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اصال فرهنگ موجود و تالش براي ايجاد فرهنگ مطلوب الزمة هر گوناه برناماه تحاوّلآفارين
براي رشد بشر است و يكی از مهمترين گامها در اين زمينه بكارگيري منابع مناسب باراي تاأثير در
فرهنگ میباشد اين پژوهش با روش تحليلی ا استنباطی جهت استنباط از قرآن کريم و با مطالعاة
کتابخانهاي جهت بهرهگيري از ديدگاههاي برخی از صاحبنظران در زمينة فرهنگ و مفسّران قرآن
کريم به گونهشناسی منابع فرهنگ مطلوب از ديدگاه اين کتاب مقادّس مایپاردازد ايان پاژوهش
ضمن آنكه طبيعت ،غريزه ،قلب ،فطرت ،دين ،عقل ،سيرة عقال و تاريخ را به عناوان مناابع فرهناگ
مطلوب معرّفی میکند ،گونههاي مختل بهرهگيري فرهنگ از آن منابع در ساحتهااي معرفتای و
وجودي را نيز مورد بررسی قرار میدهد و نشان میدهد که اين منابع چگونه میتوانند به نوبة خاود
راه دستيابی به فرهنگ مطلوب را هموار سازند
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،فرهنگ مطلوب ،منابع ،طبيعت،غريزه ،قلب ،فطرت ،دين ،سيرة عقال،
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مقدّمه
يكی از دغدغههاي اساسی و ذاتی بشر که از گذشتههاي دور تا کناون شااهد ظهاور و باروز آن
بودها يم ،تالش وي براي تغيير وضعيّت موجود به وضعيّت مطلوب بوده اسات و يكای از آشاكارترين
اين تالشها در ساحت فرهنگ شكل گرفتاه اسات ،زيارا الزماة هار گوناه برناماة اصاال گراياناه و
تحوّلآفرين براي رشد و ايجاد وضعيّت مناسبتر براي بشر ،اصال فرهنگ موجاود (و ياا مهندسای
فرهنگ) و تالش براي ايجاد فرهنگ مطلوب اسات در ايان زميناه بعثات پياامبران الهای و نازول
کتابهاي آسمانی ،نقش بسيار مهمّ و سرنوشت سازي را در دستيابی انسان به اين هدا ايفاا کارده
است طبعاً از آنجا که هر فرهنگی داراي مؤلّفاههااي متعادّدي همچاون مناابع ،مباانی و مباادي و
ويژگیهاي خاصّ خود است ،الزمة اصال فرهنگ و دستيابی به فرهناگ مطلاوب ،ايجااد تغييارات
مناسب در منابع ،مبانی ،ويژگیهاي آن فرهنگ ،همراه با بكارگيري روشهاي مناسب میباشد
اسالم به عنوان دين خاتم و کاملترين مكتب براي هدايت و رشد بشر ديادگاههااي وياژهاي در
اين زمينه دارد که آگاهی از اين ديدگاه هاا اوّلاين گاام باراي تحقّاق فرهناگ مطلاوب اسات ايان
ديدگاهها در قرآن کريم و سنّت پيامبر (ص) و جانشينان معصاوم وي (ع) مانعكس گردياده اسات
طبعاً دستيابی به اين ديدگاهها کاري گسترده و عميق را میطلبد که در جاي خاود کااري بايساته
است آنچه در اين نوشتار مورد نظر است ،انجام بخشی از طر مذکور است که به بررسای و تبياين
اجمالی منابع فرهنگ مطلوب از ديدگاه قرآن کريم میپردازد و بحث از مبانی و مبادي و نيز ابزارهاا
و روشهاي فرهنگ مطلوب را به فرصت ديگري وامیگذارد

پیشینة پژوهش
بحث منابع فرهنگ مطلوب از منظر قرآن کريم سابقة چندانی ندارد ،اگرچه بحثهااي فراوانای
دربارة تعري فرهنگ ،فرهنگ مطلوب از منظر اسالم ،مناابع شاناخت از منظار قارآن و صاورت
گرفته است (که در اين مقاله به برخی از آنها اشاره شده است) و نيز اخيراً بحثهاي آغازينی دربارة
منابع و مناشی فرهنگ (و نه فرهنگ مطلوب) در حال انجام است (ر ک رشااد و همكااران ،)6066
ليكن موضوع اين مقاله با همة آنها متفاوت است ،اگرچه از آنها بهره برده اسات ويژگای ديگار ايان
مقاله ارائه و برشماري نسبتاً جامع از منابع فرهنگ مطلوب است که نويسنده در حدّ تتباع خاود در
جاي ديگري نيافته است
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مفهومشناسی
فرهنگ :منظور از فرهنگ عبارت از مجموعاه اي باه هام پيوساته از نظاام ارزشهاا و باورهاا،
هنجارها ،قوانين و حقوق ،اخالقيّات ،سنّت ها و آداب و رسوم ،هنر و فنّاوري ،سبک زندگی و باألخره
عادتهاي اکتساابی انساان باه عناوان عتاوي از جامعاه مایباشاد (ر ک آشاوري 660 :6021 ،و
رو األمينی)82 :6078 ،
روشهاي صحي  ،از ويژگیهايی برخوردار باشد که بتواند انسان و جامعه را به سوي کمال متناساب
با ايشان و جايگاه وي رهنمون سازد.
معرفتشناختی و انسانشناختی ،ارزش شناختی و نيز گرايشها و کششهاي وجاودي هساتند کاه
فرهنگ از آنها بهره میگيرد
منابع فرهنگ :عبارتند از مجموعهاي از اموري که مبانی و مبادي و نيز اجزاي فرهنگ (با اساتفاده
و بهرهگيري از ابزارهاي متناسب) از آنها بهدست میآيد مثل وحی ،قلب ،فطرت ،تاريخ و
ابزارها و روشهای فرهنگ :عبارت از اموري هستند که با کمک آنها میتوان باه مناابع فرهناگ
دست يافت و از آن منابع براي تغيير فرهنگ موجود استفاده کرد مانند حواس و نيز توانايی عقلای
انسان که میتوانند راه انسان را به منابعی مانند عقل و طبيعت فراهم کنند

منابع فرهنگ مطلوب از دیدگاه قرآن کریم
الف) طبیعت
منظور از طبيعات در اينجاا عاالم طبيعات و جسامانی اسات کاه زماان و مكاان و حرکات از
ويژگیهاي برجستة آن است (مطهّري ،6028 ،ج)070 :60
جهان طبيعت و جسمانی يكی از مظاهر خلقت و آفرينش خداوند است کاه گساترة وسايعی از
عالم هستی را از آسمانها ،زمين ،درياا و باه خاود اختصااص داده اسات (األنعاامن  7 ،6و )666
انسان از آغاز پيدايش خود تا کنون ،تعامل بسيار وسيع و گستردهاي را باا آن داشاته اسات تاالش
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مبانی فرهنگ :مبادي و مبانی فرهنگ ،مجموعهاي از اصول و بُنيانهاي نظاري هساتیشاناختی،



فرهنگ مطلوب :در اين نوشتار ،فرهنگ مطلوب فرهنگی اسات کاه باا تكياه بار مناابع ،مباانی و
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پيوسته و خستگیناپذير براي آگاهی از پيچيدگیهاي آن ،بكارگيري ايان داناش جهات آساايش و
بهرهوري و نيز تسخير و مديريّت هر چه بيشتر بر آن شاهدي بر اين امر است
ارتباط انسان با طبيعت از طريق حواس و نيز قواي ادراکی و تحريكی وي انجاام مایگيارد باه
عبارت ديگر ،انسان از طريق ابزار حواس پنجگانه و باا کماک عقال باه درک و فهام طبيعات نايال
میشود و به دنبال آن ،با استفاده از توانايیهاي عملی و ابزارهاي الزم به بهرهوري از آن میپاردازد
قرآن کريم در موارد متعدّدي و به شكلهاي مختل انسان را باه تفكّار و تأمّال در نظاام هساتی و
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آفرينش و عبرت گيري دعوت کرده است و او را به احيا و آباد کردن آن فراخوانده است« :أَلَمْ تَـرَوْا
کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَـلَ الشَّـمْسَ سِـرَاجًا :آياا
نمىدانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكى باالح ديگرح آفريده است * و ماه را در ميان آسمانها
ماية روشنايى ،و خورشيد را چراغ فروزانى قرار داده است؟ » (نو ن 61اا...« )69هُوَ أَنشَـأَکُم مِّـنَ
األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا :اوست که شما را از زمين آفريد ،و آباادح آن را باه شاما واگذاشات »
(هود ن)16

چیستی طبیعت
طبيعت از جهات مختل فرهنگ را تحت تأثير خود قرار میدهد و ايان باه دليال ناوع نگااهی
است که قرآن به طبيعت دارد از ديدگاه قرآن کريم جهان طبيعات از ويژگایهااي زيار برخاوردار
است:



ا مخلوق و آفريدة خداوند اسات« :الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّـمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَجَعَـلَ الظملُمَـاتِ
وَالنمورَ :...ستايش براح خداوندح است که آسامانها و زماين را آفرياد ،و ظلماتهاا و ناور را پدياد
آورد » (األنعامن )6
ا بر اساس حق آفريده شده است« :وَهُوَ الَّذِی خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِـالْحَقِّ :...اوسات کاه
آسمانها و زمين را بحق آفريد» (األنعامن )70
ا موجودي منسجم و سامانمند است که همة اجزاي آن به اندازه خلق شدهاند و هيچ نقص و فتوري
در آنها راه ندارد« :الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ :همان کسى که هفات آسامان را بار فاراز يكاديگر آفرياد در آفارينش
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خداوند رحمان هيچ تتادّ و عيبى نمىبينى بار ديگر نگاه کن ،آياا هايچ شاكاا و خللاى مشااهده
مىکنى؟ » (الملکن)0
ا به سوي هدا ويژه و خاصّ خود رهسسار اسات« :لَا الشَّمْسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُـدْرِکَ الْقَمَـرَ وَلَـا
اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ :نه خورشيد را سزاست که به ماه رسد و نه شاب بار
روز پيشى مىگيرد و هر کدام در مسير خود شناورند» (يسن)86
ا تجلّی و مظهر اسماء و صافات خداوناد اسات و خداوناد در آيناة وجاود طبيعات خاود را نشاان



میدهد «:إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِـی تَجْـرِی فِـی
الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ األرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَـا
آفرينش آسمانها و زمين ،و آمد و شد شب و روز ،و کشتيهايى که در دريا به سود ماردم در حرکات
هستند ،و آبى که خداوند از آسمان نازل کرده است و با آن ،زمين را پس از مرگ زنده نموده است،
و انواع جنبندگان را در آن گسترده است و (همچنين) در تغيير مساير بادهاا و ابرهاايى کاه مياان
زمين و آسمان مسخّرند ،نشانههايى است (از ذات پاک خدا و يگانگى او) براح مردمى که عقل دارند
و مىانديشند» (البقرهن )618
ا موجودي آگاه و باشعور است که پيوساته باه ذکار و يااد خداوناد مشاغول اسات« :تُسَـبِّحُ لَـهُ
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَـیْءٍ إِالَّ یُسَـبِّحُ بِحَمْـدَهِ وَلَکِـن الَّ تَفْقَهُـونَ
تَسْبِیحَهُمْ :...آسمانهاح هفتگانه و زمين و کسانى که در آنها هستند ،همه تسابي او ماىگويناد و
هر موجودح تسبي و حمد او مىگويد ،ولى شما تسبي آنها را نمىفهميد » (اإلسران )88
ا آفرينش انسان در دامان همين طبيعت و عالم مادّه شكل میگيارد« :وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَـانَ مِـن
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مِن کُلِّ یَآبَّ ٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَیْنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُـونَ :در

سَلةللة ٍِمِّن طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُِنُطْفة ِفِی قَرَارٍ مَّکِینٍ * ثُمَّ خَلَقْنَـا الیُّطْفةا ةِِعَلةقةا ِِفَخَلَقْنَـا الْعَلةقةا ةِِ
مَضْغة ِفَخَلَقْنَا الْمَضْاغة ةِ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَـنُ
الْخَالِقِینَ :و ما انسان را از عصارهاح از گِل آفريديم * سسس او را نطفاهاح در قرارگااه مطمائن [=
رَحِم] قرار داديم * سسس نطفه را به صورت علقه [= خون بسته] ،و علقاه را باه صاورت متاغه [=
چيزح شبيه گوشت جويده شده] ،و متغه را باه صاورت اساتخوانهايى درآورديام و بار اساتخوانها
گوشت پوشاانديم ساسس آن را آفارينش تاازهاح داديام پاس بازرگ اسات خادايى کاه بهتارين
آفرينندگان است» (مؤمنونن 68ا)68
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ا باألخره خداوند اين طبيعات را در اختياار انساان قارار داده اسات و او را ترغياب مایکناد تاا باا
بهکارگيري درست و آباد کردن و احياي آن به رشد مناسب خود دست يابد...« :هُوَ أَنشَـأَکُم مِّـنَ
األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا :اوست که شما را از زمين آفريد ،و آباادح آن را باه شاما واگذاشات »
(هود ن)16
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تأثیر طبیعت بر فرهنگ
با توجّه به اين نگاه ،انسان می تواند با استفاده از ابزار عقل (قوّة عاقله) ،حسّ و قلب ،ظرفيّتهاي
زير را از طبيعت دريافت کند و در ايجاد فرهنگ مطلوب بهکار گيرد:
درک ملموس حرور خداوند یگانة قاهر و قادر در سراسر طبیعت و زندگی انسـان و درک
هدفمندی و معناداری عالم
توجّه يافتن به رستاخيز و قيامت و حيات مجدّد از طريق حوادث طبيعت« :وَهُوَ الَّذِی یُرْسِـلُ
الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَاالً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَـا بِـهِ الْمَـاء
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ کَذَلِکَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ :او کسى اسات کاه بادهاا را
بشارتدهنده در پيشاپيش (باران) رحمت خود مىفرستد تا ابرهاح سنگينبار را (بار دوش) کشاند
(سسس) ما آنها را به سوح زمينهاح مرده مىفرستيم و به وسايلة آنهاا آب (حياات بخاش) را ناازل
مىکنيم و با آن از هرگونه ميوهاح (از خاک تيره) بيرون مىآوريم اينگوناه (کاه زمينهااح مارده را
زنده کرديم )،مردگان را (نيز در قيامت) زنده مىکنيم ،شايد (با توجّه به اين مثال) متاذکّر شاويد»
(األعراان )97
کش قوانين آن براي رشد و پيشرفت مادّي و دستيابی به راههااي بهتار و مناسابتار زنادگی:
«وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَ ة اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَ ة النَّهَارِ مَبْصِارةةِ لِتَبْتَغُواْ فَرْـالً مِّـن
رَّبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ وَکُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیالً :ماا شاب و روز را دو نشاانة
توحيد و عظمت خود قرار داديم سسس نشاانة شاب را محاو کارديم و نشاانة روز را روشانىبخاش
ساختيم تا (در پرتو آن )،فتل پروردگارتان را طلب کنيد (و به تالش زندگى برخيزيد) و عدد ساالها
و حساب را بدانيد و هر چيزح را به طور مشخّص و آشكار بيان کرديم» (اإلسراءن « )68وَهُوَ الَّـذِی
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جَعَلَ لَکُمُ النمجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ :...او کسى است که ستارگان را براح شما
قرار داد تا در تاريكیهاح خشكى و دريا به وسيلة آنها راه يابيد » (األنعامن )67
پديد آمدن عزّت نَفس و اعتماد به نَفس براي انسان از طريق آگااهی باه اسارار طبيعات و نياز
مديريّت و تسخير آن« :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ
وَفَرَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْرِیالً :ما آدميزادگان را گرامى داشتيم و آنها را در خشكى و



دريا( ،بر مرکب هاح راهوار) حمل کرديم و از انواع روزيهاح پاکيزه به آنان روزح داديم و آنهاا را بار
بسيارح از موجوداتى که خلق کردهايم ،برترح بخشيديم» (اإلسران )76
عبرتگيري از حوادثی که در اين طبيعت گذشته اسات« :قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ
را آغاز کرده است؟ سسس خداوند (به همينگونه) جهان آخرت را ايجاد مىکند » (العنكبوتن)86
يادگيري از موجودات عالم طبيعت مانند آنچاه فرزناد آدم در ماورد دفان بارادر خاود از کاالغ
آموخت« :فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِی األَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُوَارِی سَوْءةة أَخِیـهِ :...ساسس خداوناد
زاغى را فرستاد که در زمين ،جستجو (و کند و کاو) مىکرد تا به او نشان دهد چگوناه جساد بارادر
خود را دفن کند » (المائدهن )06
دريافت آرامش و نشاط به عنوان يكی از عوامل مولّد فرهنگ از طبيعت به عنوان نمونه آب کاه
يكی از نعمتهاي الهی در طبيعت است ،موجب پاکيزگی جسم و رو و ماية نشااط اسات« :وَهُـوَ
الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا :او کسى است که بادها
را بشارتگرانى پيش از رحمت خود فرستاد و از آسمان آبى پاککننده نازل کرديم» (الفرقانن )82
ارضا و اغناي حسّ زيباشناسانة انسان که نقش مهمّی در رشد فرهناگ دارد نموناة آن حرکات
دستهجمعی گوسفندان و چهارپايان از آغل به چراگاه و برعكس هنگام صب و عصر اسات کاه ايان
گونه مناظر موجب ارضاي حسّ زيباشناسانة انسان و رضايتمندي اوست قرآن کريم از ايان منظاره
تعبير به «جمال» کرده است« :وَلَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ :و در آنها براح
شما زينت و شكوه است به هنگامى که آنها را به استراحت گاهشاان باازمىگردانياد و هنگاامى کاه
(بامدادان) به صحرا مىفرستيد» (النّحلن )1برخی نمونههاي ديگر براي ارضااي حاسّ زيباشناساانة
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بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنشِئُ الیَّشْأةةةِالْآخِرةةة :...بگو :در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش
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انسان عبارتند از :تزيين و آراستن آسمان به ستارهها و سيّارههاي زيبا براي نظاارهگاران و تعبيار از
آنها به عنوان چراغ هاي آسامان« :إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بزییةا ٍِ الْکَوَاکِـبِ :ماا آسامان نزدياک [=
پايين] را با ستارگان آراستيم» (الصّافّاتن...« ،)1وَزَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ :...و آسمان پايين را
با چراغهايى [= ستارگان] زينت بخشيديم » (الفصّلتن )68تا او اين زيبايی هاا را لماس کناد و باه
ساحت آفرينندة زيبايیها که خود زيباترين است بار ياباد« :أَفَلَمْ یَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ
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بَنَیْنَاهَا وَزَیَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ
زَوْجٍ بَهِیجٍ *تةبْصِرةة وَذِکْرَى لِکُلِّ عَبْدٍ مُّنِیبٍ :آيا آنان به آسمان بااالح سرشاان نگااه نكردناد کاه
چگونه ما آن را بنا کردهايم و چگونه آن را (به وسيلة ستارگان) زينت بخشيدهايام و هايچ شاكاا و
شكستى در آن نيست؟ * و زمين را گسترش داديم و در آن کوههايى عظيم و استوار افكناديم و از
هر نوع گياه بهجتانگيز در آن رويانديم * ،تا وسيلة بينايى و ياادآورح باراح هار بنادة توباه کاارح
باشد» (قن 2ا)1
بهره گيري از پديدههاي طبيعت براي مشابه سازي مثبت و خالّق ميان انسان و طبيعات جهات
تربيت و رشد انسان مانند تمثيل سنگدلی و قساوت به سنگ سخت« :ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّن بَعْـدِ
ذَلِکَ فَهِیَ کةللْحََِلرَة أَوْ أَشَدُّ قةسْوَة :...سسس دلهاح شما بعد از ايان واقعاه ساخت شاد همچاون
سنگ ،يا سختتر » (البقرهن )78و مانند تمثيل درختان ساخت ريشاه و ساروقامت و پُرثمار باراي
زندگی انسان هاي شري

و شايسته« :أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً کةلِمَ َِةیِّبَ ِکةشةََرةٍَِةیِّبَ ٍ أَصْلُهَا



ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ * تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَرْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
یَتَذَکَّرُونَ :آيا نديدح چگونه خداوند کلمة طيّبه (و گفتار پااکيزه) را باه درخات پااکيزهاح تشابيه
کرده که ريشة آن (در زمين) ثابت و شاخة آن در آسمان است؟ * هر زمان مياوة خاود را باه اذن
پروردگارش مىدهد و خداوند براح مردم مَثَال هاا ماىزناد ،شاايد متاذکّر شاوند (و پناد گيرناد)»
(ابراهيمن89ا)88

ب) غریزهها و انگیزههای زیستی
منظور از غريزه در اينجا عبارت از گرايش و تمايل درونای و ذاتای ارگانيسام هااي زناده اعامّ از
انسان و حيوان به سمت انجام کارها و امور مشخّص است اين گرايش ها همچون راهنماي زندگی و
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عمل اين موجودات عمل میکند مانند الکپشتهاي دريايی که در کنار دريا زاده مایشاوند و باه
طور غريزي به سوي دريا حرکت می کنند و يا زنبورهاي عسل بدون آموزش قبلی همگای از طرياق
رفتارهاي خاصّی پيامهايی را ميان خود ردّ و بدل میکنند (ر ک مطهّري ،6020 ،ج)811 :0

بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یَصْنَعُونَ :خداوند (باراح آناان کاه کفاران
نعمت مىکنند )،مَثَلى زده است :منطقة آبادح که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزيش از هار
جا مىرسيد ،امّا به نعمتهاح خدا ناسساسى کردند و خداوند به خاطر اعمالى کاه انجاام ماىدادناد،
لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد» (النّحلن « )668هُـوَ الَّـذِی جَعَـلَ لَکُـمُ اللَّیْـلَ
لِتَسْکُنُواْ فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَ :او کسى است که شاب را باراح
شما آفريد تا در آن آرامش بيابيد و روز را روشنى بخاش (تاا باه تاالش زنادگى پردازياد) در اينهاا
نشانههايى است براح کسانى که گوش شنوا دارند» (يونسن)17

تأثیر غریزه بر فرهنگ
از آنجا که اين غراياز و انگيازه هاا نقاش مهمّای در حياات انساان دارناد ،طبعا ًا مایتوانناد در
شكل گيري فرهنگ مطلوب نقش اساسی ايفا کنند به عنوان نموناه انگيازة غريازة جنسای موجاب
بقاي نوع انسانی و پيشرفت تمدّن و فرهنگ انسان میگردد اين انگيزه انسان را برمیانگيزد تا واحد
اجتماعی بنيادين خانواده را تشكيل دهد ،هريک از زوجين با مشارکتهاي جسمی و روانی خود باه
آرامش و امنيّت روانی الزم دسات يابناد ،ظرفيّاتهااي عااطفی انساانی و مهرباانی و همااهنگی و



هستند« :وَضَرَبَ اللّهُ مَثَالً قةرْیَ کَانَتْ آمِیة ِمُّطْمَئِیَّ یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَـانٍ فَکَفَـرَتْ
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اين کششها و گرايش هاا همچاون نيروهااي محرّکای هساتند کاه موجاب پيادايش نشااط و
برانگيختگی انسان به سوي هدا مشخّصی میشوند و او را به برآوردن نيازهااي اساسای و ضاروري
زندگی و ادامة آن و نيز هماهنگی با محيط پيرامونی و وامیدارناد (ر ک نجااتی،69 ،06 :6026،
 662و  ) 617به عنوان مثال گرسنگی ،تشنگی ،خستگی ،ترس از ناامنی و خطرات پيرامونی ،گرماا
و سرما ،آسيب و درد و تنفّس و همگی انگيزههايی هستند که ضامن حفص و بقااي موجاود زناده
هستند و انسان را وامیدارند تا براي تأمين و اشباع هر يک تالش کند و نداشتن و يا از دسات دادن
آن همواره موجب نگرانی او بوده است اختصاص وقت کافی و مناسب براي رفع خستگی و آرامش و
تهيّة مسكن جهت آرامش و نيز تأمين امنيّت جانی از خطرات پيرامونی نموناههاايی از ايان دسات

88
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همكاري در آنها شكل بگيرد ،فرزندان سالمی پديد آورند تا با رشد و تربيت آنهاا زميناة گساترش و
تعميق فرهنگ مطلوب فراهم آياد« :وَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمُ مِّنْ أَنفُسِـکُمْ أَزْوَاجًـا لِّتَسْـکُنُواْ
إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَیَّةِوَِرَحْمَ إِنَّ فیِ ذَالِکَ الَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ :و از نشانههااح او اينكاه
همسرانى از جنس خودتان براح شما آفريد تا در کناار آناان آراماش يابياد و در ميانتاان ماودّت و
رحمت قرار داد در اين نشانههايى است براح گروهى که تفكّر مىکنند» (الارّومن« )86هُـوَ الَّـذِی
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خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِادَةٍِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْـالً خَفِیفًـا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحاً لَّنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ :او خدايى اسات
که (همة) شما را از يک فرد آفريد و همسرش را نياز از جانس او قارار داد تاا در کناار او بياساايد
سسس هنگامى که با او آميزش کرد ،حَملى سبک برداشت که با وجود آن باه کارهااح خاود اداماه
مىداد و چون سنگين شد ،هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحى به ما دهى،
از شاکران خواهيم بود» (األعراان« )626یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْنَـاکُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ :اح مردم ماا شاما را از
يک مرد و زن آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار داديم تاا يكاديگر را بشناسايد (اينهاا ماالک
امتياز نيست )،گرامىترين شما نزد خداوند با تقواترين شماسات (کاه) خداوناد داناا و آگااه اسات»
(الحجراتن« )60یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً کَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِی تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّـهَ کَـانَ عَلَـیْکُمْ
رَقِیبًا :اح مردم از (مخالفت) پروردگارتان بسرهيزيد همان کساى کاه هماة شاما را از ياک انساان
آفريد و همسر او را (نيز) از جنس او خلق کرد و از آن دو ،ماردان و زناان فراواناى (در روح زماين)
منتشر ساخت ،و از خدايى بسرهيزيد که (همگى به عظمت او معترا هستيد و) هنگامى که چيازح
از يكديگر مىخواهيد ،نام او را مىبريد( ،و نيز از قطع رابطه با) خويشاوندان خود پرهيز کنياد ،زيارا
خداوند مراقب شماست» (النّساءن )6
انگيزة مادري نيز سبب می شود زنان به داشتن فرزند عالقمند شوند تا بتوانند اين عاطفة نهفتاه
و غير فعّال را به فعليّت برسانند و از آسيب روانی معطّل ماندن ظرفيّتهاي وجاودي خاود در اماان
بمانند و به عبارت ديگ ر ،به آرامش روانی در اين خصوص برسند سختی و دشواري دوران حااملگی
و شير دادن و رسيدگی به امور کودک را با همة وجاود تحمّال کنناد (دورانای کاه جناين و طفال
نزديک ترين پيوند وجودي را با مادر می يابد و اين عاطفة مادري و گذشت را با همة وجاود دريافات
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میکند تا بعداً در زندگی از آن بهره ببرد و نيز سبب مایشاود تاا انساان باه رگاههاا و لمحااتی از
محبّت هاي الهی به بشر آگاه شود تا محبّت بدون هيچگونه چشمداشت و نيز رنجی که عالقهاي باه
از دست دادن آن ندارد ،بچشد ،از دنياي محدود محبّتهاي محاسبهگراياناه و مبتنای بار تارس ياا
پاداش مادّي بگذرد و به جهان پهناور محبّت ايثارگراناه وارد شاود« :وَوَصَّـیْنَا الْإِنسَـانَ بِوَالِدَیْـهِ
إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
أَرْبَعِینَ سَیة قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَـى وَالِـدَیَّ وَأَنْ أَعْمَـلَ

گردان من به سوح تو بازمىگردم و توبه مىکنم و مان از مسالمانانم» (األحقااان « ،)69وَأَصْـبَحَ
فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَـا لِتَکُـونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ:
(سرانجام) قلب مادر موسى از همه چيز (جز ياد فرزندش) تهى گشات و اگار دل او را (باا ايماان و
اميد) محكم نكرده بوديم ،نزديک بود مطلاب را افشاا کناد» (القصاصن )66و ايان خاود زميناه اي
میشود براي ايجاد روحية شكرگزاري و سساس فرزندان نسبت به والدين و خداوند (لقمانن )68
از سوي ديگر بسياري از آيات گاهی باا بارانگيختن تماايالت غريازي انساان نسابت باه وجاود
نعمتهاي بیپايان و لذايذ در بهشت او را به سوي ايمان و عمل صال در دنيا فرامیخواناد« :وَعَـدَ
اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَـاکِنَ َةیِّبَا ِ فِـی
جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ :خداوناد باه ماردان و زناان باايماان
باغهايى از بهشت وعده داده که نهرها از زير درختانش جارح است ،جاوداناه در آن خواهناد ماناد و
مسكنهاح پاکيزهاح در بهشت هاح جاودان (نصيب آنها سااخته) و (خشانودح و) رضااح خادا( ،از
همة اينها) برتر است و پيروزح بزرگ ،همين اسات» (التّوباهن )78و گااهی او را نسابت باه عواقاب
ناسساسی و به کارگيري نادرست منابع مادّي و معنوي که عبارت از گرسانگی ،فقار و نااامنی اسات،
هشدار می دهد« :وَضَرَبَ اللّهُ مَثَالً قةرْیَ کَانَتْ آمِیة مُّطْمَئِیَّ یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّـن کُـلِّ مَکَـانٍ
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کرديم که به پدر و مادرش نيكى کند ،مادرش او را با ناراحتى حمل مىکند و با نااراحتى بار زماين
مىگذارد و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است تا زمانى که به کمال قدرت و رشد برسد
و به چهل سالگى بالغ گردد ،مىگويد :پروردگارا مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را که به مان و پادر و
مادرم دادح ،به جاي آورم و کار شايستهاح انجام دهم که از آن خشنود باشى و فرزنادان مارا صاال



صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ :ما باه انساان توصايه
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فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یَصْنَعُونَ :خداوند (براح آناان کاه
کفران نعمت مىکنند )،مَثَلى زده است :منطقة آبادح که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزيش
از هر جا مىرسيد ،امّا به نعمتهاح خدا ناسساساى کردناد و خداوناد باه خااطر اعماالى کاه انجاام
مىدادند ،لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد» (النّحلن)668
آزمون و ابتال به گرسنگی ،خطر جانی و مانند آن و به دنبال آن صبر و تحمّل در برابر آنهاا کاه
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منشأ کمال و رشد انسان است ،همگی متّكی به وجاود ايان نيازهااي غريازي اسات« :وَلَنَبْلُـوَنَّکُمْ
بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّـابِرِینَ :قطعااً هماة
شما را با چيزح از ترس ،گرسنگى و کاهش در مالها و جانها و ميوهها ،آزمايش مىکنايم و بشاارت
دِه به استقامتکنندگان» (البقرهن )699
کمک و انفاق هاي مالی انسان براي رفع نيازهاي غريزي ديگران ،موجب پيوند مجدّد انفاقکننده
با خدا و نيز موجب گرايش و دلبستگی بيشتر گيرنده نسبت به ارزشهاي دينی میشود ،زيارا ايان
کمک را از کسی دريافت میکند که بر اساس فرمان خداوند به اين عمل مبادرت کرده است مانناد
لزوم اطعام دَه فقير در صورت عمل نكردن به سوگند...« :وَلَکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَـا عَقَّـدتممُ األَیْمَـانَ
فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشةرةة مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ :...ولى در برابر سوگندهايى کاه
(از روح ارادة) محكم کردهايد ،مؤاخذه مىنمايد کفّارة اينگونه قَسَام هاا ،اطعاام دَه نفار مساتمند از
غذاهاح معمولى است که به خانوادة خود مىدهيد » (المائدهن)26
البتّه چگونگی مديريّت و ساماندهی پاسخ به اين انگيزههاا باه گوناهاي کاه باه تحقّاق فرهناگ
مطلوب منجر شود ،بر عهادس فطارت ،ديان و عقال اسات ،لايكن باه هار روي نقاش تماايالت و
گرايشهاي غريزي در ايجاد هيجان و احساس و برانگيختگی به سوي عمل و هدا مطلاوب ،بسايار
با اهميّت و حياتی است

پ) قلب
بر اساس ديدگاه قرآنی يكی ديگر از عوامل مؤثّر در شكلگيري فرهنگ مطلوب الهامات قلبای و
روحی و واردات روحانی انسان است که از طريق تزکية نَفْس ،تقوي ،مراقبت و مديريّت توانايیهاا و
نيازهاي انسانی و به جريان انداختن آنها در مسير کمال انسانی حاصل میشاود وضاعيّت روحای و
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روانی و احياناً واردات روحی و قلبی که از اين طريق بهدست میآيد ،میتواند به عنوان منبع اساسی
فرهنگ ،نقش مهمّی در فرايند دستيابی به فرهنگ مطلوب در فرد و جامعه داشته باشد
منظور از قلب در اينجا رو و جان انسان است ،از آن جهت که مرکز معرفتهاا و آگااهیهاايی
است که فراتر و برتر از آگاهیهاي مفهومی و ذهنی و حسّی و عقلی است اين آگااهیهاا از جانس
الهام معنوي ،شهود عرفانی و دريافات عينای اشايا مایباشاد (ر ک ابانعربای ،بایتاا ،ج 917 :8و
کاشانی)086 :6076،



در قرآن کريم از اين معرفت به «نور» تعبير شده است« :أَوَ مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَّثَلُهُ فِی الظملُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا کَذَلِکَ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَـا
ميان مردم راه برود ،همانند کسى است که در ظلمت ها باشد و از آن خارج نگردد؟ اين گوناه باراح
کافران اعمال (زشتى) که انجام مىدادند ،تزيين شاده (و زيباا جلاوه کارده) اسات» (األنعاامن)688
(ر ک طباطبائی6867 ،ق  ،ج  )006 :7امام صادق (ع) در حديث عنوان بصري نيز باه ايان علام و
معرفت و نيز ويژگی غير مفهومی و غير اکتسابی بودن آن از طريق آموزش اشاره فرمودهاناد« :لَیْسَ
الْعِلْمُ بکةثْرةة التَّعَلممِ ،لَکِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ یَقْذِفُهَ اللَّهُ فِی قَلْبٍ مَنْ یَشَاءُ :داناش باه بساياري فراگياري
تيست ،بلكه نوري است که خداوند آن را در دل هر آن کاه بخواهاد ،مایانادازد» (عااملی جبعای،
6866ق )617 :

تأثیر قلب بر فرهنگ
آيات متعدّدي در قرآن کريم نشان میدهد که پرواي از خداوند ،تقوا ،از جاان گذشاتگی در راه
خدا و عمل صال  ،موجب عنايت خداوند به او و در نتيجاه ،موجاب هادايت و دساتيابی انساان باه
قدرت تشخيص درست از نادرست میگردد (ر ک مطهّاري ،6020 ،ج )071 :60و باه او آراماش و
دلگرمی و اميد میدهد و روشن است که اين عناصر تا چاه حاد در دساتيابی باه فرهناگ مطلاوب
مؤثّرند ذيالً به برخی از اين آيات اشاره میشود:
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کَانُواْ یَعْمَلُونَ :آيا کسى که مرده بود ،سسس او را زنده کرديم و نورح برايش قرار داديم که با آن در
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ا «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ :و آنها کاه در راه ماا (باا
خلوص نيّت) جهاد کنند ،قطعاً به راههاح خود هدايتشاان خاواهيم کارد ،و خداوناد باا نيكوکااران
است» (العنكبوتن)16
ا «یِا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَاناً :...اح کسانى که ايمان آوردهاياد اگار
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از (مخالفاات فرمااان) خاادا بسرهيزيااد ،بااراح شااما وساايلهاح جهاات جاادا ساااختن حااق از باطاال
قرارمىدهد » (األنفالن)86
ا «وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ :کسانى که هدايت يافتهاند ،خداوند بر هدايت
آنان مىافزايد و رو تقوا به آنان مىبخشد» (محمّدن)67
ا«...فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ کةلِمَ ة التَّقْوَى:...

و خداوناد

آرامش و سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنهاا را باه حقيقات تقاوا ملازم
ساخت » (الفت ن)81
دو روايت معروا ذيل نيز شاهدي بر اين مدّعاست:
ا «هر کس به دانستههاي خود عمل کند ،خداوند آگاهیهايی را به او میآموزد که پايش از آن
نمیدانست» (طباطبائی6867 ،ق  ،ج)086 :7
ا «هر کس خود را چهل روز براي خداوند خالص کناد ،سرچشامههااي حكمات از قلاب او بار
زبانش جاري خواهد شد» (مجلسی6868 ،ق  ،ج)888 :76
بدين ترتيب اين تغييرات اساسی معرفتی و نيز شخصيّتی که باه سابب ايان معرفات در رو و
قلب فرد باتقوا اتّفاق میافتد ،قطعاً تأثير فراوانی در انسانهاي ديگر و در نتيجه ،جهتگيري فرهنگ
به سوي وضعيّت مطلوب خواهد داشت

ت) فطرت
منظور از فطرت در اينجا عبارت از سرشت و ساختار وجودي و هويّتی انسان است کاه در هماة
انسانها به صورت خدادادي و غير اکتسابی در هر زمان و هر مكانی وجود دارد...« :فِطْارةةةِ اللَّهِ الَّتِی
فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ :...اين فطرتى است که خداوند انسان ها
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را بر آن آفريده دگرگونى در آفرينش الهى نيست » (الارّومن )06هماان گوناه کاه در انساان بُعاد
ديگري بنام غريزه و طبيعت وجود دارد که مرتبط با بُعد جسمانی و حيوانی انساان اسات و از ايان
جهت با آنها مشترک است ،فطرت نيز بُعد انسانی انسان است که او را ديگران متمايز میکناد ايان
هويّت وجودي از ويژگیها و ابعادي برخوردار است که به طور سااختاري در او وجاود دارد و نياازي
به آموزش و يادگيري ندارد اين ويژگیها در فرهنگ اثري بسيار مهم دارند



اين ويژگیها را میتوان به دو دسته تقسيم کرد :آگاهیهاي فطري (اعمّ از شهودي و حصاولی)
و گرايشهاي فطري
2ـ آگاهیهای فطری که عبارت از آگاهیهايی است که بالفعل و ياا باالقوّه در او وجاود دارد ايان
الف) آگاهیهاي فطري ذهنی که عبارت از تعدادي اصول معرفتی و گازارههااي حااکی از هسات و
نيست و نيز بايد و نبايد است .گزاره هاي مربوط به هست ها و نيست ها همان قتاياي نظري باديهی
و قريب به بديهی است و گزارههاي مربوط به بايد و نبايدهاي فطري همان اصولی هستند که بنيانی
اساسی براي تشخيص حُسن و قب اشياء است در آية ذيل به اين موضوع اشاره شده است« :وَنَفْسٍ
وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا :و قَسَم به جان آدمى و آن کس که
آن را (آفريده و) منظّم ساخته * ،سسس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام کرده است * ،کاه
هر کس نَفس خود را پاک و تزکيه کرده ،رستگار شده» (الشّمسن6ا )7اين متمون در آياتی ديگار
به شكل پرسشی مطر شده است که نشان از بديهی بودن و بی چون و چارا باودن پاساخ آن دارد:
«هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ :آيا جزاح نيكاى جاز نيكاى اسات؟ » (الارّحمنن...« ،)16هَـلْ
یَسْتَوِی األَعْمَى وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظملُمَاتُ وَالنمورُ:...

بگو :آيا نابينا و بينا يكساانند؟ ياا

ظلمتها و نور برابرند؟ » (الرّعدن« ،)61ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً عَبْدًا مَّمْلُوکًا الَّ یَقْدِرُ عَلَى شَـیْءٍ وَمَـن
رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ یُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْـدُ لِلّـهِ بَـلْ أَکْثَـرُهُمْ الَ
یَعْلَمُونَ :خداوند مثالى زده :بردة مملوکى را که قادر بر هيچ چيز نيست و انسان (با ايماانى) را کاه
از جانب خود رزقى نيكو به او بخشيدهايم و او پنهان و آشكار از آنچه خدا به او داده ،انفاق مىکناد
آيا اين دو نفر يكسانند؟ شكر مخصوص خداست ،ولى اکثر آنها نمىدانند » (النّحلن)79
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آگاهیها نيز بر دو دسته است :ذهنی و شهودي.
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ب) آگاهیهای فطری شهودی(حروری) :اين آگاهیها شامل وجدانيّات درونی مانند آگاهی
هر انسان به وجود خود و حالت هاي درونی خود و نيز آگاهی شهودي به وجود خداوند است از آنجا
که اين بحث در قسمت عقل به عنوان منبع فطرت مورد بررسی بيشاتري قارار خواهاد گرفات ،در
اينجا صرفاً به آگاهی شهودي انسان نسبت به خداوند اکتفا میشود در آياة ميثااق و آياة فطارت و
مانند آن بر اين بُعد تأکيد شده اسات« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرةةة اللَّهِ الَّتِی فَطَـرَ النَّـاسَ
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عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُـونَ :پاس روح خاود را
متوجّه آيين خالص پروردگار کن اين فطرتى است که خداوند انسانها را بار آن آفرياده دگرگاونى
در آفرينش الهى نيست اين است آيين استوار ،ولى اکثر مردم نمىدانند» (الرّومن )06در آية ميثاق
از عهد و پيمانی ياد شده که خداوند از همة فرزندان آدم در مورد ربوبيّت خود گرفته اسات و هماة
آنها با اشهاد بر اَنفس خويش نيز به آن اقرار کرده اند« :وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُـورِهِمْ
ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا  :...و آنگااه کاه پروردگاارت از
پشت و صُلب فرزندان آدم ،ذريّة آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت( ،و فرمود ):آيا من
پروردگار شما نيستم؟ گفتند :آرح ،گواهى مىدهيم » (األعراان)678
آيات توجّه يافتن انسان به خداوند در هنگام احسااس خطار و باروز مشاكالت نياز بار معرفات
شهودي انسان به خداوند داللت میکند« :وَإِذَا مَسَّکُمُ الْرمرم فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَـدْعُونَ إِالَّ إِیَّـاهُ
فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَکَانَ اإلِنْسَانُ کَفُورًا :و هنگامى که در دريا ناراحتى به شما برساد،
جز او تمام کسانى را که (براح حلگ مشكالت خود) مىخوانيد ،فراموش مىکنياد ،امّاا هنگاامى کاه
شما را به خشكى نجات دهد ،روح مىگردانيد و انسان ،بسيار ناسساس است» (اإلسراءن) 17

1ـ گرایشهای فطری
انسان فطرتاً گرايش عميقی باه خداوناد ،خاوبیهااي اخالقای و سااير کمااالت وجاودي دارد
پرستش خداوند (که بنيانیترين اصل دين است) ،نيايش و اظهاار دلبساتگی باه او از درون هويّات
انسان مایجوشاد و سار برمای آورد (ر ک شااذلی6868 ،ق  ،ج  )8717 :9گارايش باه معنويّات،
حقيقت ،علم ،ارتقاي وجودي خود ،زيبايی ،عدالت ،صداقت ،وفااي باه عهاد ،دوساتی و محبّات باه
ديگران ،شكرگزاري از کمک ديگاران و دارد و از ناادانی ،فرياب ،ظلام ،بدعهادي ،دروغ ،تبعايض،
خودخواهیهاي بیجهت و بيزار است.
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در آية  697از سورة مبارکة اَعراا که سخن از ممنوعيّت استفاده از امور ناپاک باه مياان آماده
است ،اين مطلب فرض گرفته شده که انسان اوّالً از امور ناپاک و آلوده فطرتاً بيزار است و ثانياً فطرتاً
میتواند امور ناپاک را بشناسد و بر همين اساس ،خداوند حُكم حرمات را روي چيازي مایبارد کاه
طبع انسانی از آن متنفّر است

تأثیر فطرت بر فرهنگ

منظور از دين در اينجا ارادة تشريعی الهی براي هدايت بشر است که در کتااب و سانّت معتبار
(قول ،فعل و تقرير معصوم) تجلّی يافته است که مایتاوان آن را در ساه حاوزة اعتقاادات ،رفتاار و
اخالق طبقهبندي کرد (ر ک طباطبائی ،بیتا 8 :هماان 86 :6021 ،و جاوادي آملای ،6028 ،الا :
)666
طبعاً الزمة تأثير دين در فرهنگ آن است که اوّالً به فهم آيد و انسان به آن آگاهی پيادا کناد و
االّ اگر دين صرفاً در لو محفوظ و در نزد خداوند و يا در کتب استفاده نشدهاي قرار داشاته باشاد،
نسبتی با فرهنگ نمیتواند داشته باشد ثانياً انسان به محتواي دين باور و اعتقاد و ايمان پيدا کند و
سسس بر اساس اراده و اختيار خود بدان عمل کند (البقرهن  ،89المائدهن  ،6ياونسن  ،8ماريمن ،) 61
زيرا بدون باور و عمل اختياري نتايج مطلوب ببار نمیآيد و به ميزانی کاه در هار ياک از ايان اماور
نقص وجود داشته باشد ،ميزان تأثير دين بر فرهنگ کاهش میيابد



ث) دین
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در خصوص نقش آگاهیهاي فطري در شكلگيري فرهنگ ،پايشتار ساخن گفتاه شاد (ر ک
بخش عقل در اين مقاله) اين گرايشهاي فطري طبعاً نقشی اساسی در شكلگيري فرهنگ مطلوب
دارند در مورد تأثير گرايشهاي فطري بر فرهنگ نيز با توجّه به ويژگیهاي گرايشهاي فطري کاه
در تبيين اين گرايش گفته شد (ر ک بخش گرايشهاي فطري در همين مقاله) ،تاأثير بنياادين آن
بر فرهنگ به آسانی قابل درک است
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مسیرها و مجاری مختلف تأثیر دین بر فرهنگ
تأثيرات دين بر فرهنگ از مسير و مجراهاي مختلفی صورت میگيرد کاه در ذيال باه برخای از
آنها اشاره میشود:
2ـ فطرت :از آنجا که فطرت انسان بر اساس آگاهیها و گرايشهاي دينی شكل گرفته است ،بر
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اين اساس ،دينی بودن انسان بر همة اشكال و انحاي فرهنگ تأثير میگذارد و خود به مثابة عااملی
خالّق ،فرهنگ را شكل میدهد (که تفصيل اين مطلب در بحث فطرت گذشت)
1ـ ارائة آموزهها و معارف :اين آموزهها عبارتند از ارائة مبانی و بنيانهاي نظري فرهنگ مطلاوب،
تبيين غايت و هدا فرهنگ ،برنامهها و روشهاي فرهنگی متناسب براي دستيابی به هدا ،تبياين
سيرة انبيا و اوليا براي ارائة تجربة موفّاق و روياة انساانهااي نااموفّق باراي جلاوگيري از انحطااط
انسانهاي مخاطب و
9ـ مواجهه با انبیا و شخصیّتهای برجستة دینی :مواجهه اين بزرگاان باه عناوان نماينادگان
دين با مردم به صورت رودررو و مستقيم ،قطع نظر از تأثير به لحاظ آموزهها ،تأثير شگرفی بر رو و
جان و فرهنگ مردم میگذارد اين تأثير که به دليل پااکی و تقاوا و نورانيّات معناوي آناان اسات،
موجب میشود مردم به سوي ارزشهاي فرهنگی مطلوب سوق يابند
8ـ انجام مناسک و مراسم و دینی :اعمّ از فردي و جمعی که بعتاً در زمانها و مكانهاي خااص
صورت میگيرد که در شكلگيري هويّت دينی و نهادينه شدة دين نقش دارند مانند برگزاري نمااز
به صورت جماعت در مساجد و يا به صورت فردي ،انجام حج ،اعتكاا و انفاق ماالی و دعاا و ذکار و
ساير عبادات که موجب تزکية نَفس و برانگيختگی به سوي خير و دوري از ضدّ ارزشهاي فرهنگای
میشود اين موضوع به گونهاي گستردهتر شامل تمامی اعمال متاديّنان (همچاون ازدواج ،تجاارت،
آموزش و ) در صورت انگيزة دينی و رعايت شرايط مربوطه میگاردد« :قُلْ إِنَّ صَـالَتِی وَنُسُـکِی
وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ :بگو :نماز و تمام عبادات من ،و زندگى و مرگ من هماه باراح
خداوند پروردگار جهانيان است» (األنعامن)618
3ـ زبان دین :زبان قرآن کريم با ويژگیهاي برجستة اعجازآميز خاود همچاون روشانی ،فخامات،
شكوه ،هيبتآفرينی و به مثابة يک اثر هنري خداوند ،باشكوه و باا الياههاايی از حقيقات درون و
رو انسان ارتباط برقرار میکند و آنها را فعّال میکند و بر مایانگيزاناد و باه هماراه سااير عناصار
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تأثيرگزار ،رو قداست و شكوه الهی را براي انسان به ارمغان میآورد حيرت مخالفان و مشارکان از
زبان قرآن و نسبت سِحر به قرآن از همين ويژگی ناشی میشود

نگاهی کلّی :دين تأثيرات متنوّع و فراوانی بر فرهناگ دارد برخای از آنهاا عبارتناد از ايجااد
قداست و معنا بخشيدن به زندگی و برطرا کردن احساس گمگشاتگی ،تنهاايی ،از خودبيگاانگی و
پوچی ،اميدآفرينی ،بازگرداندن انسان اسير خودخواهی و گروگان اين عالَم خودسااخته باه مساير و
موطن حقيقی و جايگاه درست او ،جهتدهی و هدابخشای باه انسان،گشاودن افاقهااي جدياد و
بیپايان براي رشد جنبههاي عقلی ،قلبی و حسّی ،به وحدت رسانيدن کثارتهاا و پراکنادگیهااي
مخرّب به وحدت ،آزادسازي انسانها از اسارت رسوم و تعهّدهاي ضدّ انسانی...« :یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ
وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلم لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَـیْهِمُ الْخَبَآئِـثَ وَیَرَـعُ عَـنْهُمْ إِصْـرَهُمْ
وَاألَغْالَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ :...آنها را به معروا دستور مىدهد و از منكر بازمیدارد اشياء پااکيزه
را براح آنها حالل مىشمرد و ناپاکيها را تحريم مى کند و بارهاح سانگين ،و زنجيرهاايى را کاه بار
آنها بود( ،از دوش و گردنشاان) بار ماىدارد » (األعاراان )697و هادايت ميثااقهاا و پيماانهااي
اجتماعی به مسير درست و تأکيد بر تعهّد و احترام به پيمانها و وفاي به عهد تأکيد میکناد« :یَـا
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ :...اح کسانى کاه ايماان آوردهاياد باه پيمانهاا (و قراردادهاا) وفاا
کنيد » (المائدهن ،)6تأکيد بر لزوم ارتقاي ارزشهاي اخالقی و انسانی ،تأکيد جدّي و ايجااد انگيازه
براي انسان جهت پيشرفت دانش و حقيقتجويی ،برقراري ارتباط با تمام اليههاي وجاودي انساان،
ارائه و بهکارگيري تمام ظرفيّتهاي انسان و هستی براي رشاد وي ،انساجام و جامعيّاتبخشای باه
فرهنگ،پااليش ديگر منابع فرهنگ و
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تأثیر دین بر فرهنگ



اين موارد پنجگانه با کمک به يكديگر و تعامل با هام ،موجاب تحقّاق هادا ماورد نظار يعنای
پيدايش فرهنگ مطلوب میشوند به عنوان نمونه ،آماوزههاا باه مثاباة چاراغ و مشاعل راه موجاب
میشود که انسان دين را به خوبی بشناسد و دچار انحراا در مسير نگردد و اعمال و مناساک خاود
را بر اساس علم تنظيم کند و از سوي ديگر ،زبان دين ،مواجهه با انبيا ،عمل به دستورات و مناساک
و باألخره فطرت تكوينی همگی زمينة پذيرش آموزههاي دينی را فراهم میکنند و اين آماوزه را در
جان و رو انسان نهادينه میکنند که نتيجة آن ،ايمان و باور به آموزههاست
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از آنجا که هرگونه تأثير دين بر فرهنگ از مسيرها و مجاري مذکور صورت مایگيارد و در ايان
مقاله توضي همة آنها ممكن نيست ،لذا در اينجا به تبيين تأثير دين بر فرهنگ از طريق آموزههاا و
آموزههاي مؤثّر در فرهنگ به گونهاي اجمالی اکتفا میگردد

تأثیر دین بر فرهنگ از طریق آموزهها
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اين آموزهها شامل مبانی معرفتی ،اخالق و احكام میشود:
الف) مبانی معرفتی که شامل خداشناسی ،انسانشناسی و میگردد که ذياالً باه برخای از
آنها اشاره میشود:
برخورداري خداوند از همة کماالت وجودي و دوري از هر نقص و ضع  ،پديد آمادن جهاان بار
اساس مشيّت حكيمانه ،خير ،رحمت و رسانيدن موجودات باه کمااالت شايساته و هدفمناد باودن
جهان« :أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ :آيا گماان کردياد شاما را بيهاوده
آفريدهايم ،و بسوح ما باز نمىگرديد؟» (مؤمنونن « )669مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ :...ما آن دو را جز
بحق نيافريديم » (الدّخانن ،)06وابستگی و نيازمندي تماامی موجاودات باه او و اينكاه هايچ چياز
لحظهاي بینياز از او نيست و همه چيز روي به سوي او دارد...« :إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ :ما از آنِ
خدائيم و به سوح او بازمىگرديم » (البقرهن )691اينكه او هستی و حقّ محض است« :ذَلِکَ بِـأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَقم :...اين بخاطر آن است که (بدانيد) خداوند حق است » (الحجّن آيهٴ  )1و هر امر حاقّ
ديگري (اعمّ از امر وجودي و يا ارزشی) که امكان وجاود داشاته باشاد ،تنهاا از او ناشای مایشاود:
«الْحَقم مِن رَّبِّکَ :اينها حقيقتى است از جانب پروردگار تو » ( آلعمرانن )16اينكه جهان محادود
به عالم مادّه و دنيا نيست و جهان ابدي و حيات واقعی به دنبال اين عاالم و در ساراي ديگار شاكل
میگيرد...« :إِنَّمَا هَذِهِ الْحَیَلةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرةةة هِیَ دَارُ الْقَرَارِ :اين زندگى دنيا ،تنها متااع
زودگذرح است و آخرت سراح هميشگى است» (غافرن  )06کرامت و موقعيّت ويژة انسان در مياان
ساير موجودات« :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنَـاهُم مِّـنَ الطَّیِّبَـاتِ
وَفَرَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْرِیالً :ما آدميزادگان را گرامى داشتيم و آنها را در خشاكى و
دريا( ،بر مرکب هاح راهوار) حمل کرديم و از انواع روزيهاح پاکيزه به آنان روزح داديم و آنهاا را بار
بسيارح از موجوداتى که خلق کردهايام ،برتارح بخشايديم» (اإلساراءن ،)76قادرت ،اختياار و ارادة
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مبتنی بر آگاهی انسان «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا :ما راه را به او نشان داديم ،خواه
شاکر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسساس» (اإلنسانن ،)0به گونهاي که میتواند مخاطب الهی قرار گيارد
و مأمور به انجام دستورهايی براي فرهنگسازي گردد (ر ک بسياري از آيات کاه خطااب «ياا أيّهاا
اإلنسان» و «يا أيّها المؤمنون» دارد) ،اينكه تنها اوست که راهنمايی و هدايت انسان را بر عهده دارد
و در امر رشد فرهنگی انسان میتواند انسان را دستگيري کناد « :أَتُرِیدُونَ أَن تَهْدُواْ مَـنْ أَضَـلَّ
اللّهُ وَمَن یُرْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیالً :آيا شما مىخواهيد کسانى را که خداوند (بار اثار اعماال

که خداوند،انسان ها را بر آن آفريده » (الرّومن« ،)06وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِـی آدَمَ مِـن ظُهُـورِهِمْ
ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَـهِدْنَا :...و آنگااه کاه پروردگاارت از
پشت و صُلب فرزندان آدم ،ذريّة آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود ):آيا من
پروردگار شما نيستم؟ گفتند :آرح ،گواهى مىدهايم » (األعاراان ،)678اينكاه حرکات باه ساوي
فرهنگ دينی مطابق با فطرت است و فرهنگ مطلوب تنها با پيروي از دين شاكل مایگيارد« :وَأَنْ
أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا وَالَ تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ :و (به من دستور داده شده کاه ):روح خاود
را به آيينى متوجّه ساز که از هر گونه شرک خالى است و از مشرکان مبااش» (ياونسن( )669ر ک
طباطبائی6867 ،ق  ،ج )672 :61
لزوم هدايت تشريعی الهی به عنوان مكمّل فطرت از طريق برانگيختن انبيا ،براي هدايت انساان
و نفی نسبيّت فرهنگ در چارچوبهاي اصلی دين« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ( »...الرّومن« ،) 06إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ اإلِسْالَمُ( »...آلعمرانن  ،)66خالفات
الهی او بر روي زمين و رسالت ويژة وي جهت تكميل و رشد خود و جامعه که بر همين اساس باياد
در اهتمام به فرهنگ مطلوب تالش جدّي داشته باشد (ر ک مطهّاري ،6020 ،ج  ،)29 :8نفای هار



و محيطی و اجتماعی و تاريخی نيست...« :فِطْرةةة اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا :...اين فطرتاى اسات
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زشتشان) گمراه کرده ،هدايت کنيد؟ در حالى که هر کس را خداوناد گماراه کناد ،راهاى باراح او
نخواهى يافت» (النّساءن ،22األعراان 621و الشّورين ،)88تأکيد بر فطرت باه عناوان هويّات انساان،
گرايش و معرفت فطري انسان به دين و خداوند و ابتناي دين بر اساس سااختار فطارت تاا بهتارين
مسير براي رشد و فعليّت تمام ظرفيّتها و قابليّتهاي فطرت فراهم شاود و اينكاه هار انساانی باه
صرا برخورداري از فطرت ،نسبت وجودي و وابساتگی وياژهاي باا خداوناد دارد و ذاتااً مسالمان و
موحّد است و نيز انسان به دليل برخورداري از فطرت ،موجودي صرفاً شكل گرفته از عوامل بيرونای
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گونه تقسيمبنديهاي کاذب از قبيل طبقه و رنگ و نژاد و که ربطی به هويّت انسانی ندارند و هيچ
دخالتی در انسانيّت انسان ندارند و تأکيد بر اينكه معيار برتري عبارت است از ارادة کماالجوياناه و
پايبندي نسبت به ارزشهاي انسانی و دينی جهت دستيابی به فرهنگای رشاديافتهتار و متعاالیتار
(ر ک الارّومن 06و یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ :...اح مردم ما شما را از يک مرد و زن آفرياديم و شاما را تيارههاا و
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قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اينها مالک امتياز نيست )،گرامىترين شما نزد خداوند با
تقواترين شماست » (الحجراتن))60
امكان رسانيدن پيام فرهنگ مطلوب به همة انسانها و امكان پذيرش آن از سوي همه ،زيرا اين
پيام در راستاي فطرت است و متمون آن تعهّد به حقيقت میباشد در ايان صاورت ،اگار حقيقات
دين به دور از پيرايههاي زمانی ،مكانی ،قومی ،نژادي و خالصه هر امر غير فطري ديگري به انسانها
ارائه شود ،ظرفيّت پذيرش آن در همة انسانها وجود دارد
امكان همگرايی و زمينهسازي براي شكلگيري فرهنگ جهانی واحد باه دليال وحادت فطارت،
وحدت خالق ،وحدت غايات و اهداا و وحدت مسير اصلی دستيابی به اهداا (شريعت الهی و دين)
وحدت دين (ر ک الرّومن08ا )06تا بدين ترتيب ظرفيّت يگانه و بیهمتا براي مناسبی براي گفت و
گو و تعامل ميان انسانها ،همدلی در اهاداا ،رويكردهاا و موضاعگياريهااي مشاترک و بااألخره
دستيابی به فرهنگ واحد جهانی الهی فراهم شود (ر ک آلعمرانن)18
وجود ظرفيّت فطرت در انسان به همراه رحمتهاي بیپايان الهی و وعدة او کاه موجاب ايجااد
اميد به آينده در انسان ،اميد به اصاال اماور و نفای ياأس ،خماودگی ،ظلامپاذيري ،پرخاشاگري،
جامعهناپذيري و

میگرددَ « :الَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ الَ یَیْـأَسُ مِـن رَّوْحِ اللّـهِ إِالَّ الْقَـوْمُ

الْکَافِرُونَ :و از رحمت خدا مأيوس نشويد که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأيوس ماىشاوند»
(يوسا ن« )27وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُرْعِفُوا فِـی الْـأَرْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ أةئِمَّا ِ وَنَجْعَلَهُـمُ
الْوَارِثِینَ :ما مىخواهيم بر مستتعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روح زمين قارار
دهيم» (القصصن )9ديدگاه انتظار مثبت و خالّق در مكتب تشيّع مبتنی بر همين اصل است
مسئولیّت همگانی :با توجّه به وجود اختيار و نيز خالفت الهی در مقام عمال انساانی و نياز
وجود فطرت واحد و کرامت انسانی واحد در همة انسانها ،اعمّ از انبيا و انسانهااي ديگار و تشارّا
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همسان به خطاب الهی ،همة انسانها به همان اندازه نيز مأمور تغييار وضاع موجاود باه مطلاوب و
مسئول رفتارهاي خود هستند...« :إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلم أُولئِکَ کَانَ عَنْـهُ مَسْـؤُوالً:
چرا که گوش و چشم و دل همه مسؤولند» (اإلسراءن)01

ب) آموزههای مربوط به احکام و اخالق

معنای عقل :عقل داراي معانی متعدّدي اسات ،ولای معاانی کاه باه بحاث ماا بيشاتر مرباوط
میشوند ،عبارتند از قوّة نظري و احكام بديهی عقل و نيز گزارههاي برهانی مبتنی بر آنها
الف) قوّۀ نظری :اين قوّه فعّاليّتهاي ادراکی و تحليلی و ترکيبای انساان را بار عهاده دارد و
میتواند به کش واقعيّات و حقايق نايل آيد و با استفاده از دانستهها به داوري دربارة صدق و کاذب
گزارهها بسردازد
اين عقل ابزاري است براي استفاده از منابع فرهنگ همچون طبيعت ،دين و امّا خودش منبع
نيست به عبارتی ،همان گونه که حواسّ پنجگانة انساان ابازاري باراي اساتفاده از طبيعات جهات
دستيابی به معرفت است ،عقل نيز با بهکارگيري دادههاي حسّی حواسّ پنجگانه و نياز باا تحليال و
تبيين منابع دينی ،روند دستيابی به معرفت و شكلگيري فرهنگ مطلوب را تكميل مایکناد ايان
عقل با وجود اهميّت آن از آنجا که ابزار فرهنگ است و نه منبع ،از توضي بيشتر آن درمیگذريم
ب) احکام بدیهی عقل و نیز گزاره های برهانی مبتنی بر آنهـا :شاامل آگااهی هااي
فطري ذهنی (قتاياي بديهی و قريب به بديهی و نيز قوانين بديهی منطق) و نيز گزارههااي برهاانی



ج) عقل
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لزوم انجام برنامههاي عبادي همچون نماز ،روزه ،حجّ ،انفاق مالی ،دعا و ذکر که موجاب تقويات
رابطة انسان با خدا و جامعه و طبيعت و میشود احكام فردي (مانند حالل و حرام در خوردنیهاا
و نوشيدنیها و ) و احكام اجتماعی که شامل مباحث اجتمااعی و حقاوقی و سياسای و اقتصاادي
میشود دستورات فراوان اخالقی فردي و اجتماعی به همراه روشهاي تربيت و تزکية انسان و بيدار
کردن انگيزههاي خيرجويی با ايجاد اميد و بشارت و يا انذار و هشدار و که همگی مواردي هستند
که براي براي رشد و ارتقاي فرد و جامعه و بالمآل ،فرهنگ طرّاحی شادهاناد و در فرهناگ مؤثّرناد
برخی از اين آموزهها در بحث از سيرة انبيا مطر خواهد شد

92
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مبتنی بر اين فطريّات میگردد اين آگاهیها به عناوان سارماية عقلای انساانی ،اگرچاه تعدادشاان
خيلی فراوان نيست ،امّا فوق العاده با اهميّت هستند چراکه بنيانهاي اصلی دين و فرهناگ توسّاط
همين گزارهها شكل میگيرد
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 )2احکام بدیهی عقل :ذهن انسان به عنوان يكی از ابعاد وجاودي او کاه تصادّي معرفاتهااي
حصولی انسان را بر عهده دارد ،مانند کاغذ سفيدي نيست که تمامی نوشتههاي آن با حسّ و تجربه
و مانند آن فراهم شود ،بلكه به طور فطري برخوردار از تعدادي اصاول معرفتای فطاري باه صاورت
بالفعل و يا بالقوّه است .اين نوع آگاهی ،اگرچه نياز به آموزش ندارد ،ولی لزوماً با تولّد انسان همگای
به طور بالفعل پديد نمیآيند ،بلكه گاهی به شكل تدريجی حاصل میشوند ايان آگااهیهاا شاامل
احكام و گزارههاي حاکی از هست و نيست و نيز بايد و نبايد است
گزارههاي مربوط به هستها و نيستها همان قتاياي نظري بديهی و خميرمايههاي عقلی اولای
و نيز گزارههايی است که تصديق و تأييد آنها نياز به کوشاش و تاالش فراوانای نادارد (ر ک حلّای،
بیتا869 :ا )666که بنيان تمامی دانشهاي انسان را شكل میدهد تمامی علاوم ،اعامّ از نظاري و
عملی از فلسفه ،رياضيّات ،علوم تجربی گرفته تا اخالق و ادبيّات و جامعهشناسی و نيز هر گونه فهام
و درک از دين و علوم دينی و فهم کتاب و سنّت و بر ايان اصاول مبتنای هساتند ضامن اينكاه
تعامل انسان با موجودات ديگر مانند ساير انسانها و طبيعت نيز بر اين اصول مبتنی است
بايد و نبايدهاي فطري نيز همان اصولی هستند که بنيانی اساسی براي تشخيص حُسان و قاب
ذاتی اشياء بهکار میرود و از آن در علم اصول به مستقالّت عقليّه تعبيار مایشاود و مبناايی باراي
عينيّت و نفی نسابيّت ارزشهااي اخالقای اسات (ر ک الشّامسن 7و 2الارّحمنن 16األنعاامن96
الرّعدن 61و النّحلن 71ا)79
 )1گزارههای برهانی مبتنی بر بدیهیّات :گزارههايی هستند که انساان باا باهکاارگيري قاوّة
عاقلة خود و با تكيه بر آگاهیهاي بديهی مذکور و نيز قوانين بديهی منطق به آنها دست مایياباد و
بر دانش خود میافزايد اين گزارهها بر خالا بديهيّات ،فطري نيستند ،بلكه اکتساابی هساتند و در
صورت برخورداري از شرايط الزم ،گزارههايی يقينی و مطابق با واقع خواهند بود احكام اين عقال از
آنجا که قطعيّت و مطابقت با واقع دارد ،از حجيّت ذاتی برخاوردار اسات و نياازي باه تأيياد مرجاع
ديگري ندارد ،بلكه مرجعيّت امور ديگر توسّط اين عقل صورت میگيرد (ر ک جوادي آملی:6021 ،
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08و  )09به هر روي ،اين آگاهیها همگی توسّط قوّة عاقله ( عقال باه معنااي اوّل) باهکاار گرفتاه
میشود و بنيان دانشهاي ديگر را شكل میدهد

تأثیر عقل بر فرهنگ

با اين همه ،اين عقل به رغم اهميّت فراوانش محدوديّتهاي خاصّ خود را نيز دارد و انسان را از
وحی الهی و تجربيّات انسانی و ساير منابع فرهنگ بینياز نمیکند ،زيرا بسياري از حقايق و واقعيّات
است که از چشم عقل برهانی (قبل از استفاده از وحی و ) پوشيده است و توانايی رفع ابهام و حالّ
مشكل تنها به دست وحی است
 )8در موارد فراوانی ،دين براي اثبات گزارههاي خود از عقل کمک میگيرد و در واقع ،اساتدالل
دين بر مطلبی استدالل عقلی ا دينی میشود (ر ک الرّعدن ،61النّحلن 71ا 79و الرّحمنن )16
 ) 0راهنمايی عقل در فهم و تفسير دين و ساير منابع فرهنگ که يكی از کارکردهاي عقل ،ارائاة
معيارهاي فهم دين است پس از تثبيت دين توسّط عقل ،دين به ارائة آموزههاي خود توسّط کتااب
و سنّت میپردازد در اينجا همان گزارههايی که موجب تثبيت دين شدند ،در فهم دين همچنان در



اين مبانی و مبادي نظري که بر دين و نيز دانشهاي مختل انسانی تقدّم دارد ،زمينة پاذيرش
دين و ايجاد و گسترش دانشها را که از مهمترين عوامل سازندة فرهناگ مطلاوب هساتند ،فاراهم
میسازد به عنوان نمونه ،در خصوص دين ،اينكه کدام دين را باياد برگزياد و حقّانيّات از آن کادام
مكتب است ،اثبات وجود خداوناد ،تشاخيص معجازة انبيااء و حقّانيّات آناان و همگای از طرياق
گزارههاي بنيادين اين منبع انجام میگيرد که البتّه ابزار ايان داوري ،قاوّة عاقلاه اسات باه عباارت
ديگر ،عقل ابتدا بايد خداوند ،توحيد و نيز برخی صفات او را اثبات کند ،ضرورت نبوّت و اينكاه ايان
فرد خاص به دليل معجزات خود پيامبر اوست و را اثبات کند تا زميناة ديان و تثبيات ديان باه
لحاظ نظري تأمين گردد پس از آنكه دين تثبيت شد ،نوبت تأثير دين بر فرهنگ میرسد
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 )6تأمين بنيانهاي نظري براي دين و دانشهاي مختل که بهرهگيري از اين بنيانهاي نظري
استوار و يقينی میتواند موجب پيدايش نظام معرفتی برهانی عقلای شاود کاه ويژگای برجساتهاش
يقين و قطعيّت مطابق با واقع است ،همان چيزي که مصداق بارز و برجستة علم محسوب مایشاود
(ر ک همااان ،6028 ،ب )601 :بااهکااارگيري چنااين نظااامی موجااب رشااد و ارتقاااي عقالنيّاات و
واقعگرايی جامعه و دوري از پندارها و گمانها و تخمينها و خرافات و میگردد
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فهم دين نيز دخيل هستند به عنوان مثال ،اگر ظواهر برخی از آيات نشان از تجسيم و رؤيت مادّي
خداوند و دارد (نظير آية  66از سورة فت و نيز آيات  80ا  88از سورة قيامت) ،عقال بار اسااس
گزارههاي برهانی خود مبنی بر اثباات خداوناد باه عناوان موجاودي واجابالوجاود ،غيرجسامانی،
ناديدنی و دستاندرکار میشود و آيات را به معناي واقعی آنها برمیگرداند
تاريخ گذشتگان و سيرة منقول به عنوان منبع فرهنگ نيز همين گونه است ،زيرا اين تااريخ در
صورتی میتواند به صورت الگوي مناسب مطر باشد که با اين عقال سانجيده شاود و از ساوي آن
تأييد شده باشد به عنوان نمونه ،اين عقل رفتارها و گفتارهاي به ظاهر متناقتی را که از معصومين
در تاريخ نقل شده است ،مورد مداقّه قرار میدهد و حكم میکند که فرد معصوم با توجّه به ويژگای
عصمت نمیتواند تناقض داشته باشد همين کارکرد براي عقل در خصوص ساير منابع فرهنگ و نيز
خود فرهنگ با همة عناصر و اجزاي خود نيز مطر است

چ) تاریخ
منبع تأثيرگذار ديگري که سخت مورد تأکيد دين اسالم و به طور خاص ،قرآن اسات« ،تااريخ»
میباشد منظور از تاريخ در اينجا عبارت است از وقايع ،حوادث و اوضاع انسان هاا در گذشاته و نياز
قواعد و سُنَنی که بر زندگی آنان حاکم بوده است اهميّت تاريخ در فرهنگ از آن جهات اسات کاه
انسان میتواند با بررسی تاريخ گذشتگان ،عبرتها و تجارب فراوانی را بياموزد و از آنهاا در سااختن
وضعيّت مطلوب خود بهکار گيرد
تاريخ را به لحاظ تأثير در فرهنگ میتوان به دو دسته تقسيم کرد :تاريخ به معناي عاام آن کاه
شامل وقايع مربوط به همة انسانهاي گذشته با هر رويكرد و رفتار مثبت و يا منفی که داشتهاناد و
تاريخ به معناي سيرة انبياي الهی و انسانهاي نمونه

2ـ تاریخ به معنای عام
آيات فراوانی در قرآن کريم وجود دارد که وضعيّت نعماتهاا و نقماتهااي گذشاتگان را نقال
میکند ،داليل اوجگيري و يا انحطاط فرهنگ و تمدّنها و دستيابی به اصول و تجاربی براي ارتقااي
فرهنگ را بيان میکند و توجّه به اين امر را موجب عبرت براي انسان میشمارد« :قُلْ سیرُوا فِـی
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الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ علقِبَ ُ الْمُکَذِّبینَ( :األنعامن  )66و در ساورة نمال ،آياة  16نياز هماين
عبارت آمده است ،با اين تفاوت که بهجاي «مكذّبين» از تعبير «مجرمين» استفاده شده است

آية ذيل به روشنی آمده است« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّـالِحَاتِ لَیَسْـتَخْلِفَنَّهُم
فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَرَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم
مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا  :...خداوناد باه کساانى از شاما کاه ايماان
آوردهاند و کارهاح شايسته انجام دادهاند ،وعده مىدهد که قطعاً آنان را حكمران روح زمين خواهاد
کرد ،همان گونه که به پيشينيان آنها خالفت روح زمين را بخشيد و دين و آيينى را که باراح آناان
پسنديده ،پابرجا و ريشهدار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيّت و آرامش مبدّل مىکناد ،آنچناان
که تنها مرا مى پرستند و چيزح را شريک من نخواهند ساخت » (النّورن « )99کَتَبَ اللَّهُ لَـأَغْلِبَنَّ
أَنَا وَرُسُلِی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ :خداوند چنين مقرّر داشته که من و رسوالنم پيروز مىشاويم ،چارا
که خداوند قوّح و شكستناپذير است» (المجادلهن )86
نتايج ويرانگر مواردي همچون پيمانشكنی ،کشتن بيگناهان و پاکان ،غفلت از حقيقات ،فارار از
مسئوليّتپذيري ،دشمنی بیدليل با حقيقت و و تأثير آن در انحطاط فرهنگ و سرنوشات جامعاه
که در آيههاي ذيل مشهود است« :فَبِمَا نَقْرِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قةلسِایَ ِ یُحَرِّفُونَ
الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ :...ولى به خاطر پيمانشكنى آنها را از رحمت خويش دور ساختيم و دلهاح آنان



قرآن کريم به موارد متعدّدي از عبرتها و سنّتهاي الهای اشااره کارده اسات از جملاه :تاأثير
ايمان و عمل صال انسانها در ايجااد امنيّات ،رشاد و گساترش فتايلت بار روي زماين ،پياروزي
ارزشهاي الهی و انسانی بر جريان باطل در عرصههاي مختل از جمله فرهنگ و اين امار در دو
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اميرالمؤمنين علی (ع) در وصيّت خود اهميّت اين موضوع را به امام حسن (ع) يادآور میشوند و
او را توصيه به اين امر میفرمايند« :پسرکم اگرچه عمرم محدود بوده و با امّتهاي گذشاته زنادگی
نكردهام که وضعيّت و احوال آنها را از نزديک ببينم ،امّا آثارشان را بررسی کردم و در گازارشهاايی
که از آنها رسيده است ،انديشه کردم تا آنجا که همچون يكی از آنها گرديدم ،آنچنان کاه گاويی باا
همة آنها زندگی کردهام ،بلكه باالتر از اين ،من مانند کسی هستم که از آغاز تا انجاام دنياا باا هماة
مردم بوده است و با آنها زندگی کرده است بر اين اساس ،حوادث درسات را از نادرسات شاناختم و
سود و زيان آنها را يافتم» (نهجالبالغهن ن )06
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را سخت و سنگين نموديم سخنان (خدا) را از موردش تحري مىکنناد » (المائادةن « )60أَوَلَـمْ
یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَلقِبَا ُِ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَانُوا أَشَدَّ مِـنْهُمْ قُاوَّةِ وَأَثَـارُوا
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَکْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا کَانَ اللَّـهُ لِـیَظْلِمَهُمْ وَلَکِـن
کَانُوا أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ :آيا در زمين گردش نكردند تا ببينند عاقبت کسانى که قبل از آنان بودناد،
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چگونه بود؟ آنها نيرومندتر از اينان بودند و زمين را (براح زراعت و آبادح) بيش از ايناان دگرگاون
ساختند و آباد کردند و پيامبرانشان با داليل روشن به سراغشان آمدند( ،امّا آنها انكار کردند و کيفار
خود را ديدند) خداوند هرگز به آنان ستم نكرد ،آنها به خودشان ستم مىکردند» (الارّومن « )6فَلَمَّا
نَسُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهِ أَنجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا کَـانُواْ
یَفْسُقُونَ :امّا هنگامى که تذّکراتى را که به آنهاا داده شاده باود ،فراماوش کردناد( ،لحظاة عاذاب
فرارسايد و) نهاىکننادگان از بادح را رهاايى بخشايديم و کساانى را کاه ساتم کردناد ،باهخااطر
نافرمانيشان به عذاب شديدح گرفتار ساختيم» (األعاراان « )619وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَـن نَّصْـبِرَ

عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ األَرْضُ  ...وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّ ُِوَالْمَسْاکةیة ُِ
وَبَآؤُوْاْ بِغَرَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُواْ یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِکَ
بِمَا عَصَواْ وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ :و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را کاه گفتياد :اح موساى هرگاز حاضار
نيستيم به يک نوع غذا اکتفا کنيم از خداح خود بخواه که از آنچه زمين مىروياند ،از سابزيجات و
خيار و سير و عدس و پيازش ،براح ما فراهم سازد موسى گفت :آيا غذاح پستتر را به جاح غاذاح
بهتر انتخاب مىکنيد؟ (اکنون که چنين است ،بكوشيد از اين بيابان) در شهرح فرود آييد زيرا هار
چه خواستيد ،در آنجا براح شما هست و (مُهر) ذلّت و نياز بر پيشاانى آنهاا زده شاد و بااز گرفتاار
خشم خدايى شدند ،چرا که آنان نسبت به آياات الهاى کفار ماىورزيدناد و پياامبران را باه نااحق
مىکشتند اينها بهخاطر آن بود که گناهكار و متجاوز بودند» (البقرهن )16

1ـ سیرۀ انبیای الهی و انسانهای نمونه
سيره و رفتار انبياء و اولياء نيز به عنوان بخش ويژه و مهمّی از تاريخ باه عناوان منباع فرهناگ
مطلوب مطر است اين بخش از تاريخ که از طريق متون دينی (کتاب و سنّت و تااريخ معتبار) باه
دست ما رسيده است ،با تكيه بر روششناسی مناسب و دقيق (اجتهاد به معناي مصاطل ) باه فهام
انسان در میآيد و در فرهنگ تأثير میگذارد سيره را از جهتی میتوان به عنوان بخشی از ديان در
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نظر گرفت ،زيرا همچون قرآن کريم منبعی اساسی براي دين است ،ولی از آنجا که ماهيّتی تااريخی
دارد ،در اينجا مورد بحث قرار میگيرد

لَیَأْکُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِی الْأَسْوَاقِ :...ما هيچ يک از رساوالن را پايش از تاو نفرساتاديم مگار
اينكه غذا مىخوردند و در بازارها راه مىرفتند » (الفرقانن )86باه عناوان نموناه ،کنتارل شاهوت
يوس (ع) و تقواي او در برابر زليخا از آن جهت در مردم و فرهنگ آنان تأثيرگزار است کاه توسّاط
انسانی همانند خود آنها انجام شده است (ر ک يوس ن 98ا)80
منظور از سيره در اينجا (همچون تاريخ به معناي اوّل) افزون بر رفتاار و تعامال شخصايّتهااي
نامبرده ،سبک و چارچوب و الگو و منطق رفتااري آناان نياز هسات (ر ک مطهّاري ،6020 ،ج :61
 ،)96مانند اينكه آنان براي هدايت و تبليغ ديگران از چه روشهايی استفاده کردهاند ،چگونه جامعه
را رهبري و مديريّت کردهاند؟ تعامل و معاشرت با خانواده ،يااران ،اقاوام ،غيار مسالمانان ،دشامنان
زيردستان ،عالمان و چگونه بوده است؟ مشورت و بهرهگيري از ديگران چه نقشای در ماديريّت و
فرايند تصميمگيري آنان داشته است؟ عقالنيّت ،عاطفه و چه جايگااهی در سايرة ايشاان داشاته
است؟ و

تأثیر سیره بر فرهنگ
اصول سيرة پيامبر و اوليا مبنی بر لزوم پايداري بر اصل اخالق و نفی خيانات در عهاد و امانات،
نفی بهرهگيري از هر وسيلهاي براي دستيابی به هدا و به عبارتی ،لازوم تناساب هادا باا وسايله،
اصل ذلّتناپذيري مسلمان ،قدرتمندي و آمادگی مواجهه با مشكالت و اصولی هستند که از سيرة
قابل استفاده است (براي اصول متعدّد ديگر و تفصيل بيشتر ،ر ک همان666 :ا)61
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بين خود و او پيوند وجودي چندانی نمیبيناد« :وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَـکَ مِـنَ الْمُرْسَـلِینَ إِلَّـا إِنَّهُـمْ



اصوالً قرآن کريم جايگاه اوليا و بزرگان دينی را به گونهاي ترسيم کارده اسات کاه از دساترس
بشري دور نباشند ،قابل اقتدا و اهتدا باشند و در نتيجه ،تأثير فرهنگی بااليی بر جامعه داشته باشند
و اساساً يكی از داليل اينكه خداوند پيامبران و اولياي خود را از جنس انسان برگزيده و ناه فرشاته،
آن است که راهنمايان بتوانند انگيزههاي الزم براي پيروي را در انسانها برانگيزانند راهنماايی کاه
خود مثل ديگران شهوت و غتب دارد ،گرسنه و تشنه میشود ،احساسات و عواط دارد ،میخواباد
و بيمار میشود و میتواند مقتدا باشد و مردم را برانگيزاند که پيروي کنند ،نه فرشته کاه انساان

سيّد محسن ميري
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بهره گيري از استدالل و حجّت براي تأييد مطالب خود و به عبارتی ،دعوت به دينداري محقّقانه
يكی از اين موارد اسات« :لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَـابَ وَالْمِیـزَانَ لِیَقُـومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ :...ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنهاا کتااب (آسامانى) و ميازان
(شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادالنه) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند » (الحديادن )89
دو نمونة ديگر:
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ال ) پرهيز از خودخواهی و نفی شخصيّتپرستی
«مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُؤْتِیَهُ اللّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالیُّبَاوَّةةِ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَادًا لِّی مِـن
دُونِ اللّهِ وَلَکِن کُونُواْ رَبَّانِیِّینَ بِمَا کُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنتُمْ تَدْرُسُونَ :براح هيچ بشارح
سزاوار نيست که خداوند ،کتاب آسمانى و حكم و نبوّت به او دهد سسس او به مردم بگوياد :غيار از
خدا مرا پرستش کنيد بلكه (سزاوار مقام او اين است که بگويد ):مردمى الهاى باشايد ،آنگوناه کاه
کتاب خدا را مىآموختيد و درس مىخوانديد (و غير از خدا را پرستش نكنيد)» (آلعمرانن)76
ب) شجاعت در دستيابی به اهداا بزرگ
«الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ وَکَفَـى بِاللَّـهِ حَسِـیبًا:
(پيامبران) پيشين کسانى بودند که تبليغ رسالت هاح الهى مىکردند و (تنها) از او مى ترسيدند و از
هيچ کس جز خدا بيم نداشتند و همين بس که خداوند حسابگر (و پاداشدهندة اعمال آنها) است»
(األحزابن ( )06براي نمونههاي متعدّد ديگر ،ر ک جوادي آملی  ،6066ج29 :1ا)76

ح) بنای عقال
يكی از عوامل مؤثّر در شكلگيري فرهناگ ،بخشای از بنااي عُقالسات کاه توسّاط ديان ماورد
پذيرش و تنفيذ قرار گرفته باشد منظور از بناي عقال عبارت از فرآوردههاي تجربی و عملی ،سنّتها
و آداب و رسوم و اخالق ،قراردادها و قوانين و مقرّراتی است که در ميان مردم رواج و جريان داشاته
است از آنجا که اسالم براي شكلدهی فرهنگ مطلوب از همة ظرفيّتها و توانايیهاي موجود بهاره
میگيرد ،طبعاً بناي عُقال که امكانات فراوانی را در خود دارد ،مورد بهرهبارداري قارار مایدهاد و در
برخی موارد با پذيرش کامل و يا اصال آن بر توان خود میافزايد و به شكلدهای فرهناگ مطلاوب
میپردازد
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ب) بناي عقال از آن جهت امري عملی است که مورد تأييد دين قرار گرفته است و جازو سانّت
نيز محسوب میشود ،ليكن از باب اهميّت آن ،مسقالًّ مطر شد



ال ) بناي عقال متفاوت از عقل ،منبع ديگر فرهنگ است ،زيارا اوّالً عقال (باديهی و برهاانی) از
سنخ علم و آگاهی است و ثانياً اعتبار و حجّيّت ذاتی دارد ،در حالی که بناي عقال از سنخ عمل است
و نيز حجّيّت و اعتبار ذاتی ندارد و حجّيّت و اعتبار خود را بايد از دين کسب کناد ،زيارا کااري کاه
مردم و عقال انجام میدهند و در بين آنها رايج است ،لزوماً درست نيست و بايد باه تأيياد و امتااي
دين برسد امتاي دين نسبت به اين امور به شكلهاي گوناگونی صورت میگيرد :عمل اولياي ديان
به آن ،تأييد لفظی و يا سكوت نسبت به آن در صورتی که به معناي عدم مخالفات باشاد ،زيارا اگار
اين روش باطل میبود ،آنان مخالفت خود را ابراز میکردند ،چرا که آن بزرگان در مقابل باطل هرگز
سكوت نمیکردند (ر ک جوادي آملی )686 :6020،البتّه اگر بناي عقال در مواردي مبتنی بر حكم
عقل باشد ،آن سيره حجّيّت ذاتی دارد ،ولی حجّيّت آن از باب حجّيّت عقل است نه بناي عقال
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آداب ،سنّتها ،تجربيّات ،فنّاوريها و قراردادهاي اجتماعی و به مثابة سارمايهاي هساتند کاه
در طول تاريخ يک جامعه شكل گرفته است و با رو و جان جامعه در هام آميختاه اسات مطمئنّااً
اين فرهنگ به طور کامل نمیتواند مورد قبول باشد ،زيرا در اين صورت ،دليلی براي تغيير فرهنگای
و ايجاد فرهنگ مطلوب نبود از سوي ديگر ،ناديده گرفتن کامل اين فرهنگ نيز ممكن نيست ،زيارا
در اين صورت اوّالً ارتباط عامل اصال با مخاطب و موضوع اصال باه کلّای قطاع مایشاود و ثانيااً
ظرفيّت و امكانات عظيمی از دست میرود بنابراين ،بهترين راهی که میماند ،عبارت است از حفاص
برخی از اين سنّتها و با قرار دادن آنها در سيستم فرهنگای جدياد و اصاال سامتگياريهااي
نادرست آنها و زدودن عناصر متمونی و شكلی غير مارتبط باا فرهناگ جدياد و جاايگزين نماودن
عناصر مطلوب بدين ترتيب ،از يک سو اين سرماية اجتماعی مهم حفص میشاود و از ساوي ديگار،
جامعه به دليل آنكه با فرهنگ جديد احساس بيگانگی مطلق نمیکند ،بلكه آن را مرتبط با هويّت و
تاريخ خود میداند ،ظرفيّت بيشتري را در پذيرش فرهنگ جديد از خود نشاان مایدهاد در اينجاا
توجّه به دو نكته الزم است:

11
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تأثیر بنای عقال بر فرهنگ
نمونههايی از اين تأثير را میتوان از قرآن کريم دريافت يک نمونة آن زباان اسات کاه يكای از
تجارب مبتنی بر قرارداد انسانها در طول تاريخ است هيچ يک از انبيا براي ايجاد فرهناگ مطلاوب
زبان جديد و بیسابقهاي را بهکار نگرفتهاند ،بلكه با بهرهگيري از ظرفيّات زباان مخاطاب خاود ،باه
اهدافی اساسیتر يعنی تبيين محتوا پرداخته اند« :وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَـیِّنَ
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لَهُمْ :...ما هيچ پيامبرح را جز به زبان قوم خود نفرستاديم تا (حقايق را) براح آنها آشاكار ساازد »
(ابراهيمن )8بر همين اساس ،قرآن کريم نيز بر اساس اسلوب زبان عربی رايج و قابل فهم براي هماه
نازل گرديد« :نَزَلَ بِهِ الرموحُ الْأَمِینُ * عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ * بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِـینٍ:
رو االمين آن را نازل کرده است * بر قلب (پاک) تو ،تا از انذارکننادگان باشاى * آن را باه زباان
عربى آشكار (نازل کرد)» (الشّعراءن 669ا )660البتّه نكتة مهم اين است که از ايان ظرفيّات زباانی
موجود بهترين استفاده میشود و باا آفارينش و اعجااز باینظيار زباانی ،تاأثير فرهنگای را باه اوج
میرساند
نمونة ديگر قراردادهاي اجتماعی در معامالت و ارتباطات خانوادگی است اساالم برخای از ايان
قراردادها را که در تعارض با دستيابی به فرهنگ مطلوب بوده ،مانند رباا ،ظهاار ،همساان پنداشاتن
فرزند با فرزندخوانده در احكام ازدواج و بسياري موارد ديگر ،مردود اعالم کرده است« :یَمْحَقُ اللّـهُ
الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ الَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ :خداوناد ،رباا را ناابود ماىکناد و صادقات را
افزايش مىدهد ،و خداوناد هايچ انساانِ ناساساسِ گنهكاارح را دوسات نماىدارد» (البقارهن ،)879



«الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمَْ * ...الَّـذِینَ
یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ :...کسانى که از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» مىکنند (و
مىگويند« :أَنتِ عَلىَّ کَظهَرِ أمّى :تو نسبت به من به منزلة مادرم هساتى») ،آناان هرگاز مادرانشاان
نيستند مادرانشان تنها کسانىاند که آنهاا را باه دنياا آوردهاناد * کساانى کاه همساران خاود را
«ظِهار» مىکنند ،سسس از گفته خود بازمىگردند » (المجادلهن 0ا )8ولای بساياري را هام مانناد
ساير اقسام تجارت و مورد تأييد و تنفيذ قرار داده اسات...« :وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَـا :...در
حالى که خدا بيع را حالل کرده است و ربا را حرام » (البقرهن  )879اين احكام اگرچه بعد از امتاا
در زمرة قوانين دينی قرار میگيرند ،امّا نشاندهندة آن است که بناي عقال و ماردم در شاكلگياري
فرهنگ تا حدّ قابل توجّهی مورد تأييد دين است
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سنّتها و آداب و رسوم نيز بخشی از همين بناي عقالست که در برخی موارد مورد تأيياد ديان
قرار گرفته است اسالم با جذب و پذيرش اين فتايل آنها را در چارچوب و نظام فرهنگی خود ،آنهاا
را بازسازي و پااليش کارده ،ضاع هااي آن را همچاون خودنماايی ،غارور ،اساراا ،آزردن و منّات
گذاردن و تحقير کمک شوندگان و برطرا کرده است و آنگاه از آن در راستاي اهداا خاود بهاره
می گيارد« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُـواْ صَـدَقَاتِکُم بِـالْمَنِّ وَاألذَى :...اح کساانى کاه ايماان
آوردهايد بخششهاح خود را با منّت و آزار باطل نسازيد » (البقرهن)818
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