
Áb???}JÇ∫ تبــ�ــ�ن و تحـل�ل نقش حـكومت در اصــالح و ارتقــاى ســبك
زندگى، بـربن�ــاد تفكر اســالمى ـ د)ـنى، از مــســائل مــهم و راهبــردى
درجـامـعه اسـالمى است. نقـش حكومت، ب�ش1تر از دو راه دنبـال و پى
گ�ـرى شده است: نخست رفـتار و گفـتار كارگـزاران حكومت و د)گر،
سـاختـار اجتـمـاعى. سبك زندگى (خـرده سـبك وكالن سـبك زندگى)
درساختار اجتماعى شكل مى1گ�ـرد و حكومت در تول�د وتوسعه ساختار
اجتماعى مسؤول�ت مستق�م دارد. درا)ن فرآ)ند، حكومت از راه: ا)جاد
تحرّك اجـتمـاعى فعّـال، اجتـماعى سازى هـنجارها، تواناسـازى مردم،
سامان1دهى قدرت س�اسى باز و س�ّال و پاسـخ1گو، ا)جاد س�ستم قضا)ى
بر محـور عدالت وحـقوق و امن�ّت عمـومى، ساختـار اجتـماعى1اى را به
وجود مى1آورد كه از به دست آوردن موقع�ّت ومنزلتها، انحصار زدا)ى و
روابط زدا)ى مـى1كند و ا)ن تالشــهــا به بـاالبردن و ســامــان1دهى ســبك

زندگى معطوف به مقاصد الهى وانسانى مى1انجامد.
�ÊUÖ˛«Ë b?}K∫ سـبك زندگى اسـالمى، حكومت، سـاختـار اجـتمـاعى،

هنجارهاى اجتماعى، اصالح
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 درآمد

در)ك نگاه، همه آفر)دگـاه و ارگان�سمهـاى زنده، داراى سبك زندگى هستند و
در نگاه د)گر، سـبـك زندگى از و)ژگـ�ـهـاى انسـان دانسـتــه شـده است. به نظر
مى1رسد نگاه نخست با واقع�تهاى ز)ستى سازگارتر است. )عنى همه پد)ده1هاى
زنده، داراى سـبك زندگى1اند، امـا تفاوتهـا و تمـا)زهاى ب�ن آنهـا، به چگونگى
شكل گ�رى و سببها و هدفـهاى سبك زندگى باز مى1گردد. در انسان، برخالف
د)گر آفـر)دگـان، سبـبـهـا و عاملهـا)ى مـانند: اراده، زبان، تفكر، عـاطفـه، ژن
ومـحـ�ط، به1طور توأمـان در پ�دا)ى و پـو)ا)ى سبـك زندگى نقش دارد. ارز)ابى
منصفانه و منتقدانه عوامل )اد شـده، مهم و ضرورى است؛ اما بررسى تفص�لى
آنها ن�از به تحـق�قى دراز دامن دارد كه ا)نك فرصت ومجـال آن ن�ست. از هم�ن
رو، مـا در ا)ن نوشـتـار، به بررسى )كى از عـوامل ب�ـرونى سـبك زندگى؛ )عنى

نقش حكومت در اصالح سبك زندگى مى1پرداز)م.

سبك زندگى

منظور از سبك زنـدگى، راه و روشى ن�ست كه فـردى به تنها)ى براى رسـ�دن به
هدفـهاى خـود، و بدون تأث�ر و تأثر از جـامعـه برمى گـز)ند؛ بلكه مراد از سـبك
زندگى مدل نهاد)نه شده حاكم بر رفتـار افراد، جمع و گروهى از انسانها در بازه
و برش زمانى طوالنى مدت، به منظور محقق كردن اهداف پذ)رفته شده است.
ا)ن جـمع و گروه مى1تواند )ك قـوم، مّلت، كـشور )ا كـشورها و امّت باشـد. و
هدفـهــا مـمكن است: اثبــات كـردن تمـا)ز خــود، برآوردن ن�ـازهاى حــ�ـاتى،
موقع�ّت ومنزلت اجتماعى )افتن، تكامل و توسعه پ�دا كردن و )ا هو)ت )ابى آن
جمع انسانى در سـاختارهاى اجتماعى و فـرهنگى، در مق�اسهـاى ملى و جهانى
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باشــد. ســبك و ُمــدل ن�ــز تركــ�ـبى از انـد)شــه، باور، هنجــارهاى رســمى و
غ�ررسمى و ارزشهاست.

نكتــه1اى كـه در شكل گــ�ـرى سـبك زندگـى از اهمـ�ت ب�ش1تـر وراهبـردى
برخـوردار است ونبـا)د از آن غـافل بود، نقش سـاخـتـار اجـتـمـاعى است؛ ز)را
سـبك زندگى، در سـاخـتـار اجتـمـاعى شكل مى1گـ�ـرد و )ا فـرسـا)ش مى1)ابد.
بنابرا)ن، روشن شـدن نقش وسـهم حكومت در اصالح سـبك زندگى از مـس�ـر
سـاخـتـار اجـتــمـاعى و جـا)گاه ونقش افـراد در آن مـى1گـذرد. از ا)ن رو، ابتـدا
ناگز)ر)م نقش حكومت را در ساختار اجـتماعى ارز)ابى كن�م، تا نقش وسهم آن

در اصالح سبك زندگى تب��ن شود.

ساختار اجتماعى

ساختـار اجتماعى، عـبارت است از پ�وسـتگ�ها و پ�وندهاى كم و ب�ش پا)ـدار م�ان
افراد، گروه1ها، اصناف و ال)ه1هاى اجـتماعى )ك جامعه كـه بر بن�اد اند)شه و باور
مشترك و فراگ�ر به قصد برآوردن ضرور)ات و ن�ازمند)هاى ح�اتى شكل مى1گ�رد.

نقش حكومت در سامان دهى و بَركش�دن سبك زندگى

در هر جـامعـه وساخـتـار اجتـماعى، ب�ـش1تر دو نوع سبك زندگى وجـود دارد؛
خـرده سـبـك وكـالن سـبك. به طور طبــ�ـعى نقش حكومت در اصــالح سـبك
زندگى در هـر كــدام از آن دو، )ك ســـان نخــواهد بـود. در ا)ن باره چنـد نگره

مى1تواند وجود داشته باشد:
ـ نگره1اى كــه مــخــالf هر نوع ورود و نقش دولـت و حكومت در ســبك
زندگى است، مـانند حكومتهـاى نئول�ـبرال ول�ـبرال�سم فـردگرا، كـه دراساس،
سـبك زندگى را امر خـصـوصى وفردى و ب�ـرون از قلمـرو وظا)f و صالحـ�ت
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حكومت مى1دانند.
ـ نگره1اى كـه هردو نوع سـبك زنـدگى را قلمـرو نفـوذ و دخـالت مـسـتـقـ�م

حكومت مى1داند، مانند حكومتهاى تمام�ت خواه واستبدادى.
ـ نگره1اى كـه نقش حكومت را در اصـالح سـبك زندگى، برجـستـه ومـهم
مى1ب�ند، ولى صالحـ�ت و چگونگى نقش حكومت را در ساحَتِ خـرده سبك،
با كالن سبك زندگى متفـاوت مى1داند. حكومت اسالمى (درفهم وتصو)رى از
آن) و ن�ز گونه1اى از نظامهاى دموكراسى را مى1توان از ا)ن دسته دانست. درا)ن
نگره، نقش و سـهم حكومـت در اصالح سـبكهـاى كـالن، پر رنگ و مـسـتـقـ�م
است، ولى در اصالح خرده سـبكها، غ�ر مسـتق�م و ب�ش1تر به گونهn بسـترسازى
است. در ا)ن جـا، تالش مـا شــرح و تبـ�ـ�ن ا)ن نگره است. به1طـور كلى نقش
حكومت در اصـالح و ارتقـاى سـبك زندگى از دو راه به حـقـ�ـقت مى1پ�ـوندد و

استمرار مى1)ابد:

X�uJ� Ê«—«eÖ—U� —U��— Ë gM� Æn�«

از آن1جـا)ى كــه قـدرت، ثروت، پا)گاه و ســرنوشت مـردم در مـجــمـوعـه
ونهـادى به نام حكومت تبلـور مى1)ابد و ا)ن نهـاد به نمـا)ندگى از مـردم در سطح
ملى و فــراملى عــمل مى1كند و تـالش و نقش آفـر)ـنى آن ب�ش1تر مــحـســوس و
اجـرا)ى ومـربوط به امـور حـ�ـاتى مـردم است، به طور طبـ�ـعى تأث�ـر (ا)جـابى و
سلبى) آن در جامعـه و بر مردم، سر)ع، فراگ�ـر وملموس است و از درخورى و
گنجـا)ى الگوپذ)رى فـراوان برخـوردار. از ا)ن رو، رفـتار ومنش دولـتمـردان از
لبـاس پوشـ�ـدن، مـسكن، درآمـد، تفـر)ح، سـخن گـفـتن، چگـونگى پ�ـوند با
مـردم، وضـعـ�ت اقـتـصـادى ومـعـ�ـشـتى، حـقـوق وامـتـ�ـازها، ازدواج و… تا
ال)ه1هاى عـم�ق1تر، مـانند ب�نشـها و باورها، ارزشـها و دانشـها)ى كـه در رفتـار و
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كـردار و زندگى آنهـا بـازتاب و نمـود دارد و )ا مى1)ابد، اثر دقــ�ق و گـسـتـرده بر
رفـتار و شـ�وه زندگى مـردم وجامـعه مى1نهـد. به همـ�ن جهت، به هر اندازه كـه
منش و رفـتـار حكومت1گـران، در حـوزه1هاى گـوناگون ز)ـستى و اجـتـمـاعى از
ســالمت، درسـتـى، پاكى، راســتى، عـزت1مـندى و… بهــره مند باشــد، ا)ن
اوصـاف و و)ژگــ�ـهــا در سـبك زندگى مــردم ن�ـز بازتاب روشـن وچشم نوازى
خواهد داشت. اهم�ت ا)ن واقـع�ت وقاعده انكارناپذ)ر را در كالم الهى وگـفتار

وكردار پ�شوا)ان د)نى به روشنى مى1توان در)افت:
U?ÓL?Ó� ÈÓb?ÚNÔ| ÚÊÓ√ ô≈ È=b?NÓ| ô ÚsÓ� ÚÂÓ√ ÓlÓ�?]�Ô| ÚÊÓ√ Òo?Ó�Ó√ =oÓ�Ú�« vÓ�≈ Èb?ÚNÓ| ÚsÓL?Ó�Ó√  … »

١« ÓÊuÔLÔJÚ�Ó� ÓnÚ}Ó� ÚrÔJÓ�

… آ)ا كسى كه رهنمون به سوى راستى شود به پ�روى سزاوارتر،
)ا آن كـه خـود راه مى1نَبَرد، مـگر راهبرى1اش كنـند؟ چ�سـت شمـا

را؟ داورى چگونه كن�د؟
خـوراك وپوشـاك رسـول الـله(ص) همـانند وهمـســان با خـوراك وپوشـا1ك
فـقـ�ـرتر)ن و ضـعـ�1fتر)ن افـراد و اصناف جـامـعـه بود. با فـقـرا و تهى1دسـتـان
مى1نشـست، غـذا مى1خـورد، سـخن مى1گـفت و نـ�ـازهاى آنان را به اندازه توان

برآورده مى1ساخت.٢
امام على (ع) ا)ن اصل اعتقادى و راهبردى را ز)با ب�ان فرموده است:

t�|œQ� sJ}�Ë Ád}� r}KF� q�� t�H� r}KF�� √b�}K� U�U�« ”UMK� t�H� VB� s� »
rKF?� s� ‰ö?�ôU� o�√ U?N�œu?� Ë t�?H� rK?F�Ë t�U?�K� t?�|œQ� q�?� t�d?}?��

٣«rN�œu�Ë ”UM�«

آن كـه خــودرا رهبـر مــردم قـرار دهد با)ـد پ�ش از آن كـه به تـعل�م
د)گران پردازد، خـود را بسـازد. وپ�ش از آن كـه به گـفـتـار ترب�ت
كند، با كــردار تعل�م دهد، ز)ـرا آن كس كـه خـود را تعـل�م دهد و
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ادب كند، سزاوارتر به تعظ�م اسـت از آن كه د)گرى را تعل�م دهد
و ادب كند.

ن�ز مى1فرما)د:
Á—UJ� v� r?N?�—U??�√ ôË s}M�R??L�« d?}??�« «c� ∫‰U?I?| ÊQ� v�?H?� s� lM�√√ »

٤«g}F�« W�uAÔ� v� rN� Î…u�« Êu�√ Ë√ ¨d�b�«

آ)ا به همــ�ن رضـا)ـت دهم كـه مـرا امــ�ـرالمــؤمن�ن خــوانند و در
تلخـ�هاى روزگـار با مردم شـر)ك نبـاشم و در سختـ�هـاى زندگى

الگوى آنان نگردم؟
مفهوم و ره�افت گوهرى كلمات وگـفتارهاى )اد شده ا)ن است كه رهبرى
جامعه عنوان ومقام و الفاظ ن�ست، بلكه مجموعه و)ژگ�هاى فكرى و رفتارى و
كاركـردهاست؛ از ا)ن رو، رهبـران ودولتمـردان جامعـه، با)سـتى در خوب�ـها و
خ�ـرات، در فقـر و تنگدستى، در سـخت�ـها و دشـوار)ها، در عـدالت واخالق،
دركـار وتالش، در عــزت1مندى وپا)دارى، در شـجــاعت ومـحـبـت، در سـتم
سـت�ـزى وآزادى خواهى، در مـدارا و مـد)ر)ت ودر هر آن1چه كه از مـردم و ملّت

انتظار دارند، خود پ�شگام و پ�شرو باشند.

v�UL��« —U��U� Æ»

ساختار اجـتماعى عبارت است از پ�وستگ�ـها و پ�وندهاى كم و ب�ش پا)دار
مـ�ـان افراد، گـروه1ها، اصناف و گـروه1هاى اجـتـمـاعى )ك جـامعـه كـه بر بن�ـاد
اند)شه و باور مشترك و فراگ�ر به قصد برآوردن ضرور)ات و ن�ازمند)هاى ح�اتى

شكل گرفته است.
اكنون به و)ژگـ�ـها و كـاركردها)ـى اشاره مى1كن�م كـه سـاختـار اجـتمـاعى با
داشـتن آنهـا، مى1تواند سـبـب اصالح و )ـا ارتقـاى سـبك زندگى گـردد و روشن
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است كـه حكومت، به عنوان مـهم تر)ن نـهاد اجـتـمـاعى، نقش تعـ�ـ�ن كننده در
تول�د و تقو)ت ساختار اجتماعى، با چن�ن كاركردها و و)ژگ�ها)ى دارد.

�v�UL��« „Òd∫ هرگاه در ساختار اجتماعى، جاه1ها و پا)گاه1ها ثابت و� Æ±
سـاكن بمـاننـد و از اهمـ�ت باال)ى برخـوردار گـردند و در جـامـعـه نـقش تعـ�ـ�ن
كننده1اى داشـتـه باشند، و )ا آن كـه جاه1ها و پا)ـگاه1ها، براى كسـان، گـروه1ها و
دسـتـه1هاى خاصـى تعر)ـf و تع�ـ�ن شـده باشـد، به گـونه1اى كـه د)گران حق1ّ و
امكان دست�ابى به چنان جاه1ها و پا)گاه1ها را نداشته باشند، مانند ا)ن كه فرزندان
دهقانان و كارگران، همچنان با)ستى دهقان و كـارگر بمانند و فرزندان صاحبان
سرما)ه و قدرت، هماره سرما)ه دار و قدرت1مند، و قدرت و ثروت تنها در م�ان
آنان درگردش باشـد و د)گر كسان و گروه1هـا و دسته1هاى جامـعه، حق1ّ و امكان
دستـرسى به ثروت و قدرت را نداشـته باشند، بـه طور طب�ـعى در چن�ن ساخـتار
اجـتـماعى، تحـرّك اجـتـماعـى، بى رنگ و )ا بسـ�ار كم رنـگ است و در نت�ـجـه

اصالح و ارتقاى سبك زندگى، در عمل، مفهوم و مصداقى پ�دا نمى1كند.
اما اگر در ساختار اجتماعى، جاه1ها و پا)گاه1ها، باز، فعّال، پو)ا، س�ّال،
توز)ع پذ)ر و عـمودى باشد، مـانند ا)ن كه همـ�شـه تجارت و طبـابت، موقـع�ّت
برتر و فراتر نبـوده، بلكه دركنار آنها پا)گاه1ها و منزلتـهاى د)گر و نو)ن هم پا)ه و
)ا فـراتر از آنها پذ)رش و امكان پ�ـدا)ى و پو)ا)ى داشـته باشـد و )ا افراد جـامعـه،
بدون هرگـونه برترى ناروا و مـحدود)تى، بتـوانند و حق1ّ داشـته باشند كـه از )ك
جـا)گاه و پا)گاه، به جا)ـگاه و پا)گاه د)گر راه )ابند، به طور قـهرى، ره�ـافت و
برآ)ند ا)ن گـونه ساختـار اجتـماعى پو)ا و متـحرك، آن است كـه زم�نه دگـرگونى

براى سبك زندگى باشد و امكان اصالح و ارتقاى مدام پ�دا كند.
در تفكر و باور اسالمى ـ انسانى، از س�استها و كاركردهاى اصلى وكل�دى
حكومت، ا)جاد سـاختارى اسـت كه تحرّك اجـتماعى درآن عـمودى، فراگـ�ر،
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سّ�ال و توز)ـع پذ)ر باشد. و از ا)ن راه است كه حكومت اسالمى نقـشى اساسى
در اصالح و ارتقاى سبك زندگى ا)فا مى1كند.

�U�—U∫ پ�دا)ى هـر اجتمـاع و به عبارت دقـ�ق تر، هرM� È“U?� v�UL?��« Æ≤
جامعه، مربوط است به:

ـ ارزشها، اند)شه1ها، باورها، قواعد و قوان�ن.
ـ پذ)ر)ش آنـهـا از سـوى گـروه و مــجـمـوعـه1اى از انســانهـا كـه تمــا)زهاى

اقتصادى، زبانى، نژادى و… مى1توانند داشته باشند.
ـ اجـراء وعملى شـدن آنهـا در ع�ن�ـت زندگى اجتـمـاعى افراد، به گـونه1اى

پا)دار، در )ك بازه زمانى دراز مدت.
همـزمــان شـدن مـراحل و عنـاصـر سـه گـانه )ـاد شـده، واقـعـ�ــتى را به نام
اجـتـماعـى سازى هنجـارها مى1سـازد. بنابـرا)ن، اجتـمـاعى سـازى هنجـارها،
فـرآ)ندى است كه در آن، ارزشـهـا، روشهـا، قوان�ن و قـواعـد رفتـارى، باورها
واند)شـه1ها در جـامـعــه به صـورت درون نسلى و مـ�ـان نسلى انـتـقـال و نهـاد)نه
مى1گـردد. حـال اگـر بخـواهد جـامـعـه و نظام اجـتـمـاعى از پو)ا)ى و كـارآمـدى
شا)سته برخـوردار گردد، با)د فرآ)ند اجتماعى سازى هنجـارها با و)ژگ�هاى ز)ر

شكل بگ�رد:
�U�—U∫ معنى و مقصود از مشاركتى بودنM� v��—UA ?� È“U� v�UL��« Æ±‡≤
اجتماعـى سازى هنجارها ا)ن است كه ا)ن مسؤول�ت مـتوجّه همگان است و در
نت�جه مـشاركت فعّال همه، به سرانجام ن�ك مى1رسـد. اما مشاركت همگانى به
ا)ن مـعنى ن�ست كـه تقـس�م و توز)ع وظـا)f و مسـؤول�تـهـا وجود نداشـته باشـد
وهركس خود سـرانه با هر روشى و نسبت به هر مـوضوع و مـسأله1اى، دست به
كار شـود، بلكه برعكس، هر فرد، گروه، مـقام و نهادى در قلمرو شـا)ستگى و
گنجـا)ى1اش نسـبت به مـوضـوعـات مـربوط، با اسـتـفاده از شـ�ـوه سـازوار، در
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چارچوبهـاى حقـوقى و قـانونى، با حفـظ عدالت وكـرامت انسـانى، به فّعـال�ّت
اجـتـمـاعى سـازى مى1پردازد. درباره ا)ن واقـعـ�ت آمـوزه1هاى اسـالم ا)ن گـونه

است:
ÓÊuNM| Ë ·Ëd?FL�U� ÓÊËd�Q| ÌiF� Ô¡U?}�Ë« rÔNÔCF� Ô UM�R?L�«Ë Ë ÓÊuM�RL�«Ë »

٥« .dÓJMÔL�« s�

مردان و زنان با ا)مـان راهنما و )اور )كد)گرند. و بـه خوب�ى1ها ره
مى1نما)ند و از زشت�ها باز مى1دارند.

از ا)ن آ)ه، به روشنى مـعـلوم مى1گـردد كـه در جـامـعـه د)نى، همـه مـؤمنان
وظ�فه دارند كه به اجتماعى سازى هنجارها بپردازند.

در سـخن ز)ر ن�ز، رسـول خدا(ص) مـشاركـتى و همگانى بودن اجـتمـاعى
سـازى هنجارها را ب�ـان مى1فـرما)د و مـهم تر از آن، بر ارتقـاء بخـشى و كاركـرد
اصالحى چن�ن سـاز وكار و ساخـتارى تأك�ـد مى1ورزد و ن�ز پ�امـدهاى و)ران1گر

انجام ندادن ا)ن وظ�فه و مشاركت سازنده را بازگو مى1فرما)د:
vK� «u�ËU?F� Ë dJML�« s� «u?N� Ë ·Ëd?FL�U� «Ëd?�√ U?� d}?�� ”UM�« ‰«e| ô »
Ë iF� vK� rN?CF� jK� Ë  U?�d��« rNM� X�e� p�– «uK?FH| r� «–S?� d��«

٦å¡UL��« v� ô Ë ÷—_« v� d�U� rN� sJ| r�

آدم�ان، مادامى كه به خوب�ها فراخوانند و از زشت�ها باز دارند و در
جـهت گسـتـرش ن�ك�ـها هـمكارى كنند، سـعادت و برخـوردارى
براى آنان پا)ندان است. و هنگامى كه ا)ن فر)ضه را انجام ندهند،
بركت و گـشـا)ش از آنان گـرفتـه مى1شـود بعـضى بر بعـضى چ�ـره

مى1گردند و در زم�ن و آسمان براى آنان )اورى نخواهد بود.
از سوى د)گر اسالم، در فرآ)ند اجتمـاعى سازى هنجارها، توز)ع و تقس�م

وظا)f و مسؤول�تها را بازگو كرده است:
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sÓ� ÓÊÚu??ÓNÚMÓ| ÓË ·ËÔd?ÚF??ÓLÚ�U� ÓÊËÔd?Ô�ÚQÓ| ÓË d??Ú}?Ó�Ú�« vÓ�≈ ÓÊu??Ô�ÚbÓ| W?]�Ô√ ÚrÔJÚM?� ÚsÔJÓ�Ú� ÓË »
٧« . ÓÊuÔ�KÚHÔLÚ�« ÔrÔ� Óp��ËÔ√ ÓË dÓJÚMÔLÚ�«

با)د از شما جمعى باشد كه آدم�ان را به خ�ر و خوبى فرا مى1خواند
و از زشتى و بدى باز مى1دارد و ا)نان همانا رستگاران1اند.

ا)ن آ)ه، سـاز وكـار اجـتـمـاعى سـازى هنجـارها و ضـرورت آن را مـتـوجّـه
گـروه1ها، افـراد و نهـادهـاى خـاصى نمـوده است كـه مى1تواند شــامل نهـادهاى

د)نى، دولت و نهادهاى وابسته و ن�ز سازمانهاى غ�ر دولتى و… گردد.
و ن�ز:

«ËÔd???Ó�Ó√ ÓË Ó…U????�]e�« «Ôu?Ó�«Ó¡ ÓË Ó…ö???]B�« «u????Ô�U???�Ó√ ÷Ú—ÓQ?Ú�« v� ÚrÔ�U?]M]JÓ� ÚÊ≈ Ós?|c�« »
٨« . —uÔ�ÔQÚ�« ÔWÓ��U� t]K� ÓË dÓJÚMÔLÚ�« sÓ� «ÚuÓNÓ� ÓË ·ËÔdÚFÓLÚ�U�

آنانى كه خدارا )ارى مى1كنند كسانى هستند كه اگر به آنان در روى
زمـ�ن قدرت واقـتـدار ده�م، نماز بـه پا مى1دارند و اموال خـود را
پاك و نمـو مى1بخشند و به سـوى خ�ـرو خوبى فرا مى1خـوانند و از

شرّ و بدى باز مى1دارند و پا)ان كارها به قدرت خداست.
ازا)ن آ)ه فـهم�ـده مى1شود كـه مراكز و نـهادهاى توان1مند و صـالح�ت دار،
كه مهم تر)ن آنهـا حكومت است، وظ�فه و رسالت اجتمـاعى سازى هنجارهاى

مهم و ح�اتى جامعه را با)ستى بر عهده بگ�رند.
�U�—U∫ اجتماعى سـازى هنجارها، ممكنM� v�—uA� È“U ?� v�UL��« Æ≤‡≤
است به صـورت مــشـورتى و )اغـ�ــر مـشـورتى هم انـجـام بگ�ـرد. امــا هنگامى
مى1تواند به فرآ)ند ارتقاء واصالح سبك زندگى )ارى رساند وبه آن ب�نجامد كه به
گـونه1اى مـشورتـى صورت بپـذ)رد. درا)ن باب از دو زاو)ـه مى1توان نگر)ست و

مسأله را تحل�ل كرد:
)كى ا)ن كه نفس مشـورت و گفت وگو به عنوان هنجار و ارزش در جـامعه
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نهــاد)نه گــردد. )عنى چنـانكه آزادى وعـدالـت ون�ك خــواهى و… ارزشـهــاى
مـخدوم به شـمـار مى1روند ومـردم آنها را مى1طلبنـد، مشـورت وگـفت وگو ن�ـز

چن�ن جا)گاهى درانتخاب مردم داشته باشد.
د)گر آن كـه در فـرآ)ند اجتـمـاعى سازى هـنجارها، را)زنى و گـفت وگـو به
مثابه روش و سـازوكار به كار گرفتـه شود. در مََثل، هنجارها)ى همـچون قانون
وقـانـون1مندى، امن�ّت، آرامش، حــقـوق، توز)ـع قـدرت و… مـمـكن است با
اعمـال فشـار و مجازات وبـه صورت دستـورى اجراء وعـملى شود و ن�ـز ممكن
است با گفت وگو و تفاهـم ومشورت در رفتار مردم و در جامـعه نمود ب�رونى و
ع�نى ب�ـابد؛ امّا به گونه دوم(مـشورت هم به مـثابه ارزش و هم به عنوان روش و
سازوكـار) نسبت به روش قـهرآمـ�ز اول كم هز)نه تر و مـاندگارتر و تأث�ـر گذارتر
است. و ن�ـز احترام و اعـتمـاد به خرد و تجـربه جمعى شـكل مى1گ�رد كـه برآ)ند
آن، تقو)ت اعتـماد عمومى و سـرما)ه اجتماعى، كـاهش خطاء وآس�ب پذ)رى و
افـزا)ش اصـالح، ترمـ�م و بازسـازى است. افـزون1تر آن كـه كـشكمش، نزاع و
تنش در جـامـعه فـروكش مى1كـند و در برابر، آرامش، د)گر پذ)رى و بهـره ورى
افـزا)ش مى1)ابد و ظرفـ�ت وضر)ب اصـالح و ارتقـاى هنجـارها وارزشهـا، ودر

نها)ت سبك زندگى، پا)دار مى1گردد.
س�ره رسول اللـه(ص) در امور بس�ار و گوناگون، مشـورت و گفت وگو با
د)گران بود. در ا)ن زم�ـنه نمونه1هاى فراوانى وجـود دارد كه در ا)ن مـقام به چند

نمونه اشاره مى1شود:
«چون قر)ش از مكّه آهنگ مد)نه كـرده و ب�رون آمدند، گروهى از
سـواران خـزاعه خـود را به پ�ـامـبـر(ص) رسانـده و خبـر دادند كـه
قر)ش از مكّه راه افـتاده1اند. ا)ن گروه فـاصله م�ـان مكّه و مد)نه را
چهـار روزه طى كـرده بودند. در ا)ن هنگام پ�ـامـبر (ص) مـردم را
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فرا خوانده و خبـر حركت دشمن را به ا)شان دادند و با آنان درباره
جهـاد و جنگ را)زنى فرمـودند. پ�امبـر (ص) به آنها وعـده داد كه
اگر شك�ـبا)ى و پره�زكـارى كنند، پ�روز خواهند شـد و مردم را به

اطاعت از خدا و رسول1اش فرمان داد. »٩
ـ در جنگ خندق، پ�امبر(ص) با مسلمانان، به را)زنى پرداخت و سرانجام

بر اساس پ�شنهاد و رأى سلمان فارسى به كندن خندق دستور داد.١٠
ـ پ�امبر(ص) حتى با غ�ر مسلمان ن�ز، به گفت و گو مى1پرداخت:

ÊU� q� ©Ÿ®bL�� s� vK� v�_ ∫XK� ∫‰U� ©Ÿ®ÈdJ�F�« bL�� v�« s� »
ørNÒ�U�| Ë ÁËb�U� «–« s}�dAL�«Ë œuN}�« d�UM| ©’® tK�« ‰u�—

١١« Î«d}�� Î«—«d� vK� ∫‰U�

امام عسكرى (ع) فرمود: به پدر بزرگوارم عرض كردم: هنگامى
كـه )هود و مـشركـان با رسول خـدا، صلّى اللَّه عل�ـه و آله، عناد و
لجـاجت مى1ورز)دند، آ)ا آن حـضـرت با آنان مناظره و احـتـجـاج

مى1كرد؟ فرمود: آرى، بارها و بارها ا)ن اتفاق افتاد.
مشورت، گـفت وگو و مناظره در نزد رسول الله(ص) فـراتر از )ك راهبرد

بود، بلكه )ك اصل و مسؤول�ت الهى بود:
پ�امبر اكرم (ص) فرمود:

١٢«‰U�d�« …U�ö� Ë ∫‰U� Ê« v�« ‡ ÒÅq� Ë]e� ¨vÒ�— tM� v�UN�U� ‰ÒË« Ê« »
از نخـسـتـ�ن چ�ـزها)ى كـه خـداونـد مـرا از آنهـا بازداشت، نزاع و

كشمكش با مردم بود.
بنابرا)ن، از سـاز وكـارهاى ارتقـاء دهـنده و اصـالح بخش سـبك زندگى،

)كى آن است كه اجتماعى سازى هنجارها به گونه مشورتى انجام گ�رد.
�?U�—U∫ مـعنى و مقـصـود از حق مندانهM� Ït�«bM� ÒÅo� È“U ?� v�U?L?�?�« Æ≥‡≤
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بودن، آن است كه:
)كم. فرآ)ند اجتماعى سازى هنجارها حقّى از حقوق انسانها به شمار آ)د.
)عنى همـان گونـه كه انسـانهـا حق1ّ آزادى، كرامت، حـ�ـات، آرامش، پ�شـرفت
و… دارند، ن�ــز حـق1ّ دارند كــه چگونـه و با چه روشى به آزادى، پـ�ــشــرفت،
كرامت، ح�ات سالم و شا)ستـه برسند وآنها را در جامعه براى خو)ش ونسلهاى

بعدى نهاد)نه نما)ند.
دوم. برآ)ند و نت�ـجه اجتمـاعى سازى هنجارها، آگاهى بخـشى وآگاهاندن
مردم از حقوق )كد)گر ون�ز تأم�ن وحما)ت از حقوق انسانها در حوزه عمومى و

خصوصى باشد.
سوم. مسائل وهنجارهاى حقوقى بخشى از آن چ�زها)ى باشد كه اجتماعى

سازى آنها ضرورى و ح�اتى است.
بدون ترد)د، حق مـندى در هر سـه مـعنـاى )ادشـده، همـراه با مــسـؤول�ت
پذ)رى است؛ ز)را اگر مسؤول�ت در كار نباشد، حق به ضدش تبد)ل مى1شود.
بنابرا)ن، حق مندانه شـدن اجـتمـاعى سازى هنـجارها، سـازوكارى است كـه به
ارتقاء و اصـالح سبك زندگى مى1انـجامد. ا)ن واقـع�ت در كـالم پ�امـبر(ص) و

امامان معصوم(ع) به روشنى بازگو شده است.
پ�امبر(ص) فرمود:

«Ó–« Ôs�ÚRÔLÚ�« Óp�Óc?Ó� ÓË Ó‰UÓ� ÚÊÓ√ÅvÓ�« ÔtÓ� Ó”Ú√Ó— UÓ� ÌbÓ�Ó� qÓ�?ÓLÓ� ÔtÓ� Ót]}IÓ� UÓ� Ìs�ÚR?Ô� ÔqÓ�Ó� »
ÔÁÔd?ÔCÚ�Ó| ÊU?ÓAÚDÓFÚ�U?Ó� ÓÊUÓJÓ� ÚrN?�u?ÔIÔ� Ó»«ÓuÓ� Ô =u?ÓHÔ| Ôt]�U?Ó� t�«Óu?Ú�« Ó‚u?ÔIÔ� ÓqN?Ó�

ÚrÓ� W??Ó�?}?�??]B�« =”«Óu?Ó�Ú�«ÅÈ– W?Ó�eÚMÓL� ÓË U?ÓG?Ó�Åv]�?Ó� Ú»Ód?ÚA?Ó| ÚrÓKÓ� Ôœ—U?Ó�Ú�« ¡U??ÓLÚ�«

ÌWÓLÚF� ]qÔ� V}KÓ� ÓuÔ� «Ó–U?Ó� Ì»uÔ�Ú�Ó� ŸUÓH?�Ú�U� UÓ� ÓË ÌÁËÔdÚJÓ� lÚ�Ób� UÓNÚM� ÎU�Ú}Ó� ÚqL?ÚFÓ�Ú�Ó|
١٣« ÌWÓ�¬ =qÔJ�ÅvÎKÓ�Ú�Ô�
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مََثل باورمندى كـه تق�ّه نمى1كند و بى باكـانه و بدون استتـار گام در
راه مى1نهد، بسان جسدى است كه سر ندارد. تا ا)ن كه فرمود: و
ا)ن چن�ن است مـؤمنى كه حـقوق د)گران را نداند، هـمانا حـقوق
آنهـا را از بـ�ن مى1برد. چن�ن شــخـصى، تشنه1اى را مــاند كـه آب
گواراى سـرد در اخت�ـارش است و نمى1نوشد، تا ا)ن كه سـركشى
مى1كند. و ن�ـز همـ�ن آدم مـانند فـردى است كـه تمـامى حـواس و
ن�ـروهـا)ش سـالم است، ولى از آنـهـا در جـهت دفع مــضـرات و
فـراهم ســازى خـ�ــرات اسـتـفــاده به عـمل نمى1آورد. پـس چن�ن
شخـصى در ا)ن حالت از ب�ن برنده و بازدارندهn هر خوبى، خـ�ر و

نعمتى1و مبتال كنندهn جامعه به هرگونه آفت و آس�بى مى1باشد.
از ا)ن سخن مطالب مهم ز)ر فهم�ده مى1شود:

ـ انسان موجودى حق1مند است.
ـ اجتمـاعى سازى هنجارها از سوى فرد )ا نهـاد، در گرو آگاهى و شناخت

از حقوق و حق1مندى د)گران است.
ـ اجتماعى سازى هنجارها، اگر از روى آگاهى و شناخت نباشد، امن�ّت،
سالمت و هو)ت فرد و جامعه را تهد)د و آس�ب مى1رساند و در چن�ن وضع�تى،
ظرف�ـتها و توان1مند)هـاى موجود در جامـعه بس�ار بـد و و)ران1گرانه به1كار گرفـته
مى1شود و )ا در اصـل به كار گرفـته نمى1شـود و در نت�جـه، ن�روهاى جـامعـه تباه

مى1گردند.
امـام1صادق(ع) مى1فـرمـا)د: روزى پدرم؛ امام مـحمـد باقـر (ع) ما را گـرد

آورد و فرمود:
iF� r�U�œÅÊ«Ë ¨Vz«uM�«ÅvK� «Ëd��« Ë ¨‚uI�K�Å÷dF��«Ë r�UÒ|«ÅvM� U| »
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١٤«Áu�}��ö� t� tFH�Ås� d��«ÅrJ}K� Á—d{ d�«Åv�« rJ�u�

فـرزندانـم! مـبـاد، به حــقـوق د)گران دست ب�نـداز)د. و در برابر
دشوار)ها صـبر پ�شه كن�ـد. هرگاه گروهى شمـا را به سوى چ�زى

فراخواندند كه ز)ان آن بر شما ب�ش1تر از سود آن بود، نپذ)ر)د.
در ا)ن سخن، در فرآ)ند اجتماعى1سـازى1هنجارها، نخست آن كه از آس�ب

رساندن و سلب حقوق د)گران نهى شده است.
و دو ا)ن كه، نقش آفر)نى اصل الضرر، هم در ساز و كار اجتماعى سازى
هنجــارها و هم در نفس چـ�ـزى كــه فـرد بدان فــراخـوانـده و )ا از آن باز داشـتــه

مى1شود، تأك�د شده است.
پ�داست هرگـاه فرآ)ند اجتماعـى سازى هنجارها، شاخصـه1هاى )اد شده و
بو)ژه شــاخــصــه حق مندانه بـودن را نداشـتــه باشــد، پ�ــامــدهاى و)ران1گــر و
خطرآفر)نى مثل مشروع�ت بخش�ـدن به خشونت، ترور وكشتار جمعى، تجاوز
به عنf، غـارت و تخـر)ب منابع و اموال عـمـومى، تحـم�ل عـقـ�ده وتجـاوز به
حر)م خـصوصى افـراد و… جامـعه را تهـد)د خواهد كـرد. چنانكه سوكـمندانه
اكنون هم�ن وضع�ت را در رفتار گروه1ها)ى با نام و ظاهر اسالمى مانند داعش،
بوكوحرام، طالبان و… شاهد هست�م. و ن�ز در نها)ت به جاى اصالح و ارتقاى
سبك زندگى، شاهد افساد و واپس گرا)ى خواه�م بود. از هم�ن روى، رسول
الله(ص) به شدّت هشـدار مى1دهد كه فرآ)ند اجتـماعى سازى ارزشهـا را با رفتار
نادرست خو)ش به ضـدّ آن بدل نكن�د و ا)ن امـر مهم را از خو)ـش آغاز مى1كند و

مى1فرما)د:
١٥«rNÓ�uD� Òo�« ô Ë ”UM�« »uK� s� ÓV=IÓ�Ô« ÊÓ« dÓ�ËÔ√År�ÅvÒ�« »

من مأمـور ن�سـتم تا آن1چه بر قلب مردم مى1گـذرد برون آورم و باز
گو)م و درون آنان را بشكافم و ن�ّات1شان را بدانم.
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ه به مورد آن، به روشنى مى1رساند كه در فرآ)ند اجتماعى ا)ن1سخن، با توجّ
سازى هنجارها، اجازه ندار)م به حر)م خصـوصى افراد، كه سبب بى1حرمتى به
حقـوق آنها مى1شود، وارد شـو)م. هنگامى كه پ�ـامبر(ص) بـا آن همه عظمت و
اخـتـ�ـارات گـســتـردهn دن�ـوى و اخـروى، به خـو)ش چن�ـن اجـازه1اى نمى1دهد،

وضع�ت د)گران، در هر مقامى كه باشند، روشن است.
امام1صادق(ص) مى1فرما)د:

١٦«o|b�ö� vI��� rN�U|œ« s� ”UM�« gÒ�HÔ�ô »
تجسس از د)ن مردم نكن�د، چون بدون دوست و )اور مى1شو)د.
بنابرا)ن، اجـتماعى سـازى هنجارها، با و)ژگى حق منـدى، )كى از ساز و
كارها و عناصر كل�دى در ا)جاد ساختـار اجتماعى به شمار مى1رود كه به اصالح

و ارتقاى سبك زندگى مى1انجامد.
�U�—U∫ از عوامل و و)ژگـ�هاىM� œU?}M� v|U�«œ Ë t�U�UÖ¬ È“U ?� v�UL?��« Æ¥‡≤
تعـ��ن كنندهn اجـتـماعى1سـازى هنجـارها درساخـتار اجـتـماعى، دانا)ى و آگـاهى
است. اهمــ�ّت و ضـرورت دانا)ى و آگــاهى در ا)ن فــرآ)ند تا بدان جـاسـت كـه
كاركـردهاى سازنده مشـاركت، مشورت و حق1مندى، در گـرو نقش آفر)نى ا)ن
عــامل است؛ ز)را اســتــوار نبــودن مــشـاركـت، مـشــورت و حق منـدانه بودن
اجتـماعى1سـازى هنجارها به دانا)ى وآگـاهى، پ�امدهاى بـازدارنده را به صورت

ز)ر به همراه داردكه نت�جه آنها، سكون و فساد سبك زندگى است:
مـشـاركـت در قلمـروهاى ز)سـتـى و اجـتـمـاعى در صـورت نـبـود دانا)ى و
آگـاهى، به عادتى مى1انجـامـد كه نتـ�جـه آن سكون و عـقب گرد است. و ن�ـز به
عنوان ابزار، مورد سوء اسـتفاده افراد وگروه1هاى فـرصت طلب وقدرت پرست
قـرار مى1گـ�ـرد كه فـسـاد و تبـاه گـرى را در پى دارد. مـشورت وگـفت وگـو ن�ـز
درنبـود آگـاهى ودانا)ى، در عمـل، ناممكـن است؛ ز)را موضـوعـ�ت ندارد وآن
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چه به اسـم مـشــورت روى مى1دهد، در واقـع فـر)ب و تـحـمــ�ل و تـقل�ــد ب�ش
ن�ست. هم�ن گونه حق مندانه بودن، در نبود دانا)ى به )ك امر قشرى و سطحى
در مى1آ)د كـه در سـا)ه اسم و رسم آن: زورگو)ـى، ستم، خـشـونت و اسـتبـداد
مـشــروع جلوه داده مى1شـود. از ا)ن روى، ارتـقـاء واصـالح ســبك زندگى در
ساختـار اجتماعى1اى پد)دار مى1گردد كـه اجتماعى سازى هـنجارها آگاهانه و بر
بن�ـاد دانا)ى انجـام بگ�ـرد. در تفكر و ب�نش اسـالمى، دانا)ى وآگـاهى، مـبنى1 و
مقـصد اجـتمـاعى سازى هنجارهـاست؛ ز)را دانا)ى، توانا)ى مى1آورد و توانا)ى
براى اجرا و به حق�قـت پ�وستن عدالت، كه از هدفهاى ح�ـاتى جامعه اسالمى و
د)ن است، الزم و ضرورى مى1باشد. از هم�ن رو در اسالم، به دانا)ى با تمامى

ز)ر مجموعه1ها و برآ)ندهاى آن، سفارش شده است.
امام1صادق(ع) فرمود:

Ôr�UÓ� ∫Ì‰U?ÓB� ÔÀUÓKÓ� t?}� ÚXÓ�U?Ó� ÚsÓ� dÓJÚMÔLÚ�« sÓ�ÅvÓNÚMÓ| ÓË ·ËÔd?ÚFÓLÚ�U� ÔdÔ�ÚQ?Ó| UÓL]�« »
UL?Ó}� Ôo}�Ó— ¨vÓNÚM?Ó| ULÓ}?� Ô‰œUÓ� ÔdÔ�ÚQÓ| U?LÓ}� Ô‰œU?Ó� Ô̈tÚMÓ�ÅvÓNÚMÓ| UÓL� Ô„—UÓ� t� Ôd?Ô�ÚQÓ| UÓL�

١٧«vÓNÚMÓ| ULÓ}� Ôo}�Ó— ÔdÔ�ÚQÓ|

تنها كـسانى كه سه و)ژگى دارند، بـه خوب�ها مى1خـوانند و از بد)ها
باز دارند. و آن سـه، عـبـارت است از: به چ�ـزى كـه مى1خـوانند
دانا)ـى دارند و از آن1چـه كـــــه باز مـى1دارند خـــــود ن�ـــــز دورى
مى1گز)نند. در فراگرد فـرا خوانى1و بازدارى، عدالت مى1ورزند.
در چ�ـزى كـه به آن مى1خـوانند و )ا از آن باز مى1دارند، مـهـربان و

مدارا مدارند.
ا)ن فـرمـا)ش، به روشنى جـا)گاه و نقش دانا)ى و عـدالت را در اجـتـمـاعى
سازى هنجارها باز نـموده1است. همچن�ن در تفكر اسالمى به سـبب نبود آگاهى
ودانا)ى پ�ـامدهاى بازدارنـده و مخـربى برجامـعـه و مردم وارد مى1شـود. در ا)ن
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باره به دو سخن از امام على (ع) اشاره مى1كن�م.
امام(ع) از آدمـها)ى كه در نادانى زندگى مى1كـنند و در گمراهى مى1مـ�رند،

به خدا شكا)ت مى1برد:
r�bM� ô Ë ìÎôö?{ Êu�uL| Ë ôU?N� Êu?A}?F| d?AF?� s� uJ�« tK�« v�« »

١٨« .dJML�« s� ·d�« ô Ë ·ËdFL�« s� dJ�«

به خــدا شـكا)ت مى1برم از كــســـانى كــه در نادانى مـى1ز)ند و در
گمـراهى مى1م�ـرند… در نظر ا)نان ناپسند تر از خـوبى و پسند)ده

تر از بدى چ�زى ن�ست.
ز)را چن�ن آدمـهـا)ى عـامل از هم گـسسـتگى جـامـعـه هسـتند؛ چون ا)نان،
مــعــروف را نمى1شـناسند منـكر را به جــاى آن مى1نشـــانند و از آن اســتــقــبــال

مى1نما)ند.
امـام على(ع) سـبب سقـوط و نابودى ملتـهـاى گذشـتـه را همـانا آلودگى به
فـساد و مـعـاصى و خامـوش نشـستن عـالمـان و مرب�ـان و توان1مندان جـامعـه در

مقابل چن�ن ناهنجارى1ها)ى مى1داند:
r�U?NM| r� Ë v�U?F?L�« s� «uKL?� U?L?�?}?� rJK�?� ÊU?� s� pK� U?L�« t�U?� »

١٩« U�uIF�« rN� X�e� p�– s� —U��ô« Ë Êu}�U�d�«

به درستى كه ملتهاى گذشتـه به خاطر آلودگى به فساد و معاصى و
خاموش نشـستن عالمان و مـرب�ان جامعه نابود شـدند، و به هم�ن

سبب عذاب بر آنان نازل شد.
≤Âœd� È“U� U�«u� t� ·uDF� œUB��« Æ∫ مبنى ومقصد اقتصاد در ساختارهاى

اجتماعى گوناگون مى1تواند باشد:
ـ اقتصاد معطوف به رشد وافزا)ش كم�تهاى اقتصادى محض

ـ اقتصاد ناظر به آزاد)هاى فردى
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ـ اقتصاد معطوف به افزا)ش رفاه فردى
ـ اقتصاد متمركز بر )ك دست سازى همه افراد

ـ اقتصاد متمركز بر افزا)ش سرما)ه و درآمد
ـ اقتصاد برآمده ومـعطوف به توسعه و گسترش قابل�تها و ظرفـ�تهاى انسانى
و توان1مند ســازى مـردم؛ )عنى فــرآ)ند تول�ـد و تـخـصـ�ص و توز)ع و مــصـرف
واستفـاده از مواهب ح�اتى و اجـتماعى و ز)ستى (بهـداشت، درمان، آموزش،
رفـاه، امنّ�ت، سـالمت، درآمـد، محـرومـ�ت زدا)ى و… ) ناظر به تواناسـازى

مردم و عدالت فراگ�ر است.
تنها در اقتصاد قسم اخ�ر است كه آزادى، شادابى، عدالت، توسعه و رشد،
امن�ّت، رفاه، اخالق، برابرى وانصاف باهم و به صورت درهم تن�ده مقصود بوده
و مبناى فعال�تهاى اقتصادى است؛ امـا در قسمهاى د)گر، اقتصاد )ك ُبعدى است
و بر مـبنى و مـقــصـد خـاص، )عنى )ا رشـد و )ا رفـاه فـردى و )ـا افـزا)ش سـرمـا)ه

مى1چرخد و با امور د)گر، )ا ب�گانه است، )ا بى توجّه و )ا در تضادّ.
ر و منطق اسالمى، ا)ن نوع اقتصاد و بخصوص ساختار اجتماعى كه در تفكّ
به زا)ش وحما)ت چن�ن اقـتصادى مى1انجامد، مـشروع و مطلوب است. رسول
خدا(ص) )كى از شاخصه1هاى فرد مسلمان وجامعه اسالمى را توانا)ى مى1داند؛
توانا)ى با دو جهت گ�رى وكاركرد: )كى توانا)ى گستراندن ونهاد)نه ساختن خ�ر
و خوب�ـها و د)گرى توانا)ى بازدارى از شّر وبد)هـا. توانا)ى به ا)ن معنى محـبوب

خداوند است و ناتوانى كه نقطه مقابل آن است، مبغوض اوست.
پ�امبر(ص) فرمود:

U?� Ë ∫q}?I?� ¨t� s|œô Èc�« n}?F?C�« s?�R?L�« iG?�?}� q� Ë e?� tK�« Ê« »
٢٠«dJML�«Ås�ÅvNM|ô Èc�« ‰U� øt�Ås|œ ôÅÈc�«Ån}FC�«Ås�RL�«

خـداوند عـزّوجل، دشـمن مى1دارد مـؤمن ناتوانى كـه د)ن ندارد.
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پرس�ـده شد: ك�ـست مؤمن ناتوانى كه د)ن ندارد؟ فـرمود آن كس
از بد)ها باز نمى1دارد.

در كـالم امـام1صـادق(ع)، اجـتـمـاعى سـازى هنجـارها، مـسـتـند به دانا)ى
وتوانا)ى، ا)ن گونه ب�ان شده است:

ÎUF}LÓ� W]�ÔQÚ�« wÓKÓ� Óu?Ô� ÔV�«ÓË Ó√ dÓJÚMÔLÚ�« sÓ� wÚN]M�« ÓË ·ËÔdÚFÓLÚ�U� dÚ�ÓQÚ�« sÓ� Óq�Ô� »
Ós� ·ËÔd?ÚFÓLÚ�U� r�U?ÓFÚ�« ŸUÓDÔLÚ�« =Íu?ÓIÚ�« wÓKÓ� ÓuÔ� U?ÓL]�« Ó‰UÓ� Ór� ÓË ÔtÓ� Óq?}I?Ó� UÓ� Ó‰UÓI?Ó�

wÓ�« =oÓ�Ú�« Ós� Ô‰uÔIÓ| >ÍÓ√ Ús� >ÍÓQ?OÓ�« UÎK}�Ó� Íb?Ó�ÚNÓ| UÓK�c]�« n}F?]C�« wÓKÓ� UÓ� dÓJÚMÔLÚ�«
٢١« q�UÓ�Ú�«

از امــر به مـعــروف و نهى از مـنكر پرســ�ـده شــد كــه آ)ا بر تمــام
مسلمانان واجب است؟

امام (ع) فرمود: خ�ر.
گفته شد: چرا؟

فرمـود: ز)را آن، بر انسانى كـه از دستـورش پ�روى مى1شـود و ن�ز
عالـمى كه مـعروف را از منكر باز مى1شناسـد، واجب است، نه بر
انسان كم توانى كه نه راه هدا)ت را مى1شناسد و نه حق و باطل را.
بنابرا)ن امر به1معروف1و نهى1از منكر بر عالمان و توان1مندان واجب است،
نه بر ناتوانان و نادانان، چون ا)ن1دو گروه، نه از سوى د)گران اطاعت مى1شوند،
و نه1راه درسـت و حق را از باطل مـى1شناسنـد، تا مـــردم را به ســـمت درســـتى

رهنمون گردند.
مـمـكن است ا)ن شـبــهـه )ا پرسـش به ذهن آ)د كـه قــدرت وتوانا)ى، فــسـاد
مى1آورد، پس نبا)د به عنوان )ك اصل وكاركرد درساختار اجتماعى پذ)رفته شود!

در پاسخ مى1توان گفت كه قدرت فساد زا ن�ست، بلكه سوء استفاده ازآن و
قـرار گرفـتن1اش دردست زنگى مسـت، فسـاد مى1آورد. از سوى د)گر، قـدرت
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هنگامى فـسـاد و سـتم زا مـى1گـردد كـه به گـونه انحـصـارى درآ)د. البـتـه قـدرت
وتوانا)ى، به طور طبـ�ـعى م�ـل به انحصـارى شـدن دارد. از ا)ن روى، در تفكر
وباور اسـالمى، توانا)ى همگان و مـسـؤوالنه ون�ـز توانا)ى كـه درخـدمت تأمـ�ن
حقوق ومـنافع د)گران قرار داشته باشـد و در سا)ه و همجوار اصل عـدالت عمل
كند، به عنوان مـقـصد و اصل، طـلب�ـده وپذ)رفـته شـده است. روشن است كـه
چن�ن توانا)ى، ارتقاء واصـالح به همراه دارد. ا)ن واقعـ�ت وحق�ـقت، در كالم

معصومان به روشنى تب��ن و بازتاب�ده است.
امام صادق(ع) فرمود:

٢٢« ”U]MK� ”U]M�« ÔlÓHÚ�Ó√ Ó‰UÓ� t]K�« vÓ�« ”U]M�« ÒVÓ�Ó√ ÚsÓ� ©’® t]K�« Ô‰uÔ�Ó— Óq�Ô� »
از پ�امبر(ص) پرس�ده1شد: محبوب1تر)ن مردم نزد خدا ك�ست؟

فرمود: كسى كه ب�ش1تر)ن منافع را براى همگان فراهم مى1آورد.
پ�امبر(ص) فرمود:

٢٣« .t�UH�ô UM�F� sJ� Ë ‰UL�« lL�� YÓF�Ô� r� »
ما پ�ـامبران، نه براى گردآورى مـال، كه براى انفاق آن برانگ�خـته

شد)م.
رسـالت رسـوالن الهى، نه گــردآورى ثروت كـه گـسـتـرش و پخش مـال و

دارا)�هاست تا همگان از آنها بهره1مند گردند.
امام رضا (ع) فرمود:

tK�« Ê_ ¡U??}M�ô« ‰«u?�√ s}??B?��Ë ¡«d?I??H�«  u?� q�√ s� …U??�e�« WÒK� ÒÅÊ≈ »
rN� Y��«Ë ìÈuK��«Ë t�U?�e�« q�« ÊQA� ÂU}?I�« W�B?�« q�« nK� q�Ëe�

«Ëd}B| Ê√ r� ìs|b�« d�« vK� rN� t�uF?L�«Ë ¡«dIH�« W|uI�Ë …U�«uL�« vK�
٢٤«  …Ád}�� —u�« v� rNK��

فلسـفهn وجودى زكـات به خاطـر تأم�ن مـع�شـت فقرا و نگـهدارى
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دارا)ى ثروت1مندان است. خـداوند سالـمهـا و داراها را مكلfّ به
رس�ـدگى به امـور انسانهـاى زم�ن1گـ�ر و ناتوان نمـوده است… تا
رسـ�ـدن به برابرى و توانا سـازى نابرخـوردارها و ناتوانهـا و )ارى

رساندن به آنها در امر د)ن.
امام صادق (ع) فرمود:

rNF?�|ô p�– Ê√ rK� u�Ë rNF�|U?� ¡U}M�ô« ‰U� v� ¡«dI?HK� ÷d� tK�« Ê« »
s� lM� s� «u�Ë« sJ�Ë q?�Ëe� tK�« W?C|d?� q�� s?� «u�u| r� rN�√ Ær�œ«e�

«u�UJ� r?N?�u?I??� «Ëœ√ ”UM�« Ê√ u�Ë rN?� tK�« ÷d?� U??L?�ô rN??I?� rN??FM�
٢٥« .d}�� s}A|U�

خـداوند در اموال و دارا)ى ثروت1مندان و توان1مندان حـقوق مـالى
را براى ناتوانها به اندازه1اى كه موجب توسعهn ز)ستى آنان را فراهم
آورد، قـرار داده است. ا)ن حـقــوق ،نه از آن رو كـه از واجـبـات
الهى است پرداخت مى1شود، بلكه از آن جهت كه از شمار حقوق
طبقـات و اصناف نامبـرده بوده و كسانى آنهـا را از ا)ن حقـوق1شان
بازداشته1اند، تأمـ�ن مى1شود. اگر مردم حقـوق )كد)گر را رعا)ت

و تأم�ن نما)ند به خوشى و سالمت زندگى خواهند كرد.
قدرت س�اسى، نـمود ونمادى از قدرت  ∫‰ËR�?� Ë ‰UÒ}� v�U}?�  —b� Æ¥
واراده عــمـومى )ك مـلّت و كـشــور است كـه در ســاخـتــارهاى اجــتـمــاعى به
صورتهاى گوناگونى نمود مى1)ابد. به د)گر سخن، )كى ازكاركردهاى ساختار

اجتماعى مد)ر)ت قدرت س�اسى است.
به گونه كلى در ساختار اجتماعى دو نوع مد)ر)ت و رو)كرد در باب قدرت

س�اسى وجود دارد.
)كم. سـاخـتـارى كـه در آن قدرت سـ�ـاسى امـانت، خـدمت و ملك مـشـاع
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همگان است. برآ)ند ب�ـرونى و ع�نى ا)ن رو)كرد و مد)ر)ت، همـانا، پاسخ1گو)ى
ال بودن قدرت س�اسى است. در چن�ن ساختار اجتماعى، فرصت وظرف�ت و س�ّ
ارتقـاء واصالح سـبك زندگى ب�ش1تر و گـسـترده تر است؛ ز)ـرا عناصر و عـوامل
كل�دى اصالح و ارتقاء، مانند اراده آزاد، فعّال�ّت خرد جمعى، مسؤول�ت پذ)رى
و پاسخ گـو)ـى، مى1تواند به فـرهنـگ عـمـومى تبــد)ل شـود. در چن�ن ســاخـتـار
اجتماعى است كـه خوب و بد، درست و نادرست، حق1ّ و ناحق آشكار مى1گردد
و ع�بها، كمبودها، آفات و آس�بها وعوامل بازدارنده وفروهنده، شفّاف�ّت مى1)ابد
و در نت�ـجه، كوشش مى1شود تا آفـات و آس�بهـا شناسا)ى و درمان گردند وخـ�ر و

خوبى و حق�قت انتخاب، استوار و اسقرار پ�دا بكند.
دوم. ساختار اجتماعى كـه در آن قدرت س�اسى، شغل، ثروت، م�راث و
ملك شــخــصى فـرد )ا گــروه خــاص است. عـدم پـاسخ1گـو)ى، مــســؤول�ت
ناپذ)رى، انجـمـاد و انحـصـار قـدرت سـ�اسى، نـت�ـجـه طبـ�ـعى و قـهـرى چن�ن
ساختار اجـتماعى خواهد بود. در چن�ن ساختارى، آزادى اراده، اخـت�ار، خرد
وتجـربه جمـعى معنى و مـصداق پ�ـدا نمى1كند. از ا)ن رو، امور فـقط س�ـاه و )ا
سفـ�د د)ده مى1شود؛ آن چه وجود دارد، )ا خـوب، درست، حق1ّ و كامل است
و)ا نادرست، باطل و نـاقص. و بدتر آن كـه ا)ن خط واحـد و وضـعـ�ت ثابت از
سوى قـدرت س�ـاسى تع�ـ�ن وترس�م مى1گـردد. درنت�ـجه )ك گز)نه بـ�ش وجود
ندارد و)ا نمى1تواند داشـته باشد. بنابرا)ن، ارتقـاء واصالح امور از جـمله سبك

زندگى، در عمل، ناممكن و ناشدنى مى1گردد.
نگاهى به سـ�ـره رفـتـارى وگفـتـارى على(ع) درمـقـام امـام و رهبـر جامـعـه
اسالمى، سّ�ـال بودن و مسؤول�ت پذ)رى قدرت س�ـاسى را روشن مى1كند و ن�ز
ا)ن كه حكومت چگونه مى1تواند بر رفتار وكردار مردم تأث�ر دوگانه داشته باشد.
حـضرت پاسخ1گـو)ى، نقـدپذ)رى، خطاپذ)رى، مـشـورت و مشـاركت را
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براى همگان و بو)ژه براى حـاكمان و مد)ران جـامعه ضـرورى مى1داند و عدالت
و حق را به عنوان دو شاخص و اصل در رفتـار و بده1بستان م�ان مردم و حـاكمان

معرفى مى1نما)د:
sÓ� t�U?� v�?HM� ÌÂUE�« ”U?L?��«Óô Ë v� q}?� Ìo� v� ÎôU?I?�?�?�« v� «uÒMÔE�ô Ë »
ö� qÓI?�« ULN� q?LF�« ÓÊU� t?}K� ÷dF| Ê√ Ó‰b?F�«Ë√ t� ‰UI?| Ê√ Óo��« ÓqÓI�?��«

Ó¡vD�Ô√ Ê√ ‚uH� v�H� v� ÔX?�� vÒ�U� ‰bF� Ì…—uA� Ë√ Ìo�� ÌW�U?I� s� «uÒHJ�
٢٦«vKF� s� p�– Ôs�¬ô Ë

و گمان مبر)د اگر حقّى به من پ�شنهاد ده�د بر من گران آ)د، )ا در
پى بزرگ نشــان دادن خــو)شم؛ ز)را كــسى كــه شن�ــدن حق1ّ، )ا
عرضه شـدن عدالت بر او مشكل باشد، عـمل كردن به آن براى او
دشوارتر خواهد بود. پس، از گفـتن حق1ّ، )ا مشورت در عدالت
خـوددارى نكن�ـد، ز)را خـود را برتر از آن كـه اشـتـبـاه كنم و از آن

ا)من باشم نمى1دانم.
آن حـضــرت، در نظارتهـا، دســتـورها و رهنمــودها)ى كـه به كــارگـزاران
حكومتى ارائه داده است، ا)ـن حق�قـت را ب�ان كرده است كـه حكومت كردن بر
مردم، به معناى آقا)ى و سلطه داشتن و خود را برتر و بهتر از مردم د)دن ن�ست،

بلكه از نوع خدمت وخادم بودن است:
ÔÊ«u�ô« Ë s|b�« v� ÔÊ«u?�ô« ÔrN�U� rN?}K� …—U�ôU� ÎöÒC?H� rNM� ÓVÓ�d|ô Ë »

٢٧«‚uI��« Ã«d���« vÓK�

و با مردم به جهت ا)ن كه بر آنها حكومت دارد، بى اعتنا)ى نكند،
چه ا)ن كــه مـردم برادران د)ـنى و )ارى دهندگــان در اسـتــخـراج

حقوق الهى مى1باشند.
آن حـضـرت استـقـرار عـدالت در جـامـعـه، اعتـمـاد و دوسـتى ب�ن مـردم و
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كارگزاران، خـ�ر خواهى و مسؤول�ت پذ)رى دوسو)ه و نظارت مـردم بر كاركرد
دولتمردان را سفارش مى1كند:

Ë W}?�d�« …ÒœuÓ� Ô—uN� Ë œö?��« v� ‰bF�« ÔW�UI?��« …ôu�« s}� …Òd?� ÓqC�« ÒÅÊ«Ë »
rN?�ÓD}�� ô« rÔN?Ô�?�}?B� Ò̀ B�ôË r�—Ëb� W?�ö?�� ô« rNÔ�Òœu� Ôd?NEÓ�ô t�«

٢٨«  …rN�ÓËÔœ ‰UI���« WÒK� Ë r�—u�ô« …ôË vK�

و همــانا برتـر)ن روشنى چشم زمــامــداران، برقــرارى عــدل در
شـهـرها و آشكار شـدن مـحـبّت مـردم نـسـبت به رهبـر است، كـه
مـحـبّت دلهـاى رعـ�ّـت جـز با پاكى قلبـهـا پد)ـد نمى1آ)د، و خـ�ـر
خـواهى آنان زمـانى است كـه با رغـبت و شـوق پ�ـرامـون رهبـر را

گرفته و حكومت بار سنگ�نى را بر دوش رع�ّت نگذاشته باشد.
بنابرا)ن سـاز و كار حكومت در اصالح و ارتقـاى سبك زندگى مـردمان در
سـاحَتِ سـ�ــاسى به د)دگـاه و رفـتـار و كــاركـرد حـاكم و مـد)ران حكـومـتى باز
مى1گـردد؛ اگر به شـ�وه درست، انسـانى و اسـالمى انجام شـود، اصالح سـبك
زندگى را ن�ـز در پى دارد. و چنان چه نادرسـت و ب�رون از ارزشـهـاى انسـانى و
اسالمى باشد، سبـب تخر)ب، انحراف و فساد مى1شود. در سـخن پ�امبر(ص)

ا)ن حق�قت چن�ن ب�ان شده است:
U| q}?� ¨v��Ô√  Ób?Ó�� «b?�� «–≈ Ë v�?�Ô√ XÓ�ÓK� U?�ÓKÓ� «–√ v��Ô√ s� ÊU?HM� »

٢٩«¡«d�_« Ë ¡UNIH�« ∫‰U� ørÔ� sÓ� Ë tK�« ‰u�—

دو گـروه1اند از امّـت من كـه وقـتى صــالح باشند امّت ن�ــز صـالح
مى1شوند و وقتى فاسد باشند، امّت فـاسد مى1شود، پرس�دند آنان

چه كسانى اند؟ فرمود: فق�هان و حاكمان.
}?� Æµ�v|U?C� r�?∫ از سازه1ها و عـناصر ح�ـاتى وكل�ـدى د)گر در ساخـتار
اجتماعى، نظام قضـا)ى است. س�ستم قضا)ى ن�ز مى1تواند سـرچشمه فساد و )ا
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اصالح جامعه باشد. ا)ن س�ـستم هرگاه ابزار اعمال قدرت در خدمت حكومت
و نظام سلطه باشد، فساد زا و تخر)ب گر خواهد بود. طبعاً سبك زندگى كه در
چن�ن ساختار اجتماعى شكل بگ�رد گرفتار آفات وآس�بهاى گوناگون مى1گردد.

وهرگـاه نظام وس�ـستم قـضا)ى در خـدمت عدالت، امن�ّت و تأمـ�ن حـقوق
مردم باشد، برآ)ند عـ�نى و جمعى آن اصالح و ارتقاى رفتار و فـعّال�ّت انسان در
نظام تعامـالت و ارتباطات است. و در چن�ن سـاختارى سطح و سـقf سالمت
سبك زندگى گـسترده است و زمـ�نه براى اصالح آن فـراهم خواهد بود. )كى از
ساز وكارها)ى كه ا)ن مهم را در جـامعه عمل�اتى مى1كند، حكومت است. نظام
حـاكم بر جامـعه با اسـتقـالل دادن به س�ـستم قـضا)ى و احـترام و اعـتمـاد به آن و
حفظ حر)م دستگاه قضا مى1تواند امن�ّت حقوقى مردم و عدالت و صلح را تأم�ن
كند و جلو فسـادها)ى كه از ا)ن راه ممكن است به سبك زندگـى مردم وارد شود

و آن را به انحراف بكشاند، بگ�رد.
در اسالم، به چن�ن س�ـستم قضا)ى براى تنظ�م روابط اجتـماعى و برقرارى
عدالت حـقوقى و دسـت�ابـى به صلح، بس�ار سـفارش و تأكـ�د شـده است و همه
انسانها، بو)ـژه حكومتها، مسـؤول�ت دارند تا با اجراى ساز وكارهاى شـا)سته،

ا)ن مقصد بزرگ و ح�اتى را محقق سازند:
٣٠«‰bF�U� «uLJ�� Ê« ”UM�« s}� r�LJ� «–« Ë  … »

و چون م�ان مردم داورى مى1كن�د، به عدالت داورى كن�د.
«uI�«Ë «u?I�K� »d?�« u� «u�b�« «u�b?F�ô« vK� Âu� ÊU�M� r?JÒM�d�|ôË  … »

٣١«ÊuKLF� UL� d}�� tK�« Ê« tK�«

و نبـا)د دشـمنى گـروهى، شـمـا را بر آن دارد كـه عـدالت نكن�ـد،
عدالت كن�ـد كه آن به تقوا نـزد)ك تر است، و از خدا پروا دار)د،

كه خدا به آن چه انجام مى1ده�د آگاه است.



±≤π

نقش حكومت، در اصالح و ارتقاى سبك زندگى اسالمى

اجرا و تـأم�ن عـدالت حقـوقى در تمامى شـرا)ط و در همه حـوزه1ها و براى
همگان، از جـمله حقـوق انسانى است كـه پا)دارى و سالمت جـوامع و افراد را
در زندگى تأمــ�ن مى1كند. و در نتــ�ـجـه ســبك زندگى صـالح و ســالم را به بار

مى1نشاند.
∂gI� Ë XÒ}??F?�u??� Æ∫ راه د)گرى كـه حكومـت مى1تواند در اصـالح سـبك
زندگى مردمان نقش ب�ـافر)ند آن است كه ساختار اجتـماعى1اى پا)ه ر)زى كند كه
نقشـها و جـا)گاه1ها براى انسانهـا بر اساس و پا)هn شـا)ستگ�ـها ا)جـاد بشود؛ ز)را
پا)گاه1ها و نقـشـها از عناصـر سـازنده سبك زندگـى است و در اصالح آن ن�ـز اثر
گـذار است. حكومت، چون در نوع سـاخـتـار اجـتـمـاعى نقش و سـهم مـهم و
بسزا)ى دارد، به طور طبـ�عى از هم�ن راه بر تع�ـ�ن پا)گاه1ها و نقشها تأث�ـر اثباتى

و سلبى، انبساطى وانقباضى مى1گذارد.
پا)گاه1ها و نقشها اگر انحصـارى، روابطى و دستورى باشد، سبك زندگى
به گونه درست و صح�ح سامـان نمى1)ابد، ز)را در چن�ن فضا)ى، سبك زندگى
متـأثر از همان اوصـاف، بستـه و شكننده خواهد بود. امّـا هرگاه از مـوقعـ�تـها و
نقشـها انحصـار زدا)ى، روابط زدا)ى و دستورى زدا)ى گـردد، در سبك زندگى
ن�ــز باز و اصـالح پذ)رمى شــود. از همـ�ن رو، در فــرهنگ اسـالمـى حكومت
وظ�فه دارد ساختارى را براى جامعه ا)جاد كند كه در آن سه وصf بازدارندهn )اد
شده؛ )عنى انحصار، رابطه و دستور در به وجود آمدن مـوقع�تها و نقشها زدوده

شود و استحقاق و ضوابط جا)گز)ن گردد.
على (ع) فرمود:

‚uH� t?�K}C?� s|b�« v� X�b?I�Ë t��eM� o��« v� XLE� Ê≈ Ë ƒd?�« f}�Ë »
t�?L��?�«Ë ”uHM�« t�dG?� Ê≈Ë ƒd�« ôË tÒI?� s� tK�« tKÒL� U?� vK� ÊUF| Ê√

٣٢«t}K� ÊUF| Ë√ p�– vK� s}F| Ê√ ÊËb� Êu}F�«
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ه�چ كـس، هر چند قــدر او در حـق1ّ، بزرگ و ارزش او در د)ن،
ب�ش1تر باشد بى ن�از ن�ست كه او را در انجام حق1ّ )ارى رسانند، و
ه�چ كس، گر چه مردم او را خوار شمارند و در د)ده1ها بى ارزش
باشد، كـوچك تر از آن ن�ست كه كـسى را در انجام حق1ّ )ارى كند

)ا د)گرى به )ارى او برخ�زد.
و ن�ز فرمود:

t�d� Ë t?BI� Ê≈Ë t}�« V?�√ o��U� qLF�« ÊU� s� tK�«b?M� ”UM�« qC�« Ê≈ »
٣٣«Áœ«“Ë Î…bzU� t}�« Òd� Ê≈Ë q�U��« s�

برتر)ن مردم در پ�ـشگاه خدا كسى است كـه عمل به حق1ّ در نزد او
دوست داشتنى تر از باطل باشـد، هر چند از قدر او بكاهد و به او

ز)ان رساند وباطل بر او سود رساند و بر قدر او ب�فزا)د.
مفهوم ومضمون ا)ن دو سخن امام على(ع) ا)ن است:

نخست آن: پا)گاه1ها، جـا)گاه1ها و نقشـها به تنها)ى افـراد و دارندگانش را
در برابر اجراى عدالت و حق�قت ب�مه نمى1كند.

دو د)گر: جا)گاه1ها، عامل و مع�ار فراترى و فروترى انسانها ن�ست، بلكه
آن چه به انســان ارزش مى1دهد، همـانا حـق1ّ شناسى و مـهم تـر از آن، پ�ـروى و

عمل به حق1ّ است.
سه د)گر: عمل به حق1ّ و عدل و راستى اختصاص به فرد و )ا گروه خاصى
ندارد، بلكه براى همگان باز بوده و مسؤول�ت همگان است. و در واقع جا)گاه
هركـسى (س�ـاه و سـف�ـد، فـق�ـر و ثروت1مند، رهبـر و رهرو، خواص و عـوام،

عالم و غ�ر عالم… . ) بر بن�اد عمل به حق1ّ تع��ن وترس�م مى1گردد.
پ�داست كـه ا)ن و)ژگ�ـها، تنها در)ك سـاختار اجـتماعـى باز، كه حكومت
ا)جاد مى1كند، مـمكن و م�ّسـر مى1شود. امام على(ع) براى به اجـرا درآمدن ا)ن
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حق�قت، چن�ن سفارش فرمود:
ULN�U� Î…dÓ�Ó√ Ë Î…U�U�Ô� rNÒ�Óu�ô Ë Î«—U���« rÔNKLF��UÓ� p�UÒLÔ� —u�« v� dÔE�« ]r� »
q�« s� U}?��« Ë t�d�?Ò��« Óq�« rNM� ]ŒÓuÓ� Ë t�U}�?�« ÓË —u��« VFÔ� s� ÔŸU?L�

٣٤«t��UB�«  U�u}��«

در فــعّـال�ّت و گــز)نش كــارمندانت بـ�ند)ش و پس از آزمــا)ش و
آزمون، به كـارشان بگمار و با م�ل شـخصى و رابطه بازى و بدون
مـشـورت با د)گران، آنان را به كـارهاى مـختـلf بر نگز)ن؛ ز)را
ا)ن خـ�انت و سـتمگرى اسـت. كارگـزاران را از مردم با تجـربه و

كاردان و متعّهد و انسانهاى سالم انتخاب كن.

نت�جه

١. سبك زندگى درساختار اجتماعى شكل مى1گ�رد.
٢. ارتقاء و اصالح )ا افـساد و افول ساختـار اجتماعى، بى گـمان بر سبك

زندگى تأث�ر مى1گذارد.
٣. ساخـتار اجتمـاعى از قلمروها)ى است كـه حكومت در آن نقش و سهم

برجسته وتع��ن كننده دارد.
٤. تأث�ر و نقـش حكومت بر سبك زندگى از دو راه انجـام مى1گ�رد: رفـتار

و كاركرد كارگزاران حكومت، و د)گر از راه ساختار اجتماعى.
٥. ســاز وكـار نـقش حكومت در اصــالح و ارتقــاى سـبـك زندگى از راه
ساختـار اجتماعى وقتى است كه حكومت بـه تول�د وتقو)ت ساختار اجـتماعى،

كه واجد كاركردها و و)ژگ�هاى ذ)ل باشد، همت گمارد:
ـ تحّرك اجتماعى باز و عمودى ا)جاد شود.

ـ اجـتـمـاعى سـازى هنجـارها به گـونه مـشـورتـى، مـشـاركـتى، حق مندانه
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وآگاهانه انجام بگ�رد.
ـ اقتصاد معطوف به توانا سازى مردم باشد.

ـ قدرت س�اسى سّ�ال و مسؤول باشد.
ـ س�ـستم قـضا)ى خادم عـدالت، امن�ّت و حقـوق مردم باشـد، ابزار قدرت

س�اسى و محكوم روابط و تعلقات نباشد.
ـ از موقع�تها و منزلتها انحصار زدا)ى، روابط زدا)ى ودستور زدا)ى بشود.
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ـ سنن النبى، عـالمـه طبـاطبـا)ى، مـؤسسـة النشـر االسـالمى، التـابعـة لجمـاعـة

المدرس�ن، بقم المقدسه، ١٤١٩.
ـ صح�ح بخارى، محمد بن اسماع�ل، ب�روت، دارالفكر، ١٤٠١.

ـ كافى، كل�نى، دارالحد)ث، قم، چاپ اول، ١٤٢٩ق.
ـ مشكاة االنوار، طبرسى، تحق�ق مهدى هوشمند، دارالحد)ث، قم، ١٤١٨.
ـ مغـازى واقدى، ترجـمه محـمود مـهدوى دامغـانى، نشر دانشگـاهى، تهران،

.١٣٦٩
ـ المقنعه، مف�د، قم، كنگره ش�خ مف�د، ١٤١٣ق.

ـ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتى، انتشارات ام�رالمؤمن�ن، قم.



±≥≥

نقش حكومت، در اصالح و ارتقاى سبك زندگى اسالمى

∫UN��u�ÅvÄ
١. سوره )ونس، آ)ه٣٥.

٢. سنن النبى عالمه طباطبا)ى ١٣٤.
٣. نهج البالغه، حكمت ٤٥٤/٧٣.

٤. همان، نامه ٣٩٤/٤٥.
٥. سوره توبه، آ)ه ٧١.

٦. المقنعه، مف�د، باب االمر بالمعروف و نهى عن المنكر / ٨٠٨.
٧. سوره آل عمران، آ)ه ١٠٤.

٨. سوره حج، آ)ه ٤١.
٩. مغازى واقدى، ترجمه مهدوى دامغانى/٣٣٣.

١٠. همان.
١١. سنن النبى عالمه طباطبا)ى /١٣١، الملحقات فى معاشرته، روا)ت ٣٦.

١٢. همان/١٣٢.
١٣. وسا)ل الش�عه، ج ٢٢٢/١٦.

١٤. همان/ ٣١٧.
١٥. صح�ح بخارى، ج١١١/٥

١٦. كافى، ج ٧١٧/٤.
١٧. وسا)ل الش�عه، ج ١٣٠/١٦.

١٨. نهج البالغه، خطبه ١٧.
١٩. وسا)ل الش�عه، ج ١٣٠/١٦.

٢٠. همان / ١٢٢.
٢١. كافى، ج ٤٩٥/٩.
٢٢. همان، ج ٤٢٠/٣.



±≥¥

سال  سى11و)كم، صد1وهفتادوچهارم

٢٣. مشكاة االنوار /٣٢١.
٢٤. علل الشرا)ع، ج ٣٦٩/٢.

٢٥. كافى، ج ٨/٧.
٢٦. نهج البالغه، خطبه ٢١٦.

٢٧. همان، نامه ٢٦.

٢٨. همان، نامه ٥٣.
٢٩. تحf العقول، / ٥٠.

٣٠. سوره نساء، آ)ه ٥٨.
٣١. سوره مائده، آ)ه٨.

٣٢. نهج البالغه، خطبه ٢١٦.
٣٣. همان، خطبه ١٢٥.

٣٤. همان، نامه ٥٣.

 


	01H
	02H174
	03H
	04H
	05H
	06H
	07H
	08H
	09H

