
Áb}JÇ∫ سبك زندگى، مفهوم جد�دى است. از زمان طرح نظرى آن در

معناى امروز�ن، ب$ش از چند دهه (سالهـاى دهه ٦٠ م$الدى) نمى گذرد.
بخشى از ابهـام درباره مفهـوم سبك زندگى، به مسـائل منطقى ـ زبانى و
بخـشى د�گر، به بسـتـر فـرهنگى ـ جـامـعـه شناخـتى، كـه از آن برآمـده،
بازمى گردد. از سو�ى، و�ژگى مـ$ان رشته اى مطالعـات مربوط به سبك
زندگى به ابهام مفهومى آن دامن زده است. سـبك زندگى، مجموعه اى
از عناصــر پ$ــوســتــه به هم است و افــراد، ســازوار با هو�ت و ســال�ق

خو�ش، آنها را برگز�ده و �ك كل متما�ز را تشك$ل مى دهند.
در سـبك زندگى اسـالمى، تنهـا بـه دنبـال مـتن روا�ات و آ�ات و زندگى
ائمه ن$ـستـ$م، كه ا�ن مـوارد بسان منابع اسـتنباطى سبك زنـدگى اسالمى
است، بلكه با اسـتـفـاده از «الگوهاى فـرهنگى اسـالم» كـه در منابع د�نى
آمـده است، مى توان$م در صحنه زنـدگى ورود پ$دا كن$م. زوا�اى سـبك
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زندگى اسـالمى، گونه گـون و سازوار با ن$ـازهاى انسان و جـامعـه است
كــه مى توان در شـــانزده حــوزه كلى، ا�ن زوا�ـا را فــهــرست كــرد كــه
به صورت جـدول و نما�ش ترسـ$مى ن$ز ارائه شـده است. س$ـرهY رضوى
ن$ـز منبـعـى مـهم از جـهت مـعـرفـتى ـ ارزشى براى الگـوسـازى فـرهنگى

به شمار مى رود.
�ÊU??Ö˛«Ëb??}K∫ ســبك زندگى، ســبك زندگى ا�ـرانى ـ  اسـالمـى، فـقــه

فرهنگ، الگوهاى فرهنگى اسالم

 درآمد

سـبـك زندگى، مـفــهـوم جــد�دى است كـه از زمــان طرح نظرى آن در مــعناى
امروز�ن، ب$ش از چند دهه (سـالهاى دهه ٦٠ م$ـالدى) نمى گذرد. در دهه هاى
اول$ـه قرن ٢٠ و بو�ـژه بعد از جنگ جـهـانى دوم، عـرصه اجـتـماعى در غـرب،
دچار دگـرگـون$ـهـا�ى گـرد�د كـه اصلى تر�ن و�ژگى آن، شكل گـ$ـرى طبـقـه اى
جـد�د، با عنوان طبـقـه متـوسط بود. در ا�ن دوره، با افـزا�ش سطح درآمـدها،
رفاه عـمومى و رشـد بازارها، دگرگـون$هـاى اساسى در شـ$وه هاى تول$ـد پد�دار
شـد، كـه زمـ$نه سـاز عرضـه ب$ش تـر فراورده هـاى مصـرفى و در نتـ$ـجـه، رواج
مصـرف گرا�ى گرد�د. در ا�ن زمان، افـراد جامعه تـوانستند با در اخت$ـار داشتن
امكان انتــخـاب، دست به گـز�نش بـزنند و هر كس، مـحـصــوالت جـد�دى را

سازوار با سل$قه و نگرشهاى خود برگز�ند.
ا�ن امكان انتـخـاب، مـوجب گـرد�د تا رده هاى مـخـتلg (بخـصـوص رده
متوسط) بتوانند متناسب با ذائقه خود، سبك و ش$وه مخصوصى را براى ز�ستن
برگـز�نند و اشكال جد�د و مـتمـا�زى از سبك زندگى را به نمـا�ش بگذارند. در
ا�ن دوره بود كه مفهوم سبك زندگى بر مبناى شاخصها�ى از قب$ل مصرف گرا�ى
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و فـرد�ت در مـ$ان مـتـفكر�ن اجـتـماعى صـورت بندى گـرد�د. در ا�ن صـورت
بندى، افـراد و گـروه ها، در قـالب طبقـه اقـتـصـادى خود دسـتـه بندى نشـدند و
مصـرف به عنوان اصلى تر�ن مبناى هو�ت فـرهنگى و اجتمـاعى جامعـه جد�د،
مـبناى طرح و بحث نظرى قـرار گرفت. مـبنا�ى كـه نه تنهـا نظرى، بلكه ناظر به
پد�ده اى واقـعى در جهـان امروز و بر اسـاس انسان مـصرفى مدرن شـكل گرفـته

است.
در جـامـعــه ا�ران و در دو دهه گـذشـتـه، (پـس از پا�ان جنگ تحـمــ$لى) با
افزا�ش رفاه عمومى و گسترش شبكه هاى ارتباطى، در كنار توجّه دولتمردان به
توسعـه اقتصـادى و س$اسى و هـمسو�ى با نظام ب$ن الملـل، زم$نه براى گسـترش
بازارها و رواج فراورده هاى گوناگون و متناسب با مـد فراهم گرد�د. ا�ن مسأله
با رشد طـبقه مـتوسط شـهرى، مـوجبات رواج سـبك زندگى بر مبنـاى فرد�ت و
فرهنگ مصـرفى را فراهم آورد و موضوع سبك زنـدگى را به عنوان مسأله اى در
شــرف تكـو�ن براى جــامــعــه ا�ران رقـم زد. از ا�ن روى، توجّــه به ا�ـن پد�ده
اجـتمـاعى در شـرا�ط امـروز، براى درك آن چه در عرصـه فـرهنگى و اجـتمـاعى

اتفاق مى افتد امرى ضرورى مى نما�د.
همچن$ن در سالهاى اخ$ر و بو�ژه پس از سخنرانى مهرماه سال ١٣٩١ رهبر
فرزانه انقـالب، در سفر به اسـتان خراسـان شمالى، ب$ـش از پ$ش در رسانه ها و
در زندگى روزمره و از زبان مردم و نخبگان ا�رانى مفهوم «سبك زندگى» مطرح

شده است.
بخـشى از ابهـام دربـاره مـفـهـوم سـبك زندگى به مـسـائل منـطقى ـ زبانى و
بخشى د�گر به بـستر فرهـنگى ـ جامعـه شناختى كه از آن برآمـده بازمى گردد. از
ســو�ـى، و�ژگى مــ$ـــان رشــتــه اى مطـالعــات مـــربوط به ســبـك زندگى، در
عـرصه هـا�ى، از مطالعـات فرهنگى و نـظر�ه هاى اجتـمـاعى گـرفتـه تا ارتبـاط و
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رسانه، حتى معمارى و… به ابهام مفهومى آن دامن زده است. از سوى د�گر،
گفت وگوهاى عمومى و گستـرده شدن كاربرد آن از سوى عامه مردم و تكرار آن

در رسانه ها، موجب شده تا در �ك زم$نه و به �ك معنى منحصر نماند.
اما سبك زندگى رضوى در منظومه سـبك زندگى اسالمى قرار مى گ$رد كه
تالش دارد با تمـركز بر آمـوزه ها و ارزشهـا�ى كه عـالم آل محـمد، امـام على بن
موسى الرضا(ع) ب$ان فرموده است، ح$ات ط$به و سبك زندگى اسالمى را رقم
زند. به نظر مى رسـد درآم$خـتگ$ها و نارسـا�$هـا�ى در تب$$ن مـفهـومى، قلمرو و
چگونگى ع$ن$ت سبك زندگى اسالمى وجود دارد كـه ا�ن نوشتار درصدد ب$ان و
شـرح ا�ن موارد بر اسـاس س$ـر منطقى است. بنابرا�ن، ابتـدا با�د مفـهوم سـبك

زندگى روشن گردد.

مفهوم�شناسى سبك زندگى

عـبارت "سـبك زندگى" ترجـمه واژه انگل$ـسى (life style) است. براى
آن كه بتـوان به درك بهتـرى از زم$نه هاى شكل گـ$رى و كـاربرد ا�ن مفـهوم دست
پ$دا كرد، در ابتدا با�ستى، به مـعناى ا�ن واژه در زبان انگل$سى و در مح$ط اول$ه
صـورت بندى آن تـوجّـه كـرد. مـعناى واژه زندگـى روشن است. از ا�ن رو، به

معناى واژه سبك پرداخته مى شود.
شمارى، به شرح، به بررسى معانى لغـوى واژه سبك پرداخته و تعر�فهاى

آن را به سه دسته تقس$م كرده اند:
دستهY نخستِ تعـر�فها، بر بعد ز�با�ى شناختى كلمـه سبك تك$ه دارد، مانند

تعر�g سبك به «طر�قه نوشتار و �ا گفتار (كه در مقابل محتوا قرار دارد).
دستـه دوم تعر�فـها، بر جنبـهY تما�ز بخـشى سبك، بو�ژه براى بـرترى اشاره
دارد، مانند ا�ن تعـر�g كه سبك �عنى نوع تصور و فـرد�تى كه در رفتار و سلـ$قه
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شـخص ارائه مى شود. �ا شـ$ـوه و روش انجام كـارى، بخـصوص شـ$وه اى كـه
براى فرد، گروهى از مردم، مكان �ا دوره اى، نوعى (typical) باشد.

دسته سوم، تعـر�فها�ى كه تجسم امروز�ن سبك، بخـصوص ابعاد تجمّلى
زندگى را نشـان مى دهند، مـانند تعـر�g سـبك به برترى ُمـدگونه، شـ$ك، ُمـدِ

زودگذر، هوس و م$ل مفرط، عادت و رسوم.١
با دقّت در معانى لغوى واژه (style) ا�ن نكته به دست مى آ�د كه واژه داراى
مـفـاه$م تمـا�ز در كنار نوعى ز�بـا�ى شنـاختـى است. به د�گر سـخن، بر تمـا�زى
برآمـده از ذوق و سل$ـقه داللت دارد. از ا�ن روى، با مـفـهوم «سـبك» در فـارسى
برابرى معنا�ى دارد؛ اما مفاه$م د�گرى مانند ش$وه، روش، گونه و… نمى تواند

در كنار مفهوم زندگى، ترك$ب مناسبى براى ب$ان محتواى "life style" باشد.
كــاربردهاى ز�اد واژه ســبـك زندگى، مــعناى ا�ن واژه را بـه ورطه همــان
گو�ى و كلى گو�ى كشانده است كه از آن براى همه چ$ز استفاده مى شود؛ اما به
طور قطع، فـهم درست و تجز�ه و تحل$ل هر پـد�ده، در هر شاخـه و حوزه اى،
با بسـط و بررسى مــفـاهـ$م و واژگــانى كــه براى آن پد�ده وضع شــده و به كــار
مى رود، امكـان پذ�ر است. از ا�ن روى، بـراى فــهم پد�ده ســبك زنـدگى، به
عنوان پد�ده اى فرهنگى و اجـتماعى، به بررسى تعر�فهـا و چگونگى كاربرد ا�ن

واژه در اند�شه و زبان صاحب نظرانِ علوم اجتماعى، با�سته مى نماد.
جـامعـه شناسـان، مبـناى هو�ت اجتـمـاعى در جامـعـه سنتى را و�ژگـ$هـاى
انتسـابى افراد، مـانند جا�گاه خـانواده و پدر در نظام اجـتماعى مى دانـند. امّا در

مورد هو�ت اجتماعى در جامعه مُدرن دو پاسخ متفاوت داده شده است:
«در رو�كرد اول و قد�مى تر، فعال$ـت مولد و جا�گاه فرد در نظام
تول$ـد شــالوده ى هو�ت اجـتـمــاعى اوست، و در رو�كرد دوم و
جـد�دتر، رفـتـارهاى مـصـرفى فـرد، مـبناى شكل گـ$ـرى هو�ت
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اجـتمـاعى او محـسوب مى شـوند. رو�كرد اول در مـفهـوم طبقـه
اجـتـماعـى و رو�كرد دوم در مـفهـوم سـبك زندگى فـرمـول بندى

مى شود. »٢
ه به تعر�فهاى سبك زندگى مى توان چند موضوع را در آنها پى گ$رى با توجّ
كرد. در سبك زندگى، دو مفهوم وحدت و تما�ز توأم با هم وجود دارد. سبك
زندگى، مجـموعه اى از عناصر به هم پ$ـوسته است و افـراد متناسب با هو�ت و
سل$ــقـه خــو�ش آنهــا را برمى گــز�نند و �ك كل را تشـك$ل مى دهند. از ســو�ى
د�گر، ا�ن كل مـوجب تمـا�ز مى شود و آن را از سـبكهـاى د�گر جدا مى سـازد.
نكته د�گرى كـه در ا�ن تعر�فهـا با�د به آن توجّه كرد ا�ن است كـه سبك زندگى،
رفتار، داشـته ها و كنشهـاى افراد ن$ست، بلكه الگوها�ى است كه به ا�ـن رفتار و

داشته ها شكل و انتظام مى دهد.

و!ژگ�هاى ساختارى و اجتماعى سبك زندگى

مــتــفكران و صــاحب نظران عــرصــه اجــتـمــاع، براى پـد�ده سـبـك زندگى،
شاخصها�ى را �ادآور شده و از ا�ن راه، تالش ورز�ده اند، موضوع را دق$ق تر و
بهـتـر، تبـ$ـ$ن كـنند. از ا�ن روى، در ا�ن بخش، به ب$ـان پـاره اى از اصلى تر�ن
و�ژگـ$ـهاى سـبك زندگى كـه مـورد نظر مـحـققـان علوم اجـتـمـاعى بوده است،
مى پرداز�م. البته در مـورد همه ا�ن و�ژگ$ها، صـاحب نظران اتفاق نظر ندارند؛
امـا براى روشن كـردن بهـتـر مـوضـوع، آنهـا را �ادآور مى شـو�م و پاره اى نقـاط

اختالف را ب$ان مى كن$م.
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سـبك، ب$ـان شد، سـبكى بودن زندگى به مـعناى برگـز�نى و برترى �ـك ش$ـوه،
كنش، رفتار و �ا ارزشـها در فرد است كه بر اساس سل$قه فـردى شكل مى گ$رد و
�ك كل به هم پ$ـوسـته اى را به وجـود مى آورد، به گـونه اى كـه فرد �ا گـروهى از
مردمـان را، از د�گران، كه سبك زندگى د�گرى دارند، بـاز مى شناساند. از ا�ن
رو، سـبكى بودن بـرتر�هـا به مـعناى ا�ـن است كـه �ك پارچگى و وحـدتـى تمـا�ز

بخش، در م$ان ش$وه رفتار و كنش فرد وجود دارد.
œ—«œ v�ËdÖ t�Ë r� Ë Èœd∫ متفكران حوزه سبك ?� t�Ë r� vÖb�“ p�� Æ≤

زندگى، در نسبت مـ$ان فرد و گـروه، د�دگاه هاى متـفاوتى دارند. روشن است
كه اند�شه ورزان فردگرا، سبك زندگـى را امرى فردى و اند�شه ورزان جمع گرا
آن را امـرى اجتـمـاعى مى دانند. در مـ$ان مـتـفكران م$ـانه رو، كـه هم به زوا�اى
فـردى و هم به زوا�ـاى جـمـعى زندگى انســان توجّـه مى كنند، آلفــرد آدلر، كـه
روان شناسى او بر مــبناى سـبك زندگى شـكل گـرفـتـه است ـ و نســبت به د�گر
د�دگـاه هاى روان شناسى نگاه مـتعـادل ترى را در نسـبت فرد و جـامعـه دارد ـ تا
حدودى سـبك زندگى را فردى مى دانـد و به شمار افـراد انسانى، سـبك زندگى

متما�ز در نظر مى گ$رد؛ اما ا�ن سبكها را درخور طبقه بندى مى داند.
اما جـامعه شناسـان، سبك زندگى را، افزون بر بعـد فردى، امرى جـمعى
قلمـداد مى كنند. به عقـ$دهY جـامعـه شناسـان، آن چه كه در سـبك زندگى پد�دار
مى شود فـرد�ت افراد است و افـراد هستند كـه بر اساس سل$ـقه ها و ذائقـه خود،
ش$وه خـاصى از زندگى را برمى گز�نند؛ امّا وجـود انسانى بدون اجتمـاع، معنى
ندارد. از ا�ن روى، فرد در مـح$ط جامعـه، و تحت تأث$ر ارزشهـا و هنجارهاى
محـ$ط اجتـماعى رشد مى كند؛ لذا تـجلّى فرد�ت افراد به صـورت تافتـه اى جدا

بافته از جامعه نبوده و بر اساس آن شكل مى گ$رد.
بنابـرا�ن، ســبك زندگى هـم خــصلت فــردى دارد و هم مـى توان براى آن
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خـصلتى گروهـى را تصور كـرد و سـبك زندگى �ك فرد را در مـ$ـان د�گران هم
د�د. البـتـه ا�ن مـسألـه به ا�ن مـعنى ن$ـست كه افـراد �ك گـروه كـه سـبك زندگى
�كسـانى دارند، به ناچار با هـم پ$ونـد و بستـگى دارند؛ بلكه به ا�ن مـعناست كـه

مى توان سبك زندگى افراد را در گروه ها�ى دسته بندى كرد.
b�—«œ Ê¬ È«d� »U∫ شرط ?���« o?� Âœd� t?� X�« v|U�—U?��— ¨vÖb�“ p�?� Æ≥

مهم و اساسى سبك زندگى حق انتخاب از مـ$ان گز�نه ها و محدود�تهاست. از
ا�ن روى، سـبك زندگى به رفـتـارها�ى كه افـراد در مـحـ$ط اجتـمـاعى ناگـز�ر به

انتخاب آن هستند، اطالق نمى شود.
∫Ê«d~|œ È«d� ¨vÖb�“ p�� v�UM�“U� —u� —œ Æ¥

«برخى از نظر�ه پـردازان، همچـون پ$ـر بورد�و مـعـتـقـدند �كى از
و�ژگ$هـاى سبكهاى زندگى در جامعه، قـابل تشخ$ص بودن آن از
سوى د�گران است. در حالى كه عده اى ن$ز جن$ن شرطى را براى
تحـقق سـبك زنـدگى قـائل ن$ـسـتند و بر ا�ن بـاورند كـه سـبكهـاى
زندگى مى تواننـد در جـامعـه بـراى بقـ$ه قـابـل تشـخـ$ص باشند �ا

نباشند. »٤
�?X�« ÂU∫ گـروهى از مـحــقـقـان بر ا�ن??��« È«—«œ ¨œ«d?�« vÖb?�“ p�?� Æµ

باورند كـه افـراد در سبك زندگـى خود، داراى انسـجـام هسـتند و از ا�ن طر�ق،
رفتارهاى آنان مـعنادار و داراى سازماندهى مى گردد؛ امـا شمارى د�گر ا�ن نظر
و شــرط را براى ســبـك زندگى نمى پـذ�رند و بر ا�ن نـظرند هر چنـد مى توان از
انسجام و سازمان دهى در رفتارهاى انسان و در سبك زندگى آنان سخن گفت؛
ولى نمى توان ا�ن مـوضـوع را به عنوان �ك و�ژگى عـام در نظر گرفت؛ چرا كـه
رفتـارهاى بسـ$ار و فـراوان انسانى، ا�ن چن$ن ن$ـست كه ناگـز�ر از سازمـان دهى

برخوردار باشد.
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دگرگون�هاى سبك زندگى در ا!ران

در ا�ران قـــبل از انقـــالب اســالمى و در دوران پـهلوى، گـــروه حــاكـــمــان و
روشنفكران، هر چند در عـرصه سـ$اسى با هم اخـتالف نظر داشتنـد؛ امّا هر دو
گـروه بر سر مـوضـوع گسـتـرش مدرنـ$تـه در ا�ران، هم فكر بودند. و در جـهت
تغــ$ــ$ـر الگـوهاى زندگى، بر اســاس مــدل كـشــورهاى غــربى و اروپا�ى گــام
برمى داشتند؛ حـركتى كه در آن، ب$ش از هر چ$ز، تقل$ـد از ظواهر زندگى غربى
بروز و ظهور داشت. تالش ا�ن دو گروه در جهت غربى شدن ب$ش تر جامعه از
�ك سو، واز سو�ى د�گـر افزا�ش ق$مت نفت در دهه ٥٠، كه مـوجب باال رفتن
درآمدهاى دولت و افزا�ش رفاه نسبى، بو�ژه در م$ان طبقه متوسط شهرى گشته
بود، موجب گـرد�د تا نخستـ$ن زم$نه هاى بروز و ظهور سـبك زندگى جد�د در

بخشى از اهالى شهرهاى بزرگ فراهم آ�د.
با ظهـور انقـالب اسالمى و طرح مـوضـوعات و شـعـارها�ى از قـب$ل سـاده
ز�سـتى و قناعت پ$ـشگى و مـقـابله با خلق و خـوى اشـرافى زمـان پهلوى از �ك
سو؛ و آغاز جنگ و كمبودهاى طبـ$عى ا�ن زمان از سو�ى د�گر، موجب گرد�د
تا سبك زندگى، به معناى مدرن آن، مجـال ظهور و بروز پ$دا نكند. امّا با پا�ان
جنگ و قـرار گـرفــتن جـامـعـه در وضـعـ$ت عــادى و روزمـره خـود، ضـرورت
بازسازى ز�رسـاختـهاى اقتـصادى و كـاهش فشـارهاى اقتصـادى در دستـور كار
دولت قرار گرفت. دولت درا�ن دوره با طرح شـعار توسعه اقتـصادى و افزا�ش
رفـاه عـمـومى در جهـت به حقـ$ـقت پ$ـوسـتن ا�ن مـسـائل گـام برداشت و تالش
ورز�د با پ$ـاده سـازى اقـتـصـاد آزاد، به ا�ن رشـد اقـتـصـادى دست �ابد. در ا�ن
زمان، كشـورهاى پ$شرفـته به عنوان الگو�ى براى جامعـه ا�ران مطرح گرد�د، و
تالش مى شد تا مـانند آنها ن$ـازهاى جامـعه برآورده شود. تبـد�ل جامـعه ا�ران به
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"ژاپن اسالمى" را مى توان از جمله ا�ن مباحث دانست.
از م$ـانه سالهـاى دهه هفتاد و با روى كـار آمدن دولت اصـالحات، اهداف
فـوق مسـ$ـر خـود را ادامه داد و افـزون بر آن، طرح مـوضـوع توسـعه سـ$ـاسى و
گـزاره ها�ى از قـبـ$ل آزادى و جـامعـه مـدنى، مـوجب شـد تا بسـتـرهاى نظرى و
فرهنگى دگرگـونى فرهنگى و شكل گ$رى سبك زندگى جـد�د فراهم گردد. در
ا�ن دوره، با افـزا�ـش ب$ش تر حـّد و تراز رفــاه در جـامـعـه، پ$ــروى از الگوهاى
كشورهاى پ$شـرفته غربى در ال�ه هاى مختلg س$اسى، اقـتصادى و فرهنگى در
سطح جـامعـه مطرح گـشتـه و جـهانى شـدن به عنوان ارزشى براى جـامعـه ا�ران
انگاشته شـد. شبكه هاى ارتباطى، بخـصوص ا�نترنت كه در ا�ن دوره گـسترش

ب$ش ترى �افتند، نقش مهمى در ا�ن دگرگون$ها انجام دادند.
بنابرا�ن، اگــر مـردمـان كـشـورهاى غـربى، تغـ$ـ$ــر در سـبك زندگى را در
دهه هاى ٥٠ م$ـالدى به بعد، تجـربه كردند، تحوالت سـبك زندگى در ا�ران را
مى توان بـه دو دهه اخـ$ــر، و ســالهــاى بعـد از جـنگ مـرتـبط دانست. عــوامل
مخـتلفى را مى توان براى ا�ن دگـرگون$ـها �ادآور شـد. شمارى از اهل نـظر، سه
عنصـر تغـ$$ـر در مـعناى كـار و فراغت، مـصـرف گـرا�ى و دگرگـون$ـهـاى طبقـه
مـتوسط را براى تحل$ل دگـرگون$ـهـاى سبك زندگى در غـرب به كار برده اند كـه
مى توان از آنهــا براى دگـرگـون$ـهــاى سـبك زندگى در ا�ران اسـتــفـاده كـرد. و
صـاحب نظـر د�گرى، چهـار عـامل را براى عــمل اجـتـمـاعى ا�ـران$ـان، �ادآور
مى شود كـه عبارت اند از طبقـه، شهرى شدن، نسل و جنسـ$ت. كه مى توان بر
اسـاس ا�ن دو د�دگـاه، به بررسى شش عـامل (مـفهـوم طبـقـه در هر دو مشـتـرك

است) در دگرگون$هاى سبك زندگى در ا�ران پرداخت.٥
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±Êb� Èd?N� Æ∫ در طول �ك قرن گـذشته، روز به روز، شـهرها گسـترش

كمى و ك$فى فـراوانى �افتند. در ا�ن دوره از �ك سو بر شمار شـهرها افزوده شد
و از سو�ى د�گر، شـهرهاى موجود با افـزا�ش جمعـ$ت و مهاجرت از روسـتا به
شـهر، بزرگ تر شـدند. شـ$وه كـار در شهـرها، با روسـتاها مـتفـاوت است. در
شهـرها، ش$وه كـار، مبتنى بـر ساعتـها كارى مـشخص در طول روز و در نت$ـجه
داشتن فراغت در ساعتها و روزهاى غ$ر كارى است. در حالى كه در روستاها،
زمـان كار به اقـتضـاى نوع كار و فـصول سـال تغ$ـ$ـر مى كند. ا�ن مسـأله در كنار
جـمـعـ$ت بـ$ش تر و انبـاشـتـه شـدن مـنابع مـالى در شـهـرها، مــوجب گـرد�د تا
مجـموعه شرا�ط و وسـائل رفاهى و فراغـتى فراوانى در شهـرها شكل بگ$رد. از
ا�ن روى، شهرها به مكانـى تبد�ل گرد�دند كه در آن افراد، عـالوه بر داشتن كار
مناسب و امن$ت مالى و شغلى (در روستاها به دل$ل و�ژگ$ـها و تغ$$رات طب$عى،
احتمال آس$ب مالى ب$ش تر است و امن$ت اقتصادى كم تر) مى توانستند به تفر�ح
در سـاعتـها و روزهاى غـ$ر كـارى و تعط$لى بپـردازند و از فـرصتـها، زمـ$نه ها،
شرا�ط و وسائل گوناگـون فرهنگى، اقتصادى و اجتمـاعى بهره مند گردند. ا�ن
مسأله در مورد جامعه ا�ران، نمود ب$ش ترى پ$دا مى كند. اقتصاد وابسته به نفت
در ا�ران، مـوجب مـى گـردد تا منابع مــالى از طر�ق دولت و از باال در جـامــعـه
توز�ع گـردد؛ از ا�ن روى، پا�تخت در درجـه اول، مـراكز اسـتانهـا، شهـرهاى
بزرگ، شهرهاى كوچك و روستـا به ترت$ب از ا�ن منابع برخوردار مى گردند كه
به طور قـطع، هر چه به ســمـت پله هاى پـا�$ن تر نردبـان مى آ�$م منـابع و ثروت

ملى كم ترى در م$ان آنان توز�ع مى شود.
از ا�ن روى، شهـرها به مكانى براى بهـره مندى از منابع ب$ش تر و خـدمات
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رفـاهى گسـترده تر و در نتـ$ـجه رواج ب$ش تر مـصرف گـرا�ى و فـرهنگ مصـرفى
تبـد�ل مى شوند. همـچن$ن جـمعـ$ت ب$ش تر و تكثـر فرهنگى شـهرها، زمـ$نه را

براى بروز سبكهاى زندگى مختلg فراهم تر مى سازد.
≥� Æ�q∫ در جـامـعـه سـنتى، هرچند نسلهــاى مـخـتلg با هم تفــاوتهـا�ى

داشتـند؛ اما ا�ن تفـاوتها اندك بود و تفـاوتها را مى شـد بعد از گـذشت چند نسل
د�د. اّمـا در جـامـعه امـروز، به دل$ل دگـرگـون$ـهـاى سـر�ع جامـعـه و تحـول در
زمـ$نه ها، شرا�ط، وسـائل و توانا�$ـها، ا�ن از حـالى به حـالى شدنهـاى نسلى،
بســ$ــار ســر�ع تر د�ـده مى شــود. در جــامــعــه ا�ران، كــه در دو دهه اخــ$ــر،
دگرد�س$هاى چشمگ$رى در حوزه مصرف، م$زان تحص$الت، افزا�ش درآمدها
و… صورت گـرفته اسـت، ا�ن تفاوتها را بهـتر مى توان د�د. از باب مـثال، در
حـالى كه امـروزه كـامپـ$ـوتر و ا�نتـرنت از پركاربردتر�ن ابـزار و نقش محـورى و
اصلى در زندگى نسـل جـوان دارد؛ اما بـسـ$ارى از پـدران ا�ن جـوانان، آشنا�ى

اندكى با كامپ$وتر و تكنولوژ�هاى جد�د دارند.
كـاهش جـمعـ$ت خـانوار و افـزا�ش سطح درآمـدها و تغـ$ـ$ر در شـ$ـوه هاى
ترب$ت و رس$ـدگى به فرزند (كه حـتى از آن با عنوان فرزند سـاالرى �اد مى شود)

در ا�ن موضوع، اثرگذار بوده است.
پژوهشى در باب دگرگون$هاى سبك زندگى در انگلستان، به آغاز ا�ن دوره

اشاره شده كه مى تواند در مورد جامعه ا�ران هم مصداق �ابد:
«آموزه و نگرش و�كتور�ا�ى به بچه ها كه «كودكان را تنها با�د د�د
نه شنـ$ـد» به شــعــار كــودكـان را بـا�د د�د و شن$ــد تبــد�ل شــد.
خردسـاالن به داشتن آزادى ب$ش تر براى شناخت مـح$ط پ$ـرامون
خود تشو�ق مى شدند وتنب$ـه بدنى به آخر�ن راه حل رفتار با كودك

تنزل �افت. »
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كتـابها و مجـله هاى بانوان به مادران آموزش مى دادند: چـگونه در برخورد
باكودكان خـود صبور و آرام باشند. «كودك را با�د با حوصله و درنهـا�ت متانت
ترب$ت كـرد. » ا�ن شـعـار دهه ٥٠ مادران بـر�تانـ$ا بود. با كـوچك تر شـدن بعـد
ه ب$ش تر مادر بهره مند شدند. تا قبل از اواخر دهه ٤٠، خانوار، كودكان ازتوجّ
طبقه كارگر ناتوان از برگذارى جشن تولّد بودند و بچه ها تنها دركر�سمس هد�ه

در�افت مى كردند.
دردهه ٥٠، با رشـد اقتصـادى، جشن تولّـد عمومـى شد و اسبـاب بازى به

كاالى مصرف عمومى تبد�ل شد.٦
≤M� Æ�X}?∫ در بررسى مـفـهوم جنسـ$ت و ارتبـاط آن با سـبك زندگى، از

�ك جهت مى توان به حـضور ب$ش تر زنان در جامعـه اشاره كرد كه در نتـ$جه باال
رفتن پـا�ه دانش و حضـور زنان در مح$ـطهاى كارى و شـغلى به وجـود آمد. ا�ن
مـسـأله مـوجب گـرد�د تـا زنان در كنار مـردان به عنوان ا�فـا كـنندگـان نقـشـهـاى
اجـتمـاعى در محـ$ط جـامعـه حضـور مـختص به خـود را داشتـه باشند و بتـوانند
جـداى از مــردان به هو�ت اجـتــمـاعى جــد�دى دست پ$ـدا كـنند. در نتـ$ــجـه،
سبكـهاى زندگى جـد�دى در جامعـه زنان و در م$ـان مردان در ارتبـاط سلبى و �ا
ا�جابى با آنان شكل گرفت. همچن$ن زنان به عنوان ن$مى از جامعه در فعال$تهاى
مصرفى حضور �افتند و در فرآ�ند مـصرف گرا�ى و مد، نقش جدى در گسترش

فرهنگ مصرفى در جامعه ا�فا كردند.
جـهت د�گرى كــه در بررسى مـوضـوع جنسـ$ت مـى توان به آن اشـاره كـرد
روابط م$ان دو جنس است. با انقالب جنسى در غرب، روابط دو جنس، وارد
دورهY جـد�دى شد كـه در آن آزادى جنسى و روابط عـاشقـانه جـا�گز�ن موضـوع

ازدواج گرد�د.
ا�ن مـوضـوع، از راه هاى گوناگـون: فـ$لم، فـضـاى مجـازى، شـبكه هاى
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مـجـازى، ماهواره، داسـتـانهـا و رمـانهـا و… بر جامـعـه ا�ران تأث$ـر گـذاشت و
روابط م$ـان دو جنس را در ا�ران تغ$$ر داد. به طـور قطع، ا�ن دگرگون$هـا، تنها
در گسـترش روابـط جنسى نبوده و در شـ$وه پوشش، مـد، نحوه مـد�ر�ت بدن،
الگوهاى ز�با�ى، شكل گ$رى خرده فـرهنگها، هدف گذارى و نحوه حضور در
مـحـ$طهـاى جمـعى، مـانند بازارهـا و خ$ـابان و… دگـرگـون$ـهـا�ى پد�ده آورده

است.
¥X�«d� Ë —U?� ÈUMF� —œ v�u?ÖdÖœ Æ∫ با توسعـه فرآ�ندهاى مدرن در جامـعه

ا�ران و شكل گـ$رى اشكال جد�ـد كاردر غالب سـازمانهـا، شركـتها و نـهادهاى
عر�ض و طو�ل ادارى، مفهوم كار در جامعه دگرگون گرد�د. تغ$$راتى كه از آن
تحت عنوان تقـس$م كـار در جامـعه �اد شـده و هر كسى در جـا�گاه كـارى خود،
بخشى از كـارها را بر عهده مى گـ$رد و مانند قطعـه اى از پازل، نقشى تكه اى در
سرانجـام نها�ى كار دارد. در چن$ن شـرا�طى، به طور طب$عى، نوعى گـسست و
شكاف م$ـان فرد و كـار او ا�جاد مى گردد. ا�ن مـوضوع در كنار مـسائل د�گر از
قـبـ$ـل رواج ب$كارى، و در نتـ$ـجــه آن ضـرورت انجـام هر نوع كــار براى امـرار
مـعـاش، كـه خـود را به صورت آمـار باالى اشـتـغـال در كـارهاى غـ$ـر مـرتبط با
تحـص$ـالت و رشتـه دانشگاهى نشـان مى دهد، موجب گـرد�د تا روز به روز در

جامعه ا�ران، كار تنها به عنوان وس$له اى براى كسب درآمد تلقى گردد.
فراغت در چن$ن شـرا�طى، به زمانى گفـته مى شود كـه فرد مى تواند در آن،
كـارهاى مورد عـالقـه خود را انجـام دهد. ا�ن مـفهـوم، در برابر زمـان كار قـرار
مى گ$رد كه فـرد به اقتضاى ضرورتهاى زندگى، مجبـور به انجام كارى است كه
با عـالئق او سـازگــارى ندارد. ا�ن مـفـهـوم از فـراغت، در كنـاِر افـزا�ش سطح
درآمد، و رواج مصرف گرا�ى، در قالب مـصرف گردش گرى موجب گرد�د تا
مـعناى فـراغـت برجـسـتـه تر گـردد و كـسب شـادى و لذّت در زنـدگى، جـا�گاه
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ب$ش ترى از كار و فعال$ت �افته و به عنوان هدفى براى آن تعر�g گردد.
گـســتـرش مـراكــز مـرتبط با اوقــات فـراغت در ا�ران، در دو دهه اخــ$ـر،
مى تواند شاهدى بر ا�ن مـدعا باشد. گـسترش بازارها و مـراكز تفر�حى از قـب$ل
پاركهـا و شهرباز�هـا، مراكـز تور�ستى، مانند: مـجمتـعهاى تفـر�حى در مناطق
تور�سـتى، چشـمه هاى آب گـرم، مناطق و شـهرهاى تفـر�حى كـوچك در كنار
شـهرهاى بزرگ و غـ$ره، همـه نمـونه ها�ى از ا�ن موضـوع است. رواج بازارها
را، هم مى توان از منظر مصـرف گرا�ى و خر�د كـاال مورد توجّه قـرار داد(كه در
بخش بعد به آن مى پرداز�م) و هم مى توان در مفهوم فراغت به آن توجّه نمود كه
در قـالب بازارگـردى و �ـا پاسـاژگـردى در مطالعـات اجـتـمــاعى صـورت بندى
مى شـود. مقـوله اى كه در آن لزومـا خر�د كـاال اتفاق نمى افـتد و نفس گـشت و

گذار در بازار موضوع$ّت مى �ابد.
تلو�ز�ون به عنوان �ك رسانه تأث$رگذار ن$ز در ا�ن زم$نه نقشى بس$ار اساسى
دارد. تبل$غ و ترو�ج سفـر رفتن و س$احت در مناطق مـختلg كشور، در فـ$لمها
و سر�الهـاى تلو�ز�ونى (كه ب$ش تر به صـورت سفر به شـمال در تعط$ـالت نشان
داده مى شود) و در برنامه هاى مختلg كه در قالب معرفى نقاط د�دنى ا�ران ب$ان
مى گـردد، خـود ن$ـز مــوجب ترغـ$ب ب$ش تر جـامـعــه به گـشت و گـذار در ا�ام

فراغتى گرد�د.
v|«d?Ö ·d?B?� Ã«Ë— Æµ∫ به طور قطع اگـر كـمى به اطراف و وسـائل مـورد

اسـتفـاده در خانه ها نگاهـى ب$نداز�م، مى ب$ن$م كـه بس$ـارى از ا�ن وسائل حـدود
١٠ �ا ١٥ سـال پ$ش در منازل وجـود نداشـتـه و حـتى بسـ$ـارى از ا�ن كـاالها در
بازارها هـم به چشم نمى خــورد؛ امــا اكنون تـنوع بســ$ـار ز�ـادى را مى توان در
كـاالها و محـصـوالت مخـتلg مـصرفى، از قـبـ$ل وسائـل صوتى و تصـو�رى،
وسائل آشپزخانه و… مشاهده كـرد كه در بازارها عرضه شده و به درون خانه ها
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راه پ$دا كرده است.
گسترش روزافزون بازارها، مجتـمعهاى تجارى، پاساژها، فروشگاه هاى
gبزرگ و مناطق تفـر�حى و گـردش گرى از �ك سـو، و رواج تبل$ـغـات مخـتل
مصـرف كاالها و خـدمات در قـالب رسانه ملى و رسـانه هاى د�گر، بخـصوص
فضـاى ا�نترنتى، كـه مى تواند بدون محـدود�تهاى تلو�ز�ـون، به راحتى در آن به
تبل$غ انواع كـاالهاى داخلى و خـارجى پرداخت، از سـو�ى د�گر، در ا�ن زمـ$نه

نقش اساسى داشته است.
∂?Ö Ë g|«b}Ä Æ�� ‘d��j�u�?� tI∫ در بحث از دگرگون$ـهاى سبك زندگى

در ا�ران، رشد و گسـترش طبقه متـوسط مى تواند بس$ار حائز اهمـ$ت باشد؛ كه
تحل$ل و�ژگـ$هـاى آن گامى اسـاسى در شناخت سـبك زندگى در ا�ران به شمـار

مى آ�د. از ا�ن روى، به صورت مستقل به ا�ن موضوع پرداخته مى شود.

»öI�« U�Ä v�«d|« vÖb�“ ‰u�� Ë j�u�� tI��

طبقه متوسط در ا�ران را مى توان به دو گروه تقس$م كرد:
گروه اول طبقه متوسط سنتى: پ$شه وران، بازار�ان سنتى و روحان$ون.

گروه دوم: كـارمندان، متـخصـصان، پزشكان، مـهندسان، دانشـجو�ان،
مـد�ران، تكنسـ$نها، مـشـاغل فكرى و تخـصصى وروشنفـكران، كه در جـر�ان

حركت جامعه ا�ران به سمت دوران مدرن در جامعه شكل مى گ$رند.
طبقـه جد�د، از جـهتـهاى مخـتلg، با طبقـه سنتى و طبقـات باال و پا�$ن،

تما�زها و فرقها�ى دارد:
«تمـا�زها�ى مـانـند: ١. تحـصـ$ـالت جـد�د و دانش و مـهـارت.
٢. خـص$ـصه هاى حـرفه اى و مـشاغل فكرى وتخـصصى، مـانند
آمــوزش، پـژوهش، مــشـــاوره، وكــالـت، فناورى اطالعـــات
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وارتباطات، صنعت جهانگردى، ورزش حرفه اى، نو�سندگى،
Yهنر و روزنامـه نگارى و رسـانه. ٣. الگوى مـصرف وسـبك تازه
زندگى و ارزشـهـاى ا جـتـمـاعى و گـفـتـمــانى جـد�د مـانند خـرد

باورى، تفكر انتقادى، دموكراسى و حقوق بشر. »٧
طبقه مـتوسط سنتى، در دوران مختلg تار�خ ا�ران، و بخـصوص از زمان
صفو�ه به بعـد، نسبتهاى مخـتلفى با حكومت داشته و نقشهـاى گوناگونى را در
جـامـعـه ا�فـا كـرده است؛ امّـا اصلى تر�ن نـقش آفـر�نى آنهـا را مى توان از زمـان
قاجـار و در مسـأله تنبـاكو به بعـد مشـاهده كرد. در جـر�ان مشـروط$ت هم، ا�ن

طبقه حضور جدّى دارد.
طبقـه متـوسط جد�د هم، در ا�ن زمـانها شـروع به شكل گ$ـرى مى كند و بر
جـر�ان مـشـروطه اثر مى گـذارد. از آن زمـان به بـعـد، هر �ك از ا�ن دو گـروه تا
زمـان انقالب اسـالمى در عرصـه هاى مخـتلg اجتـماعى و سـ$اسى فـعال$ـتهـاى
مخـتلفى داشته و نقـشهاى گوناگـونى را ا�فا كرده است كـه نمونه د�گرى از آن،
در جـر�ان ملى شـدن صنعت نفت و حـضور آ�ت الله كـاشـانى به عنوان نمـا�نده

ط$g سنتى و دكتر مصدق به عنوان نما�نده ط$g جد�د بروز مى �ابد.
در شكل گ$ـرى انقالب اسالمى هم، ا�ن دو گروه از طبـقه متوسط حـضور
دارند و به مبارزه مـى پردازند امّا گفتمـان اسالمى، بر جر�انهاى د�گـر غلبه كرده

و به شكل گ$رى جمهورى اسالمى مى انجامد:
در سالهاى ٥٦ و ٥٧ كه جنبش انقالبى در ا�ران آغاز شـد همه گفتمان هاى
طبقـه متوسط وارد م$ـدان شدند. بخشى از سـوس$ال$ـست ها به شكل گروه هاى
مسلح فدا�$ان، و نوع تقر�با مـذهبى آن، كه مجاهد�ن [منافق$ن] بودند؛ و د�گر
گــروه هاى چپ، روحــان$ــان و گـروه هاى اســالمى، و بخـش سنتى تر آن كــه
پاى بند به اجـتهـاد و فقـه بودند؛ ملى گراها، ضـدملى گراها، همـه بودند. ولى
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چه اتفاقى افتاد كه �ك گفتمان تبد�ل به گفتمان مسلط شد؟
نخست ا�ن كـه ا�ن گفتـمان، بر پا�ه مـذهب ش$عـه بود و از ا�ن جهت برد و
پذ�رش داشت. در دوران پهلوى دوم گروه هاى س$اسى، فعال$تى نمى توانستند
داشـتـه باشند، ولـى دست روحـان$ـان بازتر بود، در مـسـجــدها با مـردم ارتبـاط

داشتند، ب$ش تر مردم هم اعتقادات مذهبى داشته و دارند.
دوم، فره مندى رهبـر؛ آن پا�دارى كه امام خـم$نى از سال ٤٢ به بعـد از خود
نشــان داد و ه$چ گـاه كــوتاه ن$ـامــد نقش مــهـمى داشت، در حــالى كـه رهـبـران
گـروه هاى د�گر در جـاها�ى �ا سـست عـمـل كردنـد و �ا خـوب عـمل نكردند و �ا
موقع$ت را به خوبى نشناختند. مجمـوعه ا�ن و�ژگ$ها، باعث مى شود كه اكثر�ت
اعضـاى جامـعه به �ك گـفتـمان روى ب$ـاورند. و نت$ـجه آن هم پـ$روى بسـ$ارى از
قشرهاى د�گـر، از طبقه متوسط سنـتى به رهبرى روحان$ت است. مثـال كارگران
هم وارد ا�ن وحدت مى شوند، البته كمى د�رتر. برد گفـتمان مذهبى، استفاده از
�ادمانهاى آن، ارزشهـاى آن و مراسمى مانند چهلم ها، تكب$رگـفتنها، طرح بحث

شهادت و… دالهاى ا�ن گفتمان بودند كه پذ�رش گسترده اى داشتند.
از ا�ن رو با شكل گـ$ـرى انقـالب و طرح شعـارهاى اسـالمى، كـه در آن بر
دورى از زندگى اشـرافى دوره پهلوى و پره$ـز از فرهنگ و اند�شـه غـربى تأك$ـد
شده و ساده ز�ستى، زندگى و اند�شه مـبتنى بر ارزشهاى اسالمى تبل$غ و ترو�ج
مى گرد�د، طبـقه متـوسط جد�د و مدرن در حـاش$ه و انزوا قـرار گرفت و تالش
جـهت بازســازى «هو�ت ملى در راسـتــاى ارزشـهـاى انقـالب اســالمى» شكل

گرفت.٨
اما بعـد از جنگ و با آغاز دوران توسعـه اقتصـادى و افزا�ش رفاه عـمومى،
ا�ن طبقـه دوباره اح$ا گرد�د و ارزشـهاى آن در م$ان بخشـهاى مختلg ا�ـن طبقه
گستـرش �افت. در دولت اصالحات، ا�ن گروه مركز توجّـه دولت قرار گرفت
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و به نقش آفر�نى در عرصه هاى اجتمـاعى و س$اسى پرداخت. و جا�گاه خود را
در جامـعه تثبـ$ت ساخت. از ا�ن روى، روى كـار آمدن دولت عدالت مـحور و

رو�گردانى اش از ا�ن طبقه، با مقاومت و مخالفت شد�د آن روبه رو گرد�د.٩
از د�دگاه بعـضى تحل$ل گران، چهـار و�ژگى براى طبقـه متـوسط جد�د در
ا�ران وجود دارد. ١. پا در هواست ٢. دولت بسـته است ٣. ح$ـات دوز�ستى
دارد و ٤. ن$ـمـه عـمـر و ن$ـمـه جـان مى شـود. توضـ$ح ا�ن چـهـار و�ژگى چن$ن

است:
«پا درهوا�ى طبـقه متـوسط ما بد�ن مـعنى بودكه ب$ش از د�نامـ$سم
درونىِ جامعهY ا�ران، تحت تأث$ر امواج تحوالت مح$ط ب$رونى در
جـهان پ$ـشرو شكل مى گـرفت. دوم، «دولت ـ بستـه» بودنش از
ا�ن جهت بودكه عمدتاً، درون بوروكراسى دولت �ا در حاش$هY آن
تكو�ن مى �افت و از مـحل در�افت$ـهاى نفتِى تصـاحب شده توسط

دولت، زندگى مى گذران$د.
سوم، اگـر غوغا�ى وسـودا�ى در جامعـه داشت و مى خواست در
حوزهY عـمومى و مدنى و اجـتماعى و فرهنگـى نقش آفر�نى بكند،
�ك پا�ش معـموًال در دولت بود و ا�ن دو ز�ستى كـارش را دشوار
مى سـاخت و ابتكارات درونـى و اسـتـقـالل اش رنگ مى باخت.
سرانجام چهارم، او ن$مـه عمر هم مى شد. �عنى طرحى را هم كه
مى افكند، تا پا�ان نمى توانست آن طور كه مى خـواست پ$ش ببرد

و ن$مه جان مى شد و در مى ماند. »١٠
بنابرا�ن، طـبـقـه مـتـوسط در ا�ران، زمـ$نه ها و شـرا�ط تار�ـخى و فـرهنگى
مـتفـاوتى از طبـقـه متـوسط در غـرب داشـته است. بد�ـن معنى: نخـست آن كـه
و�ژگ$هاى د�نى و مذهبى ا�ران از �ك سو و سپس تأث$ر گذارى جر�ان اسالمى و
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روحـان$ت در سـالهـاى انقـالب، بعد از آن و در بسـتـر نظام اسـالمى، از سـو�ى
د�گر، به عنوان زم$نه هاى فرهنگى.

و دو د�گر، و�ژگـ$ـهـاى شكل گـ$ـرى آن در شـرا�ـط تار�خى ا�ران مـوجب
گرد�د تا ا�ن طبـقه نتواند و�ژگـ$هاى روشن و مـشخصى را در سـبك زندگى پ$دا
نمـا�د. ا�ن مـسـأله مـوجب گـرد�د تا سـبك زندگى در ا�ران داراى خـصلتـهـاى
خاص خود گـردد. بنابرا�ن، دو خصلت مى توان براى سبك زندگى در جـامعه

ا�ران ذكر كرد كه �كى تكثر آن و د�گرى در سا�ه بودن اش است.
نخـسـتـ$ن و�ژگى سـبك زندگـى در ا�ران مـتكثـر بودن آن است كـه مـوجب
مى گردد نتوان شمارش و �ا دسته بندى اى درست از انواع سبكهاى زندگى ارائه
كرد. د�ندارى و خـصلتهاى د�نى جامـعه ا�ران و طبقه متـوسط از �ك سو، و در
جـر�ان مدرن$ـتـه قرار داشـتن و غرب گـرا بودن آن از سـوى د�گر، موجب شـده
است تا جامعـه ا�ران، على رغم آن كه به سوى مصرف گرا�ى گـرا�ش پ$دا كرده
و ا�ن مـصرف گرا�ى در بـخشهـا�ى از طبقـه متـوسط آن به صورت اشكال سـبك
زندگى غـربى خـود را نشـان داده است؛ امـا از جـهـتى د�ـگر گـروه هاى د�گر به
ساده ز�سـتى و سامان دادن زندگى بر اسـاس دستورهاى د�نى گرا�ش داشـته، و
در مصرف كاالها با احت$اط و دقّت نظر عـمل نما�ند. در نت$جه، در م$انه ا�ن دو
سـر ط$ـg اشكال مـخـتلـg سـبك زندگى در جــامع بروز مى نمـا�د كــه هر �ك
خــصلتــهــاى مــتنوعـى را در هر �ك از مــؤلفــه هاى ســبك زندگـى به نمــا�ش

مى گذارند.
دومـ$ن خــصلت سـبـك زندگى در ا�ران، در سـا�ه بـودن آن است. وجـود
نظام اســالمى، احكام د�نى و مــحـدود�تـهــاى آن براى بروز و ظهـور هـر گـونه
مـصرف و رفـتارى (كـه آزاد ارمَلى، بنا بر چارچوب فكرى و نظرى خـو�ش، از
آن تحت عنوان سـركــوب طبـقـه مـتـوسط و حـذف سـبكهـاى جــد�د زندگى نام
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مى برد) مـوجب شـده است تا برخى از سـبكهـاى زندگى و رفـتـارها به صـورت
پنهانـى در جامعـه گستـرش �افتـه و �ا با دوگانه رفـتارى افراد در فـضاى عـمومى
جامعه به گونه اى و در مح$طهاى خصوصى به گونه د�گر رفتار كنند، كه باز هم
مى توان براى مـ$ـزان ا�ن در سـا�ه و خـفا بودن درجـه هاى مـخـتلفى را ترسـ$م و

تعر�g كرد.
از ا�ن روى، ســبك زندگى در ا�ران، از �ـك سـو، تحت تـأث$ـر شــرا�ط و
و�ژگى دگـرگون$ـهاى سـبك زندگى در جهـان معـاصر، در حـالِ حالى به حـالى
شـدنهاى فـراوان، در شـ$وه زندگى و فـرهنگ مـصـرفى اش قرار دارد كـه روز به
روز مصرف گـرا�ى در معناى گستـردهY آن از مصرف كاال، تا مصـرف فرهنگى و
هنرى در آن در حــال رشـد است، و از ســو�ى د�گر، بـه علت خـصـلت د�نى و
تالشـها و تبل$ـغات نظام اسـالمى در جهت گـستـرش فرهنگ د�نى در بـخشـهاى
مـختلg، به مـقـاومت و صورت بـندى سبكهـاى جـد�د زندگى مى پردازد. لذا
سبك زندگى در ا�ران از و�ژگـ$ها و خصلتـهاى خاصى برخوردار شـده است كه
بررسى، تبــ$ـ$ن و پ$ش ب$ـنى آن دشـوار مى نمـا�ـد. هر چند به نظر مى رســد كـه

مصرف گرا�ى و اشكال سبك زندگى غربى در آن در حال افزا�ش است.

چ�ستى سبك زندگى اسالمى

سـبك زندگى، تنهـا به جلوه هاى عـ$نـى رفتـار، مـانند الگوى مـصـرف �ا شـ$ـوه
گـذراندن اوقــات فـراغت مـحــدود ن$ـست، بلكـه باورها و نگرشـهــاى افـراد و

گروه هاى اجتماعى را ن$ز دربرمى گ$رد.١١
ســبك زندگى، وابـسـتــه به هدف زنـدگى است. اگــر كــسى هدف اش از
زندگى برآوردنِ غرا�ز و امـ$ال ح$ـوانى باشد، سبك زندگى او با كـسى كه هدف
او دستـ$ابى به تعـالى و سعادت است، مـتفاوت است. با توجّـه به «هدف مندى
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زندگى انسـان» و بهره مندى او از «اراده و اخـت$ار» است كـه مى توان از ترو�ج و
توص$ه سبك زندگى اسالمى سخن گفت.١٢

ازا�ن رو، ســـبك زندگى اســـالمى، تفـــاوت جــوهـرى با ســبـك زندگى
غ$ـراسالمى و مادى گرا�انه پ$ـدا مى كند و متمـا�ز مى شود. البته بد�ن نكتـه مهم
با�د توجّــه داشت كـه ه$چ گـاه نـبـا�د تصـور كــرد سـبكهـاى مطـلوب زندگى را
مى توان به صرف قانون گذارى و ابالغ آ�$ن نامه و امثـال آن محقق ساخت. البته
ا�ن سخن، به مـعناى ناد�ده گرفتن نقش قـوه قهر�ه �ا قانون گـذارى در ا�ن زم$نه

ن$ست. مى گو�$م نبا�د به ا�نها اكتفا كرد و به آنها محور�ت داد.١٣
نكته د�گر آن كه: سبك زندگى اسالمى، از آن جهت كه «سبك» است، به
رفتار مى پردازد و با شناخـتها و عواطg ارتباط مستـق$م ندارد، ولى از آن جهت
كـه «اســالمى» است، نمى تواند بى ارتـبـاط با عـواطg و شـناخـتـهــا باشـد.١٤
بنابرا�ن، در خصـوص كمى سازى مـؤلفه هاى سبك زنـدگى اسالمى و سنجش
تأث$ر و تأثر آنها در فـعل و انفعاالت فردى و اجتماعى د�نـداران، بر اساس مبانى
كـامًال بـومى و اسالمى، كـارهاى بسـ$ـارى با�د به انجـام رسد و كـارهاى انجـام

شده اى كه حداقلى از استانداردهاى پژوهشى را واجد باشند، كم شمارند.١٥
با توجّـه به نـقش قـاطع د�ن در آفـر�نش و اصـالح فـرهـنگ و جـهـان ز�ست
اجـتـمـاعى، مـشـاركـت آن در خلق و و�را�ش و پاال�ش سـبكهــا ن$ـز، به عنوان
مشـتقات فرهنـگى، گز�ر ناپذ�ر خواهد بود. سـبك هاى ز�ستى به مثـابهY عناصر
ا�دئولوژ�ك و مظاهر حكمت عملى، نسبت مسـتق$م و ربط علّى با جهان ب$نى و
حكمت نـظرى مـتناسـب دارند. جـهــان ب$نى د�نى و اســالمى ن$ــز اقـتــضـاءات
ارزشى، هنجارى، رفتارى و سبكى خاص خود را دارد. بد�هى است كه مؤمن
و جامعه ا�مانى، به اقتضاى ا�مان و اعتقاد و فلسفه ز�ستى خو�ش نمى تواند در

قلمروهاى زندگى و تعامل خود با هر ش$وه و سبكى، سلوك كند.١٦
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در ا�ن جـا مـهم آن است كه روشـن شود سـبك زندگى اسـالمى، چه پ$ـوند
منطقى با منابع و معارف اسالمى دارد. مطلب مهم و اساسى كه در نگاشته هاى
سـبك زندگى اسالمى د�ده نـمى شود! مطلبى كـه ب$ـان خواهد شـد، به طور كل

اكتشافى بوده و مى تواند مورد نقد و نظر قرار گ$رد.

تما!ز سبك زندگى اسالمى با فرهنگ اسالمى و معارف اسالمى

اســاس ســبك زندگـى اســالمى بر اســاس فــرهنگ اســالمى اسـت. فــرهنگ
اسالمى١٧ ن$ز برآمده از معارف اسالمى است. سبك زندگى، �ك كل متما�ز از
بق$ـه كل هاى د�گر است كه در زندگى اشـخاص عـ$ن$ت دارد؛ اما فرهـنگ جنبه
تعم$م �افته و هو�ت ساز كالن است كه بر مدل زندگى، �عنى سبك زندگى تأث$ر
مى گـذارد. معارف اسـالمى ن$ـز از جنس دانشى بوده كه بر اسـاس منبع وحى و
سنت و علوم اسـالمى به معـارف مى رس$م. بنابرا�ن سـبك زندگى، نه از جنس
علم اسـت و نه از جنس فــرهنگ. ســبك زندگى، مــدلى شــبكه وار است كــه

ارزشها و نگرشهاى باالدستى را در متن زندگى ع$ن$ت مى بخشد.
ÈU�u~�« v�«d� Ë nA ?�® v�ö�« @M�d?� ¨̈̈̈ v�ö?�« ·—UF?�  v�ö?�« ÂuK�
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معـارف اسالمى مى تـواند با تول$د الگوهاى فـرهنگى اسالم، مـانند الگوى
فـرهنگى اسالم درباره پـوشش، مصـرف، تغذ�ـه و… سبك زندگى اسـالمى را

رقم زند.
بنابرا�ن، �كـى دانسـتن اخـالق اسـالمى و �ا فـقـه اسـالمى با سـبك زندگى
اسالمى، اشـتباهى روشى اسـت كه نوعى «تحو�لى نگرى» و «تـقل$ل گرا�ى» در
حـوزه روش شـناسى است. اخـالق اســالمى و فـقــه اسـالمى، از جـمـله علوم
اسـالمى هستند كـه مـعارف را تول$ـد مى كنند. ا�ن مـعـارف، مى تواند الگوهاى
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فرهنگى ارائه نمـا�د تا بر سبك زندگى مردم تأث$ر بگذارد. تأث$ـر بر سبك زندگى
براى رسـ$دن به حـ$ات ط$ـبه ن$ـز «فرآ�ندى» است و با برنامـه انجام مى شـود و با
نگاشتن �ك كتاب حد�ثى و منـابع را در دسترس مردم قرار دادن نمى توان انتظار
تشك$ل سـبك زندگى اسـالمى را داشت. �كى دانستـن سبك زندگى اسـالمى با
معارف اسالمى، همچون احكام و توص$ه هاى اخالقى و ترب$تى، خطاى روش
«تحو�لى نگرى» و «تقل$ل گرا�ى» را در پى دارد. عنوان كردنِ ا�ن همانى مواعظ
و توص$ه هاى اخالقى با سبك زندگى اسالمى، ا�ن مـفهوم و مقوله را تحو�ل به
دانشى برده ا�م و آن را فروكـاسته ا�م كـه در حق$ـقت از ا�ن روش، سبك زندگى
اسالمى تول$د نمى شود و با �كى دانستن سبك زندگى اسالمى با زندگى بزرگان
د�ن و �ا احكام را سبك زندگى اسـالمى معرفى كـردن، مفهـوم سبك زندگى را
تقل$ل و كـاهش داده ا�م كـه سـبب مى شود تالشـهـاى مـا در تأث$رگـذارى بر مـتن

زندگى مردم و ارائه سبك و الگو به جامعه شكست بخورد.

سبك زندگى اسالمى و فقه فرهنگ

سـبك زندگى، به چه حـوزه اى از مـعـارف اسـالمى برمى گـردد؟ سـبك زندگى
اسالمى را در چه عرصه اى از معارف اسالمى با�د جست وجو كرد؟ در پاسخ،
با�د در گام آغاز�ن، معارف اسالمى در نگاهـى سنتى در نظر گرفته شود. فرقى
نمى كند معـارف اسالمى، تك گـزاره �ا نظام واره �ا در ال�هY مبـانى باشد. در هر
صورت، معارف اسالمى بد�ن گونه تقس$ـم پذ�راست: مجموعهY «اعتقاد�ات»،
كه به حوزهY شناختى برمى گردد و در جامعه، باورها و توافقات مربوط به هست
و ن$ست را مى سازد، «اخالق$ات»، كه كارش ساخت ارزشهاى فرهنگى جامعه

است و «احكام»، كه به طور مستق$م در ساخت هنجارها اثرگذار است.
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اگـر به طور دقـ$ـق، روشن شـود كـه سـبك زندگى به كــدام ال�ه از فـرهنگ
برمى گردد، مى توان حـدس زد كه وقتى مى خواه$م سبـك زندگى را از معارف
اسـالمى مطالبـه كن$م، از چـه عرصـه اى ا�ن مـطالبـه را انجـام ده$م. با�د گـفت
سبك زندگى به حوزهY باور برنمى گـردد. گرچه ر�شه در باور و ارزش دارد، اما
توصـ$فى براى باورها ن$ـست، پس اعـتقـاد�ات از دانشهـاى مـتكفل تول$د سـبك
زندگى نمى باشـد. علم كـالم و فلـسفـه نمى توانـند به مـا سبـك زندگى بدهند.
همچن$ن اگـر سبك زندگى از مقولهY ارزشـها نباشد، بلكه برآمـده از آن باشد، از

علم اخالق اسالمى هم نمى توان$م سبك زندگى در�افت كن$م.
سؤال ا�ن اسـت كه آن چه مربوط به ال�ـهY هنجارها مى شـود، از كدام دانش
با�د مطالبـه شود و به كـدام عرصه برمى گـردد؟ پاسخ اساسى و كلـ$دى آن است
كـه ا�ن را با�د از «احكام اسـالمى» مطالبـه كرد. امـا سـوءتفـاهمى دربارهY احكام
وجـود دارد كه تصـوّر مى شـود احكام، تنهـا قوان$ن و مـقـررات حقـوقى است و
علم فـقــه همـان حـقـوق اسـالمـى به شـمـار مى رود. با ا�ن پ$ـش فـرض، باعث
تعـجّب خواهد بود كـه بگو�$م با�د سـبك زندگى را از علم فقـه مطالبه كـرد و در

م$ان احكام اسالمى جست وجو نمود!
اما با�د گفت احكام، درحق$قت مجموعهY آداب و ش$وه ها، مقررات فردى
و البته مـقررات اجتماعى و ضمـانتهاى حقوقى بر اسـاس اسالم است و شا�د به
سبب ا�ن كـه تأم$ن كنندهY هنجارهاست، در مـتون اسالمى تا ا�ن حد بر �ادگـ$رى
حـالل و حرام تأكـ$ـد شده است؛ ز�را رفـتـار د�نى و عمل صـالح، اول$ن مظهـر
بروز ارزشــهــا و باورهاى �ك فــرد مــسلـمـان اسـت. از آن رو، كــه هنجــارها
سرچشمهY فرهنگ است و عقا�د و ارزشها و باورها از آن جا مى جوشد، بنابرا�ن
Yهمه Yاحكام اسالمى تنها مـجموعه اى از حقـوق نمى تواند باشد، بلكه مجمـوعه
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ا�نهـاسـت. بنابرا�ن سـبك زندگـى اسـالمى را با�د در حـوزهY احكام، بـه مـعناى
گسترده آن جست وجو كرد و از علم فقه به معناى گستردهY آن مطالبه نما�$م.١٨

بنابرا�ن با�د در جامعه فقهى و با رو�كرد م$ـان رشته اى «فقه فرهنگ» تول$د
و طراحى شود؛ �عنى فقـه ارزشهاى فرهنگى را شناسـا�ى كند و در مرحله بعد،
روند استـقرار و �ا تغـ$$ر فـرهنگ در جامـعه را پى گـ$رى كند. آن هم با تأكـ$د بر
خود جـامعه و با اسـتفـاده از قوّت و قدرتهـاى نهفتـه در آن و البته چـن$ن چ$زى با

رو�كرد جامع، نظام مند و شبكه وار به فقه ممكن است.

اخبارى�گرى فرهنگى؛ چالشى فراروى سبك زندگى اسالمى

اگـر در دورهY وحـ$ـد بهـبـهـانى، سـ$طرهY اخـبـار�ان بر مـردم و حـوزه هاى علمـ$ـه
شكستـه شد و اصول$ـان زمام قدرت اجـتماعى را به دسـت گرفتند، با�د اعـتراف
كرد اكنون چند�ن دهـه است كه در رو�ارو�ى با م$ـراث روا�ى و احاد�ث ش$ـعه،
«اخـبـارى گـرى» به طور كـامل سـا�ه افكنـده است كـه ر�شـه در سنت اخـبـار�ان
دارد. گـز�نش، شرح و درهم كنار هم نهـادن احـاد�ث، بدون ه$چ منطق فكرى
و عـقـالن$ـتى و تنهـا بر اسـاس ذوق و ن$ـاز روزمـرهY مردم، هـمان اخـبـارى گـرى
است. جـوهره اخبـارى گـرى، «قاعـده مند نبـودن تفكر» در آن و نبـود «اجـتهـاد

روش مند» است.
جامعهY امروز�ن ما دچار پد�ده اى شده است كه دامان جمعى از نو�سندگان
و پژوهش گــران را گـرفـتـه است كــه همـانا «اخـبــارى گـرى فـرهنگـى» باشـد.
شـمـارى، جـهت فـرهنگ سـازى اسـالمى وقـتى سـراغ منابـع د�نى مى روند، با
آسان گ$رى در برخـورد با احاد�ث، كه �كى از شاخصهـاى اخبارى گرى است،
معـارفى سطحى و كم ما�ه تول$د مى كـنند و با انتشار آن، مى پندارند در راسـتاى
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فرهنگ سازى اسالمى حركت كرده و گام برداشته اند.
�كى از اشتباه ها و كژراهه رو�هاى جر�ان اخبارى گرى فرهنگى در كشور،
معرفى روا�ات اخالقى و ترب$تى، به عنوان سبك زندگى است. «سبك زندگى»
را نبـا�د با دســتـورالعـمل ها، �ا مــتن روا�ات اخـالقى �كى دانسـت. حـتى نقل
زندگى بزرگـان ن$ز، ب$ـان كامل �ك سـبك زندگى ن$ست. سـبك زندگى، �عنى
پ$دا كردن اصلهاى انسجام بخش و هو�ت ساز در زندگى مجموعه اى از انسانها
كه نقاط اشتراك دارند. با در كنار هم قراردادن طرز تلقى ها، ارزشها، نگاه ها،
حالتهـا و سل$قه ها كه شـ$وه هاى رفتارى را نمـا�ان مى سازد، مى توان روا�تى از
�ك سـبك زندگى داشت. با�د گـفت روا�ات اخالقى از جـمله منابع مـهم براى
پى ر�زى و شكل گ$ـرى سبك زندگى اسالمـى به شمار مى روند. بسـ$ار شگفت
است كه شـمارى از اند�شه وران ما ن$ـز دچار «اخبارى گرى فـرهنگى» شده اند و
به جـاى آن كه مـعـارف استـنباط شـده و فـرآورى شده را، كـه مـحصـول اجـتهـاد
است، در دست مــردم قـرار دهند، مــواد خـام و منبع را در اخــتـ$ـار مــخـاطب
عـمومى جـامعـه مى گذارند و مـتأسـفانـه، در بازار نشر بر آن مـهر سـبك زندگى

اسالمى زده مى شود.
ه$چ گـاه �ك فـق$ـه به خـود اجازه نـمى دهد كه اصل روا�ات فـقـهى را براى
مردم بازگو�د، بلكه دستاورد اجتهاد و تالش علمى موشكافانهY خود را در قالب
احكام ب$ـان مى نمـا�ـد. اما در فـرهـنگ، با نشـر روا�ات بدون اجـتـهـاد و تالش
فنى، روبه رو هستـ$م. مى پندار�م، با نشر روا�ات نسخهY عـمل را داده ا�م و كار
تمام است! مـا به شدت ن$ازمند �ك توض$ح المـسائل فرهنگى و اخالقى هـست$م
كه دسـتاورد و نت$ـجهY ده ها سال كـار علمى و اجتهـاد فرهنگى باشـد، نه تنها �ك

جلد كتاب روا�ات اخالقى.
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خالصـه آن كه در سـبك زندگى اسالمى، تنهـا نبا�د به دنبـال متن روا�ات و
آ�ات و زندگى ائمه بود كه ا�ن موارد بسان منابع استنباطى سبك زندگى اسالمى
است، بلكه بـا اسـتـفـاده از «الگوهاى فــرهنگى اسـالم» كـه در منابـع د�نى آمـده
است، مى توان در صحنه زندگى ورود پ$دا كرد و سبك زندگى جامعه ا�رانى را
دارى جـهت دهى اسـالمى كرد. بنابـرا�ن، با تب$ـ$ن، ترو�ج و توسـعـه الگوهاى
فـرهنگى اسـالم، مى توان سبك زندگـى اسالمى را رقم زد و در مـسـ$ر سـاخت

تمدن نو�ن اسالمى گام علمى و عملى برداشت.

قلمرو و ابعاد سبك زندگى اسالمى

درباره ا�ن كه سـبك زندگى شامل چه عـرصه ها�ى است، مبـناى نظرى واحدى
وجـــود ندارد و به طور طـبــ$ـــعى دا�ـره آن چه مى توان ا�ـن عنوان را بر آن بـرابر
دانست بسـته بـه مبـانى مـختلg، مـتـفاوت خـواهد بود. با ا�ن همـه، پاره اى از
قلمـروها كـه درباره اندراج آنهـا ذ�ل مفـهـوم سبـك زندگى اسالمى اشـتـراك نظر
ب$ش ترى وجود دارد، در جـدول ز�ر مشخص شده است. گـفتنى است �كى از
منابع استخـراج ا�ن جدول، «اصطالح نامه اخالق اسالمى» است كـه ا�ن كتاب
شـامل صــدها مـدخل و از ٢٧٤ منبع در اخــالق و آداب اسـالمى بهـره گــرفـتـه
است. ا�ن جـدول مــوضـوعـات، اكـتــشـافى و جـد�د است به گــونه اى كـه در
كـتابهـا�ى كه تا بـه كنون در موضـوع سبك زندگى اسـالمى نگاشـته شـده است،

وجود ندارد.
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نقش�!ابى س�ره> اهل ب�ت (ع) در سبك زندگى اسالمى

گـفـته شـد كـه سـ$رهY ائمـه اطهـار(ع) كـه الگوى انسـان$ت هسـتند، داراى «رابطه
ا�ن همـانى» با مـفـهـوم و عــ$ن$ت سـبك زندگى اسـالمى ن$ـست و چـن$ن پندارى
اشـتـباه اسـت كه سـ$ـرهY امـامى را سـبك زندگى بنامـ$م، بلكه ا�ن سـ$ـره و روش
رفتـارى بندگان كامل خدا، «منبـعى كل$دى و اساسى» جـهت طراحى و ساخت

الگوهاى فرهنگى اسالم به شمار مى رود.
سـ$ره ائمـه(ع) بسان منبـعى عظ$م براى تول$ـد و طراحى الگوهاى فـرهنگى
اسالم به شمـار مى رود. درا�ن م$ان س$ـرهY امام رضا(ع)، نمودى چشـمگ$ر دارد
و مى تواند راهگشاى مهندسى الگوى فرهنگى قرار گ$ـرد. و�ژگ$ها و امت$ازهاى

س$رهY رضوى را مى توان در موارد ز�ر دانست:
ـ تنوع و گوناگونى موضوعات مطرح شده توسط امام رضا(ع)

ـ رشد علمى و فرهنگى جامعه مخاطب س$ره نسبت به گذشته
ـ ترو�ج دانشهاى رق$ب و حضور مخاطبانى از اد�ان د�گر

ـ زندگانى مستمر امام رضا(ع) م$ان مردم و بروز س$ره عملى چشمگ$ر
با توجّه به ا�ن و�ژگ$ـها و شاخصهـاى ممتاز در س$ـرهY امام رضا(ع) مى توان
از سـ$ـرهY رضـوى به عنـوان منبـعى مـمـتـاز و سـرشـار از مـفـاهـ$م جـهت طراحى
الگوهاى فرهنگى اسالم، بهره جست. مـنبع بودن ا�ن س$ره، جهت الگوسازى

فرهنگى از دو ح$ث است:
±Æåv��UM� Ë v��dF�ò Y}� “« Æ با ا�ن توض$ح كه هر الگوى فرهنگى داراى

ال�ه هاى پ$ـش$نى از حـ$ث جـهان ب$نى و اعـتقـادى است و از پشـتوانه مـعرفـتى و
شناخـتى بهـره مى گـ$ـرد. به ب$ـان د�گر، هر الگوى فـرهنگى كـه در مـتن زندگى
جر�ان دارد، مانند الگوى مصرف، �ـا ازدواج، داراى ز�رساخت معرفتى است
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كـه بر ا�ن اســاس ارزشـهـا و هنجـارهـا را شكل مى دهد. در سـ$ـرهY قــولى امـام
رضا(ع)، ب$ـان هست ها و مبـاحث معرفـتى و شناختى بس$ـار پررنگ و پرمطلب

است و بر ه$چ پژوهش گرى پوش$ده ن$ست.
�?ÆåÈ—U سـ$رهY رضـوى داراى جلوه هاى گـرانقـدرM� Ë v�“—«ò Y} ?� “« Æ≤

انسانى و پاسداشت ارزشهـاى متعالى است. ا�ن ارزشها، كـه در رفتارهاى امام
رضـا(ع) به خـوبى نمـا�ان است، مى تواند منبـعى مـهم در الگوسـازى فـرهنگى
به شـمـار رود. بـه ب$ـان د�گر، براى دانســتن ارزشـهـا و هنجـارهـا�ى كـه در �ك
الگوى فرهـنگى با�د به كار برد، ا�ن سـ$ره نقش ا�فـا مى كند. بنابرا�ن منبع بودن
س$ـرهY رضوى، داراى ح$ثـ$ت تك بعدى ن$ست، بلكه سـ$رهY رضوى در حقـ$قت
سـ$رهY تركـ$بى مـعرفـتى ـ ارزشى است و ا�ن گـونه ممـتـاز و برجسـته مى نمـا�د و

منبعى كل$دى و اساسى براى الگوسازى فرهنگى محسوب مى شود.

اجتهاد منظومه�اى و الگونگر و روش استنطاقى فرهنگى

اجتـهاد منظـومه اى١٩ بر اسـاس كشg شاخـصهـاى ع$نى، اجـتهـاد كل نگرانه و
Yشبكه وار است و نه اسـتنباط مقوله هاى «كلى» و ا�ن كـه تع$$ن مصـداق بر عهده
مكلg باشـد. اجتـهاد فـرهنگى الگونگر، بر اسـاس مطالعـات م$ـان رشتـه اى و

معطوف به كشg الگوهاى با قابل$ت اجرا و ع$نى شدن شكل مى گ$رد.
گفته شـد كه نقل متن روا�ات و س$ره، سـبك زندگى اسالمى ن$ست، بلكه
با�د از س$ـره ائمه از جمله سـ$رهY ممتـاز امام رضا(ع) به عنوان منبع بهـره گرفت.
بهـره گ$ـرى از س$ـره، بر اساس «روش اسـتنطاقى»٢٠ خـواهد بود كه در اجـتهـاد
الگونـگر جــاى مى گــ$ــرد؛ روشى كــه فــرا�ندى را طى مى كـند و با گــذراندن
مراحل، به اجـتهاد مى رسد. به ب$ان روشـن تر، بهره گ$رى از س$ـرهY رضوى با�د
بر اساس روش اجتـهادى باشد، نه صرف آوردن متن روا�ـات و نقل س$ره. با�د
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با موضوع شناسى دق$ق و ا�جاد شبكه موضوعات سبك زندگى به نظام سؤاالت
رسـ$ـد. از سوى د�ـگر، با�د با تهـ$ـه مدخـل هاى روشن و ا�جـاد نسـبت منطقى
م$ـان ا�ن مدخـل ها، پراكندگى مفـاه$م را به انسجـام و نظم مفـاه$م درون سـ$ره
تبد�ل كـرد؛ اصطالح نامه مـعارف رضـوى در ا�ن مرحله جاى دارد و پـراهم$ت
مى نمـا�د. سـپس بر اسـاس نظام سـؤاالت با�ـد به اسـتنطاق سـ$ـره پرداخت و با
روش اجـتهـادى و اكتـشـافى و بر اساس مـفـاه$م و گفـتمـان فـرهنگى، از س$ـره

الگوهاى فرهنگى را استنباط نمود.
فرآ�ند اجتهاد فرهنگى الگونگر در موضوعات سبك زندگى، به اختصار بر

اساس مراحل ز�ر صورت مى گ$رد:
v�«d|« vÖb�“ p��  U: برخالف اجتهـاد مسأله نگر ?�u{u� ÂUE� v�«d� Æ±

كـه برون داد آن در توضـ$ح المـسـائل هـاى مـوجـود است، در اجـتـهـاد فـرهنگى
الگونگر، مـوضـوع شناسـى، آن هم در قـالب «نظام واره» ضـرورى مى نمـا�د و
اول$ن مـرحلهY اجتـهـادى به شمـار مى رود. به عنوان مـثال بدون شناخت دقـ$ق و
به روز از سبك پوشش، تـغذ�ه، تفر�ح و… در سـبك زندگى ا�رانى، نمى توان
در ا�ن عـرصه دست به اجـتهـاِد معطـوف به الگو زد. در نظام موضـوعات سـبك
زندگى، ارتبـاط مـوضـوعـات با �كد�گر بـه صورت شـبكـه اى و كل نگرانه د�ده
مى شـود؛ چراكـه سـبك زندگى �ـك كل انسـجـام �افـتـه است. مـوضـوعـات را
به گـونهY جز�ره وار د�دن، ترسـ$مى ناقص از سـبك زندگى �ك جـامعه را نـت$ـجه
مى دهد كـه به نارسـا�ى در اجتـهـاد مى انجـامد. نكـتهY مـهم آن كـه، طراحى نظام
مـوضوعـات، بر اساس مطالـعات مـ$ان رشـته اى صـورت مى گـ$رد. مطالعـات
جامعه شناختى، مردم شناخـتى، روان شناختى و… با�د جاى گ$رى مناسبى در

طراحى نظام موضوعات داشته باشد.
�XF|d� “« v�«d|« vÖb�“ p∫ پس از طراحى نظام ?�  ô«R� ÂUE� v�«d� Æ≤
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مـوضوعـات و ارتبـاط شـبكه وارى آنهـا، نسبت بـه هر�ك از عرصـه هاى سـبك
زندگى و بر اســاس نظام مـوضـوعـات و بـا نگاه به واقـعـ$ـت زندگى، سـؤاالت
مـشخص و جـزئى از مـوضع شـر�عت طراحى مى شـود. بدون داشتن سـؤاالت
دق$ق به صورت نظام واره، استنطاق و مواجـهه با منابع شر�عت، ناقص و نارسا
خـواهد بود. بـا سـؤاالت پراكنده و نامــرتبط با �كد�گر و بـدون اولو�ت بندى،
نمى توان د�دگاه شر�عت را به درستى كشg كرد. به عنوان مثال د�دگاه شر�عت
دربارهY رنگ پوشش براى دخـتـران جـوان شـهـرنشـ$ن چ$ـست؟ �ا آن كـه د�دگـاه
شـر�عت نسـبت به چ$ـدمان وسـائل منزل (دكـوراسـ$ـون و معـمـارى داخلى) در
واحـدهاى آپارتمـانى چ$ـسـت؟ البـتـه نبـا�د بر اسـاس تك پرسـشـهـا و بر اسـاس

تجربه هاى شخصى و ذهن$ت هاى خاص سراغ منابع شر�عت رفت.
Ÿ® X}� q�« ÏÁd?}?� Ë  U|¬ —œ vÖb�“ U� j��d©∫ با توجّه به ?� r}�U?H� ÂU?�?��« Æ≥

نظام موضوعات سبك زندگى، مفاه$م متناسب با آ�ات و ن$ز س$رهY قولى، فعلى
و تقـر�رى اهل ب$ت (ع) كـشg و اسـتخـراج مى شـود. به عنوان مـثـال، مفـهـوم
سازوار با سـبك پوشش در منابع شر�عت، «عفـاف و حجاب» است و �ا مفـهوم

مثبت نگرى، سازوار با «شكر» است.
vÖb�“ p�� ÈU∫ پس ?�Åt�d� —œ ©Ÿ® X}� q�« ·—U ?F� l�U?� Ït�U�ÅÕöD�« Æ¥

از كشg مـفاه$م مـتناسب با موضـوعات سبك زندگى در سـ$رهY قـولى، فعلى و
تقر�رى اهل ب$ت (ع)، بر اساس دانش اصطالح نامه نو�سى و به روزتر�ن روش
آن، اصطالح نامه اى جامع تدو�ن مى شود. در ا�ن اصطالح نامه، اصطالحات
در قالبى نظام مند، طـبقه بندى مى شـود، به صورتى كه از حـاكم به تابع، از عام
به خـاص و از بـاالتر�ن رده به پا�$ن تـر�ن رده، مـجـمــوعـه اصطالحــات سـبك
زندگى بر اساس معارف اهل ب$ت (ع) را در �ك كالف سلسه اى، تنظ$م كرده و
نما�ش مى دهـد؛ روابطى كه ب$ن اصطالحات وجـود دارد، مشـخص مى شود،
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به طورى كــه ه$چ اصطـالحى در اصطالح نامــه ظاهر نمى شــود، مگر ا�ن كــه
رابطه مـعنا�ى آن با سـا�ر اصطالحـات در حـوزه خاص اصـطالح نامه مـشـخص
شده باشد. ابتـدا با�د در هر عرصه اى از سبك زندگى، مـانند روابط شهروندى
�ا گردش گرى بر اساس معارف اهل ب$ت(ع) اصطالح نامه ها�ى تدو�ن و سپس
به اصطالح نامهY جامع رسـ$د. ا�ن اصطالح نامه، مدخل هاى دسـته بندى شده و

با ب$ان روابط م$ان آنها را فراروى اجتهاد الگونگر قرار مى دهد.
v~M�d� ◊U�M��« Ë È«Åt∫ بر اساس مدخل هاى كشg شده، ?�uEM� œUN��« Æµ

جهت كـشg و استنباط الگوهاى فرهـنگى و ز�ستى بر اساس معـارف اسالمى،
اجتـهاد منظومـه اى صورت مى گـ$رد. و�ژگ$ـهاى ا�ن اجـتهاد بـد�ن قرار است:
زمـان بردار است و نبـا�د از پ$ـچـ$ـدگى و سـخـتى ا�ن اجـتـهـاد دورى كـرد و ا�ن
Yاجـتــهـاد را سطحـى و زودبازده د�د. مـتكـى بر تالش فـردى ن$ــست و به مـثــابه
«دستگاه اجـتهاد» است كه حـتماً با�د به صورت گـروهى انجام شود. نت$ـجهY ا�ن
اجتـهاد لزومـاً احكام پنجگانهY تكل$فى ن$ـست، بلكه الگوهاى فرهنـگى و ز�ستى
است كـــه مى تواند حكـم ســاز باشــد. ا�ـن اجــتــهـــاد، بر اســاس مطالـعــات
م$ان رشته اى در علوم اسالمى و علوم انسانى شكل مى گ$رد. به عنوان مثال، با
توجّــه به مـدخل هاى اصـطالح نامـه، كــه برپا�هY نظام مــوضـوعــات و مـفــاه$م
انسجام �افـته است، در عرصهY ازدواج، الگوى فرهنگى خواسـتگارى و انتخاب

همسر كشg و طراحى مى شود.
∂ Ë nA??� Æ�|“ Ë v?~M�d??� ÈU�u~�« v?�«d�Âö??�« v�??∫ نتــ$ـجــهY اجـتــهـاد

منظومه اى و اسـتنباط فـرهنگى، الگوهاى فرهنگى و ز�سـتى است. در طراحى
ا�ن الگوها، با�د شـاخصـهاى فـرهنگ اسالمـى و ن$ز قـالب فرهنگى و ز�سـتى با
توجّـه به فـرهنگ موجـود در عـرف جامـعـه را درنظر گـرفت. آن چه در اجـتهـاد
منظومـه اى و الگونگر مـهم است كـشg «شاخـصـهاى اسـالمى» در هر كـدام از
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عــرصـه هـاى سـبك زنـدگى است. از باب مــثـال در حــجــاب، با�د شــاخص
كرامت، عزّت و ح$ا، با توجّه به فرهنگ اسالمى در نظر گرفته شود. امّا با�د به
قالبهـاى فرهنگى و ز�ستى، با توجّه فـرهنگ عرف جامعه تـوجّه نمود. به عنوان
Yا�رانى تأم$ن مى شود؛ اما در جامعه Yمثال شاخص ح$ا در چادر مشكى در جامعه
اروپا�ى ممكن است شـاخص ح$ا با مانـتو و روسرى ن$ز تأمـ$ن گردد. الگوهاى
فرهنگى با�د قابل$ت اجرا و ع$ن$ت در جامعه داشته باشد و نمى توان انتزاعى و �ا

بر اساس تجربه هاى شخصى به الگوى فراگ$ر رس$د.
 Ë Áb�ÅÈbM�Å`D� Èe|—Åt��d� ÂUE� v�«d?{`∫ براى تحقق الگوهاى ?�U�d� Æ∑

فرهنگى اسالم در جامعه، دستگاه اجتـهاد ن$ز حضور دارد. اجتهاد الگونگر، با
توجّه بـه سطوح خرد، كالن و توسـعه برنامـه ر�زى مى كند. بعد قـوام بخش ا�ن
برنامه ر�زى، طراحى نظام ترج$ح و پسند اجتماعى است. براى تحقق الگوها،
با�د مـسـ$ـر «انتـخاب» و پسـند جامـعـه را درنظر گـرفت. سـبك زندگى، بسـتـر
انتخاب فـرد و جامعه است و نمى توان با تحمـ$ل و بدون توجّه به نظام ترج$ح و

پسند جامعه، الگوى فرهنگى را در جامعه جارى كرد و ع$ن$ت بخش$د.
∏U�u~�« v?�U|ÅX}?}M?� È«d� t�U?�— Ë d?M� “« ÁœU?H??�?�« Æ∫ پس از برنامـه ر�زى و

داشـتن نظام ترج$ـح، بر اساس هنر و رسـانه اى بر اسـاس شاخـصـهاى فـرهنگ
اسالمـى، الگوهاى فرهنگى و ز�سـتى اسالم در جـامعـه جر�ان مى �ابد و سـبك
زندگى ا�رانى معطوف به ا�ن الگوها خواهد شد. هنر و رسانه مى تواند انتخاب

فرد و جامعه را بر اساس الگوهاى فرهنگى و ز�ستى اسالم مهندسى نما�د.
�  U}?� oI�t�?}∫ اجتـهاد الگونگر، تا تحقق حـ$ات ط$بـه و سبك زندگى� Æπ

اسالمى ادامـه دارد. با ع$ن$ت �افتن الگوهاى فـرهنگى و ز�ستى و رفتـارى بر اساس
شاخـصهـاى فرهنگ اسـالمى و سازوار بـا فرهنگ عـرف جامـعه، ح$ـات ط$بـه رقم
مى خورد و جامعهY رضوان شكل مى گ$رد كه معطوف به تمدن اسالمى خواهد بود.
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vÖb�“ p��  U�u{u� —œ d~�u~�« v~M�d� œUN��« bM|¬d�

نظام موضوعات سبك زندگى ا�رانى

نظام سؤاالت سبك زندگى ا�رانى

انسجام مفاه$م مرتبط با زندگى در آ�ات و س$رهY اهل ب$ت (ع)

اصطالح نامهY معارف اهل ب$ت (ع) در موضوعات سبك زندگى

اجتهاد منظومه اى و استنباط فرهنگى

كشg و طراحى الگوهاى فرهنگى و ز�ستى اسالم

برنامه ر�زى خرد، كالن و توسعه و طراحى نظام ترج$ح و پسند اجتماعى بر
مبناى فرهنگ اسالمى

ع$ن$ت �ابى الگوها در متن زندگى ا�رانى با به كارگ$رى هنر و رسانه د�نى

تحقق ح$ات ط$به و سبك زندگى ا�رانى ـ اسالمى
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نت�جه�

ـ سبك زندگى، مجموعه اى از عناصـر است كه با هم ارتباط داشته و افراد
متناسب با هو�ت و سـال�ق خو�ش، آنها را بـرگز�ده و �ك كل متـما�ز را تشك$ل
مى دهد. سبكى بودن برترى دادنهاى افراد در زندگى، وجوه فردى و گروهى،
حق انتخـاب، قابل تشـخ$ص بودن براى د�گران و انسجـام هو�تى از و�ژگ$ـها و

عناصر شناختى سبك زندگى است.
ـ مـتكثر بـودن و در سا�ه ز�سـتن، دو و�ژگى سـبك زندگى ا�رانى است كـه

به شدت در حال مدرن شدن است.
ـ در سبك زندگى اسالمى، تنها به دنبال ارائه متن روا�ات، آ�ات و زندگى
ائمـه نبا�د بود، بلكه با اسـتفـاده از طرح «الگوهاى فـرهنگى اسالم» كـه در منابع
د�نى آمــده است، مى با�سـت به صـحنـه زندگى ورود پ$ــدا كـرد به ا�ـن ترت$ب،
مى توان سبك زندگى جامعه ا�رانى را در راستاى اند�شه هاى اسالمى جهت دار
نمـود. بنابرا�ن، با تبـ$$ن، ترو�ج و توسـعه الگـوهاى فرهنگى اسـالم، مى توان

سبك زندگى اى را رقم زد كه اسالمى باشد و به ح$ات ط$به برسد.
ـ فـراگ$ـر و نهـاد�نه شـدن سـبك زندگى اسـالمى ـ ا�رانى به عنوان گـامى بلند در
راسـتــاى تمــدن سـازى نو�ن اســالمى، خـود بـسـتگى دارد بر �ـك سـرى زمــ$نه هاى
نرم افزارى، مانند مطالعات و تحق$قات اجتهادى و نظر�ه پردازى روش مند اسالمى.

ـ فـقــه، دانش تول$ــد هنجـارهاى د�ـنى در زندگى است و به نظر مـى رسـد
الگوهـاى سـبـك زندگى اســالمى را با�ـد در فـقــه اســالمى، الـبــتـه بـا رو�كرد
م$ـان رشته اى و كل نگرانه جـست وجو كرد. البـته اجتهـاد رساله اى كارگـشا در
موضوعات سبك زندگى ن$ست، بلكه با�د اجتهاد معطوف به الگو و منظومه اى

را در فرا�ند كشg الگوهاى فرهنگى اسالم به كار برد.
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ـ اصطالح نامـه اخـالق اسـالمى، مـركـز اطالعات و مـدارك اسـالمى مـعـاونت
پژوهشى دفتر تبل$غات اسالمى حوزه علم$ه قم، بوستان كتاب، قم، ١٣٨٦.
ـ اند�شـه هـاى حكمى و اجـتـهــادى شـهـ$ـد آ�ت الله ســ$ـدمـحـمـدبـاقـر صـدر،
عـبدالحـس$ن خـسروپناه، مـؤسسـه پژوهشى حكمت و فلسـفه ا�ران، تهـران،

.١٣٩٢
ـ د�ن و سـبك زنـدگى، مـحـمـد سـعـ$ــد مـهـدوى كنى، تهـران، دانـشگاه امـام

صادق(ع) ١٣٨٧.
ـ سبك زندگى اسـالمى ا�رانى، احمدحـس$ن شر�فى، مـركز پژوهش هاى علوم

انسانى اسالمى، صدرا، تهران، ١٣٩٢.
ـ سبك زندگى بر اساس آموزه هاى اسالمى(با رو�كرد رسانه اى)، حم$د فاضل

قانع، مركز پژوهش هاى اسالمى صدا و س$ما، قم، ١٣٩٢.
ـ ســبك زندگـى و ابزار سنجش آن، مـــحــمــد كــاو�انى، پژوهـشگاه حــوزه و

دانشگاه، قم، ١٣٩٢.
ـ سروش، و�ژه نامه سبك زندگى س$اسى، صدا و سـ$ماى جمهورى اسالمى،

تهران، ١٣٩٢.
ـ فـصلنامـه پژوهش هاى اجـتـمـاعى اسـالمى، شـمـاره ٩٨، دانشگاه رضـوى،

مشهد، پا�$ز ١٣٩٢.
ـ مجتمعنا، س$دمنذر حك$م، دارالتعارف، ب$روت، ١٤٣٢ق.

ـ مـجــمـوعـه مــقـاالت: الگوهاى ســبك زندگى ا�ران$ــان، به اهتـمــام ابراه$م
حـاجـ$ـانى، تهـران، مـجــمع تشـخـ$ص مـصلحت نظـام، مـركـز تحـقـ$ـقـات

استراتژ�ك، ١٣٨٦.
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ـ مـجـمـوعــه مـقـاالت همـا�ش سـبـك زندگى اهل ب$ت، مـجـمع جــهـانى اهل
ب$ت(ع)، قم، ١٣٩٣.

ـ منشـور فرهنگى انقـالب اسالمى، على ذوعـلم، پژوهشگاه فرهنگ و اند�شـه
اسالمى، تهران، ١٣٩٣.

ـ نامه علوم اجتماعى، شماره ٢٠، ١٣٨١.
ـ همـ$شـه بهـار: اخالق و سـبك زندگى اسـالمى، احـمدحـس$ـن شر�فى، نهـاد

نما�ندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، قم، ١٣٩١.
ـ هو�ت ملى ا�ـران$ـان و انقـالب اسـالمـى، مـوسى نجـفى، زمــان نو، تهـران،

.١٣٨٩
ـ و�ژه نامه روزنامه خراسان، مؤسسه خراسان، مشهد، ١٣٩٢.
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١. د�ن و سبك زندگى/٤٨.
g٢. نامه علـوم اجتمـاعى، شمـاره ٦٧/٢٠، مقاله: «از طـبقه تا سـبك زندگى»، �وس

اباذرى، حسن چاوش$ان.
٣. الگوهاى سبك زندگى ا�ران$ان، محمد شهابى/ ٣٦.

٤. همان.
٥. الگوهاى سبك زندگى ا�ران$ان /٢٧.

٦. مـجلّه رشـد، آموزش علوم اجـتـماعـى، شمـارهY ٢٩/٤، مـقاله: جـوانان و انقـالب
سبك زندگى، نعمت اللّه فاضلى.

٧. مهرنامه، شماره ١٢٢/٢٩، مقاله: «طبقه متوسط در ا�ران»، مقصود فراستخواه.
٨. هو�ت ملى ا�ران$ان و انقالب اسالمى، ز�رنظر دكتر موسى نجفى.

٩. مهرنامه، شماره ١٢٢/٢٩، مقاله: طبقه متوسط در ا�ران، مقصود فراستخواه.



µ∏

سال  سى  و�كم، صد وهفتادوچهارم

١٠. همان.
١١. سـبك زندگى بر اسـاس آموزه هاى اسـالمى(با رو�كرد رسـانه اى)، حـمـ$د فـاضل

قانع/٥٣.
١٢. سبك زندگى اسالمى ا�رانى، احمدحس$ن شر�فى/٦٦.

١٣. هم$شه بهار: اخالق و سبك زندگى اسالمى، احمدحس$ن شر�فى /٣٣.
١٤. سبك زندگى و ابزار سنجش آن، محمد كاو�انى/١٨.

١٥. فصلنامـه پژوهش هاى اجتماعـى اسالمى، شماره ٦/٩٨، مـقاله: «روش شناخت
سبك زندگى اسالمى»، س$دمج$د ظه$رى.

١٦. سبك و سـ$ره اهل ب$ت (ع) در عـرصه جـامعـه سازى، مجـموعـه مقاالت هـما�ش
سبك زندگى اهل ب$ت، ج٧٥/٢، مقاله: «جا�گاه صله رحم در سبك زندگى اهل

ب$ت» س$دحس$ن شرف الد�ن.
١٧. منشور فرهنگى انقالب اسالمى، على ذوعلم.

١٨. سروش، سبك زندگى س$اسى، برگرفته از گفـته هاى استاد مجتبى الهى خراسانى
در مصاحبه با على الهى خراسانى.

١٩. و�ژه نامه روزنامه خراسان شماره ١، ٦٩/١٣٩٢، گفـتمان الگو، اجتهاد معطوف
به اسـتنباط الگو، گـفت وگـو با حجت االسـالم والمسلمـ$ن احـمد مـبلغى، توسط

على الهى خراسانى.
٢٠. عالمه شه$د صدر مبدع اصل روش استنطاقى است. ر. ك: اند�شه هاى حكمى و
اجتهـادى شه$د صـدر، ز�رنظر دكتر عبـدالحس$ن خسـروپناه؛ مجتمعنـا، س$دمنذر

حك$م.
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