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 ۱۳۹۶)، بهار ۱۱۲اول (پیاپی  ۀوم، شمار سهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 های عزت (و اقتدار) فرهنگی  مؤلفه
 در نهادینه شدن سبک زندگی اسالمی

 ١فر یصدرالله   ینب      
 ٢مولوی دمحم      

 چکیده
های فرهنگی در رسیدن به سبک  هدف این پژوهش عبارت است از کشف مؤلفه

های عـزت (و اقتـدار)  زندگی اسالمی و سؤال پژوهش هم ایـن اسـت کـه مؤلفـه
فرهنگی که در سبک زندگی اسالمی اثر مستقیم دارنـد، کدامنـد؟ آنچـه در ایـن 

هـا  باشد؛ بلکـه گزینشـی از مهمترین ها می مقاله بدان پرداخته شده، نه تمام مؤلفه
های  بوده است که عبارتند از: احیای هویت فردی و اجتماعی و توجـه بـه داشـته

خودی در جامعه؛ بکارگیری قاعدۀ نفی سبیل در نفی تسلط فرهنگـی دشـمن در 
ــوه حوزه ــی اس ــی؛ معرف ــای فرهنگ ــی  ه ــت نف ــه در جه ــه جامع ــی ب های حقیق

زیستی در جامعه،  ویج فرهنگ قناعت و سادههای کاذب و جعلی؛ تر  الگوبرداری
هایی  برخـی از مؤلفـه هـاداری و تقوای فـردی و جمعـی. این و افزایش کیفیت دین

های دیگـری  توان از مؤلفـه تر است؛ گرچه می هستند که جنبۀ اجتماعی آنها قوی
 هم نام برد.

 مؤلفه، عزت، ذلت، فرهنگ، سبک زندگی.  واژگان کلیدی:

                                                           
 .۹/۱۱/۱۳۹۵تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۵/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 .)sadrifar@gmail.com(مسئول)  ۀنویسند( نور پیام دانشگاه اسالمي معارف گروه مربي. ١
 molavi@isr.ikiu.ac.ir).( )ره(خمیني امام المللي بین دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار. ٢
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 مقدمه
مسائل مهمی که در چندین سال اخیر با اشارات رهبر معظم انقـالب مـورد از جمله 

طور حـتم،  باشـد. بـه توجه و بحـث قـرار گرفتـه، موضـوع سـبک زنـدگی اسـالمی می
هایی در کار وجود دارد و مسئولین فرهنگـی و غیرفرهنگـی بـه دالیـل مختلـف  کاستی

مردم، به سمت و سویی اند و عوامل چندی دست به دست داده تا زندگی  غفلت نموده
غیراسالمی سوق داده شود، تا جایی که در سبک زندگی یک ایرانی مسلمان، تغییـرات 
، هجدی پیدا شده و الگوهای دیگری، جایگزین الگوی ایرانی اسالمی شـده و خـانواد

گرای غربی را،  ایرانی مسلمان را، از فرهنگ حقیقی خود تهی نموده و فرهنگ مصرف
 زندگی خود در پیش گرفته است. در سبک رفتار و 

باشـد، بـدین  رسد، نسبت بین فرهنگ و سبک زندگی، عام و خـاص می به نظر می
گیرد. لـذا شـیوۀ سـبک زنـدگی را  معنا که سبک زندگی زیر مجموعۀ فرهنگ قرار می

ای،  توان در تمام جوامع بشری، بخشی از فرهنگ آن جامعه برشمرد. در هـر جامعـه می
شـدن جامعـه از فرهنـگ اصـیل خـود، دور شـدن از سیسـتم سـبک دور شدن و تهـی 

خواهد داشت. بنابراین یکی از مسائل مهمی که  زندگی، مطابق فرهنگ جامعه را در پی
در نزدیک شدن جامعه به سبک زندگی اسالمی و یا دور شدن از سبک زندگی اسالمی 

ذلـت و (خـواری) نقش آفرین است، مسئلۀ عزت و (اقتدار) فرهنگـی و در مقابـل آن، 
باشـد. بـین عـزت فرهنگـی و سـبک زنـدگی اسـالمی و در مقابـل، ذلـت  فرهنگی می

فرهنگی و دور شدن از سبک زندگی اسالمی، رابطـۀ مسـتقیمی وجـود دارد. بنـابراین، 
عواملی که عزت و اقتدار فرهنگی ما را تقویت نماید، به همـان انـدازه مـا را بـه سـبک 

آور هم، جامعه را از سبک زندگی اسـالمی  عوامل ذلت زندگی اسالمی نزدیک نموده و
نماید. زیرا بین سبک زندگی و فرهنگ، رابطـۀ مسـتقیم وجـود دارد. البتـه ایـن  دور می

تر باشـد و عوامـل  آفـرین قـوی یک رابطۀ تشکیکی است، یعنی هر چقدر عوامـل عزت
بـود و هـر تری برخـوردار خواهـد  ذلت کم باشد، جامعه از سبک زندگی اسالمی قـوی

پذیری قوی باشد، جامعه به همان نسبت از سبک زندگی اسالمی  های ذلت چقدر مقوله
شود. لذا، عزت فرهنگی نقش بسیار مهمی در رسیدن به سبک زندگی اسالمی  دور می

دارد. امام خمینی (ره)، ضمن هشدار نسبت به تهی شـدن جوامـع از فرهنـگ خـودی، 
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 اند:  را عدم استقالل دانسته و بیان نمودهآثار این تهی شدن از فرهنگ خودی 
انـد و دیگـران را بـه جـای خودشـان  هـا خودشـان را گـم کرده تا زمـانی کـه ملت«
توانند استقالل پیدا کننـد. کمـال تأسـف اسـت کـه کشـور مـا حقـوق  اند، نمی نشانده

اسالمی و قضای اسالمی و فرهنـگ اسـالمی دارد و ایـن فرهنـگ و حقـوق را نادیـده 
 .)۱۶/۶۳، ۱۳۷۸خمینی، موسوی (» و به دنبال غرب است گرفته

تحقیقات گوناگونی در زمینۀ سبک زندگی اسالمی به جامعه عرضه شده است؛ اما 
از نگاه فرهنگی و نقش فرهنگ و رابطۀ آن با سبک زندگی، کمتر سخن به میان آمـده 

عزت فرهنگـی هایی را در  است. در اینجا، سخن و سؤال اساسی این است که چه مؤلفه
در جامعۀ خود احیا و پیاده نماییم تا بتوانیم بـه سـوی سـبک زنـدگی اسـالمی رهنمـون 

هایی است که مـا را بـه عـزت فرهنگـی و در  شویم؟ هدف از این مقاله، شناسایی مؤلفه
 نماید. نتیجه نیل به سبک زندگی اسالمی رهنمون می

 پیشینۀ بحث
های مختلـف،  ها و تخصص در رشته در حوزۀ، سبک زندگی محققان و نویسندگان

اند که اجمـاًال  ها و مقاالت مختلفی را به جامعه عرضه داشته طرح مسئله نموده و کتاب
 شود:  به برخی از آنها اشاره می
ها: سبک زندگی و مصرف فرهنگی؛ سبک زندگی اسالمی  نامه الف. کتابها و پایان

گی سـاکنان تهـران؛ سـبک زنـدگی و ها بر سبک زند  ایرانی؛ بررسی تأثیر مصرف رسانه
های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون (رسالۀ دکتـری)؛  مصرف؛ بررسی مؤلفه

سـینمای ایـران  ۸۰و  ۷۰، ۶۰های سینمایی دهۀ  های سبک زندگی در فیلم بررسی مؤلفه
نامـۀ کارشناسـی  نامۀ کارشناسی ارشـد)؛ طبقـۀ اجتمـاعی و سـبک زنـدگی (پایان (پایان
 مصرف و سبک زندگی. زندگی، سبک و دین ؛ارشد)

های  های سـبک زنـدگی اسـالمی؛ بررسـی مؤلفـه ب: مقاالت: مروری بر شـاخص
در  بیـت های اهل های سینمایی پرفروش؛ روش سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم

 از ایرانـی اسـالمی بـومی تعریـف ارائـۀ سازی سبک زندگی اسالمی؛ ضـرورت نهادینه

 ایمان. سطح ارزیابی برای شاخص عنوان به زندگی کزندگی؛ سب سبک
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 شناسی الف. مفهوم
پردازیم. بدون این  قبل از ورود به بحث، به تعریفی از واژگان مورد نیاز در بحث می

 تعاریف ممکن است هر کسی دچار برداشت متفاوتی شود.

 . مؤلفه۱
توانیم آن را  نمی مؤلفه: عنصر یا اجزای تشکیل دهندۀ یک چیز که بدون داشتن آنها

. لـذا وقتـی کـه مـا در موضـوع بحـث از : ذیل: مؤلفه)۱۳۷۷(دهخدا، تجزیه و تحلیل کنیم 
کنیم، مرادمان آن اجزایی است که بدون در نظر گـرفتن آنهـا، مسـئلۀ  ها بحث می مؤلفه

 عزت و اقتدار فرهنگی شکل نخواهد گرفت.

 . فرهنگ۲
ها و معـارف و کلیـۀ  و آداب و دانشای است از فضایل و هنرها  فرهنگ: مجموعه

نیروهای اخالقی و روحی که بشر را از حالت بدوی و ابتدایی خارج ساخته و به سـوی 
ها، باورهـا، آداب و  ای از سـنت . مجموعه)۲۵: ۱۳۴۸(ثــقفی، دهد  کمال معنوی سوق می

هـا  آن اخالق فردی یا خانوادگی اقوامی است که پایبندی ایشان بدین امور، باعث تمـایز
شود. به عبارت دیگر، فرهنگ مجموعه باورهای فرد یا گروهی  از دیگر اقوام و قبایل می

 اند، پس فرهنگ جنبۀ عینی ندارد.  خاص است و چون باورها ذهنی

 . عزت و عزت فرهنگی۳
اند. راغـب در مفـردات  لغویون، عزت را به معنای توانایی در مقابل ذلت معنا نموده

، ۱۴۱۲(راغـب، » شـود حالتی است که از مغلوب بودن انسان مانع میعزت «آورده است: 
. در فرهنگ فارسی، عزت به معنای عزیز شدن، گرامی شدن، ارجمندی و احترام )۵۶۳

رود کـه بـه  در مقابل واژۀ عـزت، واژۀ ذلـت بکـار مـی ، ذیل واژه)۱۳۸۶(عمید، آمده است 
ذلیل شخصی را گویند «ست: آمده ا صحاح اللغهمعنی خواری و رام شدن است. در 

. دهخدا هـم : ذیـل واژه)۱۹۸۴(جوهری، » که آشکارا خوار باشد و ناقۀ ذلول، شتر رام است
اش، معانی عظمت و بزرگواری و ارجمنـدی و ارج و سـرافرازی را، از جملـه  در لغتنامه

، . مـراد از عـزت در ایـن مقالـه: ذیـل: عـزت)۱۳۷۷(دهخـدا، معانی این واژه برشمرده است 
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 گردد.  باشد که در عرف هم این معنا در ذهن منعکس می همان توانایی و اقتدار می
شود و با توجه بـه مضـاٌف الیـه آن، معـانی  کلمۀ عزت به واژگان مختلفی اضافه می

تـوان بـه عـزت فرهنگـی اشـاره نمـود و  نماید. از جملۀ ایـن مـوارد، می متفاوتی پیدا می
آن ارائه نشده است. در اینجا بـا تعریفـی کـه از اصطالحی است که تعریف خاصی از 

دهیم کـه  واژۀ عزت و فرهنگ ارائه شد، تعریفی پیشنهادی از عزت فرهنگـی ارائـه مـی
های فرهنگـی اصـیل در جامعـۀ اسـالمی، از جملـه  ها و داشـته عبارت است از: توانایی

افتخار  های صحیح و باورهای فردی و اجتماعی و خانوادگی در کشور که موجب سنت
 شود و بر آنها باید پافشاری نمود.  و سر بلندی ما می

 . سبک زندگی۴
سبک زندگی با رویکرد اسالمی، مبنتی بر معنا و فلسفۀ زندگی اسـالمی اسـت، نـه 

. برخی پژوهشـگران، ضـمن نقـد )۲۴، ۱۳۹۲(خطیبـی، معنا و فلسفۀ زندگی مادی سکوالر 
انـد: ارائـۀ  شـود آورده نـدگی ارائـه میتحقیقاتی که براساس تعاریف غربـی از سـبک ز 

تعریف دقیق و علمی از اصطالحات مورد کـاربرد در موضـوعات اجتمـاعی، همچـون 
ناپـذیر اسـت. از طرفـی، تمـام تعـاریف موجـود در ایـن  سبک زنـدگی، امـری اجتناب

نظران اسالمی ایرانی  پردازان اجتماعی غربی ارائه شده و صاحب خصوص، توسط نظریه
فانه بدون ارائۀ تعریف بومی از سبک زندگی، مبنـای تحقیقـات خـود در ایـن نیز، متأس

اند؛ در حالی که مفهوم اجتماعی سبک زندگی،  ها بنیان نهاده زمینه را بر تعاریف غربی
بین فرهنگ غربی و اسالمی، صرفًا یک اشتراک لفظی است و مفهوم ماهوی و چیستی 

هنگ بدان است، کامًال متفاوت از همـدیگر آن، که منتزع از نوع نگاه و تعریف هر فر 
دهد، ریشه و علت اصلی اختالف ماهوی در تعریف از  است. نتایج تحقیقات نشان می

 چیستی سبک زندگی در فرهنگ خودی و غرب، دو چیز است:
ایرانـی از  -بینی و تفسیر از خود زندگی، تعریفی که فرهنگ اسالمی  . تضاد در جهان۱

کنـد، درسـت در  گرایـی توصـیف می ودن آن براسـاس آخرتزندگی و خوب و بد ب
گرایی و هـدف  نقطۀ مقابل فرهنگ غرب است که بر مبنای مکتب امانیسم و لـذت

 غایی بودن زندگی دنیوی استوار است؛
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های بررسـی، فلسـفۀ  هـا، شـاخص . تضاد در فلسفه و هدف غایی: کارکردها، ویژگی۲
به سبک زندگی، در دو فرهنگ مـذکور،  وجودی و اهداف مورد انتظار از پرداختن

متفاوت و در مواردی در تقابل با یکدیگر هستند. لذا رجوع به نظرات متفکران غربی 
در این زمینه، نه الزم است، نه کافی و نـه تلفیـق شـدنی و لزومـًا بایـد از نـوع نگـاه 

گی ایرانی) برای تعریف سبک زند  - بینی خاص بومی (اسالمی گرفته از جهان نشئت
 . )۳۰، ۱۳۹۲زاده،  (ولیبهره گرفته شود 

شناسانه  با این مقدمه، تعاریفی را که برخی پژوهشگران اسالمی براساس رویکرد دین
 کنیم:  اند، ذکر می از سبک زندگی ارائه داده

هـای  هـا و نگرش یافته، کـه متـأثر از باورهـا و ارزش ای از رفتارهای سازمان مجموعه
های فـردی و وضـعیت محیطـی،  ن متناسب بـا امیـال و خواسـتهپذیرفته شده، و همچنی

 . )۵۱، ۱۳۹۱(شریفی: اند  وجهۀ غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شده
واره و سیستم خـاص زنـدگی اسـت  اند: سبک زندگی، نظام در جای دیگری آورده

ه، هندسۀ وار  که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام
سازد.  ها و جوامع را از هم متمایز می کلی رفتار بیرونی و جوارحی است و افراد خانواده

ای کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمرۀ  توان مجموعه سبک زندگی را می
سازد، بلکه روایـت خاصـی  یک فرد دانست که نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می

سـازد.  گزیند، در برابر دیگران مجسـم می ت شخصی خویش بر میرا که وی برای هوی
 .)۲۷، ۱۳۹۲(شریفی: سبک زندگی، کامًال قابل مشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است 

 های کسب عزت فرهنگی ها و راهکار ب. شیوه
های عـزت فرهنگـی را در جامعـه  برای نیل به سبک زنـدگی اسـالمی، بایـد مؤلفـه

های عزت فرهنگی که در واقع، مقدمه و  مود. در ادامه، برخی از راهشناخت و تقویت ن
 گیرند:  باشند، مورد بررسی قرار می ساز نیل به سبک زندگی اسالمی می زمینه

 های خودی در جامعه . احیای هویت فردی و اجتماعی و توجه به داشته۱
و سـبک  هـا دهی به هویت اجتماعی یک جامعه، باورهـا، ارزش ارکان اصلی شکل
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هـای  رو، تمایزات و تفاوت زندگی، یعنی نظام ترجیحات رفتاری آن جامعه است. از این
تـرین عامـل ارتبـاط برقـرار نکـردن ایـن سـه  گـردد و مهم جوامع به این سه مؤلفه باز می

گاهی الزم و در پی آن تقلید است  ؛ لذا وقتی نحـوۀ دعـوت (زارع پور)موضوع، نداشتن آ
کنیم که یکی از اهداف انبیـا در  دهیم، مشاهده می ورد مطالعه قرار میانبیا را در قرآن م

یعنـی تغییـر باورهـای  ١ها و مبارزه با تقلید کورکورانـه، طول تاریخ، احیای هویت انسان
غلط شکل گرفته در امم و همچنیین تغییر آنچه در جوامع بشری به عنـوان ارزش تلقـی 

سبک زندگی صحیح بر اساس شـریعت الهـی  شده (در حالی که ارزش نیستند) و ارائۀ
بـه  بوده است. این موضوع با مطالعه در آیات الهی، تاریخ اسالم و سیرۀ رسول خدا

ای کـه در آن  وضوح قابل مشاهده است. بنابراین، بازگشت به هویت خویش در جامعه
هویت  باشد. اگر افراد جامعۀ انسانی، هر کدام کنیم بسیار مهم و اساسی می زندگی می

و نقش خود را در عالم هستی پیدا نمایند، متوجه این نکته خواهنـد شـد کـه بـرای چـه 
 خلق شده و چگونه باید زندگی نموده و به سمت کمال حرکت نمایند. 

های بسـیار مهـم در  لذا، احیای هویت فردی و اجتماعی افراد جامعه، یکی از مؤلفه
یگر سخن، بدون احیای هویت فردی و شود. به د  جهت تغییر در سبک زندگی تلقی می

باشـد. در  اجتماعی، تغییر جهت در سبک زندگی غلط و غیردینـی، امـری مشـکل می
سبک زندگی اسالمی، برای تمام مراحل زندگی انسان، برنامۀ جامع و مـدونی از طـرف 
خداوند حکیم و شارع مقدس ترسیم شده است که همگی براساس حرکـت بـه سـمت 

ست و این سبک زندگی، در همۀ امور زندگی پیش از تشکیل نطفه کمال تدوین شده ا
 تا هنگام مرگ برای انسان وجود دارد. 

خطر تهی شدن افراد و جوامع از شخصیت حقیقی خود در کلمات رهبران بزرگ و 
باشد. از جمله امام خمینی (ره) در جاهای مختلـف ایـن  مصلحان اجتماعی مشهود می

 د: ان مسئله را عنوان نموده
آنها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند و به جـای شخصـیت ایرانـی، یـک 

 .)۱۴/۱۱۳، ۱۳۷۸موسوی خمینی، (شخصیت وابستۀ اروپایی شرقی و غربی به جایش بگذارند 
                                                           

 َوَلـْو کـاَن آبـاُؤُهْم ال َیْعِقُلـَوِإذا قیَل لَ ﴿. ١
َ
ْلَفْینا َعَلْیِه آباَءنـا أ

َ
ِبُع ما أ ُه قاُلوا َبْل َنتَّ ْنَزَل اللَّ

َ
ِبُعوا ما أ وَن َشـْیئًا َوال ُهُم اتَّ

 ).۱۷۰(بقره/ ﴾َیْهَتُدوَن 
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 فرمایند: و در جای دیگر این چنین می
زدگـی مبـارزه نماییـد و روی پـای  بر فرهنگ اسالم تکیـه کنیـد، بـا غـرب و غرب

زده بتازید و هویت خویش را دریابید.  زده و شرق ودتان بایستید و بر روشنفکران غربخ
 )۱۳/۸۳(همان، 

ها ترسیم شده  لذا، احیای هویتی که از سوی انبیای الهی در جهان هستی برای انسان
های مـومن اعطـا  و توجه به این نکتۀ اساسی که عزت از طرف خدای سبحان به انسـان

معۀ ایمانی نباید عـزت الهـی خـود را در مقابـل ظـواهر شـیطانی و پس جا ١شده است،
تمدن مصرفی و امانیسم غربی از دست بدهد. اگر هر یک از افراد در جامعه متوجۀ این 
نکته باشند که سبک زندگی غربی، آنها را از حیات طیبۀ اسالم دور خواهد نمود، هرگز 

 یند.نخواهند پذیرفت که به سمت زندگی غربی حرکت نما

هـای  های حقیقی به جامعـه در جهـت نفـی الگوبرداری . معرفی اسوه۲
 کاذب و جعلی

(راغـب کنـد  اند که انسان به هنگام پیروی از غیر خـود پیـدا می اسوه را حالتی دانسته
شـود کـه بـه دلیـل دارابـودن برخـی  . الگو به شخصـیتی اطـالق می)۱۸، ۱۳۷۹اصـفهانی، 

. در دنیـای مـدرن امـروز، )۲۶، ۱۳۸۲(قـائمی، اسـت  خصوصیات، شایستۀ تقلید و پیروی
ها بسـیار زیـاد اسـت و افـراد، تحـت تـأثیر  تقلید و الگوبرداری و الگوپـذیری از رسـانه

ها و ارزشهاسـت کـه  دهند و این سلیقه های خود شکل می ها و ارزش ها، به سلیقه رسانه
، ۱۳۸۹(محمـدی، شـود  یگیری سبک زندگی آنها م منجر به بروز رفتار و در نهایت، شکل

ها، بسیاری از  دار در انسان است. انسان . غریزۀ تقلید، یکی از غرایز نیرومند و ریشه)۹۷
رســوم زنــدگی، آداب معاشــرت، غــذا خــوردن، لبــاس پوشــیدن و... را از دیگــران یــاد 

بندند. حال، اگر در این تقلید، با معرفی و ذکر صالحان و نیکان و  گیرند و بکار می می
اند، رغبت و گـرایش بـه نیکـی را در افـراد تحریـک کنـیم،  سانی که توفیقاتی داشتهک

آنگاه بدیهی است که پیروی از آن صالحان و تقلید از آنها، نتایج پربارتری را برای فـرد 

                                                           
ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنیَن َولِکنَّ ﴿. ١ ِه اْلِعزَّ ؛ عزت و شوکت مخصوص خداوند، پیـامبر ﴾وَن اْلُمناِفقیَن ال َیْعَلمُ  َوِللَّ

 ).۸و مؤمنان است (منافقون/
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ها و دیگر عناصـر  به بار خواهد آورد. در مقابل تقلید شایسته، تقلیدی که از طرف رسانه
ن اسـت تزریـق شـود، تقلیـد از کسـانی اسـت کـه سـعی دارنـد اثرگذار به جامعه ممک

ها تحمیل کنند، کسانی که مظهر  های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت روش
ای طراحی  کامل تمدن غربی هستند. فرهنگ غرب، به عنوان فرهنگ مهاجم که پوسته

هـا را  گ ملتطوری که فرهنـ کند، به فریب دارد، در سطح جوامع جا باز می شده و دل
هـا  برد و جـایگزین فرهنـگ بـومی ملت های اجتماعی را از بین می کند، بنیان نابود می

تدریج و خزنده، مبانی فکری جوامـع را تغییـر  شود و در مدت زمانی نسبتًا کوتاه، به می
 . (زارع پور)دهد  می

ر قرآن خداوند متعال به بحث اسوه در قرآن بسیار اهمیت داده است. معرفی اسوه د
 باشد:  به دو صورت می

 ای را به عنوان اسوه معرفی نموده است: شکل اول: پروردگار مصادیق وارسته
ْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد کاَن َلُکْم فی﴿

ُ
ِه أ  .)۲۱(احزاب/ ﴾َرُسوِل اللَّ
نویسد: معنای آیه این است که یکی از احکام رسول  عالمۀ طباطبایی در ذیل آیه می

ول خدا و ایمان آوردن شما در این است که هم در گفتـارش و هـم در خدا، رسالت رس
هایی را تحمـل  بینید که او در راه خدا، چه مشـقت رفتارش، به او تأسی کنید و شما می

ها حاضر شده و همچنین، اسوه قرار دادن رسول خدا یـک  کند و چگونه در جنگ می
 .)۱۶/۲۸۸، ۱۴۱۷(طباطبایی، تکلیف ثابت و همیشگی است. 

کند، ولی بـا قـرائن و شـواهدی از جملـه  شکل دوم: به اسوه بودن فرد تصریح نمی
خوانـد. در مقابـل معرفـی  اش، ما را به پیروی از او می فعل ممدوح و یا حالت پسندیده

توان از الگوهای جعلی و کاذب در معرفی به نسـل جـوان جامعـه نـام بـرد.  ها، می اسوه
 وان به طور مستقیم یا غیر مستقیم.هایی برای نسل ج معرفی شخصیت

. بکــارگیری قاعــدۀ نفــی ســبیل در نفــی تســلط فرهنگــی دشــمن در ۳
 های فرهنگی  حوزه

باشـد. اسـتقالل، فقـط در  های عزت فرهنگی، اسـتقالل فرهنگـی می یکی از مؤلفه
باشد.  حوزۀ سیاست یا اقتصاد نیست؛ بلکه حوزۀ فرهنگی را هم شامل و بلکه مهمتر می
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باشـد. اسـتقالل  بل استقالل فرهنگـی، وابسـتگی و پـذیرش سـلطۀ فرهنگـی میدر مقا
شـدن از فرهنـگ را بـه  ساز عزت فرهنگی است و سلطۀ فرهنگـی، تهی فرهنگی، زمینه

دنبال خواهد داشت. برای حفظ استقالل فرهنگی در آیات الهی، راهکارهـای فراوانـی 
ای است که فقها از آن به  ت قاعدهباشد. یکی از این راهکارها، کاربس قابل برداشت می

بـوده و مـراد از آن،  ١کنند. این قاعده، برگرفته شده از قـرآن یاد می» نفی سبیل«عنوان 
این است که کافران حق سلطه بر مسلمانان را ندارند. این قانون، از جهتی بیشتر متوجـه 

دست دارنـد طراحان و مسئوالن فرهنگی و کسانی هست که امور فرهنگی جامعه را در 
باشد. با توجه کردن به این آیه  و در مرحلۀ بعد، متوجه تک تک افراد جامعۀ اسالمی می
شویم؛ چراکه مطابق این آیه،  و ترویج این تفکر، به سبک زندگی اسالمی سوق داده می

خداوند اجازۀ تسلط فرهنگـی کـافران را بـه مـا نـداده اسـت. در دنیـای امـروز، تسـلط 
گرایی، نحوۀ پوشـش، نحـوۀ  های گوناگونی دارد که مصرف ، زمینهفرهنگی غرب بر ما

گیرد. لذا با توجـه بـه ایـن آیـه، هرجـا کـه قـرار باشـد در  خوراک و غیر آن را در برمی
خصوص سبک زندگی، مدلی از غرب به جامعۀ اسالمی پیشنهاد شود، باید نفی گردد. 

طـرف دشـمن بـه جامعـه ارائـه البته در مباحث فرهنگی، تزریقـات مسـموم آرام آرام از 
طلبد تا با این تزریقات مسـموم مقابلـه نمـاییم. دائـرۀ  شود. لذا، زیرکی خاصی را می می

تر نموده و بگوییم مؤمنین حق ندارنـد در مقابـل تهـاجم  توان، خیلی وسیع این آیه را می
فرهنگی غرب، حال ساکن به خود بگیرند؛ چراکه تزریق فرهنگ غربی، یعنی پـذیرش 

سلط آنها بر ما و پذیرش سبک و سیستم آنها؛ لذا این قاعده، هم از قواعدی است کـه ت
 توان کاربردهای فرهنگی را از آن دریافت نمود. عالوه بر کاربردهای فقهی خویش، می

 . گسترش امر به معروف و نهی از منکر۴
کید شده، امر به امور خیر باشـد.  می یکی از اموری که در دین اسالم، بسیار بدان تأ

این مسئله، نه یک مسئلۀ شخصی است، بلکه جامعه وقتی حیات خواهد داشت و خود 
را از دیگر سنن، واکسینه خواهد نمود که امر به معروف باشد. افراد جامعه، باید در امور 

ها از هم سبقت بگیرند. با این طریـق، خیـرات در  خیر به هم کمک نموده و در خوبی
                                                           

ُه ِلْلکاِفر ﴿. ١  ).۱۴۱(نسا/ ﴾یَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیالً َوَلْن َیْجَعَل اللَّ
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خواهد بـود و فرهنـگ نـاب سـبک زنـدگی اسـالمی، فرامـوش جامعه ساری و جاری 
 نخواهد شد. 

ای است که در آن منکرات، مورد تنفـر و انزجـار  از طرف دیگر، جامعۀ زنده جامعه
همگان قرار گیرد. وقتی که هر کدام از افراد جامعه در مقابل حرکت به سبک زنـدگی 

غربی و غیردینی و غیراسالمی،  های زندگی غربی، نهی از منکر نمود و در مقابل پلشتی
از خود واکنش نشان داد، آن جامعه با این کار فرهنگـی، عـزت خـود را حفـظ خواهـد 

های زندگی غیراسالمی واکنش نشان نداد و ساکت از  نمود. ولی، اگر در مقابل پلشتی
کنار آنها گذشت، در آیندۀ نه چندان دور، دامن خود او را هم خواهد گرفت و جامعه، 

ها تبعیت خواهد نمود و حقیقـت خـود را فرامـوش  فرهنگ غیراسالمی در همۀ رفتار از
 شود: خواهد کرد. در این خصوص، روایات فراوانند که به دو مورد بسند می

ُه ال« َعـزَّ
َ
ِه َفَمْن َنَصَرُهَما أ ْهُی َعِن اْلُمْنَکِر َخْلَقاِن ِمْن َخْلِق اللَّ ْمُر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ـُه َو اْأل لَّ

هُ  ؛ امر به معروف و نهی از منکر، دو مخلوق از مخلوقات خداوند »َمْن َخَذَلُهَما َخَذَلُه اللَّ
باشند، هرکس آن دو را یاری کند، خداوند او را عزیز و آقا گرداند و هر کس آن دو  می

 .)۶/۱۷۷، ۱۳۶۵(طوسی، را خوار نماید، خداوند او را خوار و ذلیل گرداند 
ِتـِه «دیگر آمده است: در روایت  ْن َیْعَلَم اللُه ِمْن ِنیَّ

َ
ی ُمْنَکرًا أ

َ
َحْسُب اْلُمْؤِمِن ِعّزًا ِإْن َرأ

ُه َلُه َکاِره نَّ
َ
؛ برای مؤمن همین بس که هر گاه منکری را دید، او را به قلب خود زشـت »أ

گاه است   .)۱۷۸(همان: بشمارد و خدا از نّیت او آ
ئلۀ امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار از جمله مسائلی که در ذیل مس

باشد.  های غلط زندگی فردی و اجتماعی می ها و سبک گیرد، مبارزۀ فرهنگی با بدعت
شود جامعه از سـبک زنـدگی اسـالمی خـود دور  های منفی که باعث می یکی از مؤلفه

در سـبک باشـد. جامعـۀ اسـالمی  های غلـط در سـبک زنـدگی می شود، ایجاد بدعت
های غلـط، کـار را بـه جـایی  زندگی خود، از جملـه در مقولـۀ ازدواج بـا ایجـاد بـدعت

روز در حـال افـزایش اسـت. آیـا ایـن  اند که سـن ازدواج در بـین جوانـان روزبـه رسانده
گیرنـد و نقـش  های غلط که در طول زمان به عنوان فرهنگ در جامعه جای می بدعت

همخـوانی دارد. لـذا  دامین یک از سیرۀ ائمـۀ اطهـارنمایند، با ک فرهنگی را ایفا می
های منفی است که دامن جامعه بدان آلوده شده است،  های غلط، یکی از مؤلفه بدعت
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تـأثیر  های افطـاری و البتـه، مسـئولین هـم در ایـن امـر بی ه حتی در امور خیر مانند سفر
 نیستند.

 زیستی در جامعه . ترویج فرهنگ قناعت و ساده۵
های فرهنگی که باید در جامعه بدان پرداخته شود، مسئلۀ قناعت  یگر از مؤلفهیکی د 
زیستی است. در مقابل این صفت نیک، کـه در قـرآن و روایـات بـدان پرداختـه  و ساده

گرایی را قرار داد. راه رسیدن به سبک زندگی اسـالمی، از  توان صفت مصرف شده، می
های مؤمنـان و  گذرد. قناعت از ویژگی میقناعت نفس و ترویج این فرهنگ در جامعه 

های با فضیلت است. افراد خودساخته و آراسته، دارای روحیۀ قناعـت  از امتیازات انسان
گاه چشم طمع به مال دیگران ندوخته و برای کسـب  و عزتند و با این روحیۀ عالی، هیچ

اسـالمی، از کنند. در روایات  مال و مقام، شخصیت واالی خویش را خرد و حقیر نمی
نیازی و گـنج فناناپـذیر، یـاد شـده اسـت و در نقطـۀ  قناعت به عنوان وسیلۀ عزت و بی
 گرایی، وسیلۀ شکست و ذلت معرفی شده است.  مقابل، اسراف و تبذیر و مصرف

 فرماید: می امام علی
؛ دارایـی را جسـتجو »طلبت الغنی فما وجدت اال بالقناعـة علـیکم بالقناعـة تسـتغنوا«

ــا دارا شــوید  کــردم و ــانع باشــید ت ــافتم، ق ، ۱۴۰۳(مجلســی، آن را جــز در قناعــت نی
۶۶/۳۹۹(. 

شود فرد به آنچه دارد راضی و شاکر باشد و طمع نورزد. ایـن فـرد،  قناعت سبب می
آنکه راضی به  نماید، بی دست آوردن مال تالش می اندیشد و با تدبیر برای به عاقالنه می

روان و عزت نفس است. در روایات دیگری به نتیجـۀ  ذلت شود. نتیجۀ قناعت، آرامش
 قناعت که عزت باشد، اشاره شده است:

 .)۱/۲۹۱(خوانساری، شود  ؛ قناعت کردن منجر به عزت می»الی العّز  القناعة تؤّدی«
 .)۷۵/۵۳، ۱۴۰۳(مجلسی، ؛ قانع باش تا عزت یابی »اقنع تعّز «
(خوانسـاری، ر کس قناعت پیشه نمایـد رسد ه ؛ به عزت می»نال العّز من ُرزق القناعة«
۶/۱۸۲(. 

توان از سبقت در امور دنیـا یـاد نمـود. یکـی از  زیستی، می در مقابل قناعت و ساده
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شود که جامعه از سبک زندگی اصیل اسالمی ایرانـی خـود فاصـله  اموری که باعث می
گرایی غربـی حرکـت نمایـد، نگـاه چشـم و هـم چشـمی و  بگیرد و به سـمت مصـرف

باشد؛ در حالی که ایـن امـر در کـالم معصـومین  های کاذب، در امور دنیوی می ترقاب
 فرماید: می مورد نهی قرار گرفته است. از جمله امام علی

ْنَیا َو َفْخِرَها َو َال َتْعَجُبوا ِبِزیَنِتَها َو َنِعیِمَها َو َال َتْجَزُعوا ِمْن َضرَّ «  اِئَهاَفَال َتَناَفُسوا ِفی ِعزِّ الدُّ
یَنَتَها َو َنِعیَمَها ِإَلی َزَواٍل  َها َو َفْخَرَها ِإَلی اْنِقَطاٍع َو ِإنَّ ِز ؛ پس در عّزت و »َو ُبْؤِسَها َفِإنَّ ِعزَّ

هـا را نخوریـد و مغـرور  هـا و نعمـت ناز دنیا بر یکدیگر پیشی نگیرید و فریـب زینـت
ت و افتخارات دنیا پایـان نشوید و از رنج و سختی آن ننالید و ناشکیبا نباشید؛ زیرا عزّ 

 .)۹۹(نهج البالغه: خطبه: گردد  هایش نابود می پذیرد، و زینت و نعمت می

ها در امور دنیوی سبقت گرفت، جامعه از  آری، وقتی تجمالت و رقابتها در خانواده
 سبک زندگی اسالمی خود دور خواهد شد.

 داری و تقوی فردی و جمعی . افزایش کیفیت دین۶
ها و سـبک زنـدگی وجـود دارد. سـبک  میق میان کیفیت باورها و ارزشای ع رابطه

های ما است. بیانگر این اسـت کـه  زندگی، نشان دهندۀ میزان و کیفیت باورها و ارزش
اند؛ به هر میزانی که در جان ما  ها، تا چه میزان در جان ما رسوخ کرده آن باورها و ارزش

(شـریفی، دهنـد  را در شـیوۀ زنـدگی مـا نشـان مینهادینه شده باشند، به همان میزان خود 
کیـد شـده  ؛ لذا در روایات بر مسئلۀ تقوی، پرهیزکـاری و دیـن)۵۷، ۱۳۹۱ داری بسـیار تأ

 فرماید: می است، و آثار و برکات آن هم به جامعه گوشزد شده است. امام علی
نهـج البالغـه، (؛ هیچ عزتی عزیزتر از تقوا و پرهیزگاری نیسـت »ال عّز أعّز من التقوی«

 .)۳۰۱حکمت: 

 و در جای دیگر فرموده است: 
تقـوایی و  بندگان خدا! بدانید که تقـوا حصـاری بلنـد و غیرقابـل تسـّلط اسـت و بـی«

هرزگی، حصاری است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کس که به آن پنـاه 
(نهـج البالغـه » دشـو  کند. همانا با تقوا، نیش گزندۀ خطاها بریده مـی ببرد، حفظ نمی

 ).۱۵۷، خطبه: (دشتی)
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 فرماید:  می رسول اکرم
 ».ترین مردم باشد، تقوای الهی پیشه کند خواهد باعزت هرکس می«

تـوان  تقوایی است که بـه مصـادیق فراوانـی از آن می داری، بی در مقابل تقوی و دین
به بـه کفـار تقـوایی در حـوزۀ فرهنگـی، تشـا اشاره نمود. یکی از مصادیق اجتمـاعی بی

توانـد در همـۀ  باشد. در روایات، از تشابه به کفـار نهـی شـده اسـت. ایـن نهـی، می می
های سبک زندگی جریان یابـد. یعنـی نـه در پوشـش و نـه در سـایر امـور جامعـه  مقوله

اسالمی، نباید خود را به کفار و دشمنان شباهت رساند. یکی از مصادیق ذلت مسلمانان 
مــدل و شــیوۀ پوشــش، خــوراک و ســایر مصــارف فــردی و آن اســت کــه در انتخــاب 

های ملـی، بـه تقلیـد از  های بومی و استفاده از توانمنـدی خانوادگی، بدون توجه به ایده
هـا اتفـاق افتـاده،  بیگانگان روی آورند. تغییراتی کـه در سـبک زنـدگی برخـی خانواده

قلید بدون اندیشه از های بومی و ت های اصیل و ارزش دهندۀ فاصله گرفتن از سنت نشان
غــرب اســت، تغییراتــی همچــون مصــرف نکــردن غــذاهای ســنتی ایرانــی، اســتفاده از 

. در )۲۳۲، ۱۳۹۱(آیـت اللهـی، هایی به سبک غربی و ساخت منازل باز و بدون حریم  لباس
 کنیم: ادامه به برخی از روایات در این زمینه اشاره می

 فرماید: رسول خدا می
؛ هـر کـس بـه قـومی شـباهت رسـاند، پـس او از آن قـوم »نهممن تشّبه بقوم فهو مـ«

  )۱۱/۱۷۵، ۱۴۰۳(مجلسی: شود.  شناخته می

 فرمود: امام علی
ْن َیُکوَن ِمْنُهْم «

َ
ْوَشَك أ

َ
َه ِبَقْوٍم ِإالَّ أ ؛ چه کم است کسی که خود را هماننـد »َقلَّ َمْن َتَشبَّ

 .)۵۰۶البالغه:  (نهجمردمی کند و از جملۀ آنان نشود 

 و در روایت دیگر آمده است:
َه ِبَقْوٍم ُعدَّ ِمْنُهْم « ُه َقاَل َمْن َتَشبَّ نَّ
َ
 .)۱۷/۴۴۰، ۱۴۰۸(نوری، » أ

 وارد شده، آمده است: در روایت دیگری که از امام باقر 
خداوند به یکی از پیامبران وحی نمود که به قومت بگو: همچون دشمنان خدا لباس «

رند، از جهت ظاهری هم مثل آنان نباشند؛ زیرا در این نپوشند، مثل آنان خوراک نخو 
 .)۱۶/۲۹۷، ۱۴۰۸(نوری، حال همچون آنان دشمن خدا خواهند بود 
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 گیری نتیجه
 شود: از آنچه گذشت، نتایج ذیل استفاده می

. مقولۀ فرهنگ و سبک زندگی، رابطۀ مستقیمی با هم دارند و دور شدن از فرهنـگ، ۱
 به دنبال خواهد داشت.دور شدن از سبک زندگی را 

. آنچه که در مباحث فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد، نهادینه شدن آنها در جامعـه ۲
 باشد، تا جامعه به سبک زندگی اسالمی برسد. می

. در این مقاله، ما به موارد کلی که بیشتر جنبۀ اجتماعی داشت اشاره نمـودیم؛ وگرنـه ۳
است از جمله صبر، شجاعت، جهاد، کظم غیظ  در روایات، موارد فراوانی ذکر شده

 و... 
. موارد شمرده شده، جدا از هم نبوده، بلکه همگی در کنار هم هستند و از جهاتی با ۴

 هم تداخل دارند.

 شناسی  کتاب
 .قرآن کریم .۱
، مترجم: محمد علی انصاری قمـی، تهـران، غررالحکم و درر الکلمآمدی، عبدالواحد تمیمی، (بی تا)،  .۲

 شتم.چاپ ه
 ، قم، دفتر نشر معارف.اخالق خانواده )،۱۳۹۱آیت اللهی، زهرا و همکاران ( .۳
 ، مجلۀ فرهنگ و زندگی.مفاهیم فرهنگ در ادبیات فارسی )،۱۳۴۸ثـقفی، رضا ( .۴
 .، بیروت، دارالعلم، چاپ سومصحاح اللغه )،۱۹۸۴جوهری، اسماعیل بن عماد ( .۵
، معرفـت شـمارۀ های سـبک زنـدگی بر شـاخصمروری  )،۱۳۹۲خطیبی، حسین و ساجدی، ابوالفضل ( .۶

۱۸۵. 
 ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.شرح غررالحکم و دررالکلم )،۱۳۶۶خوانساری، جمال الدین ( .۷
 ، چاپ دوم، تهران.نامۀ دهخدا لغت )،۱۳۷۷دهخدا، علی اکبر ( .۸
اودی، دمشـق و ، صفوان عدنان دالمفردات فی غریب القرآن )،۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( .۹

 .بیروت، دارالعلم الشامیه، چاپ اول
، تهـران، مرکـز پژوهشـهای علـوم انسـانی آداب و سبک زندگی اسالمی )،۱۳۹۲شریفی، احمد حسین ( .۱۰

 اسالمی صدرا.
یابی سطح ایمان )،۱۳۹۱ــــــــــ ( .۱۱ ، معرفت فرهنگی، اجتمـاعی، سبک زندگی به عنوان شاخص برای ارز

 .۱۱سال سوم، شمارۀ 
، قـم، مؤسسـه النشـر االسـالمی التابعـة المیزان فی تفسیر القـرآن )،۱۴۱۷بایی، سید محمد حسین (طباط .۱۲

 لجماعة المدرسین، چاپ پنجم.
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 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیه.التهذیب )،۱۳۶۵طوسی، محمد بن حسن ( .۱۳
 .، تهران، امیر کبیرفرهنگ عمید )،۱۳۸۶عمید، حسن ( .۱۴
 .۶، مجله تخصصی معرفت، شیی در تربیت اسالمیروش الگو  )،۱۳۸۲قائمی، محمد رضا ( .۱۵
 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، ششم.قاموس قرآن )،۱۳۷۱قرشی، سید علی اکبر ( .۱۶
 ، بیروت، دارالرضا.بحاراالنوار )،۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر ( .۱۷
های سبک زنـدگی و الگـوی رفتـاری در  بررسی مؤلفه )،۱۳۸۹بک آبادی، غزال ( محمدی، افشین و بی .۱۸

 .۱۱نامۀ فرهنگی، سال یازدهم، شمارۀ  ، پژوهشهای سینمایی پرفروش مفیل
 ج، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.۲۲، صحیفه امام )،۱۳۷۸روح الله، (موسوی خمینی،  .۱۹
، قــم، مؤسســه آل مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل )،۱۴۰۸نــوری، حســین بــن محمــد تقــی ( .۲۰

 .البیت
، علــوم ضــرورت تعریــف بــومی (اســالمی ایرانــی) از ســبک زنــدگی )،۱۳۹۲( زاده، محمــدجواد ولــی .۲۱

 .اجتماعی: مهندسی فرهنگی
22. http://basirat.ir/fa/news/279181. 


