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همانطور که شــناخت درســت و همهجانبۀ ابعاد وجود انســان ،كليد خودسازي و

نردبان اوج گرفتن به فراترين قلۀ سعادت ،كمال و رستگاري است ،شناخت همهجانبه و
درســت از جامعه نيز پيش از ورود به مسائل اجتماعي و تالشهاي اصالحي و سازندگي
و دخالت در مهندســي و مديريت جامعه ،شرط اساســي كاميابي و موفقيت در زندگي

فرهنگي و برنامههاي تربيتي ،اجتماعي و سياسي است .بنابراین ،متفكران ،جامعهشناسان
و اصالحگران نیز از ديرباز شــناخت علمي جامعه را مطرح کردهاند زیرا ســاختن جامعۀ

مترقي و آراســتن آن به ارزشهاي مادي و معنوي و مجهز ساختنش به راز و رمز تعالي،
شــكوفايي و پيراســتگياش از آفتهاي گوناگون ،همه و همه در گرو شناخت صحيح و

علمي جامعه است و هرگز نميتوان به ســليقههای فردی ،تجربههاي شخصي سودمند

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

 .1مقدمه

و موفــق و حتي تجربههاي خانوادگي و گروهي بســنده كرد و جامعــه را به بدبختی و

فروپاشــی سوق داد (میرمدرســی .)92 :1380 ،ســبک زندگی یکی از مفاهیم عمدۀ مربوط

زندگي اجتماعي روزمره در جهان مدرن اســت و نقشي اساســي در تعامالت اجتماعي
دارد .ســبك زندگي برخالف فرهنگ ،به معناي شــيوۀ كلي زندگــي يك گروه يا قوم و
ملت نيســت ،بلكه عبارت اســت از مجموعۀ كردارها و نگرشهايي كــه در يك زمينۀ

اجتماعــی خاص معنا دارنــد .افراد در یک جامعه مثل هم نیســتند ،مانند یکدیگر فکر
نمیکننــد ،از چیزهای واحد اســتفاده نمیکنند و انتخابهای یکســانی ندارند زیرا از

سرمایههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلفی برخوردارند .منظور از سرمایۀ

اقتصادی ،1مجموعۀ داراییها و درآمدهاست .همچنین سرمایۀ اجتماعی 2مجموعۀ روابط
اجتماعی بوده و ســرمایۀ فرهنگی 3نیز شامل ســطح تحصیالت ،فرهنگ شخصی یا به

تعبیر بوردیو عادتواره و داشــتن وسایل فرهنگی مانند کتابخانه ،تابلو ،مجسمه و ...است

( .)Bourdieu. 1989: 117درواقع ،افراد براساس میزان سرمایههایشان به طبقات و قشرهای
مختلف تعلق دارند (دارندورف .)1377 ،طبقات اجتماعی «توســط یک ویژگی و مشــخصه
1. Economic Capital.
2. Social Capital.
3. Culturel Capital.
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(یعنی مشخصترین حالت مانند شــدت ،اندازه و ساختار سرمایه) تعریف نمیشوند ،نه

حتی توســط مجموعهای از ویژگیها (مانند جنسیت ،ســن ،رشد اجتماعی یا قبیلهای،
درآمد ،ســطح سواد و غیره) و نه حتی توسط سلسلهای از ویژگیها ،بلکه توسط ساختار

روابــط بین تمام ویژگیهای مناســب که بــه هریک از اثرها و رویدادهایی که توســط

ارزشهای خــاص بر اعمال اثر میگذارد ،تعریف میشــود» ( .)Bourdieu. 1996: 117این
تفاوتها در سبک زندگی انسانها عینیت مییابد (منادی.)434 :1392 ،

ســبکهای زندگی مجموعهای از ارزشها ،نوع تلقیها ،شیوههای رفتار ،حالتها و

سلیقههاست که بیشتر مواقع در میان یک جمع ظاهر میشود و شماری از افراد صاحب

یک نوع سبک زندگی مشترک میشوند و (مهدیزاده .)57 :1391 ،بنابراین ،در بررسی سبک
زندگی باید به آن دســته از رفتارهایی از فرد که در مواجه با مسایل زندگی نسبتاً پایدار
هســتند ،توجه شود .با مطالعه رفتارهای نسبتاً پایدار افراد هم میتوان به وجه تمایز فرد

از دیگری و هم در نهایت به شیوهها و الگوهای رفتاری یک جمع یا گروه پرداخت .درواقع
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با بهکارگیری مفهوم سبک زندگی و تعمق در آن میتوان از هنجارهای پنهان در اذهان،
باورها و رفتارهای مردم یک جامعه ،سردرآورد و از جهتگیریها و الگوهای موجود یا در

حال شکلگیری ،تفسیر واقعبینانهای ارائه کرد .برای مثال وقتی از راستگو بودن یا درستکار

بودن ملتی سخن میگوییم ،در مورد سبک زندگی آنان اظهار نظر کردهایم ،فارغ از اینکه

در چه شرایطی و به چه شکلی رفتار میکنند ،در اینجا الگوی کلی رفتار آنها و یا سبک آنها
مدنظر است .البته مهمترین عامل در تعریف سبک زندگی ،گزینشی بودن و انتخابی بودن

رفتار و درعینحال خالقانه بودن آن است و رفتارهایی که تحت فشار ،تحمیل ،زور و اجبار
از افراد سر میزند را نمیتوان بهعنوان سبک زندگی آنان معرفی کرد زیرا سبک زندگی به

نظام ترجیحات رفتاری داللت دارد (خبازی و عبداهللپور.)269 :1392 ،

سبک زندگی اسالمی با مفهوم عقل معاش ،که همان «شیوۀ زیستن» است ،یکسان

میباشــد؛ یعنی عقلی که به انســان میگوید چطور باید زندگی کرد .کارکرد این عقل

در راســتای چگونگی تدبیر زندگی ،چارهاندیشــی دربارۀ معضالت و مشــکالت زندگی،
تالش برای هماهنگی با قوانین شــرعی و سازگاری با آنها در ساماندهی زندگی مناسب

و مطلوب قرار دارد تا انســان را به حیات طیبه رهنمون کند .از اینرو ،ســبک زندگی با

زندگی او نیز مورد توجه اسالم است.
اخالق انسان ،بلکه سبک
اخالق متفاوت است .نهتنها
ِ
ِ

با ناسزاگویی ،فریاد زدن ،شکستن ظروف و ...خشم خود را بروز دهیم جزء سبک زندگی

محســوب میشود .بنابراین ،میتوان گفت سبک زندگی اسالمی نمودهای رفتاری نسبتاً
پایداری است که برخاســته از عقاید ،عادتها ،نگرشها ،سلیقهها و معیارهای اخالقی ـ
اجتماعی مورد تأیید اسالم است و شیوۀ زندگی فرد را در راستای عبودیت رقم میزند.

 .2روش پژوهش

مقالۀ حاضر درصدد تبیین سبک زندگی ایدهآل در دستیابی به حیات طیبه با تأمل

بر آموزههای اسالمی بوده و به شیوۀ توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی نگارش یافته است.

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

برای مثال اینکه عصبیمزاج هســتیم یا نه ،جزء سبک زندگی نیست و به اخالق مربوط
میشود ،اما اینکه چگونه عصبانیت خود را ابراز کنیم جزء سبک زندگی است .مث ً
ال اینکه

ازاینرو ،منابع مرتبط با مسئلۀ اساسی پژوهش بهویژه متون مقدس دینی ،مورد مطالعه

و کنکاش قرار گرفته و در نهایت به شــیوۀ کیفی به تحلیل یافتههای پژوهشی پرداخته
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 .3یافتههای پژوهش

 .3-1تبیین مفهومی سبک زندگی

واژۀ «ســبک زندگی» 1ترکیبی از دو واژۀ «ســبک» و «زندگی» اســت .سبک در

لغتنامۀ کمبریج ( )2004به معنای «نوع ،روش ،ســبک اثاثیه»« ،شــکلدادن یا طراحی

چیزی» (مانند موی ســر) یا شــیء (مانند تکهای از لباس یا اسباب و وسایل) تا به نظر
جالــب و جذاب آید« ،کیفیت برتر در ظاهر ،طراحی یا رفتار» آمده اســت .در لغتنامۀ

وبســتر ( )2004به معنای «تطابق با معیار شــناخته شده ،شــیوهای که بهویژه در رفتار
اجتماعی برازنده و مناسب به نظر میآید» تعریف شده است .و در لغتنامۀ انکاراتا ()2004

به مفهوم «شیوۀ انجام چیزی ،بهویژه شیوهای که نشاندهندۀ تأکید بر نوع نگرش خاص
یا مشــخصۀ دورۀ معینی باشد» بیان شده است (مهدویکنی .)1386 ،همچنین در لغتنامۀ

معین سبک به مفهوم «طرز ،روش و شیوه» آمده است (معین .)651 :1388 ،واژۀ «زندگی»
نیز به معنای زنده بودن ،زیستن ،حیات ،عمر و معاش است (معین.)623 :1388 ،

1. Life Style.
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مفهوم سبک زندگی دامنۀ وسیعی از امور عینی و ذهنی را شامل میشود .بهطورکلی،

این مفهوم الگوهای روابط اجتماعی ،ســرگرمی ،مصرفُ ،مد و پوشش را دربرمیگیرد و

حتی نگرشها ،ارزشها و جهانبینی فرد و گروهی که عضو آن است را نیز بازمینمایاند

( .)Evanse and Jackson, 2007درواقع ،ســبک زندگی مجموعهای منســجم از رفتارها و

کنشهای افراد یک گروه و جامعه در یک دورۀ زمانی مشــخص است .ازاینرو ،میتوان

آن را روش خاصی از زندگی نیز دانست.

ســازمان بهداشت جهانی ســبک زندگی را اینگونه تعریف میکند :اصطالح سبک

زندگی بــه روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزشهای اجتماعی ،شــیوۀ برخورد و
فعالیتها اشــاره دارد .همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراســر

زندگــی (فعالیــت بدنی ،تغذیــه ،اعتیاد به الکل و دخانیات) اســت کــه در پی فرایند
جامعهپذیری بهوجود آمده است (خوشنویس.)11 :1389 ،

ســبك زندگي بخشــي از زندگي اســت كه عم ً
ال تحقق مييابد و دربردارندۀ طيف
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كامل فعاليتهايي اســت كه افراد در زندگي روزمرۀ خود انجام ميدهند .بنابراين طيف
فعاليتهاي مختلف در هر عرصه از زندگي ،ميتواند ســازندۀ ســبک زندگی آنها در آن

عرصه باشد (رضویزاده .)167 :1386 ،بهعبارتدیگر ،سبک زندگی چگونه بودن افراد را شکل

میدهد و آن را میتوان به مجموعهای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را بهکار میگیرد
تا نه فقط نیازهای جاری او برآورده شود بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی

خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد .نوع پوشش ،رجحانهای مربوط به غذا
و نوشیدنی ،ســلیقه در انتخاب اتومبیل ،سفر و اولویتهای مربوط به آن ،مصرف رسانه
ای و لذتهــای حاصل از آن ،انتخاب گروهها و میدانهای اجتماعی برای برقراری روابط

اجتماعی و صمیمانه ،مشارکتهای مدنی ،داوطلبانه ،سازمانیافته و یا سازماننایافته در

فضای واقعی و مجازی و بســیاری از تجارب و رفتارهای دیگر ،تنها نمونههایی از اجزای
تشکیلدهندۀ سبک زندگی محسوب میشوند که انجام آنها اغلب به وقت آزاد و انتخاب

فراغتی ما مربوط میشود (ذکائی.)17-18 :1391 ،

از نقطهنظر دیگر ،ســبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعامالت و کنشهای

اشــخاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض ،نیات ،معانی و تفاسیر فرد در جریان

عمل روزمره و زندگی روزانه اســت .به عبارتی دقیقتر ،سبکهای زندگی بهعنوان رابط

کنش از طرف دیگر درک میشــوند (رضــویزاده .)1386 ،چنانكه گاهي پيدایش ســبك

زندگی را مختص جامعۀ مدرن دانستهاند که پیامدهای گستردهای برای زندگی فردی و
اجتماعی دارد ،بهطوریکه به عقیدۀ گیدنز ،سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ

ســنتی چندان کاربردی ندارد زیرا با نوعي انتخاب از ميان تعــداد زیادی از امكانهاي

موجود مالزم است و بيانكنندۀ اغراض ،نيات ،معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره

و زندگي روزانه میباشد (رحمانی فیروزجاه و سهرابی.)1014 :1392 ،

درمجموع میتوان گفت ســبک زندگی هر فرد و جامعهای معرف هویت اختصاصی

آن فرد و جامعه است .التزام به رفتارهای مطابق با باورها و ارزشها« ،خود برتر» را نشان

میدهد .در مقابل ،تقلید از ســبک زندگی دیگران و عدم التــزام به رفتارهای مطابق با

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

بین ویژگیهای فردی اعم از ارزشها ،نگرشها ،منابع و سلیقهها از یک طرف و الگوهای

باورها و ارزشها ،نشــانۀ از خودباختگی است (شریفی .)48 :1392 ،ازاینرو ،سبک زندگی به

هســتی و وجود فرد وحدت میبخشد .این وحدت به فرد اجازه میدهد تا برای دست و

از مفهوم سبک زندگی ،تعاریف مختلفی توسط صاحبنظران و اندیشمندان خارجی

و داخلی ،ارائه شده است که ،در اینجا به برخی از این تعاریف ،پرداخته میشود:

چنی ( )1996ســبک زندگي را ،نشــانگر تأملگري فزاينــدهاي ميداند كه افراد در

عمل و دادوســتدهاي زندگي روزمره به نمايش ميگذارند .وی بين ســبكهاي زندگي

و روشهاي زندگي فرق ميگذارد و به تفســير ســبك زندگي بســيار ارزش قائل است.

وي اســتدالل میکند« :ســبكهاي زندگي ،برنامۀ خالقي هســتند كه بر پايۀ نمايش

توانش و صالحيت مصرفكننده استوارند ،درحاليكه ميتوان گفت روشهاي زندگي ،به

اجتماع كم و بيش پايداري تعلق ميگيرند و در شــكلهايي همچون هنجارها ،مناسك
مشــترك و الگوهاي نظم اجتماعي و شــايد گويش جداگانــهای ،به نمایش درمیآیند»

(.)Chaney, 1996: 92 -97

پارنل و همکاران ( )2006اظهار میکنند :ســبک زندگی اشــاره به این دارد که شیوۀ

زندگی یک فرد چگونه اســت؛ که این خود بدین معناســت که فــرد از چه محصوالتی
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اســتفاده میکند ،نحوۀ اســتفادهاش از محصوالت چگونه اســت ،در مورد آنها چه فکر

میکند و چه احساسی دارد .به بیان دیگر ،سبکهای زندگی بیان برداشت فرد از خود و

ارزشهای فردیاند که در انتخابها و رفتارهای مصرفی افراد انعکاس مییابند .همچنین

ســبکهای زندگی مظهر یا الگوهای واقعی رفتارهاییاند که با فعالیتها ،عالیق و عقاید

مصرفکننده تبلور مییابند (.)Parnell et al., 2006

به عقیدۀ رایمر ( )1384سبک زندگی «الگوی خاص فعالیتهای روزمره است که یک

فرد را از دیگران مشخص و متمایز میکند» .به عقیدۀ او سبک زندگی هر فرد منحصر به
خود او بوده و با سبک زندگی فرد دیگر یکسان نیست .اما درعینحال ،سبکهای زندگی

همگی نوعی جهتگیری به ســمت مشترکات اجتماعی دارند .ما سبکهای زندگی را در
مقایسه با افراد دیگر انتخاب میکنیم .بر این اساس ،در هر جامعه تعدادی از افراد نوعی

از سبکهای زندگی را برمیگزینند که با هم مشابهت بسیار دارند و آنها را از افراد دیگر
متمایز میکنند؛ افرادی که به نوبۀ خود ممکن اســت سبک زندگی مشابه داشته باشند.

زمستان 1393

سال نهم  -شماره 82

48

تحلیلهای ســبک زندگی به همیندلیل اغلب به تفاوتها و شباهتهای میان گروههای
افراد اشاره میکنند ،نه تفاوتها و شباهتهای میان خود افراد (رایمر.)198 :1384 ،

به باور مهدویکنی (« )1386ســبک زندگی ،کل به همپیوستۀ صورتهایی است که

افراد یک جامعه ،مطابق انگیزههای درونی و ســایق خودشــان و بهواســطۀ تالشی که

برای ایجاد توزانی میان شــخصیت ذهنی و زیســت محیط عینی و انسانی خود به انجام

میرسانند ،برای زندگی خود برمیگزینند» (مهدویکنی.)205 :1386 ،

شــریفی ( )1391در تعریف ســبک زندگی اظهار میکند« :نظامواره و سیستم خاص

زندگی است که به یک فرد ،خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد .این نظامواره،

هندســۀ کلی رفتار بیرونی و جوارحی اســت و افراد ،خانوادهها و جوامع را از هم متمایز

میســازد .سبک زندگی را میتوان مجموعهای کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای

روزمره یک فرد دانست که نه فقط نیازهای جاری او را برآورده میسازد ،بلکه روایت خاصی
را که وی برای هویت شخصی خویش برمیگزیند ،در برابر دیگران مجسم میسازد که کام ً
ال
قابل مشاهده یا قابل استنتاج از ماهده است» (شریفی.)146 :1391 ،
تقریباً در بیشــتر تعریفهای سبک زندگی میتوان دو مفهوم را یافت که در تعریف

ســبک زندگی در نظر گرفته شــده اســت .درواقع هر دو مفهوم هم ،به واژۀ «ســبک»

ســبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش بهطور نظاممند

با هم ارتباط دارند و یک شــاکلۀ کلــی فرهنگی و اجتماعی را پدیــد میآورند .همین
پیوســتگی ،اتحاد و نظاممندی این ُکل را از ُکلهای دیگر متمایز میکند .وجود کلماتی

همچون الگو ،نظاممندی ،کلیت ،هویت و تمایز در بیانات اخیر رهبر انقالب نیز از همین
موضوع حکایت دارد و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت
ســبک زندگی اسالمی و غربی ســخن میگوییم .واژگان مترادف سبک زندگی اسالمی

عبارتاند از :سبک زندگی شــیعی ،ارزشی ،ایدئولوژیک ،جهادی ،انقالبی ،دینی و تعابیر

معادل ســبک زندگی غربی شامل سبک زندگی اروپایی ،مسیحی ،آمریکایی و وسترنیزه

میباشــد ،اما آنچه در تعریفهای سبک زندگی ،جلوهگر میشود آن است که این تعریف

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

بازمیگردد؛ اول ،مفهوم وحدت و جامعیت و دوم ،مفهوم تمایز و تفارق .به این معنی که

با مفهوم هویت بسیار نزدیک است ،با این تفاوت که افزونبر هویت ،مناسبات و رفتارهای

عینی و واقعی زندگی را نیز شامل میشود و میتوان مثالها و مصداقهایی را از زندگی

همۀ ادیان دارای نظام معنایی ،آموزهها ،نهادها و ساختارهایی هستند که پیروانشان

را در ایجاد ســبکهای زندگی مبتنیبر آنها توانمند میســازند .سبکهای زندگی متأثر
از یک فرهنگ دینی را میتوان «ســبک زندگی دینی» نامید (کاویانی .)46 :1391 ،این نوع

ســبک زندگی «مجموعهای از رفتارهای سازمانیافته است که متأثر از باورها ،ارزشها و

نگرشهای پذیرفته شــده و همچنین متناســب با امیال و خواستههای فردی و وضعیت

محیطــی ،وجهۀ غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شــدهاند» (شــریفی.)20 :1392 ،

بنابراین ،ارکان اصلی این ســبک زندگی ،برگرفتــه از آموزههای تربیت دینی بوده و در
چارچوب ایــن آموزهها تبیین و تعریف میشــوند .این آموزهها بهدلیــل برخورداری از

ویژگیهای بنیادینی همچون جامع بودن و گســترۀ شــمول ،مسیر رشد ابنای بشر را به
بهترین و کاملترین وجه ممکن تبیین و ترسیم میکنند .آموزههای اجتماعی دین که در
ذات خود در تعامل با دیگر افراد شکل گرفته و حقوق اجتماعی نیز افزونبر حقوق فردی

بر آنها مترتب اســت ،چارچوب کنشهای اجتماعی افراد را در راســتای تأمین سعادت
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فردی و اجتماعی و دستیابی به حیات مطلوب دنیوی و اخروی ترسیم میکنند.

در میان ادیان گوناگون ،اسالم نگرش خاصی به سبک زندگی انسانها دارد .ارزشها

و هنجارهایی که اســام در دسترس انسان میگذارد ،ســبک و منش و برداشتهای او

را از زندگی تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت ،ســبکی را ترســیم و ترویج میکند که

به شــکلگیری الگوهای رفتاری و شیوههای زندگی خاص میانجامد .اسالم آیین کاملی
است که هم به دنیای پیروانش توجه دارد و هم به آخرت آنان اهتمام میورزد .چنانکه

از مســلمانان میخواهد نه دنیاخواهی آنان ســبب غفلتشــان از آخرت شود و نه توجه

به آخــرت ،آنان را از دنیا باز دارد (فاضلقانع .)169 :1392 ،اســامی بودن آداب و توحیدی
بودن شــیوۀ زندگی به این معناست که ســبک زندگی بتواند زمینهساز بندگی الهی در
حیات انسانی باشد .ازاینرو ،آداب اسالمی عمدتاً آداب بندگی است .مقام معظم رهبری
میفرمایند :توحید صرفاً نظریهای فلســفی و فکری نیســت بلکه یک روش زندگی برای
«ل اِ َله َّال اهلل» که پیغام اصلی پیغمبر ما و همۀ پیغمبران است یعنی در
انسانهاســتَ ،
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زندگی و مسیر انسان و در انتخاب روشهای زندگی ،قدرتهای طاغوتی و شیطانی نباید
دخالت کنند .اگر توحید در زندگی جامعۀ بشــری تحقق پیدا کند ،دنیای بشــر هم آباد

خواهد شد ،دنیایی در خدمت تکامل و تعالی حقیقی انسان (شریفی.)50 :1391 ،

درحقیقت ،اسالم در جزئیترین امور روزمره دستور و قوانین خاص را بیان کرده زیرا

اسالم جهانشمول بوده و دستورها و فرمانهاي آن نيز بهگونهاي طرح شده است كه به

زمان و مكان خاصي اختصاص ندارد .ازاینرو ،احکام و تعالیم حیاتبخشی را برای انسان

فراهم کرده تا بتواند در هر سطحی ،مناسبات خود را بهدرستی ایجاد و تحکیم کند ،چه

محلی ،چه منطقهای و چه بینالمللی و هیچیک از ابعاد فردی و اجتماعی حیات بشــری
از آموزههای وحیانی تهی نیســت ،بلکه جریــان عبودیت و بندگی در جای جای زندگی

نفوذ داشــته و تنها با پذیرش و عمل به آن تعالیم ،بندگی معنا مییابد و محقق میشود

(جوادیآملی.)34 :1391 ،

اسالم ،جهانشمول بودن خود را با دو اصل كليت و دوام ،يعني همگاني و هميشگي

بودن اعالم نموده و در قوانينش به كيفيت تعامل بشــر با خود ،ديگران و جهان پيرامون
اشــاره كرده ،اما نكتۀ اساسي در نحوۀ تبيين آن است .دين اسالم ،اصول جامع و مباني

كلي را بهوســيلۀ عقل و نقل بيان كرده ،اما ازسويديگر ،قدرت تحليل و استنباط مسائل

را از او بخواهيد ،ســپس با انجام كارهاي شايسته به سوي او باز گرديد كه پروردگار من
نزديك اســت و دعاها را اجابت ميكند» (هود .)61 :بدینترتیب ،در اين نوع سبك زندگي

كه مبدأ و منشأ ارسال اين مجموعۀ رهاييبخش كمالآفرين است ،ماهیت سبك زندگي،

همان دين اسالم است و بهعنوان يك نقشه و راه ،كه انطباق كامل با وجود انساني دارد،

فرســتاده شده است .يعني دين اسالم حكم سبك زندگي را دارد و همۀ رازهاي وجودي

آدمي را بيان ميكند.

محضــر او و در مقــام قرب خداوندی ،که هدف عالی زندگی اســت جایی برای این امور

نیســت .ازاینرو ،برخی «حیات طیبه» را رزق و روزی حالل ،زندگی شرافتمندانه همراه

با قناعت و خشنودی ،بهشت پرطراوت و زندگی خوش در آنجا و زندگی خوشبختانه در
بهشــت برزخی تفسیر کردهاند .از دیدگاه عالمهطباطبایی ،آیۀ شریفه داللت بر این دارد

که خداوند سبحان ،انسان با ایمانی را که عمل شایسته انجام میدهد با زندگی جدیدی

که غیر از زندگی معمول مردم است اکرام میکند و آثار زندگی حقیقی که همان علم و
قدرت بوده با این زندگی جدید همراه است و این قدرت باعث میشود چنین فرد مؤمنی

امور را چنانکه هســتند ببیند؛ یعنی میتواند امور را به دو قســم حق و باطل تقســیم

کند و ســپس با قلبش از امور باطل و در معرض نابودی ،که همان زندگی دنیوی است،
رویگردان میشــود و چون از بند این تعلقات دنیوی رها شــود ،شیطان نمیتواند او را

ذلیل خود سازد و در بند خود گرفتار آورد (طباطبایی ،1372 ،ج  .)12این شیوه همان سبک
زندگی ایدهآل قرآنی اســت که منزه از هر نظر ،پاکیــزه از آلودگیها ،ظلمها ،خیانتها،
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خداوند متعال ،ســبک زندگی ایدهآل اســامی را بهعنوان «حیــات طیبه» مطرح
یب ًه َول َ َن ْج ِزین َّ ُه ْم أَ ْج َر ُهم
«م ْن َع ِم َل َصالِح ًا َم ْن َذکَ َر ْأو أن َثی َو ُه َو ُمؤ ِم ٌ
ــن َفلَ ُن ْحیین َّ ُه َح ً
میکندَ .
یاه َط َ
ون؛ هرکس ،از زن و مرد ،کار شایسته کند و مؤمن باشد ،قطعاً او را با
بِأَ ْح َســ ِن َماکَ ا ُن ْوا یَ ْع َم ُل َ
زندگی پاکیزهای ،حیات میبخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام میدادند ،پاداش

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

خاص و فروع جزئي را در نهان انســان به ودیعه گذاشته و آنگاه او را به ساختن زندگی
نشأَ ُكم
دنیوی و اخروی خود مأمور کرده است .خداوند در سورۀ هود میفرمایدُ ...« :ه َو أَ َ
ال ْر ِ
ِمّ َن ْ َ
يب؛ او خدایی است كه
يب م ُّ ِج ٌ
وبو ْا إِل َ ْي ِه إِ َّن َربِّي َق ِر ٌ
اس َت ْع َم َر ُك ْم ِف َ
وه ُث َّم ُت ُ
اس َت ْغفِ ُر ُ
يها َف ْ
ض َو ْ
شما را از خاک بیافرید و از شما خواست كه در آن آباداني كنيد .پس آمرزش گناهانتان
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دشمنیها ،اسارتها ،ذلتها و انواع نگرانیها و هر چیزی است که آب زالل زندگی را در
کام انسان ناگوار میکند (مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)394 :11

جان هیک دربارۀ قدرت جهتدهی و امیدآفرینی اســام میگوید« :درواقع واقعیت
زندگی پس از مرگ و مواجهه با خدای بخشــنده و عادل ،عموماً امروز در درون اســام

در قیاس با یهودیت یا مســیحیت کــه هر دوي آنها عمیقاً از روشــنگري اروپایی تأثیر
پذیرفتهاند ،نیرومندتر اســت .اســام بهعنــوان چارچوبی براي زندگــی ،صخرۀ ثبات و
استواري و سرچشمۀ ایمان و اعتماد میلیونها انسان بوده است که اکثرا ً در آنچه اکنون

جهان ســوم نامیده میشــود زندگی میکنند .این ثبات از اطاعت نسبت به قانون الهی

ناشی میشود که به توصیۀ نوعی شیوه زندگی کامل میپردازد و در همان حال هنگامی
که انسان قصور میورزد ،در انتظار رحم و شفقت خداوند است .توکل و ایمان به خداوند

مردان و زنان را از مصائب زندگی نجات میبخشــد» (هیک .)1381 ،او در آموزههای اصیل

ادیان بزرگ جهان نســبت به معنای کل حیات ،نوعی همانندی را مشاهده میکند و بر
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این باور اســت که جهانبینی ادیان میتواند خاســتگاه گرایشها ،شیوۀ زندگی خاص و

تعین هدف شــمرده شــود .ولی امتیاز اسالم در این است که هماکنون بهصورت عینی و
ّ

ملموس مشــغول ایفاي چنین نقشی در زندگی مسلمانان است .چنین مزیتی ،ترسیم و
تصویر هرچه بهتر نگاه قرآن را در رابطه با معناي زندگی ،ضروری نشان میدهد تا انسان

مسلمان با تقلید از غرب به درد بیمعنایی دچار نشود (سجادی.)1391 ،
 .4.3وجوه سبک زندگی اسالمی

اگر بخواهیم وجوه گوناگون ســبک زندگی را در چارچوب آموزههای دین اســام،

مطالعه و وضعیت هنجاری و شایستۀ آن را از این آموزهها استنتاج کنیم ،باید به بررسی

جنبههای متعدد و متنوع ســبک زندگی در ســه ســطح کلی نگرش ،گرایش و کنش

بپردازیــم .بخش نگرش ناظر بر مجموعهای نظاممند از باورهای دینی اســت که هویت
انسان براساس آن تعریف و ترسیم میشود .بخش گرایش حاکی از ارزشها و هنجارهایی

اســت که به ســلیقه و ترجیات افراد و گروههای اجتماعی جهت میدهد .بخش کنش

نیز مشــتمل بر الگوها و شــیوههای رفتارهای عینی برگرفته از آموزههای اسالمی است.

بدینترتیب ،ســرمایۀ فرهنگی برآمده از جهانبینی و نظام معنایی دین اســام ،در کنار

ارزشها و هنجارهای اجتماعی و سالیق و ترجیحهای برآمده از آن یاری دهد .البته این

موضوع میتواند به شــکلگیری الگوهای ویژهای برای زندگی بینجامد و نوعی از سبک

زندگی دینی را پدید آورد (صدیقسروستانی و هاشمی.)150 :1381 ،

باید توجه داشــت وقتی سخن از تأثیرپذیری ســبک زندگی از باورها و ارزشهای

دینی به میان میآید نباید پنداشــت که امیال و خواســتههای فردی در این نوع سبک
زندگی هیچ جایگاهی ندارند یا نباید داشــته باشند .اصوالً دین الهی نمیخواهد غرایز و
امیال فردی را ســرکوب و نابود کند ،بلکه میخواهد آنها را جهتدهی کند و در مســیر

درست و سعادتبخش هدایت نماید .اسالم براساس فلسفهای که برای حیات بشری قائل

اســت و نوع نگاهی که به انســان و جایگاه او دارد ،هر امری را که موجب تضعیف عقل

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

نمادهای آیینی و شــعایر دینی میتواند پیروان اسالم را بهصورت منسجم در شکلدهی

و ارزشها شــود نهی کرده است .ازاینرو ،برای ســایق و امیال فردی در سبک زندگی
یک مســلمان اهمیت و بلکه اصالت قائل اســت ،اما اجازه نمیدهد محوریت زندگی در

دینی و انسانی را در اختیار شهوت و غضب قرار دهد (شریفی .)23-22 :1392 ،اسالم با بیان

اصــل «هیچ اجباری در دین نیســت» احترام به فکــر و آزادی و عقیده را بیان میکند

و هرگز باورهایی را که از راه تقلید کورکورانه و شیوههای غیرعقالنی بر انسانها تحمیل

میشــود تأیید نمیکنــد .بر اثر همیــن آزادی فکر و عقیده بود کــه علمای مذاهب و

دانشــمندان مادیگرا ،آزادانه و فارغ از هرگونه هراس ،با پیشوایان دینی و اندیشمندان

مســلمان مباحثه میکردند زیرا براساس آموزههای اســامی ،همگان درصورت آسیب

نرساندن به اسالم و دیگران ،آزادند تا عقیدۀ خود را در شرایط سالم و دور از توطئه مطرح

کنند (فاضلقانع.)97 :1392 ،

ســبك زندگي اســامي به این دلیل که «ســبك» اســت به رفتار ميپردازد و با

شــناختها و عواطف ارتباط مســتقيم ندارد و از آن نظر كه اســامي است نميتواند با

عواطف و شــناختها بيارتباط باشد ولي هر رفتاري بخواهد مبناي اسالمي داشته باشد

بايد حداقلهايي از شــناختها و عواطف اســامي را پشــتوانۀ خود قرار دهد .در سبك

زندگي از ديدگاه جامعهشناسی ،روانشناسي ،علوم پزشكي و غیره فقط به رفتار نگريسته
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ميشــود .برای مثال ،پزشک میخواهد بداند بیمار چگونه مینشیند ،چگونه راه میرود،

وضعیت ســتون فقرات او چگونه قرار میگیرد ،روانشناس و روانپزشک میخواهد بداند

خواب و بیداری فرد چگونه اســت ،مقدار خواب او چقدر اســت ،زمان خواب او چه موقع
اســت و . ...هيچكدام از آنها به نيت افراد و عواطف و شناختهايي كه پشتوانۀ رفتارهاي
آنهاســت كاري ندارند ،اما ســبك زندگي اســامي نميتواند به نيتها بيتوجه باشد و

درعينحال تأكيد آن بر رفتار است ،به عواطف و شناختهای زیرین نیز نظر دارد .درواقع

در سبك زندگي اســامي ميتوان رفتارها را به مهرههاي متعددي تشبيه كرد كه علوم

انســاني به خود آن مهرهها و بدون ارتباط با عوامل ديگر ميپردازد ،اما ســبك زندگي

اسالمي نهتنها به خود آن مهرهها ،بلكه به آنچه سبب ارتباط آنها باهم ميشود نیز توجه
میکند .حتی رفتاری مانند نماز ،اگر اعتقاد به خدا و معاد را پشتوانۀ خود نداشته باشد،
اسالمی محسوب نمیشود .چنانکه بســیاری از رفتارهای مرتاضان و صوفیان ،اسالمی

نیست (کاویانی.)1391 ،
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ســبک زندگی اســامی لزوماً به یک نظام الگویی و رفتاری منحصر نیست ،بلکه در

محدودۀ چارچوبی برآمده از اصول اسالمی ،سبکهای متعددی را میتوان پذیرفت .سیرۀ

پیامبر گرامی اسالم و اهلبیت (ع) در رویارویی با یاران خود نیز نشان میدهد که ایشان،
اختالف سبک را میپذیرفتند .پس میپذیریم که ارزشها و نگرشهای همسان ،لزوماً به
ســبک زندگی یکسان نمیانجامد .البته برخورداری از سبک زندگی یکسان هم لزوماً به

معنای بهرهمندی از باورها و ارزشهای همســان نیست ،اما توجه به ویژگی انتخابگری

که در ســبک زندگی وجود دارد ،میتوان هر مجموعۀ منســجمی از الگوهای رفتاری بر
آموزههای دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین اسالم قرار داشته باشد ،نوعی
سبک زندگی اسالمی بهشمار آورد (فاضلقانع.)46 :1392 ،

ســبك زندگي اسالمی فرايند تجلي و حضور تماميت دين ،در انديشه و عمل انسان

ديندار اســت .اين انســان در نتيجۀ فراگيري آموزههاي اســامی و عملي كردن آنها به
أحســنالخالقین تبديل مىشود .او در پرتو دين ،به مرحلهاي از بلوغ و رشد ميرسد كه

اصل وجودش تبديل به بيتالهي و مكان تجلي الهي مىشود .دراينحال هرچه از وجود
انســان صادر شود نماد و نشاني از تجلي تماميت دين اســت و هرچه از انسان بهعنوان

الزامات ديني برآمده و برمىآيد ،همان دين اســت .قرآن كريم اين حقيقت بلند را مورد

و عظمت آنها] رفعت یابند و نامش در آنها ذکر شود ،همواره در آن خانهها صبح و شام او

را تسبیح میگویند» (نور .)36:بنابراین ،سبک زندگی اسالمی ریشه در ایدئولوژی اسالمی
دارد که بهعنوان دین خاتم همۀ ابعاد زندگی بشر اعم از سعادت دنیوی و اخروی و فردی

و جمعی وی را در نظر گرفته اســت و فقط به رفتارهای بشــر و اعمال او در این عامل

نمیپردازد لذا کســب زندگی اسالمی ابزاری تصور میشود برای رساندن بشر به سعادت
اخروی درحالیکه در ســبکهای زندگی دیگر غیر از این است و فقط سعادت دنیوی را

در نظر دارند (کاویانی.)48 :1391 ،

درحقیقت ،منظور از ســبک زندگی اسالمی ،شــیوۀ زندگی فردی و اجتماعی است

سبک زندگي ايدئال در دستيابي به حيات طيبه با تأ ّمل بر آموزههاي اسالمي

تأكيد و اشــاره قرار داده و مىفرمايدِ « :فی ُبی ٍ
وت أَ ِذ َن ا ُ
اس ُم ُه ُی َسبِّ ُح ل َ ُه
هلل أَن ُت ْر َف َع َو ُی ْذکَ َر ِف َ
ُ
یها ْ
یها بِالْ ُغ ُد ِّو ْ َ
وال َصا ِل؛ [این نور] در خانههایی است که خدا اذن داده [شأن و منزلت و قدر
ِف َ

که همه یا بیشــتر مسلمانان یا قشــر مؤثری از جامعۀ اسالمی به آن عمل میکنند و در

رفتارشــان منعکس میشــود (مصباح .)6 :1385 ،در این نوع سبک زندگی ،توجه به اجرای

ساخت و با تکیه بر متن سخن و سیرۀ معصومان (ع) شیوۀ زیستن را مشق کرد (پورامینی،

 .)18-17 :1392براســاس این ،خاســتگاه اصلی سبک زندگی اســامی ،اعتقاد و ایمان به
خداوند اســت و در ســیر تحوالت جهان معاصر ،بُعد نخست رســیدن به تمدن نوین از
دیدگاه اســام ،تحکیم مبانی اعتقادی و معرفت دینی اســت که اخالق و رفتار فردی و
اجتماعی افراد از آن سرچشــمه میگیرد .بنابراین میتوان گفت :موضوع اصلی ســبک

زندگی ،ایمان و مبانی معرفتی دین مبین اســام است که گرایشها ،باورها و رفتارهای
فردی و اجتماعی انســان از آن نشــئت میگیرد .بدینترتیب ،باورهــای دینی ،با ایجاد
قواعــد و مقرراتی برای افراد جامعه ســبک زندگی اســامی را در جامعه وضع میکند
(.)Echchaibi, 2011; Khenfer and Roux, 2012

 .5.3وجوه افتراق سبک زندگی غربی و اسالمی

اصالت بشــر یا اومانیسم 1اســاس و بنیاد تفکر غرب را تشکیل میدهد .انسان نامی
1. Humanism.
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است جانشین نام خدا که در تمدن قرون وسطایی اروپا ،پرتو روشنگر جهان بود .اومانیسم
تصوری از یک صورت نوعی کلی از انسان را دربر دارد که مظهر نیکی و خاستگاه معنا و

نور روشــنیبخش جهان است و این انسان نوعی کلی ،ارادۀ مختار دارد و همهچیز باید

در برابر ارادۀ او ســر فرود آورد و جهت همۀ کردارها و رفتارها باید خیر و صالح او باشد.
نتایج اساســی این اندیشه عبارت از اتکا به بشر در مقام سنجۀ نهایی همۀ امور و حقایق
در برابــر ایمان یا تفکر معتقد به التزام به وحی و کتابهای آســمانی ،همچنین باور به

امکان کمالیابی و پیشــرفت کما بیش بیحد و اندازۀ بشــر است .با این دید پدیدههای

زندگی اجتماعی چیزی جز حاصل عمل و نیاز و ارادۀ بشــری نیست .بنابراین میتوانیم
بــا تغییر نحــوۀ عمل و نیازهای خود ،آنها را به ارادۀ خــود دگرگون کنیم؛ مث ً
ال به جای
خانواده نهادهای اجتماعی دیگری با کارکردهای متنوع ایجاد نمائیم و با این تفکر زندگی

بشــر و کل اجتماع و تاریخ آن ایســتاده برخویش یا خود بنیاد است .ریشۀ این تفکر به

اندیشــههای روشنگری بازمیگردد؛ باور به پیشرفت بیحد و نهایت ،بیحد بودن توانایی
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آفرینندگی انســان و . ...بنابراین در جهانبینی غربی انسان خود بنیاد انگاشته میشود.

در این تمدن اصالت به زمان داده میشود؛ بهجای گذشته چشم به آینده دارد؛ پیدایش
علوم ،فنون و تکنولوژی و مفاهیم ترقی و پیشــرفت و اصالت یافتن زمان و نفی سکون و

ثبات ،در چارچوب این جهانبینی قابل تفســیر است .اصل اساسی جهان و وجود انسان
تغییر و تحول است؛ تغییر و زمان در این تفکر اصالت دارد (آشوری .)67 :1384 ،بنابراین ،در

جهانبینی غربی انســان میزان همۀ امور و مرکز عالم اســت .مالک مطلق هستی اوست.
تمام امور باید توســط او ارزشگذاری شود .گرچه برخی گرایشهای اومانیستی از مذهب

و اعتقاد به خدا ســخن میگویند ،امــا این پایبندی فقط بــرای جلوگیری از بینظمی

اجتماعی است .در این گرایش نیز اومانیستهای خداپرست انسان و آزادی او را هدف و
شناخت خدا را وسیله میدانند (صانعپور.)28-26 :1378 ،

بهطورکلی ،غرب با نوع نگاه خاص به انســان و تأکید بر اصالت عقل سنتها را کنار

گذاشت و هویت مدرن را بهعنوان هویت خویش برگزید .مختصات مدرنیته؛ انسانمحوری،

عقلگرایی ،آزادی ،سکوالریســم ،فردگرایی و صنعتی شدن سبک زندگی مدرن و غربی

را ترویج و گســترش داد .با مسلط شدن هویت مدرنیته و بهتبع آن سبک زندگی غربی،
تحول در حوزههای مختلف و بهویژه عرصۀ خانواده و روابط انسانی و اجتماعی ملموستر

برای روابط خانوادگی به همراه داشته است .فردگرایی شدید ،تضعیف بنیانهای خانواده

و هســتهای شــدن خانوادهها ،رواج تنهایی و انزواگرایی و ارتباطات مجازی از پیامدهای

شرایط جدید و سبک زندگی غربی است .با توجه به رواج این نوع اندیشه و سبک زندگی

و با تضعیف خانواده و مذهب به معنای غیرســکوالر ،نهادهای جدیدی نظیر سیاســت،

ورزش ،اوقــات فراغت و ...مورد توجه قرار گرفت .میزان جامعهپذیری و فرهنگپذیری از

طریق رســانههای مجازی و جدید ،دوستان و همساالن تأثیر نهادهای ارزشآفرین چون

خانواده را کاهش داد (لعل علیزاده.)897 :1392 ،

در کنار این نگرش و سبک زندگی ،سبک زندگی اسالمی ،معلول و محصول ارزشها،

باورها و جهانبینی اسالمی اســت .در جهانبینی اسالمی باورها و جهانبینی توحیدی،
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گردید .فرایند جهانی شدن و دیجتالی شدن فرهنگ و مجازی شدن ،پیامدهای منفی را

ارزشها و ایدئولوژی الهی به شــیوۀ زندگی افراد جهت میدهد .برمبنای این جهانبینی،

دنیا محل گذر است و انسانها با رفتار و اعمال در این دنیا و با عبادت بهعنوان راه تقرب

و دنیــا را مزرعــۀ آخرت میبیند .بنابراین ســبک زندگی او برگرفته از متون اســامی
اســت .بهطورکلی ،براســاس جهانبینی الهی ،اگر دنیا ارزشی دارد و از این نظر میتواند

ابزاری برای نیل به ســعادت اخروی و زندگی واقعی باشــد وگرنه بهدلیل زوالپذیری و

همراه بودن آن با ســختیها ارزش واقعی ندارد و جز بازیچــهای موقتی برای غافالن از
ِ ِ ِ
قــو َن أ َفالتَعقِلون؛
الدنیــا ّ
الحیاه ُ
إل ل َ َ
یر للذی ِن یَ َت ُ
«و َما َ
خدا نیســتَ :
عب َو ل َ َ
هو َو للــدار األخره َخ ُ
زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لهو نیســت و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است،
آیا نمیاندیشید؟» (انعام.)32:

بنابراین در سبک زندگی اسالمی ،انسان با یک زندگی هدفمند و متعالی روبهروست

که در آن دو بُعد جســمانی و روحانی بهصــورت توأم پرورش مییابند .جهانبینی الهی،

نهتنها ترســیم زیبا و دقیقی از زندگی دنیوی را به خداپرســتان ارائــه میکند ،بلکه از
مصاحبــت و نزدیکی با افرادی که تحت لوای جهانبینی مادی هســتند برحذر میدارد

زیرا آنها به ســبب وجود افکار و اندیشــههای غلط و شیطانی در قلوبشان ،همچون افراد

بیمارگونه هستند که بیماریشان مسری است.
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 .6.3دالیل اختالف در سبک زندگی

اصل اختالف در ســبک زندگی امری غیرقابل انکار است .جوامع و گروههای مختلف
سبکهای زندگی متفاوت و بعضاً متضادی دارند .سبک زندگی غربی ،بهعنوان نماد سبک

زندگی اندیشۀ اومانیستی ،با سبک زندگی اسالمی ،بهعنوان نماد سبک زندگی توحیدی،
در بعضی جهات کام ً
ال متفاوتاند .ذائقههای موســیقایی متفاوت ،معماریهای مختلف،

پوشــشهای متنوع و متفاوت ،تمایلهای تغذیهای بسیار گوناگون ،تعاملهای اجتماعی

متنوع و روحیات اجتماعی و سیاسی متضاد از جمله نمودهای مشهود تفاوت در این نوع
ســبک زندگی است .علل و عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقلیمی ،محیطی و حتی

عوامل فردی و شخصی (غرایز و امیال) همگی میتوانند در تنوع سبکهای زندگی مؤثر
باشــند .از جمله مهمترین علل و عوامل اختالف در سبک زندگی را میتوان بهشرح زیر

برشمرد:

 .1اختالف در انسانشناســی :شاید بتوان گفت منشــأ اصلی اختالف در سبک
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زندگی ،ناشــی از اختالف در انسانشناسی و نوع نگاه به انسان ،حقیقت انسان و فلسفۀ
وجودی اوســت زیرا منظور از ســبک زندگی ،سبک زندگی انســانی است .اگر انسان را
موجودی مادی بدانیم ،طبیعتاً ســبک زندگی ما متفاوت با کسی خواهد بود که انسان را

منحصر به عالم ماده ندانســته و او را دارای روحی الهی میداند .اگر اصالت و محوریت را

به شــهوت و غضب و بهطورکلی امیال و غرایز بدهیم ،ســبک زندگی ما متفاوت با کسی

خواهد بود که اصالت را به عقل میدهد و شهوت و غضب را تحت سیطرۀ عقل درمیآورد.

اگر نوع نگاه ما به انســان متأثر در تفکرات اومانیستی باشد ،در آن صورت سبک زندگی

ما متفاوت با نوع نگاه کســی است که انسان را مخلوق و بندۀ خداوند میداند ،اما کسی

که انســان را مخلوق میداند و در برابر خداوند هیچ جایگاه و شأن مستقلی برای او قائل
نیست ،بهطبع انســان را در انتخاب شیوه و سبک زندگی نیز کام ً
ال آزاد نمیداند .سبک

زندگی کســی که انســان را مخلوق خدا و مســجود مالئکه میداند با کســی که انسان
را منهای خدا و دین تعریف میکند ،متفاوت خواهد بود .بنابراین کســی که انســان را
موجودی الهی میداند و کســی که انسان را کام ً
ال مادی و بریده از عالم معنا میپندارد،

دو نوع ســبک زندگی متفاوت خواهند داشت :ســبک زندگی دیندارانه و سبک زندگی

دنیاگرایانه.

فردی را نمیتوان سراغ گرفت که در انجام رفتارهای خود در جستوجوی کمال مطلوب

خویش نباشــد .درخصوص اینکه مصداق واقعی و حقیقــی کمال مطلوب و هدف غایی

زندگی چیست همگان ممکن است نگاه یکسانی نداشته باشند .بعضی هدف غایی زندگی

خود را لذت میدانند و بعضی سود و برخی دیگر قدرت و عدهای آسایش و آرامش .روشن
اســت که هرکدام از این اهداف و غایات شیوۀ زندگی متفاوتی را میطلبند .بهطورکلی،

کســی که هدف غایی او تأمین خواســتههای نفسانی است با کســیکه هدف غایی او
سعادت ابدی و قرب الهی است ،دو نوع سبک زندگی متفاوت خواهند داشت .ایثار ،انفاق،
احســان و خدمت به خلق بهسادگی ازسوی کســیکه اعمال نهایی خود را بهرهمندی از
خواســتههای نفسانی و لذتهای مادی میداند ،نادیده گرفته میشوند .چنین فردی در
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 .2اختالف در هدف غایی زندگی :همۀ انســانها دنبــال کمال خویشاند .هیچ

حقیقت معتقد اســت :زمانی بهرۀ وجودی او افزایش مییابد که بیشــتر و بهتر بخورد و
بنوشــد و شــهوترانی کند .در مقابل ،معیار ارزش از دیدگاه اسالم ،دستیابی به سعادت

عرصههای فردی و اجتماعی ،اعم از سیاسی ،اقتصادی ،هنری ،فرهنگی ،ملی و بینالمللی
و ...بهدست آورد .براساس این ،حتی اگر کاری در ظاهر مستلزم درد دنیوی یا ضرر مادی

باشد ،اما رضایت خدای متعال را به دنبال داشته باشد و موجب قرب او شود ،کاری خوب

و ارزشمند است و هرکاری که هرچند در ظاهر لذتهای و سودهای فراوانی را نیز در پی
داشــته باشــد ،اما موجب غضب الهی و دور شدن از درگاه او شود ،کاری ناپسند و زشت

تلقی میشود.

 .3اختالف در راه و شیوۀ دســتیابی به هدف زندگی :عامل دیگر اختالف در

ســبک زندگی ممکن است اختالف در شناخت راه و شیوۀ دستیابی به هدف غایی باشد.

یعنــی حتی در جاییکه هدف مطلوب و غایت نهایی زندگی از ســوی افراد یک جامعه
یکسان باشد ،باز هم ممکن است در شیوه و سبک زندگی متفاوت باشند .و آن در جایی
اســت که دو دیدگاه یا دو راه مختلف برای دستیابی به آن هدف مطلوب را اتخاذ کنند.
یعنی در اینکه آیا فالن رفتار خاص در راستای دستیابی به هدف است یا آنکه ما را از آن

دور میکند ،اختالف داشــته باشند .برای مثال ،یکی ممکن است عقل را بهعنوان منبعی
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برای شناخت ارزشها بداند و دیگری عقل را حجت نداند .بههرحال ،انسان دارای اختیار
و قدرت انتخاب اســت .یعنی میتواند با استفاده از قوۀ تعقل خود اموری را انتخاب کند

که در جهت کمال او هســتند یا آنکه با کنار گذاشــتن تعقل و محوریت دادن به غرایز و
امیال شهوی یا غضبی کاری را انتخاب کند که هرچند از جهتی برای او کمال است ،اما

از جهتی خالف کمال حقیقی اوست .بههرحال ،چون انسان هم میتواند انتخاب عقالنی

داشــته باشــند و هم انتخاب غیرعقالنی و عوامل این دو نــوع انتخاب در او وجود دارد،
هنگام تزاحم میان این دو نوع انتخاب ،افراد ممکن اســت انتخابهای مختلفی داشــته
باشــند و در نتیجه ســبک زندگی آنها متفاوت باشــد .این عامل اختالف از سنخ عوامل

معرفتی نیســت؛ به همین دلیل حتی در صورت وحدت جهانبینی و انسانشناســی و
نظام ارزشی ،باز هم ممکن اســت انسانها سبکهای زندگی متفاوتی داشته باشند زیرا

بههرحال ،انســانها موجوداتی مختارند و ممکن اســت انتخابهای آنها متأثر از عوامل

گوناگون متفاوت باشد .به تعبیر دیگر ،این عامل سوم ،از سنخ عوامل گرایشی است و نه
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بینشــی .برای گزینش سبک زندگی دینی و اسالمی ،ارادهها و انگیزهها نیز الزم است در
مسیر عقالنیت حرکت کنند (مصباح.)236-235 :1385 ،

 .4اختالف در ســطح و درجــات ایمان :در نهایــت عامل دیگــر اختالف در

ســبک زندگی را میتــوان اختالف در ســطح و کیفیت ایمان افراد یــا جوامع مختلف
دانســت .توضیــح آنکه عمــق و کیفیــت باورهای افراد ممکن اســت متفاوت باشــد.

ایمــان ذومراتب و درجــات ایمان مؤمنــان ،مختلف اســت .هرچه درجــۀ ایمان فرد

باالتــر رود ،انعــکاس آن در رفتار او نمود بیشــتری دارد .امام صــادق (ع) در حدیثی
ایمــان را ده درجــه میداند و میفرماید :به درســتی که ایمان دارای ده درجه اســت.

ایمان همچون نردبان است که پله پله از آن باال میروند .بنابراین ،کسی که دارای درجۀ
باالتر اســت نباید بر کسی که در درجۀ پایینتر است خرده بگیرد و به او بگوید تو ایمان

نــداری ...این حدیــث و دهها حدیث و آیۀ دیگری که از تقویت ،توســعه و ازدیاد ایمان

ســخن میگویند همگی نشاندهندۀ تشکیکی بودن و درجه داشتن ایمان است .طبیعتاً

هر درجهای از ایمان به همان نســبت ،شــیوۀ زندگی مؤمن را تحت تأثیر قرار میدهد.

نمیتوان رفتارها و ســبک زندگی مؤمن درجۀ ده را از مؤمن درجۀ ســه انتظار داشــت
(شریفی.)110-93 :1392 ،

جهان در حال تغییر و پیشرفت است و توجه به این موضوع در تبیین سبک زندگی

اســامی بسیار حائز اهمیت است .بیش از دو دهه نمیگذرد که اینترنت ،پیامک ،آیپد،
وبسایت ،وبالگ و پســت الکترونیکی بهطور چشمگیری زندگی ما را تغییر داده است.

دانلود موســیقی و فیلــم ،چت ،بازیهای رایانهای و تلفنهای همراه ،بخشــی از زندگی
روزمرۀ ما و فرزندانمان را تشــکیل دادهاند و باید به خاطر داشته باشیم برخی رویدادها،
صد ســال پیش ،قابلیت خیالپردازی هم نداشته اســت .بهعنوان مثال برای مردم صد

ســال پیش ،تصور هواپیما ،ترن زیرزمینی ،رادیو و ...محال بوده ،درحالیکه امروزه برای
ما عادی شــده اســت .اکنون با توجه به تغییراتروزافزون ،تغییرات شگفتانگیزتری در

زمینۀ علوم ،تکنولوژی ،اقتصاد ،آموزشوپرورش ،جمعیتشناســی ،سیاست و در نهایت
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 .7.3سبک زندگی اسالمی و توجه به مقتضیات دوران

ســبک زندگی ،در حال وقوع اســت ( .)Marker, 2006با اصرار بر مقاومتهای بیهوده در

برابر این تغییرات شاید بتواند زمان وقوع این تغییرات را به تأخیر انداخت ،اما در نهایت

با تغییرات ارائه داد .در آموزههای اسالمی پذیرش تغییرات بهعنوان اصلی بنیادین مطرح
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َِ
اس
میشــود زیرا اسالم دین فطرت استَ « .فأق ْم َو ْج َه َک لل ِّدی ِن َحنیف ًا ف ْط َر َت اهلل الَّتی َف َط َر الن َّ َ
یــل ل ِ َخ ْل ِق ا ِ
ین الْ َقیِّ ُم َول َ ِک َّن أَکْ َثر الن َّ ِ
ون؛ پس حقگرایانه و بدون
َعلَ ْی َهــا َلتَ ْب ِد َ
هلل َذل ِ َک ال ِّد ُ
ــاس َلیَ ْعلَ ُم َ
َ
انحراف با همۀ وجودت بهســوی ایــن دین [توحیــدی] روی آور ،و [پابرجا و ثابت بر]
سرشــت خدا که مردم را بر آن سرشته اســت باش برای آفرینش خدا هیچگونه تغییر و

تبدیلی نیســت این است دین استوار ،ولی بیشــتر مردم معرفت [به این حقیقت اصیل]
ندارند» (روم.)30 :

نظام ارزشی اســام همانگونه که در ابتدای ظهور ،دگرگونیهای فرهنگی عظیمی

را در جوامــع بشــری پدیــد آورد ،در هر زمانــی میتواند با تکیه بــر حقیقت و غنای
معرفتی خود ،ارزشهای حقیقی و مطلوب انســانی را به تمام جامعۀ بشری معرفی کند
(فاضلقانع .)94 :1392 ،اگر دین را ابزار سرپرستی سعادت بشر در همۀ شئون فردی ،اجتماعی

و تاریخی بدانیم ،الزمۀ چنین باوری آن اســت که آموزههای دینی را بر شکلگیری همۀ
باورها ،ارزشها و هنجارهای الزم برای جهتدهی و الگوبخشــی به رفتار و کنش انسانی
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حاکم بدانیم (شریفی .)34 :1391 ،بر همین اساس قوانین و احکام آن بهگونهای است که به
همۀ ابعاد انسانی و فطرت او توجه کرده و هیچگونه قانونی را برخالف فطرت انسانی وضع

و تشــریع نکرده است .پس اســام به عناصر زمان و مکان و مقتضیات هر عصری توجه
داشته اســت زیرا این عناصر منجر به آثار شگرفی در رفتار انسانی میشود که نمیتوان

آن را نادیــده گرفت .مســئلۀ تغییــرات اجتماعی نیز در همین حــوزه تبیین و تحلیل
میشــود .بنابراین قوانین اسالمی بهگونهای است که بتواند با پذیرش تغییرات اجتماعی
و مقتضیات زمان و مکان ،راههایی را بیان کند که فلســفۀ دین و فلسفۀ آفرینش انسان
تأمیــن گردد بیآنکه با مخالفت یا مبارزه با مقتضیــات بخواهد خود را در برابر آن قرار

دهد .فلســفۀ تغییرات در شریعتها و آیینها ارتباط تنگاتنگی با پذیرش تغییراتی دارد

که در تاریخ بشــریت اتفاق افتاده و میافتد .اسالم پذیرفته است که نمیتوان برای همۀ

دورههای تاریخ بشر نسخهای واحد پیچید و براساس آن ،انسانها را در چارچوب قانونی
مشــخص به کماالتی رســاند بیآنکه به جنگ فطرت او رفت زیرا فطرت انسانی در عین
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ثبات تغییراتی در الیههای ســطحی دارد کهباید به آنها توجه شــود .نادیده گرفتن این

تغییرات در الیۀ ســطحی فطرت به معنای نابودی بشر و انکار دین خواهد بود .ازاینرو،
اســام بر آن شــد تا بیآنکه زمینۀ نابودی خود یا بشر را فراهم آورد و نیازمند تغییر در

اصول بنیادینی باشــد که مبتنیبر فلسفۀ دین و آفرینش انسان است؛ همۀ اهداف را در
ساختاری معین برآورده سازد.

 .4نتیجهگیری

انسانها براساس فطرتی که دارند همواره به دنبال نقشهای برای طراحی یک زندگی

با سبکی مشخصاند که برآوردهکنندۀ امیال و اهداف آنها باشد .نقشه و طرحی که برای

زندگی به آن نیازمندند باید دارای ویژگیهای منحصربهفردی باشد .الگوگیری از مکاتب
بشــری و مادیگرای غرب نمیتواند پاسخگوی بسیاری از نیازها و تمایالت بشری باشد.

اسالم برای زندگانی و ســعادت دنیوی و اخروی انسانها برنامهای منسجم و همهجانبه
دارد ،که در آن به تمامی نیازهای انسان پاسخ داده شده است .براساس این ،وضع مطلوب

زندگی بشــر در همۀ ابعاد و مراتب ،براساس نظام ارزشــی اسالمی (مبانی و ارزشهای
مقبول دین الهی) باعث دستیابی به غایت زندگی یعنی قرب الیاهلل خواهد شد .اینگونه

همۀ شــئون فردی و اجتماعی زندگی است که باید براســاس انتخاب و التزام آگاهانه و

آزادانه نظام معیا ِر مناسب با دین اسالم باشد .بنابراین ،یکی از مشخصههای اصلی حیات
طیبه ،تکیه بر ارزش غایی زندگی ،قرب الیاهلل ،و نظام معیار متناسب با آن یعنی مبانی
و ارزشهای مقبول دین اسالم است زیرا با توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال،

بهعنوان یگانه رب حقیقی جهان و انســان ،این نظام معیار ،جهت اساســی نحوۀ تحقق
حیات طیبه را در همۀ مراتب و ابعاد آن مشــخص مینماید .در این مسیر ،سبک زندگي
اســامی بهعنوان مجموعۀ الزامها ،تكاليف ،حكمها و فراميني مطرح است كه اسالم ارائه

كــرده و بازخواني وجود آدمي و تصوير كلي از رازها و نيازهايي اســت كه در اين وجود

اسرارآميز قرار دارد .در اينجا ،سبك زندگي انسان ،توصیفگر این است كه انسان موجودي
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زندگانی مســتلزم ارتباط آگاهانه و اختیاری با حقیقت هســتی و تشدید رابطۀ با او در

الهي ،خواهان اتصال به بينهايت ،عملگرا ،حقيقتجو ،اخالقي ،فضيلتخواه ،رذيلتگريز

و در نهايت موجودي اســت بهطور كامــل كمالطلب ،كه در عمق وجودش اين كمال را

اذعان شد ،سبك زندگي اسالمی ،فرايند تجلي و حضور تماميت دين ،در انديشه و عمل

انســان ديندار است .اين انسان در نتيجۀ فراگيري آموزههاي اسالمی و عملي كردن آنها،
تبديل به أحســنالخالقین میشود؛ انسانی که واجد کماالت اخالقی خداپسندانه بوده و

در تمام مراحل زندگی جزء به رضایت و خشنودی خداوند تبارک و تعالی به چیز دیگری
نمیاندیشد.

بر این اساس ،اسالم با درخشش آغازین اشعۀ نورانی و حرکتآفرین انوار انسانسازش،

خود را دارندۀ برترین و شایستهترین طرح و برنامه برای نجات فرد و جامعه معرفی کرده

و برای خودش رســالت پرشکوه فردی و خانوادگی ،اجتماعی و سیاسی ،مادی و معنوی،

و ایــن جهانی و آن جهانی اعالم کرد و با این اندیشــۀ بلنــد و برنامۀ جامع و هدف واال
حرکت رهاییبخش و انسانساز خود را آغاز کرد تا به انسان شناخت دهد ،بینش ارزانی

دارد ،دانش بیاموزد ،و قلم و بیان و مغز و دســتگاه تعقل او را برای جهاد ســپید و تالش

سبز و آفرینش جهانی نو بهکار گیرد .در این روند تاریخی بود که قرآن پابهپای آموزش و

آگاهیبخشی و شناختدهی و زدودن آثار منحط فرهنگی و فکری و تزکیه و پیراستگی
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فرد و جامعه از ضدارزشها و بارور ساختن ارزشها در مزرعۀ دلها ،به ترسیم نشانههای
فرد مورد نظر خویش پرداخت و در انبوهی از آیات ،ویژگیها و نشــانههای فرد نمونه و
مطلوب خویش را برشــمرد و چهرۀ درخشــان او را در آینۀ آیات انعکاس بخشید .از پي
آن ،بــه بنياد جامعه و دنياي نويــن و مورد نظر خود پرداخت و در كران تا كران قرآن با

طرح مسائل اجتماعي و حقوقي ،سياسي و اخالقي ،اقتصادي و انساني به نشانگري عوامل

صعودها و شكوفاييها و نيز علل سقوطها و عقبماندگيهاي فرد و جامعه همت گماشت

و ويژگيهاي جامعۀ مورد نظر خود را در ابعاد گوناگون بينش ،گرايش ،عمل و چگونگي
روابط و مناســبات مطرح ساخت و سيماي آن را در تابلو نوراني و زوال ناپذيرش ترسيم

كرد و در چشــمانداز ترقي خواهان و اصالحطلبان و جستوجوگران نجات و نيكبختي

قرار داد .تربیت الهی در قرآن ،هم بقای انســان را تضمین میکند و هم عزت او را تأمین

مینماید و راه حیات عزیزانه را برای بشــر هموار میسازد .از سویی به انسان میفهماند

که او بســان درخت نیست که پس از یک دوره حیاتِ گیاهی به هیزم و سپس خاکستر،
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تبدیل شــود و بر این پندار که پس از مرگ ،صالح و مفســد ،پرهیزگار و تبهکار همگی
یکساناند ،خط بطالن میکشد.
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