
Áb?}JÇ∫ در ا�ن مـقـال، پس از ب�ـان چ�ـسـتى و مـعـناى سـبك زندگى و
زمان,بَرى و آهستگى به حق�قت پ�وستن آن و… .

با اسـتفـاده از روش توصـ�فـى ـ تحل�لى، به مـهم,تر�ن رسـالت و وظ�فـه
حـوزه، در فـرهنگ,سـازى براى پ�ـاده شـدنِ سـبك زندگى اسـالمى، در

جامعه خواه�م پرداخت.
نمـا�اندن زوا�اى سـبك زنـدگى اسـالمى، تالش در جـهت نمـوِد خـارجى
دادنِ به آن، شناسـانـدنِ نمـونه,ها و شـاخـصـهـا، اصـالح رفــتـار مـتـول�ـاِن
فرهنگى، نقد الگوها و نمونه,هاى منفى، سبكهاى و�ران,گر و تباهى,آفر�ن
و انگ�ـزاندن روحـهـا، روانهـا و خـردهـا براى سـرلوحـه زندگى قـرار دادِنِ
سبكِ زندگى اسالمى و پ�وند دق�ق و سازنده و اثرگذار با نظام اسالمى، از

رسالتهاى بَس مهمِ عالمان د�ن، حوزه,ها و روحان�ت است.
ا�ن رسـالت و كارى كـه بر عـهدهL حـوزه,ها قـرار دارد، بس�ـار گـستـرده و
حسن انجام آن، در گروِ نگهـداشت نكته,ها و اصولى است كه پاره,اى از

آنها در ا�ن نوشتار، فراد�د، نهاده خواهد شد.
�ÊU?Ö˛«Ë b?}K∫ رسـالت حـوزه، سـبك زندگى اسـالمى، سـبك زندگى

غربى، اسوه,ها.
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رسالت حوزه در  نهاد�نه سازى سبك زندگى اسالمى

سخن محـورى در ا�ن مقال، نگاهى به نقش حوزه,هاى علم�ـه و روحان�ان
و عــالمـان د�نـى، در جـارى,ســازى سـبك زنـدگى اسـالمى اسـت به آبشـخــور
زندگـ�ـهـا. و چگونگى دور كـردن سـبـكهـاى نادرست و و�ران,گـر، از سـاحَتِ
زندگى و جـا�گز�نـى سـبكهـاى درست و آبادگـِر سـرچشـمـه گـرفـتـه از وحى در

جاى,جاى زندگى.
|È—Ë¬œU∫ اشاره به نكته,ها�ى، پ�ش از ورودِ به بحث، با�سته مى,نماد:

١. مـعنى و چ�سـتِى سـبك زندگى اسالمى: شـناخت سبك اسـالمى براى
ادارهL زندگى و راه بردن و گـذر دادن آن از ناهمـوار�هـا به همـوار�هـا، بسـتگى به

ا�ن دارد كه د�گر سبكها را به درستى بشناس�م.
�V}?�d∫ سـبك زندگى، در سـدهL پ�ـش�ـن در غرب، طرح شـد و در كـانوِن
Lه,اى آن را به بوته�ك از زاو�توجـه اهل فكر و صـاحب,نظران قـرار گـرفت و هـر 

بحث گذاردند.
به طور طب�عى، طرح آن در فـضاى مدرن�تهL غـربى، بار معنا�ى خاصى را به
خود گـرفت و با مبـانى و معـ�ارهاى تمدن غـربى و ل�بـرال�سم همـراه شد. ورود
ا�ن مفـهوم به فضـاى فرهنگِ د�نى ـ اسالمى، با�ـستى با نگاه و�ژه و برخاسـته از
فرهنگ د�نى باشد. ز�را كه مبانى و مع�ارهاى اسالمى، در رو�ارو�ى همه,سو�ه،

با ل�برال�سم و مدرن�تهL غربى است.
روش سبك زندگى در فـضاى د�نى، با تك�ـه بر مع�ـارهاى شرعى و د�نى،
تعـر�\ مى,شود، تعـر�فى كـه به گونه بن�ـادى، با معـنى و مفـهوم سـبك زندگى

غربى تفاوت دارد.
در تعر�\ غرب از «سبك زندگى» ب�ش,تر بر �ك سـرى فرا�افته,هاى فردى

تك�ه شده است: بهداشت، خوراك، پوشاك، آرا�ش، خر�د، مصرف و…
ا�ن نگـاه به ســبك زندگى، تمــامى كــارها و زوا�ـاى زندگى فــرد را در بر
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نمى,گـ�ـرد؛ در َمـثَل، از اخـالق در ساحـتـهـاى گـوناگـونِ فردى و اجـتـمـاعى،
اخالق در خانواده، اجتماع، در عرصـهL كسب و كار، بازار و… سخنى به م�ان

نمى,آورد، در حالى كه:
«سبك زندگى اسالمى، ش�وهL فردى واجـتماعى است كه همه، �ا
ب�ش,تر مـتد�ّنان به اسالم، �ا گـروه مؤثرى از جـامعـهL اسالمى، به

آن عمل مى,كنند و در رفتارشان منعكس مى,شود.١»
سـبك زندگى، اصـول حاكم بر رفـتـار فرد است، در خـانواده و اجـتمـاع.
اصول حـاكم بر رفتار فردافـرد جامعـهL اسالمى، اگر از ارزشهـاى ناب اسالمى،
سـرچشمـه گـرفـته باشـد، در خـانواده و اجتـمـاع بازتاب خـواهد �افت، بازتابى
سـازنده، بن�ادى و اثرگـذار. از ا�ن روى خـداوند، تك تك انسـانها را به انجـام
دسـتورها و فـرمانهـاى خـود، مكل\ مى,داند؛ ز�را در فـضاى تكل�\,مـدارى و
انجام اوامر شرعى است كه خانواده و جامعه، برابر نمونهL سبكِ زندگى وَح�انى

و د�نى ساخته مى,شود.
اگر مردمان جـامعه,اى، تكل�\,مدار نباشند و در پرتو دسـتورهاى شرعى،
رفتارشان را سامان ندهند، بى,گمـان سبك زندگى اسالمى در زندگى و اجتماع

آنان پرتوافكن نخواهد شد.
اگر اصول و ارزشهاى سبك,ساز، از پا�گاه درستى برخاسته باشند، تمدن

حق�قى شكل مى,گ�رد و گرنه، نه.
بى,گمان، اصول و ارزشهـاى اسالمى، سبك سازند و ا�ن پا�گاه درست و
ناب، انسان و جامعهL پاى,بند را به سوى ح�ـات ط�به سوق مى,دهد. ح�ات ط�به
وقـتى همه سـو�هـاى زندگى را در بربگ�ـرد، تمـدن حقـ�ـقى پا مى گـ�رد، تمـدن
معـنوى و معنو�ت گـستـره سازندهL انسـان و جامـعهL تراز اسـالمى. از ا�ن روى و
روى هم�ن مـع�ار و تـراز، رهبر معظم انقـالب، مأمور�ت تـدو�ن الگوى سبك
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زندگى اسـالمى ـ ا�رانى را به شـوراى عالى انقـالب فـرهنگى، واگذار كـرد و به
ا�ن ن�ز بسنده نكرد و قض�ّه را با حساس�ت بس�ار پى گرفت.

ا�شان، با سـخن به م�ان آوردن از مقـوله,ها�ى همچون: توجـه به معنو�ت و
ارزشهـاى اخالقى در همـه كارها و همه عـرصه,هاى فردى و اجـتمـاعى، وجدان
كارى، انضباط اجتماعى، اسوه قرار دادن پ�امبر اعظم، در همه كارها و رفتارها،
زندگى و س�ـرهL امام على (ع) چراغ راه قـرار دادن، اصالح الگوى مـصرف و…
پاره,اى از شاخـصه,هاى سـبك زندگى اسالمى را روشن و همگان را بـه آن توجه
داد. با طرح مسـائلى همچون: ازدواج، خانواده، حـجاب، عفاف، تفـر�حات
سالم، كسب و كار، مـعاشرتها، هنر و ادب�ات، معمارى و شـهرسازى، بر مدار
الگوى اسـالمى ـ ا�رانى و اصـالح رفتـار و رو�ه,اى كه در كـشـور حاكم و جـارى
است، تاك�د ورز�د و همگان، بو�ژه كارگزاران و مسؤوالن را به حركت بر مدار

الگوى اسالمى ـ ا�رانى و دورى از الگوهاى ز�ان,بار و و�ران,گر، فراخواند.
٢. در عصر حاضـر، غرب، در اند�شهL چ�ره ساختنِ فـرهنگ و تمدن خود

بر دن�ا، بو�ژه بر جامعه,ها و سرزم�نهاى اسالمى است.
ا�ن نقـشه، از آن روى براى غـرب اهمـ�ت �افـته كـه افـزون بر موج ب�ـدارى
اسـالمى، در حوزهL جـهان اسـالم، گرا�ش مـردم مـغرب زمـ�ن به اسالم، رشـد

روزافزونى �افته است.
ا�سـتـادن در برابر ا�ن نقـشـه و خنثى,سـازى آن، به جـز روى,آورى به سـبك
زندگى اسالمى و جـارى سازى آن در همـه زوا�اى پ�دا و پنهان زنـدگى، ممكن

ن�ست.
�ك بعدى نگرى به نمـونهL زندگى اسالمى ـ ا�رانى، پاره,اى از زوا�اى آن را
د�دن و پاره,اى را ند�دن، �ا به زاو�ه,اى خـاص ب�ش,تر نظر داشـتن، ره به جـا�ى
نمى,برد. و با ا�ـن نگاه، نمى,توان به هدف رســ�ـد. از ا�ن روى، مـقــام مـعظم
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رهبرى تاكـ�د مى,ورزد كه منظور از الـگوى اسالمى ـ ا�رانى، جامـع�ت آن است
و در برگـ�ـرى تمـامى شـؤون و زوا�اى زندگـى، نه منحـصـر شـدن آن در بعـدى

خاص، از ابعاد شوؤن بس�ار.٢
٣. تدر�جى بودنشكل,گ�ـرى و به حق�قت پ�وسـتن سبك زندگى اسالمى:
با الهام از قرآن و آمـوزه,هاى وَح�انى، در مى,�اب�م كه سـبك زندگى اسالمى، به
آرامى و آهسـتـه آهستـه، دامن مى,گـسـتـراند و رفتـارها را ز�ر پوشش خـود قـرار
مى,دهد و بر زندگ�ها پرتو مى,افكند. و از آن طرف، اگـر هش�ارانه با آن برخورد
نشـود و در پ�اده,سـازى آن سـهل,انگارى شـود، به بخشى عـمل و بخـشى ناد�ده
انگاشتـه شود، كم,كم و آهسـته آهسـته، از صـحنهL زندگى خارج مى,شـود و ضد

آن، كم,كم پا�ه,هاى خود را مى,افرازد.
به سـادگى و آسانـى نمى,توان سبك زنـدگى مردمـان را دگـرگون سـاخت و
تغـ�ـ�ـر داد. بر ا�ن اسـاس، جـارى شـدن و پاگـ�ـرى سـبك زندگى و�ژه,اى، در
خانواده و جامـعه، با دستور و بخشنامـه، عملى ن�ست، بلكه صبـر، كار مدام،
و برنامـه,ر�ـزى دراز مـدت و… را مى,طلبـد. در عــ�ن سـخـتى، كــارى شـدنى
است. اگـر غ�ـر از ا�ن بود، بسـ�ارى از دعـوتهاى پ�ـامـبران، بى,مـعنى بود. در
صدر اسـالم، رسول خدا (ص) براى دگرگـون,سازى و اصالح پاره,اى رفـتارها
Lست و رهانـدن مـردم از باتالق جـاهل�ـت، از شـ�ـوه�و عـادتهــاى زشت و ناشـا
تدر�ج بهره گرفت. البته نه در باب گناهان بزرگ، مانند شرب خمر كه شمارى
ا�ن گونه پنداشـته,اند، بلكه در جـارى,سازى سبك زندگى كـه آهسته آهسـته و به
مرور، با آشنا سازى مردم با ا�ن سبك، آن را با كمك خود مردم و ا�مان,آورندگان

در شر�ان زندگ�ها، جارى ساخت.
بنابرا�ن، براى رسـ�ـدن به سـبك زندگـى اسـالمى، نبـا�د انتظار داشت كـه
�ك,باره، حـركت جــمـعى و عـمـومى انجـام شـود و همــه افـراد، خـانواده,ها و
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زوا�اى پ�دا و پنهان جامعه را در بربگ�رد.
سـبـك زندگى اسـالمـى، كم,كم از فـردى به فــرد د�گر و از خــانواده,اى به
خانواده د�گر و از گوشـه,اى از جامعه به گوشـه,اى د�گر سر�ان مى,�ابد و جارى

مى,شود.
روشن است كـه دگـرگــونى در سـبك زندگى، با دسـتــور و فـرمـان انجـام

نمى,گ�رد. كارى است فرهنگى كه در پرتو فرهنگ,سازى، جلوه,گر مى,شود.
ا�ن كار، بر عهدهL نخبگان و فرهنگ,سازان است و رسالت اصلى آنان.

حوزه,هاى علم�ـه، عالمان د�نى، در ا�ن عرصه با�سـتى م�دان,دارى كنند و
براى دگـركون كـردنِ سبك زندگى، برابر مـع�ـارها و ارزشهـاى د�نى، به تالش
برخ�زند و تار�ـك�هاى سبك زندگى غربى را، با نگـاه دق�ق و واقع�تـهاى غرب و

�ارى گرفتن از غرب,شناسان متعهد، بنما�انند.
٤. حـوزه,ها و عـالـمـان د�نى، با�د همــه سـو�ه پاى كـار با�ســتند و در ا�ن
تالش فراگـ�ر، از همه نهادها كـمك بگ�رند و آنها را ن�ـز به وظ�فه �ا مـأمور�ت و

رسالتى كه دارند، آشنا سازند.
حـوزه، وقتى كـارشناسـانه و دقـ�ق، اصـالح و دگركـونى سـبك زندگى را
سـرلوحــه كـار خـود قـرار دهد، با بـرنامـه,ر�زى مى,تواند از ظرفــ�ت آمـوزش و
پرورش، خـانواده,ها، رسانه,هـا و توانا�ى,هاى تك تك افراد جـامـعه و… بهـره

بگ�رد و نقش محورى خود را به خوبى انجام دهند.

راهكارهاى نهاد�نه سازى سبك زندگى اسالمى

s}}�� Æ±
در نخسـت�ن گـام، عالمـان د�ن و حوزه,هاى علمـ�ه، وظ�ـفه دارند، به شنـاساندن
ســبك زنـدگى اســالمى بپــردازنـد و ژرفــا و زوا�اى آن را روشن كننـد؛ چرا كــه
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بس�ارى از رفتارهاى نادرست، از نبود آگاهى دربارهL آن رفتار ناشى مى,شود.
روشن,گـرى، شـ�ـوه پ�ـامـبـران الهى بوده اسـت. آنان در گـام نخـست، به

خوبى,ها و ارزشها و دامن گرفتن از زشتى,ها و ناشا�ستها فرا مى,خوانده,اند.
Ë …«—uÒ��« w� r�bM� ÎU�u�J� t�Ëb�| Íc�« Ów�Ôô« ]w�M?�« ‰u�Òd�« ÊuF��| s|cÒ�«»
Ë  U?�?=}ÒD�« r?N� Òq�Ô| Ë dJML�« s� r?�U?NM| Ë ·Ëd?F?L�U� r�d??�Q| q}?��ô«
rN?}K� X�U?� v�Ò�« ‰ö?�ô« Ë r�d?�« rN?M� lC| Ë YzU?�?��« rN?}K� Â=d?�|
r� p��Ë« t?F� ‰e�Ô« Èc�« —uM�« «u?F�Ò�«Ë Ë ÁËd?ÓBÓ� Ë ÁË—]eÓ� Ë t� «uM�¬ s|c?�U�

«٣.Êu�KHL�«
آنان كه پ�روى مى,كنند از ا�ن فرستـاده، پ�امبر درس,ناخوانده، كه

نزدشان در تورات و انج�ل نوشته,اش مى,�ابند.
و آنان را به كــار ن�ك مى,فــرمــا�د و از كــار زشت بازمى,دارد، و
چ�ـزهاى پاك را رواشـان مى,دارد و چ�ـزهـاى پل�ـد را بر آنان ناروا
مى,دارد و بارهاى گــران و بندها�ـى را كـه بر آنـان مى,بود، از آنان

فرو مى,نهد.
آنان كه به وى گرو�ده,اند و ن�روى,اش داده,اند و �ارى,اش كرده,اند
و پ�روى از پرتوى كرده,اند كـه با وى فرود آمده است، آنان خود،

آن رستگاران,اند.
Ë rN??}??Ò�e| Ë t�U?|¬ rN??}K� «uK�?| rNM� Îôu??�— s}??Ò}??=�ô« v� YF?� ÈcÒ�« u�»

«٤.s}�� Ì‰ö{ vH� q�� s� «u�U� Ê« Ë WLJ��« Ë »U�J�« rNLÒKFÔ|
اوست كه در م�ـان مردمى نافره�خـته، هم از خودشان، پ�ـامبرى
فرستاد، كه سخنان او را برا�شان، برمى,خواند و پاك,شان مى,كند
و نامـه و اندرزشـان مى,آمـوزد و هر آ�نه، ب�ش از ا�ن در گـمـراهى

آشكار بودند.
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نكته در خور دقت ا�ن كـه: در قرآن كر�م، و در ب�ان پ�امبر اعـظم در تفس�ر
آ�ات، به آمـوزشـهـاى كلى بسنده نشـده، بلكـه به گونـه,اى مصـداقـهـاى اصـول

كلى، نشان داده شده است.
ا�ن روش، بعــدها در ب�ــانات ائمــه اطهــار (ع) به روشنى جلـوه,گـر شــده
است. برابـر ا�ن روِش پسنـد�ده و كــاربـردى و اثرگــذار، بر عـــالمـــان د�نى و
حـوزه,هاست كـه براى گـسـتـراندن و نهـاد�نه,سـازى سـبك زندگى اسـالمى، در
خانواده,ها و جامعه، ارزشهـاى اسالمى و دستورها و با�دها و نبا�دهاى آن را به

گونهL كاربردى و مصداقى، آموزش دهند.
اسالم، وقـتى از مسائلى همچـون: ازدواج، خانواده، حقوق همـسران بر
�كد�گر و… سـخن به م�ـان آورده، تمامى زوا�ا و مـسائل كـاربردى آنها را بـ�ان
كرده است. در مسائل س�اسى و اجتماعى ن�ز، با هم�ن ش�وه پ�ش رفته و چ�زى

را فروگذار نكرده است.
حــتى وقـتـى از پ�ـونـدها و پ�ــوسـتگـى,ها سـخـن مى,گـو�ـد، بر پ�ــوند ب�ن
مسلمـانان سخت تأك�د مى,ورزد و هر گـونه گسستى را ناصـواب و كژراهه روى
مى,شمارد، ولى در پ�وند با غـ�ر مسلمانان و كافران، پ�وسـته و فراوان، هشدار
مى,دهد و مـرزها را به روشنى، روشن مى,كند و اصـول كلى را ب�ـان مى,كند كـه
با�د حـركت در مسـ�ـر آن اصولِ كلى باشـد، از جمـله، تمام راه,هاى چ�ـرگى و
سلطه كافران را بر مـسلمانان، مى,بندد و دستور مى,دهد، داد و سـتد، قرارداد،

ارتباط و پ�وندى كه به چ�رگى كافران بر مسلمانان ب�نجامد، هرگز.
«٥.ö}�� s}M�uL�« vK� s|d�UJK� tK�« qF�| s�»

خـداوند هرگز براى ناباوران بر گـرو�دگـان، راهى ]براى سلطه[
نمى,نهد.

همان,گونه كـه خداوند ه�چ حكم و قانونى را تشر�ع نفرمـوده كه به چ�رگى
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كـافران بر مـسلمـانان ب�نجـامـد، ا�ن بشـارت را هم به مومنـان داده است كه اگـر
مـؤمنانه راه زندگى را پ�ش بگ�ـرند و به رو�ارو�ـى با كافـران برخـ�ـزند، راه,هاى
چ�رگى كـافران بر مـسلمانان به خواست و ارادهL او، بسـته و سـدّ مى,شود و ه�چ
عرصـه,اى از عرصـه,هاى فرهنگى، سـ�اسى، اجتـماعى و اقـتصادى نـمى,ماند،

مگر ا�ن كه مؤمنان راست�ن، همانا پوالدهاى آبد�ده، چ�ره,اند و پرفراز.
در تفس�ر نمونه، ذ�ل آ�ه شر�فه آمده است:

[ö?}�?� s}M�u?L�« vK� s|d?�UJK� tK�« qF?�| s�] ن جمله�ا هدف از ا�آ»
تنهـا عدم پ�ـروزى كفـار از نظر «منطق» بر افراد با ا�مـان است و �ا

پ�روزى,هاى نظامى و مانند آن را شامل مى,شود؟
از آن,جا كه «سب�ل» به اصطالح از قب�ل «نكره در س�اق نفى» است
و معنى عموم را مى,رساند، از آ�ه استـفاده مى,شود كه كافران، نه
تنهــا از نظر منطـق، بلكه از نظر نـظامى و سـ�ــاسى و فــرهنگى و
اقتـصادى و خالصه از هـ�چ نظر بر افراد با ا�مان، چ�ـره نخواهند
شد و اگـر پ�ـروزى آنها را بر مـسلمانان در مـ�دانهـاى مخـتل\، با
چشم خـود مى,ب�ن�م به خـاطر آن است كه بسـ�ـارى از مسلمـانان،
مؤمنان واقعى ن�ستند و راه و رسم ا�مـان و وظا�\ و مسؤول�تها و
رسالتهـاى خو�ش را به كلى فراموش كرده,اند، نه خـبرى از اتحاد
و اخوت اسـالمى در م�ان آنان است و نه جـهاد، به مـعناى واقعى
كلمه، انجـام مى,دهند و نه علم و آگاهى الزم را كـه اسالم آن را،
از لحظه تولد، تا لحظه مـرگ، بر همه الزم شـمرده است، دارند
و چون، چنان,اند طبـعًا چـن�ن,اند. جمـعى از فـقهـاء، در مسـائل
مختل\، به ا�ن آ�ه براى عدم تسلط كفار بر مومنان از نظر حقوقى
و حكمى، استدالل كرده,اند و با توجه به عـموم�تى كه در آ�ه د�ده
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مى,شود، ا�ن توسعه ز�اد بع�د به نظر نمى,رسد…٦»
حوزه,ها، عالـمان آگاه و هش�ار، پ�ـوسته با�د راه,هاى چ�رگـى كافران را بر
س�است، اقـتصاد، اجتمـاع، فرهنگ، خانواده، آداب و رسوم، سـ�ره و سبك
زندگى، براى مـردمـان، مؤمنان و هـمه كـسـانى كه عـالقـه دارند شـرافت,مندانه

زندگى كنند، بنما�انند.
ا�ن رسـالت مهـمى است بر دوش و عهـدهL عالمـان د�نى كه همـه گاه رصـد
كننـد و راه,هاى چ�ــرگى دشــمن را ب�ــابند و براى ســّد كــردن آنهـا از تـوانا�ى و
هش�ارى مؤمنـانه مؤمنان بهره بگ�رند كه بى,گمـان، برابر تجربهL تار�خى و تجربه

بزرگ معاصر، همانا انقالب اسالمى ا�ران، نت�جه خواهند گرفت.
|È—Ë¬œU∫ براى ا�ن كه مرحله تب��ن و روشن,گرى، به بهتر�ن وجه نمود �ابد
و در گـام نخـست توفـ�ق به دسـت ب�ـا�د، مى,با�ست به نكتـه,هـا�ى به طور دقـ�ق

توجه داشت:
»�v�ö?�« vÖb�“ p�?� Êœu� l�U?� Æn∫ روحـان�ـان و عـالمـان د�نى، با ا�ن
باور ژرف با�سـتى وارد عـرصهL روشن,گـرى در سـبك زندگى اسـالمى شوند كـه
سـبك زندگى اســالمى جـامع است و به همـه زوا�اى زندگـى توجـه دارد. همـه
اجزاى آن با�د هماهنگ به كار گرفتـه شوند كه هر جزئى، كامل كنندهL جزء د�گر
است. كژراهه,روى است اگر بخشى و جزئى از آن برجـسته و به بخشهاى د�گر
توجه نشود. بى,گمان، زندگى فشل خواهد شد اگر به بخش عبادى توجه بشود
و تمـام زوا�اى آن رعــا�ت گـردد و از بخش اقــتـصـادى و سـروســامـان دادن به

مع�شت در زندگى، غفلت گردد و �ا به عكس.
اگـر با سـبك زندگى اسـالمى، گـز�نشى برخـورد بشود، كـارآمـد نخـواهد
بود. سبك زندگى اسالمى وقتى كـارآمد است و زم�نه,ساز جامعه مـتمدنانه، كه

�ك,پارچه به آن نگاه شود و در پ�اده,سازى آن تالش گردد.



≥∞

سال  سى,,ودوم، صد,وهفتادوپنجم

«ÂUJ�« Êœu� d?}?G�?� Ë X�U� Æ∫ در ادامـهL سبك زندگى اسـالمى، عالمـان د�نى و
حوزه,هاى علم�ه، هم�شه با�د ا�ن مـهم را در نظر داشته باشند و در سرلوحه تالشهاى

روشن,گرانه خود قرار بدهند كه احكام اسالم، بر دو گونه است: ثابت و متغ�ر:
احكام ثابـت، احكامى,اند كــه زمــان و مكان در آنهــا راه ندارد و ه�چ,گــاه

تغ��رى نمى,كنند.
زراره مى,گو�د از امام صادق (ع) دربارهL حالل و حرام پرس�دم، فرمود:

Âu| v�« Î«b�« ÔÂ«d??� t??Ô�«d?� Ë W??�U??}?I�« Âu?| v�« Î«b�« ‰ö??� b?L??�?� ‰ö??�»
«٧… W�U}I�«

»�d?}G?�?� ÂUJ∫ ا�ن احكام، مـتناسب با زمـان و مكان و مـوقعـ�ت و شـرا�ط
مــخـتل\ و ن�ــازهاى مــردمـان در ادوار گــوناگـون، كــه بى,نهــا�ت است و…

دستخوش دگرگونى,ها�ى مى,شوند.
اسـتـاد شـهـ�ـد مـرتضى مطهـرى در ا�ن باب، د�دگـاه بـوعلى سـ�نا را طرح

مى,كند كه دق�ق و راه,گشاست:
«بوعلى سـ�ـنا، در كـتـاب شـفـا، بحث جـامــعى راجع به اصـول
اجتمـاعى و اصول خانوادگى دارد. مى,گو�د: حـوائجى كه براى
زندگى بشر پ�ش مى,آ�د، بى,نها�ت است. اصول اسالم، ثابت و
ال�تـغ�ـر است و نه تنهـا از نظر اسـالم، تغ�ـ�ـرناپذ�ر ن�ـست، بلكه
ا�نها حقـا�قى است كه در همهL زمانها با�د جـزءِ اصولِ زندگى بشر
قــرار گــ�ـرد، حـكم �ك برنامــهL واقــعى را دارد؛ اّمــا فــروع الى

ماالنها�ه.
مى,گـو�د: به همـ�ن دل�ل، اجـتـهـاد ضـرورت دارد؛ �عنى در هر
عصر و زمـانى، با�د افراد متخصص و كـارشناس واقعى باشند كه
اصـول اسـالمى را با مـسـائل متـغـ�ـرى كـه در زمـان پ�ش مى,آ�د،
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تطبـ�ق كنند؛ درك نما�ند كـه ا�ن مسـألهL نو، داخلِ در چه اصلى از
اصول است.٨»

شناخت ا�ن دو دسـتـه از مـسائل، احـكام ثابت و احكام مـتـغ�ـر، ن�ـازهاى
بى,شـمـار بشـر، و برابرسـازى اصـول با مـسائـلِ همه گـاه در حـال دگـرگـونى و
تغـ�ـ�ـر، و درك ا�ن كـه مـسـأله نوپد�د در چهـارچوب چه اصلى از اصـول جـاى
مى,گـ�رد، رسـالت بزرگى كه بـا�ستى عـالمان د�ن، فـقـ�هـان و نخبگان حـوزه،
عهـده,دار آن باشند و نقش واقعى و دقـ�ق خود را در عـرصه كارشنـاسى و ب�رون

كش�دن حكم مسائل جد�د و نوپ�دا، از دل اصول، ا�فا كنند.
U� p�?� ÈU�Åt�uL� tz«—« Ë Êb?�U|UL� ÆÃ“∫ امروزه ن�از اسـت كه براى مردم و
خانواده,ها، به درستى روشن شود كه سبك زندگى انسان مسلمان، چگونه با�د
باشـد. در دن�ـاى كنونى، از چه روش و نمـونه و الگـو پ�ـروى كنند، تا به سـبك
زندگى اســالمى دست �ابند. از چـه چ�ـزها�ى بـا�د بپـرهـ�ـزند كــه براى زندگى
شـا�سـتـه و ترازمنـد و الهى، ز�ان,بار است و از چه چ�ـزها�ـى بهـره ببـرند كـه در

دگرگونى شا�سته زندگى آنها اثرگذار است.
U�—ËU� t� o}�œ t�u� Æœ∫ سبك زندگى سرچشمـه گرفته از باورهاى سارى و
جارى در رفتارها و جاى گرفته در دلها و ذهنهاست. باورها�ى كه ش�رازهL كتاب
جامعه است و از اساسى تر�ن عنصرها�ى كه سبك زندگى بر آنها استوار است.
از ا�ن روى تواناسـازى باورها، رشـد و گـسـتـرش آنـهـا، در پا�دارى و رونق به
سـبك زندگـى كـمك مى,كند. باورهـا هر چه ژرف,تر، سـبك زندگـى پربارتر و
اثرگـذارتر. بـاورهاى د�نى و ارزشـهـاى وَحـ�ــانى، از آن,جـا كـه به سـرچـشـمـه
بى,زوال و همـ�ـشـه جوشـان، پ�ـوند خـورده,اند، هرچه ب�ش در دلهـا و ذهنهـا و
بسـتـر جـامـعـه، نفـوذ داده شـوند و جـاى,گـ�ـر گـردند، سـبك زندگى زالل,تر و
شفـاف,تر و آرامش,بخش,تر خواهد شد و در خـانواده و اجتمـاع، نقش سازنده،
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اثرگذار و ماندگارى از خود به جاى خواهد گذارد.
ا�ن مهم، برعهدهL عالمان د�ن و حوزه,هاى علم�ه است. حوزه,ها و عالمان
د�ن، با�د در گستـراندن و ژرفا بخش�دن به باور و ارزشـها، به تالش برنامه,ر�زى
شده برخ�زند و تمامى زم�نه,هاى رشد باورها را در اجتماع و خانواده,ها و در كار
و كسب مردم، مـه�ّا سازند و از عواملى كـه باورهاى ناب را كم,رنگ و از عرصه

خانواده و اجتماع و… به ب�رون مى,رانند، جلوگ�رى كنند.

v�ö�« vÖb�“ p�� Êœd� Èœd�—U� Æ≤
در سبك زندگى اسالمـى، علم به آموزه,هاى وَح�انى، كافـى ن�ست. حتى
تبل�غ تـنهـا ن�ـز از سـبك زندگى اسـالمى، راه به جـا�ى نـمى,برد. هدف در طرح
سبك زندگى اسالمى، آگاهى از زوا�اى آن ن�ست. هدف ا�ن ن�ست كه مردمان
Lى، آگـاهى و دانشى هدف است كـه مـقدمـه�ن روش آشنا شـوند، بلكه آشنا�به ا
عمل باشد و تمام تالش مؤمنان و عالمان د�ن، پس از آشنا�ى و آشناسازى خود
و كسـان، زندگى كردن، برابر سـبكى باشد كـه د�ن به آن امر مى,كنـد و از انسان
مسلـمان، با تأك�ـد و اصرار مى,خـواهد كه زندگى خـود را با سبكى تراز كـند كه

قرآن و سنت به آن فرمان مى,دهد.
روشن است كـه پ�ــاده,سـازى سـبك زندگى، در خـانـواده، اجـتـمـاع و در
عـرصـه,هاى گونـاگون زندگى، نـ�از به برنـامه,ر�زى و سـپس پى,گـ�ـرى و تالش

گسترده و زم�نه,سازى دارد.
وظ�فه و رسالت حوزه است كه ا�ن مهم را در دستور كار خود قرار بدهد و
تنها به بحـثهاى نظرى نـپردازد و به تبل�غ از سبك زندگى اسـالمى، بسنده نكند،
بلكه افـزون بر آنها، كـه به طور جـدّى با�ستى سـرلوحه كـار خود قـرار دهد، در
عرصه كـاربردى كردن سبك زندگى برخاسـته از آموزه,هاى وَح�ـانى، عالمانه و
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همـه,سـونگرانه، به تالش برخـ�ـزد، تا نتـ�ـجـه بگ�ـرد. در َمـثَل، زندگى افـراد،
گروه,هاى انسـانى و سازمانهـا را در رصدگـاه خود قرار بدهد و رفـتارهاى ر�ز و
درشت را دق�ق، از نظر بگذراند و سپس روى نت�جه,اى كه به دست مى,آورد، به

مطالعه و پژوهش همه,جانبه بپردازد.
در ا�ن بررسى اگـر د�ده شـد زندگى افـراد، خـانواده,ها و سـازمـانهـا�ى، با
سـبك د�نى ناسازگـارى دارد، ضرورت دارد روى �كى از احـتمـالهاى ز�ر، كـه
ممكن است عامل ا�ن ناسازگارى باشد، مطالعه گسترده و دق�قى انجام بدهد:

ال\. ناآگاهى از آموزه,هاى د�نى.
ب. وجود آگاهى، امّا نبود زم�نهL پ�اده,سازى و اجرا.

ج. باورنداشتن به ارزشهاى د�نى.
د. هوا و هوس، منافع شخصى و �ا گروهى.

روشن است كه براى همه احتمالها و احـتمالهاى د�گرى كه ممكن است وجود
داشته باشد، نمى,توان برنامهL �كسانى ارائه داد و با �ك روش كار را به پ�ش برد.

البته ممكن است پاره,اى از ا�ن موردها را حوزه با توانائى,ها و ن�روها�ى كه
دارد، بتـواند از سر راه پـ�اده,سـازى سـبك زندگى اسالمى بـردارد و به سرانجـام
برساند، امّا بى,گـمان,پاره,اى از آنها، بدون كمك گرفتن از نهـادها و سازمانهاى

حكومتى و افراد حق�قى و حقوقى، ممكن ن�ست.

U�Åt�uL� Ë U�ÅÁu�« Êb�U�UM� Æ≥
شكل,گ�رى و به حق�قت پ�وسـتنِ سبكى از سبكهاى زندگى، در م�ان مردم
و خــانواده، همــ�ـشــه و همــه,جـا، بر اســاس اســوه,ها و نمــونه,ها�ى بوده كــه
آ��نه,سـان، فراراه قـرار گرفـته,اند و مـردم، با نگاه به آنان، سبكِ زندگـى خود را
ساختـه و در زندگى، پ�اده كرده,اند. سـبك زندگى را، چه خوب و چه بد، چه
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آبادگر و چه و�ران,گـر، اسوه,ها مى,سازند؛ از ا�ن روى، اسـوه,ها و نمونه,ها در
زندگى جا�گاه و�ژه,اى دارند.

اسالم، روى اسـوهL حسنه ب�ش,تر�ن تأكـ�د را دارد. اسوهL حـسنه، افزون بر
ا�ن,كه سـبك زندگى را به طور عـ�نى و عملى، نشـان مى,دهد، به بهتـر�ن,ها هم
راه مى,نما�د. سـبكهاى بهتـر و برتر در س�رهL او مـتجلى است و نوران�ت و�ژه,اى
دارد، نوران�تِ جاذبه آفر�ن و پركشش. و امّا كـسانى كه نه,تنها از اسوه، بلكه از
اسـوهL حـسنه بهـره,مندند، افـزون بر ا�ن كـه از نقـشـه راه برخـوردارند و سـمت و
ســوى حــركت براى آنان روشـن است، از درســتى راه هم اطمــ�نـان دارند و با
آرامش خــاطـر گــام در آن مى,گــذارند و بـه ســوى هدف، حــركـت خــو�ش را
مى,آغازند. ا�ـن، در تقو�ت و گسـترش سـبك زندگى وَح�ـانى و توح�ـدى، كه

سازنده و اوج,دهنده است، بس�ار اثرگذار است.
جامعه,ها و كـسانى كه اسوه ندارند، در حق�قـت نقشهL راه ندارند و سمت و
سوى حركت را نمى,دانند. اسوهL حسنه بـه ما مى,آموزد كه چسان زندگى را ن�ك
بسـاز�م و به گـوناگون رفـتـارهاى خود، به گـونهL شـا�ستـه و خـردورزانه، شكل
بده�م در پ�مودن راه و در فراز و نش�بهاى زندگى، چه نمونه و نمونه,ها�ى را فرا

راه بگذار�م كه به كژراهه ن�فت�م.
خداونـد، اسوه,هاى حـسنه را براى پا�ه,گذارى زندگى شـا�ستـه و ن�ك و به
دور از اعوجاجها و كژى,هاى در هم شكننده، ا�ن,سان به باورمندان و خداباوران،

مى,شناساند:
«٩… tF� s|c�«Ë r}�«d�« v� WM�� …u�« rJ� X�U� bI�»

نمونهL ن�كو�ى بود براى,تان در ابراه�م و آنان كه با وى بودند.
«١٠… d�ü« Âu}�«Ë tK�««u�d| ÊU� sÓL� ÔWM�� …u�Ô« rN}� rJ� ÊU� bI�»

براى,تان نمونه ن�كو�ى است در ا�شـان، براى هر كه به خدا و روز
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پس�ن ام�د مى,دارد.
Ë Ód�ü«Óu}�« Ë tK�« Áu?�d| ÊU� sÓL� WM�� …u�« tK�« ‰u?�— v� rJ� ÊU� bI�»

« .١١Î«d}�� ÓtK�« d�–
شما را در ش�ـوهL پ�امبر خدا نمـونهL ن�كو�ى است. براى كسى كه به

خدا و روز پس�ن ام�د مى,دارد و �اد خدا بس�ار كند.
راغب اصفهانى در بارهL لغت اسوه مى,نو�سد:

«أسا: األُسـوة و اإلسوة كالقِدوَةِ و الُقـدوَِة و هى الحالة التى �كون
االنساُن علـ�ها فى اتّبـاع غ�ـره إن حَسَناً و إن قبـ�حـًا و إن سارًَّا و إن
åWM�� …u�Ô« tK�« ‰u?�— v� rJ� ÊU� bI�» :ضارَّا و لهذا قال الله تعالى

«١٢ .WM���U� UNH�u�
«اسـوه، بر وزن قدوه و قـدوه، در جا�ى به كـار مى,رود كه انسـان
در ن�كى و بدى از د�گران پ�روى مى,كند، چه در شـادمانى، �ا در

ز�ان,مندى.
در همـ�ن معـنى خداى تعـالى فـرموده: «شـمـا را در ش�ـوهL پ�ـامبـر

خدا، نمونهL ن�كو�ى است. »
و از ا�ن روى، در آ�ه فـوق «اسـوه» و نمـونـه را خـداى تعـالى، با

واژهL حسنه، �عنى صفت ن�كو، وص\ كرده است. »
عـالمه طـباطبـا�ى در تفـسـ�ر المـ�ـزان در مـعناى اسوه و اسـوه بودن رسـول

خدا(ص) مى,نو�سد:
«االسوة، القـدوة و هى االقتداء و االتّباع و قـوله: «فى رسول الله»
اى فى مورد رسول الله. و االسوة التى فى مورده، هى تأسّ�هم به و
اتباعهم لـه و التعب�ر بقـوله: «لقد كان لكم» الدال على االسـتقرار و

االستمرار فى الماضى، اشارةُ الى كونه تكل�فاً ثابتاً مستمراً.»١٣
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اسـوه، �عنى قدوه كـه عـبارت است از اقـتـداء و پ�روى كـردن. و
اسوه در مورد رسول خدا (ص) �عنى پ�روى كردن از او. و از ا�ن
كـه با «لقد كـان لكم» كه مـاضى اسـتمـرارى است، تعبـ�ر كـرده،
اشاره به آن است كه ا�ن پ�روى، تكل�فى ثابت و هم�شگى است و
معناى آ�ه ا�ن است كه �كى از احكام رسـالت رسول خدا (ص) و
ا�مان آوردن شـما به او، ا�ن است كه هم در گـفتار و هم رفـتارش

به او تأسى كن�د.

Êœu� Áu�«
عــالمــان و روحــان�ــان، چـه بخــواهند، چـه نخــواهند، بر پـا�هL اســوگى
ا�سـتـاده,اند. آنان از آن روزى به ا�ن كـسوت درآمـده,اند، مـردم با د�د اسـوه، به
آنان در نگر�سـتـه,اند؛ از ا�ن روى، تمام حـركـات و سكنات آنان ز�ر نگاه ت�ـز و
دقـ�ق مـردمـان و مـؤمنان قـرار دارد و كـوچك,تر�ن كـژى و كـژراهه,روى از نگاه
مردم، پنهان نمى,ماند و ن�ز به رفتارهاى ز�با، پسند�دهL آنان هم، قدرشناسانه در

نگر�سته مى,شود.
در هر حال، اسوه,اند، چه خـوب و چه بد، چه زشت و چه ز�با. پس با�د
تالش كنند، همـ�شـه و در هر حال، اسـوهL ن�ك باشند و مـردمان را با اسـوهL ن�ك

بودن، به جادهL ن�كى و ن�كو�ى، ره بنما�انند.
عـالمان د�ن و نقش,آفـر�نان در عـرصهL اجـتمـاع، چون اسوه,اند، اگـر ن�ك
باشند مردمان را به راه صالح مى,كشاننـد و اگر بد باشند و زشت,رفتار، مردمان
را به فسـاد و تباهى سوق مـى,دهند، رسول اكرم (ص) آن سـرآمد و گل سرسـبد

اسوه,هاى ن�ك، مى,فرما�د:
.v�Ò�Ô«  b�� ¨«b�� «–« Ë v�Ò�Ô« X�K� U�K� «–« v�Ò�Ô« s� ÊUHM�»
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ق�ل �ا رسول الله! و من هما؟
«١٤.¡«d�_« Ë ¡UNIH�« ∫‰U�

دو گـروه از امت من، هر گـاه صـالح، شـا�سـته و رفـتـار درسـتى
داشـته باشند، امت من به پ�ـروى از آنان، شـا�ستـه خواهند شـد و
راه شا�ستگـى را در پ�ش خواهند گرفت. و هر گاه فـاسد شوند و
راه فسـاد را پ�شه كنند، امت مـن به پ�روى از آنان، فاسـد خواهند

شد.
پرس�ده شد، چه كسانى,اند، ا�نان؟

فرمود: فق�هان و حاكمان.
و حضرت ام�ر (ع) مى,فرما�د:

«١٥.rNzUÐUÐ rNM� t³ý« rNz«d�UÐ ”UM�«»
مردمان، به حاكمان خود، همانندترند تا به پدران,شان.

پس از راهكارهاى مـهم و بن�ـاد�ن براى به حقـ�ـقت پ�وسـتن سـبك زندگى
اسالمى و گرا�ش مردم به ا�ن سبك و سامان دادن رفتار خود بر ا�ن اساس، ا�ن
است كه عالمان د�ن و روحان�ان، در مقـام عمل، اسوه,اى تمام ع�ار و نمونه,اى
شا�سته و ن�ك، براى مردم باشند؛ چرا كـه مردم، با د�دن هماهنگى ب�ن سخنان
و رفتـار آنان، به سوى رفـتارِ ن�ك ا�نان گـرا�ش مى,�ابند و رفتـار خود را با رفـتار
عالمـان، مرب�ان و برجـستگانِ جامعـه، تراز مى,كنند و مى,سنجند و هم�ـشه ا�ن

شاقول و تراز را فراروى خود قرار مى,دهند.
از ا�ن روى موالى مـتق�ان و اسـوهL اسوگان، به وال�ان خـود، از آن جمله به
مـحـمد بـن ابوبكر دسـتور مـى,دهد، كه اسـوهL مـسلمـانان باشـد، چه آنان كـه در

پ�رامون او�ند و به او نزد�ك، چه آنان كه دورند:
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Ë s}??L?K�??L�« V?|d??I� Ô…u??�Ô« p�???H� qF??�«Ë „—U???A??�??�« sÓL?� `B�«Ë»
«١٦.r�b}F�

براى كسـى كه با تو به را�زنى مى,پردازد، خـ�رخواهـى كن و خود
را اسوه و نمونه مسلمـانان قرار بده، چه آنان كه به تو نزد�ك,اند و

چه آنان كه از تو دورند.
بى,گمـان، روحان�ـان و عالمانى كـه زندگى,شان، با سبـك زندگى اسالمى
برابر و همــاهنگى نـدارد، نمى,توانند مــردم را به ســبك زندگى دعــوت كنند و

نمونه و اسوه منشأ اثر باشند:
ذات نا�افته از هستى بخش، كى تواند كه شود هستى بخش
خشك ابـرى كه بود ز آب تهى، نا�د از وى صفت آب,دهى

به فرموده امام على (ع):
«١٧t�H� `KB| r� s� Ád}� `KBÔ| n}�»

كسى كه نفس خود را اصالح نكرده و از بدى,ها نپ�راسته، چگونه
مى,تواندد�گران را اصالح كند.

على (ع) كـه خـود اسـوه تمـام عـ�ـار براى همـه مـؤمـنان است، سـوگند �اد
Lمى,كند به كـارى فرمان نمى,دهم و از كـارى بازنمى,دارم، مگر آن,كه به آن جـامه

عمل پوشانده و �ا از آن پره�خته باشم:
r�U?N�«ô Ë UN}?�« rJI�?�√ Ë UÒ�« W�U� vK� rJÒ�?�√ U� tK�«Ë v�« ”UÒM�« U?N|« U|»

«١٨.UNM� rJK�� v�UM�« Ë UÒ�« W}BF� s�
اى مـردم! به خدا من شـمـا را به طاعـتى برنمى,انگ�ـزم، جز آن,كـه
خود، پ�ش از شما به گزاردن آن برمى,خ�زم. و شما را از معص�تى

بازنمى,دارم، جز آن كه خود، پ�ش از شما آن را فرو مى,گذارم.
عمل، �عنى ا�مان. كسى كـه سخنى مى,گو�د و به آن عمل نمى,كند، چن�ن
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مى,نمـــا�اند كــه به آن ســخـن ا�مــان ندارد و ا�ن از نـگاه د�گران ن�ـــز پوشــ�ــده
نمى,مـاند. عالم د�نى و مـبلغى كـه زندگى خود را بر اسـاس سخنان خـود، تراز

نمى كند، چه انتظارى دارد كه د�گران زندگى خود را بر سخنان او بنا كنند.
هر اندازه كـه نمونه,ها و اسـوه ها از كمال و شـا�ستگى ب�ش,تـرى برخوردار
باشند، دا�رهL اثرگذارى آنان در د�گران ب�ش تر خواهد بود. جامع بودن اسوه,ها
و نمـونه,ها، در سـاحتـهـا و عرصـه,هاى گـوناگـون، جاذبه,آفـر�ن است و سـبب

حركتِ فوج فوج مردمان به سوى آنان مى,شود.
اسوه,هاى كامل و جامع، مردمان را از خطرها مى,رهانند و به راه رستگارى
سوق مـى,دهند. امام على (ع) اهل ب�ت نبى مكرم را اُسـوه,هاى كامل و جـامع و
كمال �افته و شا�سـته مى,داند، از ا�ن روى به مردمان، باورمندان و عالقه,مندان

به راه رستگارى مى,فرما�د:
s� r�u?�d�|ÅsK� r�d�√ «u?F�Ò�« Ë rN?Ó�?LÓ� «u?�e�U� rJÒ}?�� X}� q�« «ËdE�«»
Ë «u?CN�U?� ¨«uC?N� Ê« Ë ¨«Ëb?��U� «Ëb?Ó�Ó� ÊU?� ÎÍœ— w� r�Ëb}?F| s� Ë ÎÍb�

«١٩.«uJKN�� rNM� «ËdÒ�Q� Ë «uÒKC�� r�uI���ô
به خـاندان پ�امـبرتان بنگـر�د و بدان سو كـه مى,روند، برو�د و پى
آنان را بگ�ر�د كـه هرگز، شمـا را از راه رستگارى ب�ـرون نخواهند
كرد و به هالكت,تان باز نـخواهند آورد، اگر ا�سـتادند، با�ستـ�د و
اگر برخاستند، برخ�ز�د، بر آنان پ�شى نگ�ر�د كه گمراه مى,شو�د

و از آنان پَس نمان�د كه تباه مى,گرد�د.

U�ÅÁu�« Êb�U�UM�
عـالم د�نى و مـبلغان، افـزون بر ا�ن كـه با رفـتار نـ�ك و شا�سـتـه و ترازمند،
اســوگـى خــود را فــراد�ـد مــؤمنـان و باورمندان مـى گــذارند، تـالش مى,ورزند
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اسـوه,هاى ن�ـك را بشناسـانند و مـردم را بـه پ�ـروى از سـ�ـرهL آنان فــراخـوانند. در
شناسـاندن، گاه از اسـوه,هاى پ�شـ�ن، سخن به مـ�ان مى,آورند و جـزء جزء رفـتار
آنان را به نمـا�ش مى,گذارند و سـ�رهL فـردى و اجتـماعى ا�ن اسـوه,هاى رخشـان را
مى,شناسانند، هـمان سان كه در قـرآن و س�ره و روا�ـات اهل ب�ت د�ده مى شود و
گاه به اسـوه,هاى دوران خود مى پردازنـد و رفتارهاى تـرازمند و برجسـتهL آنان را،
مـو به مـو، شرح مى,دهـندو قرآن، با روشـى بس�ـار دقـ�ق و سـازنده به شناسـاندن
اسوه,ها مى,پردازد. س�ره و رفتـار رسوالن الهى و اول�اى بزرگ را گاه از زاو�ه,اى
خاص و گـاه از زاو�ه هاى گوناگون مى,شناسـاند و مردمان را به ا�ن آبشـخورهاى
زالل فـرود مـى,آورد، تا با اسـوه قــرار دادن آنان در فـراز و فـرودهـاى زندگى، به

زندگى خود شادابى ببخشند و از پژمردگى و روزمرگى رها�ى �ابند.
خداوند، حضرت ابراه�م و پ�روان آن بزرگـوار را اسوه حسنه مى,شناساند

و مردمان را بر پ�روى از آنان، فرا مى,خواند.٢٠
و آخـر�ن فـرسـتـادهL خود، مـحـمـد مـصطفى (ص) را اسـوهL حـسنه مـعـرفى
مى,كند٢١، تا مـردم، با اقـتداى به آن اسـوهL ن�ك، ه�چ,گـاه راه رسـتگارى را گم
نكنند و به بى,راهه ن�فتند و آن به آن از آن آفتاب رخشان پرتو بگ�رند و در ت�رگى,ها

و تار�كى,ها گرفتار ن�ا�ند.
خداوند، س�ـره و زندگانى رسوالن و بندگان صالح را در قالب داسـتانهاى
ز�با و پرجاذبه، به تصو�ر مى,كشـد كه به روشنى مى توان در�افت در پ�ام آخر�نِ
خداوند به مردمان، اسـوه ها جا�گاه و�ژه,اى در هدا�ت، رستگارى، بهروزى،
سـعــادت مـردمــان دارند و بدون پ�ــروى از اسـوه هاى ن�ـك و جـاودانه مــمكن

ن�ست، ره سعادت و رستگارى را به درستى بازشناسند و پ�روى كنند.
رسـول خدا كـه خـود اسوهL ن�ـك و جاودانه است و همـ�ـشه و هـمه,گـاه با�د
چراغ راه باشـد، اهل بـ�ت خـود را ن�ـز به مـردم مى,شناســاند و مى,فـرمـا�د: راه
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نجات، بستگى به پ�روى از آنان دارد.٢٢
على (ع) كه خود با پ�روى از رسول خدا (ص) اسوهL حسنه، به مقام واالى
اسوگى دست �افتـه بود، با برشمردن و�ژگى,هاى برجستـه رسول خدا، د�گران

را ن�ز به پ�روى از آن اسوهL راست�ن و نجات,بخش دعوت مى,كند:
Èb�« U??N�U??� t?�M�?� «uM�??�« Ë Èb?N�« q?C?�« tÒ�U??� rJÒ}??�� Èb??N� «Ëb?�??�«Ë»

«٢٣sM��«
به هدا�ت پ�امـبرتان اقتـدا كن�د؛ چرا كه آن بهـتر�ن هدا�ت است و
از سنت (و روش) او پ�روى كن�ـد كه آن، هدا�ت,كننده,تر�ن سنت

است.
رسوالن و اول�اى الهى، بهتر�ن نمونه,ها و اسوه,ها براى پ�روى,اند و سبك
و روش آنان در زندگى، بهتـر�ن روشها و سبكها، از ا�ـن روى قرآن كر�م، پس
از �ادآورى داسـتان زنـدگى حضـرت زكـر�ا، �حـ�ى، مر�م، عـ�ـسى، ابراه�م،
اسحاق، �عقوب، مـوسى، هارون، اسماع�ل و ادر�س (ع) و ب�ان و�ژگى,هاى

درس,آموز هر �ك، مى,فرما�د:
Õu� l� UMKL?� sL� Ë Âœ¬ W|—– s� s}?}�M�« s� rN?}K� tK�« rF�« s|c�« p��Ë«»

«٢٤… UM}���« Ë UM|b� sL� Ë q}z«d�« Ë r}�«d�« W|—– s� Ë
ا�نان كسانى كه خدا بنواخت,شـان، از پ�امبران و فرزندان آدم و از
آنان كـه در كـشـتى با نوح برنشـاند�م,شـان و از فـرزندان ابراه�م و

اسرائ�ل، و از كسانى كه راه را بنمود�م,شان و برگز�د�م,شان…
در ا�ن آ�ه شــر�فـه از نواخت خــود �اد مى,كند كــه شـامل رســوالن الهى و
پ�ـروان و در كـشـتى,نشـ�نان با نوح و هدا�ت,شـدگـان و راه,�افـتگان شـده است.
بى,گــمـــان، ا�ن ر�زش نعـــمت و نواخت خـــداوندى زمــان و مكـانى خــاص
نمى,شناسـد، هر آن,كس كـه گـام در راه انبـ�ـاء بگذارد و از آنان پ�ـروى كند، ز�ر
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بارش نعمت و لط\ خداوندى قرار مى,گ�رد و زندگى سـرتاسر از خوشبختى و
ن�ك روزى و سعادت مندانه براى او، �ا عنا�ات حق، رقم مى,خورد كه خداوند

متعال به روشنى از نزول نعمت براى پ�روان فرستادگان الهى �اد مى,كند:
Ë s}??Ò}??�M�« s� rN??}K� tK?�« rF�« s|c�« l� p?��ËU?� ‰u??�d�« Ë tK?�« lD| s�»

«٢٥.UI}�— p��Ë« ÓsÔ�Ó� Ë s}��UÒB�« Ë ¡«bNA�« Ë s}I|bB�«
كـسانى كـه از خدا و پ�ـامبـرش فرمـان برند، آنان با كـسانى,اند كـه
خداوند بنواخت,شان، از پ�امبـران و راستان و گواهان و شا�ستگان

و آنان چه ن�كو �ارانى,اند.
نعمت زندگى خوب، سالم و به دور از آلودگى,ها، در پ�روى از رسوالن الهى
است. خداوند نعمت زندگى شا�سته و بركنار از آتشهاى خانمان,سوز و گردابهاى
در هم كوبنده، بر كسـانى ارزانى مى,دارد و شب و روز مى,باراند كه رسوالن الهى
را نمـونه و سرمـشق و اسـوهL خود قـرار دهند، در همـه حركـات و سكنات و ر�ز و

درشت امور زندگى، در عرصه خانواده و اجتماع، س�است و اقتصاد.

U�ÅÁu�« ÈU�ÅvÖó|Ë ÊU}�
عـالمـان د�نى و مبـلغان، از شـ�ـوه,ها�ى كـه براى گسـتـراندن سـبك زندگى
اسالمى، با�ـستى در سرلوحـه كار خـود قرار دهند، ب�ان و�ژگـى,هاى اسوه,ها و
نمونه,هاى شـا�سته است. راستـان، درست,كرداران، رستگاران، شـا�ستگان،
پره�زگاران و باورمندان، چه و�ژگى,ها�ى دارند كـه به قله,ها فرارفته,اند و به ا�ن

صفتها آراسته شده,اند.
واعظ، با ب�ـان و�ژگى,ها�ى كـه سبب بلنـدى و واال�ى جا�گاه و اثرگـذارى
انسـانهاى شـا�ستـه شـده و با بازگو كـردن داستـانهـاى واقعى از زندگى و فـراز و
نشـ�بـها و رو�ـدادهاى روى,داده براى آنان در ادوار گوناگـون، راه را براى ورود
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د�گران هموار مى سازد و بر خ�لِ شا�ستگان مى,افزا�د.
انگ�ــزانندگى و پُرجــاذبگى سـرگــذشت ن�ك,مــردان و صـالحـان، ســبب
مى,شـود كـه بس�ـارى رفـتـار خود را با آنـان هماهنـگ سازند و فـضـاى زندگى را
عطرآگ�ن سازند. از ا�ن روى قرآن، كه كتاب هدا�ت است و در پى بن�ان,گذارى
زندگى سعـادت,مندانه، روى و�ژگى,ها و صفـتهاى برجـستهL مـؤمنان، متقـ�ان،
صـابران و… بسـ�ـار تأك�ـد مى ورزد و با بـ�انهـاى گـوناگـون و ادب�ـات و�ژه، به
شـرح آن و�ژگـى,ها مى,پردازد تا كم,كم جــاى خـود را در زندگــ�ـهـا ب�ــابند و در

رفتارها جلوه,گر شوند.
قرآن كر�م در سورهL مؤمنون مى,فرما�د:

uGK�« s� r� s|c�«Ë ÆÊuF�U?� rN�ö� v� r� s|c�« ÆÊuM�RL�« `K�« b�»
UÒ�« ÆÊuE�U� rN?�ËdH� r� s|c�«Ë ÆÊuK�U� …u�eK� r� s|c�«Ë ÆÊu?{dF�

«٢٦.s}�uK� d}� rN�U� rÔNÔ�UL|« XJK� U� Ë« rN�«Ë“« vK�
گرو�دگان رسته,اند.

آنان كه در نمازشان فروتن,اند.
و آنان كه از �اوه، روى,گردان,اند.

و آنان كه زكات را دهنده,اند.
و آنان كه زهارهاشان را نگه,دارنده,اند.

مگر بر جـفـتان خـو�ش، �ا بر كنـ�زانى كـه به دست آورده,اند، كـه
سرزنش نشوند.

نمــونه د�گر، داســتـان دو برادرى اسـت كـه قــرآن براى عـبــرت,گـ�ــرى و
درس,آموزى ب�ـان مى,فرما�د، نمونه,اى خـوب و در خور پ�روى و سرمـشق قرار
Lد از او و طرز رفـتــار و شـ�ـوه�ست و بدعـاقــبت، كـه با�دادن و نمـونه,اى نـاشـا

نادرستى كه در پ�ش گرفته بود، پره�خت٢٧:
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در روا�ات، ن�ـز نمونه,هاى بسـ�ارى وجـود دارد كه مـعصـوم، براى روشن
كـردن راه درست زندگى، به ب�ـان و�ژگى,هاى آنان مى,پردازد و پرده از رخـسـار
آنان برمى,دارد، تا همگان بـب�نند و در�ـابند كه انسـان، مى,تواند با رفـتـار درست

اوج بگ�رد و ز�ستى شا�سته را براى د�گران بنما�اند.
رسول اكرم (ص) مى,فرما�د:

rJ¾³½√ ô√ Ë rN�«u�« Ë rN�H½« vKŽ ÊuM?�RL�« tML²z« s� øs�RL�UÐ rJ¾³½« ô«»
«٢٨.Áb| Ë t½U�� s� ÊuLK�L�« rKÝ s� ørK�L�UÐ

آ�ا مؤمن را به شما بشناسانم؟ كسى كه مردمان او را بر جان و مال
خود ام�ن قرار دهند.

آ�ا مـسلمان را به شـمـا بشناسانم؟ كـسى كـه مسلمـانان از دست و
زبان او در امان باشند.

على (ع) در برهه,اى رسـالت خـو�ش مى,داند اسـوه,اى ن�ك و برجـسـتـه را
بشناساند و از مردم و مؤمنان و باورمندان بـخواهد، برجستگى,ها و و�ژگى,هاى

ن�ك او را مشعل راه قرار دهند و تار�كى,ها را در پرتو آنها بشكافند:
v� U?}½Òb�« d?G?� vM}?Ž v� t?LEF| ÊU?� Ë ¨tK�« v� Œ√ vC?� U?L?}?� v� ÊU?�»
ÆbłË «–« Ôd¦J|ô Ë Ôb−|ô U� vN²A|ö� ¨tMDÐ ÊUDKÝ s� ÎUł—Uš ÊU� Ë ¨tM}Ž

ÊU?� Ë Æs}KzUÒ�?�« q}Kž lI½ Ë s}KzU?I�« ]cÐ ‰U� ÊU?� ÆÎU?²�U?� Ád¼œ d?¦�« ÊU?� Ë

ÌWÒ−?×Ð v�bÔ|ô Ì̈œ«Ë ÒÅq�Ë Ì»Už Y}� uN?� ̂b−�« ¡Uł ÊU?� ÆÎUHF?C²�?Ô� ÎUH}?F{

lL�?| v²Š tK¦?� v� —cF�« b?−|U� vKŽ Î«b?Š√ ÂuK|ô ÊU� Ë ÎU?}{U� vðQ?| vÒ²Š

‰u?I|ô Ë q?F?H| U?� ‰u?I?| ÊU?� Ë tzdÔÐ tMŽ UÒ�« ÎU??F?łÓË uJA|ô ÊU??� Ë Á—«c?²?Ž«

vKŽ ÊU?� Ë  uJ��« vKŽ VKGÔ| r� ÂöJ?�« vKŽ VKž «–« ÊU?� Ë ÆqFH|ôU?�

v�« »d�√ U?LN^|Ó« dE½ Ê«d�√ Ôt¼ÓbÓÐ «–« ÊU?� Ë rÒKJ²| Ê« vKŽ tM� ’dŠ« lL?�|U�

.tH�U�}� ÈuN�«
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]Ê√ «uLKŽU?� U¼uFD²?�ð r� ÊU� UN?}� «u�?�UMð Ë U¼u�e�U?Ó� ozö��« ÁcN?Ð rJ}KF�

«٢٩.d}¦J�« „dð s� d}š q}KI�« cš√

در گذشته مرا برادرى بود كه در راه خدا برادر�م مى,نمود. خردى
دن�ـا در د�ده,اش وى را در چشم من بـزرگ مى,داشت، و شكم بر
او سلـطه,اى نداشـت، پس آن,چه نـمى,�افـت، آرزو نمـى,كـــرد و
آن,چه را مى,�افت، فـراوان به كـار نمى,بـرد. ب�ش,تر روزها�ش را
خـاموش مى,مـاند. و اگر سـخن مى,گفت گـو�ندگان را از سـخن
مى,مـاند. و تشنگى پرسندگـان را فرو مى,نشـاند. افتـاده بود و در
د�ده,ها ناتوان و به هنگام كار، چون ش�ر ب�شه و مار ب�ابان. تا نزد
قاضى نمى,رفت، حـجت نمى,آورد و كسى را كـه عذرى داشت،
ســـرزنـش نمـى,نمـــود، تـا عـــذرش را مـى,شنود. از درد شـكوه
نمى,نمـود، مگر آن,گـاه كـه بهـبـود �افـتـه بود. آن,چه را مى,كـرد،

مى,گفت و بدان,چه نمى,كرد، دهان نمى,گشود.
اگر با او جـدال مى,كردند، خـاموشى مى,گز�د و اگـر در گفـتار بر
او پ�ـروز مى,شـدند، در خامـوشى مـغلوب نمى,گـرد�د. بر آن,چه
مى,شنود حر�ص,تر بود، تا آن,چه گو�د، و گـاهى كه او را دو كار
پ�ش مى,آمـد، مى,نگر�ست كـه كدام به خـواهش نفس، نزد�ك,تر

است، تا راه مخال\ آن را پو�د.
بر شـمـا باد چـن�ن خـصلتـهـا را �افــتن و در به دست آوردن,اش بر
�كد�گر پ�ـشى گـرفـتن. و اگـر نتـوانستـ�ـد، بدان�ـد كـه اندك را به

دست آوردن بهتر تا همه را واگذاردن.
و ن�ز امام (ع) در همـ�ن راستا، �عنى جهت دادن به رفتـارها و نمودن سبك

زندگى شا�سته، و�ژگى,هاى متق�ان را در خطبه همام، ب�ان مى,فرما�د٣٠.
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امام صادق (ع) ن�ز در روا�تى، نشانه,هاى هـشتگانه مؤمن را برمى,شمارد،
نشانه,ها�ى كه اگرمشعل راه قرار بگ�رند، جامعه,اى با انسانهاى شا�سته، صالح
و ن�ك رفـتـار شكل مى,گـ�ـرد و در پرتـو آن، سـبك زندگى وَحـ�ـانى، جلوه,گـر

مى,شود:
bM� Î«—u�� ¨e�«eN�« bM� Î«—u�Ë ∫‰UB� v�UL� t}� ÊuJ| Ê« s�RLK� vG�M|»
tM� t�b� ¨¡U�b?�ú� q�U�?�|ô Ë ¡«b�ô« rKE|ô tK�« t?�“— UL� ÎUF�U?� ¨¡ö��«

qIF�« Ë Ád?|“Ë ÔrK��« Ë s�RL�« q}K� ÓrKF�« ÒÅÊ« ÆW?�«— tM� ”UM�« Ë VF� v�

«٣١.Áb�«Ë Òd��« Ë Áu�√ o�d�« Ë ÁœuM� Ôd}�√

شا�ستـه است مؤمن هشت خصلت و و�ژگى داشتـه باشد: هنگام
سخـتى,ها و شدائد، باوقار، هنـگام بال، شك�با، در گـاِه فراوانى
نعمت، سـپاس,گـزار، به آن,چه خداوند روزى,اش كـرده قانع، به
دشمنان,اش ستم روا ندارد و بارش را بر دوستان ن�فكند. بدن,اش
از او در رنج [به خـاطر عبادت و بـرآوردن ن�ازهاى مـردم] و مردم

از او در آسا�ش.
همــانا، علم دوسـت مـؤمـن، بردبارى وز�ر او، مــدارا برادر، و

احسان، پدر اوست.
ا�ن سبكى كه رسول خدا (ص) امام على (ع) و امام صادق (ع) در شناساندن
نمونه,هاى پ�روى و سرمشق در پ�ش گرفته بودند و ن�ز د�گر ائمه كه مجال ذكر و
�ادآورى همـه آنها در ا�ن مـقال ن�ـست، سـبكى زنده و گو�ا و سـازنده است. به
انسان مـسلمان، به روشنى راه را مى,نمـا�اند كه زندگى,اش را بر اسـاس نمونه و

اسوه,هاى شناسان�ده شده بسازد.
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vHM� ÈU�Åt�uL� ÏtM}� t� œ— X�œ Æ¥
براى به حــقـ�ــقت پ�ــوسـتـن سـبك زندگـى سـالم و بـه دور از آلودگى,ها،
اسـوه,ها و نمونه,هاى منفى را با�د شـناخت و دست رد به س�نهL آنان زد. ا�ن كـار
مهـمى است كه عـالمان د�ن، با روشـها�ى كـه اسالم فراروى آنان گـذارده، با�د

دق�ق و بار�ك,اند�شانه عملى كنند و به انجام برسانند.
به دو روش براى ر�شـه,كن سازى نـمونه,هاى منفى در جـامـعه و از سـاحَتِ

زندگى اشاره مى,كن�م:
ال\. نما�اندن نمونه,هاى منفى، و�ژگى,هاى ناشا�ست آنان را نمودن، اثر

شگفتى در گرا�ش مردم به نمونه,هاى مثبت دارد.
هر چه نمونه,هاى منفى، بهتر و دقـ�ق,تر شناسانده شوند، در مردم گونه,اى
انزجار از آنان پد�ـد مى,آ�د، حالتى كه اگـر درست مد�ر�ت شـود، دورى,گز�نى
از زشتى,ها و پل�ـدى,ها و رفتـارهاى ناشا�ست و نمونه,ها�ى كـه به ا�ن آلودگى,ها
آلوده,اند، روز به روز دامن مى,گسـتراند و نزد�ك شدن به خوبى,ها و رفـتارهاى

شا�سته و نمونه,هاى برخوردار از آنها، افزون,تر.
ممـكن ن�ست بدون شناخت نمـونه,هاى زشت,كردار و گـمراه، نمـونه,هاى
درست,كردار و هدا�ت شده و رستگار را شناختن و به پ�روى از آنان برخاستن.

‚U�}L� «Ëc�Q� s� Ë t�d� Èc�« «u�d?F� v�� b�Òd�« «u�dF� s� rJ�« «uLK�«Ë»
s� Ë Ác�� Èc�« «u�dF� vÒ�� t� «uJÒ�L� s� Ë t?BI� Èc�« «u�dF� v�� »U�J�«
v�� W�öÒC�« «u�dF� s� Ë t�Òd� Èc�« «u�dF� vÒ�� ¨t�Ëö� ÒÅo� »U�J�« «uK��
p�– r��d� «–U� ÈÒbF� Èc�« «u�dF� v�� ¨ÈuI��« «u�dF� s� Ë ÈbÔN�« «u�dF�

«٣٢… nKJ��« Ë Ÿb��« r��d�
بدان�د تا واگذارندهL رستگارى را نشناسـ�د، رستگارى را نخواه�د
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شناخت و تا شكنندهL پ�ـمان قـرآن را ندان�د، با قرآن پ�ـمان اسـتوار
نخــواه�ـد ســاخت. و تا واگـذارندهL قــرآن را به جـاى ن�ــاور�د و
نشناسـ�ـد، در قـرآن چنگ نـتـوان�ـد انداخت. و هرگـز قـرآن را به
درستى، چنان,كـه سزاست، نخواه�ـد خواند، مگر آن كه كـسانى
را كه به تـحر�\ آن دست �از�ده,اند، بازدان�ـد. و هرگز گـمراهى
را نخواه�ـد شناخت، مگر ا�ن كـه هدا�ت را بشناس�ـد و هرگز پى
به پره�زگارى نخـواه�د برد، مگر ا�ن,كه، كسى را كـه از مرز تقوا
پافراتر گـذارده و آن را ناد�ده گرفتـه بشناس�ـد. پس چون ا�ن همه

را دانست�د، بدعت و زورگو�ى را بازمى,شناس�د.
امام (ع) �كى از راه,هاى شناخت را، شناخت نمونه و اسوه,هاى ناشا�ست،

راه را براى شناخت نمونه,ها و اسوه,هاى شا�سته، روشن و همواره مى,كند.
وارد سـاخـتن مـردمـان در راهِ مسـتـقـ�م و همـوار صـالحـان و شـا�سـتگان،
بســتگى به دور سـاخــتن آنان از راه ناشــا�سـتگان دارد. هـر چه از ا�ن راه دورتر
شـونـد، به آن راه نزد�ك,تر مى,شــوند و ا�ن مـهـم، با ب�ـان تك,تـك و�ژگى,هاى
ناشـا�سِت نـاشـا�سـتگان مـمكن است. روشـى كـه از سـوى خـداوند در قـرآن و
رسـول خـدا (ص) به پ�ـروى از قـرآن و دسـتـورهـاى خـداوند، پى گـرفـتـه شـده

است.
آن,چه در قـرآن، دربارهL كـافـران، مشـركـان، منافـقـان، مسـتكبـران، سـتم
پ�شگان، دروغ,گـو�ان، ناصالحان و نـاشا�ست,كاران و… بازتاب �افـته است،

در هم�ن راستاست.
رسـول خـدا (ص) تـمـام تالش,اش بر ا�ن بود كـه چهــرهL زشت,كـرداران را
بشنـاسـانـد و مـردمــان را از نزد�ـك شـدن بـه آنان بازدارد و �ا چنـان نمــونه,هاى
ناشــا�ست را بنمــا�اند كــه مـردم از نـزد�ك شـدن به آنـان بپـرهـ�ـزند و به ســوى
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نمونه,هاى شا�سته و شا�سته,كردار، بروند و پ�رامون آنان گرد آ�ند و با راهنما�ى
آنان، راه از بى راه، بازشناسند.

رسول خدا (ص) مى,فرما�د:
Ë W�KG�U� t�Ëœ s� pKL| Ë ¨W?}BFL?�U� t�u� s� rKE| ∫WF�—« r�UE�« W?�ö�»

«٣٣.rKE�« dNE| Ë o��« iG�|
نشانه,هاى ستم,پ�شه، چهار چ�ز است: با نافرمانى به مافوق خود
سـتم مى,كند، با غلبـه و زور، بر ز�ردست خـود حكم راند و حق

را دشمن مى,دارد و ستم را آشكار مى,كند.
«|U?�U� Ë vHM� ÈU?�ÅÁu�« U?� vM}?AML� “« Âœd?� Êœ«œ e?}�dÄ Æ�X∫ در صورت
نخست، با شناساندن نمونه,هاى ناشـا�ست، در مردم انگ�زهL دور شدن از آنان و
نزد�ك شـدِن به اسـوه,هاى مـثـبت، بـه وجـود مى,آ�د و در ا�ن صـورت، به طور

مستق�م مردم از همنش�نى با زشت,كرداران بازداشته مى,شوند.
امام باقر (ع) هشدارهاى پدر بزرگـوارش امام سجاد (ع) را به خودش، در

باب همنش�نى با زشت,كرداران، ا�ن چن�ن ب�ان مى,فرما�د:
Æo|d� v� rÔNI�«d�ô Ë rÔN�œU�Ô�ô Ë rN��UB�ö� W�L� dE�« vM� U|»

ørN}M�Òd� ¨r� s� t�√ U| XKI�
b=F?Ó�Ô| Ë b}F?��« p� Ô»ÒdI| »«d?Ò��« t�eML� t�U� »«ÒcJ�« W?��UB?� Ë „UÒ|« ∫‰U�

ÆV|dI�« p�
Æp�– s� ÒÅq�« Ë ÌWÓK�Q� pFzU� tÒ�U� o�UH�« W��UB� Ë „UÒ|« Ë

Æt}�« ÊuJ� U� Ãu�√ t�U� v� pÔ�Ôc�| tÒ�U� q}���« W��UB� Ë „UÒ|« Ë
Æ„ÒdÔC}� pFHM| Ê« b|d| tÒ�U� ¨oL�ô« W��UB� Ë „UÒ|« Ë

W�ö� v� tK�« »U�?� v� ÎU�uFK� tÔ�b�Ë v?Ò�U� tL�Ód� l�U?I�« W��U?B� Ë „UÒ|« Ë
«  …٣٤l{«u�
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اى فـرزندم! پنج كس در نظر دار و با آنان همنشـ�ن و هم,سـخن و
همراه مشو.

گفتم: پدر آنان ك�انند، به من بشناسان؟
فـرمـود: بپـره�ز از هـمنشـ�نى با دروغ,گـو كه او هـمچـون سـراب

است، دور را نزد�ك و نزد�ك را به تو دور نما�اند.
و بپـره�ز از همـنش�نى با فـاسق (بدكـاره) كه تو را بـه لقمـه,اى �ا به

كم,تر از آن، بفروشد.
و بپـرهـ�ـز از همنشــ�نى با بخـ�ل كــه تو را آن,گـاه به مــال سـخت

ن�ازمندى، واگذارد.
و بپـره�ـز از همـنشـ�نى با بى,خـرد كـه چـون خـواهد به تو سـودى

رساند، ز�انت زند.
و بپره�ز از همنش�نى با كسى كه از خو�شـان,اش گس�خته كه من او

را در سه جاى كتاب خدا نفر�ن شده �افتم.
ثقـةاالسالم كل�نى، پس از نقل ا�ن روا�ت شـر�\، سخن امـام را �ادآورى

مى,كند:
«l{«u� W�ö� v� ¨q�ËÒe� tK�« »U�� v� ÎU�uFK� t�b�Ë v�U�»

سه آ�ه شـر�فه است كه خـداوند به بر�دگان از خو�شـاوندان نفر�ن
كرده است.

سپس سه آ�هL مورد اشارهL امام (ع) را ا�ن سان ب�ان مى,كند: قال الله عزوجل,ّ:
p��Ë« ¨rJ�U?�—« «uFD?I� Ë ÷—ô« v� «Ëb�?H� Ê« r�}?�u� Ê« r�}?�� qN?�»

«٣٥.r�—UB�« vL�« Ë rNÒL�Q� tK�« rNMF� s|c�«
شما [منافقان] اگر از فرمان خدا و اطاعت قرآن روى بتاب�د، تا در
زم�ن فسـاد و قطع رحم كن�د، باز هم ام�د [نجـات] دار�د؟ هم�ن
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منافقان,اند كه خدا آنان را لعن كـرده و گوش و چشمان,شان را [از
شن�دن و د�دن حق] كر و كور گردان�د.

Ë q�u| Ê« t� tK�« d�« U?� ÊuFDI| Ë t�U�?}� bF� s� tK�« bN� Êu?CIM| s|c�«»
«٣٦.—«b�« ¡u� rN� Ë WMFK�« rN� p��Ë« ÷—ô« v� ÊËb�H|

كسانى كه پس از پ�مان بستن با خدا، عهد خدا را مى,شكنند و هم
آن,چه را خـدا امـر به پ�ـوندِ آن كـرده مى,گـسلند و در روى زمـ�ن،
فــســاد و فــتنه مـى,كنند، ا�نـان,اند كــه نفــر�ن بـر ا�شــان است و

بدفرجامى دارند.
Ë q�u| Ê« t� tK�«d?�« U� Êu?FDI| Ë t�U?�}� b?F� s� tK�«b?N� ÊuC?IM| s|c�«»

«٣٧.ÊËd�U��« r� p��Ë« ÷—ô« v� ÊËb�H|
كسـانى كه عهـد خدا را پس از محكم بسـتن مى,شكنند و آن,چه را
خداوند امـر به پ�وند آن كرده مى,گـسلند و در زم�ن و مـ�ان اهل آن

فساد مى,كنند، ا�نان آن ز�ان,كاران,اند.
ا�ن روشهـا فراروى اهل اسالم و عـالمان و هدا�ت,گران و تـرو�ج كنندگان
سبك زندگى اسالمى است. امروزه، در سـبك زندگى غربى، تمام و�ژگى,هاى
نارواى كـسانى را كـه خدا و رسـول خـدا (ص) و ائمه اطهـار به پ�روى از خـدا و
رســول او، از همـنشــ�نـى، هم,سلكى، هـمــراهى هم,ســخـنى با آنان، پـره�ــز

داده,اند، نمود و�ژه,اى دارد.
در زندگى به سـبك غربى، دور، نزد�ـك و نزد�ك، دور نما�انده مى,شـود و
دروغزنى و دروغ,گو�ى و دروغ,پراكنى نهاد�نه شده است و انسانها به لقمه,اى و به
كم,تر از لقمه,اى فروخته مى,شوند، فسق ر�شه دوان�ده و همه تاروپود سبك غربى
را در هم تن�ده و در گاه ن�ـاز مالى، همهL درها به سوى انسان بسـته است و انسان،
بى,پناه و مضطر به گـوشه,اى پرتاب مى,گردد. بى,خـردى و حاكم�ت جـهل، همه
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جا دامن گستـرانده، به گونه,اى كه انسانها در ا�ن و�ل جهـل، به جاى سودرسانى
به �ـكد�گـر، همـــد�گـر را لِه مى,كـنند. در ا�ـن ســـبك، قطـع رحم، بر�ـدگى از
خـو�شـاوندان، به حالـت بحران در آمـده، بحـرانى بَس و�ران,گـر. از ا�ن روى،
انسـان از در آمـ�ـخـتـگى، همـراهى و به ِسلك ا�ن زنـدگى، زندگى خـود را قـرار

دادن، بپره�زد تا راه رستگارى و سبك زندگى خردورزانه و انسانى را ب�ابد.
وقــتى بر اســاس آمــوزه,هاى وَحــ�ــانى، انســان مــسلمــان از همــراهى،
همنشـ�نى، گـفت و گو، هم,سـخنى، با دروغ,گـو�ان، فـاسقـان، بخل ورزان،
نابخـردان، قطع رَحِم,كنندگـان و ناشـا�سـتگان كـه و�ژگى,هاى ناشـا�ست آنان،
�ك به �ك �اد شده، بازداشـته شده انـد، به طر�ق اولى از درآمدن و قرار گـرفتن
در سلك و سبكى كـه امپراطورى دروغ,گـو و دروغ,پرداز، فاسق و فسق,گسـتر،
بخـ�ل و بُخل,گـسـتـر، جـاهل و جـهل,گـستـر و گـسـسندهL پ�ـوندها و َرِحـمـهـا و
گسـترندهL آن، ستم,پ�شـهL ستم,گستـر و… شبان و روزان در پى رواج و گسـترش
نهاد�نه,سازى ا�ن ضد ارزشهاى و�ران,گر و تباهى,آفر�ن است، با�د پره�ز كرد و
با تمـام توان و نـ�ـرو به رو�ارو�ى با آن برخـاست و راه,هاى ر�ـشـه,كن كـردن ا�ن

طاغوتِ طاعون,گستر را پ�مود.
بى,گمـان تا ا�ن طاغوِت طاعـون,گستـر شناخته نـشود، رو�ارو�ى درست و

دق�ق، با سبكى كه او در پى گسترش آن است، ممكن ن�ست.
و در برابر، تا مبانى سبك زندگى اسالمى، روشنا�ى، ژرفا، لذت,بخشى،
آرامش دهندگى آن به خـوبى شـرح نشود و تالش گـستـرده براى چشـاندن شهـد
ش�ـر�ن آن به كامها انجـام نگ�رد، مردم را نمى توان به رو�ارو�ى با هر سـبكى كه

خالف ا�ن سبك است برانگ�زاند.
فرهنگ غـرب، فرهنگ مهاجـم است. به شتاب در حال پ�ـشروى و در هم
شكستن سنگرى پس از سنگـرى است. ا�ستادگى در برابر ا�ن فرهنگ مـهاجم،
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به آگاهى و توانا�ى ن�از دارد كه آموزه,هاى وَح�انى اسالم، هر دو توان را دارند،
هم مى,توانند آگاهى بدهند و هم توانا�ى. هم مى,توانند با روشن,گرى,هاى دق�ق
مـردم را به ساحَـتِ آگاهى وارد كنند و هـم توانا�ى فوق,العـاده,اى در تواناسـازى

دارند.

 e� t}�Ë— È“U�U�«u� Æµ
از جمله راه,هاى پ�ـاده,سازى و به حق�ـقت پ�وستن سـبك زندگى اسالمى،

تواناسازى روح�هL عزت,مندى است.
عزت، به معناى قدرت و پ�ـروزى، نفوذناپذ�رى، چ�رگى، علو و بزرگى

و ارجمندى است.
راغب اصفهانى، لغت,شناس شه�ر اسالمى مى,نو�سد:

«العزة حالة مانعة لالنسان من ان �ُغلب.٣٨»
عـزت، حـالتى است كـه انسان را در برابـر ناگوارى,ها، مـقـاوم و

شكست,ناپذ�ر از مغلوب شدن او، جلوگ�رى مى,كند
عزت از آن خداوند است و رسول او و مؤمنان:

« .٣٩s}M�RLK� Ë t�u�d� Ë ÁeF�« tK� Ë»
در حد�ث شر�\ آمده است:

« .٤٠tK�« lD}K� s|—«b�« e� œ«—« sL� ¨e|eF�« U�« Âu| q� ‰uI| rJ�— Ê«»
پروردگـار شمـا، همه روزه مى,گـو�د: منم عز�ز. هر كس عـزت

در جهان خواهد، با�د به پ�روى از خداوند عز�ز برخ�زد.
انسـانهــاى عـز�ز، كـه عـزت خــود را با پ�ـروى از خـداى عــز�ز، به دست
آورده,اند، در برابر فرهنگ مهاجم، از هر سـو�ى كه دست به هجوم برند، با هر
سـاز و برگ و ترفند، نـمى,شكنند و عـزت خـود را به ثمن بخـس نمى,فـروشند.
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پس با�د تمـام انسانهـاى مسلـمان، براى دورى از زبونى و به زبونى كـش�ـدگى،
كـمـر به پ�ـروى از ذات بارى، عـز�ز و عـزت,آفـر�ن، بـبندند، تا عـزت جـاودانه

ب�ابند.
ذلت، در برابر عزت است. تمام موجـودات و آفر�ده,ها، به خودى خود،
ذل�ل و مـقـهــورند، اگـر كـسى خـواهان رها�ـى از ذلت و برخـوردارى از عـزت

است، تنها راه، چنگ زدن به عزت الهى است:
«٤١.UF}L� tK� …eF�« ÊU� …eF�« r�bM� ÊuG��|«»

آ�ا عزت و تـوانا�ى را در پ�ش كفـار مى,جو�ند؟ عـزت، همه,اش،
از آن خداست.

عـزت، از صـفــاتى است كـه خـدا، رســول خـدا و مـؤمنان بدان مــتـص\
شده,اند. گـرچه عزت، باالصاله از آن خـداست و خداوند بر انحصـار عزت در

ذات مقدس خود تصر�ح فرموده:
« ÎUF}L� …eF�« tKK�»

قــرآن كـر�م رســول خــدا و مـؤمنـان را به ا�ن صــفت، توصــ�\ فـرمــوده
است.٤٢

در دعاى عرفهL امام حس�ن (ع) آمده است:
«ÊËe�F| …eF� tzU}�Ë« Ë WF�d�« Ë uL��U� t�H� h� s� U|»

اى آن كه خـو�ش را به واال�ى و بلندى و�ژه سـاخت و اول�اى او،
به عزت,اش، عزت مى,�ابند.

بر همـ�ن اسـاس، اسـالم، بر عـز�ز بودنِ مـؤمـنان تاكـ�ـد مى,ورزد و به آنان
فـرمـان داده تـمـام زمـ�نه,هاى عــزت,مندى را فـراهم آورند و بـه ه�چ روى، ه�چ
خدشـه,اى را با روى عزت آنان نمى,پذ�رد و ذلت، در هر شكلى و رنگى ناپذ�رفـته

و هر آن كس كه تن به ذلت بدهد، از سلك مسلمانى ب�رون است:
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امام صادق (ع) مى,فرما�د:
U?�√ Îö}�– ÊuJ| Ê« t?}�« ÷u?H| r� Ë U?NK� —u�ô« s�R?L�« v�« ÷u?� tK�« ان»

∫‰uI| u� Ë ÁƒUM� ÒÅq� tK�« v�« lL��
Æs}M�RLK� Ë t�u�d� Ë …eF�« tK� Ë

ÆÎö}�– ô Î«e|e� ÊuJ| s�RL�«
s�RL�« Ë ‰ËU?FL�U� tM� qH�?�| q���« Ë q���« s� e?�« s�RL�« Ê« :ثم قال

« .٤٣¡vA� tM|œ s� qH��|ô
خداوند، همه كارهاى مؤمن را به او واگذار كرده است، ولى به او
اجازه نداده كـه خوارمـا�گى پ�شـه كند. مگر نشن�ده,اى كـه خداوند

مى,فرما�د: عزت، از آنِ خدا و رسول او و مؤمنان است.
مؤمن، پ�وسته عز�ز است و ه�چ,گاه خوارما�ه و زبون ن�ست.

سپس فرمود: مؤمن از كوه استوارتر است، چرا كه كوه را با كلنگ
مى,توان سوراخ كرد و از آن چ�زى كند، امّا از د�ن مؤمن هرگز.

عـزت، قــدرتى است كـه در درجــهL نخـست، در دل و جــان مـؤمن جلـوه,گـر
مى,شود و او را از تسل�م و سازش در برابر طاغوت�ان بازمى,دارد و با تمام توان تالش
مى,ورزد و به مقاومت برمى,خـ�زد كه دستهـاى طاغوت، زندگى,اش را به ارادهL او به
چرخش و گـردش درنـ�ـاورند. و هرگـز در برابر شـهــوات و هوى و هوس، عـزت

خو�ش را قربانى نمى,كند و به دژى نفوذناپذ�ر در برابر زر و زور بدل مى,شود.
امام على (ع) طال�ه,دار عزت و شكوه مؤمنان مى,فرما�د:

«٤٤.q}�c� …—bI�« X�� q�«œ e|e� q�»
هر انسـان عـز�زى كـه تحت قـدرت د�گرى، غـ�ر از خـدا باشـد،

خوار و زبون است.
براى جلوگ�رى از ورود سبك زندگى غربى، به زندگى مسلمانان، همگان،
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بو�ژه عالمان ب�دار و آگاه و دغدغه,مند، با�د همت گمارند و به تالش برخ�زند،
باروى عزت,مندى مـسلمانان را با پاى بند كردن آنان به دستـورات الهى و پ�روى

از خداى عز�ز، تقو�ت كنند.
پ�ـروى از خـداوند مـتـعـال، عـرصـهL گـسـتــرده,اى دارد. به انسـانى، پ�ـرو
خـداوند و سـر به فـرمـان ذات بارى گـفـتـه مـى شـود كـه در تمـامى عـرصـه,هاى
زندگى، برابر فـرمـان و دسـتور خـداوند، رفـتـار كند: در اقـتـصاد، سـ�ـاست،
اجـتــمـاع، نحــوهL پوشش، غــذا؛ هز�نه,كــرد براى زندگى و… اگـر پـ�ـروى از
خداوند، در تمامى رفـتار و سكنات، موضع,گ�رى,هـا، برنامه,ر�زى,هاى انسان
مسلمان جلوه,گر شود، عزت,مندى او تضم�ن شده است. خداوند، زم�نه,هاى
عزت,منـدى او را پد�د مى,آورد و با قدرت و لط\ خـود، نمى,گذارد غـبار ذلت

بر چهره,اش فرو نش�ند. رسول خدا (ص) مى,فرما�د:
«٤٥.t�}�ö� Ë ÁÒd� v� ÒÅq�ËÒe� tK�« o�}K� ¨”UM�« Òe�√ ÊuJ| Ê√ œ«—« s�»

هر آن,كس كـه مى,خـواهد عز�ـزتر�ن انسانـها باشـد، تقـواى الهى
پ�شه كند.

على (ع) مى,فرما�د:
«٤٦.W�UD�U� Òe� ô»

ه�چ عزتى، بسان پ�روى از خدا ن�ست.
انسان با تقـوا، پ�رو خداوند، سبك زندگى خـود را به گونه,اى پى مى ر�زد
كه در ه�چ عرصه,اى از عرصه,هاى زندگى، خدشه,اى به عزت,اش وارد ن�ا�د.

در سـبكـى كـه چرخ اقـتــصـاد و مـعـ�ــشت، با تك�ـه بـه غـ�ـر بچــرخـد، به
عـزت,مندى انسـان، آس�ـبـهاى بَس جـدى وارد مى,آ�د و انسـان مـؤمن و متـقى،
تالش مى ورزد كه چرخ اقـتصادو مـع�شت,اش، روى ر�ل كـار و تالش خودش
بچرخد و از هر گـونه تك�ه بر غ�ر، مى,پره�ـزد كه آن را از جلوه,هاى تقواى الهى
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مى,داند. با كـار، تالش، قناعت و پره�ـز از اسراف و تبـذ�ر، رخنه,هاى ن�ـاِز به
د�گران را مى,بندد و از عزت خود پاسدارى مى,كند.

رسول خدا (ص) مى,فرما�د:
«٤٧”UM�« s� ÁÔƒUMG��« ÁÒe� Ë q}K�« ÂU}� s�RL�« ·d�»

شرف مؤمن در ق�ام شبانه و عزت او در بى,ن�ازى از مردم است.
و امام على (ع) مى,فرما�د:

«٤٨. ÒeF�« Ë W|d��« W�UMI�« v� Ë»
آزادگى و شرافت، در قناعت است.

امام باقر (ع) در رهنمودى به جابر مى,فرما�د:
«٤٩lLÒD�« WÓ�U�S� ÒeF�« Ó¡UI� VK�«Ë»

با م�راندن آزمندى، عزت و شرف را طلب كن.
در سـ�ـاست، انسـان مـؤمـن، ت�ـزهوشـانه و پره�ـزكـارانـه، پا�ه,هاى سـبك
زندگى خود را برمى افرازد. سبك او در زندگى، بر اساس آموزه,هاى وَح�انى،
سبك در هم ر�خـته,اى ن�ست، پا�ـه,هاى آن بر شالوده,اى درست استـوار گرد�ده

است. همه پا�ه,ها ز�ر �ك چتر قرار مى گ�رند و به هم كالف مى,گردند.
انسـان مـؤمن، همـان,گونه كـه در اقـتـصـاد، پ�رو خـدا و رسـول است، در
س�ـاست ن�ز پ�رو خدا و رسـول است. با ارادهL خود، به جمع مـؤمنان مى پ�وندد
و مؤمنان با دست واحد، بناى حكومت خود را بدون تك�ه بر غ�ر، پى مى,ر�زند
و انسـان برگز�ده,اى را از مـ�ـان خود، در رأس حكومت قـرار مى,دهند و سـر به

فرمان او مى,گذارند و با ا�ن تدب�ر، عزت خود را تضم�ن مى,كنند:
به فرمودهL امام سجاد (ع):

«µ∞…ÒeF�« ÂUL� d�ô« …ôË W�U�»
پ�روى از حاكمان عادل، موجب عزت است.
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مؤمن، چون آشناى با آموزه,هاى قرآنـى و وَح�انى است، به خوبى مى,داند
و با تمـام وجـود و از بُن دندان درك كـرده است كـه سربرتافـتن از پ�ـروى خـدا و

رسول و حاكم عادل، خوارما�گى و ذلت را براى او در پى دارد:
«٥١.s}Ò�–ô« v� p��Ë« t�u�— Ë tK�« ÊËÒœU�| s|cÒ�« Ê«»

كسانى كه با خدا و رسول او، دشمنى كنند، در شمار خوارما�گان,اند.
در فــرهنگ، انـســان مــؤمن، از هر گــونه پـ�ــروى كــوركــورانه از غــ�ــر

مى,پره�زد. آگاهانه راهى را برمى,گز�ند كه به عزت او خدشه,اى وارد ن�ا�د.
فرهنگ، از اركـان مهم سبك زندگـى اسالمى است. كوچك,تر�ن خـدشه و
آس�بى به ا�ن ركن، زم�نه هاى خوارى و خوارما�گى را فراهم مى,آورد. قدرتهاى
بزرگ و اسـتعـمارى، از راه فـرهنگ مـردمان را به ذلت و خـوارى مى,كـشانند كـه
نمونـه,هاى بس�ار مى,تـوان نشان داد از مردمـانى كه با سـهل,انگارى در نگه,دارى و

پاسدارى از ا�ن ركن مهم، به گرداب ذلت و خوارى درافتاده,اند.
�كى از راه,هاى سلطهL دشمن، فرهنگ است. دگـرگونى در فرهنگ ملتى،
با نقـشه و خـواست دشمن، آن ملت را بـدون جنگ، به ذلت مى,كشـاند و زبون
مى سـازد و اس�ـر در چنگ او. همـان,گـونه كـه غرب و قـدرتهـاى بزرگ، با ا�ن
نقشه و رواج فرهنگ ذلت,آور خود در ب�ن ملتها، بو�ژه ملتهاى مسلمان، آنان را

ذل�ل و خوار ساخته,اند.
فرهنگ دشـمن، در نحوهL پوشش، غـذا، آداب معـاشرت، كـسب درآمد،
هز�نه,كرد درآمد و… خود را جلوه,گر مى,سـازد، سبك زندگى را تغ��ر مى,دهد
و زمـ�نه,هاى ورود دشـمن را به قلعـه و حصـار خـودى، آماده مـى,سازد و وقـتى
دشـمن به درون قلعـه خـز�د و جـاى پاى خـود را اسـتـوار كـرد، نابودى و از هم
فروپاشى و خوارى آن ملت واداده و فرهنگ را به دشمن سپرده، حتمى است.

از ا�ن روى، اسـالم، به تولى و تبـرى اهـم�ـت و�ژه مى,دهد و به سـرلوحـه
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قرار دادنِ آن در همهL لحظه,ها و برهه,هاى زندگى، تأك�د مى,ورزد.
به ه�ـچ,روى، نبــا�د انســان مــؤمن خــود را شـكل دشــمن درآورد و آداب
مـعـاشرت خـود را بسـان او سـامان دهد و در لبـاس و غـذا و… رفـتارى داشـتـه
باشد، كه دشمن دارد. در ا�ن صـورت، به دشمن اجازه داده است كه در درون

خانه,اش پا�گاه بزند و ذل�النه در جبههL دشمن قرار گرفته است.
امام صادق (ع) مى,فرما�د:

∫s}M�RLK� q� tzU}³½« s� v³½ v�« ÒÅqłËÒeŽ tK�« vŠË«»
vz«bŽ« p�U?�� «uJK�ðô Ë vz«b?Ž« ÂUFÞ «uL?FDðô Ë vz«bŽ« ”U³�«u?�³Kðô

«٥٢.vz«bŽ« r¼ UL� vz«bŽ« «u½uJ²�

خداوند، بـه پ�امبـرى از پ�امـبران خـود، وحى فرمود: به مـؤمنان
بگو: لبـاس دشمنان من را نپـوش�ـد و طعام دشـمن مرا نخـور�د و
راه,هاى دشمـن مرا نپ�ـما��ـد وگرنه در زمـرهL دشمنان من به شـمار

خواه�د رفت.
در كـتــاب تهــذ�ب، فـعل,هـا، به صـورت غــا�ب، و به جـاى «التـسلكوا

مسالك اعدائى» آمده: «التشالكوا بمشاكل اعدائى.٥٣»
نهى در عبارت: «التسلكوا مسـالك اعدائى» آداب و رسوم و نحوهL زندگى
را در برمى گ�ـرد كه از و�ژگى,ها و شعـائر كافران است. در صورتى كـه شخص
زيّ آنان را در پ�ش بگ�رد، به گـونه,اى كه درعرف، رهرو راه آنان به شـمار آ�د،

به گفته و برابر نظر ش�خ حر عاملى، كار حرام انجام داده است.٥٤
رسول خدا (ص) فرمود:

«٥٥.U�d}G� t�A� s� UM� f}�»
كسى كه خود را همانند د�گران سازد، از ما ن�ست.

رسـالت روحـان�ـت و عـالمـان د�ن است كـه با هشـدار و انـذارهاى پ�ـاپى،
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مــردم را از فــرو افـــتــادن از ورطه همـــانندى به دشــمـن بازدارند و نگـذارند با
شكل,گـ�ـرى و فرهنگ شـدن همـانندى با دشـمن، دشـمن مجـال ب�ـابد به درون

جامعه نفوذ كند و به �ك سره,كردن كار بپردازد.
سـبك زندگى دشـمن را در زندگى جـارى و سارى سـاخـتن همـان، از هم

فروپاشى، ذلت و از دست هو�ت، همان.

نت�جه

در ا�ن نوشنار، به گـونه گـذرا، به بخشى از رسـالت عـالمان د�ن و حـوزه,ها در
باب نهاد�نه,سـازى سبك زندگى اسالمى اشاره شـد و ا�ن نت�جه به دسـت آمد كه
اگر كوچك,تر�ن سهل,انگارى در ا�ن عرصه روى بدهد و مردم به حال خود رها
شـوند و از قدرت ا�ـمانى، ِعـرق د�نى و عـالقـه,مندى آنان به سـرزم�ن مـادرى و
آداب و رسوم آن، در راه اعـتالى فرهـنگ د�نى ـ ا�رانى و سبك زندگى اسـالم�ـ
ا�رانى اسـتـفـاده نشـود، خطرهاى فـراوانى جـامـعـه اسـالمى را تهـد�د مى,كند و

فرصتها از دست مى,رود و نمى,توان جلوى هجوم پ�اپى دشمن را گرفت.
راه عـالج، پ�ــروى از خـدا و رسـول اوست و مــقـاومت در برابر فــرهنگ
مهـاجم و سبكى كه براى به ز�ر سـلطه كش�ـدن ملت ما در حال پ�ـشروى. و ا�ن
مـهم و طال�ه,دارى در ا�ن جـبـهـه، از عالـمان د�ن بـرمى آ�د و آنان توانا�ى آن را
دارند كــه با قـدرت وارد ا�ن مــ�ـدان شــوند و از سـبك و فــرهنگ اســالمى، با

پشت�بانى و �ارى,گرى مردمان مؤمن، به دفاع برخ�زند.
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