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  یاسالم یزندگ سبک سازي ینهنهاد بیت(ع) در ي اهلها روش

  *احمدحسین شریفی

  

  چکیده

 سبک سازي بیت(ع) در نهادینه اهل هاي هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی روش

هـایی بـراي    چه راهکارهـا و روش «اسالمی؛ سؤال اصلی پژوهش این بود که:  زندگی

بیـت(ع) قابـل اسـتخراج     سـیره و سـخن اهـل   سازي سـبک زنـدگی اسـالمی از     نهادینه

؛ براي رسیدن به این هدف، از روش تحلیل عقلی، راجـع بـه محتـواي احادیـث     »است؟

بیت (که با این مسئله مرتبط بودند) استفاده شد. دستاوردهاي این پژوهش عبارت  اهل

 توجـه  )2 نگرش؛ ) تغییر1 :بیت(ع) اهل نگاه از فرهنگی تغییر عمده راهکار بود از هشت

ــی مصــداقی، کــاربردي، هــاي آمــوزش بــه ــی؛ و عین ــت و ) خودشناســی3 جزئ  تقوی

) 5 الهـی بـه عنـوان الگـو؛     اولیـاي  و پیـامبران  زنـدگی  سبک ) بازشناسی4 شخصیت؛

 ) تـرویج عـزت  6 اجتمـاعی؛  نفـوذان  ذي و فرهنگـی  متولیـان  مسـئوالن،  رفتـار  اصالح

 نظـم  و عـدالت  بـه  ویـژه  ) عنایـت 7 تبـري)؛  و تولی اعتقاداتی (مثل اقتصادي، فرهنگی،

 بـا  برخـورد  در قـانون  ) اجـراي 8 فـردي؛  تقـواي  و عدالت به نکردن اکتفا و سیستمی

  .گریزان قانون و شکنان نظم و مجرمان

  

 سـاختاري،  عـدالت  کاربردي، اخالق فرهنگی، عزت ساز، سبک عوامل: هاي کلیدي واژه

  بیت(ع) ساختاري، سبک زندگی، اهل نظم

  

                                                   
  Email: sharifi1738@yahoo.com   (ره)* دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

   27/7/1393تاریخ تأیید:                   24/3/1393تاریخ دریافت: 

 Biquarterly journal of دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی 

  Studies in شناسیمطالعات اسالم و روان 

 Islam & Psychology 1394، بهار و تابستان 16، ش9س

 Vol.9, No.16, Spring & Summer 2015 26ـ  7صفحات  
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  مقدمه 

این است کـه چگونـه    ،سبک زندگی مورد در هاپژوهش هنهایی و اصلی هم همرحل

هاي نادرست و نامطلوب را کنار زد و سبک زندگی اسالمی را جایگزین  توان سبک می

و چرایی سبک زنـدگی،   تحلیل چیستی ةمباحثی که دربار هبه تعبیر دیگر، هم ؛کردآنها 

آن،  اجتمــاعی یــا فــردي بــودن گیــري ســبک زنــدگی، عوامــل شــکل بررســی علــل و

شناسی سبک زندگی موجـود، بیـان سـبک زنـدگی مطلـوب و امثـال آن مطـرح         آسیب

این اسـت کـه    پژوهشگريمقدماتی دارند. رسالت اصلی هر اندیشمند و  هجنب ،شود می

. دقت در سخنان را بیابدراهکارهایی عینی و عملیاتی براي تحقق سبک زندگی مطلوب 

هـاي آن   ترین دغدغه ند که یکی از مهمک میاین حقیقت را آشکار  )(عبیتو زندگی اهل

سـازي سـبک زنـدگی اسـالمی در ابعـاد       نهادینه«بوده است:  لهئمسهمین  ،انوار مقدس

  ».مردم ةمختلف زندگی روزمر

سازي  هاي نهادینه ترین راهکارها و روش در این مقاله تالش ما بر این است که مهم

 ،اما پیش از هـر چیـز   ؛بیت استخراج کنیماز سیره و سخن اهلدگی اسالمی را سبک زن

مقدماتی اشاره کنیم که توجه به  هبه چند نکت (ع)،بیتالزم است با استناد به سخنان اهل

  ریزي یا اقدامی براي اصالح سبک زندگی الزم است. آنها براي هر گونه برنامه

  اول: امکان تغییر سبک زندگی هنکت

یعنـی   ؛شـود  مـی  گفتـه فـردي یـا اجتمـاعی     هشـد ارهاي نهادینهبه رفت سبک زندگی

رفتارهایی کـه حالـت    زنند؛سرمیو حتی بدون تأمل از فرد  زحمترفتارهایی که بدون 

به همین دلیل، ممکن است گفته شود سبک زندگی اساسـاً   ؛اند ملکه و عادت پیدا کرده

بـه   ؛مانـد  بیعت دوم انسان میط به» عادت«پذیر و تغییرپذیر نیست. مگر نه اینکه  اصالح

شود طبیعت و فطرت را تغییـر   مگر می 1».عادت، طبیعت دوم است« (ع)تعبیر امام علی

مثال،  براي ؛احادیث دیگر تمسک شوداز داد؟ ممکن است در تأیید این پندار به برخی 

اگـر شـنیدید کـه    «چنین نقل شـده اسـت:   (ص) در حدیثی از وجود مقدس پیامبر اکرم

سی تغییر جا شده است، تصدیق کنید؛ اما اگر شنیدید که اخالق کهجاب مکانش کوهی از

  2».کرده است، تصدیق نکنید!

مردم همچون معـادن طـال و   «از آن حضرت چنین نقل شده است: در حدیثی دیگر 
                                                   

 .)30، ص1376، (واسطی» الْعادةُ طَبع ثَانٍ. 1

 .)196، ص115ش ،هالفصاح (نهجخُلْقه فال تصدقوا مکانه فَصدقُوا وإذا سمعتُم بِرجلٍ زالَ عن إذا سمعتُم بِجبلٍ زالَ عن. 2
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  1».اند در اسالم نیز خوب ،که در جاهلیت خوب بودند اند؛ کسانی نقره

با روح دعوت اسالمی ناسازگار است؛ زیرا کار روشن است که ظاهر این احادیث، 

باشند، هدایتگري و ناپذیر  ن، هدایتگري است؛ اگر مردم تغییراصلی پیامبران و اولیاي دی

و  لهئمسنظر از این  صرف ماا ،راهبري آنان به سوي حق، کاري لغو و بیهوده خواهد بود

احادیث دیگر توجه به  رسد با به نظر می 2این احادیث، هنظر از ضعف سندي هم صرف

 ،ها آن است که تغییر سـبک زنـدگی   منظور واقعی این آموزه موضوع،شده در این  وارد

به تعبیر  ؛دشوارترین کارهاست وجز و طلبد بردباري و پشتکار میو اي نیست  امر ساده

ایـن دشـواري تـا     3.»هاسـت  دشوارترین سیاست ،ها جا کردن عادتجابه: «(ع)امام علی

 مانندترك دادن عادت «اند: د میوار  آن را معجزه (ع)جایی است که امام حسن عسکري

جایی سـبک زنـدگی   ها، تغییر و جابه این دشواري با وجودحال،  به هر 4؛»است معجزه

این کار با دشـواري و   ،امري شدنی است؛ هرچند ممکن است در برخی افراد و جوامع

توان حیوان وحشی  طور که می همان پسبه دیگران صورت گیرد. کندي بیشتري نسبت 

انبیا  هايآموزهاگر غیر از این بود،  ؛توان راست کرد را رام کرد، خوي ناراست را نیز می

  و دعوت آنان وجهی نداشت.

بـه صـورت عـادت     اثر تکرار و تبلیغ براین، وقتی امور خالف طبع آدمی  افزون بر

ت و طبـع اصـیل   روشن است که امور مطابق با فطـر  ،شوند می آیند و مطابق طبع میدر

سازي را دارند. وقتی  و به کار گرفته شوند، زودتر و بهتر قابلیت نهادینه انسانی اگر تبلیغ

درست و متعادل نتواند به عادت  ،خوب هبد توانسته است عادت شود، چرا تغذی هتغذی

ه عادت ما تبـدیل شـود، چـرا نظـم و     نظمی توانسته است ب انسان تبدیل شود؟ وقتی بی

  پذیري نتواند به فرهنگ عمومی ما تبدیل گردد؟ قانون

  دوم: تدریجی بودن هنکت

اصالح سبک زندگی امري تدریجی است. سـبک زنـدگی افـراد و جوامـع معمـوالً      

بـه   آیـد، پدیـد مـی  به تدریج به همان صورت که . سبک زندگی  یابدمیبسیار کند تغییر 

                                                   
1 .ف مهاریضَّۀِ خالْف بِ ونِ الذَّهادعنُ کَمادعم لَامِالنَّاسی الْإِسف مهاریۀِ خیلاه؛121، ص64ج ،ق1403(مجلسی،  ی الْج 

 .)64، ص26همان، جر.ك:  (ع)؛براي مطالعه حدیثی با همین مضمون از امام صادق

» مرفوعـه «است که آن نیـز   (ع)این احادیث همگی فاقد سند معتبرند. مستندترین آنها حدیث منقول از امام صادق. 2

 است.

3 .اتادنَقْلُ الْع اتاسیالس بع7630ش ،331، ص1366، آمدي( أَص(. 

 .)489، صق1404(حرانی،  رد الْمعتَاد عنْ عادته کَالْمعجِزِ. 4
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صـبوري و   و بر است شود. نهادینه شدن یک رفتار یا عملکرد، زمان می نابودتدریج نیز 

بالفاصـله پـس از    ،مثال، پیدایش سبک معماري اسالمی براي ؛طلبد اي می بردباري ویژه

 داري اهمیت مسجد، نماز جماعت، تکریم مهمان، همسـایه  دربارةاسالم  هايآموزهبیان 

در  هـا آمـوزه آرام آن  آرام ،ها سال دهکه در طول بل ؛و اخالق اجتماعی و شهروندي نبود

است  داري سبک زندگی بردهنمود یافت. نمونه دیگر، برافتادن سبک معماري مسلمانان 

عـادت   تـرك پـذیر بـود و نـه مطلـوب.      تغییر سریع آن نه امکـان  ؛بر بود امري زمان که

. شدانجام  مرحلهبه به صورت تدریجی و مرحلهنیز خواري در صدر اسالم بنادرست شرا

تـوان   از دوران جاهلیت را می هماندبرجاي تحریم شرابخواري به منظور تغییر این سبک

الگویی براي اصالح سبک زندگی معرفی کرد. خداي متعـال ایـن تحـریم را در چهـار     

  مرحله و به صورت تدریجی بیان کرد: 

 ، بـا ایجـاد  ترتیـب  ینشراب را در مقابل روزي پاکیزه قرار داد و بد ،در نخستین گام

و از « نیکو باشـد:  یقرزتواند  کرد که شراب نمی القاافراد زیرك به  ،تفاوتی میان این دو

 هگیریـد؛ در ایـن، نشـان    ، مسکرات و روزي خـوب و پـاکیزه مـی   انگوردرختان خرما و 

  1.»اندیشند روشنی است براي گروهی که می

و ضمن تأیید وجود  گردیدبا شفافیت بیشتري مطرح  موضوعدر دومین مرحله، این 

شراب و  ةدربار«محاسن و منافعی در شراب، ضررهاي آن بیشتر از منافعش معرفی شد: 

دو گناه و زیان بزرگ است و منافعی براي مـردم   ،نند، بگو: در آنک میقمار از تو سؤال 

چه چیز انفاق کنند؟ بگو:  رسندپ از تو می .دربردارد؛ ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است

سـازد؛ شـاید    چنین خداوند آیات را براي شـما روشـن مـی    این .از مازاد نیازمندي خود

2.»بیندیشید
  

ممنوع و حرام اعالم شد. مسلمانان  ،حالت مستی دردر سومین مرحله، نماز خواندن 

مازهـاي  ن ،خواندنـد و افـزون بـر آن    خود را در پنج وعده مـی  هنمازهاي واجب روزان

بـا توجـه بـه     بنـابراین،  ؛بـود  کـرده معرفی (ص) پیامبر اکرم بود کهمستحبی زیادي نیز 

نماز در آیین اسالم، این دسـتورالعمل موجـب شـد شـرابخواري در      هجایگاه بسیار ویژ

رونـق و   کـم  ،و بازار تجارت مشروبات الکلـی  دکاهش یاباسالمی تا حد زیادي  هجامع

                                                   
 .)67 ،(نحل »لقَومٍ یعقلُون و منْ ثَمرات النَّخیلِ و الْأَعنابِ تَتَّخذُونَ منْه سکَراً و رِزقاً حسناً إِنَّ فی ذلک لَآیۀً«. 1

2 .»نْ نَفْعرُ مما أَکْبهإِثْم لنَّاسِ ول عنافم کَبیرٌ و رِ قُلْ فیهِما إِثْمسیالْم رِ ونِ الْخَمع ئَلُونَکسقُونَ ینْفما ذا ی ئَلُونَکسی هِما و

 لَکُم نُ اللَّهیبی ککَذل فْوتَتَفَکَّرُونقُلِ الْع لَّکُملَع 219 ،(بقره »الْآیات( 
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در حال مستی به نماز نزدیک نشوید،  ،اید آوردهاي کسانی که ایمان «رونق شود:  بلکه بی

  1».گویید تا بدانید چه می

بـر  شیطانی معرفی شد و  يشرابخواري رفتار ،باالخره در چهارمین و آخرین مرحله

اید، شراب و قمـار   اي کسانی که ایمان آورده«گردید:  تأکیدحاالت  هاز آن در هم پرهیز

پلید و از عمل شیطان است، از آن دوري کنید تـا   )آزمایی نوعی بخت( ها و ازالمو بت

  2.»رستگار شوید

شود، بلکـه بـا    یتنها به چند نمونه محدود نمتغییر دادن عادات،  یاین روش تدریج

نـازل شـد. موضـوع اصـلی      تدریجخود قرآن کریم به  مطابقت دارد ونیز  یاخالق قرآن

امـا در   ؛اصول و قواعد کلی رفتار بـود  کردنو پابرجا  ایمان ساختناستوار  ،آیات مکی

بر مسـائل و مشـکالت اخالقـی و     کلی،تالش بر این بود که همین قوانین  ،آیات مدنی

خبر بودنـد، بـه اعتـراض     یاز این حکمت الهی ب که اجتماعی تطبیق داده شوند. کافران

 ]نزول تدریجی[است؟! این  کجا بر او نازل نشدهو کافران گفتند: چرا قرآن ی«گفتند:  یم

آن را به تدریج بر  ]رو از این[آن محکم داریم، و  هبراي این است که قلب تو را به وسیل

  3.»تو خواندیم

 آن ]آیات[که  ]بر تو نازل کردیم[و قرآنی «خوانیم:  یتفسیر دوم را م ،دیگر ايدر آیه

دم بخوانی و به یقین آن را مـا  را از هم جدا کردیم، تا آن را به تدریج و با آرامش بر مر

  4.»نازل کردیم

  ساز سوم: عوامل سبک هنکت

 (ع)یـت ب اهـل سازي سبک زنـدگی اسـالمی از نگـاه     هاي نهادینه پیش از آنکه به راه

 ،داشـته باشـیم. سـبک زنـدگی     اي اشـاره  سـاز نیـز   به عوامل سبک الزم است ،بپردازیم

عـواملی   ؛و غیراختیـاري اسـت   اي از علـل و عوامـل اختیـاري    محصول و معلول دسته

سیاسـی،   و اقتصـادي  اوضاعها، محیط اجتماعی،  همچون شرایط اقلیمی، باورها، ارزش

تـرین   تـوان مهـم   هاي مرجع، امیال و سالیق و غرایز شخصی را می نوع حاکمیت، گروه

                                                   
 .)43 ،(نساء »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَقْرَبوا الصالةَ و أَنْتُم سکاري حتَّی تَعلَموا ما تَقُولُونَ«. 1

ونَ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ و الْمیسرُ و الْأَنْصاب و ا«. 2 حـتُفْل لَّکُـملَع وهبتَنطانِ فَـاجلِ الشَّیمنْ عم سرِج الملْأَز« 

 .)90  ،(مائده

 .)32 ،(فرقان »ه تَرْتیالًو قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَوال نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَۀً واحدةً کَذلک لنُثَبت بِه فُؤادك و رتَّلْنا«. 3

 .)106 ،(اسراء »و قُرْآناً فَرَقْناه لتَقْرَأَه علَی النَّاسِ علی مکْث و نَزَّلْناه تَنْزیالً«. 4
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بـه طـور    .)30ــ 21، ص1392ر.ك: شـریفی،  سـاز دانسـت (   ساز و فرهنگ عوامل سبک

امـا   ،ردباید از این عوامل آغاز کرا نوع تغییر اساسی در سبک زندگی  هرایجاد  ی،طبیع

 کـه  مثل شرایط اقلیمی و آب و هـوایی  ؛اند اختیاري و تکوینیبرخی از آنها عواملی غیر

از  ،سـاز  عوامل سبک ةاما عمد ،تواند در دستور کار مباحث فرهنگی باشد تغییر آنها نمی

دهی سـبک   نخستین گام براي جهت ،بنابراین ؛ندپذیر و هدایت شدنیسنخ عوامل کنترل

 ؛اسالمی است ةساز به شیو اصالح آن عوامل سبک ،هاي اسالمی زندگی به سمت ارزش

 (ع)یـت ب اهـل سیره و سـخن   ازهاي تغییر آن عوامل  ها و شیوه استخراج راه ،دوم همرحل

از میـان   سـوز و شـیوه   بـا عوامـل فرهنـگ   رویارویی راه  یافتنسوم نیز  همرحل و است

  . استسازي  موانع فرهنگ برداشتن

   (ع)یتب اهلهاي تحقق سبک زندگی اسالمی از نگاه  راه

ترین راهکارهاي تحقـق و   گفته، اکنون نوبت آن است که مهم با توجه به نکات پیش

هاي نامطلوب رفتاري را با استناد به  سازي سبک زندگی اسالمی و زدودن سبک نهادینه

  تبیین کنیم:  (ع)یتب اهلسخنان 

  تغییر نگرش. 1

دهنده بـه سـبک زنـدگی افـراد و جوامـع، باورهـا و        ترین عوامل شکل یکی از مهم

هـاي آنـان و    هاي افراد متـأثر از گـرایش   بینی است. کنش هاي آنها یا همان جهان ارزش

ست. نوع نگاه آدمیـان بـه عـالم و آدم اسـت کـه      آنها نیز محصول بینش شانهای گرایش

ترین راهکـار اصـالح یـا تغییـر      بر این اساس، مهم ؛هدد میهاي آنها را نیز سامان  کنش

بـه تعبیـر دیگـر،     و ستها باورها و ارزش اصالحبینی و  سبک زندگی نیز تقویت جهان

ایجاد تغییـر در   ،هاي افراد و جوامع ها یا گرایش براي ایجاد تغییر در کنشنخستین گام 

  هاي آنان است.  بینش و نگرش

 ؛ سپسعصیان و آلودگی خود به گناه گفت آمد و از (ع)فردي به محضر امام حسین

. امام این سبک زندگی را خواستاز آن حضرت راهکاري براي رهایی از این وضعیت 

پـنج چیـز را انجـام ده و هـر گنـاهی کـه       «ضعف ایمـان او دانسـت و فرمـود:     به دلیل

خـواهی   خور و هر گنـاهی کـه مـی   رزق خدا را ن ،نخست آنکه ؛خواهی مرتکب شو می

خواهی انجـام ده؛ سـوم    از ملک خدا خارج شو و هر گناهی که می ،انجام ده؛ دوم آنکه
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چهـارم   ؛خواهی انجـام ده  به جایی برو که خداوند تو را نبیند و هر گناهی که می ،آنکه

 آنکه زمانی که سفیر مرگ براي گرفتن جانت آمد، او را از خود دور کن و هـر گنـاهی  

تـو را در آتـش انـداخت،     ،خواهی انجام ده و پنجم آنکه زمانی که مالـک دوزخ  که می

  1.»خواهی انجام ده داخل نشو و هر گناهی که می

  هاي کاربردي و مصداقی آموزش . عرضه2

آن رفتـار   دربـارة علت برخی رفتارهاي نادرست، نداشتن آگـاهی و بیـنش صـحیح    

در گام اول، الزم است بینش صحیح و آگاهی بـه مـردم داده شـود. بـراي فهـم       ؛است

تربیتی پیامبران و اولیاي الهی نیز چنین بود که  ةها باید آموزش دید. شیو ها و بدي خوبی

پیامبري در  !پروردگارا«ادند: د میها را آموزش  ها و ارزش فضیلت ،ها خوبی ؛در گام اول

و آنهـا را کتـاب و حکمـت     ز تا آیات تو را بر آنها بخوانـد نگیمیان آنها از خودشان برا

  2]».این کار قادري و بر[ بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمی

-مـی وجودي خود و جایگاه انسـان آگـاه    همردم را به فلسف ،پیامبران در این مرحله

  بینش آنها را تغییر دهند.  کوشیدندکردند و می

هـاي   هرگز بـه آمـوزش   (ع)و ائمه اطهار (ص)ین است که پیامبر اکرممهم ا هاما نکت

یک عنـوان کلـی را    هايمصداقرفتارها و  ترین بلکه دقیقکلی و مفهومی اکتفا نکردند؛ 

و (ص) چگونه غذا خوردن، پیامبر اکرم ةمثال، دربار براي ؛در گفتار و کردار نشان دادند

بـا نـام    آغـاز غـذا  : اند کردهرا به صورت مصداقی بیان  جزئیاتاولیاي دین، تمام  دیگر

گاه کـردن بـه   ن نهچگو ،نشستن هچگون ،لقمه گرفتن هچگون ،با شکر خداآن پایان  ،خدا

ا با کدام دسـت غـذ   ،جویدن غذا شیوة ،سخن گفتن بر سر سفره هچگون ،غذا و دیگران

، ، مسـافرت سـتگی آرا خوابیدن، هو امثال آن. دربار از کجاي سفره غذا خوردن ،خوردن

ند. بـه  اهداد آموزششادي کردن، اوقات فراغت و صدها مورد دیگر نیز به همین شکل 

ـ   واي فروگذار نشده  حکم هیچ مسئله ،اند در اسالم همین دلیل است که گفته  هحتـی دی

                                                   
ولَایـۀِ اللَّـه و   انی اخْرُج مـنْ  افْعلْ خَمسۀَ أَشْیاء و أَذْنب ما شئْت فَأَولُ ذَلک لَا تَأْکُلْ رِزقَ اللَّه و أَذْنب ما شئْت و الثَّ. 1

ـ  ک الْمـوت لیقْـبِض روحـک    أَذْنب ما شئْت و الثَّالثُ اطْلُب موضعاً لَا یرَاك اللَّه و أَذْنب ما شئْت و الرَّابِع إِذَا جاء ملَ

خَلَکإِذَا أَد سالْخَام و ئْتا شم بأَذْن و کنْ نَفْسع هفَعفَاد      ـئْتا ش مـ ـبأَذْن ارِ و  مالک فی النَّارِ فَلَا تَدخُلْ فـی النـَّ

 .)126، ص78، جق1403(مجلسی، 

 »یـزُ الْحکـیم  هِم إِنَّک أَنْت الْعزربنا و ابعثْ فیهِم رسوالً منْهم یتْلُوا علَیهِم آیاتک و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمۀَ و یزَکِّی«. 2

 ).2، جمعه و 164، عمران ر.ك: آل ؛آیات مشابه هبراي مطالع ؛129، (بقره
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  است.  گردیدهنیز بیان  1»ارش الخدش«یک خراش کوچک 

مسـواك زدن و   ةبـاب دربـار   سیزدهاك، ذیل ابواب السو در جلد دوم 

الحمـام و   ل آداب) و ذی29ـ25، ص2ق، ج1409 ،ملیعاحر ( .کیفیت آن ذکر شده است

آداب حمام رفتن را به  و) 173ـ29، ص(همان آمده استباب  115 ینه نیزالتنظیف و الز

 ،در داخـل حمـام   نوع پوشش ،اند: روز و ساعت حمام رفتن صورت جزئی مطرح کرده

  وســیله ،فرزنــد وپــدر  آداب حمــام رفــتن ،حــرارت آب میــزان حمــام کــردن، دعــاي

عنـوان   بـا ، در کتاب  ،. در جلد یازدهمآن رنگخضاب و  و مو،بدن  وشوي شست

هـاي زیـارتی و    باب مسائل و آداب مربـوط بـه مسـافرت    68 نیز در ابواب آداب السفر

  ).463ـ  343، ص11، جهمان(شده است سیاحتی بیان 

آمـوزش کـاربردي و مصـداقی را حتـی در موضـوعی مثـل        هاطهار ایـن شـیو   هائم

هنگام  ،در حدیث مشهور جنود عقل و جهل (ع)م صادق. امابردندبه کار می راعقالنیت 

کنـد، بلکـه بـراي هـر      انتزاعی و کلی اکتفا نمی یعاقل و جاهل، به تعریف تعریف کردن

کتاب العقل  ،1، جق1407کلینی، شمارد ( شاخص مصداقی و عینی برمی 75کدام از آنها 

 راتبیین کمال عقل، ده ویژگی عینی و مصـداقی   نیز در (ع)) یا امام رضا12و الجهل، ح

شـود مگـر آنکـه ده ویژگـی در آن      عقل هیچ انسان مسلمانی تمام نمـی «: کند معرفی می

ن را زیـاد  نیکـی انـدك از دیگـرا    ،از شر او درامـان باشـند   ،نیکی از او امید رود ؛باشد

از درخواست حاجت مردم خسـته   ،نیکی زیاد از خود را اندك به حساب آورد ،شمارد

فقـر در راه خـدا در نـزد وي     ،اندوزي خسته نشود در سراسر عمر خود از دانش ،نشود

خواري در نزد خدا از عزت در پـیش دشـمنان خـدا را بیشـتر      ،تر از غنی باشد محبوب

از شهرت دوست دارد و دهمین ویژگی و چه دانی کـه   گمنامی را بیشتر ،دوست بدارد

کـس را نبینـد، مگـر     آن چیست؟ سؤال شد: دهمین ویژگی چیست؟ فرمود: اینکه هـیچ 

  2.»آنکه بگوید: او بهتر از من و پارساتر از من است...

                                                   
تـرین مسـائل    در روایات آمده است که اسالم همه آنچه که حالل و حرام است و همه احتیاجات مردم را، از جزئی. 1

به بعـد؛ بـاب    142، ص1، جق1404ترین مباحث، بیان کرده است حتی دیه یک خراش کوچک را (صفار،  تا کلی

 .)بیده (ع)فی األئمۀ أن عندهم الصحیفۀ الجامعۀ التی هی إمالء رسول اهللا و خط علی: باب 12

2 .ونٌ. یأْمم نْهالشَّرُّ م ولٌ. وأمم نْهرُ مصال: أَلْخَیشْرُ خع تّی تَکُونَ فیهم حلسرِء مقْلُ امع مترُ قَلیـلَ  الیتَکْثـنْ   سـرِ مالْخَی

 الْعلْمِ طُولَ دهرِه. أَلْفَقْرُ فی اللّه غَیرِه، و یستَقلُّ کَثیرَ الْخَیرِ منْ نَفْسه. الیسأَم منْ طَلَبِ الْحوائجِ إِلَیه، و الیملُّ منْ طَلَبِ

إِلَی بأَح الذُّلُّ فی اللّه نی. ونَ الْغم هإِلَی بقالَأَح رَةِ. ثُمنَ الشُّهم هولُ أَشْهی إِلَیالْخُم و .هودزِّ فی عنَ الْعم رَةُ : (ع)هأَلْعاش

 .)443، صق1404(حرانی، . ... ال یري أَحدا إِالّ قالَ: هو خَیرٌ منّی و أَتْقی: (ع)الْعاشرَةُ؟ قیلَ لَه: ما هی؟ قالَو ما 
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بایـد  پسند و پیامبرپسـند،   اي اخالقی و سبک زندگی اسالم جامعه براي داشتنما نیز 

بـه   رديکـارب گـام و   به به صورت گام روي آوریم وي و مصداقی کاربرد هاي آموزشبه 

چگونـه   ،جزئی آن اصول کلی چیسـت و ثانیـاً   هايمصداق ،مردم آموزش دهیم که اوالً

دشـوارترین   ازکنند. البته آموزش مصداقی و کاربردي  اجراباید آنها را در زندگی خود 

  .نیاز داردسطح باالیی از دانش  به و هاست ها و تخصص آموزش

  خودشناسی و تقویت شخصیت. 3

ایـن اسـت کـه     ،رفتارهاي نامطلوب و ضد فرهنگ هاي بروزعلتترین  یکی از مهم

دیگـران را   و خود را کوچک شـمارد  ،نباشد آگاهفرد یا جامعه به جایگاه و ارزش خود 

کرامـت خـود را نشناسـد و    شرافت و  ،تاریخی خود را نداند هسابق ،از خود برتر بداند

اصـالح رفتـار خـود     هبراي خود شخصیت قائل نباشد. چنین افراد و جوامعی در اندیش

 (ع)رفتارهاي ناپسند و نامطلوب نیز هیچ ابایی ندارند. امام علـی دادن از انجام  ونیستند 

  1.»کسی که خود را خوار بشمارد، به خیر او امیدوار مباش« فرمایند: چه زیبا می

کسی که خود را سـبک بشـمارد، از شـرّ او    « فرماید: می بارهنیز دراین (ع)هادي امام

  2.»درامان نباش

ه شناس اجتماعی، اگر شخصی عزت نفس پایینی داشـت  به تعبیر الیور ارونسون، روان

 کنـد  نمـی  نـاراحتی رحمانـه و ابلهانـه چنـدان احسـاس      از انجـام رفتارهـاي بـی    ،باشد

شـان تـأمین    دلیل آنکه تمـام دغدغـه   چنین افرادي به .)151ـ150، ص1370(ارونسون، 

و قـوانین  یـا بـه    ،ها و منافع دیگـران  است، به خواسته شاننفسانی يها منافع و خواسته

نوعی خودخواهی و خـودبینی  به دلیل حاکمیت . ندارندمقررات اجتماعی هیچ توجهی 

رخـواهی آنهـا نیسـت کـه از     تنها امیدي به خیررسانی و خی ، نهبین بر رفتار افراد خودکم

توان درامان بود. تنها چیزي که ممکن است چنـین افـرادي را از انجـام     شرشان نیز نمی

به اهـداف و   توانندچنین رفتاري نمیبا بدانند این است که  ،رفتارهاي نامطلوب بازدارد

  د.نهاي خود دست یاب خواسته

شناسند و براي شخصیت خود احترام  کسانی که جایگاه و شأن خود را می ،درمقابل

هر که « :(ع)به تعبیر امام علی هستند؛ شخصی خویش يها خواسته در پیاند، کمتر  قائل

  3.»هایش در دیده وي خوار گردید شهوت ،خود را بزرگوار دید

                                                   
1 .ع انَتنْ همرَهخَی فَلَا تَرْج هنَفْس ه8466، ح465، ص1376، (واسطی لَی(. 

2 .نْ شَرَّهفَلَا تَأْم هنَفْس هلَیع انَتنْ ه483، صق1404(حرانی،  م(. 
 .)449البالغه، قصار  (نهج منْ کَرُمت علَیه نَفْسه هانَت علَیه شَهواتُه. 3
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  تربیت از راه معرفی الگوها. 4

ایـن  و اعتمادشان بـه   هاي فکري و عملی خود اناییتو با وجودها،  بسیاري از انسان

به همین دلیل، بخـش زیـادي از    ؛رپذیري دارنداث، در عمل از رفتار دیگران هاتوانمندي

رفتارها و آداب و رسوم ما، اعم از رفتارهاي خوب یا بد، تقلیدي است. به تعبیر شـهید  

، 22، ج1378مطهـري،  مآبانـه اسـت (   گوسـفند  ،مطهري، قسمت اعظم رفتارهاي آدمیان

از آنهـا  نیز  دیگرانیک یا چند نفر کاري را انجام دهند،  همین کهیعنی  ؛)181ـ180ص

 نکتـه هاي رفتاري نادرند. شاید همـین   ویژه در عرصه شکن، به نند. افراد خطک میتبعیت 

 گرفتن پیشیدر کارهاي خیر و همچنین کیفر  قدم شدن فراوان پیشپاداش  دلیلرا بتوان 

 :نقـل شـده اسـت   (ص) که از وجود مقدس پیامبر اعظم چنان ؛دانست باطلدر کارهاي 

کسانی را که تا  هگذاري کند، پاداش آن کار و پاداش هم کسی که سنت نیکویی را پایه«

 ،گذاري کند خواهد داشت و کسی که سنت بدي را پایه ،نندک میروز قیامت به آن عمل 

ننـد، بـراي او نیـز    ک مـی ه تا روز قیامت بـه آن عمـل   کسانی ک هکیفر آن کار و کیفر هم

  1.»خواهد بود

به شدت  آنهاکه  استاین حقیقت  ، گویايبه هر حال، رفتارشناسی اجتماعی آدمیان

مبلغان  بنابراین، ؛اند زیادي متأثر از دیگران اندازهو در رفتارهاي خود تا  گرا هستندتقلید

می و شیفتگان تحقق سبک زنـدگی اسـالمی   مندان به اصالح فرهنگ عمو دینی و عالقه

سازي و تربیت اجتماعی را  الگوهاي ناب و اصیل فرهنگ ،این روحیهاز استفاده  باباید 

 هم  ویژه شده و خداونداین شیوه توجه  بهبینیم که  معرفی کنند. در تربیت قرآنی نیز می

معرفـی   جـو را  و هم الگوهاي منفـی و شـقاوت   ،جو و کمال گرا هدایت ،الگوهاي مثبت

هـایی   اخالقی بودند و هم انسان هایی که شاخص در بدي و بی هم انسانو  ؛کرده است

ها بودند. چنین افرادي درحقیقت نمایانگر  اخالق و خوبی ،که شاخص و معیار فضیلت

ایـن الگوهـا و   انـد. افـراد بـا دیـدن      تحقق عینی و خارجی فضـایل یـا رذایـل اخالقـی    

  رفتارهاي خود قضاوت کنند. هايپیامد ةد دربارتوانن بهتر می ها شاخص

اسـت.  (ص) وجـود مقـدس پیـامبر اعظـم     ،الگوي کامل سبک زندگی دینی و الهی

او  و 2ندک میخلقی عظیم و بزرگ یاد  با تعبیر آن حضرت،وخوي  خلق ازخداي متعال 
                                                   

یه وِزرها و وِزر منْ حسنَۀً کَانَ لَه أَجرُها و أَجرُ منْ عملَ بِها إِلَی یومِ الْقیامۀِ و منْ سنَ سنَّۀً سیئَۀً کَانَ علَمنْ سنَ سنَّۀً . 1

.)9، ص1، باب وجوه الجهاد، ح5ق، ج1407کلینی، ؛ و ر.ك: 136ق، ص1413(مفید،  عملَ بِها إِلَی یومِ الْقیامۀ
 

 .)4 ،(قلم »و إِنَّک لَعلی خُلُقٍ عظیم«. 2
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ا به یقین بـراي شـما در زنـدگی پیـامبر خـد     «ند: ک میمعرفی  بشررا الگویی نیکو براي 

براي آنها که به رحمت خدا و روز بازپسین امید دارند و خـدا را   ؛سرمشق نیکویی بود

 ]نیـز [ارید، از من پیروي کنید تا خدا د میبگو: اگر خدا را دوست « 1،»نندک میبسیار یاد 

  2.»مهربان است هو گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزند وست بداردشما را د

و با تعابیر مختلف، الگوي کامل تربیت اسـالمی را پیـامبر   بارها نیز  (ع)امیرالمؤمنین

ترین سـبک  گرسبک زندگی آن حضرت را برترین و هـدایت  و ندک میمعرفی (ص) اکرم

امیرمؤمنان، . رو جویانه و هم میانه طلبانه است و هم عدالت هم حق یرااند؛ زد میزندگی 

 (ص)ز سبک زندگی پیامبر اکرماند که اد میکسانی  را داوندها نزد خ ترین انسان محبوب

آن  هخواهد که به سنت و سـیر  طلبان می جویان و کمال هدایت هاز هم و نندک میپیروي 

تدا گردانی و راهنماي تو بسنده است رسول خدا را مق براي« :پیامبر بزرگوار تأسی کنند

ـ رفتار   هاي دنیا... پس به پیامبر پاکیزه و پاك خود اقتدا کن که در و عیب شناخت بدي

ـ    شـکیبایی اسـت بـراي کسـی کـه       هـ او خصلتی است که زدودنِ انـدوه خواهـد و مای

کسی است که رفتار پیامبر را سرمشـق   خدابندگان نزد  ترینمحبوبد؛ و بیشکیبایی طل

  3.»خود کند و به دنبال او رود

سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین سیرت اسـت و بـه سـنت او بگرویـد کـه       به«

  4.»نماترین سنت استراه

روي در کار است و شریعت او راه حق را نمودار. سخنش حـق را از   او میانه رفتار«

  5».باطل جدا سازد و داوري او عدالت است

و  کنـد مـی أکیـد  ت (ص)بیت پیامبر اکـرم اهل هپیروي از سنت و سیربر  (ع)علی امام

موجب  (ص)بیت پیامبر اکرمزدن از سبک زندگی اهل ماندن یا جلوکه عقب فرماید  می

روند برویـد   سو که می و بدان خاندان پیامبرتان بنگرید به« :مراهی و تباهی خواهد شدگ

کـه هرگـز شـما را از راه رسـتگاري بیـرون نخواهنـد کـرد و بـه          و پی آنها را بگیریـد 

                                                   
 ).21 ،(احزاب »لَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا اللَّه و الْیوم الْآخرَ و ذَکَرَ اللَّه کَثیراًلَقَد کانَ «. 1

2 .» ونَ اللَّهبتُح قُلْ إِنْ کُنْتُمحیمر غَفُور اللَّه و کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی و اللَّه کُمبِبحونی ی31 ،عمران (آل »فَاتَّبِع(. 

3 .و ولِ اللَّهسی رکَانَ ف ر  (ص)لَقَدبِ الْأَطْهالْأَطْی کبِنَبِی بِها، ... فَتَأَسیالدنیا و ع علی ذم ةِ و دلیلٌ لکوی الْأُسف لَک کَاف

 البالغه، خطبـه  (نهج ص لأَثَرِهالْمتَأَسی بِنَبِیه و الْمقْتَ لَّهفَإِنَّ فیه أُسوةً لمنْ تَأَسی و عزَاء لمنْ تَعزَّي و أَحب الْعباد إِلَی ال

 .)162ـ161، ص160

4 .نَن وي السدا أَهفَإِنَّه هنَّتتَنُّوا بِساس يِ ودأَفْضَلُ الْه فَإِنَّه کُميِ نَبِیدوا بِه107، ص110طبه (همان، خ اقْتَد(. 

5 . یرَتُهالْفَس هکَلَام و الرُّشْد نَّتُهس و دلُالْقَصدالْع هکْمح لُ و87، ص94طبه (همان، خ ص(. 
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هـا  نبایستید؛ و اگر برخاستند، برخیزید. بـر آ  ،تان بازنخواهند آورد. اگر ایستادند هالکت

  1.»گردید که تباه می انیدو از آنها پس نم شوید پیشی مگیرید که گمراه می

 ها هویداسـت  و دلیل ها برپاست گردید؟ که عالمت روید؟ و کی بازمی کجا می پس«

ها برجاست. گمراهی تا کجا؟ سرگشتگی تا کی و چرا؟ خاندان پیامبرتـان میـان    و نشانه

بـا ذکـرِ جمیـل و گفتـار      دین هسـتند، پیشوایان  ،نداشماست که زمامداران حق و یقین

و چـون شـترانِ    در دل بداریـد آنها را نیک  تپس همچون قرآن، حرم ؛نداراست قرین

  2.»تشنه که به آبشخور روند، روي به آنها آرید

ـ  یـن سـال از آغـاز د   1400از  یشاست گفته شود با توجه به گذشت ب ممکن  ینمب

تـوان گفـت    بـاز هـم مـی    یاز عصر غیبت کبري، آسال ا 1100اسالم، و گذشت حدود 

 یسـبک زنـدگ   عرضه يالزم برا هاي یتظرف (ع)اطهار هپیامبر اکرم و ائم هاسالم و سیر

  متناسب با شرایط فعلی را دارد؟

رفیت الزم براي این کار را ظ (ع)یتب اهلتنها اسالم و فرهنگ که گوییم  پاسخ می در

ایـن   البتـه  د.نی و انسانی را در اختیار بشر قرار دهد سبک زندگی متعالنتوان می و دارند

 1400 یعنـی  ؛بدان معنا نیست که ما باید در شکل و صورت زندگی صدر اسالمسخن، 

متحجرانـه بـا روح دعـوت     ،هـاي افراطـی   این نوع نگاهبلکه  ،سال پیش متوقف بمانیم

و  هبـود  افـرادي ناسازگار اسـت. در تـاریخ اسـالم     طهارا هاسالمی و با سیر زندگی ائم

 اند؛ماندهاز روح سنت و سیره غافل کرده، نبوي تمسک  ههستند که به همان ظواهر سیر

. در حالی که اسالم، روح، محتـوا  کنند به همین دلیل، با مظاهر تمدن جدید مخالفت می

نه جسد، ظـاهر، صـورت و    ؛هدد میقرار پیروانش زندگی متعالی را در اختیار  وهرو گ

هایی همچـون عـدالت، خیرخـواهی،     است که اصول و ارزش روشنا. صدف زندگی ر

ارحـام،   هدیگـران، صـل   بزرگداشـت گرایـی،   خدمت به خلـق، انصـاف، نظـم و قـانون    

 و انسـانی  هـاي  زشاینهـا ار بلکـه  داري و امثال آن، زمانمند و مکانمند نیسـتند؛   همسایه

  اند. ات و رسیدن به کمالدر هر زمان و مکانی و براي هر فردي راه نج که اند جاودانه

                                                   
دي فَإِنْ لَبدوا فَالْبدوا بیت نَبِیکُم فَالْزَموا سمتَهم و اتَّبِعوا أَثَرَهم فَلَنْ یخْرِجوکُم منْ هدي و لَنْ یعیدوکُم فی ر اهل انْظُرُوا. 1

 ضُوا وضُوا فَانْهإِنْ نَه لَا تَتَأَخَّرُو لُّوا وفَتَض مبِقُوهکُوا والَا تَسلفَتَه منْه90، ص97طبه (همان، خ ع(. 

و بینَکُم  هونَبِکُم و کَیف تَعم تَذْهبونَ و أَنَّی تُؤْفَکُونَ و الْأَعلَام قَائمۀٌ و الْآیات واضحۀٌ و الْمنَار منْصوبۀٌ فَأَینَ یتَاهفَأَینَ . 2

الصدقِ فَأَنْزِلُوهم بِأَحسنِ منَـازِلِ الْقُـرْآنِ و رِدوهـم ورود الْهِـیمِ      سنَۀُعتْرَةُ نَبِیکُم و هم أَزِمۀُ الْحقِّ و أَعلَام الدینِ و أَلْ

 .)70، ص87طبه (همان، خ الْعطَاش
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  نفوذان صاحبوالن، متولیان و ئرفتار مس اصالح. 5

به دلیل جایگاه سیاسـی و موقعیـت اجتمـاعی     ،نفوذان هر جامعه صاحبو  حاکمان

سـبک   و ننـد ک مـی دهی به فرهنگ عمـومی ایفـا    برتري که دارند، نقشی جدي در شکل

ایـن   (ع)سازي است. امـام علـی   معاشرتشان عاملی مهم در فرهنگ ةزندگی آنان و نحو

ترند تـا بـه    مردم به حاکمانشان شبیه« ند:ک میبیان  گونهنحقیقت تربیتی و فرهنگی را ای

   1.»پدرانشان

 آثـار  ،جامعـه  و مسـئوالن همین دلیل، هرگونه انحرافی در سبک زندگی حاکمان  به

فرمایـد:   ین مـ در داستان قـارو  خداوند. داردمردم  هسبک زندگی عام درناپذیري  جبران

آنهـا کـه خواهـان زنـدگی دنیـا       ؛زینت خود در برابر قومش ظاهر شد با تمام ]قارون«[

راستی که  هب .اي کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم«گفتند:  ،بودند

  2.»عظیمی دارد هاو بهر

ود بایـد در  هادیان جامعـه، خـ  که ند ک میتأکید  (ع)همین دلیل است که امام علی به

اي «سازي کنند:  عمل از همه سبقت بگیرند و پیش از تبلیغ زبانی، با رفتار خود فرهنگ

انجـام  که خود پیش از شما بـه  اینانگیزم، جز  برنمی اعتیمردم، به خدا من شما را به ط

دارم، جز آنکه خود پیش از شـما آن را   و شما را از معصیتی بازنمی خیزم آن برمیدادن 

  3.»گذارم فرو می

  عزت فرهنگی ترویج. 6

 هروحیـ  رواج دادنسـازي سـبک زنـدگی اسـالمی،      هاي نهادینـه  از بهترین راه یکی

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت. دو بـاور اصـلی        عزتمندي و غیرت دینی در حـوزه 

 تنهـا  ،روند، تولی و تبري است. ایـن دو اصـل   دین به شمار می فروعاعتقادي ما که از 

 و هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی    در عرصـه  ؛ بلکهدناظر به مباحث سیاسی و اعتقادي نیستن

 ،هاي تقویت و ترویج سـبک زنـدگی اسـالمی    . یکی از راهروندبه کار مینیز  اقتصادي

                                                   
1 . النَّاس هِمرَائبِأُمهِمائبِآب منْهم ه46، ص75، جق1403(مجلسی،  أَشْب(. 

2 .»لَـذُو     فَخَرَج ه ظٍّ عظـیم  علی قَومه فی زینَته قالَ الَّذینَ یریدونَ الْحیاةَ الدنْیا یا لَیت لَنا مثْلَ ما أُوتی قـارونُ إِنـَّ حـ« 

 .)79 ،(قصص

 کُم عنْهـا ما أَحثُّکُم علَی طَاعۀٍ إِلَّا و أَسبِقُکُم إِلَیها و لَا أَنْهاکُم عـنْ معصـیۀٍ إِلَّـا و أَتَنَـاهی قَـبلَ      النَّاس إِنِّی و اللَّه أَیها. 3

 .)181، ص175البالغه، خ (نهج
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هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي اسـت. پیـامبر        توجه به این دو اصـل در حـوزه  

را تبیـین   تقاديهاي این اصول اع حوزه ،تلفیهاي مخ با بیان (ع)اطهار هو ائم (ص)اکرم

کسی که خود را شبیه دیگران سازد، از «فرمود: (ص) پیامبر اکرم ،به عنوان مثال اند؛کرده

ی درآورد، از آنـان  کسی که خود را به شکل گروه« فرمود: نیز (ع)امام علی 1.»ما نیست

انـد   درسـتی کـه انـدك    به«آن حضرت در تعبیري دیگر چنین فرمود:  2».شود شمرده می

  3.»شوند سازند، مگر اینکه امید است از آنها یم یکسانی که خود را شبیه قوم

 هـاي هدر عرصـ  ،انـد کـه مسـلمان معتقـد     این واقعیـت  بیانگراین سخنان حکیمانه، 

پیـامبر   و محبت خود به فرهنگی و اجتماعی نیز باید اصل تولی و تبري را مراعات کند

  هاي مختلف زندگی نشان دهد. را در عرصهپذیري خود  تو والیاسالم و ائمه 

  ها سیستم اصالح. 7

تقوا  .هاي درونی اکتفا کرد حل نباید به راه ،نهادینه کردن سبک زندگی مطلوب براي

سازي کـافی نیسـتند. بسترسـازي فرهنگـی      براي جامعه ،اند و عدالت فردي هرچند الزم

توان همواره ذهنیـت اخالقـی افـراد را     نمیسازي ارزشی بسیار مهم است.  براي فرهنگ

 ایـن در ؛ چرا که اما بسترهاي کنشی آنها را فراهم نکرد کرد، بیانها را  تحریک و آرمان

انـد کـه    در برخورد کاالهاي نرم بـا کاالهـاي سـخت، همـواره کاالهـاي نـرم       ،صورت

 و دارنـد سـلطه  ها و افـراد   ها بر حرفه ساختارها و سازمان ه،نند. امروزک مینشینی  عقب

فـردي   هست. متأسفانه فقه و فرهنگ ما بیشتر جنبمتأثر از ساختارها ها ها و اراده اولویت

بیشـترین   .ده اسـت هاي اجتماعی در میان اندیشمندان ما بسیار انـدك بـو   دغدغه و دارد

مهم تفکر شیعی، ابعاد فـردي آنهـا    هعدالت و نظم، به عنوان دو شاخص ةها دربار بحث

تـوجهی بـه عـدالت و     . بیغفلت شده استعدالت سیستمی و نظم اجتماعی  و ازبوده 

شـود. عامـل    موجب بروز روابط ناسالم اجتمـاعی و اداري فراوانـی مـی    ،نظم سیستمی

هـا   هـا و سیسـتم   هـاي اجتمـاعی را بایـد در ناکارآمـدي سـازمان      بسیاري از ناهنجاري

  جو کرد.و جست

پیچیـده و   يساختار ،نامه المثنی یا گواهی مثال، وقتی ساختار صدور شناسنامه براي

                                                   
 .)2413، ح663، صالفصاحه (نهج منّا من تَشَبه بِغیرِنا . لیس1

 .)1838، ح 513، ص2ق، ج1385، حیون ابن( مٍ عد منْهمتَشَبه بِقَومنْ . 2

3 .نَّهفَا منْهکُونَ ماَنْ ی شَکالَّاَومٍ ابِقَو هنْ تَشَب207 البالغه، حکمت (نهج قَلَّ م(. 
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ي بازي و روابط ناسالم ادارم افراد را به رشوه دادن و پارتیماهه باشد، غیرمستقی چندین

ساز مدارس و  و پروانه ساختمانی و مجوزهاي ساخت صدورفرایند یا وقتی  دارد؛وا می

اخالقـی و   ،ناسـالم اداري مدت باشد، روابـط  پیچیده و طوالنیمؤسسات و...  اندازي راه

 شکایت دارنـد همگان از آلودگی هوا  نمونه دیگر، اینکه هرچند ؛گیرد فرهنگی شکل می

و همگـی هـم    شـوند  مـی و همه به استفاده از وسـایل حمـل و نقـل عمـومی دعـوت      

و  سست، ساختار نداند میهاي استفاده از وسایل شخصی در شهرهاي بزرگ را  دشواري

مشـکل  شود که ایـن   وسایل حمل و نقل عمومی موجب مینشدنی  یبین ناکارآمد و پیش

  نشود. برطرف

  جدي با مجرمان برخورد. 8

بلکـه  بسیاري از تخلفات اخالقی و فرهنگی لزومـاً مسـائل فرهنگـی نیسـت؛      عامل

 ؛پایان را نیز باید در نظر گرفـت  نفسانی بی هايخواستهها و  ورزي طمع ،ها خواهی زیاده

برخورد جدي بـا   ، بلکهتواند مؤثر باشد موعظه و توصیه اخالقی نمی ،در چنین مواردي

سـت. از نظـر   ها بـراي تحقـق اجتمـاعی ارزش    الزماز شـرایط   ،شکنان مجرمان و قانون

هــاي مهــم  شناســان اجتمــاعی معاصــر نیــز یکــی از راه عالمــان علــوم تربیتــی و روان

تنبیه هسازي، استفاده از شیو فرهنگ
1
هاي مختلفی دارد که هر کدام  است. البته تنبیه شیوه 

نامطلوب و افزایش احتمال انجام رفتارهاي مطلوب  هايدر کاهش رفتار به نوعیاز آنها 

  . استمؤثر 

،تنبیه منفـی  ههاي تنبیه، شیو ترین شیوه یکی از متعارف
2
یـا همـان محـروم کـردن و      

ناسب بـا رفتـار نـامطلوبی کـه انجـام      یعنی فرد را مت ؛جریمه کردن است. محروم کردن

بـه تعبیـر دیگـر، برخـورداري از      .اجتمـاعی بـازداریم   اناتاز دسترسی به امک ،هدد می

احتمـال   ازامکانات اجتماعی را به برطرف شدن رفتار نامطلوب مشروط کنیم. این کـار  

 البتـه  .)171ــ 150، ص1381برگـر،  ( کاهدمیآفرین  انجام رفتارهاي نامطلوب و مشکل

آن است کـه امکانـات الزم بـراي محـروم کـردن را در       وابسته به ،استفاده از این شیوه

آمیز تنبیـه   یه توانایی اجراي موفقیتئقضا هیعنی نیروي انتظامی و قو ؛اختیار داشته باشیم

نـامطلوب   ارهـاي ممکن است افراد را به انجام رفت در غیر این صورت،را داشته باشند؛ 
                                                   

1. Punishment 

2. negative punishment 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1394 بهار و تابستان/ 16/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  22

  

تـرین   ق دهد. این شیوه در صورتی مؤثر است که فـرد در کوتـاه  بیشتر و شدیدتري سو

به عنوان مثـال،   متحمل شود؛زمان بعد از انجام رفتار نامطلوب، محرومیت یا جریمه را 

هـا و   هـا، اتوبـان   موجـود در برخـی از خیابـان    يهـا  ثبت تخلفات رانندگی بـا دوربـین  

که در کمترین زمان بعد از انجام تخلف، فرد متخلف پیامد  استزمانی مؤثر  ،ها بزرگراه

اگر مهلتی بـراي پرداخـت جریمـه بـه او داده     بنابراین، حتی  درك کند؛تخلف خود را 

ان در کمتـرین زمـ   و ز پیامد کار اشتباه خـود آگـاه شـود   شود، الزم است بالفاصله ا می

موجب چه نوع تنبیهی شده ز او مجاممکن بداند که مثالً سرعت غیرمجاز یا سبقت غیر

چند امتیاز یا نمـره از او کاسـته شـده     ؛جریمه نقدي براي او ثبت شده چه میزان ؛است

  است و امثال آن.

هایی کـه بـه شـخص     اخالقی دها و ب گونه بود که با اهانتاین(ص) پیامبر اکرم ةسیر

ایی اسـت کـه   تـا جـ   رد. این برخورد کریمانه و نرمک میشد، کریمانه برخورد  می ایشان

اخـالق عظـیم    را (ص)اخـالق پیـامبر   و خداوندتمجید و تحسین الهی را در پی داشته 

  )4، (قلم »و إِنَّک لَعلی خُلُقٍ عظیم«است:  نامیده

ر خشن و سنگدل نرم و مهربان شدي! و اگ ،در برابر مؤمنان ،سبب رحمت الهی به«

و  ببخش و براي آنها آمـرزش بطلـب  را  شدند. پس آنها پراکنده می بودي، از اطراف تو

بـر خـدا    ]قـاطع بـاش و  [ ،در کارها با آنها مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتـی 

  1.»دوست دارد اکنندگان ر توکل کن؛ زیرا خداوند توکل

هاله، هند بن ابی
2
بشـاش و   همـواره « گویـد:  می (ص)اخالق پیامبر اکرمتوصیف  در 

  3.»نرم و مهربان بود؛ خشن و سنگدل نبود رو بود؛ اخالقی ساده داشت؛ خنده

 گرفت شکنی و تخلفی را نادیده نمی هیچ قانون ،مقررات و قوانین اسالمی دربارة اما

                                                   
تَغْفرْ لَهم و شاوِرهم فی رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا منْ حولک فَاعف عنْهم و اس فَبِما. «1

 .)159، مرانع (آل »الْأَمرِ فَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَی اللَّه إِنَّ اللَّه یحب الْمتَوکِّلین

هاله ازدواج کـرده   شخصی به نام ابی با (ص)مشهور، حضرت خدیجه پیش از ازدواج با پیامبر اکرم هبر اساس نظری. 2

، پسري به نام هند داشت. بر این اساس، هند نیز همچـون  وياز حضرت خدیجه بود که بعد از مدتی از دنیا رفت. 

تر بود و فقـط  آمد. البته اسامه کوچک می شمارناتنی حضرت زهرا به و برادر  (ص)پیامبر اکرم ندهاسامه، فرزندخوا

 ،بود. بنابراین حضرت هدر خان (ص)پیامبر اکرم را درك کرده بود. اما هند از پیش از نبوت پیامبر اکرم هدوران مدین

آن حضرت بـود.   هداشت؛ زیرا در خان (ص)اکرم رهاله اطالعات بسیار دقیقی از زندگی خصوصی پیامب هند بن ابی

را برایش نقل کنـد.   (ص)از او خواست سبک زندگی پیامبر اکرم (ع)در حدیثی چنین نقل شده است که امام حسن

 هاي مختلف توصیف کرد. زندگی پیامبر را در حوزه هشیو ،هند در توصیفی جالب

 .)83ق، ص1403، بابویه بنا( و لَا غَلیظ دائم الْبِشْرِ سهلَ الْخُلُقِ لَینَ الْجانبِ لَیس بِفَظٍّ کَانَ. 3

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  23  یاسالم یزندگ سبک سازي ینهنهاد بیت(ع) در ي اهلها روش

  

شد کسی شراب خورده یا دزدي کـرده اسـت، خلـق عظـیم      اگر ثابت می و براي مثال،

د و حد این جرم را نادیده گیر شدنمیموجب  اخویی و محبتش به خلق خد پیامبر و نرم

 هـیچ واسـطه و شـفیعی را بـراي اجـرا      (ص)او جاري نکند! پیامبر اکرم هالهی را دربار

برخـورد آن حضـرت بـا     ةهالـه دربـار   پـذیرفت. هنـد بـن ابـی     حدود الهی نمینکردن 

 ؛آورد و نامالیمـات آن هرگـز او را بـه خشـم نمـی      دنیا«گوید:  ها می ها و ظلم کشی حق

شـناخت و از هـیچ    از شدت خشـم کسـی او را نمـی    ،شد وقتی حقی پایمال می[لی] و

  1.»ودفرم رد و احقاق حق میک میچیزي پروا نداشت تا آنکه حق را یاري 

 هنگامکنیزي داشت که او را  (ص)سلمه، همسر پیامبر اکرم ام« :فرمود (ع)صادق امام

رمود ف (ص)نزد پیامبر آوردند. بعد از اثبات سرقت، پیامبر اکرمند و سرقت دستگیر کرد

سلمه خواست وساطت کند و از پیامبر خواست که  او جاري شود؛ ام ةحد سرقت دربار

حدود الهی  این حدي از !سلمه در پاسخ فرمود: اي ام (ص)اما پیامبر اکرم ،داو را ببخش

  2.»است و نباید ضایع شود

وقتی فاطمه بنـت اسـود مخزومـی مرتکـب سـرقت شـده بـود و         ،مورد دیگري در

از یف و مشهور بود، مردم قـریش  اي شر حد شناخته شد، چون از خانواده همستحق اقام

از  عنـوان . اما پیامبر بـه هـیچ   که جرم او را نادیده بگیرد داشتند تقاضا (ص)پیامبر اکرم

بـن زیـد،    هماي کـه اسـا   دلیـل جایگـاه ویـژه    بـه اجراي حکـم کوتـاه نیامـد. قریشـیان     

در  (ص)اما پیامبر اکرم ؛او را واسطه کردندداشت، خوانده پیامبر، نزد آن حضرت فرزند

این حق شخصی نیست که قابل گذشت باشد؛ قانون الهـی اسـت و بایـد     :پاسخ فرمود

فی  یشَفَّعلَا «اجرا شود و هیچ وساطت و شفاعتی در اجراي حدود الهی پذیرفتنی نیست: 

 ـداي در  لحظـه  حتی اگر فاطمه دختر خودم نیز مرتکب جـرم شـود،   :فرمود سپسو  »ح

  .)1892ـ 1891، ص4، جق1412، قرطبی(او درنگ نخواهم کرد  هاجراي حد الهی دربار

 کـه  سـپاه امـام بـود   نجاشـی از شـاعران    .را داشـت  روشنیز همـین   (ع)علی امام

اش در تحریک و تهییج سـپاهیان   و اشعار حماسی حضرتهاي او علیه دشمنان  سروده

امام بدون توجـه   ،خواري شدمرتکب گناه شرابکه هنگامی ولی  ؛سزا داشتامام نقشی ب

اش، حد شرابخواري را در حـق او  و قبیله ويبه خدمات پیشین او و جایگاه اجتماعی 

                                                   
1 .و شَی غَضَبِهل قُمی لَم و دأَح رِفْهعی قَّ لَمالْح یوطا فَإِذَا تُعا کَانَ لَهم ا ونْیالد هبلَا تُغْضرَ لَهنْتَصتَّی یح 81، ص(همان ء(. 

2 .دنْ حم دذَا حۀَ هلَمس ا أُمیعضَیلَّ لَا یجزَّوع اللَّه 2ح، 254ص، باب انه الیشفع فی حد، 7ق، ج1407کلینی، ( ود(. 
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از  ؛سـنگین آمـد   (ع)اجرا کرد. این حکم براي قبیله نجاشی و سپاهیان یمنی امـام علـی  

 اي«یکی از بزرگان آنها به نام طارق بن عبداهللا نهـدي نـزد امـام آمـد و گفـت:      رو، این

نزد  ،پیشگان و مخالفان و موافقان کردیم که گناهکاران و اطاعت ما گمان نمی !امیرمؤمنان

نکـه رفتـار   تـا ای  ؛اجراي حدود و احکام یکسان باشند در ،حاکمان عادل و معادن فضل

ت خشم آتش زدي؛ مـا را آشـفته   ما را از شد هسین ،ین کاربا ا !شما را با نجاشی دیدیم

کس آن را بپیمایـد، بـه آتـش    انـیم هـر  د مـی وادار ساختی که  اهیو به پیمودن ر کردي

  1.»رود می

حدود الهی بر غیرخاشعان سنگین اسـت. اي   اجراي«: در پاسخ فرمود (ع)علی امام

 ههـا کـه پـرد    ست از مسـلمان فردي ا ،مگر غیر از این است که نجاشی !نهدي برادر بنی

 هحرمت یکی از محرمات الهی را پاره کرد و ما فقط حدي را بر او اجرا کردیم که کفار

  2».آن گناه بود؟

اق قاسد مرتکب جرمی شده بود کـه اسـتح   بنی هقبیلافراد از  یکیاي دیگر، در نمونه

بودنـد، بـراي    (ع)علیاسد که از بهترین یاران امام  بنی هحد الهی را داشت. بزرگان قبیل

بروجـردي،   ؛443، ص1547، ش2، جق1385حیـون،   ابـن ( (ع)وساطت نزد امام حسین

؛ 147، ص2، ج1379، یشهر آشوب مازندران ابن( (ع)) یا امام حسن542، ص3، ج1386

امـا آن بزرگـوار وسـاطت را نپـذیرفت و      .) رفتند99ـ100، ص76، جق1403مجلسی، 

اوقـات بـراي    ۀاو که هم ؟گویید وع با امام سخن نمیچرا خودتان در این موض« :فرمود

از  پوشـی  چشمآمدند و تقاضاي  (ع). بزرگان قبیله نزد امام علی»آماده است ییپاسخگو

مطمئن باشید هر تقاضـایی   :شان را داشتند. آن حضرت در پاسخ فرمود اي قبیله جرم هم

هم کـرد. آنهـا خوشـحال از    از من داشته باشید که اختیار آن را داشته باشم، اجابت خوا

 (ع)امـام حسـین  امام حسـن(ع) یـا   با دوباره این پاسخ، از نزد حضرت خارج شدند و 

حضرت به آنهـا توصـیه کـرد کـه نـزد فـرد خطاکـار        برخورد کردند و ماجرا را گفتند. 

! آنهـا  بودحد را جاري کرده  (ع)امام علی هنگامی که بزرگان قبیله بازگشتند، بازگردند.

نیـد؟!  ک میرا اجابت  ما هاعتراض کردند که مگر به ما قول ندادید که خواستبه حضرت 
                                                   

ولَاةِ الْعدلِ و معادنِ الْفَضْلِ سـیانِ  أَمیرَالْمؤْمنینَ ما کُنَّا نَرَي أَنَّ أَهلَ الْمعصیۀِ و الطَّاعۀِ و أَهلَ الْفُرْقَۀِ و الْجماعۀِ عنْد  یا. 1

صدورنَا و شَتَّت أُمورنَا و حملْتَنَا علَی الْجادةِ الَّتی  غَرْتأَوفی الْجزَاء حتَّی رأَیت ما کَانَ منْ صنیعک بِأَخی الْحارِث فَ

ا النَّارهبکنْ ربِیلَ م369، ص2ق، ج1410(ثقفی،  کُنَّا نَرَي أَنَّ س(. 

لٌ منَ الْمسلمینَ انْتَهک حرْمۀً منْ حرَمِ اللَّه فَأَقَمنَا علَیه علَی الْخاشعینَ یا أَخَا بنی نَهد و هلْ هو إِلَّا رج الَکَبِیرَةٌ إِلَّ إِنَّها. 2

 (همان). حداً کَانَ کَفَّارتَه؟
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من قول دادم از انجام کاري که اختیار آن را داشـته باشـم، کوتـاهی     :آن حضرت فرمود

 نین حکم خدا و مربوط به خداست و ما و اختیار حدود الهی را ندارممن  ؛ اماکنم نمی

  م. آن ندار ةهیچ حقی دربار و فقط مجري آن هستم

  نتیجه

هـایی بـراي    چـه راهکارهـا و روش  «اصلی ما در ایـن مقالـه ایـن بـود کـه       پرسش

اسـتخراج   تـوان مـی  (ع)یـت ب اهـل سازي سبک زندگی اسالمی از سیره و سخن  نهادینه

مقـدمات الزم   ،ابتدا با استناد به منابع دینـی  ،علمی این پرسش پاسخ یافتنبراي » ؟کرد

 ضـمن رد ّ  بـاره  ایـن  در کـردیم. فرهنگـی و تبلیغـی را بیـان     زيری مهگونه برنابراي هر

فرهنگـی را   تغییـرات ، تـدریجی بـودن   بـود بودن تغییر رفتـار   محالاي که مدعی  نظریه

را گوشزد کردیم که هـر اقـدامی در جهـت اصـالح      لهئمسمتذکر شدیم و همچنین این 

محـیط،  ، هـا  ارزش سـازي همچـون باورهـا،    عوامل سبکبا توجه به باید  ،سبک زندگی

  .انجام شودهاي مرجع، شرایط اقتصادي و اجتماعی  تربیت، گروه

کـه در ایـن مقالـه     (ع)یـت ب اهـل تغییر فرهنگی از نگاه  هراهکار و روش عمد هشت

هـاي کـاربردي،    توجـه بـه آمـوزش   ) 2 ؛تغییر نگـرش ) 1عبارت بودند از:  بررسی شد؛

بازنگري و بازشناسـی  ) 4خصیت؛ خودشناسی و تقویت ش) 3مصداقی، عینی و جزئی؛ 

الن، متولیـان فرهنگـی و   ئورفتـار مسـ   صـالح ا) 5سبک زندگی پیامبران و اولیاي الهی؛ 

توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادي اعتقاداتی مثـل تـولی و   ) 6نفوذان اجتماعی؛  صاحب 

رح عدالت و تقـواي  ویژه به عدالت و نظم سیستمی و اکتفا نکردن به ط ۀتوج) 7تبري؛ 

  گریزان. شکنان و قانون اجراي قانون در برخورد با مجرمان و نظم) 8فردي؛ 

به  (ع)اطهار هاین است که ائم ،آید مهم دیگري که از این بررسی به دست می هنتیج

هـاي   کـه پدیـده  انـد  بیـان کـرده  بعدي نداشتند و این حقیقت را  سبک زندگی نگاه تک

گونه تغییر یا اصالحی در به همین دلیل، براي هر ؛ی نیستندعامل اجتماعی و فرهنگی تک

صـرف تبلیـغ و تبیـین     و دریـزي جـامع صـورت گیـر     برنامـه  ستالزم ا ،سبک زندگی

 ،همچنـین  ؛قهریـه نیـز اسـتفاده کـرد     ةدر مواردي باید از قوبلکه ها کافی نیست  ارزش

بایـد بـه    بلکـه  واند فرهنگ اجتماعی را اصالح کندت هاي فردي نمی لیتئوتمرکز بر مس

این، الزم است تداوم اجتماعی و  رافزون ب و ها و ساختارها نیز پرداخت اصالح سیستم

  همت خود کرد. هعدالت، تولی، تبري و امثال آن را وجه مانند  فرهنگی اصول اعتقادي
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