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   نبوی سیره و قرآن در زندگی سبک آرمانی الگوی
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 چکیده

بک زندگی در قرآن و سیره نبوی بررسی الگوی آرمانی ستحلیلی به  - توصیفی روش از گیری بهره با پژوهش این در

سبک زندگی مجموعه ای از جهت گیری ها، تلقی . خانواده مناسب ترین بستر برای پیدایش رفتارهای مذهبی است. پردازیم می

لَقَدْ  "ها، ارزش ها و شیوه های رفتاری است که به زندگی ما سمت و سو می دهد. قرآن پیامبر را الگوی حسنه معرفی می کند

( ما در سبک زندگی به دنبال الگو هستیم و چه الگویی بهتر از پیامبر اسالم 6)احزاب/ "سَنَةٌ کَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللََّهِ أُسْوَةٌ حَ

)ص( که شخصیت ایشان تجسم آیات الهی است. مقام معظم رهبری، سبک زندگی را عیارسنج برای زندگی و آنچه که در 

و عیارسنج دارد، با این معیار سبک زندگی  هر مجموعه ای نیاز به یک معیار»محیط زندگی رخ می دهد، تعریف می کنند: 

اینكه با چه عیاری بخواهیم مدل زندگی و رفتارمان را بسنجیم، بهترین مدل و معیار سبک زندگی اسالمی « بدست می آید

است. بنابراین الگو پذیری از سیره نبوی و سبک زندگی اسالمی نیاز اصلی امروز جامعه است. سبک صحیح و مطلوب زیستن 

هایی  ها و ویژگی جامعه و تعامل داشتن با دیگران در آرمان شهر دینی از موضوعات بسیار مهمّی است که نیاز به شاخصه در

ها باید برگرفته از کتاب مقدس الهی، قرآن و سیره و سنت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و حضرات  دارد. این شاخصه

ی فاضله در دسترس قرار گیرد و در آن حقوق متقابل دولت و مردم و  ن به یک مدینهمعصومین )علیهم السالم( باشد تا رسید

 اصول درست و هدفمند زندگی اجتماعی تعیین شده باشد. 
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