
Áb?}JÇ∫ در اسـالم، اصل و اسـاس د�ندارى به چگونه ز�سـتن است. از
همـ ن رو، در ا�ن مكتب، چگونه ز�سـتن با تمـام زوا�ا، به روشنى ب ـان
شده است. مـقام مـعظم رهبرى با سـوق دادن اذهان و افكار به مـوضوع
سـبك زندگـى اسـالمى، در حـقـ ـقت خــواست تا گـفـتـمـانـهـاى د�نى ـ
اسالمى ناظر به واقع تهاى زندگى و با ا�ده= چگونه ز�ستن انسان مسلمان
شكل بگ ـرد و بحـثـهـا در چن ن فـضـا�ى اتفـاق ب ـفـتـد. تفكرات ذهنى و
مـجرد به تـفكرات ع نـى و وجودى بدل گـردد، تا امت اسـالم در سلوك

ز�ستى خود، به تمدن اص ل و نو�ن اسالمى دست �ابد.
تعــ ـ ن ســبك زندگى اســالمى، به گــونهKاى كــه الگوى زندگى انســان
مـسلمان بر اسـاس فرهنگ اسـالمى تبـ  ن شـود، ن از به تعـ  ن عـوامل و
شـاخـصهKهـاى مدل سـاز براى زندگى دارد. در ا�ن مـقـال، تالش شـده
است تا با نگاه به آمـوزهKهاى اسالمى و ن ـز سخنان مـقام معظـم رهبرى،
عــقــالنـ ت و مــعنو�ـت به عنوان دو الـگوى مــدل ســاز ســبـك زندگى

اسالمى، با نگاه تمدنى تشر�ح و تب  ن شود.
�ÊUÖ˛«Ë b}K∫ عقالنـ ت، معنو�ت، زندگى عقالنى اسـالمى، آموزهKهاى

د�نى

vBK�� ”U³Ž  •

X|uMF� Ë X}½öIŽ  •
v�öÝ« vÖb½“ “UÝ p³Ý
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درآمد

سخن از سـبك زندگى اسالمى، به نوعى، بـه بحث مهارتهـاى زندگى د�نى باز
مىKگردد. انسان مـعتقد به د�انت اسالم در ز�ست خود با كـدام ارزشهاى فكرى
و داراى چه الگوهاى فرهنگى با�د باشد، تا چگونه ز�ستن او از منظر د�نى تا� د
شـود. بحث سـبك زندگى از �ك سـو با�د ناظر بـه واقعـ ـتـهـاى زندگى باشـد و
چگونگى شكل گ ـرى آنها در چارچوب الگوهاى فرهنگى برآمـده از آموزهKهاى
د�ن؛ و از سـوى د�گر، بـا�د به ارائه الگوها�ى بـ نجـامـد كـه پ ـشــرفت و تمـدن
جامـعه اسالمى را همـراه داشته باشـد؛ ز�را همان گونه كـه مقام مـعظم رهبرى،
سبك زندگى اسـالمى را به عنوان «بخش حقـ قى و اصلى تمـدن نو�ن اسالمى»
مىKداند، در اســاس در زندگى انسـان مــسلمـان، نه تنـهـا بازگـشت بـه عـقب و
حركت قهقرا�ى نبـا�د باشد، بلكه درجا زدن و سكون و ركود و تكرار، محكوم

و مردود است.
پ امبر(ص) فرمود:

r� sÓ� Ë ¨Êu?FK� uN?� «Òd� ÁÔb?Ó� ÊU� s?Ó� Ë ¨Êu�?G� u?N� ÔÁU?�u| Èu�?�« sÓ� »
Ë tKL� v� ÔÊUBI� ÊU� sÓ� Ë ¨tKI� v� ÊUBIÒM�« ÊU� tKL� v� ÓÊUBIM�« bÒIH�|

١«t�U}� s� t� Ôd}� Ô uL�U� tKI�

آن كـه دو روز زندگىKاش برابر بـاشـد، ز�ان د�ده است، و آن كـه
فردا�ش بدتر باشـد، از رحمت خـدا به دور است، و آن كه در غم
پسـرفِت خـود نبـاشـد، كم عـقل است، و براى چن ن آدمى مـردن

بهتر از زندگى كردن است.
برابر آمـوزهKهاى وَحــ ـانى اسـالم، زندگىKاى مـورد تا� ــد است كـه انسـان
همزمـان در حركت تعادلى و تكاملى بر دو مـس ر همـواره به پ ش برود: حركت
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افـــقىKزنـدگىKاش همـــواره، رو به پـ ش باشـــد. و د�ـگر حـــركت عـــمـــودى
زندگىKاش، هماره تعالى و بلنداى روحى ب ابد. جز ا�ن اگر باشد سبك زندگى

با فرهنگ سرچشمه گرفته از د�ن خدا، فاصله خواهد داشت.
ا�ن نگـاه به ســبـك زندگى، ن ـــازمند ارائه الـگوهاى فـــرهنگى بـرآمــده از
آمـوزهKهاى اسـالمى است. با الگو سـازى فرهـنگى از متـن اسالم و بن ـاد نهـادن
سـبك زندگى بر اسـاس آن است كه راه براى دسـتـ ابى به پـ شـرفت اجـتمـاعى و

توسعه و تمدنى باز مىKشود كه زم نه ساز تكامل و ارتقاى انسانى است.
بنا برا�ن، سخن گفتن درباره مسـائلى مانند ازدواج، پ وندهاى خانوادگى،
حجاب و… كه نمونهKها�ى براى بحث سـبك زندگى است، فرو كاستن جا�گاه
بحث از سطح نگاه كلى و تمدنى به نگاه جزئى و مـصداقى است. البته در بحث
ســبك زندگى پرداخــتن به ا�ن امــور ن ـز الزم است، ولـى نبـا�د نـگرش و نگاه
كـالنى كه رهبـرى ارائه كـرد، كه مىKتواند تـمدن سـاز و انسانـ ت ساز باشـد، به
فراموشى سپرده شود. از هم ن رو، ا�شان هـشدار داد كه مبادا ا�ن بحث گرفتار

سطحى گرى و �ا شعار زدگى بشود:
«بحث امــروز مـا {سـبك زنـدگى} آغـاز �ك بحث اسـت؛ انتظار
دار�م اهل فكـر و اهل نظر در مــراكـزى كــه مىKتواننـد و اهل ت و
صالح ت ا�ن كار را دارنـد، در ا�ن زم نهKها كار كنند، فكر كنند،
مطـالعـــه كـنند؛ بـتـــوان ـم پ ش بـرو�م. مـــراقـب باشـــ ـم دچار
سطحىKگرى و ظاهرگرا�ى نشو�ـم، دچار تحجر نشو�م ـ ا�ن �ك

طرف قض ه است ـ»٢
همان گونه كه نبا�د به مسائل ساده و سطحى بسنده شود و با برگذارى چند
همـا�ش و نـگارش چند كـتـاب و مــقـاله كـار را تمـام شــده بپندار�م، ن ــز نبـا�د
بگذار�م بحـث سـبك زندگى توسط كـسـانى كـه فـرهنـگ اسـالمى را به درسـتى
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نشناخــتـه، و �ا به آن دل نسـپـردهKانـد، مـصـادره بشـود و با دســتـاو�ز قـرار دادن
آموزهKهاى اسالمى به ترجمان فرهنگ ب گانه بپردازند:

«دچار سكوالر�ـزِم پنهـان هم نشــو�م. گـاهى اوقــات در ظاهر،
تبل ــغــات، تبل ـغــات د�نى است؛ حــرف، حــرف د�نى است؛
شـعــار، شـعـار د�نـى است؛ امـا در باطن، سكـوالر�سم است؛
جـدا�ى د�ن از زندگى است؛ آنKچه كـه بر زبان جـارى مىKشـود،
در برنامـهKر�ز�ها و در عـمل دخالـتى ندارد. ادعا مىKكن م، حـرف
مىKزن م، شعـار مىKده م؛ اما وقـتى پاى عمل به مـ ان مىKآ�د، از

آنKچه كه شعار داد�م، خبرى ن ست. »٣
اگـر بخـواه م چن ن اتفـاق نادرست و ناخـوشـا�ندى پ ش ن ـا�د، در درجـه
نخست، علمـاى د�ن و حوزو�ان، به عنوان مـتول ان فرهـنگ د�نى، به گونهKاى
جـدى و درخور، ا�ن مـهم را در سرلوحـه كار خـو�ش قرار دهند و با كـاووش و
پژوهش اجـتهـادى، الگوهاى فـرهنگى مـبتـنى بر بُن ما�هKهاى اسـالم را ب ـابند و

ارائه نما�ند:
«با�د مـا بـه دنبـال ا�ن باشـ م كـه فــرهنگ زندگى را تبـ ــ ن كن م،
تدو�ن كن م و به شكل مطلوب اسالم تحقق ببخـش م. البته اسالم
بُن مـا�هKهاى �ك چن ن فرهـنگى را براى ما مـع ّن كـرده است. بُن
مــا�هKهاى ا�ن فــرهنگ عــبـارت اسـت از خـردورزى، اخــالق،

حقوق؛ ا�نها را اسالم در اخت ار ما قرار داده است. »٤
درباره فرهنگ سـازى در اسالم و ا�ن كه در ا�ن مكـتب، با پس زدن عناصر
فـرهنگى نامطلوب، بـه فرهـنگ مطلوب براى زندگى انسـانى توجـه كـامل شـده

است، شه د مطهرى مىKنو�سد:
«فـرهنگ سـازى در مـتن رسـالت ا�ن مـذهب قـرار گـرفـتـه است.
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رسـالت اسالم، بر تخلـ ه انسـانهاست از فـرهنگKها�ى كـه دارند و
نبـا�ـد داشـتـه باشنـد. و تخل ـه آنهــا به آن چه ندارند و با�د داشــتـه
باشند. و تثب ت آنها در آن چه دارند و با�د هم داشته باشند. مذهبى
كه كـارى به فرهنگKهاى گوناگون {نـداشته باشد} مـذهبى است كه

فقط به درد هفتهKاى �ك نوبت در كل سا مىKخورد و بس»٥
بى گـمان سـبك سازى براى زندگى اسـالمى، مىKبا�ست بر پا�ه فـرهنگ و
الگوهاى فـرهنگى اسـتنبـاط شـده از آمـوزهKهاى اصـ ل اسـالمى اسـتـوار باشـد.
پ شـرفت اسالمى و تمدن نو�ن اسالمى، كـه مقام معظم رهبـرى در بحث سبك
زندگى بر آن تاكـ د دارد، در گـرو ا�ن گونه سـبك سـازى است. به هم ن سـبب
ا�ن مـوضوع توجـه و اقـبال جـدى الزم دارد. ز�را امـروز كه امكـانات جمـعى و
سرمـا�هKهاى انسانى در اخت ـار است، ه چ عذرى در كوتاهى براى تمـدن سازى
و پ شرفت جامعه اسالمى پذ�رفته ن ست. توجه به ا�ن امور اهم ت و حساس ت

سبك سازى را مىKافزا�د و آن را در تراز مسائل استراتژ�ك مىKنشاند:
«اگر ما به ا�ن مـقوالت به طور جدى نپرداز�م، پ ـشرفت اسالمى
تحـقق پـ ـدا نخـواهد كـرد و تـمـدن نو�ن اسـالمى شكـل نخـواهد
گـرفت. هـرچه مـا در صنعت پ ـش برو�م، هرچه اخـتــراعـات و
اكتشافات ز�اد شود، اگر ا�ن بخش را ما درست نكن م، پ شرفت
اسالمى به مـعناى حقـ قى كلمه نكردهKا�م. با�ـد دنبال ا�ن بخش،

ز�اد كار كن م؛ ز�اد تالش كن م. »٦
بر همـ ن اسـاس در ا�ن نوشـتار تـالش شده است تـا دو شاخـصـه و و�ژگى
فـرهنـگى كـه مـدل و سـبـك زندگى اسـالمى را با نگـاه تمـدنى ترسـ ـم مىKكند،
جست و جو و بـه بحث گذاشته شود. مـالك در تع  ن و تب ـ ن ا�ن دو شاخص،
آمـوزهKهاى د�نى و ن ــز ب ـانات و اند�شـهKهاى رهبـرى است. و نـ ـز سـعى بر ا�ن
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خواهد بود كـه به جاى ارائه مطالب با نگاه انتـزاعى و غ ـر كاربردى، بر رو�كرد
كاركردگرا�انه از سبك زندگى تك ه شود.

١. عقالن�ت و سبك زندگى

نخست ن شـاخص و مع ار اسالم تِ سبك زندگى، عـقالن ت است. عقالن ت،
در حـقـ قـت پاىKبندى به دسـتـورهاى عقل اسـت و با ا�ن كـه عقل، حـقـ ـقت و
جوهرى �گانه دارد؛ اما تعـر�فهاى مختلفى براى عقل و عـقالن ت شده است كه
هر �ك ناظر به �ـكى از ابعـاد، مـراتب �ا ال�هKهاى عـقل و �ا ناظـر به عـملكرد آن
است. البـتـه در دو فـرهنگ اسـالم و غـرب، ارز�ابى مـتفـاوتى از ا�ن حـقـ ـقت
وجود دارد. از همـ ن رو، ساخـتار اجتـماعى و سـبك زندگى انسان مـسلمان و

انسان غربى بر اساس ارز�ابى متفاوت شكل گرفته است.

v�d� vÖb�“ p�� Ë X}�öI� Æ±‡±

عقـالن ت، از و�ژگ هاى دن ـاى مدرن به شمار مىKرود. در جـوامع امروز،
نوعى خـاص از عـقالنـ ت رواج پ دا كـرده و در سـاحَـتهـاى گـوناگـون زندگى،
مبـناى عمل قـرار گرفـته است و در نتـ جـه، سبك زندگى خـاصى را پد�د آورده

است.
در فضاى فكرى غـرب، برجستهKتر�ن ال�هKى عقـالن ت، كه ب ش از همه به
آن بها داده شـده، عقالنـ ت ابزارى و سودنگر است. در حقـ قت، عـقل گرا�ى
وتجربه محورى و سكوالر�سم را مىKتوان از شاخصهاى اصلى عقالن ت مدرن
به شـمـار آورد كـه اومـان ـسم روح حـاكم بر آن اسـت. در اند�شـه غـربى، عـقل
خــودبن ــاد و مــسـتــقل از وحـى، بر كـرسـى قـانـونKگـذارى نـشـســتــه و منشــأ
تصم مKگ ر�هاى بشر شـده است؛ عقلى كه بر مبناى لذت و به منظور بهره مندى
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بى قـ د و شـرط بشر از لـذتهاى دن ـا، قانون مـىKگذارد و ه چ كـارى به احكام و
ارزشهـاى انسـانى و فراعـقلى د�ن ندارد. در عقـالن ت غربى، زندگى آرمـانى،
دسـت ـابى به خـواسـتـهKها و آرزوهاى نفـسانى است. در نتـ ـجـه، استـفـاده از هر
وســ لهKاى براى رســ ــدن به زندگى دن ــا�ى مــشـروعــ ت مىK�ـابد. از ا�ن رو،
عقـالن ت مـدرن، �ك عقـالن ت ناقص و �ك بعدى است و سـبكى از زندگى را
ارائه مىKكـند كــه افق مــحــدود و دا�ره تنـگ دن ــا را نشــان مىKدهد و بـر مــبناى

خواستهKهاى س رىKناپذ�ر مادى انسان شكل مىKگ رد.
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اما در فرهنگ اسالمى، داستان عقالن ت به گونهKاى د�گر است. از د�دگاه
اسـالمى عـقـالن ت �عنى بهـره گـ ـرى از ن ـروى عـقل كـه خـدا در وجـود انسـان
گذاشـته است و او با كمك همـ ن ن روى عقل به مـرتبه و جا�گاه خل ـفةاللهى بر

روى زم ن مىKرسد و ن ز مسؤول ت مىK�ابد كه به آبادانى آن بپردازد.
٧«  …WH}K� ÷—ô« v� q�U� v�≈  … »

٨«  …UN}� r�dLF��«Ë ÷—ô« s� r�QA�√ u�  … »
در حق قت، انسان به ن روى دانش:

٩« .rKF| r�U� ÊU��ù« rÒK� ÆrKI�U� rÒK� Èc�« »
و ن روى عقل و خرد:

 U|ü p�«– v� ÒÅÊ≈ UN�u� bF� ÷—_« t� v}�}� Î«¡U� ¡UL��« s� ‰ÒeM| Ë  … »
١٠« .ÊuKIF| ÂuI�

١١« .ÊuKIF| ÌÂuI�  U|ü p�– v� ÒÅÊ≈ Ád�Q� Ô «dÒ��� ÓÂu�M�« Ë  … »
مى تواند كـار خدا�ـى بكند و به زندگى تمـدن ساز و مـدن ت فـراگ ـر دست
�ابد. و حـتى با كـمك عـقل است كـه انسـان پذ�راى د�ن و هدا�ت مىKشـود و به
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اعتدال در زندگى و سعادت مىKرسد:
امام على(ع) فرمود:

Î…Ób�«ÓË Ó„Ód?Ò}Ó�Ô√ ÚÊÓ√ Ô Úd�Ô√ vÒ�≈ Ô̈ÂÓœ¬ UÓ| ∫Ó‰U?ÓIÓ� ¨©Ÿ®ÓÂÓœ¬ vKÓ� ©Ÿ®Ôq}zÓd?Ú�Ó� ÓjÓ�Ó� »
UÓ� ÓË ¨Ôq}zÓd?Ú�Ó� UÓ| ∫Âö��« t}K� ÔÂÓœ¬ ÔtÓ� Ó‰U?ÓIÓ� ¨sÚ}Ó�ÓMÚ�« ŸÓœ ÓË UÓ�ÚdÓ�?Ú�UÓ� ¨ÌÀUÓKÓ� Ús�

bÓ� vÒ�≈ ∫Âö?��« t}K� ÔÂÓœ¬ Ó‰U?ÓIÓ� Ô̈s|Òb�« ÓË ¨¡UÓ}?Ó�Ú�« ÓË Ô̈qÚIÓFÚ�« ∫Ó‰U?ÓIÓ� øÔÀUÓK]��«

Ô̈ÁUÓ�Óœ ÓË UÓ�d?ÓBÚ�« ∫s|Òb�« ÓË ¡UÓ}Ó�ÚK� Âö��« t?}K� Ôq}zÓdÚ�Ó� Ó‰UÓIÓ� Ó̈qÚI?ÓFÚ�« Ô ÚdÓ�Ú�«

¨UÓLÔJÓ�ÚQÓA?Ó� ∫Ó‰UÓ� ¨ÓÊUÓ� ÔYÚ}Ó� qÚI?ÓFÚ�« ÓlÓ� ÓÊuÔJÓ� ÚÊÓ√ UÓ�Úd�Ô√ U]�≈ ¨Ôq}zÓdÚ�?Ó� UÓ| ∫UÓ�UÓIÓ�
١٢« ÓÃÓdÓ� ÓË

جبرائ ل بر آدم فرود آمد، گفت:
اى آدم ! من دستـور دارم كه تو را در انتـخاب �كى از سـه چ ز آزاد

گذارم. �كى را برگز�ن و دو د�گر را رها كن.
آدم گفت: آن سه چ ز كدامKاند؟ جبرائ ل گفت: عقل و ح ا و د�ن.
آدم گفت: من عقل را اخت ار كردم. جبرائ ل به ح ا و د�ن خطاب
كرد و گفت: برو�د و عقل را به آدم واگذار�د. د�ن و ح ا گفتند:
اى جبرائ ل ! ما دستور دار�م كه همواره با عقل همراه باش م، هر

كجا عقل باشد ما ن ز خواه م بود.
جبرائ ل گفت: بر دستور خود باش د.

در شرح ا�ن حد�ث، صدر المتأله ن ش رازى مىKنو�سد:
«مـأمــور�ت د�ن و حـ ــا در همـراه بودن بـاعـقل، امـرى تـكو�نى
است، نه تشر�عـى؛ �عنى د�ن و ح ا به مـقتضـاى هو�ت و تكو�ن
خـود، چن نKاند كه با عـقل باشند و بى آن نبـاشند. و روشن است
كه بر خالف امـور تشر�عى، در امور تكو�نى جا�ى بـراى نافرمانى

ن ست. پس هر جا عقل باشد د�ن ن زخواهد بود. »١٣
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و ا�ن كــه در آمــوزهKها و دســتــورهاى اســالمى، آن همــه بر اســتــفــاده و
بهKكـارگ ـرى عقل تاكـ ـد شده است، بهKخـاطر همـ ن نقشى است كـه در زندگى
انسان دارد، تا آن جا كه از منظر قرآن، انسانها�ى كه ن روى تفكر و تعقل خود را

به كار نگ رند، در زندگى دن ا به سامانى دست نمىK�ابند:
١٤«ÊuKIF|ô s|c�« vK� f�d�« qF�| Ë … »

[خدا] بر كسانى كه نمىKاند�شند، پل دى را قرار مىKدهد.
ÔÂu?� rÔN�Q� p�– ÎU?Ò�?� rNÔ�uK� Ë ÎU?F?}L?� rN?Ô�?Ó�?�Ó� Ôb|b?� rÔNM}� rN?Ô�QÓ�  … »

١٥«ÊuKIF|ô

جنگKشان م ان خودشان سخت است. آنان را متحد مىKپندارى،
ولى دلهاىKشان پراكنده است، ز�را آنان مردمانىKاند كه نمىKاند�شند.

ودر زندگى پس از ا�ن جهان ن ز روى سعادت را نمىKب نند:
١٦« d}F]��« »UÓ�Ú�Ó√ v� U]MÔ� UÓ� ÔqIÚFÓ� ÚËÓ√ ÔlÓLÚ�Ó� U]MÔ� ÚuÓ� «uÔ�UÓ� ÓË »

و مىKگو�ند: اگـر ما گوش شنوا داشـت م، �ا تعـقّل مىKكرد�م، در
م ان دوزخ ان نبود�م!

در سبك زندگى اسالمى، چگونگى بهـره مندى از تمام مواهب و امكانات
دن ا به گونهKاى د�ده شده است كـه در كنار آن سعادت مندى آخرت از ب ن نرود؛
در حق قت اسالم م ان دن ا و آخرت تعادلى برقرار كرده است كه نه بهره انسان از
دن ــا نفـى مىKگــردد و نه ارزشــهــاى انـســانى و زندگى جــاودانـه آخــرت انكار
مىKشود. و ا�ن به نوبه خـود نشان از درجه باالى عقـالن ت در د�ن اسالم دارد.
در قرآن، از سبك زندگى انسـانها�ى كه با ا�ن نوع از عقـالن ت مىKز�ند ا�ن گونه

�اد شده است:
»«c?� UM� Ë ÎWM�?� …d?�ü« v� Ë ÎWM�?� U?}�b�« v� UM�¬ U?MÒ�— Ô‰u?I| sÓ� rNM� Ë »

١٧«  …«u��� UL� ÔV}B� rN� p��Ë« Æ—UÒM�«
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و شمارى از مردمان مىKگـو�ند: پروردگارا! در ا�ن دن ا بهره ن ك
و در آخرت ن ـز ن كى بده، و ما را از عـذاب آتش دوزخ نگاه دار.

آنانKاند كه از دست آوردشان بهرهKاى خواهند داشت… .
و براى نمونـه از ا�ن گونه سبك زندگـى، به زندگى حضرت ابـراه م اشاره

شده است:
١٨« .s}��UB�« sL� …d�ü« v� tÒ�≈ Ë ÎWM�� U}�Òb�« v� ÔÁUM}�¬ Ë »

و مــا در دن ـا زندگـى ن كو�ى به او داد�ـم و قطعـا او در آخــرت از
شا�ستگان خواهد بود.

از همـ ن روى، در اسالم عـقل مـعاش در كنار عـقل مـعاد سـبك زندگى را
مىKسـازد وهر دو مـبناى عـمل انسـان اسـت تا از زندگى تمـدنى در ا�ن جـهـان و
سعـادتKمندانه= آن جهـان بهره مند گـردد. عقل معـاش را اگر به مـعناى وس ع در

نظر بگ ر�م، برابر با سبك زندگى است:
«ا�ن {سبك زندگى} همان چ زى است كه در اصطالح اسالمى به
آن مىKگـو�ند عقل مـعـاش. عقل مـعاش، فـقط به مـعناى پول در
آوردن و پول خـرج كـردن نـ ـست، كـه چگونه پـول در ب ـاور�م،
چگونه پول خرج كن م؛ نه، همهKى ا�ن عرصهKى وسـ عى كه گفته
شد، جـزو عقل معاش است. در كـتب حد�ثىِ اص ل و مـهم ما،
ابوابى وجــود دارد به نام «كـتــابKالعِـشـرة»؛ آن كــتـابKالعــشـرة
دربارهKى همـ ن چ ـزهاست. در خـود قرآن كـر�م، آ�ات فـراوانى

وجود دارد كه ناظر به ا�ن چ زهاست. »١٩
عـقل مـعـاش به مــعناى تدب ـر زندگى است و در واقـع خـردورزى وتعـقلى
است كـه به فـرد، توانا�ى فـعـال ت مـؤثر و داشـتن برنامـه در تمـامى سـاحَـتـهـاى
زندگى: اقـتصـادى، اجتـماعى، فـرهنگى، خـانواده، آسا�ش و رفـاه، تعل م و
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تعلـم، پ ــوند با د�گـران، و وظ ــفــه شناسـى را مىKدهد و به طور كـلى، عــقل
معاش، به معناى عاقالنه برخورد كردن با تمام پد�دهKها و امور مربوط به زندگى

فردى و اجتماعى است.
عقـل معـاد، �عنى در زندگى، خدا را باور داشـتن و به ارزشهـاى د�نى پاى
بند بودن و كـارها را بر اساس ا�ن اعـتـقاد انجـام دادن كه افـزون بر دستـاوردهاى
دن ـا�ى، آثار اخروى ن ـز دارد. در سـبك زندگى اسالمى، عـقل مـعاش و عـقل
مـعـاد، به گـونهKاى مـتـوازن نـقش مىKآفـر�نند، تا انسـان بـتـواند سـعـادت دن ـا و
رسـتگارى آخــرت را به دست آورد. توازن و هم افـزا�ى ا�ن دو عــقل است كـه
انسـان را از زندگى صرفـا حـ وانى مىKرهاند و او را به سـبك زندگى رشـد �افتـه

انسانى، ره مىKنما�د.
بى گمـان، وقتى عقالن ت اسـالمى مبناى عمل فـردى و جمعى قرار گـ ردو
در پرتو آن، سـبك زندگى اسـالمـى شكل بگ ـرد، سـاخـتـار اجـتـمـاعى و شـ ـوه
زندگى به گونهKاى خواهد بود كه در آن تمام ابعاد ح ات انسان لحاظ شده است.

v�ö�« vÖb�“ p�� —œ X}�öI� œuL�

در متـون اسالمى، نمـودها و آثار بس ارى براى عـقالن ت ب ـان شده است،
كه در ا�ن جا در سه محور، به پارهKاى از آن نمودها اشاره مىKشود:

∫Èœd� vÖb�“ Á“u� —œ X}�öI� Æn�«
روزهاى زندگى هر انسان پر است از رفتـارها، گفتارها، كنشهـا، واكنشها
و فـعـال ـتـهـا�ـى كـه شـاخص فكرى و عـقلى اوست. حــتى وضـعـ ت روحى و
شـخـص ـتى او مىKتواند ا�ـن گونه باشـد. سـبك زندگى انسـانى كـه به مـواز�ن و
مـع ـارهاى عقلى پاى بـند است، با فردى كـه ا�ن گونه نـ ست، بسـ ار مـتفـاوت
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است. انسان عاقل، در زندگى مـراقب بس ارى از امور است كه مقـتضاى تعقل
اوست. چن ـن انسـانى در لحـظه لحظه= زندگى، با انـتـخـاب جـلو مىKرود. ا�ن
گونه ن ست كه رو�دادها و امـور زندگى او را به هر سو�ى ببرند، بلكه اوست كه
آنهـا را با تفكر و تعقـل مد�ر�ت مىKكند. خـشم، مـهر، گـذشت پاىKفشـارى بر
چ ـزى، ناد�ده انگارى آن و… تمام به تشـخـ ص و تصو�ب عـقلى است. البتـه
چه بسـا در مــواردى نا خـواسـتـه به خطا بـ ـفـتـد؛ امـا مـواظب اسـت كـه خطا و
نادرســتى را برنـگز�ند و با انتــخــاب، بر راه خـطا نرود. صــحنه زندگى چـن ن
انسانى، بمـانند انبانى ن ـست كه به گونه= فلّـهKاى از هر خوب و بد، ر�ز و درشت
و سـالم و ناسـالم و رس ـده و نارسى پر شـده باشـد، بلكه به و�تـر�نى مـاند كـه با
دست چ ن و گـز�نش، آز�ن شـده است. آن گاه كـه زندگى ا�ن گـونه روش مند
گـردد و سبك عـقالنـى ب ابد، با بهـره مندى از رهنمـودهاى فرا عـقلى در مـس ـر
زندگى به اراده و انـتـخـابى نا�ل مـىKشـود كـه قـادر مـىKگـردد تمـاِم عــرصـهKها و
ساحتهاى زندگى را بر �ك سبك و صبغه= واحد مد�ر�ت كند و مىKتواند بگو�د:

٢٠«s}L�UF�« Ò»— tK� v�ULÓ� Ë ÈU}�Ó� Ë vJÔ�Ô� Ë v�ö� ÒÅÊ« qÔ� »
بگو نمـاز من و تمام عبـادات من و زندگى و مرگ مـن براى خدا؛

پروردگار جهان ان است.
اگـر انسـان با چن ن سـبكِ زندگى عـقلى و فـرا عقـلى زندگىKاش را به پ ش
ببـرد، خـداى زندگى آفـر�ن به ابتـدا تا انتـهـاى زندگى اودر ا�ن جـهـان و جـهـان

د�گر، سالم مىKفرستد:
٢١« . ÎU}Ó� ÔYÓF�| Âu| Ë Ô uL| Âu| Ë Ób�ÔË ÓÂu| t}K� ÔÂö� Ë »

و درود بر او روزى كـه زاده شد و روزى كـه مىKمـ رد و روزى كـه
زنده برانگ خته مىKشود.
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Ê¬d� —œ v�öI� vÖb�“ p��
انسـان عاقل در زندگى حك ـمـانه خود با�د برابـر با مقـاصد عـالى و اهداف
بزرگ، سبك و آدابى را براى زندگى برگـز�ند. رجوع به قرآن، بهـتر�ن راهكار
براى در�افت آمـوزهKهاى وَح ـانى و رس ـدن به دستـور العملKهاى سـبك زندگى

اسالمى است.
مـقام مـعظم رهبـرى، درباره توجـه به قرآن و برگـرفـتن دسـتور براى سـبك

زندگى، مىKگو�د:
«اگـر در جـوامع بـشـرى، قـرآن حـاكم باشـد، هم ســعـادت دن ـا
هست، هم عـلّو مـعنـوى هست. راه سـالمـت را، راه امن ت را،
راه امن ـت روانى را، قــرآن به روى مـا بـاز مىKكند؛ راه عــزت را
قرآن به روى مـا باز مىKكند؛ راه زندگى درست را و سبك زندگى

سعادتKآم ز را قرآن به روى ما باز مىKكند. »٢٢
در قـرآن براى عـقـالنى ز�سـتن و عـقـالن ـت سـبك زندگى، روى آوردن به
پارهKاى امـور و روى گــرداندن از پارهKاى كـارها الزم شـمـرده شــده است كـه در

ا�نKجا فهرست وار به برخى از آنها اشاره مىKشود.
ـ شن دن آرا و نظرات: عـقالن ت در زندگى، اقتـضا دارد كه هنگام تصـم م
گ ـرى و �ا انجام كارى، در هر سـاحَتى از ساحـتهاى زنـدگى، خود ش ـفتگى به
رأى و نظر خود، سبب نشود كه آرا و نظرهاى د�گران درباره آن موضوع به ه چ
انگاشته شود و آراى د�گران شن ده نشود، بلكه بر عكس عقالن ت نخست حكم

مىKكند كه سخنها شن ده، آن گاه، تصم م گرفته شود:
Óp��ËÔ√ ÓË Ôt]K�« ÔrÔ�«ÓbÓ� Ós|c]�« Óp��ËÔ√ Ôt?ÓMÓ�Ú�Ó√ ÓÊu?ÔF�]�?Ó}Ó� Ó‰Úu?ÓIÚ�« ÓÊuÔF?LÓ�?Ú�Ó| Ós|c]�« »

٢٣« »UÓ�Ú�ÓQÚ�« «uÔ�ËÔ√ ÚrÔ�

كــســانى كــه ســخـنان را مىKشنونـد و از ن كوتر�ـن آنهــا پ ــروى
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مىKكنند؛ آنان كـسـانى هسـتند كـه خدا هدا�تKشـان كـرده، و آنان
خردمندانند.

ـ پره ز از ناچ ز انگارى آراى مخال�: در سبك زندگى عقالنى، افزون بر
بها دادن به انظار و آراى د�گـران، از ناچ زانگارى، به تمسـخر و استـهزاى آراى
مـخـال� و جنجـال آفـر�نى و هر كـارى از ا�ن دست كـه رأى طرف مـقـابل را بى

ارزش و ناچ ز جلوه دهد، پره ز مىKشود:
٢٤« ÓÊuÔKIÚFÓ|Óô ÔÂÚuÓ� ÚrÔN]�ÓQ� Óp�– ÎU�FÓ� ÓË Î«ËÔeÔ� UÓ�ËÔcÓ�]�« …Óö]B�« vÓ�≈ ÚrÔ�Ú|ÓœUÓ� «Ó–≈ ÓË »

آنان، هنـگامى كــه [اذان مىKگــو� ـــد، و مــردم را] به نمــاز فــرا
مىKخوانـ د، آن را به مسـخره و بازى مىKگـ رند؛ ا�ن بـه خاطر آن

است كه جمعى نابخردند.
‡ |UJ�¬ Ë ÊU?NMÄ —œ v?~�— p| Ë v|Ë— p—∫ عـقـالنى ز�سـتن وقـتى مـعنى پ ـدا
مىKكند كه انسان در زندگى، از دو چهرگى و دوگانگى در رفتار، كردار و گفتار
به دور باشــد. ا�ن چـن ن انســانى، چون خــود در زندگـى پاســدار هنجــارها و
ارزشهـاست، از كردار و رفـتار كـسانى كه ا�ن گـونه ن سـتند رنج مىKبرد؛ از ا�ن

روى، لذا به آنان تذكر مىKدهد:
Óö???Ó� Ó√ Ó»U???Ó�J?Ú�« ÓÊuÔKÚ�Ó� Úr?Ô�Ú�Ó√ ÓË ÚrÔJ?Ó�???ÔHÚ�Ó√ ÓÊÚu???Ó�ÚM?Ó� ÓË Òd???�Ú�U� Ó”U]M?�« ÓÊËÔd???Ô�ÚQÓ�Ó√ »

٢٥« ÓÊuÔKIÚFÓ�

آ�ا مـردم را بـه ن كى دعـوت مىKكنـ ـد، امـا خـودتان را فــرامـوش
مىKنمـا� ـد؛ با ا�نKكـه شـمـا كتـاب [آسـمـانى] را مىKخـوان ـد! آ�ا

اند�شه نمىKكن د؟
در سبك زندگى اسالمى، انسان �ك شـخص ت ب شKتر ندارد؛ با چهرهKاى
زندگى مىKكند و با مـردمان تعـامل و برخورد دارد كـه در باطن ن ز همـان است.
اگـر از اخالق و مـعنو�ت مىKگـو�د، از قـانون مند بودن و رعـا�ت حق و حقـوق
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سخن بـه م ان مىKآورد و حـرفهـاى بس ـار ز�با�ى مىKزند، خـود ن ز آراسـته و دل
مشـغول به آنهـاست. و همچنان كـه در ظاهر و باطن �كى است در سخن گـفتن
ن ـز صادق و راسـتگوست و از دروغ كه نـوعى دو رو�ى و نفاق گـفتـارى است،
پره ـز مىKكنـد. دروغ در فـضـاى خـانواده و اجـتـمـاع، بى اعـتـمـادى به وجـود
مىKآورد و سـبب مىKشـود روح همكارى و همـراهى كم رنگ گـردد. در نتـ جـه
زم ـنه براى پ شـرفت در زندگى فردى و اجـتمـاعى از دست برود. از ا�ن روى،

در سبك زندگى عقالنى جا�ى براى دروغ و نفاق و دو رو�ى ن ست.
‡ ¬œ« X|U�— Ë v�«œ »«œ«∫ ادب كردن و آداب نگه داشـتن در زندگى، نشانه
عـقل است و حـر�م نگه داشـتن و به د�گران حـرمت نهـادن، ب ـانKگـر پاى بندى

انسان به عقالن ت زندگى است:
٢٦« ÓÊuÔKIÚFÓ| Óô ÚrÔ�ÔdÓ�Ú�Ó√  «ÓdÔ�Ô�Ú�« ¡«Ó—ÓË Ús� ÓpÓ�ËÔœUÓMÔ| Ós|c]�« ]Ê≈ »

كسانى كه تو را از پشت حـجرهKها بلند صدا مىKزنند، ب شKترشان
نمىKفهمند!

عــقــالن ت و خــردمندى، انســان عــاقل را وا مىKدارد تا در فــراز و فــرود
زندگى، نشــانه خـردمندىKاش را از دسـت ندهد و همـواره با گــفـتـار و رفــتـار

مؤدبانه، چراغ عقالن ت را در زندگى برافروخته نگه مىKدارد.
على(ع) فرمود:

٢٧«»œ_« v�« ÃU��| qIF�« Ë qIF�« v�« ÃU��| ¡v� q� »
هر چ زى به عقل ن از دارد و عقل به ادب ن ازمند است.

و ن ز فرمود:
٢٨«»œ_« qIF�« Õö�»

ادب داشتن، نشانه درستى عقل است.
�v∫ خـردورزى در زندگى، انـسـان را بر آن|—U� ÈU?�Åt�d?�� Èd??}?Ö—U??� t� ‡
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مىKدارد كه گـذشتـه را چراغ راه آ�نده كند و از كنار تجربهKهاى تلخ و تـار�كى كه
به سبب نابخردى بى خردان اتفاق افتاده است، غافالنه عبور نكند:

٢٩« . ÓÊuÔKIÚFÓ| ÌÂÚuÓI� ÎWÓMÒ}Ó� ÎWÓ|¬ UÓNÚM� UÓMÚ�ÓdÓ� ÚbÓIÓ� ÓË »
و از ا�ن آبادى، نشـانه روشنى [و درس عـبـرتى] براى كسـانى كـه

مىKاند�شند باقى گذارد�م!
ـ گـردشKگرى اند�شـه ورزانه: مقـتضـاى عـقالن ت در زندگى آن است كـه
انسان براى آگـاهى به فرهنگKها و تمدنهـا و مشاهده امـاكن تار�خى برنامه ر�زى
كند و با درنـگ و دقت نظر در آنهــا، گــوهرهاى زندگى راســتــ ن را ب ــابد و به

ارزشها�ى كه زندگى را پا�دار مىKكند پى ببرد:
ÓË ÚrNKÚ�?Ó� Ús� Ós|c]�« ÔW?Ó��U?Ó� ÓÊU?Ó� ÓnÚ}Ó� «ËÔd?ÔEÚMÓ}Ó� ÷Ú—ÓQÚ�« v� «ËÔd?}?�Ó| ÚrÓKÓ� أَ   …»

٣٠« . ÓÊuÔKIÚFÓ� ÓöÓ�Ó√ «ÚuÓI]�« Ós|c]K� dÚ}Ó� …Ód�Úü« Ô—«ÓbÓ�

و مـا نفرسـتاد�م پـ ش از تو، جز مـردانى از اهل آباد�هـا كه به آنهـا
وحى مىKكرد�م. آ�ا [مخالفان دعـوت تو] در زم ن س ر نكردند تا
ببـ ننـد عـاقـبت كـسـانى كـه پ ش از آنان بـودند چه شـد؟ و سـراى

آخرت، براى پره زكاران بهتر است آ�ا فكر نمىKكن د؟
vÖb�“ —œ v|«d∫ براى عـاقـالنه زندگى كـردن با�د از هر آن چه كـه ?Ö Êu�U?� ‡
تباهى مىKآفـر�ند و نظم، آرامش و امن ت جامعه را بر هم مىKزند، پـره ز شود و
در برابر، آن چه كه زندگى را استوار و مستحكم مىKكند، مانند ن كو�ى به پدر و
مادر، مورد اهتمام باشد. قانونهاى د�نى و قراردادهاى اجتماعى محترم شمرده

شود و از سركشى و خود سرى دورى گردد:
ÓË ÎU�UÓ�Ú�≈ sÚ|Ób�«ÓuÚ�U� ÓË ÎU�Ú}Ó� t� «uÔ�dÚAÔ� üÓ√ ÚrÔJÚ}ÓKÓ� ÚrÔJÒ�Ó— ÓÂ]dÓ� UÓ� ÔqÚ�Ó√ «ÚuÓ�UÓFÓ� ÚqÔ� »
U?Ó� Óg�«Óu?ÓHÚ�« «uÔ�Ód?ÚIÓ� Óô ÓË ÚrÔ�UÒ�≈ ÓË ÚrÔJÔ�Ô“ÚdÓ� ÔsÚ�Ó� Ì‚Óö?Ú�≈ Ús� ÚrÔ�ÓœÓôÚËÓ√ «uÔKÔ�?ÚIÓ� Óô

ÚrÔ�U]�ÓË ÚrÔJ�– Òo?Ó�Ú�U� ü≈ Ôt]K�« ÓÂ]dÓ� v�]�« ÓfÚH]M�« «uÔKÔ�?ÚIÓ� Óô ÓË ÓsÓDÓ� UÓ� ÓË U?ÓNÚM� ÓdÓNÓ�
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٣١« . ÓÊuÔKIÚFÓ� ÚrÔJ]KÓFÓ� t�

بگو: ب ــا� ـد آنKچه را پروردگــارتان بر شـمـا حــرام كـرده است،
براىKتان بخـوانم: ا�نKكـه چ زى را شـر�ك خـدا قرار نده ـد! و به
پدر و مادر ن كـى كن د! و فرزندانKتان را از [ترس] فـقر، نكشـ د.
ما شما و آنان را روزى مىKده م. و نزد�ك كارهاى زشت نرو�د،
چه آشكار باشد چه پنهـان و انسانى را كه خـداوند محترم شـمرده،
به قتل نرسان د، مگر بحق [و از روى استحقاق]؛ ا�ن چ زى است

كه خداوند شما را به آن سفارش كرده، شا�د درك كن د.
در سبك زندگى عقالنى افراد مىKآموزند كه در چارچوب قانون عمل كنند و
بى نظمى و خود سرى را كنار بگذارند. قوان ن د�نى باشد و �ا قانونهاى اجتماعى
و شهروندى. ز�ـرا قانون گر�زى، سبب به وجـود آمدن فساد و آشفـتگى و تباهى
در جـامـعـه مىKشـود. ه چ جـامعـهKاى نمىKتـواند بدون علم، نظم و عـقـالن ت و
انسجام و قانونKگـرا�ى توسعه پ دا كند. اول ن اصل توسعه �افـتگى، قانون گرا�ى
و تابع بودن در بـرابر قـانون است. هر نـوع پ ـشـرفـت و تمـدنى، در ســا�ه نظم و
قـانون دست �ـافـتنى است. ا�ن الگوى فــرهنگى، كـه از آ�ه �اد شـده اســتـفـاده و

استنباط مىKشود، در بس ارى از آموزهKهاى اسالمى بر آن تاك د شده است.
‡ —�{??|« Ë vÖœ“ U??}?�œ Â«œ “« Êb�v�«u??� «b??� ÂU?�d� ÊœU??�??∫ در ســبك زندگى
عـقالنى به سـاز و برگ زندگى دن ـا با نگاه ابزارى نگر�سـته مىKشـود كه انسـان با

بهره بردارى و عبور از آنها با�د خود را به هدفKهاى اص ل و پا�دار برساند:
vÓIÚ�Ó√ ÓË ÔdÚ}?Ó� t]K�« ÓbÚM� UÓ� ÓË U?ÓNÔ�ÓM|“ ÓË UÓ}Ú�Òb�« …U?Ó}Ó�Ú�« ÔŸUÓ�?ÓLÓ� Ì¡ÚwÓ� Ús� ÚrÔ�?}�ËÔ√ UÓ� ÓË »

٣٢« . ÓÊuÔKIÚFÓ� ÓöÓ�Ó√

آنKچه به شــمـا داده شـده، مــتـاع زندگى دن ــا و ز�نت آن است و
آنKچه نزد خداست بهتر و پا�دارتر است. آ�ا اند�شه نمىKكن د.
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بنابرا�ن، از نگاه قرآن براى آن كه انسان ز�ستى عقالنى داشته باشد، تعهدات
و پاى بند�ها�ى الزم است تا سبك زندگى بر اصول عقالن ت استوار گردد.

Y|œU�« —œ vÖb�“ X}�öI�

در روا�ات ن ـز نشـانهKهاى بسـ ـارى براى سـبك زندگى عـقـالنى ب ـان شـده
است. در حقـ قت سلسله احاد�ثى كـه در آنها زندگى انسان عاقل توصـ � شده
است و �ا معصوم ن (ع) براى عقـالن ت در زندگى به امورى سفارش كردهKاند،
با بحث عقـالن ت سبك زندگى پ ـوند دارد. در ا�نKجا به اندازه مجـال به بعضى

از آنها اشاره مىKشود.
ـ توان تشخ ص م ان بد و بدتر در امور زندگى: على(ع) فرمود:

·d???F| s?� q�U???F�« s?J� Ë Òd???A�« s?� d???}???��« ·d???F| s?� q�U???F�« f?}� »
٣٣«s|ÒdA�«d}�

خردمند آن ن ست كه بد را از ن ك باز شناسد، بلكه آن است كه از
م ان دو بد، بهتر�ن آن دو را بتواند بشناسد.

نشـانه زنـدگى عـقـالنى آن است كــه انسـان خـود را به رتبــهKاى از آگـاهى و
دانا�ى و شناخت ن ك ـها و بد�هـا رسانده باشد كـه در جر�ان زندگى اگـر با امرى
روبهKرو شد كـه هر �ك از دو طرف آن؛ ترك و انجام آن به او ز�ـان مىKرساند، و
�ا بر دو امـر ناگـز�ـر شـد كـه هر دو براى زندگى او بد است، در چنـ ن شـرا�طى
بتـواند امـرى كـه ز�ان ب شKترى دارد و بـدتر است از آن كـه ضـرر و بدى كمKترى

دارد بازشناسد و خود را از ز�انبارى ب شKتر و امر بدتر برهاند.
‡ � “« e}�dÄ��U}�œ ÈU�ÅÈ—«œ—u�d� v∫ على (ع) فرمود:

Ë ¨rKF�«dJ� Ë ¨…—b?I�« dJ� Ë ‰UL�« d?J� s� ”d�?�| Ê« q�UFK� vG?�M| »
Ë qI?F�« VK�� t?�?}?�� U?�U|— p�– qJ� ÊU?� ¨»U?�?A�« dJ� Ë Õb?L�« dJ�
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٣٤«—U�u�« n����

برخردمـنداست كه خـودش را از مستى ثـروت و قدرت و دانش و
ستـا�ش و جوانى باز دارد، ز�را براى هر �ك بادهاى پـل دى است

كه عقل را مىKزدا�د و از وقار و ه بت مىKكاهد.
در سبك زندگى عقالنى ـ اسالمى به ا�ن سفارش نمىKشود كه انسان از دن ا
و برخوردار�هاى دن ا�ى پره ز كند؛ پول و مال به دست ن اورد، به كسب قدرت
ن ند�شـد، بر كـرسـى دانش و دانشـمندى ننشـ ند، در مـ ـان مـردمـان مـشـهـور و
محبوب نشود، لذت جو�ى از جـوانى نداشته باشد، ز�را بهره مندى از ا�ن امور
الزمه زندگى فـردى و اجتمـاعى هر انسانى است. اّمـا اگر بخواهد عـقالن ت بر
زندگىKاش حاكم باشـد و در زندگى به اهداف عقالنى برسـد، با�د مواظبت كند
تا با دست �ـافـتن بـه هر �ك از ا�ن امــور، مـسِت آنهــا نشــود؛ تب وابســتگى و

ش فتگى به اندازهKاى باال نرود كه نارسا�ى فكرى و رفتارى در او پد�دار گردد.
در ا�ن حد�ث شـر��، براى آن كه انسـان زندگى عقـالنى داشتـه باشد، از
مستى و خودباختگى در برابر پنج چ ـز پره ز داده شده است. در ا�نKجا به تب  ن
و شـرح كـوتاهى از مـســتى ثروت و مـسـتى سـتـا�ش، بدون ه ـچ دل ل و سـبب

ترج حى و ارتباط آن با سبك زندگى مىKپرداز�م.
±� Æ�Ëd� v�? ∫ فردى كـه به شدت عالقه مـند است ثروت جمع كند و در
برابر پول بى اراده و خودباخته است و ن ز مىKكـوشد تا در قالب خانه، خودرو،
لبـاس، زرق و برق زندگى، سـفـر خـارجى، برپا�ى مـجـالس بـا هز�نهKهاى باال
و… توانا�ى مــالىKاش را به د�گـران نشـان دهـد، چن ن فــردى از عـقــالن ت در

زندگى به دور است و سبك زندگىKاش اس ر ثروت( مستى مال ) است.
در دههKهاى اخ ر، در جامعه و در ب ن شـهروندان، كسانى را مىKب ن م كه با
داللى و واسطه گرى و بر اساس نوسانات ق مت كاال، رانت، ارتباطات، زد و
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بند و �ا دستKانـدازى به حـقـوق د�گران، خــ لى زود به ثروتى رســ ـدهKاند. در
سبـك زندگى ا�نان، هدفى باالتر از بهره منـدى حداكثـرى از غرا�ـز اول ه، فـخر

فروشى، به رخ كش دن ثروت و مصرف گرا�ى، چ ز د�گرى د�ده نمىKشود.
در برابر، كـسانى را مىKب ن م، كـه با سبك زندگى خـردورزانه و سالـم، كه
پس از سالها كار و تالش، به ثروتى رس ـدهKاند؛ كارگاه، شركت، خط تول دى
و… راه اندازى كـردهKاند و با اند�شـه، خـردورزى و كـار مفـ ـد، توانسـتـهKاند به
جا�گاهى در جامعه برسند. سبك زندگى ا�ن گونه كسان، بس ار متفاوت است
با تازه به دوران رس ـدهKها. در سبك زندگى ا�نان، كمKتر پ ـامدهاى منفى ثروت
مندى و برخـوردارى، د�ـده مىKشـود؛ ز�را اگـر چه ثروتى بـه دست آمـده، ولى
چون به ش ـوهKاى نامعقول، كـه فرد از سمت و جا�گاهى كـه قرار دارد، �ك باره
و با حالت جهـشى به ثروت برسد، نبوده است، باد پل د ثروت ـ تعـب ر روا�ت ـ
عقل را نمىKربا�د و مـستى ثروت اتفاق نمىKافـتد. ز�را در ا�ن سبك از دستـ ابى

به ثروت، عقالن ت زندگى مقهور و مغلوب نفسان ات زندگى نمىKشود.
≥?� Æ�Êb?}M?� g|U?�?� v�??∫ در سـبك زندگىKاى كـه انسـان، بـه هر دل لى،
همواره به تعر�� و ستا�ش شن دن عادت دارد، ظرف ت نقد شن دن و روح انتقاد
پذ�رى را از كـ� مىKدهد. در زندگى چنـ ن انســانى، د�گر جــا�ى براى نقــد و
انتـقاد ن ـست. حتى چه بسـا تحمل و آمـادگى روحى براى كوچك تر�ن تـذكر و
مال�م تر�ن انتقاد را نداشته باشد. بر هم ن اساس، پدران و مادرانى كه فرزندان
خود را مدام تعر�� و تا� د مىKكنند، در حق قت، آنان را ترب ت نمىKكنند؛ ز�را
به طور طبــ ــعى كـسى كــه با ا�ن نوع ســبك زندگى بـزرگ مىKشـود، ضــمـ ــر
ناخـودآگـاهKاش ا�ن است كـه من ه چ ع ـب و ا�رادى ندارم، همـ شـه با�د مـورد

تعر�� و تا� د و ستا�ش قرار بگ رم.
پ ـامد نادرست ا�ن سـبك زندگى آن است كه در درون خـانه و �ا در فضـاى
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جـامـعـه، به سـخـتى مـىKتوان به �كد�گر تذكـر داد و انتــقـادى از د�گرى به زبان
آورد؛ ز�را در ا�ن صـورت، درصـد احتـمـال آن كـه او برنجـد، عـصبـانى بشـود
و… ز�اد است. شا�د ا�ن تجربه مشترك همه مـا باشد كه گاه، تذكر به شخصى
كـــه قـــانون را ز�ر پا مـىKگــذارد و مـــزاحـــمت بـراى د�گران ا�جـــاد مىKكـند،
ناراحـتــ ـهـا�ى را در پـى دارد و… . ا�ن گـونه رفـتــارها، برمىKگـردد بـه سـبك
زندگىKاى كـه در آن، به جاى ترب ت و ادب و نقـد و انتقـاد، به تعر�� و تا�ـ د و
سـتا�ش گـو�ى و بى عـ ب نشان دادن پرداخـته شـده است. بى گـمان ا�ن سـبك
زندگى، ن ـاز به اصالح دارد؛ ز�را سبب گـرفتـار شدن به مسـتى ستـا�ش و خود
ش فتگى نامـعقول مىKشود، بو�ژه اگر ا�ن رو�ه به فرهنگ عـمومى تبد�ل گردد،

مىKتواند پ امدهاى مخرب اجتماعى داشته باشد.
‡ �v|«dÖ o∫ امام حس ن(ع) فرمود:

٣٥«o��« ŸU��U� ô« qIF�« qLJ| ô»
عقل جز با پ روى از حق كامل نمىKشود.

حق مدارى و حق گـرا�ى، و�ژگى برجسـته= زندگى عقـالنى است. زندگى
عقالنى وقـتى به حق قت مىKپ ونـدد، كه خرد در تمامى ساحـتهاى زندگى، پاى
بند حق و پ روى از حق باشـد و حق پذ�رى در گفتـار، رفتار و كـردار، اساس و
بن ـان س ـره و سلوك او را شكل بدهد. روشـن است كه الزمـه ا�ن گـونه رفتـار،
ا�ن است كه فـرد در گام نخـست، حق شناس باشد و حق را به درسـتى و با تمام
زوا�ا بشناسد. و به ا�ن آگاهى برسد كه چـگونه مىKتواند امور گسترده زندگى را
در مسـ ر حق و حـقان ت بـه پ ش ببرد، ولى حق شناس نبـاشد! بنابرا�ن، سـبك
زندگى عقـالنى، به دانا�ى و آگاهى و توانا�ى بازشناسـى حق از باطل ن از دارد،
بو�ژه اگر بخواهد به دام باطلهاى حق نما ن فتد، به روشنى و عالمانه با�ستى حق
را از باطل حق نـمـا بازشناســد. باطل، ه چ گــاه در لبـاس باطل مــحض ظاهر
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نمىKشـود؛ بلكه با ظاهرى آراستـه به حق، ظاهر مىKشود. بى گـمان اگـر انسان
در ا�ن عـرصــه تالش نكند و به تكـاپو ن ـفـتــد تا قـدرت بازشناسـى حق از باطل

ب ابد، از زندگى عقالنى باز خواهد ماند.
‡ �U�Èe|dÖ q∫ امام على (ع) فرمود:
٣٦«q�U��« i�— s� q�UF�«»

خردمند كسى است كه باطل را نپذ�رد و رد كند.
همان گـونه كه حق شناسى الزمـه زندگى عقالنى است، باطـل شناسى ن ز
الزم است تا بـتــواند امــور بـاطل را كنار بـگذارد و بو�ژه از بـاطلهــاى حق نـمــا

بگر�زد.
‡ »�È—«b� ‚ö∫ امام صادق(ع) فرمود:

٣٧«UIK� rNM��√ öI� ”UM�« qL�√ »
خردمند تر�ن مردم خوش خو تر�ن آنان است.

سخن امام رضا(ع)، كه در ز�ر مىKآ�د، بهتر�ن شرح براى حد�ث باالست
كـه حـضرت چـگونگى شكل گـ ـرى سبك زنـدگى عقـالنى بر مـدار مـحـاسن و

ن كو� هاى اخالقى را در ده و�ژگى شرح فرموده است:
∫Ì‰UÓB� ÔdÚAÓ� t}� ÓÊuÔJÓ� v]�Ó� ÌrKÚ�Ô� Ì¡ÈdÚ�« ÔqÚIÓ� Òr�Ó| UÓ� »

ÓË ̈Ád?Ú}?Ó� Ús� d?Ú}?Ó�Ú�« Óq}KÓ� Ôd?�ÚJÓ�?Ú�Ó| Ô̈Êu?Ô�ÚQ?Ó� ÔtÚM� Òd?]A�« ÓË ¨‰u?Ô�ÚQ?Ó� ÔtÚM� Ôd?Ú}?Ó�Ú�«

Ús� ÒqÓLÓ| UÓ� ÓË ̈t?Ú}Ó�≈ Zz«ÓuÓ�Ú�« VÓKÓ� Ús� ÔÂÓQ?Ú�Ó| UÓ� ̈t�?ÚHÓ� Ús� dÚ}?Ó�Ú�« Ód}?�Ó� ÒqI?Ó�Ú�Ó|

t]K�« v� Ò‰Òc�« ÓË ¨vÓM?GÚ�« Ós� t?Ú}Ó�≈ ÒVÓ�Ó√ t]K�« v� Ôd?ÚI?ÓHÚ�« ¨ÁdÚ�Óœ Ó‰u?Ô� rÚKFÚ�« VÓKÓ�

. …ÓdÚNÒA�« Ós� tÚ}Ó�≈ vÓNÚ�Ó√ Ô‰uÔLÔ�Ú�« ÓË ̈ÁÒËÔbÓ� v� ÒeFÚ�« Ós� tÚ}Ó�≈ ÒVÓ�Ó√

Î«bÓ�Ó√ ÈÓdÓ| UÓ� ∫©Ÿ® Ó‰UÓ� øÓw� UÓ� ∫ÔtÓ� Óq}� ÆÔ…Ód?�UÓFÚ�« UÓ� ÓË Ô…Ód�UÓFÚ�« ∫©Ÿ® Ó‰UÓ� ]rÔ�

qÔ�Ó— ÓË vÓIÚ�Ó√ ÓË ÔtÚM� dÚ}Ó� qÔ�Ó— ÊUÓKÔ�Ó— Ô”U]M�« U?ÓL]�≈ ªvÓIÚ�Ó√ ÓË wÒM� dÚ}Ó� ÓuÔ� Ó‰UÓ� U]�≈

ÓuÔ� ÓË s�UÓ� «ÓcÓ� Ód?Ú}Ó� ]qÓFÓ� Ó‰U?Ó� vÓ�ÚœÓ√ ÓË ÔtÚM� Òd?Ó� Íc]�« ÓwIÓ� «Ó–SÓ� ¨vÓ�ÚœÓ√ ÓË ÔtÚM� Òd?Ó�
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vÓIÚ�Ó√ ÓË ÔtÚM� d?Ú}?Ó� ÓuÔ� Íc]�« ÈÓ√Ó— «Ó–≈ ÓË Æw� Òd?Ó� ÓuÔ� ÓË d�UÓ� Íd?Ú}?Ó� ÓË Ô̈tÓ� d?Ú}?Ó�

ÓsÔ�?Ó� ÓË ÔÁÔd?Ú}?Ó� Ó»UÓ� ÓË ÔÁÔb?Ú�?Ó� UÓKÓ� Úb?ÓIÓ� Óp�Ó– Óq?ÓFÓ� «Ó–S?Ó� Æt� ÓoÓ�?ÚKÓ}� ÔtÓ� ÓlÓ{«ÓuÓ�
٣٨« t�UÓ�Ó“ ÓqÚ�Ó√ ÓœUÓ� ÓË ÔÁÔdÚ�–

عقل ه چ انسان مسلمانى به كمال نرسد، مگر به ده و�ژگى دست
�ابد:

هر كس به خــ ـر او امـ ـدوار باشـد و از بـدىKاش خـود را در امـان
بداند. اندك ن كى د�گـران را نسبت به خـودش، ز�اد شـمرد، امـا
ن كـى ز�اد خـو�ـش را نسـبـت به د�گران، كم بدانـد. هر چه از او
حاجت خواهنـد دلتنگ نشود. در طول زندگىKاش از دانش طلبى
خـسـتـه و ملول نگردد. تـهـ ـدسـتى در راه خـدا را از ثروتKمندى
دوست تر دارد. خــوار شــمــرده شــدن (در چشم ظاهرب ـنان) به
خـاطر اجـراى احكام خـدا، از عـزت نـزد دشـمن خـدا در نظرش
محـبوب تر است. گمنـامى را از شهرت و نام آورى [كـه آفاتى در

پى دارد] ب شKتر مىKخواهد.
سپس امام فرمود: صفت دهم و چه مهم است ا�ن دهم ن! سؤال
شد: آن صـفت دهم چ ست؟ امـام جواب داد: ه چ كس را نبـ ند
جـز ا�ن كه گـو�د: او از من بهتـر و با تقـواتر است، ز�را كه مـردم
[در مـقـام مقـا�سـه با او] بر دو دسـتـه اند: مـردى كه از او بهـتـر و
پرهـ ــزگـــارتر است و مـــردى كــه بدتـر و پست تر اسـت. چون
شـخـصى را كـه از او بـدتر و پست تر است ببـ نـد، گـو�د: شـا�د
خـوبى ا�ن شـخص در باطنKاش است و ا�ن براى او بهـتـر است،
ولى خـــوبـى من آشكـار است و آن براى مـن بدتر اسـت. و چون
شخصى را كـه از او بهتر و پره زكـارتر است بب ند، برا�ش تواضع
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مىKكند تا همـانند او شـود و چون ا�ن سـان زندگى كند، بزرگى و
ســربلندىKاش افــزون و ن كو�ـىKاش دلKپذ�ر و ن ك نامـىKاش ب ن

همكاران فراگ ر شود.
و�ژگ هاى عـقالن ت كه در ا�ن حد�ث آمده است، به معنـاى حصر ن ست،
بلكه به معناى نشانه ها�ى از كمال و رشد عقلى در رفتار و كردار آدمى است. از
همـ ن رو، در احاد�ث د�گر نشـانهKهاى د�گرى ن ـز براى عـقالن تِ رشـد �افتـه،
ب ان شـده است. ا�ن ن ز روشن است كه در ا�نKجـا، مراد از عقل به مـعناى عقل
فلسـفى ن ـست، بلكه مـعناى عـقل، ادراكى است كـه با سـالمت فطرت انسـانى
حاصل مىKشود؛٣٩ �عنى عقل فطرى كه عـبارت است از سالمت فطرت به دور
از شـهوت و غـضب كـه با درك حـقا�ـق و ن ك هـا و زشـتـ هـا، انسـان را از طر�ق

عبود�ت و اطاعت به سوى كمال، ره مىKنما�د.
امام جعفر صادق (ع) در تعر�� ا�ن عقل فرمود:

٤٠«ÊUM��« t� V���« Ë sL�d�« t� b��U� qIF�« »
عقل آن چ زى است كه به سبب آن خداى رحمان عبادت مىKشود

و بهشت به دست مىKآ�د.
با توجه به هم ن بار معنا�ى براى عقل، رهبرى مىKگو�د:

«انقالب عظ م اسالمى ما ناشى از �ك عقالن ت بود»٤١

v�UL��« ÈUNAM� Ë —U��— Á“u� —œ X}�öI� Æ»

در فـرهنگ اسـالمـى چون عـقـالن ت هدف گـراست و مــعطوف به اهداف
ارزشى ـ انسـانى است، كـاركـرد عـقـل در جـهت مـردم گـرا�ى و نوع دوسـتى و
خدمت مـشفقانه به انسـانها، بس ـار با اهم ت است. از هم ن رو حوزه رفـتارها
وكنشهاى اجتـماعى و نوع رفتار با د�گران، بخِش مهمى از نشـانهKهاى عقالن ت
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و خردورزى را دربر مىKگـ رد. در سخنان معـصوم ن(ع) ا�ن نشانهKها ب ـان شده
است. در ا�نKجا نمونهKها�ى مىKآور�م.

امام كاظم(ع) فرمود:
٤٢«qIF�« nB� ”UM�« v�« œœu��«»

ن مى از عقل، مهرورزى با مردمان است.
امام رضا(ع) فرمود:

Òd� q� v�« d?}��« ŸUMD�« Ë ”UM�« v�« œœu?��« tK�U� ÊUL|ô« b?F� qIF�« ”√— »
٤٣«d�U� Ë

پس از ا�مان به خدا باالتر�ن رتبه خردمندى، مهرورزى با مردم و
ن كى به هر انسان ن كوكار و بدكارى است.

پ امبر(ص) فرمود:
٤٤«”UMK� Î…«—«b� r�Òb�√ ”UM�« ÔqI�√ »

خردمند تر�ن مردم كسى است كه ب شKتر با مردم مدارا كند.
امام رضا (ع) فرمود:

٤٥« .qIF�« YK� ”UÒM�« WKÓ�U��»
�ك سوم خردمندى، معاشرت ن كو با مردمان است.

از ا�ن احـاد�ث روشن مىKشود كـه مـ ان رشـد عقـلى و شكل گ ـرى روابط
اجـتـمـاعى انسـان پ ـوند نزد�كى وجـود دارد. انسـانى كـه در زندگى به گـونهKاى
است كه تنهـا خودش را نمىKب ند و تنها در اند�شـه سود و رفاه و آسـا�ش خو�ش
ن ست، بلكه به زندگى د�گـران ن ز توجه دارد و براى مردمـان ن ك خواهى و دل
سـوزى مىKكند، ا�ن سـبك زندگى، رشـد و ارتقـاء عـقلى او را نشـان مىKدهد و
جامـعهKاى كه از ا�ن دست افـراد تشك ل گردد در تراز باال�ى از عقـالن ت خواهد

بود.
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ن ز روشن مىKشود كه انسان، اگر درپى كمال �ابى عقلى است، مىKبا�ست
به حوزه عمل اجتماعى و اخالق اجتماعى توجه و اهتمام و�ژه داشته باشد.

٢. معنو�ت

دوم ن عـامل سازنده= سبك زندگى اسـالمى، معنو�ت و كمـال جو�ى است. از
د�دگـاه اسالمى، انـسان فـقط جنبـه محـسـوس و مادى ندارد، بلـكه از واقعـ ت
روح و باطن معنوى برخـوردار است و خوش بخـتى و سعادت او مـرهون توجه
به ا�ن واقعـ ت معنوى در درون خود است. مـعنو�ت خواهى، ن ـازى اص ل در
انسان است و در آموزهKهاى اسالمى توجه كـامل و جدى به ا�ن ن از شده است.
از ا�ن رو، در سـبك زندگى اسالمى با دو برنامـه د�نى به ا�ن ن ـاز معنوى انسـان

پاسخ داده مىKشود:
»�ÈœU�� t�U�d� Æn∫ در سبك زندگى اسالمى، انسان برنامه عبادى و آرمان
عـالى عـبـود�ت دارد. از همــ ن رو، نمىKتواند به چگونگـى زندگى و انضـبـاط
رفتارىKخـود بى تفاوت باشد. او براى ا�ن منظور مىKكوشـد تمام شؤون زندگى
خود را از كـارهاى عبـادى تا كسب و كـار، تول د، خـوراك، سخن، تحـص ل،
تفر�ح و مـعاشرت و… در مسـ ر بندگى قراردهد. �عنى عبـود�ت و بندگى خدا
همه جزئ ـات زندگى او را ضابطه مند مىKكند. گاهى ا�ن ضـابطه مندى تا آن جا
ر�ز مىKشـود كه چون در توصـ هKهاى د�نى آمـده است كه در خـانه مكانى را و�ژه
عبادت قرار ده د،٤٦ بر اساس هم ن دسـتور، در خانهKخود جـا�ى براى عبادت
برمىKگز�ند و �ا براى انجام دادن هر كارى از م ـان همه مدلهاى انجام آن، مدلى
را كه همـاهنگى با بندگى و عبود�ت خـدا داشته باشد، بر مىKگـز�ند. در مَثَلْ در
انتـخاب لبـاس و نوع پوشش، به لباسى كـه صفت بندگى و روح ا�مـانى او را از
ب ن نبرد، توجـه مىKكند. در حالى كـه انسانى كه تعـهد ا�مانـى ندارد، چه بسا به
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مقتضاى هواهاى نفسانى لباس انتخاب كند. ا�نها نمونهKاى است كه تاث ر برنامه
عبادى در ا�جاد سبك زندگى را نشان مىKدهد.

«v�ö�« t?�U�d� Æ∫ در ترس ـم مدل و سبك زندگى اسـالمى ا�ن كافى نـ ست
كه به برنامه عبادى بسنده شود و تنها حاللها و حرامها مورد توجه باشد؛ ز�را ا�نها
براى زندگى د�نى حـداقلى است. بلكه با�د به ارزشهـاى اخالقى ن ـز اهم ت داده
شود تا با عمل كردن به آنها، انسان از مـرحله= تكل � گرا�ى به مرتبه ارزش گرا�ى
برسد و زندگى معنوى و انسان معنوى ن ز سـاخته شود. انسان معنوى، مىKپذ�رد
كـه با�د درونش به سـمت بهتـر شـدن برود. �عنى �ك رشـد درونى براى بهبـود در
ب ـرون از خود و زندگىKاش الزم دارد. در ا�ن سـبك زندگى، رعا�ت انصـاف بر
اجحاف، راستى بر دروغ، صـفا بر كدورت، اعتماد بر سوء ظن، مـهر و معرفت
بر ك ـنه توزى، همدلى بر تحكّم و اداى وظ ـفه بر رفع تكل ـ�، پ شى مىKگـ رد و

معنو�ت د�نى به فضاى زندگى وارد مىKشود و به آن گرمى مىKبخشد.

vÖb�“ p��—œ X|uMF� œuL�

در سبك زندگى اسالمى معنو�ت در سه ساحَت نمود مىK�ابد:
»�œd� X�U� Æn∫ گاهى معنو�ت به روح ات افراد مربوط مىKشود؛ از ا�ن
رو، اشـخـاص با�د بكوشند تا با برنامـهKهاى مـعنوى فـردى، زمـ نه شكوفـا�ى و
پرورش خـو�شـتن را فراهم كنـند. انسان مـسلمـان، بر اسـاس باورهاى د�نى در
سـاحَـتـهـاى گـوناگـون زندگى: در كـار و فـعـال ت تامـ ن مـعـ ـشت، در روابط
خانوادگى، در تعـامل با خو�شان و همسـا�گان و همكاران و آشنا�ان، در خر�د
و فروش، درعـهد و پ مـانى كه با د�گران مىKبندد و تمـامى كنشها و واكنشـها�ى
كـه در مسـ ر زنـدگى، ناگز�ر از انجـام آنهـا است، نبا�ـد پاى بندى به ارزشهـاى
اخـالقى ـ مــعنوى اسـالم را از دست بدهد؛ بـلكه با مـجـاهـدت و كـوشش، به
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�كا�ك آنهـا تجسم ببخـشد و تا آنKجـا كه مىKتواند خـو�ش را مظهر وجـودى آنها
نمــا�د. در ا�ن صـورت آداب و رســومى در زندگى او شكل مىKگــ ـرد كــه پا�ه
فـرهنـگ مـعنوى اســالم است. ز�را در زندگى د�نى بـخـشى از فـرهـنگ زندگى

تكرار آموزهKهاى اخالقى و معنوى د�ن است.
شه د مطهرى مىKنو�سد:

«مـذهب ـ آن هم مــذهبى مـانند اسـالم ـ بزرگ تـر�ن رسـالتKاش
دادن �ك جهان ب نى بر اساس شناخت صح ح از نظام كلى وجود
بر محور تـوح د و ساختن شـخص ت روحى و اخالقى انسـانها بر
اسـاس همان جـهـان ب نى و پرورش افراد و جـامـعه بر ا�ن اسـاس

است كه الزمهKاش پا�ه گذارى فرهنگ نو�ن است.»٤٧
اما سـوكKمندانه در جامعـه ما، با آن كه در فرهنگ گـفتارى، و توصـ هKهاى
اخالقى بس ار شن ده مىKشود و بس ار از اخالق و معنو�ت، سخن به م ان مىKآ�د
و از ز�با�ى و واال�ى راسـتگو�ى، وجدان، انصـاف و… بس ار گـفتـه مىKشود؛
ولى بازتاب ا�ن واژهKها در زنـدگى و عـمل كمKتر د�ده مىKشـود. ا�ن �ك آسـ ب
جـدى است كـه چرا در جـامـعهKاى كـه مـبـاحث د�نى و اخـالقى جـا�گاه و سـهم
مهـمى از تبل غات و آمـوزش را دارند، در صحنه زندگى پاى بندى به ارزشـهاى
د�نى به گـونه شا�سـتـه د�ده نمىKشود. بعـضى كـه بر اساس تجـربه و مشـاهدات
خود در كشـورهاى د�گر خواستهKاند در خصـوص سبك زندگى ا�رانى با نگاهى
مقا�سهKاى و از ب رون، به نقد آن بپردازند ا�ن گـونه تب  ن كردهKاند كه دن ا دوستى
سـهم مـهـمى در سـبك زندگى مـ ـانگ ن ا�رانى دارد. عـالقـه عـمـ ـقى در سـبك
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زندگى مـ ـانگ ن ا�رانى به دن ـا و مـال دن ـا وجود دارد، ولـى هنرمندانه و با ادا و
ظاهرسـازى آن را اسـتــتـار مىKكند. از د�گران مـصـرف گــراتر است و به پول و
ثروت و كسب موقع ت وابستهKتر. ز�را در ا�ن سبك زندگى ماد�ات مانند پول،
لوازم زندگى، خودرو سوارى، خـانه و نشان دادن آنها به د�گران جا�ـگاه بس ار
كانونى دارد. جمع كردن پول و امكانات و داشتن مـوقع ت براى م انگ ن ا�رانى
بسـ ار مـهم و بلكه تـمام زندگى است. حـال آن كـه در مـقا�سـه، �ك دانمـاركى
براى نقـاشى، مـوزه، هنر، كتـاب، آخـر�ن رمانهـا، كنسـرت، تئـاتر، دوستـان
فرهنگى، كش� كشورها و فرهنگهاى د�گر، جا باز مىKكند و اهم ت درخورى
دارد. ولى در سبد زندگى م انگ ن ا�رانى، ا�ـن موارد تقر�باً تعط ل است. حتى
براى نوع اشـخاصى كـه صـاحب ثروت و امكاناتKاند، كـتاب خـر�دن و كتـاب
خواندن و به مـوزه رفتن بسـ ار بى اهمـ ت است. و رشد قواى فكـرى و معنوى

براى او وقت تل� كردن است.٤٨
«Áœ«u�U� X�U� Æ∫ گاهى معنو�ت به كانون خانواده ارتباط پ دا مىKكند كه
در نت جه مىKبا�ست برنامهKهاى معنوى به درون ا�ن كانونها راه �ابد و از معنو�ت
سرشـار گردد تا جامـعه به سمت تعـالى و تحول پ ش برود؛ ز�را همه ارزشـهاى
معنوى را مـىKتوان از درون كانون گرم خـانواده، ب رون كـش د و مـعنو�ات را در

سطح جامعه گستراند.٤٩
ا�ن معنىK در كالم رهبرى چن ن بازتاب �افته است:

«عطوفتKها�ى كه از جانب والد�ن به فرزندان مىKرسد و هم نKطور
الفت و همـدلى كه اعضـاى خانواده از همKد�گر مىKب ننـد، بخشى
از مــعنو�ت د�ـنى است كــه مىKتوانـد كـانـون خــانواده را از حس

معنوى سرشار نما�د. »٥٠
�كى از آس بهـا�ى كه امروز ما در جامعه شاهد آن هسـت م و سبب شده است
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اخالق و معنو�ت در خانوادهKها كم فروغ شـود، هجوم زنان به اشتغال در ب رون
خانه است. اگر نگاهى، هرچند سطحى و گذرا، به زندگى خانوادهKها�ى كه در
آنها زنان در هر جـا�ى و به هر ق مـتى شاغل مىKشـوند، بكن م، به خوبى متـوجه
مىKشـو�م كــه تفـاوت مـحـسـوسـى در سـبك زندگى ا�ن خـانوادهKهـا با خـانواده
اسالمى وجـود دارد؛ �عنى همان آسـ بى كـه در جوامع غـرب و �ا الگو گرفـته از
آنهـا، به نظام خـانواده وارد شـد. از آن جـا كـه ا�ن آسـ ب بسـ ـار جـدّى است و
كانون خـانواده را از هم فرو پاشـانده، اكنون زنان به «نهضت بازگـشت به خانه»
رو آوردهKاند. �كى از پ امدهاى ا�ن سـبك زندگى، كه در ب شKتر ا�ن خانوادهKها
د�ده مىKشود، آن است كـه مهد كـودكKها جا�گز�ن خانه ومـادر شده است. ا�ن
پ امـد، آس ـبهـاى بس ـار جدى در سبـك ترب ت فرزندان به همـراه دارد كه بسـ ار
روشن است. و ن ز پ ـامد د�گرى كه شـاهد آن هست م، كم شـدن وابستگى زن و
شوهر نسـبت به �كد�گر وكمKرنگ شدن تدر�جى روابـط آنان و در نت جـه سست
شدن بن ـان خانواده است، به گونه اىKكـه با كوچكKتر�ن و جزئىKتر�ن اخـتالفى
طالق را به عنوان بـهـتـر�ن گـز�ـنه پ ش روى خـود انتــخـاب مىKكنند. البــتـه در
فرهنگ اسالمى م دان فعال تKعلمى، اقتصادى، اجتماعى و س اسى براى زنان
باز است، ولى نه ا�ن گـونه كـه در هر جا�ى و هر مـوقـع ـتى و به هر قـ مـتى. در
سبك زندگى اسالمى، نظام خانواده به عنوان كانون مهم، مقدس، كل دى و پر

نقش شناخته مىKشود و با ه چ جاى د�گر و كار د�گرى به ق اس درنمىKآ�د.

Áœ«u�U� g�«œ ÈU}�« v~��|U�

در فرهنـگ اسالم و سبك زندگى اسـالمى، خانواده جـا�گاه واال�ى دارد و
به هم ن سبب خانواده نقش مهمى در چگونگى پ ـوند فرد وجامعه ا�فا مىKكند.
اما چون در فرهنگ غرب جا�گاه جدى براى خانواده در نظر گرفته نشده است،
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در علوم انسانى امروزى، شـاخه علمى مستقل و جداگـانهKاى �افت نمىKشود كه
به مـوضوع خـانواده اختـصاص داشـته باشـد و عهـده دار ب ان راهكارهاى حـفظ
تحك م و باال بردن سطح ك ـفى خانواده باشد.٥١ اما وقتى به علوم اسالمى، در
دورهKهاى گـذشتـه نگاه مىKكن م، مىKب نـ م كه رشـته عـلمى و�ژه خانواده وجـود
داشـتــه است. در علم حكمت و فلـسـفـه اسـالمـى، علوم نظرى، به طبــ ـعى،
ر�اضى و الهـى تقـســ م شــده و پس از آن حكمــاى اسـالمـى علوم عــملى را به
سـ ـاست ُمــدُن (جـامـعـه شناسـى) و علم اخـالق (روانKشناسى) و تدبـ ـر منزل
(خانواده شناسى) تقس م كردهKاند. اگر چه ا�ـن تقس م بندى را حكماى مسلمان
از فلســفـه �ونان گـرفــتند؛ امـا مـســائل آن را در دامن فـرهنگ اســالمى بررسى

كردند.٥٢
براى نمونه، ابونصر فارابى، پس از ب ان حكمت نظرى، درباره= شاخهKهاى

حكمت عملى مىKنو�سد:
«الحكمـةُ العَمَل ةُ أ�ضـا ثالثُة أقسـامٍ ألنّه: إِمّا أن �كون مـتعلّقـا بما
�ختصKّ بشخصٍ واحد و �صلح حاله به كالعلم بمحاسن األخالق
و رذائل األوصـاف؛… و إِمّا أن �كون مـتـعلّقا بمـا �صلح به حـاُل
الشـخص مع أهل مـنزلِه فـهـو علم تدب ـر المَنـزل؛ و غـا�تـه إنتظام

المصلحةِ التى ب نَ الزّوج و زوجَتهِ، و الولَد و والدهِ»٥٣
حكمت عـملى نـ ـز سه قـسـم است؛ز�را �ا مـسـائل و�ژه شـخص
است و آن چه كه براى حال او مف د است، مانند دانش اخالق…
و �ا مـسـائلى است كـه به حـال شـخص مـفـ ـد است در چگونگى
پ ـوند بـا خـانواده اش. ا�ن دانِش تدب ـر مـنزل است، و هدف ا�ن
دانش آن است كه روابط مـ ان مرد و زن، و فـرزندان و پدر و مادر

را بررسى و تنظ م كند.
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پس از فـارابى، ابن مـسكو�ه، به مـوضـوع تدب ـر منزل، توجـه نشـان داد و
فصلى از كـتاب: «تهذ�ب االخالق و تطهـ ر االعراق»٥٣ را به آن و�ژه كرد. ابن
س نا، نخـست ن رسـاله= مستقـل را در تدب ر منزل نگاشت.٥٤ خواجه نصـ رالد�ن
طوسى، در كـتاب: «اخالق ناصـرى» به ا�ن موضـوع پرداخت.٥٥ خواجه، به
شرح، ا�ن مـقوله را به بوته بررسى نهـاد؛ شرحى كه پ ش از آن سـابقه نداشت.

از باب نمونه درباره= تدب ر منزل مىKنو�سد:
«با�د دانست كه مراد از منزل در ا�ن مـوضوع، نه خانه است كه از
خـشت و گل و مـولود و خادم و مـخـدوم و متـمـول و مـال افتـد.
مسكن ا�شان، چه از چوب و سنگ بود و چه از خ ـمه و خرگاه و
چه از سا�ه درخت و غار كوه. پس صناعت تدب ر منزل، كه آن را
حكمت منـزلى خـوانند، نظر بـاشـد. در حـال ا�ن جـمــاعت، بر
وجهى كه مـقتضى عمـوم بود، در �س ر اسباب مـعاش و توصل به

كمالى كه به حسب اشتراك، مطلوب باشد. »٥٦
همـان گـونه كـه مىKب نـ ـد، خواجـه، مـد�ـر�ت منزل را، مـد�ر�ت فـضـاى
ارتباطى م ان افراد خانواده مىKداند؛ بحثى كه امروز در مسائل خانواده به شدت

به آن ن از است.
اّمـا سـوك منـدانه امـروز دانش تدب ـر منـزل، كـه به واقع تالى تلو تـدب ـر �ك
اداره، سازمان، شهر و �ا �ك كشور است، به كلى فراموش شده است. روشن
است كـه اگـر دانش تدب ـر منزل، مـبـتنى بر مـبانـى و آموزهKهاى اسـالمى، احـ ـا
شود، مىKتواند نقش بسزا�ى در ا�جاد سـبك زندگى اسالمى ا�فا كند؛ ز�را �كى
از راهكارهاى مهم و اساسى و ز�ربنا�ى براى رسـ دن به سبك زندگى اسالمى،
بررسى مـسـائل پ ـچـ ـده خـانواده، مـانـند: انتـخـاب همـسـر، آمـوزش مـسـائل
خـانواده، ارتبـاطات زن و شـوهر، تربـ ت فـرزند، اشـتـغـال زنان، مـهـارتهـاى
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زندگى و… و در نها�ت ارائه نمودن «الگوى خانواده اسالمى» است و بىKترد�د
براى چن ن كارى با�د در فـضاهاى علمى ـ آموزشى، مـانند حوزه و دانشگاه، به
پژوهشهـاى علمى گسـترده و بررس ـهاى حِكمى و عـقلى استـوار و نظر�ه سازى

ضابطه مند دست �از�د.
به هر روى، با�د با توجـه جدى به مـسـائل خانواده، راهكارِ بردنِ مـعنو�ت

به درون خانواده را ب اب م تا شاهد معنو�ت در ساحَتِ جامعه باش م.
مقـام معظم رهبرى خـانواده را اصلىKتر�ن كانون معنو�ت دانسـته و خطاب

به نما�نده كشورها در سازمان ملل مىKگو�د:
«ما با�د در كـشورهاى خود، با فـساد مبارزهKاى جـدى آغاز كن م؛
با�د بن ـان خـانواده را مـحكم و نخـسـت ن و اصـلىKتر�ن پرورشگاه

آدمى را كانون محبت، صفا، عاطفه و معنو�ت ساز�م. »٥٧
ŸUL�?�« X�U� ÆÃ∫ گاهى معنـو�ت به زم نهKهاى اجتماعـى مربوط مىKشود
و الزم است مـسـؤوالن بو�ژه حــوزو�ان همـواره بسـتـر تكامل مــعنوى جـمع و

اجتماع را فراهم آورند:
«انقـالب اســالمى ا�ران، قـبل از هر چـ ـز، �ك انقـالب مــعنوى
است. اگـر ا�ن انقـالب كـه خـود حـاصل فـداكـار�هـا و ا�ثـارهاى
همهKى مـردم، از جمله روحـان ون و دانشگـاه ان است، توانسـته
باشـد كه مـبـشـر و مبلغ مـعنو�ت و مـروج آن در جـامـعه شـود، به
بخش عــمــدهKاى از اهداف خــود دست �افــتــه است… . خــأل
مــعنو�ت، از آفــات اجــتـمــاعى در رژ�م گــذشــتــه بوده است.
دانشگاهKها و حـوزهKها براى دفع ا�ن آفت، در خود و در جـامعـه،

نقش مهم و مسؤول ت عمده بر عهده دارند. »٥٨
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X}�öI� t� X|uMF�“U}�
در بحث مـعنو�ـت زندگى، با�سـتـه است به ا�ن نكتـه مـهـم توجـه كن م كـه
مـعـنو�ت، سـخت به عــقـالن ت نـ ـازمند است و بـا�د با آن همـراه باشــد. ز�را
عقـالن ت مع ـارى است كه بر اسـاس آن مىKتوان معنو�ت را از خـرافهKاند�شى و
خرافـه گرا�ى باز شناخت و از �كد�گر جـدا نمود. جـاى ترد�د ن ست كـه با نبود
معـ ار عقـالن ت، مرزى م ان سـبك زندگى معنوى و سـبك زندگى خرافى باقى
نخـواهد مـاند. همـچنان كـه بشـر نقطه اتكا�ى براى كـشـ ـدن ترمز شـهـوات ن ـز

نخواهد �افت و معنو�ت زندگى در آتش آن خواهد سوخت.
در سخنان رهبرى، به دو عامل آسـ ب رسان، بلكه نابود كننده= معنو�ت در

زندگى انسان امروز اشاره شده است:
±?Ö Æ�œu�¬  u?N?� vÖb�“ p�?� ‘d�?∫ در سبك زندگـى اسالمى برآوردن
خـواسـتـهKها و پـاسخ دادن به امـ ـال بشـرى، با كنتــرل ونظارت عـقل از درون و
راهنمــا� ـهـاى د�ن از ب ــرون، نه تنهـا ه ـچ منعى ندارد، بلكه ضــرورت پا�دار
ماندن حـ ات انسـان و امرى جدا نشـدنى از زندگى بشر مـحسوب مىKشـود. اما
آنKگاه كـه حاكـم ـت وكنترل عـقل كنار زده شود، خـواستـهKهاى س ـرى ناپذ�ر و
هواهاى نفــسـانى سـر به طـغـ ـان برمى دارد و حــتى ن ـروى عـقلـى را در جـهت
هوسKرانى و كــامــ ــابـى طغــ ــان گــرانه به خــدمـت مىKگــ ــرد. در احــاد�ث

معصوم ن(ع) از ا�ن واقع تِ معكوس در انسان ا�ن گونه �اد شده است:
امام على (ع) فرمود:

٥٩« .d}�« Èu� X�� d}�« qI� s� r� »
چه بسا عقل، كه اس ر فرمانروا�ى هوس است.

ز�انبـار بـودن ا�ن واقـعـ ت تلـخ براى انسـان به اندازهKاى است كــه در منابع
معرفتى ـ دعا�ى، امامان (ع) به ما آموختهKاند كه براى رها�ى و محفوظ ماندن از
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آن، با زبان شكوه از پ شگاه خداوند ا�ن گونه درخواست كمك كن م:
v|«u� Ë »u?KG??� v?KI??� Ë »u???}??F???� v�??H?� Ë »u??�??�???Ó� v�K?� vN�« »

٦٠« …V�U�

به راستى اگـر �ارى خداوند؛ �عنى توف ق �افـتن بر به كار بستن دسـتورهاى
وحـ ـانـى د�ن نبـاشـد، راهى براى مــصـون مـاندن از ا�ن ب ــمـارى بزرگ، ولى

فراموش شده، ن ست.
٦١«.r}�— —uH� v�— ÒÅÊ« vÒ�— r�— U� UÒ�« ¡u��U� …—U�ô fHM�« Ê« »

من خـود را از گناه پاك نمىKدارم. چه دل فـرمـودار به گناه است،
مگر آن كه پروردگارم، خود مهر آرد. چه، پروردگارم، آمرزگار

و مهربان است.
سوك مندانه ا�ن واقـع ت تلخ و ب مـارى معنو�ت سوز، در جـوامع غرب و
م ـان انسان غـربى، سر برآورده است و به فرهنـگى ح وانى، افـسار گسـ خـته و
مهار نشدنى بدل شده است و با هجـوم به جوامع د�گر، سبك زندگى انسانها را
از حـقـا�ق مـعنوى تهى سـاخـتـه اسـت و به شـدت مـادى نگر و هوس آلود كـرده

است:
«فـرهنگ غربـى فقط هواپ ـمـا و وسائل آسـا�ش زندگى و وسـائل
سرعت و سـهولت ن ـست؛ ا�نها ظواهـر فرهنگ غربـى است، كه
تعـ  نKكنـنده ن ست؛ باطن فـرهنگ غـربى عـبارت است از همـان
ســبك زنـدگى مــادىِ شــهــوتKآلـودِ گناهKآلودِ هـو�تKزدا و ضــد

معنو�ت و دشمن معنو�ت. »٦٢
امـروز در جـامـعـه ا�ران، در تمـام سـاحـتـهـا�ـى كـه ن ـاز مـعنوى احـسـاس
مىKشود، حوزو�ان ب شKتر�ن مسؤول ت را براى ارائه برنامهKهاى معنو�ت آفر�ن
اسالمى را برعـهده دارند. از ا�ن رو، با�د هـشدار رهبرى درباره آسـ ب شناسى
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معنو�ت زندگى را جدى بگ رند و به فكر راهكار و نقشه راه باشند.
≥s}�Ë—œ ÈUN�U�d� Ã«Ë— Æ∫ د�ن سازى و مسلك سازى در جوامع اسالمى،
طرح جدى و د�ر�نه دشمنان اسالم و مسلـمانان بوده است. اما امروز با توجه به
روند گـسـترش اسـالم در جـهـان و گرا�ش عـمـومى بشـر�ت، بو�ژه جـوانان در
كـشـورها، به سمت مـعنو�ت د�ـنى و بو�ژه شـ عى، چنـد سالى است كـه شـاهد
ظهور و بروز تفكرات، نحلهKها و مكتبهاى به اصطالح عرفانى، �ا به تعب ر د�گر
«عرفانهاى كاذب و دروغـ ن» هست م كه با بهره بردارى ابزارى و ناقص از د�ن و
ا�جـاد انحراف فكرى در مـ ان جـامعه اسـالمى، رواج �افتـه است. و با سرمـا�ه
گــذارى كــالن علمى، آمــوزش رســانهKاى و تـبل ــغــاتى و ســ ــاسى از ســوى
دسـتگاهKهاى نظام سلـطه جـهانـى در پى به دام انداخـتن افـرادند. و سـوك مندانه
عـدهKاى، چه بسـا با انگ ـزهKهاى مـعنوى و اصـالحى و خـودسـازى، جـذب ا�ن

عرفانها مىKشوند.
UN�U�d� s|« v?K� ÈUN}Öó|Ë∫ مخالفت با شر�عت و فقـه گر�زى، خرد ست زى
و گـر�خـتن از منـطق، شـادى آفـر�نى زودگـذر و نكتـه اصلـى، ناد�ده گـرفـتن و
اعـتـقـاد نـداشـتن به خـداست. مـعــروف تر�ن و فـعـال تر�ن آنهــا در كـشـور مـا
عـبــارتKاند از: شــ طان پرســتى كـه به ه ـچ اصـول اخــالقى پاى بند ن ــست و
گرا�شهـاى جنسى ن ز دارد. همچن ن عرفـان ك هانى، اوشو، اكـنكار، كه ر�شه
در سازمـانهاى جاسـوسى آمر�كا دارد و در م ـان نظام ـان آمر�كا رواج ب شKترى

دارد، و عرفانهاى سرخپوستى، رام الله، پائولو كوئ لو، داال�ى الما.
مقام معظم رهبرى درباره ا�ن پد�ده نوظهور ا�ن گونه هشدار مىKدهد:

«در مح طـهاى جوان مراقب ا�ن عرفـانهاى كاذب هم باش ـد ا�نها
هم، بخـصـوص در دانشـگاهKها رخنه مىKكنند. �ـكى از برنامـهKها
ا�ن است كه عرفـانهاى كاذب را در داخل دانشگاهKها رخنه دهند.
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ا�ن هم �كى از آن چـ ـزهاى فلجKكننده است. اگــر كـسى اسـ ـر و
دچار ا�ن بافـتهKهاى بـىKاصل و اساسِ عـرفانـهاى كـاذب شود كـه
غـالبـاً هم از مناطق خـارج از كـشـور نفـوذ پ ـدا كـرده و وارد شـده

است، واقعاً او را فلج مىKكند. »٦٣
پ شنهـاد رهبرى به جوانان براى گذر از ا�ن دو مـانع، روى آوردن به قرآن و
مـعنـو�ت اصـ ل اســالمى و �ارى خـواســتن از خـداست. روشن اسـت كـه ا�ن
پ ـشنهـاد، وظ ـفه و مـسـؤول ت حـوزو�ان را ن ـز براى گـذر دادن جامـعـه از ا�ن

فضاى گناه آلود بس ار سنگ ن مىKكند:
«مع ارى كه ما براى تحرك به سمت علّو معنوى و روحى و تقرب
به خـدا دار�م، تقـواست، پرهـ ـزگـارى است، پاكـدامنى است.
جوانان مـا، چه دختـران ما، چه پسـران ما، اگر پاكـدامن باشند،
اگر تقوا پ شـه كنند، اگر براى دورى از گناه تالش كنند، اگر نماز
را با توجـه و با اهتـمـام بهKجـا بـ ـاورند و ُانسKشـان را با قـرآن قطع
نكنند، اس ر ا�ن عرفانهاى كاذب نمىKشوند. من به جوانها، غالباً
در مـورد قرآن سـفـارش مىKكنم. سـعى كن ـد رابطهKتان را با قـرآن
قطع نكن ـد. هـر روز ولو نص� صـفـحـه، قـرآن بخـوان ـد، ا�نهـا
همـهKاش مُـقـرّب انسـان است، صـفاى روح و گـشـا�ش و فـتـوح
معنوى را هـم نKها براى انسان بـه وجود مىKآورد. آن آرامش، آن
صـبـر و سك نهKى مـورد ن ـاز انسـان، كـه «فأنزل الـلَّه سك نتـه على
رسوله و علـى المؤمن ن و الزمـهم كلمة الّتـقوى» ا�ن نعمـتى است
كه خداى متعال آن را به رخ مؤمن ن مىKكشد كه ما سك نه و صبر و
آرامش و طمأن نه را از سوى خـودمان به پ غمـبر داد�م، به مؤمن ن
داد�م، با همـ ـن چ ـزى كـه عـرض كـرد�م حــاصل مىKشـود. در
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درجـهKى اول، با تالش براى دور شـدن از گـناهان است. ا�نKكـه
مىKگوئ م دورى از گنـاهان معنا�ش ا�ن ن ست كـه اول با�د به كلى
همـهKى گناهان را ترك كن ـد تا بتـوان د وارد مـرحلهKى دوم شـو�د،
نه، ا�نـهـا بـا هم توأم است. با�ـد همت ا�ن باشــد با�ـد تالش ا�ن
باشد كه گناه از مـا سر نزند. تقوا هم به هم ن مـعناست. التزام به
توجــه در نمــاز و در تـالوت قــرآن و ا�نهــا چ ــزهـا�ى است كــه
معنو�ات و صـفاى روح را براى ما به ارمـغان مىKآورد، آن آرامش
و طمأن نه و سك ـنهKى الزم را به ما مىKدهد. ن ازى ن ـست به رفتن
درِ خانهKى عرفانهاى كاذب دروغى مادى توهّمى و تخ لى كه ه چ
واقـعـ ـتى پـشت سـرش ن ـست. هم دانشـجــوها را، هم جـوانان
دب رستـان را توجه بده د به همـ ن جنبهKهاى د�انت و تد�ن. تد�ن
را �ك عنصر اسـاسى براى مخاطـبِ خودتان قرار بده ـد و بدان د

انKشاءاللَّه خداى متعال هم كمك خواهد كرد. »٦٤
بى ترد�د، اگـر همان گونه كـه رهبرى هشـدار مىKدهد، با پد�ده عرفـانهاى
كاذب، به عنوان تهد�د و آسـ ب جدى در درون جامعه اسالمى نگر�سـته شود و
متول ان د�نى بـا دركى صح ح به وظ فه خود در برابر مـعرفى درست اسالم عمل
كنند، و از سـوى د�گر مـسؤوالن فـرهنگى با روشنKگـرى و افـشاى توطئـهKهاى
پشت پرده= ا�ن جر�انهـا و عرفانهاى منحـرف، مسؤول ت خود را به خـوبى انجام
دهند، بى گـمان پ امـدهاى آن به كم تر�ن حدّ خـود خواهد رسـ د. امّا هـمچنان
ا�ن حـوزهKهاى علمـ ـه هسـتند كـه مىKبا�ست راهكارهاى روشن و شـفـاف براى
تحقق آمـوزهKهاى معنوى اسـالم، متناسب با وضعـ ت امروز ب ابـند و زم نهKهاى

اقبال به معنو�ت اص ل د�نى را پد�د آورند.
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نت�جه

برنامه ر�زى براى شكل گـ رى سبك زندگى عقالنى ـ اسـالمى راه ورود به فضاى
تمــدنى و دسـتــ ـابى به آرمــان مـدن ت د�نـى است. در آمـوزهKهاى اســالمى، بُن
ما�هKهاى سـبك زندگى عقـالنى و معنوى به گونه بسـ ار جـدى و شفاف ب ـان شده
است. با اجتهاد و كاوش علمى با�د الگوهاى فـرهنگ عقالنى و معنوى را از متن
اسالم ـ قـرآن و سنت ـ كش� نمود و سـبك زندگى را، بر اساس آنها بن ـاد نهاد تا

حركت به سوى پ شرفتى همه سو�ه و ارتقاى معنوى در جامعه به وجود آ�د.
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