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  دهیچک
های دینی و شود که از ارزشدهد، اطالق میسبک زندگی به همه اصول و مبانی که متن حیات اجتماع و انسان را شکل می

شات می سبک عرفی جامعه ن سلوک زندگی حاکم بر جوامع، نماینگر فرهنگ، جهانگیرد. ست و  بینی و اعتقادات آن جامعه ا
شاخص سالمی با تمامی  ست. برای تثبیت جامعه ا شیوه و  بایدهای مربوط به خود میکه در نوع حیات افراد آن تبلور یافته ا

توانند به طور کامل در کام دینی زمانی میسلللوک زندگی اسللالمی نی  در بنن آن درونی گردد. به این معنا که اصللول و اح
جامعه اجرا شوند که سبک زندگی اسالمی در بین اعضای آن گسترش یابد. هدف از این مقاله شناسایی رابنه  تمدن اسالمیبا 

سنادی با اب ار فیش شان میپیشرفت سبک زندگی است که در آن از روش تحلیل ا ست.ونتاو ن ستفاده شده ا  هد کهدبرداری ا
های جامعه و دهد و برای رسلیدن به اهداف و آرمانسلازی نوین اسلالمی را تشلکیل میسلبک و سللوک زندگی متن تمدن

 باید سبک زندگی بومی و دینی را در بین مردم گسترش داد.های گوناگون میموفقیت در زمینه
 

 تمدن اسالمی، پیشرفت، سبک زندگی. کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه

سبک زندگی به عنوان مجموعه ای از الگوهای رفتاری  مبتنی برفرهنگی است  که در حیات فردی و اجتماعی انسانها صورت 
می گیرد .از سویی آموزه های دین مبین اسالم که تکامل یافته تمام ادیان الهی است ودر قرآن و روایات آمده است ، کلیه ابعاد 

 و اجتماعی زندگی بشر را شامل می شود . درقرآن کریم )وسنت معصومین(  تمام احکاممادی و معنوی،دنیوی واخروی، فردی 
و [01] .و قوانین موردنیاز در عقاید دینی و احکام مدنی و وظایف اخالقی شامل دوقسمت دین یعنی ایمان و عمل آمده  است

داند که هر یک مرحله می ۵مقام معظم رهبری این روند را دارای   باید به  صورت مرحله ای و گام به گام وروندی را طی کند.
رتیب گیرد. این مراحل به تای برای مرحله بعد به شمار می آید تا تمدن اسالمی شکل بر دیگری تقدم دارد و در حقیقت مقدمه

. تشکیل ۵شکیل جامعه اسالمی،. ت۴.تشکیل دولت اسالمی ،۳. تشکیل نظام اسالمی ،۲. تحقق انقالب اسالمی ،0عبارتند از:
( رهبری به مناسبتی دیگر از سبک زندگی اسالمی ونقش آن در پیشرفت جامعه ودر نهایت ۲۴/۷/0۳۳1) تاریخدر  امت اسالمی.

بدیهی است ایجاد تمدن اسالمی بدون  :فرمایندیم( ۲۳/۷/0۳۳0)[همچنین در تاریخ ۵]در ایجاد تمدن اسالمی سخن می گوید.
اسنادی و با  -در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی لذا  [۵] بهره مندی از سبک زندگی، اسالمی میسر نخواهد شد.

mailto:eftekhari@shahed.ac.ir
mailto:Atefe.hasheminejaad@yahoo.com


 
 

 2 

پس از تبیین معنای تمدن اسالمی، پیشرفت و سبک زندگی رابنه میان این واژگان را بررسی و استفاده از منابع کتابخانه 
 کدام است پاسخ می گوید . "راه های تمدن اسالمی برای پیشرفت در سبک زندگی"سرانجام به این سوال که 

 

 ضرورت پژوهش 

پیروزی انقالب اسللالمی و به دنبال آن تشللکیل جمهوری اسللالمی درایران و کارنامه درخشللان آن در طول  هل سللال، 
ساخت. جهان غرب تاکنون با  ستکبار جهانی را خنثی   سوی ا ست و ناکارآمدی دین از  سیا شعارواجرای تئوری جدایی دین از 

جداسازی معنویت ودین از ساحت تفکر و عرصه  سیاست بشری وبا جایگ ینی انسان، ثروت، اعتقاد به مکتب اومانیسم ول وم 
جب ظهور انواع  مادی و فکری( مو های ب رگ  یب )علیرغم برخی موفقیت بدا غ به م قاد  جای اعت به  قدرت، تجمل و غرور 

ضر مغرب زمین بد ست. درحال حا صر گردیده ا سنح جهان معا سی در  سیا ضات  طبقاتی و  ون رجوع آگاهانه ومتعادل به تبعی
واز آنجا که با [0۳]اصل االصول زندگی بشر)آموزه های وحیانی( قادر به خروج ازاین وضعیت بحرانی متناقض جهانی نیست. 

 رآمدن اینترنت و شبکه های مجازی دسترسی سریع به تبلیغات و اطالعات از سوی دیگران موضوع مهم سبک زندگی  د ا
تهدید جدی شده است  ارائه  سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ غنی اسالمی و مصادیقی از خدمات تمدن های اسالمی درجهت 

 پیشرفت سبک زندگی با هدف حفظ کیان جامعه ونی  اثبات کارامدی اموزه های اسالمی ضروری می نماید.

 تحقیق پیشینه

سالمی  سبک زندگی ا شته اقداماتی در رابنه با  شهید منهری )در گذ شرفت  مانند:  سالمی  و پی (،در خدمات 0۳۷۱،تمدن ا
سالم و ایران ضا عاملی )[01]متقابل ا سعیدر سالم از منظر قرآنآتاب (در ک0۳۳0،  شهر ا ( در مقاله  0۳1۳نجفی)  ،[0۴]رمان

ا تمدن اسلللالمی، تمدن غرب تعامل ی "( در مقاله0۳1۳،ودولت ابادی )[0۳]کلیاتی در مورد تمدن غرب و تمدن اسلللالمی 
، و دسللتاوردهای آن پرداخته اند لیکن پژوهشللی در رابنه با تمدن اسللالمی [1]به موضللوع تمدن و نظام اسللالمی "تعارض

 لذامقاله حاضر برای پاسخگویی به این نیاز انجام می گیرد. ،پیشرفت وسبک زندگی انجام نگرفته است.

 مبانی نظری

 تمدن
-ایه اهلل جوادی تمدن را فرآیندی می داند که به دنبال رشللد مداوم در اب ار و روابم مادی و معنوی و بنیان های اقتصللادی 

در مجموع تمدن اسالمی را می توان به حاصل  [۱]اجتماعی شکل گرفته است و زمینه ساز دستیابی انسان به کمال می باشد.
ند اجتماعی اندیشه، عقاید  ، رفتار جامعه اسالمی )دولت وملت( تعریف نمود .در واقع تمدن اسالمی یک کل ذوی االج اء برآی

سالم وتمدن آن  سراغ گرفت .مثال ا ست ودرهمه آن می توان از اج اء دیگر  ستثناء درهمه اج اء این "خدا"ا ست وبدون ا گرا
 [00]تمدن می توان خدا را دید .

 پیشرفت 
صدر مرخم شرفت در لغت م ست. پی سربودن ا شروی کردن ، جلو رفتن ، ترقی کردن ومی شروی ، پی سم مرکب به معنای پی   وا

 [۳]یه ، تحسین، تنور و تقدم می آید.و در زبان غربی در قالب کلمات ترق [00]
اصللنالحی ،پیشللرفت به معنای رشللدتدریجی سللنح و کیفیت زندگی در عرصلله مادی ومعنوی در روابم، قوانین  در تعریف

سب از  ستفاده منا سانی و همچنین ا ستعدادهای ان شرفت را دربهره مندی عام از تمام ا ست.همچنین می توان پی سانی ا واب اران
عی دارد.  پیشللرفت باعا اف ایش طول عمر ، کاهش مرگ ومیر، رفع پیشللرفت ابعاد وسللی [۵.]مواهب طبیعی شللناسللایی کرد

آورند. گونه که آرزو دارند به دستبیسوادی و بهبود امنیت ، سالمت ورفاه می گرددوسبب می شودافراد فرصت زندگی را همان
از ترقی و سعادت انسان نام توان به عنوان توصیفی از پیشرفت می.پیشرفت در جامعه، ضروری و تقریباً غیرقابل اجتناب است

 .برد.زیرا مفهومی بیش از رشد اقتصادی دارد



 
 

 3 

رشد و تعالی و مشتقات آنها استفاده کرده است. رشد درآیات قرآن به رشد اخالقی، رشد قرآن کریم برای پیشرفت از واژ گان 
سیم می گردد. شد روحانی تق سمانی و ر شرفت ، به عنوان امری که ج شد وپی شر را به آن هدایت می کند قرآن از ر خداوندب

شمندی آمده که نمونه ای از آن روایت  صومین نی  منالب ارز ست در روایات مع شده ا ستوی "وقرآن برای همان نازل  من ا
ست.  یاد کرده:"یوماه فهو مغبون شد"ا شد "را قرار می دهد: "غی"و در مقابل آن واژه [0۱]( ۲)جن/"یهدی الی الر قدتبین الر

بر اساس آیات قرآن انبیا برای پیشرفت جامعه بشری آمدند و  نه تنها انسان ها را هدایت و تشویق  [0۱] (۲۵۱ه/)بقر"من الغی
کردند بلکه خود مسلتقیماً در آن نقش آفرین بودند. برای مثال از داسلتان داود )ع( سلخن می گوید که به تعلیم خداوند که از 

صنعت ریخته گری را ابداع کرد.)ا شرفت در دو  [0۱] (11نبیاء /طریق ذوب فل ات ، سالمی پی ست در پرتو تمدن ا شایان ذکر ا
گیرد ؛بعد مادی پیشللرفت یعنی انسللان به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین مدتی از حیات بعد مادی و معنوی صللورت می

سترکند لذامحتاج  امکاناتی است تا نیاز جسم او را برآورده سخویش را در قالب جسمانی در دنیا سپری می سازی ازد.خداوند ب
سبت می دهد  ستعمرکم فیها"تامین این امکانات را به خود ن شاکم  فی االرض وا ودرجای دیگر [0۱]( ۱0)هود/"و هو الذی ان

که رزق آن را برای [0۱] (0۵)ملک /"و جعل االرض ذلوال"از رام شدن زمین و تسخیر مخلوقات برای انسان سخن می گوید:
پیشرفت معنوی و فرهنگی اما از نظر مکتب وحی  جایگاه ویژه دارد و  [0۱] (0۵)ملک /"قهفکلوا من رز"انسان قرار داده است

ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحناعلیهم برکات من السللماء  "زمینه سللاز پیشللرفت و توسللعه اقتصللادی و اجتماعی اسللت 
ست که آنها د[0۱] (۳۱)اعراف/"واالرض سان ها مربوط به آخرت ا شرفت معنوی ان شد و پی ر اثر ایمان و تقوا و تالش به ؛ ر

 ثبات و آرامش رسیده اند.
 تثرو

ی کاال و خدمات بیشتری برای هر ارائه (GDP) (بسیاری از متفکرین اقتصادی، پیشرفت را برابر با انبوه محصوالت وطنی
های تر شدن زندگی مردم، آسایش بیشتر، گ ینهکنند. باالتر رفتن درآمد موجب راحتدانند و آن را پیشرفت قلمداد میفرد( می

شتر، و اف ایش تمایل به تفریح  سه(  بیها نی  تأیید میی برخی تحقیقشود.نتیجهو لذت میبی ن کشورهایی کند گر ه)در مقای
شحال ست خو شان باال ستگی بین این دو متغیر که درامد مردمان ستند تا افردی کم درآمد.اما هم ب شنودتر ه تر و از زندگی خ
 [۲1]د و شادمانی یا خشنودی وجود ندارد.شود ارتباطی بین اف ایش می ان درامضعیف است و اکثر اوقات مشاهده می

 های انسانیارزش

سازمان بینبیانیه ۲ی در ماده شرفت اجتماعی  سعه و پی شرفت اجتماعی باید بر پایهی تو ست: پی شر آمده ا ی المللی حقوق ب
الف( حذف کامل و :ت اجتماعی باشد که براین اساسها بنا نهاده شود و ضامن تعالی حقوق بشر و عدالمن لت و ارزش انسان

سم و کلیهفوری همه ستی از قبیل آپارتاید و نازی ستعمار و نژادپر ستفاده از افراد، ا سوء ا شکال نابرابری،  شیی خمی ا ها و م
 .هللایللی کلله مللخللالللف اهللداف و اصلللللول سلللللازمللان ملللللل مللتللحللد هسلللللتللنللدنللظللریلله

ترین تبعیض، ، همچنین اقتصللادی ،فرهنگی و اجتماعی بدون کو کب( شللناخت و اجرای مرثر حقوق سللیاسللی و مدنی
 .شلللللونللدگللیللری پللیشلللللرفللت در جللامللعلله مللحسلللللوب مللیمللعللیللارهللایللی بللرای انللدازه

[۲1] 

 کیفیت زندگی

ا به دی رسللواهای مربوط به کیفیت زندگی در جهان، امید به زندگی، مرگ و میر کودکان و می ان بیدر بسللیاری از بررسللی
اما  ون از معنویت تهی اسللت افراد احسللاس خوشللبختی ندارند. دانش موجب  .گیرندهای رفاه در نظر میعنوان شللاخص

گوید: جهالت، )احساس( سعادت را تنها در کتاب تاریخ دانش می« دورن ارل  ون»شود. تقاضاهایی از جمله بهبود و تغییر می
فهمید جاهل هسللتید، آن وقت فرد شللروع محض آنکه  ی ی یاد بگیری تازه می کند؛ بهزمانی که جاهل هسللتی حفظ می

 [۲0]کند به خواستن ،میل به دانستن.می
 اف ایش علم
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ست ای که از نظر علمی گاماز دیدگاه برخی، جامعه سیدنی پوالرد معتقد ا ست.  شده ا شرفت نائل  سیعی بردارد به پی های و
به مهمترین جنبه زندگی انسللان تبدیل شللده اسللت و که دکارت بر طبق اصللول ریاضللی یک جهان نو و کهنگامیه علم 

بخش بنا کرد، که عظمتش از جهان مذهب)مذهبی که آنها می شلللناختند( کمتر نبود، و هنگامی که نیوتون جهان اطمینان
ی دیگر واضللح بود که انسللان جدید در عرصللهها و تضللادهایش در  ند قانون عمومی گنجانید، واقعیت را با تمام پیچیدگی

 [۴]ی زیادی گرفته است. ب رگی از تالش وارد شده و از دنیای پیشین)مبتنی بردین( فاصله
این معیارها براساس دیدگاه غیرتوحیدی وسکوالر منرح شده است .  راییتضاد این نگرش با نگاه گذشته)دینی( یعنی تعارض 

شرفت شریعتی می توان یافت که: دین و پی شد "از نظررا درکالم  سیحی  سیحیت به غرب رفت این غرب نبود که م وقتی م
شت برای اینکه خال موجود در غرب راپرکند  سی که در غرب وجود دا سیا شد .در واقع نظام  بلکه این مسیحیت بود که غربی 

ده غرب رفته تبدیل به تثلیا وآمیخته به شللرک شلل با پذیرش مسللیحیت آن را تبدیل به یک دین غربی کرد.توحید وقتی به
سیحیان  شت م سیحیان ایران، ترکیه، عراق ولبنان وجود ندارد.بردا شرقی مثل م سیحیان  ستدرحالیکه همین تثلیا میان م ا

)ع(  ی که به امام حسین "ثاراهلل"ی است که مابه حضرت امیر نسبت می دهیم یا  "اسداهلل "شرقی از حضرت عیسی ، مثل
سبت می دهیم .آنها هم پسر خدا را در همین  ار وب ترسیم می کنند درحالی که درغرب  نین نیست .دلیل آنهم این است ن

  [۷]"جا رفت دیگر مسیحیت باقی نماند.که مسیحیت وقتی به آن

 سبک زندگی
ش سبک و زندگی با دو بار معنایی متفاوت ت شنکیلسبک زندگی از ترکیب دو واژه  ست. معنای لغوی واژه زندگی رو  شده ا

شده است که اگر ه ریشه در کاربرد آن های فارسی و غیر آن، معانی گوناگون درجنامهاست، اما در تعریف واژه سبک در لغت
نری ه شناسی ادبی وشکل غالب در سبکدر زبان فارسی، واژه سبک در روند مفهومی خود، ابتدا و به»ودر علوم مختلف دارد

ست. تدریج در دیگر حوزهاما به ،« رفتکار میبه صی از نظم یا نثر، گداختن  ی ی را پس از  [00]ها نی  کاربرد یافته ا طرز خا
  [00]آمده است. ریختن 

سبک زندگی عبارت ست از: بنابراین،  ستن که منعکس»ا سبک زی د یا گروه های فرها و ارزشکننده گرایششیوه زندگی یا 
دن فرد یا گروهی ها، معیارهای اخالقی، سنح اقتصادی و ... که باهم طرز زندگی کرها، سلیقههمچنین عادات، نگرش است و

شکل می ستفاده می [0۷.]«دهندرا  سان ا شرایم زندگی ان گردد.البته در زبان عربی گاه از ازاین ترکیب برای معرفی نحوه و 
به معنای حرکت، رفتن و راه رفتن یاد می شود وسیره پیامبر یعنی سبک ، اسلوب و نوع  "سیر"اده از م"سیره"سبک با واژه 

صد خود بکار می برد ست ، رفتارپیامبر)ص(ومتدی که درعمل وروش برای مقا سیا ضاوت، در  سبک پیغمبر در ق ست. مانند  ه ا
سبکها مختلفند برای مثال  صحاب ودر زندگی خانوادگی؛ شرت با ا شان زور و در معا سبک ضا  سی بع سیا رهبران اجتماع ی و

عاویه فرق تد ی ید بامتدمبعضی حیله و نیرنگ است . ی ید و معاویه هردو از نظر هدف یکی بوده واشقی االشقیاء هستندولی م
 [۴]می کند.
ریف د به گونه ای که نمی توان تعداشللت که گروه های مختلف تعاریف گوناگونی برای سللبک زندگی ارائه کرده ان باید توجه

واحدی برای آن ارائه داد. در مجموع اما سبک زندگی عبارت است از الگوی رفتاری ای که فرد یا جامعه برمی گ یند تا اورا از 
 افراد یا گروه های دیگر متمای  کند .

 زندگی از منظر قرآن

ر ها و هنجارها و ضد آنها که دتوان با شناسایی ارزشای که میگونهبهکریم، تعلیم سبک زندگی صحیح است، از اهداف قرآن
سایی کرد و با اننباق روش زندگی با روش شنا سبک را  ست، این  شده ا شاره  سعادت وآیات قرآن به آنها ا  های قرآنی به قله 

و این  دهدذمت و تخنئه قرار میسو، سبک زندگی غیرالهی را مورد مکریم در آیات متعدد از یکخوشبختی دست یافت. قرآن
اِن »توان در ساحت فردی به آیات مبارکه: ساحت فردی و هم ساحت جمعی آدمی است که از آن جمله میمذمت هم ناظر به
سرٍ سانَ لَفِی خُ سانَ لَکَفُورٌ مُبینً(.»۲:)عصر« االن رِّ  وَ یَدعُ»، [0۱] (0۵)زخرف: « وَ جَعَلُوا لَهُ مِن عِبادِهِ جُ ءً اِنَّ االن شَّ سانُ بِال االن
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وَاتَّقوا فِتنَهً لَّا تُِصیبَنَّ الَّذینَ ظَلَمُوا » :و در ساحت جمعی به آیات مبارکه [0۱] (00)اسراء: « دُعاءَهُ بِالخَیرِ وَ کانَ االنسانُ عَجُوالً
َشدیدُ العِقَابِ هً وَاعلَمُوا اَنَّ اهللَ  صَّ َسلنَا فِی قَ»، [0۱] (۲۵)انفال: « مِنکُم خا رَّاِء وَ مَا اَر ضَّ ساءِ وَال ریَهٍ مِّن نَّبِیِّ اِلّا اَخَذنَا اَهلَهَا بِالبَا

رَّاءُ یئَهِ الحَسلللنَهَ حَتَّی عَفَواَّ قالُوا قَد مَسَّ ءابَاءَنَا الضلللَّ رَّعُونَ. ثُمَّ بَدَّلنَا مَکانَ السلللَّ رَّاءُ فَاَخَذنَاهُم بَغتَهً وَهُم  لَعَلَّهُم یَضلللَّ وَ السلللَّ
شعُرُونَ سالم را بیان کرده  از  [0۱] (۳۴-۳۵راف: )اع)لَایَ شده ا صحیح و پذیرفته  سبک زندگی  سوی،  شاره کرد و از دیگر  ا

صللراحت از حیات طیبه سللخن بار در قرآن بهکند، اگر ه تنها یکآل اسللالمی با عنوان حیات طیبه یاد میسللبک زندگی ایده
 میان آمده است. به

 سبک زندگی توحیدی و غیرتوحیدی
بازشناسی انسان از حیوان و شامل مجموعه ای از اسالم همچون دیگر ادیان توحیدی فرهنگ ساز است  راکه فرهنگ عامل 

شد ست.  دانش، ادب، اخالق، نظام ارزشی ، عقاید و افکار می با ساحت آن ا شیوه زندگی درتمام   [۲]درحقیقت فرهنگ همان 
از این رو فرهنگ  .توان گفت تمدن زاییده فرهنگ اسللت فرهنگ نقش اسللاسللی در پذیرایی تمدن دارد به صللورتی که می

شادابی کالبد را تامین می کند .هرگاه این روح ،  شد و  شده و ر ست که در کالبد مادی ومعنوی تمدن دمیده  همچون روحی ا
سالم ،زنده وشاداب بماند تمام اندوخته های مادی ومعنوی بشر )تمدن( از خنر فساد و تباهی در امان است اما اگر آسیب دید 

سان و [۲]حناط رفت کالبد مادی ومعنوی نی  به تباهی خواهد افتاد .وبه تدریج رو به ان ست جهان بینی و نگرش به ان بدیهی ا
سیار  سبک زندگی تاثیر ب شاخص ها و مولفه های تمدن ها وبه تبع آن   صد خلقت در تعریف و تعیین  سالت او و مبدا و مق ر

سبک زندگی توحیدی را از غیر آن متمای   سان غیر موحد جهان راکتابی میدارد و  سازد .ان  داند که ابتدا و انتهایش افتادهمی 
ست به عالم نی به عنوان طبیعت می صنع اهلل  که ا لذا برنامه ری ی اش برای . [0۱] (۲۴)جاثیه/"مایهلکنا اال الدهر"نگرد ونه 

ساس آن با نگاهی که جهان را آیت الهی سنتکم و من آیاته خل "زندگی و ارزش گذاری بر ا سماوات و االرض واختالف ال ق ال
سان را خلیفه اهلل )بقره/ [0۱] (۲۳)روم/"والوانکم سی  [0۱] (۲۳وتفاوت اقوام را آیت خداند )روم/ [0۱] (۳1و ان شنا سیله باز وو

شعوباوقبائل لتعارفوا "آنها از یکدیگر وتفاخر به اموال و اوالد را لغو و  [0۱] (0۳)حجرات/"انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم 
ان اکرمکم عند اهلل "و مذموم دانسته تنها معیار تشخیص و برتری را تقوا می خواند . [0۱] (0)تکاثر /"الهاکم التکاثر  "بیهوده
ساس  [0۱] (0۳)حجرات/"اتقاکم سان موحد که تمدن خویش را بر ا ست ان سبک آن کامال متفاوت ا ونگرش اوبه زندگی و 

داند یعنی کتابی که هم مقدمه دارد وهم متن و هم نتیجه؛ ا میفرهنگ توحیدی بنا می کند و جهان وانسان را تفسیر خلق خد
فکر و بر  [0۱] (0۵۱)بقره/ "انا هلل و انا الیه راجعون "کتابی که اول و آخر آن نیفتاده است بلکه آغازی وسرانجامی دارد .او به 

گیری از مواهب ش و بهرهکند.این نگرش او سللبب ایجاد اعتدال در مصللرف، لذت ،اسللتراحت ،تالری ی میاسللاس آن برنامه
ساز تمدن  ستر شرفت جامعه او ب شرفت می گردد وپی ساز پی صحیح  زمینه  سبک زندگی  دنیوی و اخروی می گردد.وی با 
شرفت و تعالی در  سبب پی شیندو  سود کالن به نتیجه می ن سرمایه گذاری او با  شود که پس از اندک زمانی   سالمی می  ا

ست. واین   زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی شته ا ست که دهر را میرانده وجاودان گ شود .زمان اورا نمی میراند بلکه او می 
سان مومن  سبک زندگی ان شرفت  سالمی به پی سالمی و تمدن ا سالمی به تمدن ا سبک زندگی ا نموداری از خدمات متقابل 

 است.
 پیشرفت وسبک زندگی ،تمدن اسالمی

بی صورت گرفت سپس پیام ان به گوش جهانیان رسید. مقام معظم رهبری دراین نخستین تجربه تمدن اسالمی در مدینه الن
ست که پیامبر با هدف ارائه الگوی کامل از یک  سالمی از  نان اهمیتی برخوردار ا باره  نین می فرماید:الگوی تمدن و نظام ا

سان به   [0۵]نظام سیاسی مبتنی بر تعالیم دینی از مکه به مدینه آمدند. هدف این بود که پیام آزادی و بیداری و خوشبختی ان
سان ها ،در  ست در مقابل جهل ان سخه ای ا سد واین ج  با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نبود و این ن همه دلها بر

شر از ه دردهایی که از آغاز خلقت بمقابل استقرارظلم ،در مقابل تبعیض درمقابل پایمال شدن ضعفا به دست اقویا،درمقابل هم
حقر ابوایوب انصلللاری من ل آمی  مدینه پیامبر )ص( در بدو ورود در خانه ماز آن دردها نالیده اسلللت ؛ لذا در محیم تبعیض
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د یعنی حکومت مدینه النبی دارای شاخصه هایی است که آگاهی از گذارآن شاما حکومت و تمدنی که پیامبر پایه  [۷]گ یدند.
  .آن می تواند به اصالح سبک زندگی  ودر نتیجه پیشرفت وتوسعه مادی ومعنوی جهان اسالم کمک کند

سالمت از خنا ،  سالمی با توجه به جامعیت) مادی و معنوی(، فنری بودن و ست که تمدن ا شانگر آن ا سخن به خوبی ن این 
از خشونت و اجبار،فرا قومی و فرا جنسیتی بودن تاثیر شایان در نگرش، روش و سبک زندگی انسان ها دارد به گونه ای  دوری

که هرکجا که بدان ملتی روی آورده اند سبب پیشرفت و تعالی زندگی آنها در ابعاد گوناگون شده است .نمونه ای از آن زندگی 
راه تمدن اسللالمی گام نهادند  ی ی که اسللالم از آنها گرفت تشللتت افکار و عقاید هنگامی که ایرانیان در "ایرانیان اسللت 

سامی و برخی  شور که برخی  شمال و جنوب این ک شرق و غرب و  مذهبی بود و به جای آن وحدت عقیده برقرار کرد .مردم 
ر و حکومت بود برای اولین بار به یک آریایی بودند و زبان ها و عقاید گوناگون داشلللتند و تا آن وقت رابنه میان آنها فقم زو

فلسللفه گرویدند؛ فکر واحد، آرمان واحدو ایده آل واحد پیدا کردند ؛احسللاسللات برادری در میان آنها پیدا شللد ؛حال انکه رژیم 
 کوشید وحدت عقیده بر اساس زرتشتیگری ایجاد کند اما موفق نشد.موبدی  همواره می

همان وقت که کشللورهای گرونده به مسللیحیت در تاریکی قرون وسللنا فرو رفته بودند ایران در پرتو گرایش به اسللالم در 
سالم  شد ؛ا سالمی  شکوهمند به نام تمدن ا شعلدار یک تمدن عظیم و  شاپیش همه آنها م سالمی و پی سایر ملل ا همدوش با 

های سرزمین های دیگر را به  حصار مذهبی و حصار سیاسی ای که گرداگرد ایران کشیده شده بود را در هم شکست و دروازه
های دیگر باز کرد و از آن  دو نتیجه برای ایرانیان حاصللل شللد یکی ها و تمدنروی ایرانی و دروازه ایران را به روی فرهنگ

 این که توانستند
 راههای تمدن اسالمی برای پیشرفت سبک زندگی 

نی )ره( و مقام معظم رهبری می توان راههای از مجموع آنچه گفته شللد وبا توجه به آموزههای دینی و دیدگاههای امام خمی
تمدن اسالمی برای پیشرفت سبک زندگی را در محورهای گوناگون منرح ساخت اما از آنجاکه منالب مذکورغالبا این منلب 

عاد( . استقالل)در تمامی اب۲. معنویت0را دربرداشت ازاین روتنها بعض محورهای آن به اختصار منرح می گردد که عبارتند از::
. 1. حمایت از محرومین و مسللتضللعفین ۷. عدالت ۱. بصللیرت وهوشللیاری۵. خودکفایی ۴. قناعت وپرهی ازاسللراف۴. آزادی ۳

ستی می فرماید۳وحدت کلمه و اتحاد نیروها.  ساده زی سووالن . امام )ره( در اهمیت  ستی بویژه برای م ساده زی بازندگی ". 
سانی را حفظ ک شهای ان شرافی نمی توان ارز سالمی01 "رد.ا سبک زندگی که از نظر  [0]؛.توجه به فرهنگ ا ضیح آنکه در  تو

سالمی درحقیقت  شکیل می دهد فرهنگ ا سالمی را ت شرفت وتمدن ا شمار می آید. "قدرت نرم"رهبری متن پی آن  اهمیت ب
هویت  .00.ی ملتها به فعالیت خود ادامه می دهدبدان جهت اسلللت که ناتوی فرهنگی در مراحل نهایی تانیل به فروپاشللل

عنا قتصاد مقاومتی مکه به فرمایش رهبری اولین  ی ی است که باید به جوان و نوجوان خودمان بدهیم سپس ا [0۲]. ،مستقل
ند. یدا می ک که0۲ [۲1]پ ظام آموزش و پرورش ". اصلللالح آموزش وپرورش ؛  را یدی مبتنی بر ن ظام غرب ده تقل یک ن ما 

و بدیهی اسللت با این سللاختار نمی توان تربیت انسللانهایی باسللبک زندگی  [۲۵]"انی پذیرفته شللده ی در اروپابود.باورهاومب
 اسالمی را پایه ری ی کرد. 

 گیری نتیجه
ب ست.اما جهان بینی او و فرهنگ برگرفته از آن سببشرپیوسته به دنبال سعادت، پیشرفت ، توسعه ،آسایش و آرامش  بوده ا

مدلهای گوناگون تمدن غیر توحیدی برغم دستیابی به موفقیت هایی  ایجاد دو نوع تمدن توحیدی و غیر توحیدی  شده است.
سیاری از شد و از این رو ب شر با سخگوی نیازهای واقعی ب سته پا ست نتوان شته ا شه الهی ندا ضی از ابعاد ، ون ری ین ا در بع

تمدنها در مقنعی خاص صلورت گرفته و از بین رفته اسلت اما تمدن توحیدی که شلکل کامل شلده آن تمدن نبوی)ص( در 
مدینه النبی وتجربه امروزی آن انقالب اسالمی ایران می باشد  تمدنی است که  ون ریشه الهی داشته ومبتنی بر متن مکتب 

خاتم تداوم یافته و تا به امروز و تا قیامت استمرار خواهد داشت این تمدن وحی است از حضرت آدم آثار آن شروع تا حضرت 
با  پیشرفت کامل در تمام ابعاد زندگی )مادی ومعنوی ( انسان صورت می گیردوپیشرفت در علم ،تکنولوژی و امکانات رفاهی 
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که زمینه رسللیدن به متن یعنی  زندگی که در تمدن غیرتوحیدی هدف به شللمار می آید در تمدن اسللالمی تنها اب اری اسللت
پیشرفت معنوی و بهره مندی از سبک زندگی صحیح و حیات طیبه را فراهم می سازد وزمینه ساز تشکیل تمدن نوین تمدن 

شلود و متقابال تمدن نوین اسلالمی بسلتر الزم رابرای آگاهی و دسلتیابی امت به سلعادت را فراهم کرده فراگیر اسلالمی می
وشها وبسترهایی رادر راستای پیشرفت سبک زندگی شهروندان خود ارائه  می کند . که این پژوهش بااستفاده راهها،راهکارها،ر

صاحب نظران بویژه امام خمینی و امام خامنه ای  سالمی و دیدگاه های  سنادی، وبهره گیری از آموزه های ا از روش تحلیل ا
غیر توحیدی( ،شاخصه ها و دستاوردهای آنها  رابررسی نموده مفاهیمی همچون تمدن ، پیشرفت و سبک زندگی ) توحیدی و 

 دست یافته است. "رابنه تمدن اسالمی با پیشرفت سبک زندگی  یست   "وبه هدف پژوهش یعنی پاسخ سوال 

 پیشنهادات
سالمی با  سه میان تمدن توحیدی بویژه ا ستقل درجهت مقای صورت م شهایی تنبیقی وبه  شنهاد می گردد پژوه درخاتمه پی

غیر توحیدی در قالب  برش های تاریخی ، جغرافیایی وغیر آن جهت دسلللتیابی بیشلللتر به الگوهای عینی و موفق تمدنهای 
 تمدن اسالمی و تاثیرات آن  برپیشرفت جوامع وسبک زندگی بشر و تاثیر متقابل آنها در تحقق تمدن اسالمی صورت گیرد.
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