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جهانبینی اسالمی و هستیشناسی سبک زندگی اسالمی ایرانی:
رویکردی راهبردی
علی اشرف نظری
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چکیده
مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که به کارگیری آن میتواند گویای واقعیت پیچیدۀ رفتارها و نگرشهای
فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد .در تعاریفی که از سبک زندگی از منظر بزرگان علم جامعهشناسی بیان میگردد
اینگونه مطرح میشود که سبک زندگی مجموعۀ رفتارها و الگوهای کنشهای فرد است که معطوف به ابعاد هنجاری و
معنایی زندگی اجتماعی باشد و کم و کیف نظام باورها و کنش های فرد را نمایندگی نماید .تمایز و تفاوت سبک زندگی
اسالمی و غربی به تفاوتهای بنیادین جهانبینی اسالمی و هستیشناسی دنیای مدرن باز میگردد .جهانبینی افراد بر
نحوۀ برداشت و تلقی هر یک از آنها از مفهوم سبک زندگی ،ماهیت و غایات آن تأثیر بنیادین دارد تا آنجا که شاید بتوان
گفت تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ اسالمی -ایرانی از نوع نگرش هستیشناختی آنها به سبک زندگی ناشی
میشود .بدینمعنا که فرهنگ اسالمی -ایرانی بر اساس نوعی نگاه الهی و آخرتاندیش سامان یافته است و درست در
نقطهی مقابل فرهنگ غربی است که بر مبنای نوعی نگاه سکوالر ،اولویت را به زندگی دنیوی و مصرفگرایی میدهد .در
زمینۀ سبک زندگی ،تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی وجود دارد .تعریفی که فرهنگ اسالمی -ایرانی از
زندگی و خوب و بد بودن آن بر اساس آخرتگرایی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی ،که هدف
اصلی و زندگی واقعی است ،برایمان دارد؛ درست در نقطهی مقابل فرهنگ غربی است که بر مبنای مکتب اومانیسم و
لذتگرایی و غایی بودن زندگی دنیوی استوار است.
کلیدواژه ها :آسیب شناسی ،سبک زندگی ،غرب ،فرهنگ ،اسالم ،ایران.

بیان مسئله :تبیین مفهوم سبک زندگی
زندگی روزمرّه و عادی مردم در دو دهه گذشته مورد توجه جدی جامعهشناسان و اندیشمندان حوزهی فرهنگ و هویت
قرار گرفته است .قبالً به نظر میآمد که رفتارهای عادی و معمول مردم اهمیت چندانی ندارد و معموالً به دنبال بزنگاهها
.1
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و نقاط عطف زندگی نخبگان و برجستگیهای فرهنگی اقوام بودند ،اما در دهههای اخیر به این مسأله توجه ویژهای شد
که جریان زندگی عمومی مردم بسیاری از رفتارها و اتفاقات را در فضای سیاسی و اقتصادی جوامع رقم میزند .آنها
دریافتند مردم بسیاری از رفتارها را بر حسب اجبار یا عادت انجام میدهند ،اما بخشی از رفتارهایشان از سر انتخاب و
ترجیح است .این انتخابها به باورها و سلیقههای افراد برمیگردد و با هم تناسب و ربط دارد .از این مناسبات میشود
الگو یا الگوهایی استخراج کرد .این الگومندی همان سبک زندگی است .1از این منظر ،سبک زندگی عبارت است از
«الگوی همگرا (کلیت تامی) یا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و داراییها که فرد یا
گروه بر مبنای پارهای از تمایالت و ترجیحها( ،سلیقه) اش و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب میکنند یا
به اختصار سبک زندگی ،الگو یا مجموعه نظاممند کنشهای مرجح است».2
سبک زندگی به مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنای زندگی اجتماعی می
باشد اطالق می شود .سبک زندگی ،بیانگر نیات ،معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زندگی روزانه است و
هویت و فرهنگ جامعه در پرتو آن شکل می گیرد .بنابراین ،سبک زندگی منعکس کننده گرایش ها و ارزش های یک
فرد یا گروه ،عادت ها ،نگرش ها ،سلیقهها و معیارهای اخالقی و سطح اقتصادی و  ...است که طرز زندگی کردن فرد یا
گروهی را می سازد .سبک زندگی مجموعهای نسبتاً منسجم از رفتارها و فعالیتهای یک فرد در جریان زندگی روزمره
است که مستلزم مجموعهای از عادتها و جهت گیریهاست و بر همین اساس از نوعی وحدت برخوردار است .بنابراین،
صرف نظر از برخی اشتراکات در تعریف سبک زندگی ،با توجه به تفاوت فرهنگها ،نگرشها و زمینههای اجتماعی،
معنای سبک زندگی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت میباشد.
سبک زندگی و چگونگی تحقق آن به صورت مطلوب ،همواره دغدغه بشر بوده است .مفاهیم «حیات» در قرآن»Life« ،
در انگلیسی ،و «زندش» یا «زندگی» در فارسی ،مبین این قدمت هستند .اما سبک زندگی که امروز بر زبانها جاری
است ،اغلب منظور سبک زندگی مهاجم و هژمون آمریکایی است که با عنوان  American Lifestyleیا An
 American Way of Lifeکه «راه و روش زندگی آمریکایی» است ،معرفی میشود .سبک زندگی آمریکایی با این
تلقی ،مبتنی بر بررسی «آدام کورتیس» ،در حدود  13سال یعنی از دهه  1333به این سو پیشینه دارد .آدام کورتیس،
دریک بررسی مستند ،تحت عنوان «قرن خود» ،The Century of the Selfدر دورهای یک قرنی ،از  1331م .تا
 2331م .تاریخ حیات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آمریکا را بررسی میکند .بررسی مبسوط او ،روند شکلگیری و
تحقق «فردگرایی جدید» 2و تفرد جدید را نشان میدهد .مدرنیته ،در قرون اخیر« ،اصالت فرد» را بشارت داده بود ،و
1
پس از تحقق آن ،جامعه آمریکا ،در نیمه دوم قرن بیستم ،قدم به مرحله نوین اصالت فرد گذارد.
1

 .دربارهی چیستی سبک زندگی ،در :گفتاری از حجتاالسالم دکتر سعید مهدوی کنی 7 ،اردیبهشت  1232درhttp://www.psyop.ir/?p=41981 :

 .2مهدوی کنی ،محمد سعید .)1236( .مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی .سال اول شماره 233 :1
. New Individualism
1
نشریه پنجره ،در:
سبک زندگی،
در ایران ،گفتگو پیرامون
آمریکایی
سبک زندگی
 .سایه روشنهای
http://www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=21017&newsview=45748
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رهبر معظم انقالب ،هدف اصلی و میانهی انقالب اسالمی ایران را «تشکیل جامعهی اسالمی با همهی خصوصیات و
شاخصهایش» عنوان میکنند .نگاهی گذرا به نامگذاری سالها در دههی هفتاد شمسی نشان میدهد که ارتقای
فرهنگ عمومی در کشور برای رهبری انقالب اهمیتی فوقالعاده داشته است .انتخاب نامهایی همچون «وجدان کاری،
انضباط اجتماعى»« ،انضباط اقتصادى و مالی» و «صرفهجویی» ناظر بر آسیبشناسی جامعهی آن روز ایران بود؛
آسیبهایی همچون زیادهروى و نابودکردن اموال عمومى و اموال شخصى و نیز ریخت و پاش و اسراف .در این میان
نامهایی مانند «حرکت به سوى اصالح الگوى مصرف» و «همت مضاعف و کار مضاعف »برای نسلهای جوانتر جامعهی
ایرانی آشناتر است .البته انتخاب نام سال ،تنها زمینهی طرح این بحث برای رهبری نبود ،بلکه ایشان در سخنرانیهای
مختلفی در این سالها به مسائلی مثل آپارتماننشینی ،معماری ،اصالح موی سر ،شیوهی راهرفتن ،کتابخوانی ،الگوى
مصرف وسایل زندگى ،مُد و  ...نیز پرداختهاند.
از دیدگاه مقام معظم رهبری ،مفهوم سبک زندگی ناظر بر یکی از مفاهیم کانونی الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی است
که بخش نرمافزارى تمدن و قضاوت دربارهى یک تمدن ،مبتنى بر آن است .به تعبیر معظم له« ،یکى از ابعاد پیشرفت با
مفهوم اسالمى عبارت است از سبک زندگى کردن ،رفتار اجتماعى ،شیوهى زیستن  ...ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم
 که هدف انسان ،رستگارى و فالح و نجاح است  -باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارىمعنوى اعتقادى هم نداشته باشیم ،براى زندگى راحت ،زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخالقى ،باز پرداختن به سبک
زندگى مهم است .بنابراین مسئله ،مسئلهى اساسى و مهمى است» .1ایشان درباره اهمیت این مسئله به عنوان بحثی
محوری بیان میکنند« :بنده زمان ریاستجمهورى در شوراى عالى انقالب فرهنگى قضیهى طرح لباس ملى را مطرح
کردم و گفتم بیایید یک لباس ملى درست کنیم [ ]...عربها لباس ملى خودشان را دارند ،هندىها لباس ملى خودشان
2
را دارند ،اندونزىیایىها لباس ملى خودشان را دارند [ ]...من و شما که ایرانى هستیم ،لباسمان چیست؟
به طور کلی ،مهمترین ویژگیهای سبک زندگی را میتوان چنین برشمرد:
 .1سبک زندگی ،ترکیبی از صورت (سبک) و معنا (زندگی) است .رفتاری برآمده از باورها و پسندها و مبتنی بر
دیدگاهی مصرّح و آگاهانه یا غیر مصرح و نیمه خودآگاه در فلسفه حیات است.
 .2مجموعه عناصر زندگی وقتی به سبک زندگی تبدیل میشوند که به حد نصاب انسجام و همبستگی رسیده و
همخوانی و تناسب داشته باشند ،البته این تناسب باید مقداری پایدار بماند؛ زیرا انسجام موقتی که تحت تأثیر جوّ
اجتماعی خیلی زود از بین رود سبک زندگی را پدید نمیآورد.
 .2در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر ،اختیاری است .در واقع ،سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعاالنه در
تعریف و معماری آن بر اساس نظام اعتقادی و ارزشهایش مشارکت داشته باشد.

 .1بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى 1231/33/22،
 .2بیانات در دیدار جمعی از جوانان استان همدان13/1/1232 ،
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 .1سبک زندگی قابل ایجاد و قابل تغییر است ،زیرا نوعی انتخاب شخصی و آیین فردی است .نوعی طراحی است که
میتوان آن را نقد کرد و میتوان آن را درانداخت.
 .5سبک زندگی به یک نوع هویت اجتماعی ختم میشود؛ یعنی فرد کالس هویتی خود را با نوع ارتباطات ،نوع شغل،
سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خود ،معرفی میکند .از سوی دیگر ،فرد بر اساس سبک زندگی آرام آرام به
رفتارهایی عادت میکند و از درون شکل میگیرد .این موضوع باعث میشود که نظام ارزشی خاصی نیز برایش درونی
شود.
 .6در سطح کالن اجتماعی ،سبک زندگی همگرایی و واگرایی پدید میآورد .کسانی که سالها مانند هم زیستهاند آرام
آرام مانند هم فکر میکنند و حساسیتها و عالقههایی مشترک خواهند داشت .این همگرایی از پیش تعریف نشده ،به
موضعگیریها و قضاوتهای اجتماعی فرهنگی و اخالقی یکسان خواهد رسید و یک قطب همنوا یا قدرت اجتماعی
1
پنهان تشکیل خواهد داد.
بنابراین ،مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که به کارگیری آن می تواند گویای واقعیت پیچیده رفتارها و
نگرش های فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد .در تعاریفی که از سبک زندگی از منظر بزرگان علم جامعه شناسی بیان
می گردد اینگونه مطرح می شود که سبک زندگی مجموعه رفتارها و الگوهای کنش های فرد که معطوف به ابعاد
هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد و کم و کیف نظام باورها و کنش های فرد را نمایندگی نماید .بی شک این
تعریف اشاره ای به جایگاه حاکمیت سیاسی در حوزه های هنجار آفرین از یک سو و نقش آفرینی آن در حمایت های
خاص از الگو ها و سبک های رفتاری ،فرهنگی و هنجاری از سوی دیگر است .از منظر دانش سیاستگذاری ،مفهوم
حاکمیت سیاسی در بعد عملی به حوزه های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیر بنایی ورود پیدا می کند و بر این مبنا
با صرف درآمدهای عمومی در حوزه های نامبرده ،تاثیرات بلندمدت و پایداری در فرایند زندگی مردم از خود برجای می
گذارند  .حاکمیت سیاسی بواسطه غلبه ای که برکلیات حیات اجتماعی شهروندان در ابعاد مدیریتی و حکومتی دارد می
تواند به حوزه هایی همچون الگوهای مصرف ،تولید ،پوشش ،تغذیه ،رفاه ،آموزش ،کسب و کارهای اقتصادی و مواردی
دیگر ورود مستقیم پیدا کرده و شیوه های زندگی اجتماعی افراد جامعه را تحت تاثیر عملکرد خود قرار دهد .شیوه
هایی که ما از آن بعنوان سبک زندگی یاد می کنیم.2

سبک زندگی اسالمی -ایرانی و مرزبندی هویتی آن با سبک زندگی غربی
تمایز و تفاوت سبک زندگی اسالمی و غربی به تفاوت های بنیادین جهان بینی اسالمی و هستی شناسی دنیای مدرن
باز می گردد .جهان بینی افراد بر نحوه برداشت و تلقی هر یک از آنها از مفهوم سبک زندگی ،ماهیت و غایات آن تأثیر
 .1شریفی و همکاران1231 ،
 .2سبک زندگی و حاکمیت سیاسی 23 ،فروردین  ، 1232درhttp://www.psyop.ir/?p=40831 :
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بنیادین شاید بتوان تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ اسالمیـایرانی از نوع نگرش هستی شناختی آنها به سبک
زندگی ناشی می شود .بدین معنا که فرهنگ اسالمیـایرانی بر اساس نوعی نگاه الهی و آخرت اندیش سامان یافته است
و درست در نقطهی مقابل فرهنگ غربی است که بر مبنای نوعی نگاه سکوالر ،اولویت را به زندگی دنیوی و مصرف
گرایی می دهد .در زمینه سبک زندگی  ،تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی وجود دارد و تعریفی که
فرهنگ اسالمیـایرانی از زندگی و خوب و بد بودن آن بر اساس آخرتگرایی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای
زندگی اخروی ،که هدف اصلی و زندگی واقعی است ،برایمان دارد؛ درست در نقطهی مقابل فرهنگ غربی است که بر
مبنای مکتب اومانیسم و لذتگرایی و غایی بودن زندگی دنیوی استوار است .این دو جهانبینی دقیقاً در نقطهی مقابل
هم قرار دارند و بیگمان این اختالف دیدگاه در بررسی وضعیت سبک «زندگی» و خوب و بد بودن آن و برنامهریزی
برای اصالح آن تأثیر تاموتمام خواهد گذارد .مقام معظم رهبری ،در این خصوص ،میفرمایند« :رفتار اجتماعى و سبک
زندگى ،تابع تفسیر ما از زندگى است؛ هدف زندگى چیست؟ هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم ،براى خودمان
ترسیم کنیم ،به طور طبیعى ،متناسب با خود ،یک سبک زندگى به ما پیشنهاد میشود(».بیانات در دیدار دانشجویان
خراسان شمالی 22 ،مهر )31٫
اختالف در نگرش به زندگی و سبک زندگی نفطه تمایز ما با غرب است .بنابراین ،تقابل و تزاحم این دو جهانبینی
موجب می شود در رابطه با سبک زندگی و معیارهای اصلی حاکم بر آن نوعی ادراک متعارض شکل گیرد .زیرا« ،رفتار
اجتماعى و سبک زندگى ،تابع تفسیر ما از زندگى است؛ هدف زندگى چیست؟ هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم،
1
براى خودمان ترسیم کنیم ،به طور طبیعى ،متناسب با خود ،یک سبک زندگى به ما پیشنهاد میشود».
اختالف در نگرش به زندگی و سبک زندگی نفطه تمایز ما با غرب است .بنابراین ،تقابل و تزاحم این دو جهانبینی
موجب می شود در رابطه با سبک زندگی و معیارهای اصلی حاکم بر آن نوعی ادراک متعارض شکل گیرد .سبک زندگی
اسالمی مبتنی بر مؤلفههایی است که به صورت جدی متمایز از سبک زندگی غربی است:
 .1گرایش به ذات اقدس الهی و توکل و ایمان مطلق به حضور همه جانبهاش موجب می شود که فرد خود را در معرض
آزمون الهی ببیند و همواره سایه حضور خداوند را در تمام ابعاد زندگی احساس کند .از این رو ،زندگی به عرصهای برای
اطاعت از امر الهی و توکل به او تبدیل می شود.
 .2در نگرش اسالمی ،اصالت با طهارت وجودی است نه عوالم ظاهری و مسائلی که در قالب اومانیستی و مقابله با حضور
خداوند ترویج میشود ،بنابراین ،اوالً ،خداوند به عنوان مقدر کننده همه تقدیرها قلمداد شود نه انسان ،ثانیاً ،محور
چرخش هستی و تمام کائنات تقرب یافتن به بارگاه الهی است و ارزش انسان نیز در میزان پیمودن چنین مسیری است
نه نوع ماشین یا لوازمی که در منزل خود دارد .البته در نگرش اسالمی ،افراط و تفریط جایی ندارد و انسان نادیده گرفته

 .1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان خراسان شمالی 22 ،مهر .1231
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نمی شود .بدیهی است که در این نگرش سلسله مراتبی ،خداوند در جایگاه عالی است و انسان هم به شرط باقی ماندن
در صراط مستقیم ،در زمره اشرف مخلوقات است.
 .2در این چارچوب ،فرهنگ مصرفگرایی و لذت طلبی با اولویت بخشیدن به دنیاگرایی ،در مقابل فرهنگ تعالی جو و
آخرت گرای اسالمی قرار میگیرد .خداوند در قران می فرماید« :وَ ما هذِهِ الْحَیاهُالدُّنْیا إِالّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ االْخِرَۀَ
لَهِیَالْحَیَوَانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ این زندگانى دنیا چیزى جز سرگرمى و بازى نیست .زندگانى واقعى سراى آخرت است ،اگر
مىدانستند( ».سوره عنکبوت ،آیه  .)61حضرت على (علیه السالم) در این باره می فرماید« :إنّما الدُّنیا دارُ مَجازٍ و اآلخِرهُ
دارُ قَرارٍ ،فَخُذُوا مِن مَمَرّکُملِمَقَرِّکُم؛ همانا دنیا سراى گذر است و آخرت سراى ماندن؛ پس ،از گذرگاه خود برای
اقامتگاهتان توشه برگیرید» (نهجالبالغه ،خطبه .)232
 .1بر اساس سبک زندگی اسالمی ،اگر دنیا ارزشی دارد ،از آن حیث است که میتواند ابزاری باشد برای نیل به سعادت
اخروی و زندگی واقعی وگرنه به سبب زوالپذیری و و توأم بودن آن با سختیها و ...ارزش واقعی ندارد و جز بازیچهای
موقتی برای کسانی که از خدا غافل شدهاند نیست .البته این سخن بدین معنا نیست که باید تجارب موجود در حوزه
سبک زندگی را نادیده گرفت ،بلکه توجه دادن به این نکته است که الزامات معرفتی و چشم اندازهای هویتی متفاوتی
در جهان اسالمی -ایرانی وجود دارد که نباید دچار تزلزل و اعوجاج شود.

دستورکارهای سبک زندگی :تأمالت بنیادین
الزمه ارائه درکی دقیق و همه جانبه از حوزه سبک زندگی ،فهم ابعاد و زمینههایی است که در متن آنها دغدغهها و
مسائلی اصلی ما شکل میگیرد .موضوعات و دستورکارهای سبک زندگی از دیدگاه مقام معظه رهبری چنیناند((بیانات
در دیدار جوانان استان خراسان شمالى :)1231/33/22،
الف .فرهنگ زندگى:
چرا در برخى از بخشهاى کشورمان طالق زیاد است؟
چرا در برخى از بخشهاى کشورمان روى آوردن جوانها به مواد مخدر زیاد است؟
چرا در روابط همسایگىمان رعایتهاى الزم را نمیکنیم؟
چرا صلهى رحم در بین ما ضعیف است؟
چرا در زمینهى فرهنگ رانندگى در خیابان ،ما مردمان منضبطى به طور کامل نیستیم؟
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آپارتماننشینى چقدر براى ما ضرورى است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتى دارد که باید آنها را رعایت کرد؟ چقدر آن
الزامات را رعایت میکنیم؟
الگوى تفریح سالم چیست؟
نوع معمارى در جامعهى ما چگونه است؟
چقدر نوع معمارى کنونى ما متناسب با نیازهاى ماست؟ چقدر عقالنى و منطقى است؟
طراحى لباسمان چطور؟
مسئلهى آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟

ب .اخالق عمومى
آیا ما در بازار ،در ادارات ،در معاشرتهاى روزانه ،به همدیگر به طور کامل راست میگوئیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج
دارد؟
چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟
بعضىها با داشتن توان کار ،از کار میگریزند؛ علت کارگریزى چیست؟
در محیط اجتماعى ،برخىها پرخاشگرىهاى بىمورد میکنند؛ علت پرخاشگرى و بىصبرى و نابردبارى در میان بعضى از
ماها چیست؟
حقوق افراد را چقدر مراعات می کنیم؟ در رسانهها چقدر مراعات میشود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشود؟
چقدر به قانون احترام میکنیم؟ علت قانونگریزى  -که یک بیمارى خطرناکى است  -در برخى از مردم چیست؟
وجدان کارى در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعى در جامعه چقدر وجود دارد؟ محکمکارى در تولید چقدر
وجود دارد؟ تولید کیفى در بخشهاى مختلف ،چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخى از حرفهاى خوب ،نظرهاى
خوب ،ایدههاى خوب ،در حد رؤیا و حرف باقى میماند؟ که دیدید اشاره کردند .چرا به ما میگویند که ساعات مفید کار
در دستگاههاى ادارى ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت
یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

ج .تجمل گرایی و اقتصاد مصرفی
چرا در بین بسیارى از مردم ما مصرفگرائى رواج دارد؟ آیا مصرفگرائى افتخار است؟ مصرفگرائى یعنى اینکه ما هرچه
گیر مىآوریم ،صرف امورى کنیم که جزو ضروریات زندگى ما نیست.
چه کنیم که ریشهى ربا در جامعه قطع شود؟
چه کنیم که حق همسر  -حق زن ،حق شوهر  -حق فرزندان رعایت شود؟ چه کنیم که طالق و فروپاشى خانواده،
آنچنان که در غرب رائج است ،در بین ما رواج پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعهى ما ،هم کرامتش حفظ شود و
عزت خانوادگىاش محفوظ بماند ،هم بتواند وظائف اجتماعىاش را انجام دهد ،هم حقوق اجتماعى و خانوادگىاش
محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد بین این چند تا ،یکىاش را انتخاب کند؟ اینها جزو مسائل اساسى ماست.
حد زاد و ولد در جامعهى ما چیست؟
چرا در بعضى از شهرهاى بزرگ ،خانههاى مجردى وجود دارد؟ این بیمارى غربى چگونه در جامعهى ما نفوذ کرده
است؟
تجملگرائى چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه کار کنیم که از حد خوب فراتر
نرود ،به حد بد نرسد؟

سبک زندگی و مخاطرات آن :بررسی آسیبهای اجتماعی
 .1اهمیت فزاینده سبک زندگی و هویت با اتکا به حوزه مصرف ،که روش زندگی فرد بخشی از سلیقه جهانی است که
ممکن است بر او تحمیل شده باشد .در سبک زندگی غربی ،فرد هویت خود را با کاال و اشیا معاوضه میکند و از اشیا
کسب هویت می کند و به نوعی ،شی ءوارگی می رسد .تجمل گرایی و اسراف گرایی یکی از معضالت اصلی بروز یافته
در فرهنگ ما در دو دهه گذشته است .اسالم مخالف رفاه زندگی نیست ،ولی ما را از از تجملگرایی ،اشرافیگری و
اسراف بر حذر میدارد .چنانکه در قرآن کریم آمده است« :اَلْمالُ وَ الْبَنُونَزِینَهُ الحَیاهِ الدُّنْیا و الْباقِیاتُ الصّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ
رَبِّکَثَوابَاً وَ خَیْرٌ أَمَالً دارایى و فرزندان زیورهاىزندگى دنیا هستند و کردارهاى نیک ،که همواره بر جاى مىماند ،نزد
پروردگارت بهتر وامید بستن به آنها نیکوتر است( ».سورهی کهف ،آیهی  .)16گزینش سبک زندگی تهاجمی باعث
افزایش مصرف و در نهایت اسراف می شود و در نتیجه ،جامعه مصرفی با فرهنگ تن آسایی خو می گیرد ،ضمن اینکه
افزایش مصرف باعث رشد واردات کاالهای مصرفی نیز می شود در نتیجه در این زنجیره ،چند فعالیت ضداجتماعی
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صورت می گیرد -1 :ترجیح تن آسایی و تنبلی بر تولید  -2نیاز به کاالی وارداتی به جای کاالی تولیدی  -2افزایش
بیکاری  -1شکاف طبقاتی و احساس نارضایتی از سیستم سیاسی .در جامعه بازاری -صنعتی پرسش «من کیستم؟»
«تبدیل شده است به پرسش من در فرایند مصرف چه کسی می شوم؟ معنای کاال در نوع شخصیتی که من دارم و
شکل روابط من با دیگران چه تأثیری دارد؟
 .2شبه عرفان های ساختگی :غرب پس از گرفتار آمدن در بحران های گوناگون روحی و عاطفی با قدم گذاردن در عصر
پست مدرن و پس از قرن ها مبارزه با معنویت گرایی باور کرد که غیر از بعد مادی بعد فرامادی هم وجود دارد و باید به
آن توجه کرد .این احساس نیاز سبب استفاده فرصت طلبان شده است تا از بعد فرامادی زندگی انسان را تأمین کنند و
برای فروش هر چه بیشتر دیدگاه های سودگرایانه شان ،به خلق عرفان ها منهای شریعت بروند .انسان محوری
(اومانیسم)در برابر خدامحوری ،تقابل با شریعت و گسترش الابالی گری ،دنیاگرایی در برابر عاقبت اندیشی ،عشق جنسی
در برابر عشق معنوی ،آسایش مادی در برابر آرامش معنوی از خصیصه های عرفان های کاذب است.
 .2در سبک زندگی ،عزت نفس از طریق کاال و مصرف به فرد منتقل می شود ،اما در نظام اعتقادی و تربیتی اسالمی
«ارزشمند بودن انسان» مورد تأکید قرار گرفته و نفس انسانی بدون توسل به هیچ کاال و شن یئی ارزشمند و قابل
احترام معرفی شده است و لباس ،مقام و نژاد هیچ کدام بر عزت نفس ،انسان اثرگذار نیستند.اینکه خداوند روح با
شرافتی را در انسان دمید (حجر  ،23ص  )32و او را خلیفه خود در زمین قرار داد( .بقره  )23و اسرار آفرینش را که به
هیچ یک از مالئکه نگفته بود به او آموخت( .بقره  )21و مالئکه را به سجده کردن بر او واداشت( .بقره )21و به او کرامت
و فضیلتی بخشید که به دیگران نبخشیده بود .روش های مدیریت مدیریت بدن به شرح ذیل است :توجه به زیبایی و
جوانی در رسانه های جمعی ،افزایش عالقه به جوانی و تالش برای حفظ و تداوم آن در سال های غیر جوانی ،مدیریت
بدن نظیر رژیم های غذایی ،جراحی های زیبایی ،ورزش ،بدن سازی ،ایروبیک و ...به مثابه امر اجتماعی و نه زیستی
یکی از روش های این نوع از مدیریت است .بصری کردن مالک ها و معیارهای انسانی با ترویج مدیریت بدن؛ در این
طرح نهایت ارزش های بشری در تغییر و تبدیل شکل و نماد فیزیکی انسان گسترش مییابد.
 .1تنش ها و خشونتهای اجتماعی :خشونت اجتماعی خشونتی است که ممکن است از سوی فرد به فرد دیگری (مثالً
از سوی پدر به فرزند) ،از سوی یک گروه به فرد (خشونت باندهای شرور در مثالً اخاذی از یک فرد) یا از سوی یک گروه
در برابر گروه دیگر (مثالً در منازعات قبیله یی) روی دهد .حتی می باید حوزه خشونت اجتماعی را تا آسیبی که فرد به
خود می زند (مثالً در اعتیاد) گسترش داد .یکی از مسائلی که به نحو جدی در سبک زندگی غربی –حداقل در قالب
برنامه ها و فیلم هایی که به کشورهای اسالمی ارسال می شود -ترویج میشود ،روحیه خودخواهی و اعمال خشونت
علیه دیگران است .اغلب بازی های رایانه ای و برنامه های شبکه های ماهواره ای در فضایی پر از تنش و خشونت سیر
می کنند و هر روز متأسفانه شاهد آن هستیم که نسل خردسال ما نیز دسترسی راحت تری به این بازی ها و فیلم ها
پیدا می کند .ای ن امر موجب می شود که افرادی که از این برنامه ها تأثیر می پذیرند ،فضای واقعی جامعه را نیز بخشی
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از فضای مجازی ای بدانند که بدون هیچ قیدوبندی به کشتار دیگران یا درگیری با آنها می پرداختند .متأسفانه در
جامعه کنونی شاهد هستیم که فرو خوردن خشم و سکینه به آرزویی دشوار بدل شده است و افراد با کوچک ترین
محرکی تحریک می شوند .براساس گزارش های موجود 63 ،درصد منازعات خیابانی منجر به قتل در تهران ،براساس
خشم لحظه ای و بدون آشنایی قبلی با مقتول بوده است .موسسه نظرسنجی گالوپ با بررسی احساسات مردم 123
کشور از خشم و استرس گرفته تا اندوه و رنج ،این نتایج را منتشر کرده است .موسسه گالوپ هزار نفر را در هر کشور در
طول سال  2312مورد بررسی قرار داده است .بر اساس نتایج ،عراق با  53امتیار و پس از آن ایران و مصر به ترتیب با
 52و  53امتیاز جز غمگین ترین کشورهای دنیا هستند.1
 .5تأثیرات و پیامدهای رسانههای خارجی و شبکههای ماهوارهای :به عنوان مثال ،شبکه ماهواره ای «من و تو» یکی از
شبکه هایی است که با هدف آشکار تغییر در سبک زندگی ایرانی و اسالمی از چهار سال پیش راه اندازی شده است.
مأموریت اصلی این شبکه ،تالش برای تغییر سبک زندگی مردم ایران و هجمه به ارزش های دینی و اسالمی است و این
هدف را در قالب برنامه های سرگرمی و تفریحی و در سایۀ غفلت مخاطبان به آنها القا می کند .این شبکه با دست
یازیدن به شیوههای اغواگری ،با پخش برنامه های روز دنیا نظیر فیلم ،سریال ،موسیقی و برنامه های دیگر در طول سه
سال گذشته مخاطبان خاصی برای خود پیدا کرده است.بررسی روند برنامه های این شبکه که در جهت ترویج فرهنگ
غربی ،شرابخواری ،دفاع از فرقه ضاله بهائیت ،ترویج موسیقی های شیطان پرستی ،اشاعه روابط نامشروع زن و مرد و
قبح شکنی از مفاسد اخالقی و … است ،نشان می دهد که این شبکه درست در همان مسیری قدم برمی دارد که اربابان
2
انگلیسی شان ملزم به آن شده اند.
 .6اینترنت و شبکههای جدید اجتماعی :سایبرنتیک از لغت یونانی  KUBERNETESبه معنای سکاندار یا حاکم
گرفته شده است .این لغت پس از ورود به زبان التین به  GUBERNATORتبدیل شد و بعدها در انگلیسی به صورت
GOVERNORبه معنای حاکم در آمد .افالطون این واژه را برای اشاره به دولت و دانشمند فرانسوی آمپر نیز کلمه LA
CYBERNETIQUEرا در علوم سیاسی و به معنای حکومت به کار برده است .این کلمه به معنای کنترل رفتارها به
منظور هدایت ،اعمال قدرت ،قانونمند کردن ،تحت سلطه گرفتن ،مهارکردن و فرماندهی است.2
در سالهای اخیر با گسترش ابزارهای جدید ارتباطی ،شکل جدیدی از کنش سیاسی -اجتماعی در حال پیدایش است.
در این راستا ابزارهایی مانند اینترنت ،موبایل ،و شبکههای ماهوارهای فضای مناسبی برای ایجاد ارتباط دوسویه و بعضاً
1

 .ایران ،جزء غمگین ترین کشورهای جهان ،درhttp://www.entekhab.ir/fa/news/165175/ :

2

 .شبکه «من و تو» و ترویج اسالم به سبک انگلیسی 1 ،اردیبهشت  ، 1232درhttp://www.psyop.ir/?p=40831 :

. http://www.psyop.ir/?p=41431
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چند سویه ایجاد کردهاند .از نیمه دوم دهه 1333م .جنبشهای اجتماعی جدید ،سازمانهای غیر دولتی و گروهای
اجتماعی -سیاسی ،با حضور در فضای مجازی و ماهوارهها ،اعتراضات شهروندان در مورد مسائل محلی ،ملی ،و جهانی را
تجهیز نموده و جهت میدهند .بنابراین رسانهها نوین از یک سو ابزاری برای تبلیغ و اشاعه نمادهای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی و باورها و ایدئولوژیها کنشگران اجتماعی گوناگون است و از سوی دیگر ،منبع مهم آگاهی سیاسی–
1
اجتماعی در جهان و ارتباط فعاالن سیاسی با مردم و برانگیزننده رفتارهای اعتراضی است.
رسانهها که در ابتدا به عنوان ابزاری ساده برای انتقال معانی تلقی میشدند ،در عصر حاضر دارای چنان جایگاهی
شدهاند که با تأسیس شاهراههای اطالعاتی ،کل حیات انسان را تحت تأثیر قرار داده و معانی و کنشهای متفاوتی را در
زندگی پدید آوردهاند .هارولد اینس و مارشال لوهان به عنوان نخستین نظریه پردازان رسانههای ارتباطی ،دیدگاه نسبتاً
مشابهی درباره نفش رسانهها دارند .نظر اینس این بود که منش و ماهیت رسانههای یک جامعه تأثیر نیرومندی بر
سازمان آن جامعه میگذارد .همین دیدگاه را مک لوهان گسترش داد و این ایده را مطرح کرد که رسانهها همان پیام
هستند .به این معناکه ماهیت رسانهها موجود در یک جامعه بسیار بیش از محتوا یا پیامهای رسانهها بر ساختار جامعه
2
تأثیر میگذارند.
یورگن هابرماس با نظریات خود مفهوم حوزه عمومی را به شکلی نوین وارد عرصه مطالعات سیاسی از جمله در زمینه
ارتباطات و رسانه کرد و از اینرو نقش وی در احیای مطالعات رسانه با ارجاع به مفهوم حوزه عمومی طی دهههای اخیر
غیر قابل انکار است .هابرماس نیز با طرح نظریه دگرگونی ساختاری حوزه عمومی ،بر این باور است که میتوان از
اینترنت برای توانمندسازی جنبشهای مدنی ،اجتماعی ،سیاسی ،استفاده کرد؛ ساختار نامنسجم اینترنت ،این امکان را
برای جنبشهای نوین اجتماعی فراهم میکند تا به فرآیندهایی در حال شکلگیری که محصول یک رشته برخوردهای
اجتماعی هستند تبدیل شوند .رسانههای ارتباطی مدرن ،همراه با تشکلهای داوطلبانه سیاسی و صنفی -حرفهای ،از
اجزای تشکیلدهنده جامعه مدنی و عرصه عمومیاند که تولید و توزیع آگاهیهای مدنی و نظارت بر حکومت را بر عهده
دارند .در این زمینه بحثهای هابرماس درباره نقش و تأثیر سیاسی رسانهها در نظامهای دموکراتیک را میتوان در
نخستین اثر معروف وی با عنوان «تحول ساختاری حوزه عمومی» مشاهده کرد .ایده هابرماسی حوزه عمومی در روند
رهاییبخش ،جایگاه اساسی دارد .تناسب و غنای نظریات هابرماس در زمینه ارتباطات انسانی بسیاری از نویسندگان و
پژوهشگران علوم اجتماعی به ویژه در علوم سیاسی و ارتباطات را بر آن داشته است که از نظریات وی در عرصه
2
مطالعات مربوط به رسانههای نوین و دموکراسی استفاده کنند.
آداملیک 1کارشناس ارتباطات سیاسی درباره رابطه اطالعات و ارتباطات با توسعه سیاسی و مردمساالری ،مینویسد:
«هدف دموکراسی در اصل دسترسی مردم به قدرت سیاسی و کنترل آن است و در این عرصه دسترسی بیشتر به
 .1سردارنیا155 -151 :1233 ،
 .2گیدنز663 :1236 ،
 .2میناوند122 ،1235 ،
Adam Lake
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اطالعات ،دستمایه تحقق دموکراسی اصیل است .زیرا این امر شهروند معمولی را قادر میسازد تا به مشارکت آگاهانه در
سیاست بپردازند» 1.در واقع فضای سایبرنتیکی ،فضای برای حضور مجازی کنشگران فردی ،گروهی ،و جمعی و آکنده
از ارتباطات بین آنها ،تولید و انتقال اطالعات و نهادهاست.
شانتی کالتیلدر تبیین نقش رسانههای نوین ارتباطی بر این باور است که دسترسی عموم به رسانههای نوین اینترنتی،
موجب دسترسی بخشهای عظیمی از جامعه به اطالعات و تصاویر ممنوعه شده و مخالفت مردم عادی را تشدید کرده
است 2.اینترنت با جای دادن طیف وسیعی از بازیگران و کنشگران سیاسی -اجتماعی در فضای مجازی و سایبرنتیکی،
از یک سو ابزاری برای تبلیغ و اشاعه نمادهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،و باورهای و ایدئولوژی کنشگران
اجتماعی گوناگون بوده است و از سوی دیگر ،منبع مهم آگاهی سیاسی  -اجتماعی در جهان و ارتباط فعاالن سیاسی با
مردم بوده است.
ظهور و رواج تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی ) 2(ICTsدر دو دهه گذشته -به ویژه انقالب اینترنت در یک دوره بسیار
کوتاه عرصه سیاست (عناصر سیاسی و روابط بین آنها را( دچار دگرگونی کرده است .در نتیجه ظهور تکنولوژیها و
ارتباطات کامپیوتری و دیجیتالی ،امروزه تمام مفاهیم عرصه سیاسی با بهرهگیری از صفتهایی تعریف میشوند که
ماهیتی ارتباطی و اطالعاتی دارند .مفاهیم پایهای  ICTsمانند الکترونیکی ،دیجیتالی ،مجازی ،سایبر و آنالین ماهیت
جهان جدید را نشان میدهند :شهروندالکترونیکی ،دولت مجازی /دیجیتالی ،دمکراسی دیجیتالی /سایبر /الکترونیکی،
حکومت الکترونیکی /آنالین و امثال آنها اشاره به عصری دارند که در آن جامعه الکترونیکی -متشکل از انسانها،
اجتماعات و سازمانهایی دارای حداقل یک بعد وجودی الکترونیکی -و سیاست الکترونیکی در حال ظهور است 1.مانوئل
کاستلز ،5این شبکهها که اکنون به کمک ابزاری چون اینترنت و شاهراهای بزرگ اطالعاتی رخ نمودهاند ،را دارای
ویژگیهای زیر میداند:
 قاعدتاً دارای استمرار زمانی به مفهوم جدید ارتباطی -اطالعاتی هستند؛ کنش متقابل مستمر آن در زمان و مکان جریان دارد؛ جهت عمده ارتباطی به سوی همگرایی است و عوامل واگرا کم کم از داخل سیستم به صورتی خود به خود کنارگذاشته می شوند؛
6
 -کلیت واحد شبکهها ،خواصی را به ظهور میرسانند که در تک تک اجزاء به تنهایی موجود نیست.

. Lake, 1995: 4

1

 .2ضیایی پرور123 :1233 ،
 2تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی ) (ICTsمجموعه وسیع و متنوعی از فناوریهاست که برای برقراری ارتباط بین انسانها (ارسال و دریافت انواع پیامهای کالمی،
صوتی و تصویری) و نیز برای تولید ،انتشار ،نگهداری و بازیابی اطالعات به کار میروند .تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی ،ترکیبی از سخت افزار ،نرمافزار ،رسانهها و
حتی سیستمهای پخش و توزیع اطالعات و محتوا را شامل میشود.
 .1منتظرقائم221-222 :1231،
5
Manuel Castles
 .6رفیع 132 :1233،
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بزرگراهای ارتباطی ،ماهوارهها ،وسایل ارتباط از راه دور ،انفورماتیک ،کامپیوترها ،اینترنت ،ماحصل تجارب و اندیشههای
بشر هستند و همان طور که آلوین تافلر عصر فراصنعتی یا عصر ارتباطات و تبادل اطالعات را « موج سوم» نامیده بود،
اینک با پدیده اینترنت به سوی «موج چهارم» در حرکت هستیم و انفجار اطالعات که از دهه  1333به وجود آمدهبود
اینک در قرن بیست و یکم به وسیله وسایل چند رسانهای به شدت نقل و انتقال و مبادله میشود و اطالعات در حقیقت
1
حکم موتور انرژیزا را دارند.
اولین زمینههای اینترنت در دوره جنگ سرد شکل گرفت .اولین نطفه شبکه در پنتاگون یعنی ستاد فرماندهی ارتش
آمریکا بسته شد .این شبکه در سال  1363ایجاد شد و اولین نام آن شبکه آرپا ( 2)ARPAبود؛ که مخفف آژانس
پروژههای تحقیقات پیشرفته پنتاگون بود .تا مدتها اینترنت مختص دانشگاهها بود اما به زودی در تمام بخشها و
مشاغل دیگر جامعه توسعه پیدا کرد .به طور کلی میتوان گفت اینترنت دارای سه تأثیر عمده میباشد:
نخست آن که اینترنت با ایجاد اشکال نو تعامل و فراهم کردن فضای مالقات برای افراد و غلبه بر محدودیتهای مکان و
زمان ،ترویج گفتگوی آزاد و دموکراتیک در جوامع اینترنتی ،تقویت اقدام دستهجمعی به تجدید حیات اجتماعی
میانجامد .همچنین اینترنت با تسهیل جریان اطالعات در دیدارهای رو در رو و فراهم آوردن زمینههای خود این
دیدارها ،مشارکت سازمانی را افزایش میدهد.
دوم آن که ،اینترنت مانع توجه فرد به اجتماع واقعی میشود ،و مهمتر اینکه همه کاربریهای اینترنتی ماهیت اجتماعی
ندارد ،بیشتر فعالیتهای صورتگرفته در اینترنت با هدف جستجوی اطالعات یا پرداختن به تفریحات انفرادی صورت
میگیرد.
و باالخره این که ،اینترنت سرمایه اجتماعی را تکمیل میکند .بر خالف استداللهای مربوط به نقش اینترنت در افزایش
یا کاهش سرمایه اجتماعی که بر تغییر چگونگی تعامل افراد در خارج از شبکه تمرکز دارد ،در این دیدگاه زندگی روی
شبکه در حکم نوعی گسترش فعالیتهای خارج از شبکه نگریسته میشود .بر این مبنا ممکن است نقش اینترنت در
2
حفظ پیوندهای موجود مؤثرتر از نقش آن در ایجاد پیوندهای جدید باشد.
به نظر میرسد اینترنت افراد را بیش از گذشته وارد عرصه عمومی کرده است .شبکههای اجتماعی ،جماعتهای مجازی
در فضای سایبر هستند که از طریق گروههای ایمیل ،وبالگها ،چترومها و سایتهای دوستیابی ،محیطی را برای
تعامل و تبادل آراء به وجود میآورند 1.ظهور جامعه شبکهای ،پیامدهایی از جمله ارائه واقعیت مجازی ،سیاست بر بال
رسانه ،زمان بیزمانی و جنگ مجازی و تهدید نرم را همزمان با انقالب اطالعاتی همراه خود آورده است .واسطههای
الکترونیک ،فرهنگ عصر اطالعات را در چهارچوب انتقال نمادها شکل میدهند (کاستلز .)251: 1233،در این زمینه

 .1رزاقی113 :1231 ،
Advances Research Projects Agency.

2

 .2مستقیمی و واسعی زاده231-235:1233 ،
. http://usinfo.state.gov/usinfo/
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ژان بودریار  -اندیشمند سیاسی فرانسوی -بر این بارو است که امروز در جامعه مدرن شاهد گزار از مرحله مادی به
1
مرحله نمادین و وانمودگی هستیم در جامعه جدید اصالت با نشانهها و نمودها (شبکه های اجتماعی) میباشد.
گوگل ،یاهو ،یوتیوب ،فیس بوک ،ویکی پدیا ،بالگر و مای اسپیس از جمله پربازدیدترین سایت های اینترنتی هستند،
اما  53درصد سایت های پربازدید در دنیا را شبکه های اجتماعی تشکیل می دهند که این امر نشان از اهمیت این
شبکه ها دارد .یک شبکه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربران این امکان را می دهد که عالقمندی
ها ،افکار و فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند.
گسترش موبایل و افزایش امکانات جانبی گوشیهای تلفن همراه ،بسیاری از تولیدات پورنو را در دسترس جامعه بزرگی
از مخاطبان از دانشآموزان دبستانی دختر و پسر تا بزرگساالن قرارمی دهد .اینهمه در حالی است که موبایل تنها
امکانی برای مکالمه صرف صوتی و یا ارتباط مکتوب پیامکی است و به یقین و به طریق اولی ،گسترش یک ابزار فراگیر
صوتی-تصویری همهجائی و بدون کنترل ،بسیار مخرب خواهد بود .کاهش سن ابتال در دام تجربههای جنسی غیر
شرعی ،از سن  23سال در اواخر دهه  63به سنینی پائینتر از  13سال در اواخر دهه 33نشان از ارتباط نزدیک میان
گسترش امکانات ارتباطی جدید و ناهنجاریهای اجتماعی دارد.2
نسل جدید یا نسل سی )- (Generation Cعنوان جدیدی که به نسل رشد یافته با تکنولوژی های جدید ارتباطی
گفته می شود -رسانه های اجتماعی را به کار می گیرند و زندگی شخصی شان را با شبکه دوستانشان به اشتراک می
گذارند .آنها در رسانه های اجتماعی ،شبکه ای از دوستان و آشنایانشان به وجود می آورند و در آن به تعامل درباره
خودشان و موضوعات مورد عالقه شان می پردازند .رفتار جمعی اعضای این نسل در شبکه های اجتماعی به رفتار
جمعی زنبورها تشبیه شده است که حول موضوعات مورد عالقه مشترک شان گرد هم می آیند .وب گاه فیس بوک
بیش از یک میلیارد نفر کاربر دارد و هم اکنون به  13زبان ،قابل دسترس بوده و  33درصد از کاربران آن در خارج از
ایاالت متحده هستند .محیط فیس بوک در واقع مجلسی از دوستان و آشنایان یک کاربر به شمار می آید .فیس بوک با
ارائه امکان عضوگیری در تعداد باال ،به کاربران اجازه می دهد تا در هر لحظه  ،دوستان جدیدی را به مجموعه دوستان
خود اضافه کنند.
کاربران در فیس بوک یک صفحه شخصی دارند .می توانند گروه تاسیس کنند یا در گروه های دیگر عضو شوند .کاربران
می توانند برای خود آلبوم عکس انتخاب کنند و افرادی را به لیست دوستانشان اضافه کنند .طبق آمار وب سایت
insidefacebook.comمعادل  1/16درصد از کاربران فیس بوک زیر  25ساله اند و سن  6/23درصدشان زیر 13
سال است .به عالوه ،آمار  OnGuard Onlineنشان می دهد که  22درصد از افراد  16تا  21ساله ،کسانی را که
اطالعات شان را با آنان در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند ،نمی شناسند .نوجوانان و جوانان ،اشتیاق فراوانی
 .1روزنامه ایران1232/1/ 2،
2

 .میثم هدایت طلب ،رایتل؛ توسعه یا تهدید  /آیا زندگی به سبک رایتل راحت تر میشود؟ http://iphone.eo313.ir/
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برای کار در شبکه های اجتماعی دارند و به ندرت متوجه عواقب افراط در به اشتراک گذاری اطالعات هستند .براساس
تازه ترین گزارش ها در حال حاضر نزدیک به  3/5میلیون نفر از کاربران فیس بوک نیز زیر  12سال هستند .شبکه های
اجتماعی فیس بوک جایگاه خاصی در جامعه ایران باز کرده به گونه ای که از اقشار مختلف جامعه ایرانی از جمله
دانشجویان ،استادان ،کارمندان ،بازاریان ،معلمان ،دانش آموزان و هنرمندان به همراه روزنامه نگاران در آن عضو هستند.
نتایج آخرین پژوهش انجام شده در کشور بیانگر آن است که میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک
زندگی جوانان ،ارتباط مستقیمی وجود دارد  23/6.درصد مردان و  11/2درصد زنان معتقدند که شبکه های اجتماعی
اینترنتی توانسته است به میزان باالیی در نوع ادبیات افراد جامعه موثر باشد .همچنین  13/5درصد زنان و  11/1درصد
مردان بر این باور هستند که عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی در مقادیر متوسط به باال توانسته است بر سبک
پوشش آنها در جامعه موثر باشد .به طور کلی ،سبک زندگی از مولفه های مختلفی تشکیل شده است از جمله:
. 1ظاهر افراد (لباس ،سبک مو و مشخصات)
. 2رفتار آنها (ژست ها حرکات و مناسک)
. 2ذائقه و قریحه آنها (استفاده از موسیقی و سایر اشکال زیبایی شناسانه)
. 1زبان مخفی آنها شامل تکیه کالم ،گنجینه لغات و الگوی تکلم.1
سبک زندگی آمریکایی بر پایه حیاء زدایی استوار شده است .اگر باور ندارید به چند مثال زیر توجه فرمایید:
مثال -1به نقل از روانشناسی کاپالن –کتاب معتبر دانشگاهی –چاپ :1332
" 3/133مردان آمریکایی بعد از ازدواج خارج از نظام خانواده رابطه آزاد جنسی (با یک تا چندین نفر) دارند ،اما %63
زنان آمریکایی بعد از ازدواج این رابطه را دارند"! اگر شما سریال ماهواره ای « ویکتوریا »را دنبال کرده باشید تبلیغ
این موضوع را به وضوح میبینید.
مثال .2کل فیلمهای تولیدی در هالیوود در طول یک سال حدود  3333ساعت میشود اما در غرب سالیانه 23,333
ساعت فیلم پرونو (مبتذل) ساخته میشود و صدها شبکه ماهواره ای آنها را پخش میکنند.
مثال .2مرد مطلوب در زندگی غربی ،جیمز باند است که سه ویژگی اصلی در تمام فیلم هایش وجود دارد « :قمار،
مشروب ،سکس».
مثال .1رفتن به دیسکو (جلسات رقص مختلط در مشروب فروشی ها) برنامه ثابت آخرِ روز یک جوان کانادایی تا سن
1

 .فیس بوک با زندگی ما چه میکند؟ 12 ،خرداد  ، 1232درhttp://www.psyop.ir/?p=49491 :
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 23سالگی است و بعد از این سن او باید به فکر تشکیل خانواده بیفتد! در دیگر کشورهای غربی هم وضع تقریبا به
همین صورت است.1
 .6شکسته شدن حریم خصوصی افراد :با فراگیر شدن اینترنت روز به روز برتعداد کاربران دنیای ارتباطات و اطالعات
افزوده می شود؛ کاربرانی که از هرگونه فعالیت آنها در این دنیای بزرگ ردپایی برجا می ماند.در حقیقت همه این
تحوالت را می توان نخستین قدم ها برای فرو ریختن دیوارهای سنتی حریم خصوصی زندگی افراد دانست که امروز
پس از گذشت چند سال به آن خو گرفته ایم .همچنین ،در گذشتهای نهچندان دور ،تنها با یک راهکار ساده یعنی با
ممنوعیت استفاده از دوربین در مکانهای عمومی میتوانستیم حفظ حریم خصوصی زندگی افراد را تضمین کنیم؛ اما
وقتی گوشیهای تلفن همراهی به بازار عرضه شد که دوربینهایی با قابلیت عکاسی و فیلمبرداری را در خود جای داده
بودند ،حریم خصوصی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت .معرفی عینک گوگل ،دلهره و اضطراب جدیدی در دل کاربران
محصوالت دیجیتال ایجاد کرده که ناشی از خطری است که بیش از پیش حریم خصوصی کاربران دنیای دیجیتال را
تهدید می کند .با این که در بسیاری از اماکن عمومی ،عکاسی و فیلمبرداری ممنوع است ،عینک گوگل این قابلیت را
دارد که بتوان بدون این که کسی متوجه شود به کمک آن مخفیانه عکس گرفت یا فیلمبرداری کرد .دوربین این عینک
به اینترنت متصل است و می تواند به طور مداوم عکس هایی که می گیرد و فیلم هایی که ضبط می کند را از طریق
اینترنت در دسترس همه قرار دهد .در دنیای امروز ،فناوری های نوین ارتباطی مانند شبکه های اجتماعی به
راهکارهایی مجهز شده اند که به کمک آنها می توانند به اطالعات شخصی درباره افراد دسترسی داشته باشند .بنابراین
تردیدی نیست در چنین شرایطی پیشرفت فناوری بویژه فناوری های ارتباطی و ورود نسل جدید ابزارهای ارتباطی
مانند عینک گوگل که سر و صدای زیادی در دنیای دیجیتال به راه انداخته است ،به نوعی به منزله ورود مخفیانه به
حریم زندگی خصوصی کاربران دنیای دیجیتال باشد.2
 .3فقر و بیکاری :فقر از جمله عواملی است که بواسطه فشار روحیای که برای فرد ایجاد می کند باعث می شود حوصله
و توان برای غلبه بر خشم و ناراحتی از انسان سلب گشته و بالطبع اخالق را با تندی و بدی توام سازد .بنابراین وظیفه
جامعه در دو جهت ،اوالً اجتماعی یعنی کمک دولت به اقشار آسیبدیده و کنترل عدالت اجتماعی برای حفظ شان
اقتصادی مردم ،و ثانیاً فردی یعنی کمک افراد به یکدیگر و تقویت فرهنگ دستگیری و قرض الحسنه و مفاهیمی چون
خمس و زکات و صدقه برای تقویت رفاه عمومی مردم ضروری می نماید.
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 .زندگی دیجیتال؛ تهدید یا فرصت؟ 11 ،خرداد  ، 1232درhttp://www.psyop.ir/?p=49291 :
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 .3دروغ گویی ،خشم و تعرض به حقوق دیگران؛ به مثابه ناهنجارهایی هستند که آفت های سبک زندگی اسالمی
هستند .متأسفانه در جامعه مشاهد می شود که با محوریت نوعی خودمحوری افراطی ،افراد حاضر به پذیرش روشن
ترین قواعد اجتماعی نیستند .خشم و کاهش آستانه تحمل اجتماعی از دیگر معضالت و چالش هایی است که سبک
زندگی جامعه ما را به شدت تهدید می کند .مثالً در حوزه رانندگی شاهد هستیم که برخی افراد بدون هیچ توجهی به
قوانین و هنجارهای اجتماعی ،به حقوق دیگران تجاوز می کنند و در این راه از هیچ اقدام خشنی هم دریغ نمی کنند.
یکی دیگر از آسیب های جدی زندگی امروزین ما ،دچار شدن به آفت خطرناک دروغ است .امام حسن عسگری(ع) در
این باره به صراحت می فرمایند« :تمام پلیدىها در خانهاى قرار داده شده و کلید آن دروغگویى است».
 .3افزایش طالق و تزلزل نهاد خانواده یکی از مسائلی است که متأسفانه رو به گسترش است .در این میان،
فمینیستهای افراطی هم آگاهانه و ناآگاهانه به نهاد خانواده ضربه زدهاند .طالق یکی از مهمترین شواهد نارضایتی از
نهاد خانواده است که مبتنی بر تعهدات بلندمدت متقابل اعضا است .در تمامی جوامع توسعه یافته سن ازدواج باال رفته
و اشکال دیگر روابط زنان و مردان ،به عنوان رقیب ازدواج رسمی و تشکیل نهاد خانواده وارد صحنه شده است .در ایران
اگرچه میزان مشارکت اقتصادی زنان در  25سال گذشته افزایش نیافته است ،اما رشد باسوادی زنان ،رشد تحصیالت
عالیه زنان (در سال تحصیلی 1231بیش از 63درصد راهیافتگان به دانشگاهها را زنان تشکیل میدادند ،)1گسترش
ایدههای فمینیستی و مشکالت اقتصادی ،مشکالت در برقراری روابط جنسی ،خیانت در روابط زناشویی ،اعتیاد… ،
موجب تضعیف خانواده و افزایش میزان طالق شده است .متأسفانه در کنار مشکل طالق ،مسئله دیگری به نام «ازدواج
2
سفید» -زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج -در سالهای اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
همچنین این را هم باید در نظر بگیریم که طالق در ایران ،هم محدودیت های قانونی دارد و هم موانع عرفی .به همین
دلیل است که خیلی ها موفق به جدایی نمیشوند (مانند زنانی که می خواهند از شوهرانشان جدا شوند ولی نمیتوانند)
و بسیاری هم به دلیل فضای فرهنگی جدا نمیشوند و ترجیح میدهند بسوزند و بسازند (مانند بسیاری از خانواده های
سنتی به ویژه در مناطق روستایی) 2.یک نوع خانواده مبتنی بر نوعی طالق نیز در دهه گذشته رشد زیادی داشته است.
طالق عاطفی به این معنا که زن و شوهر عمال از هم جدا هستند و هیچ رابطهی عاطفی ندارند ،اما به دالیل اجتماعی،
اقتصادی و یا خانوادگی مثل حمایت از فرزندان با هم زندگی می کنند.
میزان طالق از  16،5درصد در سال  1211به  3،2در سال  1253کاهش یافت .در سال  1233هنوز با طالق 3،2
درصدی مواجه بودیم .اما طی سالهای  1231تا  1232میزان طالق از 13،3به حدود  23درصد افزایش یافت ،اما هنوز
با میزان طالق جوامع توسعه یافته غربی فاصله زیادی دارد .طی شصت سال گذشته ،طالق در جوامع غربی دائما افزایش
یافته است .در آمریکا در سالها  ،1333 ،1333 ،1333به ترتیب 12 ،درصد 53 ،درصد و  55درصد ازدواجها به طالق
انجامیده است .در اروپا ،در سال  ،2313دو میلیون و دویست هزار ازدواج صورت گرفته و در سال  ،2333یک میلیون
1

. http://isna.ir/fa/news/91062112796/
. http://ebtekarnews.com/ Ebtekar/News.aspx?NID=130766
" .2فروپاشی بنیان خانواده ها" ؛ در غرب یا ایران؟ ،درhttp://asriran.com/ fa/News.aspx?NID=130766/315266/:
2
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طالق صورت گرفته است .به تعبیر دیگر ،کمی بیش از  15درصد ازدواجها به طالق منتهی شده است 1.فرانسه ،حدود
 66میلیون نفر جمعیت دارد و در سال 2312م ،حدود  122هزار طالق در آن به ثبت رسید .در همین سال در آلمان
2
 32میلیون نفری ،حدود  133هزار طالق به وقوع پیوسته است .انگلیس  63میلیونی هم  111هزار طالق در سال دارد.
در جدول زیر ،میزان نرخ طالق در دوران پس از انقالب آمده است:

3

سال

ازدواج

طالق

درصد طالق

1253

232663

21133

3

1253

223113

22333

3،1

1263

231133

21122

3،2

1261

252311

21221

3،3

1262

113333

25363

3،3

1262

231336

25133

3،1

1261

133232

23332

3،5

1265

213212

25211

13،2

1266

216652

22122

3،6

1263

261315

22111

3،1

1263

153333

22312

3،1

1263

151362

23323

3،2

1233

113351

23226

3،3

1231

122153

22332

3

1232

162133

23212

6،2

1232

152631

22336

3،2

1231

162355

21323

3،5

. http://hoffingtonpost.com/2013/11/04/us-divorce-rate_n_4184261.html
".2فروپاشی بنیان خانواده ها" ؛ در غرب یا ایران؟ ،درhttp://asriran.com/ fa/News.aspx?NID=130766/315266/:
2

 .سایت رسمی سازمان ثبت احوال ،درhttp://sabteahval.ir/module/News/Shownews/pages-2086.aspx?NewsId=17702 :
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1235

133262

23313

3،3

1236

511131

11316

3،2

1233

521133

12231

3

1233

611332

51311

3،2

1233

616133

52333

3،2

1233

613313

63553

3،5

1231

653363

63256

13،2

1232

631321

32253

13،6

1232

322336

32332

13،2

1231

333313

31211

13،3

1235

333231

31323

12

1236

311133

33352

11،3

1233

331532

113513

12،5

1233

333233

125313

11،1

1233

331623

123233

15،1

1233

331332

112311

16،2

1231

323363

153221

13،1

1232

331512

*155263
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بر اساس آخرین دادهها در این زمینه ،علی اکبر محزون  -مدیرکل دفتر جمعیت ،آمار و اطالعات مهاجرتی سازمان ثبت
احوال کشور -در  13خرداد  1232طی مصاحبهای گفت« :طی دو ماه اخیر در هر ساعت  15واقعه طالق در کشور به
ثبت رسیده و استان تهران بیشترین میزان طالق را داشته است .در مجموع طی این مدت 21 ،هزار و  531طالق در
سراسر کشور به ثبت رسیده است .گروه سنی  25تا  23سال بیشترین طالق زوجین را تشکیل میدهد و از این تعداد،
 13هزار و  623واقعه طالق در شهرها و یکهزار و  355واقعه طالق نیز در روستاها رخ داده است .به عبارتی دیگر بطور
متوسط ،ماهانه  13هزار و  332واقعه طالق و یا در هر شبانه روز  213واقعه طالق به ثبت رسیده است 11,2 .درصد
طالق ها مربوط به سال اول زندگی و حدود  53درصد طالق ها نیز مربوط به پنج سال اول زندگی است .به گفته این
مقام مسوول در ثبت احوال ،بیشترین واقعه طالق در تهران با چهار هزار و  253مورد ،خراسان رضوی دو هزار و 22
مورد و خوزستان با یکهزار و  231مورد بوده است».1
حضرت آیتاهلل خامنهای نهاد خانواده را به عنوان یکی از اصول فرهنگی اسالم معرفی کرده و فروپاشی نهاد خانواده در
کشورهای غربی را به عنوان یکی از نشانههای انحطاط اخالقی و فروپاشی غرب میدانند .به نظر ایشان ،خانواده به عنوان
«سلول اصلی جامعه» باید حفظ شود تا جامعه گرفتار انواع و اقسام ناهنجاریها -از جمله فساد و شهوترانی -نشود.
ایشان در روز چهاردهم دی ماه سال  1233میگویند« :غرب در قضیه زن و خانواده ،در یک گمراهی و ضاللت عمیقی
به سر می برد .فقط خانواده نیست؛ بلکه در مورد شخصیت زن ،هویت زن ،غرب در یک گمراهی عجیبی است».
 .1ثبت  15طالق درهر ساعت در  2ماه اخیرhttp://www.asriran.com/fa/news/339527/ ،
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همچنین در روز  22مهرماه سال  1231ضمن آسیبشناسی فرهنگی بیان میدارند« :چرا در برخی از بخشهای
کشورمان طالق زیاد است؟ … چه کنیم که طالق و فروپاشی خانواده ،آنچنان که در غرب رایج است ،در بین ما رواج
پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه ما ،هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگیاش محفوظ بماند ،هم بتواند وظائف
اجتماعیاش را انجام دهد ،هم حقوق اجتماعی و خانوادگیاش محفوظ بماند؟»

توصیههایی برای مدیریت هویت و سبک زندگی ایرانی  -اسالمی
 .1تالش برای ارائه الگویی دقیق و اصیل از سبک زندگی اسالمی ،مستلزم اتخاذ رویکردی آگاهانه و خالقانه است که در
برگیرنده اهتمام و توجه کافی به همه ابعاد فرهنگی ،جغرافیای ،اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی از سوی متفکران و
اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی میباشد .بنابراین باید با نگاهی دقیق و همه جانبه به ارائه سبک زندگی اسالمی-
ایرانی پرداخت و با پرهیز از سطحینگری ،هیچ یک از ابعاد آن را به قیمت تقویت دیگری نفی یا انکار نکرد .نگاهی به
سیره و عمل اولیاء و انبیاء الهی و امامان معصوم به خوبی نشان می دهد که عمل بر شیوه و موازین اسالمی و تحقق آن
در قالب الگویی اسالمی که سازنده ی شیوه و سبک زندگی سالم اجتماعی باشد نیازمند ظرافت های است که در شکل
نخستین آن اصالح شیوه های سیاستگذاری نامناسب و به ترتیب بازخورد پذیری و نظارت پذیری اجتماعی قرار دارد .
اگر در یک نظام سیاستگذاری فرایندهای مرتبط با تصمیم گیری ،اجرا ،ارزیابی و بازخورد مورد توجه قرار نگیرد ،عموما
الگوهای هنجاری و رفتارهای مردم در سطح و بستر بینش ها دچار تغییر و دگرگونی میشود که نتیجه و برون داد آن
شیوع فرهنگ مصرف گرایی ،بی نظمی رفتاری ،افراط ها و تفریط های نامعقول و متعدد اجتماعی خواهد بود که خود را
در قالب تهدیدی برای حیات سالم اجتماعی معرفی می کنند .لذا ضرورت دارد که هر نهادی که مرتبط با فرایند های
سیاستگذاری و اجرا در حاکمیت جمهوری اسالمی ایران هستند وظایف خود را متناسب با قانون و ضرورت های جامعه
و اهداف انقالب اسالمی تنظیم کنند تا بستر تحقق اهداف واال و ارزشمند انقالب مقدس اسالمیمان ،فراهم گردد قطعاً
انجام هر گونه اقدامی که در توان ماست ،کمترین وظیفه ای است که در مقابل مردم خود را مجبور به انجام آن می
دانیم( .)www.psyop.irبنابراین ،باید «مراقب باشیم دچار سطحىگرى و ظاهرگرائى نشویم ،دچار تحجر نشویم -
این یک طرف قضیه است  -دچار سکوالریزمِ پنهان هم نشویم .گاهى اوقات در ظاهر ،تبلیغات ،تبلیغات دینى است؛
حرف ،حرف دینى است؛ شعار ،شعار دینى است؛ اما در باطن ،سکوالریسم است؛ جدائى دین از زندگى است؛ آنچه که بر
زبان جارى میشود ،در برنامهریزىها و در عمل دخالتى ندارد .ادعا میکنیم ،حرف میزنیم ،شعار میدهیم؛ اما وقتى پاى
نیست»
خبرى
دادیم،
شعار
که
آنچه
از
مىآید،
میان
به
عمل
(.)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9985
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 .2در رسانه باید در این مسیر از برجستهترین و باسوادترین افراد در دو بخش علمی و اجرایی کمک گرفت تا بتوانند با
بهرهگیری از دانش کافی (دارای اعتبار و جایگاه علمی) و ابزارهای فنی الزم (کیفیت تصاویر ،نوع رنگها ،صحنهآراییها،
دکورهای مفهومی ،مجریان توانمند ،موسیقیهای فاخر و البته مخاطبپسند) فرصت الزم را برای انعکاس ظرفیتهای
فرهنگی -عقیدتی در حوزه سبک زندگی اسالمی فراهم آورند« .یکى از نکاتى که باید در مواجههى با دنیاى غرب کامالً
به آن توجه داشت ،عامل و ابزار هنرى است که در اختیار غربىهاست .اینها از هنر حداکثر استفاده را کردهاند براى
ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویتسوز؛ بخصوص از هنرهاى نمایشى ،بخصوص از سینما حداکثر استفاده را
کردهاند .اینها به صورت پروژهاى یک ملت را تحت مطالعه قرار میدهند ،نقاط ضعفش را پیدا میکنند ،از روانشناس و
جامعهشناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده میکنند ،راههاى تسلط بر این ملت را پیدا میکنند؛ بعد به فیلمساز ،به
فالن بنگاه هنرى در هالیوود سفارش میکنند که بسازد و میسازد .بسیارى از فیلمهائى که براى ماها و براى کشورهائى
نظیر ما میسازند ،از این قبیل است ...سلیقهسازى میکنند ،فرهنگسازى میکنند؛ بعد از آنکه سلیقهها را عوض کردند،
ذائقهها را عوض کردند ،آن وقت اگر احتیاج به زر و زور بود ،دالرها را وارد میکند ،نیروهاى نظامى و ژنرالها را وارد
مراقب
باید
غربىهاست؛
حرکت
شیوهى
این،
میکنند.
بود»(.)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9985
 .3یکی از الزامات تثبیت الگوی سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،ارائه ساخت و موقعیتی هماهنگ در جامعه است .اگر این
بحث بیانگر عمق استراتزیک نظام است ،نمی توان در گفتار سخن از حرمت فضای خصوصی در خانواده و آداب معاشرت
اعضای خانواده کرد ،ولی در برنامههای رسانهای نوع دیگری از رابطه را ارائه کرد یا از آشپزخانه  openو ویالهای بدون
هویت برای خانواده ایرانی ،سبک مطلوب هوبتی را در قالب تبلیغ فالن کرم و سفید کننده پوست ارائه کرد! البته ما
میتوانیم از دستاورد دیگران -چه در حوزه عملی و چه در حوزه نظری -بهره ببریم و نباید خودمان را محروم کنیم.
نباید بنبستهایی را که دیگران آزمودهاند ،دوباره بیازماییم .میتوان با بعضی از آجرهای آنها بنای خودمان را بسازیم.
سبکهای زندگیای که از این رهگذر ایجاد میشوند ،فرصت مفاهمه و ایجاد گرایش آنها را به فرهنگ غنی اسالمی با
سرعتی بیشتر فراهم خواهند کرد(سعید مهدوی کنی ،سبک زندگی اسالمی یا سبکهای زندگی اسالمی؟ در:
.)http://www.teribon.ir/archives/205493/
 .4اصالح سبک معماری و شهرسازی و بهرهگیری از نمادها و نشانگان اسالمی در راستای بازنمایی سبک زندگی اسالمی
در هویت شهری ضرورتی است که نیازمند عزم جدی بخشهای مختلف به ویژه متولیان این حوزه میباشد.
 .5اصالح ساختار روابط انسانی در جامعه و تحکیم ارزش های دینی از جمله صله ارحام ،سنت های ارزشمند خانوادگی و
فضیلت تکریم خانواده و بزرگان باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه ،باید از کارشناسان و
متخصصین برای ارائه یک برنامه بلندمدت کمک گرفت تا بتوان نسلهای مختلف را در حوزههای نظیر معیارهای
مناسب زندگی ،تحصیل ،ازدواج و اشتغال مدیریت کرد .توجه تولیدکنندگان آثار سینمایی در احیاء و ترویج سبک
زندگی اسالمی ایرانی مثل گذشت ،فروتنی ،حیاء و شرم ،مهربانی  ،حرمت به زنان ،حق همسایگی ،عدم دخالت در
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زندگی دیگران ،اعتماد و اعتقاد ،و کسب مال حالل .در این بین ،توجه به نقش جایگاه زنان و مادران جامعه و درک
جایگاه مهم آنها در تربیت نسلهای آتی ضروری است .حضرت آیتاهلل خامنهای در این باره میگویند« :دو دیدگاه
متحجرانه و غربی درخصوص زن و خانواده و تبعات منفی آن برای زنان در جهان تأکید شده است :باید با طرح ادبیات
جدید در حوزه زنان که دارای ویژگیهای برگرفته شده از اصول و دستورات اسالم است ،گفتمان جذاب اسالمی را در
کرد»
مطرح
المللی
بین
مجامع
( .)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8999باید توجه داشته باشیم که
مردم بیشترین تأثیر در سبک زندگی را از رسانهها میپذیرند ،به عنوان مثال زمانی که سریالی پخش میشود ،نام
بازیگران آن در سال ،نام برجستهی ثبت احوال میشود و این بدین معناست که مردم تحت تأثیر حتی کلمات و رفتار
بازیگران قرار میگیرند .بنابراین الزم است که در صدا و سیما برنامههایی ساخته شود تا سبک زندگی دینی با بومی
سازی در فضای امروز جامعه ما قرار گیرد.
 .6ضعف آشکار بسیاری از پژوهش ها و تحلیل ها پیرامون سبک زندگی ،غفلت از جایگاه دین اسالم و مکتب شیعه در
سنت و تاریخ و هویت جامعه ایرانی است .به نظر می رسد به این دلیل در منشور ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری
تمامی مؤلفه های سبک زندگی اعم از :هویت (فهم از خود ،فهم از جامعه ،فهم از تاریخ و ،)...ارزش ها (هم صفات
آرمانی و هم انسان های آرمانی) ،معماری شهری و خانگی ،نظام آموزش ،زبان و ادبیات ،هنر ،خانواده (نظام و نقش)،
روابط اجتماعی ،ساختار اجتماعی ،دین داری فردی و اجتماعی ،نظام اقتصادی فردی و خانواده ،نظام تغذیه و طب
فردی و خانواده ،رسانه ،تکنولوژی ،نحوه نگرش به عالم ،نگرش به نظام سیاسی اجتماعی با مباحث دینی و اسالمی
پیوند خورده است .مقام معظم رهبری در اینباره بیان میدارند « :انواع سلوک با افرادى که انسان با آنها ارتباط دارد،
انواع رفتارهاى ما ،انواع چیزهائى که در زندگى اجتماعى براى انسان وجود دارد ،اینها در اسالم هست؛ در مورد سفر
کردن هست ،در مورد رفتوآمد هست ،در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست ،در مورد پدر و مادر هست ،در مورد
تعاون هست ،در زمینهى رفتار با دوست هست ،در زمینهى رفتار با دشمن هست .در همهى چیزها ،یا به طور خاص در
منابع اسالمى ما موجود است ،یا تحت یک عنوان کلى وجود دارد؛ که اهل استنباط و اهل نظر میتوانند آن چیزى را که
کنند»
پیدا
و
بیاورند
دست
به
آن
از
است،
نیازشان
مورد
(.)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9985
 .7در وزارت علوم آموزش و پرورش ،سبک زندگی به عنوان یک برنامه کالن در تمام دورههای تحصیلی پیگیری شود و این
بحث به مثابه امری صوری و مقطعی که فقط دو واحد درسی به ان اختصاص یابد ،قلمداد نشود .بلکه روح حاکم بر
نهادهای آموزشی میبایست ارائه کننده رهنمودهایی عملی در حوزه سبک زندگی اسالمی ایرانی باشد.
 .8دروغ گویی ،خشم و تعرض به حقوق دیگران؛ به مثابه ناهنجارهایی هستند که آفت های سبک زندگی اسالمی هستند.
متأسفانه در جامعه مشاهد می شود که با محوریت نوعی خودمحوری افراطی ،افراد حاضر به پذیرش روشن ترین قواعد
اجتماعی نیستند .خشم و کاهش آستانه تحمل اجتماعی از دیگر معضالت و چالش هایی است که سبک زندگی جامعه
ما را به شدت تهدید می کند .مثالً در حوزه رانندگی شاهد هستیم که برخی افراد بدون هیچ توجهی به قوانین و
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هنجارهای اجتماعی ،به حقوق دیگران تجاوز می کنند و در این راه از هیچ اقدام خشنی هم دریغ نمی کنند .یکی دیگر
از آسیب های جدی زندگی امروزین ما ،دچار شدن به آفت خطرناک دروغ است .امام حسن عسکری(ع) در این باره به
صراحت می فرمایند«:تمام پلیدىها در خانهاى قرار داده شده و کلید آن دروغگویى است».
 .9طالق یکی از مهمترین شواهد نارضایتی از نهاد خانواده است که مبتنی بر تعهدات بلندمدت متقابل اعضا است .در
تمامی جوامع توسعه یافته سن ازدواج باال رفته و اشکال دیگر روابط زنان و مردان ،به عنوان رقیب ازدواج رسمی و
تشکیل نهاد خانواده وارد صحنه شده است .از سوی دیگر ،رشد علمی زنان ،رشد تکنولوژیها و داروهای کنترل تولید
مثل ،موجب محدود شدن تعداد فرزندان و به تأخیر انداختن تولد اولین فرزند شده است .به همین دلیل ،میزان باروری
در کشورهای توسعه یافته بسیار کاهش پیدا کرده ،به گونهای که در برخی از کشورهای اروپایی به پایینتر از نرخ
جایگزینی جمعیت رسیده است .اشتغال اقتصادی زنان مهمترین عامل طالق ،زندگی مشترک بدون ازدواج و زایمانهای
بدون ازدواج بوده است .بدین ترتیب شاهد تضعیف شدید خانواده سنتی (هستهای) در جوامع توسعه یافته بوده و
هستیم .مدیریت مردها بر زنان براساس متغیر نانآوری توجیه میشده ،اما درآمد اقتصادی زنان به آنها قدرت چانهزنی
داده است.
 .11خداوند در قرآن کریم میفرماید« :مردان و زنان بیهمسر خود را همسر دهید ،همچنین بندگان و کنیزان صالح و
درستکارتان را ،اگر فقیر و تنگدست باشند ،خداوند از فضل خود آنان را بینیاز میکند .خداوند گشایشدهنده و آگاه
است(».سورهی نور .)22 :و در آیهای دیگر میفرماید« :و از جمله نشانههای خدا این است که برای شما همسرانی آفرید
که با آنها آرامش پیدا کنید و در میانتان دوستی و مهربانی قرار داد( ».سورهی روم .)21 :بنابراین ،دفاع از نهاد خانواده
و تشویق ازدواج و فرزنددار شدن ،یکی از سیاستهای اصولی جمهوری اسالمی در ارتقای سبک زندگی اسالمی بوده که
پس از دوره رشد باالی جمعیت ،در دورهای سیاست کنترل جمعیت اعمال شد .براساس سیاست کنترل جمعیت ،رشد
جمعیت از  2/2درصد در دهه اول انقالب ،به  2/2درصد در دهه بعد کاهش یافت و اینک به 1/2درصد رسیده است.
 .11پس از اعالم نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  ،33با افزایش  2درصدی خانه های مجردی در طول پنج سال اخیر
روبرو شدیم و این قضیه به عنوان یکی از آسیب های نوپدید شناخته شد و هر یک از مسئولین نگرانی خود را از این
بابت اعالم کردند .بر طبق نتایج سرشماری سال  3,1 ،1233درصد خانواده های ایرانی به صورت مستقل و تک نفره
زندگی می کنند .به این افراد «خانوادههای مستقل »گفته می شود؛ یعنی افرادی که بنا به تعریف آماری ،ازدواج
نکردهاند و طالق هم نگرفتهاند .همچنین بر مبنای گزارش سال  1233سازمان ملی جوانان که حاال به وزارت ورزش و
جوانان تبدیل شده است 23 ،درصد از جوانان شش کالن شهر تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز و اهواز ،زندگی
مجردی دارند  .باال رفتن سن ازدواج؛ زنگ خطری برای افزایش تجرد زیستی آخرین بررسی ها در یک دهه اخیر ،نشان
از باال رفتن سن ازدواج در میان جوانان دارد .براساس نتایج آخرین سرشماری در سال 33سن ازدواج دختران به طور
میانگین از  13,6در سال  1255به  22,5سال و در مورد پسران از میانگین  21به  23سال رسید.
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ناظمی اردکانی -رئیس وقت سازمان ثبت احوال کشور -نیز بر طبق سرشماری اخیر ،میزان مردان هرگز ازدواج نکرده
را  16درصد و زنان را  13درصد عنوان کرد و از افزایش خطر تجرد قطعی خبر داد .همانطور که آمارها نشان می دهد
در سال  31با کاهش  3,3درصدی آمار ازدواج مواجه شدیم و بر اساس آمارهای پایگاه اطالعات جمعیتی سازمان ثبت
احوال در سال جاری  326هزار و  233واقعه ازدواج رخ داده درحالیکه سال گذشته این آمار  331هزار  333بوده است،
کاهش آمار ازدواج زنگ خطری برای افزایش زندگی مجردی در کشورمان است .مسئوالن باید به آسیب های بر سر راه
های تجردزیستی توجه بیشتری کنند؛ چراکه با از بین رفتن نهاد خانواده ،جامعه دچار آسیب می شود.1
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