
 ماه�ة نمط الح�اة اال�ران�ة االسالم�ة وك�ف�ة االجتهاد الثقافي المقتبس
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�عتبـر مفهوم نمط الح�ـاة، مفهوماً جد�داً. لم �مض علـ�ه منذ أن تم طرحه نظر�اً
بمعناه الحاضر سوى عقود (منذ ست�ن�ات القرن الحاضر).

�عود قسم من االبهام الذي �ح�ط بمفهـوم نمط الح�اة إلى المنطق�ة اللغو�ة،
وقسـم آخر إلى األرضـ�ة الثـقافـ�ة علم االجـتمـاع، المنبثـقة عنه. ومـن جهـة فإن
الخصـائص ب�ن فروع المطالعـات الخاصـة بنمط الح�ـاة كانت تغـذي هذا االبهام
المفـهومي الخاص بـه. إن نمط الح�اة هو مـجموعـة من العناصر المـترابطة ف�ـما
ب�نها واالشخاص، �ختـارونها بحسب ما تقتض�ه هو�تـهم ل�شكلوا في نها�ة األمر

كل�ًا متم�زًا في نفسه.
ونحن في بـحـثنا حـول نـمط الحـ�ـاة االســالمـ�ـة لسـنا فـقط في صــدد ب�ـان
النصوص والروا�ات واآل�ات واسلوب ح�اة االئمة عل�ـهم السالم، مع أنها تعتبر
المـصـادر االستنبـاط�ـة السلوب ونمط الحـ�ـاة االسـالم�ـة، وإنمـا نحن نسـتـف�ـد
كـذلك من (النمـاذج الثـقـافـ�ة االسـالمـ�ـة) الواردة في المـصـادر الد�ن�ـة أ�ضـاً،

و�مكننا من خاللها الدخول إلى م�دان الح�اة.
إن زوا�ا نمط الحـ�ـاة االسـالمـ�ـة متنـوعة ومـتناسـبـة مع مـتطلبـات اإلنسـان
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والمـجتـمع و�مكن تقـس�ـمـها إلى سـتة عـشـر دائرة كل�ة، و�ـمكن فهـرست هذه
الزوا�ا بشكل جدول وعرضها بشكل ترسـ�مي. و�مكن االشارة أ�ضاً إلى الس�رة
الرضو�ة بعنوانها مصدراً من مصادر المعرف�ة الق�م�ة، في اخذ النموذج الثقافي.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ نمط الح�اة، نـمط الح�اة اال�ران�ة االسالمـ�ة، فقه الثـقافة،

النماذج الثقاف�ة االسالم�ة

 العقالن�ة والمعنو�ة عوامل بناءنمط الح�اة االسالم�ة
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إن أصل واسـاس التد�ن في االسـالم هو في كـ�فـ�ة الحـ�اة. وعلى هذا االسـاس
فإنه في هذه المدرسة، تم ب�ان جم�ع الزوا�ا في ك�ف�ة الح�اة بشكل واضح.

وقد قـام سماحـة القائد بتوجـ�ه االذهان واالفكار نحـو موضوع نمط الحـ�اة
االسالمـ�ة، مبتـغ�اً من ذلك في الحقـ�قة تشك�ل الحـوار الد�ني االسالمي الناظر
إلى وقائع الح�ـاة وبفكرة ك�ف�ـة تشك�ل ح�اة االنسان المـسلم في ظل هكذا جو.
أن تتبـدل االفكار الذهن�ـة المجردة إلى افـكار ع�ن�ـة ووجود�ة، حتى تـصل االمة

االسالم�ة في سلوكها الح�اتي إلى التمدن االص�ل واالسالمي الحد�ث.
إن تعـ��ن نمط الحـ�ـاة االسالمـ�ة، بـشكل �تم ف�ـه ب�ـان االسلوب الصحـ�ح
لح�اة االنسـان المسلم على اساس الثقافـة االسالم�ة، �حتاج إلى تعـ��ن العوامل
والمـؤشرات التي تسـاعد على ا�جـاد النموذج الـمناسب للح�ـاة. ونحن في هذه
المقالة نسعى إلى شـرح نموذج�ن �تم خاللهما خلق نمط للح�ـاة االسالم�ة على
اساس النظرة الصـح�حة للتعـال�م االسالم�ة وكـذلك كالم وب�انات سمـاحة قائد
الثـورة االسالمـ�ة التي �ـصدر منهـا العقـالن�ـة والمعنو�ة، مـتـماشـ�ة مع الحـداثة

والتمدن.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ العقالن�ة، المعنو�ة، الح�اة االسالم�ة العقالئ�ة، التعال�م الد�ن�ة



≤∞∑

خالصة المقاالت

دور الحكومة في اصالح وتطو�ر اسلوب الح�اة اإلسالم�ة
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إن ب�ـان وتحل�ل دور الحـكومـة في مـسألـة اصالح وتـطو�ر اسلوب الحـ�ـاة على
اساس قواعد الفكر االسالمي والد�ني، �عتبر من المسائل المهمة واالساس�ة في

المجتمع االسالمي.
�تم بحث دور الحكومـة في مـجـال�ن اثن�ن فـقط: بدا�ة ف�ـمـا �تعـلق بافعـال
واقوال المـسؤول�ن في الحكومة، والثـاني البن�ة االجتـماع�ة. إن اسلوب الحـ�اة
(دقائق وكـل�ات اسلوب الحـ�اة) �تم تشكل�ـها في البن�ـة االجتـماع�ـة و�كون دور

الحكومة دوراً مباشراً ولها مسؤول�ة في صناعة وتطو�ر البن�ة االجتماع�ة.
في هذه العمل�ة المعـقدة �كون دور الحكومة ا�جاد البن�ة االجتـماع�ة وذلك
عن طر�ق ا�جاد التحرك االجتماعي الفعـال ووضع المعا��ر في المجتمع وا�جاد
االمكان�ات ب�ـن الناس، تنظ�م القدرة السـ�اس�ـة المنفتحـة والس�الـة والتي تج�ب
عن التـساؤالت المطروحـة، ا�جاد النظام الـقضـائي المبـتني على اساس العـدالة
ورعا�ة الحقـوق وا�جاد االمن العام، وكل ذلك سوف �ؤدي إلى الـحصول على
الموقع المتـم�ز والمنزلة المناسبة، واالبتـعاد عن االنحصار ونفي المحـسوب�ات
وهذه الجهـود سوف تثمر بنتـ�جة مهـمة وهي رفع وتنظ�م اسلوب الح�اة المـبتني

على اساس المقاصد االله�ة واالنسان�ة.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ اسلوب الح�ـاة االسالم�ـة، الحكومة، البن�ة االجـتماعـ�ة،

المعا��ر االجتماع�ة، االصالح.

الفن الملتزم، الخالق السلوب الح�اة االسالم�ة في فكر القائد
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في عالمنا ال�ـوم، هناك العد�د من الوسائل المهـمة والفعالة والمـؤثرة في ا�جاد أو
تغ��ر اسلوب ح�اة الناس، واالستفادة من الفن واستعمال االدوات الفن�ة أحد هذه
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الوسائل واالسال�ب. في ا�ران ومن أجل تحق�ق وتطبـ�ق اسلوب الح�اة االسالم�ة
أ�ضـا على الفنان�ن أن �تـعرفـوا على القـ�م االسالمـ�ـة االص�لة، حـتى �تـمكنوا من

االستفادة من ادوات الفن الصح�ح في تب��ن واشاعة تلك الق�م والمبادىء.
إن قائد الجمهور�ة االسـالم�ة �عتبر احدى الشخـص�ات الفكر�ة البارزة التي
�مكن من خـالل مطالعة افكاره حـول الفن وك�فـ�ة االسـتفادة من االدوات الـفن�ة
بشكل صحـ�ح من أجل تطو�ر اسلوب الحـ�اة اال�ران�ة االسـالم�ـة، أن �كون لها

التأث�ر البارز الوصول إلى االسال�ب الصح�حة.
بحـسب اعـتقـاد سـماحـتـه فـإن دور الفن في ساحـات العـمل وترب�ـة الروح
اإل�مان�ة �عـتبر دوراً أساس�اً ومـهماً ومؤثراً. فعلى الفنان أن �كون انسـانًا مسؤوًال

وتكون عالقته بالفن عالقة مسؤولة وملتزمة.
إن الفن بمـختلp اقـسامه: الـشعر، االنشـاد، الكوم�ـد�ا، سرد القـصص،
ح�اكة السجاد، المنبر، الس�نمـا و… �مكنها ان تخدم الح�اة االنسان�ة في تطو�ر
ثقافـة المجتـمع وا�جاد االصالحـات في اسلوب الح�ـاة، ولكن بشرط أن تكون

حق�ق�ة وملتزمة.
إن الفن الحقـ�قي والصحـ�ح، الناشىء عن ادراك صح�ح انعكاسـًا وب�انًا ال
�مكن الوصول إل�ـه إال بطر�قة صح�حـة وهي أن �كون للفنان قبل كل روا�ة ألي

موضوع رؤ�ة موضوع�ة.
إن المعتـقدات الد�ن�ة وثقافة الثورة والـدفاع المقدس تعتبـر من مصادر الفن
الملتزم وهذا الفن ومن أجل ا�جاد اسلوب الح�اة فـإن له تعامًال مباشرًا مع الد�ن
واالخالق والس�اسة . إن اسلوب الح�اة االسالم�ة �مكنه أن �جد نفسه في اروقة

الفن عندما �كون الفنان معتقدًا بالمفاه�م االسالم�ة والثور�ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الفن الملتزم، اسلوب الح�اة، تأث�ر الفن في اسلوب الح�اة،

فكر الق�ادة
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