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 .1مقدمه

فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی ،مجموعه دستاوردهای نظری و فکری است که قابلیت
اکتساب داشته و براساس موازین الهی و از طری همسان کردن رفتارها و ارزشها و
هنجارها در جامعه موجب انسجام یک جامعه با فرهنگ متعالی میشود و نیز به سبب
نوع نگرش ،بستری ازکمال و حرکت به سوی قرب الهی را برای افراد مهیا میسازد.
این امر ،جامعه با فرهنگ متعالی را از جوامع دیگر متمایز میسازدل به تعبیر دیگر
فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی ارزشهایی را مطرح و نهادینه میسازد که در آن افراد
یک جامعه بهمنظور تحق خواستها و اهداف الهی خود براساس ارزشهای الهی
حاضر به جان فشانی و حضور در تمامی صحنههای مورد نیاز میشوند.
یکی از مشکالتی که تاکنون وجود داشته و از گذشته دور رنگ کهنگی به خودش
نگرفته است مسأله تغییر به وضعیت مطلوب است .تغییر در همه پدیدههای جهان
جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست .تغییر پیش از پیدایش بشر وجود
داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت .در غیر این صورت ،در هر موقعیت و لحظه از
زمان ،انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود .بشر همیشه درصدد ایجاد
تغییرات مثبت ،مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است
که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن در امان بماند .و یکی از آشکارترین
این تالشها در شناخت فرهنگ شکل گرفته است ،زیرا الزمة هرگونه برنامة
اصالحگرایانه و تحولآفرین برای رشد و ایجاد وضعیت مناسبتر برای بشر ،اصالح
فرهنگ موجود (یا مهندسی فرهنگ) و تالش برای تشکیل فرهنگ مطلوب است که
این مقاله تأکید بر فرهنگ ایثار دارد.
هویت و حیات انسان به فرهنگ گره خورده است .انسانها در فرهنگ زاده
میشوند ،زندگی میکنند و رشد مییابند و میمیرند .همانطور که انسانها برای
تنفس سالم در زیست محیط فیزیکی ،باید محیطشان را سالم و شاداب نگاه دارند ،آن
را پیوسته آفت زدایی کنند ،از عناصر مزاحم بپاالیند ،برای تأمین و افزایش اکسیژن
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نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی را در دستیابی انسان به این هدف ایفا کرده است.
طبعا از آنجا که هر فرهنگی دارای مؤلفههای متعددی همچون منابع ،مبانی و مبادی
 .1ماپیامبران را نفرستادیم ،مگر با زبان قوم خودشان سخن بگویند.
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مورد نیاز در آن ،تالش نمایند .به تناسب موضوع ،برای سالم نگاه داشتن ،پیراستن و
پالودن فضای تنفس فرهنگی به مهندسی این فضا یا به عبارتی به مهندسی فرهنگی
نیاز دارندل چون گفتیم :فرهنگ نیز ،نوعی محیط زیست قلمداد میشود .همانطور که
هر گونه کاستی و آلودگی و نقص در محیط زیست به مسموم شدن این فضا و
درنتیجه به بر هم خوردن توازن و تعادل زندگی طبیعی انسانها و جانوران میانجامد
و بنابراین تصفیه ،پاکسازی ،پیرایش و نشاطانگیز ساختن محیط زیست ضروری
است ،فرهنگ و محیط فرهنگی نیز در صورت خارج شدن از توازن طبیعی و آسیب
دیدن سالمت و صفای آن ،موجب پریشانی و برهم خوردن تعادل اجتماعی ،روحی،
اخالقی و معنوی در زندگی انسان میگردد و لذا اگر آن را نپیراییم ،نیاراییم و نشاط
انگیز و دلپذیر نکنیم ،از لحاظ فرهنگی پژمرده خواهیم شد و به افسردگی و احیانا
مرگ فرهنگی دچار خواهیم گشت .ضرورت و اهمیت مهندسی فرهنگی یا به عبارتی
اهمیت پیرایش و آرایش ،ارتقاء و تکامل فرهنگی و فرهنگیسازی شئون مختلف
جامعه ،به اندازهای است که باید آن را همسنگ بلکه فراتر از مسأله مرگ و زندگی
طبیعی برای انسانها تلقی نمود .جامعهای که به هر دلیل و چه بسا به خاطر هجوم
فرهنگ بیگانه ،فرهنگش آلوده ،مسموم و منحط شده یا از هویت دینی ،ملی و
تاریخی اش فاصله گرفته باشد ،درست همانند موجودی آبزی است که در آب آلوده یا
در مایع دیگری جز آب ،شناور شده باشد و بهطور طبیعی ،دیر یا زود ،مرگ آن فرا
خواهد رسید! در قرآن مستقال واژه فرهنگ بکار نرفته است در قرآن واژه فرهنگ به
عنوان زبان قوم به کار رفته است «و مآ أرسلنا من رسول إآل بلسان قومه لیبین
لهم ( »1ابراهیم  .)4/در این زمینه بعثت پیامبران الهی و نزول کتابهای آسمانی،
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و ویژگیهای خاص خود است ،الزمة اصالح فرهنگ و دستیابی به فرهنگ مطلوب،
ایجاد تغییرات مناسب در منابع ،مبانی ،ویژگیهای آن فرهنگ ،همراه با بکارگیری
روشهای مناسب میباشد.

 .2پیشینه پژوهش

در طول سالیان گذشته و مخصوص از ابتدای انقالب اسالمی تالیفاتی در خصوص
فرهنگ و مسائل فرهنگی اسالمی ایرانی نگارش یافته است ولی بعد از تأکید مقام
معظم رهبری در سال  1381درخصوص تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
به منظور مقابله با تهاجم گسترده فرهنگی دشمنان و تأکیدهای فراوان در سال بعد،
شورای عالی انقالب فرهنگی بهعنوان مسئول تدوین نقشه مهندسی کشور بهطور
رسمی از سال  1386به تدوین نقشه مذکور میپردازد و همزمان محققان و
پژوهشگران به دلیل نو بودن موضوع به این سمت گرایش پیدا نمودند و دست به قلم
برده و مقالهها و کتابهای متعددی را در این زمینه از منظر دیدگاه خود به رشته تحریر
درآوردند که در ادامه همین مطلب برخی از این مقالهها و کتابها برای نمونه ذکر
میشود:
کتابها:
 . 1دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ،نقشه مهندسی فرهنگی کشور1393 ،ل
 .2علمداری ،شهرام ،جامعه آماده ،تهران ،انتشارات نو اندیشان آریال
 .3علمداری ،شهرام ،ناتوی فرهنگی ،تهران ،انتشارات رضویهل
 .4پیروزمند ،علیرضال شیده صادقی ،چیستی فرهنگ و چگونگی تـغییرات آن
(پیش نیاز مهندسی فرهنگی) ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی
و چندین کتاب دیگر.
مقالهها:
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 .3تعاریف و مفاهیم
.1-3تعریف لغوی و اصطالحی فرهنگ

واژة فرهنگ از دو جزء ترکیب شده است (فر) و (هنگ) «فر» به دو معنی است :اگر به
عنوان یک واژة مستقل باشد به معنی نیروی معنوی  ،شکوه  ،عظمت ،درخشندگی و
جالل است ولی اگر به عنوان یک پسوند باشد ،در این صورت به معنی جلو ،باال ،و
پیش و بیرون است.
»فر» در ترکیب کلمه فرهنگ( ،هنگ) از ریشه اوستایی(تنگ  (thangبه معنای
کشیدن و فرهیختن (ادب آموختن) میباشد .همچنین به معنی فرهنچ است ،که همان
علم و دانش و ادب است (تبریزی  ،1362ج .)1418 :3
واژه فرهنگ عالوه برعلم و دانش ،معرفت ،ادب ،تعلیم و تربیت ،آثارعلمی و ادبی
یک قوم یا ملت است (عمید،1365 ،ج  )1837 :3فرهنگ در لغت به معنی تعلیم و
تربیت است (عاملی ،بیتا.)65 :
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 .1توسلی ،غالمعباس ،بحران مدیریت فرهنگی ،1381 ،فصلنامه بازتاب اندیشه
شماره 33ل
 .2نیک آفرین ،مهدیل جان احمدی ،فاطمه ،پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی
امام صادق(ع) ،بهار  ،1392فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،سال
چهارم ،شماره 10ل
 .3پیروزمند ،علیرضال جمال مصطفی ،الگوی طبقهبندی موضوعات در مهندسی
فرهنگی کشور،آذر 1385ل
 .4ناظمی اردکانی ،مهدی ،مبانی مهندسی و مدیریت فرهنگی سازمانها،
زمستان  ،1388فصلنامه راهبرد توسعه
و چندین مقاله دیگر.

  144شاهد اندیشه
 سال اول ،شمارة اول ،تابستان 1398

فرهنگ خاص انسان است و این نکته که تنها انسان دارای فرهنگ است ،مورد
تأیید همگان است .با این نگاه «فرهنگ مجموع روشها ،آداب و رسوم ،ارزشهای یک
اجتماع معین که متضمن نظام اقتصادی اجتماعی ،ساخت سیاسی ،علم ،دین ،تربیت،
هنر و سرگرمی هاست» (مشیری.)766 :1369 ،
فرهنگ اساس و پایه اجتماع و سبب پیوند اعضای آن است ،شخصیت جمعی و
هویت اجتماعی هر جامعهای به فرهنگ آن مستند است (مشیری.)121 :1369 ،
مقام معظم رهبری در تعریف فرهنگ فرمودند:
فرهنگ یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بومی یک ملت تفکراتش ایمانش،
آرمانش ،اینها تشکیل دهنده میانی فرهنگ یک کشور است (بیانات در دیدار اعضای
شورای عالی انقالب فرهنگ.)1390/3/23 ،
بنابراین فرهنگ روح و جان ملت و کشور است .اگر فرهنگ کشور متعالی باشد آن
کشور امید به پیشرفت دارد در غیر این صورت باید به اصطالح فرهنگ خود بپردازد.
 .2-3ویژگیهای فرهنگ

فرهنگ دارای ویژگیهایی است که میتوان برخی از آن را در زیر اشاره کرد:
 . 1انسانی بودن ،فرهنگ حاصل توانایی خاص ذهنی و دستی بشر استل
 . 2اجتماع بودن ،فرهنگ عصاره زندگانی اجتماعی استل
 . 3تأثیر و تأثر فرهنگ جامعه و افراد انسانی در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارندل
 . 4قابلیت انتقال به عنوان یک میراث فرهنگی یا اجتماعی از نسلی به نسل دیگر
قابل انتقال استل
 .5فرهنگ اکتسابی استل
 . 6دو بعدي فرهنگ يعنی هم جنبه مادي و هم جنبه معنوي متمايز دارد.
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مهندس معرب همان اندازه در فارسی است و به معنای اندازه گیرنده ،تقدیر کننده،
محاسب ،شماره دار و  ...میباشد .این واژه درواقع از همان «هندسه» که معرب
«اندازه» میباشد ،گرفته شده است .هندسه را چنین تعریف کردهاند :معرب اندازه،
القیاس ... ،و فی االصطالح هو علم یبحث فیه عن احوال المقادیر من حیث التقدیر و
صاحب هذا العلم یسمی مهندسا« .مهندس» واژه جدیدی نیست که متناسب با
رشتههای دانشگاهی وضع شده باشد ،بلکه در ادبیات کهن پارسی بارها بکار رفته
است ( فخر زارع.)5 :1393 ،
 .4-3مفهومشناسی مهندسی فرهنگی

تعریف مهندسی فرهنگی و شناسایی ویژگیهای اساسی آن نیازمند مجال گستردهای
است .اما به اختصار میتوان گفت :از آنجا که مهندسی فرهنگی یک واژة مرکب است،
بنابراین مانند سایر واژههای ترکیبی باید ابتدا هر واژه جداگانه مورد شناسایی قرار گیرد
تا از ترکیب دو واژه یک مفهوم روشن به دست آید (ابراهیمیان.)121-150 :1392 ،
اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد و با انحراف
فرهنگ ،هر چند جامعه در دیگر ابعاد قدرتمند باشد ،پوچ و میان تهی است.
 .5-4مفهوم ایثار

واژه ایثار :از ریشة «اثر» و باب «افعال» است و به معنای بذل و گذشت کردن ازح
خود برای دیگران ،نفع دیگری یا دیگران را به خود ترجیح دادن است (انوری،1381 ،
ج  .)675 :1در ایثار ،خیرخواهی نهفته استل به همین دلیل مقابل خودخواهی است.
میل به فایده رسانی و خدمت به دیگران ،جلوهای از میل به ح است .رفتاری که از
این محرک برمی خیزد ،به قصد تقرب و در جهت کمک و خدمت به دیگران ،همراه با
از دست دادن نعمت ،فرصت ،عمر و امثال آن است( .فارسی،1374 ،ج .)178 :1
همچنین ایثار ،از خود گذشتگی و مقدم داشتن دیگران بر خود ،از ارزشهای متعالی
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 .3-3تعریف مهندسی
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اسالمی است (دهخدا،1352 ،ج  .)543 :5بنابراین ،حقیقت ایثار یعنی برتری بخشیدن
و مقدم داشتن آن چیزی که فضیلت دارد ،است( .مصطفوی.)32 :1360 ،
ایثار و مشتقات آن ،در قرآن در دو معنای متضاد بكار رفته است:

الف) مقدم داشتن مثبت که از بزرگترین ارزشهای اخالقی استل مانند این آیه
شریفه« :و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصةل و [دیگران را] بر خویشتن
مقدم میدارند ،هرچند خودشان نیازمند باشند» (حشر .)9/این کاربرد ،همان معنای
اصطالحی ایثار است که عبارت است از :بخشش مال به کسی ،با وجود احتیاج شخص
بخشنده به آن (نراقی ،بیتا .) 122 :2 :این معنال بیشتر در مقدم داشتن دیگران در امور
مالی یا مقدم داشتن خواسته دیگران صدق میکندل اما ایثار انواع دیگری نیز دارد که
بیان خواهد شد .چنان که در مصباح الشریعه ،ایثار مثبت چنین تعریف شده است:
« أصل اإلیثار تقدیم الشیء بحقهل ایثارل در اصل ،مقدم داشتن چیزی است به جا»
(جعفر بن محمد .)164 :1400 ،نکته توجه اینکهل از نگاه اسالم ،مطل مقدم داشتن
دیگران بر خود در تأمین نیازها و خواستهها ،ارزش تلقی نمیگرددل زیرا ترجیح بدون
مرجح و تقدیم نا به جا ـ چنانکه در آداب ایثار خواهد آمد ـ ارزش نیست.
ب) مقدم داشتن منفیل مانند« :بل تؤثرون الحیاة الدنیا و الآخرة خیر و أبقی( »1اعلی/
 17ـ .)16
 .4مهندسی فرهنگ در جامعه

برای اینکه بتوانیم فرهنگ یک جامعه را مهندسی کنیم نیاز است که عوامل زیر به
دقت مورد بررسی قرار داد.
 .1-4منشاء یک ملت (جامعه)

در جوامع بشری اصل انسان است یا اجتماع و توضیح دهید براساس اصالة االجتماع ،فرهنگ
منشا یک ملت است و براساس اصالة االنسان ،فرهنگ منشأ انسانیت است .کاروان انسانیت

 . 1بلکه زندگانی دنیا را ترجیح میدهید ،در حالی که آخرت ،بهتر و پایدارتر است.
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قرآن مهمترین عامل پیدایش و تداوم اجتماع بشری را در وحدت فرامادی دانسته که
مرزهای جغرافیایی ،زمانی ،خویشاوندی ،نژادی و  ...را درمینوردد ،همه را نیز
تحتالشعاع خویش قرار میدهد (بزرگر کلمیشی )196 :1372 ،و باعث الفت بین
اعضا میگرددل  ...فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا( :...1آلعمران .)103 /در
نگاه قرآن ،ایمان و عقیده مهم ترین معیار اتحاد و همبستگی جوامع انسانی است که
دیگر عوامل را تحتالشعاع قرار میدهد .هرچه روح توحیدی در انسان قویتر باشد،
انسجام اجتماعی بیشر خواهد بود ،نادیده گرفتن بعد معنوی انسان به معنی نفی
حقیقت وجود انسان و جامعة انسانی است .گذشته از بعد معنوی ،گرایشهای مختلفی
را میتوان بر منشاء جامعه و زندگی اجتماعی تصور کرد .عدهای طرفدار منشاء درونی
و طبیعی اند و معتقدند که زندگی اجتماعی ،ریشه در درون و سرشت افراد بشر داردل
مثال ارسطو انسان را به حکم طبیعت خود ،حیوانی اجتماعی میداند که طبیعت او،
تمایل به زندگی را در او ایجاد میکند (ارسطو .)5 :1371 ،فارابی و خواجه نصیر نیز
انسان را موجود «مدنیبالطبع» میدانند و سرشت آدمی را سرشتی اجتماعی قلمداد
میکنند (فارابی1996 ،م 114 :و طوسی250 :1360 ،ـ )249که بالطبع محتاج اجتماع
است .شهید مطهری نیز معتقد است از برخی آیات چنین استنباط میشود که اجتماعی
بودن انسان ،در متن آفرینش او پی ریزی شده است .اختالف و وجه افتراق انسانها
برای نیازمندی آنان به یکدیگر قرار داده تا زمینة زندگی به هم پیوستة اجتماعی که
امری طبیعی است ،فراهم آید (مطهری24 :1384 ،ـ .)21این آیات عبارتند از« :یا أیها

 . 1و او میان دلهاى شما ،الفت ایجاد کرد ،و به برکت نعمت او ،برادر شدید...
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همواره از اجتماع عبور کرده ،زندگی نوع انسان در آن سپری شده ،است ،نوعی رابطة
همزیستی ،همة مردم را به هم مربوط ساخته است .به تجربة تاریخ هیچ ملت ،گروه یا
فرهنگی نمیتواند جدا یا مستقل باقی بماند ،چراکه تماس با بخشی از جامعه و دنیا ،مستلزم
تمام قسمتهای دیگر است (پورتر ،ریچاردو دیگران.)27 :1379 ،
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الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا( »1...حجرات ،)13/
« وهو الذی خل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا( »2...فرقان .)54/در نتیجه ،در
ساحت مادی ،نخستین عامل پیدایش و استقرار زندگی اجتماعی از منظر قرآن را
می توان در یک جنس بودن دو انسان اولیه و احساس نیاز مشترک آنها به هم بازیافت
که به عنوان یک غریزة حیوانی و در کنار آن ،عواطف خانوادگی و اجتماعی ،با تولد
فرزندان و ایجاد ارتباطهای سببی و نسبی به یکدیگر ،عوامل طبیعی جامعة انسانی
تلقی میشوند (مطهری24 :1384 ،ـ.)21
بنابراین ،نخستین حلقههای ارتباط انسانها و تشکیل جامعة انسانی در خانواده شکل
میگیرد « :ومن آیاته أن خل لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها وجعل بینکم مودة
و رحمة( »3...الروم .)21 /در عین حال ،این روابط موجب نوعی پیوستگی ،پیدایش
قبایل مختلف و شعوب گوناگون است و پس از آن ،زندگی اجتماعی از حد قبایل فراتر
رفته ،به مرحلة ملیتها ،رنگها و اختالف در آنها منجر میشود .این دو عنصر باعث
نوعی وحدت میان اعضاء هر یک از گروهها میشود« :واختلاف ألسنتکم وألوانکم»
(الروم .)22 /از نظر لغوی ،واژة «جامعه» اسم فاعل مؤنث از مصدر «جمع» به معنای
گردآورنده ،فراهمکننده و جمعکننده میباشد (ابنمنظور1408 ،ق.)142 :
 .2-4ارتباط جامعه با فرهنگ

داشتن فرهنگ باعث تفاوت انسان با سایر موجودات شده است .فرهنگ باورها و
اندیشه ها هنجارهای یک جامعه است ،فرهنگ چکیده عصاره زندگی انسان است.

 . 1اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را
بشناسید...
 . 2او کسى است که از آب ،انسانى را آفریدل سپس او را نسب و سبب قرار داد...
 . 3و از نشانههاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در
میانتان مودت و رحمت قرار داد...
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 .5مهندسی فرهنگ در حكومت
 .1-5جایگاه حكومت در مهندسی فرهنگ

ازدیدگاه امام علی(ع) حاکمیت و نظم سیاسی نه تنها الزم که امری ضروری است .وی
در باب ضرورت حکومت میفرمایند :هر ملتی باید زمامدارداشته باشد ،خواه خوب باشد
یا بد (خطبه )95 :40حکومت بد تنها از باب ضرورت پذیرفته میشود .به عبارتی
درمقایسه با ناامنی ،هرج و مرج ،قتل وغارت که به واسطه عدم وجود نظم سیاسی
پدیدارمیشوندل نظم سیاسی بد ،قابل توجیه خواهد بود .امام علی(ع) دراین خصوص

1. Clifford Geertz
2. Max Veber

 .3فساد در خشکى و دریا بهدلیل کارهایى که مردم انجام دادهاند ،آشکار شده است...
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فرهنگ شیوه یک زندگی است ،فرهنگ سارنده رسومها و آیینها و هنجارهای یک
جامعه است (گیدنز.)34 :1386 ،
1
فرهنگ ،الگوهای معنیدار و فهم مشترک انسانها برای عمل است .کلیفورد گیرتز
2
( ) 1906-2006که بخش مهمی از افکارش در باب فرهنگ ،تحت تأثیر ماکس وبر
( )1864-1920بوده است ،فرهنگ را مجموعهای از معانی میداند که اعضاء یا گروه
در تعامل با یکدیگر آن را پذیرفتهاند و بکار میبرند (نژادسلیم .)50 :1389 ،برخالف
تعریف نخست ،فرهنگ فاقد معنای ارزشی و برخاسته از روابط متقابل عامالن
اجتماعی است .فرهنگ ابزاری است که رفتار را معنا میبخشد.
درواقع ،فرهنگ جامعه که سازندة تاریخ آن است ،میتواند باعث بقاء یا سقوط آن
جامعه شود .قرآن نیز در آیات بسیاری فرجام نیک و بد جوامع پیشین را در نوع
فرهنگ حاکم بر آنها که برگرفته شده از حسن یا سوء اختیار آنهاست و به واسطة
آنچه که انسان به دست خود میسازد ،دانسته است« :ظهر الفساد فی البر والبحر بما
کسبت أیدی الناس( »3...الروم.)41 /
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میگوید :در زمامداری ناپاکان مؤمن کار خود را انجام میدهد و کافر بهره خود میبرد
و مرگ هرکس میرسد .به وسیله چنین حکومتهایی مالیات جمع میشود ،با دشمن
مبارزه میگردد ،راهها امن و ح ضعیف از نیرومند گرفته میشود و سرانجام ،نیکوکار
در رفاه است و ستمگر هم ظلم نمیکند (خطبه)95 :40ل اما بهطور طبیعی چنین نظمی
فاصله بعیدی را با نظم سیاسی اسالم به نمایش میگذارد و به معنای سکوت ،عدم
مخالفت یا اطاعت مطل از هر نظام سیاسی نیست.
هدف اصلی از حکومت در نظام سیاسی اسالم ،اجرای قوانین وحدود الهی ،اقامه قسط
وعدل ،اصالح امور مردم و بهطور کلی تأمین و تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان
است .امام علی(ع) درمورد ریاست و مسئولیت جامعه اسالمی میفرمایند :بار خدایا تو
می دانی که مبارزه من بر سر بدست آوردن ریاست یا به چنگ آوردن مختصری مال
بیارزش دنیا نبوده استل بلکه هدف من این بوده که مقررات دینت را توسعه دهم،
جامعه را اصالح کنم تا مظلومان به آسایش برسند و قوانینی که بدون اجرا مانده است،
به جریان بیفتد (نهج البالغه ،خطبه.)304 :130
 .2-5خصوصیات حاکم اسالمی

تکبر ،خویشتنبینی ،زورمداری و جورپیشگی از بیماریهای مهلک جوامع انسانی است.
اکثر انسانها به لحاظ روانشناختی بهصورت نهفته این بیماری را با خود دارند و زمانی
که قدرتی بدست آورند ،این ژن نهفته فعال شده و چنانچه با سازو کارهایی مهار
نشود ،خسارتهای جبرانناپذیری به بارمیآورند وجامعه را به ورطه هولناکی هدایت
می کنند .نخستین آفریده ای که به بیماری انأنیت دچارشد ،ابلیس بود .کبر و غرور او
باعث گردید از فرمان الهی سر باز زند و از سجده بر آدم استنکاف ورزد« .چون
فرشتگان را فرمودیم بر آدم سجده و خضوع کنید ،همه به سجده افتادند ،به جزابلیس
که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد» (سوره بقره .)34 /امام علی(ع) با شناخت
عمیقی کـه ازماهـیت وجودی انسان داشت ،ایـن بیماری مهـلک را بـه خوبی شناخته
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بـود و درموارد متعددی برنفی و طرد استبداد و خودکامگی درعرصههای فردی و
بـهویژه اجتماعی تأکید میورزید( .نهجالبالغه ،خطبه .)610 :236
امام علی(ع) برای نجات انسان از این دام شیطانی میفرماید :تاج تواضع را بر سر نهید،
غرور را زیرپا بگذارید ،لباس خودخواهی را ازگردن بیرون آورید .تواضع را اسلحه برنده
میان خود و دشمن خویش ،ابـلیس و لشکریانـش قرار دهید (نهج البالغه ،خطبه:236
 )600و عبرت گیرید از آنچه برمردمان گردنکش پیش ازشما رسید (نهج البالغه،
خطبه )600 :236اگر قرار بود ،خداوند منان اجازه خودخواهی بـه کسی دهد ،این
رخصت را بـه پیامبران مخصوص خـویش میدادل اما خودرأیی و استکبار برای
پیامبران ممنوع و فروتنی و تواضع را برای آنان انتخاب نمود (نهج البالغه ،خطبه
.)604 :236
تواضع و فروتنی و دوری از تملک مداری و سلطهگری اگرچه برای هرانسانی الزم
استل امـا برای صاحبان قدرت به طری اولی ضروریتر و واجبترمیباشد .امام
علی(ع) درموارد متعددی والیان و مسئوالن حکومتی را ازبیماری مهلک خود رأیی،
تمامیت خواهی و استکبارورزی برحذرمی داشت .حضرت علی(ع) به مالک میفرماید:
ای مالک بداخالقی ،درشتگویی و بدزبانی مردم را به جان خریدار باش و درح آنان
سخت گیری و قلدری روا مدار تا خدا به پاداش این کار ساحلهای رحمت خود را بر تو
بگشاید و ثواب فرمانبرداری از وی را به تو عنایت کند (نهج البالغه ،نامه شماره :53
.)352
امام علی(ع) نفی استبداد و خودکامگی را تنها متوجه متولیان امور نمیکرد ،بلکه
خود نیز مورد توجه قرارمیداد و خطاب به مردم میگفت :بدترین حالتهای زمامداران
آن است که فکرخودخواهی به مغز آنان راه یابد و اساس کارشان را بر خودپرستی و
غروربگذارند ،من دوست ندارم که شما درباره من فکر کنید عالقه به ستایش خود و
شنی دن تعریف شما را دارم .سپاس خدای را که من چنین نیستم و اگر دوست
میداشتم از من ستایش شود به دلیل تواضع نسبت به خدای عزیز که برای تعریف
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شایستهتر است ،آن را کنار میگذاشتم ... .شما ازمن خوب تعریف نکنید ،زیرا من خود
را در اختیار خداوند شما گذاشتهام که بتوانم حقوقی که باید ادا کنم و واجباتی که باید
انجام دهم به نتیجه برسانم ازگـفتن ح و مشورت عادالنه چشمپوشی نکنید .من
فکرمی کنم درحدی نیستم که اشتباه نکنم و به کارخود اطمینان ندارم ،مگرآنکه
خداوند مرا درکار نفس کـفایت کند که ازمن برآن توانا تراست (نهج البالغه ،خطبه
 .)523 :208بنابراین ،ازجمله حقوق من بر شما این است که هرکجا اشتباه کردم
آشکارا و مخفی پند و اندرزم بدهید (نهج البالغه ،خطبه .)88 :34
 .3-5رفتار حاکم بامردم و گروههای مختلف اجتماعی

گفتار و کردارآن حضرت درمورد تودههای مردم ،الگویی است که همه نظامهای
سیاسی میتوانند با تاسی به آن ،آن را سرمش خود قرار دهند.
امام علی(ع) درسفارش نامه خویش به محمدبن ابی بکر استاندارمصر مینویسد :نسبت
به مردم متواضع باش ،به آنها احترام کن ،با روی خوش با آنان برخورد نما .درنگـاه
کردن چه کم و چه با دقت میان آنان فرق مگذار تا نیرومندان توقع اضافی پیدا نکنند
و نیازمندان نسبت به عدالتی که اجرا میکنی مأیوس نگردند (نهجالبالغه ،نامه
شماره.)676 :27
امام علی(ع) به مالک اشتر نیز اندرز داده و مینویسد:
« ای مالک بهترین کارها درنظرت بایدعملی باشد که به ح نزدیکتر و برای گسترش
عدل مفیدتر و برای جلب خشنودی مردم جامعتر باشد ... .تنها مردماند که ستون دین،
مجتمع فشرده مسلمین و نیروی آماده در برابر دشمن هستند .بنابراین ،باید هوای آنان
را داشته باشی و گرایش تو به مردم باشد» (نهجالبالغه ،نامه شماره.)676 :27
«زیردستانی که بیش از دیگران دنبال کشف عیوب مردم هستند ،باید نسبت به تو از
همه عقبتر باشند و بیش ازدیگران منفور ،زیرا در بین مردم عیبهایی موجود است
که استاندار برای پوشاندن آن سزاوارتر است .بنابراین ،به فکر کشف عیوبی که از تو
پنهان بوده است ،نباش .تو وظیفه داری عیبهایی که مشاهده میکنی تطهیرکنی و
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آنچه از تو مخفی مانده ،خدا دربارة آن قضاوت خواهد کرد .وظیفه تو این است که تا
آنجا که میتوانی عیبهای مردم را بپوشانی تا خدا عیبهایی راکه داری و دوست
میداری خدا آنان را مستور دارد ،بپوشاند .عقده تمام کینههای مردم را بگشا ،ریشه
تمام دشمنی ها را از خود دور کن ،آنچه را که برای تو روشن نیست نادیده بگیر .در
قبول کردن حرف بدگو عجله نکن ،زیرا سخنچین حیلهگر است ،هرچند در قیافه اندرز
گویان درآید» (نهجالبالغه ،نامه شماره.)676 :27
نکته مهم دیگر در چگونگی رابطه زمامدار با مردم ،شفافیت ،عدم پنهان کاری و
دوری مسئوالن از مواضع تهمت است .دراین باره پیامبراکرم(ص) توصیه به دوری و
پرهیز از مواضع تهمت میکند .امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر
مینویسد « :اگرمردم به تو بدگمان شدند و تو را در موضوعاتی متهم کردند با بیان
روشن دلیل خود را بیان کن و سوءظن آنها را با بیان دقی برطرف گردان ،زیرا تو با
این کار برای خودت پاداش درنظرگرفتهای و نسبت به مردم خود هم لطف کردهای و
با این عذرخواهی به هدف خویش که راه یافتن آنان به ح است دست یافتهای»
(نهجالبالغه ،نامه شماره )676 :27آگاه باشید که ح شما این است که من همة
اطالعات را غیر از اسرار جنگی از شما پنهان ندارم وهیچ مطلبی را ازشما مخفی نکنم
(نهجالبالغه ،نامه شماره  )756 :50و مهمتر از اینها بیپروایی در ریختن خون مردم
است .امام علی(ع) دراین خصوص نیز مالک اشتر نخعی را انزار داده و میفرماید« :ای
مالک در ریختن خون مردم بی پروا مباش و آن را به ناح مریز ،زیرا بدون تردید
گناهی به انتقام نزدیکتر ،به کیفر و عکسالعمل سهمگینتر ،به نابود ساختن نعمت و
به سر رسانیدن قدرت ،از خون به ناح ریختن نیست .روز قیامت خدا دادرسی خود را
با قضاوت درمیان بندگانی که با خونریزی ارتباط داشتهاند آغاز میکند .بنابراین،
مواظب باش قدرت خود را با ریختن خون مردم تقویت نکنی که این کار به تزلزل
حکومت و تضعیف آن کمک میکند ،بلکه قدرت را ریشه کن میسازد و آن را به
سقوط میکشاند .در پیشگاه خدا و من درقتل عمد عذری نداری ،زیرا در قتل عمد
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قصاص موجود است .اگر در مجازات به خطا افتادی و تازیانه یا شمشیر یا دستت در
کیفر دادن به خطا رفت ،مواظب باش که غرور ریاست تو را نگیرد و از پرداخت دیه به
بازماندگان مقتول سرپیچی نکنی (نهجالبالغه ،نامه شماره .)796 :50
 .4-5برخوردحاکم با منتقدان ،مخالفان و معاندان

چگونگی مواجهه حضرت علی(ع) با منتقدان ،مخالفان و معاندان بسی درس آموز است.
وی نه تنها برمنتقدان خرده نمی گرفت ،بلکه عمل انتقادی را دارای ارزش میدانست.
امام در عهدنامه مالک اشتر یادآورمیشود که ای مالک از میان آنان [مردم] کسی را به
خودت نزدیک کن که حرف حقی را که تلخ است به تو بهتر و بیشتر بزند .درگفتار و
کردارت که خدا برای دوستانش نمیپسندد کمتر تو را ستایش کند هر چند این کار تو
را ناراحت نماید و دلتنگ شوی (نهج البالغه ،نامه شماره.)768 :53
گفتار وکردار امام علی(ع) با مخالفان و معاندان نیزدارای آموزههایی شگفت است.
علی(ع) در مقابل تندرویها و مخالفتهای خوارج از جاده انصاف ،عدالت و آزادی خارج
نشد و برآزادیها و حقوق این گروه که از مخالفان و دشمنان سرسخت بودند ،پای
فشرد و به آنان گفت :بدانید که شما نزد ما سه ح دارید و تا هنگامی که همراه ما
هستید آنها را از شما بازنمی گیریمل شما را ازمساجد خدا که نام او را درآنها بر زبان
میآورید منع نمیکنیم ،شما را از درآمد عمومی و غنایم تا زمانی که دستتان درجنگ
همراه ماست محروم نمیسازیم و تا جنگ با ما آغاز نکردهاید با شما نمیجنگیم
(تهرانی.)104 :1385 ،
امام علی(ع) بارها و بارها به وفای به عهد تأکید مینمودند .خداوند در قران کریم
می فرماید :ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید
(سوره مائده  .)1/به پیمانهای الهی ،آن گاه که پیمان بستید وفا کنید و سوگندها را
پس از استوار کردن مشکنید درحالی که خدا را کفیل و ضامن برسوگند خود
قراردادهاید .یقینا خدا از آنچه انجام میدهید آگاه است (سوره نحل  )91/واجب شمرد و
ازپیمان شکنی که خواسته خوارج بود ،سرباز زد.
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اجرای عدالت و قراردادن هر چیز در جایگاه خویش در حوزههای مختلف سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی از نکات کانونی و محوری اندیشه و عمل سیاسی دردوره
زمامداری امام علی(ع) است .عدل میزان و معیاری برای اسالم ،مالک سیاست و هدف
اصلی و غایی حکومت اجراء وگسترش عدالت است .زمانی نشانهها و عالئم عدالت
بدون هیچگونه اغراق ظاهر میشود که ح در جامعه محترم و حاکم گردد
(نهجالبالغه ،خطبه  )256 :207و عدالت زمانی فراگیرتر میشود که امور فراتر و فروتر
از ح نباشد (نهجالبالغه ،نامه  .)765 : 53چرا که در اجرای عدالت آسایش است و
کسی که طاقت عدل را نداشته باشد ،بـه طری اولی طاقت ظلم را هم نخواهد داشت
(نهجالبالغه ،خطبه  . )49 :15زیبایی سیاست ،عدالت درحکومت است و برترین
موضوعی که موجب روشنایی چشم زمامداران میشود ،برقراری عدالت در همه
سرزمینهاست.
 .6مهندسی فرهنگ در خانواده
 .1-6ازدواج در اسالم

در دین اسالم برخی موضوعات با وجود اینکه واجب شمرده نشدهاند ،ولی آنقدر تأکید
به آنها شده است که انجام ندادن آنها کمتر از سرپیچی از فعل واجب نیست .یکی از
مواردی که به شدت در اسالم مورد تأکید قرار گرفته است موضوع ازدواج است که
آیات فراوانی درباب آن نازل شده است .ازدواج عالوهبر آرامشی که برای طرفین ایجاد
میکند ،پایه و بنیان جامعه را محکمتر میکند .در قرآن کریم ،در آیات بسیاری به
ازدواج اشاره شده است .برخی از آیاتی که میتوان به اشاره عباراتند از :روم ،21 /
فرقان  54/و ...
 .2-6فرزند پروری اسالمی

در آیات قرآن کریم ،باروری هدیه ای از سوی خدا به بندگان و پیروان شایسته معرفی
شده است .قرآن کریم در مورد حضرت زکریا در آیه  89سوره انبیاء فرموده است« :و
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زکریا إذ نادى ربه رب ال تذرنی فردا و أنت خیر الوارثین1ل و در آیه  38آلعمران
میفرماید «هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة إنک سمیع
الدعاء2ل قرآن کریم از استجابت دعای حضرت زکریا برای طلب فرزند در آیه  90انبیاء
اینگونه یاد میکند «فاستجبنا له و وهبنا له یحیى» از این آیات فوق میتوان برداشت
کرد که اوال فرزند معین پدر در امر دین و دنیا است وهمچنین درخواست فرزند و نسل
پاک ،سنت و روش انبیاست و ارزش ذریه و فرزندان ،به پاکى آنهاست.
 .3-6آموزش و پرورش اسالمی

خدای تبارک و تعالی در یک سطر آموزش و پرورش را ذکر میفرماید .و در هیچ چیز
از امور دنیایی خدا نفرموده است که من منت بر مردم گذاشتم ،لکن در قضیة آموزش
و پرورش میفرماید که «لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم
یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة(»3آل عمران.)164/
خدای تبارک و تعالی در مورد تزکیه ،در مورد تعلیم ،تربیت ،آموزش و پرورش با تعبیر
منت گذاشتن بر مردم می فرماید .منت گذاشته و پیغمبر را برای آموزش و پرورش
فرستاده ،و پرورش را قبل از آموزش ذکر میفرماید« :هو الذی بعث فی الأمیین رسوال
منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و إن کانوا من قبل لفی
ضالل مبین( »4جمعه )2/اول تزکیه است .البته آیة شریفه آیهای است که اگر بخواهد
 . 1و زکریا را یاد کن آن هنگام که پروردگار خویش را ندا داد ،پروردگارا! مرا تنها مگذار که تو از همه
بازماندگان بهتری.
 . 2در آنجا بود که زکریا( ،با مشاهده آن همه شایستگى در مریم )،پروردگار خویش را خواند و عرت
کرد «خداوندا! از طرف خود ،فرزند پاکیزهاى (نیز) به من عطا فرما ،که تو دعا را میشنوى!
 . 3به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را
بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در گمراهى
آشکارى بودند
 .4اوست که در میان مردم عرب که خواندن و نوشتن نمى دانستند  ،پیامبرى از خودشان برانگیخت;
پیامبرى که آیات خدا را بر آنان تالوت مى کند و آنان را به وسیله کارهاى شایسته و اخالق نیکو
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می شود که اصل آمدن پیغمبر برای آموزش و پرورش بوده است .آیات را تالوت کند،
آیات را ،علومی که از آن علوم به همه(چیز) بهطور آیه نظر بشود .آیات را تالوت کند
بر ایشان و تزکیه کند آنها را .آنها را تطهیر کند .نفوس را تطهیر کند ،بعد از اینکه
تطهیر کرد « هو الذی بعث فی األمیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم
الکتاب والحکمة وإن کانوا من قبل لفی ضالل مبین( »2بقره )269 /پرورش قبل از
آموزش است .اگر هم قبل نباشد ،همراه باید باشند و رتبة او مقدم است.
 .7راهبرد و ویژگیهای مهندسی فرهنگی
 .1-7راهبردهای مهندسی فرهنگی از نگاه قرآن

بی گمان ،ایمان و خداباوری هنگامی ارزش واقعی خواهد داشت که همه شرایط آن
رعایت شود .براساس ادله عقلی و نقلی ،پذیرش امامت و والیت امامان معصوم(ع) که
مدافعان راستین خداباوری هستند ،مهمترین شرط خداباوری است.
از آیات قرآن کریم درمییابیم که اصل وجود آفریدگار برای این جهان از امور آشکاری
است که به دلیل و اثبات نیاز ندارد .از اینرو ،بیشتر آیههای قرآن در زمینه خداشناسی،
مربوط به صفتهای پروردگار و شرک زدایی است .در این زمینه ،به برخی آیهها اشاره
میکنیم:
رشد مى دهد و قرآن و معارف آن را به ایشان مى آموزد و آنان قطعا پیش از این در گمراهى آشکارى
فرو رفته بودند.
 . 1خداوند بر مؤمنان منت نهاد [= نعمت بزرگی بخشید]
 . 2و کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها
میخواند و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت میآموزد هر چند پیش از آن در
گمراهی آشکاری بودند!
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در اطرافش بحث بشود ،طوالنی باید باشد .لکن من یک کلمه را عرت میکنم که
وضع آموزش و پرورش را این آیة شریفه به ما میفرماید و محتاج به شرح و تفصیل
است .با آن تعبیر من الله علی المؤمنین 1فرستادن پیغمبر ،از این آیة شریفه استفاده
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« و لئن سألتهم من خل السماوات و الأرت و سخر الشمس و القمر لیقولن الله فأنی
یؤفکون( »1عنکبوت.)61 /
«و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرت من بعد موتها لیقولن الله قل
الحمد لله بل أکثرهم لایعقلون( »2عنکبوت.)63 /
هر فردی با تماشای جهان هستی در مییابد که در هر گوشه و کناری از این جهان
پهناور ،نظم دقیقی بکار رفته است .با دیدن هر یک از موجودهای گوناگون ،به سازمان
منظمی پی می بریم که برنامه و حساب و قانونی دارد .اگر انسان در فساد فرو نرود و
شیطان در قلبش نفوذ نکند و سنگدل نباشد ،کافی است چشم بصیرت خویش را
بگشاید تا حقایقی را که نشانههای خداوند بزرگ است ،در پیرامون خود به خوبی ببیند
و از آن دریچه ،مدام با خداوند در ارتباط باشد.
فلینظر الإنسان مم خل 3ل (طارق)5 /
لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم4ل (تین.)4 /
ایمان به انبیاء و رسالت آنان ،به عنوان واسطه میان خل و خدا ،از اصول ایمان به
خدا محسوب می شود.
« آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و المؤمنون کل آمن باهلل و مالئکته و کتبه و رسله
ال نفرق بین أحد من رسله( »1بقره .)285 /

 . 1و اگر از ایشان بپرسی :چه کسانی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را [چنین] رام کرده
است؟ خواهند گفت« :اهلل» پس چگونه [از ح ] بازگردانیده میشوند؟
 .2و اگر از آنان بپرسی« :چه کسی از آسمان آبی فرستاد و بوسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد؟
میگویند« :الله»! بگو« :حمد و ستایش مخصوص خداست »!اما بیشتر آنها نمیدانند».
 .3پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.
 .4به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.
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« ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فال تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبة من
خردل أتینا بها وکفى بنا حاسبین( »3انبیاء)47/
فلسفه تدرج آموزههای قرآن کریم در دو مورد ،سیاست تدریج و گام به گام را در پیش
گرفته است ،یک در ابالغ و بیان ،چرا که می توانست یک باره نازل شود ،اما مرحله
به مرحله و تکه تکه نازل گردیده استل
4
«وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیال »(اسراء)106/
و دیگر در اجرا و تطبی نسبت به عادتها و سنتهایی که با کششهای نفسانی
انسان گره خورده است (مشروبات تخدیرکننده ،انواع قمار).
تجددگرایی ،هر نوع تغییر یا جایگزینی در سطوح هنجاری و سنتهای اجتماعی باید
نسبت به واقعیتهای آینده و پدیدههای پیش رو گشوده و باز باشد .اراده و اصرار بر
ایجاد هنجارها و سنتهای ثابت و تغییرناپذیر ،فرایند اصالح فرهنگ را با چالش
مواجه میسازد (فضلاهلل.)688 :1374 ،
ریشه گرایی«،اسالم در درمان سنتهای غلط جاهلی از اصالح خود سنتها آغاز نکرد،
زیرا آنها بر مبانی و ریشههای فاسد عقیدتی استوار بودند و تالش برای درمان آنها از
 .1پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است و مؤمنان همگى به
خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند [و گفتند« ]:میان هیچ یک از فرستادگانش
فرق نمیگذاریم.
 .2لحظة قیامت حتما فرا میرسد ،زمان آن را پنهان داشتهام! قیامت برای آن است که هرکس پاداش
تالشهای خود را دریافت کند.
 .3روز قیامت ترازوهای عدل را برقرار می سازیم ،به هیچ کس کمترین ستم نخواهد شد ،اگر عملی به
کوچکی و کم وزنی خردلی باشد ،آن را خواهیم آورد و از نظر دور نخواهیم داشت و البته با حسابگری
و حسابرسی ،خألیی باقی نمیماند و چیزی فروگذار نمیشود.
 . 4و قرآنى [با عظمت را] بخش بخش [بر تو] نازل کردیم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى ،و آن را به تدریج
نازل کردیم

 سال اول ،شمارة اول ،تابستان 1398

«إن الساعة آتیة أکاد أخفیها لتجزى کل نفس بما تسعى( »2طه)15/
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باال قبل از درمان ریشههای عمی آنها تالش بیهوده بود و از روش الهی به دور است
که چنین کار عبثی انجام دهد .اسالم از گرة نفس بشر ،یعنی گرة عقیده شروع کرد و
با کندن ریشة بینش و باور جاهلی ،بینش صحیح اسالمی را جایگزین ساخت .کاری از
ژرفا ... ،گرة فطرت بشر گرة عقیده و باور است و تا زمانی که این گره گشوده نشود،
هیچ خل نیک و تهذیب نفس و اصالح اجتماعی رخ نخواهد داد  ...کلید فطرت بشر
اینجاست(».زحیلی 1418 ،ق.)18 :
 .2-7ویژگیهای کار فرهنگی

کار فرهنگی باید با نام و به یاد خدا باشد «اقرأ باسم ربک الذی خل (»1عل )1/
می فهمیم :کار فرهنگی باید با نام خدا و برای خدا باشد.
در کار فرهنگی باید زمان و مکان را در نظر گرفت ،مباحث فرهنگی باید زمان و مکان
رادر نظر گرفت خداوند در قرآن کریم میفرماید« :قال موعدکم یوم الزینة و أن یحشر
الناس ضحی(»2طه.)59 /
بعد از این که فرعون معجزات حضرت موسی(ع) را دید در او تأثیری نگذاشت ،تصمیم
گرفت با کمک ساحران به مبارزه با فرعون برود به او گفت روزی را برای این مبارزه
تعیین کن به دلیل اینکه در آن روز مردم تعطیل باشند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که کار فرهنگی نیاز به زمان و مکان خاصی دارد.
سطح مخاطب را باید در نظر بگیرد «یا أیها الذین آمنوا ال تسئلوا عن أشیاء إن تبد
لکم تسؤکم و إن تسئلوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها و الله غفور
حلیم» (ماعده  .)101/ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از چیزهایی که اگر برای شما
آشکار گردد ناراحت و غمگینتان میکند (از پیامبر) مپرسید (مانند مدت عمر ،مرگ
دوستان ،زوال ملک و آنچه طب حکمت و نظام اتم عالم تکوین پنهان است) و اگر
 . 1ای رسول گرامی برخیز و قرآن را به نام پروردرگارت که خدای آفریننده عالم است (بر خل ) قرائت کن.
 .2موسى گفت :موعد شما روز عید ،روز جشن و آزین باشد ،با این شرط که مردم ـ آن گاه که آفتاب گسترش
مى یابد ـ آنان را روانه وعده گاه گردانند.
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می فهمیم که بهترین نیروی انسانی (پیامبر خدا) اگر تمام امکانات مادی را در اختیار
داشته باشد ،تا اراده ی خدا نباشد ،کارآیی ندارد .بنابراین نیروی انسانی و وجود امکانات
الزم است ،ولی کافی نیست و باید از خدا بخواهیم که ما را وسیلة هدایت قرار دهد.
همة مسئوالن فرهنگی در هر تصمیم و برنامهریزی نیازمند هدایت الهی هستند.
«اهدنا الصراط المستقیم» (فاتحه )6/اهدنا الصراط المستقیم (خداوندا!) ما را به راه
راست هدایت فرما.
در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است:
الف) هدایت تکوینى ،نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و
چگونه کندو بسازد .و یا هدایت و راهنمایى پرندگان در مهاجرتهاى زمستانى و

 . 1و الفت داد دلهای مؤمنان را ،دلهایی که اگر تو با تمام ثروت روی زمین میخواستی میان آنها الفت دهی
نتوانستی ،لیکن خدا تألیف قلوب آنها کرد که او مقتدر و داناست.
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هنگامی که قرآن نازل می گردد (و فرشته وحی حاضر است) از آنها بپرسید بر شما
آشکار میگردد .خداوند از آنها (از پرسشهای ناروای گذشته) درگذشت و خداوند بسیار
آمرزنده و بردبار است کار فرهنگی را باید اول از دوستان و نزدیکان شروع کرد «یا
أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ
شداد لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون»(تحریم .)6/
ای کسانی که ایمان آورده اید ،خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ نگاه دارید چنان
آتشی که مردم (دلسخت کافر) و سنگ (خارا) آتشافروز اوست و بر آن دوزخ
فرشتگانی بسیار درشتخو و دل سخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را (در اجرای
قهر و غضب ح ) نخواهند کرد و آنچه به آنها حکم شود انجام دهند.
در کارهای فرهنگی باید در نظر داشته باشیم که باید از خدا کمک بخواهیم «لو أنفقت
ما فی الأرت جمیعا ما ألفت بین قلوبهم( »1انفال.)63/
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تابستانى .آنجا که قرآن مىفرماید« :ربنا الذی أعطى کل شیء خلقه ثم هدى» بیانگر
این نوع از هدایت است.
ب) هدایت تشریعى که همان فرستادن انبیاى الهى و کتب آسمانى براى هدایت
بشر است.
انحراف در مسائل فرهنگی مصداق باالترین ظلمهاست.
ومن أظلم ممن افترى على الله کذبا أو کذب بآیاته إنه لا یفلح الظالمون (انعام)21/
و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست یا آیات او را تکذیب کرد؟ هرگز
ستمکاران را رستگاری نخواهد بود.
برای سپردن مسئولیت فرهنگی ،باید لیاقت و ظرفیت افراد مورد توجه قرار گیرد« .الله
أعلم حیث یجعل رسالته» (انعام )124/و چون آیتی برای (هدایت) آنها آمد گفتند :ما
ایمان نیاوریم تا مانند آنچه به رسوالن خدا داده شد به ما نیز داده شود .خدا بهتر
می داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد .به زودی مجرمان را خدا خوار سازد و
عذابی سخت به واسطه مکری که میاندیشیدند بر آنان فرو فرستد میفهمیم :برای
سپردن مسئولیت فرهنگی ،باید لیاقت و ظرفیت افراد مورد توجه قرار گیرد.
باید در کار فرهنگی پایدای و مقاومت داشت «فاستقم کما أمرت» (هود )112/پس تو
چنان که مأموری استقامت و پایداری کن و کسی که با همراهی تو به خدا رجوع کند
نیز پایدار باش د ،و (هیچ از حدود الهی) تجاوز نکنید که خدا به هر چه شما میکنید
بصیر و داناست.
باید در کار فرهنگی پایدار و مقاوم باشیم و آن را به دلیل اهداف دیگر رها نکنیم .اگر
میبینیم بعضی از بزرگان وصیت می کنند که در مدرسه و یا کتابخانه خود دفن شوند،
برای آن است که بگویند عمرم را پای این مدرسه و کتابخانه دادم.
مسئولین فرهنگی باید خود به آنچه میگویند و مینویسند عمل کنند«لم تقولون ما ال
تفعلون» (صف )2/اال ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چرا چیزی به زبان میگویید که
در مقام عمل خالف آن میکنید؟
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مسئولین فرهنگی باید خود به آنچه میگویند و مینویسند عمل کنند .وگرنه عالم
بیعمل ،درختی بی ثمر خواهد بود.کار فرهنگی نیاز به روح بزرگ دارد «رب اشرح لی
صدری»(طه )25/موسی عرضه داشت :پروردگارا ،شرح صدرم عطا فرما (که از جفا و
آزار مردم تنگدل نشوم) اولین درخواست حضرت موسی از خداوند بعد از رسیدن به
نبوت تقاضای سعة صدر بود.
کسانی که کار فرهنگی می کنند ،باید از دلی نرم و خلقی عالی برخوردار باشند«.لو
کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک»(آلعمران )159/به مرحمت خدا بود که با
خل مهربان گشتی و اگر تندخو و سختدل بودی مردم از گرد تو متفرق میشدند،
پس از (بدی) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و (برای دلجویی آنها) در کار
(جنگ) با آنها مشورت نما ،لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده ،که خدا
آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد.میفهمیم :کسانی که کار فرهنگی میکنند،
باید از دلی نرم و خلقی عالی برخوردار باشند.مسئوالن فرهنگی باید افرادی بیتکلف و
بی توقع باشند«و ما أنا من المتکلفین»(ص )86/ای رسول ،به امت بگو :من مزد
رسالت از شما نمیخواهم و من (بیحجت و برهان الهی مقام وحی و رسالت را) بر
خود نمیبندم .میفهمیم :مسئوالن فرهنگی باید افرادی بیتکلف و بیتوقع باشند.
مسئوالن فرهنگی باید نسبت به زیردستان خود متواضع باشند«و اخفض جناحک لمن
اتبعک من المؤمنین»(شعراء )215/و پر و بال مرحمت بر تمام پیروان با ایمانت به
تواضع بگستران .مسئوالن فرهنگی باید دائما در فکر رشد علمی باشند و خود را فارغ
التحصیل ندانند «و قل رب زدنی علما»(طه )114/پس بلند مرتبه است و بزرگوار
خدایی که به ح و راستی پادشاه ملک وجود است و تو (ای رسول) پیش از آنکه
وحی قرآن تمام و کامل به تو رسد تعجیل در (تالوت و تعلیم) آن مکن و دائم بگو:
پروردگارا بر علم من بیفزا .مسئوالن فرهنگی باید از پاکیزگی و آراستگی الزم
برخوردار باشد«.و ثیابک فطهر»(مدثر )4/و لباس (جان و تن) خود را از هر عیب و
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آالیش پاک و پاکیزه دار .کسی که در فکر ارشاد مردم است ،باید از کماالت اخالقی
برخوردار باشد ،تا برای دیگران الگو قرار گیرد.
«و إنک لعلى خل عظیم» (قلم )4/و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراستهای.
مباحث فرهنگی باید به نحوی روان و آسان القاء شود ،که عوام بفهمدل «بیان للناس»
(آلعمران ) 138/و خواص بپسندد .تغییر فرهنگ و فکر مردم باید با آزادی و انتخاب و
آگاهانه و عاشقانه باشد ،نه با زور و استبداد این فرعون بود که به پیروان موسی
میگفت« :چرا بدون اجازه من به او ایمان آوردید« ».آمنتم به قبل أن آذن لکم»
(اعراف«)123/لست علیهم بمصیطر» (غاشیه )22/و آیه« :ال إکراه فی الدین»
(بقره )256/تو مسلط و توانا بر (تبدیل کفر و ایمان) آنها نیستی.محبوبیت واقعی از
طرف خداست ،نه آ نکه با زرق و برق و دکور و ژست و تابلو و ساختمان و لباس و
ماشین و ابزار مدرن بدست بیاید .خوش سابقه بودن مسئول فرهنگی ،در اثرگذاری کار
او نقش مهمی دارد.
«فقد لبثت فیکم عمرا» (یونس )16/بگو اگر خدا نمیخواست هرگز بر شما تالوت این
قرآن نمیکردم و او هم شما را به آن آگاه نمیساخت ،زیرا من عمری پیش از این
میان شما زیستم (که دعوی رسالت نداشتم) آیا عقل و فکرتان را کار نمیبندید؟
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 .1-8شكاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و تهیدست

روابط ناسالم اقتصادی بر بسیاری از مردم تأثیر می نهد ،شکاف طبقاتی میان اقلیت
پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی میبخشد و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را
فلج کندل بخشی از این عوامل عبارتند از:
 .1توزیع ناعادالنه ثروت:

امام علی(ع) در این زمینه میفرمایند :ماجاع فقیر اال بمامتع به غنی(حکمت :328
.)435
 .2انحصار ثروت در دست توانگران و ثروتمندان:

امام در این باره می فرمایند « :خداوند سبحان غذا و نیاز نیازمندان را در اموال
ثروتمندان معین کردهل پس هیچ فقیری گرسنه نمیماند ،مگر به واسطه اینکه
ثروتمندان از ح آنان بهره مند شده اند .و خداوند آنها را به دلیل این عمل مؤاخذه
خواهد کرد (».حکمت .))435 :328
.3ثروت اندوزی حاکمان و والیان:

امام میفرماید« :همانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است ،و تنگدستی مردم،
به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد
ندارند(».نهج البالغه ،خطبه .)110 :209
 .4حبس مال( :بخل ورزیدن به مال)

امام در این باره میفرماید « :از بخیل در شگفتم! به سوی فقری می شتابد که از آن
میگریزد و سرمایهای را از دست میدهد که برای آن تالش میکند .در دنیا چون
فقیران و تهیدستان زندگی میکندل اما در آخرت چون سرمایهداران محاکمه
میشود(».حکمت .)403 : 123
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 .5احتكار:

از نظر امام یکی دیگر از عوامل فقر احتکار و انبار کردن کاالست که معموال در اوضاع
نابسامان اقتصادی به سبب عواملی مانند جنگ و شیوع بیماری و ...به امید باال رفتن
قیمتها انجام میشود.
امام در نامه بسیار ارزشمند خود به مالک اشتر مطالبی را در مورد قضات و
کارگزاران بیان میدارند که از مفهوم آنها میتوان این گونه استفاده نمود که نپرداختن
حقوق کافی به کارگزاران ،موجب نیاز آنها به مردم و در نتیجه باعث رشوه خواری و
فساد اداری میگردد « :با جدیت هرچه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن،
و در بذل و بخشش مال به او سفره سخاوتت را بگستر ،آنچنان که نیازمندیش از بین
برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند ».و در جای دیگر می فرماید« :سپس حقوق
کافی به آنها بده! زیرا این کار ،آنها را در اصالح خویش تقویت می کند ،و از خیانت در
اموالی که زیردست آنها است ،بینیاز میسازد( ».نامه  )361 :53از بخشی از این
فرمایش چنین برمی آید که اگر کارمندان با وجود تأمین نیاز ،خیانت کنند باید آنان را
سرزنش کرد در غیر ا ین صورت ،سرزنش آنان سودی ندارد .در بسیاری از متون دیگر
نیز حضرت علی(ع) دستور میدهد که باید زندگی کارمندان دولت تأمین باشد.
 .2-8افراط وتفریط

یکی از آسیبهایی که مهندسی فرهنگی را تهدید میکند افراط یا تفریط در این مقوله
است .مقصود از افراط ،کنترل شدید و بسیار سخت گیرانه نسبت به عناصر تشکیل
دهنده فرهنگ و مقصود از تفریط رهاکردن این عوامل به حال خود میباشد .مقام
معظم رهبری در این زمینه میفرمایند« :ما نمیخواهیم با نگاه افراطی به مقوله
فرهنگ نگاه کنیم .بایستی نگاه معقول اسالمی را مالک قرار داد( ».مقام معظم
رهبری  -دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی« )1381 ،ما نه معتقد به
ولنگاری و رهاسازی هستیم ،که به هرج و مرج خواهد انجامید ،نه معتقد به سختگیری
شدید ،اما معتقد به نظارت ،مدیریت ،دقت در برنامه ریزی و شناخت درست از واقعیات
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 .9فرهنگ ایثار

ایثار از برجستهترین فضایل و ارزشهای انسانی است که در قرآن و سخنان نورانی
پیشوایان اسالم ،از آن ستوده شده استل ازجمله قرآن کریم دربارة ایثار جانی حضرت
علی(ع) میفرماید« :و برخی از مردم برای به دست آوردن خشنودی خدا جان خویش را
فدا می کنند» (بقره  )207 /و در دیگر جای درباره ایثار مالی خاندان پیامبر اعظم
میفرماید« :غذای خویش را با آنکه ،آن را دوست دارند ،به مسکین و یتیم و اسیر
می خورانند» (انسان .)8 /همچنین از «انصار» -که در حال فقر ،از برادران مهاجر
خود ،با تقسیم اموال و خانههای خویش پذیرایی کردند و آنان را بر خود مقدم داشتند-
این گونه تمجید می کند « :دیگران را بر خود مقدم می دارند ،هرچند خود ،فقیر و
نیازمند باشند» (حشر .) 9 /در روایات از ایثار با عناوینی همانند :باالترین مکارم اخالقی
(تمیمی آمدی ،)1410:54،باالترین مراتب نیکوکاری (تمیمی آمدی،)1410:49،
باالترین درجات ایمان (تمیمی آمدی )1410:90،و بهترین عبادت (تمیمی
آمدی ) 1410:61،ارزش گذاری شده است و در فرهنگ اسالم ،کسانی شایسته نام
برداری به فضیلت ،مروت و فتوت هستند که از این خصلت ارجمند ،برخوردار باشند.
پیامبر اسالم(ص) و اهل بیت(ع) آن بزرگوار  -که کاملترین انسان ها هستند  -از
باالترین مراتب ایثار ،برخوردارند و در این خصلت زیبای انسانی و اسالمی ،سرمش
دیگران اند .پیروان راستین آنان نیز از این خصلت ،بهره وافری داشتهاند و دارند .امام
حسن مجتبی(ع) ،در توصیف همنشینان پیامبر خدا میفرماید« :یوقرون الکبیر ،و
یرحمون الصغیر ،و یؤثرون ذا الحاجةل به بزرگترها احترام میگذارند ،با کوچکترها
مهرباناند و نیازمند را بر خود ترجیح میدهند» (صدوق :1378 ،ج.)318 ،1
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 .1-9انواع ایثار

ایثار ،انواع فراوانی دارد که برای نمونهل مهمترین آنها بیان میشود:

 .1-1-9ایثار در مال

بررسی متون دینی نشان می دهد که در قرآن و حدیث ،بیشترین کاربرد کلمه «ایثار»
و آنچه این معنا را می رساند ،در ایثار مالی است و این ،بدان جهت است که نیازهای
مالی ،از گستردهترین و ضروریترین نیازهای انسان است .ایثارگر تنها آن قسمت از
اموالش را که به شخص خودش اختصاص دارد ،می تواند ایثار کند و چنین حقی را
نسبت به اموالی که باید صرف هزینه افراد تحت تکفل خود کند ،ندارد و بخشش نفقه
افراد یاد شده ،نه تنها ایثار محسوب نمیشود ،بلکه ناپسند و ممنوع است.
 .2-1-9ایثار در جان

اهمیت و ارزش ایثار در جان ،فراتر از ایثار در مال است .کمتر کسی است که حاضر
شود زندگی دیگری را بر زندگی خود مقدم بدارد .حتی فرشتگان برجستهای ،مانند
جبرئیل و میکائیل از این نوع ایثار تن میزنند (کراجکی :1410 ،ج )55 :2ایثار در جان،
مرتبه انسان کامل است .از اینرول ایثار امام علی(ع) در لیلة المبیت مورد ستایش خداوند
متعال قرار می گیرد و خداوند ،این چنین در نزد فرشتگان به آن مباهات میکند« :و
کسانی از مردم ،جانشان را برای به دست آوردن رضای خدا ،سودا میکنند» (بقره:
.)207
ایثارگران به واسطه ایمان راستین ،به راحتی در صف مجاهدان راه خدا درآمده و با
ایثار جان و مال ،دین خدا را یاری می کنند .کسی که جان برکف از اسالم و مرزهای
اسالمی دفاع میکند ،خود را به آب و آتش می زند و چه بسا خون پاکش در راه
پاسداری از اسالم و ارزشهای اسالمی ریخته شود ،باالترین درجه ایثار و
محبوبترین مقام را نزد خدا داردل چنانکه رسول خدا(ص) درباره ارزش خون پاک
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 .3-1-9ایثار در دعا
(ع)

از نکتههای آموزنده در سیره اهل بیت عصمت و طهارت  ،مقدم داشتن دیگران در
دعا است .امام کاظم(ع) از پدرانش چنین روایت کرده است« :فاطمه(س) هرگاه دعا
میکرد ،برای زنان و مردان پرهیزگار ،دعا میکرد و برای خودش دعا نمیکرد .به
ایشان گفته شد :ای دختر پیامبر خدا ! شما برای مردم ،دعا میکنی و برای خودت دعا
نمیکنی؟ فرمود :اول ،همسایه ،بعد ،خانه!» (صدوق:1385 ،ج .)182 ،1پیروان برجسته
اهل بیت(ع) نیز از فضیلت این نوع ایثار ،برخوردار بودند.
 .2-9عوامل ایثار

عواملی که بر ایثار ،مساعدت میکنند ،عبارتند از:
 .1-2-9بزرگداشت حقوق:

اگر حقوق در نظر انسان ،بزرگ داشته شود ،آن را یکسره رعایت میکند و به آن جامه
عمل میپوشاند و تباه کردن آن را ناگوار میداند و میداند که اگر به مقام ایثار نرسد،
حقوق را چنان که شایسته است ،رعایت نکرده است .بنابراین ،ایثارش را برای مراقبت
از حقوق قرار می دهدل
 .2-2-9نفرت از خست:

هرگاه انسان از خست ،نفرت پیدا کند و آن را زشت بشمارد ،خود را به ایثار ملزم
میکن د و راهی برای نجات از این نفرت کینه آلود ،جز با ایثار نمییابدل
 .3-2-9تمایل به مكارم اخالقی:

انسان بر حسب تمایل به خصلتهای خوب اخالقی ایثار میورزد ،برای اینکه ایثار،
برترین درجه خصلتهای بزرگوارانه اخالقی است (بنحمید ،بیتا:ج .)630 ،3
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 .3-9آثار و برکات ایثار

ایثار نقطه مقابل استئثار (انحصارطلبی) است .هرچه استئثار برای جامعه مطلوب انسانی
زیانبار و برای وحدت و انسجام آن ویرانگر استل ایثار ،سودمند و سازنده است .اسالم،
در مقابل مکاتب مادی  -که فرهنگ خودخواهی و خودپرستی را تبلیغ و ترویج
میکنند -خودخواهی را ریشه مفاسد فردی و اجتماعی میداند و با ترویج فرهنگ ایثار
و از خودگذشتگی می خواهد این ریشه خطرناک را بخشکاند .البته با نگاهی دقی و
عمی در مییابیم که اسالم با این اقدام خودخواهی فطری انسان را هدایت و منافع
واقعی و دراز مدت او را فراهم کرده است .ایثارگر ،عالوهبر مزین شدن به بهترین
فضیلت های اخالقی و دستیابی به مقامی واال و ارجمند به برکات متعددی نیز میرسد
که برخی از آنها بیان میشود:
 .1-3-9رستگاری

قرآن کریم در انتهای آیه ایثار ،برکات فردی و اجتماعی آن را در جملهای خالصه
کرده ،میفرماید« :و آنها که از خست نفس خویش مصون بمانند ،آنان همان
رستگاراناند» (حشر .) 9 :فالح و رستگاری ،از مهمترین برکات ایثار و مبارزه با
خودخواهی و خست است و آن عبارت است از :کامیابی و رسیدن به همة خواستههای
حقیقی فردی و اجتماعیل
 .2-3-9کمال اخالقی

ایثارگر قبل از ایثار ،فرومایگیهایی همانند بخل ،حرص ،مال دوستی و  ...را زیر پا
نهاده ،سپس از مرز فضیلتهایی چون پرداخت حقوق ،سخاوت ،انفاق و احسان نیز
گذشته تا به مرز ایثار رسیده است .از اینرو ،امام علی(ع) میفرماید« :مکارم اخالقی،
جز با عفت و ایثار کامل نمیشود» (تمیمی آمدی .)781 :1410 ،انسانهای ایثارگر
خود را میسازند و منافع حقیقی و همیشگی خود را فراهم میکنند و به تعبیر قرآن
کریم« :اگر نیکی کنید ،به خودتان نیکی کردهاید» (اسراء .)7 /به عکس ،مادی گرایان
و خودخواهان ،خود را تباه می کنند و منافع حقیقی و همیشگی خود را از دست
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 .3-3-9سروری

امام علی(ع) میفرماید« :با ایثار دیگران بر خویشتن ،سروری مییابی» (تمیمی آمدی،
)302 :1410ل
 .4-3-9ارفاق و بهشت الهی
(ع)

خداوند متعال در مناجات با موسی ـ پیرامون ایثارگران ـ فرمود« :ای موسی! هر یک
از آنان (ایثارگران) هر عملی که در عمر خویش انجام داده باشد ،از محاسبه آن چشم
می پوشم و هر جای بهشت را که بخواهد ،او را اسکان می دهم» (أبی فراس:1410 ،
ج)173 ،1ل
 .5-3-9محبوب خدا و خلق

گسترش فرهنگ ایثار در جامعه ،نه تنها منافع شخصی ایثارگران را تهدید نمیکند،
بلکه آنان را محبوب خدا (أبی فراس ،1410 ،ج )41 :4و خل (تمیمی آمدی:1410 ،
 )302میکند و موجب دستیابی آنان به بهترین زندگیها در جهان جاوید می شود
(مجلسی :1403 ،ج .)212 – 211 ،7عالوهبر این ،ریشه مفاسد اجتماعی را نیز
میسوزاند و منافع مادی و معنوی جامعه بشر را فراهم میکند.
 .10بحث و نتیجهگیری
ایثار و ازخودگذشتگی از مکارم اخالق اجتماعی در زندگی و از مهمترین فضایل
اخالقی استل از این رول برای هدایت جامعه و در همه زمانها و موقعیتها ،موعظه و
راهنمایی به تنهایی کافی نیست ،بلکه بای د در مواردی ایثار کرد و متخل به این
اخالق الهی شد.
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می دهند و به تعبیر دقی قرآن کریم ،فراموشی خدا فراموشی خویش است« :خدا را
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ایثار و فداکاری که پای گذاردن بر هوای نفس است ،به وارستگی از دنیا و رفع
تعلقات مادی می انجامد .انسان با مقدم داشتن دیگران روح خود را از اسارت
خواهشهای دنیوی می رهاند .ایثار جان انسان را از تالطم در مقابل کم و زیاد زخارف
دنیا حفظ میکند و ظرف وجودی او را میگستراند .تلطیف روح برای رسیدن به کمال
و ایجاد روحیه وارستگی حاصل این تالش اخالقی است .از اینرو ،رشد انسان ،در
سایه ایثار و سخاوت است که نشانگر نوع دوستی و دلسوزی و محبت است .اگر همة
مردم از امکانات یکسان برخوردار باشند ،زمینهای برای بروز این کمال اخالقیل یعنی
ایثار و نشانههای آن ،باقی میماند.
اگر خاستگاه دین فرهنگ باشد ،دین جزئی از فرهنگ خواهد بود و در بخش باورها
قرار خواهد گرفت و ح دخالت در سر منشأ خویش را نخواهد داشت .برای نمونه ،به
باور آنان که خاستگاه دین را فرهنگ میشناسند ،در عصر عرب جاهلی مردم باورهایی
داشتند و در روابط خویش با یکدیگر از اصولی پیروی میکردند .این فرهنگ به دین
جدید رخنه کرد و در آیات وحی جلوه کرد .برای نمونه ،مجازاتهایی که عرب جاهلی
برای خالفکاران داشت در آیات وحی جلوهگر شد ،چنانکه رفتار ایشان در باب عقود و
ایقاعات نیز در دین بروز و ظهور یافت و گاه تغییراتی در آن عناصر فرهنگی عرب
جاهلی به وجود میآمد.
توجه به این موضوع اگر در عصر جدید دین را یک امر فطری بشناسیم ،این دین
میتواند و باید در فرهنگ دخالت کندل زیرا پیشینة فرهنگ نشان داده است که
فرهنگ همیشه با فطرت انسانها یا دست کم با آنچه بهعنوان فطرت شناخته شده
است ،هماهنگ بوده است و یکی از منابع اصلی شکلگیری آن فرهنگ بوده است و
هیچ گاه میان فرهنگ و فطرت انسانی ناسازگاری رخ نداده است و اما اگر دین را
محصول فرهنگ بشناسیم ،در این صورت پر واضح است که دست کم در مرحلة
نخست شکلگیری دین ،فرهنگ نقش بسیار برجستهای خواهد داشت و دین یک
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محصول فرهنگی مینماید .اما همین دین در مراحل بعد میتواند با فرهنگ تعامل
داشته باشد و تأثیراتی در فرهنگ بگذارد.
تامین عدالت اجتماعی ،تربیت دینی جامعه ،ترویج فرهنگ ایثار ،تأمین آزادی برای
مردم ،تعمین و گسترش و مرزبانی فرهنگ دینی ،توجه به حقوق مردم (مرد مساالری
دینی) ،انتظارات و مطالعات متقابل دین و مردم ،چگونگی دخالت دولت در امور مسایل
دینی ،راههای اثر بخش توسعه فرهنگی براساس قرآن و سنت و آسیب شناسی
فرهنگی و  ...و ب االخره باید با توجه به این عوامل و با در نظر گرفتن شرایط زمان و
مکان در یک دولت و حکومت اسالمی الگویی ارائه شود که بهتر از الگوی دیگران
باشد و این خود الگویی برای دیگر ملل و حکومتها باشد.
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