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  قرآن و مهندسی فرهنگی
  احمد ترابی

  
اي طـوالنی   تعبیر مهندسی فرهنگی، در ادبیات علمی و اجتمـاعی مـا از پیـشینه        

البته ایـن   . هاي اخیر جستجو کرد     توان تولّد آن را در دهه       بلکه می . برخوردار نیست 
شود چه این که هر  مربوط می» مهندسیِ فرهنگی«تولّد نوین به ساختار ترکیبی واژة     

  .تر دارد ک از این دو واژه ـ به تنهایی ـ در زبان فارسی قدمتی بس طوالنیی
گیرنـده، تقدیرکننـده، محاسـب،        اندازه: را به معناي  » مهندس«شناسان، واژة     لغت

  .اند گیري و حسابگري تعریف کرده را اندازه» مهندسی«اند و  شماردار و مقدر دانسته
 علـم هندسـه و اشـکال    ۀرسی، در زمینکاربردهاي نخستین این کلمه در ادب پا    

ها چـون   گیري زمین و بنا بوده و سپس در قلمرو سایر دانش      عالم، مساحی و اندازه   
هـا و   سازي، کـشاورزي و نهایـت سـاختن انـواع ماشـین      پیکرتراشی، معماري، راه  
  .هاي الکتریکی و الکترونیکی سرایت کرده است طرّاحی و ساخت سیستم

نش و ادب بوده است و شـاعرانی         دا نايینه است و به مع    نیز پرد » فرهنگ«واژة  
 خاقانی، نظـامی و مولـوي آن   ، کسائی، فردوسی، فرخی، عنصري، ناصرخسرو چون

  .اند را به همین معنا دانسته و در همین معنا به کار برده
 آموزش و پرورش نیز بـه کـار رفتـه و تنهـا در     این واژه در قرن اخیر، در زمینۀ  

ست، به طـوري کـه      ست که کاربردهاي آن گسترش بیشتري یافته ا       چند دهۀ اخیر ا   
 تعریفی  ه براي آن بازمانده و یا در ارائۀ        تعریفی دقیق و همه جانب     پژوهشیان از ارائۀ  

  !اند همه پسند، گرفتار تنگنا شده
همزاد معناي جدید و کاربردهاي     » مهندسی فرهنگی «توان ادعا کرد که تعبیر        می

ند دهۀ اخیـر شـکل   در چ» فرهنگ«و » مهندسی«هاي  تک واژهنوینی است که براي  
 این معانی و کاربردهاي جدید، ترکیبی تازه را نیز به همراه داشته       یعنی. گرفته است 

  .است
این معانی و کاربردها، و حتی این ترکیب نوین، فاصلۀ جدي با معـانی دیـرین                 
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ی نخـستین حفـظ کـرده    اي ظریف پیوند خود را بـا معـان          خود ندارد، بلکه به گونه    
ریزي و معماري یـک      زیرا اگر مهندسی را به معناي طراحی، سازماندهی، پی        . است

هـاي   افزاري بدانیم، به هرحـال یکـی از عناصـر و پایـه          افزاري یا نرم    سیستم سخت 
 نظـام بخـشی و      گیري در راستاي    نجش و تقدیر و اندازه    انکارناپذیر آن، محاسبه، س   

تا در . الفعل و بالقوه است   ي مادي و معنوي و امکانات ب      ها  دهی جدید سرمایه    شکل
یافتـه و بـه    هـا و امکانـات ارتقـا    بخشی، کارآمدي سرمایه احی و نظام   این طر  نتیجۀ

  .دستاوردهاي بهتري منتهی شود
هـا، آداب، رسـوم، اخـالق،     واژة فرهنگ نیز کـه امـروزه شـامل باورهـا، سـنت          

 هاي مورد هاي فردي و گروهی، ارزش وشها و ر هاي فردي و اجتماعی، بینش منش
شود با معناي نخستین خود کـه عبـارت از          می... گذاري و    قبول و معیارهاي ارزش   

 زیرا همۀ مـوارد یـاد  . دانش و ادب و نیز عقل و خرد بوده است ارتباطی وثیق دارد    
 در باید ریشه در علم و عقل داشته و برآمـده از آن باشـد و                تواند، بلکه می    شده می 

حقیقت علم صائب و عقل سلیم اگر در وجود فرد و در کالبد جامعه نهادینه شـود،   
ق شایـسته،   هـا، آداب، رسـوم و اخـال         ها، باورهـا، سـنت     ها، روش  بینش: برآیند آن 

هوس  و چنانچه جهل و   . آفرین خواهد بود    و آرامش  بخش   تمتعالی، انسانی و امنی   
نگرشی و رفتاري فرد و جامعـه کـه   هاي  جاي علم و خرد نشسته باشد، همۀ شاخه    

دهد، رنـگ جاهالنـه خواهـد داشـت و زنـدگیِ نـامعقول و        فرهنگ او را شکل می  
  .زند نامطلوبی را رقم می

  
  از گذشته تا حال» مهندسی فرهنگی«

وي در گذشتۀ تاریخ، از هستی و طبیعت، تصوري منسجم، به انسان ابتدایی و بد
هـا، وقـایع و رخـدادها ارتبـاط چنـدانی         پدیده هم پیوسته و قانونمند نداشت، میان     

هاي مختلف، طی هزاران سال دریافت که نظام  ولی به تدریج با تجربه   ! شناخت  نمی
اي درهم تنیده است که تار و پود اجزاي آن با حـسابی دقیـق    طبیعت، چونان شبکه 

ه در کنار هم قرار گرفته است و ایجاد هرگونه تغییـر در یـک جـزء، تغییرهـا، بلکـ             
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  .تحوالتی را در سایر اجزا به همراه دارد
هـاي بـشري    گیري دانـش   عینی و دریافت خردمندانه بود که به شکل    این تجربۀ 

 ارتقا بخـشد  ر صدها بارا از طبیعتوري خود  منتهی شد و بشر توانست سطح بهره   
  . و توانمندي شگفتی در زندگی مادي دست یابديو به قدرتمند
ه است  افزاري و مادي داشت      سخت تاوردهاي بشري، جنبۀ   نمونۀ این دس   بیشترین

هـا   مطـرح شـود، ده  » مهندسـی فرهنگـی  «کـه اصـطالح   و به همین دلیل قبـل از این  
شکل ...  مکانیک، فیزیک، شیمی، معماري، صنایع، معادن و     ا پسوند مهندسی دیگر ب  

اکـز  گرفت و صدها دانشگاه و مرکز آموزشی بـه تعلـیم و تعلّـم آن پرداختنـد و مر      
  .شمار به تعمیق و گسترش آنها همت گماشتند پژوهشی بی

جایگاهی رسمی بـه عنـوان   » فرهنگ«اي چون  رسد که براي مقوله اما به نظر می  
  !تعریف نشده باشد» مهندسی فرهنگی«

  
  مکاتب بشري و مهندسی فرهنگی

در سطوح مختلـف و بـه       » باورها«و  » آداب«،  »اخالق«،  »فرهنگ«از دیرباز   بلی،  
 ولـی بـه ایـن    ،هاي بشري بوده است ه جوامع و گروهاگون مورد توجهاي گون   یوهش

مند و حـسابگرانه و دقیـق ـ چونـان مقـوالت سـخت        مقوله آن چنان که باید، نظام
هـا و   نیازي به این ریزنگـاري » فرهنگ«گویی اساساً . افزاري ـ نگریسته نشده است 

بات علمـی، اجـرا و   ري و محاسـ  و یا برفرض ریزنگ   ! ها ندارد  تها و مدیری    سنجش
  ! دشوار، دیربازده و ناماندگار است،»فرهنگ«ق آن در مقولۀ تحق

شناسی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، خواسته یا ناخواسته        هایی چون جامعه   دانش
انـد کـه بـر آن     ود اجـازه نـداده     ولی به خ   ،اند  به برخی مقوالت فرهنگی نظر افکنده     

  .را اطالق کند» مهندسی« از دانش، نام و عنوان بخش
هـاي علمـی، تجربـی، فلـسفی، اجتمـاعی و       از سوي دیگر همۀ تالش و تحرّك 

سیاسی بشر در طول تاریخ به دستاوردهایی منتهی شده است که فرهنگ بـشري را             
  .دانسته و ندانسته تحت تأثیر خود قرار داده است
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کـري، اخالقـی،   افـزار ف  افـزاري انـسان، نـرم    به تعبیر دیگر، دستاوردهاي سخت   
عـه و جهـان تغییـر داده        گذاري و بینشی او را نسبت به خـود، جام          اعتقادي، ارزش 

معموالً انسان نسبت به آن تغییرها و تحوالت، طرّاحی حسابگرانه و  که    آناست، بی   
زورقی است » فرهنگ«گویی . اي داشته و مهندسی خود را به کار بسته باشد       عالمانه

ی، تکنولوژیکی، اقتصادي، سیاسـی و نظـامی کـه همـواره            بر دریاي تحوالت صنعت   
ن اسـت و مـدیریتی   شـود و تـابعی از آ   دستخوش امواج پرتالطم این دریا واقع می     

  !تواند پیدا کند  نمیبنیادین و مستقل
ــ   ست که باعث شد در دو سه قرن اخیرــ پـس از رنـسانس            این همان بینشی ا   

هاي رفتـاري، بـه    و کاستن از ناهنجاريهاي روحی    متفکّران غربی براي رفع بحران    
جاي حرکت اثباتی در قلمرو فرهنگ فـردي و اجتمـاعی، بـه نفـی برخـی قواعـد                   

توان    ارتقاي فرهنگی نمی   گویی در زمینۀ  .  آورند اجتماعی و قراردادهاي اخالقی رو    
هاي اعتقادي و اخالقی است که بـا      تو اثباتی انجام داد و این ممنوعی      کاري عملی   

هاي اجرایی    هاي اجرایی خود، بحران آفریده است و کافی است که پشتوانه            پشتوانه
  !و اعتقادي جرایم اخالقی برداشته شده تا بحران از میان برود

از سوي دیگر، در همین بستر اجتماعی بود کـه مارکسیـسم بـراي دسـتیابی بـه        
ارد ـ  عدالت اجتماعی و رفع تبعیض طبقاتی ـ که پیوندي عمیق با فرهنگ بشري د 

به این نتیجه رسید که روابط اقتصادي را تحت اشراف و نفوذ درآورد و معتقد شـد   
  .که فرهنگ تابعی از روابط اقتصادي است

ـ      همسویی لیبرالیسم و مارکسیسم در این ن       ل قطه بود که براي فرهنگ اصالتی قائ
 خـود  گی که هر یکنبودند تا به مهندسی آن بیندیشند، و آن مقدار از تغییرات فرهن 

دیدند، از طریـق سـازماندهی سـایر نهادهـا و روابـط اجتمـاعی              می را بدان نیازمند  
  .کردند جستجو می
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  قرآن و مهندسی فرهنگی
در مقابل مکاتب بشري، قرآن براي فرهنگ، اندیشه، اخالق و باورهاي انـسانی،       

 نـسان در ایـن جهـان      ترین واقعیت زندگی ا     بلکه آن را اصیل   . ل به اصالت است   ئقا
بعی ت و ضرورت، تـا ادهاي زندگی بشر را، در عین اهمی نهادها و نمداند و بقیۀ    می

  .شناسد ت فکري و معنوي او میاز بینش، باور، اخالق و شخصی
آزادي انسان براي رسیدن «هاي خود را      ها و برنامه    اگر لیبرالیسم محور همۀ ایده    

 نهـایی آرمـان خـود را    رار داده است و اگر مارکسیسم نقطـۀ       ق» به تمایالت خویش  
ها   همۀ تعالیم و توجیهفی کرده است و پایۀمعر» طبقۀ اقتصادي معۀ بیرسیدن به جا«

قـرار  » ت فرديحذف مالکیت و  تساوي اقتصادي و اشتراکی   «خود را   هاي   و حرکت 
دین تعــالیم و  بنیــاگــر برخــی مکاتــب عرفــانی غیرتوحیــدي، پایــۀ و اداده اســت،

نـی  هـاي درو   بشر و دسـتیابی بـه توانمنـدي     قواي نهفتۀ  کشف«هاي خود را      تمرین
 و اهـداف  هـا  ها و برنامـه     و محور همۀ تعالیم، توجیه     اند، قرآن اساس    دانسته» انسان

شـناخت خـدا،    «فی کرده که عبارت اسـت از        خود را امري معرفتی و فرهنگی معر      
  .»اوایمان به او، اظهار بندگی به درگاه او، اطاعت از او و حرکت به سوي 

آیند، ـ حتّی به بـاور    ترین عناصر دین و دینداري به شمار می این عناصر که مهم
حـال  . سـاز هـستند   کسانی که اعتقادي به دین ندارند ـ عناصري فرهنگی و فرهنگ 

باوران، آن  شناسند و دین  فرهنگ دینی را فرهنگی غلط و نادرست می       ،دین ناباوران 
  !دانند را فرهنگی اصیل و درست می

ي در قرآن، هرگاه سخن از بعثت پیامبري به میان آمده است، اولین پیـام او بـرا           
  امتش، پیام خداباوري بوده است؛

)وا اللَّهدبمِ اعا قَومِهِ فَقَالَ یا إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر لَقَد23/مؤمنون( )و(  
  ».خداوند یکتا را بپرستید! اي قوم من: وما نوح را به سوي قومش فرستادیم؛ او به آنها گفت«
)اتَّقُوهو وا اللَّهدبمِهِ اعإِذْ قَالَ لِقَو رَاهِیمإِب16/عنکبوت( )و(  

خداونـد را پرسـتش کنیـد و از    : (فرستادیم، هنگامی که بـه قـومش گفـت   ) نیز(ما ابراهیم را  «
   ».او بپرهیزید) عذاب(
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)رَائِیلَ اعنِی إِسا بی سِیحقَالَ الْمکُموبربِّی ور وا اللَّهد72/مائده( )ب(  
  »!خداوند یگانه را، که پروردگار من و شماست، پرستش کنید! اي بنی اسرائیل: مسیح گفت«
  )65/اعراف( )وإِلَى عادٍ أَخَاهم هودا قَالَ یا قَومِ اعبدوا اللَّه(

خـدا را پرسـتش   )تنهـا ! (اي قوم من :؛ گفت)فرستادیم( را و به سوي قوم عاد، برادرشان هود «
  ».کنید

   )73/اعراف( )وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ یا قَومِ اعبدوا اللَّه(
خـدا را  )تنهـا ! (اي قـوم مـن  : ؛ گفـت )فرسـتادیم (صـالح را    و به سوي قوم ثمود، برادرشـان        «

  ».بپرستید
  )85/اعراف( ) قَومِ اعبدوا اللَّهوإِلَى مدینَ أَخَاهم شُعیبا قَالَ یا(

  ».خدا را بپرستید! اي قوم من: ؛ گفت)فرستادیم(شعیب را و به سوي مدین، برادرشان «
  :و در بیانی کلّی و جامع قرآن اعالم کرده است

  )36/نحل( )ولَقَد بعثْنَا فِی کُلِّ أُمۀٍ رسوال أَنِ اعبدوا اللَّه(
  ».خداي یکتا را بپرستید:ی برانگیختیم کهما در هر امتی رسول«

به تعبیـر  . یم سایر اصول و فروع خود را بنا کرده استو این اصل ق    پایۀ قرآن بر 
اسـت و  » ه سوي خدا بـودن ب«و  » از خدا بودن  «دیگر دو اصل ثابت و بنیادي قرآن        

 هاي خود را براي زندگی فردي و اجتماعی انسان در حـد            تعالیم و آموزه   ۀقرآن بقی 
  .فاصل میان این دو اصل، طرّاحی کرده است

کشف این طرح و هندسۀ معرفتی و علمی قرآن براي حرکـت بـه سـوي خـدا،       
ترین مقوله در این پژوهش قرآنی است و متأسفانه تاکنون تالش کمـی در   خود مهم 

  .میان اسالم شناسان براي کشف این ساختار صورت گرفته است
مع باشـد و صـرفاً      عی دستیابی به ایـن طـرح جـا        تواند مد   این نوشته هرگز نمی   

 تا زمینه را   طرح کالن و ماکتی کوچک از آن است        شمایلی اجمالی از     درصدد ارائۀ 
  .دارد ت را به نقد و نظر وااوي اصل تحقیق بگستراند و اهل دقبراي تأمل و ژرفک
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  »مهندسی فرهنگی قرآن«نمایی کلّی از 
  ؛ردعوت به عبادت و معرفت پروردگا. 1
  )21/بقره( )یا أَیها النَّاس اعبدوا ربکُم الَّذِي خَلَقَکُم والَّذِینَ مِنْ قَبلِکُم لَعلَّکُم تَتَّقُون(

 و کسانی را که پیش از شما بودند   ؛ آن کس که شما    پروردگار خود را پرستش کنید    ! اي مردم «
  » .آفرید؛ تا پرهیزکار شوید

انـد تـا بـه     هایند، و با نوعی تکریم دعوت شـده         انسان در این آیه، مخاطب همۀ    
ها یادآوري شده است که منطق این اظهار    آورند و به آن    بندگی و اظهار عبودیت رو    

هـاي   بندگی، آن است که او شما را آفریده و پرورش داده است، چونـان کـه نـسل           
سان قدرت  و در نهایت متذکّر شده است که این عبودیت و عبادت، به ان            ! پیشین را 

و دهـد ـ تـا در زنـدگی گرفتـار کـژي        گیري و اراده و کنترل بر خویش می تصمیم
 براي رسیدن به تمایالت خود همه چیز را ویران ناهنجاري و افراط و تفریط نشود،     

اي برابر، به استبداد و جباریت دست نزند و براي کـشف        نکند و براي ایجاد جامعه    
طلبی و امتیازخواهی بر دیگـران   را درگیر قدرتنیروهاي درونی خود، زندگی خود     

  ـ... و ! نسازد
  
  ؛ایمان به انبیا ـ واسطۀ میان خدا و خلق ـ. 2
  )170/نساء( )یا أَیها النَّاس قَد جاءکُم الرَّسولُ بِالْحقِّ مِنْ ربِّکُم(

  ».تان آوردوردگارحق را از جانب پر) کشیدید، ي که انتظارش را می( پیامبر!اي مردم«
هایی است کـه شـنواي ایـن         نسل ها و همۀ    اب به تودة انسان   در این آیه نیز خط    

بلکـه در آمـدن و   ! ایـد  شما به اختیار خود نیامدهمند و محتواي آن، این است که       پیا
رسانی فرستاده تـا حقیقـت       اي دارید، همو اکنون برایتان پیام       دهنده  بالیدن، پرورش 

فـتن ـ را بـراي شـما بازگویـد، چنـان کـه اگـر خـوب          زندگی ـ آمدن، زیستن و ر 
 راسـتین  یاز سوي پروردگار، خود مبتنی بر منطق 9یندیشید، فرستاده شدن پیامبر   ب

  .است
  )174/نساء( )الْنَا إِلَیکُم نُورا مبِینیا أَیها النَّاس قَد جاءکُم برْهانٌ مِنْ ربِّکُم وأَنْزَ(
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 طرف پروردگارتان براي شما آمد؛ و نور آشکاري به سوي شما نازل دلیل روشن از! اي مردم«
  ».کردیم

ت خدا و ایمـان بـه   بودیها به ع    قرآن در این آیه یادآور شده است که اگر انسان         
فهـم و   اند، این دعوت همراه با برهان و دلیـل روشـنیِ خـرد      دعوت شده 9پیامبر

  .هماهنگ با زبان فطرت و سرشت آدمی است
)للِئَال یالرُّس دعۀٌ بجلَى اللَّهِ ح165/نساء( )کُونَ لِلنَّاسِ ع(  

  ».تا بعد از این پیامبران، حجتی براي مردم بر خدا باقی نماند«
 این است کـه مردمـان از    دالیل و برهان،لسفۀ این هدایتگري و دعوت و ارائۀ     ف

اهنمایی بود و راه تی بر خدا نداشته باشند و از او گالیه نکنند که اگر رآن پس، حج
  !شدند نمود، بدخواه و بداندیش و گمراه نمی را می
  
  ؛هدفمندي هستی و زندگی انسان. 3
  )50/طه( )قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى کُلَّ شَیءٍ خَلْقَه ثُم هدى(

ست که همه چیز را وجود بخشیده و سپس آنهـا را بـه سـوي هـدفی رهنمـون      پروردگار، او «
  ».ساخته است

  )115/مؤمنون( )أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا ال تُرْجعون(
  »گردید؟ ده آفریدیم، و به سوي ما باز نمیآیا گمتان کردید شما را بیهو«

و حیـات انـسان تأکیـد دارد و ایـن     قرآن در این بیـان بـر هدفمنـدي آفـرینش          
 ــ 2ـ خلقت آغـازین  1 : به انسان یادآوري کرده استلفمندي را با طرح دو اص     ده

  .رجعت و بازگشت به جانب خالق
  
  ؛ولیت انسان در زندگی و پاسخگویی او در آخرتمسئ. 4
  )15/طه( )إِنَّ الساعۀَ آتِیۀٌ أَکَاد أُخْفِیها لِتُجزَى کُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى(

قیامت براي آن اسـت کـه هـرکس    ! ام  پنهان داشته رسد، زمان آن را     می  حتماً فرا   قیامت لحظۀ«
  ».هاي خود را دریافت کند پاداش تالش

ونَضَع الْموازِینَ الْقِسطَ لِیومِ الْقِیامۀِ فَال تُظْلَم نَفْس شَیئًا وإِنْ کَانَ مِثْقَالَ حبۀٍ مِنْ خَـرْدلٍ                (
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  )47/انبیاء( )أَتَینَا بِها وکَفَى بِنَا حاسِبِین
ترین ستم نخواهد شـد، اگـر    سازیم، به هیچ کس کم    روز قیامت ترازوهاي عدل را برقرار می      «

وزنی خردلی باشد، آن را خواهیم آورد و از نظر دور نخواهیم داشت و البتّه  عملی به کوچکی و کم
  ».شود ماند و چیزي فروگذار نمی با حسابگري و حسابرسی، خألیی باقی نمی

  
  ؛والنه در زندگی آگاهانه و عاقالنه و مسئکتضرورت حر. 5

طلبد که انسان حرکت خـود را در زنـدگی آگاهانـه و              آن آغاز و این فرجام می     
گیري نماید، چرا که در قبال هر گام بایـد پاسـخگو           اندیشمندانه انتخاب کرده و پی    

  .باشد
  )9/مرز( )هلْ یستَوِي الَّذِینَ یعلَمونَ والَّذِینَ ال یعلَمون(

  »!یکسانند؟ دانند دانند با کسانی که نمی آیا کسانی که می«
  )19-20/فاطر( )وما یستَوِي األعمى والْبصِیرُ وال الظُّلُمات وال النُّور(

  ».ها و روشنایی بینا و بینا هرگز برابر نیستند، و نه ظلمتو نا«
  )242/بقره( )کُم تَعقِلُونکَذَلِک یبیِّنُ اللَّه لَکُم آیاتِهِ لَعلَّ(

  ».این چنین خداوند آیات خود را براي شما شرح می دهد؛ شاید اندیشه کنید«
  )8/روم( )أَولَم یتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِم(

  »؟نیندیشیدندخود آیا آنان با «
  )191/آل عمران( )ویتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السماواتِ واألرض(

   ».اندیشند ها و زمین می ر آسمانو در اسرا«
  
در شناخت صـحیح   » هاي انبیا  هدایت«و  » امکانات فطري «گیري از     لزوم بهره . 6

  ؛هستی و زندگی
  )23/ملک( )قُلْ هو الَّذِي أَنْشَأَکُم وجعلَ لَکُم السمع واألبصار واألفْئِدة(

  ».ش و چشم و قلب قرار داد که شما را آفرید و براي شما گو استبگو او کسی«
  )6/ق( )أَفَلَم ینْظُرُوا إِلَى السماءِ فَوقَهم کَیف بنَینَاها وزینَّاها(

  »!؟ایم آیا آنان به آسمان باالي سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده«
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)مضِ واألراتِ واوملَکُوتِ السنْظُرُوا فِی می لَمءأَومِنْ شَی 185/اعراف( )ا خَلَقَ اللَّه(  
) از روي دقت و عبرت(ها و زمین، و آنچه خدا آفریده است،       آیا در حکومت و نظام آسمان     «

  »!؟دنظر نیفکندن
  )1/ابراهیم( )الر کِتَاب أَنْزَلْنَاه إِلَیک لِتُخْرِج النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور(

به ) ي شرك و ظلم و جهل،(ها ت که بر تو نازل کردیم، تا مردم را از تاریکیالر این کتابی اس«
  ».به فرمان پروردگارشان در آوري) ایمان و عدل و آگاهی،(سوي روشنایی

  )40/نور( )ومنْ لَم یجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مِنْ نُور(
  » . او نیستو کسی که خدا براي او نوري قرار نداده، نوري براي«

  
7 .ر در کالم الهی و اطاعت از انبیا؛تدب  
  )29/ص( )کِتَاب أَنْزَلْنَاه إِلَیک مبارك لِیدبرُوا آیاتِهِ ولِیتَذَکَّرَ أُولُو األلْباب(

ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متـذکّر      این کتابى است پربرکت که بر تو نازل کرده        «
  »!شوند
  )32/آل عمران( )قُلْ أَطِیعوا اللَّه والرَّسول(

  »!، اطاعت کنید)او (بگو از خدا و فرستاده«
  )107-108/ شعراء( )فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِیعون * إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمِینٌ(

  ». تقواي الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید. من براي شما پیامبري امین هستممسلماً«
  
  ؛دستیابی به زندگی واقعی و بهینه، فلسفۀ اطاعت از خدا و رسول. 8
  )24/انفال( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا استَجِیبوا لِلَّهِ ولِلرَّسولِ إِذَا دعاکُم لِما یحیِیکُم(

 هنگامی که شما را به سوي را اجابت کنید دعوت خدا و پیامبر! اید اي کسانی که ایمان آورده  «
  ».دنخوان چیزي می

  
  ؛هاي عملی قرآن براي تحقّق زندگی برتر و بهتر انسان بر کرة خاك برنامه. 9

شدن انسان بـه جرگـۀ مؤمنـان متوجـه او      هایی که در قرآن، قبل از وارد    خطاب
 اصل است، چنان که مواردي را در زمینۀ)یا ایها النّاس(شده است، معموالً با تعبیر
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ولی هنگامی که قرآن از سـاحت هـستی شناسـی و         . ایمان به خدا و قیامت آوردیم     
هـاي عملـی گـام نهـاده اسـت،       بیان اصول بنیادین عبور کرده و بـه عرصـۀ برنامـه      

باشد که در این مجال به بخـشی       می)یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا   (ها معموالً با عنوان      خطاب
  :تاز آنها اشارتی خواهیم داش

  گیري مثبت در زندگی؛  تشویق مؤمنان به حرکت در مسیر صالح و جهتـ کی
  )25/بقره( )وبشِّرِ الَّذِینَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جنَّات(

هـایی از بهـشت    اند، بشارت ده که باغ مان آورده و کارهاي شایسته انجام داده یبه کسانی که ا   «
  ».براي آنهاست

  گیري از غذاهاي پاکیزه، مفید و فاقد ضرر؛ ـ بهره دو
  )172/بقره( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رزقْنَاکُم(

  ».ایم بخورید اي که به شما روزي داده هاي پاکیزه از نعمت! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  دارایی خود به آنان؛ه به نیازمندان و انفاق بخشی از ـ توج سه
  )254/بقره( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا أَنْفِقُوا مِما رزقْنَاکُم(

  ».ایم، انفاق کنید ه شما روزي دادهاز آنچه ب! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  ـ پرهیز از منّت گذاري و آزار فرودستان؛ چهار
  )264/بقره( )ا صدقَاتِکُم بِالْمنِّ واألذَىیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تُبطِلُو(

  »!هاي خود را با منت و آزار، باطل نسازید بخشش! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  ـ پایبندي به قراردادهاي اجتماعی؛ پنج
  )1/مائده( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ(

  »!وفا کنید) و قراردادها(ها  ه پیمانب! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  هاي کاذب و ساختگی براي خود؛ تگذاري و ایجاد محرومی ـ منع از بدعت شش
  )87/مائده( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تُحرِّموا طَیِّباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَکُم(

براي شما حالل کرده است، حرام چیزهاي پاکیزه را که خداوند ! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  » !نکنید

  ؛...ـ حرمت شراب و قمار و  هفت
)اباألنْصسِرُ ویالْمرُ وا الْخَمنُوا إِنَّما الَّذِینَ آمها أَی90/مائده( ) . . .ی(  
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یـد و  ، پل]نوعی بخت آزمایی[=  و ازالم ها شراب و قمار و بت! اید اي کسانی که ایمان آورده  «
  ». شیطان استاز عمل

  ـ پرهیز از خیانت در امانت؛ هشت
  )27/انفال( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَخُونُوا اللَّه والرَّسولَ وتَخُونُوا أَمانَاتِکُم(

به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانات خود خیانت روا        !اید اي کسانی که ایمان آورده    «
  ».مدارید
   ورود به خانۀ دیگران، بدون اجازة آنان؛ـ نهی از نه
)وتِکُمیرَ بوتًا غَییخُلُوا بنُوا ال تَدا الَّذِینَ آمها أَی27/نور( )ی(  

  ». خود وارد نشویدهایی غیر از خانۀ در خانه! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  ـ لزوم رعایت حقوق همسران؛ ده
  )49/احزاب( )إِذَا نَکَحتُم الْمؤْمِنَاتیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا (

  ».هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  آمیز با دیگران در روابط اجتماعی؛ـ ممنوعیت برخورد استهزا  یازده
  )11/حجرات( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال یسخَرْ قَوم مِنْ قَومٍ(

  ».نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند! اید  ایمان آوردهکسانی کهاي «
  ـ پرهیز از بدگمانی نسبت به مردم؛ دوازده
  )12/حجرات( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اجتَنِبوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنّ(

  ».ها بپرهیزید از بسیاري از گمان! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  اساس؛ هاي بی گویی و ادعاهاي بدون پشتوانه و وعده ت گزافهمنوعیـ م سیزده
  )2/صف( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما ال تَفْعلُونَ(

  »!؟کنید گویید که عمل نمی چرا سخنی می! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  ؛ولیت در قبال خانواده و فرزندانئـ مس چهارده

  )6/تحریم( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم وأَهلِیکُم نَارا(
هـا و    خـویش را از آتـشی کـه هیـزم آن انـسان     ةخود وخانواد ! اید اي کسانی که ایمان آورده    «
  ».هاست نگه دارید سنگ
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  ـ برخی قواعد و قوانین اقتصادي؛ پانزده
  )29/نساء( ) ال تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطِلِیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا(

  ».نخورید) مشروعو از طرق نا(ل یکدیگر را به باطلاموا !اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )106/مائده( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا شَهادةُ بینِکُم إِذَا حضَرَ أَحدکُم الْموت(

هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از  !اید  ایمان آوردهاي کسانی که«
  ».میان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد

  )130/آل عمران( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبا أَضْعافًا مضَاعفَۀ(
  »!خوریدربا را چند برابر ن! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )85/اعراف( )بخَسوا النَّاس أَشْیاءهموال تَ(

  »!و از اموال مردم چیزي نکاهید«
  )282/بقره( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا تَداینْتُم بِدینٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاکْتُبوه(

بـه  ) خاطر وام یا داد و سـتد به (هنگامی که بدهیِ مدت داري     ! اید  اي کسانی که ایمان آورده    «
  »!یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید

  ـ دعوت به قسط و عدل و اجراي قوانین حقوقی؛ شانزده
  )135/نساء( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا کُونُوا قَوامِینَ بِالْقِسطِ شُهداء لِلَّه(

  ».براي خدا شهادت دهید !دکامالً قیام به عدالت کنی! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )178/بقره( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا کُتِب علَیکُم الْقِصاص فِی الْقَتْلَى(

  ».رد کشتگان، بر شما نوشته شده استحکم قصاص در مو! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  ؛هاي دیگر تظیم روابط اجتماعی و سیاسی با ملـ تن هفده
  )118/آل عمران( ) الَّذِینَ آمنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطَانَۀً مِنْ دونِکُمیا أَیها(

   ».محرم اسراري از غیر خود، انتخاب نکنید! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )144/نساء( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَتَّخِذُوا الْکَافِرِینَ أَولِیاء(

  ».گاه خود قرار ندهید ، کافران را ولی و تکیهغیر از مؤمنان! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )51/مائده( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیهود والنَّصارى أَولِیاء(

  »!اتخاب نکنید) گاه خود و دوست و تکیه(ا را ولی یهود و نصار! اید اي کسانی که ایمان آورده«
)ها أَینُواییإٍ فَتَبفَاسِقٌ بِنَب کُماءنُوا إِنْ ج6/حجرات( )ا الَّذِینَ آم(  
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 آن تحقیـق  بـارة در، اگر شخصی فاسق خبري براي شما بیاورد   ! اید اي کسانی که ایمان آورده    «
  ».کنید

  هاي عبادي؛ ـ بخشی از برنامه هجده
  )153/بقره()والصالةیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا استَعِینُوا بِالصبرِ (

  »!و نماز، کمک بگیرید) و اسقامت(از صبر! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )183/بقره()یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا کُتِب علَیکُم الصِّیام(

  ».روزه بر شما نوشته شده! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )95/مائده()تُلُوا الصید وأَنْتُم حرُمیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَقْ(

  ».احرام شکار نکنیددر حال ! اید اي کسانی که ایمان آورده«
  )9/جمعه()یا َأیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصالةِ مِنْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذِکْرِ اللَّه(

گامی که براي نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوي ذکـر  هن! اید اي کسانی که ایمان آورده «
  ».خدا بشتابید
  )41/توبه()انْفِرُوا خِفَافًا وثِقَاال وجاهِدوا بِأَموالِکُم وأَنْفُسِکُم(

  »!همگی به سوي میدان جهاد حرکت کنید؛ سبکبار باشید یا سنگین بار«
مورد اشاره قرار گرفـت، بخـش   هاي عملی    آنچه در این سطرها به عنوان برنامه      

هاي عملی متنوع قرآن براي اهل ایمان است که همۀ ایـن عناصـر در      کمی از برنامه  
اي ترسیم و تنظیم شده است   ها به گونه    کند و این برنامه     کنار هم هدفی را دنبال می     

  .که بتواند براي انسان، زندگی معنوي همراه با آسایش و آرامش را رقم زند
ه یک یا چند اصل از این اصول یـا یـک یـا چنـد برنامـه از ایـن                    در صورتی ک  

توجهی قرار گیرد، تعـادل نظـام کـارکردي دیـن بـر هـم           هاي عملی مورد بی     برنامه
و امـروز  . یابـد  خورده و جامعه به اهداف موردنظر ـ آن گونه که باید ـ دست نمـی   
 باید ،برند ر میمشکل جوامع اسالمی را که در فقر علمی و اقتصادي و سیاسی به س    

  .در این زاویه جستجو کرد
ایی قرآنی نیست، بلکه این هندسه که بـیش  هآنچه ما آوردیم، هرگز آن هندسه ن      

ریزي فرهنگی است، بایـد بـیش از ایـن مـورد              از هر چیز یک سازماندهی و برنامه      
  .بررسی و دقت قرار گیرد و شناسایی شود
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   فرهنگی است؟ندسیمههاي قرآن داراي  ها و برنامه آیا آموزه
ل پیشین، این سؤال مطرح شود که آیا بیان چند اصـل    ممکن است با طرح مسائ    

  به حساب آید؟» مهندسی فرهنگی«تواند  اعتقادي و ارائۀ چند برنامۀ عملی می
اي از قوانین و  در پاسخ باید گفت که تنظیم و طرح چند اصل و تقنین مجموعه         

نـدارد؛ زیـرا تنظـیم    » مهندسی فرهنگـی « وجود بایدها و نبایدها، همیشه حکایت از 
  :اصول و تقنین قوانین

ل فرهنگی نیست، بلکه در جهت تولید یک محصول گاه اساساً مرتبط با مسائ   . 1
یا ساخت یک بنا و یا ادارة فیزیکی یک مجموعه صورت گرفته اسـت کـه در ایـن       

نـگ و مهندسـی   ها ارتبـاطی بـا فره   ها و دستورالعمل   صورت، اصول و فروع برنامه    
  .فرهنگی ندارد

در برخی موارد قوانین و ضـوابط و تعریـف اصـول و تجدیـد رفتـار جنبـۀ                   . 2
 رفتاري، اعتقادي، گیري یک نظام سازي دارد و در نهایت به شکل فرهنگی و فرهنگ
احی اصول و   که در طر    شود، ولی به دلیل این      میتی خاصی منتهی    اخالقی و شخصی  

اي عالمانه و تدبیري عاقالنه صورت نگرفته اسـت و          محاسبه ارائۀ بایدها و نبایدها،   
از قبل اهداف مشخص نشده و براي رسیدن به اهداف، کیفیت و کمیت وظـایف و         

ه قـرار نگرفتـه اسـت، گرچـه ایـن اصـول نظـري و               ها مورد توجـ    چگونگی روش 
 گیري یک نظام فرهنگی یا به هرحال عناصري هاي عملی خواه ناخواه به شکل قالب

شود، ولی در فرایند این شـکل گیـري ـ     از یک نظام فرهنگی ـ اجتماعی منتهی می 
زیرا چنان که یـاد  . وجود ندارد» مهندسی فرهنگی«آغاز و فرجام ـ چیزي به عنوان  

احیِ آگاهانـه و  ، عنصر محاسبه، سنجش، تقدیر و طر »مهندسی«شد، در معناي واژة     
 بنا بـراي رسـیدن بـه اهـداف فکـري و       هاي قانونمند یک    ریزي شالوده   ارادي و پی  

ت روحـی و باورهـا و   شناسی و شخـصی  بینی و هستی ز جهانعملی ـ که حکایت ا 
پوشـی   ـ حضور جـدي و غیرقابـل چـشم   ت فرد یا جامعۀ عامل داشته باشد  تمایال
  .دارد

یط و اساس شـرا  هاي طوالنی و بر   این اساس باورها و قواعدي که طی دوره        بر



 

 

19 

فاقی یا انتخابی ناگزیر و محاسبه نشده و غیرعلمـی          به صورت ات  نیازهاي مقطعی و    
در جوامع شکل گرفته و فرهنگی دیرپا یا نوظهور را در آن جوامع شکل داده است،  

  .است» مهندسی فرهنگی«فاقد 
یـک از مـوارد یـاد شـده          ها و معـارف قـرآن در کـدام          اکنون باید دید که آموزه    

  !گنجد می
  

  سه دیدگاه
 قرآن، نظر به ساختن یک فرهنگ نداشـته        يها  گفت که اساساً آموزه   توان    آیا می 

گیـري   است و مطالب و باورها و قواعد و رفتار پیـشنهادي آن، ارتبـاطی بـا شـکل             
  فرهنگ مردم در یک جامعه ندارد؟

قطعاً پاسخ منفی است، زیرا کـافران بـه اسـالم و حتّـی متفکـران همـۀ ادیـان،                    
ازي پیروان ادیان را انکار کنند، بلکه بایـد اذعـان           س  توانند نقش دین در فرهنگ      نمی

تـرین عوامـل    هـا قـرن، یکـی از مهـم         کرد که دین و باورها و تعالیم دینی، طـی ده          
  .ها و جوامع بشري بوده است ساز در میان ملّت فرهنگ

را مورد بررسی قرار داد؛ یعنی باید دیـد     » نسبت قرآن با وجه دوم    «بنابراین باید   
ي قرآن ـ به عنوان یک کتاب دینی ـ بر فرهنگ جوامع اسالمی، مبتنـی    آیا تأثیرگذار

بر فرایندي غیر علمی، محاسبه نشده و غیر مدبرانه بوده و فاقد مهندسـی فرهنگـی                
ت تنظیم و تعریف شـده  ول و فروع نظري و عملی آن، با دقیک از اص است، یا هر 

  و بیشترین تکیه را بر علم و حکمت الهی داشته است؟
  
  یدگاه نخستد

هـا،   تانی که دین را خرافه یا افیون مل       در اینجا نیز پاسخ روشن است، زیرا کس       
ساختۀ تمایالت روانی، معلول جهل به قوانین علمی طبیعت و یا بافتـه و پرداختـۀ                

ـ     اند، هیچ   فی کرده داران و استثمارگران تاریخ معر      هسرمای ل گونه اصالتی بـراي آن قائ
  .بر علم و عقل و حکمت و سنجش و محاسبه بدانندنیستند تا آن را مبتنی 
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  دیدگاه دوم
ها،  ا آموزهیه نسبت به دین بدبین نباشند، اماز سوي دیگر، کسانی که تا به این پا     

هاي شخـصی پیـامبران بداننـد و     هاي عملی دین را محصول تجربه       معارف و برنامه  
شخص نبـی بـه شـمار       هاي باطنی    هاي آسمانی را نه کالم الهی بلکه دریافت        کتاب

آورنـد و فهــم زمانــه و شــرایط تــاریخی و فرهنگــی عــصر نبــی را بــر چگــونگی  
توانند براي تأثیرگذاري باورهاي دینـی   هاي وي مؤثّر شمارند، اینان نیز نمی       دریافت

ل باشند و طرّاحـی قواعـد آن را معلـول     انسانی مبنایی علمی و پایدار قائ     بر جوامع 
  !  هدفمندانه بدانند آگاهانه، مدبرانه ویسنجش

و نهایتاً در نظر این طیف، یا قرآن اساساً فاقد مهندسی فرهنگی و بیگانـه بـا آن           
هاي عملی خـود، خواسـته اسـت     است و یا اگر هم با ارائۀ اصول اعتقادي و برنامه 

طرحی ارائه کند و در پرتو آن فرهنگی را پدید آورد، این طرح تاریخمند و محدود          
خی خود است و نباید براي شناسایی آن وقت زیادي را صرف        به ظرف خاص تاری   

  !ها مفید و کارآمد دانست کرد، چنان که نباید آن طرح را براي همۀ زمان
  

  مدیدگاه سو
  : دیدگاه سوم در تقابل با دو نظرگاه قبلی است؛ زیرا معتقد است که

  . قرآن کالم الهی استـ1
گونه دخل و تصرّفی در الفـاظ   رسان خداست و خود هیچ فقط پیام 9 پیامبر ـ2

  .و مفاهیم وحی نداشته است
  . کالم الهی ریشه در علم و حکمت نامحدود او داردـ3
 کالم الهی ـ معارف و رهنمودهاي قرآن ـ کمترین تعارض و ناهمـسازي بـا     ـ4

  .سرشت و فطرت انسان و عقل و علم ندارد
 اسـت و از  صـدد تحقّـق اهـداف مشخـصی      کالم الهی هدفمند اسـت و در       ـ5

  .هرگونه حرکت کور و بیهوده مبرّاست
  .ترین هدف قرآن، تعالی معنوي و روحی انسان بوده است  اصلیـ6
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ي و معنـوي، نظـامی      ایی انسان به سمت زندگی برتـر مـاد         قرآن براي راهنم   ـ7
  .اعتقادي و عملی را به او ارائه کرده است

 دقیق ترسیم شده است کـه  اي عالمانه و     نظام اعتقادي و عملی قرآن به گونه       ـ8
  .نظر را در زندگی فردي و اجتماعی انسان تحقّق بخشد بتواند اهداف مورد

هاي قرآن بـراي    تنظیم و طرّاحی محاسبه شده، علمی، هدفمند و دقیق برنامه       ـ9
تـر ـ همـان     ي مقبولوي برتر ـ و به تبع آن زندگی ماد دستیابی انسان به زندگی معن

  .نامیم می» هندسی فرهنگی قرآنم«چیزي است که آن را 
 طرح و برنامۀ قرآن براي دستیابی انسان به حیات برتر کـه اخـالق، رفتـار،          ـ10

ت تـاریخی  شـود، داراي محـدودی   زش را شامل میبینش، رسوم، عادات، منش و ار    
نیست، بلکه با اتّکا به علم و حکمت الیزال الهی، داراي حیات و اعتبار همیشگی و 

  .ر استکارآمدي پایدا
تغییرهایی که در طول تاریخ بـراي نیازهـا و شـرایط و اقتـضائات جوامـع            ـ  11

ه ه طور صریح یا به اشارت مورد توجهاي قرآنی ب دهد، در متن آموزه     بشري رخ می  
پذیري الزم را به طرح قرآنی براي ساختن فـرد   قرار گرفته است و این امر انعطاف       

ه تحوالت و تغییرات، نیازي بـه تاریخمنـد   و جامعه داده است و براي پاسخگویی ب 
مند آن نیست، بلکه با اتّکا        ها و قواعد و قوانین نظام       شمردن قرآن و عدول از برنامه     

توان با حفظ اصـول و بنیادهـاي آن، بـه     هاي تعبیه شده در خود قرآن می به ظرفیت 
  .تغییرات مورد نیاز جوامع و پاسخگویی به نیازهاي متفاوت آن دست یافت

دار  ـ عنصر اجتهاد در نظام مطالعات دینـی، همـان چیـزي اسـت کـه عهـده                12
ها و شرایط است و وظیفه دارد تـا در اجـراي هندسـۀ فرهنگـی          شناسایی ضرورت 

کننـدة   هایی را شناسایی کند و به کار گیرد که تأمین         قرآن و تحقّق اهداف آن، روش     
  .شود هی نمیبینی شده منت اهداف قرآنی است و به نفی اهداف پیش

د صــد اســاس ایــن دیــدگاه، قــرآن ضــرورتاً داراي نگــرش فرهنگــی و در  بــر
هـا و   آل ها و قواعد و قوانین و ترسیم ایـده   برنامهسازي بوده است و با ارائۀ      فرهنگ

ریخته است  شده و دقیق را پیر ذهن و اندیشۀ پیروان، طرحی حساب      تعمیق آنها د  
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مهندسی فرهنگـی قـرآن بـراي جوامـع     «را و این طرح همان چیزي است که ما آن       
  .ایم نام نهاده» بشري

هـاي   هاي اخالقی دین و نیـز هـر یـک از برنامـه     در این نگاه، هر یک از توصیه 
اي تعیین و تعریـف شـده اسـت کـه بتوانـد              عبادي یا قواعد حقوقی قرآن، به گونه      

امـش  اندیشی و خیرخواهی و سالمت جسمی و روانی و امنیـت و آر      صالح و نیک  
فردي و اجتماعی شهروندان جامعۀ دینی را تأمین کند و از این طریق همۀ نمادهاي   

ودهـاي   دینی را در ابعاد مختلف به زیبـاترین نمادهـا برسـاند و نم              ۀفرهنگی جامع 
  . بشري بزدایدزشت را از ساحت فرهنگ جامعۀ

  
   در مهندسی فرهنگی جامعۀ دینینقش اجتهاد

هاي دینی قرار گرفتـه و        شناسی و حوزه    فل اسالم آنچه تا کنون مورد غفلت محا     
هـایی از هندسـۀ    تحبب گردیده است، عدم اجتهاد در سـا تأخیر جوامع دینی را س   

بایـد در شـرایط مختلـف و تحـوالت گونـاگون       فرهنگی جامعۀ دینی است که مـی      
  .اجتماعی، مورد بازنگري و بازسازي قرار گیرد

چنان که در معماري یک بنا، اصـول          آن براي تقریب موضوع به بیان باید گفت،      
اي وجود دارد کـه تـابع قـوانین پایـدار طبیعـی اسـت، در مهندسـی                 ثابت و علمی  

گونه که استفاده از اصول    تردید ناپذیر وجود دارد و همان      یفرهنگی دینی هم اصول   
اي در  یابد، مثالً روش ایجاد اسکله هاي مختلف تفاوت می    و زمان  ها  علمی در مکان  

ا با بنایی در زمین سخت متفاوت است و در جـایی کـه مـواد از سـنگ و بـتن          دری
تـوان از آن معیارهـا و        گیرند که در چوب و گل نمی        هایی بهره می   باشد، از ظرفیت  

هـایی    دینـی نیـز چنـین تفـاوت     برد، در کار مهندسی فرهنگی جامعـۀ ها بهره  روش
 اخـالق و عقایـد را از    که کسی آیات مربوط بـه احکـام و         وجود دارد و صرف این    

قرآن استخراج کند، بدان معنا نیست که توانسته است هندسۀ فرهنگی قرآن را براي          
  .ها پیاده کند همیشه شناسایی کرده و همان را در همۀ زمان

 اگـر فـرض کنـیم کـه هندسـۀ           :شاید بتوان این مطلب را با این بیان اظهار کرد         
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ن متصور نباشد، حداقل اجراي آن طرح فرهنگی قرآن هم ثابت باشد و تغییري در آ   
هاي متفاوت اجرایـی     ها و طرح   و پیاده کردن آن هندسه در هر جامعه نیاز به روش          

کـه   آنرح خود قـرآن بـودیم، بـی    صدد شناسایی ط  دارد، در حالی که ما همیشه در      
هـا، میـدان اجتهـاد و         نیازمند روشی است و روش     ،کنیم آن طرح، براي اجرا    توجه  

کنون اهل اجتهاد و پژوهش، هم خود را     ولی تا  .باشد  مطالعه و تجربه می   بررسی و   
هاي اجرایی متناسب با زمان کمتـر   اند و به روش در ساحت نخست مصروف داشته  

 ،یم، چـرا کـه ورود بـه آن   ده دایز در این نوشتار، فقط به آن توج    اند و ما ن     اندیشیده
  .طلبد ینیاز به کاري کارستان دارد و تالشی جمعی را م


