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  چكيده
تعـاريف   ،شـود  به نسبت رويكردهايي كه بدان پرداختـه مـي   ،مفهوم سبك زندگي

 هـا،  ارزش ،الگوهـا   هـا،  تلقـي  اي از طـرز  ي زندگي مجموعهها سبك. متفاوتي دارد
اقـدامي   غالبـاً كـه   اسـت وسايل زنـدگي   و ،نوع مصرف ها، ي رفتار، سليقهها شيوه

كنند  ميپيدا  هايي اشتراك ،نوع سبك زندگي و شماري از افراد در يكاست جمعي 
 بـه  بخشـي  صورت نمادين در جامعه مطـرح و موجـب هويـت    هب ها و اين اشتراك

ر دگـذار  تأثيرامروزه سبك زنـدگي عـاملي    .شود ميهاي اجتماعي  شخص و گروه
مـتن بـه     كه در اين مقاله بـا روش تحليـل  شود  دانسته ميي زندگي ها تمامي جنبه

سبك زندگي بر نظام ارزشي افراد و جامعه با محوريت دين از ديدگاه  تأثيربررسي 
 ةمحـيط جغرافيـايي و شـيو    ،خلدون  ابن به نظر .پرداختيم اش مقدمهخلدون در   ابن

ي زنـدگي  هـا  نشين بـا سـبك   نشين و شهر گيري دو سنخ باديه معاش موجب شكل
نشـين   باديـه در نـوع سـبك زنـدگي و نيازهـاي سـنخ       .دشو ميمتفاوت در جامعه 

كند و سبك زندگي خاص  ميآيد كه شهرنشيني گسترش پيدا  ميوجود  شرايطي به
ي حيـات  هـا  اين سبك زندگي بـا بسـياري از عرصـه   . آورد ميوجود  خودش را به

 ،ي با سه بعد اعتقاديدار دينو موجب تغيير در  است جمعي در ارتباط قرار گرفته
  . شود ميو مناسكي  ،اخالقي

سـنخ   ،نشـين  سنخ باديه ،سبك زندگي ،معاشة شيو ،محيط جغرافيايي :ها كليدواژه
  .داري دين ،نشين شهر
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  مقدمه 
 يا مقدمه ،مورخ مشهور ،خلدون  ابن مشهور به ،بن خالد  ن محمداعبدالرحم ديابوز نيالد يلو

معـروف   يدر محافل علم خلدون  ابنة مقدمنوان گاشته كه با عن )العبر( خود خيتاربر كتاب 
 ،خيتـار  ةاز فلسفن آ است كه دري علم يشاهكارها نيتر از بزرگ خلدون  ابن ةمقدم .است
 ،مقدمـه  در وي .بحث شده است يو عدالت اجتماع ياسيس اقتصاد يو مباد ،يشناس جامعه
دهـد كـه    اسـت و از راه آن نشـان مـي     گرفتـه  كـار  جديدي را براي نگارش وقايع به ةشيو

بر عوامل سازنده و  آنجاي  بهندارند و  ياهميت ،خود خودي هب ، ميو قو طبقاتي  هاي درگيري
ها را بـا محـك    و كوشش فراواني دارد تا آند گذار انگشت مي آن زمان حوادث ةپديدآورند

مفهومي كه او از تاريخ  .برد  ها پي به صحت و سقم آناين راه تجربه و آزمايش بسنجد و از 
اطـراف خـود    جغرافيـايي  متقابل انسان با محـيط  رت كنشصو در ذهن دارد تبيين وقايع به

 كارآمـدي  ةدرجـ  تعيـين  ،نياثـر و همچنـ   نيـ ا يعلمـ  يابيالزم است جهت ارز ،لذا .است
   .ي صورت پذيردشتريتتبعات ب ،يشناس هجامعيژه و هب ،يعلوم اجتماع ةدر حوزاو  اتينظر

 هـا  تفاوت در سبك ،خلدون را به خود جلب كرده بود  يكي از موضوعاتي كه توجه ابن
  :گويد ميه ك چنان .بود )urbanized(و شهرنشيني ) bedouin( نشيني ي زندگي باديهها و شيوه

نشـيني در نـوع خـود     نشـيني و شـهر   زندگاني باديه ةگون يك از دو و بايد دانست كه هر... 
تر از  اي عظيم تر و قبيله ديگر بزرگ ةاي از تير بسا كه تيره زيرا چه ،متفاوت و گوناگون است

ي ديگـر و بسـياري از   هـا  تر از شهرستان وسيع ها و نيز بسي از شهرستان ،ديگر است ةقبيل
زيرا عادات و  .نشيني مقدم بر شهرنشيني است باديه .باشد مي شهرها آبادتر از شهرهاي ديگر

عـادات و رسـومي   دنبال  بهطلبي  خواهي و آسايش ها مانند تجمل رسوم شهرها و شهرستان
  . )230  :1373 ،خلدون  ابن(باشد  مياست كه مخصوص كسب وسايل ضروري معاش 

سبك زندگي بر نظام تأثير نشين به بررسي  نشين و شهر خلدون با طرح دو سنخ باديه  ابن
 وي درصدد بود دريابد علت چنين اختالفـي چيسـت؟ در    .پردازد ميارزشي افراد و جامعه 

گذاري آن بر نظام ارزشي افراد و  تأثيري علت اين اختالف و چگونگي به بررس ،اين قسمت
  .پردازيم ميجامعه با محوريت دين 

  
  گيري اجتماعات بشري  سه اصل شكل

 مقدمـه گيري اجتماعات بشري در جلد اول  خلدون پيرامون چگونگي و ضرورت شكل  ابن
  :شود يم يسه اصل منته به كه درنهايتكند  ميمباحث فراواني را مطرح 
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اجتماع  نياوجود اجتماع ضروري است و  ،ديگر  عبارتي هست و بالطبع ا يانسان مدن .1
 :است ازين دوگونه ازمندين

 سبب جهينت و در ياقتصاد يغذا موجب تعاون و همكار نيمأت: انسان به غذا ازين )الف
 زيـ اضـافه ن  يروز شـان  يروز ،بـر  تـا عـالوه   علتي اسـت كار  ميشود و تقس يم كار ميتقس

  .دست آورند هب
 ).78 -  77: همان(نوع خود  مقابله با دشمنان و دفاع از هم براي: شيبه دفاع از خو ازين) ب
 ،رو نيـ ا از ؛باال را برآورده سازد ازيدو ن ستيقادر ن ييتنها معتقد است چون انسان به وي

 .)225: همان( است ريناپذ انسان اجتناب يو اجتماع برا مبرم دارد ازيتعاون ن و يبه همكار
 ديـ شد و عمران پد ليچون اجتماع تشكخلدون   از نظر ابن .قانون است ازمنديبشر ن. 2
حكومت  ازمندين و براي اجراي قانون است كه از افراد دفاع كند يبه قانون ازمنديبشر ن ،آمد

رود  يمـ ازبـين  كند و  ينمو م ،ديآ يوجود م هب اجتماع از نظر وي .)79  :همان( و حاكم است
 طيمحـ  ريثأتحت ت زياز هرچ شيهستند كه ب يثابت نيقوان بردار فرمان افراد سه حالت نيدر ا
  .)229  :همان( اند ياقتصاد يها دهيپد ديو تول ،شتياكتساب مع ةويش ،محل سكونت ،يعيطب

  :تاس )پادشاه( دولت ازمنديبشر ن. 3
ي هـا  ي بزرگ و همكاري جمعيـت ها گروه دستي نهادن بناهاي عظيم ناچار بايد به هم بنيان

رود كه مورد نياز همگان باشـد   ميشمار ن هبسياري صورت پذيرد و از امور ضروري مردم ب
ي كثيري را به ها بلكه ناچار بايد چنين جمعيت ،ها را از روي شوق و اضطرار بنا كنند تا آن

كار وادارند و پيداسـت    هاز راه تشويق به مزد ب يا وزور پادشاهي و  ةبا تازيان  ،اكراه و اجبار
بلكـه جـز پادشـاهان و     ،توانـد بپـردازد   مـي فرد عادي ن  همه مزدهاي بسيار را يك  كه اين
نهادن شهرهاي  براي ساختن قصبات و بنيان ،پس .نيستپرداخت آن ه كسي قادر ب ها دولت

 .)674 :همان( م يابدكه به نيروي دولت و پادشاهي انجا بزرگ راهي نيست جز اين

  
  گيري جوامع بشري شكل درثر ؤعوامل م

عـواملي   .داند ميناپذير و ضروري  گيري اجتماع را امري گريز كه شكل خلدون بعد از آن  ابن
   .داند ميثر ؤگيري م شرح ذيل در اين شكل هرا ب
 
  )geographichal environment( يجغراف محيط. 1

 ،يزيـ خ حاصـل  ثيـ از ح نيزم .كند ياشاره م اقليمو  نيبه دو مورد زم ييايدر عامل جغراف
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بـه   ،دارد يبرتـر  تيـ تعـداد جمع  ثيـ كـه از ح  ينيزم .دارد تيو تعداد سكنه اهم ،يخشك
كه  تيجمع شيافزا يشود برا يم يكمك خواهد كرد و دوباره عامل عيصنا يو ترق شرفتيپ

و انحطاط آن آغـاز   رسد ميخود  يترق يحد اعال به تدول با افزايش جمعيت در اين دوره
  .)87 -  81 :همان( شود يم
 
 )livelihood style(معيشت  ةاقتصاد و شيو. 2
اسـاس   را بـر  ها دهد و ملت يم تياهم ياقتصاد يها دهيخود به پد يها نييتب خلدون در  ابن

 يمـ ياقل ي وعـ ياوضاع طب تحت تأثير زينرا  شتيو روش معكند  مي ميتقس شتشانيروش مع
كننـد   يمـ  يزنـدگ  يچران شتر از راهكه  يمعتقد است كسان وي .)227 -  225  :همان( داند مي

راننـد و آنـان بـه     يآنان را مـ  نياما صاحبان آن سرزم ،شوند يم سبز و خرم يها وارد جلگه
و از  اسـت  وانـات يح يگروه ماننـد زنـدگ   نيا يزندگ .برند يدشوار پناه م يها و راه ها كوه
از  انيدهـد بـدو   يم حيتوض ،نيچنهم .)229 -  227  :همان(دورند  نينش مردم شهر ييخو نرم

كنـد اوضـاع    ياثبـات مـ   ايـ  )231: همـان ( ترنـد  كيو شجاعت نزد ريبه خ نينش مردم شهر
معتقد اسـت   ،همچنين او .گذارد يم ريثأت و مسكن در رنگ پوست و اخالق بشر ييايجغراف

از مـواد گونـاگون    شـان يكـه در غذا  يگـذارد و كسـان   يمـ  ريثأت تايخلق در زيغذا ن تيفيك
كـه   يكسـان  ،دارنـد و بـالعكس   يبـاتر زي ةافـ يو ق تـر  اخالق سالم روح و ،شود ياستفاده نم

ـ ي و انسـان  يخورند اخالق پست دارند و به امور معنو يم گوشت و حبوبات  نـد ا توجـه  يب
  .)167 -  160  :همان(
  
 رواني و يروح عوامل. 3
قلت  هيدر توج مثالً .ثرندؤدر حال اجتماع م زين يعوامل روح يمعتقد است برخخلدون   ابن
  :ديگو يو مغرب م يشمال يقايفرا ةسكن

اسـت و   رومنـد يدر آنـان ن  تيعصـب  يكه هنوز خو ندا نينش چادر يساكنان آن نواح شتريب
حـافظ   ،واقـع  ت و دريها را كه نگهبان آن عصـب  چادرها و فراز كوه ريدر ز يزندگ جهينت در

مـردم بـه    نيزمـ  مشـرق  در ،اما .دهند يم حيترج ستيز گرياست بر انواع د شانياستقالل ا
 شتريافزون شده و مردم ب شهرها ،نيبنابرا .دهند ينم تياهم شيو انساب خو تيحفظ عصب

  .)228  :همان( ندا نيشهرنش
 ةيـ روحبا  يميارتباط مستق راتييتغ نيا و رندييتغ دستخوشاجتماعات  ةيكل از نظر وي
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گونـه اوضـاع    آن يضـرور  ةجينت ها دهيپد نيهم معتقد است ا ازطرفيآن اجتماعات دارد و 
  .)236  :همان(د كنن يم ستيافراد آن ملت در آن ز تياست كه اكثر يماد

  
 طرز فكر جوامعدر عوامل مؤثر 

   :سازند ميخلدون طرز فكر يك ملت را عوامل ذيل   از نظر ابن
 
 جغرافيايي محيط وو هوا  آب. 1
 :رديگ يدر نظر م ميخلدون هفت اقل  ابن

 )سرد(     1     2     3     4     5     6     7     )گرم(
 ،يدو سـو  نـد و از هـر  ا در گرمـا و سـرما متفـاوت   انـد   كه شمال و جنوب 7و  1 ميقلا
شود  ياز گرما و سرما كم م جيتدر به ميرو يم شيپ ،4 يعني ،انهيم مياقلسمت  بهكه  جيتدر به

 استو عمران  يمستعد آبادان نيوسط زم اي 4 ةنقط نيا .رسد يم به تعادل نيو در وسط زم
دور  ياز عمـران و آبـادان   ميرو يم 7و  1سمت  بههرچه  ،همچنين .5و  3 ةنقط پس از آنو 
 همـة و  ،هـا  وهيـ م هـا،  يوخـوردن  هـا  يدنيپوش ،ها هنرها و ساختمان ،ها دانش همة .ميشو يم

 ةدر همـ  7 و 6 و 2 و 1 يهـا  مياقل و است ،3 و 4 و 5 يعني، معتدل مياقل مختصابتكارات 
انـدازه از   نيو بـه همـ   استبه جانوران  كيها نزد دورند و اخالق آن عتدالاز ا ياحوال بس

گرمـا  است گرم  ميكنند و چون اقل يم يزندگ اهانيس ،جنوب اي ،7 ميدر اقل .ددورن تيانسان
مـردم   يها روان ،رو نيا از ،شود يسرشار از حرارت م زيها ن گذارد و روح آن يمزاج اثر م در
 يشاد ليدل نيهم  به .تر است گرم) اعتدال(چهارم  ميمردم اقل يها وانهفتم نسبت به ر مياقل

 نياثـر همـ   بردارند و  يشتريب يدهد و انبساط و خوشحال يها دست م به آن تر عيو فرح سر
  .)159 -  93  :همان( شوند يم يو سبك يكسرسبحالت دچار 

 
 نژاد. 2
خلدون بـا آنچـه مـا امـروزه       مفهوم نژاد از نظر ابن يول ،دهد يم تيخلدون به نژاد اهم  ابن
اقـوام   ديـ گو ياو مـ  .و قرابت اسـت  يخون نژاد در نزد او همان هم .متفاوت است مييگو يم

 :همـان ( هسـتند  شـاوند يو خو خون هم شتريچون ب ،برخوردارند يشتريب تياز عصب يبدو
  :ديگو يو م كند يم نقل مرع سخني از در بحث نژاد ،همچنين .)244
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 شانياز اصل ا يكه هرگاه كس ديمباش) عراق(سواد  انيو چون نبط دياموزيرا ب شينسب خو
  .)245 :همان( ام هياز فالن قر ديال كند گوؤس

  
 اقتدا و تشابه. 3
در  .خـورد  يشكسـت مـ    ميقو شود و يم روزيپ يقوم ،نبرد كيخلدون معتقد است در   ابن

سـاختن   خـورده و مسـخر   بر ملت شكست يكمال و برتر اعتقاد بههمواره  ،روزينهاد قوم پ
شود كه قوم مغلوب  يم جاديا روزيدر قوم پ سبب نياحساس بد نيشود و ا يها حاصل م آن
اطاعت را معلول  نيا كه نيا يجا شود و به ياشتباه م دچار روزيخود از اقوام پ يبر فرماندر 
پنـدار غلـط    نيـ ا .دهـد  يآنـان نسـبت مـ    يد آن را به كمال و برترنآن قوم بدا يعيطب ةغلب
 يـة كلكساني كه به آن معتقدنـد  شود و  ياعتقاد م تبديل بهپس از استمرار  و ديآ يوجود م هب

خـورده   ملت شكسـت  .دنيجو يتشبه مبه آنان د و نكن يم يرويآداب و شئون قوم غالب را پ
 دكننـ  يبلكه گمـان مـ   ،دندان يآنان نم يقدرت و دالور اي تيرا از عصب انيجو غلبه يروزيپ
 يحتـ  .حاصـل آمـده اسـت    آن قـوم  يزنـدگ  يها وهيغلبه در پرتو عادات و رسوم و ش نيا

 يزرگـ ب ةبهـر تشـبه و اقتـدا    نيـ خورده باشـد از ا  قوم شكست نيكه كنار ا فيضع يةهمسا
  .)285 -  281  :همان( خواهد داشت

  
 به محاربه ليم. 4

 ،اسـت  دهيـ كـه خـدا مـردم را آفر    ييروزها نياز نخست ها خورد و  دها و ز او معتقد است جنگ
   .)234 :همان(گذار است  تأثيرو بر روابطشان با ديگران  داده است يم يآنان رو انيدر م وستهيپ

  
  يدار دين و دين. 5
 و وحـي اخـذ شـده اسـت     ةداند كه از سرچشم ات اصلي ميتأثير أخلدون ديني را منش  ابن

چقـدر    و معتقد است اين روح هـر  داند ميميان جسم انساني و خدا  ةواسط راروح بشري 
او . انبيـا و اوليـا از ايـن روح برخوردارنـد     كـه ؛ چراتر اسـت  به خدا نزديك ،تر باشد متعالي

توان حقايق مهمي از جهـان را در عـالم    مدعي است كه با كشتن جسم و با نماز و روزه مي
او وحي را نيـز   .به اسراري دست يافته است ،رويا فهميد و خود نيز مدعي است از اين راه

 قـرآن كـه همـان   ) ص(  بر اكرمكند و ايمان راسخش را به اعجاز پيام از اين طريق اثبات مي
خلدون، ايجاد جامعـه و انسـان معتـدل      از نظر ابن .)46: 1383 ،حسين( دهد است نشان مي



 23و سعديه سهرابي    علي رحماني فيروزجاه

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علم و دين پژوهش

بگرايند و ) دين( حق و راستي  اگر مردم به. پذير است تنها با وجود حاكميت پيامبران امكان
متحـد   ،انـد  در هدف و راهي كه برگزيده ،بگذارند و به ايزد روي آورند  فرو دنيا و باطل را

بندد و نزاع و اختالف  ها رخت برمي چشمي و كشمكش از ميان آن نتيجه، هم شوند و در مي
وحـدت كلمـه و    ةشـود و دايـر   دهد و همكاري و تعاون نيكـو حاصـل مـي    كمتر روي مي

وسـعت   گاه دولت رو بـه عظمـت و   آن ،يابد زباني آنان در راه هدف مشترك توسعه مي يك
چنـدان  وبينايي و فـداكاري، نيـروي عصـبيت را د    ةنتيج در ،اجتماع و وحدت ديني .رود مي
عالوه، چيزهايي نظيـر   به .آورد ميرو، هيچ نيرويي در برابر آنان تاب مقاومت ن اين از .كند مي

دوزخ  و صفات خداوند، حقانيت وحي و نبوت، فرشتگان، ارواح، جـن، قيامـت، بهشـت،   
 .هـا را محقـق سـازد    توانـد واقعيـت آن   تنهايي نمـي  ازجمله مسائل مهمي هستند كه عقل به

بـه  روشـني   بـه  اين عبـارات خلدون در    ابن .ها را به شارع واگذاشت بنابراين، بايد تعليم آن
 ،دهـي بـه وفـاق اجتمـاعي     در ايجاد دولـت و شـكل  » معرفت ديني«و » دين«نقش اساسي 

 ،اخالصـي  و فـاتحي (كنـد   مـي ، اشـاره  ازسوي ديگـر  ،نوع زندگي افراد و تعيين ،سو ازيك
ي هـا  نشـيني تفـاوت   نشيني به شهر او معتقد است در انتقال باديه ،ازطرف ديگر .)93: 1388

هـا   ي آندار ديـن  در شود كه ميمعيشت و سبك زندگي افراد جامعه ايجاد  ةفراواني در شيو
ي در افـراد  دار ديـن عبارتي تغيير سبك زنـدگي موجـب تغييـر شـكل      هيا ب ؛گذار استتأثير
   .پردازيم ميكه به بررسي آن شود  مي
  

  زندگي سبك
ي ها و شيوه شتياساس روش مع را بر نشين و شهرنشين ي باديهسنخ اجتماعخلدون دو   ابن

ايـن دو   علـت اصـلي اخـتالف    طور كلي بهسازد و  ميزندگي يا همان سبك زندگي مطرح 
   .داند مي معيشت ةمحيط جغرافيايي و شيو را سنخ

اختالفي است كه  ةنتيج در ها بايد دانست كه تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگاني ملت
  .)225 :1373  ،خلدون  ناب( گيرند ميپيش  خود) اقتصاد(معاش  ةدر شيو

 تغييـرات  ةبراي تطابق يك جامعه بـا مجموعـ   ها سنتاز  دانتقا فرايند شدن را اگر مدرن
سـبك زنـدگي    ،تعريـف كنـيم  گرفتـه   و اجتمـاعي كـه آن را فـرا    ،شرايط محيطي، تاريخي

كـه  اسـت  نشـيني   شدن سبك زنـدگي باديـه   نوعي مدرن خلدون به  مورد نظر ابن شهرنشيني
نشينان با رسيدن بـه سـبك    باديه خلدون  ابن به نظراست و نشينان  هدف براي باديهدرحكم 
عـادات زنـدگي    ةگاه شيفت نشينان هيچ ولي شهر ،آيند ميل خود نائهري به مطلوب زندگي ش
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از نظـر وي   ،همچنـين  .)230  :همـان (مگـر ضـرورت ايجـاب كنـد      ،شوند مينشيني ن باديه
    :گويد ميهاست و  نشين منتقد سنت باديه

ـ    )نشين سنخ باديه (اگر يكي از ايشان  دسـت آورد و راه فـراري از ايـن     هفرصت مناسـبي ب
از آن چشم نخواهد  ،كردن از اين سرزمين ميسر گردد و عادات بيابد و براي او كوچ زندگي
  .)244  :همان( پوشيد

نظريـات   مفهـوم عصـبيت را در   بايـد ي اجتمـاعي  هـا  به مفهوم سـنخ پرداختن از  پيش
جـامع و   فيـ تعر خلدون  ابن تيتوان از مفهوم عصب ينم يكل طور هب .درك كنيم خلدون  ابن
و  ديـ آ يم وجود هب هيباد در ،است نينش هيباد خاص مردم صفت تيعصب .كرد نيتدو يمانع

 ،اخـالق  ،يدار نيد ،شجاعت ،يتوان از آن به دالور يتواند زنده بماند و م ينم هيجز در باد
. كـرد  ريـ تعب غيـر آن  وي بخشـندگ  ،يبزرگـوار  ،فطرت پاك و سالم ،يو آزادگ يروح آزاد
 نظـر  از .بكوشد يروزيپ يخود دفاع كند و برا مياز حر يكه آدمآن است اصل  درعصبيت 

 خيتار ،خياو تار يبرا .است يو تحوالت اجتماع خيتار ةاساس و محور فلسف تيعصب ،وي
 طيچون محـ  ؛)253 -  239 : همان( است تيعصببر  مبتني يها يروزيو پ ،غلبه  ،توسعه  ،رشد

ـ  فيشهر ضع در تيپس عصب ،ستين سازگار تيشهر با عصبدر  زندگي ةشيوو   يكلـ  هو ب
 شـود  يمـ  كيـ به مـرگش نزد  شتريب ،شود تر تر و متمدن چه گسترده و شهر هر شود ينابود م

 كنـد كـه   ذكـر مـي   عامل عمـده  3عصبيت را  ةكنند عوامل اجتماعي تقويت و) 264  :همان(
  :ند ازا عبارت
كنـد،   مـي  خلـوص نسـب كمـك     نشيني، بـه  كه باديه جا از آن :نشيني و توحش باديه .1

  .)242 :همان(كند  ميتري ايجاد  تر و عصبيت قوي پيوندهاي خويشاوندي را محكم
بردن نـزاع و اخـتالف    بين نقش دين در تقويت عصبيت از راه تأليف قلوب و از :دين .2
  .)304  :همان( است
  .)312  :همان( افراد فزوني عدد .3

گرديـدن از طرقـي    كشيدن و خوار ستم) 25: همان(و اما عواملي چون معيشت و تجمل 
و رواج روح  ،)همـان (رقابـت و پراكنـدگي اهـداف     ،)321  :همـان (دادن  نظير باج و خراج

  .اند عصبيت ةكنند ، ازجمله علل تضعيف)335  :همان(استبداد 
  
  نشين باديه سنخ
   .داند مي نشيني را مقدم بر شهرنشيني جهات زندگي باديه از بسياري خلدون در  ابن
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 ايـن  ،باشـد  مـي آن  نشيني و مقدم بر شهر ةنشيني اصل و گهوار كه باديه گواه ديگر بر اينو 
مورد كنجكاوي و تحقيق قرار دهـيم خـواهيم ديـد، بيشـتر     را گاه مردم شهري  ست كه هرا

انـد و ايـن امـر نشـان      ي نواحي آن شهر بودهها نشينان و اهالي دهكده ها در آغاز از باديه آن
نشيني اصل  نشيني سرچشمه گرفته و باديه احوال و عادات تمدن از كيفيات باديهدهد كه  مي

  .)230 :همان(نخستين است  ةو گهوار

   :گويد مي خلدون  ابنها  معاش آن ةشيودرمورد 
اي امـور   پردازنـد و دسـته   مـي كار  و و كشت يكار درختقبيل  كار كشاورزي از  هگروهي ب

 ابريشم را پيشه كرمو  ري و گاوداري و تربيت زنبورعسلدا ها مانند گوسفند پرورش حيوان
  .)225  :همان(سازند  مي

ي درخـت يـا از گـل و    هـا  يي از موي و پشم حيوانات يـا از شـاخه  ها اين گروه خانه
پناهگاه منظوري ندارند و  ةبردن از سايه و تهي ها جز بهره سازند و از آن ميهاي طبيعي  سنگ

  .)253 -  239 :همان(برند  ميپناه  ها هاي كوه شكاف گاهي هم به غارها و
و وسايل معاش و عمران از قبيل مواد  ها آوردن نيازمندي دست هبهمكاري ايشان در راه 

كنـد   ميمقداري است كه تنها زندگي آنان را حفظ  هب  ميمواد سوخت و گر ،جايگاه ،غذايي
كـه درصـدد    آن بـي  ،و حداقل زنـدگي يـا مقـدار سـد جـوع در دسـترس ايشـان بگـذارد        

فراتر از آن عاجزند  ةنهادن در مرحل ها از گام زيرا آن  ،تري برآيند آوردن مقدار فزون دست هب
  ).264: همان(

 نشـينان را  ي اخالقي و ارزشـي بـارز باديـه   ها ويژگي ،اساس سبك زندگي بر خلدون  ابن
  :داند ميذيل  در موارد خالصه

: همـان (» نشينان است ها كمتر از شهر در ميان آن ترند و فساد به خير و نيكي نزديك«. 1
ترنـد و از ملكـات بـدي كـه      شان به فطرت نخستين نزديك خاطر نوع زندگي هاينان ب  )231
 .)234 :همـان (نـد  دورتر ،بنـدد  مـي فزوني عادات ناپسند و زشت در نفوس نقـش   ةنتيج در
لـيكن اقبـال آنـان در حـدود      ،اند آوردهدنيا روي   هنشينان نيز مانند شهرنشينان ب چه باديه اگر

ي شـهوتراني و  ها يك از انگيزه پرستي يا هيچ ست و به مراحل تجملا ميزان الزم و ضروري
مـان نسـبتي كـه    ه  زيـرا بـه    ،رسد مين ،كشاند ميهاي نفساني  موجباتي كه انسان را به لذت

  ).232: همان(اده است باره س يناوستد ايشان محدود است عادات و رسوم ايشان نيز در داد
شان و جـدايي از اجتماعـات    سبب نوع زندگي هنشينان ب باديه .از شهرنشينان دليرترند .2

بـودن از نيروهـاي محـافظ و نگهبـان و      بردن در نواحي دورافتـاده و دور  سر هبزرگ و تنها ب
ـ  و آن انـد  دار دفاع از جان و مال خويش خود عهده خودي هب ها و دروازه ها نداشتن باره   هرا ب
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پيوسـته مسـلح و    ،رو ايـن  از  ،باره اعتماد ندارند اين كس در يچه كنند و به ميديگري واگذار ن
مواظـب خـود   نگرند و از هر خطـري   ميجوانب  ةمه كامل به با توجهها  و در راه ندمجهز
  :معتقد بود ،همچنين ؛)234  :همان(د شو ميها  و تمام اين عوامل موجب دالوري آن هستند

راه تعليم  اساس براين آموزش و گرفتند  ميكه مسلمانان دين خويش را از شارع فرا هنگامي
بع طهـا بيشـتر بـود و بـال     فني يا تربيت آموزشي نبود، رسوخ عقايد ايمان و تصـديق در آن 

  .)238 :همان(ها نيز پايدارتر بود  نيرومندي و دليري آن

معتقـد اسـت    خلـدون   ابـن  .)262: همـان (» تواناترنـد در كار غلبه و تسلط از ديگران «. 3
   .يابد ميتكوين  ،گيرد ميها الفت  عادات و چيزهايي كه با آن ةنتيج ها و طبايع انسان در سرشت

 هتر از ديگران باشد در غلبـ  او افزون گري وحشيدارتر و خوي  نشيني ريشه كه در باديه  ميقو
كند و  مينشيني نيروي عصبيت ايشان را حفظ  عادات باديه .بر اقوام ديگر تواناتر خواهد بود

  .)263  :همان(خواهي و نازپروري جانشين آن گردد  آداب تجمل گذارد رسوم و مين
  

  نشين سنخ شهر
  :معتقد است خلدون  ابن

يابـد و در   مـي وضع زندگي افراد توسعه  ،كه شرايط اجتماع و همكاري شكل گرفت زماني
آنان را به آرامـش    ،وقت وضع نوين زندگي رسند و آن مياي برتر از نياز  توانگري به مرحله

كوشند  ميي گوناگون ها و پوشيدني ها دارد و در راه افزايش خوراكي ميگزيدن وا و سكونت
گـذاري   و بنيـان  هـا  خانـه  ةكنند و درصـدد توسـع   ميها توجه  كردن و ظرافت آن و به بهتر

  .)226  :همان(آيند  مي شهرهاي كوچك و بزرگ بر

حـد   گيـرد و افـراد فقـط در    مـي از نظر وي اجتماع با همكـاري و تعـاون شـكل     ،پس
كه  و اما زماني است ها عصبيت آن ةدهند و عامل حفظ و پيوند پردازند مينيازمندي به توليد 
و  يابنـد  مـي رسـد بـه توسـعه دسـت      مـي ها به بيش از نيـاز و ضـرورت    ميزان توليدات آن

رجاست و نشيني چون هنوز عصبيت پاب گيري شهر ابتداي شكل در .شود مينشيني آغاز  شهر
 .پابرجاسـت  هنوز اخالقي و ديني فضايلو  رسند ميبين نرفته است به آرامش و آسايش  از

اما به مرور زمان افراد در سبك زندگي شهرنشيني به امور تجملي و وسـايل نـاز و نعمـت    
و برخـي از   كشـاند  مـي نـابودي و انحطـاط   سـمت   بهها را  ل آنو اين تمايند شو ميمتمايل 
  : ند ازا از نظر وي عبارت شان اساس سبك زندگي اوليه بر اني شهرنشينها ويژگي
   .)229 :همان( است شيبه آسا دنيرس يبرا ينينش شهرسبك زندگي  .1
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هسـتند و  سـوي آن در حركـت    نشـينان اسـت كـه بـه     هدفي براي باديه ةمنزل شهرنشيني به
خواهي و ناز و  رسند، به عادات و رسوم تجمل كه به فراخي معيشت و توانگري مي هنگامي

شـوند و بـه قيـود     وقت به آرامش و اسـتقرار زنـدگي متمايـل مـي     آورند و آن مي نعمت رو
  .)230  :همان(دهند  مي شهرنشيني تن در

 ينينش هيباد يزندگ سبك است كه در يصينقارسيدن  كمال به ينيشهرنشسبك زندگي  .2
  .)244  :همان( وجود دارد

 .)238  :همان( يريادگيبه صنعت و  ليتما .3
 يپرسـت  تجمـل  مـانع اسـراف و  نشـيني   گيري سبك زنـدگي شـهر   شكل در آغاز نيد .4

مردم از  كه نيهم ،اما .بيش نيستند يا ساده يبناها هياول يها نساختما يحت ،نيبنابرا .شود يم
 .)708  :همان( ننديگز يبرم يخواه شوند و تجمل يپروا م يب شدند دور نيد

در شـهر   تنيسـت عصـبي   تچون محيط و نظام شهر سازگار با عصبي: تيكاهش عصب .5
 .)328  :همان( شود كلي نابود مي بهدرنهايت تدريج ضعيف و  به

سـپس هرگـاه    .نشيني است شكل باديه هدر آغاز تشكيل آن ب  )آغاز شهرنشيني (پس دولت 
ـ  ،كشورداري و سلطنت حاصل شود و گشـايش   ،فراخـي معيشـت    ،دنبـال آن آسـايش   هب

كـردن   احوال همراه خواهد بود و شهرنشيني تنها عبارت از تفنن در ناز و نعمت و استوار
ـ     و نيكو از قبيـل امـور     ،و انـواع گونـاگون آن   هـا  شـيوه   هساختن صـنايع متـداول اسـت ب

و ديگـر عـادات و رسـوم امـور      هـا  و ظـرف  هـا  و گسـتردني  هـا  و ساختمان ها آشپزخانه
   .)254  :همان(داري  خانه

  
   يدار دين در شهرنشيني به نشيني تغيير سبك زندگي از باديه ريتأث
 ةي فراوانـي در شـيو  هـا  نشيني تفـاوت  نشيني به شهر معتقد است در انتقال باديه خلدون  ابن

   .گذار استتأثيرها  ي آندار دينشود كه بر  ميمعيشت و سبك زندگي افراد جامعه ايجاد 
فراواني نعمت و آسايش زندگي در وضـع   تأثيرگرسنگي عادت دارند در   هنشينان كه ب باديه

نشينان و هم  بينيم باديه ميكه  چنان .شود ميبدن و حتي در كيفيت دين و عبادت هم نمودار 
كنند و از شهوات و  ميگرسنگي عادت   هباشند و ب مينشيناني كه در مضيقه و خشونت  شهر

ـ  دار ديـن  ،اند نعمت كه غرق ناز و  جويند نسبت به آنان ميدوري  ها خوشگذراني   هترنـد و ب
كنـيم كـه اهـل ديـن در شـهرها و امـاكن        مـي بلكه مشاهده   ،آورند ميعبادت بيشتر روي 

برخـورداري از  ي و كخـوار  يي كـه گوشـت  هـا  ميان جماعـت  زيرا در ،ندا اندك  پرجمعيت
قسـاوت و غفلـت     ،كنند ميهاي گوناگون و خوردن مغز گندم بدون پوست افراط  خورش
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خيزنـد كـه از    مـي بر ،نشـيناني  ويژه از ميان باديه هب ،مين سبب پارسايانه يابد و به ميتعميم 
  .)163  :همان(اند  باشند و از انواع ناز و تنعم محروم ميحيث غذا در مضيقه 

 خــواهي و فراوانــي عــادات شهرنشــيني بيــانگر تجمــلســبك زنــدگي  يكلــ طــور بــه
كـه از   ، پـيش از آن اين سبك زنـدگي روست كه  اين از .دولت است و جامعه ةجويان ظرافت
شـايان   ةنتيجـ  ،حكايـت كنـد  هاي خوب زندگي اجتماعي پررونـق رايـج در شـهرها     جنبه

بـه فسـاد   درنهايـت  ه گوناگون است كـ  هاي و هوس ،تجمل ،نعمت ،نكوهش عادت به ناز
  :دانجام اخالقي شهروندان مي

بري از  دنبال آن فرمان هب ،ي برسندنهاي ةمرحل  هكردن در كيفيات امور خانه ب گاه براي زيبا هر
شود كه حال  ميآيد و نفس انسان از اين عادات به الوان گوناگوني متلون  ميشهوات پديد 

 شـود  مـي پـذيرد و اصـالح ن   ميدنياي او استقامت نيك از امور دين و  ها در هيچ وي با آن
  .)736  :همان(

هـا از ديـن را در سـبك زنـدگي زمامـدران       شدن انسـان  يكي از عوامل دورخلدون   ابن
صـفاتي   ها يك از مرحله ها مراحل مختلف و براي زمامداران در هر وي براي دولت .داند مي

يافت  ديگر ةن مرحله هست و در مرحلگيرد كه متناسب با آداب و رسوم هما مي نظر را در
پـنجم   ةمرحلـ  گيـرد كـه   ميدوره در نظر پنج وي براي فرمانروايي  .)333  :همان( شود مين

 رئـيس دولـت در ايـن مرحلـه آنچـه را كـه پيشـينيان او       «تبـذير اسـت و    دوران اسراف و
و لذايذ نفساني و بذل و بخشش بـر خـواص و نـديمان     ها راني اند در راه شهوت گردآورده

كنـد و يـاران و همراهـان بـد و نابكـار       مـي و مجـالس عـيش تلـف     هـا  خويش در محفل
نشيني مـردم   معتقد است كه در سبك زندگي شهر ،و همچنين) 336 :همان(» ...  گزيند ميبر

  :مجبور به اطاعت از فرمانروايان هستند چون
دار امور  رئيسان و اميراني كه عهده  ،اختيار كار خود نيست ا و صاحبكس فرمانرو در شهر همه

نـد و بنـابراين اكثريـت مـردم     ا باشند نسبت به ديگران گروهي اندك ميآنان  مردم و مسلط بر
  .)236  :همان( سر برند هباشند و در زير تسلط و فرمانروايي او ب بر ديگري ناگزيرند فرمان

 ةهـا مايـ   از آن بـري  زيرا عادت و فرمان ،شوند ميفاسد  ديني بران از لحاظ و اين فرمان
انسانيت خـود را  درحقيقت شود و انساني كه در دين و اخالق فاسد گرديد  ميتباهي وي 

  .)740  :همان( كند ميتباه 

كـه در جزئيـات بسـيار     رغـم آن  اديان جهـان بـه   ةگالرك و استارك هم ةنظري اساس بر
ايـن   .شود ميگر  جلوه  ها ي در آن حوزهدار دينيي كلي هستند كه ها اند داراي حوزه متفاوت
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  ،اعتقـادي   :نـد از ا ي در نظر گرفت كه عبـارت دار دينابعاد اصلي  ةمثاب توان به ميرا  ها حوزه
بعـد   سـه ي را بـا  دار ديـن اگـر   .)63  :1383  ،زاده سراج (و فكري  ،تجربي  ،پيامدي  ،مناسكي
تـوانيم تغييـرات مـورد نظـر      مـي و پيامدي يا اخالقـي در نظـر بگيـريم     ،مناسكي  ،اعتقادي

ي را در دار ديـن  درآن  تـأثير نشيني و  نشيني به شهر در انتقال سبك زندگي باديه خلدون  ابن
   .يمموارد ذيل بررسي نماي

  
  بعد اعتقادي

ماننـد   ها داوريآيند و اين  ميايمان پديد  برمبنايهستند كه   ميو احكا ها داوري  :اعتقادات
  .)17 :1387  ،ديويس(اند  و محدود به فرهنگ ،ناپايدار  ،ي انساني نسبيها آفريده ةهم

در برخي از ابعاد اعتقادي كه وي معتقد بوده  خلدون  ابن ةمقدم وضوح در هاين تعريف ب
بـه   دار ديـن كنـد كـه انسـان     ميدر مبحث اعتقادي بيان خلدون   ابن .شود ميمشاهده   ،است

 ،وحي و نبوت  ،)جن  ،مالئك  ،فرشتگان( موجودات آسماني  ،)جهنم  ،دوزخ  ،بهشت(قيامت 
خصوص سه مورد اول در تغييـر   وي در .خويشاوندي و ديني اعتقاد دارد ةو عصبيت بر پاي

را در اين نظام اجتماعي جديد  ةترين خصيص مهماما  ،گويد ميسبك زندگي سخن زيادي ن
زندگي مشترك  و خويشاوندي واقعي يا خياليبر  مبتنيو اهميت عصبيت كه قدرت  داند مي

جاي روابط سنتي  به كوشد دولت حاكم مي .رود طور نسبي رو به انقراض مي و خانوادگي به
 .گيـرد  كـار   هـاي گونـاگون حكومـت بـه     كردن سـازمان  دستگاه ديواني كارآمد را براي اداره

 شان هبودن، رابط سبب كار در بازار و كارمند دولت به و شود تضعيف مي ها آن پرستي در خون
 ،خلـدون   ابـن ( شـود  تضـعيف مـي  شـان   ها و تعلقـات گذشـته   دلبستگيو با قبيله فراموش 

    :گويد ميوي همچنين  ؛)322   :1373
علـت امتـزاج طبقـات مختلـف      معموالً در شهر اصل و نسب خانوادگي در طول زمان بـه 

 هاي اصيل و داراي اصل و نسب مشخص نتيجه در شهر خانواده در ،رود ميازبين اجتماعي 
هويـت، پسـت و فرومايـه تشـكيل      سبب ساكنان شهر را افـرادي بـي   بدين ،شود نمي  يافت
  .)254 :همان( ل شدئها حقوقي قا توان براي آن روي نمي هيچدهند كه به  مي

امـور   ،ردپـذي  ميي مختلف جامعه صورت ها يعني در سطح وسيعي تحوالت در عرصه
هـاي مـادي    ارزش ،شـود  مـي رنگ  كم سبب آميزش با پول معنوي در مقابل مسائل مادي به

عـدم ادراك مراتـب روحـاني و معنـوي     و موجـب   گيـرد  هاي معنـوي را مـي   جاي انديشه
بـري از   فرمـان  ،خلـدون   ابناز نظر  .شود مي رشه ناساكندانشمندان و فرهيختگان از طرف 
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صبغت عـادات مزبـور    آيينزيرا  ،امور ديني اصالح نگردد شود ميشهوات و نفس موجب 
گـردد   ميها بر او دشوار  شدن از آن شود كه جدا ميدواند و مستحكم  ميچنان در وي ريشه 

ايمـان در ميـان مـردم    « نشـيني  سبك زندگي شهر است در معتقد خلدون  ابن .)736 :همان(
دانـش و   ةرفته شـرع جنبـ   و رفتهكنند  مييابد و مردم از احكام فرمانروايان پيروي  ميتقليل 

 ،وي همچنـين  .)238 :همـان ( »گيرنـد ارا از راه تعليم فر گيرد كه بايد آن ميخود  هصناعتي ب
  :معتقد است

گرفتند و براساس راه تعليم فني يا تربيت  ميكه مسلمانان دين خويش را از شارع فرا هنگامي
بع نيرومندي و دليري طها بيشتر بود و بال آنآموزشي نبود، رسوخ عقايد ايمان و تصديق در 

   .)همان(ها نيز پايدارتر بود  آن
  

  بعد مناسكي
معتقـد  كـل   طـور  اما به ،گويد ميجزئي سخن ن طور تغييرات مناسكي بهدرمورد خلدون   ابن

 كنند ميفراموش  تعاليم مذهبي را كم شعائر و كم نشيني مردم در سبك زندگي شهر است كه
گيـرد و   پرستي شكل مي عصبيت برمبناي سود و منفعت. گذارند را زيرپا مي دستورات آن و

زنـدگي شـهري را عامـل    سـبك   وشـود   اي فراموش مـي  ملي و طايفه  عرق ،روابط خوني
معتقد است يـادگيري   ،وي همچنين .)302 :همان(داند  انحطاط و انقراض دين و دولت مي

و ديگر از  است ني و تربيت آموزشي بودهدين در سبك زندگي شهرنشيني از طريق تعليم ف
  .نيستطريق شارع 

  
  بعد پيامدي و اخالقي

كننـد و   مردم فقط به ضروريات بسـنده مـي   ينشين باديهخلدون در سبك زندگي   از نظر ابن
 ،ولـي . شان راهي نـدارد  پرستي در زندگي تجمل ،بنابراين .كوشند مي نآوردن آ دست براي به

 ،نتيجـه  كنـد در  ها سرايت مي زدگي در زندگي آن رفاه ،كه در شهر ساكن شدند به محض اين
  :همـان ( رود پوشاند و تمدن به فنا مـي  مي مرج دولت را و فساد و هرج شوند و نازپرورده مي

  :گويد ميدر جايي  ؛)254
دين غريبه  پرست شده و با اخالق و شهوت ،گرفتن به تجمل خو علت به ،اجتماع شهروندان

ها و  پستي .شود انسان شهرنشين از خود بيگانه و ماهيتش دگرگون مي ،اساس براين .شود مي
شدن  مذهب و اخالقيات نيز كه انسان را از آلوده .پوشاند پاك ضميرش را مي ةرذايل، صفح
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انسان شهرنشين  .شوند فراموش مي روند و در شهر از يادها مي ،داشتند مي به گناه و فسق باز
  .)235  :همان(بازدارد  به هيچ اصولي پايبند نيست تا از انجام جنايت و تجاوز و هتاكي او را

مسائل اجتمـاعي   برخورد با توانايي در سبك زندگي شهرنشيني مردم ،خلدون  ابناز نظر 
  .دتبع آن اصالح در وضع موجود خويش را ندارن و به ،حاكم ةبرخورد با طبق ،اطراف خويش
گونه افراد همـواره درگيـر    زيرا اين ،توان ايشان را انسان آزاده محسوب كرد سبب نمي بدين

آزادگي  ةگيري روحي ند و معضالت و مسائل مذكور، مانع از شكلا مسائل شخصي خويش
بـه وي   ،نداشـته باشـد  رو قـدرتي   هيچ كسي كه در شهر به .گردد ها مي و جوانمردي در آن

 انـد  گونه كسان شهرنشينان كس نخواهد شد و اين شود و قادر به انگيختن هيچ توجهي نمي
  .)256  :همان( گونه قدرتي نيستند كه داراي هيچ

عدم احساس تعلق بـه مكـاني خـاص از سـوي شـهروندان و      تمام اين عوامل موجب 
  .شود مي خطر كردن شهر در هنگام بروز نتيجه رها در

پرسـتي و نـاز و نعمـت     ها و عـادات تجمـل   كه شهرنشينان پيوسته در انواع لذت ،رو اين از
نهاد آنان به بسياري از  .گيرند ميآورند و شهوات دنيوي پيشه  ميدنيا روي   هورند و ب غوطه
ي ناپسـند و عـادات   هـا  همان اندازه كه خويه ها آلوده شده و ب هاي نكوهيده و بدي خوي

ي شرمندگي و سنگيني هم رخـت بربسـته   ها افته است از شيوهزشت در نهاد آنان رسوخ ي
ران و محارم خـود  ت بينيم بسياري از ايشان در مجالس و محافل و در ميان بزرگ مياست و 

رو شرم و وجدان و حيا  يچه آورند و به ميو كلمات ركيك بر زبان  ها سخنان زشت و دشنام
 زيرا عادات بد چنان ايشـان   ،دارد ميبازن سندناپ ين روشا را از شود و ايشان ميمانع آنان ن

 ورزند مياعمال زشت و ناستوده امتناع نه را فراگرفته است كه در كردار و گفتار از تظاهر ب
   .)235 :همان(

ها فراوان شده و  در آن اندازي به نواميس مردم و دست ،گويي، رياكاري دروغاز نظر وي 
نبـودن درآمـد بـه     سبب كـافي  همچنين شهرنشينان به ،رود ميازبين ها  حس شجاعت در آن

 وا. شود ها متزلزل و دين فراموش مي آندر  اخالق ،شوند و نيرنگ متوسل مي ،فريب ،تقلب
كنـد كـه    مصرف معرفي مـي  افرادي الابالي و بي عمدتاً نشيني افراد را در سبك زندگي شهر

  :و همچنين معتقد است )246  :همان( گردند انگل اجتماع محسوب مي ها آن بيشتر
پرسـتي شـده و    شهرنشينان در بستر آسايش و آرامش آرميده و غرق ناز و نعمت و تجمـل 

) رئـيس شـهر  (خوي زنان و كودكان در آنان رسوخ يافته كه بايـد خداونـد خانـه     نتيجه در
رفتـه چنـان در    رفته گونه اعتمادي ندارند و اين خوي متكفل امور آنان باشد و به خود هيچ

  .)235  ،همان( سرشت و طبيعت ايشان شده است ةمثاب  به آنان رسوخ يافته كه
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  گيري نتيجه
 ،خودماندگار در اثر خلدون   ابنكه رفت گ  توان چنين نتيجه شده مي مطرحبا توجه به مطالب 

ي خـاص خـودش   هـا  ي زندگي متفاوت و ويژگيها نوع سنخ اجتماعي با سبك دو ،مقدمه
معيشـت و محـيط جغرافيـايي دو عامـل مهـم در       ةشيو  معتقد است كهكشد و  مي تصوير به

  ،خـوراك و غـذا    ،پوشـش  ةنحـو   ،و سبك زندگي در مسـكن  استگيري اين تفاوت  شكل
انسان بـدوي   ،وي از نظر .يابد ميداري نمود  خانهو  ،امور آشپزخانه  ،نوع سوخت  ،نوشيدني

مسـتقيم بـا    ةرابط در و قرار گرفته در متن طبيعت شا معاش و سبك زندگي ةشيو جهت به
 ،امـا  .نـد ك مـي نيـاز توليـد    ةو بـه انـداز   اسـت  از اصالت و فرهنگ نابي برخـوردار  طبيعت
درپي گيرد و سبك زندگي  مينشيني شكل  شهر شود پيدا ميكه نياز به افزايش توليد  ميهنگا

دسـتخوش   ائل دينـي افراد به مسنگاه نوع  و ،فرهنگ ،اخالق ؛يابد مي گيري تغيير اين شكل
سبك زندگي  ،گيري شهر در ابتداي شكلوي،  به نظر .شود مي خاص و واجد صفاتي تحول
  ،كنـد  مـي نشيني است و دين هنوز نقش مهمي ايفـا   باديه ةيافت ي ارزشي نوع تكاملها و نظام

 ،گرايـد  مـي و تبذير  ،گرايي، اسراف هاي زندگي به تجمل ليكن در عمران حضري كه سبك
گـام   گمراهي و نابوديسوي  به و انسان شود ميي دگرگون دار دين  ،يابند مي ها تغيير ارزش
   .دشو ميي منفي ها و داراي رذالت اخالقي و خصوصيتدارد  برمي
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