
 

بسترهایی است که شخصیت انسان ترین عوامل و اسالم، اجتماع یا محیط اجتماعی از مهم اهاز دیدگ

گیرد. محیط اجتماعی در جوامع مختلف همواره در حال دگردیسی و هماهنگی با در آن شکل می

مقتضیات زمانی و مکانی است. امروزه در جهان ارتباطات و عصر تبلیغات، رسانه، جایگاه مهمی در 

دهی به افکار عمومی در شکل های گسترده جهانیها و فرهنگ اجتماعی دارد. شبکهترسیم آرمان

های زندگی نقش مهمی دارند. دین اسالم همواره به سبک زندگی اسالمی توجه داشته و برای جنبه

کارگزاران جامعه  تواند انسان را در مسیر رشد قرار دهد.انسان رهنمودهایی را ارائه کرده است که می

پیدایش و عواملی مانند  تحوالت سریع جامعه های رفتاری و اجتماعی با توجه بهو اندیشمندان حوزه

-ها و هنجارهای زندگی و پدیدار شدن مسائل اخالقیهای جدید زندگی، دگرگونی نگرششیوه

اند. ای به لزوم ترویج  سبک زندگی اجتماعی مورد نظر فرهنگ اسالمی داشتهاجتماعی، توجه ویژه

ی تصویری در ترویج سبک زندگی اجتماعی گردد نقش کاربست هنرهاای که اینجا مطرح میمسئله

با استناد به قرآن و سنت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به 

الگویی برای ترویج سبک زندگی اجتماعی اسالمی با رسانه به عنوان یکی از ابزارهای نوین ارتباطی 

ت بر سبک با هدف تعیین نقش قرآن و سنّ است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد راهبردی و

های دلیل اثرگذاری بر ساحتبه زندگی اجتماعی مردم در رسانه به این نتایج دست یافته که رسانه 

بندی به دین و نهادینه گوناگون زندگی منطقه خود، نقشی فراتر از تولید برنامه دارد. از این رو، پای
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 مقدمه

شکل گرفته  ها و هنجارهایت که خاستگاه آن را باورها، ارزشمند رفتاری اسای از الگوهای نظامبک زندگی مجموعهس

 ایبرای جوامع مسلمان که از گنجینهگمان پذیرش منفعالنه از سبک زندگی دهد. بیدر یک فرهنگ تشکیل می

معه امند هستند، شایسته نیست و طبیعی است که به اقتضای اسالمی بودن جارزشمند در حوزه سبک زندگی بهره

صرفاً سبک  شود که متوجه باشیممیت این نکته چند برابر میانی اهایرانی، بر سبک زندگی اسالمی تاکید ویژه شود. زم

توان آن را در پس نمی شود.ها میهای زندگی فردی و اجتماعی انسانای نیست و شامل جنبهزندگی، بحثی کتابخانه

ا تبلیغ ورت گیرد و بهای مهمی از آن باید بسترسازی مناسبی صنامه ارائه کرد، بلکه برای بخششقالب قانون یا بخ

آید. در این صورت، نقش رسانه ملی و به تبع آن رسانه  های دینی، به صورت هنجارهای اجتماعی درهمیشگی ارزش

ای، از آید. رسانه و محصوالت رسانهبه چشم میگیری سبک زندگی، کامالً ستانی به عنوان نهادی مهم در شکلا

که رسانه های زندگی هستند، به ویژه آنزندگی یا تغییر سبکهای تازه گیری سبکترین عوامل اثرگذار بر شکلمهم

ترین نقاط زمین رخنه کرده است. در این میان ترین و دست نیافتنینوریده و به دوردست در جهان امروز، مرزها را در

زمان و هماهنگ ای دارند و به دلیل استفاده هم رسمی و الگوسازی، جایگاه ویژه رادیو و تلویزیون از نظر آموزش غیر

های خاص خود، نقش و گذارند و به سبب گیرایی و جذابیتانکارناپذیری بر مخاطبان خود می از تصویر و صدا، تاثیر

در این جهت، قرآن و اهل بیت)ص( نیز یکی از برترین  سازی دارند.ر انتقال الگوهای رفتاری و فرهنگسهم بیشتری د

شند. بر همین اساس، انسانی که ها، الگوی همگان باتوانند در همه زمینهیها در جامعه اسالمی هستند که ماسوه

ای گوش فرا دهد که او را به ای دینی قرار دهد، باید به موعظههد سبک زندگی خود را همسو با ارزشخواهمی

 دار کند.ایمان را در دل او استوار و ریشهپروردگارش نزدیک سازد و 

باید گفت تاکنون اثری که به صورت مستقل به این موضوع نپرداخته است با این  درخصوص پیشینه پژوهش حاضر

دین و سبک »کتاب  حال مقاالتی در حوزه رسانه و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی به رشته تحریر در آمده است.

رسید که نتایج آن به شرح زیر  ( به چاپ1387در سال )« محمد سعید مهدوی کنی»پژوهشی است از  «زندگی

های شناسی و بررسی تعریفن و سبک زندگی پرداخته و با ریشهدی« مفهوم شناسی»در این پژوهش، به  باشد:می

عناصر وحدت و تمایز، عینی و ذهنی بودن، جمعی و فردی بودن و کارکرد نمادین  سبک زندگی و نقد و بررسی آنها

، یاسالم یم راهبردیترس»ج بدست آمده در پژوهش یبراساس نتارسی کرده است. زندگی را بر یا اصیل داشتن سبک

محمد برکات و  ی( از وجد1387رسال )د «خانواده و جوانان یمعاصر بر سبک زندگ یر رسانه هایبا تاث ییارویدر رو

 است، بر یغرب یشتر در کنترل کشورهایجهان که ب یهاهمه جانبه رسانه یگذاردهد که اثریمنصور حسن نشان م

ن یترمهم یش انجام شده، به بررسیمای، با استفاده از پیلیتحل –یفین پژوهش توصیست. ایده نیچ کس پوشیه

 در اللهیینب علی .پردازدیم یاسالم یهاها و جوانان کشورخانواده یر سبک زندگییها در تغرسانه یمنف یامدهایپ

 تبیینات سپس و قرآن  از آیات استفاده با (1391) «قرآن دیدگاه از مطلوب زندگی  سبک و جوان» عنوان با پژوهشی

 تا  است درصدد انقالب، معظم و رهبر  (ره) خمینی امام دیدگاه همچنین مفسران، هایدیدگاه و (ع)معصوم ائمه
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 جوانی، فرصت از بهینه استفاده معاد، و به مبدا توجه و اسالمی هویت داشتن. سازد محقق را گفته پیش  هدف

  هویت نیز و نامحرم با ارتباط در شرعی  حدود  حفظ به والدین، احترام و توجه زندگی، در هدفمندی و خودسازی

 با پژوهشی با ی همت محمد .است پرداخته آن به  پژوهش  این در که مواردی است از گرایی،ملی در اعتدال و ملی

 آثار ها است رسانه افتهی دست زیر نتایج به (1391) «رسانه ملی در اسالمی زندگی سبک گفتاری هایبایسته  عنوان

  زندگی  سبک هایلفهؤم از کیی . کنند می سازی الگو را خاصی  گفتاری  سبک و گذارند م جامعه بر  عمومی و کلی

  کارکرد  نیز  جوان و  مخاطبان  گفتار  سبک در  ملی رسانه  نقش  اهمیت به  توجه ا ب. اوست گفتار نوع جوان،

  رسانه، رایج در گفتار  باره در سازانبرنامه  مسئولیت به اشاره با شده  تالش  پژوهش  این در ملی، رسانه  تربیتی

 با مادی مکاتب به نگاهی با منانهؤم زندگی سبک مبانی». کتاب شود استخراج دینی های آموز براساس معیارهایی

 جستاری حاضر پژوهشت. اس شده انجام (1391سال ) در که عیوضی غالمحسین از است پژوهشی ،«اقتصاد بر کیدأت

 شکل هایتئوری بر گذر با تحقیق مفهومی مدل. است اسالم اقتصادی نظام ساحت منانه درؤم زندگی سبک تبیین در

با  یپژوهشپور آذر در دیحسن سدیس .است گرفته شکل بوردیو پیر دیدگاه بر تاکید با سبک زندگی موضوع در گرفته

 یهالفهؤبه م یلیتحل – یفی( با نگرش توص1392) «کارگزاران یمصرف در سبک زندگ یاخالق یهالفهؤم»عنوان 

کارگزاران  یمصرف در زندگ یاخالق یهالفهؤم یشناسباز یت )ع( برایاهل ب یات و سبک زندگیات و روایدر آ یاخالق

بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی  پژوهش نیاهایی که تاکنون انجام شده است با توجه به پژوهشپرداخته است. 

 مایس و نقش صدا مردم و یاجتماع یسبک زندگ ن و سنت برآقر یهانقش آموزهای های کتابخانهو تکیه بر داده

منابع معتبر مجازی از همچنین  را روشن سازد. مردم یاجتماع یسبک زندگ  یسازدر فرهنگ یرسانه استان خصوصاً

تواند نقشی محوری در  میپژوهش  نینگارش ا ،نیبنابرای فشرده معتبر استفاده خواهد شد. هاها و لوحمانند سایت

مدون  یسازو برنامه یزیرتا با برنامهسازد سنت را فراهم  در قرآن و یزندگ سبکبا مضمون  ییهابرنامه تهیه و تولید

 کنند. نهیفرهنگ را در جامعه نهاد نیمناسب بتوانند ا و

  .سبک زندگی اجتماعی1

ترین مهم ها که ناشی از سلیقه باشد.ها و داراییای از رفتارها، وضعی عبارت است از الگوها یا مجموعهسبک زندگ

-)مهدوی ها، یا همان ذوق و سلیقه استها و ترجیحها، خواستهگیری آن حول محور گرایشویژگی سبک زندگی، شکل

 ،(1857-1929)تورستین وبلنهای متعددی وجود دارد. درخصوص سبک زندگی اجتماعی دیدگاه .(225: 1386 کنی،

در مورد اجتماع بشری معتقد است افراد برای تداوم و توسعه زندگی خود ، قتصاددان و منتقد اجتماعیشناس، اجامعه

یطشان به عادات و رسومی تبدیل سازگاری افراد با هم و با محهای در اجتماع هستند. در اجتماع روش مجبور به حضور

داند. این بک زندگی را الگوی رفتار جمعی میس یو یابد.ر قالب نهادهای اجتماعی تبلور میشود که با مرور زمان دمی

 گئورگ زیملدیدگاه حال، با این (.1899 ،)وبلن های فکری هستندجنس رسوم و عادات اجتماعی و روش رفتار از

ا نظرانی است که به تفضیل مفهوم و ابعاد سبک زندگی رمله صاحبوی از ج نیز قابل توجه است؛ (،1858-1918)
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اد به انواع مد تعریف های هویت، تمایز یافتگی، و گرایش افرلفهؤهای زندگی را با ممورد توجه قرار داده است و سبک

 کند. و تحلیل می

-سارت عنصر صنعت را زمینهها و اگرایی، رواج مدگرایی و گریز از محدودیتگسترش مصرفگسترش شهرهای بزرگ، 

نچنان که از نظر آورد. آهای زندگی خاص خود به همراه میم انگیزشی افراد برای انتخاب سبکداند که نظاهایی می

یی و هم سونگری و رفتاری وانشود، سبک زندگی بر سه ویژگی فردیت یافتگی گسترش یافته، همزیمل استنباط می

ول تمامی های بزرگ یا الگوهای رفتاری و مد مورد قبرنگی با رفتار گروهساالن و پیروی و هماجتماعی و همهای با گروه

حزب،  جامعه در طول سه محور بنیادین: پایگاه، منزلت و(، 1920-1864) ماکس وبر از نظر .افراد جامعه استوار است

 گردد.های زندگی فرد تعیین میها و فرصتاین مجموعه روابط است که موقعیت در تعامل هر یک ازشود. قشربندی می

های راردادی و خاصش از احترام و فرصتواسطه سبک زندگی معین، ادراکات قگروهی است که به ،ک گروه منزلتیی

از نظر وبر سبک زندگی در قالب پایگاه  پذیر شده است.ی به انحصار خود درآورده( جامعهکه به صورت قانوناقتصادی )

ن و همجنی بدین ترتیب یک سبک زندگی معین، بر همه اعضای یک گروه منطبق است و گروه منزلتی معنی می یابد؛

ی، بستر بروز آن را فراهم های زندگکند و فرصتداند که تمایالت آن را هدایت میسبک زندگی را از جنس رفتاری می

 .(39:  1394کاویانی، )کندمی

تن تغییرات جهان پساسنتی معنا اند که تنها در می را شکلی جدید از اجتماع دانستهبیشتر محققان، سبک زندگ 

یابد. برای نمونه، گیدنز معتقد است که سبک زندگی، اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد؛ می

موجود همراه است. همچنین دیوید چینی سبک زندگی را پاسخ  های پرشمارون با نوعی انتخاب از میان امکانچ

: 1381)چینی، معناستتن از سبک زندگی در جهان سنتی بیکارکردی به نوگرایی دانسته و معتقد است که سخن گف

ریشه دارد که جهان مدرن از  هاییود مدرنیته است، اغلب در دگرگونیبه اعتقاد اینان سبک زندگی هر چند مول (.22

ی مدرن مدافعان رویکرد سبک زندگی، جامعهی دوم قرن بیستم به بعد تجربه کرده است. به عبارت دیگر از منظر نیمه

دهد. ، تفاوت های بنیادینی را نشان میهای معاصربندیشناسان کالسیک بود، با صورتکه موضوع مطالعات جامعه

های اساسی رخ داده اند که هر یک به دگرگونیمی... مفاهی جامعه اطالعاتی، جامعه مصرفی، پسامدرنیت، پساصنعتی و

شناسی، تحوالت اساسی است که متفکران متأخر جامعه در حیات انسان مدرن اشاره دارند. به دلیل رخ دادن همین سنخ

جوی جست کافی و ناکارآمد دانسته و درهای معاصر، ناالجتماع را برای تبیین و توجیه واقعیتپارادایم کالسیک علم

د که سبک زندگی رسر را توضیح دهند. چنین به نظر میاند که بتوانند پیچیدگی جهان معاصمفاهیمی جدید برآمده

با این  (.205: 1391)الفت و سالمی، اسبی برای این تحوالت برخوردارندی آن، از ظرفیت تبیینی منو مفاهیم هم بسته

در جوامع مختلف تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی است که  گیری و تحول سبک زندگیتفاسیر باید گفت شکل

 ها نقش مهمی در بهبود سبک زندگی اجتماعی افراد جامعه و پویایی جوامع دارد.ها و بررسی میزان آنبازشناسی آن

 

 سبک زندگیدر  های جمعیرسانهکارکرد  .2
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 لیوسارسانه، ترین عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی فردی و اجتاعی هستند. های جمعی یکی از مهمامروزه رسانه

 ون،یزیتلو و،یکه شامل روزنامه، کتاب، راد شودیمخاطبان گفته م ایفرستندگان به مخاطب  ایها از فرستنده امیانتقال پ

 رانیگامیمانند پ ییهایژگیو یدارا لیوسا نیا ... است. و نترنتیارتباطات و اطالعات و ا نینو یهایماهواره، تکنولوژ

 تیهدا ییهاتیما را به موقع یجمع یهارسانه .(6: 1384 هستند)دادگران، امیپ ریو تکث ادیناآشنا، سرعت عمل ز

کنار هم  قیاز طر ونیزیلوت ادیز ریثأ. تمیاها را نداشتهبا آن میمستق ییآشنا ایهرگز امکان تماس و  کنند که شخصاًیم

سابقه و یب یزندگ یهاوهیآورد که شیبه وجود م یاژهیو یها و نمادهاها و حاالت گوناگون، شکلتیقرار دادن موقع

فقط در جهت  یارتباط جمع یهارسانه ییاز سو .(5: 1389 س،یکند)خوشنویتازه را القا م ییهاانتخاب نیبنابرا

 تیبه تقو کپارچهیمثبت و مناسب و  یاخالق یالگوها جیتوانند با ترویبلکه مکنند، ینم عمل ییگراو کثرت ییگراتنوع

 یاز عوامل اثرگذار مهم ،یاها و محصوالت رسانهرسانه نیرساند. بنابرا یاری ،یمناسب درسطح جمع یفرهنگ یهاارزش

 و دهیمرزها را در نورد جهان امروز، رکه رسانه دآن ژهیبه و شوند،یمحسوب م یزندگ نینو یهاسبک یریگدر شکل

 یسازناخواسته در الگو ایها خواسته رسانه نیرخنه کرده است. در ب نینقاط زم نیتریافتنیو دست ن نیتربه دور دست

ساختن  نهیو نهاد تیتثب و یاجتماع یهاارزش تواند با اصالح باورها ویرسانه م دارد. یپررنگتک تک افراد نقش  یبرا

  هموار کند. ینیها و مطالب دآموزه نهیافراد در زم یهاقهیسل یرا برا ریدر جامعه، مس ینید یهاارزش

وسایل ارتباط جمعی برای جوامع مهم  هم نیستند. جدا از و است عجین شده وسایل ارتباط جمعی با جامعه هامروز

بوده و بسته به نوع نظامی که رسانه تابع آن است و عالیق و نیازهای افراد خاص و میزان توسعه یافتگی آن جامعه 

 ی ازشده است که به اختصار به بعض های متفاوت و گوناگونی بیانکردراها کبرای رسانه کارکردهای متنوعی دارند.

ترین کارکردهای رسانه خبری، نظارت بر محیط است. کارکرد یکی از مهم کارکرد نظارتی؛.1گردد. یره مها اشاآن

شود؛ که برای اقتصاد و جامعه ضروری است. مانند نظارت و حراست از محیط، شامل رساندن اخبار توسط رسانه ها می

 کارکرد آموزشی یا انتقال. 2 (.450 :1386 ،ورنر و سورین ،تانکارد) گزارش اوضاع سهام، ترافیک و شرایط آب و هوایی

تمام  آموزش براساس تعریفی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( بیان داشته، عبارت است از فرهنگ؛

ها و ها، نگرشچنین مهارتی مغزی و معرفتی و همهایی که برای رشد و تکامل توانایها و روشها و اثرات، راهکنش

در این میان  د.ترین حد آن، تعالی بخشنطریقی که شخصیت انسان را تا ممکن روند. البته بهکار می انسان بهرفتار 

ها اند. رسانهه باشند، آموزش دهندهریزی شده باشند و خواه نشدرتباطی خواه برای این کار برنامههای ارسانه

شناسان جامعه .آموزندپذیرند و میها تأثیر میهمواره از آن و مردمهستند  ش هادهنده ارزآورنده دانش و شکلفراهم

آموزشی  معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطالعات و معلومات جدید، به موازات کوشش معلمان و اساتید، وظیفه

 :1385 ،ادمعتمدنژ)کنندآموزان و دانشجویان را تکمیل میاجتماعی دانش های عملی، فرهنگی ودانستنی انجام داده و

5.) 

ترین ابزار تفریحی و سرگرمی افراد عنوان مهم وسایل ارتباط جمعی به: سازی و پرکردن اوقات فراغتارکرد سرگرمک.3

کننده کننده بر الگوی رفتار اوقات فراغت انسانی اثراتی تعیینهای سرگرمکه با پخش و انتشار برنامه روندشمار می به
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یابد و با محیط بیرونی تماس برقرار اش رهایی میمرهروز که فرد از تنهایی و زندگی سخت دارند و از این طریق است

های خاص و مجزا را ها و فرهنگرتباط جمعی به جامعه، خرده فرهنگورود وسایل ا :سازکارکرد همگن.4 .کندمی

، از سبک زندگی و و مردم آن جامعه آوردنوعی تشابه میان تمامی ساکنان یک جامعه به وجود می ناپدید کرده و به

شناسی براساس جامعه (.87 تا:بی ساروخانی،)کننددهند، پیروی میهای جمعی ارائه میهایی که رسانهعالیق و خواسته

گونه پیوندی باهم های ناشناخته هستند؛ که هیچهای پراکنده با ویژگیهای عظیمی از انسانارتباطات، مخاطبان، توده

ها با دهنده انسانعامل پیوند و این وجه اشتراک گیرندمی ا همان اثری است که از رسانههو وجه مشترک آننداشته 

جمعی، همان مخاطب  بخشند. بر این مبنا، کارکرد اصلی وسایل ارتباطگر بوده و به آن ها هویت جمعی مییکدی

کننده وسایل نقش رهبری کارکرد راهنمایی و رهبری؛.5 (.19 :1380آشنا،)ص استهای خاها و نه گروهقراردادن توده

در   شود،روز بر اهمیت آن افزوده میها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، امری واضح بوده و روز بهارتباطی و اثر آن

ان، کنندگان و رهبری شوندگدر راه گسترش ارتباط میان رهبری توانندهای دموکراسی، وسایل ارتباط جمعی مینظام

ها در عنوان آیینه تمام نمای افکار عمومی در جلب همکاری مردم و شرکت دادن آن خدمات مهمی را انجام داده و به

توانند ایجاد سازی در مخاطب، می های گروهی با انگیزهجای بگذارند. البته رسانه امور اجتماعی، تأثیر فراوانی به

سازی برای مشارکت، انگیزه .هاست، را به دنبال داشته باشندرسانه هایترین نقشی که از عمدهمشارکت اجتماع

های محّلی مناطق گوناگون یک کشور نیز در نیازمند شناخت درست از نیازهای مخاطبان است. توجه به فرهنگ

  (.122 :1382کریمی، )سازی حائز اهمیت استانگیزه

ا وزیدن بادهای تغییر، ها هستند، باز عوامل پدیدآورنده هویتدگی که های زنها و شیوهاز نظر تافلر، فرهنگ، ارزش

معنای انقالبی ها به دهد. انقالب در رسانهدست وسائل ارتباطی موج سوم رخ میشوند و این دگرگونی به دگرگون می

ی در اختیار افراد قرار ی زندگهاها، انواعی از الگوها و شیوهزدایی رسانه(. اکنون با انبوه7-5: )هماندر روان انسانهاست

نی به جای ترسیم تصویری کامل، تصویرهای ذه های جدیدمقایسه کنند. افزون بر آن، رسانهگیرد تا خود را با آن می

های یکپارچه، هویتی را جازه دهند، تنها از میان هویتکنند. به جای اینکه به افراد اخرد شده و پاره پاره، عرضه می

گذارند تا از ترکیب این تکه پاره، تصویر و هویت دلخواه خود را بسازند که هویت به حال خود میها را برگزینند، آن

مدرسه، یابی گذشته که شامل خانواده، های یکپارچه و منابع هویتاز این رو، هویت (.5-4: 1375ملی است )تافلر، 

حالت  ها را ازدهند که این هویتجدید موج سوم میهای ملی بودند، جای خود را به رسانه هایگروه همساالن و رسانه

ج سوم، ضمن آنکه به های ارتباطی مورسانه سازند.ای روبرو میهای تازهآورند و با آگاهییکپارچگی و انبوه شده در می

ان شدهند تا به تولید تصویرهای ذهنیها امکان میکنند تا فردیت خود را به دست آورند، به آنافراد کمک می

ریزی در ساخت و چگونگی مواجهه با های جمعی، برنامهبنابراین با توجه به این نقش رسانه (.30-12)همان: بپردازند

 های جمعی نقشی مهمی در سبک زندگی رایج در جوامع دارد.رسانه

 ی با تکیه بر قرآن و سنتاسالم یسبک زندگ.3
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 جامع و کاملی در خصوص سبک زندگی فردی و اجتماعی است.های اسالم به عنوان یک دین توحیدی دارای برنامه

 یآن جهت که اسالم لکن از ندارد، میها و عواطف ارتباط مستقد و با شناختپردازیبه رفتار م یاسالم یسبک زندگ

اعتقادات و عواطف  عمق ،یاسالم یاساس در سبک زندگ نیبرا ها باشد.شناخت عواطف و ارتباط بایتواند بینم است،

 یکه بخواهد مبنا یهر رفتار لکن رد،یگیم قرارفرد مورد سنجش  یبلکه رفتارها شود،ینم دهیو نگرش فرد سنج

 (.17: 1388 ،یانی)کاوخود قرار دهد ۀرا پشتوان یعواطف اسالم ها واز شناخت ییهاحداقل دیبا داشته باشد، یاسالم

و مشخص کردن سبک غلط آن است که از آن دوری  حیصح روشن ساختن نوع زندگی یاسالم یهدف از سبک زندگ

ه، برای های اسالمی است. پس هدف ارزشیابی از رفتارهای رایج در جامعنوع سبک معیار ارزشیابی، ارزش نیکنیم. در ا

از  همچنین نظر داشت وآن ها را شناخت. ریابی اسالمی را دکه باید ضوابط ارزش روشن شدن وضعیت فعلی است

های سنجیده و معقولی است که افراد از طریق آن به پرسش های اصیل وجودی منظر اسالمی، سبک زندگی شیوه

های روم و چگونه باید باشم و بروم، پرسشم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میاکجا آمده خود پاسخ گویند. من کیستم، از

: 1391انسان است )الفت و سالمی،  هایی سبککنندهها، ترسیمپاسخ دادن به آن که تالش در جهت بنیادینی هستند

های مورد نظر فرهنگ اسالمی و تکیه بر آن در رفتار فردی و اجتماعی ارتباط نزدیکی با زندگی بازشناسی انگاره (.243

 ای با فرهنگ اسالمی دارد.در جامعه

و  یخیراه تار انینخواهد داشت و به پا ینیادیبن رییتغ گریها دان در حوزه کالن فرهنگکه انس میباش رفتهیاگر پذ 

و  یزمان اتیاز مقتض میتوانینم ینخواهد داشت، ول یگرید عیبه شرا یازین گریو د دهیعرصه رس نیخود در ا یرشد

متنوع و  اریبس یاسالم یزندگ یهاروست که سبک نیم. از همیبگذر یخرد در جهان و جوامع بشر راتییو تغ یمکان

را  یزندگ یاسالم یسبک ها ،یو مکان یزمان اتیمتعدد خواهد بود و اسالم به مسلمانان اجازه داده تا بر اساس مقتض

به  راتییتغ نیبا ا یاسالم یزندگ یهاسبک یو سازوار یو عدم هماهنگ راتییتغ نیمقابله با ا نیکنند. بنابرا یبازساز

 یباق یمیدا یماندگحالت عقب کیکه مسلمانان در  نیا ایمردم خواهد شد و  یاسالم از زندگ یحذف عمل یمعنا

همواره رو به جلو باشد و  یکوشد تا هم فرهنگ و تمدن اسالمیاست که م یامور نیاسالم با درک چن خواهند ماند.

منهاج  رشیروست که با پذ نیاز هم نگردد. یماندگو عقب رکودخارج نشود و دچار  یعیطب انیمردم از جر یهم زندگ

از مسلمانان خواسته نه تنها خود  ،یاسالم یزندگ وهیش و عتیدر چارچوب شر یگوناگون در سبک زندگ یهاروش و

 یو مکان یمانز اتیبا توجه به مقتض یزندگ یهاسبک جادیدر ا یکنند بلکه خود عامل مثبت سازگار راتییتغرا با 

 باشند.

تواند اقسام مختلف داشته باشد، ولی آنچه که در قرآن مطرح است سه گونه زندگی است: زندگی دنیا؛ که زندگی می  

قرآن در مورد آن فرموده است، زندگی دنیا ناپایدار است و وسیله است برای رسیدن به آخرت و زندگی پایدار. در برابر 

ست و زندگی دنیا گذرگاه است برای آن. نوع دیگری زندگی دنیوی، زندگی اخروی قرار دارد زندگی حقیقی در آن جا

از زندگی که در قرآن مطرح گردیده، زندگی پاکیزه )حیات طیبه( است که رسیدن به آن، مصداق مهم سبک زندگی 

مطرح است که قرآن  "حیات طیبه"اسالمی به حساب می آید. در قرآن کریم افزون بر زندگی دنیا و زندگی اخروی، 
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ای، حیات )حقیقی( بخشیم، شد، قطعاً او را با زندگی پاکیزهکار شایسته کند و مومن بامرد یا زن ر کس از فرماید: همی

درباره حیات طیبه، اقوال فراوان ذکر شده است، که  .دادند پاداش خواهیم داد به آنان بهتر از آنچه انجام میو مسلماً

از جمله، رضا به قضای اللهی، توفیق طاعت خداوند، ایمان و عمل صالح در حال فقر و توانایی، شیرینی طاعت، تدبیر 

عت امور را به دست حق سپردن، و ...است. در تفسیر قربطی، از امام علی )ع( نقل نموده است که مراد قناعت است، قنا

توان زندگی پاکیزه داشت، اگر همه جهان را به این دنیای محدود، بدون قناعت نمیسازد، زیرا در زندگی را پاکیزه می

نیازی جوید که دهد، تا انسان از خلق بیبلند میرود، قناعت به انسان طبع ن ببخشند باز هم دنبال بیشترش میانسا

مو از امام جعفر صادق )ع( نقل و ه یکی از تفسیرهای حیات طیبه است قاظهار احتیاج به سوی ح نیازی از خلق بی

 (.25-22: 1394نماید که مراد معرفت به خدا و درستکاری در پیشگاه اوست )صداقت، می

کّل بشریّت تعلق  جامعه و ن به فرد،آجامعیت قر زندگانی است. کتاب بشریّت و ی ما است،اندیشه ن هویت وآقر

های توان فرازبزرگترین کتابی که میاست.  ی بحث خود قرار دادهت را سرچشمهمنبع بزرگ قرآن و سنّگیرد. ما دو می

  .دهدمی بدست را جامعی الگوی که تقریباً  باشدن میآبک زندگی اسالمی را بدست آورد قرس ای ازگسترده مهم و

رگونه تفسی های روان ون با ترجمهآمروزه قربه خصوص که ا ی سختی ندارد،ن، چندان اصول و شیوهآمندی از قربهره

ی معصومین است ن با استفاده از سیرهرآپس از ق تواند از آن سود ببرد.ترین دانش میهمراه هستند که هرکس با کم

 اجتماعی و هایی از زندگی فردی وو بخشکند می یاد حسنه الگوی  پیامبراسالم)ص( به عنواناز  نقرآراهبر ما است. 

فرزندان آنان  ی اطهار)ع( وهمچنین زندگی ائمه و الگویی تام باشد تواندن آمده که میآانوادگی حضرت در قرخحتی 

 گشا باشد. تواند ما را کارها میآن بهرمندی از اخالقیات است که باز پر از درستی و

 در رسانه . هنرهای تصویری 4

ه آن ها و برای نمونه تلویزیون که نتیجمحققان به کارکرد رسانه های اخیر،سالاز نظر صاحبان علوم ارتباطات، در   

ها در جوامع کنونی با ایجاد اند. به اعتقاد آنان این رسانهکند، توجه جدی داشتهدر سبک زندگی افراد جلوه می

هایی شیوه دهند ویاری میدر تفسیر و سازماندهی اطالعات  های کلی فرهنگی، افراد راهای تجربه و نگرشچارچوب

تواند همانند یک همچنین تلویزیون می وسیله آن بتوانند زندگی اجتماعی را تفسیر کنند.ریزند که افراد بهرا پی می

هنر و ادبیات را که زیر  زبان، های اجتماعی و اخالقی،ارزش آداب ورسوم، نظام خویشاوندی، مرکز قدرتمند فرهنگی،

ها و بر ایده های ارتباطی،گیری از تکنیکرار دهد و با بهرهثیر و نفوذ قأتحت ت شوند،انده میبنای هویت جامعه خو

در جامعه  در یک کالم سبک زندگی مردم به ویژه جوانان آثار مثبت و منفی داشته باشد. کارکرد تلویزیون، ها ونگرش

یون بیشتر است، به این دلیل که دینی ما با کشورهای غربی تفاوت دارد. در جامعه دینی ایران، جنبه فرهنگی تلویز

پذیرید. از جنبه فرهنگی این رسانه اثر می گذران اوقات فراغت و چگونگی و چیستی سرگرمی از نظر مخاطبان، یشیوه

ای را به خود اختصاص داده و ابزار بسیار در تلویزیون، جایگاه فرهنگی ویژهگسترش فرهنگ دینی و ملی  بنابراین،

در مقایسه  این اهداف است؛ زیرا این رسانه به علت برخورداری از دو ویژگی شنیداری و دیداری، مهمی در جهت توسعه
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ثرتر ؤهای نوین مارزش رها وایجاد باو های ناپسند واصالح عادت تواند درو می یی داردها، اثرگذاری باالبا دیگر رسانه

 .(23: 1386فاضلی، )باشد

 تأکید بر هنرهای تصویری رسانه قرآن و سنت و با .سبک زندگی اجتماعی با استناد به5

های جمعی در جامعه ایران به عوان یک جامعه اسالمی، ضرورت  ساخت و با توجه به حضور و نقش گسترده رسانه

ای توان سبک زندگی را مجموعهدر یک رویکرد ترکیبی میگردد. هایی مطابق با قرآن و سنت مطرح میتولید برنامه

ها را در طول زندگی و ها و الگوهایی از زندگی افراد است که آنی طرحهای افراد دانست که در برگیرندهوارهاز عادت

ما سبک زندگی ا کنندها و گروه همساالن کسب میه و رسانهاز ابتدای تولدشان براساس برخورد با محیط، خانواد

تواند نمی آن جهت که اسالمی است، لکن از ط مستقیم ندارد،ها و عواطف ارتباپردازد و با شناختاسالمی به رفتار می

فرد  عمق اعتقادات و عواطف و نگرش این اساس در سبک زندگی اسالمی، بر ها باشد.عواطف شناخت ارتباط بابی

لکن هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته  گیرد،رفتارهای فرد مورد سنجش قرار می بلکه شود،سنجیده نمی

رفتارهای  در سبک زندگی اسالمی،. «عواطف اسالمی را پشتوانۀ خود قرار دهد ها وهایی از شناختباید حداقل باشد،

هایی از زیربناهای ی اسالمی داشته باشد، باید حداقلگیرد و هر رفتاری که بخواهد مبنافرد مورد سنجش قرار می

)از ابتدا  توان گفت که سبک زندگی اسالمی تمام ابعاد زندگییمی را داشته باشد و در نهایت مشناختی و عاطفی اسال

  (.17-5: 1388 )کاویانی،گیرد تا انتها( را دربر می

گونه زندگی کنند، صفا و صمیمیت است و مردمی که اینزندگی قرآنی بر اساس رعایت مقررات و عدالت و احسان و 

گفت که  توانمی. ابدی و جاودانه را در آغوش خواهند گرفتدارای اطمینان خاطر و آسایش خواهند بود و سعادت 

 ها وتغییر نیست، بلکه سبکنظام الگویی و رفتاری ثابت و بی های اسالمی تنها یکسبک زندگی بر اساس آموزه

ین روست که در آیات قرآنی ت مشترک هستند. از همهای گوناگونی است که همه آنان در اصول شریعت و اسالمیّنظام

شود و در سیره عملی پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( که به سبک زندگی های گوناگونی از زندگی اشاره میبه سبک

 یزندگگذار در سبک ریثأمنابع ت نیتراز جمله مهم رد؛یپذیم ریثأت یطیاز منابع مختلف مح یسبک زندگ توجه دارد.

 باشند.یم یجمع یها، رسانهاجتماعی

ترین وسیله ارتباط جمعی با استفاده از یک رسانه تصویری با دامنه گسترده و به عنوان مقبول تلویزیون به عنوان

ای گذاران بخش رسانهچه توسط سیاستکند. تلویزیون آنحرکت، صدا، تصویر و رنگ، مخاطبان را مجذوب خود می

شناسی این های جامعهشود. از یافتهدهد، زمان زیادی صرف مشاهده آن میتدوین شده است را در اختیار ما قرار می

توان با توان درباره تأثیر آنی و جزئی تلویزیون و نیز اثرات کلی و درازمدت آن تردید داشت. بنابراین میاست که نمی

ترین جزء جامعه نیز اثری های اجتماعی به ویژه خانواده به عنوان مهماطمینان گفت که وسایل ارتباط جمعی بر گروه

های قرآنی تالشی برای ترویج سبک زندگی قرآنی در امروزه ساخت فیلمهایی با مضامین داستان ابل انکار دارد.غیر ق

دهد که با محوریت داستان زندگی حضرت سلیمان ها را نشان می( یکی از این فیلم1جامعه است. تصویر شماره )

 ساخته شده است.
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 ار بحرانی )منبع: نگارنده(: فیلم حضرت سلیمان. کارگردان شهری1تصویر

 

های منحصر به فرد توانسته در متن زندگی افراد حضور یابد و دیگر اشکال رسانه را چون تلویزیون با استفاده از قابلیت 

هاشمی، کنند)بنیسینما و کتاب و ... به حاشیه براند. بیشتر افراد جامعه وقت زیادی را صرف تماشای تلویزیون می

-های مختص تلویزیون و تولید برنامه(. با توجه به این تأثیرگذاری ضرورت پردازش ویژه در برنامه158: 1393خلیلی، 

ساخت برنامه هایی که مستقیماً یه اموزش  گردد.های مورد توجه آن مطرح میهای مطاق با فرهنگ اسالمی و انگاره

هایی از قرآن یکی از این برنامه هاست که ه درسمفاهیم قرآنی میپردازد نیز در تلویزیون قابل مشاهده است. برنام

 ( به آن اشاره دارد.2تصویر شماره)

 
 هایی از قرآن. شبکه یک. منبع: )نگارنده(.: برنامه درس2تصویر
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ها و ی طرحهای افراد دانست که در برگیرندهوارهای از عادتتوان سبک زندگی را مجموعهدر یک رویکرد ترکیبی می

ه و ها را در طول زندگی و از ابتدای تولدشان براساس برخورد با محیط، خانواداز زندگی افراد است که آن الگوهایی

ها و عواطف ارتباط پردازد و با شناختما سبک زندگی اسالمی به رفتار میا کنندها و گروه همساالن کسب میرسانه

این اساس در سبک  بر ها باشد.عواطف شناخت ارتباط بابیتواند نمی آن جهت که اسالمی است، لکن از مستقیم ندارد،

 گیرد،رفتارهای فرد مورد سنجش قرار می بلکه شود،فرد سنجیده نمی عمق اعتقادات و عواطف و نگرش زندگی اسالمی،

پشتوانۀ خود عواطف اسالمی را  ها وهایی از شناختباید حداقل لکن هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد،

ی اسالمی گیرد و هر رفتاری که بخواهد مبنارفتارهای فرد مورد سنجش قرار می در سبک زندگی اسالمی،. «قرار دهد

توان گفت که می را داشته باشد و در نهایت میهایی از زیربناهای شناختی و عاطفی اسالداشته باشد، باید حداقل

نیز  3تصویر شماره  (.17-5: 1388 )کاویانی،گیرد ابتدا تا انتها( را دربر می)از  سبک زندگی اسالمی تمام ابعاد زندگی

 های قرآنی شبکه قرآن است که نقش مهمی در ترویج سبک زندگی اسالمی دارد.از جمله برنامه

 

 
 : برنامه خوشبخت از شبکه قرآن. منبع: )نگارنده(.3تصویر

 

 

گونه زندگی کنند، صفا و صمیمیت است و مردمی که اینزندگی قرآنی بر اساس رعایت مقررات و عدالت و احسان و 

گفت که  توانمی. دارای اطمینان خاطر و آسایش خواهند بود و سعادت ابدی و جاودانه را در آغوش خواهند گرفت

 ها وتغییر نیست، بلکه سبکرفتاری ثابت و بی نظام الگویی و های اسالمی تنها یکسبک زندگی بر اساس آموزه

ین روست که در آیات قرآنی ت مشترک هستند. از همهای گوناگونی است که همه آنان در اصول شریعت و اسالمیّنظام

شود و در سیره عملی پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( که به سبک زندگی های گوناگونی از زندگی اشاره میبه سبک

 یزندگگذار در سبک ریثأمنابع ت نیتراز جمله مهم رد؛یپذیم ریثأت یطیاز منابع مختلف مح یسبک زندگ .توجه دارد
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، برنامه 4های قرآنی تلویزیون به کودکان نیز توجه دارد، تصویر شماره برنامه باشند.یم یجمع یها، رسانهاجتماعی

 نوگالن قرآنی از شبکه قرآن اشاره دارد.

 
 نوگالن قرآنی، شبکه قرآن. منبع: )نگارنده(. : برنامه4تصویر

 

 گیرینتیجه

برد. در تبلیغ دینی، فرستنده خداوند است؛ رسانه برای انتقال پیغام دینی بهره می دین، از رسانه، به عنوان ابزاری 

بر کسی فقط گیرنده متغیر است. قرآن  مطهر و زالل است؛ پیام هم پیام خداوند است و همه یک کل واحد هستند.

شود، این پیام نبع توانا، اعتمادپذیر و مشخص میکند، که سبب ایجاد یک م)خداوند( تاکید میه فرستنده استک

گوید که مسیر هرچه باشد و به سمت هر کسی باشد، گیرنده به خوبی ساختارمند و مشخص است. گیرنده به تمام می

بخشی، طبیعی یا ذاتی انسان است. آگاهی با دیگران یک ویژگی ها اشاره دارد. زندگی کردن در اجتماع و تعاملانسان

پذیری است که رسانی و فرهنگعپذیری، اطالکنار دیگر کارکردها همچون جامعه ها دریکی از کارکردهای رسانه

-ن جامعهکنار دیگر کارکردها همچو ها دراز کارکردهای رسانهبخشی، یکی ها اعمال شود. آگاهیتواند هم سو با آنمی

های ها اعمال شود. آگاهی و شناخت یکی از نیازتواند هم سو با آنپذیری است که میرسانی و فرهنگپذیری، اطالع

تواند به رفع این نیاز بپردازد. هر اندازه آگاهی و بینش مردم افزایش یابد، حضور آگاهانه اولیه انسانهاست که رسانه می

-ترین کارکرد رسانهبخشی، عامبیشتر خواهد شد. به عبارتی آگاهیشان اجتماعی جامعه و مشارکت سیاسی وها در آن

های ها را در عرصهدهد و حضور آناهی و بینش مخاطبان را افزایش میهاست که ضمن در برگرفتن دیگر کارکردها، آگ

ثیر قرار مخاطب را تحت تأیوه زندگی اسالمی تواند گرایش و نداشتن تمایل به شسازد. رسانه میگوناگون محقق می

های اسالمی بپردازد. رسانه به دلیل اثرپذیری بر برای رسانه است که به تقویت ارزشدهد و فرصت بسیار ارزشمندی 

عهده داشته باشد که برای  های زندگی، نقشی فراتر از ساخت و تولید برنامه دارد و باید رسالت دینی برهمه ساحت

این زمینه، حذف زمند پیمودن مسیری طوالنی است. از این رو، یکی از کارهای اساسی در تحقیق این رسالت خود، نیا

اسالمی بپردازد. در ها و الگوهای اند به معرفی ارزشتوهایی است که میی و تولید برنامههای غیردینهنجارها و برنامه
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نطبق با های مهای استانی با تولید برنامهشبکههای استانی را نادیده گرفت چراکه، رسانهنقش توان این میان نمی

ی قی با توجه به اهدافی که سر لوحههای دینی و اخالتوانند مخاطبان را در جهت ارزشفرهنگ بومی منطقه خود می

 هدایت نمایند.  ،باشدآن قرآن و اهل سنت می
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 و مآخذ: منابع

 ها:کتاب

 . تهران: اطالعات.جنگ و پاره جنگ(. 1375. )تافلر، آلوین

 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.و و، تهران:ترجمه علیرضا چاو (. سبک زندگی.1378. )چینی، دیوید

 .نشر مروارید و فیروزه :تهرانچاپ هشتم،  .مبانی ارتباط جمعی(. 1384. )دادگران، سید محمد

 بوستان کتاب. موسسه خانواده. تهران:سبک زندگی اسالمی در  (.1394. )عارف صداقت، محمد

 .1394 قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  زندگی اسالمی )با رویکرد تجویزی(.درسنامه سبک (. 1394. )کاویانی، محمد

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن(. 1384. )کاویانی، محمد

 های سیاسی و اجتماعی. قم: بوستان کتاب.مردم در صحنههای تقویت مشارکت اهها و ر(. رسانه1382.)کریمی، سعید

باطات در ایران از آغاز تا امروز. ایران در چهار کهکشان ارتباطی: سیر تحول تاریخ ارت(. 1385. )راد، مهدیمحسنیان

 تهران: انتشارات سروش.

 طباطبایی. ه عالمهدانشگا (. وسایل ارتباط جمعی )چاپ پنجم(. تهران:1386. )معتمدنژاد، کاظم

 .تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. دین و سبک زندگی(. 1387. )حسینکنی، محمدمهدوی

سبک زندگی پایدار )مجموعه مقاالت همایش فرهنگ تولید و مصرف پایدار در (. 1388. )محمدجواد نژاد،مهدوی

 .تهران()وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری  تهران نشر شهرتهران:  زندگی شهری(

 (. درک تئوری رسانه. ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.1386. )ویلیامز، کوین

 

 مقاالت:

 19-29، صص26نشریه پژوهش و سنجش، ش  ."شناسی رسانهمخاطب" (.1380. )الدینآشنا، حسام 

، 1سال اول، شفصلنامه مطالعات سبک زندگی،  ."مفهوم سبک زندگی"(. 1391. )سالمی، آزاده الفت، سعیده؛

 .9-37صص

 ".های تلویزیون در زندگیزندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین"(. 1392. )خلیلی، زهرا هاشمی، سید محسن؛بنی 

 .157-188صص ،20فصلنامه رادیو و تلویزیون، ش

تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره ی علمی ماهنامه. "رسانه و سبک زندگی" .(1389). خوشنویس، ناهید

 .9-18، صص73

، 16ش فرهنگی دفاعی زنان و خانواده،  فصلنامه ".سبک زندگی تلویزیونی و مصرف"(. 1388. )نیعیوضی، غالمحس

 .143-167صص



 ترویج سبک زندگی با استناد بر قرآن و سنت 194 

 
 رحمت رازقی،  محسن نورایی، زینب سادات حسینی، سیدمحسن موسوی، حسن خجسته باقرزاده

 

، 4 ش تغییرات فرهنگی، فصلنامه ".دانشجویی یسبک زندگی فرهنگی جامعه تصویری از" .(1386). محمد فاضلی،

 .175-198صص

 طرح نظریۀ سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسالم و ساخت آزمون سبک زندگی اسالمی و"(. 1388. )کاویانی، محمد

دانشگاه  ، اصفهان:امه مقطع دکتری دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسینپایان". های روانسنجی آنبررسی ویژگی

 .اصفهان
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