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    جوامع انسانی وحیوانی تمایز
هـاي دیگـر زیـست         در گونـه   .آنهاستهاي جوامع انسانی تنوع       یکی از شگفتی  

وجـود بعـضی    بـا (ها، میزان پیچیدگی و نوع فعالیـت آنهـا،    اندازة جامعه    اجتماعی،
حـال  .  اسـت به طرز چـشمگیري مـشابه  ) هاي جزئی ناشی از محیط زیست       تفاوت

ع انـسانی بـه رغـم یکـسانی در میـراث زیـست             جاي این پرسش هست که جوامـ      
شناختی، چرا این همه گوناگون و ناهمسانند؟ چرا برخی از جوامع، عظیم و از نظر      
سازمانی، بسیار پیچیده و برخی نیز بسیار ساده و کوچک است؟ از باب نمونه، افراد 

ظـر  جو و آشتی پذیر به ن یک جامعۀ جنگجو، خشن و افراد جامعۀ دیگر نسبتاً صلح      
رسند؟ چرا اعضاي برخی از جوامع در ساحت روابط اجتماعی، ستیزه طلـب و               می  

وثـوقی، نیـک   ( پنهان کار و افراد گروه دیگر از جوامع، آزاد و بی قید و بندترنـد؟             
  )58/خلق،

 :در پاسخ این پرسش، گفته شده است
هاي خیره کننـده جوامـع انـسانی را بایـد در ایـن واقعیـت               توضیح گوناگونی « 

سـازد   مـی  جستجو کرد که میراث زیست شناختی همانند، جوامع انسانی را قادر        
هـاي گونـاگون    بـدون فرهنـگ  . که میراث فرهنگی بسیار ناهمانند پدید آورنـد     

 امـا فرهنـگ،   بودنـد،  می هاي انسانی نیز، همه به طورکلی یکسان   خویش، جامعه 
 ».آورد مـی  انی به وجـود     اي براي ایجاد تنوع در جوامع انس       توانایی خارق العاده  

   )58/همان،(
 

  شاخصۀ فرهنگی جوامع انسانی
ی هاي حیات انسان برآیند روشن آنچه گفته شد، این است که فرهنگ، از ویژگی        

تنهـا موجـودي    روي، انـسان را نـه    از ایـن .است، حیوانات فاقد فرهنـگ هـستند  
: انـد   یف آن گفته که بارزترین شاخصۀ آن را فرهنگی بودن دانسته و در تعر      فرهنگی

  )49/دانیل بیتس، فرد بالك، (» حیوان فرهنگی «
حتی اگر تعریف حیوان فرهنگی را در چیستی و هویت انـسان نپـذیریم، رواي               
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تردید نیست که در بستر حیات اجتماعی انـسان، واژة فرهنـگ بیـشترین کـاربرد و          
سـب تعـدد و   استفاده را از آن خود کرده است و گویی از همـین رهگـذر و بـه تنا     

هاي متنوع  ها و چیستی  هاي حیات فردي و اجتماعی بشري، هویت        گوناگونی چهره 
  .را برتافته است

  
  رویکرد دینی در چیستی فرهنگ

هاي موجـود    گاهباید دید   می   دینی و قرآنی در چیستی فرهنگ،      براي درك نظریۀ  
سـپس تعریـف دیـن و      مطـرح و - هرچند بـه صـورت کلـی وگـذرا         -در این باره  

  .هاي آن با تعاریف موجود بررسی و ارزیابی گردد ها و مشابهت فاوتت
تـوان از یـک منظـر بـه      می خور تأمل در باب چیستی فرهنگ را     هاي در   دیدگاه

  :صورت زیر دسته بندي کرد
توان با نام  می ها در چیستی فرهنگ را       یک گروه از تعریف   :  رویکرد فرانگر  .یک

هـاي   جنبـه  می یف صاحبان این رویکرد، فرهنگ، تما     در تعر . رویکرد فرانگر یاد کرد   
  :گوید میلمان که میگیرد؛ مانند تعریف  می  حیات بشري را در بر

را تشکیل ) هاي تفکري آن    از جمله پایه  (فرهنگ، کلیه اشکال زندگی یک قوم       «
هاي فنی موجودیت آن قوم، از جمله نـوع البـسه،    می زمینه دهد که شامل تما   می  

  )37/ابراهیمی، طاهري، (» .گردد می نیز ... بزار وساختمان، ا
ي پیرامـون  بر اساس این تعریف، فرهنگ نگرشی است که هر انـسانی بـه دنیـا              

کنـد   می ابعاد گفتار، رفتار، آداب و رسوم و هر چه تولید       می    خویش دارد که در تما    
  .گردد می نمایان ...) هنر، قانون، محصوالت مادي و معنوي و(

هایی است کـه فرهنـگ    رویکرد دوم، گروهی از تعریف: د جزئی نگر   رویکر .دو
همچـون  . گرداننـد  می ها بر  هاي فکري انسان وردهفرارا به حوزة حیات غیر مادي و   

فرهنگ مجموعۀ آثار فکـري و خالقانـه   «: دارد می  که ابراز   » ویلیامز ریموند«تعریف  
  )همان(» .است

هـایی کـه بـراي فرهنـگ          وعه تعریف دستۀ سوم از مجم   :  رویکرد عمل نگر   .سه
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هاي فرهنگـی   ها و سیاست گذاري ریزي هایی است که از دریچۀ برنامه  شده، تعریف 
نگرد و در کاربرد و ادبیات دستگاه سیاسی و اجرایی و دولتـی بـدان              می  به فرهنگ   

 همچون آموزش و پرورش، ورزش، تبلیغات، سینما، تئاتر، هنـر و    ؛شود  می  پرداخته  
  ... .، گردشگري، آثار باستانی وها رسانه

ها در دو گروه کلی نگر و ذهنیـت نگـر    این تعریف می  در دسته بندي دیگر، تما    
  .جاي گرفته است

هاي زندگی مـردم   در این دیدگاه، فرهنگ بر کلیت روش     :  دیدگاه کلی نگر   .یک
اي است که شـامل دانـش، اعتقـادات، هنـر، اخـالق و       داللت دارد و آن کل پیچیده  

شود که  می هایی  وحیات، حقوق، آداب و رسوم و هرگونه توانایی، قابلیت و عادتر
  .شود می به وسیلۀ انسان به عنوان عضوي از جامعه کسب 

. اشاره کـرد Tylor) (توان به تعریف ادوارد تایلور  می   این دیدگاههاي از نمونه
بـست، در   ن به کاراو که براي نخستین بار واژة فرهنگ را به مفهوم مردم شناسی آ            

شـمارد کـه    مـی  اي   فرهنگ یا تمدن را مجموعـۀ پیچیـده  ـ ییفرهنگ ابتدا ـ   کتابش
ها، اعتقادات، هنرهـا، اخالقیـات، قـوانین، عـادات و هرگونـه              دانستنی«دربرگیرندة  

» .آورد  مـی   توانایی دیگري است که  انسان به عنوان عـضوي از جامعـه بـه دسـت                  
  )116/وثوقی، نیک خلق، (

اي از دانـش و   این دیدگاه، فرهنگ را به عنوان مجموعه:  دیدگاه ذهنیت نگر   .دو
کند که مردم از طریق آن، ادراکـات و تجربیـات خـود را نظـم          می  اعتقادات قلمداد   
ابراهیمـی،   . (کنند و فرهنگ، شیوة عمل براي مردم اسـت          می  گیري   بخشیده، تصمیم 

  ) 37/طاهري، 
 آنچـه را بـا دیـدگاه دینـی داراي قرابـت بیـشتر       هاي پیش گفته،  از میان تعریف  

بخش بندي توان دانست، دیدگاه فرانگر در تقسیم نخست و دیدگاه کلی نگر در      می  
هـاي نـو پدیـد اجتمـاعی و          چند واژه   در ادبیات دینی و قرآنی، هر      زیرا. دوم است 

د، یابیده شون می هاي معناي جدید زاده  سیاسی که در مرور زمان و به پیروي از یافته
و پیـامبران کـه     وحیـانی    هاي   این مطلب که دین و آموزه      لکن با توجه به   شود،    نمی
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هـا بـوده و بـه     اندازي طرح نو در زندگی انسان  دار بر اند، داعیه  حامل پیام دینی بوده   
توان گفت ادیان و از   می اند،  هاي مختلف حیات انسان و سعادت آن نظر داشته سویه

 می، داراي فرهنگ ویژه و نگاه ویژه نـسبت بـه چیـستی فرهنـگ          جمله دیانت اسال  
هاي فرهنگـی داراي وجـوه متفـاوت و احیانـاً      ها و تعریف سایر فرهنگ است که با  

آن دسته از آیات قرآنی که حـوزة رسـالت و اهـداف انبیـا، گـسترة                 . مشترك است 
تواننـد نـاظر بـه     می  کنند،    می  هاي آسمانی را تبیین       هاي دینی و محتواي کتاب      آموزه

  :مانند. تبیین چیستی فرهنگ دینی قلمداد شوند
ـا الْحدِیـد فِیـهِ      ( لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبیِّنَاتِ وأَنْزَلْنَا معهم الْکِتَاب والْمِیزَانَ لِیقُوم النَّاس بِالْقِـسطِ وأَنْزَلْنَ

  )                                                          25/حدید ()بأْس شَدِید ومنَافِع لِلنَّاس
شناسـایی  ( و میـزان  ) آسـمانی (ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب    «

نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم کـه           ) حق از باطل و قوانین عادالنه     
 منافعی براي مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یـاري  در آن نیروي شدید و   

  » .کند، بی آنکه او را ببینند؛ خداوند قوي و شکست ناپذیر است می 
ـا ر        * ذَلِک الْکِتَاب ال ریب فِیهِ هدى لِلْمتَّقِینَ        ( مِمالةَ وونَ الـصقِیمیبِ وؤْمِنُونَ بِالْغَیالَّذِینَ ی  مـاه زقْنَ
أُولَئِک علَـى هـدى   * والَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیک وما أُنْزِلَ مِنْ قَبلِک وبِاآلخِرَةِ هم یوقِنُونَ             * ینْفِقُونَ  

  )2-5/بقره  ()مِنْ ربِّهِم وأُولَئِک هم الْمفْلِحون
. ارد و مایــۀ هـدایت پرهیزکــاران اســت آن کتـاب بــاعظمتی اسـت کــه شــکی در آن راه نـد   «

آورنـد؛ و   مـی  ایمان  ] آنچه از حس پوشیده و پنهان است      [کسانی هستند که به غیب      ) زکارانپرهی(
و آنان . کنند می ایم، انفاق  ا و مواهبی که به آنان روزي داده ه  دارند؛ و از تمام نعمت      می  نماز را برپا    

آورند و  می نازل گردیده، ایمان ) بر پیامبران پشین( از تو   که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش         
 ».اند؛ و آنان رستگارانند  آنان بر طریق هدایت پروردگارشان. به رستاخیز یقین دارند

آیـد کـه اوالً    می از این آیات و آیات مشابه و همانند آن در فهم نخست چنین بر  
ربیت فرد و برپـا کـردن جامعـۀ    پیامبران الهی حامل رسالت و داعیه دار ساختن و ت    

ـاب والْمِیـزَانَ لِیقُـوم       ...(اند؛    هایی بوده   ها، شرایط و ویژگی     جدید با معیار   وأَنْزَلْنَا معهـم الْکِتَ
ها و وضعیت جدیـد،   این ویژگی . )ذَلِک الْکِتَاب ال ریب فِیهِ هدى لِلْمتَّقِین      (،)النَّاس بِالْقِسط 

  .گیرد می  جاي هاي پیش گفته از فرهنگ وعۀ تعریفزیر مجمهمان است که در 
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 سـاحت وسـیعی از      ،نگـرة دینـی     در توان دریافت کـه فرهنـگ       می  ثانیاً، چنین    
ــ    هـا   روش ـ، ایمان به خداوند، تقوا، دادن زکات و برپا داشتن نماز  ـباورها، رفتارها 

ــ،     اخالقـی  فردي و    برپا کردن قسط و داد اجتماعی و آراسته شدن به آرایۀ عدالت           
گرانه و عدالت     تداوم ارتباط بندگی و عبودیت با خدا و حفظ خلق یاري           ـ  ها  عادت

 انفـاق بـه نیازمنـدان و    ـ هاي مادي و معنوي وردهفراها و   دانستنی،ـ قخواهانه با خل  
هاي عینی و رفتاري در جهت نظـم اقتـصادي و سـمت و سـو دادن       کاربست تدبیر 

هـاي   یمان و باور داشت به وجود روز واپسین که مبتنـی بـر رفتـار      ها بر پایۀ ا     رفتار
گیرد و نیز اینکـه نظـام    می ـ یک جامعه را در بر )وبِاآلخِرَةِ هم یوقِنُون (؛ امروزین است 

ذَلِـک  (رود؛  مـی  ترین عنصر فرهنگی آن به شـمار        فکري و اعتقادي هر جامعه مهم     
ـا أُنْـزِلَ مِـنْ         ...الَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ  * متَّقِینَ  الْکِتَاب ال ریب فِیهِ هدى لِلْ      مو ـکـا أُنْـزِلَ إِلَی ؤْمِنُـونَ بِمی 

لِکوقِنُون...قَبی مبِاآلخِرَةِ هو ( .  
مـی    نـشانگر آن اسـت کـه پیـامبر گـرا        نگاه کوتـاهی بـه تـاریخ صـدر اسـالم،          

هنگ سازي دینـی و گـذار از       در مواجهه با فرهنگ جاهلی، نخست به فر       9اسالم
فرهنگ جاهلی پرداخت و به اعتراف تاریخ نگاران مسلمان و غیر مسلمان، بیـنش،              

سـخن، همـۀ فرهنـگ مـردم را سـامان نـو        خوي و به کوتـاه  گفتار، کردار، خلق و  
  .بخشید

توان در تعریف فرهنگ از منظر دین و قرآن چنـین       می  چه آمد   بر پایۀ مجموع آن   
  :گفت
هـا در     ارت است از کیفیت یا شیوة زیست بایسته و فعالیـت انـسان            فرهنگ عب «

 رز تعقل سلیم و احساسات تصعید شدةحیات مادي و معنوي که مستند به وحی، ط
  ».آنان در حیات معقول تکاملی باشد

  
  هاي فرهنگ گونه

 material (یکی فرهنگ مادي: در هر فرهنگ، دو زمینۀ جدا از هم وجود دارد
culture (یگري فرهنگ غیر مادي یا فرهنگ معنويو د.  
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  فرهنگ مادي. 1
گیـرد کـه قابـل لمـس،      مـی  فرهنگ مادي، آن بخش از عناصر فرهنگی را در بر    

اشـیاي مـادي، ابـزار کـار، وسـایل صـنعتی،           . گیري، ارزیابی و مقایسه اسـت      ازهاند    
مره زندگی روزیل و لوازم خانه که در آموزشی و وساکشاورزي، عکاسی، موسیقی،  

 مانند لباس، کیف، قندان، اتومبیل، هواپیما، مسکن، تلویزیون و به طور           کاربرد دارد؛ 
  .رود می  جزء فرهنگ مادي به شمار ،داردمادي  کلی، هر آنچه از فرهنگ که جنبۀ 

وردهاي مـادي یـا تکنولوژیـک هـر          دستا فرهنگ مادي در واقع مشتمل بر کلیۀ      
 .جامعه است

  
  فرهنگ معنوي. 2

رند و معیـار ثـابتی       اموري است که جنبۀ کیفی دا      ة معنوي، در برگیرند     فرهنگ
آنچه مادي نیـست، فرهنـگ       گیري آنها وجود ندارد؛ به سخن دیگر، هر        اندازه    براي  

هـا، اخالقیـات،    معنوي اسـت؛ آثـار ادبـی، هنـري، فکـري، آداب و رسـوم، سـنت            
 یک جامعه، جزء    معتقدات، باورها، آموزش و پرورش و در مجموع، صنایع معنوي         

  .رود می فرهنگ معنوي آن جامعه به شمار 
  

  قرآن و نسبت فرهنگ معنوي و مادي جامعه
هاي متقابلی وجود دارد؛ تغییر یکی  هاي مادي و معنوي فرهنگ، کنش  بین جنبه 

بعضی از جامعه شناسـان عقیـده دارنـد کـه ایـن          . موجب تغییر دیگري خواهد شد    
شـود و سـپس تـأثیر آن          می  زار فیزیکی فرهنگ آغاز     دگرگونی، از اشیاي مادي و اب     

-462/آریـان پـور،   . ح.ا. (گیرد  می یابد و جنبۀ معنوي فرهنگ را در بر         می  گسترش  
459(  
  :گوید می » اگ برن«

نیرویی تغییر دهنده در اشیاء نهفته است؛ زیرا سرعت تغییرپذیري آنها از «
ها از تأثیر این تغییرات رهایی  ه اندیش  ها بیشتر است و ممکن است که اندیشه  
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  )127/وثوقی، نیک خلق،(» .یابند، وگرنه موجب اختالل در نظام اجتماعی خواهد شد
زند که همواره با پیشرفت  می  وي براي تأیید نظریۀ خود، وضع آموزش را مثال     

اما تردیدي نیست تغییراتی که در تکنیک و ابزار . صنعت و تکنیک همراه بوده است
هـاي     اندیشه   بدیهی است که  .  اندیشۀ انسان است     آید، محصول تفکر و     می  پدید  کار  

هاي   بنابراین، تأثیر جنبه.گردد می مترقی و خالق انسان، سبب تغییر در شرایط مادي 
تـوان از نظـر دور     هاي مـادي فرهنـگ، نمـی        معنوي و غیرمادي فرهنگ را در جنبه      

  .داشت
 ایـن  هاي مـادي فرهنـگ را در   ي آن بر جنبه اصالت فرهنگ معنوي و تأثیرگذار    

  :توان دید می  مبارکه از قرآن آیات
)...ا بِأَنْفُسِهِمغَیِّرُوا متَّى یمٍ حا بِقَوغَیِّرُ مال ی 11/رعد () ... إِنَّ اللَّه( 

دهد، مگر اینکه آنان آنچه را درخودشان    را تغییر نمی  ) و ملتی (می    خداوند سرنوشت هیچ قو   «
 ». تغییر دهنداست
)ا بِأَنْفُسِهِمغَیِّرُوا متَّى یمٍ حلَى قَوا عهمۀً أَنْعمغَیِّرًا نِعم کی لَم بِأَنَّ اللَّه 53/انفال ()ذَلِک( 

 جز آنکـه  ،دهد این، بدان سبب است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده، تغییر نمی      «
  ».آنها خودشان را تغییر دهند

هوم روشن هر دو آیۀ شریفه در نسبت سنجی میـان بخـش مـادي و معنـوي             مف
هـاي درونـی و نـوع نگـاه      ها و باور   هنگ معنوي و دریافت   آن است که فر   هنگ،  فر

، ...هـا و  ها و جوامع بشري به تحوالت تاریخی، تفسیر وي از هـستی، پدیـدار    انسان
هـاي    ات، معمـاري، سـنت    هنر، ادبی (هاي مادي،     ها و فراورده    اساس و شالودة رفتار   

  .هایی از فرهنگ معنوي است تاببازو ...) عرفی و
هـاي   هاي مادي و معنوي فرهنـگ، هـر دو از جملـه پدیـده          اما از آنجا که جنبه    

روي،  هاي اجتماعی، تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند، از ایـن  اجتماعی هستند و پدیده  
 روي  - اقتـصادي  -جتمـاعی  ا -هـاي فرهنگـی     توان تغییراتـی را کـه در پدیـده          نمی

اي   بلکه در وقوع یک فرایند، زنجیـره  ،دهد، با عامل یگانه و مشخصی تبیین کرد         می  
هـا   اي زمینـه  سان بایـد گفـت در پـاره      بدین. نهند  می  ها دست در دست هم        از علت 
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، یعنی جنبۀ معنوي فرهنـگ، سـبب        )یا تغییرات کیفی  (ممکن است تغییرات فکري     
 اندیشۀ انسان است، به نوبۀ خـود         و تکنیک که خود محصول    تغییر در تکنیک شود     

شـایان مهـر،   . (به عنوان عاملی جدید، سبب تغییرات فکري افراد در جامعـه گـردد      
/271(  

 است،   به کار رفته   »ماهوي« و   »آسیب «ةواژ  دو عنوان این بررسی   آنجا که در   از
ان گردد تا وفـاق و درك   از معناي این دو واژه بیپیشاپیش نیازمند آن است که مراد  

  .مشترك از بحث بین پژوهنده و خوانندگان محترم به وجود آید
  »آسیب«مفهوم 

در اصـل از    ) هـا و احتمـاالت      علم بیماري = PATHOLOGY(آسیب شناسی   
هـاي وارد شـده بـه     ها و اصطالحات جامعه شناسی  و به معناي مطالعۀ آسیب       واژه

فتارهایی چون خودکشی، اعتیاد، انحـراف       شیوع ر  .استهاي انسانی     جامعه و گروه  
در از همین روي،    . شوند  می  هاي اجتماعی تلقی      ، از انواع آسیب   ...اخالقی، دزدي و  

هـاي   هاي اجتماعی و عللی که موجب آسـیب          کژروي، پدیده  ،یدانش جامعه شناس  
گیري از  در جهت پیـش هایی  گیرد و راه حل     می  شوند، مورد توجه قرار       می  اجتماعی  

وند وانگهی که این واژه پـس ) 127/وثوقی، نیک خلق، . (شود می ها ارائه  ز آسیب برو
هـا، عـوارض و اخـتالالت         گیرد، بدین معناست کـه بیمـاري        می  فرهنگ را به خود     

کنـد، مـورد    مـی  زا و بیرون زایی که فرهنگ را از کارکرد و اثر بخشی سـاقط              درون
  .وکاو استکندبررسی و 

  
  »ماهوي «مفهوم

و به معناي پرسش از گـوهر       ) اصطالح فلسفی (ماهوي، برگرفته از ماهیت     واژة  
هاي مـاهوي   آسیب«اشیاء و چیستی حقیقت یک چیز است و آن گاه که در ترکیب       

تـوان در    مـی   هـایی را      گیرد، بدان معناست که چه نوع آسیب        می  قرار  » فرهنگ دینی 
الودة دیـن اسـتوار   رود بـر اسـاس و شـ    مـی   تصور   ه شناسایی کرد ک   فرهنگ جامعه 

ها، فرهنگ آن جامعه با حقیقت، گوهر و  گردیده است؛ حال آنکه به دلیل آن آسیب      
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هایی چون کاستی، پیرایه بنـدي و      چیستی دین تطابق و سازگاري ندارد و از آسیب        
  .برد می احیاناً وارونگی رنج 

  
  فرهنگیامکان سنجی آسیب 

  .ا در متن خود نهفته داردهاي ماهوي فرهنگی، دو پیش فرض ر بررسی آسیب
نخست اینکه فرهنگ برتر، پیراسته، مطلوب و آرمـانی، منطبـق بـا نیازهـا،            : یک

ایـم، زیـرا بـدون در         را شـناخته   سعادت و آرزوهاي انـسانی وجـود دارد و مـا آن           
نظرداشت و رهیافت به یک مدل و الگویی که معیار سنجش و ارزش داوري باشد،       

  .  سخن گفت آسیبتوان از نمی
 و در این تحول، برخی از ؛اي است قابل تغییر و تحول    اینکه فرهنگ، مقوله   مدو

(= امور با فرهنگ مطلوب و مدل برتر، همسان و برابر و برخی نابرابر و ناهمـسان                
هـایی کـه از بیـرون     آسیب: ها بر دو دسته هستند این آسیب. شود می شمرده  ) آسیب

 اجنبی در حوزة فرهنگ مـورد نظـر رسـوخ           یک نظام فرهنگی و از قلمرو بیگانه و       
شود  می هایی که در درون خود فرهنگ زاده        و آسیب ) هاي بیرونی   آسیب(= یابد    می  

کند و    می   اندك، کلیت و تمامیت نظام فرهنگی را دچار تحول و دگردیسی               اندك     و
  ).هاي درونی آسیب(= دهد  می یا بخشی از آن را تغییر 

توان برشمرد، آن است  می ها  که میان این دو گروه از آسیبهایی  جمله تفاوت از
هاي درونی و ماهوي، بـسی دشـوارتر از          که پیرایش و یا درمان گروه دوم و آسیب        

تر است، چون به  هاي درونی، افزون بر آنکه دیریاب گروه نخست است؛ زیرا آسیب   
، طرفـداران و    آیـد    مـی   رنگ فرهنگ و به مثابۀ شاخه و فرعی از سازة فرهنگـی در            

مدافعانی را از همان آغاز با خود دارد که در برابـر هرگونـه اقـدام آسـیب زدایانـه،       
هاي بیرونی، زود یاب     سیب حال آنکه آ   .دهند می  مقاومت و ایستادگی از خود نشان       

 که از سـوي  بر فرضگردد،  می تر است و کمتر مورد حمایت اکثریت واقع    و عریان 
تواند جایگاه و  یت و پشتیبانی قرار گیرد، در کوتاه مدت نمی     اندك، مورد حما     گروه

  .مقبولیت عام یابد
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نگـر، خـود،     ي، اجتماعی و سیستم جامع    از آن روي که اسالم به مثابۀ نظام فکر        
بنیانگذار فرهنگ و ارائه دهندة الگوي فرهنگی ویـژه بـراي بـشریت بـوده و آن را                  

م مدل فرهنگـی برتـر را نظـام فرهنگـی       توانی  می  برترین فرهنگ قلمداد کرده است،      
 سرشت و فطرت انسانی سازگار و   بدانیم که بر شالودة اسالم پایه گذاري شده و با         

سازي و مهندسی فرهنگی پیامبران الهی که مهندسان فرهنگ مطلوب   جامعهبا روش
  .       اند، هماهنگی ماهوي داشته باشد  دینی بوده

 ماهوي فرهنگ دینی بر این واقعیت و پیش       همچنین، امکان سنجی آسیب   :   دو
هـاي جامعـۀ دیـن     همۀ هنجارهـا و ارزش  می،  است که در جامعۀ اسال    یافته استوار 

هـاي رفتـاري، داراي    هـا و روش  مدار، برگرفته از دین است و این هنجارها وآموزه   
ـ     ا اصول و قواعد ماندگار و کاربرد فرا زمانی است که گاه به گونۀ درست و برابـر ب

شود و یا چیزي  می حق و واقع و گاه نیز نادرست و غیر مطابق با واقع و حق، فهم          
هـایی از آن تغییـر    شود و یـا پـاره   می بر آن افزوده و یا بخشی از آن نادیده انگاشته         

این همه، بدان معناست  که دین در مـتن و درون خـود   . دهند می منزلت و موقعیت  
گویند براي دین کـه در قالـب     می  ا بر مبناي آنان که      ام. امکان آسیب پذیري را دارد    

 واقعیـت و  ،هـاي افـراد   دارد، وراي دریافت متون کتاب و سنت در اختیار بشر قرار   
جهـت اسـت،    شود سراغ گرفت و به بیـان دیگـر؛ دیـن، ریـسمان بـی           حقیقتی نمی 

ین شود سالمت و یا آسیب درونی براي آن نسبت داد؛ زیرا در ا    نمی) 19/سروش،  (
 یک  ها و دین، رابطه و نسبت این همانی است و هیچ رهیافت می    مفروض، میان تما  

  .کند هاي پیش گفته در امکان آسیب پذیري درونی دین، مصداق پیدا نمی از گزینه
هـا منتفـی    فرهنـگ  مـی   از یک منظر دیگر نیز، امکان آسیب پذیري تمـا          که چنان

یل حمل و نقل و ارتباطات، مقدار زیـادي          جدید، تسه   فناوري گردد و آن اینکه،     می  
شد، نه تنها  می  و یا دینی جوامع خاص شمرده  می از آنچه را که به عنوان فرهنگ بو    

دستخوش تغییر کرده، بلکه باید تغییر دهد و فرهنـگ واحـد جهـانی کـه در حـال               
 و آن فرهنگی  که توان و پتانسیل جهانی شدن  ؛شکل گیري است، باید شکل بگیرد     

ت و تجربۀ عینی نیز ده و در میدان حیا دارد و عقل جمعی بشري بدان دست یازیرا
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داست که در ایـن   پی. گذرانده، فرهنگ لیبرالیسم است    موفق را از سر    آزمون مثبت و  
 مسئلۀ  امري است خالف توقع و انتظار، تحلیل      که ثبات فرهنگی،    فضا، گذشته از آن   

  .ماند می ضوع را آسیب پذیري ماهوي دین، بررسی حکم بدون مو
 

  هاي ماهوي فرهنگ  آسیب
  سستی باور به مبانی فرهنگ. 1

هاي جمعی، متضمن درونی کردن  هاي فردي و خواه کنش هر کنشی، خواه کنش
ایـن احکـام دسـتوري در برخـی         . ها و هنجارهاسـت     احکام دستوري، یعنی ارزش   

گر مرتکـب فـالن   دانم ا می «ها ناشی از وجود نظام فشارهاي اجتماعی است؛     حالت
اش قرار گرفتن در فشار سخت اجتماعی خواهد         شوم، نتیجه ) مثالً بزهکارانه (رفتار  

شوند، حتی اگر هیچ ضمانت  می اما این احکام بیشتر اوقات از باورها نیز ناشی . بود
ترجیح دهم وجـود نداشـته باشـد،        » ب«را بر رفتار    » الف«اجرایی براي آنکه رفتار     

را بدون تردید » الف«افتد، که در عمل،  می یفتد و غالباً هم اتفاق ممکن است اتفاق ب 
بیـشتر اوقـات،   . تـرجیح دارد  » ب«بر  » الف«ام عمل     انتخاب کنم، چون متقاعد شده    

ریمون بودون، فرانـسوا بوریکـو،   (» .هاي اصلی کنش هستند منافع و باورها از مؤلفه   
/91(  

تنها «: اند که  این موضوع اشاره کردهه  بیرونی و اجتماعی این مدعاهاي ب از نمونه
هاي جامعۀ لیبـرال، از جنـگ    در نتیجۀ مالحظات فرصت طلبانه نیست که حکومت       

جهانی دوم به بعد، سیاستِ بازِ توزیع درآمدها را از راه گـسترش خـدمات تـأمین                  
هـاي   اند، بلکه این سیاست، نتیجۀ باور بر حق بـودن ارزش   اجتماعی در پیش گرفته 

  .)همان(» .ات طلبانه نیز هستمساو
ها و رفتارهاي  ایثارگرانـۀ گروهـی از     ، هنجار »دهر«قرآن کریم در سورة مبارکۀ      

هاي گونـاگون    ها و انتخاب    ستایششان کرده و میان گزینه    » ابرار«مردم را که با آرایۀ      
ـ    .کرده استاند، یاد   رفتاري قرار داشته   ر  آنها از میان چنـدین انتخـاب، رفتـاري را ب

نموده است، بی آنکـه فـشار اجتمـاعی و یـا      می گزینند که سخت و طاقت فرسا     می  
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اشـد، بلکـه عامـل اصـلی ایـن      عامل بیرونی دیگري در این انتخاب دخالت داشته ب 
بـاور بـه    (=کسب رضایت الهی و رسیدن به پاداش افزون جهان واپـسین    انتخاب،  

  بوده است؛) حقانیت چنان رفتاري
ـانَ شَـرُّه       * ... ر یشْرَبونَ مِنْ کَأْسٍ کَانَ مِزَاجها کَافُورا   إِنَّ األبرَا ( ـا کَ موـافُونَ ی یوفُـونَ بِالنَّـذْرِ ویخَ
کُم جـزَاء  إِنَّما نُطْعِمکُم لِوجهِ اللَّهِ ال نُرِید مِـنْ * ویطْعِمونَ الطَّعام علَى حبِّهِ مِسکِینًا ویتِیما وأَسِیرًا      * مستَطِیرًا

  )5-9/انسان ()وال شُکُورا
اي کـه   عطر خوشی آمیخته است، از چـشمه ا نوشند که ب   می   می  از جا ) و نیکان (به یقین ابرار    «

آنها به نـذر خـود   . سازند می نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جاري  می بندگان خاص خدا از آن   
را با اینکه به آن ) خود(ترسند، و غذاي  می ترده است کنند، و از روزي که شر و عذابش گس می وفا 

ما شـما را بـه خـاطر    :) گویند می و . (دهند می » اسیر«و » یتیم«و » مسکین«دارند، به  ) و نیاز (عالقه  
 ».خواهیم کنیم، و هیچ پاداشی و سپاسی از شما نمی می خدا اطعام 

  
  تغییر نقش عناصر فرهنگی. 2

شمندان علوم اجتماعی، فرهنگ، جهان بینـی و باورهـاي          اندی    به نظر بسیاري از   
اعتقادي، خودسرانه و بدون ارتباط تنگاتنگ با زندگی اجتماعی و تجربیات گذشتۀ            

از باب نمونه، باور تقدس آمیز جامعۀ هنـدوان نـسبت بـه        . پذیرد  جوامع تحول نمی  
 جادوگران ها و ها، جنگل گاوها، خوك «در کتاب   » ماروین هریس «گاو، آن گونه که     

 اسـت کـه گـاو، در         رشد یافتـه   کند، بدان سبب    می  مطرح  » هاي فرهنگی   یا چیستان 
هر گاو یـک روسـتایی   . دارد زندگی اعضاي جامعۀ هندي، ارزش اقتصادي عظیمی      

مواد خـوراکی   : اي است که محصوالتش عبارت است از       هندي، درحقیقت کارخانه  
والت خشک شدة گاو، با حرارت      فض(مواد سوختنی براي پخت و پز       ) شیر و کره  (

، کـف پـوش   )کند، براي این منظور بسیار مناسب است  می  که ایجاد   و مالیمی   تمیز  
خمیر حاصل از جنباندن فضوالت گـاو در آب و سـپس خـشکاندن آن، پوشـش                  (

و ) دهد که به آسـانی قابـل روبیـدن اسـت            می  مؤثري براي سطوح خاکی به دست       
نـشان  هـریس   . براي بارکـشی و گـاوآهن روسـتاییان       ) گاو نر (تر از همه، زور      مهم

 هـا   کنند، براي انـسان     می  موادي که گاوهاي هندي مصرف      % 20دهد که کمتر از       می  



 

 

155 

کلی، گـاو، مـواد کـم ارزش از نظـر روسـتاییان               پس به طور   .خاصیت غذایی دارد  
  .کند می هاي بسیار پر ارزش مبدل  هندي را به فراورده

شـمار   هاي بی  هندي تقدس گاو، بر اساس تجربۀ نسل  کوتاه سخن اینکه، مفهوم   
. از مردم هند استوار شده و هنوز هم خواص عملی خود را از دسـت نـداده اسـت           

تـوان بـه یکـی از       مـی   ،  بر اسـاس ایـن رهیافـت      ) 75و74/دانیل بیتس، فرد بالك،     (
ش آن اینکه براي باال بردن ارز ترین راهبردهاي عملی و کاربردي دست یافت و مهم

یک هنجار و یا سـنت فرهنگـی، بایـد میـزان کـارکرد و اهمیـت آن را در زنـدگی            
سان، فرو کاستن نقش کارکردي یک عنـصر         بدین.  و افراد جامعه باال ببریم     ها  انسان

ار  سـاخت گـاه کـه آن عنـصر در       به ویژه آن   -ها    فرهنگی در گذر زمان و توالی نسل      
و یا واگذاري نقش کارکردي آن بـه         - باشد گاه کلیدي فرهنگی داراي منزلت و جای    

عنصر فروتر از حیث منزلت و جایگاه و یا حتی عنصري که در مجموعـۀ اعـضاي               
  .آورد می  آسیب فرهنگی را پدید ،ددگر  می یک سیستم فرهنگی، بیگانه قلمداد

هـاي بیـانی    کی از اسلوب از همین منظر شاید بتوان به بخشی از راز نهفته در ی    
 پرسـتی از آن سـود جـسته      سازي باور توحیدي و یگانـه      در نهادینه ـ که    قرآن کریم 

ها به یگانه پرستی   و آن اینکه قرآن کریم به هنگام دعوت انسانـ وقوف یافت، است
هـاي   و اثبات الوهیت و ربوبیت انحصاري خداوند مورد نظر انبیاي الهـی و کتـاب              

 ؛ورزد مـی  تأکیـد  هـاي فعلـی خداونـد     آسمانی، از یک سو بر روي برخی از صفت      
ها از جانب  انسان  رفع مکروهات و گرفتاريهمچون منعم بودن انحصاري خداوند،

خداي یگانه و اینکه رزق، تنگنا و گشایش در معیشت، مرگ و زندگی، سـالمت و            
گیرد که پس بایـد او را   می  گاه این نتیجه را      ، همه در دست اوست و آن      ...بیماري و 

 قـرآن کـریم بـراي نفـی الوهیـت و خداونـدي خـدایان            و از سوي دیگر،   . بپرستید
رصۀ حیـات  انسانی و غیر انسانی، نقش کارکردي آنان در مسائل عینی و ع      دروغین  

گـاه نتیجـه      آن کاهـد و    مـی   هـا را فـرو       فردي، اجتماعی و زندگی این جهانی انسان      
.  نشاندگاريمسند خداوندگیرد که پس نباید آنان را مورد پرستش قرار داد و بر           می  

تواند یکی  می آیات زیر، نمونه و نشانگر همین اسلوب و شیوة قرآنی است که خود       
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هـا   ترین راهکارهاي مهندسی فرهنگی و آسیب زدایی از برخی باورها، سنت      از مهم 
  :ها در نظام فرهنگی باشد و ارزش
الَّذِي جعلَ لَکُـم األرض  *  نَ مِنْ قَبلِکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَ    یا أَیها النَّاس اعبدوا ربکُم الَّذِي خَلَقَکُم والَّذِی       (

                  أَنْـتُما وادلُـوا لِلَّـهِ أَنْـدعفَـال تَج قًا لَکُمرَاتِ رِزبِهِ مِنَ الثَّم فَأَخْرَج اءاءِ ممأَنْزَلَ مِنَ السو بِنَاء اءمالسفِرَاشًا و
  )21-22/بقره ()تَعلَمونَ
 و کسانی را که پیش از شما بودند خود را پرستش کنید؛ آن کس که شماپروردگار !  اي مردم«

را همچون سقفی  ] جو زمین  [= و آسمان    آن کس که زمین را بستر شما      . شویدآفرید؛ تا پرهیزکار    
تا روزيِ ها را پرورش داد  باالي سر شما قرار داد؛ و از آسمان آبی فرو فرستاد؛ و به وسیلۀ آن، میوه

هیچ یک از آنها، نه شـما  (دانید  می ار ندهید، درحالی که بنابراین، براي خدا همتایانی قر. شما باشد 
  »).دهند می اند و نه شما را روزي   را آفریده
هو الَّـذِي خَلَـقَ     * لَیهِ تُرْجعونَ   کَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وکُنْتُم أَمواتًا فَأَحیاکُم ثُم یمِیتُکُم ثُم یحیِیکُم ثُم إِ           (

                      ـیم  )لَکُم ما فِی األرضِ جمِیعا ثُم استَوى إِلَـى الـسماءِ فَـسواهنَّ سـبع سـماواتٍ وهـو بِکُـلِّ شَـیءٍ علِ
  )28-29/بقره(

 و او دیدبو) و اجسام بی روحی(درحالی که شما مردگان ! شوید؟  می  چگونه به خداوند کافر     «
کنـد؛ سـپس بـه سـوي او      مـی  میراند؛ و بار دیگر شما را زنـده   می را   شما را زنده کرد؛ سپس شما     

 و نه مرگتـان؛ آنچـه داریـد از        ن، نه حیات و زندگی شما از شماست       بنابرای. (شوید  می  بازگردانده  
 »).خداست
  )76/مائده ()را وال نَفْعا واللَّه هو السمِیع الْعلِیم قُلْ أَتَعبدونَ مِنْ دونِ اللَّهِ ما ال یملِک لَکُم ضَ(

نیـست؟ و خداونـد شـنوا و     پرستید که مالک سود و زیان شما می آیا جز خدا چیزي را  : بگو«
  ».داناست

هـاي   هاي این نوع آسیب، افزون بر شرك و بت پرستی که در فرهنـگ              از نمونه 
توان به موارد زیر اشاره کرد که حتی در  می ، بشري جوامع پیشین وجود داشته است

  :فرهنگ ادیان آسمانی و وحیانی روي داده است
  
  )غلو (= خدا انگاري انسان) الف

  وتغییرهــاقــرآن کــریم در مقــام نکــوهش و ســرزنش مــسیحیان و برشــماري 
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ماهوي وارد شده بـر دیانـت مـسیحی، ازجملـه غلـو مـسیحیان دربـارة          هاي  آسیب
شود و چنان موضوعی را به مثابۀ آفت و     می  گاري وي را یادآور     و خدا ان  7عیسی

  ساحت دیانت و فرهنگ مسیحی زدوده شود؛ باید از می شناسد که  می آسیبی 
)              ـرْیـنُ مى ابعِیـس ـسِیحـا الْم ـقَّ إِنَّملَى اللَّهِ إِال الْحال تَقُولُوا عو لَ الْکِتَابِ ال تَغْلُوا فِی دِینِکُما أَهی م

ـا                      إِنَّم ـرًا لَکُـموا خَیال تَقُولُوا ثَالثَۀٌ انْتَهلِهِ وسرفَآمِنُوا بِاللَّهِ و مِنْه وحرو مرْیا إِلَى مأَلْقَاه تُهکَلِمولُ اللَّهِ وسر
ـ                   ـا فِ ماتِ واومـا فِـی الـس م لَه لَدو کُونَ لَهأَنْ ی انَهحبس احِدو إِلَه ـیال     اللَّه                                                                                                                                         )ی األرضِ وکَفَـى بِاللَّـهِ وکِ

  )171/نساء(
. نگوییـد نکنید و دربـارة خـدا غیـر از حـق     ) و زیاده روي( در دین خود غلو  !اي اهل کتاب  «

او را به مریم القـا نمـود و   اوست که ) و مخلوق(مسیح عیسی بن مریم فقط فرستادة خدا و کلمه      
) خداونـد («: بنابراین، به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید    . از طرف او بود   ) شایسته(روح  

ا معبـود یگانـه    خـدا، تنهـ   . خودداري کنید که براي شما بهتر است      ) از این سخن  (» .سه گانه است  
هـا و در زمـین    از آن اوست آنچـه در آسـمان  ) لکهب(دي داشته باشد؛    است؛ او منزه است که فرزن     

     ».است و براي تدبیر و سرپرستی آنها، خداوند کافی است

هـاي   ها و پیرایـه   و تنزیه خداوند از آرایه -به دلیل منزلت و جایگاه رفیع توحید      
 عیـسی ان توحیدي و آسمانی، فرزند خدا انگاشـتن   در سازوارة فرهنگ ادی   -انسانی

سـوي، فـرا    حد بـشر زمینـی و از دیگـر    که از سویی، فرو کاستن منزلت ربوبی در   
گـردد، از   مـی   حد خداوندي قلمداد    منزلت بشر زمینی تا سر    روندگی در موقعیت و     

ترین انحرافی بـوده کـه تـاریخ مـسیحیت را            نظر قرآن، منشأ به وجود آمدن فاحش      
حقیقـت خاسـتگاه دیگـر انحرافـات موجـود در آیـین            ه دار کرده است و در     خدش

  .رود می مسیحیت به شمار 
هـاي دینـی، در    به مثابۀ روشی در فهم و دریافت آمـوزه » غلو«کرد   که یاد  چنان

فراز نخست آیه، بیانگر آن است که پسر خدا انگاشتن عیـسی از سـوي مـسیحیان،             
بلکه غلو، بـه معنـاي      .  نه مفهوم انحصاري آن    یکی از مصادیق غلو در دین است و       

تواند دایـرة     می  هاي عناصر دینی و فرهنگی،        ها و نقش    جایی موقعیت ه  ب جا تغییر و 
  .تري از این موضوع را نیز داشته باشد وسیع

آسیب شـماري ایـن بـاور، نفـی کـارکرد و نقـشی اسـت کـه               استدالل قرآن بر  
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کرد براي خداونـد    پنداشتند و منحصر بودن آن نقش و کار         می  نصرانیان براي مسیح    
  گار و مدبر هستی است؛یگانه که آفرید

ـیئًا إِنْ أَراد أَنْ یهلِـک    لَقَد کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِیح ابنُ مرْیم قُلْ فَمنْ یملِک مِـنَ    (  اللَّـهِ شَ
                ـشَاءـا ی ا یخْلُقُ ممنَهیا بمضِ واألراتِ واومالس لْکلِلَّهِ ما ومِیعضِ جنْ فِی األرمو هأُمو مرْینَ ماب سِیحالْم

  )17/مائده ()واللَّه علَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیر
اگـر خـدا   : ، به طور مسلم کـافر شـدند؛ بگـو   بن مریم است  همان مسیح    خدا،: ه گفتند آنها ک «

بخواهد مسیح بن مریم و مادرش و همۀ کسانی را که روي زمین هستند، هالك کنـد، چـه کـسی           
از آن ها و زمـین و آنچـه میـان آن دو قـرار دارد،      حکومت آسمان) آري(گیري کند؟  جلوتواند  می  

و او، بـر هرچیـزي   ) ماننـد مـسیح   حتـی انـسان بـدون پـدر،    (آفریند،   می   هرچه بخواهد    .خداست
  ».تواناست

خدا انگاري  ، به وجود آسیب بنیادین غلو و    »توبه«ام از سورة مبارکۀ      در آیۀ سی  
قدر (از ادیان توحیدي اشاره شده و آن عقیدة یهودیان           انسان در فرهنگ یکی دیگر    

) عزرا(= انسان است که عزیر به خدا پنداري ) مسلم، باور گروهی از یهودیان مدینه
هاي کـافر پـیش از     این اعتقاد در میان امت ۀشمردند و نیز، به پیشین      می  را پسر خدا    

  اشاره شده است؛هود و نصارای

م یـضَاهِئُونَ  وقَالَتِ الْیهود عزَیرٌ ابنُ اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمسِیح ابنُ اللَّهِ ذَلِـک قَـولُهم بِـأَفْواهِهِ            ( 
 )30/توبه ()قَولَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبلُ قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُون

 این سخنی است کـه بـا   .مسیح پسر خداست:  و نصارا گفتند.عزیر پسر خداستیهود گفتند  «
ونـه از حـق   گویند، که همانند گفتار کافران پیشین اسـت؛ خـدا آنـان را بکـشد، چگ      می  زبان خود   

  »!یابند می انحراف 
بر اساس این آیه، پیش از ادعاي یهودیان دربارة عزیر و قبل از ادعاي مسیحیان            

همچون مسیحیان و یهودیان، پسر و اوالد داشتن را         بارة عیسی، افرادي بودند که      در
سان قرآن از رهگذر برجسته سازي خطر آسیب  اند و بدین  داده می به خداوند نسبت    

 آن تا اعماق تاریخ و فرهنگ گذشتگان و به دیگـر    عریضهاي ممتد و       و ریشه  غلو
هـاي   جایی نقش عناصر بنیادین یک فرهنگ و آثار و کـارکرد         ه  ب سخن، تغییر و جا   

، امـت مـسلمان را از        مـی   ویرانگر و تخریبی آن و امکان راهیابی آن در دیانت اسال          
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  )30و29/حامد الگار، . (اردد می آمدن در دام چنان آسیبی بر حذر  گرفتار
  

  بیهوده گرایی) ب
و نیز انتقـال   افزایی و طی مدارج علمی   در فرهنگ اسالمی، منزلت واالي دانش    

بـر اثـر همـین    .  به سایرین، بر کسی پوشیده نیـست   هاي علمی   معلومات و اندوخته  
 وضوح و پیدایی است که قرآن کریم براي نشان دادن فاصلۀ بسیار مقـام و منزلـت                

 :پرسد  می خواند و می خرد انسانی را به داوري  دانایان نسبت به نادانان، عقل و
  )9/زمر ()قُلْ هلْ یستَوِي الَّذِینَ یعلَمونَ والَّذِینَ ال یعلَمونَ(

  » ها برابرند؟ دانایان و نادان: مردمان بپرساز 9اي پیامبر«
از سـوي  . برابر و همسان نیستداند که دانا و نادان  می یعنی هر صاحب خردي    

آورد  هـاي فاقـد سـود و ره    دیگر در متون روایی بـسیاري، روي آوردن بـه فعالیـت     
 .شـده اسـت  هاي عبث و بی ثمر، نکوهش  ها به سرگرمی  واقعی و گذراندن فرصت   

 - کـه هـا  گونـه فعالیـت   اي مجسمه سازي، شطرنج و ماننـد ایـن        حال اگر در جامعه   
 منافع واقعی -هاي دیگر و بهتر و قابل دسترسی از راه سمی اندك ج   گذشته از فواید

ندارند و کمال آور و رشد دهندة حیات عقالنی و انـسانی جوامـع بـشري نیـستند،        
 انـدوختگی در      گـذاري قـرار گیـرد، ولکـن دانـش           معیشت و مورد ارج    منبع تأمین 

ه و یـا علـوم    هاي علوم انسانی، اجتماعی و تکیه زدن بر مسند استادي دانشگا            رشته
هاي ضروري زندگی نشود، بـی گمـان، اکثریـت بـه شـغل و                 دینی، مایۀ تأمین نیاز   

شود و چون  می  فرهنگی جامعه دچار آسیبآورند و   می  وظایف گروه نخست روي     
توان نام  می د، گرد می این نوع دگردیسی ارزشی به نگاه و ارزش داوري دین منتسب 

بر آن نهاد و بدین سان اسـت   ) حقیقت دین  ردیسی و اختالل د   دگر(آسیب ماهوي   
یـا  شـود  و   مـی  ها، آسیب ماهوي فرهنگ را سبب        ها و نقش    جایی ارزش ه  ب که جا 

  .هاي دیگر لمثا
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  خرافه پرستی) ج
هاي هستی را   ناگزیر از آن است که نمود،انسان به حکم ضرورت و نیاز زندگی

 ،برخـی از ایـن امـور      . رار سـازد  بشناسد، تفسیر کند و میان آنان رابطه و نسبت برق         
 نیز به هدایت و تفـسیر فـرا انـسانی    اي تجربه پذیر و گروهی نیز عقل یابند و دسته       

سه حوزة یاد شده امکان در افتادن به خطا و تفسیر  انسان ابتدایی، در هر  . نیاز دارند 
و تبیین ناصواب را داشته است و از همین رهگذر، جادو باوري و خرافـه پرسـتی،        

هـا و نـشاندن اسـباب و     هـا و کـارکرد   جایی نقـش  ه  ب جا    خود نوعی از تغییر و     که
هاي واقعـی اسـت، در جوامـع نخـستین،       هاي موهوم در جاي اسباب و علت        علت

 انسان و   ۀبه تناسب پویایی و گسترش دامنۀ تجرب      . رونق بوده است  پربسیار شایع و    
ر دو عرصۀ نخست برچیده نیز تکامل عقالنی وي، قلمرو باورهاي خرافی و پوچ، د   

هـا   شده است، اما در سومین ساحت، همچنان امکان لغزش و خطا، همپاي دریافت        
 و دامنگیر جوامع بشري از گذشتۀ دور         است   به قوت خود باقی    و باورهاي انسانی،  

هـاي وحیـانی، در    ها در قلمـرو آمـوزه   گونه باور  راهیابی این . اکنون بوده است   تا به 
است که در آسیب شناختی قرآنی بدان توجه جدي شـده اسـت؛        هایی    شمار آسیب 

بنـی   اصـحاب قریـه و  (هـاي سـلف    اندیشی دو گروه از امت  قرآن با یادکرد خرافه    
شمارد و همچنین شـیوع آن را         می  این آسیب را بر     تاریخی  ، پیشینۀ دور و     )اسرائیل

ـ . شـود  مـی  آور یاد 9در فرهنگ و اندیشۀ عرب جاهلی زمان پیامبر    ی اسـرائیل،  بن
  : و گفتندبد پنداشتندهاي  و یارانش را مایۀ رویداد7موسیقدوم 
)       عِنْـد مـائِرُه ـا طَ أَال إِنَّم هعنْ ممى ووسرُوا بِمطَّییِّئَۀٌ یس مهإِنْ تُصِبذِهِ ونَۀُ قَالُوا لَنَا هسالْح متْهاءفَإِذَا ج

ال ی ملَکِنَّ أَکْثَرَهوناللَّهِ ولَم131/ اعراف ( )ع(  
، ولی موقعی که به خاطر خود ماست: گفتند می رسید،  می  به آنها   ) و نعمت ( که نیکی می    هنگا«
 سرچشمۀ همۀ آگاه باشید.  اوستموسی و کسانمی  از شو: گفتند  می رسید، می ا به آنه )بال و(بدي 

  » .دانند اینها نزد خداست، ولی بیشتر آنها نمی
کنان شهر انطاکیه در برابر دعوت فرستادگان الهی، حـضور آنـان را             چنان که سا  

  هاي اجتماعی خود انگاشتند؛   عامل حوادث ناخوشایند و گرفتاري
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 )18/یس ()قَالُوا إِنَّا تَطَیرْنَا بِکُم لَئِنْ لَم تَنْتَهوا لَنَرْجمنَّکُم ولَیمسنَّکُم مِنَّا عذَاب أَلِیم(
وم و وجـود شـما را شـ       ( ایـم  ما شما را به فال بد گرفته      : گفتند) انطاکیه =اب قریه اصح( آنان«

ناکی از شکنجۀ درد دست بر ندارید، شما را سنگسارخواهیم کرد و      و اگر ازسخنان خود   ) دانیم  می  
  ».ما به شما خواهد رسید

  ش گرفتند؛ی در پ9همین منطق خرافی را  قریشیان نیز در برابر پیامبراسالم
)قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ                  و ذِهِ مِنْ عِنْدِكقُولُوا هیِّئَۀٌ یس مهإِنْ تُصِبذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وقُولُوا هنَۀٌ یسح مهإِنْ تُصِب

  )78/نساء ( )اللَّهِ فَمالِ هؤُالءِ الْقَومِ ال یکَادونَ یفْقَهونَ حدِیثًا
 و اگر سیئه . خداستاین از ناحیۀ: گویند  می برسد،) و پیروزي(حسنه  ]منافقان[=  اگر به آنها«

 اینها از ناحیۀ خداست، پس چرا این ۀهم:  بگو .ستاین از ناحیۀ تو    :گویند  می  برسد،  ) و شکستی (
  »!گروه حاضر نیستند سخنی را درك کنند؟

 هاي دور افتاده از جادة صـواب         انسان  می  در آیات شریفۀ دیگر، قرآن، منطق تما      
 توسل به خرافات معرفی و آن را نوعی آسیب و بیمـاري        ،هاي وحیانی را    ارک راه و

 :کند می اندیشۀ انسانی قلمداد    در
ـا مِـنْ بعـدِ     * ال یسأَم اإلنْسانُ مِنْ دعاءِ الْخَیرِ وإِنْ مسه الشَّرُّ فَیئُوس قَنُوطٌ         (  ولَئِنْ أَذَقْنَاه رحمـۀً مِنَّ

ذَا لِیضَرَّاءقُولَنَّ هلَی تْهس49-50/ فصلت()... م(  
شود و هرگاه شر و بدي به او برسد، بسیار  خسته نمی)و نعمت( انسان هرگز از تقاضاي نیکی«

سوي خود، بعد از نـاراحتی کـه بـه او رسـیده      و هرگاه او را رحمتی از   ! گردد  می  مأیوس و نومید    
  ».گی و استحقاق من بوده استاین به خاطر شایست: گوید می بچشانیم، 

ها به عوامل انسانی و غیر  چهار آیۀ شریفه، نسبت دادن حوادث و رویداد       در هر 
 به فهم و دست نیافتنواقعی نکوهش شده و تفسیر از این دست را برآیند نادانی و          

نَ فَمـالِ هـؤُالءِ الْقَـومِ ال یکَـادو    ( و مطابق با واقعیت هستی قلمداد کرده اسـت؛     عمیق
  )78/نسا()یفْقَهونَ حدِیثًا

  
  ستیز فرهنگی. 3

خوانـد کـه    می ها را به تسلیم در برابر دیانت و مذهبی فرا  قرآن کریم همۀ انسان  
گاه فـردي بـه ایـن اصـول، پایبنـدي بـاوري و       هر. ستاصول آن روشن و شفاف ا   
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 حقوق  از همۀ و  شود    می آراسته    می  لوازم دیانت اسال    می    رفتاري داشته باشد، به تما    
  گردد؛ می برخوردار و امتیازات یک فرد مسلمان 

)                   کـستَمـؤْمِنْ بِاللَّـهِ فَقَـدِ اسیـاغُوتِ و ال إِکْرَاه فِی الدِّینِ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَیِّ فَمنْ یکْفُـرْ بِالطَّ
ع مِیعس اللَّها ولَه امثْقَى ال انْفِصةِ الْورْو256/بقره ()لِیمبِالْع ( 

 براین، هربنا. راه درست از راه انحرافی روشن شده است       ) زیرا(قبول دین اکراهی نیست،      در«
کافر شود و به خـدا ایمـان آورد، بـه    ] بت و شیطان و هر موجود طغیانگر   [= کسی که به طاغوت   

  ».و خداوند شنوا و داناست.  چنگ زده است که گسستی در آن نیست دستگیرة محکمی
ایـن    مـی،     این درحالی است که در واقعیت فرهنگـی و فکـري جوامـع اسـال               

بساطت، سادگی و فراخناي پذیرندگی و آغوش گشایی، بـسی پیچیـده شـده و در              
ها و قلمروهاي حیازت شدة دینی، با نـام مـذاهب           دامن فراخ و پهناور دین، جزیره     

 کوچـک، الغـر و      را بـه غایـت      مـی     پدید آمده است که گنجایش و ظرفیـت اسـال         
زدن در ایـن قلمـرو    خصوصی کرده است و در نتیجه، دعواها و منازعه بر سر اردو 

هـا بـه دور    ودار از دیـد هویت اصلی دین در این گیرکوچک سر برآورده و کیان و     
  :صریح قرآن در این باره چنین استسخن شفاف و . مانده است

ـیم      وال تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا واخْتَ    ( آل  ()لَفُوا مِنْ بعدِ ما جاءهم الْبیِّنَات وأُولَئِـک لَهـم عـذَاب عظِ
   )105/عمران
هـاي   پس از آنکـه نـشانه  ) هم آن(و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند؛          «

  ».دارند  و آنها عذاب عظیمی. به آنان رسید) پروردگار(روشن 
 هـاي مـاهوي و درون دینـی          افزون بر آنکه آسیبی از آسـیب       در این آیۀ شریفه،   

یاد شده، روي سخن با کسانی است که آگاهان و نخبگان جامعه به             ) فرقه سازي  (=
هـایی کـه آیـۀ شـریفه از آن سـخن        هم آنان از بینـات و نـشانه        ؛ چه روند  می  شمار  

ـ  ر دیـن  ها ب  و نیز هم آنان هستند که پیرایه گوید آگاه هستند   می   بندنـد و فرقـه و    یم
و بدین سان، منظور از اختالفی که در        . کنند  می  فدارانی پیدا   طرسازند و     میمذهب    

هاي خارج  این آیۀ شریفه مطرح است، اختالف بین توده و عموم مردم و یا اختالف
ي طبیعـی و  ا ها، پاره از ساحت فکر، فرهنگ و اندیشه نیست، چه این گونه اختالف    

  . نیز چندان مهم نیست تا بدین پایه و پیمانه تأکید را برتابداي رهگریز ناپذیر و پا
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  گسست فرهنگی. 4

اي است که با نادیده انگاري    هم تنیده  فرهنگ دینی بسان یک سیستم و نظام در       
سیستم، ویژگی کارکردي خـویش را   می  و یا از کار افتادگی یک حلقه و بخش، تما       

هایی که کامالً آبشخور بشري دارد، بتوان چنـین   دهد، گو اینکه در نظام   می  از دست   
انتظاري داشت که آسیب پذیري سیستم محدود به قلمرو همـان بخـشی شـود کـه           

هاي فرهنگی مبتنی  کاسته شده است، اما در نظام     مغفول واقع شده و یا نقش آن فرو       
هـم تنیـده بـودن و اسـتواري و        حیانی، به دلیل فشردگی، در     و هاي  آموزه بر دین و  

  .رود هاي مختلف سیستم بر یکدیگر، این گسستگی تصور نمی مبتنی بودن بخش
ـاةِ          ...( یفِـی الْح إِال خِـزْي مِـنْکُم لُ ذَلِکفْعنْ یم زَاءا جضٍ فَمعتَکْفُرُونَ بِبضِ الْکِتَابِ وعأَفَتُؤْمِنُونَ بِب 

  )85/بقره ( )دِّ الْعذَابِ وما اللَّه بِغَافِلٍ عما تَعملُونالدنْیا ویوم الْقِیامۀِ یرَدونَ إِلَى أَشَ
بـراي  ! شـوید؟  مـی  آورید و به بعضی کـافر   می آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان     «

را انجام دهد، جـز رسـوایی در   ) تبعیض در میان احکام و قوانین الهی    (کسی از شما که این عمل       
شـوند و   مـی  هـا گرفتـار    هد بود و در روز رستاخیز بـه شـدیدترین عـذاب   این جهان، چیزي نخوا 
  ».دهید غافل نیست می خداوند از آنچه انجام 

إِنَّ الَّذِینَ یکْفُرُونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ ویرِیدونَ أَنْ یفَرِّقُوا بینَ اللَّهِ ورسلِهِ ویقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبعضٍ ونَکْفُـرُ          ( 
ـبِیال        بِبس نَ ذَلِـکیتَّخِذُوا بونَ أَنْ یرِیدیضٍ وا              * عـذَابـافِرِینَ ع ـا وأَعتَـدنَا لِلْکَ قـافِرُونَ ح أُولَئِـک هـم الْکَ

ـانَ اللَّـه    والَّذِینَ آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم یفَرِّقُوا بینَ أَحدٍ مِنْهم أُولَئِـک سـوف یـؤْتِیهِم أُ         *مهِینًا جـورهم وکَ
  )150 –152/نساء ()غَفُورا رحِیما

خواهند که میان خدا و پیـامبرانش تبعـیض      می  کنند و     می  او را انکار    ی که خدا و پیامبران      آنان«
خواهند در میان  می  و کنیم می آوریم و بعضی را انکار  می و بعضی را ایمان : گویند می قائل شوند و   

اي  کننده اند و براي کافران مجازات خوار  هی براي خود انتخاب کنند، آنها کافران حقیقیدو، را  این
ایمان آورده و میـان احـدي از آنهـا فـرق     سانی که به خدا و رسوالن او       ک) ولی. (ایم فراهم ساخته 

  ». پاداششان را خواهد داد؛ خداوند آمرزنده و مهربان است،گذارند نمی
اي  ا رفتار منطبق با پـاره  باورداري و ی،این آیات کریمه در ،ان که پیداست  همچن
 نامسلمانی قلمداد ،هاي دینی و پشت پا زدن و یا مغفول گذاردن پارة دیگر      از آموزه 



 

 

164 

بـه ایـن    مـی   هـاي اسـال   شده و این بدان معناست که هرگاه جامعه و ملتی از ملـت     
. گـردد  مـی  حسوب وضعیت دچار آید، جامعۀ بیمار و از نظر فرهنگی آسیب دیده م         

گونه که اگر بخشی از پیکـره و اعـضاي یـک فـرد متـروك بمانـد و کـارکرد             همان
هاي ایـن گونـه    از نمونه. آید می  فرد آسیب دیده به شمار ،خویش را از دست بدهد  

  .توان به مورد زیر اشاره داشت می آسیب دیدگی ماهوي فرهنگ دینی 
  گسست انسان شناختی دینی) الف

 در ایـن   مـی  هاي بارز و شایع آسیب دیدگی ماهوي فرهنگ اسـال     داز جمله نمو  
ثرگـذاري آن در عرصـۀ حیـات اجتمـاعی و            ا هـا و    عرصه که کلیت دین و کارکرد     

ثر آن، رشد و بالنگی و  اهاي مسلمان را از بین برده و فرهنگ دینی بر         ملت  می    اسال
ناسیونالیسم خـونی و   از تبعیض و یا توان می یش را از دست داده است،  پویایی خو 

یاد کرد؛ بـدین معنـا       می    وامع اسال ج  می  خاکی پدید آمده در فرهنگ سیاسی و عمو       
بنا شده است و تنها ي نگر  بر پایه و اصول جهان شمول و تساو   می  که فرهنگ اسال  

ها و بنیادهـاي اقتـصادي،        در این صورت و بر فرض آنکه روبناهاي فرهنگی، طرح         
اري و الگوهاي ذهنی و باوري، همخوان و متناسـب بـا ایـن     سیاسی، اجتماعی، رفت  

 بـست همـین نگـاه و     بر پـاي  . اصل و قاعده عیار شود، پاسخگوست، نه در غیر آن         
  . وثیق میان دو گزارة قرآنی یافتتوان پیوند می آسیب شناختی قرآنی است که 

کند   می  را نکوهش   هاي یهودیان و نصرانیان       ري جویی قرآن کریم از یک سو برت     
 در برابـر کـافران و    کاسـتن اثـر جبهـۀ دیـن     و آن را عامل مخالفت و شقاق و فرو        

 شمارد؛ می مشرکان 

وقَالَتِ الْیهود والنَّصارى نَحنُ أَبنَاء اللَّهِ وأَحِباؤُه قُلْ فَلِم یعذِّبکُم بِذُنُوبِکُم بلْ أَنْتُم بـشَرٌ مِمـنْ خَلَـقَ               (
  )18/مائده ()منْ یشَاء ویعذِّب منْ یشَاء ولِلَّهِ ملْک السماواتِ واألرضِ وما بینَهما وإِلَیهِ الْمصِیریغْفِرُ لِ
پس چرا شما را در «: بگو. او هستیم) خاص(ما، فرزندان خدا و دوستان :  گفتندیهود و نصارا«

 هم بشري هستید از مخلوقاتی کـه آفریـده؛ هـرکس را    بلکه شما! کند؟  می  برابر گناهانتان مجازات    
کنـد؛ و   مـی  ، مجازات )و مستحق بداند(بخشد؛ و هرکس را بخواهد  می ، )و شایسته بداند  (بخواهد  

 بـه  ز آن اوست؛ و بازگشت همۀ موجـودات ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، ا    حکومت آسمان 
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  ».سوي اوست
شـمارد و     مـی   ان را از نسل و تبـار واحـد          از سوي دیگر در آیات مختلف، آدمی      

داند که امري اسـت   می  هاي اختیاري چون تقوا و خدا ترسی را عامل برتري             ارزش
معقول؛ چون در این عرصه هر انسانی مختار و آزاد است که برتري بیشتري کسب               

  کند؛
ـاال کَثِیـرًا       یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذِي خَلَقَکُم مِنْ نَفْسٍ        ( ا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدو 
اءنِس1/نساء ()...و(  
همان کسی که همۀ شما را از یک انسان آفرید؛ . پروردگارتان بپرهیزید) مخالفت(از ! اي مردم«

)  روي زمـین در(از جنس او خلق کـرد؛ و از آن دو، مـردان و زنـان فراوانـی     ) نیز(و همسر او را  
  ». ...منتشر ساخت

ـارفُوا إِنَّ أَکْـرَمکُم عِنْـد اللَّـهِ           ( ائِـلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاکُمعجأُنْثَى ومِنْ ذَکَرٍ و إِنَّا خَلَقْنَاکُم ا النَّاسها أَیی
  )13/حجرات ()أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علِیم خَبِیر

ها قرار دادیم، تا یکدیگر  ها و قبیله یدیم و شما را تیرهزن آفرک مرد و ما شما را از ی! اي مردم«
ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست، خداونـد   می  گرا) اینها مالك امتیاز نیست   (را بشناسید؛   

  ».دانا و آگاه است
هوي را در اختالفـات     ها و برآیندهاي تلخ و شوم تاریخی این آسـیب مـا             نمونه

که در ماجراي سقیفه  ) هاي عدنانی   عرب(و مهاجر   ) هاي قحطانی   عرب(میان انصار   
هاي قوم گرایانۀ ترك و عـرب   هاي پس از آن در سیماي حکومت     داد و رویداد   رخ

 و تـوان مـشاهده کـرد    از همـدیگر، مـی    مـی     هـاي اسـال     و عجم و جدا شدن ملـت      
  مـی  امت اسالهاي عصري آن  نیز در ساختارها و تقسیمات سیاسی و بیرونی         نمونه

 اي چندان برجسته و نمایان است که از دید هـیچ بیننـده  ...  وزبانبر اساس قومیت،    
ها و ابزارهاي کارآمد      ترین راهبرد  ماند و هم اکنون یکی از مهم        پوشیده و پنهان نمی   

، سـوء اسـتفاده از تبارهـا،     می دشمنان اسالم براي قطعه قطعه کردن کشورهاي اسال     
، بـا آنکـه بـه     ...)بلوچستان، کردستان، تاجیکستان، ترکستان و    (است  ه  نژادها و زبان  

سلمانان و  که روزگار مجد و عظمـت  مـ  -گواهی تاریخ، در عصر نخستین اسالمی    
هـاي زبـانی،    هـاي   مسلمانان با همۀ اخـتالف  می   تما -بودمی    شکوفایی فرهنگ اسال  
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ـ   گرد  می   هویت یگانۀ اسال    حول محور  و نژادي،   می    قو د و در نتیجـه شـوکت،   آمدن
  .عزت و تمدن بی بدیل در پرتو فرهنگ سالم و آسیب نادیدة اسالمی رقم خورد

  
  نظام فکريهاي  ناسازگاري سامانه. 5

دار هدایت جوامع بشري، از جملـه نظـام          هاي فکري فرهنگ ساز و داعیه       نظام
مچـون   ه؛هـاي متنـوع دارد   فکري برآمده از متن دیانت و اندیـشۀ اسـالمی، مؤلفـه        

بـر پایـۀ   ها    هرگاه این سامانه  . ظام سیاسی سامانه و نظام فرهنگی، نظام اقتصادي و ن       
هـا آبـشخور    هاي مشترك بنا نشوند و هـر یـک از ایـن سـامانه        اصول و زیرساخت  

. بینـد  مـی  جداگانه داشته باشد، نظام فکري، فرهنگی و اجتماعی، در مجموع آسیب       
برخوردار از رشد، پویایی و سالمت فرهنگی  قرآن کریم، جامعۀ مطلوب، آرمانی، و       

پیشگی در تقوا به خداوند و     باورداند که افراد آن، افزون بر ایمان و           می  اي   را جامعه 
جمله روابط و نظام اقتصادي، بر  رفتارهاي شخصی و فردي، در تعامل اجتماعی، از

 ۀسـامان از همین منظر، روابط و . هاي وحیانی عمل کنند     اساس اصول و چهارچوب   
اقتصادي مطلوب و پویا و رو به شکوفایی و رسـیدن بـه خـود کفـایی و اسـتقالل              

داند که از یک سو بر پایۀ ایمان به خدا، تقوا و پـروا داري و        می    می    اقتصادي را نظا  
از سویی دیگر بر تجارت، نقل و انتقال سالم کاال و پول و به دور از شائبۀ ربا و از                

ألهاي اقتصادي و نیـاز   محبت، عطوفت، انفاق، پر کردن خ     ، بر پایۀ مهر،    سوم سوي
مـی   نه تنهـا نظـام اقتـصادي، کـه تمـا        چه در غیر آن،      ،استقرار یافته باشد  نیازمندان  

  شوند؛  می هاي دیگر وابسته، دچار آسیب  سامانه
نَ السماءِ واألرضِ ولَکِـنْ کَـذَّبوا فَأَخَـذْنَاهم    ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَاتٍ مِ       (

 )96/اعراف ()بِما کَانُوا یکْسِبون
کردند، برکات زمین و آسمان را  می آوردند و تقوا پیشه  می  ایمان ها ها و آبادي و اگر اهل شهر«

کیفـر اعمالـشان مجـازات    تکذیب کردند، ما نیز آنان را بـه  ) آنها حق را( گشودیم؛ ولی   می  بر آنها   
  ».کردیم
ـا         ( ـالُوا إِنَّم الَّذِینَ یأْکُلُونَ الرِّبا ال یقُومونَ إِال کَما یقُوم الَّذِي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ مِنَ الْمسِّ ذَلِک بِأَنَّهم قَ
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  )275/بقره( )...الْبیع مِثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللَّه الْبیع وحرَّم الرِّبا
ثر تماس شـیطان،  خیزند، مگر مانند کسی که بر ا    نمیبر) در قیامت (خورند،    می  کسانی که ربا    «

این، ). خیزد می خورد، گاهی به پا  می تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین  و نمی(دیوانه شده 
حـالی    در.) دو نیستو تفاوتی میان آن(داد و ستد هم مانند رباست        :به خاطر آن است که گفتند     

  ».که خدا بیع را حالل کرده و ربا را حرام
ـابها وابِـلٌ          ( ةٍ أَصـونَّـۀٍ بِرَبثَـلِ جکَم تَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمرْضَاةِ اللَّهِ وم تِغَاءاب مالَهونْفِقُونَ أَمثَلُ الَّذِینَ یمو

 )265/بقره ()بها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّه بِما تَعملُونَ بصِیرفَآتَت أُکُلَها ضِعفَینِ فَإِنْ لَم یصِ
روح خود ) ملکات انسانی در(کسانی که اموال خود را براي خشنودي خدا و تثبیت        ) کار(و  «
و از (هاي درشت به آن برسـد،   کنند، همچون باغی است که در نقطۀ بلندي باشد و باران       می  انفاق  

که همیشه شاداب (و میوة خود را دو چندان دهد ) فتاب، به حد کافی بهره گیرد،هواي آزاد و نور آ
و خداوند بـه آنچـه   . رسد می و اگر باران درشت به آن نرسد، بارانی نرم به آن        .) و باطراوت است  

  ».دهید، بیناست می انجام 
 که از ناحیۀ فرهنگی، اسـتوار بـر شـالودة تفکـر دینـی               اي  سان اگر جامعه   بدین

ـ  ت، در یک عرصه از عرصه    اس اندیـشۀ دینـی و در     اي برابـر بـا    ههاي یاد شده، روی
هـاي غیردینـی و احیانـاً معـارض بـا         اسـاس نظـام    هاي دیگر بر    ها و سیستم    عرصه
اي دچـار آسـیب خواهـد بـود و            مدار در پیش بگیرد، چنان جامعـه       هاي دین   بخش

نه با دین با سیستم و نظام دینی   هاي ناسازگار و بیگا     نیازمند بازبینی و انطباق عرصه    
  .باشد می

  
  تحول فرهنگی . 6

تحول فرهنگی، جریانی است که در آن، یک نظام فرهنگی در نتیجۀ برخورد بـا        
هـا    هـا و روش     ها، گرایش   فرهنگ دیگر، دچار تحول و دگردیسی در نهادها، ارزش        

 دربارة ایـن  قرآن کریم) 1/9نقوي، علی محمد، جامعه شناسی غرب گرا،        . (شود  می  
، پیـشینۀ آسـیب تحـول    موضوع، دو مطلب را یـادآور شـده اسـت؛ نخـست اینکـه      

ین مسیحیت و یهودیت را بازخوانی کرده و باور شرك آلـود تثلیـث              فرهنگی در آی  
ثـر تمـاس بـا       آیین بـر ا    مسیحی و ثنویت یهودي را تحول فرهنگی وارد بر این دو          
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ک قَولُهم بِأَفْواهِهِم یضَاهِئُونَ قَولَ الَّذِینَ کَفَـرُوا        ذَلِ (هاي دیگر معرفی کرده است؛ فراز       فرهنگ
اینکـه   گـو  .کنـد  مـی  ام سورة مبارکۀ توبه، همین معنا را گـواهی      از آیۀ سی   )مِنْ قَبل 

انـد کـه     براساس همین آموزة قرآنی، برخی از پژوهشگران تاریخ مسیحیت نظر داده       
ـ             ه پیامـد طبیعـی رسـالت و تعلـیم          کل مفهوم پسر خـدا بـودن حـضرت مـسیح، ن

هاي باستانی خاور نزدیک اسـت کـه در          بلکه پیامد طبیعی ادیان و فرقه      ،7عیسی
 بنابراین قرآن کریم، شـاید      . و دختران خدا نیز شایع بوده است       آنها اعتقاد به پسران   

دهد که راه آنان را نروند و اگر پیش از آن  می  در این آیۀ شریفه به مسیحیان هشدار        
اندیشۀ خرافی و دیرینۀ   اند، از این پس بر آن راه باقی نمانند، راهی که از     نین بوده چ

  )30و29/ حامد الگار، . (رزند بودن خدا نشأت گرفته استصاحب ف
 تالش یهودیـان و نـصرانیان بـراي ایجـاد           به اینکه در کتاب وحیانی قرآن،       مدو

آنکه بـا شـدیدترین بیـان،        ر و افزون ب   اشاره شده است  تحول در فرهنگ مسلمانان     
 مجـاري و  ،حـذر داشـته   مسلمانان را از گرفتار آمدن به آسیب تحول فرهنگـی بـر         

  بسترهاي این آسیب را نیز یاد کرده است؛
ـئِ                ( نِ اتَّبعـت  ولَنْ تَرْضَى عنْک الْیهود وال النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهـدى ولَ

  )120/بقره ()لَّهِ مِنْ ولِی وال نَصِیرأَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِنَ الْعِلْمِ ما لَک مِنَ ال
ي و هاي آنها شو هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته«
 و ا و اگـر از هـو  .هـدایت اسـت   یت الهی تنهـا     هدا: آنان پیروي کنی، بگو   ) تحریف یافته (ین  از آی 

اي، هیچ سرپرست و یاوري از سوي خدا بـراي     هاي آنان پیروي کنی، بعد از آنکه آگاه شده         هوس
  ».تو نخواهد بود

خواسته است با     می    9لحن آیۀ شریفه حکایت از آن دارد که گویا رسول خدا          
د تا شاید نظر مساعد آنان را و مالیمت را در پیش بگیر       می    اي نر   اهل کتاب به گونه   

داشـتن آنهـا از   کنـار  نسبت به دعوت و پذیرش دین خود و یا دست کـم دور و بر     
دهد  می  و مسلمانان هشدار    9دشمنی با اسالم به دست آورد، اما خداوند به پیامبر         

که طرح دوستی با دشمنان اسالم و در پی جلب دوستی و همکاري آنان برآمدن، به 
گردد و مسلمانان جز ضرر و خسران،  می ل فرهنگی و دینی منتهی بهاي سنگین تحو
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  .بندند طرفی از این رابطه و دوستی نمی
 در قـرون   می اندیشه و فرهنگ اسال  اگر از منظر این معیار و مالك به جغرافیاي          

هـاي    یافتهتوان مشاهده کرد که از راه می اخیر بنگریم، نوعی تحول آهسته و آرام را     
 اسـت و از ایـن سـبب،        یژه غربی نفوذ کرده   فرهنگی بیگانه و اجنبی، به و     فکري و   

تحـول  (=هاي تحـول وآسـیب فرهنگـی          ز گونه شناسان ا  گرایی در نظر جامعه    غرب
  .رود می در جوامع مسلمان به شمار) اجتماعی

  
  راهبرد پیشگیري ازآسیب ماهوي فرهنگ

هـاي   شـده و سـایر آسـیب       هاي یاد   براي آنکه بتوانیم نظام فرهنگی را از آسیب       
داریم و مصونیت بخشیم و از تغییر و تحول به مفهوم   هااحتمالی و ممکن به دور نگ

دگرگون شدن و ناهمخوان شدن آن با نظام مطلوب فرهنگی قرآن جلوگیري کنـیم،     
  . راهبردهاي پیشگیرانه هستیم اعمالناگزیر از

  
  ها و موضع کنشگران سازگار کردن باور. 1

هـاي    گیـري از آسـیب     تـوان بـراي پـیش       مـی   هایی که     ترین راهبرد  هماز جمله م  
 که میـان باورهـا و موضـع کنـشگرهاي     آن است ارائه داد،   سطح عموم فرهنگی در   

جمعـی  و   به طورکلی، کنش فردي  چه همسازي و همزیستی ایجاد کنیم؛    اجتماعی،  
زگارتر شوند که هر قدر بـا وضـعیت کنـشگر اجتمـاعی سـا      می با باورهایی هدایت   

چنین اسـت کـه بـه قـول     . باشد، شانس بیشتري براي تحمیل خود به کنشگر دارند    
هـا، بـه      در دموکراسی آمریکا، باور بی قید و شرط بـه برابـري فرصـت             « :»توکویل«

عنوان واقعیت بر حق، شانس بیشتري براي توجیه شدن در وضعیت رشد اقتصادي         
باور به اسطوره مبارزه طبقاتی     . صاديهاي رکود و بحران اقت      مستمر دارد تا در دوره    

در وضعیت تاریخی که قدرت سندیکا، حتی از نظر بسیاري از قـشرهاي جمعیـت،     
شود، شـانس بیـشتري بـراي بـرانگیختن احـساسات دارد تـا در               می  نامشروع تلقی   

هاي سندیکایی به عنـوان نماینـدگان بـر حـق منـافع کـارگران              وضعیتی که اتحادیه  
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  )93-94/ریمون بودون، فرانسوا بوریکو، (» .شوند می مالحظه 
  

  هماهنگی باورها و ابزارهاي رسیدن به هدف. 2
» هـا   رفتار عقالیی معطوف بـه ارزش     «باورها، تنها مواد و مصالح هنجاري براي        

کننـد،   به عبارت دیگر، آنها فقط هدف و مقصد نهایی کـنش را تعیـین نمـی    . نیستند
. کنند می نیز مداخله ) براي رسیدن به هدف(یله بلکه در کار جستجو براي یافتن وس      

هرگاه هدف مورد نظـر کنـشگر اجتمـاعی سـاده باشـد، او فهرسـتی از وسـایل در          
ترینـشان   ترین و کم هزینه را تهیه و از میان آنها، مناسب دسترس براي رسیدن به آن    

اشـد،  ب] منظـوره  چند[ اما این سنجۀ عقالیی، وقتی هدف مرکب         .کند می  را انتخاب   
در این حالت، انتخاب وسایل براي رسیدن به هدف را باید   . دیگر واقع بینانه نیست   
 اگر موضوع عبارت باشد از مثالً. ن نتیجۀ باورها تحلیل کرد در بیشتر اوقات به عنوا    

هاي بیکاري و تورم شـانس شـدن پیـدا        مبارزه با بیکاري یا تورم، بسیاري از نظریه       
البتـه  . شود می دامات مناسب براي مقابله با آنها نتیجه گیري  کنند و دربارة نوع اق      می  

اش، بـا   هـا را کـه بـا تمـایالت سیاسـی      کنشگر اجتماعی غالباً یکـی از ایـن نظریـه      
مـثالً  . پـذیرد  مـی   سـازگار باشـد،   اش دید و جهان بینـی  باورهایش یا به طورکلی با    

ـ                اي را   اد نظریـه  کنشگري که تمایالت سیاسـی چـپ گرایانـه دارد، بـه احتمـال زی
کند و اولی را نتیجۀ  می هاي اجتماعی رابطه برقرار  پذیرد که میان تورم و نابرابري می 

اي را نخواهـد     گرا، احتماالً چنـین نظریـه      که کنشگر راست   حالی داند، در   می    می    دو
  )همان. (پذیرفت

هـایی کـه کنـشگر     نظریه جامعه شناختی کنش به خوبی ثابت کرده است هدف  «
کنـد، بـه    مـی  کند و وسایلی که براي رسیدن به آنها انتخاب          می  اي خودش تعیین    بر

ریمون بودون، فرانـسوا    (» .هاي متغیر، برحسب موارد به باورها بستگی دارند         نسبت
  ) 93-94/بوریکو، 

هاي قرآنی که لجاجت و ایستادگی مترفان تاریخ در برابر دعـوت             آیات و آموزه  
 چـه اینکـه   ؛تواند به نوعی بر این معنا نظر داشته باشد می کند،  می انبیاي الهی را یاد     
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دعوت به برابري و عدل و قسط اقتصادي جزء اصول بنیادین دعوت انبیـاي الهـی                
از .  حال آنکه کنشگران مترف، در موضع مخالف این باور قـرار داشـتند          .بوده است 

 شکل بگیرد، نظـام  اي که چنان ساختار اجتماعی و اقتصادي این روي در هر جامعه    
 بـسیاري  هـاي  ها و تنش فرهنگی همانند با فرهنگ مورد نظر پیامران الهی، با چالش     

 تا آن زمان که میـان ایـن باورهـا و موضـع کنـشگران جامعـه،                .رویارو خواهد بود  
  . همسویی و سازگاري به وجود آید
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