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Article Type 
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 Purpose: The aim of the present study is to synthesize the 

Iranian-Islamic lifestyle in the socio-political dimension in 

order to provide an educational model. 

Materials and Methods: This research was conducted by a 

qualitative-quantitative combined method. In the first stage of 

the research, using the (combined) method of synthesis 

research, the researcher described and explained the socio-

political dimension of the Iranian-Islamic lifestyle in Islamic 

texts and in the document of fundamental change, then 

presented a proposed model of the Iranian-Islamic lifestyle 

based on analysis. The content of the studied texts was 

validated and in the second stage of the research, the results 

were quantitatively validated by the Likert method and by 

calculating the value of the lavage coefficient in order to 

determine the content validity for each item. The sampling 

method in both quantitative and qualitative sections was 

purposeful. The data collection tool in the qualitative section 

was taking notes from all Islamic texts and researches on the 

research topic and in the quantitative section was done using a 

researcher-made questionnaire. The field of research was in 

the qualitative section of Islamic texts and sources and articles, 

and in the quantitative section there were 11 education experts. 

Findings: The results of the qualitative part showed that the 

socio-political components of the Iranian-Islamic lifestyle are: 

the need to recognize social rights and responsibilities and 

fulfill human duties in this field, kindness and good morals to 

others, humility and avoidance of pride, The importance of 

observing hijab, proper communication with people in the 

community, caring for the poor, maintaining the unity of 

people in the community and avoiding divisions. 

Conclusion: the results of the validation showed that the value 

of the acceptable coefficient for 11 people with a minimum 

acceptable CVR was 0.59. All items of the questionnaire were 

valid. 
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  و همکاران                آبادی  نجف  یاکرم السادات امام  232

 1399پاییز ، 3، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در بعد  یاسالم یرانیا یسبک زندگ یسنتزپژوه

یتیترب یالگو یبه منظور ارائه یاسیس -یاجتماع  

 
 1ینجف آباد یاکرم السادات امام

 ،یالمدانشگاه آزاد اس ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل یدکتر یدانشجو
 ن.رایواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

 
 *2زهره سعادتمند

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیگروه برنامه ر اریدانش
 .رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

  
 3یبراتعل میمر

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیگروه برنامه ر اریاستاد
 .رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

 
 چکیده

 یرانیا یسبک زندگ ی: هدف پژوهش حاضر سنتزپژوههدف
 یتیترب یالگو یبه منظور ارائه یسایس-یدر بعد اجتماع یاسالم
 .است
صورت  کمی–یفیک یقیپژوهش با روش تلف نیا و روش ها: مواد

از روش  ی. محقق در مرحله اول پژوهش با بهره مندرفتیپذ
سبک  یاسیس–یبعد اجتماع نییو تب فیبه توص ی( سنتزپژوهیقی)تلف

 نیادیو در سند تحول بن یدر متون اسالم یاسالم یرانیا یزندگ
 یسبک زندگ مورددر  یشنهادیمدل پ هیپرداخت سپس به ارا

متون مورد مطالعه اقدام  یمحتوا لیبر اساس تحل یاسالم –یرانیا
 جینتا یبه اعتبار سنج ینمود و در مرحله دوم پژوهش به روش کم

الوشه به منظور  بیو با محاسبه مقدار ضر کرتیحاصله با روش ل
. دیردگ یاعتبار سنج جینتا هیگوهر  یمحتوا برا ییمشخص شدن روا

به صورت هدفمند  یفیو ک یدر هر دو بخش کم یریگ هروش نمون
 هیاز کل یبردار شیف یفیاطالعات در بخش ک یبود ابزار جمعآور

موضوع پژوهش  رامونیصورت گرفته پ یو پژوهشها یمتون اسالم
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت  یبود و در بخش کم

و  یمتون و منابع اسالم یفی. حوزه پژوهش در بخش کترفیپذ
 تیو ترب مینفر از خبرگان تعل 11تعداد  یمقاالت بود و در بخش کم

  .بودند
 ینشان داد که مولفهها یفیحاصل از بخش ک جینتا ها: افتهی

عبارتند از: لزوم  یاسالم یرانیا یسبک زندگ یاسسی–یاجتماع
انسان در  فیو عمل به تکل یاجتماع یتهایشناخت حقوق و مسئول

 و یتواضع و فروتن گران،یبه د یو خوش اخالق یکین نه،یزم نیا
ارتباط مناسب با افراد  ب،حجا تیرعا تیاهم ،یاز فخر فروش یدور

از  یبه فقرا، حفظ وحدت افراد در اجتماع و دور یدگیاجتماع، رس
 .تفرقه

 بیمقدار ضر نشان داد که یحاصل از اعتبارسنج جینتا :یریگ جهینت
 59/0قابل قبول  CVR نفر با حداقل 11تعداد  یالوشه قابل قبول برا

 .پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار بودند یهاهیگو هیبود که کل
 

 ،یاسالم -یرانیا ،یسبک زندگ ،سنتزپژوهی :هاواژه  کلید
 .یتیترب یالگو ،یاسیس -یاجتماع

 
 

 05/07/1399تاریخ دریافت: 
 10/09/1399:  تاریخ پذیرش

 :نویسنده مسئولzo.Saadatmand@yahoo.com 
 مقدمه

سبک زندگی با فرهنگ در ارتباط است به این معنی که هر 
ی اجتماعی های زندگی یک پهنهای از سبکفرهنگ شامل مجموعه

است؛ بدین معنا که هر هویت فرهنگی شامل تجمیع تعدادی از 
راک ارزشی و هنجاری های زندگی مختلف در ذیل نقاط اشتسبک
سبک زندگی به طور معمول نشان دهنده (. 2تر هستند )اساسی

 ،ها یا جهان بینی فرد است. بنابراین، ارزشنگرش، نحوه زندگی
سبک زندگی ابزاری برای بیان احساس خود و منعکس کننده 

نمایاند. نمادهای فرهنگی است و از طریق هویت شخصی خود را می
های ک سبک زندگی داوطلبانه نیستند. بلکه سیستمهمه جنبه های ی

توانند انتخاب شیوه زندگی در اجتماعی و تکنیکی احاطه کننده، می
دسترس فرد و نمادهایی که وی قادر به ارائه به دیگران و خود است، 

(. در دنیای امروز سبک زندگی افراد با گذشته 2را محدود نماید )
جهان ارتباطات است، ارتباطات تغییر نموده است. جهان امروز 

های ارتباطی ی زمین با رسانهوسیع و گسترده بین افراد در سراسر کره
گردد از قبیل: اینترنت، تلویزیون، ماهواره و ... به راحتی برقرار می

اما این ارتباطات بین افراد در اجتماع وسیع جهانی به نظر تهی از 
دگی افراد اجتماع اثر احساسات و عواطف است و این بر سبک زن

گذاشته و انگار سبک زندگی افراد اجتماع از حالت عادی خارج 
های خانوادگی و دوستانه به سمت گردیده است و آنها را از دورهمی

روح به منظور کسب اطالعات بیشتر کشانیده است و بر ارتباط بی
اساس این چرخش سبک زندگی اصیل اسالمی و فرهنگ غنی ایرانی 

رسد نیاز است ت فراموشی سپرده شده است. به نظر میبه دس
ارتباطات بین افراد اجتماع به نحوی بازسازی گردد تا انسانها بر 
اساس فطرت اجتماعی بودن خود زندگی نمایند و این مهم با تعلیم و 

های پذیر خواهد بود. در دنیای امروز وجود رسانهتربیت امکان
ویر و فیلمهایی که به راحتی مختلف بخصوص فضای مجازی و تصا

قابل دسترسی هستند خواسته یا ناخواسته با به تصویر کشیدن سبک 
گرایی و مدگرایی و دوری روز افزون افراد زندگی غربی مبلغ غرب

از اجتماعات انسانی و کشانیدن آنان به پای اینترنت و ماهواره و ... 
ان و جوانان اند که این امر از یک سو و عدم آگاهی نوجوانشده

شناختی و تنوع طلبی آنان از سوی ی زیبایینسبت به مسائل و روحیه
دیگر سبب جذب جوانان و نوجوانان به سبک زندگی غربی شده 
است. آزاد ارمکی و چاوشیان معتقدند مفهوم شیوه زندگی تاکید بر 
خالقیت و آزادی کنشگر در ساختن هویت خود از طریق انتخاب
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های اصلی های زندگی یکی از چارچوباگر شیوه های مصرفی دارد.
برقراری ارتباط و به کاربستن دخل و تصرف در هویت اجتماعی 

های زندگی اساسا از رهگذر نمایش دائما در گاه این شیوهباشند، آن
شوند. بنابراین اوال اهمیت قطعی حال تغییر سطوح ظاهری ایجاد می
شود که منبع اساسی شی میجا ناظواهر و نمادهای تصویری از آن

تعیین معنای هر چیز همان ظاهر آن چیز خواهد بود، و دوم این که 
اند اعضای جامعه جدید که نسبت به اهمیت ظواهر وقوف یافته

اهمیت بسیار زیادی به نظارت و مراقبت از ظواهری خواهند داد 
هاست، مثل ظاهر محل که تحت کنترل و در حوزه قدرت آن

(. احمدی و همکاران 3اب آالت منزل، اتومبیل و غیره )زندگی، اسب
معتقدند است سبک زندگی شامل ترجیحات بدنی، ظاهر، مسکن، 

در زمینه ی سبک زندگی، تضاد عادات کاری و اوقات فراغت است. 
بین فرهنگ خودی و بومی و فرهنگ  چشمگیر و قابل مالحظه ای

بودن در زندگی  غرب وجود دارد. در فرهنگ ما، مالک خوب و بد
گیرد که صورت می بر اساس آخرت گرایی و رسیدن به حیات طیبه

ی مقابل هدف اصلی زندگی واقعی است و این مالک درست در نقطه
فرهنگ غربی قرار دارد که بر مبنای مکتب اومانیسم و لذت گرایی 

وجود اختالف دیدگاه در  باشد. بنابر اینو زندگی دنیوی استوارمی
ریزی جهت ، بر روی برنامه«سبک زندگی»ی وضعیت مطالعه

اصالح آن، تاثیر بنیادی خواهد گذاشت. بنابر این پذیرش منفعالنه 
ی ایرانی ی سبک زندگی غربی برای جوامع مسلمان به ویژه جامعه

باشد، شایسته نیست و بنابراین ما که دارای فرهنگ بسیار غنی می
 بایست بر سبک زندگیرانی، میبه اقتضای اسالمی بودن جامعه ی ای

، نظام از طرفی نظام آموزشی ما (.4اسالمی تأکید گردد ) -ایرانی
وارداتی است و بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی مبتنی و استوار نمی 

ها و مسائلی که ، کاستیهاباشد. به همین دلیل بسیاری از چالش
، ریشه در مبانی کندآموزش و پرورش ما با آن دست و پنجه نرم می

 نظری این نظام وارداتی دارد. 
 موضوع راستای در خارج و داخل در پژوهش ها بررسی با همچنین
 به مستقیم صورت به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص

 یسیاس -اجتماعی بعد در اسالمی ایرانی زندگی سبک سنتزپژوهی
 از یبرخ در است نشده پرداخته تربیتی آن الگوی یارائه منظور به

 از است شده اشارهای آن به مقدمه در ضمنی صورت به تحقیقات
جایگاه »( در پژوهشی با عنوان 5خارستانی و سیفی ) :اینکه جمله

خانواده در سبک زندگی اسالمی و ایجاد حیات طیبه از منظر قرآن 
شاخصهای سبک زندگی اسالمی در خانواده را در ابعاد دینی « کریم

خالقی، اجتماعی، اقتصادی و عقالنی معرفی نموده و و اعتقادی، ا
قرآن کریم سرشار از نکات ارزنده و  -1گیرد: نتیجه می

دستورالعملهای عینی و همیشگی و رفتارهای زندگی است که وابسته 
به گذشته نیست. به عبارت دیگر فراتر از زمان و مکان و ارائه 

قادات، اخالق و جنبهکننده قواعد عمومی و اصول کلی در زمینه اعت
های مختلف شریعت و رفتارهای انسانی مطلوب و همیشگی است. 

سبک زندگی اسالمی آثار و برکات بسیاری دارد، اگر بخواهیم  -2
اسالم در جامعه نمود پیدا کند نیاز به ایجاد سبک زندگی اسالمی 
داریم. اگر آداب اسالمی در قالب سبک زندگی در سطح جامعه 

شود، اسالم دف سالمت روحی و جسمی افراد تامین میگسترش بیاب

نظر قرآن برای سبک  -3سبک زندگی غنی و متکاملی دارد. 
دادی و زندگی، عنوان حیات طیبه یا زندگانی پاکیزه است. اله

تبیین رابطه سبک زندگی با »( در پژوهشی تحت عنوان 6گودرزی )
ی میان سبک ابطهبه بررسی ر« هویت )مطالعه تجربی استان لرستان(

زندگی و هویت در دو بعد قومی و ملی با روش کمی در بین 
سال استان لرستان پرداخته است. نتایج وی نشان  15-64شهروندان 

دهد که سبک زندگی بر هویت، هم در بعد قومی و هم در بعد می
( در پژوهشی تحت 7فرد و همکاران )اشتری ملی تاثیرگذار است. 

اسالمی شهروندان شهر -گوی سبک زندگی ایرانیطراحی ال»عنوان 
 و به ارائه ی الگوی سبک زندگی ایرانی اسالمی پرداختند.« تهران

از نظر خبرگان علمی و مدیران فرهنگی کشور  گرفتنتیجه 
اسالمی مطرح  -های مختلفی برای سبک زندگی ایرانیشاخص

ظام مضمون )عبادی، باید و نبایدهای شرعی، ن ۸باشد که در می
اخالقی، تفکر و علم دفاعی و امنیتی، اعتقاد به ایمان و عمل صالح، 
خانواده و مالی، اجتماعی و سالمت و باورهای منطبق بر مذهب( 
دسته بندی گردید. عالوه بر این، پس از جمع آوری و کدگذاری داده

 -1ها و پاسخ مخاطبین در قالب سه محور اصلی: های خام، یافته
سبک زندگی در بعد فردی و  -2بعد عبادی سبک زندگی در 

سبک زندگی در بعد اخالقی و اجتماعی)نظام اخالقی(  -3خانوادگی 
سبک »( در پژوهشی تحت عنوان ۸کاویانی )د. نمودسته بندی 

به بررسی تطبیقی « زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته
ازد و پردسبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته می

و « خدا محور»سبک زندگی قرآنی، بر آزادی  -1گیرد نتیجه می
 -2مبتنی است؛ « انسان محور»سبک زندگی مدرنیته، بر آزادی 

خانواده ، در سبک زندگی قرنی بر خالف سبک زندگی مدرنیته، 
ساختار خانواده اسالمی بر  -3به لحاظ ارزشی، جایگاه واالیی دارد؛ 

است، اما در مدرنیته آن را مختصر کرده « شرعی و قانونی»ازدواج 
سبک زندگی قرآنی بر خانواده گسترده تاکید دارد و آن  -4است؛ 

داند، اما مدرنیته تمام را در زندگی و روابط اجتماعی بسیار مهم می
در  -5ای شکل بگیرد؛ های هستهتالشش را کرده است که خانواده

ه است، برخالف مدرنیتسبک زندگی قرآنی، تاکید بر ساده زیستی 
ها را به سوی اشرافیت، کند تا افراد و خانوادهکه همواره تالش می

در سبک  -6لذت گرایی و مصرف گرایی هر چه بیشتر سوق دهد؛ 
زندگی قرآنی، تاکید بر تعمیم هدفمندی زندگی انسان از دنیا به دنیا 

یی و اخرت است، اما مدرنیته همه همت خود را متوجه زندگی دنیا
هدف نهایی افراد در  -7کرده است و به آخرت توجهی ندارد؛ 

ها در سبک زندگی قرآنی، عبارت است از: لذت جویی هر خانواده
( در پژوهشی با 9صادقیان و ترکاشوند )چه بیشتر در زندگی دنیایی. 

ضمن « دستیابی به سبک زندگی اخالقی در جامعه معاصر»عنوان 
های سبک زندگی را دگی، مولفهبررسی تعاریف مختلف سبک زن

وظایف  -3وظایف خانوادگی و  -2وظایف فردی،  -1شامل 
های ترین پایهگیرد که مهمنماید. و نتیجه میاجتماعی معرفی می

های الگوپذیری، همانند محیطی تربیت اخالقی است که با روش
ترین شود و خانواده را یکی از مهمسازی و موعظه اخالقی حاصل می

نماید. و معتقد های محیط در تحوالت اخالقی معرفی میکان پایهار
است سبک زندگی و فرهنگ مردم ایران پس از انقالب اسالمی 
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های مختلف های زیادی در زمینه زندگی اخالقی در عرصهپیشرفت
 جامعه داشته و تمدن اخالقی اسالمی جدیدی شکل گرفته است.

 
 
 که نمود بیان ایستب می پژوهش ضرورت و اهمیت بحث در

آموزش و پرورش که متولی امر تربیت است باید دستورالعملهای 
تربیتی و کتب آموزشی خود را به نحوی تدوین نماید که دانش
آموزان هم با تعالیم دینی آشنا شوند و هم با آداب و رسوم و فرهنگ 
صحیح زندگی یک ایرانی اصیل آشنا شوند، تا این فرهنگ تداوم 

های بعدی منتقل گردد و نباید اجازه داد تا فرهنگ ه نسلیابد و ب
افسار گسیخته غربی وارد سبک زندگی ما گردد چرا که عامل 

ی ما خواهد بود. بر اساس اهمیت این موضوع نمایان انحطاط جامعه
گردد که الزم است آموزش و پرورش به ترویج سبک زندگی می

این موضوع در سند تحول ایرانی اسالمی توجه داشته باشد. البته 
بنیادین مد نظر قرار گرفته شده است ولی با این وجود هنوز بعد از 

ایم. با های چشمگیری نبودهگذشت چندین سال شاهد پیشرفت
اسالمی –ی سبک زندگی ایرانینگاهی به ادبیات موجود در زمینه

سیاسی محقق دریافت که با وجود  -بخصوص در بعد اجتماعی
ی اخیر های اندکی در این مورد طی دههولی پژوهش اهمیت موضوع

صورت گرفته است که هیچ یک از آنان با نگاه تحلیلگرانه و 
اند و لذا عملیاتی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ننگریسته

اند الگویی را برای پیاده سازی در نظام آموزش و پرورش نتوانسته
وهش حاضر تالش نموده است در ارائه نمایند. بنابراین محقق در پژ

های اسالمی و سیاسی بر اساس آموزه -ابتدا سبک زندگی اجتماعی
ها را های تربیتی این آموزهایرانی را شناسایی نماید و سپس داللت

ها الگویی طراحی نماید که بتوان از مشخص کند و بر اساس یافته
واند پژوهش بت های اینآن در تعلیم و تربیت استفاده نمود تا یافته

خالء های نظری و پژوهشی در این خصوص را تا حدودی پر نمایند 
و به کارگیری آن در تعلیم وتربیت به تربیت افراد با اخالق اسالمی 
و فرهنگ ایرانی بیانجامد که موجبات پیشرفت کشور در پرتو 

بنابراین  .ارتباطات صحیح افراد اجتماع با یکدیگر را فراهم نماید
 وهیسنتزپژر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که پژوهشگ

 منظور به سیاسی -اجتماعی بعد در اسالمی ایرانی زندگی سبک
 است؟ تربیتی چگونه الگوی یارائه

 

 مواد و روش ها

سبک زندگی ایرانی از آنجا که هدف پژوهش حاضر سنتزپژوهی 
است  تربیتی ی الگویمنظور ارائه به سیاسی-در بعد اجتماعی اسالمی

محقق این پژوهش را در دو بخش انجام داد بخش اول با استفاده از 

روش پژوهش کیفی با روش تلفیقی سنتز پژوهی به توصیف و تبیین 
و تحلیل سبک زندگی ایرانی اسالمی در متون و مقاالت مرتبط و 
سند تحول بنیادین پرداخت به این منظور پس از استخراج 

موضوع پژوهش با کدگذاری باز و سپس  پاراگرافهای مرتبط با
کدگذاری            محوری کد مفاهیم مربوط به سبک زندگی 

ایرانی اسالمی در بعد اجتماعی سیاسی را بیان نمود و سپس با ترکیب                  
ی الگو اقدام نمود. هدف از سنتزپژوهی تولید دانش ها به ارائهیافته

ها و اختالفات بین روابط و تنش جدید از طریق روشن ساختن
اند از های مطالعات منفردی است که بیش از این دیده نشدهگزارش

های این رو شامل انتخاب هدفمند، مرور، تحلیل و ترکیب گزارش
(. سنتزپژوهی 10پژوهشی دست اول در یک موضوع مشابه است )

ژوهشهای مرتبط توجه دارد، به تحلیل انتقادی پمعموال به نظریه
پردازد و برای حل تناقضات در ادبیات و های تحت پوشش خود می

کند همچنین شناسایی مسائل محوری برای پژوهش آتی تالش می
(. در مرحله دوم پژوهش محقق با روش کمی به اعتبار سنجی 10)

الگوی پیشنهادی از دیدگاه خبرگان پرداخت تا الگوی مورد نظر 
ای محقق ساخته نامهنتایج حاصل پرسش تایید گردد. به این منظور از

فراهم گردید و با انتخاب افراد متخصص به صورت هدفمند به جمع
 در شده پیشنهاد مدل آوری نظرات خبرگان در خصوص اعتباربخشی

سیاسی  -اسالمی در بعد اجتماعی  -ایرانی زندگی سبک مورد
 ،«ضروری است»پرداخت و با روش لیکرت گویه ها در سه طیف 

مورد سنجش  «ضرورتی ندارد»و « مفید است ولی ضروری نیست»
قرار گرفته و مقدار ضریب الوشه به منظور مشخص شدن روایی 

گردید. در پژوهش حاضر تعداد محتوا برای هر گویه محاسبه 
نفر بودند لذا حداقل  11خبرگان شرکت کننده در اعتبار سنجی 

CVR بخش کیفی شامل است. حوزه پژوهش در  59/0 قبول قابل
پژوهشی، پایان -متون اسالمی، مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

های ارشد و دکتری مرتبط با موضوع پژوهش و کتاب سند نامه
باشد. حوزه پژوهش در تحول بنیادین جمهوری اسالمی ایران می

ی تعلیم بخش کمی استفاده از نظرات متخصصین و خبرگان در زمینه
بیت اسالمی است. روش گردآوری اطالعات و تربیت باالخص تر

هروش کتابخان به متون و مقاالت مرتبط با موضوع پژوهشمطالعه 
است و از ابزار فیش برداری استفاده گردیده است. و در بخش  ای

استفاده گردیده است.  از ابزار پرسشنامه مولف ساخته کمی پژوهش
له اول مراحل انجام پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت مرح

سنتز پژوهی و مرحله دوم اعتباربخشی نتایج پژوهش که این مراحل 
 بر اساس الگوی زیر می باشد:
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 الگوی اجرایی پژوهش . 1شکل 

 هایافته
. جامعه از وجود انسان دارد معینی مفهوم اسالم در «جامعه»

وجود آمده است ها بهسرچشمه گرفته و برای رفاه و سعادت انسان
ین دلیل، جامعه اسالمی نه رنگ فردی دارد )اصالت فرد( و و به هم

 نظر ایجامعه تشکیل به . اسالم نه رنگ اجتماعی )اصالت جامعه(
 برقرار آن اعضای میان ایصمیمانه و نزدیک روابط آن در که دارد
 ویس از و باشدمی خداوند بندگی پایة بر سویک از جامعه این. است
 اجتماعی واقعیت. اعضا همة میان اخوت نةصمیما پیوندهای بر دیگر

است: واقعیت اول،  مبتنی واقعیت دو یا قطب، دو بر اسالمی جامعة
سازند. باشد که جهان گستردة اسالم را میمی« امت»مردم مسلمان یا 

ترین واقعیت دوم همانا خانوادة بالفصل است و این دو قطب مهم
پود ساختار اجتماعی  وجه یک جامعة اسالمی واقعی است و تار و

 (.11)شود.بر گرد همین دو قطب تنیده می
توصیف و تبیین سبک زندگی ایرانی اسالمی در بعد  -1سوال شماره 

 سیاسی در متون مرتبط چگونه است؟ -اجتماعی
 سبک زندگی بر اساس دین اسالم

ی زیستن اهمیت گذارد پس شیوهانسان برای زیستن به این دنیا قدم می
ترین دین است (. اسالم که آخرین و کامل12ل انکاری دارد )غیر قاب

و راه و رسم زندگی صحیح را در خود در برگرفته و تمامی نیازهای 
بشر را پاسخ گو بوده و دارای قوانین و مقررات الزم برای زندگی 
بشر است و پیروی از این دین عامل رستگاری خواهد بود که خداوند 

ْبتَِغ غَیَْر الْإِسْلَامِ دِینًا َفلَنْ یُقْبََل ِمنْهُ وَهَُو فِی الْآخِرَِة وَمَْن یَ»فرماید: می
هر کس غیر از اسالم دینی اختیار (. )۸5عمران/ )آل« مِنَ الْخَاسِرِینَ

 (کند هرگز از وی پذیرفته نیست، و او در آخرت از زیانکاران است.
دگی درست را توانند سبک زنلذا مسلمانان با شناخت دین اسالم می

 بر اساس دستورات دینی برگزیند. 
 آفرینش برای رسیدن به حیات طیبه

خداوند انسان را آفرید تا در زندگی به انجام اعمال صالح بپردازد تا 
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ »در نهایت به حیات طیبه دست یابد: 

 مَا بَِأحْسَنِ َأجْرَهُمْ وََلنَجْزِیَنََّهُمْ طَیَِّبَةً اةً حَیَ فَلَنُحْیِیَنََّهُ  مُؤْمِنٌ وَهُوَأُنْثَى 
هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ( )97)النحل/« یَعْمَلُونَ کَانُوا

ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت 
ردند کگردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که میزنده ابد می

ن ای«. الدنیا مزرعه االخره»( پیامبر)ص( فرمود: کنیم.عطا میبه آنان 
دهد که رسول خدا )ص( هم به مادی بودن دنیا در حدیث نشان می

ها در اندیشد و هم به معنوی بودن آن. انسانسبک زندگی خود می
کنند سبک زندگی اسالمی مبتنی بر قوانین الهی و قرآن، تالش می

 (.12ست آورند)که رضایت خداوند را به د

 حفظ وحدت
ها همه یک دین واحد و یک خدای واحد دارند و از اینجا انسان

که دین یکی است پس همه افراد باید بر یک مدار قرار گیرند و 
متفرق نشوند که تفرق باعث گمراهی و افتادن به ورطه هالکت 

لِ اللََّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْ»فرماید: خواهد بود و خداوند در این زمینه می
 بَیْنَ  فَأَلََّفَ أَعْدَاءً کُْنتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللََّهِ نِعْمَتَ وَاذْکُرُواجَمِیعًا وَلَا َتفَرََّقُوا 

 لنََّارِ ا مِنَ ُحفْرَةٍ شَفَا عَلَى وَکُنُْتمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَحُْتمْ قُلُوبِکُمْ
« تَهْتَدُونَ لَعَلََّکُمْ  آیَاتِهِ  َلکُمْ اللََّهُ یُبَیَِّنُ  کَذَلِکَنْهَا مِ فَأَنْقَذَکُمْ

و همگی به ریسمان خدا ]= قرآن و اسالم، و ( )103عمران/)آل
[، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت هرگونه وسیله وحدت

)بزرگِ( خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر 
کرد، و به برکتِ نعمتِ او،  بودید، و او میان دلهای شما، الفت ایجاد

ای از آتش بودید، خدا شما را از آن برادر شدید! و شما بر لبِ حفره
نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار 

نخستین شالودة فرهنگ ( سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.می
است. بر همین اساس بین تمام ذرات جهان « خداشناسی»اسالمی 

تی ارتباط محکم و ناگسستنی وجود دارد و لذا فرد و اجتماع با هس
پروردگار عالم مربوط و متصل هستند. اسالم بنایی است که بر پایة 

باشد. می« اعتقاد به خداوند»یک ستون استوار است و آن ستون 
ه هایی است کتوانیم بگوییم که کل دایرة مفاهیم اسالمی، شعاعمی

مراحل اجرایی پژوهش استفاده از سنت کیفی

سنتزپژوهی ارائه الگو

استفاده از سنت کمی اعتبار سنجی

تایید نتایج و ارائه ی الگوی نهایی
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یافته و پرتوافکن شده است. وقتی توحید،  از مرکز توحید تشعشع
نبوت، معاد، عدل و امامت را به عنوان اصول دین و مذهب 

شماریم این پنج اصل از هم مستقل نیستند، بلکه بازگشت همه می
( برای حفظ وحدت در جامعه اسالمی 11) ها به توحید است،آن

ز باید از دستورات خدا و رسولش پیروی نمود که این خود رم
 .پیروزی و موفقیت افراد در زندگی است

 
 دوری از فخر فروشی

انسان نباید به دیگران فخر بفروشد و در زمین با غرور راه برود که 
تواضع و فروتنی از صفات دانایان است و خداوند در این زمینه می

إِذَا خَاطَبَهُُم وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ»فرماید: 
 و بندگان خداى رحمان کسانى( )63)الفرقان/« الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

اند که روى زمین به نرمى گام برمى دارند و چون نادانان ایشان را 
(. در همین زمینه دهند طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ مى

 وَالْوَقارِ وَ مَعَهُ بِالْحِْلمِ  وَ تَزَیََّنُوا طْلُبُوا الْعِلْمَ ا»امام صادق )ع( فرمودند: 
 وَ ال الْعِلْمَ وَ تَواضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ  الْعِلْمَ تَواضَعُوا لِمَنْ تُعَلَِّمُونَهُ

)در جستجوی علم « تَکُونُوا عُلَماءِ جَبَّارینَ فَیَذْهَبُ باطِلُکُمْ بِحَقَِّکُمْ
ه حلم و وقار بیارایید و در برابر باشید و به همراه آن، خود را ب

کسی که به او علم میآموزید تواضع کنید؛ و عالمانی ستم پیشه نباشید 
که در این صورت، این شیوهی باطل شما، سخن حقتان را از بین 

إنََّ مِن »فرمایند: (. همچنین امام صادق )ع( می13خواهد برد( )
های تواضع و فروتنی )از جلوه«  هِ التََّواضُعِ أن یَجلِسَ الرَّجُلُ دُونَ شَرَفِ

این است که انسان در جایی بنشیند که فروتر از رتبه اجتماعی او 
 (.13باشد( )

 حجاب 
رعایت حجاب از دستورات موکد دین اسالم است، خداوند می

 اوَقُْل لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ َأْبصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَ»فرماید: 
یُبْدِینَ زِیَنتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِْبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا 
 یُبْدِینَ زِیَنتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوَلتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آَباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَْبنَائِهِنَّ أَوْ أَْبنَاءِ 

وَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ َبنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْ
مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرَْبةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّْفلِ الَّذِیَن 

نَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخِْفینَ مِْن لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْ
« زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیَُّه الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را ]از هر نامحرمى[ ( )31)النور/
ار نگردانند فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشک

مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه 
خویش ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا 
پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا 
برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان 

ود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که ]از زن[ بى ]همکیش[ خ
 اند نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده

اى به زمین[ نکوبند تا آنچه  آشکار نکنند و پاهاى خود را ]به گونه
از زینتشان نهفته مى دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى ]از مرد و 

(. آری حجاب ید امید که رستگار شویدزن[ به درگاه خدا توبه کن
 (.14حقیقتی فردی است که آثار غیر قابل انکار اجتماعی دارد )

 

 حق و مسئولیت
هایی بر اساس دین اسالم انسانها در برابر دیگران دارای مسئولیت

هستند و در اجتماع حقوقی دارند که دیگران باید در برابر آنان 
ی انسان نهاده شده است بر عهدهرعایت نمایند. وظایف متعددی که 

 -2مسئولیت در برابر خدا،  -1شود: در چهار نوع خالصه می
مسئولیت اجتماعی در برابر انسان -3مسئولیت در برابر خودش، 

مسئولیت در برابر موجودات طبیعی و محیط زیست  -4های دیگر، 
 ن(. در زمینه مسئولیت انسان در برابر اجتماع باید گفت: انسا14)

در زندگی اجتماعی از یک نوع ارتباط و هماهنگی مخصوصی 
توانند نیازهای برخوردار است و بدون تعاون و تشریک مساعی نمی

تردید صالح، فساد، ترقی و تنزل جامعه در خود را تامین کنند. بی
صالح، فساد سعادت و شقاوت افراد تاثیر فراوانی دارد، زیرا افراد در 

گیرند، شوند و از دیگران الگو میو تربیت میکنند جمع زندگی می
ها و تمایالت یکدیگر را نیز منظور بدارند. پس باید خواست

بنابراین، انسان باید خود را از جامعه و جامعه را از خود بداند. 
سعادت جامعه را سعادت خود و انحطاط آن را انحطاط خویش 

دم د، پس بهترین مربداند. پیامبر)ص( فرمود: بندگان عیال خدا هستن
ای نزد خدا کسی است که بیشتر به عیال خدا سود برساند و خانواده

انسان در زندگی اجتماعی در برابر افراد (. 14را خشنود سازد )
اجتماع اعم از خانواده، و سایرین مسئول است و باید حقوق آنان را 

 خَیْرٌ  ذَلِکَوَابْنَ السََّبِیلِ  فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقََّهُ وَالْمِسْکِینَ»رعایت نماید: 
پس ( )3۸)الروم/« الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ اللََّهِ وَجْهَ یُرِیدُونَ لِلََّذِینَ

حقوق ارحام و خویشان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن که 
این برای آنان که مشتاق لقای خدا هستند بهترین کار است و هم 

(. امام صادق )ع( در این زمینه ( رستگاران عالمنداینان )که نیکی کنند
ی رحم کردن و با همسایگان نیکو سلوک کردن صله»فرماید: می

 (.15« )کندکند، عمرها را زیاد میها را آبادان میخانه
 نیکی و خوشبرخوردی

قدر اهمیت دارد که خداوند گفتار پسندیده داشتن نزد خداوند آن
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ َومَغْفِرَةٌ خَیٌْر »داند: قه با آزار میتر از صدآن را با ارزش

)فقیر سائل را ( )263)البقره/« مِنْ صَدَقَةٍ َیتْبَعُهَا أًَذى وَاللََُّه غَنِیٌَّ حَلِیمٌ
ای به( زبان خوش و طلب آمرزش )رد کردن( بهتر است از صدقه

و  ( ارزشنیاز و بردبار است.که پی آن آزار کنند، و خداوند بی
توان مشاهده نمود که اهمیت گفتار پسندیده را در آیات بسیاری می

« وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا»... توان به این آیات اشاره نمود: می
 یَا»... ( و آیه: و با آنان سخن نیکو و دلپسند گویید. ( )...5)النساء/

ای ( )... 70)االحزاب/« وا قَوْلًا َسدِیدًاأَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اتََّقُوا اللَََّه وَقُولُ
اهل ایمان، متَّقی و خدا ترس باشید و همیشه به حقَّ و صواب سخن 

( )... پس با آنان 2۸)االسراء/« فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَیْسُورًا»... ( و آیه: گویید.
(. )... 23)االسراء/« وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا »...( و آیه: گفتار خوش بگو.

 (گو.و با ایشان به اکرام و احترام سخن
 

 عدالت اجتماعی
ای کلیدی است که در اسالم به آن اهمیت بسیار داده عدالت واژه

ها در زندگی اعم از شده است و به رعایت عدالت در همه زمینه
زندگی فردی، اجتماعی و در حکومت داری و ... سفارش موکد شده 
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در همه شئون زندگی انسان پایه و اساس  است انگار رعایت عدالت
های دوستان راستی و درستی است. امام علی)ع( در توصیف ویژگی

فرماید: به خداوند اخالص ورزید و خداوند وی ی خدا میبرگزیده
را به مقام مخلصین نائل ساخت. )این رشد یافته( از معادن دین 

ها( در زمین زشی ارهای محکم )نگهدارندهخداوندی، و مانند میخ
است. خود را به اجرای عدالت پایبند کرده و نخستین گامش در این 
راه، زدودن هوا و هوس از درون خویش است. در سخن، حق را به 

 کند و در عمل بدان پایبند است. نیکویی تفسیر می
در صورت تضییع حقوق همنوعان، بدر اختالف در اجتماع پاشیده 

(. قرآن در 16روبه زوال خواهد رفت ) خواهد شد و کم کم جامعه
 أَنْ  یَأْمُرُکُمْ اللََّهَ إِنََّ»فرماید: زمینه داوری عادالنه در بین مردم می

 بِالْعَدْلِ  َتحْکُمُوا أَنْ النََّاسِ َبیْنَ حَکَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدَُّوا
همانا ( )5۸)النساء/« بَصِیرًا سَمِیعًا کَانَ اللََّهَ إَِنَّ هَ نِعِمََّا یَعِظُکُْم بِهِ اللََّ إِنََّ

کند که امانتها را به صاحبانش باز دهید و چون خدا به شما امر می
حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند 

( یکی از وجوه اهمیت عدالت دهد، که خدا شنوا و بیناست.نیکو می
ی اجتماعی انسان است، امام صادق )ع( فرمودند: تاثیر آن بر زندگان

شوند و به نیاز میاگر در میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بی
فرستد و زمین برکت اذن خداوند متعال آسمان روزی خود را فرو می

 (.12ریزد. )خویش را بیرون می
 

 رسیدگی به فقرا
عایت عدالت اجتماعی در برخورد با یتیمان در کسب و کارها و ر

وَلَا »یا رفتار با خویشاوندان همه از عوامل رستگاری انسان است: 
 لْکَیْلَ ا وََأوْفُوا أَشُدََّهُ َیبْلُغَ تَقْرَبُوا مَاَل الْیَتِیِم إِلََّا بِاَلَّتِی هِیَ َأحْسَنُ حَتََّى 

 کَانَ  وْوَلَ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ  وَإِذَا وُسَْعهَا ِإلََّا َنفْسًا کَلَِّفُنُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِیزَانَ
« تَذَکََّرُونَ لَعَلََّکُمْ بِهِ وَصََّاکُمْ ذَلِکُمْ أَوْفُوا اللََّهِ وَبِعَهْدِرْبَى قُ ذَا

و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز به آن وجه ( )152)االنعام/
د و کمال رسد. و به راستی و که نیکوتر است تا آنکه به حدَّ رش

عدالت، کیل و وزن را تمام بدهید. ما هیچ کس را جز به قدر توانایی 
ایم. و هرگاه سخنی گویید به عدالت گرایید هر او تکلیف نکرده

چند درباره خویشاوندان باشد، و به عهد خود وفا کنید. این است 
 نگامی که( هسفارش خدا به شما، باشد که متذکر و هوشمند شوید.

از امام علی)ع( پرسیده شد عدالت برتر است یا سخاوت فرمودند: 
دهد ولی سخاوت، عارضهعدالت هر چیز را در جای خود قرار می

شود، پس عدالت اشرف ی مخصوصی است که شامل حال بعضی می
 (.437البالغه، حکمت و برتر است )نهج

 
 یتیم نوازی و رسیدگی به وضع یتیمان

و رسیدگی به وضع یتیمان از دستورات دین اسالم است  نوازییتیم
فََذ *  أَرَأَْیتَ الَّذِى یُکَذِّبُ بالدِّینِ»فرماید: خداوند در این زمینه می

 صَلِّینَفَوَیْلٌ لِّلْمُ*  طَعَامِ الْمِسْکِینِ وَ لَا یَحُضُّ عَلَى*  لِکَ الَّذِى یَدُعُّ الَْیتِیمَ 
وَیَمْنَعُوَن *  الَِّذین هُمْ یُرَآءُونَ*  اتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَ* 

 کند دیده آیا کسى که قیامت را انکار مى( )7-1)الماعون/« الْمَاعُونَ 
و دیگران  راند.او همان کسى است که یتیم را با خشونت مى  اى؟

 پس واى به حال نمازگزاران. کند. را بر اطعام مسکین تشویق نمى
ن و از داد کنند.آنان که پیوسته ریا مى از نمازشان غافلند.آنان که 

( و کسانی که یتیم دارند.زکات )و وسایل ضرورى زندگى( باز مى 
 لَا بَلْ کَلََّا  »گیرند: کنند مورد خشم خداوند قرار میرا نوازش نمی

چنین نیست بلکه )به گناه بخل و طمع ( )17)الفجر/« الَْیتِیمَ  تُکْرِمُونَ
(. قرآن کریم با برترین ر شوید چون( هرگز یتیم نوازی نکنیدخوا

شیوه از ایتام تجلیل و بر رسیدگی به امور مادی و معنوی، فردی و 
کند. همچنین کوتاهی در سرپرستی آنها را اجتماعی آنان تاکید می

 (.17داند )توبیخ کرده، سبب کیفر دنیوی و اخروی می
 

 امر به معروف و نهی از منکر
ای برخوردار ر به معروف و نهی از منکر در اسالم از اهمیت ویژهام

وَ لْتَکُنْ مِْنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ َو »فرماید: است لذا قرآن می
)آل« عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُُم الْمُفْلِحُونَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ

باید از میان شما ، جمعی دعوت به نیکی ، و امر به (. )104عمران/
و امر به  .(معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند

معروف و نهی از منکر سبب برخورداری انسان از رحمت الهی می
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاُء »د: فرمایگردد که خداوند می

بَعْضٍ یَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ َینْهَوْنَ عَنِ الْمُْنکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُوَن 
اللَّهَ َو رَسُولَُه أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُُم اللَّهُ إِنَّ اللََّه عَزیٌز  الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ 

مردان و زنان باایمان ، ولیَّ )و یار و یاور( (. )71)التوبه/« حَکیمٌ
یکدیگرند امر به معروف ، و نهی از منکر می کنند نماز را برپا می 

کنند دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می 
بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد خداوند توانا 

(. همچنین حضرت علی)ع( در این زمینه فرمودند: !و حکیم است
 نمایند،کنند و خود ترک مینفرین بر آنان که امر به معروف می»

البالغه، )نهج« شوندو نهى از منکر دارند و خود مرتکب آن می
خداوند واجب کرد امر به معروف را به » (. و فرمودند:129خطبه

ی مردم و نهی از منکر را برای جلوگیری از خاطر اصالح توده
 (.252البالغه، حکمت )نهج« نابخردان

 
 تعاون و همکاری افراد در اجتماع

خداوند در قرآن مسلمانان را به همکاری و تعاون با یکدیگر فرا 
ا وَ ال تَعاوَنُو وَ تَعاَونُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی»... فرمایند: خوانند و میمی

(. 2)المائده/« عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ
ری با هم تعاون کنید! و و )همواره( در راه نیکی و پرهیزگا)...

)هرگز( در راه گناه و تعدَّی همکاری ننمایید! و از )مخالفت فرمان( 
 (.خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است

 دینک حتیرا نص گریکدیبر شماست که »فرمودند: )ع( یعل حضرت
حق  تواندیکس نم چی. درست است که هدیینما یهمکار کویو ن

به قدر توان،  دیبگذارد. لکن با دیه بارا چنان ک یاطاعت خداوند
ه را ب گریکدی ،یاز واجبات اله یکیکند که  تیرا رعا یحقوق اله

دادن به  یاریکردن، و برپا داشتن حق، و  حتیاندازه توان نص
 (.216البالغه، خبطه )نهج است گریکدی
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 1399پاییز ، 3، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سیاسی مستخرج از متون -یاسالمی در بعد اجتماع -های سبک زندگی ایرانیها و مولفه( تم1جدول )

 مولفه اصلی اسالمی -های سبک زندگی ایرانیتم
 رسیدگی به فقرا

 اجتماعی

 یتیم نوازی
 نیکی و خوش اخالقی به دیگران

 عدالت اجتماعی
 تواضع و فروتنی و دوری از فخر فروشی

 اهمیت رعایت حجاب
 به دیگرانارتباط مناسب با افراد اجتماع و خوشبرخوردی و نیکی 

 لزوم شناخت حقوق و مسئولیتهای اجتماعی و عمل به تکلیف انسان در این زمینه
 امر به معروف و نهی از منکر

 تعاون و همکاری افراد در اجتماع
 سیاسی حفظ وحدت افراد در اجتماع و دوری از تفرقه عامل قدرتمندی امت اسالم

د ی ایرانی اسالمی در بعتوصیف و تبیین سبک زندگ -2سوال شماره 
سیاسی در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و  -اجتماعی

 تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی چگونه است؟ 

 های تربیتساحت
هایی در نظر گرفته شده در سند تحول بنیادین برای تربیت ساحت

های ششگانه تربیت در سند تحول بنیادین عبارتند است که ساحت
های دینی و اخالقی، علمی و فناوری، سیاسی و اجتماعی، : ساحتاز

هنری و زیبایی شناختی، اقتصادی و حرفه ای، زیستی و بدنی. بعد 
اجتماعی حیات طیبه ناظر به مفاهیم متعدد ارزشی است، مانند: 

ی قسط )عدالت تعادون و نیکوکاری، احسان و رافت، اخوت، اقامه
م، ظلم ستیزی، تواصی به حق )امر به اجتماعی(، رعایت حقوق مرد

معروف و نهی از منکر(، توال و تبرا )دوستی با دوستان خدا و دشمنی 
با دشمنان خدا(، استقالل، شورا )عقل جمعی(، تضارب آرا، امنیت، 
اتحاد اجتماعی )اعتصام به حبل الهی(، دفاع و جهاد، نصرت و یاری، 

نظم و انضباط(، حسن صلح، عمران، اطاعت از قوانین اجتماعی )
ی توان به منزلهها را میمعاشرت، انفاق، ایثار و مدارا، که همه آن

ی مطلوب اسالمی یعنی جامعهی صالح در نظر خصوصیات جامعه
گرفت. از سوی دیگر تحقق فرآیند تربیت در هر جامعه، به لحاظ 

ای از ی اجتماعی آن، به ناچار مستلزم پذیرش مجموعهجنبه
ی تجویزی )با ماهیت سیاسی یا حقوقی( است، که در قالب هاگزاره

د المللی مورقانون اساسی یا قوانین موضوعه )یا قوانین و معاهدات بین
یت یا ی تحقق تربتوافق(، پذیرفته شده است و تبیین و تجویز نحوه

های حقوقی و نهادهای اجتماعی نسبت الزام افراد حقیقی، شخصیت
های تربیتی، تنها با فرض پذیرفتن این لیتبه رعایت حقوق و مسئو

ها، قابل توجیه قانونی و اخالقی است. لذا، باید این مجموعه گزاره
ه در قلمداد کنیم. البت« مبانی سیاسی و حقوقی تربیت»ی را به مثابه

رسد برای تبیین فلسفی تربیت )در معنای این خصوص نیز، به نظر می
و حقوقی تربیت ضرورت ندارد. هر  عام آن(، اتکا بر مبانی سیاسی

چند ابتنای بر این مبانی، نیز صرفا ذیل مبانی اساسی تربیت )به شرط 
ا ی تحقق این فرایند یها( و برای تبیین و تجویز نحوهسازگاری با آن

های جهت توجیه قانونی و اخالقی الزام افراد حقیقی، شخصیت

های وق و مسئولیتحقوقی و نهادهای اجتماعی، نسبت به رعایت حق
 پذیر است.تربیتی خود با دیگران، امکان

 
 اهداف ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

توانند در امور تک کنند نمیافرادی که در یک جامعه زندگی می
رویی داشته باشند بلکه باید نفع جمعی همه افراد اجتماع مد نظر 

ای موجود هقرار گیرد همچنین هر فردی باید تا حدودی با سیاست
های مختلف در جامعه آشنایی داشته باشد و با شناخت موقعیت

های سیاسی اجتماعی شرکت نماید و تحلیل بتواند در تصمیم گیری
های نادرست و غلط درستی از سیاست داشته باشد و در دام سیاست

نیفتد تا زمینه پیشرفت کشورش را فراهم نماید بر این اساس اهداف 
 سیاسی به شرح زیر است: تربیت اجتماعی و

های بازشناسی، حفظ و اصالح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش -1
 جامعه در پرتو نظام معیار اسالمی؛ 

درک مناسب موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و  -2
ی خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی بر اساس نظام مواجهه

ای روشن و تاثیر گذاری بر معیار اسالمی، به منظور ساختن آینده
 ی خود و جامعه در سطح ملی و جهانی؛آینده

ی وجودی خویش و دیگران در پرتو ی آزادی و مرتبهتوسعه -3
درک و اصالح موقعیت اجتماعی خود و دیگران )اعضای خانواده، 
خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و همشهریان و 

ی سازنده و مناسب با ایشان بر اساس ههموطنان و ...(، برقراری ر ابط
نظام معیار اسالمی و کسب صفاتی جمعی نظیر احسان، مهرورزی، 

 جویی؛ انصاب، خیرخواهی، بردباری، وفاق، همدلی و مسالمت

ی آمادگی جهت تشکیل خانواده و حفظ و تداوم آن به مثابه -4
ام های نظی صالح براساس ارزشترین نهاد تحقق بخش جامعهمهم

 معیار اسالمی؛

تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهادهای مدنی و سیاسی و  -5
کت پذیری، مشارهایی نظیر رعایت قانون، مسئولیتکسب شایستگی

های اجتماعی در جهت اجتماعی و سیاسی و پاسداشت ارزش
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ی صالح و پیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار گیری جامعهشکل
 اسالمی؛ 

زشناسی فرهنگ و تمدن اسالمی، همراه با توجه به نیازهای با -6
ی اسالمی بر ی جامعه و تالش جهت تحقق امت واحدهحال و آینده

 اساس نظام معیار اسالمی؛ 

تالش برای ارتقای ابعاد مشترک )انسانی، اسالمی، ایرانی( هویت  -7
 خویش به طور یک پارچه و بر اساس نظام معیار اسالمی؛

ت جمعی موثر در حیات اجتماعی و سیاسی با رعایت مشارک -۸
خواهی، طلبی، حفظ کرامت و عزت، ظلم ستیزی، عدالتاصول حق

های کسب و حفظ استقالل همه جانبه، مراعات حقوق و آزادی
ساالری دینی، بسط عدالت اجتماعی، مشروع دیگران، پیشرفت مردم

ی المللهم بینفرهنگی و تفاحفظ وحدت و تفاهم ملی، تعامل میان
 بر اساس نظام معیار اسالمی. 

اسالمی  -های سبک زندگی ایرانیها و مولفه( تم2جدول )
 مستخرج از سند تحول بنیادین

 مولفه اصلی اسالمی -تم های سبک زندگی ایرانی
 آموزانتربیت اجتماعی و سیاسی دانش

 اجتماعی و سیاسی

تعلیم و تربیت دانش آموزان جهت کسب 
 دین اسالم و فرهنگ ایرانیهویت 

تربیت اجتماعی در جهت حفظ وحدت و 
 هویت جمعی

تعلیم وتربیت اجتماعی افراد با هویت و 
 فرهنگ بومی و ملی

 رعایت عدالت در امر تعلیم و تربیت
 

مدل پیشنهادی سبک زندگی ایرانی اسالمی در بعد  -3سوال شماره 
محتوای متون پژوهشی سیاسی بر اساس نتایج تحلیل  -اجتماعی

 ؟چگونه است

 -برای ترسیم مدل سبک زندگی ایرانی اسالمی در بعد اجتماعی
ترکیب  3سیاسی نتایج حاصل از سوال اول و دوم بر اساس جدول 

سیاسی سبک زندگی  -الگوی بعد اجتماعی 2گردید و سپس شکل 
 ایرانی اسالمی ترسیم شد.

 
 زندگی ایرانی اسالمی مستخرج از متون و سند تحول بنیادین های سبکها و مولفه( ترکیب تم3جدول )

 اسالمی در متون -زندگی ایرانی
مولفه اصلی در 

 متون
اسالمی در سند  -سبک زندگی ایرانی

 تحول بنیادین
مولفه اصلی در سند 

 تحول
لزوم شناخت حقوق و مسئولیتهای اجتماعی و عمل به 

 اجتماعی و سیاسی آموزاناجتماعی و سیاسی دانش تربیت اجتماعی تکلیف انسان در این زمینه
 تعاون و همکاری افراد در اجتماع
 نیکی و خوش اخالقی به دیگران

 اجتماعی
تعلیم و تربیت دانش آموزان جهت کسب 

 امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی و سیاسی هویت دین اسالم و فرهنگ ایرانی

 ر فروشیتواضع و فروتنی و دوری از فخ

 اجتماعی اهمیت رعایت حجاب
تعلیم وتربیت اجتماعی افراد با هویت و 

 فرهنگ بومی و ملی
 اجتماعی و سیاسی

ارتباط مناسب با افراد اجتماع و خوش برخوردی و 
 نیکی به دیگران

 عدالت اجتماعی اجتماعی و سیاسی رعایت عدالت در امر تعلیم و تربیت اجتماعی
 رارسیدگی به فق

 یتیم نوازی

حفظ وحدت افراد در اجتماع و دوری از تفرقه عامل 
 سیاسی قدرتمندی امت اسالم

تربیت اجتماعی در جهت حفظ وحدت و 
 اجتماعی و سیاسی هویت جمعی
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 سیاسی سبک زندگی ایرانی اسالمی -الگوی بعد اجتماعی –2شکل 

یرانی اسالمی در آیا مدل پیشنهادی سبک زندگی ا -4سوال شماره 
 سیاسی از اعتبار الزم برخوردار است؟ -بعد اجتماعی

برای پاسخ به این سوال پژوهشگر با استفاده از نتایج مراحل قبل به 
ها در نامه محقق ساخته پرداخت تعداد گویهتهیه و تنظیم پرسش

های مولفه با هاگویه روایی سنجش گویه است 12این پرسش نامه 
بر اساس طیف ( غیرضروری و غیرضروری اما مفید ضروری،)

نامه به صورت ایمیل لیکرت در نظر گرفته شد. سپس این پرسش
نفر از خبرگان و اساتید فن تعلیم و تربیت ارسال گردید و  11برای 

ل گویی پس از تکمیبا در نظر گرفتن مدت زمان مناسب برای پاسخ
اعتبار سنجی آوری شد و به روش لیکرت پرسشنامه، پاسخها جمع

ها به صورت کمی بیان گردید و صورت پذیرفت. این مرحله پاسخ
از طریق ضریب توافقی الوشه موارد محاسبه شد که بر اساس تعداد 
شرکت کنندگان در اعتبار سنجی مقدار ضریب الوشه برای هر گویه 

است. لذا مواردی که این ضریب را کسب ننماید رد توافق می 59/0
رد شده در اعتبار سنجی توسط محقق حذف گردیده  گردد و موارد
های پژوهش مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تایید و مجددا یافته

 ها نتایج بیان شد.و مورد توافق قرار گرفتن گویه
 

 گیرینتیجه
 سبک زندگیدف پژوهش حاضر سنتزپژوهی ههدف پژوهش 

ی ی الگوئهمنظور ارا به سیاسی-در بعد اجتماعی ایرانی اسالمی

های کیفی و کمی تربیتی بود. این پژوهش به صورت ترکیبی از روش
در دو مرحله صورت پذیرفت، محقق برای دستیابی به هدف کلی 
پژوهش چهار سوال جزیی در نظر گرفت. در مرحله اول به روش 
سنتزپژوهی که روشی کیفی است سواالت اول تا سوم پاسخ داده شد. 

سیاسی سبک  -های اجتماعیبه شناسایی مولفهدر مرحله بعد اقدام 
زندگی اسالمی ایرانی در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و 

پرداخت. سپس برای  تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران
پاسخ به سوال سوم با در نظر گرفتن نتایج حاصل از سواالت اول و 

ئه کرد. بر اساس یافتهدوم مدل سبک زندگی اجتماعی سیاسی را ارا
های حاصل از سوال اول پژوهش بعد اجتماعی سبک زندگی ایرانی 

 اسالمی شامل موارد زیر است:  
رسیدگی به فقرا: در قرآن مجید به منظور مبارزه با فقر، مومنین  -1

به دادن صدقات، زکات، خمس، کفارات مالی و اقسام فدیه، نهی از 
که از سویی طبقات پایین جامعه که  اند.اسراف و تبذیر مکلف شده

توانند بدون کمک مالی حوایج زندگی خود را برآورندمورد نمی
حمایت قرار دهد، و از سویی دیگر توانگران و طبقات مرفه جامعه 
را از مخارج غیر ضروری باز دارد و به نوعی نهی از اسراف و تبذیر 

ر شئون مختلف به عمل آید. هدف قرآن این است که زندگی بشر را د
ای انسان را هدایت کند که سعادت دنیا و نظام بخشد و به گونه

 (.1۸آخرت را برای او تضمین کند )
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یتیم نوازی: قرآن در زمینه مسئولیت در قبال ایتام سفارش نموده  -2
و این سفارش تنها در زمینه اطعام نیست بلکه نیاز ایشان را فراتر 

ن نیازمندند؛ زیرا یتیم کمبودهای دانسته و لذا به اکرام و احسا
عاطفی دارد و باید این کمبودها جبران شود تا احساس نکند که به 
دلیل یتیم بودن خوار و ذلیل شده است. این مسئله به حدی اهمیت 
دارد که قرآن نیکی به یتیمان را پس از نیکی به پدر و مادر و اقوام 

َو  َو الْیَتامی َو بِالْوالِدَیْنِ ِإحْسانًا َو ِذی الْقُرْبی »...نماید: ذکر می
و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و ) (.۸3)البقره/...« الْمَساکینِ 

(. و در کنار نیاز عاطفی به برطرف کردن نیاز مسکینان نیکی کنید
سفارش شده است. انفاق به یتیم باید به نحو احسن مادی یتیم نیز 

انجام شود و از دیگر موارد حفظ اموال یتیم و امانتداری اموال اوست 
 (.17که بدان سفارش شده است )

نیکی و خوش اخالقی به دیگران: امام حسین )ع( فرمودند:  -3
پیامبر)ص( از این که با مردم جز با خلق نیک و خوشرویی برخورد 

ستود و بدی را کرد و نیکی را میاشرت داشته باشد دوری میو مع
 (.19کرد )تقبیح می

عدالت اجتماعی: منظور از عدالت اجتماعی احترام به حقوق  -4
یابد دیگران و رعایت مصالح عمومی است و زمانی معنای واقعی می

مندی که تمام افراد یا همه واحدهای یک نظام اجتماعی، ضمن بهره
ها و شکل عادالنه روابط، دارای ی کافی، بر اساس شایستگیاز آزاد

معیشت کریمه و زندگی قابل قبولی باشند و به تعبیری حق هر 
صاحب حقی به او داده شود و هر کس به حق شایسته خود که منافی 
حق دیگران نباشد، برسد، به طوری که هیچ ظلمی صورت نگیرد 

(20.) 
خر فروشی: تواضع و فروتنی از تواضع و فروتنی و دوری از ف -5

های مهم در روابط اجتماعی است که در قرآن، احادیث و نهج ارزش
البالغه به آن بسیار توجه شده است. تواضع در روایات از بزرگ

ی نعمات معرفی شده است. تواضع به ها و کامل کنندهترین عبادت
ز معنی شکست نفسی ای است که نگذارد آدمی خود را باالتر ا

ی آن، رفتار و گفتاری است که بر احترام به دیگران ببیند و الزمه
کند از عوامل عملی تواضع می توان به اقامه نماز، دیگران داللت می

داری، دادن زکات، احسان به والدین و احترام به مربی اشاره روزه
 (.21نمود. )

اهمیت رعایت حجاب: وجوب حجاب حکمی فردی است ولی  -6
تماعی دارد فلسفه حجاب برای بانوان در اسالم به سبب ایجاد آثار اج

گذاری عفاف و امنیت روانی، حفظ سالمت اخالقی جامعه و ارزش
 (.22حیاست )

برخوردی و نیکی به ارتباط مناسب با افراد اجتماع و خوش -7
اسالم در تعالیم اخالقى خود در این زمینه، عالوه بر نیکى دیگران: 

مه همنوعان خود، عواطف خویشاوندى را ارج نهاده و احترام به ه
و بشر را به نیکى کردن به منسوبین و بستگان نزدیک تشویق نموده 

تر گردد. چراکه اگر انسان به بستگان تا زندگى اجتماعى، شیرین
نزدیک خود، احترام و نیکى نکند، با دیگران به طریق اولى 

-ین فرمان اخالقى برخوردش پسندیده نخواهد بود؛ و اگر به ا
اجتماعى اسالم عمل شود، طبعا در گوشه و کنار جامعه اسالمى، فرد 

 (.23)  .شودو یا خانواده گرفتار و فقیر و درمانده پیدا نمى

های اجتماعی و عمل به تکلیف لزوم شناخت حقوق و مسئولیت -۸
انسان در این زمینه: انسان موجودی اجتماعی است. و زندگی در 

های افراد منجر میو روابط اجتماعی به تزاحم منافع و ارادهاجتماع 
شود و لذا افراد در رفتار و ارتباط با دیگران دارای حقوق و تکالیف 
می شوند که بر اساس دستورات دینی باید بدان عمل نمایند. تفاوت 
اساسی میان حق و تکلیف در این است که حق اختیاری است اما 

تواند است کسی که در جایی حقی دارد میعمل به تکلیف اجباری 
از آن استفاده کند یا نکند، ولی دیگران تکلیف دارند حق او را 

 (.24رعایت کنند )
خداوند متعال سرمایه سعادت  تعاون و همکاری افراد در اجتماع: -9

همه جانبه و خیزشگاه اتحاد و یکپارچگی گسترده با همه جوامع 
ت همسان، همگانی و همیشگی در نماد بشری را به عنوان اصلی ثاب

انسان گذارده است به طوری که هیچ فرد درهیچ زمان و مکان و 
سنی فاقد آن نمی باشد این سرمایه تکوینی تکامل انسان از یک سو، 
سرچشمه اتحاد و یکپارچگی انسان از سوی دیگر همان زبان فطرت 

 (.25) توحیدی است و فرمود کان الناس امه واحده
های پژوهش در بعد سیاسی اسالم توصیه به حفظ ساس یافتهبر ا

وحدت افراد در اجتماع و دوری از تفرقه نموده و آن را عامل 
ها را به همدلی و اتَّحاد فرا انسانداند: قدرتمندی امت اسالم می

سازد که الفت، مهربانی و برادری نعمتی خواند و خاطر نشان میمی
ز سوی پروردگار دو جهان به آنها عطا است که با پذیرش دین خدا ا

( 26)شده است و مسلمانان باید قدر دان این محبت و برادری باشند
 وَاذْکُرُواوَاعْتَصِمُوا بِحَبِْل اللََِّه جَمِیعًا وَلَا تَفَرََّقُوا » فرماید: قرآن می

 ِبنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَْحتُمْ  وبِکُمْ قُلُ بَیْنَ فَأَلََّفَ  أَعْدَاءً کُنُْتمْ  إِذْ  عَلَیْکُمْ  اللََّهِ  نِعْمَتَ
 اللََّهُ  یَِّنُیُبَ کَذَلِکَنْهَا مِ فََأنْقَذَکُمْ النََّارِ مِنَ ُحفْرَةٍ شَفَا عَلَى وَکُنْتُمْ  إِخْوَانًا

و همگی به ریسمان خدا ( )103عمران/)آل« تَهْتَدُونَ لَعَلََّکُمْ  آیَاتِهِ  لَکُمْ
[، چنگ زنید، و پراکنده ت]= قرآن و اسالم، و هرگونه وسیله وحد

نشوید! و نعمت )بزرگِ( خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه 
دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهای شما، الفت ایجاد کرد، و به 

ای از آتش بودید، برکتِ نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ حفره
خود را برای خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات 

 (سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.شما آشکار می
های سبک های پژوهش حاصل از سوال دوم مولفهبر اساس یافته
اسالمی در بعد اجتماعی سیاسی مستخرج از سند  –زندگی ایرانی 

آموزان، تربیت اجتماعی و سیاسی دانش -1تحول بنیادین عبارتند از: 
زان جهت کسب هویت دین اسالم و تعلیم و تربیت دانش آمو -2

تربیت اجتماعی در جهت حفظ وحدت و  -3فرهنگ ایرانی، 
تعلیم وتربیت اجتماعی افراد با هویت و فرهنگ  -4هویت جمعی، 

رعایت عدالت در امر تعلیم و تربیت. که با ترکیب  -5بومی و ملی، 
های حاصل از سوال اول و دوم الگویی حاصل گردید که در یافته
های سبک زندگی بیان شده است. این الگو ترکیب مولفه 1 شکل

دارد. سند تحول ایرانی اسالمی در متون و سند تحول را بیان می
جمهوری اسالمی ایران بر اساس موازین اسالمی  و فرهنگ ایرانی 

آموزان حاوی دستورالعملهای الزم به منظور تعلیم و تربیت دانش
ای اسالمی است. و داشتن جامعه جهت رسیدن افراد به حیات طیبه

در مرحله دوم پژوهش محقق با روش پژوهش کمی با استفاده از 
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 1399پاییز ، 3، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نامه محقق ساخته و با انتخاب خبرگان و متخصصین فن تعلیم پرسش
آوری نظرات افراد متخصص و تربیت به صورت هدفمند به جمع

پرداخت و با روش لیکرت  شده پیشنهاد مدل جهت اعتباربخشی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از طریق ضریب توافقی  نتایج

الوشه موارد محاسبه شد و اعتبار بخشی صورت پذیرفت. در 
نفر  11پژوهش حاضر تعداد خبرگان شرکت کننده در اعتبار سنجی 

بودند لذا بر اساس جدول مقدار ضریب الوشه قابل قبول برای تعداد 
د که نتایج حاکی از آن بو 59/0 قبول قابل CVRنفر حداقل  11

 نامه از اعتبار الزم برخوردار بودند.های پرسشاست که اکثر گویه
های پژوهش به کارگزاران فن تعلیم و تربیت و مربیان بر اساس یافته

های  گردد مولفهو معلمان و مدیران و اولیاء و مربیان پیشنهاد می
ا به صورت سبک زندگی ایرانی اسالمی در بعد اجتماعی سیاسی ر

عملی خود اجرا نمایند و هم با تهیه دستورالعملهایی قوانینی را برای 
آموزان فراهم نمایند تا با عمل به این ها برای دانشعمل به این مولفه

موازین این رفتارها در دانش آموزان نهادینه گردد و عامل استحکام 
 و پیشرفت آینده کشور اسالمی فراهم گردد.
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