
 سبک زندگی نبوی

 

 سبک زندگی اجتماعی در جامعه

 

 :های آن عبارتند ازهای وسیعی را در نوردیده است. نمونهها و محدودهسبک زندگی، امروزه حوزه

 

ای زندگی های سبک زندگی است. روستائیان به گونهایی یا شهری؛ یکی از محدودهسبک زندگی روست 1

 ای دیگر؛ها به گونهکنند و شهرنشینمی

ندگی ها زشهریای کامالً متفاوت نسبت به پایینها به گونهشهری؛ باالشهریسبک زندگی باالشهری و پایین2

 کنند؛می

 و امروزی؛سبک زندگی سنتی و سبک زندگی مدرن 3

ه کند کمحور؛ انسانی که فردگراست به گونه خاصی زندگی میسبک زندگی فردمحور و سبک زندگی جمع 4

 گراست؛کامالً متفاوت با یک انسان جمع

کند، اما یک فرد مرفه اعم از سبک زندگی مرفهان و فقرا؛ یک فقیر به سبک خاصی زندگی خود را اداره می5

 کند؛ای دیگر زندگی میدرد به گونهبی اینکه با درد باشد یا

گرا کنند و آنها که قومای خاص زندگی میگرایانه؛ آنهایی که تابع قومیت هستند به گونهسبک زندگی قوم6

 ای دیگر؛نیستند به گونه

هایی که به شدت محتاطند خیلی با سبک پذیر؛ سبک زندگی انسانپذیر و غیر ریسکسبک زندگی ریسک7

 کند؛پذیر فرق میهای ریسکگی انسانزند

کنید که نسبت به سبک زندگی مهاجران؛ اگر شما در شهری مهاجر باشید با سبک خاصی زندگی می 8

 های آن شهر متفاوت است؛بومی

 . ... سبک زندگی پلیسی، طبقاتی، بسیجی و 9

 

 :گنجدده کالن میها به صورت کلی در دو محدوتوان گفت سبک زندگیدر یک نگاه کالن می

 

 الف( سبک زندگی مؤمنانه و دیندارانه

 .ب( سبک زندگی غیر مؤمنانه و غیر دیندارانه

 

گونه کنند. یک مؤمن باید ایننحوه زیستن دیندارانه دقیقاً همان است که موال علی )ع( در خطبة متقین بیان می



 .زندگی کند

 

الهی، یعنی قرآن کریم شویم. اگر بیان شد که سبک  حال زمان آن است که وارد حریم آخرین نامه هدایت

زندگی، یعنی ارائه الگوهای رفتاری، ارائه الگوهای نحوه زیستن، با این تعبیر و با این نگاه وارد حریم این کتاب 

ها تا قیام قیامت قرار داده نورانی شویم.قرآن کریم با بهترین وجه ممکن، الگوهای رفتاری را پیش روی انسان

ت. با این نگاه، قرآن حقیقتاً بیان کننده بهترین و به تعبیر خودش زیباترین الگوهای رفتاری و نحوه زیستن اس

 .در این جهان است

 

ف خواهد که قرآن الگوی آن را تعریبا نگاه ظریف، لطیف و عمیق قرآنی،الگوی کفر و کافرانه زیستن یک الگو می

شناسی نشان ها را؛ به تعبیری دیگر، قرآن هم دوستگوید هم بدیمی ها راکند. به تعبیری، قرآن هم خوبیمی

 .شناسیدهد و هم دشمنمی

 

معرفة الخیر واجب لیُجذب فأیضاً معرفه »ابن سینا در نمط چهارم اشارات، در باب وجودشناسی می فرمایند: 

ها چیست تا آن را جذب کنند و در یاگر آدمیان دو بال جاذبه و دافعه دارند باید بدانند خوب«. الشر واجب لیحذر

ها چیست تا آنها را از خود دور کنند. کسی که حقیقتاً این دو را ها و پلیدیها و زشتیجهت دفع باید بدانند بدی

ها و کند و به جای دفع بدیها، بدی را جذب میافتد که به جای جذب خوبیشناسد، بسیار اتفاق مینمی

کند. قرآن، هم کند؛ یعنی در انطباق مشکل پیدا مییاناً یک خوبی را از خود دفع میها احها و ناهنجاریکجی

کند. دهد و هم الگویی برای داشتن زندگی مؤمنانه و دین دارانه ارائه میمدل زندگی کافرانه و ناپسند را ارائه می

 :دو آیه که بسیار شبیه هم هستند، عبارتند از

 

مَثاَلً لِلَّذینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ  ضَرَبَ اللَّهُ»:الگوی کفر .1

 (10تحریم / «)فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ قیلَ ادْخاُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلینَ

نتزاعی پردازی اک ضرب المثل، یعنی یک الگوی رفتاری و کاربردی و نه یک نظریهقرآن برای زندگی کفر آمیز ی

المثل کند و ضربآورد. خداوند به عنوان یک مدل برای کافرانه زیستن به دو زن تمسک میذهنی خشک می

سیر ( در تفکنند.عالمه طباطبایی )رهدهد؛ دو زنی که به تعبیر قرآن تحت عبدین من عبادنا زندگی میارائه می

، اما در «تحت عبدین»فرمایند: اینجا چون نگاه منفی به این دو زن است، آیه فرموده سنگ المیزان میگران

 :فرمایدکند، دقیقاً با همان وزن میها که آنجا هم الگویی از جنس زن ارائه میجانب الگوی خیرات و زیبایی

 

هِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِ عِنْدَكَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنی امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لیوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثاَلً لِلَّذینَ آمَنُوا »



 (11)تحریم«. مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ وَ نَجِّنی

 

ت و گیر استه و چشمحاال به یک بانوی دیگر اشاره دارد که به عنوان الگوی ایمانی و در جانب الگو بودن برجس

کند.در اینجا دیگر تحت عبد نیست؛ چون نه تحت است و نه عبدی، ولی های ایشان اشاره میبه یکی از ویژگی

 ها باشد. قرآنکند و این آرزوی بسیار جالبی است و ایکاش آرزوی ما مسلمانبالفاصله به یک آرزوی او اشاره می

اش، یعنی یک باور و ارزش که در ذهن این بانو شکل نی و حقیقیکند که خواست قلبی و دروکریم اشاره می

ام در بهشت کنار تو باشد. من خواهم در بهشت باشم، اما خواهان آنم که خانهگرفته این بود که خدایا من می

 .بهشت با تو و کنار تو را می خواهم

 

الشهدا چگونه است؟ القدر سیدجلیلای که اینجا است، مربوط به آسیه همسر فرعون است، اما مقام مقایسه

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ... »الشهداء است؛ آنجا که فرمود:دانیم که آیات آخر سوره فجر مربوط به سیدمی

 (30)فجر / «. جَنَّتی عِبادی وَ ادْخُلی فی فَادْخُلی

 

ای کرده و میان این دو خواست، این دو آیه مقایسه النظر، مخصوصاً تفسیر شریف المیزان میانتفاسیر دقیق

میان جنتی و این جنت «. جنتی»خواهم و اینجا فرمود: ای در بهشت میقیاسی داشته است. آسیه فرمود خانه

گوید: خدایا من خواست اولم بهشت است، العاده دقیق است و آن اینکه آسیه مییک تفاوت بیّن و آشکار، اما فوق

خواهم یگوید من متر است. او نمیتر و بیانش بسیار متعالیا تو، اما نفس مطمئنه زبانش بسیار عالیاما بهشت ب

گوید بهشت من این است که کنار تو باشم، هر جا که باشم. پس بهشت بروم، اما در بهشت کنار تو باشم؛ او می

ام، کاخم نزدیک تو باشد، اما گاه م، غرفهاگوییم من در بهشت باشم، اما در بهشت کنار تو باشم، خانهگاهی می

گوییم خدایا بهشتم با تو بودن است، هرجا که باشد ولو اینکه در دوزخ باشد. این فرموده کامالً با فرموده آسیه می

به لحاظ عمق متفاوت است و پیداست که فرق عظیمی میان مقام ساالر شهیدان و آسیه همسر فرعون وجود 

 .دارد

 

 (8)انسان«. حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اهلل عَلى الطَّعامَ وَ یُطْعِمُونَ »فاق:الگوی ان .2

 

یعنی اطعام و انفاق فقط به قصد قربت و بدون سر سوزن شائبه غیر الهی و آسمانی، یک مدل است. انفاق در  

ترین شرط آن، این است که بدون توقع و بدون آزار باشد و به رخ مهمهاست و شرایطی دارد که قرآن از قله

 .نکشد

 

بُ قَلَّرِجالٌ ال تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَ»:الگوی تجارت .3



 (37/  نور) .«فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ

 

قرآن، نافی تجارت و کسب و کار نیست، اما تجارت را با روح همراه کرده است، روح تجارت چیست؟ ذکر اهلل و 

یاد حق، عشق به او و بودن با او. اینها الگوهای مختلفی در قرآن است که با وضوح تمام بیان شده است، اما در 

یک الگویی در باب حضرت ابراهیم )ع( که واژه اُسوه به میان الگوها به دو الگو به صورت خاص پرداخته است. 

 رسیم.کار رفته است، اما به گمانم با پسوند حسنه همراه نیست. در این لحظه به واژه اُسوه به معنی الگومی

اُسوة »ها ممکن است داشته باشند، با یک تعبیر بسیار زیبا الگوی جامع نسبت به تمام رفتارهایی که انسان

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ  اللَّهِ  رَسُولِ فی لَکُمْ  لَقَدْ کانَ »فرماید: ست. قرآن کریم میا« حسنة

 (21)احزاب / «. وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیراً

 

به لقاء حق در قیامت باشد و در رسول اهلل )ص( اُسوه زیبایی وجود دارد، البته با دو شرط: کسی که در او امید 

 .اهل یاد کثیر خدا باشد

 

ای است دال بر استمرار و دوام، یعنی اند: کان واژهنکته اول:در این آیه تعبیر کان وجود دارد: مفسران فرموده

اند، الگوهای پایدار است و الگوهای رفتاری که نبی خاتم، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی )ص( ارائه نموده

ترین ویژگی سبک زندگی بود. سبک زندگی به تعبیر امروزی یعنی الگوهای رفتاری پایدار. پیامبر )ص( مهم این

تواند برای مسلمانان و جمیع بشریت الگوی ثابت و زنده هر گونه رفتار کرد، الگوست و این الگو تا قیام قیامت می

 .و پابرجایی باشد

 

هرگاه در یک جامعه، حکومت دینی نظیر صدر اسالم شکل گرفت،باید  آید کهنکته دوم: از این آیه به دست می

ها ببینند و عمل کنند. های مردمان آن جامعه الگو ارائه کرد؛ الگوی زنده که انسانبرای رفتار و کردار و فعالیت

ها ساننهای فراوان و انباشته نباشد. باید افقط به صرف گفتن نباشد، فقط به صرف شعار و تبلیغات و آگهی

ید دینداری گونه باگونه باید اوقات فراغت را گذراند، اینگونه باید خورد، اینگونه باید نشست، اینببینند که این

گونه باید مؤمنانه زیست و پیامبر تمامی رفتارهایش الگوی ثابت و گونه باید تفکر کرد و تذکر داد و اینکرد و این

 .پایدار بود

 

الگوهای رفتاری ارائه کرد. مثالً امروزه نظام اسالمی باید برای تمام شئون بشری الگو  پس در یک جامعه باید

ها در جهان های جمعی الگوها را به خورد انسانها سعی دارند از طریق رسانهگونه که غربیارائه کند؛ همان

بش از طریق یک جعبه بدهند. تا جایی که ممکن است خواهر، برادر، فرزند، دختر و پسر شما در اتاق خوا



جادویی الگوها را ببیند و برای او جذاب باشد یا جذاب بشود و تصمیم بگیرد به آنها عمل کند. این تصمیم، یعنی 

سرآغاز جدایی او از شما. این تصمیم، یعنی سرآغاز دعوای او با شما و دعوای شما با او و این تصمیم، یعنی 

 .هاوسیع نباشد یا نشوداین انحرافیهسرآغاز یک انحراف و انشاءاهلل که زاو

 

واژه رسول مشعر به علیت «. رسول اهلل، یرجوا اهلل، ذکر اهلل»تکرار شد: « اهلل»نکته سوم:در این آیه سه بار واژه 

است؛ یعنی یک واژه علم و ساده نیست، بلکه یک واژه معنادار است و یک حیثیت در آن لحاظ شده است. مراد 

خواهد به سوی اهلل بیاید باید با یک ت که مفاد آیه در یک نگاه کالن این است که هر کس میاز حیثیت، این اس

ید رسول، گوسلسله الگوها این مسیر را طی کند. پیامبر الگوی این مسیر است؛ چون او فرستاده اهلل است. اگر می

برای هر کس که بخواهد به یعنی فرستاده من الگوست و رفتارها و کردارها و خلق و صفاتش سرمشقی است 

 .سمت من بیاید

 

به تعبیری، در قرآن دو واژه به معنای مسیر و طریق آمده است: یکی واژه سبیل که در قرآن متعدد به صورت 

اما در قرآن واژه دیگری است که ناظر به طریق و راه « الذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا»جمع آمده است. مثالً 

نداریم. الگوی رفتاری نبی خاتم « صُرُط»اط است، اما در قرآن همیشه مفرد آمده است و است و آن، واژه صر

های نورانی، درون این صراط جمعند. یک الگوی رفتاری جامع، شامل، )ص( صراط است که تمام سبیل

کس به دربرگیرنده و همه جانبه؛ پس هرکس بخواهد به سمت خدا برود این یک الگوی رفتاری جامع است و هر 

 .این الگو تأسی کند مسیرش به سمت اهلل باز خواهد شد

 

نکته دیگری که در این آیه وجود دارد این است که پسوند حسنه، بیانگر حقیقتی زیبا و جالب است؛ چراکه خود 

 یواژه حسنه به معنای زیبا و نیکوست. در قرآن واژه خیر داریم که به معنای بهترین است.اما واژه حُسن به معن

زیبایی است، نه بهترین.در قرآن نیز نفرمود بهترین الگوها، بلکه فرمود الگوی زیبا. قرآن، کتابی زیبا و کتاب 

 .های قرآن داشته باشیمها است. نیم نگاهی به زیباییزیبایی

 

 (7)سجده / «. ءٍ خَلَقَهُالَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ »گوید این جهان، زیباترین جهان است: قرآن می

 

 (11)طالق / «. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً»ها را دادیم: فرماید ما به شما زیباترین روزیقرآن می

 

 (64غافر / «.)فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ»بندی و خلق کردیم: ها را در زیباترین وجه،صورتفرماید ما انسانقرآن می

 

 (83بقره / ) .«ولُوا لِلنَّاسِ حُسْناًقُ» :فرماید با دیگران زیبا سخن بگوییدقرآن می



 

 (125نساء / «.)وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ»هاست: فرماید دین اسالم زیباترین دینقرآن می

 

رین بهتگوید دهد؛ نمیآزماییم تا ببینیم چه کسی زیباترین کارها را انجام میها را میفرماید ما انسانقرآن می

 (7هود/ ) .«لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً» :فرماید زیباترین کارهاکارها، بلکه می

 

 (23زمر / ) .«اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ » :گوید من کتابی در اوج زیبایی و حسنهستمقرآن می

 

آن زیبایی الگو بودن رسول خاتم )ص( است.  های قرآن، یک زیبایی مستثنا و ممتاز است واما در میان زیبایی

( عظیم از اسماء و صفات حق است و احدی از 4)قلم / « خُلُقٍ عَظیمٍ إِنَّکَ لَعَلى»فرماید: آیه دیگری در قرآن می

تواند صفات حق را یدك بکشد مگر به اذن خدا. اگر خداوند به خود و نبی خاتم )ص( پسوند عظیم را خالیق نمی

مود، دلیلش این است که خودش نبی خاتم را تعلیم فرمود. بر اساس احادیث مختلف، مربی و معلم افاضه فر

« لٌمَتاعُ الدُّنْیا قَلی»فرماید:مستقیم نبی خاتم )ص( خداوند متعال است؛ خداوندی که به دنیا با این عظمتش می

، یعنی کل دنیا به گرد خلق نبی خاتم )ص( «یمٍخُلُقٍ عَظ إِنَّکَ لَعَلى»فرماید (به خلق نبی خاتم می77)نساء / 

ها، اگر جهان نزد خدا قلیل و رسد. کل دنیا یک سمت و خلق نبی خاتم )ص( سمتی دیگر. با هزاران افزودهنمی

 .خلق نبی اکرم نزد او عظیم است، پیداست بین این دو، سنجشی نابرابر محقق است

 

 سبک زندگی نبی خاتم )ص(

 

. سیاسی و 3. خانوادگی؛ 2. فردی؛ 1بندی کرد: توان دستهتم را در پنج مقیاس میسبک زندگی نبی خا

های پنج گانه، یعنی در تمامی الملل. نبی خاتم اسالم )ص( در تمامی مقیاس. بین5. اقتصادی؛ 4اجتماعی؛ 

و از احادیث  ها و الگوهای رفتاری جاوید و ماندگاری را ارائه داده است که از خالل آیاتشئون بشری سبک

 :توان آنها را استخراج کرد وبه چند نمونه اشاره خواهم کردمی

 

؛ پیامبر )ص( در «وسیرته قصد»تعادل در زندگی:زندگی رسول اکرم )ص( متعادل بود. علی )ع( فرمود:  .1

 .اید باشدامت او هم امت متعادل است و ب«. کان رسول اهلل معتدل األمر»اش متعادل بود و نیز فرمود: زندگی

 (143بقره / ) .«کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً»

 

 کان رسول اهلل»کردند. امام صادق )ع( فرمودند: ساده زیستی: پیامبر همانند پادشاهان و سالطین زندگی نمی .2

خرج کم  بسفارش نبی خاتم )ص( این بود که بسیار پرتالش باشید تا ثروتمند شوید، اما در جان«.خفیف المعونة



 .خرج باشید. ساده زیستی در جانب مصرف است نه در جانب تولید

 

ا رسول خد« کان رسول اهلل دائم الفکرة والیتکلم فی غیر حاجة»اهل تفکر و اندیشه بودن: علی )ع( فرمود: .3

خن دائماً درحال تفکر در صنع الهی و آثار رحمت آسمانی بودند و فقط به هنگام نیاز و به قدر حاجت س

 .گفتندمی

 

که قرآن فرمود ها بود و خودش دارای عزت سرآمدی بود. چنانعزتمند بودن: او خواهان عزتمندی مسلمان .4

( او پیام آور عزت خود و جامعه اسالمی بود؛ مدرسه نبوی 8)منافقون / « وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ»

 .مدرسه عزت است

 

 .«لَیْسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِیظ الْجَانِبِ لَیِّنَ  الْخُلُقِ  سَهْلَکَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ  »فق و مدارا بودن: علی )ع( فرموداهل ر5 .

رو و گشاده رو بود ما چطور؟ پیامبر )ص( خوش اخالق بود، نرم خو بود، خشن و تند و ایشان همیشه خنده

)آل « هِ لِنْتَ لَهُمفَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ»فلفلی مزاج و درشت خو نبود. قرآن هم به این امر شهادت داد و فرمود 

 (159عمران / 

 

های متناسب و مختلف بسنجیم و فاصله خود توانیم خودمان را با آن بزرگوار در رفتارالگوهای رفتاری، یعنی می

ها و اهتمام به امور مستضعفان جامعه و را تا او و جایگاه خود را به دست آوریم. نبی خاتم، اهل تکریم به انسان

ها، خواهان اخوت مسلمین و جهان اسالم بودند. پیامبر اکرم خاتم اسالم )ص( پیوند دهنده دل جهان بود. نبی

پوشید کرد. کفش خود را خودش میداد و به نوکرانش واگذار نمی)ص( کارهای شخصی خودش را خود انجام می

بی خاتم )ص( با بردگان کرد. نحیا خودش در بازار تهیه میهای خودش را بدون شرم و کرد. نیازو جفت می

داد و دست خود را قبل دانست. نبی اکرم )ص( با فقرا دست میشد وموقعیت خود را باالتر از آنها نمیغذا میهم

را بود رویی پذیکردند با کمال بشاشت و گشادهکشید. اگر چیزی بهپیامبر اکرم )ص( تعارف میاز دست آنها نمی

کردند. نبی اکرم )ص( همیشه حزنی عمیق داشت، اما ای را به او هدیه میدهگرفت ولو اینکه خرمای پوسیو می

تبسمی زیبا بر لبانش حاکم بود. نبی اکرم بسیار با سخاوت و بخشنده بود. نبی اکرم،خود را هنگام بیرون رفتن 

اریم که نیمی از آراست. در حدیث دکرد و خود را میای نبود به آب زالل نگاه میدید واگر آیینهدر آیینه می

کرد. نبی خاتم اسالم در برابر هیچ حاجتی و دست شد، خود را خوش بو میدرآمد ایشان فقط خرج عطریات می

وَ نُنَزِّلُ »گفت. ایشان دستانش و خلقش قرآنی بود. قرآن در باب قرآن می فرماید دراز کردن این و آن، نه نمی

( اما همین کتاب آسمانی در باب شخص شخیص پیامبر 82)اسراء / « ةٌ لِلْمُؤْمِنینَمِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَ 

https://hawzah.net/fa/Article/View/95273/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C#Text345316


( قرآن برای مؤمنین رحمت است و نبی خاتم 107انبیاء / «.)وَ ما أَرْسَلْناكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ»اسالم می فرماید 

 .رحمت است برای عالمین


