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 رانیيتحقق سبک زندگی اسالمی ا يرتفکر طراحی مس
 

 4، مجیدرضا فیضیان3، رسول ربیعی2نیا ، سیدحسن مقدم1زایی مصطفی کوچک

 
 

 دهيچک
مسئله توجه به سبک زندگی از موضوعاتی است که مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر آن را مطرح و بر ضررور  توجره بره آن     :زمينه و هدف

مطالعا  پژوهشگران، اجماع نخبگانی و فرمایشا  مقام معظم رهبری همگی موید این واقعیت تلخ است که سبک زندگی امرروز مرا   . اندودهتأکید نم

های انقالب اسالمی قرار نگرفته است و اگر مسیری نسازیم و امکان انتخابی متفاو  برای مردم فراهم نکنیم در سبک زندگی به  هنوز در مسیر آرمان

 .غرب خواهیم رفت راه

که در آغاز به مطالعه مرروری در  . ای، در مایه تحقیقا  بنیادی بوده است در این تحقیق به صور  تحقیق اسنادی به شیوه کتابخانه روش کار :روش

 . شودپردازد و در انتها به تحلیل این دو مسئله پرداخته می حیطه سبک زندگی و تفکر طراحی می

 .داند تفکر طراحی را مسیر تحقق بخشیدن به الگویی اسالمی ایرانی میاین پژوهش  :هایافته

تواند میان وضع موجود و مطلوب یرک   استفاده از تفکر طراحی میهای مکرر در این مورد به نتیجه رسیدند که محققان پس از بررسی :گيري نتيجه

 .به یک رفتار اجتماعی هویت بخش یعنی سبک زندگی نمود ها را عینی کرده و تبدیل ها و ارزش پل بزند و آهسته و پیوسته آرمان
 

 طراحی، تفکر طراحی، سبک زندگی، سبک زندگی اسالمی ایرانی :هاکليد واژه

 

 مقدمه
پرردازد چررا کره     سبک زندگی به صور  عمومی به موضوع رفتار می

دهد امرا   زندگی خود عینیت است و کمتر مسائل ذهنی را مد نظر قرار می

خواهیم سبک زندگی اسالمی را بررسی کنیم باید اسالمی بودن  وقتی می

را در بعد شناختی و هیجانی مورد توجه قرار دهیم تا عالوه بر مطالبی که 

شناسی در این خصوص بیران شرده   شناسی و جامعهدر علوم پزشکی روان

 (.1)ها نیز توجه شود  است به نیت

هبرری توجره   سبک زندگی از موضوعاتی اسرت کره مقرام معظرم ر    

اند طی چند سال اخیر آن را مطررح بره نحروی کره     وافری به آن داشته

ایشان در بیانیه گام دوم انقالب به صراحت به بحث سبک زندگی اشاره 

ایشران در  . کرده است و این بحث را به زمان دیگری موکول کرده است

در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی بره ایرن موضروع     13۳1سال 

سازی نروین  داختند و آن را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدنپر

اسالمی خواندند و با دعو  از نخبگان و صاحبان فکرر و اندیشره بررای    

شناسری وضرع موجرود سربک     پرداختن به این مفهوم مهم، برر آسری   

جویی در این زمینه تأکید نمودند از آن زمان ترا  زندگی در ایران و چاره

مرورد  « سربک زنردگی اسرالمی   »ندگی و به ویژه کنون موضوع سبک ز

توجه پژوهشگران و اسرتادان حروزه و دانشرگاه قررار گرفرت و تراکنون       

های مختلفی تحقیقا  زیادی پیرامون این موضوع انجام شده و همایش

نیز در این زمینه برگزار شده است از جمله اولین همرایش ملری سربک    

سربک زنردگی در فرهنر     ، همایش خانواده و (13۳1)زندگی اسالمی 

و ( 13۳4)، همایش ملی سبک زندگی، نظرم و امنیرت   (13۳4)رضوی 

همررایش ملرری سرربک و فرهنرر  زنرردگی اسررالمی در دنیررای معاصررر   

و دومرین همرایش سربک    ( 13۳4( )هرا و راهکارهرا   ها، آسری   بایسته)

( 13۳1)و همایش ملی سبک زندگی قرآنری  ( 13۳1)زندگی و سالمت 

 .باشدودن این موضوع در کشور میدهنده مهم ب که نشان

تعالیم اسالم خودشناسی و معرفت را مبدا و معیرار سرنجش حرکرت    

هیچ خیرری نیسرت در   »: فرمودند( ع)رو امام علی   داند و از این انسان می

؛ این تفکرر معیارهرای روشرن و مشخصری     «عبادتی که تفکر در آن نباشد

 (.2)ه آن مشاهده کند تواند خود را در آین دهد که فرد می ارائه می
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، تهران، ایران: نویسنده مسئول* . 1

 عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، تهران، ایران. 2

 گاه هنر تهران، تهران، ایرانکارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانش. 3

 پژوهشگر، پژوهشگاه شهید صدر، تهران، ایران. 4
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 روش
در ایرن  . اندای استفاده کرده در این تحقیق، محققان از روش کتابخانه

محقق . برداری استفاده کردهترین ابزار خود یعنی فیش روش محقق از مهم

و مرورد نیراز خرود     با مراجعه به منابع شناسایی شده از قبل، مطال  مهم

ای، همره   آوری اطالعا  محقرق در روش کتابخانره   ابزار جمع .احصا کرده

های جامع علمی داخلری و خرارچی بروده اسرت کره       اسناد چاپی و سایت

ان پرس از  محققر . مورد بررسی قررار گرفتره اسرت    ها متناس  با کلیدواژه

هرای  ههای متعدد به شیوه تحلیل مضمون به تحلیل یافتآوری فیش جمع

 .اندخود پرداخته

 

 سبک زندگی
زندگی دو برداشت و دو گونه  شناسی از مفهوم سبک   در ادبیا  جامعه

زنردگی، معرر      در ابتردا سربک  . سازی متفاو  به عمل آمده است مفهوم

ثرو  و موقعیت اجتماعی افراد و به عنوان شاخصری بررای تعیرین طبقره     

زنردگی نره راهری      ی دوم، سبکبنددر فرمول. اجتماعی به کار رفته است

شود که  برای تعیین طبقه اجتماعی بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته می

گرایی معنرا  متن تغییرا  فرهنگی مدرنیته و رشد فرهن  مصر   تنها در

هرا و   زندگی راهری اسرت بررای تعریرز ارزش      در این معنا سبک. یابد می

روز افرزایش   جتمراعی روزبره  رفتارهای افراد که اهمیت آن بررای تحلیرل ا  

توان استدالل کرد مفهروم سربک زنردگی در     بر این اساس می(. 3)یابد می

تنازع میان شواهدی از کم رن  شدن الگوهای تبیرین طبقراتی و تقویرت    

 (.4)های زندگی نضج گرفت  دایره اختیار افراد در گزینش شیوه

هیم جدیردی  گیبینز و بوریمر اعتقاد دارند، سبک زندگی از زمره مفرا 

شود که تغییر و تحوال  پدید آمده در دو دهه اخیر ضررور    محسوب می

بیشتر متفکرران   .اندکارگیری آن را در فهم جهان اجتماعی ایجاد کردهه ب

کارگیری مفهوم سبک زندگی ه شناسی اهتمام خاصی به ب کالسیک جامعه

متغیرها از جمله عنوان متغیری وابسته به سایر  نداشتند و یا اینکه آن را به

امرا  . گرفتند های خود به کار می وابسته به متغیر طبقه اجتماعی در تحلیل

تبع آن  گیری تولید انبوه و به های پس از جن  جهانی دوم با شکل در سال

افزایش فرهن  مصرر ، گسرترش وسرایل، امکانرا  فراغرت و گمنرامی       

هرای   د؛ پایه هویتشهرها رخ داده بو ها که در نتیجه زندگی در کالن هویت

های پایدار با سسرتی مواجره    باثبا  و مبتنی بر عوامل ساختاری و منزلت

تری از الگوهای تشابه و تمایز اجتمراعی   تر و سیال های منعطز شد و مدل

 (5)مبتنی بر سبک زندگی را پدید آورد ( برخال  الگوی طبقه اجتماعی)

در ابتدا با تغییر  سبک زندگی که با شیوه مصر  ارتباط نزدیکی دارد

ساختار اجتماع به جای نسبت فرد برا تولیرد جرایگزینی بررای شناسرایی      

پس از مدتی در دیدگاه پسین، سبک زندگی، نره   مفهوم طبقه افراد شد و

اجتماعی، بلکه تبدیل به شکل اجتماعی نوینی شد  هراهی برای تعیین طبق

که مفهوم سبک  چرا(. 3)که مبنای فهم و شناسایی هویت اجتماعی است 

توانرد   پردازد و از این جهت می زندگی، بر محتوا منطق و منشاء رفتار نمی

 (.6)پذیر باشد  خال  مفهوم طبقه انعطا بر

بینی خرویش،  های مختلز با توجه به جهان با توجه به اینکه در حوزه

اند، توافقی تجربی یا نظری  های متعددی از سبک زندگی ارائه کرده تعریز

تعریز سبک زندگی وجود ندارد و در بسیاری موارد اصطالح سبک  بر سر

ای از  برودن، دامنره   وجه تعریز نشده و در صور  مشرخ   زندگی به هیچ

 (.1)گیرد  میمایه را در بر  های متناقض تا جزئی و کم تعریز

آلفرد آدلر از این اصطالح برای اشاره بره حرال و هروای زنردگی فررد      

های فرد نسبت  ی هد  فرد، خودپنداره، احساسسبک زندگ. استفاده کرد

 (.1)شود به دیگران، و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل می

پارنل و همکاران در تعریفی ساده از سبک زندگی آن را چگونه زندگی 

های فردی که در انتخراب   کنند و افکار و احساس و ارزش کردن معنی می

ویی است را در نظر گرفته و آن را الگمحصول و رفتار فرد بازتاب پیدا کرده 

 (.۳)دانند  کننده می واقعی از عالیق و عقاید مصر 

هرای   برگر برای تعریز این مفهروم فراگیرری سرلیقه فررد در زمینره     

گیدنز تالش  (.11)گیرد  مختلز از تفریح تا ادبیا  و آرایش مو در نظر می

هرا و رفترار    انتخراب ها  کننده کنش برای یافتن الگویی منظم از که هدایت

مصرر   »محمد فاضلی در کتاب  (.11)داند  می افراد است را سبک زندگی 

داند که بر تعدادی  آن را طیز رفتاری انسجام بخشی می« و سبک زندگی

از افراد جامعه حاکم است اما برر همگران روشرن نیسرت و بررای محقرق       

 (.12)شود  ها می اجتماعی موج  تمایز آن طیز با دیگر طیز

 

 هاي سبک زندگی ویژگی
های آن را  برای دریافت بهتر مفهوم سبک زندگی بهتر است که ویژگی

 .مورد بررسی قرار دهیم

یعنری نظرام ارزشری باورهرا     ( سربک )سبک زندگی ترکیبری از معنرا    .1

گذاشته و ظواهر آن تأثیر ( زندگی)های فرد است که در صور   دیدگاه

 .دهد را تشکیل می

نصرابی از انسرجام و همبسرتگی درونری و      عناصر سبک زندگی حرد  .2

 .ورند و پایدارند بیرونی دارند که زود از بین نمی

اکثر عناصر سبک زندگی اختیاری هستند و شخ  فعاالنه در تعریز  .3

 .هایش مشارکت داشته باشد و چینش آن بر اساس ارزش

وجرود آورد  ه توان آن را بر  سبک قابل طراحی، تغییر و نقد است و می .4

 .شرایط اجتماعی ممکن است امکان بروز آن را دشوار کندهر چند 

هیچ انسانی بدون سبک زندگی نیست و اگر خود دست به انتخاب آگاهانه  .5

 .گیرد های تعیین یافته محیط و جامعه قرار می نزند ناخودآگاه در قال 

شرود و رفتارهرایی کره     سبک زندگی به یک نوع هویت اجتماعی ختم می .6

قررار داده و   ترأثیر  شود نظام ارزشی درونی را نیز تحت  به عاد  تبدیل می

 .گیرد تجزیه و تحلیل افراد از یکدیگر نیز براساس همین ظواهر شکل می
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سبک زندگی به تدریج در میان افراد جامعه همگرایی و واگرایی ایجاد  .1

کند که از پیش تعیین نشده است امرا قطر  همنروا و یرا قردر        می

 (.13)آورد  می وجوده اجتماعی پنهان ب

 

 کارکردهاي سبک زندگی
 فهم زندگی

توانرد بره در     فهم سبک زندگی بره عنروان نقشره راه زنردگی مری     

و احساس و ارتباطی  تری از معنای زندگی منجر شود و امکان تفسیر دقیق

 .کند تر از خود طبیعت دیگران و خدا را فراهم  عمیق

 

 بينی امکان پيش
دهد طرحی که در خودآگاه و  بینی می سبک زندگی به ما امکان پیش

ناخودآگاه ما وجود دارد و بدون اینکه آن را فرامروش کنریم و نیرازی بره     

 .توانیم رفتار خود در آینده را بدانیم بازآموزی آن داشته باشیم می

 

 امکان کنترل
تواند زندگی  ، هیچ کس نمی(Existentialism) از دیدگاه وجودیاگر چه 

تررا حرردی  (Functionalism) در سررطح کررارکردگرایی را کنترررل کنررد؛ امررا

گونه کره   هایی داشته باشیم و بر زندگی خود و دیگران آن توانیم کنترل می

 (.14)خواهیم اثر گذار باشیم  می

 

 هایافته

سبک زندگی صورتی برای معنا، عالقه و گرایشی خاص اسرت کره در   

شرود و  ها عینی مییرفتار مصر  و تفریح ارتباطا  و استفاده از تکنولوژ

سازنده یک مجموعه مسنجم و پایدار است کره قابلیرت تغییرر و طراحری     

راهری بررای عینری     چه اما چه فرآیندی قابلیت این طراحی را دارد؟. دارد

ایرن تغییرر عمردی     آغراز »تواند  کردن مفاهیم وجود دارد؟ کدام تفکر می

ای رسیدن به یک طرح حلی برتواند در قواره اداره جامعه راه و می« باشد؟

ها مشرکال  و الرزام    ملموس و عینی باشد که با در نظر گرفتن محدودیت

های ذهنی را در قال  سربک زنردگی اجرایری    کاربردی بودن نتیجه، ایده

 .یافتیم« تفکر طراحی»در  ها را ما پاسخ همه این پرسش. کند 
فقرط   واژه طراحی بیش از پانصد سال در زبان انگلیسی حضور دارد و

 .در فرهن  لغا  آکسفورد شانزده تعریز از این فعل انگلیسی وجود دارد

تالش زودهنگام برای تعریز طراحی ممکن است به دیدگاهی تن  

شرود،  هایی درباره طراحری مری  وقتی نوبت به پرسش. و محدود راه برد

ترین پرسش این است که طراحری چیسرت؟ در  برخری از    شاید مهم

چون ابدیت، زهای نامعلوم اشاره دارد دشوار است هممفاهیم چون به چی

امرا  . مبدا آفرینش و آخر ، زیرا با تجربه روزمره ما در ارتبراط نیسرتند  

های ما ارتباط انردکی  که با تجربهطراحی عکس این مفاهیم به جای آن

 (.15) ها مرتبط استداشته باشد، بیش از حد با آن

ی طراحی هستند و برخی هرر  برخی به دنبال گسترش و تعمیم معنا

کریستوفر جونز، نظریه پررداز  . کنندچه بیشتر آن را خاص و تخصصی می

دهد که بر اساس آن، طراحی آغاز عمدی تغییرر  طراحی، تعریفی ارائه می

او اشاره به ایجاد چیز جدید دارد، مرثال آیفرون یرا اینسرتاگرام      (16)است 

 . شودبا قبل متفاو  میکند و شوند، دنیا تغییر میوقتی خلق می

هرا را در برر   ی طراحان بپذیرنرد کره ایرن تعریرز کرار آن     شاید همه

قعا کمکی می کند؟ چنین تعریفی بریش از  گیرد، ولی آیا این تعریز وا می

گِرگ . آن کلی و تجریدی است که بتواند کمکی به ما در فهم طراحی کند

حل کند طراحی به معنای یافتن عامدانه راهبمفورد تعریز دیگری ارائه می

هایی برای نوع جدیدی از چیزهاست چیزهایی یک مسئله با آفرینش طرح

در مجموع طراحری از لحرا    (.11) رپذیر باشندتوانند یگانه یا تکثیکه می

آثار طراحری  . شناختی متنوع تر از موسیقی یا هنرهای بصری استهستی

 .تکثیرپذیرند، ولی از قابلیت یگانه بودن نیز برخوردارند معموالً

شران شرناخته   حرل تولیردی  آن قدر کره برا نروع راه    معموالًطراحان 

طراحران  . شوندپردازند شناخته نمیای که بدان میشوند با نوع مسئله می

. کوشند تا برای مشکال  ناشی از نیازهای واقعی پاسخی بیابندهمواره می

هرایی بررای برطرر     حرل کنند و راهها مشکال  را تجزیه و تحلیل میآن

هرایی بررای   ها و محیططراحان مصنوعا ، سیستم. یابندکردن نیازها می

 .بخشندها را بهبود مینکنند و یا آحل مشکال  فراهم می

کار طراح بیشتر تجویزی است تا توصریفی بررخال  دانشرمندان کره     

گویند که جهان چگونره  کنند جهان چگونه است، طراحان میتوصیز می

 (.11)انرد  بنابراین طراحان به نحروی همره آینرده شرناس    . تواند باشدمی

 .کار طراحان خلق آینده یا وجوهی از آینده است هجوهر

مدار پیشرفته، که طراح معاصر برای آن کار می کند، خرود  معه فنجا

کنیم که در آن ثبا  بره  ما در جهانی زندگی می. به سرعت در تغییر است

بخش غال  محیط ما در زمان حیا  خود ما طراحی و  .نسبت اند  است

های اخیر با انقالبی که رایانه ایجاد کرد بسیاری در سال. اختراع شده است

نویسندگان را به این عقیده رساند کره فنراوری طراحری شرده اکنرون،       از

 .بارزترین جنبه نظام اجتماعی معاصر است

طراحی مواجه است بلکره حتری بره     ههای عرصطراح نه تنها با تزلزل

در . طبیعت جهانی که طرح او باید با آن سازگار باشد نیز مطمئن نیسرت 

فرآیندهای طراحری از تغییررا    های اخیر به کرا  مشاهده شده که سال

 .اجتماعی، اقتصادی و فناوری عق  مانده است

همره نروآوران، شراید    . تفکر طراحی دارایی انحصاری طراحان نیسرت 

حتی نادانسته فارغ از اینکه هنرمند باشند یا شاعر، مهندس یا مدیر، آن را 

و یافتن راه از آنجا که طراحان به توانایی خود برای نوآوری . برندبه کار می

 ههای خالقانه برای مسائل مختلز اذعان دارند تفکر طراحری مشخصر  حل

 .های طراحی امروزی شده استبارز شرکت
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ترین جسرتجوهای بشرری   بسیاری از مردم طراحی را یکی از خالقانه

تواند در پزشکی، می و اندیشه خالق با این حال، خالقیت. کنندتوصیز می

در طراحی تمام نکته این است که چیزی خلرق   .فلسفه، مدیریت هم باشد

هرم  . شود که دیگران آن را تجربه کنند و به نحوی اصیل و جدیرد باشرد  

ولری  . دانشمندان و هم هنرمندان به هر دو تفکر همگرا و واگرا نیازمندنرد 

طراحران  . فقط طراحان به هرر دو مهرار  بره نسربت مسراوی نیراز دارد      

شود حل کنند، نیازهای دیگرران  میل میمجبورند مسائلی که از بیرون تح

 .را برآورده کنند و چیزهای زیبا بیافرینند

ها داده شده  ای که به آن لهئیی درباره ی مسها طراحان اغل  با پرسش

دهند واگرا می شوند تا همه  نند آنها دامنه مشکل را گسترش میک آغاز می

رد بررسی قرار مسائل اساسی را که زیربنای مشکل مطرح شده هستند، مو

 -رونرد واگرایری  . سپس به یک بیانه ی مسئله هم گررا مری شروند   . دهند

ی غیرضروری هرم  ها همگرایی دوگانه در آزاد کردن طراحان از محدودیت

 .ثر استؤدر فضای مسئله و هم راه حل م

برای حل مسائلی کره تفکرر عقالنری و تحلیلری      معموالًتفکر طراحی 

رود و همانگونره کره   ی عملی یابد، به کار مری هانتوانسته برایشان راه حل

زمان و سازی دو نیمکره مغز به صور  هماشاره شد اساس طراحی متصل

 .بازی تعاملی تعادلی بین خالقیت و منطق است

پیدا کردن مسئله درست و ترامین نیازهرای انسران دو مرحلره مهرم      

و در  شرود اینجا جایی است که فرایند طراحی مطرح مری . طراحی هستند

. 3ایده پردازی . 2مشاهده . 1: این فرایند چهار فعالیت مختلز وجود دارد

شوند، یعنری دوبراره و   آزمایش این چهار فعالیت تکرار می. 4نمونه سازی 

شوند که در هر مرتبه بینش بیشرتر و نزدیرک شردن بره     دوباره انجام می

 (.1۳)آید حل دلخواه به دست می راه

مفهوم تفکر طراحی . از شهود، تعمق و اندیشه است فرآیند طراحی، ترکیبی

سازی و تعامرل برا کراربر مربروط     یابی، تحقیق، مدلبه فرآیندهای ایده معموالً

 (.21)نقطه برتر فرآیند طراحی ترکی ِ الهام، هنر، علم و فرهن  است . شود می

 

 گيري نتيجه
ی یافته این مقاله به کارگیری تفکرر طراحری در ایجراد سربک زنردگ     

هرای   توانرد بره دلیرل فرآینرد همدالنره برودن طررح        اسالمی است که می

حاکمیتی را از حالت دستوری خارج کند و امکان مشارکت فعاالنره را بره   

 .آحاد مردم بدهد

حل جدیرد و  تفکر طراحی شامل تفکر واگراست یعنی برای یافتن راه

از ایرن طریرق   تواند  رود و می خالقانه به سراغ موضوعا  و افراد متعدد می

 .عالیق و سالیق فردی را شناسایی کند

برد و در فرآیند حرل مسرئله    تفکر طراحی از تفکر همگرا نیز بهره می

هرا را   کند آن آوری شده همگرایی ایجاد می ها و موضوعا  جمع میان ایده

 . کند در یک جهت همسو می

ه در ای ک وجوی واگرایانه نکته جال  توجه اینکه، این همدلی و جست

تواند خود را از داالن فطر  به تفکر اسالمی  شود می ابتدای مسیر انجام می

های مردم خداجو اگرچه وجه دنیایی دارد  ایرانی برساند چرا که نیازمندی

اما بنابر صنع الهی یعنی هدایت تکوینی و هماهن  با هدایت تشرریعی او  

نظرر گررفتن    تواند طی فرآینردی علمری آن را برا در    است که طراحی می

ها به محصولی عینری و   شرایط و روابط نوین حاکم و امکانا  و محدودیت

 .برای مصر  جامعه تبدیل کند

گریرز، در روش و ابرزار نمرود     گرا و خلو  امروزه اثرا  طراحی غربی برهنه

دهد و در یرک   یافته و انسان جامعه اسالمی را در جهت فرهن  خود سوق می

ترر از   ترر و خراموش   همره جانبره  « تهراجم طراحری  »توان گفت که  عبار  می

 .کشد ما را احاطه کرده است و به سوی خود می« تهاجم فرهنگی»

راه چاره این است که ابعاد و عمق وضیعت موجرود را در  نمروده و   

دهرد و آن را تبردیل    بدانیم فرآیندی که امروز اندیشه و ایده را عینیت می

بینی  است که برگرفته از اندیشه و جهان کند فرآیندی فرهن  و ابزار می به

اگر چه تمدن غربی رو  .کند غربی است و متناس  با همان ایده طراحی می

به افول است اما سیطره خود را با ابزار تکنولوژی و علم به شیوه زندگی ما 

آن در کوتاه مد  و میان مد   تأثیر کند و خارج شدن از دایره  دیکته می

 .توان برای عبور از آن در بلند مد  برنامه داشت ممکن نیست اما می

عبور از سیطره غرب بدون تجربه آن در راستای اهردا  انقرالب اسرالمی    

های تفکر دارد  غربی در شیوه« طراحی»بنابراین شکلی که امروز . ممکن نیست

های حکمی و فسلفی به چالش کشید تا  را ابتدا باید شناخت و سپس با پرسش

ان با تکیه بر نیروی انسانی تربیت یافته متناس  با این هد  بر ذا  در اجرا بتو

غربی آن غلبه کرد و از تکنیک آن عبور کرده تا خروجی مناس  خود را در این 

 .به خدمت بگیریم« طراحی ملی»را برای « طراحی غربی»عرصه رقم زده و 

لکره  به این معنا که در کوتاه مد  و میان مد  نره بره صرور  تقلیردی ب    

عالمانه از ابزار تفکر غربی برای اهدا  خود بهره بجوییم تا در بلند مد  بتروان  

آن را به کلی کنرار زد و نظرام نیازهرای فررد ایرانری مسرلمان از پرس فرآینرد         

پرسش، پژوهش و ارائه راهکار به نظامی مستقل کره برگرفتره از افرق معنروی     

ودبنیاد، معنویرت سرتیز،   نظامی که در آن به جای عقل خ. زندگی اوست برسد

 .حساب گرانه و خلو  گریز، محتوای معنوی خداجو را عینیت بدهد

به طور خالصه ایده سبک زندگی اسالمی را با استفاده از تفکر طراحری  

عینیت داده شود و هم زمان باید اندیشرمندان بره ایرن بیاندیشرند کره آیرا       

فردا طراحی تفکر داشته توانند براساس مبانی و آرای اسالمی برای ایران  می

 باشند و فرآیند طراحی را به عنوان فرآیند حل مسئله متحول کنند؟

 

 تقدیر و تشکر
بدینوسیله از اعضای محترم زیرگروه سبک زنردگی فرهنگسرتان علروم    

پزشکی و معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی جناب آقای دکتر محققی 

 .صمیمانه تشکر می نمایم نمودند که ما را در انجام این تحقیق یاری
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Review 

Realization of the Iranian Islamic Lifestyle 
 

Mostafa Koochakzaei*1, Seyed Hasan Moghaddamnia2, Rasol Rabiee3, Majid Reza Feizian4 

 

Abstract 
Background: Paying attention to lifestyle is one of the subjects that the Supreme Leader has stressed in recent years. 

The studies conducted by researchers, all confirm the bitter fact that our lifestyle today is not yet in line with the 

ideals of the Islamic Revolution; we sought to  build a path and provide people with a guide to the Iranian Islamic 

lifestyle . 
Methods: This documentary  library study based on basic research  reviewed  lifestyle and Islamic thinking. 

Results: This investigation presents a way to realize the Iranian Islamic model. 

Conclusion: By conducting several studies, we concluded that we can bridge the gap between the present and the 

desired future situation, and steadily practice ideals and values, of Islamic lifestyle. 
 
Keywords: Design, Design Thinking, Iranian Islamic Lifestyle, Lifestyle 
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