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تاریخ پذیرش1128/00/07 :

چکیده
زمینه و هدف :اسالم به عنوان دینی که فرستاد خدامند متتال است ،هاانلوه کمه ده
آفرینش به نظم حوجه کرد  ،ده حتلقم م حربقت کودکان نقز به دهمنی سازی مفاهقم نظمم م
امنقت بها داد م از طریق دستوهاحی حجمویزی ده دمه همای مختلمف هشمد فرزنمدان بمه
دهمنی سازی این مفاهقم حوجه مینااید .هدف ایمن میاامه حبقمقن ااگموی سمبک زنمدگی
جامته اسالمی ده منظومه فکری میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) است.
روش :پژمهش حاضر با همش کتابخانهای م اسنادی به برهسمی سمخنان میمام متظمم
ههبری (مدظلهااتاای) م آیاو ،احادیث م متون اسالمی پرداخته است.
نتایج :نتایج به دست آمد حاکی از آن است که با حوجه بمه هشمد حکنواموژی م حمأثقر
مترفی سبکهای جدید م جذاب بقگانه ده هسانههای اجتااعی بر اقشاه مختلف جامته م
ده نتقجه استفاد م مابستگی به این هسانههای اجتااعی ،این سمبکها کمکمم ده زنمدگی
فرد جایگا مشخصی پقدا خواهد کرد ،م پس از مدحی جزئی از سمبک زنمدگی فمردی م
جاتی افراد خواهد شد؛ اذا با حوجه به جوان بمودن جاتقمت کشموه ضمرمهی اسمت بما
حأثقرپذیری از گفتاان سبک زندگی ده بقاناو میام متظم ههبری م سبک زندگی اسمالمی
که ده قرآن م همایاو ائاه متصومقن(ع) بقان گردید است.
کلمات کلیدی :سبک زندگی ،جامعه اسالمی ،نظم و امنیت

 - 1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،عضو پژوهشگگران دفتگر تحقیقگات کگاربردی فرمانگدهی انتظگامی اسگتان کرمگان -تلفگن
trafice-safety82@yahoo.com -23110006110
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مقدمه
سبک زندگی اصلالحی است که ده فرهنگ سنتی چندان کاهبردی نداهد چون مالزم با
نوعی انتخاب از مقان حتداد کثقمری از امکانهمای موجمود اسمت؛ سمخن گفمتن از کثمرو
انتخاب نباید به این پنداه بقنجامد که ده (باب) هاه انتخابها به همی افراد بماز اسمت .یما
آنکه هاه مردم حصاقمهای مربموط بمه انتخابهمای خمویش ها بما آگماهی کاممل از کلقمه
امکاناو موجود بر میگزینند .چه ده عرصمه کماه م چمه ده عرصمه مصمرف ،بمرای هامه
گرم های که از ققد فتااقتهای سنتی آزادشد اند ،انتخابهمای گونماگون ده زمقنمه سمبک
زندگی مجود داهد (هحاتآبادی ،آقا بخشی؛  .)9384ده ادبقماو جامتهشناسمی ،از مفهموم
سبک زندگی دم برداشت متفامو به عال آممد اسمت .ده صموهوبنمدی نخسمت سمبک
زندگی ،مترف ثرمو م موقتقت اجتااعی افراد م غاابا بهعنوان شاخصی برای حتققن طبیمة
اجتااعی به کاه هفته است .ده صوهوبندی دمم ،سبک زندگی ،نه هاهی برای حتققن طبیمة
اجتااعی ،بلکه شکل اجتااعی نوینی دانسته میشمود کمه حنهما ده ممتن حغققمراو فرهنگمی
مدهنقته م هشد فرهنگ مصرفگرایی متنا مییابد .ده این متنا سبک زنمدگی هاهمی اسمت
برای حتریف اهزشهما م نگرشهما م هفتاههمای افمراد کمه اهاقمت آن بمرای حقلقملهمای
اجتااعی همزبههمز افزایش مییابد (ابازهی م چامشقان.)6 :9389 ،
هماج شقو های جدید هفتاه اجتااعی برای پر کردن فضاهای زندگی (مثال :پاساژگردی،
حوجه به هسانههای مختلف ،مدیریت بدن حارکز بر مهزش م )...فردی شدن ،اهاقت یافتن
سقاست زندگی بر اساس حرجققاو سبکهای زندگی متفامو ،ازجاله زمقنههای اصملیای
هستند که شرای جدیدی ها پقشرمی افراد قراهداد اند.
این بدان متناست که این حقوالو که ده قااب جهانیشدن فرهنگی هخ میدهمد عمالم
بر حأثقر بر ذمق ،سلقیه ،گذهان امقاو فراغت م ده نهایت سبک زندگی افمراد ،نگمرش بمه
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خممود م جامتممه م مقممزان هویممت اجتامماعی آنهمما ها نقممز حقممت حممأثقر قممراه داد اسممت
(خواجهنوهی ،پرنقان م هات.)71 :9353 ،
سبک زندگی افراد م جوامع بقانگر هویت شخصی م اجتااعی م مترف شخصمقت فمرد
یا جامتهای خاص است م هم چنقن میحوان آن ها بهعنوان شاخص م نشانهای از هویت م
اهزش فرد یا جامته حلیی کرد (گقدنز .)921 :9389 ،به هاقن داقل سمبک زنمدگی افمراد م
جوامع ها میحوان بهعنوان یکمی از شماخصهای سمنجش کقفقمت ایامان ،عامق بامههما م
اهزشهایشان موهد استفاد قراه داد .اهحباط این دم حوز حا جایی است که بما حمرمیج نموع
خاصی از سبک زندگی ،میحوان بامهها م اهزشهای مرحب بما آن ها نقمز انتیمال داد؛ زیمرا
سبک زندگی ده حیقیت ناقل پقامهایی دهبماه بامههما م اهزشهاسمت (یتیموبی دمسمت،
.)216 :9359
ده عصر جدید ،که دمهان مابتد سنتی است ،ده برابر شکلهای نموین حجربمه باماسمله،
هویت شخصی به صوهو هفتاههایی جلو گر میشود که بهطوه بازحابی برمز میکنند .ایمن
حصممویر بازحممابی از خویشممتن ،بممر همایتهممای زندگینامممه ماه منسممجم م هاممواه قابممل
حجدیدنظری استواهاست که ده حاه م پود انتخابهای متتدد م برآممد از نظامهمای مجمرد
جای میگقرند .ده زندگی اجتااعی امرمزین ،مفهوم شقو یا سبک زندگی متنایی خاص به
خود میگقرد .هرچه نفوذ م کشش صنتت کاتر میشود م هرچمه زنمدگی همزممر بقشمتر
برحسب حأثقراو متیابل عواممل مقلمی م جهمانی بازسمازی میشمود ،افمراد بقشمتر ناچماه
میشوند سبک زندگی خود ها از مقان گزینههای مختلف انتخاب کنند (گقدنز.)21 :9383 ،
از نظر گقدنز 9هسانهها نیش مهای ده حبلقغ سبکهای زنمدگی مختلمف داهنمد .طقمف
سبکهای زندگی با گونههمای آهمانی که ده هسانهها طرح میشوند شاید مقمدمد باشممند
- Anthony Giddens
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مامی گسمترد حر از سبکهای زندگیای هستند که افراد قاعدحا ده زندگی همزمرۀ خمود ده
قااب آنها جای میگقرند .اابته به اعتیاد گقدنز هسمانهها ده جهمان جدیمد ده عمقن اینکمه
امکانها م گونهها ها به دست میدهنممد ،حفسممقرهای باهیممک اندیشمانهای از نیشهما یما
سبکهای زندگی خاص نقز اهائه میدهند (خوشنویس.)99: 9385 ،
شبکههای اجتااعی از جاله هسانههایی هستند که با حوجه به ماهقتی که داهند ،با حذف
حاامی مقدمدیتهای فقزیکمی م حشمکقالحی ،فرصمتهایی ها بمرای کماهبران خمود ایجماد
ناود اند؛ اذا افراد متتددی از سراسر جهان با حخصصهای گوناگون به عنوان کاهبران ایمن
شبکه فتااقمت میکننمد م اطالعماو گونماگونی ها ده زمقنمههای مختلمف آن بمه اشمتراك
میگذاهند ،میحوان گفت که مستت کاهبرد شبکههای اجتااعی به انداز حاامی زمقنمههایی
است که امرمز بشر ده آن به فتااقت مشمغول اسمت م آنیمده مموهد حوجمه اندیشماندان م
کاهشناسان قراهگرفته است که به عنوان بتد کلقدی قدهو ده جهان ده قرن  29ملرح شمد
است .جوامع مجازی ده اینترنت با گستر خود قلارمهای سرزمقنی ها به نوعی حذف کمرد
م ااگوی حاکاقتی خود ها به مجود میآمهند ،حا جایقکه دماتها مقوهیت خود ها ده زندگی
مردم از دست خواهند داد .مردم با قراهدادهای دامطلبانه زندگی خواهند کرد م بمه سمادگی
یک کلقک به جوامع ماهد م یا از آنها خاهج خواهند شد .این ااگوی جدید حغققر جواممع م
حاکاقت مشابه امرمزی م مدنقتر دنقای فئوداای خواهد شد که پقش از ظهوه دمات ممدهن
مجود داشت(نای .)9385،هدف از این میااه حبققن ااگوی سبک زندگی جامته اسمالمی ده
منظومه فکری میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) است.
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پیشینه و مبانی نظری
نتایج پژمهش نقارمزی م ظریفی ( )9354نشمان میدهمد کمه بمقن سمبکهای زنمدگی
جوانان م مقزان دینداهی آنان هابله مثبت م قوی با سملح متنمیداهی  111/1مجمود داهد.
عالم بر این نتایج ،چنقن سلح متنیداهی ها نقز برای اهحباط بقن ابتماد سمبک زنمدگی بما
دینداهی م ابتاد آن نشان میدهد؛ بنابراین فرضقه هابله بقن سبک زندگی م دینداهی اثبماو
میشود که بقانگر این است که انتخاب نوع سبک زندگی افراد متأثر از مقزان دینداهی آنمان
است.
نتایج پژمهش کرمی م زادمهمر ( )9359نشمان میدهمد کمه از مقمان متغقرهمای مسمتیل
حقیقق -مانند دینداهی م سن -که مجود هابله آنها با متغقر مابسته ده حد ضتقف حأیقمد
شد ،بقشحرین مقزان هابسمتگی مقمان دیمنداهی م سمبک زنمدگی ) (r=/162مجمود داهد.
همچنقن فرضقههای هابله مقان سبک زندگی زنان ،مدیریت بدن ،هنجاههای مصرف اثباو
شد .مهمحرین دستامهد پژمهش حاضر به اهحبماط مقمان دیمنداهی م سمبک زنمدگی افمراد
مربوط میشود .با کمهنگ شدن اقتداه نهادهای سنتی دینی م هماج انتخمابگری فمردی ده
حوز دین م حرکقبی شدن اصول فکمری م عیقمدحی ،سمخنگویان دیمن ،دیگمر حنهما عاممل
اثرگذاه بر ماکنش افراد نسمبت بمه مسمائل مختلمف اجتاماعی ،حصماقمگقریها م نظمراو
نقستند.
بر مبنای نتایج ،بقشحرین حبققنکنندگی دین ،ده حوز هنجاههای مصمرف )(r = 247

بود؛ که به نوبه خود هقم قابل حوجهی نقست .همچنقن ،میحوان نتقجه ها بمر مبنمای ظهموه
انواع دینداهی حبققن ناود ،پقدایش اشکال بسقاه متنوع م فمردی دیمنداهی از عرصمههایی
است که بیشکلی دمهان مدهن ها بازحاب میدهد.
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نتایج پژمهش حجازی محقدهخانی ( )9359نشان میدهمد کمه بمقن مقمزان دینمداهی م
سبک زندگی (بتد هنجاههای مصرف) هابلمه مجمود داهد؛ بمقن مقمزان دینمداهی م سمبک
زندگی (بتد هماب بقن شخصی) هابله مجود داهد؛ بقن دینداهی م مقزان کل سبک زندگی
هابله مجود داهد؛ سبک زندگی پاسخگویان برحسب حقصقالو آنان متفامو است؛ سمبک
زندگی پاسخگویان بر حسب مضتقت حأهل آنان متفامو است؛ اما بقن متغقرهای دینمداهی
م بتد مدیریت بدن سبک زندگی م هاچنقن سن م سبک زندگی اهحباط متناداهی مشماهد
نشد.
ماکس وبر
ده مقان جامته شناسان کالسقک ،ماکس مبر حنها کسی است که بدمن داشتن همقچ اندیشمه
مبسوطی دهباه مصرف م نیش آن ده دنقای مدهن ،از مفهوم سبک زندگی استفاد کمرد م
برای نشان دادن سلسله مراحب م قشربندی اجتاماعی از آن اسمتفاد میکنمد .مبمر بمقش از
مبلن م زیال به سبک زندگی پرداخته است .مبر ،ده بقث طبیه ،اید  ،مماهکس مبتنمی بمر
حاایز طبیاو اجتااعی بر مبنای حواقد ها میپذیرد اما مفهوم مصرف ها نقز به آن میافزایمد.
مبر ده قرن بقستم طبیه ها بر مبنای مصرف بخشبندی کرد .ده مفهوم گرم های منزاتی مبر
ده هر طبیه نقز میحوان سبکهای زندگی متفامحی ها مشاهد کمرد .حتریمف مبمر از سمبک
زندگی چنقن است ...:شقو های هفتاه ،اباس پوشقدن ،سخن گفتن ،اندیشقدن م نگرشهایی
که مشخصکنند گرم های منزاتی متفامو است ( ...فاضلی.)28 :9382 ،
ازنظر مبر «سبک زندگی » ده قااب پایگا م گرم منزاتی متنی یابد ،بمه ایمن حرحقمب یمک
سبک زندگی متقن ،بر هاه اعضای یک گرم منلبق است م نه فی بر یک فرد (بمرخالف
دیدگا هماشناسی فردی آدار)؛ به عباهو دیگر ازنظر مبر « ...داقل اصلی برای نموع خماص
از سبک زندگی به نقاز گرمهی از جامته برای حأیقد اعتباه موجودیت (جداگانه) خویشمتن
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برای خود م دیگران باز میگردد»؛ زیرا «سبکهای زندگی مشخص ،حیسقااو موجمود ده)
نظم اجتااعی ها مشرمعقت میبخشد( ».فاضلی)9382،
مبر ده حقلقل چندبتدی به سه مفهوم سبک زنمدگی یما سمبک منمد شمدن زنمدگی ،حمدبقر
زندگی م بخت زندگی اشاه میکند .می خصقصه اصلی سبک زندگی ها انتخابی بودن آن
میدانست که مقدمد به برخی مصادیق ساختاهی اسمت م ایمن مقمدمدیتها اقتصمادی م
اجتااعیاند .مبر کاهکرد دمگانهای برای سبک زندگی قائمل اسمت .از یمک طمرف موجمب
حفامو بقن گرمهی میشود م به برحریهای منزاتمی م طبیماحی مشمرمعقت میبخشمد م از
سوی دیگر موجب انسجام بخشقدن دهمنگرمهی میشمود .بمه نظمر مبمر بمهطوه متامول
افتخاه منزات ده «سبک زندگی» برمز مییابد .سبک زندگی بقش از آنکه بر حواقمد اسمتواه
باشد ،بر اساس ههقافت ماهکس بر حواقد استواه باشد ،بر شباهت ااگوهای مصمرف اسمتواه
است ازنظر ام ،مصرف فرایندی است شامل کرداههای اجتاماعی م فرهنگمی متفمامو کمه
بقانکنند حفاموهای مقان گرم های اجتااعی است م فی ناشی از عوامل اقتصادی نقسمت
(فاضلی 9382،به نیل از مجدی م هاکاهان.)9385 ،
گیدنز
سبک زندگی همش ااگومند مصرف ،دهك م اهزشگذاهی مقصوالو فرهنگ مادی اسمت
که استیراه متقاههای هویتی ها ده چاهچوب زمان م مکان ماکن میسمازد .سمبک زنمدگی
اساسا متوجه متانی ناادین مقصموالو اسمت یتنمی آنچمه ده مهای هویمت آشمکاه ایمن
مقصوالو نهفته است ،این همیکرد هاهی است که به دهك مدهن بودن سمبکهای زنمدگی
م حیابل آنها با شکلبندیهای بقشقن میانجامد م این متانی ناادین اموهی حوافیی هسمتند
که پقوسته ده حال از نو ابداع شدن هستند (گقدنز.)921 :9389 ،
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دگرگونیهای فرهنگی اجتااعی ده دهههای اخقر ،اصلیحرین مضاون موهدحوجه گقدنز نقز
میباشد .گقدنز هاانند بوهدیو ،با مسااه هقابت مقان جامتهشناسی کالن م خمرد یما هقابمت
مقان دیدگا هایی که حأکقد بر عاملقت داهند با دیدگا هایی کمه بمر سماختاه حأکقمد میکننمد
سرمکاه داهند .ده متن نظم م حرحقباو مابتد سنتی «خود مبدل به یک پمرمژ بازحمابی شمد
است» (گقدنز .)32 :9381 ،بازحابی بودن سبکهای زندگی بمدین متناسمت کمه همر سمبک
زندگی ده متن خود متنایی ضرمهحا نامتقن داهد ،بنابراین قلتی نبودن متنای سبک زندگی
یتنی نفی امکان حبققن کافی متنا حوسم حتققنکننمد های سماختاهی ،بازحابنمدگی اشماه ای
است به اینکه متانی فتااقتهای سمبک زنمدگی اساسما حوسم نقرمهمای مسمقعحر حتقمقن
نایشود ،بلکه طی فرایند داد م ستد علمی زیسمت جهانهمای متامایز ،متمانی همشهمای
استفاد از مواد م مصااح ناادین مصرف انبو  ،مبدل به اشقاء م اعاال ملاوس میشوند کمه
استتاه ای برای خودشان میباشند؛ بازحابندگی اشاه ای است به استفاد از اطالعاو مربوط
به شرای فتااقت بهعنوان ابزاهی برای حنظقم م حتریف مجدد م قاعد منمد متنما م چقسمتی
هفتاه (گقدنز .)86 :9389 ،بنابراین نزد گقدنز ،حقمول سمبکهای زنمدگی م دگرگونیهمای
ساختاهی مدهنقته متأخر بهماسله بازحابندگی منادی به یکدیگر گر میخوهند« .بمداقل بماز
بودن زندگی اجتااعی امرمز ،کثرو یافتن زمقنههای کنش م حتداد مراجع میتدهحر ،انتخاب
سبک زندگی برای ساختن هویت فمردی م ده پمقش گمرفتن فتااقتهمای همزانمه ،بمهطوه
فزایند ای اهاقت مییابد» (گقدنز.)88 :9389 ،
گقدنز متتید است که «سمبک زنمدگی ها میحموان بمه مجاوعمهای کمم م بمقش جامتمه از
عالکردها حتبقر کرد که فرد آنها ها به کاه میگقمرد چمون نمه فیم نقازهمای جماهی ام ها
برآمهند بلکه همایت خاصی ها هم که می برای هویت شخصی خود بر میگزید است ،ده
برابر دیگران مجسم میسازد» (گقدنز.)995 :9389 ،
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زیمل
ازنظر زیال «سبک زندگی» هاان فرهنگ است اما فرهنگ ده مقدمد زممان م فضما یمک
فرد یا اجتااع .زیال ده میااه «مد» ،جهان مدهن ها عنصری «عصبی» اهزیابی میکند کمه ده
آن برخالف،عرصه انتخاب برای مصرف بسقاه مسقع است؛ م این حنوع م انتخماب م حکثمر
گونههاست که به افراد امکان میدهد که خود ها از دیگران متاایز ساهند .بمه دنبمال هامقن
اندیشه است که امرمز یکی از مؤافههای بسقاه مهم «سبک زندگی» ها «قمدهو انتخماب »
میدانقم (مهدمی کنی.)91-49 :9387 ،
زیال گسترش مصرف گرایی م هماج مدگرایی ده مصمرف ها نقمز ده سملح کمالن حقلقمل
میکند حاایل افراد به مد ها حاصل کشاکش فرد م جامته میداند .به نظر می ،اگرچه دنقای
مدهن منجر به آزادی فرد اساهو شد  ،اما خود مقدمدیتهایی ها بمرای فمرد ایجماد کمرد
است؛ به نقوی که افراد برای حفظ آزادی خمود بمه پدیمد ای چمون ممد پنما میبرنمد حما
بهماسله آن هویت خود ها حتریف کنند (حاقدی م فرجی.)92 :9386 ،
سبک زندگی :سمبک زنمدگی مجاوعمه حیریبما هاماهنگی اسمت از حامامی هفتاههما م
کنشهایی که یک فرد ده طول زندگی همزمر از خود نشان میدهد ،ده ماقع سبک زندگی
ناودی از جهت گقریها معاداو همزانه است که ده دیمدگا آنتمونی گقمدنز ایمن مجاوعمه
عاداو برخوهداه از نوعی محدو است که عالم بر اهاقمت خماص خمود از نظمر حمدامم
امنقت مجودی م پقوندی بقن گزینشهای فرعی موجود ده یک ااگوی کم م بقش ممنظم ها
حأمقن مینااید ( گقدنز)929 :9382 ،
نظم و امنیت :نظم اجتااعی به متنای اطاعت حاامی اعضای یمک جامتمه از هنجاههما،
اهزش ها م قوانقنی است که اساس قوام جامته ها حشمکقل ممیدهنمد (بقمرم.)368 :9381 ،
پاهسنز برای نظم اجتااعی چهاه ضرمهو کاهکردی ها ملرح مینااید -9 :انلباق با مقق
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اجتااعی -2 ،هدف یابی م پی جمویی اهمداف نظمام اجتاماعی -3 ،انسمجام اجتاماعی ده
جامته -4 ،حفظ ااگوهای فرهنگی م حدامم آنها ده جامته (چلبمی .)68 :9377 ،بمه طموه
کلی نظم م امنقت ،الزم م ملزمم یکدیگرند ،جامته بدمن نظم اجتااعی فاقد امنقت اسمت م
فیدان امنقت نشانگر بی نظای اجتااعی است (امقری.)85 :9387 ،
امنقت نقز از جاله مفاهقم پقچقد ای است که اهائه حتریف ماحدی از آن به سمادگی مقسمر
نایباشد م بقش از آنکه میواهای قابل حتریف باشد پدید ای ادهاکی م احساسی اسمت ،ده
حتریف اغوی آن آمد است مقافظت ده میابل خلر ،احسماس ایانمی م ههمایی از حردیمد
(بوزان .)92 :9387 ،مفهوم امنقت اجتااعی با ااهام م حأثقرپذیری از مکتمب کپنهماك پدیمد
آمد که مقییانی مانند باهی بوزان م امای میموه آن ها گسمترش داد انمد (غفماهی:9351 ،
 .)929ده اندیشة بوزان ،هر عامل م پدید ای که باعث ایجاد اخمتالل ده احسماس حتلمق م
هابستگی اعضای یک گرم گمردد ،ده ماقمع هویمت آن گمرم ها بمه مخماطر انداختمه م
حهدیدی برای امنقت اجتااعی آن قلاداد میگردد (بقریپوه .)59: 9359 ،ماژ امنقمت کمه
از ماد «امن» میباشد ده اغت نامه دهخدا ده متانی زیر آمد است :امن یتنی ایان شمدن،
بی هراس شدن ،بی بقم شدن ،اعتااد کردن ،به امقن پنداشتن ،ضد خوف ،امنقت م آسودگی
م غقر م علی اایاعد نیلمه میابمل ماژ امنقمت ،نماامنی ،اضملراب ،داهمر م حمرس اسمت
(منصوهنژاد.)24 :9388 ،
ده دنقای امرمز فرهنگ مصرف طقف مسقتی از انتخابها ها ده اختقماه مصمرف کننمدگان
قراه میدهد م هر انتخاب نشانگر اهزشها ،عالقه مندیها ،نگرشها م ذائیههایی است کمه
ماکن است میژگی گرمهی اجتااعی باشد پس مفهوم مصرف (سبک زنمدگی) بمه مفهموم
هویت جاتی مربوط میشود.
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از نظر گقدنز سبکهمای زندگی هفتاههای عادی همزمر هستند که ده قااب عماداو ابماس
پوشقدن ،خوهدن ،مقق همای موهد پسند برای حتامل با دیگران ،خود ها نشان میدهد .امما
این هفتاههای عادی همزمر ده پرحو ماهقت متغقر حشخص ده متمرض حغققمر هسمتند .همر
یک از حصاقااو هیز م دهشتی که یک فرد همزانه احخاذ میکند (این که چمه بپوشمد ،چمه
بخوهد ،ده مقل کاه چگونه هفتاه کند ،با چه کسی مالقاو کند) به چنقن اموه عادی کاک
میکند .هر چه مققلی کمه فمرد ده آن زنمدگی میکنمد ممدهنحر باشمد ،بمه هامان مقمزان
دغدغههمای سبک زندگی ده مرکز حشخص (هویت) فرد قراه میگقرند بقشترند( .شمهابی،
.)37 :9386
سبک یا شقو زندگی به ماقع همش ااگومند مصرف م دهك م اهزش گمذاهی مقصموالو
فرهنگ مادی است که استیراه متقاههمای همویتی ها ده چماهچوب زممان م مکمان ماکمن
میسازد ،سبک زندگی ده ماقع به متنای نامادین مقصموالو حوجمه داهد ،یتنمی آنچمه ده
مهای هویت آشکاه این مقصوالو نهفته اسمت ،سمبک زنمدگی اصملالحی اسمت کمه ده
فرهنگ سنتی چندان کاهبردی نداهد ،چرا که هارا با نوعی انتخاب از بقن حتمداد بسمقاهی
از امکانهای موجود است ،این همیکرد هاهی است کمه بمه دهك ممدهن بمودن سمبکهای
زندگی م حیابل آنها با شکل بندیهای پقشمقن میانجاممد م ایمن متنمای نامادین ،امموهی
حوافیی هستند که مدام ده حال از نو ابداع م خلق شدن هستند( .گقدنز.)921 :9387 ،
ده زبانهای مختلف از حرکقب «سبک زندگی» ده شمکلهای مختلمف یماد شمد  ،ده زبمان
آااانی " "Lebensstillم ده زبان انگلقسمی ده شمکل " "Life Styleم اممرمز بقشمتر بمه
صمموهو " "Lifestyleاسممتفاد شممد اسممت .ایممن حرکقممب از دم ماژ «سممبک» « »Styleم
«زندگی» « »Lifeحشکقل میشود .متنای اغوی ماژ «زندگی» همشن اسمت امما ده حتریمف
ماژ سبک ده اغت نامهها متانی گوناگونی دهج شد است که اابته هیشه ده کماهبرد آن ده
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علوم مختلف داهد .امرمز این کلاه ده زبان انگلقسی )9 :نوع ،همش ،سبک اثاثقمه م )2 ....
شقو م همش انجام چقزی به خصوص شقو ای که برای فرد ،گرمهمی از ممردم ،مکمان یما
دمه ای ،نوعی باشد )3 .مُد به خصوص ده پوشقدن ،پنداشته میشود (مهدمی کنمی:9387،
.)48-46
فرهنگ آکسفوهد ،سبک زندگی ها «ها همای گونماگون زنمدگی فمرد یما گمرم » میدانمد م
فرهنگ النگمن ،آن ها «ها یا سبکی برای زیسمتن» میخوانمد م فرهنمگ هنمدم هماممس،
چنقن مینویسد «:عاداو یا منشها ،همیکردها ،ذمقهما م قمرایح ،اسمتانداهدهای اخالقمی،
سلح اقتصادی م  ...هاه اینها ده مجاوع همش زیستن فرد یا گرم ها میسازد (خادمقان،
 .)99-96 :9387بلوه کلی سبک زندگی عباهو است از «ااگوی هاگرا (کلقمت حمامی) یما
مجاوعه منظای از هفتاههای بقرمنی م دهمنی ،مضعهای اجتااعی م داهاییها کمه فمرد یما
گرم بر مبنای پاه ای از حاایالو م حرجقحها (سلقیه)اش م ده حتاممل بما شمرای مققلمی
خود ابداع یا انتخاب میکند» (مهدمی کنی :9387،ااف.)78
مفهوم سبک زندگی ده دنقای جدید ها باید ده اهحباط با مدهنقتمه مموهد برهسمی قمراه داد.
مدهنقته با امکاناو خود از طریق خلق حنموع ،فمرد ها بما انتخابهمای گونماگون م پقچقمد
مواجه میسازد .زندگی نوین با افزایش آگماهی م ایجماد فرصمت بمرای سماختن م دمبماه
ساختن حاهیخ زندگی شخصی (هویت م سبک زندگی) نامود پقمدا میکنمد (همزنگمرین م
اهاقک .)269 :9556 ،9سبک زندگی هاان بخشی از زندگی است که عاأل حقیمق مییابمد.
طقف کامل فتااقتهایی است که افراد ده زندگی همزممر انجمام میدهنمد .ده عرصمههای
مختلف زندگی با مجاوعه هفتاههایی هم به همیقم که یک میژگمی مقموهی بمر آن حماکم
است ،مانند سبک زندگی ده مصرف فرهنگی ،بهداشتی م  . ....شرط حقیق سبک زنمدگی،
Rosengern & Erlik
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انتخاب است .یتنی فرد ده مقان مقدمدیتهای ساختاهی فرهنگ خود میحواند دسمت بمه
انتخاب بزند (خادمقان.)29 :9387 ،
ده دهههای اخقر بدمن داشتن سبک زنمدگی ،یتنمی بمدمن چاهچوبهمایی مشمخص کمه
شباهتها م حفاموها ها آشکاه میسازد ،افراد یک جامته امکان برقراهی اهحباطی متناداه م
پایداه مقان خود نخواهند داشت .ناایش مدهن اشمقاء ،نامایش سلسمله اشمقائی اسمت کمه
یکدیگر ها حکاقل میکنند ،حق انتخاب ها نشمان میدهنمد م جامتمهای مالمو از نامایش م
جلو که ده آن مصرف کنند احساس میکند که هرچه میخواهمد مییابمد ،بوجمود آممد
است .کلقدیحرین میژگی این جامته ها باید ده اجتنابناپذیری افزایش دهجمه انتخماب ده
ساخت م عرصه کاال به حساب آمهد (هحاتآبادی م آقابخشی.)241 :9389 ،
از طرف دیگر ،دین الیههای دهمنمی م بقرمنمی نظمام فرهنگمی جواممع مختلمف ها شمکل
میدهد به هاقن داقل هاه جوامع به متنای اعم داهای دین میباشند م هقچ جامتمه مجمود
نداهد که جهت گقری دینی نداشته باشد .افراد نقز ده انتخماب سمبک زنمدگی خمود بمه دم
عنصر زمان م مکان حوجه میکنند ،برای هاقن با حغققر اهزشهما سمبک زنمدگی ممردم نقمز
حغققر میکند  .از آنجایی که ما دین اسالم ها آخرین م کاملترین دین میدانقم م متتیدیم کمه
برای حاامی مسائل زندگی از خرد م کالن برنامههای منظم م حساب شمد داهد ،بمه دنبمال
سبک زندگی اسالمی برای حربقت کودکان میباشقم (اسالمی نسب بجنوهدی.)58 :9375 ،
سبک زندگی اسالمی از خالل آیاو مبمقن قمرآن کمریم م سمقر عالمی پقمامبران م اماممان
متصوم استخراج میگردد .سقر حربقتی متصومان (پقامبر م اهل بقت) عباهو است از «همر
هفتاهی که یکی از متصومان برای اثرگذاهی بر شناخت ،نگرش ،اخمالق م هفتماه دیگمران،
اعم از مسلاان م غقر مسلاان ،اصقاب م غقر اصقاب ،کمودك م بزهگسمال م فرزنمدان م

 /89فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  78تابستان 0318

خانواد خود یا دیگران ،ده مقق خانه ،مسجد ،کوچه م بازاه یما همر جمای دیگمر انجمام
داد اند» (داممدی م حسقنی زاد .)92 :9385 ،
از این هم برای شرح م حبققن سبک زندگی اسالمی ،ده خصموص حتلمقم م حربقمت نظمم م
امنقت به کودکان به عنوان شهرمندان آیند جامته ،بایمد بمه جسمتجو م کنکماش ده آیماو
قرآن مجقد م همایاو م احادیث نبوی بپردازیم .حا از خالل آنها مضامقن م مفماهقم ممرحب
با نظم م امنقت ها استخراج ناایقم م بتوانقم سبک زنمدگی اسمالمی ها ده حتلمقم م حربقمت
کودکان م دهمنی سازی مفاهقم نظم م امنقت برای آنها شرح ناایقم.
نظم و امنیت :نظم اجتااعی به متنای اطاعت حاامی اعضای یمک جامتمه از هنجاههما،
اهزشها م قوانقنی است که اساس قموام جامتمه ها حشمکقل میدهنمد (بقمرم.)368 :9381 ،
پاهسنز 9برای نظم اجتااعی چهاه ضمرمهو کماهکردی ها ملمرح میناایمد -9 :انلبماق بما
مقق اجتااعی -2هدف یابی م پی جویی اهداف نظام اجتااعی  -3انسمجام اجتاماعی ده
جامته  -4حفظ ااگوهای فرهنگی م حدامم آنها ده جامتمه (چلبمی .)68 :9377 ،بمه طموه
کلی نظم م امنقت ،الزم م ملزمم یکدیگرند ،جامته بدمن نظم اجتااعی فاقد امنقت اسمت م
فیدان امنقت نشانگر بی نظای اجتااعی است (امقری.)85 :9387 ،
امنقت نقز از جاله مفاهقم پقچقد ای است که اهائه حتریف ماحدی از آن به سمادگی مقسمر
نایباشد م بقش از آنکه میواهای قابل حتریف باشد پدید ای ادهاکی م احساسی اسمت ،ده
حتریف اغوی آن آمد است مقافظت ده میابل خلر ،احسماس ایانمی م ههمایی از حردیمد
(بوزان .)92 :9387 ،2مفهوم امنقت اجتااعی با ااهام م حأثقرپذیری از مکتب کپنهماك 3پدیمد
آمد که مقییانی مانند باهی بوزان م امای میموه 4آن ها گسمترش داد انمد (غفماهی:9351 ،
1

-Parsons
-Buzan
3
-Copenhagen
4
-Ole Waever
2
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 .)929ده اندیشة بوزان ،هر عامل م پدید ای که باعث ایجاد اخمتالل ده احسماس حتلمق م
هابستگی اعضای یک گرم گمردد ،ده ماقمع هویمت آن گمرم ها بمه مخماطر انداختمه م
حهدیدی برای امنقت اجتااعی آن قلاداد میگردد (بقریپوه .)59 :9359 ،ماژ امنقمت کمه
از ماد «امن» میباشد ده اغت نامه دهخدا ده متانی زیر آمد است :امن یتنی ایان شمدن،
بی هراس شدن ،بی بقم شدن ،اعتااد کردن ،به امقن پنداشتن ،ضد خوف ،امنقت م آسودگی
م غقر م علی اایاعد نیلمه میابمل ماژ امنقمت ،نماامنی ،اضملراب ،داهمر م حمرس اسمت
(منصوهنژاد.)24 :9388 ،
برخی امنقت اجتااعی ها حفظ جان ،مال ،ناموس م آبرمی مردم م حأمقن آهامش همحمی م
همانی آنها حلیی میکنند (الو .)2114 ،به طموه کلمی امنقمت اشمکال گونماگونی داهد کمه
عباهحند از  :امنقت سقاسی ،امنقت فردی ،امنقت اجتاماعی ،امنقمت ملمی ،امنقمت بقناااللمی،
امنقت جاتی ،امنقت نظامی م انتظامی ،امنقت فکری م عیقدحی ،امنقت اقتصادی م غقر  .بمه
طوه ناونه ،امنقت فردی :حااتی است که ده آن فرد فاهغ از حرس آسقب هساندن به جان یا
مال یا آبرمی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند؛ م امنقمت اجتاماعی :حاامت فراغمت
هاگانی از حهدیدی است که کرداه غقرقانونی دمات یا دستگاهی یا فمردی یما گرمهمی ده
حاامی یا بخشی از جامته پدید آمهد .ده نظام حیوقی جدید فرض براین است که قانون بما
حتریف م حد گزاهی آزادیها م حیوق فرد م کقفر دادن کسانی که از آن حمدمد پما فراحمر
گذاشتهاند ،امنقت فردی م اجتااعی ها پاسبانی میکنند( ،حک آزادیهای فمردی) م دسمتگا
پلقس م دادگستری مأموه اجری قانون م حاایت از فرد م جامتمه ده برابمر قمانون شمکنان
است (آَشوهی.)35 :9374 ،
برای استیراه نظم م امنقت ده جامته ،نقرمی قهریه نظامی شکل میگقرد .ده نظام جاهوهی
اسالمی ایران ،براساس ماد  3قانون نقرمی انتظامی ،هدف از حشکقل این نقرم ،استیراه نظم
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م امنقت م حأمقن آسایش عاومی م فردی م نگهبمانی م پاسمداهی از دسمتامهدهای انیمالب
اسالمی ،ده چاهچوب این قانون ،ده قلارم کشوه ایران ،است؛ که ده ماد  4هامقن قمانون
 26مظقفه برای نقرمی انتظامی برشارد شد اسمت .م ده آن حوجمه بمه  3اصمل ضمرمهی
است -9 :ده هسقدن به اهداف خود ،با جامته هاکاهی م از نقرمی مردمی اسمتفاد ناایمد.
 -2پلقس ده هاستای اهداف خویش ،نباید فی به میابله با مقوع جرم اکتفا کند ،بلکه بایمد
ده زمقنه پقشگقری ،فتالحر عال کند -3 .حضوه فتال پلقس ،باید ده جامته کمامال مشمهود
م ملاوس باشد م ده مواقع حضوه ،باید قوی م فتال م آگاهانه عال کند (غفماهی:9351 ،
 .) 219-214این بدان متنا است که نقرمی پلقس به حنهایی م حنها با احکما بمه نقمرمی زمه م
اجباه قاده به برقراهی نظم م امنقت ده جامته نایباشد م به هاکاهی م مشماهکت اعضمای
جامته نقازمند است م اقدام ده جهت پقشگقری از بی نظم م بی امنقتی ده جامته به انمداز
مباهز با بی نظم م بی امنقتی ده جامته مهم م اساسی قلاداد میگردد.
سبک زندگی اسالمی
ده این بخش با حوجه به حتاهیفی که از سبک زندگی ،حتلقم م حربقمت م نظمم م امنقمت
اهائه گردید ،به برهسی برخی از آیاو م احادیمت پقراممون ایمن مباحمث میپمردازیم حما از
طریق آنها سبک زندگی اسالمی ها ده خصوص نظم م امنقت موهد حوجمه قمراه دهمقم .از
این هم ابتدا به مفهوم نظم م پس از آن به مفهوم امنقت پرداختمه شمد اسمت م ده نهایمت
سبک زندگی اسالمی ها ده خصوص نظم م امنقت بقان داشتهایم.
ااف) نظم:
امام علی (ع) ده مصقت خود میفرمایند« :به شاا م هاة فرزندان م کسانم م هرکس که
این نامه به دست می برسد ،سفاهس میکنم که حیوی پقشه سازید م کاههای خمود ها نظمم
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بدهقد» (نهج اابالغه  .) 577 /بقان نظم بالفاصله بتد از حیوا از طرف امقر مومنان ،بقمانگر آن
است که نظم ده هدیف حیوا قراه داهد م یکی از ماجباو فردی م اجتااعی است .ایشان ده
جای دیگر میفرمایند« :بپرهقز از شتابزدگی ده کاههما ،پمقش از هسمقدن مقمت آنهما م از
اهاال گری ده آن هنگام که امکان دست یافتن فراهم آمد باشد م از اجاجت کمردن ده آن
هنگام که ها صواب دانسته نقست م از سستی ناودن ده آن هنگام که ها عال آشکاه شد
است؛ پس هر کاه ها ده جای خود قراه بد م هر عال ها ده موقع خود به انجمام برسمان»
(نهج اابالغه  .) 9139 /ده اینجا نقز ایشان به اهاقت نظم ده انجام اموه اشاه کرد انمد ،کمه
نه برای انجام کاهی که مقت آن نرسقد باید شتاب کرد م نه از انجام کماهی کمه مقمت آن
هسقد باید اجتنبا کرد ،م باید با نظم م حرحقب هر کاهی ها به موقع م ده زمان میمره انجمام
داد ،حأکقد کرد اند م ده خلبه دیگمری میفرمایمد« :هاانما ده قمرآن ،دانمش آینمد  ،اخبماه
گذشته ،داهمی دهد شاا م (آیقن) نظم م انضباط مقمان شماا نهفتمه اسمت» (نهمج اابالغمه،
خلبه  .)445 :997هاچنقن ایشان ده مواهد متتمدد ،فلسمفة صمبر  29سمااة خمود ها حفمظ
محدو م نظم کقان اسالمی م دمهی از حفرقه م پراکندگی اممت اسمالمی ملمرح میکننمد.
امتی که ده سایه اسالم حوانسته بود بتد از ممدوها جنمگ م خمونریزی ،بمه امنقمت نسمبی
دست پقدا کند (اباف.)83 :9389 ،
پقامبر اکرم (ص) نقز میفرمایند« :کاهها هاه ،ده گرم مقمت خمود اسمت» (بقماهاالنواه/
 ،)969/77یت نی کاهها باید به نظم انجام پذیرد م امام صمادق (ع) نقمز ده اهاقمت نظمم ده
کاهها اینگونه میفرمایند « :کسی که به کاهی جز ده مقت آن آغاز کنمد ،حامام شمدن آن ده
مقت خود نخواهد بود» (بقاهاالنواه .)338/79 /هاچنقن غزاای بقان میداهد که« :بی گامان
نظم دین جز با نظم دنقا به دست نایآید» (بقاهاالنواه .)338/79 /بمدین متنما کمه نگمرش
اسالمی ،امنقت اجتااعی م آسودگی خاطر نسبت به مجود م سمالمتی عناصمر اجتاماعی م
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عاران انسانی ،چه مادی م چه متنوی ،از سالمتی بمدن گرفتمه حما بیمای حقماو ،پوشماك،
مسکن ،غذا م امنقت ها که باعث نفی عوامل حرس ،بقم م محشت میگردد ،هاهی اینها ها
ده شااه «ضرمهو ها» م «نقازمندیها» قراه داد است ،نمه فیم ده دسمتهی «حیموق» یما
«حجاالو» ،م سپس آنها ها «فریضهای» دانسته است کمه سمایر فمرایض م عبماداو دینمی
براساس م پایهی آن حرحقب مییابد (عااه  .)36 :9383 ،با حوجه به مضامقن اسمالمی بمرای
هعایت نظم میحوان چندین آثاه م فاید نام برد که شامل مواهد زیر میشود.
 -9استفادۀ بهقنه از فرصت ها :دستقابی سریع به اهداف ،صرفه جویی ده مقمت م اسمتفادۀ
بهقنه از فرصتها از مهمحرین آثاه نظم م برنامههیزی ده کاههاست.
 -2نتقجه بخشی کاهها :حاکم کردن نظم م انضباط ده کاهها به انجام شایسمته ،بمه موقمع م
سودمند آن منتهی میشود.
 -3حنظقم افکاه  :از جاله عوامل موثر ده نظم فکری انسان ،هعابت نظم ده هفتماه فمردی م
اجتااعی است .پایبندی به نظم ده حاامی اموه ،افکاه آدمی ها منظم م منسجم میکند م بمه
طی سریع مراحل هشد م کاال میانجامد.
 -4استقکام اموه :استقکام ده کاهها از دیگر نتایح نظم م انضمباط اسمت .کاههمای انسمان
منظم ،چنان دققق است که آنها ها استواه م پایداه میکند.چنقن کسمی ،از سسمتی م سمهل
انگاهی ده اموه بقزاه است.
 -9احترام به حیوق افراد  :از دیگر فواید نظم ،احترام به حیوق دیگران اسن .ده پرحو نظمم،
حیوق افراد مراعاو میشود (گقالنی.)89-82 :9351 ،
ده حتااقم اسالم میحوان حجلی نظم ها ده عبادوهای گرمهی نقز مشاهد کرد ،از آن جالمه
نااز جااعت است ،که ده آن هاة مومنان ،ده صفوف منظّم ،هم بمه قبلمه ،میایسمتند م بمه
پقرمی از امام جااعت ،بما همم بمه هکموع م سمجد میهمنمد م قنموو م حشمهّد م سمالم
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میخوانند .پقامبر اکرم ده این خصوص میفرمایند« :مقان صفها ها مرحب کنقد م دمش بمه
دمش هم بایستقد ،حا شقلان بر شاا غلبه نکند» (مسایع ااشقته ،ج  .)472 :9یکمی دیگمر از
عبادوها فریضة حج است که ده آن هاة حاجقان ،ده همزهایی خاص ،احرام میبندنمد م
با هم ده عرفاو مقوف پقدا میکنند م سایر مراسم عبادی ها بمه جما میآمهنمد .ناونمههای
دیگر این نظم ها ده همز گرفتن ،داشتن قبلة ماحد ،آداب م احکام مسجد م غقر میحموان
نام برد (مرکز پژمهشهای اسالمی صدا م سقاا.)81-75 :9382 ،
ب) امنیت:
حضرو زهرا علقه ااسالم ده بخشی از خلبه خود میفرمایند« :پس خداى متتال ایامان
ها براى پاك ناودن شاا از شرك ،م نااز ها براى دمه ناودنتان از کبمر ،م زکماو ها بمراى
حزکقه نفس م حوسته همزى ،م همز ها براى استواهى اخمالص ،م حمج ها بمراى پایمداهى
دین ،م عداات مهزى ها براى هااهنگى دلها ،م فرمانبرداهى از ما ها براى نظمم جامتمه ،م
ههبرى ما ها سبب امنقت از پراکندگى ،م جهاد ها براى عزّو بخشى اسمالم ،م بردبماهى ده
برابر مشکالو ها کاکى ده بدست آمهدن پاداش ،م امر به مترمف ها براى اصالح جامتمه
قراه داد» (بخشى از خلبه بزهگ ،احتجاج ،ج  .)934 :9هاانلوه که ده خلبه بقان میشود،
نظم م امنقت ده هاستای هم ملرح میگردد ،فرمانبرداهی از ههبمری ماحمد سمبب نظمم ده
جامته م مانتی ده جهت پراکندگی افراد جامته مترفی میگردد .ده ماقع زمانی که نظمم ده
جامته پقاد سازی شود ،ده هاستای برقراهی نظم ،افراد جامته نقز احساس امنقت م آهامش
خاطر میکنند .امام علی (ع) نقز ده خصوص امنقت میفرمایند « :بدحرین مطنها آن اسمت
که اقامت کنندگان ده آن ایان نباشند» (شرح غرهااقکم  ،ج  .)979 :4یا اینکه امقر مومنمان
بقان داشتهاند که« :هقچ نتاتى گواهاحر از امنقت نقست» (شمرح غمرهااقکم  ،ج  .)439 :6م
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ده جایی دیگر میفرمایند« :آسمایش زنمدگى ده امنقمت اسمت» (شمرح غمرهااقکم  ،ج :4
.)911
حضرو علی(ع) یکی از مهمحرین اهداف م مأموهیت حکوممت اسمالمی ها حمأمقن امنقمت
ش هرمندان م میابله با عوامل حهدید ،حترض به جان ،مال ،آبمرم م نماموس آنمان میداننمد م
میفرمایند« :پرمهدگاه ،حو میدانی که ملاابه م اقدام ما برای به دسمت آمهدن حکوممت نمه
برای حالش م هقابت ده مقدان سلله گری بود م نه بمرای خواسمتن زیمادحی از ممال دنقما،
بلکممه میخواسممتقم نشممانههای حممق م دیممن حممو ها بممه جایگمما خممویش بممازگردانقم م ده
سرزمقن های حو اصالح ها ظاهر کنقم .باشد که بنمدگان سمتادید اممن م اممان یابنمد م آن
کقفرها م احکام حو که از اجرا باز ایستاد به جریان بقفتند» (نهج اابالغه ،خلبة .)245 :939
ج) سبک زندگی اسالمی:
از نظر اسالم ،هعایت نظم م انضباط آنیده مهم است که باید آن ها از آغماز مالدو م ده
زمان شقرخواهگی پایهگذاهی کرد ،برای هسقدن به این هدف میحوان از دم مسقله اسمتفاد
کرد :مسقلة امل  :حنظقم برنامه برای شقر دادن م حغذیه کودك .ده این طریق ماده برای شمقر
دادن م حغذیه کمودك برناممهای ها حنظمقم میکنمد م ده فاصملههای متمقن م هأس سماعت
مخصوص ،به کودك خود شقر میدهد حا سقر شود .مسقلة دمم :حنظقم برنامه برای خمواب.
بچه باید بداند که بی جهت گریه نکند م دیگران هم حق استراحت داهند م بر طبق داخموا
خودش م بی داقل مزاحم آنها نشود (امقنی .)238-236 :9387 ،ده دمه های بتد ،هاانند
دمهان نوجوانی نقز کودکان بقش از هر زمان دیگر آمادگی داهند حا آنچه ها پده م مماده یما
سایر بزهگساالن از ام حوقع م انتظاه داهند ،انجمام دهمد م آممادگی فرامانمی بمرای اهضمای
خواستههای پده ،ماده م سایر بزهگساالن از خود نشان میدهد م خود ها بقشمتر ده اختقماه
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آنها قراه میدهد ؛ زیرا ده این دمه خاصمقت نیمش پمذیری داهد م ده جسمتجوی نیشمی
است که باید ده مقان بزهگساالن ایفا کند (سقف.)394 :9387 ،
به طوه کلی مقتی انسان ،عالی ها به طوه مستار حکراه کرد به حدهیج به آن خو کرد م
حااتی ده نفسش به مجود میآید که اصلالحا عادو نامقد میشود .انسان متتماد بما عامل
مزبوه ،انس م اافت خاصی پقدا میکند م طبتا حاایل داهد آن ها ادامه دهمد .ماکمن اسمت
انجام عالی برای انسان ده آغاز ،دشواه م حتی ناگواه باشد مای بتمد از حکمراه م حصمول
اعتقاد ،آسان م گواها میگردد ،به گونهای که گویا از طبقتمت صماده میشمود م یمک فتمل
طبقتی است .امقر اااومنقن میفرماید« :عادو طبقتت ثانویه است» (غرهااقکم ،فصمل امل،
شااهۀ « 795ااتاد طبع ثان») .علامای اخمالق م حتلمقم م حربقمت ،عمادو دادن ها یکمی از
همشهای مهم حربقت میدانند م نیش بزهگی ها برایش اثباو میناایند؛ بلکه فن حربقمت ها
فن عادو دادن میشااهند (امقنی .)381 :9387 ،ایجاد عمادو بما ااگمو م سرمشمق خموب
پدید میآید ،با حشجقع م حشویق م پاداش م با اازام سخت نقز صموهو میگقمرد م عمادو
دادن کودك به حنظقم م حربقت م مرحب کردن مسایل م چقزهای که داهد م پخش م پرو م
پال نکردن آنها ده اطاق ،یک کاه الزم م ضرمهی است (قلب.)914 :9385 ،
امام علی (ع) نقز میفرمایند« :دشواهحرین کاههما حغققمر عمادو اسمت» (غمرهااقکم ،فصمل
هشتم ،شااه  «942أصتب ااسقاساو نیل ااتاداو») .پس مقتمی فمرد بمه نظمم م انضمباط
عادو کند دیگر ،به سختی میحواند آن ها حرك کنمد ،م بلموه حمتم ده بزهگسماای نقمز ده
زندگی فردی م اجتااعی خود نظم م انضباط ها برقراه میسازد م بمااتکس اگمر کسمی ده
کودکی نظم م انضباط فردی ها ده خانواد نقاموختمه باشمد ده بزهگسماای نقمز بمه سمختی
میحوان به می نظم م انضباط ها آموخت م جامتمه مجبموه اسمت از ضماانتهای اجرایمی
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بقرمنی م قانون م میراهو نظامی م حنبقه م حوبقخ نظامی ده خصموص ایمن افمراد اسمتفاد
نااید حا ده نهایت نظم عاومی ها ده جامته برپا کند.
غریزۀ حیلقد نقز یکی از نقرممندحرین ،هیشه داهحرین م سمودمندحرین غرایمز بشمری کمه ده
طبقتت انسانها نهاد شد م نقازی به آموزش نداهد .کودك از آغاز یک میلمد اسمت م حما
آخر عار هم چنان میلد باقی خواهد ماند؛ گرچه با هشد عیلی ،از حیلقد ام کاسمته خواهمد
شد .حیلقد از هفتاه ااگوها ده زندگی کودکان خردسال ،به خموبی مشماهد میشمود .حیلقمد
غریزۀ سودمند طبقتی است م نایحوان جلو آن ها گرفت بلکه باید ده ها حربقمت افمراد ،از
آن استفاد کرد (امقنی .)353 :9387 ،امام خاقنی ده این باه میفرماینمد« :چمون اطفمال ها
حشر دائم یا غااب با پده م ماده است ،حربقتهای آنها باید عالی باشد؛ یتنی ،اگر فرضما
خود پد ه م ماده به اخالق حسنه م اعاال صااقه متصف نقستند ،ده حضوه طفل با حکلّف،
خود ها به صَالح ناایش دهند حا آنها عاال مرحاض م مربی شوند ،م این خود ،شاید مبمدأ
اصالح خود پده م ماده نقز شود؛ زیرا که مجاز قنلر حیقیت م حکلقمف ها حخلّمق اسمت»
(فراهانی.)263 :9387 ،
حربقت به مسقلة داستان نقز نوع دیگری است از شقوۀ حربقت که ده آن از حادثمه م همیمداد
استفاد میشود  .با این حال ،این حادثه م همیداد خاهجی است م بمرای اشمخاص دیگمری
غقر از خوانندگان داستان م شنوندگان آن ماقع شد است ،با این مصمف ،ده نفمس م همح
حأثقر مهای داهد مانند حادثهای که برای خود انسان پقش آمد باشد (قلب.)914 :9385 ،
بلوه کلی ماادین سه نوع هفتاه متفامو با فرزندان خود ده حتلقم م حربقمت داهنمد کمه بمه
شرح ذیل میباشد:
 -9ماادین قاطع م اطاقنان بخش :آنمان بمر آزادی اهاد م انضمباط حأکقمد میکننمد .هابلمه
کالمی م حبادل ها حشویق میکنند یا از ام انتظاهاحی داهند ،برایش داقل میآمهنمد .حقیقیماو
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نشان میدهد که چنقن ماادینی به ایجاد اعتااد به نفس م عزو نفس ،احسماس مسمئواقت،
حوانش اجتااعی ،خود مختاهی م هابله نزدیک م مثبت با فرزندان کاک میکنند.
 -2ماادین خودکامه م مستبد :ماادین مسمتبد ،ازمممی نایبقننمد کمه بمرای دسمتوهاحی کمه
می دهند داقلی اهائه دهند م به نظر آنان اطاعت بی چون م چرا یک فضقلت است.
 -3ماادین سهل گقر م بی بند م باه :ماادینی که سهل گقر ،بی اعتنماء یما بمه حمد افمراط م
مساماو طلباند نقز نایحوانند آن طوه که نوجوانان نقاز داهند حامی آنان باشند .بتضمی از
ماادین میگذاهند که نوجوانان هرکاهی میخواهند بکنند ،شاید به این داقل کمه کماهی بمه
کاه نوجوانان نداهند م یا اینکه اهاقتی نایدهند.
بلوه خالصه ،به نظر میهسد که شقو های دموکراحقک م قاطتانه ماادین اگر با حوضمققاحی
ده موهد قواعد م انتظاهاحشان هارا باشد از بسقاهی از جهاو استیالل هامرا بما احسماس
مسممئواقت ها ده نوجوانممان پممرمهش میدهممد .امل اینکممه ،ایممن همشهمما امکانمماحی بممرای
خودمختاهی نوجوانان فراهم میکند که اابته هارا است با هاهنااییهای ماادین عالقهمنمد
که با نوجوان اهحباط برقراه میکنند م حا حد مناسبی کنترل ها به دسمت داهنمد .دمم اینکمه،
این همشها نوجوان ها حشویق میکند حا با ماادین هاانند سازی کنند؛ هااننمد سمازی کمه
بقشتر براساس مقبت م احترام ماادین به نوجوان است نه بی اعتنایی م سهل انگاهی آنمان.
سوم اینکه ،آنان با سرمش دهی به نوجوانان نشان میدهند که خود مختاهی ماکمن اسمت،
مای ده چاهچوب نظای دموکراحقک (ماسن.)665 :9381 ،
ایاان چقزی است که ده برمز م ظهوه امنقت ده میقاس فردی م اجتااعی صاحب نیش
بنقادی است .ده سایه ایامان ،افمراد م جواممع احسماس آهاممش م امنقمت میکننمد .قمرآن
میفرماید« :ک سانی که ایاان آمهدند م ایاانشان ها با ظلم نقاالیند ،امنقت حیقیی برای آنهما
است» (سوه انتام /آیه  .)28امنقت فردی ده گرم داشتن ایاان ماقتی است ،آن چنمان کمه
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خدامند ده قرآن کریم میفرمایند« :کسانی که به یکتایی خدا ده حدبقر جهان ایامان آمهد م
ایاانشان ها با هقچ ستای نپوشاند م بی اثر نکرد اند آنانند که ایانی داهند م آنمان همدایت
یافتگان اند» (غفاهی .)937 :9351 ،بی حردید ده ایجماد امنقمت م احسماس امنقمت عواممل
گوناگونی دخاات داهند که فیدان آنها برقراهی احساس امنقت ها کند کرد یا مانع حقیمق
آن میشود که یکی از این عوامل بی نظای ده جامته میباشد.
روش شناسی تحقیق
همش حقیقق حوصقفی  -حقلقلی م استنتاجی است به این متنا که ابتدا با نگرشی اسنادی
به حوصقف م سپس حقلقل سبک زندگی ده جامته اسالمی م نیش متغقرهای دخقل
پرداخته میشود م سپس حأثقر عوامل مختلف بر این نوع سبک زندگی موهد برهسی م
حجزیه حقلقل قراه میگقرد.
یافته های تحقیق
سبک زندگی ده بقاناو میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) :فاهغ از اینکه اصلالح «سبک
زندگی» ده فرهنگ ماژگان حضرو امام خامنهای (مدظله) حازگی داهد یا نمه ،آنچمه کمه ده
کشوه ما از آن به عنوان سبک زندگی یاد میکنند ،از هاان آغاز ههبری ایشان یا حتی قبلحر
از آن دغدغهی ایشان بود است بند زممان هیاسمت جاهموهى ده شموهاى عمااى انیمالب
فرهنگى قضقهى طرح اباس ملى ها ملرح کردم م گفتم بقایقد یک اباس ملى دهسمت کنمقم
][...عربهما ابماس ملمى خودشمان ها داهنمد ،هنمدىها ابماس ملمى خودشمان ها داهنمد،
اندمنزیاییها اباس ملى خودشان ها داهند ] [...ممن م شماا کمه ایرانمى هسمتقم ،اباسماان
چقست؟ (بقاناو ده دیداه جاتی از جوانان استان هادان)9383/4/97 ،
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ده باب سبک زندگی میام متظم ههبری هاقشه م ده هاه مواهد ده سالهای گذشته به این
بقث اشاه داشتهاند که چگونه سبک زندگی اسالمی ها بنا نهمقم بمه طموهی کمه ایشمان ده
هاان ابتدای ها ههبری جامته اسالمی ده سمال  9365چنمقن بقمان ناودنمد کمه جاهموهى
اسالمى ،از امل نشان داد که زیر باه فرهنگ مبتذل م فاسد غربى نخواهد هفت .این نکتمه ها
من عرض کنم که سللهى ماقتى قدهوها ،سللهى فرهنگى است .یتنى اگمر ملتمى بتوانمد
فرهنگ م بامهها م اعتیاداو م هسوم م آداب م عاداو خود ها ،م ده مرحلهى باالحر ،زبان م
خ خوی ها ده ملت دیگرى نفوذ بدهمد ،بمر آن ملمت مسمل اسمت م سمللهى ام ،یمک
سللهى حیقیى است؛ کاهى که ده دمه یى از این دمیسمت سمال گذشمته فرانسمویها بما
کشموههاى دیگمر کردنمد ،م ده یمک دمه ى دیگمر انگلقسمیها کردنمد ،م ده ایمن اماخمر
آمریکاییها انجام دادند؛ یتنى زبان م خ م فرهنگ م همشهاى زندگى خودشان ها به همر
کشوهى که حوانستند ،صاده کردند .اگر کشموهى از اقماظ اقتصمادى همم مسمتیل باشمد م
مابستهى به قدهوها نباشد ،اما چنانچه قدهوهاى بقگانه بتوانند فرهنگ خودشان ها ده این
کشوه نفوذ بدهند ،بر آن مسللند (بقاناو ده خلبه هاى نااز جاتهى حهران)9365/9/91 ،
ایشان هاچنقن به مناسبتهای مقتلف بقمث سمبک زنمدگی ها بقمان ناودهانمد م از ممردم
خواستهاند که با اسالم زندگی کنند حا بتواننمد هاقشمه موفمق باشمند بمه طموهی کمه ایشمان
میفرمایند یکى از خصوصقاو فرهنگ غربى ،عادى سازى گنا است؛ گنا هماى جنسمى ها
عادى میکنند .امرمز این مضتقت ده خود غرب به فضاحت کشقد شد ؛ امل ده انگلقس،
بتد هم ده بتضى از کشوههاى دیگر م آمریکا .این گنا بزهگِ هاجنس بازى شد یک اهز!
به فالن سقاستاداه اعتراض میکنند که چمرا ام بما هاجمنس بمازى مخمااف اسمت ،یما بما
هاجنس بازها مخااف است! ببقنقد انقلاط اخالقى به کجا میهسمد .ایمن ،فرهنمگ غربمى
است .هاچنقن فرمپاشى خانواد  ،گستر مشرمباو ااکلى ،گستر مواد مخده.
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فرهنگ غربى فی هواپقاا م مسایل آسایش زنمدگى م مسمایل سمرعت م سمهوات نقسمت؛
اینها ظواهر فرهنگ غربى است ،که حتققن کنند نقست؛ باطن فرهنگ غربى عبماهو اسمت
از هاان سبک زندگى مادىِ شهوو آاودِ گنا آامودِ هویمت زدا م ضمد متنویمت م دشمان
متنویت .شرط هسقدن به حادن اسالمىِ نوین ده دهجهى امل این است کمه از حیلقمد غربمى
پرهقز شود .ما متأسفانه ده طول سالهاى متاادى ،یک چقزهائى ها عمادو کمرد ایمم حیلقمد
کنقم .بند طرفداه این نقستم که حاال ده موهد اباس ،ده موهد مسکن ،ده موهد سایر چقزهما،
یکباه یک حرکت جاتى م عاومى انجام بگقرد؛ نه ،این کاهها بایمد بتمدهیج انجمام بگقمرد؛
دستوهى هم نقست؛ اینها فرهنگسازى الزم داهد .هاان طوه که گفتم ،کاه نخبگان اسمت،
کاه فرهنگسازان است .م شاا جوانها باید خودحان ها براى این آماد کنقمد؛ ایمن ،هسماات
اصلى است (بقاناو ده دیداه جوانان استان خراسان شاااى)9359/7/23 ،
هاچنقن ایشان ده باب پقشرفت با سبک زندگی چنقن میفرمایند«یکى از ابتاد پقشمرفت
با مفهوم اسالمى عباهو است از سبک زندگى کمردن ،هفتماه اجتاماعى ،شمقو ى زیسمتن -
اینها عباه ۀ اخراى یکدیگر است  -این یک بُتد مهم است؛ ایمن موضموع ها ممیخمواهقم
امرمز یک قدهى بقث کنقم .ما اگر از منظر متنویت نگا کنقم  -که هدف انسان ،هستگاهى
م فالح م نجاح است -باید به سبک زندگى اهاقت دهمقم؛ اگمر بمه متنویمت م هسمتگاهى
متنوى اعتیادى هم نداشته باشقم ،براى زندگى هاحت ،زندگى برخوهداه از امنقت همانمى م
اخالقى ،باز پرداختن به سبک زندگى مهم است بنابراین مسئله ،مسمئلهى اساسمى م مهامى
است (بقاناو ده دیداه جوانان استان خراسان شاااى)9359/7/23 ،
میام متظم ههبری ده هابله با هدف زندگی چنقن میفرمایند که «هفتاه اجتااعى م سبک
زندگى ،حابع حفسقر ما از زندگى است :هدف زندگى چقست؟ هر هدفى که ما بمراى زنمدگى
متقن کنقم ،براى خودمان حرسقم کنقم ،به طوه طبقتى ،متناسب با خود ،یک سبک زندگى بمه
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ما پقشنهاد میشود .یک نیلهى اصلى مجود داهد م آن ،ایامان اسمت .یمک همدفى ها بایمد
حرسقم کنقم  -هدف زندگى ها -به آن ایاان پقدا کنقم .بدمن ایاان ،پقشرفت ده این بخشها
امکانپذیر نقست؛ کاهِ دهست انجام نایگقرد .حاال آن چقزى که به آن ایاان داهیم ،میحواند
اقبرااقسم باشد ،میحواند کاپقتااقسم باشد ،میحواند کاونقسم باشد ،میحوانمد فاشقسمم باشمد،
میحواند هم حوحقد ناب باشد؛ باالخر به یک چقزى باید ایاان داشمت ،اعتیماد داشمت ،بمه
دنبال این ایاان م اعتیاد پی هفت .مسئلهى ایاان ،مهم است .ایاان به یمک اص  ،ایامان بمه
یک انگرگا اصلى اعتیاد؛ یک چنقن ایاانى باید مجود داشته باشد .بمر اسماس ایمن ایامان،
سمبک زنمدگى انتخماب خواهمد شمد(بقاناو ده دیمداه جوانمان اسمتان خراسمان شماااى،
)9359/7/23
«اکنون به شاا فرزندان عزیزم ده موهد چند سرفصل اساسی حوصمقههایی ممیکنم .ایمن
سرفصلها عباهحند از  :علم م پژمهش ،متنویّت م اخالق ،اقتصاد ،عداات م مباهز با فسماد،
استیالل م آزادی ،عزّو ملّی م هماب خاهجی م مرزبندی با دشان ،سبک زندگی»( .بقانقمه
گام دمم انیالب)
«دانش ،آشکاهحرین مسقلهی عزّو م قدهو یک کشوه است .همی دیگر دانایی ،حوانایی
است .دنقای غرب به برکت دانش خود بود که حوانست برای خود ثرمو م نفوذ م قمدهو
دمیست سااه فراهم کند م با مجود حهقدستی ده بنقانهای اخالقی م اعتیمادی ،بما حقاقمل
سبک زندگی غربی به جوامع عیبماند از کاهمان علم ،اختقاه سقاست م اقتصماد آنهما ها
به دست گقرد .ما به سوءاستفاد از دانش مانند آنچه غرب کرد ،حوصقه نایکنقم ،اما مؤکّمدا
به نقاز کشوه به جوشاندن چشاهی دانش ده مقان خود اصراه میمهزیم .بقاداالّه استتداد
علم م حقیقق ده ملّت ما از متوسّ جهان باالحر است .اکنون نزدیک به دم دهمه اسمت کمه
هستاخقز علای ده کشوه آغاز شد م با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگقرکنند بود -
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یتنی یازد برابر شتاب هشد متوسّ علم ده جهان  -بمه پمقش هفتمه اسمت .دسمتامهدهای
دانش م فنّامهی ما ده این مدّو که ما ها به هحبه شانزدهم ده مقان بقش از دمیسمت کشموه
حسماس م نمو
جهان هسانقد م مایهی شگفتی ناظران جهانی شد م ده برخمی از هشمتههای ّ
پدید به هحبههای نخستقن اهحیاء داد ،هاه م هاه ده حاای احّفماق افتماد کمه کشموه دچماه
حقریم ماای م حقمریم علامی بمود اسمت .مما بما مجمود شمنا ده جهمت مخمااف جریمان
دشانساز ،به هکوهدهای بزهگ دست یافتهایم م این نتات بزهگی است که بمه خماطر آن
باید همز م شب خدا ها سپاس گفت».
«سبک زندگی :سخن الزم ده این باه بسقاه است .آن ها به فرصتی دیگمر مامقگمذاهم م
به هاقن جاله اکتفا میکنم کمه حمالش غمرب ده حمرمیج سمبک زنمدگی غربمی ده ایمران،
زیانهای بیجبران اخالقی م اقتصادی م دینی م سقاسی بمه کشموه م ملّمت مما زد اسمت؛
میابله با آن ،جهادی هاهجانبه م هوشاندانه میطلبد کمه بماز چشمم امقمد ده آن بمه شماا
جوانها است» (بقانقه گام دمم انیالب)9357/99/22 ،
تأثیر عملکرد پلیس بر سبک زندگی مردم
نقرمهای مسلح به خصوص نقرمی انتظامی به عنوان نقرمیی که ده بلن اجتااع اسمت م
بقشترین اهحباط با بدنه مردم ها داهد به عنوان ااگموی عالمی م هفتماهی ممردم قمراه داهد م
قلتا سبک زندگی ،منش اخالقی م نقو هفتاهی م گفتماهی کاهکنمان نقمرمی انتظمامی بمر
سبک زندگی مردم نقز حأثقر داهد .از هاقن هم نقمرمی انتظمامی بایسمتی بمه سمبک زنمدگی
کاهکنان کاده م مظقفه خود به عنموان یکمی از اماویتهمای خمود اهاقمت دهمد ممواهدی
هاچون ساد زیستی ،صداقت ده گفتاه م هفتاه ،حسن متاشرو با مردم ،امانمت داهی م ...
از اصول حربقتی به شااه میآید که نقرمی انتظامی هاواه بر آن حاکقد داهد.

تبیین الگوی سبک زندگی جامعه اسالمی در منظومه فکری مقام معظم رهبری 11 /

از طرفی دیگر نظاهو پلقس بر ماحدهای فمرمش پوشماك م برخموهد بما فمرمش اجنماس
انقرافی م غرب مابانه ،میابله جدی با مرمجان بدپوششی ،بیبنمدمباهی ،جلموگقری از دمه
دمه کردن خودهمهای اوکس م گمرانققامت م فخمر فرمشمی بمه اصملالح افمراد مرفمه م
مواهدی از این دست میحواند ده حغققر سبک زندگی مردم حأثقر بگذاهد کمه حما کنمون ایمن
گونه اقداماو از سوی ناجا ده حال انجام است م باید هاچنان با قوو م اقتداه بقشتری ده
هاستای حقیق بقانقه گام دمم انیالب ادامه یابد که اابته حاایت م پشتقبانی دیگمر دسمتگا ها
ها هم میطلبد.
نقرمی انتظامی ده حقیق اهداف بقانقه گام دمم نیش جدی م بسزایی داهد م از هاقن هم
خود ها ملزم م مکلف میداند حا نسبت به اجرای اصول ممدنظر حضمرو آیمت اهللااتظامی
امام خامنهای (مدظلهااتاای) برای گام دمم انیالب م ادامه پقشرفت ایمران اسمالمی بما عمزم
جهادی م همحقه بسقجی حالش کند .بی حردید «گام دمم انیالب» بقانقمهای اسمت کمه اداه
انیالب ها از نسل گذشته به نسل جدید م جوان کشوه ماگذاه میکند .پمس بایمد بما هامه
دستگا ها حالش خود ها انجام دهقم که این انتیال بمه خموبی صموهو گقمرد م ان شماء اهلل
جوانان نسل برممند ایران اسالمی پرچم این انیالبی که ثار خون هزاهان شمهقد ،جانبماز م
آزاد سرافراز م مجاهدو علاا م مراجع عظام ده طول حاهیخ اسمالم اسمت ها بمه صموهو
ساام م بدمن هقچگونه عقب م ایرادی به صاحب اصلی آن یتنی حضمرو ماقتصمر (عمج)
حقویل دهند .می ادامه داد :موضوع مرزبندی با دشان نقز ده بقانقه گام دمم انیمالب مموهد
اشاه میام متظم ههبری (مدظلهااتاای) است ،باید حوجه کنقم که ده گفتماه ،هفتماه م عامل
مان مرزبندی ما با دشان مشخص باشد ،هر شمخص م گرمهمی کمه ده حیابمل بما نظمام م
انیالب است ،دشان م خائن به کشوه م مردم به حساب میآید .حوجمه بمر سمبک زنمدگی
اسالمی نقز ده بقانقمه گمام دمم انیمالب ههبمری اشماه شمد اسمت ،بمه عنموان پاسمداهان
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اهزشهای انیالب م حافظان نظم م انضباط ده جامته باید ده حقیق سبک زندگی اسمالمی
 ایرانی پقشگام م پقشیدم باشقم.می ده بخش دیگری از سخنان خود با حیمدیر از دسمت انمدهکاهان برگمزاهی هامایش
حخصصی متامنت عالقاو ناجا به میژ سرداه حسقن ساجدی نقما؛ متمامن عالقماو ناجما
عنوان کرد :از زحااو آحاد فرماندهان م کاهکنان این متامنت حشکر میکنم ،انصمافا همنمد
هم به هشدی ها ده این متامنت شاهدیم .عاایحرین میام انتظامی کشوه با حشمریح عالکمرد
یک سااه نقرمی انتظامی یادآمه شد :متامنت عالقاو ناجا باید ایفاگر نیش کلقدی ده اجمرا
م حقیق اماویتهای مأموهیتی باشد م اجرای مأموهیتها حوس این متامنت حسهقل شود.
سرداه اشتری حأکقد کرد :طرحهای عالقاحی باید با برنامه ،شفاف ،عاااانه م حموأم بما ابتکماه
عال م نوآمهی باشد ،از طرفی الزم است برای اعتالی آمادگیهای هزمی م عالقاحی پلقس
به صوهو میژ برنامههیزی م حارکز کنقم .اقداماو باید بمر مبنمای اماویتهمای ممأموهیتی
پقش همد م شاهد بودیم که این متامنت ده سال جاهی طرحهای عالقاحی م پشمتقبانیهای
الزم از پلقسها م متامنتهای حخصصی ها بر مبنای اماویتهای مشخص شد پمقش بمرد،
ده سال آحی نقز اقداماو باید بر مبنای اماویتهای حتققن شد اجرایمی شمود .امزمم حتاممل
پلقس با آحاد جامته م قشرهای اجتاماعی اعمم از ائامه جااعمت ،نخبگمان م فرهقختگمان
جامته هاچنقن شایسته است با آحاد جامته م قشرهای اجتاماعی اعمم از ائامه جااعمت،
نخبگان ،فرهقختگان م ...حتامل سازند م مستار داشته باشقم چرا که ایمن مهمم عمالم بمر
اینکه به اهحیاء سرمایه اجتااعی پلقس کاک میکند ده حسهقل ده اجمرای مأموهیتهما نقمز
موثر است .عداات مقوهی م مباهز با فساد سراوحه م اماویت ممأموهیتی پلمقس اسمت م
خوشبختانه نقرمی انتظامی ده این حوز اقداماو مثارااثامری ها بمه میمژ ده شناسمایی م
دستگقری مفسدان اقتصادی انجام داد م این همند با قدهو ادامه داهد.

تبیین الگوی سبک زندگی جامعه اسالمی در منظومه فکری مقام معظم رهبری 010 /

نتیجه گیری
حالش غرب ده حرمیج سبک زندگی غربی ده ایمران ،زیانهمای بمیجبمران اخالقمی م
اقتصادی م دینی م سقاسی زیادی به کشوه م ملت ما زد است؛ میابله با آن ،جهمادی هامه
جانبه م هوشاندانه میطلبد که باز چشم امقد ده آن به شاا جوانها است .پس از حضوه پر
شوه م مصف ناپذیر مردم ده  22بهان سال  57م عبموه انیمالب اسمالمی از ممرز چهمل
سااگی خود ،حضرو آیتاهلل امام خامنهای ده بقانقه گام دمم انیمالب ها خلماب بمه آحماد
مختلف مردم م مسئوالن به خصوص جوانان مؤمن م انیالبمی صماده کردنمد کمه عالقماحی
کردن این بقانقه قلتا آیند ای همشن م دهخشان پقش همی ما قراه خواهد داد .ههبر متظمم
انیالب اسالمی با بر شاردن حقوالو م پقشرفتهای بزهگ ایران اسالمی ده  41سال اخقر
م میایسه مضتقت کنونی کشوهمان با دمهان طاغوو ،اهمداف م قلمههایی ها نقمز بمرای 41
سال دمم انیالب اسالمی حبققن کردند که حالش برای هسقدن به این قلههای عظمقم بایمد از
اماویتها م بایدهای نخستقن قشرهای مختلف مردم ،مسئوالن سازمانها م نهادهای کشموه
باشد .ده این مقان نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران که بر اساس قانون اساسی حفمظ
نظم م امنقت مردم ده حاام ابتاد آن ها برعهد داهد.
اسالم ،دین کاملی است که برای هاه جنبمههای زنمدگی دسمتوهاو م فمرامقن خاصمی
صاده ناود است .نظم م امنقت نقز از جاله مفاهقای است که ده اهکمان نظمام هسمتی بمه
خوبی مشاهد میشود م برای بیاء م ثباو جامته الزم م ضرمهی است از این هم اسالم نه
حنها به آن حأکقد م سفاهش ناود است بلکه انجام حاامی مراسم مذهبی م دینی خمود ها بما
نظم م انضباط خاصی به انجام میهساند م بیاء این نظم م انضمباط ده جامتمه ها ،ده گمرم
امنقت ده جامته میداند .هاچنقن با حوجه به شرای سنی م جسای کودك ،سمبک زنمدگی
اسالمی ،بهترین شقو نظم م امنقت آموزی به کودکان ها ،هعایت این نکاو از طمرف خمود
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ماادین قلاداد میکند .زیرا با حوجه به شرای سنی کودکان ،آنها ده این دمهان بمه میلمدان
صرف هفتاه ماادین حبدیل میشوند ،که عقنا هفتاه مااقدن ها حیلقد میکنند ،اگمر ماامدین ده
عال به طوه ناخودآگا این اصول ها هعایت ناایند ،خود به خود فرزندان نقز به این اصول
پایبند خواهند گردید .عالم بر این الزم است که به کمراو نظمم آمموزی بمه کودکمان یماد
آمهی م حأکقد شود .به طوه مثال خواندن نااز به عنوان یک شتاه اسالمی باید بمه کودکمان
یادآمهی شود م آنها ها ده سنقن کودکی به آن عادو داد .جنبههای دیگر نظم م امنقمت ده
زندگی فردی م اجتااعی نقز باید ده سنقن کودکی مدام برای فرزندان یادآمهی شود حما بمه
یک عادو ثانویه برای آنها مبدل گردد .هاچنقن بقان نکاو حربقتی از طریق غقمر مسمتیقم
هاانند داستان سرایی نقز ده این دمهان یکی از همشهای مموثر ده دهمنمی سمازی نظمم م
امنقت برشارد میشود .به طوهی که قرآن کریم نقز بما بقمان داسمتانهای مختلمف م بقمان
سرنوشت آنها به دهمنی سازی مفاهقم انسانی م دینی به افراد بشر میپردازد.
ابزاههای هسانهای پقشرفته م فراگقر ،امکان بسقاه خلرنماکی ده اختقماه کانونهمای ضمدّ
متنویّت م ضدّ اخالق نهاد است م هم اکنون حهاجم همزافزمن دشمانان بمه دلهمای پماك
جوانان م نوجوانان م حتّی نونهاالن با بهر گقری از این ابزاهها ها بمه چشمم خمود ممیبقنقم.
دستگا های مسئول حکومتی ده این باه مظایفی سنگقن بر عهد داهند که باید هوشماندانه
م کامال مسئوالنه صوهو گقرد م این اابتّه به متنی هفع مسمئواقّت از اشمخاص م نهادهمای
غقرحکومتی نقست .ده دمه هی پقش هم باید ده این باه ها برنامههای کوحا ممدّو م مقمان
مدّو جامتی حنظقم م اجرا شود.
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