
 68ـ  37، 1388پاييز و زمستان  ،دوم ، شمارهاولسال  ، 

 

 

 

 وظايف اصلي دولت ديني در عرصة فرهنگ
 يري طيبي/ مسلم ام علي اصغرخندان

 چکيده
شود که برخاسـته در اين مقاله، نظريه و ديدگاه خاصي در باب فرهنگ مطرح مي

هاي وجـودي انسـان، شناسي اسالمي است. با توجه بـه عرصـهاز نوع نگاه انسان

باور و معلومات به عنوان ارکان فرهنگي مورد توجـه چهار عنصر رفتار، گرايش، 

گانه براي هر يک از ارکان مذکور، بـه سطوح پنج گيرند. همچنين با فرضقرار مي

رسيم. در اين ميان، دو وظيفة اصلي دولت نگاه جامعي نسبت به فرهنگ جامعه مي

شناسي فرهنگي به معنـاي اند بود از: الف. مخاطبديني در عرصة فرهنگ عبارت

گانـه  ب. تعيين دقيق وضعيت و سطح تـود  مـردم در هـر يـک از ارکـان چهار

سازي براي ارتقاي فرهنگي که در اين بحث، ضمن تعريف مديريت فرهنگي، هزمين

ساز، رفتار اجتماعي دانسته شـده و بـراي ايـن مـدعا ادلـه و يگانه عامل فرهنگ

 هايي مطرح گرديده است.مثال

هاي فرهنگي، سطوح فرهنگي، اسالم، دولت فرهنگ، ارکان و حوزه: هاهواژكليد 

 قاي فرهنگي.شناسي، ارتديني، مخاطب

                                           
  دانشگاه امام صادقاستاديار. E-mail: khandan@isu.ac.ir 

 ارشد معارف اسالمي و مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي. 

 .88/8/5: تأييدـ  88/6/3دريافت: 



 1388 و زمستان، پاييز دومل اول، شماره ، سا / 38

 . فرهنگ و اركان آن1

1ه استه شدئصدها تعريف ارا ،فرهنگة دربار که در اينجـا مجـاب بررسـي ايـ   

ولـي  ،گـريني تعاريف وجود ندارد و هيچ يک از تعـاريف موجـود را نيـر برن ي

كني  كه عبارت است از سبك زندگي. بـا منظور و مراد خود را از فرهنگ بيان مي

2،رائه شدهتوجه به تعاريف ا منظور از سبك زنـدگي، ابعـاد : توان چني  گفتمي 

تواند يك محله، يك شهر، كه مي ،ستهاگوناگون زندگي در حيات ج عي انسان

اي رواج يافتـه گونـهعـاد بهيك كشور و يا كل جهان در يك زمان باشد و ايـ  اب

 شد. غيرعادي با ،موردنظرة باشد كه وجود آن عادي و خالف آن براي مج وع

 فرهنگ يا سبك زندگي چهار رك  دارد: 

 هرفتارهايي است كه در يك جامعه رواج يافتـه اسـت و مـردم بـرکن اول، .1

تعجـب ديگـران موجب  ،آن انجام شود دهند و اگر خالفراحتي آن را انجام مي

، يابــدپوشــيدن در جامعــه رواج مي، نــوخ خاصــي از لبا بــراي ملــابشــود، مي

 دي است. عا براي مردم غير ،كسي خالف آن را بپوشد اي كه اگرگونهبه
ي  رك  بايد توجه داشته باشي  كه دستاوردهاي رفتارهاي اجت اعي نير در ه 

ر مورد نـوخ لبـا  ددر واقع  ،پوشيدن مردمبا بيان نوخ لبا رو، از اي  ؛گنجدمي
ي و سـازكني  و يا بـا بيـان زنـدگي شـهري، در واقـع خانهمردم نير قضاوت مي

هاي حاصـل  انمع اري و سـاختبنابراي ، دهي . شهرسازي را نير مدنظر قرار مي
كـردن در ؛ به اي  معنا كـه زنـدگيشوده  بخشي از رفتارهاي اجت اعي تلقي مي

 گردد.ها، عادي و در غير آن غيرعادي مينوخ خاصي از خانه

شـناخته  ترسبک زندگي مستتر است و بايد در يك نگـاه ع يـ  ،. ركن دوِم2

گذاري آن جامعه به معنـاي پسـند و ناپسـند مـردم اسـت. شود و آن نظام ارزش

بـراي  ؛گذاري اسـتمتأثر از ه ي  نظام ارزش ،رفتارهاي جامعه بيش از هر چير

اي روابط دختران و پسران نامحرم خيلي عـادي شود در جامعهاگر گفته مي ،ملاب
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باشد كه چني  روابطي را آن جامعه ميگذاري است، اي  امر بر اسا  نظام ارزش

اي ك ك به فقرا و اطعام يتي ان بسيار رواج دارد، داند و يا اگر در جامعهعادي مي

 گذاري آن جامعه است.اي  امر متأثر از نظام ارزش

اي ـان مـردم  ،تـرسبك زندگي يا فرهنگ، باورها و به تعبير كلي ،. ركن سوم3

يـا ركـ   فرهنگ يك جامعه است كه با دو سـطحتر از است. باورها سطح مخفي

گـر ا ،براي ملاب ؛گذاري( در تأثير و تأثر متقابل استديگر )رفتارها و نظام ارزش

گـردد مردم به اي  باور ع ي  دست يابند كه صدقه موجب بركت در اموالشان مي

ه کنند و صـدقفتار ميرا رق  خواهد زد، بر اي  اسا  رآنها  و خير دنيا و آخرت

 خواهند داد.

 ،عه است. اي  رك  با ركـ  قبلـي، اطالعات و معلومات جام. ركن چهارم1-4

اي  اسـت كـه ها يكي از تفاوتيعني باورهاي جامعه از چند نظر متفاوت است. 

ي ؛ بـراكلـي متفـاوت اسـته گاهي بـ ،متعل  باور و متعل  اطالعات و معلومات

طالعـات امتعلـ  علـ  و و مانند آن، نجوم  ،سلسله مطالبي در باب جغرافياملاب، 

 ، ولي متعل  باور و اي ان نيستند.گيرندقرار مي

توان در باب متعل  يکسان نيـر تفاوت ديگر اطالعات و باور اي  است كه مي

نسبت به چيري با اطالعـات انـد ، بـاور حالتي را تصور كرد كه فرد يا جامعه، 

 ،لـابمبـراي  ؛ن، باور اندكي داشته باشـنديا با اطالعات فراوا ،بااليي داشته باشند

رنـد، عل  و اطالعات بسيار ك ـي دا الفضلومردم شيعه دربارة حضرت ابة تود

ع اي  بـاور بسيار باالست و به تب ابوالفضلمنتها باور و اي ان ايشان به حضرت 

 نيـر اثـرآنهـا  فه ند و بر رفتارهايي مانند وفا و ادب ايشان را ميو اي ان، ارزش

انـد و علـ  خاصـي اينكه هيچ كتـابي در ايـ  رابطـه نخواندهبا وجود گذارد، مي

شـته امكان دارد نسبت به شخصي اطالعات بسـياري وجـود دادر مقابل، ندارند. 

 تأثير باشد.اما آن اطالعات در باور و رفتار فرد و جامعه، بي ،باشد
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هاي ايجاد با روشهاي ايجاد عل  و اطالعات، سًا روشكه اساتفاوت سوم اين

 باور و اي ان متفاوت است.

عـالوه بــر نكــات پــذيري ، فـر  ميبـه عنــوان پيش ،فــرض. يـک پيش1-5
ي تأثير و تأثر دارنـد. اثبـات مـدعا فرهنگ بر ه ة گفته، ت ام اركان چهارگانپيش

، بـه ي تقريـب بـه نهـ جا براكني  و در اينب ديگري واگذار ميمذكور را به مجا
 كني ؛سنده ميچند ملاب ب

بـا  ،شوداي عضو ميشخصي كه در مج وعهگذاري: تأثير رفتار در نظام ارزش
ي  اپس  ؛اعضاي آن مج وعه ه دلي و ابراز عواطف ملبت و يا منفي خواهد كرد

 عضويت سببي شده است براي ه دلي و دفاخ از آن مج وعه.
تـرجيح  ،پـردازديانسان گناهكاري كه به فسـ  و فجـور م تأثير رفتار بر باور:

ََ لََّّةِيََ  َسؤةاُ ل »دهد باور كند خدايي نيست به تعبير قرآن كري : مي ُثمَّ كاَن عاِقَبة

انكار خداونـد ة مقدم؛ يعني رفتار زشتشان، (10:)روم «لَّسُّولي َسْن َكيَُّبول ِبآَاِت لَّلَِّه
 ي،كارسـيهفرمايـد: مي علـل گـرايش بـه مـاديگريدر كتاب  مطهريشد. شهيد 

3؛يفكرسيه ي،دلآورد و سيهيم يدلسيه ماترياليسـ  اخالقـي بـه  ،به تعبيـر ديگـر 
 شود.ماترياليس  اعتقادي منجر مي

خ هاي متداوب، هـر نـوزيرا در روش ؛اي  تأثير بديهي است تأثير رفتار بر علم:

: رفــت  بــه مدرســه و دانشــگاه، ماننــد؛ آمــوزي مســتلرم نــوعي رفتــار اســتعل 

 شنيدن يک سخنراني و... . خواندن،کتاب
 

 

 

 

 
 اركان فرهنگ و تأثير و تأثر آنها نسبت به يكديگر :(1)نمودار

 رفتار 

 رايشگ اورب

 اطالعات
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 هانظام. نظام فرهنگي و خرده1-6

خ يعني مج ـو ؛فرهنگ و سبك زندگي به صورت كلي بودة دربار ،آنچه بيان شد

هـاي هاي جامعه، مج ـوخ ت ـام باورت ام رفتارهاي جامعه، مج وخ ت ام گرايش

 معه و مج وخ ت ام معلومات جامعه.جا

هـاي فرهنگـي نظامالگوي مذكور در باب خرده ،تذكر اي  نكته ضروري است

نظام دهاگر فرهنگ اقتصادي را يك خر ،به اي  معنا كه ملاًل ؛نير قابليت تطبي  دارد

ادي، فرهنگي بداني ، طب  الگوي مـذكور بايـد آن را متشـكل از رفتارهـاي اقتصـ

 ها يا عالئ  اقتصادي و معلومات يا اطالعات اقتصاديهاي اقتصادي، گرايشباور

ها، فرهنگ ديني است كه آن فرهنگمصداق بارز و مه  پارهآوري . ش ار مردم به 

هـاي دينـي و رفتارهـاي دينـي، باورهـاي دينـي، گرايشة ه  از اركان چهارگانـ

 معلومات ديني تشكيل شده است. 

نظر الگوي مـوردة ذكور قابل استفاده است كه به توسعمه ي از مطلب مة نكت

هـا نيـر نظامدهخرگوناگون ها و اركان ينكه مؤلفهانجامد و آن ادر باب فرهنگ مي

ر و ردم مؤثيعني فرهنگ اقتصادي بر فرهنگ ديني م ؛بر يكديگر تأثير و تأثر دارند

 يگـر اركـاندني بـر هر يك از اركان فرهنگ دي ،تربه بيان دقي  ؛از آن متأثر است

 متأثر است. آنها  فرهنگ اقتصادي مؤثر و از

با ايـ   است؛ منعكس شده (2ن ودار )شده در سازية مربور، به نحو سادهنكت

زيـرا آن را  ؛اي براي فرهنگ ديني اه يت و اولويـت قائـل شـده ،توضيح كه اواًل

؛ از داني مـياي فرهنـگ در هـر جامعـهة تري  و مؤثرتري  عرصه يـا مؤلفـع ي 

از ميـان  ،و ثانيـًا ؛اي مربع مربوط به آن را محيط بر مربع ديگر رس  ن ودهرو، اي 

اي  و آن فرهنگ ديني، رفتار ديني را داراي بيشتري  ارزش دانستهگوناگون اركان 

هاي فرهنگ ع ـومي يـا را در رأ  تصوير قرار داده و تأثير آن را بر ديگر مؤلفه

اي ، با اي  پيـام كـه رفتـار رهنگي ديگر در مربع محاط نشان دادههاي فنظامخرده
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و ، جهـت هاي فرهنگي جامعـهديني مردم جامعه است كه به ديگر اركان و مؤلفه

 بخشد. نظام مي

فرهنگ بـر ديگـر ة در اي  ن ودار، خطوط م تد نشانگر تأثير ارکان يک عرص

فرهنگ بر ة ارکان يک عرصچي ، عالمت تأثير ارکان ه ان عرصه و خطوط نقطه

مصداق تأثير رفتار ديني بر ارکان ديگر فقط که  ،ديگر فرهنگي است ةارکان عرص

 ها ترسي  شده است. عرصه

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 هاي فرهنگينظامتأثير و تأثر فرهنگ ديني نسبت به خرده :(2)نمودار

 سطوح فرهنگ ديني

به دسـتاورد مهـ  ديگـري نيـر  ،اب فرهنگ و فرهنگ دينيگفته در بديدگاه پيش

انجامد كه از منظر دولت ديني حائر ك اب اه يت است. وضعيت فرهنگي يك مي

4بندي كـرد.مطلوبيت، تعريف و تقسـي گوناگون توان در سطوح جامعه را مي بـا  

 ينيرفتار د

 گرايش ديني باور ديني

 گرايش  رفتار

 علم  باور 

 علم ديني 
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اركـان ة توجه به ديدگاه موردنظر در بازخواني فرهنـگ و فرهنـگ دينـي در آينـ

كـه هريـك از اركـان فرهنـگ  :توان چني  توضيح داداخير را مية ارگانه، نكتچه

تواند در يكي از سـطوح حـد ها، باورها و معلومات(، ميجامعه )رفتارها، گرايش

 د الزم، حد مطلوب و حداكلر باشد.نامطلوب، حداقل، ح

تواند ك تر يـا بيشـتر طراحـي گـردد و آنچـه در ايـ  ميمربور تعداد سطوح 

ني براي ترسي  روشـ ،باشد. در ادامهصرفًا براي تقريب به نه  مي ،آيدشتار مينو

نـي فرهنـگ ديگونـاگون هاي به نكر يـك ملـاب از اركـان و عرصـه ،از موضوخ

 پردازي . مي

 . سطوح رفتار ديني2-1

جـا يـك ه در ايند كـهاي فراوانـي دارو شـاخه رفتار ديني مردم در جامعه، ملـاب
رعايـت  ،نظـر وردمـكني . موضـوخ آن را بررسي مـيوناگون گموضوخ و سطوح 

تـك . ايـ  موضـوخ توسـط تكاستحقوق ديگران توسط هر يك از شهروندان 
ها يـا سـطوح تواند در يكي از وضعيتمي ،افراد يا به صورت ميانگي  در جامعه

 باشد:نيل 

ا، هـا، هشـدارهانـواخ نظارتبا وجود  ،در حالت نامطلوب حد نامطلوب:الف. 

كردن حقوق مـردم توسـط اي ابپشاهد انواخ مانند اينها،  ها وها، زنداندستگيري

اي با اي  حد نـامطلوب از رفتـار مـرتبط بـا جامعه ،يكديگر هستي . روش  است

برد و جرم و جنايـت در آن در وضعيتي بحراني به سر مي ،رعايت حقوق ديگران

 بسيار فراگير خواهد بود. 

 حداقل، فرد يا جامعه فقط به شرطي حقـوق ديگـران را در سطح حداقل:ب. 

کنند که بر رفتار او نظارت شود و او نير از مجـازات ناشـي از خطـاي رعايت مي

 خود بترسد.

ند و به سطح نها رشد كفرد يا جامعه اگر در رعايت حقوق انسان حد الزم:ج. 
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كند، بلكه بدون وجود يرا ملرم مآنها د، نه تنها در شرايطي كه قانون نباالتري برس
بـراي ملـاب، د. نـكنقانون يا بدون بي  مجازات نير حقوق ديگـران را رعايـت مي

حتي اگر مط ئ  باشد كسي از سرقت او مطلـع نخواهـد كند، شخص دزدي ن ي
و  .كند، حتي اگر پليس حضور نداشته باشـدشخص از چراغ قرمر عبور ن ي ،شد

 .مانند اينها

، ودبـمحر  بيرونِي قانون، عامل رعايت حقوق ديگران اگر در سطح حداقل، 

 ق، عامل رعايت حقوق ديگران است.در سطح حد الزم، محر  درونِي اخال

به  عالوه بر رعايت حقوق ديگران )عدب(، مردم ،در اي  سطح حد مطلوب:د. 

اي مؤسسات خيريه فراوان كنند )احسان(. در چني  جامعهيكديگر خدمت ه  مي

اعاتي س ،ملاًل بسياري از پرشكان)شود يمال نفعه زياد مشاهده امات عاماست، اقد

 مانند اينها. و( دهندبضاعت اختصاص ميرايگان افراد بية را به معاين

هـ   در اي  سطح، رعايت حقوق ديگران از حد عـدب و احسـان حداكثر:.  ه

ضر اسـت سيده، حااي كه به اي  سطح رامعهرسد. فرد يا جگذرد و به ايلار ميمي

ب، بـراي ملـا ؛از حقوق خود بگذرد و امتياز اختصاصي خود را به ديگـري بدهـد

توان يخود گرسنه بخوابد و غذاي خويش را به مست ند بدهد. مطالب مذكور را م

 خالصه كرد: ( 1)در جدوب 

 حداكثر حد مطلوب حد الزم حداقل حد نامطلوب

 عدم رعايت

 حقوق ديگران

 رعايت حقوق

 خاطر قانونبه 

 رعايت حقوق

 به خاطر اخالق )عدل(

 ايثار احسان

 رفتار ديني در ارتباط با رعايت حقوق ديگرانگوناگون : سطوح (1)جدول

 سطوح گرايش ديني .2-2

ه، جا براي ن ونـهاي فراواني دارد كه در اينشاخهها و گرايش ديني مردم نير ملاب
 دهي . سي قرار ميموضوخ حب و بغض نسبت به افراد را مورد برر
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الت حفرد يا جامعه از نظر حب و بغض نسبت به افراد در  حد نامطلوب:الف. 

هاي ظال  احسا  و ابراز عالقه و نسبت نامطلوب يا بحراني، نسبت به شخصيت

 ،. ملـاب بـارز ايـ  حالـتكننـدمياحسا  و ابراز تنفـر  ،هاي صالحبه شخصيت

تواند در حالتي فرضـي، ماننـد نفر ميتا پرستي است. اي  احسا  عالقه يشيطان

 يا خواندن يك رمان به وجود آيد.ديدن يك فيل  سين ايي 

 عالقه هاي ظالْ در اي  حالت فرد يا جامعه، نه نسبت به شخصيت حداقل:ب. 

ه ا جامعيفرد  ،به عبارت ديگر ؛انرجار و تنفر و نه نسبت به شخصيت صالْح دارند

 تفاوت هستند.گوناگون، بيهاي در اي  سطح نسبت به شخصيت

 ْ هاي ظـال در اي  سطح فرد يا جامعه، نه تنها نسبت به شخصيت حد الزم:ج. 

د؛ نـكنو ابراز تنفر مي ، بلكه احسا ندتفاوت نيستد، يا بينكناحسا  عالقه ن ي

تفاوت يا بيكنند، ن ينفر هاي صالح احسا  تتنها نسبت به شخصيتنهه چني  

 .كنندميكه احسا  و ابراز عالقه ، بلنيستند

و عالقه ظال ان د، تنفر از نرساي كه به اي  سطح بفرد و جامعه حد مطلوب:د. 

يعنـي از  ؛دنـپردازن را از حالت كلي خارج ن وده و به مصـادي  آن ميابه صالح

أ  رن خاص و در ادش نان اسالم متنفر و به صالح ،ن خاص و در رأ  آناظال 

 ند هستند.مهاسالم عالقپيشوايان آن، 

فرد و جامعه از ظل  ظال  متنفر و به ع ل نيك افراد  ،در اي  سطح حداكثر:.  ه

شود، ظل  او مورد تنفر وقتي به ظال ي اشاره ميند. در اي  سطح، مندصالح عالقه

گيرد و ت ام افراد موجود يا فرضي آن، به خاطر زشـتي آن ظلـ  و خطـا قرار مي

شود، ع ل صـالح او شوند. ه چني  وقتي به فرد صالحي اشاره ميمنفور واقع مي

شود، ت ام افراد موجود يـا شود و وقتي از ع ل نيك و صالحي ياد ميفه يده مي
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شـوند. محبـوب شـناخته مي ،به خاطر زيبايي و حس  آن ع ـل ،فرضي آن ع ل

 خالصه كرد:( 2)توان در جدوب را ميمربور مطالب 

 حداكثر حد مطلوب حد الزم حداقل حد نامطلوب

عالقه به بدكاران و 

 تنفر از نيكوكاران

عالقه به نيكوكاران  تفاوتيبي

 و تنفر از بدكاران

عالقه و تنفر نسبت افراد 

 خاص نيكوكار يا بدكار

عالقه به نيكي نيكوكار و 

 تنفر از بدي بدكار

 به افراد گرايش ديني در ارتباط با حب و بغض نسبتگوناگون : سطوح (2)جدول

 ح باور دينيسطو .2-3

ة هاي فراوان باورهاي ديني مردم، بـاور مـردم بـه سلسـلها و شاخهدر ميان ملاب

 دهي .بشر را مورد بررسي قرار ميهاديان 

 ،اردخدا وجود دهستند فرد يا جامعه معتقد  ،در اي  سطح حد نامطلوب:الف. 

ه خدايي وجود ندارد و بـ اصاًلاما هرگر كسي را براي هدايت بشر نفرستاده و يا 

 پيامبري ه  فرستاده نشده است.  ،تبع

چني  بـاوري وجـود دارد كـه خداونـد بـه خـاطر  ،در اي  سطح حداقل:ب. 

هاديـان  سلسله پيـامبراني را بـه عنـوان ،هاخيرخواهي و رح تش نسبت به انسان

 بشريت مبعوث داشته است. )نبوت عامه(

يامبران فرد يا جامعه در اي  سطح، مصادي  خاص پمطاب  با باور  حد الزم:ج. 

ب  دني چني  باوري وجـود دارد كـه مح ـيع؛ و به ويژه پيامبر خات  روش  است

 خات  پيامبران است. )نبوت خاصه( خدا وة فرستاد عبداهلل

نبـوت ة پروند معتقدند ،ح برسنداي كه به اي  سطفرد يا جامعه حد مطلوب:د. 

ر دادي را يعني خداوند ه ـواره افـر ؛گري خداوند ادامه داردبسته شده، اما هدايت

كننـد. قش هـدايتگري را ايفـا ميناما  ،دهد كه پيامبر نيستندميان بشريت قرار مي

 ويژه مهدويت(ه )امامت و ب
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 حضور امام، در زمان عدم ،دنفرد با جامعه باور دار ،در اي  سطح حداكثر:.  ه

شـنا  انتظـار دايتگري را از افراد عـادب و اسالمبايد ه، خود امامانة به توصي

 داشت. )واليت فقيه(

 :خالصه كرد( 3)توان در جدوب پنج سطح باور ديني را مي

 حداكثر حد مطلوب حد الزم حداقل حد نامطلوب

 باور به واليت فقيه باور به امامت و مهدويت باور به نبوت خاصه باور نبوت عامه انكار نبوت

 باور ديني در ارتباط با ايمان به هدايتگرانگوناگون وح : سط(3)جدول

 . سطوح اطالعات ديني2-4

نـد كـه ي  و دينـداري داردگوناگون اطالعات زيادي در باب ابعاد  ،مردم جامعه

 به بررسي اطالعات ،بندي اي  اطالعات از باب ن ونهدادن امكان سطحبراي نشان

  .پردازياديان و فرق مية مرتبط با مقايس

ه مسـل ان نسـبت بـة فـرد يـا جامعـنه تنها در اي  سطح،  حد نامطلوب:الف. 

بلكـه  ،دنـدانچيـري ن ي ،برتري فرقه يا دي  خود نسبت به ديگر فـرق و اديـان

 . ايـ  سـطح ازاندبخشـي شـنيدهبري اديان از حيث نجاتمطالبي ه  در باب برا

 «گرايـي دينـيكلرت»يـا  «ينيد پلوراليس »تواند به باور به راحتي ميبه ،اطالعات

 بينجامد.

هاي انحرافـات و ضـعفة مخاطـب مـا از سلسـل ،در اي  سـطح حداقل:ب. 

ان بـه تفـاوت اديـبـراي ملـاب،  ؛اساسي موجود در اديان و فرق ديگر مطلع است

 أ مكاتبآس اني و غيرآس اني و خرافات اديان غيرآس اني آگاه است و يا از منش

 انحرافي اطالعاتي دارد.

نه تنهـا  ،اديان و فرق ديگرفه ند ميفرد يا جامعه  ،در اي  سطح حد الزم:ج. 

ة دربــاركننــد مياطالعــاتي كســب  ،بــراي ملــاب ؛ســتير هســتندباطــل، بلكــه ح 



 1388 و زمستان، پاييز دومل اول، شماره ، سا / 48

هاي يـا دشـ ني ،ن اها عليه دي  و دينداريهاي مكاتب خودساخته و دي دش ني

 ن.مسل انا ةدادن چهرنشاناستكبار جهاني براي مخدوش 

ة اي كه به اي  سطح از اطالعات مرتبط با مقايسـفرد يا جامعه حد مطلوب:د. 

اي بيشتري ميان دي  خود و ديگر اديـان اطالعات مقايسه، انداديان و فرق رسيده

دانـد حرمـت گوشـت يك مسل ان ميبراي ملاب،  ند؛دارگوناگون هاي در عرصه

دانـد يـا مي، توجـه اسـتن بيخو  در اسالم چه ابعادي دارد كه مسيحيت به آ

پـس سـنت ، احاديث اهلروبه منع كتابت حديث داده و از اي دوم دستور ة خليف

 اند.نوشته شدهساله اي بيش از صدا فاصلهب از پيامبر

اي ات مقايسـهوقتي به اطالعات حداكلري از اطالع ،فرد يا جامعه حداكثر:.  ه

تواننـد بـه و ميهستند بر دي  خود آگاه د كه از اشكاالت و شبهات وارد نرسمي

خالصـه شـده ( 4)دوب در جـ ،گانه اطالعـات دينـي. سطوح پنجدهندآنها پاسخ 

 است: 

 حداكثر حد مطلوب حد الزم حداقل حد نامطلوب

عدم اطالع از 

 برتري اسالم

اطالع از انحرافات 

 ديگر اديان

اطالع از 

 ستيزياسالم

ات و اطالع از شبه اياطالعات مقايسه

 پاسخ آنها

 اديان و فرقة اطالعات ديني در ارتباط با مقايسگوناگون : سطوح (4)جدول

 اصلي دولت ديني ة . دو وظيف3

نوبـت آن اسـت كـه از  اركان و سطوح فرهنگي،ة دربارمربور با توجه به مطالب 

د تواند ايفا كناي كه دولت ديني مياي  نگاه و ديدگاه بهره بگيري  و نقش شايسته

فرهنگ ة اصلي دولت ديني در عرصة به دو وظيفرا بررسي ن ايي . در اي  رابطه، 

 كني .اشاره مي
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 شناسي فرهنگي . مخاطب3-1

ز مـردم جامعـه در چـه سـطحي اة يعني تـود ،دولت ديني بايد بداند مخاطب او

 ديني بـه فرهنگ يا فرهنگ ديني قرار دارند. با توجه به تفكيك فرهنگ يا فرهنگ

 هـا، باورهـا وان چهارگانه، دولت ديني بايد تصور روشني از رفتارها، گرايشارك

گانه، جاطالعات مردم داشته باشد و با توجه به تقسي  سطوح فرهنگ به سطوح پن

ز سـطوح مذكور، در كدام يك اة يك از اركان چهارگان دولت ديني بايد بداند هر

 اكلر قرار دارد.حدمطلوب و يا حداقل، حد الزم، حد  حد نامطلوب،

يـك  صـرفًا ،آنچه در بحث سطوح فرهنگ بيان شد ،شودمجددًا يادآوري مي

اي در مقام ترسي  اف  جامع بر ،ود. حاببهاي متعدد قابل فر  ملاب از ميان ملاب

هريك از اركان فرهنـگ يـا  اگر فر  شود: كني شناسي اضافه ميبحث مخاطب

هـاي زهرك  رفتـار دينـي بـا زيرحو)ملاًل: زيرحوزه باشد  فرهنگ ديني داراي ده

رعايت حقوق ديگران، رعايت آداب اجت اعي، رعايـت واجبـات دينـي، رعايـت 

هـاي عالقـه بـه و ركـ  گـرايش دينـي بـا زيرحوزه ،…نظ  و نظافت فـردي و

ربـي صالحان، بيراري از ظال ان، گرايش به شعائر دينـي، مخالفـت بـا فرهنـگ غ

بـوت، هاي باور به خدا، باور به معاد، باور به نيرحوزهو رك  باور ديني با ز ،…و

يـر ز؛ و رك  اطالعات دينـي بـا …باور به اه يت اي ان و معنويت در زندگي و

ها و فرايند ت دن اسالمي، هاي اطالعات از تاريخ اسالم، اطالخ از شخصيتحوزه

و اگر …( واطالخ از احكام ع لي  معاصر،ضّد ديني هاي ديني و اطالخ از جريان

گانـه تواند در يكـي از سـطوح پنجگانه ميهاي دهحوزههريك از زيرفر  شود 

شناسي فرهنگي يا تعيـي  وضـعيت فرهنگـي قرار داشته باشد، بايد براي مخاطب

چني  جدولي ترسي  گوناگون، ها و سطوح حوزهها و زيرجامعه در اركان با حوزه

 كرد:
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اركان يا 
 هاحوزه

 هازيرحوزه
 حسطو

 حداكثر حد مطلوب حد الزم حداقل حدنامطلوب

ني
دي
ر 
فتا
ر

 

      . رعايت حقوق ديگران1
      . رعايت آداب اجتماعي2
      . رعايت واجبات ديني3
      . رعايت نظم و نظافت ديني4
…      
10 .…      

ني
دي
ش 
راي
گ

 

      . عالقه به صالحان1
      . بيزاري از ظالمان2
      . گرايش به شعائر ديني3
      . مخالفت با فرهنگ غربي4
…      
10 .…      

ني
دي
ر 
او
ب

 

      . باور به خدا1
      . باور به معاد2
      . باور به نبوت3
. بااور بااه اهمياات ايمااان و 4

 معنويت در زندگي
     

…      
10 .…      

ني
دي
ت 
عا
طال
ا

 

      ز تاريخ اسالم. اطالع ا1
ها و . اطاااالع از شخ ااايت2

 فرايند تمدن اسالمي
     

هاي ديناي . اطالع از جريان3
 و ضدديني معاصر

     

      . اطالع از احكام عملي4
…      
10 .…      

 ها و سطوح فرهنگيزيرحوزه ها،: جدول جامع حوزه(5)جدول

گانه، استيفا و به صورت كامـل برشـ رده ده هاي، زيرحوزهمربوركه در جدوب اين

به عنوان ملاب است و نـه الرامـًا  ،آنچه بيان شد ،بود كه اواًلبه اي  دليل اند، نشده

م ك  براي ملاب،  ؛ها الرامًا برابر نيستندتعداد زيرحوزه ،ثانيًا ؛هاتري  زيرحوزهمه 

 ،ما در باورهاي دينـيمه  فهرست شود، اة ها زيرحوزده ،است در اطالعات ديني
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ديدن ثاللـًا بـا فـر  يكسـان ؛تري  باورها تعيـي  گردنـدپنج مورد به عنوان مه 

توان براي هر حـوزه ده ها و اينكه فر  كني  ميحوزهها از حيث تعداِد زيرحوزه

پـژوهش  ها را فهرست كرد، تعيي  اي  دو مورد خـوْدتري  زيرحوزهمورد از مه 

شناسـي، علـوم شناسي، جامعهاي )دي رشتهبه صورت ميان مستقلي است كه بايد

هـاي و موردکاوي )متناسب با اقتضائات جوامـع و فرهنگ…( تربيتي، فرهنگ و

 گوناگون( انجام شود.

شناسي فرهنگـي )ابعـاد طراحي روش تحقيقي براي رسيدن به هدف مخاطب

ة ر جامعـطبـان دگستردگي سـطح مخاها، ك ي يا كيفي موضوخ، طراحي شاخص

 ( نير موضوخ مستقلي است كه بايد در مجاب ديگري دنباب شود. …آماري و

 ي فرهنگيسازي براي ارتقا. زمينه3-2

 يشناسي فرهنگي ه ي  است كه زمينه را براي ارتقـايكي از ث رات مه  مخاطب

واي او آمـاده بي ار زمينـه را بـراي مـداة كه معاين چنانه  ؛كندفرهنگي آماده مي

 ناپذير آن است. بلكه شرط اجتناب ،دكنمي

توان به اي  موضوخ هاي خرد و كالن فرهنگي نير ميشناسي فعاليتدر آسيب

ي از عــدم ناشــ ،هــاي فرهنگــياشـاره کــرد كــه عــدم توفيــ  بسـياري از فعاليت

ديگـر در ة شناسي است. اي  نكته در ادامه بهتر روش  خواهد شـد. نكتـمخاطب

سـازي دولـت قائـل بـه زمينه ،فرهنگي ير ارتباط با ارتقااي  زمينه آن است كه د

كـ  قـانوني و فرمايشـي را نـه م  ،فرهنگي به نحـو رسـ ي يزيرا ارتقا ؛هستي 

شناسي فرهنگي بايـد از مخاطب دولت ديني پسرو، از اي  ؛داني  و نه مطلوبمي

عبـارت  به ؛طح فرهنگي بينديشدس يها و مقدمات براي ارتقاكردن زمينهبه فراه 

ينكـه ا؛ ماننـد فرهنگي، مردم خود جامعه هستند و نـه دولـت يفاعِل ارتقا ،ديگر

سازي به گل و گياه هستند و نه باغبان و حداكلر ع لكرد باغبان، زمنيه فاعل رشد،

 اي حذف موانع و تدار  شرايط است.معن
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ة وظايف اصـلي دولـت دينـي در عرصـ، شودبا توضيحات مذکور روش  مي

سـازي بـراي ارتقـا  شناسي و زمنيهمنحصر به ه ي  دو وظيفه )مخاطب ،فرهنگ

هـاي فرهنگي( است و ديگر وظايف فرهنگي دولت ديني )مانند انواخ موردکاوي

 ـي  دو فرهنگي، مبارزه با تهاج  فرهنگي، معرفي الگوهاي فرهنگـي و ...( بـه ه

 گردد.وظيفه برمي

خ رعايـت تار ديني و موضونند رفما ،هادر يكي از حوزه، حاب اگر فر  كني 

يـت حقـوق ميانگي  شاخص رفتار مردم، حداقل، يعني در سـطح رعاالنا ، ح 

سـازي ديگران از تر  قانون باشد، در اي  صورت تالش دولت ديني براي زمينه

 فرهنگ ديني مردم در اي  عرصه بايد معطوف به يـک پلـه و يـک سـطح يارتقا

 هاي دروني و اخالقـي، اگرچـهديگران با انگيره يعني رعايت حقوق ؛باالتر باشد

ايلـار و  چه در بـاب، هرايقانون و مجازاتي وجود نداشته باشد. در چني  جامعه

ن رشد بجر گروه اندكي که تا سطح احسا ،مقدم داشت  ديگران بر خود گفته شود

 سـازياز آن زمينه ،ح پـايي  هسـتندها و طبقات كـه در سـطوهاند، ديگر گركرده

ه خوانـدن آگـاز احكام ن از؛ مانند اينكه اگر كسي ااي نخواهند بردبهره ،فرهنگي

 خوانـد،فايده است و اگر كسي اصـاًل ن ـاز ن ينيست، آموزش شكيات به او بي

 ب بيهوده خواهد بود. شداري و ن از زندهشب، دعوت او به مناجات

 به   است كه اگرفرهنگ اية دوم دولت ديني در عرصة وظيف ،به طور خالصه

شناسايي گوناگون هاي حوزهها و زيررهنگي جامعه را در حوزهدرستي وضعيت ف

 ـان ه رن ود، تالش كند تا مخاطب خود را براي رشد و ارتقا به سطحي باالتر د

 حوزه و زيرحوزه ياري رساند.

ارتقـا ة توان به چهار گام يا چهار مرحلگانه، ميبا توجه به پذيرش سطوح پنج

 اند از:نديشيد كه به ترتيب عبارتا

 ب به سطح حداقل؛اطب از سطح نامطلومخ يسازي براي ارتقا: زمينهجذب
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 ؛ل به سطح حد الزماطب از سطح حداقمخ يسازي براي ارتقا: زمينهتثبيت

 ؛به سطح مطلوب حد الزممخاطب از سطح  يسازي براي ارتقا: زمينهرشد

5.قاي مخاطب از سطح مطلوب به سطح حداكلرسازي براي ارتزمينه: تربيت مبّلغ  
 جذب تثبيت رشد تربيت مبلغ

 

 
 قرهنگي ي: مراحل ارتقا(3)نمودار

هاي چهارگانه اي  است كـه تطبيـ  ايـ  بسيار حائر اه يت در رابطه با گامة نكت

بيشـتر واهد داشـت. توضـيح خاقتضائات متفاوتي گوناگون، هاي ها در حوزهگام

اقل مخاطـب از سـطح نـامطلوب بـه سـطح حـد يبراي ارتقـاسازي زمينهاينكه 

ة ز)جذب( و از آن سطح به سطوح باالتر )تلبيت، رشـد و تربيـت مبلـد( در حـو

 ،هاي متعـارفرسـانيهـا و اطالخنسبتًا ساده است و احت ااًل با آموزش ،اطالعاْت

و  گـرايشة بـاور، حـوزة اما اي  جذب و ارتقا در حـوز ،قابل تحق  خواهد بود

بـه )هايي دارد که بايد براي هر كـدام رفتار اجت اعي، پيچيدگي و دشوارية حوز

 .انجام شودپردازي پژوهش و نظريه (طور جداگانه

 پژوهشي و فرهنگي ،. مديريت آموزشي4

بـه ايـ   ،بيني عرفـانيمطاب  با جهان ،در جريان داستان كود  حلوافروش موالنا

 :رسدگيري ميبندي و نتيجهج ع
 

 كاام جااو ت اانگي آور بااه دساات آب

 

 تااا بشوشااد آباات از باااال و پساات 

  

، هرگونـه نيـر هاي خارجيحتي در عال  تكوي  و پديدهبيني، مطاب  با اي  جهان

بـراي  ،روخورد؛ و از ايـ   با نياز و استحقاق رق  ميبخشش و عطاي الهي مطاب

 قويت كرد. نيل به عطاياي بيشتر، بايد نياز و احسا  نياز را در خود ت

 حداكثر حد مطلوب حداقل الزم حد حد نامطلوب
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   و تربيـت روشـ  اسـت و بـه نتـايج مبـاركييتعلة تطبي  اي  اصل بر عرص

ة انجامد. بر اسا  اي  اصل، مخاطب )چه خود ما، چه متربي خاص و چه تودمي

 زمنـد آنگونه تعلي  و تربيتـي، بايـد خـود را نيامردم اجت اخ( بيش و پيش از هر

طي  ـيهر چند به صورت حداكلرـ مراحل تعلي  و تربيت را  بداند. اگر مخاطْب

ه بـاما در درون خود احسا  نيـازي )چه در ك يت و حتي چه در كيفيت(،  كند

، فايده ارزيابي خواهـد كـردت ام آن مراحل تعلي  و تربيت را بيآن نداشته باشد، 

د تقل نكناگر نظام متولي تعلي  و تربيت، هيچ محتواي خاصي را به مخاطب من اما

ي  ش خود را صرف ايجاد عطش و احسا  نياز در مخاطب ن ايد، ه و ت ام تال

خواهـد  و تربيت كيفياسا  و بستر مناسبي براي فرايند پوياي تعلي   ،نيازمندي

 شد. بنابراي :
 

 آب كاام جااو ت اانگي آور بااه دساات

 

 تااا بشوشااد آباات از باااال و پساات 

  

 :به اي  قرار است ر در عرصة آموزش، پژوهش و فرهنگتر قانون مذكوتطبي  جرئي

آموزش بايد بيشتري  تأكيد بـر پرسـش و سـؤاب ة در عرصمديريت آموزشي: 

(Question) عل ـي باشد. منظور از سؤاب، پرسشي اسـت کـه پاسـخ آن در منـابع

 موجود، قابل بازيابي است.

هاي مخاطـب را شناسـايي کـرده يـا آموزشي است کـه سـؤاب ،آموزش موف 

به اي  معنا كه در مديريت آموزش  ؛خوبي پاسخ دهده بهايي ايجاد ن وده و سؤاب

هاي اصـلي و مهـ  مخاطبـان، بينانه، پرسشطب  نيازسنجي واقع ،بايد از يك سو

هاي زيـادي طي نيازآفريني خيرخواهانه، پرسـش ،شناسايي شود و از سوي ديگر

ها و اه يـت پاسـخ بـه سنجيفراروي مخاطبان ترسي  گردد و اه يت آن پرسش

احسـا   ،كه مخاطب نسبت به پاسخ موردنظراي به گونهها به او گوشرد شود، آن

6.«لَّحكمَ ضاََّ لَّمؤم » :خويش بش ارد کهة نياز كند و آن را گ شد  
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مسـئله پژوهش بايد بيشتري  تأكيد بـر مشـكل و ة در عرصمديريت پژوهشي: 

(Problem) لي اسـت پرسشي است که پاسخ آن، )يا مشک له،ئباشد و مراد از مس

نيازمنـد رو، ؛ از ايـ که راه حل آن( در منابع عل ي موجود قابـل بازيـابي نيسـت

 باشي .حقي  و توليد عل  جديد ميت

خـوبي  ده و بهكري جامعه را شناسايمسائل پژوهشي است که پژوهش موف ، 

پاسخ دهد. مديريت پژوهشي وقتي موف  است كه مخاطب )پژوهشگر( خـود را 

ز نوان نياعنظر درگير كند و حل آن مسائل را به  و معضالت مورد ع يقًا با مسائل

 يا جامعه به او نشان دهد. واقعي مخاطب

و  اي ضروري اسـتتذكر نكته ،فرهنگة از تطبي  قانون مذكور در عرصپيش 

توان حالتي را تصور كـرد كـه حتـي در آموزش و پژوهش مية كه در عرصآن اين

ها و حل اي به پاسخ سؤابعالقه ،هالهئها و مسبصورت تبيي  و تفهي  كامل سؤا

دان  سـؤاب مـي؛ يعنـي مخاطـب بگويـد: در مخاطب وجود نداشته باشـدمسائل 

دان  مي، يا اي به اي  سؤاب و پاسخ آن ندارمولي عالقه ،موردنظر خيلي مه  است

 اي به حل آن ندارم!ولي م  عالقه ،خيلي مه  استمسئله اي  

وقتي موف  اسـت كـه عالقـه بـه دينـداري را در ي كشور، نظام آموزش رس 

ـ و  هاي دينيهايي براي كشف حقاي  و زيباييمخاطب خود تقويت كند و زمينه

ز اهاي دينـي، پـيش ايجاد كند و از تعالي  مستقي  و اجباري آموزه ـهانه كسب آن

 آمادگي مخاطب، اجتناب ن ايد.سازي قبلي و زمينه

وقتي موفـ  اسـت كـه عالقـه بـه حـل رس ي كشور، ه چني  نظام پژوهش 

بـراي را هايي اسالمي را در مخاطب خود تقويت كنـد و زمينـهة مشكالت جامع

ايجـاد ن ايـد و از  (نـه صـرف سـرگرمي)شـده مسئلة حلدر  لذت و حالوت 

ن و نـه كـه پژوهشـگر فقـط بـه اجـرا و انجـام آ ،هاي صوريتحقي  و پژوهش

 انديشد، پرهير كند.رانجام آن مياثربخشي و س
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، مـديريت فرهنگـي را مـديريِت مربـوربا توجه به مطالـب مديريت فرهنگي: 

گويد: خنده مي استاد مطهريكني . عواطف و عالي  جامعه تعريف مي ،هاگرايش

و گريه، مظهر شديدتري  حاالت احساسي انسان است. آن وقتي كه كسي بتوانـد 

ه و با عواطف آنها مالك قلب آنها شد قْتمردمي شود، به حقية مالك خنده و گري

7كند.بازي مي  

 ، بيان چند نكته ضروري است:از مديريت فرهنگيمربور نيل تعريف 

رهنگ البته در ف ؛سان استتعريف در فرهنگ الحادي و الهي يككه اي  اوب آن

هـا محوريـت دارد و در فرهنـگ عالي  حيواني و هوا و هو  ،الحادي، عواطف

 هاي متعالي است. ت با عواطف و عالي  انساني و ارزشالهي، محوري

ارتباط نيست. اي  ها با ديگر ارکان فرهنگي بيکه مديريت گرايشة بعد ايننکت

 ها و باورهاي جامعه از يک سو و ميـانميان گرايش ،ارتباط در بيشتري  حد خود

 ميـان،در ايـ   البتـه ؛عـه از سـوي ديگـر وجـود داردها و رفتارهاي جامگرايش

 ة بعد قرار دارد.مج وعه اطالعات و معلومات افراد جامعه نير در رتب

ة گانارمديريت ت ام ارکان چه :به بيان جامع، مديريت فرهنگي عبارت است از

هـا بـه ايـ  دليـل کردن رک  گرايشرفتار، گرايش، باور و اطالعات، اما برجسته

حيـث  اور را ازرک  ب ،ثانيًا ؛ني داعنصر اطالعات را خيلي مه  ن ي ،است که اواًل

جـود بـا ورکـ  رفتـار را  ،ثاللـًا ؛کني ابي مـيپذيري در سطح پايي  ارزيمديريت

 داني .مديريت فرهنگي مية اه يت تام و ت ام، ث ر

هد عواطف و عالي  مردم، وقتي موف  خوا ،مديريت گرايش ،به عبارت ديگر

شـده در  ايجادخـاصِّة فه و عالقطسازي منجر خواهد شد كه عابود و به فرهنگ

 وادارد او را به انجام اع اب و رفتارهاي خاص موردنظر مديران فرهنگي ،مخاطب

  و مخاطب نير نسبت به آن ع ل، مداومت و محافظت داشته باشـد. تفصـيل ايـ

 بعد مالحظه خواهيد کرد.مطلب نکته را در 
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 ساز يگانه عامل فرهنگ ،. رفتار اجتماعي5

سـاز، رفتارهـاي اجت ـاعي هسـتند؛ يعنـي تـري  عامـل فرهنگمه  ،امـة به عقيد

معه در فرهنگ خاصي را در جا ،دني كه بيش از ه ه در جامعه تكرار شوهايرفتار

د. در نـسازي ندارد، قدرت فرهنگني كه تكرار نشوهايد داشت و رفتارنپي خواه

َبـل   َكـالَّ»ره کرد: رآن اشاق ةتوان به اي  آيميمربور، توضيح و استدالب بر مطلب 

ره در پـي كسـب آن آنچه ه ـوا ؛(14 :)مطففي  «راَن َعلي ُقُلوِبِهم  ما كاُنوا َيك ِسُبوَن

 هايشان غشايي سخت زد.ودند، بر دبب

نجـام ايعني كاري را پيوسته  ؛ماضي است راري است« ما كانوا يكسبون»عبارت 

د كـه بـر شآنها موجب  رفتارفتارشان در پي آن بودند. اي  ردادند و از طري  مي

 قلبشان غشايي كشيده شود.

 فرمايد:نير در اي  زمينه سخ  مه ي دارد و مي طباطبائيعالمه 

َّولقع  و لألعمال تربي لَّنفس لإلنسانيَ تربيَ مناؤبَ َّسنخها و إذل كان لَّعمل مالئمًا

8في جدهاَّغاََ لَّصنع و لإلَجاد كانت لَّنفس لَّمستكملَ بها ؤعيدة  ً لألمر مناؤبا   

، و بـا واقـ عمـل آورد. اگـر باال يا پـايين مـي ،نفس را مطابق سنخ خود، عمل

 ،سازگاري داشته باشـداالمر و غايتي كه ايجاد و صن  براي آن بود مطابقت ونفس

 .نفسي سعيد و نيكبخت خواهد بود ،كندپيدا نفسي كه با چنين عملي استكمال 

ا بـه مـ ، امـاطه با نفس انساني بيان كرده استاي  قانون را در راب يئعالمه طباطبا

پــذيري  كــه قــواني  تربيتــي و اخالقــي انســان، عنــوان يــك اصــل موضــوعه مي

باشد، مگر در موارد خاص و نادر. ساز جامعه مياالصوب ه ان قواني  فرهنگعلي

سـاز، رهنگفكه يگانه عامل  ،استمربور مؤيد نظر طباطبائي بيان عالمه  ،بنابراي 

 ار اجت اعي مردم است.رفت

جا شايسته است بـه ايـ  مبنـاي در اين. ظهور تدريجي شخصيت و شاکله: 5-1

شخصيت انسان بـه صـورت تـدريجي شـكل ة شناسي اشاره كني  كه شاكلانسان
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يعني امور ظـاهري  ،اع اب و رفتار انسان ،گيرد. در تشريح اي  نكته بايد گفتمي

هـا گذاري و باورهـا و آگاهينظام ارزش ها،و افكار، نيت سوو محسو  از يك 

تحت تأثير و تأثر مسـت ري هسـتند  ،ديگرسوي ي  باط ( از ي)به عنوان سطح رو

آورد كه از آن بـه تدريجي به بار مي يكه اي  تأثير و تأثر مست ري و دائ ، حاصل

از  ،كه شـاكله يـا شخصـيتگونه كني . البته ه انتعبير مي« شخصيت»و  «شاكله»

ُكلٌّ َيع َمُل َعلـي »ة: شريفة نير تأثير دارد كه آيآنها  بر ،پذيردو باط  تأثير مي ظاهر

كند، مؤيد ايـ  بيـان مي خود ع ل ةهر كس بر اسا  شاكل ؛(84: )اسرا « شاِكَلِتِه

9باشد.مي  

م ک  اسـت اعتـرا  شـود كـه خداونـد در  شرط مشيت الهي: . تأثير به5-2

ان احتا بيبه صره مربي اعالم كرده است. قرآن كري  خود را يگان ،آيات قرآن كري 

ه الرامـًا بـه نتيجـ آن تربيـت ،پيغ بر خدا ه  باشـد اگر مربي انساْنكند: حتي مي

 َيه ـِدي ِكنَّ اللََّهَبب َت َو لِإنََّك ال َته ِدي َمن  َأح »، مگر اينكه خداوند بخواهد: رسدن ي

در دسـت  كه هدايتگرياشاره دارد مطلب  به اي  امراي   .(56 :)قصص« َمن  َيشاُء

 خداوند است. 

سـاز و که يگانه عامل هدايت و يا عامل شخصيتمربور، اما در دفاخ از سخ  

يـت الهـي بـه رفتار فرد و اجت اخ است، بايد گفت: هـدايتگري و تربساز، فرهنگ

است  العللي، علتافتد، بلكه تربيت و هدايتگري خداوندنحو غيرارادي اتفاق ن ي

ي در پـنهـا نيـر آ ع ـل ،و بالتبعقرار دارد ها كه در طوب آن، اراده و اختيار انسان

كند كه تعارضـي قريب اشاره مي به اي  علِتمربور سخ  رو، آمد؛ از اي خواهد 

 ، يعني اراده و مشيت الهي ندارد.با علت بعيد

ان يـا در سازي انسمنظور از تأثير ع ل در شخصيت . عمل به شرط ايمان:5-3

يعني ع ل بدون اي ـان  ؛سازي جامعه، صرف صورت و ظاهر ع ل نيستفرهنگ

اي ـان و  ،بخش انسان بـه تعبيـر قرآنـيو اراده، تأثير تربيتي ندارد. عامل سعادت
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ِر» :ع ل صالح اسـت ِر ِإالَّ الَّـِذيَن آَمُنـوا َو َعِمُلـوا  َو ال َعصـ  ِإنَّ ال ِإن سـاَن َلِفـي ُخسـ 

مگر كساني كه اهل اي ـان  ،ه ه در حاب خسران هستند ؛(3ـ1 :عصر) «الصَّاِلحاِت

پس سخ   ؛بخش استسعادت ،ج ع اي  دو عامل ،و ع ل صالح باشند. در واقع

سـاز، ع ـل ساز و فرهنگرا بايد اي  چني  فه يد كه يگانه عامل شخصيتمربور 

 خاسته از اي ان فرد و جامعه است.بر

اي اسـت کنار ع ل، بيان ديگر و خالصه ي ان دراصطالح ا . معناي ايمان:5-4

 عنا كـهبدي  م ؛كه عبارت بودند از گرايش، باور و عل  ،از سه رك  ديگر فرهنگ

اي وجـود داشـتند، آن فـرد يـا جامعـه مـؤم  اگر اي  سه رك  با ه  در فرد يا جامعه

ه نگـي اشـاررو، تركيب اي ان و ع ل صالح از يك سو، به اركان فرهخواهد بود؛ از اي 

 ن است.اه يت آن در ميان ديگر اركا دارد و از سوي ديگر، تأكيدي بر خود ع ل و

)تأثير تدريجي مربور شناسي از مبناي انسان. اهميت کميت و کيفيت عمل: 5-5

ــوان مي ،ســازي(ســازي و فرهنگع ــل در شخصيت ــوان اصــلي را تحــت عن ت

وجه بـه مبنـاي مـذكور، چـه استخراج كرد كه با ت« مداومت و محافظت بر ع ل»

جديـد و مطلـوب، ة براي نابودي يك شاكله و چه براي ايجاد و بازسازي شـاكل

تـا از آثـار تـدريجي آن برخـوردار  ،نيازمند مداومت و محافظت بر اع اب هستي 

شوي . مداومت، ناظر به ك يت و ضام  است رار ع ل است و محافظت، ناظر بـه 

باشد. مداومت بدون محافظت، وابط ع ل ميكيفيت و ضام  رعايت شرايط و ض

ساز حـاب زمينهانجامد و محافظت بدون مداومت، روح ميبه عادت سطحي و بي

1گذرا و زودگذر است. 0  
اسـت كـه در توصـيف  «معارج»ة مباركة عبارات سور ،مؤيد قرآني اي  مطلب

 مايد:فردينداري است ميمصّلي  و ن ازگراران و ه چني  ن ازي كه ع ود و رك  

َو »فرمايـد: مي (34 ةدر ادامه در آي) ( و23 ةآي)« الَِّذيَن ُهم  َعلي َصالِتِهم  داِئُموَن...»

تـري  ع ـل در اي  دو آيه، ن از به عنوان مه . «الَِّذيَن ُهم  َعلي َصَلواِتِهم  ُيحاِفُظوَن



 1388 و زمستان، پاييز دومل اول، شماره ، سا / 60

به  ،دكه در انجام آن بايد به دو اصل توجه شواست مورد توجه قرار گرفته  ،ديني
اران تنها با رعايت اي  دو اصل، ن ـازگرار واقعـي خواهنـد رن ازگ ،عبارت ديگر

اند از: مداومت و محافظت؛ يعني ن از )و ديگر اع ـاب( وقتـي بود. اي  دو اصل عبارت
دائ ي باشد نه موس ي كه گاهي انجام شود و گـاهي ساز خواهد بود كه اواًل، شخصيت

 ت و درست انجام شود، نه انجام صوري و ظاهري.تر  گردد و ثانيًا، با كيفي

 بندي و تطبيق. جمع6

كني  كه ع ل ارادي ه راه با اي ـان، گفته را در اي  ج له خالصه ميمباحث پيش
ساز انسـان اسـت و به شرط انجام دائ  و با كيفيت درست، يگانه عامل شخصيت

سـت، يفيت دردائ  و با ك رفتار اجت اعِي ارادي و ه راه با اي ان و به شرط انجام
 ساز جامعه خواهد بود.عامل فرهنگيگانه 

فرعي را ة توان اي  نتيجميمربور، سازي حاب با پذيرش اصل و مبناي فرهنگ
فرهنگ جامعه،  يدولت ديني براي اصالح و ارتقاة تري  وظيفمطرح كرد كه مه 

ه از رفتارهـاي ت؛ البتـه آن دسـتاجت ـاعي اسـ سازي براي ترويج رفتارهايزمينه
 ها باشند:داراي اي  ويژگياجت اعي كه 

 ش و مردمي و نه دولتي و فرمايشي؛يعني خودجو ؛ارادي باشنداواًل: 
ها، باورهـا و ش)گراييا در تعامل با آنها ديگر اركان فرهنگي از برخاسته  :ثانيًا
 ها( باشند؛آگاهي
ه ا توجـه بـت دائ ، يعني بـاي  دسته از رفتارهاي اجت اعي بايد به صور: ثاللًا

 ، انجام شوند، نه موس ي و مقطعي؛اصل مداومت بر ع ل
ه به با توج اي  دسته از رفتارهاي اجت اعي بايد با كيفيت مطلوب، يعني :رابعًا

 انجام شوند، نه صوري و ظاهري. ،اصل محافظت بر ع ل
؛ داشـتمختصري خواهي  ة اشاردر ادامه، به ع لکرد چند نهاد مه  فرهنگي، 

 ،شـدههـاي انجامآموزش و پرورش و صدا و سي ا کـه طبـ  تحقي به خصوص 
1باشند.بيشتري  تأثيرگذاري فرهنگي را دارا مي 1  
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 . نهادهاي ديني و سنتي6-1

گانـه يه عنـوان شده در اي  مقاله و تأکيد بر رفتار و ع ل ببا توجه به تحليل ارائه

ه يت دستورهاي اسالمي نسـبت بـتوان اه ساز، ميساز و فرهنگعامل شخصيت

انواخ رفتارهاي فردي و اجت ـاعي و ازج لـه اه يـت عنايـت خـاص اسـالم بـه 

که اشاره شد، ن از بـه عنـوان سـتون ديـ  و رعايت احکام فقهي را فه يد. چنان

ت تري  ع ل ديني، ملاب بارز اي  حقيقت است که الترام به آن، به شرط رعايمه 

سـازي در فـرد و ا مـداومت و محافظـت، شخصيتدو اصل ک يت و کيفيـت، يـ

 اهد کرد.سازي در جامعه را تض ي  خوفرهنگ

عالوه بر انجام واجبات ديني مانند ن ـاز و روزه، عنايـت اسـالم بـه حقيقـت 

بـراي  ؛مشاهده اسـتمستحبات نير در قالب چني  تعالي ي قابلة مذکور در عرص

1 «ليه ارجي من کثير مملول منهقليل تدوم ع»فرمود:  اميرمؤمنان عليملاب،  2 کـار  

تر اسـت از کـار اميدوارکننـده ،اندک و کوچکي که بر آن مداومت داشـته باشـي

 :امـام بـاقرفرمايش بررگ و زيادي که موجب ماللت و دلردگي شود. و يا اي  

1 «لجل من عمل يداوم عليه و ان قواهلل عز ما من شيء احب الي» 3 يعني هيچ چير  

آن ع ـل تر از ع لي که بر آن مداومت شود نيست، هرچنـد حبوبنرد خداوند م

، بـه خـاطر مـؤثر و بودن چني  ع لي نرد خداوندکوچک و ناچير باشد. محبوب

 در باب آن سخ  گفته شد.پيش بودن آن است که در صفحات سازشخصيت

 الشـهدا بـر حضـرت سيدملاب مه  ديگر در اي  عرصه، موضوخ عـراداري 

دليـل  بودن ايـ  امـر بـهسازشده در اي  مقاله، فرهنگتحليل ارائه است. مطاب  با

 ،اسـکرفتاري برجسته و الترام جدي شيعيان بر مداومت و محافظت اي  منة جنب

سـت و هـ  بـا اکه البته ه  بر حقاي  اي اني ع يقي اسـتوار  ،باشدبسيار مه  مي

 طف مردم دره  تنيده است.هاي احساسات و عواتري  اليهجدي
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نهادهـاي سـنتي دينـي، بـا محوريـت محـراب و منبـر، به گ ان ما، ه چنـان 

يـر نآنهـا  کنند و رمـر موفقيـتسازي ديني ايفا ميتري  نقش را در فرهنگموف 

بـه  هـا، باورهـا، اطالعـات ويعني گرايش ،ه ي  جامعيت نگاه به ارکان فرهنگي

يت و تـدبير درسـت قش و ع لکرد، با دراباشد که اي  نرفتار ديني ميخصوص 

ها و دسـتاوردهاي بسـيار بيشـتري نيـر برسـد. ه چنـي  بـا تواند به موفقيتمي

تـوان بـه ع لکـرد موفـ  مشـابه در ديگـر الگوگيري از اي  نهادهاي سـنتي، مي

 ميدوار بود.نهادهاي فرهنگي ا

 . آموزش و پرورش6-2

ت حتـي بـا ه ـي  چنـد سـاع ،در شکل فراگير و رسـ ي آن آموزش و پرورش

عل ي و عقالني افراد يـک جامعـه ة تواند در توسعآموزش روزانه در مدرسه، مي

داران خـود، يکـي از سـهامة ع ـد ع ل پوشاندن به اهـدافة مؤثر باشد و با جام

1تغيير و تحوب فرهنگي جامعه باشد.اصلي  4 فرصت م تازي که در اختيـار نظـام  

هاي زندگي موجب سابري  آموزش و پرورش قرار دارد، يعني دوازده ساب از بهت

 شود انتظارات از اي  نهاد از حيث تأثيرگذاري فرهنگي بسيار باال برود.مي

شـده، امهاي فراوان انجانگاشت  تالشن ايي و ناديدهجا بدون قصد سياهدر اين

کني  قد کوتاهي مطرح مينگريسته و ن ،مطرح در اي  مقاله تنها از ديدگاه فرهنگِي

طـوف بـه بيشتري  توجه و تأکيد خـود را مع ،م آموزش و پرورشکه نظاو آن اين

ه آموزان کرده و در اي  عرصـيعني اطالعات دانشتري  رک  فرهنگي، اه يتک 

بـر ت ـام  ،مـداريشده، رويکرد ضـعيف حافظههاي متعدد انجامنير طب  پژوهش

1ابعاد اي  نظام آموزش غلبه دارد. 5  

اي  است که به جاي تربيـت  ،و تأکيد داري آن تکيه آنچه در اي  مقاله، روي 

نبايد به آموزش ديني بسنده کرد. اي  تصور نادرستي است كه براي ترويج  ،ديني
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و تقويت فرهنگ ديني، الرامًا بايد از آمـوزش دانـش دينـي آغـاز كـرد و تصـور 

ي معرفت ديني، براي ارتقـا يآموزش دي  و ارتقا ،تر اي  كه گ ان كني نادرست

 كند.ديني كفايت ميفرهنگ 

 ،ديگر ارکان فرهنگ ديني يعنـي ياگر آموزش ديني به ه راه پرورش و ارتقا

فرهنـگ  يويژه رفتار ديني نباشد، نه تنها به تقويت و ارتقاها، باورها و بهگرايش

کند، بلکه خود مانع و حجاب بررگي در برابر اي  ت ايـل فطـري ديني ک ک ن ي

حجـاب  فرمود: در نفسي که مهـذب نشـده، علـْ  نيکه امام خ يچنان شود؛مي

1هذيب باشد، ضررش از جهل بدتر است.ظل اني است. اگر عل  بالت 6  

هـاي در پاسخ به اي  سؤاب که آيـا فراوانـي و تـراک  مطالـب دينـي در کتاب

آموزان منجر فرهنگ ديني دانش يتوانسته به پرورش حس مذهبي و ارتقا ،درسي

قضاوتي عادالنه بر اسا  شـواهد عال انـه بـراي بررسـي شود يا نه، کافي است 

ة تا بتوان فاصل ،هاي درسي و نظام آموزش مدار  داشته باشي بازده تربيتي کتاب

1هاي تربيتي را آشکار ساخت.دادهها و بروندادهبي  درون 7  

 . صدا و سيما6-3

گاه ملـي اسـت کـه بـا توجـه بـه يـک دانشـصدا وسي اي ج هـوري اسـالمي، 

هاي جايگري  براي تفريح و پرکردن اوقات فراغت و اسـتقباب بودن گرينهودمحد

هنـگ ي در فراکلر قريب به اتفاق افراد جامعه از اي  دو رسانه، جايگاه بسيار مه 

تـي ايـ  جايگـاه اختصاصـي و حبـا وجـود  ،ماعقيدة اما به  ،ع ومي کشور دارد

ي ايجـاد ها و حتـاد گرايشرساني، ايجاطالخة رغ  موفقيت باال در سه عرصعلي

 سازي بسيار اندک بوده و هست.سي ا در فرهنگباورهاي جديد، توفي  صداو

شـده در براي اي  مدعا آن است کـه مطـاب  بـا تحليـل ارائه استدالْبة خالص

 سـي اسـاز، رفتـار اجت ـاعي اسـت، صداوگکه يگانه عامل فرهنپيش، صفحات 
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سامان دهد کـه بـه اي به گونههاي خود را هبرنامنخواسته و يا نتوانسته مج وعه، 

ســازي تر در بــاب ع لکــرد فرهنگايــ  مهــ  بينجامــد. بــراي قضــاوت روشــ 

 کني :خاص در اي  زمينه اشاره مي به چند مصداق ،سي اصداو

 کـه اواخـر ،بـود سـي اي در صداوچنينـ ايـ ة اولي  تجربـ ،جش  نيکوکاري

 امــدادة طــرح و بــا ک ــک ک يتــدر راديــو م« خــانواده»ة شصــت در برنامــة دهــ

ت بيشـتري پيـدا اي  کار با مشارکت تلويريون وسع ،هاي بعدبرگرار شد. در ساب

اگر  ،ود داردناپايداري که بي  مردم و اي  فعاليت و مراس  وجة کرد. به دليل رابط

د کنـد، فعاليت خود را محـدوة فعاليت خارج شود و يا دامنة از گردون سي اصداو

اًل اس  نير بسيار ک  و محدود خواهد شد و حتي م ک  اسـت کـاماي  مرة گستر

 متوقف شود.

اللـاني، سـالروز والدت مصداق بـارز و مهـ  ديگـر، انتخـاب بيسـت  ج ادي

 سـي اة سازمان صداوه  به وسيل به عنوان روز مادر است که باز حضرت زهرا

يـل ، امـا بـه دلمطرح شد و بـه سـرعت در جامعـه مـورد پـذيرش قـرار گرفـت

هـاي دهيراي تأثيرگـذاري و جهتبـسي ا و عدم تدبير شدن نقش صداورنگک 

د و رار دارمورد توجه ق ،خانوادگي و اجت اعي روز مادرة آينده، امروزه بيشتر جنب

سـازي توان آن را رفتار دينـي و در راسـتاي فرهنگن يرو، ة ديني؛ از اي نه جنب

 ديني ارزيابي کرد.

ح آن در اسـت کـه در ابتـدا، طـر «شريف صلوات»از نکر  استفاده ،ملاب ديگر

توجه مخاطبان را  ،ها خبريدر بخشبه خصوص و  سي اهاي سازمان صداوبرنامه

شـدن بـه رفتـار کاماًل به خود جلب کرده بود، ولي چون تـدبير الزم بـراي تبديل

جرئـي فقـط شدن آن صورت نگرفته بود، امـروزه ، مناسکاصطالحبه ع ومي و 

ميـان مخاطبـان عـام الع ل خاصـي در که عکس ،هاي خبري شدهي از بخشعاد

1کند.ايجاد ن ي 8  
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بعـاد که ا ،برگراري دعاي ندبه توسط هيأت رزمندگان اسالم است ،ملاب ديگر
 ، اما بهتنير بارز و برجسته اس سي انقش صداومه  و قابل تقديري دارد و در آن 

هاي ج عـه در يکـي از دعا در صـبحاکنون صرف برگراري اي  رسد، ه نظر مي
سازي اي  امر، تدبيري وجود نـدارد موضوعيت يافته و براي فرهنگ ،نقاط کشور

شاهد باشـي  اينها(  مانند توسل و (ک يل)هاي دعا مانند ديگر مراس ك  دستکه 
 هاي ج عه شود.دعاي ندبه در صبح اقدام به برگراري ،در ت ام مساجد کشور

 بنديجمع

 شناسي اسالمي مبنا قرار گرفته که طب  آن: شناسي و جامعه  مقاله انساندر اي

 ؛حاواًل، شخصيت هر فرد انساني چهار ساحت و عرصه دارد: بدن، نه ، نفس و رو
ا اورهـا بـبدر نهايـت، و  ،صفات با نفس ،معلومات با نه  ،رفتار با بدن ،ثانيًا

 روح ارتباط دارند؛
ها و ابعـاد تـوان عرصـهشخصيت فرد اسـت و مي فرهنگ جامعه معادب ،ثاللًا
 ؛را در مورد فرهنگ نير منطب  دانستمربور 

 ارکان فرهنگ عبارت خواهند بود از: ،رواز اي 
  چهارم: رك و رك  سوم: باور ،هارك  دوم: گرايش ،رک  اوب: رفتارهاي رايج

 اطالعات و معلومات.
مـذکور ر يـک از ارکـان يند وضعيت يـک جامعـه در مـورد هـآميانگي  يا بر

سـطوح باشـد: حـد ايـ  داراي شود، تا ـ به طور ملاب ـ  تواند در طيفي لحاظمي
 نامطلوب، حداقل، حدالزم، حد مطلوب و حداکلر.

 ردصادق و جاري است و ه   ،کالن فرهنگة باب حوز ه  درمربور، ديدگاه 
خصـوص ه بـمانند فرهنگ سياسي، فرهنـگ اقتصـادي و  ،هاي خردترباب حوزه

 فرهنگ ديني.

بـه ايـ  نتيجـه رسـيدي  کـه دو مربور، پژوهي دادن ديدگاه فرهنگبا مبنا قرار

، فرهنــگ عبــارت خواهنــد بــود از: اواًلة اصــلي دولــت دينــي در عرصــة وظيفــ
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مردم در هر ة به معناي تعيي  دقي  وضعيت و سطح تودشناسي فرهنگي، مخاطب

يعنـي تـدارک  ؛فرهنگـي يزي بـراي ارتقـاسازمينهثانيًا، گانه؛ يک از ارکان چهار

بـه سـطح  ،شرايط و حذف موانعي که مردم بتوانند از هر يک از سطوح موجـود

ماننـد هرگونـه رشـد  ،فرهنگي يبا اي  تأکيد که در ارتقا ؛باالتري حرکت ن ايند

نظر گرفتـه نشـوند و تـالش  محور و عامل رشد در طبيعي ديگر، اگر خود مردْم

نظر به ايشان تح يل گردد، هرگر شاهد اعتالي سال  و  مورد يشود رشد و ارتقا

 ماندگار فرهنگي نخواهي  بود.

محور و در شود در مديريت آموزشـي، سـؤابعنايت به اصل مذکور سبب مي

مديريت فرهنگي فقط  ، چني  بر اي  مبنامحور باشي . هلهئمديريت پژوهشي، مس

 .م بپردازدعواطف و عالي  مرد ،هاشزماني موف  خواهد بود که به مديريِت گراي

 ت اعيِ نشانه و شاخص موفقيت اي  نوخ مديريت نير اي  است که به رفتارهاي اج

 ساز جوامع هستند.گانه عامل فرهنگي ،انجامد و رفتارهاي اجت اعينظر مي مورد

 ه يقينـًافرهنگي است کـة بيان اوليه و تقرير خامي از يک نظري ،آنچه بيان شد

هاي پژوهشـي بـراي تک يـل باشد. برخي از بايستهاصالحات فراواني مي نيازمند

 ند از:ااي  نظريه عبارت

ملبت و منفي فرهنگـي و گوناگون هاي هاي فراوان در باب پديدهموردکاويـ 

چه عوامل فرعي نيـل  مبتني برفرهنگي، گيري يک رفتار بررسي اي  امر که شکل

 فرهنگ است؛ة ارکان چهارگان

 و سطوح فرهنگي؛ عوامل ،پردازي مجدد در باب ارکانيهنظرـ 

ايـران ة هاي متعدد پيرامـون شناسـايي وضـعيت فرهنگـي جامعـموردکاويـ 

 فرهنگ؛ة در ارتباط با ارکان چهارگان ،اسالمي

ة فرهنگـي نيـل ارکـان چهارگانـ يکارهـاي ارتقـاراهة گذاري دربارسياستـ 

 رهنگ، از سطح موجود به سطح باالتر.ف
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