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 تمدن و زندگی نامتجانس بافرهنگ هایسبک هجوم و فرهنگی هایذائقه تغییر با همواره آن جامعه در که کنونی پیچیده شرایط

 تحلیل به معاصر، انسان زندگی دشوار و دهیتندرهم وضعیت این پاسخ به در که سازدمی ملزم را پژوهشی مراکز مواجه است، اسالمی

 ترجیحات از آن در مطرح الگوهای که اسالمی هایاندیشه و هاآموزه ازسبک زندگی مطلوب با استفاده  بازتولید و عمیق بررسی و

 بپردازد.  باشد، دآمدهیپدی اسالم مبانی بر مبتنی یا دینی
ن در پرداخته و اثرات آ« سبک زندگی مطلوب»تحت عنوان « بیانیه گام دوم انقالب»های نامه به بررسی یکی از مؤلفهاین پایان

ام معظم مق» مدنظری آن به تمدن نوین اسالمی شناسبیآسین راستا بتوانیم با اجتماع را مورد بررسی و کنکاش قرار داده تا در ا
 نزدیک شویم.« رهبری
 هاییمؤلفه با و عملی الگویی در «زندگی از متعالی سبک» یک داشتن برای تحول ایجاد چگونگی و هاشاخص مبانی، شناخت

 .ارائه کند الهی ینیبجهان با هماهنگ و عملی ایبرنامه بتواندبه آن پرداخته تا شاید  پژوهش این که است مهمی مند، از اهدافنظام
، تا با این است« بیانیه گام دوم انقالب»و تطبیق آن با « سبک زندگی اسالمی»های های اصلی این پژوهش معرفی مؤلفهاز یافته

 آنان روشن کنیم.« شبیخون فرهنگی»دشمن و ی نیردیغ، چراغی در فراسوی تبلیغات «سبک زندگی»ی از سازمدل
یافتیم های سبک زندگی مطلوب نیز بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب مورد کاوش قرار گرفتند و به این نتیجه دستها و ویژگیشاخصه

ت ی، رعایروانهیمدال و ی و خدمت به خلق، اعتدوستنوعی، عقالنیت، توجه به عمل و معرفت، مدارتیوالتوجه به مبدأ و معاد، » :که
 های سبک زندگی است.ترین شاخصهو اساسی ترینمهم« یطیمحستیزی، رعایت سالمت ریپذتیمسئولحقوق دیگران، 
ی ناآگاه، تنقرارگرفی تحقق سبک زندگی مطلوب از جایگاه بینشی، کنشی و روشی مورد بررسی شرویپهای ها و آسیبدر ادامه چالش

از مبانی سبک زندگی اسالمی، عدم تطابق ساخت فرهنگی اجتماعی جامعه، اختالف در فهم و تفسیر سبک زندگی اسالمی، اجباری 
 ت.ی سبک زندگی اسالمی اسریگشکلبودن و اجرای صرفاً دولتی و سیاسی و توجه به ظواهر سبک زندگی اسالمی از عمده موانع 

های فردی و های اقتصادی، استفاده از مؤلفه، اصالح ساختارها، اصالح فعالیتتقویت آموزش همگانی»در همین خصوص 
ی و های دستیابراه عنوانبه« های دیگر و اصالح قوانینهای جمعی، ارتباط با ملل و جوامع و فرهنگ، استفاده از رسانهشناختیروان
 گردیده است. بیانیه گام دوم معرفی مدنظرسبک زندگی اجتماعی مطلوب  شدننهینهاد
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 مقدمه -1
آن  کند و رسیدن بهتبیین می بلندمدتکوتاه، میان و  صورتبههای را ای برای نیل به اهداف خود برنامههر جامعه

طی و سرانجام به سرمنزل  گذارانسیاستاهداف را با سیر منطقی و با حمایت قوای درونی خود، شامل نخبگان و 
 رسد.مقصود می

ع هایی روبرو بوده که بعضاً عناصری مانهای تاریخی و تمدنی خود، بارها با برنامهکشور ما ایران نیز در فراز و نشیب
 شانهیاندفژرای ی رسیده که شخصی فاضل، با برنامهگاهیبه جاکردند. این جامعه اکنون یی مینمارخوق در آن یا مش

ها را به منصه ظهور رسانده و این مهم ی، آن اهداف و برنامهزمامدارکه بر آن تنظیم نموده و با تبیینی خاص از 
اربندی و در گام دوم به ایجاد یک جامعه نوین اسالمی ناشی از انقالبی است که در گام اول به زیرسازی و ساخت

 .استرهسپار  متمدنانه
ی تعالی( بر آن تأکید دارند و در تبیین آینده زندگ اهللحفظهای )خامنه اهللتیآکه حضرت « بیانیه گام دوم انقالب»

 ای )کوچک، متوسط و بزرگ(د جامعهی عالمانه با ابعازیربرنامهنمایند، جنسی از مردم ایران بسیار به آن اهتمام می
ی متولیان امر از سویی دیگر به دهجهتاست که با شروع و ایجاد خودباوری توسط نیروی جوان جامعه از یک سو و 

 (شاءاهللاننقطه اوج خود خواهد رسید. )
های کالنی، نیازمند عزم همگانی، تقویت عقیده، و البته شناخت نقاط برنامه نیچننیاطبیعی است که رسیدن به 

به بررسی  نامهانیپادر این  است که ی آن روشیپهای ضعف و قوت و در ادامه، ارائه راهکارها و نیز موانع و آسیب
 ر اجتماع را مورد نقد وپردازیم و اثرات آن دمی« سبک زندگی مطلوب»های این بیانیه تحت عنوان یکی از مؤلفه

 ویم.مقام معظم رهبری نزدیک ش مدنظری آن به تمدن نوین اسالمی شناسبیآسدهیم تا بتوانیم با بررسی قرار می
 یحورخدامو های اسالمی بر اساس آموزهاست که اسالم،  موردنظرای سبک زندگیدر این راستا باید اذعان داشت که 

سبک زندگی، زندگی فردی و اجتماعی افراد مبتنی بر اسالم و باشد. این ندگی های اسالمی در زو حاکمیت ارزش
شامل  کهرا و رسیدن به حیات طیبه  یراسالمیرهایی از سبک زندگی غو های دینی غایت آموزهو رهنمودهای قرآنی 

را پیگیری و آرمان قرار داده و در نهایت تقرب به خداوند متعال مالک و معیار اساسی ، ایمان و عمل صالح، است
 داند.می

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق -2

 است: دنظرمگیری و ضرورت این پژوهش باید گفت، برای داشتن سبک زندگی مطلوب سه نوع جهت مسئلهدر بیان 
 بایدها و نبایدهای مورد قبول در زندگی کردنمشخصالف( 

 های اجرا و به عینیت در آوردن آنب( بررسی شیوه
 های موجودعمل شدن بر اساس داده ج( وارد
تحوالت جامعه )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی( نکته اساسی در مطالعه سبک زندگی از منظر منابع  بهباتوجه

اگر بتوان اجزا و ارکان اصلی مفهوم و الگوی سبک زندگی را در منابع و  اسالمی و ایرانی در دنیای معاصر است
ات آن بر شرایط و مقتضی انطباقهای روز آمدی، پویایی و چگونگی یی و همچنین شاخصاسالمی و ایرانی شناسا

جامعه حاضر را شناخت یک مطالعه بسیار مهم اجتماعی انجام شده، مضافاً بر اینکه سرگردانی کسانی که به دنبال 
های داخلی هدر رسان های مختلف زندگیحقیقت در خصوص سبک زندگی ایرانی هستند نیز به دلیل مواجهه با سبک
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ق ایرانی، انجام این تحقی -ها و تعالیم اسالمی های احتمالی آن با بعضی از آموزهو خارجی و ناهمگونی و ناسازگاری
ی بیشتر فرهنگی و اجتماعی و گانگیازخودببخشد، چرا که اگر به این مهم پرداخته نشود موجب را ضرورت می

 (.6-1، ص 7931)مجید کافی، . جامعه خواهیم شد سازتمدنان بیشتر در ارک مراتببهی ریپذبیآس
، ساالننایم، کودکان، نوجوانان و جواناناز  اعمساختن تمدن نوین اسالمی همه آحاد جامعه  ندیدر فرااینکه  بهباتوجه

توانند به این مهم دست پیدا کنند، هدف ما نیز ابتکار میو  یت، خالقییو توانا یشرط کارآمدبهسالخوردگان، 
ن های اساسی آن است که با بستشناساندن سبک زندگی مطلوب در این روابط اجتماعی و پس از آن شناخت چالش

نوین  زیساتمدن)مقام معظم رهبری( دست یابیم و زیر بنای پیشرفت و  مدنظرراه نفوذ، بتوانیم به تمدن نوین 
 را در کشورمان به ارمغان بیاوریم. اسالمی

های یآمادگ و و فرهنگی محیطی و اجتماعی، اقتصادیقتضیات شرایط و مضرورت چنین شناختی هم شناسایی 
خاصی ی رفتاری الگوهاافراد است تا بتوانیم « زیستی تربیت» سازنهیعوامل زمو البته توجه به زیستی، ذهنی و روانی 

( و ینیبنظران، سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها )جهانصاحب یهعقیدبه را ایجاد نماییم چرا که 
 (.93، ص 7931)احمد حسین شریفی،  های حاکم بر آن فرد و جامعه است.ارزش

 حقیقاهداف ت -3

ف و و بررسی نقاط ضع« بیانیه گام دوم انقالب»هدف اصلی این پژوهش بررسی سبک زندگی مطلوب بر اساس 
 روی آن است که در روابط اجتماعی نمود دارد. های پیشآسیب

ناخت (، شسازیتمدن« )بیانیه گام دوم انقالب»بررسی سبک زندگی مطلوب و شناخت آن، شناخت مؤلفه هفتم 
 . استو سبک زندگی مطلوب نیز از اهداف این پژوهش  سازیتمدنوی های پیش رآسیب

 ها و فرضیات تحقیق:پرسش

 اصلی: سؤال
 چگونه است؟  آن یشناسبیو آس یمطلوب در روابط اجتماع یم و سبک زندگوگام د هیانیبتحلیل 

 فرعی: سؤال
 هایی دارد؟ ها و ویژگی. سبک زندگی مطلوب بیانه گام دوم چه شاخصه7
 . برای نیل به سبک زندگی مطلوب اجتماعی چه اقداماتی از ناحیه ارکان و اقشار جامعه الزم است؟1
 هایی وجود دارد؟ها و آسیببیانیه گام دوم چه چالش مدنظر. در مسیر تحقق سبک زندگی اجتماعی 9

 ها:فرضیه

 از هنجارهای دتوانو تعمیق درباره مفهوم آن می یشیاندمفهوم سبک زندگی و ژرف یریکارگبه -فرضیه اول

و الگوهای  هایریگدر آورد و از جهت مشاهده است، سرپنهان که در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه قابل
و ی مادی اینکه زندگ بهباتوجهدهد و تفسیر به دست  یانانهیبآتی جامعه، به نحو واقع یریگموجود یا در حال شکل

معنوی انسان الزم و ملزوم و در گرو یکدیگر است، اتخاذ سبک زندگی ایرانی با قید اسالمی که در بیانیه گام دوم 
های اخالقی و اجتماعی از یک سو و ممزوج کردن ارزشبا قرآن و سنت هم به آن اشاره شده در صورت انطباق 

 آورد.ارمغان می عالوه بر نیل به آن هدف سعادت دنیا و آخرت را برای ما به
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برای نیل به سبک زندگی مطلوب اجتماعی الزم است همه پای به میدان بگذارند و از خانواده  -فرضیه دوم 

خانه دوم محصلین، حوزه علمیه و مراکز  عنوانبهعنصر اجتماعی گرفته، تا مدرسه و دانشگاه  نیترکوچک عنوانبه
ا به عرصه پ گذارقانونو  زیربرنامههای ی و سایر متولیان و دستگاهخوراک فرهنگ کنندگانقیتزر عنوانبهفرهنگی 

 ی بپردازند.سازبرنامهمیدان گذاشته و به نقش هدایتگری و 

های غیر مسلمانان و القای سبک ناسالم زندگی غربی و وجود جذابیت روزافزونبروز و ظهور تبلیغات  -فرضیه سوم

و  های کالنریزیناخودآگاه در برنامه صورتبهگی اسالمی و ایرانی هم ذاتی که این جبهه در غفلت از سبک زند
 تواند ایجاد کند.خرد می صورتبههم 

 روش تحقیق
 ها از طریقگردآوری دادهکه  تاسی از روش توصیفی تحلیلی بوده ریگبهرهپژوهش، روش مورداستفاده در این 

برای شناخت ادبیات موضوع و بررسی پیشینه پژوهش  ایکتابخانهمراجعه به اسناد و مدارک و استفاده از منابع 
 است. گرفتهصورت

 تعاریف و اصطالحات:

 سبک زندگی: -1-1

غت واژه سبک، در لکه  تشکیل شده است« زندگی»و « سبک»سبک زندگی از دو واژه  سبک زندگی در لغت:

به معنای عمر، زندگانی، حیات، زیستن، « زندگی»، قاعده و اسلوب،  و کلمه رسم و راهبه معنی روش، شیوه، طرز، 
 (.7171، ص 7917)محمد معین، . است بودنزندهمعاش و 

 Style Of Life» ،«Style Of»های از عبارت گذشته در« سبک زندگی»در زبان انگلیسی برای معادل عبارت 

Living » و«Life Style »امروزه بیشتر عبارت  کردند، ولیاستفاده می«Life Style »برند که آن را به کار می
 (.118، ص 7911)طاهره، میرساردو، ترجمه کردند. « اسلوب زندگی»و برخی نیز « شیوه زندگی»را برخی 

بر اساس تعریفی که سازمان بهداشت جهانی، از سبک زندگی ارائه کرده است گفته  سبک زندگی در اصطالح:

اری است که از از رفت ییشناساای از زندگی است که مبتنی بر الگوهای قابلدگی به معنای شیوهشده است: سبک زن
های شخصی فرد، تعامالت اجتماعی و شرایط اقتصادی اجتماعی و محیطی زندگی وانفعال بین ویژگیطریق فعل

 (WHO, 1998. )شودفرد تعیین می
های متعددی قرار گرفته و رویکردهای مختلفی در تفسیر و تبیین این معنای اصطالحی سبک زندگی مورد بحث

 توان نام برد:ی کلی از سه رویکرد کالن میبنددستهاصطالح وجود دارد که در یک 

 -7163( و ماکس وبر )7371-7181های گئورگ زیمل )اندیشه ریتأثتحتکه بیشتر  :شناسانهجامعه( رویکرد 1

 ( است. 7311
ی ارائه راهکارها بیشتر جنبه توصیفی دارد و رکن اصلی تعاریف توجه شناختجامعهبر اساس تعاریف موجود در رویکرد 

 (.1، ص 7931)محمد کاویانی، . به رفتار و نمودهای رفتاری است

ها و منشأ رفتارها توجه ها، هنجارها، ریشهنیز به ارزش شناختیروانعاریف در ت ،شناسانهروان( رویکرد 1

( است. جایگاه این اصطالح در تعاریف 7391 -7111های آلفرد آدلر )و اندیشه آراشود و متأثر از تری میویژه
 است.« هویت»و « منش»، «شخصیت»، مانند اصطالح شناسانهروان
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که متأثر  افتهیسازمانای از رفتارهای مجموعه»یکرد دین شناسانه سبک زندگی . در رو( رویکرد دین شناسانه3

های فردی، و وضعیت محیطی، های پذیرفته شده، و همچنین متناسب با امیال و خواستهها و نگرشاز باورها، ارزش
 (.11)احمدحسین شریفی، ص  .است« اندوجهه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شده

دگاه دیهای اسالمی در چارچوب و آموزهک زندگی مطلوب آن نوع از سبک زندگی است که متناسب با تعالیم سب
 تنظیم شده باشد.ارتباطی 

  انقالب: بیانیه گام دوم -2-1
ای مثابه منشوری برویژه جوانان که بهتجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به« گام دوم انقالب»ی بیانیه

را « فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی»خواهد بود و « سازیپردازی و تمدنی خودسازی، جامعهمرحلهدومین »

 .رقم خواهد زد
( 9( معنویت و اخالق، 1( علم و پژوهش، 7از:  اندعبارتشود که خالصه می بندهفتمحورهای اصلی این بیانیه در 

( سبک 1ی با دشمن، مرزبند( عزت ملی، روابط خارجی، 6ادی، ( استقالل و آز8( عدالت و مبارزه با فساد، 3اقتصاد، 
 زندگی

 روابط اجتماعی: -4-1
د آنها را با آفریند و بعای هستند، میدستگاه آفرینش، نخست یک سلسله اجزای ابتدایی که دارای آثار و خواص ویژه

ای در نتیجه عالوه بر فوائد جداگانهآمیزد و کند و در هم میوصف و جدایی که از یکدیگر دارند، به هم ترکیب می
 گیرد.ای از آنها بر میهایی تازهکه هر یک از اجزاء داشتند، فایده

 اقتصادی، فرهنگی شناسانه،روانهای سبک زندگی نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از: نظریه

 .شناسانهجامعه و

 های سبک زندگی:مؤلفه
 رشمردهبهایی است که برای سبک زندگی ، بررسی عناصر و مؤلفه«سبک زندگی»های درک بهتر مفهوم یکی از راه

شوند. پس مواردی که از سوی شده است. منظور از مؤلفه، اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می
فه در نظر عنوان مؤلن درآمد و تحصیالت بهعنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهاد شده از قبیل میزامحققان به
 (.98-96، ص 7931)محمد کاویانی،  .شوندگرفته نمی

ی / خانواده / سالمت/ مؤلفه مال/ عبادی / باورها / اخالق /  مؤلفه اجتماعیهای مورد مطالعه در این پژوهش، مؤلفه

 امنیتی / زمان شناسی هستند. –تفکر و علم / دفاعی 

 در تمدن: نقش سبک زندگی 
قی و بخش ابزاری و حقی نوین اسالمی بگیریم، این تمدن دارای دو سازیجانبه را به معنای تمدناگر پیشرفت همه

مدن ت این یافزاردهد. بخش ابزاری یا سختمی حقیقی آن را تشکیل بخشیاساسی خواهد بود که سبک زندگ
از قبیل: علم، اختراع، اقتصاد،  شود؛فت مطرح میعنوان نمودهای پیشربه است که در فضای کنونی موضوعاتی

نیز  داند و مامی های اصلی فرهنگ صحیحو حقوق را الیه ، اخالقیالمللی و... . اسالم، خردورزبین سیاست، اعتبار
ت. اسالمی شکل نخواهد نگرف بپردازیم، وگرنه پیشرفت اسالمی و تمدن نوین این مقوالت طور جدی به باید به
 (.7937معظم رهبری،  مقام )بیانات
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دادن اهمیت/  گویی و صداقتراست/  تفکری/ و خدامحور ییتقوی گراهای سبک زندگی اسالمی شامل: شاخص -7
 و مدیریت بدن / مدیریت زمان  سالمتیبه

 و های خانوادگی سبک زندگی اسالمی شامل: رابطه با خویشاوندان/ روابط والدین و فرزندان / راوابط پدرشاخص
 مادر .

ی / رعایت حقوق دیگران دوستنوعشامل: رابطه با همسایگان / حس  های اجتماعی سبک زندگی اسالمیشاخص
در مراودات کاری / رعایت حقوق دیگران در مراودات اقتصادی / رعایت حقوق بیماران / رعایت حقوق مردم در امور 

 سیاسی / رعایت حقوق حکومت اسالمی توسط مردم .

 ای سبک زندگی اسالمی:هویژگی
های زندگی هم نماد امری برتر و متعالی است؛ به ی برای رسیدن به اهداف و آرمانهمراهسبک زندگی اسالمی، 

عبارت دیگر سبک زندگی اسالمی افزون بر اینکه راه رسیدن به اهداف زندگی است؛ نماد هویت فردی و اجتماعی 
 (.918، ص 7931د کافی، )مجی. بینی نیز هستمسلمانان و نوعی جهان

ی، عقالنیت، توجه به علم و مدارتیوالتوان، توجه به مبدأ و معاد، های عمده سبک زندگی مطلوب میاز ویژگی
 پذیری، رعایت سالمتروی، رعایت حقوق دیگران، مسئولیتدوستی و خدمت به خلق، اعتدال و میانهمعرفت، نوع

 محیطی را نام برد.زیست

 زندگی مطلوب:الزامات سبک 
جانبه ی مشخص و مدوّن زندگی اسالمی، بسترساز تمدن نوین اسالمی و پیشرفت همهداشتن یک شیوهاگر بپذیریم 

 نمایاند. یکی از عوامل بسیار مؤثر بر شیوهی زندگی و عمل به آن اهمیت خود را بهتر میاست، رسیدن به این شیوه
به حساب  ی زندگی ما اسالمیولی این تربیت چونه باید باشد تا شیوهتربیت فردی و اجتماعی است،  و مشی زندگی،

 بیاید و مطلوب نمایان کند؟

پردازند، آمیخته با نظام معنایی و معرفتی جوامع سکوالر غربی سبک زندگی که اندیشمندان غربی به ترویج آن می
ازخوانی ی سکوالر، به ببرای تحقق سبک زندگی اسالمی، باید فراتر از پارادایم غالب و حاکم بر اندیشه ولی است
های اسالمی بپردازیم و با تکیه بر منابع معرفتی اسالم، سبک زندگی متناسب با فرهنگ دینی را تعریف، ترسیم آموزه

 .و ترویج نماییم

 گیری سبک زندگی اسالمی:موانع شکل
 توجهی به آن.گاهی از مبانی سبک زندگی اسالمی و بیناآ -

 اجتماعی جامعه با مبانی سبک زندگی. –عدم تطابق ساخت فرهنگی  -
 اختالف در فهم و تفسیر سبک زندگی اسالمی. -
 اجباری بودن و اجرای صرفاً دولتی و سیاسی سبک زندگی اسالمی. -
 توجه به ظواهر سبک زندگی اسالمی. -

 ک زندگی:های سبچالش
های کنشی یا های بینشی یا باورمندانه، بنیانسبک زندگی دارای سه بنیان بینشی و کنشی و روشی است که بنیان

های روشی یا منش محورانه هستند. اگر نوع کاربری در سبک زندگی که باید بر اساس رفتار گرایانانه و بنیان
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ها باشد د و اسکلت بندی آن که باید بر اساس رفتارها یا منشهای بنیادی باشهای باورمندی، بینشی و ارزشبنیان
هایی را به ی انجام امور نیز در چارچوب بنیان روشی باشد محقق نشود چالشو نوع ورود و خروج در کارها و گونه
 ها خواهیم پرداخت.(. که در ادامه به بیان این بنیان11، ص 7936همراه خواهد داشت )علی فالح رفیع،

 های بینشی:بنیان
 گیرد.های زندگی مورد بررسی  قرار میها و تعدد سبکدر بینیان بینشی باورها و ارزش

 های کنشی:بنیان
شود، که چهار حوزه ارتباط با خالق، ارتباط با خود ، ارتباط با طبیعت و ارتباط با دیگران بررسی میدر این بنیان نیز 

 شود.استوار می سبک زندگی مطلوب نیز بر همین اساس

 های روشی:بنیان
کنند. های علمی است که بیشتر نقش ابزار و وسیله را در رسیدن به مقاصد ایفا میمنظور از روش در این بخش، روش

ی در مشخط کنندهآن جایی که توأم با هم تعیینهستند؛ اما از ها هرچند مرتبط به دو حوزه بینش و کنش این روش
 ای روشمندانه قادر است در عمل آدمی را به مقصد برسانند.گونهها بهاعی هستند و اتخاذ آنحوزه فردی و اجتم

  ایرانیان زندگی سبک آسیب شناسی

وقت، عجله،  گریزی، اتالف ی، نظمزیگرقانونباطن(،  و ظاهر ی )شکافظاهرسازعواملی همچون تضاد شخصیت و 

 حقوق به توجهی، کم تشکیالتی و جمعی گروهی، کار به توجهیکمیی و فردگرااجتماعی،  هایتعارفات، تکلف

آموزی، ی، عدم توجه به مطالعه و علمطلبفرصتاجتماعی،  تنبلی اجتماعی، کارگریزی و گریزی دیگران، ادب

 غیبت،»، رواج رذایل اخالقی  ناقدستیزی و گریزی ، پرگویی، و سخن نگفتن عاقالنه، نقد گراییگرایی، تجملمصرف
 از عوامل اصلی آسیب در سبک زندگی ایرانی است.« .ی و ..سازعهیشادروغ، تهمت، 

 های دستیابی به سبک زندگی مطلوب:راه

 پایه بر مبتنی مکتب، آن جهت و روح با هماهنگ است، عینی بالقوه و ای علمیجامعه مکتبی هر آرمانی در جامعه

 بنای که است مردم هایرمانآ اساس . بر مکتب این در انسان زندگی فلسفه و نهایی با هدف متناسب و بینیجهان

 آیند؛می ها پدیدرسانه و ادبیات خط، هنر، زبان، نظیر بشری دستاوردهای و گیردمی شکل فرهنگ عظیم
 ییمنجر خواهد شد. در قرآن، راهکارها زیمردم ن یبه طور مسلم به اصالح سبک زندگ یو اجتماع یاصالح امور فرد

 از آنها استفاده کرد. اصالح قیتحق یعنوان مدل فراتجرببه توانیارائه شده است که م یاصالح امور اجتماع یبرا
 :است یشدن یبررس رهیو غ یساختار ،یفرد ،یاداقتص یاجتماع یهاتیدر انواع فعال یاجتماع یسبک زندگ

 مؤلفه فردیاستفاده از  -3؛ اقتصادی هاییتاصالح فعال -9اصالح ساختارها؛  -1های همگانی؛ تقویت آموزش -7

اصالح  -1های دیگر؛ ارتباط با ملل و جوامع افراد و فرهنگ -6های جمعی؛ استفاده از رسانه -8؛ شناختیروان و
 قوانین؛
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 نتیجه گیری -5

 به زندگی سبک ،اندمعترف پردازاننظریه بیشترهای انجام شده در این پژوهش متوجه شدیم که بر اساس بررسی

 باشند. سبک رفتار و عمل حوزه به مربوط بایدنیز  بررسی مورد هایشاخص پس. است مربوط انسان کنش حوزه

 است. باید ملموس و عینی و یابدمی تحقق او روزانه فعالیت در که است فرد عادات و رفتارها ای ازمجموعه زندگی

 مفهوم باشند، این ابعاد یریگاندازهقابل و ییشناساقابل عینی هاینشانه، اوالً هاشاخص که داشت توجه نکته این به

 ویژهبه  دیگر، هایسبک از اسالمی زندگی سبک تمایز دهندهنشانثالثاً  بوده، اسالمی متعالی فرهنگ اساس برثانیاً 

 کلیت کنندهبیان هاشاخص این که آنجا ازر باشد. مختا آنها انتخاب در انسانرابعاً  باشند؛ آمریکایی زندگی سبک

های بک زندگی اسالمی شاخصس در بنابراین ،پردازندیم انسان زندگی اساسی ابعاد به هستند، اسالمی زندگی سبک
 همسایگان دوستان، خویشاوندان، ،گر، همسردی هایانسان با انسان خود، بدن با انسان رابطهمطرح شده بر اساس 

 بر تا اندشده استخراج، رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با محیط پرامون خود خود دارایی و اموال با انسان و...  و

 باشد. داشته وجودنیز  سنجش امکان ها،آن اساس
های انجام شده، باید گفت: در قدم اول؛ اگر انسان خود را به خوبی بشناسد و در توضیح بیشتر این مورد طبق بررسی

د را مبتنی بر شناخت خود از خویشتن بنا نهد در ابعاد فردی، و مدیریت خود به خوبی پس از آن سبک زندگی خو
وب های سبک زندگی مطلتواند گام نهد و زیست بدنی خود شامل خوردن و پوشیدن و نظایر آن را منطبق با آموزهمی

 پیاده سازی کند.
رود و سپس با انطباق حاالت جسمی معبود خود می در قدم دوم؛ اگر انسان خود را به خوبی شناخت به دنبال رابطه با

و روحانی بر اساس رضایت خداوند و خشنودی آن به سمت تکامل و ترقی مادی و معنوی پیش خواهد رفت و این 
 اند.نیز منجر به سبک زندگی مطلوبی خواهد شد که اولیاء و انبیاء به آن سفارش کردند و رهنمون بوده

گیرد های دیگر است که این ارتباط متأثر از دو ارتباط قبل شکل مین با همنوعان و انساندر قدم سوم؛ رابطه انسا
امه ریزی ای برنو وقتی فرد رابطه خود با خویشتن و خدا را در بهترین نقطه به پیش برد، سبک زندگی را به گونه

 باط با افراد دیگر را به بهترین نحو درکند که در ارتباط با دیگران نیز در مرتبه باالی وجودی قرار گیرد و ارتمی
 سبک زندگی خود به صورت ملموس پیاده سازی خواهد کرد.

در قدم آخر نیز، پس از ارتباط انسان با خود، با خدا و با همنوعان به سراغ ارتباط با محیط زیست و فضایی که در آن 
راستی و صداقت با استفاده از این مواهب خداوندی  رود و با رفتار درست و آکنده ازبستر رشد برای او فراهم شده می

ترین کند و در نتیجه با استعانت از سبک زندگی مطلوب به درخشانسبک زندگی خود را مدیریت و برنامه ریزی می
 جایگاه انسانی در دنیا و آخرت خواهد رسید.

های گیرد و بدون شناخت ویژگییما در بستری فرهنگی شکل م شود با توجه به اینکه زندگی همهپیشنهاد می
های ی شرایط زندگی، زناشویی، تربیت، توسعه ارتباطسازنهیبهفرهنگی هر جامعه، بحث درباره بهداشت روانی، 

های اصلی سبک زندگی اسالمی ایرانی است دست نخواهیم یافت، های زندگی و غیره که از مؤلفهانسانی، مهارت
ای هوشجای استفاده از رگذارد، بهپذیرد و البته تأثیر هم میالزم است در خانواده ایرانی که از فرهنگ جامعه تأثیر می

های فرهنگی، با شناختی منطقی و آگاهانه از فرهنگ و هویت ملی به استقبال تدافعی و انفعالی در برابر پدیده
 های دیگر برویم. فرهنگ
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