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  چکیده
کنند  شوند که در کنار ثقل اکبر قرار گرفته و تأکید می نور واحد تلقی می )ع(بیت اهل

 سبک .»القیامه حرام الی یوم )ص(القیامه و حرام محمد حالل الی یوم )ص(حالل محمد«که 
و این مستلزم توجه به اصول حاکم بر این  ستالگوزندگی آنان برای تمام بشر تا قیامت 

این است که آیا در مطالعات سبک زندگی  مقاله حاضرال ؤس .باشد سیره طیبه می
شود؟  ، مبانی و اصولی که موجب یکپارچگی و انسجام نتایج بشود، رعایت می)ع(بیت اهل

بیت و دیدگاه بعضی از  های اهل یل محتوای نظری آموزهروش تحلبرای تبیین مسئله به 
های  این مقاله تعدادی از اصولِ کلی و بعضی از شاخص. ایم دست یازیده نظران صاحب

رسیده است که اگر به  نتیجهرا بررسی کرده و به این  )ع(بیت مغفول از سبک زندگی اهل
ی مربوط به سبک زندگی ها ها توجه نشود، نتایج پژوهش فرض این اصول، مبانی و پیش

  .ممکن است انسجام و یکپارچگی الزم را نداشته باشند )ع(بیت اهل
  

   :کلیدی هایواژه
  .شناسی، رویکرد سیستمی بیت، سیره، روش سبک زندگی، اهل
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  مقدمه
، از موضوعاتی است که از چند جهت، »بیت سبک زندگی اهل«شناسایی و عرضه 

  :است پذیر و در نتیجه خطاپذیر انعطاف
ای وسیع به کار برده  به معانی متفاوت و در گستره» سبک زندگی«مفهوم ) الف 
حیات «دانند؛ بعضی از آن با عنوان می» بیت سیره اهل«بعضی آن را به معنای . شود می
تلقی » زندگی سالم«کنند؛ بعضی با تأکید بر آیاتی از قرآن، آن را معادل  یاد می» طیبه
  ؛ ...کنند و  می

از طریق احادیث و سیره آن بزرگان، در  )ع(بیت های اهل دسترسی ما به آموزه) ب
ممکن است . های سندی و داللتی نیاز دارد بنابراین به بررسی. قالبِ الفاظِ مکتوب است

بیت  های حدیثی استناد کند و آن را نماینده سبک زندگی اهل تک گزاره کسی به تک
ی جامع و دقیقی الزم است تا بتوانیم دستاورد آن را به بداند و دیگری معتقد باشد که بررس

  نسبت بدهیم؛  )ع(بیت اهل
ممکن است با قدری مسامحه صورت پذیرد و » بیت اهل«حتی نوع کاربرد واژه ) ج 

نظران قرار نگیرد؛ برای مثال ممکن است  ای، مورد اتفاق صاحب این کاربردهای مسامحه
، مطلبی را )ع(یا امام عسکری )ع(یا امام هادی )ع(یک پژوهشگر، از زندگی امام صادق

معرفی کند بدون اینکه  )ع(بیت استخراج و برداشت خود را به عنوان سبک زندگی اهل
توجه کرده باشد آن امام، در مقام بیان حکم واقعی بوده است یا در مقام تقیه؟ آیا 

  . ...های حالی و مقالی روشنی در دسترس بوده است یا نه؟ و  قرینه
نیز ممکن است » )ع(بیت مطالعات مربوط به سبک زندگی اهل«گذاری از  در هدف) د

ها به دنبال  ممکن است بعضی از پژوهشگران و همایش. تفاوت نظر وجود داشته باشد
باشند و افرادی دیگر درصدد  )ع(بیت عرضه مباحثِ صرفاً نظری در باب سبک زندگی اهل

اجرایی برای این دوره  ، یک سبک زندگی )ع(بیت هلا  باشند که بر اساس سبک زندگی
  .عرضه کنند

بیش از آن است که » )ع(بیت سبک زندگی اهل«ها در موضوع  پذیری این نوع انعطاف
کنیم که اگر اموری مثل امور یاد شده  در پی شمارش و بررسی آن باشیم، اما یادآوری می
ای  ب کنیم، مجموعه احتماالتِ پراکندهو احتماالتِ متعددِ هر کدام از آنها را در هم ضر

سازد و هرکسی به سویی  شود که تفهیم و تفهّم در این باب را بسیار مشکل می حاصل می
اند؛ اما اگر در تمسک کرده» )ع(بیت سبک زندگی اهل«رود؛ در حالی که همه به  می

ی، در های گروهی و سازمان ها و پژوهش دهی همایشدهی مطالعاتِ شخصی و جهت شکل
های احتمالی را قبول داریم،  ابتدا معلوم سازیم که به دنبال چه هستیم و کدام گزینه از گزینه



 

  

33 

  سیاست متعالیه
  دومسال  
  ششمشماره  
  93 پاییز 

  شناسیروش
  سبک استخراج
  ازاسالمی زندگی 

   )ع(سیره اهل بیت
  )46تا  31( 

بنابراین ضرورت دارد که در اصول حاکم بر . دست خواهیم آوردتری به نتایجِ بهتر و دقیق
نوعی توافق اولیه حاصل شود تا همه گرد یک » بیت سبک زندگی اهل«های  پژوهش

  : کنیم های این پژوهش اشاره می فرض در ابتدا به بعضی پیش. ممحور بچرخی
ای اقدام  رشتهباید به صورت بین )ع(بیت برای دریافت درست از سبک زندگی اهل. 1
های مختلفی مانند فردی، نظام خانواده،  با توجه به اینکه سبک زندگی، عرصه. کرد

یرد، ما نیازمند این هستیم که گ را در بر می... بهداشت، اقتصاد، سیاست و حکومت و
 )1392زائی، لک: ک.ر(. های مختلف، به مطالعه این بحث بپردازند متخصصان در رشته

علم به «است، نه » های زندگی عینیت«ابتدا ناظر به » سبک زندگی«اصطالح . 2
و نه زیربناهای نظری آن؛ لکن به محض اینکه سخن از سبک زندگی » های زندگی عینیت
یابد که به زیربناهای نظری و معرفتی آن نیز توجه کنیم؛ بگوییم، ضرورت می اسالمی

چون اصوالً اسالمی بودنِ بسیاری از رفتارها، مبتنی بر همان مبانی معرفتی است؛ به عبارت 
دیگر، اگر به آن مبانی توجه نشود، ممکن است بسیاری از رفتارهای فرد مسلمان و غیر 

دهد، اگر با اعتقاد به توحید و  اشند؛ برای مثال کسی که صدقه میمسلمان، به ظاهر یکسان ب
 . توان آن رفتار را داخل در سبک زندگی اسالمی دانست معاد نباشد، نمی

های رفتاری نسبتاً ثابتِ آن بزرگان در موضوعات  به معنای شیوه )ع(بیت سیره اهل. 3
این گونه » )ع(بیت سیره اهل«ییم شود به جای اینکه بگو بنابراین می. و مسائل زندگی است

به این ترتیب، در این دو . این گونه بوده است» )ع(بیت سبک زندگی اهل«بوده، بگوییم 
به یک معنا هستند؛ اما مسئله مهم در جامعه ما این » سیره«و » سبک زندگی«عبارت، 

» ایانسیره پیشو«های  چگونه بوده است، تا به کتاب )ع(بیت نیست که سبک زندگی اهل
سبک زندگی «تواند  بلکه مسئله مهم این است که جامعه ما چگونه می! ارجاع داده شویم

علم  )ع(بیت اهل) سبک زندگی(من به سیره «اگر کسی بگوید . داشته باشد» بیتی اهل
. »است )ع(سبک زندگی من مطابق سبک زندگی معصومین«، به این معنا نیست که »دارم

دارای «به دنبال آن هستیم، این است که » )ع(بیت گی اهلسبک زند«آنچه ما در بحث 
؛ و تفاوت بین این دو، »بیتی دانا به سبک زندگی اهل«نه » بیتی بشویم سبک زندگی اهل
شاید چندان مشکل نباشد؛  )ع(بیت اهل) سیره(دانا بودن به سبک زندگی . بسیار زیاد است
 .بیتی باشد گی اهلهایمان باید با هدف دارا شدن سبک زند ولی پژوهش

های  بیتی مستلزم بررسی فرض دیگر این است که داشتن سبک زندگی اهل پیش. 4
با مطالعه و پژوهش درباره سبک زندگی . سازی در علوم انسانی استای و نظام رشتهبین
های  ایم؛ قدم ، نوشتن کتاب و مقاله و برگزاری همایش، فقط قدم اول را برداشته)ع(بیت اهل

 .هاست اجرای این دانستهبعدی، 
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در حوزه اقتصاد، و ... است که نقش بانک، بیمه، رقابت و» اجرایی کردن«در این . 5
های معرفتی، و نقش  در حیطه... پای حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و علوم انسانی و

و باید  شودمطرح می... های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، دفاعی و صدها مفهوم دیگر در حیطه
یابی به منبعی که  صرف مطالعه یک رفتار و دست«. مند ببینیم همه آنها را یکپارچه و نظام

شناسی،  شناسی، روان نیازمند جامعه... ، بلکه.کند کافی نیست رفتار را مشخص می
  )1392حکیم، : ک.ر(. »شناسی و رفتارشناسی هستیم تربیت
شود؛ ولی اگر کاری  استمرار اخذ میقید  )ع(بیت سبک زندگی اهل«در تعریف . 6

فقط یک بار از سوی یکی از ائمه صادر شده باشد، آن سبک زندگی آنان تلقی 
در این » پیچیدگی نسبی«بودن و » ای رشتهبین«با توجه به  )1393پیشوائی، : ک.ر(. »...شود نمی

 .ویمش که در سبک زندگی وجود دارد، به نکته بعد منتقل می» استمراری«مسیر و 
، الزم است به مبانی و اصولی توجه )ع(بیت برای به دست آوردن سبک زندگی اهل. 7

بشود که غفلت از هر کدام از آنها، موجب کاهش دقت ما و تردید در نسبت دادنِ آن 
توجه به  .1: بعضی از این مبانی عبارت است از. خواهد شد )ع(بیت سبک زندگی به اهل

الهی دانستنِ علم . 4لزوم اطاعت از آنان؛ . 3صوم دانستن آنان؛ مع. 2الهی بودن منصب آنان؛ 
  همراهی سیره آنان با حکم عقل؛. 6همراهی و تطابق سیره آنان با قرآن؛ . 5آنان؛ 

همراهی سیره آنان با عرفِ مشروع و . 8همراهی سیره آنان با حکمت و مصلحت؛ . 7
   )1392جباری، : ک.ر(... . معقول و 

  : کنیم انی، رعایت اصولی نیز الزم است که در اینجا به آنها اشاره میدر کنار این مب
  عبور از مفاهیم انتزاعی و تأکید بر رفتار) الف

در بعضی موضوعاتِ . باید از کلیات و مفاهیم انتزاعی عبور کرده، به رفتارها توجه کنیم
به  )ع(بیت اهلسنت اختالف نظر وجود دارد، اما سبک زندگی  کالمی، بین شیعیان و اهل

مباحث اعتقادی، زیربنای . ای نبوده است که کسی درباره آن اختالف نظر داشته باشد گونه
است، ولی این اعتقادات را باید از تجلیاتِ رفتاری و عمل  )ع(بیت کل سبک زندگی اهل

وگو و ارتباط  نوع گفت«، »نشست و برخاست آنان«ایشان کشف کنیم؛ برای مثال باید 
، »آنان نوع، مقدار و کیفیت غذا خوردنِ«، »خواب و بیداری آنان«، »دیگرانآنان با 

، »کم و کیف عبادت آنان«، »رفتارهای تربیتی و تدریسی آنان«، »لباس پوشیدنِ آنان«
اصوالً سبک زندگی، . ، را بررسی کنیم...، و»رفتارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آنان«

شود و در صورت لزوم، از این رفتارها  مربوط می» یرفتارهای زندگ«در مرحله اول به 
کاویانی، : ک.ر(شود؛  های افراد و مبانی نظری و اعتقادی آنها هم توجه می عبور کرده، به نیت

بر کم و کیف عبادتِ آنان تأکید  )ع(بیت برای مثال وقتی در سبک زندگی اهل )1392
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. یربنای توحیدی در اینجا وجود داردیابد که یک ز خود هر مخاطبی درمیخودیشود، به می
گوییم، باید توجه داشته باشیم  سخن می» بیت سبک زندگی اهل«بر این اساس، وقتی درباره 

که در کالم آن حضرات وجود دارد، ... که در مفاهیم کالمی، فقهی، عرفانی، فلسفی و
به عبارت دیگر، الزم غرق نشویم، بلکه دقیقاً به زندگی روزمره و رفتارهای آنان بپردازیم؛ 

ای در چندین رده و در نهایت به اهداف رفتاری  است اهداف کلی را به اهداف واسطه
  .تبدیل کنیم

   بخشی و پرهیز از تفرقه تأکید بر وحدت) ب
بخش باشد، نه  ای مطرح شود که وحدت باید به گونه )ع(بیت سبک زندگی اهل

کردند که مردم را متحد  همواره تالش می طور که خود آن بزرگواران انگیز؛ همان اختالف
عرضه بشود، نه فقط نام آن  )ع(بیت های زندگی اهل مایه در این راستا باید درون. سازند

بزرگواران بدون محتوای مورد نظر آنان؛ به عبارت دیگر، نباید مباحث و مقاالت درباره 
یعقوبی (. بین مسلمانان بشود، مَحمِلی برای تفرقه و فاصله افتادن )ع(بیت زندگی اهل سبک 

و سبک زندگی آنان دفاع کنیم؛  )ع(بیت ما شیعیان باید با رفتارهایمان از اهل )1384اردنی، 
از سوی دیگر، . زا خواهد بود ولی باید توجه داشت که دفاع بد و ضعیف، بسیار آسیب

امروزی،  گریز زده و معنویت ، در این زندگی دنیا)ع(بیت های سبک زندگی اهل زیبایی
های کاذب بشری  ها و عرفان دارد و رنگ و بوی معنویت الهی را به جای معنویت جاذبه

انتظار اسالم از پیروانش، این است که همه اعتقادات، اخالقیات، احکام، . کند عرضه می
علوم عقلی و نقلی اسالم، در زندگی روزمره حضور یابد و اگر چنین بشود، بسیاری از 

امامان   به طور مثال اگر مناجات )1388آقانوری، (. بندد ودی خود رخت برمیاختالفات به خ
های متعدد آمده است و مفاهیمِ اختالفی در آن وجود ندارد و  را که در صحیفه )ع(معصوم

کند، به مسلمانان معرفی کنیم، تأثیر  دل هر انسان سالم با فطرت پاک را به خود جلب می
از این نوع موارد در سبک زندگی آن حضرات . انگیز فرقهبخش خواهد داشت، نه ت وحدت

  . بسیار زیاد است
  قابلیت اجرا برای همه مسلمانان) ج

ای مطرح شود که برای همه مسلمانان، بلکه برای  باید به گونه )ع(بیت سبک زندگی اهل
ای و گروهی یا حتی  همه مردم دنیا، اجراشدنی باشد؛ نه به صورت یک سبک زندگی فرقه

اکنون  هم )ع(بیت باید فرض شود که اهل. ای از دنیا یک مذهبِ کوچک در گوشه
خواهند دنیا را اداره و هدایت کنند و برای تمام مسائل بشر امروزی، باید پاسخی مناسب  می

مثل آموزش (های زندگی امروزی  ای که از مجاری و گذرگاه عرضه کنند؛ آن هم به گونه
عبور ...) های جمعی و فرهنگِ امروزی و اقتصاد، سیاست، رسانهو پرورش، دانشگاه، بازار، 
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های  ای یاد کرد که انسان»های جدابافته تافته«بیت به عنوان  نباید از اهل. کند و اجرایی شود
نیافتنی هایی بسیار بلند و دست معمولی، توانِ پیروی از سبک زندگی آنان را ندارند و قله

در موضوعاتِ زندگی ) یعنی اجتهاد(شی مناسب و پذیرفتنی شوند، بلکه باید با رو تلقی 
مراجعه کنیم و ) که اکنون در قالب احادیث و سیره در اختیار داریم(بیت  روزمره به اهل

در این . بیت معرفی کنیم های الزم از آنان دریافت کرده و به عنوان سبک زندگی اهل پاسخ
ی مناسب سبک زندگی در دنیای کنونی، به عنوان الگو )ع(بیت صورت در درازمدت، اهل

اگر درست  )ع(بیت سبک زندگی اهل. شوندگیرند و پذیرفته می مورد توجه قرار می
  .را دارد گویی به تمام مسائل نوپدید امروزی استخراج شود، ظرفیت پاسخ

کنیم و این بسیار  را غیر قابل دسترس توصیف می )ع(ما گاهی معصومین
شد  )س(شود که سلمان وارد خانه حضرت زهرا رش میزاست؛ مثالً گزا آسیب

و امام  )ع(و ایشان را در حال آسیاب کردن گندم دید، در حالی امام حسن
سلمان گریست و گفت . کردند نیز که بچه بودند در اتاق گریه می )ع(حسین

گونه زندگی  کنند و شما این دختران پادشاهان در اوج ناز و نعمت زندگی می
یا : به ایشان فرمودند )س(حضرت زهرا. جازه دهید به شما کمک کنما! کنید می
این یک گزارش ناب از زندگی . ها را آرام کن یا گندم را آسیاب کن بچه

گونه است که در منابع معتبر نقل شده است؛ لکن این )س(حضرت زهرا
خود در خودیها به تحریف شده است که سلمان وارد شد و دید گهواره بچه

نیز  )س(چرخد و حضرت زهرا است و آسیاب هم به طور خودکار می حرکت
گزارش داد، آن حضرت فرمودند،  )ص(در حال عبادت است؛ وقتی به پیامبر

چون خداوند فاطمه را خیلی دوست دارد، ملکی را فرستاده است که در کارها به 
 تحریفنقل  معموالً هر زنی که این. فاطمه کمک کند تا او به عبادت بپردازد

من هم یک ملک  گوید اگر خداوند برای کارهای شده را بشنود، با خودش می
  )82: 1392صفری فروشانی، (.... بفرستد، حاضرم تمام وقتم را عبادت کنم 

  فرازمانی و فرامکانی بودن) د
 دانند غیرمؤمنانِ به آن نیز می حتی و است اسالم دین هایی قطعیویژگی از بودن جهانی

. است نبوده خاصی جغرافیایی منطقه به محدود و بوده سالم، همگانیا دعوت که
 به نیز و شامات و حبشه و مصر فرمانروایان و ایران پادشاه و روم به قیصر )ص(پیامبر
 را همگان و فرستاد آنان سوی به ویژه پیک و نوشت نامه... و عرب مختلف قبایل رؤسای

 اسالم برحذر مخالفت با وخیم امدهایپی از دعوت کرد و مقدس دین این پذیرش به
 /21 ، آیهبقره: ک.ر( »الناس ایها یا«عنوان  اهمه مردم را ب ،در آیات زیادیخداوند  )1(.داشت

مورد  )60 ، آیهیس /35، 31، 28، 27، 26 ، آیهاعراف: ک.ر( »آدم بنی یا«و  )15 ، آیه فاطر /1 ، آیه نساء
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  /187، 185 ، آیهبقره: ک.ر(» الناس«ها  مه انسانخطاب قرار داده و هدایت خود را شامل ه
و  )21، آیه حشر /54، آیه کهف /44، آیهنحل /41 ، آیهزمر /20 ، آیهجاثیه /52، 1 ، آیهابراهیم /138 ، آیهآل عمران

. دانسته است )52، آیه قلم /27، آیه تکویر /87، آیه ص /104، آیه یوسف /90، آیه انعام: ک.ر(» العالمین«
 /79، آیه نساء: ک.ر(» الناس«را برای همه مردم  )ص(رسالت پیامبر ،ن در آیات فراوانیهمچنی

بر  ای ثابت کرده و در آیه )1، آیه فرقان /107، آیه انبیاء: ک.ر(» العالمین«و  )28، آیه سباء /49، آیه حج
: ک.ر(. است فرمودهتأکید  ،هر کسی که از آن مطلع شود دربارهدعوت وی  فراگیر بودن

قرآن از سوی خداوند است؛ نه در گذشته و نه در آینده، هیچ  )1365مصباح یزدی، / 19، آیه انعام
 )ص(در روایت نیز آمده است که حالل و حرام محمد )2( .باطلی در آن راه نداشته و ندارد

ه چ: پرسیدند )ع(اند که از امام صادق نقل کرده )ع(امام رضا )3( .تا روز قیامت استمرار دارد
بر  ،شود گذرد و هرچه بیشتر تالوت می ی است که هرچه زمان بیشتری بر قرآن میرّسِ

برای اینکه قرآن تنها برای یک : فرمودنددر جواب  گردد؟ افزوده می اشطراوت و تازگی
 گردیدهنازل  انمردم هها و هم زمان هبلکه برای هم ،نازل نشده امتزمان و برای یک 

  ها و افکار پیشی که بر زمان ای نازل فرمودهگونهبهتعال قرآن را بنابراین خداوند م. است
: 1377 شهری، یرمحمدی (. از معارف بلند آن کشف شود ای مفاهیم تازه ،گیرد و در هر عصری

  و )4(ماندگار رو از این. احکام اسالم در فطرت و نهاد بشر جای دارد )16135 ، ح70، آیه 8
 خداوند در قرآن هر«: فرمود )ع(امام صادق )5(.بشر استهای  خواست ههم هکنندبیان

تا  شتچیزی که نیاز مردم بوده است کم نگذا ،چیزی را بیان کرده است؛ به خدا سوگند
 وندخداکه شد؛ آگاه باشید  در قرآن نازل می ،اگر فالن مطلب درست بود: دکسی نگوی

   )74: 3تا، ج  ، بیحویزی(. »نازل کرده است قرآنهمه نیازهای بشر را در 
ها و اخبار  ها و اخبار آینده اخبار شما و اخبار گذشتهن، در قرآ«: همچنین فرمودند

شما را به آنچه در قرآن است خبر  ،داند علمش را میکه آسمان و زمین است و اگر کسی 
   )564، ص  2 ج: تا بی ،ینیکل( .»تعجب خواهید کرد ،دهد

امام ( »قرآن مخزن همه علوم است«: فرماید جامعیت قرآن می هدربار) ره(امام خمینی
  : فرماید عالمه طباطبایی نیز می .)1369خمینی، 

  :نباید از نظر دور داشت که اسالم دارای دو نوع احکام و مقررات است
او  هن و مشخصات ویژاحکام و مقررات ثابت که بر اساس آفرینش انسا. 1

 هتی یا محلی و یا جنبعیموق همقررات و احکامی که جنب. 2؛ ...استوار است
 ،ها ها و مکان است و به حسب مصالح مختلف زمانپذیر ریو تغی دارددیگری 

   )140: 1385، سبحانی؛ 69 ـ 47: تا ، بیطباطبایی(... . کند اختالف پیدا می
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به موضوعاتی بپردازیم » )ع(بیت سبک زندگی اهل«بر این اساس، الزم است در عرضه 
مکانی بودنِ آن، نه تنها محفوظ بماند، بلکه مورد تأکید و توجه  زمانی و فرا که ویژگی فرا
 .ویژه قرار بگیرد

  )ع(بیت جامع بودن سبک زندگی اهل)  ه
است، یکپارچه است؛ نگاه واحدی به  )ع(بیت سبک زندگی اسالمی که برگرفته از اهل

. ام ابعاد زندگی انسان دارد و اجزای آن، مانند اجزای یک پازل، مکمل یکدیگر هستندتم
بیت را به صورت برجسته به جامعه ارائه داد و از بخش  شود بخشی از سبک زندگی اهل نمی

تمرکز داشت و از  )ع(بیت شود بر عبادات اهل دیگر غافل بود؛ برای مثال نمی
اگر سبک زندگی اهل . ویژه در تولید غافل بود ان بههای اقتصادی آن بزرگ گیری جهت
ای و گزینشی عرضه شود، برای زندگی امروزی بشر کافی  به صورت جزیره )ع(بیت

های فرهنگی و پژوهشی و راهکارهای اجرایی  گذاری بنابراین در سیاست. نخواهد بود
ای که ناظر  گونه ، باید آن را یکپارچه عرضه کنیم؛ به)ع(بیت مربوط به سبک زندگی اهل

. باشد... به تمام ابعاد زندگی، اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، خانواده، اخالق و
 )1391کاویانی، : ک.ر(. برگرفته از سیستم مفهومی اسالم است )ع(بیت سبک زندگی اهل

شود اجزای یک سیستم عینی مثل ساعت را از هم جدا کرد و کنار هم  طور که نمیهمان
ی میز قرار داد و انتظار داشت که کار ساعت را بکند و زمان را نشان بدهد، حق نداریم رو

را هم که یک کل یکپارچه است، از هم جدا کنیم و  )ع(بیت اجزای سبک زندگی اهل
به همین دلیل، اگر همه همت ما این باشد که اقتصاد را . انتظار موفقیتِ کامل داشته باشیم

بنابراین در . اخالق اسالمی غافل باشیم، نتیجه مطلوب نخواهیم گرفتاسالمی کنیم، ولی از 
همه افراد، نهادها و قوای مختلف و کلیت نظام اسالمی،  )ع(بیت اجرای سبک زندگی اهل

یک موضوعِ بخشی و کوچک باشد که » سبک زندگی«گونه نیست که وظایفی دارند؛ این
رود که در طول پنج یا  به هر حال انتظار نمی .فقط بعضی افراد یا نهادها به آن توجه بکنند

جانبه در جامعه اجرا شود؛ چون  به صورت همه )ع(بیت ده سال، سبک زندگی اهل
های دیگر  تنیده هستند و اقدام به اصالح هر بخش، با اصالح بخشهای مختلف درهم بخش

د ممکن با هم پیش بنابراین همه ابعاد باید تا ح. کاهد کند و از سرعت می تالقی پیدا می
بین باشیم که ابعادِ مختلف، در طول زمان و در تعامل با یکدیگر  برده شوند و نیز باید واقع

  .شوندمی اصالح
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  )ع(بیت پوشانی سبک زندگی اهل هم) و
 .ند و همه از والیت تکوینی برخوردارندهست ای از یک نور جلوه )ع(همه معصومان

آن داد که  همان کاری را انجام می ،بودت و شرایطِ امام دیگر امام اگر در موقعیهر  بنابراین
را  و تصمیم ، بهترین رفتار و روشیدر هر موقعیت آنان به هر حال،. انجام داده است )ع(امام
شرایط خاص و  ولی هستند؛جلوه کاملی از صفات و اسمای الهی  ،همه امامان .دارند

ترخان، (. یابدی از شخصیت روحانی آنها تجلی ا که جنبه شده استهای زمانه، باعث  ویژگی
ای که القای  شده، به گونهبه صورت تفکیک )ع(عرضه سبک زندگی امامان معصوم )1388

تفاوت بشود، درست نیست؛ چراکه در دورانِ کوتاه زندگی هر یک از ایشان و در شرایط 
اسب برای عرضه موقعیت من. توان سبک کامل زندگی را یافتهای موجود، نمی و زمینه

فراهم  )ع(همه موضوعاتِ زندگی در قالب بیان، رفتار یا تقریر، برای همه امامان معصوم
بسا کدام از آن بزرگان به صورت جداگانه، چه مطرح کردنِ سبک زندگی هر. نبوده است

بنابراین . بر خالف نظر محقق و مؤلف، مباینت و متفاوت بودن را در اذهان تداعی کند
را که همان سبک زندگی اسالمی است، باید یک  )ع(گی هر یک از معصومانسبک زند

بیت را مثل یک انسان  باید اهل«به فرمایش مقام معظم رهبری . مجموعه واحد تلقی کرد
کارِ   بنابراین مناسب است که تقسیم )1391ای،  خامنه(. »دویست و پنجاه ساله در نظر گرفت
بر اساس تفکیک موضوعی باشد، نه بر اساس  )ع(تبی پژوهشی در باب سبک زندگی اهل

سبک زندگی هرکدام از آن بزرگان؛ برای مثال گفته شود که سبک زندگی خانوادگی 
چگونه بوده است؟ سبک زندگی اخالقی آن بزرگان چگونه بوده است؟  )ع(بیت اهل

سبک زندگی اقتصادی آنان چگونه بوده است و همین طور در تمام موضوعات ریز و 
  .بررسی شود )ع(بیت درشتِ دیگر، روش تمام اهل

  )ع(بیت های موقعیتی و فراموقعیتی اهل توجه به آموزه) ز
بیت، اصول و مفاهیم کلی است که فرازمانی و فرامکانی  های اهل یک قسم از آموزه

است که محدودیت زمانی و مکانی در آن  ای همحتوای این اصول و کلیات، به گون. است
توان گفت مربوط به قرون گذشته یا آینده است یا مربوط به زندگی سنتی  و نمیراه ندارد 

ها را متناسب ما باید بتوانیم این آموزه )1384فاضلی، : ک.ر(. قدیم یا زندگی مدرن امروزی است
توانیم بر پوست گوسفند  با شرایط اجتماعی خودمان اجرا کنیم؛ بدین معنا که امروز نمی

د در سطح زندگی عمومی افراد جامعه زندگی کنیم تا طبق روایت بخوابیم، ولی بای
اصول اعتقادی و  )1392اختری، (. زندگی فقیرانه فقیر برای او دشوار نباشد )ع(امیرالمؤمنین

های فقهی مسلّمی که در دین ما وجود دارد، فرازمانی و فرامکانی  اخالقی یا برخی از آموزه
های اخالقی،  ن به غیب، اصالت معنویت، ارزشمعادباوری، خداباوری، ایما. است
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از این ... داری، شجاعت و دوستی، امانت گویی، نوع هایی مانند ایثار و شهادت، راست ارزش
  )6(.قبیل هستند

ها  صورت عینی در تمام زمانگونه نیست که بهآن )ع(های اهل بیتقسم دیگر آموزه
نامیم که متناسب با زمان و مکان و  می ها اجرا شود؛ اینها را فروع و جزئیات و مکان

همین دلیل متفاوت گیرد و به  موقعیت و شرایط مختلف و نیاز و امکانات جوامع، شکل می
برای مثال نوع لباس پوشیدن در مناطق سردسیر و گرمسیر و نیز در اقوام و قبایل،  )7(.است

ها  این تفاوت. ددر طبقات مختلف سِنی، حتی از شهری به شهری دیگر، تفاوت دار
تعارض  )ع(بیت پذیرفتنی و درخور توجه است، اما نباید با اصول کلی سبک زندگی اهل

ها را تحقیر کنند و یا  پیدا کند؛ برای مثال این اصل اسالمی که غیرمسلمانان نباید مسلمان
؛ یعنی کند در مورد لباس هم مصداق پیدا می )8(کافران نباید بر مسلمانان تسلط داشته باشند،

باشد که موجب تحقیر آنها شود؛ یا بر اساس این اصل کلی  ای هلباس مسلمانان نباید به گون
ها و مظاهر شهوانی وجود داشته باشد، لباس  اسالمی که در فضای عمومی جامعه، نباید جلوه

  . هم مصداقی از آن است و باید رعایت شود
  عیتیموق های موقعیتی از فرا ضرورت استخراج آموزه) ح

های  چگونه باید اصول را از فروع تشخیص داد؟ اجتهاد به معنای متداول در حوزه
کاربرد داشته  )ع(بیت تواند در کشف تمامی امور مربوط به سبک زندگی اهل علمیه، می

پاسخ نخواهد ماند؛ هر  بستی وجود نخواهد داشت و پرسشی بی در این صورت، بن. باشد
توجه به مفاهیمی مثل اهم و مهم، عام و خاص، مطلق و مقید،  با روش اجتهادی و ای همسئل

تعادل و «همچنان که در بررسی ادله نقلی، قواعد . حل خواهد شد... رفع تعارض ادله و
کارگشاست، در بررسی ادله عقلی و نقلی و حتی رابطه بین ادله تجربی و نقلی، » تراجیح

د؛ برای مثال در مورد پوشیدن پیراهن تجربی و عقلی نیز این قواعد به کمک خواهند آم
دستور مشخصی وجود داشته  )ع(کوتاه در بیرون منزل، اگر در زندگی معصومانآستین

شود؛ ولی اگر بعد از جستجو، پاسخ صریحی یافت نشد، باید از راه  باشد، به آن عمل می
  . اجتهاد به پاسخ این پرسش برسیم

ای باشد که  باید به گونه )ع(بیت ندگی اهلمدیریتِ کالنِ مطالعات مربوط به سبک ز
اوالً تمام موضوعاتِ زندگی را پوشش دهد؛ چون باید در تمام امور زندگی، مورد تأیید 

های علوم انسانی مانند اخالق،  باشیم؛ ثانیاً روش اجتهادی باید در تمام رشته )ع(بیت اهل
ش که تکلیف شرعی افرادی که بر وارد شود؛ مثالً در پاسخ به این پرس... سیاست، اقتصاد و

کنند چیست،  اثر ازدحام جمعیت در مترو یا اتوبوس، ناخواسته با نامحرم برخورد می
این مسئله به ظاهر ساده را باید با تمام . »از این وسایل استفاده نکنید«توان فوری گفت  نمی



 

  

41 

  سیاست متعالیه
  دومسال  
  ششمشماره  
  93 پاییز 

  شناسیروش
  سبک استخراج
  ازاسالمی زندگی 

   )ع(سیره اهل بیت
  )46تا  31( 

، »زمانمدیریت «، »آلودگی هوا«، »ترافیک شهری«های  اش در حیطه مسائل جانبی
، بررسی کرد و به پاسخی مناسب رسید که تکلیف ...و» رعایت عفت«، »اقتصاد خانواده«

فرد چیست؟ تکلیف مدیریت مترو چیست؟ تکلیف نهادهای دیگر چیست؟ در کنار نگاهِ 
  . ها، نگاه اجتهادی اسالمی نیز الزم است فنی به هرکدام از این حیطه

  )شیوه اجتهادی(فراموقعیتی  شیوه تفریع امور موقعیتی بر امور) ط
، مسائل نوپدید امروزی با الفاظ و مفاهیمِ جاری، موجود )ع(بیت در سبک زندگی اهل

شود از سبک زندگی سخن گفت و به اموری مثل کامپیوتر،  سو، نمیاز یک. نیست
های  اینترنت، فضای مجازی، بانک و بیمه و سود بانکی، زندگی کامالً ماشینی، رسانه

نپرداخت؛ از سوی دیگر، معلوم است که این الفاظ و معانی در ... جنگ نرم، وجمعی، 
منوط و  )ع(بیت سخنان آن بزرگان وجود ندارد؛ بنابراین دست یافتن به سبک زندگی اهل

  . های الزم از سخنان و سیره آن بزرگان است متوقف بر اجتهاد و استنباطِ پاسخ
وکاستی باید عمل کرد و درباره ن هیچ کمبدو )ع(بیت به اصولِ ثابتِ زندگی اهل

ای شود، باید مطابق با زندگی امروزی، به گونه فروعی که مقید به زمان و مکان خاص می
از آنجا که سبک . تصمیم گرفت و به آنها عمل کرد که اصولِ ثابت تخریب نشوند

ن با استفاده توا ، همان سبک زندگی اسالمی است، در موارد نوظهور می)ع(بیت زندگی اهل
تواند با حفظ اصول، از همه  بنابراین، بشر می. از شیوه اجتهاد، حکم آنها را به دست آورد

های زندگی امروزی، استفاده معقول، مشروع، منطقی و منطبق  ها و امکانات و ظرفیت لذت
ای که  توان زندگی مدرن داشت، به گونه می. را داشته باشد )ع(بیت بر سبک زندگی اهل

، در همه ...دوستی، صداقت، ایثار و فداکاری وادباوری، خداباوری، ایمان به غیب، نوعمع
گر باشد؛ به عبارت دیگر، زندگی مدرن و عصر ارتباطات و تکنولوژی  ابعاد آن جلوه

هایی  اختالف. ندارد )ع(بیت اختالف ماهیتی با سبک زندگی اهل... امروزی در ابعاد متعدد و
، به این علت است که مهندسی فرهنگی آن به صورت اسالمی خورد که به چشم می

مدت، زندگی  مدت و دراز مدت، میانهای کوتاه توان در برنامه می. صورت نگرفته است
  .تطبیق داد )ع(بیت مدرن را با اصول کلی سبک زندگی اهل

   )ع(بیت های کاربردی کردن سبک زندگی اهل شیوه) ی
نبوده » اصالح اجتماعی«جامعه ما به سبک زندگی، نگاهِ تاکنون نگاه محققان و مؤلفان 

منظور مقام معظم رهبری از طرح بحث سبک زندگی و تأکید بر آن نیز این نبوده . است
وجو کنیم که مثالً درباره  که فقط کارِ نظری انجام دهیم و فقط در آیات و روایات جست

کتاب کنیم، بلکه منظور این بوده وجدان کاری چه روایاتی داریم و سپس آن را تبدیل به 
هدف اصیل، . است که آن آیات و روایات و مفاهیمِ نظری، در زندگی ما اجرایی گردد
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در این راستا باید . نیست، بلکه عمل کردن به آن است )ع(بیت دانستنِ سبک زندگی اهل
این برای . را بیابیم )ع(ها و فرآیندهای اجرایی شدنِ سبک زندگی اهل بیت سازوکار

گذار و اجرایی های قانون منظور، باید عالوه بر کارهای پژوهشی، همه نهادها و مجموعه
  .بپردازند» سبک زندگی«تر به موضوع  کشور وارد شوند و جدی

آنچه تا به حال در دو سال گذشته انجام شده است، تالش برای کسب اخالق اسالمی یا 
شناسی سبک زندگی در جامعه امروزی ما  در نهایت، اخالق عملی بوده و مبتنی بر آسیب

رسد که راه درست برای اجرای سبک زندگی اسالمی، این است که  به نظر می. نبوده است
ها را در جامعه شناسایی و گردآوری کنیم؛ برای مثال اگر به صورت  نیازها و آسیب

موارد از  روز یک نفر را بررسی کنیم، ممکن است آن فرد در بعضی موردی، زندگی شبانه
اطالع باشد؛ در بعضی موارد نیز اطالع داشته باشد، ولی زمینه اجرای  های اسالمی بی آموزه

های درونی مانند  زا زمینهآنها را نداشته باشد و در مواردی نیز ممکن است عامل آسیب
این سخن در مورد همه افراد و ساختارها و نهادهای اجتماعی . نفس باشد تنبلی و هوای

فقر اطالعاتی، اشکاالت (رو باید برای هر کدام از این سه نوع مانع کند؛ از این  میصدق 
ریزی مناسب  ، در سطح کالنِ اجتماعی، برنامه)شناختی فردهای روان ساختاری و آمادگی

  .انجام شود
های اسالمی، زود خوابیدن در شب، سحرخیزی و بیدارماندن برای مثال، یکی از آموزه

کنند؛ زیرا نظام اجتماعی که وعین است، ولی بیشتر مردم به این آموزه عمل نمیالطل در بین
ما جزئی از آن هستیم، به صورت نوشته و نانوشته، خواسته یا ناخواسته، برخالف این آموزه 

های مفید و مهم تلویزیون، بعضی  بعضی جلسات علمی، بعضی از برنامه. تعریف شده است
موجب ... گردی، دید و بازدیدهای شبانه وازارگردی و پارکالزامات اداری و کاری، ب

بیداری، آرام آرام به یک هنجار اجتماعی و حتی ارزش اجتماعی تبدیل شوند که شب می
آید و هوای نفس و  رفته دیر خوابیدن به صورت عادت درمی در نتیجه، رفته. بشود
موزه ارزشمند از سبک زندگی شود و پس از مدتی این آ های فردی هم ضمیمه آن می تنبلی
  . گرددفراموش می )ع(بیت اهل

در سبک زندگی اسالمی، سه وعده . گونه استدر مورد تغذیه، مقدار و نوع آن نیز این
غذایی تعریف نشده، بلکه توصیه شده است که در زمان گرسنگی غذا میل شود؛ ولی ما مقید 

خوریم؛ چراکه عادت و  باشیم شام میبه سه وعده غذا در روز هستیم و حتی اگر گرسنه ن
بنابراین باید سبک زندگی ما از مهدکودک و دبستان تا دانشگاه و . رسم اجتماعی شده است

  . برای اصالح این موارد نیز باید به درهم تنیدگی آنها توجه داشت. حوزه اصالح گردد
مانان نباید ربا گوید در بازار مسل به ما می )ع(بیت مثال دیگر اینکه سبک زندگی اهل

ای به  توان به صورت بخشنامه ولی نمی )10(و این کار محاربه با خداست؛ )9(وجود داشته باشد
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کاسب گفت که ربا نگیرد، سود کم بگیرد یا اگر مشتری، جنسی را خرید و پشیمان شد، 
کننده و جنس را از او پس بگیرد؛ چون خواهند گفت که در عرف بازار، اعم از تولید

گونه  کنند و مجموع ساختار این گونه عمل میشنده و خریدار و عموم مردم، همه اینفرو
پذیر وجه توجیه لقمه حرام به هیچ )ع(بیت همچنین در سبک زندگی اهل. شکل گرفته است

آید که  اما گاهی به ذهن می )11(نیست و این یک اصل است که نباید از آن غفلت شود؛
ست؛ چون نظام اجتماعی و اقتصادی اسالمی تدوین و اجرایی عمل قطعی به آن، غیرممکن ا

شناسی،  شناسی، روان نشده است؛ به عبارت دیگر، آنچنان که در علوم رفتاری مثل جامعه
ها و  شود، در کنارِ تکالیفِ فردی، یک ساختار اجتماعی و چارچوب مطرح می... مدیریت و

جود داشته باشد که حامی و مدافع و قواعد و مقررات و هنجارهای اجتماعی نیز باید و
  . سازِ رفتارهای فردی باشد، و این امور در زمینه سبک زندگی اسالمی فراهم نشده است زمینه
  نگاه تدریجی و مستمر ) ک

  یابیم که سبک زندگی، به تدریج نابوددر می )ع(بیت با الهام از سیره و روش اهل
توان سبک زندگی مردم را تغییر داد؛ زیرا  نمیآید؛ یعنی به سادگی دست میشود یا بهمی

سبک زندگی یک الیه از هویت فردی و اجتماعی است که به سادگی و با یک بخشنامه و 
. یابد، بلکه باید به طور بنیادی و با حوصله و آرامش به آن پرداختنامه تغییر نمیآئین

  )1392شریفی، : ک.ر(
اعم از زندگی فردی (داند، عمل کند  م میهر کسی باید به آنچه از سبک زندگی اسال
تا به تدریج به دیگر مطالب نیز علم پیدا ) یا اجتماعی یا حتی اصالح ساختارهای حاکمیتی

این است که  )ع(بیت های اسالمی در سبک زندگی اهل کند؛ برای مثال یکی از آموزه
و مؤمن را  )12(هایی تلقی کنیم که هیچ کس را گریزی از آن نیست مشکالت را آزمایش

بنابراین باید آنها را نعمتی از جانب خداوند بدانیم که باعث رشد انسان  )13(.کنندآبدیده می
گاه برای مشکالت در صورت عمل به این آموزه، هیچ )14(.شوند و بخشیده شدن گناهان می

د؛ چرا که ایم، افسرده و اندوهگین نخواهیم شمادی و دنیایی که در ایجاد آنها مقصر نبوده
با عمل به . جایی ندارد )ع(بیت اندوهگین شدن برای مسائل دنیایی در سبک زندگی اهل

کند؛ حال اگر  همین یک آموزه در زندگی روزمره، سبک زندگی ما بسیار تغییر می
اجرا کنیم ... را درباره خود، دیگران، هستی و زندگی و )ع(های دیگر اهل بیتآموزه

ه اکنون هست، بسیار متفاوت خواهد شد؛ اما متأسفانه ما در عمل مان با آنچسبک زندگی
  . کنیمدانیم، بسیار مسامحه یا تنبلی میکردن به آنچه می

صورت همه جانبه در زندگی فردی و اجتماعی، نیاز به )ع(بیت اجرای سبک زندگی اهل
گوییم،  یج میوقتی سخن از تدر. ریزی درازمدت و اجرای تدریجی و مستمر دارد به برنامه



 

 

  فصلنامه
  علمی
  پژوهشی

44

در ماهیتِ » تدریج«منظور این نیست که باید مسامحه کنیم، بلکه منظور این است که 
ترین  در واقع با وجود نهایت تالش، دقیق. تغییرات و اصالحات اجتماعی حضور دارد

مدت و درازمدتِ کافی، باز هم نتایج به تدریج مدت، میانهای کوتاه تدبیرها و تنظیم برنامه
  .بنابراین نباید انتظار تغییراتِ ناگهانی و بسیار آشکار را داشته باشیم. واهند شدحاصل خ

  گیری نتیجه
اصول کلی که ذکر شد، مطالبی نیست که دانشمندان اسالمی از آن غافل باشند؛ ولی 
نکته درخور توجه این است که هر فرد یا نهاد یا سازمانی، ممکن است خود را فقط 

دهی کارها تلقی  بندی و انسجام کالیف بداند و دیگران را مسئول جمعدار بخشی از ت عهده
ها و اقدامات به اندازه کافی مفید نخواهد بود؛ برای مثال  در این صورت، نتیجه پژوهش. کند

با مطالعاتِ دقیق و ) الف: بیتی، سه نوع اقدام الزم است برای داشتنِ سبک زندگی اهل
سبک زندگی مطلوب، در زمان ما  )ع(بیت مکتب اهلعمیق، معلوم سازیم که بر اساس 

های مختلف، معلوم سازیم که وضعیتِ کنونی با مطالعات میدانی از راه) چگونه است؟ ب
ابتدا در ) بیتی فاصله دارد؟ ج سبک زندگی ما چگونه است و چه مقدار با سبک زندگی اهل

های  نبال راهکارها و فرایندو قرآن و سپس در علوم رفتاری، به د )ع(بیت های اهل آموزه
با غفلت از هر کدام از این سه وظیفه، سبک . مناسب برای از بین بردن این فاصله باشیم

ما نیاز داریم که اوالً، به لحاظ نظری و . بیتی در جامعه ما اجرا نخواهد شد زندگی اهل
 )ع(بیت سبک زندگی اهل«مان ایجاد کنیم که بنیادی، این باور را در خود و جامعه

ها را در این راستا قرار دهیم که سبک  ؛ ثانیاً، به لحاظ راهبردی، تالش»جامعیت دارد
مجمع «شدن اکتفا نکنیم؛ ثالثاً، نهادهایی مثل » دانا«بشویم و به » دارا«بیتی را  زندگی اهل
ها و  گیریای در تصمیم به گونه» شورای عالی انقالب فرهنگی«و » )ع(بیت جهانی اهل

گونه اصول را به کاربرد نزدیک های خود و دیگر نهادها دقت کنند که این ریزی مهبرنا
ها تکراری  سازند و همه اقدامات مورد نیاز انجام بشود، نه اینکه بعضی اقدامات و پژوهش

  .باشد و بعضی متروک بمانند

  هانوشتپی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مجموعه آنها به صورت  گردیدههای معتبر تاریخی، ضبط  در کتاب )ص(های پیامبر اکرم نامه  .1
  . کتاب مستقلی به نام مکاتیب الرسول گردآوری شده است

  )42فصلت، آیه(. »الیأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ«  .2
  )57، آیه 1 :تا کلینی، بی(. »و حرامه حرام إلی یوم القیامه حالل محمد حالل إلی یوم القیامه،«  .3
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این حدیث، هم اشاره دارد به اینکه زمان را  )167:  74، 1413مجلسی، (. »ان االمور مرهونه باوقاتها«  .7
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