
Áb}JÇ∫ در ا�ن نوشتار، پس از تعـر�فى كوتاه از مفهـوم اصالح و سبك
زندگى، نقش و سـهم حوزه علمـ)ـه در جهت اصـالح و بازسازى سـبك
زندگى بر بن)اد آمـوزه7هاى اسالمى، از طر�ق ساخـتارِ اجتمـاعى، در سه
محور: عامل و فاعِل ساختار اجتماعى، سازه7ها در ساختار اجتماعى و
هدف در سـاخـتـار اجـتـمـاعى، تبـ)ــ)ن شـده است. در سـاحَتِ فـاعل و
عـامل، حوزه با�د سـرما�ـه فرهنگى و فكرى را در اخـتـ)ار نسل مـعاصـر
بگذارد و در ساحَتِ سازه7ها، سرما�ه اجتمـاعى فراگ)ر و سرما�ه معنوى

را، و در عرصه هدف و مقصد، سه كار كل)دى را با�د انجام بدهد:
١. شناسا�ى ضرور�ات و ن)ازمند�هاى زندگى معاصر.

٢. تام)ن و فراهم7سازى ز�با و ن)كوى آنها.
٣. ا�جـاد تقاضا وخـواست در نسل مـعاصر و دگـرسازى سـبك زندگى

اسالمى به خواست همگانى.
�ÊU?Ö˛«Ë b?}K∫ اصـالح، سـبك زندگى اسـالمـى، حـوزه7هاى علمـ)ـه،

سرما�ه فرهنگى

ÕU³B� Êu|UL¼ s}�Šb}Ý •

Á“uŠ gI½  •
vÖb½“ p³Ý Õö�« —œ
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درآمد

در رو�ارو�ى با پد�ده7ها و فـرا�ندها (بو�ـژه نو�ن) ب)ش7تر سـه حالت و وضـعـ)ت
درمقام رفتار و سه رو�كرد در مقام فكر و نظر نمودار مى7گردد:

١. تسل)م، كـه برا�ند و نتـ)ـجه آن حـذف است. در ا�ن حـالت، رو�ارو�ى
غ)ر فعال است.

٢. بى7تفــاوتى و تالش در جــهت دورى و داد و سـتــد نداشــتن با آن. ا�ن
وضـع)ت و رو�كرد، هرچـند درآغاز و براى مـدت كـوتاه، شدنى است؛ امـا در
دراز مدت و بو�ژه با توجه به ساخـتار به هم پ)وسته و ز�ست اجتـماعى انسانهاى
مـعــاصـر، نـاشـدنى است؛ ز�ـرا ز�ست فـردى و اجــتـمــاعى بشــر امـروز، در
قلمروهاى گوناگـون، از حالت ذره7اى و بر�ده از هم فاصله گرفـته و در عمل به
صــورت شـبـكه7اى و روندى، درآمــده است. در ز�ســتى ا�ن7گــونه، اگــر چه
اثرپذ�رى و اثرگـذارى، ناگز�ر است، ولـى روشن است كه ا�ن7گـونه رو�ارو�ى

در خوشب)نانه7تر�ن حالت، اثرپذ�رانه است.
٣. رو�ارو�ى فعال و پو�ا. در ا�ن نوع از داد و ستد، الزم است امور ز�ر،

روى دهد:
ـ از نفى و طرد مطـلق پره)ـز گـردد و بده بـسـتـان هشـ)ـارانه و واقـع7گـرا�انه

انجام بگ)رد.
ـ كاستى7ها و كژتابى7ها، شناسا�ى و بازنما�ى شود.

ـ الگو و مدل جا�گز�ن وكارآمدتر، تدو�ن، و ارائه گردد.
امـروز، جامـعـه7هاى اسـالمى با سـبك و روش زندگى سكوالر، آن هم از
گونه غـربى، بو�ژه در ال�ه هاى ب)رونى و رفتـارى، نه تنها رودر رو�ند؛ بلكه در
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جـر�ان تجـربه آن هسـتند. به طـور طبـ)ـعى، سـه رو�كرد و رو�ارو�ى �اد شـده،
درا�ن7جا ن)ز نـمود دارد وآن7چه الزم وَ ح)اتى مى7نما�د، رو�ـارو�ى از قسم سوم
است كـه تمامى افـراد، سازمـانها و نهـادها در ا�ن فـرا�ند، مسـؤول)ت دارند. از
شمار نـهادهاى مهم، حوزه علمـ)ه است كه در ا�ن نوشتـار رسالت و نقش آن را

در اصالح سبك زندگى، به بوته بررسى مى7نه)م.

اصالح سبك زندگى

پ)ش از بازخوانى نقش حوزه در اصالح سـبك زندگى، ارائه تعر�b و تصو�رى
هرچند مختصر از « اصالح» و « سبك زندگى» منطقى و ضرورى است.

»�Õö∫ اصالح فرا�ند و جر�ان دگرگـون7زاىِ تكامل آفر�ن است كه ممكن
است فراگ)ر وغ)ر فراگ)ر بـاشد؛ �عنى تمامى مرتبه7ها و زوا�اى ح)ات انسانى را
در بر بگ)رد و �ا تنهـا َقلمروها�ى از آن را پوشش بدهد. و و�ژگـ)ها�ى كه مـقوم و
پا�ه هستى7شناسانه اصالح تكامل آفر�ن در ح)ات انسانى به شمار مى7آ�ند، بد�ن

شرح7اند:
±tA|b�« Æ∫ هرگونه اصالحى، بسـته به ارائهf طرح، نظر�ه و اند�شه است؛
�عنى اگـر قـرار باشد اصـالحى در حـوزه7اى از ح)ـات جـمعى و �ا فـردى، روى
بدهد، پ)ش از هر كار و حركتى، با�سـتى تفكر و اند�شه7اى جا�گز�ن، در همان
عـرصه داشـتـه باشـ)م. چون بدون نظر�ه جـا�گز�ن، اصـالحى رخ نمى7نمـا�د.
تار�خ اصـالحـات در جـامـعـه7هاى انسـانى، گـواه بر ا�ن مـدعـاست. در َمـثَل،
اصالحاتى كه در قرون وسطى، در اروپا انجـام شد، پ)شاپ)ش، رو�كرد و تفكر

و�ژهf د�نى و علمى پد�د آمده بود.
س)د جمال الد�ن اسدآبادى ن)ز با اند�شه توجه جدى به علم جد�د و باز�ابى اسالم

اجتماعى و تمدنى، حركت اصالحى خو�ش را در جامعه7هاى اسالمى، پى گرفت.
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امـام خـم)نى، كـه احـ)ـاگرى را از طـر�ق اصالحـات پى گـرفت و به انجـام
رسـاند، بر اساس نـظر�ه وال�ت مطلقـه فقـ)ـه، بناى بَس ستـرگ تفكر و اند�شـه
د�نى در حوزهf سـ)است و اجـتمـاع، حركت اصالحى را پد�د آورد و زمـ)نه7هاى

ادامه آن را فراهم ساخت.
≥È“U�ÅÊ“ËÅr� Æ∫ هر حركـت اصالحى، هم7وزن7سـازى را در دل خو�ش
دارد. �عنى در هر قلمروى كه اصالحات به اجـرا درآ�د، ابتدا همسو�)هاى پد�د
آمـده، شناسـا�ى مـى7شـوند و سـپس، فـرا�ند همـاهـنگ و هم7وزن7سـازى مـ)ـان
بخـشــهـاى آن آغـاز مى7گــردد. اصـالح، در عـرصـه ســ)ـاسى، زمـانـى مـهم و
نقش7آفـر�ن است و كـارا�ى دارد كـه از قـدرت بد اسـتـفـاده شود و مـ)ـان مـردم و
سـاختـار قـدرت و حـاكمـ)ت ناهمـاهنگى پد�د آ�ـد؛ قدرت در دست طبـقـه و �ا
صنb خاصى قرار گـ)رد وافراد جامـعه از دست)ابى به آن بازمـانند و در سرنوشت
و آ�ندهf خـود نقـشى نداشـتـه باشند. اصـالحـات دق)ـق و درست و برابر ترازها و
معـ)ارهـا، همان پخش همـاهنگ و برابر قدرت مـ)ان ملت و دولت و حـاكمـ)ت
است و اگرجر�ان اصالحى براى پد�دآورى چن)ن هماهنگى و هم وزنى، كارى

نكند، فرا�ند اصالحى نخواهد بود.
در سـخن امــام على (ع) به چن)ـن و�ژگى اى براى به وجـود آمــدن اصـالح

اشاره شده است:
١«t}� tK�« d�U� rÔNLÓK�« Ë t}K� rÔ�«u�« d�ô« «cN� ”UM�« ]o�« ]Ê« Ô”UM�« UN|« »

اى مـردم! سـزاوارتر�ـن كس به حكمـروا�ى، كــسى است كـه در
پ)اده7سـازى حكومت ن)رومندتر، و در آگاهى از فرمـان خدا داناتر

باشد.
حـضـرت براى از مـ)ـان بردن شكاف مـ)ـان مــسلمـانان و حـاكم جـامـعـه و
ناهمـاهنگى كـه در قـدرت پد�د آمـده بود، دست به اصـالحات سـ)ـاسى زد و به
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كسانى كه سبب پد�د آمدن ناهماهنگى م)ان مردم و حكومت مى شدند، هشدار
داد كه:

٢«tÓ�U�« pIMÔ� v� tÒMJ� Ë tÓLFÔD� ÓpÓ� f}� pÓKÓL� ÒÅÊ« Ë »
پست فـرماندارى براى تو وسـ)له آب و نان نبوده، بلكه امـانتى در

گردن تو ست.
در فرا�ند اصالح سبك زندگى ن)ز، با�د رخنه7ها و ناهماهنگى7هاى موجود
م)ـان باورها و ارزشـهاى اعـتقـادى و د�نى با ع)ن)ـتهـا�ى كه در زندگى فـردى و �ا

اجتماعى د�نداران وجود دارد، برداشته شود، تا اصالح به وجود آ�د.
≤Ã—Òb� Ë Z|—b� Æ∫ از د�گر و�ژگ)ـهاى فرا�نـد اصالح، تدر�ج وتدرج است
كـه اولى زمـان7مند بودن و دومى مـرحله7دارى آن7را باز مى نمـا�د؛ از ا�ن روى،

اصالح، تنها در صورتى نت)جه مى7دهد كه:
نخست آن كه، بستر و مس)ر طوالنى كه همراه با صبر، تحمل، استقامت،
چالشـها و… است، تجـربه و لمس كند، كـه نام آن را به حق «آزمـون» مى7توان

گذارد.
دو د�گر، برنامــه7ر�زى و مـد�ر�ت پشــتـوانه آن باشـد. بنـابرا�ن، آزمـون،
برنامـه ر�زى و مـد�ر�ت شـرط و اساس كـارآمـدى و به ثمـر نشـستن اصـالحـات

است.
¥b� Æ·∫ ه)چ نـظام و جــر�انى نـمى7تواند بـدون هدف و �ا هدفــهـــا�ى به
ح)ات خـود ادامه بدهد. و چنانكه گفتـه شد، اصالح فرا�ند و جر�ان تغـ))ر زاى
تكامل آفـر�ن است، پس ناگـز�ر، هدف و هدفـهـا�ى فـراسوى آن وجـود دارد و
همــ)ن هدفـهــا، ارزش و جـا�گاه آن را روشن و بـاز مى7نمـا�د. در تفـكر د�نى ـ
اسـالمى و در مقـ)اس كـالن، برآوردن حـقوق انسـانى و رضـا�ت مندى الهى دو
هدف بن)ـاد�ن، به شـمـار مى7روند كـه در رفـتار وگـفـتـار امـام على (ع) جلوه7اى
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روشن دارند، از جمله در سخن ز�ر:
Ë ¨r�b?N?Ô� m?K�?ÓL� ÔW?�?}?BM?�« ÁœU?�?� vÓK� tK�« ‚u?I??� V�«Ë s� sJ� Ë »
Ë Ôt?�Ó�eM� o��« w� XLÔE� Ê« Ë ÔƒÔd?�« f}� Ë rÔNM?}� o��« W?�U�« vK� ÔÊËU?F?Ò��«
Ô¡ËÔd�«ô Ë tÒI� s� ÔtK�« ÔtÓK]L� U� vK� ÓÊU?FÔ| Ê« ‚uÓH� ÔtÔ�K}C� s|b�« w� X�]bIÓ�
ÓÊU?FÔ| Ë« p�– vK� Ós}?FÔ| Ê« ÊËb� ÔÊu?}?F�« Ôt?�?ÓL?Ó�Ó�?�« ÓË Ô”u?HÒM�« Ôt�Ód?ÒG?� Ê« Ë

٣«t}ÓK�
و ل)كن از جـمله حـقهـاى خـداوند بر بندگـان، �كد�گر را به قـدر
توان، اندرز دادن است. و در برپـاداشـتن حق مـ)ـان خـود، �ارى
�كد�گر نمودن. و ه)چ كـس، هر چند قدر وى، در حق، ب)ش7تر
بود و فــضــ)لت او در د�ن بـ)ش7تر، بى ن)ــاز ن)ــست كــه او را در
گـزاردن حق �ارى كـنند. و ه)چ كس، هر چنـد مـردم او را خـوار
شمارند، و د�ده7ها وى را بى مقدار، خـردتر از آن ن)ست كه كسى

را در انجام دادن حق، �ارى كند، �ا د�گرى به �ارى او برخ)زد.
از ا�ن عبارت چند نكته ارزش7مند به دست مى7آ�د:

حق الهى.
فراهم7سـازى ساز و كار درونى در جامـعه و شناساندن حـركت اصالحى بر

بندگان براى برآوردن حقوق انسانى و رضا�ت الهى.
قـرار گـرفـتن د�ن، در خـدمت آن دو حق، نه مـخـدوم آنهـا بودن. به د�گر

سخن، د�ن فوق آنها ن)ست، بلكه آنها برتر از د�ن مى7نش)نند.
شاخـصه7ها و و�ژگ)ـها�ى كه براى اصـالح ذكر شد، مـع)ار شـناخت فرا�ند
اصالح از غـ)ر آن است. وبا توجه به آنـها، اصالح را در هر حـوزه اى كه پد�دار

گردد و الزم باشد، مى7توان شناخت و آن را استمرار بخش)د.
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سبك زندگى

منظور از ســبك زندگى، راه و روشى ن)ـسـت كـه �ك فـرد به گــونه فـردى براى
رس)دن به هدفها�ى كه پ)ش گرفتـه در تنها�ى محض و بدون تاث)ر و تأثر از جامعه
برمى7گز�ند، بلكه مراد از سبك زندگى، مدل نهاد�نه شده حاكم بر رفتار افراد،
جـمع و گروهى از انسـانها در بازه و بـرِش زمانى طوالنى مـدت براى رس)ـدن به
هدفهـاى پذ�رفتـه شده مى7باشد. ا�ن جـمع و گروه انسانـى، مى7تواند �ك قوم،
ملت، كشـور و �ا امت باشد. هم)ن طور مقـاصد ن)ز ممكن است اثبـات تما�ز،
برآوردن ن)ازهاى ح)اتى، جا�گاه اجـتماعى، تكامل و توسعه و �ا هو�ت�7ابى آن
جمع انسانى، در سـاختارهاى اجتماعى و فـرهنگى در مق)اسهـاى ملى و جهانى
باشـد. و مدل ن)ـز ترك)ـبى از اند�شه، باور، هنجـارهاى رسمى و غـ)ررسـمى و
ارزشهاست و به طور دق)ق در ا�ن صورت است كه سخن گفتن از سبك زندگى
غربى و شرقى، اسالمى و ل)برالى، د�نى و غ)ر د�نى، مس)حى و �هودى، مدرن
و فــرامـدرن و… خــردمندانه ومــعنى دار بـوده و از واقـعــ)ت عــ)نى و ب)ــرونى
برخـوردار است. مـقـا�سـه و ارز�ابى، رقـابـت ورفـاقت، كـامـ)ـابى و ناكـامى،

استقبال و استدبار نسبت به آنها، جنبه عملى و كاركردى مى�7ابد.
بنابرا�ـن، ال�ه ب)ـرونى و ظاهرى ســبك زندگى، همــانا رفـتـار آدمــ)ـان در
مـحـ)ط اجـتمـاعى و ز�سـتى در قـالب كـار، آمـوزش، ازدواج وطالق، تول)ـد،
توز�ع، مــصــرف، پوشـاك، خــوراك، بهــداشت، آداب، رسـوم و عــادات،
اثرگـذارى روى �كد�گر، چگونگى اسـتفـاده از توانا�)هـا و منابع و… است. و
ال�ه درونى و بن)ـادى سبـك زندگى، اند�شه (شنـاخت) و باور در مورد انسـان،
جـامـعـه و جـهـان وانـگ)ـزه عـمل سـامـان7مند بر اســاس آن دو (شناخت و باور)
است. ســبك زندگى، پـد�دهf شناورى است كــه رو�ش و زا�ش آن وابســتــه به
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ساخـتارِ اجتـماعى و جا�گاه و نقـش افراد در آن است؛ از ا�ن روى الزم است تا
نخست، ساختار اجتماعى را بشناس)م.

ساختار اجـتماعى، همانا از پ)وندهاى كم و ب)ش پا�دار وگـسترده7اى است
م)ـان كسان، گـروه7ها، ال�ه7هاى اجتـماعى كـه بر بن)اد جهـان7ب)نى و نظام فكرى
مـشـتـرك، براى برآوردن ن)ـازهاى زندگى شـكل و سـامـان مى7گـ)ـرد. بنابرا�ن،
سـاخـتـار اجتـمـاعى، از سـه بخش اصلى شكـل گرفـتـه است: عـامل و فـاعل،

سازه7ها، هدف و مقصد.
�q�U� Ë q�U∫ جهان ب)نى و نظام معنا�ى است.

�U�ÅÁ“U∫ پ)وستگ)هـا و م)دانها�ى ازسرما�ه كـه جا�گاه و نقش افراد براساس
تول)د، توز�ع و مصرف آنها تع)ـ)ن مى7گردد. (الگوى مصرف وتول)د، پوشاك،

روابط و پ)وندها، تفر�ح، مناسك، معمارى و… )
�bBI� Ë ·b∫ برآورد ن)ازمند�هاى انسان است.

با توجــه به آن7چه ب)ــان گـرد�د، به گــزاره و پرسش اصلى باز مى7گــرد�م:
چگونه نهاد حوزه مى7تواند به اصالح سـبك زندگى براساس آموزه7هاى وَح)انى
بپردازد؟ به طور طبـ)عى، نقش اصالح7گرانه حـوزه، از طر�ق ساختار اجـتماعى

در سه محور �اد شده، در خور شرح است:
عامل و فاعل در ساختار اجتماعى.

سازه در ساختار اجتماعى.
هدف و مقصد.

امر د�گرى كه در شناخت ساختار اجتـماعى، اثرگذار است نظام اجتماعى
است و همان7گونه كه اند�شوران وجامعه7شناسان ب)ان داشته7اند، نظام اجتماعى
برا�ند مـجمـوعه7اى از م)ـدانها�ى است كـه براساس تـوز�ع سرما�ـه شكل گرفـته
وطبقه7بندى شده است.٤ با در نظر گرفتن ا�ن مقـدمه، روشن مى7شود كه براى
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بازسازى وتول)ـد سبك زندگى بر بن)ـاد آموزه7هاى د�نى ـ اسـالمى، به دو، �ا سه
نوع سرمـا�ه ن)از است. هـرچند سبك زندگى، به سـرما�ه7هاى فـراوانى احتـ)اج
دارد، ولى �اد كـرد دو �ا سـه سرمـا�ه، به ا�ن منظور است كـه د�ن، ا�ن سـه نوع

سرما�ه را در اخت)ار انسان قرار مى7دهد و آن را برآورده مى7سازد، بد�ن شرح:
�v~M�d� t|U�d∫ جهان ب)نى، نظام معنا�ى وآرمانى افراد.

�?v�U?L?��« t|U?�d∫ باورها، ارزشـهـا، هنجارها و شـبكه اى از پ)ـوندها كـه
آسـان مى7سـازد و شتـاب مى7بخـشـد به اثرگذار�ـها و اثرپذ�ر�ـها و بر توانا�ـ)هـاى
جـمعى جـامعـه مى7افزا�د و راه را براى دسـتـ)ابى و رسـ)دن به هدفـهاى مـشتـرك
هموار مى7سازد. بنابرا�ن، مناسك وآداب، رفتار واعمال، قانونها و قاعده7ها،

هنجارها، ساختار ها و… از نمونه7هاى ا�ن نوع سرما�ه مى7تواند باشد.
�?ÈuMF?� t|U�d∫ همـه عاملهـا و سـببـهـا�ى كه انـسان را از اسـارت و بندگى
آن7چه كه ناپا�دار، محدود، پركاستى و شكست7پذ�ر است مى7رهاند و در مس)رِ

كشش و كوشش در قلمرو امر پا�دار، متعالى و كمال مطلق قرار مى7دهد.
با توجـه به رسالت و جـا�گاه حوزه7هـاى علم)ـه در ساخـتار اجـتمـاعى، در
اخت)ـار قرار دادن سه نوع سرمـا�ه �اد شده از مهم7تر�ن رسالتـهاى حوزه در روانه

اصالح سبك زندگى خواهد بود.

©v~M�d� t|U�d�® v�UL��« —U��U� q�U� Ë q�U� —œ Á“u� gI� Æ±
بن)ـادى7تر�ن نقش كنونى حـوزه، ارائه و روشن7گرى جـهـان7ب)نى ز�ست در
جهـان و تدو�ن ا�دئولوژى و مدل ز�ستى بر بن)ـاد آن است. جهان7ب)ن)هـا�ى كه تا
كنون بشر تجـربه كرده و�ا در مقـ)اس نظرى و عملى نمـودار گرد�ده7اند، ب)ش7تر

داراى اشكال و اوصاف ز�ر بوده7اند:
١. ١. پ)دا�ى جهان7ب)نى، به تنها�ى، بدون آن كـه مرجع و سرچشمه براى
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جست و جو، كشb و ارائه مدل و نظام ز�ست دن)وى و اُخروى قرار بگ)رد.
٢. ١. جهان7ب)نى، با گنجـا�ى تول)د و پذ�رش الگو و نظام ز�سِت دن)ا�ى.
جهان7ب)نى7ها�ى كه در ا�ن قالب و س)ما نمودار گرد�ده7اند، ب)ش7تر ناهم7سنگ و
تك بعـدى7اند؛ �عنـى عنصـر وعـامل مـركـزى وكل)ـدى در پاره7اى از آنهـا، تنهـا
حق7مندى انـسـان است. در پاره7اى د�ـگر، مكلb و مــسـؤول بـودن او. برا�ند
ساخـتارى و اجتمـاعى اولى، استعمـار وآزادى صاحبان زر و زور و دسـتاورد و
برون7داد دومى اجبار و خشـونت است؛ امّا نقطه و مرز مشتـرك هر دو استبداد و
استكبـار، به صورت خامـوش وروشن است. گروهى دغـدغه حقـ)قت، بدون
واقـعـ)ت �ا واقـعـ)ت فـارغ از حـقـ)ـقت و همـ)ن7طـور مـعـرفتِ بدون مـعنو�ت و
مـعنو�ِت بدون معـرفت را دارند ونحله7ها�ى هم، دغـدغه حـق)ـقت و واقعـ)ت،
مـعـرفت و مـعنـو�ت را با هم و درهم تن)ـده دارند، جــز ا�ن7كـه از سنخ مـادى و
دن)ـوى آن. ل)ـبرال)ـسم، سـوسـ)ال)ـسم، كـمـون)سم، فـاشـ)ـسم، سكوالر�سم،

سا�نت)سم و اومان)سم نو�ن و… از ا�ن دسته به شمار مى7روند.
٣. ١. جـهــان ب)نى كـه ســرچشـمــه، الگوى ز�ست آن، تمــام، اُخـروى
است. بى7تفاوتى، اباحى7گرى، دن)است)ـزى و دن)اگر�زى، عقب7ماندگى، ستم

پذ�رى و… از دستاوردهاى رفتارى و عملى آن است.
٤. ١. جـهـان ب)نى كـه سـرچشـمه و گنـجا�ى تـول)د و پـذ�رش الگو و نظام
دن)ـا�ى ـ آخـرتى را با هم دارد. گـوهر و پا�ه ا�ن جـهـان ب)نى، حـضـور و ظهـور
خداوند و امور مـتعالى در ا�ن جهان و در ز�ست دن)وى است و نه فـاصله گرفتن
و جـدا افــتـادن و ب)گانه بـودن و دوتكه د�دن آن. در ا�ن نگرش، آخــرت و دن)ـا
درهم تن)ـده اند و از ح)ث مـحتـوا و شكل، مـخالb �كد�گـر نمى7توانند باشند.

اضالع مهم وكل)دى ا�ن جهان ب)نى و سرمشق، عبارت7اند از:
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حق)قت
معرفت
هو�ت
عزّت

حق7مندى
مسؤول)ت

اخالق
اسالم، چن)ن جـهان7ب)نى را ارئه كـرده است و گنجا�ى مدل و نـظام ز�ستى، با
و�ژگـ)ـهـا را ن)ـز دارد؛ امـا آن7چه امـروز با�سـتـه مـى7نمـاد، همـانا دگـرسـازى آن به
ساختارهاى حقوقى، اقتصادى، اجتماعى و… است. و در صورتى كه ا�ن مهم،
روى ندهد، بازسازى سبك زندگى اسالمى در دن)اى مـعاصر و روبه رو شدن فعال
باسـبك زندگى سكوالر ناشدنى اسـت. در نت)ـجه، ضـرورت و ن)از حـ)اتى امـروز
جـهان اسـالم، شرح، بررسى و واكـاوى نظرى از گنجا�ى اسـالم در ا�ن عرصـه7ها
ن)ـست، بلكه سـرمـا�ه7گذارى و تـالش پ)وسـتـه در راسـتاى بازسـازى، نوسـازى و
پد�دآورى سـاخـتـارهـاى سـ)ـاسى، اجـتـمـاعى، حـقـوقى، امنـ)ـتى، اقـتـصـادى،
آمـوزشـى، علمى و پرورشى است كــه باز نمــود آمـوزه7ها و مــفـاه)م اســالمى در

عرصه7ها و كارهاى مهم و گوناگون، ن)از زندگى انسان امروز�ن است.
fحوزه7هـاى علم)ـه، از سو�ى با�د بمـثابه قـرارگاه7هاى روشن7گـرى سرمـا�ه
فرهنگى و مـعنوى در جامعه به مـ)دان ب)ا�ند و از د�گر سوى، جـاى و جا�گاهى
باشد براى به كـارگ)ـرى و حق)ـقت پ)وسـتن جهان7ب)نى اسـالمى در ساخـتارهاى

اجتماعى، حقوقى، س)اسى و… .

v�UL��« —U��U� ÈU�ÅÁ“U� —œ Á“u� gI� Æ≤
پراهم)ت7تر�ن سـهم و نقش حوزه در ساحَتِ سازه7هاى سـاختار اجتـماعى
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رسم كردن نقشه از سرما�ه7هاى اجتماعى و معنوى، و در اخت)ار قرار دادن آن به
نسل كنونى است كه مهم7تر�ن نمونه7هاى آن، بد�ن شرح7اند:

٢ ـ ١. فراهم و پد�دارسـازى ساختـارها، پ)ش از عرضـه و ارائه (اند�شه،
باور، طرح و برنامـه و… )، مانند: ازدواج، تشك)ل خـانواده و پرورش نسل و
فـرزندان ســالم و د�ن7باور، ضـرورِت اجـتــمـاعى و ز�سـتى است و هـنگامى به
خــوبى برآورده مى7گــردد كــه ز�ـر سـاخــتــهــا�ى، چـون: آمــوزش پ)ــوندها و

گسستگى7ها و رفتار، مسكن، درآمد و كار مه)ا باشد.
مصرف (كاال، خـدمات، عمر، زمان) ن)ز ضرورت و ن)ـازمندى اقتصادى
و اجتمـاعى به شمار مى7رود و زمانى به تعالى و توسـعه فرد و جامعـه مى7انجامد
كه به تول)د، تقو�ت سرما�ه اجتماعى، سرما�ه انسانى، سرما�ه مالى ـ اقتصادى
و توسعـه پا�دار ب)نجامد. شهـرنش)نى، ضرورت و ن)از زندگـى امروزى و مدرن
است. ا�ن، به ز�ر سـاخـتـهـا�ى چون مـسـؤول)ت7پذ�رى، اعـتـمـاد به �كد�گر،

نگه7داشت حقوق شهروندى و به فرهنگ ز�ست شهرى ن)ازمند است.
د�ندارى و د�ن7ورزى در ال�ه7هاى اعتـقادى، معـرفتى، ا�مانى، رفـتارى و
مناسكى، ضرورت و ن)از به شمار مى7رود و هنـگامى به ح)ات ط)ب مى7انجامد
كـه غـلو، تحـجــر، خـرافـه و اباحـى گـرى از تمـامـى ال�ه و رو�ه7هاى آن زدوده
وپالوده شود. �عنى د�ندارى، از گرد و غبـار تندروى و كندروى پالوده و پاك)زه

و با آب زالِل م)انه7روى و حركت در صراط مستق)م، پاك و پاك)زه گردد.
فرح7انگ)زى، شادابى و شادان ز�ستن، به ز�رساختها�ى چون مكانهاى مناسب،
زمان الزم، بودجه كـافى، آموزش رفتارها، آداب و مـعاشرت سالم و انسـانى ن)ازمند
است. به ا�ن ترت)ب، حـوزه7هاى علمـ)ـه، جهت نهـاد�نه7سـازى ارزشهـا، پ)ـوندها و
پ)وستگى7هاى د�نى و آموزه7هاى اسالمى در جامـعه، با�ستى در قلمرو صالح)ت و به

تناسب رسالت7اش، نخست، ز�ر ساختهاى الزم را فراهم بسازد.
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٢ ـ ٢. پره)ـز از به وجـود آوردن انتظـارها و چشـمـداشت7هاى دروغـ)ن و
ناشدنى در مـردم و جامعـه. ا�ن اختصـاصِ به گروه، گروه7ها و كـسانى ندارد و
ب)ش7تر كـسانى كـه درمقـام طال�ه7دارى و پ)شـوا�ى مردم (مـعتـمدان اجـتمـاعى،
بزرگان اقوام، رهبران مذهبى، و دست7اندركـاران س)اسى، مد�ران مالى و…)
قـرار مى7گ)ـرند، گـرفـتار چن)ن اخـالق و برنامـه7اى مى7شـوند؛ گرچـه س)ـاست
بازان، قـدرت7طلبـان و زراندوزان، ب)ش7تر به ا�ن سـ)ـاست روى مى7آورند. در
هر صورت، برا�ند و نتـ)جه ا�ن ذهن)ت و وضع)ت، گـسترشِ بى7اعتـمادى افقى
و عـمــودى در جـامـعـه، كــاهش مـشـاركت و پـاسخ7گـو�ى، مـحــدود شـدن و
شكنندگى شبـكه روابط م)ان مـردم، دگر شدن ارزشـهاى سازنده وسـالم به ضد
ارزشهـاست؛ در مثل، صداقت، امـانت، عدالت و… جـاى خود را به دروغ،
ر�ا، خـ)انت، سـتم و… مى7دهند و در جـامعـه و در اثرگـذار�ها و اثرپذ�ر�هـاى
اجتـماعى، نمود ب)ـش7ترى مى�7ابند. حوزه هم در جا�گـاه طال�ه7دارى معنوى،
با�سـتى از پد�د آوردن انتظار در چـشمـداشت7هاى دروغـ)ن و ناشـدنى در مـردم
بپره)زد و هم هش)ارانه در برابر س)استها و برنامه7ها�ى از ا�ن دست، كه از سوى

افراد وگروه7ها طرح مى7شود، با�ستد.
٢ ـ ٣. از مــ)ـان برداشــتن فـاصلـه ب)ن تئــورى و عـمل، فكـر و پد�ده7ها و
رو�دادهاى ز�ستى و اجـتماعـى، گفتـار و رفتار. در جـامعه7اى كـه ب)ن اند�شه و
رو�دادها و هست و بودهاى ز�ستى، باور وعمل، نه تنها فاصله، بلكه ب)گانگى
وجـود داشـتـه باشـد، سـرمـا�ه اجـتـمـاعى و سـرمـا�ه مـعنوى به مـعناى �اد شـده
بى7فـروغ مى7گردد. در ا�ن ا�سـتـار، مردم، آمـاده پ)ـروى از الگوهاى رفتـارى و
ز�سـتـى د�گران مى7گـردند و زمــ)نه نفـوذ و و�ـران7سـازى سـبك زندگـى ب)ش7تر
مى7شود. هست و بودهاى ز�ستى و اجتماعى جامـعه و انسان معاصر، خواهانِ
پو�ا�ى، دگرد�سى، نقدپذ�رى، چند بعدى بودن، تنوع و تكثر ز�ستى و روشى
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و مـعــرفـتى، همــپـا�ه7نگرى انـسـان، حق7مندى انـسـان، تقـدس7زدا�ـى؛ امـا نه
كرامت7زدا�ى، راز زدا�ى و اسطوره7زدا�ى، مـحتواگرا�ى به جـاى ظاهرگرا�ى،
آ�نده7نگرى و… است. به طور طب)عى، اند�شـه و اند�ش)دن، با�د سازوار با ا�ن
رو�دادهاى ز�سـتـى انجـام بگ)ـرد، تا قـدرت زا�ش و رو�ـش، و پذ�رش داشـتـه
باشـد و همـچنان پو�ا بمـاند، در غـ)ـر ا�ن صـورت، از گـردونه زندگى، ب)ـرون

رانده خواهد شد.
از كـارهاى بـا�سـتـه7اى كــه حـوزه7هاى علـمـ)ـه، در مــقـام �ك نهــاد علمى
وآمـوزشى، با�د در راسـتـاى از مـ)ان بـرداشتنِ بـ)گانگى �اد شـده انجـام بدهند،
تول)ـد دانشهـاى مـ)ان رشـتـه7اى وتفقـه ناظر بر جـامـعه و پ)ـوندها و اثرپذ�ر�هـا و

اثرگذار�ها وهدف7گ)رى تكامل اجتماعى وتمدن سازى اسالمى است.
كـار مهم د�گر، توجـه و تاك)ـد بر فـرهنگ عمـومى و بازسازى، پ)ـوندهاى
ژرف مـردمى بـه جـاى پ)ـوندهـاى خـشك و روبنا�ى است. از بـرجـسـتگ)ــهـا و
توانا�)هاى رخشان (از ح)ث ترب)تى، اجتماعى وحتى س)اسى) حوزه7هاى علم)ه
از د�ر باز، پ)ـوند ساده، صـادقانه، شـفاف و فـراگ)ر، بـا عموم مـردم، بدون در
نظر گـرفتن جـا�گاه7ها و شاخـصه7هاى طـبقـه7بندى اجتـماعى بوده است. مـدتى
است كـه حـوزه7ها، خواسـتـه �ا ناخـواسـته، به پـ)روى از امـواج دگـرد�سى7هاى
اجـتـماعى و سـاخـتـارى برآمـده از مدرن)ـتـه، به سـوى پ)ـوندهاى كم7بُرد و اندك
پ)ـرامـون، در ب)ن گــروه7ها و ال�ه7هاى خـاص و فـرهنگ وسـبك زنـدگى نخـبـه
گــرا�ى حــركـت مى7كند، البـــتــه به بهــاى اندك و بـا بى توجــهى به فـــرهنگ و
پ)ـوستگ)ـهاى عـمومى ومـردمى. برا�ند طبـ)عى و عـملى آن، كاهش و فـروهش
نقش و سـهم حوزه7هاى علمـ)ه در اجـتـماعى7سـازى هنجارها، ارزشـها وسـبك

زندگى اسالمى ود�نى، به صورت درون نسلى و ب)ن نسلى است.
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حركت د�گر در جهت اصالح، دورى از ظاهر و شكل7گرا�ى و تواناسازى
مـحتـواگرا�ى است. در نظامِ فكرى اعـتـقادى، ظاهرگـرا اصالت شكل جـا�گاه
دارد و مــحــتــوا، جــا�گاه فــرعى و تـبــعى دارد. پ)ــامــدهاى فكـرى و عــملى

شكل7گرا�ى عبارت است از:
�كم. بستن و محدود كردِن دامنه انتخاب و ارادهf آزاد.

دوم. جلوگ)رى از گوناگونى و دامن7گسترى ( روشى، ارزشى، اعتقادى،
ز�ستى، فرهنگى و… )

سوم. پد�دآورى شبكه7اى از پ)وندها، پ)وستگى7ها و اثرگذار�ها و اثرپذ�ر�ها،
به گونهf تك ساحتى و بسته نگه داشتنِ قلمرو و شعاع آن.

چهـارم. ناتوانى از نمـا�اندن و نـشان دادن ارزشـهـا وآمـوزه7هاى فـراگـ)ـر،
جهان شمول و انسانى و بازدارى از گسترش آنها.

پنجم. پد�دآورى نظم و فرمـانبردارى پل)سى و اجـبارى در سطح جامـعه و
جلوگـ)ـرى و بى7فـروغ سـازى نظم وسـامـان�7ابـى مدنـى، قـانونى و فـرهنگى در

جامعه.
شـشم. پا�ان دادن به مـعـرفت و فـهم د�ـنى و داد و سـتـد د�ن با رو�دادها و
هست و بودهاى ز�سـتى و اجتـمـاعى و كاسـتن از توانا�ى د�ن درمـد�ر�ت رفتـار

انسانى.
هفـتم. زمــ)نه7سـاز شـدن براى و�ـژه گـرد�دن مـواهب حـ)ــاتى (آمـوزش،
دانش، توانا�ى، سالمت، جا�گاه اجتماعى، درآمد و شغل، شادابى وشادمانى،
آزادى وپ)شرفت و… ) بـه گروه خاص و بازدارى آن از همه كسـانى كه به عنوان

انسان، سزاوار ا�ن مواهب7اند.
bازا�ن روى اســالم، با چن)ن و�ژه7گــردانى و گــوناگـون ناپـذ�رى مـخــال
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است؛ ز�را تمامى انسـانها را عـ)ال الله دانستـه و مهر ورز�دن وسـود رساندن به
آنان را پ)روى و دوستى خداوند معرفى مى كند.

پ)امبر (ص) فرمود:
qÚ�Ó√ vÓKÓ� ÓqÓ�ÚœÓ√ ÓË t]K�« Ó‰UÓ}� ÓlÓHÓ� ÚsÓ� t]K�« vÓ�≈ oÚKÓ�Ú�« ÒV?Ó�ÓQÓ� t]K�« Ô‰UÓ}� ÔoÚKÓ�Ú�« »

٥« . Î«—ËÔdÔ� ÌXÚ}Ó�
مردم، همگى، خـانواده خدا�ند و دوست داشتـنى تر از همه پ)ش
خـداوند، كـسـى است كـه براى خـانواده او سـودمنـدتر باشـد، و

سبب خوشحالى خانواده او را فراهم آورد.
در مكتب اسـالم، بهره مندى از توانا�)ـها و مـواهب اجتـماعى، براى تـمام

مردمان است:
امام صادق (ع) فرمود:

qÚI?ÓF?Ú�« Óqz«Ó“ gÚ}?ÓFÚ�« Óh�UÓ� Ú‰Óe?Ó| ÚrÓ� Î…Ób?�«ÓË ]sÔNÚM� Ób??ÓI?Ó� ÚsÓ� Ì‰U?ÓB??� ÔfÚL?Ó� »
ÓË ‚Ú“=d�« v� ÔWÓF]��« ÔW?Ó��U]��« ÓË ÔsÚ�Ó_« ÔWÓ}�U]��« ÓË ÊÓb?Ó�Ú�« ÔW]�� UÓNÔ�]ËÓQÓ� VÚKÓIÚ�« Ó‰u?ÔGÚAÓ�
ÔWÓ��U?]B�« ÔWÓ�ÚË]e�« َقُلْتُ وَ مَا األَنِ)سُ الْمُوَافِقُ قَال Ôo�«ÓuÔLÚ�« Ôf}�Ó_« ÔWÓF�«]d�«
Ó‰U?ÓB?�Ú�« ÁcÓ� ÔlÓL?Ú�Ó� Ów� ÓË ÔW?Ó�?�U?Ó�Ú�« ÓË Ồ �U?]B�« Ôj}?KÓ�Ú�« ÓË Ồ �U?]B�« ÔbÓ�ÓuÚ�« ÓË

٦«. ÔWÓ�]b�«
پنج و�ژگى است كـه اگـر كـسى هر �كى از آنهـا را نداشتـه باشـد،
زندگى7اش ناتمـام، عـقل7اش بـى فـروغ، فكرش پرشـ)ـده است.
اول سالمت بدن، دوم امن)ـت، سوم توان7گرى، چهـارم همدمى

سازگار.
راوى مى7گو�د: گفتم: چه كسى است؟
فرمود: همسر و فرزند و شر�ك صالح.



∏≤

سال  سى77ودوم، صد7وهفتادوپنجم

و و�ژگى پنجم كـه همـه آن خـصلتـهـا را در خـود دارد، فـراخى و
گشا�ش زندگى است.

ا�ن پنج و�ژگى، درباره جامـعه ن)ز صـادق است كه هرگاه جامـعه7اى داراى
آنها گـردد، سالمت اقـتصـادى، توان7مندى و سالمت فكـرى و جسمى و ثـبات
روحى ـ روانى در آن جامعه برآورده مى7گردد و در نبـود آنها، امن)ت اجتماعى و
توانا�)هاى �اد شده از م)ان خواهد رفت. و هرگاه « دَّعه» �عنى فراخى، فراوانى
و ا�ن كـه همه مـردمـان به مواهب دسـتـ)ابى پ)ـدا كنند، براى جـامـعه اى حـاصل
شـود، روح و فكر و زندگى مـردمـان به سـمـت و سـوى سـالمـتى پ)ش خـواهد

رفت؛ ز�را با فراهم شدن آن، د�گر اوصاف ن)ز فراهم مى7آ�د.
در جـامـعـه اسـالمى براى برخـوردارى همگان از آرامـش و امن)ت، احكام
حـقـوقى صـاحبـان اد�ان ن)ـز مـورد قـبـول است، تا با برآوردن حـقـوق د�گران،
همچنان هو�ت اسالمى جـامعه پو�ا و استوار بماند. در اساس فـراگ)رى ثبات و
امن)ت جتماعى و برخوردارى همگان از مواهب ح)اتى و ز�ستى در جامعهf د�نى

از اهداف بن)اد�ن به شمار مى7آ�ند:
عبدالله سنان مى7گو�د:

« قَذَفَ رَجُلُ رَجُلًا مَجُوسِ)ّاً عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)
فَقَالَ مَهْ

فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ �َنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ
٧«rNM|œ v� ÔÕUÓJ� ÚrÔ�ÓbÚM� Óp�Ó– َفَقَال

شخـصى7در حضـور امام صادق (ع) به مـرد مجوسـى نسبت ناروا
داد.

امام (ع) فرمود:
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ساكت باش.
آن شخص گفت: ا�نان با مادر و خواهر خود ازدواج مى7كنند.

امام (ع) فرمود: در د�ن آنان ا�ن كار مشروع است.
مـحمـد بن مسلم از امـام باقر (ع) دربارهf احكام سـؤال كرد، امـام (ع) به او

فرمود:
٨« ÓÊuÒK�Ó�Ú�Ó| UÓL� Ìs|œ È– qÔ� qÚ�Ó√ vÓKÓ� Ô“uÔ�Ó� »

پ)ـــروان هـر د�نى، هر چـه را مـــشـــروع مى7دانند، عـــمـل به آن
رواست.

هشـتم. بى7فـروغ و ناكارامـد شـدن و آس)ـب7پذ�رى محـتـوا، در حـاكمـ)ت
ظاهرگرا. محتوا هر اندازه هم كه انسانى، اخالقى، عادالنه، خردپسند، كامل
وتعـالى بخش باشـد، در عـمل در سـا�ـهf حاكـمـ)ت ظـاهرگـرا�ى، آسـ)ب7پذ�ر،
ناكـارآمــد و بى فـروغ مى7گــردد؛ از ا�ن روى، در اسـالم، اصــالت و ارزش به
محـتواست، نه شكل و ظاهر، و از م)ـان شكلها، آن شكلى كـه بتواند محـتوا را

بازنما�ى كند، پذ�رفته است.
پ)امبر اسالم (ص) سبك زندگى ابوذر و سلمان هر دو را ستا�ش مى7فرمود
و به ه)چ �ـك سـفـارش نداشت كــه بسـان د�گـرى زندگى كند، با آن كــه سـبك
زندگى7شان گونه7گون و غ)ر �كد�گر بود.٩سبك رفتارى و زندگى ائمه (ع) ن)ز

در برهه7هاى زمانى گوناگون، ا�ن گونه7گونى ومحتواگرا�ى را نشان مى7دهد.
٢ ـ ٤. حـضور جـدّى، نقش7آفر�ن و كـارامد حـوزه7هاى علم)ـه در عرصـه
رســانه7ها (شن)ــدارى، نوشــتـارى، د�ـدارى، ا�نتــرنت، مـاهـواره) خـدمــات
عـمــومى، تاسـ)س مــدارس و نهـادهاى آمـوزشـى ـ پرورشى (پ)ش دبســتـانى،
دبستان، دب)ر ستان، دانشگاه، پژوهشگاه) كه دانشها و فن آور�هاى جد�د را در
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فـضاى اخـالقى و ارزشى در اختـ)ار گـروه7هاى سِنّى و اجـتمـاعى متـفاوت قـرار
بدهد، از مـهـم7تر�ن سـاز وكـارهاى اصــالح سـبك زندگى بر بن)ــاد آمـوزه7هاى

اسالمى به شمار مى7رود.
٢ ـ ٥. اسـتـوارسـازى مـ)ـانه7روى و پره)ـز از تنـدروى و كـوتاهى، بمـثـابه
ارزش، باور و شـبكه7اى از پ)ـوندهـا و رفـتارهـا در تمـامى عـرصـه7ها و بو�ژه در

ساحَِت د�ندارى.
٢ ـ ٦. فراهم كردن فـرصت و موقع)ت براى گـروه د�نداران و پاسدارى از
گروه7ها�ى كـه سبك زندگى7شان با آموزه7هـاى اسالمى همسو�ى دارد. البـته ا�ن
به مـعناى روا�ى بى7احـتـرامى و بـاز داشـتن د�گران از حـقـوق انسـانى ـ اسـالمى

ن)ست.

bBI� ËdLK� —œ Á“u� gI� Æ≥
براى حــوزه7هاى علمـ)ــه، سـه مــسـؤول)ت وكــاركـرِد مــهم در سـاخــتـار

اجتماعى، ح)اتى است:
٣ ـ ١. شناسا�ى با�سته7ها و ن)ازمند�هـاى زندگى معاصر. براى نمونه �كى
از با�ســتـه7ها و ن)ـازمنـد�هـاى زندگى در دوران مــعـاصـر، داشـتن عـلوم و فنون
است؛ اما نبا�د انسـان خادم دانشها و فن7آور�هـاى نو�ن و ثروت و قدرت برآمده

از آنها گردد، بلكه با�د مخدوم باشد و آنها را در خدمت خود قرار دهد.
٣ ـ ٢. فــراهم7ســازى و زمـ)نـه7هاى پ)ــاده7سـازى هدف، بـه گـونه نـ)كو و
پسند�ده. ممكن است با�سته7هاى زندگى، به درستى شناسا�ى گردد، ول)كن به
ز�با�ى و نـ)كو�ى در اخت)ـار قرار داده نشـود، در ا�ن صورت، به جـاى اصالح،
جنبـه افساد تقـو�ت خواهد شـد. در مَثَل خـداباورى، دانا�ى، اخالق، عـدالت
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اجـتـمـاعـى، امن)ت و… كـه از با�ســتـه7هاى زندگى به شـمـار مـى7روند، اگـر با
تكفـ)ـر، تحـقـ)ر، تـبعـ)ض و منت هـمراه شـود، نتـ)ـجـهf عكس خـواهد داد و به

و�ران7گرى ز�ستى دگر خواهد گرد�د.
٣ ـ ٣. ا�جـاد تقاضـا و مـ)ل در نسل كنونى، براى پذ�رش سـبك زندگى بر
اسـاس آمــوزه7هاى اسـالمى. در َمــَثل، سـبـك زندگى اسـالمى را به خــواست
عـمومى دگـر نمودن. وضـع)ـت كنونى ما به انسـانى مـانند است كه ن)ـاز مبـرم و
ضرورى به خوردن وآشام)دن دارد؛ اما مـ)ل و اشتها ندارد. در ا�ن ا�ستار، گام
نخست ا�ـجاد اشتـها و مـ)ل است و سپس عرضـه مواد غـذا�ى وآشامـ)دنى براى
خوردن وآشام)دن. به طور طبـ)عى، اگر ا�ن روند بر عكس گردد، روش درمان
و اصـالح نتـ)ـجـه نخـواهد داد، بلكه وضـعـ)ت بـدتر و وخـ)م7تر ن)ـز مى7گـردد.
متـاسفـانه، ب)ش7تر كارها و مـهندسى7هاى اجتـماعى در جـامعـه ما از ا�ن قـماش
است. البـتــه ا�جـاد ن)ـاز و خــواست در نسلهـا و دگــرسـازى آنهـا، با تـوجـه به
با�سـتـه7هاى زندگى و جـهـان7ب)نى پذ�رفـتـه شـده، مـقاصـدِ ز�ست اجـتـمـاعى و
ن)ـازمند�هـا و ن)ازها و خـواسـته7هاى انـسان مـعاصـر، تعـ)ـ)ن مى7گردد. امـورى
مانند: اخالق مدارى، عدالت گسترى، تعالى7جو�ى، وعزت7مندى، خ)رخواهى،
د�گرپذ�رى، خـودشناسى ارتباطى و شـبكه7اى و نه اتمى وجز�ره7اى، درسـتى و
راستى، آزادى مسـؤوالنه، توسعه پا�دار و عدالت بن)ـاد، هم پا�ه7نگرى به جاى

فرادستى و فرودستى نگرى به انسانها از جملهf ا�ن با�سته7هاى زندگى است.

نت�جه

حوزه7هـاى علم)ـه، جهت اصـالح و بازسازى سـبك زندگى بر بن)اد آمـوزه7هاى
اسالمى، با�د رو�ارو�ى عادالنه و نقش7آفر�نانه و پو�ا، با سبك زندگى سكوالر
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و نو�ن غربى داشته باشند. ا�ن رو�ارو�ى و بازسازى مستلزم:
١. نفى و طرد مطلق سبك زندگى نو�ن نبا�د باشد.

٢. توانا�ى7ها و كاستى7هاى سبك زندگى نو�ن و ن)ز گنجا�ى7ها و توانا�ى7هاى
داخلى و بومى و اسالمى شناسا�ى گردد.

٣. سپس بر بن)اد آن، الگوى كارآمد اسالمى تدو�ن و ارائه شود.
٤. اصـالح، بـمـثــابه فـرا�ندى تـغـ)ــ)ـر زا و تكامل آفــر�ن با�د بـه صـورت

موزون، تدر�جى و هدف7مند دنبال گردد.
٥. براى ا�ن منظور، حضـور فعال حوزه7هاى علم)ـه در ساختار اجـتماعى
الزم است، تا از ا�ن راه، نخست آن كـه، جهان7ب)نـى را كه ظرف)ت تول)ـد وتأ�)د

الگو و نظام زندگى دن)وى را داشته باشد در اخت)ار آنها قرار بدهد.
دو د�گر، سرما�ه اجتماعى فراگ)ر را در اخت)ار نسل معاصر قرار بدهد.

سه د�گر خود در نهاد�نه7سازى سرما�ه معنوى پ)شگام باشد.
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نقش حوزه در اصالح سبك زندگى

∫UN��u� vÄ
١٧٣ f١. نهج البالغه، خطبه

٢. همان، نامه / ٥
٣. همان، خطبه ٢١٦

٤. پى �ر بورد�و / ٢٧٢
٥. وسائل الش)عه ج١٦ / ٣٤١

٦. همان، ج٢٠ / ٥١ ـ ٥١
٧. همان، ج٢١ / ١٩٩
٨. همان، ج٢٦ / ٣١٩

٩. اصول كافى، ج١ / ٤٥٥


