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هاي  بررسی رابطۀ والیتمداري و سبک زندگی سیاسی اسالمی در آموزه

   البالغه نهج

  ١ نژاد سید مهدي ساداتی
  ٢زاده علی رجب

    چکیده
سازي  هاي مهم تمدن ضاي اندیشگی امروز است و در میان مؤلفهمفهوم سبک زندگی از موضوعات بسیار مهم در ف

الگویی معتبر که بخشهاي مختلف و  به اسالمی، نیل به تحقق این مفهوم از طریق طراحی و تبیین و ترویج براي رسیدن
بک شئون اجتماعی را در بر گیرد، نیازي جدي در پژوهشهاي اسالمی است. با توجه به جایگاه سیاست، طراحی س

محققان در این مقاله در صدد بودند با توجه به  هدف:زندگی سیاسی جامعۀ اسالمی از اولویت برخوردار است. 
ترین منابع اسالمی در طراحی اندیشۀ اسالمی، سبک زندگی اسالمی را  البالغه، به عنوان یکی از ارزنده هاي نهج آموزه

تحلیلی و چارچوب تفسیري عالمه  - ز روش توصیفیدر این مقاله ا روش:در حوزة سیاست استخراج کنند. 
البالغه، سبک زندگی سیاسی شهروندان  هاي نهج بر اساس آموزه ها: یافتهمحمدتقی جعفري استفاده شده است. 

محوري موجب تحقق مسئولیت،  جامعۀ اسالمی در سه سطح فردي، اجتماعی و نظام سیاسی، بر اساس اصل والیت
 به فرد مسلمان و جامعۀ اسالمی براي دستیابی سیاسی نظام و فرد و اجتماع بین یجاد تعادلعدالت، مشورت، وحدت و ا

محوري، ما را به جامعۀ علوي نزدیک  سبک زندگی متأثر از والیت گیري: نتیجهو طیبه خواهد شد.  معقول حیات
شارکت سیاسی، انسجام و هایی مانند خیرخواهی، م و موجب پدیدار شدن سبک زندگی اسالمی با کارویژهکند  می

شود و در نتیجه، سبب  پذیري افراد و حاکمیت در مقابل همدیگر می وحدت اجتماعی، نظارت همگانی و مسئولیت
  شود. هدایت و رستگاري می

  
  .جعفري عالمه تفسیر ،البالغه نهج محوري، والیت سیاسی، زندگی سبک :واژگان کلیدي

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  :23/10/97؛ تصویب نهایی:  01/03/97دریافت مقاله .  

مابر: / ن  تهران، خیابان انقالب، دانشگاه تهران/ نشانی: ستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)دکتراي علوم سیاسی، ا .1
02166498576 / Email: msadatinejad@yahoo.com  

 .. دکتراي علوم سیاسی دانشگاه تهران2

mailto:msadatinejad@yahoo.com


  

  

  

  
82  78در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

  مقدمه الف) 
موقعیت اجتماعی ، تعریف ایستارها، ارزشها، ستجوي هویت و انتخاب فرديمفهوم جبه  1»سبک زندگی«

هاي ارتباط و پیوند اجتماعی حاصل از  شیوهو  جامعه آثار انتخابهاي فرد در مسئولیت شخصی و ظهور، افراد
با  به ویژه از ابتداي قرن بیستم میالدي »سبک زندگی«بحث . فرهنگی و اقتصادي است سیاسی، فرایندهاي

اي از طرز  مجموعهو هاي زندگی آدمیان پیوند خورده  توصیف ویژگی و باحث طبقه و منزلت اجتماعیم
به عنوان روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ را و ها  هاي رفتار، حالتها و سلیقه ها، ارزشها، شیوه تلقی

 بر امنیت روانی و اخالقی دربرخوردار از  و زندگی راحتو به منظور برخورداري از یکی از ابعاد پیشرفت 
  دهد. . گفتنی است که این تعریف، تصویر مناسبی از سبک زندگی را ارائه می)18: 1395نظري، (گیرد می

مستلزم بررسی علمی و  در نظام اسالمی، به ویژه بعد از انقالب، با مفهوم اسالمی و توسعه پیشرفت
هم  اسالم. سبک زندگی از منظر بعد اسالمی استاز زیستن  ةشیو و سبک زندگی، رفتار اجتماعی اصالح

اسالم و به هدف با توجه به اینکه  است. از مسائل روز داند، می رستگاري و فالح و نجاح را که هدف انسان
بخش حقیقی و اصلی تمدن  ، سبک زندگی بوده وانقالب اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی  تبع آن

منوط به پیشرفت و اصالح سبک زندگی، سازي نوین اسالمی  تمدن ونبه جا پیشرفت همه؛ لذا اسالمی است
علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و  پیشرفت در ابزارها، .به ویژه در بعد سیاسی است

سبک ساز در  تواند به تنهایی تمدن به وجود بیاورد؛ پیشرفت تمدن تبلیغ نمیو  المللی نظامی، اعتبار بین
 در وکار، رفتار زبان، کسب و الگوي مصرف، تفریحات، خط خانواده، مربوط به ئلامس، اعم از دگیزن

ها  و انضباط اجتماعی، بد اخالقیوجدان کاري  ،کار جمعیضعیف فرهنگ است.  فعالیت سیاسیاجتماع و 
گرایی و  ، قبیلهيگریز قانوناحترامی به قانون و  سیاسی به ویژه در ایام انتخابات، بی هاي پرخاشگريو 

اختالسها و فسادهاي بزرگ، مبتالبه جامعۀ  ساالري، عدم رعایت حقوق فرد و جامعه و حاکمیت، رابطه
بر اتحاد، تعاون، تقوا، قانون و کرامت انسانی تأکید کرده و در قرون اسالم  در حالی که ایرانی معاصر است؛

. هاي اسالمی ایجاد کرده است شتوانۀ آموزههجري، یکی از شکوهمندترین تمدنهاي بشري را به پ 8-4
در دورة معاصر باعث به محاق  آن ةو الگو قرار دادن غرب به خاطر پیشرفت ظاهري و فریبند محض تقلید

است  آنها شدهنابودي هویت اخالقی و فطري  هاي سیاسی اسالمی در بین مسلمانان و در نتیجه، رفتن آموزه
شته است. لذا پرداختن به موضوع سبک زندگی به طور عام و سبک زندگی ندا فاجعه و ضرر اي جز و نتیجه

البالغه به طور خاص، از اهمیت برخوردار است. تأکید رهبران  هاي نهج سیاسی و تببین آن در پرتو آموزه
جامعه بر اصالح سبک زندگی در همۀ ابعاد، ضرورت پرداختن به این موضوع را در حال حاضر اثبات 

اگر پیشرفت «فرمودند:  1391م معظم رهبري در جمع جوانان خراسان شمالی در مهرماه مقا کند. می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Life Style 
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این تمدن داراي دو بخش ابزاري و حقیقی و اساسی  ،سازي نوین اسالمی بگیریم جانبه را به معناي تمدن همه
  ».دهد بخش حقیقی آن را تشکیل می ،خواهد بود که سبک زندگی

  

  ب) پشینۀ تحقیق
دگی درگذشته به صورت امروزي در اولویت نبوده است. با تحوالت دورة جدید و موضوع سبک زن

اند؛ ولی در  اهمیت یافتن سبک زندگی، برخی از محققان کارهاي علمی خوبی در حوزة کتاب انجام داده
اند؛  البالغه مطرح کرده حوزة مقاله، مطالبی که نوشته شده، عنوان سبک زندگی را به صورت کلی در نهج

 پرداخته توصیف به بیشتر که ،»البالغه نهج در سالم زندگی سبک« عنوان با فاطمی علیرضا ز جمله مقالۀا
 مقطع در بیشتر شده نگاشته حوزه این آنچه در 1به ایرانداك مراجعه با ،ها نامه است. در حوزة پایان

 شامل که »البالغه نهج در اخالقی تربیت يها آموزه اساس بر زندگی سبک« مانند است؛ ارشد کارشناسی
 به مربوط که باز »البالغه نهج منظر از دیگران با تعامل در اسالمی زندگی سبک«نیز  است و اخالق حوزة
 اخالقی مباحث به که »البالغه نهج منظر از ایمان اهل زندگی سبک«رسالۀ  اي است و نیز اخالق حرفه حوزة

  ست.اپرداخته 

 پوررستمی حامد تألیف »البالغه نهج هاي آموزه و زندگی سبک« ابکت به توان می کتاب اما در حوزة
 شده چاپ درسی کتاب عنوان به معارف نشر توسط که کرد اشاره تهران دانشگاه قم پردیس علمی عضو
 خدا، خود، با شخص تعامل حوزة در) ع(علی امام را که البالغه نهج مطالب کرده سعی نویسنده است.

 بخش درسه کتاب این. کند بیان پسند و جوان شیوا بیانی کرده، با ارائه نیاد و زیست محیط و دیگري
 دوم، در بخش کرده؛ بیان را اسالمی تمدن البالغه، نهج زندگی سبک اول در بخش است. شده ساماندهی

 زندگی سبک در عملی مهارتهاي و ها منش سوم، در بخش و کند می مطرح را زندگی سبک نظري مباحث
  است. پرداخته زندگی سبک توصیف و کلی نمودار به بیشتر کتاب، این نویسنده دراست.  آمده

 حوزه این در جدیدي اثر تهرانی، دلشاد مصطفی قلم )، به1391( »البالغه نهج در زندگی سبک« کتاب
 شده، انجام يها بررسی و با پرداخته زندگی سبک به جزیی و کلی منظر دو از کتاب این در نویسنده. است

 حقوق انسانی، پاسداشت کرامت حفظ داري، حریم مانند رسد؛ می زندگی در فرمان ده به مثابۀ محور ده هب
  .دهد می ارائه را مناسبی مطالعۀ و است تقدیري قابل اثر خود نوع در کتاب روي و ... . این میانه و

 به عنوان مکمل است که آملی جوادي عبداهللا اهللا آیت اثر رفتاري، -حدیثی متن ،الحیاه مفاتیح کتاب
 حوزة و اجتماعی -فرهنگی رفتارهاي به که است روایاتی بر بیشتر آن تأکید و شده شهره الجنان مفاتیح

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. IRANDOC 
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 موضوعات .شد منتشر اسراء نشر توسط 1391 بهار در کتاب این. شود می مربوط اجتماعی حقوق و اخالق
 در حدیث معتبر و متنوع هزار شش از بیش و بندي متعدد تقسیم موضوعی و فصول بخش پنج به کتاب این
صلۀ  خواب و بیداري، پوشش، و لباس بهداشت، و نظافت زندگی، امکانات مسافرت،. است شده آورده آن

 و مفید کتاب این بخشهاي از جمله ،...و درختکاري حیوان، نگهداري اقتصادي، مسائل و درآمد رحم،
  است. خواندنی و کاربردي

 با انسان تعامل دوم، بخش خود؛ با انسان تعامل اول، بخش دارد. خاتمه یک و بخش نجپ الحیاه مفاتیح
 امور شهرداري، اجتماعی، نظام سیاسی، نظام: شامل اسالمی، نظام و مردم تعامل سوم، بخش همنوعان؛
 وقحق حیوان، از گیري بهره حیوان، نگهداري شامل حیوان، با انسان تعامل چهارم، بخش ؛...و اقتصادي

 سبز، فضاي درختکاري، خاك، محیط زیست، شامل زیست، محیط با انسان تعامل پنجم، بخش و... و حیوان
 ماه روزهاي در کارها شامل خاتمه نیز بخش. است... و گردشگري سوختی، مواد ها، راه دریاها، باران، و باد

 در روایات و آیات طبق سالمیا و دینی زندگی سبک که گفت توان می است. در مجموع... و سنّتها قمري،
  است. بیان شده کتاب این

 شناسی روش با والبالغه  نهج يها آموزه اساس بر سیاسی - اسالمی زندگی سبک« موضوع حاضر نیز مقالۀ
  .کند می بررسی اسالمی زندگی سبک و سیاسی نظام و اجتماع فرد، ساحت سه در را »جعفري عالمه

  

  جعفري عالمه تفسیري ج) چارچوب
 -البالغه به سبب محتواي غنی در حوزة معارف اسالمی و مباحث سیاسی در تبیین بحث، کتاب شریف نهج

اجتماعی و نیز جایگاه علمی آن، انتخاب شد. از سوي دیگر، نگاه عمیق علمی عالمه جعفري در حوزة 
وضوع سبک زندگی، البالغه و ارتباط آن با م شناسی نسبت به سایر مفسران نهج مباحث اجتماعی و جامعه

  داراي رجحان بوده و بدین سبب از نظرات ایشان نیز استفاده شده است.

در این . است کرده تفسیر و شرح تفسیري استنادهاي و منابع محوریت با را البالغه نهج جعفري، عالمه
 منابع در )ع(علی ماما بیانات و قرآن مانند منابعی وها  گزاره بهالبالغه  نهج تفسیر رویکرد نو، ایشان براي

 امام کالم ژرفاي از دیگري ابعاد و شرح را امام بیانات تحلیل، و تجزیه با داشته سعی استناد کرده و دیگر
داده  قرار) ع(امیرالمؤمنین کالم بر تبیین ابتدا را خود تفسیري برداشتهاي جعفري عالمه. کند بیان را) ع(علی

 در سعی نقّادانه نیز سویی از و دهد توضیحالبالغه  نهج در بیانات دیگر بر اساس را آن کرده سعی و
 روایات از از آن، پس و منبع ترین مهم به مثابۀ قرآن از جعفري دارد. عالمهالبالغه  نهج بیانات در موشکافی

 کرده جامع استفاده و تطبیقی به صورت کالمی قراین به عنوان خود حضرت کالم و(ع) معصومان سایر



  

  

  

  
   85 البالغه هاي نهج بررسی رابطۀ والیتمداري و سبک زندگی سیاسی اسالمی در آموزه

 از شود؛ مقصود می تفسیري دنبال استنادهاي و منابع محوریت با عالمه جعفري شناسی روش ااینج در است.
  گیرد. می به کار تفسیر مورد تمامی متن در را آن مفسر، که است منابعی از دسته آن تفسیري، استنادهاي

 بیان و آنها تفسیر و بررسی آیات، ذکر است؛ البالغه نهج تفسیر در عالمه مهم منابع از کریم قرآن آیات
 و کار همچون: خاص موضوعی تحلیل و تجزیه و بررسی یا آیات مجموعۀ به پرداختن مفسران، سایر اقوال

 است عبارت عالمه تفسیر در آیات کاربردهاي از جمله. قرآن دیدگاه از عرفان و شناخت جهاد، کوشش،
 مجموعۀ از استفاده مفسر، خود گفتار یا) ع(علی امام کالم تأیید براي واژه یک مفهوم و معنی بررسی: از

  )99: 1392 مرادي، و زاده فتاحی(متعدد. نتایج یا واحد نتیجۀ استخراج و آیه چندین

  . سیاست و نقش آن1
 تدبیر کردن، مصلحت کردن، اداره کردن، ریاست راندن، حکم جمله: ازدارد؛  بسیاري معانی سیاست ةواژ

 معانینیز داراي  اصطالحی لحاظ به .)26: 1385رنارد، ب(حراست و گهدارين تنبیه، داوري، عدالت، کردن،
  اند. پرداخته بدان اسالمی اندیشمندان هم و غربی یشمنداناند هم که است متنوعی

  غربی اندیشمندان دیدگاه در سیاستیک) 

جهانی آن  دي و اینزمین، سیاست بیشتر به جنبۀ قدرت آمرانه تعبیر شده و نگاه تجربی و ما در اندیشۀ مغرب
 نسها و راسل برتراند وبر، ماکس ام،یمر چارلز السول، رولدهااز جمله:  یمتفکران و محققانپررنگ است. 

 ۀهم و است استیس یاساس مفهوم قدرت، معتقدند و اند کرده دیتأک استیس يایپو سرنوشت رب مورگنتا،
 علم« :است گفته استیس علم فیتعر در سولال مثال، يبرا. ندز میپیوند  هم به را استیس علم يها شاخه

 آن در شدن میسه و قدرت گرفتن شکل یچگونگ ۀمطالع از عبارت یتجرب نظام کی صورت به استیس
 استیس علم یۀاول و یاصل ۀفیوظ آن شناخت و است قدرت ی،اسیس ياجرا و نییتع عنصرترین  مهم .»است
 قدرت به ی،اسیس یزندگ در کشاکشها ۀهم و آورد می وجود به را استیس ثقل مرکز و هسته ،قدرت. است

 استیس مفهومترین  یانتزاع و دارد تعلق ستونیا به که »ارزشهاست ۀآمران عیتوز« استیس .است مربوط
 ریغ ای میمستق که ییتهایفعال آن ۀهم« کند: می ارائه استیس از "یفیتعر خود" ی،نوع سرانجام، و است
 میبخواه اگر. »است همراه دولت قدرت از استفاده و دولت قدرت میتحک دولت، قدرت کسب با میمستق
 يرهبر ،استیس: میکن فیتعر نیچن را آن میتوان می م،یباش داشته اریاخت در استیس از تريریفراگ فیتعر

 و کشور، کی داخل در یحکومت يکارها و احزاب و گروهها افراد، انیم روابط زیآم  صلح ریغ ای زیآم صلح
  )89: 1383، عالم(.است یجهان ۀعرص در گرید يدولتها با دولت انیم روابط

 طبیعت سیاست، جوهر .اند شده قائل مختلف ابعاد سیاست براي درستی به سیاسی متفکران از برخی
 ،چهره دو خداي ژانوس، تصویر. است ذوجنبتین جا همه و همیشه که است این آن حقیقی معنی و خاص
 قدرت تر وسیع صورت به و دولتکند.  می بیان را سیاسی واقعیت ترین ژرف زیرا است؛ دولت حقیقی مظهر

 دیگر طبقات بر طبقات از برخی تسلط ابزار که حال عین در جا همه و همیشه ،جامعه یک در یافته سازمان
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 ايبر استاي  وسیله کنند، می استفاده آن از سلطه زیر طبقات زیان به و خود سود به مسلط طبقات و است
 آن یا این سهم. عمومی مصلحت راستاي در اجتماع افراد علیه همگونی نوعی و اجتماعی نظم نوعی مینأت

 همزیستی یکدیگر با دو این همیشه ولی ،کند می تغییر کشورها و موقعیتها ادوار، حسب بر عامل
  )54: 1386 ،دوورژه(.دارند

  دو) سیاست در اندیشۀ سیاسی مسلمانان

 خدمات حاصل را استیس و یفلسف يها ادیبن اساس بر فاضله ۀنیمد را یاسیس نظام و شهیدان يالگو فارابی
 افعال در بحث هدفش که کند می ادی یمدن علم از یفاراب. داند می سعادت به دنیرس منظور به مردم به حاکم

 که است ریپذ نامکا یحکومت توسط مردم انیم در افعال نیا رواج نکهیا و است اخالق و ملکات و رفتار و
 از است عبارت خدمت نیا وي، نظر به .زند می دست يکار نیچن به »لتیفض و خدمت يروین به تنها«

 در بحث ،مدن علم ای استیس علم تیغا .است استیس ،خدمت نیا حاصل و ییفرمانروا و یپادشاه
 وها آن از يداریاپ در دولت خدمت و یآدم در اخالق و ملکات يبرقرار یعنی ؛است یآدم یعمل سعادت

 مفهوم از نچهآ ولی. )64: 1379، فارابی(است یآدم سعادت نیمأت ،استیس پس. است استیس ،خدمت نیهم
: کنند می بیان خمینی امام اینکه جمله از است؛ بدان اسالمی نگاه ،است نظر مد تحقیق این در سیاست

. است افراد صالح و جامعه صالح که ییجا نآ به کند تیهدا و ببرد راه را جامعه نکهیا يمعنا به استیس«
 قرآن در که یهمان. است شده ثابت استیس لفظ با آله؛ و هیعل اهللا یصل اکرم ینب يبرا ما اتیروا در نیا

 و ملت که میخواه یم خدا از و »میالمستق الصراط اهدنا: «مییگو یم نماز در ما و شود می گفته میمستق صراط
 شود می ختم آخرت به و شود می شروع جا نیا از که یمیمستق صراط کی به ببرد راه را اشخاص و اجتماع

 یاستیس همان انتید و است استیس شان شغل ایانب... است ایاول و ایانب به مختص استیس نیا. است  اللّه یال و
 تیهدا است، مردم و ملت صالح به که ییزهایچ ۀهم به و دهد یم حرکت جا نیا از را مردم که است

  )57: 1384، خمینی امام(.»کند می

 مسلمانان رویکرد وشود  می تلقی اسالمی ۀاندیش منسجم ۀمنظوم از بخشی ی،اسالم دیدگاه از سیاست
 از عبارت سیاست« ،جعفري عالمه دیدگاه از. دارد) ع(معصومین ةسیر و تسنّ ،وحی در ریشه ،آن به

 هدفهاي ترین عالی به وصول براي ،اجتماعی التح در چه و فردي حالت در چه ،انسانها حیات مدیریت
  )78: 1377، جوادي(.»است معنوي و مادي

 در اگر ؛باشد نظر مد همواره دیبا )جامعه صالح تیرعا و ریتدب مفهوم بهی(نید استیس ،کهاین مهم ۀنکت
 نید یختگیآم نآ از باالتر و يسازگار به معتقد کنند، یم غیتبل را استیس و نید انفکاك که یکسان مقابل

 لیتبد مقصود بلکه ست،ین »نید کردن یاسیس« يمعنا به نکته نیا که داشت توجه دیبا .میهست استیس و
 در و مصلحت و قتیحق انیم تعارض در ؛گرید ریتعب به .است ینید استیس به یوانیح و یطانیش ياستهایس

 و ینید يها شاخصه و ارزشها متقد ،باشد ممقد دیبا آنچه ،ارزشها اصالت و نظام اصالت نیب تعارض
  .است حکومت و قدرت حفظ بر قتهایحق
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 عبارت آن یقیحق يمعنا به استیس«عالمه جعفري در تعریف سیاست، به مبناي الهی آن توجه دارد: 
 نیا به نظر با استیس .معقول اتیح ریمس درها انسان یاجتماع یزندگ میتنظ و توجبه و تیریمد از است

 با از یکی حداقل ای نیتر ارزش با رد،یبگ انجام حیصح طور به اگر که است مقدس ةدیپد همان ،فیتعر
 یتالش و کارترین  یعال و شده منظور یاله امبرانیپ بعثت هدف در که است یانسان يتکاپوها نیتر ارزش
 طور به الماس در که است ارزش با عبادت همان نیا .بدهد انجام تواند می طیشرا يدارا انسان کی که است

 کی در استیس ۀفیوظ انجام يبرا ستهیشا و برازنده اشخاص انحصار صورت در و گشته مقرر ییکفا واجب
 به استیس يبرا را ارزش و ضرورت نیا یاسالم یۀاول منابع .است ینیع واجب آنان يبرا انسان، چند ای

 و عباداتترین  واجب از استیس که ماند نمی دیترد نیکمتر يبرا ییجا گرید که است کرده اثبات يطور
  )48: 1395(جعفري، ».هستند طیشرا يدارا کهاست  ییهاانسان فیوظا

  . سبک زندگی2
 یاجتماع تیموقع ارزشها، ستارها،یا فیتعر ،يفرد انتخاب و تیهو يجستجو مفهومسبک زندگی به 

 از حاصل یاجتماع وندیپ و اطارتب يها وهیش و جامعه در فرد يهاانتخاب آثار ظهور و یشخص تیمسئول افراد،
 .است 1»استایل« یسیانگل زبان در و »اسلوب« ریتعب یعرب زبان در ،»سبک« ةواژ معادل ،یاسیس يندهایفرا

 و هنجاري ابعاد به معطوف کهشود  می گفته فرد هر کنش الگوهاي و رفتارها مجموعه به زندگی سبک
 ،گیدنز تعبیر بهشود.  می هدایت نهاآ ۀواسط به هروزمر زندگی در کنشها و است اجتماعی زندگی معناي
؛ گیرد می کار به را نهاآ فرد که عملکردهاست از جامع بیش و کم اي مجموعه ۀمثاب به زندگی سبک مفهوم
 شخصی هویت براي وي که هم را خاصی روایت بلکه ،سازند می براورده را او جاري نیازهاي فقط نه چون
  )26: 1395، نظري(.سازد می ممجس دیگران برابر در ،است برگزیده خود

 هدف ی؛زندگ سبک. کرد استفاده فرد یزندگ يهوا و حال به اشاره يبرا اصطالح نیا از آدلر آلفرد
 و یج ستیف(شود می شامل را ایدن به نسبت فرد نگرش و گرانید به نسبت فرد يهااحساس خودپنداره، فرد،

  )18: 1395، ستیف یج يگوریگر
 فرهنگ و هویت که است روزانه زندگی و عمل جریان در فرد تفسیر نیز و معنا بیانگر زندگی سبک

 موجود یفرهنگ طیشرا فهم اساس و هیپا یزندگ سبکشود.  می تشکیل و گیرد می شکل نآ پرتو در جامعه
 منظا خرده در موجود يارزشها بطن در که دهد یم نشان و شود می یتلق حوزه نیا در رو شیپ تحوالت و

 يهنجارها از توان یم آن در قتعم و یزندگ سبک مفهوم يریکارگ به با ؛واقع در. گذرد می چه یفرهنگ
 ای موجود يالگوها و ها يریگ جهت از و درآورد سر جامعه کی مردم يرفتارها و باورها اذهان، در پنهان

 و سبک يدارااي  جامعه هر که دارد اعتقاد سولومون. کرد هئارا يا نانهیب واقع ریتفس ،يریگ شکل حال در
 در .دهد می نشان او یزندگ طیمح در را فرد انفعال و فعل ،یزندگ سبک .است یمتفاوت یزندگ ةویش

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Style 
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 خانواده ای روستا طیمح کاست، طبقه، بر اساساي  گسترده شکل به مصرف بر یمبتن يهاانتخاب ی،تسنّ جوامع
 و خدمات و کاالها انتخاب دري شتریب عمل يآزاد ،مدرن جوامع در مردم که یحال در ؛شود می کتهید

  )67: 1382ی، رسول(کند. می خلق را یاجتماع تیهو ،خود ۀنوب به که یی دارندتهایفعال

 ازرفتارها یمنظم ۀمجموع شناخت يبرا تالش: از است عبارت یزندگ سبک ۀمقول از دنزیگ برداشت
 تیهداها آن ۀواسط به روزمره یزندگ درها آن يکنشها و کرده انتخاب را آنها افراد که کنشها از ییالگو ای

  )15: 1394، خوشنویس(شود. می

 تیکلّ( همگرا يالگو از است عبارت یزندگ سبک: «سدینو می »یزندگ سبک و نید کتاب« مؤلف
 بر گروه ای فرد که ،ها ییدارا و یاجتماع يها وضع ،یرونیب و یدرون يرفتارها از یمنظم ۀمجموع ای) یتام

کند.  می انتخاب ای ابداع ،خود یطیمح طیشرا با تعامل در و اش)قهیسلها( حیترج و التیتما ازاي  پاره يبنام
 سبک. )84: 1387ی، کن يمهدو(»است مرجح يکنشها مند نظام ۀمجموع ای الگو ی،زندگ سبک :اختصار به ای

 ست،ین محدود فراغت اوقات ندنگذرا ةویش ای مصرف يالگو مانند رفتار، ینیع يها جلوه به تنها ،یزندگ
 ،یزندگ سبک .)16: 1392، قانعفاضل (ردیگ یم بر در زین را یاجتماع يگروهها و افراد ينگرشها و باورها بلکه

 یزندگ سبک باشد، یوانیح الیام و زیغرا نیتأم ،یزندگ از یکس هدف اگر. است وابسته یزندگ هدف به
 »انسان یزندگ يهدفمند« به توجه با. دارد تفاوت است، سعادت و یتعال به یابیدست او هدف که یکس با او
 از. گفت سخن یاسالم یزندگ سبک یۀتوص و جیترو از توان یم  که است »اریاخت و اراده« از او يمند بهره و
 دیبا البته. دارد انهیگرا يماد و یاسالم ریغ یزندگ سبک با يجوهر تفاوت ،یاسالم یزندگ سبک رو، نیا

 صرف به  را یزندگ مطلوب يسبکها توان یمکه  کرد تصور دینبا گاه چیه که داشت توجه مهم ۀکتن نیا به
 ای هیقهر ةقو نقش گرفتن دهیناد يمعنا به سخن نیا. ساخت محقق آن امثال و نامه نییآ ابالغ و يگذارنقانو

  .داد تیحورم آنها به و کرد بسنده نهایا به دینبامقصود این است که  ؛ستین نهیزم نیا در يقانونگذار

 و شناختها با و پردازد یم  رفتار به ،است »سبک« که نظر نای از یاسالم یزندگ سبک ،آنکه گرید ۀنکت
 شناختها و عواطف با ارتباط بی تواند ینم است، »یاسالم«به سبب آنکه  یول ؛ندارد میمستق ارتباط عواطف

 فعل در آنها رتأثّ و ریتأث سنجش و یاسالم یزندگ بکس يها مؤلفهسازي  یکم خصوص در ن،یا بنابر .باشد
 به دیبا ياریبس يکارها ،یاسالم و یبوم درصد صد یمبان بر اساس نداران،ید یاجتماع و يفرد يانفعالها و

 کم باشند، واجد را یپژوهش ياستانداردها از یحداقل که يا شده انجام يکارها ؛ زیرارسدب انجام
  )12: 1392ي، ریظه(.شمارند

 با بلکه ؛میستین (ع)ائمه یزندگ و اتیآ ات،یروا متن ۀارائ دنبال به تنها ،یاسالم یزندگ سبک در
 دایپ ورود یزندگ ۀصحن به دیبا  است، آمده ینید منابع در که »اسالم یفرهنگ يالگوها« طرح از استفاده

 یمبان بر یمبتن ای ینید حاتیترج از ،آن در مطرح يالگوها که است یسبک ی،نید یزندگ سبک .میکن
 را ها الگو نیا ی،مکتب و مذهب بر یمبتن فرهنگ نوع هر درون توان یم ینیع لحاظ به. اند آمده دیپد ینید

  .هستیم اسالمی زندگی سبک دنبال به تحقیق این در که استبدیهی  .ردک دنبال
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 بتواند تا کند یم یبررس و بحث رفتارها ةنحو و آن چگونگی و رفتارها ةحوز در اسالمی زندگی سبک
شود، در واقع آنچه پردازش و بررسی  وقتی از سبک زندگی بحث می .ندک ارائه را مطلوبی رهیافت

، مفهوم »سبک زندگی«است قبل از بررسی  الزمبا این حساب،  .است» زندگی«و  »یستنز«سبک  شود، می
سبک آن و...  ،یت زندگیدر خصوص وضع ،زیستن و زندگی به طور دقیق مشخص شود تا در گام بعدي

سبک زندگی، قبل از ورود به بحث، بایستی با  ةزم صورت گیرد. لذا هر محققی در حوزبحث و بررسی ال
زم را داشته باشد و بداند که بر اساس فرهنگ خودش، زندگی و مفهوم زندگی و زیستن آشنایی کافی و ال

ئم و مصادیق زندگی سعادتمند و الع و هانماد ،در فرهنگ او ؛زیستن چه مفهوم و چه نمادهایی دارد
  .زندگی شقاوتمند چیست

تعریف  .ي بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودي وجود داردکه در این زمینه، تضاد جدروشن است 
گرایی و نقش مزرعه بودن  بر اساس آخرت ،ایرانی از زندگی و خوب و بد بودن آن -میفرهنگ اسال

مقابل ۀ درست در نقط ؛، که هدف اصلی و زندگی واقعی استاست زندگی دنیوي براي زندگی اخروي
گرایی و هدف غایی بودن زندگی دنیوي استوار است.  فرهنگ غربی که بر مبناي مکتب اومانیسم و لذت

در بررسی وضعیت سبک  ،ف دیدگاهالگمان این اخت بینی دقیقاً در مقابل هم قرار دارند و بی این دو جهان
؛ چه بسا بر شتتأثیر تام و تمام خواهد گذا ،ح آنالریزي براي اص ن آن و برنامهزندگی و خوب و بد بود

مورد توجه یا حتی در  ،می در بررسی سبک زندگی، توجه به برخی رفتارها و مصارفالاساس دیدگاه اس
به  .ندآنها را داخل در سبک زندگی ندا الًاصو بوده،مورد  اولویت باشد که در دیدگاه غربی توجه به آنها بی

  د.متفاوت خواهد بومالً ح وضعیت سبک زندگی نیز کاالیزي در خصوص اصر تبع این وضعیت، برنامه

  البالغه . رابطۀ سیاست و سبک زندگی در نهج3
. لذا از دیدگاه سبک زندگی نیز است اسالمدنیاي  ارزشمند میراث ترین جامع کریم، قرآن از پسالبالغه  نهج

شک انسان مؤمن  شود. بی محوري انسان مطرح می در آن یافت. در این مقاله، مسئولیتتوان  نکات متعددي را می
بیند؛ لذا در انتخاب سبک  به مبدء خلقت، خود را مسئول در مقابل نفس، جامعه و همنوعان و خداي خویش می

به مسئولیتهایش  کند که به آرمانهایش وفادار بماند و از طرفی براي پرداختن زندگی و زیستن به نحوي عمل می
بیند به سه مسئلۀ مهم عدالت، نظارت همگانی و وحدت نیز وفادار باشد. طبق بیانات امام علی(ع) در  الزم می

شود. نظارت همگانی نیز  هاست و باعث قرار گرفتن امور در جایگاه خود می البالغه، عدالت سرچشمۀ خوبی نهج
شود.  وم و گسترش عدالت در جامعه و زندگی عموم مردم میدر قالب امر به معروف و نهی از منکر، سبب تدا

پذیري قرار گیرند،  محوري، عدالت، مشورت و وحدت، ذیل منشور والیت و والیت هاي مسئولیت اگر مؤلفه
اهللا ولی الذین امنوا یخرجهم «فرماید:  گونه که در قرآن می نتیجۀ وضعی آن، رسیدن از ظلمات به هدایت است؛ آن

رساند.  اند و آنان را از تاریکی به نور می ؛ خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده)286(بقره: ت الی النورمن الظلما
براي رسیدن به هدایت، والیت الهی نقش اساسی دارد؛ ولی باید توجه داشت که هدایت به لوازمی نیاز دارد که از 

کنند. این وضعیت جدید، انسان مسلمان را  یفاي نقش میالبالغه، چهار مؤلفۀ مذکور در رسیدن به آن ا دیدگاه نهج
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هایی مانند عدالت،  کند. از سویی، تحقق والیت به مؤلفه سازي شده با والیت می داراي سبک زندگی همگون
شود  ها پرداخته، شرح داده می محوري، مشورت و وحدت نیاز دارد. در این مقاله به توضیح این مؤلفه مسئولیت

هاي  ان مسلمان براي رسیدن به هدف واالي هدایت بایستی داراي سبک زندگی اسالمی با مؤلفهکه چگونه انس
تواند به نظام سیاسی و نیز نظام سیاسی  اجتماعی باشد و از سویی، چگونه هماهنگی بین فرد و اجتماع می -سیاسی

  به فرد در رسیدن به این هدف کمک کند.

  محوري یک) مسئولیت

بینی  ی(ع)، انسان در مقابل خداوند و نیز مخلوقات خداوند، مسئولیت دارد. این جهاندر دیدگاه امام عل
انا «داند که معادي وجود دارد و باید به سوي خدا بازگردد:  شود فرد خود را رها شده نداند. او می باعث می

 امام اي دارد. منوعان هم وظیفه، انسان مؤمن در مقابل جامعه و هنیا بر عالوه. )156(بقره: »هللا و انا الیه راجعون
 وضع اگر ند،یآفر می را جانداران و شکافد می را دانه که ییخدا به سوگند«: دینفرما می هیشقشق ۀخطب در

 دانشمندان از خدا اگر و نبود ،کند می نییتع را فیتکل که تیجمع فشار و اوری شدن آماده اگر و نبود حاضر
 من رند،یبگ آرام دینبا چارگانیب یگرسنگ و ستمگران یشکمبارگ رضعوا برابر در که بود نگرفته مانیپ

حضور حاضر، وجود ناصر و . )3خ البالغه:  (نهجرفتم می کنار و انداختم می اش شانه يرو را خالفت مرکب افسار
شوند انسان مؤمن مسئولیت و تکلیف  تعهد و پیمان الهی بر مبناي تقواي الهی، در کنار یکدیگر باعث می

دا کند. اگر هیچ دستور دینی دیگري در این زمینه نباشد، همین کالم امام علی(ع) در ایجاد مسئولیت پی
  کند. الهی بر عهدة انسان مؤمن کافی است و او را آمادة جانفشانی در راه خداوند می

 و ساخته ملتزم عدل به را شیخو نفس تقوا، با انسان«: دینفرما می نیقمتّ وصف درسوم  ۀخطب در
 يا جامعه ،)ع(یعل امام نظر در )همان(»کند ینف و طرد را نفس يهوا که است نیا يو عدالت گام نینخست

 ساختن براى که است گرفته عهدت دانشمندان از خداوند و است سالم ۀجامع باشد، برقرار عدل آن در که
آن  به یابیدست راه در همواره و نکنند رها تیمسئول بدون راآن  و کنند کوشش و تالش يا جامعه نیچن

 حکومت اگر ی؛عبارت به .استاي  جامعه نیچن تحقق در عنصرترین  مهم فرد مسئول، ،انیم نیا در و باشند
 سالمت ،جهینت در و کند مراعات اجتماعى روابط در را عدالت دنتوا نمی جامعه آن ،نکند رفتار محور مسئول
 زمامداران ستگىیشا به جز به مردم کار«: داینفرم می اساس نیا بر .شود می يجد اشکاالت دچار جامعه
 در خدا نیام ،زمامدار همانا«اند:   هفرمود حکومت نیا تیحاکم نییتب در يگرید يجا در و» ابدی نمی سامان
 ي،خوانسار(»است مردم انیم در گناه و فساد از رىیجلوگ عامل و جامعه در عدالت ةدارند پا بر و نیزم روى

 عبارت به .دارد مانیا در شهیر و یاله ۀسرچشم ،یانسان عدالت که بود معتقد جد به بزرگوارآن  .)236 :1360
 تحقق به امید ی،طرف از ند ودانست می یاجتماع و یاسیس عدالت اساس و هیپا را یاخالق عدالت ؛گرید

 پرورش آن یاسیس انرهبر و جامعه افراد در تقوا و یخداترس و اخالق و مانیا کهاي  جامعه دررا  عدالت
 و ضیتبع و جابران ۀسلط علت که يبشر جوامع یشگیهم مشکل همان ند؛دانست می باطل یالیخ نشود، داده

سازي  انسان به دیبا که ندبود معتقد جد به (ع)امام .شود می یناش نآ ازنیز  خیتار طول در زینها  یعدالت بی
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 به بتوان تا سپرد آنان دست به را جامعه امور مامز و گمارد همت عادل يهاانسان تیترب به و پرداخت
تواند اعمال والیت کند  ؛ زیرا حاکم عادل و آگاه است که میبود دواریام عدالت استقرار و عدل تیحاکم

اي دو سویه بین رهبر و  و با اینکه مسئول است، دیگران را نیز مسئول قرار دهد تا در جامعۀ اسالمی رابطه
اي که برخاسته از مسئولیت همگانی، مبدء تحول و رشد شکوفایی خواهد  سبک زندگیمردم برقرار شود؛ 

 شود. اما این مقام می دار را عهده جامعه زمامداري و سرپرستی مسئول، انسان یک به عنوان(ع) علی شد. امام
 یزن و امنیت برقراري مسلمین، جامعۀ و اسالم حفظ براي را زمامداري و حکومت روزة چند منصب و

 که دانی می تو خدایا!«فرمایند:  ؛ چنانکه میخواهند می الهی شریعت و حدود اجراي و جامعه در اصالح
 از زیادتی آوردن به دست براي نه و بود حکومت و قدرت براي عالقه و رغبت خاطر به نه رفت، ما از آنچه
 ظاهر شهرهایت در را اصالح و نیمبنشا بود که جایی به را دین يها نشانه خواستیم می بلکه ناچیز، دنیاي

  )409 البالغه، خ (نهج».کنیم اجرا را ات شده تعطیل حدود و برسانیم امنیت به را ات ستمدیده بندگان تا گردانیم

 بردن بین از و حق پاداشتن بر را خالفت زمامداري مسئولیت پذیرش از هدف دیگر، جاي در ایشان
 مگر دارم، می تر دوست شما بر امارت و حکومت از را امام) خود پارة  ناین را (نعلی خدا به«: دانند می باطل
 بیان و خطبه از فراز این . از)339 همان، خ(»ببرم بین از را باطلی یا سازم پا بر را حقی بتوانم طریق این به اینکه

 بلکه دارد،ن ایشان ارزشی از نظر ذاته حد فی جامعه، زمامداري و حکومت که شود می استفاده(ع) امام
حق، و این بدون داشتن مسئولیت امکان وقوعی ندارد.  برقراري براي باشداي  وسیله باید زمامداري و حکومت

 منصوب مصر امارت به را تو که من، که دهد می توجه امر این به را مالک و خواند می خدا بندة را خود)ع(امام
 امام، آگاهانۀ اشارة. )53البالغه: نامه  (نهجتوست و من اعمال بر ناظر خدا. ما الهی الیزال قدرت ید در خودم کنم، می

 در بندگی مستمر انسان توجه، گونه این. است خداوند برابر در او خضوع و الهی فرامین به والی توجه متذکر
  است. کبر و نفسانی توجهات از انسان دوري عامل الهی، ناظرة قوة به تأکید و خدا برابر

  یخواه دو) عدالت

 ،)ع(یعل امام نگاه در. است یقیعم و گسترده اریبس مبحث) ع(یعل امام یاسیس يها شهیاند در عدالت بحث
 جماع و مانیاال رأس العدل« :هاست یخوب ۀهم ۀسرچشم و مانیا ةریش ۀمثاب به و یاصل هستۀ و رأس عدالت

 يسو از و خورده گره یآدم شۀیاند و اعتقاد بااز یک سو  عدالت ؛واقع در .)230: 1360 ،يخوانسار(»االحسان
 از و داند می عدالت اساس بر را مانیا محک شانیا ن،یا بنابر. است شده فیتوص ها یخوب ةکنند جمع ،گرید
 عدالت مرکب بر همواره و است برخوردار عدالت ناب خصلت از الزاماً که است یکس مؤمن وي، دگاهید

 است برتر عدل پرسند یم نایشا از یوقت که نجاستآ تا حضرتآن  نزد در عدالت تیاهم .کند می حرکت
. کند می خارج جهتش از را کارها بخشش، و نشاند یم خود موضع بر را کارها عدالت،«: دیفرما یم ،جود ای

 عدل، پس. خاصگان نفع به یعارض يکار جود، اما ؛است المنفعه عام يا رکنندهیتدب و استگذاریس عدالت،
 ،است مشهور که آنگونه را عدالت) ع(امام ب،یترت نیا به .)406/الف: 1374 ،البالغه نهج(»است افضل و تر فیشر
 جود، اما ؛ردیگ قرار خودش ستۀیشا موضع در ،يکار هر و زیچ هر که است آن عدل: دیفرما یم فیتعر
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 داللاست و داده حیترج را عدل جود، و عدل ۀسیمقا در) ع(امام. کند می خارج خودش جهت از را ءیش
 شهیهم و ندارد کاربرد جا همه یول است، شیستا قابل و ممدوح یخصلت گرچه بخشش و جود کهاند  کرده
 در و هشد اجتماع در عدالت نظام زدن هم بر سبب بخشش، و جود بسا چه. جست ياریآن  از توان نمی
 هر یواقع حق راگ. ستین نیچن عدل در اما. دشو عییتض گرید يافراد از یحق است ممکن جود، کنار
 حکم اجتماع، است،یس در عدل لذا. است هدنش عیضا یکس از یحق و نشده ظلم ياحد به ،شود داده یانسان

 از ،بوده امان در آن پرتو در همگان که است عام يمحور ره،یغ و يفریک ،یحقوق یمال لئمسا و قضا و
 و مدبري ریمد و عام قانون ،لتعدا ؛واقع در. نندک نمی اضطراب و وحشت احساس ش،یخو حقوق عییتض

آن  اصوالً. است برتر عدالت پس. ستین گونه نیا جود که یحالدر  ؛شود می اجتماع ۀهم شامل که است
 آن خداوند بود معتقد رایز دانست؛ می عادالنه را هستى اساس ،خود شناختى نید نگرش اساس بر حضرت

 عدالت و دارىیپا راستى، میمفاه ةاسطور و مظهر (ع)،على حضرت تفکر در حق و دهیآفر حق یۀپا بر را
 ،حضرت. آن دهد نشان را راستى و عدالت ةعصار تواند نمی حق همانند گرىید ةواژ چیه عنىی ؛است
 و هستى در عدالت نیا و ستین رفتنى انیم از حق ،آن در که هکرد تصور عادالنه جهانى را هستى جهان

 چه است؛ عدالت مبناى بر خداوند فصل امام، قاموس در. باشد داشته مودن هم انسانها رفتار در دیبا خلقت،
 هر در که خداوندى: «دینفرما می (ع)امام که نجاستیا. خود بندگان با رفتار مقام در چه و خلقت مقام در

 به خود دگانیآفر با دارد، روا ستم خود بندگان بر که است آن از فراتر و است صادق دهد، یم که يا وعده
 ،)ع(امام نگاه در .)567: 1378 ،البالغه نهج(»است عدالت روى از دهد می که حکمى هر و کند می رفتار عدالت

 در امام. رندیگ می نشأت اصل نیا از فروع، گرید و است خداوند به مانیا پرتو در عدالت، ۀسرچشم و أمنش
 :ندیفرما اند می کرده رادیا خالفت لیاوا در کهاي  خطبه در .دارند جامع یول کوتاهاي  جمله خصوص نیا
  )544 /ب:1374، البالغه نهج(».است ساخته استوار دیتوح و اخالص بر را نیمسلم ةمقرر حقوق خداوند«

 حفظ را اجتماع تعادل تواند می که یاصل آن) ع(یعل امامنظر از: «دیگو می باره نیا در يمطهر دیشه
 و ظلم .است عدالت ،بدهد آرامش اجتماع روح به و سالمت ماعاجت کریپ به دارد، نگه یراض را همه و کند
 و یراض ،شود می يستمگر او نفع به که یکس آن روح و ستمگر خود روح یحت ستین قادر ضیتبع و جور
 را همه که یعموم است یبزرگراه ،عدالت. شدگان مالیپا و دگانیستمد به رسد چه تا ،دارد نگه آرام
 ستمگر فرد یحت که است یراه کوره ،جور و ظلم اما ؛دهد عبور یمشکل بدون و بگنجاند خود در تواند می
 عدالت تیاهم و ابعاد رامونیپ يگرید يجا درمطهري  استاد .)113: 1354 ي،مطهر(»رساند نمی مقصد به را

 یشخص و يفرد ةدید از عدل به آنکه از شیب) ع(یعلامام  ،نیا بنابر« :نگارد می نیچن) ع(یعل امام یاجتماع
 توجه مورد یاسالم یاجتماع ۀفلسف کی صورت به عدالت. کرد می لحاظ را آن یاجتماع ۀجنب کند، نگاه
 و است دانسته می باالتر يزیچ هر از و کرده می یتلق یاسالم بزرگ ناموس را آن و بوده انیمتق يموال

ترین  کوچک یهدف و يمنظور چیه خاطر به نبود ممکن. بود شده سیتأس اصل نیا يمبنا بر استشیس
 ضمناً و کرد جادیا شیبرا ادیز یمشکالت که بود يزیچ گانهی ،امر نیهم و کند دایپ آن از یانعطاف و انحراف

. کند لیتحل را یعل خالفت حوادث بخواهد که محقق و خمور نفر کی يبرا است يدیکل ،مطلب نیهم
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 توان می لذا .)19: 1372 (همو،داد می خرج به يریپذنا انعطاف و تعصب و بتصلّ امر نیا در العاده فوق) ع(یعل
 در. است ياعتبار و ارزش چه يدارا علی(ع) امام منظر در نآ خاستگاه و یاجتماع عدالت که افتیدر

 یاجتماع عدالت ۀمقول در ،دارد توجه و هیتک هاآن بر امام که را یعدالت قیمصاد تمام توان می یکل حالت
شود که  گیري نوعی سبک و سنّت می ین شیوه در عدالت اجتماعی باعث شکل. بدیهی است که اداد يجا

  رسد. در عمل به سبک زندگی اسالمی می

  سه) مشورت

 هرشود.  می ختهیبرانگ امتیق اهل نِیبدبوتر کند، پنهان را خود علم که يدانشمند« :دینفرما می مؤمنان ریام
  )451: 1340بروجردي، (.»کرد خواهند لعنت را او ی،نیزم کوچک جنبندگان یحت ،اي جنبنده

 خوانده دیگرهمان برادر مسلمانان که است حد بدان هم به نسبتها انسان متقابل تیولئمس ،یاسالم ۀجامع در
 عن نهاك و الرشاد یال هداك من نیالد یف اخوك«: دینفرما می يبرادر نیا حیتوض در مؤمنان ریام واند  شده
 کند تیهدا رشد راه به را تو که است یکس ،نید در تو برادر؛ )240: 1360خوانساري، (»معاد اصالح یال اعانک و فساد

 نیبالد امركی من هبطاع کیعل«: دینفرما می گرید يجا در .کند ات ياری آخرت اصالح به و بازدارد فساد از و
 وکند  می تیهدا را تو او هک ؛کند می امر نید به را تو که یکس اطاعت به باد تو بر ؛)همان(»کینجیو کیهدی فانه

ها و نیز نهی کردن از  اي که متدینین با هم برادرند و در هدایت همدیگر به خوبی وقتی در جامعه .دهد می نجات
گیرد. در واقع؛ این تعامل  ها مسئولیت دارند، بدیهی است که نوعی رابطۀ همدلی و مشورت نیز شکل می بدي

دارد؛  کند و به صورت ارگانیک جامعۀ اسالمی را زنده و پویا نگه می ل میدوسویه و چند سویه مانند سیستم عم
 مؤکدترین از خودرأیی، از پرهیز و امور ادارة در لذا جامعه پویا و سرشار از پیشرفت و تعالی خواهد بود. مشورت

 ودوج با )ص(خدا رسول همچون حضرت آن .است (ع)علی امیر مؤمنان  مدیریتی رسم و راه در  کارها
 در سیاستمداري و تدبیر و خردمندي و دانش، عقل و علم از نظر آنکه با طهارت و و عصمت مقام از برخورداري

 به و کرد می مشورت پیوسته اما ساخت، می نیاز بی دیگرات نظریات و آرا از را وي که داشت  قرار  اي مرتبه
  نظارتهاي بایستی مدیري هر که . واضح است)247: 1391تهرانی،  دلشاد(کنند چنین که آموخت می خود کارگزاران

  داد  اصرار  مؤمنان(ع) کند. امیر گیري تصمیم نهایت در و  کرده  اندیشه آنها در مورد توجه قرار داده، را جامعه مردم
نکنند. در واقع؛ توجه به نظرات آنان، نوعی تن دادن به مشورت همگانی  خودداري مشورتی نظر دادن از که

  آن در را آن اصالح نیز و جامعه  امور  بهتر  داشتن بر پا راههاي از یکی (ع)علی شود. لذا امام می محسوب
 استوار و استحکام جهت در«: بگیرند نظر در را جامعه و اندیشمندان خبرگان  مشورتی  نظر حکّام، که دانست می

 تکیه آنها بر گذشته ملتهاي که اصولی تنبر پا داش و کشورداري اصالحی روشهاي و  ها پایه و  اصول  ساختن
  )56البالغه، خطبه  نهج(.»کن مشورت و نظرخواهی  و اندیشمندان  دانشمندان  ، با کرده

  چهار) وحدت

 و خدا از و«قرآن کریم مسلمانان را با تأکید، به وحدت دعوت کرده و از نزاع و اختالف بازداشته است: 
 کنید صبر رود. می تحلیل نیرویتان و شوید می مضطرب و سست وننکنید؛ چ نزاع و کنید اطاعت رسولش
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 فرماید: با می اهللا(ص)، . قرآن بعد از تأکید بر اطاعت خداوند و رسول)46(انفال: »است صابران با هماناخدا که
 و مسازید اراده ضعف دچار را خودتان نتیجه، در و ایجاد نکنید اختالف خود میان در کشمکش و نزاع

 و قدرت و کرده زایل را وحدت تفرقه، و اختالف چون ندهید؛ دست از را بر دشمن غلبه و دولت و عزت
صبر  وکند  می حفظ سستی و ضعف از را آنان و است صابران با برد. خدا می بین از را شما شوکت و نیرو
  .است اراده تحول و عزم سستی برابر در رکنترین  محکم و شداید در انسان یاور ترین قوي

، (ص)توحید، اسالم، قرآن، پیامبر را اصولی مانند ي وحدتشاخصها البالغه امیر مؤمنان(ع) در نهج
. اهل بیت پیامبر خدا مایۀ وحدت )18البالغه: خ  (نهجندنک یو حج معرفی م برادري اسالمی(ع)، دوستی اهل بیت

انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم « فرمایند: تواند باشد؛ بدین سبب امام(ع) می و نماد اتحاد مسلمانان می
. از دیدگاه امام علی(ع)، اخوت عامل ضروري براي )97همان: خ (»واتبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من الهدي

. نگاه متعالی )113(همان: خ »وانما انتم اخوان علی دین اهللا ما فرق بینکم اال خبث السرائر«وحدت اسالمی است: 
رشد و شکوفایی شخص مسلمان است. وحدت در مبدء، وحدت در طریق و  امام(ع) به وحدت، مایۀ

پذیري  وحدت در معاد، مایۀ هدایت و تعالی از دیدگاه امام علی(ع) است. در واقع؛ وحدت درکنار والیت
هاي سبک زندگی انسان مسلمان را در کنار هم با قدرت  مانند نخ تسبیح جامعۀ اسالمی است که دیگر مؤلفه

دارد؛ به طوري که در نبود آن، هر مقدار هم داراي سبک زندگی خوبی باشیم، اما  ایی نگه میافز و هم
و  وحدت مسئلۀ به(ع) علی حضرت عنایت و زایی خاصی را تجربه نخواهیم کرد. اهتمام قدرت تحول

 پس خالفت همانا که -خود منصوص و مسلّم حق از مهم، این تحقق براي که است حدي به اسالمی انسجام
 وي از پس مسلمانان رفت، خدا سوي به پیامبر که آنگاه«فرمایند:  می واند  گذشته -است) ص(اکرم پیامبر از

 که آمد می خاطرم در نه و گذشت می فکرم در نه خدا به سوگند شدند؛ درگیر هم با حکومت کار در
 آن شدن دار عهده از وي از پس مرا یا بگرداند او بیت اهل از )ص(خدا رسول از پس را خالفت عرب،

کنند:  می تصریح کرده، عنوان حکومت پذیرش عامل را دین حفظ ادامه، در . ایشان)62البالغه، نامه  نهج(»بازدارد
 نابود را) ص(محمد دین خواهند می بازگشته، اسالم از گروهی دیدم که آنجا تا خالفت برتافتم از پس،«

 باشم آن نابودي شاهد یا دیده، آن دراي  رخنه نکنم، یاري را شاهل و اسالم اگر که داشتم بیم پس سازند.
 پا به غوغا و آشوب آن میان در پس. شماست بر حکومت کردن رها از تر سخت من بر آن مصیبت که

  )3همان، خ (.»گرفت پهلو آرامش، امن ساحل در دین کشتی و رفت میان از باطل آنکه تا خاستم؛

  

  بندي د) جمع
 روش و ها سلیقه حالتها، رفتار، هاي شیوه ارزشها، ها، تلقی طرز از اي مجموعه مفهوم به »زندگی سبک« بحث
 و اجتماعی منزلت و طبقه مباحث با میالدي بیستم قرن ابتداي از و است اجتماع یا گروه فرد، زندگی نوعی

 و پیشرفت ادابع از یکی غربی، سیاسی يهانظام در و خورده پیوند آدمیان زندگی هاي ویژگی توصیف
  .است اخالقی و روانی امنیت و راحت زندگی از برخورداري
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البالغه، انسان مسئول اعمالش است و در مقابل خدا و جامعه، مسئولیت دارد؛ به  هاي نهج بر اساس آموزه
هاي کتاب  پذیر بر اساس آموزه لذا سبک زندگی والیتمحور است.  پذیر و والیت همین سبب، والیت

تواند بازتولید و نشر بشود؛ گویی امروزین روزي امیرالمؤمنین بر کرسی خالفت است  لبالغه میا شریف نهج
و ما مخاطب بیانات گهربار ایشان هستیم. بدیهی است ثمرة چنین برداشتی از کالم امیر(ع)، بسیار شیرین و 

ولیت الهی و سبک زندگی شخص مسلمان بر اساس مسئپیشگان خواهد بود.  راهگشاي حاکمان و سیاست
گیرد. انسان معتقد به مبدء و معاد با انسانی که غیر خدامحور است، در ساختن سبک  والیی شکل می

زندگی نیز تفاوت خواهد داشت. انسان مؤمن با به کارگیري عدالت، مشورت و وحدت، در ساختن 
به هدف واالي  اي مبتنی بر خدامحوري، داراي سبک زندگی اسالمی است که او را در رسیدن جامعه

هدایت و رسیدن به منازل نور الهی کمک خواهد کرد. انسان خدامحور با توجه به چتر گستردة 
بیند:  کند، خداوند و والیت الهی را می محوري، در این جهان رها شده نیست. هر سمتی که نگاه می والیت

پذیرد، آن را با مبناي  گی به عنوان سبک می. لذا وقتی عدالت را در زند)115(بقره: »فاینما تولوا فثم وجه اهللا«
  بندد. والیت الهی به کار می

تواند  افزایی نیروهاي مؤمن، باعث قدرت هرچه بیشتر جامعۀ اسالمی شده، می وحدت در حوزة هم
هایی مانند دقت، به همراه  گیري سبک زندگی انسان مؤمن ایجاد کند. مؤلفه کمک شایانی در شکل

تواند جامعۀ اسالمی را در رسیدن به  اجتماعی، می -یم عادالنه در امورات سیاسیمدیریت زمان و تنظ
محوري، ما را به  پیشرفت و تمدن نوین اسالمی کمک کرده و در نتیجه، سبک زندگی متأثر از والیت

تعامل سازنده بین فرد، جامعه و نظام سیاسی، موجب پدیدار شدن سبک  کند. جامعۀ علوي نزدیک می
هایی مانند خیرخواهی، مشارکت سیاسی، انسجام و وحدت اجتماعی، نظارت  سالمی با کارویژهزندگی ا

شود. بر اساس تعالیم قرآنی، این سبک  پذیري افراد و حاکمیت در مقابل همدیگر می همگانی و مسئولیت
ز سویی، شود و ا زندگی اسالمی که آمیخته به سیاسیات اسالمی است، موجب هدایت و رستگاري انسان می

مند شوند، نه آنکه گروههاي خاصی که به منابع قدرت و ثروت  سازد که همۀ انسانها از آن بهره دنیایی می
  جویی داشته باشند. اند، امکان تلذذ و بهره دست یازیده

بدیهی است هنوز کارهاي زیادي براي محققان این حوزه باقی مانده است؛ مانند مطالعۀ دولت و 
هاي  ر اساس سبک زندگی اسالمی و مطالعۀ حوزة تمدن نوین اسالمی بر اساس آموزهحکمرانی مطلوب ب

البالغه و تعمیم آن بر سبک زندگی اسالمی. به نظر نگارنده، متولیان و مدیران سیاسی باید فهم مبانی  نهج
نۀ ایجاد پذیري و توسعۀ آن بر اساس مبانی حکومت دینی را در اولویتهاي خویش قرار دهند تا زمی والیت

  تمدن نوین اسالمی فراهم آید.
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