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* استاد�ار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.

Áb?}JÇ∫ پا�ه, سـبـك زندگى اسـالمى كـه در صـدرِ گـزاره!هـاى مـد�ر�ت
فــرهنگى كــشــور قــرار دارد، مــهندسى فــرهنگ اسـت. در مـهـندسى
فرهنگ، از پ3ش!فرضـهاى فرهنگى، مبانى فـرهنگى، اهداف فرهنگى،
اصـول فرهنگـى و س3ـاستـهـاى فرهـنگى سخن به مـ3ـان مى!آ�د. بررسى
مبانى مهندسى فرهنگ از د�دگـاه قرآن كر�م، سنگ ز�ر�ن سبك زندگى
اسالمى است كـه در فضاى كنونى كـشور، از اهم3ت بس3ـارى برخوردار
است. مـرحوم اسـتـاد على صـفا�ى حـائرى از قـرآن!پژوهانى است كـه با
درك شرا�ط فرهنگى نظـام، در آثار قرآنى خود، مستـق3م و غ3رمسـتق3م،
به ا�ن مـبانى پرداخـته است. در ا�ن مـقال، به روشن!گـرى درباره, مبـانى
قرآنى مهندسى فرهنگ از د�دگاه ا�شان و زمـ3نه!سازى جهت تب33نِ مبانى

سبك زندگى اسالمى مى!پرداز�م.
ا�ن پژوهش، با الهـام از روش توصـ3ـفى ـ تحـل3لى، آثار قـرآنىِ مكتـوبِ
اسـتـاد را مـورد مطالعـه و بررسى قـرار داده و بر اسـاس طرح نو�سنده در
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دستـه!بندىِ مقوله!ها و مؤلفـه!هاى فرهنگ، د�دگاه!هاى قـرآنى ـ فرهنگى
اسـتاد صـفا�ى اسـتخـراج و توص3ـZ شده و سـپس بر مبناى د�دگـاه!هاى

قرآنى ا�شان، ا�ن د�دگاه!ها تب33ن و تحل3ل شده!اند.
از ا�ن نگاه، قـرآن كر�م، نقطه, آغاز و انتـهاى فـرهنگ جامعـه را، ترب3ت
انسان برشـمرده است. با�د در مـهندسى فرهنگ بر ترب3ـت انسان ـ چه از
طر�ق آمـــوزش، چه از مــســ3ــر پـژوهش، چه از راه تربـ3ت و چه از راه
تبل3غ!ـ متـمركـز شد تا فرهنگ جـامعه تعـالى پ3دا كند و به دنبـال آن سبك
زندگى اســالمى در مـعناى واقــعى آن، به حـقــ3ـقت پ3ـونـدد. ترب3ت از
خانواده آغاز، و با تعل3م و ترب3ت (مـدرسه و دانشگاه) تقو�ت و از طر�ق
رسـانه، جـهت!دهى مى!شـود. به د�گـر سـخن، ترب3ت مـ3ـان سـه سطح
فرهنگ، �عنى فرهنگ عمومى (خانواده) و فرهنگ تخصصى (مدرسه و

دانشگاه و حوزه) و فرهنگ حرفه!اى (رسانه) پ3وند برقرار مى!سازد.
�ÊU?Ö˛«Ë b?}K∫ مـهندسى فـرهنگ، مـبـانـى قـرآنى سـبك زندگى اسـالمى،
صفا�ى حائرى، فرهنگ و ترب3ت، عناصر فرهنگ، سبك زندگى اسالمى.

درآمد

امـروزه در فـضاى علـمى و مد�ر�ـتى كشـور، سـخن از سـبك زندگى اسـالمى،
نسبت به گذشته، رشد چشم!گ3ر �افـته و بحثهاى گوناگونى درباره, آن، از سوى
پژوهش!گـران و متـول3ان فـرهنگى جامـعه مطرح شـده و د�دگاه!ها�ى ن3ـز به بوته

بحث و بررسى قرار گرفته است.
به نظر مى رسـد، نه تنها مـهندسى فرهنگ، كـه پا�ه و اساس سـبك زندگى
اسـالمى است، كم!تر مـورد توجـه قـرار گـرفـتـه؛ بلكه مـبـانى د�نى آن، و بو�ژه
آموزه!هاى فرهنگى قرآن كر�م ن3ز، آن!گونه كه شا�سته و با�سته است، در كانون
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توجـه پژوهش!گـران و مـهندسان فـرهنگ و كـارشناسـان سـبك زندگى اسـالمى
جاى نگرفته است.

در دهه!هاى اخ3ـر، قرآن پژوهان انگشـت شمارى از چشم!انداز فـرهنگى،
به قـرآن كـر�م نگر�سـتـه!اند و آمـوزه!هاى فـرهنگى قـرآن كـر�م را از زاو�ه مـبـانى
مهندسى فـرهنگ و مبـانى سبك زندگى اسـالمى فراروى مد�ران و بـرنامه!ر�زان
فـرهنگى نهاده!اند. شـا�سـته است با نگارش مـقـاله!هاى گوناگـون، زوا�اى ا�ن
بحث از د�دگـاه قــرآن كـر�م روشن گـردد. در ا�ن مـ3ـان، بـررسى د�دگـاه!هاى
مفـسران معـاصر كـه دغدغه!هاى فـرهنگى دارند، ب3ش از سا�ر مـفسـران اهم3ت

مى!�ابد.
مـرحــوم آقـاى عـلى صـفــا�ى حـائـرى، از جـمله قــرآن!پژوهانى است كــه
د�دگاه!هاى قـرآنى ـ فرهنگىِ قابـل در خورى در ساحَتِ مـهندسى فرهنگ دارد.
با مطـالعــه, آثار به جـــاى مــانده از ا�شــان، روشـن مى!گــردد كــه از مــهـم!تر�ن
دغدغه!هاى ذهنى وى، حل مـسائل فرهنگى جامعه ـ چه از جـهت پ3ش!گ3رى و
چه از جـهت درمان ـ بر پا�ـه, آموزه!هاى حـ3ات!بـخش قرآن كـر�م بوده است. از
سوى د�گر، اسـتاد با همـ3ن دغدغـه!مندى به سراغ قـرآن كر�م رفتـه!اند و با دقت
كم نظ3رى از دل عبارات و آ�ات، نكته!هاى بد�ع و راهگشا براى س3است!گذارى
و مد�ر�تِ فرهنگى جامـعه بركش3ده، كه توجه و به!كـارگ3رى ا�ن د�دگاه!ها براى
سامان!دهى فرهنگى امروز جامعـه، بس مغتنم و ضرورى است. ا�ن مبانى، كه
در جـا�گاه بن3ان و مـبانى د�دگـاه!هاى فـرهنگى قرار دارند و دامنه, گـستـرده!اى از
د�دگاه!هاى فرهنگـى را در ساحت مبانى پوشش مى!دهند، براى تبـ33ن و تقو�ت

مبانى سبك زندگى اسالمى ن3ز راه!گشا�ند.
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ب�ان مسأله

هنگامى كه از سبك زندگى اسالمى سخن به م3ان مى!آ�د، نخست3ن مسأله!اى كه
به ذهن پ3شى مى!گ3رد ا�ن است كه نقـطه, آغاز�ن سبك زندگى اسالمى چ3ست؟
از آن!جا كه مهندسى فرهنگ، پ3ش!فرض سبك زندگى اسالمى است، به آسانى
مى!توانـ3م در پاسخ بگو�ـ3م: مــهندسى فــرهنگ. در برابـر ا�ن پاسخ، مــســأله,
د�گرى رخ مى!نمـا�د و آن ا�ن كه محـور كل3دى و قـوه, محـركه, مهندسـى فرهنگ
چ3ست؟ در پاسخ به ا�ن مـسأله ن3ز با اندكى درنگ مى!توان گفت كـه نظام حاكم
بر فرهنـگ كشور مـا، نظام اسالمى است؛ بنابرا�ن، بـن3اد و درونما�ه, مـهندسى
فرهنگ در ا�ن نظام ن3ز، با�د برگرفته از آموزه!هاى حركت!آفر�ن و زندگى!بخش
اسالم و در رأس آن قـرآن كر�م باشـد. بنابرا�ن مسـأله, پ3شـ3ن را از زاو�ه, د�گرى
ن3ز مى!توان بازسازى كرد: آ�ا در قرآن كر�م، از مهندسى فرهنگ سخنى به م3ان
آمـده است؟ هر چند در پاسخ بـه ا�ن مـسـأله مى!توان د�دگـاه!هاى گـوناگـونى را
مطرح كرد.١ اما در ا�ن!جـا د�دگاهى را برمى!گز�ن3م كه مـعتقد است قـرآن كر�م
داراى نگرش فرهنگى و در صدد فرهنگ!سـازى بوده و با ارائه, برنامه!ها و قواعد
و قـوان3ن و ترسـ3ـم ا�ده!آل!ها و ژرفـا بخـشى به آنهـا در ذهـن و اند�شـه, پ3ـروان،
طرحى حـساب شـده و دقـ3ق را در سـاحت فرهنگ پـى ر�ختـه است.٢ از سوى
د�گر، در سـاحَتِ مـهندسى فـرهنگ قـرآن كـر�م، هم سـخن از زوا�اى نظرى و
بن3ـادى است و هم سـخن از زوا�اى عمـلى و كاربردى. به د�گـر سخن، گـاه از
پ3ش!فــرض!ها و مـبــانى نظرى بـحث مى!شـود و گــاه از روشـهــا و شـ3ــوه!هاى
اجـرا�ى. آن بخــشى از آمـوزه!هاى قـرآنى كــه فـرازمـان و فـرامكـان!اند، ناظر به
مبانى!اند و آن بخشى كه زمان!مند و مكان!منداند و تابـع مقتض3ات و شرا�ط!اند،

ناظر به روشها و ش3وه!ها.
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از ا�ن رو، بحث درباره, مبـانى نظرى و ش3وه!هاى اجرا�ى مـهندسى فرهنگ
از د�دگــاه قــرآن كـر�م، اهـمـ3ت مـى!�ابد. ا�ن پژوهش ســعى دارد، با نـگاهى
مسأله!مـحور، مبانى نظرى و روشـهاى اجرا�ى مهندسى فـرهنگ از د�دگاه قرآن
كر�م را در آثار مكتوب قرآن!پژوه معاصر، استاد صفا�ى حائرى، مورد تجز�ه و
تحل3ل قـرار دهد و از ا�ن رهـگذر، گـامى هر چند كـوتاه در راه تبـ3ـ3ن و تقـو�ت
مبـانى سبك زندگى اسالمى بردارد و به ا�ن دو پرسش اصلى پاسخ دهد: مـبانى
نظرى مهندسى فرهنگِ قرآن كر�م از د�دگـاه وى چ3ست و بر چه مبانى!اى تأك3د
دارد؟ چه مـدل، روش و ش3ـوه!اى را براى مـهندسى فـرهنگ پ3ـشنهـاد مى!كند تا

مبناى سبك زندگى اسالمى قرار گ3رد؟

روش پژوهش

روش ا�ن پژوهش، روشى توصـ3ـفى ـ تحـل3لى است كـه بر مـبناى آن، نخـست
آثار مكتوبِ استاد مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته و بر اساس مدل خودساخته,
نگارنده، با الهام از روش تحلـ3ل محتواى كـ3فى، د�دگاه!هاى قـرآنى ـ فرهنگى
استـاد صفا�ى در قـالب مقـوله!هاى اصلى، موضوعـات فرعى و ر�ز مـؤلفه!هاى
فـرهنگ، كـدگـذارى و دسـتـه!بندى شـده و سـپس بـر مـبناى روحِ نظرات قـرآنى

ا�شان، تب33ن و تحل3ل شده است.

روش گردآورى داده ها

روشن است كــه د�دگـاه!هـاى اسـتــاد صـفــا�ى حـائرى در زمــ3نه!ى «مــهندسى
فرهنـگ»، به صورت آشكار و �ك!پارچه در آثار نوشـتارى و غـ3ر نوشـتارى وى
ن3امده تـا پژوهش حاضر بر آن اساس شكل پ3ـدا كند، بنابرا�ن، آن!چه در ا�ن!جا
گزارش و مورد بحث و بررسى قرار گرفتـه، تنها برداشتهاى نو�سنده از آثار وى
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است. به د�گر سـخن، نگارنده از چشم!انـداز فرهنگ به آثـار ا�شان نگر�ـستـه و
پاره!اى از د�دگاه!هاى اسـتاد را درباره, «مـهندسى فرهنگ» گـزارش و بحث كرده

است.
نخـست، آثـار نوشـتـارى اسـتــاد به عنوان داده!هاى پژوهش در ســه دسـتـه,
«قـرآنى»، «مـرتبط با قـرآن» و «سـا�رآثـار» تقـسـ3م بندى شـد و سـپس آثار دسـتـه,
نخـست مـاننـد: تطهـ3ـر با جـارى قـرآن: سـوره, بقـره، تـطهـ3ـر با جـارى قـرآن:
سوره!هاى كوچك و تطه3ـر با جارى قرآن (٣)، روش برداشت از قرآن، صراط
و رشـد به صـورت تفـص3لـى و آثار دستـه, دوم مـانند: مـسـؤول3ت و سـازندگى،
درسـها�ـى از انقالب، انسـان در دو فـصل، از وحـدت تا جـدا�ى، فقـر و انفـاق
و… به صورت تفـص3لى ـ اجـمالى مطالعه، فـ3ش نو�سى و كدگـذارى شد. در
مـرحله, بعـدى، بر اسـاس كـدگذار�هـا، گـزاره!هاى فـرعى و مـقـوله!هاى اصلى
تع33ن شـد و اطالعات به دست آمده، مورد تجز�ه و تحـل3ل قرار گرفت و بر پا�ه,

دستاوردهاى به دست آمده، مقاله حاضر به رشته, تحر�ر درآمد.

تعر�� فرهنگ

فرهنـگ، نظام!واره!اى است از «عقـا�د و باورهاى اساسى»، «ارزشـها، آداب و
الگوهاى رفـتـارى» ر�شـه!دار و د�رپا و «نمـادها» و «مـصنوعات» كـه ادراكـات،

رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شكل مى!دهد و هو�ت آن را مى!سازد.٣
استـاد صفا�ى، ضـمن اشاره به ا�ن نكتـه كه فرهنگ مـفهوم!هاى گـوناگونى
دارد و در جـر�ان تار�خ انسـان، كـم كم شكل گـرفـتـه و مـفـهـوم آن روشن شـده

است:
«فـرهنگ، �عنى مـجـمـوعـه ارزشـهـا و مـعـ3ـارهاى حـاكم بر �ك
جامـعه… فرهنگ، �عنى مـجموعه, سنتـها و رسومى كـه از تجربه
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مـا�ه مى!گ3ـرد و اساطـ3ر و افـسانه!ها�ـى كه از تخـ3ل و انگاره!هاى
ذهنى بارور مـى!شـود و صنـا�ع و دانشـهــا�ى كــه بر اســاس تفكر
گـسـتـرش مى!�ابد و ارزشـهـا و مـعـ3ـارها�ى كـه روابط و ضـوابط

اجتماعى را كنترل مى!نما�ند. »٤
در ا�ن تعـر�Z، توجه به دو نكتـه حائز اهمـ3ت است؛ �كى ا�ن كه ارزشـها
كـه در واقع هدفـهـاى اجـتـمـاعى و انسـانـى هسـتند و در افـراد و جـامـعـه حـاكم
مى!شـوند، فـرهنگ جـامـعـه را مى!سـازند و دوم ا�ـن كـه در ارز�ابى فـرهنگ هر
جامعه!اى، بررسى ارزشهـاى حاكم بر آن، نقش كل3دى دارند. به د�گر سخن،
در ا�ن نگاه، ابتدا با تأك3د بر ارزشها و آن!گاه ن3ز با ذكر ارزشها، نقش جهت!دهى
و كنتـرلى ارزش را در فـرهنگ!سـازى بـرجسـتـه نـما�ـانده شـده و گـو�ا به همـ3ن
دل3ل، در ا�ن تعر�Z، ارزش بر سا�ر عناصر فرهنگ س3طره دارد و ب3ش از سا�ر

ال�ه!هاى فرهنگ، محور�ت و اهم3ت �افته است.

هدف فرهنگ

نخـست الزم است هـدف فـرهنگ را از د�دگـاه قـرآن كـر�م، بررسـى كن3م تا در
سا�ه!سار آن، محتواى دق3ق!ترى را از فرهنگ قرآنى به دست ده3م.

هدف فرهنگ در جـامعه!هاى گوناگـون متفاوت است. اگـر هدف فرهنگ
در پاره!اى از جـامـعـه!ها آزادى �ا عـدالت و جـامعـه بدون طبـقـه است، در قـرآن

كر�م ا�ن گونه هدفها، هدفهاى م3انى!اند
Ô”U]M�« ÓÂu?ÔI?Ó}� ÓÊ«Óe?}?LÚ�«ÓË Ó»U?Ó�J?Ú�« ÔrÔN?ÓF?Ó� UÓMÚ�ÓeÚ�Ó√ÓË  UÓM=}?Ó�Ú�U� UÓM?ÓKÔ�Ô— UÓMÚKÓ�Ú—Ó√ Úb?ÓIÓ�»

٥« . jÚ�IÚ�U�
به راستى [ما] پ3امبران خود را با دال�ل آشكار روانه كرد�م و با آنها
كتاب و ترازو را فرود آورد�م، تا مردم به انصاف برخ3زند، … .
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اما هدف نهـا�ى فرهنگ در قـرآن كر�م، خروج از تار�كى و راهـ3ابى به نور
است

vÓ�≈ ÚrN=�Ó— ÊÚ–S?� —uÒM�« vÓ�≈  U?ÓLÔKÒE?�« Ós� Ó”U]M�« ÓÃd?Ú�??Ô�� ÓpÚ}Ó�≈ ÔÁUÓMÚ�ÓeÚ�Ó√ Ô»U??Ó�?�»
. »٦و٧ b}LÓ�Ú�« e|eÓFÚ�« ◊«Ód�

كـتابـى است كه آن را به سـوى تو فـرود آورد�م، تا مـردم را به اذن
پروردگـارشــان از تار�ك3ـهــا به سـوى روشنا�ى بـ3ـرون آورى: به

سوى راه آن شكست ناپذ�ر ستوده.
اسـتاد صـفا�ى ن3ـز، با نگاه به ا�ن ب3نش قـرآنى، نخـست از انقالب، كـه در
حـق3ـقت دگـركونى فـرهنگ است، �ادكـرده و سپس به آرمـان انقـالب كه همـان

هدف فرهنگ است پرداخته:
«آرمـان انقـالبهــا �ا آزادى است �ا عـدالت و جـامـعــه بى طبـقـه.
«uÔ�UÓIÓ� …اسالم، آرمان باالتر از تكامل دارد كه هدى و رشد است

… (جن، ٢ ـ ١).»٨ t� U]MÓ�PÓ� bÚ�d�« vÓ�≈ ÈbÚNÓ| * UÎ�Ó�Ó� UÎ�¬ÚdÔ� UÓMÚFLÓ� U]�≈
سپس به ب3ـان تفاوت م3ـان فرهنگ قـرآن كر�م و فرهنگ مـعاصر پرداخـته و

هدف ا�ن دو فرهنگ را جداى از �كد�گر دانسته است.
برابر د�دگــاه وى فـرِق هدِف دو فـرهنـگ، به فـرق كـامل هر دو فــرهنگ،
انجـام3ـده است. به د�گر سخن، ورود�ـها و خـروج3ـهاى هر فـرهنگ، به طور
كامل با فـرهنگ د�گرى متـفاوت است. از آن جا كـه هدف فرهنگ قـرآن كر�م،
�ك هدف متـعالى است، به هم3ن نسـبت، فرهنگى كـه بر مبناى آن هدف شكل
مى!گـ3رد ن3ـز مـتعـالى است و در برابر آن، هدف فـرهنگ مـعـاصر كـه �ك هدف
سطحى و مـ3ـانى است، فـرهنگ عـقب!مـانده نسـبت به فـرهنگ قـرآن كـر�م، به
حـساب مى!آ�ـد. ن3ز فـرهنگ قـرآن كـر�م ر�شه در وحى دارد، امـا فـرهنگ!هاى
د�گر، در تخـ3ل انسـان. بـنابرا�ن، هر فـرهنگى براى تكـامل خـود ن3ـاز به وحى
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دارد، ز�را وحى است كه به فرهنگ را كمال مى!بخشد.
«فـرهنگ قرآن، پس از گـذشت سـالها، حـرفـها�ى دارد كـه هنوز
فـرهنگ مـعـاصـر مـا از آن عـقب!تر است. تلقى قـرآن از انسـان و
اخـالق و حكومت، به ك3ـف3ـتى است كـه فرهنگ مـعاصـر، آن را
درك نكرده. ا�ن فـرهنگ، انسان را با جـبـرها تحل3ل مى!كند، در
حــالى كــه انسـان تـركـ3ــبى از جــبــرهاست. بر ا�ن اســاس، آن
مى!خواهد تربـ3ت انسان را همچـون ترب3ت درخت و سگ در نظر
بگ3ـرد، در حـالى كـه ترب3ت انسـان، همان زمـ3نه سـازى حـركت
اوست. و حكـومت را تا سطـح رفــاه و تكـامل مى!خـــواهد، در
حـالى كــه انسـانى كـه در هســتى مطرح شـده و باالتـر از تكامل،
آرمان گـرفته، با�د به استـعدادهاى تكامل �افتـه!اش جهت بدهد و
آن را رهبــرى كند… . ر�ـشـه, ا�ن فــرهنـگ در وحى است. و آن
فــرهنـگ!ها، در تجــربـه و تخــ3ل و تفـكر انســان ر�ـشــه دارند.
درنت3ـجه، فرهنگ با وحى تكـم3ل مى!شود، نه آن!كـه بتواند وحى

را تب33ن كند. »٩

توح�د، فصل برجسته كننده& فرهنگ اسالمى

مهم!تر�ن باور از نگاه قرآن كر�م، توح3د است:
١٠«.r}KÓ� Ì¡ÚwÓ� =ÅqÔJ� ÓuÔ� ÓË Ôs�U�Ú�Ó« ÓË Ôd�UÒE�Ó« ÓË Ôd�üÓ« ÓË Ô‰]Ë_Ó« ÓuÔ�»

اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چ3زى داناست
در اصل، قـرآن كـر�م، انسـانهـا را و بـه دنبـال آن، جـامـعـه!ها را بر مـحـور
توح3د، به سه دسته، دسته!بندى مى!كند: متق3ان، كافران و منافقان.١١ در آغاز
سوره, بقره ا�ن دسته!بندى برجسته شده، به طورى كه در معرفى شناساندن دسته,
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نخـست، بـه سـه آ�ه و دسـتـه, دوّم به دو آ�ـه بسنده مى!كند، ولى در مــورد دسـتـه,
سـوم؛ �عنى منافقـان، به دل3ل خطرى كـه براى جـامعـه, اسالمى دارند، با شـرح
ب3ش!ترى س3ـزده آ�ه را اختـصاص مى!دهد.١٢ بر ا�ن اساس، فـرهنگ جامـعه!ها
ن3ز به سه دسـته تقس3م مى!شوند: فـرهنگ توح3دى، فرهنگ مشـركانه و فرهنگ

منافقانه.١٣
استـاد صفـا�ى، شهـادت به توحـ3د را كـه نت3ـجه, مـقا�سـه, م3ـان اعتـقادات و
آموزه!هاى فـرهنگ!هاى گوناگون است و در عبـارات نخست اذان جاى گرفـته،
از جمله گـامهاى نخـست3ن فرهنـگ!سازى مى!داند. در حق3ـقت، فصل برجسـته
كننده و جدا سـازنده, فرهنگ اسـالمى را از غ3ر آن، توحـ3د حقـ3قى برشمـرده كه
شهادت به آن، گام نهـادن در صراط مستق3مى است كـه همه, اجزاء آن از صدر تا

ذ�ل، جلوه!اى از توح3د است.
«در اذان، بعد از ا�ن!كه انسان تكب3رها را مى!گو�د، سنجش!ها�ش
را شـروع كرده و به تـوح3ـد مى!رسـد. پس از ا�ن!كـه چهار تكـب3ـر
مطرح شد و تو را از خودت (نفس)، از د�گران (خلق)، از دن3ا و
از ش3طان آزاد كـردند، به توح3د مى!رسـانند، به شهادت و شـهود
مى!رسـانند، آن گاه رسـالت مطرح مى!شود. ا�ن توحـ3د، مـبناى
عبـود�تى است كه رسالت بـر اساس آن شكل مى!گ3ـرد و امامت و
وال�ت را به دنبـال دارد… عـملى كـه به شـرك منتـهى نمى!شـود و

آخر سر هم به تكب3ر و تهل3ل مى!انجامد. »١٤
به د�گر سـخن، فـرهنگ مـتعـالى، از توحـ3ـد آغاز مـى!شود و با توحـ3ـد به
تكامل مى!رسـد و به توحـ3ـد ختم مـى!شود و چ3ـزى جـز توحـ3د ن3ـست و آن كـه
مى!تواند به همـه, شـاهراه!هاىِ فـرهنگ جـامـعه، حـ3ـات ط3ـبـه ببـخشـد و تحـول

بن3اد�ن در ظاهر و باطن فرهنگ پد�د آورد، توح3د است.١٥
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پ3امـبر اكرم (ص) ن3ز با دمـ3دن روح توح3ـد در جامعه, جـاهلى، فرهنگ آن
جامـعه را دگرگون سـاخت و به آ�ندگان آموخت كـه رمز پ3روزى، كلمه, توحـ3د

.««u�KH� tK�« ô« t�«ô «u�u�» :است
وى، بر ا�ن باور است اگر آن گونه در فرهنگ، مهندسى كن3م كه:

Úd=�ÓJÓ� Óp]�Ó—ÓË * Ú—cÚ�ÓQÓ� ÚrÔ� خداوند» در دل افراد جامـعه، بزرگ شود»»
(مـدثر، ٣) هم3ن كـه خـدا در دلها بزرگ شـد، ناپاكى!ها هجـرت
�ÚdÔ (مدثر، ٥). البته در ا�ن راه با�د صبورÚ�UÓ� ÓeÚ�Òd�«ÓË خواهند كرد

و شك3با بود وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (مدثر، ٧). »١٦
از ا�ن رو، مى!توان گفت كـه فرهنگ!سازى توحـ3دى به دل3ل دگرگون3ـهاى
ر�شه!اى در جان انسـانها و ال�ه!هاى تو در توى جامعـه، به زمان ز�ادى ن3از دارد

و در ا�ن راه طوالنى، شك3با�ى در كنار تالش و كوشش، نت3جه خواهد داد.
اسـتـاد، روى نكتـه!اى انگشـت نهـاده كـه در آ�ات و روا�ات بسـ3ـارى از آن

سخن رفته است:
١٧«rNMÔ}�Ó« v� ÔtÓ�ËÔœ UÓ� ÓdÔGÓBÓ� rN�ÔH�Ó« v� Ôo�UÓ��« ÓrÔEÓ�»

آفـر�ـدگـار در اند�شــه, آنان بزرگ بود، پس هر چه جــز اوست در
د�ده!هاشان خُرد نمود.

طب3عى است كه اگر خدا در درون فرد بزرگ شود، سا�ر چ3زها در درون او
كـوچك مى!شــوند. با�د مـبناى مـهـندسى فـرهنگ و به دنبــال آن سـبك زندگى
اسـالمى، بر ا�ن اصل كلـ3ـدى استـوار بـاشد؛ ز�ـرا در ا�ن شـرا�ط، انگ3ـزه!ها،
افكار، رفـتـار و گـفـتـار رنگ الهـى پ3ـدا مى!كنند و تنبلـ3ـهـا، ترسـهـا، كـ3نه!ها،
شهـوتهاى آنى و دن3ـاطلب3ـهاى زودگـذر، جاى خـود را به تالشهـا، شجـاعتـها،
گـذشتـهـا، ا�ثارها، دوسـتـ3هـا، خـدمـتهـا و بندگى خـداوند مى!دهند و جـامعـه,

توح3دى بر مدار الله جلوه مى!نما�د:
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«ا�مان به خـدا، دنباله ا�مان بـه خو�ش است. انسانى كـه خودش
را گم كرده، دنبـال خدا نمى!رود. و اگر خدا�ى هم داشـته باشد،
ا�ن خـدا محكوم اوست و �ا دكـور زندگى اوست، نه در مـتن، و
نه حاكم در وجـود او و هستى او. كسى كه خـودش را در دن3ا شاد
مى!ب3ـند، دن3ــا در او حــاكم مى!شــود. و آن جــا كــه خــودش را
بزرگ!تر د�د به خدا ا�مان مى!آورد، و در ا�ن هنگام، خدا در او و
در دن3اى او حاكم مى!شود؛ نه خود را حاكم دن3ا مى!كند و نه خود
را مى!گـ3ـرد، كــه حكومت فـقط براى خـداسـت كـه آگـاه است و
Ós}K?�U??ÓHÚ�« d??Ú}???Ó� ÓuÔ�ÓË ]oÓ�Ú�« Òh?ÔIÓ| t]K� ô≈ Ôr?ÚJÔ�Ú�« Ê≈ …مــحــ3ط است

(انعام، ٥٧). »١٨

وال�ت، محور فرهنگ

قرآن كر�م، از �ك سـو به مقومها، مـحركها و بن!ما�ه!هاى فـرهنگ پرداخته و از
د�گر سوى، بـه آس3بـها و آفـات فرهنگ توجـه داده است. �كى از آفاتى كـه قرآن
كر�م پـ3وستـه بر دورى از آن تأك3ـد كرده، فـاصله گرفتن مـردم از وال�ت است.
آن!قـدر قرآن كـر�م به ا�ن آفت پرداختـه كـه مى!توان گفت، مـحورى!تر�ن آسـ3ب
فـرهنگى است و سا�ر آسـ3بـهـا از آن س3ـراب مى!شوند و به وجـود آن، به ح3ـات
خود ادامه مى!دهند. اگر ا�ن آس3ب در جامعه رخنه كند، فرهنگ جامعه را مانند
خوره از درون پوك خواهد كرد. روشن است ساختن هر چ3زى بر روى ا�ن پا�ه,

پوشال3ن، و�رانى را به دنبال خواهد داشت.
اسـتـاد در �كى از آثار خـود به آسـ3ب!شناسى حكومت د�نى پرداخـتـه و حل

مشكالت ا�ن نوع حكومتها را بسى سخت دانسته است:
«مـشكل حكومت د�نى ا�ن ن3ـست كـه آدمـها خـوب شـوند، بلكه
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مى!خـواهد زم3نه, خـوب شدن آدمهـا را فراهم كـند، تا آدمهـا خود
انتـخاب كـنند و با انتخـاب!شـان حـركت كنند و ا�ن خـ3لى سنگ3ن
است؛ چون آدمـهـا انتـخاب نمى!كـنند و در انتـخاب!شـان سـست

مى!شوند و برمى!گردند. »١٩
ا�شــان، توجــه نكردن بـه وال�ت را مــهم!تر�ن آســ3ب فــرهنگى حـكومت

برشمرده و م3ان توح3د و وال�ت ارتباط برقرار كرده و نوشته است:
«همه, مشكـالت حكومت، اساساً به مسأله وال�ـت برمى!گردد كه
آن هم، به توح3ـد برمى!گردد و هر دو مـسأله وال�ت و توحـ3د هم
به ا�ن نكتـه كه آدمى با�د براى ب3ش از هفـتاد سال برنامـه!ر�زى كند
و با�د از حوزه, محركهـاى خودش و از حوزه, اهداف محدودى كه
دارد و از حـوزه, مـتـغـ3ـر �ا ثابتى كـه براى خـودش انتـخـاب كـرده
است، به نـوعِ انگ3ـــزه, د�گرى و به نـوع هدف د�گرى و بـه ربط و
برنامــه!ر�زى د�گرى براى فــرصت د�گرى روى ب3ــاورد. و ا�ن،
اسـاس قضـ3ه است. و اگـر از ا�ن وال�ت منحـرف شد، همـه, ا�ن
مشكالتِ طخ3ه, عم3اء، خـبط، شماس، تلوّن و اعتراض، قتل و

شكم!بارگى و عكس!العمل و فجور و… را خواهد داشت. »٢٠
در ادامه، نت3جـه, دست كش3دن از وال�ت را تسرى سا�ر آس3ـبهاى فرهنگى،
مانند: بدعت، انحراف، گمراهى، خشـونت، سركشى، بى!ثباتى، اعتراض،
لذت!طلبـى، دن3ـاخــواهى و مــال!اندوزى، اشــرافـ3ـت، شكم!بارگى، تنـبلى و
بى!تفـاوتى، غـ3ـبت، بدگـو�ـى، تهـمت و… به درون فـرهنگ جـامـعـه دانسـتـه
است.٢١ اگـر فرهنگ جـامعـه بر محـور وال�ت، كـه جلوه!اى از توح3ـد است،
شكل نگ3ــرد، طبـ3ـعى است كـه فــاصله گـرفـتن از آن، نزد�ـك شـدن به وال�ت
د�گرى، �عنى ش3طان ـ نـماد كفر ـ را رقم خـواهد زد و هر گونه فسق و فـجورى
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در ظاهر و باطن فرهنگ، جارى و سارى خـواهد شد و فرهنگِ نور، جاى خود
را به فرهنِگ ظلمات خواهد داد:

«ËÔd??ÓH???Ó� Ós|c]�«ÓË —uÒM?�« vÓ�≈  U??ÓLÔK?ÒE�« Ós� ÚrÔN???Ô�d??Ú�Ô| «u?ÔMÓ�¬ Ós|c]�« Òw?�ÓË Ôt]K�«»
٢٢« …  UÓLÔKÒE�« vÓ�≈ —uÒM�« Ós� ÚrÔNÓ�uÔ�dÚ�Ô| Ô uÔ�U]D�« ÔrÔ�ÔƒUÓ}�ÚËÓ√

خــداوند، سـرور كــســانى است كــه ا�مــان آورده!اند. آنان را از
تار�ك3ـهـا به سـوى روشنـا�ى به در مى!برد. ولى!كـسـانى كـه كـفـر
ورز�ده!اند، سـروران!شان همـان عـص3ـان!گـران طاغوت!اند، كـه

آنان را از روشنا�ى به سوى تار�ك3ها به در مى!برند… .
«پس بب3ن3د كه چگونه س3ر عوض شـد؟… نت3جه, آن س3اهى كور و
خـشـونـت و لذت و اشـرافـ3ت و اتراف دوره, عـثــمـان، وادادگى
كسـانى مى!شـود كه تا د�روز ب3ـدار بودند، همان كـسانى كـه با هم
�ك خـرما را مى!مك3ـدند، بعـدها ـ در شرا�ط جـد�د ـ در به دست
آوردن غنا�م، همد�گر را تحمل نمى!كردند. در جامعه!اى كه آدمها
پ3وندهاشان از �كد�گر قطع و تك3ه!گاه!شان برداشته شد و كنار رفت،
در چن3ن جـامـعـه!اى همـز و لمـز، همـد�گـر را تحـو�ل نگرفـتن،
اشـاره كردن و غـ3بت كـردن و بدگو�ـى شكل مى!گ3ـرد. در چن3ن
جامعه!اى به امكانات روى خواهند آورد، همان!گونه كه در سوره,
* ÔÁÓœ]b??Ó�ÓË ôU??Ó� ÓlÓL??Ó� Èc]�« * Ì…Óe??ÓLÔ� Ì…Óe?ÓL?Ô� =qÔJ� qÚ|ÓË همـزه آمــده است

�Ú�ÔÁÓbÓKÚ�Ó√ ÔtÓ�UÓ� ]ÊÓ√ ÔVÓ (همزه، ٣ ـ ١). »٢٣Ó|
اسـتـاد، وال�ت!مـدارى را عـامل وحـدت و افزا�ـش محـبت در مـ3ـان مـردم
دانستـه است و دورى از آن را سبب گسـسته!شـدن پ3وندهاى م3ـان افراد جامـعه و
كنار رفتن محبت و عطوفت در جامعه و به دنبال آن، داغ شدن بازار بدگو�ى!ها و
سخت!گ3رى!ها و تهـمتها و خودخواهى!ها و دن3ـاطلبى!ها و كم!رنگ!شدن ا�ثارها
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و از خود گذشـتگى!ها و انفاقها و… برشـمرده و ادامه ا�ن مسـ3ر را، علت اصلى
زوال فرهنگ جامـعه به حساب آورده است. روشن است كه تفاوت مـبنا�ى م3ان
سـبـك زندگى اسـالمـى و سـبك زندگـى غـربى، افــزون بر توحـ3ــدمـحــورى،
وال�ت!مـدارى است. البتـه وال�ت!مـحورى بـر اساس تعـر�فى كـه در قرآن كـر�م

ارائه شده كه با استبدادپرورى و تقل3د كوركورانه، به طور كامل فرق مى!كند.

انسان4شناسىِ فرهنگ

انسان، هسـته, محورى فـرهنگ است و همه, ال�ه!ها، سطحها، عنـاصر و اجزاى
ز�ربنا�ـى و روبنا�ِى فــرهنگ، بر مــدار انسـان شكـل مى!گـ3ــرد. هر فــرهنگى،
انسان!شناسى خاص خود را دارد و هم3ن تنوع د�دگاه!ها نسبت به انسان، تا حد
در خور توجهى، زم3نه را براى تنوع فرهنگ!ها فراهم ساخته است. فرهنگى كه
انسان را �ك مـوجود سـراسر مادى مى!داند، عناصـرش بر محـور ماد�ات شكل
مى!گ3رد و فـرهنگى كه انسان را خل3فه, خداونـد مى!داند، هر عنصر فرهنگى را با
توح3د پ3وند مى!زند و انسان را در عرصه!اى بس گسترده به فراخناى عالم هستى
مطرح مى!كند و در ا�ن فـرهنگ، همـه چ3ـز مـعنى و مفـهـومى مـتفـاوت از سـا�ر

فرهنگ!ها پ3دا مى!كنند.
اسـتــاد صـفـا�ـى از جـمله فـرهـنگ!شناسـانى اسـت كـه ز�ربناىِ فــرهنگ را
مـهم!تر�ن بخش فـرهنگ برمى!شـمـارد و هر گونه دگـرگـونى جـزئى در ز�ربنا را
منشـأ دگرگـونى!هاى در خـورِ توجـهى در روبنا مى!داند. از ا�ن رو، پ3ـوستـه بر
تقو�ت مـباحث ز�ربنا�ى فرهنگ در اسـتحكام فرهنگ جـامعه تأكـ3د مى!كند. از
جـمله مـباحـث ز�ربنا�ى، انسـان!شناسى است. وى، با ا�ن نگاه به سـراغ قـرآن
كر�م رفته و انسان!شناسىِ قرآن كـر�م را كه پا�ه و اساس فرهنگ اسالمى است،
به عنوان مهم!تر�ن اصل اساسى فـرهنگ، در آثارش گزارش كرده است. ا�شان
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در تفس3ر آ�ات نخست3ن سوره «انشراح»:
٢٤« Ó„ÓdÚNÓ� ÓiÓIÚ�Ó√ Èc]�« * Ó„Ó—Ú“Ë ÓpÚMÓ� UÓMÚFÓ{ÓËÓË * Ó„Ó—ÚbÓ� ÓpÓ� ÚÕÓdÚAÓ� ÚrÓ�Ó√»

آ�ا براى تو سـ3نه!ات را نگشـاده!ا�م؟ و بار گـرانت را از [دوش] تو
برنداشت3م؟ [بارى] كه [گو�ى] پشت تو را شكست

م3ـان فرهنگ و انسان!شناسى پلى بـرقرار مى!كند كه توجـه به آن، بخشى از
مـسـائل و مـشكالت فـرهنگـى جـامـعـه مـعـاصـر را كـاهش و در برخى مـوارد به

صورت كامل از ب3ن مى!برد.
روشن است كه در جـامعه, كنونى، انسانهـا از �ك سو اس3ر عـادات و رسوم
و از سوى د�گر، به دنبال خواسته!ها و آرزوها، از صبح تا شام در تالش!اند، تا
زندگىِ آرامش!بخـشى را براى خـود رقم بزنند. در ا�ن مـ3ـان، طب3ـعى است كـه
دردها، رنجـهـا، غـصه!ها، ناكـامى!ها و سـخـتى!ها فـزونى بگ3ـرند و ا�ن انسـان
دردمند و رنجـور به دنبال راه چاره!اى براى كاهش آنـها باشد. گـاه به عرفـانهاى
شـرقى و �وگا روى مى!آورد، گـاه با مواد مـخدر و مـشروبات الكلى به صـورت
مـوقت جـسم و روان خـود را التـ3ام مـى!بخـشد و گـاه در دام گـروه!ها و احـزاب
خـوش خط و خال گـرفـتار مى!شـود و… . خالصـه بر هر درى مى!كـوبد تا راه
فرارى بجو�د؛ امـا خسته و درمانده از ادامه راه مى!ماند. غـافل از آن كه خداوند
مـهـربان، درمان دردش را در درون خـودش نهـاده است؛ اگـر نگاهى به كـتـاب
وجودش و كـتاب قرآن كـر�م كه آ�نه, وجود اوست، ب3نـدازد، با كمى تغ3ـ3ر نگاه
در انسان!شناسىِ خود و تالش و كوششِ مجاهدانه، به �ارى حضرت دوست بر

سختى!ها پ3روز خواهد شد.
ا�شان در تفس3ـر آ�ات نخست3ن سوره انشراح، بزرگ!شـدِن انسان را تنها راه

چ3ره شدن بر سختى!ها برشمرده و مى!نو�سد:
«هر چه قـدر انسـان آگاهـى!اش ب3ش!تر بشـود و رابطه!ها را ب3ش!تر
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بب3ند، مسؤول3ت!اش را ز�ادتر مى!ب3ند و بارش را ب3ش!تر و دردش
را ز�ادتر. ا�ن!جـاست كـه «خود» تو بزرگ شـده و با آگـاهى تو از
رابطه!ها وسـعت گرفـته و بارت را سنگ3ن كـرده… در ا�ن آ�ات،
خداوند به پ3ـامبر اكـرم، صلى الله عل3ه و آله وسلم، مى!فـرما�د:
Ó„Ód???ÚNÓ� ÓiÓI?Ú�Ó√ Èc]�« * Ó„Ó—Ú“Ë ÓpÚM?Ó� UÓMÚF???Ó{ÓËÓË * Ó„Ó—Úb???Ó� ÓpÓ� ÚÕÓd??ÚA?Ó� ÚrÓ�Ó√
(انشراح، ٣ ـ ١) مـا بارهاى سنگ3ن، وزر و رنجـهاى بزرگ تو را
كـه كـمـرت را مى!شكسـتند، برداشـتـ3م. چگونـه؟ آ�ا با كم جلوه
دادن غمـها؟ نه. با بزرگ!كردن خود تو، با باز كـردن س3نه, تو. آن
وقت غـمهـاى بزرگ در ا�ن سـ3نه, بزرگ!تر از هسـتى و عظ3م!تر از

در�ا، ه3چ طوفانى نمى!آورند و ه3چ بحرانى نمى!زا�ند. »٢٥
قرآن كر�م در ا�ن آ�ات، پرده از راز و رمزى مى!گشا�د كه كل3د حل معماى
انسان دردمند دن3ـاى معاصـر است. قرآن كر�م بر خـالف سا�ر اد�ان و مكاتب،
به جـاى آن كه بر كـاهش درد و رنج انسـان تمركـز كند، بر خـود انسـان متـمركـز
مى!شود و از او مى!خواهد كـه نگاه!اش را به حق3قت انسان، تغ3ـ3ر دهد. انسانى
كه كـوچك است، در برابر سـختى!ها، نمى!تواند مـقاومت كند؛ امـا انسانـى كه
بزرگ شده است، نـه تنها سخـتى!هاى مردافكن در برابـر اراده, پوالد�ن!اش، كه
به توحـ3ـد مـتكى است، به زانـو درمى!آ�ند، بلكه خـود مـشـتـاقـانه به سـراغ آنهـا
مى!شـتـابد. ا�ن انسـان، نه تنهـا از مـسـؤول3ت نـمى!گـر�زد، بلكه مـسـؤول3ت را

ز�ادتر ن3ز مى!ب3ند.
«آدمها�ى را مى!ب3نى كه كوچك!تر�ن حادثه او را در هم مى!پ3چد و
زم3ن مى!زند؛ اما وجـودى كه با آتش عشق پختـه شد و سوخت،
با عـالم هـسـتى رابطه دارد. با ا�ن ارتـبـاط و پ3ـوند، مــسـؤول3ت
عظ3مى بر دوش او مى!نـش3ند و به گفـته امام على، عل3ـه السالم،
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حتى در برابر زمـ3نها و ح3وانـات مسؤول3ت خواهد داشت كـه آنها
را بارور كند و از ركـود و بى!حـاصـلى درآورد. او در برابر ناس و
مـردم مـسـؤول هدا�ت است و در برابر كـسـانى كـه ا�ن هدا�ت را
پذ�رفتند و ا�مان آورند، مسـؤول نصر و �ارى است و اگر هجرت

كردند و راه افتادند، مسؤول وال�ت آنهاست. »٢٦

با ا�ن نگاه به انسـان، فرهنگ جـامعه رنگ و بو�ى د�ـگر پ3دا مى!كند. همـه, آحاد
جامعه در پى حل مشكالت د�گران هستند؛ ز�را در ا�ن فرهنگ، هر فردى م3ان
مـشكـل خـود و مـشكـل د�گرى تفـاوتى قــائل ن3ـسـت. ا�ن فـرهنگ، فــرهنگى
پ3شرو، تحول!آفر�ن، منسجم، بهره!ور و در �ك كالم قرآنى است. فرهنگ، با
ا�ن و�ژگ3ها، نـه تنها مى!تواند در برابر تهاجم فرهنگى دشمنان ماننـد كوه با�ستد

و مقاومت كند، بلكه فرهنگ!هاى بى!ما�ه و پوشالى را به چالش بكشد.
شا�د بتوان گـفت مهم!تر�ن تفاوت م3ان سـبك زندگى اسالمى نسل سوم و
چهــارم انقـالب، بـا نسل نخــست و دوم انقــالب، در همـ3ن نـكتـه باشــد. در
سـالهــاى نخـست پ3ــروزى انقـالب اســالمى، ترجـ3ح دادن د�گـران بر خـود و
كـشـ3دن بار مـسـؤول3ت د�گران بر دوش خـود، در فـضاى جـامـعـه، مشـهـود و

سختى4ها

آدم بزرگ
سختى4ها

آدم كوچك

راهكار سا�ر فرهنگ!ها
در رو در رو�ى با سختى!ها

راهكار فرهنگ قرآن كر�م
در رو در رو�ى با سختى!ها
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مـحـسـوس بـود؛ امـا امـروزه، با نگاه خـوشـبـ�ـنانه ا�ن فـرهنگ ـ �عـنى فـرهنگ
ا�ثـارگرى و مـسـؤول�ت*پذ�رى كم*رنگ و سـست شده است و بـا نگاه واقع*ب�نانه
ا�ن فــرهنگ ـ �عنى ا�ـثـارگــرى و مـسـؤولـ�ت*پذ�رى جــاى خـود را به فــرهنگ
خودخواهى و مسؤول�ت*گر�زى داده است. به د�گر سخن، در فرهنگ امروز،
ترجــ�ح دادن د�ـگران مطرح ن�ــست، بـلكه در برابر آن، تـرجــ�ح دادنِ خــود بر
د�گران، امت�از �افته و مسـؤول�ت*پذ�رى جمع*گرا�انه جاى خود را به فرار از ز�ر

بار مسؤول�ت*ذ�رى داده و در حال نهاد�نه*سازى شدن است.
متول�ان و ارباب فرهنگ، با�د با به كارگ�ـرى روشها و ش�وه*هاى گوناگون
و با اسـتفـاده از رسـانه*ها، آب رفـته را به جـوى بازگـردانند، تا فضـاى فـرهنگى
كـشور، دوباره طعم شـ�ر�ن ا�ثـارگرى و مـسـؤول�ت*پذ�رى را بچشـد، بو�ژه در
فـضاى كنونى كـشـور كه تحـر�م*ها از �ك سو و تـورم از سوى د�گر و جنگهـاى
فـرقه*اى و آشـوبهاى داخلى در كـشورهـاى هم*مرز ا�ران از سـوى سوم، ن�ـاز به
نهــاد�ـنه*ســازى فــرهنـگ ا�ثــارگــرى، از خــودگـــذشــتگى، د�گـرخــواهى و

مسؤول�ت*پذ�رى را صد چندان نموده است.
«ا�ن قرآن اسـت كه مى*گو�د هر دگـرگونى در قـومهـا و جامـعه*ها
وابسته به دگرگون كـردن ترك�ب*ها�ى است كه در خو�ش دارد…
مادام كه انسـان دگرگون نشود جـامعه دگرگـون نخواهد شد… .
… (رعد، ١١) با ا�ن ÚrN?�?ÔHÚ�ÓQ� U?Ó� «ËÔd?=}ÓGÔ| v?]�Ó� ÌÂÚu?ÓI� U?Ó� Ôd?=}?ÓGÔ| ô Ót]K�« ]Ê≈
ب�نش، جـامـعـه �ك كل ن�ـست كـه فـرد را بپـرورد، بلكه فـرد �ك
كل�ت اسـت و تركـ�ب خـاص انـسـان، اصل پا�ه است و عـناصـر
مـادام كـه تلقى د�گر هر كـدام جـز�ى از ا�ن كل�ت هسـتند.٢٧… 
انسـان از خـودش و ب�نش او نسـبت به خـودش دگـرگـون نشـود،
ب�نش او نسـبت به جـهـان و در نتـ�ـجـه نسـبت به تار�خ، كـه رابطه
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انسان با جـهان است و نسـبت به طبقـات اجتمـاعى و حكومتـها و
س�استها، دگرگون نخواهد شد. »٢٨

تفكر، ر�شه� فرهنگ

eنش بر پا�ه�هنگام سـخن از عـقـا�د، تفكر رنگ تازه*اى مى*�ـابد؛ ز�را عـقا�د و بـ
تفكر در درون انسان، مـعنى پ�دا مى*كنند. زمـ�نهe تجلى باورها، تفكر است و تا
تفكرى اتفـاق ن�فـتد، باورى شكل نخـواهد گرفت و اگـر باورى بدون تفكر و �ا
تفكر سطحى در درون انسان جاى بگ�ـرد، با نخست�ن شك و شبـهه، جاى خود
را به باورِ د�گرى خـواهد داد. باور و ب�نشِ بدون تفكر، سـخت سـست و لرزان
است و نمى*توان بر پا�ـهe آن، بنا�ى مـحكم همـچون منـظومهe فـرهنگ را اسـتـوار

ساخت.
از سـوى د�گر، م�ـان فرهنگ*پژوهان، پـ�وسـته ا�ن بحث بوده و هست كـه
ال�ه هاى پا��ن فرهنـگ، مانند نماد و رفـتارند كه ال�ه*هاى باالى فـرهنگ، مانند
باور و ارزش را تغـ�ـ�ر مى*دهنـد �ا تحول*سـازى، عكس آن است. البـتـه در ا�ن

م�ان افرادى ن�ز به تأث�ر و تأثر ال�ه*ها در �كد�گر، باور دارند.
�ـرِ باورها و ارزشها و در نهـا�ت فرهنگ،�شمـارى بر ا�ن باورند، عاملِ تغ
جهـان*ب�نى است. جهان*ب�نى مـبدأ و منشـأ فرهنگ انسانى به حـساب مى*آ�د، از
ا�ن روى، هر گـونه توسـعـه و تغـ�ـ�ـر در جـهـان*ب�نى، باعث تغـ�ـ�ـر در فـرهنگ
مى*گردد… فرهنگ از مح�ط، دانا�ى و خـرد و تجربه بشرى و تار�خى بهره*مند
مى*گردد و باورها و ارزشها را تول�د مى*كند. ا�ن باورها و ارزشها در عرصه*هاى

مختلq زندگى متجلى مى*شوند و نماد ب�رونى فرهنگ شكل مى*گ�رد.٢٩
استاد صفـا�ى، به پ�وند م�ان ب�نش و تفكر و رفتار پرداخـته و نقش محورِى
تفكر در فــرهنگ را كـه از �ـك سـو با ال�هe باور و بـ�نش مـرتبط اسـت و از سـوى
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�ن كرده است.�د�گر با ال�هe رفتار پ�وند مى*خورد، به ز�با�ى تب
«ادامهe تفكر صح�ح در خود انسان و در هستى و هست*آفر�ن و در
جهت حركت هستى، انسان را به شناختها و به معارفى مى*رساند
و ا�ن شناختـها هستند كه در انسـان عق�ده*ها را سـبز مى*كنند و ا�ن
عقـ�ده*ها و عالقـه*ها و ا�ن حب الله است كه بر تمام غـرائز انسان
حــاكم مى*شــود و حب به نفـس و حب به مــال و حب به دن�ــا را

تحت الشعاع قرار مى*دهد. »٣٠
پس از آن كه روشن شـد كه تفكر، نقش كل�ـدى در فرهنگ دارد؛ نخسـت�ن
سؤالى كـه به ذهن متبادر مى*شـود ا�ن است كه براى تغ�ـ�ر فرهنگ جامـعه از چه

نقطه*اى با�د شروع كن�م؟
استاد در پاسخ به ا�ن سؤال مى*نو�سد:

«براى سازندگـى و ترب�ت با�د از اعمـاق شروع كرد. هنگـامى كه
مى*خواهـ�م رفتار و گـفتـار كسى را عـوض كن�م، با�د پ�ش از ا�ن
مرحله، عشقها و عالقه*ها�ش را عوض كن�م و ناچار شناختها�ش
را و ناچار فكرهـا�ش را، كـه ادامـه تفكر، شنـاخت است و ادامـه
شناخت، عـشق و ادامـه عـشق، عـمل. با ا�ن روش نتـ�ـجـه*هاى
سر�ع*ترى به دست مى*آ�د. اگر فقط لبـاس كسى را عوض كرد�م
و چادر بر سـرش انداختـ�م و نمازخـوانش نمـود�م و با شعـارها و
تلقـ�نها و �ا تشـو�قهـا و تهـد�دها، داغش كرد�م، بدون ا�ن كـه از
درون، روشن*اش كــرده باشـ�م و عــشـقى در نهــادش گـذاشــتـه

باش�م، ناچار در مح�طى د�گر سرد مى*شود و �خ مى*زند. »٣١
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ا�شـان براى تـواناسـازى فـرهنگ جـامــعـه بر ترب�ت فكـرى، بو�ژه در نسل
�ر فرهنگ را ـ چه در وضع�ت سقوط�جوان، بس�ار تأك�د كرده و نقطهe آغاز�ن تغ
و چه در وضـعـ�ـت صـعـود ـ ر�شـهe فـرهنـگ، �عنى تفكر، آن هم تفـكر سـازنده
برشمرده كه رشد درست آن، به تعالى فرهنگ جامعه و برخورد نادرست با آن،
به از هم پاش�دگى فرهنگ جامـعه، مى*انجامد؛ از ا�ن روى، تفكر نقش كل�دى
و محورى در سبك زندگى اسالمى، دارد بـه طورى كه هرگونه ارزش، رفتار و

نمادى با آن ارتباط دارد.
استاد با مبنى قراردادنِ آ�هe كل�دى قرآن كر�م دربارهe تفكر:

٣٢«  …«ËÔd]JÓHÓ�Ó� ]rÔ� Èœ«ÓdÔ�ÓË vÓMÚ�Ó� t]K� «uÔ�uÔIÓ� ÚÊÓ√ Ì…Ób�«Óu� ÚrÔJÔE�Ó√ UÓL]�≈ ÚqÔ�»
بگو: من فـقط به شـمـا �ك اندرز مى*دهم كـه: دو دو و به تنهـا�ى

براى خدا به پا خ�ز�د، سپس ب�ند�ش�د أ
بر ا�ن نظر است خط اول رشد انسان به عنوان قوهe محـركهe فرهنگ جامعه،
تفكر است، البته تفكرى كه آزاد باشد و از جاذبه*ها و كششها خالص شده باشد
(ان تقومـوا) و سپس گام در راه تفكر نهـد (ثم تتفكروا).٣٣ و در جاى د�گرى،
به ز�با�ى نقطهe شروع فرهنگ*سازى را بر اسـاس عبارات اذان، مقا�سه و تفكرى

دانسته كه به شهادت توح�د منجر شود.٣٤
در ا�ن شكل، نقش و اثرگـذارى مـسـتـق�ـم تفكر آزاد و درست در ال�ه*هاى

فرهنگ به تصو�ر كش�ده شده است:
عمل                      عشق                        شناخت                         تفكر آزاد           

     ال�هe رفتار              ال�هe ارزش                   ال�هe باور               زم�نهe تجلى ال�هe باور

❖❖❖
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ترب�ت، نت�جه� فرهنگ

از مـباحث فـرهنگى كـه در نگاه استـاد صفـا�ى حـائرى، اهم�ت ر�شـه*اى دارد،
مسأله ترب�ت است. نگاه ا�شان به فرهنگ، �ك نگاه سطحى و �ك سو�ه �ا چند
سو�ه ن�ست، بلكه �ك نگاه جامع و فراگ�ر است كه از صدر تا ذ�ل فرهنگ را به

هم پ�وند مى*زند و در كانون آن، ترب�ت انسان و انسان ترب�ت*شده قرار دارد.
مـعتـقد است فـرهنگ، بر مـحور انـسان صـعود �ا سـقـوط مى*�ابد و ترب�ت
است كه انسان مى*سـازد و اگر روش و ش�وهe ترب�ت، بر اساس شـ�وه*هاى قرآنى
باشـد، جـامـعـه در برابر تهـاجم فـرهنگى واكـسـ�نه خـواهد شـد و اگـر به ترب�ت
انسـان، به عنوان سلولهاى زندهe سـاختـمان فـرهنگ، كم توجهى بشـود، ترب�ت
غ�ر قرآنى بر مسند ترب�ت قرآنى تك�ـه خواهد زد و جامعه را از درون تهى خواهد
كرد. انـسانهـا�ى كه با ا�ن گـونه ترب�تـها، كـه تنها واژهe ترب�ت را �دك مى*كـشند،
مأنوس مى*شوند؛ به راحتى در دام فرهنگ*هـاى ب�گانه مى*افتند و خسارت خود
و جامعه را به دنبال خـواهند داشت. بنابرا�ن براى تقو�ت سبك زندگى اسالمى
در كـشور، با�ـد از ر�شه*اى*تر�ن عـنصر زندگى، �عـنى انسان، آغـاز كن�م. اگـر
ترب�ت انسان را در سرلوحهe برنامه*هـاى سبك زندگى اسالمى قرار ده�م، سبك

زندگى اسالمى در جامعه نهاد�نه خواهد شد.
و ن�ز به نقش مربى در هدا�ـت و ترب�ت افراد جامعه پرداخـته و نصرت الهى

را براى مربىِ صابر، حتمى دانسته است.
«براى ترب�ت انسـان، به تدبر و تفكر و مربى احـت�ـاج هست و ا�ن
مربى، به سه كار با�د همت بگمارد: تزك�ه، تعل�م و تذكر. �عنى
فكر را آزاد كند و از كـشـشـها پـاك كند و سـپس طرز تدبر و فكر را
تعل�م بدهد و سـپس او را به فطرتهـا�ش، به آن*چه كه در او نهـفتـه
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ÓË rN}�Óe| :امبر ا�ن سه كار را عهده*دار بود�است تذكر بدهد، كه پ
�ÓtÓLJ (جمعه، ٢)، �d�ÓcÔ� ÓX�Ó« UÓLÓ�« d�ÓcÓ (غاش�ه،�« ÓË Ó»U�J�« ÔrÔNÔLKÓF|

٢١). »٣٥
از سـوى د�ـگر، براى مـرب�ــان وظا�فى را برشــمـرده كـه آنان بـه اجـراى آن
وظا�q، براى مصـون�ت*بخشىِ فـرهنگ جامـعه در برابر آس�ـبهاى فـرهنگى با�د
كـمـر بندند؛ ا�ن*كـه در برابر دشـمنان با�سـتند و زمـ�نه*ها را بر باطـل تنگ كنند و

حق را به م�دان ب�اورند.
«ا�ن وظ�ـفه مـاست و ا�ن تكل�q مـاست كـه امام و جلودار زمـان
باش�م و جلوتر از سـنتها و مـرصادها و عذاب خـدا، در برابر ا�نها
با�ست�م. و زم�ن را بر ا�نها تنگ كن�م و زم�نه را از ا�نها بگ�ر�م…
ÓoÓ�Ó“ÓË *oÓ�Ú�« Ó¡UÓ� ÚqÔ�ÓË باطل رفتنى است… كار ما آوردن حق است

»�UÓ�Ú�UÓ�Ú�« ]Ê≈ Ôq�UÎ�uÔ�Ó“ ÓÊUÓ� Óq (اسراء، ٨١). »٣٦

توسعه� فرهنگى، گام آغاز�ن توسعه

از گـزاره*ها�ى كه همـواره در مهندسى فـرهنگ مطرح بوده، پ�ـوند م�ـان زوا�اى
توسـعـه و فـرهنگ بوده است. پرسـشـهـا�ى كـه در ا�ن ساحـت پاسخـهـاى ضـد
ونق�ضى �افتـه است: آ�ا در توسعه، فرهنگ مقدم است �ا اقتـصاد؟ براى توسعه
با�د از توسـعهe سـ�اسى آغـاز كن�م �ا توسـعه اقـتصـادى �ا توسعـه فرهنگى؟ قـرآن
كـر�م به ا�ن سؤال پاسخ داده اسـت. در فرهنگ قـرآنى، توسـعه فـرهنگى، خط
مقدم هر گونه توسـعه*اى به شمار مى*آ�د. براى توسعه، با�د از تـوسعهe فرهنگى
eـز ضـمن ارتبـاط با توسـعـه�آغـاز كـرد. البـتـه ب�ـفـزا��م كـه سـا�ر انواع تـوسـعـه ن

فرهنگى، جا�گاه و اهم�ت خود را دارند.
قرآن كر�م، در همهe مواردى كه از فرهنگ و اقتصاد سخن گفته، فرهنگ را
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بر اقتصاد مقدم آورده است:
·ËÔdÚF?ÓLÚ�U� «ËÔd?Ó�Ó√ÓË Ó…UÓ�]e�« «ÔuÓ�¬ÓË Ó…ö?]B�« «uÔ�U?Ó�Ó√ ÷Ú—_« v� ÚrÔ�U]M]JÓ� ÚÊ≈ Ós|c]�«»

٣٧« —uÔ�_« WÓ��UÓ� t]K�ÓË dÓJÚMÔLÚ�« sÓ� «ÚuÓNÓ�ÓË
همـان كـسـانى كـه چون در زمـ�ن به آنان توانا�ـى ده�م، نمـاز برپا
مى*دارند و زكـات مى*دهند و به كـارهاى پـسند�ده وامى*دارند، و
از كــارهاى نـاپسند باز مـى*دارند، و فــرجــام همـــه كــارها از آِن

خداست
در ا�ن آ�ه مى*گـو�ـد كـه حكومـتـهـا بـا�د نخـست اقـامـهe نمــاز را، بارزتر�ن
مصداق توسعهe فرهنگى و پس از آن، پرداخت زكـات را، برجسته*تر�ن مصداق
توسعهe اقتصادى، در سرلوحهe توسعه خو�ش قرار دهند. ا�ن نكته زمانى اهم�ت
دو چندان مى*�ابد كه در قـرآن كر�م، در ب�ست و چهـار آ�ه، كه هم از اقامـهe نماز
eمـوارد، نـمـاز (توسـعـه eـان آمـده، در همـه�و هم از پرداخت زكـات ســخن به مـ

فرهنگى) بر زكات (توسعهe اقتصادى) مقدم شده است.
اسـتاد صـفـا�ى ن�ـز بر ا�ن نظر است توسـعهe فـرهنگى، گـام آغـاز�ن توسعـه
است. ا�شان، بر ترب�ت، كـه نسخهe پ�ـشنهادى د�ن براى توسعـهe جوامع است،
تأكـ�ـد مى*كند و مـشكل جـهـان مـعاصـر را انحـراف از ا�ن مـسـ�ـر و پرداخـتن به
مد�ر�ِت اقتصـادْمحور مى*داند. به د�گر سخن، ا�شان تقدم توسعـهe اقتصادى را
آن چنان كه در غـرب مرسوم است، اشتـباه مى*داند و تقدم توسعـهe فرهنگى را بر
توسـعـهe اقـتـصـادى ـ كـه از آمـوزه*هاى وَحـ�ـانى به دست آمـده ـ تنهـا راه درست

توسعه و تعالى جامعه دانسته است.
«آن*چه در بحث فـرهنگ و تـوسعـه مـطرح مى*شـود، همـ�ن نكتـه
است كـه ما بن*بـست فرهنگ علـمى، فلسفى، عـرفـانى، هنرى،
عامـ�انه و جمعـى را باور كرده*ا�م و به وحى روى آورده*ا�م و با�د
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گفت كه در فرهنگ د�نى، راه و روش با ترب�ت آغاز مى*شود و در
فرهنگ معاصر با مد�ر�ت. »٣٨

ا�شان در جـاى د�گر، هنگام سـخن از توسعهe فـرهنگى، به ا�ن نكتـه اشاره
مى*كند كه در توسعهe فرهنگى ن�ز با�د به ن�روسازى و مد�ر�ت ن�روها توجه كامل

داشت.
«هر نوع رشد و توسعهe اقـتصادى اجتماعى از فـرهنگى برخاسته و
به فرهنگى مى*انجـامد و ا�ن تحول فـرهنگى، چه در فرهنگ د�نى
و �ا غـ�ـر د�نى، مـحـتاج طـرح و مد�ر�ـت و مهـره*هاى كـارآمـد و
جا�گز�نى و جاسازى آنهاست. و ا�ن كار سنگ�ن كسانى است كه
انتظار حجت را دارند و آدمى را با قدر و اسـتمرار و روابط*اش در
نظر گـرفــتـه*اند و براى ا�ن همــه در ا�ن مـجـمـوعـه بـرنامـه*ر�زى
كرده*اند. بن*بست فرهنگ*هاى هنرى، علمى، فلـسفى و عرفانى
و جمـعى و �ا نارسا�ى آنها، خلوتى بـراى فرهنگ د�نى مى*آورد،
تا بـه آدِم آزاِد عــادلِ آگـــاه، حلم و ظرفـــ�ت و ظرافـت، و امن و
فــراغت و خـ�ــر كــثـ�ــر و كــوثر و زاو�هe د�د و زاو�هe برخــورد را
ب�اموزد.٣٩ با�د در فكر و ب�نش و در قلب و ظرف�ت و ظرافت، و
در طرح و مـد�ر�ت، و در ترب�ت و جاسـازى و جـا�گز�نى ترب�ت

شده*ها بكوش�م. »٤٠

مخاطب شناسى در تبل�غ فرهنگى

از آس�بـها�ى كه در ساحت فرهنگ، كم*تر مورد توجـه قرار گرفته و متـأسفانه در
حوزه*هاى برنامه*ر�زىِ فرهنگى ن�ز راه �افته، سخن گفتن دربارهe فرهنگ، بدون
توجه بـه مخاطب است. فـرهنگ، داراى ال�ه*ها و سطحـها و زوا�اى گـوناگون
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است و همـ�ن گـوناگـونى سـبب شـده كـه مـخـاطبـان آن، گـوناگـون باشند. هر
مخاطبى ن�ز سال�ق و عال�ق خاص خود را دارد. از ا�ن رو، هر گونه آموزش و
تبل�ـغى در عـرصـهe فـرهـنگ، با�د بر اسـاس مـخـاطب*شناسى و سـطح شناخـتى
مخاطبان شكل بگ�رد. توجه به ا�ن نكته، تفاوت و تنوع نسخه*پ�چىِ فرهنگى را

براى مخاطبان گوناگون در پى خواهد داشت.
اسـتاد صـفا�ى با توجـه به ا�ن نكته، بـر ا�ن نظر است كه برخـورد مبلغـان با
انسانهاى گـوناگون با�د به لحاظ سطح، شكل و نحوهe ارتباط، متـفاوت باشد و
اسـتفـاده از �ك نسخـه در تبل�غ د�نى و فـرهنگى براى همگان، خطاى راهبـردى

است و گاه نت�جه عكس مى*دهد.
«در برابر مــؤمن سـست*عنصــر و غـ�ـر مـهــاجـر، تكل�ـq نصـر و
نصـ�حت هست… در برابر مـؤمن غافل، تكل�q تذكـر و �ادآورى
است Ós}M�ÚR?ÔLÚ�« ÔlÓHÚMÓ� ÈÓd?Ú�=c�« ]ÊSÓ� Úd?=�Ó– ÓË (ذار�ات، ٥٥) در برابر مؤمن
ÔW]�Ô√ ÚrÔJÚM� ÚsÔJÓ�Ú�ÓË امر و نهى و توجه به مراحل آن هست q�فاسق، تكل
… (آل*عمران، dÓJÚMÔLÚ�« sÓ� ÓÊÚu?ÓNÚMÓ|ÓË ·ËÔdÚFÓLÚ�U� ÓÊËÔd?Ô�ÚQÓ|ÓË dÚ}?Ó�Ú�« vÓ�≈ ÓÊuÔ�ÚbÓ|

ÓË قتـال و كشتن است q�١٠٤) و در برابر مؤمن ظالم و �اغى، تكل
vÓKÓ� U?ÓLÔ�«Ób?Ú�≈ ÚXÓGÓ� ÚÊS?Ó� U?ÓL?ÔNÓMÚ}Ó� «u?Ô�KÚ�ÓQ?Ó� «uÔKÓ�?Ó�?Ú�« Ós}M�ÚR?ÔLÚ�« Ós� ÊU?Ó�?ÓHzUÓ� ÚÊ≈

U?ÓLÔNÓMÚ}Ó� «u?Ô�KÚ�ÓQÓ� Ú ÓQ?Ó� ÚÊSÓ� t]K�« d?Ú�Ó√ vÓ�≈ Ó¡vHÓ� v]�?Ó� vGÚ�Ó� v�]�« «uÔK�U?ÓIÓ� ÈÓd?Ú�_«

�ÚIÔLÚ�« Vّ�Ós}D (حجرات، ٩) و در برابر مؤمنÔ| Ót]K�« ]Ê≈ «uÔD�Ú�Ó√ÓË ‰ÚbÓFÚ�U�

«ËÔdÓ�U� ÓË «uÔMÓ�¬ Ós|c]�Ó« ]Ê≈ اخوت و فنا و صفاست q�طالب مهاجر، تكل
Óp��ËÔ√ «ËÔd?ÓB?Ó� ÓË «ÚËÓË¬ Ós|c]�Ó« ÓË tÒK�Ó« q}?�?Ó� v?� ÚrN?�?ÔHÚ�Ó√ ÓË ÚrN�«u??Ú�ÓQ� «ËÔbÓ�U?� ÓË

Ì¡ÚwÓ� Ús� ÚrN?�Ó|ôÓË Ús� ÚrÔJÓ� U?� «ËÔd�U?NÔ| ÚrÓ� ÓË «uÔMÓ�¬ Ós|c]�Ó« ÓË ÌiÚFÓ� ÔQ?}�ÚËÓ√ ÚrÔNÔC?ÚFÓ�

ÓË ÚrÔJÓMÚ}Ó� ÌÂÚuÓ� vKÓ� Òô≈ ÔdÚB]M�Ó« ÔrÔJÚ}ÓKÓFÓ� s|=b�Ó« v� ÚrÔ�ËÔd?ÓBÚMÓ�Ú�« Ê≈ ÓË «ËÔd�UNÔ| vÒ�Ó�
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�d}BÓ� ÓÊuÔKÓLÚFÓ� UL� ÔtÒK�Ó« ÓË Ô‚U�}� ÚrÔNÓMÚ}Ó» (انفال، ٧٢). »٤١

از سوى د�گر، شمارى را نص�حت كارگر نمى*افتد و نمى*توان با بعضى د�گر
ارتباط برقرار كـرد. نت�جه ا�ن*كه تنهـا مخاطبى را مى*توان ساخت كـه خود بخواهد
(مصلح) و در برابر پ�ـامهاى د�نى و فـرهنگى تسل�م باشد (صالح). ضـمن توجه به
سا�ـر افراد، با�د نوك پ�كان تحـول فرهنگى بـر ا�ن*گونه مـخاطبـان متـمركـز شود و

سرما�ه*گذارى روى ا�ن نوع افراد، نت�جه*بخش و تحول*گرا�انه خواهد بود.
ÔlL?Ú�Ô� ôÓË vÓ�ÚuÓLÚ�« ÔlL?Ú�Ô� ô Óp]�≈ :[خـداوند] به رسول*اش مى*گـو�د»
»�Ós|d�ÚbÔ� «Úu?]�ÓË «Ó–≈ ¡UÓ�Òb�« ]rÒB (نمل، ٨٠؛ روم، ٥٢) تو حرفت را به

]Ê≈ .چ رشـد نمى*كنند�گـوش مرده*ها نمى*توانـى برسانى، ا�نهـا ه
»�[ÓÊuÔM�ÚRÔ| ô ÚrÔ�Ú—cÚMÔ� ÚrÓ� ÚÂÓ√ ÚrÔNÓ�Ú—ÓcÚ�Ó√Ó¡ ÚrNÚ}ÓKÓ� ¡«Óu?Ó� «ËÔdÓHÓ� Ós|c (بقره، ٦)…

�ك دسـتــه د�گر آنهـا�ى هـسـتند كـه نـمـرده*اند؛ زنده هسـتـند امـا
ÚrN�Ó�öÓ{ ÚsÓ� wÚL?ÔFÚ�« œUÓN� ÓXÚ�Ó√ UÓ�ÓË .نمى*توان با آنها ارتباط برقرار كرد
≈Ô� ÚÊ�??Ô� ÚrÔN??Ó� U?ÓM�UÓ|P� Ôs�ÚR?Ô| ÚsÓ� ô≈ ÔlL??Ú�ÓÊu??ÔLKÚ (نمل ، ٨١؛ روم، ٥٣)

دستـه سوم آنها�ى هستند كـه زنده هستند و ارتباط هم مى*گـ�رند؛
امـا راه نمى*افتند و كـور هسـتند. ا�ن كـورها را تو از گم شدنشـان
ÓÊu?ÔLKÚ�??Ô� ÚrÔN?Ó� UÓM�UÓ|P� Ôs�ÚR?Ô| ÚsÓ� ô≈ ÔlL?Ú�Ô� ÚÊ≈ ـر باشى�نمى*توانى جـلوگـ
(نمل، ٨١؛ روم، ٥٣) ا�ن جـمله، حـصـر مى*كند كسـانى را كـه
مى*توان سـاخت؛ ا�نها كـسانى هـستند با دو خـصوصـ�ت طلب و
تسل�م |?Ô� Úr?ÔN?Ó� UÓM�U?Ó|P� Ôs�ÚRÔ�ÓÊu??ÔLKÚ (نمل ، ٨١؛ روم ، ٥٣) اى*ها با
تسل�ـم*شـان بهــره*مند مى*شــوند و سـاخــتـه مـى*شـوند و صــالح
مى*شـوند و با طـلب و گـرا�ش و ا�مـان*شـان مـصـلح مى*شـوند و

سازنده و زا�نده. »٤٢
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دن�ا طلبى، آفت فرهنگ

هنگامى*كه پ�ـوندهاى م�ان آحـاد جامعه سـست گردد و پشتـوانه*ها در هم فرو ر�زد،
قدرت*خـواهى رخ ع�ان مى*كـند. انسان به دنبال دن�ـا راه مى*افتـد تا بتواند پاره*اى از
ن�ازهاى خود را برطرف سازد و براى آرامش خ�ال خود، پناه*گاهى جست وجو كند
و… . ا�ن جـاست كــه ثروت*اندوزى پاى در مـ�ــان مى*نهـد و فـرهنـگ تكاثرى در
جـامــعـه ارزش مى*شــود. هنگامى*كــه ر�شـه*ها را بر�ـدند، ا�ن جـر�انِ بى ر�ـشـه،
گسترش مى*�ابد. در اصل با�د آن ر�شه ـ وال�ت ـ قطع شود تا ا�ن توسعه پ�دا كند.

«ا�ن*جـــاست كــه ثـروت مطرح مى*شـــود و مــال*انـدوزى شكل
مى*گ�ـرد؛ چرا كه ر�شه*ها به هم ر�خـته است… در جامعـه*اى كه
پ�وندها از هم گسـ�خته، آدمهـا رو به سمت د�گرى مى*آورند و به
آتش گره مى*خورند. در چن�ن جامـعه*اى كه ا�ن عمود شكست و
ا�ن خ�مه فرو ر�خت، د�گر تو دنبال ا�ن هستى كه اموالى را جمع
ÔÁÓœ]b?Ó�ÓË ôUÓ� ÓlÓL?Ó� Èc]�« اورى. به دنـبال�نموده و آنـها را به حسـاب ب
�????Ú�ÔÁÓbÓK?Ú�Ó√ ÔtÓ�U???Ó� ]ÊÓ√ ÔVÓ (همـــزه، ٣) وÓ| :(همـــزه، ٢) مى*گـــو�د
نمى*گو�د «حـسب ان*ّ ماله اخلده». �عنى چن�ن گـمانى در جامـعه
شكل مى*گـ�رد، كـه انسانهـا مال را كـارگشـا بدانند، در حالى كـه

قبالً ا�ن گونه فكر نمى*كردند. »٤٣
اسـتـاد، نه تنهـا به تغ�ـ�ـر ارزِش ا�ثـار و انفـاق به دن�ـاطلبى و ثروت*اندوزى
اشاره مـى*كند، بلكه از نكتهe د�گرى دربـارهe دن�اطلبى و نقش آن در فـرهنگ پرده
برمى*دارد و آن ا�ـن كـه اشــرافــ�ت و تـجــمل*گــرا�ى انســان ســوز است و جــز

خسارت، نت�جه*اى در پى نخواهد داشت.
ا�ن ما هسـت�م كه ثروتها را ز�اد كـرده*ا�م؛ اما ثروتها چه؟ فقط نـ�روى ما را
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مصرف كرده*اند و روى هم جمع شده*اند. بـر فرض ا�ن كه به ما رفاه و آسا�شى
بدهند، ب�ش*تر از ا�نهـا از ما گرفـته*اند. خـالصه عبـود�ت در راه نفس و خلق و

دن�ا و ش�طان، چ�زى جز از دست رفتن و چ�زى جز خسارت ن�ست.٤٤
انسان خاسـر، هم�ن انسانى است كه به جـاى پ�روى از وال�ت و شكوفا�ى
اسـتعـدادها�ش در مسـ�ـر تقرب به خـداوند، از وال�ت بر�ده و به دن�ـا و ُپست و
مقام پرداخته، در نتـ�جه استعدادها�ش راكد مانده و به پَسـتى و سستى گرا��ده و

عاقبت*اش ن�ز آتش خواهد بود.
«انسانى كه مؤثـرها�ش و محركها�ش را كنترل نكرده، و مـحاكمه
نكرده. ا�ن انسان خـودش را از دست داده و به خسـارت وجودى
رس�ـده است. انسان با�د راكدها را به حركت وادارد، مـومن دن�ا
را رها نمى*كند، كه مى*چرخاند. چون كـسى كه از گردونه ب�رون
آمده، مى*تواند گرداننده باشـد، و در پشت هر م�زى و در كنار هر
پسـتى، مى*تواند حـركت بسـازد. كسى كـه خـودش را به سنگ و

آجر تبد�ل كرده، چگونه مى*تواند راه ب�فتد. »٤٥
دن�ا همچون شر�كى است كه ب�ش*تر از آن كه به فرد سود برساند، از انسان
مى*ربا�د. و انسـان غـافل، به گمـان خـود در مسـ�ر درسـت قدم نهـاده و ب�ش از
پ�ش تالش مى*كـند، غـافل از آن كـه در راه انحـرافى گـام نـهـاده و هر چه تالش
ب�ش*ترى بكـند، از هدف، فـاصله ب�ـش*ترى مى*گـ�ـرد. در اصل، ســه عـامل:

ظلم، جهل و غفلت زم�نه*ساز گرا�ش انسان به سوى دن�اطلبى*اند.
«تو با ا�ن كه نـ�از به خلوت و سكوت و اشكى را احـساس مى*كنى،
به برنامه*هاى به اصطالح علمى و اجتماعى و س�اسى روى مى*آورى
و همچون ماش�نى براى ارباب تكفـ�ر گو�ت، كار مى*كنى، تا آن جا
كه مى*شـوى پل پ�روزى و نردبان دزد. با كارها�ت خـودت به جا�ى
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نمى*رسـى. با عـمـلت خــودت ظرفــ�ـتى نـمى*گــ�ـرى و وســعــتى
نمى*�ابى، پوك مى*شـوى و همچـون فانوس، در ز�ر بار حـوادث از
پاى مى*نشـ�نى.٤٦ از سـوى د�گر، ظلم: �ÓÊuÔ�b?ÚF?Ó| ÂÚu?Ó� ÚrÔ� ÚqÓ (نمل،
U?Ó� ö??}KÓ� :(نمل، ٦١) و غـفلت ÓÊu?ÔLÓKÚFÓ| ô Úr?Ô�Ôd?Ó�?Ú�Ó√ ÚqÓ� :٦٠) و جـهل

�ÓÊËÔd]�ÓcÓ (نمل، ٦٢)، ا�ن سه عامل شرك هستند. »٤٧

وال�ت رحمانى        

انسان

وال�ت ش�طانى        

راهبردها و راهكارها

از بحثـهاى باال روشن گرد�د كـه بن�اد فرهنگ بر ترب�ت اسـتوار است و ترب�ت از
خـانواده آغـاز مى*شـود و با تـعل�م و ترب�ت تقـو�ت مـى*شـود و از طر�ق رسـانه،
جــهت*دهى مى*شـود. بـه د�گر سـخـن، ترب�ت مــ�ـان ســه نوع فـرهنـگ؛ �عنى
فـرهنگ عـمـومى (خـانـواده) و فـرهنگ تخـصـصى (تعل�م و تـرب�ت) و فـرهنگ
حرفـه*اى (رسانه) پ�وند برقـرار مى*سازد.٤٨ در ا�ن حوزه با�د از هر گـونه تغ�ـ�ر
كاركردى جـلوگ�رى كن�م. �عنى خانواده*ها، وظ�ـفهe ترب�تى خود را بـه مدرسه و
دانشگاه واگذار نكنند و مدرسه ن�ز به نوبهe خـود، وظ�فهe عمق*بخشى به ترب�ت را
به رسانه*هـا واگذار نكند؛ ز�را رسانه ابـزارى است براى جهت*دهى و نه تعـم�ق
ترب�ت. اگـر ا�ن گردش اتفـاق ب�فـتد ـ كـه در حال حـاضر در حـال اتفاق افـتادن
است ـ آس�بهاى مهلكى بر ترب�ت وارد خـواهد كرد كه جبران*ناپذ�ر خواهد بود.
با اندكى دقت، نـشـانه*هاى ا�ن نابســامـانى در فـرهنـگ كنونى جـامـعــه به چشم

انفاق، ا�ثار، جهاد، وجدان كارى، مهربانى، خدمت و…             استحكام پ�وندها

تفرقه، بدگو�ى، سستى، ثروت*اندوزى، اشراف�ت و…               گسست پ�وندها

❖ ❖

❖ ❖
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مى*خورد. ترب�ت سطـحى، تما�ل به فرهنگ غـرب، شكاف نسلى، ناآشنا�ى با
�ر كـاركردى در�تار�خ و تمدن ا�رانى ـ اسـالمى و… از پ�امدهاى ناگـوار ا�ن تغ

نهادهاى ترب�تى فرهنگ است.
بنابـرا�ن، الزم است راهبــردهاى فــرهنگى، نخــست بر تـحك�م خــانواده
متـمركـز شود و در مرحلهe بعـد بر تقو�ت بُعـد پرورشى در مدارس، تقـو�ت بُعد
علمى و پـرورشى در دانشگاه*ها، تقــو�ت بُعــد خـودســازى مـعنـوى، علمى و
تبل�ـغى مـتناسب با ن�ـاز روز در حوزه*هاى علمـ�ـه و ترب�ت انسـانهاى مـسـتعـد و
سـرمـا�ـه*هاى انسـانى مناسـب براى تدر�س و ترب�ت در مــدارس، دانشگاه*ها و
حـوزه*ها تمـركز �ابـد و در مرحلهe سـوم بر رسـانه*ها، بو�ژه صـدا و سـ�ـما كـه در
�ـر فرهنگ در مـ�ـان كودكـان، نوجوانان و جـوانان، نقش منحـصر به فـردى�تغـ
دارد، تأكـ�د شـود. پاال�ش و افـزا�ش اثربخـشى خانواده، مـدرسـه، دانشگاه،
حوزه و رسـانه رمز تعـالى ترب�ت و فرهنگ در جـامعه است و كم توجـهى به ا�ن

سه نهاد، انحطاط ترب�ت و در نت�جه انحطاط فرهنگ را در پى خواهد داشت.
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از سـوى د�گر، اگــر فـرهنگ جـامـعـه را به درخــتى همـانند كن�ـم، مـبـانى
فرهنگ در حكم ر�ـشهe درخت و نهادهاى فـرهنگى كه وظ�ـفهe س�ـاست*گذارى،
eـتهـاى فرهنگى را به عـهده دارند، به مـانند تنه�مد�ـر�ت، اجرا و نظارت بر فـعال
eوه�درخت و مظاهر عـ�نى فرهنگ در جـامعـه، كه همان سـبك زندگى است، مـ
�ـر در سـازمـانهـا و�درخت به شـمـار مى*آ�ند. هرگـونه تغـ�ـ�ـرى در مـبـانى، تغـ
نهادها، بو�ژه نهاد خانواده، نهاد تعل�م و ترب�ت و رسانه را در پى خواهد داشت
و ثمرهe دگرگـون�ها، در سبك زندگى خود را نشـان خواهد داد. بنابرا�ن، سبك
زندگى ال�هe رو��ن فـرهنگ اسـت كه از ال�ـه*هاى ز�ر�ن؛ �عنى مـبـانى فـرهنگ،

س�راب مى*شود. سبك زندگى اسالمى ن�ز از ا�ن قاعده مستثنى ن�ست.
�ن مـبانى�براى دستـ�ابى به سـبك زندگى اسالمى پـا�دار، پو�ا و جامع، تبـ
فرهنگ اسالمى اهم�ت كل�دى دارد. درنگ و شـرح مبانى فرهنگى قرآن كر�م،
از �ك سـو، چهـارچوب اهداف، روشهـا و الگوهاى سـبك زندگى اسـالمى را
ترسـ�م مى*كند و از سوى د�گر، مـع�ـار و مالكى مـعتـبر براى جـداسازى سـبك
زندگى اســالمى از غـ�ـر اسـالمـى است. نقطهe اوج ا�ن مــبـانى، درآمـ�ـخــتگى
منحـصر به فـرد آنها، با عـقالنـ�ت است كه انعطاف الزم را براى جـهانى*سـازى
سبك زندگى اسالمى فراهم ساختـه و آن را از كمند زمان و مكان و عصر و نسل
خارج سـاخته، تا سـبك زندگى اسالمى همراه با فـراز و نش�بهـاى دگرگون�ـهاى
جهانى و منطقه*اى و فرهنگ*هاى گـوناگون بومى، همچنان پو�ا�ى و سازگارى

خود را حفظ كند.
�ن مبانى فرهـنگ از قرآن كر�م، ارتباط مستق�مى�از ا�ن رو، استخراج و تب
با تقـو�ت سبك زندگى اسـالمى دارد، ز�را مـ�وه، مـهم*تر�ن عناصـر مورد ن�ـاز
خود را از ر�شـه مى*گ�رد. توجـه ب�ش*تر به مبانى، هم سـبك زندگى اسالمى را
عقالنى*تر خواهد كرد كه مورد پذ�رش هر عقل سل�مى قرار خواهد گرفت و هم
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آن را كه بر پا�هe فطرت انسانى استوار گشته، در درون دلها جاى مى*دهد.
امـ�ـد كـه سـبك زندگى اسـالمى با پـشتـوانـهe قـرآنى ا�ن دو عنصـر حـ�ـاتى ـ
عقـالن�ت و معنو�ت ـ روز به روز گـستـرش و عمق ب�ش*ترى در مرحلـهe نخست
در جامعهe اسـالمى*مان و در مرحلهe بعدى در جامعـه*هاى اسالمى و در نها�ت در

همهe جامعه*ها داشته باشد.

نت�جه

eاستاد صفا�ى حائرى، سه مبناى اساسى به چشم مى*خورد كه شالوده eدر اند�شه
ذهنى و فهم ا�شان از قرآن كر�م بر آنهـا استوار است: توح�د، وال�ت و انسان.
eـعى اسـت كـه هر برداشـتى از قـرآن كـر�م، توسط ا�شـان در مـسـأله�بنابرا�ن طبـ
مـهمى مـانند فـرهنگ، بو�ژه در سـاحَتِ مـهندسىِ فـرهنگ كـه بر مبـانىِ فـرهنگ
چشم دارد، بر ا�ن سـه محـور بنا شود. ا�شـان، انسان را در �ك سـوى پ�وسـتار
فرهنـگ قرار مى*دهد و در سـوى د�گر آن، توح�ـد را به در مدار و محـور اصلى

مى*نهد و وال�ت را حلقهe واسط ا�ن پ�وستار قرار مى*دهد.
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انسان با�د از طر�ق وال�ت ترب�ت شـود، تا به توح�د دست پ�ـدا كند و مدار
فرهنگ بر محـور انسان مى*چرخد. اگر در ا�ن فرهـنگ، انسان ترب�ت شود، آن
فـرهنگ، فـرهنگ مـتعـالى، توحـ�ـدى و وال�ى است و اگـر از درون فـرهنگى،
انسان ترب�ت*شـده ب�رون ن�ا�د، آن فـرهنگ، �ك فرهنگ منحط و سـخ�q است
كـه تـنهـا نام فــرهنگ را �دك مى*كــشـد. انســان ترب�ت شــده به دست ولى، در
خـدمت ولى قــرار مى*گـ�ـرد و وظ�ــفـه دارد در كنار و در سـا�ـهe ولى، افـزون بر
خودسازى بـه ترب�ت سا�ر انسانها ن�ـز بپردازد و دن�ا و آخرت خـو�ش را بسازد تا
از دام خـسـران بِـرَهَد و انسـانى كـه از تـرب�ت بهـره*مند نـگشـتـه و اسـتــعـدادهاى
وجـود�ش را در دن�ـا شكوفـا نسـاخـتـه، �ا در برابـر ولى و �اوراِن ولى، قـد علم
مى*كند و با آنان به مـبارزه برمى*خ�ـزد و �ا در فرهنگ و دن�ـاِى پر زرق و برقى كه
مخالفـان ولى ساخته*اند، گـرفتار شده و قدرت و �ـا فهم الزم را براى خروج از
ا�ن دا�ره ندارد. از ا�ن رو، بر ش�ـع�ان ولى است كه از �ك سـو به ترب�ت خود و
دوسـتـان خـود بپـردازند و از سـوى د�گر، بر اسـاس طـرح و برنامـه و ظرافت و
دقت، بر گـسـتـرهe تبلـ�ـغـات د�نى خـو�ش ب�ـفـزا�ند و با نگـاهى جـهـانى به �ارى
�ن فرهنِگ د�نى�مظلومانِ گرفتار در فرهنگِ مادى بشـتابند و با ارتقاء اند�شه و تب

براى آنان، آنان را از بنِد مخالفان رها سازند و در ترب�ت آنان بكوشند.
فرهنگ قـرآن كر�م از د�دگاه اسـتاد، چند و�ژگى شـاخص دارد كه آن را از

سا�ر فرهنگ*ها متما�ز مى*سازد:
نخـست آن كه، فـرهنگى جـهانى اسـت، نه منطقه*اى، بنـابرا�ن با�د با نگاه

جهانى تفس�ر شود.
دوم ا�ن كه، مـحور اول و آخـر آن، توح�د است، بنابرا�ن، ا�ـن فرهنگ با
هر عنصر غـ�ر توح�دى ناسـازگار است و در هر جزء آن، رنگ و بوى توحـ�دى

ع�ان است.
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سوم ا'ـن كه، به دل�ل نگاه و'ژه�اش به انسـان، جامع، فـراگ�ـر و س�ـستـمى
است، بنابرا'ن، نگاه�هاى تك بعدى را برنمى�تابد.

چهـارم ا'ن كه، هدِف آن، تربـ�ت و خودسـازى است، بنابرا'ن، اثربخـشِى
آن از 'ك سو بلند مدت و نه زود هنگام و از سوى د'گر، ر'شه�اى و عم�ق است.
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در 'ك كـالم، بر اسـاس فـرهنگ قـرآن كـر'م، ترب�ت انسـان، نقطهC آغـاز و
انتهـاى فرهنگ جامعـه است. با'د در مهندسى فرهنگ بـر ترب�ت انسان متمـركز
شـد، تا فـرهنگ جـامـعـه تعـالى پ�ـدا كـند، چه از طر'ق آمـوزش، چه از مـسـ�ـر

پژوهش، چه از راه ترب�ت و چه از راه تبل�غ.
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