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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :اين مقاله بخشی از تحقیقی است که با هدف «واکاوی مفهومی سبک زندد ی اسدالمی د
ايرانی از ديد اه مقام معظم رهبری و داللتهای آن بر برنامه درسی» انجام پذيرفت
روش پژوهش :روش ترکیبی (کیفی وکمی) - 1روش تحلیل محتوای نظام مقولده ای قیاسدی (مايريندگ) از سدنت
پژوهش کیفی برای تحلیل مفهوم وشبکه مفهومی وساختار مفهوم سبک زند ی اسدالمی د ايراندی از ديدد اه مقدام
معظم رهبری براساس سواالت اين تحقیق میباشد-2..پیمايش وتوافق سنجی .به اين صورت که ديد اههدای مقدام
معظم رهبری درآيینهی آيات وروايات بررسی رديد.
يافتهها :يافتهها نشان میدهد که میزان همسويی ديد اه مقام معظم رهبری در آئینه قرآن و روايات بدا سداحتهدای
شش انه ،و عناصر پنج انه (تفکر و تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق) و عرصههدای چهار انده ارتبدا ی (خدود،
خالق ،خلق و خلقت) و مولفههای پنج انه برنامه درسدی (سداختار ،هددف ،محتدوا ،روش و ارزشدیابی) شناسدايی
رديد.
نتيجه گيري :با توجه بهيافتههای تحقیق که از  364آيه و  146حديث و  110متن ديد اه مقدام معظدم رهبدری کده
بیشترين ارتباط را با سبک زند ی اسالمی داشته اند به  5353کلیدواژه و با توجه به بقهبندی هدفمندددر27مقولده
وشناسايی آن برداللتهای برنامه درسی راهنمای بسیار ارزشمندی در تدوين برنامه درسی میتدوان مدورد اسدتفاده
قراردادودرجهت وصول به هدف که همان جهت یری به حیات یبه و قرب الهی درسدبک زندد ی اسدالمی مدی
باشدنقشه راه راترسیم کرد.
واژگان کليدي :سبک زند ی ،قرآن وعترت ،رهبران انقالب اسالمی ،برنامه درسی ،اسالمی د ايرانی
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مؤلفههای آن اقدام نمود و اين سؤال کلی در ذهن

مقدمه
سبک زند ی راهی است برای تعريف ارزشها،

خطور مینمايد که «واکاوی مفهومی سبک زند ی

نگرشها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای

ايرانی -اسالمی مبتنی برديد اه مقام معظم رهبری و

تحلیلهای اجتماعی روز به روز افزايش میيابد.

داللتهای آن بر برنامه درسی چگونه شناسائی می

(محمدی ری شهری ،محمد )1381 ،از بیان

شود؟» مقام معظم رهبری (« :)1391رفتار اجتماعی و

روانشناسان ،آلفرد آدلر و پیروان او هم چون ،کرت

سبک زند ی ،تابع تفسیرهای ما از زند ی است .هدف

آدلر ،لیدا سیچر ،الکساندر مولر ،سوفیا دوريس ،آنتونی

زند ی چیست؟ هر هدفی که ما برای زند ی معین

بروک ،اروين وکسبرگ ،الکساندر نؤر ،سوفیا الزارفلد،

کنیم ،برای خودمان ترسیم کنیم ،به ور بیعی متناسب

آيدالوی ،فرديناندبرم بام و ديگران ،به تفضیل به

باخود ،يک سبک زند ی به ما پیشنهاد میشود» .سبک

موضوع سبک زند ی پرداخته اند» (کاويانی ،محمد،

زند ی با توجه به زند ی افراد و ابعاد مختلف آن ،چه

 )1391ازاين رو موضوع سبک زند ی به دلیل

در سطح آکادمیک و چه در سطح روانشناسی و جامعه

سترهی نفوذ تحلیلش درباره عقايد ،عادات،

شناسی و نیز از ديد اه دينی و حوزههای علمیه و

انتخابهای مردم از يک سو ،و قدرت هنجارآفرينی

ازنظر زند ی تودة مردم ،میتواند مرتبط و منشاء اثر

اش از سوی ديگر ،اهمیت زيادی دارد ،و از جهتی

باشد .معظم له فرمودند« :يکی از ابعاد پیشرفت با

ديگر ،اديان الهی دربارهی اکثر اشیاء يا اشخاصی که

مفهوم اسالمی ،عبارت است از سبک زند ی ،رفتار

ا راف آدمی را پر کرده اند و بسیاری از رفتارهای وی،

اجتماعی ،شیوههای زيستی -اينها عبارت اخرای

احکام ،دستورالعمل و تقسیم بنديهای درست يا غلط،

يکديگر است اين يک بعد مهم است يعنی ضرورت

خیر يا شر را در پی خواهد داشت ،نگاه هنجاری دين

پرداختن به مقوله «سبک زند ی اسالمی» .محورهای

به سیک زند ی را با اهمیت تر میکند و اهمیت فهم

اصلی ديد اه مقام معظم رهبری به سبک زند ی در

نگرش هنجارشناختی به سبک زند ی را تبیین مینمايد

جدول شماره  1ذکر شده است.

که سه اصل هنجارسازی میتوانند تحلیل ر مؤثری

برای اثبات پايايی ياب اورپذيری اين تحقیق از

برای فهم زند ی افراد در جامعه دينی باشد -1 .قناعت

تحلیل مضمونی اهم محورهای مطالعات سبک زند ی

 -2پرهیز از مسیر لهوی در زند ی  -3باورداشت نظام

اسالمی د ايرانی مقام معظم رهبری و مصاديق آن از

حق و با ل (عالسوند.)1392 ،بیان مساله و هدف و

منظر قرآن و روايات بهره رفته شده است (بنائیان

ضرورت« :انسان نیازهايی دارد و اين نیازها را بگونه

سفید ،محمد)1392 ،

ای برآورده میسازد که به آسايش و آرامش نسبی

چرا فرهنگ كار جمعی در جامعه ی ما ضعیف است؟

دست يابد .البته در نگاه دينی که مبتنی بر شناخت

کارجمعی عبارت است از :عملیاتی و اجرايی

آسمانی است ،دنیا ذر اهی آزمودنی و رنج آلود

نمودن تصمیمات،

رحها و اقداماتی که نیاز به

هست» (مقام معظم رهبری.)1391/7/23 ،منظور از اين،

خردجمعی و فعالیتهای روهی دارد.خداوند در سوره

تحقق عوامل متعدد و سترده ای در سبک زند ی

مائده میفرمايند« :و تعاونوا علی البر و التقوی»؛ و نیز

اسالمی -ايرانی وجود دارد که در رفتارهای ونا ون

حتی اعتصمام به حبل اهلل هم بايد دسته جمعی باشد.

متجلی می ردد .که ضرورت دارد نسبت به واکاوی ،و

سوره مبارکه رعد« :ان اهلل اليغیر ما بقوم حتی يغیروا ما

داللتهای آن بر برنامه درسی و نیز مقولهبندی و تبیین

60

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره سيام /زمستان 1394

واکاوی مفهومی سبک زندگی اسالمی – ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات

جدول شماره  :1محورهای اصلی ديد اه مقام معظم رهبری به سبک زند ی
محورهاي اصلي ديدگاه مقام معظم رهبري به سبک زندگي:

رديف
1

مسئله خانواده

11

مسئلهی كسب و كار،

21

رفتار ما با رئیس،

2

سبك ازدواج،

12

رفتار ما در محل كار،

22

رفتار ما با مرئوس،

3

نوع مسكن،

13

رفتار ما در دانشگاه،

23

رفتار ما با پلیس،

4

نوع لباس،

14

رفتار ما در مدرسه،

24

رفتار ما با مأمور دولت،

5

الگوی مصرف،

15

رفتار ما در فعالیت سیاسی،

25

سفرهای ما،

6

نوع خوراك،

16

رفتار ما در ورزش،

26

نظافت و هارت ما،

7

نوع آشپزی،

17

رفتار ما در رسانهای كه در اختیار ماست،

27

رفتار ما با دوست،

8

تفريحات،

18

رفتار ما با پدر و مادر،

28

رفتار ما با دشمن،

9

مسئلهی خط،

19

رفتار ما با همسر،

29

رفتار ما با بیگانه؛

10

مسئلهی زبان،

20

رفتار ما با فرزند،

30

فرهنگ کار جمعی

بانفسهم» خداوند سرنوشت هیچ روهی را تغییر
نمیدهد مگر آنکه خودشان بخواهند.
در مورد سوء تدبیر در مديريت پیامبر (ص) می

هیچ حرکت دسته جمعی که کفار را عصبانی کند
صورت نمی یرد مگراينکه برای آن ،پاداش عمل صالح
ثبت میشود( .توبه)120/

فرمايند« :انی ال أخاف علی امتی من الفقر و لکن أخاف

راهکارها:

علیهم من سوء التدبیر» نگرانی من بر امتم از ناحیهی

-1تشکیل کار روههای آزمايشگاهی ،کار اهی و

فقر نیست (فقر دردی است که عالجش دشورا نیست)

جمعآوری ا العات -2مشارکت در تشکالت

نگرانی من ازناحیهی سوء تدبیر در مديريت (قلت

دانشجوئی و دانش آموزان ،اتحاديه انجمنهای

میزان منطق و استدالل) است.حماسهی فرهنگ ايثار،

اسالمی ،شوراهای دانش آموزی ،مجلس دانش آموزی

دفاع و شهادت با تأسی از حماسه جاودانه عاشورا و

و-3...مشاوره روهی در مورد آموزش ازدواج برای

هشت سال دفاع مقدس زمینه ساز حماسههای دفاعی،

پايه سوم راهنمايی تا چهارم نظری دختران وسال

سیاسی و اقتصادی در کشور شده است که امروز از

چهارم دبیرستان پسران تا پايان دانشگاه،

رح

میوه شیرين آن استفاده میشود .رسول خدا (ص)« :ما

موضوعات آموزش خانواده-4 .مشاوره خانواده و

کان المؤمنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم

آموزش مربوط به کارهای تیمی و روهی-5 .بر زاری

ائفه لیتفقهوا فی الدين و لینذروا قومهم إذا رجعوا

ردشهای زيارتی ،علمی و ردشگری مذهبی ومعنوی

إلهیم لعلهم يحذرون» (توبه  )122/و مؤمنان را وظیفه

و اردوهای مربوط به آن در صورت لزوم با حضور

است که بسوی جهاد کوچ کنند ،پس چرا از هر

والدين (زيارتی و راهیان نور ،حج دانش آموزان و

روهی از آنان ،که ايفه ای کوچ نمیکنند تا دردين

دانشجوئی)-6 .تشکیل وترويج بسیج علمی و دفاعی

آ اهی يابند وچون باز شتند قوم خود را انذار کنند

مؤسسات ،صنوف ،دانشگاهیان ،دانشجويان ،فرهنگیان

شايد آنها از معاصی برحذر باشند.

و دانش آموزان و بسیج امر به معروف و نهی از منکر

خداوند در قرآن میفرمايد« :و ال يطون مو ئا يغیظ

برای آنان.تشکیل کار روههای خیرين و آثارکار روهی

الکفار و ال ينالون من عدو نیالً إال کتب لهم به عمل

مرتبط با آموزشی و پرورشی-7.تشکیل بانک

صلِحّ»
َ

استعداديابی بقهبندی کردن آن برای دانش آموزان،
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دانشجويان و جوانان-8.تشکیل بانک ا العات از

العبد فی الثلثِ الباقی( .سفینه البحار ،ج ،2ص)6/375

والدين و ظرفیتهای علمی ،معنوی و مادی آنان و

«هر جوانی که در سن کم ازدواج کند ،شیطان فرياد

ساماندهی به اقتضای ظرفیتها و استعدادهای آنان -9

برمی آورد که :وای بر من ،وای برمن! دو سوم دينش

استفاده از ظرفیتهای انجمن اولیاء و مربیان در کار

را از دستبرد من ،مصون نگه داشت .پس بنده بايد برای

روهی-10 .ساماندهی کار روهی دانش آموزان با

حفظ يک سوم باقی مانده دينش تقوای الهی پیشه

توجه به همسايگی و هم محلی بودن و تقويت ارتباط

سازد».امیر مؤمنان علی (ع) میفرمايند :وفای به عهد از

همسايگی (تقويت فرهنگ محله ،مساجد ،خانههای

نشانههای تدين است ،ا ر زنی يا شوهری به همديگر

فرهنگ و کتابخانه ها)-11.اقدام برای محقق نمودن

وفادار نبودند بدانید تدين ندارد وعبادت او قبول

مفاهیم مربوط به مشارکت ،کارجمعی و خرد جمعی

نیست( .اسراء-36/لقمان 15/و  -20عنکبوت-8/

به صورت مصاديق درکلیه نهادها و دستگاههای دولتی،

حج3/و  )...و يا میفرمايند« :بعضیها اين نوع

شرکتهای عمومی غیردولتی و خصوصی اعم از

عهدشکنی را زيرکی میدانند( .و معقتدند حرفی را بزن

صنوف ،کارخانهها با توجه به قوانین باالدستی ،برنامه

ولی نسبت به آن بی تفاوت باش)  ،وفاداری با صداقت

توسعه پنجم و تغییر رفتار و نگرش نسبت به محقق

توأم است ،عادل باشید ،من سپری نگهدارنده تر از آن

نمودن آن( .مفاهیمی که در حوزه هردستگاه ،شرکت و

(صداقت) نمیشناسم ،ا ر کسی که بداند که باز شت

صنوف وجود دارد احصاء و مصاديق مربوط به آن

اه او چگونه است پیمان شکنی نمیکند»( .خطبه.)41

مفاهیم بقهبندی و سپس به صورت رفتار و تغییر

قرآن در مورد تصمیم ناآ اهانه میفرمايد« :والتقفٌ

رفتار ،عملیاتی و اجرائی شود که دراين بحث ،بیشتر

ما لیسَ لکَ به علمٌ»؛ «نسبت به چیزی که علم نداری

تأکید بر حوزه نظام تعلیم و تربیت به ويژه آموزش و

پیروی مکنید( ».وسايل الشیعه ج ،21ص،311

پرورش ،آموزش عالی و مراکز آموزشی میباشد).

ح)27157

چرا در برخی از بخشهای كشورمان الق زياد
است؟

عدم پايبندی به اخالق و کرامت انسانی؛امام علی
(ع)« :من کرمت علیه نفسه لم يهنها بالمعصیه»کسی که

عوامل الق در کشور وارائه هر ونه راه حلی

کرامت نفس خود را درک؛کند ،به ناه آلوده نمیشود.

برای پیشگیری و مقابله با مسئله الق ،نیازمند بررسی

(عوالم العلوم و المعارف ،ج ،11ص )909نشاختن

ريشه ای و دقیق عوامل جامعه شناختی آن است که به

جايگاه والدين و همسر در تعامالت و رفتارهای فی

اختصار به بیان مهم ترين آنها میپردازيم .بق آمار

مابین ،اين نشناختن به علت عدم شناخت موقعیت

موجود درمجتمعهای قضايی خانواده ،يکی ازمهم ترين

والدين و همسر در عرصههای اجتماعی ،خانواد ی و

عوامل الق در کشور ،ناشی ازمعضل شوم اعتیاد

رفتاری میباشد.

وآسیبهای ناشی از آن ،از قبیل بیکاری ،فقر،

در روايت است« :خیارُکم لینُکم مناکبه و اکرمُهم

اختالفات خانواد ی ،توقعات و انتظارات غیرمنطقی،

لِنسائهِم» بهترين شما کسی است که در برخورد با مردم

تجمل رايی و چشم هم چشمی و زمینه الق

نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم کسانی

و سست خانواده؛و ...است .پیامبر اکرم (ص) می

هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند( .تحف

فرمايند :بما من شاب تزوج فی حداثه سنه اال عج

العقول ،ص-1 )89باور نداشتن يکديگر درتصمیم

شیطانهُ :يا ويلهُ ،يا ويلهُ! عصمَ منی ثلثی دينه ،فلیتق اهلل

یری و مشورت برای ترسیم هدف و انجام عمل؛-2
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عدم اعتقاد و اعتماد به ظرفیتهای فکری ،ايمانی ،علمی

ص-4 )408توجه صرف به مسائل مادی و معیشتی

و  ...خود وديگران برای مشورت؛ امام علی (ع):

بدون ارتباط آن با مسأله معاد و عظمت از آن؛ «الذين

«الغنی کالعقل ،والفقر کالجهل ،و المیراثَ کاالدَب و

يستحبون الحیاه الدنیا علی االخره و يصدون عن سبیل

الظهیرهَ کالمُشاوَرَه» هیچ ثروتی مانند عقل و هیچ فقری

اهلل و يبغونها عوجا أولئک فی ضالل بعی ٍد«.همانا که

مانند چهل وهیچ میراثی مانند ادب و هیچ پشتیبانی

زند ی دنیا را برآخرت ترجیح میدهند و مردم را از

مانند مشورت نیست( .اصول الکافی ،ج ،5ص)292

راه خدا باز میدارند و میخواهند راه حق را منحرف

تجمل رايی و خودنمائیها و تناقض با وضعیت
موجود فکری ،مادی و اخالقی و...
قرآن میفرمايد«:کلوا و اشربوا والتسرفوأ ءانه
اليحب المسرفین» (اعراف .)31/بخوريد و بیاشامید،
ولی از حد نگذرانید .بدرستی که خداوند اسراف
کنند ان (تجاوزکنند ان از حد) را دوست نمیدارد.

سازند،

آنها

در

مراهی

دوری

هستند

(ابراهیم".)3/فردی که مصرف برای او هدف باشد نه
وسیله ،برای زند ی آخرت فرصتها و امکانات را با
مصرف دنیايی از دست میدهد" (احقاف)20/
چرا در برخی از بخشهای كشورمان روی آوردنجوانها به مواد مخدر زياد است؟

اين آيه وصف حال افراد و جوامعی است که فرهنگ

علل رايش به مواد مخدر در نوجوانان و جوانان و

مصرف برتمام شئون زند ی آنان غلبهيافته است.

علل مصرف مواد مخدر در آنها بسیار متنوع است.

«ترجمه :شما همهی آن یباتی را که بايد امروز از آن

همچنین نوجوانان در مصرف اين مواد بهيک میزان

لذت ببريد در زند ی دنیا بهره برداری کرده ،از بین

جدی نیستند .يکی از علل روآوردن نوجوانان به مواد

برديد (احقاف-1.» )20/وجود اعتیاد و مفاسد اخالقی

مخدر صرفاً اين است که مواد مخدر در دسترس

در سلب اعتماد و رضايت فی مابین «الضرر و

است«.انما يريدُ الشیطانُ أن يوقع بینکم العداوه و

الضرار»زيان رساندن به خود و به ديگران ممنوع است.

البغضاء فی الخمر والمیسر و يصدکم عن ذکراهلل و عن

(صدوق من اليحضرالفقیه ،ج ،3ص-2 )383عدم

الصلوه( »...مائده )91/شیطان میخواهد بوسیله شراب

رعايت معیارها و شاخصهای ازدواج ؛پیامبر اکرم

و قمار بین شما دشمنی و کینه ايجاد کند و جلو ياد

(ص) میفرمايند« :مابُنی بناءٌ فی االسالم اَحب اِلی اهللِ

خدا و نماز را بگیرد...

تعالی مِن التَزويج» هیچ بنا و زيرساختی در نزد خداوند

راهکارها:

محبوبتر از ازدواج نیست( .کنزالعمال )445 ،و يا در

 .1ايجاد زمینه برای شکوفايی استعدادها و تالش و

روايت ديگری است« :تزوجوا فی الحجر الصالح فان

فعالیت نسل جوان؛ «علیک بالحداث فإنهم أسرعُ إلی

العرق دساس» با خانواده خوب و شايسته ازدواج کنید

کل خی ٍر«.نوجوانان را درياب ،زيرا که آنان سريع تر به

زيرا عرق (خصوصیات وراثی) اثر دارد( .روم.3 )21/

کارهای خیر روی میآورند( .کافی ،ج ،8ص،93

عدم وجود آرامش در نظام حیات خانواده؛ سوره روم:

ح .2.)66نظارت والدين بر رفتار فرزندان و نیز فره

«ومن آياته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا

نرفتن آنان از حرفهای والدين؛  .3شناخت والدين از

إلیها و جعلَ بینکُم مَوده و رحمهً» از نشانههای

نیازهای دوره جوانی و توقع و انتظار نداشتن رفتار

پرورد ار اين است که از جنس خودتان برای شما

کودکی از آنان.

همسرانی آفريد تا در کنار آنان آرامش يابید و در

«أولی الشیاء أن يتعلمها الحداث الشیاءُ التی إذا

میانتان مودت و رحمت قرار داد( .معانی االخبار،

صاروا رجاالً احتاجوا إلیها».شايسته ترين چیزهايی که

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره سيام /زمستان 1394

63

محمد بنائیان سفید ،محمدحسین یارمحمدیان ،نرگس کشتیآرای و سید مهدی آقاپور

نوجوانان بايد بیاموزند ،آن چیزهايی هستند که هنگام

وبرخوردجدی به ترويج اعتیاد با توجه به تنوع

بزر سالی به آنها نیاز دارند (شرح نهج البالغه ،ج،20

داروهای قاچاق و غیرقاچاق در جامعه؛ -16همسويی

ص ،333ح-4 .)817شناخت ضرورت مراقبت و

و وحدت رويه در اجرای قوانین سخت ازارتکاب به

آ اهی دراين روه سنی (به «سن» بحران معروف

استفادهيا توزيع تا اثبات جرم و اعمال قانون به صورت

است-5.توجه و آشنايی والدين به تولید مواد مخدر به

صريح و روشن؛ -17تالش در جهت ايجاد امنیت

ويژه صنعتی و توزيع آن از سوی مافیای اقتصادی و

درمرزهای کشور اعم از هوايی ،زمینی و دريايی در

سیاسی داخلی وخارجی ؛-6آ اهی دادن به جوانان

حمل و توزيع مواد با زيرساختهای مناسب؛

نسبت به محرکهای محیطی از قبیل ماهواره ،اينترنت

پیامبرخدا (ص)« :هیچ خیری  ...در و ن نیست ،مگر با

و فیس بوک؛ و( ...چون از اهداف غايی آن بی خبرند

امنیت و شادی» (غررالحکم ،ح )254وامام علی (ع):

زمینه تحمیل فرهنگ غیرخودی و فرهنگ مهاجم را

«هیچ نعمتی واراتر از امنیت نیست» (نهج البالغه ،نامه

فراهم میسازد-7.توجه والدين به القای نگرشهای

 -18 .)47مشخص شدن سهم و وظايف هريک از

مثبت ،درنسل جوان نسبت به مواد مخدر از قبیل بی

اعضای ادارات و سازمانها در مبارزه با مواد مخدر و

خیالی و -8...توجه به اصل رايش به مواد مخدر در

وحدت رويه حاکم بر آن و داشتن شاخصهای منطبق

خانوادههای از هم سیخته و الق؛-9توجه به اصل

با وظايف دستگاهها در پايش و ارزيابی عملکرد؛ -19

رايش به مواد مخدر در خانوادههای آلوده به اعتیاد از

پايش و ارزيابی عملکرد پايگاههای ترک اعتیاد در

سوی والدين يا فامیل ها؛ -10آشنايی جوانان به

کشور و نیز دادن مجوز براساس شناخت و نظام معیار؛

مضرات موادمخدر و مشروبات وپرهیزجدی به عنوان

 -20تبیین آثار مواد مخدر در زند ی فردی و

تجربه بويژه در مهمانیهای خصوصی و جشن ها؛-11

اجتماعی ،فروپاشی نظام خانواده ،نگرانی در محیط

ا الع رسانی و آ اهی بخشی از آثار تخريبی مواد

خانواده و اجتماع و به هدر رفتن استعدادها و نیز

مخدر برای جوانان؛ امام صادق (ع)« :لذت زند ی

آسیبهای ديگر مترتب برآن از ريق هنرو رسانههای

هنگامی قابل درک است که انسان از نعمت سالمت

ملی؛  -21تبیین آثار مواد صنعتی ازنظر روانی ،جسمی

برخوردار باشد» (االمالی ،صدوق ص291؛ المحاسن،

وجلو یری از شیوههای بازاريابی و جذب مشتری

ج ،1ص .)9حضرت علی (ع) میفرمايند :به وسیله

برای خانوادهها و جوانان؛

عافیت ،لذت زند ی دردنیاتباه میشود (من اليحضره
الفقیه ،ج ،4ص -12 .)370تشخیص به موقع رايش

چرا در روابط همسايگی مان رعايتهای الزم رانمیكنیم؟ چرا صلهی رحم در بین ما ضعیف است؟

به مواد مخدر وشناخت نشانگان آن برای خانواده و

امروزه زند ی از نوع شهری نیاز به قوانین،

آموزشگاهها؛ -13جلو یری ازترويج آزمايشگاههای

ارتبا ات و تعامالت خاص خود دارد و هر ونه وقفه،

ساخت مواد مخدر در جامعه جهت سودجوئی

کوتاهی و ناديده رفتن قوانین و آداب شهرنشینی و

بصورت غیرقانونی و نقش مسائل اقتصادی و سیاسی

رعايت نکردن حقوق ديگران ،تنشها ،خشونتها و

مترتب برانها-.سهولت دسترسی در توزيع مواد مخدر

ناماليمات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بسیاری را

در پارکها ،مجامع عمومی و-14...نگاه به معتادين به

دامن میزند .افراد حتی در درون خانه خود هم بايد با

عنوان يک بیمار و تعیین جايگاه اجتماعی آنان و تالش

نوع رفتار خود مراعات همسايهها را داشته و به حقوق

پذيرش اجتماعی آنان پس از ترک اعتیاد؛ -15پايش

آنها احترام بگذارند.
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هويت ملي

مشارکت

نظام مؤثر حقوقي

شهروندي

سياسي و مذهبي

تعليمات اسالمي
فرهنگي

شکل  :1عناصر تشکیل دهنده موفقیت شهروندی
«إن اهلليامرکم ان تودوا االمانات إلی أهلها»...
(نسا )48/يعنی ،خدا به شما فرمان میدهد که سپردهها
را به صاحبان آنها رد کنید« .قد خلت من قبلکُم سُنن
فسِیروا فی االرضِ( »...آل عمران )137/يعنی قطعاً

تعالی (در همه زمینه هاست) و تقرب به خدای سبحان
میباشد( .نهج البالغه ،خطبه)15
چرا در زمینهی فرهنگ رانند ی در خیابان ،ما
مردمان منظبطی به ور كامل نیستیم؟

پیش از شما سنتهايی (بوده و ) سپری شده است پس

يکی از ويژ یهای انسانی ،سلطه بشر بر جهان از

در زمین بگرديد و بنگريد که فرجام تکذيب کنند ان

جمله موجودات آن است .اين سلطه انسانی امر

چگونه بوده است...؟ امام علی (ع) درآخرين لحظات

تکوينی است و براساس آموزههای قرآنی ،انسان به

زند ی فرزندان خود را خواست و به آنان چنین

عنوان خلیفه الهی (بقره )30 /بر همه موجودات هستی

وصیت کرد :خدا را ،خدا را همسايگان را بپايید که

و کائنات ما سوی اهلل تسلط کامل داشته و در مقام

سفارش شدهی پیامبر شمايند ،پیوسته در مورد آنها

مالکیت تکوينی ،همه را تحت تسخیر دارد .خداوند در

سفارش میفرمود چندان که مان برديم برای آنان

آيات بسیاری به مساله تسخیر بشر اشاره دارد و می

ارثی معین خواهد نمود( .اصول کافی ،ج ،2ص)157

فرمايد که همه موجودات مسخر انسان هستند .دايره

«ان أحببتم أن يحبکم اهلل و رسولهُ فأدوا إذا ائتمنتم

اين تسخیر انسانی همه کائنات را شامل میشود و

و اصدقوا إذا حدثتم و أحسنوا جوار من جاورکم».ا ر

خورشید و ماه و ستار ان را نیز دربر می یرد( .رعد/

میخواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند

2؛ ابراهیم33 /؛ نحل14 /؛ حج ،آيات  36و 65؛ لقمان/

وقتی امانتی به شما سپردند رد کنید و چون سخن

 )20هر چند در برخی از موجودات اين تسخیر وضوح

ويید راست ويید و با همسايگان خود به نیکی رفتار

بیشتری دارد و در برخی ديگر به نظر میرسد که چنین

نمايید«.حسنُ الجوار يعمرُ الديارَ و يزيدُ فی العمار»:

سلطه و تسخیری نیست؛ ولی بايد توجه داشت که

خوش همسايگی شهرها را آباد و عمرها را زياد می

میزان تسلط آدمی به میزان قرب و بعد انسان از خدا و

کند .امام صادق (ع) فرمودند :پیوند با خويشاوندان و

مراتبی دارد که به خدايی شدن انسان میانجامد .هر چه

نیکی به آنان به ويژه پدر و مادر از راههای مهم رشد و

انسان در مسیر خدايی شدن ام برداشته و اسما و
صفات الهی سرشته در ذات خويش را ظهور و فعلیت
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بخشد (بقره )31 /به همان میزان از ربوبیت و تسلط

کوشد تا با بهره یری از عقل آن را جبران کند و به

بیشتری برخوردار بوده و دايره سلطه و تسخیر او در

همه کماالتی دست يابد که در موجودات ديگر است.

مقام مظهريت در ربوبیت و پرورد اری افزايش

به اين معنا که انسان میخواهد خود به تنهايی دارنده

میيابد .خداوند در آياتی از جمله  36سوره ص و 12

همه کماالتی باشد که در ديگر موجودات میيابد.از

سوره سبا ،از تسلط حضرت سلیمان بر باد و بهره

سوی ديگر عقل عملی نیز در مقام ارزش ذاری برمی

یری از آن برای مسافرتهای هوايی خود ياد میکند

آيد و قبايح و حسنات را شناسايی کرده و برخی امور

و میفرمايد ما باد را به تسخیر او درآورديم تا به فرمان

را پلید و زشت و نقص میشمارد و برخی ديگر را

آن حضرت (ع) به نرمی جابه جا شود و او را با خود

کمالی و خوب و زيبا میيابد .پس بر آن است تا هر

ببرد و به جايی که میخواهد منتقل کند.انسان به حکم

آنچه که زشت و بد و نقص است از خود دور سازد و

خالفت ،از علوم ونا ونی برخوردار است (بقره)31 /

هر آنچه خوب و زيبا و کمالی است ،به دست

که میتواند با بهره یری از عقل از آنها برای تسلط بر

آورد.عقل عملی که به حوزه بايدها و نبايدها توجه

هستی استفاده کند و همه چیز را برای رسیدن به کمال

دارد ،مهم ترين و اصلی ترين قانونگذار در انسان

خود به کار یرد .پس همان ونه که خداود باد و جو

است .اين عقل عملی است که برای ايجاد روابط سالم

و فضای پیرامونی را مسخر پرند ان ساخته است

اقدام میکند و بايدها و نبايدهای اخالقی را بیان می

(نحل ، )79 /انسان به حکم خالفت الهی میتواند

کند .در ضمن با شناسايی اصولی چون عدالت ،بر آن

اينگونه عمل کند و باد و آسمان را به تسخیر خويش

است تا زند ی را در چارچوب عدالت سامان دهد و

درآورد و از آنها به عنوان وسايل نقلیهيا امور ديگری

از هر ونه ظلم که آن را زشت و بد و پلید و قبیح

استفاده کند .بر همین اساس است که انسان توانست

میيابد ،جلو یری کند.باتوجه به تحوالت تکنولوژی

درياها را رام خويش کند و از آب برای تولید برق و

وسرعت دراياب وذهاب ورعايت قوانین راهنمايی

جابه جايی وسايل نقلیه ماشینی و کشتیهای غول پیکر

ورانند ی ،تحمل پذيری واخالق موجب میشود:

و از باد برای پرواز و تولید برق و امور ديگر بهره

-1سرعت حرکت خودروها چند برابر میشود-2 .

بیعی ،موجودات اجتماعی

احتمال تصادف اتومبیلها به شدت کاهش میيابد-3.

هستند .آنان با همکاری با يکديگر میتوانند نیازهای

در صورت تصادف ،با توجه به مسیرخالی در دو

جسمی و روحی و روانی خود را برآورده سازند .اما

رف ،خودروهای پلیس و آمبوالنس به سرعت به

در مقام عمل اه تزاحم هايی پیش میآيد وتضاد منافع

محل رسیده راه را باز میکنند.-4.در صورت پنچر

و مسايل ديگر موجب میشود که اين همکاری و

شدن يا خرابی يک ماشین ،به دلیل وجود فضای کافی

تعاون دچار مشکل شود و حتی به در یری و خشونت

راه بندان پديد نمیآيد.5 .از همه مهمتر ،رانند ان با

بینجامد .اينجاست که عقل به عنوان نخستین و مهم

اعصاب راحت رانند ی میکنند.

یرد.انسانها به

ور

ترين قانونگذار به مدد انسان میآيد.عقل نظری که در

راهکارها:

مقام شناخت و معرفت است ،هستهای جهان را به

-1تقويت رعايت قانون پذيری و قانون مداری و

انسان نشان میدهد و زمینه ساز اين معناست که انسان

رابطه آن با عدالت اجتماعی؛ رسول اکرم (ص) فرموده

به سوی کمال حرکت کند؛ چرا که با نگاهی به خود و

اند« :عدل در کشاکشهای اجتماعی همانند سپر

ديگر موجودات کمبودها و نواقصی را میيابد و می

نگهبانی است که افراد در پناه آن از تعدی ديگران
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محفوظ اند و مانند بهشت پايداری است که همواره

«حسن همجواری» تنها يک اصطالح سیاسی در

مردم از نعمتهای آن برخوردارند (نهج البالغه،

ارتباط با کشورها نیست و تنها کاربرد بین المللی

صبحی صالح ،نامه .)31

ندارد .میان اهل يک محل ،يا در روابط دو همسايه هم

-2آموزش فرهنگ رانند ی برای اعضای خانواده و

مطرح است .امام علی (ع) در نامه ای که به فرزندش

الگوپذيری آن برای فرزندان؛-3رعايت ايمنی و رفع

امام حسن (ع) به عنوان توصیه هايی از پدری دنیا ديده

معايب فنی وسايل حمل و نقل در ايجاد اعتماد و

و با تجربه مینويسد ،از جمله میفرمايد« :سل عن

ا مینان خا ر و جلو یری از حوادث-4.نقش بستن

الرفیق قبل الطريق و عن الجار قبل الدار» "پیش از سفر،

کمربند درايمنی حوادث رانند ی و مهارت در رعايت

از همسفر بپرس و پیش از خانه همسايه" (اصول کافی،

قوانین و القاء آن به فرزندان و اعضای خانواده-5.

ج ،1ص ،667حديث .).7 ،10 ،8

مجاب شدن خودروسازان در باال بردن ضريب ا مینان

راهکارها:

قطعات به ويژه هنگام واژ ونی و تصادف روبرو-6.

-1رعايت حقوق همسايگان در مجتمعها و

تقويت نقش مسئولیت پذيری و قانون مداری دانش

آپارتمان-2.مشارکت در انتخاب هیأت امناء يا هیأت

آموزان در همیاران پلیس ،در خانواده و جامعه دراحیای

مديره مجتمعهای مسکونی و محله ها-3.تقويت

فريضه امر به معروف و نهی از منکر-7.فرهنگ سازی

فرهنگ و آداب آپارتمان نشینی-4.درنظرداشتن حد و

انضباط فرهنگ رانند ی به صورت تکلیف امر به

حدود رفت و آمدها و رعايت اخالق و آداب زند ی

معروف و نهی از منکر-8.رعايت قوانین رانند ی در

روهی؛ در حديثی از امام صادق (ع) آمده است:

تضمین امنیت و اعتماد اجتماعی و خانواده ها؛«إن

«حسن الجوار يعمر الديار و يزيدُ فی األعمار» "خوش

اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه

همسايگی هم آباديها را آبادان میسازد و هم عمرها را

ن».به راستی که انسان آزمند و بی
الخیر منوعا إالالمصلی َ

میافزايد" (غررالحکم ،ص -5 .)157ايجاد آسايش،

تاب آفريده شده است ،چون صدمه به اورسد عجز و

آرامش و امنیت برای ساکنین آپارتمانها توسط خود

البه میکند و چون خیری به اورسد بخل ورزد غیر از

ساکنین -6.ايجاد امکانات تفريحی و رفاهی برای

نماز زاران (معارج -9 ، )22-19/سوق دادن هزينههای

آپارتمان نشینی -7.رعايت معماری اسالمی به ويژه

مترتب برحوادث رانند ی به زيرساختهای حمل و نقل

صدا یر در ساخت آپارتمان؛

و تأمین امنیت در جاده ها؛ -10بر زاری آزمون دوره

موالعلی (ع) در واپسین لحظات عمر شريفشان

ای در آموزش مستمر فرهنگ رانند ی و هم پايش و

خطاب به فرزندان و پیروانشان میفرمايند« :اهلل اهلل فی

ارزيابی از دارند ان واهینامه رانند ی و نیز ا الع

جیرانکم فانها وصیه نبیکم ،مازال يوصی بهم حتی

رسانی برای دانش آموزان و خانواده ها -11.وحدت

ظنناانه سیورثُهم»".خدای را ،خدای را ،درباره

رويه رسانههای ملی ،مطبوعاتی و آموزشها در ترويج

همسايگانتان ،که اين وصیت پیامبر شماست ،پیامبر

فرهنگ رانند ی در جامعه و ا الع رسانی آخرين

خدا همواره نسبت به همسايگان سفارش میفرمود ،تا

يافتهها و تصمیمات به هنگام؛

حدی که مان کرديم آنان را از ارث برند ان قرار

آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است؟
چقدر درست است؟ چه الزاماتی دارد كه بايد آنها را

خواهد داد".
الگوی تفريح سالم چیست؟

رعايت كرد؟ چقدر آن الزامات را رعايت میكنیم؟
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تفريح به معنی شادمانی و خوشی است و فته می

سینما ،تئاتر ،کتابخانهها با امکانات تجهیزات بازی و

شود با واژههای نزهت ،تفريح ،فرح ،راحتی و آسايش

ورزشی و ايجاد محرکهای محیطی سالم در ارتقاء

هم خانواده است .نشا ی که انسان پس از تالش و

دانش و معلومات -4.توسعه فضاهای عمومی برای

فعالیتهای سنگین جسمی و روحی برمی زيند تا

استفاده هرنوع جنسیت و روه سنی -5.تقويت سبک

رنج و اندوه و هم و غم را از خود دور کند .امام علی

زند ی در استفاده از تفريح اهها همراه با رعايت

(ع) فرموده اند" :فرح و شادمانی باعث بهجت و

شئون عفاف و حجاب و اخالق-6.اختصاص زمان

انبساط روح و مايهی تهییج وجد و نشاط است"

برای تفريح و با هم بودن در محیط خانواده و بیرون از

(وسايل الشیعه ،ج ،11ص.)111

آن و برنامه ريزی مربوط به آن؛

و آياتی که دستور میدهد درزمین ردش کنید و
در کیفیت خلقت آنها دفت کنید ،از جمله فرمود« :وَلَم

نوع معماری در جامعهی ما چگونه است؟ چقدر
عقالنی و منطقی است؟

يروا إلی األرض کم أنبتنا فیها من کل زوجٍ کري ٍم» :آيا

تأکید قرآن بر اينکه خانه و بیت محل سکونت

آنان به زمین نگاه کردند که چه قدر از انواع یاهان پر

است و اين سکونت پیش از آنکه مفهومی فیزيکی

از ارزش در آن رويانديم؟ (شعرا )7/نیز فرمودند« :أولم

داشته باشد در خود دارای معنای متافیزيکی بهمعنای

يروا أنانسوق الماء إلی االرض الجرز فنخرج به زرعا

سکونت و آرامش روح و روان است ايجاب میکرد

تأکل منه أنعامهم و أنفسهم أفال يبصرون»

قالبها و فرمهای منازل در جامعه اسالمی در جهت

(سجده.)27/آيا نديدند که ما آب را به سوی زمینهای

تحقق اين معانی شکل بگیرند.بناهايی که به دست

خشک میرانیم و به وسیله آن زراعتهايی میرويانیم که

انسان ساخته میشود ،جلوه هايی از نگرش او به جهان

هم چهارپايانشان از آن میخورند و هم خودشان تغذيه

هستی است که مبیین قوه فکری و ساختار فرهنگی-

میکنند ،آيا نمیبینند؟!در ردشها و تفريحها برای

اجتماعی افراد آن جامعه است .معماری سنتی ايران،

انسان؛ حائز اهمیت است که تفريح فقط ردش بدون

تجلی نمادين جهانی ابدی و ازلی است که اين جهان

انديشه و تفکر ،و بدون عبرت یری و پندپذيری

را محلی ذرا و واسطه ای برای رسیدن به مرتبه ای

نباشد«:..و کاين من آيه فی السماوات و االرض يمرون

واالتر به منظور وصول به آرامش درونی میداند.قرآن

علیها و هم عنها معرضون( » ...يوسف" )105/و چه

در بیان ويژ یهای برخی تمدنهای نابود شده ،می

بسا نشانههای ما را درآسمان و زمین میبیند و نسبت

فرمايد« :اتبنون بکل ريعٍ ءايه تعبثون و تتخذون مصانع

به آنها اعراض میکنند".

لعلکم تخلدون» :آنها خانه هايی بسیار مستحکم برای

راهکارها

فخرفروشی میساختند و امید داشتند که در آنها

 -1فراهم کردن زمینه تجديد قوا ،نشاط و شادابی،

جاودان بمانند .معماری اسالمی بهعنوان يکی از

با استفاده از امکانات و تجهیزات بیعی و عمومی،

موفقترين شیوههای معماری در تاريخ معماری جهان

فرصت باهم بودن و زمینه آرامش و امنیت با تفريحات

قابل بازشناسی است( .شعراء 128/و  )129در يک نگاه

سالم و سازنده -2ارائه تعريف درست در استفاده از

جامعنگر میتوان پیوستاری ارزشمند و پويا را در

نعمتهای الهی و فناوری با توجه به تحوالت

بناهای اسالمی بازشناسی کرد که موجب شده تمامی

زمان -3..تقويت و توسعه تفرج اه بیعی بناهای

آنها در قالبی واحد با عنوان معماری اسالمی در کنار

تاريخی ،موزهها ،پارکها ،پارکهای علمی ،بوستانها،

یرند .خداوند متعال در آيه 87
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سورهيونس فرموده است« :وََأوْحَینَا إِلَی مُوسَی وَأَخِیهِ

مشخصات فنی آن ازنظر مقاومت ،زيبايی ،بومی و

صرَ بُیوتًا وَاجْ َعلُواْ بُیوتَکُمْ ِقْبلَةً
َوءَا لِقَ ْومِ ُکمَا ِبمِ ْ
أَن َتب َّ

ماند اری -11.تشکیل شهرکهای معماری و ساخت

َشرِ اْلمُ ْؤ ِمنِینَ؛ و به موسی و برادرش
وَأَقِیمُواْ الصَّالَةَ َوب ِّ

نمادين با تنوع و فراوانی الگوهای معماری ايرانی د

وحی کرديم که شما دو تن برای قوم خود در مصر

اسالمی درادوار مختلف تاريخ در زمینه جذب

خانههايی ترتیب دهید و سراهايتان را رو به روی هم

ردشگری و ترويج فرهنگ آن.

قرار دهید و نماز برپا داريد و مؤمنان را مژده ده».در

راحی لباسمان چطور؟

آيات  33و  34سوره احزاب لفظ بیوت بهمعنای خانه

رچه بیشترين تأکید اسالم بر پوشش معنوی

را بهکار برده است .ودر آيات  27تا  29سوره نور نیز

انسانها (لباس تقوی) میباشد ،اما پوشش ظاهری نیز

به خانه اشاره شده و اجازه ورودبه خانه ومصونیت

نعمتی است که پرورد ار ،آن را از میان موجودات

رامطرح نموده است .ودرآيات  80و  81سوره نحل به

مختلف ،منحصراً دراختیار انسان قرار داده است و به

خانه و سکونت و پناهگاه اشاره شده است.و همچنین

همین دلیل نمیتواند ازنگاه دين ،مخفی بماند.

در آيات  100سوره نساء 51 ،فرقان 36 ،مؤمن38 ،

براين اساس ،دين اسالم ،در ارتباط با پوشاک؛

قصص 49 ،آلعمران 23 ،يوسف 93 ،بنیاسرائیل نیز

انسانها توصیههای ونا ونی فرموده که از جمله آنها

بهنوعی به مسکن و خانه اشاره شده است.

میتوان به اين موارد اشاره کرد« :يابنی ءادم اليفتننکم
الشیطان کما أخرج أبويکم من الجنهينزع عنهما لباسهما

راهکارها
 -1تقويت و توسعهی معماری اسالمی-ايرانی و

لیريهما سوء اتهما إنهيرئکم هووقبیله من حیث

سبک زند ی مترتب برآن -2.پرهیز جدی از الگوی

الترونهم إنا جعلنا الشیا ین أولیاء للذين اليومنون»".ای

معماری غربی که باهويت فرهنگی ومبانی اعتقادی

فرزندان آدم شیطان شما را نفريبد چنانکه پدر و مادر

اسالمی همسويی ندارد -3.استفاده از کاربرد مصالح

شما را از بهشت بیرون کرد ،لباس ايشان را از تنشان

بومی در ساخت و سازها -4.استفاده از زيباشناختی

بیرون کرد تا عورت ايشان را به آنها بنماياند .چه آنکه

(هنر) در سبک معماری اسالمی د ايرانی -5.سوق

او و همکارانش شما را میبینند (اما بدانید) شیطان را

دادن فرهنگ آپارتمان نشینی در محرم سازی و

اولیاء کسانی قرار داديم که ايمان نمیآورند".امام باقر

مصونیت -6.درنظر رفتن امنیت و آرامش فردی و

(ع) ذيل اين آيه ،لباس تقوی را به عفت تفسیر کرده و

راحی و ساخت مدارس ،مساجد،

در بیان اهمیت آن میفرمايد«:فرد عفیف ،حتی ا ر

سینما ،پارک و مراکز رفاهی -7.تبیین تمدن سازی

برهنه نیز بماند ،عفت خود را حفظ خواهد کرد ،اما

معماری ايرانی-اسالمی در قرون و ادوار مختلف-8.

فردی که پاکدامن نیست ،حتی ا ر تمام بدن او را

بررسی ريشهها و علل کمرنگ شدن و بی رغبتی به

بپوشاند ،همانند برهنگان رفتار خواهد کرد».امام صادق

راحی و سبک معماری اصیل و سوق دادن آن به

(ع) فرمودند :خداوند به پیامبری از پیامبران وحی

معماری وارداتی -9.بررسی مقاوم سازی ،مکان يابی،

فرمود که به مردمت بگو ،لباس دشمنان مرا نپوشید که

کاربرد مصالح و ...در ساخت و ساز و معماری و آثار

دراين صورت شما هم مثل آنها دشمنان من خواهید

ابنیه ای بامقاومت بسیار زياد درمقابل زلزله ،در

شد( .مقام معظم رهبری)1369/10/16 ،

اجتماعی در

دانشگاههای مرتبط با عمران ،معماری و سازه ها-10.

راهکارها

تالش در جهت شناسايی مصالح بکار برده و
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-1پرهیز از الگوی لباسهای بیگانه در کشور-2.

تبعیض در محیطهای آموزشی و کم کردن مسائل

بررسی تحول و تطور لباس بر رفته از تمدن ،فرهنگ و

حاشیه ای-11توجه جدی به حجاب کامل اسالمی

سنتها درايران و درملتهای جهان بررسی تغییر

درمدارس و دانشگاهها و محل کار-12.توجه به رعايت

ذائقهها در پوشش و راحی لباس در ادوار مختلف

حجاب و عفاف و اخالق با رعايت شاخصهای مرتبط

تاريخی و تأثیرپذيری فرهنگی آن-3.نقش و جايگاه

باآن-13.توجه به لباسهای محلی ،احیاء و تقويت و

راحی لباس در تغییر سبک زند ی( .عفت در زن،
وسیله ای برای تعالی و تکريم شخصیت زن در چشم
ديگران ،حتی در چشم خود مردان شهوتران و بی

ترويج آن بويژه برای نسل معاصر؛
مسئلهی آرايش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر
درست است؟ چقدر مفید است؟

بندبار است) (غررالحکم ،ج ،4ص ،200ح-4. )582

انسان الب زيبايی است و زيبايی را دوست داردو

پايبند بودن به پوششهای بومی و عرف جامعه و

جذب آن میشود و دوست دارد خود را به زيباترين

راحی لباس-5.معاصرسازی

شکل ظاهر سازد چون خداوند رايش به زيبايی را در

راحی لباس با توجه به رغبتها و سلیقهها با حفظ

وجود انسان قرار داده است .اما اهی اوقات همین

اصالت فرهنگی عفاف و حجاب (رعايت اصول ثابت

زيبايی غذای مسمومی میشود که ظاهرش خوشرنگ

وتحول درروشهابه اقتضای زمان)-5.ارايه راحی لباس

و خوش عم است اما عامل نابودی انسان میشود.

مبتنی بر مبانی اعتقادی ،آموزههای دينی و ارزشهای

«ونساء کاسیات عاريات ممیالت مائالت رؤوسهن

ملی و ترويج و توسعه فرهنگ پوشش آن«.وبه زنان

کاسنمه البخت المائله اليدخلن الجنه و اليجدن ريحها

مؤمن بگو که چشمان خويش فرو یرند و شرمگاه خود

و إن ريحها لیوجد من مسیره کذاوکذا» درآينده زنانی

نگه دارند و زينتهای خود را جز آن مقدار که پیداست

پیدا میشوند که درعین پوشید ی برهنه اند لباسهای

آشکار نکنند و مقنعههای خود را تا ريبان فرو ذارند

بدن نما و جورابهای نازک میپوشند هوسباز و دلفريب

و زينتهای خود را آشکار نکنند ،جز برای شوهر خود يا

میباشند ،موهای خود را وری آرايش میکنند که

پدر خود يا  ...و نیز چنان پای زيرزمین نزنند تا آن

مانند کوهان شتر جلوه میکند اينان هیچ کدامشان

زينت که پنهان کرده اند دانسته شود( ».نور-6 )31/

داخل بهشت نمیشوند و حتی بوی آن را استشمام

تشکیل موزههای مردمی در تبیین آداب و سنن در

نمیکنند ،با اين که بوی بهشت از راه بسیار دور شنیده

اقصی نقاط کشور-7.تقويت و ايجاد نگرش مثبت

میشود (شهاب األخبار ،ص ،55الباب االول.)132:

نسبت به لباسهای ملی و پوشش اسالمی-8.تعريف

«وعاداو ثمودا و قدتبین لکم من مساکنهم وزين لهم

حدود و ثغور حجاب و عفاف در جامعه برای زن و

الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا

مرد« .صیانه المرأه انعم لحالها و ادوم لجمالها» محفوظ

مستبصرين »...شیطان کارهايشان را برايشان زينت داده

بودن و پاکدامنی برای سالمتی زن مفیدتر است و

بالفاصله آنها را از راه (درست) باز داشت

زيبايی او را بادوام تر میکند (صحیح مسلم؛ ج3؛

(عنکبوت .)28/وَ لَقَدْ جَ َعلْنا فِی السَّماءِ ُبرُوجاً وَ زَينَّاها

اقدامات

لِلنَّا ِظرِين :و هر آينه در آسمان برجهايی آفريديم و برای

پیشگیرانه-10.وحدت رويه در لباس مدارس و معلمان

بینند انشان بیاراستیم( ».الحجر .)16 ،ونیزحدودآن را:

در محل کار ازنظر راحی مدل و با توجه به دوره

خرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیباتِ مِنَ
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اهللِ َّالتِی أَ ْ

تحصیلی و کمک به از بین بردن روحیه تجمل و

الرِّزْقِ قُلْ هِی لِلَّذِينَ آ َمنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً يوْمَ

تشکیل جشنوارههای

ص،1680

70

ح-9.)2128وضع

قوانین
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الْقِیامَةِ كَذِلكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ ي ْعَلمُونَ»؛ "بگو :چه

بود برای ديگر چیزها حالش چگونه خواهد بود!..

كسی زينتهای خدا را كه برای بند ان خود آفريده

(غررالحکم ،ج ،2ص .)6راهکارها -1:تعريف حد و

حرام كرده و از صرف رزق حالل و پاكیزه منع كرده؟

مرز آرايش در بین زنان و مردان -2.تبیین آثار آرايش و

بگو :اين نعمتها در دنیا برای اهل ايمان است".پیامبر

خودنمايی و تشخیص لبی برای غیرمحرم -3توجه به

اکرم (ص)  ،خود همواره آراسته بود و به آراستگی امر

استفاده از لوازم آرايش غیراستاندارد و آثار سوء آن بر

میفرمود .آن حضرت آراستگی را چه در بعد نظافت

روی پوست و -4...استفاده بهینه از وقت و توجه به

همچون مداومت بر مسواک ،استحمام ،رفتن ناخنها و

میزان از دست دادن فرصت روزانه در افراد برای

شانه زدن موی سر ...و چه در بعد آرايش همچون

صرف آرايش-5.تبیین آرايش و خودنمايی در معابر

رنگ کردن موی سر و محاسن ،سرمه کشیدن در

عمومی در زمینه فراهم ساختن عمه لبی بدخواهان

چشم ،پوشیدن لباس سفید و استعمال عطر و ...رعايت

و آسیب بر زند ی فردی و خانواد ی-6.جلو یری

خرَجَ إِلی
مینمود .اِنَّ اهلل تَعالی يحِبُّ مِنْ َعبْدِهِ إِذا َ

جدی از آرايش و ابتذال فرهنگ غرب در جلو یری از

إخْوانِهِ أَنْ يتَهَیاَ لَهُمْ وَ يتَجَمَّلَ» (محمدی ری شهری،

يکنواختی بین زن و مرد-7.پايش و نظارت بر ورود

محمد ،میزان الحکمة ،حمید رضا شیخی ،قم،

لوازم آرايشی از کشورهای خارج و رعايت آن در

دارالحديث ،1377 ،چاپ اول ،ج ،2ص .774و سنن

تولیدات داخلی کشور-8.اهتمام به تأثیر مستقیم آرايش

سلِمِ
ن اَحَدُكُم ألَخیهِ اْلمُ ْ
النبی ج.)1امام علی (ع)ِ« :لیتَزَي َ

درنگرش و تغییر فرهنگ (اعم از مردان و زنان)-9.

كما يَتزَينَ ِللْغَريبِ الَّذی يحِبُّ أَنْ يراه فی احسن

پايش و نظارت بر آموزش آرايشگاهها ازنظر مدل

الهَیئة( ».مجلسی محمد باقر؛ بحار االنوار الجامعة لدرر

وپرهیزازمدلهای مبتدل در فروشگاههای مرتبط-10.

اخبار االئمة اال هار ،ج ،10ص  " )91هر يك از شما

فرهنگ سازی در استفاده بجا و انتخاب لوازم و مواد

برای برادری كه به ديدنتان میآيد خود را بیارائید

آرايشی با توجه به آداب ،سنن و عرف اجتماعی و

چنانكه برای بیگانهای که مايلید در بهترين قیافه شما را

فرهنگی -11.رعايت حدود اسالمی و انسانی توسط

ببیند ،زينت میكنید" .قرآن با اشاره به اين مطلب

پزشکان در ترمیم پوست و جراحی دماغ ،چشم و

حلْیةِ وَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیرُ
میفرمايدَ :أوَ مَنْ ينَشَّؤُا فِی الْ ِ

صورت و تبیین و ا الع رسانی حقیقی در بزر نمايی

ن؛ آيا كسی كه در زر و زيور پرورده میشود
ُمبِی ٍ

جراحی زيبايی؛ -12تبیین تفکر بهايیت و تهاجم

[دختر] كه در جدل هم ناتوان است [شايستهی نسبت

فرهنگ نرم در ترويج بی تفاوتی؛

دادن به فرزندی خداوند است؟] بنابر اين با وجود آن

آيا ما در بازار ،در ادارات ،در معاشرتهای روزانه،

که مطلق آرايش برای زنان پسنديده است از آرايش

به همديگر به ور كامل راست می وئیم؟ در بین ما

زنان در معرض نامحرمان شديدا نهی شده اما در مقابل

دروغ چقدر رواج دارد؟

برای آرايش زن در حضور همسر بسیار سفارش شده

راستی ودرستی يکی از فضايل بزرگ انسانی است

است .زن مؤمنه كه شوهر دارد بايد كه هر چه بتواند

که در همه مکاتب الهی و حتی مکاتب مادی دارای

آرايش نفس بجا آورد و لباس نیكو بپوشد ،و زينت بر

ارزش واال است .اسالم دينی فطری است و راستی نیز

خويشتن كند ،و عطر و بوی خوش بكار برد ،حضرت

خواست فطرت است ،پس اين دو پیوندی نا سستنی

مصطفی (صلی اهلل علیه و آله) لعنت كرد زنی را كه

دارند و در روايات اسالمی با تعابیر ونا ونی بر

سرمه در چشم نكند ،و چون به سرمه نکشیدن ملعون

راستگويی مسلمانان تأکید شده و آن را از اصول ايمان
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وتدين به حساب آورده اند.امیرمؤمنان (ع) نیز

النار» شما را سفارش میکنم به راستگويی ،که

راستگويی را قويترين پايه ايمان ،مالک دين و الهام از

راستگويی با نیکوکاری همراه است و هر دو در

سوی خدا دانسته« :الصدق اقوی دعائم االيمان» :راستی

بهشت اند و از دروغگويی بپرهیزند که

قويترين رکن ايمان است( .نهج البالغه ،خطبه )86

دروغگويی همراه با بدکاری است و هر دو در
جهنم اند (تحف العقول؛ ص ،291بحاراالنوار،

راهکارها
-1توجه به صداقت و راستگويی در تربیت اولیه در
محیط خانواده؛ حضرت صادق (ع) نیز میفرمايد:
«ان اهلل عزوجل لم يبعث نبیا إال بصدق الحديث

ج ،1ص.)150
 -7ارايه ا العات درباره اتخاذ تصمیمات مبتنی بر
دروغ و میزان و ايجاد انحراف در اهداف.

و اداء االمانه إلی البر و الفاجر» خدای عزوجل

 -8تبیین نفی چاپلوسی و نقش آن درايجاد انحراف

هیچ پیامبری را نفرستاد ،مگر با راستگويی و

در عدالت و انصاف (آموزههای دينی).امام صادق

بر رداندن امانت به نیکوکار و يا بدکار

(ع) عدم قول و فعل را که شیوه منافقان است نقد

-2عدم ترويج و تقويت به عادت دروغ فتن برای

کرده و میفرمايند« :بد کسی است آن که دارای

اصالح ،قول دادن ،صحبت کردن و حتی

دو چهره و دو زبان است که با ن و ظاهرش

درخواست کردن از همسر و فرزندان.رسول اکرم

متفاوت باشد و پیش او چیزی ويد و پشت

(ص) میفرمايد« :الصدقُ مبارَک ؛ و الکِذبُ

سرش چیز ديگر» (اصول کافی ج ،5ص)74

مَشؤُومُ» :راستی ،مبارک ؛ و دروغ نامیمون است.

 -9توجه انسان خردمند به صداقت در قول و فعل

-3عدم تشديد به مسأله تحقیر ،تنبیه و خصومت در

به حکم عقل( .توضیح آن که بنیاد بسیاری از

واکنش به اظهارات صادقانه و راسنگويی؛امام

ناهان ،فتارها و رفتارهای ناپسند و زشت بی

علی (ع«:علی شفا منجاه و کرامه و الکاذب علی

صداقتی در قول و فعل است)« .إنما شیعه علی

شرف مهواه و مهانه» راستگو درآستانه نجات و

من صدق قوله فعله» :همانا شیعه علی کسی است

بزر واری است و درغگو در لبه پرتگاه و خواری

که قول او ،فعلش را تصديق کند.

(غرر الحكم ،ص  ،85ح .)1402
 -4تبیین راستگويی در کسب روزی حالل و جلب
اعتماد فیمابین و جايگاه کرامت و حرمت
اجتماعی برای راستگويان برای ايجاد مهارت
دراين زمینه.

بعضيها با داشتن توان کار ،از کار ميگريزند؛ علت
کارگريزي چيست؟
انسان دارای ابعاد و نیازهای متنوع ومتعددی است،
بايد سبک زند ی در همه ساحتها و نیازهای انسان

-5تبیین راستگويان برای ايجاد مهارت دراين زمینه؛

شناسايی و به عنوان کلیات به مردم معرفی شود

امیرمؤمنان علی (ع) میفرمايند« :شیئان هما مالكُ

مجموعه ای که هرچند از تعدد و تنوع برخوردار می

الدّينِ :الصّدقُو الیقینُ» (نهج الفصاحه ،ح)1976

باشد؛ اما همواره ثابت و اليتغیر است ،جوامع الکلمی

 -6تبیین «راستی راه نجات است چیست؟ چرا

هستند که به اصول و فرمول کلی زند ی اشاره

آموزههای اعتقادی و دينی ما بر راستگويی تأکید

دارند.علی (ع) فرمودند :خداوند به داود (ع) وحی

دارد؟» «علیکم بالصدق فانه مع البر و هما فی

فرمود که تو بنده خوبی هستی به شرط آنکه از بیت

الجنه و اياکم و الکذب فانه مع الفجور و هما فی

المال استفاده نکنی و با دستان خويش کار کنی داود
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چهل روز ريست و خدا به آهن وحی فرمود که برای

َدلَبُ الْحَاللِ وَ التَّدوَسُّعُ َعلَی الْعِیالِ؛خوش اخالقی در

بنده من داود نرم شو و آهن نرم شد و هر روز زرهی

سه چیز است :دوری كردن از حرام ،لب حالل و

میساخت و آن را به هزار درهم میفروخت و از بیت

فراهم آوردن آسايش و رفاه برای خانواده (بحاراألنوار

المال بی نیاز شد( .نهج البالغه ،حکمت  .)175امام

(ط  -بیروت) ج  ،100ص  ،9ح -11 .)39پررنگ

کاظم میفرمايند« :من اراد أن يکون اقوی الناس

کردن فرهنگ کار در عرصه زند ی پیامبر (ص) :مَنْ

فلیتوکل علی اهلل» ا ر خواهان قوت هستید ،به اصلی و

الصرَاطِ كَاْلَبرْقِ الْخَا ِف (هر
أَكَلَ مِنْ كَدِّ يَدِهِ مَرَّ َعلَی ِّ

منشاء قوت مراجعه کنید چرا که منشاء قوت در تمام

كس از دسترنج خود بخورد ،مثل برق از پل صراط

هستی خداوند است پس برای اتصال به چنین منبع

خواهد ذشت( ،..کتاب اليحضره الفقیه ،ج ،3ص،192

انرژی و قوت بهتر است که به خدا متصل شويد.

ج  .)3719کسی به معلی بن خنیس می ويد( :روزی

راهکارها

امام صادق (ع) مرا ديدند که دير هنگام به بازار میرفتم

-1داشتن باور و اعتقاد به کار؛امام علی (ع) « :اعه

ازاين رو به من فرمودند :صبح زود به سوی عزت

اهلل سبحانه اليحوزها إال من بذل الجد و استفرغ الجهد»

خودت حرکت کن) (بحاراألنوار (ط-بیروت) ج ،100

(غرر الحكم )6009 /

ص  ،10ح -12 )41برنامه ريزی در تقسیم اوقات

به اعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که

زند ی و مغفول نماندن جنبههای ديگر .علی (ع)

تالش کندو نهايت کوشش خود را بکار یرد-2.

فرمودند« :قِوامُ العیش حسنُ التقديرِ و مالکُهُ حُسنُ

تصحیح نگرش به کار-3.تقويت مهارتهای تجربی و

التَدبی ِر»پايه و اساس زند ی برنامه ريزی نیکوست و

حرفه ای در کار« .اذا هبت امرا فقع فیه ،فان شده توقیه

سنجش و مالک آن آينده نگری و داشتن چشم انداز

أعظم مما تخاف منه» (بحاراألنوار (ط-بیروت) ج ،100

نیکوست-13 .سرمايه ذاری و جلو یری از انحراف

ص  ،9ح".)37هر اه از کاری ترسیدی ،خود را به کام

وامها از مسیر هدف ،در جهت فساد اقتصادی" مَنْ أَكَلَ

آن بینداز ،زيرا ترس شديد از آن کار ،دشوارتر و زيان

حلَالًا فُتِحَ لَهُ َأبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا
مِنْ كَدِّ يَدِهِ َ

بارتر از اقدام به آن کار است-4".داشتن باور به کسب

شَاء" (هر کس از دسترنج حالل خويش معاش و هزينه

روزی حالل پیامبر (ص)«:لعباده عشره اجزاء تسعه منها

خود را تأمین کند .درهای بهشت بر او شوده شود تا

فی لب الحالل» عبادت ده جزء است که نه جزء آن

از هر يک که خواست داخل ردد (من اليحضره

در کار و تالش برای به دست آوردن روزی حالل

الفقیه ،ج ،4ص ،400ح -14 .)5859تقويت انعطاف

است (نهج البالغه حکمت  -5 .)403تقويت پايش و

پذيری در استفاده از فناوری و ا العات در شغل-15.

ارزيابی مستمر در کار  -6تبیین وظايف شاغل نسبت

جلو یری از ايجاد شغلهای کاذب وکمرنگ شدن

به شغل -7 .آشنايی کامل و پايبندی به قوانین و

جوهره کار در جامعه -16 .پیامبر خدا (ص) به ابوذر

ضوابط کار و کارفرما علی (ع) میفرمايند( :کسی که

توصیه میکنند( :ای ابوذر از دايی بپرهیز که حالت

به کارهای ونا ون بپردازد خوار شده ،پیروز نمی

خواستن از مردم ،ذلت حاضر است و فقری است که

ردد) (مجموعه ورام ج  ،1ص  -9 )90نگرش به کار

بسوی آن شتاب رفته ای  -17عدم تناسب فیزيولوژی

برای رسیدن به رفاه و آسايش همراه با آرامش-10 .

و قدرت جسمانی با نوع کار در شغل و شاغل ؛بیانی

توجه به ناظر بودن خداوند بر اعمال و رفتار انسان

نورانی از امام صادق (ع) رسیده است که« :ما ضعف

جتِنابُ اْلمَحارِمِ وَ
پیامبر (ص) :حُسْنُ الْخُلْقِ فی ثَالثٍ :اِ ْ
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بدن عما قوِيت عَلیهِ الِنبَه» با اراده قوی هر ز بدن
رفتار ضعف نمیشود( .تحف العقول ،ص)304
در محیط اجتماعی ،برخیها پرخاشگریهای بیمورد میكنند؛ علت پرخاشگری و بیصبری و
نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟

ندارد حرام كرده است ،زيرا ا ر درباره او كنجكاوی و
بازرسی كنی يا از زناست يا شیطان در نطفه او با
پدرش شريک شده است( ...کافی ،ج ،2ص)100
راهکارها:در حديثی از پیامبر (ص) میخوانیم که
فرمودند( :بیش ترين چیزی که امت من به سبب آن

درآيین مقدس اسالم ،اخالق جايگاه خاصی دارد،

وارد بهشت میشوند تقوی و حسن خلق است).

زيرا قرآن مجید تزکیه نفس و آراسته شدن به اخالق

(احتجاجات ،ج  ،2ص  )350دين احساس هايی را در

پسنديده را عامل رستگاری و راه رسیدن به سعادت

فرد برمی انگیزد (ترس ،احترام ،ايمنی ،رضايت ،ناه

معرفی کرده و فساد اخالق را منشأ بدبختی و شقاوت

کاری و)...

وی دانسته و فرموده است« :قد افلح من زکئها و قد

پیامبر اکرم (ص) فرمود( :شما را سفارش میکنم به

خاب من دسیها» (شمس ، )9/درکل میتوان سه دلیل

حسن خلق زيرا خوش اخالق بدون شک در بهشت

برای ضرورت اخالق برشمرد-1 :آرامش روحی و

است و از بداخالقی بپرهیزيد که بداخالق بدون شک

روانی فرد-2آرامش اجتماعی -3رسیدن به کمال

درجهنم است( ).غررالحكم ،ح  )4855و در جای ديگر

مطلوب الهی؛امام علی (ع) فرمودند« :الحسودُ اليسودُ»

امام علی (ع) میفرمايند « :حُسنُ االَخالقِ بُرهانُ كَرمِ

حسود به سیادت نمیرسد.

االَعراقِ » :نیکی اخالق نشان از وراثت و عوامل

خداوند درقرآن تأکید مینمايد( :خوش ويی،

ژنتیکی است( .کنزل العمال ،ج ،1ص-1 )26دين

مسئولیت پذيری و خیرخواهی به همراه سخنی متین،

عموماً دارای مجموعه ای قواعد ،قوانین ،ارزشها و

نرم ،کريمانه ،معروف ،محکم و استوار ازنظر منطق و

هنجارهای رفتاری (احکام و اخالق) شعائر و مراسم

عقل بر زبان آريد)( .بقره ،102نساء 9/و ،5يس )57/

است مدعی است بهترين الگوی زند ی را به افراد و

امام کاظم (ع)«:به همنوع خود خیر و نیکی داشته باش

جامعه پیشنهاد میکند-2.دين میتواند بر خالقیت فرد

و سخن خیر و مفید بگو و خود را تابع بی تفاوت و

تأثیر بگذارد و او را درمواجه با محدوديت وراثتی و

بی مسئولیت قرار مده» (نهج البالغه ،حکمت )445

محیطی توانمند يا ناتوان سازد-3.فرهنگ سازمانی در

خرِ -أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ
علی (ع) فرمودند « :مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْفَ ْ

محیط کار و عدم اعتماد فی مابین -4پايین بودن

حتْفَهُ » (بحار
خرُهُ جِیفَةٌ -وَلَا َيرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا يَدَْفعُ َ
آِ

آستانهی تحمل در برابر حوادث و ناماليمات؛قرآن

االنوار ج 60ص «: )207فرزند آدم را چه به فخر

کريم درباره واقعیت زند ی در دنیا میفرمايد« :لقد

فروشی كه آغازش آب نديده و آخرش مردار است،

خلقنا االنسان فی کبد»:بهيقین ما انسان را در سختی

نه روزی خود را می دهد ،و نه مرگ را از خود می

آفريديم( .بلد -5 )4/عدم تناسب توقعات و انتظارات با

راند» .بدزبانی انسان را از مسیر خوش خوبی خارج و

واقعیتهای اجتماعی و زند ی؛ به نقل زهری ،امام

جامعه را دچار بدبختی و وا رايی میکند.و نیز آن

سجاد (ع) فرمود«:تقوای الهی داشته باش و خواسته

حضرت در مورد بدزبانی میفرمايند :إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

خود را کوتاه کن و آنچه را آفريده نشده ،لب نکن،

الْجدَنَّةَ َعلَی كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِی قَلِیلِ الْحَیاءِ لَا يبَالِی مَا قَالَ

زيرا کسی که آنچه را آفريده نشده لب کند ،جان او

ل...خدداوند بهشت را بر هر فحّاش بی آبرو و
وَلَا مَا قِی َ

از حسرت ،به شماره میافتد و به خواسته خود نمی

كم شرمی كه باكی از آنچه ويد و آنچه به او ويند

رسد»-6.بوجود آمدن نوع تربیت و عادات در چرخهی
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رشد « .خُذِ الْعَفْوَ وَْأ ُمرْ بِالْ ُعرْفِ وََأ ْعرِضْ عَنِ الْجَا ِهلِینَ »

-1آ اهی از حقوق فی مابین والدين ،فرزندان،

(األعراف : )199 :عفو و بخشش پیش یر و به

خانواده ،سازمانها ،احزاب و اجتماع -2آموزش

نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی بر ردان-7.

مهارتهای رعايت حقوق و کرامت انسانی در چرخه

توقعات و انتظارات از رفتارهای اجتماعی و مشاهده

زند ی افراد -3تعريف حقوق فردی و اجتماعی و

خالف آن -8وجود غیبت ،تهمت و انتساب مسايل

خانواد ی در عرصه حیات بشری؛

برخالف باورهای فکری و عملی افراد-9 .سوء استفاده

امام صادق (ع) فرمودند( :هرکس در رفتارش با

از اخالق ،حجب و آبروی ديگران با سر و صدا -10

مردم به آنان ستم نکند و در فتارش به آنها دروغ

زمینه عصبی و بعضاً رفتارهای بدبینانه در تعامالت

نگويد و در وعده هايش تخلف نکند از کسانی است

اجتماعی برای رسیدن به اهداف پنهان با در یری،

که غیبت او حرام و مروت او کامل و عدالتش ظاهر و

رعب و وحشت ،تهمت و ترور شخصیت و ...قران

برادری با وی الزم است) (نهج البالغه خطبه -4 )176

خطاب به پیامبر اسالم میفرمايد«:ا ر خشن و سنگدل

آشنايی با انواع حقوق حرفه ای ،علمی ،سازمانی،

بودی ،مردم از دور تو پراکنده میشدند» (آل

خانواد ی ،همسايگی ،شرکتی ،کودکان و روههای

عمران )159/البته مسائل روحی ،روانی ،امنیت

سنی درجامعه-5.رعايت حقوق در سبک زند ی

اجتماعی ،تربیت خانواد ی ،سطح فرهنگی ،جو حاکم

اسالمی-ايرانی ،يعنی وظیفه و رعايت حقوق از سوی

بر محیط زند ی و ...بويژه نگرشها و خود پندارهها

والدين نسبت به فرزندان -6توجه به جايگاه منشور

میتواند از عوامل پرخاشگری بشمار آيد.

حقوق اساسی و رعايت آن در جامع.علی (ع) می

حقوق افراد در رسانهها و اينترنت چقدر مراعات
میشود؟

فرمايند( :ستم برخی بند ان بر برخی ديگر (بدون ادای
حق الناس) بخشوده نمیشود)( .اصول کافی ،ج  :2ص

در جامعه اسالمی جايگاه ارزشی افراد نزد خدا

-7 )133رعايت فرهنگ حقوق مبتنی بر مبانی اعتقادی،

براساس لیاقتهای دينی ،تقوی وايمانی آنان است و

آموزههای دينی و ارزشهای ملی -8حقوق بین المللی،

اين يک اصل قرآنی است که میفرمايد«:پس آيا کسانی

عهدنامهها و ...چنانکه امام صادق (ع) فرموده اند« :

که مؤمن هستند همچون کسانی اند که فاسق و

مؤمن ،برادر مؤمن است ،همچون يک بدن که عضوی

سرکشند؟ نه اينان برابر نیستند» (سجده )18/و در سوره

به درد آيد ،در ساير اعضا نیز احساس درد میکند.

مبارکه حجرات آيه  10میفرمايد«:جز اين نیست که

همچنین رو ح دو برادر مؤمن از يک رو ح است».

همه مؤمنان با يکديگر برادرند»و يا در سوره مبارکه

(کنزالعمال،

(ع )

توبه آيه 71که میفرمايد« :مردان زنان با ايمان نسبت

فرمودند«:کمترين حقوق برادرت برتو اين است که

بهيکديگر واليت متقابل دارند»البته ايمان افراد در يک

هرآنچه را برای خود میپسندی برای او نیز بپسندی و

سطح نمیباشد و مراتب ونا ون دارد.

آنچه برای خود نمیپسندی براو نیز روا نداری» (اصول

ج، 1

ص)378

"امام

صادق

پیامبر فرمودند« :اسالم آن است که قلبت را به حق

کافی ،ج :2ص131و  135و -9 )136احترام به حقوق

وا ذاری و مسلمانان از دست و زبانت در امان باشند»

آحاد جامعه ،پیامبر اسالم میفرمايد« :هر کس صبح

(ألفیة ابن مالک ،ص)4

برخیزد در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نداشته

راهکارها

باشد ،مسلمان نیست ».و امام صادق (ع) فرموده است:
«خداوند به چیزی برتر از ادای حقّ مؤمن پرستش
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نشده است.».ضرورت پرداخت حقوق مؤمنان تا آنجا

را در حق وی ادا کنند .صطالح «جامعه مدنی» با

حتمی است که امام صادق (ع)  ،ضايع کردن برخی از

«قانون رايی» و «قانونمداری» يکسان انگاشته میشود.

آنها را خروج از واليت خدا دانسته و فرموده است:

هر چند کلیت اين تساوی مورد ترديد واقع شده ،اما

«ا ر برخی از آن حقوق واجب را تباه سازد ،از واليت

بدون شک ،قانون يکی از مؤلفههای جامعه مدنی می

و ا اعت الهی خارج میشود و خدا ديگر در او سهمی

باشد .از آن جا که زيربنای جامعه مدنی ،عقالنیت

ندارد( ».االمالی ،وسی ،ص.)98بايد توجّه داشت که

بشری بوده و بر انسان محوری تکیه خاص دارد ،قانون

شهروندان نیز از مؤمنان هستند و حقوق آنها مانند هر

موردپسند آن هم ،صبغه بشری دارد .رح چنین تزی

مؤمنی بر ردن انسان واجب است و حتّی چنان که

در جامعه اسالمی که همه قوانین آن منشأ الهی دارد،

شهروندی مسلمان نباشد ،بنا بر اين که در جامعهی

جای تأمّل است .جامعه اسالمی (همانند همه جوامع

اسالمی زند ی میکند ؛ رعايت حقوق او واجب است

ديگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است،

؛ زيرا نزد امیر المؤمنان علی (ع) از تجاوز به حقوق

چرا که آزادی مطلق و بی حدّومرز انسان موجب

يک زن يهودی خبر آوردند و حضرت (ع) فرمودند

اضمحالل جامعه است .اما بحث بر سر اين است که

ا ر مسلمانی اين سخن را بشنود و از غصّه بمیرد جای

چه کسی اين حد و مرز را تعیین میکند؟ و کدام

شگفتی نیست .علی (ع) فرمودند( :خدای سبحان

قانون ،امت اسالمی را به سوی هدف سوق میدهد؟

حقوق بند ان را بر حقوق خويش مقدم کرده است و

بشری يا الهی؟ در حديث میخوانیم :هرکس کار

رعايت حقوق مردم به ادای حقوق خدا خواهد

خوبی را بنا نهد ،پاداش تمام کسانی که به آن کار عمل

انجامید( ).کنزالعمال ،حديث )43079رعايت حقوق

کنند ،بدون آنکه از عامل کم شود به او داده میشود،

مردم از سوی حاکم و رعايت حقوق حاکم از سوی

همانگونه که ا ر کسی راه بدی را به روی مردم باز

مردم -10رعايت حقوق فرزندان از سوی والدين و نیز

کند ،در ناه تمام کسانی که درآن راه پا نهد شريک

رعايت حقوق والدين از سوی فرزندان

است( .حق پناه ،رضا )1377 ،و قران دراين زمینه می

چقدر به قانون احترام ميگذاريم؟ علت قانونگريزي،

فرمايد« :و نکتب ما قدموا و آثارهم :»...هم خود اعمال
را مینويسیم و هم آثار آنها را (يس)12/

کهيک بيماري خطرناك است در برخي از مردم
ناشي از چيست؟

انواع قانون (تفسیر المیزان ،ج ،14ذيل آيه  50سوره
ه)

در نگاهی به آفريدههای خداوند متعال در میيابیم

تشريع و قانونگذاری ،تقسیمات ونه ونی دارد.

که هستی نیز با سنتهای الهی اداره میشود .در سنت

معروفترين آن ،تقسیم قانون به دو ونه است :قانون و

الهی هیچ تغییر و تبديلی وجود ندارد ،اليتغیر و ثابت

تشريع ساخته دست بشر ،و ديگر قانون و تشريع

است .و سنتهای الهی عبارت از قانونمندیهای الهی

الهی.قوانین الهی خود بر دونوع است :يک نوع آن

اند .در هر حال قانون نوشته و تثبیت شده ،از مهم

قوانین تکوينی است؛ يعنی همان نظام حاکم بر جهان

ترين ابزارهای تحقق قانون عدالت و آزادی انسان

هستی ،و خاصیت به وديعه نهاده شده در نهاد

است؛ زيرا انسان در سايه قانون مکتوب است.که می

موجودات ،که آنها را به صورت عادالنه ای تنظیم

تواند مطالبات خويش را سامان دهد و حق و حقوق

خلْقَهُ ثُمَّ هَدی»
نموده است« :رَُّبنَا الَّذِی َأعْطی کُلَّ شَیءٍ َ

خويش را بشناسد و از جامعه و ديگران بخواهد نا آن

( ه « ).50/وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدی»( .اعلی )3/هر نوع از
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انواع موجودات ،مسیر خاصی در ريق استکمال دارد؛

در فهم و اجرای قوانین الهی و احکام آسمانی است که

يعنی هر پديده ،از همان ابتدا که تکوّن يافت ،مجهّز به

هیچ ونه خلل و نقصی در آن راه ندارد« :هذا بَصائِرُ

وسايل رسیدن به آن غايت است .نام اين تعیین مسیر،

حمَةٌ لِقَوْمٍ يو ْء ِمنُونَ».
مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدی وَ رَ ْ

هدايت عامه الهی است و هیچ نوعی ،از مسیر تکوينی

راهکارها

و چهارچوبی که برايش معین شده ،خطا نمیکند.

-1نقش قانون پذيری و قانون مداری در انضباط

(بحاراالنوار ،ج  ،75ص  )38نوع ديگر از قوانین الهی،

اجتماعی (در وظايف محوله خانه ،مدرسه ،اجتماع با

قوانین تشريعی است که اختصاص به انسان دارد ،و

نظارت اولیاء و مربیان) -2قرار دادن قانون به عنوان

رابطه بین خلق و خالق و نیز رابطه بین افراد انسان را

فصل الخطاب تعامالت و حل مسائل ومشکالت

به صورت عادالنه وضع و تنظیم مینمايد .خداوند،

زند ی ،در سوره مبارکه «ص» میفرمايد( :به او (داود)

«شارع» و قانونگذار است و قوانین را توسط پیامبران

قوهی در ؛ حقايق و قطعیت در داوری عطا کرديم)-3 .

به بشر عرضه داشته است که به آن هدايت ،تشريعی

قانون و ايجاد امنیت روحی ،روانی در جامعه؛

النبِیینَ ُمبَشِّرِينَ وَ ُمنْذِرِينَ وَ أَْنزَلَ
می ويندَ« .فبَعَثَ اللّهُ َّ

ن »...آن نزديکتر
«ذلکَ أدنَی أن يعرفنَ فال يودي َ

مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیحْکُمَ بَینَ النّاسِ فِیما اخَْتلَفُوا»)

است که (به پاکی) شناخته شون ودرنتیجه مورد اذيت

بقره .( 213/ابتدا مردم امت واحده بودند .زند ی

و آزار (نامحرمان) قرار نگیرند ) .احزاب-4( 59/باور به

حالت بسا ت و ساد ی داشت و اختالفی نبود .آن اه

قانون مداری در عرصه تربیت و رشد و تحول افراد -5

اختالف پیدا شد و نیاز به قانون برای رفع آن

مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض در اجرای آن

اختالفات ،رخ نمود .پیامبران الهی وحی را برای رفع

امام صادق (ع)( :از خدا پروا کنید و عدالت ورزيد

اختالف آوردند و بدين سان قوانین الهی برای هدايت

چرا که شما هم از مردمی که عدالت نمیورزند خرده

بشر ،تشريع شد.در آيات بسیاری از قرآن ،اين هدايت

می یريد( ).مفاتیح الحیات ،ص )476

تشريعی ياد شده است«:إِنّا َأوْحَینا إِلَیکَ کَما َأوْحَینا إِلی

نظری به قانون در سیره پیامبر (ص) و امامان

النبِیینَ مِنْ بَعْدِهِ ...لِئَالّ يکُونَ لِلنّاسِ َعلَی اللّهِ
نُوحٍ وَ َّ

معصوم داشته باشیم« :زنی از قبیله سرشناس بنی

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» ) /165نساء (محال است که خداوند

مخزوم مرتکب ناهی شد و آن حضرت دستور اجرای

انسان را که به هدايت و قانون نیاز دارد ،از آن محروم

حد داد ،اسامه بن زيد درخواست بخشش کرد پیامبر

حتّی َنبْعَثَ رَسُوالً»«قُلْ َأ َمرَ رَبِّی
َذبِینَ َ
سازد«:ما ُکنّا مُع ِّ

(ص) فرمود :به خدا سو ند ا ر دخترم دزدی کند

السبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ
سطِ») اعراف «( .29/إِنّا هَدَيناهُ َّ
بِالْقِ ْ

دست او را قطع میکنم و در اجرای حدود الهی هیچ

ِإمّا کَفُوراً») نساء «( .3/إِنَّ اللّهي ْأ ُمرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ

فرقی میان مردم نمی ذارم» (صحیح بخاری ،ج ،4ص

ِإيتاءِ ذِی الْ ُقرْبی وَ ينْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ اْل ُمنْ َکرِ») نحل

-6 )151سوء استفاده قانون دانان از تسلط و آشنايی

َاتبِعُوهُ وَ ال تََّتبِعُوا
ستَقِیماً ف َّ
«( 90/وَ أَنَّ هذا صِرا ِی مُ ْ

کامل قانونی برای رسیدن به اهداف خود و عدم تنقیح

السبُلَ َفتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ» ).مدثر ( .36/قرآن کريم
ُّ

به موقع قوانین-7.آموزش آداب و قانون با توجه به نیاز

به عنوان آخرين کتاب قانون و وحی الهی ،بهترين

افراد و پايش آن از دوران کودکی تا کهولت و

ريق و نیکوترين روش هدايت است«:إِنَّ هذَا الْ ُقرْآنَ

پیری؛« ...و اقصد فی مشیک و»...ای پسرم در زند ی

َشرُ الْمُو ْء ِمنِینَ الَّذِينَ ي ْع َملُونَ
يهْدِی لَِّلتِی ِهی أَقْوَمُ وَ يب ِّ

خود میانه رو باش؛ -8ارتباط قانون با مسايل اخالقی،

الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً َکبِیراً» ).اسراء ( 9/سعادت بشر،

معنوی و پیوند آن با مسأله معاد جهت پايداری در
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پايبندی به آن؛« يا ُبنَیَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ ْأ ُمرْ بِاْلمَ ْعرُوفِ وَ انْهَ

برای انجام وظايف-3.پاسخگويی به مراجعین در حوزه

صِبرْ عَلی ما أَصاَبکَ إِنَّ ذِلکَ مِنْ َعزْمِ
عَنِ اْل ُمنْ َکرِ وَ ا ْ

مسئولیت و شغلی؛ (ولما جهزهم بجهازهم قال: )...و

الْ ُأمُورِ » ای پسرم نماز را به پادار و امر به معروف و

آنگاه کهيوسف (در زمان قحطی) بار غله برادران خود

نهی از منکر کن (لقمان -9 )17 /آموزش مفاهیم و

را در برابر متاعشان بست( .يوسف-4 )49/خدا را ناظر

مصاديق قانون و کاربست آن در روههای سنی

براعمال ،افعال و قضاوتها دانستن؛ (اتقوا اهلل حق

مختلف ،راهنمايی و رانند ی ،احترام به ديگران و

تقاته: )...از خداوند آنچنانکه شايسته پروا داشتن از

درنظر رفتن منافع فردی و روهی در قانون ريزی.

اوست ،بپرهیزيد( .آل عمرا-2 )103/ايمان به خدمت

پیامبر (ص) بدبختیهای امتهای پیشین را چنین

خلق و خانواده در جلب رضايت الهی و لب مال

فرمودند :بدبختی امتهای پیشین دراين بود ا ر فرد

حالل".رسول خدا (ص) میفرمايند :عبادت هفتاد جزء

بلند پايه ای از آنان دزدی میکرد او را میبخشودند و

داردکه بهترين آن جزء لب کردن مال حالل است

ا ر فرد ضعیف و مانی دزدی میکرد حکم خدا را

(بحاراالنوار ،ج ،78ص." )180در جای ديگر فرمودند:

درباره او جاری میساختند( .مستدر ،الوسائل ،ج،2

"تالش ر در پی روزی خانواده خود ،چون مجاهد در

ص)415

راه خداست" (تحف العقول ،ص-4 )300تقويت
فرهنگ کار در سازمانهای غیررسمی و مردمی .امام

در جامعه چقدر وجدان کاري و انضباط اجتماعي

باقر (ع) فرمودند":تنبلی برای دين و دنیای آدمی زيانبار

وجود دارد؟

است) (نهج البالغه/نامه-5 )31قانون پذيری و قانون

در تعريف وجدان فته اند که وجدان قوه ای است

مندی در عرصه زند ی ،آموزش و پرورش و کار -6

در با ن شخص که وی را از نیک و بد اعمال آ اهی

تقويت فرهنگ سازمانی کار و تالش در سازمانها و

میدهد .درواقع میتوان فت که خداوند تبارک و

نهادها -7نیت صادق داشتن در رفتارها و عملکردها

تعالی برای تمام آدمیان نیرويی عنايت کرده که آنها را

؛«والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس و اليؤمنون باهلل و

در تمام لحظات بپايد و برآنها متذکر شود که پا از لیم

البالیوم االخر و من يکن الشیطان له قرينًا»:آنان که

اختیارات شرعی و عقلی خود فراتر نگذارند و نیز

اموال خود را به قصد ريا و خودنمايی میبخشد و به

دايره نیک و بد را برای آنها مشخص کند و همچون

خدا و روز قیامت نمی روند (ايشان ياران شیطانند)

چراغ فطری باشد که آنها را از افتادن در چاه ندامت

هرکه را شیطان يار است بسیار بد ياری خواهد بود.

برحذر دارد .خداوند در آيه  34سوره مبارکه اسراء می

(نساء)38/

فرمايد« :وأفوا بالعهد إن العهد کان مسئوال»ونیزاشاره به
آ اهی خداوندازافعال همه پديده هاداردو يَ ْعلَمُ خاِئنَةَ

چقدر توليد وجود دارد و توليد کيفي در بخشهاي

اَلْ َأ ْعیُنِ َو ما تُخْفِی اَلصُّدُورُ ؛ (غافر ،آيه .)19

مختلف ،چقدر مورد توجه و اهتمام است؟

راهکارها
-1ارتقاء مسئولیت پذيری با توجه به روه سنی و
شغلی؛ « ولما بلغَ أشده و استوی آتیناه حکمًا و علمًا»:و
چون به رشد و کمال خويش رسید به او حکمت و
دانش عطا کرديم( .قصص-2 )14/حضور به موقع

78

حضرت علی (ع) میفرمايند«:اشتغال به حرفه ای
همراه با عفت نفس از ثروت همراه با ناپاکی بهتر
است» (تحف العقول ،ص.)336-335امام صادق می
فرمايند«:صنعتی که تنها برای حرام کاربرد دارد و راه و
روش تباهی محض است و هیچ صالحی (قاعده ای)
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در آن نیست خدا آن را حرام کرده است» (شرح نهج

ای باشد که اينگونه موضوعات را جمعآوری و نظرات

البالغه ابن حديد ،ج ،20ص)319

مؤثر را اقدام نمايند.

راهکارها

راهکارها

-1نقش تبديل علم به تولید و تولید به ثروت در

-1نبود فاصله مبانی نظری و فقدان برنامه عملیاتی

عرصه تعلیم و تربیت و اقتصاد مقاومتی؛ علی (ع) می

و اجرائی,امام رضا (ع) :ال يستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ االيمانِ

فرمايند « :العِلمُ سُلطانٌ ،مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ ،ومَن لَم

حَتَّی تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَالثٍ :اَلتَّفقُّهُ فِی الدّينِ وَحُسنُ

يَجِدهُ صیلَ َعلَیهِ ( »...نهج البالغه ،نامه ( : )53دانش،

التَّقديرِ فِی المَعیشَةِ ،وَالصَّبرُ َعلَی الرَّزايا؛هیچ بنده ای

سلطنت و قدرت است ،هر كه آن را بیابد با آن يورش

حقیقت ايمانش را کامل نمی کند مگر اين که در او سه

برد و هر كه آن را از دست بدهد بر او يورش برند)-2.

خصلت باشد :دين شناسی ،تدبر نیکو در زند ی ،و

تولید علم و ثروت و اقتدار مرتبط با آن-3آموزش

شکیبايی در مصیبتها و بالها (محاسن ،ج  ،1ص

مستمر و ا الع رسانی درتولید.مشتری مداری در تولید

.)205

و اعتماد آن «التبخسوا الناس أشیاهم»کم نگذاشتن

-2نبود فاصله اجرائی بین نظريه دهند ان با

درکاروتولید (اعراف-2 )85/نقش کیفیت در پايداری و

تصمیم یران اجرايی -3ايجاد ساز و کار مناسب

تقويت و توسعه تولید .امام علی«:أمضِ لِكُلِّ يَومٍ َع َملَهُ

نظريهها در اقدام و عمل -4ا الع رسانی به موقع به

فَإنَّ لِكُلِّ يَومٍ ما فیه» .كار هر روز را در همان روز انجام

اهل نظر واهل فن ؛-5مشارکت جدی صاحب نظران

ده ؛ زيرا هر روزی را كاری است (ويژه آن روز)

ونخبگان درمسائل و رح مشکالت جامعه؛مشاوره

(جامعه الصغیر ،ج ،1ص-3.)284توجه به کاهش

باحضرت يوسف«:يوسف ای راستگو ما را از تعبیر اين

هزينههای تولید بدون کاهش کیفیت (انرژی ،منابع

خواب که هفت او چاق را هفت او الغر میخورند

انسانی و )...رسول خدا (ص) میفرمايند« :ان اهلل تعالی

آ اه ساز» (يوسف-6.)46/ريسک پذيری مديران در

يحب إذا عمل أحدکم عمالً أن يتقنه»:خداوند دوست

اجرای نظريهها و يا پیش بینی کردن هزينههای عملیاتی

دارد هريک از شما وقتی کاری میکند که آن را محکم

آن؛ «قال تزرعون سبع سنین :»...بايد هفت سال متوالی

و استوار سازد( .تحف العقول.)324:

زارعت کنید و هر خرمن را که درو کنید جز کمی که
قوت خود میسازيد همه را با خوشه درانبار ذخیره

چرا برخي از حرفها ،نظرها و ايدههاي خوب در

کنید( .يوسف-7 )47/اعتماد نمودن به مديران و

حد رؤيا و حرف باقي ميماند؟

تفويض اختیار درچارچوب وظايف آنان؛ «فلما کلمه

در جامعه با توجه به رايشهای مختلف و نظرات

قال انک الیوم لدينا مکین أمین» :پس چون عزيز مصر

متعدد بین مجری و راح و ناهماهنگیهای موجود

با يوسف سخن فت به او فت تو امروز نزد ما

بقیناً به ور بیعی ،اين مهم میباشد چرا که ا ر،

صاحب منزلت و امین هستی (يوسف-8.)54/همراه

راحان ،يا مجريان امر

بودن نظريهها از زمان خطور ذهنی تا عملیات و اجرا و

همخوانی نداشته باشد و براثر ندانم کاریهای يکديگر،

بازخورد آن به مديران و تصمیم یران-9.اقدام وغمل

موضوعات مطرح شده به فراموشی سپرده میشود و

نظريههای خوب در سیک زند ی.امام صادق (ع) :اِنَّ

ا ر بخواهیم اينگونه موضوعات ،ريشه ای حل و قابل

مِن حَقیقَةِ االيمانِ اَن تُؤثِرَ الحَقَّ وَ اِن ضَرَّكَ َعلَی البا ِلِ

اجرا باشد و آن مطالب پیگیری ردد بايد پژوهشکده

وَ اِن نَفَ َعكَ وَ اَن ال يَجوزَ مَنطِ ُقكَ عِل َمكَ؛

حرفها و ايدههای خوب
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(غررالحکم/ص )354از حقیقت ايمان اين است كه

زاد ی از دو بعد مطرح میشود» -1:نطفه  .2غذا (لقمه)

حق را بر با ل مقدم داری ،هر چند حق به ضرر تو و

 .3که بايد در شیوه انجام کار دقت داشت( .کافی ،ج،2

با ل به نفع تو باشد و نیز از حقیقت ايمان آن است كه

ص.)287بارها خداوند در قرآن تأکید میفرمايد«:من

فتار تو از دانشت بیشتر نباشد-10.تفکر سیستمی

یبات ما کسبتم» :ازدرآمدهای حالل و یب بخوريد.

حرفها و نظرها ،با تدوين کنند ان برنامه و استراتژی

(بقره )267/ای مردم از آنچه در زمین است حالل و

ها؛-11پررنگ شدن باور هم انديشی و استفاده از خرد

پاکیزه را بخوريد-4.چند شغله نبودن بعضی از شاغلین

جمعی از مديران و مسئوالن؛ علی (ع) میفرمايند:

و اختصاص فرصت و وقت مناسب و الزم و روزآمد

«قوام العیش حسن التقدير و مالکه حسن التدبیر»:

برای شغل پايدار خود-5 .عدم تداخل دروظايف و

استواری زند ی به برنامه ريزی نیکو و سنجه آن

مسئولیتهای محوله -6پايبندی به تعهدات شغلی و

دورانديشی نیکوست (نهج البالغه/خطبه.)183

حقوق مترتب برآن -7داشتن مديريت زمان؛

چرا ساعات مفيد کار در دستگاههاي اداري ما کم
است؟ مشكل کجاست؟
در روابط اجتماعی ،کسانی بر دلها حکومت می
کنند که دلشان را خانه مهرو محبت مردم کرده باشند.
برعکس ،آنان که «خود» را بیش از همه میپسندند و
«خود» را بیش از ديگران دوست دارند و آسايش و
راحتی خود را برديگران ترحیج میدهند ،نه نزد خدا و
رسول اعتباری دارند و نه در دل و جان مردم ،جايی و
موقعیت !...
-1ضعف باور در فرهنگ کار «يا ايها الذين آمنوا
یبات ما رزقناکم» (بقره-2 )172/داشتن

شاخص و تعريف استاندارد ازکار روزانه.امام علی
(ع)«:قیمه کل امرء مايحسنه»"فردراآن بهاست که
درديده اش زيباست"-2داشتن هدف و برنامه در عرصه
شغلی -3پايش و ارزيابی مستمر در کارها.قران می
فرمايد« :کُلُّ يوم هُوَ فِی شَأن»يعنی «خداوند هر روز در
شان و کاری است (الرحمن-4 » )29 ،پايبندی به
استفاده از وقت و داشتن برنامه -5باور به کسب روزی
حالل و ارتباط حقوق با ريزش کار؛
حضرت علی (ع) میفرمايند« :دروغ می ويد کسی
که می ويد حالل زاده ام ولی غیبت میکند .حرام

80

دارد؟ آيا مصرفگرائي افتخار است؟
اسراف به هر ونه تجاوزکاری و زياده روی فته
میشود و درهر حال اسراف عملی است ممنوع و
محکوم ،و مورد خشم و انزجار خداوند متعال .دين
مقدس اسالم بهره برداری مشروع از نعمتهای الهی و
زيبايیهای زند ی رامباح و روا و اسراف و زياده روی
را حرام و ناروا میداند و اين بدان جهت است که
مسلمان به تناسب امکانات و توانايی و کارآيی خود،
در برابر جامعه مسئولیت دارد .در مورد تفاوتهای فردی

راهکارها
کلوا من

چرا در بين بسياري از مردم مصرف گرائي رواج

قرآن

میفرمايد:

«الترجون

هلل

وقاراوقدخلقکم

ا وار»چرا درمقابل خداوند خضوع نمیکنید؟ درحالی
که خداوند شما را متفاوت و ونه ونه آفريده.
(نوح 12/و.)13خداوند میفرمايد( :ای کسانی که ايمان
آوريده ايد از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی
داده ايم ،بخوريد و شکر خدا را به جا آوريد ،ا ر تنها
او را پرستش میکنید( ).اعراف.)31/امام سجاد
فرمودند :جوانمردی کامل در بهره برداری از ثروت
است (جامعه االخبار/ص.)120هدف مصرف زمینه
شکر زاری است .در اسالم اعتقاد اصل است نه
اقتصاد ،در روايتی از پیامبر اکرم (ص) دريابه امر
اقتصاد و لزوم تأمین و تعديل ثروت بااشاره به نان که
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سمبل نعمتهای دنیوی است میخوانیم که( :بارخدايا

است«:حسن تدبیر و دوری از تبذير ،از حسن سیاست

نان ما (اختصاص) را برکت ده و میان ما و نان ما

است»

جدايی نیانداز )...مصرف بخیالنه :پیامبر اکرم (ص)

-7برآورد دقیق برنامه ريزی و انطباق آن با سند

فرمودند«:بخیل کسی است که میخورد و نمیبخشد».

برنامه توسعه در سازمانها و...امام علی (ع) میفرمايند:

(ع)

(حسن تدبیر ،مال اند ،را رشد میدهد و سوء تدبیر،

فرمودند «:ذشتن از حد میانه روی (کاهش) بخل به

مال فراوان را نابود میسازد( ).عیون الحکم والمواعظ،

شمار میرود» (کافی ،ج ،4ص)54

ص)227

(بحاراالنوار/ج/66ص)407

امام

صادق

مصرف مسرفانه :امام صادق (ع) فرمودند( :اسراف

-8آ اهی داشتن از استراتژی فرهنگ مصرف

آن است که برای مال فسادآور و برای بدن زيان آور

رايی غرب دروابسته کردن مردم به تولیدات آنان به
عنوان زهر واصالح الگوی مصرف و رايش به

باشد) (الخصال ص)98
پیامبر (ص) میفرمايند«:بخوريد و بیاشامید
بپوشید و صدقه دهید ولی اسراف نکنید» ()77

تولیدات داخلی به عنوان پادزهر-9.تقويت رعايت
مصرف بیت المال ،حق الناس و کسب درآمد حالل.

راهکارها
-1حسابگری در تناسب خرج و دخل -2داشتن

چگونه ريشهي ربا را در جامعه قطع کنيم؟

برنامه ،در جهت دهی درآمد و اولويت بندی-3تقويت

امام علی (ع) باالی منبر فرمود« :ای جماعت

تناسب توقعات و انتظارات خانواده با درآمد .پیامبر

بازر انان! نخست فقه ،آنگاه تجارت» .حضرت در ادامه

اکرم (ص) فرمودند«:برای زن روا نیست که شوهرش

چنین قسم ياد میکند که «ربا در امت مخفیتر از راه

را به چیزی که برای او مقدر نیست تکلیف نمايد»

رفتن مورچه بر روی تخته سنگهای بزرگ و سیاه

(نهج البالغه-4 )154 ،عدم تقويت و درمان ،روحیه

است».ربا امری حرام و بسیار خانمان سوز میباشد که

مصرف رايی و تجمل رايی در جامعه «والتُسرفوا إنهَ

در اسالم دوری از آن بسیار سفارش شده ومعامالت

ن» :اسراف نکنید چرا که خداوند
اليحب المسرفی َ

اينگونه ،چیزی جز شر و بی برکتی و نابودی در پی

اسراف کنند ان را دوست نمیدارد( .انعام)141/

نخواهد داشت.

«إن قرون کان من قوم موسی فبغی علیهم»:همانا
قارون از قوم حضرت موسی بود که سرکشی کرد
برآنان (قصص)76/

راهکارها
-1جايگزين کردن اقتصاد بدون ربا به ويژه منابع
پولی و بانکی -2تعیین کارمزد واقعی و جهت دهی

-5فرهنگ سازی در جلو یری از مصرف رايی در

بانکها به سرمايه ذاری مردم و پايش و ارزيابی

تنوع تولیدات و مدل ها-6.عدم نگرش سطحی و آينده

مستمر آن...« .أال ترون أنی أوفی الکیل و أنا

نگری بردرآمدها

خیرالمنزلین» :آيا نمیبینید که من پیمانه را کامل می

(بريز و بپاش و خرج بی رويه هرچند مايه خوشی

دهم و بهترين میزبان هستم( .بقره-3 )275/عدم کفايت

ردد ولی تداوم نخواهد داشت آينده نگری ،اندازه

سرمايه ذاری بانکها به ور مستقیم «ما آتیتم من ربا

یری و میانه روی قانون زند ی است)( .غررالحکم،

لیربوا فی اموال الناس فال يربوا عنداهلل و ما اتیتم من

ح )8081در کالم ديگری از حضرت علی (ع) آمده

زکاه تريدون وجه اهلل فاولئک هم المضعفون» :و آنچه
(به قصد) ريا میدهید تا در اموال مردم سود و افزايش
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بردارد نزد خدا فزونی نمی یرد؛ «و آنچه را از زکات

برآنکه راه هدايت يافته از همه کس آ اه تر است

در حالی که خشنودی خدا را خواستاريد داديد پس

(اسراء.)84/

آنان همان فزونی يافتگانند»( .روم-3.)39/بازنگری و

راهکارها

اصالح در ساختار و اهداف مراکز اقتصادی «فاعتبروا

-1اهمیت ازدواج و تأثیرآن در تشکیل نظام حیات

يا اولی االبصار» (نحل-4 )67 ،65/نظارت دقیق

خانواده و ايجاد امنیت روحی و روانی در تکثیر نسل

برعملکرد واحدهای تولیدی و اقتصادی استفاده کننده

درمحیط خانواده با انتخاب آ اهانه و مشاورههای قبل

از وامهای دولتی -5توزيع هدايت شده و عادالنه منابع

ازدواج؛-2شناخت حقوق معنوی و انسانی و کرامت

مالی برای افراد دارای رح توجیهی برای ايجاد اشتغال

انسانی و عملیاتی و اجرائی نمودن آن در رفتارهای

و تولید «يا ايهاالذين آمنواتقوا اهلل ودروا ما بقی من الربا

فیمابین و با فرزندان-3.شناخت وظايف و حقوق مرد

إن کنتم مؤمنین» :ای کسانی ايمان آورده ايد بترسید از

از سوی همسر و بالعکس و نیز حقوق فرزند نسبت به

خدا و بگذريد از آنچه باقی مانده است از لبتان که

والدين-3.احیاء ترويج سبک زند ی اسالمی و سیره

بابت ربا است ا ر شما مؤمن هستید( .بقره-6 )278/

ائمه معصومین (ع) برای خانواده ها-4.تقويت نظام

آثار تخرببی مترتب بر ربا در کتب درسی ،فیلمها و

مشاوره قبل از ازدواج و حداقل تشکیل يک کار اه

خانوادهها با برنامه ريزی درسی «تخطبه الشیطان من

آموزشی ازدواج و حقوق متقابل زن ،شوهر و شیوههای

المس» (بقره.)275/

تربیت فرزند-5.توقعات و انتظارات زوجین نسبت به
هم براساس حقايق و واقعیتهای موجود و تحمیلی

چگونه حق همسري ،زن ،مرد و فرزندان رعايت

نبودن خواستههای يکديگر.

شود؟
زن يک بخش از وجود بشر است که میتواند به

چه کنيم که زن در جامعهي ما ،هم کرامتش ،هم

نسبت مردان و حتی خیلی بیشتر از آنها بر جامعه

عزت

حقوق

بشری اثر ذار باشد به همین دلیل میتوان زن را يکی

اجتماعياش محفوظ بماند؟

خانوادگياش،

هم

وظائف

و

از عوامل مؤثر بر تعیین سبک زند ی نیز خواند که بر

تفاوت نگاه و نگرش به زنان در غرب با اسالم،

ساير مفاهیم سبک زند ی همچون خانواده ،ازدواج نوع

نگاه غرب به زن ،يک نگاه ابزاری است اما نگاه اسالم

برخورد ،نوع لباس و پوشش و ...احا ه دارد.خانواده

يک نگاه کرامت انسانی است و زن ذاتاً دارای قداست

مهم ترين نهاد تربیتی است که نقش تأثیر ذاری در

و هويت ارزشمند انسانی است و در برابر قانون از

شکل یری شخصیت فرزندان دارد و رفتار و فتار

حقوق همسنگ مردان برخوردارند و عنوان دختر و

آنان به نوعی الگوی امروز فرزندان است؛ لذا قول و

مادر هويت بخشی زنان و نقش تربیتی و جايگاه

عمل والدين در زند ی بايد به ونه ای باشد که بتواند

اجتماعی آنان بسیار واالست.

فرزندانی شايسته و فرهیخته پرورش داده و تحول

راهکارها

اجتماع دهد.

-1رعايت عفاف و حجاب فیمابین-2رسول خدا

«قل کل يعمل علی شاکلته فربکم أعلم بمن هو

(ص) فرمودند( :بستر کودکان خود را از  6سالگی

أهدی سیبالً» :تو به خلق بگو که هرکس برحسب ذات

( فولیت) جدا کنید( ).جامع االحاديث شیعه ،ج ،21

و بیعت خود عملی انجام خواهد داد و خدای شما

ص- 3 )451حقوق زن درنظام حیات خانواده ؛-4امام
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صادق (ع) فرمودند( :حق زن به همسر خود اين است

حد زاد و ولد در جامعهي ما چيست؟

که شکمش را سیر کند ،او را بپوشاند ،ازنادانی اش

بی شک در هر حکومتی نیروی جوان و کارآمد و

بگذرد و چهره خود را براو ترش نکند) (مکارم

برخورداری از نیروی انسانی کافی و مناسب ،از

االخالق/ص-5 )216حق زنان در شیر دادن فرزندان

بزر ترين نقاط قوتی است که دولتها بايستی از يک

حقوق متقابل زن و شوهر درنظام حیات خانواده و

سو در جهت تأمین آن و از سوی ديگر دربرآوردن

اجتماع-6.سبک زند ی پیامبران و ائمه (ع) با

نیازهای آنها تالش کنند .میزان جمعیت ،بايدها و

زنان.رسول اسالم (ص) فرمودند( :بهترين شما کسی

نبايدهای آن و لزوم يا عدم لزوم کنترل جمعیت و

است که برای خانواده اش بهتر باشد و من در مورد

تنظیم خانواده از سوی حکومت و خانوادهها را میتوان

خانواده ام ،بهترين شما هستم( ).جامع االحاديث،

از ابعاد ونا ون فرهنگی ،مذهبی ،عقیدتی ،سیاسی،

ج ،21ص-7 )225کرامت و جايگاه زن در اسالم«إنا

اقتصادی ،اجتماعی و ...مورد بررسی قرار داد .نکته

أعطیناک الکوثر * فصل لربک وانحر» :همانا ما به تو

مشترک در آموزشهای کلیه اديان سفارش به ازدياد

خیر کثیر اعطا کرديم پس به شکرانه آن برای

پیروان و آوردن اوالد است .البته در دوران نزول اديان

پرورد ارت نماز زار و قربانی کن( .کوثر-8 )2-1/

با عنايت به تأثیر نیروی انسانی در درآمدزايی و دفاع از

امانتداری و صداقت بین زوجین-9.حقوق متقابل

حريم خاندان و سرزمین ،اين سفارش کامالً منطقی و

فرزندان بر پدر و مادر وبالعکس« .تقل لهمآ أف و

معقول است .بیترديد ،نه تنهاآئین اسالم بلکه تمامی

التنهرهما وقل لهما قوالکريما» :به آنها {حتی} اوف

اديان آسمانی ،پیروان خود را به افزايش جمعیت با

مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها به نرمی سخن

ايمان و شايسته ،به اندازهای که در توان آنان باشد،

بگو( .اسراء.)23/زن به عنوان شريک زند ی مرد«:المرأه

فرامیخواند .در قرآن آيات متعددی در مورد فرزند

الصالحه أحدالکاسبین» :زن شايستهيکی از دوعامل

وجود دارد که از مجموع آنها چنین برداشت میشود

پیشرفت خانواده است.امام صادق (ع) به نقل از رسول

که فرزندان ،نعمتهای الهی نزد والدين هستند و چون

فرمودند« :مهريه دينی است برعهدهی شوهر».وفای به

ساير نعمتهای الهی ،هم میتوان با استفاده صحیح از

عهد زوجین درقبول تعهدات قبل از ازدواج.

آنها در مسیر تکامل و هدايت خود و آنها از ايشان

(بحاراالنوار ،ج ،103ص)243

بهره جست وهم میتوان با عدم استفاده صحیح از

موالعلی (ع) فرمودند«:جهاد زن خوب شوهرداری

آنها خود و آنها را به خاک مذلت نشاند« .دوستی

کردن است» (کافی ،ج ،6ص ،3ح-10.)10حق زن در

خواستنیها [ی ونا ون] از زنان و پسران و اموال

رفع نیازهای ضروری ومعقول مخارج زند ی از شوهر

فراوان از زر و سیم و اسبهای نشاندار و دامها و

(تناسب توقعات با درآمد شوهر)-11.حق الق و

کشتزار [ها] برای مردم آراسته شده [لیکن] اين جمله

اقسام آن «الطالق مرتان» (بقره-12.)229/عدم نگرش

مايه تمتع زند ی دنیاست و [حال آنکه] فرجام نیکو

ابزاری به شخصیت زنان-13.نگاه تکامل ،در هويت و

نزد خداست (آل عمران.» )14/ونیزخداونددرقرآن می

شخصیت متقابل زن و مردم -14توجه به محدوديت

فر مال«:و پسران زيور زند ی دنیايند و نیکیهای

برخی از شغلها برای زنان و دانش چرايی آن.

ماند ار از نظر پاداش نزد پرورد ارت بهتر و از نظر
امید [نیز] بهتر است (کهف .» )46/ودر آيه  71سوره
هود نیز از فرزند بهعنوان بشارتی برای پدر و مادر ياد

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره سيام /زمستان 1394

83

محمد بنائیان سفید ،محمدحسین یارمحمدیان ،نرگس کشتیآرای و سید مهدی آقاپور

شده .نکته مهم و اساسی که در قرآن کريم وجود دارد،

خانههای مجردی وجود دارد؟ اين بیماری غربی

توجه به زاد و ولد انسانهای شايسته و مؤمن است؛ به

چگونه در جامعه ما نفوذ کرده است؟

عبارت ديگر آنچه که اهمیت دارد ،افزايش تعداد

راهکارها

جمعیت نیکوکاران و صالحان است .آيه 15سوره

-1وجود شرايط احراز برای خانههای مجردی -2

اعراف حضرت آدم و حوا (ع) از خداوند متعال

مشارکت مردمی در نظارت رفت و آمدهای

خواهان فرزندی صالح و نیکوکار هستند؛

مشکوک-3رعايت حريم همسايگان.موال علی (ع)

راهکارها

فرمودند«::مجاورت بد ،و بدی کردن به نیکان ،از

-1تولید نسل و تربیت آن در خانواده«.نسآوکم

بزر ترين انگیزههای نکوهش است» (جامع الحاديث

حرث لکم»«:زنان شما کشتزار شما هستند» (بقره)223/

الشیعه ،ج ،20ص-4.)17عدم تأخیر در ازدواج.رسول

(باعث زاد و ولد و تولید نسل) -2محدوديت زاد و

خدا (ص) فرمودند«:بیشتر اهل دوزخ ،افراد مجردند»

ولد از ديد اه اسالم و روايات...«.واليزنون»:بند ان

(مسندر ،الوسائل ،ج ،15ص-5.)243انتقال آسان

خداوند زنا نمیکنند (فرقان« .)68/و والذين هم

دانشجويان و کارمندان بومی به محل زند ی-6.توجه

لفروجهم حافظون» :و کسانی که عفت خود را حفظ

به اشتغال بومی -7ضابطه مند نمودن خانههای ملکی و

عرصه

اجاره ای برای سکونت-8.قانونمند نمودن بنگاههای

زند ی.رسول خدا (ص) میفرمايند :نسل خود را زياد

مسکن در شیوه اجارهيا فروش به مجردها -9آثار

کنید که من به زيادی نسل شما در قیامت افتخار می

مترتب بر آسیب زايی خانههای مجردی10.تقويت

کنم( .غررالحکم ،ص-4 )437رضايت زوجین در زاد و

فرهنگ مشاوره در ازدواج و تسهیل در ازدواج

ولد-5رعايت توازن جمعیت در جامعه-6.فرهنگ

آسان11.ترويج و توسعه خانههای اجاره ای برای

میکنند

(مومنون-3.)5/تکثیر

نسل

در

سازی خانواده در زاد و ولد و ترکیب روه سنی

روههای مجرد با نظارت هدفمند؛

جمعیت جامعه -7معافیت از مالیات و عوارض برای
خانوادههای دارای دو فرزند به باال؛

تجملگرايي و حد آن چيست؟ چه کنيم که از حد
خوب فراتر نرود؟ به حد بد نرسد؟

-چرا در بعضي از شهرهاي بزرگ ،خانههاي مجردي

مال پرستی يکی از جلوههای برجسته دنیا رستی

وجود دارد؟ اين بيماري غربي چگونه در جامعهي ما

است و تجمل رايی نماد بارز مال دوستی است.

نفوذ کرده است؟

دنیازد ی سرآغاز همه زشتی هاست .وقتی مال دوستی

جامعه ما در حال حاضر دو ويژ ی بارز دارد :يکی

به اوج رسید و به مال پرستی رايید ،عامل بسیاری از

اينکه جامعه ای جوان است و دوم آنکه در حال ذر

لغزشها میشود و انسانها را از کمال باز میدارد.

از زند ی سنتی به زند ی مدرن است .اين دو ويژ ی

برتری در اسالم ،تقوا ،ساده زيستی و همانا روش و

اقتضا آتی دارد کهيکی ازآنها مسأله ای است به نام باال

منش پارسايان است؛ همان راهی که امامان معصوم (ع)

رفتن سن ازدواج در جامعه و نیز سترش میل به

در صحیفه تاريخ اسالم ترسیم کردند .و اهل بیت (ع)

فرديت و زند ی شخصی و بی همسر .به فرمايش مقام

در همه زمینهها ،زند ی راحت و معتدل و بی تکلف

معظم رهبری چرا در بعضی از شهرهای بزرگ،

رابرای پیروان خود توصیه کرده اند«.تِل لدار االخره
نجعلُها للذينَ اليريدونَ علوا فی االرضِ و الفسادًا»:آن
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خانه آخرت را برای کسانی قرار میدهیم که نمی

تجمل رايی مانند سرنوشت قارون است که خداوند

خواهند در زمین برتری جويی و تبه کاری کنند.

میفرمايد:

(قصص)83/

« فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما کانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

راهکارها

ن»( :آنگاه
صرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما کانَ مِنَ ال ُمْنتَصِري َ
ينْ ُ

-1تناسب انتخاب با نیاز در عرصه زند ی-2.پرهیز

قارون را با خانه اش در زمین فرو برديم و او در برابر

جدی از چشم و هم چشمی و نگاه سطحی -3

خدا هیچ روهی نداشت کهياری اش کنند و خود نیز

اثر ذاری سطحی نگری نجمل رايان ،از اهداف

نمیتوانست از خود دفاع کند( ).قصص)81/

مترتب بر زند ی فردی و اجتماعی-4.اهتمام به اصل،
سیری ناپذيری انسان با نگرش تجمل رايی

معظم له ،همچنین فرمودند« :اينها بخشهای
ونا ونی از مسائل سبك زند ی است ،و دهها مسئله

«فخرج علی قومه فی زينته قال الذين يريدون

از اين قبیل وجود دارد؛ كه بعضی از اينهائی كه من

الحیاه الدنیا يا لیت لنا مثل ما اُوتی قارون»{( :قارون} با

فتم ،مهمتر است .اين يك فهرستی است از آن

کوکبه خود بر قومش نمايان شد کسانی که خواستار

چیزهائی كه متن تمدن را تشكیل میدهد .قضاوت

زند ی دنیا بودند فتند ای کاش مثل آنچه به قارون

درباره ی يك تمدن ،مبتنی بر اينهاست»« .هیچكدام از

داده شده به ما {هم} داده میشد( ).قصص)79/

اين چیزهايی كه من فهرست كردم و فتم ،شما

-5رخ دادن اسراف و تبذير در تجمل رايی.

نمیتوانید پیدا كنید كهيا به صورت خاص ،يا تحت

«وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبه»و ما

يك عنوان عام ،در اسالم به آن پرداخته نشده باشد.

آنقدر نج به او داديم که بر دوش بردن کلید آن نجها

انواع سلوك با افرادی كه انسان با آنها ارتباط دارد،

صاحبان نیرو را خسته میکرد( .قصص-6 )76/مذموم

انواع رفتارهای ما ،انواع چیزهايی كه در زند ی

رايی «وکلوا واشربوا و التسرفوا»

اجتماعی برای انسان وجود دارد ،اينها در اسالم هست؛

(اعراف-7 )31/تعريف مرز و خطوط قرمز تجمل

در مورد سفر كردن هست ،در مورد رفت وآمد هست،

رايی -8تفاوت نیاز و کاربرد با هدف تجمل رايی

در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست ،در مورد پدر

رسول اکرم فرمودند« :خوشا به حال کسی که مسلمان

و مادر هست ،در مورد تعاون هست ،در زمینهی رفتار

باشد و زند ی اش به اندازه نیازش باشد( ».بنائیان

با دوست هست ،در زمینهی رفتار با دشمن هست .در

سفید ،محمد-9 )1392 ،آسیب شناسی فرهنگ تجمل

همهی چیزها ،يا به ور خاص در منابع اسالمی ما

رايی مفرط «قال انما اوتیته علی علم عندی»:قارون

موجود است ،يا تحت يك عنوان كلی وجود دارد؛ كه

فت من اينها را در نتیجه دانش خودم بدست آوردهام.

اهل استنباط و اهل نظر میتوانند آن چیزی را كه مورد

(قصص-10 )78/تجمل رايی در تقويت کدام فرهنگ

نیازشان است ،از آن به دست بیاورند و پیدا كنند».اين

و تولید استفاده میشود؟ که در فرهنگ ماديگری با

تحقیق به دنبال ان است که منابع ,عبارات ,مفاهیم

تفکر لذت جوئی مطرح میشود و تولید اين خواستهها

واصطالحات را ازديد اه مقام معظم رهبری انتخاب

برای مصرف کاالهای لوکس و تجملی است.نتیجه

وداللتهای آنهارابربرنامه درسی بررسی نمايد.

بودن مصرف
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جدول شماره  :2شبکه مفهومی کلید واژههای قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
کليد واژه

رديف
1

دستاورد ،دستاوردهای علمی ،علم ،علمی ،فناوری ،منزلت ،منزلت علم

2

فرهنگ ،فرهنگ اسالمی ،فرهنگی ،فرهنگ ايرانی

3
4
5

درصد

ملی ،وحدت ،وحدت ملی ،اجتماع ،اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،جامعه ،جامعیت،
جمع ،جمع را ،جمعی ,روحیه جمعی ،مشارکت ،مشارکت اجتماعی ،انسجام

فراوانی

دانا ،دانش ،دانش آموز

درصد

ارتقاء ،پرورش ،تعلیم ،تربیت ،نظام تعلیم و تربیت ،عدالت تربیتی ،هدايت ،آموزه،

فراوانی

آموزههای قرآن

درصد

7

ارزش ،ارزشهای اصیل ،اصیل ،اسالمی

8

زيست ،سالم ،سالمت ،سالمت جسمانی ،بدنی

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

اقتصاد ،اقتصادی ،مقتصد ،حرفه ،حرفه ای ،کارآفرين ،روحیه کارآفرينی ،تجربه ،ماهر،

فراوانی

مهارت

درصد
فراوانی

10

خالق ،خالقیت

11

اخالق ،اخالق اسالمی ،تقوا ،تقوی ،اسوه ،مهر ،مهرورز ،مهرورزانه ،امانت ،امانتدار

12

خانواده

13

هنر ،هنری ،ادبیات ،ادبیات فارسی ،زبان ،زبان فارسی ،فارسی ،زيبا

14

توانا ،توانمند ،توانمند ساز

15

سیاست ،سیاسی

16

تبری ،تولی ،واليت ،امید ،امیدوار ،انتظار ،منتظر ،مهدوی

17

الگو ،حق محور ،حقیقت ،حقیقت جو ،صداقت ،صلح جو

19

فراوانی

درصد

6

18

درصد

فراوانی

رسانه ،نهاد ،نهاد رسانه ،ارتباط ،ارتبا ات ،ابالغ

9

فراوانی

درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

ايمان ،آخرت ،عبادی ،معنوی ،مذهبی ،باور ،خودباور ،خودباوری ،اراده ،تقويت اراده ،با فراوانی
اراده ،عزت ،عزت نفس ،عفت ،کرامت ،موحد ،مومن ،اعتقادی

درصد

انقالب ،ايثار ،ايثار ر ،فداکاری ،مجاهدت ،تالش ،تالشگر ،ذشت ،شجاع ،شجاعت،

فراوانی

جهاد ،جهاد ر ،مقاوم ،ظلم ،ظلم ستیزی

درصد

20

عدالت ،عدالت خواه ،عدالت تربیتی ،عدالت ستر ،عدل

21

قانون ،قانون اساسی ،قانونمند ،صیانت ،نظم

86

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

قرآن و

رهبران

قانون

عترت

انقالب

اساسي

اسناد

مجموع

7

5

120

620

752

0,9309

0,6649

15,957

82,447

100

1

10

76

349

436

0,2294

2,2936

17,431

80,046

100

34

26

175

663

898

3,7862

2,8953

19,488

73,831

100

2

6

23

151

182

1,0989

3,2967

12,637

82,967

100

3

9

120

304

436

0,6881

2,0642

27,523

69,725

100

5

2

34

186

227

2,2026

0,8811

14,978

81,938

100

3

15

59

240

317

0,9464

4,7319

18,612

75,71

100

7

2

69

69

147

4,7619

1,3605

46,939

46,939

100

5

8

115

146

274

1,8248

2,9197

41,971

53,285

100

7

9

23

82

121

5,7851

7,438

19,008

67,769

100

19

14

56

175

264

7,197

5,303

21,212

66,288

100

4

1

19

74

98

4,0816

1,0204

19,388

75,51

100

7

2

15

111

135

5,1852

1,4815

11,111

82,222

100

7

1

27

46

81

8,642

1,2346

33,333

56,79

100

1

18

27

29

75

1,3333

24

36

38,667

100

4

3

46

48

101

3,9604

2,9703

45,545

47,525

100

5

2

12

64

83

6,0241

2,4096

14,458

77,108

100

17

9

23

84

133

12,782

6,7669

17,293

63,158

100

23

11

38

89

161

14,286

6,8323

23,602

55,28

100

23

4

13

28

68

33,824

5,8824

19,118

41,176

100

1

2

29

37

69

1,4493

2,8986

42,029

53,623

100
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جدول شماره  :2شبکه مفهومی کلید واژههای قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
کليد واژه

رديف
22

آزاد ،آزادمنش ،آزادی ،انتخاب ،انتخابگر

23

عقل ،عقالنیت ،عاقل ،انديشه

24

نشاط ،بانشاط ،شاد

25

قرآن و

رهبران

قانون

عترت

انقالب

اساسي

فراوانی

11

10

17

21

59

18,644

16,949

28,814

35,593

100

فراوانی

9

2

3

22

36

درصد

25

5,5556

8,3333

61,111

100

فراوانی

3

0

5

10

18

16,667

0

27,778

55,556

100

4

9

2

21

36

11,111

25

5,5556

58,333

100

5

3

11

45

64

7,8125

4,6875

17,188

70,313

100

فراوانی

0

5

3

74

82

درصد

0

6,0976

3,6585

90,244

100

فراواني

217

188

1160

3788

5353

درصد

4.05

3.51

21.7

70.8

100

درصد

درصد

حاکمیت ،حکمت ،حکومت ،شان حاکمیت ،مسئولیت ،مسئولیت پذيری ،مسئولیت

فراوانی

پذيری همه جانبه

درصد
فراوانی

26

هويت ،فردی ،مصالح ،مصالح فردی ،ساحت ،تفاوت ،تکوين ،جنسیت

27

ايران ،ايرانی ،فرهنگ ايرانی ،جغرافیايی ،و ن ،و ن دوست ،اماکن مذهبی

درصد

مجموع کل

اسناد

مجموع

جدول شماره  :3داللتهای برنامه درسی از ديد اه قرآن و عترت و رهبران انقالب اسالمی
روه بندی

داللتهای برنامه درسی از ديد اه قرآن و عترت و
رهبران انقالب اسالمی

قرآن و عترت رهبران انقالب اسالمي
611

اعتقادی ،عبادی،
اخالقی ()1

سیاسی -اجتماعی ()2

ساحتها (عرصه ها)

زيستی و بدنی ()3

زيبايی شناختی و هنر
()4
اقتصادی  -حرفه ای
()5

علمی و فناوری ()6

عناصر

تعقل و تفكر ()01

ايمان ()02

نتیجه آزمون

110

اشتراک ندارد

84

33

اشتراک دارد

527

77

درصد همسويی

86,25

70

اشتراک ندارد

156

41

اشتراک دارد

455

69

درصد همسويی

74,47

62,73

اشتراک ندارد

484

84

اشتراک دارد

127

26

درصد همسويی

20,79

23,64

اشتراک ندارد

429

100

اشتراک دارد

182

10

درصد همسويی

29,79

9,09

اشتراک ندارد

512

93

اشتراک دارد

99

17

درصد همسويی

16,20

15,45

اشتراک ندارد

578

81

اشتراک دارد

33

29

درصد همسويی

5,40

26,36

اشتراک ندارد

497

101

اشتراک دارد

114

9

ساحت اعتقادی ،عبادی و اخالقی بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران
انقالب اسالمی همسويی بااليی وجود دارد
ساحت سیاسی -اجتماعی ( )2بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران
انقالب اسالمی همسويی بااليی وجود دارد
ساحت زيستی و بدنی ( )3بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب
اسالمی همسويی وجود دارد
ساحت زيبايی شناختی و هنر ( )4بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران
انقالب اسالمی همسويی پايین وجود دارد
ساحت اقتصادی  -حرفه ای ( )5بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران
انقالب اسالمی همسويی پايین وجود دارد
ساحت علمی و فناوری ( )6بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب
اسالمی همسويی پايین وجود دارد
ساحت تعقل و تفكر ( )01بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب
اسالمی همسويی پايین وجود دارد

درصد همسويی

18,66

8,18

اشتراک ندارد

354

72

ساحت ايمان ( )02بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی

اشتراک دارد

257

38

همسويی وجود دارد
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جدول شماره  :3داللتهای برنامه درسی از ديد اه قرآن و عترت و رهبران انقالب اسالمی
روه بندی

داللتهای برنامه درسی از ديد اه قرآن و عترت و
رهبران انقالب اسالمی

علم ()03

عمل ()04

اخالق ()05

ساختار ()06

داللتهای برنامه درسی

هدف ()07

محتوا ()08

روش ()09

خود ()001

خالق ()002

روابط
خلق ()003

خلقت ()004

قرآن و عترت رهبران انقالب اسالمي
611

110

درصد همسويی

42,06

34,55

اشتراک ندارد

552

82

اشتراک دارد

59

28

درصد همسويی

9,66

25,45

اشتراک ندارد

36

10

اشتراک دارد

575

100

درصد همسويی

94,11

90,91

اشتراک ندارد

174

79

اشتراک دارد

437

31

درصد همسويی

71,52

28,18

اشتراک ندارد

609

110

اشتراک دارد

2

0

درصد همسويی

0,3

0,0

اشتراک ندارد

465

75

اشتراک دارد

146

35

درصد همسويی

23,90

31,82

اشتراک ندارد

248

82

اشتراک دارد

363

28

درصد همسويی

59,41

25,45

اشتراک ندارد

24

28

اشتراک دارد

587

82

درصد همسويی

96,07

74,55

اشتراک ندارد

353

58

اشتراک دارد

258

52

درصد همسويی

42,23

47,27

اشتراک ندارد

384

76

اشتراک دارد

227

34

درصد همسويی

37,15

30,91

اشتراک ندارد

121

30

اشتراک دارد

490

80

درصد همسويی

80,20

72,73

اشتراک ندارد

551

108

اشتراک دارد

60

2

درصد همسويی

9,82

1,82

نتیجه آزمون

ساحت علم ( )03بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی پايین وجود دارد و تاکید رهبران بیشتر است

ساحت عمل ( )04بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی بسیار بااليی وجود دارد

ساحت اخالق ( )05بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی بااليی وجود دارد
ساحت ساختار ( )06بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب
اسالمی همسويی وجود ندارد
ساحت هدف ( )07بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی وجود دارد
ساحت محتوا ( )08بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی وجود دارد با تاکید بیشتر قران است
ساحت روش ( )09بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی بسیار بااليی وجود دارد
ساحت خود ( )001بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی بااليی وجود دارد
ساحت خالق ( )002بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی وجود دارد
ساحت خلق ( )003بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب اسالمی
همسويی بااليی وجود دارد
ساحت خلقت ( )004بین قرآن و عترت و ديد اه رهبران انقالب
اسالمی همسويی بسار پايینی وجود دارد با تاکید بیشتر قرآن

باشد و با توجه به جدول شماره  2که به صورت

نتيجه گيري
با عنايت به اينکه «واکاوی مفهومی سبک زند ی

توصیفی مقايسه بین ديد اه رهبران انقالب اسالمی

اسالمی ايرانی از ديد اه مقام معظم رهبری و

(امام خمینیره و مقام معظم رهبری) با آيات و روايات

داللتهای آن بر برنامه درسی (آيات و روايات) » می

میباشد با توجه به کلید واژههای احصاء شده از مفاهم
و اصطالحات متون مرتبط با سبک زند ی بايد

88
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ساحتهای شش انه ( -1اعتقادی ،عبادی و اخالقی
 -2سیاسی -اجتماعی  -3زيستی و بدنی  -4زيبايی

جوادی آملی ،مفاتیح الحیاة ،مرکز بینالمللی نشر اسراء،
قم1391 ،

شناختی و هنر  -5اقتصادی  -حرفه ای  -6علمی و

الحرّ العاملی ،محمد بن الحسن ،وسائل الشیعة ،مؤسسة

فناوری ) عناصر برنامه درسی ( -1تعقل و تفکر -2

آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث ،قم1416 ،ق

ايمان  -3علم  -4عمل  -5اخالق)  ،عرصه ارتبا ی

حرّ عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،آل البیت،

چهار انه با برنامه درسی (-1خود  -2خالق  -3خلق
 -4خلقت) و مولفههای برنامه درسی (-1ساختار -2
هدف  -3محتوا  -4روش  -5ارزش يابی) که در سند
تحول بنیادين آموزش و پرورش و نیز برنامه درسی
ملی ذکر شده است و در اين مقاله کلیه متون انتخاب
شده از  364آيه از قرآن و  144حديت از ائمه
معصومین (علیهم السالم) که مرتبط با سبک زند ی
بوده است با چهار مولفهی مذکور و در مقايسه با 110
متن مرتبط با سبک زند ی امام خمینی (ره) و مقام معظم
رهبری بررسی شده است که بايد در تدوين برنامه
درسی و محتوای کتب درسی مورد استفاده قرار یرد،
که در اين يافتهها مشتمل بر  5353کلیدواژه در 27
شبکه مفهومی بیان شده است.

قم،

1414ق.

حرانی ،ابنشعبه ،تحف العقول عن آلالرسول صلیاللّه
علیهم ،چاپ علیاکبر غفاری ،قم1363 ،ش
حق پناه ،رضا ،مجله فلسفه ،کالم و عرفان ،شماره ،14
پايیز 1377
رقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،تهران ،دارالکتب
االسالمیة،

1371ق.

شريف الرضی ،محمد بن حسین ،شرح نهج البالغه ابن
ابی الحديد1404 ،
شعیری ،محمدبن محمد ،جامع األخبار ،نشر موسسة
االعلمی للمطبوعات ،بیروت1406 ،ق
شهیدی ،سیدجعفر ،نهج البالغه ،انتشارات علمی و
فرهنگی ،تهران1377 ،
شیبانی ،محمد بن حسن ،الجامع الصغیر ،بیروت /1406
.1986

منابع و ماخذ
آلبويه ،علی ،ألفیة ابن مالک ،نشر عالمه ،قم1383 ،
آمِدی ،ابوالفتح ،غرر الحکم و درر الکلم ،نشر دار
الکتاب االسالمی ،قم 1375 ،ق
بخاری ،محمدبن اسماعیل ،صحیح البخاری ،مقدمة
محمدمنیر دمشقی ،بیروت 1986/1406؛

بنائیان سفید ،محمد ،مقدمه ای بر مهندسی پیشرفت و
سبک زند ی اسالمی-ايرانی؛ مبتنی بر منويات مقام

1403ق
شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،تصحیح :علی
اکبر غفاری ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم ،چ :دوم،
1413ق
شیخ صدوق ،مَعانی األخبار  ،دارالکتب االسالمیه،
تهران1377 ،
صالح ،صبحی ،نهج البالغة ،نشر موسسة دار الهجرة،

معظم رهبری1392 ،
بیانات مقام معظم رهبری در ديدار اعضغای شورای
فرهنگی ،اجتماعی زنان1369/10/16 ،
پاينده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،نشر خاتم االنبیاء،
اصفهان1383 ،

شیخ صدوق ،الخصال ،نشر جامعه مدرسین ،قم،

قم1414 ،ق

با بائی بروجردی ،سید حسین  ،جامع احاديث
الشیعه ،نشر المطبعة العلمیة ،قم1383 ،
با بايی ،سید محمدحسين ،تفسيرالميزان ،دفتر
انتشارات اسالمی ،قم1382 ،
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برسی ،حسن بن فضل  ،مکارم االخالق ،نشر شريف
رضی ،قم1370 ،

نباتی ،علی اکبر  ،عوالم العلوم و المعارف و االحوال،
نشر حبل المتین1394 ،

وسی ،محمد بن حسن ،االمالی ،دارالثقافة ،قم1414 ،
ق.

نوری ،میرزا حسین  ،مستدرک الوسائل ،نشر آل البیت،
بیروت 1408 ،ه.ق

عراقی ،مجتبی ،عوالی اللئالی العزيزية فی األحاديث
الدينیة ،نشر سید الشهداء ،قم1362 ،

هندی ،حسام الدين ،کنزالعمال ،نشر دائرة المعارف
العثمانیة ،حیدر آباد 1364 ،ق

عطايی ،محمدرضا ،مجموعه ورام آداب و اخالق در
اسالم ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس

الواسطی ،علی بن محمد بن ابی نزار ،عیون الحکم
والمواعظ ،موسسه البعثه ،تهران1387 ،

رضوی1390 ،

عالسوند ،هنجارشناسی سبک زند ی دينی) تبیین سه
اصل محوری)  ،زن در فرهنگ هنر ،دوره  ،5شماره
 ،1صص  45-62بهار1392

عالمه مجلسی ،بحار األنوار الجامعة لدُرر اخبار االئمة
اال هار ،نشر موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل
البیت (ع)  ،تهران1404 ،ق
قضاعی ،محمد بن سالمه ،شرح فارسی شهاب األخبار،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران1361 ،
قمی ،عباس ،سفینة البحار و مدينة الحکم و اآلثار ،نشر
اسوه ،قم

کاويانی ،محمد ،سبک زند ی اسالمی و ابزار سنجش
آن ،انتشارات سبحان1391 ،
کلینی ،الکافی ،نشر دفتر مطالعات تاريخ و معارف
اسالمی ،تهران1421 ،ق
لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحكم والمواعظ،
نشر موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) ،
تهران1375 ،
مجلسی ،محمد باقربن محمدتقی ،احتجاجات ،نشر
اسالمیه  ،تهران 1378 ،
مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،بیروت،

1403ق.

محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحکمه ،قم:
دارالحديث االولی1381 ،
مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،نشر دار الحديث،
مصر1412 ،ق
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