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  مقدمه
در  ینقش مهم ی،از فرهنگ است که در جوامع امروز یبخش یّنمب یزندگ سبک

و  یفرد) یزتما( یتهمچون هو یو حساس یدیبا مسائل کل یرادارد؛ زمردم  یزندگ
 یاحساس آزاد یجادا دست کم، یاو انتخاب  یصبه قدرت تشخ یدنبخش یتفعل ی،اجتماع
. گیرددربرمیرا  یانسان هایجنبه ترین یادیاز بن ای که پاره یخورده است؛ مسائل یوندعمل پ

 ی،زندگ های یهال ترین یاست که سطح ینا در یمفهوم سبک زندگ یتاهم یب،ترت ینبد
و  17: 1387، یکن یمهدو(. زند یم یوندآن پ های یهال ترین یقمو و لباس را به عم یشمانند آرا

  شامل را ای گسترده یطهسهل و ممتنع است که ح یمفهوم ی،سبک زندگ ینبنابرا )18
  .است  عهدر هر جام یفرهنگ های مباحث و شاخص ترین از مهم یکیو  شودمی

 و باورها، ها را بر اساس نگرش ای یژهو یسبک زندگ )ع(یتاهل ب هایآموزه
افراد جامعه را  داریینسطح د ،به آنها بندییپا یزانکند که م یم پیشنهاد ینید رفتارهای
سعادت بر اساس  یرمس یمودنو پ )ع(یتاهل ب گری یتهدا یگر،به عبارت د دهد؛ ینشان م
را  یو اخرو یویاست که شئون دن یبرنامه عباد یکقالب  ردهای آنان، فرموده
قرار جامعه  یاعضا یرو یشو پکند می یجادرا ا یاز زندگ یو سبک خاص گیرد یدربرم
 اند ردهک یینرا تب یاز زندگ یسبک خاص ،بشر یتهدا یبرا )ع(یتدر واقع اهل ب. دهدمی
  بشر را یاتح های رصههمه ع ی،سبک زندگ این. کند یم تأمین را بشر سعادت که

 تواند یم یعوامل متعدد ی،سبک زندگ ینو عمق ا یبا توجه به گستردگ. گیرد یدر بر م
  یو اجتماع یاسیس به حوزهعوامل،  ینا ترین مهم. شدن آن در جامعه شود یاتیمانع از عمل

  .عوامل است ینا مؤثرتریناز  م،آن با مرد یو تعامل یکه نوع و نظام حکومت گرددبرمی
 ترین از مهم یکیبه عنوان  یتأثیر حکومت استبداد ی، با بررسیممقاله قصد دار ینا در
 هایآموزه برخاسته از یتحقق سبک زندگ یموانع اجتماع یران،در ا یحکومت های قالب
  .یمکن یرا بررس )ع(یتاهل ب

  ینظر چارچوب
قرار  )ع(یتب ل، ساختار حکومت و اهیلفه سبک زندگؤبر سه م یق،تحق ینا از آنجا که

  : کنیم یم یانب ینظر یسه مبنا گیرد، یم
 یفراوان های لفهؤارائه شده است، م یکه از سبک زندگ یمتفاوت هاییفبر اساس تعر .1

  : معرفی کرد، مانند یسبک زندگ یبرا توان یم
، یهنقل لی، نوع مسکن، نوع وساییو خودآرا یهتغذ یوهش :شامل ،)اموال(مصرف الگوی) الف
  )/e.s.s, vol.15 / 321-322 brown, 1965: 132-133; van hosten, 1970: 73-74( ؛و تجمالت فاتیتشر
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 یفرهنگ یعاستفاده از صنا یعادت، شغل،گذراندن اوقات فراغت و الگو :شامل فعالیتها،) ب
  ) ;Bourdieu, 1984: 173,174,283 van fossen, 1979: 15/ berelson & steiner, 1964 :48( یحی؛و تفر

  )fern, 2001:175( ؛یاخالق و یارزش نظام) ج
  )leslie et.al, 1994 : 370 /259و  84: 1370 ،سگالن: ک.ر( .یارتباطات اجتماع نظام) د

است که با گذشت زمان،  ینا ی،سبک زندگ های لفهؤم آیندفر یمهم در بررس نکته
و  یذهن های ن، به جنبهانسا یزندگ ینیع های بر جنبه یهو تک یمصرف یتمرکز بر رفتارها

 یافتهگسترش ها، چرخش و  یشها و گرا ، نگرشیانسان مانند روابط انسان یثانو یازهاین
  )/chaney, 1993: 176 giddens, 1996: 45(. است

 یمفهوم های یژگی، ویگوناگون در سبک زندگ های لفهؤو م یفتعار یاز بررس پس
 ،)ادراک و اعتقادات( ها ینشمانند ب یامور ی،سبک زندگ. 1: برشمرد ینچن توان یآن را م

 های یگاهجا ،)یرونیب رفتارهای( ها کنش ،)هایحو ترج هاتمایل، ها ارزش( ها یشگرا
انسان در  یرفتار های همه حوزه زندگی، سبک. 2شود؛  یرا شامل م ها ییو دارا یاجتماع

 ی،سبک زندگ. 3گیرد؛  یرا در بر م یو فرهنگ ی، اجتماعی، اقتصادیاسیعرصه س
از  یانتزاع کلیتی و گراهم ییجهت الگو ینو از ا ها دارایی و رفتارها از مند نظام ای مجموعه

 یگر،د یانبه ب. است یو جمع یفرد ای مقوله ی،سبک زندگ .4هاست؛  ییرفتارها و دارا ینا
: ک.ر( .یو مطالعه کرد و هم در سطوح اجتماع یافت یآن را در سطح فرد توان یهم م

  )75ـ  73: 1387، کنی یدومه
: 1385ی، نراق(مؤثرند  یساختار اجتماع یریگ در شکل یخی،عوامل تار ینکهبا توجه به ا. 2

: ک.ر( کند، یتأثیر م یندهآ یها نسل یدر خلق و خو ،ملت یک یو حکومت امروز )53ـ  50
از  یخاصسبک  یتو تثب گیری بر شکل ،از حکومت یتداوم نوع خاص )234ـ  200: 1376یل، م

 یفضا گیری بر شکل ،تعامل ینبا مردم است و نوع ا حکومت در تعاملِ. مؤثر است یزندگ
از  یکی توان یپس م. گذارداثر میمردم  میانروابط  یجه،و در نت یاسیو س یاجتماع

نظام  دهی حکومت با سامان. دانست یروابط اجتماع دهی حکومت را سامان یکارکردها
. دارد بزرگیسهم  یکدیگرتعامل آنها با  شیوهو  مردم و خوی خلق ، دریارتباطات اجتماع

  .دارد گیریچشمتأثیر  یسبک زندگ گیری نوع حکومت در شکل یب،ترت ینبه ا
و  ها یش، گراها ینشبای از مجموعه ی،سبک زندگ ینکهبا توجه به ا یگر،عبارت د به
 ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس هایانسان در عرصه یرفتار های همه حوزه همچنین و ها کنش

 و ها از شاخصه یکیاست،  یو جمع یفرد ای و مقوله گیرد یرا در بر م یو فرهنگ
آن  یبه نوع روابط اجتماع کالندر سطح  ،جامعه یکدر  یمهم سبک زندگ های لفهؤم

نظام ارتباطات . نوع حکومت است ،از عوامل مؤثر بر آن یکیدارد که  یجامعه بستگ
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 دهندهنشان یادیحد ز تا ی،مهم سبک زندگ های لفهؤاز مه عنوان یکی هم ب یاجتماع
 یناز عوامل مؤثر بر ا ،و نوع حکومت یاسیهر جامعه است و نظام س یاساس یتشخص
نشان  ،که هدف از آناست ساده شده  یمدل ی،اساس یتشخص یرا؛ زهستند اساسی یتشخص

جامعه خاص  یکز اشخاص در چند ا هایی هگرو میانمشترک  یروان های یژگیدادن و
چنان  یزن یکدیگرمتعدد و تشابه آنان با  ی،اندازه کاف  به ها هدر جامع ها یتشمار شخص. است

هم با توجه به  ی،اساس یا ینوع یتشخص. آوردبه دست  ینوع یتیشخص توان یاست که م
 یفرهنگ و یاجتماع یطو هم با در نظر گرفتن شرا یابد یم یلمشابه تشک یروان های هداد

به دست  ها یسازها و هم واکنشها،  یاز رفتارها، طرزتلق یچیدهپ یا شبکه سان،ینمشابه و بد
  )30: 1375یرو، ب(. دهند یم یلرا تشک یگروه یاساس یتکه شخص آید یم

 یو نوع روابط اجتماع یاساس یت، شخصهاو خوی نوع حکومت بر خلق اثرگذاریالبته 
  .یستن یجبر اجتماع یوجود نوع یاعوامل  اثرگذاری دیگر ینف یبه معنا ،جامعه یکدر 

) ینظام اجتماع( یبر روابط اجتماع) یاسینظام س(به تأثیر حکومت  یزن یاتروا در
از  ،دو گروه«: فرمایدروایت است که می) ص(؛ برای نمونه از پیامبر اکرمتوجه شده است

 تباه امتم گردند، تباه آنها گرا و شود درست امتم شوند، درست آنها اگر که هستندامت 
 .»و زمامداران یهانفق«: ند؟ فرمودارسول خدا آن دو گروه کدام یعرض شد ا .»گردند

  )4623: 10، 1388، شهری یر یمحمد(
و  )21 :2، 1381إربلی، ( »ملوکهم یند یالناس عل« یافته کهشهرت  برای بیان این مسئله نیز

: 1376، ریابن جب( »شبه من آبائهمأالناس بزمانهم « یزو ن »شبه من آبائهمأالناس بملوکهم « یا
  )110: 1389، یغزال(. »الناس بملوکهم اشبه منهم بزمانهم«: آمده است یزو ن )371

، توجه بودن جامع همچون یو عام یکل های یژگیاز و )ع(یتب اهل یسبک زندگ. 3
قصد  ،مقاله یندر ا. ار استبرخورد ،قرآن یاتبودن بر آ یو آخرت و مبتن یابه دن زمانهم

با توجه به موضوع  یول یم،را ندار )ع(یتاهل ب یسبک زندگ یو الگوها یژگیو یبررس
همه شئون  ،)ع(یتاهل ب یاست که در سبک زندگ ینکته ضرور ینبه ا ، دقتمقاله
 یحال ، دراست در نیامدهانسان  یاز زندگ یعد خاصانحصار بُبه و  لحاظ شدهانسان  یارتباط
و در تعامل  یاجتماع کامالً ای یهروح ،)ع(یتاهل ب هایآموزهبرآمده از  یِسبک زندگ که

در کنار توجه به روابط فرد با خود و خدا،  یسبک زندگ ینا. دهد یبا جامعه را نشان م
ارکان بر  ینثر اأتأثیر و ت یانمد نظر قرار داده است و با ب یزروابط فرد با جامعه را ن

به  ،نکته ینا یینتببرای . کند یم یجادرا در جامعه ا یاو پا یاپو ای یگ، سبک زندیکدیگر
  : کنیم یم بسنده )ع(از امام رضا یتیروا
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مربوط کرده است و به طور جداگانه  یگرد یزرا به سه چ یزسه چ ،خداوند
هرکس نماز بخواند و زکات  ؛نماز را با زکات ذکر کرده است یرد؛پذ نمی
را با هم ذکر  ینشکر خود و شکر از والد یزن. یستن یرفتهنمازش پذ ،ندهد

 یقدردان دااز خ ،نکند یخود قدردان یناز والد ،رو هرکس یناز ا ؛کرده است
در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده  یزن. نکرده است
باتقوا کند، و احسان ن یدگیرس یشاوندانشبه خو یاگر کس یناست، بنابرا

  )161: 1384صدوق، ( .شود ینم هخواند
  )ع(یتاهل ب هایآموزهبرآمده از  یدر تعارض با سبک زندگ یحکومت استبداد آثار

 یتکرده و ترب یزندگو استبدادی  یانهسلطه اقتدارگرا بسیار زیر های که سال مردمی
 ریپذی جامعه یشدر پو یاسینظام س. کنند یم یداپ یاستبداد خوی یعیبه صورت طب ،اند شده
گریزی،  یتمسئولگرایی،  چون فرد آثاریمردم  یاسیتواند بر فرهنگ س یم یاسی،س
و  طلبی قدرت ،و در همان حال دپذیریفساکاری، سودجویی،  و محافظه طلبی یتعاف

  )173ـ  175 :1376، یازغند(. بگذارد یرا بر جا یاسیس گرایی خشونت
 یسبک زندگ یمفهوم های ژگییرا متناسب با و یآثار حکومت استبداد ،بخش یندر ا
سبک نیافتن در تحقق  یحکومت استبداد تأثیرگوناگون  های لفهؤتا م کنیم یم معرفی
 یاز سبک زندگ هایی لفهؤمبه  ابتدا. مشخص شود )ع(یتاهل ب هایآموزهبرآمده از  یزندگ
حکومت  یاجتماع یکه آثار و کارکردها پردازیم می یاتبر اساس روا )ع(یتاهل ب
  .شود ی میدر بستر جامعه و نظام ارتباطات اجتماعمانع تحقق آنها  ی،اداستبد

  یآثار فرد.1
آثار فردی حکومت استبدادی را در سه قسمِ کنشی، بینشی و گرایشی مورد بحث قرار 

  .پردازیم دهند که در ذیل به آنها می می
   :یکنش) الف

و  یندهوجه به آت )ع(یتاهل ب یسبک زندگ مهم دراز نکات  یکی :یروزمرگ) یک
 یرابو نداشتن افکار و برنامه  یاز روزمرگ یات،در روا رو از این ؛است نگری یندهآ ینوع
هر کس دو  ؛فهو مغبون یوماه یمن استو«: فرماید یم یامبرکه پ چنان ؛شده است ینه ینده،آ

ک سب ینمقابل ا در )284: 1، 1403جمهور،  یابن اب( .»باشد، ضرر کرده است یکسانروزش 
، کند یم یقدرحرکت رو به جلو به جامعه تزررا  و نشاط یو شاداب نگری یندهکه آ یزندگ

انسان در  یزندگ ،که در آن وجه سازد یدچار م یجامعه را به روزمرگ ی،حکومت استبداد
  . و روزانه است ی، آنیفرد یدو باز تول یدقلمرو تول
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چرا  ؛به دور است نگری یندهآو  یاجتماع یخواه از هرگونه آرمان ی،استبداد حکومت
ندارد و آنچه به عنوان هدف و آرمان  یـ اجتماعیاسی و مشخص س یّنکه هدف مع

در . یاستبداد یتخودکامه حاکم یشاست بر گرا یپوشش فقط شود، یم یمعرف یاجتماع
ثبات و با در قلمرو  یزندگ یازمندن تشویش،و  ثباتی یبی، از ناامن ییرها یط،شرا ینا

 یازن ینا ،روزانه یقلمرو زندگی، اجتماع یتابزارها و امکانات فعال نبودکه در  است ماندگار
پراکنده ی، خرد، جزئ های هخواست یافتن یت، اولوینوع زندگ ینا نتیجه. کند یرا برطرف م

   )120ـ  109: 1387ی، مراد یقاض: ک.ر( .است یو آن
 یاییپو ،)ع(یتاهل ب یزندگ سبک های لفهؤاز م یکی :یاجتماع یدو تقل یستاییا) دو
 یرکورکورانه و فراگ یدتقل یرابر جمع است؛ ز دون فکرکامل و ب یهتکنداشتن و  یفرد

 یاتدر روا بنابراین. شود یمت و سبب گسترش اشتباها ها یتمانع از بروز خالق ی،اجتماع
مالک  افراد را ینکهنه اخوانده شده،  ضروری ها توجه به مالک ،شناخت حق و باطل یبرا

 خودِ شود؛ یشناخته نم ها یتبه شخص ،حق«: فرماید یمورد م یندر ا )ع(یامام عل. یمقرار ده
  )211: 1 ،1408، یطبرس( .»یآن را بشناس یروانحق را بشناس تا پ

امام . شده است یدکأجامعه ت یایو بر پو ینه ید،تقل یهاز روح یات،اساس در روا ینبر ا
من تابع مردم  ییرنگ جماعت مباش که بگوهرگز هم«: یدفرما یم باره یندر ا )ع(صادق

آن حضرت در  )5023 و 5022: 10 ،1388، شهری یر محمدی( .»مردم یههستم و من هم مثل بق
نفرت  ید،درآ یکه هر لحظه به رنگ ای خداوند متعال از بنده یدبدان«: فرماید یم حدیثی دیگر

  )137: 1404، یدمف(. »دارد
با  یدارد، حکومت استبداد یدکأت یاجتماع یاییکه بر پو یزندگسبک  ینمقابل ا در

 حکومت. جامعه است یستاییاز عوامل مهم ا ،و خود دارد تمخالف یاجتماع یاییهرگونه پو
 ییرکه تغ یبه عنوان حکومت یرازکند؛  یرا نابود م افراد خودعمل خالق  های ینهزم یاستبداد

از . عمل خالق باشدیزنده برانگ تواند ینم یرو یچبه ه نماید،تهدید میآن را  یانو تحول، بن
 یاسینظام س میان توان یم یب،ترت ینابه. گو است تک یحکومت ی،رو حکومت استبداد ینا

 یقاض: ک.ر(. ارتباط برقرار کرد ،در جامعه یدتقل یهروح یجادا به منظور ی،اجتماع یو فضا
  )256ـ  248: 1380ی، مراد

 .شده است یبه شدت نه یاز تجاوز و ستمگر یاتدر روا :تو خشون یتجاوزگر) سه
 یتعال یخداکنند که باره نقل می یندر ا )ع(یامام علاز  )3389ـ  3362: 7 ،1388، شهری یر یمحمد(

نیز  )ع(امام باقر )3371: همان( .»نگذرم یظالم یچبه عزت و جاللم سوگند که از ه«: فرمود
است که  هاییین، دِکند ینظر نم صرف ناز آ وجلّعزّکه خداوند  یاما ظلم«: فرمایدمی

  )همان( .»دارند یکدیگرمردم به گردن 
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بر برای نمونه  ؛توجه شده است یزن گری خشونت یاجتماع های به بازتاب یاتروا در
به بار  جویی ینهو ک یتالف یی،زورگو ،)ع(یعل یرالمؤمنیناموارد شده از  یاتاساس روا

زور گفتن بر دوستان  یی،زورگو ترین است و زشت یو نابود یرانیو سبب و آورد یم
  )525: 2 همان،(. همدم است
: فرماید یم یبر مدارا در مقابل خشونت و تجاوزگر یدکأبا تنیز  )ص(اسالم پیامبر

 یکین ای اهل خانه یهرگاه خداوند برا. یموجب شوم ،و خشونتاست  یمنتم یهمدارا ما«
آن است و  بخش ینتز یزی،مدارا در هر چ یرازسازد؛  یرا ماراده کند، آنها را اهل مدا

  )503: 1385، یندهپا(. »آن است یخوار یهما یزی،خشونت در هر چ
 ظالمانه و گر خشونت ،نه تنها خود یحکومت استبداد ی،سبک زندگ ینمقابل ا در
 ،خشونت زور و اِعمال. سازدفراگیر میو  دهد یم رواجدر جامعه  یزنت را نخشو بلکه است،
 یها حکومت یخیرو تداوم تار یناز ا ؛است یحکومت استبداد یابزارها ینتر از مهم
. مطرح کرد یاسیس یتحاکم یقترا به عنوان حق چیرگیزور و  یطره، سیرانا در یاستبداد

اعتقاد است که فقط با گردن نهادن به سلطه زور تام، به  ینا ،تفکر ینا یبازتاب اجتماع
 شداب یدمفتواند می یحل  راه انه،روز یدر زندگ یحت .یدرس توان یم ییهاو ر رفاهصالح و 

قدرت  انحصار. شود یداده م یحترج یززور به عدالت ن یط،شرا یندر ا. استکه زورمدارانه 
با خشونت  یهر گونه مخالفت گردد یسبب م ی،در حکومت استبداد یو ثروت اجتماع

در . آورد یفراهم م یزن یحکومت استبداد یرتگرغا یرا برا یشتریب ینهشود که زم همراه
ینگ، پترنولت: ک.ر/ 32: 1379یف، س( .آید پدید می »و خشونت یترس، ناامن«مثلث  یط،شرا ینا

  )132ـ  117: 1378
  :ینشیب) ب

 باال بردن، )ع(یتاهل ب یاز نکات مهم برآمده از سبک زندگ یکی :روزانه ینشب) یک
مدت و جلب توجه  و کوتاه ارزش ی، بیکوچک، جزئ هایعانسان از موضو یدگاهو د ینشب

رتبه است تا همت و  یعال یممفاه یبه سو یتدر هدا وو نظر ا یدگاهبه د بخشی و وسعت
رو  ینا یابد؛ ازشامل و جامع دست  یدگاهیبنا نهد و به د جایگاهی واالرا بر  یدگاهشد
پست  یدوست دارد و از کارها را یفو شر یعال یخداوند کارها«: فرماید یم )ص(یامبرپ
 به انسان، بخشی با کرامت یسبک زندگ ینا یگر،عبارت د به )591: 1385، یندهپا(. »است یزارب
و فراخ وارد  عظیم ای او را از مسائل کوچک و محدود به عرصه یتظرف )33: 2، 1401کلینی، (
توجه مو  ینیزم یندگو ز یاانسان از انحصار در دن هشدار یدگاه،د ینا دستاورد. کند یم

  .به آخرت و آسمان استساختن او 
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 یاعضا یرا برا یبر روزمرگ یمبتن ینشیب ی،، حکومت استبدادیبلندنظر ینمقابل ا در
، مجموعه باورها، اعتقادات و یاز روزمرگیشه برخاسته اند. آورد یجامعه به بار م

و  یاجتماع یها وانه سنتروزانه انسان و به پشت هاییتکه به واسطه فعال هاست یافتدر
. انگارندید، آن را درست میو بدون ترد یابد یگسترش م شود ومی یجادا ،جامعه یفرهنگ

را در افق کوتاه  هامسائل و موضوع ی،است که به طور کل یشتیاقتصاد مع درباره ینش،ب ینا
و  یجتماعا اعتمادی یو ب یدیناام نتیجه یادی،تا حد ز ینشب ینا. روزانه مد نظر دارد

 یبستر اجتماع در .است استبدادیبودن مسائل در حکومت ن مند ضابطهو ناپذیری  بینی یشپ
و  شود یم هاو موضوع ها یدهو پدیا اش یتمانع شناخت ماه ینشب ین، ایحکومت استبداد

و ثبات عمل  کند یبلندمدت را درک نم یازهاین یرازبرد؛  یم یناز ب ییر راتغ یجادقدرت ا
خود را  یموضوعارزش  یخی،حافظه تار ینو همچن یتفکر انتقاد یطی،شرا یندر چن. ندارد

  )127ـ  122 :1387ی، مراد یقاض: ک.ر(. دهد یاز دست م
 ترین از مهم یکیبه عنوان  یاله یرتقد ،)ع(یتاهل ب یسبک زندگ در :یرگراییتقد) دو

ز آن ارائه نشده است که ا یانهجبرگرا یقرائت روی یچبه ه یول ،شده معرفی یاصول اعتقاد
 )ع(امام سجاد. دار سازدخدشهرا  یارزش و اعتبار عمل آدم یاانسان را فروکاهد  یتمسئول
القدر و  نّإ«: فرماید یو م آورد یرا در کنار هم م یاله یرعمل انسان و تقد زیبا، یتیدر روا

  )3389 ـ 3362: 7 ،1388، شهری یر یمحمد( .»... الروح و الجسد ۀالعمل بمنزل
انسان را  یاراو، اخت یزالاعتقاد به خدا و قدرت ال ینکه در ع یسبک زندگ ینمقابل ا در
در  یاجتماع یط، شراخواند یفرا م یو اجتماع یفرد یرا به سازندگ وو ا کند یسلب نم

 یرگراییتقد. فراهم کرده است یرگراییتقد یجترو یرا برا یمناسب ینهزم ،از موارد ای برهه
و  یاسیس هاییبتمص. دادند یو گسترش جد کردندحفظ  یاشعر متکلمین ران،یدر ارا 

در  یرگراییتقد یشترگسترش هر چه ب ساز ینهزم ،پس از حمله مغول یژهبه و یاجتماع
 یو انحراف نادرست یها از برداشت یکی. شد یادب فارس ، همچونمردم های هفرهنگ تود

. است »یرگراییتقد« انست،د یزن یستبداداز حکومت ا یناش توان یکه آن را م یناز د
 ینحکومت در ع ینبا ا ییوجود دارد که به سازگارجو یمشربی، حکومت استبداد بارهدر

 یشاز پ ینده،آ ی،مشرب فکر یندر ا. گرفتن آن معتقد است یدهاز آن و ناد ییحفظ جدا
آن  رخ ندادن ای رخ دادندر  تواند یرو نم یچبه ه ،و اراده مستقل انساناست مقدر شده 
 یتآن را تقو یو از جهت یرا نف یحکومت استبداد یاز جهت یرگرایی،تقد. تصرف کند

در تعارض با  ،خداوند یشدن اقتدار مطلق برا ئلبا قا یرگراتقد ای که فردنماید؛ به گونه یم
 یچهباز یزرا ن یحکومت استبداد یگرد سوییاز  یول گیرد، یقرار م یحکومت استبداد

. سازد یم یلدر برابر حکومت را تعد اش یشدگ مرعوب ،امر ینو ا داند یم یردست تقد
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به  بخشی یتمشروع یرا در جامعه برا یرگراییتقد سوییاز  ی،حکومت استبدادهمچنین 
  .گیردبه کار میعملکرد خود  یهتوج یبرا را آن یو از جهت کند یم یجخود ترو
 یعرفان نبه، ج)ع(یتاهل ب یبک زندگابعاد س ترین از مهم یکی :عرفان و تصوف) سه

و  یرمهم در س یّهرو یناز ا. دهد یقرار م یو ملکوت یعباد یریرا در مس یاست که زندگ
 یمتناقض و حت یو اهداف یجشده است که نتا یو انحراف نادرست یرهایسلوک، تفس

 ینا بدین ترتیب. داشته است )ع(یتاهل ب یدر سبک زندگ یبعد عرفان ابمعکوس 
 ی، از افتادن در دامن عرفان کاذب نهیلعرفان اص یاصول و مبان ارائهبا  ،گوارانبزر

است که از  یتو رهبان گری یعرفان، صوف یبدل های نمونه ترین از مهم یکی. اند فرموده
 در. اردفاصله د) یعتبودن بر شر یبودن و مبتن یاجتماع(یل عرفان اص هایمشخصه

جهاد کردن در راه خدا و  یتیدر روا )ص(یامبرپ. ترد شده اس یانهمنش صوف یات،روا
 ینا )2143: 5، 1383شهری،  محمدی ری: ک.ر( .نددامی یترهبان هایاقنشستن در مساجد را از مصد

 طلبی، یتو عاف نشینیگوشهاست که با هرگونه  یاجتماع کامالً یریتفس یت،از رهبان یرتفس
 نشینی یهاست و نه زاو یتنه رهبان ،در امت من« :فرماید یمیست؛ از این رو ایشان سازگار ن

  )همان(. »و نه سکوت
 یازعبادت و راز و ن به منظور نشینی هرچند بر خلوت )ع(یتاهل ب یسبک زندگ در
 ؛است گردیده یدکأت یزمردم ن یانم حضور داشتن دربر  )379ـ  374: 7، همان: ک.ر( ،شده یهتوص
 یشاز جهان اسالم آنچه را برا ای از شما در نقطه یداگر فر« فرماید یم )ص(یامبرکه پچنان

به  ییچهل سال در خلوت و تنها ینکهبهتر است از ا ،تحمل کند عتسا یکناگوار است، 
  )161 :1 ،1414، یوطیس(. »عبادت بپردازد

 یرانحراف در مس ینوع ؤیدم ی،، حکومت استبداد)ع(یتاهل ب یمقابل سبک زندگ در
 یدایشپ های ینههر چند علل و زم. است ینینش و عزلت گری یفصو یجادو ا یلعرفان اص

 یعرفان یلاص یانانحراف در جر یتصوف را به عنوان نوع توان یم ،تصوف متعدد است
را  یراناستبداد در ا های پایداری، زمینهآن یعمل یو چه مبان ینظر یدانست که چه مبان

 یها حکومت تشویشو  یناامنثباتی،  یب یطمردم در شرای، نظر یاز جهت مبان. فراهم کرد
در . یافتندتصوف  یرآرامش و سکون بودند که آن را در تخد یبه دنبال نوع ی،استبداد

 یـ اجتماع یاسیس های یدیو ناام ها شکستها،  یو تجاوزگر ها یرشدگیبا تسخ یاروییرو
تحمل  یود براب یتصوف پناهشدگی،  یمو تسل ینیمردم به غرقاب بدب یدنغلتکنار در نیز و 

  .ها یو ناکام ها گرفتاری ینهمه ا
 یامر ،که سلوک از این نظر. است یانهگرا نخبه ینشیتصوف بی، عمل یجهت مبان از
در . یمایدرا بپ یقتطر یرمس تواند یم ،تنها به اعتبار درخوربودن ،است و هر انسان یشخص
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در تصوف  توانست یم یبه سادگ ی،فرد یتهو بدونانسان خودمدارِ ی، حکومت استبداد
 های یسرخوردگ یبرا یامیالت گردد، یم مکنم یمستقل فرد یتهو ینف پایهکه بر 
  .یابدب اش یشخص
با هر گونه استبداد و  یناستبداد است، عرفان راست ؤیدخالف تصوف که محمل و مبر

 لیسلطه استبداد تحم زیرکه به مردم  یتیدر برابر عبود ،عرفان. منافات دارد یخودمدار
 های یآزمند یعرفان با نف. کند یم یغرا تبل یدرون نیازیبیو  یآزادگی، وارستگشود،  یم

در . نماید یانتقاد م انرفتار و اعمال حاکماز در واقع  ،و فساد شربه  یشو رد گرا ینفسان
 ییکم در رها دست خواهی، یعتشر گری یو رد تعصب و قشر یعرفان با نف ،حال ینع

مردم در  یداریپا یروین یتامر در تقو ینا. مؤثر است پذیری، مومیتیمردم از ق یدرون
عرفان با استبداد در  یو عمل ینظر یمبان رتیب،ت ینبه ا. نقش دارد ی،نظام استبداد یطشرا

  .تعارض است
  :یشیگرا) ج

در وصف این مؤلفه مهم اجتماعی  )ص(یامبر اکرمپ :یعشق و دوست نبود) یک
 )ع(یعل امام )311: 1385، یندهپا( .»یریدو پاداش گ یدشو یشتا ستا دیکن یمهربان«: فرماید یم

ح : 1360، یآمدتمیمی ( .»است ی، پاس داشتن دوستیخو ینواالتر«: فرماید یمنیز در این باره 
 )ص(یامبردارد که پ )ع(یتاهل ب یدر سبک زندگ یتیچنان اهم ی،اجتماع مهرورزی )3328

قسم به آنکه جان محمد در  ؛تحابوا یمنوا حتؤو الت... یده نفس محمد ب یو الذ«: فرمود 
: ک.ر/ 589: 1385، یندهپا( .»یدمحبت کن یگربه همد ینکهتا ا شوید یمؤمن نم، ... دست اوست

  )1995: 4، 1383، شهری یر یمحمد
 ییرا بر مبنا یکه روابط اجتماع یخالف فرهنگ برآمده از حکومت استبدادبر

، )ع(یتاهل ب یبرآمده از سبک زندگ ی، در نظام اخالقنهد یه بنا مخودخواهانه و سودانگاران
و  مهرورزی، گرا جمع مدارِ اخالق ینظام ارزش یکو در  یافراد جامعه در بستر خدامحور

 یندر ا )ص(یامبرپ. آموزند یم یبه کمال و قرب اله یدنرا در راه رس یکدیگرمحبت به 
پروردگارش را  ،را دوست بدارد یگربنده د ،وندخدا رایب ای بنده هر«: است  فرمودهباره 
 یمهرورز ،)ع(یتاهل ب یدر سبک زندگسخن،  یگرد به )592: 1385، یندهپا( .»دارد یم یگرام

 یعقل ابزار یو سودانگار یویدن های دارد و بر اساس مالک یاله یشهمبنا و ر یاجتماع
  .یستن

 یوندپ یجادا یقرا از طر» خود«است که تحقق  ای رشد یابنده یتفعال ی،و دوست عشق
ممکن  ی،و امکانات شخص یّناتفراتر از تعای مرتبهدر یگری، خود و د یانم یعاطف

. باشد یدشمن عشق و دوست ی،است که حکومت استبداد یهیبدیافتی، در ینبا چن. دارد یم
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دم حکومت و مر یانم ییف جدادارد که معرّ یادبن یـ بندگ یگانخداه حکومت بر رابط ینا
  .است

  یفقط تا آن حد حق برخوردار یگریهر فرد د ی،از نظر خودمدار ،حال یندر ع
تأثیر  ینتر کوچک ،آنه موجود را دارد که به واسط یو معنو یاز امکانات ماد

 ی،هنجار یناز چندر واقع . یایداو وارد نه و منافع خودمداران یازهابر تحقق ن یا محدودکننده
است که  یخودمداریگر، هر فرد د مدارخود یبرا. آید یبرنم یهرگز عشق و دوست

 یخودمدار ،رو یناز ا. سازدرو میی روبهاش با ناکام را در تالش خودمدارانه یو کوشد یم
استبداد،  سلطه ه زیرشد یا ذرهۀ در جامع. یستها ن انسان یانم اعتمادی یبیزنده جز برانگ یزن
  .شود یم یعشق و دوست یگزینجا اعتمادی یب

. است سویه ه یکرابط ی،اما خودکامگدارد،  یهدوسوه رابط نیاز به ی،اعتماد هر
المثل  و ضرب انهروز وگوهایگفتدر سوگند استفاده از ی، کار و پنهان دارییشتنخو
 آلودخفقان در جامعه است که از جوّ یاجتماع اعتمادی یاز ب هایی هنشان ،»یو دوست یدور«

  .استخبرمی یاستبداد یها حکومت
 یجادمانع از ا ،در جامعه یحکومت استبدادشده از برآمده و منتشر  یخودکامگ بنابراین،

براساس  )ع(یتاهل ب زندگی سبک که یدر حال شود، یه معدر جام یمحبت و دوست یفضا
  .خواند یو محبت فرام دوستی به را ها ، انسانهستی و انسان به نگر و مثبت یدیتوح یدید

 یندر ا .است یدام ،)ع(یتاهل ب یمهم در سبک زندگ های لفهؤاز م یکی :یدیناام) دو
 یبترت ینبه ا. نگرند یپنجره به جهان م یندارند و از ا یدافراد به خداوند ام ی،سبک زندگ

 یکه به رحمت اله یبدکار«: فرماید یم یامبرکه پ چنان شود، یم یلارزش تبد یکبه  یدام
 یدالبته ام )292: 1385، یندهپا(. »است تر یکنزد یحمت الهبه ر أیوس،م داز عاب ،است یدوارام

به عبارت . ندارد ییجا یأس ی،فرهنگ یندر چن ؛خدا یرنه غ ،به خدا ارزش استداشتن 
را  یاست که هست ای یگانه یبه خدا یمانا )ع(یتاهل ب یدر سبک زندگ یدام ایمبن یگر،د

 یأسو  یدیناام )ع(یتاهل ب یزندگرو در سبک  یناز ا کند؛ یم یرو تدباست خلق کرده 
 یدیو نوم یأسپروردگار ما از  ؛نا من قنوط عبادهضحک ربّ«: ندارد ارزش و جایگاهی

  )700: همان( .»یدآ یبه شگفت م ،بندگانش
 ،)یبه لطف اله یدام( یاخالق یکردبر رو افزون )ع(یتاهل ب یدر سبک زندگ یدام البته
 ینه یندروغ یداز ام ینکهاساس ضمن ا ینبر ا. ستشده ا معرفی یزن یاجتماع یکردبا رو
: 4 ،1383، شهری یر یمحمد: ک.ر. (شناسانندمیک جامعه به عنوان عامل محرّرا  ید، امکنندمی

 ناکی، یماست و هر ب یندهجویدواری، هر ام«: فرماید یم باره یندر ا )ع(یعل ماما )1989
  )6842ح : 1360، یآمد تمیمی: ک.ر/ همان( .»)ترسد یاز آنچه م( یزانگر
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در  ،وجود دارد )ع(یتاهل ب یکه در سبک زندگ بخشی نشاطو  یدامروحیه خالف بر
 ییرتغ یاستبداد با تالش آگاهانه انسان برا یرازبازد؛  یرنگ م یدامی، حکومت استبداد

را سرکوب  یخته پیروانشدر تعارض تام قرار دارد و اراده آزاد و خودانگ اش یزندگ یطشرا
را  یموجود اجتماع یتبر واقع پیروانشنوع نظارت  هیچ ،استبداد در ضمن،. کند یم

، نگاه آنها یاجتماع ینیهر نوع آرمان ع یو نف یدادن مردم به روزمرگ با سوق و تابد یبرنم
  . سازدمیکور  یندهرا به آ

بوده  نیرانیاا یاندر م یدتحقق اماز مانع  ی،حکومت استبداده سال و پانصد دوهزار تداوم
که با  ای، به گونهاند بوده روروبهمسئله  ینبا اهمواره  ،خود یخدر طول تار یرانیانا. است

به  یگرید یاستبداد یمهرج و مرج، رژ یا دوره یو در پ یاستبداد یمرژ یکفرو افتادن 
نگر آنها به  و مطلق یریدر ادراک تقد ریخی،تا یطوالنه تجرب ینا. است رسیده یقدرت م

  . داشته است ییاستبداد در ذات قدرت است تأثیر بسزا ینکهندارند و ا ییاز استبداد رها ینکها
اهل  یمهم در سبک زندگ های لفهؤاز م یکی :بینیخودکمو حس  یرشدگیتحق )سه

. است یاجتماع روابطدر  یگرانو لزوم احترام به د یانسان یتشخص داشتبزرگ، )ع(یتب
 کوچکو از  یدکأت یگرانبر لزوم احترام به د ی،انسان یتصبا ارج نهادن به شخ یاتدر روا
از شما  یک هیچ« :فرماید یخصوص م یندر ا )ص(یامبرپ. شده است یمردم نه شمردن

مؤمنان  یرتحق میان یندر ا )147 :75، 1412، یمجلس( .»از بندگان خدا را خوار کند یاحد یدنبا
با  ،هر کس بنده مؤمن را خوار شمارد«: فرماید یم )ع(امام صادق .شودمینکوهش بیشتر 

   )1225: 3، 1383، شهری یر یمحمد: ک.ر( .»من اعالم جنگ کرده است
 ی،استبداد یاسیبرآمده از نظام س ی، فرهنگ عموم)ع(یتاهل ب یخالف سبک زندگبر

را  یق، خوارشمردن مردماز چند طر یحکومت استبداد. ندارد ای یانهچندان م یبا احترام انسان
غلبه ) 3؛ از قانون یزگر) 2؛ ـ بنده یگانرابطه خدا یلتحم )1: کند یم ینهجامعه نهاددر 

  . یکردن آدم یءشو تحقیر انسان از طریق  شخصی - ینا در روابط ب یخودمدار
  یاجتماع یآثار فرهنگ.2

  :باشد اجتماعی حکومت استبدادی در قالب پنج مورد قابل بررسی می ـآثار فرهنگی 
 یمهم در سبک زندگ های لفهؤاز م یکی :فردمدارانه در اجتماع تارهایرفگسترش ) الف
در سبک  ینبنابرا. است أییاز خودر یزو پره یگراند أی، توجه به نظر و ر)ع(یتاهل ب
جامعه به  یضد ارزش است و اعضا ینوعو خودخواهی، جب عُ، )ع(یتاهل ب یزندگ
 )85: 6 ،1383، شهری یر یمحمد: ک.ر( فتنو مشورت گر )20242و  1028: 1397هندی، (گرایی  جمع
 رفتارهای، روابط و )ع(یتاهل ب یدر سبک زندگسخن،  یگربه د. شوند یم یبترغ

 یاعضا یگرد هایدیدگاهبه مصالح و کردن ت و مسلمانان به توجه یسخودمدار ن ی،اجتماع
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 یاتدر روا قرض که و مانند صدقه، وقف یاخالق هایتلیاز فض برخی. اند امر شده ،جامعه
 یاجتماع یهیتوج یگران،دادن به منافع و حقوق د یتشده، بر اساس اهم یهبه آن توص

  .یابد یم
حاکم مستبد، فرهنگ و  یِ، خودمدار)ع(یتاهل ب یسبک زندگ هایآموزهخالف بر

نمونه » خانواده« برای مثال گستراند؛ یخودمدارانه را در جامعه م یاشده  یشخص رفتارهای
خانواده  یندارد و فرزندان ا یکتاتورید یساختار ،است که در جامعه مستبد کوچک جامعه

 افزون یومنتسک )32ـ  28: 1379یف، س: ک.ر(. سازند یرا م هاویژگی ینبا هم یجامعه و نسل یزن
در حکومت «که  دارد یاعالم م ،»است ینفع شخص ییِفرمانروا ،استبداد« :گوید یم ینکهبر ا

دو جمله  یناز ا )493: 1362یو، منتسک( .»حکومت جداگانه است یک ،هر خانهی، استبداد
 یخودمدار ،در واقع. استدر کل جامعه  »ینفع خصوص« ییِفرمانروا ،که استبداد آید یبرم

 )15: 1381مارکس، / 493: 1362منتسکیو، ( .دارد یسازگار یانهروافرمان یبردارانه با خودمدارفرمان
  .یاست استس یآثار اجتماعانجامد و از میمنتشر در جامعه  ییافردگر یمسئله به نوع ینا

وکار دارد و نه  سر ها یت، فرد با شخصیرانیانا یو اجتماع یاسیاساس در نظام س ینا بر
نهادها . شده استینهاد یا یفراتر از هرگونه رابطه رسم ی،شخص رفتارها و روابط. با نهادها

 یینو خصلت و قدرت آنها را تع بخشند یم یگکه به آنها زند هایی یتشخص نبوددر 
  )31و  30: 1373، لرفو(. هستند معنا یبکنند،  یم

 )ع(یتاهل ب یسبک زندگ های یژگیو ترین از مهم یکی :یاهداف اجتماع نبود) ب
. است یبرنامه سعادت بشر با توجه به امور اجتماع یمجامعه و ترس یتوجه به مختصات کل

 ،از منکر یامر به معروف و نه: ؛ ماننددارد یلتحل نظر جای یناز ا یاز احکام اسالم یاریبس
 و )نماز جمعه و جماعت( یجمع دسته های عبادت ی،و نظم اجتماع یتامن ،توجه به عدالت

  .ینیحکومت د
 هایبرنامهاهداف و  بدون ی،، حکومت استبدادگرایانه جمع محوریِ برنامه ینمقابل ا در
به فکر حفظ  یشتربا مردم ندارد و ب ای که رابطه یاسینظام س ینا. است یو عموم یاجتماع

بر اثر . کند یم یلتحم یزن پیروانشرا به  گی ینهاست و روز ینهخود است، حکومت روز
 یو اهداف شخص هایتبه غا توانند یفقط م یزمردم نتماعی، و اج یاهداف عموم نبود

به  ،تک مردم تک یاستبداد و برا یعنابه م ،حکومت یبرا هاییهدف ینتحقق چن. بپردازند
 یشخص ینروابط ب توان ینم ییفضا ینچن در )58: 1378ی، مراد یقاض( .است یخودمدار یمعنا

 یحت. استبداد دانست یتحاکم پیرو یها انسان یطلب و مشارکت یریپذ جامعه یرا به معنا
 یجه،و در نت هویتی یبه ب ،که در درازمدت یابد یو متظاهرانه رواج م یگرنمایانهرفتار د ینوع

 یتتوسل به مرجع ی،در حکومت استبداد یرازشود؛  یبر همه در جامعه منجر م استبداد همه
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 یزو ن یو خصوص یو ثبات شخص یتکسب امن یبرا یلهوس ینتر مطمئن ی،قدرت استبداد
  . استمنافع خودمدارانه  یقتالش در جهت تحق

 های لفهؤبه م )ع(یتاهل ب یبک زندگتوجه س یاز نمودها یکی :یشکن قانون) ج
 ینا. است یراتحدود و تعز یاجرا ،مخالفت با آنسزای است که  یاحکام یین، تعیاجتماع
اسالم  یگر،به عبارت د. گیرد یدر بر م یزرا ن یو احکام فرد یستندن یفقط اجتماع ،احکام
از آنها را فقط  چیسرپیرا وضع کرده و  حکامیجامعه، ا بخشی بشر و نظم یابیسعادت برای

 ی، جامعه را به سویراتحدود و تعز یینمحدود نکرده، بلکه با تع الهی  به مجازات
بر  مبتنی و مند قانون به کلی ی،سبک زندگ ینادین ترتیب، ب. سوق داده است گرایی قانون
  .نظر دارد جامعه را مد یاعضا یو اخرو یویاست که سعادت دن ینظم اجتماع ینوع

است؛  قانونی یب یتحاکم ی،، حکومت استبداد)ع(یتاهل ب یزندگ خالف سبکبر
 یلو تحم یمنافع حکومت و با رأ یقانون در راستا یحت یزهمه چ ،حکومت یندر ا یراز

 یو،منتسک هایدیدگاهآلتوسر با شرح  یلوئ) 45 و 42: همان(. شود یم یینمستبد تع یحاکم
داده  یحتوض ،نفس حاکم یبه هوا یاسترا به تحول تمام س تبدادیحکومت اس قانونی یب

ی، حکومت استبداد قانونی یب یرناپذ گریزو  یممستق یجهنت) 84 و 83: 1373موقن، : ک.ر( .است
 )337: 1352مارکس، : ک.ر(یستایی، که به ا است یاستبداد یها نظام یساختار ثباتی یو ب یناامن
  .شود یمنجر م عجوام یخیحافظه تار نبودو  ها هبودن برنام یبودن، آن یرسم یرغ

. ندارد یچون قانون ؛داشته باشد یاسیبا مردم رابطه س تواند ینم یاستبداد حکومت
از  ی،در حوزه جرم و آزاد آفرینیکردن قانون و ابهام یّنبا مبهم و نامع یحکومت استبداد

نظم  دنبو( یوضع یندر چن یزمردم ن. کند یسرکوب استفاده م برای یقانون به عنوان ابزار
که در دور زدن قانون از  گیرند یخود به خدمت م یمنافع شخص یقانون را برا) یاجتماع

 ی،ا جامعه یندر چن. شود یم کامل ،به خدمت گرفتن کارگزاران حکومت یقطر
  .کند یافراد جلوه م یقدرت شخص به عنوان ی،شکن قانون
مهم در اجتماعی  یمفاهاز م یکی ی،اجتماع یتمسئول :یاجتماع پذیری یتسلب مسئول) د

به  ،و در مقابل ینه یاجتماع توجهی یاز ب یاتدر روا. است )ع(اهل بیت یسبک زندگ
 وکلکم راع «: فرماید یم )ص(یامبرکه پ چنان ،شده استفراوان  یدکأت یهمگان یتمسئول

نیز حضرت  یگرد یدر جا )2310: 5، 1383، شهری یر یمحمد( .»یتهکلکم مسئول عن رع
را به او  اش یآنچه سرپرست درباره ی،از هر سرپرست یتعال یخدا«: فرماید یم )ص(رسول

  )2313: همان( .»کند یبازخواست م ،است کردهواگذار 
، صله رحم، امر به نیازهای آنانو برطرف کردن  نانبه فقرا، حل مشکالت مؤم توجه

و  هااقاز مصد ،مانند خمس و زکات ینیاز احکام د یاز منکر، جهاد و برخ یمعروف و نه
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 ینا هایالزمهاز  .است )ع(یتاهل ب یدر سبک زندگ یاجتماع یتتوجه به مسئول یها جلوه
: فرماید یخصوص م یندر ا )ع(امام صادق .است یری، نقدپذیاجتماع یتمسئول

  :1404، حرانی( .»کند یهرا به من هد هایم یباست که ع یکس ،برادرانم نزد من ترین محبوب«
366(  

حکومت  ینکها یبرا. خواهد یم یبردارخود فقط فرمان پیرواناز  یستبدادا حکومت
دست  یشتربه تمرکز و انحصار قدرت ب یدبا ،کند یلبتواند خواست خود را به مردم تحم

 ،مفهوم یندر ا. ساخته و پرداخته شد» مأمور معذور«مفهوم  ی،اجتماع یطشرا یندر چن. یابد
ندارد و هر  جایی» انتقاد کردن«و  »یرینقدپذ«، »یختگیخودانگ«، »پذیری یتولئمس«

است که  یکاردادن به فکر انجام  ،منتشر یخودمدار یکدر  یگران،کس بدون توجه به د
آن هم به صورت  پذیری، یفهفقط در حوزه وظ ،معذور رمأمو. شودمیبه او محول 

و  کند یفکر نم ،تاس یستهشا یچه کاردادن انجام  ینکهو به ا کند یرفتار م یرمسئوالنهغ
 یجه،در نت. دهد ینم یشنهادآن را پ ،دهد یصرا تشخ ای یستهعمل با یاگر به درست یحت

 ی،ا جامعه یندر چن است یعیطب. رود یم یندر جامعه از ب حکومت ازفرهنگ انتقاد 
  )210و  209: همان(. خواهد شد رشد، سرکوبو  یشرفتپیت، خالق
را  یاست که نقد و نقاد ینا ی،هنگ استبداداز مختصات فر یکی یگر،عبارت د به
پس  .کند یکه هرگز اشتباه نم پنداردمیچراکه در حکومت مستبد، حاکم  تابد؛ یبرنم

. کرد یریمنتقدان جلوگ یدگاهد یعنی ،از گسترش اشتباه یدو با کنند یمنتقدان او اشتباه م
  )98ـ  86: 1379یف، س: ک.ر(

اهل  یمهم در سبک زندگ های لفهؤاز م ییک :)ینفاق اجتماع( یگرنمایید) ه
 سازیشفاف ینوع ی،سبک زندگ یندر ا. و نفاق است ییاز دورو یزصداقت و پره)ع(یتب

 حقایق و ها بر داشته یمبتن ،وجود دارد که افراد جامعه مردم یو فرد یاجتماع یتدر شخص
 ی،اجتماع خشب آرام یو محبت و فضا یتمیصم. شوند یم روروبه یگراند خود با یوجود

  .است یسبک زندگ ینا آوردره
از  یات،است که در روا یاخالق اجتماع هاییلترذ ترین از مهم یکیمقابل، نفاق  در

. شده است یبه شدت نه یاکاریر ینو همچن )6435ـ  6414: 13، 1383، شهری یر یمحمد: ک.ر(آن 
چهره و نزد  یکبا  ای د عدهافراد دورو را که نز )ص(یامبرپ )1942ـ  1938: 4، همان: ک.ر(

: 13، همان( .کند یم یمردم معرف ین، بدترشوند یحاضر م متفاوت ای با چهره یگرد ای عده
 یباز یو ظاهر یمارب یباطن ی،چه زشت است که آدم« :فرماید یم یزن )ع(یامام عل )6425

 یاخالق یدیا با در یاجتماع ییدورو یزن )ع(امام باقر )9661: 1360،یآمدتمیمی ( .»داشته باشد
او سبک  یاز باطنش باشد، ترازو تر ینسنگ اهرشهر کس ظ«: کندچنین نکوهش می
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که دورو و دو  ای است بنده ای چه بد بنده«: فرماید یم ینهمچن )580: 1400صدوق، ( .»است
  )417: همان( .»زبان باشد
داشتن  یدهپوش یعنیاست؛  یگرنمایید ،مستبد یها حکومت یاز آثار اجتماع یکی

 ییبه اعتقادات و کردارها یاکارانهو ر یندروغ بندی یخود و پا یاعتقادات و کردار واقع
 ی،در جامعه استبداد یگرنمایید .دارد یم در امانانسان را از تعرض  یّن،مع یطکه در شرا

 یشترینب یگرنمایی،البته د. حکومت است یهشورش عل و سرکشیرفع اتهام از  یبرا یابزار
از  ای ینانهب سنجش واقع تواند یچراکه حکومت هرگز نم زند؛ یبه حکومت مستبد م ضربه را
آنها را  یقتحق توانند ینم ،با مردم رویاروییحاکمان در  ینا .خود داشته باشد انمخالف

. است یاکارانهر ،ها یبردارو همه فرمان یستدر کار ن یقتیاصالً حقو البته بشناسند 
  )214ـ  210: 1378مرادی،  یقاض(

  یآثار اقتصاد. 3
 یدر سبک زندگ یاجتماع های لفهؤم یگاهو جا یتتوجه به اهم با :یفساد اقتصاد )الف
در . شده است معرفی یدر مورد مسائل اقتصاد یادیز های شاخصهو  هاآموزه ،)ع(یتاهل ب

سالم  ی،اجتماع یطشده تا مح فراوانکسب و کار توجه  یطاقتصاد و مح یبه سالمت میان، ینا
، فروشی مانند احتکار، کم یمظاهر فساد اقتصاد یات،روا راساس د ینبر ا. و بدون فساد باشد

شده  یو از آنها به شدت نه شناساندهو ربا  یس، تدلکاری ، غش در معامله، کمفروشی گران
: مانند ،دوشمی یهتوص انجامد، یم یکه به سالمت اقتصاد یبر اصول ،در مقابل. است
 و رعایت یتاممال ا حفظالمال،  تیب رعایت، یدر روابط تجار یمانه عهد و پب بندی یپا
  .داری و امانت یالناس، وجدان کار حق یجد

در  شود، یم یمترس )ع(یتاهل ب یکه در سبک زندگ یاقتصاد یسالمت ینخالف ابر
 یجاد،ا یو ماد ینیعینه زم ی،ساختار قانون ین درضعف نهاد یا ی، کاستیحکومت استبداد

 یانفکاک اجتماع یو ضعف و ناکارآمد یاسیساختار س نبود. رشد و گسترش فساد است
فساد در رواج  ی،مردم به حکومت استبداد هایهو طبق رهاقش با وابسته کردن همه یزن
بر کار  یهر گونه نظارتکند؛ زیرا  یم یرناپذ گریزرا  یحکومت استبداد ساالریِ یواند

افراد وابسته  شود یسبب م ی،استبداد یها حکومت ثباتیبی .سازد یها را ناممکن م حکومت
  . روی آورندبه غارت و فساد  یشتر،مطمئن نباشند و با شدت هر چه ب یندهبه آ ،به حکومت

به منافع و  توجهی یو ب یبه منافع و مصالح شخص یافراد در جامعه استبداد بندی پای
 یکار به پنهان یشگرا ،چند فساد هر. هدد یم یشرا افزا یریفسادپذینه زم ی،مصالح عموم

و  یاخالق های هاستوان امکان دارد ،جامعه یسپهر معنو یو فروپاش ویرانی یدر پ ،دارد
 یاحق را نوعی  هااز آن سرپیچیگردد که  اعتبار یجامعه چندان ب یعرف یحت یا یفرهنگ
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 یخودمدار تلق انسانِ یشخص ییجو بروز جسارت و مبارزهعاملی برای  یحت بدانند یااعتبار 
 ،فساد ینکهبر ا افزوندانست  یدبا ،حال یندر ع. اعتبار و مباهات او گردد مایه ،و فساد شود

 های ینهتا زم کوشد یآگاهانه منیز است، حکومت  یشده حکومت استبداد ینهجزء نهاد
او  یرا برا که فساد یطیشرا یهعل ،انسان فاسد شده داند یم یرافساد را در جامعه بگستراند؛ ز

حکومت خواسته آنچه در واقع، . بکند یاقدام تواند یو نه م خواهد ینه م ته،ممکن داش
خود در آوردن فساد  زیر نظر و کنترل ،به آن تحقق بخشد تواند ینم یولاست،  یاستبداد
. گردد ینم یمتکشونده  بینی یشو پ یّنشده، فساد هرگز بر قواعد معیا ذرهۀ در جامع. است
حکومت  یاسیس یتو مشروع یزوال قدرت اقتصاد برای یفساد را به عامل ،امر ینهم
  )215: 1378مرادی،  یقاض(. کند یم یلتبد

نه مصلحت  ،مالک است یسود شخص ی،فساد اقتصاد یطدر شرا یگر،عبارت د به
 یبه نوع کند، یم یلتبد ینو نماد یقانون را به سمبل ظاهر ینکهضمن ا ،امر ینو ا یجمع
 ینوع فساد برا ینتر خطرناک سودجویی،نوع رواج  ینا. شود یختم م یاجتماع ییرافردگ

که  ایگونهبه  یابد، یفساد گسترش م ت،سود و منفع یشافزا یچون برا ؛حکومت است
خود  ی،حکومت استبداد یب،ترت ینو به ا کندکنترل  تواند آن رانمی ی،حکومت مرکز

  .آورد یرا فراهم م یشفساد خو ینهزم
. ندهست به هم مربوط ،و آخرت یادن )ع(یتاهل ب یسبک زندگ در :یکار کم )ب

امام . دعوت شده است یادن یو به کار و تالش و آبادان ینه یااز ترک دنبنابراین انسان، 
، یدخدا برآ روزی طلب در اش مخارج خانواده ینمأت یکه برا یکس«: فرماید یم )ع(رضا

به طور  )339: 78 ،1412، یمجلس( .»کند یراه خدا جهاد م راست که د یاز کس یشترپاداشش ب
 به عنوان دوست انسان ،از عملدر آنها و  اندفراوان کرده یدکأت »عمل«بر  یاتروا ی،کل

: همان(. شده است یدکأت یاردر کارها بس یگیریو بر پ) 4059: 9 ،1388، شهری یر یمحمد( یاد شده
  )5178 ـ 5175: 11، همان: ک.ر/ 4063ـ  4060

زیرا  ؛کار و تالش ندارند یبرا چندانی یزهانگ ،مقابل، مردم در حکومت خودمدار در
 .دانند یخود نم از آنِ کند، یم ینمنافع خود تأم یرا در راستا یزکه همه چرا  یحکومت

ظلم و  در پیجامعه و مصادره آنها  یامن نا ثراموال مردم برا ی،در حکومت استبدادهمچنین 
از  یشترب یدبه تول یادیز یلتمایجه، مردم در نتشود و ، غارت میحاکمان مستبد یخواه یادهز
 یبرا یدبه فکر تول یسبب شده هر کس به نوع ،امور ینا. خود ندارند یو کفاف شخص یازن

  .یاجتماع ییفردگرا یعنی، ینو ا یگراند یازن یننه تأم ،مصرف خود باشد
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  گیری نتیجه
را در تناظر با آثار حکومت  )ع(یتاهل ب یک زندگاز سب یاصول ،مقاله ینا در
و  ی، اجتماعسیاسی، )ها و کنش ها یش، گراها ینشب( یفرد یها در عرصه یاستبداد
آن  های بازتابمطالعه و  یحکومت استبداد یشناخت جامعه یبررس. یمکرد یبررس یفرهنگ

از تحقق سبک  مانع ،نوع حکومت ینا دهد که یم شانن ی،در اجتماع و روابط اجتماع
سبک  ینا یها لفهؤماز  ،جامعه یهرچند اعضا .شود یدر جامعه م )ع(یتاهل ب یزندگ
 ینهفضا و زم یول اند، یرفتهپذی، آن را و زبان یند و در مرحله شفاههست آگاه یزندگ
 همچنین از سویی. شود یم یسبک زندگ ینبه ا یعمل بندییمانع از پا یاسی،و س یاجتماع

در عرصه سبک  یاسی،س یفضا یندر تسلط ا یجبر اجتماع یبه معنا ،الهمق ینمطالب ا
به گذشت  ی،و اجتماع ینسل یراثاست که اصالح م یعیطب یگر،د سویو از  یستن یزندگ
 ی،قرن حکومت استبداد ینچند یاجتماعـ  یاسیانتظار داشت آثار س یددارد و نبا یاززمان ن

  .در طول چند دهه برطرف شود
و  گرایانه جمع ای یهکه روح )ع(یتاهل ب یدر مقابل سبک زندگ سدر ینظر م به
 یشده سبک زندگ موجب یران،در ا یتأثیر استبداد بر سبک زندگ ینددارد، برا یاجتماع

در قلمرو  یبه زندگ یشتربشود مردم  یکه سبب م کند رو یانهفردگرا ییبه الگو یرانیان،ا
و  شکنی قانون .داشته باشند یشگرا یخصوصو  یازها و تحقق منافع و مصالح شخصیرفع ن

 هایمصداق و ها لفهؤالبته م. است یسبک زندگ ینا ینمود اجتماعنیز  ینبود وجدان کار
فتوت و  یانجر :مانند ،وجود دارد یرانیانا یزندگ یبودن الگو گرایانه جمع یبرا یادیز
 ،و تعاون در روستاها ییارهم ی،اجتماع های و جنبش ها نهضت یریه،وقف و امور خ یاران،ع
 یشبکه ارتباط سنت )174 و 173: 1348یعی، ود /538ـ  21: 1368نژاد،  یصف /317ـ  30: 1376ی، فرهاد: ک.ر(
توجه به سرنوشت  کنندهیانکه ب پرستانه یهنم یو اشعار و سرودها )1382، یفرقان: ک.ر(

  یماز تعم یدبا ینبنابرا )120ـ  87: 1379ظمی، کا: ک.ر(. اند یمل یتو هو یتمشترک، مل
 ینا ینکهکرد و با توجه به ا یزپره ایرانیان همه و ها هبه همه دور یانهفردگرا هاییهروح
 هایهروح ینبروز ا یو اجتماع یاسیس یطبر شرا یشترب ید، بایستن یرانیانا یذات ها،یهروح

   )209 و 208: 1379ی، مفتخر: ک.ر(. تمرکز کرد
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  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یف یزیهالعز یاللئال یعوال، )م1983/ ق 1403(ی االحسائ یمابراه بن یعلمحمدبن، جمهور یاب ابن .1
  .الشهداید، مطبعه سینیهالد یثاالحاد

  یاد ه  امام  ع م ت ج م, د ه ش م ,  ی ن یس ح د ال م اح  ق یحق ت,  ان م یاال  ج ه ن , )1376(  ف وس ی  ن ب یل ع ر، یب ج ن اب .2
 . الم س ال ه یل ع

 .هاشمی مکتبۀ بنیتبریز، ، 2کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ، ج ،)ق1381( سییإربلی، علی بن ع .3
  .یبیج یها کتاب یتهران، شرکت سهامیت، عنا یدترجمه حمیاست، س، )1358(ارسطو  .4
تهران، انتشارات  دو انقالب، ینب یراندر ا یاسینخبگان س ی، ناکارآمد)1376( یرضا، علازغندی .5

  .قومس
، مجموعه »قوم یک یتأثیر حکومت در پروراندن خصال مل«، )1376(جان یل، م استوارت .6
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