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علیه و آله وسلم اهللیصل اعظمدیدگاه پیامبر  برتر ازسبک زندگی   

 1حسن حمیدی سوال

 

 چکیده:

تواند در اهمیت فراوان سبک زندگی در حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نتایج مهمی که می        

به این مسئله  ایهای مختلف توجه ویژهجوامع مختلف به بار آورد، موجب شده است که اندیشمندان حوزه

روست که هرکدام از های بسیار مختلف و متفاوتی در جامعه روبهامروز با مسائل و چالش انسان داشته باشند.

های وسوی زندگی فرد را شکل و یا حتی تغییر دهد. لذا حوزهها ممکن است سمتاین مسائل و چالش

شناسی، پزشکی و... عات فرهنگی، انسانشناسی، مطالشناسی، روانجامعه ازجملهمختلف علوم انسانی، 

امروز بپردازند و هرکدام  پیچیدهخود تالش کردند تا به ابعادی از زندگی انسان در جوامع  نوبتبههریک 

 .قرار دهند موردمطالعهسبک زندگی را  مقولهبخشی از 

های وحیانی قرآن وزهقرآن، پیامبر گرامی اسالم، اسوه حسنه زندگی است؛ زیرا تجسم همه آم ازنظر      

ص( همان خلق قرآنی نیکی است که خداوند انسان را برای خالفت الهی خود بدان ) پیامبراست و خلق 

 .خوانده است
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 مقدمه:

مختلف  هایحوزهاست و در  یافته ایگستردهامروزه اصطالح سبک زندگی کاربرد عامیانه فراوان و      

مربوط به سبک زندگی در علوم  هایبحث حالبااینروانشناسی، فرهنگی، پزشکی و ...کاربرد یافته است؛ 

انسانی نخستین بار در اوایل قرن بیست در آثار روانشناسی نمود یافت و هدف از آن اشاره به شخصیت اصلی 

 بعدازآن. کندمیرفتار فرد را کنترل  سالیبزرگنیز در  ازآنبعدو  گرفتهشکلفرد بوده که در دوران کودکی 

، مطالعات بازاریابی و فروش تولیدات گسترده شناسیجامعهمختلف علوم انسانی همچون  هایشاخهنیز 

سبک زندگی  شناسیجامعهمدرن و محافل دانشگاهی به موضوع سبک زندگی توجه نمودند. در مباحث 

شاخصی برای شناسایی طبقه اجتماعی افراد  مثابهبهاجتماعی افراد بود و آن را  معرف ثروت، طبقه و موقعیت

 .کنندمیفرایند هویت بخشی به افراد مطالعه  عنوانبهو البته در رویکردهای جدیدتر آن را  بردندمیبه کار 

در جوامع  و استراحت تفریح کار، هایشیوهبه بحث سبک زندگی از منظر الگوهای مصرف و  اقتصاددانان

و برخی اندیشمندان حوزوی و علوم دینی بحث سبک زندگی را به معنای الگوی زندگی  نگرندمیمختلف 

 .کنندمیافراد در تطابق و یا متعارض با اصول و دستورات دینی ارزیابی 

 بنیانی یهانیست و ها هست ،بینیجهان از برآمده و گرددبرمی انسان افعال حوزه به اساساً زندگی، سبک   

 شکل آن به و تعریف را اینگره هر نبایدهای و بایدها ،شناسیهستی هایبنیان .است عقیده و تفکر یک

همان  شناسیهستی بر مبتنی نبایدهای و بایدها به توجه با انسان اجتماعی فردی و هایساحت .دهدمی

 تفاوت افراد شناسیهستینوع  به جهتو با اجتماع و فرد بر حاکم روابط نوع و گیردمی شکل تفکر و نحله

 یصورتبه را و نبایدها بایدها از هایمجموعه خود، شناسیهستی هایبنیان به توجه با اسالم دین .کرد خواهد

 کند طی را تکاملی و متعالی مسیری راهبردها، به این توجه با او تا دهدمی قرار بشر اختیار در منسجم کامالً

روشی است  تنها قرآن، و عرفان برهان، بر مبتنی دینی، جامع نگرش .یابد نگره دست نای موردنظر غایتبه و

 برای عملیاتی را اطمینانی نسبی و دهد ئهاار را دینی منابع از کامل و منسجم نسبتاً دریافتی تواندمی که

  (5931)دیباجی و همکار، .دهد دست به دریافت این سازی

 یظاهر هایجلوه و ساده یرفتارها بیان که این با ؛باشدمی آداب ترکیب هیئت همان زندگى سبک   

 همچون یموارد .زندمی رقم را آنان زندگى سبک ،شودمیگرفته  نظر در یکپارچه صورتبه وقتى افراد،

بسته  یک در مسافرت و فراغت اوقات گذران مسکن، تغذیه، آرایش، پوشش، آداب معاشرت، مصرف، یالگو

 زدگى محیط در شخصیت افراد خارجى ینما ،یرفتار هایجلوه این .دارند قرار افراد گىزند سبک از کامل

 اجتماعى و یفرد شخصیت ،هاآن و ترکیب باشدمی آنان هایعالقه و هاارزش باورها، عقاید، از نشانى و

 ( 5939زاده، حسین) .دهدمی نشان را آنان

از کارکردهای خانواده و عمل به دستورات خداوند و پیروی اسالم در مورد هریک  هایآموزهتوجه عمیق به   

، بلکه در هااندیشهدر باورها و  تنهانهکه  شودمیرا سبب  ایمؤمنانهاز سیره و سنت معصومین )ع(، زیست 

ی بر هایآموزهاز چنین  تأثیرپذیری. تجلی این شودمیمتبلور  شانروزمرهدر زندگی  هاانسانکردار و رفتار 

، به توجیه و تفسیر درنهایتگوناگون و  هایعرصهسبک زندگی اسالمی در  گیریشکلر خانواده، به کردا

 (5939علینی،) .انجامدمیهویت فردی و جمعی آنان 
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 سبک زندگی:شناسی  هوم مف

 روشن ایتااندازهاست، معنای واژه زندگی  شدهتشکیل 9و استایل 2اصطالح سبک زندگی از دو واژه الیف     

است؛ اما مفهوم سبک نیاز به توضیح دارد. منظور از سبک شکل دادن و یا طراحی چیزی است تا بدین شیوه 

به عبارت بهتر کیفیت برتر در ظاهر، طراحی یا رفتار. در این صورت ترکیب این  .جالب و جذاب به نظر بیاید

از دیگران  هاآنه باعث تمایز سبک زندگی( به معنای روش خاصی از زندگی یک فرد یا گروه ک) واژهدو 

مفهوم سبک زندگی کلیت بیشتری دارد و دامنه وسیعی از امور عینی  درمجموعاما  ؛رودمی، به کار شودمی

وسیع و گسترده است که تعیین چارچوب و تعریفی  چنانآنبنابراین این مفهوم  ؛شودمیو ذهنی را شامل 

گفت  توانمی( 5911، 4گیدنز) از در یک تعریف نسبتاً جامع  حالبااینکاری بس دشوار است.  از آندقیق 

یک فرد معین در جریان زندگی  هایفعالیتهماهنگ از همه رفتارها و  نسبتاً ایمجموعهسبک زندگی »

این  «و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است. هاگیریجهت، هاعادتاز  ایمجموعهروزمره است که مستلزم 

و  هاارزش، هانگرشو حتی  گیردبرمیی روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در مفهوم الگوها

 .نمایاندبازمیفرد و گروهی که عضو آن است را نیز  بینیجهان

اى که در آن چیزى گفته یا انجام شیوه: »ازجملهآمده است؛ « سبک» هعانى دیگرى نیز براى واژم    

اى نوعى اى که براى فرد، گروهى از مردم، مکان یا دورهویژه شیوه، بهچیزیشود، شیوه و روش انجام مى

فردى و سلیقه  خاصشود، طرز نگرش هاى شخص ارائه مىکه در افعال و سلیقه فردیتباشد، نوع تصوّر و 

 (5911، مهدوی کنی« )که بیانگر و ممیّز راه زندگى است و شیوه یا عادت متمایز رفتارى یا حرکت فرد

ها و تعاریف مختلف و گاه متضادى پیرامون آن وجود واژگانى است که دیدگاه ازجمله« سبک زندگى»    

است. در زبان انگلیسى به  یادشدههاى مختلف هاى گوناگون از ترکیب سبک زندگى در شکلدارد. در زبان

  (5913است )شکارى، شدهاستفاده «Life style» و نیز «Style of Life» دو شکل
شوند؛ الگوهایی از هم متمایز می هاآنهای زندگی همان الگوهای کنش هستند که افراد بر اساس سبک   

و  صحبت کردنهای ، شیوهغذا خوردنو در نحوه پوشش،  اندشدهتبدیلکه به جریان عادی زندگی روزمره 

های شخصی، گروهی و کنند. این رفتارها بازتاب هویتمحیط دلخواه برای مالقات دیگران، جلوه می

 (5912اند )فاضلی، اجتماعی

 

 :5سبک زندگی  از منظر مقام معظم رهبری

 

ى کى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوهی    

امروز  یمخواهمیبُعد مهم است؛ این موضوع را  یکاین -عبارةٌ اخراى یکدیگر است  هااین -زیستن 
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 -که هدف انسان، رستگارى و فالح و نجاح است  -بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم  قدرییک

باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى 

به سبک زندگى مهم است. بنابراین  زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخالقى، باز پرداختن

 است.ى اساسى و مهمى مسئله، مسئله

باالخره یک مصداق عینى و  -سازى نوین اسالمى بگیریم جانبه را به معناى تمدناگر پیشرفت همه ما

بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقالب  جوراینخارجى براى پیشرفت با مفهوم اسالمى وجود دارد؛ 

این تمدن نوین دو بخش دارد:  -ى درستى است جاد یک تمدن نوین اسالمى است؛ این محاسبهاسالمى، ای

یک بخش، بخش ابزارى است؛ یک بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید 

 رسید.

ت کشور پیشرف عنوانبهکه ما امروز  هاییارزشآن بخش ابزارى چیست؟ بخش ابزارى عبارت است از همین 

المللى، تبلیغ و : علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و نظامى، اعتبار بینکنیممیمطرح 

همه بخش ابزارى تمدن است؛ وسیله است. البته ما در این بخش در کشور پیشرفت  هااینابزارهاى تبلیغ؛ 

مسائل علمى، هم  یدرزمینهیاست، هم س یدرزمینهایم. کارهاى زیاد و خوبى شده است؛ هم خوبى داشته

اش را مالحظه کردید و این که شما حاال اینجا نمونه -اختراعات  یدرزمینهمسائل اجتماعى، هم  یدرزمینه

است. در بخش  گرفتهانجامدر سرتاسر کشور  ماشاءاهللالیو از این قبیل،  -جوان عزیز براى ما شرح دادند 

 و این چیزها، پیشرفت کشور خوب بوده است. هاتحریمهدیدها و رغم فشارها و تابزارى، على

 که است زندگى سبک همان که ؛دهدمی تشکیل را ما زندگى متن که است چیزهایى آن حقیقى، بخش اما 

 نوع مسکن، نوع ازدواج، سبک خانواده، ىمسئله مثل است؛ تمدن اصلى و حقیقى بخش این،. کردیم عرض

، وکارکسبى ى زبان، مسئلهى خط، مسئلهمسئله تفریحات، آشپزى، نوع خوراك، عنو مصرف، الگوى لباس،

رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در 

سر، رفتار ما با فرزند، اى که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همورزش، رفتار ما در رسانه

رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت 

اصلى تمدن است، که متن  هایبخشآن  هااینما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ 

 زندگى انسان است. 
 

:ص( در ایجاد سبک زندگی) امبریپ نقش قرآن و  

بدون نگاه ارزشی و تجویزی و تنها  ایجامعهان به شیوه و سبک زندگی جاری در هر شناسجامعهنگاه    

توصیفی است. آنان با تحلیل وضعیت موجود و عوامل ایجادی یک پدیده در سبک زندگی، خواسته و 

ماکس وبر با توصیف جوامع کاتولیک و منش پارسایی  کهچنان ؛پردازندمی هاسبک گذاریارزشناخواسته به 

و عدم اهتمام به تولید و اقتصاد  دنیا گریزی عنوانبه ایپدیدهگرایی آنان، این سبک زندگی را منشای 

را عامل مهم در تولید و انباشت سرمایه و ثروت در این جوامع  هاپروتستاندانسته است و در برابر منش 

حقیقت با بررسی وضعیت اقتصادی دو جامعه متفاوت در شیوه و سبک زندگی، به  . درکندمیمعرفی 
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داده است؛ ولی  ارائهرا نیز  هاییتوصیهشناسایی عوامل و چرایی پرداخته و در ضمن خواسته و ناخواسته 

 .در قالب تجویزی و ارزشی صرف نبوده است هاتوصیههرگز این 

نگاه آماری، سبک  برتکیهو با  کنندمیوجود است توصیف و تحلیل را م آنچهان شناسجامعهبه سخن دیگر، 

 بندیدستهآن را در قالب ارزش و ضد ارزش یا هنجار و ضد هنجار  آنکهبی دهندمیزندگی افراد را توضیح 

 .کرده و به نفی و اثبات ارزشی آن بپردازند

کمال ساز برای  آنچهظهور کرده است تا یک فلسفه زندگی در قامت رهبری جوامع بشری  عنوانبهاما اسالم 

با بشارت و انذار  وسوسمتدهد و مردم را به آن  ارائهفرد و جامعه است در قالب عقاید و اخالق و احکام 

 .هدایت کند

اجتماعی و مانند آن ظهور  شناسروانصرف و یا  شناسجامعهکه رهبران آن هرگز در قالب یک  روستازاین

تا مردمان را به خدا و فلسفه آفرینش آگاه سازند و  کنندمیعالمان ربانی عمل  عنوانبه ، بلکهکندمیپیدا ن

عدالت قسطی رهنمون سازند تا زمینه برای  سویبه، بشر و جوامع بشری را گفتهپیش گانهسهدر قالب 

 یات دیگرآو  ۹3یه آ، عمرانآل؛ 21ه آی، حدید آیدعبودیت و خالفت ربوبی بشر فراهم 

 معصومص( و امامان ) پیامبرقرآنی و  هایآموزهبنابراین، رویکرد عالمان ربانی و رهبران اسالمی به پیروی از 

عقاید، باورها، فکار،و ا دهدمیقرار  تأثیرتحت  سرتاپاچارچوبی است که همه زندگی بشر را از  ارائهع( )

           ی او را هاکنشو وا هاکنش، هامنش، رفتارها، بایدونبایدها، اخالق ،هاارزش، ایدئولوژی، بینیجهان

 .سازدمی

بوده و به تعبیر فقهی ارش و خسارت  موردتوجهچیز در این میان نیز  ترینخرده عنوانبهپس سبک زندگی 

هر چیزی  کنندهبیانوحیانی آن تبیان و  هایآموزهبه تعبیر قرآن،  چراکه؛ کندمییک خدشه را نیز بیان 

 (13، آیه نحل) است

که  مفاهیم و رفتارها، دارای یک نظام مفهومی کامل است و ارزشیمعیار تجویزی  عنوانبهاسالمی  هایآموزه

 پذیردمیاز رفتارها و اعمال را در قالب حقیقت  ایگستردهدر مقام عمل دارای سلسله مراتبی است که طیف 

و به شخص و جامعه یاری  حضورداشتهدر انتخاب مسیر درست زندگی  زندگی، ریزودرشتهمه امور  بابیانو 

 .رساندمی

اصلی دارد که شامل  گانهپنجو قواعد یک اصول در اصول کالن و مبانی  هرچنداین بدان معناست که اسالم 

 عنوانبهتوحید، نبوت و معاد و نیز امامت و عدالت است؛ ولی در طول تاریخ بشریت دارای چند شیوه زندگی 

( که به مقتضیات به نسبت ثابت توجه داشته است. به این 41؛ مائده، آیه 59آیه شوری،) شرایع بوده است.

ص( با توجه به برخی از ) محمدع( و ) عیسیع(، ) موسیع(، ) ابراهیمع(، ) نوح نهگاپنجمعنا که شرایع 

 .تعریف و تبیین شده است دادهرختغییرات کالن که در طول تاریخ بشریت 

از سوی خداوند برای بشر تا قیامت است، تنها  شدهپذیرفته درنهایت آنچهقرآنی،  هایآموزهالبته بر اساس 

 .ص( است که شریعت کامل و نهایی از اسالم است) محمدیهمان شریعت 

آن را همان  بایستمیاگر بخواهیم شریعت را در قالب امروزی و اصطالحات و ادبیات آن ترجمه کنیم     

تبیان ) .باشد هازیرمجموعه عنوانبهی زیادی هاسبکدارای  تواندمیشیوه اصلی زندگی دانست که 

 .(5932زنجان،

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%af.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d8%ad%d9%84.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d8%ad%d9%84.html
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(ص) نیالمرسلی قرآنی خاتمنگاهی به سبک زندگ  

 تجسم عینی اخالق خدایی

های وحیانی قرآن قرآن، پیامبر گرامی اسالم، اسوه حسنه زندگی است؛ زیرا تجسم همه آموزه ازنظر       

ص( همان خلق قرآنی نیکی است که خداوند انسان را برای خالفت الهی خود بدان ) پیامبراست و خلق 

ص( آینه اخالق خداوندی و مظهر اتم و اکمل آن است. شاید این ) پیامبر، خوانده است. به سخن دیگر

ص( را بیان کند؛ بنابراین، الزم است تا با بررسی آیاتی که خداوند ) حضرتگویی نتواند حقیقت آن کلی

 بر اساسص( چگونه مظهر اخالق خداوندی است تا بتوانیم ) پیامبرکند، دریابیم که ص( را وصف می) پیامبر

ها ص( زندگی شخصی و فردی و اجتماعی خود را تنظیم کنیم و در حوزه) حضرتفلسفه و سبک زندگی آن 

 .عبادی و اخالق فردی و اجتماعی از ایشان پیروی کنیم و محبوب خداوند شویم ازجملهو ابعاد گوناگون 

 
 ها در همه عصرهااسوه حسنه برای تمام نسل

ص( ) حضرتکند. این بدان معناست که آن اسوه حسنه معرفی می عنوانبهخداوند در قرآن پیامبرش را     

بنابراین،  ؛گونه رفتار ضد خدایی و ضد اخالقی و هنجاری از ایشان سر نزده باشدباشد که هیچ ایگونهبهباید 

یا کند و ایشان را دارای اخالق و ص( مطرح می) پیامبرنقص و عیبی را درباره  نوعیبههمه روایاتی که 

نمونه  عنوانبهداند، اخبار دروغین و نادرست و ناروایی است که باید به دیوار کوبیده شود. رفتاری زشت می

ص( در برخورد با برخی از افراد مانند کور و نابینا و کنارکشی از ایشان از ) پیامبراخباری که از عبوس شدن 

اسوه نیک الهی مطرح  عنوانبهمطلق  طوربه که زیراکسیباید نادرست و باطل باشد؛  شدهنقلسوی برخی 

بایست رفتاری خالف اخالق و هنجار داشته باشد؛ زیرا در صورت وجود حتی است حتی در یک مورد نمی

تواند سرمشق نیک مطلق الهی برای بشر باشد. اگر یک خالف و اشتباه و خطا ولو سهوی و غیرعمدی، نمی

حتمال آن داده شود که ایشان دروغی گفته باشد، دیگر سخنش یا ا شدهنقلیک مورد دروغ از ایشان 

فرماید: لقد کان لکم فی ص( می) حضرتخواهد بود. خداوند درباره ویژگی رفتاری آن  اعتمادغیرقابل

 اهللرسولاهلل اسوه حسنه لمن کان یرجو اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا؛ هر آینه برای شما در رسول

کنند. رای کسانی است که امید به خداوند و روز آخرت دارند و خداوند را بسیار یاد میسرمشق نیک ب

خواهند آید که سبک زندگی را باید از پیامبر آموخت. کسانی که میمی به دست( از این آیه 1 آیه)احزاب، 

روش زندگی آن  پایان برساند و در آخرت سعادتمند باشند، بایدخداوند ایشان را به سعادت اخروی و بی

ص( خود ) پیامبرآید که سبک زندگی حضرت را الگوی خویش قرار دهند. همچنین از آیه به دست می

گیرد، همواره اهل نگرد و الگو میاش میبه ایشان و سبک زندگی هرکسیبهترین ذکر الهی است؛ در حقیقت 

اش انسان را به یاد هر بعدی از ابعاد زندگیذکر اهلل خواهد بود؛ زیرا زندگی ایشان سرشار از ذکر اهلل است و 

 93تا  21است که در آیات  ایطمأنینهآورد که همین ذکر اهلل موجب رسیدن به مقام اطمینان و خدا می

 .است شدهگفتهرسیدن به مقام جنت فعل و صفات و ذات سخن  ازجملهسوره فجر درباره آثار آن 

 

 



 

۰ 
 

 (ص) امبریپحجیت سبک زندگی 

کامل و  چنانآن (ص) پیامبرآید که سبک زندگی سوره حشر به دست می ۹آیه  ازجملهات قرآن از آی    

تواند آن را سرمشق زندگی خود قرار دهد. خداوند می اماواگریمعصومانه است که انسان بدون هیچ 

شما داد آن را بگیرید فرماید: و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ و آنچه را فرستاده ]او[ به می

ص( در قول و ) پیامبر. بر اساس این آیه و آیات دیگر قرآن، سبک زندگی بازایستید بازداشت شمارا ازآنچهو 

تواند بر فعل و تقریر برای مردمان حجت است، چنانکه حجتی علیه آنان است. به این معنا که هر انسانی می

کند و بگوید رفتار و گفتار و افکارم بر اساس آن چیزی  اساس این سبک زندگی در نزد خداوند استدالل

تواند استدالل کند که چرا برخالف رفتار و افکار و ص( فرموده است؛ چنانکه خداوند نیز می) پیامبراست که 

کامل باشد که بتوان آن  چنانآنص( باید ) حضرتاید؟ پس سبک زندگی آن ص( عمل کرده) پیامبرگفتار 

ص( در اوج اصول ) پیامبرله و علیه کسی حکم کرد. این بدان معناست که و بر اساس آن  قراردادرا حجت 

رسد به اوج می تنهانهرفتار کند،  چنانآنکرد و اگر کسی بتواند اخالقی و در مرتبه مکارم اخالقی رفتار می

 .خواهد بود پردستبلکه در هنگام محاسبه و مواخذه 

 (ص) امبریپمحبوبیت سبک زندگی 

ص( را یک زندگی مطلوب و محبوب معرفی ) پیامبربر اساس همین اصول است که خداوند زندگی     

اش اطاعت خواهد برای رسیدن به مقام محبوبیت در نزد خداوند، از او و سبک زندگیکند و از مردم میمی

بدارد و گناهان  دوستتانخدابگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا  :فرمایدکنند. خداوند می

او[ را اطالعت کنید، پس اگر ] پیامبربر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو خدا و  شمارا

که  شدهبیان( در این آیات 92و  95عمران، آیات آل)خداوند کافران را دوست ندارد  قطعاًشدند  گردانروی

؛ زیرا ایشان در یافتدستتوان به محبوبیت خداوند می با اطاعت از پیامبری که محبوب خداوند است،

  .توان بر اساس آن حق و باطل را شناختدر اوج کمال بوده و شاخصی است که می چیزهمه

 (ص) امبریپخلق عظیم 

سرمشق عینی  عنوانبهاست که خداوند خود، ایشان را  زدنیمثالص( چنان ) پیامبرعظمت اخالقی      

ص( تجسم عینی مظاهر کمالی اسماء الهی و اخالق الهی است و ) پیامبرکند؛ زیرا فی میبرای بشریت معر

ص( ظرفیت آن ) پیامبرخواست در قالب چیزی یا کسی اخالق خویش را بنمایاند، کسی جز اگر خداوند می

ه عینی و ص( مجسم) پیامبررا نداشته و ندارد تا این صفات کمالی اخالق را در آن تجلی بخشد بنابراین، 

ای ص( آینه) پیامبراخالق الهی باشد؛ زیرا  دهندهبازتابتواند ملموس اخالق خداوندی است و اوست که می

شود و رنگ خدایی بگیرد  خداییانسانو قامت یار را نشان دهد. پس برای اینکه  قدتمامتواند است که می

ص( ) پیامبرفت خداوند، مظهر ربوبیت شود باید از ( و در مقام مظاهر اسماء الهی در مقام خال591)بقره، آیه 

 (۹3، آیه عمرانآلبیاموزد و ایشان را سرمشق قرار دهد تا خلیفه خداوند شود. )

 سرمشقی از جنس انسان

که همه نواقص بشری  روستازآنبر بشریت  تأکیدص( از جنس بشر است. ) پیامبرباید توجه داشت که     

به خداوند غنی حمید، توانست نواقص فقری خود را به غنای  بااتصالولی ایشان  ص( وجود دارد؛) پیامبردر 
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نهایت الهی پیوند خورده از همه آثار و برکات آن دریای آبی که به دریای بیالهی پیوند زند و همانند برکه 

مطرح کرد  گیری سرمشقیک مانع در  عنوانبهص( را ) پیامبربنابراین نباید عصمت  ؛مند شودنهایت بهرهبی

ص( ) پیامبرکه  طوریهمانبلکه باید گفت:  !ص( معصوم کجا؟ مای غیر معصوم کجا؟) پیامبرو گفت: 

 از فرار با باید نیز ما( 21 آیه فاطر،) رهانید را خود  فقر و نواقص فقری، از حمید،  به خداوند غنی بااتصال

شویم و به غنا و ثروت و  مستغنی خداوند، با و هیافت رهایی بشری فقر از خداوند، به اتصال و مانعی  هر

شود، با این تفاوت که تکرار می« انا بشر مثلکم»در آیات قرآن بارها اصطالح  روازاینپایان رسیم. دارایی بی

خواهد به مقامات غنا و ثروت الهی که این وحی به سبب همان اتصال است. پس اگر کسی می« یوحی الی»

به این مقامات برساند و بداند  (ص) پیامبر ازجملههای عینی و ملموس از راه سرمشق برسد باید خودش را

غنی  جایبهص( از جنس بشر است و هر بشری از این ظرفیت برخوردار است تا خودش را ) پیامبرکه 

 .مند گرددبرساند و از غنای الهی برخوردار و بهره

فرماید: رسول من انفسکم؛ او ص( به اخالق الهی می) پیامبرسوره توبه در هنگام توصیف  521خداوند در آیه 

ص( به سبب ) حضرتتا گمان نشود که آن  روستازآن تأکیدای از جنس خود مردم است. این فرستاده

همانند دیگران از  (ص) پیامبرتواند الگوی کسانی باشد که عصمت الهی ندارند؛ زیرا عصمت الهی نمی

نبوده که ویژگی بشری خود را  طوراینمانند آن برخوردار بوده است و  های غذایی و جنسی وشهوت

( و 12شد )احزاب، آیه زده میباشد، بلکه ایشان نیز در برابر زیبایی حتی زیبایی زنان شگفت دادهازدست

 ازجملهتقوای الهی که به طرق مختلف  بر اساسگرفت ولی خود را زیبایی و مانند آن قرار می تأثیرتحت 

کند سوره بقره بیان می 25آیه  ازجملهکرد. خداوند در آیات بسیاری از قرآن ، حفظ میشدهحاصلعبادت 

گانه یقین است که یابی به سهآثار آن دست ازجملهرسد که اگر انسان عبادت و بندگی کند به مقام تقوا می

یابد و خواهد بود که تردیدی در آن راه نمی ایگونهبهدر آن صورت چون اهل شهود است علم و دانش وی 

دهد که حق و باطل را بازشناسد حتی اگر در فتنه باشد و همچنین از وحی نیز خداوند به او بصیرتی می

؛ طالق، 23؛ انفال، آیه 212گوید کدام کار خیر را باید انجام دهد. )بقره، آیه شود که به او میبرخوردار می

 (۹9انبیاء، آیه ؛ 31؛ واقعه، آیه ۹و  1آیات ؛ تکاثر، 9و  2آیات 

 

 پذیری در برابر رنج مردمنفوذ

ناپذیری و سخت و همانند خداوند دارای صفت عزت است. عزت به معنای نفوذ مو منقرآن انسان  ازنظر     

 که است سختی و سفت زمین معنای  زمین عزاز به .مقاوم بودن در برابر فشارهای بیرونی و درونی است

چنین زمینی بسیار مقاوم  ازآنجاکهای بیابد. آن ایجاد کند و راه نفوذ و رخنه در شکافی تواندنمی چیزیهیچ

و  غیر مغلوبعزیز را غالب  روازاینشود؛ طبیعی مغلوب و مقهور کسی و چیزی نمی طوربهو استوار است، 

هایی کم است، به است و چون چنین سرزمیندانند که الزمه چنین سرزمین و چیزی قاهر غیر مقهور نیز می

 .گویندهر چیزی که نادرالوجود باشد نیز عزیز می

فرماید: هلل العزه و لرسوله و داند و میپیامبرش را همانند خود دارای چنین عزتی می باآنکهاما خداوند 

فرماید همین می حالنباای( 1است. )منافقون، آیه  مؤمنانللمومنین؛ عزت تنها برای خداوند و رسولش و 

دهد و مورد نفوذ قرار خود را وا می سادگیبهنرم و لطیف است که  چنانآنص( در برابر رنج مردم ) پیامبر



 

3 
 

و  سادگیبهشود دیگر طاقت ندارد و گیرد. او چنان لطیف و نرم است که وقتی با رنج مردم مواجه میمی

شود دهد بر ایشان عزیز میرنج می شمارایه ما عنتم؛ هر چه فرماید: عزیز علشود. خداوند میآسانی نرم می

خورد و رود و دیوار عزتش ترك میاش کنار میناپذیریآن عزت و نفوذ راحتیبه(؛ یعنی 521)توبه، آیه 

زند. این پیامبری که در برابر ترکد و از ایشان آب نرم و لطیف محبت بیرون میهمانند سنگ خارا می

و رنج  مؤمنانر و شدید و همانند دژی استوار محکم و عزیز و نفوذناپذیر است، در برابر دشمنان، سختگی

شود. خورد و نرم و لطیف میکه دیواره عزتش ترك می (23 آیه فتح،) است ورافتمردم چنان اهل رحمت 

احساس  شکند وها سخت میپس بر ایشان گران است تا رنج مردمان را ببیند و در برابر مشکالت انسان

شفاعت و استغفار  ازجمله شده ایوسیله هر به کوشدمی و  رسدکند و از همدردی به همدلی میناراحتی می

های آنان بردارد و خود را در سختی و رنجی برای مردمان راهگشای آنان باشد و باری از مشکالت و رنج

 (.9گیرد. )شعراء، آیه افکند که حتی مورد اعتراض خداوند قرار می

 

 ص( برای مردم) امبریپحرص 

فرماید: می  کند وص( به صفت حرص ایشان اشاره می) پیامبر وخویخلقخداوند در تبیین شخصیت و      

( باید توجه داشت که واژه طمع به معنای درخواست 521حریص علیکم؛ بر شما حریص است. )توبه، آیه 

به معنای درخواست زیاده از استحقاق است؛ یعنی  چیزی است که شخص استحقاق آن را ندارد؛ اما حرص

قرآن، طمع و  ازنظرشخص استحقاق چیزی را دارد ولی استحقاق بیش از آن را ندارد، ولی خواهان آن است. 

های مادی دنیوی و برای خودش باشد، منفی تواند مثبت و منفی باشد؛ زیرا اگر این طمع در جنبهحرص می

های معنوی و اخروی باشد، امری ارزشی و مثبت است. اینکه انسان در جنبه ولی اگراست؛ ضد ارزشیو 

طمع بهشتی شدن را داشته باشد یا برای مقامات برتر و واالی بهشتی حرص بزند و یا برای نجات مردمان 

که او  هرکسیفرماید ص( می) پیامبرخداوند به  باآنکهآزمندی داشته باشد، امری مثبت و ارزشی است. 

ص( از سر رافت ) پیامبرشود، باز آن می گرفتهتعلقشود، بلکه مشیت الهی به هر چه اهد اهل ایمان نمیبخو

ممکن است، کسانی اهل ایمان شوند و از آتش دوزخ نجات یابند.  ازآنچهزند که بیش و دلسوزی حرص می

ترساند و از خداوند خ میرا از دوز هاآنریزد و است که شب و روز بر احواالت مردم اشک می گونهاین

ها را از شرور نفسانی و شیطانی نجات دهد و به بهشت عافیت و سعادت و سالمت برساند. خواهد تا انسانمی

اش از دوزخ در امان مانند و باید بکوشد حتی دشمنان خونی هرکسیاین حرص و آزمندی، مثبت است و 

که حرص حضرت تنها محدود به خویشان نبود بلکه حتی  آیدرا حواله دوزخ نکند. از آیه به دست می هاآن

 (53۹، آیه انبیاء) .بودشود؛ زیرا ایشان رحمت برای جهانیان دشمنان و منافقان را شامل می

ص( برای هدایت و رنجی که از کفر ایشان ) حضرتمندی آن خداوند در آیات دیگر نیز به مسئله عالقه

و اصبر و ما صبرك اال باهلل و ال تحزن »فرماید: عال در آیه دیگری میاست. خداوند مت کردهاشارهبرد، می

صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد! و به خاطر « علیهم و ال تک فی ضیق مما یمکرون

 (52۹نحل، آیه )، در تنگنا قرار مگیر. هاآنهای ، اندوهگین و دلسرد مشو! و از توطئههاآن)کارهای( 

پس مبادا به سبب « فال تذهب نفسک علیهم حسرت ان اهلل علیم بما یصنعون؛» :فرمایددیگر می جاییدر

( از 1کنند، داناست. )فاطر، آیه خدا به آنچه می قطعاًگوناگون[ بر آنان، جانت ]از کف[ برود؛  ی] هاحسرت
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دید که آتش دوزخ دانست و میرا میبرد؛ زیآید که ایشان بسیار از کفر مردم رنج میاین دو آیه به دست می

گرفتار چنین آتشی شود. این نهایت دلسوزی بود که موجب تحلیل و  کسیهیچخواست کند و نمیچه می

 .شدص( و رنج عظیم ایشان می) پیامبرذوب شدن و پیر شدن 

 

 مؤمنانرافت و رحمت خاص برای 

برد که چرا گمراه هستند و کرد و رنج مییطوری که نسبت به همگان احساس مسئولیت مایشان همان    

سوره توبه  521از دو صفت اخالقی برتر نیز برخوردار بود که در آیه  مؤمنانروند، نسبت به دوزخ می سویبه

اهل رافت و  مؤمنانفرماید: بالمؤمنین رؤوف رحیم؛ ایشان نسبت به است. خداوند می شدهاشارهبه آن 

ت رحمانیت ایشان عام و برای همه عالمیان از انسان و جن و فرشته و ما رحمت رحیمی بودند. در حقیق

همانند خداوند اهل رحمت  مؤمنانگونه است؛ اما نسبت به طوری که خداوند اینبود؛ همان اهلل سوی

کرد. در آیات بسیار متواضع و فروتن بود و از خود ایثار می مؤمنانرحیمی و خاص بود. آن حضرت در برابر 

پیامبر اعظم بود  باآنکهص( ) پیامبراست. پس  شدهبیاننی مواردی از ایثارگری و کرامت اخالقی ایشان قرآ

شد و فراتر از عدل و مواجه می مو منهمچنین پیامبر اکرم بود و در مقام و مرتبه مکارم اخالقی با مردم 

 .احسان در مرتبه کرامت با ایشان تعامل داشت

 عفو و گذشت از خطاکار

ها و ها و توهینفردی اهل عفو و گذشت بود. او از خیلی اهانت مسائلالشأن اسالم در پیامبر عظیم      

های فردی دشمنانش گذشت کرد و خطاهای ایشان را نادیده گرفت. البته اگر مسئله ها و دشمنیپرانیسنگ

دروغین  اخبارسازی و ایعهکرد حتی اگر به شکل شاجتماعی بود و خطری از دشمنان جامعه را تهدید می

گرفت حتی در این حوزه نیز شدید قرار نمی تأثیرکرد، اما اگر مسائل اجتماعی تحت برخورد می شدتبهبود، 

نقش بسیار مخربی را در طول  باآنکهگذشت  هاآنها و مانند که از ابوسفیان روستازایناهل گذشت بود. 

ص( خواسته بود تا در مقام احسان اهل عفو و گذشت ) پیامبرد از دعوت داشتند. خداون سالهوسهبیستتاریخ 

 (513، آیه عمرانآلگونه بود: فاعف عنهم. )باشد و ایشان نیز این

 استغفار برای همگان

ها دچار گناه و خطا انسان ازآنجاکهاز دیگر خصوصیات اخالقی رسول خدا استغفار برای همگان بود.   

ص( و استغفار ایشان، خود ) پیامبرجب فرود عذاب الهی است، ولی وجود شوند و همین گناهان مومی

کرد تا پاك و ایشان برای مردم استغفار می روازاین( 99ترین بازدارنده از عذاب الهی بود. )انفال، آیه مهم

فار ص( حتی برای دشمنان و منافقان استغ) حضرتپاکیزه شوند و ظرفیت پذیرش کار خیر را پیدا کنند. آن 

شد، خداوند از پیامبر کرد که البته در برخی از موارد به سبب آنکه این استغفار مانع از عذاب میمی

توبه، آیه ) .استثنا استغفار نکند؛ زیرا آنان سزاوار و شایسته استغفار نیستند طوربهخواهد نسبت به برخی می

ور به استغفار بود و حضرت نیز این کار را بود و حتی ایشان مام( اما برای دیگران استغفار مجاز می13

 (513، آیه عمرانآلکردند. )می

 



 

11 
 

 مشاوره و مشارکت بخشی در امور اجتماعی

آگاه بود؛ ولی برای تربیت مردم و  چیزهمهبه منبع و خاستگاه علم و دانش از  بااتصال باآنکه (ص) پیامبر   

کرد تا عقول مردم را رشد در امور اجتماعی تالش میپرداخت و با مشارکت بخشی جامعه به اصل مشاوره می

اجتماعی و  هایفعالیتگونه است که در امور اجتماعی با مشارکت بخشی به مردم آنان را تشویق به دهد. این

کرد. این صفت و اخالق پیامبری موجب شد تا مردمانی در جامعه رشد کنند که حضور فعال در جامعه می

الهی در  حکمبهص( ) پیامبرطقه غرب آسیا مدیریت کنند و تمدن اسالمی را بسازند. جهان اسالم را در من

کرد های اجتماعی و سیاسی دعوت میامور اجتماعی اهل مشورت بود و مردم را به مشارکت فعال در عرصه

لم غیب بود. خود اهل ع کهدرحالیسوادی متهم کند؛ گونه نبود که از انتقاد بترسد و دیگران را به بیو این

ص( نیز در امور جنگی و ) حضرت(. آن 513، آیه عمرانآلاالمر )فرماید: شاورهم فیخداوند به پیامبرش می

مشورت در جنگ احزاب و یا همان  هاآنترین معروف ازجملهگرفت که غیرجنگی از مردمان مشورت می

 .جنگ خندق است

 پذیریداری و مهمانمهمان

و نادار بود، نه  مستضعفداری البته از قشر پذیری و مهمانص( مهمان) پیامبرخالقی از دیگر خصوصیات ا   

خورد ولی همواره بر سر غذایی کم و ساده می باآنکهآنکه دارندگان را بر سر سفره خویش مهمان کند. ایشان 

لدار و سرشناس بلکه ها نه افراد پونمود. در این مهمانیکرد و مهمان میسفره خویش مردم ندار را دعوت می

فقیران و ناتوانان حضور داشتند که گاه هم مایه دردسر بودند ولی ایشان با بزرگواری با مهمان برخورد 

های کالمی و آورد و برخی مهمانان با گستاخی مزاحمتخسته بود به روی خویش نمی باآنکهکرد و می

فرماید: ای کرد. خداوند میا برخوردی نمیص( از روی حی) پیامبرشدند که البته رفتاری را موجب می

اید! به خانه پیامبر وارد نشوید مگر آنکه به شما اجازه داده شود برای خوردن غذا کسانی که ایمان آورده

آنکه قبل از موعد نیایید( و در انتظار وقت غذا نباشید؛ ولی هرگاه دعوت شدید پس داخل شوید و  شرطبه)

وگوهای پس از وگو نپردازید؛ همانا این )گفتبعد از خوردن غذا( به گفت)ه شوید و وقتی غذا خوردید پراکند

ولی خداوند از )گفتن( حق شرم  (گویدکند )و چیزی نمیدهد، اما او از شما شرم میغذا( پیامبر را آزار می

 (19ندارد. )احزاب، آیه 

ص( در حوزه رفتار اجتماعی است. ) یامبرپای از خلق عظیم و سبک زندگی قرآنی آنچه بیان شد تنها گوشه

نظام اسالمی سوق  سویبهتوان سبک زندگی خود را دگرگون و جامعه را ها میگیری از همین نمونهبا بهره

ص( جهانی سرشار از صلح و صفا و مهر و عشق و محبت ) پیامبرگیری از سبک زندگی داد. باشد با بهره

  (5931)کیهان،.ایجاد کرد

حادیث پیامبر )ص( و امامان شیعه )ع( مطالب فراوانی درباره رعایت حقوق همسایه آمده است. در در ا    

اگر از تو کمک خواست کمکش کنى، اگر از تو قرض خواست به او »اند: حدیثی رسول خدا )ص( فرموده

خیرى به او  قرض دهى، اگر نیازمند شد نیازش را برطرف سازى، اگر مصیبتى دید او را دلدارى دهى، اگر

اش شرکت کنى، جنازهرسید به وى تبریک گویى، اگر بیمار شد به عیادتش روى، وقتى مرد در تشییع
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« اجازه دهد...که خودش ات را بلندتر از خانه او نسازى تا جلوى جریان هوا را بر او بگیرى مگر آنخانه

 (تا)شهید ثانی، بی
 

 :(ص) امبریپمحورهای اساسی سبک زندگی 

 

ص( است که بازگوکننده بخشی از سلوك فردی و ) اکرمخصلت از خصوصیات رفتاری پیامبر  533بیان    

 . باشداجتماعی و سبک زندگی آن حضرت می

 ازجملهو  «1اهلل اسوه حسنهلکم فی رسول» کریمه آیه بر اساسشک تأسی به سیره و سنت آن حضرت یب

 .معه مسلمانان خواهد بودجامبتالبهمشکالت و مسائل  ، راهگشایشدهاشارهآنچه در این مطلب به آن 

 رفتمیراه رفتن با آرامی و وقار راه  هنگام 5-

 .کشیدنمیرا بر زمین  هاقدمرفتن  درراه 2-

 .پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود نگاهش 9-

 .فتو کسی در سالم بر او سبقت نگر کردمیمبادرت به سالم  دیدمیرا  هرکه 4-

 .کشیدنمیدست خود را زودتر از دست او بیرون  دادمیدست  باکسی وقتی 1-

 .عزیزترین فرد نزد آن حضرت است کردمیکه هرکس گمان  کردمیمردم چنان معاشرت  با 1-

 .کردمیبه روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر ن نگریستمیبه کسی  هرگاه ۹-

 .کردمیخیره نگاه نو  دوختنمیبه روی مردم چشم  هرگز 1-

 .نه با چشم و ابرو کردمیبا دست اشاره  کردمیاشاره  چون 3-

 .گشودنمیلب به سخن  شدنمیطوالنی داشت و تا نیاز  سکوتی 53-

 .دادمیبه سخنان او خوب گوش فرا  شدمی صحبتهم، باکسی هرگاه 55-

 .ستنشمیو رو به او  گشتبرمی کامالً گفتمیسخن  باکسی چون 52-

 .خاستبرنمیآن حضرت  کردمیتا او اراده برخاستن ن نشستمیهرکه  با 59-

 دا.مگر با یاد خ خاستبرنمیو  نشستمیمجلسی ن در 54-

 .نه در صدر آن نشستمیهنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب  51-

 .کردمیو از آن نهی  دادمیدر مجلس جای خاصی را به خود اختصاص ن-51

 .زدنمیرگز در حضور مردم تکیه ه-5۹-

 .بود قبلهروبهنشستن آن حضرت  اکثر 51-

 .گرفتمیکه ناپسند وی بود نادیده  دادمیاگر در محضر او چیزی رخ -53

 .کردمیآن را نقل ن گشتمیاگر از کسی خطایی صادر -23

 .کردمیکسی را بر لغزش و خطای در سخن مواخذه ن-25

 .کردمینازعه نجدل و م باکسیهرگز -22

 .مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید کردمیهرگز سخن کسی را قطع ن-29

                                                           
 21سوره مبارکه األحزاب آیه  - 6
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 .تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود کردمیرا چند مرتبه تکرار  سؤالیپاسخ به -24

بعضی » فرمودمیبلکه « چرا فالنی چنین گفت» فرمودـنمی. شنیدمیسخن ناصواب از کسی  چون 21-

 «؟گویندمیکه چنین  شودمیردم را چه م

 .شدمی غذاهمو با آنان  کردمی وبرخاستنشستفقرا زیاد  با 21-

 .پذیرفتمیدعوت بندگان و غالمان را -2۹

 .یک جرعه شیر بود اندازهبهاگرچه  کردمیرا قبول  هدیه 21-

 .آوردمی جابه رحمصلهاز همه  بیش 23-

 .آنان را بر دیگران برتری دهد آنکهبی کردمیخویشاوندان خود احسان  به 93-

 .کردمیو از آن نهی  نمودمیو کار بد را تقبیح  فرمودمیکار نیک را تحسین و تشویق -95

      حاضران از من  هرآن چهگفت و مکرر می فرمودمیموجب صالح دین و دنیای مردم بود به آنان  آنچه 92-

 .به غایبان برسانند شنوندمی

 .کردمیعذر او را قبول  ردآومیعذر  هرکه 99-

 .شمردنمیهرگز کسی را حقیر -94

 .بد نخواند هایلقبکسی را دشنام نداد و یا به  هرگز 91-

 .کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد هرگز 91-

 .کردمیعیب مردم را جستجو ن هرگز 9۹-

 .بود خوخوشهمه  و با گرفتمیبود ولی از آنان کناره ن بر حذرشر مردم  از 91-

 .گفتمیو بسیار مدح آنان ن کردمیهرگز مذمت مردم را ن-93

 .دادمیو بدی را به نیکی جزا  فرمودمیجسارت دیگران صبر  بر 43-

 .نقطه مدینه بود تریندورافتادهاگرچه  کردمیبیماران عیادت  از 45-

 .شدمیو همواره جویای حال آنان  گرفتمیاصحاب خود را  سراغ 42-

 .زدمیصدا  هایشاننامرا به بهترین  اصحاب 49-

 .فرمودمی تأکیدو بر آن  کردمیاصحابش در کارها بسیار مشورت  با 44-

تشخیص دهد که  توانستنمی شدمیبر آنان وارد  ایغریبهو اگر  نشستمی واردایرهجمع یارانش  در 41-

 .از ایشان است یککدامپیامبر 

 .کردمیس و الفت برقرار یارانش ان میان 41-

 .مردم به عهد و پیمان بود وفادارترین 4۹-

 .کردمیو به کسی حواله ن دادمیبه دست خودش  بخشیدمیچیزی به فقیر  هرگاه 41-

 .کردمینمازش را کوتاه  آمدمیاگر در حال نماز بود و کسی پیش او -43

 .کردمیا کوتاه نمازش ر کردمیدر حال نماز بود و کودکی گریه  اگر 13-

 .رسیدمیافراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران  عزیزترین 15-

حاجتش را به  تواندنمیبرسانید به من حاجت کسی را که » فرمودمینبود و  ناامیداز محضر او  احدی 12-
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 ایوعدهبا سخنی خوش و با  هوگرن فرمودمیاگر مقدور بود روا  خواستمیکسی از او حاجتی  هرگاه 19-

 .کردمینیکو او را راضی 

 .هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد-14

 .و با کودکان بسیار مهربان بود کردمیپیران را بسیار اکرام -11

 .کردمیرا خیلی مراعات  غریبان 11-

 .کردمیو مجذوب خود  آوردمینیکی به شروران، دل آنان را به دست  با 1۹-

 .خوف زیادی از خدا بردل داشت حالدرعینمتبسم بود و  همواره 11

 .کردمیو خیلی اظهار فرح ن گذاشتمیرا بر هم  هاچشم شدمیشاد  چون 13

 شدنمیخندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند  اکثر 13

 .زدنمیف لغو و باطل اما به بهانه مزاح و خنداندن، حر کردمی مزاح 15-

 .گذاشتمیی آن نام نیک جابهو  دادمیبد را تغییر  نام 12-

 .گرفتمیهمواره بر خشم او سبقت  اشبردباری 19-

 .آمدمیو یا به خشم ن شدنمیاز برای فوت دنیا ناراحت -14

 .شناختنمیاو را  دیگرکسیکه  آمدمیبه خشم  چنانآنبرای خدا  از 11-

 .ی خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شودهرگز برا-11

 .نبود گوییدروغهیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از -1۹

 .جز یاد حق بر زبان نداشت ناخشنودیحال خشنودی و  در 11-

  .نکرد اندازپسهرگز درهم و دیناری نزد خود -13

 .خوراك و پوشاك چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت در ۹3-

 .خوردمیو روی خاك غذا  نشستمیخاك  روی ۹5-

 .خوابیدمیروی زمین - ۹2

 .کردمیو لباس را خودش وصله  کفش ۹9-

 .بستمیرا خودش  شترشو پای  دوشیدمیدست خودش شیر  با ۹4-

 .کردمیو برایش فرقی ن شدمیمرکبی برایش مهیا بود سوار  هر ۹1-

 .کردمیخود استفاده  زیرانداز نعنوابهعبایی که داشت  رفتمی جا هر ۹1-

 .آن حضرت سفید بود هایجامه اکثر ۹۹-

 .بخشیدمیجامه قبلی خود را به فقیری  پوشیدمیجامه نو  چون ۹1-

 .فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود جامه ۹3-

 .کردمیهنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز  در 13-

 .دانستمیراهت مو بودن را ک ژولیده 15-

 .همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود-12

 .زدمیبا وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواك  همیشه 19-

 .یافتمیچشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز  نور 14-
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 .داشتمیسیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه  ایام 11-

 .نعمتی را مذمت نکرد هرگز 11-

 .شمردمینعمت خداوند را بزرگ  اندك 1۹-

 .از غذایی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت هرگز 11-

 .فرمودمیند میل کردمیموقع غذا هرچه حاضر -13

 .فرمودمیدر سر سفره از جلوی خود غذا تناول -33

 .کشیدمییرتر دست و از همه د شدمیسر غذا از همه زودتر حاضر  بر 35-

 .شدمیو قبل از سیر شدن منصرف  کردمیغذا میل ن شدنمیتا گرسنه -32

 .دو غذا را در خود جمع نکرد گاههیچ اشمعده 39-

 .غذا هرگز آروغ نزد در 34-

 .خوردمیتا آنجا که امکان داشت تنها غذا ن-31

 .کشیدمیو روی خود  شستمیرا  هادستاز غذا  بعد 31-

 .الحمداهلل هاآنو آخر  اهللبسم هاآن؛ اول نوشیدمیت آشامیدن سه جرعه آب وق-3۹

 .بود باحیاتر نشینپردهاز دوشیزگان -31

 .خواستمیبه منزل وارد شود سه بار اجازه  خواستمی چون 33-

برای : بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و بخشی کردمیداخل منزل را به سه بخش تقسیم  اوقات 533-

مکارم »محدث قمی و کتاب « منتهی اآلمال» .کردمیخودش بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت 

  .طبرسی« االخالق
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 :یریگجهینت

 

به لطف حاکمیت فرهنگ ائمه معصومین بخش عظیمی از تاریخ ما و همچنین فرهنگ جاری ما، متأثر از     

سنت خاص در جامعه ایران بوده است. ضعف  پدیدارکنندهو  دهندهشکلست و دین دین ا دین و برآمده از

پیرامون سبک زندگی، غفلت از جایگاه دین اسالم و مکتب شیعه در  هاتحلیلو  هاپژوهشآشکار بسیاری از 

از  شدهارائهو منشور  مانیفست دربه این دلیل  رسدمیسنت و تاریخ و هویت جامعه ایرانی است، به نظر 

از: هویت )فهم از خود، فهم از جامعه، فهم از  سبک زندگی اعم هایمؤلفهسوی مقام معظم رهبری تمامی 

ی آرمانی(، معماری شهری و خانگی، نظام آموزش، زبان هاانسان هم و آرمانی صفات هم) هاارزش ،(…تاریخ و

 نظام فردی و اجتماعی، داریدینماعی، نظام و نقش(، روابط اجتماعی، ساختار اجت) خانواده و ادبیات، هنر،

نگرش به عالم، نگرش  نحوه ، رسانه، تکنولوژی،خانوادهاقتصادی فردی و خانواده، نظام تغذیه و طب فردی 

 .سیاسی اجتماعی با مباحث دینی و اسالمی پیوند خورده است نظامبه
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 منابع:

 قرآن کریم -

 (العالیمدظله) رهبریپایگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم -

     http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/ 513532/21/5/2354 .html تبیان زنجان -  

 ره(.) خمینی(. سبک زندگی، قم: موسسه امام 5939حسین زاده، علی ) -

سبک زندگی دینی از منظر  هایمؤلفه. بررسی (5931) مهدی وتوکل نژاد، محمدعلی سید دیباجی،-

 نامهپژوهشتخصصی –مدرن. دو فصلنامه علمی  هایرسانهجوادی آملی و امکان بازنمایی آن در  اهللآیت

 .۹-92 صص و تابستان، بهار دوم، شماره سبک زندگی، سال اول،

 .شناسانتهران: جامعه .فرهنگ علوم اجتماعی(. 5913شکاری، رقیه )-

 .قم، انتشارات بصیرتی ؛مسکن الفؤاد عند فقد األحبة و األوالد (تا)بیالدین بن علىد ثانى، زینشهی-

–سبک زندگی اسالمی، فصلنامه علمی  گیریشکل(. بررسی کارکردهای خانواده در 5939) محمد علینی،-

 .۹۹-531 صصچهارم،  شماره اول، سال پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی،

 .مصرف و سبک زندگی، تهران، نشر صبح صادق(. 5912مد )فاضلی، مح-

(.ص) المرسلیننگاهی به سبک زندگی قرآنی خاتممقاله  -(5931کیهان )-  

 ناصر، موفقیان، ترجمه (. تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید.5911) آنتونی گیدنز،-

 .نی تهران:

منتهی اآلمال محدث قمی -  

رسیطب مکارم االخالق -  

ه فصلنام« مفهوم سبک زندگی و گسترة آن در علوم اجتماعی(. »5911مهدوی کنی، محمّدسعید )-
 .533 ـ 293. صص 5 هشمارحقیقات فرهنگی ت

 


