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  برنامه اصالح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسالمی
  *خانی فتحعلیمحّمد     

  
  چكيده

هاي اجتمـاعي اسـالمي    ، اجراي نظام)علم ديني(هاي دستيابي به علوم انساني اسالمي  يكي از روش
هـاي اجتمـاعي موضـوع مطالعـة پژوهشـگران را       تحقّـق يـافتنِ نظـام   . در متن زندگي عيني است

زنـدگي   كند و امكان مطالعـات جديـد و در نتيجـه، شناسـايي عناصـر جديـدي در       دگرگون مي
تـوان از   هـاي اجتمـاعي اسـالمي مـي     براي تحقق عيني و تدريجي نظام. كند اجتماعي را فراهم مي

زنـدگي   سبك. بيني اسالمي استفاده كرد زندگي متناسب با جهان ريزي براي اصالح سبكبرنامه
روشي براي ممكـن سـاختن    ،سوديگر هاي اجتماعي است و از  از سويي مسير اصالحات در نظام

در عرصة تربيت رسمي، مدرسه محيط قابل كنترلي اسـت كـه   . العة كنشگران اجتماعي استمط
زندگي مرتبط بـا آن، اهـداف آمـوزش و پـرورش پيگيـري و       ريزي براي اصالح سبك با برنامه

زنـدگي نشـان داده    هـاي سـبك   در اين مقاله با معرفـي ويژگـي  . شود مطالعات تربيتي تسهيل مي
زندگي راهكار مناسبي براي تحقق نظام تربيتي اسـالم   ريزي شدة سبك هشود كه اصالح برنام مي
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  مقدمه

محمـد الله شـهید سـید ای است که آیت هنظری تولید علم دینی، های مطرح شده برای هنظرییکی از 
 ماننـدهای اجتمـاعی اسـالم،  مطرح کرده و آن این است که استقرار عینی نظام) ١۴٠٨(باقر صدر 

ای برای دستیابی به علومی نظیر اقتصاد اسالمی یا علوم تربیتی  نظام اقتصادی و نظام تربیتی، مقدمه
به شکلی بسیار کلی بیان شده و روشی برای عملی سـاختن آن  ،اّوالً  نظریهه این البت ،اسالمی است

شناختی علم ساکت است  شناختی و روش در مورد مباحث معرفت ،ثانیاً  ؛به دست داده نشده است
 1.شناسی علوم نیست و مستلزم تغییر و تبدیلی در روش
در روش . یه، سامان یافته اسـتروشی برای عملی ساختن این نظر مقالۀ حاضر به منظور پیشنهادِ 

  . های اجتماعی اسالم است بخشی تدریجی به نظام ای برای تحقق واسطه یپیشنهادی، سبک زندگ
های اجتماعی در اختیار علـوم  سبک زندگی موضوعی فرهنگی است که روشی برای مطالعۀ پدیده

ینـی یـا علـوم انسـانی اسـالمی هایی که امروزه برای علـم د پردازی در نظریه. اجتماعی قرار داده است
توانـد در اختیـار  های اجتماعی می ، غالبًا از ظرفیتی که سبک زندگی برای بررسی پدیدهشود انجام می

شـناختی در  علـت ایـن غفلـت غلبـۀ رویکـرد معرفت. اندیشۀ اسالمی قرار دهد، غفلت شـده اسـت
نبـودن روش تحقـق بخشـیدن بـه در نظریۀ شهید صدر نیز به دلیل مطرح . های علم دینی است نظریه

  . سبک زندگی توجه نشده است ماننددر اجتماع، به موضوعاتی  2نظام اقتصادی اسالم
گیری از مباحث سـبک  های علم دینی، راهی برای بهره در مقالۀ حاضر با نگاهی به برخی از نظریه

منظـور، نخسـت کارکردهـای برای این . شود های اجتماعی اسالم پیشنهاد می زندگی در استقرار نظام
سپس نحوۀ تأثیر و تأثری که میان سبک زنـدگی و . شناختی و غیرشناختی سبک زندگی بیان شده است

طور خاص برقرار اسـت، تحلیـل گردیـده و از طریـق آن  طور کلی و دانش تربیتی به دانش اجتماعی به
تعلیم و تربیـت اسـالمی عبـور از نشان داده شده است که یگانه مسیر تقرب به علوم انسانی اسالمی و 

توان با حضور در عرصۀ عینی زندگی اجتماعی، هـم اجـرای شناختی نیست، بلکه می مباحث معرفت
در ایـن میـان، نظـام . کـردهای اجتماعی اسالم و هم دستیابی به علوم انسانی اسالمی را تسـهیل نظام

  .ای دارد ویژهتعلیم و تربیت اسالمی و دانش تربیت اسالمی البته جایگاه 
  .شود توضیح داده میپیش از آغاز بحث، معنای مورد نظر از چند اصطالح 

 آنهـا شناسـی روش یعنـی شـوند؛ می تحقیق تجربی روش به که است علومی ،تجربی علوم −
                                                           

شـناختی و  بیشـترین تمرکـز خـود را بـر مباحـث معرفـت ،ایـران معاصـرحالی اسـت کـه گفتمـان علـم دینـی در  این در .١
 .شناختی گذارده است روش

مکتـب اقتصـادی اسـالم شـده /قسمت اصلی پژوهش شهید صدر در خصوص اقتصاد اسالمی مصروف کشـف نظـام .٢
ر ایـن متـون را این پژوهشی در قلمرو تفسیر متن است که فهم متون اسالمی برای کشف نظام اقتصادی منـدرج د. است

  .داند وظیفۀ خود می
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 ؛کنند می آزمون و مشاهده به وابسته را خود های یافته اعتبار علوم این. است تجربی شناسی روش
 از تجربـی علـوم در پـژوهش مـورد موضـوعات دربارۀ که است علومی ،دینی تجربی علوم −
 دینی علم مختلف های نظریه در علوم این در شده پذیرفته شناسی روش. کنند می تحقیق دین دیدگاه
  ؛است متفاوت
یۀ − یۀ /دینی علم نظر  بـه دستیابی چگونگی به که است ای نظریه ،اسالمی انسانی علوم نظر
 ؛پردازد می اسالمی انسانی علوم/ دینی علم

یۀ −  دینـی تجربی علم شناسی روش دربارۀ که است ای نظریه ،دینی علم شناختی معرفت نظر
یۀ ،نمونه برای کند، می بحث . اسـت دینـی علـم شناختی معرفت های نظریه از یکی استنباطی نظر
 علـوم مسـائل تحقیق در را) اجتهادی روش( دینی متون به رجوع شناسی روش از استفاده نظریه این

 بـه رجـوع دارد؛ دین زبان و دین قلمرو علم، از که خاصی تلقی اساس بر و 1پذیرد می دینی تجربی
 ؛است پذیرفته را تجربی علوم موضوعات در معرفت کسب برای دینی متون
  ؛گوید می سخن واقع امور دربارۀ که ِاخباری است ای گزاره ،معرفتی عنصر −
 در حضـور طریـق از علمـی، یافتۀ یک به دستیابی در معرفتی عنصر یک تأثیر ،معرفتی تأثیر −
 ؛است علمی یافتۀ به منتهی استداللی زنجیرۀ
 ؛است دیگر ای پدیده ایجاد در پدیده یک واقعی و خارجی تأثیر کلی طور به ،عّلی تأثیر −
 : بر است مشتمل که است غیرمعرفتی و عّلی تأثیری ،فرهنگی تأثیر −
 هـای ویژگـی اجتمـاعی، ساختارهای ارزشی، های گزاره مانند( غیرمعرفتی عناصر عّلِی  تأثیر. ١
 ؛علمی ای یافته به نیل یا اجتماعی پدیدۀ یک در...) و شخصیتی و روانی
 یـا ،)زنـدگی خـاص سـبک یـک ماننـد( اجتمـاعی پدیدۀ یک در معرفتی عناصر عّلِی  تأثیر. ٢

 بـه طریقـی از علمـی، ای یافته به رسیدن در معرفتی عناصر تأثیر یعنی علمی، یافتۀ یک به دستیابی
  .علمی یافتۀ آن به منتهی استداللی زنجیرۀ در شدن واقع جز

  
  فرهنگ ریو تأث یعلوم انسان. ١

هـایی  نظریـهبرخـی از آنهـا  .١: انـد های علوم انسانی اسالمی قابل تقسیم بـه دو گونـۀ کّلـی نظریه
  ها آن است کـه راهـی بـرای اسـتفاده از معـارف دینـی  نظریهدغدغۀ اصلی این . اند شناختی معرفت

  شـناختی نتـایج راه خـود احتجـاج کننـد؛  در تولید علم دینی به دست دهنـد و بـر اعتبـار معرفـت
                                                           

روش رجوع به متون دینی،  افزون برشناختی باشد یا نباشد، یعنی ممکن است  تواند قائل به تکّثر روش نظریۀ استنباطی می .١
  .استفاده از روش تجربی را نیز در دستیابی به علم ُمجاز بداند یا نداند
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ها به دنبال عناصری اعـم از  نظریهاین . اند برخی دیگر بسترساز دستیابی به علوم انسانی اسالمی .٢
ها گاه  نظریهاین  البته ،رفتی و غیرمعرفتی هستند که تأثیر عّلی در ایجاد علم دینی خواهند داشتمع

هـای نظریـهو ) ١٣٨٢، بـاقری(هـای تأسیسـی  نظریـه. پردازنـد شناختی نیز مـی به مباحث معرفت
هـایی ماننـد نظریـۀ شـهید  نظریـهاند و  از گونۀ نخست) ١٣٨٩، جوادی آملی :از جمله( استنباطی

جـامع میـان ) ١٣٩٢و  ١٣٩٠بستان، (ها نیز  نظریهبرخی از . از گونۀ دوم )ق١۴٠٨الصدر، (صدر 
های گونۀ نخست بـه تـأثیر معرفتـی اسـالم در تولیـد دانشـی  نظریهدر حالی که . اند دوگونۀ یادشده

سـالم در توان قائل به تأثیر فرهنگـی ا های گونۀ دوم را می نظریهمتفاوت از دانش رایج گرایش دارند، 
دارنـد، یعنـی تـأثیر عّلـی را  های جامع هم در وضعیت میانه قرار نظریه. تولید چنین دانشی دانست

  .دهندهمزمان با تأثیر معرفتی مورد توجه قرار می
 ،داننـد هایی که علوم انسانی اسالمی را واجد شأن معرفتی می نظریه یادشده های در میان نظریه

برخی این سهم . م در تحقق علم دینی را سهمی معرفتی معرفی کننداند که سهم اسال اغلب کوشیده
برخی دیگر افزون بر ایـن، . دانند معرفتی را صرفًا از ناحیۀ بنیادهای متافیزیکی علم تأمین شدنی می

 . دانند را نیز قابل استنباط از متون دینی می 1های علمی گزاره
طورکلی  در علـم را بـه 2هـای غیرتجربـی آموزهاّما مخالفـان علـوم انسـانی اسـالمی، حضـور 

. تابنـد آنان حضور متافیزیـک، اعـم از متافیزیـک دینـی و غیردینـی، را در علـم برنمی. پذیرند نمی
کنند و یا برآنند که چنـین  های تجربی مستنَبط از دین را در علم یا تحمل نمی همچنین حضور گزاره

افتد و صبغۀ اسالمی و غیراسالمی  شان فرو می لباس دینیهایی با سپرده شدن به آزمون تجربی  گزاره
این برداشت از علم ناشی از آن است که علم مـدرن را همچـون قلمـرو . دهند بودن را از دست می

تجربی، از جمله از عناصر مابعدالطبیعی،  کنند که باید از هر عنصر غیر معرفتی خالصی تعریف می
  . ارزشی و فرهنگی پیراسته باشد

موافقـان . انـد شناسی مطـرح کـرده معرفت دیدگاهموافقان و مخالفان، اغلب مباحث خود را از 
های دینی در علوم انسانی، دلیـل  شناختی نتایج حاصل از مداخلۀ آموزه اند بر اعتبار معرفت کوشیده
دوچون شناختی نتایج ایـن مداخلـه چنـ مخالفان نیز در بسیاری از موارد در اعتبار معرفت. بیاورند
نتیجۀ حاصـل را بـه چـالش  بودن ینیداند،  در مواردی هم که چنین تردیدی نداشته البتهاند، و  کرده

و به جهت تداوم حضور اندیشۀ تفکیک میـان مقـام  ،رو از این). ١٣، ص١٣٩١ملکیان، (اند  کشیده
کید بر مقام داوری البتهو (گردآوری و داوری  دینـی، مباحـث  در نزد مـدافعان و مخالفـان علـم) تأ

                                                           
  .بخش است شود و معرفت و از متون دینی استنباط میهایی که دربارۀ موضوعات تجربی است  گزاره .١
  .ای است که به روش تجربی تحصیل شده باشد آموزه ،مقصود از آموزه تجربی .٢
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فلسفی دربارۀ علم دینی غالبًا در خصوص مقام داوری بوده و از بحث دربارۀ مقام گردآوری سـخن 
  1.چندانی به میان نیامده است

 یعّلـ یرتـأثتـوان بـه  مـی امـاشناسی در جریان اسـت،  مدار معرفت گرچه مباحثات مذکور بر
اسـالمی نیـز در تولیـد علـم انسـانی  های نظری و احکام هنجاری و ارزشی موجود در متـون آموزه

نمونۀ این امر . اسالمی پرداخت و بدون هراس از عروض نقصان معرفتی، به استقبال این تأثیر رفت
گـاه اّدعـای جـدایی از  هنـر هـیچ. ای و ارزشی اسالم بر تحقق هنر اسالمی است تأثیر نظام اندیشه

هـای یـک  که ارزش همین رو، از این. استهای فرهنگی  ارزش را ندارد و به شدت آمیخته با ارزش
شود؛ یعنـی نـه  خوانده می... دغدغه هنر اسالمی یا مسیحی یا  دین در هنری تجلی کند، آن هنر بی

نـه دینـی بـودنش مشـروط بـه : گیرد و نه اسالمی یا مسیحی بودنش هنر بودنش مورد تردید قرار می
بودنش به پیراسـتگی از عناصـر فرهنگـی موقـوف شود، و نه هنر  اقتباس و استنباط از متون دینی می

اش اسالمی قلمداد شود به دنبال استنباط  روست که کسی برای آنکه محصول هنری از این. گردد می
و اقتباس مستقیم آن از متون و منابع دینی نیست و برای آنکه اعتبار جهانی یابد در پی پیراستن آن از 

علـم متـأثر از عناصـر فرهنگـی و هنـر تـأثیر پذیرفتـه از  تفاوت میـان. عناصر فرهنگی دینی نیست
ای  ای معرفتـی اسـت، در حـالی کـه هنـر مقولـه فرهنگ، تنها در این است که علم مورد نظر مقوله

  .فرهنگی و غیرمعرفتی است
گذشته از مقام تعریف و صرف نظر از احتجاج در مورد درستی یا نادرستی سخن مّدعیان جـدایی 

که واقعیت خارجی و تـاریخی  شودکافی است به تاریخ رجوع کنیم تا این نکته آشکار  دانش و ارزش،
هـا همـراه بـوده اسـت و آمیختگـی آن بـا ارزش امـری بـه لحـاظ تـاریخی  علم نیز همـواره بـا ارزش

این در حالی است که در دورۀ مدرن، از آغاز تا نیمۀ قرن بیسـتم، . شده است ناپذیر قلمداد می اجتناب
تکـاپوی دانشـمندان  با وجود. برتر عالمان دور نگه داشتن علم از ارزش و متافیزیک بوده استارزش 

هـا، اعـم از طبیعـی و انسـانی،  برای دستیابی به دانش پیراسته از ارزش، تاریخ گواه آن است کـه دانش
ساختن زمینـه دانش در عین اینکه در . اند های فرهنگی زمینه و زمانۀ خود درآمده همواره به رنگ ارزش
رغم  ایـن واقعیـت تـاریخی را علـی. شـوداز زمین و زماِن رویش خود متأثر می ،و زمانه شریک است

انگارنـد و همچنـان  وضوحی که دارد هنوز بسیاری از فیلسوفان علم واقعیتی ناخواسته و نامطلوب می
  .عنوان قلمروی فارغ از ارزش تأکید کنند دهند که بر تعریف علم به ترجیح می

                                                           
کوشد همزمان دربارۀ مقام گـردآوری  ای است که می نظریهقیاسی دکتر بستان، −در این میان، نظریۀ علم دینی استقرائی .١

سـازی دینـی در  نظریـهو ) ٢و  ١ج( گامی به سوی علـم دینـیهای  در کتاب نظریهاین . پردازی کند یهو مقام داوری نظر 
ورد نظریـۀ ایشـان در خصـوص مقـام داوری محـل مناقشـه ارسد دست به نظر می. توضیح داده شده است علوم اجتماعی
  .داردخصوص مقام گردآوری نکات ارزشمندی  است، اّما در
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  یو علم انسان یوصل مطالعات اجتهاد ۀحلق یسبک زندگ. ٢

سبک زندگی اصطالحی در علوم اجتماعی است که عمـدتًا معطـوف بـه قلمـرو مصـرف اسـت و 
دکوراسیون، (، نوع مسکن )نوع پوشاک و پیروی از مد(هایی همچون شیوۀ تغذیه، خودآرایی  عرصه

شود  های گذران اوقات فراغت و تفریح را شامل می ، نوع وسیله حمل و نقل، شیوه)معماری و اثاثیه
مصرف مـورد . هاست سبک زندگی، الگوی مصرف در این عرصه). ۵٩، ص١٣٨٧مهدوی کنی، (

یا خدمتی است که واجد ارزش اقتصـادی و  شئکاال . گیرد بحث در سبک زندگی به کاال تعلق می
مطالعـۀ کـم و کیـف . عرضه و تقاضاسترو، مشمول مناسبات  قابل مبادلۀ اقتصادی است و از این
های اجتماعی و جوامع مختلف، بخش قابل توجهی از مطالعات  مصرف کاالهای یادشده در گروه

از این مطالعات برای ایجاد تغییر در سبک زندگی جوامع اسـتفاده . دهد سبک زندگی را تشکیل می
، قلمـروی قابـل شـناخت و قابـل ضلعی از اضالع فرهنگ عنوان بهبنابراین، سبک زندگی . کنند می

  . مدیریت است
سبک زندگی انواع گوناگونی دارد؛ و اگر بپذیریم که هر سـبک زنـدگِی خاّصـی مسـتلزم دانـش 

حتـی اگـر −تـوان  اجتماعی خاّص و متفاوتی است، آنگـاه در صـورت تغییـر سـبک زنـدگی، مـی
بنابراین، اگـر . تی را داشتانتظار دانش اجتماعی متفاو −شناسی علم اجتماعی دگرگون نشود روش
روی آن جامعـه  ای اسـتقرار یابـد، مطالعـاتی کـه بـر ، سبک زندگی اسالمی در جامعـهنمونهبرای 

  .دستاوردهای علمِی جدید و متفاوتی را به بشر عرضه خواهد کرد ،صورت خواهد گرفت
دباقر اللـه شـهید سـیدمحم این سخن در طول نظریه علم اقتصاد اسالمی طرح شده توسط آیت

و با استفاده از مفهـوم ) ٣٨٣−٣٧٧و  ٣٣۵−٣٣٠، ٢٩−٢٨ص، ق١۴٠٨الصدر، (صدر قراردارد 
  . زنـدگی، در صـدد تحلیـل چگـونگی برخاسـتن علـم اجتمـاعی از نظـام اجتمـاعی اسـت سبک

نظام اقتصادی اسالم در حیات اجتمـاعی بسـتر دسـتیابی بـه /شهید صدر معتقد بود استقرار مکتب
 با تعمیم این سخن شهید صدر به دیگـر. ند علم اقتصاد اسالمی خوانده شودتوا علمی است که می

تـوان برپـایی نظامـات اجتمـاعی از جملـه  های حیات اجتماعی از جمله عرصۀ تربیت، می عرصه
تحّقق نظام تربیتی اسالم را زمینۀ دستیابی به علوم انسانی اسالمی از جمله علـوم تربیتـی اسـالمی 

  . برشمرد− رد اهتمام ماستکه در این مقاله مو−
در ادامه با بیـان کارکردهـای مختلـف . ای است های تربیتی، خود امر پیچیده سازوکار استقرار نظام
شود سازوکاری برای تغییر سبک زندگی متناسب با نظام تربیتی اسالم پیشـنهاد  سبک زندگی، تالش می

صـل راهکـاری اسـت بـرای اسـتقرار هـای اجتمـاعی، در ا متناسب ساختن سبک زندگی با نظام. شود
  . تواند به تولید علم اسالمی بینجامد ای است که می های اجتماعی، که از نظر شهید صدر مقّدمه نظام
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های اجتماعی اسالم، مترتـب و مسـبوق بـه  گفتنی است که تغییر سبک زندگی متناسب با نظام
تماعی اسالمی در اصل پژوهشـی های اج شناسایی نظام. های اجتماعی اسالم است شناسایی نظام

های اجتماعی اسالم پژوهشی اجتهادی بر  ، شناخت نظامسخن به دیگر. در قلمرو تفسیر متن است
های اسـالمی را بـه دسـت  مطالعۀ اجتهادی کتاب و سنت نظام ،نخست. روی متون اسالمی است

شده از متون بـه نحـو سپس با استفاده از مطالعات سبک زندگی یک اجتماع، نظام کشف . دهد می
یافته در اجتماع، علـم جدیـدی را در  روی نظام تحّقق شود، در مرحلۀ بعد مطالعه بر عینی اجرا می

هایی  نظریهدر پایان این زنجیره، و در نخستین . گذارد که علم انسانی اسالمی خواهد بود اختیار می
) د اسالمی یا علوم تربیتی اسـالمیاقتصا مثالً (های علم انسانی اسالمی  که در یک شاخه از شاخه

به دست خواهد آمد، امکان بازگشت به متون دینی و بازنگری در نظام شناسایی شده از متون فراهم 
شود کـه سـبک زنـدگی حلقـۀ وصـلی اسـت کـه مطالعـات  با این توضیحات روشن می 1.شود می

ایـن ارتبـاط دو . کنـد مـیاجتهادی برای شناخت نظام اجتماعی را به علم انسانی اسـالمی مـرتبط 
امکـان  ،شـود، و از سـوی دیگـر جانبه است؛ یعنی از سویی مقام نظر به عمل و اجـرا نزدیـک مـی

  .دشو مطالعۀ مجدد صحنۀ بازسازی شده و واقعی زندگی فراهم می
  

  یسبک زندگ یکارکردها. ٣

   یشناخت یکارکردها. ١−٣

هـای  سبک زندگی بـرای مطالعـۀ پدیـدهمقصود از کارکرد شناختی سبک زندگی، امکانی است که 
قابلیـت پـی بـردن بـه معـانی و : در خصوص این امکان گفته شـده اسـت. کند اجتماعی فراهم می

ای از رفتارها، با نگاه علمی و منظم به آنهـا، سـبب شـده اسـت کـه از  ی پنهانی مجموعهها داللت
های مختلف اجتماعی بـه منظـور  هبندی گرو شناسان برای طبقه ابتدای قرن بیستم تعدادی از جامعه

حـالی کـه  در. استفاده کننـد» سبک زندگی«تر حیات اجتماعی، از مفهوم  درک و تبیین بهتر و ساده
شناسی و اقتصاد سیاسـی مارکسیسـتی، مفهـوم تولیـد و طبقـات تولیـدی  گیری جامعه پس از شکل

رشـد جوامـع صـنعتی مـدرن و  شناختی و علوم اجتماعی قرار گرفته بود، با مبنای تقسیمات جامعه
مبنـای مصـرف را بـرای » سبک زندگی«متنوع شدن آداب و سلوک زندگی در تمام ابعاد آن، مفهوم 

شناختی جایگزین کرد و آن را بهترین مفهوم در تبیـین شـرایط جدیـد اجتمـاعی  های جامعه تحلیل
  ). ١۵، ص١٣٨٧مهدوی کنی، : ک.؛ نیز ر١١، ص١٣٩٠بهستانی، (دانست 
شناسان آمریکایی بر سبک زندگی به جای عوامل اقتصـادی  بعضی از جامعه« :گفتۀ پیتر برگر به

                                                           
  .برقرار است» دور هرمنوتیکی«در اینجا نوعی : تتوان گف به تعبیری می. ١
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کید، و بدین وسیله تصور می بنـدی تولیـد  کردند راهی آشکارا غیرمارکسیستی برای بررسـی قشـر تأ
  ). ١۵، ص١٣٨٧مهدوی کنی، (» اند کرده

هـای  سازی است؛ یعنـی مؤّلفـه مطالعۀ علمی در علوم طبیعی و اجتماعی همواره مقتضی ساده
هـای اصـلی و فرعـی تقسـیم کـرد و  فراوانی را که در واقعیِت مورد مطالعه اثرگذارند باید به مؤّلفـه

سبک زنـدگی . ها به مطالعۀ روابط میان آنها پرداخت کوشید با گزینش تعداد محدودی از این مؤّلفه
  بـه کمـک . کنـد اعی فـراهم مـیاجتمـ سازی حیـات اجتمـاعی را بـرای محقـق علـوم امکان ساده

هـای اجتمـاعی را شناسـایی و  گذاری مصارف مختلـف، گـروه توان با شاخص می» سبک زندگی«
هـای اجتمـاعی و شناسـایی تعـامالت آنهـا را  بندی کرد و بدین وسیله امکان تمایز میان گروه طبقه

  . توان کارکرد نظری یا علمی سبک زندگی دانست این امکان را می. کردفراهم 
هـای اجتمـاعی و رفتـار کنشـگران اجتمـاعی  کمک دیگری که سبک زندگی به شناخت پدیـده

هـای  از رهگذر نمادهـا و نشـانه(پذیر کردن شناخت ابعاد درونی و انگیزشی انسان  کند، امکان می
  .توضیحاتی خواهد آمد باره این در. است) موجود در سبک زندگی

  
  یزندگ ۀمربوط به عرص یکارکردها. ٢−٣

  در دوران مدرن یبه زندگ یمعنابخش. ١−٢−٣
توانـد در  مطالعـۀ ایـن الگوهـا می ،رو سبک زندگی گرچه به الگوهای مصرف افـراد نظـر دارد و از ایـن

مطالعات سبک زندگی عمـدتًا معطـوف بـه عصـر جدیـد  اماخصوص مردم هر عصری صورت گیرد، 
دهی الگوهـای مصـرف انسـان  سـامان عصر جدید با دو ویژگی فلسفی و صنعتِی خود، مقتضی. است

  . مدرن شد
ویژگی فلسفی عصر جدید تهی ساختن حیات از معنای متعالی و بسنده کردن به لّذات حسـی 

هـا معرفـی  سنتبه دنباِل تهی شدن زندگی از معنایی که ادیان و . برای معنادار ساختن زندگی است
شـد بـا  این خأل را نمـی. ساختِن خأل معنا برآمدای برای ُپر اندیشۀ سکوالر در پی چاره 1،کردند می

گری تفکر مدرن  گرایانه و دنیوی شناسی تجربه های معرفت زیرا با بنیان ؛توسل به امور متعالی پر کرد
یعنی انسان مدرن با دامن زدن به  ،چاره را در تنوع دمادِم زندگی ماّدی دیدند ،رو این از. ناسازگار بود

نوآوری در محصوالت مصرفی، آحاد مردم را به این گمان انداخت که با تـالش بـرای دسـتیابی بـه 
                                                           

: هـای در بـاب یـک سـؤال پیونـد دارد سیاستی است که با منازعات و کشمکش... سیاست زندگی، «گوید  گیدنز می .١
یـا باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه به وسیله طبیعت ) کلیت جامعه انسانی عنوان بهافراد یا  عنوان به(چگونه ما 

تـرین  مهـم). ٥٥، ص١٣٨٧مهـدوی کنـی، (» گیری انسان قرار گرفته است سنت تثبیت شده بود اکنون موضوع تصمیم
اینک با کنار نهادن سنت، انسان خـود بایـد معنـایی بـرای . کرد معنای زندگی بود چیزی که سنت برای انسان تثبیت می

  .پا کند و زندگی خویش دست
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توان به زندگی معنا بخشید، معنایی که از انتخـاب آزاد  تر، می تمّتعات بیشتر از طریق مصرف متنوع
بخشـیدن بـه  نی کـه خـود را مسـئول معنـاآزادی در انتخاب برای انسا. شود کننده ناشی می مصرف

بسندگی حتـی در  کند، و به خود ها رها می سنتداند، روشی است که او را از قید ادیان و  زندگی می
  . رساند قلمرو معنای زندگی می

تولید انبوه صنعتی، کاالها را . پذیرتر از گذشته است این آزادی انتخاب در پرتو رشد صنعت امکان
انسانی . کند دهد، و او را به ظاهر از حق انتخاب بیشتری برخوردار می کننده قرار می فدر اختیار مصر

، ١٣٨٧مهدوی کنی، (کند احساس آزادی بیشتری دارد  که بیشترین استفاده را از حق انتخاب خود می
اختیـار  بدین ترتیب، انسان با ِاعمـال قـوۀ. کند تر قلمداد می زندگی خود را انسانی ،رو و از این) ١٨ص

در . کنـد یابد و از معنـای متعـالی زنـدگی احسـاس اسـتغنا می خود معنا را در همین جهان گذران می
 1چنین وضعیتی انسان همواره در معرض این خطر است که در اثـر یکنـواختی مصـرف دچـار مـالل

در  4)گانُشـهر(ها  و ِسـِلبریتی 3سـرگرمی، 2هایی همچـون ُمـد، برای مقابله با این خطر، پدیـده. شود
  ).٣٠، ص١٣٩۴اسوندسن، (زندگی انسان مدرن حائز اهمیت شده است 

  
   یابی تیّ و هو  یبخش تیّ هو . ٢−٢−٣

ت انسان اسـت، یاهمیت نوآوری در سبک زندگی منحصر به معنابخشی به زندگی که مربوط به فرد
معنـای زنـدگی  مسئلۀوجه دیگر اهمیت نوآوری و سرگرمی و امثال آن در سطحی فروتر از . نیست
کلـی آن را بـرای طور  بـهیـابی اجتمـاعی کـارکرد دیگـری اسـت کـه سـبک زنـدگی  هوّیـت. است

ها با نوع کاالیی که مصـرف  انسان). ١٧، ص١٣٨٧مهدوی کنی، (سازد کنندگان ممکن می مصرف
 شوند و بدین ترتیب، هوّیت خود را در پیوند بـا گیر می های خاص اجتماعی جای کنند در گروه می

شان  ها که در کاالهای مصرفی از سویی، خود را با استفاده از نمادهای آن گروه. یابند ها می آن گروه
هیـل . شناسـانند شناسند و از سوی دیگر، به همین وسیله خود را به دیگران مـی تعبیه شده است می

هیـل معتقـد . »سازد سبک زندگی هر فرد موقعیت او را در جامعه برای دیگران آشکار می«گوید  می
کـارگیری سـبک  کند با به است انسان امروزی به دلیل تماس بیشتری که با بیگانگان دارد، تالش می

  ). ١۶همان، ص(زندگی، منزلت اجتماعی خود را به دیگران نشان دهد 
  

                                                           
1. boredom   2. mode  
3. entertainment   4. celebrities    
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  ینیب جهان بازتولید. ٣−٢−٣
آن خصیصـۀ . تیابی سبک زندگی ناشی از خصیصۀ مهمی در آن اس بخشی و هوّیت کارکرد هوّیت

بخشی به ذهنیات در قالـب اشـکال شـناخته شـدۀ  سبک زندگی عینیت«مهم عبارت است از اینکه 
این یکتـایی ) یا دیگران(اجتماعی است، نوعی بیان فردیت برتر و یکتایی در قالبی است که دیگری 

سـت سبک زندگی تجلی رفتارِی سازوکار روحی، عادات فکـری و معرفـت انسـان ا. »را درک کند
سبک زندگی الگوی : در تقریری از منظر وبر دربارۀ سبک زندگی گفته شده است). ۵٢ص ،همان(

هریـک از طبقـات اجتمـاعی، سـبک زنـدگی خـود را . ای از باورهاسـت فرهنگی رفتار و مجموعه
، سـخن بـه دیگـر). ۵٣ص ،همان(گذارد  متمایزی را به نمایش می» بینی جهان«دهد و  پرورش می

های فرد، گروه یا جامعه در عناصری همچون شیوۀ تغذیه، نـوع  بازتولید افکار و ارزشسبک زندگی 
هـای زنـدگی،  فرد با گزینش سبکی از سبک. است... پوشاک، آرایش، مسکن، اتومبیل، سرگرمی و

دهد و با نوآوری در سبک زندگی، افکـار و  پذیرد و آن را بازتاب می ای را می های ویژه افکار و ارزش
یـابی  روست که سبک زندگی افزون بر کارکرد هوّیـت از این. کند های متفاوتی را بازتولید می ارزش

های نو، همچـون مبـدلی  سبک یجاداپذیرد، از طریق  سبک زندگی صورت می انتخابکه از طریق 
 کند؛ و با این کـار، انتقـال فرهنـگ را بـه صـورتی پنهـان عملـی ها را متجسد می ها و ارزش اندیشه
  . است یریپذ زیرا انتخاب سبک زندگی موجب فرهنگ ؛سازد می

کنندگان آن است، و در عـین حـال، علـت  های ابداع ها و ارزش هر سبک زندگی معلول اندیشه
به بیان دیگر، انتخاب سـبک . ها به پیروان آن سبک زندگی نیز هست ها و ارزش انتقال همان اندیشه

بینی حاکم بر آن سبک زنـدگی  کنندگان از جهان انتخاب تواند ناشی از شناخت و پذیرش زندگی می
ای خـاص  تواند ناشی از عواملی سطحی مانند سلیقه یا تعلـق خـاطر بـه طبقـه همچنین می. باشد
بینـی  بینی متجسد، یعنـی سـبک زنـدگی، در اثـر پـذیرش آن جهـان در فرض نخست جهان. باشد

است؛ یعنـی سـبک زنـدگی پـیش از  لکن در فرض دوم رابطه معکوس. خاص، انتخاب شده است
در ذهـن  تـدریج بهبینـی مزبـور  شـود و سـپس جهـان بینی مربوط به آن، انتخاب می پذیرش جهان

  .شود کند و نهادینه می کننده نفوذ می انتخاب
  

  ینمادساز . ۴−٢−٣
کنـد، اندیشـه و ارزش مـورد  بینی نمادسازی می سبک زندگی به جهت آنکه در مقام بازتولید جهان

بینـی در زمـین کاالهـا  نمادهـا همچـون پـرچم جهـان. کند قبول خود را از طریق نمادها منتقل می
هـای گونـاگون شوند و بـر عرصـهدست می به شوند و در جریان مبادلۀ اقتصادی دست برافراشته می



      ١٠١   برنامه اصالح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسالمی

 tarbiat eslami23 Fathalikhani Sn 10-8-95    نهايي آرايي صفحه   خاني فتحعليمقاله  23مجله تربيت اسالمي 

و او بخشـند  دهند، به او هوّیت مـی ها هوّیت فرد را نشان می نمادها و نشانه. افکنندحیات سایه می
خـورد و  ذات خویش به هوّیت اجتماعی خود پیوند مـی انسان به سائق حب. یابد از آنها هوّیت می
  .شود گیرد و تثبیت می ها، شکل می بینِی توأم با آن هوّیت و نشانه تعلق او به جهان

  
 یدر سبک زندگ ینیب جهان یاثرگذار ۀنحو. ۴

هـا سـازگار، و بـا  بینـی نیستند، ولی با برخی از جهانها  بینی جهان 1های زندگی نتیجۀ منطقی سبک
تـأثیر : توان گفـت با توجه به اصطالحاتی که در آغاز مقاله بیان شد، می. اند برخی دیگر در تعارض

  . بینی در سبک زندگی تأثیری عّلی و از جنس فرهنگی است جهان
ایـن . کننـد بازتولیـد مـی بینـی را در سـبک زنـدگی کنندگاِن سبک زندگی، در واقع، جهان ابداع

کنندگان به واسطۀ تصوری که از انسان و جهان دارنـد، و متناسـب بـا غـایتی کـه بـرای آدمـی  ابداع
کاالهـا . سـازند شناسند، ابزار حرکت انسان در بستر جهان و به سمت غایت وجودِی وی را مـی می

گوینـد کـه تـو  کننـده مـی مصـرفها بـه  کاالها از طریق نمادها و نشانه. اند ابزارهایی از این دست
بینـی همـین  مقصود از بازتولید جهـان. کنی و به چه سمتی روانی کیستی، بر چه بستری حرکت می

شـان کـاالیی را عرضـه  بینی حاکم بـر ذهـن جهان 2بازیگراِن عرصۀ سبک زندگی تحت تأثیر. است
کاالها . کنند نی خود را منتقل میبی ها و نمادها جهان آفرینند و از طریق نشانه کنند و سبکی را می می

  . کنند درست و نادرست، و خوب و بِد رفتار آدمی را به وی گوشزد می
ای به کاالهای خاصی گرایش دارد، مصرف فـردی  از آنجا که هر گروه اجتماعی و یا هر جامعه

های  ست که کنترلرو از این. کند ای دارد که در آن زیست می نشان از میزان پیوند او با گروه یا جامعه
گـذارد و سـبک زنـدگی وی را  اجتماعی و تأیید و تقبیح افراِد گروه یا جامعه در مصرف افراد اثر می

های منطوی در سبک زنـدگی کـم یـا بـیش اجتمـاعی اسـت و از ها و ارزشاندیشه. سازد متأثر می
  3.شود های اجتماع جاری می طریق مناسبات اجتماعی در رگ

  
  

                                                           
مقـدمات اسـتدالل،  عنوان بـهبینانـۀ افـراد  های زندگی در فرایندی اسـتداللی، از آرای جهـان یعنی چنین نیست که سبک .١

  .استنتاج شوند
  .تأثیر فرهنگی از نوع دوم است: که گفته شد تأثیری عّلی است این تأثیر چنان .٢
هـای فـردی، فـرد  رغم تـأثیر و تحمیـل اجتمـاع بـر انتخـاب جدید این است که علی نکتۀ حائز اهمیت در سبک زندگی .٣

  .کند که کامًال آزادانه دست به انتخاب زده است همواره گمان می
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 ینیعلم د دیو تول ینید یسبک زندگ. ۵

  :ای برای تولید علم دینی سخن گفت توان از سبک زندگی همچون واسطه می با توجه به نکات ذیل
بینی در طراحی و انتخاب سبک زندگی و نیـز نحـوۀ تـأثیر سـبک زنـدگی در  نقش جهان )الف
شــناختی و  هــای هســتی هــا و آمــوزه بینــی مجموعــۀ ارزش مقصــود از جهــان. بینــی افــراد جهــان
کند؛ و سـبک زنـدگی  شناختی یک مکتب است که سبک زندگی متناسب با خود را اقتضا می انسان

و رفتارهای خـاص و  کند بینی را منتقل می های آن جهان ها و ارزش بینی آموزه متناسب با یک جهان
مطالعۀ علـوم  این رفتارها و معناها موضوع. کند معناهای خاص آن رفتارها را در کنشگران ایجاد می

   ؛خاص است طور بهعام و علوم تربیتی  طور بهاجتماعی 
پـذیر  هـا از طریـق امکـان نقش سبک زندگی در تسهیل مطالعۀ رفتارهای اجتماعی انسـان) ب

ها مطالعـاتی را کـه بـه مقصـد تبیـین عّلـی صـورت  شاخص. گذاری و نمادشناسی کردن شاخص
  . کنند معنا و تفسیر رفتارها و رخدادها کمک می سازند و نمادها به فهم ممکن می ،گیرند می

هـای  تـرین آمـوزه بنیـادی. بینی دارای سـطوح مختلفـی اسـت های یک جهان ها و ارزش آموزه
هایی است که  همان آموزه ،آفرینی کند تواند در طراحی سبک زندگی نقش بینانۀ مکاتب که می جهان

شناسـی هـر مکتـب  شناسـی و انسـان جهان. گیرد مطالعات علوم انسانی را در شعاع تأثیر خود می
زند، در عرصۀ شناخت نیز سـتون  های زندگی را رقم می طور که در عرصۀ زندگِی واقعی سبک همان

موضـوع هـا هـم  بینـی این بدان معناست که جهان. دهد اصلی متافیزیک علوم انسانی را تشکیل می
 از. سـازند را با خـود همرنـگ و همـراه مـی مطالعه در علوم انسانی و اجتماعی نحوۀ مطالعه و هم

 عنوان بـهای که در فلسفۀ علوم اجتماعی توضیح داده شده است، یعنی  گونه بینی هم به رو، جهان این
و هـم بـه واسـطۀ  1،)تأثیر معرفتـی(متافیزیک علوم انسانی و اجتماعی در تولید علم اثرگذار است 

سـانی دارد، در متفـاوت شـدن علـوم انسـانی و موضوع مطالعـۀ علـوم ان» چگونگی«نقشی که در 
که تاکنون بیان شده اسـت، تحلیـل و  هدف این مقاله چنان). تأثیر فرهنگی(گذارد  اجتماعی اثر می

ایـن تـأثیر فرهنگـی . بینی بر تولید علم به واسطۀ سـبک زنـدگی اسـت توضیح تأثیر فرهنگی جهان
  :کم به دو صورت قابل تصور است دست
  

   یعلوم اجتماع ۀبه موضوع مطالع دنیخاص بخش نیتع قیاز طر یفرهنگ ریتأث. ١−۵

تواند عناصر فرهنگی متفاوتی را  گیری سبک زندگی دارد، می بینی به واسطۀ نقشی که در شکل جهان
هـای متفـاوت و جدیـد فـراهم  پدید آورد که امکان مواجهۀ علمی با انسان و اجتماع را در موقعیت

ای جدیدی کـه در اثـر عـواملی همچـون بیمـاری، شکسـت و پیـروزی، مـرگ ه موقعیت. کنند می
                                                           

 .هایی مانند نظریۀ تأسیسی علم تجربی دینی است نظریهاین نوع از تأثیر معرفتی موضوع کار  .١
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های مختلف زندگی، حوادث طبیعـی و امثـال آن پدیـد  های نرم و سخت، سبک عزیزان، تکنولوژی
داشـت، امکـان  کنند که اگـر ایـن عوامـل وجـود نمـی آیند، ابعادی از وجود انسان را آشکار می می

گونه که ماّدۀ حاجبی کـه در رادیولـوژی بـه بـدن تزریـق  همان. شد با آن ابعاد فراهم نمی رویارویی
کند، این عوامل نیز احوال جدیـدی های داخلی را فراهم می امکان مشاهدۀ وضعیت بافت ،شود می

. انجامدکنند که به شناخت برخی از ابعاد پنهان آنان می را بر رفتار فردی و جمعی آدمیان حاکم می
شود، تأثیری فرهنگی است که از جانـب  بک زندگی دینی بر علم عارض میتفاوتی که از مطالعۀ س

بینی بر سبک زندگی و سبک زندگی بر موضـوع علـوم  جهان. شودعاملی معرفتی بر علم گذارده می
گاهی انسانی و اجتماعی اثر می به این ترتیـب، . شود های جدید از انسان فراهم می گذارد و امکان آ

گاهیعلم متفاوتی یعنی  گاهی. شود های متفاوتی از انسان تحصیل می آ های جدید و متفاوت  این آ
شناسی متفاوتی از علم رایج پژوهش و تحصیل شوند یـا نشـوند، انسـان را در  فارغ از اینکه با روش

  .تواند مبدأ تغییرات در تربیت و مدیریت انسان شود نمایانند که خود می هیئت دیگری به انسان می
  
   یسبک زندگ رییدر تغ یکردن علوم کاربرد کیشر قیاز طر یفرهنگ ریتأث. ٢−۵

پذیری در علـم شـود  تواند مبدأ تأثیر فرهنگی مدیریت بینی بر علوم انسانی می اثرگذاری فرهنگِی جهان
های زندگی بـا اسـتمداد  قطعًا طراحی سبک. گذاریم که نام این تأثیر را اثرگذاری فرهنگِی کاربردی می

علوم انسانِی کاربردی به ما راه و رسم تصـرف در . نسانِی کاربردی با توفیق بیشتری قرین استاز علوم ا
هایی همچون مـدیریت و تعلـیم  در صورتی که دانش. دهند حیات فردی و اجتماعی انسان را نشان می

ر کا بینی خاصی، برای تغییـر در سـبک زنـدگی بـه های علمی خویش را در کنار جهان و تربیت آگاهی
بینی مـورد اسـتفاده  گیرند؛ رخدادهای متفاوتی در سبک زندگی رقم خواهد خورد و هنگامی که جهان

علـوم انسـانی کـاربردی بـا . شـود بینی دینی باشد، سـبک زنـدگی دینـی محقـق می در این کار جهان
مشارکت در طراحی سبک زندگی دینی، موضوع جدیدی برای مطالعات میدانی علـوم محـض فـراهم 

های آینده برای سبک  های جدیِد علوم محض به افزایش توان علوم کاربردی در طراحی رند و یافتهآو می
یابـد و سـبک زنـدگِی  انجامد؛ و این مسـیر پیـاپی ادامـه می بینی مورد قبول می زندگِی مطابق با جهان

أثیر فرهنگـی ایـن نـوع دوِم تـ. سـازد بینی مورد قبـول، را محقـق می تر، یعنی سازگارتر با جهان خالص
بینی بر تولید علوم انسانی در واقع در خدمت نوع اّول تأثیر فرهنگی است، به این معنا کـه فراینـد  جهان

  .کند ریزی می تغییر موضوع علوم انسانی را تسریع، تدقیق و قابل محاسبه و برنامه
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  علم دیتول در نیادیبن یها آموزه یاز نقش فرهنگ ییها نمونه. ۶

. گذارند بر دانش تعلیم و تربیت اثر یبه نحو معرفتتوان نشان داد که  بنیادین فراوانی را میهای  آموزه
برای نمونـه، (گیرد  می این کار تقریبًا سراسر مطالعات بنیادی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی را دربر

بینـی در  ناین مقاله در پی بحث از تأثیر معرفتی جهـا). ١٣٨٩؛ کیالنی، ١٣٨٨الهدی،  علم: ک.ر
بینـی بـر تولیـد علـم،  های تأثیر فرهنگی جهان تولید علم نیست، بلکه از طریق تحلیل برخی نمونه

بینی اسالمی به واسطۀ سبک زنـدگی دینـی در دو عرصـۀ دانـش محـض  نشان خواهد داد که جهان
ارد از تـأثیر هدف از تحلیل این مو. تعلیم و تربیت و نیز تعلیم و تربیت کاربردی اثرگذار خواهد بود

بینی بر تعلیم و تربیت، دعوت از مربیان و پژوهشگران تعلیم و تربیت بـه اسـتفاده از  فرهنگِی جهان
  .ظرفیت این تأثیر فرهنگی بر دانش تربیتی است

کند و همزمان در تحـول  بینی که نحوۀ مطالعۀ امور انسانی را متأثر می ترین جزء جهان محوری
نظر . بینی است شناسِی یک جهان کند، انسانزندگی نقش اساسی ایفا میامور انسانی از قبیل سبک 

ه کـن وجـود نـدارد یتر از ا مهم یاند که پرسش آن شده شناسی برخی از فیلسوفان بر به اهمیت انسان
ز ما بـه ید و نیهست یهستم و شما به زعم خودتان چگونه موجود یمن به زعم خودم چگونه موجود

عـت هـر یو پرسـش از طب یآدمـ یپرسـش از خلـق و خـو. میهسـت یجودزعم خودمان چگونه مو
توانـد  یتر از فرشتگان بوده و مـ نییپا کیاگر نفس انسان اند. اند شخص منفرد همیشه به هم مربوط

ه بـه کبدانم  ید خود را متفاوت از شخصیادامه دهد، پس با یبه زندگ یویات دنیفوق ح یدر عالم
خ یه فقـط بـا تـارکـوانات است، یان انواع مختلف حیوان در میح ینوع ورز شهیاذعان او، انساِن اند

هـا و  از ژن یا را مجموعه یآدم یکیه کدگاه یش دو دکشمک. شود می زیه دارد از آنها متماک یا ژهیو
د یـت جدیـداند، روا یم یآنها را از اشرف مخلوقات خاصۀ خداوند ح یگریت و دیغا یب یموجود
اسـت  یا یکـیزیف یروهـایر نیثأتحت ت ات منحصراً یا حیآ. سفه استان فالیم یشگیهم یها بحث

گاه امالً کاد نسبت به آنها یه به احتمال زک   ). ١، ص١٣٨٢تریگ، (م؟ یناآ
گونه نیست  در زندگی روزمره نیز آشکار است، یعنی این ،بازتاب کشمکشی که تریگ ذکر کرده
مبدأ و منتهای  عنوان بهصاحب دیدگاهی که به وجود خدا . که صرفًا کشمکشی میان فیلسوفان باشد

نگـرد و کسـی کـه انسـان را  ای مـی گونه هستی و حیات معتقد است به ابزارها و امکانات زندگی به
ت مـاّدی شمارد که غایـت حیـات خـویش را درک لـّذا حیوانی در میان انواع مختلف حیوانات می

انسـان موجـودی ابزارسـاز . نگـرد ای بسیار متفاوت مـی گونه داند به ابزارها و امکانات زندگی به می
تفـاوت دو نگـاه نسـبت بـه . دهد است و این کار را با استفاده از قوای ذهنی پیشرفتۀ خود انجام می

ای  لـیم و تربیـت ویـژهانجامد و این خود مقتضـی تع ذهنی می گیری متفاوت از قوای ابزارها به بهره
  . شود برای رشد و توسعه قوای ذهنی و عملی انسان می
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قوای انسان برای کسب قـدرت و لـّذت و  ،انسانی که به خداباوری و خدامحوری رسیده است
دانـد و انسـانی کـه خـود را  کمال را امکاناتی برای حرکت به سوی کمال مطلق و قرب خداوند مـی

وجودش درک قدرت و لّذت است، قوای خویش را فرصتی برای تمتـع شمارد که غایت  حیوانی می
 ،کنـد کند با ابزاری که قرب خداونـد را محقـق مـی ابزاری که این تمتع را ممکن می. داند بیشتر می

قوای ذهنی انسان نیز به تناسب این تفاوت در هدف و ابزارهای وصول به آن، پـرورش . یکی نیستند
در نقطـۀ . عقالنیت حاصل از نگرش خداباورانه، عقالنیتی قدسی اسـت .کند متفاوتی را اقتضا می

عقل ابـزاری زمـانی رخ . گرایی و دنیاگرایی عقالنیت ابزاری است مقابل، عقالنیت حاصل از ماّدی
های عمـل  ها و نظام اجتماعی و شیوه ریزی دهد که ساختار مقدس جامعه رخت بربندد و برنامه می

  ).٣٢٢، ص١٣٨٢لگنهاوسن، (صد الهی نباشد براساس نظام جهانی یا ق
های اجتماعی در حقیقت ابزارهایی هستند که بـرای تحقـق اهـداف آدمیـان  ریزی ها و برنامه نظام
های قدسی بـرای نیـل انسـان بـه نظام. شوندرو بعضًا تکنولوژی نرم خوانده می اند، از همین پدید آمده

بـرای حـداکثری کـردن تمتعـات مـاّدی انسـان طراحـی های دنیوی  اند و نظام قرب الهی طراحی شده
. هـای قدسـی های دنیوی است و عقل قدسی در خـدمت نظام عقل ابزاری در خدمت نظام. شوند می

دستاوردهای عقل قدسی ارزش فی نفسه دارند، در حالی که ارزشمندی عقل ابزاری متناسب است بـا 
سان با محدود دانستن خود به عالم ماّدی و ان). ١١۴، ص١٣٨٢استیس، ( 1اهدافی که در پی آن است

غفلت از غایت وجودی خویش، قـوای خـود را بـه اهـداف قابـل وصـول در جهـان مـاّدی منحصـر 
های شگرفی را برای رشد ماّدی رقم زند، ولی خسـارت بزرگـی  این انحصار توانسته موفقیت. سازد می

نسان برای رسیدن به هدفی اسـت کـه این خسارت، مصروف شدن قوای ا. را متوجه انسان کرده است
  . یافتی آن، واقعیتی موهوم دارد و هزینۀ گزافی را به انسان تحمیل کرده است رغم ظاهِر دست علی

  
   یتیو دانش ترب تیو ترب میو مؤثر در تعل ینیب متأثر از جهان یاز سبک زندگ یا نمونه. ٧

ای  یان مقتضی دریافـت تعلـیم و تربیـت ویـژهپا ساخت ابزارهای نرم و سخت برای پیشرفت ماّدِی بی
ولی ایـن تربیـت . پردازد است که آموزش و پرورش مدرن در اشکال مختلف آن به این تربیت ویژه می

در جهـان مـدرن بـیش از . پذیرد تنها به نحو مستقیم و در متن نهادهای آموزشی و تربیتی صورت نمی
الم کارآمد باشند، سبک زندگی مدرن این نگـرش را آنکه نهادهای آموزشی در بسط نگرش ماّدی به ع

آموزند که بـا محـدود کـردن موضـوع  مدارس جدید به متعلمان خود می. گسترده و فراگیر نموده است
                                                           

تفاوت اساسـی در کـارکرد ابـزاری . شود است، کارکرد ابزاری عقل منتفی نمیدر تفکر خداباور که به عقل قدسی قائل  .١
انتخاب محِض بدون پشـتوانۀ انسـان اسـت، در  ماّدیعقل نیست، تفاوت در این است که غایات مورد نظر عقل ابزاری 

 .که انتخاب غایات در تفکر خداباور و معتقد به عقل قدسی دارای پشتوانۀ عقلی است حالی
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مطالعه در ابعاد قابل سنجش ماّدی، از پژوهش دربارۀ ابعاد غایی و باطنی عالم چشم بپوشند؛ اّما ایـن 
اعتنایی بـه غایـات معنـوی و فرامـاّدی را در زنـدگی شخصـی  ام بیتوانند با همان قوت پی مدارس نمی
والت دیسنی بـه مراتـب بـیش از جـان . سازند ها این کار را بهتر عملی می انواع سرگرمی. ترویج کنند

. دهـد این اهمیت سبک زندگی را نشان می. دیویی در بسط نگرش آمریکایی به زندگی مؤثر بوده است
خود معلول رشد تکنولوژی اسـت و همزمـان عّلتـی  ،کند یسنی ترویج میای که والت د سبک زندگی

سبک زندگی والـت دیسـنی در پرتـو رشـد تکنولـوژی توانسـته اسـت بـه . است برای رشد تکنولوژی
این معنای زودیاب گروندگان به خود را . جهانیان معنای زودیاب و در دسترسی از زندگی را منتقل کند

بـا پـذیرش ایـن دعـوت . کند از ابزارهای سخت و نرم خاصی دعوت می گیری به سوی ساخت و بهره
گرا افزایش یافته و مدارس جهـان را بـه سـوی الگـوی  تمایل به اقتباس آموزش و پرورِش سکوالر و فن

های پرتعـداد  موضوع فعالیت والت دیسنی و نظایر و دنباله. واحدی از تعلیم و تربیت جهت داده است
سرگرمی قلمروی است کـه کاالهـای فرهنگـی متنـوعی را در . ، سرگرمی استقرن بیست و یکمی آن

ها و لـّذات زودیـاب و هیجانـات  این کاالها با ایجاد امکان خوشی. گذارد کنندگان می اختیار مصرف
کننـد، و از  دهند و معنـای زنـدگی را در جهـان مـاّدی خالصـه می شدید، انسان را از مالل نجات می

  .کنند بینی ماّدی را منتقل می جهانطریق نمادهای خود 
ای اسـت، مناسـبات خـانوادگی،  های رایانـه های امروزی آن انواع بازی ها که از نمونه سرگرمی

هـای  زنـدگی در جهـانی کـه رایانـه و بـازی. انـد اخالقی، اقتصادی و حتی سیاسی را دگرگون کرده
هـای فّنـی تـا  ها از مهارت این مهارت. طلبد ای را می های ویژه آموزش مهارت ،ای رواج دارد رایانه

نظام و محتوای آموزش و پرورش از این  .، اخالقی و تربیتی گسترده استشناختی روانهای  مهارت
هر نظام تعلیم و تربیتی کـه بخواهـد در چنـین جهـانی بـه . شود دگرگونی در سبک زندگی متأثر می

. ناگزیر مطالعات جدیدی را باید صورت دهـد ،های بومی خود یاری رساند بازتولید افکار و ارزش
توانـد در  بینی مورد قبول خـود را کـه مـی جهان ناگزیر است عناصر معرفتی موجود در دیگر سو،از 

  . مدیریت شرایط فردی و اجتماعی یاری رساند، شناسایی کند
  

  یزندگ سبک در مؤثر ینید یها از آموزه یا نمونه. ٨

ایـن دو بـه اشـکال مختلفـی  میانب با صفات خداوند و انسان، رابطۀ بینی اسالمی متناس در جهان
روابطی همچون رابطۀ خالق و مخلوق، محّب و محبوب، هادی و مهتدی، مولی و . بیان شده است
در . ای بر رابطۀ مولی و عبـد تمرکـز دارد فقه اسالمی بیش از هر رابطه ،در این میان. عبد و مانند آن

بـر . یلیةعـن أدلتهـا التفصـ یةالعمل یةهو العلم باألحکام الشرعالفقه : شود یتعریف علم فقه گفته م
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دهد و این خبر را از طریق  ی و وضعی خبر میطبق این تعریف، فقه علمی است که از احکام تکلیف
فقیه همواره از خداوند عـالم در . آورد ادلۀ تفصیلی، یعنی آیات و روایات و منابع فقهی به دست می

کند که در رفتارهای خود چگونه عمل کنـد تـا فرمـانبرداری او از مـوالیش کامـل  سؤال می باره این
شـریعت متشـرعان را بـه . این نحوۀ نگاه به رابطۀ انسان با خداوند را شریعت رقم زده اسـت. باشد

کننـدۀ  حدود آن الگو تعیـین نکردن خواند که رعایت یا رعایت رفتار بر طبق الگوی مشخصی فرامی
توان اعتقاد بـه وجـود رابطـۀ  بنابراین، می. ز یا عدم احراز عبودیت انسان در برابر خداوند استاحرا

مولی و عبد میان خداوند و بشر را پدید آورندۀ الگویی رفتاری یا سبکی از زندگی دانست که سـبک 
  . شود زندگی فقهی خوانده می

ریخی و اجتمـاعی، برخـی از بـه لحـاظ تـا. سبک زندگی فقهی پذیرای تفسیرهای مختلفی است
هایی که میان خداونـد و انسـان  از انواع دیگر رابطه ،اند کسانی که مّدعی فقه و سبک زندگی فقهی بوده

اند، در  فقه را به الگویی ظاهری برای رفتار متشـرعان فـرو کاسـته بنابراین،. اند برقرار است غافل مانده
... ند محّب و محبوب، هادی و مهتدی، راحـم و مرحـوم، وحالی که فقهای امامیه غالبًا بر روابطی مان

نیز توجـه کـرده، و غفلـت از ایـن روابـط را بـه معنـای انحـراف از حقیقـت عبودیـت، و غلتیـدن در 
اگر این تفسیر از سبک زندگی فقهی را بپـذیریم، در طراحـی سـبک . اند گری و قشریت شمرده ظاهری

طراحی سبک زندگی فقهـی افـزون بـر آگـاهی از . ه تکیه کنیمتوانیم صرفًا بر علم فق زندگی فقهی نمی
  . احکام شرعی موجود در کتب فقهی، مقتضی آگاهی از معارف کالمی و معنوی دینی نیز هست

ناپـذیر اسـت، آمـوزش  طراحی سبک زندگی فقهی که با انحصار در علم فقـه امکـان افزون بر
زیرا تعلیم احکام شـرعی هنگـامی کـه  ؛استهای متعددی نیازمند  سبک زندگی فقهی نیز به دانش

سازند، توأم نشـود، همـواره در  می با توجه به ابعاد باطنی وجود انسان، که معنویات و روحیات او را
اینـان . این مخاطره است که متشرعان از هدف احکام شرعی، اعم از عبادی و معاملی، غفلت کنند

فتارهای غیراخالقـی و منـافی بـا روح شـریعت در و رک دچار رفتارهای کم ثمر در عبادات و مناس
شویم که بـه لحـاظ فقهـی  می رو روبهگاه با متشرعانی در جامعه . شوند می عرصۀ حیات اجتماعی

ی انسان مسلمان را ندارند و تأثیری را کـه از فـرد ها یک ازجاذبه ولی هیچ ،شوند عادل محسوب می
سـبک زنـدگی . کنند برآورده نمی ،رود توقع می مسلمان در ساختن جامعۀ مبتنی بر اخوت اسالمی

  .توان به معنای صحیح کلمه سبک زندگی فقهی نامید این افراد را نمی
بنابراین، طراحی سبک زندگی فقهی که بر مدار رابطۀ مولی و عبد میان خداوند و انسـان شـکل 

کـاال و  نگـرش فقهـی صـحیح در عرصـۀ اشـراب. ی متنوع دینی اسـتها گیرد، مقتضی دانش می
های عمیق و وسیع از وضـعیت واقعـی حیـات  ی دینی، مقتضی شناختها مصرف، افزون بر دانش
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ها طراحـان و تحلیلگـران  بدون مجهز شدن به این دانش. سیاسی و اقتصادی جوامع امروزی است
محقـق . شـود شوند و شناخت ماهیت جامعه بر آنـان دشـوار مـی سبک زندگی دچار سردرگمی می

های تربیتی در جامعه را ارزیابی کند در برابـر سـؤاالتی از ایـن  تی بخواهد نتیجۀ برنامهاجتماعی وق
جانماز و چادر و احرامی و امثال آن  ،تسبیح ،آیا آمارهای مربوط به خرید ُمهر: قبیل چه خواهد کرد

اج تـوان رو دهندۀ رواج سبک زندگی اسالمی و فقهی در میـان مـردم باشـد؟ آیـا مـی تواند نشان می
عبادات ظاهری را بدون سنجش نحوۀ سلوک اقتصادی و اجتماعی مردم، شاهد سبک زندگی دینـی 

تـِر آن، موضـوعی  به منظور تحلیـل عمیـق اماروشن است،  پرسشآنان دانست؟ هرچند پاسخ این 
  .کنیم تحت عنوان چند شخصیتی اجتماع را مطرح می

  
  یتیشخص چند اجتماع ای اجتماع یتیچند شخص. ٩ 

 1شناسی، اختالل چند شخصیتی، یا هوّیت گسسته های فردی شناخته شده در روان از اختالل یکی
در ایـن . مشّخصۀ اصلی این اختالل حضور دو یا چند هوّیت مجزا و مستقل در فـرد اسـت. است

گیرد کـه چـه  شود و خودش نیست که تصمیم می کند هوّیتش عوض می وضعیت، فرد احساس می
کند و گاهی ممکن اسـت دیگـران  شود و اعالم می م را گاهی خود فرد متوجه میاین عالئ. کار کند

در ایـن اخـتالل ). ٣٧٨−٣٧٧، ص١٣٩٣، همکارانسادوک و (آن را مشاهده کنند و گزارش دهند 
هـای او را بـه های دیگر گاهی زمـام تصـمیم هوّیت. ها هوّیت غالب یا اصلی است یکی از هوّیت

  . ای که در آن هنگام رفتار فرد مطابق با شخصیت غالب او نیست گونه بهگیرند  دست می
کسی باشـد کـه  نخستینشاید فارابی . همین اختالل در جامعه نیز محتمل است مانندمشکلی 

 او در معرفی انواع اجتماعات مـدنی کـه آنهـا را مدینـه. از این اختالل در اجتماع سخن گفته است
هـا نسـبت بـه سـعادت قـرار  ها را درک خـاص هریـک از مدینـه شناسِی مدینه نامد، مالک گونه می
ای است که دستیابی به سعادت واقعـی را هـدف خـود قـرار  از نظر وی مدینۀ فاضله مدینه. دهد می

 عنوان بـهدهنـد؛ یعنـی امـوری را  های غیرفاضله سعادت موهوم را هدف قرار مـی مدینه. داده است
  .ولی سعادت واقعی نیست ،استگزینند که گمان دارند سعادت  هدف برمی

در مدینـۀ فاسـقه مـردم سـعادت را . هـای غیرفاضـله مدینـۀ فاسـقه اسـتیکی از انواع مدینـه
شـناختی کـه از سـعادت  با وجودکنند؛ یعنی  اند، ولی همچون مردم مدینۀ جاهله عمل می شناخته

، لـّذاتمنـدی از هـرهواقعی دارند، برخی خیرات ظاهری، یعنی اموری مانند سالمتی بدن، رفـاه، ب
مدینۀ فاسـقه در . دهند آزادی در تأمین هواها، و مورد احترام واقع شدن را هدف زندگی خود قرار می

                                                           
1. Dissociative Identity Disorder  
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، خـانی فتحعلـی(طلبد  گوید، ولی در عمل سعادت واقعی را نمی زبان از سعادت واقعی سخن می
  ). ١٢۶−١٢٢، ص١٣٧٧

گاهانـه برگزینـد جامعه یعنـی سـبکی را برگزینـد کـه برآمـده از  ،ای که سبک زنـدگی خـود را آ
بینـی  کننـده بـر جهـان هـای داللـت بینی مورد اعتقاد اوست، و در آن سبک، نمادها و نشـانه جهان

ولـی اگـر  ،شـودپاشیدگی هوّیت یا چند شخصـیتی نمـی گاه دچار ازهم منتخبش وجود دارد، هیچ
نشأ گزینش یک سبک زندگی شـود، عواملی همچون زیبایی ظاهری، سازگاری با غرائز و مانند آن م

تا . دهد کند و عقاید مردم را تغییر می تدریج در جامعه نفوذ می بینِی سبک برگزیده به بنیادهای جهان
کن  زمانی که عقیدۀ اصیل مردم یک جامعه توسط انتخاب سبک زندگی ناسازگار با آن عقیده، ریشه

  .نشده است؛ جامعه دچار اختالل هوّیت گسسته است
تواند نتیجۀ تعلق خاطر مردم بـه عقیـدۀ اصـیل  می... چادر و ،خرید کاالهایی همچون جانماز

های بیگانه، از متن زندگی  دینی و اسالمی باشد، ولی این عقیدۀ اصیل در شرایطی تحت تأثیر سبک
حتـی ممکـن . آورد بندد و رفتاری مطابق با شخصیت غیرغالب را در جامعه پدیـد مـی رخت برمی

رفتـه بـه  شخصیت غالب مـردِم چنـین اجتمـاعی دگرگـون شـود؛ یعنـی مـردم رفتـه تدریج هباست 
هـا کـه عمـدتًا ریشـه در  سیطرۀ کنونی رسـانه. بینی مطابق با سبک زندگی بیگانه معتقد شوند جهان

. اینترنت به این اختالل در جوامع دامن زده اسـت مانندخاک تفکر غیرالهی دارند و وجود امکاناتی 
شـدگی  رو، مطالعه بر روی عوارض ناشی از هجوم سبک زندگی غیربـومی و میـزان فرامـوش این از

شخصـیتی یـک اجتمـاع و  شناخت بیماری چند. عقاید راستین جامعۀ مورد تهاجم، ضرورت دارد
میزان پیشرفت اختالل هوّیت گسسته، مقدمۀ ضـروری طراحـی سـبک زنـدگی بـومی و اصـیل آن 

توان از فرهنگ بومی و اسالمی جامعه صیانت کرد؛ نیـز  طالعات نمیبدون این نوع م. جامعه است
  .توان ِصرِف اقبال به خرید کاالهای مذهبی را دلیلی بر مذهبی بودن مردم شمردنمی

عالمان علوم تربیتی اسالمی برای طراحی سبک زندگی سازگار با هوّیت دینی مـردم، نیـز بـرای 
تربیان خود، همچنین برای شناسایی میزان موفقیت خـود م ویژه بهشناسایی وضعیت موجود مردم و 

های دینی، از مطالعات میدانی در مورد وضـعیت  دانش افزون بردر تربیت اصیل متربیان، ناگزیرند 
ایـن . های سبک زندگی بهره گیرند عقیده و عمل مردم و سنجش وضع موجود با استفاده از شاخص

را شود، از سویی به دانش تربیتِی کاربردِی اسالمی بـدل نوع مطالعات که به صورت مستمر باید اج
شود و به واسـطۀ آن امکـان  های جدید زندگی را موجب می ابداع سبک ،شود، و از سویی دیگر می

  .انجامد سازد، که به توسعۀ دانش محض تربیتی می مشاهدات جدیدی دربارۀ انسان را فراهم می
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  شنهادیو پ یریگجهینت

توانند در ایجاد و ترویج سبک زنـدگی نقـش مهمـی ایفـا  رسمی و غیررسمی میآموزش و پرورش 
پیمانی با صنعت و اقتصاد، رهبری تعیـین و تـرویج  ها در هم در دنیای دیجیتال که انواع رسانه. کنند

ها موجـب از دسـت  اند، انفعال نهاد آموزش و پرورش در برابر رسانه سبک زندگی را به دست گرفته
ای مانند جامعۀ اسالمی ایران که آموزش و  در جامعه. ها خواهد شد آن در تربیت نسل دادن جایگاه

پرورش رسمی و رسانۀ مّلی به لحاظ نظـری در تعیـین اهـداف تربیتـی همسـو هسـتند، آمـوزش و 
بینـی اسـالمی در میـان  تواند در همکاری با رسانۀ مّلی به سبک زندگی مناسب با جهانپرورش می

آمـوزان کـه اینـک بـه جـز انـدکی تمامـًا از طریـق  مصارف فرهنگی دانش. امن بزندآموزان د دانش
مصـارف . گیری متفـاوتی بیابـد تواند در این همکاری جهت شود، می های نوظهور تعیین می رسانه

هـای کمـک  هـا، بسـته ، سـرگرمیالتحریر لـوازمقابل مدیریت در این جهت شامل مواردی از قبیل 
بـا همکـاری رسـانۀ مّلـی و . افزارهای درسی و فوق برنامه و مانند آن اسـت مها و نر آموزشی، کتاب

آمـوزان را در جهـت  توان مواردی از مداخله در اصالح سـبک زنـدگی دانـش آموزش و پرورش می
  :کنیم می بیانمواردی را  ،برای نمونه. بینی اسالمی عملی ساخت ترویج جهان

 در مسـابقاتی یـا آزمون و گیرد قرار مدارس درسی امۀبرن جزء مّلی رسانۀ سرگرمی های برنامه −
 بـرای آموزان دانش فرصت کار این. است منزل در هابرنامه تماشای مقتضی که شود طراحی مدرسه
 بـه اشـتغال یـا و اوقـات تضـییع از وسـیله ایـن به و دهد می اختصاص خود به را خانه در سرگرمی
  ؛کاهد می مجازی فضای در رایج های سرگرمی

 برگـزاری محـور و بهانـه مّلـی رسـانۀ در انقالبـی و اسـالمی فرهنـگ بـا مناسب التحریر لوازم −
 شکل مدارس در که ای شبکه در مسابقات این از مراحلی. شود آموزان دانش برای تلویزیونی مسابقات

 ؛باشد مؤثر آموز دانش تحصیلی کارنامۀ در ها برنامه این در موفقیت احیاناً . شود پیگیری گیرد می
 نـوع واسـطه به و شود ارجاع رسانه از خاصی هایبرنامه به مدرسه تکالیف از برخی پیگیری −

 اقتدار و مرجعیت تا شوند شریک ها پیگیری این در نیز والدین تلویزیونی، های برنامه های راهنمایی
  ؛شود احیا است، شده ضعیف نوپدید های رسانه توسط اینک که والدین
 تکمیـل و تکـالیف انجـام بـرای اسالمی فرهنگی های کانون و مساجد به آموزان دانش ارجاع −
 .مّلی رسانۀ توسط محل، در امکانات این فقدان صورت در آن جبران و ها آموزش

ان آموز دانشمواردی از این دست امکان اصالح سبک زندگی و نیز امکان مطالعه بر روی رفتار 
هـای  گـذاری یکـی از شـاخص. کنـداعتقادی و رفتاری آنان را فراهم مـیبه منظور ارتقای سالمت 

های مربوط به نظام تعلیم و تربیت اسالمی  های ترویجی ضرورت دارد، شاخص مهمی که در سبک



      ١١١   برنامه اصالح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسالمی

 tarbiat eslami23 Fathalikhani Sn 10-8-95    نهايي آرايي صفحه   خاني فتحعليمقاله  23مجله تربيت اسالمي 

... و همـاالندر این نظام جایگاه خانواده، معلم، بـازی، علـم، ادبیـات، مدرسـه، مسـجد، . است
های پیشنهادی بـه هـدف احـراز جایگـاه هریـک از ایـن  کشود و سب اولویت هرکدام مشخص می

تـوان سـهم  مـی آموزان روی تغییرات رفتاری عارض بر دانش با مطالعه بر. شوند عناصر طراحی می
  . کردهریک از این عناصر در تربیت آنها را احیا 

مـت بینی برای برنامۀ اصالح سـبک زنـدگی مقاو ترین دستاوردهای قابل پیش شاید یکی از مهم
امـروزه ایـن اخـتالل بـه صـورت فراگیـر مشـاهده . در برابر اختالل هوّیت گسستۀ اجتماعی باشد

ها و الگوهای پیشنهادی مدرسه از یک سو، بروز این اختالل نتیجۀ اختالف زیاد میان پیام. شود می
  .شود با مشارکت در اصالح سبک زندگی از این اختالف کاسته می. ها از سوی دیگر است و رسانه

این مسیر مقتضی گزینش یک روایت از نظام تعلیم و تربیت اسالمی از سوی آموزش و پرورش 
  . بنابراین، کشف نظام تربیتی اسالمی مقّدمۀ الزم برای ورود به این مسیر است. و رسانۀ مّلی است

گیری نظام ارزشیابی مدارس کار بهآموزان و گذاری مصارف فرهنگی دانش نمادسازی و شاخص
  . انآموز دانشپذیر کردن مطالعۀ میدانی در مورد رفتار  برای امکان ،مقّدمۀ ضروری دیگری است

آموزان که در قلمرو برنامۀ اصالح سـبک  ای از رفتارهای دانش مطالعۀ میدانی در مورد مجموعه
دازی پـر دهد که در دو جهت به فرضـیهگیرند به پژوهشگران تربیتی این امکان را می زندگی قرار می

از سویی در کارآمد کـردن برنامـۀ اصـالح سـبک زنـدگی شـریک شـوند و علـوم تربیتـی . بپردازند
پـردازی در جهـت رشـد دانـش محـض  به فرضیه دیگر سو،کاربردی را توسعه و ارتقا بخشند، و از 

  .تربیتی بپردازند
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