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Cچکیده
در دهــه پنجــم انقــاب اســامی ،ضــرورت خودســازی و جامعهپــردازی توأمــان ،نیازمنــد
رویکــرد جهانــی در تربیــت نیروهــای فرهنگــی اســت .آموزههــای وحیانــی قــرآن و سـ ّـنت
بــر ایــن رویکــرد تأ کیــد جــدی دارنــد و تمدنســازی نویــن اســامی بــا چنیــن زیرســاختی
دسـتیافتنی خواهــد بــود .نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی ،عــاوه بــر رعایــت اخــاق اســامی
نســبت بــه برخــی از مؤلفههــای رفتــاری ازجملــه« :انتخــاب تکی ـهگاه صحیــح»« ،صراحــت
و صمیمیــت»« ،اعتمــاد بــه نفــس»« ،اســتقالل فکــری»« ،انعطافپذیــری»« ،تواضــع و
فروتنــی» و «ســعهصدر» بایــد دقــت کافــی را داشــته باشــد تــا بتوانــد مؤثــر واقــع بشــود .بــا
توجــه بــه خصوصیــات کار فرهنگــی ،از بدتریــن اشــکاالت ممکــن در مســیر حرکــت یــک
نیــروی فرهنگــی ،مســئله ســلب اطمینــان اســت کــه عامــل اصلــی آن را فاصلــه بیــن گفتــار
و رفتــار نیروهــای فرهنگــی بایــد دانســت .اعتمــاد ،بهعنــوان یــک نیــاز زیربنایــی و ضــروری
در جامعــه ،بــا فاصلــه افتــادن بیــن رفتــار و گفتــار نیروهــای فرهنگــی از بیــن م ـیرود و از
چنیــن جامعـهای نمیتــوان انتظــار رشــد و بالندگــی داشــت .هرکــدام از مؤلفههــای ذکرشــده
میتواننــد فاصلــه بیــن نیــروی فرهنگــی و جامعههــدف او را کــم کــرده و بــه همــان نســبت
تأثیرگــذاری و اعتمــاد بــه نیــروی فرهنگــی را افزیــش دهنــد.
واژ گان کلیدی :نیروی فرهنگی ،رویکرد جهانی ،قرآن کریم ،فرهنگ جهانی ،رفتار.

marvian@razavi.ac.ir
mohammdi13645@gmail.com
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Cمقدمه
نیرویهــای فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی از منظــر قــرآن کریــم ،نیروهایــی هســتند کــه قابلیــت
فراوانــی بــرای تأثیرگــذاری در دنیــای امــروز دارنــد؛ ظــرف وجــودی چنیــن نیروهایــی بهدلیــل
همنشــینی بــا کالم وحــی آنقــدر وســیع شــده اســت کــه تالطمهــای ســطحی تأثیــری در
آن نــدارد و امــواج کوچــک را همــراه و یــا دفــع میکننــد .ا کنــون ،در دهــه پنجــم انقــاب
اســامی ،بــا توجــه بــه شــرایط پیشآمــده و هــدف پی ـشرو ،جهــت رســاندن معــارف کالم
وحــی بــه گــوش انســانهای آزادهای کــه در مناطــق مختلــف جهــان در جســتجوی حقیقــت
هســتند ،نیــاز بــه یــک جهــش واقعــی در تمــام زمینههاســت .در ایــن میــان ،مقولــه فرهنــگ
کــه واقعیتریــن نیــاز و زیربنــای ایــن جهــش اســت از اهمیــت دوچنــدان برخــوردار اســت.
رســیدن بــه ایــن جهــش نیازمنــد اصــاح ویژگیهــای رفتــاری نیروهــای فرهنگــی بــا رویکــرد
جهانــی اســت .امــروزه حــوزه فرهنــگ بــه عنــوان مهمتریــن عامــل در توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی ،سیاســی ،انســانی و اخالقــی یــک کشــور در کانــون توجــه صاحبنظــران،
اندیشــمندان و نخبــگان قــرار گرفتــه اســت و نقــش مؤثــر و بنیــادی فرهنــگ در کلیــه
عرصههــای زیســتی و فکــری بشــر ،چشــمانداز جدیــدی را در حوزههــای عینــی و ذهنــی
ایجــاد کــرده اســت .ازایـنرو ایــن پژوهــش بهدنبــال بررســی ویژگیهــای رفتــاری نیرویهــای
فرهنگــی در اندیشــه اســامی از منظــر قــرآن کریــم اســت؛ نیروهایــی کــه قصــد تأثیرگــذاری در
عرصــه جهانــی را دارنــد.
 .1پیشینه بحث
تببیــن ویژگیهــای یــک نیــروی فرهنگــی شــاخص ،اهمیــت فراوانــی دارد و پژوهشهــای
متعــددی از منابــع مختلــف در اینبــاره صــورت گرفتــه اســت .در ادامــه خالصــه برخــی از ایــن
تحقیقــات خواهــد آمــد.
 .1مقالــه تبییــن ویژگیهــای کلیــدی مدیــران فرهنگــی از منظــر اســام (بــا کنکاشــی در
قــرآن و نامــه  53نهجالبالغــه) ،محمدرضــا ســلطانی و غالمحســین نیکــوکار ،پاییــز،1393
شــماره64؛
 .2مقالــه «ویژگیهــای بنیانــی مبلغــان و فعــاالن فرهنگــی موفــق» ،محمــد کریمــی درچــه،
نشــریه شــمیم نرجس ،تابســتان ،۱۳۹۵شــماره ،32ص۶۴؛

 .3نســبت دیــن و فرهنــگ از نــگاه قــرآن ،محمــد بهرامــی ،پژوهشهــای قرآنــی،1387،
شــماره 54و  ،55ویژهنامــه قــرآن و مهندســی فرهنگــی؛
 .4ضرورتهــای اساســی در اصــاح فرهنــگ عمومــی ،نعم ـتاهلل موس ـیپور،1381 ،
شــماره ،18ص60؛
 .5فرهنــگ و رفتــار اجتماعــی ،هریچاراالمبــوس تریاندیــس ،مترجــم نصــرت فتــی،
رســانش.1388 ،
علیرغــم برخــی پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن موضــوع ،ویژگیهــای رفتــاری نیــروی
فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی مبتنــی بــر اندیشــه اســامی و قــرآن بهدرســتی در ایــن پژوهشهــا
ارائــه نشــده اســت .ارائــه ویژگیهــای رفتــاری نیــروی فرهنگــی بــا تمرکــز بــر نــگاه جهانــی از
ً
کالم وحــی یقینــا آثــار و نتایــج متفاوتــی خواهــد داشــت.
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 .2ضرورت بحث
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که از سوی رهبر معظم انقالب؟دم؟ صادر شده است،
رویکرد جهانی را میتوان مشاهده نمود .از سویی ،فرهنگ در جهان امروز بستر تعریف،
بازیابی و تکامل همه تواناییها ،ارزشها ،هویتها ،باورها ،هنجارها ،سنتها ،اسطورهها
و نمادهای بشری است که ا گر آبشخور غنی و پرمحتوایی مانند قرآن برای آن تعریف شود،
میتواند زمینه تعالی بشر را فراهم آورد .بنابراین نیروی فرهنگی وظیفه بسیار خطیری در
این عرصه بر عهده دارد .او ابتدا باید جان خود را از معارف قرآن سیراب کرده و به عظمت
خود پی ببرد و با توجه به نعمت اختیاری که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته،
انسانها را متوجه کند که مختارند و مجبور به پذیرش فرهنگ و روشهای استکباری
نیستند .برای این مهم بایستی تعدادی از رفتارها را برای طی طریق در خود نهادینه کند
که در نتیجه آن نیروی فرهنگی در برابر مسائل جهان منفعل نبوده ،در موضع قدرت قرار
گرفته خود را برای جهش در شرایط جدیدی که بوجود آمده است مهیا میکند .در مرحله
بعد از خودسازی ،نیروی فرهنگی جهشی متناسب با شرایط را رقم میزند؛ جهشی در
جهت انتشار عطر معارف کالم وحی در بین تشنگان این معارف از بشریت .امام جواد؟ع؟
َْ َ ْ ُْ ْ
میفرمایند«َ :م ْن َل ْم ْ
صاد ُر»؛ «هرکس موقعیتشناس نباشد،
م
ال
ف
ر
یع
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ِ
ِ
ِ
جریانات او را میرباید و هال ک خواهد شد( ».مجلسی ،1403 ،ج ،۶۸ص)۳۴۰
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Cمفهومشناسی
 .1فرهنگ
«فرهنــگ» در لغــت بــه معنــی مجموعــه آداب و رســوم ،مجموعــه علــوم و معــارف و
هنرهــای یــک قــوم ،علــم و دانــش و ادب و تعلیــم و تربیــت اســت( .معیــن ،1388 ،ذیــل واژه
فرهنــگ) امــا ایــن واژه در اصطــاح دارای معانــی و مفاهیــم متنوعــی اســت و در ســیر تاریخــی
خــود ،معانــی مختلفــی را بــه خــود گرفتــه اســت؛ ازجملــه :ادب ،تربیــت ،دانــش ،معرفــت،
ّ
مجموعــه آداب و رســوم و آثــار علمــی و ادبــی یــک ملــت ،کتــاب لغــت ،نیکویــی ،پــرورش
بزرگــی ،فضیلــت ،شــکوهمندی ،هنــر ،حکمــت ،شــاخ درختــی کــه زیــر زمیــن خواباننــد و بــر آن
خــا ک ریزنــد و نیــز تعلیــم و تربیــت ،آمــوزش و پــرورش ،مکتــب و ایدئولــوژی.
همچنیــن فرهنــگ ،مجموعــه تعلیــم و تربیــت ،عقــل و خــرد ،دانــش و حکمــت ،هنــر و
معرفــت یــک انســان یــا یــک جامعــه اســت کــه در رفتــار ،نحــوه زندگــی ،شــکل و حیــات او
ّ
تجلــی نمــوده ،در عمــق جــان او نفــوذ میکنــد و همــه اعمــال و کــردار او را از خــود متأثــر
میســازد .در واقــع ،فرهنــگ مجموعــه بینشهــا و گرایشهــا و ارزشهــای یــک ملــت اســت.
(رضایــی اصفهانــی[ ،بیتــا] ،ص)48
در ایــن تحقیــق فرهنــگ بهمعنــی مجموع ـهای اســت از هنجارهــا ،باورهــای واقعــی،
ارزشهــا و الگوهــای رفتــاری ریش ـهدار کــه ادرا کات ،رفتارهــا و مناســبات جامعــه را جهــت و
شــکل میدهــد و هویتــی متناســب بــه آن جامعــه میدهــد.
 .2نیروی فرهنگی
«نیــرو» عاملــی اســت کــه میتــوان بــه وســیله آن کاری را انجــام داد یــا در کســی یــا در
چیــزی اثــر گذاشــت؛ قــدرت ،توانایــی ،قــوه ،قــدرت بدنــی ،زور معانــی دیگــر نیــرو اســت.
(عمیــد ،1389 ،ذیــل واژه)
«فرهنگــی» بــه کســی یــا چیــزی کــه انعکاسدهنــده ارزشهــا ،ســنتها و هنجارهــای
پایــدار یــک جامعــه اســت گفتــه میشــود( .کاظمــی ،1382 ،ص )46بنابرایــن نیــروی فرهنگی
عنوانــی کلــی اســت کــه بــه هرگونــه نیرویــی ،خــواه در مجموع ـهای رســمی یــا غیررســمی در
قالــب ســازمانهای فرهنگــی یــا شــبهفرهنگی بــرای حفــظ و اعتــای ارزشهــا و ســنتهای
هــر جامع ـهای تربیــت شــده باشــند ،گفتــه میشــود.

 .3رویکرد جهانی
«رویکــرد» بــه معنــی توجــه ،روی نهــادن ،موضعگیــری و جهتگیــری نســبت بــه موضوعی
خــاص ،جهتگیــری در تصمیمســازی و تصمیمگیریهــای راهبــردی یــا تا کتیکــی اســت.
روش برخــورد یــا مواجــه شــدن ،طریــق درپیــش گرفتــه شــده از دیگــر معانــی رویکــرد اســت.
َ
«جهــان» بــه معنــی زمیــن و مجموعــه تمــدن انســانی اســت ،همچنیــن بــرای اشــاره بــه
ّ
کیهــان و همچنیــن کل هســتی نیــز کاربــرد دارد .جهانــی ،صفــت نســبی ،منســوب بــه جهــان
اســت.
بنابرایــن رویکــرد جهانــی را میتــوان اینگونــه تعریــف نمــود :توجــه نمــودن بــه مجموعــه
تمــدن انســانی در تصمیمســازی و تصمیمگیریهــای راهبــردی یــا تا کتیکــی کــه در جزئیــات
معــارف کالم وحــی میتــوان آن را پیگرفــت و مــورد بررســی و اســتفاده قــرار داد.

Cبررسی ویژگیها
مالسا هشیدنا رد یناهج یگنهرف یورین یراتفر یاه هصخاش

 .1انتخاب تکیهگاهی مطمئن
َ
ّ
در پیشــاپیش تمــام فعالیتهــای نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بایــد آیــه ِ«ب ْسـ ِـم الل ِه
الر ْحمــن َّ
َّ
الر ِحیــم» (حمــد )1/را دیــد .نیــروی فرهنگــی ب هشــرطی میتوانــد در ایــن مســیر
ِ
داشــته باشــد ،لــذا قــرآن
دشــوار طــی طریــق بنمایــد کــه تکی ـهگاه مطمئنــی مثــل خداونــد
بهعنــوان یــک قاعــده کلــی و اصــل جاویــدان و فرا گیــر میفرمایــد«َ :ألا بذکــر َّالل ـ َت ْط َمئ ـ ّـنُ
ِ ِ ِ ـهِ
ْال ُق ُلـ ُ
ـوب»؛ «آ گاه باشــید دلهــا بــا یــاد خــدا آرامــش میگیــرد( ».رعــد )28/نیــروی فرهنگــی
کــه نگاهــش جهانــی اســت ،بایــد بــه دنبــال تکیهگاهــی مطمئــن باشــد کــه بتوانــد او را در
برابــر خطــرات موجــود در مســیر نگــه دارد و بــه قلــب او توانــی بدهــد کــه در مقابــل تمــام
ـرآن کریــم ایــن تکی ـهگاه را خداونــد معرفــی مینمایــد .توصیــه
نامالیمــات ایســتادگی کنــد؛ قـ
َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ َ ً
کثـیـرا»؛ «ای کســانی
مؤکــد کالم وحــی ایــن اســت« :یــا أیهــا ال ِذی ــن آمنــوا اذکــر وا الل ــه ِذکــرا ِ
کــه ایمــان آوردهایــد خــدا را فــراوان یــاد کنیــد( ».احــزاب )41/چرا کــه مطمئنتریــن تکی ـهگاه
نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی ،خداونــد اســت .تنهــا تکیهگاهــی کــه بــا تکیــه بــر او میتــوان
بــدون کوچکتریــن خوفــی از نامالیمــات و تاریکیهــای ایــن عالــم گــذر کــرد ،خداونــد متعــال
َّ
ُّ ُ
َ ُّ
ُ ْ
َّ ُ
النــور»؛ «خداونــد ،ولــی و سرپرســت
ـات ِإلــی
اســت« :اللــه َو ِلــی ال ِذی ـ َـن َآمنــوا یخ ِر ُج ُهـ ْـم ِمـ َـن الظلمـ ِ
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کســانی اســت کــه ایمــان آوردهانــد ،آنهــا را از ظلمتهــا ،بــه ســوی نــور بیــرون میبــرد».
(بقــره )257/نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی ا گــر بخواهــد در عالــم مؤثــر ،محبــوب و بــا عــزت
باشــد ،بایــد تکیهگاهــی رفیــع و قدرتمنــد داشــته باشــد .قــرآن در تبییــن ایــن مســیر بــرای
َ
ّ
نیــروی فرهنگــی میفرمایــد« :ألیـ َـس اللـ ُـه ِبــکاف َع ْبـ َـده»؛ «آیــا خداونــد بــرای بنــدهاش کافــی
ً
نیســت( ».زمــر« )36/إ َّن ْال ِعـ َّـز َة ِل َّلـ ِـه َج ِم ً
یعــا»؛ «یقینــا همــه عــزت و قدرت فقط برای خداســت».
ِ
(یونــس )65 /بــرای اطمینــان دادن بــه نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بیانهــای متعددی
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
کل َعلــی اللـ ِـه ف ُهـ َـو َح ْسـ ُـب ُه»؛ «هرکــس
در کالم وحــی وجــود دارد؛ آنجــا کــه میفرمایــد« :و مــن یتــو
ْ ْ ُ ْ ُ َّ ُ َ
بــر خــدا تــوکل کنــد ،خــدا او را بــس اســت» (طــاق )3/یــا ایــن آیــه«ِ :إن ینصرکــم اللــه فــلا
َ َ
چکــس بــر شــما پیــروز نخواهــد شــد».
ـب لکـ ْـم»؛ «ا گــر خداونــد شــما را یــاری کنــد ،هی 
غالـ
ِ
(آلعمــران )160/بیانهــای مختلــف قــرآن کریــم در انتخــاب تکیهگاهــی مطمئــن ،تــوان
نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی را مضاعــف کــرده و او را بــرای تأثیرگــذاری گســترده در تــراز
یلــرزد و ارادهاش سســت نمیشــود و از مخلــوق
جهانــی آمــاده میکنــد؛ لــذا قدمهــای او نم 
خــدا در هــراس نیســت ،پــس بــا عزمــی راســخ و ارادهای قــوی پیــش م ـیرود.
آیـتاهلل خامنـهای در مــورد امــام خمینــی؟هر؟ ،بهعنــوان بهتریــن نســخه نیــروی فرهنگی
بــا نــگاه جهانــی در قــرن مــا ،میفرماینــد« :ســه بــاور در امــام بزرگــوار مــا وجــود داشــت ،کــه
همیــن ســه بــاور بــه او قاطعیــت مــیداد ،شــجاعت م ـیداد و اســتقامت م ـیداد :بــاور بــه
خــدا ،»...ایشــان اولیــن و مهمتریــن ایــن ســه بــاور را اعتمــاد بــه خــدا میداننــد( .خامنـهای،
 )1392البتــه بایــد یــادآور شــد کــه آنچــه خداونــد را بهعنــوان تکیهگاهــی مطمئــن بــرای نیــروی
فرهنگــی قــرار میدهــد ،عــاوه بــر اعتمــاد بــه خداونــد ،بریــدن و فاصلــه گرفتــن از طاغــوت
ْ
َّ ُ
ْ ْ
َ
َّ َ َ
ُ
ْ
ـوت َو یؤ ِمـ ْـن ِباللـ ِـه فقـ ِـد ْاس َت ْم َســک ِبال ُعـ ْـر َوةِ ال ُوثقــی»؛ «بنابرایــن،
اســت« :ف َمـ ْـن یکفـ ْـر ِبالطاغـ ِ
کســی کــه بــه طاغــوت [بــت و شــیطان و هــر موجــود طغیانگــر] کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان
آورد ،بــه دســتگیره محکمــی چنــگ زده اســت( ».بقــره)256/
 .2خوش اخالقی
محبوبیــت نقــش مهمــی در کارآمــدی نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی دارد و جهــت اقبال
مــردم بــه نیــروی فرهنگــی در ترویــج معــارف دیــن امــری الزم شــمرده میشــود .در ایــن زمینــه
آیــات و روایــات ،خوشاخالقــی و خوشرویــی را مهمترین عامل ایجــاد محبوبیت و مقبولیت

 .2-1برخی مصادیق بداخالقی در کالم وحی

مالسا هشیدنا رد یناهج یگنهرف یورین یراتفر یاه هصخاش

معرفــی مینمایــد و آن را کلیــد بــه بــار نشســتن تالشهــای مقدماتــی در زمینــه ترویــج معــارف
دیــن بــه حســاب میآورنــد؛ بهطوریکــه فقــدان آن ،تمــام زحمــات و تالشهــای ایشــان را تــا
حــدی نا کارآمــد میکنــد .خداونــد متعــال در قــرآن کریــم خوشاخالقــی و نرمخویــی پیامبــر
َ
ا کــرم؟لص؟ را عامــل جــذب مــردم و عــدم پرا کندگــی و تفرقــه آنهــا معرفــی مینمایــد« :ف ِب َمــا
َ َ ُّ ْ
َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ّ َ َّ
َ َُ ْ َ َ ْ
ـب لانفضــوا ِمـ ْـن َح ْو ِلــک»؛ «بــه (برکــت)
ـ
ل
رحمــةٍ ِمــن اللـ ِـه ِلنــت لهــم و لــو کنــت فظــا غ ِلیــظ الق ِ
رحمــت الهــی ،در برابــر آنــان [مــردم] نــرم (و مهربــان) شــدی! و ا گــر خشــن و ســنگدل بــودی،
از اطــراف تــو پرا کنــده میشــدند( ».آلعمــران)159/
آی ـتاهلل مــکارم شــیرازی در کتــاب اخــاق در قــرآن در مــورد ایــن آیــه میگویــد« :خلــق و
خــوی نیکــوی پیامبــر؟لص؟ یــک رحمــت الهــی دربــاره او و دربــاره تمــام امــت بــود و بــه یقیــن
ایــن نرمــش و مهربانــی و حســن خلــق در هرکــس باشــد ،مایــه رحمــت و برکــت اســت( ».مکارم
شــیرازی ،1383 ،ج ،3ص )137در واقــع بســیاری از مــردم بــه خاطــر همیــن نــرم خویــی و
خــوش خلقــی پیامبــر ا کــرم؟لص؟ بــه ایشــان ایمــان آوردنــد و دعــوت او را لبیــک گفتهانــد.
ً
تأثیــر خوشاخالقــی و خوشرویــی آنقــدر زیــاد اســت کــه معمــوال افــراد در مرحلــه اول ،بــه
شــخص رســول ا کــرم؟لص؟ ایمــان آورده و ســپس زمینــه ایمــان بــه اســام بوجــود آمده اســت.
حضــرت علــی؟ع؟ راه جــذب دلهــا را خوشاخالقــی و خوشرویــی دانســته و میفرمایــد:
ٌ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ــوب ّ َ
ُ«ق ُل ُ
ــت َعلیــه»؛ «دلهــای مــردم گریــزان اســت ،بــه
ــال َو ْح ِشــیة فمــن تألفهــا أقبل
ِ
الرج ِ
کســی روی آورنــد کــه خوشرویــی کنــد( ».نهجالبالغــه ،حکمــت )50نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه
جهانــی بایــد متوجــه ایــن حقیقــت باشــد و در مســیر زدودن رذائــل از وجــود خــود گام بــردارد.

 .2-1-1فقدان دعوت عملی
نکــه میفرمایــد:
َبســنده کــردن بــه گفتــار همــواره مــورد نکوهــش قــرآن کریــم بـ َـوده ،آنچنا 
َّ
ََُْ
َُ ُ
َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ً
*کب ـ َـر َمقتا ِع ْن َد الل ــهِ أ ْن تقولوا ما لا تفعلون»؛ «ای
«یا أیها ال ِذی ــن آمنوا ِلم تقولون ما لا تفعلون
کســانی کــه ایمــان آوردهایــد! چــرا ســخنی میگوییــد کــه عمــل نمیکنیــد .ایــن کار موجــب
خشــم عظیــم نــزد خــدا اســت کــه ســخنانی بگوییــد کــه عمــل نمیکنیــد( ».صــف)3-2/
عالمــه طباطبایــی؟هر؟ ذیــل ایــن آیــه مینویســد« :گفتــار آیــه در زمینــه توبیــخ اســت،
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میخواهــد مؤمنیــن را بــه خاطــر اینکــه بدانچــه میگوینــد ،عمــل نمیکننــد توبیــخ کنــد».
(طباطبایــی ،1393 ،ج ،19ص )420از بدتریــن بالهایــی کــه ممکــن اســت بــر یــک جامعــه
مســلط شــود بــای ســلب اطمینــان اســت و عامــل اصلــی آن جدایــی گفتــار از کــردار اســت.
مردمــی کــه میگوینــد و عمــل نمیکننــد هرگــز نمیتواننــد بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد و در برابــر
مشــکالت هماهنــگ باشــند.
«مقــت» بــه معنــی «بغــض شــدید اســت نســبت بــه کســی کــه کار قبیحــی انجــام داده
اســت» و لــذا در میــان عــرب جاهلــی کســی کــه همســر پــدرش را بــه نــکاح خــود در م ـیآورد
ُ ْ ً
«کبـ َـر َمقتــا» واژه مقــت بــا کبــر کــه آن نیــز دلیــل بــر شــدت
«نــکاح مقــت» میگفتنــد .در جملــه
و عظمــت اســت ،تــوأم شــده و دلیــل بــر خشــم عظیــم خداونــد نســبت بــه گفتــار خالــی از عمل
اســت( .مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج ،24ص )63نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی ،بــرای اینکــه
بخواهــد الگــوی دیگــران قــرار بگیــرد ،بایــد مصــداق واقعــی گفتــار خــود در مقــام عمــل باشــد.
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 .2-1-2بیادبی در برابر بندگان خداوند
بداخالقــی را بیادبــی دانســته َدر برابــر برخــی بیادبیهــا وا کنــش
قــرآن از دیگــر مصادیــق
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
نشــان داده و میفرمایــد« :یــا أیهــا ال ِذین آمنــوا لا ترفعــوا أصواتکـ ْ
ـم فـ ْـوق صـ ْـو ِت النـ ِـبی َو لا
َ
َْ َ ْ َ َ َْ ُ
َ
ْ
ْ
مالکـ ْـم َو أن ُتـ ْـم لا تشـ ُـع ُر َ
َت ْج َهـ ُـر وا َل ُه ب ْال َقـ ْـول َ
ون»؛ «ای
کج ْهـ ِـر َب ْع ِضکـ ْـم ِل َب ْعـ ٍـض أن تحبــط أع
ِ
ِ
کســانی کــه ایمــان آوردهایــد صداهایتــان را از صــدای پیامبــر بلندتــر مســازید و در ســخن بــا او،
همدیگــر ،بلنــد حــرف مزنیــد ،مبــادا کــه اعمالتــان تبــاه ْشــود و
ماننــد بلنــد حــرف زدنتــان بــا
َ ُّ َ َّ
َ ْ ُ ُ ُ ُ ً َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ـید( ».حجــرات« )2/یــا أیهــا ال ِذین آمنــوا لا تدخلــوا بیوتــا غــیر بی ِوتکــم حــتی تستأ ِنســوا
آ ُگاه ّنباشـ َ َ
ْ
َو ت َسـ ِـل ُموا علی أه ِلهــا»؛ «ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد در خانههایــی غیــر از خانــه خــود وارد
نشــوید تــا اجــازه بگیریــد و بــر اهــل آن خانــه ســام کنیــد( ».نــور )27/نیــروی فرهنگــی توجــه
دارد کــه هــر کجــا ادب باشــد ،هالـهای از محبــت و مجذوبیــت را بــر گــرد خــود پدیــد مـیآورد
و انســان بــاادب را عزیــز و دوستداشــتنی میکنــد .بایــد دقــت بشــود کــه ادب ،خــود یــک
ســرمایه اســت و هــر ســرمای ه دیگــری بــدون آن ب ـیارزش اســت.
 .2-1-3مسخره کردن
کوچــک شــمردن از رذیلههــای اســت کــه قــرآن در برابــر آن موضعگیــری نمــوده و

َ
َ
َّ
ُ َ ً
َ
َ َ
میفرمایــد« :یــا أ َیهــا ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا لا ْیســخ ْر قـ ْـو ٌم ِمـ ْـن قـ ْـو ٍم َعســی أ ْن یکونــوا خیــرا ِم ْن ُهـ ْـم»؛ «ای
کســانی کــه ایمــان آوردهایــد نبایــد گروهــی از مــردان شــما گــروه دیگــر را اســتهزا کننــد ،شــاید
آنهــا از اینهــا بهتــر باشــند( ».حجــرات )11/هیچکــس نمیتوانــد بگویــد :مــن در پیشــگاه
خــدا از فــان کــس برتــرم و بــه همیــن دلیــل تحقیــر دیگــران و خــود را برترشــمردن یکــی از
بدتریــن کارهــا و زش ـتترین عیــوب اخالقــی اســت کــه بازتــاب آن ممکــن اســت در تمــام
زندگــی انســان آشــکار شــود.

 .3بهکارگیــری مهارتهــای کلیــدی در ایجاد ارتباط
بــا توجــه بــه اینکــه انســان موجــودی اجتماعــی بــوده و برقــراری رابطــه بــا دیگــران،
الزمــه زندگــی اوســت ،دیــن اســام بــرای تنظیــم روابــط اجتماعــی او بــا دیگــران ،آداب و
مهارتهایــی وضــع نمــوده و پیــروان خــود را بــه رعایــت ایــن آداب ســفارش نمــوده اســت.
متأســفانه بســیاری از مســلمانان بــه دلیــل عــدم آشــنایی بــا ایــن مهارتهــا تــوان برقــراری
روابــط مناســب را نداشــته و بهناچــار منــزوی میشــوند .بنابرایــن نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه
جهانــی بایــد روشهــای نویــن تعامــل بــا انســانها را بیامــوزد -چرا کــه هــر زمــان نحــوه
خاصــی از برخــورد را طلــب میکنــد -تــا بتوانــد ارتباطــی مؤثــر برقــرار کنــد .برخــی از ایــن
اصــول و مهارتهــا در ادامــه خواهــد آمــد.
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 .2-1-4لقب زشــت دادن
ْ ُ ُْ ُ ُ َْ َ ْ
ً
َ َ
لات َ
نابـ ُـز وا ب ْال َأ ْلقــاب ب ْئـ َ
ـان( ».همــان) اســام صریحــا ایــن
ـ
م
ی
إ
ال
ـد
ـ
ع
ب
ـوق
ـ
س
ف
ال
ـم
ـ
الاس
ـس
«و
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عمــل زشــت را نهــی میکنــد و هــر اســم و لقبــی را کــه کوچکتریــن مفهــوم نامطلوبــی دارد
و مایــه تحقیــر مســلمانی باشــد را ممنــوع شــمرده اســت( .مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج،22
ص)180
در نهایــت نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بایــد اینگونــه باشــد کــه علــی؟ع؟ میفرمایــد:
َ َ
ُ َ ُ
َ َ ُ
ُ
َ
«خا ِل ُطــوا َّالنـ َ
ـاس ُمخال َطـ ًـه ِإ ْن ِم ّتـ ْـم َم َع َهــا َبکـ ْـوا َعل ْیکـ ْـمَ ،و ِإ ْن ِع ْشـ ُـت ْم َح ّنــوا ِإل ْیکـ ْـم»؛ «آنگونــه
بــا مــردم معاشــرت کنیــد کــه ا گــر بمیریــد بــر مــرگ شــما اشــک ریزنــد و ا گــر زنــده مانیــد بــه
شــما عشــق ورزنــد( ».نهجالبالغــه ،حکمــت)10
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 .3-1سالم کردن
اولیــن مهــارت در ایجــاد ارتبــاط ،افشــاء ســام اســت .ســام بــه معنــای صلــح و صفــا و
صمیمیــت اســت( ،مصطفــی و دیگــران ،1387 ،ذیــل ســلم) بهطوریکــه وقتــی کســی بــه
کســی ســام میکنــد بــه او اعــام میکنــد کــه تــو از آســیب مــن در امــان و ســامت هســتی و
ضــرری از ناحیــه مــن بــه تــو نمیرســد؛ ایــن پیــام در ایجــاد محبــت و نزدیــک شــدن دلهــا بــه
یکدیگــر بســیار مؤثــر اســت .در ادامــه برخــی از آداب ایــن مهــارت بیــان میشــود.
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 .3-1-1برخی از آداب سالم کردن
الف .ابتدا سالم کردن
ابتــدا بــه ســام بــودن یعنــی نیروهــای فرهنگــی بایــد در ســام کــردن بــه دیگــران پیشــی
بگیرنــد ،تــا جایــی کــه ا گــر کســی بــدون ســام شــروع بــه ســخن گفتــن کــرد جــواب او را ندهند.
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
الســا ِم
در حدیــث امــام صــادق؟ع؟ از قــول پیامبــر؟لص؟ میخوانیــم« :مــن بــدأ ِبالــکل ِم قبــل
َفـ َـا ُتج ُیبـ ُ
ـوه( ».الخصــال ،1416 ،ج ،1ص)19
ِ
ب .پاسخ پسندیده به سالم دیگران
َ
َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ
ـوا بأ ْح َسـ َـن ِم ْن َهــا أوْ
خداونــد در ســوره مبارکــه نســاء میفرمایــد«َ :و إذا ُح ّییتــم بت ِح ّیــةٍ ف َحیـّ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ ُّ َ َ
َ
کل َش ْی ٍء َح ِسـ ً
کان َع َلی ّ
ـیبا»؛ «ا گــر بــه شــما تحیتــی گفتــه شــد بهتــرش را پاســخ
وهــا ِإ ّن ا ّلل َه
رد
ِ
گوییــد یــا همــان را رد کنیــد کــه خــدا بــر همــه چیــز حســابگر اســت( ».نســاء )86/مثــا ا گــر
َ ٌ َ
«سـ ٌ
«ســام» شــنیدند بــا َ
ـام َعلیکــم شــنیدند ،در جــواب
ـام َعلیکــم» پاســخ گوینــد ،ا گــر سـ
َ
ُ
ـام َع َلیکــم و رحمــةاهلل» بگوینــد و ا گــر َسـ ٌ
«سـ ٌ
َ
ـام َعلیکــم َو رحمــة اهلل شــنیدند ،در جــواب
ُ
«سـ ٌ
َ
ـام علیکــم َو رحمــة اهلل َو َب َرکاتــه» بگوینــد.
ج .اولویت در سالم
اســام بــرای ســام کــردن نیــز اولویتهایــی را مشــخص کــرده اســت .در ایــن رابطــه
میفرمایــد شــخص ســواره بــر پیــاده ســام کنــد و او کــه ایســتاده اســت بــر نشســته ســام
کنــد .زمانــی کــه شــخصی بــر جمــع آنــان وارد شــد و ســام کــرد ،کافــی اســت تنهــا یــک نفــر
از جمــع پاســخ او را بدهنــد .هنگامیکــه وارد خانــه شــدند ســام کننــد (حتــی ا گــر کســی در

خانــه نباشــد) ،چرا کــه ایــن کار ســبب نــزول برکــت الهــی شــده و فرشــتگان را همــدم انســان
میکنــد.
د .عدم جواز سالم
بــر امــام جمعــه در حالیکــه مشــغول خطبــه خوانــدن اســت ،بــر کســی کــه در حــال تشــییع
جنــازه اســت ،بــر کســی کــه در حمــام یــا مســتراح اســت و شــخصی کــه بــر ســر ســفره شــراب
نشســته اســت ،ســام الزم نیســت( .مجلســی ،1403 ،ج ،76ص)18-1

 .3-3نیکویی در گفتار
از مهارتهــای ایجــاد ارتبــاط بــرای نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی ،نیکویــی و شــیوایی
ُ ُ ْ
ُ
ـادی َیقولــوا الــتی ِهی
َدر کالم اســت ،خداونــد در تبییــن ایــن معنــا فرمــوده اســت«َ :وقــل ِل ِع َبـ ِ
أ ْح َسـ ُـن»؛ «بــه بندگانــم بگــو آنچــه را کــه بهتــر اســت بگوینــد( ».اســراء )53/در جــای دیگــر
ً
میفرمایــد« :و قولــوا للنــاس حســنا»؛ «بــا مــردم بــه نیکــی ســخن بگوییــد( ».بقــره )83/امــام
باقــر؟ع؟ در تفســیر ایــن آیــه فرمــوده اســت« :چیــزی را بگوییــد کــه بهتریــن ســخنی باشــد کــه
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 .3-2خوشرویی
اخــاق نیکــو بهتریــن و زودبازدهتریــن روش در ایجــاد ارتبــاط محســوب میشــود کــه الزم
یکــه کســی بــا روی خــوش دیگــران را مالقــات
اســت نیــروی فرهنگــی از آن بهــره ببــرد .هنگام 
کنــد ،اعتمــاد را بــه طــرف مقابــل منتقــل مینمایــد ،عــاوه بــر ایــن بــه طــور معجزهآســایی
موجــب جــذب مخاطبیــن شــده تــا جایــیکــه آنهــا بــدون هیــچ هراســی ،بــه خــود جــرأت
میدهنــد بــاب آشــنایی را بــاز کننــد و ســفره دلشــان را پیشــاپیش بگســترانند( .رک.
محدثــی ،1379 ،ص )23-22خوشرویــی و اخــاق نیکــو از صفاتــی اســت کــه خداونــد آن را
َّ
َ َ ُ
رمــز موفقیــت فرســتاده خــود میدانــد و میفرمایــد«َ :وأنــک ل َعلــی خلـ ٍـق َعظیــم» (قلــم )4/کــه
ا گــر ایــن خلــق نیکــو و گشــادهرویی حضــرت نبــود ،همــه از اطــراف ایشــان پرا کنــده میشــدند
و اهــداف رســالت محقــق نمیشــد.
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
پیامبــر ا کــرم؟لص؟ میفرمایــد«َ :مــا یوضــع ِفــی ِمیــزان ْامــرئ َیـ ْـو َم ال ِق َ
یامـ ِـة أفضــل ِمـ ْـن
ِ ِ ٍ
ُْ ُ
ُح ْسـ ِـن الخلـ ِـق»؛ «هیــچ چیــز در تــرازوی عمــل ،ســنگینتر از خوشخلقــی نیســت( ».کلینــی،
 ،1407ج ،2ص)99
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شــما دوســت م ـیداری بــه شــما بگوینــد ،چــون خــدای عزوجــل دشــنام و لعنــت و طعــن بــر
مؤمنــان را دشــمن مـیدارد و کســی کــه مرتکــب ایــن جرائــم شــود ،فاحــش و مفحــش باشــد
و دوســت نــدارد ،در مقابــل اشــخاص باحیــا ،حلیــم ،عفیــف و آنهایــی را کــه میخواهنــد
عفیــف شــوند دوســت م ـیدارد»( .طباطبایــی ،1393 ،ج ،1ص)220
بنابرایــن بایــد بــا لحنــی آرام و متیــن صحبــت را آغاز ،در بین ســخنان تبســم و گشــادهرویی
را حفــظ کــرده ،بــرای تنــوع در گفتــار گاهــی میــزان صــدای خــود را تغییــر دهنــد ،در بیــن
کالم از مهــارت شــوخطبعی بهــره برنــد و شــمرده و واضــح ســخن گوینــد( .کاندریــل بنــی بــو
جــو ،1388 ،ص )24بهکارگیــری مهــارت در گفتــار ،ســبب میشــود نیــروی فرهنگــی در بیــن
دیگــران محبــوب شــود و در برقــراری ارتبــاط بــا آنهــا موفــق عمــل نمایــد.
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 .3-4گوش دادن
حــس شــنوایی از جملــه نعمــات بزرگــی اســت کــه میتوانــد ســهم بســزایی در ایجــاد
ارتباطــات بیــن انســانها داشــته باشــد .مهــارت خــوب شــنیدن ،میتوانــد محبوبیــت انســان
را افزایــش دهــد .ا گــر کســی احســاس کنــد شــنونده خوبــی بــرای حرفهــای خــود یافتــه
ً
اســت ،حتمــا بــا او رابطــه برقــرار میکنــد و دوســت میشــود .بنابرایــن بــر نیــروی فرهنگــی بــا
نــگاه جهانــی الزم اســت بــرای نیــل بــه اهــداف خــود بــا مهــارت گــوش دادن بــه خوبــی آشــنا
بشــود تــا بتوانــد دوســت خوبــی باشــد.
َ
ُ
ّ
ُ
ْ
ُ
بــه پیامبــر؟لص؟ بــکار بــرده شــده «أذن» اســت«َ :و ِمنهـ ُـم ال ِذیـ َـن
از تعابیــری کــه نســبت
ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
یــؤذون الن ِبــی و یقولــون هــو أذن»؛ «از آنهــا کســانی هســتند کــه پیامبــر را آزار میدهنــد و
میگوینــد او (خوشبــاور و) گــوش اســت( ».توبــه )61/حــال آنکــه ایــن ســیره رســولاهلل
ّ
ـخنان گوینــده اســت .کلمــه
بـ ُـوده اســت .از آداب گــوش دادن ،توجــه بــا تمــام وجــود بــه سـ ِ
ُ
«أذ ٌن» بــه معنــای آن اســت کــه او ســر تــا پــا گــوش اســت( .قرائتــی ،1388 ،ج ،5ص)92
ً
آنهــا در حقیقــت یکــی از نقــاط قــوت پیامبــر؟لص؟ را کــه وجــود آن در یــک رهبــر کامــا الزم
اســت ،بهعنــوان نقطهضعــف نشــان میدادنــد و از ایــن واقعیــت غافــل بودنــد کــه یــک رهبــر
محبــوب ،بایــد نهایــت لطــف و محبــت را نشــان دهــد.
در اوصــاف پیامبــر خــدا؟لص؟ نیــز آمــده اســت« :ایشــان ســخن همنشــین خــود را قطــع
نمیکــرد و بــا او طــوری رفتــار میکــرد کــه او تصــور مینمــود هیــچ کــس نــزد رســول خــدا از وی

گرامیتــر نیســت( ».جمعــی از نویســندگان ،1348 ،ص )392در بیانــی دیگــر وارد شــده« :ا گــر
ً
کســی شــروع بــه تکلــم میکــرد کامــا ســا کت میشــدند گــوش فرامیدادنــد تــا حرفــش بــه
پایــان برســد( ».طبرســی ،1370 ،ج ،1ص )44ایــن خطــاب حضــرت بایــد مــورد توجــه نیــروی
فرهنگــی قــرار بگیــرد کــه میفرماینــد« :مــروت و جوانمــردی اســت کــه انســان بــه هنگامــی
کــه دوســتش بــا او ســخن میگویــد بــه گفتــارش گــوش دهــد( ».الحیــدری ،1388 ،ص)133
اینهــا نمون ـهای از آدابــی بــود کــه میتوانســتند در ایجــاد ارتبــاط ،بــه نیــروی فرهنگــی بــا
نــگاه جهانــی کمــک حقیقــی نمــوده و او را در رســیدن بــه مقصــود یــاری نمایــد.
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 .4صراحت و صمیمیت
صمیمیــت در برخــورد بــه ســبب شــرایط خــاص امــور فرهنگــی جــزء اساس ـیترین اصــول
برخــورد نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی در ارتبــاط بــا مــردم اســت .البتــه بایــد دانســت
ِ
منشــاء همــه ایــن محبتهــا ،محبــت نســبت بــه خداونــد اســت و بقیــه محب َتهــای واقعــی
َّ
َّ
َ ُ
در عالــم از ایــن محبــت سرچشــمه میگیــرد آنجا کــه میفرمایــد« :ال ِذی ـ َـن َآم ُنــوا أشـ ّـد ُح ًّبــا ِلل ــهِ »
(بقــره )165/هــر چیــزی را و هرکســی را کــه دوســت دارنــد فقــط بــرای خداونــد دوســت دارنــد.
نیــروی فرهنگــی بایــد از روح بلنــدی برخــوردار باشــد کــه بتوانــد بــدی دیگــران را تحمــل
کــرده و بــدی آنهــا را بــا خوبــی دفــع کنــد ،اینچنیــن برخــوردی عــاوه بــر اینکــه نــزد پــروردگار
دارای عظمــت اســت ،تأثیــر عمیقــی در طــرف مقابــل خــود میگــذارد کــه بــه تعبیــر قــرآن میــان
شــخصی کــه بــدی کــرده اســت و شــخصی کــه بــدی را بــا خوبــی پاســخ داده اســت ،دوســتی و
صمیمیــت بــه وجــود میآیــد .قــرآن اینچنیــن بــه نیــروی فرهنگــی میآمــوزد کــه بــا محبــت
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ
َ َ
ـیئة
و صمیمیــت م َیتــوان دشــمنی را بــه دوســتی تبدیــل کـ َـرد«َ :ولا ت ْسـ َـت ِوی الحســنة ولا السـ
َ َّ
َ َ َّ
َّ
ٌ
ْادفـ ْـع ِبالـ ِـتی ِهــی أ ْح َسـ ُـن فـ ِـإذا ال ِذی َب َینــک َو َب َینـ ُـه َع َد َاوة کأنـ ُـه َو ِلــی َح ِمیـ ٌـم»؛ «هرگــز نیکــی و بــدی
یکســان نیســت ،بــدی را بــا نیکــی دفــع کــن ،تــا دشــمنان سرســخت همچــون دوســتان گــرم
و صمیمــی شــوند( ».فصلــت )34/ا گــر نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی ،بــا اخــاق خــوش و
ســعهصدر بــا آنــان برخــورد نکنــد ،توفیقــی حاصــل نخواهــد شــد .ایــن آیــه ســفارش میکنــد
کــه بدیهــا را بــا خوبــی پاســخ بــده و اهــل انتقــام نبــاش.
ایــن آیــه در انتشــار محبــت در بیــن انســانها کمــک فوقالعــاد َهای مینمای َــد و بایــد
ُ
َ
مــورد توجــه نیــروی فرهنگــی قــرار بگیــرد«َ :و إذا ُح ُ
ییتـ ْـم ِب َت ِحیــةٍ ف َحیــوا ِبأ ْح َسـ َـن ِم ْنهــا أ ْو ُر ّدوهــا».
ِ
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(نســاء )86/ایــن آیــه هــر نــوع اظهــار محبتــی را کــه افــراد بهوســیله ســخن ،بــا یکدیگــر دارنــد
شــامل میشــود کــه روش ـنترین مصــداق آن همــان موضــوع ســام کــردن اســت .در تفســیر
علیبنابراهیــم از امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ چنیــن نقــلشــده اســت« :المــراد بالتحیــة
فــی االیــه الســام و غیــره مــن البـ ّـر»؛ «منظــور از تحیــت در آیــه ،ســام و هرگونــه نیکــی کــردن
اســت( ».مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج ،4ص )42تحیــت در عــرف عبــارت اســت از تســلیم ،ولــی
مقصــود از آن معنایــی اســت کــه اعــم از تســلیم اســت و آن عبــارت اســت از رســاندن خیــر بــه
غیــر بــه نحــو مهربانــی و تعظیــم ،از قبیــل تســلیم ،دعــا ،ثنــا ،تعظیــم ،هدیــه و نوشــتهای کــه در
آن تعظیــم و شــفقت و زیــارت و غیــر اینهــا از چیزهایــی کــه دال لــت بــر عظمــت و محبوبیــت
تحیتشــونده در قلــب تحیتگوینــده نمایــد ،ولــی بایــد ایــن تحیــت فقــط بــرای شــفقت و
ّ
محبــت باشــد( .سلطانعلیشــاه ،1344 ،ج ،4ص)157
خداونــد بــرای اینکــه فاصلههــا را کــم و صمیمیتهــا را بیشــتر کنــد انســانها را خطــاب
قــرار داده میفرمایــد ،در مقابــل نیکــی بایــد نیکــی کــردَ :
«هـ ْـل َجـ َـزاء ْالإ ْح َســان إ َّلا ْالإ ْح َسـ ُ
ـان»؛
ِ ِ ِ
ِ
«مگــر پــاداش احســان جــز احســان اســت؟» (الرحمــن)60/
قــرآن کریــم در محبــت نســبت بــه والدیــن ،اســام را شــرط نمیدانــد میفرمایــدَ :
«و
ب� ْلوا ِل َــد ن� إ ْح ن
ســا�( ».اســراء )23/اســام ،احســان را باال تــر از انفــاق و شــامل ّ
محبــت ،ادب،
یِ ِ
ِ
آمــوزش ،مشــورت ،اطاعــت ،تشــکر ،مراقبــت و امثــال اینهــا میدانــد( .قرائتــی ،1388 ،ج،7
ص)41
صمیمیــت دارای حــدی اســت خداوند بــه صراحت َ مؤمنیــن را خطاب
امــا از آنجــا کــه ایــن
َ َ َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
آباءکـ ْـم َو إخوانکـ ْـم أ ْو ِلیـ َ
قــرار داده میفرمایــد« :یاأیهــا ال ِذین آمنــوا لا تت ِخــذوا َ
ـاء ِإ ِن اســتح ّبوا
ِ
َُ
ُ ُ َّ
ْ ْ
الظال ُمـ َ
کفـ َـر َع َلــی ْالإیمــان َو َمـ ْـن َیت َو َّل ُهـ ْـم م ْ
ْ
ـون»؛ «ای اهــل ایمــان ا گــر پــدران
ـم
ـ
ه
ـک
ـ
ولئ
أ
ف
ـم
ـ
ک
ن
ال
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
و بــرادران شــما دوســت دارنــد کــه کفــر را بــه جــای ایمــان برگزینیــد آنــان را بــه دوســتی نگیریــد
و هــر کــس از شــما بــا وجــود کفــر آنــان را دوســت بــدارد ،بیشــک از ســتمکاران خواهــد بــود».
(توبــه )23/مفهــوم آیــه بریــدن پیوندهــای دوســتی و محبــت بــا خویشــاوندان و ســوق دادن
بــه تــرک عواطــف انســانی نیســت ،بلکــه منظــور ایــن اســت کــه بــر ســر دو راهیهــا نبایــد عشــق
زن و فرزنــد و مــال و مقــام و خانــه و خانــواده مانــع از اجــرای حکــم خــدا و گرایــش بــه جهــاد
گــردد و انســان را از اهــداف مقــدس بــازدارد.
صراحــت تــا آنجــا اســت کــه نســبت بــه فرســتاده خــود بــا صراحــت و قاطعیــت میفرمایــد:

 .5اعتماد به نفس
یکــی از مهمتریــن مواهبــی کــه خداونــد متعــال بــه انســان ارزانــی داشــته اعتمــاد بــه نفــس
اســت کــه نتیجــه اعتقــاد قــوی اســت .اعتمــاد بــه نفــس در واقــع ،نیرویــی اســت کــه شــخص
را در اســتفاده بهینــه از قابلیتهــا و توانمندیهــای خویــش جهــت رســیدن بــه اهدافــی کــه
خداونــد او را بــرای آنهــا آفریــده یــاری میکنــد .اعتمــاد بــه نفــس در برابــر اعتمــاد بــه دیگــران
اســت و از نظــر اســام اعتمــاد بــه نفــس ایــن اســت کــه انســان بــه رهبــری عقــل و خــرد و در پرتو
قــدرت اراده بــا قاطعیــت کار خــود را ادامــه دهــد و خــود را بــر انجــام آن عمــل توانــا بشــمارد.
یکــی از عوامــل عمــده جهــت نیــل بــه ایــن مهــم ،شــناخت ارزشهــای وجــودی انســان و
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َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ ُ ْ
ََ َْ
ـین» (حاقــه )44/ایــن آیــه تهدیــدی اســت
ـ
یم
ال
ب
ـه
ـ
ن
م
ـا
ـ
ن
ذ
خ
أ
ل
ـل
ـ
ی
قاو
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
«و لــو تقــول علینــا بعــض ال ِ ِ
نســبت بــه رســول خــدا؟لص؟ اســت و میفرمایــد کــه مــا او را ماننــد مجرمیــن دســت بســته
میکنیــم و یــا مــا دســت راســت او را قطــع میکنیــم و یــا بــا دســت خــود کــه همــان قــدرت مــا
اســت او را گرفتــه ،انتقــام از او میســتانیم( .طباطبایــی ،1393 ،ج ،19ص)676
خداونــد بــا صراحــت نزدیکتریــن افــراد از حیــث نســب بــه فرســتاده خــود را ا گــر در مســیر
حــق نیســتند ،طــرد نمــوده و شــفاعت در حــق آنهــا را نمیپذیــرد .علیبنمهزیــار از حضــرت
َّ
رضــا؟ع؟ َروایــت کــرده کــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود :خــدای تعالــی بــه نــوح؟ع؟ فرمــود«ِ :إنـ ُـه
َ
ل ْیـ َـس ِمـ ْـن أ ْه ِلــک» (هــود )46/زيــرا پســر نــوح بــا وی مخالــف بــود ،امــا كســانى كــه از آن حضرت
(طبرســی ،1408 ،ج ،12ص)68
پيــروی کردنــد را از خانــدان و اهــل او محســوب داشــت.
َ
َ
َ َّ ْ
َ
َ
َ
ـت یـدا أبــی لهــب َو تـ ّ
ـب»؛ «بریــده بــاد
خداونــد در مــورد عمــوی پیامبــر؟لص؟ نیــز میفرمایــد« :تبـ
ٍ
ِ
دو دســت ابیلهــب!» (مســد )1/مــرگ و ننــگ بــر ابیلهــب در دنیــا و آخــرت اســت ،هرچنــد
او عمــوی پیامبــر خاتــم باشــد .حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در حالــی کــه نســبت بــه مــردم رئــوف و
ّ َ ُ
َْ ُ َ ْ ُ
ون
مهرب َــان اســت امــا بــا قاطعیــت خاصــی بــه آنــان میگویــدٍ :
«أف لکـ ْـم َو ِلمــا تع ُبــدون ِمــن د ِ
ا َّللــه أ َفــلا َت ْعق ُلـ َ
ـون»؛ «اف بــر شــما و بــر آنچــه بــه جــای خــدا میپرســتید ،آیــا نمیاندیشــید».
ِ
ِ
(انبیــاء)67/
صراحــت و صمیمیــت آدابــی دارد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و متصــف شــدن بــه این
ً
گونــه فضائــل ،قطعــا نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی را در رســیدن بــه هــدف کمــک خواهــد
نمــود و از نیازهــای ضــروری او در مســیر حرکــت روبهجلــو اســت.
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اســتعدادها و توانمندیهــای اوســت .بــا ایــن توجــه کــه نیــروی فرهنگــی ا گــر اعتمــاد بــه نفس
نداشــته باشــد نمیتوانــد آنطــور کــه بایــد از اســتعدادهای خویــش بهــره ببــرد .شــاید دلیــل
َْ
َ َ ً
ّ
جاعـ ٌـل فِــی الأ ْر ِض خ ِلیفــة»؛ «بخاطــر بیــاور هنگامــی را کــه پــروردگارت
بیــان آیاتــی از قبیــل«ِ :إنِــی ِ
بــه فرشــتگان گفــت مــن در روی زمیــن جانشــینی قــرار خواهــم داد»( ،بقــره )30/شناســاندن
حقیقــت آدمــی بــه انســان اســت تــا بــه عظمتــی کــه خداونــد در نهــاد او قــرار داده پیببــرد.
ُْ
لــذا در ادامــه بــه تمامــی مالئکــه خــود دســتور ســجده در برابــر ایــن حقیقــت را میدهــد« :قلنــا
ل ْل َملائ َکــةِ ْاسـ ُـج ُدوا ل َ
آد َم( ».بقــره )34/نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بایــد توجــه داشــته
ِ ِ
ِ
باشــد کــه انســان در ذات خــود دارای کرامــت اســت و ایــن لطفــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه
ََ
َ
او قــرار گیــرد«َ :ولقـ ْـد ک َّر ْم َنــا َبـ ِـنی َآدم( ».اســراء )70/انســان از جهــت اینکــه اوالد آدم اســت،
عـ ّـزت ذاتــی دارد؛ ولــی در جریــان زندگــی ،عوامــل خارجــی و محیطــی اســت کــه ایــن عــزت را
از او میگیــرد .شــناخت ایــن جایــگاه بــه او نیرویــی میبخشــد کــه ایــن خــود عامــل باالبــردن
اعتمــاد بــه نفــس در انســان اســت.
َ
ُ
از دیگـ َـر آیاتــی کــه بــه انســان اعتمــاد بــه نفــس میدهــد ایــن آیــه اســت«َ :و لا ت ِهنــوا َو لا
َت ْح َز ُنــوا َو أ ْن ُتـ ُـم ْال َأ ْع َلـ ْـو َن إ ْن ْ
کن ُتـ ْـم ُم ْؤ ِم ِنــین»؛ «و سســت و محــزون نشــوید کــه ا گــر مؤمــن
ِ
باشــید ،غالــب و برتــر خواهیــد بــود( ».آلعمــران )139/افــراد بیــدار همانطورکــه از پیروزیهــا
اســتفاده میکننــد از شکســتها نیــز درس میآموزنــد و در پرتــو آن نقــاط ضعفــی را کــه
سرچشــمه شکســت شــده ،پیــدا میکننــد و بــا بــر طــرف ســاختن آن بــرای پیــروزی نهایــی
آمــاده میشــوند.
اعتمــاد بــه نفــس صحیــح میتوانــد افقهــای ناممکــن را بــرای نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه
جهانــی ممکــن ســازد .اینگونــه بــه اهمیــت کالم حضــرت علــی؟ع؟ پــی میبریــم کــه فرمــود:
َ َ ُ َّ
َ ُ َ
عــار ِف»؛ «شــناخت نفــس (خودشناســی) ســودمندترین معــارف
فــس أنفــع الم ِ
«م ِ
عرفــة الن ِ
اســت( ».تمیمــی آمــدی ،1366 ،ج ،2ص )288اســام بــا دســتورات خــود ســعی دارد انســان
را بــا قــوه عقــل ،اراده و تواناییهــای جســمی و روحــی خــود آشــنا ســازد تــا بــا بهکارگیــری آنها،
خــود را در مســیر حــق قــرار دهــد .در حقیقــت ،اعتمــاد بــه نفــس بهعنــوان سیســتم ایمنــی
روح بــرای نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی عمــل میکنــد و اســتقامت ،توانایــی و ظرفیــت
الزم بــرای تجدیــد قــوا و پیشــرفت بــه ســوی هــدف را در او تأمیــن مینمایــد.
در ایــن راه تعــداد اندکــی نیــروی فرهنگــی کــه تحــت تعلیــم قــرآن ،بــا نــگاه جهانــی و بــا

َ
اعتمــاد بــه نفــس رشــد کردهانــد نیــز میتواننــد مؤثــر باشــند ،زیــرا خداونــد میفرمایــد« :کــم
َ َ َ ُ
َ ً َ ًَ
ـإذن ا ّلله»؛ «چــه بســا لشــکریان اندکــی کــه بــر لشــکریان
ِمــن ِفئــةٍ ق ِلیلــةٍ غ ِل َبــت ِفئــة ک ِثــیرة ِبـ ِ
فــراوان بــه اذن پــروردگار عالــم پیــروز شــدند( ».بقــره)249/
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 .6استقالل فکری
باالتریــن اســتعمارها ،اســتعمار فکــری اســت کــه نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بایــد
متوجــه آن باشــد تــا گرفتــار آن نشــود .اســتعمار فکــری از اســتعمار سیاســی و اقتصــادی بــا
همــه تلخــی و رنجــی کــه دارنــد ،خطرنا کتــر اســت( .ابننبــی ،1371 ،ص )45-40رســالت
نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی جــزو مشــکلترین رســالتها اســت ،زیــرا قصــد مبــارزه بــا
اســتعمار فکــری اســتکبار را دارد .مــال و ثــروت ،اســلحه ،ســرباز ،وســایل ســاختمانی ،اجــزای
کارخانــه و باالخــره هــر نیرویــی خریدنــی و قــرض کردنــی و قابــل اســتعانت و اســتمداد اســت،
اال مکتــب فکــری کــه آن دیگــر قابــل عاریــه کــردن و یــا خریــدن نیســت .نمیتــوان مغــز متفکــر
از دیگــران عاریــه کــرد و یــا خریــد ،نمیتــوان رشــد عقلــی عاریــه کــرد .ارزش اســتقالل فکــری
و اعتمــاد بــه فلســفه زندگــی خــود ،احتــرام بــه ســنن و نظامــات خــود ،از علــم باال تــر اســت.
ملــت عا ِلــم ممکــن اســت در ملــت دیگــر هضــم شــود ،ولــی ملتــی کــه احســاس شــخصیت و
اســتقالل میکنــد ،قابــل هضــم شــدن نیســت( .مطهــری ،1379 ،ج ،2ص)217-216
امــام خمینــی؟هر؟ ،بهعنــوان مصــداق واقعــی نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی در قــرن
مــا ،میفرماینــد« :یــک مغــز اســتعماری مــا اآلن داریــم و تــا ایــن مغــز اســتعماری را مــا عــوض
نکنیــم یــک مغــز اســتقاللی جایــش نگذاریــم ،توفیقــی حاصــل نخواهیــم کــرد .بایــد تــاش مــا
ایــن باشــد کــه ایــن مغزمــان را اســتقاللی کنیــم؛ همــه کوشــش کنیــم کــه ایــن جوانهــای مــا
مغزهاشــان عــوض بشــود ،یــک مغــز اســتقاللی باشــد ،نــه اســتعماری .آن مغــزی نباشــد کــه
درســت کردنــد بــرای مــا و مغــز خودمــان را از مــا گرفتنــد .مســتقل باشــند اینهــا .فرهنــگ
هــم بایــد ایــن طــور باشــد( ».خمینــی ،1389 ،ج ،11ص )222بنابرایــن اســتقالل فکــری،
شــرط اول اســتقالل اســت( .همــان ،ج ،10ص)278
َّ
ون ْال َقـ ْـو َل َف َّیتب ُعــونَ
«الذ َین ْیسـ َـتم ُع َ
َ خداونــد نیروهــای فرهنگــی را اینگونــه میخواهــدِ :
ِ
ِ
أ ْح َسـ َـن ُه» (زمــر )18/نیــروی فرهنگــی مصــداق واقعــی ایــن خطــاب اســت ،آنهــا بــه ســخن،
بــدون در نظــر گرفتــن گوینــده و خصوصیــات دیگــر گــوش فرامیدهنــد ،بــا نیــروی عقــل و
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خــرد خــود بهتریــن آنهــا را برمیگزیننــد ،هیچگونــه تعصــب و لجاجتــی در کار آنهــا نیســت،
هیچگونــه محدودیتــی در فکــر و اندیشــه آنهــا وجــود نــدارد ،آنهــا جویــای حقانــد و تشــنه
حقیقــت ،هرجــا آن را بیابنــد بــا تمــام وجــود از آن اســتقبال میکننــد و از چشــمه زالل آن
بیدریــغ مینوشــند( .مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج ،19ص)412
مؤلــف تفســیر مخــزن العرفــان میگویــد« :الــف و الم (القــول) عمومیــت دارد و شــامل
میگــردد تمــام اقســام ســخنان را کــه انســان بگــوش میشــنود .آنچــه را کــه بگــوش ســر یــا
گــوش قلــب شــنید ،اول در آن تأمــل بنمایــد و بیــن خــوب و بــد آن تمیــز بدهــد و پــس از آنکــه
خــوب و بــد و صحیــح و فاســد آن را از هــم جــدا گردانیــده ،از بیــن صحیــح آنهــا آنچــه خوبتــر
اســت انتخــاب نمــوده و مطابــق آن عمــل نمایــد( ».امیــن اصفهانــی ،1361 ،ج ،11ص)196
از ایــن آیــه میتــوان اســتقالل فکــری کــه نتیجــه آزاداندیشــی و انتخابگــری افــرادی کــه
تحــت تعلیــم قــرآن قــرار گرفتهانــد را در مســائل مختلــف بهخوبــی دریافــت نمــود.
در مقابــل ،خداونــد کســانی کــه اســتقالل فکــری ندارنــد را افــراد بیهدفــی معرفــی کــرده و
میفرمایــد«ُ :م َذ ْب َذب َیبـ َ
لاء( ».نســاء )143/ایــن آیــه در وصــف
لاء َو لا ِإلــی هـ ُـؤ ِ
ـین ِذلــک لا ِإلــی هـ ُـؤ ِ
ِ
حــال منافقــان اســت .آنهــا اســتقالل فکــر و عقیــده ندارنــد ،بــا هــر حرکتــی میچرخنــد ،بــه
دیگــران وابســته و بیهــدف ســرگرداناند( .قرائتــی ،1388 ،ج ،2ص )416بدتریــن حالــت
بــرای افــراد ایــن اســت کــه تــوان تصمیمگیــری نداشــته باشـ َـند و بقیــه بــرای آنهــا تصمیــم
ُُ
َ
ُ ُ َ ْ
واه ِهـ ْـم مــا لیـ َـس فِــی قل ِوب ِهــم»؛
بگیرنــد .چیــزی را میگویــد کــه بــاور نــدارد ،یعنــی« :یقولــون ِبأف ِ
«آنهــا بــه زبــان چیــزی میگوینــد کــه در دل ندارنــد( ».آلعمــران)167/
کســی کــه اســتقالل فکــری نداشــته باشـ َـد تابــع هواهــای دیگــران میشــود کــه خداونــد
َ
«لات َّتبـ ْـع أ ْه َ
واء ُهـ ْـم( ».مائــده )49/نیــروی فرهنگــی بایــد
از ایــن عمــل نهــی فرمــوده اســت:
ِ
آنقــدر شــجاعت داشــته باشــد تــا بتوانــد حــرف حــق را بــدون در نظــر گرفتــن مصلحتهــای
ٌ
بیاســاس مطــرح کنــد ،نــه اینکــه احیانــا تحــت تأثیــر شــرایط و افــراد قــرار بگیــرد.
نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بایــد عقیــده را آن وقــت محتــرم بدانــد کــه مبتنــی بــر تفکــر
صحیــح باشــد و تقلیــد را آن وقــت صحیــح بدانــد کــه یقیــن شــود شــخص َاز روی عقــل و
َ
َ َ َ
ْ َ َ
فرمایــد«َ :و ِإذا ِقیـ َـل ل ُهـ ْـم تعالـ ْـوا ِإلــی مــا أنـ َـزل ا ّللـ ُـه َو ِإلــی
منطــق آن راه را رفتــه اســت ،لــذا قــرآن می
َ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ًَ
َ َ َ َْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ ُ
ـول قالــوا َح ْسـ ُـبنا مــا َو َج ْدنــا َعلیــهِ آباءنــا أولــو کان آباؤهــم لایعلمــون شــیئا و لایهتــدون».
الرسـ ِ
(مائــده )104/قــرآن کریــم از عقــل تمجیــد میکنــد و تقلیــد کورکورانــه را نهــی و پذیــرش هــر

مطلبــی را بــدون دلیــل و برهــان منــع میکنــد .ایــن یعنــی انســان بایــد در انتخــاب مســیر خــود
اســتقالل داشــته باشــد و بــدون دلیــل از کســی تبعیــت نکنــد .قــرآن افــرادی را معرفــی میکنــد
کــه بــه دلیــل نداشــتن اســتقالل فکــری هــر روز بــه رنگــی درمیآینــد و در میــان هــر جمعیتــی
بــا آنهــا همصــدا میشــوند .هنگامیکــه افــراد بــا ایمــان را مالقــات کننــد میگوینــد :ایمــان
آوردیــم امــا هنگامــی کــه بــا دوســتان شــیطانصفت خــود بــه خلوتــگاه میرونــد ،میگوینــد:
ُ
َ
ّ
َ
ـیاطینهم قالــوا ِانــا َمعکــم( ».بقــره)14/
مــا بــا شــماییم! «و اذا خلــوا الــی شـ
ِ
همانگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد اســتقالل فکــری ،نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی را از
پیــروی کورکورانــه منــع کــرده و بــه او قــدرت تصمیمگیــری میدهــد.

مالسا هشیدنا رد یناهج یگنهرف یورین یراتفر یاه هصخاش

 .7شجاعت
شــجاعت از فضائــل اخالقــی و بــه معنــای دلیــری و دالوری( ،دهخــدا ،1372 ،ذیــل واژه
شــجاعت) حالتــی در انســان دانســته شــده کــه شــخص از اقــدام بــه کارهــای بســیار دشــوار
ترســی بــه خــود راه ندهــد( .انــوری ،1390 ،ذیــل واژه شــجاعت) در مصــاف بــا دشــمن و
تحمــل دشــواریها از قــوت قلــب برخــودار باشــد( .فیــض کاشــانی ،1401 ،ج ،۲ص )۱۶از
ویژگیهــای نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی کــه تحــت تعلیــم قــرآن بــوده ایــن اســت کــه
در راه انجــام فرمــان خــدا و دفــاع از حــق ،بــدون هیچگونــه ترســی ،بــا قــوت قلــب از مالمــت
ُ َ َ َ
لائـ ٍـم» (مائــده )54/در حقیقــت عــاوه
هیــچ مالمتکننــدهای نهراســد«َ :ولایخافــون ل ْو َمــة ِ
بــر قــدرت جســمانی ،چنــان شــهامتی دارد کــه از شکســتن ســنتهای غلــط و مخالفــت بــا
ا کثریتهایــی کــه راه انحــراف را پیــش گرفتهانــد ،هیــچ پروایــی نــدارد.
افــرادی هســتند کــه بــا وجــود صفــات ممتــاز فــراوان ،امــا در مقابــل هجــوم افــکار عــوام و
ا کثریتهــای منحــرف بســیار محافظ ـهکار ،ترســو و کمجرئتانــد و ب هســرعت در برابــر آنهــا
تســلیم میشــوند .امــا نیــروی فرهنگــی در تــراز قــرآن کــه بــرای پیــاده کــردن افــکار و انجــام
رســالت خــود وارد میــدان شــده اســت ،قبــل از هــر چیــز بایــد چنیــن شــهامتی را در خــود
َّ
َ
ْ َ َ
«الذ َین َیب ّل ُغـ َ
ـالات الـ ّـل ِه َو یخشـ ْـون ُه
ـ
س
ر
ـون
ایجــاد کنــد و مصـ
ِ
ـداق ایــن آیــه باشــد کــه میفرمایــدِ :
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ً َّ َّ
َو لا یخشــون أحدا ِإلا الله»؛ «(پیامبــران پیشــین) کســانی بودنــد کــه تبلیــغ رســالتهای
الهــی میکردنــد و (تنهــا) از او میترســیدند و از هیــچ کــس جــز خــدا واهمــه نداشــتند».
(احــزاب)39/
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شــرط اصلــی تبلیــغ ،خالــی بــودن از رذیلــه خــوف و تــرس اســت .کســی کــه میخواهــد
مبلــغ فرهنــگ قــرآن باشــد بایــد شــجاع باشــد ،چرا کــه در مســیر تبلــغ او بهیقیــن زورمــداران
(قلــدران) و زرمــداران (ثروتمنــدان) فراوانــی هســتند .نیــروی فرهنگــی بایــد بیمــی از آنهــا
بــه دل راه نــداده و هرگــز َجــز از َ خــدا نترســد .خداونــد شــاخصه اصلــی نیــروی فرهنگــی را
یح َز ُنـ َ
ـاء ا َّلل ِه لا َخـ ْـو ٌف َع َلیهـ ْـم َو لا ُهـ ْـم ْ
شــجاعت بیــان فرمــوده« :ألا إ َّن أ ْو ِلیـ َ
ـون» (یونــس )62/و
ِ
ِ
ّ ّ
ـب َال ِذینَ
در بیانــی دیگــر در مقــام تمجیــد از نیــروی فرهنگــی برآمــده و میفرمایــد« :إ َّن ا َّللـ َـه ُی ِحـ ُ
ِ
ًّ
َ َّ ُ ْ ُ ْ
ٌ
ُیقات ُلـ َ
ٌ
َ
ُ
ْ
ـون فِــی َسـ ِـب ِیلهِ َصفــا کأنهــم بنیــان مرصــوص»؛ «خداونــد کســانی را دوســت مـیدارد کــه
ِ
در راه او پیــکار میکننــد همچــون بنائــی آهنیــن و ســدی فوالدیــن( ».صــف)4/
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 .8تواضع و فروتنی
یکــی دیگــر از حیاتیتریــن ویژگــی نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار بگیــرد ،تواضــع اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان دارای ملکــه نفســی باشــد ،بهگون ـهای
کــه بــرای خــود مزیتــی بــر دیگــران نبینــد ،بــا کــردار و گفتــار خویــش دیگــران را بــزرگ شــمرده و
بــه آنــان احتــرام بگــذارد( .نراقــی ،1387 ،ج ،۱ص )۳۹۳بــرای تواضــع دو طــرف افراطوتفریــط
ذکــر کردهانــد کــه هــر دو از رذایــل اخالقــی بهشــمار میآینــد و بایــد نیــروی فرهنگــی متوجــه
ّ
آن باشــد ،زیــرا افــراط در تواضــع ،ماننــد تواضــع در برابــر متکبــران ،موجــب پســتی و ذلــت
اســت و تفریــط در آن باعــث تکبــر ،غــرور و خودبرتربینــی اســت( .راغــب اصفهانــی،1373 ،
ص)۲۹۹
قــرآن کریــم اولیــن ویژگــی نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانی که مصــداق واقعــی عبادالرحمن
َ ُ َّ ْ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ـون َعلی الأ ْر ِض َه ْونــا»؛ «بنــدگان
اســت را تواضــع بیــان میفرمایــد« :و ِعبادالــرح ِمن ال ِذین یمشـ
خــاص خداونــد رحمــان کســانی هســتند کــه بــا آرامــش و بیتکبــر بــر زمیــن راه میرونــد».
(فرقــان« )63/هــون» مصــدر اســت و بــه معنــی نرمــی ،آرامــش و تواضــع اســت و اســتعمال
مصــدر در معنــی اســم فاعــل در اینجــا جهــت تأ کیــد اســت ،یعنــی آنهــا چنــان آرام و
متواضعانــد کــه گویــی عیــن تواضــع شــدهاند ،تواضعــی کــه در تمــام ذرات وجــود آنــان نفــوذ
کــرده و حتــی در راه رفتــن آنهــا آشــکار اســت( .مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج ،15ص )147ایــن
خطــاب خداونــد بــه حضــرت موســی؟ع؟ میتوانــد درسآمــوز باشــد کــه میفرماینــد :ای
موســی! آیــا میدانــی چــرا از میــان همــه آفریدگانــم تــو را بــرای ســخن گفتــن بــا خــود برگزیــدم؟

 .9سعهصدر (خستگیناپذیری)
ً
اصــوال نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بــه دلیــل رســالت عظیمــی کــه بــر دوش او قرارگرفته
نمیتوانــد بــدون شــرح صــدر ،بــه مبــارزه بــا مشــکالت بــرود و شــرح صــدر او باید از همه بیشــتر
باشــد تــا طوفانهــای متالطــم آرامــش روحــش را بــر هــم نــزده و کارشــکنیهای بدخواهــان
او را مأیــوس نســازد ،گرفتاریهــا در مســائل پیچیــده او را در تنگنــا قــرار ندهــد .مقاومــت در
برابــر مشــکالت از عظیمتریــن هدیههــای الهــی بــه نیــروی فرهنگــی اســت.
بایـ َـد دانســت شــرح صــدر الزمــه کار نیــروی فرهنگــی اســت کــه البتــه بایــد خداونــد عنایــت
َ َ ْ َ
کنــد« :ألـ ْـم نــش َر ْح لــک َصـ ْـد َرک( ».شــرح )1/منظــور از شــرح صــدر در اینجــا معنــی کنایــی آن
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موســی عــرض کــرد :علــت آن چــه بــود؟ فرمــود :ای موســی! مــن در میــان بندگانــم کســی را از
تــو متواضعتــر در برابــر خــود ندیــدم( .کلینــی ،1407 ،ج ،2ص)123
قــرآن کریــم اولیــن مطلــب اخالقــی از زبــان لقمــان حکیــم خطــاب بــه نیــروی فرهنگــی را
َ َّ َ َّ
َ
ُ
لایحـ ُّ
ً َّ َّ َ
ْ َْ
ـب
ـاس َو لا ت ْمـ ِـش فِــی الأر ِض َمـ َـرحا ِإن الله ُ ِ
اینگونــه بیــان میکنــد«َ :و لا ت َص ِّعـ ْـر خدک ِللنـ ِ
َ ُ
ُ َ ُ ْ
ـور»؛ «بــا بیاعتنایــی از مــردم روی مگــردان و مغرورانــه بــر زمیــن راه مــرو کــه
ک ّل مختـ ٍ
ـال فخـ ٍ
خداونــد هیــچ ّ
متکبــر مغــروری را دوســت نــدارد( ».لقمــان)18/
قــرآن کریــم ،تواضــع در برابــر یــاران ،پیــروان و زیردســتان را بهصــورت خــاص مــورد توجــه
َّ
قــرار داده و از صفــات الزم بــرای نیــروی فرهنگــی میدانــد«َ :و ْاخفـ ْ
ـض َج َ
ناحــک ِل َمـ ِـن ات َب َعــک
ِ
ْ
ِمـ َـن ال ُم ْؤ ِمنــین»؛ «(ای پیامبــر) بــال و پــر خــود را بــرای مؤمنانــی کــه از تــو پیــروی میکننــد
بگســتر (و نســبت بــه آنهــا تواضــع و مهربانــی کــن)( ».شــعراء )215/در اهمیــت تواضع همین
بــس کــه خداونــد پیامبــر را بــه آن فرمــان میدهــد( .قرائتــی ،1388 ،ج ،8ص )378لــذا
میبینیــم کــه شــخص اول آفرینــش ،یعنــی پیامبــر ا کــرم؟لص؟ آنگونــه در جمــع مینشســت
کــه هیــچ امتیــازی بــر دیگــران نداشــت و افــرادی کــه وارد مجلــس میشــدند و حضــرت را
نمیشــناختند ،میپرســیدند« :ایکــم رســول اهلل»؛ «کدامیــک از شــما پیامبــر خداســت؟»
(مجلســی ،1403 ،ج ،73ص)355
همانگونــه کــه «تکبــر» در آموزههــای قرآنــی از خطرنا کتریــن رذایــل اســت ،تواضــع
مهمتریــن یــا از مهمتریــن فضائــل اســت ،از ایــن رو نیــروی فرهنگــی کــه خداونــد توفیــق
خدمــت در ایــن عرصــه را بــه او عنایــت کــرده بایــد ایــن ویژگــی را در خــود تقویــت نمایــد.
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اســت و آن توســعه دادن بــه روح و فکــر پیامبــر اســت و ایــن توســعه میتوانــد مفهــوم وســیعی
داشــته باشــد کــه هــم وســعت علمــی پیامبــر؟لص؟ را از طریــق وحــی و رســالت شــامل گــردد
و بســط و گســترش تحمــل و اســتقامت او در برابــر لجاجتهــا و کارشــکنیهای دشــمنان و
مخالفــان را نیــز شــامل شــود( .مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج ،27ص )122صبــر پیامبــر؟لص؟
را در شــرایطی مالحظــه کنیــم کــه هیــچ نشــانهای از پیــروزی در افــق زندگــی ظاهــری او بــه
چشــم نمیخــورد .دشــمنان لجــوج بــرای نابــودی او کمربســته بودنــد و حتــی خویشــاوندان
نزدیکــش در صــف اول ایــن مبــارزه قــرار داشــتند! پیوســته بــه میــان قبائــل عــرب میرفــت و
از آنهــا دعــوت میکــرد ،امــا کســی بــه دعــوت او پاســخ نمیگفــت( .مــکارم شــیرازی،1379 ،
ج ،21ص)382
قــرآن در بیانــی بــرای اینکــه پیامبــر را کــه مصــداق حقیقــی نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی
ً
اصــب ْر َعلــی مــا ُیق ُولـ َ
َ ْ
ـون َو ْاه ُج ْر ُهـ ْـم َه ْجــرا
اســت از لحــاظ فکــری آمــاده کنــد ،میفرمایــد« :و ِ
َج ِمیــلا»؛ «در برابــر آنچــه دشــمنان میگوینــد صابــر و شــکیبا بــاش و از آنهــا دوری کــن ،امــا
دوری شایســته و جمیــل( ».مزمــل )10/چرا کــه در مســیر دعــوت بــه ســوی حــق ،بدگویــی
دشــمنان و ایــذاء و آزار آنــان فــراوان اســت .حضــرت علــی؟ع؟ صبــر و اســتقامت را بــرای
اصــب ْر َ
َ ْ
کمــا
نیــروی
فرهنگــی فریضــه میداننــد ،زیــرا خداونــد بــه پیامبــرش فرمــوده اســت« :ف ِ
َ ََ ُْ ُ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
صــبر أولــوا العــز ِم ِمــن الرسـ ِـل» (احقــاف )35/همیــن معنــی را بــر دوســتان و اهــل طاعتــش نیــز
فــرض کــرده اســت ،چرا کــه میگویــد« :بــرای شــما در زندگــی پیامبــر؟لص؟ تأســی نیکویــی
بــود( ».حویــزی ،1383 ،ج ،5ص)24
نیــروی فرهنگــی نمیتوانــد مشــکالت توانفرســای مســیر هدایــت را بــدون ایــن موهبــت
الهــی تحمــل نمایــد .حضــرت موســی؟ع؟ پــس از مبعــوث شــدن بــه پیامبــری ،اولیــن
َ َ
ْ
درخواســتی کــه از خداونــد داشــت ،موهبــت گشــادگی ســینه بود« :قــال َر ِّب اش َر ْح ِلــی َص ْد ِری».
(طــه )25/منظــور از «صــدر» (ســینه) در اینجــا روح و فکــر اســت و ایــن کنایــه در بســیاری از
مــوارد بـهکار مـیرود و منظــور از شــرح (گشــاده ســاختن) همــان وســعت روح و بلنــدی فکــر و
گســترش افــق عقــل آدمــی اســت ،زیــرا پذیــرا شــدن حــق ،احتیــاج بــه گذشـتهای فراوانــی از
منافــع شــخصی دارد کــه جــز صاحبــان ارواح وســیع و افــکار بلنــد آمادگــی بــرای آن نخواهنــد
داشــت( .مــکارم شــیرازی ،1379 ،ج ،5ص )435نخســتین ســرمایه بــرای یــک رهبــر انقالبــی،
سینهگشــاده ،حوصلــه فــراوان ،اســتقامت ،شــهامت و تحمــل بــار مشــکالت اســت( .مــکارم
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شــیرازی ،1379 ،ج ،13ص)186
یکــی دیگــر از خصوصیــات «شــرح صــدر» ،تــوان تحمــل افــکار مخالــف اســت ،البتــه نیــروی
ً
فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی بایــد میــان مخالفانــی کــه صرفــا بنــای مخالفــت دارنــد بــا کســانی کــه
افــکار مخالــف دارنــد تفــاوت قائــل بشــود .زیــرا بــه همــان انــدازه کــه مخالفتهــای بیجــا،
مضــر و مسئلهســازند ،افــکار مخالــف ،میتواننــد ســودمند و باعــث پیشــرفت باشــند .تــوان
تحمــل اندیشـههای مخالــف از «ســعه صــدر» انســان حکایــت میکنــد و نیــروی فرهنگــی کــه
دارای ایــن صفــت باشــند ،بهراحتــی میتواننــد در جانهــا نفــوذ کــرده و مؤثــر واقــع بشــوند.
(ب َینــام ،1384 ،ص )71هماننــد برخــورد کریمانــه حضــرت یوســف؟ع؟ در برابــر برادرانــش:
َ َ َّ ُ ُ ُ
َْ
وســف فــی نف ِســه» (یوســف )77/گاهــی بایــد تهمــت را شــنید و در دل پنهــان کــرد
«فأســرها ی
و بــه رو نیــاورد.
بنابرایــن چــون کار فرهنگــی از ظرائــف خاصــی برخــوردار اســت بایــد آســتانه صبــر و تحمــل
و شــرح صــدر نیــروی فرهنگــی بــاال باشــد ،چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت یــا راه افــراط را پیــش
میگیــرد یــا راه تفریــط را کــه بــا رســالت جهانــی او در تضــاد خواهــد بــود .پــس تنهــا بــا نیــروی
صبــر و اســتقامت میتــوان بــر ایــن مشــکالت پیــروز شــد ،توطئههــای دشــمن را در هــم
شکســت و نســبتهای نــاروای آنهــا را در مســیر حــق تحمــل کــرد .همچنیــن صبــر همــراه بــا
امیــدواری بــه وعــده نیــک پــروردگار اســت کــه در داســتان پیروزی قــوم بنیاســرائیل -بهدلیل
ْ
ُ
ََ ْ
کل َمــت َر ِّبــک ال ُح ْســنی َعلــی
صبــر و اســتقامتی کــه نشــان دادنــد -تحقــق یافــت«َ :و ت ّمــت ِ
ـرائ َ
یل ِبمــا َصـ َـب ُر وا( ».اعــراف )137/گرچــه در ایــن آیــه تنهــا ســخن از بنیاســرائیل و
َبـ ِـنی ِإ ْسـ ِ
ســرانجام اســتقامت آنهــا در برابــر فرعونیــان بــه میــان آمــده ،امــا آنگونهکــه از آیــات دیگــر
قــرآن اســتفاده میشــود ،ایــن موضــوع اختصــاص بــه قــوم و ملتــی نــدارد ،بلکــه هــر جمعیــت
مســتضعفی بپاخیزنــد ،بــرای آزادی خــود از چنــگال اســارت و اســتعمار کوشــش کننــد و در
ایــن راه اســتقامت و پایمــردی نشــان دهنــد ،ســرانجام پیــروز خواهنــد شــد و ســرزمینهایی
یگــردد .همــان چیــزی کــه در
کــه بوســیله ظالمــان و ســتمگران اشــغالشــده اســت آزاد م 
چنــد ســال اخیــر پیــروان حقیقــی مکتــب قــرآن در مقابــل اســتکبار آن را ســرلوحه عمــل خــود
قــرار دادنــد.
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ازآنجا کــه رفتــار نیــروی فرهنگــی ،الگــوی دیگــران قــرار گرفتــه و صحیــح یــا ناصحیــح بــودن
آنهــا فرهنــگ جامعــه را متأثــر خواهــد ســاخت ،پرداختــن بــه برخــی ویژگیهــای رفتــاری
نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی در قــرآن میتوانــد زمینــه رشــد و تعالــی جامعــه را فراهــم
نمایــد .معتقدیــم رعایــت برخــی از مؤلفههــا رفتــاری نیــروی فرهنگــی بــا نــگاه جهانــی،
ازجملــه« :صراحــت و صمیمیــت»« ،اعتمــاد بــه نفــس»« ،اســتقالل فکــری»« ،تواضــع و
فروتنــی»« ،ســعهصدر» و «شــجاعت» بــه او کمــک خواهــد نمــود تــا بتوانــد بــا جلــب اعتمــاد
آحــاد جامعــه در عرصههــای مختلــف مؤثــر واقــع بشــود ،زیــرا از بدتریــن بالهایــی کــه ممکــن
اســت بــر یــک جامعــه مســلط شــود ،بــای ســلب اطمینــان اســت کــه عامــل اصلــی آن جدایی
گفتــار از کــردار در بیــن نیروهــای فرهنگــی و منادیــان راه حــق اســت .ا گــر بیــن گفتــار و کــردار
ایــن نیروهــا فاصلــه افتــاد ،اعتمــاد -کــه الزمــه و زیربنــای هــر ارتباطــی در جامعــه اســت -از
بیــن خواهــد رفــت و نمیتــوان از ایــن جامعــه انتظــار رشــد و بالندگــی داشــت.
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Behavioral characteristics of the global cultural force in Islamic thought

Sayed Mahmoud Marvian Hosseini 1
Jesus Mohammadi Turanei 2

Considering the pattern of cultural force behavior in society by others, it can be
interpreted as the source of change in society, so it is of great importance. In this
study , we examine and examine some behavioral traits of cultural forces with the
world view in the Quran, and we believe that the cultural force with the global
look , in addition to observing Islamic ethics in addition to observing Islamic
ethics , refers to some of the elements of behavior , such as « self - reliance « , «
self - confidence « , « self - confidence « , « flexibility « , and « High capacity , «
must be careful enough to be effective, Given the cultural work property of the
worst possible evils possible on the path of cultural movement, the scourge of
trust is the elimination of trust, which is the main factor between speech from
the performance of individuals, if the confidence, the most essential and most
basic requirement of any society will be lost, and this society is not expected to
grow and grow from this society. Each of these elements reduces the distance
between the cultural force and his / her audience, which is the target community
and added to the same trust in the audience›s trust.
Keywords: cultural force, global approach, Quran, global culture, behavior.
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