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 چکیده

هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی های  کنش و مجموعه رفتارها و الگوها سبک زندگی شامل 

 های فرد است. دهنده کم و کیف نظام باورها و کنششود و نشاناجتماعی می باشد اطالق می

دهد شود و نشان میسبک زندگی پایه و اساس فهم شرایط فرهنگی موجود و تحوالت پیش رو در این حوزه تلقی می

 گذرد. نظام فرهنگی چه میخرده های موجود درکه در بطن ارزش

در جامعه امروز ما ، سبک زندگی ایرانی اسالمی که برگرفته از حیات طیبه اسالمی و مبتنی بر توجه به تولید و آسایش 
ری توان گفت که منبع معتبترویج هم نمی شود. همچنین می  -از همسایه گرفته تا همنوع  -همراه با احسان به دیگران 

زندگی ایرانی اسالمی که هم بر الگوهای عملی توجه داشته باشد و هم مبانی نظری را موشكافانه طرح کرده از سبک 
 باشد ، موجود نیست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سبک زندگی چیست ؟

 به چه چیزی سبک زندگی می گویند ؟

مطرح شد، اما امروزه تحقیقات و مطالعات  آدلرمفهومی است که توسط روان شناسی به نام (Lifestyle) سبک زندگی

زیادی روی آن صورت گرفته و همچنین در حال انجام است. مقصود از سبک زندگی این است که زندگی را به درختی 
که دارای سه بخش ریشه، تنه و شاخ و برگ است تشبیه می کنند و سبک زندگی در حقیقت محتوایی است که این 

و میوه آن دارد. مجموعه جهت گیری های کلی زندگی و نگرش هایی که وجود دارد مجموعه ریشه، تنه و شاخ و برگ 

 .سبک زندگی هر فردی را تشكیل می دهد

هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی  مجموعه رفتارها و الگوهای کنش سبک زندگی که شامل »
بر   های فرد است. به عبارتی سبک زندگیکیف نظام باورها و کنش دهنده کم وشود و نشاناجتماعی می باشد اطالق می

های اشخاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر ماهیت و محتوای خاص تعامالت و کنش
 «فرد در جریان عمل روزمره و زندگی روزانه است.

دهد شود و نشان میوالت پیش رو در این حوزه تلقی میسبک زندگی پایه و اساس فهم شرایط فرهنگی موجود و تح»
کارگیری مفهوم سبک زندگی و تعمق در گذرد. در واقع با بهنظام فرهنگی چه میهای موجود در خردهکه در بطن ارزش

الگوهای  ها وگیریتوان از هنجارهای پنهان در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه، سر درآورد و از جهتآن می
 «ای اریه کرد. بینانهتفسیر واقع  گیری،موجود یا در حال شكل

سبک زندگی هرچیزی است که متن و جوهره زندگی انسان را تشكیل می دهد.در واقع باید به نوعی آن را همان فرهنگی 
فریحات، الگوی مصرف، دانست که مردم بر اساس آن زندگی می کنند. نظیر خانواده، آداب ورسوم ازدواج، نوع لباس، ت

کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی و هرچه که در اثر نگاه افراد به زندگی و تعریفشان از اهداف خود بوجود می 
 آید.

 بیانات رهبری درمورد سبک زندگی در جمع جوانان و دانشجویان خراسان شمالی

را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسالمی « سبک زندگی» رهبر معظم انقالب اسالمی 

پرداختن به این مفهوم مهم، آسیب شناسی وضع موجود »خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فكر و اندیشه برای 
که بُعد  و سیاستتاکید کردند: پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد « سبک زندگی در ایران و چاره جویی در این زمینه

ابزاری تمدن اسالمی را شكل می دهد وسیله ای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح زندگی و رسیدن به 
 آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی.

مقام معظم رهبری،  مفهوم پیشرفت را تداعی کننده حرکت، راه و صیرورت دانستند و افزودند: در هر برداشتی )چه مادی 
 چه معنوی( از مفهوم توقف ناپذیر پیشرفت، سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوه زیستن اهمیت فراوانی دارد. و



رهبر انقالب برای تبیین بیشتر اهمیت سبک زندگی به تشریح جایگاه آن در تمدن نوین اسالمی پرداختند و افزودند: اگر 
« و اساسی حقیقی»بگیریم این تمدن دارای دو بخش ابزاری و  پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی

 خواهد بود که سبک زندگی بخش حقیقی آن را تشكیل می دهد.

تحقق هر دو بخش تمدن نوین اسالمی را ضروری خواندند و افزودند: بخش ابزاری یا سخت افزاری این تمدن، که 
 ،شرفت مطرح می شود از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاستموضوعاتی است که در فضای امروز، به عنوان نمودهای پی

ایشان خاطرنشان کردند: در این زمینه البته پیشرفت های خوبی داشته ایم اما باید توجه    اعتبار بین المللی و نظائر آن.
عنی سبک و ی یکرد که این پیشرفت ها، وسایل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن اسالم

 شیوه زندگی.

رهبر انقالب اسالمی، در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس،  
الگوی مصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط های مختلف، اشاره کردند و افزودند: در 

 مسائلی برمی گردد که متن زندگی انسان را شكل می دهند.واقع سبک زندگی به همه 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، با اشاره به توجه عمیق اسالم به مفهوم سبک و فرهنگ زندگی افزودند: در معارف اسالمی، 
نی فراوااصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود، مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات 

 در این زمینه وجود دارد.

، «زندگی سبک و فرهنگ»ایشان با تاکید بر اینكه بدون پیشرفت در بخش حقیقی تمدن سازی نوین اسالمی یعنی  
اهداف این تمدن بزرگ محقق نخواهد شد افزودند: متاسفانه ما در این بخش، پیشرفت چشمگیری نداشته و مثل بخش 

 پیشرفت نكرده ایم.اول یعنی علم و صنعت و نظایر آن 

ایشان ابراز اطمینان کردند: اگر گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جویی مشكالت موجود در سبک و فرهنگ زندگی 
به وجود آید، با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتما درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه 

 خود خواهد کرد.

در ادبیات و فضای گفتمانی کشور، سخنان خود را « سبک زندگی»اهلل خامنه ای، با توجه به نو بودن بحث  حضرت آیت
 و به طرح سواالت متعدد پرداختند.با نوعی آسیب شناسی عینی ادامه دادند 

در برخی چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است؟ چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی شود؟ چرا   
مناطق، طالق زیاد شده است؟ چرا در فرهنگ رانندگی انضباط الزم رعایت نمی شود؟ الزامات آپارتمان نشینی چیست 
آیا رعایت می شود؟ الگوی تفریح سالم کدام است؟ آیا در معاشرت های روزانه، همیشه به هم راست می گوییم؟ دروغ 

ها و نابردباری ها در روابط اجتماعی چیست؟ طراحی لباس ها و چقدر در جامعه رواج دارد؟ علت برخی پرخاشگری 
معماری شهرها چقدر منطقی و عقالنی است؟ آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟ علت بروز بیماری 

به  ؟ توجهخطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخش ها چیست؟ چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم
کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است؟ چرا برخی حرف ها و ایده های خوب در حد حرف و رویا باقی می ماند؟ ساعات 
کار مفید در دستگاه ها چرا کم است؟ چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟ آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده 

گرایی، برای برخی افتخار شده است؟ و چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت ها به طور کامل رعایت می شود؟ چرا مصرف 



خانوادگی اش حفظ شود و هم بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟ رهبر انقالب اسالمی پس از طرح فهرست وار 
د گ زندگی مرتبط اناین سواالت افزودند: ده ها سوال و مساله اساسی دیگر نیز وجود دارد که همه آنها با سبک و فرهن

و به علت اهمیت این مسائل در زندگی انسان است که قضاوت در مورد یک تمدن با توجه به پیشرفت آن در بخش 
گ سبک و فرهن»حضرت آیت اهلل خامنه ای، پس از تبیین اهمیت عینی  بک و فرهنگ زندگی صورت می پذیرد.س

را  «خردورزی، اخالق و حقوق»پرداختند و تاکید کردند: اسالم، ، به مبانی کارگشای این مبحث از منظر اسالم «زندگی
مایه های اصلی فرهنگ صحیح می داند و ما نیز باید به طور جدی به این مقوالت بپردازیم وگرنه پیشرفت اسالمی و 

 تمدن نوین اسالمی شكل نخواهد گرفت.

است  نگ زندگی، متاثر از تفسیر ما از زندگیایشان در ترسیم چگونگی شكل گیری سبک و شیوه زندگی افزودند: فره 
و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می آورد. ایشان، تحقق هدف اصلی تعیین شده در هر 

را نیازمند اعتقاد و ایمان به آن هدف دانستند و افزودند: بدون اعتقاد جدی « مكتب و نظریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی»
 تالش هیچ هدفی محقق نمی شود.و 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر یک نكته اساسی دیگر ادامه دادند: پرهیز کامل از تقلید از سبک و سلوک زندگی 
در تمدن غربی. ایشان خاطرنشان کردند: ما البته بنا بر غرب ستیزی نداریم؛ اما براساس بررسی و تحقیق تاکید می کنیم 

 غرب، هیچ ملتی را به جایی نمی رساند.که تقلید از 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، با استناد به تجربیات مكرر چند قرن اخیر خاطرنشان کردند: فرهنگ غرب، اصوالفرهنگی     
 مهاجم است و به هر دلیلی در هر کشوری رواج یابد به تدریج فرهنگ و هویت آن ملت را نابود می کند.

عادی شدن گناه در غرب، فروپاشی خانواده ها و بحران ها و مشكالت عمیق دیگر در کشورهای  ایشان، با اشاره به    
دگی سبک زن»غربی و کشورهای مقلد فرهنگ غرب افزودند: پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است؛ اما باطن آن 

 است.« مادی شهوت آلود گناه آفرین هویت زدای ضدمعنویت

از فرهنگ غربی در برخی مظاهر زندگی در کشور افزودند: باید با فرهنگ سازی الزم، یک  ایشان، با اشاره به تقلید 
 حرکت تدریجی در زمینه اصالح این مساله ایجاد شود.

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود، سوءاستفاده گسترده غرب از ابزار هنر به ویژه هنرهای نمایشی  
ار دادند و افزودند: سیاستمداران غربی با استفاده از این روش، به دنبال سلیقه سازی و ترویج و سینما را مورد اشاره قر

 سبک زندگی غربی در جوامع دیگر هستند. 

و نیز سكوالریزم را ضروری دانستند و افزودند: « سطحی گرایی و تحجر»با اشاره به نكته ای دیگر، پرهیز همزمان از  و
 برخی حرف ها و تبلیغات ظاهر دینی دارد؛ اما در باطنش جدایی دین از زندگی را دنبال می کنند.

اسالمی دارای توانایی، ظرفیت و انرژی متراکمی  حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان تاکید کردند: انقالب 
اسالمی را در مقابل چشم « ممتاز، متعالی، برجسته و باشكوه»است که می تواند همه موانع را از سر راه بردارد و تمدن 

 همه جانیان برپا سازد.

 



 سبک زندگی ایرانی اسالمی

 نه هیچ دانشگاهی به تدریس آن می پردازد. در هیچ جای کشور نه نوشته شده و  سبک زندگی ایرانی اسالمی

در جامعه امروز ما ، سبک زندگی ایرانی اسالمی که برگرفته از حیات طیبه اسالمی و مبتنی بر توجه به تولید و آسایش 
ری توان گفت که منبع معتبترویج هم نمی شود. همچنین می  -از همسایه گرفته تا همنوع  -همراه با احسان به دیگران 

از سبک زندگی ایرانی اسالمی که هم بر الگوهای عملی توجه داشته باشد و هم مبانی نظری را موشكافانه طرح کرده 
 باشد ، موجود نیست .

حال رسانه چگونه می تواند به سبک زندگی ایرانی اسالمی بپردازد در حالی که ما به ازای آن در جامعه کاری انجام  
به ابعاد اسالمی آن نپرداختند و دانشگاههای ما هم به شكل غربی و سبک زندگی مبتنی  های علمیه ما همنشده و حوزه

 اند. پرداخته بر رفاه عام و آرامش و آسایش عمومی مبتنی بر مدرنیسم را 

 خشكاندسبک زندگی غربی، ریشه خانواده ایرانی را می

ا پی برده و تالش کنیم تا این رکن اساسی جامعه ر برای نجات سبک زندگی ایرانی باید به ارزشمند بودن نقش خانواده
 .سالم نگه داریم

هایی که امروزه در حوزه نحوه زندگی اسالمی ـ ایرانی با توجه به هویت کهن و دیرینه اینجامعه ترین دغدغهیكی از مهم
  .تاسالمی اس –انی های متفاوت در حال تاثیرگذاری بر سبک زندگی ایرو ملت وجود دارد، این است که سبک زندگی

 توجه به نسبت چهارگانه زندگی براساس فرهنگ ایرانی

برگرفته  نیاز ، آرامش ، آسایش و سعادت چهار محور اصلی توجه به نوع استفاده از یک نوع کاال در هر فرهنگی است . نیاز 
آشامیدن و نیاز به داشتن چیزهای مختلف شامل نیاز به خوردن ،  از یک غریزه انسانی است که در نهاد بشر نهاده شده و 

که به همراه آن جهت رفع این نیاز آرامش و آسایش قابل طرح است . آرامش بعد روانی رفع نیاز و آسایش بعد جسمانی 
شود که رفع نیاز زمینه برآوردن سعادتی در جهت مصرف کاالیی خاص می باشد. نهایت اینكه سعادت هنگامی طرح می

ها سعادت همان کسب باالترین لذت و کامجویی شر و انسان امروز فراهم سازد . در برخی از فرهنگخاص را برای ب
 است ودر برخی فرهنگ ها معنای دیگر و اخروی پیدا می کند. 

ما باید سبک زندگی را با شرایط امروز تعریف کنیم. تعریفی که با استناد به معارف ناب آسمانی تضمین کننده سعادت 
اخروی باشد و از سویی نسبت آرامش و آسایش را هم به هم نریزد و نیاز کاذب ایجاد نكند و نیازهای واقعی را  دنیوی و

 برآورده سازد.

باز تعریف سبک زندگی امروز، گذران زندگی را آسان تر خواهد کرد و نظام آموزشی ما را کار آمد خواهد ساخت. هدف  
 ساخت و هیچ کس کار بیهوده و رنج بی گنج نخواهد داشت.  از زندگی و دانش اندوزی را روشن خواهد

 ترویج وآموزش سبک زندگی ایرانی اسالمی 



 توان در قالب حیات طیبه اسالمی آنسبک زندگی ،می بایست متاثر از آموخته های دینی خود ما باشد که می این نوع 
  ی توجه به بحث و بررسی پیرامون سبک زندگی ایرانی اسالم  طرح کرد. هدف را 

 الگوهای صحیح زندگی ؛-   

 کشف هویت تاریخی  -   

داشتن دین عقالنی به نام اسالم در سبک زندگی ایرانیان و  معرفتی عمیق در استفاده از کاالهای مدرن امروزی و
همیم که بفبه دنبال این هستیم که  و نه   همچنین برای غالب کشورهای اسالمی .متاسفانه ما نه این هستیم و نه آن

 . کدام هستیم

تعیین نسبت ایرانی بودن و اسالمی بودن ، مفهوم این سرفصل در یک جمله ایران آن است که تاریخ و تمدن ایرانی  -  
وشانیم ، جامه عمل بپ« نه شرقی ، نه غربی ؛ جمهوری اسالمی » یک بستر مناسب است که ما با مبنای شریعت به شعار 

 .تر ه عقالنینظیر باشد و البتای عمل کنیم که در شرق و غرب بیته فقط شعار نباشد و به گونهو حرفی نو بزنیم که الب

خصوصا برای ایران و سپس کشورهای  همچنین یافتن یک نقطه شروع جهت تغییر سبک نسبتا غربی کنونی ، -  
 اسالمی الزامی است . 

  سبک زندگی غربی 

سنت های خودمان که نقطه اتكا بود را هم از دست دادیم. دچار یک برزخ شدیم ما در این مسیر مدرن نشدیم و همزمان 
واالن هم در آن برزخ بسر می بریم. یعنی چیزی که االن شاهد هستیم که فریاد رهبری و بسیاری از دلسوزان را هم 

و بخشنامه یا سخنرانی درآورده این است که ما بایست از این شرایط برزخی خارج شویم. این هم در گرو یک اعالمیه 

 .نیست
 تغییر سبک و ذائقه در این نوع تهاجم و دوره استعمار نو خیلی مهم است.

 ت،سیاسی غربی ها به ایران مقارن اس -تالش برای تغییر سبک زندگی ایرانیان دقیقا با تهاجم فرهنگی و اقتصادی

یعنی «مَنٌ تَشَبََّهَ بِقَوٌمٍ فَهُوَ مِنٌهُمٌ» می فرمایند  حدیثی دارند که همین موضوع را متذکر می شوند وپیامبر اکرم )ص( 

اگر قومی خودش را شبیه قومی دیگر کند از آنها محسوب می گردد. این یعنی اینكه از هویت خودش دور می شود. جامعه 
مد و آ اسالمی از سبک زندگی مخصوص خود برخوردار است از نوع پوشش گرفته تا سخن گفتن و غذا خوردن و رفت و

 .... بنابر این در چارچوب جهان بینی توحیدی ما باید سبک زندگی خودمان را داشته باشیم

 

 سبک زندگی مدرن و آمار طالق

 ترینبه عنوان مهم های اسالم و ضعف و تسلیم در برابر تهاجم فرهنگی غرب راتوان دور شدن از آموزهدر نهایت می
 یجه افزایش آمار طالق دانست. عامل در تغییر فرهنگ اسالمی و در نت

  



های کالن و بلندمدت دشمن در تغییر هویت دینی ریزیجانبه و برنامههای همهتوانند در برابر هجمهگام اصلی که می 3
 اند از:ما در بلند مدت مؤثر واقع شود عبارت

  
 بیداری و آگاهی در برابر اهداف و راهبردهای غرب؛ .1

  
 بازگشت به بطن دین؛ .2

  
 های مختلف با استفاده از متون و منابع دینی.پردازی در حوزهنظریه. 3

  
کند که نه تنها از اهداف و راهبردهای غرب متأسفانه سیر صعودی آمار طالق در کشور ما از این حقیقت تلخ حكایت می

ها حرکت های آنریزیایم و در جهت اهداف و برنامهدهها نیز داهای آناطالعی نداریم، بلكه کورکورانه تن به خواسته
کار غرب در تخریب فرهنگ اسالمی و تضعیف نقش واقعی زن، به ها تالش و پشتایم. متأسفانه در مقابل سالکرده

 ایم.عنوان یک مسلمان اقدام درخور توجهی انجام نداده

  
در  ها به شمار آوردهای غرب را دلیل اصلی مشكالت آنباوری برخی افراد در برابر سیاستشاید بتوان سادگی و خوش

ها هزاران حالی که منابع عظیمی از دستورات و راهكارهای اسالم را برای زندگی موفق در اختیار داریم که در دل آن
ز ی الگو به دیگر کشورها خود به تقلید کورکورانه اپردازی و ارائهنظریهنظریه در تمام ابعاد زندگی نهفته است و به جای 

کند به حكم ضرورت پردازیم و هر آنچه را که غرب به اسم آزادی و حقوق بشر و مدرنیته و ... به ما القا میها میآن
 پذیریم. می

  
سبب شود تا زنان هویت واقعی خود را در درون خانه دار های قانونی و اجتماعی از زنان خانهتواند با حمایتدولت نیز می

اهش تواند در کرسانه و انتقال آن به نهاد خانواده می وجو کنند؛ همچنین تقویت روح معنویت از راه نظام آموزشی،جست
 معضالت اجتماعی از جمله طالق اثر گذار باشد

 سقوط خانواده، ارمغان زندگی به سبک غربی

از اصیل ترین و قدیمی ترین نهادهایی است که اجتماع بشری آن را تجربه کرده، اگر سرمنشأ و  یكی "خانواده"نهاد 
بدانیم به یقین، خانواده نهادی است که یكی از طبیعی ترین و  "ساخت یافته"فلسفه وجودی تشكیل نهادها را نیازهای 

یكی  نمی کند. نیاز به آرامش و سكون و استراحتپایدارترین نیازهای انسان را به صورتی ساخت یافته و تعریف شده تأمی
از مهم ترین نیازهای انسان است که خداوند متعال با آفرینش زوج و جفتی در کنار انسان، این نیاز او را برآورده کرد و 

 است؛ "خانواده"برای اینكه سازوکار ارضای این نیاز قاعده مند باشد یک راه را مجاز دانست و آن نهاد 

 خانواده در غرببحران 

جهت گیری در غرب، جهت گیری فروپاشی خانواده است. در جهان غرب جنگ علیه خانواده که منجر به فروپاشی خانواده 
گذارد. می شود شروع شده و وقتی فروپاشی خانواده اتفاق بیفتد، از نظر فرهنگ اسالمی جامعه نیز رو به اضمحالل می

 توانیم جامعه بالنده و پویا داشته باشیم. چرا که براساس خانواده گسیخته نمی



 عدم اعتماد در خانواده غربی

دهد که یكی از مهمترین علل نداشتن تمایل به ازدواج رسمی عدم اعتماد طرفین ها و تحقیقات نشان مینتایج پژوهش
اشته ی زندگی مشترک دبه یكدیگر برای ادامه زندگی می باشد بنابراین سعی می شود برای مدتی قبل از ازدواج رسم

باشند تا شناخت بیشتری کسب کنند که گاهی از یک شب تا چندین سال طول این نوع زندگی می باشد که بیشتر آنها 
 به جدایی می انجامد و زنان آسیب زیادی به دلیل این نوع روابط می بینند.

 بزرگترین قربانی طالق

اجهای خود است.چرا که وارثان این جامعه فرزندان طالقی هستند که جامعه غرب؛ بزرگترین قربانی طالق نیمی از ازدو
از زندگی همین را فراگرفته اند که تنها برای خود بخواهند و آن گونه زندگی کنند که خودشان آزاد باشند.به همین دلیل 

مشترک آن با جامعه،  است که شاید در غرب اجتماعاتی باشد، اما دادن نام جامعه به آنها کمی مشكل است و تنها وجه
 اجتماع گروهی از افراد دور هم است بدون هدف یا خواسته مشترک ، بدون کار جمعی و بدون همكاری متقابل.

 آسیب شناسی، سبک زندگی

امروز در جامعه بشری سبک زندگی ها بسیار متفاوت است و هر کدام با توجه به فرهنگ خاص خود و محیط جغرافیایی 
در ایجاد افكار و زمینه های مختلف در سبک زندگی می نمایند چرا که مجموعه برداشت ها از زندگی  و ایدئولوژی سعی

نحوه و سبک زندگی را می سازد. آیا این سبک و این روش می تواند مورد توجه عقل قرار گیرد که عالمان و عقال آن را 
ام آسیب شناسی باید توسط افرادی در هرجامعه انج پذیرفته و چنانچه الزم باشد توسط آنها آسیب شناسی گردد؟ یقیناً

گردد که کامالً با فرهنگ بومی آن جامعه آشنایی کامل داشته باشند چرا که فرهنگ یک جامعه می بایستی تقاضاهای 
ان مهمان جامعه را ارزشیابی و در دل خود به آن بپردازند. یقیناً سبک زندگی هر منطقه و هر جامعه باید مورد احترام ه

جامعه و مردم واقع گردد و آفت بزرگ آن است جامعه ای که با سبک زندگی خود خو گرفته و رشد و نمو نموده مجبور 
 شود به سبک دیگری زندگی را ادامه دهد. 

ار کرده های آموزشی تفاوت بسیبا تاکید بر دو محور امكانات زندگی و روش  مقایسه سبک زندگی امروزین ما با گذشته  
و آسایش و آرامش و نیاز مبتنی بر این نوع سبک زندگی ما بیشتر غربی و برگرفته از فرهنگ غربی است که در رسانه ها 

 تبلیغ می شود . 

شده  یلپابرجاست منتهی به ولع تبد سبک زندگی، زاویه نگاه ما را تغییر داده است در این نوع سبک زندگی ، نیازهای ما 
غذا ها زود پخته می شود، زود خورده می شوند و پشت  است . در این سبک ، نیاز به خوردن و آشامیدن هست ، منتهی 

یلم های ف چاق می شویم .همچون یک سیب زمینی ، تماشاگر  و نهایت اینكه ،   میز و فرمان اتومبیل مصر ف می شود
ب هنرپیشه نشانمان می دهند و دستور می دهند که الغر شویم و بازهم مانكن ها را در قال تلویزیونی هستیم که انواع 

 کنیم تا چربی های انباشته را با آن همه هزینه که پرداخته ایم، آب کنیم.  خرج

م. ایم مدرنیته را متناسب با سبک زندگی خودمان تعریف کنیمدرنیته است؟ یا ما نتوانسته چیست؟ آیا مشكل  مشكل 
ماری انواع بی داران عربی می شویم که بخاطر کنارگذاشتن سبک زندگی سنتی خودشان از سرمایه نهایت امر همچون
 رنج می برند .  روانی و جسمانی 



این نوع سبک زندگی هم اکنون در مدارس ما در دانشگاههای ما و در محیطهای کاری ما نیز وجود دارد و مشكالت  
 بایست کارگران فیلیپینی ، هندی و برزیلی هماست که در سالهای آتی می ایمحیطهای کارگری و کارمندی ما به گونه

 ردازند. داری کرده و یا به تمیزی شهر ما بپبه کارگران کنونی افغانی اضافه شده تا بتوانند برای ما نظافت کنند یا گله

 مشكل در سبک زندگی است.  

آموختند برای رشدمان بود امروز لب تابمان در سر کالس، پر است روزی با فَلَک کردن به ما می آموختند اما هر چه می »
وانیم خوانیم چون باید بخکاربرد تدریس می شود. شیمی میاز هزار جذابیتی که برای فرار از درسهای کسل کننده و بی

ستند ه و فیزیک درس می دهیم چون باید درس بدهیم. فیزیک و شیمی دیگر آیات خداشناسی نیستند. یک سری متن
که باید شب امتحان خواند و با تقلب پاس کرد و مدرک گرفت و همان را تدریس کرد و حقوق گرفت برای بدست آوردن 

 «.امكانات مدرن

سال درس می خوانیم و نه از تاریخ عبرت می گیریم نه زبان دینمان رابلدیم نه قرآن خواندن و نه بازبان های روز  12»
یشرفتی می کنیم . اگر خوب درس بدهیم و بخوانیم یک حافظه خوب هستیم که واو به واو دنیا آشنا می شویم و نه پ

زندگی  روش «.ایم و اگر هوشمند باشیم ابتكار و تولیدی کرده ایم برای افزودن ابزار جدیدی در دنیای امروزتكرار کرده
فت های صنعتی دگرگون شده است و مابه در خانه و جامعه و نظام آموزش ما در گذشته و حال یعنی پیش و پس از پیشر

 ازای گزاره های نیاز ، برآورد، آسایش و آرامش، کم و زیاد شده است.

 چرا سبک زندگی ما نیازبه بازنگری دارد؟
 

یكی از معضالتی که جامعه با آن درگیر است عدم توجه افراد به حقوق یكدیگر و برخی مسائل اخالقی در ارتباطات 
بسیاری از مشكالت زندگی اجتماعی نیز از همین امر ناشی می شود. درگیری هایی که منجر به وقوع اجتماعی است. 

جنایات می شود،اسراف و تبذیرهای ما در مجالس،نحوه پوشش نامناسب برخی خانم ها، رفتارهای نابهنجار بعضی از 
ای برای رسیدن به سبک زندگی اسالمی الزم و احترام به حقوق یكدیگر در هر زمینه . مردها در هنگام برخورد با بانوان

ضروری است. از یک محیط کوچک مثل صف نان و قوانین راهنمایی رانندگی گرفته تا مسائل مهم مانند ضوابط اداری 
که نهادهای تشكیل دهنده یک دولت هستند. متاسفانه یكی از مشكالتی که در جامعه وجود دارد این است که هرفرد به 

ودش است و شاید آن قدر که حق خود را مهم میداند به وظیفه اش که انجام صحیح آن ادای حقوق دیگران فكر حقوق خ

درحالی که اگر مردم همانطور که به حقوق خود اهمیت می دهند نسبت به حقوق دیگران هم   است اهمیت نمی دهد
آموزه های دینی نیز به آن اشاره شده است احساس مسئولیت داشته باشند همان اتفاقی رخ می دهد که در قرآن کریم و 

 یعنی یک مدینه فاضله که در آن با خردورزی به حقوق و اخالقیات احترام گذاشته می شود.

 راه چاره چیست؟
برای رسیدن به فرهنگ اسالمی و سبک زندگی دینی ابتدا باید ضعف های موجود در این زمینه شناسایی و علت شناسی 

ر قرآن کریم بر خردورزی برای تعالی روحی تاکید شده است در جامعه اسالمی هم خردورزی و همانطور که د.  شوند
تفكر عمیق منجر به شناخت راههای کمک به اصالح عیوب و نواقص اجتماع و تبدیل آن به یک جامعه ایده آل اسالم 

ا یک فرهنگ در بین همه مردم جمی شود.البته خردورزی تنها وظیفه نخبگان و مسئوالن نیست بلكه باید به عنوان 
بیفتد تا خودشان فكر کنند و به نتیجه برسند که در کشور اسالمی ایران باید بر اساس چه آداب و رسوم و فرهنگی زندگی 



استاد   کرد؟.چرا که تا شخص خودش به نتیجه نرسد نمی توان وی را وادار به انجام کاری کرد که قبول ندارد.همانطور که
 یشیدن را آموخت نه اندیشه ها را!نیز به این نكته اشاره کرده اند که باید اند شهید مطهری

پس از این بررسی ها تشكیل یک مكتب توحیدی بر اساس آموزه تشكیل مكتبی بر اساس توحید واقعی:   -     

 ست که تشكیل چنینهای دینی و اشاعه اصول آن به عنوان یک فرهنگ در میان مردم مفید خواهد بود. اما سوال اینجا
 مكتبی چگونه ممكن است و چرا تا به حال چنین اتفاقی به شكل وسیع رخ نداده است؟

 معرفی اسالم واقعی:  -

یكی از مشكالتی که در زمینه مباحث دینی وجود دارد این است که برخی صاحب نظران با سخت نشان دادن دین به 
بخصوص جوانان را دلزده می کنند در حالی که دین اسالم ساده ترین دیگران و سختگیری هایی در این زمینه مردم و 

دین الهی بوده و احكام آن با در نظر گرفتن تمام شرایط روحی و جسمی انسانها صادر شده است تا در نهایت موجب 

  کمال بشر شود. در نتیجه دین باید به شكل واقعی خود به مردم شناسانده شود.

 . وی از فرهنگ غربشناساندن آسیب های پیر -

 آیا میتوانیم سبک زندگی دلخواهمان را خودمان بسازیم ؟

خوشبختانه، این خود ما هستیم که می توانیم اعمال و رفتارهایی که خوشحال، سالم، و موفقمان می کند را انتخاب کنیم. 
 . این انتخاب ها هر روز پیش روی ماست

کند. کنار گذاشتن سبک زندگی که به آن عادت کرده اید کار ساده ای نیست،  اما این انتخاب مبارزه ای برای ما ایجاد می
حتی اگر آن عادات منفی و ناسالم برایتان غیرقابل تحمل شده باشد. برای رشد یک چیزی باید درون شما بمیرد و آن 

 نچیزی نیست جز عادات قدیمی، تصویر قدیمی شما از خودتان، طرز تفكر سابقتان و زندگی قبلتا

اگر سبک زندگیتان االن آن چیزی نیست که می خواهید، وقت بگذارید و عمیقاً درمورد سواالت زیر فكر کنید. بعد پاسخ 
های خود را در دفترچه ای بنویسید. اینكار به شما کمک میكند تصویری واضح از سبک زندگی ایدآل خودتان پیدا کنید. 

 خود طرح ریزی کنید همچنین کمک میكند برای شروع سبک جدید زندگی

 سبک زندگی کنونی من چگونه است؟

 باورهای من چطور این سبک زندگی را ایجاد کرده اند؟

 سبک زندگی کنونی من چه مشكالتی برایم در بر داشته است؟

 اگر قرار است شیوه زندگی ایدآلی داشته باشم، چه تغییراتی باید در بخش های عمده زندگیم ایجاد شود؟

ر روزانه چه کارهای متفاوتی را باید انجام دهید؟ چه عاداتی را باید کنار بگذارید و چه عادات دیگری باید مثالً به طو
 جایگزین آنها کنید؟ به تغییراتی که باید در عرصه های زیر دهید توجه کنید:

 روابط )خانوادگی و کاری( •

 محیط خانه •



 سالمتی و مراقبت از خود •

 سطح انرژی •

  آرامش •

 هزینه ها •

 استراحت •

 سبک زندگی تابع تفسیرمان از زندگی است

هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم، براى خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعى، متناسب با خود، یک سبک زندگى 
زندگى را هدف  -ى اصلى وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفى را باید ترسیم کنیم به ما پیشنهاد میشود. یک نقطه

پذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمیگیرد. ایمان به یک به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخشها امكان -
اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلى اعتقاد؛ یک چنین ایمانى باید وجود داشته باشد. بر اساس این ایمان، سبک زندگى 

 انتخاب خواهد شد

 آوردضرر و فاجعه چیزی به بار نمی تقلید از غرب جز-

 زدا و ضد معنویت استآلودِ هویتباطن فرهنگ غربی، سبک زندگی مادی شهوت -
 تربیت اسالمی

ـ تربیت اسالمی در صدد بارآوردن انسان صالح است. البته هدف مكاتب تربیتی دیگر، غالباً در آماده سازی فرد به اساس 1
های انسان شمول رشد و نمو گردد و در بستر ارزششود، خالصه میملی خوانده میاصل خدمت به وطن و آنچه اخالق 

 کندنمی

های آن ـ تربیت اسالمی عمدتاً یک تربیت الهی است. جنبه ایمانی و ربانی بودن در تربیت اسالمی از مهمترین ویژگی2
ته ایمان باشد. و البسان مؤمن و بادیانت میرود. بدیهی است که تربیت اسالمی قبل از همه در صدد ساختن انبه شمار می

در قاموس اسالم تنها حرفی بر زبان و یا آوازی در هوا نیست، بلكه ایمان حقیقتی است که دامنه شعاع آن وقتی به عقل 
انگیزد برمیپیوندد، آن را شوراند و هرگاه به اراده میکند، آن را میسازد و چون به عاطفه سرایت میرسد، آن را قانع میمی

 کند.گیرد و عمل آن را تصدیق میای است که در قلب جا میآورد و باالخره ایمان پدیدهو به حرکت درمی

 و خداوند می فرماید:

  (1۵مْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. ) الحجرات/ هِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِ

اند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند و در ایمان خویش متزلزل نیستند و با مال و جان در راه خدا مؤمنان راستین کسانی
 یپردازندبه جهاد و مبارزه ی

 



 سبک زندگی جوان مسلمان

دوران غرور، احساس، شهوت و ناپختگی بر شخص سایه جوانی دوران حساس و تعیین کننده شخصیت فرد است. در این 

می افكند. چیزی که می تواند این احساسات را در مسیر سالم، هیجان و غرور را در طریق مثبت و شهوت را در مسیر 

 همشروع هدایت نماید، برگزیدن سبک زندگی بر اساس قانون الهیاست. برخی افراد به غلط جوانی را دوران نادانی و هرگون

اشتباهی را با دلیل جوانی توجیه پذیر می دانند این در حالی است که از نگاه اسالم جوانی دوران تالش،کوشش و تفكر 

است. از این رو اسالم فعالیت های خردمندانه در دوران جوانی را ارزشمندتر می پندارد. یكی از مشكالتی که در زمینه 

این است که برخی با سخت نشان دادن دین و سختگیری های بی جا سبک زندگی اسالمی برای جوانان وجود دارد 

جوانان را دلزده می کنند در حالی که اسالم ساده ترین دین الهی بوده و احكام آن با در نظر گرفتن تمام شرایط روحی و 

ویژه ای می  جسمی انسانها صادر شده است تا موجب کمال بشر شود. آموزه های اسالمی به دوره حساس جوانی اهمیت

دهد. چنان که پیامبر اعظم)ص( می فرماید: خداوند متعال به وجود جوان عبادت پیشه و باتقوا بر فرشتگان می نازد و می 

فرماید: این بنده من را بنگرید به خاطر من از هوای نفس خویش دست کشیده است. همچنین قرآن کریم با طرح 

کهف و برخی از پیامبران جوان الهی و یادآوری برخی از داستان ها و نكات  الگوهایی از جوانان شایسته همانند اصحاب

اخالقی و تربیتی سیمای جوان شایسته را ترسیم می کند. با مرور آیات شریف قرآن می توان موارد زیر را به عنوان مهم 

 ترین مؤلفه های سبک زندگی جوان مسلمان را بیان کرد:

 از شرک: حق پذیری، داشتن ایمان و دوری  -

 کوشش و تالش:  -

 عفت و پاکدامنی:  -

 شهامت و شجاعت:  -

 پرهیز از افراط و تفریط:  -

 نیكی به پدر و مادر:  -

 یادآوری معاد و روز قیامت -

 اهتمام به ازدواج -

 الگویابی -

 خوش اخالقی و تواضع در برابر مردم -

 دوری از هوای نفس و شهوت -
 عبادت و امر به معروف و نهی از منكر -

 عزت شخص طلب شخصیت و -

 

 



 مفهوم شناسی بصیرت

 
بصیرت در لغت به معنای عقیده قلبی، شناخت، یقین، زیرکی و عبرت آمده است. در اصطالح بصیرت عبارتست از قوه 
ای در قلب شخص که به نور قدسی منور بوده و به وسیله آن حقایق امور و اشیا را درک می کند. همانگونه که شخص 

ظواهر چیزها را می بیند. از نظر قرآن بصیرت نیاز اساسی بشر است و خداوند برای اینكه  به وسیله چشم، صورت ها و
انسان به این حالت دست یابد همه شرایط و بستر های الزم را فراهم آورده است به طوریكه همه موجودات و آفریده 

 های جهان را به عنوان مایه بصیرت معرفی می کند.
ز مهم ترین و راهبردی ترین کلید واژه هاست. که در اوضاع کنونی جامعه بر امت مسلمان بصیرت در شرایط حاضر یكی ا

الزم است تا درپرتو آن بتوانند راه حق از باطل را تشخیص داده و در مسیر صراط مستقیم الهی گام بردارند. رهبری معظم 
. راغب اصفهانی، در توضیح معنای "اشخاص ها وباید حق و باطل را با بصیرت تشخیص داد نه با چهره "می فرمایند: 

بصر، به عضو بینایی و به نیرویی که در آن است گفته می شود. به نیروی ادراک کننده قلب »بصر و بصیرت می گوید: 
می گویند. و به عضو بینایی، کمتر بصیرت گفته می شود. در صورت دیدن با حواس بینایی، « بصر»و « بصیرت»هم 

 «. بصرت»قلبی همراه نباشد، به ندرت گفته می شود: چنانچه با رویت 

 بصیرت در فرهنگ قرآنی

بصیرت در اصطالح قرآنی به معنای ادراک حقایق و رویت چیزها چنان که هست، می باشد.بصیرت در نگرش قرآنی جز 
كه به کمال است نه آنبا عمل به آموزه های وحیانی و تزکیه نفس پدید نمی آید.با این همه اهل بصیرت در مسیر رشد و 

کمال رسیده و از دام خطر رسته باشد بلكه هر آن ممكن است که سقوط کرده و در دام شیطان افتد. بصیرت در آموزه ها 
 و فرهنگ قرآنی حالتی است که به انسان توانایی و درک درست حقایق و تحلیل واقیعت ها را می دهد.

 منابع و مآخذ :

www.islamiclife.ir 

www.rasekhon.com 

 

 فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با سبک زندگی

 سایت مقام معظم رهبری 

  چند وبالگ در ارتباط با سبک زندگی
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