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 :چکیده

هدف ابتدا  نیاست. با توجه به ا یمهدو یسبک زندگ یبررس یمقاله هدف اصل نیدر ا

 یکرده و سپس به لزوم داشتن سبک در زندگ فیتعر دگاهیرا از چند د یسبک زندگ

بر  رگذاریعوامل تأث نیتر یاز اصل یکیبعنوان  یسبک زندگ ری. در ادامه به تأثمیپرداخته ا

 مانیاز آنها شامل: ا یبرخ انیو ب یمهدو یزندگ کسب یهایژگیپرداخته، و تیترب

 گریه از مباحث ددر جامع دیبودن نشاط وام یمصرف متعادل و جار ا،یعفت و ح ،یمحور

 یآنان را بررس تیمشکالت موجود بر سر راه ترب انیفرزندان و ب تی. تربباشدیمقاله م نیا

 نیامامان و معصوم یزندگ به نکهیپرداخته و ا اریمع یبه سبک زندگ انیکرده و در پا

 تیترب نیاسوه و الگو در دکتر نیکرد و بهتر هیتک یریدر الگوگ یبه عنوان محور توانیم

 یبه زندگ دنیرس یکه برا باشدی)عج( م یحضرت مهد یعمل ویعلم رهیس تیمهدو

 .میتالش کن دیعصر با یمطلوب حضرت ول

 فرهنگ. ت،یمهدو ،یحضرت مهد ،یواژه : سبک زندگ دیکل
 

 

 مقدمه

که چند سال از  رودیبشمار م یدیدر جامعه ما از جمله موضوعات جد یسبک زندگ

پردازان باز  هینظر انیم دریمستحکم گاهیو جا نگذشتهیعمر ورود آن به مباحث بوم

شکل  ایانسان را در دن یاست که متن زندگ یناظر به مسائل ینکرده است. سبک زندگ

 دریرا که آدم یتمام مسائل ندیگویسخن م ستنیز یاز چگونگ یوقت یبه عبارت دهدیم

 یرو گسترده سبک زندگ نیمد نظر قرار داد و از ا دین مواجه است را بابا آ یمتن زندگ

 ردیگیرا در برم عتیطب یخدا، خود، خانواده وجامعه و حت بایاز رفتار آدم یعیعرصه وس

گروه است  ایفرد  کی یهاو ارزش هاشیمنعکس کننده گرا ستنیسبک ز ای ی.سبک زندگ

را آرزو  یخاص یشخص زندگ نکهی.ا سازدیرا م یگروه ای یکردن فرد یکه با هم طرز زندگ

 ینشان دهنده کالم ارزش کندیو آنرا نقد م ردیگیرا به سخره م یخاص یزندگ ای کندیم

اکرم  امبریسال از بعثت پ نیمؤثر است با گذشت چند یاوست و در انتخاب سبک زندگ
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 یباورها و آداب زندگ از یاریاعراب شروع کرد بس انیرسالت خود را م کهی)ص( زمان

 یزندگ یهاکرد که تمام جنبه یگذار هیرا پا یاعراب را مورد نقد قرار داد سبک یجاهل

سبک بعد از  نیا دادیقرار م شرفتیو پ یتعال ریو بشر را در مس گرفتیبشر را در برم

از گذشت سالها از  پسیاسالم رانی. امروز، اافتیادامه  نیم)ص( توسط ائمه معصو امبریپ

گوناگون و در حال حاضر در مواجهه  یدر مواجهه با اقوام و فرهنگها رانیورود اسالم به ا

 هیو بر پا یعیاز اسالم ش یناش یدر تالش است سبک زندگ نیبا فرهنگ مغرب زم

مقاله تالش  نی.در ادیمنتقل نما یبعد یحفظ و به نسلها نیائمه و بزرگان د یهاشهیاند

. ردیقرار گ یمورد بررس تیمهدو هیبر پا ینیمناسب با سبک و باور د یشده است زندگ

 است. یلیو روش تحل یمقاله از نوع کتابخانه ا نیمطالب ا یجمع آور
 

 :سبک زندگی

و انواع  یدر حوزه فرهنگ و اجتماع موضوع سبک زندگ یاز مباحث اصل یکیامروزه 

واژه  نیاست و گرچه ا یمتعدد یومعان میمفاه یدارا یزندگواژه سبک ». باشدیآن م

 زین یعلوم انسان یهاحوزه گریآنرا در د توانیدارد م یو روانشناس یجامعه شناس شهیر

سبک در » شده، لیتشک «یزندگ»و « سبک»واژه،  دو بیاز ترک یبکار برد. سبک زندگ

به حالت موجود زنده » ی. زندگ1رودیم بکار« و طرز وه،یش راه، رسم، روش، یلغت به معنا

. 2«کندیجان جدا م یب یایو او را از اش شودیکه با رشد ونمو و پاسخ به محرکها مشخص م

که از  میروبرو هست یریبا واژه فراگ ،یگمفهوم سبک زند فیتعر یبرگر معتقد است برا

و موضوعات مربوط  اتیوادب حیتفر ویمو و لباس تا سرگرم شیآرا نهیفرد در زم قهیسل

 .3«شودیرا شامل م گرید

 میرا به دو دسته تقس هافیتعر نیا ،یسبک زندگ فیدر تعر یبا توجه به دشوار یفاضل»

کرده که  یرا از جنس رفتار معرف یکه سبک زندگ ییهافیگروه اول: مجموعه تعر کند؛یم

                                                           
 667 ص ،1383سخن، انتشارات سخن، روز فرهنگ حسن، انوری، 1

 642همان، ص ،یانور 2

 321-338، صص 1379ها،رسانه قاتیانتشارات مرکز مطالعات و تحق ،یاجالل زیها، ترجمه پرورسانه لیتحل یهابرگر، آرتور، روش 3
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 ییهافیاست و گروه دوم: شامل تعر ریتأث یافراد در آن ب یفکر یهاها  ونگرشارزش

 .1«کندیها متوجه زیها نها و نگرشاست که عالوه بر رفتار به ارزش

 حات،یفرد، شامل تفر کیروزمره  یجامع از عملکردها یمجموعه ا یزندگ سبک

که متأثر از جهان  یآن است بنحو یهاو مصرف، باورها و عالقه دیخر یالگو ،یسرگرم

در جمع پرشور جوانان  یمقام معظم رهبر»حاکم بر آن جامعه باشد.  یدئولوژیوا ینیب

 خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، رینظ یرا به مسائل یسبک زندگ یخراسان شمال

مختلف  یهاطیدر مح یو اجتماع یفرد یکسب و کار در رفتارها حات،یمصرف، تفر یالگو

انسان  یکه متن زندگ گرددیبرم یبه همه مسائل یدانستند و افزودند در واقع سبک زندگ

خود را مترادف  امعاصطالح عقل معاش در مفهوم ج یدر معارف اسالم دهندیرا شکل م

از  ییدر ادامه به رهنمودها شانیسخنان ا تیاست. بخاطر اهم یسبک و فرهنگ زندگ

 .میپردازیم یدر مورد سبک زندگ شانیا

 یافزودند: فرهنگ زندگ یزندگ وهیسبک و ش یریشکل گ یچگونگ میدر ترس شانیا

را  یسبک خاص میکن نییتع یزندگ یرا برا یاست و هر هدف یما از زندگ ریمتاثر از  تفس

 ،یاسیس هیشده در هر مکتب و نظر نییتع یتحقق هدف اصل شانیا آوردیبه همراه م

و  یآن هدف دانستند و افزودند بدون اعتقاد جد هب مانیاعتقاد و ا ازمندیرا ن یاقتصاد

اشاره  یبه مغالطه ا نهیزم نیهم دری. رهبر انقالب اسالمشودیمحقق نم یهدف چیتالش ه

افراد  نیا کنندیآنها مطرح م یو مقلدان داخل یغرب ینماها لسوفیف یکردند که برخ

تمدن ساز نشان  اتیاداره کرد اما تجرب شودیو مکتب نم یدئولوژیا ایجامعه را  ندیگویم

است و بدون داشتن  یاجتماع میکننده و اداره کننده حرکات عظ تیکه مکتب هدا دهدیم

امکان  یتمدن چیالزم ه یهانهیو تالش و پرداخت هز مانیو بدون ا یدئولوژیمکتب و ا

 وانهدف به عن به مانیضرورت ا نییبعد از تب یاهلل خامنه ا تی. حضرت آابدییتحقق نم

 گرید ینکته اساس کیبر  دیبحث مهم امروز رابا تأک یتمدن ساز یاز عوامل اساس یکی

شان خاطر نشان  یدر تمدن غرب یاز سبک و سلوک زندگ دیکامل از تقل زیادامه دادند: پره

 میکنیم دیتأک قیو تحق ی. اما بر اساس بررسمیندار یزیبر غرب ست یکردند: ما البته بنا

                                                           
 .67،ص 1382انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات،  ،یمحمد، مصرف و سبک زندگ ،یفاضل 1



5 

 

مهاجم  یاصوالً فرهنگ یفرهنگ غرب رساندینم ییرا به جا یملت چیه باز غر دیتقلکه 

آن ملت را نابود  تیفرهنگ و هو جیبه تدر ابدیرواج  یدر هر کشور یلیاست و به هر دل

 یآن یکه اوالً سبک زندگ نستیا یرهبر انیاز ب ی. دو نکته مهم در سبک زندگکندیم

از  یدر برخ یاز فرهنگ غرب ستین یدستور نکهیا گریاست و د یجیبلکه تدر ستین

 نهیدر زم یجیحرکت تدر کیالزم  یبا فرهنگ ساز دیدر کشور افزودند با یمظاهر زندگ

از سخنان خود سوء استفاده گسترده  گرید یدر بخش شانیشود. ا جادیمسأله ا نیاصالح ا

و افزودند:  دندرا مورد اشاره قرار دا نمایو س یشینما یهنرها ژهیغرب از ابزار و هنر به و

 یسبک زندگ جیو ترو یساز قهیروش به دنبال سل نیبا استفاده از ا یغرب استمدارانیس

شده و با استفاده از جامعه شناسان،  فیتعر یهاهستند آنها در پروژه گریدر جوامع د یغرب

و با شناخت  کنندیم یسرا برر یملت اسالم ژهیروانشناسان و مورخان نقاط ضعف ملتها بو

 نیکه در ا دهندیسفارش م سازانلمیرا به ف یخاص یلمهایتسلط برآنها ساخت ف یراهها

خود و کشور مراقبت کنند. رهبر انقالب  لیاز فرهنگ اص دیهمه مسئوالن و مردم با نهیزم

را  زمیسکوالر زیو تحجر و ن ییگرا یهمزمان از سطح زیپره  گرید یبا اشاره به نکته ا

 ییدارد. اما در باطنش جدا ینیظاهر د غاتیها و تبلحرف یبرخ ودنددانستند و افز یضرور

 .1کنندیرا دنبال م یاز زندگ نید
 

 لزوم داشتن سبک زندگی:

سبک داشته  دیچرا با نکهیبه شناخت خود انسان پرداخته و بعد ا یابتدا الزم است قدر

محور به  نیتر یاسالم پس از خدا انسان اساس ژهیبو یآسمان انیاد یها؟ در آموزهمیباش

او به  دنیرس یبرا یآسمان یو کتابها امبرانیجهان، فرستادن پ نشیشمار آمده و آفر

مختلف از  یرهایانسان به تصو یاست. با معنا بودن زندگ رفتهاش صورت گ ییسعادت نها

ما قرار  اریدر اخت یانسان شناخت قاتیمختلف را تحق یرهایتصو نیتام دارد و ا یاو بستگ

 .2دهدیم

                                                           
 یاطالع رسان گاهی، پا23/7/1391مورخ  یدر جمع جوانان استان خراسان شمال یمقام معظم رهبر اناتیب ،یعل دیس ،یخامنه ا 1

 یاهلل خامنه ا تیدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ

 21-24صص  ،ینیامام خم یو پژوهش ی، موسسه آموزش1390در قرآن،  یانسان شناس ،یمحمد تق ،یزدیمصباح  2
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شده است تا با  دهیانسان آفر یعنیتنها و تنها خداست  نشیهدف آفر ینینگاه د از

ما خلقتُ "شده برسد.  ییخدا یعنی ،یمقام هست نیبه برتر یبندگ ریقرارگرفتن در مس

امام آنکه مرا بپرستند.  یجز برا میدیافریجن و انس را ن "عبدونیالجنَّ و االنس اال ل

 .1«کردن است ییاست که باطن آن خدا یگوهر یگبند»: ندیفرمایصادق)ع( م

 یوقت میداشته باش یکل یهامعرفت دیبا ستیما چ یزندگ ریخط س میآنکه بدان یبرا

تا منفعت  میداشته باش یضوابط دیبا م،یقرار ده یا ژهیحرکت خود را در جهت و میبخواه

 یهمان است که در اصطالح امروز نیکند و ما را به کمال برساند ا نیرا تام ییو مصلحت نها

بدست  یو برا  یزندگ یخط مش نییتع یبرا یشود. دانستن ضوابط کلیم دهینام یدئولوژیا

که به ان اصطالحاً  میداشته باش ییهانشیتر ب شیالزم است که پ یقواعد کل نیآوردن ا

 میاگر بخواه یعنیاست.  ینیببر جهان یمبتن یدئولوژیا نی. بنابراندیگویم ینیجهان ب

 .2یمداشته باش ییهانشیتر ب شیپ دیبا مینک نییرا عاقالنه و درست تع یزندگ یخط مش

 یانسان مدت نکهیا باشدیمحدود و کوتاه م اریبس ایدن نیعمر انسان در ا ستین یشک

 ریدپذیترد یرو چیمرگ است به ه زیخواهد بود و سرنوشت محتومش ن ایدن نیمحدود در ا

 نیشتریفرصت محدود ب نیتا از ا ستیدزیچگونه با دیپرس دیحال با هیپا نی. براستین

در  یقبول ایآ ست؟یچ انیسود و ز اریاساساً مع نکهیا ترپرسش مهم م؟یاستفاده را ببر

راحت و مرفه، کمک به  یزندگ کیاز  یمندبهره ،یکنکور داشتن شغل خوب و درآمد کاف

ده  دگاهیدر کتاب انسان از د گیاست؟ راجر تر انیسود و ز اریمع نهایهمنوع و مانند ا

 وهیش میکه ما از خودمان دار ی: تصوراتدیگویم نیکتاب چن نیجمله ا نیمتفکر در آخر

ممکن است  یمؤثرند حت حیتصورات غلط مثل تصورات صح کندیم ریما را تدب یزندگ

 نیو مؤثرتر نیتر یو فطرت انسان از قو تیگوناگون به ماه یها. نگرشاورندیفاجعه به بار ب

 .3افتی توانیاست که م ییهاشهیاند

 

                                                           
 63-64، صص 1393انتشارات جامعه الزهرا،  گرها،یمحسن، من د ،یعباس ولد 1

 164-168همان، صص  ،یزدیمصباح  2

 22-24، صص 1384انسان در اسالم، دفتر نشر معارف،  ن،یغالمحس ،یگرام 3
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 :آموزه های دینی و سبک زندگی

 ریکث هیف کنیلم  ه،یامام جعفر صادق)ع( فرموده است: خمس خصالِ، من لم تکن ف

و حسن الخلق؛ پنج خصلت است که در هرکس  هیو العقل و االدب و الر نیمستمع الد

و  تیادب، حر ،یخردمند ن،یاجتماع چندان ارزشمند خواهد بود؛ د ینباشد وجود او برا

 .1عیتش یدر فلسفه اعال یانسان یواال یمایس میترس نستیا کویو خلق ن یآزاد

 یاله فیبا حالل و حرام خدا و وظا ییو آشنا یآگاه نیجمله ارکان روح انتظار، د از

ما  انیعیاز ش کیالتنفقه من اصحابنا؛ در هر  منیف ری: ال خندیفرمایاست. امام صادق م

که با  نیوجود ندارد. منتظر هرگز خود را از جمع علما و اهل د یریخ ستین نیکه فهم د

 .2کندیجدا نم کنندیم یندارید رتیبص

 یبرا یدار هیفرق است که سرما نیا یدار هیسرما یحکومتها وهیاسالم و ش انیم

ثمار افراد او را به است ریاز آنان را آزاد و رها کرده و سپس سا یااز مصالح عده تیحما

 .ندیگوینم یشخص یرا آزاد گرانیدرآورد. در اسالم استثمار د شانیا

 شهیبه اند نکهیا یبه جا نانیمنزجرند. ا یعموماً از روابط خانوادگ یکتاتورید یهاحکومت

را به اجتماعات عقب افتاده نسبت  یو پست خود اقرار کنند روابط خانوادگ یوانیح

با در  دیما آورده و سپس در هر دوره مردم با یبرا یدر زندگ ی. اسالم اصول کلدهندیم

 .3خود آنرا بکار برند طیمح طیو شرا روز اجاتینظر گرفتن احت
 

 :سبک زندگی و تربیت

دو دهه  یکی نیاست ما در ا تیبر ترب رگذاریعوامل تاث میتر یاز اصل یکی یزندگسبک 

 رییرا متناسب با تغ تیاما روش ترب م،یهست یزندگ وهیش  عیدمادم و سر رییشاهد تغ ریاخ

که سبک  میابا آن برخورد کرده یبلکه به گونه ا م،یانداده ریینه تنها تغ یسبک زندگ

                                                           
 233، ص 1391ما،  لیمغرب، نشر دل دیمحمدرضا، خورش ،یمیحک 1

 268-288، صص 1391 ،ییبا امام زمان،نشر مح یمحمد، آشت ،یشجاع 2

 302-306، صص 1379و اسالم، نشر سماط،  یگریقطب، محمد، انسان و ماد 3
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 راتییاز تغ یبه شدت دور کرده است برخ ینید تیترب ریرا از مس مانفرزندان یزندگ دیجد

 :عبارتند از یدر سبک زندگ یملموس و اساس

ل مسائ یبود که خودبخود برخ یها به گونه انه چندان دور خانه یهاها: در گذشتهخانه-1

 یآپارتمان دیرا با خانه جد یمیخانه قد کیاست  ی. کافشدیم تیدر آن رعا یتیترب

 هیکه پدر و مادر نگران همسا کندیرا سخت م تیخودترب ی. آپارتمان به خوددیکن سهیمقا

 .کنند یبچه را امر و نه شوندیم یبغلو  ینییو پا ییباال

ها رابطه تیوکم تیفیدر ک یخانه با رسانه: در گذشته رسانه دخالت چندان تیریمد-2

ت روابط را بشد یعاطف یرسانه گرما هاستیاز زندگ یاریبس رینداشت اما امروز رسانه مد

 .کم کرده است

 .عتیاز طب یدور-3 

 .اشتغال مادران-4

پاسخ  گریکدیفرزندان در تعامل با  یازهایاز ن یاریخانواده، در گذشته بس میتنظ-5

 .ستین نگونهیاما امروزه ا شدیداده م

 یابهیقناعت مفهوم غر هایاز زندگ یکه در برخ رفتیپذ دی: بایاقتصاد یهارقابت -6

 یباال رفته که قناعت که گنج تمام ناشدن یهم توقعات به قدر هایاز زندگ یشده و در برخ

 .1خود فاصله گرفته است یقیحق یاست از معنا
 

 برخی ویژگی های سبک زندگی مهدوی

قبول شدن تمام اعمال از جمله انفاق است و از  یشرط اصل مانی: ایمحور مانیالف( ا

و ما منعهم »کرد:  حینکته تصر نیبه ا می. قرآن کرستین رفتهیپذ یانفاق چگونهیکافران ه

 . 2«ان تقبل منهم نعقاتهم اال انتم کفرا باهلل و برسوله...

                                                           
 51-56، صص 1393انتشارات جامعه الزهرا، گرما،یمحسن، من د ،یعباس ولد 1

 294، ص 1387 ،یرضوینشر دانشگاه علوم اسالم ،یاسالم یهادر آموزه یفرهنگ روابط اجتماع گران،یجواد و د ،یروانیا 2
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 یآدمدر روح و فکر  یپروردگار و احساس حضور او به دگرگون یبه نظارت دائم یباورمند

و پاک  دهیسنج یسخنان دینمایرا وادار م یو و کندیم جادیگفتار و رفتار او ا جهیو درنت

 یسد محکم تواندیها مآموزه نیو باوربه همه ا مانیروشن است که ا یبر زبان آورد به خوب

تحقق آداب گفتگو  یو بستر مناسب را برا زهیو انگ دینما جادیسخنان باطل ا امواجدر برابر 

 .1فراهم سازد

 ای( عفت وحب

 تیرعا باشدیم ایعفت و ح تیرعا یمهدو یمهم در سبک زندگ یهااز شاخصه یکی

در  یبه حفظ روابط سالم اجتماع تواندیاقشار جامعه چه زن وچه مرد م یاصل از سو نیا

 ومنکر حضور زنان در جامعه و در دست داشتن  توانیدر جامعه اکنون نم انجامدیجامعه ب

عفت در جامعه  تیچه خوب است که با رعا یول دآنان ش یاز سو یمشاغل اجتماع

 .شود جادیدر جامعه ا یامن طیبرده و مح نیفسق و فجور را از ب یهانهیزم

و چشم بپوشند و فروج  گانهی: به زنان مومن بگو از مردان بدیفرمایدر قرآن م خداوند

 یرا برا شیخو ینتهایو ز هایبایمحفوظ بدارند و محل ز گرانیرا از نگاه د شیاندام خو

 ندازندیب هانهیخودشان را برس یهایاجانب آشکار نسازند )مانند صورت و دستها( روسر

شوهر، پدر، پدر شوهر، پسران  یو حجابشان را جز برا نتی( و زدشون دهی)تا خوب پوش

 .2خود و پسران شوهر، برادران و فرزندان برادر و فرزندان خواهر و ... آشکار نسازند

را در خانه  فیپاک و عف یطیو عفاف را دوست دارند و مح یپاک ف،یپاک و عف یانسانها

 یزندگ طیمح یپاک یچشم، گوش، دهان و به طور کل ی. پاککنندیم جادیا شیو خانواده خو

 تیرهاورد آن ترب نیکه مهمتر کندیم لیتبد یرا از حرام و گناه کانون خانواده را به بهشت

 .3بود دفرزندان پاک خواه

 

 

                                                           
 496-497صص  همان، ،یروانیا 1

 350، ص 1391 ر،یموسسه نشر زه ،یمحسن، گنجه آداب اسالم ،یانیمحمدرضا، آشت ،یانیشتآ 2

 252-253، صص 1389 وسف،ینشر کتاب  ،یمهدو تیمحمدباقر، خانواده و ترب ،یکاشان یدریح ،یمرتض ،یآقا تهران 3
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 ( مصرف متعادلج

 یاست که فرد در اداره زندگ ستهیاست شا دهیپسند یبرقناعت امر یزندگ یاستوار

 کند، امام تیخانه و خانواده رعا طیاعتدال را در مح یریاز اسراف و تنگ گ زیضمن پره

 لیاندک قناعت کند پروردگار به عمل قل ی: هرکس از خداوند به روزندیفرمایرضا)ع( م

 .شودیم یاو راض

به  یاست. وقت ییگرابه مصرف یمحورها از اقتصاداوردن خانواده یرو گریمهم د بحث

 یادی. زکندیاز همه جلب توجه م شیب دهیچند پد م،یکنیاطراف خود نگاه م یایدن

 یایعوامل سازنده دن نهایا ت،یساختمانها، ازدحام جمع یخودرو، تنوع فروشگاهها، بلند

 نی. اپردازندیپس از برانداز کردن به مصرف فضا و کاال م زیما هستند. مردم ن رامونیپ

معاصر جهان . جهان شدینم دهیدور دچندانوضعت جهان مدرن است که در گذشته نه

 .1است یمصرف یمصرف فضاها

 و نشاط در جامعه دیبودن ام ی( جارهـ

: ندیفرمایکه م میتوجه کن یطالقان دمحمودیاله س تیخوب است به سخنان آ نجایدرا

عام  یاز اقدام به کارها یو دلسرد یبه خدمات اجتماع یرغبت یب ،ینیاثربدب نیکوچکتر

دادن به  دیدرخشان و دولت حق و نو ندهیپس توجه دادن مردم به آ کوستیالمنفعه و ن

خداساخته  تیشخص کیحکومت اسالم و ظهور  سیو تاس یکامل عدالت اجتماع یاجرا

و  دواریاست که هنوز مسلمانان را ام دهیعق نیاست و هم انیاد نیموسس میوبارز ازتعال

 . 2فعال نگاه داشته است

 

 :گیتربیت فرزندان و سبک زند

اکرم  امبری. پدیبرمحور قرآن ادب کن تمیمحبت من و محبت اهل ب هیفرندانتان را برپا

فرزند در هفت »: ندیفرماینموده و م میانسان را به سه بخش تقس شهیر نیمراحل نخست

                                                           
 167-176، صص 1386 نشر سمت، ،یاصول و مبان یمطالعات فرهنگ ،یبهار، مهر 1
 264ص  همان، ،یمیحک 2
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و  ریو فرمانبردار و درهفت سال سوم وز عیو آقا و در هفت سال دوم مط دیسال اول س

 .1مسئول است

پدران و مادران است وجود  یهادغدغه نیتریاز اصل یکیفرزند در جامعه امروز  تیترب

 یمساله را چند برابر کرده است. حال برخ تیفرزند حساس تیترب ریدر مس ادیز بانیرق

  :میکنیم انیفرزندانمان وجود دارد به صورت کوتاه ب تیکه در سر راه ترب یاز مشکالت

  .یتیترب یو روشها یاز مبان یتیترب رگذارانیتاث یناآگاه -الف

  .تیدر عرصه ترب یغرب یهااعتقاد به اموزه -ب

  .ینید تیترب یفقدان منابع کاف -پ

روزه توان آن را انکار کرد ام یاست که نم یتیواقع یماهواره  ،یرسانه ا تیترب -ت

لوحانه و فکر ساده نی. اکندیرا دنبال م یتیترب یاهداف یماهواره ا یهااز شبکه یاریبس

پر کردن اوقات  یدلشان به حال ما سوخته و برا گرانید میخنده دار است که فکر کن

 یهاما شبکه یگرفتند برا میرو تصم نیاز هم گشتندیم یافراغتمان به دنبال راه چاره

  .اندازندیراه ب الیو سر لمیف

 کیتا  شدیم یط ییهانه چندان دور، دهه یها: در گذشتهیتیترب یرقبا شیافزا -ث

 یکه تکنولوژ میبریبه سر م ییهاما شود اما کنون در سال یوارد زندگ یتیعامل ضدترب

ماست که هر کدام از  یبه زندگ دیبه سرعت هر چه تمامتر در حال وارد کردن ابزار جد

  .کندیم جادیا تیترب ریدر مس یادیز خطراتمشکالت و  ییها به تنهاآن

  .به فرزندان، یاختصاص وقت حداقل -ج

 .ینداشتن حوصله کاف -چ

 . 2یتفاوت سبک زندگ -ح

 

                                                           
 324-341همان، صص  ،یآقا تهران 1

 19-51همان، صص  ،یولد یعباس 2
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 سبک زندگی معیار

است تا خود  دهیپسند ییالگو افتنی یدر پ یبه زندگ یابیدست یبرا یهر انسان مؤمن

در  یپرستو قهرمان ی. الگوخواهدیارایرا با آن ب شیخو یکند و زندگ سهیرا با آن مقا

اشاره  امبرانیاز پ یریگبه سرمشق ازین نیبا توجه به ا میدارد و قرآن کرجا  یسرشت آدم

به آن به عنوان  توانیم  یکامالً آشکار است ول نیامامان ومعصوم یگ. آنچه در زندکندیم

جامع  نشانیامامان مانند سخن و د یکرده است که خلق و خو هیتک یریدر الگوگ یمحور

اسوه و الگو در  نی. بهتر1در حد کمال وتمام بودند یو همه جانبه بوده و در همه ابعاد انسان

)عج( است حال آنکه  یحضرت مهد یو عمل یلمع رهیس تیمهدو تیترب نیدکتر

اعظم و حضرت زهرا است  امبریپ یو عمل یعلم رهیآن حضرت س یاسوه و الگو نیترکامل

)ع( و فاطمه زهرا )س(  یمشترک حضرت عل یه اصل از زندگاساس به چهارد نیبر هم

 یستیز دهسا -3 ییقرآن گرا -2 یاصل خدا محور -1: میکنیبصورت فهرست وار اشاره م

خانه و خانواده از گناه  طیمح یپاک نگهدار -5 یو انفاق خانوادگ ثاریا -4یو زهد خانوادگ

و امامت  تیوال میدفاع همه جانبه از حر -7 خانواده یبودن همه اعضا ییجهاد و فدا -7

ـ حضور در اجتماع به هنگام  10 یو عفاف محور یـ عفت ورز9 یخانوادگ یـ دانش پژوه8

 هیـ اصل همسا13ارتباط خانواده با مسجد  یـ برقرار12کار در خانه  میـ تقس11ضرورت 

 . 2روا یهاـ اصل استفاده لذت14 یدار
 

 نتیجه گیری

 باشدیوانواع آن م یدر حوزه فرهنگ واجتماع موضوع سبک زندگ یاز مباحث اصل یکی

همان سبک   یمهدو یکرد که سبک زندگ یریگجهینت نگونهیا توانیم انیدر پا نکهیو ا

همان انجام واجبات وترک محرمات است گرچه کشور در  یمهدو یو زندگ یاسالم یزندگ

مطلوب  یبه زندگ دنیداشته است اما تا رس یادیز شرفتیپ یکردن  سبک زندگ نهینهاد

بر آمده از باورها و پسندها  یرفتار یسبک زندگ میتالش کن دیعصر )عج( با یحضرت ول

                                                           
 1392 ،یدر منظر امام رضا )ع(، انتشارات قدس رضو یمنشور زندگ ،یمحمد باقر، سبک زندگ ،ینیپور ام 1

 164-182همان، صص  ،یقا تهرانآ 2



13 

 

 ستین یآن یاست سبک زندگ اتیآگاه در فلسفه ح مهین ایآگاهانه  یدگاهیبر د یو مبتن

آنکه  یبرا نیهمچن دشو یفرهنگ ساز دیبلکه با باشدینم یاست و دستور یجیبلکه تدر

تا منفعت  یو ضوابط میداشته باش یکل یهامعرفت دیبا ستیما چ یزندگ ریخط س میبدان

فرق است  نیا یدار هیسرما یحکومتها وهیاسالم و ش انیکند. م نیرا تأم ییو مصلحت نها

 دافرا ریآنان را آزاد و رها کرده و سپس سا یااز مصالح عده تیحما یبرا یدار هیکه سرما

. ندیگوینم یشخص یرا آزاد گرانیدر اسالم استثمار د یدرآورده ول شانیرا به استثمار ا

سبک  رییاذعان کرد با تغ دیاست با تیبر ترب رگذاریعوامل تأث نیتریاز اصل یسبک زندگ

برخورد کرده که سبک  یابلکه به گونه میانداده رییرا متناسب با آن تغ تیروش ترب یزندگ

 یمهدو یدور کرده است. سبک زندگ ینید تیترب ریفرزندانمان را از مس یزندگ دیجد

عفت و  ،یمحور مانیبه اختصار عبارتند از: ا یدارد که برخ یفراوان صیو خصا هایژگیو

به سبک  یابیدست یبرا یدر جامعه هر انسان مومن دیمصرف متعادل، و نشاط و ام ا،یح

 یکند و زندگ سهیتا خود را با آن مقا است دهیپسند ییالگو افتنی یدرپ اریمع یزندگ

 توانیکامالً آشکار است و م نیامامان و معصوم یو آنچه در زندگ دیارایرا با آن ب شیخو

امامان مانند سخن  یکه خلق و خو نستیکرد ا هیتک یریدر الگوگ یبه آن به عنوان محور

کمال و تمام بودند و بدون  ددر ح یجانبه بوده و در همه ابعاد انسانجامع و همه نشانیو د

محقق  ی)عج( و در جامعه مهدو یبا ظهور حضرت مهد یسبک زندگ نیبهتر دیترد

 .شودیم


