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چکیده
امروزه موضوع سبک زندگی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و انتخاا سابک خاا
مشروط به یک سلسله مبانی معرفتی و اعتقادی اسات در ایان میاان در بااره «سابک زنادگی
اسالمی» مطالعات و بحثهای فراوانی انجام شده است
اما پژوهش حاضر با هدف بررسی امتیازات سابک زنادگی اساالمی از ن ااه یاات و روایاات
انجام شده است تا زمینهساز مقایسه این سبک با سایر سبکهای زندگی رایج و نهایتاً گایینش
متعالی ترین سبک باشد سوال تحقیق این است که :مهمتارین امتیاازات و مولفاههاای سابک
زندگی اسالمی از منظر قر ن و روایات چیست؟
این تحقیق به روش تحلیلی کتابخانهای است که با بررسی یات قر ن و مراجعه به روایات و
ثار تفسیری و کتا های مرتبط انجام و ارائه شده است نتایج بررسای نشاان داد کاه از :وحای
محوری ،توحید محوری ،دانش محوری ،عیتمندی ،حفظ کرامت انسانی ،برخورداری از ال وهای
متعالی و اعتدال بهعنوان مهم ترین امتیازات سبک زندگی اسالمی میتوان نام برد با تمسک باه
این مولفهها می توان سعادت دو جهان و حسان دنیاا و خارت را بارای خاود و جامعاه رقام زد و از
سیبهای سبکهای موجود که ناظر به تفکر مادی و غیر معنوی هستند در امان ماند
واژههای کلیدی :اسالم ،قر ن ،سبک زندگی ،امتیازات ،توحید
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مقدمه
امروزه موضوع سبک زندگی از اهمیت خاصی برخوردار شده و مباحث گسترده ای را در پی

داشته است همه انسان ها در زندگی روزمره از سبک زندگی خاصی پیروی می کنند کاه
نمایان ر و برخواسته از افکار ،اندیشه ها ،دیان ،فرهناو و رزوهاای ن هاسات بررسای
سبک های موجود برگرفته از مدل های غربی ،شارقی ،غیار ن از حوصاله ایان نوشاتار
خارج است اما هدف این مطالعه بررسی امتیازات سبک زندگی اسالمی از ن اه یات و روایات
انجام شده است تا زمینهساز مقایسه این سبک با سایر سبکهای زندگی رایج و نهایتاً گایینش
متعالی ترین سبک باشد سوال تحقیق این است که :مهمتارین امتیاازات و مولفاههاای سابک
زندگی اسالمی از منظر قر ن و روایات چیست؟ این تحقیق به روش تحلیلی کتابخاناهای اسات
که با بررسی یات قر ن و مراجعه به روایات و ثار تفسیری و کتا هاای مارتبط انجاام و ارائاه
شده است

بعضی از نویسندگان همانند «کاترین ن پورتر» مسالهای باه ناام «سابک» را قباول
نداشته و بدان عقیده ندارناد (کااترین ن پاورتر3135 ،ش )15 - 23 :اماا بسایاری از
اندیشمندان ،مسئله «سبک» را پذیرفته و در باره ن ،در عرصههای گوناگون از جمله در
گستره زندگی تحقیقاتی انجام دادهاند نان به ا موضوعاتی از قبیل :بررسی تاثثیر سابک
زندگی بر سبک مصرف کتب و نشاریات (قلای زاده3133 ،ش )55-1:سابک زنادگی از
منظاار جامعااه شناساای :مقدمااهای باار شااناخت و واکاااوی مفهااوم ساابک زناادگی
(باین انی )15-56: 3132،عالمی دی ر دمی دی ر نکاتی درباره سبک زنادگی در جهاان
کنونی (داوری اردکانی )53-53: ،3133 ،سبک زندگی چند سال دارد؟ تاریخچه تولد
مفهوم سبک زندگی در علوم اجتمااعی (صافار هرنادی3133 ،ش  )63-61:پیشاینهی
دانش سبک زندگی (مهدی زاده )53-51: ،3131 ،سبک جدیاد زنادگی در مریکاا،
فقر حرکت و تغذیه نامناسب» (ران کاف من )323-322: 3135،پرداختهاند
از نظر سازمان جهانی بهداشت ) : (WHOمرگ و میر ناشی از بیماریهای مربوط به
«سبک زندگی» در جهاان تاا ساال  2135دو برابار خواهاد شاد ،م ار ن کاه تاالش
همهجانبهای برای مقابله با ن به عمل ید (سایت تبیان)3136،
گاهی نیی محادودههاای کوچاک تاری از سابک زنادگی و یاا تاثثیر و رابطاه ن باا
متغیر های دی ر مورد مطالعات قرار گرفته است مانند :زندگی باه سابک سامان سابک
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زندگی دردفاع مقدس (سعد بادی3133 ،ش )11- 16 :رابطه سابک زنادگی و رضاایت
زناشویی درهنرمندان و مقایسه ن با افراد عادی ( قایی 3131 ،ش )331- 363:بررسای
رابطه سبکهای دلبست ی با سبکهای مقابله مذهبی (قیاامی3135 ،ش)211 - 223 :
مطالعه تثثیر سبک فرزند پروری والدین بر سبک جهت گیری مذهبی در دانش ماوزان
(خلیلی فر 3132،ش)32 – 51:
تحقیقات و مطالعات فراوانی در باره سابک زنادگی معصاومین(ع) و شخصایتهاای
برجسته اخالقی و معنوی که نمونه های عینی سبک زندگی شایساته و ال وهاای موفاق
زندگی سالم هستند تحت عناوینی همچون :سیره ،سنن ،زندگی نامه ،تاریخ زنادگانی و
انجام گرفت ،هم چنین کتا هایی مانند «حلیه المتقین» (عالمه مجلسی) و «مفاتیح
الحیاه» ( یتاهلل جوادی ملی) و یا موزه هایی با عناوین دا  ،احکام ،اخالق و را هام
میتوان بیانگر سبک زندگی اسالمی و تالشی در این راستا دانساته و در زماره پیشاینه
این بحث محسو نمود
از جمله مباحث مرتبط با سبک زندگی اسالمی ،بحث از امتیازات ن است از نجاا
که هر مکتب و جامعه ای متناسب با مبانی نظری و معرفتی و نوع ن اه خود باه انساان و
جهان ،سبک زندگی ویژهای برای خود تعریف و به ن دعوت میکند بارای ارزیاابی ایان
سبکها باید ویژگیها و امتیازهای نها را شناخته و با هم مقایسه نمود مقاله حاضر باا
هدف شنایی با مولفهها و امتیازهای سبک زنادگی اساالمی از ن ااه قار ن و باا اساتناد
روایات ،تهیه شده تا زمینه ساز مقایسه و داوری سبک زندگی اسالمی نسابت باه دی ار
سبک های زندگی باشد در این پژوهش پس از مفهاوم شناسای واژه سابک باه بررسای
امتیازهای سبک زندگی اسالمی پرداخته میشود
 .9مفهومشناسی سبک زندگی
سبک در لغت به معنای طرز ،روش و شیوه میباشد و زندگی به معنای زناده باودن،
زیستن و حیات است (معین3161 ،ش :ج ،2ذیل واژه سابک) دهخادا نیای ماینویساد:
«ادبای قرن اخیر سبک را مجازا به معنای طرز خا از نظم یا نثر استعمال کاردهاناد و
تقریب ااً ن را در براباار اسااتیل ( )styleاروپائیااان نهااادهانااد» (دهخاادا3111 ،ش ،ج:3
)31532
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در اصطالح عربی نیی سبک زندگی ،معادل اسلو حیات و سیره میباشاد و در زباان
ان لیسی معادل « »life styleبه معنای نوعی شیوه زندگی و چ ونه زیستن است یکای
از محققین مینویسد« :سبک زنادگی عباارت اسات از ال اوی هم ارا( ،کلیات تاام) یاا
مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و داراییها که فارد یاا
گروه بر مبنای پارهای از تمایالت و ترجیحها (سلیقه)اش و در تعامل با شارایط محیطای
خود ابداع یا انتخا میکند یا به اختصار سابک زنادگی ،ال او یاا مجموعاه نظااممناد
کنشهای مرجح است» (مهدوی کنی3113 ،ش )211:یت اهلل مصباح ییدی نیای ن ااه
جامعه شناختی و بعد اجتماعی را در مفهوم این کلمه دخیل دانساته و مایگویاد« :واژة
سبک زندگی اسالمی میتواند متضمن این ویژگیها باشد کاه فارد ،ماورد نظار نیسات
بلکه منظور یک رفتار جمعی و اجتماعی است در مسائل اجتماعی نیی همة افراد ملحوظ
نیستند و معموالً روش رایج در جامعه بررسی میشود» (مصباح ییدی)3133 ،
یتاهلل سید علی خامنه ای که یکی از پیش امان طرح موضوع سبک زندگی اساالمی
در دهه های اخیر در ایران است ،سابک زنادگی را باه معناای رفتاار اجتمااعی و شایوه
زیستن دانسته است و ن را یکی از ابعاد پیشرفت باا مفهاوم اساالمی و بخاش حقیقای
تمدن اسالمی میداند وی در تبیین مصادیق رفتار اجتماعی و شایوه زیساتن در سابک
زندگی اسالمی نیی میگوید« :مسئله ى خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مساکن ،ناوع لبااس،
ال وى مصرف ،نوع خوراك ،نوع شپیى ،تفریحات ،مسئلهى خط ،مسالهى زبان ،مسالهى
کسب و کار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانش اه ،رفتار ما در مدرسه ،رفتاار ماا در
فعالیت سیاسى ،رفتار ما در ورزش ،رفتار ما در رسانهاى که در اختیار ما است ،رفتاار ماا
با پدر و مادر ،رفتار ما با همسر ،رفتار ما با فرزند ،رفتار ما با رئیس ،رفتار ماا باا مرئاوس،
رفتار ما با پلیس ،رفتار ما با مثمور دولت ،سفرهاى ما ،نظافت و طهارت ماا ،رفتاار ماا باا
دوست ،رفتار ما با دشمن ،رفتار ما با بی انه اینها ن بخشهاى اصلى تمدن اسات کاه
متن زندگى انسان است» (خامنه ای ،سخنرانی)3133 ،
 .2امتیازهای سبک زندگی اسالمی
با توجه به مبانی و اصول معرفتی اسالم در باره حیاات طیباه و زنادگی ساعادتمند،
ویژگی ها و امتیازهایی برای سبک زندگی اسالمی میتوان یاد کرد که ذیالً باه تحلیال و
بررسی ن میپردازیم
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 .9-2توحید محوری ـ وحی گرایی:در حالی که کانون سبک زنادگی اساالمی و
مهمترین امتیاز ن ،باور و ایمان به توحید است خداوند منشاا هماه هساتی و حیاات و
محور همه قوانین زندگی است که در قر ن و سنت تبلور یافته است مبنای اصلی سابک
زندگی اسالمی ،اعتقاد به خدا و معاد است انسان ماهیت از اویی و بهسوی اویی دارد :انا
هلل و انا الیه راجعون (بقره )356/مسافری است که سر انجام به سرای خرت بار مییاباد
و نتیجه اعمال خود را به نظاره خواهاد نشسات (زلایال )3-5 /در هماین راساتا برناماه
زندگی در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی از سرچشمه وحی سارازیر مایشاود
برنامه رییی و سیاست گاذاری باا مباانی و اصاول وحیاانی شاکل مایگیارد کاه ن را
صراطمستقیم گویند« :فَاسْتَمْسِاکْ باالذاذِى وحوحِاىِ َالَیْاکِ َانذاکِ عِلاىِ صِارَاط مسسْاتَقِیم»
(زخرف :)51/نچه را بر تو وحى شده محکم ب یر که تو بر صراط مساتقیمى" .چارا کاه اصاول
جهان بینی این سبک بر اساس حکم الهی است« :وِ مِن لذمْ یحُکم بامِا وَنیَلَ اللذاهُ فَثحوْلَئاکِ
هُمُ الظذالِمُون» (مائده :)55/این ها حدود و مرزهاى الهى است از ن ،تجاوز نکنید! و هر کس از ن
تجاوز کند ،ستم ر است" .لکن سبک زندگی غربی بر محور سکوالریسام (،)secularism
عرفی گرایی و دنیاگرایی است (عبد الرسول بیات )122:3133 ،نیای مباانی ن بار مادار
اومانیسم و استغنای از وحی و شریعت و بی اعتنایی بر نقش دین در گسترههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،تعلیم و تربیت شکل میگیرد
 .2-2فطرت محوری :فرینش و سرشات دمای سااکت و الاقتضاا نیسات بلکاه
مبتنی بر معرفت خدا ،توحید ودین اسالم است که از ن تعبیر به فطرت میشود« :فَاثَقِ ْ
م
وِجْهِکِ لِلدِّینا حِنِیفًا فِطْرَتِ اللذهِ الذتىا فَطَارَ النذااسِ عِلَیهِاا لَاتَبْادِیلَ لِخَلْاقا اهلل» (روم)11/
فیض کاشانی از امام صادق(ع) نقل کرده که مقصود از فطرت در این یه معرفت به خدا،
توحید و اسالم است (فیض کاشانی )312: 3111،پس فطارت انساان خواساتار زنادگی
توحیدی و دینی و سبک زندگی اسالمی است و باید این خواست فطری را لحااظ کارد
بعضی مفسران «فطرت» در این یه را مفعول فعل «ولیموا» که در تقدیر اسات گرفتاه و
گفتند :مقصود «ولیموا فطرت اهلل» است یعنی با فطرت مالزم شده و از ن جادا نشاوید
(شبر 3535،ق 133 :زمخشری 3531،ق ،ج )513 :1و در تفسیر شبر مده :اگار دمای
باشد و فطرتش جی دین را انتخا نمی کناد (شابر3535،ق )133 :بناابراین اگار روش
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زندگی طبق مقتضای فطرت و سرشت دمی باشاد نتیجاه بخاش و پایادار خواهاد باود
وگرنه مانند شنا کردن بر خالف جهت جریان است
 .9-2تکلیف محوری (در مقابل هوا محـوری و نتیجـه محـوری) :هرچناد در
ارزیابی هر عمل و اقدام ،نتیجه نیی مالك محاسبه و تصمیم اسات ،لکان سابک زنادگی
انسان مؤمن چنین است که در هر شرایطی تنها تکلیف دینی خود را در نظر میگیارد و
ن را مالك رفتار خویش قرار میدهد نه از روی هوای نفس اقدام میکند و ناه خاود را
مثمور به نتیجه میداند« :فَاحْکحم بِینْ النذاسا باالحْقّ وِ لَاتَتذباعا الْهِاوِى فَیُضِالذکِ عِان سِابایلا
اهلل» در میان مردم به حق داورى کن و از پاى هاواى نفاس مارو کاه تاو را از راه خادا
منحرف ساز»(  )26/او صرفا به وظیفه میاندیشد و خود را مثمور به وظیفاه مایداناد:
«قحلْ وَطِیعُواْ اللذهِ وِ وَطِیعُواْ الرذسُولَ فَإان تَوِلذوْاْ فَإانذمِا عِلَیْهِ مِا حُمِّلَ وِ عِلَیْکحم مَّا حُمِّلْاتحمْ وِ َان
تحطِیعُوهُ تَهْتَدُواْ وِ مِا عِلاىِ الرذسُاولا َالذاا الْبِلَالح الْمُبااین :ب او« :خادا را اطاعات کنیاد ،و از
پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچى نمایید ،پیامبر مسئول اعمال خاویش اسات و شاما
مسئول اعمال خود امّا اگر از او اطاعت کنید ،هدایت خواهید شد و بر پیامبر چییى جای
رساندن شکار نیسات»(ناور ) 55/طباق بیاان عالماه طباطباایی مقصاود ن اسات کاه
پیامبر( ) تکلیف و مسئولیتی جی تبلیل دین ندارد و ماردم هام مکلاف باه پاذیرش و
اطاعتند (طباطباایی ،3133 ،ج  )362 :35در سابک زنادگی اساالمی رضاای خادا بار
رضایت نفس و رضایت خا و عام ا اگر بر خالف رضا و دستور خدا باشد ا مقدم اسات
چنان چه قر ن کریم ،پیروی هوا و میل ناپسند نفس کاه هماان رضاایت نفاس اسات را
ناپسند میداند و از ن نهی میکند« :وِ لَا تَتذباعا الْهِوِى فَیُضِلذکِ عِن سِبایلا اللذهِ و از هاواى
نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد» (  )26 /و از پیروی هوای دی ران
نیی نهی مینماید« :فَلِذَالِکِ فَادْعُ وِ اسْتَقِمْ کَمِا وحمِرْتِ وِ لَا تَتذباعْ وَهْوِا ِهُم :و ن چنان کاه
مثمور شدهاى استقامت نما ،و از هوى و هوسهاى نان پیروى مکن» (شوری )35/بر ایان
اساس بود که امام چهارم(ع) خطا به خطیب شامی فرمود« :ویلک ویها الخاطب اشاتریت
مرضاه المخلوق بسخط الخالق» وای بر تو ای گوینده ،رضایت مخلوق را باه بهاای خشام و
ناخوشنودی خالق به دست ورده ای (قمی3515 ،ق)553:
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 .4-2حق مـداری :در ن ااه دینای ،حاق النااس جای ااه بسایار مهمای دارد و از
حساسیت باالیی هم برخوردار است چه این که حوزه حقوق ،عرصه جنو ،نایاع ،ظلام و
ستمکاری است و در سبک زندگی اسالمی ،ادای حقوق فرد و جامعه و عدم تضییع نها
مورد دقت و توجه کامل است هر شخص موظف است که حقوق دی اران را ادا نماوده و
ظلم نکند و در عین حال از حقوق خودش هم دفاع نماید تا مورد ظلم واقاع نشاود« :لَاا
تَظْلِمُونَ وِ لَا تحظْلَمُون نه ستم مىکنید ،و نه بر شما ستم وارد مىشود» (بقره)213/
 .9-2دانش محوری :یکای از اهاداف بعثات انبیاا ،تعلایم اسات ن هام تعلایم
دانشهایی که جی از طریق وحی نمیتوان فراگرفت« :کَمِا وَرْسِلْنَا فِیکحمْ رِسُولًا مِّنکحمْ یِتْلحاواْ
عِلَیْکحمْ ِایِاتِنَا وِیُیَکِّیکحمْ وِ یُعِلِّمُکحمُ الْکِتَاا ِ وِ الحِكْمَة َ وِیُعِلِّمُکحام مَّاا لَامْ تَکحونحاواْ تَعْلَمُاون»
(بقره :)353/همانگونه (که با تغییر قبله ،نعمت خود را بر شما کامل کاردیم )،رساولى از خودتاان در
میان شما فرستادیم تا یات ما را بر شما بخواند و شما را پاك کند و به شما ،کتا و حکمت بیاموزد

و نچه را نمىدانستید ،به شما یاد دهد" قر ن از جهل و رفتارهای جاهالنه مذمت و نهی کرده
است« :فَال تَکحونَنذ مِنَ الْجاهِلین» (انعام )15 /و از دانش ،فراوان مدح نموده اسات« :هِالْ
یِسْتَوای الذذینَ یِعْلَمُونَ وِ الذذینَ ال یِعْلَمُون» (زمر :)3/یا کساانى کاه ماىدانناد باا کساانى کاه
نمىدانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر مىشوند!» .بدین جهات در سابک زنادگی اساالمی
رفتارها بر اساس علم و معرفت است و هار چاه رفتاار علمایتار و گاهاناه تار البتاه در
چاچو شریعت باشد پسندیدهتر است
 .6-2عقل گرایی :از منظر دین ،عقالنیت و خردورزی یاک عنصار تعیاین کنناده
است و رفتار فردی و اجتماعی انسان ،در سبک زندگی اسالمی خرد محاور و منطباق باا
موازین عقل و منطق است از ن اه قر ن ،انسان بدون اندیشه و تعقل بدترین جنبنادگان
استَ« :انذ شَرذ الدَّوِا ِّ عِنْدِ اللذهِ الصسمس الْبُکْمُ الذذینَ ال یِعْقِلحونَ :بدترین جنبندگان نید خادا،
افراد کر و اللى هستند که اندیشه نمىکنند» (انفال )22/و سرانجامش دوزخ خواهد بود:
«وِ قالحوا لَوْ کحنذا نَسْمِعُ وَوْ نَعْقِلح ما کحنذا فی وَصْحا ا السَّعیرا و مىگویند :اگر ما گاوش شانوا
داشتیم یا تعقّل مىکردیم ،در میان دوزخیان نبودیم» (ملک)31 /
 .9-2والیت محوری :در ن اه دینی ،جامعه ورای دانش و بینش فردی و جمعی ،از
نوعی مدیریت و سرپرستی الهی برخوردار است که بار خاالف مادیریت معماول و رایاج
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بشری ،عالوه بر مسؤولیت ایجاد نظم سیاسی ا اجتماعی و تثمین امنیت و معاش ماادی،
مسؤول تربیت نفوس ،هدایت معنوی و معاد نیی میباشاد و هماه انساانهاا بایاد طباق
رهنمود والیت عمل کنندَ« :انذما وِلِیسکحمُ اللذهُ وِ رِسُولحهُ وِ الذذینَ مِنحوا الذذینَ یُقیمُاونَ الصَّاالة
وِ یُؤْتحونَ الیذکاة وِ هُمْ راکِعُونَ سرپرست و ولىّ شما ،تنها خداست و پیامبر او و نهاا کاه
ایمان وردهاند همانها که نماز را برپا ماىدارناد ،و در حاال رکاوع ،زکاات ماىدهناد»
(مائده )55/شثن نیول این یه حضرت علی(علیه الساالم) و مقصاود والیات ن حضارت
است (عالمه امینی3131 ،ق ،ج  )52 :2در سبک زندگی اسالمی ،انسان خاود را تحات
چنین والیت و ملتیم به خواست و امر ن میداند
 .8-2برخورداری از الگوهای کامل :علمای اخالق و کارشناسان مساایل تعلایم و
تربیت برای تعلیم و ترویج اخالق دو شیوه را توصایه مایکنناد :یکای شایوه توصایف و
موزش تئوریک و دی ری معرفی ال و هاای موفاق و شخصایت هاای برجساته در حاوزه
اخالق و تربیت تا این که جامعه به نها متوجه ،و باا تثسای و پیاروی از نهاا رشاد و
تکامل یابد «لَقَدْ کانَ لَکحمْ فی رِسُولا اللذهِ أُسْوَةٌَحَسَن ٌ مسلّماً براى شما در زندگى رساول
خدا سرمشق نیکویى بود» (احیا  )23/سبک زندگی اسالمی از نمونههای عالی انسانی
و ال وهای موفق و کامل برخوردار است که هام تجسام عینای سابک زنادگی اساالمی
هستند و هم مبین و مفسر ن میباشند هم راه و صراطمساتقیم هساتند هام رهارو و
راهبر« :انتم الصراط االقوم شمایید راه راست خدا» (قمی:326 ،ش )3136هیچ سبک و
مکتب دی ری از چنین اسوههای کامل برخوردار نباوده و باا مکتاب اساالم ناا از ایان
جهت قابل قیاس هم نیست
 .1-2مصلحت مداری معنوی:سبک زندگی اسالمی جامعیات گارا اسات دنیاا و
خرت ،ماده و معنی در ن قابل جمع است انسان ناچار نیست برای حفظ یکی ،دی اری
را از دست بدهد و رفتار خود را بر محور یکی قرار دهد در موزههای قر نی حسن دنیا و
خرت هر دو را مطلو انسان معرفی مینماید« :رِبَّنَا ِاتِنَا فىا الدسنْیِا حَسَن ًَوِ فاىا االَخِارَةِ
حَسَن ً وِ قِنَا عِذَا ِ النذار» (بقره )213 /مع الوصف ،هرچند در سبک زندگی اسالمی اصال
بر جمع بین مصالح معنوی و منافع مادی است ،و احکام الهی مبتنی بار هار دوی نهاا
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است اما اصالت (= غایت و ذی المقدمه) از ن معنویت و تکامال معناوی اسات و اصال
تقدم مصالح معنوی بر منافع مادی است در صاورت تایاحم بایاد مصاالح معناوی را بار
منافع مادی که مقدمه و فرع قضیه است مقدم داشت التیام و پایبندی یک مؤمن به امر
به معروف و نهی از منکر ،دفاع و جهاد با مال و جان ،اجتنا از لذایذ حرام و در مدهاای
نامشروع ،عدم استفاده از وسایل حرام و گناه حتی بارای رسایدن باه اهاداف مشاروع و
مباح ،و مبتنی بر همین امر است تقدیم منافع مادی و متاع دنیوی بر خرت و مصاالح
معنوی مورد نکوهش قر ن است« :وَ رِضیتحمْ باالْحِیاةِ الدسنْیا مِانَ الْا خِرَةِ فَماا مِتااعُ الْحِیااةِ
الدسنْیا فِی الْ خِرَةِ َاالذ قَلیلٌ» یا به زندگى دنیا به جاى خرت راضى شدهاید؟! باا ایان کاه
متاع زندگى دنیا ،در برابر خرت ،جی اندکى نیست! (توبه)13 /
 .91-2رضایت مداری عامه :در سبک زنادگی اساالمی جلاب رضاایت عاام (عماوم
مردم) نسبت به رضایت خا (بخشی از مردم) اولویت دارد رضایت عام بر رضاایت خاا
تقدم دارد امام علی(ع) در عهد نامه خویش به مالک اشتر چنین دستور میدهد« :وِ لْایِکحنْ
وَحِبَّ الْثحمُورا َالَیْکِ وَوْسِطحهِا فِی الْحِقِّ وِ وَعِمسهِا فِی الْعِدْلا وِ وَجْمِعُهِا [لِراضَا] لِراضَى الرذعِيَّة َِ فَاإانذ
سُخْطَ الْعِامَّ ِ یُجْحِفُ [باراضَا] باراضَى الْخَاصَّ ِ وِ َانذ سُخْطَ الْخَااصَّة َِ یُغْتَفَارح مِاعِ [راضَاا] راضَاى
الْعَامَّ » دوست داشتنیترین چییها (کارها) در ناید تاو ،در حاق میاناه تارین ،و در عادل
فراگیرترین ،و در جلب خوشنودی مردم گستردهترین باشد که همانا خشم عماومی ماردم
خشنودی خوا را از بین میبرد اما خشم خوا را خوشنودی هم اان بایاثار مایکناد
(نهجالبالغه ،نامه)51 /
در صورت تیاحم منافع جمع با منافع فرد قطعاا مناافع جماع مقادم اسات عقال و
منطق همین را اقتضا دارد و سبک زندگی اسالمی هام ایانگوناه اسات کاه در چناین
شرایطی منافع جمع بر منافع فرد مقدم داشته می شود قصا  ،از ن جهات کاه در بار
دارنده مصلحت عموم است ،امری پسندیده و حکیمانه است هرچند به حسب ظااهر باه
زیان فرد جانی است و عفو او برای ن شخص مفید و به روفت و رحمت نیدیکتار اسات:
«وِ لَکحمْ فِی الْقِصا ا حِیاةٌ یا وحولِی الْثَلْبا

و براى شما در قصا  ،حیات و زنادگى اسات،

اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید » (بقره )313/گر چاه در یاه  313ساوره
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بقره ،عفو و دیه مطرح شد ،اما این یه اولویت قصا را از بعاد مصالحت عاماه گوشاید
میسازد چنانچه عالمه طباطبایی مینویسد« :هر چناد عفاو تخفیفاى و رحمتاى اسات
نسبت به قاتل( ،و رحمت خود یکى از فضائل انسانى است) و لکن مصالحت عماوم تنهاا
با قصا تثمین می شود قصا است که حیات را ضمانت میکند نه عفو کاردن و دیاه
گرفتن و نه هیچ چیی دی ر» (طباطبایی 3133،ق)522 :
 .99-2عزتمداری :در سبک زندگی اسالمی ،عیت انسانی و ایمانی فدای هیچچیای
دی ری نمی شود و ذلت پذیری و پستی در ن راه ندارد چرا که خدای حکایم عایت را
مخصااو

خاادا و رسااول او و مؤمنااان دانسااته اساات« :وِ لِلذااهِ الْعِاایّةُ وِ لِرَسُااولِهِ وِ

لِلْمُؤْمِنِین»(منافقون :)3/در حالى که عیت مخصو

خدا و رسول او و مؤمنان اسات ولاى منافقاان

نمىدانند" .و حتی اولویت دریافت انفاقات مالی را برای فقرای برومندِ عفیفی دانسته کاه
عیت نفس خویش را حفظ نموده و تظاهر به فقر و تکدی ندارند و با سیلی صورت خاود
را سرخ ن ه میدارند« :لِلْفحقَرا ِ الذذینَ وححْصِرحوا فای سِابیلا اللذاهِ ال یِسْاتَطیعُونَ ضَارْباً فِای
الْثَرْضا یِحْسِبُهُمُ الْجاهِلح وَغْنِیا ِ مِنَ التذعِفُّفِ تَعْارافحهُمْ باسایماهُمْ ال یِسْائَلحونَ النذااسِ َالْحافااً
(انفاقا شما ،مخصوصاً باید) براى نیازمندانى باشد که در راه خدا ،در تن نا قرار گرفتهاناد،
نمىتوانند مسافرتى کنند (و سرمایهاى به دست ورند) و از شدّت خویشاتندارى ،افاراد
نا گاه نها را بىنیاز مىپندارند امّا ن ها را از چهرههایشان مىشناسى و هرگی با اصارار
چییى از مردم نمىخواهند» (بقره )11 2/امیرالمومنین علی(ع) شاگرد مکتب قر ن نیای
عیت را به اندازهای عظیم میداند که زندگی تووم با ذلت را مرگ میداند و مارگ پیاروز
مندانه و عیت فرین را حیات و زندگی مایشامارد« :فاالموت فای حیااتکم مقهاورین و
الحیاه فی موتکم قاهرین مرگ در «زندگی تووم باا شکسات» شاما اسات و زنادگی در
مرگ پیروز مندانه شما» (نهج البالغه ،خ )53:این سخن علی(ع) را فرزندش حساین(ع)
محور حرکت سیاسی ،اجتماعی عاشورایی خود قرار داده است« :هیهات منا الذله ذلات
از ما بدور است» (قمی 3515،ق)251 :
 .92-2کرامت ورزی :انسان موجودی با کرامت و حرمت است که افضل موجودات
و مسجود فرشت ان معرفی شد« :وِ لَقَدْ کَرذمْنا بِنی دِمِ وِ حِمِلْناهُمْ فِی الْبِ ِّر وِ الْبِحْرا وِ
رِزِقْناهُمْ مِنَ الطذیِّباتِ وِ فَضذلْناهُمْ عِلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً ما فرزندان دم(ع) را
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گرامى داشتیم و نها را در خشکى و دریا( ،بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم و از انواع
روزیها ى پاکییه به نان روزى دادیم و نها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق
کردهایم ،برترى بخشیدیم» (َسرا  11/بقره )15 /در این یه برای انسان ،هم کرامت و
هم فضیلت هر دو بیان شده است که میتواند اولی به جنبههای مادی و دومی به
مواهب معنوی نظر داشته باشد (مکارم شیرازی3115 ،ش ،ج )333 :32مبانی
انسان شناسی اسالمی گویای ن است که در برخورد با این موجود کریم باید سبک
کریمانه را در پیش گرفت و کرامت انسان را حفظ کرد امام علی(ع) در عهد نامه مالک
اشتر به ارزش ذاتی انسان چه مسلمان و چه غیر مسلمان و حفظ حرمت ن توصیه
فرمود« :فإنهم صنفانَ :ما وخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق (مردم) دو گروه بیش
نیستند یا برادران دینی تواند و یا انسانهایی همچون تو» (نهج البالغه ،نامه )51 :بنا
بر این در سبک زندگی اسالمی شخصیت و ارزش انسانها کامال مورد توجه است البته
نه تنها انسانها که حتی حیوانات ،نباتات و جمادات از ن جهت که همه مخلوق خدا
وتسبیح گوی خالق خویشاند (جمعه )3/و برای امکان زندگی انسان و رشد او فریده
شدهاند (بقره 23 /لقمان )21/متناسب با مرتبه وجودی خود ،دارای ارزش و اهمیتاند
فضیلت بنی دم بر دی ر موجودات هم مفید این معنا است که دی ر موجودات نیی از
مراتب نازله فضیلت بهره مندند چه این که هر «مفضل علیه» با «مفضل» در «ما فیه
التفضیل» مشتركاند در سبک زندگی اسالمی همه مخلوقات اعم از محیط زیست،
منابع طبیعی ، ،هوا ،خاك ،جن ل و بر و بحر و ارزشمند و از ضرورتهای عالم
وجودند که در عین بهرهبرداری حفظ میشوند ،و استفاده و مصرف نها و یا در صورت
لیوم مبارزه با نها بهینه ،سنجیده و به اندازه است
 .99-2محبت ورزی :عواطف و محبت پررنو نسبت به ارحام ،همسایه و دی ر افراد
انسانی مورد تاکید اسالم است فضای زندگی خانوادگی و اجتماعی یک انسان مسلمان و
جامعه ایمانی و در سبک زندگی اسالمی کنده از مهر و محبت و صمیمیت استَ« :انذمِاا
الْمُؤْمِنحونَ َاخْوِه مؤمنان برادر یکدی رناد» (حجارات )31 /بارادری و الفات میاان افاراد
جامعه از نعمت های بیرگِ خدا است ( ل عمران )311 /خداوند رحایم از هماه طبقاات
جامعه خواست تا میان یکدی ر مهربان باشند« :رُحِمِاا ُبِیْنهِم» (فاتح )23 /رواباط سارد
عاطفی ،بیخبری و بی ان ی از همدی ر در جامعه اساالمی و در سابک زنادگی اساالمی
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مذموم است هم چنین سیره بیرگان دینی در تعاطف اجتماعی و لطافت و صفای زندگی
خانوادگی و مردمی ،گویای اهمیت این امتیاز در سبک زنادگی اساالمی اسات حضارت
علی(ع) خطا به مالک اشتر میفرماید :مهربانى با مردم را پوشش دل خاویش قارار ده،
و با همه دوست و مهربان باش» (نهج ،نامه)51 :
 .94-2امانت مداری :در فرهنو اسالمی ،مالکیت انسان بر اشیا و اموال ،مالکیات
مجازی است و مالک حقیقی خدا است« :وِلِلذهِ مِا فىا السَّمِاوِاتِ وِ مِا فىا الْثَرْض :ن چه در
سمانها و نچه در زمین است ،مال اوست » ( ل عماران )313 /انساان ماؤمن مناابع
طبیعی ،امکانات عمومی ،اموال و اوالد حتی وجود خویش را امانت الهی میداند که بایاد
به صورت صحیح و به اندازه و در مسیر رشد و تکامل ،و طبق اذن مالاک اصالی مصارف
شود از مصرف نابجا ،مصرف بیرویه و از اسراف و تباذیر و تخریاب مایپرهیاید انساان
زمانی که خود را مالک و مطلقالعنان ببیند ،طغیان میکند« :کالَّ َانذ الْانسِانَ لَیِطْغَاى وَن
رَّ ِاهُ اسْتَغْنى به یقین انسان طغیان مىکند ،از این که خود را بىنیاز ببیند» (علق- 1 /
 )6ریشه استثمار ،استعمار ،ستمکاری ،غرور و خودخواهی ،بخل ،و همین ن ااه مالکاناه
نسبت به خود ،اشیا و اشخا اسات در سابک زنادگی اساالمی انساان اماوال ،اوالد،
موقعیت شغلی و اجتماعی و تمام داشته های فردی و ملی ،خصوصی و عماومی را ملاک
خدا و از ن خدا دانسته و در نتیجه خود را ملیم به حرکت در خط اذن و اجازه از مالاک
اصلی میداند
 .99-2اعتدال :اعتدال و دوری از افاراط و تفاریط یکای دی ار از امتیاازات سابک
زندگی اسالمی است امت اسالمی در تمام گسترههای زندگی و مسائل عقیدتی ،فکاری،
سیاسی ،اقتصادی  ،امت وسط و میانه رو معرفی شد« :وِکَذَالِکِ جِعِلْنَااکحمْ أُمَّة ًَ وِسِاطًا
شما را نیی ،امت میانهاى قرار دادیم » (بقره« )351 /وِ الذذِینَ َاذَا وَنفَقحواْ لَامْ یُسْارافحواْ وِ لَامْ
یِقْترححواْ وِ کَانَ بِینْ ذَالِکِ قَوِامًا و کسانى که هر گاه انفاق کنند ،نه اسراف مىنمایناد و ناه
سختگیرى بلکه در میان این دو ،حدّ اعتدالى دارند» (فرقان )61/نیی َسرا  )23 /بادین
معنا که میان دو طرف افراط و تفریط ،فکر میکند و حرکت میکند احادیث فراوانای در
این با وارد شد« :الیمین و الشمال مضله والطریق الوسطی هی الجااده چا و راسات
گمراهی ،وراه میانه همان راه مستقیم است» (نهج البالغه ،خ« )36 :ولمتقدم لهم ماارق،
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و المتثخر عنهم زاهق ،ولالزم لهم الحق وهر کس بر نان تقدم جوید از دین خارج شاود
و هرکس از نان عقب مانده نابود گردد و هرکس همراه نان باشد ملحق به نها خواهد
شد» (قمی« )255:،3136،ال جبر وال تفویض ولکن ومر بین األمرین نه جبر اسات و ناه
تفویض بلکه امری اسات میاان ایان دو امار» (کلینای )352 :3133،در سابک زنادگی
اسالمی این اعتدال و میاناه روی در هماه ابعااد زنادگی فاردی و اجتمااعی ،در انفااق،
عبادت ،عواطف و احساسات ،تعلیم و تعلم ،کار و تالش ،تفاریح و تفارج  ،ماورد توجاه
است
 .96-2استقالل :از دی ر مولفههای سابک زنادگی اساالمی ن اسات کاه جامعاه
اسالمی باید روش زندگی ن متکی بر مبانی معرفتای و دا و رساوم اساالمی باشاد و
اتکال به دی ر فرهنوها ،و وابست ی سیاسی ،اقتصادی و به بی ان ان نداشته سایادت و
سیاست مستقل داشته باشد چراکه خداوند تقلید از کفار ،پذیرش سلطه اجنبی را بارای
امت اسالم نمی پسندد« :وِ لَن یجِعِلَ اللذهُ لِلْکَافِراینَ عِلىِ المْؤْمِنِینَ سِبایال و خداوند هرگی
کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است» (نسا  )353 /خداوند رمان و سخن کاافران را
پست قرار داد و روش متکی به اهلل و یین الهی را برتر دانسته است« :وِ جِعِلَ كلِمَ الذذِینَ
کَفَرحواْ السسفْلىِ وِ كلِمَ َُاللذهِ هِىِ الْعُلْیِا (و هادف) کاافران را پاایین قارار داد( ،و نهاا را باا
شکست مواجه ساخت) و سخن خدا (و یین او) ،بااال (و پیاروز) اسات»(توباه )51/درد
امروز بخشی از امت اسالم ن است که از این روش دور مانده و در برابر بی ان ان هویات
خویش را باخته و دولت های اسالمی مطیع کفار و مجری سیاستهای نان شدند ملات
مسلمان باید به خود بیاید ،به خود اعتماد کند و سرنوشت خویش را باه دسات دی اران
نسپرد و به این وعده الهی اعتماد کند که« :وِ لَاتَهانحواْ وِ لَاتحِیَنحواْ وِ وَنتحمُ الْاثَعْلَوْنَ َان کناتحم
مسؤْمِنِینَ و سست نشوید! و غم ین ن ردید! و شما برترید اگر ایمان داشاته باشاید» ( ل
عمران)313 /
جمعبندی و نتیجه گیری
بخش مهمی از رشد و پیشرفت هر جامعه مربوط به سبک زنادگی افاراد ن جامعاه
است از نجا که هر مکتب و نحلهای متناسب باا مسالک و جهاان بینای خاود ،سابک
زندگی خاصی را تعریف و ارائاه مایکناد ،بایاد از میاان نهاا بار حساب ویژگایهاا و
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امتیازهای نها داوری و یکی را انتخا کرد در این تحقیق شانیده ماورد از امتیازهاای
سبک زندگی اسالمی از ن اه قر ن ،روایات و رای مفسران بررسی و ارائه شاده اسات تاا
مقدمه ای برای شناخت سبک زندگی اساالمی و عمال باه ن و داوری و انتخاا باشاد
نتایج بررسی نشان داد که از :توحید محوری ،خرت گرایی ،وحی گرایی ،دانش محوری،
عیتمندی ،حفظ کرامت انسانی ،برخورداری از ال وهای متعالی ،عیتمندی ،حفظ کرامات
انسانی ،اعتدال بهعنوان مهمترین امتیازات سبک زندگی اسالمی میتوان نام برد
با تمسک به این مولفهها می توان سعادت دو جهان و حسن دنیاا و خارت را بارای
خود و جامعه رقم زد و از سیبهای سبک های موجود که ناظر باه تفکار ماادی و غیار
معنوی هساتند در امان ماند
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