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مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی، طراحی و اجرای هوشمندانه و مؤثر نقشه راه تحول فرهنگی است. 
هرگونه توزیع وظائف میان گروه های مرجع و دستگاه های مربوط، توزین عناصر فرهنگی، تعیین اولویت ها و 
اقدامات آموزشی، تربیتی، اجرایی و یا تنظیم قوانین مفید، نیاز به مهندسی دارد. درست ترین راه و مفیدترین 

روش دستیابی به این نقشه، استفاده از تجارب مفید و موفق گذشته در این باب است.
این مقاله الگوی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی برگرفته از قرآن و سنت را پیشنهاد می کند. به منظور 
کشــف مدل اســالمی مذکور، نگارنده با توجه به سهم کتاب و ســنت در منابع اسالمی، به نزول تدریجی 
قرآن و ترتیب نزول سوره ها توجه می دهد و با رعایت اولویت این منبع، سنت را در راستای تکمیل، تتمیم 
و تفصیل مجمالت مهندســی قرآن تلقی می کند. در نهایت، برای اجرایی شــدن این مدل در سایر جوامع و 
جمعیت های پس از عصر نزول قرآن، قاعده »َجْری  و تطبیق« را که از قواعد تصریح شــده ائمه اطهار )ع( 
است، پیشنهاد می کند. بدین ترتیب مقاله پیش رو، ابتدا کیفیت و مراحل دستیابی به روش مهندسی فرهنگی 
در منابع اســالمی را تبیین می کند. ســپس بنابر الزامات قاعده »َجْری و تطبیق«، انطباق مهندســی فرهنگی 
قرآن بر جامعه ایرانی را با همکاری رشته های گوناگون دانش های انسانی و اجتماعی در دو مرحله پیشنهاد 
می کند. الف( تعمیم و انطباق دستاوردهای منابع اسالمی بر مردم ایران؛ ب( ارائه روش های خاص اجرای 

این دستاوردها بر گروه های مختلف فرهنگی جامعه ایران.
 واژگان كلیدی: 

الگو، فرهنگ، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، قرآن، سنت، قاعده جری وتطبیق.
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مقدمه
بی تردید نظام جمهوری اسالمی ایران، نظامی فرهنگی و برخاسته از دین و منابع اسالمی 
اســت. هدف همه کســانی که در این راه تالش کرده و نظام شاهنشاهی را نابود کردند، 
آن بود که نظامی را بر پا دارند که نه تنها ضد دین یا ســکوالر نباشــد، بلکه دین را در 
عرصه های مختلف زندگی مردم و تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها دخالت دهد و البته 

در سال های گذشته به موفقیت هایی در این عرصه نیز نائل آمده ایم.
امروز پس از گذشــت سه دهه از انقالب اســالمی، گام های بلندی در عرصه مطالب 
مرتبط با نظام ســازی اسالمی در شــئون مختلف فردی و اجتماعی برداشته شده است. 
درک مــا از مفاهیم دینی همچون توحید، نبوت، معاد و رســتاخیز، اخالقیات )فردی و 
اجتماعی(، احکام )فقهی و حقوقی( بســیار متفاوت با قبل اســت و اطالعات ذی قیمت و 
ارزشمندی در مباحث اختصاصی دینی و بین رشته  ای اسالم با علوم ـ مثل علوم انسانی، 

علوم اجتماعی و حتی در حوزه علوم طبیعی ـ فراهم آمده است. 
اما سؤال بزرگی پیش روی مربیان، مدیران و مسئولین نظام اسالمی قرار دارد؛ چگونه 
دین و فرهنگ و نیز ارزش های فرهنگی، رفتار فرهنگی و اسالمی مان را در جامعه تثبیت و 
ماندگار کنیم و با پایش ها و مراقبت های مناسب، جلوی به حاشیه رانده شدن و حذف شدن 

احتمالی آنها را بگیریم؟ 
مسئله امروز کشور ما آن است که چگونه خط انتقال عناصر فرهنگی شامل مفاهیم، 
معارف، ارزش  ها و رفتار دینی را ســازمان دهیم که این ســازمان، معقول، هوشــمندانه، 

جهت دار و منتج به نتایج ماندگار فرهنگی در جان فرد و جامعه باشد؟

منابع انگیزشی جامعه هدف )ایران(
برای دستیابی به روش قابل اعتماد تغییر و تحول، روشی مستخرج از منبع یا منابع مورد 
پذیرش مهندسان فرهنگی  جامعه هدف تحول فرهنگی، ضروری می نماید و برای جامعه 
مســلمان و پیرو مکتب اهل بیت)ع(، نظریه الگوی وحیانی مهندســی را بر اساس قرآن و 

سنت پیشنهاد می کند. 
ظرفیــت جهانی قرآن و اســالم1 و آخرین برنامــه2 و کامل ترین برنامه و روش بودن 

1. ر.ک: قلم/52؛ تکویر/27؛ ص/87 و انبیاء/107.
2. احزاب/33؛ آل عمران/19 و 85.
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اســالم1 و استوارترین و پابرجاتربودن برنامه هدایتی قرآن )راهبری از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب(2 و مطابقت و هماهنگی کامل اســالم با نیازهای فطری و آفرینش ویژه 
انســان ها3، ایجاب می کند که مدیران فرهنگی، به منابع اسالمی برای دستیابی به الگوی 

اسالمی تغییر و تحول، مراجعه کنند. 
نیز روشــن اســت که نباید از ویژگی های مردم ایران و جامعه هدف غفلت کرد؛ 
بلکه آشــنایی با وضعیت فعلی جامعه هدف، از لوازم مهندسی فرهنگی است؛ لذا پس 
از اســتخراج مهندســی فرهنگ و مهندســی فرهنگی از آیات قرآن و سنت اسالمی، 
نوبت به تطبیق آنها بر جامعه هدف می رســد. باید با واقعیات مســائل فرهنگی جامعه 
هدف آشنا باشیم و ویژگی های فعلی فرهنگ آنها را بدانیم و از دسته بندی آنها درباره 
میزان باور به فرهنگ فعلی و یا اعتماد به فرهنگ آگاه باشیم؛ یا سطح تغییر و تحول 
مطلوب و قابل تحصیل درباره آنها را رصد کرده باشــیم، تا به تناســب این آگاهی ها 
و ســؤاالتی که به فراخور آنها پدید می آید، در باب مهندســی فرهنگی از منابع کتاب 
و ســنت جویا شــویم و در غیر این صورت، برداشــت ما از قرآن و روایات در این باب 

حداقلی خواهد بود.

مراحل دستیابی به روش اسالمی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی 
چگونه به شیوه های تغییر و تحول و تثبیت و روش های نهادینه سازی ارزش های فرهنگی 

در جامعه از منظر اسالم دست بیابیم؟
پاسخ به این سؤال ابتدا توجه به نسبت و تناسب میان منابع اسالمی را ایجاب می کند. 
بی تردید در میان منابع اســالمی، قرآن نقش محوری را داشــته و دیگر منابع اسالمی به 
تبع او و پس از او قرار دارند. حدیث متواتر ثقلین از رسول اکرم)ص( که فرمود »انی تارک 
فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی« )ر.ک: صفار، 1404 هـ .ق: 414-413؛ طبری، 1415 
هـــ .ق: 559؛ خــزاز رازی، 1404هـ . ق: 92-91 و نعمانی، 1397 هـ .ق: 43-42( و در 
آن قرآن ثقل اکبر و عترت ثقل اصغر شمرده شده است و احادیث ضرورت عرضه روایات 

1. ر.ک: توبه/33 و فتح/28.
2. اسراء/9.

3. ر.ک: روم/30.
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معصومان)ع( به قرآن1 و اینکه روایت نباید مخالف با قرآن باشــد2 و ســند درستی روایات 
منقــول از معصومان)ع( همگامی و هماهنگی آنها با قرآن اســت. »التقبلوا علینا ما خالف 
قول ربنا« )ر. ک: کشــی، 1409: 224، ح 401 و ابن شعبه حرانی، 1404 هـ .ق: 310(، 
نشــان از اصالت و تقدم قرآن در طراحی الگوی استخراج شــده از دین دارد و منابع دیگر 

ازجمله احادیث مروی از پیامبر و معصومان)ع( تابعی از آن می باشند.
نکته دیگــر، ضرورت توجه به نزول تدریجی قرآن اســت. هرچند قرآن مجموعه ای 
فراهم آمده در 6236 آیه و 114 ســوره اســت، اما بی تردید نزول آن در طول 20 یا 23 
سال دعوت پیامبر اکرم)ص( صورت پذیرفت. نزول تدریجی قرآن به دلیل آن بود که قرآن، 
متضمن شیوه هایی برای تغییر و تحول جامعه هدف است. قرآن به شرحی که خواهد آمد، 
مکیان و مدنیان را جامعه اول و مدل تغییر و تحول قرار داد. پیامبر)ص( را مسئول تغییر و 
قرآن را منشور تغییر مردم تلقی کرد. خداوند جلَّ و َعلی، حضرت محمد)ص( را در محتوا 
و روش تابع قرآن و اراده های الهی ظهور یافته در آن قرار داد و نسبت به هرگونه تخلف 
َل َعلَْیَنا بَْعَض اْلََقاِویِل * َلََخْذنَا  از قرآن هشدار فرمود: »تَنِزیٌل مِّن رَّبّ ِ الَْعالَِمیَن * َو لَْو تََقوَّ
ِمْنُه بِالَْیِمیِن * ثُمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه الَْوتِیَن * َفَما ِمْنُکم مِّْن أََحٍد َعْنُه َحاِجِزین3؛ قرآن نازل شده 
از جانب پروردگار جهانیان اســت و اگر او )پیامبر( حتی یك کلمه ]از پیش خود[ بر ما 
دروغ می بســت، ما دست راستش را می گرفتیم، سپس شریان قلبش را قطع می کردیم، 

آنگاه احدی از شما مدافع او نبود«.
و به ضرورت پیروی از »روش«، در این آیات اشاره کرد: »اَل تَُحرِّْک بِِه لَِسانََك لَِتْعَجَل 

ِ َفُهَو ُزْخُرف « )کلینی،  نَِّة- َو ُکلُّ َحِدیٍث َل یَُوافُِق کِتَاَب اللَّ 1. همانند: »ُکلُّ َشیْ ءٍ َمْرُدوٌد إِلَی الِْکتَاِب َو السُّ
ِ- َفُخُذوا بِِه  1429: 173(؛ و یا »إَِذا َجاَءُکْم َعنَّا َحِدیٌث َفَوَجْدتُْم َعَلیِْه َشاِهداً أَْو َشاِهَدیِْن مِْن کِتَاِب اللَّ
وُه إِلَیْنَا َحتَّی یَْستَبِیَن لَُکْم.« )کلینی، 1429: 562( و ر.ک: حر عاملی، 1409 هـ  َو إِلَّ َفقُِفوا ِعنَْدُه ثُمَّ ُردُّ
.ق: 124-106؛ احادیث 10، 11، 12، 14، 15، 16، 18، 19، 29، 37 و 40؛ طبرســی، 1403 هـ .ق: 
357 و 447؛ کلینی، 1429 هـ .ق: 174-171؛ برقی، 1371: 222-221 و عیاشی، 1380 هـ .ق: 8-9.
2. گرچه دیدگاه های عالمان شــیعه در زمینه معیارهای نقد روایات از جمله قرآن عمومًا به صورت 
روشــمند و منقح تدوین نشده است، با این حال تعمق در نگرش و کاربرد معیار قرآنی از نگاه آنان، 
به خوبی نشان می دهد که معیار نقد از نظر آنان مخالفت حدیث با قرآن است. )به عنوان نمونه ر.ک: 
خویــی؛ 1410 هـــ .ق: 506-505؛ خویی؛ 1417 هـ .ق: 107؛ خویــی؛ 1419 هـ .ق: 408-407؛ 
ســبحانی، 1419 هـ .ق: 55؛ جوادی آملــی، 1380: 138-137؛ انصاری، 1419هـ . ق: 250-245 و 

حکیم، 1406 هـ .ق: 433-434(.
3. حاقه/ 43-47.
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بِِه * إِنَّ َعلَْیَنا َجْمَعُه َو ُقْرَءانَُه * َفإَِذا َقَرأْنَاُه َفاتَِّبْع ُقْرَءانَُه * ثمُ َّ إِنَّ َعلَْیَنا بََیانَهُ 1؛ زبانت را به 
]خواندن[ آن ]قرآن[ مجنبان که به ]قرائت[ آن شتاب کنی؛ چرا که جمع آوری و قرائت 
آن بر ]عهده[ ماســت. پس چون آن را قرائت کردیم، تو آن قرائت را پیروی کن. ســپس 
لْناُه  توضیح آن ]نیز[ بر عهده ماســت« »َو ُقْرآناً َفَرْقناُه لَِتْقَرأَُه َعلَی النَّاِس َعلی  ُمْکٍث َو نَزَّ
تَْنزیال2؛ و قرآنی که بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را بر مردم آرام آرام بخوانی و آن 

را به تدریج نازل کردیم« )ر.ک. بهجت پور، 1390: 28-30(.
مفهــوم آیات فوق، اهمیت خلوص محتوا و خلوص روش در بیان مضامین و محتوای 
نازل شده بر پیامبر اکرم)ص( را نشان می دهد و اینکه هدف از نزول قرآن و محتوای بلند آن و 
حتی بیاناتی که در چهارچوب سنت و در راستای نزول قرآن در اختیار پیامبر اکرم)ص( قرار 
می گیرد3، جز در پرتو تبعیت کامل و خالص پیامبر)ص( از محتوا و روش حاصل نمی شود.

بنابرایــن ابتدا باید روش های تغییر و تحول فرهنگی و نهادینه کردن آنها را از قرآن 
استخراج کنیم. سپس روایات را به تبع آنها منظم کنیم، در مرحله سوم به تطبیق آیات 
قرآن برکلیت جامعه ایرانی بپردازیم و در نهایت با توجه به تفاوت مخاطبان برای هرکدام 

اقدام مناسب را بر اساس رهنمودهای قرآنی و روایی تدبیر کنیم.

مرحله اول کشف الگوی اسالمی: سامان دادن به محتویات قرآن 
پیش از بیان کیفیت استخراج الگوی اسالمی مهندسی از قرآن، تذکر دو نکته ضروری است: 

1.اهتمامقرآنبهمهندسیفرهنگومهندسیفرهنگی
یکی از ابعاد مهم رسالت قرآن، تشکیل امت اسالم است. چگونه امت اسالم شکل گرفت 
و چه مســیری پیموده شــد تا جمعی با عقاید و مناسك مشترک و اهداف و انگیزه های 
الهی، گرد هم آیند که عالوه بر پذیرش و تثبیت باورها و رفتارهای مشابه دینی، سربازان 
گسترش دین اسالم و تثببیت آن در سراسر عالم باشند و امت اسالمی را شکل دهند؟

شهید صدر به خوبی به این بعد از رسالت قرآن توجه کرده اند. به نظر وی رسالت قرآن، 
تشکیل امت اسالمی بود. این تحول در پرتوی دگرگونی جامعه ی جزیره العرب در سه بُعد 
شــکل گرفت: آزادی از بت پرســتی، آزادی خرد انسانی و آزادسازی انسان از بند شهوات 

1. قیامت/ 16-19.
2. اسراء/ 106.

3. با توجه به آیه 34 سوره نحل.

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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)صدر، 1421 هـ .ق: 237، 238، 242 و 244(. 
شاگرد وی شهید ســیدمحمدباقر حکیم با عبارت روشن تری از این هدف، یاد کرده 
اســت: ایجاد تغییر ریشه دار اجتماعی در جهان انسانیت ازطریق راهنمایی بشر برای این 
تغییر و تشکیل پایگاه انقالبی که با این برنامه شکل گرفته و بر پایه این برنامه دگرگون 
شده است )حکیم، 1417 هـ .ق: 48(. به نظر وی فرایند خروج از ظلمات به سوی نور هدف 
اصلی نزول قرآن است )حکیم، 1417 هـ .ق: 48(. باید اذعان کرد که تشکیل جامعه مدل 
و نمونه اسالمی یکی از اهدافی است که عربی بودن، نزول تدریجی و حکمت پرداختن به 
بسیاری از مسائل و موضوعات جامعه عرب جاهلی در قرآن را توجیه می کند. جامعه عصر 
نزول، نقش پایگاه انقالب و تحول در جهان را بر دوش گرفت. تشکیل چنین پایگاهی به 
مدد قرآن بود. قرآن خود بر رســالت پیامبر اکرم)ص( در ایجاد تغییر جامعه عرب جاهلی 
تأکید کرده است و بر این نکته توجه داده است که قرآن دستورنامه ایجاد چنین تغییری 
ُق الَِّذی بَیَن یََدیِْه َو لُِتْنِذَر أُمَّ الُْقَری  َو َمْن َحْولََها4؛  است: »َو َهَذا ِکَتاٌب أَنَْزلَْناُه ُمَباَرٌک مَُّصدِّ
این کتابی را که فرو فرستادیم، فرخنده و بابرکت است؛ کتاب های پیش از خود را تصدیق 

می کند و ]وسیله ای است تا با آن[ مردم مکه و اطرافش را بیم دهی«.
ُِّتنِذَر أُمَّ الُْقَری  َو َمْن َحْولََها5؛ و بدین گونه قرآن  ا ل »َو َکَذالِــَك أَْوَحْیَنا إِلَْیَك ُقْرَءانًا َعَربِیًّ

عربی را به سوی تو وحی کردیم تا مردم مکه و پیرامون آن را هشدار دهی«.
مردم مکه و اطراف آن به وســیله این قرآن انذار شــدند، به حرکت افتادند، از ظلمات 
دور شــدند و به راه مستقیم وارد شــدند. پیامبر در اردوگاه شرک خیمه زد، بر باورها و 
اخالقیات غلط آنها شورید. به جمع آوری یاورانی مؤمن از میان آنان پرداخت. به مدد آنها 
حکومت اسالمی تشکیل داد. مدینه النبی با یاری آنان و حمایت انصار یثرب شکل گرفت 

و همین گروه، پایگاه تشکیل امت اسالمی در سراسر عالم شدند.
قرآن با شیوه ها و فنون ویژه خود، انسان معاصر نزول را که به آن ایمان آورد، از وضع 
نامطلوب به وضع مطلوب رساند. هدایت، گذر دادن از وضع نامطلوب و رساندن به نقطه 
مطلوب است. آن نقطه مطلوب، رسیدن به سعادت، یعنی لذت های دائمی و خالص است. 
همه حرکت های اختیاری بشــر، رسیدن به ســعادت و خوشبختی و فرار از شوربختی و 
شقاوت را نشانه گرفته اند. الزمه رسیدن به سعادت، کمال و دوری از نقص است. هر اندازه 

4. انعام/ 92.
5. شوری/ 7..
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که کامل  تر باشــیم و توانایی های خود را شکوفا سازیم، از مشکالت فاصله می گیریم و به 
درک بهتر و باالتری از لذت نائل می شــویم. تالش علمی و تجربی و عقالنی و شــهودی، 

مرز کمال فردی و اجتماعی بشر و راه دستیابی به کمال و سعادت است. 
مشــکل انســان صرفاً مربوط به بُعد شــناخت و معرفت او نیســت، بلکه انسان باید 
توانایی های الزم برای حرکت تکاملی خود را به دســت آورد، عواطف و احساسات و قوای 
ادراکی و عقالنی او چنان رشد یابند تا انگیزه های حرکت به جلو را در وی بدمند؛ به صورتی 
که شــخص، دیگر توقف و ســکون و پذیرش وضع موجود را نپسندد و میل های ضعیف 
حرکت، در او به عزم و اراده و امید وصول به کمال و ســعادت تبدیل شــده باشــند. این 
تغییر و تحول روحی و ایجاد انگیزه و حرکت دادن برای خروج از نقص و شقاوت و حرکت 
به ســمت راهی پابرجا که سعادت انســان را تأمین کند، ازجمله اهداف بسیار مهم قرآن 
ِِّهْم إِلیَ  ِصَراِط الَْعِزیِز  ُلَماِت إِلَی النُّوِر بِإِْذِن َرب است: »ِکَتاٌب أَنَزلناُه إِلَْیَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
الَْحِمید1؛ کتابی اســت که بر تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها 
به ســوی روشنایی بیرون آوری؛ به سوی راه آن شکست ناپذیر ستوده«. این کتاب نه فقط 
برای نشان دادن راه، بلکه دستورنامه عملیات تغییر از وضع نامطلوب )تاریکی ها( به سوی 
نور اســت، ظرفیت ایجاد تغییر در مخاطب را دارد و انســان را به سوی راه خدایی که در 

آن غلبه و ستودگی است، می کشاند.
این آیه، ســرلوحه فهم بســیاری از بیانات آگاهی بخش قرآن، تذکرات، پندها، بیم و 
امیددادن های قرآن است، حکمت بسیاری از مجادالت و مباحثات کالم اهلل مجید با مخالفان 
و اشخاص گرفتار در ظلمات را روشن می کند، توضیح دهنده چالش ها و درگیری های پیامبر 
اسالم)ص( با ســرکردگان تاریکی و تباهی است و فلسفه فرودآمدن بسیاری از دستورها و 

برنامه های تعالی بخش این کتاب مقدس می  باشد. 
به عبارت روشن تر هدف قرآن، ایجاد تغییر و تحول تدریجی در بستر زمان و متناسب با 
شرایط حاکم بر مخاطبان در انسان است. این هدف، ایجاب کرد تا خدای حکیم، محتویات 
قرآن را با سبك و ترکیبی ویژه در طول بیست و سه سال نازل فرماید و تأثیرات شگرف، 

گسترده، عمیق و پایداری را در حیات بشری به یادگار گذارد.
قــرآن مجید، پیامبر)ص( را در ایجاد تغییر و تحول در جامعه عصر نزول راهبری کرد. 
وی به مــدد کتــاب الهی، قومی را که در نهایت گمراهی بــود، پرچم دار اصالح و هدایت 

1. ابراهیم/ 1.
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جهان ساخت و امت اسالمی را بر پایه تالش آنان تشکیل داد1. بررسی های تاریخی گویای 
موفقیت پیامبر در تحقق این مهم است.

این منبع ارزشمند، با نظمی خاص و سبکی ویژه و حکیمانه )برای اثبات این سخن 
ر.ک: بهجت پور، 1392: 84-77(، نخستین گروه از مخاطبان خود را بسیار متحول نمود 
و از آنان شخصیت های مؤمن، معتقد و فداکار در راه آزادی انسان و گسترش ارزش های 
الهی به عمل آورد و جامعه ای دینی از آنان تشکیل داد که پایگاه تشکیل امت اسالمی باشند 
که گزارش آن در کالم جعفربن ابی طالب در دربار نجاشــی آمده است )ابن االثیر، 1385 
هـ .ق: 54-55( و به خوبی تأثیر حضرت محمد)ص( را در عرب عصر رسالت نشان می دهد.

انتخاب مکه و اطراف آن به عنوان مرکز ظهور اسالم، حکایت از حکمت های گوناگونی 
دارد که شاید یکی از مهم ترین آنها، نشان دادن ظرفیت های ویژه این دین و کتاب آسمانی 
آن، در ایجاد تحول همه جانبه در مخاطبان و نشان دادن ظرفیت این کتاب خصوصاً در بعد 
مهندســی فرهنگی باشد. فرهنگ مادری عرب و بهره بسیار اندکی که از مظاهر فرهنگ 
و تمدن در آن وجود داشت، عقاید سخیف و باورهای غلط، گمراهی و انحرافات فکری و 
رفتاری، روابط اجتماعی منحط و همراه با ظلم و تعدی و تجاوزی که میان آنان برپا بود، 
در مقایسه با تحول شگرف پس از ظهور اسالم، ظرفیت های تحول آفرین اسالم و قرآن را 
یِهْم َویَُعلُِّمُهُم  ظاهر ساخت: »ُهَو الَِّذی بََعَث فِی اْلُمِّیِّیَن َرُسواًل مِّْنُهْم یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َو یَُزکِّ
الِْکَتاَب َوالِْحْكَمَة َوإِن َکانُوا ِمن َقْبُل لَِفی َضاَلٍل مُِّبیٍن2؛ او خدایی است که در میان مردمی با 
فرهنگ مادری، رسولی از میان خودشان برانگیخت که آیات او را بر مردم بخواند و آنان را 
تزکیه کند و تعلیم کتاب و حکمت نماید؛ هرچند قبل از این در گمراهی آشکار بودند«.

عربی که پیش تر، ارزش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نداشت و ابرقدرت هایی همچون 
امپراتوری ایران و روم و مصر آن را عددی به حساب نمی آوردند )لوبون، 1378: 93-94(، 
کارش به جایی رســید که تمدن های مزبور را تحت سلطه و نفوذ فرهنگی خود درآورد و 
آنان را با تمام سوابق فرهنگی و تمدنی خود در خدمت گسترش این پیام جدید قرارداد.

2.معاصراننزول،مصداقاولتحولآفرینیقرآن
البته دقت شود که ظرفیت قرآن در مورد تربیت و تحول همه جانبه انسان، فقط مخصوص 

1. این ســخن به عنوان یکی از مبانی دســتیابی به تفسیر تنزیلی در کتاب تفسیر تنزیلی، مبانی اصول 
قواعد و فواید از صفحه 90 تا 119 به بحث گذاشته شده و به اثبات رسیده است. 

2. جمعه/ 2.
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مخاطبان نخســت این کتاب و عرب هم عصر با پیامبر اکرم)ص( نیســت، بلکه قرآن را باید 
کتاب تحول انســان تا قیامت دانست؛ زیرا اوالً رســالت پیامبر اسالم)ص( جهانی است که 
شــاهد بر این مطلب، آیاتی از قرآن کریم است: »َو َما اَْرَســلَْناَک ااِّل َكافًّة لِلنَّاِس بَِشیراً َو 
نَِذیرا1ً؛ و تو را جز برای همه  مردم نفرســتادیم، در حالی که بشارت گر و هشدارگری«؛ »َو 
َما اَْرَســلَْناَک ااِّل َرْحَمًة لِلَْعالَِمیَن2؛ و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرســتادیم« و »َو َما 

ُهَو ااِلَّ ِذْکٌر لِلَْعالَِمیَن3؛ و قرآن جز یادآوری برای جهانیان نیست«.
ٌد اَبَا اََحٍد ِمْن ِرَجالُِکْم َو لِکْن  ثانیاً حضرت محمد)ص( خاتم پیامبران است: »َما َکاَن ُمَحمَّ
َرُسوَل اهللِ َو َخاتََم النَِّبیِّیَن4؛ محمد)ص( پدر هیچ یك از مردان شما نیست، ولیکن فرستاده 
خدا و پایان بخش پیامبران است« و »َو ُهَو الَِّذی اَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدی َو ِدیِن الَْحقِّ لُِیْظِهَرُه 
یِن ُکلِِّه5؛ او کسی است که فرستاده اش را با هدایت و دین حق فرستاده، تا آن را  َعلَی الدِّ

بر همه ادیان پیروز گرداند«.
و ثالثاً میان محتویات اســالم با فطرت و آفرینش ویژه  انسان توافق وجود دارد )ر.ک: 
َِّتی َفَطَر النَّاَس َعلَْیَها  یِن َحِنیفاً فِْطَرَت اهللِ ال بهجت پور، 1392: 71-68(: »َفاَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ
یُن الَْقیِِّم6؛ پس روی خود را به دین حق گرایانه راســت بدار؛  اَل تَْبِدیَل لَِخلِْق اهللِ َذلَِك الدِّ
سرشت الهی که مردم را بر آن آفریده که هیچ تغییری در آفرینش الهی نیست. این دین 

استوار است«.
اینها همه گواه جاودانگی و عمومیت پیام های قرآن است. پیام قرآن محصور در یك 
جامعه و یك گروه مخاطب نمی شود، بلکه با انسان در هرسطح و افق فرهنگی و اجتماعی و 
در هر زمانی سخن می گوید و کهنسالی بر او لباس کهنگی نمی پوشاند و خطاب به اشخاص 
خاص، مانع سخن با دیگران نمی گردد. قرآن از این جهت نظیر طبیعت و زمین است که 
قرن ها بر او گذشــته، انســان هایی آمده و رفته اند و بر روی و درون آن جای گرفته اند و 
زمین در هر زمان، حاجت های آنان را کفایت کرده و نیازهای آنان را پیش بینی و ذخیره 
نموده اســت. نفت، گاز، اورانیوم، معادن و انواع رازگشــایی هایی که از طبیعت داشته ایم، 

1. سبأ/ 28.
2. انبیاء/ 107.

3. قلم/ 52.
4. احزاب/ 40.

5. توبه/ 33.
6. روم/ 30.
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بیان گر ظرفیت باالی طبیعت اســت. این قابلیت، اهتمام متمادی محققان و پژوهشگران 
را در زمین باعث شده و رشته های گوناگون علمی و صنعتی را به وجود آورده است: »اَلَْم 
نَْجَعــِل ااْلَْرَض ِکَفاتاً * اَْحَیاءاً َو اَْمَواتا1ً؛ آیا زمین را جامع ]نیازها و مایحتاج[ قرار ندادیم؟ 

]هم در حال[ حیاتش و ]هم در حال[ مرگش«.
امام صادق)ع( در پاســخ این ســؤال که ســر افزایش تازگی قرآن با وجود تکرار بحث 
درمورد آیات آن چیســت، فرمودند: »ِلنَّ اهللَ تََباَرَک َو تََعالَی لَمْ یَْجَعلُْه لَِزَماٍن ُدوَن َزَماٍن 
َو اَل لَِنــاٍس ُدوَن نَــاٍس. َفُهَو فِی ُکلِّ َزَماٍن َجِدیٌد َو ِعْنَد ُکلِّ َقْوٍم َغضٌّ اِلَی یَْوِم الِْقیَاَمِة؛ چون 
خدای تبارک و تعالی آن را تنها برای زمانی خاص و مردمی خاص قرار نداده اســت؛ از 
ایــن رو در هر زمانی و برای هر مردمی تا روز قیامت، تازگی و طراوت دارد« )مجلســی، 

1403 هـ .ق: 25(.
امــام رضا)ع( نیز در این باره فرموده اند: »فِی ِصَفِة الُْقْرآِن ... ُهَو ... اَل یَْخُلُق َعلَی اْلَْزِمنَِة 
َة  َُّه لَمْ یُْجَعْل لَِزماٍن ُدوَن َزَماٍن، بَْل ُجِعَل َدلِیَل الُبْرَهاِن َو الُْحجَّ َو اَل یَِغثُّ َعلَی اأَْللِْســَنِة، اِلَن
َعلَی ُکلِّ اِنَْســاٍن ... )ابن بابویه، 1387: 120(؛ قرآن ... بر اثر گذر زمان ها کهنه نمی شود و 
زبان های گوناگون، آن را به انحطاط و تباهی نمی کشــد؛ چرا که قرآن برای زمان خاصی 
قرار داده نشده، بلکه راهنمای برهان و حجت بر هر انسانی درنظر گرفته شده است ...«2.

باتوجه به مقدمات باال به بیان روش اســتخراج الگوی اســالمی مهندسی فرهنگ و 
مهندسی فرهنگی در مرحله اول با مراجعه به قرآن می پردازیم:

تفسیر سوره ای و موضوعی ترتیب نزولی در خدمت کشف مهندسی
مطالعه ترتیب نزول در جریان فرهنگ ســازی باید در دو مرحله انجام شــود: مطالعه بر 
اســاس ترتیب نزول ســوره ها و مطالعه بر اساس ترتیب نزول موضوعات. در مطالعه اول، 
تمام قرآن به مثابه یك کل جامع در جریان فرهنگ ســازی بررســی می شود و با مطالعه 
مراحل تدریجی نزول قرآن، کیفیت های مهندســی فرهنگ و مهندســی فرهنگی جامع 
قرآن استخراج می شود، اما مطالعه دوم، اختصاص به عناصر فرهنگی دارد. در این مطالعه، 
بررســی می شــود که این عنصر فرهنگی چه موقعی آمد و پیش از آنچه عناصری مطرح 

1. مرسالت/ 25-26.
2. دربــاره روش های جری و تطبیق جامعه کنونی بر جامعه معاصر نزول )ر.ک: بهجت پور، 1391: 

.)103-150
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شد و آن عناصر چه نسبتی با این عنصر داشته اند. این عنصر چگونه عنصر ضد فرهنگی 
خود را کنار زد؟ چگونه ابهامات یا مقاومت هایی را که در برابرش شــد، شکست؟ چگونه 

فرهنگ شد و با چه ابزاری تثبیت شد و پایش و رصد از آن به عمل آمد؟

دستاورد مطالعات سوره ای به ترتیب نزول قرآن
مطالعه ســوره ای، به بررسی جامع جریان کلی تحول در دوره پیامبر)ص( می پردازد؛ یعنی 
وقتی پیامبر وارد جامعه ای شــد که هنوز مدنیت و تمدن نداشــت و خدا خواســت تا با 
اقدامات پیامبر و به مدد قرآن جامعه ای متمدن شــکل دهد و آنها را اساس تشکیل امت 
اسالمی قرار دهد )صدر، 1421 هـ .ق: 245-237(، چه اقداماتی انجام داد؟ از کجا شروع 
کرد و به کجا ختم نمود؟ در مجموع چه عناصری را اســتخدام کرد و چگونه آن عناصر 
را در کنار هم نشــاند و از آنها فرهنگ اســالمی را تولید کرد؟ سپس با نمایه زدن و تهیه 
عناوین مرتبط با فرهنگ، این اقدامات را در چهارچوب اصطالحات فرهنگ تعریف کرد.

ما برای اینکه با جریان این تمدن آشنا بشویم، چاره ای جز این نداریم که آن شرایط 
و فضا را بازســازی کنیم و خود را با اســتفاده از ابزار علمی، به واقعیت آن صحنه عظیم 
تحولی نزدیك کنیم و با کشــف گام های تحولی قرآن، به کشــف مدل تحول آن جامعه 
دســت یابیم. تفســیر تنزیلی که در تفســیر »همگام با وحی1« پیگیری کرده ایم، دقیقاً 
به دنبال همین هدف اســت و می خواهد بگوید که قرآن در فرآیند تحول، از کجا شــروع 

کرد؟ چگونه شروع کرد؟ و به کجا رسید؟

دستاورد مطالعات موضوعی به ترتیب نزول قرآن
قســمت پیش گفته، تنها بخش اول فهم ســیر تحول سازی قرآن اســت و کار به اینجا 
ختم نمی شــود؛ بلکه با این کار زمینه ای فراهم می شود تا عناصر اصلی تحول را دریابیم. 
عناصری که باعث تحول در جامعه مخاطب می شــوند و آن را تبدیل به جامعه ای دینی 
می نمایند. بنابراین در مرحله دوم باید با تحلیل آیات و سوره های قرآن بر اساس تفسیر 
موضوعی تنزیلی، تك تك این عناصر را اســتخراج کرده، بر اســاس فلسفه حاکم بر آن، 
نظام مهندســی اش را کشف نموده، به سؤاالت ذیل پاسخ مناسبی دهیم: این موضوع را 
از کجا باید شــروع کرد و به کجا ختم نمــود؟ موضوعات پیش نیاز کدام اند؟ این موضوع 

1. تاکنون سه جلد این تفسیر شامل 46 سوره به ترتیب نزول )علق تا واقعه( چاپ شده است.

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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مؤثر بر کدام موضوعات دیگر اســت؟ و به تعبیر جامع »شــبکه موضوعات مرتبط به این 
موضوع« چیست؟

در مرحله بعد باید نظام بین هرکدام از عناصر فرهنگی را کشف کنیم و آنگاه بگوییم 
کل فرهنگ چگونه مهندسی می شود؟ بر این اساس، مرحله سومی در کار با قرآن خواهیم 
داشــت که تألیف نظام های خرد، برای رســیدن به نظام کالن است و فعاًل درصدد بیان 

آن نیستیم.
به عنوان مثال در موضوع امر به معروف و نهی از منکر بر اساس این روش، با مسائلی از 
این قبیل مواجهیم: در جامعه ای که اصاًل معروفی وجود ندارد و فضای گفتمانیش منکرات 
است، از کجا باید شروع کرد؟ آیا می شود در جامعه شرک زده امر به معروف کرد؟ و اگر 
می شــود اولین موضوع باید چه باشــد؟ موافق ترتیب نزول پیامبر قبل از رسالتش امر به 
تقوی می کرد؟1 اگر چنین است، تقوایی که در آن زمان مورد امر قرار می گرفت، چه معنایی 
داشت؟ روش امر به تقوا در آن زمان چگونه بود؟ جایگاه امر به تقوا در چنان شرایطی در 
جریان فرهنگ ســازی چه بوده اســت؟ در جامعه بعد از شروع رسالت و نیز جامعه ای که 
سهم و بهره ای از معارف و تربیت های وحیانی دارد چه طور؟ و همین طور پیش بیاییم تا 
به این مسئله برسیم که چه موضوعاتی را باید با چه مخاطبی و در چه زمانی مطرح کرد 
تا به تدریج روح مســئولیت اجتماعی را زنده نمود و روح والیت و پیوستگی بین مردم را 
برقرار کرد تا در یك نقطه، این رابطه پیوستگی سرانجام به جایی برسد که گفته شود: »َو 
الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمناُت بَْعُضُهْم أَْولِیاُء بَْعٍض یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر ...«2 و امر 

به معروف و نهی از منکر بخشی از هویت و فرهنگ دینی جامعه اسالمی شود.

مرحله دوم کشف الگوی اسالمی: ساماندهی به محتویات سنت 
سنت، منبع دومی است که در استخراج الگوی اسالمی مهندسی فرهنگ و تحول فرهنگی 
کمال اهمیت را دارد. مراد از سنت، گفتار، رفتار و تقریر و تأیید معصومان)ع( است. میان 
مسلمانان در ضرورت مراجعه به سنت پیامبر اکرم)ص( تردیدی وجود ندارد. پیروان مکتب 
اهل بیت)ع(، سنت ائمه اطهار)ع( را به سنت پیامبر)ص( الحاق می کنند و اهل سنت از سنت 

1. عالمه طباطبایی در ذیل آیه »أَْو أََمَر بِالتَّْقوی« )العلق/12( می فرماید: و سیاق اآلیات ـ علی تقدیر 
کون الســورة أول ما نزل من القرآن و نزولها دفعة واحدة ـ یدل علی صالة النبی)ص( قبل نزول القرآن 

و فیه دللة علی نبوته قبل رسالته بالقرآن )طباطبایی، 1417: 325(.
2. توبه/71.
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صحابه سخن به میان آورده اند1. 
پیامبر اکرم)ص( در باب دعوت اسالمی و تربیت قرآنی مسلمانان شئون گوناگونی دارد: 
ازجملــه آنها قرائت2، تالوت3 و تعلیم قرآن بــه مردم4، تبیین و تفصیل مجمالت قرآن5، 
ایجاد تحول روحی و معنوی در مردم6 است. تا زمانی که حضرت در قید حیات بودند خود 
این شــئون را در باره قرآن انجام می دادند و پس از آن قرآن و عترت را به مثابه دو گوهر 
گران مایه، میراث خود برای مسلمانان شمردند و مسئولیت های خود ازجمله مسئولیت های 

قرآنی خود را به آنها سپردند. 
توضیــح آنکه، خدای متعــال با بعثت پیامبر اکرم)ص( و با مالحظه خاتمیت رســالت 
ایشــان7، راه روشن و مســتقیمی را فراروی بشر ترسیم کرد و توسط وی مردم را به این 
راه دعوت کرد8. سپس با عنایت به امکان پدیدارشدن ابهاماتی در فهم راه و ویژگی های 
آن یا انحراف افکنی و بدعت آفرینی در راه مستقیم و نیاز نسل های بعد به دستیابی سالم 
و مطمئن به پاســخ های متناســب با نیازهای جدید )ر.ک: معرفت، 1379: 183-184(، 
ائمه)ع( را مأمور نگهداری از هدایت گری قرآن و راه روشن آن و شادابی و مراقبت از ایجاد 
انحراف و اعوجاج در آن و تکمیل و تفصیالت متناســب با نیازهای نوپیدای جامعه قرار 
داد9. لذا برخی از احکام دین در زمان و از زبان ایشــان بیان شــد. در جای خود مبرهن 

است که این نوع تشریع، منافاتی با جامعیت قرآن کریم ندارد )بابایی، 1386: 147(. 
روایات معصومان)ع( در باب فهم قرآن به ســه گروه تقســیم می شــوند:1. گروهی از 

1. درباره دلئل و براهین درســتی دیدگاه پیروان مکتب اهل بیت )ع( )ر.ک: بهجت پور، 1391: 427-
293( ]درس های حجیت سنت اهل بیت)ع( و حجیت قول صحابه[.

2. اسراء/45 و 106 و قیامت /18.
3. نمل/92؛ بقره/129 و 151؛ آل عمران/164؛ یونس/16 و قصص/59.

4. سوره جمعه/ 2.
5. سوره نحل/ 44-45.

6. ابراهیم/ 1.
ُ بُِکلِّ  ِ َو خاتََم النَّبِیِّیَن َو کاَن اللَّ ٌد أَبا أََحٍد مِْن رِجالُِکْم َو لِکْن َرُســوَل اللَّ 7. احزاب/40؛ »ما کاَن ُمَحمَّ

َشیْ ءٍ َعلیما«.
ُلَماِت إِلَی النُّورِ بِإِْذِن َربِّهِْم إِلیَ  ِصَراِط الَْعِزیِز  8. ابراهیــم/1؛» کِتَاٌب أَنَزلْنَــُه إِلَیَْك لِتُْخِرَج النَّاَس مَِن الظُّ

الَحِمید«.
9. به نظر شیعه، پیامبر اکرم)ص( همه تبیینات قرآن را به شیوه خاص به علی)ع( و از طریق ایشان به دیگر 
امامان معصوم آموزش داد و آنها را در اختیار اهل بیت)ع( قرار داد و سپس مردم را به آنان ارجاع داد. 
این مهم از روایات چندی اســتفاده می گردد )ر.ک: کلینی، 1429هـ .ق: 64، باب اختالف الحدیث؛ 

صفار، 1404هـ .ق: 214؛ عیاشی، 1380هـ .ق: 14 و بحرانی ، 1416هـ .ق: 138، 142 و 143(.
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روایات درصدد بیان معنا و مفهوم آیه و مراد خدای متعال هستند. گاهی اصطالح »روایات 
تفســیری« بر خصوص این دسته اطالق می شــود. 2. روایاتی که موارد نزول آیات را بر 
مردم و محیط اجتماع خود، تطبیق داده اند. این دسته، روایات َجْری و تطبیقی است که 
توسط ایشان صورت پذیرفته است. در این دسته روایات ائمه اطهار)ع( واقع خارجی معاصر 
پیامبر)ص( را بر واقع خارجی زمان خود تطبیق فرموده اند. توجه شــود که بر واقع خارجی 
زمان پیامبر اکرم)ص( و معاصران نزول قرآن »تنزیل« و به موارد نزول زمان پس از ایشان، 
»تطبیق« اطالق می شود. 3. روایاتی که نه ابهامی را از آیه برطرف می کنند و نه مصداقی 
را بــرای مفهوم آن بیان می کنند؛ بلکه در واقع ادامه وحی درباره موضوع آیه محســوب 
می شــوند1. به عنوان مثال آیه می گوید نمــاز بخوانید و روایت چگونگی و کیفیت نماز را 
بیان می کند. یا آیه می گوید در حالت خوف نماز را به قصر بخوانید و روایت می گوید این 
حکم در حالت سفر بدون خوف هم جاری است. این دسته از روایات را »روایات تبیینی« 
می نامیم که درواقع وحی ضمیمه شده به قرآن است که در اختیار رسول اهلل)ص( و اهل بیت 
مطهر ایشان)ع( قرار گرفته و در آیات 19 سوره قیامت و 44 نحل به آن اشاره شده است:

در سوره قیامت )نزول 31( می فرماید: اَل تَُحرِّْک بِِه لَِسانََك لَِتْعَجَل بِِه )16( إِنَّ َعلَْیَنا 
َجْمَعُه َو ُقْرَءانَُه )17( َفإَِذا َقَرأْنَاُه َفاتَِّبْع ُقْرَءانَُه )18( ثمُ َّ إِنَّ َعلَْیَنا بََیانَُه )19(

خدای متعال در این آیات بیان می فرماید که جمع کلمات در آیات و جمع آیات در 
ســوره ها بر ما اســت و وقتی آن را خواندیم، الزم است پیامبر اکرم)ص( تابع قرائتش باشد، 
آنگاه تبیین اینها هم کار ماست. بنابراین خدای متعال وحی خاصی دارد که پیامبر اکرم)ص( 

باید بر اساس آن، قرآن را تبیین نماید. 
اما اینکه این وحی تبیینی به پیامبر اکرم)ص( می رسد و ایشان باید آن را به اجرا درآورند، 
َل إِلَْیِهْم  ْکَر لُِتَبینِ َّ لِلنَّاِس َما نُزِّ در سوره نحل )نزول 70( بیان شده است: »َو أَنَزلَْنا إِلَْیَك الذِّ
ُروَن)44(« ؛ در این آیه مراد از آنچه به ســوی مردم نازل شــده، همان قرآن  َو لََعلَُّهْم یََتَفکَّ
است و ذکر، وحی دیگری است که بر پیامبر اکرم)ص( نازل شده تا بتواند بر اساس آن، قرآن 
را برای مردم تبیین کند. چنانکه در ســوره نجم )نزول 23( فرمود:»َما َضلَّ َصاِحُبکمُ ْ َو َما 

ـََوی )3( إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌی یُوَحی  )4( َعلََّمُه َشِدیُد الُْقَوی )5(«. َغَوی  )2( َو َما یَنِطُق َعِن الْه

ِ )ع( َقاَل َســِمْعتُُه یَُقولُ  إِنَّ اْلَْرَض  1. ظهور روایت ذیل در همین نوع از هدایت اســت: َعْن أَبِی َعبِْداللَّ
ُه لَُهم  )نعمانی، 1397  ُهْم َو إِْن نََقُصوا َشــْیئًا أَتَمَّ َل تَْخُلو إِلَّ َو فِیَها َعالِمٌ  َکیَْما إِْن َزاَد الُْمْؤمِنُوَن َشــْیئًا َردَّ

هـ . ق: 138، ح 3(.
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پس تبیین رســول و اهل بیت)ع( تابع قرآن اســت. بنابراین اگر می خواهیم مهندسی 
فرهنگی را بر اســاس قرآن سامان بدهیم، در مرحله اول باید سراغ قرآن برویم و پس از 
کشــف مهندســی در قرآن، سراغ سنت برویم و سنت را متناسب با آن سامان بدهیم. بر 
این اساس باید نسبت سنت با قرآن را به طور دقیق دریابیم و بفهمیم سنت در طول زمان، 
چه بخش هایی از جریان فرهنگ ســازی قرآن را ترمیم و یا تکمیل کرده است. طبق این 
روش، سنت تکمیلی اهل بیت)ع( منافاتی با محوریت قرآن ندارد، بلکه در طول آن است.

نکته قابل توجه این است که این مرحله، متأخر از عرضه روایات بر قرآن برای تشخیص 
صحت و ســقم آنها است. مسئله این مرحله این اســت که چگونه باید روایات را تدوین 
کنیم و ســامان دهیم که تکلیف خود را در کشف روش تربیت و فرهنگ سازی بر اساس 

روایات اهل بیت)ع( بیابیم؟ 
به نظر می رسد بهترین راه آن است که روایات معتبر را بر اساس قرآن و تابع مهندسی 

قرآن، سامان دهیم.

گونه های استفاده از روایات در مهندسی 
باعنایت به اینکه در مرحله اول کشف الگوی مهندسی فرهنگی قرآن، به دنبال کشف فرایند 
تحول سازی قرآن در مردم معاصر نزول هستیم، روایات تفسیری )دسته اول( پژوهشگران 
را در شــناخت دقیق و توضیحات تکمیلی مربوط به این مرحله کمك می دهد؛ زیرا این 
روایات هم مفاد آیات را توضیح می دهد و هم افراد و اشــخاصی را که آیات برای داوری 
در رفتار آنها فرود آمده اند روشن می کنند. روایات دسته دوم، به کار کیفیِت جریان دادِن 
آیات بر اشخاص و افراد معاصر اهل بیت)ع( می آیند. محققان بر پایه این اطالعات، کیفیت 
جریان دادن قرآن را بر معاصران خود فرا می گیرند و روش و قواعد جری و تطبیق، آیات 
را بر افراد و جوامع نوپیدایی که در معاصر نزول قرآن نبوده اند، به دســت می آورند؛ چون 
قرآن نیازهای هدایتی مردم را به دو گروه اجمالی و تفصیلی تقسیم کرده است و تفصیل 
مجمالت خود را برعهده معصوم گذاشته است؛ روایات تبیینی پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(، 
پژوهشگران را در شناخت تفصیلی راهی که در قرآن ترسیم شده است، یاری خواهد کرد. 
به عبارت روشن تر، روایات تبیینی رسول اکرم )ص(، استمرار ظرفیت فرهنگ سازی قرآن 
توسط ایشان در زمان نزول قرآن و روایات تبیینی اهل بیت)ع( ایشان، استمرار و ادامه آن 
در زمان های بعد از رحلت رســول اکرم)ص( می باشد. هر دوی این روایات تبیینی، باید در 

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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جریان فرهنگ سازی مبتنی بر قرآن و وحی مالحظه شوند. البته بر اساس برخی روایات، 
احتماالً این جریان در زمان ظهور حضرت ولی عصر)عج( توسط ایشان ادامه خواهد یافت1. 
به صورت خالصه می توان گفت: مطالعه روایات تبیینی، پژوهشــگران را در کشف تکلیف 

متصدیان فرهنگی در عصر غیبت موفق می کند.
از این توضیحات روشن شد که بعد از گردآوری آیات موضوعی بر اساس ترتیب نزول، 
باید مجموعه روایاتی را که از معصومان)ع(، رسیده و نقش تبیین و تفصیل هریك از آیات را 
دارند، ذیل آیات بیاوریم تا مهندسی فرهنگ وکیفیت مهندسی فرهنگی اسالم را ترسیم 
نماییم. مثاًل اگر درباره توحید تحقیق می کنیم، باید روایات مبین درباره هرکدام از انواع 

شرک یا توحید ربوبی یا شرک و توحید عبادی را ذیل آیات مرتبط جمع آوری نماییم.

کیفیت ساماندهی و ترتیب روایات
نکتــه الزم آنکه در ســامان دادن روایــات، باید به ترتیب زمانی آنها نیز توجه داشــت و 
حتی المقدور زمان صدور و شرایط صدور آنها را مراعات کرد. روایات هر یك از معصومان)ع( 
را باید به ترتیب زمان رسالت پیامبر)ص( و امامت ائمه)ع( بررسی کرد و به اختالفی که ممکن 

است از این جهت در روایات بروز کرده باشد، توجه نمود. 
به طور مثال، بیان و آشکارسازی نجاست خمر در کلمات وارده از اهل بیت)ع(، تا دوره 
امام صادق)ع( مطرح نشــده اســت و از خود امام صادق)ع( هم دو نوع روایت نقل شده که 
بخشــی از آنها دال بر عدم نجاســت و صحت نماز با لباس آغشــته به خمر )حر عاملی، 
1409 هـ .ق: باب 38، احادیث 14-10( و برخی بر نجاست و عدم صحت آن )حر عاملی، 
1409 هـــ .ق: باب 38، احادیث 1 ،3، 5 و 7( اســت و پس از ایشــان هیچ امامی عدم 
نجاســت آن را مطرح نکرده است و هرگاه از ائمه بعدی در این باره سؤال شده فرموده اند 
به روایات دال بر نجاست عمل شود )حر عاملی، 1409 هـ .ق: باب 38، احادیث 2 و 4(؛ 
لذا هرچند برخی در فقه مسئله، میان روایات تعارض دیده اند و درصدد حل آن از طریق 
کنار گذاشتن روایات دسته اول شده اند )ر.ک: موسوی خمینی، 1417 هـ .ق: 258-240؛ 
موســوی خویی، 1418 هـ .ق: 88-83؛ صــدر، 1408 هـ .ق: 353-328؛ حلی، 1379 

1 قال أبوجعفر)ع(:  و الل لکأنی أنظر إلیه بین الرکن و المقام یبایع الناس بکتاب جدید و أمر شــدید 
و ســلطان من السماء ل ترد له رایة )عاملی نباطی، 1384 هـ .ق: 260(؛ احتمالً مراد از کتاب جدید 
در این روایت تفســیرها و تبیین های ایشان باشد و تغییر ترتیب مصحف قرآنی توسط ایشان معلوم 

نیست؛ لذا نمی توان از این روایت جواز چنین تغییری در عصر غیبت را استفاده کرد.
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هـ .ق: 479-477 و...(، اما با نگاه تاریخی به این مســئله، معلوم می شــود حکم نجاست 
خمر تا زمان امام صادق)ع( آشــکار نشــده بود و از دوره امام صادق)ع( حکم نجاست بیان 
شــده است، لذا از این زمان باید بی تردید، مطابق حکم نجاست عمل شود. این مالحظه 
می توانــد برخــی از گره های فقه و علت تعارض ظاهــری برخی روایات راـ  که بر تقیه و 

مجاز و... حمل می شود ـ حل کند.
نکته قابل بررســی آنکه آیا اگر جامعه هدف در شــرایطی بود که تحمل هر دو حکم 
)مثل حرمت آشامیدن و نجاست مشروبات الکلی( را داشت، هر دو حکم به جامعه و مردم 
ابالغ  شود یا آنکه مطابق سیر صدوری آنها ابتدا حکم اول و سپس حکم دوم در مهندسی 
مورد توجه قرار گیرد؟ یعنی موافق ســیر آشکارسازی احکام عمل کرد و در مورد مثال، 
ابتدا حرمت شرب مشروبات الکلی را بگوییم و بعد از جامعه پذیری و فرهنگ شدن آن، به 

فرهنگ سازی نسبت به تبلیغ نجاست آن هم اقدام نماییم؟

مرحله سوم کشف الگوی اسالمی: تعمیم جامعه هدف از راه انطباق مردم بر آیات
در تعریــف قاعده »جری و تطبیق« گفته می شــود، آیاتی که درباره افراد و اقوامی نازل 
شــده است، به دلیل تشابه و اشــتراک افراد و اقوام دیگر در مالک موجود در آیه، بر آنها 
تطبیق می شــود1. نکته مهم این است که به طور مثال، در مهندسی فرهنگ یا مهندسی 
فرهنگــی مردم ایران، جری و تطبیق جامع انجام دهیــم، یعنی کل قرآن را از رابطه ای 
که با مردم معاصر نزول داشــته، منفك کرده و بر کل جامعه جدید )به طور مثال ایران( 

تطبیق نماییم. بنابراین از تطبیق بر گروه یا فرد خاص فراتر رفته ایم.
بررسی محتوای آیات قرآن، روشن می کند که قرآن متنی2 است که با واقع3 مرتبط و 
ناظر به آن بوده اســت. آن واقع، جامعه عربی معاصر پیغمبر)ص( بود. هر آنچه از مهندسی 
فرهنگ یا مهندســی فرهنگی گذشــت، مربوط به آن جامعه و در راستای تغییر و تحول 
آنها بود. اما زبان قرآن، زبان فطرت اســت و با آفرینش ویژه انسان، فارغ از زمان و مکان 

1. عالمه طباطبایی می فرماید: ان للقرآن اتساعا من حیث انطباقه علی المصادیق و بیان حال ها فاآلیة 
منــه ل یختــص بمورد نزولها بل یجری فی کل مورد یتحد مع مــورد النزول مالکا کالمثال التی ل 
تختص بمواردها الول، بل تتعداها إلی ما یناسبها و هذا المعنی هو المسمی بجری القرآن )طباطبایی، 

1417هـ .ق: 67(.
Text .2: متن، نوشته، نص.

Context .3: موقعیت، زمینه، شرایط.
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و جنســیت آنهــا ارتباط دارد. در این مرحله، کل قــرآن را که ناظر به آن جامعه بود، به 
کل جامعه و مردمی که هدف مدیران و کارشناســان مهندسی هستند، تطبیق می کنیم 
و به عبارتــی »کل واقع خارجــی امروزی« را به جای »کل واقــع خارجی معاصر نزول« 
می گذاریم. این کار شبیه این است که بخواهیم یك ابزار را جایگزین ابزار دیگری کنیم. 
اگر این دو ابزار، با دقت کافی استانداردسازی نشده باشند، نمی توان جایگزینی مذکور را 
به درســتی انجام داد و هر لحظه امکان خطا در اتصال و حتی ناکارآمدی ابزار یا تخریب 

محل اتصال وجود دارد. 
 در روایات، بر این مطلب تأکید شده که قرآن درباره تمام امت ها تا روز قیامت جاری 
اســت1، بنابراین باید خود را به قرآن عرضه کنیم و ببینیم اگر قرآن می خواست امروز با 
شما سخن بگوید، چه می گفت؟ اما جری و تطبیق هر دوره و هر فردی، اقتضائات خاص 
خود را دارد؛ بنابراین الزم است در این مرحله، دقیقاً مشخص شود بر اساس داشته های 
دینی با محوریت قرآنـ  که در مراحل اول و دوم گردآوری و جمع بندی می شــودـ  باید 
چگونه اقداماتی در مواجهه با مجموع جامعه ایرانی امروزی انجام دهیم؟ مثاًل در باب حجاب 
در ایران، باید از کجا شروع کرد؟ آیا با جامعه ای مواجهیم که نسبت به این آموزه بیگانه 
است و باید از آشنا کردن جامعه با مفهوم و حدود حجاب آغاز نمود؟ یا آنکه جامعه ایرانی 
در مرحله پایش فرهنگی است؛ یعنی حجاب را پذیرفته اند، اما در اثر عواملی به تدریج از 
این وظیفه دینی فاصله گرفته است و در حال برگشت و عقب گرد از پوشش اسالمی قرار 
دارد؛ در نتیجه بر مدیران فرهنگی فرض اســت تا صرفاً نسبت به مسئله پوشش اسالمی 
آسیب شناســی کنند و موانع پیش روی بقا و رشــد و توسعه فرهنگ حجاب را برطرف 
کنیم؟ به تعبیری دیگر، آیا جامعه ما مثل جامعه جاهلی است و مثاًل از نظر عفت جنسی 
در بدترین شــرایط اســت و ما باید آرام آرام مقدمه چینی کنیم تا به حجاب برسانیم، یا 
ارزش پوشش در جامعه گذشته ما نهادینه شده است و جامعه امروزی این ارزش را آرام 
آرام از دست می دهد و باید با نهی از منکر جلوی این بازگشت را بگیریم و مراقب افتادن 
آحاد جامعه در دام گرفتاری های جنسی باشیم؟ آیا بیماریم و باید سالم شویم یا سالمیم 
و رو به بیماری هستیم و باید جلوی شیوع و خطرسازی بیماری را بگیریم؟ یا با ترکیبی 

از این شرایط مواجهیم و باید از هر دو راه استفاده کنیم؟

1. )مجلســی، 1403 هـــ .ق: 1(؛ کتاب القرآن ؛ ]أبواب فضله و أحکامــه و إعجازه [؛ باب 1: فضل 
القرآن و إعجازه و أنه ل یتبدل بتغیر الزمان و ل یتکرر بكثرة القراءة و الفرق بین القرآن و الفرقان .
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قابل توجه آنکه تفاوت باور و بینش عمومی جامعه و مردم معاصر نزول در هدایت گری 
خود قرآن نیز رعایت شده است؛ سوره ای که در جامعه جاهلی مکه نازل می شود، به لحاظ 
پیام ها و حتی ساختار بیانی، به صورت کاماًل طبیعی با سوره ای که بر جامعه دینی مدینه 
نازل می شود، متفاوت است. لطیف آنکه اساساً نزول قرآن به سوی همه مردم و در گستره 
تمام تاریخ تا قیامت ایجاب کرده اســت تا خدای متعال، حتی مطالبی را که می توانسته 
به صورت خصوصی با پیغمبرش بگوید، نامه سرگشــاده کرده اســت و همگان تا قیامت 
می توانند و بلکه )متناسب با جایگاه خود( باید این مطالب را بخوانند و بدانند بین خدا و 
پیامبرش چه گذشته است تا مدیران با تطبیق خود بر این مذاکرات و انتظارات، وظیفه های 

جدید خود را شناخته و مطابق آن عمل کنند.
همان گونه که اشــاره شــد، اهل بیت)ع(، در موارد فراوانی آیات قرآن را بر مخاطبان و 
جامعــه خود تطبیق کرده اند و این کار را ترویــج نموده اند1؛ بلکه بخش قابل توجهی از 
روایات ایشان در باب قرآن از قبیل »جری و تطبیق« است؛ مثاًل گفته اند: این آیه درباره 
ما و این یکی درباره دشمن ما است. گاهی هم با روایاتی مواجهیم که به نظر می رسد آیه 
فراتر از آن است، اما امام معصوم)ع( تنها یك قسمت را می گوید؛ زیرا تنها همان قسمت از 
آیه بر زمان ایشان تطبیق می شد )برای بررسی بیشتر ر.ک. بهجت پور، 1391: 330-342(.

برخی از علمای تفســیر2 معتقد به انحصار جواز جری و تطبیق فقط در معصومان)ع( 
هســتند، اما از ادله روشن می شود که این گونه نیست؛ بلکه هرکسی که به محتوا و روش 
قرآن و نیز به جامعه مخاطب خود، آگاهی دارد، می تواند جریان معارف قرآن در آن جامعه 
را دریابد و بیان کند. البته این کار نیز ضوابطی دارد و باید آنها را با دقت در ویژگی های 
قرآن و نیز با مطالعه و تحلیل تطبیق های اهل بیت)ع( و بر اساس تقسیم تمام ویژگی هایی 
کــه احتماالً در حکم دخیل اند ـ مثل عرب بودن، مرد بودن، قوم و خویش پیامبر بودن، 
اسالم، سؤال داشتن و ...ـ  تك به تك بررسی می کنیم تا ویژگی خاصی را که مالک حکم 

1. ... َو لَــْو أَنَّ آیَــًة نََزلَْت فِی َقْومٍ ثُمَّ َماتُوا أُولَئَِك َماتَِت اآْلیَُة إَِذا َما بَقَِی مَِن الُْقْرآن  َشــیْ ٌء إِنَّ الُْقْرآَن 
اَواُت َو اْلَْرُض َفلُِکلِّ َقْومٍ آیٌَة یَتُْلونََها ]ُهْم  ــمَ لِِه َما َقاَمِت السَّ لِِه إِلَی آِخِرهِ َو آِخِرهِ إِلَی أَوَّ یَْجِری مِْن أَوَّ

[ )فرات کوفی، 1410 هـ .ق: 139(. مِنَْها فِی َخیٍْر أَْو َشرٍّ
2. استرآبادی، 1424 هـ .ق: 128 و حر عاملی، 1409 هـ .ق: ج 27، باب های 4 تا 7 از کتاب القضاء، 
ابواب صفات قاضی، ذیل مطالب آورده شده: ... محتوای این احادیث این است که محکم و متشابه، 
ناسخ و منسوخ، عام و خاص و چیزهای دیگر قرآن را جز ائمه)ع( کسی نمی داند و برای دانستن آنها 
بایــد به در خانه اهل بیت)ع( رفت. همچنین تفســیر و تأویل آیات و ظاهر و باطن آنها را فقط اینان 

می دانند و قرآن را چنانچه نازل شده، تنها ایشان می شناسند.
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اســت، کشــف کنیم و حکم را بر همان اساس و مالک، بر جامعه امروزی تطبیق نماییم 
)برای بررسی بیشتر ر.ک: بهجت پور، 1391: 132-147(.

دانش های کمک رسان به تعمیم جامع
روشــن اســت که برای تطبیق کل جامعه و مردم معاصر نزول، بر جامعه و مردم ایران 
امروز، نیازمند تطبیق جامع هســتیم. این کار از جهت گستره قلمرو مخاطب و تنوع آن 
مشــکل تر است و حتماً باید با حلم و بردباری انجام شود. تطبیق قرآن بر جامعه و مردم 
معاصر پیچیدگی هایی دارد که حضور کارشناسان مختلف را در حوزه های علمی گوناگون 
مردم شناسی و جامعه شناسی طلب می کند. آیات قرآن حتی درباره اداره حکومت از جانب 
پیامبر)ص(، وی را مأمور به مشــاوره با مردم می کند: »و شــاورهم فی االمر«1 و در مدح و 

ثنای مؤمنان متوکل، آنها را اهل مشورت می شمرد: »و امرهم شوری بینهم«2. 
در مرحله ســوم مهندسی فرهنگ یا مهندســی فرهنگی الزم است تا کارشناسان و 
صاحب نظران گوناگون و مرتبط با حوزه های جامعه شناسی و مردم شناسی به کمك طلبیده 
شــوند. کار این علوم تشخیص مصداق اســت؛ آنها با شناختی که از واقع جامعه دارند و 
متکــی بر دانش و تحقیقات میدانی، توضیح خواهند داد که جامعه و مردم هدف، اکنون 
در چه مقطعی از تحول فرهنگی مطلوب هستند. یا در باب هر یك از عناصر فرهنگی در 

چه جایگاهی قرار دارند؟ مؤلفه ها را دارند و کدام را ندارند؟ 
برای رســیدن به این هدف، باید سؤاالتی )به صورت مشترک توسط متخصص قرآنی و 
دانش های مربوطه( تنظیم شده، پاسخ آنها از مطالعه ساختارها و مردم هدف به دست آید. 
مقدمه این کار، تبیین شــاخصه های ســؤاالت از طرف مفسر است. پس از آن، فرم هایی بر 
اساس سؤاالت تهیه می شود و پس از تأیید نهایی فرم، با احتمال درصدی از خطا و ضریب 
اطمینان مشخصی، اقدام به نظرسنجی خواهد شد. دانشمندان علوم دیگر با توجه به مطالعات 
علوم تجربی خــود، از جامعه هدف به گونه ای نمونه برداری می کنند که واقعیت اجتماع را 
نشــان بدهد. مثاًل باید ترکیب گروه های هدف از نظر گروه های سنی و ساکنان روستاها و 
شهرها و تحصیل کنندگان در مراکز علمی متنوع و متفاوت و دیگر طبقه بندی های مؤثر در 
جامعه مالحظه گردد تا بر اساس خروجی آن به قضاوتی درباره کلیت جامعه مخاطب برسیم.

1. آل عمران/ 159.
2. شوری/38 .
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نتیجه این قضاوت آن اســت که در هر جامعه ای درمی یابیم کدام موضوعات تبدیل 
به فرهنگ شــده و نیازی به طرح تفصیلی آنها نیســت و تنها به پایش و رصد و مراقبت 
نیاز دارد؟ کدام عنصر فرهنگی مفقود است؟ موارد نیاز جامعه نسبت به هر یك از عناصر 
فرهنگی به چه میزان است؟ کدام عناصر و تحت تأثیر چه عواملی متغیر شده اند؟ وقتی 
به نظام مشخصی برای ایجاد یك عنصر فرهنگی برسیم، مرحله سوم نشان می دهد نقطه 
عزیمت کجاست. از کدام مطلب باید با اشاره یا بدون آن عبور کرد و کجا را باید توضیح داد؟ 

جامعه، هدِف تعمیم جامع
از توضیحات مذکور معلوم شــد در مرحله ســوم نسخه ای تجویز می شود که متناسب با 
فضــای عمومی جامعه و برآیند همه گروه های جامعه باشــد و ظرفیت های کل گروه ها 
و افــراد درون یــك جامعه درنظر گرفته می شــود؛ زیرا در مهندســی فرهنگ جامعهـ  
همان گونه که از نامش برمی آید ـ اشخاص موضوع مطالعه نیستند، بلکه جامعه و مردم با 
هویت جمعی مورد مطالعه قرار می گیرند. بسیاری اشخاص ممکن است با اراده شخصی 
یا ضعف شــخصیت و دالئلی، از روند عمومی و جریان طبیعی فرهنگی جلوتر یا عقب تر 
باشند. مهندسی فرهنگ یا مهندسی فرهنگی به جنبه های گسترده و عام فرهنگ سازی 
توجه دارد و به معدل عمومی جامعه و مردم توجه می کند. به عبارت دیگر، عموم افرادی 
معیار نیســت؛ بلکه عام مجموعی معیار تصمیم سازی و تصمیم گیری است. باید وضعیت 
عمومی مردم یك جامعه را درنظر بگیریم و بدانیم این جامعه به عنوان جامعه هدف، چه 
جامعه ای است؟ مردم این جامعه، چه چیزی را پذیرفته اند و با چه چیزی مشکل دارند؟ 
چه چیزی را زشت می دانند و مرتکبش نمی شوند و متوجه زشتی کدام منکر نمی شوند 

و درباره اش جامعه باوری و جامعه پذیری اتفاق نیفتاده است؟

تأثیر نتایج تعمیم جامع بر عملیات فرهنگی
از آنجا که بدون این تطبیق، ممکن است هزینه و امکانات فرهنگی و تبلیغی کشور در غیر 
محل خود صرف شود، نمی توان از نتایج به دست آمده از این طریق چشم پوشی نمود. به عنوان 
مثال ممکن اســت مجریان فرهنگی یك حکومت دینی، برای مقابله با مشکل بدپوششی 
در حوزه تنظیم روابط جنســی هزینه کنند، درحالی که اساســاً مسئله جامعه مخاطبش، 
چنین امری نیست و مثاًل تذکر درباره پوشش، برای اصالح وضعیت ناهنجار کافی باشد. 

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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جامعه و مردم از این طریق به ســمت حضور و داوری و هدایت گری قرآن سوق داده 
می شوند؛ البته توجه داریم که مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی الزاماتی دارد؛ ازجمله 
نیاز به حرکت هم سو و هماهنگ همه دستگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری و مجریان 
فرهنگی. باید تمام برنامه های فرهنگی، اعم از برنامه های کالنی مثل چشم انداز فرهنگی 
کشور و برنامه های خرد و عملیاتی، مبتنی بر راهبردهایی باشند که با این روش استخراج 
می شــوند. مثل پخش آیاتی از قرآن قبل از اذان در صدا و سیما؛ حتی در این برنامه نیز 
باید انتخاب آیاتی مشخص و نوع ترجمه آن، بر اساس همین راهبرد باشد. همچنین اگر 
حاکمیت می خواهد از ساخت فیلم های فرهنگ ساز حمایت کند، باید ابتدا بر اساس این 
روش بداند که اولویت فیلم سازی جامعه ی ما چه موضوعی و در چه سطح و الیه ای است 
و روش ارائه آن چگونه اســت؟ رسیدن به پاســخ واقعی این سنخ مسائل، در گرو کشف 

دقیق راهبردهای قرآنی در این مرحله است.

مرحله چهارم کشف الگوی اسالمی: طبقه بندی مخاطبان 
گفته شــد که مالک مرحله سوم، معدل جامعه است و اگر به درستی معدل گیری کنیم، 
می فهمیم مجموع افراد این جامعه تاکنون چه مقداری از معارف صحیح را می دانند و کدام 
برنامه فرهنگی برای آنها اولویت دارد؟ اما خود این جامعه یك واحد مرکب است و درون 
خود به دســته ها و امت هایی1 )گروه هایی که دارای اهداف مشترک اند( تقسیم می شوند. 
حتی در اواخر جامعه مدینه النبی که کســی جرأت اظهار کفر نمی کرد نیز گروه هایی از 
قبیــل »مؤمن حقیقی« و »منافق« و »فی قلوبهم مرض« و »مرجف در مدینه« و »اهل 

کتاب« و ... حضور داشتند2.

1. در تعبیرات فراوانی از قرآن واژه »امت« به معنای دسته ها و گروه های داخلی یك جامعه استعمال 
ا َوَرَد ماَء َمْدیََن َوَجَد َعَلیِْه أُمًَّة مَِن النَّاِس یَْسُقوَن...؛ و چون به آب َمْدیَن  شــده است؛ از جمله: »َو لَمَّ
رســید، گروهی از مردم را بر آن یافت که ]دام های خود را[ آب می دادند«؛ )قصص/23( یا »َو مِْن 
َقْومِ ُموسی  أُمٌَّة یَْهُدوَن بِالَْحقِّ َو بِِه یَْعِدلُوَن؛ و از میان قوم موسی  جماعتی هستند که به حق راهنمایی 
ُ ُمْهلُِکُهْم  می کنند و به حق داوری می نمایند« )اعراف/159( یا »َو إِْذ قالَْت أُمٌَّة مِنُْهْم لَِم تَعُِظوَن َقْومًا اللَّ
بُُهْم َعذابًا َشدیداً...؛ و آنگاه که گروهی از ایشان گفتند: برای چه قومی را که خدا هالک کننده  أَْو ُمَعذِّ

ایشان است، یا آنان را به عذابی سخت عذاب خواهد کرد، پند می دهید؟« )اعراف/164(.
2. در ســوره احزاب )نزول 90( که از ســوره های متأخر اســت، در آیه 60 می فرماید: »لَئِْن لَْم یَنْتَِه 
الُْمنافُِقــوَن َو الَّذیَن فی  ُقُلوبِهِْم َمَرٌض َو الُْمْرِجُفوَن فِی الَْمدینَِة لَنُْغِریَنََّك بِهِْم ثُمَّ ل یُجاِوُرونََك فیها إِلَّ 
َقلیاًل؛ اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه، ]از کارشان [ باز 
نایستند، تو را سخت بر آنان مسلط می کنیم تا جز ]مّدتی [ اندک در همسایگی تو نپایند.«. همچنین 
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به تعبیری دیگر حتی با وجود معدل گیری از جامعه باالخره با گروه هایی مواجه می شویم 
که از این معدل پایین ترند؛ همان طور که گروه ها، اقشار و دسته های اجتماعی دیگری باالتر 
از حد میانگین جامعه هســتند؛ آحاد و گروه های موجود در یك جامعه، لزوماً هماهنگ 
و همســان رشــد نمی کنند و ممکن اســت فرد یا گروهی در اثر تربیت وحیانی زودتر از 
دیگران رنگ الهی بگیرد و عده ای دیگر به کفر خود ادامه دهند و هدایت نیابند. بنابراین 
عالوه بر برنامه ریزی برای کلیت جامعه و پیشبرد آن به سوی اهداف دینی، باید برای این 
گروه ها برنامه های فرهنگی خاصی داشته باشیم که رشد گروه های پیش رو متوقف نشود 
و دسته اول به حد متعادل جامعه برسند. از همین رو است یکی از اصول حاکم بر جریان 
تربیت گروه های مختلف جامعه در قرآن عبارت است از »تذکر«. یعنی در عین حالی که 
گام های رشــد بیشتر جامعه، پی درپی و به صورت مهندسی شده برداشته می شود، برخی 

از این گام ها را به طور مکرر مطرح می نماید. 
این نکته در ســیره اهل بیت)ع( نیز به طور واضح مورد توجه اســت. گاهی مطلبی به 
کسانی گفته می شد که مورد نیاز یا حتی به مصلحت همگان نبوده است، لذا خود ائمه)ع( 
مخاطب خاص را توصیه به کتمان کالم شان می فرمودند و در مواردی جواب های متفاوتی 
به ســؤال واحد از ایشان نقل شده است. در برخی موارد از بررسی دقیق روایت، می توان 

به علت این تفاوت ها پی برد.

گروه های متفاوت طبیعی )سن و جنسیت( و گونه های متفاوت اختیاری 
به طور کلی گروه های مردم در جامعه هدف از دو نظر قابل تقســیم اند: یکی از نظر افعال 
اختیاری در ســاحت های بینشی و گرایشــی و روشی، مانند هماهنگی شان با ارزش های 

دینی و دیگری از نظر ویژگی های غیر اختیاری مثل گروه های سنی و جنسیتی. 
در مرحله چهارم، به ترکیب جامعه از هر دو جهت توجه می شود. باید از طرفی وجود 
گروه هایــی مثل کافر مصطلح و »فی قلوبهم مرض« و میزان حضور آنها در جامعه رصد 
شــود و از طرفی دیگر برای گروه هایی که بدون دخالت اختیار خود، در شــرایط خاصی 
مثل شــرایط سنی و جنســیتی و حتی فقر و غنای ناخواسته قرار گرفته اند، برنامه ریزی 

فرهنگی صورت گیرد.

در ســوره توبه که آخرین ســوره است آیات فراوانی به این اقسام پرداخته اند. از جمله: ر. ک. آیات 
64، 67، 68، 73 ، 99-97 و 101.

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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همان گونه که تفاوت کلیت جوامع در نحوه تخاطب قرآن گذشت، توجه به اقتضائات 
گروه های مختلف نیز در آن مشاهده می شود که در اینجا به دو نمونه اشاره می گردد:

در طول 13 ســال نزول قرآن در مکه، کافــران، مخاطب به اموری بودند که جامعه 
اســالمی از آنها عبور کرده و به مراحل بسیار باالتری رسیده بود. به عنوان مثال در اواخر 
سوره فرقان )نزول 42( با کفار درباره ربوبیت بحث می کند1 درحالی که از مؤمنانی که با 
تربیت وحیانی رشد کرده اند باعنوان عباد الرحمن یاد می نماید و ویژگی های ارزشی ویژه ای 
درباره شــان گزارش می دهد2. روشــن است که فاصله این دو گروه در متن یك جامعه از 
ُهْم َوَکاَن الَْکافُِر َعَلی َربِِّه َظهِیراً )55( َوَما أَْرَسْلنَاَک إِلَّ  ِ َما ل یَنَفُعُهْم َول یَُضرُّ 1. » َویَْعبُُدوَن مِْن ُدوِن اللَّ
ْل َعَلی  راً َونَِذیراً )56( ُقْل َما أَْسَألُُکْم َعَلیِْه مِْن أَْجٍر إِلَّ َمْن َشاَء أَْن یَتَِّخَذ إِلَی َربِِّه َسبِیاًل )57( َوتََوکَّ ُمبَشِّ
َمَواِت َواَلْرَض  الَْحیِّ الَِّذی ل یَُموُت َوَسبِّْح بَِحْمِدهِ َوَکَفی بِِه بُِذنُوِب ِعبَادِهِ َخبِیراً )58( الَِّذی َخَلَق السَّ
ْحَمُن َفاْسَأْل بِِه َخبِیراً )59( َوإَِذا قِیَل لَُهْم اْسُجُدوا  َوَما بَیْنَُهَما فِی ِســتَِّة أَیَّامٍ ثُمَّ اْســتََوی َعَلی الَْعْرِش الرَّ
َماءِ بُُروجًا  ْحَمُن أَنَْسُجُد لَِما تَْأُمُرنَا َوَزاَدُهْم نُُفوراً )60( تَبَاَرَک الَِّذی َجَعَل فِی السَّ ْحَمِن َقالُوا َوَما الرَّ لِلرَّ
َر أَْو أََراَد  کَّ َوَجَعَل فِیَها ِســَراجًا َوَقَمراً ُمنِیراً )61( َوُهَو الَِّذی َجَعــَل اللَّیَْل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة لَِمْن أََراَد أَْن یَذَّ
ُشُکوراً )62(؛ و غیراز خدا چیزی را می پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان می رساند و کافر 
همواره در برابر پروردگار خود هم پشــت ]شــیطان [ است. )55( و تو را جز بشارت گر و بیم دهنده 
نفرســتادیم. )56( بگو: »بر این ]رســالت [ اجری از شــما طلب نمی کنم، جز اینکه هرکس بخواهد 
راهی به سوی پروردگارش ]در پیش [ گیرد.« )57( و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش 
او تســبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه اســت. )58( همان کسی که آسمان ها و 
زمین و آنچه را که میان آن دو اســت، در شــش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیال یافت. رحمت گر 
عام ]اوســت [. درباره وی از خبره ای بپرس ]که می داند[. )59( و چون به آنان گفته شود: »]خدای [ 
رحمان را ســجده کنید« می گویند: »رحمان چیست؟ آیا برای چیزی که ما را ]بدان [ فرمان می دهی 
ســجده کنیم؟« و بر رمیدن شــان می افزاید. )60( ]فرخنده و[ بزرگوار است آن کسی که در آسمان 
برجهایی نهاد و در آن، چراغ و ماهی نوربخش قرار داد. )61( و اوســت کســی که برای هر کس که 
بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید، شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید. )62(«.
ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعَلی اَلْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطبَُهْم الَْجاِهُلوَن َقالُوا َسالمًا )63( َوالَِّذیَن  2. »َوِعبَاُد الرَّ
داً َوقِیَامًا )64( َوالَِّذیَن یَُقولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها َکاَن َغَرامًا )65(  یَبِیتُوَن لَِربِّهِْم ُسجَّ
ِ إِلَهًا آَخَر  َوالَِّذیَن إَِذا أَنَفُقوا لَْم یُْسِرُفوا َولَْم یَْقتُُروا َوَکاَن بَیَْن َذلَِك َقَوامًا )67( َوالَِّذیَن ل یَْدُعوَن َمَع اللَّ
وا بِاللَّْغِو  وَر َوإَِذا َمرُّ ُ إِلَّ بِالَْحقِّ َول یَْزنُوَن )68( َوالَِّذیَن ل یَْشَهُدوَن الزُّ َم اللَّ َول یَْقتُُلوَن النَّْفَس الَّتِی َحرَّ
وا َعَلیَْها ُصّمًا َوُعْمیَانًا )73( َوالَِّذیَن یَُقولُوَن  ُروا بِآیَاِت َربِّهِْم لَْم یَِخــرُّ وا کَِرامًا )72( َوالَِّذیَن إَِذا ُذکِّ َمــرُّ
َة أَْعیٍُن َواْجَعْلنَــا لِْلُمتَّقِیَن إَِمامًا )74(؛ و بندگان خدای رحمان  یَّاتِنَا ُقرَّ َربَّنَــا َهــْب لَنَا مِْن أَْزَواِجنَا َو ُذرِّ
کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به 
مالیمت پاسخ می دهند. )63( و آنان اند که در حال سجده یا ایستاده، شب را به روز می آورند. )64( 
و کســانی اند که می گویند: »پروردگارا، عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش ســخت و دائمی 
اســت. )65( و در حقیقت، آن بد قرارگاه و جایگاهی است. )66( و کسانی اند که چون انفاق کنند، 
نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیرند و میان این دو ]روش [ حد وســط را برمی گزینند. )67( و 
کســانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا ]خونش را[ حرام کرده است جز 
به حق نمی ُکشند و زنا نمی کنند و هرکس اینها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. )68( 
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نظر قرآن به دور نمانده و راه رشــد مناسب هرکدام از آنها را در موقع نیاز ذکر فرموده و 
از لزوم تکرار و تذکر این زیرساخت ها در مواقع لزوم، غفلت نکرده است.

در قرآن مراحل و مراتب مختلفی برای اهل ایمان ذکر شــده که دو مسئله نسبت به 
هر گروه در مطالعه تنزیلی مورد دقت و بررسی قرار می گیرد: یکی احکام و اقتضائات هر 
گروه و دیگری پایه های فرهنگ ســازی قرآن برای رســاندن گروه هایی از آحاد جامعه به 

این مراتب متفاوت مثل مؤمنان، صالحان، تسلیم شوندگان کامل و محسنان.
کســانی که درصدد مهندســی فرهنگ جامعه خود بر اساس قرآن هستند نیز به این 
مسئله توجه کافی داشته باشند. به عنوان مثال، باید برای کودکان که هنوز فرهنگ جامعه 
در آنها نهادینه نشــده اســت و در نقطه آغازند و دفاع و چالش چندانی در قبال فرهنگ 
قرآنــی ندارند، نقطه شــروع دقیقی را تعریف کرد تا بتــوان ضمن حفاظت از ارزش های 
فرهنگی و پیشگیری از ضد ارزش ها، ایشان را به رشد و استقالل فرهنگی نسبت به نسل 

پیشین رساند. 
قرآن با ویژگی جامعیت، هم برای مربی برنامه دارد و هم برای متربی؛ مربی باید به طور 
کامل و نظام مند بداند چه حوادثی بین پیامبر خدا)ص( و دشــمنان او گذشته تا بتواند در 
موارد مشابهی که مواجه می شود بر اساس الگوی قرآنی تصمیم و عمل درست را از خود 
بروز دهد. اما مسئله این است که آیا همه این مطالب را باید به همه متربیان نیز )در هر 
سن و با هر سنخی( گفت؟ این گروه ها نیازمندی محدودتری دارند و با محتوای محدود 

و روش مشخصی می توان ایشان را به پاسخ نیازمندی هایشان از قرآن رساند.
ما باید پله های انتقال این مفاهیم را بر اســاس روش قرآن ـ که روشی آسان است1ـ  

برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند. )69( مگر کسی که 
توبه کند و ایمان آورد و کار شایســته کند. پس خداوند بدی هایشــان را به نیکی ها تبدیل می کند و 
خدا همواره آمرزنده مهربان اســت. )70( و هرکس توبه کند و کار شایســته انجام دهد، در حقیقت 
به ســوی خدا بازمی گردد. )71( و کســانی اند که گواهی دروغ نمی دهند و چون بر لغو بگذرند با 
بزرگواری می گذرند. )72( و کسانی اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند، کر و کور 
روی آن نمی افتند. )73( و کسانی اند که می گویند: »پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده 

که مایه روشنی چشمان ]ما[ باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان.« )74(«.
1. نه اینکه اگر دو راهـ  یکی ســاده و دیگری پیچیدهـ  وجود دارد ما ســاده را انتخاب کنیم؛ بلکه با 
ُ لِیَْجَعَل َعَلیُْکْم  ُ بُِکُم الْیُْسَر َو ل یُریُد بُِکُم الُْعْسَر« )بقره/185(، »ما یُریُد اللَّ توجه به آیاتی مثل »یُریُد اللَّ
ِ الَّذی  یِن مِْن َحَرٍج؛« )حج/78(، »الَْحْمُد لِلَّ مِْن َحَرٍج؛« )مائده/6(، »ُهَو اْجتَباُکْم َو ما َجَعَل َعَلیُْکْم فِی الدِّ
ُرُه لِْلیُْسری؛ « )لیل/7( درمی یابیم که  أَنَْزَل َعلی  َعبِْدهِ الِْکتاَب َو لَْم یَْجَعْل لَُه ِعَوجًا؛« )کهف/1(، »َفَسنُیَسِّ
روش هدایتی قرآن پیچیده نیست؛ بنابراین اگر دین به درستی مطالعه شود، معلوم می گردد که انتقال 

معارف آن راه ساده ای دارد و پیچیده و سخت گو و لغز و معماگونه نیست.

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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اســتخراج کنیم و بگوییم برای هر مخاطبی، چه مطالبی را، تا چه اندازه و با چه روشــی 
باید گفت؟ چه مراحلی را باید با ســرعت زیادی طی کرد؟ به چه مسائلی نباید پرداخت، 

مگر اینکه خودش بطلبد؟ و ...
در این مرحله باید از کســانی که حوزه فعالیت شان مربوط به مخاطبان خاص و علوم 
ارتباطات است، مشاوره گرفت تا در نحوه انتقال عناصر فرهنگی به مخاطبان اظهارنظر کنند.

نتیجه گیری
بنابر آنچه گفته شد، بهترین الگو برای مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی مردم ایران، 
الگویی برگرفته از منابع اسالمی است؛ زیرا منابع اسالمی پاسخی به نیازهای فطری بشر 
دارند و هماهنگ با آنهاســت. همچنین این دین موافق فطرت، هیچ گاه از واقع و جامعه 
معاصران خود غفلت نکرده، بلکه مطالب را به منظور تغییر و تحول آنها بیان کرده اســت 
و آنها را بهانه ای برای عرضه مطالب تحول ساز خود شمرده است. نکته مهم آنکه باید در 
هنگام استخراج الگو، قرآن را اصل و سنت را به تبع آن قرار داد. مطالعات درون قرآنی نیز 
باید با نگاه به نزول تدریجی قرآن باشد و برای کشف فرایندهای تحول باید سراغ ترتیب 
نزول ســوره ها رفت. در رابطه با قرآن دو مطالعه به ترتیب نزول سوره ای و به ترتیب نزول 
موضوعی ضرورت دارد؛ اول به کار استخراج تمام جریانات مهندسی فرهنگ و مهندسی 
فرهنگی و دوم به کار شــناخت فرایند تغییر و تحول در عناصر فرهنگی می آید. ســنت 
اسالمی را باید با توجه به اولویت سنت پیامبر)ص( و سپس سنت ائمه اطهار)ع( سامان داد 
و در این مسیر، هر یك از ائمه)ع( را به ترتیب امامت شان مقدم کرد. دستاورد مطالعه سنت 
در استخراج الگوی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی عبارت اند از: شناخت روشن ابعاد 
مهندســی قرآن و آشنایی ابعاد و اجزای الزم مهندسی، کشف روش »جری و تطبیق« و 
انطباق الگوی قرآنی بر جوامع معاصر هر یك از معصومان)ع(. پس از این مرحله، نوبت به 
تطبیق الگو بر ایران می رسد. در این مرحله باید دو گام عمده را با مدد دانشمندان علوم 
اجتماعی و انسانی برداشت: تعمیم و انطباق دقیق الگوی مستخرجه از منابع اسالمی بر 
مردم ایران، به گونه ای که بتوان قرآن را از جامعه معاصران نزول منتزع و بر جامعه ایرانی 
مــورد مطالعه تطبیق داد. در مرحله دوم باید به تناســب تفاوت های اختیاری و طبیعی، 

مطالب الگو را برای جامعه هدف بسته بندی و آماده کرد.
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7. بابایی، علی اکبر. )1386(. مکاتب تفسیری. جلد دوم. قم و تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 
انتشارات سمت. چاپ اول.

8. برقی، احمدبن محمد، )1371(. المحاسن. تصحیح جالل الدین محدث. قم: دارالکتب السالمیه. چاپ دوم.
9. بحرانی، سیدهاشم. )1416هـ .ق(. البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: بعثت. چاپ اول.

10. بهجت پور، عبدالکریم. )1392(. تفسیر تنزیلی )به ترتیب نزول(؛ مبانی، اصول، قواعد و فوائد. 
تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. چاپ اول.

11. بهجت پور، عبدالکریم. )1391(. تفسیر فریقین؛ تاریخ، مبانی، اصول، منابع. قم: آثار نفیس. چاپ اول.
12. بهجت پور، عبدالکریم. )1390(. همگام با وحی؛ تفســیر تنزیلی )به ترتیب نزول(. ویراســت 

دوم. قم: تمهید. چاپ اول.
13. جوادی آملی، عبدالل. )1380(. تفسیر تسنیم. قم: اسراء.

14. حرعاملی، محمدبن حسن. )1409 هـ .ق(. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. 
محقق و مصحح مؤسسه آل البیت. قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول.

15. حکیم، سیدمحمدباقر. )1417هـ .ق(. علوم القرآن. قم: مجمع الفکر السالمی. چاپ سوم.
16. حکیم، سید محمدباقر. )1406هـ .ق(. دروس فی علم االصول. بیروت: دارالکتب اللبنانی.

17. حلی، حســین. )1379هـ .ق(. دلیل العروه الوثقی. مقرر: حســین سعید تهرانی. نجف: مطبعه 
نجف. چاپ اول.

18. خزاز رازی، علی بن محمد. )1401هـ .ق(. كفایه االثر فی النص علی ائمه االثنی عشــر. محقق 
حسینی کوه کمری. قم: بیدار.

19. دبیرخانه شورای عالی انقالب اسالمی. )1390(. نقشه مهندسی فرهنگی كشور. ویرایش دوم. زمستان. 
20. سبحانی، جعفر. )1419هـ .ق(. الحدیث النبوی بین الروایه و الدرایه. قم: مؤسسه امام صادق)ع(.
21. صدر، سیدمحمدباقر. )1421هـ .ق(. المدرسه القرآنیه. قم. مرکز البحاث و الدراسات التخصصیه 

للشهید الصدر.
22.  صدر، سیدمحمدباقر. )1408هـ .ق(. بحوث فی شرح عروه الوثقی. محقق سیدمحمود هاشمی. 

قم: مجمع علمی شهید صدر. چاپ دوم.

روش کشف الگوی اسالمی مهندسی فرهنگی
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23. صفار، محمد بن حســن. )1404هـ .ق(. بصائــر الدرجات فی فضائل آل محمد)ص(. مصحح 
محسن کوچه باغی. قم: مکتبه آیت الل مرعشی. چاپ دوم. 

24. طباطبایی، سیدمحمدحسین. )1417هـ .ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسالمی. 
چاپ پنجم.

25. طبری، محمدبن جریر. )1385 هـ .ق(. المسترشــد فی امامه علی بن ابی طالب)ع(. محقق احمد 
محمودی. قم: کوشانپور. چاپ اول.

26. طبرسی، احمد بن علی. )1403هـ .ق(. االحتجاج علی اهل اللجاج. تصحیح محمدباقر خرسان. 
مشهد: نشر مرتضی. چاپ اول.

27. عاملی نباطی، علی بن محمد. )1384هـ .ق(. الصراط المســتقیم الی مستحقی التقدیم. محقق و 
مصحح میخاییل رمضان. نجف: المکتبه الحیدریه. چاپ اول.

28. عیاشی، محمدبن مسعود. )1380 هـ .ق(. كتاب التفسیر. تهران: چاپخانه علمیه. 
29. فرات کوفی، ابوالقاســم. )1410هـ .ق(. تفســیر فرات الکوفی. تحقیق محمد کاظم محمودی. 

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی. چاپ اول.
30. کشی، محمدبن عمر. )1409 هـ .ق(. رجال الکشی، اختیار معرفه الرجال. تصحیح محمدبن حسن 

طوسی و حسن مصطفوی. مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد. چاپ اول.
31. کلینی، محمدبن یعقوب. )1429 هـ .ق(. الکافی. تصحیح دارالحدیث. قم: دارالحدیث. چاپ اول.
32. لوبون، گوستاو. )1378(. تمدن اسالم و عرب. سیدمحمدتقی فخر داعی گیالنی. تهران: دنیای 

کتاب، چاپ اول.
33. مجلسی، محمدباقر. )1403هـ .ق(. بحار األنوار الجامعه لدرر اخبار ادمه االطهار. بیروت: دار 

إحیاء التراث العربی. چاپ دوم.
34. معرفت، محمدهادی. )1379(. تفسیر و مفسران. قم: تمهید. 

35. موســوی خمینی، ســیدروح الل. )1418هـ .ق(. كتاب الطهاره. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)قدس سره(. چاپ اول.

36. موسوی خویی، سیدابوالقاسم. )1417هـ .ق(. مصباح االصول. قم: داوری.
37. موســوی خویی، سیدابوالقاسم. )1410هـ .ق(. اجود التقریرات. مقرر: محمدحسین نایینی. قم: 

مؤسسه مطبوعاتی دینی. چاپ دوم.
38. موســوی خویی، سیدابوالقاسم. )1419هـ .ق(. محاضرات فی اصول الفقه. مقرر: محمداسحاق 

فیاض. قم: مؤسسه نشر اسالمی.
39. موســوی خویی، سیدابوالقاســم. )1418هـ .ق(. موسوعه االمام الخویی. قم: مؤسسه احیاء آثار 

امام خویی. چاپ اول.
40. نعمانی، محمدبن ابراهیم. )1397هـ .ق(. الغیبه. تصحیح و تحقیق علی اکبر غفاری. تهران: نشــر 

صدوق. چاپ اول.


