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 الزامات نقش رسانه 

 ينید یها آموزه بر يمبتن يسبک زندگ نییدر تب
 

 *زاده یسیع یسیع

 چکیده

 آن باه افاراد اکثار یدسترس نهیزم شدن فراهم و ریگچشم شرفتیپ لیبه دل رسانه :هدف
 جساتن بهره باشد، داشته مردم یزندگ سبک در تحول و رییتغ در یا کنندهنییتع نقش تواند یم

اسات کاه توجاه باه آن نقاش  یاقتضاهات و الزامات یدارا ینید یزندگ سبک نییتب یبرا آن از
اسات کاه آن  نیاا روشیپا پاژوهش از هدف دارد، م لوب جهینت به یابیدست در یرگذاریتأث

 قرار دهد.  لیو تحل یمورد بررس راو اقتضاهات  الزامات
 اساس بر ها داده یگردآور و یلیتحل-یفیتوص نوع از پژوهش نیا :ی پژوهششناس روش

 . است یا کتابخانه روش

 یزماان ینید یهاآموزه بر یمبتن یزندگ سبک نییتب که است آن از یحاک ها افتهی :هاافتهی
 نقشاه هیاته) همچاون کار نیا اقتضاهات و الزامات که بود خواهد اثربخش ها رسانه قیازطر

 یهاا تیظرف وهاا  فاوتت باه توجاه ،یناید یزنادگ سابک از جاامع یمحتوا دیتول ،یراهبرد
 توجه متعهد، هنرمندان یریگکار به و تیترب جذاب، یهنر یها قالب از جستن بهره ها، رسانه

                                                      
 رانیقم، ا ،یپژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه یلوم و فرهنگ اسالم ار،یاستاد *

e.eisazadeh@isca.ac.ir  
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 ناهیزم نمودن فراهم مخاطبان، ذاهقه به توجه مخاطبان، یا هرسان سواد یارتقا زمان، طیشرا به
 تیاریا ذار،گاریتأث مواناع از زیاپره مستبصار، شامندانیاند باه توجاه غالب، گفتمان جادیا

 . ردیگ قرار موردتوجه( یارسانه اخالق تیریا ها، تیاولو
 آن اقتضااهات و الزاماات تیریا بر توقفم یکار هربه اهداف در  یابیدست :یر یگجهینت

 باشاد یالزامات خا  خودش م یدارا زیرسانه ن قیازطر ینید یزندگ سبک نییتب است. کار
  .کرد دایپ دست م لوب نییتب کی به توان یم آن تیریا صورت در که

 ینید یها آموزه ،یزندگ سبک رسانه،: ها دواژهیکل

 مقدمه

 حیصح صورت به اگر که است یزندگ گوناگونهای  حوزه در ابزار نیگذارترتأثیراز  رسانه
های  یرصاه گارید و یزندگ سبک، فرهنگدهی  جهت در تواند می ردیگ قرار یربردا بهره مورد
 ابزار نیا ازناصحیح  استفاده صورت در و باشد آفرین آل نقش ایده یزندگ کی سوی به یزندگ

هاای  فرهنگ سال ه و یالهای، انساانهاای  ارزش ساقوط منترر دیبا، دیجد یصر زیسحرآم
 انیزورگو، حاضر یصر در شود می مشاهده که گونه همان. بود مستضعف جوامع برضدبشری 

 و ابندی دست دشانیپلاز اهداف  یاریبس به وانستندت ابزار نیا از گیری بهره با یالمو مستکبران 
 ریتعب به و کنند دایپ سل ه یاقتصاد و یاسیسی، فرهنگ گوناگونهای  حوزه در جوامع گرید بر

 کنناد وارد ماا کشاور باه یزندگ سبک حوزه در را یریذناپ جبران یضررها یرهبر معرم مقام
 ضارورتی، ملا رساانه دیاجد سیرها حکام اباالغ در شاانیارو  ازهماین .گاام دوم( هیانی)ب

 حکام ابالغشدند ) یادآور را یرانیا–یاسالم یسبک زندگ جیدر ترو یرسانه مل یآفرین نقش
، انااتیب) دنادکر صاادر را نیایتب جهااد فرماان( و 3/1/9311، مایسا و صادا دیاجد سیره

 یزنادگ سبک شدن یاسالم گرو در دل که یهرکسضرورت دارد تا  نیبرابنا(( 91/91/9311
پژوهش  نیا نهیشیدر مورد پ اما. ردیرا بریهده گ نییجهاد تب ریدارد به اندازه توانش رسالت خ 

 ماورد گونااگون موضاویات در آن نقش و رسانه گاهیجا مورد در آمده یمل بههای  یبررس با
.،  . . وها  نامه انیپا، تارنماها، ها کتابخانه در که است گرفته قرار پژوهشگران پژوهش و یبررس
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 یزنادگ سابک نیایتب در رساانه نقاش الزامات مورد در اما است مشاهده قابل کتاب و مقاله
 . است نشده افتی یپژوهش، ینیدهای  آموزه بر مبتنی

 پژوهش یشناس روش

 بار مبتنی یسبک زندگ نییدر تب رسانهالزامات نقش  یبررس بهرو  پیش پژوهش ازآنجاکه
 الزاماات که نرر آن از و ردیگ می جا یفیکهای  پژوهش رهزم در، پردازد ی میاسالمهای  آموزه
 نیاا در. ردیاگ مای قرار یفیتوص، کند می فیرا توص یسبک زندگ نییرسانه در تب یآفرین نقش

ی، فایک روش چاون و اسات یپژوهشا پرساش باه دادن پاسا  درصادد پژوهشگر پژوهش
 اساتفاده یفایک روش از ،دهد می دست به ها پرسش به یده پاس  جهت را ابزار نیتر مناسب

 گرفتاه اساتفاده مورد اریبس ریاخ دهه در که اطالیات یآورجمعهای  روش از یکی. شود می
 ازطریاقتاا  کوشاد مای پاژوهش روش نیا در . پژوهشگرباشد می محتوا لیتحل روش است

دست  شیخو پرسش به ییجهت پاسخگو ییها به داده موجودم العه اسناد مکتوب و منابع 
 .ابدی

 نییتب در رسانه یآفرین نقش که دهد پاس  مسئله نیا به تا است آندنبال  به حاضر وشتارن
 بردارد؟ در را یالزامات چه ینید یزندگ سبک

 پژوهش ینظر اتیادب

 رسانه . 1

 اسات شاده فیاتعرگوناه  این «1یمولوژیات نیآنال» واژنامه در، آن یام یمعنا به، رسانه
ی، در حاوزه ارتباطاات و یلاوم اجتماای رساانه مفهوم. «یاتاطال انتقال و رهیذخ یابزارها»

 فارض با. جامعه ای افرادهای  دهیا و افکار، دییقا، و انتقال اطالیات نقل یبرا استای  هلیوس
ی، )کاوسا باشاد کیاتکنولوژو ایا یسازمانی، انسان نوع از تواند می رسانه، فیتعر نیا قبول

 .(9911ی، هاشم محمود دیس و لیاسمای
                                                      

1. onlinw Ethimology 
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نقال و انتقاال  یبرا یا لهیاست و در اص الح وس« رساندن» یمعن رسانه در لغت به اام
ارتبااط  یناد برقاراریدر فرآ یو یملا ینایا جامعه و واس ه ییها و افکار افراد  دهیاطالیات، ا
ن یاق اینترنت مصاادیون، ماهواره، ایزیو، تلویها، مجالت، راد همانند روزنامه یلیاست. وسا

است که فرستنده باه  یا لهیرسانه وس»گر ید یبارت ( به991: 9986ازکمپ، ف هستند )یتعر
، یماوریرتی)ام« کنادیرناده منتقال مایام( را باه گیاکمک آن، معنا و مفهوم موردنرر خود )پ

9911 :91 .) 

 رسانه اقسام
ا یا یکای)ایم از الکترون ات، م بویات، کتاب، مجالتی؛ مانند: انواع نشرینوشتار. 9

 ( یسنت
 . . . و، نوار کاست وی؛ مانند: رادیداریشن. 1
 نترنت، ماهوارهیانه، اینما، رایون، سیزی؛ مانند: تلویداریشن-یدارید. 9

 یگارین سه قسم، اقسام دیابر  یالوهنه رسانه، یگرفته در زم  انجام یها پژوهش یدر برخ
.، ..ر، تراکات وایالناات، کاتاالو(، پوسات یه، تاابلویمانند ایالم ؛یابزار یها چون: رسانه

 یها رساانه، یانتشاارات یها شارکت ها و ییموم  همچون روابط یا گروهی ینهاد یها رسانه
اند،  ان کردهیگر بید یها و اقسام الملل، کارتل نیها، دفاتر روابط ب یهمچون خبرگزار یفرانهاد
پس . گردند یباز م ین اقسام رسانه به همان سه قسم کلیشود ا یق، روشن میک نگاه دقیاما با 

درنهایات و  یداری، شانیانواع رسانه، نوشتار یم براین تقسیتر جه گرفت که جامعیتوان نت یم
 .(9913، انیآر و یداود) است یداریشن-یدارید یها رسانه

 رسانههای  تیقابلو  گاهیجا
 رساانهتارین  مهمینوان  باه ونیازیو تلو ویرادهای  تیو قابل گاهیدرباره جا ینیخم امام

باه آن   واقاع شاد، راجاع یاسالم یجمهور اریدر اخت ونیزیو تلو ویکه راد یاز اول» :ودندفرم
شود و  است که اگر خوب باشد، مملکت ما خوب می یسازمان نیا نکهیا یبرا. داشتم ینگران
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باه شاما  دیابا یجهت، تاذکرات نیازا. کند جادیفساد ا اریاگر فاسد باشد، ممکن است که بس
روستاها، در همه جا نفوذ  یهای حت که در خانه ونیزیتلو ویراد تگاهدس نیا نکهیا یکی. بدهم

 «نشاده اسات ادهیپ رانیاست که اسالم در ا نیا شینشود، معنا یدارد، اگر صددرصد اسالم
 زیان رسانه یفرهنگ یاثرگذار درباره گرید یسخن در( 111: 91ج ، 9913ی، نیخم یموسو)

مخارب  یهاا ها و ساالح توپ و تانک یها یاز خراب یهای گروه رسانه یضررها» :فرمودند
 یو به نسلها یباق یفرهنگ یها گذراست، و ضررها سالح یکه ضررها راباالتر و بدتر است چ

و اگر ل ف خا  خداوناد مناان و تحاول . دینیب و می دیدیچنانچه د. کند می دایبعد انتقال پ
 دهیام اساالم و کشاور باه کجاا کشاسارانج میدان نمی ،نبود ملت در سراسر کشور یاآس برق
 (911 :همان). شد می

ها و مجاالت  روزناماه» :فرمودناد زیان مکتاوبهای  رساانه تیاقابل در ینایخمامام 
توانند که  یو م کنندت یکه صالح کشور است هدا یدهند و به راهرا رشد  ک کشوریتوانند  یم

 .(989: 93ج، 9913، ینیخم یموسو) «دبه یکس یمل بکنن
ابزار جنگ  نیتر امروز مهم»رسانه فرمودند:  گاهیو جا تیاهم در زین یمعرم رهبر مقام

ها دارناد کاار  بزر( هام باا رساانه یها قدرت یرسانه است و امروز حت ایها در دن قدرت نیب
 ینترنتیا ی  رسان اطالع مییر یها شبکه نیو ا اهنره، ها ونیزیتلو، ها رسانه ریامروز تأث. کنند یم
 «اسات ییایادن نیچنا کیا، یامروز دن. است شتریب اتم ببم از و موشک از و حسال از …و
 .(18/1/9989، اناتی)ب

به ضرر آن باشد؛  ای تیبه نفع بشر تواند یرسانه قاهل هستند که م یبرا تیدو قابل شانیا
 تیهو درحقیقتفکر، فرهنگ، رفتار و ، ایها در دن امروز رسانه»: فرمودند شانیمنرر ا نیاز ا

 تیوضاع بهباود در توانند یها م رسانه. ه هستندکنند نییتع و کنند یم القاء را ها انسان یفرهنگ
 توانناد یم باشند؛ مؤثر یجهان تیامن و صلح گسترش در توانند یم باشند؛ مؤثر انسان یزندگ

 رت خوشبخت را ها انسان توانند یم و باشند مؤثر ها انسان انیم در تیمعنو و اخالق یارتقا در
 و یاادات توانناد یما باشند؛ سوز خانمان یها جنگ برافروختن ی لهیوس متقابلطور  به کنند؛
 یانساان تیاهو از را ییهاا ملت توانند یم کنند؛ جیرا مردم انیم در را مضر یرفتارها و آداب
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. کنناد زناده ها انسان در را ییتبع احساس توانند یم و کنند یته شان یمل تیهو و خودشان
 (.11/1/9986، تانای)ب «است ادیز یلیشان خ ا امروز نقشه رسانه
 ساز نهیزم توانند یها م رسانه» :ندیفرما یرسانه م یالملل نیب تیقابل درباره ادامه در شانیا
 ازاتیاامت نیتار بزر( از یکای نیاا. باشند ها ملت نیب ی چندجانبه و دوجانبه و آزاد یگفتگو
 می، مفااهیاستدالل و یاخالق صورت به توانند یها م نهرسا. است ریفراگ و ییموم یها رسانه
 ی مسئله نیا کنند؛ یفرهنگ و یاخالق و یمعنو دادوستد و کنند تبادل گریکدی انیم را ها ملت

اگار . و معرفات ماردم را ارتقااء دهناد یس ح آگااه توانند یمها  . آناست یارزشمند اریبس
هاا  ، ملتنباشاد طرفه کی ی جاده کی، یا رسانه ی ، جادهشوند اداره یادالنه ایها در دن رسانه

 را گریکادی نازد در محتارم میمفااه و کنناد گاوش را گریکادی، حرف کلمه یقیحق یمعنا به
 نیاا باه باتوجه (.11/1/9986، تانای)ب «کرد خواهد کمک ها ملت یکینزد به نی، ابشناسند

ها  ان درباره استفاده از رسانهریا یاسالم یجمهور یدر مقدمه قانون اساس، رسانههای  تیقابل
تکامال انقاالب درجهات د یاون بایازیو و تلویا، رادیارتبااط جمعا یها رسانه»آمده است: 

ناه از برخاورد ساالم باا ین زمیارند و در ایقرار گ ی، در خدمت اشایه فرهنگ اسالمیاسالم
جدًا  یماسالضد و یبیتخر یها ج خصلتیند و از اشایه و ترویمتفاوت بهره جو یها شهیاند
 .ران(یا یاسالم یجمهور ی)نک: قانون اساس «ز کنندیپره

 یاریبس در منبر یسنترسانه  یخال یدن جاکرجبران  دیمدرن و جد رسانههای  تیقابل از
 دیاگسترش رسانه جد لییصر حاضر به دل دراست.  ینیفاقد از مبلغان د و محروم مناطق از

آن منااطق  یرا به اطالع مخاطبان و اهاال ینید یغن یمحتوا توان می کشور نقاط نیدورتردر 
 . رساند محروم

 نییتب. 8

و برهاان و  لیا( که براسااس دلی)معرفت یپژوهش-یاست، یقل یندیفرا نییاص الح تب
مسائله پرداختاه و از  کیاگونااگون  یها جنبه ایجنبه  یبه بررس، یمنسجم و من ق یا وهیش به
 .(11:9911ی، دیجمش) دیآ یوجود م امر مبهم، به ایمجهول  ی مسأله شیدایپ
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 نییمرتبط با تب میمفاه
و  یشناساا یلاام، روش ی فلساافه، یشناساا در معرفت نیاایمفهااوم تب تیاااهم بااه باتوجه

تشابهات، ترادفات و  دیبام، یاز خلط مباحث و مفاه یمنرور خوددار  پژوهش و به یها روش
و  ها شاهیاند ی یرصاه پژوهشاگرتاا روشن گردد؛  نییبا مفهوم تب میاز مفاه گونه نیا زاتیتما

هاا را بازشناساد و از اغتشااش  و مناسب آن حیصح گاهیجاتر،  شیب یمعارف، بتواند با آگاه
 :یبارتند ازم، یمفاه نیاز ا یبرخ. زدیبپره یو پژوهش یفکر

آن، که  تیماه نییمنرور تع یبارت است از شکستن کل به اقسام مختلف به ل؛یتحل. 9
 نیایاست؛ چراکه تب نییاز تب ریجداناپذ یجزهل، یتحل. است میقابل تقس یعیطب ی بر دو گونه

دو،  نیاا انیام ی راب اهن، یبنابرا. دارد دادهایمساهل و رووتحلیل  به تجزیه ازیدر ذات خود، ن
 . م لق است  یموم و خصو

را  نیایتب یگااه. مسأله است یستیو چ یشرح، چگونگ یمعنا به فیتوص ف؛یتوص. 1
مدد  را به دادهایروف، یاست؛ چراکه توص نییدر تب گام نیاول فیاما توص نامند؛ یم «فیتوص»

هاا  آن. کناد یما جاادیرا ا یذهنا یها امار، سااخته نیو با ا سازد یم نی  ها و جمالت، مع واژه
را باه ماوارد  تیاواقع کیا ی تا مشااهده کنند کمک میگر  پژوهش ههستند که ب یاص الحات

کامال صاورت  نییو پس از آن تب لیسپس تحلف، یابتدا توصن، یبنابرا .دهد میتر تعم گسترده
 . ردیپذ یم

و بساط  یمورد بررسا یا دهیاست؛ که براساس آن، پد یکنش پژوهش ینوی ح؛یتشر. 9
لحا   آن باه ی حاوزه. شاود یو با قصد رفع ابهام، به ابعاد گوناگون آن پرداخته م ردیگ یقرار م
 زیااسات کاه شاامل شارح ن ییمحتاوا ینادیفران، یی؛ لکن تباست نییاز تب تر عیوس، یصور

 . وجه است یموم و خصو  من ی دو راب ه آن ی راب هرو،  نیازا. باشد یم
است  نییو از لوازم تب حیتشر یمالزم است در اصل، نوی یساز که با وضوح ح؛یتوض. 3

 ینادیو فرا تار عیوسان، یایتب ی رهیادا. شاود یکه به آشکار شدن نکات مبهم پژوهش منجر م
 یلفرا حیتشار ی از مقولاه تنهاپژوهش نباشد بلکه  تواند یم حیتر است؛ چراکه توض مستدل

 . یموم و خصو  م لق است زیآن دو ن ی ن، راب هیبنابرا. باشد
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 یاسات و ناوی ریو متغاا نیتباا ی از ناوع راب اه نیایبا تب حیتصح ی راب ه ح؛یتصح. 6
 ایاماتن  هیمادطور  باهو  ردیاگ یشده صورت م وهشمتن پژ یاست که در رو یپژوهش اقدام

پیادا  یتار شیوضاوح ب راداتشیمدنرر است که با حذف اغالط و اصالح ا یگفتار اینوشتار 
 نیایباه تب تواناد یما بناابراینآن اسات؛  هیاو اول یقایشکل حق یایو هدف از آن، اح کند می

 .انجامدین
معناا و مفهاوم  دنیاکاو یر پااست؛ که د قیحقا انیروش پژوهش و ب ینوی ر؛یتفس. 1

و یلام شاده و در  هیافن، هنر، نرر یبه نوی لیامروزه تبدر، یتفس. هاست دهیمعقول امور و پد
و اهاداف  یاز مادلول و معاان یباردار ساختن و پرده مفهوم روشن به، یاص الح یلوم اسالم

 ساتو کشاف مجهاوالت ا قیحقاا انیاب یمعناا باه زیان نیایتب. کتاب خدا آمده است اتیآ
 .(11-81: 9911ی، دی)جمش

 نییتب ضرورت
 رهبران، امبرانیپ مهمهای  از رسالت ینیدهای  آموزه اساسبر  مبتنی یسبک زندگ تحقق

یادم  لیادلبوده است اماا متاسافانه باه  یو از اهداف انقالب اسالم یاسالم حاکمانی، نید
 جیتارو لیدل به و سو کیاز ینید یزندگ سبک نییتب درها  و مناسب از رسانه یکاف ییجو بهره

 یزنادگ وهیشا در ینایدهای  آموزه دیبا که گونه آن، گرید یازسو ینیدغیرو یغرب یزندگ سبک
و تهاجم دشمنان  سو کیاز رسانه شرفتیپ به باتوجه دارد ضرورترو  ازهمینظاهر نشده است 

 . دشو نییرسانه تب ازطریقصورت  نیبه بهتر ینید یزندگ سبک، گرید یازسو ینیبه فرهنگ د
 دربااره ینایدهای  آموزه جیترو خصو  به قیحقا نییتب ضرورت در یرهبر معرم مقام

، یو انقالبا یملا تیو احساس هو هیروح تیتقو، یفرهنگ تیهدا» فرمودند: یزندگ سبک
است  یهاه تیدر شمار اولو، یمل یهمبستگ شیو افزا، یرانیا-یاسالم یسبک زندگ ج  یترو

از ابتکاار و باا تاالش  یریاگ ها و بهره برناماه یفایو رشد ک یانسان ی هیبا ارتقاء سرما دیکه با
 .(1/1/9311، اناتیب) «شاءالله ان دیابیبه آن دست  یروز شبانه

 بونیرسانه تر ازطریق یاسالم یسبک زندگ نییتبضرورت  درباره گرید یسخن در شانیا
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 یحتمًا به فضال الها دیامجالس ب نیکه در ا ییزهایاز چ یکی» :فرمودند یمذهبهای  ئتیه
خواهم خاواهش کانم کاه بارادران  است؛ من می یاسالم یسبک زندگ ی دنبال بشود، مسئله

اه یزندگ سبک ی مسئله یرو خودشان یها یریگی، در پخودشان م العات در زییز  و اهم 
د یشعرا کنند؛ کار یاسالم یزندگ سبک  شاانیکارها ی نمونه امروزکه - ما ی برجسته و متعه 

 یسااز فرهنگ تاا بشاود خوانده مجالس در و کنند نی  مز شعر هنر به را نیا -دیدیشن نجایا ار
 حالت به دشمن ی جبهه موج مقابل در درست صورت به را یزندگ سبک میاگر بخواه. بشود

شاما در دیاا  دیانیبب. بشاود دیابا یسااز فرهنگ یعنای است؛ نی، راهش امیبرگردان یاسالم
ُهمَّ ا: دییگویم حالل  ل م  ح ی  ایجع  م ات ایم  مَّ د و  م  د  و  آل  ُمح  مَّ مَّ د یُمح  مَّ د  و  آل  ُمح  م ات  ُمح   ؛م 

ها  آن یزندگ هیشب را من یزندگ یعنی ایمح چه؟ یعنی ایخب مح (116: 1ج، 9393، ی)طوس
 میبخواه و مییبگو که اند خواسته ما از را نیا م؛یخواهیم را نیا ما ؛یزندگ سبک یعنی بده؛ قرار

 . (11/99/9918، اناتیب) «بشود دنبال دیبا یزندگ سبک ی مسئله نیا. میبده انجام و

 یزندگ سبک. 5

 تیاهو باا جامعه ای خانواده، فرد کیاست که به  یزندگ خا  نراموارهی، زندگ سبک
(  18–31: 9981ی، کناا یمهاادو: نااک، 618: 9919ی، فی)شاار دارد اختصااا ، خااا 

 کند می دنبال قیطر آن به را خود اهداف، فرد که است ثابت، سبتنبهای  هویش، گرید یبارت به
 .(91: 9919ی، انی)کاو

، انااتی)ب اسات «معااش یقال» همان درحقیقت ی، سبک زندگیرهبر مقام دگاهیاز د
 تمادن افزارنرم» ؛درحقیقت موضوع نیا. از آن سخن رفته است اتی( که در روا19/1/9919

 .(19/1/9919، اناتی)ب است «یاسالم

 یاسالم یزندگ سبک
باه  نانیمتد شتریب ایاست که همه  یو اجتمای یفرد یزندگ وهیشی، اسالم یزندگ سبک

 شاود مای مانعکس رفتارشان در و کند می به آن یمل یاز جامعه اسالم یمؤثر گروه ایاسالم 
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 سبک: اند کرده فیتعر یزندگ یرا برا یدو سبک کل یرهبر معرم مقام .(1: 9911، )مصباح
، یایگرامصارف میمفااه و است صدر در یماد مکاتب می، که در آن تعالیدیرتوحیغ یزندگ
 ی، که در آن دستورات الهایدیتوح یزندگ سبک و است حاکم نیبودن د یو یرف گرایی لذت

، اناااتی)ب ردیپااذ می ریتااأث میمفاااه نیاا، فرهنااگ و اقتصاااد از ااسااتیدر صاادر اساات و س
 یاساالم یهماان سابک زنادگ ینایدهای  آموزه بر مبتنی یمراد از سبک زندگ .(19/1/9919

 . است
 کاه انیاب نیاا باااست،  آداب بیترک ئتیهمان ه یزندگ سبک گفت توان می درنهایت

، شاود مای گرفتاه درنرار کپارچاهیصورت  به یوقت، افراد یظاهرهای  ساده و جلوه یرفتارها
، پوشاش، معاشارت آداب ،مصرف یهمچون الگو یموارد، زند می آنان را رقم یزندگ سبک

 یزنادگ سابک از کامال بسته کیاوقات فراغت و مسافرت در  گذران، مسکن، هیتغذ، شیآرا
و  یزنادگ طیمحا در افاراد تیشخصا یخاارج ینمای، رفتارهای  جلوه نیا، افراد قرار دارند

و  یفارد تیشخصا، هاآن بیترک و است آنانهای  یالقه وها  ارزش، باورها، دیاز یقا ینشان
اساات کااه گرچااه در  یگفتناا .(19: 9919، زاده )حسااین دهااد ماای آنااان را نشااان یجتمااایا

 نگااه در اما، است شده یتلق رفتار جنس از اغلب یزندگ سبکی، روانشناس و یشناس جامعه
 یزنادگ سابک یربناایز ینوان باه زیان افراد یذهن یها یریگ جهت و ها نگرش، ها ارزش ینید

 .  شوند یم یتلق

 میاسال یها آموزه در یزندگ سبک
 یبارا را هاا آموزه نیاا یبااال تیاظرف، در آن یشیاند اسالم و ژرف یها آموزه یبازخوان

 یها هیاال نیتار یانتزای رایاز دهاد؛ یمناساب نشاان م یرفتار یو اراهه الگوها یساز فرهنگ
 ادیااز آن  یکه اماروز باا یناوان سابک زنادگ یرفتار س وح نیتر ینیتا ی یو معرفت یایتقاد

 انساان ساعادت و تکامال ریگرفته و در مسا یجا، اسالم ییمعنا نرام چارچوب در، شود یم
شامار  باه یاسالم یها آموزه منبع نیتر مهم که، قرآن راستا نیا در. ردیگ یم قرار استفاده مورد

 کند یم یمعرف را اسالم نرر مورد و مؤمنانه ستیز وهیاست که ش ییالگوها از سرشار، رود یم
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به تماام  یزندگ ییال نمونة و اسوهینوان  به زین اسالم یگرام امبریپ رةیس، آن اتیآ توپر در و
 در تیاب از اهل یفراوانا یهاا تیحکا و هاا تیروا نیهمچن. شده است یمسلمانان معرف

 متفااوت طیشارا در و میقرآن کار ینوران میتعال از الهام با که دارد قرار مسلمان جامعه اریاخت
خصاو   بهاند؛  کرده یمعرف و نییرا تب ینید یزندگ یاز الگوها یمتعدد قیدمصای، اجتمای

و  یاسایسی، اجتماایی، فرهنگا ژهیاو زاتیتماا از یخیتار یها دوره نیاز ا یبرخ یمند بهره
 تواناد یم، ساز قرارگرفته سرنوشت یا دوره در گریبار د یزمان ما که جامعه اسالم یبرا ییلم

 .(39–93: 9911، قانع)فاضل  داشته باشد یدر پ را یمهم اریبس یدستاوردها

 ینیدهای  آموزه براساس ستنیدر مورد وجود راهکار و برنامه چگونه ز یرهبر معرم مقام
 وجاود بهها  قلب و ذهن انسان یایرا در زوا یایتقاد که امدین نیا یاسالم فقط برا»فرمودند: 

را  یاساالم آماد تاا زنادگ .ندارد یاثر گونه چیها ه آن یزندگ و یمل در ایتقاد آن اگرچه .آورد
 نیقاوان و احکام، است بشر یلم سرچشمه، اسالم به ایتقاد. ندک حیمتحول و راه بشر را تصح

 یزندگی، فرد یزندگی، اجتمای یزندگ– ستا ها انسان یزندگهای  یرصه همه ریفراگ، اسالم
 بحمداللاه اماروز. دارد ییهنمااها برنامه و را همه آن یو اسالم برا -یاقتصاد یو مش یاسیس

، اسات گذاشته اسالم میخود را تحت تعل یزندگهای  یرصه همه که است مفتخر رانیا ملت
 ، اماادارد یادیاز اریبسا فاصله خواهد می که اسالم از ما یزیچ آن با، ما یزندگ تیواقع البته

 شانیا .(11/9/9981، اناتی)ب «است فاصله نیبه سمت پر کردن ا ینرام اسالم یریگجهت
 در اکرم ینب بعثت»: گفتند و کرده اشاره مسئله نیا به دیتوح یمعنا نییتب در گرید یانیب در

 بلکاه، ساتین یو فکر یفلسف هینرر کیصرفا  زین دیتوح و بوده دیتوح به دیوت، اول درجه
 فیاتکل نیایتع در شاانیا .(1/1/9981، انااتی)ب «ساتا هاا انساان یبرا یزندگ روش کی

 فیاتکل، اساالم»: فرمودناد، اساالم یازساوها  یرصه گرید و معاشرت سبک در انانمسلم
 در، دنیپوش لباس در، خوراک و خورد دری، فرد یزندگ تیفیک در، معاشرت در را مسلمانان

 «است کرده نیمع معامالتشان در و گریکدیروابط با  در، حکومت با روابط در، خواندن درس
 .(9/91/9911، اناتی)ب

 امار نیاثبات ا یرا برا یفراوانهای  نمونه توان ،  میاسالم یغن منابع به مراجعه با نیرابناب
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های  وهیبه ش تیب اهلهای  شده در قرآن و آموزه  اراهه یدهاینبا و دهایاز با یاریبس، کرد اراهه
 در وهیمربوط به سبک و شا یفراوان اتیروا، مثال ینوان بهاست.  مربوط، ستنیچگونه ز ییمل

 مثلی، اجتمای حوزه در و مسافرت، مسکن، پوشش، دنیخواب و خوردن، همچون یفرد حوزه
 حاوزه در و بساتگان و خاناه اهال باا تعامل وهیش مانندی، خانوادگ حوزه در، گرانید با تعامل

. نقال شاده اسات اماماان معصاوم از، وانااتیح باا برخاورد وهیشا نریر، ستیز طیمح
 کناار دری، زنادگ سبک نیآسان انسان به بهتر یدسترس یبرا زین سبحان خداوند، نیابر یالوه
 قرار بشر اریاخت در الگوینوان  به را اسالم امبریپ ییمل رهیس و سبک، دهاینبا و دهایبا ابالغ

ْد »: است فرموده هیاز آنان توص یرویپ به را همگان و داد ق  ن   لَّ ُسول   فی   ل  ْم  کا  ه   ر  ة   اللَّ ْسو 
ُ
ة   أ  ْ س   َ 

نلِّ  ن   م  ه   ْرُجواْ ی کا  ر   ْوم  یالْ  و   اللَّ خ 
کر   و   اال  ه   ذ  ایکث   اللَّ  (19)احزاب:  ر 

 یاسالم یسبک زندگ نییدرتب رسانه نقش الزامات

اسات کاه  یالزاماات یدارا، رساانه لهیبه وس ینیدهای  آموزه بر مبتنی یسبک زندگ نییتب
از  ماراد. باشاد داشاتهای  هکنناد تعیین نقش، م لوب جهینت به یابیدست در تواند می آن تیریا

 و م لاوب وهیشا باهرا  ینید یسبک زندگ توان ینم آن به توجه بدون که یموارد یعنیالزامات 
  یبررس مورداقتضاهات  والزامات ترین  یکاربردبخش  نیا در. دکر نییرسانه تب ازطریق اثرگذار

 . ردیگ می قرار

 یراهبرد نقشه کی از یبرخوردار. 1
 یراهبارد نقشاه کیا از یبرخاوردار مرهون یتیفعال و حرکت هر تیموفقکه  ییجاازآن 
م لاوب  جاهینتباه  یدرصاورت زین یاسالم یسبک زندگ نییاز رسانه در تب ییجو بهره، است

 اهادافی، در نقشاه راهبارد رایز باشد یراهبرد قیدق نقشه کی یکه از قبل دارا دیخواهد رس
 نیچنا نیتدو و هیته. گردد می نییتع زین افبه آن اهد یابیدست یو راهکارها شود می مشخص

و  ینید یزندگ سبک م العات حوزه درخواهد بود که  ریپذ امکان یجمع یازسو تنهاای  هنقش
 . برخوردار باشد یکاف اطالیات از تخصص الزم و رسانه
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 یاسالم یجامع از سبک زندگ یمحتوا دیتول. 2
 یزنادگ سابکجاامع  یمحتاوا کیا داشتن، نهدر رسا یسبک زندگ نییتب الزامات از

آن  ازمنادینبلکاه  ساتین یآساان کاار ییمحتوا نیچن دیتولی است، نیدهای  آموزه بر مبتنی
 یگردهم آماده تاا باا بررسا یاسالم شمندانیانداز  یاست تا صاحب نرران و متخصصان

و  طیشارا درنرار گارفتن و یناید یگیاری از مناابع غنا تمام جوانب موضوع بتوانند با بهره
 اقتضاهات با متناسبی درباره سبک زندگ جامع یمحتوا کی هیته به حاضر یصر تیوضع

سا ح  باه توجهیی، محتوا نیچن دیتول در مهم اریبس نکات از. ندکن اقدام یفعلهای  رسانه
آماده اسات  گونه که در سخنان رسول خدا همان است. فهم مخاطبان از اقشار گوناگون

 «مییبگاوشاان ساخن  تاوان درک تا با مردم باه مقادار میمور شدأم برانامیما پ» که فرمود:
 (389 :9ج، 9393ی، طوس)

 ینیدهای  از آموزه یآگاه لیبه دل که هستند ییها گروه از تیروحان، شمندانیاند انیم از
 نقاش دربااره یرهبار معرام مقام. دارندای  هکنند نییتع نقش یزندگ سبک یمحتوا دیدر تول
هاای  حوزه» هنرمندان فرمودند: ازیموردن ینید یمحتوا دیدر تول تیروحان و هییلمهای  حوزه
آنجا، ماردم را  دیایب یزبان وایظ خوش کیکه  ستین نیفقط ا مایشان در صداوس نقش هییلم
بدهناد،  لیها تشاک بدهناد، مجمویاه لیها تشاک تاهیکم دیبا هییلم هکند؛ نه؛ حوز حتینص

کنند،  لیکنند، تحل حثبسند، یراجع به مساهل گوناگون بنو بدهند، لیتشک ینید یفکرها اتاق
کاه درسات شاد، طبعاًا اثار  یفضاا وقتا. رونیارا بدهند ب هانیکنند و محصوالت ا پژوهش

 دربااره شاانیا .(16/1/9981اناات، ی)ب «گاذارد هنرمناد هام اثار می یباز یرو. گذارد می
 :فرمودنادای  هخاطر ذکر باندان هنرم یبرا تیروحان یازسو ینید یغن یمحتوا هیضرورت ته

آمدند و با مان  نجایمختلف ا یها م رح کشور در بخش ینفر از هنرمندها صدیس ستیدو»
بعد من به . میما صحبت کرد یقدارم کیصحبت کردند، ها  آن یمقدار کی. مالقات کردند

 ایا دیساازلمیجا هم گفاتم اگار شاماها کاه فا همان مجلس توجه کردم و همان یای تو نکته
م، یدرسات کنا ینید لمیف میخواه که ما می دیاز من بپرسد، یکارگردان ای دیگریباز ای دیهنرمند

 لمیمثاًل ف میاهخو در باب حجاب می دیفرض کن م؟یدرست کن ینید لمیف یچه موضوی هدربار
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موضاوع و . . . به ماردم؟  میکن انیب یچم، یچه باشد، از کجا شروع کن نیا یمحتوام، یبساز
نخواناده،  نیهرگز یلم ده، کرد دایپرورش پ ینیدغیر طیکه در مح یآدم نیا چه باشد؟ امحتو

 دیایب دیداند چه با چه میستند، یآشنا ن ثیبا نهج البالغه و حدستند، یشان با قرآن آشنا ن یلیخ
 نیاا میماا توانسات یوقت. میو کمک کن میآماده کن دیبام، یدان ما که می. هالمیف نیا یدر محتوا

آن را در م، یکنا ریباورپاذم، یناقابال فهام کم، یکن یو من ق میمرتب کنم، یفکرها را منرم کن
قارار  ریتاأث خواناد، خاودش تحات می یهنرمناد وقتا نیام، یگذاشت اریدر اخت ییها مجمویه

هام  یخاوب لمیفا ندیب دارد، انسان می ینید هشیو ر ینید هکه سابق یهنرمند بنابراین .ردیگ می
است که  تیوحانپس کار ماست، کار ر. دیآ می شیپ یندرت موارد هسازد؛ که البته ب اتفاقًا می

 .(16/1/9981انات، ی)ب «کمبودها را برطرف کند نیا نهیزم نیدر ا

 های رسانه تیظرف ها و توجه به تفاوت. 3
 یداریسه دسته مکتوب مثل م بویات، شن دربه مخاطبان  امیینوان ابزار انتقال پ به رسانه

هاا و  از تفاوت یاجتماای یها هو شابک ونیازیمثال تلو یداریشان-یداریاد و ویچون رادهم
سبک  نییتب یبراها  آن نکته در استفاده از نیکه توجه به ا استبرخوردار  یخاص یها تیظرف

انواع رسانه  از کیهر  مثال ینوان . بهبر مخاطبان دارد یای در اثرگذار کننده نییتعنقش  یزندگ
آن مخاطبان موردتوجاه قارار  طیشرا دیبا امیکه در هنگام اراهه پ است یان خاصمخاطب یدارا

ها در  رسانه گرینسبت به د یگذارترتأثیرنقش  ونیزیها مثل تلو از رسانه یبعض نیهمچن. ردیگ
ترین  و پرطرفادارترین  از پرروناق یکای، در روزگار ماا یهای اجتمای شبکه ای. داردمخاطبان 

وقت  نترنتیاز کاربران ا یادیروزانه تعداد ز. ندیآ شمار می به ینترنتیهای ا نشیکیها و اپل تیسا
 داز حال و روز خو، کنند می داریبا هم د، کنند می یها سپر شنیکیها و اپل تیسا نیخود را در ا
 . دهند نرر میها  آن های و کار گرانیو در مورد دسند، ینو م لب می

 ینره جذابهای  قالبجستن از  بهره. 4
 الزاماات از یاساالم یزنادگ سابکاراهه  و نییدر تب یهنر جذابهای  قالب از استفاده
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کاه  گوناه همان .دنکمخاطبان را جذب  قهیتا بتواند توجه و سل است حاضر یصر در یضرور
 اراهاه در توانساتند شارفتهیپ یهنرهای  شگرداز ابزار رسانه و  گیری بهره باو دشمنان  گانگانیب

 وارد زمانییز کشور ویژه به جوامع گرید بهرا  ینیضربات سنگ ینیدضد یزندگ فرهنگ و سبک
هماه مراکاز و  یطاورکل و بهی کنندگان سبک زندگ نییو تب یاسالمشمندان ین، اندیبنابرا. ندکن

هستند اگر نتوانند مهاارت   ینید یزندگ سبک یمحتواد یو تول نییتبدار امر  که یهده یینهادها
 دید به دست آورند بایجد یرقابت یدر فضا یهنرشرفته یموقع از امکانات پ  هاستفاده درست و ب

 . واگذار خواهند کرد بیبدانند که صحنه را به رق

 متعهد هنرمندان یریگکار به و تیترب. 5
ی، ناید یسابک زنادگ نیایتب در یهنار ابازار از جستن بهره در گذارتأثیراز یوامل  یکی

 شهیر و سابقه هنرمند اگر از یمقام معرم رهبر ریبه تعب رایز ست.ا هنرمندان متعهد  از استفاده
 هنر ابزار از ینیو مباحث د یاسالم یزندگ سبک نییتب و اراهه در تواند می باشد برخوردار ینید

وجاود  از گونااگون لیادال باهماا  جامعاه اما .(16/1/9981انات، ی)ب استفاده کند یبه خوب
دارد تاا  ضارورترو  ازهماین .ساتین برخاوردار یکاف اندازه بهمند  دغدیه و نداریهنرمندان د

 تیادر ترب نیآناان و همچنا یریگکار باه و متعهاد هنرمنادان ییشناسا به نسبت امر نیسئولم
 . ندنکاقدام  مند دغدغه و ندارید هنرمندان

 حاضر زمان طیشرابه  توجه. 6
برخوردار از مقاام  یگوال کامل و انسانینوان  به نیحضرات معصوم نکهیا به باتوجه

 کاه دنادیگز مایبر یزنادگ در را یمتفااوت یسبکها، زمان اقتضاهات و طییصمت تحت شرا
( 99خ باه :البالغاه نهاج) زد می را وصله خودهای  کفش ییل رمومنانیام نمونه ینوان به

 نیابه ا توان می (161: 9919ی، حران) دیپوش می آراستههای  لباس که امام صادق یدرحال
ی اسالم یزندگ سبک، و اقتضاهات زمان و مکان طیتفاوت شرا لیدل بهکه  افتیدست  جهینت

ی، اسالم یبراساس چهارچوب برگرفته از مبان توان می نشده است بلکه منحصر وهیش کی در
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خا  زمان در  طیشرا و ییصربه اقتضاهات  توجهرو  . ازهمینرفتیپذ را یمختلفهای  سبک
 . است یضرور یامر یاسالم یسبک زندگ نییتب

 یا رسانه سواد یارتقا. 7
و  یکاافاراهه شود اما مخاطبان از شناخت  رسانهترین  اثرگذار لهیوس هب محتوا نیبهتر اگر

 انیجو سل ه رایز شود نمی حاصل م لوب جهینتسواد الزم نسبت به رسانه برخوردار نباشند 
را  شیتمام تالش خاو یاسیو س یماد اهداف به یابی دست یسودجو برا گانگانیبو  یفرهنگ

در  یسبک زنادگ نگذارندای  هرسان یشگردهاترین  شرفتهیپ از ییجو بهرهبا  تا رندیگ کار می به
 شینوع زندگ کهای  هجامع نکهیا یبرا کند دایپ تحقق ینیدهای  آموزه اساس بر یجوامع اسالم

 را یغربا ینادگز سابک بارقو زرق بیافر شاود هرگاز یزیار یپ یانیوح یآموزهابراساس 
 یناید یزنادگ هیفقاط در ساا یو آخرتا یویاباه ساعادت دن یابیدست داند می رایز. خورد نمی

 . است ریپذ امکان

 مخاطبان ذائقه به توجه. 8
 اسات مخاطبان ذاهقه به توجه یاسالم یزندگ سبک نییتب درها  رسانه تیموفق یوامل از

آن  دیاتول اختصار در که کرد خواهند بالاستقای  هرسان محصوالتاز  یمخاطبان مثال ینوان به
 یحاد درهاا  جوان صو خ به یامروز مخاطبان حوصله چون باشد شده تیریا، محصول

 یطوالناستفاده از محصوالت  صرف را شیوقت خو ستندیکرده است که حاضر ن دایپ لیتقل
و  جرباهت، جزمو امیو انتقال پ مختصر یمحتوا دیکه در تول ییها رسانهرو  ازهمین، نندک مدت

یلت جذب مخاطبان باه  ای و .هستند یرسان یرصه اطالع یبرندگان اصل، دارند الزممهارت 
ای  همحصاوالت رساان دیتول در مخاطبان ذاهقه تیریا لیدل به یهای اجتمای از شبکه یبرخ

رو  است. ازهمین فضاها نیدر ا تیفیخوب و با ک یقیاستفاده از یکس، صدا و موس همچون
و ذاهقه مخاطبان  قهیبه سل ینید یزندگ سبکهای  محتوا و قالب تولیدکنندگانت تا اس یضرور

 . توجه داشته باشند
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 گفتمان غالب جادیا نهیزم نمودن فراهم. 9
 باه جامعه توجه بتواندکه  ردیپذ انجام یصورت به دیباها  رسانه یازسو ینید یزندگ نییتب
 تیاریا کاه یطاور به .دهد سوق جامعه بغال گفتمان سمت بهرا  یزندگ نوعشدن  یاسالم

 مساتلزم یهادف نیچن تحقق. دشوآن جامعه  یاصل دغدغهی، زندگ وهیش در ینیدهای  هیتوص
 جاادیا ناهیدن زمکارفاراهم  نیو همچنا ینییتبهای  تیلنمودن فعا ریو فراگ دنیبخش استمرار

 . که سازکار خودش را دارد است جامعهگفتمان غالب در اقشار گوناگون 

 ریو فراگ یجمع اقدامبه  توجه. 10
 یعایطب حاوادث و سااله هشات جنگ همچون گوناگون مساهل در یخیتارهای  تجربه

 توانساتند شادند دانیم وارد جانبه همه صورت به نیمسئول و مردم که کجا هر است داده نشان
 فرماوده باه اسالم دشمنان که حال، نندک یخنث را دشمنانهای  توطئه و ندیآ قیفا مشکالت بر

 باه گوناانهای  حوزه در را یریناپذ جبرانهای  خسارت خودهای  تالش با انقالب معرم رهبر
 درسابک ینایدهاای  آموزه کاردن نهینهاد وها  خسارت نیا اصالح، کردند وارد یزندگ سبک
، اناااتی)ب کنااد ماای طلااب راای  ههوشاامندان و جانبااههمااه جهاااد و هماات زیاانی، زناادگ

ساوق  و یناید یزندگ سبک نییتب در شمندانیاند و یلما مثال ینوان به اگر رایز. (19/1/9919
 و یآموزشای، فرهنگا اماور انیمتصادی ول کنند تالش یالههای  سوی ارزش دادن جامعه به

  لاوبم جاهینت نشاوند دانیام وارد و نکنناد یمال شیخو فهیوظ به امر نیا در مردان دولت
 ییماوم ماردم نخواهناد زنادگ یش کنند ولتال هانیشد و اگر چنانچه همه ا نخواهد حاصل

م لاوب حاصال نخواهاد شاد و  جاهیکردن سوق دهناد بااز هام نت یسوی اسالم خود را به
 باه یچنادان ثمره هم باز نندک یهمکار امر نیا در نخواهند ارذگهای تأثیر رسانه اگر نیهمچن
 آنها  تماام یرصاه در یناید یکردن سبک زنادگ نهیراه نهاد تنها، نیبنابرا. آمد نخواهد دست
بار  یالوهی، غربا یزنادگ سابک کننادگان جیتارو و گانگاانیب تهااجم باا مقابله در که است
 سابک نیایتب در را ریافراگ یجهاد، امر نیمسئول و جوانان ویژه به جامعه اقشار همه، ها رسانه
 . کنند آغاز ینید یزندگ
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 مستبصر شمندانیاند به توجه. 11
برخاوردار اسات کاه  یتیاسالم از چنان جاذاب یانیوحهای  آموزه بر مبتنی یزندگ سبک

 ناهیزمهاا  آموزه نیا آثار و فلسفه درباره جهان شمندانیاند ازای  هید یسوپژوهش منصفانه از
 سبک که اسالم نیدهای  از آموزه یکی مثال ینوان به .است شده آنان یازسو اسالم نید رشیپذ

زناان  ازای  هیاد یساواز ،ده اساتکر هیتوص حرمزنان در مقابل نام یاز پوشش را برا یخاص
 از ناوع نیاا تیاریا ارزشامند آثار لیبه دلدرنهایت مشهور جهان مورد پژوهش قرار گرفته و 

 اساتفاده .(استبصاار یرساان اطالع گاهیپا) است گرفته قرار آنان رشیپذ مورد اسالم، پوشش
 جاذاب یهنارهای  قالب درها  نآ اراهه وها  تیشخص گونهنیا نیریش خاطراتاهل رسانه از 

دارد  ضارورترو  . ازهمایندارد یاسالم یسبک زندگ به مخاطبان شیدرگرا یگذارتأثیر نقش
 یبجذاهای  برنامه هیته ینید یسبک زندگ نییدر تب مسئله نیا از گیری بهره با رسانه صاحبانتا 
 . دهند قرار شیوخ کار دستور در را

 هاتیاولو تیرعا .12
 یبناد تیااولو تیاریا، ینید یسبک زندگ نییاز الزامات تب موردتوجه و از موضویات

در رفتاار و  گاذارتأثیرو منشااء  یمباان از یناید یباورها و مانیا، نمونه ینوان به .مباحث است
ل و تغییم یباورها .ره انسان استیسبک و س دارد دنبال  بهرا  یوه زندگیدر ش یر جدییق، تحو 

ط یمحا یو حتا ی، اجتمااییفرد یها در حوزه یفراوانار شدن آثار دیتواند سرچشمه پد یو م
ر در ییاامت، سابب تغیمان به یالم قیو ا ،و رسالت یوح ،مان به خداوندیرا ایست شود، زیز 

تماام موجاودات یاالم ازجملاه خاود انساان  یو فلسفه وجود ینگرش انسان به جهان هست
آورد که  یها را فراهم م انسان یاهداف زندگن یینه تعیر نگرش است، که زمیین تغیهم. دشو یم

وه و سبک تعامل انسان با خود و خدا و تعامل با یتواند ش یشده م جه، آن هدف مشخصیدرنت
 . ندکن ییست را تعیز ط یگران و محید

ُد الطَّ » ن م لب آورده است:ید اییم در تأیکر قرآن ل  بِّ ه  و  یُب یو  اْلب  ْذن  ر   ْ اُت ُه ب   ب  ُُ ن   خ  ُر
ذ  

ُبث  ال   یالَّ ایخ  الَّ ن  د   ِ  ُُ ُر اهش به فرمان پروردگارش یز( گیخ زه )حاصلین پاکی؛ سرزم«خ 
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 :)ایاراف «دیارو  یارزش از آن نم یاه اندک بیزار( جز گ ن ناپاک )و شورهید و سرزمیرو یم
 .(68 هیآ

اوسات و  یقلبا یانسان متأثر از باورهاا ین که نوع رفتارهایز در این ییل رمومنانیام
مان یفباال» افت، فرموده است:یمان افراد دست یوه رفتار به س ح ایله سبک و شیوس توان به یم
ک یان یهاا ماان را بار کردهی؛ ا«م ان  یاال یس تدلُّ عل یالّصالحات  و بالّصالحات   یستدلُّ علی
، یلهال سیبن ق می)سل ص دادیمان را تشخیتوان ا یک هم میل گرفت و از کردار نیدل وانت یم

 و یرفتاارهای  جلوه یو مبانها  شهیر نییضرورت دارد موضوع تب نی( بنابرا911: 1ج، 9391
 . شود داده تیاولوموضویات  گرید بر یسبک زندگ

 تأثیرگذاراز موانع  زیپره. 13
 نییتب یتأثیرگذاراست که مانع  یاز امور زیپره، ینید یسبک زندگ نییتب الزامات از یکی

در سابک  ینایدهاای  کنندگان باه آموزه نیییمل نکردن تب نمونه ینوان به دشو می مخاطبان در
خ اب به اباذر فرود:  رسول خدارو  ازهمین، شود می مخاطبان رشیپذ مانع شیخو یزندگ

ُل ی» ث  ر، م  اذ  ب 
 
ذ    ا أ

غ  ی  یالَّ ذ  یْدُعو ب 
ل  الَّ

ث  ، کم  ل  م  غ   یْرم  ی یر  ع  ر  یب 
ت  مردم را  که یاباذر مثل کس ی؛ ار  و 

کند، بدون  می یراندازیاست که ت یست، مانند کسیکند اما خود اهل یمل ن ن دیوت مییبه د
بااره  نیادرا اماام صاادق نیو همچنا .(693: 9393، ی)طوس «داشته باشد ین که کمانیا

ن  »فرمود:  م    ِ  ال  ْم   اْلع  ا ل  ذ  ْل ی  ِ  ن  اْلُقلُ   ْعم  ُتُه ع  ظ  ْوع  ْت م  لَّ ، ز  ه  ْلم  ع  ا ب  ایوب  کم  ف  ن  الصَّ ُر ع  ط  لُّ اْلم  ؛ یالم   
که بااران از سانگ  طور لغزد، همان ها می اگر به یلم و دانش خود یمل نکند، مویره او از دل

از مواناع  گارید یکای نیهمچنا .(33: 9ج ،9916، ینای)کل «لغزد قابل نفوذ میغیر صاف و
 نراام رانیمد و نیمسئول یزندگ سبک نبودن یاسالمی، نید یسبک زندگ نییدر تب یتأثیرگذار

ن مسائله یاا .اندرکاران حکومت است دست یزندگ وهیچشم اکثر افراد جامعه به ش رایز است
به آن  تیاست که هم در قرآن و هم در سخنان اهل ب یریانکارناپذ یت اجتماییک واقعی

شاوند،  دا ظاهر میدر برابر خها  آن امت( همهیو )در ق»د: یفرما اشاره شده است، آنجاکه می
روان یند: ما پیگو کنندگان نادان( به مستکبران )و رهبران گمراه( می یروین هنگام، ضعفا )پیدر ا
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د یم، شما حاضاریا شده یمجازات اله از شما گرفتار یرویا اکنون که به خاطر پیم، آیشما بود
 .(31هیآ افر:و غ 19هیآ م:ید؟ )ابراهید و از ما برداریریرا بپذ یاز یذاب اله یسهم

ُُ »اناد:  آماده اسات کاه فرماوده ن ماوردیز در این یر مومنان یلیدر سخنان ام َّْ ا ال
ُه  ْشب 

 
ْم أ ه  رائ  م 

ُ
أ ُهْم   ب  ْْ م  م  ه  ائ  آب  ، ی)حرانا« ترناد تاا باه پدرانشاان هیران و حاکمان شابی؛ مردم به ام ب 

 ییلا مومنان ریام کالم به م لب نیا دییأت در زین معرم مقام که گونه همان. (118: 9919
ق ر ختیر :فرمودند و کرده ناداست گاران یوپااش د خاتیوپاش ما )حاکمان و مسئوالن( ُمشوِّ

ل»واقعا . است ُُ ع  مید یالْا ه   یگاریان دیشان در بیا .(96: 9ج، 9911، هی)ابن بابو «ن  ُمُلوک 
ها  یرو ادهیاز ز یرایمردم در مصرف گفتند: بس یرو ادهین در زیدرباره نقش حاکمان و مسئول

را هاا  آن اسات کاه یخاطر نگاه کردن باه رفتاار آن کساان ها در رفتار مردم، به وپاش ختیو ر
ن مردم هم اساراف کام یران( نباشد در بیدانند، اگر اسراف در س وح باال )مد می« بزرگترها»

 ینید یزندگ سبک نییتب در گذارتأثیراز موانع  گرید یکی .(9919/ 9/9، اناتی)ب« خواهد شد
نباودن  فاراهم مثال یناید یتحقق سبک زنادگ ینبودن امکانات الزم برا فراهم، مخاطبان بر

اقادام باه ازدواج  قیو تشاو نیایتب نیبناابرا، جواناان اشتغال و ازدواج یبرا یضرور امکانات
 افراد یبرا یضرور امکاناتدر مخاطبان اثرگذار خواهد بود که  یزمان ینیدهای  آموزهبراساس 
 . شود فراهم موردنرر

 یا رسانه اخالق تیرعا. 14
 تیاریا، رساانه لهیوسا هب یاسالم یزندگ سبک نییتب در موردتوجه نکات و الزامات از
  دیاابا  اساات کااه یای مجمویااه قوایااد مقصااود از اخااالق رسااانهاساات.  ای هرسااان اخااالق

در انجاام کاار  شیووجدان و ف رت خا یو باراساس ندا  ها داوطالبانه اندرکاران رسانه دست
در صاورت تخلاف دچاار  ایاداشاته باشاند  یخارج  که الزام کنند؛ بدون آن تیریا یا حرفه

 .ندشو یقانون یها مجازات
باه وجاود  یتا اصول و قواید کل کند یها کمک م به رسانه یادیز زانیرسانه به م اخالق

منرور از ن، یبنابرا. ته باشدافراد م ابقت داش یاصول با یملکرد اخالق نیکه ا یطور آورند، به
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آن  تیاها ملازم باه ریا است کاه اصاحاب رساانه یچارچوب نرر ی، معرف «اخالق رسانه»
از  یاریبساا بسا چاه. دشاو یمنجر به اخاالق یملادرنهایت آن،  تیریا هک یطور هستند، به

نداشاته  یاز حقوق و قانون تناف یا اصل، بند و تبصره چیکه به ظاهر با ه، یا رسانه یشگردها
با  یا اخالق رسانهگر، ید یازسو. دند، اما ممکن است با اصول اخالق منافات داشته باشنباش

کاه از درون فرهناگ جامعاه و در  ییهاا و هنجارهاا ارزش. داردها و هنجارها سروکار  ارزش
اگرچه تابع  یا رو، اخالق رسانه نیازا. آورد یسر بر م یاز درون فرهنگ اسالم، یجامعه اسالم

 یها شمول است، اما به سبب نشأت گرفتن آن از مجمویه ارزش و جهان یاصول و قواید کل
 . باشد ریمتفاوت و متغ گریبه جامعه و فرهنگ د یگاز جامعه و فرهن تواند یب ن جامعه، م

 تیارا ریا یو مل یآداب و سنن قوم، یو مذهب یاخالق، ینیموظند که اصول د ها رسانه
 تیثیح یبرا. جامعه کوشا باشند یسالمت و آرامش روان، ینرم یمومت، یدر حفظ امن. کنند

 یخاوددار رموثقیغ یو خبرها عاتیشا جیاز ترو. افراد ارزش قاهل باشند یخصوص میو حر
قادم در راه  یآزاد و اصاول یباا تفکار. خود دقات کنناد ینوشتار و یگفتار اتیدر ادب. کنند

 ، تهماتیایتماد  یخشونت، ب جیاز ترو. کنندنرام کمک  تیبه تقو. کشور بردارند شرفتیپ
ورزاناه  غارض دیدر جامعه شوند، نبا یدیو ناام أسی جادیبایث ا دیکنند، نبا یریجلوگ …و

بهتر است با افزودن . بنا کنند گرانید حماتو ز تیهای شخص رانهیخود را بر و یکاخ آرزوها
 . به آمال خود برسند شینکات مثبت در خو

کل جامعه خواهد  ایبه فرد، افراد و  یریذناپ جبرانگاه، صدمات  فیوظا نیتوجه به ا یدم
تهمت و  جیجامعه، ترو یروان تیکاذب، دامن زدن به اختالف، ل مه به امن جاناتینشر ه. زد

 نیا یها بیآس ازجمله …تنش در جامعه و  جادیاشخا  خا ، ا ایافترا نسب به شخص 
، رساانه رصد تی)سا ستیممکن ن یمتماد یها سالپس از  یآن حت انامر است که گاه جبر

ُ ْم : »دیافرما یخ اب به مردم م باره نیدرا زین نیرالمؤمنیما .(11/9/9319  َ ْص ا   ِ ی  ر 
 
ال  أ

ْفس   اد  ن  ْفس   ْ درست بکشانم باه  ریمن بنا ندارم که شما را به مس ؛(11:خ به، البالغه)نهج  «یب 
 یاخالقایبا راه از ساتین ممکاناصااًل  .«کات کانمحر ینادرست ریآنکه خودم از مس متیق
ا فتد، یهم ب یظاهر اتفاق حق به دیشا. گرفتحق در  ی جهینت خودش را  یها بیآسدرنهایت ام 
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 یاساالم یزندگ سبک نییتب یبرا رسانه از یربردا بهره در نیبنابرا. نشان خواهد داد ییدر جا
 . شود تیبه رسانه ریامربوط  یاخالقهای  نامه نیضرورت دارد تا تمام آه

 یریگجهینت

در یصار حاضار  ینایدهای  آموزه بر مبتنی یزندگ سبک نییتب یاز رسانه برا یربردا بهره
 تولیدکنندگانامر موردتوجه  نیکردن ا یاتییملدر  دیاست اما آنچه که با ریانکارناپذ یضرورت
 نیاا باا مارتبط قتضااهاتا و الزامات در دقت، ردیرسانه قرار گ یو اهال یسبک زندگ یمحتوا
اشاره  لیذ جینتا به توان می دش انیب بارهنیدرا که یم الب به باتوجهاست.  هاآن تیریا و مسئله

 د:کر
 و اصاالح جهات دو هر در تواند می که استای  هالعاد فوقهای  تیقابل یدارا رسانه. 9

 . باشد داشتهای  هکنندنییتع نقش موضویات گرید وها  تمدن وها  فرهنگ در بیتخر

 ای همه که است یاجتمای و یفرد یزندگ وهیش، ینیدهای  آموزه بر مبتنی یزندگ سبک. 1
 رفتارشاان در و نادنک مای یمل آن به یاسالم جامعه از یمؤثر گروه ای اسالم به نانیمتد شتریب

 . شود می منعکس

 یبارا را هاا وزهآم نیاا یباال تیظرف، آن در یشیاند ژرف و ینید یها آموزه یبازخوان. 9
 . دهد یم نشان مناسب یرفتار یالگوها اراهه و یساز فرهنگ

 م لاوب جاهینت به یزمان ،رسانه ازطریق ینیدهای  آموزه براساس یزندگ سبک نییتب. 3
 :ردیگ قرار اندرکاران دست موردتوجه لیذ شرح به آن الزامات که دیرس خواهد

  ؛یراهبرد نقشه کی از یبرخوردار (الف
  ؛یاسالم یزندگ سبک یمحتوا تیمعجا (ب
  ؛رسانههای  تیظرف وها  تفاوت به توجه (ج
  ؛یهنر جذابهای  قالب از جستن بهره (د
  ؛متعهد هنرمندان یریکارگ هب و تیترب (و
 ؛ حاضر زمان طیشرا به توجه (ھ
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  ؛مخاطبان یا رسانه سواد یارتقا (ی
  ؛مخاطبان ذاهقه به توجه (ر
  ؛غالب گفتمان جادیا هنیزم نمودن فراهم (ز

  ؛ریفراگ و یجمع اقدام به توجه (س
  ؛مستبصر شمندانیاند به توجه (ش
  ؛ها تیاولو تیریا ( 
  ؛رگذاریتأث موانع از زیپره (ض

 . یا رسانه اخالق تیریا (ط

 شنهاداتیپ

رسانه  ازطریق ینید یسبک زندگ نییالزامات و اقتضاهات تب دربارهکه  یم العات به باتوجه
 الزاماات از کیاهر دربااره تاا شاود مای شانهادیپ، انجام گرفته است س ور نیراقم ا یزسوا

 نیینااو از کیا هر قیدق نییتب رایز. دانجام شو اراهه یمستقل وهشپژ شده م رح گانه چهارده
 . دارد جامعه در ینید یزندگ سبک یارتقا درای  هکنند نییتع نقش شده اراهه

 منابع

  میقرآن کر .0

. ترجمه فرهاد ماهر. تهران: مؤسسه انتشارات یکاربرد یاجتماع یروانشناس(. 9986توارت )ازکمپ، اس .5
 به نشر. 

 . یتهران: کتابچ .یامال(. 9911) یمحمدبنعل هیبابو ابن .3
 : ساسان. رازی. شیآموزش یها رسانه(. 9911محمدحسن ) ،یموریرتیام .4
 (KHAMENEI. IR)یدفتر حفظ و نشرآثار مقام معرم رهبر یاطالع رسان گاهیپا .2
تهاران:  (.یاسریس شرهیبرر اند دی)با تأک نییتب یشناس و روش یمبان(. 9911) نیمحمدحس ،یدیجمش .6

 انتشارات دانشگاه امام صادق. 
 . ی. قم: موسسه النشر االسالمتحف العقول(. 9919ابن شعبه ) یحران .0
 . ینی. قم: موسسه امام خمیسبک زندگ(. 9919) ییل نزاده،یحس .9
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 ینیو نشر آثار امام خم می. تهران: موسسه تنرنور فهیصح(. 9913الله ) روح ،ینیخم .8
 هیابار نقاش حاوزه یلم یکاردیو رسانه با رو نیراب ه د ی(. بررس9913وهاب ) ان،یآر د؛یرش ،یداود .01

 (8)91. و رسانه نیفصلنامه د. غیو رسانه تبل نیفلسفه د
 قم: مشهور.  ،یحمد دشت. ترجمه منهج البالغه(. 9911) نیمحمد بن حس ،یرض فیشر .00
 . قم: نشر معارفبهار شهیهم(. 9919) نیاحمدحس ،یفیشر .05
 . قم: دارالثقافه. یامال(. 9393محمد بن حسن ) ،یطوس .03
 . عهی: موسسه فقه الشروتی. بمصباح المتهجد و سالح المتعبد(. 9399) یمحمد بن حسن طوس یطوس .04
 یفصرلنامه تخصصرها و راهبردهاا.  رتضارو ،یاساالم ی(. سبک زندگ9911) دالهیقانع، حم فاضل .02

 . 39-93، 8. محفل
فرهنگ  یدر تحقق مهندس ینقش رسانه مل یابی(. ارز9911) دمحمودیس ،یهاشم ل؛یاسمای ،یکاوس .06

 916-86(، 1)1. یمطالعات رسانه ا هینشر. یسازمان
 نشگاه. . قم: پژوهشگاه حوزه و داو ابزار سنجش آن یاسالم یسبک زندگ(. 9919محمد ) ،یانیکاو .00
 . هی. تهران: دارالکتب االسالمیالکاف(. 9916) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .09
-6، 986. معرفات. ها یها و کاست ضرورت ،یاسالم یسبک زندگ(. 9911) یمحمدتق ،یزدی مصباح .08

91  
 . تهران: دانشگاه امام صادق. یو سبک زندگ نید(. 9981) دیمحمدسع ،یکن یمهدو .51
 .ی. قم: الهاداسرار آل محمد(. 9391) سیبن ق میسل یهالل .50
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The requirements of the role of the media  

in explaining the lifestyle based on religious teachings  

 

Eisa Eisazadeh

 

Abstract 

Purpose: The media can play a decisive role in changing people's 

lifestyle due to its significant progress and the provision of access to it for 

most people, Using it to explain the religious lifestyle has requirements and 

requirements, the attention of which has an influencing role in achieving the 

desired result, the purpose of the leading research is to examine and analyze 

those requirements and requirements. 

Methodology: This research is descriptive-analytical and data collection 

is based on the library method. 

Findings: The findings indicate that explaining the lifestyle based on 

religious teachings through the media will be effective when the requirements 

and requirements of this work such as (preparing a strategic plan, producing 

comprehensive content of the religious lifestyle, paying attention to the 

differences and capacities of the media, taking advantage of Attractive art 

forms, training and employing committed artists, paying attention to the 

conditions of the time, improving the audience's media literacy, paying 

attention to the audience's taste, providing the context for creating dominant 

discourse, paying attention to opinionated thinkers, avoiding influential 

obstacles, respecting priorities, respecting media ethics) be noted 

Conclusion: Achieving goals in any work depends on meeting the 

requirements of that work. Explaining religious lifestyle through media also 

has its own requirements that if it is observed, a desirable explanation can be 

achieved. 

Keywords: media, lifestyle, religious teachings. 

                                                      
 Assistant Professor, research center for Quranic sciences and culture, Islamic 

Science and Culture Academy, Qom, Iran. e. eisazadeh@isca. ac. Ir. 


