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 Human life in different eras has always had the special 

requirements of those eras as inevitable, contemporary human 

life also has its own requirements that these requirements are 

mainly affected by the comprehensive development of 

contemporary human technology in various fields of science. 

Some of the most important of these requirements are: rush 

and acceleration in lifestyle; Speed in communication; 

Secularism; Welfare; Luxury-oriented; Types of ruptures; 

Consumerism; Changing values and cyberspace. Although 

some of these cases have existed in human life since ancient 

times and are mentioned in the Holy Quran and Nahj al-

Balaghah, but with the development of new technology, 

human neglect has increased and deepened. 

The finding of this research based on the Holy Quran and Nahj 

al-Balaghah is that since the remembrance of God is the most 

effective factor in neglecting human beings and on the other 

hand avoiding the necessities of contemporary life is irrational 

and impossible, the duty of professional and religious 

designers and planners is that In their design and planning, in 

terms of hardware and software, they should act in such a way 

that, firstly, that technology, if it may cause mention and 

remembrance of God, and secondly, if it is not possible, at 

least in its own way, make users' minds unaware of God. Does 

not. And the duty of others is that, according to the verse of 

the men, there is no trade for them and no sale without the 

remembrance of God; (Light 37) In spite of the unavoidable 

necessities of contemporary life, let them cope with these 

necessities and live in such a way that those necessities do not 

neglect the remembrance of God in any way possible and 

under any circumstances. 
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 زندگی مقتضیات به رویکرد در انسان غفلت تحلیل
 (البالغه نهج و کریم قرآن مبنای بر) معاصر

 
 1گودینی زهرا

 دانشگاه همدان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه دکتری، دانشجوی
 ایران، همدان، اسالمی، آزاد

 
 *2حسینی حمید سید

 آزاد دانشگاه همدان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،
 .(مسئول نویسنده)ایران  ، همدان اسالمی،

 
 3شرعیاتی فاطمه

 ادآز دانشگاه تویسرکان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،
 ایران. تویسرکان، اسالمی،

 
 چکیده
 خاص مقتضیات همواره مختلف دورانهای در همواره بشر زندگی

 زندگی است، داشته ناپذیر اجتناب امری بصورت را دورانها آن
 مقتضیات این که دارد را خودش خاص مقتضیات نیز بشر معاصر
 حوزه در معاصر بشر آوری فن جانبه همه توسعه از متاثر عمدتا
: زا عبارتند مقتضیات این مهترین از برخی. است مختلف علوم های

 ؛گرایی دنیا ارتباطات؛ در سرعت زندگی؛ سبک در شتاب و عجله
 یرتغی گرایی؛ مصرف ها؛ گسست انواع گرایی؛ تجمل طلبی؛ رفاه

 ازگذشته موارد این از برخی چند هر. است مجازی فضای و ارزشها
 البالغه نهج و کریم قرآن در و داشته وجود بشر زندگی در دور های

 فلتغ نوین، آوری فن بیشتر چه هر توسعه با لکن شده، اشاره آنها به
 .است یافته تعمیق و شده بیشتر نیز بشر
 هک است این البالغه نهج و کریم قرآن مبنای بر پژوهش این یافته
 یطرف از و بوده بشر برای زدا غفلت عامل موثرترین خدا ذکر چون
 ،است ممکن نا و عقالئی غیر امری معاصر زندگی مقتضیات از دوری
 در که است این متدین و متخصص ریزان برنامه و طراحان وظیفه

 نرم و افزاری سخت جنبه در خود های ریزی برنامه و طراحی
 تاس ممکن اگر آوری فن آن اوال که کنند عمل ای گونه به افزاری
 اقل ال نیست ممکن اگر ثانیا و باشد خدا ذکر و تذکر موجب
  وظیفه و. نکند غافل خدا از را کاربران ذهن ساخته، خود بصورت
 عَنْ بَیْعٌ ال وَ تِجارَةٌ تُلْهیهِمْ ال رجالٌ ﴿آیه مصداق به است آن سایرین

 زندگی اجتناب قابل غیر مقتضیات وجود با( 37نور) ؛﴾اللّهَ ذِکْرِ
 نندک وزندگی آمده کنار مقتضیات این با ای گونه به خود معاصر،

 را ایشان شرایط، هر تحت و ممکن صورت هر به مقضیات آن که
   .نکند غافل خدا ازیاد

 
 خدا ذکر معاصر، بشر،  مقتضیات، زندگی،: کلیدی واژگان

 
 11/11/1400تاریخ دریافت: 
 11/02/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولhoseinihamid2@gmail.com 

 مقدمه
گوناگون  یهاانسان معاصر در حوزه یندهیو فزا عیسر شرفتیپ

شده که در پرتو آن سطح  ییتکامل ابزارها ایو  شیدایمنشأ پ ،علوم
ته انسان معاصر نسبت به گذش یزندگ اتیو به تبع آن مقتض یزندگ

 شده است.  ارمتفاوتیبس
 توجهو مسئله کی که سلب توجه از "غفلت"با توجه به ماهیت 

ه توج یآثار فن آوردر زندگی بشر معاصر  ،است گریبه مسائل د
غافل  شیاز ابعاد وجود یود جلب نموده و او را از برخرا به خ او

ر او د یبشر در تکامل ابزار برا شرفتیو پ یآور فننموده است. 
مثبت و  شهیهم یو اعتقاد یاخالق ،یمانیهمه ابعاد، بویژه بعد ا

 . فرو برده است یقیعم یسازنده نبوده است بلکه گاه او را درغفلت
غفلت از معاد، غفلت از پدر و مادر غفلت از خدا، غفلت از خویش، 

 و بستگان نمونه هایی از غفلتهای فزاینده  بشر در عصر حاضر است.
به اصطالح مدرن امروز که عمدتا محصول تفکّر و  یایدر دن بشر

گرفتار شده  یمتعدد یاست در گرداب بحران ها یماد ینیجهان ب
را متأثر بشر امروز  یکه آن هم به نوبه خود ابعاد مختلف زندگ

 ساخته است .
ه گرفت شهیاز ساحت معرفت و اند ی غفلت زابحران ها نیا گستره

نده افک هیاو سا یو اجتماع یاسیس ،یتا نگاه به انسان و ابعاد اخالق
هم مورد غفلت قرار گرفته  "انسان"و حتی مفهوم و ماهیت است 

 و فراموش شده است.
 یگوناگون یماد هرچند تمدن )غرب( به انسان معاصر امکانات"

 یول ندیتوانست بب یداده است که نسل گذشته خواب آن را هم نم
رو  نیانسان مفقود و مجهول است، از ا یتمدن معنا نیچون در ا

و ناشناحته مانده است و همه  دهیژرف او ناد یو آرزوها دهایام
و  یروز هیکه انسان در س ستین نهم مانع از آ یامکانات ماد نیا

 (1. )"فرو نرود  یدینا ام
 ،ینیو مقابله آنان با اعتقادات د یمطلق غرب بر علوم تجرب اعتماد

سکوالر به بار آورد. گرچه  ینظام ها یبرا ینیسنگ یخسارت ها
 شیو افزا یبه اکتشافات علم دنیدر سرعت بخش انیجر نینقش ا
 انیقابل انکار بوده ، اما جر ریغ یماد یها یبهره مند ریچشمگ

 چیه یاله یگرفتن ارزش ها دهیو ناد ینگاه تک بعد لیمذکور به دل
و با  اوردیبه ارمغان ب تیبشر یگاه نتوانست سعادت مطلوب را برا

را  تیپسرفت در انسان ،یدر عرصه علم و تکنولوژ شرفتیوجود پ
 به دنبال داشت.

آن  لیبه ارمغان آورد، تبد تیبشر یتمدن غرب در عمل برا آنچه
 ییدادهایحوادث و رو»انسان متمدن.  کیمتمدن بود و نه  وانیبه ح

 یشیروشن اند انیو جر ینیو جنبش اصالح د ییچون رنسانس و نوزا
که از قرن چهاردهم در غرب آغاز  یو انقالب صنعت ییو عقل گرا

 شیرفاه و آسا نیتأم نهیآن در زم سودمند جیشد با وجود آثار و نتا
 یاجتماع یو تکامل زندگ یو فرهنگ یتحوالت فکر جادیمردم و ا

 یدر عرصه ها زین ییها ییانسانها موجب بروز بحران ها و نارسا
 و یاجتماع ،یاخالق ،یاز جهت معرفت، روان یانسان یمختلف زندگ

 شده است. یاسیس
عدم  و ییگرا تیو نسب یعلم ریَدچار تح یامروز بشر در بعد معرفت 

 ،یعلم دی, دچار تردیاست و در بعد روان دیثبات در آرا و عقا
خاطر و از خود  نانیو اضطراب, فقدان آرامش و اطم یافسردگ
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  و همکاران     گودینی زهرا  58

 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زین یاست و از جهت اخالق یشتنیخو یب یریو به تعب یگانگیب
ز هم دچار ا یبه لحاظ خانوادگ وگسترده  یگرفتار انحرافات خصلت

ون چ یمسائل, گرفتار یاسیو س یو از نظر اجتماع یداخل یدگیپاش
 ( 2« )و مانند آن است. یالملل نیهرج و مرج ب

لقاء  یمالحظه نمود که در سلوک انسان بسو دیبا گرید یسو از
د خوشناختن  خدا وغفلت ازبه اندازه غفلت از یعامل چیپروردگار ه

است که  لیدل نهمی به ،برای بشر معاصر خسران به همراه ندارد
در بعد روحی و  مسئله بشر معاصر نیترن و مهمیاول ،زدایی غفلت

 ست.وامعنوی 
 

 معاصر یزندگ اتیمقتض
شگرف فن  تحوالت ریتحت تاث ریدو قرن اخ یانسان ط یزندگ
 یاتی( بوده که مقتض، موبایل و...نترنتیا ،انهیرااز قبیل ) آوری

که آورده و چنان دیاو پد یگذشته برا یدورانها اتیمتفاوت با مقتض
در  یعیو وس قیعم یهایتحوالت، دگرگون نیا داست،یاز شواهد پ

 کرده است. جادیا یهمه عرصه ها زندگ
ها و انسان یو اجتماع یابعاد مختلف فرد ر،یاخ یهاو دهه نوقر در

به صورت مرتب و  یچندگانه صنعت یهابا انقالب یجوامع بشر
 ست،ایمثل اقتصاد، س ییهاقرار گرفته و حوزه ریمستمر تحت تاث

 اترییبه شدت از تغ یشخص میو حر یروابط اجتماع یاشتغال و حت
 اند.متاثر شده یفناور

 آن به آن صورت به  ،یاز فناور یناش راتییدر واقع به واسطه تغ 
که به تبع آن،  موضوعات تازه ای هستیمتجربه  و در حال خلق

 د. نتجربه نشده بود برای بشر که  قبالً شوندیم دیتول زین یاتیمقتض
 یکه هر روز به بازار مصرف وارد م یفن آور محصوالتبنابر این 

انسان به  آورند. یبا خود به ارمغان م زین یدیجد اتیشود، مقتض
 ،یفن آور یو معنو یماد داتیمصرف کننده صرف تول کیعنوان 
 در موارد یوابستگ نیا و دیشووابسته م به آنو  پذیرفتهآن را 

 آورده است. راهمموجبات غفلت انسان را ف یاریبس
 

  یعجله و شتاب در سبک زندگ
تاب وارد عصر ش تهیمدرنبشر در دوره باور هستند که  نیبر ا یاریبس

ه است که نسبت ب یعیطب یتا حد به نظر می رسد شده است؛ البته
عصر  باشد. در شتریشتابِ عصر اطالعات ب ،یو کشاورز یعصر صنعت

باشد، بشر امروز دچار عجله  یحاضر که عصر اطاّلعات و سرعت م
ن و همچنی امر استرس و اضطراب نیگشته است و هم یو شتاب زدگ

 انسان ها نموده است. یوارد زندگ ار غفلت
عجله در انجام کارها، حالتی است که به  ایدر زندگی  شتابزدگی

بدون تامل نسبت به آن  مجرد خطور امری در ذهن، بی درنگ و
اقدام کنیم و با شتاب آن را انجام دهیم. درباره شتاب و عجله به 
خوبی می توان دریافت افراد عجول، کم حوصله و بی تامل که 

گفتار و رفتار خویش را ندارند، همیشه با  یظرفیت نگاه به آینده 
 . نوعی غفلت مواجه هستند

یش از وقت مناسب آن است. طلب شیء، پ وآن بودهعجله، ضد تأنّی 
است؛ چرا که  یعجله از صفات ناپسند و مذموم نفس انسان خصلت

 آن است. دنیقبل از وقت رس یزیمطالبه چ یعجله و شتاب به معنا
(3) 

 وگیرد، بدون فکر معموالً اعمالی که از روی عجله انجام میچون 
 غفلتعجله غالباً با ، استو اشراف انسان به همه جوانب کارتأمّل 

 .همراه است
وامع ج یعلم شرفتیو پ یگسترش  فن آور اتیتوجه به مقتض با

بشر  یدر سبک زندگ  عیشا یشتاب وعجله کردن امر ،یبشر
و آثار معمول شتاب  جیمعاصراست.اضطراب، اشتباه و غفلت از نتا

شتاب و عجله نامعقول، که  یامروز، نوع یایو عجله هستند. در دن
را از انسان  تامل و صبر ناست، امکا یو تجدّدطلب سمیه مدرنالزم

 یشتابزدگ هیکه از ناح یمیعظ خسارات، از این روسلب کرده است
از آن است که به  شیب رد،یگیاجتماع را م ایافراد  دامن مورد،یب

 .دیحساب آ
به  یزدگکه فرهنگ شتاب میکنیم یزندگ ییما در فضا امروزه
. متاسفانه از آنجا که آموزش کندیم دایگوناگون نمود پ یهاصورت

به  یزدگشتاب نیا م،یندار یصبر و تحمل را در سبک زندگ
 کیبه  لیشتاب تبد امروزه .شودیم دیتولگوناگون باز یهاوهیش

 بلکه ست،ین شرفتیدر خدمت پ گریشده و د یضرورت ساختار
نوآور، خالق،  دی. ما بامیاست تا ما تلف نشو یوجود آن ضرور

آن  است که در ژهیو اریبس یتیوضع نیا .میباش عیکوش و سرسخت
بدوند تا صرفا در  ترعیو سر عیسر دیهر سال با کنندیمردم حس م

بر  شود،یبهتر م یزندگ میباور ندار گریبمانند. ما د یقبل یهمان جا
ها کمتر خواهد و با بهبود اوضاع، کشمکش مییآیکمبودها فائق م

خواهد  ترو سخت ختس یزندگ میمطمئن بایشد بلکه برعکس، تقر
 (4شد.)
نکوهش بطور مطلق هر عجله و شتابی  ینید یدر آموزه ها البته

از صفات  یو زمان دهیاز صفات نکوه ینشده، عجله کردن گاه
  .دیآ یبه شمار م دهیپسند

التؤدّة ممدوحة : »دیفرما یالسالم( م هیعلامیرمومنان حضرت علی) 
تامل و دوری از شتابزدگی بهتر از « فی کلّ شیء االّ فی فرص الخیر.

عجله و سرعت در تصمیم است، مگر در فرصت های انجام کارهای 
 (5خیر. )
و «صبر»را به هاانسان،همهیبرنامه جامع زندگ کیبه عنوان  اسالم
و  می. در قرآن کرکندیدعوت م«عجله و شتاب»از زیو پره یبردبار

قابل تامل در باره عجله  یالسالم( مطالب همی)علنیمعصوم اناتیب
 شود.  یاز آن اشاره م ییوجود دارد که به نمونه ها

وَیَدْعُ اإلِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَیْرِ وَکَانَ ﴿: دیفرما یم میکر قرآن
)اسراء، (، انسان عجول است، وقتى چیزى را طلب  ؛﴾اإلِنسَانُ عَجُوالً

مى کند صبر و حوصله به خرج نمى دهد، در جهات صالح و فساد 
خود نمى اندیشد تا در آنچه طلب مى کند راه خیر برایش مشخص 

و از آن راه به طلبش اقدام کند بلکه به محض اینکه چیزى  گردد،
یش مى رود، بدون را مطابق میلش دید با عجله و شتابزدگى به سو

اینکه خیر و شر را از هم جدانموده و حق را از باطل تشخیص دهد 
 و به همان عجله که به دنبال سعادت مى رود در پى شقاوت مى دود.

از فریبهای شیطان و یوغ بندگی  عجله،حقیقت دیگر این است که 
چنان که روایت شده که شیطان، سپاهیانش را سفارش  نیز هست،او

 ت که فرزندان آدم را با عجله بفریبند و به دام اندازند.کرده اس
األناة من اللّه و العجلة »و آله( فرمودند:  هیاهلل عل یخدا)صل رسول
( درنگ و تأنى در کارها از سوى خداى رحمان و 6) طان؛یمن الشّ
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بخاطر آنکه در است.  طانیش استهاىیها از سشتاب و عجله در آن
 غفلتهای آسیب زا نهفته است.باطن شتاب و عجله 

وَ الْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ  اکَیَّإِ: »ندیفرما یم زیالسالم( ن هی)عل یعل امام
ز عجله در کارهایى که وقتش نرسیده ا ( بپرهیز53؛ ا)نامه«أَوَانِهَا
اقدام به انجام کاری که وقتش نرسیده باشد به معنای غفلت  .است

زمجموع بیانات نقل شده می توان فهمید از پی آمدهای آن است. ا
 یبطور کلکه غفلت همراه و قرین عجله و شتاب مذموم بوده و 

)مذموم و نه شتاب در انجام  در باره عجله ینید یآنچه در آموزه ها
در بعد  انباریاز اثرات ز یحاک ،داردو حسنات( وجود  ریخ یکارها
د رون تیفیو ک تیمعاصر از جهت کم یایآن است که در دن غفلت

 دارد. زین یشیافزا
 

 سرعت در ارتباطات   
اص خ یها یژگیارتباطات و اطالعات با و یها یاز تکنولوژ استفاده

بودن، در دسترس بودن و  ییهمچون همه جا ،یو منحصر به فرد
 رهیرو به رشد است. امروزه دا یا ندهیسرعت باال، به صورت فزا

آنچنان در حال گسترش است که به جرأت  یارتباط جمع لیوسا
 قیارتباطات از طر ندیفرآ رد دیجد یگفت هر روز تحول توانیم

 .شودیمشاهده م یمتنوع ارتباط جمع لیوسا
ن انسا یارتباطات باعث سرعت گرفتن همه جانبه زندگ یفناور

 یو جمع یفرد یموضوع بر تمام وجوه زندگ نیمعاصر شده است و ا
 داشته است. یگرفش ریامعه تاثها در جانسان
باعث انتقال اطالعات و  یآوربا سرعت شگفت یارتباط یهاشبکه
از  شیکه پ یو مکان ییاند و فواصل فضاشده ایدر سراسر دن ریتصاو

ه برد نیوجود داشت را از ب ایها در سراسر دنافراد و سازمان نیب نیا
ها و ارتباط از راه دور را انتقال داده رینظ یمتعدد یهاو مهارت

 (.   7) اندساخته ریپذامکان
 )نهیقیحق یروابط در فضا ییسرعت در ارتباطات از سو شیافزا
، شده یباعث کاهش روابط عاطف و ( را کمرنگ کردهیمجاز یفضا

و تفکر و نقد  شهیفرصت اند، (شیسرعت )همچنان در حال افزا نیا
 شده است. زیانسانها ن ینگریبرداشته و موجب سطح انیرا از م
 با سرعت میسرعت ارتباطات باعث شده است که ما بتوان اگرچه

 شیاحجم ارتباطات ما افز جهینت در م،یداشته باش یدسترس گرانیبه د
 ترشیآرامش و وقت ب جادیسرعت باعث ا شیافزا لیدل، لکن افتهی

از  شیانسان مدرن به اکنون مالحظه میشود کنشده است، بلکه 
 است. یدچار سرسام و آشفتگ شهیهم

که داشته است، باعث شده تا  یدیرغم فوا یارتباطات عل سرعت
در مواجهه با اخبار و اطالعات، دچار غفلت شده و اغلب مردم 

ر نش ایو  دییدا کنند آنها را تایآنها علم پ قتیبدون آنکه به حق
وال تَقْفُ ﴿ :شده است یاز آن نه میکه در قرآن کر یبدهند موضوع

والفُؤاد کُلُّ اولئکَ کانَ عَنْهُ  صَرَلک به علم اِنَّ السَّمْعَ والْبَ سَیما لَ
 یرویو پ فتین یآنچه به آن علم ندار یپ در .(36/؛)اسراء﴾مَسْئُوال

مورد باز خواست قرار  نهایمکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه ا
  «.خواهد گرفت

ویا ممکن است در جریان سریع ارتباطات و اشتراک کذاری 
اطالعات، موجبات سوء ظن، تجسس و غیبت دیگران را فراهم 

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا  ﴿آورند که آن هم منهی قرآن کریم است: 

ظنّ و  یبرخ (.12؛ )حجرات/﴾تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا
هم( تجسس  یهرگز )از حال درون زیاست و ن تیصپندارها مع

 .دیروا مدار گریکدی بتیو غ دیمکن
 
     ییگرا ایدن
است.  ییاگرایانسان در عصر حاضر دن یزندگ یهایاز ویژگ یکی

ن انسا یدر زندگ یدیموضوع جد یپرست ایو دن ییگرا ایاگرچه دن
 یربه ابزار و توسعه فن آو یابیدست  لیلکن بشر معاصر بدل ستین

کرده  دایپ شیو زخارف آن گرا ایاز گذشته به دن شیب عیو تنوع صنا
 است. 

 کردن ییایدن د،یعصر جد یهایماریب نیتراز مهم یکی گرید ریتعب به
 یمعنو و مرتبة از شأن هادهیپد ساختن یته و یافراط ییزدانیو د

 صورت به ییایدن اتیحالت ح نیکه در ا ها استآن به مربوط
 .دیآ یدر م دیدر عصر جد انسان و هدف تیغا

سعادت را در  یخود معنا یجهان نیمعاصر در تفکر نو بشر
 یداند که آن را با شاخص ها یم یاز زندگ تیو رضا یخوشبخت

 زانیم یعنی یخوشبخت زانیکند و معتقد است م یم نییتب یویدن
 . یاز زندگ تیاحساس رضا

تواند هم مزرعه آخرت و تجارتگاه  یم ایاست که دن یدر حال نیا
 و در این تجارتگاه انسان میتواند بهشت را سود کند خدا باشد اءیاول
 یجاودانگسبب و شده ساز شقاوت  نهیزم با دنیا گرایی نکهیهم ا و

 در دوزخ گردد.انسان 
ختم  ییاگرایتمام لغزشها و گناهان انسان به دن شهیر ات،یروا در

 ایحُبُّ الدُّنْ»و آله( فرمودند:  هیاهلل عل یاسالم)صل امبریشده است پ
 (8«.)ئةٍیرَأْسُ کلِّ خَط

گاه  ،«ییاگرایدن» گرید ریبه تعب ایذم،  اقیدر س ایدن م،یقرآن کر در
فرزندان، طال و نقره،  ،یجنس یمانند شهوت ها ،یماد قِیبه مصاد

ین آرایش و تزیانسان  برای شده است که فیاسب، دام و کشتزار تعر
 رِینَ وَالْقَنَاطِیلِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِ نَیِّزُ﴿؛ شده است

وَالْحَرْثِ ذَلِکَ  الْمُسَوَّمَةِ وَاألنْعَامِ لِیْالْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَ
 (.14)آل عمران/ ؛﴾...  ایَالدُّنْ اةِیَمَتَاعُ الْحَ

و نحوة بهره  انهیگرا یماد یبه نگرش ها ییگرا ایدن زین یو گاه 
 ،ییتجمل گرا ،یمانند لعب، لهو، مدپرست ،یماد قِیمصاد نیاز ا یریگ

اطالق شده است که  یو قدرت طلب یثروت اندوز ،یفخر فروش
به خداوند، از  یکیدر جهت نزد اتیاستفاده از ماد یانسان به جا

 اةُیَأَنَّمَا الْحَ﴿سود جسته است؛ )اعْلَمُوا  اونداز خد یآنها در جهت دور
 ؛﴾دِ األمْوَالِ وَاألوْال یوَتَکَاثُرٌ فِ نَکُمْیْوَتَفَاخُرٌ بَ نَةٌیلَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِ ایَالدُّنْ

 (.20/دی)حد
در  یاپرستیمدرن دن یو جلوه ها یماد دیشد قیشدن عال آشکار

 یم میاست که قرآن کر قتیحق نیبر ا یاشکال مختلف آن شاهد
 ذَافَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتَابَ یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَ ﴿: دیفرما

بعد از انها  یپس کسان( 169 /اعراف؛ )﴾الَنَ سَیُغْفَرُ وَیَقُولُونَأَدْنَى الْ
 ریشدند که دنبال متاع زوال پذ یو وارثان کتاب اله شانیا نیجانش

 .«بخشدیخدا ما را م ی: بزودگفتندیپست بودند و م یایدن
مقام و مال، هم معلول و  ا،یشود اقبال به دن یمالحظه م چنانکه

علت است و هم  یدارنیدر د یگر یو الابال یسهل انگار بیآس
 ایالدُّنْ وةِیظَاهِرًا مِّنَ الحْ عْلَمُونَی﴿غفلت انسان. قرآن کریم می فرماید: 
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  و همکاران     گودینی زهرا  60

 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یاز زندگ یآن ها فقط ظاهر .(7)روم/ ؛﴾وَ هُمْ عَنِ االَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
  کار( غافلند!  انیدانند، و از آخرت )و پا یرا م ایدن

البته  این موضوع روشن است که موضوع دنیا رویکرد دو وجهی 
به  "هُمْ "ریتکرار ضم با)ممدوح و مذموم( دارد.)لذا قرآن کریم( 

 خود آن یخبر یغفلت و ب نیکند که علت ا یاشاره م قتیحق نیا
و امر ت نی: مرا از ادیبه ما بگو یکه کس نیها هستند، درست مثل ا

ب سب یعنی ،ی: تو خودت غافل شدمییو در جواب بگو ،یغافل کرد
 (9) .یغفلت خودت بود

 ییگرا اینه تنها از دن یاطلبیدر نکوهش از خصلت دن میکر قرآن
 نیبا صاحبان ا ینیبندگان خود را از هم نش یحت، بلکه کند یم ینه

و  دیفرما یاز آنها امر م یگردان یدهد و به رو یصفات هشدار م
 ادیگرا، به عنوان مصداق آشکار غافالن از  ایاد دناز افر نیهمچن

 برد:  یخداوند نام م
)نجم:  ؛﴾ایالدُّنْ اةَیإِالَّ الْحَ رِدْیُعَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ  یعَنْ مَنْ تَوَلّ فَأَعْرِضْ﴿

گرداند و  یم یما رو ادیکه از  یاست(، از کس نی)حال که چن .(29
 طلبد، اعراض کن. یرا نم ایدن یماد یجز زندگ

 ییایبه امور دن ازیزنده ماندن ن یبرا انسانالزم به ذکر است که البته 
ه داشت لیاو به آنها تما عتیشده که طب دهیآفر یدارد و به گونه ا

محبتها را مورد نکوهش قرار نداده  لیقب نیباشد و اسالم هرگز ا
، دانسته ایمردم را فرزندان دن یثیالسالم( در حد هی)علیاست. امام عل

؛ «حُبِّ اُمِّهِ یالرَّجُلُ عَل المُیا وَ ال یاَلنَّاسُ اَبْناءُ الدُّنْ: »دیفرما یم
 کنند.  یمادرش مالمت نم یرا بر دوست یکس .(33)حکمت 

و  نینه زم ست؛یعالقه ها ن نیترک ا ،ییاگرایمقصود از دن نیبنابرا
مذموم و بد هستند، نه زن و فرزند،  یاله یآسمان، امکانات و نعمتها

 یمال و ثروت و جاه و قدرت و نه محبت و عالقه به آنها و نه زندگ
ه شوند. بلک یخود ناپسند و بدشمرده نم یبه خود کی چیه ا،یدر دن

و قانع بودن  یو سرگرم بودن، راض یدل خوش ،ییاگراینمقصود از د
 تیعبارت از رضا ییرااگیآنهاست. دن یامور و غفلت از ماورا نیبه ا

 ییو نها یمذموم، غرق شدن در آن و از هدف اصل یایدادن به دن
 :یغافل ماندن است. به قول مولو

 از خدا غافل بُدن ا؟یدن ستیچ 
 و زن زانیقماش و نقره و م ین
 حَمول یباش نیمال را کز بهر د 

 مالٌ صالحٌ خواندش رسول نِعْمَ
 است یهالک کشت یآب در کشت 

 (10است) یپُشت یکشت رِیاندر ز آب
 هی)علیشود امام عل یانسان از حق م یسبب چشم پوش ییگرا ایدن

دَّارُ تِلْکَ ال قُولُیَاللَّهَ سُبْحَانَهُ  سْمَعُوایَکَأَنَّهُمْ لَمْ » :ندیفرما یالسالم( م
الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ  یعُلُوًّا فِ دُونَیرِیُال  نَیالْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِ

 یفِ ایَالدُّنْ تِیَبَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَکِنَّهُمْ حَلِ نَیلِلْمُتَّقِ
بودند سخن  دهینشن ایگو.(456)حکمت؛ «وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا نِهِمْیُأَعْ

براى کسانى سراى آخرت را : »دیخداى سبحان را که مى فرما
ز ا ندهینباشند و آ نیکه خواهان سرکشى و فساد در زم میدیبرگز

و حفظ کرده  دهیآرى به خدا آن را خوب شن« است زکارانیآن پره
را  شانیآن چشم ها ورینمود، و ز بایآنها ز دهیدر د ایامّا دن د،بودن

 کرد. رهیخ

 در بیان امام علی)علیه السالم(غفلت در دنیا طلبی، یعنی نکهیا تاینها
ام مق ا،یشهوت دن ا،یثروت دن ا،یبه مقام دن ،ایخود را فروختن به دن

وَ لَبِئْسَ »انسان است:  یخسارت برا نیتربد اینو ایلذت دن ا،یدن
اللَّهِ لِنَفْسِکَ ثَمَناً وَ مِمَّا لَکَ عِنْدَ  ایَالْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْ

 (32.)خطبه«عِوَضاً
 
       یفاه طلبر

به معناى فراخ و آسان شدن « رفه»از اصل  یدر لغت عرب« رفاه»واژه 
 (. 11)؛ زندگى

کم رنگ شدن حس  ات،یفساد، انحطاط ارزش و اخالق گسترش
 نیتراز مهم  و... یتفاوتیدر برابر خود و جامعه و ب یریپذ تیمسئول

بشر معاصر است چنانکه  یدر زندگ یو راحت طلب یآثار رفاه زدگ
 نیافکنده و ا هیبر جامعه سا یزدگشوم رفاه هیشود سا یمشاهده م

شده است.  یاریو مشکالت بس ئلعصر حاضر موجب مسا یماریب
انسان  اریاست؛ ز یو کمال یعیامر طب کیگفته،  شیپ یبه معنا رفاه
که آسان  ستین یشکو  زدیگریبه کمال دارد و از نقص م شیگرا

در  یامر کمال کیاز امکانات،  یو برخوردار یشدن امور زندگ
 و فقدان امکانات است.  هایبرابر کمبودها و سخت
 ناخالص دیسرانه تول شیو افزا یاقتصاد داتیسهولت در چرخه تول

 دهیپد یاز ارمغان ها یکیشود و  یم یرفاه اجتماع یباعث ارتقا یمل
 یرفاه زدگ یآدم یبر زندگ ینیماش تیدر عصر حاکم ینیشهرنش
 است.

 یزیاست و در برابر چ شیانسان راحت طلب همواره به فکر خو
 یماریب .دهدینشان م یکند، واکنش منف دیاو را تهد یکه رفاه طلب

 یرا برا نهیمذموم است، زم زین ینید یکه در آموزه ها یرفاه زدگ
و رفاه  یطلبسازد. در واقع راحت یفراهم م میجرا ریارتکاب سا

 است. اینفس و حبّ دن یاز شعبات هوا ییگرا
است و  یاز رفاه وجود دارد که از نظر قرآن منف ینوع قتیحق در

از باب افتعال و مشتقات آن است. که  شودیم ادی "اتراف"از آن به 
در لغت به « ترف»گرفته شده است. « ترف»واژه اتراف از واژه 

 است. شیو گشا یفراخ یمعنا
ست ا یبکار رفته کس یدر باره کس« مُتْرِف»واژه   میقرآن کر  در

 یرفاه طلب یناز و نعمت طلب ،ییلذت جو ،ییکه به دنبال کام جو
اعمال او را  نیو ا رودیو مانند آن م یخوشگذران ،ییکامروا ،یمنف

 .کندیخدا غافل م ادیاز آخرت و 
 «نیمترف»که مصدر کلمه « اتراف: » »ندیفرما یم ییطباطبا عالمه

است به معناى آن است که نعمت، صاحب نعمت را دچار مستى و 
« فاترا»او  ندیگوکند مى نیکند؛ کسى که نعمت با او چن انیطغ

سرگرمى به نعمت آن چنان او را مشغول کرده که از ما  عنىیشده؛ 
 وراى نعمت غافل گشته. 

 وىیهاى دنلبستگى او به نعمتمترف بودن انسان به معناى د پس
باشد؛ که در طلبش مى ىیکه دارد، و چه آنها ىیاست؛ چه آن نعمتها

 (12. )ارشیچه اندکش و چه بس
روى در  ادهی: زندیفرما یم فهیشر هیآ نیا لیدر ذ ییطباطبا عالمه

ار حق استکب رفتنیکشاند که از پذمى ىیکار آدمى را به جا ذیلذا
وَ قالُوا نَحْنُ ﴿کند: بعدى هم آن را افاده مى هیورزد. هم چنان که آ

اتراف و ترفه و  تیخاص و. ﴾نیأَکْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْالداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِ
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ها است که قلب آدمى به آن نیهاى مادى همور شدن در نعمتغوطه
بشمارد و سعادت خود را در داشتن آنها  میمتعلق شود و آنها را عظ

 جهیمخالف آن. در نت ایموافق حق باشد،  نکهید؛ حاال چه ابدان
 شبوده، ما وراى آن را فرامو ایظاهرى دن اتیح ادیهمواره به 

 (12کند. )مى
رفاه، مطلوب خواهد بود که به دور از هرگونه  ینظر قرآن، زمان از

نگاه انسان به  یموجب وارونگ یزدگباشد رفاه طیافراط و تفر
  شودیم یو زندگ قیحقا

وَهُمْ  ایَالدُّنْ اةِیَظَاهِرًا مِّنَ الْحَ عْلَمُونَیَ﴿: دیفرما یخداوند در قرآن م
را  ایدن یاز زندگ ی(آنان تنها ظاهر7)روم/ ؛﴾عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

 خبرند. یدانند و از آخرت ب یم
 غفلت است که انسان را از یرفاه طلب یامدهایاز پ یکیآنکه  جهینت

مهم سرگرم و وابسته  ریبخش خود جدا و به امور پست و غ یهست
 و دل سپردن ایتوجه به ظواهر دن لیکند. انسان رفاه طلب به دل یم

از مبدأ و مقصد  ،یماد یزندگ ةو روزان یساختگ یها یبه سرگرم
 کند. یشود و خدا و آخرت را فراموش م یخود غافل م

  
     ییتجمل گرا

 جیعوامل قدرت و ثروت و ترو یندهیبا رشد فزآ ییگرا تجمّل
 یتجمالت یدر عصر حاضر، خطر رو آوردن به زندگ ییگرامصرف

از هم و غم و  یاریداده است و بشر بس شیاز گذشته افزا شیرا ب
 یخود م یخود را صرف تجمالت زندگ یو معنو یامکانات ماد
 یمخصوصاً در سالها که یاجتماع دهیبعنوان پد ییگراکند. تجمل

 است. افتهیدر جوامع گسترش  ریاخ
به  ییو گرا« دادن و آراسته شدن نتیخود را ز» یتجمل به معنا

 رها،یتعب نیبا توجه به ا«. و رغبت کردن لیآهنگ کردن، م» یمعنا
رغبت کردن به تجمالت وتوجه به ظواهر  یبه معنا ییتجمل گرا

 است.ائل ی و غفلت از سایر مسزندگ
در  دیدر ظاهربه رفاه طلبی بسیار نزدیک است اما با ییتجمّل گرا 

نظر داشت که انسان رفاه طلب تنها در اندیشة آسایش خود به سر 
می برد ولی تجمّل گرا گذشته از آن به آرایش های افراطی می 
اندیشد و می کوشد با روشها و اعمال خود به هرصورت ممکن 

و مد روز و بر اساس هوس های  دیزندگی خود را با الگوهای تقلی
ین کار مایة تفریح و سرگرمی زود گذر خود، هم آهنگ سازد ا

 به تباهی زندگی او می انجامد. تایاوست و نها
ر د یافراط هیمنظور رو د،یآ یم انیسخن به م ییاز تجمّل گرا یوقت

اده باشد. استف یو اتراف م ریاسراف، تبذ قیاست که از مصاد یزندگ
از زینت و زیبایی اگر در حد اعتدال باشد هیچ اشکالی ندارد، ولی 

گیرند و اری از مردم در جریان زندگی، راه افراط را درپیش میبسی
 آورند.های گوناگون روبه تجمل گرایی میبه بهانه

 یها دهیاز پد یکیبه تجماّلت،  شیگرا یبه معنا ،ییگرا تجمّل
 مشکالتاست.  یروان شناخت یماریب کیو  ینابهنجار اجتماع

تکبر و  ،یخودپسند ،ینیچون احساس حقارت، خودبزرگ ب یروان
 دهد. یسوق م ییو تفاخر مردم را به سمت تجمل گرا یفخرفروش

کردن، هدر دادن ثروت،  وپاشختیمانند ر یمیبا مفاه ییگراتجمل
ارتباط دارد.  یچشمچشم و هم  یو حت ییگرامصرف ،یازدگیدن

انسان به نوع مصرف  تیعزت نفس و معنو ت،یتمام انسان تاینها
 .ابدی یتنزل م یماد یکاالها

و رغبت کردن به تجماّلت و توجّه به ظواهر  لیم ،یبه معن انیب نیا
 و بهایآس ا،یبه تجماّلت و زرق و برق دن شیباشد گرا یزندگى م

 ،یازدگیخداوند، دن ادی یدارد. غفلت و فراموش یدر پ یآثار نامطلوب
 یرواج الگوها ،یخواه ادهیتفاخر، ز ،ییکفران نعمت، مصرف گرا

 است. ییتجمّل گرا یها بیآسنامناسب از جمله 
مورد  ینید یدر آموزه ها ییدر باره تجمل گرا آنچهبنابر این 

به تجماّلت و  یافراط شینکوهش و مذمت قرار گرفته است، گرا
 . بشر است یهدف شدن آنها در زندگ یو به عبارت یویدن فاتیتشر

پرداختن به نیازهای دروغین، صرف هزینه های سنگین، هدر  پیامد
دادن ذخیره های اقتصادی و برجا ماندن فقر و نابسامانی اجتماعی 
است. از اینرو اسالم با تجمّل پرستی مخالف است و اجازه نمی دهد 
انسانی که باید برای رسیدن به ایده آل های مقدّس و الهی راه تکامل 

را سرگرم خودآرایی کند و با این کار راه را بر  یشتنرا بپیماید خو
 ( 13زندگی اقتصادی جامعه و کمال خود ببندد. )

انسان توجه دارد و خداوند  ییایدن یحال که به زندگ نیدر ع اسالم
فراهم آورده است،  ایاو را در دن شیرفاه و آسا لیمتعال وسا

خوانده و به فرا  نهیزم نیدر ا طیمسلمانان را به عدم افراط و تفر
 کند. یمعتدل و قناعت دعوت م یزندگ
جمال غیر از تجمل می باشد و جمال درمنظر اسالم  یو دوست جمال

جایگاه مثبتی دارد. اما تجمل که ناشی از زیاده خواهی و اسراف می 
 باشد، در منطق اسالم مردود است.

کریم به افرادی که گمان می کردند تحریم زینت ها و پرهیزاز  قرآن
غذاها و روزی های پاک و حالل نشانه زهد و پارسایی و مایه قرب 

 به پروردگار است، با لحن تندی می فرماید:
 ؛﴾مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ﴿

بگو ای پیامبر چه کسی زینت های خدا را که برای  .(32راف/)اع
بندگان خود آفریده حرام کرده و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع 

ت ها و نعم اینکرده؟ سپس برای تاکید اضافه می کند: به آنها بگو 
موهبت هابرای افراد با ایمان در این زندگی دنیاآفریده شده اگر چه 

 تن شایستگی از آن استفاده می کنند. دیگران نیز بدون داش
 

 انواع گسست ها           
شده  فیتعر گونهنیا ،یاجتماعالمعارف علومدر  دائره« نسل» واژه

که  شودیاز افراد اطالق م یبه گروه یشناستینسل در جمع»است؛
 «داده باشند. انیپا ایآغاز کرده  گریکدیرا با  اتیاز ح یامرحله

 ثیاز ح گریکدیاز  یاپیسه نسل پ ایدو  یجیشدن تدر دور
یم جادیرا ا یدیجد تیوضع ،یو ارزش یفکر ،یعاطف ،ییایجغراف

 . شودیم دهینام« هاگسست نسل»که اصطالحا  کند
است که بواسطه  یاجتماع عیتحوالت سر جهینت ینسل گسست

شتابان جوامع درحال توسعه  راتییمدرن و تغ یهاگسترش آموزه
 .کندیم ینسلهمچون گسست  ییهادهیآنها را مستعد بروز پد

ل گسست نس دهیپد یریعنصر در شکل گ نیو شاخص تر نیمهمتر
مطالعه روان  در مشاهده کرد. تهیتوان در مظاهر مدرن یها را م

از  یشود که تفاوت نسل یمشاهده م یخیتار یو جامعه شناس یشناس
 چیه یوجود داشته است، به طور کل یدر جامعه بشر امیاال میقد
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  و همکاران     گودینی زهرا  62

 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یادر هر جامعه رایز افت،ی یفاقد تفاوت نسل توانیرا نم یاجامعه
 یسل بعدن اتیو مقتض طیبا شرا ینسل قبل اتیمقتض یعیبه طور طب

گسست را در  نیتعداد فراوان ا خیدر تار یاست. با گذر تمتفاو
 ود. مالحظه نم توانیبشر م اتیح

تفاوت در  شودیها مشاهده منسل انیم یااگر فقط فاصله البته
نباشد که  یآنها به گو نه ا انیاگر فاصله م یعنیباشد؛  یموارد

 کنندیم یبه شکاف نسل رینسلها باشد از آن تعب نیحاصل آن تضاد ب
و کامل دو نسل،  یو تفاوت کل ییفاصله بصورت جدا نیو اگر ا

 یریفقدان گفتگو و وجود نزاع و درگ ،عدم درک مقابل آنان یعنی
ه ب ریاست، تعب یو خطرناک یدو نسل باشد که مرحله بحران انیم

 شود. یگسست م
 ،ی( در جوامع به صورت مصنوعی)نه تفاوت نسل یگسست نسل جادیا

کشورها در  ریهدفمند و با اهداف خاص توسط استثمارگران  در سا
 نیمهم تسلط و تصرف منافع استعمار نو یروشها از روشها ریکنار سا
 است. 

آن که بتوانند در بستر جوامع رشد کنند،  یبرا ،یغرب طلبانیبرتر
اند که را هدف قرار داده گرید یهادر شش حوزه اساس فرهنگ

 عبارتند از:
 خواهندیکه م یدر جوامع یناکارآمد فرهنگ یهاوهیاستفاده از ش-1

 د؛کنن تیخود حما یهااز ارزش ایبپردازند  یفرهنگ بوم دیبه تول
 ارزش؛یو ب یواقع ریمندکردن اصول غارزش-2
 ؛یانسان یهاو مالک یکم ارزش نمودن اصول واقع-3
و دورکردن  سازشهیاند یفکر یهاتوجه ندادن به دروس و هسته-4

 ها از اهداف مقدس؛انسان
 خود؛ لیدر حوزه فرهنگ اص یهدفیو ب یآموزغلط-5
. گریکدیکشور از  یبوم یهانسل یگسست ارتباط فرهنگ جادیا-6
(14) 

تا  کوشندیغالبا نوجوانان و جوانان م ت،یوضع نیا جادیصورت ا در
خود  یو نسل قبل نیخود را از والد یوابستگ یوندهایپ نیآخر

 یو هنجار  یارزش دیجد یهاتیراه به هو نیبگسلند و اغلب در ا
 .آورندیم یرو
وجـود  یرا بـه معنـ ینسل، گسست نـسل فیتوجه به تعر با

موجود در  یهانسل نیب یو رفتار یـشیگرا ،یدانـش یهاتفاوت
کـالن  یهایوستگیو فرزندان با وجـود پ نیوالد لیخانواده از قب

د شو یم فیتعر یخیو تار یفرهنگ ،یاجتماع یمتأثر از ساختارها
(15.) 

 عیبحران، تحوالت سر نیتر شدن ا قیو عم یریعلت شکل گ نیمهمتر
 هشیطرز فکر و اند ع،یتحوالت سر نیاست که به علت ا یاجتماع

شده است که موجب  یراتییو فرزندان، دستخوش تغ نیوالد یها
 شده است.  شانیروز افزون ا یفاصله 

وجود داشته باشد  تواندیدو نسل م انیکه م  ییهاتفاوت مجموعه
 عبارتند از؛

 ها و اهداف دو نسلتفاوت درآرمان -1 
 مرجع یهاو گروه یابیتفاوت در الگو -2
 و اصطالحات روزمره دو نسل میتفاوت در مفاه -3
 دو نسل انیتفاوت در ظاهر، پوشش و نوع سخن گفتن در م -4
 یتفاوت در سبک زندگ -5

ر جوامع د خیتار یدر ط یعیکه بطور طب یرسد تفاوت نسل ینظر م به
 نیا باشد . یعیو طب ریاجتناب ناپذ یامر ونددیپ یبه وقوع م یبشر

قابل مشاهده است. بعنوان مثال  ینید یآموزه ها یموضوع در برخ
ال تَقْسِروا اَوْالدَکُمْ عَلى آدابِکُم ، : » دیفرمایالسالم( م هی)علیامام عل

خود را نسبت به  فرزندان (16) ؛«مَخْلوقونَ لِزَمانٍ غَیْرِ زَمانِکُم اِنَّهُمْفَ
 یا. چرا که آنان در زمانهدیآداب و رسوم خود مجبور نکن رشیپذ
 طیو شرا اتیمقتض یعیاند  به طور طباز زمان شما خلق شده ریغ

 آنان با نسل گذشته تفاوت دارد.
و کامل دو نسل است  یو تفاوت کل ییکه جدا یگسست نسل اما

قلمداد نشده، جامعه شناسان، روان شناسان،  یعیطب یموضوع
علوم مرتبط با  ریو صاجب نظران سا یتیعلوم ترب شمندانیاند

قلمداد کرده و در باره آن هشدار داده  دیموضوع آن را خطر و تهد
 و در جامعه مدرن در حال گسترش است. اند
 

                  ییمصرف گرا
ییدادن به مصرف و هدف قراردادن رفاه و داراو رفتاراصالت دهیپد
 یرا به معنا ییگرامصرف ،ینام دارد. برخ ییمصرف گرا ،یماد یها

و مصرف  یماد یهاییدارا دیبا خر یشخص یبرابر دانستن خوشبخت
 دیدج یزندگ اتیاز خصوص یکی ییمصرف گراچنانکه اند. گرفته
 لهیوس کیمصرف به عنوان  روزاست. در جهان ام مدرن یایدر دن

دادن  شیکننده با مصرف و نماشده و مصرف یمعرف سازتیهو
 است. شیخو تیتحت تملکش، در صدد خلق و حفظ هو یکاالها

 دیرا بادر عصر حاضر  ییمصرف گرا یو فرهنگ یاجتماع یهاشهیر
 ویالگ سمت به واقع در کننده . مصرفافتی( یی)نوگرا تهیدر مدرن

 نیآورده است؛ ا یبخش و مصرف متظاهرانه رو تیهو یمصرف
 لهیو کاال را وس تیو مالک شخص اریفرهنگ که مصرف را مع

آمدن  دیو پد صرفم شیدر نظر گرفته، موجب افزا یبخشتیهو
 افراد و جوامع شده است. انیمسابقه مصرف در م ینوع

به  و یروان ،یاسیس ،یآثار متعدد و گوناگون اقتصاد ییگرامصرف
. از آثار گذاردیرا در جامعه بر جا م یشناختجامعه ژهیو

ثروت به مصرف، به  لیبه تبد توانیم ییگرامصرف یشناختجامعه
و  یثروت، شکاف طبقات شیها، نماارزش گریارزش و غلبه آن بر د

 و ... نام برد. تیوماحساس محر ،یاجتماع ینابرابر
کاالها و خدمات ضرور و درجه  هیدم به تهگذشته مر یهازمان در

یخود م دیو توان خر تیضرور با اولو ریغ یاول و بعد کاالها
 ارزش کیبه  لی( مصرف تبدنی)نوییاما در مصرف گرا پرداختند

 .ستین دهینکوه یامر گرید یی،گراو هنجار شده و مصرف
به جامعه  یدیجامعه، از جامعه تول ،ییگراپروسه مصرف در

مصرف و  یشده، اصل در جامعه، حداکثرساز لیتبد یمصرف
 ،یجامعه به جامعه مصرف لیدر تبد عیتسر یشود. برا یم ییگرالذت
 بزرگ یهاهفروشگا سیتأس ها،شگاهینما یبرگزار یهااستیاز س

در حجم  متیقارزان یفمصر یورود و ظهور کاالها ،یارهیو زنج
ه طبق ژهیفراوان، و یمصرف کاالها قبالًفراوان استفاده شده است. 

کاالها  نیمصرف ا ،یثروتمندان و مرفه بود؛ اما در جامعه مصرف
 ی. البته در مصرف کاالها، کاالهاابدی یرواج م زین یمردم عاد یبرا

 یثروتمندان است و کاالها ژهیباال، و تیفیو با ک متیقگران
 (17است. ) یعاد انمخصوص مردم تر،نییپا تیفیو با ک متیقارزان
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 یخود به عنوان ابزار یاز شکل سنت ایکاالها و اش دیجد یایدن در
بر  یاخارج شده است و به عنوان نماد و نشانه ازهایرفع ن یبرا

جهت نشان دادن منزلت  یو به مثابه ابزار یاجتماع تیشخص
 . ردیگیمورد توجه مصرف کننده قرار م یاجتماع

ر معاصر بش یسبک زندگ رییدر تغ یادیز ریتأث ییمصرف گرا دهیپد
ذاشته، گ یبر جا زین یو اقتصاد یفرهنگ یداشته و آثار متعدد اجتماع

مصرف کاالها و خدمات از  یالگو رییو تغ ییمسئله مصرف گرا
 ابتالئات بشر معاصر است.

 زایافراد بدون داشتن ن یدر در جوامع بشر نینو ییمصرف گرا در
 دیو خر پردازندیم دیمانند رفتار متظاهرانه به خر یلیبه دال یواقع

 یینوع مصرف گرا نیا یو حت ست؛ین یواقع یازهایو مصرف تابع ن
و روان بشر معاصر  شهیو اختالل در اند یماریب یتواند نشانه نوع یم

 باشد.
جامعه خواهد شد  کی یباعث وابستگ ییمصرف گرا گرید یسو از

سمت مصرف به یگسترده اجتماع یهاهیال یادر جامعه یو وقت
لحاظ گام بردارند و به یداخل دیبه امکانات تول توجهیفراوان و ب

اعث موضوع ب نیباشند ا شتریبدنبال مصرف ب یتنوع کاال ای یکم
 .شودیجامعه م شتریب یوابستگ

آنچه در آموزه های دینی در باره مصرف وجود دارد مبین این است 
ه امر ب یاست؛ از طرف یروانهیاعتدال و ماز طرفی مشوق به  نید که

در حد کفاف و شئون  یاصالح مال و صرف آن در مصارف شخص
 ر،ینابهنجار اسراف، تبذ یرفتارها گریافراد کرده و از طرف د

خود قابل  یبر حذر داشته که در جا یاندوزاتراف، کنز و ثروت
 بحث است. 

 یادهیخود پد یکه مصرف به خود است ینکته ضرور نیبه ا توجه
 یزندگ یازهاین نیتأم یمسلمانان را برا زیو اسالم ن ستیمذموم ن

 یو هدف شدن مصرف آثار منف ییگرااما مصرف کندیم قیتشو
و اتراف بوده و مذموم  ریچون اسراف، تبذ یمیمعنا با مفاهداشته، هم

 شمرده شده است.
 نیالمومن ریام انیو ب میقرآن کر زا یا هیبعنوان نمونه به آ نجایدر ا
حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى﴿: دیفرما یم قرآن. شود یالسالم(اشاره م هی)عل

وا إِخْوانَ کانُ نَیإِنَّ الْمُبَذِّرِ راً،یوَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِ لِیوَ ابْنَ السَّبِ نَیوَ الْمِسْکِ
( و حق 27 -26؛ )اسراء، ﴾لِرَبِّهِ کَفُوراً طانُیوَ کانَ الشَّ نِیاطِیالشَّ
و وامانده در راه را، و هرگز  ند( مستمنیرا بپرداز و )همچن کانینزد

و  نند،یاطیبرادران ش رکنندگانیمکن؛ چرا که تبذ ریاسراف و تبذ
 کفران )نعمتهاى( پروردگارش کرد طانیش

اند.  شناخته شده طانیفوق اسراف کاران برادر و همراه ش اتیآ در
ر را د ىیکه مال و دارا یتوان گفت هرکس یجا م نیدر ا ن،یبنابر ا

و نوعى ناسپاسى مرتکب  طانىیمورد آن مصرف کند، کارى ش ریغ
 شده است.

 :دیفرما( مىالسالمهی)علعلى
هُ صَاحِبَأَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ یَرْفَعُ »

؛ «فِی الدُّنْیَا وَ یَضَعُهُ فِی الْآخِرَةِ، وَ یُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّهِ
صرف کردن،  قمورد استحقا ریمال را در غ دی(؛ آگاه باش126)خطبه

بلند  ایعمل انسان را در دن نیو اسراف است، ممکن است ا ریتبذ
خواهد کرد در نظر  ریپست و حق مرتبه کند اما مسلما در آخرت

خداوند  شگاهیسبب اکرام گردد اما در پتوده مردم ممکن است
 موجب سقوط مقام انسان خواهد شد.

 
 ارزشها    رییتغ

قدر،  یارزش در زبان فارسی اسم مصدر ارزیدن و به معنا واژه
 قابلیت و مرتبه، استحقاق، لیاقت، شایستگی، زیبندگی، برازندگی

 . است
 و ستیو ناشا ستهیبد، شا ایخوب  یبه معنا یشناسدر جامعه ارزش

 (18شده است. ) فیگروه تعر ایفرد  کیمطلوب و نامطلوب، نزد 
 دیو نبا دیخوب، بد، با ن،یمانند بهتر، بهتر ییهاواژه هرگاهمعموال 

را مطرح می کنیم.  هاارزش ،میشویها مارزش م،یبریکار مرا به
و به  کنندیرا منعکس م هایو بد هایاز خوب یریتصاو ارزشها

و بعد  سهیکه افراد کارها را با آنها مقا اندییارهایمع گر،یعبارت د
 .کنندیقضاوت م

که در طول نسل ها اتفاق افتاده است،  یتحوالت قابل مالحظه ا از
ر د عیسر راتیاست. با توجه به تغ یو اجتماع یتحول ارزش ها فرد
در ابعاد  زیها نارزش ر،یاخ انیسال یبشر ط یابعاد مختلف زندگ

ها، موجب بروز در ارزش یشده اند، دگرگون یراتییمختلف دچار تغ
 .شودیجامعه م راددر رفتار اف راتییتغ
که  یتیبه دنبال دارد، واقع زیها را نارزش رییتغ یسبک زندگ رییتغ

 یاست که ارزش ها و هنجار ها نیموضوع وجود دارد ا نیدر ا
خود را به ارزش ها و  یحاکم بر جامعه و خانواده، جا یسنت

موضوع، تحوالت قابل  نیمدرن داده است و  در ا یهنجارها
در ارزش ها و هنجارها،  تحولرخ داده است. لذا مسئله  یمالحظه ا

 باشد. یعصر امروز م یتمدن یچالش ها گریاز د
ٍ دَهْر یالنَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا ف هَایا: »دیفرمایم( مالسال هی) علیعل امام
مردم، ما  یا ؛(32)خطبه  ؛«ئاًیالمحسنُ مُسِِ هیفِ عَدُّیٍ ٍ کنُودٍ وَ زَمَنعَنُود

کارش بدکردار  کویکه ن میاواقع شدهناسازگاری  یدر روزگار
این تغییر ارزش به معنای اهمیت دادن به چیزهایی  .شودیشمرده م

است که ارزش نیستند و غفلت از آن چیزهایی است  که ارزش 
 واقعی هستند. 

 
          یمجاز یفضا
انتقال داده ها  دادها،یکند که سرعت رو یم یزندگ یدر عصر بشر

در  یمجاز یاست و و فضا افتهی شیبه شدت افزا راتییو تغ
 بشر به وجود آمده است.  یبرا یواقع کنارفضای

 ارتباطات نیشروع شد و بعدها ا نترنتیقبل از ا یارتباطات مجاز
متشکل از  یگروه نترنتی. اافتیادامه  نترنتیو تعامالت در ا

و در  کنندیاستفاده م یهزاران شبکه است که از پروتکل واحد
خود  نایمشتر ایبه کاربران  یاطالعات واحد هجهت عرضه مجموع

 مشارکت دارند. 
یزندگ یدارا یمجاز ینیبه سرزم توانیرا م نترنتیا یمجاز یفضا
یفضا زندگ نیکرد؛ چراکه در ا هیتشب یو جوامع مجاز یمجاز یها
 یواقع یهاجامعه یکیزیف تیو جوامع با همان درجه از واقع ها

 وجود ندارند.
که حضور قابل  شودیم دهینام یجهت مجاز نیبه ا ییفضا نیچن

ندارد، بلکه فقط در جهان  یکیزیف تیبا واقع یکیزیلمس ف
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  و همکاران     گودینی زهرا  64

 1401زمستان  ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ا فض نیادارد.  یانتزاع یانعکاس یارتباط یهایتکنولوژ ک،یالکترون
 قتیو در حق دینمایم ریپذها را امکانداده یو آن عیانتقال سر تیّقابل

 (.19) بردیم انیموجود را از م یو زمان ییایجغراف یهافاصله
و فنا و  "خلق الساعه داتیتول"است که دائما  یامروز جهان جهان
. پروراندیعامه مرا خصوصاً در حوزه فرهنگ یآن یهاینابود
نموده  "یدو جهان مواز"را مواجه با  یاست که جامعه انسان یجهان

. "یمجازجهان دوم: جهان "و  "یواقع جهان اول: جهان"است؛ 
 ینیع یاجتماع تیو فعال یاست که در آن زندگ یجهان اول؛ جهان

 "است که انسان را در مواجهه با  یجهان دوم؛ جهان  دارد. انیجر
 . دهدیقرار م "یمجاز یهاتیواقع
و در  یمرز و چند فرهنگ یب ینیانسان با سرزم ؛یجهان مجاز در
دوم؛  جهانمواجه است.  "واحد یفضا"حال برخوردار از  نیع

از هر نوع قانون  یحال خال نیخاص و در ع یهااست با قاعده یجهان
 یهایریگاست با جهت یجهان ؛ی. جهان مجازیو ضابطه عقالن
ماندگار و هزاران  یریگفارغ از هر نوع جهت حالنیمشخص و درع

جهان مشخص شده است و هم  نیمتضاد که هم در درون ا صهیخص
تضاد، تناقض و امور متزاحم  دیموجب تول یقعدر مواجهه با جهان وا

و  دیجد یهاتیکه ضمن به وجود آوردن ظرف ییتضادها شود؛یم
یو ناکام یبست، سردرگمتوسعه قدرت انتخاب، عامل بن نیهمچن

 باشد. تواندیم زین ریناپذجبران یها
جهان به جهان اول و جهان دوم  دیجد یبندمیاست که تقس یهیبد 

افتاده، در حال توسعه جهان به جهان عقب میقد یهایبندمیبر تقس
شمال و جنوب را هم  میتقس یمبنا ست؛ین یمبتن افتهیو توسعه

 "تیواقع"بر  یمتک یبندمیتقس نیبلکه ا دهد،یموردتوجه قرار نم
 (. 20است ) "یمعن"و  "مصداق"، "مجاز"و 
 دهیچسبهم به  یدو جهان که مانند دوقلوها نیواقع، در درون ا در

 یاجتماع اتیاستمرار ح گریکدیو بدون  گرندیکدیدر تعامل با 
 تیواقع"یکیاست که  انیدر جر تیدو واقع ست،یها ممکن نآن
 ."یمجاز تیواقع" گریو د "یعیطب

اینک فضای مجازی در زندگی بشر معاصر حضوری واقعی دارد. 
چیزی که ازآن بعنوان دوجهانی بودن تعبیر می شود.از پی آمدهای 

جهانی بودن زندگی بشر معاصر آن است که آنگاه که در جهان دو 
مجازی حضور دارد بطور طبیعی از جهان واقعی دور شده و از و 

 واقعیتهای آن غفلت می کند، چنانکه عکس آن هم صادق است.
 

 راهکار درمان بیماری غفلت
منطق قرآن کریم و نهج البالغه برای همه اعصار و دورانها  آنچه در

و  داردراس همه عوامل غفلت زدا قرار  له دوران کنونی دراز جم
موثرترین راهکار برای درمان غفلت در عصر حاضر برای بشر است، 

ر بش .برآن مترتب است یادیز اریست که آثار بسذکر و یاد خدا
معاصر گرفتار در گرداب فن آوری و مدرنیته بسیار به ذکر نیازمند 

 است.
هر  ایبا قلب، زبان  یکس ای یزیاز چ یادآوریو  ادکردنیذکر را به 

با قلب و زبان  یکس ای یزیچ ادکردنیذِکْر  (21.)انددو معنا کرده
 خدا است. ادکردنیاست و در محاورات مردم و اهل شرع همان 

بار در قرآن به کار رفته  300واژه ذکر و مشتقات آن در حدود 
ن دارد، بویژه برای که نشان از اهمیت آن در زندگی برای انسا است

انسان معاصر که اسباب و عوامل غفلت بیش از گذشته او را گرفتار 
 نموده است. بعنوان مثال قرآن کریم می فرماید:

تَضَرُّعاً وَ خیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  نَفْسِکَ فی وَ اذْکُرْ رَبَّکَ﴿
(، با حالت 205)اعراف/؛ ﴾الْغافِلینبِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ ال تَکُنْ مِنَ 

کن هر  ادیخوف و تضرع پروردگار خود را در درون خودت 
غفلت  (ذکر نیاز ا)مباش و  نیصبحگاهان و شامگاهان و از غافل

بشر امروز اگر خواسته باشد از غافالن نباشد، با تمام مقتضیاتی  نکن.
که زندگی او دارد، باید همچون دورانهای گذشته در صبح و شام 

 ذکر پروردگارش را داشته باشد.
( 37این یک اصل اساسی در درمان غفلت را بسیار دقیق در )نور/

 میتوان فهمید که می فرماید:
 چیکه ه ؛ کسانی﴾رَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهال تُلْهیهِمْ تِجا رجالٌ﴿

کند؛  یمتعال غافل نم یآن ها را از ذکر خدا یعیب چیو ه یتجارت
د برس یمقام کیتواند به  یم ملکه شود یکسذکر خدا برای اگر 

که در بازار که هست مشغول ذکر باشد، در تجارت خانه اش، در 
خوابش  یکارش هم مشغول ذکر باشد حت طیدرسش، در مح طیمح
و خالصه آنکه تجارت و بیع که می تواند در  ذکر باشد برای اوهم 

هر عصری مصداق و نمونه بارز اشتغال، سرگرمی وغفلت انسان 
باشد، در باره برخی هیچگاه نتوانسته آنها را از یاد خدا غافل کند. 

واند اینچنین در زندگی معاصر علی رغم مقتضیات آن باز هم میت
باشد و این ذکر خداست که می تواند زنگار مقتضیات زندگی را 
برطرف سازد. چنانکه علی)علیه السالم( ذکر خدا را مایه جالء 

 قلب و سمع و بصر بشر دانسته و می فرمایند:
دَ بَعْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّکْرَ جاِلءً لِلْقُلُوبِ، تَسْمَعُ بِهِ»

 (222؛ )خطبه«الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ
خداوندى منزّه و برتر، یاد خود را مایه جالى قلبها قرار داده که بر 
اثر آن گوش، پس از سنگینى )بر اثر غفلت( شنوا شود و چشم پس 

لجاجت و عناد به انقیاد و اطاعت باز از کم سویى بینا گردد و از 
 گردد و رام شود.

بنابر این با در نظر گرفتن مقضیات زندگی معاصر، مالحظه می شود 
برای چاره و درمان غفلت بشر، توجه به خدا و ذکر او  در هر 
حال، بیش از پیش برای او ضرورت دارد، لکن چگونگی آن با توجه 

 د بازاندیشی قرار گیرد.به مقتضیات زندگی معاصر باید مور
 

 نتیجه گیری
زندگی بشر در دورانهای مختلف مقتضیات غیر قابل اجتنابی داشته 
و دارد. زندگی بشر معاصر نیز متضیاتی متناسب باخود دارد که 
عمدتا متاثر از توسعه و پیشرفت فن آوری بشر در حوزه های علوم 

علی رغم فوایدی که برای بشر  شرفتیپمختلف است. این توسعه 
معاصرداشته، از جهتی موجبات غفلت بیشتر او را نیز فراهم آورده 

 است.
همواره برای بشر  "ذکر خدا"در منطق قرآن کریم و نهج البالغه 

در همه دورانها الزم ، مفید و ضروری است، لکن با توجه به 
ن ایمقتضیات کنونی زندگی بشر معاصر، راهکار برون رفت از 

معضل مهم این است که همین مقتضیات )از قبیل رایانه، اینترنت و 
موبایل و...( با مطالعه متخصصان متدین تا جای ممکن به گونه ای 
طراحی یا باز طراحی و برنامه ریزی شوند که نه تنها سبب غفلت 
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انسان نشوند، بلکه حتی زمینه ی ذکر خدا را فراهم آورده و ذهن 
جه خدا نماید و این مهم شدنی است.کاری که تا بشرمعاصر را متو

 اندازه ای هم انجام شده ولی نیاز به توجه و توسعه بیشتری دارد. 
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