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  سبک زندگی اسالمی ۀتدوین برنام
∗و بایدها و نبایدهاي سازمان روحانیت

 

  
  ١محمد حسین پژوهنده *       

  چکیده
مسألۀ اصلی تحقیق این نوشتار، چند و چون تبلیغ سبک زندگی اسالمی بـراي  

اسـت کـه از سـه جهـت مـورد      هاي آینـده  نسل حاضر و تدوین آن براي نسل
  بررسی خواهد بود.

 9نخست، از منظر رسالتی که سازمان روحانیت اسالم با نسبت وارثان پیـامبر 
در امر دین به عهده گرفته است، ایفاي نقـش آن چـه سـازوکاري بایـد داشـته      
باشد. به خصوص این که رسالت الهی تبلیغ دیـن، کـه همـواره بـر دوش همـۀ      

االدیانی بر رهه و عصري بوده، امروزه در رقابت شدید بینعالمان دینی در هر ب
  شدت حساسیت آن افزوده شده است.

دوم، با توجه به این واقعیت، روحانیت تنها مرجعی است که نزد خـدا و مـردم   
به عنوان متولیان اصلی و مستقیم مذهب و واسطۀ میان خلـق و پیشـوایان دینـی    

گر الگوي سبک زندگی دینی باید نمایانقرار دارند. از این روي فرد روحانی 
باشد. عطف نظر به این واقعیت، چـه سـازوکار و چنـد و چـونی بایـد بـه کـار        

                                                        
 .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  5/6/1392تاریخ دریافت:  ∗
  bashir1329@gmail.com                                      دانشگاه علوم اسالمی رضوي ژوهشیپ. عضو 1
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  گرفته شود؟
تواند تصویر سوم، با عنایت به تعدد سبک زندگی رهبران دینی، کدام یک می

کاملی از سبک زندگی اسالمی بـراي نسـل حاضـر ارائـه دهـد: سـبک پیـامبر        
بـا آن تنگنـاي اقتصـادي؛ و یـا      7بار و امیرالمؤمنین علی، صحابۀ ک9اکرم

ي در عصر اموي و عباسی؛ یا ایـن کـه نقطـه    :سبک زندگی امامان معصوم
  ي این دو دیدگاه وجود دارد.وفاقی در میانه

در این نوشتار آن چه از آن بحث خواهد شد بنابر اجمال و در مایۀ توصیفی، و 
مجازي خواهد بود که در بـرد نیمـه بنیـادي/    اي/آرشیوي/اسناد شیوة کتابخانه

  شود.کاربردي ارائه می
هاي علمیه، روحانیت، تدوین آثار، تبلیـغ دیـن، سـبک    حوزه واژگان کلیدي:

  زندگی.

  مقدمه ـ طرح بحث در چند فراز
  اسالمیزندگى  . انتظار از سبک1

 از دیـد پیشـوایان دینـی مـا، دریافـت سـبک درسـتی از زنـدگی، موجـب بهـروزي،          
سودمندي، و رضایت خاطر شخص و عزت جامعه اسـت و آن جـز در سـایۀ دانـش     

از طریـق پـدرانش از پیـامبر     7اندوزي میسـر نیسـت. امـام صـادق    آموزي و دانش
لرَجلَینِ عالمٍ مطَاعٍ أو  إِالّ  ال خَیرَ فی الْعیشِ«نقل نموده که فرمود:   9گرامی اسالم
در زندگى جز براى دو نفر خیرى نیسـت: عـالم    )؛1/31 ،1365ی، لینک( »مستَمعٍ واعٍ
  نده.دار نگه ةو شنوند هفرمان برد

با تمسک به ) در زمینۀ عزت و شوکت جامعه، 12/6/1386( 1رهبر معظم انقالب
حقیقتاً کشورى که دستش از علم تهى « فرماید: می 7اي از امیرالمؤمنین علیجمله

استقالل و هویت و شخصیت، توقع امنیت و توقـع   تواند توقع عزت، توقع است، نمی
رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى بشر و جریان امور زندگى ایـن اسـت. علـم، عـزت     

فرمایـد:   ى پرمغزى است. می البالغه هست که خیلى جمله اى در نهج بخشد. جمله می
من وجده  سلطان العلم«علم اقتدار است. سلطان یعنى اقتدار، قدرت.   ؛»سلطان العلم«

؛ علـم اقتـدار   )20/320 ق،1404 ابـن أبـی الحدیـد،   » (صال و من لم یجده صیل علیه
تواند غلبه پیدا  تواند تحکم کند، می است. هر کس این قدرت را به چنگ آورد، می
؛ بر او غلبه پیـدا خواهـد   »صیل علیه«کند. هر کسى که این اقتدار را به دست نیاورد، 
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  .»کنند به او تحکم می ،کنند لبه پیدا میدیگران بر او قهر و غ ،شد
علم یکـی از اصـول تمـدن و سـبک زنـدگی در هـر اندیشـه و        بنابر این دیدگاه، 

تمدنی است. این امر نه تنهـا باعـث تغییـر رفتـار فـردي مـردم خواهـد شـد و سـبک          
کند، بلکه موجب رشد و تعالی یا انحطـاط یـک تمـدن نیـز      زندگی آنها را متأثر می

  ).1392غضنفرنژاد، ( خواهد شد
) اشـاره نمودنـد،   23/7/1391با این حال چنان که معظم له در فرصـت دیگـري (  

علم به تنهایی براي رسیدن به زندگی سعادتمند کافی نیست، هر چند وسـیلۀ اصـلی   «
است. همراه با علم که رکـن موجـه پیشـرفت و رفـاه و خوشـبختی اسـت، شـرایطی        

اصـلى   ۀیک نقطدیده انگاشت و در میان همۀ آنها توان آنها را ناوجود دارد که نمی
به ـ   هدف زندگى راـ   وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفى را باید ترسیم کنیم

پـذیر نیسـت؛ کـارِ    هـا امکـان  آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخش
د لیبرالیسـم  توانـ گیرد. حاال آن چیزى که به آن ایمان داریـم، مـی  درست انجام نمی

توانـد فاشیسـم باشـد،    مـی  تواند کمونیسم باشـد، تواند کاپیتالیسم باشد، میباشد، می
تواند هم توحید ناب باشد؛ بـاالخره بـه یـک چیـزى بایـد ایمـان داشـت، اعتقـاد         می

ایمان مهم است. ایمان بـه یـک    ۀلأداشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مس
رگاه اصلى اعتقاد؛ یک چنین ایمانى باید وجود داشته باشـد.  اصل، ایمان به یک لنگ

  2.»براساس این ایمان، سبک زندگى انتخاب خواهد شد

  :عمومى دعوت انبیاء ي. نگاهی به وجهه2
 :اي که توجه به آن ذهن ما را نسبت به ماهیت دعوت انبیـاء الهـی  ترین نکتهمهم

ک بعثـت درونـی الهـی اسـت.     کند این است که دعوت آنان منبعث از یـ روشن می
اند، لیکن تنهـا  هاي معنوي نیز دعوت کردهاند که مردم را به مقولهبسیار کسانی بوده

منبعث از نداي وجدان بیدار خودشان بوده است. آن چـه وجـه تمـایز دعـوت انبیـاء      
باشد، جنبۀ الوهی داشتن و منبعث بـودن از مصـدر    ها میبا این قبیل دعوت :الهی

ام ربانی است، لیکن به لحاظ ماهیتی ـ چنان که در یک بررسی مجموعی  وحی و اله
هایی ناظر به چهار گونۀ مـاهیتی بالغـی،    آید ـ شامل جنبه  از آیات قرآن به دست می
باشند. از باب نمونه، آن چه  سازي، و دستوري یا حکمی می تعلیمی، ارشادي یا آگاه
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  دهد:خبر می :از ماهیت بالغی پیامبران الهی
ایم مگر ایـن کـه بـه او وحـی بکنـیم کـه       ما هیچ پیامبري را پیش از تو نفرستاده«

  ).25/انبیاء( 3»خدایی جز من نیست مرا بپرستید
سازي مردمـان نسـبت بـه حقـایق،      گري و آگاههمچنین، در ارتباط با جنبۀ روشن

  گوید: نیز هست، می :که ناظر به ماهیت تعلیمی انبیاء
 4»شان روشن نمایداش تا (حقایق را) برايم مگر به زبان قومپیامبري را نفرستادی«

  ).4/ابراهیم(
نیز قرار دارد،  :دعوت انبیاء ها، که در زمرة اهدافیکی دیگر از این ویژگی

است. خداوند از زبان یکـی از داعیـان خطـاب بـه     از عذاب الهى بخشی نجات جنبۀ 
  فرماید:مردم می

دي پاسخ گویید تا شما را بیـامرزد و از عـذاب   اي مردمان به نداي داعی خداون«
التفـات   :) که به ماهیت وعظ و ارشـاد انبیـاء  31/احقاف( 5»دردناك پناهتان دهد

  دارد.
در ارتباط با آن چه ناظر به مطاع بودن در قالب دستورهاي الهی است؛ یعنـی آن  

  :گوید باشد، میمی :جنبه که ناظر به ماهیت دستوري و حکمی دعوت انبیاء
هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر این که در چارچوب دستور خدا مـورد اطاعـت   «

  ).64/نساء( 6»واقع شود
آید این است که نقش روحانیت در سه جنبۀ ها به دست میآن چه از این اشارت
ست و در جنبۀ چهارمی اگر حکم و حکومتی باید باشـد  ا :اول، همان نقش انبیاء

یت به عنوان متولی، نقش آن، عالوه بر اسـتنباط حکـم،   مربوط به دین است و روحان
  ناظر اجرایی و نگهبان است.

  . دامنۀ مأموریت 3
آییم، طبعاً در این جا نیـاز شـناخت    در گام بعدي به دنبال کشف متعلق دعوت بر می

کنـیم. البتـه الزم    کافی از دینی که آن دعوت در حوزة آن واقع شده است، پیدا مـی 
اي و بسیار ماهر در این خصوص کسب اطـالع   اسالم شناس حرفه نیست همانند یک

نماییم، بلکه به همان اندازه که روشن شود این دین از چه توسعۀ قلمروي برخوردار 
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  است، کافی است.
مسألۀ چند بعدي بودن دعوت دینـی نتیجـۀ یـک قیـاس اسـت کـه از دو مقدمـه        

  تشکیل شده است.
هـا   گویی بـه نیازهـاي بشـري در تمـام زمینـه      مقدمۀ اول: دین اسالم متکفل پاسخ

  است.
  مقدمۀ دوم: متعلق دعوت دینی زوایاي مختلف زندگی انسان است.

نتیجه این که ماهیت دعوت دینی چند بعدي است. توجیه قیـاس ایـن اسـت کـه     
چون دامنۀ نیازهاي بشري تا همۀ زوایا گسترش دارد، پس دیـن در دو بعـد مـادي و    

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، آموزشی، پرورشی، اخالقی و غیره هاي  معنوي در زمینه
  برنامه دارد.

  . رابطۀ سبک زندگی با تمدن و فرهنگ4
اگر سبک به معناي شیوه، و فرهنگ نیز عبارت از نوع شکل یافتن زندگی باشـد، بـا   

نظران) سبک زنـدگی  توجه به توسعۀ معنایی فرهنگ و تمدن (از دید برخی صاحب
  ة شمول تمدن و فرهنگ هر ملت خواهد بود.چیزي در دایر

بـا   شـناس فرانسـوي   دو نویسـنده و زبـان  ) 202، 1363(دنی ژیرار و روبرگالیسین 
جامعـه و عـروج    ءنمودهاي آن از این قبیل، فرهنگ را عامـل کنتـرل و بقـا    تأکید بر

هـاي معنـوي و مـاوراء طبیعـی     هـاي مـادي بـه سـمت ارزش    انسان از دنیاي واگرایی
فرهنـگ هـر ملتـی در درون تمـام     « :ن قائـل بـه ایـن معنـا هسـتند کـه      شایا اند. دانسته

آن ملت و  ةمبارز ةزندگی، رفتار افراد، آداب و رسوم، شیو ةرفتارهاي آن ملت، شیو
چنـین دیـدگاهی را    .)1374(پژوهنـده،   شود برداري از عناصر طبیعی متجلی میبهره

  اند:اشته) براي تمدن نیز ابراز د1391برخی (واسطی، 
معرفتـی،   ۀهاي به هم پیوسته که سـه شـبک   تمدن یعنی زندگی جمعی در سیستم«

. ایـن  خردورزي، اخالق و حقـوق)  ؛(به تعبیر رهبري قانونی و فرهنگی را نتیجه دهد
ر سیستم براي نقش براي تغییر سـبک زنـدگی،   .. . شوندتمدن محسوب می ۀسه، سه اَب

چرا که انسان سالم و  ،آموزش داده شود ،عمل اي وگیري شبکهباید مهارت تصمیم
سازي اجتماعی اسـت و   عامل، محور توسعه است. تغییر سبک زندگی نیازمند رفتار
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  ».گیري و تغییر رفتارهاي اجتماعی را دانست بدین منظور باید چگونگی شکل
و سـپس جانشـینان رسـالت     :گیـریم کـه انبیـاء الهـی    با این رویکرد نتیجه می

مسؤولیت اصالح معارف و فرهنگ در جامعۀ بشري را به عهده دارند و  بزرگ الهی
پردازنـد. بنـابر ایـن، زمینـۀ      به آموزش و پرورش در جهت رشد و بالندگی جامعه می

کار آنان، ذهن جامعـۀ انسـانی بـا همـۀ امـور متعلـق بـه آن اسـت، و قلمـرو و دامنـۀ           
امر آموزش و پـرورش بـه   هایی است که شان نیز، تمامی گزینهاختصاصی مسؤولیت
دهـد؛ یعنـی    نشیند و تظاهرات رفتـاري از خـود نشـان مـی     دهی میوسیلۀ آنها به بهره

ها، ادبیـات داسـتانی   اخالق عمومی، آداب، عادات، رسوم ملی، افکار عمومی، سنت
هـا در مجمـوع، رفتـار    شفاهی و مکتوب، اساطیر و خرافات و اعتقادات عوامی. ایـن 

بخشـند، و از ایـن    دهنـد و بـه آن صـبغۀ خـاص مـی      را شکل می کلی و عمومی افراد
ها صورت معنوي تمـدن و  جهت، نیاز به التفات جدي دارند. در حقیقت، این گزینه

اي است که آینۀ تمام نما و نشان دهندة میزان بالندگی ذهنی ابناي  فرهنگ هر جامعه
هـاي  دن مهـارت باشد؛ هر چند که گسترش دانـش و معـارف، بـاال بـر     آن جامعه می

شغلی، توفیر و فراهم سازي پلکان ترقی در صنعت، توسعۀ اقتصادي و افزون سـازي  
توان اقتصادي، برقراري و حاکمیت دادن به نظام سیاسی مطلوب، آشنا ساختن افراد 
با نظام برین ادارة امور جامعه، تبیین و تشریح مسائل حقوقی شهروندي، وضع قوانین 

النه، تـالش در جهـت توسـعۀ عمـران شـهرها، و بـه دسـت        و مقررات و ضوابط عاد
آوردن قدرت نظامی برتر و... نیز در قلمرو عمـومی مسـؤولیت و وظیفـۀ آنـان قـرار      

ها براي ارتقا بخشیدن به جامعه و کسب تفـوق  دارد؛ و هر چند که اهمیت این گزینه
اول نیست،  هايتر از گزینهدر رقابت تمدنی جهانی جوامع تحت پوشش، نه تنها کم

بلکه گاهی هم بیشتر اسـت و عمـدة همـت آنـان نیـز صـرف گسـترش ایـن مسـائل          
  شود، لـیکن اوالً در نظرگـاه اول، کـه مقـام معرفـی یـک ملـت اسـت، بـه چشـم           می
هـاي  گیرند، و ثانیـاً گزینـه   ها براساس معارف اولیه صورت میآیند، زیرا معرفینمی

  کنند. مل میهاي دوم عاول به مثابه بستر براي گزینه
شود کـه ایـن مهـم، یـک مقولـۀ فرهنگـی و در حـوزة        با این توصیف روشن می

رسالت دو جناح علمی ـ فرهنگـی حـوزه و دانشـگاه اسـت. دانشـگاهیان، بـراي پـی         
هاي مادي رشد و توسعه؛ و حوزویان، براي تبیین جنبۀ دینی ـ اخالقی و   افکندن پایه
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ۀ خـاص در ایـن نوشـتار بـه دنبـال آن      وجهۀ معنوي آن؛ اما آن چه بـر حسـب وظیفـ   
  گیریم.شدن نقش جناح علمی حوزوي است که در دو نگاه پی میهستیم، روشن

  ها و تمهیداتنگاه اول: پیش شرط
هـاي تحقـق آن   تبلیغ به هر شکل آن که باشد دو بخش عمده دارد؛ یکی پیش شرط

ا و نحـوة  است که باید در مبلغ و مخاطب جستجو شـود و دیگـري شـگردهاي اجـر    
عملیاتی شدن آن است. دربارة دومی بحث بسیار تخصصی و مفصـل اسـت و از آن   

گوییم. با این حال ناگزیر از پـرداختن بـه شـرایط تمهیـدي آن     در این جا سخن نمی
  کنیم:ها اشاره میهستیم که در چند فراز بدان

  الف ـ مراقبت از نقش الگویی 
را به عهده دارد، عـالوه بـر منـادي بـودن     شک نیست روحانیت که وظیفۀ تبلیغ دین 

نقش الگویی را در نمایش عملی دین به عهده دارد. این بدان معناسـت کـه شـخص    
روحانی به تمام وجـود خـود تجسـمی از دیـن اسـالم جلـوه نمایـد. سـکوالر شـدن          

وي را از » مـادي «و توجه به وجهۀ » روحانی«روحانیت به معناي دور شدن از مفهوم 
ــن«وضــعیت  ــامبر اعظــم خــارج مــی» مجســم دی ــان  9ســازد. شخصــیت پی و امام
بوده است و بـراي  » حجت اسالم«جلوة کاملی از اسالم و برازندة عنوان  :معصوم

  گیري به منظور الگو شدن در جامعه. روحانیون سندي زنده در نمونه

ها نشان خواهد داد که احتیاط گرایی و حیات تقلیدي و درنگ در این واقعیت
هـاي علمیـه از الگـو، بـه ویـژه در      هاي حـوزه د نبودن بخشی از دریافتروزآم

شرایط کنونی، سبب از هم گسیختگی فرهنگی و ناکارامـدي آن شـده اسـت.    
هـاي روحـی   حوزه در صورتی که نقش الگویی خود را فراموش کند، بیماري

تواند بر آحاد جامعه تحمیل کند. در ایـن حالـت مـردم از طریـق     زیادي را می
هاد روحانیت، مدام به سمت تبعیت از فضاي اسـتاتیک رانـده شـده و مجبـور     ن

هـا  خواهند بود ابعاد دینامیک خود و زمان را از یاد ببرند. رویکرد نظري حوزه
هـا  به الگو و غفلت از زوایاي عملی آن کم کم فاصلۀ عمل و نظر را در حوزه

ین روند سبب خواهد شد افزایش داده و تولید اندیشه را کاهش خواهد داد... ا
تا وحدت معرفتی جامعۀ اسالمی از میان برود و عرفان، حکمـت، کـالم، فقـه،    
علوم تجربـی، ادبـی، ریاضـی مسـتقل از یکـدیگر حرکـت کننـد و الگوهـاي         



 

ش
ژوه
پ

سال
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

ال 
، س
می

وزد
ن

مار
، ش
هم

 ة
 سوم

پی 
(پیا

98 ،(
 پاییز

139
2

 

]۲۲[  

تـر  هاي کوچکگوناگونی ارائه شود. انسان کامل تجزیه شده و اسوه در قالب
میت خود را از دست خواهـد داد  از ابعاد واقعی خود قرار خواهد گرفت و تما

  ).45ـ46، 1385(جاللی، 

روشن است که جامعه در چنین وضعیتی انتظار حجت و سند براي اسالم و دیـن  
بودن را از آنان نخواهد داشت و نه تنها پذیرش موعظـه جـایی نخواهـد داشـت کـه      

ــاره    ــه پ ــبت ب ــام و نس ــع اته ــان در موض ــی  آن ــز تلق ــدهکار نی ــردم ب ــوق م   اي از حق
  شوند.می

  ب ـ شناخت هدف
قبل از هر چیز باید عامل نسبت به هدف کار توجیه باشد، زیرا ایمان به کار خـود از  

گویی به مخاطبان از طرف دیگر در گرو آن است. همچنین وي یک طرف، و پاسخ
باید نسبت به این واقعیت توجیه باشد که هدف از تبلیغ دین رسیدن به اهداف مادي 

  نوع کار او یک وظیفۀ معنوي است نه یک شغل درآمدزا.شخصی نیست، زیرا 
هدف از تبلیغ رشد معرفت دینی مـردم بـا گفتـار، کتـاب و مطالـب آموزنـده و       «

، 1373اي، (خامنـه  7»آماده کردن وسایل و ابـزار آگـاهی بـراي هـدایت آنـان اسـت      
لیکن ). آري، دستگاه مدیریت جامعه وظیفه دارد هزینۀ زندگی او را تأمین کند 283

این امر نباید ذهن او را به خود مشغول نماید تا از هدف معنوي خـود غفلـت نمایـد.    
اي بایسته بر کار او مترتب نخواهد شد، زیرا ضمیر بدیهی است در این صورت فایده

شـود و در  باطنی انسان هر چه باشد از البالي گفتار و کردار شخص برون فکنی می
  رد.آومردم تلقی منفی به وجود می

إِنَّ الَّذینَ قالُوا ربنَـا اهللاُ ثُـم   [ها با اشاره به آیـۀ:  در یکی از خطبه 9پیامبر اسالم
تان نسبت به مخاطبان نباشد کـه  فرمود: مواظب باشید که ناخالصی در نیت ]استَقاموا

سـازد (ر.ك:  اگر باشد خدا آن را در سطح چهره و لقلق زبـان شـخص آشـکار مـی    
 7مون از امیرالمؤمنین علیضسخنی به همین م)؛ همچنین، 1/84، ق1412دیلمی، 

  ).472ق، 1395نقل شده است (امام علی، 
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  ها، عناصر و ابزارهاي علمیج ـ روزامد بودن شیوه
تـرین امـوري تلقـی    هاي تازه در ارائۀ کار از ضـروري امروزه نوآوري و ابتکار شیوه

توجهی نسبت به مقدمات و شرایط بی شود که براي انجام باید به کارگیري شود.می
خاصیت نه تنهـا کـاري از   بیرونی و یا اصرار بر متدهاي تکراري و خسته کننده یا بی

ــی  ــیش نمـ ــن دل    پـ ــوع دیـ ــل موضـ ــه اصـ ــبت بـ ــردم را نسـ ــه مـ ــرد، بلکـ   زده وبـ
یـابیم کـه   کند. اگر از دید آسیب شناختی به مسألۀ تبلیغ بنگریم، درمـی رغبت میبی
امل و عوامل دیگر موجب شده کـه در کنـار سـقوط مقـام تبلیـغ و      مجموعۀ این عو«

ها بهاي الزم به کاري جدي و علمی روي تبلیـغ داده نشـود و حتـی بـه     مبلغ در ذهن
ها هم خطور نکند که ابعـاد مختلـف تبلیـغ هـم ماننـد بسـیاري دیگـر از شـؤون         ذهن

کاري علمـی روي  هاي علمی است و قهراً تا اسالمی نیازمند غور و بررسی و درنگ
» آن انجام نگیرد، امیـدي بـه اصـالح آن در مرحلـۀ عمـل و اجـرا هـم نخواهـد بـود         

  ).132، 1374(خندان، 
ــت  ــهحضــرت آی ــودن    اياهللا خامن ــد ب ــه ضــرورت روزام ــبت ب ــانی نس   در بی

  هاي تبلیغ فرموده است:شیوه

صحنۀ  ترین مسائل و علوم مورد احتیاج مردم که در میدان وامروز دنیا در زنده
گیرد. شما امـروز  هاي نو را به کار میتبادل نظر هست، ساعت به ساعت روش

توانید به عنوان آخرین نظریه به آن اي را خواندید، یک ماه بعد نمیاگر نظریه
آید. چگونـه  هاي نو به نو میشود و حرفها عوض میتکیه کنید، چون روش

روشی که با مردم صد سـال  خواهیم حرف حق خودمان را به همان شیوه و می
اي، (خامنـه  8پیش یا پنجاه سال پیش گفته مـی شـد امـروز در میـان بگـذاریم؟     

1373 ،291.(  

هـاي آن بـه   هاي آموزشی و زمینـه در همین راستا ضرورت دارد به نو بودن طرح
خصوص تجدید نظر در دامنۀ مطالعات در مطالبات مردمـی و نیازهـاي جامعـه بـذل     

  گوید:ز کارشناسان میتوجه نمود. یکی ا

ها ارائۀ جامعۀ نمونـه اسـت، آن هـم در عمـل، نـه در      مشکل عمدة دیگر حوزه
هـاي رایـج   ها در ناکارامدي دانـش نظر. شاید ریشۀ دست کم بخشی از اشکال

هاي علمیه در ترسیم عملی جامعۀ فاضله باشد، چـون ایـن الگـو پـیش از     حوزه
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گیـرد ... منشـأ دیگـر    کاو قرار میاجراي عینی، در حکمت عملی مورد کند و 
هـاي اساسـی مقتضـیات زمـان     توان از جملـه در تفـاوت  وضعیت کنونی را می

  ).47، 1385حاضر و گذشته دانست (جاللی، 

  هـ ـ تنوع در استفاده از ابزار 
تنوع از دو باب مورد توجه است: یکی از باب تفـنن و تجدیـد ذائقـه بـراي اسـتقبال      

شتن تنور تبلیغات و دیگر از باب همراهی با پیشرفت فناوري و مخاطبان و داغ نگه دا
هاي نوپدید عرضه و تقاضا. مقام معظم رهبـري (مدظلـه) بـا عطـف     همزمانی با شیوه

  فرماید:نظر به نقطۀ دوم می

تبلیغ به معناي رساندن است و ابزار رساندن به حسب شرایط تفاوت دارد... آن 
دهد، ابتکـار و ذوق و سـلیقه و   ا تشخیص میچیزي که ابزار و نحوة رساندن ر

  فهم و سرعت انتقال شماست... نبایـد گفـت یـک روزي کـه ایـن طـور تبلیـغ       
آمـد  مـی  ;کردیم خیلی هم مؤثر بود. بله، یک روز شیخ جعفـر شوشـتري  می

مـردم همـین قـدر بدانیـد کـه      «گفـت:  باالي منبر در همین تهران و به مردم می
کرد. آن روز کمک هاي مردم درست میدر دلو یک انقالبی » خدایی هست

گذاشت، اما اگـر امـروز مـن و شـما روي     خدا و قابلیت مستمع آن تأثیر را می
منبر بنشینیم بگوییم مردم همین قدر بدانید خدایی هست، مردم همه سر تکـان  

رویـم.  آیـیم و مـی  روند، ما هم پائین مـی شوند میدهند و با تعجب بلند میمی
اخـالق و عقایـد    عین الحیاتو  حق الیقینحوم مجلسی در کتاب یک روز مر

گفـت و دنیـایی را بـه تفکـر اعتقـادي شـیعه       دینی را با همان زبان خودش مـی 
کرد. شما خیال نکنید که این کتب مجلسـی بیهـوده نوشـته شـده...     نزدیک می

حـق  تـوانیم  خورد، امـا امـروز مـن و شـما نمـی     ها به درد میآن روز آن کتاب
را تجویز کنیم... اگر هنـر داریـم بایـد آن مضـمون را بـا       عین الحیاتو  یقینال

  ).292، 1373اي، (خامنه 9زبان امروز بنویسیم

هـاي صـوتی   ، رایانه، فرستنده استفاده از ابزار الکترونیکی مدرن همچون ماهواره
ت. تصویري مثل تلویزیون و اینترنت، امروزه یک رویکرد بسیار معمولی و رایج اسـ 
کنـد.  البته نکتۀ مهم این است که تنها وجود فیزیکی این ابزار کمکی به اهداف نمی

  آن چه در این رابطه مؤثر است مهارت نیروي انسانی آموزش دیده است.
نقش بسیار مؤثر این ابزار نیازي به توصیف ندارد و تنها کـافی اسـت بـه یکـی از     
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خصوص نسـل   تأثیري که بر توده بههاي الکترونیکی یعنی صنعت تلویزیون و پدیده
داري تـا چـه مـدت    نو در تغییر فرهنگ دارد توجه کنیم که پخش هر سریال هـدف 

گذارد و حتی تکیه کالم و اصطالحات بـه کـار رفتـه در    روي بینندگان خود اثر می
گیرند. جالب است بدانیم دیالوگ هنرمندان را در محاورات روزمرة خود به کار می

که در کشور ما عمر چندانی ندارد، نقش حساس آن در غرب از دیر که این صنعت 
میالدي مطلبـی   1979باز مورد التفات پژوهشگران بوده است. نشریۀ تایم در ماه می 

عضو کمیسیون ارتباط فدرال، (مسؤول  ،(Newton Minow)را از قول نیوتون مینو 
  ل کرده که شنیدنی است:ي امریکا در آن زمان، بدین عبارت نق ها)تنظیم فرستنده

ترین مؤسسۀ تربیتی در کشور دانشگاه هاروارد یا یـال یـا کالتـک نیسـت.     مهم
  ).430، 1369ترین آن، تلویزیون است (ازکمپ، بلکه مهم

  و ـ روان شناسی اجتماعی 
ایـم کـه حرفـۀ تبلیـغ چـه      ما به عنوان مسؤوالن نظام تبلیغ دینی هرگز از خود پرسیده

نوع کار آن چیست؟ عمل تبلیغ در ارتباط با هر چیـزي دقیقـاً انجـام    اي دارد و صبغه
تلقین در اذهان مردم براي ایجاد ذهنیت مطلوب است تا نیروهاي آنـان تحـت تـأثیر    

مندي به سمت نقطۀ مطلوب گردد. با این توصیف نوع کار تبلیغ یـک امـر   آن هدف
کـه عمـدة گـروه     هـا تـوجهی نسـبت بـه روان شناسـی تـوده     روان شناختی است. بـی 
سازد، زیرا مانند تیراندازي دهند، ما را با شکست مواجه میمخاطبان ما را تشکیل می

  است که هدف ناشناخته را نشانه گرفته است.
اي مستقل در علـوم انسـانی اسـت، لـیکن در     انسان شناسی فرهنگی اگر چه رشته

یـت آن شـناخت   واقع بخشی از دانش روان شناسی اجتماعی است؛ زیرا هـدف و غا 
ــان   ــی روان انس ــیات فرهنگ ــگ و مقتض ــی   فرهن ــاطر م ــین خ ــه هم ــت. ب ــیم هاس بین

م) جامعه شناس، روان شناس و مورخ فرهنـگ و تمـدن   1841ـ1931گوستاولوبون (
ها به روان شناسی فرانسوي در ارتباط با تحلیل مسائل سیاسی ـ اجتماعی اقوام و ملت 

  10پردازد.ا میروي آورده و طی چندین اثر به تحلیل آنه
بدیهی است زمینۀ عمل یک مبلغ جامعـۀ انسـانی اسـت، و او نـاگزیر از شـناخت      

ترین اهرم تغییر اجتماعی، یعنی باشد (علم البشر). اگر مبلغ بتواند بر کلیديجامعه می
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ها وقوف یابد، همۀ نیروهاي او را در اختیار گرفته اسـت، زیـرا انسـان بـه     روان انسان
روان نیست. تا شناخت از چیزي در ذهن او جاي نگیرد کشـش بـه   واقع، چیزي جز 

هـا بـه لحـاظ تکامـل و     شود و جاي گرفتن شـناخت در انسـان  سمت آن حاصل نمی
ــوه     ــوده، یعنـــی انبـ ــه در تـ ــاتی هســـت کـ ــا کلیـ ــت، امـ ــاوت اسـ ــۀ آن متفـ   درجـ

  شــکل جامعــۀ انســانی بــه طــور مشــترك وجــود دارد و تــأثیر مشــابهقــواره و بــیبــی
که گوستاولوبون به اهم آنها اشاره کرده است، هر چند به دلیـل گذشـت   گذارد می

تواند داشته باشد، با ایـن  حدود یک قرن از آن، امروزه قابلیت برداشت تضمینی نمی
  تواند الهام دهندة مسائلی باشد که نیاز به نوشدن دارند.حال می

کـرده و در طـول   ها بدان اشاره نکتۀ جالبی که وي در کتاب جامعه شناسی توده
گویـد  هاسـت. وي مـی  تاریخ بشر موضوعیت داشته و دارد، مسألۀ قدرت تخیل توده

هاي زبـانی  شاید نتوانید به اندازة تصویرگري مسائل در اذهان توده از بیان و توصیف
اي از این دریافـت را اقـدام عملـی ـ تجسـمی آنتونیـوس در       استفاده کنید؛ وي نمونه
سزار، مبنی بر قرائت وصـیتنامۀ وي و نشـان دادن جسـد او،     تحریک مردم علیه قاتل

تـر آن در جریـان   ). چنان کـه نمونـۀ قـدیمی   89، 1369کند (گوستاولوبون، ذکر می
در نشان دادن پیراهن خونین خلیفۀ سـوم،   7تحریک مردم علیه امیرالمؤمنین، علی

د و کاري کرد که عثمان را در تاریخ اسالم شاهدیم که به وسیلۀ معاویه انجام گردی
  آمدند.صدها و هزارها خطابه و مقاله و بیان علمی از عهدة آن برنمی

بینید آن چه علم و اگر در رابطه با سنت تعزیه و نمادهاي آن کمی دقت کنید می
ها از نظر تأثیرگذاري بر تحریک گاه و شبیه گردانیکتل و پنجه و ماه و ماکت خیمه
هـا  هـا و بیـان مقتـل   تـر از روضـه خـوانی   ذارند، کمگاحساسات و عواطف به جا می

آید. چه آن که آنها نماد تصویري ـ تجسمی دست بریده، علم، و نمود قمر بنی  برمی
بودن  7گاه امام حسین، علمدار کربال و امید اطفال خیمه7هاشم بودن ابوالفضل

روي دست اي از ایشان است. بارها دیده شده است که برخی از روضه خوانان حرفه
بلند کردن یک طفـل شـش ماهـۀ سـبزپوش بـه عنـوان نمـاد طفـل شـش ماهـۀ امـام            

اند و در تحریک عواطف مقدس مردم، به اصـطالح غوغـا   استفاده کرده 7حسین
ـی دین«ها نظریۀ لوبون را که وي بر آن نام اند. همۀ اینکرده نهـد، تأییـد   را مـی » حس
حکایت دارند که همواره مسائل را به طور  اندازة تودهنمایند و از قدرت تخیل بیمی
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ها فقط به توسط تصـاویر  توده«کنند. مجموعی و به دور از تحلیل یگانی دریافت می
(گوسـتاولوبون،  » گیرنـد کنند و به کمک تصویر نیـز تحـت تـأثیر قـرار مـی     فکر می

1369 ،88.(  
ن تصـویرگر  البته منظور نگارنده از بیان مطالب فوق این نیست که یک مبلغ همـا 

اي باشـد؛  گرد و یا فالن روضـه خـوان حرفـه   تئاترهاي تلویزیونی یا شبیه خوان دوره
منظور آن است کـه بـراي اطمینـان از تأثیرگـذاري مطالـب تبلیغـی بایـد روي روان        

اي القا کرد که بتواند ذهـن مـردم را   ها مطالعه نمود و مطالب را به گونهشناسی توده
  11به خود معطوف دارد.

  ـ ضرورت تدوین آثار ماندگار ز
دیـن مقـدس    ۀنشـر و توسـع   کـه  گر تاریخ تمدن اسالمى روشن اسـت هشوپژبراى 

آنـان   ؛بـوده اسـت  آگـاه   ینانمؤماسالم، از آغاز تاکنون مرهون اعتقادمندى و تالش 
 ،ب پرورش و پردازش ذهـن موجان، شدر ذهن مستعد و نیرومندالهی هاي اشراق که
  .)5ق، 1397(ر.ك: نجاشی،  است دیدهخلق آثار کثیري گر و

نخستین کسانی که نوشتن را در تاریخ اسالم آغاز کردند، بزرگانی از اهل فضل 
و کمال در قرن اول و دوم بودند که از ثبت سیرة رفتاري و کالمی شروع کردنـد و  
گنجینۀ حدیث و سنت دینی را به وجود آوردند؛ سـپس بـه تأسـی از آنـان علمـا بـه       

لی و احتجاجات و نشر افکار و اقتراحات خود پرداختند (ر.ك: پژوهنـده،  تدوین اما
1387.(  

 ۀهایى در همامیه و برداشته شدن فشار حکومتى که آغاز آزادي بنى ةپس از دور
فقه دین، تفسیر، لغـت، صـرف، نحـو،     ۀدر زمین سرشاري راها بوده است، نبوغ  زمینه

ر ایرانى به عربى، طب، نجـوم، فلسـفه،   آثا ۀعلوم بالغت، تاریخ عرب و عجم، ترجم
 کنـیم  موسیقى، مهندسـى، کشـاورزى، دامـدارى و پـرورش طیـور و... مشـاهده مـى       

)، و بعضی از متون میراث علمی و فرهنگی ما هم آثار تـدوین  375، 1369(مطهري، 
ها و ها و نامهاي است که به صورت تقریر درس و خطابه و یا مجموعۀ یادداشتیافته

  اند.ي دانش و اندیشه تنظیم یافتهاي شفاهی بزرگان عرصهاندرزه
و روشـن نمـودن    ،مرتب کردن ابـزار و وسـایل کـار    ۀها به منزلگونه پژوهش این
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و  است که آیندگان، سخت بـه آن نیازمندنـد  اي وظیفه ۀسبق براى نسق دادن به ادام
ا اسـاس  در این میان مسألۀ سبک زنـدگی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت، زیـر      

  دهد.فعالیت یک مسلمان را تشکیل می
اهمیت کار تدوین در برابر تبلیغ شفاهی در سندیت و ماندگاري آن است. تبلیـغ  
به شیوة تدوین اعم از هر شکل و صورتی که آن را ماندگار سازد، مثل ضبط نوار و 

هـا بـه   هاي الکترونیکی همانند آثار مکتوب تا مدت زمانی در میان نسلفیلم و تراشه
ماند، مگر نه این است که الواح مکتوب و منقوش به جا مانده، هم اکنون یادگار می

هـا کـار تـدوین بـه     گر میزان تمدن و سبک زندگی نیاکان ماسـت. بـا همـۀ ایـن    بیان
  اي نیاز دارد.مهارت ویژه
ره اي اشـا هـا بـه واقعـه   در ارتباط با میزان تأثیر این گونه تبلیغ اياهللا خامنهآیت

کند که مرحوم حاج آقا رضـا همـدانی واعـظ در رد یکـی از مسـالک باطلـه بـه        می
فرماینـد آن مرحـوم منبـر    انجام داد. ایشان می ;درخواست مرحوم میرزاي شیرازي

النملـۀ الـی   هدیۀ«رفت و علیه این مسلک سخنرانی کرد. همان منبر کتابی شد به نام 
ارد. گاهی یک مبلغ چنـین کـار عظیمـی    که االن هم این کتاب وجود د» الملۀرئیس

خواسـتند چنـین   یـا امثـال ایشـان اگـر مـی      ;دهد که خود میرزاي شیرازيانجام می
  ).296، 1373اي، (خامنه12کاري بکنند، تسلط نداشتند...

مد نظر ما در این نوشتار نه هر نوع اثر مدونی است، بلکه مراد آن بخش از متونی 
شود. البته ناگفته نماند که در این بخش به مربوط میاست که به ارائۀ سبک زندگی 

طور گسترده اما غیر منظم کارهایی صورت گرفته است، لیکن نظر به وسـعت دامنـۀ   
نیاز و به تبع آن تخصصی شدن امور ضـروري اسـت کـه مسـألۀ سـبک زنـدگی بـه        

هـاي زبـده تـدوین    هاي مختلـف توسـط کـارگروه   صورت کارشناسی شده در رشته
  گردد.

  ـ خودسازي معنوي و تجهیز علمی  ح
براساس آن چه گفته شد، براي ارائۀ الگوي سبک زنـدگی اسـالمی کسـی کـه ایـن      

گـام باشـد تـا    کند پـیش وظیفه را به عهده دارد باید خود در آن چه بدان هدایت می
عمل او به کمک قول او بیاید و تأثیر خود را فوریت و ضمانت بخشد. رهبـر معظـم   
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  فرماید:ضمن بیان رهنمودهاي الزم براي تبلیغ می یانقالب اسالم

خواهیم مردم را موعظه کنیم الزمـۀ آن در درجـۀ اول اتعـاظ نفسـی     اگر ما می
خود ماست. یعنی براي کسی که بنابر گویندکی دین دارد، تهذیب نفس یک 
امر الزامی است تا حرف او مؤثر واقع شود و از دل بگویـد و عمـل او تقویـت    

ول و شاهدي بر آن باشد. چون بنا دارد سطح فکـر مـردم را در مسـائل    کنندة ق
دینی باال ببرد، باید آگاهی و بینش دینی وسیع و متنوع داشـته باشـد، بـا قـرآن     
مأنوس باشد، در احادیث غور بکند و با افکار نو و مربـوط بـه مـذهب و دیـن     

کند، بلکه در کنـار  آشنا باشد. نه تنها دربارة مسائل دینی و افکار دینی تحقیق 
هاي اجتماعی هم طعمی چشیده باشد مسائل دینی، باید از افکار فلسفی و بینش

  ).303، 1373اي، (خامنه 13هایی داشته باشدو آگاهی

  ط ـ شناخت درست از جامعه
شود؛ آیا شناخت ساده کـافی اسـت یـا شـناخت بایـد بـر       شناخت چگونه حاصل می

بـین درك و   )104، 1371(باشـد؟ ایزایـا بـرلین     مبناي اصول متعارف علمی اسـتوار 
  شناخت علمی یا شناخت منبعث از عقل سلیم تفاوت قائل است.

بر این اساس، درك کردن عبارت است از دریافت مقاصد، احساسات و آرزوها 
ها، در حالی که علـم بـه رفتـار اجسـام در     ها و ناآگاهیها، آگاهیو ترس و کوشش

دانـیم میـز   دانیم میز چه شکلی دارد ولـی نمـی  رت دیگر ما میپردازد. به عبافضا می
بودن چگونه است؛ درك کردن یک فرهنگ یعنی درك کردن این معنا که مـردم  

بیننـد، دنیـا را   آن جویاي چه چیزي هستند، خود را در ارتباط با دیگران چگونـه مـی  
جا ابعـادي فراتـر   نگرند. در این می کنند و خود را در دنیا چگونهچگونه مشاهده می

  گیرد.می از آن چه مشهود است مورد توجه قرار
البته نباید از میزان اهمیت و تأثیر همان شـناخت سـاده نیـز غافـل مانـد؛ مـردم بـا        
وجود آن که ممکن است درك و بینش سیاسی درسـتی از اوضـاع جامعـه و جهـان     

شناسـند و بـه   یهاي خود را به طور طبیعی، خوب مـ الوصف ارزشنداشته باشند، مع
  هـا، ارابـۀ سیاسـت را بـه پـیش     اند. همین تودة مردم هستند که در انقالبآن حساس

، 1374کشـند (ر.ك: کـاظمی،   رانند و حاکمان را از اریکـۀ قـدرت بـه زیـر مـی     می
  ).276ـ261
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  نگاه دوم: خط قرمزها
 برداشت نادرست از الگوهاي دینی  .1

بک زنـدگی دینـی، خـود نـاگزیر از     فرد روحانی به عنـوان ارائـه دهنـدة الگـوي سـ     
اي کـه  اسـت. در ایـن صـورت، وي نخسـتین وظیفـه      :الگوگیري از روش امامان

پیش رو دارد، درك شناخت صحیحی از موقعیت و شرایطی است که هـر کـدام از   
دقتی و اهمال ترین بیاند. با این رویکرد کمدر آن سبک عمل نموده :معصومین

سـازد و  ا دیگري، کار تطبیق الگو را دشوار و مختـل مـی  در اشتباه گرفتن هر نقشی ب
دار شـدن نقـش پیشـوایان در    ي درستی نخواهد بخشید. این جـا اهمیـت عهـده   نتیجه

شود؛ اهمیتـی کـه خصوصـیت آشـکار آن، نشـان      سبک زندگی اسالمی آشکار می
دادن ارزش و مقام حقیقی نقش بزرگ آنان در حیات اسالمی اسـت، و نشـان دادن   

هایی زة هماهنگی، و این که روش هر پیشوا با پیشواي دیگر متفاوت است. روشاندا
  آید.که از خالل بررسی اوضاع و احوال اجتماعی آنان به دست می

در این رابطه مـا ناچـاریم بـه نصـوص تـاریخی صـحیح اعتمـاد ورزیـم تـا بـراي           
هـا  شناسایی خصوصیت کار آنان و خصوصیات مراحل تـاریخی کـه در آن مرحلـه   

زیستند به کار آید که مبـادا بـه وراي فکـر مـذهبی سـابق کشـیده شـویم و مبـادا         می
شان تحمیل کنیم. مثل آن که به تاریخ آنـان  بکوشیم که آن فکر مذهبی را بر تاریخ
هایی را پیش گیریم که نسبت به کار گذشته و رنگ شرعی و تقدیس بزنیم یا روش

فراگیرنده باشد... اگر این طریـق را عمـل کنـیم    ریزي و تبلیغ آینده از اسلوب برنامه
ایم. از ایـن رو بـراي   بیش از آن که به تاریخ آنان سود رسانیم به آن زیان وارد کرده

فهمیدن تاریخ جنبش آنـان بایـد تـاریخ درسـت آنـان دلیـل و راهنمـاي مـا باشـد و          
، 1374نصوص مسـلم تـاریخی را مـالك تحقیـق خـود قـرار دهـیم (ر.ك: ادیـب،         

  ).25ـ26

  توجهی نسبت به موانع معنوي مؤثر در ایفاي نقش بی .2
  . ضعف معرفت 2ـ2

کمبود معرفتی عامل اساسی در سستی ورزیـدن نسـبت بـه انجـام وظـایف عبـادي و       
ترین اثر نامطلوب آن در تبلیغ اثرنابخشی آن در مـردم  اهللا است و کمخدمت به خلق
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ید آن چـه از دل برآیـد؛ چنـین    است، زیرا به مصداق عکس مثل مشهور: بر دل نشـن 
  نشیند.ها نمیمطالبی که توأم با معرفت نباشد بر دل
شود تعارض قـول و  اثر شدن تبلیغ او منجر مینتیجۀ قهري عدم شناخت که به بی
کننـد، زیـرا چـون شـناخت او از خـدا کامـل       عمل است که مردم در او مشاهده مـی 

  اي هم ندارد.نیست عمل صالح و پسندیده
فرمود: آن کـه نافرمـانی خـدا کنـد او را نشـناخته اسـت (الحرانـی،         7م باقراما
  ). 303ق، 1398

  . دل بستگی به دنیا2ـ2
بر پایـۀ مـورد اول کـه یـاد شـد، آن چـه تمـامی هـم و فکـر شـخص را بـه خـود             

سـازد دنیـا و زخـارف آن خواهـد     دهد و او را دل مشغول خود مـی اختصاص می
گوینـد پـاي   گرند. مبلغان دین اگر خود به آن چه میبود، زیرا این دو بدیل یکدی

بندي نداشته باشند، جنبۀ الگویی آنان ناقص خواهد بود و سخنان آنـان در مـردم   
زنـگ خطـر را بـراي     9نقش بر آب خواهد شد. هم از این روي، پیـامبر اکـرم  

آورد و عالم دنیاطلب را منشأ آسـیب بـراي دیـن    امت در این رابطه به صدا درمی
نماید که مردم باید دین خـود را از شـر او حفـظ نماینـد. آن حضـرت      رفی میمع

اند. کسی سؤال کـرد وارد  فرمود: عالمان دینی امین پیامبرانند اما تا وارد دنیا نشده
شدن به دنیا چگونه است؟ فرمود: دنبال قدرت رفتن. وقتـی ایـن کـار را کردنـد،     

  ).1/46، 1365کلینى، شما بر دین خود از آنان بترسید (ال

  . تعارض قول و عمل3ـ2
از آن جا که مبلغان دینی نقش تربیتی جامعه را به عهده دارنـد، اگـر عمـل آنـان بـه      

شان در تضاد باشد، موجب بروز تعـارض روانـی در مـردم خواهـد     اي با سخنانگونه
شان را بـر  شد و در این صورت، متن جامعه به موجب نقش الگویی آنان جنبۀ عملی

شان ترجیح داده به همان راهی رهسپار خواهند شد کـه آنـان خـود از آن    قولی جنبۀ
روند. به عبارتی در چنین وضعی آنان عامل ضد تبلیغ خود خواهند بود. قرآن در می

  گوید:نکوهش این افراد می
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کنید؟ نزد خـدا سـخت   گویید آن چه نمیاي کسانی که ایمان آوردید! چرا می«
  ).2ـ3(صف/» کنیده سخنی بگویید که عمل نمیمورد ناخشنودي است ک

  . پیروي از غرایز نفسانی 4ـ2
منظور از غرایز نفسانی در این جا اوامر نفس اماره اسـت، نـه احکـام غرایـز بـه طـور       
کلی. هر چند که سایر احکام غرایز هم اگر از حد متعارف و چارچوب پسند افکـار  

بت به مبلغـان خواهـد بـود و تـأثیر     عمومی بیرون باشد موجب ذهنیت منفی مردم نس
گویند. مـثالً  می شان را زیر سؤال خواهد برد. این گونه موارد را خالف مروتکالم

امري که حالل است چون بلند گذاشتن موي سر یا کوتاه نمـودن مـوي ریـش و یـا     
ها، در میان مردمـی کـه چنـین وضـعی را حمـل بـر       بلند نگه داشتن ناخن و مانند این

شود و موجب بـدبینی  می نمایند، طبعاً امري ناشایسته تلقیزي روحانی میخروج از 
  نسبت به مبلغ دین، و نپذیرفتن ارشادهاي وي خواهد شد.

پیروي از غرایز نفسانی به معنایی که از آن یاد شد، فرد مبلغ را در میان مـردم بـه   
چنـد کـه انسـان    دهـد، هـر   عنوان غیر روحانی و نسبت به امر تبلیغ نا اهـل جلـوه مـی   

توانـد باشـد.   از آن بري و به دور نمـی  7همواره در معرض خطاست و جز معصوم
  گوید:می 7قرآن از زبان یوسف صدیق

  کنم، که نفـس آدمـی بسـی بـه بـدي و گنـاه فرمـان       و من خویشتن را تبرئه نمی«
)؛ در عـین حـال بایـد    53(یوسـف/  14»دهد مگر آن که پروردگـارم رحمـت آرد  می

که تحمل و قدرت بر توجیه آن از سوي مردم به خصوص عوام سخت  توجه داشت
نمایند هر چند که در حضور او چیزي به زبان است و در نگاه اول فرد را محکوم می

نیاورند. با این حال مبلغ دینی باید سعی نماید از گناه و ترك اولی دوري نماید و یـا  
شـود در معـرض دیـد مـردم     یاالمکان نسبت به آن چه خالف مروت شناخته محتی

  انجام ندهد.

  هاچگونگی ارائۀ تصویر سبک زندگی از الگوي دینی با عنایت به تفاوت
کسی که وظیفۀ تبلیغ چیزي به عهدة اوست، براي رسیدن به مقصود باید الگـو ارائـه   
دهد. ما هم اگر بخواهیم سبک زندگی اسالمی را براي مردم تبیین کنیم در نخستین 
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به ارائۀ الگویی از رهبران و پیشوایان خود بپردازیم و قبل از روي آوردن به گام باید 
  اقتدا کنیم. 9هر شخصیت، به پیامبر اعظم

در قرآن کریم به عنوان الگو و سرمشق نیکوي مسلمانان معرفـی   9پیامبر اعظم
) و در جاي جاي کتاب خدا تبعیت و پیروي از ایشان واجب 21شده است (احزاب/

 78؛ غـافر/ 54؛ نـور/ 27؛ فرقان/59؛ نساء/132؛ آل عمران/7ه است (حشر/شمرده شد
باشـد باطـل اسـت     9و...) به همین دلیل اعمالی که بـدون تأسـی و هـدایت پیـامبر    

  ).33(محمد/
بـود کـه از امتـی بـه چنـان میـزان        9همین تأسی و الگوگیري از پیـامبر اسـالم  

  پرداخـت کـه در صـدر    کـرد، امتـی سـاخت و   توحشی که بر برادر خود رحـم نمـی  
  هاي با فرهنگ قرار گرفت.امت

، بـه دلیـل وجـود دو ویژگـی ـ خصـایل       9با بررسی الگوي تربیتی پیامبر اسالم
تـوان الگـوي بسـیار مناسـبی بـراي ارائـۀ سـبک        هاي شریعت ـ مـی  شخصی و آموزه

زندگی تهیه نمود. این الگو در سه زمینه: خانه، کودکان و محیط جامعه موضـوعیت  
یابد، هر چنـد همـۀ حرکـات و سـکنات آن بزرگـوار جـذاب و آموزنـده اسـت         می

  ).1385(ر.ك: روحی، 
شود این است که بـا توجـه بـه ایـن     با این وجود، سؤالی که هم اکنون مطرح می

که نوع مشی و رفتار فردي و اجتماعی آنان متفاوت بوده اسـت، کـدام را بـه عنـوان     
  کنیم؟الگو انتخاب می

نیسـت کـه   درسـت  یـري در ایـن زمینـه بـه ایـن صـورت       گاسـوه ه به نظر نویسـند 
بلکـه مقصـود آن    ،تقلیـد کنـیم  عینـاً  همان قالب و شکل رفتاري خاص را متحجرانه 
رفتـاري را درك نمـاییم و آن را در    ةی آن سـیر یمحتـوا و پیام روح مناط، است که 

  توجه به شرایط زمانی ومکانی به کار ببندیم. اشکل و رفتارجدید ب
  هاسـت؛ آن جـا کـه   بـه ایـن فـارق    :هد بر این مـدعا تصـریح خـود امامـان    شا
  فرمایند:می

علی در زمانۀ سختی و تنگی بوده است و ما در زمانـۀ وسـعت و فراخـی، و خـدا     
 7دوست دارد اثر نعمات خود را در بندگان خود ببیند. این مطلب را امـام صـادق  

که آنان بر امام خـورده گرفتنـد   در جواب سفیان ثوري و عباد بشري فرمود، آن گاه 
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در حدیث عباد اضافه  7که تو کجا و جدت علی کجا در زهد و ساده پوشی. امام
نمود که اگر حاال من بخواهم لباسی مثل لباس علی بپوشم مردم خواهند گفـت ایـن   

  نقل به مضمون). 241و  3/240ق، 1408کند (ر.ك: محدث نوري، شخص ریا می
نقـل کـرده اسـت     7حدیثی را از امام صادق کافیتاب مرحوم کلینی نیز در ک

دیـد؛ وقتـی بـه    که ایشان غذاهاي نرم و گرم و عالی براي مهمانان خود تدارك مـی 
دادي! فرمود: تـدبیر  ایشان گفته شد که خوب بود تدبیري در سبک زندگی خود می

ارد کـه  ما به امر حق تعالی است. او فعالً زندگی ما را رونق بخشیده است و خوش د
  ).6/279، 1365اثر نعمت خودش را نیز ببیند (کلینی، 

کنـیم ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه        آن چه از مجموع ایـن روایـات برداشـت مـی    
دگرگونی شرایط و مؤثرهاي زمانی و مکانی و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادي و 

ثابت بوده،  نوع مشی و رفتار آن بزرگواران هر چند در مبانی و اصول اًطبعفرهنگی، 
یافته اسـت و در ایـن   لیکن متناسب با متغیرهاي جاري، در فروع و جزئیات تغییر می

در عصرحاضـر   ي،رفتـار هـاي  ها و مصداقصورتبدیهی است که عین همان حال، 
  ن اسـت کـه همانـا   آچـه اهمیـت دارد روح و حقیقـت     آن ؛قابل اجرا و تاسی نیست

گرایـی  ناعـت، سـاده زیسـتی و پرهیـز از تجمـل     اعتنایی به دنیا، پارسـایی، زهـد، ق  بی
  .)1390، علم خواه(ر.ك:  15است

  نتیجه
  دستامد بحث تا این جا رویکرد به چند مطلب است:

، در ارائۀ سبک زندگی :نخست این که روحانیت به عنوان وارث انبیاء عظام
یم نماید؛ دینی باید نقش الگویی داشته باشد تا بتواند چهرة دین را براي عالمیان ترس

همچنین براي انتقال به دورة پـس از خـود بـه تـدوین آن پـردازد. الزمـۀ ایـن نقـش         
  است. :نمایی، مطابقت داشتن آن در صورت و باطن با واقعیت سنت معصومین

آخرین درسوارة ما از سبک زنـدگی اسـالمی نیـز دریافـت روح شـیوة زنـدگی       
سـنت اسـت، نـه قالـب خشـک و      پیشوایان اسالم، به عنوان رهـاورد مطالعـات مـا از    

  محافظی به عنوان باطن خالص دین.اي از آن و نه مغزوارة بیمتحجرانه
ــغ ســبک زنــدگی اســالمی توســط   ــه و تــدوین و تبلی   کوتــاه ســخن آن کــه ارائ
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هاي علمیه به عنوان یک فن، هنر، دانش موضوع بسـیار تخصصـی یـا بـه قـول      حوزه
رین خطا و غفلـت در انجـام آن   تي است که کوچک»امر صعب مستصعب«بزرگان 

  موجب بدفهمی و گمراهی و تحمل بار گناه مردمان است.
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یک تجربه از نویسنده در رابطه بـا تـأثیر شـگرف تصویرسـازي بـه وسـیلۀ بیـان از اسـتاد و         . 11

نشان داد که چقدر این شیوه داراي تأثیر است. ایشان با  ;لسفیخطیب فقید، محمد تقی ف
ترسیم یک روز سیزده بدر و اجتماع انبوه مردم در یک تفریحگاه عمومی که فضاي آن از 

صداهاي مختلف آن چنان آکنده شده است که صداي شخص به گوش فرد مجـاور   و سر
د آن پیـام را فـوراً بـه گـوش مـردم      خواهرسد، و در این حال مأمور تبلیغ پیام رهبر مینمی

توان اذهان را به خود برساند، خاطر نشان ساخت که تنها با شلیک چند تیر هوایی پیاپی می
مشغول و سکوت را موقتاً برقرار ساخت تا بتوان در آن فرصت بـه ابـالغ پیـام پرداخـت؛ و     

هـد پیـام سـاالر    خوادر بازار کوفه با چنان هیاهو و غوغایی اکنون که مـی  3زینب کبري
شهیدان را براي مردم بخواند چه باید بکند؟ زینب از قدرت تصرف والیی استفاده کـرد و  

ها حبس و بـه طـرف صـدا متوجـه شـد و      ها در سینهنفس ههم»! اسکتوا«رو به مردم گفت: 
ایـن تصویرسـازي بیـانی آن چنـان تـأثیري در       ،بال فاصله گفت: یا اهل الکوفه... 3زینب

سید عزیزاهللا تهران به جا گذارد که تا بعد از خـتم دعـاي آخـر منبـر همچنـان      مردم مسجد 
  کردند.مردم گریه می
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، شـیخ صـدوق  نیـز بنگریـد:    ؛1/12/1370ایراد شـده در شـروع مجـدد درس خـارج فقـه،       .12
شود که فرمود: هر فردي نقل می 7از قول امام صادق 9: حدیثی از پیامبر223ق، 1403

 ،را از چهار گرایش سالم نگه دارد، بهشت مـال اوسـت. از دنیـاگرایی   از امت من که خود 
شهوت شکم و شهوت جنسی. زنان امت من هم اگر مراقب چهـار چیـز    ،دنبال هوس بودن

از شـوهر خـود اطاعـت     ،پاي خود را حفظ کننـد  باشند، بهشت از آن آنان است. مابین دو
  ماه خود را بگیرند. ةوزنمازهاي پنجگانه را به جا آورند و ر ،داشته باشند

  .20/4/1370ایراد شده در جمع روحانیون و مبلغین در آستانۀ ماه محرم، . 13
) فرمـوده اسـت:   241، ص3(جـزء   تفسیر مجمع البیانعالمه طبرسی مفسر بزرگ اسالم در . 14

  .هذا من کالم یوسف عند اکثر المفسرین و قیل بل هو من کالم امرأة العزیز، عن الجبایی
 )، ر.ك:1390علم خواه، سید مصطفی ( .15

http://elmkhah.etaha.com/category808/%D8%B4__%D8%A7%D9%84%DA%A
F%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%
AF%DB%8C/ 
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 .قرآن مجید .1
ـ   )، ق1404(ابن ابى الحدید معتزلى، . 2 اهللا یـت انتشـارات کتابخانـه آ  ، ، قـم هشـرح نهـج البالغ

 .  مرعشى
، به تصحیح دکتر صبحی صالح، افست ایـران،  نهج البالغهق)، 1397امام علی بن ابی طالب (. 3

 قم، انتشارات الهجره.
اهللا مبشـري، چـاپ   ، ترجمـۀ دکتـر اسـد   زندگانی تحلیلی پیشوایان مـا )، 1374ادیب، عادل (. 4

 پانزدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
، هاي رامین جهان بگلـو بـا آیزیـابرلین   در جستجوي آزادي، مصاحبه)، 1371(برلین، آیزیا . 5

 ترجمۀ خجسته کیا، ویراستۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران، نشر گفتار.
  سایت نورمگز ،»علوم اسالمی ينقش ایرانیان در توسعه«)، 1387پژوهنده، محمد حسین (. 6

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/20282  
 .16ش  ،اندیشه حوزه ۀنشری به نقل از. 7
اندیشه حـوزه،   ۀ، فصلنام»مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران«)، 1374پژوهنده، محمد حسین (.  8

 .2ش 
، مجلـۀ حـوزه، سـال    »هاي علمیه و الگوسازيسیره نبوي، حوزه«)، 1385جاللی، غالمرضـا ( . 9

 ، بهمن و اسفند.138ششم، ش 
عـن آل   تحف العقـول ق)، 1398محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه (الحرانی، ابی . 10

 تهران، کتابفروشی اسالمیه.، الرسول
فرهنگ و تهاجم فرهنگـی (مجموعـه   )، 1373اي، سید علی حسینی (رهبر انقـالب) ( خامنه. 11

 ، تهران، سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، گروه انتشارات، چاپ دوم.سخنان)
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 ،فتـر حفـظ آثـار مقـام معظـم رهبـري      داي، سـید علـی حسـینی (رهبـر انقـالب)،      نـه خام. 12
http://farsi.khamenei.ir . 

، تهـران، معاونـت   تبلیـغ اسـالمی و دانـش ارتباطـات اجتمـاعی     )، 1374خندان، محسن (. 13
 پژوهشی سازمان تبلیغات اسالمی.

قـم،  لـد در یـک مجلـد،    ، دو جإرشـاد القلـوب  ق)، 1412دیلمى، حسن بن ابـى الحسـن (  . 14
 .انتشارات شریف رضى

 ۀ، ترجمـ »آمـوزي  شناسـی کاربسـته و علـم زبـان     زبان«)، 1363(روبرگالیسین و  ژیرار دنی. 15
 .42ش  ،دانشگاه انقالب ۀوردي آذري، مجل اهللا

، دو جلد در یک الخصالق)، 1403(محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى ، شیخ صدوق. 16
 .مدرسین ۀنتشارات جامعاقم، ، 1جلد، ج م

، قـم، نشـر مکتبـۀ    3، جمجمـع البیـان  ق)، 1403طبرسی، الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن (. 17
 هـ).1355م/1936اهللا العظمی المرعشی النجفی. (مطبعۀ العرفان، صیدا، آیت

 ،»لزوم توجه به علم در سبک اقتصـادي زنـدگی اسـالمی   «)، 1392عضنفرنژاد، مرتضی (. 18
  تبیینی برهان ـ  حلیلیپایگاه ت

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5044 
، تهـران، مؤسسـۀ چـاپ و    روش و بیـنش در سیاسـت  )، 1374کاظمی، سید علـی اصـغر (  . 19

 انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
 ه.دار الکتب اإلسالمی، ، تهرانالکافی )،1365(کلینى، محمد بن یعقوب . 20
هـا، تهـران،   ، ترجمـۀ کیـومرث خواجـوي   هـا روان شناسی تـوده )، 1369گوسـتاو (  لوبون،. 21

 انتشارات روشنگران.
ــرزا حســین ( . 22 ــوري، می ــائل)، ق1408محــدث ن ــتدرك الوس ــم 18، مس ــد، ق ــ، جل   ۀمؤسس
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 ، تهران، نشر صدرا.خدمات متقابل اسالم و ایران)، 1369مطهري، مرتضی (. 23
 .الداورى هقم، مکتب، رجال النجاشیق)، 1397لی ابن العباس (نجاشی، احمد بن ع. 24
)، معاون پژوهشی موسسه مطالعـات راهبـردي علـوم و معـارف     1391واسطی، عبدالحمید (. 25

  سایت: اسالم، 
http://mohadese-borojerd.womenhc.com/?p=39863&more=1&c= 1&tb=1&pb=1 

 
 

 




