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 چکيده
دارد.  یمتفاوت فیتعار شودیکه بدان پرداخته م ییکردهایبه نسبت رو ،یمفهوم سبک زندگ

، نوع مصرف هاقهیرفتار، سل یهاوهیها، ش، الگوها، ارزشهایاز طرز تلق یامجموعه یزندگ یهاسبک

 ،ینوع سبک زندگ کیاز افراد در  یاست و شمار یجمع یاست که غالباً اقدام یزندگ لیو وسا

 تیدر جامعه مطرح و موجب هو نیصورت نمادها بهاشتراک نیو ا کنندیم دایپ ییهااشتراک

 یدر تمام رگذاریتأث یعامل ی. امروزه سبک زندگشودیم یاجتماع یهابه شخص و گروه یبخش

در  یالدیم 19قرن  مهیآن، از ن یصورت امروزموضوع به نیا شودیدانسته م یزندگ یهاجنبه

 نکهیوارد شد؛ گو ا یو سپس در حوزه مطالعات فرهنگ یروانشناسان اجتماع شناسان،جامعه  اتیادب

و  یمتعدد رفتار یاز الگوها یمندبهره ازمندین ،یو رشد اجتماع یریگشکل یبرا یاهر جامعه

 یاژهیموضوع توجه و نیما به ا یاست که در جامعه کنون یدر سطوح گوناگون است. مدت یکنش

 دیتأک یاسالم یبر سبک زندگ ،یرانیبودن جامعه ا یاسالم یاست به اقتضا یعیطب یشده است، ول

همچون خانواده، مدرسه، رسانه، توجه  یاثرگذار فرهنگ ینهادها یاساس، برا نی. براشودیم یاژهیو

 ینوعشکل دادن به یها، براآموزه نیدر ا شدهیمعرف یو الهام گرفتن از الگوها یاسالم یهابه آموزه

 نیمهم خواهد بود. لذا در ا ،یرانیخاص جامعه ا یفرهنگ یهامتناسب با شاخص یزندگ کاز سب

ها و است، با استفاده از اسناد و مدارک، سایت یلیتحل -یمرور -یفیمقاله توص کیمقاله که صرفاً 

 تهیمدرن یو سبک زندگ یاسالم یندگخانواده در سبک ز گاهیمجالت الکترونیکی موجود، به جا

 .م داشتیخواه
 

 .خانواده مدرنیته، زندگی سبک اسالمی، زندگی سبک زندگی، سبک :يديکل واژگان

 

 مقدمه

دهی به ارکان شکل سخن در سبک زندگی اسالمی در عرصه حیات فردی و اجتماعی، از مباحث بسیار مهم در جوامع انسانی است.

دهد. نمود ها تشکیل میآن( نظام ترجیحات فردی) و سبک زندگی( ایدئولوژی) هابینی(، ارزشجهان) هویت اجتماعی یک جامعه را باورها

بینی و ایدئولوژی خود را دهد. جامعه زمانی ثمره جهانظاهری هویت واقعی یک جامعه را، سبک زندگی مردمان آن جامعه، نشان می

میان های دینی حاکم بر آن جامعه باشد. مع االسف جامعه کنونی نتوانسته است، بیند که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزشمی
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 3 محمد رضا فرشاد ،2 عليخانیمسعود ، 1آبادی  سلم مجتبی

 .ایران بیرجند، فرهنگیان، دانشگاه مربی طباطبایی، عالمه خانواده مشاوره ارشد کارشناس 1
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، ایران. 2
 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، ایران.    3

 

 

 

 

 یو سبک زندگ یاسالم یخانواده در سبک زندگ گاهیجا
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های مختلف اجتماعی، ارتباطی معناداری به وجود طرف و سبک زندگی خود در حوزههای اصیل دینی اسالمی ازیکباورهای بنیادین و ارزش

غربی است که ناشی از عدم شناخت صحیح از  -ورسوم اسالمیحال حاضر سبک زندگی در کشورهای اسالمی مختلطی از آداب آورد در

تواند عواقب شومی را برای جوامع اسالمی در پی داشته باشدکه باشد. غفلت از ارائه سبک زندگی اسالمی مییسبک زندگی اسالمی م

گاه تا  برند وهای اسالمی را زیر سؤال میتدریج دست از باورهای خود برداشته و حتی باورها و ارزشناپذیر خواهد بود زیرا مردم بهجبران

دانند و حتی به تکذیب و تمسخر آن های گذشته میدینی و آیات الهی را کهنه و قدیمی و مربوط به زمانروند که دستورات آنجا پیش می

 پردازند.می

شود و لذا در طول های اعتقادی قلمداد میترین عوامل در حفظ فرهنگ و ارزشیکی از مهمحفظ زندگی اسالمی و پایبندی به آن

 ی زندگی در جوامع اسالمی است تا از این طریق زمینه برای تسلط فرهنگی،به سبک و شیوه تهاجم های استعمار،تاریخ یکی از شیوه

قبل از تغییر سبک زندگی،  گیرد.صورت نرم و نامحسوس و خزنده صورت میتغییر سبک زندگی معموالً به اقتصادی و سیاسی فراهم گردد.

 بینی فرد زمینه برای جلوگیری ازشود و با تغییر رفتار و جهانگون مینگرش و دیدگاه افراد نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی دگر

های اقتصادی و معیشتی، فرهنگ ترین مسائل در سبک زندگی شامل نوع زندگی و کسب درآمد، فعالیتگردد. مهمانحرافات فراهم می

ورسوم محلی، احترام به دیگران، نوع شهرسازی و آدابخانواده مداری، تشکیل خانواده و ازدواج، نوع پوشش و شیوه ظاهری فرد، پیروی از 

ها و بناها و درنهایت نوع کاالهای مصرفی های مغازه و مساکن، نمای ساختمانسازی، شیوه تفریحات و گذراندن اوقات فراغت، آرایهساختمان

که جامعه گردد. ازآنجاییاعتقادی را شامل می های فردی وترین بخش سبک زندگی نوع نگرش، احساس، رفتار و باورها و ارزششود، مهممی

ها و تعالیم اسالم، در باب آموزه باید سلوک زندگی اجتماعی و فردی بیانگر این اصول و مبانی باشد.ما بر نظام دینی و ارزشی تکیه دارد، می

 زم و ضروری است.شیوه و سلوک زندگی مسلمانان احکام و قواعد کاملی دارد که رعایت این اصول و قوانین ال

  

 ادبيات پژوهش -2

 : تعریف عملياتی متغيرها1-3

ها و تعاریف مختلف و گاه متضادی پیرامون آن وجود دارد. ازجمله واژگانی است که دیدگاه 1سبک زندگی سبک زندگی: -الف

 و نیز« Style of life»به دو شک های مختلفی یادشده است. در زبان انگلیسی های گوناگون از ترکیب سبک زندگی در شکلدر زبان

«Lifestyle »شده ی سبک درجها معانی گوناگونی برای واژهنامهمعنای لغوی واژه زندگی روشن است، اما در لغت .[1] شده استاستفاده

ای برازنده و متناسب شیوهشده، ، سبک اثاثیه، شکل دادن یا طراحی چیزی، تطابق با معیارهای شناخته[2] و شیوه است: نوع، روش، طرز

تعبیر در نوشتار  ی مشخصشود، بخصوص در گفتار اجتماعی، نحوه عرضه، بخصوص در موسیقی یا یکی از هنرهای زیبا و شیوهپنداشته می

تفریح و  نظام معیشتی،. در تعریف سبک زندگی با تعاریف متعددی روبرو هستیم ازجمله: سبک زندگی شامل نظام ارتباطی، [3] یا گفتار

محصوالت تکنولوژیک، نحوه  منزلت، استفاده از های عینی شأن وتوجه به مد، جلوه مصرف، ، الگوی خرید واوقات فراغتهای گذران شیوه

 [4] شودمندی در فرهنگ مانند دین، خانواده، میهن، هنر، ورزش و امثال آن میاستفاده از صنایع فرهنگی، نقاط تمرکز عالقه

« شیوه زندگی جدید و امروزی» بهدر اصطالح  و رود؛میکار  به« تجدد» واژهفارسی معادل  زبان در2 مدرنیته مدرنيته: -ب

تمدن جدیدی که در طی چند قرن اخیر در اروپا و آمریکای شمالی به  خصایص ومجموعه اوصاف  یعنی مدرنیته خالصه طوربه. گویندمی

 .[5]وجود آمده است

که هسته اولیه آن  کندیخانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی ماسالم : خانواده -ج

و نکاح عقدی است که بر اساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرارشده و در پس آن  دهدیرا ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل م

؛ اعضای آن دارای روابط قانونی، اخالقی و آیدیخویشاوندی در سایه نکاح پدید م. ارتباط شوندیطرفین دارای وظایف و حقوق جدید م

 . [6]گردندیعاطفی م

 

 : مبانی نظري سبک زندگی اسالمی2-3

های شخص، داند که از تعامل بین ویژگیتعریف رفتار می، سبک زندگی را الگوی مشخص و قابل3سازمان بهداشت جهانی

اصطالح سبک زندگی  [8]اولین بار آلفرد آدلر .[7]شودحاصل می اقتصادی، -اجتماعی های محیطی وموقعیت برهمکنش روابط اجتماعی و

 های فرزنداقتصادی خانواده، نگرش –اند از: سالمتی و ظاهر، وضعیت اجتماعیهای سبک زندگی عبارترا مطرح کرد. از دیدگاه آدلر ریشه

                                                            
1 . Life Style 
2 . modernity 
3 . World Health Organization (WHO)   
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عنوان موضوع رساله دکتری، بررسی صورت علمی بهاولین بار سبک زندگی اسالمی را، به کاویانی .[9] نقش جنسیتی پروری، نظام خانواده و

 . [9] یابدمنبع اصلی استخراج سبک زندگی اسالمی کتاب الهی بوده، زندگی اسالمی در زندگی قرآنی معنا می کرد.

دگی انسان است و مسیر نسبتًا ثابتی را برای زندگی ی سبک زندهندهها در زندگی روزانه، نشانچگونگی تعامل رفتارها و نگرش

های شناختی و رفتاری انسان را به کند. برای یافتن بهترین نوع سبک زندگی، الگویی الزم است که همه مؤلفهپیش روی انسان ترسیم می

یک کنار هم ببیند و از هیچ و آخرت را در های مسلم علمی مخالف نباشد و همچنین دنیاطرف دیگر با یافته بهترین شکل در نظر بگیرد و از

سبک زندگی اسالمی عمق اعتقادات،  گونه است. درتوان ادعا کرد سبک زندگی اسالمی ایناز ابعاد مادی و معنوی انسان غافل نشود. می

شود ها، فقط به رفتار توجه میشود. در سبک زندگی از سایر دیدگاهشود؛ بلکه رفتارهای فرد، سنجیده میعواطف و نگرش فرد سنجیده نمی

که تأکید آن روی رفتار تفاوت باشد، درحالیها بیتواند نسبت به نیتشود؛ اما سبک زندگی اسالمی نمینیت انجام رفتار بررسی نمی فکر و و

 . [10]ها نیز نظر دارد شناخت است؛ به حداقل عواطف و

های شیوه -2زندگی.  بایدها و نبایدهای موردقبول در -1زم است:گیری النوع جهت برای داشتن یک سبک زندگی مطلوب دو

های عملی است و این اخالقی است وجهت گیری دوم مبتنی بر ارزش طور غالب ارزشی وگیری اول بهو به عینیت رساندن آن. جهت اجرا

شود شده است که نبود هرکدام باعث میلشده است. سبک زندگی اسالمی از ده شاخص تشکیمسائل هر دو در سبک زندگی اسالمی دیده

ای فراتر از ها درکنارهم نتیجهی آنشناسایی است و البته وجود همهها قابلکه سبک زندگی اسالمی ناقص باشد، مرز هرکدام از این شاخص

 . [11]دهددست می ها بهی آنحاصل جمع ساده

کند که فرد در ارتباط با دیگران، فراتر ماعی: به وظایفی اشاره می( شاخص اجت1اند از: های سبک زندگی اسالمی عبارتشاخص

( شاخص عبادی: به وظایفی از زندگی اشاره دارد که رابطه بین فرد و خداوند را نشان 2دهد.ای خود انجام میی هستهخانواده خود و از

های زیرین الیه اما در قیم وظایف رفتاری زندگی نیستند؛مست طورای اشاره داردکه بهشاخص باورها: به مفاهیم درونی شده( 3دهد. می

ی رسمی قانونی او ای در فرد اشاره دارد که وظیفهرفتارهای درونی شده ( شاخص اخالق: به صفات و4حضور دارند. شناختی، عاطفی و

فرد اشاره دارد که مستقیم یا  رفتارهایی از( شاخص مالی: به 5دهد. شود؛ اما فرد آن صفت را دارد و آن رفتار را انجام میمحسوب نمی

( شاخص خانواده: به رفتارها و روابط فرد از این حیث که عضوی از یک 6شود. مادی زندگی مربوط می غیرمستقیم به امور اقتصادی و

وانی فرد، ایفای نقش سالمت جسمانی و ر ای درگونه( شاخص سالمت: به تمام اموری اشاره دارد که به7خانواده است اشاره دارد. 

های خود های موجود در فرد، تالش برای افزایش شناختشناخت ( شاخص تفکر و علم: به فضای شناختی فرد اشاره دارد؛ اعم از8کنند.می

شاخص ( 10شود. جامعه مربوط می صورت فردی یا اجتماعی، به امنیت افراد وامنیتی: به وظایفی اشاره دارد که به –( شاخص دفاعی9و ...

 . [12]شودارتباط با استفاده بهینه از زمان مربوط می شناسی: به وظایف فرد درزمان

 

 : مبانی نظري سبک زندگی مدرنيته3-3

دهد. اومانیسم یک تصور کلی از انسان را در بردارد که مظهر نیکی اصالت بشر یا اومانیسم اساس و بنیاد تفکر غرب را تشکیل می

فرود  برابر اراده او سر چیز باید دری مختار است و همهبخش جهان است و این انسان نوعی کلی، دارای ارادهنور روشنی و خواستگاه معنا و

ی نهایی در مقام سنجه آورد وجهت همه کردارها و رفتارها باید خیر و صالح او باشد. نتایج اساسی این اندیشه عبارت است از اتکا به بشر

های آسمانی، همچنین باور به امکان کمال یابی و پیشرفت کمابیش برابر ایمان یا تفکر معتقد به التزام وحی و کتاب همه امور و حقایق در

بنابراین با تغییر نحوه عمل و  ی بشری نیست؛های زندگی اجتماعی چیزی جز حاصل عمل و نیاز و ارادهحدواندازه بشر. با این دید پدیدهبی

جای خانواده نهادهای اجتماعی دیگری با کارکردهای متنوع ایجاد ی خود دگرگون کنیم؛ مثالً بهآن را به اراده توانیم،نیازهای خود می

های روشنگری به اندیشه کل اجتماع و تاریخ آن ایستاده بر خویشتن یا خود بنیاد است. ریشه این تفکر نماییم و ... با این تفکر زندگی بشر و

بینی غربی انسان خود بنیاد انگاشته حد بودن توانایی آفرینندگی انسان و ... بنابراین در جهانحد و نهایت، بیرفت بیبه پیش گردد؛ باوربازمی

تکنولوژی و مفایم ترقی و  جای گذشته به آینده چشم دارد؛ پیدایش علوم، فنون وشود؛ بهشود. در این تمدن اصالت به زمان داده میمی

بینی قابل تفسیر است. اصل اساسی جهان و وجود انسان تغییر و مان و نفی سکون و ثبات، در چارچوب این جهانپیشرفت و اصالت یافتن ز

 زمان در این تفکر اصالت دارد. تحول است؛ تغییر و

تابع بینی شرق، انسان همواره مخاطب خدایا خدایانی بوده است و اراده خود را همچون جزئی از هستی اما در مقابل در جهان

های زندگی بشر طبیعی و ذاتی هستند و انسان شرقی انسان هستی بنیاد هست. دانسته است. از این دید پدیدهی عالم میی جنبانندهاراده

عرفانی ثابت،  دیده است. عالم وجود بر مبنای بینش دینی وهای وجود میارتباط باریشه انسان خود را همواره در ارتباط با ازل و ابد، در

به دلیل  کند مجازی است ومکان مشاهده می صورت امور گذرا رویدادی در زمان وآنچه انسان به جاودانه است. اصالت با اوست و مطلق و
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که با هنگامی زیست وگذرایی غیر اصیل است. در تفکر شرقی انسان همیشه با رجوع به گذشته و پیروی از الگوی گذشته می ناپایداری و

 . [13]گفتهای خودپاسخ میرجوع به مبدأ به پرسش شد باجود طرف میمسائل اساسی و

 

 : مقایسه سبک زندگی اسالمی و سبک زندگی مدرنيته4-3

ترین مبانی سبک زندگی در اسالم مسئله خدامحوری است که در نکته از مهممحوري: خدامحوري در مقابل انسان -1 

درستی توان بهباشد بدون آشنایی با اندیشه و تفکر فلسفی یک ملت، نمیی مدرنیته میمحوری یا اومانیسم در سبک زندگمخالف انسان

های ها به ظواهر تمدنکند که انساننسبت خود را با آن فرهنگ و تمدن دریافت. غلبه و تهاجم فرهنگی زمانی بستر مناسب خود را پیدا می

دیگر، غلبه ظاهربینی و ظاهر اندیشی، عبارتبه ها غفلت نمایند؛کری و فلسفی آناعماق مبانی ف تفکر در اندیشه و دیگران بسنده کرده، از

های زیرزمین و مبانی اعتقادی و فکری آن دل آدمیان را به پوسته و قشر ظاهری تمدن ملل دیگر مشغول کرده و فرصت نفوذ به الیه

توجهی و گرایی درنتیجه غفلت و بیت عمده غرب و اندیشه غربجا نهفته است؛ زیرا موفقیکند. نکته اساسی در همینفرهنگ را سلب می

هایی که مبانی فکری و فلسفی آنان را به زیر سؤال برده و فرهنگ غربی را به نگرش سطحی دیگران به آن فرهنگ است. غرب از تمدن

دهد و با هزاران دسیسه و نیرنگ به مقابله چالش جدی وادار کند در هراس است. به همین دلیل، فرصت بروز و ظهور تفکرات مقابل را نمی

 خیزد.با آنان برمی

بینی اسالمی اصواًل بر دیگر جهانعبارتبه هاست؛مرکز همه پدیده بینی اسالمی، خدامحور ودر جهان خدامحوري در اسالم:

پایان او به ا آفرینش همه هستی، علم بیمبنای خدامحوری و خدا مرکز استوار است. این محوریت خدا، از طرح مسئله خلقت انسان گرفته ت

بینی خدامحور قرآن همگی ارائه تصویری از جهان –چیزکس، مسئولیت انسان در مقابل پروردگار، اراده عام و شامل او به همهچیز و همههمه

عنوان محور قیدوشرط خدا تأکید نموده و خدا بهشود، مگر اینکه بارها و بارها به یکی از مظاهر حضور بیای از قرآن یافت نمیاست و آیه

 تیه و سلبیه بیان نموده است.های مختلف در قالب صفات ثبوگردد و این محوریت خود را در قرآن به گونهچیز معرفی میهمه

محوری یا محوری است، انسانترین مبانی سبک زندگی غربی یا مدرنیته، اومانیسم یا انساناز مهم محوري:اومانيسم یا انسان

هر امر غیر  بنیاد مکتبی است که انسان را محور و مدار آفرینش قرار داده و با اصالت دادن به او اصالت خدا، دین یا بشر ساالری یا خود

کند. معنای اعم این اصطالح عبارت است از هر نظام فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی یا اجتماعی که هسته مرکزی آن بشری را نفی می

بنابراین در تضاد با خدامحوری است. در  نشاند؛جای خدا میانسان است. این مکتب انسان را یگانه حقیقت آفرینش فرض کرده و آن را به

عنوان مالک و فرمانروای عالم بت جدیدی به نام کند. با فرض بشر بهاش هرگونه اندیشه متافیزیکی مانند وحی الهی را انکار میکل افراطیش

دوستی یا تکریم انسان که مراد کند. اومانیسم درواقع به معنای پرستش انسان است نه انسانانسان اختراع کرده و پرستش آن را ترویج می

ای برای انسان شود که منزلت ویژهای اطالق مید اسالم و سایر ادیان توحیدی است. اومانیسم در اصطالح به هر نوع نگرش یا فلسفهتأکی

 . [14]دهدقائل است و انسان را مرکز تأمالت خود قرار داده و اصالت را به رشد و شکوفایی انسان می

محوری دارد عقل انی زندگی مدرنیته که رابطه تنگاتنگی با انسان: از دیگر مبمداريعقل مداري در مقابل دین-2 

نماید اما سبک زندگی دینی، عقل در محوری است در سبک زندگی مدرنیته نقل جای دین تکیه زده و فرمان صادر میمداری در مقابل دین

گیرد از وحی یعنی سرچشمه علم قل سالم نشأت میگونه که از عمقابل دین قرار دارد احکام و دستورات زندگی همان نه در کنار نقل و

 باشد.می گردد که مصون از هرگونه خطا اشتباه بوده متکی بر براهین علمی و عینی میمندنامتناهی الهی نیز بهره

طبیعی ای دارد. برخالف رویکرد مدرن که ابتدا و انتهای علوم عقل در هندسه معرفت دینی جایگاه ویژهعقل از منظر اسالمی: 

آور معصومی کوشد تا دو منبع عقل و وحی را هماهنگ با یکدیگر و پیامکند، رویکرد اسالمی میرا قطع نموده و تنها به عقل معاش اکتفا می

شناسانه داشته ای معرفتکه صبغه. بحث از عقالنیت در اسالم بیش از آن[15]حوزه علمی از محصول آن بهره برد بداند که عالمان در هر

باشد از رنگ و بویی هستی شناسانه برخوردار است؛ بنابراین باالترین مرتبه عقل از این منظر عقل قدسی است که در پرتو اشراق و افاضه 

گیرند. از کند و دیگر مراتب نیز در سطوح بعدازآن قرار میبرد و وحی و کالم خداوند را به بشر عرضه میالقدس بهره میمستقیم الهی از روح

تنها در مراتب تواند از دایره عقل بیرون باشد یا خالف آن باشد. ثمره چنین نگاهی آن است که معنویت و قداست نهن منظر، معنویت نمیای

وفتق امورش نیز رنگ و بوی الهی باالی تعقل و تجرد پابرجاست، بلکه در شئون مادی و دنیوی، عقل معاش و تدبیرگر مسلمان برای رتق

جا ببیند و نور را درجایی که ظلمت، دیگران را کور دهد تا خدا را در همهرفت اصیل یا قدسی است که به حکیم امکان میدارد. این مع

 . [16]ساخته است، نظاره کند

ازجمله عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی مدرنیته عقل مداری یا محور قرار دادن عقل در تمام  عقل مداري یا ناسيوناليسم:

یکی از بنیادهای فکری سکوالریسم است که به معنای قدرت عقل انسان، برای درک « راسیونالیم» یا« گراییعقل» دگی استشئونات زن
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های معرفتی دینی، به این بیان که تا قبل هم عقل مستقل از وحی و آموزهمسائل است. داوری نهایی در زندگی بشری به عهده عقل است آن

شود، عنوان رسول باطنی شناخته میاندیشه از جایگاه محوری خاصی برخوردار است، اما عقلی که به عقل و از رنسانس و در دیگر ادیان

ی دهندهیعنی عقل در کنار و با تکیه وحی و معارف دینی، تأکیدهای مکرر خداوند متعال بر تدبر و اندیشه و نهی از عدم تفکر و تعقل نشان

کند، استقالل ها جدا میاما آنچه عقل مداری رنسانس را از سایر عقالنی بودن ن مبین اسالم است؛دی جایگاه محوری عقل و عقل ورزی در

این عقل از وحی است، به عینیت نشستن این تصور که بشر دیگر نیازی به یک منبع ماوراء الطبیعی ندارد و با تکیه صرف به عقل و اندیشه 

پوشی از این ی نگری نیز درنتیجه عمل کرد نامطلوب کلیسا و کلیسا مدارن است که با چشمتواند نگرش خود را سامان بخشد. این افراطمی

گیرد واژه قرار می« دین» ی رنسانس در مقابلدر دوره« عقل» عنصر و جایگاه آن در نظام بخشی زندگی انسان، به وجود آمد. در حقیقت

rationalism از ریشه التینی ratio باعقل گرایی، خردباوری، اصالت عقل، اصالت اندیشه و نیز روشنفکری گری ترجمه برابر  شده وگرفته

 . [17] شودمی

مدرن تفاوت در هدف از زندگی است در سبک  از دیگر مبانی سبک زندگی اسالمی وگرایی در مقابل دنياگرایی: آخرت -3

حتی زندگی دنیوی  ی چیزی فراسوی زندگی دنیوی است وزندگی اسالمی و دینی زندگی رویکردی آخرت مدارانه دارد و هدف از زندگ

در تمتعات و لذایذ  مسیر و گذرگاهی برای رسیدن به زندگی اخروی است اما سبک زندگی مدرنیته رویکردی دنیاگرایانه دارد و منحصر

 دنیوی است.

اخروی سمت سویی خاص هدفمندی جهان آفرینش با رویکرد  گرایی و هدفمندي آفرینش در سبک زندگی اسالمی:آخرت

کند هدفمندی جهان آفرینش نکته ایست که در بسیاری از بخشد و انتخاب سبکی خاص برای زندگی را طلب میرا به سبک زندگی می

هم تعالی و تکامل آیات قرآن به آن اشارت رفته است و حکایت از آن دارد که آفرینش انسان و جهان در هدفی معین و مشخص و آن

ای تنظیم شود که ما را در جهت رسیدن به این هدف یاری دهد در تصور قرآن نظام خلقت در خدمت گونهلذا سبک زدگی باید به باشد ومی

جهان به شمول سرشت انسان، وی را  به عبارت دیگر .[15]انسان است تا در پرتو ارتباط باخدا به کمال مطلوب و سعادت جاودانه برسد

یابد تا فرصت سیر اش جهت پیدا کند. این فراخوانی در قالب بعثت و نبوت، شکل تشریح شده خود را بازمیدگیخواند تازنسوی خدا میبه

هاست، هدفمند صورت گرفته است، ها و زمین و هر آنچه در آنکه آفرینش آسمانازپیش فراهم آید. اینتعالی طلبانه برای انسان بیش

 گیرد.ها مورد تأکید قرار میمندی و حکیمانه بودن آفرینش آنخورد و غایت درجای جای قرآن به چشم می

در نگاه غربی هدف از زندگی، کسب لذت مادی  دنياگرایی، سودجویی واکتفا به لذایذ دنيوي در سبک زندگی مدرنيته:

خود حداکثر لذت را ببرد.  است و بس، یعنی در نگاه انسانی که آن زندگی را ساخته، هدف این است که انسان از زندگی مادی و دنیایی

گسیخته شهوات و امیال نفسانی گشوده دید و حدوحصر و لجامانسان مدرن مطابق با اصل آزادی و اومانیسم دست خود را برای ارضای بی

قانون  اخالق است اکنون انسان پیشرفته با عنایت به آزادی، در چهار کشور جهان، چنین شد که امروزه غرب گرفتار بحران معنویت و

 .[18]یک آن کشورها نیز متداول استمداران درجهسطح سیاست ای که درگونهبازی را تصویب کرده بهجنسهم

دیگر سعادت عبارت است از برخورداری هرچه عبارتگرایی بر آن است که لذت بردن فاعل عمل اخالقی ذاتی دارد و بهلذت

اخالقی برای اثبات ارزش ذاتی لذت این است که انسان طبیعتاً طالب لذت است و از رنج و بیشتر فرد از لذت، استدالل پیروان این مکتب 

این اساس ارزش ذاتی و  خواهد. برکس رنج و ناراحتی خود را نمیگریزد. برای هر فرد خوشی و لذت خود او مطلوب است و هیچدرد می

بخش باشد ارزش غیری مثبت دارد و باید صورت گیرد و کاری اخالق لذتمنشأ مطلوبیت لذت خود فرد است. درنتیجه کاری که برای فاعل 

شده صورت های متفاوتی ارائهسوی افراد مختلف به گرایی ازآور است ارزش غیری منفی دارد و نباید انجام گیرد. لذتکه برای فاعل وی رنج

ای از نظریات مختلف است که هرچند وجوه نست؛ بلکه مجموعهعنوان یک نظریه واحد و منسجم داتوان آن را بهای که نمیگونهاست به

 . [19]ها نیز فراوان استمشترکی با یکدیگر دارند؛ اما وجوه افتراق آن

 

 مدرنيته و خانواده :5-3

سال آن مسئولیت شوند و اعضای بزرگاشخاص است که با پیوندهای خویشی مستقیم به هم متصل می خانواده گروهی از

اجتماعی کردن فرزندان و برآوردن برخی  خانواده یک گروه خویشاوندی است که در . به عبارت دیگر[20] دارندعهده کودکان را برنگهداری 

ن نیازهای بنیادی دیگر مسئولیت اصلی را به عهده دارد. زمانی که اقوام و بستگان نزدیک، یعنی کسانی غیر از زوجین و فرزندان آن، در هما

گرفته است. این ای با یکدیگر داشته باشند، آنگاه یک خانواده گسترده شکلپیوسته رابطه دائمی ها زندگی کنند ونزدیکی آنخانوار یا در 

 عمه و دخترعموها و ها، پسرعمو وها، خالهها، عمهشکل خانواده که بر اساس مناسبات خونی تعداد زیادی از افراد، ازجمله والدین، پدربزرگ

ای ناظر یک زوج یا تعداد محدودی فرزند است که گردد. در مقابل خانواده هستهشوند، خانواده همخون نیز اطالق میمل میها را شادایی

شود. آور است و زن مراقب فرزندان است. این شکل خانواده در اکثر کشورهای صنعتی و جوامع شهرنشین پیشرفته مشاهده میشوهر نان
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ای در این چارچوب قابل های خانواده و خانوار است که گسترش و غلبه خانواده هستهن تنوع گسترده شکلهای عصر مدرویژگی درواقع از

 ارزیابی است.

محوری، عقل باوری، اعتقاد به آزادی، سکوالریسم، فردگرایی و صنعتی شدن و... بسیاری از هایی چون انسانمدرنیته با شاخص

ترین این تغییرات است؛ تحول در الگوی خانواده های خانواده یکی از مهمالگوهای شکل . تحول درالگوهای روابط سنتی را تغییر داده است

ها را به همراه داشته است. همراه با مدرنیته میل به داشتن خانه ای شدن خانواده، سست شدن برخی هنجارها و ارزشگسترده و هسته

تخصیص یافتن فضای خصوصی به هریک از افراد خانه، اهمیت یافتن کارکرد  خانه پدری، شخصی مستقل و جدایی گزینی از خانواده و

های دکوراسیون و آرایش منزل و محدود شدن روابط همسایگی، گسترش و غلبه یافت. در دوره پیش از حریم خصوصی، تنوع یافتن سبک

 خوردن، محل تفریح و مثابه محل غذاخانه بههای سنتی و دینی و حفظ خانواده بود. مدرن خانه محلی برای تجلی بخشیدن به ارزش

گفتگو شبانه با فرایند صنعتی شدن، شهرنشینی و فردگرایی و... معنای خود را از دست داد. معماری  میهمانی و آسایش، محل مالقات و

. کوچک بودن؛ 1ویژگی داشت: خانه متناسب با کارکردهای جدید آن به وجود آورد. اولین موج معماری مدرن چند  ای ازمدرن الگوی تازه

تر ای کوچکطور که خانواده هستهیعنی همان کار فضایی؛. برمبنای تقسیم5. فاقد نشانه و رنگ؛ 4. حداکثر استفاده از فضا؛ 3. ساده بودن؛ 2

 .[21]تر شدتر و بدون رنگ و لعابتر، سادهتر از خانواده گسترده بود، خانه مدرن هم کوچکو محدودتر و ساده

مشاهده است. گرایش به ازدواج کمتر، افزایش خوبی قابلخانه در عصر مدرن در شکل خانواده نیز به مصرفی از این تلقی ابزاری و

نویسد: فقط باره میگیدنز دراین ها از معضالت مدرنیته است.های تک والدی و مسئله تنهایی انسانچشمگیر نرخ طالق، افزایش خانواده

تغییر شده است چیزی که به همان اندازه اهمیت دارد، تغییر توقعات و انتظارهای مردم از روابط و  و خانوار نیست که دچارترکیب خانواده 

توانند آن را می« هرگاه زن و شوهر مایل باشند» شود کهمناسبات خویش با دیگران است... ازدواج همچون یک قرارداد کاری نگریسته می

 . [20]فسخ کنند...

 

 : خانواده و اسالم6-3

رسد با سبک زندگی افراد مرتبط باشد، عملکرد خانواده است. عملکرد خانواده به توانایی خانواده ازجمله متغیرهایی که به نظر می

کارآمد به شود. خانواده اعضای خود اطالق می( مادی) در انجام وظایفی که به عهده دارد، ازجمله تأمین نیازهای عاطفی، روانی، فیزیولوژیکی

شود ای گفته میبه تأمین نیازهای عاطفی، روانی و فیزیولوژیکی اعضای خود باشد. خانواده ناکارا به خانواده شود که قادرای گفته میخانواده

ی، روانی، سبک زندگی را بعد جسمان . ایوانز و کوپ ابعاد[22]فیزیولوژیکی اعضای خود نباشد به تأمین نیازهای عاطفی، روانی و که قادر

های خانوادگی و نقش خانوادگی، نحوه تعامالت خانوادگی و میزان حمایت دانند. بعدمعنوی می اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، تفریحی و

 شود.افراد خانواده در برداشت کلی از سبک زندگی را شامل می

ها و خصیتی و الگوهای رفتاری است. باورها، ارزشهای شگیری پایهترین نهاد اجتماعی است. محل شکلخانواده نخستین و مهم

شود. تشکیل خانواده در نگاه اسالم از اهمیت شوند. راه و رسم زندگی در خانواده آموزش داده میهنجارهای اخالقی در خانواده نهادینه می

سازی جوامع سالم منظورشود اما اسالم بهمیبسیار کوچک دانسته  جمعیت، یک جامعه ای برخوردار است. خانواده هرچند ازنظرالعادهفوق

های آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش ترین جایی است که درسالمت نهاد خانواده دارد. خانواده مهمای بهتر انسانی اهتمام ویژهبزرگ

شوند، با دنیای بیرونی آشنا میشود. از طریق خانواده است که نسل بعدی اخالقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسلی منتقل می

رو، گیرند. ازاینورسوم اجتماعی را فرامیآموزند و راه و رسم زندگی، اخالق و آدابچگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می

 ت.ترین بنیان موردعالقه اسالم اسای برخوردار است. محبوبالعادهخانواده در الگوی زیست اسالمی از اهمیت فوق

 منطبق استانداردها آن با خانواده دهندهتشکیل ارکان هرقدر. است شدهمعرفی استانداردهایى خـانـواده، تـشـکیل بـراى اسالم در

 مردان و زنان ترینشایسته براى فراوان هاىویژگی روایات، در. بـود خـواهـنـد بـرخـوردار وبرتری شایستگى از مقدار همان به باشند

 رو،ازاین. شـنـاخـت را شـایـسـتـه و بـرتـر هایخانواده هاآن از توانمی که دارد وجود ارشاداتى نیز( ع) معصومین سیره در و است شدهبیان

باشد،  اسـالمـى اسـتـانـداردهـاى بـا منطبق و شایسته آن ارکان که است آن اسالم، ازنظر برتر خانواده گفت توانمی اجـمـال طوربه

 جامعه شدنساخته در ومـوثـر شـایـسـتـه هاییانسان آن بـاشـد، خـروجـى حـاکـم هاآن بر دینى هایآموزه با منطبق روابطی و مناسبات

 کنیم.های خانواده را از دید اسالم بیان میترین ویژگیدر ادامه مهم بـاشـد. اسـالمـى ایدئال

 در کهچنان. است پاکیزه نسب و اصل و خـانـوادگـى اصـالت اسـالم، در بـرتـر خـانـواده ویـژگـى : اولیـنخانوادگی اصالت .1

گواهی « اشهد انک کنت نورا فی االصالب الشامخه و ارحام المطهره لم ینجسک الجاهلیه بانجاسها» خوانیممی( ع) حسین امام نامهزیارت

 شما اندام بر را خود ناپاک هایلباس و نساخت آلوده شمارا هایشناپاکی به جاهلیت. مطهرى ارحام از و پاک نهرهای از تو که دهممی

 .نپوشاند
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 از برخى که دارد هاییبرجستگی آن دهندهتشکیل ارکـان نـفـسـانـى هایویکی ازلحاظ بـرتـر خـانـواده نفسان: هايویژگی .2

 .تقوا، دانش، معنوی و علم، ایمان و دین :از است عبارت هاآن

 هاآن از برخى که دارد هاییبرجستگی آن ارکان رفتارى هایویژگی ازلحاظ اسالم منظر در بـرتر رفتاری: خـانـواده هایویژگی .3

 :از است عبارت

 خـانـواده و خـانـه اخالق، و مهارت دانش، ویژگى سه از برخوردارى جهت به برتر خانواده در شوهر و زن ایدئال: مدیریت. 3 ـ 1

 .اسـت کار در جـدى و قـاطـع پـرتـالش، کـاردان، و الیـق مدیرى مرد ای،خانواده چنین در. کنندمی اداره ممکن شکل بـهترین بـه را

 هایویژگی از برخى. دارد وجود روابط و مـنـاسـبات نـوع بـهـتـریـن بـرتـر خـانـواده در اسالم: روابط در مناسبات. 3 ـ 2

عـفاف،  و دارى یکدیگر، حریم حـقـوق اخالقی، رعـایـتمتقابل، خوش احـتـرام :از است عبارت برتر خانواده در شوهر و زن رفتارى

 یـکـدیـگر. تـحـمـل

 اهـل ایخانواده چنین در شوهر و زن. است دیگران از ممتاز ایشیوه و سبک داراى زندگى در برتر خانواده زندگى: شيوه. 3 ـ 3

 ساده و زهد وسویسمت به آنان زندگى هایگیریجهت تمام ولى ورزند،نمی دریغ کوششى هیچ از دنیا آبادانى براى و اندتالش و کـار

 وپاشریخت و اسراف از اثرى هاآن زندگى در. کنندمی برداشت نیاز و کفاف قدربه دنیا از و دارند فـقیرانه زاهـدانـه روشى است؛ زیستى

 .شودنمی دیده

 در را تـربـیـتـى شیوه بهترین. اندمکتبی شدگانتربیت از کـامـلى نـمـونـه بـرتـر خـانـواده فـرزنـدان صالح: نسل تربيت. 3 ـ 4

 زیستن خوب رسم و راه. شوندمی اخالقى و دینى تـربـیت کـودکـى اوان از ایخانواده چنین در فرزندان. گرفت سراغ توانمی برتر خـانواده

 فراوان برکات و آثار منشأ و گذارندمی اجتماع عرصه به قدم و شوندمی صالح انسانى و آیندمی بار عزتمند و باشخصیت. آموزندمی را

 . .[23]شوندمی

 

 بحث ونتيجه گيري:
 موردتوجه بسیار اخیر دهه در و اخیراً که است شناسیمردم و شناسیجامعه علم و اجتماعی علوم مفاهیم ازجمله زندگی سبک مفهوم

 فرد یک هایارزش و عقاید رفتارها، تمایالت، ها،گرایش کنندهمنعکس زیستن سبک یا زندگی شیوه. است قرارگرفته اجتماعی علوم عالمان

 زندگی طرز یکدیگر کنار در اقتصادی، سطح و اخالقی معیارهای ها،سلیقه ها،نگرش ها،عادت ها،تلقی طرز از ایمجموعه و است جامعه یا

 پایدار نسبتاً زندگی مسائل با مواجهه در که فرد از رفتارهایی از دسته آن به باید زندگی سبک بررسی در. سازندمی را گروهی یا فردی کردن

 .شود توجه هستند،

 که است حالی در این. سکوالر و مادی زندگی یفلسفه و معنا نه است، اسالمی زندگی یفلسفه و معنا بر مبتنی اسالمی، زندگی سبک

 و یافته تنزل خانه کردن فرش و دکوراسیون کاری،گل باغچه، به دادن سبک همچون تزئینی، هنرهای به مدرن، اصطالح در زندگی سبک

 با خود انطباق و سکوالر هایدولت مصرفی زندگی از شدهارائه هایسبک و صنعتی رهاوردهای از تقلید گرتداعی زندگی سبک مفهوم امروزه

 بالقوه تصویرهایی بازرگانی هایآگهی و تلویزیون موسیقی، سکوالر، و مادی رویکرد در. است خاص فرهنگ هایگروه یا شخصیتی هایتیپ

 که را ابزاری هر آن به نیل برای مردم تا کنندمی القا را زندگی برای خاصی زندگی سبک از پیروی تصویرها این داده، ارائه زندگی سبک از

 .سازند فراهم است الزم

 هایحجاب از رهایی روایات، و آیات داللت به اسالمی زندگی فلسفه ولی بوده، دنیوی رفاه به نیل ابزاری، عقل رشد مدرنیته، زندگی فلسفه

 معنای اسالمی، رویکرد در شود،می تلقی زندگی معنای مدرنیته، رویکرد در آنچه. است عقلی هویت و معنوی حیات به دستیابی و مادی

 اسالمی بینیجهان و باورها ها،ارزش محصول و معلول اسالمی زندگی سبک زندگی، سبک و نگرش این کنار در. گیردمی خود به مردگی

 تقرب راه عنوانبه عبادت با و دنیا این در اعمال و رفتار با هاانسان و است گذر محل دنیا این بینی وجهان باورها اسالمی بینیجهان در. است

 چارچوب در بودن مختار ضمن است؛ روح و جسم از مرکب انسان اسالمی شناسیانسان در. زنندمی رقم را اخروی نهایی کمال و سعادت

 تحکیم بر تأکید است؛ اسالمی متون از برگرفته او زندگی سبک بنابراین بیندمی آخرت مزرعه را دنیا و داردبرمی گام محورهایی و اصول

 .است اسالمی زندگی سبک بیانگر... و گسترده اجتماعی، روابط به توجه با خانواده، بنیان

 و انسان اخالقی و عاطفی شناختی، تربیت جانبههمه بررسی مستلزم مدرنیته و اسالمی زندگی سبک کامل ایمقایسه تفضیل است روشن

 و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، زیباشناختی، هنری، بدنی، زیستی، تربیت همچون هاییزیرمجموعه موانع و هاروش اصول، مبانی، واکاوی

 عامل ترینمهم عنوانبه را غرب فرهنگی تهاجم برابر در تسلیم و ضعف و اسالم هایآموزه از شدن دور توانمی درنهایت. بود خواهد شغلی

 به بازگشت غرب؛ راهبردهای و اهداف برابر در آگاهی و بیداری با بنابراین دانست؛ اسالمی زندگی سبک درنتیجه و اسالمی فرهنگ تغییر در
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 اسالمی دینی هویت به دینی، هویت تغییر برابر در توانمی دینی منابع و متون از استفاده با مختلف هایحوزه در پردازینظریه دین؛ بطن

 .است زیر صورتبه پژوهش ایمقایسه نهایی مدل درنهایت. نمود کمک خانوادگی نظام استحکام به و یافتدست
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