
 

  

  

  

  

  

  

  شدن سبك زندگى عوامل اسالمى

  1زاده عيسي عيسي
  

  چكيده

درونى آن جامعه اسـت و زمـانى  یها ای، نمادی از باورها و ارزش سبك زندگى هر جامعه

تواند به ثمرات آن دست پيدا كند كه سبك زندگى او متناسب با آن باورها و  آن جامعه مى

بـودن از عوامـل تاثيرگـذار در  جامعه كنونى ما به سـبب محروم. ها شكل گرفته باشد ارزش

ای دينـى و شدن زندگى و تأثيرپذيری از فرهنگ غرب، نتوانسته است ميان آن باورهـ دينى

های گوناگون فردی و اجتماعى، ارتبـاطى عميـق و تنگاتنـگ  سبك زندگى خود در حوزه

ايجاد كند و در حقيقت از داشتن سبك زنـدگى اسـالمى بـه معنـای واقعـى محـروم مانـده 

هـا  نمايانگر ظرفيت باالی ايـن آموزه های دينى و تاّمل در آنها با اينكه بررسى آموزه .است

بايد بررسـى شـود چـه  اكنونباشد،  ی و ارائه معيارهای رفتاری مناسب مىساز برای فرهنگ

تر شدن سبك زندگى وجود  راهكاری برای استفاده از اين ظرفيت عظيم دينى برای اسالمى

سبك زنـدگى بـه سـمت  دادن توان در شناسايى عوامل سوق دارد؟ پاسخ اين پرسش را مى

ايـن، بـر اسـاس  .به آن عوامل جسـتجو كـرد بىيا دستهای  كار آن معيارهای وحيانى و راه

شدن سـبك  آفرين و تاثيرگذار در اسالمى چند عامل نقش، تالش شده است تا در اين مقاله

  . های دسترسى به آن عوامل مورد بررسى قرار گيرد زندگى و راه

  ها كليدواژه

  .ايمان، عالمان، حاكمان ،سبك زندگى، اسالمى
                                                             

  esazadeh4747@gmail.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى. 1
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  مقدمه

ها بـر اسـاس  مهم تمام پيامبران و اوليای الهى، اصالح سبك زنـدگى انسـانيكى از اهداف 

تحقـق چنـين هـدفى نيازمنـد وجـود اختيـارات و  .ای عقالنى و وحيانى بـوده اسـته هآموز

ترين آن، وجود حاكميت مبتنـى بـر قـوانين الهـى  از مهم كه يكىباشد  امكانات متناسب مى

ری از ابر قوانين وحيـانى، در صـورت برخـوردباشد؛ زيرا يك حكومت قدرتمند متكى  مى

شيوه صحيح چگونه زيستن يا همـان  ،تواند با اجرای آن قوانين حاكمان و مجريان صالح مى

حال  .سبك زندگى بر اساس الگوهای وحيانى را به بهترين صورت در جامعه تحقق ببخشد

كشـور عزيزمـان  ها تالش اوليای الهى، زمينـه تشـكيل حكومـت اسـالمى در كه پس از قرن

بر همگان اعم از حاكمان و مردم الزم است تـا در كنـار اصـالح و رشـد  ،فراهم شده است

هــای دينــى، تنظــيم و  اعتقــادی ومعرفتــى، شــيوه و ســبك زنــدگى را نيــز بــر اســاس آموزه

های گونـاگون  های غيـر دينـى در عرصـه و نسبت بـه رفـع هرگونـه سـبك ساماندهى كنند

هم در موقعيتى كه به فرموده مقام معظم رهبـری، يكـى از اهـداف  نآ ؛زندگى تالش نمايند

سبك زنـدگى آنـان  ويژه بهتغيير فرهنگ و اخالق مردم  ،اصلى دشمنان اسالم و ملت ايران

تمـام سـعى خـود را بـه كـار  دشمنان اسالم و مسـلمين، و«. )14/10/1394 :بيانات رهبری(است 

ترين امكانات روز، عقايد دينى جوامـع اسـالمى را مـورد  پبيشرفتهگيری از  گرفتند تا با بهره

سبك زندگى ضـد دينـى را  ،)2/3/1380 :بيانات رهبری( »هدف قرار دهند و با تضعيف باورها

  . در ميان مسلمانان حاكم نمايند

ترشـدن  بر همين اساس، بايد در مقابله با اين تهاجم فرهنگـى، هـر آنچـه كـه در اسالمى

گـرفتن  مورد توجه همگان قرار گرفته و از آنچه كه سـبب فاصـله ى موثر است،شيوه زندگ

 ،شـود مى های اسالمى و تسـلط فرهنـگ بيگانگـان در بـالد اسـالمى شيوه زندگى از آموزه

فرهنگ آن جامعه اسـت كـه در صـورت هـر گونـه   ،ای زيرا هويت هر جامعه ؛پرهيز گردد

دی خواهد كشيد در حـدی كـه بـا كمتـرين تغييـر ها نيز به نابو انحراف در آن، ديگر عرصه

همـين  دليـلبـه  .، به راحتى شيوه سبك زندگى نيز تغيير خواهـد كـرد ای فرهنگ هر جامعه

ايـن چشـم ـ  ها است، كه مقام معظم رهبـری اهميت و تأثيرگذاری فرهنگ در ديگر عرصه

و  همنان هشدار دادبارها نسبت به تهاجم، شبيخون و غارت فرهنگى از سوی دشـ  بيدار امت

ويـژه  هايى از نفوذ فرهنگ بيگانگان در سبك زندگى در جوامع اسالمى، به با مشاهده نشانه
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  كـه . )23/7/91 :بيانـات رهبـری( بيـان كردنـدهای راهگشايى به همگان  كشور عزيزمان، توصيه

ــاتى ــا، بســياری از مشــكالت برطــرف خواهــد شــد در صــورت توجــه و عملي   . كــردن آنه

  گيـری  بـرای خـود و ديگـران دارنـد، بـا بهره داری دينريم همه آنانى كه درد دين و اميدوا

  های طاليــى كــه بــه بركــت  های رهبــر عزيــز و بــا اســتفاده از ايــن فرصــت گری از هــدايت

های گونـاگون زنـدگى،  ترنمودن عرصـه خون شهيدان به ما هديـه شـده اسـت، در اسـالمى

 ری خداونــد، زمينــه ظهــور آن منجــىبــه يــاتــر برداشــته تــا هــر چــه زود های مــوثری قــدم

معنای واقعـى در جامعـه  بخش فراهم گردد و سبك زندگى اسالمى به گستر و حيات عدالت

  .پياده شود

  االت پژوهشؤس

  مفهوم سبك زندگى اسالمى چيست؟.1

  های دينى و سبك زندگى وجود دارد؟ بين آموزه  ای چه رابطه.2

  سبك زندگى چيست؟شدن  ترين عوامل اسالمى مهم.3

شدن سبك و شيوه زندگى نقش  تواند در اسالمى مى آيا ارتقای ايمان و باورهای قلبى.4

  داشته باشد؟

  راهكارهای ارتقا و تحكيم باورهای قلبى چيست؟. 5

شدن  های دينى چه تاثيری در اسالمى كنندگان به آموزه دعوت سبك و شيوه زندگى. 6

  شيوه زندگى مردم دارد؟

ترشدن شـيوه زنـدگى  تواند در اسالمى بك زندگى حاكمان و مديران جامعه مىآيا س.7

  مردم نقش داشته باشد؟ 

  مفهوم سبك زندگى

جامعـه بـا هويـت  ه يـافرد، خـانواد ه يكواره خاص زندگى است كه ب سبك زندگى، نظام

، عبـارت ديگـر بـه).  78 – 46: 1387، مهـدوی كنـى، 528: 1391شـريفى، (خاص، اختصاص دارد 

كاويـانى، (كنـد  به نسبت، ثابت است كه فرد، اهداف خود را به آن طريـق دنبـال مى  ای شيوه

بيشـتر  ه يـاسبك زندگى اسالمى، شيوه زندگى فردی و اجتماعى اسـت كـه همـ. )16: 1391
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كنـد و در رفتارشـان  متدينان به اسالم يـا گـروه مـؤثری از جامعـه اسـالمى بـه آن عمـل مى

  .)6: 1392، مصباح(شود  منعكس مى

شـان، مباحـث فرهنگـى و سـبك اي های فكـری از دغدغـه كـه يكـىمقام معظم رهبری 

باشـد، سـخنانى در رابطـه بـا  زندگى و تبيين درست الگوی زندگى اسالمى در بين مردم مى

  :باشد نوعى همان تعريف سبك زندگى از منظر ايشان مى ، كه بهبيان كردندسبك زندگى 

هـدف زنـدگى چيسـت؟  ؛زندگى تابع تفسير ما از زندگى استرفتار اجتماعى و سبك 

طبيعى متناسـب  طور بهبرای خودمان ترسيم كنيم،  ،هر هدفى كه ما برای زندگى معين كنيم

يك نقطه اصـلى وجـود دارد و آن ايمـان . شود با خود، يك سبك زندگى به ما پيشنهاد مى

 ،بدون ايمان. به آن ايمان پيدا كنيم) هدف زندگى را(است؛ يك هدفى را بايد ترسيم كنيم 

حاال آن چيـزی كـه . گيرد كار درست انجام نمى.پذير نيست امكان ها پيشرفت در اين بخش

تواند كمونيسم يـا  تواند كاپيتاليسم باشد، مى تواند ليبراليسم باشد، مى مى ،ايمان داريم به آن

چيزی بايد ايمان داشت، اعتقاد  ه يكتواند هم توحيد ناب باشد، باالخره ب فاشيسم باشد، مى

اصـل،  ه يـكايمان بـ ؛مسئله ايمان مهم است ؛رفت  دنبال اين ايمان و اعتقاد پيش به ؛داشت

بـر اسـاس . چنين ايمانى بايد وجود داشـته باشـد ه يكلنگرگاه اصلى، اعتقاد ب ه يكب ايمان

  ).91/ 7/ 23 :بيانات رهبری(اين ايمان، سبك زندگى انتخاب خواهد شد 

با ايـن بيـان  ؛باشد سبك زندگى همان هيئت تركيب آداب مى: توان گفت در نهايت مى

صـورت يكپارچـه در نظـر گرفتـه  قتـى بـههـای ظـاهری افـراد، و كه رفتارهای ساده و جلوه

مـواردی همچـون الگـوی مصـرف، آداب  .زنـد شود، سـبك زنـدگى آنـان را رقـم مـى مى

معاشرت، پوشش، آرايش، تغذيه، مسكن، گذران اوقات فراغت و مسـافرت در يـك بسـته 

هـای رفتـاری، نمـای خـارجى شخصـيت  اين جلوه .كامل از سبك زندگى افراد قرار دارند

باشـد و  های آنـان مى هـا و عالقـه محيط زدگـى و نشـانى از عقايـد، باورهـا، ارزشافراد در 

  .)21: 1393زاده،  حسين(دهد  تركيب آنها، شخصيت فردی و اجتماعى آنان را نشان مى

  های دينى سبك زندگى در آموزه

هـا را بـرای  انديشـى در آن، ظرفيـت بـاالی ايـن آموزه هـای اسـالم و ژرف بازخوانى آموزه

های  تـرين اليـه دهـد؛ زيـرا انتزاعى سازی و ارائه الگوهای رفتاری مناسـب نشـان مى نگفره
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ترين سطوح رفتاری كه امروز با عنوان سـبك زنـدگى از آن يـاد  اعتقادی و معرفتى تا عينى

شود، در چارچوب نظام معنايى اسالم، جای گرفته و در مسـير تكامـل و سـعادت انسـان  مى

رود،  شمار مى های اسالمى به ترين منبع آموزه كه مهم کریم قرآن .يردگ مورد استفاده قرار مى

كنـد و در  مى سرشار از الگوهايى است كه شيوه زيست مؤمنانه و مورد نظر اسالم را معرفى

اسوه و نمونه عالى زندگى به تمام  عنوان بهنيز  9سيره پيامبر گرامى اسالم  ،پرتو آيات آن

در اختيـار جامعـه  7چنـين روايـات فراوانـى از اهـل بيـت هم .مسلمانان معرفى شده اسـت

 ،و در شـرائط متفـاوت اجتمـاعى قـرآن کـریممسلمان قرار دارد كه با الهام از تعـاليم نـورانى 

مندی  خصوص بهره به .اند مصاديق متعددی از الگوهای زندگى دينى را تبيين و معرفى كرده

يژه فرهنگى، اجتماعى، سياسى و علمـى بـرای های تاريخى از تمايزات و برخى از اين دوره

توانـد دسـتاوردهای بسـيار  قـرار گرفتـه، مى  ای زمان ما كه جامعه اسالمى بار ديگر در دوره

 ).41 – 34: 1392فاضل قانع، (مهمى را در پى داشته باشد 

هـای دينـى  زيسـتن در آموزه مقام معظم رهبری در مورد وجود راهكار و برنامه چگونـه

ها به وجود  اسالم فقط برای اين نيامد كه اعتقادی را در زوايای قلب و ذهن انسان«: دفرمودن

اسالم آمد تـا زنـدگى را  .گونه اثری ندارد آورد و لو آن اعتقاد در عمل و زندگى آنها هيچ

اعتقاد به اسالم، سرچشمه علم بشر اسـت، احكـام و . متحول كند و راه بشر را تصحيح نمايد

زندگى اجتماعى، زندگى فردی، . هاست های زندگى انسان ، فراگير همه عرصهقوانين اسالم

امـروز . و اسالم بـرای همـه آنهـا برنامـه و راهنمـايى داردـ  زندگى سياسى و مشى اقتصادی

های زنـدگى خـود را تحـت تعلـيم اسـالم  حمداّهللاٰ ملت ايران مفتخر است كه همه عرصـه هب

فاصـله بسـيار  ،خواهد ، با آن چيزی كه اسالم از ما مىگذاشته است، البته واقعيت زندگى ما

: بيانات رهبری(» گيری نظام اسالمى به سمت پركردن اين فاصله است زيادی دارد لكن جهت

: ايشان در بيانى ديگر در تبيين معنای توحيد به اين مسئله اشاره كـرده و گفتنـد .)20/3/1380

حيد بوده و توحيـد نيـز صـرفا يـك نظريـه در درجه اول، دعوت به تو 9بعثت نبى اكرم «

. )2/7/1382: بيانات رهبـری(» هاست روش زندگى برای انسان ه يكفلسفى و فكری نيست، بلك

ها از سـوی اسـالم،  ايشان در تعيـين تكليـف مسـلمانان در سـبك معاشـرت و ديگـر عرصـه

ر خـورد و اسالم، تكليف مسلمانان را در معاشرت، در كيفيت زنـدگى فـردی، د«: فرمودند

خواندن، در روابط با حكومت، در روابط با يكديگر و  پوشيدن، در درس خوراك، در لباس
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  .)1/10/1369: بيانات رهبری(» در معامالتشان معين كرده است

های فراوانى را برای اثبات ايـن امـر  توان نمونه بنابراين با مراجعه به منابع غنى اسالم، مى

های عملـى  به شـيوه 7های اهل بيت ا و نبايدهای قرآن و آموزهبسياری از بايده .ارائه كرد

شـيوه در حـوزه فـردی  به، روايات فراوانى مربوط نمونه عنوان به. پردازند مىزيستن،  چگونه

همچون، خوردن و خوابيـدن، پوشـش، مسـكن، مسـافرت و در حـوزه اجتمـاعى، همچـون 

تعامل با ديگران، در حوزه خانوادگى، همچـون شـيوه تعامـل بـا اهـل خانـه و بسـتگان و در 

نقـل شـده  :از امامـان معصـوم  ،حوزه محيط زيست، همچون شيوه برخورد بـا حيوانـات

خداوند سبحان نيز برای دسترسى آسان انسان به بهترين سبك زندگى، عالوه بر اين، . است

الگـو در  عنوان بـهرا  9 در كنار ابالغ بايدها و نبايدها، سبك و سيره عملـى پيـامبر اسـالم

َ اكَـلقَـْد «: اختيار بشر قرار داد و همگان را به پيروی از آنان توصيه فرموده است ْم فـِى كـَن ل

ِ ُأْسوَ  َ َو الْيْوَم اآلكٌة َحَسنٌَة لَمن َرُسوِل اّهللاٰ َ كِخَر َو ذَ اََن يْرُجواْ اّهللاٰ   .)21: احزاب(ثِيًرا كَر اّهللاٰ

  شدن سبك زندگى ثيرگذار در اسالمىأعوامل ت

اما بعضى از آنهـا نقـش بسـيار  عوامل گوناگونى نقش دارد ،شدن سبك زندگى در اسالمى

ش شده اسـت تـا سـه عـاملى كـه در تاثيرگـذاری بـر تال ،در اين مقاله .دارد  ای كننده تعيين

  مـورد بررسـى  ،بـه آنهـا شـده اسـت  ای های دينى توجـه ويـژه سبك و رفتار افراد در آموزه

  . قرار گيرد

  تقويت ايمان و باورهای قلبى .1
 .از سـطح ايمـان و باورهـای آنـان باشـد ای نشـانه تواند سبك زندگى افراد و جوامع مى

يُب يَخُرُج نَبَاتُُه بِِإذِْن َربِه َو الِذى َخبَُث «: در تأييد اين مطلب آورده است کریم قرآن َو الْبَلَُد الط

 َ رويـد و  گياهش به فرمان پروردگـارش مى) خيز حاصل(سرزمين پاكيزه » ًداكَال يَخُرُج ِإال ن

  .)58: اعراف(» رويد ارزش از آن نمى جز گياه اندك بى) زار و شوره(سرزمين ناپاك 

نيز در اينكه نوع رفتارهای انسـان متـأثر از باورهـای قلبـى اوسـت و  7اميرمومنان على

فبااليمان يسـتدل «: فرموده است ،توان بوسيله شيوه رفتار به سطح ايمان افراد دست يافت مى

را بـر ؛ ايمـان )155: 1378شـريف رضـى، (» على الّصالحاِت و بالّصالحاِت يستدل علـى االيمـانِ 
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  .توان ايمان را تشخيص داد توان دليل گرفت و از كردار نيك هم، مى های نيك مى كرده

هم، درباره ارتباط ظاهر و باطن و تأثير باورهای درونى در رفتار ظاهری،  7امام صادق

آلودگى ظاهر، اثر و معلول آلودگى باطن است؛ كسى كه درون خود را تطهيـر «: فرمايد مى

كند و كسى كـه در درون، پـروای خـدا را داشـته باشـد،  رون او را پاك مىكند، خداوند بي

به خدا خيانـت كنـد، خداونـد  ،كند اما كسى كه در نهان خداوند در آشكار او را رسوا نمى

  ).107: 1360حسن مصطفوی، (» كند آبرو مى متعال در آشكار، او را رسوا و بى

تواند نمايانگر باورهای درونى و ايمان  ر مىالبته بايد توجه داشت كه زمانى اعمال و رفتا

صـورت مسـتمر در  افراد باشد و ميزان سنجش اعتقادات درونى قرار بگيرد كه آن عمـل بـه

توان پى به ايمان و اعتقـاد  نمى ،بار عمل موارد گوناگون از آنان سر بزند وگرنه با انجام يك

 ُ اتفاقى آن هـم در شـرائط خاصـى از او صورت  زيرا چه بسا، آن عمل به ؛رددرونى آن فرد ب

، داری ديـنرغم اظهار ايمان و  بنابر اين اگر شيوه و سبك رفتاری كسى، على .سر زده باشد

بـودن  سنخيتى با ايمان و باورهای دينى وی نداشته باشد، اين امر، دليل بر ضـعف و سـطحى

  . باشد آن باورهای قبلى او مى

اَس « :حقيقت نقل شده اسـت كـه فرمـودسخنى در تأييد اين  7از امام حسين َعبِيـدُ   اَلنـ 

نْيا ينُ  وَ  الد ْت  َما يُحوُطونَهُ  َألِْسنَتِِهمْ  َعلَى لَعْقٌ  الد ُصوا فَِإَذا َمَعايُشُهمْ  َدر بِالْبََالءِ  ُمح  يانُونَ  قَـل الـد« 

گوشت بـر   ای تكهو دين همچون  ؛ همانا مردم بندگان دنيا هستند)245: 1404ابن شعبه حرانى، (

چرخاننـد، امـا  روی زبانشان است تا زمانى كه زندگى آنان اقتضـا كنـد، آن را در دهـان مى

   .اند )واقعى(داران  زمانى كه با بالها مورد آزمايش قرار گيرند، دين

كاری به امام  با توجه به تأثيرگذاری باور و ايمان عميق در رفتار و كردار، وقتى فرد گناه

او را بـه ايـن  7خواهـد، امـام برای ترك گنـاه مى  ای كند و راه چاره ع مىرجو 7حسين

پنج چيز را انجـام ده، «: فرمايد نكته توجه داده و در تقويت باور به خداوند و روز قيامت مى

اول اينكه رزق خدا را نخـور و هـر گنـاهى كـه خواسـتى  :هر گناهى كه خواستى انجام بده

سـوم  ؛خـواهى انجـام ده دوم اينكه از ملك خدا خارج شو و هـر گنـاهى كـه مى ؛انجام بده

: چهـارم ؛خـواهى انجـام ده اينكه به جايى برو كه خداوند تو را نبينـد و هـر گنـاهى كـه مى

زمانى كه سفير مرگ برای گرفتن جانـت آمـده، او را از خـود دور كـن و هـر گنـاهى كـه 

الك دوزخ تو را در آتش انداخت داخل نشـو و هـر زمانى كه م :پنجم ؛خواهى انجام ده مى
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  .)126: 78ج  1403مجلسى، (» خواهى انجام ده گناهى كه مى

ترين عامل تغيير و اصـالح  پى خواهيم برد كه مهم 7با تأمل در اين توصيه سيد الشهدا

های دينى، تقويت باورهای  دادن آن به سمت آموزه سبك رفتار و كردار در زندگى و سوق

  .چنين باور به وجود عالم قيامت است نسبت به خداوند و اوصاف توحيدی و هم قلبى

بـر سوره ابراهيم در باره تاثيرگـذاری اعتقـادات  24ذيل آيه ،مرحوم عالمه طباطبايى نيز

ايجـاد اعمـال  منشـاء سبب رويش اخـالق پسـنديده و حق، باورهای« :، فرموده استرفتارها

ها  قائل است كه اختالف سـبك بر همين اساس ايشان، .)52:12ج طباطبايى،( »گردد شايسته مى

های زنـدگى در جوامـع  در جوامع انسانى، ريشه در مذاهب مختلف دارد و گوناگونى شيوه

 بشری نيز از گوناگونى اصول اعتقادی آنهـا دربـاره حقيقـت عـالم سرچشـمه گرفتـه اسـت

  .)201-200:16ج طباطبايى،(

آن «: فرمايـد ايمان بر سبك و سيره زندگى انسـان مى آفرينى شهيد مطهری هم در نقش

اين است كه تنها ايمان قـادر اسـت كـه فـرد را  ،چيزی كه الزم است مورد توّجه واقع شود

هـم خودپرسـتى را تحـت الشـعاع  هـم خودخـواهى، صورت يك انسان واقعى درآورده، به

كند، طوری كـه انسـان در  عقايد و مسلك قرار دهد و هم نوعى تعبّد و تسليم در فرد ايجاد

بـه خـود، ترديـد راه ندهـد و هـم آن را  ،دارد كه مكتب عرضـه مـى  ای ترين مسئله كوچك

برايش هـيچ  ،بها درآورد در حّدی كه زندگى بدون آن صورت يك شئ محبوب و گران به

  ).42و  41 :2ج : 1378مطهری، (» معنى باشد و پوچ و بى

  ىهای تاثير ايمان در سبك زندگ حوزه

ترين عوامل تأثيرگذار در رفتـار و سـبك و سـيره انسـان  ايمان و باورهای دينى، از قوی

توانـد  است، باورهای عميق، تحّول و تغيير جـدی در شـيوه زنـدگى را بـه دنبـال دارد و مى

هـای فـردی، اجتمـاعى و حتـى محـيط زيسـت  سرچشمه پديدارشدن آثار فراوانى در حوزه

و وحى و رسالت و ايمان به عالم قيامت، سبب تغييـر در نگـرش  زيرا ايمان به خداوند؛ شود

انسان نسبت به جهان هستى و فلسفه وجـودی تمـام موجـودات عـالم از جملـه خـود انسـان 

كنـد  ها را فـراهم مى گردد و اين تغيير نگرش است كه زمينه تعيين اهداف زندگى انسان مى

سبك تعامل انسـان بـا خـود و خـدا و تواند شيوه و  شده مى آن هدف مشخص ،هكه در نتيج
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های  بر اساس همين با بررسى زنـدگى انسـان. كندتعامل با ديگران و محيط زيست را تعيين 

های  تواند وجود اين هدفمندی و آثـار ايمـان را در تمـام عرصـه مومن واقعى و باورمند، مى

ــدگى ــرين مســائل، مشــاهده كــرد شــان، حتــى در جزئى زن ــه چــرا كــه ايمــان راســت ؛ت ين ب

زيستن، سبب اطمينان خـاطر بـه  های خداوند و اوليائش در چگونه هبودن تمام توصي حكيمانه

هاست و همين اطمينان است كه معيار انتخاب و ُمحّرك اصلى  عمل به آن توصيه سودمندی

  .زندگى بشر است

توان شواهد فراوانـى در اثرگـذاری  مى 7های نورانى قرآن و اهل بيت با بررسى آموزه

نـد چهای گوناگون ارائه كرد كه در اين بخـش بـه  ايمان بر سبك و شيوه زندگى در حوزه

  :شود مورد از آنها اشاره مى

  تعامل با خداوند: الف

هايى كه  انسان ؛خداوند است های تأثيرگذاری ايمان، حوزه تعامل انسان با يكى از حوزه

 ،3: بقـره(داوند را بـا اقامـه نمـاز، از درجات عالى ايمان برخوردار هستند، رابطه خويش با خ

ــذاريات17: آل عمــران(دعــا  )4و  3: انفــال ،92: انعــام  ،16و  15: ســجده ،64: فرقــان(و تهجــّد ) 18: ، ال

های  ترين شرائط همانند عرصـه كنند و در سخت حفظ مى ،ترين مرتبه در اعلى )17: الـذاريات

زيـرا بـه حقيقـت كـالم . دست بدهنـد جنگ و جهاد، حاضر نيستند اين ارتباط مستقيم را از

الَة تَنْهى«وحى  الص ِإن   ْ ؛ ايمان راسخ دارند، كه ارتبـاط )145: عنكبوت(» رِ كَعِن الْفَْحشاِء َو الُْمن

 .)56: ذاريـات(» ما خلقُت الجِن و اِالنَس اال لِيعبُـدونَ «با خالق هستى، فلسفه خلقت آنان است 

جايگزين اين ارتباط مقدس قرار دهند و از هر  ،حاضر نيستند، هيچ چيزی را در زندگى لذا

كنند و هـيچ لـذتى را بـا  چيزی كه بخواهد به اين رابطه بندگى، صدمه وارد كند، پرهيز مى

  .كنند لذت بندگى خدا عوض نمى

رسـاند كـه  مـى  ای اثربخشى ايمان حقيقى در تعامل با خداوند، انسان مومن را بـه درجـه

بينـد و فقـط رفتـار و خشـنودی او را در  خداوند را در همه شئون زندگى حاضر و نـاظر مى

ِ َرب   َو َمْحيای َو َممـاتى  ىكَو نُسُ   قُْل ِإن َصالتى«. دهد تمام كارهايش مورد توجه قرار مى ِهللاّٰ

َعاَم َعلىَ « ،)162: انعـام(»  الْعالَمين هِ   َو يْطعُِموَن الطا نُْطعِمُ كمِسْ  ُحب لَِوْجـِه    مُ كينًا َو يتِيًما َو َأِسيًرا ِإنم

ِ َال نُِريُد مِن   .)9و  8: انسان(» وًراكَجَزاًء َو َال شُ    مُ كاّهللاٰ
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  تعامل با ديگران: ب

شدن سبك در حوزه برخورد بـا ديگـران،  تواند در اسالمى يكى از عوامل مهمى كه مى

نقـش مهمـى داشـته ... ها، شـهروندان و  ، دوسـتان، همسـايهاعم از اعضای خانواده، بستگان

های  زيـرا معيـار و مـالك انسـان باشد، ايمان و باور قلبى به خداونـد و عـالم قيامـت اسـت،

هـای  های قـرآن و آموزه تعامل با ديگران، رضای خدا و رعايت توصيه مند از ايمان در بهره

 9پيـامبر اكـرم  س آنان با توجه به سـخنبر همين اسا .باشد مى و اوليای الهى 7بيت اهل

تـر و  تر است كه خوش اخالق ايمان كسى كامل«: كه درباره شيوه برخورد با خانواده فرمود

علـى بـن محمـد ابـن (» ترم ام مهربـان باشد و من از همه شما بـا خـانوادهاش  تر با خانواده مهربان

چنين رفتاری داشته باشـند و بـا در  ،كنند تا با خانواده خويش تالش مى )36: 2، ج1304بابويه، 

 :های اجتمـاعى همچـون گذارند آسـيب گرفتن بردباری در برابر مشكالت زندگى نمى پيش

گـر ايـن  بررسـى آمـاری نيـز نمايـان .شان را به خطر انـدازد طالق و اعتياد، سالمت خانواده

مانـدن آمـار  هـا، يكـى از عوامـل پـايين ذهبى خانوادهباشد كه ايمان و اعتقادات م مطلب مى

  .)136تا  117 :1384زاده و ديگران،  فاتح(باشد  مى ها گونه خانواده طالق در اين

كه درباره سبك تعامل بـا والـدين و مـردم بـه مالطفـت، ـ  آنان با استفاده از آيات الهى

كنند تـا ايـن مـالك را  مى سعى –كالمى، توصيه نموده است  رويى و خوش تواضع، خوش

در مواجهه با مردم رعايـت نماينـد و هنگـام روبروشـدن بـا افـراد جاهـل از اظهـار هرگونـه 

 .)11: ، مجادلـه8: ، عنكبوت63: ، فرقان24: ، اسراء83: بقره(كنند  مى خشونت و عصبانيت خودداری

حه زنـدگى آنان در هنگام برخورد با ناماليمات و حوادث روزگـار نيـز، يـاد خـدا را سـرلو

ا « ؛دهند و با يادآوری آيه استرجاع خويش قرار مى ـ ِ َو ِإن ا ِهللاّٰ الذيَن ِإذا َأصابَتُْهْم ُمصيبٌَة قالُوا ِإن

ــونَ  ــِه راجِعُ ــا خــدا حفــظ كــرده و خــود را در معــرض  )156: بقــره(» ِإلَي   ارتبــاط خــويش را ب

بِهـْم َو َرْحَمـةٌ َعلَـيْهْم َصـلََواٌت  كُأْولَئـ« ؛دهنـد رحمت الهـى قـرار مى ـن ر ُهـُم  كَو ُأْولَئـ م

  .)157: بقره(»  الُْمْهتَُدون

  حوزه فردی: ج

توانـد تغيـرات جـّدی در آن ايجـاد كنـد، حـوزه  هايى كه ايمـان مى يكى ديگراز حوزه

های دين اسالم را دارای حكمـت و  زيرا انسان مومن، به دليل آنكه تمام توصيه ؛فردی است
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هـا در زنـدگى  كـردن آن تمام هّمت خويش را برای پيـاده ،داند مى اخرویمنفعت دنيوی و 

بر همين اساس، معيار و مالك انتخـاب  .كند تا بتواند به آن منافع دست يابد خود صرف مى

آرايش، مسكن، مسافرت، كسب و كار، گذراندن ،آنان در شيوه خوردن، خوابيدن، پوشش

های  ها و مــدل ســبك... انــدوزی و  دانــش اوقــات فراغــت، مهمــانى، نظافــت، شــادی، غــم،

های دينـى  های دينى است، و از هر نوع سـبكى كـه بـر خـالف توصـيه شده در آموزه تعيين

وجـه حاضـر نيسـت بـه سـبب جلـب  كنـد و بـه هـيچ در زندگى خود از آن پرهيز مى ،باشد

: توبه(های دينى را ترك كند و از حدود الهى دست بكشد  رضايت غير خدا، عمل به آموزه

  .)112و  111

هـای مهـم در  يكى ديگر از مـالك 9اطاعت و پيروی ازدستورات خداوند و پيامبرش

گيـری از سـخنان  اهـل ايمـان و تقـوا بـا بهره .)71: توبـه(بـا ايمـان اسـت  تمام كارهای انسان

چـه ـ  تمام شئون زنـدگى خـود ،7خطبه نورانى متقين اميرمومنان على ويژه به 7بيت اهل

شده در آن خطبه تنظـيم  را بر اساس معيارهای مطرحـ  چه اجتماعىو خانوادگى  فردی، چه

) قـرآن و عتـرت(اند كه تنها راه سـعادت، پيـروی از ثقلـين  به اين باور رسيده زيرا ؛كنند مى

باشد و هرگونه انحراف از مسير اين دو امانت الهى، جز گمراهى و بدبختى چيز ديگری  مى

  .)294: 1ج  1365كلينى، (شت را به دنبال نخواهد دا

  بودن تاثير ايمان بر سبك زندگى متفاوت

بودن سطح ايمان و باورهای درونى افراد، سبب تفاوت در اثرگذاری آن باورها  متفاوت

تر باشـد،  در سبك و شيوه رفتارهای آنان خواهد شد و هر چه درجه ايمـان، بـاالتر و عميـق

بـودن  در ذو مراتـب 7امـام صـادق .بيشـتری دارد اثرگذاری و انعكاس آن در رفتار، نمود

ايمان همچون نردبانى است كـه پلـه  .همانا ايمان دارای ده درجه است« :ايمان فرموده است

به اين نكته اشاره شده اسـت آنجـا  در قرآن نيز) 45: 2ج  1365كلينى، (» روند پله از آن باال مى

 «: كه فرموده است َما الُْمْؤمِنُوَن ال ُ َوجِلَْت قُلُـوبُهْم َو ِإَذا تُلِيـْت َعلَـيْهْم َءاياتُـُه كِذيَن ِإَذا ذُ ِإن َر اّهللاٰ

؛ مومنان، كسانى هستند كه چون نام خـدا بـرده )2: انفال(» لونكَربِهْم يتَوَ   َزاَدتْهْم ِإيَمانًا َو َعلىَ 

شـان  ايمـان ،هايشان چيره گردد و چون آيات خدا بر آنان خوانـده شـود شود، خوف بر دل

  .كنند افزون گردد و بر پرورگارشان توكّل مى
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  های تقويت ايمان و باورهای قلبى راه

تر باشـد، سـبك  تر و عميـق قـوی با توجه به اينكه هر چه ايمان و باورهـای قلبـى افـراد،

خواهد شد، ضرورت دارد  تر های مختلف فردی و اجتماعى، اسالمى زندگى آنان در حوزه

زنـدگى اسـالمى، در تقويـت باورهـای دينـى تـالش  ه يـكبـ يابى دسترای تا همه افراد، ب

هم در قرآن و هم در سخنان ، راهكارهای گوناگونى، به چنين امری يابى دستبرای . نمايند

  :شود ترين آنها اشاره مى كه به چند نمونه از مهم وجود دارد 7ائمه

  ياد خدا. 1

از خداوند درباره چگونگى  7ابراهيمسوره بقره، زمانى كه حضرت  260بر اساس آيه 

مگر ايمان نـداری؟ آن حضـرت در  :ن مردگان، سؤال كرد، خداوند از وی پرسيددكر زنده

ايـن پاسـخ  .اطمينـان قلبـى بـرايم حاصـل شـود خـواهم، مى ولـى، ايمـان دارم: پاسخ گفت

بـا توجـه بـه ايـن  .فراتر از ايمـان اسـت ،نشانگر آن است كه درجه اطمينان قلبى 7ابراهيم

باشـد، چيسـت؟ خداونـد  به اطمينان، كه فراتر از ايمـان مى يابى دستنكته، بايد ديد كه راه 

 تَطَمئن القُلـوبُ «: برای رسيدن انسان به اين مرحله، فرموده است
ِ ؛ آگـاه باشـيد »اَال بِذكِر اّهللاٰ

  .)28: رعد(كند  ها اطمينان و آرامش پيدا مى كه با ياد خدا دل

  يدن معجزات وكراماتد. 2

 7های ارتقای ايمان به اطمينان قلبى كه خداوند بـه حضـرت ابـراهيم يكى ديگر از راه

: بقـره( به اذن پروردگار، بوده است شده، شدن چهار پرنده كشته آموخته است، مشاهده زنده

ى و وجـود اسـناد قطعـ کـریم قـرآنيعنـى  ؛بنابراين با توجه به وجود معجزه بزرگ الهى .)260

توانـد در  و اوليـای الهـى، آگـاهى دقيـق و تأمـل در آنهـا مى 7درباره كرامات ائمه اطهار

  .تقويت ايمان و باور انسان، نقش مهمى ايفا نمايد

  انس با قرآن. 3

های تقويت ايمان است كه خداوند در توصـيف مؤمنـان  انس با قرآن، يكى ديگر از راه

ُ َوجِلَت قُلـوبُهم و اِذا تُليـت علـيهم اِنما المؤمنو«: است كردهبه آن اشاره  ذيَن اِذا ذُكَِر اّهللاٰ َن اَل
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؛ مؤمنان كسانى هستند كه چـون نـام خـدا )2: انفال(»آياتُُه زاَدتُهم ايمانا و على َربهم يتََوكلُونَ 

شان چيـره گـردد و چـون آيـات خـدا بـر آنـان خوانـده شـود،  های برده شود، خوف بر دل

  .كنند گردد و بر پروردگارشان توكل مىشان افزون  ايمان

  7محبت اهل بيت. 4

شـود، محبـت و مـوّدت اهـل بيـت  يكى از اموری كه سبب تقويت و تحكيم ايمـان مى

 »قُل الاَسَألُكم عليه اَجراً اِالَ الَموّدَة فـى القُربـى«بر اساس آيه قرآن  .باشد مى 9پيامبر اكرم 

من به جـز «:مان داده است،كه به اّمت خويش بگواگر خداوند به رسول خود فر؛ )13: شوری(

خواهم، فايده اين توصيه، بنابر مفاد آيه  چيزی ديگری از شما نمى، موّدت ودوستى اهل بيتم

ِ «ـ  سوره سبأ 46 بـه خـود امـت بـر ـ  »قُل ما َسَألتُكُم من اَجٍر فهو لَكُـم اِن اَجـِری اِال علـى اّهللاٰ

بر همـين  .بر عهده خود خداوند است ،لت حضرت، پاداش رساصورت در غير اينگردد  مى

خوشـا بـه حـال «: فرمـوده 7بيـت در فايده محبت و عشق اهـل 7اساس، امير مؤمنان على

ايمان در قلب چنـين كسـى،  ؛در قلب او رسوخ داشته باشد 7كسى كه محبت ما اهل بيت

و جای نگيرد، تر از كوه اُُحد در مكانش خواهد بود و هر كس كه دوستى ما در قلب ا ثابت

 .)516و  515 :1416هاللى، ( »شود ذوب مى ،شدن نمك در آب ايمان در قلب او مانند ذوب

  های خداوند عمل به موعظه. 5

های الهـى  كردن به احكام و موعظـه های تقويت و تحكيم ايمان، عمل يكى ديگر از راه

های خداوند و اوليای  موعظهزيرا وقتى انسان به نيت تقّرب و جلب رضای خداوند به  ؛است

ُهم «: فرمايد مى بارهشود، قرآن در اين  مى كند، مشمول بركات و فضائل الهى او عمل  و لو اَن

شد،  ؛ و اگر اندرزهايى را كه به آنان داده مى»فََعلُوا ما يوَعُظوَن به لَكاَن خير لهم و اََشد تَثبيتاً 

  .)46: نساء(شد  بب تقويت ايمان آنها مىدادند، برای آنها بهتر بود و س انجام مى

  دعا كردن. 6

كنـد و وعـده اجابـت را هـم  وقتى خداوند در قرآن، انسان را دعـوت بـه دعـاكردن مى

حتما اگر كسى با رعايت شرائط اجابت دعا، از  ـ )60: غافر(» اُدُعونى اَستَجِب لَكُم«ـ  دهد مى
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دهـد و  ند نيز به دعايش پاسخ مثبت مىخداوند، تقويت و تحكيم ايمانش را بخواهد، خداو

، برای حفـظ و تحكـيم ايمـان 7ائمه هدی، بر همين اساس. كردايمانش را استوار خواهد 

  .)145 :1392شيخ عباس قمى، ( خواندن بعضى از دعاها را سفارش نمودند

  های اخالقى كسب فضيلت. 7

تقويـت و تحكـيم  كسب فضايل اخالقى گرچه منشأ اصلى ايجاد آنها، ايمـان اسـت امـا

: خداونـد در قـرآن فرمـوده اسـت لـذا. گونه اعمـال مـرتبط اسـت هم به استمرار اين ،ايمان

خداونـد ، كسـانى كـه هـدايت الهـى را بپذيرنـد ؛)17: محمـد( »والذيَن اهتَدوا زاَدُهـم ُهـدی«

 باره نكات ارزشمندی نيز در اين 7در ميان سخنان اهل بيت .كند هدايت آنها را زيادتر مى

  :شود وجود دارد كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى

  وفای به عهد، راستگويى، حيا وخوش اخالقى .1-7

  : فرمود شنيدم كه مى 7از امام باقر: ابوحمزه ثمالى گفته است

شـود و  مى چهار چيز است كه در هر كس باشـد، اسـالم او كامـل و بـر ايمـانش يـاری

كه از او خرسـند اسـت و اگـر  ديدار خدا رود در حالى به گردد و گناهانش از وی پاك مى

وفا به : سراپايش را گناه فرا گرفته باشد، خداوند آنها را بريزد و آن چهار صفت، عبارتند از

بندد و راستگويى با مردم و شرم و حيـا از آنچـه كـه نـزد خـدا و  عهدی كه انسان با خدا مى

  .)185: 1364مفيد، (و ساير مردم  نمايد و خوش ُخلقى با خانواده مردم زشت مى

نيز نقـل شـده  9اخالقى در تحكيم و تكميل ايمان، از رسول خدا در اثرگذاری خوش

و آن  )1ج: 1416ری شهری، (» اخالقت را نيكو گردان تا ايمانت كامل شود«: است كه فرموده

ما تـرين شـ ترين شما از جهت ايمـان، خـوش اخالق كامل«: حضرت در سخنى ديگر فرمود

  .)79 :1364حّرانى، (» است

  استواری زبان  .2-7

يكى ديگر از عوامل استحكام تقويت ايمان، اسـتواری زبـان و حفـظ و حراسـت آن از 

، اسـتوار و  ای ايمان بنـده«: باره فرمود در اين 7امير مؤمنان .هرگونه لغزش و انحراف است
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» شود تا زمانى كـه زبـان اسـتوار نگـردد محكم نگردد تا دل او استوار شود و دل استوار نمى

  .)337: 1379شريف رضى (

و خيرخواهى  استغفار زكات، كنترل خشم، حبس زبان، نماز نيكو، پرداخت وضوی كامل، .3-7

  7اهل بيت

ضـرت بـه حقيقـت ايمـان، خطـاب بـه ح يابى دسـتدر مـورد راهكـار  9پيامبر اكـرم 

  فقـد اِسـتَكَمَل حقيقـَة االيمـاِن و ابـواُب الَجنّـِة  ،َسبعٌة َمـن كُـن فيـه ،يا على«: فرمود 7على

َمن اَسبَغ وضوئَُه و اَحسَن صالتَُه و اَّدی َزكوَة مالِِه و كّفَ غََضـبَُه و َسـَجَن لسـانِه و  :ُمفتَحٌة له

ــِت  ــَل بَي ــيَحَة اَه ــه و اَّدی النص ِ ــتَغفََر لَِذنب ــهِ اِس ــدوق(» نَبي ــيخ ص ــى)358: 4ج : 1413: ش ــا عل    !؛ ي

  هفــت خصــلت اســت كــه در هــر كــس باشــد، حقيقــت ايمــان را دريافتــه و درهــای پشــت 

  گـردد، كسـى كـه وضـو كامـل بگيـرد، نمـازش را نيكـو ادا كنـد،  به سـوی او گشـوده مى

ــانش را از هــر چــه باطــل و  ــرده، زب ــرود ب ــردازد، خشــم خــويش را ف   زكــاتش مــالش را بپ

. خيرخـواه باشـد 9درباره اهل بيت پيـامبر  ناحق، حبس كند، بر گناهانش استغفار نمايد و

شناخت، پيروی، موّدت، اعطاء حـق و دفـاع از  9بيت پيامبر  مراد از خيرخواهى برای اهل

  .هاست حريم آن

  شناخت دين، اعتدال در زندگى و صبر بر مشكالت. 4-7

ه حققت ايمان، از پدرش امـام بـاقر نقـل كـرده ب يابى دستدرباره راه  7از امام صادق

التَفقّـُه فـى  ؛يكوَن فيـه ِخصـاٌل ثـالٌث  ال يستَكمُِل عبٌد حقيقَة االيمان حتى«: است كه فرمود

بـه   ای ؛ هيچ بنـده)6: 1ج : 1371: برقى(» الّدين و ُحسُن التقديِر فى الَمعيشتِه و الّصبُر على الّرزايا

، اال اينكه سه خصلت در او باشد، شناخت عميـق ديـن، تـدبير يابد حقيقت ايمان دست نمى

  .ها بردباری در مصيبت و نيكو در زندگى

  ترك دروغ .5-7

انسان به حقيقت ايمان، نقل شده اسـت كـه  يابى دستدرباره راه  7از امير مؤمنان على

؛ )119: 1ج : 1371برقـى، (» يدع الكذب جـده و هزلـه ال يجد عبد حقيقة االيمان حتى«: فرمود
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يابد مگر آن كـه دروغ را، چـه جـدی و چـه بـه شـوخى،  حقيقت ايمان را نمى  ای هيچ بنده

  .ترك نمايد

  همراهى با راستگويان دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا و. 6-7

پرسيدم، چه كاری كنم تا ايمان مـن  7از امام باقر :گويد باره مى در اينابا حمزه ثمالى 

ِ و تَكـوَن مـَع الّصـادقين«: آن حضرت فرمود ؟كامل شود ِ وتُعادی اَعـداِء اّهللاٰ  »تَوالى اَولياِء اّهللاٰ

داشتن دشمنان خدا و همراهـى  داشتن دوستان خدا و دشمن ؛ دوست)117: 2ج : 1380عياشـى، (

  .با راستگويان است

  تحصيل يقين .7-7

يقين  بدون پشتوانه علم و های تقويت ايمان است؛ زيرا ايمان، يكى از راه ،تحصيل يقين

، توانـايى حفظكـردن انسـان از رو ها و خطرهـای پـيش آسـيبشدن فـرد بـا  در هنگام مواجه

بوده باشد، انسـان را  ،محصول آگاهى عميق يعنى همان يقين ،سقوط را ندارد اما اگر ايمان

 در ايـن بـاره 7اميـر مؤمنـان علـى. كننده، حفـظ خواهـد كـرد های گمراه در مقابل آسيب

ُه اَفَضُل الّدينِ «: فرمايد مى وا اِيمانَكم باليقيِن فَاِن تـان را بـا يقـين،  ؛ ايمـان)62: 1366آمـدی، (» قَو

  .هاست ، از برترين دينىزيرا چنين ايمان ؛قوی و محكم كنيد

  های دينى كنندگان به آموزه همراهى گفتار با عمل دعوت. 2
ــه در اسالمى ــواملى ك ــينشــدن ســبك  يكــى از ع ــدگى، نقــش تعي ــده زن دارد،   ای كنن

زيستن، از سوی كسانى اسـت كـه در رسـاندن  های دينى درباره چگونه كردن به آموزه عمل

هـای  كنندگان آموزه ها به ديگران نقش دارند؛ زيرا زمانى كه مردم ببينند، دعوت اين آموزه

نهنـد،  كنند و سبك زنـدگى خـود را بـر اسـاس آنهـا بنـا مى عمل مى دينى، خود نيز به آنها

ــه ها را مى تر آن توصــيه خيلــى بهتــر و ســريع ــا گفت   ها  پذيرنــد امــا اگــر ايــن تقــارن عمــل ب

پذيرنـد و  مى پذيرند و يا به سـختى ها را يا اصال نمى را در گوينده مشاهده نكنند، آن توصيه

از ســوی  ى بــرخالف آنمراهــى گفتــار بــا عملــنبــودن عمــل بــا گفتــار يــا ه گــاهى همــراه

  مخاطبـان را  بسـا شـود و چـه كننـدگان، اثـر معكـوس دارد و سـبب نـابودی پيـام مى دعوت
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  .كند های دينى، دعوت مى آن آموزه خالفبه انجام 

دربـاره  7حضـرت علـى .به اين امر شـده اسـت  ای توجه ويژه 7در سخنان اهل بيت

هر كسى كه خود را پيشوای ديگران «: هده دارند، فرمودندگروهى كه پيشوايى مردم را به ع

قرار داده، بايد اصالح خويش را بر اصالح ديگران مقدم بدارد و پيش از آنكـه مـردم را بـا 

كننـده  كسـى كـه معلـم و ادب .زبان خود دعوت نمايد، با سيرت و رفتار خود دعوت كنـد

شـريف رضـى، (لم و مربى مردم است خويشتن است، بر احترام سزاوارتر است از كسى كه مع

هايتان دعـوت كنيـد  مردم را با غير زبان: نيز در اين باره فرمودند 7امام صادق .)639: 1379

  .)78: 2ج  1365كلينى، (

مـا كـه االن آن «: كنندگان مردم، فرمودند درباره ضرورت اصالح دعوت ;امام خمينى

 ،اسالمى است و جمهوری مـا ،كه رژيم ما ها را از بين برديم و االن هم مدعى هستيم قدرت

لفظى را برداشتيم و يك لفظ ديگر  ه يكبايد اكتفا به اين نكنيم ك .جمهوری اسالمى است

بايـد  .جايش گذاشتيم يا يك رژيم را منقرض كرديم، يك رژيم ديگری جايش گذاشـتيم

يطـى كـه سـروكار ما همه متوجه اين معنا باشيم كه الاقل اين محيط بنگاه روحانى، ايـن مح

های مردم اسـت، شـمايى  كنند مردم را و سروكارشان با دل دارند با قلوب مردم، دعوت مى

قلب خودتان را  ،و كارتان با جان مردم است، بايد كوشش كنيد كه جان خودتان را كه سر

اش هـم نبايـد  باشيم، شيعه 7توانيم حضرت امير حاال كه ما نمى... اصالح كنيد، الهى كنيد

طور باشيد، لكن اعانـت كنيـد  توانيد اين نه، خود ايشان هم فرمودند، كه شماها نمى! شيم؟با

  .)1364 8ج  521خمينى، (» مرا به تقوا و به امثال ذلك

در رفتـار، «: فرماينـد مى نيز در شـرط اثرگـذاری عمـل مبلغـان دينـى مقام معظم رهبری

نبـودن مـا بـه تنعّمـات  بسـته يا دل بستگى نشست و برخاست، معاشرت، نگاه و عبادت ما، دل

غلط  .تبليغ است ،درست باشد. دنيوی و خورد و خواب ما، رساترين تبليغ يا ضد تبليغ است

تـوانيم دل مـردم را  ما در محيط اجتماعى و محيط زندگى چطـور مى. باشد، ضد تبليغ است

الى كـه از مـذمت به منشأ گفتار خودمان مطمـئن كنـيم و اعتمـاد آنهـا را برانگيـزانيم در حـ

! كنيم زنيم و در عمل خدای ناكرده خودمان طور ديگری عمل مى شهوات دنيوی حرف مى

هـای  خواهى كـردن در راه زيـاده كـردن و مجاهـدت سپردن به پـول و حركـت از مذمت دل

چطـور چنـين چيـزی ممكـن اسـت اثـر ! دنيوی حرف بزنيم، اما عمل ما، طور ديگری باشد
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كند كه بعد با كشف واقعيـت  مى كند، يا اثری كند، يا اثر زودگذر مى كند؟ يا اصال اثر نمى

: بيانـات رهبـری(» ين، عمـل بسـيار مهـم اسـتاشود، بنـابر كار ما، درست به ضد اثر تبديل مى

5/11/84(.  

های دينى مطرح شده است كه در اينجا  مواردی در آموزه ،اما در پيامد تبليغ بدون عمل

  . رددگ به چند مورد اشاره مى

  سرزنش و خشم الهى: الف

خداونـد . غضب و سرزنش الهى است ،خشم ،يكى از پيامد بسيار مهم گفتار بدون عمل

كنيد و خـود را فرامـوش  آيا مردم را به نيكى دعوت مى«: باره فرمودند در سوره بقره در اين

   )44: هبقــر( »كنيــد؟ آيــا تعقــل نمى كنيــد؟ كنيــد بــا اينكــه كتــاب آســمانى را تــالوت مى مى

كـه آن را  گوييـد؟ مى چرا چيزی !ای ايمان آورندگان« :در جای ديگر قرآن نيز فرمودند و

» دهيـد دهيد؟ نزد خدا سخت مورد خشم است كه چيزی را بگوييد كه انجام نمى انجام نمى

  ).3و2 :صف(

  بى اثرشدن موعظه : ب

ِذی  َمثَـلُ  َأبَـاَذر، يـا«: در اين بـاره خطـاب بـه ابـاذر فـرود 9رسول خدا  بِغَيـرِ  يـْدُعو الـ 

؛ ای اباذر مثل كسى كه مردم را به دين )534: 1414طوسى، (» َوتَرٍ  بِغَيرِ  يْرمِى الِذی َمثَلكَعَمٍل،

كنـد، بـدون  ىی مكند اما خود اهل عمل نيست، مانند كسـى اسـت كـه تيرانـداز دعوت مى

   .اينكه كمانى داشته باشد

ْت  بِعِلْمِـِه،  يعَْمـلْ   لَـمْ  ِإَذا  الَْعـالِمَ   ِإنَ «: فرمودباره  در اين نيز 7امام صادق َعـنِ  َمْوعَِظتُـهُ  َزلـ 

فَا َعنِ  الَْمَطرُ  يِزل  َماك الْقُلُوِب  ؛ عالم اگر به علم و دانش خود عمـل )44: 1ج  1365كلينى، (» الص

قابـل نفـوذ طوری كه بـاران از سـنگ صـاف و غيـر  لغزد، همان ها مى نكند، موعظه او از دل

  .لغزد مى

  دوری از خدا : ج

 ِإال   َصـاِحبُهُ  يـْزَددْ   لَمْ  بِعِلْمِه يعَْملْ  لَمْ  ِإَذا الْعالِمَ  إن «: در اين باره فرموده است 7امام سجاد
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ِ  مِنَ  يْزَددْ  لَمْ  وَ  فْراً ك ؛ اگر عالمى به علم خود عمل نكنـد، ايـن )45: 1: 1365كلينى، ( »بُعْداَ  ِإال  اّهللاٰ

شود و برای او چيزی از جانب خدا، جـز دوری از خـدا  علم موجب كفر برای صاحبش مى

  .آورد نمى

  افسوس در قيامت  :د

ِ  عِنْدَ  َما ينَالَ  لَنْ   َأنهُ  ِشيَعتَنَا  َأبْلِغْ «: باره فرمودند در اين 7امام باقر  ِشيَعتَنَا َأبْلِغْ  وَ  بَِعَملٍ  ِإال  اّهللاٰ

 اِس  َأْعَظمَ  َأنَعـْدًال  َوَصـَف  َمـنْ  الْقِياَمـةِ  يـْومَ  َحْسـَرةً  الن  1365كلينـى، ( »غَيـِرهِ  ِإلَـى يَخالِفُـهُ  ثُـم   

چنين  شويد مگر با عمل و هم ؛ به شيعيان ما برسان كه به نعم الهى نزد خدا نايل نمى)300: 2ج

و عـدالت  مندترين مردم در روز قيامت كسى است كه عـدل به شيعيان ما برسان كه حسرت

  .را بيان كند اما خودش به آن عمل ننمايد

  فساد جامعه: و

اگـر  ؛انـد دوخته ]ان[شـان بـه دانشـمند ها چشم ملت«: باره فرمودند در اين ;امام خمينى 

برای اينكـه عـالَم  ؛»إذا فََسَد العالِم فََسد العالَم«: شود عالَم فاسد مى ،فاسد بشود ،چنانچه عالِم

توجه توده مردم به متفكرين كشور است، به علمای كشور  .چشمش را به عالِم دوخته است

شود و اگر آنهـا  اگر خدايى نخواسته آنها فاسد بشوند، همه كشور به فساد كشيده مى ؛است

يـك  كـه سـابقاً ... مـن خـودم ... شـود  همه كشور به صالح و سداد كشيده مى ،صالح باشند

شد،  ديدم كه مردمش صالحند و خوبند، وقتى توجه مى رفتم بعضى از شهرها را مى ىى مقتو

شـد كـه عـالم آن شـهر، آدم  ها همه، مردم صالح خـوبى هسـتند؟ معلـوم مى طور اين هكه چ

 1364امـام خمينـى، (» اند به آن عاِلم كه خـوب اسـت ها همه اقتدا كرده اين .خيلى خوبى است

  .)225: 7 ج

  های اسالمى در زندگى حاكمان و مديران بخشى به آموزه تيعين .3
شدن سـبك زنـدگى مـردم نقـش تأثيرگـذاری  يكى ديگر از عوامل مهم كه در اسالمى

واقعيـت  ه يـكشيوه و سبك زنـدگى حاكمـان و مـديران جامعـه هسـت، ايـن مسـئل دارد،

  آن بــه  :اجتمــاعى انكارناپــذيری اســت كــه هــم در قــرآن و هــم در ســخنان اهــل بيــت
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  همــه آنهــا در برابــر خــدا ظــاهر ) در قيامــت(و «: فرمايــد اشــاره شــده اســت، آنجــا كــه مى

) و رهبـران گمـراه(بـه مسـتكبران ) پيـروی كننـدگان نـادان(شوند، در اين هنگام، ضعفا  مى

مجازات الهـى  ما پيروان شما بوديم، آيا اكنون كه به خاطر پيروی از شما گرفتار: گويند مى

   21: ابـراهيمسـوره (، شما حاضريد سهمى از عذاب الهى را بپذيريـد و از مـا برداريـد؟ يما شده

  .)47: غافرسوره و 

  مِـنُْهمْ   َأْشبَهُ  بِأَُمَرائِِهمْ  الناُس «: اند نيز آمده است كه فرموده 7در سخنان امير مومنان على

  .شان ترند تا به پدران حاكمان شبيه؛ مردم به اميران و )208: 1363ابن شعبه حرانى، ( » بĤِبَائِِهم

هم در اثرگذاری سبك و سيره زندگى حاكمان بـر اصـالح جامعـه، بـه  ;امام خمينى  

يك  ،يك حاكم عادل«: اشاره كرده و فرموده است 7شيوه عملى زندگى اميرمومنان على

حكومـت  7كشد اگر فرض كنيد، يـك نفـر مثـل حضـرت اميـر مملكت را به عدالت مى

سيره او را وقتى كه اهل اين مملكت ببينند كه زندگى خودش  ،داشته باشد در يك مملكتى

چى هست، چه جور هستند، زندگى اوالد خودش چه جور هستند، وقتـى تـوده مـردم نگـاه 

وقتى كـه  .شان، وضع خوراك و پوشاكش از خود آنها كمتر است كردند به رئيس مملكت

بـه ـ  اهد بخواند، چون يك پيراهن دارد، شسته و تر پوشيده استخو آيد، نماز جمعه مى مى

كنـد كـه خشـك  مى طـور دامـنش را اين ،خوانـد وقتى خطبه مى ،باالی منبرـ  حسب تاريخ

ـ  دهد به قنبـر خرد، خوبش را مى وقتى كه دو تا پيراهن كرباس مى .بشود، يك پيراهن دارد

وقتـى مـردم ديدنـد يـك همچـون .. .كنـد، و بـدش را خـودش تـنش مىـ  به حسب تـاريخ

بر سرتاسر كشورهای زياد، همچون ايران، مصـر، عـراق، حجـاز و يمـن، جـزء ... موجودی 

 يـك همچـو زنـدگى :گوينـد بيننـد مى اش را مى حكومت اوست، ولـى وقتـى كـه زنـدگى

اسـالم ايـن را  .شـود وقتى مملكت يك همچو موجودی رأسش باشد، اصالح مى... كند مى

تـوانيم  زنيم كه حكومت اسالمى و جمهوری اسالمى، البته ما نمى ا كه فرياد مىخواهد م مى

شما قدرت بر اين نداريد، لكن اعانت  يك همچو موجودی پيدا كنيم، خودش هم فرموده،

  .)257: 7ج  ،1364خمينى، امام (» كنيد مرا به سداد و درستگاری

ان ارشـد نظـام بـه ايـن مسـئله اشـاره باره، در ديدار با مدير مقام معظم رهبری نيز در اين

ق ريخت و پاش ديگران ) حاكمان و مسئوالن(ريخت و پاش ما «: كرده و فرموده است ُمشو

ملـوك در اينجـا بـه معنـای  ).15: 1ج ابـن بابويـه،( »الناُس َعلـى ديـِن ُملُـوكِِهم«واقع  ؛ دراست
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النـاس علـى ديـن پادشاهان نيست كه بگوييم ما پادشاه نداريم، نه، ملـوك، شـماها هسـتيد، 

ايشان برای تأييد اين سخنان خويش در تأثيرگذاری سبك زندگى حاكمـان در شـيوه » ماها

ها، خوانـدم  در يكى از تاريخ«: زندگى مردم، از وقايع تاريخى استفاده كرده و فرموده است

كـردن ثـروت و  عبـدالملك خليفـه شـده بـود، چـون خيلـى اهـل جمـعزمانى كه وليد بـن 

ــه همــديگر مى ،جــواهرات و اشــياء قيمتــى بودنــد ــازار وقتــى ب رســيدند،  مــردم كوچــه و ب

فـالن نگـين را  !فالن لباس را آوردند، شما خريديد؟ آقـا! آقا: از اين قبيل بودشان  مكالمات

اجع به خريد و فروش وسايل و اشياء اش ر فالن كس آورده، شما خريديد؟ يعنى مردم همه

بن عبـدالملك خليفـه شـد، او اهـل  بعد از وليد، سليمان. زدند ها حرف مى زينتى و امثال اين

خ  سـازی خيلـى عشـق مى سـازی و ساختمان سازی بود و به كاخ ساختمان ورزيـد، ايـن ُمـور

شـما كـار ! آقـا: گفـت ىى مآمدنـد، يكـ حتى وقتى برای نماز به مسـجد مى مردم :گويد مى

بعد از ايـن دو نفـر، . شان همه از اين قبيل بود های تان را تمام كرديد؟ حرف ساختمانى منزل

مردم كوچه و بازار وقتى بـه هـم  :گويد مورخ مى. اهل عبادت بود ،عمر بن عبدالعزيز آمده

 راستى شما ديروز دعای مـاه رجـب را خوانديـد؟ ديگـری! آقا: گفت مى رسيدند، يكى مى

تـأثير ) حاكمـان و مـديران(آن دو ركعت نماز را خوانديد؟ بنابراين، رفتـار ماهـا : گفت مى

  .)1384/ 4/  8: بيانات رهبری(» قهری در رفتار مردم دارد

روی مـردم در مصـرف  ايشان در بيان ديگری درباره نقش حاكمان و مسئولين در زيـاده

كـردن بـه  رفتار مـردم، بـه خـاطر نگـاهها در  ها و ريخت و پاش روی بسياری از زياده: گفتند

) مـديران(دانند، اگر اسراف در سطوح باال  مى» بزرگترها«رفتار آن كسانى است كه آنها را 

  .)1393/ 1/1: بيانات رهبری(» در بين مردم هم اسراف كم خواهد شد ،نباشد

  گيری نتيجه

حكيم و دانـا خواهـد شده از سوی خداوند  های تعيين سبك و شيوه مطابق بازمانى  ،زندگى

  :های آن فراهم شود كه عبارتند از كه عوامل و زمينه شد

  :برسد كه  ای ايمان و باورهای انسان به درجه.1

هـای  زيسـتن را در حوزه كارهـای چگونـه ، اسالم دينى اسـت كـه بهتـرين راهآنكه اول 

  ؛گوناگون زندگى برای بشر به ارمغان آورده است
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زيسـتن برخواسـته از  های خداونـد و اوليـای او در بـاره چگونـه توصـيه، تمـام دوم آنكه

  ؛حكمت و مصالح بندگان است

 ،تر باشد ، هرچه ايمان و باورهای قلبى به خداوند و عالم قيامت در انسان قویسوم آنكه

   ؛تر خواهد شد زيستن او الهى سبك و شيوه چگونه

و بركات الهى چراغ معنويت  ،شودتر  ، هرچه سبك و شيوه زندگى اسالمىچهارم آنكه

  ؛تر خواهد شد فروزان

سـبب حفاظـت افـراد و  ،های غير اسالمى در زندگى ، پرهيز از هرگونه شيوهپنجم آنكه

  .های گوناگون خواهد شد جامعه از آسيب

 كننـد تنظـيم مى بر اساس آموزهای دينى انتخاب و مردم زمانى سبك زندگى خود را.2

  .ندكن خود نيز به آن عمل مى ،ها كننده به آن آموزه كه ببينند افراد دعوت

كـه سـبك زنـدگى  رفتخواهد  شدن اسالمى سوی بهزمانى  ،جامعه شيوه زندگى در.3

  . های اسالمى بنا شده باشد حاكمان و مديران آن جامعه نيز بر اساس توصيه
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