و برای گسترش اصالح سبک  ریزی و به مسئله مشارکت سازمانی با ایجاد زمینه سازی و زیر ساخت

 فعالیت اجتماعی و مردی باید بین مردم انگیزه ایجاد کرد یعنی به مشارکت مردم با ارادة جمعی توجه کرد.

 

 

 

 

 

 پ. راهکارهای اجرایي برای اصالح سبک زندگي اسالمي:

 کیفیت بخشي نیروی انساني: .1

o جامعه پذیری مجدد افراد 

o فرادشناخت ویژگی های شخصیت ا 

o توجه به نیازهای دینی افراد 

 

 برنامه ریزی فرهنگي: .2

 توجه به ریخت شناسی اجتماعی 

 توجه به اصول و نه ظواهر 

 توجه به هنجارهای غیر رسمی 

 



 

 اخالقي –راهکارهای تربیتي  .3

 گسترش سبک زندگی با مدارا 

 )گسترش سبک زندگی با رفتار و عمل شایسته )نه با حرف و زبان 

 فرهنگی )نه فعاالن سیاسی( استفاده از عامالن 

 )تکرار و تذکار )به عنوان عامل ایجاد ارادة جمعی 

 با حفظ کرامت انسان ها 

 استفاده از روش استداللی 

 آزاد گذاشتن مردم در انتخاب 

 

 راهکارهای محتوایی : .4

 افزایش معرفت دینی در محتوای درسی 

 )تولید علم سبک زندگی)نظریه پردازی در باب سبک زندگی 

 علم دینی تواید 

 ادغام حوزوی و دانشگاهی در تولید نظریه سبک زندگی 

 آموزش معارف دینی در باب زندگی 

 . راهکارهای مدیریتي 5

 برگزاری نشست های فرهنگی 

 برگزاری دوره های سبک زندگی 

 برخورد با هنجارشکنان 

 تعیین تکالیف برای مدیران فرهنگی جامعه 

  فرهنگی از مدیران در باب سبک زندگیدرخواست مستمر گزارش انجام تکالیف 

 

 راهکارهای ساختاری:  .1

 ایجاد مدیریت و یا گروه سبک زندگی در سازمان های فرهنگی جامعه 

 تاسیس کمیسیون سبک زندگی در مجلس شورای اسالمی 



 

 راه اندازی شبکه تلویزیونی سبک زندگی اسالمی 

 

 مردم و مطابقت رفتار و گفتار  منظور از سبک زندگی اسالمی: آموزه هایی دینی درونی شدة

 اکثریت مردم با آنها در جامعه است. 

 الف. مولفه های سبک زندگي اسالمي:

 باور، اعتقاد 

 گرایش ها، عواطف، سالیق، احساسات 

 ارزش های زیستن 

 رفتار و گفتار 

 ب. انواع سبک زندگي اسالمي

 .در یک تقسیم بندی به عام و خاص تعریف می شود 

  بر اساس نوع صنف، قشر و گروهادر تقسیمی دیگر 

 در تقسیمی دیگر براساس نوع نظریه روانشناختی، جامعه شناختی 

 پ. آرمانهای کنش گران سبک زندگي اسالمي:

 دریافت یا انتقال بهتر معنای زندگی 

 شناخت بهتر اهداف زیستن 

 بهزیستی و آرامش بیشتر در زندگی 

 حفظ کرامت انسان 

 شناخت درست عالم انسانی 

.)فراهم بودن شرایط  عوامل موثر در شکل گیری سبک زندگی اسالمی طبق فرایندهای که قبال ذکر شد

 اخالقی، مدیریتی، محیطی، شرط توافق، مشارکت، ابراز ارتباطی و نیروی انسانی( -محتوایی، تربیتی



 

و دیگری  د. علل و عوامل شکل گیری سبک زندگی اسالمی به دو عامل  بستگی دارد یک عوامل درونی

عوامل بیرونی است. منظور از عوامل درونی )اراده و خواست انسان( و منظور از عوامل بیرونی )اصالح 

 (.(1394محیط اجتماعی، برنامه ریزی فرهنگی، شناخت علل مسائل سبک زندگی( )کافی، مجید)

 ت. موانع شکل گیری سبک زندگي اسالمي:

 عدم شناخت سبک زندگی اسالمی 

 هم و تفسیر سبک زندگی اسالمیاختالف در ف 

 اجباری بودن اجرای سبک زندگی اسالمی 

 اجرای صرفا دولتی و سیاسی سبک زندگی اسالمی 

 توجه به ظواهر سبک زندگی اسالمی 

 هنجارشکنی 

اگر سبک زندگی غیر دینی رواج پیدا کند. عامل در تنوع در سبک زندگی که جهل انسانها و کمبود شناخت و 

 پیچیدگی معنای بین ذهنی  تحت تایر رار می دهد.رسانه ها و 

  عالمان علوم تربیتی اسالمی برای طراحی سبک زندگی سازگار با هویت دینی مرمف نیز برلی شناسایی

وضعیت موجود مردم و به ویژه متربیان خود، همچنین برای شناسایی میزان موفقیت خود در تربیت اصیل 

های دینی، از مطالعات میدانی در مورد وضعیت عقیده و عمل مردم و  متربیان، ناگزیرند افزون بر دانش

سنجش وضع موجود با استفاده از شاخص های سبک زندگی بهره گیرند. این نوع مطالعات که به صورت 

مستمر باید اجرا شود، از سویی به دانش تربیتی کاربردی اسالمی بدل می شود، و از سویی دیگر، ابداع 

ندگی را موجب می شود و به واسطة آن امکان مشاهدان جدیدی دربارة انسان را فراهم سبک های جدید ز

 می سازد، که به توسعه د انش محض تربیتی می انجامد.

 

آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی می توانند در ایجاد و ترویج سبک زندگی نقش مهمی ایفا کنند. 

مانی با صنعت و اقتصاد، رهبری تعیین و ترویج سبک در دنیای دیجیتال که انواع رسانه ها در هم پی

زندگی را به دست گرفته اند، انفعال نهاد اموزش و پرورش در برابر رسانه ها موجب از دست دادن جایگاه 

آن در تربیت نسل ها خواهد شد. در جامعة مانند جامعة اسالمی ایران که آموزش و پرورش رسمی و 

عیین اهداف تربیتی همسو هستند، آموزش و پرورش می تواند در همکاری رسانة ملی به لحاظ نظری در ت



 

با رسانة ملی به سبک زندگی با جهانبینی اسالمی در میان دانش آموزان دامن بزند. مصارف فرهنگی 

دانش آموزان که اینک به جز اندکی تماما از طریق رسانه های نوظهور تعیین می شود، می تواند در این 

گیری متفاوتی بیابد. مصارف قابل مدیریت در این جهت شامل مواردی از قبیل لوازم همکاری جهت 

الحریر، سرگرمی ها، بسته های کمک آموزشی، کتاب ها و نرم افزارهای درسی و فوق برنامه  و مانند آن 

ش است. با همکاری رسانة ملی و آموزش و پرورش می توان مواردی از مداخله در اصالح سبک زندگی دان

 آموزان را در جهت ترویج جهانبینی اسالمی عملی ساخت. برای نمونه، مواردی را بیان می کنیم:

  لوازم التحریر مناسب با فرهنگ اسالمی و انقالبی در رسانة ملی بهانه و محور برگزاری مسابقات تلویزیونی

 برای دانش آموزان شود

 می برای انجام تکالیف و تکمیل آموزش ها و ارجاع دانش آموزان به مساجد و کانون های فرهنگی اسال

 جبران آن در صورت فقدان این امکانات در محل، توسط رسانة ملی.

 

مواردی از این دست امکان اصالح سبک زندگی و نیز امکان مطالعه بر روی رفتار دانش آموزان به منظور ارتقای 

ص گذاری هاای مهمی که در سبک های ترویجی سالمت اعتقادی و رفتاری آنان را فراهم می کند. یکی از شاخ

 ضرورت دارد، شاخص های مربوط به نظام تعلیم و تربیت اسالمی

 (1394است. )فتحعلی خانی،  

 

متأسفانه جامعه ایرانی علی رغم مقاومتهای آگاهانه روحانیت اصیل و مردم دین مدار با بسیاری از سنن نتیجه : 

ای سبک زندگی دینی اش وداع کرد و عرصه را برای غرب زدگی فراهم نمود خویش و امورهویتی و اشکال و قالبه

. کسی که می خواهد ظاهر سبک که منجر به تعریف جدیدی از هویت، زندگی، عالم، علم و دین و دینداری گشت

اثیر دارد زندگی خود را تغییر دهد باید به باطن و افکار خود نیز توجه کند. و اعتقادات فرد در رفتار و کنش او ت

 کسی که رفتار و احکام و اخالق اسالمی را به جا بیاورد زندگی ایده آلی خواهد داشت. 

گسترش سبک زندگی اسالمی باید به صورت دولتی و مردمی صورت بگیرد. و در صورتی سبک زندگی اسالمی 

ارتی باید به دو مسئله توجه انجام می پذیرد که هر دو نهاد مردمی و دولتی در این امر حضور داشته باشند به عب

کرد: گسترش فعالیتهای سازمانی )دولتی( و دومین مورد گسترش اجتماعی )مردمی( و در نظر گرفتن یک راهکار 

موجب اصالح سبک زندگی جامعه نمی شود. و برای گسترش اصالح سبک فعالیت سازمانی و دولتی باید برنامه 

د زمینه سازی و زیر ساخت ها پرداخت و برای گسترش اصالح سبک ریزی و به مسئله مشارکت سازمانی با ایجا

فعالیت اجتماعی و مردی باید بین مردم انگیزه ایجاد کرد یعنی به مشارکت مردم با ارادة جمعی توجه کرد. و باید 



 

 به زمینه های اقتصادی و مشارکت عموم مردم و روان شناختی و توجه به رویکردهای سیاسی و اجتماعی داشته

باشند. آموزش پرورش نقش مهمی در ارائه سبک زندگی اسالمی دارد مثال جوانان را به مساجد و پایگاهای دینی 

هدایت کند. کتب ارزش ها و اخالقی اسالمی را به آنها ارائه دهد. اوقات فراغت جوانان را با مسابقات و تکالیف پر 

 اشته باشند.کنند تا با دنیایی مجازی و فرهنگ غربی کمتر برخورد د

راهکارهای اصالح سبک زندگی نباید فقط محدود به علمی و علوم باشد بلکه باید در سایه تحقق یافتن  آرمانها و 

هنجارهای دینی و ارزشهای اخالقی اسالمی و وضعیت بهتر افراد جامعه صورت بگیرد.  دربسیاری از آیات قرآنی 

اصالح امور فردی و اجتماعی باعث اصالح سبک زندگی مردم  به اصالح امور فردی و اجتماعی تاکید شده است.

 می شود.
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