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نحن في هذه المقـالة بعد ب�ان ماه�ـة اسلوب الح�اة ومدة اسـتغراق وبطؤ تحقـقها
و… باالسـتـفـادة من االسلوب التـوصـ�ـفي التـحل�لي، سـوف نتـعـرض إلى اهم
رسالة واهم واجب <قع على عـاتق الحوزة في بناء الثقافة المـناسبة من أجل طرح

وتثب�ت اسلوب الح�اة االسالم�ة في المجتمع.
إن ب�ـان الزوا<ا الـمـخـتلفـة السلـوب الحـ�ـاة االسـالمـ�ـة والـسـعي من اجل
اظهارها بشكل عصري وتعر<K النماذج والمعا<�ـر وتحس�ن تصرفات المتصد<ن
للبرامج الثقـاف�ة ونقد النماذج السلـب�ة واالسال�ب المخـربة والمؤد<ة لالنحراف،
وتحـف�ـز النفوس والنفـسـ�ات والعـقول من أجل أن تكـون نماذج <حـتذى بهـا في
الح�ـاة، وجعل اسلوب الحـ�اة االسـالم�ة <رتبط بـدقة وبشكل بنّاء وفـاعل ومؤثر
مع النظام االسالمي، كـل ذلك <عتبـر من ضمن اهم الواجبـات والرسالة المهـمة

التي تقع على عاتق علماء الد<ن والحوزات وطلبة العلوم الد<ن�ة.
إن هذه الرسـالة والعمل الملقى على عـاتق الحوزات العلمـ�ة <عـتبـر مجـالها
واسعاً وكـب�راً وحسن اجراءها والقـ�ام بها مرهون بالحفـاظ على النقاط واالصول

التي قمنا بب�ان وتسل�ط الضوء على بعضها في ضمن هذه المقالة.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ رسالة الحـوزة، اسلوب الح�ـاة االسالمـ�ة، اسلوب الحـ�اة

الغرب�ة، النماذج.
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دور الحوزة في اصالح اسلوب الح�اة
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في هذه المقـالة سوف نقوم بعد تعـر<K مختصـر لمفهوم االصالح واسلـوب الح�اة،
بب�ان دور وسهم الحـوزة العلم�ة في اصالح وترم�م اسلوب الح�ـاة على اساس قاعدة
التعال�م االسالم�ة وعن طر<ق البن�ة االجتماع�ة من خالل ثالث محاور: عامل وفاعل

البن�ة االجتماع�ة، اله�كل�ة في البن�ة االجتماع�ة والهدف في البن�ة االجتماع�ة.
امـا في مـ�ـدان العـامل والفـاعل فـعلى الحـوزة العلمـ�ـة أن تضع رأسـمـالهـا
الفكري والثـقافي تحت تصـرف الج�ل المعـاصر وامـا في م�ـدان اله�كل�ـة فهناك
ثالث محـاور اساس�ـة تكون مفتـاحًا للعمـل على صع�ـد رأس المال االجتـماعي

الشامل ورأس المال المعنوي من اجل الوصول إلى الهدف والمقصد:
١. تعر<K وب�ان الضرور<ات واالحت�اجات في الح�اة المعاصرة.

٢. تأم�ن وتوف�ر اجملها وافضلها.
٣. ا<جـاد الطلب والحـاجة عند الجـ�ل المـعاصـر وتحـو<ل اسلوب الح�ـاة

االسالم�ة على اساس ما <حتاجه الجم�ع.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ االصالح، اسلوب الحـ�اة االسالمـ�ة، الحوزات العلمـ�ة،

راس المال الثقافي.

اسلوب (نمط) ح�اة المعصوم�ن عل�هم السالم
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إن اسلوب الح�اة له زوا<ا مختلفة وقد تكون مسألة الكسب من العمل والمخارج
والدخل قـسماً مـنها. ونحن في هذه المـقالة نسـعى ألن نبحث هات�ن الـمقولتـ�ن

من خالل س�رة المعصوم�ن عل�هم السالم العمل�ة.
ومن خالل ب�ـان طر<قة حـ�اة هؤالء المعـصوم�ن سـوف نتعـرف على طر<قة
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كسبهم ومصارفهم في الح�اة، وسوف نقوم بتعر<فها وب�انها.
وسوف نقوم بـا<ضاح أن اقطاب عالم االمكان لم <كونوا <قضـون ا<امهم في

العزلة والعبادة وإنما كانوا<عملون و<كسبون رزقهم و<عتبرون العمل عبادة.
و<ظهر لنا من خـالل التقار<ر التار<خ�ـة التي وصلتنا بأن المعصومـ�ن عل�هم

السالم كانوا هم السباق�ن في مجال انتاج الثروة.
وكـانت مدخـوالتهم من خـالل العـمل ورعي المـاش�ـة والزراعـة والتجـارة
واحـ�ـانًا عن طر<ق ب�ت الـمال. ولـم <كونوا <قـومـون بتـغط�ـة مـخـارج حـ�ـاتهم
وعـوائلـهم من هذه المـداخــ�ل فـحــسب بل كـانوا <ـقـومـون بتــغط�ـة حــاجـات

المحتاج�ن الذ<ن <راجعونهم ا<ضاً.
وكانوا <خـصصون قـسماً من مـداخ�لهم لالصـالح ب�ن الش�عـة وقسمـًا لعتق

.Kالعب�د وقسماً آخر للوق
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ العمل، الزراعة، رعا<ة الماش�ة، التجارة، الوقK، الصدقة.

هندسة الثقافة، مبنى اسلوب الح�اة االسالم�ة

مقدمة على نظر8ة االستاذ علي صفائي الحائري القرآن�ة
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إن اساس اسلوب الحـ�اة االسالمـ�ة الذي <حتل صـدر المقترحـات الثقافـ�ة
في البلد، هو هندسة الثقافة.

إن في هندسة الثقافة <تم الكالم حول الفرض�ات الثـقاف�ة، المباني الثقاف�ة،
االهداف الثقاف�ة، االصول والس�اسات الثقاف�ة.

إن البـحث في مـبـاني هندسـة الثـقـافة من وجـهـة نظر القـرآن الكر<م تـعتـبـر
الحـجـر االسـاس السلوب الحـ�ـاة االسالمـ�ـة والتي لهـا اهمـ�ـة بالغـة في الجـو

الحاكم في البالد حال�اً.
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<عـتـبر المـرحـوم االسـتاذ علي صـفـائي الحـائري من مـحقـقي وباحـثي القـرآن
الكر<م الذ<ن اسـتطاعـوا عن طر<ق ادراكـهم ووع�ـهم للظروف الثـقافـ�ـة للنظام، أن
<تعرض إلى هذه المباني من خالل آثاره ومؤلفاته القرآن�ة بشكل مباشر وغ�ر مباشر.
ونحن في هذه الـمـقـالة سـوف نقـوم ببـ�ــان وتوضـ�ح امـور تتـعلـق بمـبـاني
الهندسة الـثقافـ�ة من وجهـة نظر هذا العالم ونمـهد االرض�ـة من أجل ب�ان مـباني

اسلوب الح�اة االسالم�ة.
هذا التـحـقــ�ق سـوف <تم باالسـتلهـام مـن االسلوب التـوصـ�ـفي التــحل�لي،
المستنبط من اآلثار المكتوبةلهذا االستاذ وسوف <تم مطالعتها والتحق�ق ف�ها وعلى
اساس الـنمط والتصـم�م الذي قـام به الكاتب سوف <ـتم تنظ�م الفئـات والمكونات
الثقاف�ة، والنظر<ات القرآن�ـة الثقاف�ة لالستاذ صفائي وس�تم استخـراجها وتوص�فها

ومن ثم س�تم ب�ان هذه النظر<ات على اساس مبان�ه ونظر<اته القرآن�ة.
وعلى اسـاس هذه النـظرة، اعـتـبـر هذا االسـتـاذ أن القـرآن الكر<ـم هو نقطة

البدا<ة والنها<ة لثقافة المجتمع وترب�ة االنسان.
و<جب عل�نا في هندسة ثقافة المجتمع أن نركز على ترب�ة االنسان سواء عن
طر<ق التعل�م، أو عن طر<ق البحث، أو عن طر<ق الترب�ة أو التبل�غ حتى نستط�ع
الرقي بثقـافة المجتـمع وأن نصل إلى ذلك المستـوى المرجو من اسلوب الحـ�اة

االسالم�ة بمعناه الواقعي والحق�قي.
تبدأ الترب�ة من العائلة، ثم وعن طر<ق الترب�ة والتعل�م (المدرسة والجامعة)
<تم تقو<تـها ومن ثم <تم توج�ـهها عن طر<ق وسـائل االعالم. وبعبارة اخـرى فإن
التـرب�ة تقـوم بربط ثالثة مجـاالت من الثقـافة، الثـقافـة العامـة (العائلة) والـثقـافة

الخاصة (المدرسة والجامعة والحوزة) والثقافة االحتراف�ة (وسائل التواصل).
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صفائي الحائري، الثقافة والترب�ة، عناصر الثقافة، اسلوب الح�اة االسالم�ة.


