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 گیریشکل در است اسالم دین اساس و پایه که دین اصول میان، این در. دارند دگیزن سبک طراحی در سازسرنوشت و کلیدی نقشی اعتقادات:  چکیده

 این تحکیم و تقویت شناخت، و دارد قرار مبانی این تأثیر تحت هناخودآگا یا خودآگاه صورت به انسان رفتار زیرا کنند؛می ایفاء مبنایی نقش مسلمانان رفتار

 بین ناگسستنی پیوند که است عدل و امامت نبوت، معاد، توحید، شامل تشیع مذهب اعتقادی مبانی .دارد اسالمی زندگی سبک تحقّق در مهمی نقش مبانی

 به التزام و باور همچنین. دارد وی یانهچهارگ روابط و اجتماعی و فردی ابعاد در انسان رفتار بر مستقیم یتأثیر یک، هر به باور و پذیرش و است برقرار آنها

 روش به و ای کتابخانه ابزار از استفاده با حاضر، پژوهش .داشت خواهد پی در را خود خاص ...و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ،سیاسی نظام ،مبانی این

 نهج در علی امام کالم به توجه با زندگی سبک به مجموع در و رفتارها به دهیجهت و دهیشکل در اصول این بودن مبانی تبیین به تحلیلی-توصیفی

 .پردازدمی البالغه

 البالغه نهج اعتقادی، مبانی می،اسال زندگی سبک ،علی امام دین، اصول :کلیدواژه

 

 قدمهم -1

 مسائلى را دینى امور و اندگرفته نظر در انسان زندگى از جدا اىمقوله را دینى اعتقادات و دین بشرى، جوامع از برخى در

 در... و قیامت روز و خدا به ایمان اسالمى، اعتقاد و اندیشه بنابر آنکه حال و اندکرده تلقى معبود با انسان فردى یرابطه و شخصى

 پیدا اىویژه چارچوب و شکل هدف، مفهوم، معنا، زندگى عقاید، این اساس بر حقیقت در. دارد انکار قابل غیر نقشى نانسا زندگى

 نویسندگان، از جمعی) نیستند اىعقیده چنین داراى که دارد هایىانسان زندگى نوع با بنیادى و اصولى هاىتفاوت که کندمى

 (.81ص ،8911
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 و باورها به وابسته ایجامعه یا فرد هر زندگی یشیوه یعنی. است هاارزش و باورها معلول و محصول معنا یک به زندگی سبک

 دهد؛می جهت ما زندگی یشیوه به الهی ایدئولوژی و هاارزش بینی،جهان باورها،. باشدمی جامعه یا فرد آن بر حاکم هایارزش

 همکاران، و شریفی) دانست زندگی از خاصی نوع گیریشکل هایبنیان توانمی را ایدئولوژی و بینیجهان عناصر یهمه بنابراین

 (.91ص ،8938

 معرفت و وجودند عالم وسایط که خدا یمالئکه و خدا معرفت اسالم در»: نویسدمی چنین اعتقادات اهمیت یدرباره مطهری

 که دنیا این در ما اینکه معرفت و دارد اصالت هستند ما سوى به حق فیض یواسطه دیگرى صورت به که خدا اولیاى و ءانبیا

 سوى به چیز همه و کنیممى بازگشت حق سوى به ناخواه خواه باالخره اینکه معرفت و رویممى کجا به و ایمآمده چه براى ایمآمده

 و فکرى زیربناى دارد، اصالت اینکه ضمن و دارد اصالت حقایق به ایمان. دارد اصالت معارف این ،(معاد یعنى) کندمى بازگشت حق

 باالیی بسیار اهمیت از دین اصول اعتقادات، میان در (.831ص ،89ج ،تا بی مطهری،) «هست هم اسالمى ایدئولوژى اعتقادى

 ذکر .کرد مشاهده را اسالمی و انسانی برجسته هایویژگی با همراه سالم زندگی تواننمی مبانی این بر تکیه جز چراکه .برخوردارند

 اصول درباره اسالم ها، انسان رفتار به دهی شکل در آنان بدیل بی نقش و اصول این اهمیّت دلیل به که است الزم نیز نکته این

 فردى هر که داندمى الزم بلکه داند،نمى کافى را تعبّد و تقلید آنهاست درباره صحیح عقیده تحصیل فرد هر وظیفه که عقاید

 با انسان که است اصل سه بر مشتمل دین، اصول (.66ص ،8ج ،تا بی مطهری،) آورد دست به را عقاید آن صحت آزادانه و مستقلًا

 از که گرددمی ملحق برده نام اصل سه به دیگر اصل دو. معاد -9 نبوّت -8 توحید -8 :شودمی خارج دین از هاآن از یکی نداشتن

 - 8 :نیست بیرون اسالم از اگرچه شود،می خارج شیعه مذهب از آنها به اعتقاد نداشتن با انسان و است شیعه مذهب مسلّمات

 (.81ص ،8919طباطبایی،) عدل - 8 امامت

 مبنای ،اصول این که ای گونه به است، اسالمی زندگی سبک مجموعه در توجّه خور در و مهم مباحث از دین اصول که آنجا از

 این بودن مبانی تبیین به حاضر، پژوهش .یابد می ضرورت زمینه این در پژوهش شوند می محسوب المیاس زندگی سبک در رفتار

 .پردازدمی البالغه نهج در (ع)علی امام کالم به توجه با زندگی سبک به مجموع در و رفتارها به دهی جهت و دهی شکل در اصول

 نهج پرتو در دین اصول» کتاب جمله از است شده انجام زیادی های پژوهش البالغه نهج در دین اصول بررسی ی زمینه در

 8918 سال گلپایگانی صافی اهلل لطف اهلل آیت تألیف «البالغه نهج در الهیات» کتاب ،8968 سال بهبودی محمدباقر تألیف «البالغه

 حجازی عالءالدین تألیف «البالغه نهج در امامت تجلی» کتاب ،8916 سال گرامی محمدعلی اثر «البالغه نهج در خدا» کتاب و

 «البالغه نهج در آن کمال و توحید» نامه پایان و8918 سال ساروی باقریان احمد تألیف «البالغه نهج در معاد» کتاب و8918 سال

 و دهنده شکل مبانی عنوان به اصول این بررسی ی زمینه در مستقلی پژوهش اما ...و نور پیام دانشگاه 8911 سهیلی محمدحسین

 زندگی سبک ی شاکله و پایه عنوان به مبانی این تحلیل و بررسی درصدد پژوهش این بنابراین نشد؛ یافت زندگی سبک ی سازنده

 و مشکینی اهلل آیت مرحوم ی ترجمه از کریم قرآن آیات ی ترجمه برای که است ذکر به الزم .است البالغه نهج منظر از اسالمی

 . است شده استفاده دشتی مرحوم ی ترجمه از البالغه نهج عبارات ی ترجمه برای

 

 اسالمی زندگی سبک -2

. است گرفته قرار متفاوتی هایبحث مورد زیادی رویکردهای با آن اصطالحی معنای اما. است روشن زندگی سبک لغوی معنای

 رویکرد -9 شناسانهروان رویکرد -8 شناسانهجامعه رویکرد -8: برد نام توان می کالن رویکرد سه از کلی بندیدسته یک در

 سبک توانمی شناسانهدین رویکرد اساس بر. دهدمی شکل را زندگی سبک از خاصی تعریف رویکردها این از کدام هر. شناسانهدین

 و شده پذیرفته هاینگرش و هاارزش باورها، از متأثر که یافته سازمان رفتارهای از ایمجموعه»: کرد تعریف صورت این به را زندگی
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 «اند شده افراد از گروهی یا فرد یک رفتاری غالب یوجهه محیطی، وضعیت و فردی هایخواسته و امیال با متناسب همچنین

 (.82: 8938شریفی،)

 و است جامعه و فرد آن بر حاکم( ایدئولوژی)هایارزش و( بینیجهان)باورها نوع از متأثر ایجامعه و فرد هر زندگی سبک بنابراین

 بعد یمرحله در. سازدمی را دارانهدین زیست به دهیشکل زیربنای ایویژه ایدئولوژی و بینیجهان یارائه با نخست گام در نیز دین

 زیست از خاصی نوع به دهیشکل دنبال به حقیقت در انسان زندگی ابعاد یهمه برای خاصی هایدستورالعمل و آداب یارائه با دین

 (.91همان،) است انسانی

 ما ظاهری هایجلوه و ساده رفتارهای. است مشاهده از استنتاج قابل یا مشاهده قابل کامالً یزندگ سبک که گفت چنین توانمی

 تفریح، زدن، حرف پوشیدن، لباس معاشرت، مصرف،. زندمی رقم را ما زندگی سبک شودمی گرفته نظر در یکپارچه صورت به وقتی

 سبک از کامل بسته یک در آن، امثال و منزل دکوراسیون منازل، و بازار و شهر معماری خوراک، طرز ظاهری، آرایش فراغت، اوقات

 هایعالقه و هاارزش باورها، عقاید، از نشانی و زندگی محیط در ما شخصیت خارجی ظهور رفتاری هایجلوه این. دارند قرار ما زندگی

 گفت توانمی رو این از(. 91: 8938همکاران، و شریفی) نمایاندمی را ما اجتماعی و فردی شخصیت ترکیب آنها ترکیب و ماست

 مهدوی) شودمی مربوط معنوی و مادی اجتماعی، فردی، بعد از اعم انسان، زندگی به که شودمی شامل را اموری زندگی سبک

 (.19: 8932کنی،

 ندارد کار ما اخالق با فقط و داند می اهمیت حائز را دو هر نیز اسالم دین و هستند هم از جدا یمقوله دو اخالق و زندگی سبک

 مزاج عصبی ما اینکه مثالً: که گردد می روشن مثال این قالب در  اخالق، و زندگی سبک تفاوت.  دارد کار نیز ما زندگی سبک با بلکه

 زندگی سبک جزء کنیم ابراز را خود عصبانیت چگونه اینکه اما  شودمی مربوط اخالق به بلکه نیست زندگی سبک جزء نه، یا هستیم

: 8939شناس، حق) شودمی محسوب زندگی سبک جزء دهیم بروز را خود عصبانیت... و زدن فریاد ناسزاگفتن، با اینکه مثالً . است

9.) 

 

 

 

 (دین اصول)اعتقادی مبانی -3

  توحید پذیرش. 1-3

 یگانگی و «توحید» به باور دهد، نشان را خود باید مسلمان یک زندگی ابعاد یهمه در که یاسالم باورهای ترینمهم از یکی

 و صفات و ذات توحید قبیل از دارد؛ اختصاص  توحیدی مباحث به البالغه نهج در علی امام کالم از زیادی بخش. است خداوند

 زمین، و هاآسمان آفرینش هایشگفتی توصیف طریق از نیز ها خطبه از بخشی در... . و الوهیت و ربوبیت عبادت، در یدتوح افعال،

 شودمی آغاز آن با اسالم دعوت زیرا است؛ کرده راهـنمایی حکیم ایآفریننده وجود به هاآن در موجود نظم بیان و... و مـوجـودات

 خدامحور زندگی شئون یهمه در و بشناسد یگانگی به را خدا انسان،  که دارد قرار اساس این بر اسالم و قرآن هایبرنامه یهمه و

 . باشد

 یک تواندمی آن محتوای به دقیق توجّه و است اسالمی بینی جهان یدوره یک که البالغه نهج یخطبه اولین در یعل امام 

 الدِّینِ أَوَّلُ»: فرمایدمی ،(62ص ،8ج ،8911شیرازی، مکارم) بدهد ما به اسالمی مسائل ترینمهم به نسبت کلّی و جامع بینش

 الصِّفَاتِ نَفْیُ لَهُ الْإِخْلَاصِ کَمَالُ وَ لَهُ الْإِخْلَاصُ تَوْحِیدِهِ کَمَالُ وَ تَوْحِیدُهُ بِهِ التَّصْدِیقِ کَمَالُ وَ بِهِ التَّصْدِیقُ مَعْرِفَتِهِ کَمَالُ وَ مَعْرِفَتُهُ

 یگانگی به شهادت خدا، داشتن باور کمال و او داشتن باور خدا، شناخت کمال و است خداشناسی دین، سرآغاز( )8  خطبه« )...عَنْهُ

 شک بدون...(. است کردن جدا مخلوقات صفات از را خدا اخالص، وکمال اخالص[ خدا یگانگی بر شهادت]توحید کمال و اوست
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 اصلی یپایه و مجموعه این سرآغاز که است روشن و است اخالق و اعمال الهی، وظایف عقاید، یمجموعه معنای به اینجا در دین

 این آن، بدون که دین فروع و اصول تمام برای اصلی یپایه هم و است اوّل گام هم خدا شناخت بنابراین. است «اهلل معرفة» آن

 (.19ص ،8ج ،8911 شیرازی، مکارم) نشیندنمی ثمر به هرگز پربار درخت

 که است آن توحید( ) 912 حکمت« )تَتَوَهَّمَهُ أَلَّا التَّوْحِیدُ»: فرمود پاسخ در ایشان پرسیدند توحید تعریف ی درباره امام از

 آفرینش، و خلق نظر از جهت؛ هر از جهان آفریدگار و خداوند دانستن یگانه یعنی توحید حقیقت، در(. نیاورى وهم در را خدا

 به هم و تعدد نفی و شریک نفی معنی به هم توحید،(. 93ص ،تا بی نویسندگان، از جمعی)پرستش و عبادت جهان، کارگردانی

 و احد و واحد و جزء بی یگانه، و شریک بی مرکب، نه و است متعدد نه جزء، نه و دارد شریک نه خداوند .است ترکیب نفی معنی

 أَنَّهُ بُنَیَّ یَا اعْلَمْ»: فرمایدمی حسن امام فرزندش به وصیت در علی امام (.899ص ،8911گلپایگانی، صافی) است محض بسیط

 فِی یُضَادُّهُ لَا نَفْسَهُ وَصَفَ کَمَا وَاحِدٌ إِلَهٌ لَکِنَّهُ وَ صِفَاتِهِ وَ أَفْعَالَهُ لَعَرَفْتَ وَ سُلْطَانِهِ وَ مُلْکِهِ آثَارَ لَرَأَیْتَ وَ رُسُلُهُ لَأَتَتْکَ شَرِیکٌ لِرَبِّکَ کَانَ لَوْ

 آثار و آمدند می تو سوی به نیز او پیامبران داشت شریکی خدا اگر بدان! پسرم( )98 نامه« )یَزَلْ لَمْ وَ أَبَداً یَزُولُ لَا وَ أَحَدٌ مُلْکِهِ

 در کس هیچ کرد، توصیف خود که همانگونه یگانه است خدایی خدا، امّا شناختی، می را صفاتش و کردار و دیدی می را قدرتش

 قَبْلَ الْأَوَّلِ لِلَّهِ الْحَمْدُ»: فرمایدمی دیگر کالمی در همچنین(. است بوده همواره و نیست شدنی نابود ندارد، نزاعی او داری مملکت

 فِیهَا یوَافِقُ شَهَادَةً اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ لَهُ آخِرَ لَا أَنْ وَجَبَ بِآخِرِیتِهِ وَ لَهُ أَوَّلَ لَا أَنْ وَجَبَ بِأَوَّلِیتِهِ وَ آخِرٍ کُلِّ بَعْدَ الْآخِرِ وَ أَوَّلٍ کُلِّ

 او از پیش چون آخرى، گونه هر آخر و است نخستین هر اوّل که را خداوندى ستایش( )828 خطبه« )اللِّسَانَ الْقَلْبُ وَ الْإِعْلَانَ السِّرُّ

 او جز که دهممى گواهى و داشت نخواهد پایانى پس نیست چیزى او از پس چون و باشد، نداشته ابتدایى که باید نیست چیزى

 الْإِعْلَانَ السِّرُّ فِیهَا یوَافِقُ شَهَادَةً» تعبیر(. باشد هماهنگ زبان، و قلب و برون و درون با که گواهى آن است، یکى خدا و نیست خدایى

 آن در زبان، و قلب و باطن و ظاهر و برگیرد در را انسان وجود تمام که دارد ارزش شهادتى دهدمى نشان «اللِّسَانَ الْقَلْبُ وَ

 اى بتکده و  پرستی، بت از است کانونى هاآن دل امّا کنند،مى جارى زبان بر را توحید به شهادت که بسیارند زیرا. باشد هماهنگ

 نمایان هاآن در شرک آثار عمل هنگام به ولى دهند،مى حق یکتایى به گواهى دل در که کسانى بسیارند نیز و ها،بت انواع با است

 (.911ص ،9ج ،8918شیرازی، مکارم) است

 یگانگی به باور اساس بر .آوردمی بار به را خاص ایمیوه و دهدمی پرورش را خاصی درخت که است زمینی همچون توحید،

 یهمه برای گذاریریل مثابه به خداوند یگانگی به باور این، بر افزون. نیست هپذیرفت مسلمانی زیست در شرکی گونههیچ خداوند

 که گفت چنین توانمی گذشت که چه آن به توجه با(. 91ص ،8938همکاران، و شریفی) است موحّد انسان هایبرنامه و افعال

 انسان رفتار و اعمال و باشد انسانی حیات در الهی عبودیت بسترساز زندگی، سبک که معناست این به زندگی سبک بودن توحیدی

 در را خدا و هاست انسان برای زندگی سبک یک بلکه نیست؛ اعتقاد یک صرف توحید، بیان، این با. گیرد قرار توحید هیأت بر

 تعبیر به و نشده ادا بندگی رسم نباشد، آن به التزام عمل، در اما باشد، توحید به اعتقاد اگر چنانچه. است کردن حاکم خود، زندگی

 عمل و اعتقاد میان فاصله و نیست موحدانه عمل یعنی است؛ عملی شرک و اخالقی ماتریالیسم نوعی گرفتار انسان ، مطهری شهید

 (.919ص ،81ج ،تامطهری،بی) است زیاد

 را اسالم دیدگاه از توحید هم با آنها ی مجموعه که است مراتبی و اقسام دارای توحید گذشت، بحث ابتدای در که طور همان

 خدامحوری و خداباوری. هستند هم مکمل اینها زیرا نیست پذیرفته تنهایی به مراتب این از یکی پذیرش بنابراین. دهد می شکل

 محوریانسان غربی، زندگی سبک در زیرا. است  درغرب زندگی سبک با  اسالمی زندگی سبک اساسی فرق زندگی، ابعاد یهمه در

 سبک در اما. کندمی رفتار بخواهد که هرگونه و داندمی خدا جایگزین را خود انسان آن، طبق و است رفتاری یشاخصه ترینمهم

 ناظر همواره خدا که گیردمی شکل اندیشه این محوریت بر انسان افعال تک تک و دارد محوریت متعال خداوند ذات اسالمی زندگی
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 را خویش روابط یکلیه جهت بدین است؛ اهمیت مورد معبود، و خالق یگانه عنوان به خداوند رضایت فقط و است انسان اعمال بر

  . گیردمی خدایی بوی و رنگ وی کردار و گفتار حرکات، تمامی و کندمی تنظیم آن اساس بر

 او ی اراده جز ای اراده هیچ اینکه و است عالم ی همه بر خداوند ی اراده حاکمیت به باور توحید، پذیرش از منظور بنابراین

 اگر. انگیزد برمی دیگران و خود تعالی و رشد برای تالش به را انسان مدبر، و حکیم ای اراده حاکمیت به باور این. نیست مؤثر

 و ضمیر روشن) بود خواهد بیهوده آن ارتقای برای تالش هرگونه ندارد وجود تدبیر با و منسجم ای اراده عالم در که بپذیریم

 (.93ص ،8939 فیروزی،

 عدول و ها ارزش مسخ ی درباره و داند نمی پذیرفته آنها به عمل بدون را اسالم دستورات و توحید به اعتقاد علی امام

 مَسَاجِدُهُمْ وَ اسْمُهُ إِلَّا الْإِسْلَامِ مِنَ وَ رَسْمُهُ إِلَّا الْقُرْآنِ مِنَ فِیهِمْ یَبْقَى لَا زَمَانٌ النَّاسِ عَلَى یَأْتِی: »فرماید می اسالم آئین به ازعمل

 حکمت...« )الْخَطِیئَةُ تَأْوِی إِلَیْهِمْ وَ الْفِتْنَةُ تَخْرُجُ مِنْهُمْ الْأَرْضِ أَهْلِ شَرُّ عُمَّارُهَا وَ سُکَّانُهَا الْهُدَى مِنَ خَرَابٌ الْبِنَاءِ مِنَ عَامِرَةٌ یَوْمَئِذٍ

 روزگار آن در آنان مسجدهاى. ماند نخواهد باقى نامى، جز اسالم از و نشانى، جز قرآن از که آمد خواهد مردم بر روزگارى( )963

 هر کانون که باشند،مى زمین مردم بدترین مساجد، شکوهمند بناهاى سازندگان و نشینان مسجد. است ویران هدایت از امّا آبادان،

 مردم زندگی سبک در و باشد همراه آن فرامین و آئین حفظ با باید اسالم پذیرش بنابراین...(. اندخطاکارى گونه هر جایگاه و فتنه،

 .بدهد نشان را خود

( 861 خطبه« )الْمُسْلِمِینَ حُقُوقَ التَّوْحِیدِ وَ بِالْإِخْلَاصِ شَدَّ»: فرمایدمی چنین زندگی بر خداباوری تأثیر بیان در علی امام 

 بر مستقیمی تأثیر آن، به باور و توحید پذیرش بنابراین(. کرد استوار توحید و اخالص یوسیله به را مسلمانان حقوق حفظ خداوند)

 (زیست ومحیط اجتماع با خودش، با خدا، با انسان رابطه یعنی) وی یچهارگانه روابط و اجتماعی و فردی ابعاد در انسان رفتار

 . داشت خواهد پی در را خود خاص...  و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظام آن، به باور همچنین. دارد

 معاد پذیرش .2-3

 کریم قرآن در خداوند. نیست زندگی پایان ی نقطه مرگ، آن طبق که است اعتقادی مبانی ترینکاربردی از یکی معاد، به باور

 وَعْداً نُعیدُهُ خَلْقٍ أَوَّلَ بَدَأْنا کَما لِلْکُتُبِ السِّجِلِّ کَطَیِّ السَّماءَ نَطْوِی یَوْمَ(: است نمونه این از فرموده، اشاره معاد به فراوانی موارد در

 گونههمان پیچد، درمی را ها نوشته طومار که چنان درپیچیم را آسمان ما که روزی( آر یاد به( ))829 /انبیاء) )فاعِلینَ کُنَّا إِنَّا عَلَیْنا

 یدهنده انجام تردیدبی که ما یعهده بر است ای وعده گردانیم؛می باز را آنان دوباره آوردیم وجود به را آفریدگان بار نخستین که

 بر بودیم کرده ایجاد آسانی به قبال که طورى همان را خلق ما که رساندمى آیات سیاق ظاهر که است معتقد طباطبایی .(آنیم

 که خداوندی که است این بیانگر آیه این (.961ص ،89ج ،8919 طباطبایی،) باشد داشته دشوارى ما براى اینکه بدون گردانیممى

 مخلوقاتش و جهان دوباره کردن زنده و مجدّد آفرینش بر است، آفریده را هاانسان ویژه به مخلوقات خود، توانایی و دانایی اساس بر

 . بود خواهد توانا نیز

. است شده شمرده انکارناپذیر و ضروری ای مسأله الهی ادیان تمام در اسالم، بر عالوه که است اسالم دین اصول از یکی معاد

 درباره یعل امام. است شده اشاره جاویدان و دوباره زندگی وصف و معاد اثبات و ضرورت به متعددی موارد در نیز البالغه نهج در

 أَوْکَارِ وَ الْقُبُورِ ضَرَائِحِ مِنْ أَخْرَجَهُمْ النُّشُورُ أَزِفَ وَ الدُّهُورُ تَقَضَّتِ وَ الْأُمُورُ تَصَرَّمَتِ إِذَا حَتَّى»: فرمایدمی هاپدیده دوباره آفرینش و معاد

 یُسْمِعُهُمُ وَ الْبَصَرُ یَنْفُذُهُمُ صُفُوفاً قِیَاماً صُمُوتاً رَعِیلًا مَعَادِهِ إِلَى مُهْطِعِینَ أَمْرِهِ إِلَى سِرَاعاً الْمَهَالِکِ مَطَارِحِ وَ السِّبَاعِ أَوْجِرَةِ وَ الطُّیُورِ

 الْأَصْوَاتُ خَشَعَتِ وَ کَاظِمَةً الْأَفْئِدَةُ هَوَتِ وَ الْأَمَلُ طَعَانْقَ وَ الْحِیَلُ ضَلَّتِ قَدْ الذِّلَّةِ وَ الِاسْتِسْلَامِ ضَرَعُ وَ الِاسْتِکَانَةِ لَبُوسُ عَلَیْهِمْ الدَّاعِی

« الثَّوَابِ نَوَالِ وَ الْعِقَابِ نَکَالِ وَ الْجَزَاءِ مُقَایَضَةِ وَ الْخِطَابِ فَصْلِ إِلَى الدَّاعِی لِزَبْرَةِ الْأَسْمَاعُ أُرْعِدَتِ وَ الشَّفَقُ عَظُمَ وَ الْعَرَقُ أَلْجَمَ وَ مُهَیْنِمَةً

 از را هاانسان زمان، آن در گردد، پا بر رستاخیز و شود، سپرى روزگاران و بگذرد، پیاپى زندگانى امور که آنجا تا( )19 خطبه)

 پروردگار فرمان سوى به شتاب با که آوردمى بیرون جنگ، هاىمیدان و درندگان، خانه و پرندگان، هاىالنه و گورها، شکاف
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 صداى و نگرد،مى را هاآن خدا بیننده چشم شوند،مى حاضر ایستاده و آرام هاىصف و خاموش هایىدسته صورت به و روند،مى

 هادل. است گردیده قطع آرزوها و شده بسته فریب و حیله درهاى پوشیده فروتنى و نیاز لباس. رسدمى هاآن گوش به فرشتگان

 بانگى گرفته، فرا را همه وحشت و اضطراب باشد،نمى زدن حرف امکان که است جارى چنان هاگونه از عرق آهسته، صداها آرام،

 حَتَّى»: فرمایدمی همچنین(. کشاندمى پاداش و کیفر دریافت براى عدالت، پیشگاه سوى به لرزانده، را همه خراش، گوش و رعدآسا

 أَرَجَّ وَ فَطَرَهَا وَ السَّمَاءَ أَمَادَ خَلْقِهِ تَجْدِیدِ مِنْ یُرِیدُهُ مَا اللَّهِ أَمْرِ مِنْ جَاءَ وَ بِأَوَّلِهِ الْخَلْقِ آخِرُ أُلْحِقَ وَ مَقَادِیرَهُ الْأَمْرُ وَ أَجَلَهُ الْکِتَابُ بَلَغَ إِذَا

 وَ إِخْلَاقِهِمْ بَعْدَ فَجَدَّدَهُمْ فِیهَا مَنْ أَخْرَجَ وَ سَطْوَتِهِ مَخُوفِ وَ جَلَالَتِهِ هَیْبَةِ مِنْ بَعْضاً بَعْضُهَا دَکَّ وَ نَسَفَهَا وَ جِبَالَهَا قَلَعَ وَ أَرْجَفَهَا وَ الْأَرْضَ

 انْتَقَمَ وَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنْعَمَ نِفَرِیقَیْ جَعَلَهُمْ وَ الْأَفْعَالِ خَبَایَا وَ الْأَعْمَالِ خَفَایَا عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ یُرِیدُهُ لِمَا مَیَّزَهُمْ ثُمَّ تَفَرُّقِهِمْ بَعْدَ جَمَعَهُمْ

 تَنَالُهُمُ لَا وَ الْأَفْزَاعُ تَنُوبُهُمُ لَا وَ الْحَالُ بِهِمُ تَتَغَیَّرُ لَا وَ النُّزَّالُ یَظْعَنُ لَا حَیْثُ دَارِهِ فِی خَلَّدَهُمْ وَ بِجِوَارِهِ فَأَثَابَهُمْ الطَّاعَةِ أَهْلُ فَأَمَّا هَؤُلَاءِ مِنْ

 النَّوَاصِیَ قَرَنَ وَ الْأَعْنَاقِ إِلَى الْأَیْدِیَ غَلَّ وَ دَارٍ شَرَّ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَعْصِیَةِ أَهْلُ أَمَّا وَ الْأَسْفَارُ تُشْخِصُهُمُ لَا وَ الْأَخْطَارُ لَهُمُ تَعْرِضُ لَا وَ الْأَسْقَامُ

 وَ لَجَبٌ وَ کَلَبٌ لَهَا نَارٍ فِی أَهْلِهِ عَلَى أُطْبِقَ قَدْ بَابٍ وَ حَرُّهُ اشْتَدَّ قَدِ عَذَابٍ فِی النِّیرَانِ مُقَطَّعَاتِ وَ الْقَطِرَانِ سَرَابِیلَ أَلْبَسَهُمْ وَ بِالْأَقْدَامِ

 خطبه« )فَیُقْضَى لِلْقَوْمِ أَجَلَ لَا وَ فَتَفْنَى لِلدَّارِ مُدَّةَ لَا کُبُولُهَا تُفْصَمُ لَا وَ أَسِیرُهَا یُفَادَى لَا وَ مُقِیمُهَا یَظْعَنُ لَا هَائِلٌ قَصِیفٌ وَ سَاطِعٌ لَهَبٌ

 در خدا فرمان و بپیوندد، آن آغاز به آفریدگان آخر و رسد، فرا الهى خواست و شود، بسته جهان این پرونده که زمان آن تا( )823

 هاکوه که دهد، سخت تکان و بلرزاند، شدت به را زمین و بشکافد، هم از و آورد حرکت به را آسمان آنگاه. رسد در دوباره آفرینش

 را کس هر سپس. گردد یکسان خاک با و شده متالشى و کوبیده یکدیگر بر پروردگارى جالل و هیبت برابر در و شده کنده جا از

 سپس آورد، گرد را همه شدن، پراکنده از پس و گرداند، شانتازه فرسودگى از پس و آورد، در شده، سپرده خاک به زمین در که

 دیگر گروه از و دهد هانعمت گروهى به: فرماید تقسیم دسته دو به را آنها. سازد جدا هم از اعمال شدن روشن و حسابرسى براى

 آن گزیدگان مسکن که اىخانه دهد، قرار جاویدان بهشت در و دهد جاى خود رحمت جوار در را فرمانبرداران اما. گیرد انتقام

 کرد، نخواهد نفوذ هاآن در هابیمارى و نشوند، وحشت و ترس دچار آنجا در نپذیرد، تغییر آنان زندگى حاالت و نکنند کوچ هرگز

 منزلگاه بدترین در را کاران گنه امّا و. کنند کوچ دیگر منزل به منزلى از تا ندارند پیش در سفرى و شود،نمى دامنگیرشان خطراتى

 بر آتشین هاىجامه گردد، نزدیک پاها به سرهایشان چنانکه آویزد، در گردنشان به زنجیر و غل با را آنها پاى و دست و آورد، در

. دهد قرار است انگیز هراس هاشعله صداى و بسته، آنها روى بر و شدید بسیار آن آتش حرارت که عذابى در و پوشاند، بدنشان

 آن عذاب براى مدّتى شود،نمى گسسته آن زنجیرهاى و نپذیرند، غرامتى آن اسیران براى و نگردند، خارج آن از هرگز که جایگاهى

 (.رسد فرا تا آمدى سر نه و پذیرد پایان تا نشده تعیین

 یَکُونُ کَذَلِکَ ابْتِدَائِهَا قَبْلَ کَانَ کَمَا مَعَهُ ءَشَیْ لَا وَحْدَهُ الدُّنْیَا فَنَاءِ بَعْدَ یَعُودُ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ وَ»: فرمایدمی علی امام همچنین

 الْواحِدُ اللَّهُ إِلَّا ءَشَیْ فَلَا السَّاعَاتُ وَ السِّنُونَ زَالَتِ وَ الْأَوْقَاتُ وَ الْآجَالُ ذَلِکَ عِنْدَ عُدِمَتْ زَمَانٍ لَا وَ حِینٍ لَا وَ مَکَانٍ لَا وَ وَقْتٍ بِلَا فَنَائِهَا بَعْدَ

 از پس همانا( )816 خطبه« )فَنَاؤُهَا کَانَ مِنْهَا امْتِنَاعٍ بِغَیْرِ وَ خَلْقِهَا ابْتِدَاءُ کَانَ مِنْهَا قُدْرَةٍ بِلَا الْأُمُورِ جَمِیعِ مَصِیرُ إِلَیْهِ الَّذِی الْقَهَّارُ

 نبود، او با چیزى جهان آفرینش از قبل که آنگونه نیست، او با چیزى که تنها تنهاى ماند،مى باقى سبحان خداى تنها جهان نابودى

 یگانه خداى جز چیزى و شود سپرى هاساعت و هاسال آید، سر به هامهلت هنگام آن در. زمان بى و وقت بى مکان، نه و زمانى نه

 نابودى هنگام به نداشتند، قدرتى شدن آفریده آغاز در که چنان ها،پدیده. اوست سوى به چیز همه بازگشت که ماندنمى باقى قهّار

 (.ماندندمى پایدار توانستندمى اگر زیرا ندارند، مخالفتى قدرت نیز

 نیز طبیعت آثار که آنجا تا گردد،می نابود کلی طور به طبیعت جهان که هستند نکته این بیانگر روشن، ای گونه به سخنان این

 زندگی یصحنه به دوباره هاانسان و گردیده تشکیل نو جهانی آن از پس و ماندمی باقی همتا بی خداوند تنها و رود،می میان از

 حاضر الهی عدل دادگاه در خویش نهایی سرنوشت و اعمال بررسی برای و شوند،می دمیده کالبدها در ارواح و ، نهندمی گام

 (.88ص ،8918ساروی، باقریان) گردندمی
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 ثمر مثمر مختلف، ابعاد در افراد و جامعه دادن سامان در تواندنمی معاد به ایمان میزان به کدامهیچ اعتقادی، مبانی میان در

 امیدی،) گرددمی مثبت آثار به منجر آخرت، سرای در عقوبت از ترس اثر در نیز خداوند به ایمان مفهوم خود زیرا شود؛ واقع

 نظر از کسی است ممکن. است معاد یاد و قیامت به اعتقاد همان تبهکاری از انسان صیانت عامل مهمترین بنابراین(. 89ص ،8939

 ولی است، سهل نکند بازخواست انسان از که خدایی به اعتقاد نباشد، معاد به معتقد ولی باشد، موحّد خالقی توحید و ذاتی توحید

 (.831ص ،8ج ،8911 آملی، جوادی) است آورمسئولیّت و دشوار دارد، ربوبیّت آخرت و دنیا به نسبت که خدایی به اعتقاد

 و پوچ جهان این زندگی نباشد مرگ از بعد زندگی اگر که است این انسان زندگی به دادن شکل در رستاخیز به ایمان اثرات از

  خاطر همین به دانند،می دنیا به منحصر را زندگی چون معاد منکران کهچنان(. 68ص ،8911شیرازی، مکارم) بود خواهد بیهوده

 با. هستند کاذب های تلذّ وسیله به خویش نمودن سرگرم دنبال به همواره و گرددمی هدف بی و پوچ آنان برای زندگی اغلب

 به مؤمن غیر انسان که حالى در. گرددمى دارجهت مؤمن، انسان رفتار و اعمال همه و شودمى هدفدار زندگى معاد، به ایمان وجود

 چارچوبى خود رفتار براى او. نیست معنادار و دارجهت دار،هدف او براى زندگى و یابدنمى خود زندگى مجموعه براى را هدفى معاد،

 احساس بدون دلخواه مطابق را خود رفتار حتى یا کندمى عمل داشت دوست و کرد اراده و خواست هرگونه شناسد،نمى

 گراییآخرت و باوریمعاد اساس بر زندگی، به انسان نگاه اگر(. 81ص ،8911 نویسندگان، از جمعی) دهدمى تغییر محدودیت،

 قوی آن، یاد بر مداومت و معاد پذیرش. داد خواهد نشان را خود زند،می سر انسان از که رفتارهایی یهمه در باور این تجلی باشد،

 می جهت این از .دارد را انسان وجود بیرونی و نیدرو شیاطین برابر در ایستادگی و آدمی غرائز با مقابله یارای که است عاملی ترین

 است انسان انحراف و سقوط مانع و رستگاری عامل معاد، باور کلی طور به و آن از پس منازل و مرگ حقانیت به توجه گفت توان

 (.89ص ،8939 مظاهری،)

 جهت در همواره و کند نگاه ناپایدار و گذرا مقدماتی، یمرحله یک عنوان به دنیا به انسان که گرددمی موجب معاد پذیرش

 مثبت آثار و باشد تأثیرگذار زندگی سبک ابعاد تمام در تواندمی معاد به ایمان.  باشد خویش ابدی زندگی برای توشه کردنفراهم

 روابط در مثبت آثار مستلزم معاد، به ظاهری ایمان صرف که داشت نظر در باید اما بگذارد؛ جای به مختلف هایعرصه در فراوانی

 و غفلت دچار آن به نسبت معاد، به ایمان رغم علی افراد، که آیدمی پیش گاهی. نیست گوناگون ابعاد در و انسان یچهارگانه

 و بداند خوراک و خواب جاى را دنیا انسان اگر چراکه. گردد مقابله آن موانع با که کندمی ایجاب مسأله این که شوندمی فراموشی

 .شودمی غافل نهایی مقصد از باشد امور این دنبال به

 بهترین انجام و آخرت سمت به حرکت به مردم تشویق راستای در را آخرت برای دنیا بودن مزرعه نقش همواره علی امام 

 مِنْهَا یَبْقَ فَلَمْ حَذَّاءَ وَلَّتْ قَدْ الدُّنْیَا إِنَّ وَ أَلَا»: فرمایدمی زمینه این در کالمی در ایشان. کندمی یادآوری بد اعمال از دوری و اعمال

 الدُّنْیَا أَبْنَاءِ مِنْ تَکُونُوا لَا وَ الْآخِرَةِ أَبْنَاءِ مِنْ فَکُونُوا بَنُونَ مِنْهُمَا لِکُلٍّ وَ أَقْبَلَتْ قَدْ الْآخِرَةَ إِنَّ وَ أَلَا صَابُّهَا اصْطَبَّهَا الْإِنَاءِ کَصُبَابَةِ صُبَابَةٌ إِلَّا

 ظرف از اندکى مانده باقى جز آن از و کرده پشت سرعت به دنیا باشید آگاه( )98 خطبه« )الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِأَبِیهِ سَیُلْحَقُ وَلَدٍ کُلَّ فَإِنَّ

. دارند فرزندانى یک هر آخرت، و دنیا آید،مى ما سوى به آخرت که باشید هوش به. است نمانده باشند، کرده خالى را آن که آبى

 تنها انسان، گاهی(. گرددمى باز خویش مادر و پدر به فرزندى هر قیامت، روز در زیرا دنیا، نه باشید، آخرت فرزندان از بکوشید

 زندگی هایگردنه در رو این از نیست؛ دوباره زندگی و معاد به باور و دین از خبری زندگی عمق در و کندمی حفظ را دینی ظواهر

 ارزش معنویات اسالمی زندگی سبک در .شودمی مشخص دوباره زندگی به ایمان و اعتقاد میزان و دین به پایبندی میزان که است

 مادیات بر اخروی و معنوی امور گردد، مشاهده تعارضی دو این بین هرگاه اما دارد را خود جایگاه نیز مادیات هرچند. دارد باالیی

 . است مرگ از پس زندگی اصلی، مبنای که چرا دارد اولویت
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 نبوّت پذیرش. 3-3

 انسان نیاز الهى بینى جهان در. دارد ناگسستنی پیوندی اعتقادی ارکان دیگر با که است اسالم دین اصول ارکان از یکی نبوت

 کند،مى دنبال را صحیحى خط خود مسیر در و دارد هدفى هستى جهان اگر. نیست آن در تردیدی که است ضرورتى پیامبر، به

 وصله او نباشد اگر و باشد داشته وجود انحراف و خطا هرگونه از دور و روشن راهى است عالم از جزئى که هم انسان براى باید

 طرحى داشتن بدون برسد، ابدى سعادت به انسان باید و دارد وجود هدفى انسان آفرینش براى اگر .بود خواهد هستى ناهمرنگ

 باید است، ضروری انسان خودسازی که آنجا از .اندآمده طرحى چنین تبیین براى انبیاء و نیست عملى هدف این جامع، و کامل

 نقش که است بینش و تفسیر نوع این در .کنند می تشریح او براى را آینده که کاملند انسان الگوى انبیاء باشد، داشته مدل و الگو

 هستى براى که مادّى بینى جهان در امّا .است الهى بینى جهان در تنها بینشى چنین و شودمى روشن انسانیّت کاروان براى انبیاء

 نام به اى مسأله رود، می نابودى به رو چندى از پس و شده ساخته قبلى نقشه و طرح بدون هم انسان و نشده معیّن هدفى و راهى

 که اسالمى و انسانى هدف به رسیدن یعنى دارد، قرار اصلى خط در و ما زندگى متن در نبوّت مسأله بنابراین، .نیست مطرح نبوّت

 و سعادت عوامل تمام به که الهى نهایت بى علم و وحى منبع از هم آن سهو، و شک بدون راهى است؛ ممکن راه یک از تنها

 اعمال و اخالقیات معتقدات، افکار، به دارد بستگی دنیا آن در بشر سعادت چون(. 11ص ،8913 قرائتی،) دارد آگاهى ما شقاوت

 تنظیم طوری را خودش اخالق و عمل و فکر بتواند که اند آورده بشر برای خدا ناحیه از دستورهایی پیغمبران دنیا، این در انسان

 خدایی دستورهای آن که دارد احتیاج باشد سعادتمندانه بخواهد اگر بشر اجتماعی زندگی هم .باشد سعادتمند دنیا آن در که کند

 (.811ص ،9ج ،تا بی مطهری،) اندوابسته و پیوسته یکدیگر به دو این و ، بشر اخروی زندگی هم و بشود اجرا

 را زندگی صحیح راه تا شوند مبعوث الهی رهبران و مربیان باید الهی حکمت مقتضای به که کندمی حکم صحیح عقل بنابراین

 مردم کردن آشنا را پیامبران فرستادن از خویش اهداف از یکی خداوند کهچنان ؛(33ص ،8913تبریزی، سبحانی) بیاموزند بشر به

 الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ وَیُزَکِّیهِمْ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُولًا األُمّیّینَ فِی بَعَثَ الّذی هُوَ(: است نموده معرفی تزکیه و الهی معارف با

 را آیاتش که برانگیخت خودشان از ای فرستاده( بودند سواد بی غالباً که مکه مردم)امّیان میان در که اوست( )8/جمعه) )وَالحِکْمَةَ

 (.آموزد می عقلی و نیدی معارف و آسمانی کتاب آنها به و کند می پاکیزه را آنها و نماید می تالوت آنها بر

 بشر زندگی شئون همه در کامل ای برنامه تنظیم طریق از هدف این که دارد خلقت برای هدفی انسان درآفرینش خدا بنابراین

 و راه من که نیاورد عذر بعداً و شود تمام وی بر حجت که برسد بشر به خدا طریق از ایگونه به باید برنامه این و پذیرد،می صورت

 مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ رُسُلًا): فرمایدمی کریم قرآن در  کهچنان ؛(829ص ،8913تبریزی، سبحانی) دانستمنمی را زندگی درست رسم

 مردم تا دهنده، بیم و رسان بشارت فرستادگانی( )861/نساء) (حَکیماً عَزیزاً اللّهُ کانَ وَ الرُّسُلِ بَعَد حُجَّةٌ اللّهِ عَلَی لِلنّاسِ یَکُونَ لِئَالّ

 ی همه در)حکیم و ناپذیر شکست مقتدر، همواره خداوند و نباشد حجتی فرستادگان این( آمدن) از پس( قیامت روز در) خدا بر را

 (.است( امور

 داده قرار الگو ها انسان براى را پیامبران خداوند زیرا. گردد پیامبران از الگوبرداری و پیروی به منجر باید هم نبوّت به اعتقاد

 أُسْوَةٌ لَکُمْ کانَتْ قَدْ): فرمایدمى ابراهیم حضرت یدرباره قرآن .بیاموزند را زیستن روش ها،آن گفتار و رفتار از الهام با تا است

 نیز اسالم پیامبر یدرباره. (است خوبی سرمشق هیمابرا( روش)در شما برای یقین به( )9 /ممتحنه) )إِبْراهِیمَ فِی حَسَنَةٌ

 سرمشق و تدااق یمایه خدا رسول رفتار در شما برای قطعاً( )88/احزاب) (حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فی لَکُمْ کانَ لَقَدْ): فرمایدمى

 (.است زندگی

 کالم یالعهمط با. است کرده توصیف را ماسال پیامبر بعثت از قبل اعراب زندگی سبک بارها خویش کالم در علی امام

 امنیّتى و بهداشتى اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، نظر از اسالم پیامبر بعثت از قبل اعراب زندگىِ که یابیم درمی ایشان

 مَعْشَرَ أَنْتُمْ وَ التَّنْزِیلِ عَلَى أَمِیناً وَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً مُحَمَّداً بَعَثَ اللَّهَ إِنَّ»: فرمایدمی 86 یخطبه در. است بوده وضع بدترین در
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 وَ دِمَاءَکُمْ تَسْفِکُونَ وَ الْجَشِبَ تَأْکُلُونَ وَ الْکَدِرَ تَشْرَبُونَ صُمٍّ حَیَّاتٍ وَ خُشْنٍ حِجَارَةٍ بَیْنَ مُنِیخُونَ دَارٍ شَرِّ فِی وَ دِینٍ شَرِّ عَلَى الْعَرَبِ

 هشدار را محمّد حضرت اسالم، پیامبر خداوند،( )86 خطبه« )مَعْصُوبَةٌ بِکُمْ الْآثَامُ وَ مَنْصُوبَةٌ فِیکُمْ الْأَصْنَامُ أَرْحَامَکُمْ تَقْطَعُونَ

 خانه بدترین در و داشته، را دین بدترین عرب، ملّت شما که آنگاه باشد، الهى وحى پاسدار و امین تا فرمود، مبعوث جهانیان دهنده

 نوشیدیدمى آلوده هاىآب بردید،مى سر به شنوایى، فاقد خطرناک سمّى مارهاى و خشن هاى سنگ غارها، میان کردید،مى زندگى

 پرستش شما میان هابت بریدید،مى را خویشاوندى پیوند و ریختید،مى ناحق به را یکدیگر خون خوردید،مى ناگوار غذاهاى و

 (.بود گرفته فرا را شما گناهان، و مفاسد و شد،مى

 سبک. کند می تبیین مردم برای الگوبرداری جهت را پیامبران زندگی سبک جاهلی، اعراب زندگی سبک بر عالوه علی امام

 .دهد می شرح را عیسی حضرت و داوود حضرت موسی، حضرت زندگی

 وَ فَقِیرٌ خَیْرٍ مِنْ إِلَیَّ أَنْزَلْتَ لِما إِنِّی رَبِّ یَقُولُ حَیْثُ اللَّهِ کَلِیمِ بِمُوسَى ثَنَّیْتُ شِئْتَ إِنْ وَ»: فرمایدمی موسی حضرت یدرباره

« لَحْمِهِ تَشَذُّبِ وَ هِلِهُزَالِ بَطْنِهِ صِفَاقِ شَفِیفِ مِنْ تُرَى الْبَقْلِ خُضْرَةُ کَانَتْ لَقَدْ وَ الْأَرْضِ بَقْلَةَ یَأْکُلُ کَانَ لِأَنَّهُ یَأْکُلُهُ خُبْزاً إِلَّا سَأَلَهُ مَا اللَّهِ

 عطا نیکى از من به چه هر پروردگارا»: گویدمى که آنجا کنم، تعریف را او زندگى و موسى را، دومى خواهىمى اگر( )862 خطبه)

 از موسى زیرا نخواست، دیگرى چیز سازد طرف بر را گرسنگى که نانى قرص جز موسى سوگند، خدا به «نیازمندم کنى

 (.بود آشکار او شکم ىپرده پشت از گیاه سبزى بدن، گوشت شدن آب و الغرى اثر بر که آنجا تا خورد،مى زمین سبزیجات

 سَفَائِفَ یَعْمَلُ کَانَ فَلَقَدْ الْجَنَّةِ أَهْلِ قَارِئِ وَ الْمَزَامِیرِ صَاحِبِ  بِدَاوُدَ ثَلَّثْتُ شِئْتَ إِنْ وَ»: فرمایدمی داود حضرت یدرباره

 حضرت را، سومى خواهىمى اگر و( )862 خطبه« )ثَمَنِهَا مِنْ لشَّعِیرِا قُرْصَ یَأْکُلُ وَ بَیْعَهَا یَکْفِینِی أَیُّکُمْ لِجُلَسَائِهِ یَقُولُ وَ بِیَدِهِ الْخُوصِ

 و بافت،مى زنبیل خرما لیف از خود دستان هنر با که سازى، خویش الگوى را بهشتیان خواننده و نوازنده، هاىنى صاحب داوود

 (.کردمى قناعت جوى نان خوردن به آن بهاى با و فروشدمى را زنبیل این شما از کسى چه پرسیدمى خود همنشینان از

 یَأْکُلُ وَ الْخَشِنَ یَلْبَسُ وَ الْحَجَرَ یَتَوَسَّدُ کَانَ فَلَقَدْ مَرْیَمَ ابْنِ عِیسَى فِی قُلْتُ شِئْتَ إِنْ وَ»: فرمایدمی عیسى حضرت یدرباره

 الْأَرْضُ تُنْبِتُ مَا رَیْحَانُهُ وَ فَاکِهَتُهُ وَ مَغَارِبَهَا وَ الْأَرْضِ مَشَارِقَ الشِّتَاءِ فِی ظِلَالُهُ وَ الْقَمَرَ بِاللَّیْلِ سِرَاجُهُ وَ الْجُوعَ إِدَامُهُ کَانَ وَ الْجَشِبَ

 اگر و( )862 خطبه« )یَدَاهُ خَادِمُهُ وَ اهُرِجْلَ دَابَّتُهُ یُذِلُّهُ طَمَعٌ لَا وَ یَلْفِتُهُ مَالٌ لَا وَ یَحْزُنُهُ وَلَدٌ لَا وَ تَفْتِنُهُ زَوْجَةٌ لَهُ تَکُنْ لَمْ وَ لِلْبَهَائِمِ

 خورد،مى خشک نان و کرد،مى تن به خشن پشمى لباس داد،مى قرار خود بالش را سنگ که بگویم، مریم بن عیسى از خواهى

 زمین که بود سبزیجاتى او گل و میوه بود، زمین غرب و شرق او زمستان پناهگاه و ماه، شب در چراغش و گرسنگى، او خورش نان

 سرگرم را او تا نداشت مالى سازد، غمگین را او تا نداشت فرزندى سازد، خود فریفته را او که نداشت زنى رویاند،مى چهارپایان براى

 یادامه در(. بود دستهایش وى، خدمتگزار و پایش، دو او سوارى مرکب نماید، ذلیل و خوار را او تا نداشت طمعى و آز و کند،

 نظر صرف آن ذکر از بودن طوالنی جهت به که کندمی تبیین مفصل صورت به را ماسال پیامبر زندگی سبک خطبه همین

 .گردید

 کندمی اشاره برتر الگوی عنوان به محمد حضرت پیامبران خاتم زیست چگونگی و روش به خویش کالم در بارها علی امام

 حُکْمُهُ وَ لُالْفَصْ کَلَامُهُ وَ الرُّشْدُ سُنَّتُهُ وَ الْقَصْدُ سِیرَتُهُ»: فرمایدمی و کندمی معرفی  زندگی سبک بهترین را پیامبر زندگی سبک و

 عادالنه او حکم و باطل، و حقّ روشنگر سخنانش و پایدار، و صحیح او زندگى روش و اعتدال، با او رسم و راه( )39 خطبه« )الْعَدْلُ

 رسم و راه از( )882 خطبه« )السُّنَنِ أَهْدَى نَّهَافَإِ بِسُنَّتِهِ اسْتَنُّوا وَ الْهَدْیِ أَفْضَلُ فَإِنَّهُ نَبِیِّکُمْ بِهَدْیِ اقْتَدُوا»: فرمایدمی همچنین.(. است

 ترینکننده هدایت که دهید تطبیق پیامبر روش با را رفتارتان است، هدایت راهنماى بهترین که کنید پیروى پیامبرتان

 وَ عَیْبِهَا وَ الدُّنْیَا ذَمِّ عَلَى لَکَ دَلِیلٌ وَ الْأُسْوَةِ فِی لَکَ کَافٍ اللَّهِ رَسُولِ فِی کَانَ لَقَدْ»: فرماید می نیز دیگر کالمی در(. هاستروش

 براى( )862 خطبه« )زَخَارِفِهَا عَنْ یَزُوِ وَ رَضَاعِهَا عَنْ فُطِمَ وَ أَکْنَافُهَا لِغَیْرِهِ وُطِّئَتْ وَ أَطْرَافُهَا عَنْهُ قُبِضَتْ إِذْ مَسَاوِیهَا وَ مَخَازِیهَا کَثْرَةِ

 دنیا هاىعیب و هابدى شناخت در تو براى خوبى راهنمایى تا نمایى، اطاعت را اسالم پیامبر زندگى رسم و راه که است کافى تو
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 شیر دنیا پستان از شد، گسترانده او غیر براى و داشته باز پیامبر بر سو هر از دنیا اینکه چه باشد، آن هاىزشتى و هارسوایى و

 شرح آن، کردن عینی و ملموس جهت را پیامبر رفتار جزئیات خطبه همین یادامه در(. گرفت فاصله آن زیورهاى از و نخورد،

 .کنیممی خودداری آن بودن طوالنی جهت به اینجا در آن ذکر از که دهدمی

 و خویش دستورهای ابالغ بر عالوه آن ی وسیله به خداوند که است زندگی سبک مبانی از یکی نیز نبوّت به اعتقاد بنابراین 

 ،اسالم پیامبر پیروان عنوان به ما رفتار مبنای که ایگونه به آموخته؛ انسان به را زیستن چگونه ها،زمینه یهمه در بخشیآگاهی

 است؛ زمانی فرا و مکانی فرا شخصیت یک ایشان شخصیت که است ذکر به الزم و است زندگی ابعاد تمام در ایشان روش و سنّت

 . نیست پذیرفتنی ایشان سنت از الگوبرداری عدم و ایشان روش به تمسّک عدم در عذری گونههیچ لذا

 امامت پذیرش. 4-3

 ضرورتی امام، وجود اسالمی تفکر در. است برخوردار ارزشی عمیق محتوای و اعتقادی واالی جایگاه از امامت یمسئله

 اثبات در قرائتی(. 112ص ،9ج ،تا مطهری،بی) داندمی نبوّت نظیر مفهومی و پدیده را امامت شیعه، مذهب است؛ ناپذیراجتناب

 جاى به وگرنه باشد معصوم امام جامعه، حاکم که شودمى نمادین زمانى است، دین اصل اولین که توحید»: نویسدمی امامت لزوم

 و خرافات با وگرنه کند حفظ را آن معصوم رهبرى که ماندمى پابرجا زمانى شریعت و نبوّت. شوندمی سبز طاغوت و شرک توحید،

 با مساوى حقّ، رهبر و قانون بدون جامعه اصوالً .افتد مى اعتبار از وحى و شده آمیخته شخصى هاىسلیقه و بدعت و تحریف

 تواندمی که دالیلی از دیگر یکی(. 11ص ،8913 قرائتی،) «ناپذیرند جدایى و یکدیگر مکمّل رهبر و قانون از یک هر و است جنگل

 خَلَّفَ»: آیدمی دست به امام کالم این از که است مردم نکردن رها سرگردان کند ثابت را الهی پیامبران از پس امامت ضرورت

 شما میان در اسالم، گرامى رسول( )8 خطبه« )قَائِمٍ عَلَمٍ لَا وَ وَاضِحٍ طَرِیقٍ بِغَیْرِ هَمَلًا یَتْرُکُوهُمْ لَمْ إِذْ أُمَمِهَا فِی الْأَنْبِیَاءُ خَلَّفَتِ مَا فِیکُمْ

 و نکردند رها سرگردان را هاانسان هرگز آنها زیرا برگزیدند، خود هاىامّت براى گذشته پیامبران تمام که برگزید جانشینانى مردم

 (.نرفتند مردم میان از استوار، هاىنشانه و روشن راهى معرّفى بدون

 /نساء) (مِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِی وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا): پرداخته امام جایگاه تبیین به کریم قرآن در خداوند

( پیامبرند معصوم جانشینان که)امرتان صاحبان و او ی فرستاده از و کنید اطاعت را خدا اید،آورده ایمان که کسانی ای( )13

 امام. است کرده بیان پیامبر و خدا از اطاعت ردیف در را االمر اولی از شرط و قید بی پیروی وجوب آیه، این(. نمایید اطاعت

 یُقَاسُ لَا» :فرمایدمی است، آنان یشایسته فقط امامت اینکه و دیگران با مقایسه در بیت اهل واالی جایگاه تبیین در نیز علی

 وَ الْغَالِی ءُیَفِی إِلَیْهِمْ الْیَقِینِ عِمَادُ وَ الدِّینِ أَسَاسُ هُمْ أَبَداً عَلَیْهِ نِعْمَتُهُمْ جَرَتْ مَنْ بِهِمْ یُسَوَّى لَا وَ أَحَدٌ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ بِآلِ

( 8 خطبه« )مُنْتَقَلِهِ إِلَى نُقِلَ وَ أَهْلِهِ إِلَى الْحَقُّ رَجَعَ إِذْ الْآنَ الْوِرَاثَةُ وَ الْوَصِیَّةُ فِیهِمُ وَ الْوِلَایَةِ حَقِّ خَصَائِصُ لَهُمْ وَ التَّالِی یُلْحَقُ بِهِمْ

 عترت. بود نخواهند برابر آنان با پیامبرند بیت اهل هدایت نعمت پرورده که آنان و کرد مقایسه شودنمى رسالت خاندان با را کسى)

 زیرا بپیوندد آنان به باید مانده عقب و بازگردد آنان به باید کننده، شتاب. باشندمى یقین استوار هاىستون و دین، اساس پیامبر

 هم. دارد تعلّق آنها به رسالت، میراث و مسلمین خالفت به نسبت پیامبر وصیّت و دارد اختصاص آنها به والیت حقّ هاىویژگى

 (.شد گردانده باز بود، مانده دور آن از که جایگاهى به دوباره و بازگشت، آن اهل به حق( سپردید من به را خالفت که) اکنون

 (بِإِمامِهِم أُناسٍ کُلَ نَدْعُوا یَوْمَ): فرمایدمی و کندمی اشاره پیروان شقاوت یا سعادت در امام نقش به کریم قرآن در خداوند

 گمراهى یا هدایت در را امام نقش آیه این. (خوانیممی فرا خود پیشوای با را مردم از گروهی هر که روزی( آر یاد به( ))18/اسراء)

 إِنَّمَا: »فرمایدمی زمینه این در نیز  علی امام .زندمى رقم پیروان براى را وجهنم بهشت که نقشى .کندمی روشن خوبى به پیروان

« أَنْکَرُوهُ وَ أَنْکَرَهُمْ مَنْ إِلَّا النَّارَ یَدْخُلُ لَا وَ عَرَفُوهُ وَ عَرَفَهُمْ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ یَدْخُلُ لَا وَ عِبَادِهِ عَلَى عُرَفَاؤُهُ وَ خَلْقِهِ عَلَى اللَّهِ قُوَّامُ الْأَئِمَّةُ

 جز رودنمى بهشت به کسى بندگانند، آگاه کارگزاران و مردم، امور تدبیرکنندگان خدا، طرف از دین، امامان همانا( )818 خطبه)

 را وى هم دین امامان و باشد آنان منکر که آن جز نگردد سرنگون جهنّم در کسى و بشناسند، را او آنان و شناخته، را آنان که آن
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 حبّ و نظری شناخت بر عالوه امام، شناخت از منظور که است روشن. است مسلمانان تکالیف از یکی شناسیامام بنابراین(. نپذیرند

 .  است زندگی شئون تمام در او از پیروی وی، به نسبت قلبی

 لَنْ وَ هُدًى مِنْ یخْرِجُوکُمْ فَلَنْ أَثَرَهُمْ اتَّبِعُوا وَ سَمْتَهُمْ فَالْزَمُوا نَبِیکُمْ بَیتِ أَهْلَ انْظُرُوا: »فرمایدمی دیگر کالمی در امام

 اهل به مردم( )31 خطبه« )فَتَهْلِکُوا عَنْهُمْ تَتَأَخَّرُوا لَا وَ فَتَضِلُّوا تَسْبِقُوهُمْ لَا وَ فَانْهَضُوا نَهَضُوا إِنْ وَ فَالْبُدُوا لَبَدُوا فَإِنْ رَدًى فِی یعِیدُوکُمْ

 بیرون هدایت راه از هرگز را شما آنها بگذارید، قدمشان جاى قدم بروید، دارندمى بر گام که سو آن از بنگرید، پیامبرتان بیت

 نگیرید پیشى آنها از کنید، قیام کردند قیام اگر و کنید، سکوت کردند سکوت اگر. گردانندنمى باز هالکت و پستى به و برند،نمى

 بیت اهل زندگی سبک از الگوبرداری به اشاره تواندمی کالم این (.گردیدمى نابود که نمانید عقب آنان از و شوید،مى گمراه که

 خوردن، عبادت، در. کنند منطبق بیت اهل زندگی سبک با را خود زندگی سبک که خواهدمی مردم از امام آن در که باشد

 ... . و فریاد و سکوت خوابیدن،

 عَدْلِی مِنْ الْعَافِیَةَ أَلْبَسْتُکُمُ وَ الْحَرَامِ وَ الْحَلَالِ حُدُودِ عَلَى وَقَفْتُکُمْ وَ الْإِیمَانِ رَایَةَ فِیکُمْ رَکَزْتُ قَدْ»: فرمایدمی بارهاین در همچنین

 استوار شما بین در را ایمان پرچم من مگر( )11 خطبه« )نَفْسِی مِنْ الْأَخْلَاقِ کَرَائِمَ أَرَیْتُکُمْ وَ فِعْلِی وَ قَوْلِی مِنْ الْمَعْرُوفَ فَرَشْتُکُمُ وَ

 با را هانیکى و نپوشاندم شما اندام به خود عدل با را عافیت پیراهن مگر ندادم آگاهیتان حرام و حالل مرز و حدود از و نساختم

 روش و راه حقیقی، شیعه و مسلمان(. ندادم نشان شما به را انسانى اخالق ملکات و ندادم رواج شما میان در خود گفتار و اعمال

 از زیستن درست روش و راه دادن نشان امام یوظیفه شد، گفته که آنچه بنابر. دهدمی قرار خود عملکرد سرلوحه را ائمه زندگی

 در که هرآنچه و رفتاری و اخالقی فضائل با مردم آشناکردن و عدالت یپایه بر جامعه یاداره الهی، احکام آموزش و تبیین طریق

 و جامع کامل، الگوی یک دهد می انجام او که هرآنچه یمجموعه امام عصمت به توجه با. است باشد، نیاز آن به علم زندگی

 می روشن نامناسب رفتارهای اصالح و زندگی سبک برپایی در امامت پذیرش نقش که اینجاست. است مردم دیگر برای کاربردی

 .گردد

 عدل پذیرش. 5-3

 عدل، چگونه اینکه در. است تشیّع مذهب مختصّ و رود می شمار به اعتقادی اصول از که است خداوند صفات از یکی عدل

 دلیل به اینجا در آن ذکر از ما که است گرفته صورت زیادی بررسی و بحث کالم علم کتب در رود، می شمار به دین اصول جزء

 . کنیممی خودداری اختصارگویی

 در ایشان. است داشته خاصّی توجّه عدل موضوع به خویش کالم در علی امام که گرددمی روشن البالغهنهج یمطالعه با 

 که دهممى گواهى( )889 خطبه« )عَدَلَ عَدْلٌ أَنَّهُ دُأَشْهَ»: فرمایدمی و دهدمی شهادت خداوند صفت این به 889 یخطبه ابتدای

 برقرار و موجود عدل، نظام عالم، در اکنون هم که است فرموده مطلب این به اشاره خود، گفتار با امام(. دادگر و است عدل خدا

که معنای مصدری دارد برای تأکید است؛ یعنی ذات خداوند عین عدالت است « عَدْلٌ»(، تعبیر به 68، ص9ج ،8911بحرانی،) است

در  (. امام828، ص1، ج8911که به صورت فعل ماضی بعد از آن آمده تأکید دیگری است )مکارم شیرازی،« عَدَلَ»و جمله ی 

 مقابل در لغت در «عدل»ی( )عدل آن است که او را متّهم نسازى(. واژه912 )حکمت« الْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ»می فرماید:  تعریف عدل

(. 93، ص8913است )قرائتی، نحو شایسته به هرکارى دادن انجام یا و خود جاى در هرچیز قراردان معناى به و آمده جور و ظلم

نهد(. مطهّری ( )عدالت هر چیزی را در جای خود می991 )حکمت« الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا الْعَدْلُ یَضَعُ»فرماید: می  که امام علىچنان

 است عدل کندمی او است، آنچه عدل سرمنشأ او که است این حق، ذات بودن معنی عادل»نویسد: در باب عادل بودن خداوند می

 فعلِ نیست، پروردگار مقیاس فعل عدل، است. پروردگار فعل از منتزع و متأخر ظلم، و عدل کند.می او است عدل آنچه اینکه نه

 (. 99، ص8، ج)مطهری، بی تا« است عدل مقیاس پروردگار،
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مناسب  و خاص نظامى تحت را چیزى هر طبیعت و تکوین نظام در هم یعنى است، عادل خداوند گوییممی به عبارتی اینکه

 تمام تشریع، و گذارىقانون عالم در هم ( و821، ص1، ج8981)فیض کاشانی، « وَ الْأَرْضُ السَّمَاوَاتُ قَامَتِ بِالْعَدْلِ»است:  آفریده

است  نداده قرار آن در ناروایى تفاوت و گونه تبعیض هیچ و بوده هماهنگ خلقت هدف با و جا به و عادالنه او قوانین

 (.92، ص8913)قرائتی،

عَلَیْهِمْ فِی  ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِی خَلْقِهِ وَ عَدَلَ»فرماید: ی عدل خداوند نسبت به مخلوقات مىدربارهعلى امام

جراى )خداوند برتر از آن است که بر بندگان ستم روا دارد، میان مخلوقات به عدل و داد رفتار کرد، و در ا ( 811 )خطبه« حُکْمِهِ

احکام عادالنه فرمان داد(. ذکر این نکته الزم است که عدالت به معنای برخورد یکسان و عطای نعمت به میزان مساوی بین 

فرموده است هر چیزی را سر جای خویش نهادن است که ابن میثم در شرح مخلوقات نیست؛ بلکه عدل خداوند طبق آنچه که امام

عالى، اداى استحقاق هر موجودى در مرتبه وجودش و برآوردن نیاز وجودى مخلوقات از زیادى معناى عدالت حق ت»نویسد: آن می

(. 128، ص8، ج8911)بحرانی،« باشدر و مقرّر گردیده است، مىو نقص بر حسب استحقاقى که برایش در نظام حکمت الهى مقدّ

در تأیید این نکته این است مصداق دیگری از کالم امام علینیست.  برابرى و مساوات معناى به همیشه و جا همه در بنابراین عدل

( )روزى 38 )خطبه« رَادَ بِمَیْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَاقَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَکَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضِّیقِ وَ السَّعَةِ فَعَدَلَ فِیهَا لِیَبْتَلِیَ مَنْ أَ»که: 

اى عادالنه تقسیم کرد(. همچنین ازه گیرى و مقدّر فرمود، گاهى کم و زمانى زیاد، و به تنگى و وسعت به گونهها را اندانسان

أُمُورِ وَ تَدَابِیرِ  فِی تَنْفِیذِ الْلَمْ یَلْحَقْهُ فِی ذَلِکَ کُلْفَةٌ وَ لَا اعْتَرَضَتْهُ فِی حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَ لَا اعْتَوَرَتْهُ»فرماید: می

« کُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُمْ فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِیرِهِمْ عَنْ الْمَخْلُوقِینَ مَلَالَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُمْ عَدَدُهُ وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ غَمَرَهُ

شود، و در تدبیر امور مخلوقات، سستى ارنگ که پدید آورده دچار نگرانى نمى( )براى نگهدارى این همه از مخلوقات رنگ38 )خطبه

یابد، بلکه علم پروردگار در آنها نفوذ یافته و همه آنها را شماره کرده است، و عدالتش همه را در بر گرفته و با و ماللى در او راه نمى

گردد که عدل خداوند بر روشن میه است(. با توجه به کالم امامکوتاهى کردن مخلوقات در ستایش او، باز فضل و کرمش تداوم یافت

زیرا خداوند با درنظرگرفتن  .بود نخواهد ظلم نرود، بیرون حکمت مدار از تفاوت تا و نابرابرى هرگونه اساس حکمت او است و

های موجود و نهفته، رشد و تکامل و... امور آنان ها و یا برای آزاد شدن ظرفیتتمامی جوانب، از جمله: درنظر گرفتن ظرفیت انسان

 کند.را آن گونه که بخواهد، تدبیر می

نَفْسًا إِلَّا  اللَّهُ لَایُکَلّفُ)دهد:  قرار تکلیف مورد شاستعداد اندازه به را انسانى هر خداوند که است این الهى عدل مقتضاى بنابراین

قضاوت  او یدرباره وى به عملکرد توجّه با سپس و کند(وانش تکلیف نمیی تکس را جز به اندازه( )خداوند هیچ816 /)بقره (وُسْعَهَا

ستم قرار ( )و میان آن ها به عدالت داوری می شود و آنان مورد 19/)یونس (ال یُظْلَمُونَ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ بَیْنَهُمْ وَ قُضِیَ)کند: 

(. ایمان به عدالت خداوند در کیفیت زندگی اثرات مثبت بسیاری دارد. وقتی انسان بداند که خداوند عادل است از هیچ گیرندنمی

غرق در نعمت دید و خویش را محتاج کند. اگر کسی را کند و خود را با دیگران مقایسه نمیمشکل، نقص و کاستی شکایت نمی

گردد. از این رو اعتقاد به عدل خداوند بر سبک کند و روحیه ی ناامیدی بر وی غالب نمیکمترین ها، تردیدی در عدل خداوند نمی

ها و سختی ی خداوند را بپذیرد درکند. کسی که ارادهی خداوند میی پذیرش ارادهگذارد و انسان را آمادهزندگی افراد اثر می

دهد. ضمن داند و آرامش قلبی خویش را از دست نمیها را حکمت خداوند برای رشد و تقرّب خود مینامالیمات صبورتر است و آن

 گردد.دهد از پاداش الهی برخوردار میداند در قبال آنچه که انجام میاینکه می

 

 نتیجه گیری

ای که دین اسالم برای ی جامعیت دین مبین اسالم است؛ به گونهنشان دهنده طرح موضوعات مختلف توسط قرآن و ائمه

نهج البالغه بعد از قرآن کریم، تمامی مراحل و جزئیات زندگی انسان، برنامه مدوّنی را ارائه کرده است. در میان متون دینی، 
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زندگی اسالمی بر اساس نهج البالغه، به معنی  سبکی سبک زندگی می باشد. بهترین منبع برای واکاوی مباحث اسالمی در زمینه

تحکیم اعتقادات نقش مهمی در تحقّق سبک زندگی اسالمی دارد؛  .مراجعه به نهج البالغه در خصوص ابعاد مختلف زندگی است

ر تشخیص اینکه مبانی اعتقادی، اساس زندگی اسالمی است. قرار دادن این مبانی به عنوان زیر بنای رفتار، به انسان دزیرا پذیرش 

نماید و در صورتی که نسبت به مبانی اعتقادی  بی توجهی گردد، عالوه بر چگونه فکر کند، سخن بگوید و عمل کند کمک می

ها جای خود را عوض کرده و جامعه دچار تلوّن و مشکالت اینکه تشخیص تکلیف سخت خواهد شد، ارزش ها و ضد ارزش

یان آنچه اهمیت دارد این است که اعتقادات باید منجر به عمل گردد. زیرا اغلب انسان نسبت به البته در این مگردد. ای میعدیده

اینجاست که نقش باور و ایمان راستین به مبانی اعتقادی روشن  .مسائل و امور علم دارد،  اما انگیزه عمل در وی وجود ندارد

تر باشد عمل هم بهتر ه عمل هم وجود ندارد و هر چه اعتقادات محکمگردد. از این رو تا باور حقیقی وجود نداشته باشد انگیزمی

 به الگوی سبک زندگی اسالمی است. بنابراین تقویت مبانی اعتقادی عامل اصلی در ایجاد انگیزه برای عمل .شودمی

 

 منابع

 (، چاپ اول، قم: الهادی.8939، مترجم: علی مشکینی)قرآن کریم  -

 (، چاپ هجدهم، قم: پیام مقدس.8939دشتی)، مترجم: محمد نهج البالغه -

، دانشگاه شهید آثار دنیوی ایمان به معاد در نهج البالغه و شروح آن پایان نامه(، 8939امیدی، ابوالفضل) -

 مدنی آذربایجان.

 .، قم: مهد امیرالمؤمنینمعاد در نهج البالغه(، 8918باقریان ساروی، احمد) -

، چاپ اول، مترجم: قربانعلی محمدی مقدم و علی اصغر نهج البالغه ترجمه شرح(، 8911بحرانی، ابن میثم) -

 نوایی یحیی زاده، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.

 ، چاپ اول، قم: نشر چاف.راهبردهای سبک زندگی اسالمی ایرانی(، 8939پور سید حق شناس، سید مهدی) -

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی.، تهران: معادشناسی(، 8911جمعی از نویسندگان) -

 ، تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی.اصول پنج گانه اعتقادیجمعی از نویسندگان)بی تا(،  -

 ، قم: انتشارات اسراء.تفسیر تسنیم(، 8911جوادی آملی، عبداهلل) -

مدیریت های آن در نقش خدامحوری و مؤلفه(، 8939روشن ضمیر، محمد ابراهیم؛ فیروزی، نعمت اهلل) -

  .18-83، ص 82های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره ، آموزهفرهنگی از منظر قرآن کریم

 .، چاپ ششم، قم: مؤسسه امام صادقمنشور عقاید امامیه(، 8913سبحانی تبریزی، جعفر) -

 توسعه.،چاپ اول، تهران: انتشارات آفتاب اسالمی ایرانی سبک زندگی(، 8938شریفی، احمدحسین) -

، قم: نهاد نمایندگی مقام همیشه بهار : اخالق و سبک زندگی اسالمی(، 8938شریفی، احمدحسین؛همکاران) -

 .معظم رهبری در دانشگاه ها ، دفتر نشر معارف

 اسالمی.،چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات الهیات در نهج البالغه(، 8911صافی گلپایگانی، لطف اهلل) -

 ، مصحح: مهدی آیت اللهی، چاپ ششم، قم : جهان آرا.آموزش دین(، 8919طباطبایی، محمّدحسین) -

  ، چاپ پنجم،م: سید محمد باقر موسوى همدانى، مترجتفسیر المیزان(، 8919طباطبایى، سید محمد حسین) -

 .ى مدرسین حوزه علمیه قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعهقم

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات الصدر.، تحقیق: حسین اعلمیتفسیر الصافی(، 8981)فیض کاشانى، مال محسن -
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 ، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.تلخیص اصول عقاید(، 8913قرائتی، محسن) -

 تهران: صدرا. ، مجموعه آثار،عدل الهیمطهری، مرتضی)بی تا(،  -

 ، تهران: صدرا.مجموعه آثار ،انسان و ایمان، _____________ -

 هران: صدرا.ت، مجموعه آثار، امامت و رهبری، _____________ -

 تهران: صدرا. ، مجموعه آثار،نبوت، _____________ -

 ، مجموعه آثار، تهران: صدرا.فلسفه تاریخ، _____________ -

 ، مجموعه آثار، تهران: صدرا.انسان کامل، _____________ -

، چاپ اول، اصفهان: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی معاد سرنوشت جاودانه انسان (،8939مظاهری، حسین) -

 الزهرا)س(.

 .، چاپ هفتم، قم: سرورمعاد و جهان پس از مرگ(، 8911مکارم شیرازی، ناصر) -

، چاپ 8، جلد: شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه پیام امام امیرالمؤمنین(، 8911)____________ -

 االسالمیه. اول، تهران: دارالکتب

،  چاپ 9، جلد: شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه پیام امام امیرالمؤمنین(، 8918)____________ -

 اول، تهران: دارالکتب االسالمیه.

،  چاپ 1، جلد: شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه پیام امام امیرالمؤمنین(، 8911)____________ -

 .ی طالبسوم، قم: انتشارات امام علی بن اب

 .، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقدین و سبک زندگی(، 8932مهدوی کنی، محمد سعید) -

 

 

 

 

 

 


