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 ایران سبک زندگی کارگزاران نظام مردم سالار دینی مطلوب شاخص های

Favorable indicators Lifestyle dominants Religious democracy 
 

 چکیده

نوشتار به دنبال بررسی ین دارند. ا کارگزاران به عنوان رهبران جامعه، بالاترین تاثیر را در ساخت جامعه برای نیل به تمدن اسلامی

پرسش این است که شاخص های مطلوب سبک زندگی کارگزاران در نظام  سبک زندگی کارگزاران و ارائه الگوی مناسب است.

بر فرضیه تحقیق مردم سالار دینی چیست؟ و با چه الگویی می توان به سبک زندگی مطلوب در نظام مردم سالار دینی دست یافت؟ 

مولفه های ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت، در قالب شاخص های  بااساس ابعاد، اعتقاد سیاسی، اخلاق سیاسی و رفتار سیاسی 

 مردم گرایی، خدمت گزاری، ساده زیستی، عدالت محوری، مسئولیت پذیری و مهرورزی تعریف می شود. 

نشان می دهد که سه لایه اعتقادات، ارزش ها و رفتارها، قدرت ترسیم ها ه یافتتحلیل محتوای کیفی و تفسیری است.  روش تحقیق،

 رهبران نظام اسلامی راسازه سبک زندگی ، خدا، با خود، با دیگران و طبیعت ارتباطات چهارگانه با ادبا ایج ،الگو را دارد. این ابعاد

نهج البلاغه و سیره متن از  ،ها تعریف و آنگاه این سبدهای خالی شاخصاین ارتباطات سبدهای خالی برای  برقراری زند. بارقم می 

جستجو به نهج البلاغه  ،به دلیل گستردگی کار. ه استدتکمیل ش کارگزارانسبک زندگی  و شاخص هایاستخراج  حضرت علی)ع(

 یتی محدود شده است.صبه عنوان اسلام حق شخ

 : واژگان کلیدی

 "رفتارها و ارزش ها"، "اعتقادات" ،"مردم سالاری دینی"، " کارگزاران"، " سبک زندگی"

 

Abstract 
Lifestyle dominants well as leaders, slamic society to achieve the highest impact on the Islamic 

civilization.The purpose of this text is a pattern of lifestyle dominants.The question is a favorable 

indicators lifestyle em dominantas in democracy is religious? and what is desirable lifestyle pattern can 

be found in the systof religious democracy? The research hypothesis based on the three dimensions of 

lifestyle dominants, including, political beliefs, political ethics and political behavior of the components 

of the relationship with God, self, others and nature is expressed. People-oriented, service, simplicity, 

justice, responsibility and love is one of the main indicators of lifestyle dominants. Research method is 

Qualitative content analysis and interpretation.  
The results reserch  show that three layers of beliefs, values and behaviors have the power to design 

lifestyle dominants. Each of these dimensions by creating links four with God, with self, with others and 

nature in managing society, the Structure lifestyle of community leaders in the Islamic system marks. 

With the creation of this communication indicators defined for empty baskets then the empty baskets, 

from Nahjolbalaghe and  practices of Hazrat Ali (AS) extracted and and indicators of lifestyle 

expectantly been completed. 
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 بیان مساله

عادات به صورت الگو های نسبتا ثابت و که تا حدی است  بسیار جدی جامعه ایران مسلمانان و تاثیر تمدن غربی بر سبک زندگی 

علوم انسانی  و جهانی شدنفضای مجازی، پدیده  ازروزافزون  استفادهصنعتی شدن،  و گسترش شهرنشینی .آمده استدر روزمره

کارگزاران و باعث تغییراتی در سبک زندگی جامعه ایرانی  و به سمت الگوهای غربی سوق دادهنگرش ایرانیان را  ،غربی وارداتی

 عموم مردم به ویژه کارگزاران سبک زندگیاصلاح زندگی است.  این در حالی است که اسلام دارای برنامه و روش برای است.شده 

 .است اسلامی پیشرفت و تمدن سازی یکی از الزامات

توحیدی کارگزاران  نظاممسئولیت جامعه را به عهده می گیرند. اما در  و حزبی محاسبات مادی براساس در نظام های غربی حاکمان

باید شرایط و ضوابط خاصی برای حاکم شدن در جامعه اسلامی و مدیریت آن داشته باشند تا بتوانند جامعه و انسانها را به رشد و 

 نقل اساس بر باشد. متفاوت سیاسی نظامهای سایر ید بابا اسلامی نظام در مسئول یک رفتار تعالی برای حیات جاویدان برسانند.

یک مسئول در نظام شبیه تر می داند. رفتار  شان، که مردم را به حاکمان نسبت به پدران "،ابائهمبامرائهم اشبه من  الناس " معروف

 تواند می جامعه یک کارگزاران و رهبران زندگی سبک و رفتار .خود قرار بدهندکه مردم او را الگوی  باشد اسلامی باید طوری

مساله این است که سبک زندگی کارگزاران نظام مردم سالاری دینی مطابق با الگوی  .باشد نیز خود جامعه زندگی سبک بیانگر

 یر؟ این الگو چه ویژگی هایی دارد؟عملی مطلوب دینی است یا خ

 .می باشد اسلامی سیاستمبتنی بر سالار دینی ایران  سبک زندگی کارگزاران نظام مردم و شاخص های هدف این نوشتار ارائه الگو

، مساله ای اساسی و مورد نیاز می باشد کارگزاران زندگی سبک در آن کاربست و زندگی سبکهای مطلوب  شاخص استخراج

 .باشد سازی تمدن و پیشرفتمناسب  بستر تواند میکه علاوه بر تاثیر در سبک زندگی عمومی جامعه و اصلاح آن، 

  کدامند؟سبک زندگی کارگزاران نظام مردم سالاری دینی  مطلوب های این است که شاخص پرسش

بر اساس ابعاد سه گانه سبک زندگی کارگزاران شامل، اعتقادات سیاسی، اخلاق  سیاسی و رفتار سیاسی و مولفه های تحقیق فرضیه 

ری، ساده زیستی، عدالت مردم گرایی، خدمت گزامربوط به هرکدام شامل ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت بیان می شود. 

 می باشد.سبک زندگی کارگزاران  اصلی های شاخصاز جمله ی، مسئولیت پذیری و مهرورزی محور

 :روش شناسی

و تفسیری از متن نهج البلاغه و سیره حضرت علی)ع( استخراج گی کارگزاران به روش تحلیل محتوای کیفی شاخص های سبک زند 

بلکه با  ،اکتشافی است که بر خلاف روش قیاسی، چارچوب تحلیل در آن مشخص نشده استتحلیل محتوا یک روش شده است. 

 تکیه به متن و متغیرهای درونی متن، محقق به دنبال کشف معنای اصلی پیام است. 

برای روشن کردن یک  ( و25، 0931،)منوچهریمی باشدثار زندگی در اعمال و آچگونگی کشف رهیافتی برای فهم  تفسیر

 (. 25به جای مشاهده به تجربه درونی توجه دارد)همان، که است و فعالیتی معطوف به فهم موضوع
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 مباحث نظری: سبک زندگی 

به معنای روش خاص  )سبک زندگی(life style به معنای سبک زندگی، روش های زندگی را نشان می دهد.life style اصطلاح 

 (oxford advanced, "life style" , 2006). ا گروه آمده استیزندگی و فعالیت یک شخص 

 تعاریف سبک زندگی در سه رویکرد اساسی قابل بحث می باشد. 

 می گذارد.  کنارو ارزش ها و نگرش ها را  دانستهرویکرد جامعه شناسانه که سبک زندگی را از جنس رفتار  -0

ن دیدگاه، سبک زندگی چارچوبی منظم از رفتارهای جمعی و فردی است که در عرصه هایی خاص از زندگی به صورت نمادین در ای

( و 09، 0939( و بر محورهای مصرف، اصول اخلاقی، ارزشی و زیباشناختی انسجام می یابد)وبلن،51، 0911ظهور می کند)گیدنز،

(. این انتخاب بر محور مصرف و در 050، 0931ای جدید و مدرنیته است)گیدنز،یمستلزم انتخاب از میان عناصر متنوع در دن

با توجه به اصول مصرف خود از محصولات طبقه  منزلتگروه های ( و 25، 0935محدوده ساختار طبقه و گروه منزلتی است)زیمل ،

سبک خاصی از و تمایز را به همراه دارد ، که منجر به هویت بخشی به افراد، طبقات و گروه های منزلتی شده و وحدت بندی شده

 (.weber,1946,193می دهند)نشان را زندگی 

شیوه پوشش، معماری، اوقات فراغت،  مثلدر جریان زندگی روزمره  رفتارها و فعالیت های یک فردمنسجم از  سبک زندگی مجموعه

سبک زندگی شاخصی برای  -0( و دو مفهوم دارد: 52، 0935تغذیه و نوع مناسبات اجتماعی و فرهنگی است)فیروز جاه و سهرابی،

سبک زندگی جایگزین طبقه اجتماعی است. در این معنا سبک زندگی، در متن تغییرات فرهنگی  -5تعیین طبقه اجتماعی است. 

 (.5، 0930یته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا می یابد)چاوشیان ،مدرن

  .دکن یم لیتحل یخیتار و یزمان وهیش بهد و دان یم نامنسجمو  متکثررا عنصری  سبک زندگیرویکرد فرهنگی  -5

اوقات فراغتشان را این تعاریف، نگاهی نمادین به سبک زندگی دارد. یعنی مردم در زندگی خود چه می پوشند، چه می خورند، 

چگونه می گذرانند و چه معنایی از چیزهای مورد استفاده خود افاده می کنند. مایلز مطالعات فرهنگی را به نحوه تماشای تلویزیون و 

 (. miles, 1998,11استفاده از غذای آماده و اموراتی از این قبیل تعریف می کند)

می گوید: نابودی کالاها منبع ارزش نمادین جامعه به حساب آمده و سبک زندگی را نشان می دهد. از رهگذر مصرف  1بودریارژان 

 (.25-23، 0931چیزهای اضافی و زاید است که فرد احساس وجود و زندگی می کند)بودریار،

ن القاء می کند که معنای زندگی را در نقش مصرف را در ایدئولوژی حاکم بر آن می داند. ایدئولوژی مصرف چنی 2جان استوری

 . (552، 0933،استوری)آنچه مصرف می کنیم باید جست، نه در آنچه تولید می کنیم

چنین را سبک زندگی  3آدلر .ارزش ها و نگرش ها را مولد سبک زندگی می داندهدف زندگی، توجه به  رویکرد روانشناسانه که -9

ن زندگی می کند سبک زندگی او را می سازد. زندگی انسان هم به محیط اطراف او و میزان : دنیایی که انسان در آکندتعریف می 

                                                           
1 Jean Baudrillard 
2 John storey 
3 Adler 
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 " .(adler, 1929, 44تاثیرپذیری از آن و هم به هدف و تفسیر او از دنیای خود برمی گردد که در امتداد رفتار کودکی اوست)

همواره در پس زمینه روان کودک از روزهای اولیه تولد، رشد روانی اورا هدایت می کند. این هدف به زندگی او هدف)زندگی( 

سبک زندگی، در تجربه ما، در (. 002، 0913)آدلر،"شکل داده و تمام حرکات او به سوی هدف منحصر به فرد هدایت می شود

گذاری را در زندگی او بیشترین اثر ایجاد می کند که در انسان  حالت ذاتیه تجرباین می یابد.  دوران کودکی توسعهسال های اولین 

  (.adler ،0325 ،035دارد)

مساله پرداخته و ثانیا فاقد اولا از جنبه توصیفی و تبیینی به ادبیات موجود، متوجه تکثر معنی و دیدگاه هایی هستیم که و نقد با تامل 

تقریباً هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره این که  "تا جایی که سوبل تصریح می کند:انسجام لازم برای ارائه تعریف واحد هستند. 

 (. sobel,1987,2) "چه چیز سازنده سبک زندگی است، وجود ندارد

قتصاد، رقابت، تکثر و تنوع، خودنمایی و رفتارهای متظاهرانه نمایان می با مصادیق مد، اوقات فراغت، مصرف، ا life styleمفهوم 

بریک می گوید سبک زندگی ریشه در چیزی به نام  شناخته می شود که بیانگر ترجیح و انتخاب رفتارها است. شود. از طریق نمادها 

 .(brake, 1980, 14دارد)  symbolism of  appearance «نمادگرایی ظاهر»

 تعریف روانشناسانه رد می شود وبه دلیل رویکرد توصیفی و تبیینی و عدم تناسب با مباحث نوشتار  جامعه شناسی و فرهنگیرویکرد 

 با جنبه های ذیل مبنای بحث می باشد.به علت توجه به هدف، ارزش و هنجار در زندگی آدلر 

فرد، وضعیت اقتصادی، شکل خانواده و وضعیت  ریشه درخت سبک زندگی بر اساس وراثت و دوران کودکی، سلامت و ظاهر -0

 (.33-35، 0930و کاویانی،  0913جنسیتی فرد شکل می گیرد)برای مطالعه نک: جواهر ساز،

تنه و ساقه درخت سبک زندگی نگرش کلی حاکم بر زندگی است. یعنی نگرش فرد نسبت به زندگی که در نحوه نگرش به فرد،  -5

 (. 39، 0930س مخالف و به زندگی تداعی می شود)کاویانی،به مشکلات، به دیگران، به جن

شاخه و سرشاخه های سبک زندگی با عنوان وظایف زندگی که در سه بعد: روحیه اجتماعی و مشارکت، زندگی عشقی یا جنسی  -9

 (.12-15، 0950و کار و شغل صورت می گیرد)برای مطالعه نک: آدلر، 

 نظریه آدلر تحلیل

گوی روانشناختی به خاطر اولویت دادن به مباحث کارگزاری به جای ساختارها که عمدتا در جامعه شناسی مطرح رویکرد فردی و ال 

در دیدگاه اسلامی دارد سبک  زندگی سبککه مشابهت هایی با تعریف است مبنای نظری بحث قرار می گیرد. در این دیدگاه 

. این امر در اسلام در د که در سایه هدف زندگی جریان پیدا می کندکنیی مطرح می هاذهنیت و نگرشها ارزشها، عنوان بهزندگی را 

رفتارها تبیین می شود. این مشابهت ها در کنار تفاوت هایی که با نظریه  قالب تفسیر و هدف زندگی و توجه به نگرش ها، ارزش ها و

 ه آدلر، الگوی تحقیق شکل گرفت.اسلام دارد به عنوان چارچوب بحث انتخاب و با تجزیه و تحلیل دیدگا

جه به ساخته شدن فرد در در دیدگاه آدلر مبنای شکل گیری و تکامل سبک زندگی، اجتماع است در حالیکه در اسلام ضمن تو -0

 هر دو بعد فردی و اجتماعی مدنظر می باشد. اجتماع،
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، کلیت زندگی تابعی از هدف های بخشی نظریه اسلامیا به نفع کل نگری رد می کند. اما در آدلر در تبیین سبک زندگی جزء ر -5

 بوده و اجزاء نیز به اندازه کل، مورد توجه است و هیچ وقت یکی فدای دیگری نمی شود.

در اسلام در تمام دوران ولی پنج سال اولیه زندگی متمرکز و در اجتماع شکل می گیرد.  آدلر معتقد است ریشه سبک زندگی در -9

 تولد تا مرگ تداوم دارد و محدود به پنج سال اول زندگی نمی شود.  زندگی از قبل از

. بر مبنای نگرش به خود، به مشکلات، دیگران، به جنس استدرخت سبک زندگی آدلر بر پایه نگرش کلی حاکم بر زندگی  تنه -2

(. این مرحله در اسلام بر اساس گرایش ها و ارزشهای اخلاقی و باید و 39، 0930دیگری و به زندگی تبلور می یابد)کاویانی ،

 نبایدهایی است که موجب توجه بیشتر فرد به خود، دیگران و زندگی می شود.  

ارزشهای  ودر اسلام براساس اعتقادات  اما، اجتماعی و عشقی سنجیده می شود. یبنای سه وظیفه: شغلدرخت آدلری بر م شاخه -2

 عرصه معامله با خدا، با نفس، با دیگران و با طبیعت صورتبندی می شود. چهار اسلامی در

در  تلقی می شود امامعیار سبک زندگی بوده و واقعی  وشامل هرگونه اهداف خیالی  نظریه آدلرغایت مندی و داشتن هدف در  -5

 ترسیم می شود.  و انسان اسلام هدف زندگی برپایه نگاه انسان به جهان هستی

نگاه آدلر به سبک زندگی براساس واقعیت ها و هست های زندگی است و آنچه بود و نمود دارد، در حالی که در اسلام براساس  -1

 فرد معیار گذاری می شود. باید و نبایدها، آرمان و ارزش های غایی

  ی تحلیلالگو

 د.سنجیده می شو در سیاست و وظایف عملی)عبادات( سیاسی اسلام براساس اعتقاد سیاسی، اخلاق سیاسی تعالیم و آموزه های

ساحت ارزش یا  و جهان بینی سیاسی را شامل می شود نگرش، باور وسیاسی که (cognitiveشناخت) و ( بینشfieldساحت)

، زمینه بروز رفتار و الگوهای عملی براساس فقه هست سیاسی که شامل هیجان ها، عواطف و خلقیات سیاسی(emotional)گرایش

 شکل می گیرد.  (behavioral)یا رفتار کنش ساحت سیاسی اسلام را فراهم می کند و

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتقادات و بینش

 سیاسی

 

ارزش ها 

 و اخلاق

 سیاسی

 

کنش و 

 رفتار

 سیاسی

 

زندگی سبک  

 کارگزاران

 

ابعاد سبک زندگی -1نمودار شماره   
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احادیث پرداخته است جلد اول به اصول دین، جلد دوم به دستورات اخلاقی و  اصول کافی، بر مبنای این ساختار به تدوین روایات و

 (. 25، 0933جلدهای بعدی به عنوان به فروع دین و فقه اختصاص یافته است)برزگر،

که به معارف و اعتقادات، که هدف از آنها شناخت ایمان و اعتقاد است  -0شهید مطهری تعالیم اسلامی را در سه بخش بیان می نماید: 

امور تربیتی، که هدف آن  اخلاقیات و -5امامت. قلب، دل و فکر مربوط است. مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و ملائکه و

 -9 .و استقامت های روحی انسان و چگونگی بود یا نبود آنهاست مانند، تقوا، عدالت و شجاعت، جود و سخا، صبر و رضاخصلت

به عبارت دیگر یا نباشد. دهد چگونه باید باشد ان در خارج عمل خاصی انجام دهد و یا عملی که انجام میعملی، یعنی انس احکام

-11، ب،0915معروف ونهی از منکر، اجاره، نکاح)مطهری، امربه جهاد، حج، روزه، نماز، گویند از قبیل:قوانین موضوعه را می

احکام و عبادات و ارزشهای اخلاقی است که فرد  نظامی از اعتقادات، اسلام "(.  به دیگر سخن:02-05،ب،0911و)مطهری ،( 53

 چنین ترسیم می شود. اسلامیبراین اساس درخت سبک زندگی  (.12، 0913)الطایی ،"را به خالق پیوند می دهد

 

درخت سبک  -2نمودار شماره 

 زندگی در اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سیاست، اعتقادات و سبک زندگی -الف

ه شکل می دهد و در مورد را در گستره اندیش و باورهاست که شالوده فعالیت بشر شناخت بینش، مجموعه منسجممنظور از نظام 

 (. 51، 0931)کاشفی،عت و ماوراء الطبیعه سخن می گوید، انسان، زندگی و رابطه انسان با طبیجهان

 اعتقادات

 اخلاق 

 رفتار 
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ارائه تفسیر روشن از حیات انسانی و  -0معنا و تجویز رفتار است از چند جهت به زندگی شیوه ارائه می نماید.دین اسلام که نظام تفسیر  

 -9برای انسان در مناسبات معرفتی با دیگران. لیفی در شرایط دشوار و ارئه الگورهایی انسان از بلاتک -5ایجاد معنا برای زندگی.

الطبیعه برای تنظیم رابطه انسان با خدا و ماوراء  -2ی مواجهه با نیازهای انسان در زندگی.طراحی نظامی از مسئولیت ها و وظایف برا

برای هدفمند کردن زندگی با پاسخگویی به شبهات مرگ و زندگی پس از  ارائه نظامی -2یعی و انسانی.طبشناخت عرصه های فرا

  (.032، 0930تفسیر تجربه های دینی)رجبی نیا، -5مرگ.

برآمده از ماهیت و نحوه وجودی آدمی و هستی و آنگاه در مدار هم قرار  (،life processتی و فرآیند زندگی)پرسش از چیس

 (. 05، 0933گرفتن این دو جوهر است)فیضی، 

 اخلاق و سبک زندگیسیاست،  -ب

می آموزد که درباره خویشتن و  به انسانهاو در قالب ارزش ها، اخلاق، حقوق، خوب و بد و مطلوب و نامطلوب قرار دارد نظام اخلاق 

 (.51، 0931دیگران به چه چیزهایی اهتمام داشته و از چه چیزی پرهیز نمایند)کاشفی،

ثمره تهذیب  ":می گویداخلاق در سبک زندگی راهبرد و چارچوب رفتار و تفکر انسان است. ملا احمد نراقی در معراج السعاده،  

و باید دانست که سعادت مطلق حاصل نمی شود مگر اینکه صفحه نفس در جمیع اوقات از اخلاق رسیدن به خیر و سعادت ابدی است 

سبک زندگی (. گسترش هنجارها و قواعد اخلاقی 95، 0913)نراقی،"همه اخلاق ذمیمه خالی و به تمام اوصاف حسنه آراسته باشد

  .آیدمی  و به عنوان معیار زندگی افراد و گروهها در جامعه را تنظیم

 فقه و سبک زندگی سیاست،  -ج

، انتظار این است که مطلوبیت ناب اسلامیپس از درک ارزش های  .است فقه سیاسیاحکام و  ،سیاسی اسلام سومین رکن آموزه های

 این رفتارها از سوی افراد درک و برای نهادینه سازی سبک زندگی مومنانه ترویج شود.

در فرهنگ اسلامی با عنوان فروع دین یاد می شود و در کنار مجموعه اعتقادی اصول که  استعبادات مجموعه ای از رفتارهایی را  

 (.955، 0930دین، ناظر بر جنبه های عملی دیانت اسلامی است)رجبی نیا،

را زندگی چهار نوع تعامل در  ایشانه است. الشریع در مصباحق)ع( امام صادحدیثی از  سبک زندگی یدر بعد رفتار مشهورترین نقل  

اصول معاملات، بر ."الدَُّنْیاه الْخَلْقِ وَ مُعَامَلَ هالنََّفْسِ وَ مُعَامَلَ هاللهِ وَ مُعَامَلَ هاُصُولُ الْمُعَامَلاتِ، تَقَعُ عَلَى أرْبَعَةِ أوْجهٍ: مُعَامَلَ".طرح می فرماید

 .چهار وجه است: معامله با خدا، با خود، با مردم، با دنیا

 . وَ تَعْظِیمُ حُرْمَتِهِ وَ الشََّوْقُ للَیهِ ، فَسَبْعَةُ أشْیاءَ: أدَاءُ حَقَِّهِ وَ حِفْظُ حَدَِّهِ وَ شُکْرُ عَطَائِهِ وَ الرَِّضَا بِقَضَائِهِ وَ الصََّبْرُ عَلَى بَلائِهِ اللهِ اُصُولُ مُعَامَلَةِ "

های خدا، راضی شدن به قضای کر نعمتالله، هفت چیز است: ادای حقَّ پروردگار، حفظ و مراقبت از حدود الهی، ش اصول معاملة

 ."او، صبر و شکیبایی بر ابتلائاتش، احترام و تعظیم او و شوق و علاقه به او
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مَحْبُوبِهَا وَ رَبْطُهَا فِی  اصُ وَ لخْرَاجُهَا مِنْاُصُولُ مُعَامَلَةِ النََّفْسِ، سَبْعَةٌ: الْخَوْفُ وَ الْجَهْدُ وَ حَمْلُ الأذَى وَ الرَِّیاضَةُ وَ طَلَبُ الصَِّدْقِ وَ الإخْل  "

نیت، نگه صدق و راستی، خلوص  ها،کوشش، تحمل ناراحتیاصول معامله با نفس، هفت چیز است: ترس و خوف، مجاهدت و .الْفَقْرِ

 ."و ادراک و آشنا شدن با فقر هاو خواستنی داشتن نفس از هوی

اصول معامله با مردم هفت   ". الْحِلْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التََّوَاضُعُ وَ السََّخَاءُ وَ الشََّفَقَةُ وَ النَُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الإنْصَافُوَ اُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ، سَبْعَةٌ:  "

چیز است: حلم و بردباری، عفو و درگذشتن از خطاها، فروتنی و دوری از تکبر، سخاوت و کرَم، مهربانی و عطوفت، خیرخواهی، 

 ."صافعدل و ان

وَ بُغْضُ الْکَثْرَةِ، وَ اخْتِیارُ الزَُّهْدِ، وَ مَعْرِفَةُ آفَاتِهَا، وَ اُصُولُ مُعَامَلَةِ الدَُّنْیا، سَبْعَةٌ: الرَِّضَا بِالدَُّونِ، وَ الإیثَارُ بِالْمَوْجُودِ، وَ تَرْکُ طَلَبِ الْمَفْقُودِ،  "

های خود، عدم ول معامله با دنیا نیز هفت چیز است: راضی بودن به کم، ایثار و گذشتن از داشتهاص .وَ رَفْضُ شَهَوَاتِهَا مَعَ رَفْضِ الرَِّئَاسَةِ

رغبتی به دنیا، شناخت آفات آن، و ترک ها، مبغوض داشتن دارایی زیاد، انتخاب روش زهد و بیها و از دست رفتهطلبِ نداشته

  ."شهوات دنیوی با ترک ریاست

این خصوصیات در یک نفر حاصل  .الْخِصَالُ فِی نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَهُوَ مِنْ خَاصََّةِ اللهِ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرََّبِینَ وَ أوْلِیائِهِ حَقَّاًفَإذَا حَصَلَتْ هَذِهِ  "

     .(3-9، 1631)مصباح الشریعه،"د از خاصَّان و بندگان مقرَّب خدا و اولیاء برحقَّ اوستوش

 ی سبک زندگی در اسلامدستگاه معنی شناخت -3نمودار شماره 

 ابعاد                     مولفه ها                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اری ثابت بر اساس ترجیحات و انتخاب های فردی مبتنی بر عقائد و تمنطق رف سبک زندگی اسلامی عبارت است از:

 رسیدن به کمال و سعادت انسانی یاری می رساند.ارزش های اسلامی که رفتار فرد را شکل داده و او در راه 

 

 حوزه کنش

 گرایشحوزه 

 حوزه بینش

 
 ارتباط با خود

 ارتباط با خلق

 ارتباط با طبیعت

 ارتباط با خدا

مکتب 

 اسلام

 سبک زندگی

)کارگزاران( 

در نظام 

 اسلامی
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دراین مدل، محورهای اعتقادی/ شناختی، اخلاقی/گرایشی و رفتاری/ ترسیم می شود. بر این اساس مدل مفهومی سبک زندگی 

اصلی در نظر گرفته می شود. این ابعاد سه گانه در قالب چهار مولفه عینی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.  ابعادکنشی، به عنوان 

به  غه شاخصه های سبک زندگی)دایره آخر( از متن نهج البلا بررسی می شود. عینی شاخصهر کدام از این مولفه ها نیز با چند 

 به عنوان نمونه مطلوب عملی کارگزاران و سیره حضرت علی)ع(کارگزاران  و نمونه مطلوب  نظرییتی عنوان اسلام حق شخص

  .ه استداستخراج ش

 مدل مفهومی سبک زندگی کارگزاران -4نمودار شماره
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 مفهوم کارگزار

دار می کارگزار نظام اسلامی نماینده حاکم اسلامی است که مسئولیت هایی را از طرف وی در امور اجتماعی، سیاسی و نظامی عهده 

شود؛ از این رو باید مورد اطمینان حاکم اسلامی باشد. کسی که در دولت اسلامی مسئولیت خطیر به عهده داشته، از سوی حکومت و 

مردم برگزیده می شود. کارگزاران نظام مردم سالاری دینی ایران شامل: سطوح روسای قوای سه گانه، وزراء و معاونین وزراء، اعضاء 

سال  95در طول  و غیره حت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندهان نیروهای نظامی، استاندارانمجمع تشخیص مصل

در نظام اسلامی وظایف امام در زمان غیبت کبری به ولی فقیه به عنوان نایب امام تفویض واگذار می شود که نخبه  .گذشته می باشد

ه می باشد. اسلام و مبانی دینی به مثابه ساخت این نظام می باشد که در قانون اساسی ترین فرد و شایسته ترین شخص برای اداره جامع

و قوانین جاری در کشور باید پیاده شود. برای اجرای دستورات و تعالیم دینی در نظام مردم سالاری دینی و پاسخگویی به نیازهای 

ساختار مشخص و خاصی با ترکیب قوای سه گانه، مجمع تشخیص  مردم، اداره جامعه و ارائه سبک زندگی اسلامی به مردم، سیستم و

 مصلحت نظام، شورای نگهبان و قوای مسلح برای ساخت فوق طراحی شده است.

 

 کارگزاران شاخص های سبک زندگی

پست های یف همه افراد بشر را در درباره همه شئون زندگی سخن گفته و خصوصا در فرمان به مالک اشتر، وظا امام)علی( حضرت

سیاست آن عین  کارگر و کشاورز گرفته تا وظیفه والی و مردم نسبت به هم بیان فرموده است. بنابراین مختلف از فرمانروا، قاضی،

 (.15، 0935)قربانی،ید اجرای شریعت و والی آن مفسر نظام شناخته شده استحکومت آن کل دیانت،

نهج البلاغه به عنوان منبع معرفتی در اندیشه سیاسی سبک زندگی کارگزاران از استخراج شاخص های در این نوشتار تمرکز اصلی بر 

در سه بعد اعتقاد،  می باشد که با روش تحلیل محتوا، الگوی کارگزار حکومتی در اسلاماسلام و سیره حضرت علی)ع( به عنوان 

 نماید.  می و سپس تجویزاستخراج  اخلاق و رفتار سیاسی

 و کارگزاران  سیاسی سبک زندگی، عقائد -1

توحید و در محورهای  عقائدچگونه با سبک زندگی ارتباط برقرار می کند؟ اسلام حکومتی نوان اولین زیر مجموعه به عسیاسی عقائد 

جهان)هستی( شناسی، انسان شناسی تفسیر شده و در ذیل آن نیز به جهان دیگر و رابطه آن با سبک زندگی توجه می خداشناسی، 

 زیر بیان کرد. مواردرا می توان در برای کارگزاران  سبک زندگیص های اعتقادی شاخشود. 

سبک در مکتب توحیدی . معنای زندگی است تابعدنیوی و اخروی  رابطه زندگی: سبک زندگی در پرتو معنای زندگی -1/1

وَ اعْلَمْ یَا بُنَیََّ أَنََّکَ لِنََّمَا  "حسن)ع( فرمود:امام به  شود. حضرترا نیز شامل می آخرت متعالی تری پیدا کرده و یمعنازندگی فرد 

و نیز  .(621،  66نامه ،6611 ،فیض الاسلام)"ای نه برای دنیا ای پسرم! تو تنها برای آخرت خلق شده .خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدَُّنْیَا

. دنیا به عنوان سراى ماندگارى شما آفریده نشده است، بلکه لِقَتْ لَکُمْ مَجَازاًبَلْ خُ فَإِنََّ الدَُّنْیَا لَمْ تُخْلَقْ لَکُمْ دَارَ مُقَامٍ ":ندفرمود
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معنادار بودن  .(906، 662، خطبه 6611 ،فیض الاسلام )"گذرگاهى است تا کارهاى شایسته را زاد راه سفر به سراى ثابت برگیرید

 می کند.زندگی انسان، سبک زندگی را هدفمند 

اندیشه و ) در نظام اسلامی مدیریت جامعه به کسانی واگذار می شود که در همه مسائل اعتقادی: کارگزارانایمان قلبی  -2/1

گونه انسانها با عناوینی چون  داشته باشد. این ایمان کاملامامت ائمه اطهار)ع( رسالت پیامبران و  ، به وحدانیت خداوند،(عمل

 (،35)انعام،است ایمان در زندگیمبنای عمل انسان در قرآن نیز  قرار می گیرند.صالحین، متقین و نیکوکاران در مسند زمامداری 

مدیریت جامعه اسلامی بدون ایمان راسخ، انسان را از مسیر خدمت گذاری به مردم به سمت دنیاگرایی، خود شیفتگی،  (.012)انبیاء،

 استبداد و ... سوق داده و تاثیرات منفی بر پیکره جامعه می گذارد.

قَلْبَهُ. ای بندگان خدا از خدا مانند  التََّفَکَُّرُ شَغَلَ لُبٍَّ  ذِی تَقِیََّةَ  اللََّهِ عِبَادَ اللََّهَ فَاتََّقُوا ".اری انسان به ایمان اوستعلی)ع( استو دیدگاهدر 

 (. 035،  35خطبه،6611 ،فیض الاسلام)"بترسیدترسیدن خردمندی که اندیشه، دل او را مشغول کرده 

 آنچه که بعد از ایمان راسخ به خدا در زندگی او موثر است باور به خدا و او را در صحنه زندگیدر حکومت:  خداباوری -3/1

در زندگی او تجلی یابد و خود را همیشه در محضر خدا بداند.  "لا موثر فی الوجود الا الله  "دانستن است. به طوری که مصداقحاضر 

 "می فرماید:. امیرمؤمنان )ع( خداباوری است در سایهزندگی اعتقاد و باور قلبی به خدا و حضرت علی)ع(  سیره و گفتارنکته مهم در 

داوند است که هرچه از صفات خ .دََّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهوَ مِنها قَدََّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْکَمَ تَقْدِیرَهُ وَ دَبََّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِیرَهُ وَ وَجََّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ یَتَعَ

اندازه و مقداری معین کرد و آن را نیک استوار نمود و به لطف خویش منظم ساخت و به سوی کمال وجودش متوجه برای او آفرید، 

 .(290، 60خطبه ،6611 ،فیض الاسلام )"کرد تا از حد خود تجاوز نکند

. ریشه در معرفت و ایمان انسان داردو  ایمان است، از لوازم ایمان بلکه حقیقت حسن ظن به خدا: به خداظن حسن -4/1

اعتماد و حسن ظن به خدا قلعه محکمی . مِنوْلِلََّا کُلَُّ مُ بِهِ  الثَِّقَةُ بِاللََّهِ وَ حُسْنُ الظََّنَِّ بِهِ حِصْنٌ لَا یَتَحَصََّنُ ":فرمایندمی)ع( امیرالمومنین علی

  (.299، 2ج ،0952)کلینی، " دگیرکه جز بنده مومن کسی در آن پناه نمی است

 به خداحسن ظنَّ حسن ظن مایه آرامش و وحدت است.  شده وسوءظن زیاد موجب ویرانی جامعه و بدبختی انسان ها و تشتت کارها 

و برای اصلاح امور مردم کارگزاران نظام به عنوان رهبران جامعه اسلامی  .استامید و بیم بلکه مرکب از واری نیست فقط جنبه امید

 . باشند واری داشتهحسن ظن و امیددر امور مادی و معنوی به خدا باید 

خلق و تدبیر شده که منافع و نیازهای انسان را در دل خود جای  و دنیا آن چنانطبیعت  :(طبیعتهستی)جهان هدفمندی  -2/0

. ببیندهمانند دژی تسخیر ناپذیر و مقاوم را که طبیعت  دداشته باشنباید نگرشی نیز انسان  .ستنی نسبت به نیازهای انسان بیگانه وداده 

 آسمانى و داشته نگاه خود بر روى را شما که زمینى باشید آگاه ":در دیدگاه امام همه چیز در جهان هستی هدفدار آفریده شده است

 مصالح انجام کرده، براى امر اطاعت و برسانند به شما سودها که مأمورند .... ندپروردگار فرمانبردار داده قرار اشسایه در را شما که

 (.299، 029 طبهخ ،0955)فیض الاسلام،"اندنموده قیام شما
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زهد یا پارسایی معنای متفاوتی با ساده زیستی دارد. زهد به معنای بی میلی و بی رغبتی به دنیا بوده و ارزش : و پارسایی زهد -5/1

 "علی)ع( می فرماید: (. 212ق، 6921ت)ابوالعباس، رغبتی ترک و پشت کردن به چیزی اسزهد به معنای بی میلی، بی  .استانسانی 

به  و معصیت کنند دنیا در را او که آنست خدا نزد دنیا خوارى بِتَرْکِهَا. لِلََّا عِنْدَهُ مَا یُنَالُ  لَا وَ  فِیهَا لِلََّا یُعْصَى لَا أَنََّهُ  اللََّهِ  عَلَى الدَُّنْیَا هَوَانِ  مِنْ

 .(6216، 622،حکمت6611)فیض الاسلام، "در دوری از دنیا نزدیک شوند او

بی میلی به دنیا برای هر امام علی)ع( به عنوان اسوه و پیشوای زهد در تاریخ بشریت می فرمایند: سبکبار باشید تا به مقصد برسید. 

در معرض دستیابی به تمتعات دنیایی و افتادن در دام دنیا و وسوسه های شیطانی که  اسلامی ت اما برای رهبران جامعهکسی خوب اس

 .ضروری است هستند

 : حسن ظن به دیگران -6/1 

 لِلَى ءٌ بِأَدْعَىشَیْ لَیْسَ أَنََّهُ اعْلَمْ وَ ":می فرمایدبه مالک سن ظن را به مردم داشت. حضرت علی علیرغم همه دشمنی ها بیشترین ح

به  او بخشش و نیکوئى از بهتر رعیَّت، چیزی به نسبت حاکم بینى که برای خوش بدان ....  لِلَیْهِمْ لِحْسَانِهِ  مِنْ  بِرَعِیََّتِهِ  وَالٍ  ظَنَِّ  حُسْنِ

 (.6006، 16)همان، نامه "نیست ندارد به آنها حقى که چیزى بر آنان از نداشتن رنجش و آنها هاىهزینه گردانیدن سبک و ایشان

در اندیشه سیاسی اسلام خوش گمانی نسبت به دیگران باعث آسودگی خاطر و آرامش در مدیریت جامعه می شود. مسئولانی که از 

بر اساس فرمایش حضرت امیر کارگزاران باید با  ناحیه مردم خیالشان راحت نباشد نمی توانند به وظیفه اصلی خود عمل نمایند. 

 ع مشقت ها و رنج مردم و... حسن ظن خود را در مردم و بالعکس ایجاد نمایند. عملکرد عالی و نیکی به مردم، دف

و مدیریت جامعه اسلامی یک امانت بزرگ محسوب می شود که هر  دولت یاسلام سیاستر د: امانت دانستن مسئولیت -7/1

 کسی نمی تواند بار سنگین این امانت را به دوش بکشد مگر کسانی که به مسند قدرت به چشم امانت نگاه کنند. 

ورد حضرت موسی با ، امر پذیرش رسالت را در برابر پیامبر آسان می نمود. در جریان برخامین بودن پیامبر اسلام قبل از پیامبری

)قصص، استدر کارش قوی و امین او حضرت شعیب، دختر شعیب به پدرش گفت: این جوان امین را به خدمت اجیر کن زیرا که 

 أَمَانَةٌ  عُنُقِکَ فِی لَکِنََّهُ وَ بِطُعْمَةٍ لَکَ  لَیْسَ عَمَلَکَ لِنََّ "(. امیرالمومنین)ع( در نامه ای به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان می فرماید55

 عهده به را امانت نگهبانى تو و شده گذارده گردنت بر که است امانتى شده واگذار تو به که . ریاستىفَوْقَکَ لِمَنْ  مُسْتَرْعًى أَنْتَ  وَ

 (.393، 2، نامه 6611 فیض الاسلام،)".اىگرفته

در جامعه، کرامت و حقوقی دارد و  هر فرد یاسلام سیاستدر : حقوق دیگرانرعایت کرامت انسانها و احترام به  -8/1

آنجا که حضرت می فرماید  کرامت به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود.آید. ، ظلم به حساب میآزادی و حقوق افرادتجاوز به 

 است.که اشاره به کرامت ذاتی  "نظیر لک فی الخلق "هستند کرامت اکتسابی است و  "خ لک فی الدینا "مردم 

 أَخٌ  لِمََّا صِنْفَانِ  فَإِنََّهُمْ أَکْلَهُمْ تَغْتَنِمُ ضَارِیاً سَبُعاً عَلَیْهِمْ تَکُونَنََّ  لَا وَ "را به رعایت حقوق انسانها سفارش می کند: کارگزاران خودامام علی 

 با یا: انددسته دو آنان که دانى غنیمت را خوردنشان بوده درنده جانور به مردم نسبت مبادا . ... الْخَلْقِ فِی لَکَ نَظِیرٌ لِمََّا وَ الدَِّینِ  فِی لَکَ
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 با خدا دارى دوست که همانطور کن عفو را آنان خود گذشت و بخشش پس با ... هستند تو آفرینش مانند در یا دینیند برادر تو

 (.339، 29نامه، 6611 ،فیض الاسلام )"بیامرزد راو ت گذشتش و بخشش

روز انتقام مظلوم از  .یوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظََّالِمِ أَشَدَُّ مِنْ یوْمِ الظََّالِمِ عَلَى الْمَظْلُوم ":می دهدزیر پا گذاشتن مظلوم هشدار  در بارهایشان 

کارگزاران نظام  بنابراین(. 0525، 599، حکمت 6611 ،فیض الاسلام )" ستم کردن ظالم بر مظلوم است ظالم، شدیدتر از روز

 اسلامی نیز بایستی همواره در مقابل ظالم و ظلم قیام کرده و اجازه تعدی و گسترش ظلم در جامعه را ندهند.  

 و کارگزاران سیاسی سبک زندگی، اخلاق -2

هادیان و الگوهای کارگزاران نظام اسلامی به عنوان . ارزش ها و اخلاق اسلامی دروازه ورود انسان به سرزمین اعمال انسانی است

مثل؛ عدالت و شجاعت، شرح صدر،  سیاسی مجموعه اخلاق ند.جامعه باید از جهات مختلف اخلاقی، انسانی وارسته و مهذب باش

رافت و رحمت، احسان و عدل و وفا، گذشت و ایثار، نظم و التزام به قانون، دوری از دروغ و فخرفروشی، عیب جویی و منت 

 می باشد.  واجبات از همگی برای کارگزار نتقامجویی و... گذاری، خشم و غرور و ا

آمادگی کامل سیاستمدار برای کسب معلومات و یعنی تقوای سیاسی : تقوا، پرهیزکاری و خودسازی کارگزاران -1/2

تجربیات و بهره برداری از استعدادهای موجود برای رساندن جامعه به کمال مطلوب با رعایت تقوای الهی در همه مراحل فکری و 

 (. 93، 0915)میرتاج الدینی،"اجرایی

 مَا اتَِّبَاعِ وَ  طَاعَتِهِ  لِیْثَارِ وَ  اللََّهِ  بِتَقْوَى أَمَرَهُ ".هددر خصوص اصلاح نفس والی و خودسازی او می دپنج دستور اصلی  )ع(حضرت علی

آنان زبان  ".فرمودحضرت (. 330، 29، نامه 0955)فیض الاسلام،"... بِاتَِّبَاعِهَا لِلََّا أَحَدٌ یَسْعَدُ لَا الََّتِی سُنَنِهِ  وَ فَرَائِضِهِ مِنْ کِتَابِهِ فِی بِهِ أَمَرَ

و از بیهوده گویی می پرهیزند. با دیگران، کلامی نرم و توأم با ادب دارند،  اب نمی گویندخویش در بند کرده سخن جز به صو

باید خود را اصلاح جامعه قبل از  کارگزاران در نگاه حضرت (.500-503، 6611 ،فیض الاسلام صدایشان را بلند نمی کنند و...)

 از قبل باید نمود مردم پیشواى را خود کس هر ....  غَیْرِهِ تَعْلِیمِ قَبْلَ نَفْسِهِ بِتَعْلِیمِ یَبْدَأَ أَنْ فَعَلَیْهِ لِمَاماً لِلنََّاسِ  نَفْسَهُ نَصَبَ مَنْ. ساخته باشند

 (.0001، 11همان، حکمت)... بپردازد خویش نفس تعلیم به دیگران به آموختن

 حضور صحنه سیاست زندگی فردی ودر خدا  ،)ع(علی حضرتو عمل در کلام : زندگی و سیاستدر  خدامحوری  - 2/2

فیض  )"...است کوچک آنها دیده او در غیر و بزرگ آنان نظر در خداوند .... أَعْیُنِهِم فِی دُونَهُ مَا فَصَغُرَ أَنْفُسِهِمْ فِی الْخَالِقُ عَظُمَ ":دارد

به مکه  و ز بیت المال مسلمانان را برداشتهمقداری اکه  ( فرماندار بصره)ابن عباس در پاسخامام  (.144، 481خطبه  ،6611 ،الاسلام

تو را کیفر خواهم کرد. سوگند به خدا اگر حسن و  و اموال آنان را بازگردان، اگر چنین نکنی از خدا بترس بود می نویسد:گریخته 

ور (. در این نامه مح759، 14)همان، نامه"دیدند تا آن که حق را از آنان بازپس ستانمکردند از من روی خوش نمیحسین چنان می

 چنین کنند.یز باید مدیران نکلام امام، خدا و رضایت اوست که 

می دهد. ، سبک زندگی انسان را تغییر حق و باطلتمیز پیشبرد اهداف الهی در جامعه و عدالت علاوه بر : سیاسیعدالت  -3/2

 .سوره حدید است 52گویا ترین آیه در مورد عدالت آیه . کسی که به عدالت رفتار کند
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یا از تبار بودن عرب هیچ ملاکی اعم از  او. سبک زندگی او هم به جز عدالت نبود کومت حضرت بر عدالت بنا نهاده شد.اساس ح

را ملاک یا از قبیله قریش بودن و ...  )ص(ها همراه پیامبرمشیر زدن در جنگخلیفه یا اهل مکه و مدینه بودن یا سبقت در اسلام و ش

د، ابن ابی الحدی. )شود که بیت المال به صورت نابرابر میان آنان تقسیم گرددباعث آن نمی برتری نمی دانست و معتقد بود این عوامل

خطبه  ،4711 ،فیض الاسلامبرای مطالعه نک: )شان با عقیل استوردامام مربوط به برخ عدالتاوج  (.14-14 ،9، ج ق4798

445 ،947.)  

امام . است تشریفاتگرایش به تجملات و  کارگزاران، ابتلائاتیکی از : پرهیز از تجملات، تشریفات و لذت گرایی - 2/5

کشند از این است که متصدیان امورشان از هایی که ملتها می مصیبت ":دارندتأکید از تجمل گرایی مسئولان  دوریبر )ره( خمینی

 .(229، 05ج  ،6611،0913 ،فیض الاسلام )"قشر مرفه و از اشراف و اعیان جامعه، در پی این هستند که ثروتشان را زیاد کنند

جامه یک امام و رهبر شما از دنیا به  ":می کندمزمت ثروتمندان  مجلسعلی)ع( عثمان بن حنیف استاندار بصره را به خاطر شرکت در 

و از غذا به دو قرص نان اکتفا کرده است. اگر بخواهم می توانم غذای خویش را از عسل مصفی و مغز گندم و لباس خویش را از 

حجاز یا یمامه افرادی باشند که امید همین چگونه ممکن است هوای نفس بر من غلبه کند در صورتی که شاید در ... ابریشم قرار دهم

 (.611، 91نامه  ،6611 ...)فیض الاسلام،قرص نان را هم ندارند

خصلت فروتنی از همه مردم پسندیده و از رهبران جامعه اسلامی  براساس اندیشه سیاسی اسلام: سیاسی تواضع و فروتنی -5/2

...  جَانِبَکَ لَهُمْ أَلِنْ وَ وَجْهَکَ لَهُمْ ابْسُطْ  وَ جَنَاحَکَ لِلرََّعِیََّةِ اخْفِضْ وَ "به یکی از کارگزاران خود می فرماید: حضرت.استپسندیده تر 

(. در دیدگاه امام 315، 25، نامه0955)فیض الاسلام، "کن نرم را پهلویت و بگشا، را رویت و آور، فرود را بالت رعیَّت براى و .

 در مقابل مردم و دیگران مغرور شده و تواضع نکند.شود تا کارگزار نظام اسلامی نباید سبب یت علی موقع

. هرکس به خاطر خدا برای مردم تواضع نماید خداوند نیز رفعت رفعه الله و من تکبر حفظه الله من تواضع لله "رسول خدا می فرماید:

 (. 055،  12ج ،0219)مجلسی، "و محبت او را در نزد مردم زیاد می کند

همانطور که برد. باز روش های نادرست بهره  دنمی توان کارگزار نظام اسلامی: سیاستبهره گیری از روش درست در  -6/2

ماجرای انتخاب خلیفه سوم علیرغم وجود زمینه کافی برای رسیدن به خلافت از ابزار نادرست حضرت در سخت ترین شرایط مثل؛ 

مَغْلُوبٌ. کسی که به وسیله گناه  بِالشََّرَِّ  الْغَالِبُ وَ  بِهِ  الْإِثْمُ ظَفِرَ  مَنْ ظَفِرَ مَا ":می فرمایندایشان استفاده نکرد و خلافت به عثمان رسید. 

، 666، حکمت 6611)فیض الاسلام،"ت خورده استسکسی که با شر و ستم چیره گردد در واقع شک پیروز شود، پیروز نیست و

6296  .) 

 نکوهیده مکر اگر نماید.مى معصیت و خیانت اواما  نیست، زیرکتر من از معاویه "سیاست خود با معاویه می فرماید:تفاوت امام در 

  .(196، 666، خطبه 6611 ،فیض الاسلام )"است نافرمانى گناهى هر و ی گناهمکر هر ولى بودم، مردم زیرکترین من نبود

برپایی عدالت و رفاقت همگانی و حفظ حرمت تحقق اهداف الهی و انسانی، در دیدگاه علی)ع( حکومت زمانی اعتبار دارد که وسیله 

 (.33-60، 6636و حقوق انسانی و بستر تعالی آدمی باشد)دلشاد تهرانی، 
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جامعه و شئونات مردم، حریم  تا ضروری برای یک کارگزار خوب، داشتن حیاء و عفت است شرط: سیاسی عفتحیاء و  - 2/2

لا ایمان  "تر از آن دانسته اند.و بلکه بالامثابه ایمان  . حضرت علی)ع( حیاء و عفت و حریم داری را بهکند را رعایتو محیط پیرامون 

هرکس حیاءش کم . وَرَعُهُ قَلََّ حَیَاؤُهُ قَلََّ مَنْ وَ "(. در جای دیگر می فرماید: 6666، 606، حکمت6611)فیض الاسلام، " کالحیاء

 (. 6296، 696، حکمت6611 ،فیض الاسلام )"باشد پارسایی درون او کم می شود 

طه مستقیم با هم عفت و پاکدامنی هر شخص به میزان حیاء اوست و این دو راب "حضرت به توام بودن حیاء و عفت اشاره می فرماید:

 (.955،  0951)خوانساری،  "دارند. علی قدر الحیاء تکون العفه

در حاکمیت  .راه انتقاد و نصیحت باز بود)ع( علىسیاسی در سیره : در اداره جامعه انتقادپذیری و پرهیز از چاپلوسان -8/2

 نگرفته وهیچ وقت تحت تاثیر مداحی ستایشگران و چاپلوسان قرار  بود.برای انتقادپذیری آماده ز خطا دور بوده اما همیشه اگر چه ا

 پنهان خشمگین حاکمان از را آنچه و نگویید می شود گفته گردنکشان با که سخنانى من با "خودشیفته نمی شد. می فرمایند:

 فَأَعِینُونِی "(.531، 511خطبه ،6611 ،فیض الاسلام )"... سخن نگویید  من با چاپلوسى و به مدارا ننمائید. پنهان من از نماییدمى

 )همان،"الرََّیْبِ. پس مرا با خیرخواهی خالصانه و عاری از هر گونه شک و ناراستی یاری کنید مِنَ  سَلِیمَةٍ الْغِشَِّ مِنَ خَلِیََّةٍ بِمُنَاصَحَةٍ

منتقدان توجه می  همفکران خود به نقد ازدفاع  قبل از گذاشته وبه نظر نخبگان و مردم احترام  انتقادپذیر (.مدیر951، 001خطبه 

 نماید.

 "کذلک جعلناکم امه وسطا "قرآن امت اسلام را امت میانه معرفی می کند.: در جکومتاعتدال و میانه روی  -9/2

بلکه حد وسط دنیا و آخرت، جسم و روح و طبیعت و  ،دو کردار خود نه افراط و نه تفریط می کن (. یعنی امتی که در باور029)بقره،

به مالک اشتر  (امام علی)ع (.903، 0،ج0912ماورای طبیعت را انتخاب می کنند و در این طریق سالک الی الله هستند)طباطبایی، 

 داشته دوست تربیش باید که کارى الرََّعِیََّةِ. لِرِضَى أَجْمَعَهَا وَ الْعَدْلِ فِی أَعَمََّهَا وَ الْحَقَِّ فِی أَوْسَطَهَا لِلَیْکَ الْأُمُورِ أَحَبَُّ  لْیَکُنْ وَ "می فرماید:

فیض الاسلام، )"گرددمى رعیَّت خوشنودى سبب بیشتر که دادگرى و برابرى در آن کردن همگانى و است، حقَّ در روى میانه باشى

 هِیَ الْوُسْطَى الطََّرِیقُ وَ مَضَلََّةٌ الشَِّمَالُ  وَ الْیَمِینُ  ":ست( مبتنی بر اصل اعتدال اعاندیشه اجتماعی امام علی) (.771، 57،نامه4711

  (.17، 41، خطبه 6611 ،فیض الاسلام)...  الْجَادََّةُ

 نمادین اعتدال نیست بلکه باید در منش کارگزاران دیده شود.  در حکومت به معنای شعاردادن و مطرح کردن اعتدال

حضرت علی الگوی عملی مسلمانان در محبت ورزی و حسن خلق در : ورزیخوش رویی، مهربانی و محبت  -11/2

بِهِمْ. ای مالک رحمت و  اللَُّطْفَ وَ  لَهُمْ  الْمَحَبََّةَ  وَ  لِلرََّعِیََّةِ  الرََّحْمَةَ  قَلْبَکَ أَشْعِرْ وَ "در فرمانش به مالک می فرماید: .استحکومت داری 

به محمدبن ابی حضرت  (.330، 29،نامه 0955)فیض الاسلام، "به قلبت بچسبان و ف بر رعیت را شعار قلبت قرار بدهمحبت و لط

 برایشان را پهلویت و بگستران مردم براى را بالت ....  وَجْهَکَ  لَهُمْ ابْسُطْ  وَ  جَانِبَکَ لَهُمْ أَلِنْ  وَ  جَنَاحَکَ لَهُمْ  فَاخْفِضْ "بکر چنین فرمود:

 (.881، 49،، نامه 6611 ،فیض الاسلام )"... باش رو گشاده آنان و با دار هموار
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( و از 794 ،4،ج4784،را تا آن اندازه مهم می داند که از آن به عنوان رأس سیاست یاد می کند)آمدی خوش رویی( امام علی)ع

 (. 4،471،ج4784،آمدیمهرورزی و خوش خلقی نیز با عنوان بهترین سیاست یاد می کند)

ال شکسته است که به هدف حکومت بدون مشارکت مردم همانند کبوتر ب: در حکومت مردمی بودن و مردم گرایی -11/2

حضرت همواره کارگزاران . نخواهد بوداگر کارگزاری پایگاه مردمی خود را از دست داد، در ایفای مسؤولیت خود موفق  نمی رسد.

 عَنِ الْوُلَاةِ احْتِجَابَ فَإِنََّ رَعِیََّتِکَ عَنْ  احْتِجَابَکَ تُطَوَِّلَنََّ  فَلَا "نویسد:. او در نامه خود به مالک اشتر می می کندبه ارتباط با مردم توصیه  ار

مبادا مدت طولانی از مردم فاصله بگیری، زیرا احتجاب حکام از مردم خود نوعی تنگنا و باعث بی اطلاعی  الضَِّیقِ... . مِنَ شُعْبَةٌ  الرََّعِیََّةِ

  (.6029، 16، نامه 6611 ،امفیض الاسل )"...از حقایق است 

 توجه به مردم و ارتباط مستمر با آنان باعث افزایش سرمایه اجتماعی نظام و پشتوانه مردمی آن می شود. 

حضرت علی الگوی د. با مردم بیشتر از همه متوجه کارگزاران می باش مدارا کردن: سیاسیمدارا و انعطاف پذیری  -12/2

گفتار می باشد. می فرماید: نعم السیاسه الرفق. بهترین سیاست به کار گرفتن رفق  ومدارا در زندگی  و نظری عملی

برخورد با خوارج و و (. نمونه مدارای حضرت را می توان در برخورد با سپاهیان جمل پس از جنگ 220، 0930است)آمدی،

د: به ایشان می فرماین است.را در اصول دین مدارا کردن، عدم مدادر (. نکته مهم 92-92، 0931کرد)رشاد،بیان سپاهیان نهروان 

 (.95، 0931م سوگند که در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در گمراهی غوطه ورند لحظه ای مدارا و سستی نمی کنم)رشاد، جان

هر چقدر  .از صفات ضروری کارگزاران استگی نظر و همت بلند به معنای با حوصلگی، گشاد: در حکومت رسعه صد -13/2

موفقیت  رمزابزار ریاست و  ،حضرتاز دیدگاه مسئولیت سنگین تر باشد به همان اندازه میزان تحمل و سعه صدر نیز باید بیشتر باشد. 

 (.4417، 419حکمت ،4711 ،)فیض الاسلام"الصََّدْرِ سَعَةُ الرَِّیَاسَةِ آلَةُ "کارگزاران سعه صدر است:

 توانائى هنگام و نشان فرو را خشم الْغَضَبِ. عِنْدَ  احْلُمْ وَ الْمَقْدُرَةِ عِنْدَ  تَجَاوَزْ وَ  الْغَیْظَ  اکْظِمِ وَ "فرمود: رث همدانیحابه  (امام علی)ع

 وَ  الْعِیََّ وَ مِنْهُمْ الْخُرْقَ احْتَمِلِ ثُمََّ "فرمود:به مالک  و (.4619، 17، نامه 6611 ،فیض الاسلام )"باش بردبار خوئى تند هنگام و بگذر

 ساز دور خود از را نخوت و کبر و دلتنگى و کن تحمَّل گفتن سخن در را آنها تندخویى .عَلَیْکَ اللََّهُ  یَبْسُطِ  الْأَنَفَ  وَ  الضَِّیقَ  عَنْهُمُ  نَحَِّ

 (. 4647، 57نامه ،4711 ،6611 ،فیض الاسلام )" سازدمى روانه سویت به را الهى رحمت کار این که

زهد حضرت کار را فقط برای رضای خدا و بدون انگیزه شخصی و نفسانی انجام می داد. : در عمل کارگزاران اخلاص -14/2

رأفت و ، عدل و دادگری عبادت، در میدانهای مختلفاو و بی اعتنایی و بی رغبتی او نسبت به شهوات و زخارف دنیایی، فداکاری 

  اخلاص و صفای وجودی او بود. در سایهصفات نیک  همه و اوپیشقدمی  ،آن بزرگوار

وقتی در راه خدا با  النََّصْرَ. عَلَیْنَا الْکَبْتَ و أَنْزَلَ بِعَدُوَِّنَا أَنْزَلَ صِدْقَنَا اللََّهُ رَأَى فَلَمََّا ": فرمود درباره اخلاص خود در راه خدا حضرت

فرماید: اگر اخلاص و صادقانه عمل کردیم و خدای متعال این را از ما دید، دشمن ما را سرکوب کرد و ما را پیروز نمود. بعد می

این  ماند. به برکت اخلاص مسلمین،دین بر سر پا نمی شد و یک پایهایمان سبز نمی یک شاخه. شدطور نبود، این کارها انجام نمیاین

 . (022، 22، خطبه 0955)فیض الاسلام، "ی اسلامی پدید آمدپیشرفتها انجام شد و جامعه
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حق و دفع باطل می  ییاز تشکیل حکومت را بر پا امیرالمومنین هدف: اقامه حق و دفع باطلوظیفه کارگزاران در  -15/2

 وَ  نَقَصَهُ لِنْ وَ لِلَیْهِ أَحَبََّ بِالْحَقَِّ الْعَمَلُ کَانَ مَنْ اللََّهِ عِنْدَ النََّاسِ أَْفضَلَ لِنََّ ":امر می کند ای زنده نگهداشتن آنکارگزاران خود را بر .داند

 اگر باشد داشته دوست باطل از بیشتر را ه حقب عمل که است کسى خدا نزد مردم برترین. زَادَهُ وَ فَائِدَةً لِلَیْهِ جَرََّ لِنْ  وَ الْبَاطِلِ مِنَ کَرَثَهُ

(. 931، 052، خطبه6611 ،فیض الاسلام )"سازد مندشبهرهو  داشته سود باطل و نماید شا اندهگینو  رسانده زیان اوه ب حقَّ چه

حضرت ارزش گزاری به دنیا و حکومت را در گرو اقامه حق و دفع باطل قلمداد می نماید. ایشان در قبل از جنگ جمل در حالی که 

 است، محبوبتر شما بر حکومت و امارت از من نزد کفش این بخدا سوگند "س می گوید مشغول دوختن کفش خود بود به ابن عبا

 (. 000، 99، نامه6611 ،فیض الاسلام )"مگر آنکه حقی را برپا سازم و باطلی را دفع نمایم

 و کارگزاران سیاسی سبک زندگی، فقه -3

را عینیت می  اوو چارچوب سبک زندگی  یافتهدر رفتار و کنش ظهور  کارگزارانبه عنوان بعد سوم زندگی  سیاسی (احکامفقه)

بخشد. سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که: چه رفتار و اعمالی باید در زندگی فردی و مدیریتی یک حاکم در نظام 

 حقیقی باشدمردم سالاری دینی رعایت شود تا سبک زندگی او منطبق با اسلام 

کلنگ . با می کردشخصا کار )ع( در زمان حکومت و قبل از آن امیرالمؤمنین: سیاسی تلاش و درآمد مشروعکار و  -0/9 

فشاند )برقعى برد و بر زمین مىگذاشت و به صحرا مىخرما را روى شانه مى کرد و بارهاى هستهکند و آن را آبیارى مىمىزمین 

 .(11، 6626، قمى

على یاور  دهدپاداش هرکس در قبال کارى است که انجام مى "تقدس و احترام خاص برخوردار است:در اندیشه و مرام امام کار از 

 .(261، 6621)جرداق، "پردازدکند و دشمن آن کسى است که به گدایى مىهر کسى است که کار مى

تلاش مداوم بود که بیشترین بهره فعالیت های اقتصادی، عمرانی و معیشتی حضرت در دوران خلافت چنان با برنامه ریزی و تحرک و 

 دهی را در کنار کمترین هزینه به همراه داشته است. 

و یؤثرون على  .توجه و کمک به نیازمندان بود حکومتویژگی بارز حضرت در : نیازمندان و یاری به محرومان کمک-2/3

اى را گرسنه )ع(این آیه هنگامى نازل شد که امام (.6ـک هم المفلحون)حشر، ئفأول لوکان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه أنفسهم و

 (.123، 6631، )مکارم شیرازیگرسنه خوابیدند شانو دادند و خوده اکه بر پیامبر وارد شده بود، به منزل خود برد و غذاى خود را، ب
لنما ولیکم الله ورسوله  ".کندمىدر حال رکوع، انگشترى خویش را به نیازمندى انفاق )ع(هنگامى نازل گردید که علىآیه ولایت  

 (.22، 1، ج  6629،طباطبایى)"(.11والذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم رکعون) مائده، 

 به سبب مگر نماند گرسنه چیزبى پس گردانیده واجب را چیزانبى روزی توانگران دارائی در سبحان خداوند"فرماید:می امیرمؤمنان

، 951، خطبه 0955نماید)فیض الاسلام، مى بازپرسى و مؤاخذه کار این از را ایشان خداوند، و است نداده به او توانگرى آنچه

(. این فراز تکلیف کارگزاران را در برقراری عدالت اجتماعی و توزیع صحیح ثروت و مطالبه اموال اضافی ثروتمندان 0525

 ند.عمومی بهره مند گرد از ثروت هایمضاعف می نماید تا قشر ضعیف 
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حاکی از آن  ( و سفارشات معصومین71،، الاسراء4،آیات قرآن)المائده: در حکومت وفای به عهد و عمل به وعده -3/3

هیچ عاملی به اندازه عهد شکنی و  مسئولیت های اجتماعی واجب است.در  بوده واست که وفای به عهد، از شرایط اساسی ایمان 

 که مبند پیمانى و عهد "به مالک اشتر می نویسد:حضرت خلف وعده در برابر مردم نمی تواند به اعتبار کارگزاران لطمه وارد نماید. 

 به هستی موظف که هنگامى نبر. کار به پهلو دو سخنان پیمان استوارى از پس. برسانى پایان به را آن فریب و خدعه با شوى مجبور

 (.0153، 29نامه  ،0955)فیض الاسلام، "مکن اقدام آن شکستن به کنى وفا عهدت

مکتب انبیاء است از این رو رهبران الهی ساده شده یکی از ارزشهای پذیرفته  قناعتساده زیستی و : و قناعت ساده زیستی  -4/3

می  .ساده زیستی است. حضرت علی)ع( مجسمه و مظهر دعوت می کردند اصل مهمزندگی می کردند و دیگران را نیز به این 

مَأْدُوماً. نفس خود را چنان تربیت می کنم  بِالْمِلْحِ  تَقْنَعُ  وَ مَطْعُوماً عَلَیْهِ  قَدَرَتْ لِذَا الْقُرْصِ  لِلَى مَعَهَا تَهُشَُّ رِیَاضَةً نَفْسِی لَأَرُوضَنََّ ِِ "فرماید:

 (.91،626نامه  ،6611 ،فیض الاسلام )"بسازدکه به قرص نانی شاد و شکفته گردد و در خورش به نمک قناعت کرده و 

نسبت به تبعیض، ظلم و تعدی، فقر و بیچارگی مردم بی تفاوت و احساس همدردی و همدلی را از  نیست،مدیری که ساده زیستی 

 می داند.چنین شخصی، ملاک فضیلت دیگران را برخورداری های دنیوی  .دست می دهد

در پذیرش دین، یاری رسول حضرت علی پیشگامی و از خودگذشتگی  :در حاکمیت پیشگامی و از خودگذشتگی - 5/3

نشان  و تمام عرصه های خطر و خطر پذیری، مثل لیله المبیت و دهها نمونه دیگر غزوات جنگ ها،همراهی پیامبر)ص( در تمام  خدا،

می به عنوان سرمشق مسلمانان و الگوی سیاستمداران و کارگزاران جامعه اسلامی  ز عشق به خداوند متعال دارد کهاز زندگی سرتاسر ا

. این (702)بقره،"من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات الله"فداکاری حضرت در لیله المبیت می فرماید:قرآن درباره باشد. 

 (.32-00، 9321شد)پیشوایی،)ع( نمی تواند انجام دهد و در تاریخ جاودانه فداکاری را کسی جز علی

اگر در سیره حکومتی امام علی)ع( حاکم و مردم در برابر قانون مساوی هستند.: کارگزاران قانونمندی و قانونگرایی -6/3

 که یک افسر ارتش بعد از اینکه ایشانموقعیت او، حدود الهی را اجرا می کرد.  کسی با بی قانونی عمل می کرد بدون رعایت مقام و

شکایات خود  و گفت ای به اهالی مسیر حرکت سپاه نوشتنامه کرد،سوء استفاده و مردم را تهدید میدر مقابل قانون  از مقام خویش

  (.0122، 51، نامه0955فیض الاسلام، )دهمکه من به کمک خداوند، آن را تغییر می را پیش من آورید

ن عزل کرد و آنها را مجازات کرد. که در میان آنها برخی نیز از خویشاوندان امام ایشان کارگزاران متعددی را به خاطر تخطی از قانو

بودند. در نامه ای به مصقله که حاکم اردشیر خره از شهرهای فارس بود او را به علت اینکه اموالی را که به دستش می رسید بین 

 مجری قانون الهی کارگزار (.350، 29، نامه6611 ،لامفیض الاس)دادخویشاوندان خود تقسیم می کرد مورد سرزنش و عتاب قرار 

 بهتر از بی قانونی است.  بد،نباید مرتکب بی قانونی شود. چون رعایت قانون 

کارگزاران نظام مردم سالاری دینی مشاوره و  یکی از اصول مهم در سیره سیاسی: در حکومت مشورت و همفکری -7/3

همفکری با همکاران، مسئولین و نخبگان و اندیشمندان و ... می باشد. قرآن در عین سفارش به مشورت جدیت و قاطعیت را نیز از 

  (.023پیامبر می خواهد تا پیام و سرمشق عملی برای همه زمامداران جامعه اسلامی باشد)آل عمران،
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با  که هر و گشت تباه نمود رأیى خود که هر عُقُولِهَا. فِی شَارَکَهَا الرَِّجَالَ شَاوَرَ مَنْ وَ  هَلَکَ بِرَأْیِهِ اسْتَبَدََّ مَنِ وَ فرمود:( عمام علی)ا

  (.4415، 454، خطبه4711فیض الاسلام، )می کند شرکت شانیخردها با نماید شوردیگران 

 لَا وَ  کَالْجَهْلِ فَقْرَ لَا وَ کَالْعَقْلِ غِنَى لَا "داند که راههای سعادت و کمال را هموار می کندایشان مشورت را بزرگترین پشتیبان می 

 ادب از ارزشمندتر ارثى هیچ .باشدنمى نادانى مانند ندارى هیچ و عقل همانند نیازىبى کَالْمُشَاوَرَةِ. هیچ ظَهِیرَ لَا وَ کَالْأَدَبِ مِیرَاثَ

  (.0005، 20، حکمت6611 ،فیض الاسلام )"باشدنمى مشورت همانند پشتیبانى هیچ و خانوادگى

نظم در کارها از مصادیق مسئولیت پذیری است. امیرالمومنین به عنوان اسوه نظم توصیه : نظم در کارها و تنظیم وقت -8/3

 کِتَابِی بَلَغَهُ مَنْ وَ  أَهْلِی وَ  وَلَدِی جَمِیعَ وَ  أُوصِیکُمَا "های بسیاری برای کارگزاران دارد. او در وصیت خود به امام حسن)ع( می فرماید:

 خدا، از ترس و به تقوى رسدمى اوه ب امنامه کهکسی  هر و بیتم اهل و فرزندان و . شمابَیْنِکُم ذَاتِ صَلَاحِ وَ أَمْرِکُمْ نَظْمِ وَ  اللََّهِ بِتَقْوَى

 (.311، 21، نامه 0955)فیض الاسلام،"کنمامورتان سفارش می  اصلاح وکارتان  نظم در

انضباط و تنظیم وقت توصیه می نمودند.  اجتماعی جامعه همه مدیران و کارگزاران را نیز به نظم و - حضرت در مدیریت سیاسی

 أَفْضَلَ  اللََّهِ بَیْنَ وَ  بَیْنَکَ  فِیمَا لِنَفْسِکَ  اجْعَلْ وَ  فِیهِ  مَا یَوْمٍ  لِکُلَِّ  فَإِنََّ عَمَلَهُ یَوْمٍ لِکُلَِّ أَمْضِ وَ  "ر نامه خود به مالک می نویسند که:ایشان د

 (.0103، 29 نامه ،6611 ،فیض الاسلام )"الْمَوَاقِیت تِلْکَ

مدیران خوبی به نظر می رسند اما به محض خارج  از مدیران در شرایط عادی بسیاری: در مسئولیت استقامت و پایداری -9/3

به مالک می  امام علی)ع(. دنخود را از دست می ده دن شرایط طبیعی، توان اداره محیطشدن کارها از مسیر عادی و به هم خور

، 29، نامه 0955اسلام، ال )فیض"اولا، بزرگی کارها او را ناتوان ننماید و ثانیا، زیادی کارها او را رنجور و پریشان نکند"فرماید:

 تَکُنْ  لَا وَ  مِنْهُ  یُعْتَذَرُ مَا وَ  لِیََّاکَ وَ  ... یَدَیْکَ  فِی مَا عَلَى فَأَقِمْ "تذکر می دهد:)قثم بن عباس( حضرت به فرماندار خود در مکه (.0105

 زیاد خوشی ها هنگام...  کن ایستادگى و پایدارى( مکَّه حکومت)است تو دست در در آنچه فَشِلا. بر الْبَأْسَاءِ  عِنْدَ لَا وَ  بَطِراً  النََّعْمَاءِ عِنْدَ

 (.325، 99،نامه 6611 ،فیض الاسلام )"مباش باخته دل و هراسان سختیها هنگام و شادمان

مالک  برنمی آمد مسئولیتاز عهده  لی چونوبا وجود اینکه حضرت علاقه وافری به او داشت نیز محمد بن ابوبکر  پس از انتصاب 

بنابراین یکی از ویژگی های اصلی مدیریت، داشتن قدرت  .(329، 92، نامه6611 ،فیض الاسلام)اشتر را به جای او منصوب کرد

 مدیریت، ایستادگی و پایداری در مدیریت به هنگام مشکلات و بحرانها است.

کارگزار حکومتی بسیار روحیه برای حفظ  مستحب اعمال فرائض عبادی و انجام: انجام فرائض، واجبات و مستحبات -11/3

عبادت یک مسئول در کنار خدمت به مردم ثواب مضاعفی  "وما خلقت الجنَّ والإنس للاَّ لیعبدون ":می فرمایدخداوند است. مهم 

 أَنْفُسَکُمْ  فَعَبَِّدُوا بِنِعْمَتِهِ عَلَیْکُمْ امْتَنََّ وَ  بِرِسَالَتِهِ وَعَظَکُمْ وَ بِمَوْعِظَتِهِ نَفَعَکُمْ الََّذِی اللََّهَ  فَاتََّقُوا باشد.می چنینتلقَّی نهج البلاغه از عبادت  دارد.

به  و داد اندرز خویش به دستور را شما و فرمود مندبهره خود پند به را شما که خدائى از بترسید طَاعَتِهِ. حَقَِّ  مِنْ  لِلَیْهِ  اخْرُجُوا وَ  لِعِبَادَتِهِ 

 بجا را او از فرمانبرى حقَّ  و نمائید خوار و رام را خود نفس هاى بندگی اش و عبادت براى پس نهاد، منَّت شما بر اش نعمت

 .(171، 487خطبه ،6611 ،فیض الاسلام)آورید
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 و مدیریت، نفی هرگونه استبداد و خودکامگی است. هر نوع مسئولیته لازم: در حکومت استبداد و خودکامگی عدم -44/7

امام علی)ع( ، سلطنت و قدرت سیاسی و اجرایی را در صورتی که به همراه خودسازی معنوی نباشد، عامل پیدایش استبداد و هلاکت 

به  نداری در میان مردمحق  .رَعِیََّة فِی تَفْتَاتَ  أَنْ  لَکَ  لَیْسَ  "د. به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان چنین فرمود:دانو تباهی می

در مدیران و کارگزاران بیش از سایر افراد به نظام اجتماعی و مناسبات  منفیاین ویژگی (. 366، 1)همان، نامه"مل نماییعتبداد اس

 مَنْهَکَةٌ  وَ  الْقَلْبِ  فِی لِدْغَالٌ  ذَلِکَ فَإِنََّ  فَأُطَاعُ  آمُرُ مُؤَمََّرٌ لِنَِّی تَقُولَنََّ  لَا وَ  "به مالک اشتر فرمود: ع(امام علی) .می گذارداخلاقی تاثیر 

مگو من مأمورم و امر می کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر . ... لِلدَِّینِ

  (.777، 57، نامه 6611 ،فیض الاسلام )...دو زوال نعمت ها گرد

به تعبیر قرآن کریم  فردیکند. چنین می همه اصول و حقایق را پایمال  ،بداندقدرت را وسیله خودکامگی و استبداد کارگزاری که 

 سر می دهد که به هر حال من باید اطاعت شوم.  (.41النازعات/)« انا ربکم الاعلی»ندای

اجرای دقیق قوانین، برقراری امنیت، تأمین از جمله مسئولیت های حاکمان : سیاسی شناسیوظیفه مسئو لیت پذیری و  -12/3

ومت، تلاش برای پیشرفت ها و کمبودها، دلگرم نمودن آنان نسبت به حک، جبران ضعفیش مردم، برطرف کردن مشکلاترفاه و آسا

 است.   ...ها و، آباد کردن شهرها و بازسازی ویرانیهای مادی و معنویهمه جانبه، دفاع از ارزش

آسیب های فراوانی در اثر عدم مسئولیت پذیری و عدم وظیفه شناسی کارگزاران متوجه نظام و جامعه می شود. حضرت به 

 یُنْجِهِ  لَمْ مَنْ ":مسئولیت ها شما را بی تاب ننمایدکارگزاران توصیه می کند که در انجام کارها و مسئولیت شکیبا و مقاوم باشید تا 

 (. 6626، 630، حکمت 6611 ،فیض الاسلام )"جَزَعالْ أَهْلَکَهُ الصََّبْرُ

 هراطاعت از رهبر جامعه اسلامی بر همه مسلمانان و به ویژه کارگزاران نظام واجب است. : اطاعت و پیروی از مافوق -13/3

می  ببرد. حضرت از پیشباشد بدون تبعیت و پیروی زیردستان کاری نمی تواند را داشته جمیع شرایط مدیریتی و اخلاقی که حاکمی 

 فَالْوَفَاءُ  عَلَیْکُمْ حَقَِّی أَمََّا وَ  " (.35، 51)همان، خطبه "ندارد تدبیر برندنمى را فرمانش که یُطَاعُ. کسی لَا لِمَنْ رَأْیَ  لَا لَکِنْ  وَ "فرماید:

 به ماندن باقى دارم شما بر من که حقَّى امَّا آمُرُکُمْ. و حِینَ  الطََّاعَةُ وَ أَدْعُوکُمْ حِینَ  الْإِجَابَةُ  وَ  الْمَغِیبِ وَ  الْمَشْهَدِ  فِی النََّصِیحَةُ وَ  بِالْبَیْعَةِ 

، 92، خطبه 6611 ،فیض الاسلام )"کنید پیروى و کنم اطاعت امر به شما به آنچه و بخوانم اجابت کنید را شما چون است بیعت

باید از مقام مافوق خود پیروی نماید. اگر این روحیه در تمامی رده اگر مدیری علاقمند است زیردستانش از او اطاعت نمایند (. 002

  های حکومت حکمفرما باشد آن نظام بالنده و قدرتمند است.

کارگزاران اصلاح محیط زندگی و اوضاع  وظیفه اصلی: توسط کارگزاراناصلاح و آبادانی سرزمین های اسلامی  -14/3

پذیرش  که آگاهى تو خدایا "می فرماید:درباره پذیرش حکومت توسط خود حضرت اعی، اقتصادی و فرهنگی سیاسی است. اجتم

 در اتستم کشیده بندگان تا نماییم برقرار را آسایش و اصلاح تو شهرهاى در و گردانیم باز راو ت دین آثار که بود این براىمسئولیت 

 (. 211، 090، خطبه 6611 ،فیض الاسلام )"گردد جارى مانده ضائع که تو احکام و بوده آسودگى و امن
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اصلاح آبادانی  ،اسلام اقتصادی نظام اصلی هدف و دنیا است بودن و وسیله آخرت اصالت ،حضرت اصلاحی حرکت فلسفی زیربنای

 برکات عدل اقامة وسیلة به .البرکات تتضاعف بالعدل ":نخواهد شد محقق عدالت ونبد مطلوب و رشد و توسعة است بلاد اسلامی

 برنامة و اقتصادی عدالت تحقق حضرت آن اقتصادی اصلاحات اصلی هدف (.662، 1 ، ج6621، حکیمی)"شودبرابر می چند الهی

  .است اسلام ها براساسها و منشبینش تصحیححضرت، 

 نتیجه گیری

وارگی بر منطق زندگی در . نوعی شیءاستحور، روش و خواسته و علائق او مکاتب انسان مدر مبنای سبک زندگی کارگزاران 

این در  .برای خودش دین و آیین تولید می کند ن)اومانیسم( محور زندگی بوده وانساحاکم است.  lifestyleدنیای غرب به نام 

  است. محورترقی و توسعه  "حیات خبیثه"

یکپارچگی بر زندگی حاکم می  خارج و هدف وانسان از شیء وارگی خدا است.  ،توحیدیکارگزاران در نظام سبک زندگی مبنای 

 . برسندبه رشد و تعالی  بایدجاویدان  به زندگیانسانها برای رسیدن  "حیات طیبه" در اینشود. 

در گفتمان موجود با مصادیق مد، اوقات فراغت، مصرف، اقتصاد، رقابت، تکثر و تنوع، خودنمایی و رفتارهای  life styleمفهوم 

چارچوب  ،آن نقدنظریه روانشناسی آدلر و  رد نظریات جامعه شناسی و فرهنگی، با تکیه بر با نوشتاراین متظاهرانه نمایان می شود. 

 . تخراج کردرا اسمبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام نظری 

نهج البلاغه و سیره حضرت علی)ع( به عنوان الگوی نظری و عملی سبک زندگی کارگزاران از محتوای مطلوب شاخص های 

  استخراج و دسته بندی شد.

تمام کسانی که در  گسترش ارزش های اسلامی در جامعه برای تمدن سازی اسلامی با اصلاح سبک زندگی کارگزاران امکان می یابد.

 حضرت علی)ع(این نظام مسئولیت دارند و دل در گرو اسلام و پیشرفت جامعه اسلامی ایران و تمدن سازی دارند باید به سیره و گفتار 

این رویکرد موجب زمینه . تا زمینه برای ظهور حکومت عدل الهی  فراهم گردد در زمامداری جمهوری اسلامی ایران عمل نمایند

رای سبک زندگی منتظرانه کارگزاران نظام می شود تا خود را با شرایط حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( وفق داده و سازی ب

 سبک زندگی خود را به ویژگی های گفته شده نزدیک نمایند. 
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 .، تهران، حافظ)ع(طالبحق در سیرت امیرمؤمنان على بن ابى جلوه، (6626، علی اکبر)قمى برقعى -

 ، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، ثالث، چاپ اول.ذوقی تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت های(، 6660بوردیو، پی.یر.) -

 ، چاپ دوم.نقش و نگار ،تهران ، ترجمه مرتضی مردیها،نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلایی(،6636) --------- -

 ، قم، موسسه امام صادق)ع(، چاپ یازدهم.سیره پیشوایان(، 0913پیشوایی، مهدی) -

 چاپ سوم.ى سیدهادى خسرو شاهى، قم، خرم، ، ترجمه6، جصداى عدالت انسانى)ع( امام على، (6621ج)جرداق، جر -

سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره (، 0930چاوشیان، حسن) -

 ، رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.مدرنیته اخیر

 .، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چاپ اولامام فهیصح ،(0913)روح اللهخمینی،  -

 ، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم. 9، ج شرح غررالحکم(، 0951خوانساری، جمال الدین محمد) -

 ، تهران، دریا، چاپ دوم.حکومت حکمت؛ حکومت در نهج البلاغه(، 0933دلشاد تهرانی، مصطفی) -

، موسسه آموزشی و پژوهشی اسلام و زیبایی های زندگی؛ رویکردی تحلیلی و تربیتی به سبک زندگی، قم(، 0930رجبی نیا، داود) - 

  .امام خمینی)ره(، چاپ اول

 ، تهران، نگاه بینه، چاپ اول.سبک زندگی و دینداری(، 0935رحمانی فیروزجاه، علی و سهرابی، سعدیه) - 

 .، مجموعه ده جلدی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اولدانشنامه امام علی)ع( ،(0931علی اکبر) رشاد، -
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 ، ترجمه یوسف اباذری، نامه علوم اجنماعی، بهار، شماره سوم.کلان شهر و حیات ذهنی(، 6632)زیمل، گئورگ - 

 .علمیه حوزه مدرسین جامعه قم، همدانی، موسوی محمدباقر ترجمه ،المیزان ریتفس ،(0912)سیدمحمدحسین طباطبایی، -

 ، تهران، فرهنگ و اندیشه، چاپ اول(، راه دراز گذار؛تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران0935فرقانی، محمدمهدی) -

 .، تهران، اطلاعات، چاپ اولزندگی و بس(، 0933فیضی، کریم) -

 ، رشت، سلار، چاپ اول.امام علی)ع( به مالک اشترمنشور مملکت داری در نامه (،6631قربانی، زین العابدین) -

 ، قم، جامعه المصطفی العالمیه.تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(، 0931کاشفی، محمد رضا) -
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 ، تهران، حجر، چاپ اول.ترجمه زین العابدین کاظمی خلخالی(، 0950مصباح الشریعه امام صادق)ع() -

 ، جلد دوم، )کلام،عرفان،حکمت عملی(، تهران، صدرا.اسلامیآشنایی باعلوم (، 0911)مطهری، مرتضی -

 .فقه(، تهران، صدرا -، جلد سوم، )اصول فقهآشنایی با علوم اسلامی(، 0915) ---------- -

 .، چاپ اول66، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، ج تفسیر نمونه، (6629)مکارم شیرازی، ناصر و همکاران -
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