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است.سبک زندگی یعنی یکی ازمهمترین مسائل جامعه ما انتخاب سبک زندگی مناسب : چکیده

انطباق دادن یک رهیافت سبک داده در زندگی .در زمان کنونی غرب توانسته است با در دست 

امع اسالمی ترویج داشتن ابزارهای تبلیغی متفاوت ومتنوع سبک زندگی افراطی غربی را درجو

راین نگرش محور عالم هستی انسان است که تفکر ی امانیسم نامیده می شود .ددهد.درنگاه غرب،

انسان موجودی لیبرالیسم است که کسی به اوتعیین تکلیف نمی کند وهرچیزی که آزادی وی را 

حدودیت هایی رابرای افرادایجاد می محدود می کند باید کنار گذاشته شود واز آنجایی که دین م

ه سبک زندگی اسالمی ودرراس آن ب ی شود .اما وقتی ما بهکندپس از زندگی کنار گذاشته م

کنیم برخالف گفته های غربی ها به جامع وکامل بودن آن پی می  زندگی پیامبراکرم )ص(نگاه می

بریم وهرکس که سبک زندگی پیامبررا برای خود انتخاب کرده در زندگی موفق وبه درجات رفیعی 

حضرت امام خمینی )ره(ومقام معظم رهبری )مدظله العالی افراد موفق رسیده است نمونه ای از 

وآن  ص(توانسته اند جامعه ای اسالمی تشکیلاز زندگی پیامبر اکرم) می باشد که با الگوگرفتن(

.دلیل اسوه والگو بودن سبک زندگی پیامبر برای تمام راحفظ وامنیت را درجامعه برقرارکنند

 .خداونددرقران کریم است به فرموده های پیامبر جهانیان عمل کردن

 (،سبک زندگی،اسالم،غربپیامبر اکرم)ص واژگان کلیدی:

 

 :مقدمه

 وم سبک زندگی یعنی انطباق دادن یک رهیافت سبک داده شده درزندگی .سبک زندگی رامی توان مجموعه ای ازتلقی هامفه

زیرا نه فقط نیازهای روزمره اورا سلیقه هاوعملکردهادانست که فرد آن هارابه کارمی گیرد،حالت ها،رفتار  رزش ها شیوه هایا
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در برابر دیگران تجسم می بخشد ،بلکه روایت خاصی راهم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است ،میکند برآورده

رفتارهای شخصی ،معرفت فرهنگی ،مد،ادبیات،زبان ،خوراک ،عملکردهایی که درعرصه های مختلف زندگی ازجمله نوع پوشش 

          (1333ان،)ابوترابیو...تجسم می یابدنحوه گذران زندگی واوقات فراغت ،

بااینکه امروزه غرب باروش های مختلفی به فرهنگ اسالمی حمله کرده وسعی درترویج سبک غربی که یک نوع سبک زندگی 

مابانگرشی دقیق مانیسم ولیبرالیست پدیدآورده است ااو،هستی شناسی وانسان شناسی خود در محور سکوالریسم  رابامبنای فکری

برنامه وسیره ،م خداوند بادستورات روشن وگاهی مکررکه به پیامبرش می دادوآثار سوءآن پی برد.دراسالمی توان پی به ضعف 

ارآنجا که اسالم دین زندگی است (1331)قرائتی،زندگی آن حضرت رامعین می کند وسیره آن حضرت مطابق بادستورات الهی بود

درستی ایجادوتحکیم کند چه  بتواند در هر سطحی مناسبات خودرا بهاحکام وتعالیم حیات بخش رابرای انسان فراهم کرده است تا 

وچه بین المللی وهیچ یک ازابعاد فردی  واجتماعی حیات بشری از آموزه های وحیانی تهی نیست لذا  یمحلی وچه منطقه ا

 به سعادت وخوشبختی خواهد رسید.سبک زندگی خود رابااین آموزه ها تطبیق دهد و هرکس رفتار

 وهش:روش پژ

 کتب و منابع از استفاده با محقق است، گردیده استفاده کتابخانه ای فن و تحلیلی توصیفی ، روش از که در راستای این تحقیق

 .است نموده پردازش و کرده جمع آوری را اطالعات ، معتبر و مرجع

 سبک زندگی در لغت و اصطالح:

 سبک زندگی درلغت

کلمات رابه طرز نیکو تلقین کردن ،درقالب ریختن ،فلزگداخته،سبک درفرهنگ عمید به معنای گداختن فلز وبه قالب ریختن 

 درفارسی به معنی طرزوروش هم گویند.،وآراستن 

 (1333)عمید،آمده است،معاش،حیات،عمر،زیستن،زندگی هم به معنای زنده بودن 

 سبک زندگی دراصطالح

در روزگار ما از سوی پژوهشگران جامعه شناسی ومطالعا ت فرهنگی به کارگرفته شده وکم وبیش مورد وم سبک زندگی مفه

اده کرده ازاین اصطالح برای اشاره به حال وهوای زندگی فرد استف«آلفرد»پذیرش رهبران ومدیران اجتماعی قرار گرفته شده است 

)فیست و به دیگران ونگرش فردبه دین راشامل می شود احساس های فردنسبت ،خود پندارهاست .سبک زندگی هدف فرد،

خرید کاالتعریف می کندبه نظروی سبک زندگی نشان دهنده م(سبک زندگی رابراساس الگوی 1333«)لیفر»( 2002گریگوری،

نده بازتاب کنه کاالی خریداری شده مصرف می شود،شیوه زندگی متمایز جامعه یاگروه اجتماعی ونشان دهنده شیوه ای است ک

سبک زندگی رااین گونه تعریف می کند:این اصطالح به روش زندگی «سازمان بهداشت جهانی {.»22سبک زندگی درجامعه است }

وعادات فردی .همچنین ترکیبی ازالگوهای رفتار اشاره دارد،طرز برخورد وفعالیت هااجتماعی مردم وبازتابی کامل ازارزش های 
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دخانیات و...است .که درپی فرایند جامعه پذیری به وجود آمده است .عده ،اعتیادبه الکل،تغذیه ،فعالیت های بدنی ،درسراسر زندگی

طریق دنبال می  آن شیوه ای نسبتا ثابت که فرد اهداف خود رابه»ای نیز سبک زندگی راچنین تعریف نموده اند

 (1332،)کاویانی<<کند

 :سبک زندگی ونظام اجتماعی 

ه نظامات اجتماعی رامی توان از طریق ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم آن دستخوش به سادگی می توان پذیرفت ک

دچراکه نکنن ورسانه ها نقش بزرگی راایفا می مدرات تغییرکردوحتی آنهارا تولیدوباز تولید نمود.امروزه درهمین راستا ارتباط

به طور معمول نیز همه می سبک زندگی مردم رادارند. توانایی تصرف در،دیداری وحتی شنیداری ،محصوالت ورسانه های نوشتاری 

اینترنت و...درتبدیل وتبدالت سبک زندگی مردم تاچه حد تاثیر ،روزنامه،سینما،لویزیون،تتواننداین نکته را بپذیرند که آگهی  ها 

 گذار بوده اند.

پیش ازاین مورد ،رابطه سبک های زندگی باجامعه شناسی  تبدالت تابدانجا بوده است که و تاثیر رسانه های مدرن دراین تغییر

توجه جدی نبوده است وبشتر درحوزه روانشناسی ودرمقیاس هویت های فردی مورد مطاله قرار گرفته است.سبک زندگی ظرف 

 دهه های اخیر که رسانه هاهم رشدجدی نموده اند به عرصه جامعه شناسی پا گذاشته است .

 بی :نگاهی به سبک زندگی غر

)امانیسم(نامیده می شود دراین نگرش انسان موجودی لیبرالیسم است که حور عالم هستی انسان است که تفکر مدرنگاه غرب 

کسی به او تعیین وتکلیف نمی کند وهر شخص واندیشه ای که آزادی وی رامحدود کند باید کنار برود.وارآنجا که خدا ودین 

در محدودیت هایی را برای فرد به وجود می آورد پس از زندگی کنارگذاشته می شود .واجبات ومحرماتی را مطرح می کند که 

مسائل اخالق هم غربی هامعتقدندکه هرچه را انسان دوست داشت مهم است .ودر بحث زندگی هرسبکی را که انسان بپسنددمطرح 

 پس خوب،.اگر بگوید همجنس بازی خوب است به طور مثال رابطه انسان با دیگران در دیدگاه غربی طبق رای مردم است می شود

است . درمورد ازدواج هم راه افراط وتفریط را درپیش گرفته اند ومفهومی به عنوان ازدواج سفید راایجاد کرده اندکه درآن بدون 

امبر گرامی ما می این درحالی است که پیدر کنار هم سالیان دراز را باایجاد رابطه جنسی سپری می کنند.،انجام مراسم عقد ازدواج

هرکه ازدواج کند :»یادرروایتی دیگر می فرماید (1101)حر عاملی،<<هیچ بنایی دراسالم محبوب ترازازدواج نزدخدانیست »فرماید

انواده مهمترین نهاد درجامعه می باشدکه برارکانی خ«.پس در نصف دیگر ازخداتقوی پیشه کند،نصف دینش را حفظ کرده است 

نهاد عالقه وعاطفه است.زمانی که درخانواده عالقه ،نیز از هم می پاشد یکی ازاین ارکان  جامعهرو پاشی این ارکان استوار است وبا ف

وعاطفه برقرار شود درجامعه انعکاس پیدا می کند ومیان افرادعالقه وعاطفه حکم فرما خواهد بود .به لحاظ اینکه درغرب خانواده 

رون دنیای به ظاهر زیبای غرب نمی شود به آن ها اعتماد کرد.درد ت های زندگی همهافرو پاشیده شدندمسلما درسایر قسم

سوءاستفاده جنسی ،طالق های روز افزون ،فرزندان نامشروع ،مفاسداخالق،بی عاطفگی ،ازهم پاشیدگی خانواده ها،)پوسیدگی 

نهفته است .بنابراین پیروی از چنین سبک زندگی به افزایش آمارمجرمان و...(،خیانت همسران به یکدیگر ،زنا بامحارم ،ازکودکان 

 گیژعالئم ووی،اصالت دنیایی(شیوه زندگی درغرب با نمادها«)سکوالر»جز درد وغم آثار دیگری به دنبال نخواهد داشت .با وجود آن 
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ذاشته است به طوری که می با رسانه های تبلیغی بسیار قوی درمعرض دید جوانان ما قرار گرفته وبرنحوه زندگی آنان تاثیر گ، ها

وبه جای اینکه جوانان ونوجوانان ما فرموده مقام معظم (1331،)اعتصامیتوان گفت سبک زندگی بومی مارابه چالش کشیده است

وت آلود گناه آلود هویت زا وضدمعنویت هاست ازسبک زندگی مادی ش باطن فرهنگ غربی عبارت:»رهبری را که می فرماید 

 راملکه ذهن خود قرار دهند به سوی سبک غربی هجوم می آورند.(1331)خامنه ای، «

 عوامل تهاجم سبک زندگی غربی :

 عوامل تهاجم سبک زندگی رامی توان به دو دسته تقسیم کرد :

ازجمله:نفوذ عناصر وابزاری که به نحوی رد پای کشورهای )غربی (درآنها دیده می شود عوامل برون زا هستند  (عوامل برون زا:-الف

ماهواره ساخت وفروش وسایل ارتباطی نظیر،ازطرق مختلف ایجاد روحیه خود باختگی فرهنگیزدایی تالش برای دین ،متشرقین

ویدئیوو...سیاست گذاران وطراحان کشورها ی سلطه جو این عوامل را طراحی وبرنامه ریزی می کنند وافراد داخلی آن را به اجرادر ،

 می آورند.

عناصر وابزاری که ریشه داخلی داشته وغیرمستقیم یا مستقیم به پذیرش تهاجم فرهنگی از خارج ،زمینه هادرون زا:(عوامل -ب

غفلت ،نابه سامانی خانوادگی ،فقر اقتصادی ،برداخل کمک می کند عوامل درون زا هستند از جمله :زمینه هایی همچون بیکار ی

 وجوانان.مسئولین فرهنگی واجتماعی وناآگاهی جوانان ون

 ابزارهای تهاجم فرهنگی :

ای گوناگون ترویج می دهند .مهمترین به تدریج از طریق وسایل وابزاره مهاجمان فرهنگی مفاهیم ومسائل مورد نظر خود را

 ابزارهای مورد استفاده برای تهاجم فرهنگی عبارتند از:

 تبلیغات گسترده ازطریق تکنولوژی وارتباطات -

 کتب ونشریات  -

 ترجمه واصطالحات،آموزسش زبان  -

 پوستر وعکس  -

 ترویج کاال های لوکس مصرفی والگوی تجمل گرایی  -

 شعار های تبلیغاتی فرهنگ بیگانه منقش بر روی البسه  -

 تشرقین سنفوذ م -



 577-588، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

581 
 

انیان برترند وازهمین در این مورد غربی ها نوشته اند :اروپاییان با ویز گی های پسندیده ای که در سرشت خویش دارنداز بقیه جه

 (1333)مصباح یزدی،روست که باید برجهان چیره شوند ومردم جهان را به بردگی واستثمار کشند

 :ویژگی پیامبرا ن الهی 

 (صداقت درگفتار ورفتار -الف 

اینکه پیامبران به معنای نهایت راستگویی وکثرت تصدیق وتایید آیات الهی وتوحید.باتوجه به ،صیغه مبالغه صادق است  صدیق

سالمت جسمی وروحی وفهم  دادومرجع اختالف بودند عالوه بر ویژگی های عمومی مانند ماموریت هدایت وتربیت واقامه عدل و

از سوی خدا  صداقت وراستی گفتار آنان هیچ شک وریبی وجود نمی داشت زیرا آنهاو در  اخالقودرک علم باال می بایست  در

هرگز نمی توانست به سخنان آنان اعتماد واز آنان پیروی  بدگویی ودروغ گویی بودند امت،به گزاف گوییون خبرمی دادند واگر مظن

ای از صدق وراستی (پایبندی به وعده وپیمان شعبه 23،کنند .در قران صفت صداقت درباره ادریس ویوسف نیز آمده است.)مریم

 الهی است . وازاوصاف انبیای

می فرماید اسماعیل بنی صادق الوعده بود . در بعضی روایات آمده است که او باشخصی در محلی سوره مریم  21خداوند درآیه 

وعده گذاشته بود اما ان شخص فراموش کردونیامد اسماعیل تایک سال در انتظارش بود وپیوسته به آن محل می رفت وسرکشی 

 .(1322)کلینی، انتظار تو بودمگفت من همواره در می کرد .هنگامی که ان شخص آمد اسماعیل به او 

 شجاعت دراجرای ماموریت  (- ب

 (33،)الذین یبلغون رسالت هلل ویخشونه وال یخشون احدا اال اهلل وکفی بااهلل حسیبا()احزاب 

 خدا برای حساب کردن اعمالشان کافی است (،رسالت ها وپیام های خدا را)به مردم(می رسانند واز اومی ترسند   )کسانی که

ومقام معرفتشان به وحدانیت اوست .آنان چون منبع اصلی هر قدرت شجاعت انبیاءالهی ناشی از شناخت عمیقشان از خداوند قادر

 می ازوحرکت وخیر وبرکتی رافقط خدا می دانند ووعده های الهی را مبنی برتصرف یارانش قطعی وتعیینی می دانند هیچ ترس وبی

ازماموریت های مهم انبیاء عال وه بر اینکه در موارد بسیار مجبور می شدند با دشمنان رودر  ند.یکیغیر خدا به خود راه نمی ده

شمشیر ونیزه وسالح نیست اما ،یعنی جهاد فرهنگی بود .دراین جبهه ،وشکستن سنت های جاهلی باخرافات مبارزه ،رومبارزه کنند

 ن روکارایی بیشتر وبهتر نمایان می شود .جوسازی وتوطئه وانحراف افکارتوده های ازمردم وجود دارد ازای

 ( پیامبران عاشق هدایت بودند- پ

 )لعلک باخع نفسک االیکونوا مومنین (

 ند خود راهالک کنی.ورشایدازاینکه ایمان نمی آ
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 دلسوز مردمم )ص(تاچه اندازه رباخع یعنی کسی که خود را از شدت غم واندوه هالک میکند.این تعبیر نشان می دهد که پیامبر اک

قران ناصح امین رو دیگر انبیاء الهی به تعبی ودر ادای رسالت خویش جدی وبه وظیفه خود عالقمند بوده است پیامبر اکرم)ص(

بودند وبه این کار خویش عشق می ورزیدند که اگر عاشق هدایت مردم نبودند خطرات ومشکالت آنان را از پای در یعنی خیر خواه ،

 راه منصرف میکرد .می آ وردواز ادامه 

 (ادب - ت

 (112،)ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم ()مائده 

)اگر انان را عذاب کنی بندگان تو هستند وعذاب عین عدل است واگرآنان راببخشایی پیروزمند وحکیمی (ادب شکل زیبا وپسندیده 

از خطا محفوظ بماند.بعضی ازمصادیق  آیدوبسا که انسان با به کار بستن آنشکل در ای است که هرعمل انسانی ممکن است بدا ن

میهمان ،حسن خلق با مردم ،مودبانه وصمیمانه محبت کردن با خداوند ،ادب در زندگی انبیاءالهی بدین شرح است .بندگی خداوند 

 ایمان اتواضع در برابر مردم ب،انتخاب نام زیبا برای فرزندان ،برابر والدین تواضع در ،مبارزه با خرافات ،وفای به عهد ،نوازی 

 (صبر بردباری - ث

 عجل لهم(کما صبر اولوالعزم من الرسل والت)فاصبر 

 همانگونه که صاحبان عزم راسخ از فرستادگان خدا صبر کردند ودر)هالکت ( آنان شتاب مکن ،پس صبر کن

:نوح )ع(وابراهیم )ع(موسی تن اولوالعزم اند .شخصی پرسید آنان کیستند؟فرمودندازمیان پیامبران پنج »امام سجاد)ع(فرمودند 

ازجنس وتنس فرستاده شده اند ،چیست ؟فرمودبه سوی مردم شرق وغرب م )ع(عیسی )ع(ومحمد )ص(.عرض کرد معنای اولوالعز

 .بنابراین چنین مسئولیت خطیری نیازبه صبر وبردباری خواهدبود .

 (تعلیم وتربیت- ج

 (12،کمه ()جمعهحهوالذی بعث فی االمیین رسوالمنهم یتلو علیهم وایته ویزکیهموتعلمهم الکتب وال)

ازسوی خودشان برانگیخت تا آیاتش رابرآنان تالوت کند وآنان  واد بودند (فرستاده ایساوست که درمیان امیان )مردمی که غالبا بی

 .انان کتاب ومعارف دینی وعقلی آموزد عملی (پاکیزه کندوبه،اخالق،را ازپلیدی های )عقیدتی 

رسول خدا فرمودند :در روز قیامت مردمی رامی آوردند با حسناتی چون ابرهای انبوه وکوه های استوار اومی گوید:پروردگارامن اینها 

به آنها عمل می تی وبعدازتوبه اند؟خداوند می فرماید:اینها همان دانشی است که به مردم آموخ را انجام نداده ام ازکجا آمده

 (1101شد)مجلسی،
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 الگوبودن پیامبر اکرم )ص(:

خوب مردم را الگوی ،روح وحیات می بخشد،الگوبه کلیات وتئوری ،معرفی الگوهای موفق است ،یکی ازمهمترین شیوه های تربیت

بهترین الگوبرای جهانیان است .قران ازارزش به الگوهای بد باز می دارد .الگوی خوب دعوت وتبلیغ عملی است پیامبر گرامی اسالم 

 لمن کان یرجواهلل والیوم االخر وذکراهلل کثیرا( سنهکریم در الگوبودن پیامبر می فرماید:)لقدکان لکم فی رسول اهلل اسوه ح

خدارابسیار وهمانا برای شمااز )رسیده (رسول خدا الگو وسرمشق نیکوست )البته (برای کسانی که به خداوند وروز قیامت امید دارند

اگر چه این آیه در میان آیات جنگ احزاب است اما الگو بودن پیامبر اختصاص به مورد جنگ ندارد اسوه بودن پیامبر  یاد می کنند.

عبادت ،تشویق به کسب علم ،اخالص وساده زیستی ،گشاده رویی بامردم مشورت کردن،در همه امور است در مهربانی با زیردستان 

محبت به کودکان ،همسرداری ،مساوات ،نظم وانضباط نظافت وبوی خوش ،مبارزه با ظلم وستم ،ر وعمل استقامت ودرگفتا

 سرشار از ایمان ویاد خدا باشد.و...کسانی می توانند پیامبر را الگوی خود قرار دهند که قلبشان 

 :سبک زندگی پیامبر )ص(

زندگی اسالمی در سبک مطلوب وآن نیز در سبک زندگی  سبک،سبک زندگی پیامبر اکرم )ص(همان سبک زندگی اسالمی است 

ازدو منظر قابل بررسی است یکی از منظر ،سبک زندگی چه در سطح انسانی وچه در رتبه الهی آن ،انسانی والهی تجلی می یابد

ی وضع موجود ارزیابنه یافتنی دوم از منظر،ایجاد ونهادینه ساختن آن در اجتماع چرا که سبک زندگی اسالمی ساختنی است 

تامین کننده هردو منظر خواهد بود چه شاخص از یک ،وتعیین فاصله تا وضع مطلوب .استخراج شاخص های سبک زندگی اسالمی 

 نشانگر فاصله وضع موجود با وضعیت مطلوب است .پیامبر معظم )ص(قران،جهت ترسیم کننده وضعیت مطلوب واز جهت دیگر 

.آشنایی با روش وآداب (1322)طباطبایی، ز همسر پیامبر نقل نموده اند )کان خلقه  القران(بوداین کالم را شیعه وسنی ا مجسم

وآیینه تمام مکارم اخالق است گام موثر جهت درک هر چه بیشتر  کامل عدالتزندگی وخلق وخوی آن بزرگوار که خود مظهر

نسانی وعالیترین نمونه تربیت واخالق اسالمی مسائل اخالق خواهد بود.سیره پیامبر اکرم )ص( واالترین الگوی کماالت وا

است.پیغمبر )ص(به همه مسلمانان باچشم برادری وبا نهایت مهر ومحبت رفتار می کرد.آنچنان ساده لباس می پوشید وبرروی 

به  زمین می نشست ودر حلقه یاران قرار می گرفت که اگر ناشناسی وارد می شد نمی دانست پیغمبر کدام است.در عین سادگی

نظافت ولباس وبدن خیلی اهمیت می داد .وضوی ایشان همیشه با مسواک زدن دندان ها همرا ه بود .از استعمال عطر دریغ نمی 

تبسم همیشه بر لبانش بود ولی از بلند .پیش دستی می کرد با پیر وجوان مودب بود .همیشه در سالم کردنفرمود .همیشه 

ع جنازه مسلمانان زیاد می رفت میهمان نواز ودرماندگان را مورد لطف خاص خود یبیماران وتشیخندیدن پرهیز می کرد .به عیادت 

چون سواری مقرار می داد.دست مهر بر سر یتیمان می کشید . ازخوابیدن روی بستر نرم پرهیز می کرد ومی فرمود :من در دنیا ه

 هستم که که ساعتی زیر سایه درختی استراحت کند وسپس کوچ کند.

باهمه مهر ونرمی که با زیر دستان داشت در برابردشمنان ومنافقان بسیار شدت عمل نشان می داد.در جنگ هرگز هراسی به دل 

در فتح مکه عفو فرمود وآنها هم ،راه نمی دادو ازهمه مسلمانان به دشمن نزدیکتر بود .از دشمنان سر سخت مانندکفار قریش

زر وزیور دنیا دوری می کرد. اموال عمومی را بین مردم سته به اسالم روی آوردند . از مجذوب اخالق پیامبر )ص(شدند ودسته د
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خود برنمی داشت .براستی آن هرچه سریعتر تقسیم می کرد وبا آن که فرمانروا وپیامبر خدا بود هرگز سهمی بیشتر از دیگران برای 

خدا ،امانت داری ،پیامبر می توان به ساده زیستی  وجود مقدس مظهر ونمونه وسرمشق برای همگان بود .از اصول زندگی

اخوت واستقالل که در زندگی پیامبر جایگاه خاصی داشته است نام برد .که البته عالمان ،عدالت ،عزت محوری ،اعتدال ،محوری

ادی وفرهنگی پیروی ازسبک زندگی رسول خاتم است.در حال حاضر ودراین شرایط اقتص،دینی براین باورند پیروی از این اصول 

زندگی به سبک پیامبر بسیار دشوار است همان طور که در روایات شیعی آمده است نگه داشتن ایمان درآخر ،نابسامان جامعه 

پیروی ،از پیامبر را دارند الزمان مانند نگه داشتن گلوله ای آتش برمشت است.ولی باتمام دشواری ها برای مردمی که ادعای پیروی 

ومقام معظم رهبری درجای ین پیام اور حضرت حق الزم وضروری است.چیزی که حضرت امان خمینی )ره(ازسبک زندگی آخر

دنبال تحقق  بهرفتار ورویکرد های امام خمینی )ره(از تفکر ناب اسالم است که آن سفر کرده ،جای زندگی به آن عمل کردند.اعمال

وسپس احکام دین را در جامعه جاری آن بود .ایشان با تمام وجود تالش می کرد که خود عامل به مبنای دین مبین اسالم باشد

چون صدق راستی اورا دید واز آزمون های متعددی که  وعمل کند.در این راه ریاضت های زیادی را متحمل شد وخداوند متعال

بیرون آمده برکت در کار او ایجاد کرد وتوفیق داد که با هدایت جامعه اسالمی نظام جهموری اسالمی را ازاوبه عمل آورد سر بلند 

 پایه گذاری کند.

 :نمونه  هایی از اخالق ورفتار پیامبر )ص(

 (پوشش پیامبر -الف 

هن وکفش ایوه پوشیدن پیررنگ واندازه آن وش،جنس لباس ،بیان نمونه هایی از سیره پیامبر اعظم )ص(در مورد پوشیدن جامه 

 ومانند آن می تواند الگویی مناسب برای همگان باشد.

هم به سادگی وهم به نوع سالم پارچه لباس توجه داشت .لباس پنبه ای مورد عالقه ،رسول خدا )ص(هم به سالمت وعافیت جسمی 

پیامبر خداست .رنگ سبز رنگ مورد عالقه (می فرماید:لباس پنبه ای بپوشید چرا که آن لباس عآن حضرت بود .حضرت علی )

 پیامبر ورنگ قرمز رنگی بود که آن را برای لباس نمی پسندید ودر پوشیدن لباس همواره به پاکیز گی آن توجه داشت ومی فرمود:

پاس می خدارا شکر وس،که لباس می پوشید باید درپاکیزگی وآراستگی آن بکوشد .ایشان هرموقع که لباس تازه می پوشیدهر کس 

گفت . ازانجا که پیامبر اکرم )ص(ساده زیست بود در لباس هم مهم مباح بودن آن لباس بود نه قیمت ودوخت وجذاب بودن آن 

.جامه ای که انسان را مغرور (1330)طبرسی،بی انکه جزان چیزی زیرش باشد روایت شده آن حضرت در روی حصیر می خوابید 

ه نیز اسارت اور است .ایشان در لباس پوشیدن هم به نوع خاصی ازجامند است .مقید بودن کند وتکبر وخود پرستی بیاورد ناپس

آداب خاصی رعایت می کرد وموقع پوشیدن ابتدا سمت راست راتن می کرد وبعد سمت چپ را وموقع در اوردن برعکس آن راعمل 

 می کرد .
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 (رفتار پیامبر بامردم - ب

 امام حسین )ع( می فرماید:

نگاه می داشت مگر درمواردی که  را رسول خدا زبان خود»در پاسخ فرمود: امام علی )ع(درباره رفتار رسول خدا سوال کردم از پدرم

ازمردم دوری نمی کرد .کریم وبزرگ هرقومی را ارج گفتن ضروری بود .بادیگران انس می گرفت وبین دیگران الفت برقرارمی کرد.

خلق یا آنها دریغ کندبدون آنکه شادابی چهره خود از،ود ی سپرد .دربرابرمردم خویشتندار بمی نهاد وسرپرستی آن قوم را به اوم

گرامی می داشت  را ازاصحاب خود دلجویی می کرد وازاحوال مردم پرسش می کرد .هرچیز نیک وخوی نیک خود راازآنان بازدارد

گران دچار غفلت شوند ویا از راه راست به در یکه مبادا دیک لحظه غفلت نمی کرد ،وآن را تقویت می کرد. درکارها میان رو بود

با تقواترین و ،رفته باشند درباره حق کوتاهی نمی کرد وارآن تجاوز نمی فرمود برگزیده ترین افرادنزد پیامبر)با فضیلت ترین 

 یگران یاری می رساندند.منزلت راکسانی نزد اوداشتند که بیشتر به دداناترین وخیرخواه ترین (آن ها بودند. وبزرگترین 

 (عفو وگذشت پیامبر)ص(- پ

هرگز به درشتی وخشونت دست نیازیدچرا که برقله کماالت انسانی ،گذشت کردمدارا و در تمام دوران رسالتش  پیامبر اکرم )ص(

که سالها باوی دشمنی  هدایت ورهبری نمود . گذشت وبخششان انقدر فراگیر بود که با انان،بود وازچنین جایگاهی مردم را ایستاده 

نیزمالیمت ورزید وگذشت نمود . حضرت )ص(حلیم ترین وبخشنده ترین مردم بودند. بااینکه هیچ کس ،وکینه ورزیده بودند کرده 

ایشان اگرچه ،{.بااین حال کسی صبورتروحلیم تر وبخشنده تر از اوبه اذیت های مردم نبود 2همچون اودرراه خدا آزار واذیت ندید}

د خدواند آن هارا هدایت اذیت های فراوانی دیدند اما هرگز در هالکت قومش تعجیل نکردند بلکه همواره امید داشتن ازقومش

احد دندان های میانی پیامبر )ص(شکست وصورتش شکافته شد این حادثه بریارانش گران آمد  وقتی در جنگ کند.روایت است

برای لعن ونفرین مبعوث نشدم بلکه برای دعوت به حق واز سرمهر  من»اماحضرت فرمود ند «گفتندکاش نفرینشان کنی!»و

{.ومی فرمود جوانمردی ومردانگی ماخاندان در گذشتن 3«}از خدایاقوم مرا هدایت فرما که آنان سخت نادانندب،برانگیخته شده ام 

.آنها هیچ وقت بدی را بابدی پاسخ {23«}از کسانی است که به ماستم کرده اند وبخشش به کسانی است که مارا محروم ساخته اند

حرمتی الهی خدشه دار شود درآن  بلکه همواره عفو می کردند مگر آنکه(1102)بیهقی،ندادندودر کارها ی خود انتقام جویی نکردند

 صورت به پاس حفظ حرمت الهی مجازات می کردند.

 (پایبندی رسول خدا به عهد وپیمان - ت

خود الگو وآینه تمام نمای عمل به دستورات وفرامین خداوند است پس پیامبر ،وفرمان الهی بود(که پیام آور وحی صپیامبر )

 )ص(سخت پایبند به عهد وپیمان بودند وبه آن توصیه می کردند واز بدقولی وپیمان شکنی منع می کردند .

زد همگانی شده بود به گوش خدیجه نیز  زبان امانتداری وخوش خلقی رسول خدا ،ص(را امین نامیدند .راستگویی )قریش پیامبر  

.از (1331)قرائتی،حضور پیامبر اکرم )ص(فرستادوبه او پیشنهاد تجارت به شام دادبه را رسید وهمین باعث شد که خدیجه فردی 

یمان پیامبر گرامی پ.{20}<<آن کسی که حرمت پیمان را نگاه ندارد دین درستی ندارد»پیامبر اکرم )ص( نقل شده که فرمودند 
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گوناگون می بست که بعضی از آنها بسیار مهم و دارای تاثیرات بزرگی بودندازجمله دوپیمان  های زیادی را با افرادوقبایل وطوایف

بر جای نهادند این پیمان ها که به روابط مسلمانان ند .وبعدها تاثیر بزرگ د)عقبه(که شالوده حکومت اسالمی را تشکیل می دا

{.رسول خدا )ص(ازهمه مردمان در 10انجامید}جرت مسلمانان وتدوین قانون اساس می شد سرانجام به هبامردم مدینه مربوط 

گز خالف قرار وپیمان وانچه الزمه ی وفادری است عمل نکرد مورخان ومفسران رپایبندی به عهد وپیمان ووفاداری جدی تر بود .وه

پایبندی مسلمین به عهد ،زیادی )اسالم(ایین بزرگ الهی را بپذیرند  می گویند:ازجمله اموری که در صدر اسالم سبب شدگروه های

وپیمانشان ومراعات سوگند هایشان بود .اینها همه در اثر تالش ورفتار متناوب با گفتار پیامبر )ص(حاصل شده بود زیرا حضرت 

 خود پیش از همه به دستورات الهی عمل می کردند وبه اصحاب خود نیز توصیه می کردند .

 :منابع استخراج سبک زندگی پیامبر )ص(

 (قران - الف

.قران (1101)مجلسی،زندگی اسالمی در زندگی قرانی معنا می یابد ،منبع اصلی استخراج سبک زندگی اسالمی کتاب الهی بوده 

درعلم اخالق نیز از مرجع ارزیابی اعمال به شمارمی روند ‘همانگونه در علم اصول مرجع ارزیابی علوم شناخته شده اند کریم 

.دعوت الهی در حقیقت آب زندگانی است که فرد وجامعه را زنده می کند .بنابرایه کریمه )یا ایها الذین (1333)جوادی عاملی،

وحقوق دینی ،اخالق دینی ،عقاید دینی بهوقتی خداوند متعال ورسول او(21‘)انفاللما یحییکم(آمنوااستجیبواهلل وللرسول اذا دعاکم 

اینها عامل حیات بوده اجابت کنندگان به حیات انسانی میرسند ازاین روقران کریم بین زنده وکافر تقابل قرارداده ،دعوت می کند 

ومن است یاکافر اگر مومن بود زنده واگر کافر بود مرده است کافر حیات د انسان یازنده است یا کافر یعنی انسان یا مو(فرم30،)یس 

که دعوت خدا وپیامبر را اجابت کنند به حیات انسانی می  کسانیتنها  .(ولی حیات انسانی ندارد11گیاهی وحیوانی دارد)فرقان 

 رسند.

 (عقل  -ب

تاب وسنت بر می اید عقل است.هم منبع سبک زندگی اسالمی است شاخص های سبک زندگی اسالمی که ازکمنبع دیگر استخراج 

فبعث فیهم »نمودن حیات وزندگانی است)ع(عقالنی وهم معتقد آن .هدف از ارسال رسل وانزال کتب به فرموده امیر المومنین 

ویثیر والهم دفائن العقول ویذکر وهم منسی نعمه وتحیجواعلیهم بالتبلیغ لیستا دوهم میثاق فطرته رسله وواقر الیهم انبیائه 

یعنی :گرد وغبار «ثارالغیار.»به معنای  برانگیختن بلند کردن واشکارکردن است «ثور»درلغت عرب ازریشه «اشاره .»(1333)دشتی،«

رسیده  مقصداکم ساخت به ا درسبک فردی وسلوک اجتماعی خود حبرخاست طبق این بیان نورانی اگر کسی ارزش های عقالنی ر

 دادن سبک اسالمی از غیر اسالمی است. تمایز باعث است وعقل

 نتیجه :

با توجه به محتوای مقاله فوق می توان گفت انتخاب سبک زندگی مناسب باعث پویایی جامعه و انتخاب سبک زندگی نامناسب 

و هر چیزی را که آزادی وی به انسان و خواسته او توجه داشته جامعه را به سوی مرداب خواهد کشاند.سبک زندگی غربی که فقط 
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را محدود کند زشت و مزموم می داند، نمی تواند یک سبک مناسب برای زندگی باشد و با شیوه زندگی پیامبر گرامی اسالم که 

ملهم از دستورات دین مقدس اسالم است کامال مغایرت دارد.چرا که دین مقدس اسالم واجبات و محرماتی را پیش بینی کرده 

به آنها موجب سعادت دنیوی و اخروی را به همراه خواهد داشت .تضاد سبک زندگی پیامبر با غرب به وضوح آشکار  است که توجه

خواری و... را واط،،مساحقه،پوشش نامناسب،مشروب است . غرب انجام محرماتی چون زنا ،ارتباط با نامحرم به غیر از زنا،بد عهدی ،ل

چنین اعمال زشت و ناپسند به هیچ وجه از منظر دین قابل پذیرش نیست.هرکس که جایز و موجه می داند این در حالی است 

سبک زندگی پیامبر اکرم)ص(را برگزیند به تمام کماالت و بلندی ها خواهد رسید چرا که پیامبر گرامی اسالم به غیر از فرمو ده 

له در گذشت کردن،جوانمردی،احترام به بزرگترها های خداوند متعال عمل نکرده است.پیامبر گرامی اسالم در تمام مسایل من جم

و والدین،تقسیم بیت المال،در حکومت کردن،احترام به عقاید مردم،وفا به عهد و پیمان،نحوه پوشش،عبادت و...بهترین الگو برای 

نه ای( با درایت تمام خامامام ت اهلل یجهانیان است.با توجه به اسالمی بودن جامعه کشور عزیزمان که مقام معظم رهبری) حضرت آ

آن را در مسیر صحیح هدایت می کند انتخاب و عمل کردن به سبک زندگی اسالمی یعنی تبعیت کردن از فرامین مقام معظم 

 رهبری و یک واجب شرعی برای مسلمانان محسوب می شود.

 :منابع

 قران کریم( - الف

 (- ب

 33ص،فصلنامه سبک زندگی دینی ،مادهای سبک زندگی غربی درتقابل باسبک زندگی اسالمی ن،(1333فاطمه )،ابوترابیان -1
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