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  چكیده

خـود  مفهوم سبك زندگی در غرب متفاوت از آن چیزی است كه مقام معظم رهبـری در سـخنان   

در اندیشه غربی حـالتی خـاص از تعریـف رهبـری از     » سبك زندگی« تتوان گف اند. می بیان نموده

سبك زندگی است. چرا كه سبك زندگی از دیدگاه غربی بر یك سری مفاهیم فـردی تكیـه دارد   

در گیـرد.   باشد. این تلقی از سبك زندگی تمامی شئون زندگی فرد را در بر نمی محدود میبسیار كه 

  .ون معیشتی انسان را در سخنان خود مدنظر قرار دادندتمامی شئ رهبری تقریباً صورتی كه

شـناختی مسـلمین بـه مصـادیق و      ضمن بیـان مبـانی اعتقـادی و انسـان     در این مقاله سعی داریم تا

  های سبك زندگی اسالمی در آیات قرآن كریم بپردازیم. شاخصه
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  مقدمه .1

،»سبك زندگی«واژه 
1

ای است كـه ابتـدا در فرهنـگ مدرنیتـه مطـرح شـد. بشـریت در          واژه 

چنـین  دویست سال پیش موضوعی به نام سبك زندگی در محاورات خود نداشـت و اساسـاً   

طـور   دهـد بلكـه بایـد بـه     تنها معنا می امروز این واژه نه داد. ولی معنا نمی  پرسشی در آن زمان

  جدی به آن پرداخته شود. 

بنـابراین  های بشر بیشتر در امور حقیقی و معنویِ زندگی بود.  در دوران گذشته حساسیت

زندگی نداشت. برای بشری كـه بیـرون از     شكل و ظاهر زندگی خیلی نقش اساسی برای ادامه

و حقیقـی  كرد بیشتر زندگی بستری بود كه بتواند به اهـداف عـالی    فرهنگ مدرنیته زندگی می

های مختلفی داشت حساسیتی نسبت به  كه زندگی او شكل خودش برسد. بنابراین در عین آن

داد، چون در عالمی ماوراء این عالم، زندگی خـود را جسـتجو    ظاهر زندگی از خود نشان نمی

شد. دنیای مدرن زنـدگی را در حـد    كرد و لذا تا این حد از ظاهر و شكل زندگی متأثر نمی می

در حد شكل درآورد، در هیچ دورانی شكل زندگی و ظاهر زندگی ایـن انـدازه نقـش    سطح و 

نداشته كه روح و روان بشر بدان مشغول شود و از آن تأثیر بگیرد. وقتی زندگی در حد شـكل  

و سطح تقلیل یافت و نظر به حقایق به حاشیه رفت و ظـاهر زنـدگی مهـم شـد و نـه عمـق       

كند و معلوم است كه در چنین شـرایطی بایـد    دگی معنا میزندگی، بشر خود را در شكل از زن

  كلی از بین نرود.   گیری بشر به زندگی را در شكلی درآورد كه جهت

موضوع سبك زندگی از غرب شروع شد و در كنار نفـوذ فرهنـگ غـرب در سـایر ملـل،      

در شـكل   ر معنای خـود را كه امروز بش موضوع سبك زندگی در سایر ملل نیز به میان آمد. این

هـا   كند چیزی نیست كه بتوان نادیده گرفت. باید بدانیم وقتـی انسـان   وجو می زندگی جست

ی پذیرنـد و در همـان مسـیر    كنند از شكل زندگی نیز تأثیر می خود را در شكل زندگی معنا می

كند در حدی كه در رابطـه بـا    ها را به آن مسیر راهنمایی میگذارند كه شكل زندگی آن قدم می

كند تـا بگـویم چگونـه فكـر      بگو چگونه و به چه شكل زندگی می«توان گفت:  ر امروز میبش

چون بشر معنای خود را در نسبتش با حقایق عـالم و سـنن پیـدا     در صورتی كه قبالً». كند می

چند در آن دوران هم سعی  چنین حساس برایش نداشت هر كرده بود شكل زندگی نقشی این

ری شكل دهد كه بتواند به بهترین شكل بـا حقـایق عـالم مـأنوس     كرد زندگی خود را طو می

  باشد ولی در هرحال بیشتر به باالها نظر داشت.

                                                           

1. life style 
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شـناختی مسـلمین بـه     ضمن بیـان مبـانی اعتقـادی و انسـان     در این مقاله سعی داریم تا

  های سبك زندگی اسالمی در آیات قرآن كریم بپردازیم. مصادیق و شاخصه

  لمانان در قرآن كریممبانی اعتقادی مس .2

ـ   این نوشتار بایستی به مباحث ریشـه در اولین قسمت از  پـردازیم. در همـین   ه ای و اصـولی ب

راستا از مبانی اعتقادی مسلمانان در آیات قرآن كـریم شـروع كـردیم؛ چـرا كـه قبـل از بیـان        

  بینی حاكم بر نظام اسالمی پرداخت. به جهان مباحث، باید

یت و ربوبیت الهی و اصل مالكیت الهی كه زیربنای بسیاری از در این بخش به اصل خالق

  نماییم. مباحث هستند، اشاره می

  اصل خالقیت و ربوبیت الهی .1_2

  نماییم.   در بسیاری از آیات قرآن كریم به این دو اصل اشاره شده است كه به برخی از آنها اشاره می

 إِالَّ إِلـهَ ال ءٍ یشَـ كُلِّ خالِقُ رَبُّکُمْ اللَّهُ ذلِکُمُ« فرماید: از سوره مباركه غافر می 62خداوند در آیه 

.»تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى هُوَ
1

  

 همـه  خداوند خالق در این آیه هر دو اصل خالقیت و ربوبیت الهی بیان شده است. چون

ـ ا الزمـه . ستین ریپذ ییجدا ریتدب از خلقت و ز نیز هستیچ همه رب است، بنابراین زیچ  نی

 حقـی  بـه  معبود چیه نباشد، پس هستی عالم در ربی چیه تعالی خدای ریغ كه است كالم آن

 خواهـد  گـر ید ربـی  قهرا باشد، انیم نیا در گریید معبود اگر چون ست،ین تعالی خدای ریغ

  .)523، ص17ج، 1374(طباطبایی،  است ربوبیت ونشئ از تیالوه چون بود،

 وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي اللَّهُ رَبَّکُمُ إِنَّ«است:  ز سوره مباركه اعراف آمدها 54همچنین در آیه 

وَ  الْقَمَـرَ وَ الشَّـمْسَ وَ حَثيثـاً يَطْلُبُـهُ النَّهـارَ اللَّيْـلَ يُغْشِـي الْعَرْشِ عَلَى  اسْتَوى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ  في الْأَرْضَ

.»الْعالَمينَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَكَ لْأَمْرُا وَ الْخَلْقُ لَهُ أَال بِأَمْرِهِ مُسَخَّراتٍ النُّجُومَ
2

  

 اسـت  نظاماتی و قوانین» امر«از  منظور و نخستین آفرینش» خلق«از  در انتهای این آیه منظور

  .نماید می رهبری خود مسیر در را آنها و كند می حكومت هستی عالم در پروردگار فرمان به كه

                                                           

این است خداوند، پروردگار شما كه آفریننده همه چیز است هیچ معبودی جز او نیست با ایـن حـال چگونـه از راه    ترجمه: . 1

  شوید؟ حق منحرف می

آفرید سپس به تدبیر جهان هسـتی   ]شش دوران[پروردگار شما، خداوندی است كه آسمانها و زمین را در شش روز ترجمه: . 2

پرداخت با (پرده تاریك) شب، روز را می پوشاند و شب به دنبـال روز، بـه سـرعت در حركـت اسـت و خورشـید و مـاه و        

ن او هستند. آگاه باشید كه آفرینش و تدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او) ست! پر بركـت  ستارگان را آفرید، كه مسخّر فرما

  .ناپذیر) است خداوندی كه پروردگار جهانیان است (و زوال
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پندارند خداوند جهـان   كه چنین می 1ماین آیه در حقیقت پاسخی است به مكتب دئیس

را آفریده و آن را به حال خود واگذارده و كناری نشسته است و به تعبیر دیگر عالم هسـتی  

در ایجادش نیازمند به خدا است، اما در بقا و ادامه حیات نیازی ندارد. پس با توجه به آیـه  

ای  باشـد و اگـر لحظـه    وند میاش وابسته به خدا فوق جهان در تدبیر و ادامه حیات و اداره

گردد (مكارم شـیرازی،   لطف خدا از آن گرفته شود نظامش به كلی از هم گسسته و نابود می

    ).208_206، ص6، ج1374

  . اصل مالكیت الهی2_2

ین اصل اشـاره دارد كـه   به كار رفته است به ا» هللا «ژه بسیاری از آیات قرآن كریم كه در آن وا

 نماییم. می را ذكر هابرخی از آن

 وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لِلَّهِ وَ«فرماید:  عمران می از سوره مباركه آل 189خداوند در آیه 

.»قَديرٌ ءٍ شَيْ كُلِّ  عَلى اللَّهُ
2

  

داند. البتـه   متعال می به خداوند را منحصر جهان در مطلق اقتدار و تسلّط و این آیه پادشاهی

 انبسـاط  باشد. نتیجه عوالم ساری و جاری همه در بلكه ماده عالم در تنها هن اقتداری كه و تسلّط

 او قـدرت  دائـره  از چیزی هرگز و بوده توانا و قادر چیزی به هر او این است كه او تسلّط و اقتدار

 همـه  در آن نفـوذ  و سریان متعال و خداوند مالكیت حقیقت به توجه با پس .بود نخواهد بیرون

ه  از مخصوصـاً  و خـدا  به غیـر  توجه از كه انسان استالزم  عوالم موجـب   كـه  بـه خـود   توجـ

  ).208و  207، ص5، ج1380برهاند (مصطفوی،  را خود شود می خودپسندی و خودبینی

 تُوَلُّـوا فَأَيْنَمـا الْمَغْرِبُ وَ الْمَشْرِقُ لِلَّهِ وَ«از سوره مباركه بقره آمده است:  115همچنین در آیه 

.»عَليمٌ واسِعٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ جْهُوَ فَثَمَّ
3

  

 سـمت  دو بـه  اشاره مغرب، و مشرق از منظور كه است الزم نكته این به در این آیه توجه

  است. جهات تمام از كنایه تعبیر این بلكه نیست خاص

 ملـك  كلمـه  معنـای  بـه حقیقـت   دیگـر  جهـت  هـر  و شمال و جنوب و مغرب و مشرق

 قـرار  چیـزی  هـر  ذات بـر  خـدا  ملـك  پذیرد. نمی انتقال و تبدل هم حقیقی ملك و خداست

شـود   چیـز  هـر  منفعـت  و اثـر  بـه  متعلـق  تنها كه نیست ما اعتباری ملك همچون گیرد و می

  .)390ص، 1ج، 1374(طباطبایی، 

                                                           

1. Deism 

  ها و زمین، از آن خداست و خدا بر همه چیز تواناست.  و حكومت آسمانترجمه: . 2

   .نیاز و داناست ! و به هر سو رو كنید، خدا آنجاست! خداوند بیمشرق و مغرب، از آن خداستترجمه: . 3
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 وَ هِلِلَّـ إِنَّـا قـالُوا مُصِـيبَةٌ أَصابَتْهُمْ إِذا الَّذِينَ«ه آمده است: از همین سور 156و همچنین در آیه 

.»راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا
1

  

هِ إِنَّا«لفظ   خود از و بوده خداوند مملوك و بنده در این آیه به این نكته اشاره دارد كه ما» لِلـَّ

 و توانـا  بـه دسـت   ما تحوالت و زندگی جریان و امور همه و بوده ما مالك او و نداریم چیزی

بـه   و آفریننـده  و ما ذات مالك خداییم و او قیحقی بندگان ما آری است. او توجه و نظر تحت

 مـا  زندگی انجام و آغاز و بوده ما امور مجاری همه بر مسلّط و حاكم و ما هستی آورنده وجود

  .)270ص، 2ج، 1380(مصطفوی،  است او به سوی و او از هم ما عاقبت و پایان و

  شناختی مسلمین در قرآن كریم . مبانی انسان3

ررسی جایگاه نظام آفرینش و مدیریت مدبرانه آن، توسط خالقی قادر و مقتدر در قسمت قبل به ب

  پرداختیم، اما جایگاه انسان در نظام خلقت، وظایف و اهداف او مورد بررسی قرار نگرفت.

شناختی نظام اسالمی در آیات قـرآن   ستی به مبانی انسانبا این رویكرد، در این قسمت بای

ا كه در ادبیات كالم الهی، انسان مسلمان و معتقد چگونـه تعریـف   كریم بپردازیم. به این معن

  تواند دست به هر كاری بزند؟ شده است. آیا همچون حیوان چموشی می

پـذیری   در این بخش به اصل خالفت و جانشینی انسـان بـر روی زمـین، اصـل مسـئولیت     

  نماییم. معاد اشاره میداری نظام آفرینش، اصل اختیار انسان، اصل اعتقاد به  انسان، اصل هدف

 فت و جانشینی انسان بر روی زمیناصل خال .1_3

 الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ«فرماید:  از سوره مباركه بقره می 30خداوند در آیه 

 إِنِّي قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ حْنُنَ وَ الدِّماءَ يَسْفِكُ وَ فيها يُفْسِدُ مَنْ فيها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَليفَةً

.»تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ
2

  

خلیفه به معنی جانشین است و در این آیه منظور خالفت الهی و نمایندگی خدا در زمـین  

است. خداوند متعال همه مواهب زمین را برای انسان آفریده است و در این آیه رسماً مسـĤله  

كند و موقعیت معنوی او را كه شایسته این همه مواهب  خالفت انسان را تشریح میرهبری و 

سازد. خواست خداوند چنین بوده كه در روی زمین موجـودی بیافرینـد كـه     است روشن می

                                                           

  .گردیم می گویند: ما از آنِ خدائیم و به سوی او باز رسد، می آنها كه هرگاه مصیبتی به ایشان میترجمه: . 1

 .»داد خـواهم  قـرار  جانشـینی  زمـین،  روی در مـن : «گفـت  فرشـتگان  به پروردگارت كه را هنگامی) بیاور خاطر به(ترجمه: . 2

 و آوریم، می بجا را تو حمد و تسبیح ما كند؟ خونریزی و فساد كه دهی می قرار آن در را كسی آیا!» پروردگارا: «گفتند فرشتگان

  ».دانید نمی شما كه دانم می را حقایقی من: «فرمود پروردگار». كنیم می تقدیس را تو



  1391/ پاییز و زمستان  8/ ش 4اسالم و علوم اجتماعی / س            114

  

نماینده او باشد، صفاتش پرتوی از صفات پروردگار، مقـام و شخصـیتش برتـر از فرشـتگان،     

هایش را در اختیار چنین انسانی بگذارد نیروها،  ن و نعمتخواست او این بوده كه تمامی زمی

بایست سهم وافری از عقـل و   ها، معادن و همه امكاناتش را. بنابر این چنین موجودی می گنج

شعور و ادراك، و استعداد ویژه داشته باشد كه بتواند رهبری و پیشوایی موجودات زمینی را بر 

  ).173_171، ص1، ج1374عهده گیرد (مكارم شیرازی، 

هِ آمِنُـوا«فرمایـد:   از سوره مباركه حدید می 7همچنین خداوند در آیه  أَنْفِقُـوا وَ رَسُـولِهِ وَ بِاللـَّ

.»كَبيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ أَنْفَقُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا فَالَّذينَ فيهِ مُسْتَخْلَفينَ جَعَلَکُمْ مِمَّا
1

  

انسـان   كـردن  از خلیفـه  مراد و اوست كردن خلیفه معنای به انسان در این آیه استخالف

نیـز   قبلـی  آیـه  كه چنان هم كند، خود جانشین زمین در را انسان سبحان خدای كه است این

  .)266ص، 19ج، 1374(طباطبایی،  داشت اشاره آن به

  پذیری انسان سئولیتاصل م .2_3

ا الْأَمانَـةَ عَلَـى السَّـماواتِ وَ إِنَّـا عَرَضْـنَ«فرمایـد:   از سوره مباركه احـزاب مـی   72خداوند در آیه 

.»الًالْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُو
2

  

كنـد و بسـیار روشـن     در این آیه خداوند به پذیرفتن امانت الهی از طرف انسان اشاره مـی 

ال قـرار خواهـد   مانت الهی مسئولیت دارد و مـورد سـؤ  ان در قبال پذیرفتن این ااست كه انس

 ثُـمَّ«فرمایـد:   شاره دارد. خداوند در این آیه مـی از سوره تكاثر به همین نكته ا 8گرفت. لذا آیه 

.» النَّعيمِ عَنِ يَوْمَئِذٍ لَتُسْىَٔلُنَّ
3

 

اده مسـئول اسـت و بازخواسـت    بنابراین هر انسانی در برابر هر نعمتی كه خدا بـه او د 

خواهد شد. خدای تعالی انسان را آفریده، غایت و هدف نهـایی از خلقـتش را كـه همـان     

سعادت او و منتهی درجه كمال او است تقرب عبودی به درگاه خود قرار داده و این تقرب 

باشد و خدای سـبحان تمـامی آنچـه مایـه      اش می عبودی همان والیت الهی نسبت به بنده

ادت او است و از آن در سلوكش به سوی غـایتی كـه بـرای آتـش خلـق كـرده منتفـع        سع

های ظاهری و باطنی كه در اختیار او نهاده. پـس   شود، و آن عبارت است از همه نعمت می

                                                           

 كسـانی ) زیرا(كنید  انفاق داده قرار آن در) خود(نماینده  و جانشین را شما آنچه از و بیاورید ایمان رسولش و خدا ترجمه: به. 1

  !دارند بزرگی اجر كنند، انفاق و بیاورند ایمان شما از كه

هـا عرضـه داشـتیم، آنهـا از حمـل آن       هـا و زمـین و كـوه    ما امانت (تعهد، تكلیف، و والیت الهیه) را بر آسـمان  ترجمه آیه:. 2

آن هراسیدند اما انسان آن را بر دوش كشید او بسیار ظـالم و جاهـل بـود (چـون قـدر ایـن مقـام عظـیم را         سربرتافتند، و از 

 .نشناخت و به خود ستم كرد)

 ! شد خواهید بازپرسی اید داشته كه هایی نعمت از) شما همه(روز  آن در ترجمه: سپس. 3
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ن را بـه غایـت مطلـوبش برسـاند     ها به طریـق خداپسـندانه كـه انسـا     استعمال این نعمت

هـدف از خلقـتش كـه همـان اطاعـت اسـت       طریقی است كه آدمی را بـه غایـت و     همان

هـا   رساند و استعمال آنها به طور دلخواه و بدون در نظـر گـرفتن ایـن كـه ایـن نعمـت       می

اند نه هدف، گمراهی و بریدن از هدف است، و این خود معصیت است (طباطبایی،  وسیله

  ).605_603، ص20، ج1374

  داری نظام آفرینش اصل هدف .3_3

 إِلَيْنـا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما أَفَحَسِبْتُمْ«فرماید:  سوره مباركه مؤمنون می از 115خداوند در آیه 

.»تُرْجَعُونَ ال
1

  

كنـد كـه آیـا تصـور      در این آیه خداوند خطاب به منكرین قیامت و شیفتگان دنیا بیان می

نش شما نیست هماننـد  اید و هدف و حكمتی در آفری كنید كه به بازی و باطل آفریده شده می

».أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً«فرماید:  از سوره مباركه قیامت كه خداوند می 36آیه 
به طور  2

خواهـد   كلی مقصود این است كه انسان نباید گمان كند كه آفریده شده تا هر كـاری كـه مـی   

ینشی بیهوده است. زیرا كسی كـه  انجام دهد و در برابر كردارش مؤاخذه نشود. البته چنین آفر

كاری كند كه نه خود نفع برد نه دیگری، كار بیهوده كرده اسـت. بـدیهی اسـت كـه خداونـد      

برد. بنابراین باید فایده خلقت به خود انسان برسـد.   نیاز است و از خلقت انسان نفعی نمی بی

مت باید میان گنهكار و یعنی انسان عبادت كند و پاداش بگیرد. نتیجه این است كه در روز قیا

 ).90، ص17، ج1360عاصی فرق گذاشته شود (طبرسی، 

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْـإِنْسَ «فرماید:  از سوره مباركه ذاریات می 56همچنین خداوند در آیه 

در این آیه خداوند به این نكته اشاره دارد كـه خلقـت بـدون غـرض نبـوده و       3،»إِالَّ لِيَعْبُـدُونِ

از آن منحصراً عبادت بوده، یعنی غرض این بوده كه خلق، عابد خدا باشند، نـه اینكـه   غرض 

او معبود خلق باشد. عالوه بر این، غرض هر چه باشـد پیداسـت امـری اسـت كـه صـاحب       

آورد، در حالی كـه خـدای سـبحان از     كند و حاجتش را برمی غرض به وسیله آن استكمال می

بـه وسـیله آن غـرض نقـص خـود را جبـران نمایـد و         هیچ جهت نقص و حاجتی ندارد. تا

حاجت خود را تأمین كند. از جهتی دیگر نیز فعلی كه باآلخره منتهـی بـه غرضـی كـه عایـد      

گیریم كـه خـدای سـبحان در كارهـایی كـه       فاعلش نشود لغو و سفیهانه است، لذا نتیجه می

                                                           

  گردید؟ بازنمی ما سویه ب ایم و آفریده بیهوده را شما كردید گمان ترجمه: آیا. 1

 شود؟ كند كه مهمل گذارده می . آیا انسان گمان می2

 . ترجمه: من جنّ و انس را نیافریدم جز برای این كه عبادتم كنند (و از این راه تكامل یابند و به من نزدیك شوند)!3



  1391/ پاییز و زمستان  8/ ش 4اسالم و علوم اجتماعی / س            116

  

ذاتـش باشـد و    كند غرضی دارد، اما غرضش ذات خودش است، نه چیزی كـه خـارج از   می

كند از آن كار سود و غرضی در نظر دارد، ولی نه سودی كه عاید خـودش گـردد،    كاری كه می

بلكه سودی كه عاید فعلش شود. پس عبادت غرض از خلقت انسان است، و كمـالی اسـت   

شود، هم عبادت غرض است و هم توابع آن كه رحمت و مغفـرت و غیـره    كه عاید انسان می

    ).581_579، ص18، ج1374 باشد (طباطبایی،

  . اصل اختیار انسان4_3

 1،»إِنَّا هَدَيْناهُ السَّـبيلَ إِمَّـا شـاكِراً وَ إِمَّـا كَفُـوراً«فرماید:  از سوره مباركه انسان می 3خداوند در آیه 

كشد و از آنجا كه تكلیف و آزمایش انسـان   خداوند در این آیه خط بطالنی بر مكتب جبر می

آگاهی و ابزار شناخت نیاز به دو عامل دیگر یعنی به مسأله هـدایت و اختیـار   عالوه بر مسأله 

    ).337و  336، ص25، ج1374نماید (مكارم شیرازی،  دارد این آیه به آن اشاره می

 مِـنْ وَ يَدَيْـهِ بَيْنِ مِنْ مُعَقِّباتٌ لَهُ«فرماید:  از سوره مباركه رعد می 11همچنین خداوند در آیه 

 سُـوْءاً بِقَـوْمٍ اللَّهُ أَرادَ إِذا وَ بِأَنْفُسِهِمْ ما يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ حْفَظُونَهُيَ خَلْفِهِ

.»والٍ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ ما وَ لَهُ مَرَدَّ فَال
2

  

غییر نخواهد كرد مگر با اراده و این آیه به این نكته اشاره دارد كه سرنوشت هیچ قومی ت

اختیار خود آن قوم در حقیقت خداوند چنین حكم رانده و حكمـش را حتمـی كـرده كـه     

دهد مربوط به حاالت نفسانی خود انسان باشد كه  هایی كه به انسان می ها و موهبت نعمت

ـ    ها و موهبت اگر آن حاالت موافق با فطرتش جریان یافت آن نعمت ته ها هـم جریـان داش

باشد مثالً اگر مردمی به خاطر استقامت فطرتشان به خدا ایمان آورده و عمل صالح كردند، 

های دنیا و آخرت به سویشان سرازیر شـود و مـادامی كـه آن حالـت در      به دنبال آن نعمت

های ایشان دوام داشته باشد این وضع هم از ناحیه خدا دوام یابد و هر وقت كه ایشـان   دل

ییر دادند خداوند هم وضع رفتار خود را عوض كند و نعمـت را بـه نقمـت    حال خود را تغ

  ).423، ص11، ج1374مبدل سازد (طباطبایی، 

                                                           

 . ترجمه: ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاكر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!1

]  غیرحتمـی  حـوادث [خـدا   فرمـان  از را او سـرش  پشـت  از و رو، پیش از پی، در پی كه است مأمورانی انسان، ترجمه: برای .2

 تغییـر  اسـت  خودشـان  در را آنچـه  آنان آنكه مگر دهد نمی تغییر را) ملّتی و( قوم هیچ سرنوشت خداوند) اما( كنند می حفظ

 سرپرسـتی  خدا، جز و شد نخواهد آن مانع چیز هیچ كند،) اعمالشان (به خاطر قومی به سویی اراده خدا كه هنگامی و! دهند

 داشت. نخواهند
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  . اصل اعتقاد به معاد5_3

 لَلـدَّارُ وَ لَهْـوٌ وَ لَعِـبٌ إِالَّ الـدُّنْيا الْحَيـاةُ مَـا وَ«فرمایـد:   از سوره مباركه انعام می 32خداوند در آیه 

.»تَعْقِلُونَ فَال أَ يَتَّقُونَ لِلَّذينَ خَيْرٌ الْآخِرَةُ
1

  

كند كـه ایـن زنـدگی دنیـا      كند و بیان می این آیه حیات دنیوی و اخروی را با هم مقایسه می

های موهوم نیست و چون لعب هم عبارت است  چیزی جز یك سلسله عقاید اعتباری و غرض

اهد بود و از آنجـایی كـه آدمـی را از    از سرگرمی به موهومات، بنابراین دنیا نیز یك نوع لعب خو

دارد و لهو هم چیزی اسـت كـه    مهمات حیات اخرویش كه حیات حقیقی و دائمی است بازمی

  ).72، ص7، ج1374دارد، پس دنیا هم نوعی لهو است (طباطبایی،  آدمی را از مهماتش بازمی

 وَ الـدُّنْيا الْحَيـاةِ زينَـةُ ونَالْبَنُـ وَ الْمـالُ«فرمایـد:   از سوره مباركه كهف مـی  46خداوند در آیه 

.»أَمَالً خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ
2

  

های زندگی دنیـا گـذارده    ترین سرمایه این آیه در حقیقت انگشت روی دو قسمت از مهم

ای رسیدن به هر است كه بقیه به آن وابسته است، نیروی اقتصادی و نیروی انسانی. چرا كه بر

مقصودی از مقاصد مادی حتماً این دو نیرو الزم است و به همـین دلیـل آنهـا كـه بـر تخـت       

كنند در صـورتی كـه باقیـات صـالحات      آوری این دو نیرو می نشینند سعی در جمع قدرت می

تـر اسـت (مكـارم     های پایدار و شایسته، نزد پروردگار ثـوابش بهتـر و امیـدبخش    یعنی ارزش

 ).446و  445ج، ص12، 1374 شیرازی،

های بشر عالقه به مال و فرزند دارد و همـه مشـتاق و متمایـل بـه      بنابراین هر چند كه دل

زند و لـیكن زینتـی    سوی آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و آرزوهایشان بر اساس آن دور می

رود ندارنـد و همـه    مـی هـا انتظـار    زودگذر و فریبنده هستند كه آن منافع و خیراتـی كـه از آن  

سازند پس این آیه شریفه به این نكته اشاره دارد  آرزوهایی را كه آدمی از آنها دارد برآورده نمی

  ).443، ص13، ج1374ماند (طباطبایی،  كه اعمال آدمی برای آدمی باقی می

 الدُّنْيا الْحَياةِ فِي سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذينَ«فرماید:  از همین سوره می 104همچنین خداوند در آیه 

.»صُنْعاً يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ هُمْ وَ
3

  

دهد. و آنها كسانی هستند  كارترند خبر می كاری زیان این آیه از آنهایی كه در عمل از هر زیان

كنند كـه كـار خـوبی انجـام      كه در زندگی دنیا از عمل خود بهره نگرفتند در عین حال گمان می

                                                           

  اندیشید؟ نمی آیا! است بهتر پرهیزگارند، كه آنها برای آخرت، سرای و! نیست سرگرمی و بازی جز چیزی دنیا ترجمه: زندگی. 1

 و بهتـر  پروردگارت نزد ثوابش]  شایسته و پایدار های رزشا[صالحات  باقیات و دنیاست زندگی زینت فرزند، و ترجمه: مال. 2

 !است تر امیدبخش

 دهند. می انجام نیك كار پندارند می حال، این با شده) نابود و(گم  دنیا زندگی در هایشان تالش كه ترجمه: آنها. 3
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مین پندار است كه مایه تمامیت خسران ایشان شده است. خسـران و خسـارت در   دهند و ه می

شـود و وقتـی خسـران     گیرد كه به منظور استفاده و سود انجام مـی  كسب و كارهایی صورت می

یابد كه كاسب از سعی و كوشش خود به غرضی كه داشته، نرسد، بلكـه نتیجـه عمـل     تحقق می

هم از بین برود و یا حـداقل منفعتـی عایـد نگـردد در نتیجـه      این شود كه مثالً چیزی از سرمایه 

كنـد و جـز    نتیجه شود. آدمی در زندگی دنیا جز سعی برای سعادت خود كـاری نمـی   سعیش بی

كوشش برای رسیدن به چنین هدفی همی ندارد و این انسان اگر طریق حق را بـه پیمایـد و بـه    

اگر راه خطا را برود و نفهمد كـه دارد خطـا   غرض خود نائل شود و سعادتمند به شود كه هیچ و 

رود خاسر است لیكن همین خاسر خسرانش قابل زوال است و امید نجات دارد. اما اگـر راه   می

خطا رفت و به غیر حق اصابت كرد و همان باطل را پذیرفت تا آن جا كـه وقتـی هـم كـه حـق      

جاهالنه خود بود، چنین كسی  برایش جلوه كرد از آن اعراض نمود و دلباخته استكبار و تعصب

تر، زیـرا ایـن خسـرانی     نتیجه از هر خاسری خاسرتر است و عملش از عمل هر كس دیگری بی

رود كه روزی مبدل به سعادت شود. و اینكه كسی بـا روشـن    شود و امید نمی است كه زایل نمی

های  زینت شدن بطالن اعمالش، باز هم آن را حق بپندارد از این جهت است كه دلش مجذوب

ور گشته لذا همین انجذاب به مادیت او را از میـل بـه    دنیا و زخارف آن شده و در شهوات غوطه

دارد. پس پیروی هوای نفس  پیروی حق و شنیدن داعی آن و پذیرفتن ندای منادی فطرت باز می

ز از در عناد و استكبار و عشق به شهوات نفس به اعراض از حق ادامـه دادن همـان خشـنودی ا   

  ).548_546، ص13، ج1374باطل خویش بودن و آن را نیكو پنداشتن است (طباطبایی، 

  های سبك زندگی اسالمی از منظر قرآن كریم . مصادیق و شاخصه4

های آیات قرآن كریم در مـورد سـبك زنـدگی     در این قسمت به برخی از مصادیق و شاخصه

به عهد، رزق، ربا، اكل مـال بـه باطـل،     به جایگاه وفایاسالمی اشاره خواهیم نمود. در ادامه 

فروشی، اسراف و حرمت برخی از آنان اشاره خواهیم نمود و در انتها بـه جایگـاه اقتصـاد     كم

  دهیم. گی اسالمی را مورد بررسی قرار میمقاومتی در سبك زند

  در سبك زندگی اسالمیوفای به عهد جایگاه  .1_4

 لَکُـمْ أُحِلَّـتْ بِـالْعُقُودِ أَوْفُـوا آمَنُـوا الَّذينَ أَيُّهَا يا: «فرماید خداوند در سوره مباركه مائده آیه اول می

.»يُريدُ ما يَحْکُمُ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ أَنْتُمْ وَ الصَّيْدِ مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْکُمْ  يُتْلى ما إِالَّ الْأَنْعامِ بَهيمَةُ
1

  

                                                           

 شـده  حـالل  شـما  بـرای ) آنها جنین و( ایانچهارپ! كنید وفا) قراردادها و( ها پیمان به! اید آورده ایمان كه كسانی ترجمه: ای. 1
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می در سرتاسر فقه به آن اسـتدالل  این آیه از جمله آیاتی است كه در مباحث حقوق اسال

گردد، یعنی  از آن استفاده می» اصالة اللزوم فى العقود«كنند و یك قاعده مهم فقهی با عنوان  می

االجـراء   ای درباره اشیاء و یا كارهـا میـان دو نفـر منعقـد گـردد الزم      هر گونه پیمان و معاهده

  ).245، ص4، ج1374باشد (مكارم شیرازی،  می

زدن و بستن چیزی است به چیز دیگر، بستن به نـوعی كـه بـه خـودی      نای گرهعقد به مع

زدن یك طنـاب و یـك ریسـمان بـه طنـاب و       خود از یكدیگر جدا نشوند، مثل بستن و گره

ریسمانی مثل خودش و الزمه گره خوردن این است كه هر یك مالزم دیگـری باشـد و از آن   

ز محسوس در نظر مردم معتبر بوده و سپس همه جدا نباشد و این لوازم در گره خوردن دو چی

های معنوی نیز معتبر شمردند مثالً در عقد معامالت از خرید و فروش و اجـاره   اینها را در گره

ها كلمه عقد را اطالق كردند چون اثـری كـه    و سایر معامالت معمول و نیز در عهدها و پیمان

ر عبارت بود از لزوم آن پیمـان و التـزام در   در گره زدن هست در اینها نیز وجود داشت و آن اث

هـای الهـی و دینـی كـه خـدا از       باشد كه شـامل همـه پیمـان    آن. در واقع عقد همان عهد می

شود و نیز شامل اركان دین و اجزای آن چـون توحیـد و نبـوت و معـاد و      بندگانش گرفته می

آن جملـه شـامل عقـد     سایر اصول عقاید و اعمال عبادتی و احكام تشـریعی و امضـایی و از  

داللت بـر ایـن دارد   » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِـالْعُقُودِ«شود. بنابراین جمله  معامالت و غیره می

كه قرآن كریم دستور اكید داده بر وفا كردن به عقود و ظاهر ایـن دسـتور عمـومی اسـت كـه      

یمان شمرده شـود و تناسـبی بـا    شود و هر چیزی كه در عرف عقد و پ شامل همه مصادیق می

گیرد و عقد عبارت است از هر فعل و قولی كه معنای عقد لغوی را  وفا داشته باشد را در بر می

مجسم سازد و آن معنای لغوی عبارت است از برقرار كردن نوعی ارتباط بین یك چیز و بـین  

قد بیع، كه عبارت است چیز دیگر، بطوری كه بسته به آن شود و از آن جدایی نپذیرد، مانند ع

از نوعی ربط ملكی بین كاال و مشتری، به طوری كه مشتری بعد از عقد بتواند در آن كـاال بـه   

ای كه قبالً فروشنده با آن كاال داشت قطع شـود و   هر جوری كه بخواهد تصرف كند، و عالقه

  ).258و  257، ص5، ج1374دیگر نتواند در آن كاال دخل و تصرف كند (طباطبایی، 

  جایگاه رزق در سبك زندگی اسالمی .2_4

ـ  رزق در زندگی از یك منظر مهم ـ   له و از منظـری دیگـر سـاده   أترین مس له زنـدگی  أتـرین مس

باشد، و به همین علت است كه اگر نگاه خود را نسبت بـه رزق تصـحیح نكنـیم ممكـن      می

                                                                                                                                        

 چـه  هـر  خداونـد ! نشـمرید  حالل را صید احرام، هنگام به و). شد خواهد استثنا و(شود  می خوانده شما بر آنچه مگر است

  .كند می حكم) باشد مصلحت و(بخواهد 
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تـر در   بسیار بـزرگ است طلب رزق، تمام زندگی ما را اشغال كند و امری كه باید برای هدفی 

ای بایـد بـا دقـت     رو برای نجات از چنین مهلكه كنار زندگی باشد، هدف زندگی گردد. از این

ت به آن تر جایگاه رزق را در زندگی و معیشت خود بشناسیم و وظیفه خود را نسب هرچه تمام

 هـای  مالی زنـدگی در غـرب یكـی از دغدغـه     مینأله معیشت و تأبه درستی انجام دهیم. مس

ل ثر واقع شده است. به همین دلیؤله در زندگی انسانی بسیار مأباشد و این مس اصلی مردم می

ـ   های اصلی زندگی ت مسایل اقتصادی به یكی از شالكه ثر أبدیل شده و بسـیاری از علـوم را مت

بشر ایجاد شده اما هنوز های  ها و كاهش دغدغه است. صنایع جدید برای كاهش هزینهكرده 

های از دست رفته ایجاد كنند. یكی از عمده مسـایل   ها و زمان ند آرامشی برای هزینها نتوانسته

  باشد. این نگرانی، دور شدن از مفاهیمی نظیر رزق و عدم فهم واقعی معیشت انسانی می

 رِزْقُهـا اللَّهِ عَلَى إِالَّ الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ ما وَ«فرماید:  از سوره مباركه هود می 6خداوند در آیه 

.»مُبينٍ كِتابٍ  في كُلٌّ مُسْتَوْدَعَها وَ مُسْتَقَرَّها يَعْلَمُ وَ
1

  

 بـه  او مسـتمر  عطای الهی روزی كه آنجا از و است، مستمر بخشش و عطاء معنی به رزق

 در تنها آن مفهوم كه است تذكر به الزم نیز نكته این .شود می گفته رزق آن به است موجودات

(مكارم  گردد می شامل را معنوی و مادی عطای گونه هر بلكه شود نمی صهخال مادی نیازهای

  .)16ص، 9ج، 1374، شیرازی

 هـر  حركتـی  كه است موجودی هر معنای به آمده لغت كتب در كه به طوری »دابه«كلمه 

 مقـام  قرینـه  اما شود، می استعمال جنبندگان از خاصی نوع در بیشتر و باشد، داشته اندك چند

 در كـه  هایی جنبنده كند كه كل . بنابراین این آیه بیان میباشد منظور عموم كه دارد اءاقتض آیه

 آنها احوال از خبر با و دانا تعالی خدای است پس تعالی خدای عهده بر رزقشان هستند زمین

  .)220ص، 10ج، 1374(طباطبایی، باشند  كه جا هر است

 خَشْـيَةَ أَوْالدَكُـمْ تَقْتُلُـوا ال وَ«یـد:  فرما می از سوره مباركه اسراء 31همچنین خداوند در آیه 

.»كَبيراً خِطْأً كانَ قَتْلَهُمْ إِنَّ إِيَّاكُمْ وَ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْالقٍ
2

  

كند كه توسعه دادن در روزی و تنگ گرفتن آن دست خداوند متعال اسـت و   این آیه بیان می

كنـد   اطنی او روزی داده و وسعت و محدود مـی هر كسی را به اقتضای حاالت ظاهری و نیات ب

ه داشـته     در نتیجه فرمود كه اوالد و بچه های خودتان را از فشار تنگدستی و فقر نكشـید، و توجـ

  ).186، ص13، ج1380كنیم (مصطفوی،  باشید كه ما روزی آنها و شما را داده و تأمین می

                                                           

 همـه  دانـد  مـی  را انتقالش و نقل محل و قرارگاه او! خداست بر او روزی این كه مگر نیست زمین در ای جنبنده ترجمه: هیچ. 1

   است. ثبت آشكاری كتاب در اینها

  !است بزرگی گناه آنها كشتن مسلماً دهیم می روزی را شما و آنها ما! نكشید فقر، ترس از را فرزندانتان ترجمه: و. 2
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  در سبك زندگی اسالمیحرمت آن  ربا وجایگاه  .3_4

ـ     ری بر آداب و رسوم مختلف مردم كشور نشان مـی مرو ر بسـیاری از  دهـد كـه روح حـاكم ب

باشد. سبك لباس پوشیدن، سبك غذا خوردن،  ت گرفته از سبك زندگی غربی میأرفتارها نش

های زمانی از طریـق   روی از فرهنگ غربی در كاهش هزینهسبك بهداشت و علم بهداشت، پی

 سبك كـار   .،و.. قیمت گران های ویی، لباسشویی، یخچالماشین ظرفش وسایلی چون اتومبیل،

ها به جای بیدار بودن در بین الطوعین و كار در روز و اسـتراحت در سـاعات آغـازین     انسان(

نشـینی بـه علـت رشـد      نشیند و فرهنگ شب شب را بیدار میهای بسیاری از  شب، تا ساعت

شده است كه سبك زندگی مردم ل سبب ئتكنولوژی رشد بسیاری داشته است) همه این مسا

  نباشد. در كشورمان زیاد نزدیك به سبك زندگی اسالمی 

ای نبایـد انتظـار داشـت كـه      حاكم بودن چنین سبك زندگی آمیختـه در چنین شرایطی و 

ـ    مردم خودشان عالقه چندانی به اجر له ربـا داشـته   أایی شدن بانكـداری اسـالمی و حـل مس

است كه چرا در سبك زندگی غربی ربا پذیرفته شـده اسـت؟   ماند آن  الی كه میؤباشند. اما س

  عامل پذیرش ربا چیست؟

دهد كه رزاقیت خداوندی را قبول ندارد و تحقـق سـنن    توان گفت كه ربا در زندگی معنا می می

داند یا ایمان كافی به آنها ندارد. به عبارت دیگر در زندگی غربـی   الهی را امری غیر قابل پذیرش می

خواهـد پـول خـود را در اختیـار دیگـران       ن پذیرفته شده نیست، زمانی كه یك فرد مـی كه این سن

تبعیـت   »کثیـراً و یضاعف له اضـعافاً ه قرض حسناًالذی یقرض اللّ من ذا«بگذارد به هیچ عنوان از آیه 

 كند زیرا اعتقادی ندارد كه خداوند چندین برابر پول او را بـه او بـاز خواهـد گردانـد. یـا آنكـه       نمی

دهد برای آنكه میزانی را برای خود اطمینان ببخشـد   زمانی كه پولی را برای كسب سود به كسی می

میزان مشخصی نرخ بهره وضع خواهد كـرد تـا تضـمینی     و امید داشته باشد كه عایدی دارد حتماً

سـنن   برای او باشد و عقد مضاربه و مشاركت در سود و زیان برای او معنا ندارد. اما انسـانی كـه از  

الهی آگاهی دارد و برای او پذیرفته شده است با تمایل زیاد پول خود را به صورت قـرض الحسـنه   

دهد و خداوند وعده خویش را در خصوص این فرد عملی خواهد كـرد.   اختیار سایرین قرار می در

در ( داند كـه اگـر سـود و عایـدی از ایـن معاملـه       یا زمانی كه بخواهد در مضاربه مشاركت كند می

صورت آنكه تحقیقات كامل را در مورد عملیاتی شدن كار انجام داده باشد) رزق او و به صـالح او  

رو در هـر دو حالـت    رسد و اگر به صالح او نباشد احتمال زیان خواهد بـود. از ایـن   باشد، به او می

ـ   زنـد امـا تـا    ای وجود ندارد و به راحتی به چنین عملی دسـت مـی   لهأبرای او مس ه ایـن  زمـانی ك

توان انتظار داشت كه تضمین خداوندی را قبـول كنـد    برداشت از رزاقیت الهی تصحیح نشود نمی

  بلكه به دنبال یك تضمین از طرف بنده و تضمین مادی برای خود خواهد بود.
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كُلُونَ الَّـذينَ«آمده است:  275در سوره مباركه بقره آیه   مُيَقُـو كَمـا إِالَّ يَقُومُـونَ ال الرِّبـا يَـأْ

ِ مِنَ الشَّيْطانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذي هُ أَحَلَّ وَ الرِّبا مِثْلُ الْبَيْعُ إِنَّمَا قالُوا بِأَنَّهُمْ ذلِكَ الْمَسّ  حَـرَّمَ وَ الْبَيْـعَ اللـَّ

 أَصْـحابُ فَأُولئِـكَ عـادَ مَنْ وَ اللَّهِ إِلَى أَمْرُهُ وَ سَلَفَ ما فَلَهُ  فَانْتَهى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَهُ فَمَنْ الرِّبا

».خالِدُونَ فيها هُمْ النَّارِ
1

  

ای را كه در آن ربا نباشد حالل  یعنی خداوند معامله» أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبـا«در این آیه 

ای را كه در آن ربا باشد حرام نموده است. فـرق آنهـا ایـن اسـت كـه در       كرده است و معامله

ت، زیادی پول در اثر خود معامله است ولی در معامله دوم پول، به واسطه تـأخیر  معامله نخس

بدهكاری اضافه شده است و نیز معامله، معاوضه پول با جنس است ولـی در معاملـه ربـایی    

باشـد (طبرسـی،    زیادی پول در برابر جنسی قرار نگرفته است بلكه در برابر تأخیر بـدهی مـی  

 ).182و  181، ص3، ج1360

ر خرید و فروش معمولی هر دو طرف به طور یكسان در معرض سـود و زیـان هسـتند،    د

كنـد در   كنند و گاهی هر دو زیان، گاهی یكی سـود و دیگـری زیـان مـی     گاهی هر دو سود می

های احتمالی بـر دوش   بیند و تمام زیان گاه زیان نمی حالی كه در معامالت ربوی رباخوار هیچ

كرد و به همین دلیـل اسـت كـه مؤسسـات ربـوی روز بـه روز       طرف مقابل سنگینی خواهد 

شوند و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف بر حجـم ثـروت آنهـا     دارتر می تر و سرمایه وسیع

شود. در تجارت و خرید و فروش معمولی طرفین در مسـیر تولیـد و مصـرف     دائما افزوده می

ی در این زمینه ندارد. با شیوع رباخواری دارند در صورتی كه رباخوار هیچ عمل مثبت گام بر می

های اقتصاد كـه اسـاس اجتمـاع اسـت متزلـزل       افتد و پایه ها در مسیرهای ناسالم می سرمایه

گردد، در حالی كه تجارت صحیح موجب گردش سـالم ثـروت اسـت. ربـاخواری منشـأ       می

گـز  های طبقاتی است، در حالی كـه تجـارت صـحیح چنـین نیسـت و هر      ها و جنگ دشمنی

، 1374دهد (مكـارم شـیرازی،    های ناشی از آن سوق نمی جامعه را به زندگی طبقاتی و جنگ

  ).369و  368، ص2ج

                                                           

 توانـد  نمـی  و(شده  دیوانه شیطان، تماس اثر بر كه كسی مانند مگر خیزند برنمی) قیامت در( خورند می ربا كه ترجمه: كسانی. 1

 ربـا  مانند هم ستد و داد: «گفتند كه است آن خاطر به این،). خیزد می بپا گاهی خورد، می زمین گاهی كند حفظ را خود تعادل

) سـت ا بسیار دو، این میان فرق زیرا! (حرام را ربا و كرده، حالل را بیع خدا كه حالی در .)»نیست دو آن میان تفاوتی و( است

 دست به]  تحریم حكم نزول از قبل[سابق  در كه سودهایی كند، خودداری) رباخواری از( و رسد، او به الهی اندرز كسی اگر و

 .)بخشـید  خواهـد  را او گذشته و(شود  می واگذار خدا به او كار و) گردد نمی شامل را گذشته حكم، این و( اوست مال آورده،

  .مانند می آن در همیشه و آتشند اهل ،)شوند گناه این مرتكب دیگر بار و(بازگردند  كه كسانی اما
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  در سبك زندگی اسالمیاكل مال به باطل و حرمت آن جایگاه  .4_4

لُوا بِهـا إِلَـى وَ ال تَأْكُلُوا أَمْـوالَکُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْباطِـلِ وَ تُـدْ«فرماید:  می 188ه آیه بقرخداوند در سوره 

.»الْحُکَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1

  

كند كه در تمـام مسـائل اقتصـادی حـاكم      این آیه اشاره به یك اصل كلی و مهم اسالمی می

ر پوشش آن قرار داد شود تمام ابواب فقه اسالمی را در بخش اقتصاد، زی است و به یك معنی می

هـای زیـادی از فقـه اسـالمی بـه ایـن آیـه تمسـك          و به همین دلیل فقهای بزرگ ما در بخش

اند، بعضـی   در اینجا چیست، تفسیرهای مختلفی ذكر كرده »باطل« در اینكه منظور از. جویند می

ه به امـوالی  بعضی اشار ؛اند آید دانسته آن را به معنی اموالی كه از روی غصب و ظلم به دست می

داننـد كـه از طریـق     و بعضی آن را اشاره به اموالی می گردد كه از طریق قمار و مانند آن فراهم می

ولی ظاهر این است كه مفهوم آیه عمومیت دارد و همه این مسائل . آید دست میبه سوگند دروغ 

سـت، همـه را در بـر    باطل كه به معنی زایـل و از بـین رونـده ا    شود، زیرا و غیر اینها را شامل می

بنابراین هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق مشـمول ایـن   . گیرد می

كند و پایـه و اسـاس عقالیـی     تمام معامالتی كه هدف صحیحی را تعقیب نمی نهی الهی است.

معنی وسیع  (خوردن)» اكل« ذكر این نكته نیز الزم است كه تعبیر به ندارد مشمول این آیه است.

ای است از انواع  شود و در واقع این تعبیر كنایه ای دارد كه هر گونه تصرفی را شامل می و گسترده

  ).5_3، ص2، ج1374(مكارم شیرازی،  یك مصداق روشن آن است »اكل« تصرفات و

كند همان خوردن اسـت،   ترین غرض آدمی در هر تصرفی كه می مهمقابل توجه است كه 

مین كنـد،  أرا ت و عایله خویش ه وسیله تصرف در اشیا در درجه اول قوت خودخواهد ب او می

و به همین مناسـبت   چون شدیدترین حاجت بشر در بقای وجودش همانا غذا خوردن است

نامند، البته نه همه تصرفاتش را بلكه آن تصرفی را خوردن  است كه تصرفات او را خوردن می

اشد و با تسلط خود تسلط دیگران را از آن مال قطع سازد، خوانند كه توأم با نوعی تسلط ب می

آن مال را تملك نماید و یا تصرفی از این قبیل كند، گویا با چنین تصرفی سلطه خـود را   مثالً

در آن تصـرف نمـوده،   طور كه خورنده غذا  كند، همان بر آن مال انفاذ نموده در آن تصرف می

  .)500ص، 4ج، 1374(طباطبایی،  خورد آن را می

يـا « :فرماید می كه خداوند خطاب به مؤمنان آمده است 29همین معنی در سوره نساء آیه 

وَ ال تَقْتُلُـوا  أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِـلِ إِالَّ أَنْ تَكُـونَ تِجـارَةً عَـنْ تَـراضٍ مِـنْكُمْ

                                                           

(و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه (قسمتی از)  و اموال یكدیگر را به باطلترجمه: . 1

 (این كار، گناه است)!  دانید آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی كه می
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.»كانَ بِکُمْ رَحيمـاًأَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ 
اموال یكدیگر را از طرق نابجا و غلط  كند كه این آیه بیان می 1

یعنی هرگونه تصرف در مال دیگری كه بدون حق و بدون یك مجوز منطقی  ؛و باطل نخورید

بنابراین هر گونه تجـاوز، تقلـب، غـش، معـامالت     . و عقالنی بوده باشد ممنوع شناخته شده

نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسی كه فایـده   د و حدود آن كامالًربوی، معامالتی كه ح

ل فساد و گناه، همه در تحت ایـن قـانون   یید و فروش وسامنطقی و عقالیی در آن نباشد، خر

  .)355و  354ص، 3ج، 1374، (مكارم شیرازی كلی قرار دارند

  در سبك زندگی اسالمیحرمت آن  فروشی و كمجایگاه  .5_4

الَّذينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ ٭ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ «فرماید:  می 3تا  1آیات  مطففینره خداوند در سو

.»وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ٭  يَسْتَوْفُونَ
2

  

وای : فرمایـد  فروشان را مورد تهدید شدیدی قرار داده، می در این آیات قبل از هر چیز كم

این در حقیقت اعالن جنگی اسـت از ناحیـه خداونـد بـه ایـن افـراد ظـالم و        . شانفرو بر كم

در اینجا به معنی شر یـا   »ویل« كنند. ای پایمال می ستمگر كه حق مردم را به طرز ناجوانمردانه

 یا هالكت یا عذاب دردناك و یا وادی سخت و سوزانی در دوزخ است و معمـوالً  غم و اندوه

كـه در روایتـی از    قابل توجه ایـن . رود فرین و بیان زشتی چیزی به كار میاین واژه به هنگام ن

(عروسـی حـویزی،    »و لـم يجعـل الويـل ألحـد حتـى يسـميه كـافراً«است: آمده  )ع(امام صادق

كـه او را   در قرآن قرار نداده مگر این را درباره هیچكس »ویل« خداوند). 537، ص5، ج1415

 دهـد! كلمـه   فروشی بـوی كفـر مـی    شود كه كم یت استفاده میاز این روااست. كافر نام نهاده 

بعید نیست با استفاده از الغای خصوصـیت،  و به معنای نقص در كیل و وزن است  »تطفیف«

كم گذاردن در خدمات را نیز فرا گیرد، فی المثل اگر كارگر و كارمندی چیـزی از وقـت خـود    

و هر گونـه   هستندیه توسعه بیشتری قائل عضی برای آقرار گیرد. ب فروشان بدزدد در ردیف كم

تجاوز از حدود الهی و كـم و كسـر گذاشـتن در روابـط اجتمـاعی و اخالقـی را مشـمول آن        

 باشـد  تناسـب هـم نمـی    نیست، ولی بی دانند، گرچه استفاده این معنی از الفاظ آیه روشن می

  .)147_144ص، 26ج، 1374، (مكارم شیرازی

                                                           

اید! اموال یكدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینكه تجارتی بـا رضـایت    ای كسانی كه ایمان آوردهترجمه: . 1

 شما انجام گیرد. و خودكشی نكنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. 

امـا هنگـامی كـه    * گیرند  طور كامل میه ب كنند، حق خود را آنان كه وقتی برای خود پیمانه می*  فروشان وای بر كمترجمه: . 2

 گذارند!  خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن كنند، كم می می



  125              در قرآن كریم های سبك زندگی اسالمی ررسی مبانی و شاخصهب

 

گیرند حق خود را بـه   وقتی از مردم، كاالیی میفروشان  كم كه معنای آیه این استبنابراین 

خواهند كاالیی به مردم بدهنـد بـه كیـل یـا وزن      كنند، ولی وقتی می تمام و كمال دریافت می

ـ     اندازنـد.  دهند و مردم را به خسران و ضرر می ناقص می یـك   اتپـس مضـمون مجمـوع آی

كنند، ولی برای دیگـران   ود رعایت میو آن این است كه مطففین حق را برای خ مذمت است

كننـد   كنند. به عبارتی دیگر حق را برای دیگران آن طور كه برای خود رعایت مـی  رعایت نمی

نمایند و این خود باعث تباهی اجتماع انسـانی اسـت كـه اسـاس آن بـر تعـادل        رعایت نمی

 شـود  اسـد مـی  و فاسـد شـود همـه چیـز ف     حقوق متقابل است و اگر این تعادل از بین بـرود 

  .)380_378ص، 20ج، 1374(طباطبایی، 

  در سبك زندگی اسالمیحرمت آن  اسراف وجایگاه  .6_4

آدَمَ خُـذُوا زينَـتَكُمْ عِنْـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ وَ   يا بَنـي«فرماید:  می 31آیه عراف خداوند در سوره مباركه ا

.»مُسْرِفينَكُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْ
1

  

و پـاكیزه   هـای پـاك   هـا و آشـامیدنی   خوردنیبه اشاره  »وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا«در جمله خداوند 

طلب انسـان، ممكـن اسـت از     اما چون طبع زیاده. بخورید و بنوشیدا هنگوید از آ كند و می می

وشـش و تغذیـه   از پ آمیـز  این دو دستور سوء استفاده كند و به جای استفاده عاقالنه و اعتدال

كند.  . بالفاصله صحبت از اسراف میپرستی و اسراف و تبذیر را پیش گیرد صحیح، راه تجمل

روی در كمیـت و كیفیـت و    نـه زیـاده  كلمه بسیار جـامعی اسـت كـه هـر گو     »اسراف« كلمه

شود و این روش قرآن است كه به هنگام تشـویق   گرایی و اتالف و مانند آن را شامل می بیهوده

گرفتـه و بـه اعتـدال توصـیه      سوء استفاده را یجلو فاده كردن از مواهب آفرینش، فوراًبه است

  .)149و  148ص، 6ج، 1374، (مكارم شیرازی كند می

  در سبك زندگی اسالمیاقتصاد مقاومتی جایگاه  .7_4

 توانیم ایستادگی در برابر فشارهای متعدد مـالی  با بررسی تاریخ نظام جمهوری اسالمی ایران، می

های استكباری جهان نسبت به كشور را به وضوح درك كنیم. به طوری كه از  و اقتصادی قدرت

گر با آن آغاز شده و این مقابلـه عـالوه بـر     گیری انقالب اسالمی، مقابله نظام سلطه ابتدای شكل

  های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفته است.   عرصه سیاست سایر حوزه

                                                           

های الهی) بخورید و بیاشـامید،   ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید! و (از نعمتترجمه: . 1

 دارد!  یولی اسراف نكنید كه خداوند مسرفان را دوست نم
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های اقتصـادی بـه شـدت     های اخیر، تحریم به شرایط پیش روی كشور، در سال هبا توج

های  پیام افزایش یافته است. در همین راستا مقام معظم رهبری با نگاه دقیق و ظریف خود در

اسـت   یا واژهنیز » اقتصاد مقاومتی«اند.  خیر به این مهم توجه وافری داشتههای ا نوروزی سال

دیـدار مقـام معظـم    ( فرمودنـد  مطـرح  1389ر دیدار كارآفرینان در سال اولین بار دكه ایشان 

  ).16/6/1389رهبری با كارآفرینان به تاریخ 

تـوان   مـی  1در نظر گرفته شده است اقتصاد مقاومتیبر اساس محورهای مختلفی كه برای 

اگـر تمـام   آن را راه حلی برای كنار گذاشتن سبك زندگی اقتصادی غربی دانسـت. چـرا كـه    

ای مـدون و   یـا تجربـه  ، نظریه مهای مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه كنی انش انباشته و كتابد

  یافت. ماقتصاد مقاومتی نخواهی مكتوب درباره

  مبنای سبك زندگی اسالمی طراحی شده است. بر اقتصاد مقاومتیبنابراین 

 تَكُونُـوا إِنْ الْقَـوْمِ ابْتِغـاءِ يفِـ تَهِنُـوا ال وَ«فرماید:  از سوره مباركه نساء می 104خداوند در آیه 

.»حَکيماً عَليماً اللَّهُ كانَ وَ يَرْجُونَ ال ما اللَّهِ مِنَ تَرْجُونَ وَ تَأْلَمُونَ كَما يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ تَأْلَمُونَ
2

 

 كنیـد  حفظ خود در را تهاجم روح سرسخت، دشمنان مقابل در نماید كه این آیه بیان می

 .دارد دشمن روحیه كوبیدن در ای العاده فوق اثر روانی نظر از زیرا

گویـد: چـرا شـما     كنـد و مـی   در ادامه آیه استدالل زنده و روشنی برای این حكم بیان می

شوید دشمنان شـما   در حالی كه اگر شما در جهاد گرفتار درد و رنج می«سستی به خرج دهید 

ت كه شـما امیـد بـه كمـك و رحمـت وسـیع       ها سهمی دارند، با این تفاو نیز از این ناراحتی

فرماید:  و در پایان برای تأكید بیشتر می». پروردگار عالم دارید و آنها فاقد چنین امیدی هستند

هـا و   هـا و احیانـاً سسـتی    ها، كوشـش  ها، تالش ها، رنج فراموش نكنید كه تمام این ناراحتی«

بنـابراین، نتیجـه همـه آنهـا را      و» های شما از دیدگاه علم خدا مخفـی نیسـت   كاری مسامحه

 ).447، ص1 ، ج1374خواهید دید (مكارم شیرازی، 

 را آنـان ) احـد  مثـل ( موردی های شكست و باشند داشته قوی  روحیه باید پس مسلمانان

(قرائتـی،  باشند  تهاجمی حالت در و دشمن تعقیب در تدافعی، موضع جای نكند و به سست

  .)373ص، 2ج، 1383

                                                           

  توان به موارد زیر اشاره نمود: در نظر گرفته شده است می اقتصاد مقاومتیاز محورهای مختلفی كه برای . 1

و جـایگزینی  كاهش وابستگی بـه نفـت   ، 44های اصل  مردمی كردن اقتصاد، كمك به بخش خصوصی و اهتمام به سیاست  

و فعـال نمـودن    تولیـد ملـی  های كشور، حمایـت از   ده از همه ظرفیت، استفای با مفاسد اقتصادی  مبارزه، بنیان صنایع دانش

  ، كارآفرینی، مدیریت صحیح منابع ارزی.تولیدات داخلیواحدهای كوچك و متوسط، مدیریت مصرف و مصرف 

 رنـج  و درد شـما  هماننـد  نیز آنها بینید، می رنج و درد شما اگر) زیرا! (نشوید سست) هرگز( دشمن، تعقیب راه در و ترجمه:. 2

  .است حكیم و دانا خداوند، و ندارند آنها كه دارید خدا از امیدی شما ولی بینند می
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باشد. پـس   ، حفظ روحیه تهاجم و عدم سستی مین آیه الزمه غلبه بر دشمنبا توجه به ای

منین در شرایط دشوار نباید از روحیـه مـؤ  های اقتصادی  ید توجه داشت كه مقابله با تحریمبا

بكاهد چرا كه دشمن درصدد است كه ضعف و شكست جامعه اسالمی را مشـاهده نمایـد.   

    ی جامعه اسالمی است.اقتصاد مقاومتی راهكاری در جهت سربلند

  گیری بندی و نتیجه . جمع5

مفهوم سبك زندگی در غرب متفاوت از آن چیزی است كه مقـام معظـم رهبـری در سـخنان     

در اندیشه غربی حـالتی خـاص از تعریـف    » سبك زندگی« توان گفت اند. می خود بیان نموده

یـك سـری مفـاهیم    رهبری از سبك زندگی است. چرا كه سبك زندگی از دیدگاه غربـی بـر   

باشد. این تلقی از سبك زندگی تمامی شئون زندگی فرد  محدود میبسیار فردی تكیه دارد كه 

تمامی شئون معیشتی انسان را در سخنان خـود   رهبری تقریباً در صورتی كهگیرد.  را در بر نمی

  .مدنظر قرار دادند

شـناختی مسـلمین بـه     ضمن بیان مبـانی اعتقـادی و انسـان    در این مقاله سعی نمودیم تا

  های سبك زندگی اسالمی در آیات قرآن كریم بپردازیم. مصادیق و شاخصه

یم را مـورد بحـث قـرار دادیـم تـا      در بخش اول مبانی اعتقادی نظام اسالمی در قرآن كـر 

ـ    جهان به ه اصـل خالقیـت و ربوبیـت الهـی،     بینی حاكم بر این نظام دست یـابیم. بنـابراین ب

صل رازقیت الهی كه زیربنای تمامی مباحث در نظام اسـالمی هسـتند،   مالكیت الهی و ا اصل

  اشاره نمودیم.

 چیـز  همـه  خداونـد خـالق   اصل خالقیت و ربوبیت الهی به این نكته اشاره دارد كه چون

ایـن   نیست. در حقیقت پذیر جدایی تدبیر از خلقت و چیز نیز هست همه رب است، بنابراین

 را آن و آفریـده  را جهـان  كه خداوند پندارند می چنین كهاست  مكتب دئیسم به اصل پاسخی

 نیازمنـد  ایجادش در هستی عالم دیگر تعبیر به و است نشسته كناری و واگذارده خود حال به

  ندارد. نیازی حیات ادامه و بقا در اما است، خدا به

 سریان ومتعال  خداوند مالكیت حقیقت به توجه در اصل مالكیت الهی بیان نمودیم كه با

ه  از مخصوصـاً  و خـدا  به غیر توجه از كه انسان الزم است عوالم، همه در آن نفوذ و بـه   توجـ

برهاند. پس ایده فردگرایی یا اصالت  را خود شود می خودپسندی و موجب خودبینی كه خود

  فرد باید مورد تعدیل قرار گیرد.

ان، در دین مبین اسالم باید بر بنابراین با توجه به خالقیت و مالكیت الهی نوع زندگی انس

اساس ساختار و چارچوب معینی باشد كه مبتنی بر اعتقادات ذكر شـده باشـد. یعنـی سـبك     
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ـ  مان بایستی بر اساس میزان و شاخصزندگی انسان مسل ه در قـرآن كـریم و روایـات    هایی ك

  (ع) ذكر شده است، مبتنی باشد.معصومین

اسالمی در آیات قرآن كریم پرداختیم. بـه ایـن    شناختی نظام در بخش دوم به مبانی انسان

معنا كه در ادبیات كالم الهی، انسان مسلمان و معتقد چگونه تعریف شده است. آیا همچـون  

  كاری بزند؟تواند دست به هر  حیوان چموشی می

 شناختی نظام اسالمی در آیات قرآن كریم، اصل خالفت و جانشینی در مورد مبانی انسان 

داری نظـام آفـرینش، اصـل     پذیری انسان، اصـل هـدف   ی زمین، اصل مسئولیتانسان بر رو

  اختیار انسان، اصل اعتقاد به معاد قابل بیان است.

كنـد كـه خداونـد     اصل خالفت و جانشینی انسان بر روی زمین به این نكته اشاره مـی 

 را نانسـا  خالفـت  و رهبـری  لهأو مس است آفریده انسان برای را زمین مواهب متعال همه

توانـد بـه هـر نحـوی      باشد نمی به این عامل، انسانی كه خلیفه میكند. با توجه  می تشریح

تمایل دارد، نوع و سبك زندگی خود را انتخاب كند بلكه بایستی هماهنگ بـا جایگـاه     كه

  الهی او باشد.

ول مسئ داده، او به خدا كه نعمتی هر در برابر انسانی پذیری انسان یعنی هر اصل مسئولیت

شد و ممكن است انتخاب سبك زندگی هم یكـی از ایـن مـوارد     خواهد است و بازخواست

 و او سعادت همان كه را خلقتش از نهایی هدف و آفریده، غایت را انسان تعالی باشد. خدای

است. یعنـی نـوع و سـبك     داده قرار خود درگاه به عبودی تقرب است؛ او كمال درجه منتهی

 خداپسـندانه  طریق باید به های الهی نعمت استعمال اید برگزیند. پسزندگی خداپسندانه را ب

  برساند. مطلوبش غایت به را انسان باشد كه

 هـر  تـا  شـده  آفریـده  كه كند گمان نباید داری نظام آفرینش، انسان با توجه به اصل هدف

 بیهـوده  آفرینشی چنین البته. نشود مؤاخذه كردارش برابر در و انجام دهد خواهد می كه كاری

اسـت. پـس    كـرده  بیهـوده  كار دیگری، نه برد نفع خود نه كه كند كاری كه كسی زیرا. است

  باشد. گی انتخاب نحوه زندگی كردن وی میسعادت بشری در گرو چگون

 تكلیـف  كه جا آن كشد و از می جبر مكتب بر بطالنی در اصل اختیار انسان، خداوند خط

له مسـأ  بـه  یعنی دیگر عامل دو به نیاز شناخت ابزار و هیآگا لهمسأ بر عالوه انسان آزمایش و

نماید. پس انسان مختار است كه هر نوع سبك  دارد این اصل به آن اشاره می اختیار و هدایت

  زندگی را برگزیند.

مانـد.   مـی  باقی آدمی برای آدمی اصل اعتقاد به معاد به این نكته اشاره دارد كه فقط اعمال

 انتظـار  و آننـد  سـوی  به متمایل و مشتاق همه و دارد فرزند و مال به قهعال بشر های یعنی دل
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 از كـه  خیراتی و منافع آن كه هستند فریبنده و زودگذر زینتی هااین لیكن و دارند را آن از انتفاع

  سازند. نمی برآورده دارد آنها از آدمی كه را آرزوهایی همه و ندارند رود می انتظار آنها

های آیات قرآن كریم در مورد سبك زندگی  خی از مصادیق و شاخصهدر بخش سوم به بر

» يـا أَيُّهَـا الَّـذينَ آمَنُـوا أَوْفُـوا بِـالْعُقُودِ«گونه كه بیان نمودیم عبـارت   اسالمی اشاره كردیم. همان

داللت بر این دارد كه قرآن كریم دستور اكید داده بر وفا كردن به عقود كه ظـاهر ایـن دسـتور    

شود و هر چیزی كه در عـرف عقـد و پیمـان شـمرده      و شامل همه مصادیق می عمومی است

. بنابراین آنچه در رفتار افراد در سبك زنـدگی  گیرد می بر  شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در

 باشد.اسالمی باید تجلی پیدا كند لزوم وفا به قراردادهایشان می

وزی و تنگ گـرفتن آن دسـت خداونـد متعـال     در ادامه بیان نمودیم كه توسعه دادن در ر

ات بـا       طنی او روزی داده و وسـعت و  است و هركسی را بـه اقتضـای حـاالت ظـاهری و نیـ

 كند. می  محدود

بـا شـیوع   بررسی قرار گرفت بیان نمـودیم كـه    مورد درقسمت بعد كه حرمت رباخواری

د كه اساس اجتمـاع اسـت   های اقتصا افتد و پایه ها در مسیرهای ناسالم می رباخواری سرمایه

  .گردد متزلزل می

بیم كه وقتی صحبت از حرمـت اكـل مـال بـه باطـل مطـرح       ای می با مراجعه به تفاسیر در

 هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوی، معامالتی كـه حـد و حـدود آن كـامالً    شود  می

، خریـد و  نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسی كه فایده منطقـی و عقالیـی در آن نباشـد   

  گیرد. میفروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت این قانون كلی قرار 

در حتـی  هر گونه تجاوز از حدود الهی و كم و كسر گذاشـتن  فروشی،  كمدر مورد حرمت 

كننـد كـه    فروشـی مـی   فراد هم كمشود. و حتی این ا میروابط اجتماعی و اخالقی مشمول آن 

عامـل  ایـن   ، كهنمایند كنند رعایت نمی ای خود رعایت میحق را برای دیگران آن طور كه بر

خود باعث تباهی اجتماع انسانی است كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است و اگـر ایـن   

  .شود تعادل از بین برود و فاسد شود همه چیز فاسد می

میز از آ طلب انسان، ممكن است به جای استفاده عاقالنه و اعتدال یادهطبع زعالوه بر این 

 و اسراف و تبذیر را پـیش گیـرد   پرستی  پوشش و تغذیه صحیح، راه تجملنعمات الهی مانند 

  شود. كه حرمت اسراف مطرح می

بنای سـبك زنـدگی اسـالمی طراحـی شـده      بر م اقتصاد مقاومتیدر انتها بیان نمودیم كه 

ه شـده اسـت.   در نظر گرفت اقتصاد مقاومتیاست. یعنی بر اساس محورهای مختلفی كه برای 

توان آن را راه حلی برای كنار گذاشتن سبك زنـدگی اقتصـادی غربـی دانسـت. چـرا كـه        می
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ای  ، نظریـه یـا تجربـه   مهای مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه كنی تمام دانش انباشته و كتاب اگر

 بنابراین با توجه بـه رویكـرد اقتصـاد    یافت. ماقتصاد مقاومتی نخواهی  مدون و مكتوب درباره

مقاومتی در سبك زندگی اسالمی الزم به ذكر است كه تمام افراد جامعه اسـالمی موظفنـد تـا    

تمام نیرو و توان خـود را بـه كـار گیرنـد تـا پیشـرفتی بایسـته و شایسـته نسـبت بـه كشـور            

    شان حاصل شود. اسالمی
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