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چکیده
ن رهبران جامعه، باالترین تأثیر را در ساخت جامعه براي نیل به تمدن عنواکارگزاران به

.ین نوشتار به دنبال بررسی سبک زندگی کارگزاران و ارائه الگوي مناسب استا. اسالمی دارند
ساالر دینی هاي مطلوب سبک زندگی کارگزاران در نظام مردمپرسش این است که شاخص

ساالر دینی دست یافت؟ سبک زندگی مطلوب در نظام مردمتوان بهچیست؟ و با چه الگویی می
هاي ارتباط با مؤلفهبابر اساس ابعاد، اعتقاد سیاسی، اخالق سیاسی و رفتار سیاسی فرضیه تحقیق 
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دهد که سه الیه ها نشان مییافته. روش تحقیق، تحلیل محتواي کیفی و تفسیري است
این ابعاد، با ایجاد ارتباطات چهارگانه با . ها و رفتارها، قدرت ترسیم الگو را دارداعتقادات، ارزش

با . زندقم میخدا، با خود، با دیگران و طبیعت، سازه سبک زندگی رهبران نظام اسالمی را ر
ها تعریف و آنگاه این سبدهاي خالی، از متن برقراري این ارتباطات سبدهاي خالی براي شاخص

هاي سبک زندگی کارگزاران تکمیل شده استخراج و شاخص) ع(البالغه و سیره حضرت علینهج
.البالغه محدود شده استبه دلیل گستردگی کار، جستجو به نهج. است

ها و ساالري دینی، اعتقادات، ارزشبک زندگی، کارگزاران، مردمس: واژگان کلیدي
رفتارها

barzegar@atu.ac.ir)                نویسنده مسئول(استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی*

hosein.amanlou@gmail.comدانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی**



)46پیاپی (95بهار، 16شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه10

بیان مسئله
تأثیر تمدن غربی بر سبک زندگی مسلمانان و جامعه ایران بسیار جدي است تا حدي که 

گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، .هاي نسبتاً ثابت و عادات روزمره درآمده استصورت الگوبه
از پدیده فضاي مجازي، جهانی شدن و علوم انسانی غربی وارداتی، نگرش ایرانیان استفاده روزافزون 

را به سمت الگوهاي غربی سوق داده و باعث تغییراتی در سبک زندگی جامعه ایرانی و کارگزاران 
اصالح سبک . این در حالی است که اسالم داراي برنامه و روش براي زندگی است. شده است

.سازي اسالمی استویژه کارگزاران یکی از الزامات پیشرفت و تمدنزندگی عموم مردم به
هاي غربی حاکمان بر اساس محاسبات مادي و حزبی مسئولیت جامعه را به عهده در نظام

گیرند؛ اما در نظام توحیدي کارگزاران باید شرایط و ضوابط خاصی براي حاکم شدن در می
ها را به رشد و تعالی براي حیات تا بتوانند جامعه و انسانجامعه اسالمی و مدیریت آن داشته باشند 

بر . هاي سیاسی متفاوت باشدرفتار یک مسئول در نظام اسالمی باید با سایر نظام. جاویدان برسانند
، که مردم را به حاکمان نسبت به پدرانشان، »بابائهمهمالناس بامرائهم اشبه من«اساس نقل معروف 

فتار یک مسئول در نظام اسالمی باید طوري باشد که مردم او را الگوي خود قرار داند، رتر میشبیه
تواند بیانگر سبک زندگی رفتار و سبک زندگی رهبران و کارگزاران یک جامعه می. بدهند

ساالري دینی مطابق مسئله این است که سبک زندگی کارگزاران نظام مردم. جامعه خود نیز باشد
هایی دارد؟دینی است یا خیر؟ این الگو چه ویژگیبا الگوي عملی مطلوب

ساالر دینی هاي سبک زندگی کارگزاران نظام مردمهدف این نوشتار ارائه الگو و شاخص
هاي مطلوب سبک زندگی و کاربست استخراج شاخص. ایران مبتنی بر سیاست اسالمی است

ت که عالوه بر تأثیر در سبک اي اساسی و مورد نیاز اسآن در سبک زندگی کارگزاران، مسئله
.سازي باشدتواند بستر مناسب پیشرفت و تمدنزندگی عمومی جامعه و اصالح آن، می

ساالري دینی هاي مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردمپرسش این است که شاخص
اند؟ کدم

اسی، اخالق گانه سبک زندگی کارگزاران شامل، اعتقادات سیبر اساس ابعاد سهفرضیه تحقیق 
هاي مربوط به هرکدام شامل ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت سیاسی و رفتار سیاسی و مؤلفه

پذیري و مهرورزي محوري، مسئولیتزیستی، عدالتگزاري، سادهگرایی، خدمتمردم. شودمیبیان
.هاي اصلی سبک زندگی کارگزاران استاز جمله شاخص

شناسیروش
زندگی کارگزاران به روش تحلیل محتواي کیفی و تفسیري از متن هاي سبکشاخص
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تحلیل محتوا یک روش اکتشافی است . شده استاستخراج ) ع(البالغه و سیره حضرت علینهج
که بر خالف روش قیاسی، چارچوب تحلیل در آن مشخص نشده است، بلکه با تکیه به متن و 

. ناي اصلی پیام استمتغیرهاي درونی متن، محقق به دنبال کشف مع
: 1390منوچهري،(تفسیر رهیافتی براي فهم چگونگی کشف زندگی در اعمال و آثار است 

جاي مشاهده به و براي روشن کردن یک موضوع و فعالیتی معطوف به فهم است که به) 52
). 56: 1390منوچهري،(تجربه درونی توجه دارد 

سبک زندگی : مباحث نظري
هاي زندگی را نشان داده به معناي روش خاص زندگی و فعالیت ، روش1سبک زندگی

(Oxford Advanced, "Life Style", 2006).یک شخص یا گروه آمده است 

. تعاریف سبک زندگی در سه رویکرد اساسی قابل بحث است
ها ها و نگرششناسانه که سبک زندگی را از جنس رفتار دانسته و ارزشرویکرد جامعه- 1

. گذاردمیرا کنار
در این دیدگاه، سبک زندگی چارچوبی منظم از رفتارهاي جمعی و فردي است که در 

و بر محورهاي ) 20: 1377گیدنز، (کند صورت نمادین ظهور میهایی خاص از زندگی بهعرصه
و مستلزم ) 13: 1383وبلن، (یابد مصرف، اصول اخالقی، ارزشی و زیباشناختی انسجام می

این انتخاب ). 121: 1387گیدنز، (ان عناصر متنوع در دنیاي جدید و مدرنیته است انتخاب از می
و ) 56: 1382زیمل، (بر محور مصرف و در محدوده ساختار طبقه و گروه منزلتی است 

بندي شده، که منجر به هاي منزلت با توجه به اصول مصرف خود از محصوالت طبقهگروه
هاي منزلتی شده و وحدت و تمایز را به همراه دارد سبک ههویت بخشی به افراد، طبقات و گرو

).Weber, 1946:193(دهند خاصی از زندگی را نشان می
هاي یک فرد در جریان زندگی روزمره سبک زندگی مجموعه منسجم از رفتارها و فعالیت

مثل شیوه پوشش، معماري، اوقات فراغت، تغذیه و نوع مناسبات اجتماعی و فرهنگی است
سبک زندگی شاخصی براي تعیین طبقه - 1: و دو مفهوم دارد) 24: 1392فیروز جاه و سهرابی، (

در این معنا سبک زندگی، در . سبک زندگی جایگزین طبقه اجتماعی است- 2. اجتماعی است
).6: 1381چاوشیان، (یابد گرایی معنا میمتن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف

داند و به شیوه زمانی و رهنگی سبک زندگی را عنصري متکثر و نامنسجم میرویکرد ف- 2
. کندتاریخی تحلیل می

1. Life Style
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این تعاریف، نگاهی نمادین به سبک زندگی دارد؛ یعنی مردم در زندگی خود چه 
گذرانند و چه معنایی از چیزهاي مورد خورند، اوقات فراغتشان را چگونه میپوشند، چه میمی

مایلز مطالعات فرهنگی را به نحوه تماشاي تلویزیون و استفاده از . کنندافاده میاستفاده خود 
). Miles, 1998:11(کند غذاي آماده و اموراتی از این قبیل تعریف می

نابودي کاالها منبع ارزش نمادین جامعه به حساب آمده و سبک : گویدمی1بودریارژان 
یزهاي اضافی و زاید است که فرد احساس وجود از رهگذر مصرف چ. دهدزندگی را نشان می

).49-46: 1390بودریار، (کند و زندگی می
ایدئولوژي مصرف چنین . داندنقش مصرف را در ایدئولوژي حاکم بر آن می2جان استوري

کنیم باید جست، نه در آنچه تولید کند که معناي زندگی را در آنچه مصرف میالقاء می
). 265: 1389استوري، (کنیم می

ها را مولد سبک ها و نگرششناسانه که توجه به هدف زندگی، ارزشرویکرد روان- 3
دنیایی که انسان در آن زندگی : کندسبک زندگی را چنین تعریف می3آدلر. داندزندگی می

زندگی انسان هم به محیط اطراف او و میزان تأثیرپذیري . سازدکند سبک زندگی او را میمی
گردد که در امتداد رفتار کودکی اوست هم به هدف و تفسیر او از دنیاي خود برمیاز آن و

)Adler, 1929: 44(.» هدف)زمینه روان کودك از روزهاي اولیه تولد، همواره در پس) زندگی
سوي این هدف به زندگی او شکل داده و تمام حرکات او به. کندرشد روانی او را هدایت می

سبک زندگی، در تجربه ما، در اولین ). 114: 1379آدلر، (» شودهدایت میفرد هدف منحصربه
کند که این تجربه حالت ذاتی در انسان ایجاد می. یابدهاي دوران کودکی توسعه میسال

).Adler, 1956: 186(بیشترین اثرگذاري را در زندگی او دارد 
هایی هستیم که اوالً از جنبه با تأمل و نقد ادبیات موجود، متوجه تکثر معنی و دیدگاه

توصیفی و تبیینی به مسئله پرداخته و ثانیاً فاقد انسجام الزم براي ارائه تعریف واحد هستند، تا 
تقریباً هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره اینکه چه چیز «: کندجایی که سوبل تصریح می

). Sobel, 1987: 2(» سازنده سبک زندگی است، وجود ندارد
با مصادیق مد، اوقات فراغت، مصرف، اقتصاد، رقابت، تکثر و تنوع، Life Styleهوم مف

شود که بیانگر از طریق نمادها شناخته می. شودخودنمایی و رفتارهاي متظاهرانه نمایان می
سبک زندگی ریشه در چیزي به نام : گویدبریک می. ترجیح و انتخاب رفتارها است

.)Brake, 1980:14(دارد Symbolism of Appearance» نمادگرایی ظاهر«

1. Jean Baudrillard
2. John Storey
3. Adler
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شناسی و فرهنگی به دلیل رویکرد توصیفی و تبیینی و عدم تناسب با مباحث رویکرد جامعه
شناسانه آدلر به علت توجه به هدف، ارزش و هنجار در شود و تعریف رواننوشتار رد می
.هاي ذیل مبناي بحث استزندگی با جنبه

گی بر اساس وراثت و دوران کودکی، سالمت و ظاهر فرد، ریشه درخت سبک زند- 1
: براي مطالعه نک(گیرد وضعیت اقتصادي، شکل خانواده و وضعیت جنسیتی فرد شکل می

).88- 92: 1391و کاویانی، 1379جواهرساز، 
تنه و ساقه درخت سبک زندگی نگرش کلی حاکم بر زندگی است؛ یعنی نگرش فرد - 2

نحوه نگرش به فرد، به مشکالت، به دیگران، به جنس مخالف و به نسبت به زندگی که در 
). 93: 1391کاویانی، (شود زندگی تداعی می

روحیه : هاي سبک زندگی با عنوان وظایف زندگی که در سه بعدشاخه و سرشاخه- 3
براي مطالعه (گیرد اجتماعی و مشارکت، زندگی عشقی یا جنسی و کار و شغل صورت می

).75- 76: 1361آدلر، : نک

تحلیل نظریه آدلر
جاي شناختی به خاطر اولویت دادن به مباحث کارگزاري بهرویکرد فردي و الگوي روان

در این . گیردشناسی مطرح است مبناي نظري بحث قرار میساختارها که عمدتاً در جامعه
زندگی را هایی با تعریف سبک زندگی در دیدگاه اسالمی دارد سبک دیدگاه که مشابهت

کند که در سایه هدف زندگی جریان پیدا هایی مطرح میها و ذهنیتها، نگرشعنوان ارزشبه
ها و ها، ارزشاین امر در اسالم در قالب تفسیر و هدف زندگی و توجه به نگرش. کندمی

ان عنوهایی که با نظریه اسالم دارد بهها در کنار تفاوتاین مشابهت. شودرفتارها تبیین می
.چارچوب بحث انتخاب و با تجزیه و تحلیل دیدگاه آدلر، الگوي تحقیق شکل گرفت

که در گیري و تکامل سبک زندگی، اجتماع است درحالیدر دیدگاه آدلر مبناي شکل- 1
.اسالم ضمن توجه به ساخته شدن فرد در اجتماع، هر دو بعد فردي و اجتماعی مدنظر است

کند؛ اما در نظریه اسالمی، نگري رد میجزء را به نفع کلآدلر در تبیین سبک زندگی- 2
اندازه کل، مورد توجه است و هاي بخشی بوده و اجزاء نیز بهکلیت زندگی تابعی از هدف

.شودوقت یکی فداي دیگري نمیهیچ
آدلر معتقد است ریشه سبک زندگی در پنج سال اولیه زندگی متمرکز و در اجتماع - 3

لی در اسالم در تمام دوران زندگی از قبل از تولد تا مرگ تداوم دارد و و. گیردشکل می
. شودمحدود به پنج سال اول زندگی نمی
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بر مبناي . تنه درخت سبک زندگی آدلر بر پایه نگرش کلی حاکم بر زندگی است- 4
کاویانی، (یابد نگرش به خود، به مشکالت، دیگران، به جنس دیگري و به زندگی تبلور می

هاي اخالقی و باید و نبایدهایی ها و ارزشاین مرحله در اسالم بر اساس گرایش). 93: 1391
. شوداست که موجب توجه بیشتر فرد به خود، دیگران و زندگی می

شود؛ اما شغلی، اجتماعی و عشقی سنجیده می: شاخه درخت آدلري بر مبناي سه وظیفه- 5
عرصه معامله با خدا، با نفس، با چهاري اسالمی در هادر اسالم بر اساس اعتقادات و ارزش

.شودبندي میدیگران و با طبیعت صورت
غایتمندي و داشتن هدف در نظریه آدلر شامل هرگونه اهداف خیالی و واقعی بوده و - 6

شود اما در اسالم هدف زندگی بر پایه نگاه انسان به جهان هستی و معیار سبک زندگی تلقی می
. شودم میانسان ترسی

هاي زندگی است و آنچه بود و نمود ها و هستنگاه آدلر به سبک زندگی بر اساس واقعیت- 7
.شودهاي غایی فرد معیارگذاري میکه در اسالم بر اساس باید و نبایدها، آرمان و ارزشدارد، درحالی

الگوي تحلیل 
خالق سیاسی و وظایف عملی هاي سیاسی اسالم بر اساس اعتقاد سیاسی، اتعالیم و آموزه

سیاسی که ) Cognitive(بینش و شناخت ) Field(ساحت . شوددر سیاست سنجیده می) عبادات(
سیاسی ) Emotional(شود و ساحت ارزش یا گرایش بینی سیاسی را شامل مینگرش، باور و جهان

ي عملی بر اساس ها، عواطف و خلقیات سیاسی هست، زمینه بروز رفتار و الگوهاکه شامل هیجان
. گیردشکل می) Behavioral(کند و ساحت کنش یا رفتار فقه سیاسی اسالم را فراهم می

زندگیسبکابعاد- 1شمارهنمودار

بینشواعتقادات
سیاسی

ها ارزش
اخالق
سیاسی

رفتار وکنش
سیاسی

زندگیسبک
کارگزاران
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اصول کافی، بر مبناي این ساختار به تدوین روایات و احادیث پرداخته است؛ جلد اول به 
جلدهاي بعدي به فروع دین و فقه اختصاص یافته اصول دین، جلد دوم به دستورات اخالقی و

). 46: 1389برزگر، (است 
معارف و اعتقادات که هدف - 1: نمایدشهید مطهري تعالیم اسالمی را در سه بخش بیان می

ها شناخت ایمان و اعتقاد است که به قلب، دل و فکر مربوط است؛ مانند مسائل مربوط به از آن
هاي روحی اخالقیات و امور تربیتی که هدف آن خصلت- 2.که و امامتمبدأ، معاد، نبوت، مالئ

هاست؛ مانند، تقوا، عدالت و شجاعت، جود و سخا، صبر و انسان و چگونگی بود یا نبود آن
احکام عملی، یعنی انسان در خارج عمل خاصی انجام دهد و یا عملی که -3. رضا و استقامت

گویند از قبیل دیگر قوانین موضوعه را میعبارتباشد؛ بهدهد چگونه باید باشد یا نانجام می
- 69: ب-1376مطهري،(نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجاره، نکاح 

اسالم نظامی از اعتقادات، احکام و عبادات و «: به دیگر سخن). 16-15: ب- 1377؛  70
بر این اساس ).75: 1378الطایی، (» دهدمیهاي اخالقی است که فرد را به خالق پیوندارزش

.شوددرخت سبک زندگی اسالمی چنین ترسیم می
درخت سبک زندگی در اسالم- 2نمودار شماره 

اعتقادات

اخالق

رفتار
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سیاست، اعتقادات و سبک زندگی - الف
منظور از نظام بینش، مجموعه منسجم شناخت و باورهاست که شالوده فعالیت بشر را در 

دهد و در مورد جهان، انسان، زندگی و رابطه انسان با طبیعت و دیشه شکل میگستره ان
). 27: 1387کاشفی، (گوید ماوراءالطبیعه سخن می

دین اسالم که نظام تفسیر معنا و تجویز رفتار است از چند جهت به زندگی شیوه ارائه 
رهایی انسان از - 2ي زندگی؛ ارائه تفسیر روشن از حیات انسانی و ایجاد معنا برا- 1: نمایدمی

طراحی - 3بالتکلیفی در شرایط دشوار و ارائه الگو براي انسان در مناسبات معرفتی با دیگران؛ 
تنظیم رابطه انسان -4ها و وظایف براي مواجهه با نیازهاي انسان در زندگی؛ نظامی از مسئولیت

ارائه نظامی براي هدفمند - 5انسانی؛ هاي فراطبیعی و با خدا و ماوراءالطبیعه براي شناخت عرصه
هاي تفسیر تجربه- 6کردن زندگی با پاسخگویی به شبهات مرگ و زندگی پس از مرگ و

).185: 1391رجبی نیا، (دینی 
، برآمده از ماهیت و نحوه وجودي آدمی )Life Process(پرسش از چیستی و فرآیند زندگی 

). 12: 1388فیضی، (ین دو جوهر است و هستی و آنگاه در مدار هم قرار گرفتن ا

سیاست، اخالق و سبک زندگی- ب
ها، اخالق، حقوق، خوب و بد و مطلوب و نامطلوب قرار دارد و نظام اخالق در قالب ارزش

آموزد که درباره خویشتن و دیگران به چه چیزهایی اهتمام داشته و از چه چیزي ها میبه انسان
).1387:27کاشفی، (پرهیز نمایند 

مال احمد نراقی در . اخالق در سبک زندگی راهبرد و چارچوب رفتار و تفکر انسان است
ثمره تهذیب اخالق رسیدن به خیر و سعادت ابدي است و باید دانست «: گویدالسعاده، میمعراج

شود مگر اینکه صفحه نفس در جمیع اوقات از همه اخالق ذمیمه که سعادت مطلق حاصل نمی
گسترش هنجارها و قواعد ). 32: 1378نراقی، (» ه تمام اوصاف حسنه آراسته باشدخالی و ب

. آیدها درمیعنوان معیار زندگی افراد و گروهاخالقی سبک زندگی جامعه را تنظیم و به

سیاست، فقه و سبک زندگی - ج
هايپس از درك ارزش. هاي سیاسی اسالم، احکام و فقه سیاسی استسومین رکن آموزه

سازي ناب اسالمی، انتظار این است که مطلوبیت این رفتارها از سوي افراد درك و براي نهادینه
.سبک زندگی مؤمنانه ترویج شود

اي از رفتارهایی است که در فرهنگ اسالمی با عنوان فروع دین یاد عبادات مجموعه
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دیانت اسالمی است هاي عملیشود و در کنار مجموعه اعتقادي اصول دین، ناظر بر جنبهمی
).322: 1391رجبی نیا، (

الشریعه در مصباح ) ع(امام صادقمشهورترین نقل در بعد رفتاري سبک زندگی حدیثی از 
اُصولُ الْمعامالت، تَقَع علَى أربعۀِ «: فرمایدایشان چهار نوع تعامل در زندگی را طرح می. است
جهلَ: أوامعملَۀ اهللاِ وامعّنْیاملَۀ الدامعملَۀ الْخَلْقِ وامعماصول معامالت، بر چهار وجه «؛ »ۀ النَّفْسِ و
.»معامله با خدا، با خود، با مردم وبا دنیا: است
»ۀُ أشْیاءعبلَۀِ اهللاِ، فَسامعولُ ماُص :هالرِّضَا بِقَضَائو هطَائشُکْرُ عو ّهدفْظُ ححو ّهقح اءرُ أدّبالصو

قُ إلَیهالشَّوو هترْمح یمظتَعو هالئلَى باداي حقّ پروردگار، : اصول معاملۀاهللا، هفت چیز است.ع
هاي خدا، راضی شدن به قضاي او، صبر و شکیبایی حفظ و مراقبت از حدود الهی، شکر نعمت

.»بر ابتالئاتش، احترام و تعظیم او و شوق و عالقه به او
الْخَوف والْجهد وحملُ األذَى والرِّیاضَۀُ وطَلَب الصّدقِ : صولُ معاملَۀِ النَّفْسِ، سبعۀٌاُ«

: اصول معامله با نفس، هفت چیز است. واإلخْالص و إخْرَاجها منْ محبوبِها و ربطُها فی الْفَقْرِ
داشتن ها، صدق و راستی، خلوص نیت، نگهترس و خوف، مجاهدت و کوشش، تحمل ناراحتی

.»ها و ادراك و آشنا شدن با فقرو خواستنینفس از هوي
الْحلْم والْعفْو والتَّواضُع والسّخَاء والشَّفَقَۀُ والنُّصح والْعدلُ : واُصولُ معاملَۀِ الْخَلْقِ، سبعۀٌ«

افاإلنْصحلم و بردباري، عفو و درگذشتن از خطاها، : م هفت چیز استاصول معامله با مرد«؛ »و
.»فروتنی و دوري از تکبر، سخاوت و کرَم، مهربانی و عطوفت، خیرخواهی، عدل و انصاف

وبغْض الرِّضَا بِالدّونِ، واإلیثَار بِالْموجود، وتَرْك طَلَبِ الْمفْقُود، : واُصولُ معاملَۀِ الدّنْیا، سبعۀٌ«
اصول معامله با دنیا نیز «؛ »الْکَثْرَةِ، واخْتیار الزُّهد، ومعرِفَۀُ آفَاتها، ورفْض شَهواتها مع رفْضِ الرِّئَاسۀِ

ها و هاي خود، عدم طلبِ نداشتهراضی بودن به کم، ایثار و گذشتن از داشته: هفت چیز است
رغبتی به دنیا، شناخت ایی زیاد، انتخاب روش زهد و بیها، مبغوض داشتن داررفتهازدست

. »آفات آن، و ترك شهوات دنیوي با ترك ریاست
» هیائلأوقَرَّبِینَ والْم هادبعّۀِ اهللاِ ونْ خَاصم وةٍ، فَهداحی نَفْسٍ والُ فصالْخ هذه لَتصقّاًفَإذَا ح؛ »ح

شود از خاصان و بندگان مقرّب خدا و اولیاء بر حقّ این خصوصیات در یک نفر حاصل«
.)9- 3: 1361مصباح الشریعه، (» اوست
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دستگاه معنی شناختی سبک زندگی در اسالم-3نمودار شماره 

ها                      مؤلفه
اري ثابت بر اساس ترجیحات و تمنطق رف:سبک زندگی اسالمی عبارت است ازابعاد
هاي اسالمی که رفتار فرد را شکل داده و او را در راه هاي فردي مبتنی بر عقاید و ارزشانتخاب

.رساندرسیدن به کمال و سعادت انسانی یاري می
/ در این مدل، محورهاي اعتقادي. شودبر این اساس مدل مفهومی سبک زندگی ترسیم می

این . شودعنوان ابعاد اصلی در نظر گرفته میکنشی، به/ گرایشی و رفتاري/شناختی، اخالقی
هرکدام از این . گیردگانه در قالب چهار مؤلفه عینی مورد بررسی و تحلیل قرار میابعاد سه

از متن ) دایره آخر(زندگی هاي سبکشاخصه. شودها نیز با چند شاخص عینی بررسی میمؤلفه
عنوان اسالم حق شخصیتی و نمونه مطلوب نظري کارگزاران و سیره حضرت البالغه بهنهج
.عنوان نمونه مطلوب عملی کارگزاران استخراج شده استبه) ع(علی

کنشحوزه

گرایشحوزه

بینشحوزه

باارتباط
خود
باارتباط
خلق

باارتباط
طبیعت

باارتباط
خدا

مکتب
اسالم

زندگیسبک
)کارگزاران(

نظامدر
اسالمی
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مدل مفهومی سبک زندگی کارگزاران- 4نمودار شماره 

مفهوم کارگزار
هایی را از طرف وي در نماینده حاکم اسالمی است که مسئولیتکارگزار نظام اسالمی 

رو باید مورد اطمینان حاکم اسالمی شود؛ ازایندار میامور اجتماعی، سیاسی و نظامی عهده
کسی که در دولت اسالمی مسئولیت خطیر به عهده داشته، از سوي حکومت و مردم . باشد

گانه، سطوح رؤساي قواي سه: ري دینی ایران شاملساالکارگزاران نظام مردم. شودبرگزیده می
وزراء و معاونین وزراء، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شوراي 

در نظام . سال گذشته است36اسالمی و فرماندهان نیروهاي نظامی، استانداران و غیره در طول 
شود وان نایب امام تفویض واگذار میعناسالمی وظایف امام در زمان غیبت کبرا به ولی فقیه به

مثابه اسالم و مبانی دینی به. ترین شخص براي اداره جامعه استترین فرد و شایستهکه نخبه
براي اجراي . ساخت این نظام است که در قانون اساسی و قوانین جاري در کشور باید پیاده شود

خگویی به نیازهاي مردم، اداره جامعه ساالري دینی و پاسدستورات و تعالیم دینی در نظام مردم
و ارائه سبک زندگی اسالمی به مردم، سیستم و ساختار مشخص و خاصی با ترکیب قواي 
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گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و قواي مسلح براي ساخت فوق طراحی سه
.شده است

هاي سبک زندگی کارگزارانشاخص
ون زندگی سخن گفته و خصوصاً در فرمان به مالک درباره همه شئ) ع(حضرت امام علی

هاي مختلف از فرمانروا، قاضی، کارگر و کشاورز اشتر، وظایف همه افراد بشر را در پست
گرفته تا وظیفه والی و مردم نسبت به هم بیان فرموده است؛ بنابراین سیاست آن عین دیانت، 

).76: 1386قربانی، (شده است اختهحکومت آن کلید اجراي شریعت و والی آن مفسر نظام شن
هاي سبک زندگی کارگزاران از در این نوشتار تمرکز اصلی بر استخراج شاخص

عنوان به) ع(عنوان منبع معرفتی در اندیشه سیاسی اسالم و سیره حضرت علیالبالغه بهنهج
اد، اخالق و الگوي کارگزار حکومتی در اسالم است که با روش تحلیل محتوا، در سه بعد اعتق

. نمایدرفتار سیاسی استخراج و سپس تجویز می

سبک زندگی، عقاید سیاسی و کارگزاران - 1
عنوان اولین زیرمجموعه حکومتی اسالم چگونه با سبک زندگی ارتباط برقرار عقاید سیاسی به

ر شده و شناسی تفسیشناسی، انسان) هستی(کند؟ عقاید در محورهاي توحید و خداشناسی، جهان می
هاي اعتقادي سبک شاخص. شوددر ذیل آن نیز به جهان دیگر و رابطه آن با سبک زندگی توجه می

:توان در موارد زیر بیان کردزندگی کارگزاران را می

رابطه زندگی دنیوي و اخروي تابع معناي :سبک زندگی در پرتو معناي زندگی1-1
تري پیدا کرده و آخرت را معناي متعالیسبک زندگی فرد در مکتب توحیدي . زندگی است
واعلَم یا بنَی أَنَّک إِنَّما خُلقْت للْآخرَةِ لَا «: فرمود) ع(حضرت به امام حسن. شودنیز شامل می

، 31، نامه 1366االسالم، فیض(» اي؛ نه براي دنیاتو تنها براي آخرت خلق شده! اي پسرم«؛ »للدنْیا
عنوان دنیا به«؛ »فَإِنَّ الدنْیا لَم تُخْلَقْ لَکُم دار مقَامٍ بلْ خُلقَت لَکُم مجازاً«: فرمودند؛ و نیز )926

سراى ماندگارى شما آفریده نشده است بلکه گذرگاهى است تا کارهاى شایسته را زاد راه سفر 
دار بودن زندگی انسان، معنا). 409، 132، خطبه 1366االسالم، فیض(» به سراى ثابت برگیرید

.کندسبک زندگی را هدفمند می

شود در نظام اسالمی مدیریت جامعه به کسانی واگذار می:ایمان قلبی کارگزاران-2-1
، به وحدانیت خداوند، رسالت پیامبران و امامت ائمه )اندیشه و عمل(که در همه مسائل اعتقادي 
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ها با عناوینی چون صالحان، متقین و نیکوکاران انسانگونهاین. ایمان کامل داشته باشد) ع(اطهار
در قرآن نیز مبناي عمل انسان ایمان در زندگی است . گیرنددر مسند زمامداري قرار می

مدیریت جامعه اسالمی بدون ایمان راسخ، انسان را از مسیر ). 105انبیاء،(، )82انعام،(
سوق داده و تأثیرات ... ، استبداد و گزاري به مردم به سمت دنیاگرایی، خودشیفتگیخدمت

.گذاردمنفی بر پیکره جامعه می
فَاتَّقُوا اللَّه عباد اللَّه تَقیۀَ ذي لُب شَغَلَ «. استواري انسان به ایمان اوست) ع(در دیدگاه علی

هو را مشغول کرده اي بندگان خدا از خدا مانند ترسیدن خردمندي که اندیشه، دل ا«؛ »التَّفَکُّرُ قَلْب
). 192، 82خطبه ،1366االسالم، فیض(» بترسید

آنچه که بعد از ایمان راسخ به خدا در زندگی او مؤثر : خداباوري در حکومت-3-1
ال مؤثّر فی «طوري که مصداق به. است باور به خدا و او را در صحنه زندگی حاضر دانستن است

نکته مهم در . بد و خود را همیشه در محضر خدا بدانددر زندگی او تجلی یا» الوجود اال اهللا
. اعتقاد و باور قلبی به خدا و زندگی در سایه خداباوري است) ع(سیره و گفتار حضرت علی

وِجهته ومنها قَدر ما خَلَقَ فَأَحکَم تَقْدیرَه ودبرَه فَأَلْطَف تَدبِیرَه ووجهه ل«: فرمایدمی) ع(امیرمؤمنان 
از صفات خداوند است که هرچه آفرید، براي او اندازه و مقداري معین . فَلَم یتَعد حدود منْزِلَته

کرد و آن را نیک استوار نمود و به لطف خویش منظم ساخت و به سوي کمال وجودش متوجه 
).240، 90، خطبه 1366االسالم، فیض(» کرد تا از حد خود تجاوز نکند

ریشه ، از لوازم ایمان بلکه حقیقت ایمان است و حسن ظن به خدا:ظن به خداحسن-4-1
الثِّقَۀُ بِاللَّه وحسنُ الظَّنِّ بِه حصنٌ «: فرمایندمی) ع(امیرالمؤمنین علی. در معرفت و ایمان انسان دارد

؛ اعتماد و حسن ظن به خدا قلعه محکمی )433: 4، ج1365کلینی، (» إِلَّا کُلُّ مؤْمنبِهلَا یتَحصنُ
. »گیردکه جز بنده مؤمن کسی در آن پناه نمیاست 

ها و تشتت کارها شده و حسن ظن مایه سوءظن زیاد موجب ویرانی جامعه و بدبختی انسان
حسن ظنّ به خدا فقط جنبه امیدواري نیست، بلکه مرکب از امید و بیم . آرامش و وحدت است

عنوان رهبران جامعه اسالمی و براي اصالح امور مردم باید در امور ن نظام بهکارگزارا. است
. مادي و معنوي به خدا حسن ظن و امیدواري داشته باشند

چنان خلق و تدبیر شده که طبیعت و دنیا آن):طبیعت(هدفمندي جهان هستی -5-1
انسان نیز . اي انسان بیگانه نیستمنافع و نیازهاي انسان را در دل خود جاي داده و نسبت به نیازه

در دیدگاه امام . نباید نگرشی داشته باشد که طبیعت را همانند دژي تسخیرناپذیر و مقاوم ببیند
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آگاه باشید زمینى که شما را بر روى خود «: دار آفریده شده استچیز در جهان هستی هدفهمه
مأمورند که . ... بردار پروردگارندرماناش قرار داده فنگاه داشته و آسمانى که شما را در سایه

- فیض(» اندسودها به شما برسانند و اطاعت امر کرده، براى انجام مصالح شما قیام نموده

).433، 143، خطبه 1366االسالم،

زهد به معناي . زهد یا پارسایی معناي متفاوتی با ساده زیستی دارد:زهد و پارسایی- 1- 6
رغبتی ترك و پشت میلی، بیزهد به معناي بی. یا بوده و ارزش انسانی استرغبتی به دنمیلی و بیبی

منْ هوانِ الدنْیا علَى اللَّه أَنَّه لَا «: فرمایدمی) ع(علی). 257: ق1425ابوالعباس، (کردن به چیزي است 
یا نزد خدا آن است که او را در دنیا معصیت کنند خوارى دن. یعصى إِلَّا فیها ولَا ینَالُ ما عنْده إِلَّا بِتَرْکها

).1269، 377، حکمت 1366االسالم، فیض(» و به او در دوري از دنیا نزدیک شوند
بار باشید تا به سبک: فرمایندعنوان اسوه و پیشواي زهد در تاریخ بشریت میبه) ع(امام علی
براي رهبران جامعه اسالمی که در میلی به دنیا براي هرکسی خوب است اما بی. مقصد برسید

هاي شیطانی هستند ضروري معرض دستیابی به تمتعات دنیایی و افتادن در دام دنیا و وسوسه
.است

ها بیشترین حسن ظن را به رغم همه دشمنیحضرت علی علی: حسن ظن به دیگران-7-1
بِأَدعى إِلَى حسنِ ظَنِّ راعٍ بِرَعیته منْ ءواعلَم أَنَّه لَیس شَی«: فرمایدبه مالک می. مردم داشت

 هِمإِلَی هانست، چیزي بهتر از نیکوئى و بدان که براي خوش... . إِحبینى حاکم نسبت به رعی
ها و رنجش نداشتن از آنان بر چیزى که هاى آنبخشش او به ایشان و سبک گردانیدن هزینه

).1001، 53مان، نامه ه(» ها ندارد نیستحقى به آن
گمانی نسبت به دیگران باعث آسودگی خاطر و آرامش در در اندیشه سیاسی اسالم خوش

توانند به وظیفه مسئوالنی که از ناحیه مردم خیالشان راحت نباشد نمی. شودمدیریت جامعه می
ی و نیکی بر اساس فرمایش حضرت امیر کارگزاران باید با عملکرد عال. اصلی خود عمل نمایند

. حسن ظن خود را در مردم و بالعکس ایجاد نمایند... ها و رنج مردم وبه مردم، دفع مشقت

در سیاست اسالمی دولت و مدیریت جامعه اسالمی یک :امانت دانستن مسئولیت-8-1
تواند بار سنگین این امانت را به دوش بکشد شود که هرکسی نمیامانت بزرگ محسوب می

. به مسند قدرت به چشم امانت نگاه کنندمگر کسانی که
. قبل از پیامبري، امر پذیرش رسالت را در برابر پیامبر آسان کرد) ص(امین بودن پیامبر اسالم
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این جوان : در جریان برخورد حضرت موسی با حضرت شعیب، دختر شعیب به پدرش گفت
). 26قصص، (امین را به خدمت اجیر کن زیرا که او در کارش قوي و امین است 

إِنَّ عملَک لَیس «فرماید اي به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان میدر نامه) ع(امیرالمؤمنین
قَکنْ فَومى لتَرْعسم أَنْتانَۀٌ وأَم کنُقی عف نَّهلَکۀٍ ومبِطُع ریاستى که به تو واگذار شده، . لَک

» اىو تو نگهبان امانتی هستی که بر عهده گرفتهامانتى است که بر گردنت گذارده شده 
).839، 5، نامه 1366االسالم، فیض(

در سیاست اسالمی هر فرد :ها و احترام به حقوق دیگرانرعایت کرامت انسان-1- 9
. آیددر جامعه، کرامت و حقوقی دارد و تجاوز به آزادي و حقوق افراد، ظلم به حساب می

اخ لک «مردم : فرمایدآنجا که حضرت می. شوداکتسابی تقسیم میکرامت به دو نوع ذاتی و
که اشاره به کرامت ذاتی » نظیر لک فی الخلق«هستند، کرامت اکتسابی است و » فی الدین

.است
ولَا تَکُونَنَّ علَیهِم سبعاً «: کندها سفارش میامام علی کارگزاران خود را به رعایت حقوق انسان

مبادا نسبت به ... . تَنم أَکْلَهم فَإِنَّهم صنْفَانِ إِما أَخٌ لَک فی الدینِ وإِما نَظیرٌ لَک فی الْخَلْقِ ضَارِیاً تَغْ
اند یا در یا با تو برادر دینی: اندمردم جانور درنده بوده خوردنشان را غنیمت دانى که آنان دو دسته

طور که دوست شش و گذشت خود آنان را عفو کن همانپس با بخ... آفرینش مانند تو هستند 
).993، 53نامه ، 1366االسالم، فیض(» دارى خدا با بخشش و گذشتش تو را بیامرزد

یوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالمِ أَشَد منْ یومِ «: دهدایشان درباره زیر پا گذاشتن مظلوم هشدار می
» ز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم استرو. الظَّالمِ علَى الْمظْلُوم

؛ بنابراین کارگزاران نظام اسالمی نیز باید همواره در )1246، 233، حکمت 1366االسالم، فیض(
. مقابل ظالم و ظلم قیام کرده و اجازه تعدي و گسترش ظلم در جامعه را ندهند

رگزارانسبک زندگی، اخالق سیاسی و کا-2
کارگزاران . ها و اخالق اسالمی دروازه ورود انسان به سرزمین اعمال انسانی استارزش

عنوان هادیان و الگوهاي جامعه باید از جهات مختلف اخالقی، انسانی وارسته و نظام اسالمی به
مجموعه اخالق سیاسی مثل؛ عدالت و شجاعت، شرح صدر، رأفت و رحمت، . مهذب باشند

دل و وفا، گذشت و ایثار، نظم و التزام به قانون، دوري از دروغ و فخرفروشی، احسان و ع
همگی براي کارگزار از واجبات ... جویی وگذاري، خشم و غرور و انتقامجویی و منتعیب
. است
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تقواي سیاسی یعنی آمادگی کامل :تقوا، پرهیزکاري و خودسازي کارگزاران-1-2
برداري از استعدادهاي موجود براي رساندن و تجربیات و بهرهسیاستمدار براي کسب معلومات 

الدینی، میرتاج(» جامعه به کمال مطلوب با رعایت تقواي الهی در همه مراحل فکري و اجرایی
1376 :38 .(

. دهدپنج دستور اصلی در خصوص اصالح نفس والی و خودسازي او می) ع(حضرت علی
»إِیو ى اللَّهبِتَقْو رَهإِلَّا أَم دأَح دعسی لَا یالَّت هنَنسو هضنْ فَرَائم تَابِهی کف رَ بِها أَماعِ ماتِّبو هتثَارِ طَاع

آنان زبان خویش در بند کرده : حضرت فرمود). 991، 53، نامه 1366االسالم،فیض(» ...بِاتِّباعها 
با دیگران، کالمی نرم و توأم با . پرهیزندمیگوییگویند و از بیهودهسخن جز به صواب نمی

در نگاه حضرت ). 611-1366:618االسالم، فیض... (کنند وادب دارند، صدایشان را بلند نمی
منْ نَصب نَفْسه للنَّاسِ إِماماً فَعلَیه أَنْ . کارگزاران قبل از اصالح جامعه باید خود را ساخته باشند

هر کس خود را پیشواى مردم کرد باید قبل از آموختن به ... . مِ نَفْسه قَبلَ تَعلیمِ غَیرِه یبدأَ بِتَعلی
).1117، 70همان، حکمت ... (دیگران به تعلیم نفس خویش بپردازد 

، خدا در )ع(در کالم و عمل حضرت علی:خدامحوري در زندگی و سیاست-2-2
... عظُم الْخَالقُ فی أَنْفُسهِم فَصغُرَ ما دونَه فی أَعینهِم«: زندگی فردي و صحنه سیاست حضور دارد

:1366االسالم، فیض(» ...ها کوچک استخداوند در نظر آنان بزرگ و غیر او در دیده آن. 
المال مسلمانان را که مقداري از بیت) ابن عباس(امام در پاسخ فرماندار بصره ). 611، 184خطبه 

از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان، اگر چنین نکنی : نویسدو به مکه گریخته بود میبرداشته
کردند از من روي خوش سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می. تو را کیفر خواهم کرد

در این نامه محور کالم ). 41:957همان، نامه (» دیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس ستانمنمی
.خدا و رضایت اوست که مدیران نیز باید چنین کنندامام، 

عدالت عالوه بر پیشبرد اهداف الهی در جامعه و تمییز حق و باطل، :عدالت سیاسی-3-2
گویاترین آیه در مورد . دهد؛ البته کسی که به عدالت رفتار کندسبک زندگی انسان را تغییر می

.سوره حدید است25عدالت آیه 
او . جز عدالت نبودسبک زندگی او هم به.ت بر عدالت بنا نهاده شداساس حکومت حضر

هیچ مالکی اعم از عرب بودن یا از تبار خلیفه یا اهل مکه و مدینه بودن یا سبقت در اسالم و 
را مالك برتري ... له قریش بودن و یا از قبی) ص(ها همراه پیامبرشمشیر زدن در جنگ

صورت نابرابر میان آنان المال بهشود که بیتدانست و معتقد بود این عوامل باعث آن نمینمی
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اوج عدالت امام مربوط به برخوردشان با ). 41- 42، 7ق، ج 1378ابن ابی الحدید، (تقسیم گردد 
).713، 215، خطبه 1366االسالم، فیض: براي مطالعه نک(عقیل است 

یکی از ابتالئات کارگزاران، گرایش به :گراییپرهیز از تجمالت، تشریفات و لذت- 2- 4
:گرایی تأکید دارندبر دوري مسئوالن از تجمل) ره(امام خمینی. تجمالت و تشریفات است

کشند از این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و ها میهایی که ملتمصیبت«
).443، 16ج : 1378/ 1366االسالم، فیض(» اعیان جامعه، در پی این هستند که ثروتشان را زیاد کنند

عثمان بن حنیف استاندار بصره را به خاطر شرکت در مجلس ثروتمندان مذمت ) ع(علی
اگر . امام و رهبر شما از دنیا به یک جامه و از غذا به دو قرص نان اکتفا کرده است«: کندمی

توانم غذاي خویش را از عسل مصفی و مغز گندم و لباس خویش را از ابریشم قرار اهم میبخو
چگونه ممکن است هواي نفس بر من غلبه کند در صورتی که شاید در حجاز یا یمامه ...دهم 

).966، 45، نامه 1366االسالم، فیض... (افرادي باشند که امید همین قرص نان را هم ندارند

بر اساس اندیشه سیاسی اسالم خصلت فروتنی از همه :و فروتنی سیاسیتواضع -5-2
حضرت به یکی از کارگزاران خود . تر استمردم پسندیده و از رهبران جامعه اسالمی پسندیده

ى رعیت و برا«؛ »...واخْفض للرَّعیۀِ جنَاحک وابسطْ لَهم وجهک وأَلنْ لَهم جانبک «: فرمایدمی
، 46، نامه 1366االسالم، فیض(» بالت را فرود آور، و رؤیت را بگشا، و پهلویت را نرم کن

در دیدگاه امام علی موقعیت کارگزار نظام اسالمی نباید سبب شود تا در مقابل مردم و ). 976
.دیگران مغرور شده و تواضع نکند

هرکس به خاطر خدا . کبر خفضه اهللامن تواضع هللا رفعه اهللا ومن ت«: فرمایدرسول خدا می
مجلسی، (» ...کندبراي مردم تواضع نماید، خداوند نیز رفعت و محبت او را در نزد مردم زیاد می

). 126: 75، ج1403

تواند از کارگزار نظام اسالمی نمی:گیري از روش درست در سیاستبهره-6-2
ترین شرایط مثل، ماجراي ختطور که حضرت در سهمان. هاي نادرست بهره ببردروش

انتخاب خلیفه سوم علیرغم وجود زمینه کافی براي رسیدن به خالفت از ابزار نادرست استفاده 
. ما ظَفرَ منْ ظَفرَ الْإِثْم بِه والْغَالب بِالشَّرِّ مغْلُوب«: فرمایندایشان می. نکرد و خالفت به عثمان رسید

شود، پیروز نیست و کسی که با شر و ستم چیره گردد در واقع وسیله گناه پیروزکسی که به
). 1241: 319، حکمت 1366االسالم، فیض(» خورده استشکست
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تر نیست، اما او خیانت معاویه از من زیرك«: فرمایدامام در تفاوت سیاست خود با معاویه می
دم، ولى هر مکري گناه و ترین مردم بواگر مکر نکوهیده نبود من زیرك. نمایدو معصیت مى

). 649، 191، خطبه 1366االسالم، فیض(» هر گناهى نافرمانى است
حکومت زمانی اعتبار دارد که وسیله تحقق اهداف الهی و انسانی، ) ع(در دیدگاه علی

دلشاد (برپایی عدالت و رفاقت همگانی و حفظ حرمت و حقوق انسانی و بستر تعالی آدمی باشد 
).88- 90، 1389تهرانی، 

شرط ضروري براي یک کارگزار خوب، داشتن حیاء و عفت :حیاء و عفت سیاسی- 2- 7
حیاء، ) ع(حضرت علی. است تا حریم و شئونات مردم، جامعه و محیط پیرامون را رعایت کند

م، االسالفیض(» ال ایمان کالحیاء«. اندمثابه ایمان و بلکه باالتر از آن دانستهداري را بهعفت و حریم
هرکس حیائش . ومنْ قَلَّ حیاؤُه قَلَّ ورعه«: فرمایددر جاي دیگر می). 1139، 109، حکمت 1366

). 1249، 341، حکمت 1366االسالم، فیض(» شودکم باشد، پارسایی درون او کم می
عفت و پاکدامنی هر شخص به میزان «: فرمایدحضرت به توأم بودن حیاء و عفت اشاره می

: 1360خوانساري، (» علی قدر الحیاء تکون العفه. ء اوست و این دو رابطه مستقیم با هم دارندحیا
326.(

راه ) ع(در سیره سیاسی على:انتقادپذیري و پرهیز از چاپلوسان در اداره جامعه-8-2
اده اگرچه از خطا دور بوده اما همیشه براي انتقادپذیري آمدر حاکمیت . انتقاد و نصیحت باز بود

. شدوقت تحت تأثیر مداحی ستایشگران و چاپلوسان قرار نگرفته و خودشیفته نمیهیچ. بود
شود نگویید و آنچه را از حاکمان با من سخنانى که با گردنکشان گفته می«: فرمایندمی

» ...به مدارا و چاپلوسى با من سخن نگویید . نمایید از من پنهان ننماییدخشمگین پنهان مى
. فَأَعینُونی بِمنَاصحۀٍ خَلیۀٍ منَ الْغش سلیمۀٍ منَ الرَّیبِ«). 687، 207، خطبه 1366السالم، افیض(

همان، خطبه (» پس مرا با خیرخواهی خالصانه و عاري از هرگونه شک و ناراستی یاري کنید
از دفاع از همفکران مدیر انتقادپذیر به نظر نخبگان و مردم احترام گذاشته و قبل). 367، 117

.نمایدخود به نقد منتقدان توجه می

. کندقرآن امت اسالم را امت میانه معرفی می: روي در حکومتاعتدال و میانه-9-2
؛ یعنی امتی که در باور و کردار خود نه افراط و نه )143:بقره(» ...وکَذَلک جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا «

حد وسط دنیا و آخرت، جسم و روح و طبیعت و ماوراي طبیعت را کند، بلکه تفریط می
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امام ). 319، 1، ج1374طباطبایی، (کنند و در این طریق سالک الی اهللا هستند انتخاب می
لِ ولْیکُنْ أَحب الْأُمورِ إِلَیک أَوسطَها فی الْحقِّ وأَعمها فی الْعد«: فرمایدبه مالک اشتر می) ع(علی

روي در حقّ است، و کارى که باید بیشتر دوست داشته باشى میانه. وأَجمعها لرِضَى الرَّعیۀِ
- فیض(» گرددهمگانى کردن آن در برابرى و دادگرى که بیشتر سبب خوشنودى رعیت مى

الْیمینُ «: مبتنی بر اصل اعتدال است) ع(اندیشه اجتماعی امام علی). 996، 53، نامه 1366االسالم، 
). 69، 16، خطبه 1366االسالم، فیض... (والشِّمالُ مضَلَّۀٌ والطَّرِیقُ الْوسطَى هی الْجادةُ 

اعتدال در حکومت به معناي شعار دادن و مطرح کردن نمادین اعتدال نیست بلکه باید در 
. منش کارگزاران دیده شود

حضرت علی الگوي عملی مسلمانان در :ورزيرویی، مهربانی و محبتخوش- 2- 10
وأَشْعرْ قَلْبک «: فرمایددر فرمانش به مالک می. داري استورزي و حسن خلق در حکومتمحبت

بِهِم اللُّطْفو مۀَ لَهبحالْمۀِ ویلرَّعۀَ لماي مالک رحمت و محبت و لطف بر رعیت را شعار . الرَّح
حضرت به محمد بن ابی ). 991، 53، نامه 1366االسالم، فیض(» بچسبانقلبت قرار بده و به قلبت 

بالت را براى ... . فَاخْفض لَهم جنَاحک وأَلنْ لَهم جانبک وابسطْ لَهم وجهک «: بکر چنین فرمود
، 1366سالم، االفیض(» ...رو باش مردم بگستران و پهلویت را برایشان هموار دار و با آنان گشاده

).886، 27نامه، 
عنوان رأس سیاست یاد داند که از آن بهرویی را تا آن اندازه مهم میخوش) ع(امام علی

خلقی نیز با عنوان بهترین سیاست یاد و از مهرورزي و خوش) 1،371، ج1381آمدي،(کند می
).294، 1، ج1381آمدي، (کند می

حکومت بدون مشارکت مردم همانند :حکومتگرایی درمردمی بودن و مردم-11-2
اگر کارگزاري پایگاه مردمی خود را از دست . رسدکبوتر بال شکسته است که به هدف نمی

به ارتباط با مردم احضرت همواره کارگزاران ر. داد، در ایفاي مسئولیت خود موفق نخواهد بود
فَلَا تُطَولَنَّ احتجابک عنْ رعیتک فَإِنَّ «: نویسداو در نامه خود به مالک اشتر می. کندتوصیه می

مبادا مدت طوالنی از مردم فاصله بگیري، زیرا ... . احتجاب الْولَاةِ عنِ الرَّعیۀِ شُعبۀٌ منَ الضِّیقِ
االسالم، فیض(» ...اطالعی از حقایق است احتجاب حکام از مردم خود نوعی تنگنا و باعث بی

). 1024، 53، نامه 1366
توجه به مردم و ارتباط مستمر با آنان باعث افزایش سرمایه اجتماعی نظام و پشتوانه مردمی 

. شودآن می
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مدارا کردن با مردم بیشتر از همه متوجه کارگزاران :پذیري سیاسیمدارا و انعطاف- 2- 12
نعم : فرمایدمی.حضرت علی الگوي عملی و نظري مدارا در زندگی و گفتار است. است

نمونه مداراي ). 441: 1381آمدي، (بهترین سیاست به کار گرفتن رفق است . السیاسۀ الرفق
توان در برخورد با سپاهیان جمل پس از جنگ و برخورد با خوارج و سپاهیان حضرت را می

ین نکته مهم در مدارا کردن، عدم مدارا در اصول د). 34-35: 1380رشاد، (نهروان بیان کرد 
به جانم سوگند که در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در گمراهی : فرمایندایشان می. است
).36: 1380رشاد، (کنم اي مدارا و سستی نمیورند لحظهغوطه

به معناي باحوصلگی، گشادگی نظر و همت بلند از صفات :صدر در حکومتسعه- 2- 13
تر باشد، به همان اندازه میزان تحمل و نگینهر چقدر مسئولیت س. ضروري کارگزاران است

از دیدگاه حضرت، ابزار ریاست و رمز موفقیت کارگزاران . صدر نیز باید بیشتر باشدسعه
).1169، 167، حکمت 1366االسالم، فیض(» آلَۀُ الرِّیاسۀِ سعۀُ الصدرِ«: صدر استسعه

الْغَیظَ وتَجاوز عنْد الْمقْدرةِ واحلُم عنْد واکْظمِ «: به حارث همدانی فرمود) ع(امام علی
االسالم، فیض(» الْغَضَبِ؛ خشم را فرو نشان و هنگام توانائى بگذر و هنگام تندخویی بردبار باش

یقَ ثُم احتَملِ الْخُرْقَ منْهم والْعی ونَح عنْهم الضِّ«: به مالک فرمود؛ و)1067، 69، نامه 1366
تنگی و کبر و ها را در سخن گفتن تحمل کن و دلوالْأَنَف یبسط اللَّه علَیک؛ تندخویى آن

االسالم، فیض(» سازدنخوت را از خود دور ساز که این کار رحمت الهى را به سویت روانه مى
). 1019، 53، نامه 1366، 1366

فقط براي رضاي خدا و بدون انگیزه حضرت کار را: اخالص در عمل کارگزاران- 2- 14
رغبتی او نسبت به شهوات و زخارف دنیایی، اعتنایی و بیزهد و بی. دادشخصی و نفسانی انجام می

قدمی او و هاي مختلف، عبادت، عدل و دادگري و رأفت آن بزرگوار، پیشفداکاري او در میدان
. همه صفات نیک در سایه اخالص و صفاي وجودي او بود

فَلَما رأَى اللَّه صدقَنَا أَنْزَلَ بِعدونَا الْکَبت «: ضرت درباره اخالص خود در راه خدا فرمودح
وأَنْزَلَ علَینَا النَّصرَ؛ وقتی در راه خدا با اخالص و صادقانه عمل کردیم و خداي متعال این را از 

طور نبود، این اگر این: فرمایدمیبعد . ما دید، دشمن ما را سرکوب کرد و ما را پیروز کرد
به برکت . مانددین بر سر پا نمیشد و یک پایهایمان سبز نمییک شاخه. شدکارها انجام نمی

، 1366االسالم، فیض(» ها انجام شد و جامعۀ اسالمی پدید آمداخالص مسلمین، این پیشرفت
). 144، 55خطبه 
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امیرالمؤمنین هدف از تشکیل : فع باطلوظیفه کارگزاران در اقامه حق و د-15-2
داشتن آن امر کارگزاران خود را براي زنده نگه. داندحکومت را برپایی حق و دفع باطل می

اطلِإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عنْد اللَّه منْ کَانَ الْعملُ بِالْحقِّ أَحب إِلَیه وإِنْ نَقَصه وکَرَثَه منَ الْب«: کندمی
هادزةً ودفَائ هرَّ إِلَیإِنْ جاز باطل را بیشتره حقبرترین مردم نزد خدا کسى است که عمل ب. و

و اندوهگینش نماید و باطل سود داشته و دوست داشته باشد اگرچه حقّ به او زیان رسانده 
نیا و گذاري به دحضرت ارزش). 387، 125، خطبه 1366االسالم، فیض(» مندش سازدبهره

که ایشان قبل از جنگ جمل درحالی. نمایدحکومت را در گرو اقامه حق و دفع باطل قلمداد می
سوگند به خدا این کفش نزد من از «: گویدمشغول دوختن کفش خود بود به ابن عباس می

» مگر آنکه حقی را برپا سازم و باطلی را دفع نمایمتر است، امارت و حکومت بر شما محبوب
). 111، 33، نامه 1366السالم، افیض(

سبک زندگی، فقه سیاسی و کارگزاران- 3
عنوان بعد سوم زندگی کارگزاران در رفتار و کنش ظهور یافته و سیاسی به) احکام(فقه 

شود این سؤالی که در این قسمت مطرح می. بخشدچارچوب سبک زندگی او را عینیت می
ساالري ندگی فردي و مدیریتی یک حاکم در نظام مردمچه رفتار و اعمالی باید در ز: است که

.دینی رعایت شود تا سبک زندگی او منطبق با اسالم حقیقی باشد

در زمان حکومت و قبل ) ع(امیرالمؤمنین:کار و تالش و درآمد مشروع سیاسی-3-1
خرما هستهکرد و بارهاى کند و آن را آبیارى مىبا کلنگ زمین مى. کرداز آن شخصاً کار می

).55: 1379برقعى قمى، (فشاند برد و بر زمین مىگذاشت و به صحرا مىرا روى شانه مى
پاداش هرکس در قبال «: در اندیشه و مرام امام کار از تقدس و احترام خاص برخوردار است

کند و دشمن آن کسى است دهد على یاور هر کسى است که کار مىکارى است که انجام مى
).235: 1376جرداق، (» پردازددایى مىکه به گ

ریزي و هاي اقتصادي، عمرانی و معیشتی حضرت در دوران خالفت چنان با برنامهفعالیت
. دهی را در کنار کمترین هزینه به همراه داشته استتحرك و تالش مداوم بود که بیشترین بهره

ر حکومت توجه و ویژگی بارز حضرت د:کمک به محرومان و یاري نیازمندان-3-2
ویؤْثرُونَ علَى أَنْفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خَصاصۀٌ ومنْ یوقَ شُح نَفْسه «کمک به نیازمندان بود؛ 

اى را که بر پیامبر گرسنه) ع(این آیه هنگامى نازل شد که امام). 9:حشر(» فَأُولَئک هم الْمفْلحونَ
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برد و غذاى خود را، به او دادند و خودشان گرسنه خوابیدند وارد شده بود، به منزل خود 
).528: 1385مکارم شیرازي، (

در حال رکوع، انگشترى خویش را به ) ع(آیه والیت هنگامى نازل گردید که على
نَ الصالةَ ویؤْتُونَ إِنَّما ولیکُم اللَّه ورسولُه والَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمو«. کندنیازمندى انفاق مى
).22، 6، ج1374طباطبایى،) (55مائده، (» الزَّکَاةَ وهم راکعونَ

چیزان را خداوند سبحان در دارائی توانگران روزي بى«: فرمایدمی) ع(علیامیر مؤمنان
چیز گرسنه نماند مگر به سبب آنچه توانگرى به او نداده است و واجب گردانیده پس بى

، 320، خطبه 1366االسالم، فیض(نماید د، ایشان را از این کار مؤاخذه و بازپرسى مىخداون
این فراز تکلیف کارگزاران را در برقراري عدالت اجتماعی و توزیع صحیح ثروت و ). 1242

مند هاي عمومی بهرهنماید تا قشر ضعیف از ثروتمطالبه اموال اضافی ثروتمندان مضاعف می
.گردند

و ) 34:، االسراء1:المائده(آیات قرآن :فاي به عهد و عمل به وعده در حکومتو-3-3
حاکی از آن است که وفاي به عهد، از شرایط اساسی ایمان بوده و در ) ع(سفارشات معصومین

اندازه عهدشکنی و خلف وعده در برابر مردم هیچ عاملی به. هاي اجتماعی واجب استمسئولیت
عهد و پیمانى «: نویسدحضرت به مالک اشتر می. ارگزاران لطمه وارد نمایدتواند به اعتبار کنمی

پس از استوارى پیمان سخنان . مبند که مجبور شوى با خدعه و فریب آن را به پایان برسانى
» هنگامى که موظف هستی به عهدت وفا کنى به شکستن آن اقدام مکن. دوپهلو به کار نبر

).53،1028، نامه 1366االسالم، فیض(

شده مکتب هاي پذیرفتهساده زیستی و قناعت یکی از ارزش:زیستی و قناعتساده-4-3
کردند و دیگران را نیز به این اصل مهم رو رهبران الهی ساده زندگی میانبیاء است؛ ازاین

لَأَروضَنَّ «: فرمایدمی. زیستی استمجسمه و مظهر ساده) ع(حضرت علی. کردنددعوت می
وماًنَفْسأْدلْحِ مبِالْم تَقْنَع وماً وطْعم هلَیع ترا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدهعم شاضَۀً تَهنفس خود را . ی رِی

کنم که به قرص نانی شاد و شکفته گردد و در خورش به نمک قناعت کرده و چنان تربیت می
).45،973، نامه 1366االسالم، فیض(» بسازد

تفاوت زیستی نیست، نسبت به تبعیض، ظلم و تعدي، فقر و بیچارگی مردم بیسادهمدیري که
چنین شخصی، مالك فضیلت دیگران را . دهدو احساس همدردي و همدلی را از دست می

.داندهاي دنیوي میبرخورداري
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پیشگامی و ازخودگذشتگی حضرت :پیشگامی و ازخودگذشتگی در حاکمیت- 5-3
ها، غزوات و تمام در تمام جنگ) ص(ن، یاري رسول خدا، همراهی پیامبرعلی در پذیرش دی

ها نمونه دیگر نشان از زندگی سرتاسر از هاي خطر و خطرپذیري، مثل لیلۀالمبیت و دهعرصه
عنوان سرمشق مسلمانان و الگوي سیاستمداران و کارگزاران عشق به خداوند متعال دارد که به

ومنَ النَّاسِ منْ «: فرمایدلیلۀالمبیت میباره فداکاري حضرت در قرآن در. جامعه اسالمی است
رْضَاةِ اللَّهم غَاءتاب هشْرِي نَفْستواند انجام نمی) ع(این فداکاري را کسی جز علی). 207بقره،(» ی
).37-40، 1379پیشوایی،(دهد و در تاریخ جاودانه شد 

حاکم و ) ع(در سیره حکومتی امام علی:نگرایی کارگزاراقانونمندي و قانون-6-3
کرد بدون رعایت مقام و قانونی عمل میاگر کسی با بی. مردم در برابر قانون مساوي هستند
ایشان بعد از اینکه یک افسر ارتش که از مقام خویش . کردموقعیت او، حدود الهی را اجرا می

اي به اهالی مسیر حرکت سپاه نوشت امهکرد، ندر مقابل قانون سوءاستفاده و مردم را تهدید می
-فیض(دهم و گفت شکایات خود را پیش من آورید که من به کمک خداوند، آن را تغییر می

). 1045، 60، نامه 1366االسالم، 
ها را مجازات کرد که ایشان کارگزاران متعددي را به خاطر تخطی از قانون عزل کرد و آن

اي به مصقله که حاکم اردشیر خره از در نامه. شاوندان امام بودندها برخی نیز از خویدر میان آن
رسید بین خویشاوندان خود شهرهاي فارس بود او را به علت اینکه اموالی را که به دستش می

کارگزار ). 961، 43، نامه 1366االسالم، فیض(کرد مورد سرزنش و عتاب قرار داد تقسیم می
. قانونی استچون رعایت قانون بد، بهتر از بی. قانونی شودبیمجري قانون الهی نباید مرتکب 

یکی از اصول مهم در سیره سیاسی کارگزاران :مشورت و همفکري در حکومت-7-3
... ساالري دینی مشاوره و همفکري با همکاران، مسئولین و نخبگان و اندیشمندان و نظام مردم

خواهد تا پیام و طعیت را نیز از پیامبر میقرآن در عین سفارش به مشورت جدیت و قا. است
).159عمران،آل(سرمشق عملی براي همه زمامداران جامعه اسالمی باشد 

ومنِ استَبد بِرَأْیِه هلَک ومنْ شَاور الرِّجالَ شَارکَها فی عقُولها؛ هر که : فرمود) ع(امام علی
-فیض(کند میران شور نماید با خردهایشان شرکتخودرأیی نمود تباه گشت و هر که با دیگ

).1165، 152، خطبه 1366االسالم، 
کند هاي سعادت و کمال را هموار میداند که راهترین پشتیبان میایشان مشورت را بزرگ

نیازى همانند هیچ بى. مشَاورةِلَا غنَى کَالْعقْلِ و لَا فَقْرَ کَالْجهلِ و لَا میرَاثَ کَالْأَدبِ و لَا ظَهِیرَ کَالْ«
عقل، هیچ ندارى مانند نادانى، هیچ ارثى ارزشمندتر از ادب خانوادگى و هیچ پشتیبانى همانند 
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).1112، 51، حکمت 1366االسالم، فیض(» مشورت نیست

. پذیري استنظم در کارها از مصادیق مسئولیت:نظم در کارها و تنظیم وقت-8-3
او در وصیت خود به . هاي بسیاري براي کارگزاران داردعنوان اسوه نظم، توصیههامیرالمؤمنین ب

أُوصیکُما وجمیع ولَدي وأَهلی ومنْ بلَغَه کتَابِی بِتَقْوى اللَّه ونَظْمِ أَمرِکُم «: فرمایدمی) ع(امام حسن
رسد به تقوا و ترس ام به او مىهر کسی که نامه؛ شما و فرزندان و اهل بیتم و وصلَاحِ ذَات بینکُم

، 47، نامه 1366االسالم، فیض(» کنماز خدا، نظم در کارتان و اصالح امورتان سفارش می
977.(

اجتماعی جامعه همه مدیران و کارگزاران را نیز به نظم و انضباط - حضرت در مدیریت سیاسی 
وأَمضِ لکُلِّ یومٍ عملَه «: نویسند کهخود به مالک میایشان در نامه. کردندو تنظیم وقت توصیه می

، 1366االسالم، فیض(» فَإِنَّ لکُلِّ یومٍ ما فیه واجعلْ لنَفْسک فیما بینَک وبینَ اللَّه أَفْضَلَ تلْک الْمواقیت
).1019، 53نامه 

از مدیران در شرایط عادي مدیران بسیاري :استقامت و پایداري در مسئولیت-9-3
رسند اما به محض خارج شدن کارها از مسیر عادي و به هم خوردن شرایط خوبی به نظر می

اوالً «: فرمایدبه مالک می) ع(امام علی. دهندطبیعی، توان اداره محیط خود را از دست می
االسالم، فیض(» ور و پریشان نکندبزرگی کارها او را ناتوان ننماید و ثانیاً زیادي کارها او را رنج

فَأَقم «: دهدتذکر می) قثم بن عباس(حضرت به فرماندار خود در مکه ). 1016، 53، نامه 1366
 کیدی یا فلَى ملًا... عفَش اءأْسالْب نْدلَا عراً وطب اءمالنَّع نْدلَا تَکُنْ عو نْهم تَذَرعا یمو اكإِیبر آنچه .و
ها زیاد شادمان و هنگام خوشی... پایدارى و ایستادگى کن ) حکومت مکّه(در دست تو است 

).942، 33، نامه 1366االسالم، فیض(» باخته مباشها هراسان و دلهنگام سختی
پس از انتصاب محمد بن ابوبکر نیز با وجود اینکه حضرت عالقه وافري به او داشت ولی 

، 1366االسالم، فیض(جاي او منصوب کرد آمد مالک اشتر را بهئولیت برنمیچون از عهده مس
هاي اصلی مدیریت، داشتن قدرت مدیریت، ایستادگی و ؛ بنابراین یکی از ویژگی)943، 34نامه 

.ها استپایداري در مدیریت به هنگام مشکالت و بحران

دي و اعمال مستحب براي انجام فرائض عبا: انجام فرائض، واجبات و مستحبات-10-3
ما خَلَقْت الْجِنَّ واإلنْس و«: فرمایدخداوند می. حفظ روحیه کارگزار حکومتی بسیار مهم است

. ؛ عبادت یک مسئول در کنار خدمت به مردم ثواب مضاعفی دارد)56:ذاریات(» إِال لیعبدونِ
لَّه الَّذي نَفَعکُم بِموعظَته ووعظَکُم بِرِسالَته فَاتَّقُوا ال. باشدالبالغه از عبادت چنین میتلقّی نهج
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ز خدائى که وامتَنَّ علَیکُم بِنعمته فَعبدوا أَنْفُسکُم لعبادته واخْرُجوا إِلَیه منْ حقِّ طَاعته؛ بترسید ا
یش اندرز داد و به نعمتش بر شما منّت مند فرمود و شما را به دستور خوشما را به پند خود بهره

بري از او هاى خود را رام و خوار نمایید و حقّ فرماناش نفسنهاد، پس براى عبادت و بندگی
).636، 189، خطبه 1366االسالم، فیض(را بجا آورید 

الزمه هر نوع مسئولیت و مدیریت، نفی :عدم استبداد و خودکامگی در حکومت-11-3
، سلطنت و قدرت سیاسی و اجرایی را در )ع(امام علی. بداد و خودکامگی استهرگونه است

. داندصورتی که به همراه خودسازي معنوي نباشد، عامل پیدایش استبداد و هالکت و تباهی می
حق نداري . لَیس لَک أَنْ تَفْتَات فی رعیۀ«: به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان چنین فرمود

این ویژگی منفی در ). 839، 5، نامه 1366االسالم، فیض(» ن مردم به استبداد عمل نماییدر میا
امام . گذاردمدیران و کارگزاران بیش از سایر افراد به نظام اجتماعی و مناسبات اخالقی تأثیر می

ذَلک إِدغَالٌ فی الْقَلْبِ ومنْهکَۀٌ ولَا تَقُولَنَّ إِنِّی مؤَمرٌ آمرُ فَأُطَاع فَإِنَّ«: به مالک اشتر فرمود) ع(علی
کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید و این روش سبب فساد و مگو من مأمورم و امر می«؛ »...للدینِ

، نامه 1366االسالم، فیض(» ...ها گرددخرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت
53 ،993 .(

خودکامگی و استبداد بداند، همه اصول و حقایق را پایمال کارگزاري که قدرت را وسیله 
سر ). 24:النازعات(» فَقَالَ أَنَا ربکُم األعلَى«چنین فردي به تعبیر قرآن کریم نداي . کندمی
. هرحال من باید اطاعت شومدهد که بهمی

اجراي هاي حاکمان از جمله مسئولیت: شناسی سیاسیوظیفهپذیري و مسئولیت-12-3
دقیق قوانین، برقراري امنیت، تأمین رفاه و آسایش مردم، برطرف کردن مشکالت، جبران 

جانبه، دفاع ها و کمبودها، دلگرم کردن آنان نسبت به حکومت، تالش براي پیشرفت همهضعف
. است...ها وهاي مادي و معنوي، آباد کردن شهرها و بازسازي ویرانیاز ارزش

شناسی کارگزاران متوجه نظام پذیري و عدم وظیفهدر اثر عدم مسئولیتهاي فراوانی آسیب
کند که در انجام کارها و مسئولیت شکیبا و حضرت به کارگزاران توصیه می. شودو جامعه می

-فیض(» منْ لَم ینْجِه الصبرُ أَهلَکَه الْجزَع«: تاب ننمایدها شما را بیمقاوم باشید تا مسئولیت

). 1173، 180، حکمت 1366م، االسال

اطاعت از رهبر جامعه اسالمی بر همه مسلمانان و :اطاعت و پیروي از مافوق-13-3
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هر حاکمی که جمیع شرایط مدیریتی و اخالقی را داشته . ویژه کارگزاران نظام واجب استبه
ولَکنْ لَا «: رمایدفحضرت می. تواند از پیش ببردباشد بدون تبعیت و پیروي زیردستان کاري نمی

وأَما حقِّی «). 96، 27همان، خطبه (» برند، تدبیر نداردرأْي لمنْ لَا یطَاع؛ کسی که فرمانش را نمى
الطَّاعو وکُمعینَ أَدۀُ حابالْإِجیبِ وغالْمو دشْهی الْمۀُ فیحالنَّصۀِ وعیبِالْب فَاءفَالْو کُملَیعینَ ۀُ ح

رُکُما حقّى که من بر شما دارم باقى ماندن به بیعت است چون شما را بخوانم اجابت «؛ »آمو ام
). 114، 34، خطبه 1366االسالم، فیض(» کنید و به آنچه به شما امر کنم اطاعت و پیروى کنید

یروي مند است زیردستانش از او اطاعت نمایند باید از مقام مافوق خود پاگر مدیري عالقه
فرما باشد آن نظام بالنده و قدرتمند هاي حکومت حکماگر این روحیه در تمامی رده. نماید
. است

وظیفه اصلی کارگزاران :هاي اسالمی توسط کارگزاراناصالح و آبادانی سرزمین- 3- 14
حضرت درباره . اصالح محیط زندگی و اوضاع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی است

خدایا تو آگاهى که پذیرش مسئولیت براى این بود «: فرمایدمت توسط خود میپذیرش حکو
را بازگردانیم و در شهرهاى تو اصالح و آسایش را برقرار نماییم تا بندگان و که آثار دین ت

االسالم، فیض(» ات در امن و آسودگى بوده و احکام تو که ضایع مانده جارى گرددکشیدهستم
). 407، 131، خطبه 1366

دنیا است و هدفبودنو وسیلهآخرتاصالت،اصالحی حضرتحرکتفلسفیزیربناي
بدونمطلوبو رشد و توسعۀ، اصالح آبادانی بالد اسالمی استاسالماقتصادينظاماصلی

چند برابر هیالبرکاتعدلاقامۀوسیلۀالبرکات؛ بهتتضاعفبالعدل«: نخواهد شدمحققعدالت
تحققحضرتآناقتصادياصالحاتاصلیهدف). 332، 6، ج1376حکیمی، (» شودمی

. استاسالمها بر اساسها و منشبینشحضرت، تصحیحو برنامۀاقتصاديعدالت

گیرينتیجه
. ستمحور، روش و خواسته و عالئق او امبناي سبک زندگی کارگزاران در مکاتب انسان

انسان . حاکم است» سبک زندگی«وارگی بر منطق زندگی در دنیاي غرب به نام نوعی شیء
» حیات خبیثه«در این . کندمحور زندگی بوده و براي خودش دین و آیین تولید می) اومانیسم(

. ترقی و توسعه محور است
گی خارج و وارانسان از شیء. مبناي سبک زندگی کارگزاران در نظام توحیدي، خدا است

ها براي رسیدن به انسان» حیات طیبه«در این . شودهدف و یکپارچگی بر زندگی حاکم می
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. زندگی جاویدان باید به رشد و تعالی برسند
در گفتمان موجود با مصادیق مد، اوقات فراغت، مصرف، اقتصاد، » سبک زندگی«مفهوم 

این نوشتار با رد نظریات . شودنمایان میرقابت، تکثر و تنوع، خودنمایی و رفتارهاي متظاهرانه 
شناسی و فرهنگی، با تکیه بر نظریه روانشناسی آدلر و نقد آن، چارچوب نظري مبتنی بر جامعه

. اندیشه سیاسی اسالم را استخراج کرد
البالغه و سیره حضرت هاي مطلوب سبک زندگی کارگزاران از محتواي نهجشاخص

. بندي شدو عملی استخراج و دستهعنوان الگوي نظري به) ع(علی
سازي اسالمی با اصالح سبک زندگی هاي اسالمی در جامعه براي تمدنگسترش ارزش

تمام کسانی که در این نظام مسئولیت دارند و دل در گرو اسالم و . یابدکارگزاران امکان می
در ) ع(رت علیسازي دارند باید به سیره و گفتار حضپیشرفت جامعه اسالمی ایران و تمدن

زمامداري جمهوري اسالمی ایران عمل نمایند تا زمینه براي ظهور حکومت عدل الهی فراهم 
شود تا سازي براي سبک زندگی منتظرانه کارگزاران نظام میاین رویکرد موجب زمینه. گردد

وفق داده و سبک زندگی خود را به ) عج(خود را با شرایط حکومت جهانی حضرت مهدي
. شده نزدیک نمایندي گفتههاویژگی
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ترجمه حسن ،، چاپ اولهاي ذوقیتمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت، )1390(،یر.بوردیو، پی- 

.ثالث: چاوشیان، تهران
.،)ع(مؤسسه امام صادق: قم،، چاپ یازدهمسیره پیشوایان، )1379(،پیشوایی، مهدي- 
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ترجمه سید ،، چاپ سوم1، جصداى عدالت انسانى) ع(امام على، )1376(،جرداق، جرج- 
.خرم: هادي خسروشاهی، قم

هاي ذوقی سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخاب«، )1381(،چاوشیان، حسن- 
، رساله دکتري، دانشکده علوم اجتماعی »عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره مدرنیته اخیربه
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).ره(خمینی
دانشگاه تهران، : ، تهران3، ج شرح غررالحکم، )1360(الدین محمد خوانساري، جمال- 

. چاپ سوم
،، چاپ دومالبالغهحکومت حکمت؛ حکومت در نهج، )1389(،دلشاد تهرانی، مصطفی- 
.دریا: تهران
و تربیتی به هاي زندگی؛ رویکردي تحلیلیاسالم و زیبایی، )1391(،رجبی نیا، داود-
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.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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