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 برخـی   ؛هـاي متعـدد شـده اسـت        ي فرهنـگ از زوایـاي گونـاگون تعریـف         برا
 -1: انـد  نگ را در شش دسـته طبقـه بنـدي کـرده        نویسندگان مجموعه تعاریف فره   

 تعاریف تـاریخی    -4 تعاریف ساختاري    -3  هنجاري  ریفاتع -2تعاریف تشریحی   
  .)7/،آشوري( تعاریف تکوینی -6 تعاریف روانشناختی -5

  یک نقطـۀ وجود واقعی فرهنگ در   وناگون را به لحاظ عینیت و     منظرهاي گ  اگر
 ، شاید بتوان گفت نقطه مشترك همۀ آنها عبارت اسـت از     هم بگذاریم  مشترك کنار 

هـا، نمادهـا،     سـنت  ،هنجارهـا  (دو تجلیات آن   مظاهر و  ة  ها به عالو    ارزش باورها و 
  .عینیت زندگی انسان در)  ...هنرها وفنون، 

  :  به عنوان نمونه، شده استمتعدديهاي   تعریف نیزاز مهندسی فرهنگی
بازسـازي سیـستم     ، نوسـازي و    مهندسی فرهنگی عبـارت اسـت از طراحـی         .1

  )1/27 ،ناظمی اردکانی (.فرهنگ
 هـا و   ، روش تـصمیمات، اهـداف    آن مجموعـه از    دار  مهندسی فرهنگی عهده   .2

ارژمند، ( .باشد یهنگی م تر فر  جهت تحقق خارجی احکام کلی      است که در   یهای راه
1/161(  

کالت فرهنگـی   کوششی سنجیده بـراي جلـوگیري از مـش        مهندسی فرهنگی    .3
 .محـدود اسـت   هـاي دقیـق و   اجـراي نقـشه    بـا طـرح و     فردا   ۀآینده یا بهبود جامع   

  ) 1/228، فیروزجاه(
جامع از نظام  طرح کلی و  یک نقشه وۀمهندسی فرهنگی عبارت است از ارائ .4

-1: هـاي فرهنگـی جهـت     جاد نسبت و ربط منطقی میان متغیر      ایفرهنگی جامعه با    
تغییـر نظـام     اصـالح و    تـرمیم و   -2ساختارهاي فرهنگـی   تأسیس نهادها و   ایجاد و 
علـی  ( .رسیدن به فرهنـگ     نظام فرهنگی براي تحقق و     ۀتوسع تکامل و  -3فرهنگی

  )1/230اکبر رشاد، 
رهنگـی بـدانیم یـا      هاي فـوق را نـاظر بـه مهندسـی ف           از اینکه تعریف   قطع نظر 

 کرد بایستۀ اجزاي فرهنگ به معناي تجدید کار      ها و  اصالح مؤلفه  1،مهندسی فرهنگ 
 با این ،آید ز محورهاي مهم مهندسی به شمار مینظام فرهنگی جامعه، یکی ا آنها در

صورت دوم یکی از اجزاي برنامه  در صورت نخست یکی از لوازم و    تفاوت که در  
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  .است
  

  قرآن و روش اصالح
ها صورت   عقلی انسان توشۀتواند با تالش فکري و چه می اصالح فرهنگ گر

هاي ذهنی  ، که فارغ از محدودیتفرا انسانی  اما بدون استمداد از منبع الهی و،گیرد
به  ها بنگرد و  تجلیات فکري و روانی انسان احساسی به کلیت زندگی وگسترةو

 زیرا ؛نماید  نافرجام میاري ناقص و ک،هاي آن آگاهی داشته باشد ها و کاستی کژي
 هایش نیز معلول وي خواهد بود و ها وکاستی گ محصول انسان است وکژيفرهن

  اگر،جامع سبب کمال باشد کامل و تواند به طور می ن،عاملی که سبب نقصان است
  )2/131، طباطبایی(. ی و موردي این توانایی را داشته باشدچه به صورت جزئ
» اتمام حجت«ریت به عنوان  فرستادن پیامبران را براي بش، کریماز این رو قرآن

  کند؛ یاد می
رسال مبشِّرِینَ ومنْذِرِینَ لِئَال یکُونَ لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ حجۀٌ بعد الرُّسلِ وکَـانَ اللَّـه عزِیـزًا     (
  )165/نساء()حکِیما
پیـامبران، در   ]  فرسـتادن [، تا براى مردم، پـس از        دهنده بودند  یامبرانى که بشارتگر و هشدار    پ«

   ».حجتى نباشد، و خدا توانا و حکیم است] بهانه و[مقابل خدا 
 دور ،اصیل اصالح فرهنگ بـشر بـدانیم   دین الهی را عامل اصلی و براین، اگر بنا

 هدف اساسی ادیان الهـی کـه هـدایت و    که رسالت و   چنان. یما  هاز واقع سخن نگفت   
اخالقی معرفی شده اسـت نیـز مؤیـد       تعالی فکري و   ر به سوي کمال و    راهبري بش 

  ؛همین واقعیت است
)            ـزَکِّیهِمیاتِـهِ وآی هِملَیتْلُو عی وال مِنْ أَنْفُسِهِمسر ثَ فِیهِمعؤْمِنِینَ إِذْ بلَى الْمع نَّ اللَّهم لَقَد

   )164/مرانآل ع ()کَانُوا مِنْ قَبلُ لَفِی ضَاللٍ مبِینویعلِّمهم الْکِتَاب والْحِکْمۀَ وإِنْ 
پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیـات  ]  که[به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد    «

خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پـیش از آن در           
   ».گمراهى آشکارى بودند

الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الْأُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوباً عِنْدهم فِـی التَّـوراةِ و الْإِنْجیـلِ          (
و یـضَع  یأْمرُهم بِالْمعرُوفِ و ینْهاهم عنِ الْمنْکَرِ و یحِلُّ لَهم الطَّیباتِ و یحرِّم علَـیهِم الْخَبائِـثَ              
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 کانَت علَیهِم فَالَّذینَ آمنُوا بِهِ و عزَّروه و نَصرُوه و اتَّبعـوا النُّـور      عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتی    
    )157/عرافا()الَّذي أُنْزِلَ معه أُولئِک هم الْمفْلِحونَ

او را نزد خود، در تورات و انجیل    ]  نام[ که   -همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده       «
دهد و از کـار   آنان را به کار پسندیده فرمان مى]  همان پیامبرى که  [کنند    پیروى مى  -یابند نوشته مى 

دارد و براى آنان چیزهاى پـاکیزه را حـالل و چیزهـاى ناپـاك را بـر ایـشان حـرام                  ناپسند باز مى  
پس کسانى که بـه  . دارد بندهایى را که بر ایشان بوده است برمىآنان قید و    ]  دوش[گرداند و از     مى

او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که بـا او نـازل شـده اسـت پیـروى          
  ».کردند، آنان همان رستگارانند

به صورت مستقیم به معناي اصالح بخش      ، خود   یک سو  اخالق از  تعالی فکر و  
 از سـوي دیگـر منجـر بـه اصـالح        هاسـت و   ارزش  باورها و   یعنی ،بنیادین فرهنگ 

 . گردد می... ها، هنرها، نمادها و هاي دیگر فرهنگ مانند سنت الیه
خور جوامع  در آغاز، مناسب و نقش دین، گرچه در پیش فرض از  این تصور و  

 با القـاي فرهنـگ آرمـانی    کند و میآن نفوذ   دینی است که نخستین بار دین در       غیر
نمایـد، ولـی     پیرایش می  هاي فرهنگ موجود آن جوامع را اصالح و        آسیب وها  خأل

 سپس خود این فرهنگ در     آن درونی شده و    نسبت به جوامعی که فرهنگ دینی در      
 مـؤثر بـه نظـر       بستر زمان گرفتار فساد وآسیب گردیـده اسـت، چنـدان مناسـب و             

  .رسد نمی
 تـرین دیـن الهـی دو     کامل اما واقعیت این است که در رابطه با اسالم به عنوان         

  آن که یک سلسله باورها و مایۀدرون  یکی محتوا و:جهت قابل توجه و تأمل است
ش، ارز بیـنش و  هاي متعالی را براي بشر عرضه کرده است تـا بـا تحـول در       ارزش

  روش و  ،دیگـر  و. اصالح کنـد   ثیر قرار داده و   تمام ساحات زندگی وي را تحت تأ      
 ها به عنـوان فراینـدي کـه در    ارزش باورها و ی سازي آن ثیرگذاري و درون شیوة تأ 

هـاي    در درونی سـاختن مؤلفـه      و هاي اجتماعی شکل گرفت    جریان بسترحوادث و 
   )507 /1، سیدقطب( .قواعدي را رعایت کرده است  اصول و،فرهنگ

ـ     جامعـۀ  هاي اسالم در   اگر آموزه  حـضور، نتوانـد     خـاطر پیـشینه و    ه   اسـالمی ب
 اصول و درونی سازي آن و تطبیق و رفته در  به کار شیوةما روش وبازتولید شود، ا
صـالح  اتوانـد بـراي باز      آنها تکیه شده اسـت، مـی        بر  نهادینه سازي  قواعدي که در  
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  .گیرد فرهنگ آسیب دیده مورد بهره برداري قرار
 مایـه و   گونـه کـه درون      همـان  ،منبـع اسـالم    و  مظهـر  خوشبختانه قرآن به مثابۀ   

 فراینـد تطبیـق و   قواعدي را که در اصول و ، به نمایش گذاشته است   تواي آن را  مح
 به خوبی بیان کرده و نمایانـده  ، نیز رفت ي به کار رفته یا باید به کار می        درونی ساز 

  .است
اصولی  رفتار پیامبران و   آیات متعددي، از روش و     این، قرآن کریم در    گذشته از 

پیش گرفته بودند نیز گزارش کرده       درآنان براي رساندن پیام خدا براي بشریت         که
 بـه   ،سایر پیامبران الهی انجام دادنـد      و  9 بپذیریم که آنچه پیامبر اسالم      اگر .است

توان نتیجه گرفت   کلیتش بوده است، میمعناي دقیق کلمه اصالح فرهنگ بشري در    
 هـا  معرض نگاه انـسان  ها را در   هم روش  وها   قرآن به عنوان کتابی که هم آموزه      که  

هاي اصالح فرهنگ  براي به دست آوردن روشتواند راه مناسبی  قرار داده است، می
  .به شمار آید

با الهام گرفتن از آیات  گذرا و پی آن است تا با بررسی فشرده و       این نوشتار در  
  . جامعۀ اسالمی را به دست آوردوحی، روش اصالح فرهنگ آسیب دیده در

  
 ماهیت روش قرآنی

لت خویش تحـت عنـوان   تطبیق رسا ش پیامبران براي تحقق و قرآن کریم از تال   
     ؛کند یاد می» دعوت«

  )108/یوسف( )  بصیرَةٍ أَنَا و منِ اتَّبعنی  أَدعوا إِلَى اللَّهِ على قُلْ هذِهِ سبیلی(
کـرد بـا بینـایى بـه سـوى خـدا دعـوت        ) ام پیروى(این است راه من، که من و هر کس    : بگو«

 ».کنیم مى

   )41/ غافر () إِلَى النَّار  أَدعوکُم إِلَى النَّجاةِ و تَدعونَنی یا قَومِ ما لی(
مـرا بـه آتـش    ] شـما [خـوانم و    چه شده است که من شما را به نجات فرامـى    !و اى قوم من   «
  »؟خوانید فرامى

   )5/فصلت( )نا وقْر آذانِ  أَکِنَّۀٍ مِما تَدعونا إِلَیهِ و فی و قالُوا قُلُوبنا فی(
و در . خوانى سخت محجوب و مهجور است هاى ما از آنچه ما را به سوى آن مى دل: و گفتند«
  ». استهاى ما سنگینى گوش
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  )5 /نوح () لَیالً و نَهارا رب إِنِّی دعوت قَومی قالَ(
  ». من قوم خود را شب و روز دعوت کردم!پروردگارا: گفت]  نوح[ «
سـه عنـصر    کـه ایـن دعـوت بـر     کنـد   اسالم سفارش مـی   وص پیامبر خص در و

 سبیلِ ربک بِالْحِکْمۀِ و الْموعِظَۀِ   ادع إِلى ( ؛جدال نیکو، استوار باشد    حکمت، موعظه و  
   )125/نحل( ) هِی أَحسن الْحسنَۀِ و جادِلْهم بِالَّتی

که نیکوتر است ]  اى شیوه[ و با آنان به با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن    «
  ».مجادله نماى

با توجه به عناصـر   که فرایند مخاطب محور است و» دعوت« ماهیت  توجه به با
 کیــد داردنـاع تأ اق ورزي وکـه بـر خـرد    » جـدال احـسن   «و» موعظـه «، »حکمـت «
را تـوان ایـن نتیجـه        ، می )2/644،    زمخشري ؛16/534  صادقی، ؛12/372  ،طباطبایی(

 خود انگیزي یا گرفت که شیوة مورد سفارش قرآن در پروسۀ اصالح فرهنگ، شیوة      
ـ   بلکـه انگیـزش بـر   ،انگیزشـی  اما نه هر ،دیگر انگیزش از درون است   به تعبیر   ۀپای

 حقایق روشن و رگبه عنوان سخنی که بیان» حکمت«  زیرا تکیه بر؛آگاهی و انتخاب 
جـدال  « خیرخواهانـه، و  آموز وسـخن پنـد  به عنوان   » هموعظ« ناپذیر است، و   انکار

 ،طباطبـایی ( کـشد،   موانع ذهنی مخاطب را به چالش میبه عنوان سخنی که  » احسن
  بیانگر این واقعیت است که دعوت باید عقـل و  )11/455 ،  مکارم شیرازي  ؛12/372 

 انتخـاب   امـري کـه بـستر      ،باورمنـد سـازد    ثیر قرار داده و    مخاطب را تحت تأ    قلب
  .کند  فراهم میآگاهانه را

 سـطوح گونـاگونش   هـا و  الیـه   اصالح فرهنـگ در    روش ،نگاه قرآن  براین از بنا
توانـد    انتخـاب نمـی    عامل آگـاهی و     دو  پایۀ  مخاطب بر  انگیزش درونی چیزي جز   

   .باشد
قبال پذیرش یا عـدم پـذیرش کلیـت     آزادي انسان در  عقالنیت و  کید قرآن بر  أت
قَد بینَّا لَکُم اآلیاتِ لَعلَّکُم ( ،)256/بقره()د تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَیال إِکْرَاه فِی الدِّینِ قَ    (دین  

 ،کـه همـواره نخـست     دستورات آیات    و ها  ماهیت آموزه  نیز و )17/حدید( )تَعقِلُون
باورها را به انتخاب عقالنـی   سپس کند و الزامات را به باورها مستند می   ها و  ارزش

  . نماید کید میأ تیید و تأ همین واقعیت را،)22/264  ،فضل اهللا( ذاردگ می انسان وا
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  : دیگر وجود داردشیوه و روش سه روش،این  برابر در
 فـشار  انـسان زیـر    نقـشی نـدارد و     اراده آن اختیار و   یکی روش تحمیل که در    
  .دهد فرهنگ تازه تن می برابر در نیروي بیرونی مقهور شده و

بنیـاد آگـاهی کـه در     تحول نه بـر  و آن تغییر  که دردیرتخ  و دیگر روش اغفال  
  .گیرد خبري شکل می بی بستر نادانی و

 ، درونی فاقد شعور  و سوم روش تحریک احساس که نیروي محرك اما ناپایدار        
  .گیرد ابزار تحقق اهداف قرار می

 گیرد و  نمیپیش   فرایند اصالحی خود در    قرآن هیچ یک از این سه روش را در        
 بلکه تنها بـه انگیـزش   ،کند اي را گزارش نمی     هر پیامبران نیز اتخاذ چنین شیو     سای از

  .ورزد میکید أاختیار انسان ت اعتماد بر درونی از طریق آگاهی بخشی و
سـوي قـرآن     از ش درونی  انگیز ةآید که آیا اتخاذ شیو     رسش پیش می  حال این پ  

طبیعت فرهنگ است سازگار با     که این روش تنها روش معقول و       استبدان خاطر   
ـ   ،ه استیا اینکه چون راه دیگري ممکن نبود   و سـفارش  ه از ایـن روش بهـره گرفت

  ؟ه استکرد
  و از روي اضـطرار توانـد  مـی  گزینش روش خود انگیـزي ن  باید گفت پاسخ   در

 خویش را   گر توانست پیام اصالح   خداوند می که   چرا   ؛باشد انتخاب   بدون تحمیل و 
طریـق   ازان یا قهرمانان جامعه براي بشریت بفرستد تا         منداز طریق برانگیختن قدرت   

مداران که در  یا از طریق مبعوث ساختن سیاست،را به اجرا گذارند  تحمیل آن  زور و 
 تغییر در برانگیختن احساسات و اغفال مردم تخصص دارند ارسال کند تا اصالح و        

 بلکـه  ،رده استبینیم که خداوند چنین نک اما می.  عاطفی یا جهل صورت گیرد بستر
 و البتـه صـالح    مکنت فاقد قدرت و   و   محروم ۀطول تاریخ پیامبرانش را از طبق      در

 نـه    خود انگیزي  ةدهد که شیو    نشان می  ، این .تاده است جامعه به سوي بشریت فرس    
هـاي   لفـه ؤمعقـول بـراي اصـالح م        تنها روش مناسب و     بلکه ، اضطراري یک شیوة 

   .وده استهاي مختلف فرهنگ ب الیه گوناگون و
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   اصالح قرآنیهاي روش ویژگی
 محتـوا و  نظـر  هـم از  قالـب و  نظـر شـکل و    روش خود انگیزي قـرآن هـم از       

توان تصور درستی از کلیـت    نمینها  ه آ  دارد که بدون توجه ب     یهای گیمایه، ویژ درون
گانـه را     هـاي دو    گـی کوشیم به اختصار ویژ      این نوشتار می    در . قرآنی پیدا کرد   شیوة

  .یم دهتوضیح
  

  هاي شکلی ویژگی
  انگیزش هنري. 1

خـستین نگـاه توجـه    ن از خصوصیات بارز وآشکار روش اصالحی قرآن کـه در      
 رسـاندن    بدین معنا که در    .هنر است   آمیختگی انگیزش و   ،کند مخاطب را جلب می   

زي زیبا سا هاي هنري کالم و  شیوههاي اصالحی خویش از انواع فنون و پیام و ایده  
از فنـونی   ... ، تصویرسازي، داسـتان و    استعاره، کنایه، تشبیه  . ه است سخن بهره گرفت  

  .خورد  سراسر آیات وحی به چشم میاست که در
توانست   می بیشتر موارد انتخابی بوده و     هاي هنري که در    این به کارگیري روش   

زیبـایی پیـام    به کارگرفته نشود، نشان از این واقعیت دارد که میان پیـام فرهنگـی و   
هـاي   فرهنگ براي درونی شدن، نیازمند روش       پیوند استواري وجود دارد و     رسانی،

  . زیباستجذاب و
  
 گونی سخن گونه. 2

یم وقتی ایده   قرآن کر .  پیام رسانی است   گونی در  ، گونه ویژگی دیگر روش قرآن   
هاي متنـوع پـردازش    روش را از زوایاي گوناگون و با  آن،کند و پیامی را مطرح می    

 قالب هشدار، گاهی حکایـت      گاهی در  ،کند  قالب بشارت بیان می    رگاهی د . کند می
  .... کند و کند، گاهی تصویر می گاهی تشویق می ،دهد ذکر می گاهی ت،کند می

تـرین   نزدیـک . اند بدون فلسفه وحکمـت باشـد   تو  پردازش نمی  این تنوع بیان و   
 کـه حتـی   ، بشر، این است که تنوع گرایی نه تنها در رفتار وکردارتوجیه در فهم آن  

ذهـن    دارد و پیـامی کـه بـا درون و   اي شناخت وي نیز جایگاه ویـژه   در دریافت و  
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  .ثیرگذار باشد نظر داشت این واقعیت تأتواند بدون در ، نمیوکار دارد انسان سر
 
 ترکیبی بودن اهداف . 3

ي ا هقالب گـزار  هاي بشري این است که وقتی موضوعی را در      روش رایج کتاب  
ترین  کند که مستقیم    تالش می  گیرد و   نظر می   هدف خاصی را از آن در      ،دکن میبیان  

 هرگونـه تحلیـل و    مطرح کند وبیانگر آن هدف است،که را ي ا هترین گزار  مرتبط و
 مـرتبط بـا همـان    هـاي مـستقیم و    قالب گزارهگیرد نیز در   صورت می  پردازشی اگر 

  .گیرد هدف انجام می
عی  کـه متـضمن موضـو   یهـای   قرآن بیشتر گزارهر د؛ متفاوتی داردةاما قرآن شیو 

کنارش   در ،شود کند؛ اگر حکم شرعی مطرح می       است، اهداف متعددي را دنبال می     
اگـر آمـوزة    .  نیز وجود دارد   یا مبناي عقیدتی آن     نگاهی به پیامد اخالقی یا عاطفی       

ـ  ،شود عقیدتی بیان می   ـ اگـر  . اري یـا احـساسی آن نیـز اشـاره دارد     به لـوازم رفت ه ب
یش به آن در جایگاه یا آثار گرا  به ارزش و ،پردازد موضوعی مانند دنیا یا آخرت می     

... گر از صفات اخالقـی ماننـد تقـوا، صـبر، صـداقت و             ا. دهد  رفتار انسان تذکر می   
هاي رفتاري آن را نیز گوشزد     بنیادهاي عقیدتی یا بازتاب    ها و  گوید، ریشه   سخن می 

گیري آن نیز   شکلاخالق در  از نقش باورها و  ،کند اگر از تاریخ گزارش می    . کند  می
  بایـستگی و ،کـشد  هـاي طبیعـی را بـه تـصویر مـی       پدیدهاگر طبیعت و. کند  یاد می 

بیشتر  هاي قرآنی در خالصه گزاره. کند ند انسان با آنها را نیز مطرح می چگونگی پیو 
  .موارد به اهداف متعدد نگاه دارد

 مهمی در موضوع فرهنگ باشد ۀند گویاي نکتتوا  روش قرآن میاین واقعیت در  
ـ ،انـد   غیرقابـل تفکیـک  همدیگر مـرتبط و  آن اینکه سطوح گوناگون فرهنگ با   و ه  ب

 یک پیـام اصـالحی   لفه با تمام ابعاد وجودي انسان پیوند دارد و         که یک مؤ   يا  هگون
یرگذار هاي تأث  با استفاده از همۀ اهرم     ها و زوایاي وجودي و     باید ناظر به همۀ زمینه    

هـا و    ابزاري اسـت بـراي تحریـک تمـام الیـه           ترکیبی سخن گفتن،     شیوة. القا شود 
  .سطوح وجودي انسان
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  رسایی شفافیت و. 4
قـرآن بـه رغـم اینکـه        .  رسایی اسـت    گویایی و  ،هاي بیانی قرآن   ویژگی یکی از 

ت محکَمـات هـنَّ أُم      هو الَّذِي أَنْزَلَ علَیک الْکِتاب مِنْه آیـا        ( ؛مشتمل بر متشابهات است   
رسـاندن مطلـب بـه     لحـاظ تفهـیم و    امـا از ، )7/آل عمران()الْکِتابِ و أُخَرُ متَشابِهات  

» مبـین « زبانش   ،گوید که خود می    چنان  هیچ گونه ابهام و نارسایی ندارد و       ،مخاطب
خـوبی   مشرکان مکـه بـه       ،همین رو   از ،)103/نحل()و هذا لِسانٌ عرَبِی مبِین    ( ؛است

؛ 7/75مغنیه، الکاشف،  (.گرفتند  تحت تأثیر آن قرار می   فهمیدند و   می آیات را  منظور
 ) 1/705، المبینتفسیر 

حقیقـت   محتـوا و   دهـد تـشابه آیـات در       که نشان مـی   این واقعیت گذشته از آن    
ثیرگذاري  قالب بیانی آن، یک نکتۀ مهمی نیز در رابطه با روش تأمفاهیم است نه در

 سطح عموم مردم    هاي گوناگون فرهنگ در    که تغییر الیه  آن این  ی دارد و  پیام اصالح 
 زبـان فرهنـگ     .بیان پیچیده صورت گیرد    قالب اصطالحات خاصان و    تواند در  نمی

  . مخاطبان باید زبان عمومی باشد به تناسب گسترةفرهنگ پیرایی سازي و
ومـا  (کنـد  ح می صود از زبان قوم که قرآن در رابطه با رسالت انبیا مطر           شاید مق 

 میِّنَ لَهبمِهِ لِیانِ قَوولٍ إِال بِلِسسلْنَا مِنْ رسهمین باشد  نیز)4/ابراهیم()أَر.  
 
 تکرار و تلقین. 5

ا به یک ه ارزش بیان حقایق و  این است که در،هاي دیگر روش قرآن  از ویژگی
، اما نه تکـرار  کند  میهاي متعدد تکرار    کند، بلکه در مواضع و جایگاه       بار بسنده نمی  

  . تازگی بلکه تکرار همراه با تنوع و،مالل آور نواخت ویک
ابـن عاشـور   . الی بـه اثبـات رسـاند    استقراي اجم توان با یک      این حقیقت را می   

  : گوید می
فـالقرآن  ... کنّی عن معنى التکریر بمادة التثنیۀ ألن التثنیۀ أول مراتب التکریر،           «

و هذا یتضمن امتنانا على األمۀ بأن أغـراض کتابهـا     .مثانی ألنه مکرر األغراض   
مکررة فیه لتکون مقاصده أرسخ فی نفوسها، و لیسمعها من فاته سـماع أمثالهـا               

  ) 24/68ابن عاشور، (  ».من قبل
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شود  مادة تثنیه کنایه از تکرار است، زیرا تثنیه نخستین مرتبۀ تکرار شمرده می   «
ضش مکرر است و این یک نوع امتنان بـر        ، پس قرآن مثانی است؛ چون اغرا      ...

هـا   آید که اهداف و مقاصد کتابش تکرار شده است تا در جان        امت به شمار می   
  ».اند بشنوند بهتر نفوذ کند وکسانی که قبالً نشنیده

 اگـر قـرآن پیـام    .چیز معلول ماهیـت پیـام قـرآن اسـت         گی بیش از هر   این ویژ 
هـاي   کرد، اما ماهیت فرهنگـی آمـوزه   ی نم شاید با این روش عمل    ،فرهنگی نداشت 

فراموشی  خصلت غفلت و    و ،نیازي که براي درونی سازي دارد از یک سو         قرآن و 
اهمیت پیام از جهت سوم، ضرورت به کارگیري چنـین           سوي دیگر و   ذهن بشر از  

  .کند اي را ایجاب می هشیو
  

  هاي محتوایی ویژگی
نظـر    داشت، ازیهای گی ویژ فرم گونه که در قالب و     روش اصالحی قرآن همان   

لحان بخـش مـص    خـصوصیاتی دارد کـه الگـو       هـا و   گی  مایه نیز ویژ   درون محتوا و 
  :ها بدین قرار است گیفشردة این ویژ. اجتماعی است

  
  واقع گرایی . 1

 بزرگی از آیات قـرآن بـه تـذکر و توجـه دادن بـه آیـات تکـوینی الهـی                  بخش
 بخـش یکـی از محورهـاي        ن گفت این  توا اي که می    ه به گون  ،اختصاص یافته است  

ریـک یـا    بخش دیگري از آیـات، تـاریخ تا       . آید   می هاي وحی به شمار    اصلی آموزه 
بخـش قابـل تـوجهی    . کنـد   باطـل را گـزارش مـی   وروشن بشر در مواجهه با حق       

) 950/ 2 ،زحیلـی . (پـردازد   تـشریعی الهـی مـی    هاي تکوینی و   ازآیات، به بیان سنت   
هـاي   غیر واقعـی سـنت      آشکار ساختن بنیادهاي وهمی و     تعداد دیگري از آیات به    

  .داردجاهلی نظر
 براي پیامی که ،تاریخ  به ویژه طبیعت و،هاي بیرونی این توجه فراگیر به واقعیت

 و بینش انـسان   اصالح باور  ر و یصدد تغی  تنها در  دو ندارد و    به ظاهر ارتباطی با آن    
 آن است که قرآن در روش نشانۀ )4/145،163،171  ،دروزه(، نسبت به زندگی است
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ی یجـا  دوري از تخیالت و پندارها را حتی در        ها و   واقعیت اصالحی خود، تکیه بر   
شناسـد    قاعده می به عنوان یک اصل و     ،عاطفه باشد   احساس و   مقولۀ که فرهنگ از  

هـا   ارزش کند که پایه گذاري باورها و       زمینۀ فرهنگ آشکار می    این حقیقت را در    و
داف راستاي اه  چه در  اساس یا احساسات دور از واقعیت اگر       پندارهاي بی  بنیاد   بر

 آیـد،   بهسازي فرهنگ جامعه به شمار  درستی برايتواند شیوة مورد نظر باشد، نمی 
ها وکارهـاي     روز شاهد برنامه   هر توجهی قرارگرفته و   امري که سوگمندانه مورد بی    

  . تخیلی هستیماحساس بنیاد و
  
  ریشه گرایی. 2
توانـد    در درون فرهنـگ کـالن جامعـه از دو راه مـی             گیري یـک حرکـت     کلش

  :صورت بگیرد
 ها و   سطوح رویین به سمت الیه     ها و  از سطح به عمق، یعنی شروع از الیه       یکی  

  . ژرفسطوح زیرین و
بـه قـصد   بنیادین  هاي زیرین و  ایجاد حرکت در الیهعمق به سطح و   دیگر از  و

  .رسیدن به سطوح برین وعینی
قرآن کـریم راه دوم را   اما ،توجیهات خود را دارد این دو راه منطق و   یک از  ره

  : دلیل اثبات کرداین ادعا را می توان با دو. کند پیشنهاد می
 آیات  غاز بعثت تا انجام آن است، مقایسۀ      نخست چگونگی سیر نزول آیات از آ      

هـا و   ع زمینـه کند کـه بـه رغـم تنـو     ی و مدنی این حقیقت را به خوبی تأیید می      مک
  و یکی باور بـه مبـدأ     : چیز است   آنها دو  ۀآیات مکی، محور هم    هاي بیانی در   شکل

 روابط اجتماعی و    دوم و  ۀمرحل هاي اخالقی در    ارزش . قیامت به معاد و   دیگر باور 
التفسیر المنیر فی العقیدة و     زحیلی،( . رتبۀ سوم قرار دارد    نمادهاي دینی در   مناسک و 

  )18/ 1  ،الشریعۀ و المنهج
بـوط بـه    یعنی آیات مر،شود ها برعکس می    ماهوي گزاره  آیات مدنی سیر   اما در 

 حجـم کمتـري را از       ،هـا  شان در رابطه با سایر آموزه       باورها به رغم حفظ مرجعیت    
 تـشریعات و    بیـان قـوانین و     ،بـرعکس  نـد و  ا  هلحاظ بیانی به خـود اختـصاص داد       
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 )128/ 1 ،  دروزه ؛9/9  ،فـضل اهللا  (. یرنـد گ  می بر  آیات بیشتري را در    ،نمادهاي دینی 
 اهمیـت اصـالح   هـا در سـیر نـزول آیـات، نـشان دهنـدة           این تفاوت ماهوي گزاره   

 . نخست حرکت فرهنگی است مرحلۀبنیادهاي عقیدتی در
 زیربنا بـودن باورهـا و    مرجعیت و  سفارشی است که قرآن بر     کید و دلیل دوم تأ  

هـاي اخالقـی یـا     اي مربـوط بـه ارزش   یـه  نظـام فرهنگـی دارد، کمتـر آ   ها در  بینش
  .اسناد داده نشود هاي اجتماعی یا مناسک دینی است که به باورها ارجاع و سنت

 همـین  240 تـا  222 بقره ونیز آیـات   سورة197 تا 172وان نمونه به آیات  به عن 
 .هاي اخالقـی اسـت نگـاه کنیـد          ارزش بعضاً تشریعات و  سوره که بیانگر احکام و    

 الهی، عقاب ، رحمتها، علم الهی سفارش  دستورات و تمام موارد پشتوانۀ درتقریباً
ین است که گرفته است که آشکارترین معناي آن ا   و صفاتی از این دست قرار      الهی

 فـرامین و   اجـراي دسـتورات و  توانـد تـضمین کننـدة    باور بـه چنـین صـفاتی مـی        
  .هاي بیان شده باشد ارزش
توان نتیجه گرفت کـه روش      سیر نزول، می    آن نمایش  مجموع این سفارش و    از

 هـا و   ایجـاد تغییـر از بنیـاد   عمق به سـطح و   قرآن مبتنی بر حرکت از    ۀاصالح گران 
  :گوید سید قطب می .ین استهاي روی  الیهزیربناها به سمت روبنا و

فی معالجۀ هذه التقالید فی أول األمـر، ألنهـا إنمـا            ی  و لم یبدأ المنهج اإلسالم    «
اعتقادیۀ فاسدة فعالجها من فوق الـسطح قبـل عـالج جـذورها        جذورتقوم على   

إنما بـدأ اإلسـالم مـن عقـدة         ! حاشا للمنهج الربانی أن یفعله    . الغائرة جهد ضائع  
بدأ باجتثاث التصور الجاهلی االعتقادي جملۀ . النفس البشریۀ األولى عقدة العقیدة

ـ   . الـصحیح  من جذوره و إقامۀ التـصور اإلسـالمی        ن أعمـاق القاعـدة     إقامتـه م
إن عقدة الفطرة البشریۀ هی عقدة العقیدة و ما لـم تنعقـد     ... المرتکزة إلى الفطرة    

.. .ء من خلق أو تهذیب أو إصالح اجتمـاعی          هذه العقدة أوال فلن یثبت فیها شی      
  )2/973 سید قطب، ( ».إن مفتاح الفطرة البشریۀ هاهنا

ها آغاز نکرد، زیرا  ح خود سنت  هاي غلط جاهلی از اصال      اسالم در درمان سنت   «
هاي فاسد عقیدتی استوار بودند و تالش براي درمان آنها           آنها بر مبانی و ریشه    

هاي عمیق آنها تالش بیهوده بود و از روش الهی بـه   از باال قبل از درمان ریشه    



 

 

39 

اسالم از گرة نفـس بـشر، یعنـی گـرة     . دور است که چنین کار عبثی انجام دهد       
 و با کندن ریشۀ بینش و باور جاهلی، بینش صحیح اسالمی را  عقیده شروع کرد  
گرة فطرت بشر گرة عقیده و باور است و تا ... کاري از ژرفا، . جایگزین ساخت 

زمانی که این گره گشوده نشود، هـیچ خُلـق نیـک و تهـذیب نفـس و اصـالح                
  ».کلید فطرت بشر اینجاست... اجتماعی رخ نخواهد داد

باید فراموش کرد که نگاه به عمق در حرکت اصالحی قرآن به  را نالبته این نکته 
هـاي آغــاز کـار، از نظــر قالــب و شـکل، بــه رغـم حفــظ تنــوع       خـاطر نیازمنــدي 

 ادامـۀ هـاي بـه کـار رفتـه در           ها وشکل    متفاوت از قالب   یهای  گونی، در قالب    وگونه
  .حرکت و در آیات مدنی صورت گرفته است

 ،هاي آغازین و مقایسۀ آنها با آیات مدنی        سال به ویژه آیات     ،بررسی آیات مکی  
کنـد کـه در آیـات مکـی اوالً شـکل بیـان و               حقیقـت را آشـکار مـی      به خوبی این    

ساختارهاي زبانی کوتاه، کوبنده و همراه با تهدید، مسجع و مـوزون اسـت و ثانیـاً                 
 ،هاي اخروي هاي گذشته و چه راجع به نعمت         چه راجع به امت    ،قالب تصویرگري 

 همـراه و  ،ها مورد استفاده قرار گرفته است و ثالثاً روش تهدیـد   ر از سایر قالب   بیشت
  . نه کمتر یا بیشتر،برابر با روش تشویق به کار رفته است

 .هاي دیگري بیشتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت              اما در آیات مدنی، قالب    
  )3/6 ، صائص السور، خالموسوعۀ القرآنیۀ ؛9 /9 ، ؛ فضل اهللا14/275، مکارم شیرازي(

 بنیـاد   عقیـده توان روش که آیا می آن اینشود و جا پرسش مهمی مطرح می این در
شان شرك و ناباوري نسبت به  قرآن را در جامعۀ عصر نزول حجاز که مشکل عمده     

کـرد،    باید قرآن در رسالت اصالحی خویش بر آن تأکید می       خدا و معاد بود و طبعاً     
 معاد هستند   اسالمی که مردم معتقد به توحید و       ۀجامع در به ویژه    ،در جامعۀ امروز  

؟ آیا قیاس آن جامعـه بـا سـاختار فرهنگـی             از این نظر مشکلی ندارند، پیاده کرد       و
   ؟قیاس مع الفارق نیست فرهنگی متفاوتش،  ساختارخاصش به این جامعه و

ایـد   این تصور پدید بیباور نیست  تا پاسخ باید گفت سخن در نوع عقیده و     در
 آغـاز   معاد وجود ندارد تـا نقطـۀ     انکار  اسالمی امروز شرك به خدا و      که در جامعۀ  

 اصل آسیب دیدن باور ، بلکه سخن درباشدمعاد   عقیده به توحید و،اصالح فرهنگ
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 زمینۀ باورها، هاي فرهنگی گوناگونی در  مردم با چالش، عصر نزول جامعۀدر؛ است
میان   قرآن در.مواجه بودند...  نمادها و اسک و، منها وعادات  ، سنت اخالق، رفتارها 

هـاي    بـا روش   گـذارد و    باورها انگشت می   نقاط تاریک، نخست بر    ها و  این چالش 
 بـه  آید و  میصدد اصالح آن بر    در... ، ترسیم پیامدها و   متنوع تعلیم، تهدید، بشارت   

  .رود هاي اجتماعی نمی ا رفتار یا سنت، سراغ اخالق یجاي آن
  حال این باورها در   ،دهد که اصالح باید از عمق باورها آغاز گردد         میاین نشان   

بدوي حجاز   جامعۀ اگر در.هاي گوناگون ممکن است متفاوت باشد زمان ها و زمین
 مـدرن یـا    جامعۀبت پرستی بود، در  جامعه، شرك و آفت زدة  آسیب دیده و   عقیدة

ه، عـدم عمـق بـاور بـه      آسیب دیدآن عقیدةنیمه مدرن امروز اسالمی، ممکن است    
زندگی انسان یا عدم     ربوبیت الهی در   معاد یا عدم درك درست حضور و       توحید و 

غوغاي  تاریخ بشر یا فراموش شدن آخرت در قدر الهی بر شناخت حاکمیت قضا و
 ها، رفتارهـا و  ، ارزش یک منشأ صفاتگونه باشد که هراین دنیا گرایی و اموري از   

نـگ کـالن جامعـه را     فرهیکـرة پ گـردد و   جامعه مـی رنادرستی د هاي غلط و   سنت
  .سازد گرفتار آسیب می

آفـت    آسیب و،سازد  نزول قرآن همانند می     عصر چه جامعۀ امروز را با جامعۀ     آن
  عزیمت براي تغییـر و گزینش نقطۀضرورت  دو و هاي گوناگون فرهنگ آن  الیه در

همین اسـت کـه زمینـه را     و. ها ها یا سنت    نه نوع باورها یا ارزش     ،اصالح آن است  
 جامعـۀ امـروز فـراهم     قرآن در  از روش اصالح گرانۀ    سازي الگو گیري و  براي الهام 

  .سازد می
معاد،   توحید و آموزة امروز ما نیز جامعۀاین باور است که در گرچه نویسنده بر  

 بـه  زبان فراتر نرفته و حقیقتاً     حد سخن و   ، از آگاهانه   نا به خاطر دینداري تقلیدي و    
 نـزول    عـصر  از جامعۀ شرك زدة    پس آنچه این جامعه را       ،عقیده تبدیل نشده است   

عـدم    بلکه عدم اعتقاد بـه شـرك و   ،معاد نیست   عقیده به توحید و    ،سازد متمایز می 
  .فاحشی وجود داردمیان این دو رویکرد تفاوت  معاد است و انکار
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  عقل گرایی  .3
 روش  ،هاي فرهنگـی   چالش ه با ه روش قرآن در مواج    ،گونه که اشاره شد   همان  

 ی امري کـه یکـی از لـوازم جـدای         ، آگاهی و انتخاب است     پایۀ انگیزش از درون بر   
خـرد  بدین سـبب قـرآن بـه    . باشد میت دادن به نیروي عقلی انسان می   اه ،ناپذیرش

ـ  روش انجام رسالت اصالح هاي اساسی درورزي به عنوان یکی از راهبرد     اش  هگران
 چـه در  هاي غلـط اجتمـاعی و   سنت ه با باورها وهمواج چه در از این رو  .نگرد می

یدة اجتماعی، نخستین توصیه و سفارش پسند هاي بایسته و  سنت مواجه با باورها و   
 آنچـه  تـدبر در  گاه خرافه گرایـان را بـدون تعقـل و     هیچ.تعقل است ورزي و خرد  

 نخست آنـان را   بلکه،کند  نمیاعراض  دعوت به انصراف و   ،ستایند پرستند یا می    می
دهد که آیا   ضمیرشان قرار میاین پرسش را در برابر ذهن و کند و وادار به تفکر می   

 ؟ هاي یک معبود یا محبوب را دارد گیستایند، ویژ پرستند یا می آنچه می
 ه بـا باطـل و     هـ مواج نظر قرآن چنان اهمیت دارد که نه تنهـا در          این رویکرد از  

ـ         مان و  با ای  طۀخرافات که حتی در راب     ه واکـنش   پذیرش یک حقیقت نیـز راضـی ب
  بدون اندیشه و تفکر نیست؛

اإلسالم دعوة اإلصالح الکبرى الشاملۀ لجمیع أبنـاء البـشر، لـذا کـان حریـصا         «
بصراحته و رحمته و اعتماده على العقل الحر و المنطـق الرشـید، هدایـۀ النـاس                 

ة الـصحیحۀ القائمـۀ علـى       جمیعا حتى الوثنیین البدائیین إلى الدین الحق و العقید        
توحید اللّه عز و جل، و إبطال عبادة کل ما ال خیر فیه و ال نفـع، و ال دلیـل مـن     

  )15/64،  مدرسی: نیز رك ؛3/2239، الزحیلی(» .الواقع علیه
اسالم یک پیام بزرگ اصالحی است که تمام بشر را مخاطب قرار داده است،             «

 منطـق صـحیح تأکیـد دارد، زیـرا     از این رو بر صراحت، رحمـت، عقـل آزاد و        
خواهد همگان، حتی بت پرستان بدوي را به دین حق و عقیدة درست که بـر                می

توحید استوار است هدایت کند و پرستش هر آنچه را که در آن خیـر و سـودي     
  ».نیست و دلیلی از واقعیت بر آن وجود ندارد ابطال نماید

رآن آمده است نیز به خوبی این       ق تعقل که در   مجموع واژگان مربوط به تفکر و     
  .کند اقعیت را تأیید میو
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سوي قرآن بـه عنـوان نمـاد حرکـت اصـالح             ورزي از  حال اتخاذ راهبرد خرد   
 این ادعا بر فرهنگ، نشان از یک ضرورت در روش تعامل با اجزاي فرهنگ دارد و       

ن توانـد بـدو   هـایش، نمـی    ظرافتدهد که اصالح فرهنگ با تمام زوایا و     گواهی می 
تبعیـت در    تقلیـد و  ،   به تعبیـر دیگـر     .گیري از نیروي عقالنی خود انسان باشد       بهره

  .نشدنی است ساحت کار فرهنگی امر
 
  فطرت گرایی  .4

 فطـرت انـسان و متکـی بـر آن           کلیتش برآمـده از    طبق گزارش قرآن، اسالم در    
  است؛
ـ  فَأَقِم وجهک لِلدینِ حنِیفاً فِطْرَت اللَّهِ الَّتِی     ( هِ ذلِـک  فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّ

و مینُ الْقَیونالدلَمع30/روم()لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال ی(  
، به سوى این دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم روى خود را با گرایش تمام به حقپس «

این است همان دین پایـدار، ولـى بیـشتر     .یستپذیر ن آفرینش خداى تغییر  . را بر آن سرشته است    
 ».دانند مردم نمى

  و )104/یوسـف ()إِنْ هـو إِلَّـا ذِکْـرٌ لِلْعـالَمِین    (همین رو قرآن خـودش را ذکـر        از
  )21/غاشیه()فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْت مذَکِّر(؛ داند  را نیز مأمور به تذکر می9پیامبر

، طباطبـایی (،  دي انـسان بگیـریم     وجـو  اگر فطرت را بـه معنـاي سـاختار ویـژة          
 هـاي اسـالم در روش تفـسیر و         بازتاب مستقیم فطري بودن آمـوزه     ) 16/179-180 

، هـا  هاي بیـنش   الیههاي اسالم در بدین معنا که فهم آموزه. شود تطبیق آن آشکار می   
تطبیـق آن در     نیـز تفهـیم و     هنجارهـاي اجتمـاعی و     هـا و   ، سـنت  ها  باورها، ارزش 

روانـی   زیکـی و ی باشـد کـه سـاختار ف   اي ون زندگی باید به گونه    هاي گوناگ  ساحت
  . غریزي بپذیرد ، عاطفی و ابعاد عقلیانسان در

 آفت گردد،  دینی گرفتار آسیب و  فرهنگ جامعۀ  گاه که عناصر   این اساس آن   بر
گونه   زیرا همان،گی باشد نیز ناگزیر باید تابع همین ویژ      بازیابی آنها   اصالح و  شیوة

نفـوذ   به کار رفته در شیوة حقیقت یک اصالح بزرگ بود و  اسالم در،شدکه اشاره   
  . تجدید استدرونی سازي آن فرمول کلی هرگونه اصالح و و
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   علم گرایی .5
 علـم و  تکیـه بـر   ،  9یکی از راهبردهاي اصلی قرآن در انجام رسـالت پیـامبر          

 مواجهـه بـا    رخواهد که د    وحی نه تنها از مخاطبان می       آیات .آگاهی مخاطبان است  
 آگاهی بخـشی    تعلیم و   بلکه خود بر   ،ها آگاهانه عمل کنند    سنت ها و  ارزش ،باورها

 یکـی از    .ن اقدام، جریان شناسی اجتمـاعی اسـت        بارز ای  نمونۀ. پردازد  مخاطبان می 
 قـرآن بـا ایـن پدیـده     . نفاق بودة پدید، اسالمی هنگام نزول قرآن   ۀهاي جامع  چالش

  ؟ آن ارائه کرده استمبارزه با را براي یهای اهچه ر چگونه برخورد کرده و
 اصـلی  شـود کـه تکیـۀ     این زمینه نگاه شود، مشاهده میاگر به مجموع آیات در    

 هـا و  سـاختن انگیـزه   آشـکار یـک سـو بـه      قـرآن از   .آگاهی بخشی اسـت    قرآن بر 
  را بـر شان روانی و حاالت روحیسوي دیگر  از،پردازد منافقان میهاي پنهان    اندیشه

ـ  ها و برنامه ثیر بودن توطئهأت  سوم بیسوي از کند و  می مال  منـان و ؤ م شان علیـه های
 ایـن   .نمایـد   را مطرح می   شوند هایشان گرفتار می   دام توطئه  اینکه خودشان بیشتر در   

 تعلیم و آگاه ساختن را براي از بـین     ةست که قرآن شیو   اهاي سه گانه بدین معن     گام
 .پـیش گرفتـه اسـت      دررا   نمناؤمیان م  در دیدهگسترش این پ   جلوگیري از  بردن و 

هاي اجتماعی وجـود     دیگر جریان  ، یهودیان و   مورد مشرکان  عین همین سیاست در   
  .دارد

 تطبیقـی و  ي وا هها به صورت مقایس ل دیگري از آگاهی بخشی، طرح پدیده    شک
رت قـرآن بـه صـو    مقابل هم است که این روش نیـز در  هاي آنها در   گیتصویر ویژ 

،  زیبـا ، کارهـاي زشـت و   بـد هاي خوب و   انسان مقایسۀ. ه به کار رفته است    گسترد
 .آیـد   مـی ی از این روش بـه شـمار  یها ، نمونه ...پیامدهاي ناگوار وگواراي رفتارها و    

  )1/905، حجازي(
 
  تجدد گرایی. 6

تغییـر   همیـشگی و   هاي دینـی امـور ثابـت و        تصور عمومی این است که آموزه     
 اما نسبت  ،هاي دینی درست است    ارزش  و نسبت به باورها  این تصور   . ناپذیر است 

  زیـرا احکـام و     ؛هنجارهاي دینی به صورت مطلـق درسـت نیـست          به تشریعات و  
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 تغییـر  ،یابـد   موضوعات متغیر و سیال پیونـد مـی  هنجارهاي دینی آنجا که با امور و 
ـ          این حقیقت  .دگرگون شونده است   پذیر و  سخ ی است که قرآن با وارد کردن پدیدة ن

مصادیق نسخ میـان مفـسران اخـتالف     گستره و گرچه در . آموزد در احکام به ما می    
ما نَنْـسخْ مِـنْ    ( وعیت آن مورد تردید نیست؛    مشر  اما اصل وقوع و    ،نظر وجود دارد  

  )1/252 ، طباطبایی ()106/بقره()آیۀٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَو مِثْلِها
 رسالت فرهنگـی قـرآن مـورد ارزیـابی قـرار         عرصۀ می که در  این واقعیت هنگا  

آن اینکـه   کنـد و   زمینۀ روش اصالح فرهنگ مـی از یک ضرورت در، حکایت  گیرد
هاي اجتماعی باید نسبت بـه   سنت سطوح هنجاري و   نوع تغییر یا جایگزینی در     هر

بر ایجـاد  اصرار   اراده و.باز باشد  گشوده و  هاي پیش رو    اي آینده و پدیده   ه واقعیت
اصالح فرهنگ را با چالش مواجه     فرایند   ،تغییر ناپذیر  هاي ثابت و   سنت هنجارها و 

  .سازد می
  
   زیانگیري از معادله سود و بهره. 7

 زیرا  ،تصور دین همیشه همراه است با اخالص وکارها را براي خدا انجام دادن            
 امـا نکتـۀ  . هـی اسـت   برابـر ارادة ال   تسلیم بودن انسان در     بندگی و  ،لب اللباب دین  

ها به تغییـر باورهـا یـا         تشویق انسان  شگفت آور این است که قرآن براي ترغیب و        
هنجارهـاي   هـا و   رها ساختن سـنت    هاي متعالی یا دست برداشتن و      پذیرش ارزش 

 ،کند ، یا بسیار بسیار اندك استفاده می    کند از روش اخالص استفاده نمی    ناصواب، یا   
 زیان  مبتنی بر سود وگوید و از یک معادلۀ امله سخن می یک معبلکه به جاي آن از 

   گیرد؛ شخصی بهره می
   )10/صف()  تِجارةٍ تُنْجِیکُم مِنْ عذابٍ أَلِیم یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا هلْ أَدلُّکُم على(

دردنـاك  ما را از عـذابى   آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شـ   !اید اى کسانى که ایمان آورده    «
   »رهاند؟ مى

 فَاستَبشِرُوا بِبیعِکُم الَّذِي ... مِنَ الْمؤْمِنِینَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀ  إِنَّ اللَّه اشْتَرى  (
  )111/توبه()... بایعتُم بِه

آنان باشد، خریـده  اینکه بهشت براى ]  بهاى[در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به    «
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  »... اید شادمان باشید  که با او کردهاى پس به این معامله... است 
 کند و رفتار یا گرایش انسان را بیان می    حجم آیاتی که پیامدهاي گوارا یا ناگوار        

پردازد یا از  هاي جهنم می     نقمت هاي بهشت و   نیز تعداد آیاتی که به توصیف نعمت      
 گویـد، و   کیفـر عمـل سـخن مـی     عنـوان پـاداش و    ناخرسندي خدا به     خرسندي و 

 و  بنده با خدا، ادبیات قرآن راجع به رابطۀ     در...  و ، شراء همچنین تعبیر تجارت، بیع   
روش راهبـردي قـرآن در    به خـوبی از قرآن  خسران در  گفتمان ربح و   کلی به طور 

  .دارد  می پرده بر جوامعها و انگیزش انسان
بشارت  ز روش معامله با توجه به آیات وعده وگیري ا هرسد اصل بهر به نظر می

 مل بیشتر اسـت و هاي اخروي قابل تردید نیست، آنچه نیازمند تأ   نعمت به بهشت و  
  : هاي زیر است  پرسش،باید به آن پرداخت

اقتـضاء   زیان تکیه دارد یا بر  سود و معادلۀانگیزش انسان تنها بر     آیا قرآن در   .1
 نیز نگاه دارد؟ به تعبیر دیگر آیا قـرآن   - زیان د و  جداي از سو   -وجدان   خواستۀ   و

  ؟ استنیز تنها سودگراست یا وظیفه گرا روش انگیزش، در
 آیا قرآن در فرمول سودگرایی تنها به سود اخروي نگاه دارد یا سود دنیوي را  .2

  ؟جه قرار داده استنیز مورد تو
داده  تـشویق قـرار    و تحریک زیان مورد نظر قرآن که آن را انگیزة        آیا سود و   .3

 اجتماعی را نیـز در   زیان جمعی و   است یا سود و    زیان شخصی  سود و فقط  است،  
  گیرد؟   میبر

  تا-آیات قرآن تتبع در  حقیقت این است که جستجو و،راجع به پرسش نخست
 هاي اخالقی و  آموزه بیانگر این مطلب است که- که براي نویسنده مقدور بود یجای

هـا را   سنت ساحت رفتارها و فرهنگی در  خش عظیمی از عناصر   تشریعی قرآن که ب   
. اسـت  اسـتوار  )اعم ازدنیـوي واخـروي  ( کیفر بنیاد نظام پاداش و دهد، بر  مینشان  

ایـن ادعـا را   .  آن مطـرح نباشـد  کیفـر در  توان موردي یافت که نظام پـاداش و       نمی
ایـن   هاي قرآن که در  آموزهطریق تتبع در  یکی از:راه به اثبات رساند  توان از دو   می

 زمینۀ رفتـار،   در هیچ دستور یا سفارشی دهد که   نتیجۀ به دست آمده نشان می      زمینه
به عنوان مشوق  نیست که به دنبالش نوعی پاداش یا کیفر      ... ها و  سنت ، تغییر اخالق



 

 

46 

 کیفـر در   حاال چه این پاداش و،بازدارنده بیان نشده باشد    ترغیب کننده یا مانع و     و
  ... .  خشنودي خداوند یا  جهنم باشد یا خشم و شت وقالب به

گی دنیـوي انـسان بـا زنـدگی      زنـد رابطـۀ طریق دیدگاه قرآن نسبت به       از دیگر
 دانـد؛  نتیجـه گیـري مـی   آخـرت را زمـان     عمـل و  قرآن دنیا را زمینـۀ    . اخروي وي 

ومنْ یعملْ *ملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَیرًا یرَه فَمنْ یع ( ،)197/بقره()وتَزَودوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّادِ التَّقْوى    (
وأَنْ (؛کیـد دارد   تأ تجسم اعمال  هاي قرآن بر    آموزه .)7-8/زلزله( )مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا یرَه   

 یعنـی روز    ، یـوم الـدین    ،هاي قیامت  نام  یکی از  .)39/نجم()لَیس لِإلنْسانِ إِال ما سعى    
 ،نگـاه قـرآن   از آن دارد که در    ، همۀ این حقایق نشان      )4/حمد (پاداش است  و کیفر

 البته به ،کیفر بنیاد پاداش و هایش بر  عرصهها و  نسان با تمام ساحت   زندگی دنیوي ا  
  .معناي اعم استوار است

اساس   وظیفه گرایی اخالقی به این معنا که رفتار اخالقی باید بر        این، نظریۀ بنابر
نظرداشت پاداش یا کیفر،  وجدان بدون در گیرد ومسئولیت انجام  احساس وظیفه و

سـاحت انگیـزش    هاي قـرآن در  آموزهیید مورد تأ،  داردانسان را به عمل اخالقی وا  
ود دوسـتی یـا حـب       شاید دلیل این مطلب، عمق گرایش انسان به خ        . نیستانسان  

  .آید رد وجودي انسان به شمار میثیرگذارترین رویکأت ترین و نفس باشد که عمیق
 به لحـاظ    غالباً  و گفت گرچه آیات قرآن عمدتاً      با پرسش دوم باید     رابطۀ اما در 

 یعنـی آخـرت،    ،زندگی جاودانـه   زیان را در بستر    اش سود و   رد آخرت گرایی  رویک
تعیین سود  برابر آخرت جایگاهی در براي زندگی دنیا در کند و  تعریف می تفسیر و 

مفاسد زندگی دنیوي  ت که قرآن مصالح ول نیست، اما این بدان معنا نیس  زیان قائ  و
رسـانی   پیـام  یـا شـیوة  براي آنها اهمیتی در محتواي پیام  گیرد و  نادیده می انسان را   

هاي آیات، بخشی از کارکردهـاي دیـن،       اساس آموزه  بر،   بلکه برعکس  ،ل نیست قائ
س انَ النَّـا  ک( :ها  رفع اختالفات انسان   ؛بهسازي زندگی دنیوي انسان است     اصالح و 

أُمۀً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِیینَ مبشِّرینَ و منْذِرینَ و أَنْزَلَ معهم الْکِتاب بِالْحقِّ لِیحکُم بینَ النَّاسِ         
لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا بِالْبینـاتِ و أَنْزَلْنـا         ( :عدل  قسط و  ۀاقام ،)21/هبقر( )فیما اخْتَلَفُوا فیه  

م              نـافِعم و شَـدید ـأْسفیـهِ ب دیـدأَنْزَلْنَـا الْح طِ وبِالْقِـس النَّـاس قُـومالْمیزانَ لِی و الْکِتاب مهع
هاي آسمانی مطرح  کتاب به عنوان فلسفۀ آمدن پیامبران و  که...  و )25/حدید()لِلنَّاس
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  .همین راستا قرار دارد  در،شده است
 قرآن به معناي جهت دادن زندگی دنیا بـه سـوي            گرایی بنابراین رویکرد آخرت  

ها یا کیفرها  تشویق ها و رو پاداش از این  نه نادیده گرفتن زندگی دنیا،،آخرت است
 مطـرح   زیـان قـرآن     سـود و    در معادلۀ  تهدیدهاي دنیوي به صورت قابل توجهی      و

ـ   عـالوه بـر  ،خوانـد   مـی  وقتی به ارزشی مانند تقوا فرابه عنوان نمونه  . است اداش پ
ولَـو أَنَّ أَهـلَ الْقُـرَى    (کند؛   به عنوان مشوق مطرح می پیامد دنیوي آن را نیز    ،اخروي

ومنْ یتَّقِ اللَّه یجعـلْ  (، )96/اعراف()آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَاتٍ مِنَ السماءِ واألرض     
 یا هنگامی که اهمیت قصاص را   .)2-3/طالق() یحتَسِب ویرْزقْه مِنْ حیثُ ال   *لَه مخْرَجا 

 آن  اجتماعیکند، به نقش بازدارندة میجامعه تثبیت  به عنوان یک قانون یا سنت در   
  وقتـی رفتـار یـا هنجـاري را در       .)179/بقره()ولَکُم فِی الْقِصاصِ حیاةٌ   ( کند؛  تکیه می 

 آن اشـاره  ي مثبـت یـا منفـی دنیـوي       پیامدها  به آثار و   ،کند  می جامعه ایجاد یا امحا   
وال تَجعلْ یـدك مغْلُولَـۀً إِلَـى عنُقِـک وال تَبـسطْها کُـلَّ الْبـسطِ فَتَقْعـد ملُومـا          ( نماید؛  می

ي وال تَستَوِي الْحسنَۀُ وال السیِّئَۀُ ادفَع بِالَّتِی هِی أَحـسنُ فَـإِذَا الَّـذِ             (،  )29/اسراء()محسورا
     مِیمح لِیو ةٌ کَأَنَّهاودع نَهیبو نَکیـا    ( ،)34/فصلت()بـونَ إِال کَمقُوما ال یأْکُلُونَ الرِّبالَّذِینَ ی

وال تَسبوا الَّذِینَ یدعونَ مِنْ دونِ اللَّهِ  (،  )275/بقره()یقُوم الَّذِي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ مِنَ الْمس     
بسرِ عِلْمفَیا بِغَیودع رَض( ،)108/انعام()وا اللَّهالَّذِي فِی قَلْبِهِ م عطْملِ فَینَ بِالْقَوفَال تَخْضَع( 

  .)101/مائده()یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَسأَلُوا عنْ أَشْیاء إِنْ تُبد لَکُم تَسؤْکُم (، )32/احزاب(
 بیانگر این حقیقت است ،قرآن فراوان وجود دارد که دراین دست   ازیهای نمونه

 مـصالح و  کیفرهـاي اخـروي و   هـا و   پاداشزیان مورد نظر قرآن اعم از        که سود و  
  .اختصاص به آخرت ندارد مفاسد دنیوي است و

زیانی کـه قابلیـت انگیـزش     واقعیت این است که براي سود و     . اما پرسش سوم  
 -2 زیـان شخـصی بـراي شـخص      سود و-1 :توان فرض کرد  می سه حالت    ،دارند

  .زیان جمعی براي شخص  سود و-3زیان جمعی براي جمع  سود و
 یعنی مـواردي    ،هاي فراوانی وجود دارد     قسم نخست نمونه   قرآن کریم از دو    در

منـافع یـا مـضاري مربـوط بـه       که ارزشی یا هنجاري خطاب به شخص القا شده و     
سود  عه مورد خطاب قرار گرفته است وآن گوشزد گردیده است، یا جام شخص در
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، مطـرح شـده  گردد  آن که به خود جامعه بر میهاي  ها یا سنت ، بینش  زیان باورها  و
  . بی شمار است

داده  زیان جمعی عامل انگیـزش فـرد قـرار      رابطه با قسم سوم که سود و       اما در 
ـ  توانـد در  ات می البته برخی آی، صریحی به دست نیامد   آیات شده باشد،  ن راسـتا  ای
یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیهود والنَّصارى أَولِیاء بعـضُهم أَولِیـاء             (: ، مانند تفسیر شود 

     ممِنْه فَإِنَّه مِنْکُم ملَّهتَونْ یمضٍ وعکـه ایجـاد پیونـد عـاطفی بـا یهودیـان         )51/مائده()ب 
  آیۀ یا. کند  فتن هویت جمعی آنان معرفی می     یا روحی و ومسیحیان را عامل پیوستن     

 که دوستی  )56/مائده()ومنْ یتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِینَ آمنُوا فَإِنَّ حِزْب اللَّهِ هم الْغَالِبون          (
بهره مندي از پیـروزي   منان را عامل ورود در فضاي جمعی و       مؤ رسول و  با خدا و  

منْ قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِی األرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ (  یا آیۀ.داند حزب پیروز الهی می
 کـه حفـظ و اصـالح یـا     )32/مائـده ()النَّاس جمِیعا ومنْ أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیا النَّاس جمِیعا      

تلقی ساد یک جامعه اف اصالح یا کشتن و با حفظ و افساد یک فرد را برابر     کشتن و 
آیـات دیگـري از ایـن      و،دهـد   دارنده قـرار مـی  آن را عامل محرك یا باز کند و  می

اگر . وضوح الزم را ندارد این آیات صراحت و   ،گونه که اشاره شد     اما همان  .دست
زیان بپذیریم یـا   مبناي سود و وجود قسم سوم از انگیزش بر داللت این آیات را بر  

زیان جمعـی بـراي    اش طرح سود و نتیجهانحاللی بدانیم که قسم سوم را  خطابات
 زیـان در  سه نوع سود و    هرتوان گفت قرآن از        این صورت می    در ،فرد خواهد بود  
داللت آیـات را نپـذیریم یـا      اما اگر،کیفر خویش استفاده کرده است     نظام پاداش و  

ـ  شود که قـرآن از سـود و   نتیجه آن می  ،آیات را انحاللی ندانیم    ان جمعـی بـراي   زی
ی توجه نشان داده است که     یها زیان تنها به سود و    انگیزش فرد بهره نگرفته است و     
  .ارتباط مستقیمی با مخاطب دارد

گـري    روش اصـالح   این نتیجه به دست آمد که قرآن در        ،مجموع آنچه گفتیم   از
. رد تأکید دااخروي توجه و دنیوي و زیان به معناي اعم از  سود و  معادلۀ خویش بر 

همچنـین از سـازگاري ایـن     هـا و  این حقیقت از یک سو از عمق سودگرایی انسان      
دهد کـه سـودگرایی تـا زمـانی کـه             نشان می  کند و  حکایت می  رویکرد با دینداري  

 بلکه براي دست یابی به منـافع        ،سوي وابستگی به زندگی دنیا ایجاد نکند       سمت و 
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تـر     که زندگی دنیا را انسانی     نیويیا منافع د  ) هاي اخروي  نعمت( همیشگی پایدار و 
یگـر بـه لحـاظ    سـوي د  از بندگی ناسـازگار نیـست، و   ، باشد، با دینداري و   کند  می

هـا    انسان انگیزةرساند که هرگونه جریانی که تغییر اندیشه و    روشی، این نکته را می    
ژرف قـرین   تواند بدون توجه به ایـن رویکـرد فطـري و     را هدف گرفته است، نمی    

هـا کـه      انـسان  ترین انگیزة    عمیق تکیه بر  تغییر باید با   حرکت اصالح و   .شدتوفیق با 
  .دفع مضرت است صورت گیرد همان جلب منفعت و

  
   گام به گامتدریج و. 8

پـیش   گـام بـه گـام را در         سیاست تدریج و   ،هاي قرآن کریم در دو مورد      آموزه
 امـا  ،نـازل شـود  بـاره   توانـست یـک    بیان، چرا که میو ابالغ   یک در  ،گرفته است 

   تکه تکه نازل گردیده است؛مرحله به مرحله و
  )106/سراءا()وقُرْآنًا فَرَقْنَاه لِتَقْرَأَه علَى النَّاسِ علَى مکْثٍ ونَزَّلْنَاه تَنْزِیال(

نازل کردیم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى، و    ] بر تو [بخش بخش   ] با عظمت را  [و قرآنى   «
  ».ج نازل کردیمآن را به تدری

)           تَّلْنَـاهرو كبِهِ فُـؤَاد لِنُثَبِّت ةً کَذَلِکاحِدلَۀً ومهِ الْقُرْآنُ جلَیال نُزِّلَ عقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوو
  )32/فرقان( )تَرْتِیال
مـا آن را  [این گونه » چرا قرآن یک جا بر او نازل نشده است؟«: کسانى که کافر شدند، گفتند  «

    ».خواندیم] بر تو[ و آن را به آرامى  آن استوار گردانیمۀت را به وسیلتا قلب]  ه تدریج نازل کردیمب
هـاي   ی کـه بـا کـشش      یهـا  سـنت  ها و  تطبیق نسبت به عادت    دیگر در اجرا و    و

، فـضل اهللا ( ).، انـواع قمـار  مشروبات تخدیرکننـده (ه خورده است    نفسانی انسان گر  
  )2/688، رازيی مکارم ش؛8/330

مقام نخست را خود قرآن به وضوح بیان کرده است که عبارت   تدریج درفلسفۀ
 مـستقیم   به عنوان مخاطب و گیرندة  9استوار سازي قلب پیامبر    است از تثبیت و   

اما . درنگ پیام به مردم ازسوي دیگر با ابالغ آهسته و یک سو و خواندن و سخن از
 ه فلـسفۀ این باورند ک  مفسران بر. است  بیان نشده   تطبیق مقام عمل و   راز تدریج در  

نظرداشت واقعیت رفتار انسان  ، درهاي یاد شده عادت ها و تدریج در تعامل با سنت
 ،آیـد   یک رفتـار پدیـد مـی       نفسانی که میان انسان و     پیوند روانی و  ، چه اینکه    است
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 ه و دفع  مبارزه علیه آنها یک     اگر .شود  جدایی و ترك آن می     برابر باعث مقاومت در  
شکـست   نخستین گام بـا واکـنش منفـی مواجـه شـده و        در ،ناگهانی صورت گیرد  

  ) 1/329، مغنیه: رك  نیز؛3/292، صادقی( .خواهد خورد
،  آن اینکـه اصـالح باورهـا   ند و یک نکته مـشترک   دو مقام در   رسد هر   می به نظر 

اهی  گهاي جدید و ارزش هاي اجتماعی که گاهی با ایجاد باورها و سنت ها و ارزش
تربیـت    یک نوع تربیت اجتماعی است و      ،از بین بردن آنها همراه است      زدودن و با  
اي است که   و یکباره صورت گیرد، فرایند مرحله     تواند دفعی     خالف تعلیم که می    بر

 ها باید به منصۀ  تربیت، اراده زیرا در؛هاي الزم تحقق یابد   مناسبت ها و  زمان باید در 
طلبـد کـه     ایـن مـی  تثبیـت گـردد و   جان انسان ترسیخ و ها در  آموزهظهور برسد و 

 ;عالمه طباطبایی. زش تلقی گرددانگی ها و رویدادها به عنوان بستر آموزش و زمان
  : گوید می

بیان تام لسبب تنزیل القرآن نجوما متفرقۀ        )کَذلِک لِنُثَبت بِهِ فُؤادك   ( :فقوله«
ما کان منها مرتبطا بالعمل بإلقـاء       و بیان ذلک أن تعلیم علم من العلوم و خاصۀ           

المعلم مسائله واحدة بعد واحدة إلى المتعلم حتى تتم فصوله و أبوابه إنمـا یفیـد    
حصوال ما لصور مسائله عند المتعلم و کونها مذخورة بوجه ما عنده یراجعها عند 
مسیس الحاجۀ إلیها، و أما استقرارها فی النفس بحیث تنمو النفس علیها و تترتب 

لیها آثارها المطلوبۀ منها فیحتاج إلى مسیس الحاجۀ و اإلشراف على العمـل و          ع
  .حضور وقته

 مسألۀ طبیۀ إلـى مـتعلم الطـب إلقـاء     ن بین أن یلقی الطبیب المعلم مثالً    ففرق بی 
فحسب و بین أن یلقیها إلیه و عنده مریض مبتلى بما یبحث عنه من الداء و هـو          

  .ا یفعلیعالجه فیطابق بین ما یقول و م
و من هنا یظهر أن إلقاء أي نظرة علمیۀ عند مسیس الحاجۀ و حضور وقت العمل   
إلى من یراد تعلیمه و تربیته أثبت فی النفس و أوقع فی القلب و أشد استقرارا و 
أکمل رسوخا فی الذهن و خاصۀ فی المعارف التی تهدي إلیها الفطرة فإن الفطرة      

و هذه سـبیل البیانـات    ... ان إذا أحست بالحاجۀ   إنما تستعد للقبول و تتهیأ لإلذع     
وقُرْآنًـا فَرَقْنَـاه لِتَقْـرَأَه علَـى        ( :القرآنیۀ المودعۀ فی آیاته النازلۀ کما قال تعالى       
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 و هـذا هـو المـراد بقولـه          )106/سـراء ا ()النَّاسِ علَـى مکْـثٍ ونَزَّلْنَـاه تَنْـزِیال        
  )211 /15 ، طباطبایی (»)ك و اهللا أعلمکَذلِک لِنُثَبت بِهِ فُؤاد(:تعالى

بیـان کـاملی اسـت بـراي      )کَذلِک لِنُثَبت بِهِ فُـؤادك ( :سخن خدا که فرمود  «
توضیح مطلب این است که تعلیم و آموزش هر نوع  . فلسفه نزول تدریجی قرآن   

علوم، به ویژه اگر مرتبط با عمل باشد، به شیوه القاي مـسئله مـسئله تـا پایـان      
  تنها اثري که دارد، ایجاد تصویر مسائل در ذهن دانش آموز است کـه در            فصل،
کند، اما تثبیت و ترسیخ  هنگام نیاز به آن مراجعه می      ذهنش ذخیره شده و      خزانه

اي که نفس بر اسـاس آن رشـد کنـد و آثـارش در نفـس       آنها در نفس به گونه 
ق است بـین  آرى، فر. آشکار گردد، نیازمند ضرورت و رسیدن وقت عمل است   

یـاد دهـد و   ) طور نظرىه ب( بهداشتى را به شاگرد خود    هلئاینکه طبیب یک مس   
بـه او بیـاموزد و از   ) طور عملىه ب(له را در بالین مریضى    ئبین اینکه همین مس   

پاسـخ را بـا   و هاى مرض را بپرسد و او پاسخ دهد و این پرسـش          مریض نشانه 
 ،گویـد   در این صورت آنچه مىقواعدى که به شاگرد درس داده تطبیق کند که        

  .مطابق می شودکند  با آنچه مى
شود که القاى یک نظریه علمى در هنگام احتیـاج و رسـیدن              از اینجا معلوم مى   

گـردد و     بهتر ثبت مى   ،خواهد آن را بیاموزد     در دل شاگردى که مى     ،هنگام عمل 
که فطـرت    در معارفى    نشیند و پا بر جاتر هم خواهد بود، مخصوصاً         در قلب مى  

چون فطرت وقتی آماده پذیرش می شود که احساس          ،بشرى بدان رهنمون شود   
قرآن کریم هم همین رویه را دارد، یعنى آیات آن هر یک در هنگام ... . نیاز کند 

ثر گذاشته اسـت، همچنـان کـه خـود        ااحساس حاجت نازل شده، در نتیجه بهتر        
 و نیز )ه علَى النَّاسِ علَى مکْثٍ ونَزَّلْنَاه تَنْزِیالوقُرْآنًا فَرَقْنَاه لِتَقْرَأَ(:قرآن فرموده 

و  -)کَذلِک لِنُثَبت بِهِ فُـؤادك    ( :فرماید همین معنا مورد نظر آیه است که مى       
  ».خدا داناتر است

مبنـاي کارهـاي     رفتن بـر   جلو ها و   حرکت بر اساس عینیت     تدریج و  ،بنا براین 
عمیـق فرهنـگ    هاي درونی و الزمۀ فرایند اصالح الیه  تغییرات انجام گرفته،     شده و 

  . بشري است جامعۀدر
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   تلقی واقعی از خود. 9
 ،مداران میـان سیاسـت    در  مخـصوصاً  ،میـان نخبگـان    هاي رایـج در    یکی از سنت  

 علـت ایـن کـار گذشـته از      . خود اسـت    فرهنگ تاریخی جامعۀ   ستایش از تاریخ و   
 شکل گیري هویت و ، نقش فرهنگ در اش   پیوند عاطفی انسان با پیشینه     دلبستگی و 

 فرهنگ   پژوهشگران عرصۀ  گونه که جامعه شناسان و      همان .شخصیت جامعه است  
 هر فـرد  طبیعتاً سازد و ه، هویت آن جامعه را میفرهنگ یک جامع   اند، تاریخ و   گفته

این حقیقـت  . ستایش آمیز دارد اي نسبت به هویت خویش دیدگاه مثبت و یا جامعه 
  گاهی از،گري  مقام اصالح یک جامعه نیز در یشه دارد که حتی مصلحان    تا جایی ر  

 آن  بـه تغییـر  ،سـکوت  در گذرنـد و  هـا بـا سـکوت مـی     کاسـتی  هـا و   کنار ضـعف  
  .اندیشند می

 قرآن در راستاي تربیت انـسان      .اما قرآن کریم در این زمینه روش معکوس دارد        
  انسان و باور صادقانۀ و فهم،رد که بر آن تأکید دا   یو جامعۀ انسانی یکی از چیزهای     

 زیـادي از   همین راستا حقایق در.هاي خود است ها وکاستی جامعه نسبت به ضعف  
 ،هـا   انحرافات در سـنت    ها و  رفتاري انسان یا کاستی    هاي روانی و   نقص ها و  ضعف
 ،قرآن مطرح شده است نزول یا جوامع گذشته درعصر  جامعۀ هاي  ارزش ها و بینش

 مسیر اصـالح و  در ها مورد توجه قرار گیرد و    کژي ها و  که این کاستی  با این هدف    
 از ،هـاي پـسندیده    ارزش هـا و   رفتار درست یا پایه گذاري سنت      ایجاد شخصیت و  

  )6/276 ،فضل اهللا(. آنها عبرت گرفته شود
 نابخردانـه مـشرکان و     پیـروي کورکورانـه و     نیز به همـین خـاطر تقـدیس و         و

 نفـی  شان به عنوان یک تفکر غلط، نقد و  فرهنگ گذشته و منحرفان نسبت به تاریخ   
  شده است؛

لَـو کـانَ آبـاؤُهم ال     أَلْفَینا علَیهِ آباءنا أَوإِذا قِیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما         (
   )170/بقره( )یعقِلُونَ شَیئاً و ال یهتَدونَ

نـه، بلکـه از   «: گویند  مى ،چه خدا نازل کرده است پیروى کنید      از آن  گفته شود و چون به آنان     «
آیـا هـر چنـد پدرانـشان چیـزى را درك      » .کنیم ایم، پیروى مى  چیزى که پدران خود را بر آن یافته       

  »؟]باز هم در خور پیروى هستند[اند  رفته کرده و به راه صواب نمى نمى
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    )78/یونس( )ما وجدنا علَیهِ آباءناجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عقالُوا أَ(
  »؟ ایم بازگردانى اى که پدرانمان را بر آن یافته اى تا ما را از شیوه آیا به سوى ما آمده :گفتند«
)           لْ نَتَّبِعقالُوا ب وا ما أَنْزَلَ اللَّهاتَّبِع مإِذا قِیلَ لَه نا أَوهِ آباءلَینا عدجما وکانَ و طانُ  لَوالـشَّی

  ) 21/لقمان( ) عذابِ السعِیرِ یدعوهم إِلى
بلکه آنچه !] نه[«: گویند ، مى را که خدا نازل کرده پیروى کنید      آنچهو چون به آنان گفته شود       «

را به سوى عذاب سوزان فرا  آیا هر چند شیطان آنان .»کنیم ایم پیروى مى که پدرانمان را بر آن یافته
  »خواند؟

  امـا در ،روح کلی جامعه است   فرهنگ گرچه هویت اجتماعی انسان و      ،اینبنابر
 هـا و  کاستی ستایش یا چشم فروبستن بر جراحی، به جاي تقدیس و مقام اصالح و 

ایـن   شجاعانه بدان اعتـراف کـرد و   طرفانه شناخت و  بیهایش، باید منصفانه و خأل
گیـزش درونـی نـسبت بـه     آگاهی و اعتراف را به وجدان اجتماعی تبدیل نمود تا ان  

  .تغییر آن پدید آید
  

  سخن آخر
 است که قرآن به عنوان راهبردهاي اصـلی  یاصولو  برخی از مبانی  ،آنچه گفتیم 

شان مطرح کرده  راستاي انجام رسالتپیامبران الهی در سایر  اسالم و9روش پیامبر
 ایند اصالح،فر  مانند نگاه به الگوها در،قواعد دیگري نیز وجود دارد  اصول و.است

 »االهم فاالهم « ها، رعایت قاعدة    ها و ارزش   نفی سنت  جایگزین سازي هنگام نقد و    
هنجارها، بسترسازي بـراي تحـوالت سـطوح         هاي باورها و   دگردیسی تغییرها و  در

  .کنیم می توضیح آن صرف نظر  از،که جهت اختصار... زیرین فرهنگ و
هاي   بایسته نیازها و،تأمل قرار گیرد   و مورد مداقه    ،آنچه به عنوان نمونه آمد     اگر

تعریفـی    هر .گردد طوح گوناگون آن به خوبی آشکار می      س  اصالح فرهنگ در   شیوة
  کـه فرهنـگ فـراوردة   توان انکار کرد    بگیریم، این واقعیت را نمی     نظر فرهنگ در  از

 تبـدیل یـا سـازماندهی و       جهت تغییر و    چه در  ،هرگونه تعامل با آن    انسان است و  
هاي روانـی   گی آن، باید بر اساس سازوکار و ویژ بخشی ثر ا کاراسازي و  یت یا مدیر

هـم بـا رویکـرد     ، آنهاي وجودي   گرایش نیروها و  ،انسان، اعم از اندیشه، احساس    
 رو رونده و ساکن یا فرو نه به عنوان یک موجود ثابت و      و ،روندگی فرا بالندگی و 
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همـین   کیـدي بـر  وشـی قـرآن، تأ   مبـانی ر تمام اصـول و . به انحطاط، صورت گیرد 
  .حقیقت است

عملـی انـسان یـا       تمـایالت علمـی و     خطوط فطري حرکت و    فاصله گرفتن از  
ـ نگر نادیده گرفتن رویکرد تعالی طلبی وي و    گرایـی و  بـه بعـد مـادي    ستن تنهـا  ی

کار مهندسی   مصلحان اجتماعی را به خطا خواهد کشید و        حیوانی انسان، مدیران و   
 به سامان مطلوب نخواهـد   ، فرهنگ ۀسای نهادهاي اجتماعی در  مدیرت فرهنگ یا     و

  .رسید
 

   پی نوشت
 ایجـاد رویکـرد     ،هـدف   نهادهاي اجتماعی، و   ،مهندسی فرهنگی، موضوع   در .1

 خـود  ،مهندسی فرهنگ، موضـوع   اما در،هاي آنهاست فعالیت اهداف و فرهنگی در 
 سـمت تعـالی و    جهت دادن آن بـه       دهی و   سامان ،هدف فرهنگ موجود جامعه، و   

  .بالندگی است
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