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چکيده
فرهنگ وجه ممیزه و مؤلفه اصلی قدرت ملی در عصر جدید بوده و اقتدار فرهنگیی در نظیم جمهیور اسیممی
ایران برگرفته از اصول و مبمنی فرهنگ اسم که درواقع جهمنبینی انقمب اسممی بود ،میبمشید .وظیفیه نظیم مقید
جمهور اسممی ایران ،چه آحمد مرد و چه مسئوالن در همه سطوح ،تربیت مرد بیر اسیم

جهیمن بینیی اسیممی و

معنویت الهی آن می بمشد .این تمش زمینه سمز تشکیل «تمدن اسممی» می بمشد .طراز چنین انسمنی ،هم بمعث تثبییت و
تقویت نظم مقد

جمهور اسممی ایران گردیده و هم بمعث نفوذ و کمرآمد تصمیمسمزان و تصیمیمگیرنیدگمن آن

بوده و در عرصه بینالمللی نیز قدرت نر جمهور اسممی ایران افزایش مییمبد .از سویی دیگیر بیم توجیه بیه اینکیه
پیممبر گرامی اسم (ص) به مدد آیمت الهی وحی جمنهمیی را پروراند ،تطهیر کرد و قلبهمیی را سرشمر از نور سیمتت و
به راه تدا شکستنمپذیر و ستوده راه داد؛ این سؤال اسمسی مطرح میشود که کیم نیورانی وحیی بیم چیه روشیی،
انسمن هم را به بلندا تحول فرهنگی و همه جمنبه فرد و اجتممعی رسمند؟ روش این «تحول همه جمنبه» چیه بیود؟ آییم
امکمن الگوبردار از آن وجود دارد؟ پمسخ به این سؤال راه کشف بسیمر از تحوالت فرهنگی در عرصههیم کیمن و
راهبرد جممعه و پمسخگو دغدغه تولید دانش اسممی در حیوزههیم تربییت اسیممی ،میدیریت ،سیمسیت و  ...در
محضر نورانی کم وحی تواهد بود .این تحقیق بر اسم

هدف توسعها بوده و بیه دنبیمل توضیی اهمییت جمیگیمه

نزول تدریجی قرآن در مدیریت تحول فرهنگی جممعه و شیوه استخراج اصول تحول همه جمنبه از کم نورانی وحی و
تبیین رابطه آن بم امنیت فرهنگی و تأثیر آن در استحکم سمتت درونی قدرت ملی جمهور اسممی ایران و تقوییت و
توسعه اقتدار ملی ،به روش توصیفی -فرا تحلیلی میبمشد.
کليدواژهها :امنیت فرهنگی ،تحول فرهنگی ،اقتدار فرهنگی ،اقتدار ملی.

 .9عضو هیئتعلمی دانشگمه و پژوهشگمه عملی دفمع ملی و تحقیقمت راهبرد
 .7دانشجو دکتر مطملعمت راهبرد امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عاالي دفاام ملاي و تحقیقاات راه ارد
(نویسنده مسئول) molaie57@gmail. com
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مقدمه
نظم جمهور اسممی و سمتتمر فرهنگی برآمده از هویت و فرهنگ دینی -ملیی اییران
از ظرفیتهم بنیمدین در جهت توسعه و تعمیق اقتدار فرهنگی برتوردار است که بسییمر
از مؤلفههم آن امروزه در سط ملی و بینالمللی توانسته است بهعنوان یک گفتممن مقمبیل
در برابر نظم فرهنگی و تمدنی اوممنیسم و لیبرالیسم غربی مقمومت کیرده و بیهعنیوان ییک
الگو مرجع مورد اقبمل اجتممعی ملل و جوامع متعیدد اسیممی قیرار گییرد .فرصیتهیم
بینظیر درنتیجه تحوالت معرفتیی ،رسیمنها  ،اجتمیمعی و فرهنگیی و تألهیم موجیود
جهت پمسخگویی به نیمزهم بشر در پیشرو نظم فرهنگی کشور قرار دارد که می تیوان
بم اتکم بر آن ضمن تعمیق تودبمور فرهنگی در سط ملی ،بیه نیمزهیم بشیر امیروز کیه
تسته از نمکمرآمد هم «ایست و ایز هم » برآمده از نظم گفتممنی لیبرال-سیکوالر غربیی
است ،پمسخی کمرآمد و شمیسته بدهد.
جمهور اسممی ایران از ظرفیتهم ،ذتمیر ،امکمنمت و قمبلیتهیم منمسیبی برتیوردار
است که در صورت برنممه ریز مؤثر و ایجمد انسجم در سط نهمدهیم و سیمتتمرهم ،اتخیمذ
الگو راهبرد دقیق و متنمسب می تواند به یک نظم فرهنگی کمرآمد در سط داتلی و در
عرصه بین المللی حضور مؤثر داشته و به نیمزهم فرهنگی جممعه بشر پمسیخی درتیور
داشته بمشد .این شرایط بیمنگر برتوردار کشور از مؤلفه همیی اسیت کیه در قملیب اقتیدار
فرهنگی تعریف می شود و از نفوذ ،کمرآمد  ،جذابیت و اثربخشی منمسبی برتوردار اسیت.
بهرهگیر از این ظرفیت بیبدیل که تود شمتصی از انقمب اسممی و مبمنی معرفت دینی
است به منزله اقتدار حقیقی است که هم هژمیونی نظیم سیلطه در حیوزه اییده ،اندیشیه،
معرفت و گفتممن را مورد نقمد و تهمجم قرار می دهد و هیم پمسیخگو حقیقیی نیمزهیم
انسمنی امروز است .چنین شرایطی میتواند موقعیت برجستها را پدید آورد که بم توجه بیه
وجود مؤلفه هم مشترک فرهنگی بم جهمن اسم  ،هویت نوینی را در عرصه فرهنگیی پدیید
آورد که بهعنوان یک قطب و جریمن مؤثر فرهنگی در سط بینالمللی مبیدل شیود .تحقیق
این امر مستلز تمهید مقدممت و راهبردهمیی است که هم در سط داتلی و هیم در سیط
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بین المللی ضمن رفع نواقص و کمسیتی هیم جیمر  ،بتوانید از نگیمه اثبیمتی ،فرصیت هیم و
قوتهم جمر را به فعملیت و پویمیی وادارد.
از طرف دیگر جممعه ایران یک جممعه دینی بوده و قرآن و عترت پیممبر(ص) ،9معتبرترین
منبع هدایتهم فرهنگی جممعه میبمشند .بم توجه به معمرف اسممی میتیوان گفیت چیون
هدف قرآن ایجمد تحول فرهنگی گسترده در مخمطبمن تیود بیوده و ایین هیدف نییز دارا
زبمنی تربیتی و نه آموزشی بود ،لذا اقتضم کرد تم نزول قرآن ،تدریجی بمشد .نیزول تیدریجی
قرآن فرصت داد تم مرد به طور عملی از نقطه همیی تمریک به سو کیمنون نیور و روشینمیی
حرکت کنند و در تمم مراحل از راهبر هم قرآن بهره مند شوند .به همین جهت بررسی و
مطملعه در آیمت و سور قرآن ،محققیمن و مسیئوالن فرهنگیی کشیور را در شینمتت اصیول
تحول فرهنگی جممعه یمر تواهد کرد .اصول تحول فرهنگیی ،برتیی نیمظر بیه محتیوا و
برتی نمظر به روش است .همچنیین «اصیول تحیول فرهنگیی» بیه تنهیمیی بیرا شینمتت
راهکمرهم ایجمد تحول فرهنگی راهگشم نیست ،زیرا این اصول ،فروع و لوازمی دارنید کیه
هر یک از آن هم به کمر تربیتی و هدایتی میآیند و نیز گمهی ترکییب اصیول موجیب فیراهم
آمدن زمینه یک برنممه تربیت عملی میگردد.
همینطور برتی از اصول ،مقدمه بیمن اصول دیگر میبمشند .فهم شیوه تحول قرآنیی بیه
کشف و استخراج تمم این هم بستگی دارد .وجود جریمن هم مخملف و تهدید آن هیم و نییز
چملشهم و سؤالهمیی که بیتوجهی به آنهم میتوانست بحرانآفیرین بمشید ،همچنیین بیمال
رفتن شمیستگی هم و ظرفیت هم مبلغ رسمالت الهی و معممر جممعیه اسیممی اسیت کیه در
کنمر هر اصل تربیتی یم در مقمبله بم هر تهدید و جریمن مخملف بمید مورد نظر قرار گیرد.
(ره)

بررسی ضرورت و اهمیت این تحقیق از دیدگمه حضرت امم تمینی
رهبییر (مدظلییهالعییملی) نشییمن میییدهیید کییه حضییرت امییم
موجودیت(صحیفه امم

(ره)

و مقیم معظیم

مسییمیلی همچییون هویییت و

تمینی(ره) ،ج  ،)449-444 :94سعمدت و شقموت یک جممعه (هممن ،ج  )903 :9و

« .9فَقَملَ یَم أَیُّهَم النَّم ُ إِنِّی تَمرِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَمبَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی فَتَمَسَّکُوا بِهِمَم لَنْ تَضِلُّوا» (هملی 9404 ،ق،
ج )91 :9
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استقمل یک ملت (هممن ،ج  )41-48 :1را تمبع فرهنگ ارزییمبی کیرده و از نگیمه ایشیمن،

اسم

همه اصمحمت ،اصمح فرهنگ است (هممن ،ج .)943 :90

رأ

از دیدگمه مقم معظم رهبر (مدظلهالعیملی) نیز فرهنگ؛ روح کملبد هر جممعیه
اعضم انجمن اهل قلم،
صداوسیمم،

 ،)9989/99/1ستون فقرات حیمت ییک ملیت

 ،)9989/4/48بستر اصلی زندگی انسیمن

 ،)9989/90/91تضمین کننده آینده
یک کشور و ملیت یک ملت
عمده تحوالت یک
ملت

(بیمنیمت در جمیع کمرکنیمن سیمزممن

(بیمنیمت در دییدار وزییر علیو و رؤسیم دانشیگمه هیم،

(بیمنمت در دیدار اعضم شورا

(بیمنمت در دیدار اعضم شورا

ملت (بیمنمت در دیدار اعضم شورا

(بیمنمت در دیدار اعضم شورا

(بیمنیمت در دییدار

عملی انقمب فرهنگی ،)9919/1/41 ،قیوا

عیملی انقیمب فرهنگیی ،)9914/1/40،منشیأ

عملی انقمب فرهنگی ،)9989/90/8 ،هویت ییک

عملی انقمب فرهنگی )9914/1/91 ،و  ...میبمشد.

در این تحقیق به دنبمل پمسخ به این سؤال مهم هستیم که «الگو راهبیرد دیین بیرا
نیل به امنیت فرهنگی جممعه و اقتدار ملی در سط جهمنی کدا اسیت؟ آییم مییتیوان ییک
مکتب امنیتی بم رویکرد دینی در میمن سمیر مکمتب امنیتی جهمن ارایه و تعریف نمود؟».
فرضیه این تحقیق بر این است که اجزا متشیکله دیین (قیرآن مجیید ،سینت ،عقیل و
تجربیمت اجتممعی) برا مهندسی فرهنگ جممعه ،اصولی را ارایه داده است که به کمک آن
و نیز علو راهبرد در عرصه فرهنگ و امنیت ،میتوان به الگو راهبرد «امنیت فرهنگی
دینمحور» مورد نظر دست یمفت.
مفسر معمصر ،آیتاهلل بهجتپور در آثمر قرآنی تویش و بهتصوص در «تفسییر همگیم
بم وحی» رویکرد جدید از گم هم کشف تحول قرآن و فرآیند تحول فرهنگی جممعه بیر
اسم

تفسیر به ترتیب نزول قرآن ارایه نمودهاند که بیم انضیمم رویکیرد جدیید بیه تفسییر

تنزیلی بم عنوان «رویکرد راهبرد » 9میتوان سمیر مبمنی و اصول تحول در تمم عرصههیم
راهبرد (سیمسی ،اجتممعی ،فرهنگی ،اقتصمد  ،محیط زیست ،فنمور  ،امنیتی ،دفمعی و )...
را در راستم تقویت پمیههم نظم مقد

جمهور اسممی ایران تولید نمود .در این مقملیه

 .9از ثمرات این مقمله می توان به ارایه رویکرد جدید در تفسیر قرآن مجید به نم «تفسیر راهبرد » اشمره نمیود کیه در
مقملها دیگر به اصول و مبمنی رویکرد «تفسیر راهبرد » قرآن مجید اشمره تواهد شد .مؤلف
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ضمن بیمن و تحلیل ارتبمط امنیت فرهنگی بم امنیت ملی به نقش تفسییر تنزیلیی در تقوییت
آن و تأثیر آن در استحکم سمتت قدرت درونی نظم مقد

جمهور اسیممی اییران ،بیه

روش توصیفی -فراتحلیلی اشمره تواهیم نمود.
ادبيات و مباني نظری تحقيق
مفهومشناسي
 .1امنيت فرهنگي

بسیمر از کمرشنمسمن معتقدند بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قیرار
دارد و یکی از مؤلفیههیم اصیلی آن را تشیکیل مییدهید ،اگیر در قیرون قبیل دو عنصیر
نظممی گر و اقتصمد در تأمین امنیت کشورهم در دو بعد داتلی و تمرجی ،نقش بهسزایی
ایفم می کردند ،در قرن بیست و یکم ضرور است که بر مدتلیت بیشتر عنصیر فرهنیگ و
اهمیت آن تأکید زیمدتر ورزید

(اتوان کمظمی)13 :9918 ،

از منظر اسممی ،امنیت فرهنگی به معنم از بین بردن کلی تنوعهم و تفموتهم موجود
در بین افراد اجتممع در حوزه فرهنگی و یکسمنسمز آنهم نیست .انسمنهم ،زبمن ،گیویش،
نژاد ،هنر ،سلیقه و بینشهم متفموت دارند و این تفموتهم و اتیتمفهیم بیه نیص صیری
قرآن کریم (سوره مبمرکه حجرات ،آیه  )99برا شنمتت و شنمسمندن است و هیچ امتیمز و یم عید
مزیتی به شممر نمی آید و تنهم امتیمز انسمن هیم در نیزد تداونید ،درجیه تقیوا و پرهیزکیمر
آنهمست .البته در هر نظم سیمسی الز است که تفموتهیم بیه شیکمفهیم عمییق تبیدیل
نشوند و این شکمفهم دایممً بمیستی از حیث عمق و سط بهوسیله دولتهم واپیمیش شیوند
تم جممعه را دچمر ازهمپمشیدگی ننممید .از سو دیگر مقمبله بم تهمجم فرهنگیی در تضیمین
امنیت فرهنگی بسیمر مهم است که دارا سه صورت تحمیل فرهنگی ،تخرییب فرهنگیی و
تهدید فرهنگی است .برتی از صمحبنظران داتلی معتقدند که همه تمشهمیی کیه امیروز
بهعنوان تهمجم فرهنگی در مقمبله بم تمدن و فرهنگ اسممی صورت میپذیرد سعی میکنید
که به نحو دین را از عرصه حیمت انسمنهم بیرون نممید یم اینکیه ارزشهیم و مقدسیمت را
بیاعتبمر کند و یم اینکه آرا فمسد تمرجی را در درون آن وارد سمزد

(افتخمر

.)94-91 :9911 ،
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 .2تحول فرهنگي

«تحول فرهنگی»؛ تغییر همه جمنبه در بمورهم ،التزا هم و رفتمرهیم فیرد و اجتمیمعی
است که بمعث پدید آمدن شخصیتی جدید و هویتی نو در فرد و اجتممع شده و آن هیم را از
گذشته تود جدا می سمزد ،گستردگی این تغییر به تنوع و گستردگی ابعمد فرهنگپذیر فرد
و جممعه از یکسو و کمیت و کیفیت تفموت فرهنگ جدید بم بمورهیم و رفتمرهیم گذشیته
(فرهنگ قدیم) از سو دیگر و نیز بم قدرتی که فرهنگ جدیید در مقمبلیه بیم چیملش هیم و
موانع از تود نشمن میدهد ،ارتبمط تمم دارد.
به لحمظ آنکه فرهنگ ،تممیز انسمن از جمنیداران را نشیمن میی دهید و بیم توجیه بیه آنکیه
انسمنیت ،ظرفیتی بسیمر عظیم و نممتنمهی دارد ،اتصمف فرهنگهم به اوصمف متعیملی و مینحط،
کممل یم نمقص ،تکسمحتی یم تمم سمحتی ،مدلل می گردد و تعممل فرهنگهم یم تقمبیل آن هیم و
انتخمب یک فرهنگ و دست کشیدن از فرهنگی دیگر توجیه میشود (بهجتپور.)94 :9988 ،
 .3اقتدار فرهنگي

اقتدار فرهنگی عبیمرت اسیت از برتیوردار ییک نظیم فرهنگیی از پمییدار  ،نفیوذ،
ظرفیتهم بملقوه و بملفعل و توانمیی اثربخشیی در سیط ملیی و فراملیی کیه بیم پیذیرش
اجتممعی همراه بوده و بر یک هویت مستقل دینی-تمریخی و ملی اتکیم دارد .لیذا مییتیوان
گفت که اقتدار فرهنگی یک مفهو چندوجهی ،پیچیده و دارا ابعیمد گسیترده کیه تیمکنون
فضم مفهومی آن بهدرستی تعریف و تبیین نشده است ،میبمشد .اقتدار فرهنگیی در حیطیه
مرزهم جغرافیمیی محدود نبوده و دارا گسیتره فراتیر از حیوزه هیم جغرافییمیی اسیت؛
بهویژه این مفهو در برتورد و رقمبت بم جریمنمت و نظم هم گفتمیمنی رقییب موضیوعیتی
بنیمدین دارد که بمید زیرسمتتهم و بنیمنهم آن تمهید و طراحی شود

(تندقآبمد

.)1 :9919 ،

 .4اقتدار ملي

بم توجه به ممهیت قدرت و استفمده گستردها که صیمحبمن قیدرت از آن مییکننید ،در
رویکرد ج.ا.ایران عبمرت اقتدار ملی بم مفهو «قدرت مشروع» برا تأمین امنییت و دفیمع از
منمفع و اهداف ملّی مطرح است.
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مقم معظم رهبر (مدظلهالعملی) دربمره «اقتدار» میفرممیند« :اقتدار ملی به معنیی ایین اسیت
که یک ملت و مسئوالن کشور جلوههم قدرت و توانمیی و عزت تود را مشیمهده کنید و
کمرهم را بم سیمستهم درست ،بم برنممهریز صحی  ،بم جدیت و پشتکمر و بم هممهنگی و
انسجم کممل پیش برد» (.)9980/9/9
سردار دکتر فیروزآبمد در تعریف اقتدار ملیی بییمن داشیتند :اقتیدار ملیی بیه انتظیمر و
کمرکرد از قدرت ملّی اطمق مییشیود کیه بیشیترین سیط تمکیین و اطمعیتپیذیر از
سیمستهم کلی نظم و قوانین و مقررات را توأ بم رضمیت ،همراه بم اعتممد به منمبع تولیید
قدرت ملّی به همراه داشته بمشد

(توحید

.)9919،

مباني نظری
رابطه امنیت و فرهنگ
امنیت در عرصه فرهنگ به دو معنم تعبیر می شود :اول اینکه فرهنگ عممیل ایجیمد امنییت در
سمیر عرصه هم و ابعمد نظم اجتممعی است که در بعید روانیی ،اهمییت بسییمر زییمد دارد؛ دو
اینکه امنیت فرهنگی ،تمبعی از امنیت اجتممعی ،اقتصیمد و ...اسیت .در هیر دو معنیم بیهواسیطه
نظم مند بودن اجتممع می توان ایین اصیل را پیذیرفت کیه نقیش فرهنیگ بیه دلییل درون زاییی،
منحصربهفرد است .احسم

امنیت ،بهعنوان بُعد ادراکی و ذهنی از امنیت در عرصههیم سیخت

و نر  ،مقولها است که فرهنگ عممل مهمی در ایجمد آن است (طمیی و دیگران.)44 :9919 ،
به رغم زیربنمیی بودن نقش فرهنگ در تحوالت جممعه در ابعیمد گونیمگون ،میی تیوان از
تأثیر دوجمنبه فرهنگ و سمیر ابعمد جممعیه ،نظییر امنییت ،سیخن گفیت .امنییت و فرهنیگ
رابطها دوجمنبه دارند و هر یک از این مؤلفههم متأثر از یکدیگر و بر هم تأثیرگذار هسیتند.
از یکسو برتوردار از یک فرهنگ زنده و پویم مستلز برقرار امنیت در جممعه اسیت و
لذا در جممعه ا که امنیت برقرار نبمشد ،شملوده جممعه دچمر تزلزل و آشیفتگی در تعیمممت
انسمنی ممنع شکل گییر هوییت فرهنگیی تواهید شید .از سیو دیگیر در صیورت عید
شکل گیر هنجمرهم ،ارزشهم ،آدابورسو رفتمر مشترک و بهطیورکلی فرهنیگ ،جممعیه
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دچمر بحران معنم شده ،تلقی مشترک از امنیت به وجود نمی آید و تعمرضمت معنیمیی اسیم
شکل گیر امنیت پمیدار را متزلزل نموده و گسستن از فرهنگ بومی و قبول فرهنگ عمریتی
معتقدان به آن را در تقمبل بم امنیت سیمسی ،اجتممعی و ایدیولوژ حمکم بر این جوامع قرار
میدهد .این وضعیت در شرایطی محقق می شود که فرهنگ بیومی از پوییمیی و غنیم الز
برتوردار نبوده ،فمقد قدرت مقمومت و ایسیتمدگی در مقمبیل نفیوذ فرهنیگ بیگمنیه اسیت.
برعکس اگر تعمممت و روابط انسمنی در فضمیی مترقیی جرییمن یمفتیه ،ظرفییت بیمالیی در
درک متقمبل افراد و گروه هم اجتممعی ایجمد و در جممعه اشتراک معنمیی توبی ظهور یمبد،
این روند ،هویت فرهنگی جممعه را از غنم توبی برتوردار سمتته و در سمیه این تعممیل،
امنیت مطلوبی نصیب جممعه تواهد شد که قوا هر یک به بملندگی دیگر کمیک تواهید
کرد (عیوضی.)991 :9984 ،
امنیت فرهنگي؛ هسته اولیه امنیت ملي
امنیت فرهنگی به عنوان هسته اصلی امنیت به تصوص امنیت ملی در جهمن امروز
شنمتته می شود .عمده ترین تحوالت اجتممعی بم پیممدهم امنیت ملی معطوف به این
هسته اصلی یعنی امنیت فرهنگی می بمشد .از سیویی نفیوذ قیدرت هیم بیین المللیی
به منظور تأثیرگذ ار

بر سمتتمر امنیتی کشورهم نفوذ در امنیت فرهنگی است .درواقع

هسته مرکز امنیتی که محور هدف محسوب میی شیود ،امنییت فرهنگیی اسیت کیه
تهدیدات امنیتی از سو قدرت هم مهمجم در جهمن کنونی را تقویت می کند .سقوط
امنیت فرهنگی به مثمبه فروپمشی اشکمل مختلف امنییت ییک نظیم از جملیه امنییت و
اقتدار ملی است .شکل زیر ترسیم نسیبت امنییت فرهنگیی بیم امنییت ملیی را نشیمن
می دهد (عیوضی. )13 :9914 ،
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شکل  - 9نس ت امنیت فرهنگي با امنیت ملي

یکی از مهم ترین عوامل بقم یک فرهنگ ،قدرت تطیمبق آن فرهنیگ بیم محییط متغییر
اجتممعی است .این تطمبق بمید به نحو بمشد تم در قملب یک سیبک زنیدگی بیومی ،افیراد
برتوردار از یک فرهنگ بتوانند به راحتی بم محیط بیرون تعممل برقرار کرده و نیمزهم تود
را برطییرف سییمزند ،بییدون اینکییه اییین احسییم

بییرا آنهییم ایجییمد شییود کییه تییمرج از

چهمرچوبهم فرهنگی تود عمل میکنند؛ افراد در صورت نبود ایین مییزان از انعطیمف و
قدرت تطمبق در یک فرهنگ بهراحتی برا دستیمبی به چهیمرچوب تعممیل بیم محییط و ییم
سبک زندگی کمرآمد در محیط جدید از چهمرچوب فرهنگ ملیی تیود تیمرج مییشیوند؛
بنمبراین فضم سیمست گذار و سنجش در حوزه امنییت فرهنگیی را مییتیوان در دوالییه
تعریف کرد:
الف .الیه خااریي :ایین الییه حیوزه تعممیل بیم فرهنیگهیم بیگمنیه و جرییمنهیم
جهمنی سمز فرهنگی است .مهیمتیرین تطیر پییش رو در اینجیم بیگمنیه شیدن افیراد بیم
چهمرچوبهم ارزشی و الگوهم رفتمر پذیرفتهشده در فرهنگ تود است که بیهتیدری
به تضعیف اقتدار نهمدهم سیمسی و اجتممعی جممعه منجر میشود .فرصیتی کیه پییشرو
فرهنگ وجود دارد آن است که بم استفمده از جریمنهیم تمیم

و اشیمعه فرهنگیی بتوانید
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انگیزههم و محیطهم الز را برا نوآور در محیط بومی تود ارتقمء دهد و بیر پوییمیی و
رونق فرهنگی تود بیفزاید.
ب .الیه داخلي :توجه به الیه داتلی بیشتر در مورد کشورهمیی صدق مییکنید کیه در
مرزهم تود از تنوع قومی ،زبمنی ،دینی و  ...بمالیی برتوردارند (آشنم و اسممعیلی.)11 :9988 ،
الگو تحوالت فرهنگي با امنیت ملي در یمهور اسالمي ایران
محیط امروز محیطی پیچیده بوده و تغییرات بسیمر سریع ،شتمبمن و غیر قمبل پییشبینیی،
شرط الینفک جهمن شمرده میشود لذا اگر فرجم تحوالت بخواهد در جهت مطلوب پییش
برود ،می بمیست بتواند تود را بم این آهنگ تغییرات منطبق نموده و همگم سیمزد .بیر ایین
اسم

الز است از یک طرف به این اصیل اسمسیی توجیه نمیود کیه تغیییرات محیطیی را

شنمسمیی و پیشبینی نمود (تم حد امکمن) و از سو دیگر نحوه مدیریت تحوالت را بم یک
سمزوکمر منعطف و انطبمقپذیر تدوین نمود.
در تصوص انطبمق پذیر الگو بم تحوالت ،بمید اذعمن داشیت کیه الگیو میورد نظیر،
میتواند فرهنگ و هویت را به واد تمدن رهنمون نممید و همزممن آهنگ شتمبمن تغیییرات
را در معمد له پمردوکسینمل ثبمت و پویمیی ،هضیم کنید .در فرآینید وقیوع تحیول در عرصیه
فرهنگ ،عوامل بسیمر بم منشأ داتلی و تمرجی نقش دارند که به عقییده صیمحبنظیران،
عوامل تمرجی نظیر جهمنیشدن مهم ترین تأثیر را دارد و اهمیت آن از دو منظر قمبیل تأمیل
است .نخست آنکه مقوله تحوالت فرهنگی امنیتیشده از طرف جهیمنی شیدن (تواسیته ییم
نمتواسته) تحت تأثیر قرار می گیرد ،دو آنکه برا پردازش امنیت ملی برا نهمدینیهسیمز
امنیت ملی و مصونیتبخشی آن بم جهمنیشدن روبهرو می شیویم و از گیذرگمه آن حرکیت
میکنیم ،ازاینرو این یک رابطه دوسویه است که آثمرش در عرصه امنیت ملی قمبیل رؤییت
است .یک سو آن از جهمنیشدن بهسو امنیت ملی بهواسطه تأثیرگذار تحیوالت عصیر
جهمنی شدن است .یکی هم از طریق امنیت ملی و حرکت همیی که بیرا حفیو و بقیم آن
انجم میشود که در این صیورت عبیور از گیذرگمه جهیمنیشیدن امیر الجیر محسیوب

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مقمله پژوهشی :نظریهپرداز ؛ الگو راهبرد دین در تولید امنیت فرهنگی 49 /

میشود ،لذا جهمنی شدن نقطه ورود و تروج امنیت ملی در ایران بیوده و منشیأ چیملشهیم،
تهدیدهم ،بحرانهم و فرصتهم برا امنیت فرهنگی مم محسوب میشود.
امنیت ملی یک پدیده بملقوه بوده و پدیده بملفعلی نیست که مراکز بتوانند آن را تولیید
نممیند ،بلکه بملقوه است بدین معنم که طی فرآیند سمتته میشود و بسیمر هم انعطمفپذیر
است و اثرگذار آن بر سمیر حوزههم اجتممعی دیگیر محسیو

مییبمشید .ایین مسیئله

رویکرد فرآیند این پژوهش را تأیید می کند که بمید بم نگمه فرآیندمحور این مسیئله را کیه
از قوه به فعل میرسد و دیگر عنمصر دتیل در آن را در تعممل بم الگیو فرهنگیی  -دینیی
تحوالت جممعه دید.
امم جهمنی شدن برا ایجمد تحول فرهنگی ،نیمز به تعریف فرآیند دارد .به سخن دیگیر
امنیت ملی زممنی تحت تأثیر قرار میگیرد که دچمر تحول بشود؛ امم تحول در درون امنییت
ملی ذاتی نبوده و از بیرون امنیت ملی وارد میشود ،لذا برا تحلیل امنییت ملیی در حیوزه
چملش هم و مشتقمت آن نیمزمند به تعریفی از تحوالت موجود در جممعه هسیتیم .مهیمتیرین
عرصه تحوالت ،تحوالت فرهنگی است؛ امم جهمنی شدن بیرا بیه وجیود آوردن تحیوالت
فرهنگی نیمز به برپمیی جنبش هم اجتمیمعی دارد و بنیمبراین دومیین ورود  ،جنیبشهیم
جدیید اجتمییمعی اسییت ،یعنییی جهییمنیشییدن از طرییق جنییبشهییم نییوین ،ظرفیییتهییم
تحولآفرینی را افزایش میدهد .پس جنبش هم از این حیث مهم بوده و بدون در نظر گرفتن
آنهم راه ورود جهمنیشدن به قلمروهم و حوزههم فرهنگی و  ...را میبندد .جنبشهیم ییک
حرکت تغییرتواه محسوب میشوند امم برا ایجمد این تغییرات نیمز به شنمسمیی پیشرانهیم
و عوامییل تغییییر داریییم .بییم نگییمهی بییه تعریییف مفهییومی جنییبشهییم نییوین اجتمییمعی و
تجزیه وتحلیل عوامل کلید مؤثر بر آن میتوان پیشرانهم مؤثر را شنمسیمیی کیرد؛ امیم بیم
توجه به اینکه موضوع این مقمله در حیطه بررسی تحوالت امنیتی جمهور اسیممی اییران
است بمید بین این موضوع و پیشرانهیم حمصیل از جنیبشهیم نیوین اجتمیمعی روابیط
معنمدار وجود داشته بمشد .مدرنیته ،فمینیسم و رسمنههیم ارتبیمطی سیه پیشیران کلیید
جهمنیشدن در عرصه تحوالت اجتممعی میبمشیند .پیشیران مدرنیتیه در اییران از جیذابیت
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بمالیی در بین روشنفکران برتوردار میبمشد و تبدیل بیه رویکیرد فرهنگیی شیده اسیت.
فمینیسم پیشران تحولسمز دیگر جهمنیشیدن مییبمشید کیه از عوامیل مهیم تهدیید امنییت
فرهنگی در جممعه ایران محسوب میشود و حداقل رویکرد تهدیدمحور این نگیرش ایجیمد
چملش در نهمدهم متولی تحوالت در جممعه ایران میبمشید و پیشیران بعید  ،رسیمنههیم
ارتبمط در فضم حقیقی و مجمز است که موجب تولید محصوالت فزاینیدها مییگیردد.
محصوالتی که بر راهبردهم کمن اجتممعی مم و عنمصر استحکم بخیش بیه نظیم فرهنگیی
جممعه اسممی ایران تأثیر میگذارند .پیشرانهم مذکور ،مرکز ثقیل هیدفگیذار شیمن در
جممعه که مهمترین نقطه استراتژیکی جممعه محسوب میشود ،سبک زنیدگی اسیت .سیبک
زندگی که بهرغم نقش هم بسیمر که در منمسبمت کمن اجتممعی و آینده جممعه اییران بیر
عهده دارد ،بر تبدیل فرهنگ و هویت هم آثمر فزاینده و مهمی را بر جم میگیذارد .سیبک
زندگی نقطه ثقلی است که نیمز به توجیه و امعیمن نظیر همیه برنممیهرییز هیم ،راهبردهیم
حممیت و نظمرتی دارد .قطعمً تبدیل تهدیدات سبک زندگی به آسییب ،چشیمانیداز هیویتی
جممعه ایران را به مخمطره جد میاندازد.
قلمرو مدیریت بر کمرکرد پیشرانهم در جممعه اییران راهکیمر اصیلی تبیدیل تهدیید بیه
فرصت و حفو امنیت فرهنگی می بمشید .بیر اسیم

جمیگیمه میدیریت فرهنگیی در حیوزه

مدیریت بر پیشران همیی که سبک زندگی را بم چملش مواجه مینممیند میتیوان چشیمانیداز
چهمر سنمریو فرهنگی را برا آینده انقمب اسممی ترسیم نمود کیه در ایین چشیمانیداز
مقوله مدیریتی نقش مهم و بهسزایی را تواهد داشیت .اگیر فرآینید حضیور پیشیرانهیم در
سبک زندگی و آثمر طبیعی مخرب بر سبک زندگی ایرانی-اسممی بدون حضیور میدیریت
فرهنگی مؤثر (تواهد آمد که مدل مدیریت فرهنگی – دینی بر اسم

تفسییر تنزیلیی ییک

مدل مدیریت فرهنگی مؤثر و متنمسب بم فرهنگ ایران اسممی میبمشد) در داتل کشور راه
تود را پیش ببرد ،چشم انداز فرهنگی مم یم همچنمن تقمبل فرهنگی است که امروزه به شکل
تهدیدآور در جممعه مم در سطوح مختلف میرد  ،نخبگیمن و در برتیی از دولتمیردان بیه
چشم می تورد و یم در رودتمنه پلورایسم فرهنگی غرق میگردد که بمید جسم بیجیمن آن
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را در گوشه و کنمر رودتمنه جستجو کرد و یم بیم مقمومیت منعطیفپیذیر راه تیود را طیی
تواهد کرد که به حمشیه راندن فرهنگ میانجممید و حییمت بخشییدن بیه عرصیه حرکیت
رودتمنها هویتی متوقف میگردد و به برکها نمکمرآمد تبدیل میشود؛ امم اگر یک حیوزه
مدیریت فرهنگیِ توانمند به این مسئله نظیمرت داشیته بمشید ،در چهیمر قلمیرو میدیریت
راهبرد فرهنگی ،مدیریت آگمهمنه و هوشیمرانه بر سبک زندگی ،مدیریت تعیمملی انتقیمد
بر جنبشهم اجتممعی و مدیریت قو در بحرانهم ،تقویت تعیمممت فرهنگیی بیم جهیمن،
چشم انداز سنمریو در این فرایند تواهد بود.
بدیهی است ضعف در حوزه مدیریتی فرهنگ ،جهمنیشیدن را از حییث یکسیمنسیمز
ارزشهم به تهدیدات امنیتی بدل میکند که این یکسمن سمز  ،فرهنگ بومی را در انطبمق بیم
فرهنگ مسلط جهمنی قرار می دهد و از آنجم که هسته اصیلی فرهنیگ در اییران ،بیر مبنیم
اعتقمدات و ارزشهم اسممی رقم تورده است ،این هممنند بم فرهنگ غربی ،بیه معنیم
تغییر در نظم ارزشی-مذهبی و هویت شریعتمحیور اسیت کیه از نتیمی مبیرز آن نیمامنی
فرهنگی است .در صورت عد شکلگیر هنجمرهیم ،ارزشهیم ،آداب و رسیو مشیترک و
بهطورکلی فرهنگ دینی ،جممعه مم دچمر بحران معنم شده و تلقی مشترک از امنیت به وجود
نمیآید و تعمرضمت معنمیی اسم

شکلگیر امنیت پمیدار را متزلزل میینممیید و بیم نفیوذ

فرهنگ بیگمنه ،امنیت فرهنگی که هدف اصلی دشمن میبمشد به مخمطره میافتد .بمید توجه
داشت که امروزه فرهنگ ،بنیمدِ امنیت و ممهیت آن را تشکیل میدهد .از این منظر تهدیدات
امنیتی از طریق نفوذ فرهنگی امکمنپذیر است .در موقعیت کنونی جوامع بیم افیزایش نقیش
ابزارهم فرهنگی ممنند رسمنههم در شکل دهی به ابعمد مختلف زنیدگی ،طبیعتیمً امنییت نییز
هرچه بیشتر ممهیت فرهنگی پیدا کرده است .در این شرایط هرچه پمیه اتکیم امنییت ملیی
فرهنگ و شمتصهم تضمین کننده آن ممنند مشروعیت و ایدیولوژ کمرآمید بمشید ،یقینیمً
امنیت جممعه پمیدار تواهد بود .ازاینرو امنیت فرهنگی دینمحور (بر اسم

رویکرد تفسیر

تنزیلی) ،به مثمبه مؤلفه اصلی امنییت ملیی بیر حفیو و مصیونیت فرهنگیی افیراد جممعیه از
تهدیدات نسبت به ارزشهم اسمسی تلقی می شود و حملت امن حملتی اسیت کیه فرهنیگ
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کشور ضمن در اممن بودن از تطرهم دارا توان رشد و بملندگی بمشد .به همین جهت نفوذ
و تأثیر فرهنگهم نمهمخوان بم فرهنگ بومی-دینی کشور ،ضمن ایجمد شیقوق مختلفیی از
گونههم تحیول فرهنگیی (انحطیمط فرهنگیی ،تجزییه فرهنگیی ،اسیتحمله فرهنگیی و )...
موجبمت تزلزل و بحران امنیت فرهنگی را فراهم تواهد آورد .درنتیجه هرگونه اتیتمل در
امنیت فرهنگی ،تأثیرات مستقیمی بر جم تواهد داشت؛ بنیمبراین بیم اتخیمذ سیمسیتهیم
منمسب مدیریتی در حوزه مدیریت فرهنگی بهتصوص مدل مدیریت فرهنگیی دیینمحیور
میتوان به وضعیت امن فرهنگی و امنیت ملی دست یمفت (عیوضی.)944-948 :9914 ،

شکل  – 7الگو ارت اط تحوالت فرهنگي با امنیت ملي در یمهور اسالمي ایران
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واکنش مکاتب
سکوالریسم
فرهنگی

لیبرالیسم فرهنگی

مدرنیته فرهنگی

دالیل و پيشران
مشمهده روندهم جدید بم تغییر در عقمیید و

رو آوردن بیییه اصیییول غربیییی و ارزشهیییم

ارزشهم اصولی جممعه،

هنجمرشییکنمنه غربییی ،اییین تییود از رهگییذر

تغییییر در فرهنییگ و فنییمور و گسییترش

تغییییرات فرهنگییی کییه در جممعییه بییر اسییم

نوآور هم در زمینههم مختلف

پیشرفتهم نوظهور ایجمد شده شکل میگیرد

تغییر سبک زندگی و برتوردهم شیهروندان

آثمر مخربیی بیر پیکیره سیممت اتمقیی و

در رتدادهم اجتممعی،

معنویت جممعه اسممی ایران میگذارد.

تغیییییر در فرهنیییگ و فنیییمور و افیییزایش

تغییرات ایجمدشیده در سیبک زنیدگی افیراد

روزافزون تعداد رسمنههم تأثیرگذار غربی

قمبل مشمهده است

تغییر در عقمید و ارزشهم یک جممعه،

از تعممل ویژگیهم زمیمنی و مکیمنی و نییز

تغیییر در سیبک زنیدگی افییراد بیم توجیه بییه

تعممل بم سنتهم و ارزشهم فرهنگیی ییک

تغییرات فرهنگی

جممعه تمص بهنوعی گفتممن

تغیییییر در عقمیییید و ارزشهیییم ر داده در
جممعه
فرهنگسمز
دینی

پيامدها

تغییر در سیبک زنیدگی ،شییوه برتوردهیم
اجتممعی
تغییر در فرهنگ و فنمور و ظهور روزافزون
فنمور هم نوین

رو آوردن به سبک زندگی ایرانی-اسممی،
گسترش فنمور در حوزه فرهنگ،
بومی کردن این مقوله در دل مسمیل فرهنیگ
اسممی و هممهنگی بیم عقمیید و ارزشهیم
اصیل ادیمن توحید

شکل  -9یدول پیامدها مکاتب فرهنگي

ضرورت تویه به مدیریت فرهنگي در تحوالت فرهنگي
هممن طور که قبمً هم اشمره شد ،فرهنگ در نسیبت بیم سیمیر اجیزا جممعیه ،میوقعیتی
زیربنمیی دارد ،ازاینرو تحوالت فرهنگی مشخصکننده سمیر تحیوالت جممعیه مییبمشید و
مدیریت فرهنگی هم به جهت تضمین اعتم فرهنگ و هم به جهت تضمین پویمیی جممعه
ضرورتی امکمننمپذیر به نظر می رسد و این مهم در عصر جهمنیشدن اهمیتی مضمعف دارد.
ازجمله دالیل ضرورت مدیریت فرهنگی عبمرتاند از:
رسیدن به فرهنگ متعملی ،فلسفه وجود رسملت و مأمورییت اصیلی نظیم جمهیور
اسممی برتمسته از انقمبی بیر اسیم

فرهنیگ و ارزشهیم اسیممی مییبمشید .اسیتقرار
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سمتتمرهم و سمزوکمرهم منمسب و مدیریت جممعه بیر اسیم

فرهنگیی تیمص ،موجبیمت

بمزتولید هممن فرهنگ و توسعه و تعملی آن میشود .یکی از راهکمرهم بنیمد در میدیریت
فرهنگی جممعه ،تعریف اهدافی متعملی برا آن است .در این صیورت دشیوارترین مرحلیه
مدیریت فرهنگی جممعه ،دستیمبی به حداقلی از پذیرش عممه مییبمشید .بیدون تردیید ایین
پذیرش تم حد زیمد در گیرو مییزان صیداقت و دراییت اقیدا کننیدگمن عرصیه میدیریت
است(نمظمی اردکمنی.)448 :9988 ،
پیشرفتها خیره کننده فناور اطالعاات و ارت اطاات ،توسیعه روزافیزون صینعت
گردشگر  ،مهمجرت و  ...ازجملیه عیواملی اسیت کیه رونید جهیمنیشیدن را بیم حرکتیی
اجتنمب نمپذیر مواجه سمتته است .امروزه معنم و مفهو مرزهم جغرافییم محییط سیمسیی
کمرنگ گشته و مفهو جدید تحت مرزهیم فرهنگیی پدیید آمیده کیه بیر ایین اسیم ،
انسمنهم بر مبنم چهمرچوب فکر شمن از یکدیگر متممیز میگردنید .از ایین رهگیذر و در
پرتو این تحوالت روبهرشد ،رویمرویی و تعممل فرهنگهیم بییش از گذشیته بمیسیتی میورد
توجه و مداقه قرار گیرد

(اصغر

زاده و قمسمی.)90 :9988 ،

در چنین شرایطی ،کشورهمیی که برا فرهنگ تود هیدف و برنممیها نداشیته بمشیند،
توسط فرهنگهم دیگر کنمر گذاشته تواهند شد .حتی اگر معتقد بمشیم فرهنگهم غملیب
در تعممل بم دیگر فرهنگهم و بهصورت تودجوش سیطره تود را بر دیگیر فرهنیگهیم بیه
دست آورده اند ،بمز هم جهت تداو حیمت فرهنگی جممعه تود نیمز به حممیت و پشیتیبمنی
از فرهنگ داریم و این امر میسر نمیشود مگر از طریق مدیریت فرهنگی صحی و کمرآمید،
به تعبیر دیگر ،کشورهمیی که برا فرهنگ تود برنممها نداشیته بمشیند ،تیود مشیمول
برنممهریز هم دیگران قرار تواهند گرفت و جزیی از آن تواهند شد
دولتآبمد

(صملحی امیر و عظیمیی

.)13 :9981 ،

این بدان معنمست که در صورت عد تجهیز نظم مدیریت فرهنگی در جهت بمزشنمسی
و مواجهه بم تهدیدهم و فرصتهم پیشرو ،ضمن حذف وجود ضعیف و نمکمرآمد فرهنیگ
بومی ،سمیر اجزاء مفید و کمرآمد آن نییز در کیوره ذوب جهیمنیسیمز فرهنیگهیم از بیین

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مقمله پژوهشی :نظریهپرداز ؛ الگو راهبرد دین در تولید امنیت فرهنگی 41 /

تواهد رفت .این پدیده به از تود بیگمنگی فرهنگی ،از بین رفتن مییرا
ملی و سرممیههم فرهنگی منجر تواهد شد

(اصغر

ارزشیی ،هوییت

زاده و قمسمی.)90 :9988 ،

در بحث مدیریت فرهنگی آنچه اهمیت دارد شنمتت و توجه به عنمصر فرهنگی جممعیه
می بمشد .آنچه تمکنون در کشور مم ر داده حمکی از این است که برا شنمسیمیی و تقوییت
سنتهم ،ارزشهم ،بمورهم ،نگرشهم ،هنجمرهم و رفتمرهیم فرهنگیی منمسیبی بیرا توسیعه
تمش سیستممتیک انجم نشده است .برا تدوین و ارایه الگو فرهنگی مبتنی بر ارزشهم،
بمورهم و هنجمرهم بمید ابتدا عنمصر فرهنگی جممعه را شنمتت .این عوامل شممل ارزشهیم
مطلق ،ارزشهم اسطورها  ،ابداع ،نوآور و تمقیت ،تغییرپیذیر و اهمییت بیه کیمر و
فعملیت و روحیه تمش ،انتقمدپذیر  ،روحیه کمر گروهی ،نظمپذیر  ،انگیزه پیشیرفت و ...
میبمشد؛ بنمبراین تمش در جهت اصمح بمورهیم غلیط فرهنگیی وظیفیه تمیممی میرد و
نهمدهم فرهنگی است و مدیریت فرهنگی که مدیریتی پویم و آیندهنگیر اسیت ،بیم نگیرش
کمن تود عممل زممن و مکمن را در رویکرد تود حذف میکند لذا ضیرورت پیرداتتن بیه
امر برنممهریز فرهنگی مطرح میبمشد .در این نگرش برنممهریز فرهنگی به معنیی تعییین
اولویتبند و طراحی سیمستهم عمومی است که بمعث تقویت وحدت و انسیجم ملیی
شده ،هویت ملی و فرهنگی شهروندان را تقویت و تثبیت میکند (مویدنیم.)90 :9984 ،
تغییرات فرهنگی در یک جممعه حمصل تغییرات فکر  ،ذهنیی و رفتیمر همیه عنمصیر
انسمنی در یک جممعه و مبمدالت فرهنگی ،فکر و علمی ،تکنولوژ سمیر جوامیع اسیت و
حمل اگر به هر دلیلی وجود و تیداو بمور هیمیی بیرا ادامیه حییمت هدفمنید ییک جممعیه
ضرورت داشته بمشد ،مطلقمً بمید همه عنمصر انسمنی یک جممعه در هیر میوقعیتی در حفیو
نظم و تداو آن بمورهم حسم

شوند.

تحقق امنیت فرهنگی از دیگر دالیل ضرورت مدیریت فرهنگی است .زممنی کیه امنییت
را بستر رشد ،بملندگی و شکوفمیی فرهنگ بیدانیم و فرهنیگ را نییز بسیتر کمیمل ،تعیملی و
توشبختی انسمن به شممر آوریم تم اندازه زیمد بیه ارزش امنییت فرهنگیی پیی بیردهاییم.
چراکه بذر ارزشمند فرهنگ در زمین شورهزار نمامنی هرگیز نمیی رویید و بیه بیر

و بیمر
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نمی نشیند لذا اگر امنیت جنبه مقدممتی برا فرهنگ داشیته بمشید ،از مقیدممت واجیب بیه
شممر میرود (رحممنی.)91 :9910 ،
رابطه امنیت و فرهنگ دیني
امنیت از منظر قرآن کریم دارا دو بعد امنیت دنیمیی و امنیت اترو اسیت .امنییت در
زندگی اترو  ،بر مبنم ارزشهم نمظر بر کممل و سعمدت ابد و ضرورت توجه به بعید
متعملی وجود انسمنی که ضرورتمً موضوع ایممن دینی است ،به دسیت تواهید آمید .امنییت
قرآنی بر پمیه ارزشهم اتمقی دوگمنه متعملی و دنیو که هرکدا نمظر بیر بعید متعیملی و
دنیو هستی انسمنی هستند مورد داور و سنجش قیرار میی گییرد .ارزش هیم اتمقیی-
سیمسی متعملی ،ملهم از بعد متعملی وجود انسمنی و مبتنی بر اصل اعتقیمد کرامیت انسیمن،
بهعنوان تلیفه تداوند بر رو زمین است که اهدافی چون تعملی معنو  ،کمیمل اتمقیی و
در نهمیت سعمدت ابد انسمن را پی جیویی میی کننید .منبیع و منشیأ صیدور ایین دسیته از
ارزشهم و راه کسب شنمتت انسمن از آنهم ،ضرورتمً وحی اسیت کیه بیهصیورت موضیوع
ایممن تعریف میشود (تقیلو و آدمی 44 :9981 ،و .)48
مفهو امنیت در اسم بم مفهو ایممن رابطه تنگمتنگ دارد و ایممن هم پمیه امنییت و هیم
هدف آن برشمرده شده است .قرآن کریم و روایمت بیمنگر این مسیئله هسیتند کیه هرگونیه
امنیت و در هر بعد از آن در نهمیت ریشه در ایمیمن و اعتقیمدات معنیو دارد و هرگونیه
نمامنی در هر عرصها ریشهاش به بی ایممنی برمی گردد ،اسم امنیت را شرط حرکت عظیم
اجتممعی برا یک ملت و زمینه سمز پیشرفتهم ممد و معنو میداند و آن را سممتی و
مصونیت از هر تهدید چه ممد و معنیو برمیی شیممرد .لیذا امنییت قلمیرو وسییعی در
گفتممن اسم دارد و جمیگمه ویژها را داراست

(افتخمر

و همکمران.)40 :9984 ،

امم فرهنگ در این گفتممن به دلییل در برداشیتن هنجمرهیم و ارزش هیم ،مفهیومی اسیت
متعملی و نقشی برجسته دارد و در نظم جمهور اسممی ایران بهعنوان زیربنم شنمتته شیده
است .از منظر اسم  ،فرهنگ بمیستی در مسیر تکممل و تعملی قرار گیرد و زممنی انسیمنی تیر
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است که معنو تر و عملی تر بمشد و انسمن بم بهرهگیر از بمیدهم و نبمییدهم آن بیه سیمت
حیمت معقول متعملی حرکت داده شود .ارتبمط دو عنصر امنییت و فرهنیگ نییز برگرفتیه از
دیدگمه دینی ممست .امنیتسمز در وهله اول نیمزمند توجه به فرهنگ است .چراکه فرهنگ
زیربنم جممعه بشر است و چنمنچه زیربنم از استحکم برتوردار نبمشد منجیر بیه سیقوط
روبنم تواهد شد (محرمی.)9911 ،
نقش قرآن در ارتقاء امنیت فرهنگي یامعه
در کشور ایران ،منبع اصلی ارتزاق فرهنگ ،آموزههم مذهبی و شرعی مبتنی بیر هوییت
اسممی است که مبنم تشخیص مصمل از مفمسد به شممر می آید .ازاین رو هرگونه تغییر در
نظم ارزشی -مذهبی و هویت شریعتمحور ،به معنم نمامنی فرهنگی تلقی میشود ،چراکه
ظرفیت و توان جممعه را در حفو بنیمنهم هویتی تود به چملش میکشد.
در فضم نمامنی فرهنگی ،روایت جممعه پذیر و درونیسمز ارزش هم و هنجمرهیم کیه
تعیین کننده بمیدهم و نبمیدهم ایستمر و رفتمرهم جممعه است ،دچمر نمپیوستگی میشیود.
هرگونه شکمف ارزشی-هنجمر میمن حمل و گذشیته ،بمییدهم و نبمییدهم متفیموتی را فیرا
رو نسلهم مختلف قرار میدهد و گسیلی ژرف را مییمن آنهیم موجیب مییشیود .ایین
فرآیند ،نظم سیمسی اسممی را در جهت تعین بخشیدن به یکی از کیمرویژه هیم تیود کیه
فرهنگ سمز بر محور مذهب است بم دشوار هم فراوانی مواجه می سمزد .نتیجه آنکه ،بیم
دگرگونی فرآیندهم بمورپذیر

جممعه ،کمهش ضریب همبسیتگی اجتمیمعی-فرهنگیی بیه

گزینه هم متصور و محتمل تبدیل می گردند ،چراکه تهدیدات حمصیله را نمشیی از فرهنیگ
مذهبی است ،دچمر تغییر و دگرگونی نمتواسته میکند (سلیممنی.)444 :9914 ،
در فرهنگ قرآنی ،امنیت مفهومی وسییع ،متیوازن و عمییق دارد و شیممل تمیممی ابعیمد
زندگی و حوزه هم سیمسی ،اقتصمد  ،اجتممعی ،فرهنگی ،داتلی و تمرجی می شیود و بیر
الگویی از امنیت تأکید می شود که بم اقتیدار ،انسیجم  ،وحیدت ،ارتبیمط جممعیه اسیممی و
استحکم درونی جممعه پیوند دارد و شرط امنیت ملی را در بعد امنیت تمرجی و اسیتحکم
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درونی امت اسممی میداند و هرگونه دغدغه ،نگرانی و نمامنی در یک بعد را مؤثر در ابعیمد
دیگر میشیممرد و هرگونیه قیوت و قیدرت در ییک حیوزه را منشیأ قیدرت و اقتیدار در
حوزههم دیگر میداند

(در نجفآبمد

.)489 :9911 ،

بنمبراین مقوله امنیت در اسم  ،پدیدها تک بعد نیست و میوارد متنیوع را در تیود
جم داده است .ابعمد مختلف امنیت از منظر قرآن کریم عبمرتاند از :امنییت فیرد (قیرآن
کریم برا حفو امنیت فرد انسمنهم در حوزه امنیت جمنی ،حیثیتی ،عقیده و امنییت روح
و روان ،حسمسیت زیمد نشمن داده و برا حفو آن ،راهکمرهیمیی را اراییه کیرده اسیت)،
امنیت اجتممعی (شممل یگمنگی و یکدلی ،توش بینی ،عیدالت اجتمیمعی) ،امنییت فرهنگیی
(دربرگیرنده تودبمور فرهنگی ،همسمنسمز فرهنگی ،حقمحور  ،شنمتت فرهنگهیم
مختلف) ،امنیت اقتصمد و امنییت سیمسیی کیه شیممل امنییت داتلیی و امنییت تیمرجی
است(وطندوست.)904 -999 :9983 ،
تداوند متعمل ،رفمه و شکوفمیی اقتصمد را نیز تمبع برقرار امنیت و صیل مییدانید و
می فرممید« :وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَم قَرْیَةً کَمنَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَم رِزْقُهَم رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَمنٍ؛ و تیدا
شهرى را مَثَل زده است که امن و اممن بود [و] روز اش از هر سو فراوان می رسیید»

(نحیل

( ،)93آییه )994؛ در جمیی دیگر می فرممیند« :وَإِذْ قَملَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَیذَا بَلَیدًا آمِنًیم وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِمللَّهِ وَالْیَوْ ِ اآلتِرِ قَملَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیم ثُمَّ أَضْیطَرُّهُ إِلَی
عَذَابِ النَّمرِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ :و چون ابراهیم گفت پروردگمرا ایین [سیرزمین] را شیهرى امین
گردان و مردمش را هرکس از آنمن که به تدا و روز بمزپسین ایمیمن بییمورد از فیرآوردههیم
روزى ببخش ،فرمود ( »...بقره ( ،)4آیه .)943
بنمبراین ،جممعها که اسم ترسیم میکند ،جممعها است بهیرهمنید از امنییت و در آن،
عبمدت تدا و دور از طمغوت محسو

است .اسم  ،یک ایدیولوژى نظیم منید و شیفمف

است و اصول اتمق و جهمنبین معینی در تصیوص عیدالت سیمسی و اجتمیمع دارد.
بهطور بملقوه ،جمذبه و کشش اسم  ،جهمن است ،چراکه از نظر این دین ،تمیمم انسیمنهیم
برابرند (مردن.)944 :9911 ،
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بنمبراین می توان گفت که نزول قرآن تنهم بهمنظور آموزش مجموعها از معمرف و بییمن
دستورهم الهی نبود ،بلکه بم انگیزه تربیت و تغییر و تحول مثبت مخمطبمن انجم گرفت .بیه
عبمرت بهتر؛ قرآن از سو پروردگمر ،بم انگیزه تربیت نمزل شید و آمیوزش مقدمیه آن بیود.
زبمن آموزش قرآن ،تربیتمدار بود ،تعلیم داد تم رشد دهد و تغییر محسو

و تدریجی را

در مخمطبمن تود ایجمد کند .نزول بسیمر از آیمت در پی حمدثههم ،ورود بیه چیملشهیم بیم
اصحمب عقمید ،راهبر اجتممعی و تدریجی مسلممنمن تم تشکیل حکومت و آسییبشنمسیی
مسمیل حکومت دینی نشمن از انگیزها تربیتی دارد که در نزول قیرآن میورد توجیه تیدا
حکیم بوده است و این انگیزه تنهم در صورت «نزول تدریجی» تأمین میشد و بم لحمظ ایین
حکمت ،نزول تدریجی قرآن به وقوع پیوست« :وَ قُرْءَانًم فَرَقْنَمهُ لِتَقْرَأَهُ عَل َ النَّم ِ عَل َ مُکْیث
وَ نَزَّلْنَمهُ تَنزِیم» (اسیراء .)903/قرآن ،بخش بخش و در قملب سورههم و آیمت در مقمطع مختلف
زممنی و متنمسب بم شرایط ،پیشممدهم و پرسشهم بر میرد توانیده شید .تیموت تیدریجی
آیمت هم که تمبعی از نزول تدریجی قرآن بود ،انگیزه تربیتی قرآن را بهتوبی تأمین کرد.
«تربیت»  ،امر آنی و دفعی نیست و در یک جم و یک لحظه حمصیل نمییشیود ،بلکیه
امر تدریجی و مشمول گذر زممن است و این ،نیمزمند فهم و دریمفت معمرف و مطملب در
مرحله اول و به کمر بستن آن هم در مرحله دو و سپس آممدگی روحی برا آموزش مراتب
بمالتر دانش و پس از آن ،به کمر بستن آن میبمشد .در مورد تربیت قرآنیی و اسیممی دقیقیمً
این موضوع صدق میکند ،مثمً پذیرش معمد یم رسیملت پییممبر اکیر (ص) ریشیه در پیذیرش
توحید دارد و تم حقیقت توحید مورد قبول واقع نشود ،نوبت به بیمن مبمحث مربوط به معمد
نمیرسد و طرح آن بیفمیده است .بهعموه ،تذکر یک نکته معرفتی در شرایط تیمص و ییم
به دنبمل شبهه و سؤال ،در جمیگیر شدن آن بسیمر مؤثر است .برتی از معمرف نیز محصیول
عمل کردن به برتی از آموزههم قبل و بلوغ روحی جدید است؛ میثمً تیم انسیمن بیه مقیم
صبر نرسد ،برتی آیمت را درک نمی کند« :وَ ذَکِّرْهُم بِأَیَّم ِ اللَّهِ إِنَّ ف ِ ذَالِکَ الَیَمت لِّکُلِّ صَبَّمرٍ
شَکُور» (ابیراهیم(ع) « ،)4/إِن یَشَأْ یُسْکِنِ الرِّی َ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَل َ ظَهْرِهِ إِنَّ ف ِ ذَالِکَ الَیَمت لِّکلِّ
صَبَّمرٍ شَکُور»

(شور

.)99/
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ممحظه می شود که درک و فهم آیت بودن م وارد مذکور در آیمت ،مرتبط بم رسییدن
انسمن به مرتبه صبر و شکر دانسته شده است .از این موارد زیمد است؛ بنیمبراین «الزمیه
جدایی نمپذیر تموت بم درنگ آیمت ،آن است که چون آیمت در طول زممن و بیه تیدری
بر مرد تموت می شود ،فهم معمرف قرآنی ،پذیرش مرد نسیبت بی ه فرهنیگ قیرآن و
اثرگذار قرآن بر مرد در بعد فکر  ،روحی و عملی ،بیشتر و بهتر صورت می گیرد و
فرهنگ پذیر و درونی کردن آن بیینش هیم و مقیررات و نهمدینیه شیدن آن در جممعیه
به توبی تحقق می یمبد ،عموه بر این ،هم زممنی تموت آیمت بم شرایط زممنی و مکمنی و
رتدادهم اجتم معی و فرد متنمسیب بیم مفیمد آییمت نیمزل شیده ،فهیم بهتیر آییمت و
اثرپذیر کممل تر از آن را دوچندان می کند ،از جهت سو بیه لحیمظ صیفم و پیملودگی
روحی و تکممل نفسمنی که در پرتو عمل به برتی دستورهم و مقررات قیرآن و فهیم و
پذیرش برتی معمرف آن فراهم می آید ،آممدگی الز برا پذیرش و عمل به دستورهم
بعد که سنگین تر و نیمزمند ایثمر بیشتر و تمش افزون تر است ،پیدا می شود و استعداد
الز برا یمفتن و هضم معمرف متعملی تر که در آیمت بعد آمده است ،حمصل می شود
و در یک جمله :تموت بم درنگ آیمت ،تأمین کننده شیرایط الز و کیمفی بیرا تحقیق
اهداف نزول است»

(مصبمح یزد

.)18 - 11 :9913 ،

مهندسي تحول فرهنگي یامعه بر اساس تفسیر قرآن به ترتیب تنزیل
ریشه مشروعیت این سبک تفسیر (تفسیر به سیبک ترتییب تنزییل) را بمیید در نیزول
قرآن بر همین منوال و آموزش و تعلیم مفمدش توسط پیممبر اسم (ص) جستجو کیرد .قیرآن
قطعمً به طور تدریجی و در ترتیبی غیر از ترتیب فعلی مصحف نمزل شد .پیممبر اکر (ص) نییز
به تنمسب نزول هر دسته از آیمت ،معمنی و مرادهم آنهم را بیه صیحمبه تعلییم مییفرمیود.
بدیهی است وقتی سورههم بقره و آلعمران و نسمء ،سورههم مدنی هستند که اولین آنهم
حداقل  94سمل پس از بعثت نمزل شده است و پیممبر اکر (ص) حداقل  83سوره قبل از ایین
سوره هم را بر مرد توانده و شرح و تفسیر کرده و نکمت علمی و عملی آنهم را بیه میرد
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تعلیم داده؛ بنمبراین در مشروعیت این سبک جم هیچگونه دغدغها نیسیت و ایین دیگیر
سبکهم هستند که بمید دالیل مشروعیت تود را عرضه نممیند.
ویژگی مصحف امیرالمؤمنین علی(ع) که بر اسم

محتمطمنهترین تحلیل در چینش آیمتش

دتل و تصرفی صورت نگرفته ،امم زممن ،محل ،مورد نزول ،عم و تمص ،نمسیخ و منسیو
و تنزیل و تأویل آیمتش شرح و توضی داده شده بود ،نشمن از آن دارد که تفسییر آییمت بیم
نگمه به زممن و مکمن نزول آیمت ،امر پسندیده است .تفسیر به ترتیب زممن نزول تنهم ییک
سبک برا فهم بهتر قرآن و در راستم شنمتت روشهم ایجمد تحول همهجمنبه فیرد و
اجتممعی است و مجوز برا تغییر در مصحف رسمی نیست (بهجتپور.)943 :9988 ،
روشن است که مخمطبمن اولیه قرآن در  49سمل نزول آیمت ،در غملب موارد ،گروههیم
هدف نزول آیمت بودهاند ،امم پیم هم جمودانه قرآن به ایین اشیخمص و گیروههیم محیدود
نمیشود و افراد و گروههم بعد نیز به دلیل انجم اعممل مشمبه آنمن ،مشمول آیمت ،پییم هیم
و داور هم قرآن میگردند .در رواییمت میم از ایین جرییمن و انطبیمق بیه «تأوییل» تعبییر
میشود.
هممن گونه که پیم یک آیه و سوره بر اقوا و گروه هم دیگر قمبل انطبمق است ،نظیم و
روشهم تحول نیز قمبل انطبمق می بمشند ،لکن در تطبیق سییر تحیول نظیم منید قیرآن بیر
زممنهم بعد ،بمید ظرفیتهم و منمسبتهمیی را کیه موجیب نیزول آییمت شیده ،بیهتیوبی
شنمتت و نیز بر ویژگی هم و تصوصیمت روحی و اجتممعی و واقعیتهم تمرجی فیرد و
جممعه موضوع تطبیق ،واقع شد تم انطبمق بهدرستی صورت گیرد (هممن).
نگمه ترتیب نزولی به آیمت و سوره هم قرآن عموه بر آنکه مم را در فهیم «روش ایجیمد
تحول فرهنگی» مسمعدت می کند ،در فهم محتوا قرآن نیز یمر تواهد نمود .حقیقت این
سبک ،همگممی مفسر بم جریمن وحی است .مفسر در ایین سیبک اسیم

فهیم تیود را بیر

همراهی بم پدیده وحی تدریجی قرآن ،آن گونه که نمزل شده قرار میدهد .او مییکوشید تیم
روابط درونی بخشهم یک آیه و سیمق آیمت را در یک سوره بم توجه به زمیمن و شیرایط
محیطی و اجتممعی نزول هر سوره یم مجموعه آیمت نمزلشیده ،شنمسیمیی کنید و آنگیمه بیه

 / 33فصلنممه علمی امنیت ملی ،سمل دهم ،شممره سیوششم ،تمبستمن  9911یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کشف روابط و نظم معرفتی و هدایتی سیورههیم در طیول  49سیمل نیزول تیدریجی قیرآن
بپردازد.
مفسر در این سبک تفسیر سعی دارد تیم گیم هیم مینظم و منسیجم تحیول فیرد و
اجتممعی جممعه را در سیر هدایتی و ترتیبی سورههم و آییمت درک کنید و منطیق و ضیمبطه
آنهم را بهعنوان یک روش قمبل تکرار در فرصتهم مشمبه استخراج نممید.
مفسر در این سبک تفسیر به دنبمل فهم دقیقتر و عمیقتر روش تبلییغ دیین در کیم
الهی است .اسلوب نزول تدریجی آیمت قرآن که ترکیبی از عقمید ،اتمقیمت و دستورهم بود
و موجب رشد و شکوفمیی کممالت فرد و اجتممعی انسمن شد ،عموه بر محتیوا بلنید و
واالیی که به ارمغمن آورد ،نظم و شیوه تمصی را در ترتیب و تحول پدید آورد که شنمتت
آن به کمرآمد کردن بسیمر از مفمهیم قرآن کمک میکند .بهطور مثمل اگر مفمهیمی همچیون
جهمد ،اطمعت از ولی امر ،ار  ،تمس و انفمق در اولین سورههم قرآن مییآمید ،آن تیأثیر
بمیسته و الز را بر مخمطب نمی گذاشت .همچنین توجیه ضیرورت عمیل بیه دسیتورهمیی
نظیر حرمت شرب تمر ،ربم ،قممر و توردن گوشت توک و کشتهشدههم برا بتهیم و
نظمیر آن ،تمبع معمرف و دستورهمیی بود که زمینیه پیذیرش آنهیم در طیول سیملیمن دراز در
جمن مسلممنمن ریشه دوانده بود .کشف روابط میمن این مفمهیم و نسبتی که بم همدیگر دارند
و به دست آوردن روش نظم مند و متقن جهت تبلیغ محتوا دین ،از طریق مطملعه و تیدبر
در ترتیب زممن نزول سورههم و آیمت ممکن میشود .در سبک تفسیر قرآن بر اسم

ترتیب

نزول ،تمش میشود تم علت و چگونگی تعلیممت تدوینیمفته دینی که به کمر تربییت افیراد
و جممعه اسممی مربوط است ،شنمتته شود و مفسر به فهیم سییمقی و نظیم منید مجموعیه
آیمت نمزلشده در طول  49سمل رسملت پیممبر اسم (ص) دست یمبد (هممن.)11 :
بی تردید در میمن منمبع اسممی ،قرآن نقش محور را داشیته و دیگیر منیمبع اسیممی بیه
دنبمل او و پس از او قرار دارند .حدیث متواتر ثقلین از رسول اکر (ص) که فرمود «انی تیمرک
فیکم الثقلین کتمب اهلل و عترتی» و در آن قرآن ثقل اکبر و عتیرت ثقیل اصیغر شیمرده شیده
(ع)

است و احمدیث ضرورت عرضه روایمت معصوممن

به قرآن و اینکه روایت نبمید مخیملف
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بم قرآن بمشد 9و سند درستی روایمت منقول از معصوممن(ع) ،همگممی و همیمهنگی آنهیم بیم
قرآن است .حدیث «التقبلوا علینم مم تملف قول ربنیم» ،4نشیمن از اصیملت و تقید قیرآن در
طراحی الگو استخراجشده از دین دارد و منمبع دیگر ازجمله احمدیث روایتشده از پیممبر
و معصوممن(ع) تمبعی از آن میبمشند.
نکته دیگر ،ضیرورت توجیه بیه نیزول تیدریجی قیرآن اسیت .هرچنید قیرآن مجموعیه ا
فراهمآمده در  3493آیه و  994سوره است ،امیم بییتردیید نیزول آن در طیول  40ییم  49سیمل
دعوت پیممبر اکر (ص) صورت پذیرفت .نزول تدریجی قرآن به دلیل آن بیود کیه قیرآن ،متضیمن
شیوههمیی برا تغییر و تحول جممعه هدف است .مفهیو آییمت  93-91سیوره مبمرکیه قیممیت،
اهمیت تلوص محتوا و تلوص روش در بیمن مضممین و محتوا نمزلشده بیر پییممبر اکیر

(ص)

را نشمن میدهد و اینکه هدف از نزول قرآن و محتوا بلند آن و حتی بیمنمتی که در چهیمرچوب
سنت و در راستم نزول قرآن در اتتیمر پیممبر اکر (ص) قرار میگیرد (بم توجه به محتیوا نحیل/
 )94جز در پرتو تبعیت کممل و تملص پیممبر(ص) از محتوا و روش حمصل نمیشود.
بنمبراین ابتدا بمید روش هم تغییر و تحول فرهنگیی و نهمدینیه کیردن آنهیم را از قیرآن
استخراج کنیم .سپس روایمت را به دنبمل آنهم منظم کنیم ،در مرحله سو بیه تطبییق آییمت
قرآن بر کلیت جممعه ایرانی بپردازیم و در نهمیت بم توجه به تفموت مخمطبمن بیرا هرکیدا
اقدا منمسب را بر اسم

رهنمودهم قرآنی و روایی تدبیر کنیم.

اهتمام قرآن به مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي
یکی از ابعمد مهم رسملت قرآن ،تشکیل امت اسیم اسیت .چگونیه امیت اسیم شیکل
گرفت و چه مسیر پیموده شد تم جمعی بم عقمید و منمسک مشترک و اهداف و انگیزههم

 .9گرچه دیدگمههم عملممن شیعه در زمینه معیمرهم نقد روایمت ازجمله قیرآن عمومیمً بیهصیورت روشیمند و مینق تیدوین
نشده است ،بم این حمل تعمق در نگرش و کمربرد معیمر قرآنی از نگمه آنمن بهتوبی نشمن میدهد که معیمر نقید از نظیر مخملفیت
حدیث بم قرآن است .ر .ک :تویی404-403 :9490 ،؛ سبحمنی44 :9491 ،؛ جواد آملی.991-998 :9980 ،
 .4ر .ک :کشی ،444 :9401 ،ح  409و ابن شعبه حرانی.990 :9404 ،
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الهی ،گرد هم آیند که عموه بر پذیرش و تثبیت بمورهم و رفتمرهیم مشیمبه دینیی ،سیربمزان
گسترش دین اسم و تثبیت آن در سراسر عملم بمشند و امت اسممی را شکل دهند؟
شهید صدر به توبی به این بعد از رسملت قرآن توجه کرده اند .به نظر و رسملت قرآن،
تشکیل امت اسممی بود (صیدر 444 ،498 ،491 :9449 ،و  .)444شمگرد و شهید سیید محمیدبمقر
حکیم بم عبمرت روشن تر از این هدف ،یمد کرده است :ایجمد تغییر ریشه دار اجتمیمعی در
جهمن انسمنیت از طریق راهنممیی بشر برا این تغییر و تشکیل پمیگمه انقمبیی کیه بیم ایین
برنممه شکل گرفته و بر پمیه این برنممه دگرگیون شیده اسیت (حکییم .)48 :9491 ،بیه نظیر و
فرآیند تروج از ظلممت بهسو نور هدف اصلی نزول قرآن است (هممن).
بمید اذعمن کرد که تشکیل جممعه مدل و نمونه اسممی یکی از اهدافی اسیت کیه عربیی
بودن ،نزول تدریجی و حکمت پرداتتن به بسیمر از مسمیل و موضیوعمت جممعیه عیرب
جمهلی در قرآن را توجیه می کند .هدف قرآن ،ایجمد تغییر و تحول تدریجی در بسیتر زمیمن
و متنمسب بم شرایط حمکم بر مخمطبمن در انسمن است .این هیدف ،ایجیمب کیرد تیم تیدا
حکیم ،محتویمت قرآن را بم سبک و ترکیبی ویژه در طول بیستوسیه سیمل نیمزل فرممیید و
تأثیرات شگرف ،گسترده ،عمیق و پمیدار را در حیمت بشر به یمدگمر گذارد.
قرآن مجید ،پیممبر(ص) را در ایجمد تغییر و تحول در جممعه نزول راهبیر کیرد .انتخیمب
مکه و اطراف آن به عنوان مرکز ظهور اسم  ،حکمییت از حکمیت هیم گونیمگون دارد کیه
شمید یکی از مهم ترین آن هم ،نشمن دادن ظرفیت هم ویژه این دین و کتمب آسیممن آن ،در
ایجمد تحول همه جمنبه در مخمطبمن و نشمن دادن ظرفییت ایین کتیمب بیهتصیوص در بعید
مهندسی فرهنگی بمشد .فرهنگ ممدرى عرب و بهره بسیمر انیدکی کیه از مظیمهر فرهنیگ و
تمدن در آن وجود داشت ،عقمید سخیف و بمورهمى غلط ،گمراهی و انحرافیمت فکیرى و
رفتمرى ،روابط اجتممع منحط و همراه بم ظلم و تعدى و تجموزى که میمن آنیمن برپیم بیود،
در مقمیسه بم تحول شگرف پس از ظهور اسم  ،ظرفیت هم تحول آفرین اسیم و قیرآن را
ظمهر سمتت« :هُوَ الَّذِ بَعَثَ فِی األُمِّیِّینَ رَسُولً مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَمتِهِ وَ یُیزَکِّیهِمْ وَیُعَیل وإَنِ
کَمنوُا منِ قبَلْ لفَیِ ضَلَلٍ مبُّیِنٍ (جمعه)4/؛ او تدای است که در میمن مردم بم فرهنگ میمدرى،
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رسول از میمن تودشمن برانگیخت که آیمت او را بر مرد بخوانید و آنیمن را تزکییه کنید و
تعلیم کتمب و حکمت نممید؛ هرچند قبل از این در گمراه آشکمر بودند».
عرب که پیشتر ،ارزش سیمس  ،فرهنگ و اجتممع نداشت و ابرقدرتهیمیی همچیون
امپراتورى ایران و رو و مصر آن را عددى بیه حسیمب نمیی آوردنید (لوبیون،)19 - 14 :9918 ،
کمرش به جمی رسید که تمدن هم مزبور را تحت سلطه و نفیوذ فرهنگی تیود درآورد و
آنمن را بم تمم سوابق فرهنگ و تمدن تود در تدمت گسترش این پیم جدید قرار داد.
مرحله اول کشف الگو دینی؛ تفسیر سورها و موضوعی ترتیب نزولی
مطملعه ترتیب نزول در جریمن فرهنگسمز بمید در دو مرحله انجیم شیود :مطملعیه بیر
اسم

ترتیب نزول سورههم و مطملعه بر اسم

ترتییب نیزول موضیوعمت .در مطملعیه اول،

تمم قرآن بهمثمبه یک کل جممع در جریمن فرهنگسمز بررسی میشود و بم مطملعه مراحیل
تدریجی نزول قرآن ،کیفیت هم مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی جممع قرآن اسیتخراج
می شود ،امم مطملعه دو  ،اتتصمص به عنمصر فرهنگی دارد .در این مطملعه ،بررسی می شیود
که این عنصر فرهنگی چه موقعی آمد و پیش از آن چه عنمصر مطیرح شید و آن عنمصیر
چه نسبتی بم این عنصر داشتهاند .این عنصر چگونه عنصر ضد فرهنگیی تیود را کنیمر زد؟
چگونه ابهمممت یم مقمومتهمیی را که در برابرش شد ،شکست؟ چگونه فرهنیگ شید و بیم
چه ابزار تثبیت شد و پمیش و رصد از آن به عمل آمد؟
مطملعه سوره ا  ،به بررسی جممع جریمن کلی تحول در دوره پییممبر(ص) میی پیردازد؛
یعنی وقتی پیممبر

(ص)

وارد جممعیه ا شید کیه هنیوز میدنیت و تمیدن نداشیت و تیدا

تواست تم بم اقداممت پیممبر و به مدد قیرآن جممعیه ا متمیدن شیکل دهید و آن هیم را
اسم

تشکیل امت اسممی قرار دهد (صیدر ،)491 - 444 :9449 ،چه اقداممتی انجم داد؟ از

کجم شروع کرد و به کجم تتم نمود؟ در مجموع چه عنمصر را استخدا کرد و چگونه
آن عنمصر را در کنمر هم نشمند و از آن هم فرهنگ اسممی را تولید کرد؟ سپس بیم نممییه
زدن و تهیه عنموین میرتبط بیم فرهنیگ ،ایین اقیداممت را در چهیمرچوب اصیطمحمت
فرهنگ تعریف کرد.
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مم برا اینکه بم جریمن این تمدن آشنم بشویم ،چمره ا جز این نداریم کیه آن شیرایط و
فضم را بمزسمز کنیم و تود را بم استفمده از ابزار علمی ،به واقعیت آن صحنه عظیم تحولی
نزدیک کنیم و بم کشف گم هم تحولی قرآن ،به کشف مدل تحول آن جممعه دست یمبیم.
مطملب پیش گفته ،تنهم بخش اول فهم سیر تحولسمز قرآن است و کمر بیه اینجیم تیتم
نمی شود؛ بلکه بم این کمر زمینها فراهم میشود تم عنمصر اصلی تحول را دریمبیم .عنمصر
که بمعث تحول در جممعه مخمطب میشوند و آن را تبدیل بیه جممعیها دینیی میینممینید.
بنمبراین در مرحله دو بمید بم تحلیل آیمت و سوره هم قرآن بیر اسیم
تنزیلی ،تک تیک ایین عنمصیر را اسیتخراج کیرده ،بیر اسیم

تفسییر موضیوعی

فلسیفه حیمکم بیر آن ،نظیم

مهندسی اش را کشف نموده و به تعبیر جممع «شبکه موضیوعمت میرتبط بیه ایین موضیوع»
چیست؟
در مرحله بعد بمید نظم بین هرکدا از عنمصر فرهنگی را کشف کنییم و آنگیمه بگیوییم
کل فرهنگ چگونه مهندسی می شود؟ بر این اسم  ،مرحله سومی در کمر بم قیرآن تیواهیم
داشت که تألیف نظم هم ترد ،برا رسیدن به نظم کمن است .به عنوان مثیمل در موضیوع
امر به معروف و نهی از منکر بر اسم

این روش ،به این مسئله برسیم که چیه موضیوعمتی

را بمید بم چه مخمطبی و در چه زممنی مطرح کرد تم بیهتیدری روح مسیئولیت اجتمیمعی را
زنده نمود و روح والیت و پیوستگی بین مرد را برقرار کرد تم در ییک نقطیه ،ایین رابطیه
پیوستگی سرانجم به جمیی برسد که گفته شیود« :و الْمُؤْمِنُیونَ وَ الْمُؤْمِنیمتُ بَعْضُیهُمْ أَوْلِییمءُ
بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِملْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ( »...توبیه )19 /و امر به معروف و نهیی از منکیر
بخشی از هویت و فرهنگ دینی جممعه اسممی شود.

شکل  -3نمودار کشف مهندسي فرهنگ بر اساس من ع قرآن
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مرحله دوم کشف الگو دیني :ساماندهي به محتویات سنت
سنت ،منبع دومی است کیه در اسیتخراج الگیو اسیممی مهندسیی فرهنیگ و تحیول
فرهنگی کممل اهمیت را دارد .مراد از سنت ،گفتمر ،رفتمر و تقریر و تأیید معصوممن(ع) است.
پیممبر اکر

(ص)

در بمب دعوت اسممی و تربیت قرآنی مسلممنمن شیئون گونیمگونی دارد:

ازجمله آنهم قرایت (اسراء 44 /و  903و قیممت ،)98 /تموت

(نمیل14/؛ بقیره 941 /و 949؛ آلعمیران934 /؛

یونس (ع) 93 /و قصص )31 /و تعلیم قرآن به مرد (جمعه ،)4 /تبیین و تفصیل مجممت

قرآن(نحیل/

 ،)44-44ایجمد تحول روحی و معنو در مرد (ابراهیم (ع) )9 /است .تم زممنی کیه حضیرت در
قید حیمت بودند تود این شئون را دربمره قرآن انجم می دادند و پس از آن قیرآن و عتیرت
را به مثمبه دو گوهر گران ممیه ،میرا

تود برا مسلممنمن شیمردند و مسیئولیت هیم تیود

ازجمله مسئولیتهم قرآنی تود را به آنهم سپردند.
لذا برتی از احکم دین در زممن و از زبمن ایشمن بیمن شد .در جم تود مبرهن است
که این نوع تشریع ،منمفیمتی بیم جممعییت قیرآن کیریم نیدارد (بمبیمیی .)941 :9983 ،رواییمت
معصوممن

(ع)

در بمب فهم قرآن به سه گروه تقسیم می شوند .9 :گروهی از روایمت درصدد

بیمن معنم و مفهو آیه و مراد تدا متعمل هستند .گمهی اصطمح «رواییمت تفسییر » بیر
تصوص این دسته اطمق می شود .4 .روایمتی که موارد نزول آیمت را بر میرد و محییط
اجتممع تود ،تطبیق دادهاند .این دسته ،روایمت جَرْ و تطبیقی اسیت کیه توسیط ایشیمن
صورت پذیرفته است .در این دسته روایمت ایمه اطهمر(ع) واقع تمرجی معمصیر پییممبر

(ص)

را بر واقع تمرجی زممن تود تطبیق فرموده اند .توجه شود کیه بیر واقیع تیمرجی زمیمن
پیممبر اکر

(ص)

و معمصران نزول قرآن «تنزییل» و بیه میوارد نیزول زمیمن پیس از ایشیمن،

«تطبیق» اطمق میشود .9 .روایمتی که نه ابهممی را از آیه برطرف میکنند و نه مصداقی را
برا مفهو آن بیمن می کنند؛ بلکیه درواقیع ادامیه وحیی دربیمره موضیوع آییه محسیوب
میشوند.

9

 .9ظهور روایت ذیل در همین نوع از هدایت است« :عَنْ أَبیِ عَبْدِالَّلِه(ع) قمَلَ سَمعْتهُ یقَوُ ل إنّ الْأرضَ الَتَخْلُو إِلَّ وَ فِیهَم
عَملمٌ کَیْمَم إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَیئمً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَیئمً أَتَمَّهُ لَهُم» (نعممنی ،998 :ح .)9
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به عنوان مثمل آیه می گوید نممز بخوانید و روایت چگونگی و کیفیت نممز را بیمن می کند.
یم آیه می گوید در حملت توف نممز را به قصر بخوانید و روایت میی گویید ایین حکیم در
حملت سفر بدون توف هم جمر است .این دسته از روایمت را «روایمت تبیینی» میینیممیم
که درواقع وحی ضمیمهشده به قرآن است که در اتتییمر رسیولاهلل(ص) و اهیل بییت مطهیر
(ع)

ایشمن

قرار گرفته و در آیمت  91سوره قیممت و  44نحل به آن اشمره شده است :در سوره

قیممت (نزول  )99می فرممید« :الَ تُحَرِّکْ بِهِ لِسَمنَکَ لِتَعْجَیلَ بِیهِ ( )93إنَّ عَلیَنیم جَمْعَیهُ وَ قُرْءَانَیهُ
( )91فَإِذَا قَرَأْنَمهُ فَمتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ( )98ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَم بَیَمنَهُ (.»)91
بنمبراین اگر میتواهیم مهندسی فرهنگی را بر اسم

قرآن سمممن بدهیم ،در مرحله اول

بمید سراغ قرآن برویم و پس از کشف مهندسی در قیرآن ،سیراغ سینت بیرویم و سینت را
متنمسب بم آن سمممن بدهیم .بر این اسم

بمید نسبت سنت بم قرآن را به طور دقیق دریمبیم و

بفهمیم سنت در طول زممن ،چه بخش همیی از جریمن فرهنیگ سیمز قیرآن را تیرمیم و ییم
تکمیل کرده است .طبق این روش ،سنت تکمیلی اهل بییت(ع) منمفیمتی بیم محورییت قیرآن
ندارد ،بلکه در طول آن است.
بم عنمیت به اینکه در مرحله اول کشف الگو مهندسی فرهنگی قرآن ،به دنبیمل کشیف
فرایند تحولسمز قیرآن در میرد معمصیر نیزول هسیتیم ،رواییمت تفسییر (دسیته اول)
پژوهشگران را در شنمتت دقیق و توضیحمت تکمیلی مربوط به این مرحله کمک می دهید؛
زیرا این روایمت هم مفمد آیمت را توضی می دهند و هم افراد و اشخمصی را که آیمت بیرا
داور در رفتمر آن هم فرود آمده اند را روشن میکنند .رواییمت دسیته دو  ،بیه کیمر کیفییتِ
جریمن دادن آیمت بر اشخمص و افراد معمصر اهل بییت(ع) میی آینید .محققیمن بیر پمییه ایین
اطمعمت ،کیفیت جریمن دادن قرآن را بر معمصیران تیود فیرا مییگیرنید و روش و قواعید
جَر و تطبیق آیمت را بر افراد و جوامع نوپیدایی که در معمصر نیزول قیرآن نبیوده انید ،بیه
دست می آورند؛ چون قرآن نیمزهم هدایتی مرد را به دو گروه اجمملی و تفصییلی تقسییم
کرده است و تفصیل مجممت تود را بر عهده معصو گذاشته است؛ به عبمرت روشین تیر،
روایمت تبیینی رسول اکر (ص) ،استمرار ظرفیت فرهنگ سمز قرآن توسط ایشمن در زممن
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نزول قرآن و روایمت تبیینی اهل بیت(ع) ایشیمن ،اسیتمرار و ادامیه آن در زمیمنهیم بعید از
رحلت رسول اکر (ص) می بمشد .هر دو این روایمت تبیینی ،بمید در جریمن فرهنیگ سیمز
مبتنی بر قرآن و وحی ممحظه شوند.
بعد از گردآور آیمت موضوعی بر اسم

ترتیب نزول ،بمید مجموعه روایمتی را کیه از

معصوممن(ع) ،رسیده و نقش تبیین و تفصیل هریک از آیمت را دارند ،ذیل آیمت بییموریم تیم
مهندسی فرهنگ و کیفیت مهندسی فرهنگی اسم را ترسیم نممییم .مثمً اگر دربیمره توحیید
تحقیق می کنیم ،بمید روایمت مبین دربمره هرکدا از انواع شرک یم توحید ربوبی یم شیرک و
توحید عبمد را ذیل آیمت مرتبط جمعآور نممییم.
نکته الز آنکه در سمممن دادن روایمت ،بمید به ترتیب زممنی آن هیم نییز توجیه داشیت و
حتیالمقدور زممن صیدور و شیرایط صیدور آنهیم را مراعیمت کیرد .رواییمت هیر ییک از
معصوممن را بمید به ترتیب زممن رسملت پیممبر(ص) و امممت ایمه(ع) بررسی کرد و به اتتمفی
که ممکن است از این جهت در روایمت بروز کرده بمشد ،توجه نمود.
بهطور مثمل ،بیمن و آشکمرسمز نجمست تمر در کلممت وارده از اهیل بییت(ع) تیم دوره
امم صمدق(ع) مطرح نشده است و از تود امم صمدق(ع) هم دو نیوع رواییت نقیل شیده کیه
بخشی از آن هم دال بر عد نجمست و صحت نممز بم لبم

آغشته به تمیر

(حیر عیمملی:9401 ،

بمب  ،98احمدیث  )90 - 94و برتی بر نجمست و عد صحت آن (هممن ،احمدییث  4 ،9 ،9و  )1است و
پس از ایشمن هیچ امممی عد نجمست آن را مطرح نکرده است و هرگیمه از ایمیه بعید در
این بمره سؤال شده فرمودهاند به روایمت دال بر نجمست عمل شود (هممن ،احمدییث  4و )4؛ لیذا
هرچند برتی در فقه مسئله ،میمن روایمت تعمرض دیدهاند و درصدد حل آن از طرییق کنیمر
گذاشتن روایمت دسته اول شده اند ،امم بم نگمه تمریخی به این مسئله ،معلو میی شیود حکیم
نجمست تمر تم زممن امم صمدق(ع) آشکمر نشده بود و از دوره امم صمدق(ع) حکم نجمسیت
بیمن شده است ،لذا از این زممن بمید بیتردید ،مطمبق حکم نجمست عمل شود .این ممحظیه
می تواند برتی از گره هم فقه و علت تعمرض ظمهر برتی روایمت را که بر تقیه و مجیمز
و ...حمل میشود ،حل کند.
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نکته قمبل بررسی آنکه آیم اگر جممعه هدف در شرایطی بود که تحمل هر دو حکم (مثیل
حرمت آشممیدن و نجمست مشروبمت الکلی) را داشت ،هر دو حکم به جممعه و مرد ابمغ
شود یم آنکه مطمبق سیر صدور آن هم ابتدا حکم اول و سپس حکم دو در مهندسی میورد
توجه قرار گیرد؟ یعنی موافق سیر آشکمرسمز احکیم عمیل کیرد و در میورد مثیمل ،ابتیدا
حرمت شرب مشروبمت الکلی را بگوییم و بعد از جممعیه پیذیر و فرهنیگ شیدن آن ،بیه
فرهنگسمز نسبت به تبلیغ نجمست آن هم اقدا نممییم؟

شکل  – 5نمودار کشف مهندسي فرهنگ بر اساس من ع سنت

مرحله سوم کشف الگو دیني :تعمیم یامعه هدف از راه انط اق مردم بر آیات
در تعریف قمعده «جر و تطبیق» گفته میشود ،آیمتی که دربمره افیراد و اقیوامی نیمزل
شده است ،به دلیل تشمبه و اشتراک افراد و اقوا دیگر در ممک موجیود در آییه ،بیر آن هیم
تطبیق می شود (طبمطبمیی .)31 :9491 ،نکته مهم این است کیه بیهطیور مثیمل ،اگیر در مهندسیی
فرهنگ یم مهندسی فرهنگی مرد ایران ،جر و تطبیق جممع انجم دهیم ،یعنی کل قیرآن را
از رابطها که بم مرد معمصر نزول داشته ،منفک کرده و بر کل جممعه جدید (به طیور مثیمل
ایران) تطبیق نممییم .بنمبراین از تطبیق بر گروه یم فرد تمص فراتر رفته ایم .زبمن قرآن ،زبیمن
فطرت است و بم آفرینش ویژه انسمن ،فمرغ از زممن و مکمن و جنسیت آن هم ارتبمط دارد .در
این مرحله ،کل قرآن را که نمظر به آن جممعه بود ،به کل جممعه و مردمی که هیدف میدیران
و کمرشنمسمن مهندسی هستند ،تطبیق می کنیم و به عبمرتی «کل واقیع تیمرجی امیروز » را
به جم «کل واقع تمرجی معمصر نزول» می گذاریم .این کمر شبیه این است که بخواهیم یک
ابزار را جمیگزین ابزار دیگر کنیم.
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اگر این دو ابزار ،بم دقت کمفی استمنداردسمز نشده بمشند ،نمی توان جیمیگزینی میذکور
را به درستی انجم داد و هر لحظه امکمن تطم در اتصمل و حتی نمکمرآمد ابزار ییم تخرییب
محل اتصمل وجود دارد .در روایمت ،بر این مطلب تأکید شده که قرآن دربمره تمم امتهم تم
روز قیممت جمر است (مجلسی ،9409 ،بمب  ،)9:9بنمبراین بمید تود را به قرآن عرضیه کنییم و
ببینیم اگر قرآن می تواست امروز بم شمم سخن بگوید ،چه می گفت؟ امم جر و تطبیق هیر
دوره و هر فرد  ،اقتضمیمت تمص تود را دارد؛ بنمبراین الز است در ایین مرحلیه ،دقیقیمً
مشخص شود بر اسیم

داشیته هیم دینیی بیم محورییت قیرآن کیه در مراحیل اول و دو

گردآور و جمع بند می شود بمید چگونه اقداممتی در مواجهه بیم مجمیوع جممعیه ایرانیی
امروز انجم دهیم؟ مثمً در بمب حجمب در ایران ،بمید از کجم شروع کرد؟ آیم بم جممعیها
مواجهیم که نسبت به این آموزه بیگمنه است و بمید از آشنم کردن جممعه بم مفهیو و حیدود
حجمب آغمز نمود؟ یم آنکه جممعه ایرانی در مرحله پمیش فرهنگی اسیت؛ یعنیی حجیمب را
پذیرفتهاند ،امم در اثر عواملی به تدری از این وظیفه دینیی فمصیله گرفتیه اسیت و در حیمل
برگشت و عقب گرد از پوشش اسممی قرار دارد؛ در نتیجه بر مدیران فرهنگی فرض اسیت
تم تنهم نسبت به مسئله پوشش اسم آسیب شنمسی کنند و موانیع پییش رو بقیم و رشید و
توسعه فرهنگ حجمب را برطرف کنیم؟
در مرحله سیو مهندسیی فرهنیگ ییم مهندسیی فرهنگیی الز اسیت تیم کمرشنمسیمن و
صمحبنظران گونمگون و مرتبط بم حوزههم جممعهشنمسی و مرد شنمسی به کمیک طلبییده
شوند .کمر این علو تشخیص مصداق است؛ آنهم بم شنمتتی کیه از واقیع جممعیه دارنید و
متکی بر دانش و تحقیقمت میدانی ،توضی تواهند داد که جممعه و مرد هیدف ،اکنیون در
چه مقطعی از تحول فرهنگی مطلوب هستند .یم در بمب هر یک از عنمصر فرهنگیی در چیه
جمیگمهی قرار دارند؟ کدا مؤلفه هم را دارند و کدا را ندارند؟ برا رسیدن به ایین هیدف،
بمید سؤاالتی (بهصورت مشترک توسط متخصص قرآنی و دانشهم مربوطه) تنظییم شیده،
پمسخ آن هم از مطملعه سمتتمرهم و مرد هدف به دست آیید تیم بیر اسیم

تروجیی آن بیه

قضموتی دربمره کلیت جممعه مخمطیب برسییم .نتیجیه ایین قضیموت آن اسیت کیه در هیر
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جممعه ا درمی یمبیم کدا موضوعمت تبدیل به فرهنگ شده و نیمز به طرح تفصیلی آن هیم
نیست و تنهم به پمیش و رصد و مراقبت نیمز دارد؟ کدا عنصر فرهنگی مفقود است؟ میوارد
نیمز جممعه نسبت به هر یک از عنمصر فرهنگی به چه میزان اسیت؟ کیدا عنمصیر و تحیت
تأثیر چه عواملی متغیر شده اند؟ وقتی به نظم مشخصی بیرا ایجیمد ییک عنصیر فرهنگیی
برسیم ،مرحله سو نشمن میدهد نقطه عزیمت کجمست .از کدا مطلیب بمیید بیم اشیمره ییم
بدون آن عبور کرد و کجم را بمید توضی داد؟
از توضیحمت مذکور معلو شد در مرحله سو نسخها تجویز میشود کیه متنمسیب بیم
فضم عمومی جممعه و برآیند همه گروه هم جممعه بمشد و ظرفیت هم کل گروه هم و افراد
درون یک جممعه در نظر گرفته می شود؛ زیرا در مهندسی فرهنگ جممعه همیمن گونیه کیه از
نممش برمیآید اشخمص موضوع مطملعه نیستند ،بلکه جممعه و مرد بم هویت جمعیی میورد
مطملعه قرار میگیرند.
از آنجم که بدون این تطبیق ،ممکن است هزینه و امکمنمت فرهنگی و تبلیغیی کشیور در
غیر محل تود صرف شود ،نمی توان از نتمی بهدستآمده از این طریق چشم پوشیی نمیود.
به عنوان مثمل ممکن است مجریمن فرهنگی یک حکومت دینی ،برا مقمبلیه بیم مشیکل بید
وششی در حوزه تنظیم روابط جنسی هزینه کنند ،درحملیکه اسمسمً مسئله جممعه مخیمطبش،
چنین امر نیست و میثمً تیذکر دربیمره پوشیش ،بیرا اصیمح وضیعیت نمهنجیمر کیمفی
بمشد(بهجتپور.)9919 ،
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مرحله چهارم کشف الگو دیني :ط قهبند مخاط ان
بم وجود معدل گیر از جممعه بمالتره بم گروه همیی مواجه می شیویم کیه از ایین معیدل
پمیین ترند؛ هممن طور که گروه هم ،اقشمر و دسته هم اجتممعی دیگر بمالتر از حید مییمنگین
جممعه هستند؛ آحمد و گروه هم موجود در یک جممعیه ،لزومیمً هممهنیگ و همسیمن رشید
نمی کنند و ممکن است فرد یم گروهی در اثر تربیت وحیمنی زودتر از دیگیران رنیگ الهیی
بگیرد و عده ا دیگر به کفر تود ادامه دهند و هدایت نیمبند .بنمبراین عموه بر برنممهرییز
برا کلیت جممعه و پیشبرد آن بهسو اهداف دینی ،بمید بیرا ایین گیروههیم برنممیههیم
فرهنگی تمصی داشته بمشیم که رشد گروه هم پیش رو متوقف نشود و دسته اول بیه حید
متعمدل جممعه برسند .از همین رو است یکی از اصول حمکم بر جرییمن تربییت گیروه هیم
مختلف جممعه در قرآن عبمرت است از« :تذکر»؛ یعنی درعین حملی که گم هم رشید بیشیتر
جممعه ،پیدرپی و بهصورت مهندسیشده برداشته میشود ،برتی از این گیم هیم را بیهطیور
مکرر مطرح مینممید (هممن).
قرآن بم ویژگی جممعیت ،هم برا مربی برنممه دارد و هم برا متربیی؛ مربیی بمیید
به طور کممل و نظم مند بداند چه حوادثی بین پیممبر تیدا(ص) و دشیمنمن او گذشیته تیم
بتواند در موارد مشمبهی که مواجه می شود بیر اسیم

الگیو قرآنیی تصیمیم و عمیل

درست را از تود بروز دهد؛ امم مسئله این است که آیم همه این مطملب را بمید به همیه
متربیمن نیز (در هر سن و بم هر سنخی) گفت؟ این گروه هم نیمزمند محدودتر دارنید
و بم محتوا محدود و روش مشخصی می توان ایشمن را به پمسیخ نیمزمنید همیشیمن از
قرآن رسمند .مم بمید پله هم انتقمل این مفمهیم را بر اسم

روش قرآن -که روشی آسمن

است - 9استخراج کنیم و بگوییم برا هر مخمطبی ،چه مطملبی را تم چه اندازه و بم چه
روشی بمید گفت؟ چه مراحلی را بمید بم سرعت زیمد طی کرد؟ به چه مسیمیلی نبمیید

 .9بم توجه به آیمتی ممنند بقره ،984/ممیده ،3/ح  ،18/کهف 9/و لیل 1/درمییییمبیم کیه روش هیدایتی قیرآن پیچییده
نیست؛ بنمبراین اگر دین بهدرستی مطملعه شود ،معلو میگردد که انتقمل معمرف راه سمدها دارد و پیچیده و سختگیو
و لغز و معممگونه نیست.
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پرداتت ،مگر اینکه تیودش بطلبید؟ و  ...در ایین مرحلیه بمیید از کسیمنی کیه حیوزه
فعملیتشمن مربوط به مخمطبمن تمص و علو ارتبمطمت است ،مشموره گرفت تم در نحوه
انتقمل عنمصر فرهنگی به مخمطبمن اظهمرنظر کنند.
بنمبر آنچه در مراحل چهمرگمنه آمد می توان چنین گفت :بهترین الگو برا مهندسیی
فرهنگ و مهندسی فرهنگی مرد ایران ،الگویی برگرفته از منمبع دینی است؛ زیرا منیمبع
دینی اسم پمسخی به نیمزهم فطر بشر دارند و هممهنگ بم آن هم هستند .نکتیه مهیم
آنکه بمید در هنگم استخراج الگیو ،قیرآن را اصیل و سینت را بیه دنبیمل آن قیرار داد.
مطملعمت درون قرآنی نیز بمید بم نگمه بیه نیزول تیدریجی قیرآن بمشید و بیرا کشیف
فرایندهم تحول بمید سراغ ترتیب نزول سوره هم رفت .در رابطه بم قرآن دو مطملعه بیه
ترتیب نزول سوره ا و به ترتیب نزول موضوعی ضرورت دارد :اول به کیمر اسیتخراج
تمم جریمنمت مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی و دو به کمر شنمتت فرآیند تغیییر
و تحول در عنمصر فرهنگی می آید .سنت اسممی را بمید بیم توجیه بیه اولوییت سینت
پیممبر(ص) و سپس سنت ایمه اطهمر(ع) سمممن داد و در این مسیر هیر ییک از ایمیه را بیه
ترتیب امممتشمن مقد کرد (هممن).
عنمصر مطلوب در استخراج الگو مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی عبمرت انید
از :شنمتت روشن ابعمد مهندسی قرآن و آشنمیی ابعمد و اجیزا الز مهندسیی ،کشیف
روش «جر و تطبیق» و انطبمق الگو قرآنی بر جوامع معمصر هر یک از معصوممن(ع).
پس از این مرحله ،نوبت به تطبیق الگو بر ایران می رسد .در این مرحلیه بمیید دو گیم
عمده را بم مدد دانشمندان علو اجتممعی و انسیمنی برداشیت :تعمییم و انطبیمق دقییق
الگو مستخرجه از منمبع دینی بر مرد ایران ،به گونه ا کیه بتیوان قیرآن را از جممعیه
معمصران نزول منتزع و بر جممعه ایرانی مورد مطملعیه تطبییق داد .در مرحلیه دو بمیید
به تنمسب تفموت هم اتتیمر و طبیعی ،مطملب الگو را برا جممعه هدف بسته بنید و
آممده کرد (هممن).
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شکل  – 2نمودار مهندسي تحول فرهنگي دینمحور

نتيجهگيری و پيشنهادها
سؤال بزرگی پیشرو مربیمن ،مدیران و مسئولین نظم اسممی قرار دارد؛ چگونیه دیین
و فرهنگ و نیز ارزش هم فرهنگی ،رفتمر فرهنگیی و اسیممی میمن را در جممعیه تثبییت و
ممندگمر کنیم و بم پیشهم و مراقبتهم منمسب ،جلو به حمشیه رانده شدن و حذف شیدن
احتمملی آنهم را بگییریم؟ بیرا دسیتیمبی بیه روش قمبیل اعتمیمد تغیییر و تحیول ،روشیی
مستخرج از منبع یم منمبع مورد پذیرش مهندسمن فرهنگیی جممعیه هیدف تحیول فرهنگیی،
ضرور می نممید ،لذا نویسنده برا جممعه مسلممن و پیرو مکتب اهل بیت(ع) اییران عزییز،
الگو وحیمنی مهندسی تحوالت فرهنگی را بر اسم
مهندسی تحول فرهنگی بر اسم

آموزههم دین پیشنهمد میکند.

تفسیر قرآن کریم به ترتیب نزول آییمت و سیور و بیم

بهره گیر از سمیر منمبع دین؛ سنت و عقل ،جممعهپذیر فرهنگ اسممی را تسریع بخشیده
و مستلز اتخمذ رویکرد مدیریت راهبرد دربمره تحول فرهنگی در جممعه میشیود و ایین
مهم نیز منجر به ارایه الگو جممعه دین محور می شود .از طرف دیگیر رکین اصیلی امنییت
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ملی ج.ا.ا ،امنیت فرهنگی است که بم محوریت جممعه دینی ،موجب تقویت و قدرت ییمفتن
امنیت فرهنگی شده و موجبمت استحکم سمتت درونیی قیدرت ج.ا.ا را فیراهم مییکنید و
بدینگونه اقتدار ملی و دفمع همهجمنبه ج.ا.ا در جهمن متبلور میگردد.
ازجمله پیشنهمدهم علمی این تحقیق عموه بر اراییه نقشیه راه جدیید اقتیدار ملیی بیر
اسم

تعملیم دینی؛ ارایه گرایش جدید از تفسیر در حیوزه علیو حیوزو و قرآنیی ،بیم

عنوان گرایش تفسیر راهبرد می بمشد که یک اییده نیو و میدل بیومیسیمز شیده از اراییه
الگوهم راهبرد –مدیریتی کمن در عرصه علو حوزو را به دست میدهد .گرایشی که
تبلور تعیملیم قیرآن و اسیم را در سیط میدیریت کیمن حیمکمیتی بیه ر
مشروعیت نظم مقد

کشییده و بیه

جمهور اسممی اییران غنیم بیشیتر بخشییده و در الگیو قیرار

گرفتن این نظم  ،حداقل در سط کشورهم اسممی کمک بهسزایی تواهد نمود .از طیرف
دیگر ،اصول و مبمنی مکتب امنیتی تهران (وقوع انقمب اسممی ایران بر اسم
و ایدیولوژیکی تود ،مدل جدید حمکمیت و اداره جممعه بر اسم

مبمنی دینیی

آموزههیم دینیی را بیه

جهمن ارایه داد) را در برابر سمیر مکمتب امنیتی دنیم (ازجمله مکتب امنیتی کپنهمک) که میدل
جدایی دین از حمکمیت و سیمست را تروی می دهند ،تقویت و اصمح می نممیید .اصیول و
مبمنی مکتب امنیتی تهران بر پمیه معیمرف عیملی دینیی و بیم محورییت وحیی تنهیم ویژگیی
منحصربهفرد مکتب امنیتی تهران در مقمبل سمیر مکمتب ممد شرق و غرب میی بمشید و در
صورت تبیین صحی در مجممع بینالمللی و بم فعملیت قو دیپلممسیی فرهنگیی ،بیهعنیوان
یک مکتب جدید امنیتی؛ به ایجمد جهمنی امن و به دور از جنگ و تشونت در دنییم کمیک
مینممید.
در پمیمن به الگو محقیق سیمتته در تصیوص الگیو راهبیرد دسیتیمبی بیه جممعیه
قرآنمحور بر اسم

مهندسی رابطه تحوالت فرهنگی بم امنیت ملی و مبتنی بیر آمیوزههیم

وحیمنی قرآن ،سنت و سیره پیممبر و اممممن معصو (ع) و منمبع عقلی و تجربههیم اجتمیمعی
ترسیم و به ابعمد تولید ،تقویت و گسترش امنیت فرهنگی و استحکم سمتت درونی قدرت
ملی جمهور اسممی ایران که منجر به اقتدار ملی میشود ،در شکل  8اشمره شده است.
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فهرست منابع ومآخذ




قرآن کریم ،ترجمه آیتاهلل مکمر شیراز .
فرممیشمت و رهنمودهم حضرت امم تمینی (ره).
حضیرت امیم تمینیی (ره) ،)9939( ،صیحیفه نیور ،تهیران ،مؤسسیه تنظییم و نشیر آثیمر امییم
تمینی(ره).




فرممیشمت و رهنمودهم مقم معظم رهبر (مدظلهالعملی).
اتوان کمظمی ،بهرا  ،)9918( ،راهبردهم اعتم تمیدن و فرهنیگ اسیممی و تضیمین امنییت
فرهنگی ،فصلنامه مطالعات راه رد  ،شممره .9



اتوان کمظمی ،بهرا  ،)9984( ،امنیت در نظام سیاسي اسالم ،تهران ،کمنون اندیشه جوان.



اصغر زاده ،عزت اهلل؛ قمسمی ،احمدرضم ،)9988( ،فرصتهم و چیملشهیم فیرارو مهندسیی
فرهنگی ،ماهنامه مهندسي فرهنگي ،شممره .90-41



افتخمر  ،اصغر ،)9911( ،رویکرد دیني در تهایم فرهنگي؛ مجموعه سخنرانيها فرهناگ و
امنیت ملي ،تهران ،پژوهشکده مطملعمت راهبرد  ،ج .4




افتخمر  ،اصغر؛ شریعتمدار جزایر  ،سید نورالدین؛ لکزایی ،نجف ،)9984( ،امنیت در اسم ،
دوفصلنامه علوم سیاسي ،شممره .94
آشنم ،حسم الدین؛ صمدق اسممعیلی ،محمد ،)9988( ،امنیت فرهنگی مفهومی فراسو امنیت ملی
و امنیت انسمنی ،راه رد فرهنگ ،شممره .4



بمبمیی ،علی اکبر ،)9983( ،مکاتب تفسیر  ،جلد دو  ،چمپ اول ،قم و تهران ،پژوهشگمه حوزه و
دانشگمه و انتشمرات سمت.



بهجتپور ،عبیدالکریم ،)9988( ،درآمد بر اصول تحول فرهنگاي ،چیمپ اول ،قیم ،مؤسسیه
بوستمن کتمب.



بهجتپور ،عبدالکریم ،)9910( ،همگام با وحي؛ تفسیر تنزیلي (به ترتیب نزول) ،ویراست دو ،
چمپ اول ،قم ،التمهید.



بهجتپور ،عبدالکریم ،)9919( ،روش کشف الگو اسممی مهندسی فرهنگی ،راه رد فرهناگ،
شممره بیست و هفتم.



تقی لو ،فرامرز؛ آدمی ،علی ،)9981( ،امنییت و پیشیمارزشهیم آن در اندیشیه سیمسیی اسیم ،
فصلنامه مطالعات راه رد  ،شممره 40



توحید  ،ارسطو ،)9919( ،تقریرات درسي م اني دفام ملي ،تهران ،دانشگمه عیملی دفیمع ملیی،
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دوره  94امنیت ملی.


جواد آملی ،عبداهلل ،)9980( ،تفسیر تسنیم ،قم ،اسراء.



حر عمملی ،محمد بن حسن ،)9401( ،تفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه ،محقق
و مصح مؤسسه آل البیت ،چمپ اول ،قم ،مؤسسه آل البیت.



حکیم ،سید محمدبمقر ،)9491( ،علوم القرآن ،قم ،مجمع الفکر االسممی ،چمپ سو .



تمد دقیق ،امیرهوشنگ ،)9914( ،انقالب فناور و تغییرات ایتماعي حاصله و تاثییر آن بار
امنیت ملي ،تهران ،دانشگمه عملی دفمع ملی ،دانشکده امنیت ملی.



تندقآبمد  ،علی ،)9919( ،الگاو اقتادار فرهنگاي یمهاور اساالمي ایاران بار اسااس
دیدگاه ها امام خامنه ا (مدظله العالي) با تثکید بر نقش رسانه ملي ،تهیران ،دانشیگمه عیملی دفیمع
ملی.



در نجفآبمد  ،قربمنعلی ،)9911( ،نگیمهی بیه امنییت از منظیر امییر مؤمنیمن (ع) ،حکومات
اسالمي ،شممره .98



در نجف آبمد  ،قربمنعلی ،)9911( ،نگاهي به امنیات از منظار امیار مؤمناان (م) ،فصیلنممه
حکومت اسممی ،سمل پنجم ،شممره .98



رحممنی ،جعفر ،)9910( ،ضرورت اعمیمل میدیریت راهبیرد در حیوزه هیم علمییه در عصیر
جهمنیشدن ،فصلنامه مطالعات راه رد یهانيشدن ،پیششممره دو .



سبحمنی ،جعفر ،)9491( ،الحدیث الن و بین الروایه و الدرایه ،قم ،مؤسسه امم صمدق (ع).



سلیممنی ،فمطمه ،)9914( ،نس ت مصلحت و امنیت در فقه سیاسي شیعه در امنیت در اساالم،
م اني نظر و تحوالت تاریخي ،به اهتمم داوود غرایمق زند  ،تهران ،مرکز مطملعمت راهبرد .



شفیعی ،جممل ،)9914( ،تقریرات درسي تحوالت فرهنگي و امنیت ملي ،تهران ،دانشگمه عیملی
دفمع ملی.



صملحی امیر  ،سید رضم؛ عظیمی دولتآبمد  ،امیر ( ،)9981م اني سیاستگذار و برنامهریز
فرهنگي ،تهران ،پژوهشکده تحقیقمت استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظم .



صدر ،سید محمدبمقر ،)9449( ،المدرسه القرآنیه ،قم ،مرکیز االبحیم

و الدراسیمت التخصصییه

للشهید الصدر.


طبمطبمیی ،سید محمدحسین ،)9491( ،المیزان في تفسیر القارآن الکاریم ،چیمپ  ،4قیم ،دفتیر
انتشمرات اسممی جممعه مدرسین حوزه علمیه قم.



طمیی ،مرتضی؛ بدر شمهطلبی؛ رشیدپور ،علی و شیریفی ،سیعید ،)9919( ،امنیات فرهنگاي،
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دانشگمه آزاد اسممی واحد توراسگمن.
عیوضی ،محمدرحیم ،)9984( ،جهمنی شدن فرهنگ برا جهیمن سیو  ،تهدییدهم و فرصیت هیم،
فصلنامه راه رد یاس ،شممره .3



عیوضی ،محمدرحیم ،)9914( ،تحوالت فرهنگي و امنیت ملي ،تهران ،بینم.



غرایمق زند  ،داود ،)9981( ،معنم و مفهو امنیت ایممنی در قیرآن کیریم ،مطالعاات راه ارد ،
شممره .40



لوبون ،گوستمو ،)9918( ،تمدن اسالم و عرب ،ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیمنی ،چیمپ
اول ،تهران ،دنیم کتمب.




مجلس  ،محمدبمقر ،)9409( ،بحمر األنوار الجممعه لدرر اتبمر األیمه األطهمر ،چمپ دو  ،بییروت،
دار إحیمء الترا

العربی.

محرمی ،توحید ،)9911( ،آینده امنیت فرهنگی جمهور اسممی و تحقیق تمیدن نیوین ایرانیی
اسممی ،دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمي ،دوره  ،9شممره .9



مردن ،سییمون ،)9911( ،تقابل فرهنگى در روابط بین الملال اساالم و غارب ،ترجمیه احمید
علیخمن  ،تهران ،انتشمرات آرین.



مصبمح یزد  ،محمدتقی ،)9913( ،قرآنشناساي ،گردآورنیده محمیود رجبیی ،چیمپ اول ،قیم،
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امم تمینی (ره).



معرفت ،محمدهمد  ،)9981( ،علوم قرآني ،چمپ اول ،قم ،مؤسسه فرهنگی انتشمراتی التمهید.



معرفت ،محمدهمد  9498( ،ه.ق) ،التفسیر و المفسرون في یوبه القشیب ،چمپ اول ،بیجم ،نشر
الجممعه الرضویه للعلو االسممی.



مکمر شیراز  ،نمصر و همکمران ،)9914( ،تفسیر نمونه ،چمپ اول ،تهران ،دارالکتب االسممیه.



موسو تویی ،سید ابوالقمسم ،)9490( ،ایود التقریرات ،مقرر :محمدحسین نمیینی ،چیمپ دو ،
قم ،مؤسسه مطبوعمتی دینی.



مویدنیم ،فریبم ،)9984( ،مدیریت و رهبر تحول ،ماهنامه تدبیر ،شممره .931



نمظمی اردکمنی ،مهد  ،)9988( ،ویژگیهم نظم مدیریت دولتی در کشورهم در حمل توسعه و
ضرورت مهندسی فرهنگی آنهم ،نامه پژوهش ،شممره .4



نعممنی ،محمد بن ابراهیم ،)9911( ،الغی ه ،تصحی و تحقیق علی اکبر غفمر  ،چمپ اول ،تهیران،
نشر صدوق.



وطندوست ،رضم ،)9983( ،نگمهی به امنیت در آموزههم اسممی ،الهیات و حقوق ،شممره .44
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وطن دوست ،رضم ،)9983( ،نگاهي به امنیت در آموزه ها اسالمي ،مجله تخصصیی الهییمت و
حقوق ،شممره .44



همل  ،سلیم بن قیس 9404( ،ق) ،کتاب سلیم بن قای
تویین  ،محمد ،چمپ اول ،قم ،انتشمرات الهمدى (ع).

الهاللاي ،مصیح  :انصیمرى زنجیمن

