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پيشگفتار 

ــاوري لقــب گرفته اســت. در ايــن فرآينــد، كشــوري قويتــر  جهــان امــروز عصــر دانايــي و فنّ
اســت كــه دانــش بيشــتري توليــد كنــد و بــه اطالعــات بيشــتري دسترســي داشته باشــد. ايــن 
ــان  ــن زم ــودن در كمتري ــل دســترس ب ــد از دو ويژگــي روز آمــدي و قاب آگاهــي و دانــش باي

ممكــن برخــوردار باشــد.
ــگفت انگيزي  ــرعت ش ــا س ــا ب ــه تنه ــات ن ــش و اطالع ــي، دان ــده ي كنون ــاي پيچي در دني
توليــد مي شــود بلكــه بــا همــان ســرعت نيــز جابجــا مي شــود. در نتيجــه، انــدك ترديــد هــر 
محققــي در روزآمــد كــردن دانــش و آگاهــي خــود و دســتيابي ســريع بــه اطالعــات تخصصــي 

مــورد نيــاز، باعــث فرســنگ ها فاصلــه وي از قافلــه پــر شــتاب علــم مي گــردد.
در ايــن رهگــذر، جهاني شــدن باعــث شده اســت تــا افــراد جامعــه جهانــي بيــش از پيــش 
بــه اطالعــات، آگاهــي و دانــش احســاس نيــاز كننــد بويــژه آنكــه جامعــه بشــري بــه ســوي 
ــش و  ــاس دان ــر اس ــبات ب ــي مناس ــه در آن تمام ــت ك ــال حركت اس ــي در ح ــه معرفت جامع
ــت  ــش و اهمي ــاختن نق ــته س ــن برجس ــدن ضم ــر جهاني ش ــرد. عص ــكل مي گي ــات ش اطالع
آگاهــي و دانــش موجبــات تســهيل جريــان اطالعــات را فراتــر از مرزهــاي جغرافيايــي فراهــم 
ــران،  ــه متفك ــر توج ــه ي اخي ــد ده ــدن در چن ــه جهاني ش ــت ك ــن رو اس ــت. ازاي آورده اس
دولتمــردان و سياســتگذاران را بــه خــود جلــب كــرده و دربــاره آن كتــب و مقــاالت فراوانــي 
بــه رشــته تحريــر در آمده اســت. همايش هــاي زيــادي دربــاره ابعــاد و پيامدهــاي ايــن پديــده 
ــدان  ــده و در محافــل سياســي و علمــي بيــن المللــي ب در اقصــي نقــاط جهــان برگــزار گردي



پرداختــه شده اســت. اهميــت موضــوع، گســتره ي همــه جانبــه آن و تأثيــرات شــگرفي كــه بــر 
ــن  ــه اي ــد ك ــاب مي كن ــت و دارد، ايج ــر داشته اس ــاي معاص ــي در دني ــف زندگ ــاد مختل ابع

موضــوع از جهــات مختلــف بررســي و واكاوي شــود.
ــش  ــت خوي ــالت و مأموري ــام رس ــتاي انج ــدن در راس ــات جهاني ش ــي مطالع ــز مل مرك
ــا و چالش هــاي  ــي شــدن و فرصت ه ــد جهان ــح از رون ــع و صحي ــر ايجــاد درك جام ــي ب مبن
ــا و  ــن راهبرده ــت گذاري، تدوي ــراي سياس ــاي الزم ب ــم آوردن زمينه ه ــده و فراه ــن پدي اي
ــري  ــم گي ــت تصمي ــور جه ــي كش ــي و اجراي ــتگاه هاي علم ــراي دس ــب ب ــاي مناس راهكاره
ــه  ــا هــدف اطــالع رســاني ب ــد جهاني شــدن و ب ــا فراين ــح و ســازنده در تعامــل ب هــاي صحي
مخاطبيــن و عالقمنــدان بــه مباحــث جهاني شــدن در حوزه هــاي سياســي، حقوقــي، اقتصــادي، 
زيســت محيطــي، فرهنگــي، اجتماعــي و ارتباطــي و نيــز تقويــت ادبيــات علمــي و پژوهشــي 
ــد كــه  ــا ايــن امي ــر حاضــر نموده اســت، ب ــه نشــر اث ــي شــدن اقــدام ب ــه جهان كشــور در زمين
گامــي متواضعانــه در مســير آگاه ســازي جامعــه علمــي و دانشــگاهي كشــور نســبت بــه ايــن 

ــردارد. موضــوع مهــم ب
در اينجــا بــر خــود الزم ميدانــم از تالش هــاي ارزنــده ي مســئوالن و كارشناســان معاونــت 
آموزشــي و پژوهشــي مركــز كــه فعاليت هــاي درخــور توجهــي را بــراي آماده ســازي ايــن اثــر 

جهــت چــاپ و انتشــار معمــول داشــته اند قدردانــي و سپاســگزاري نمايــم.
ــان و دانشــگاهيان  ــش پژوه ــورد اســتفاده پژوهشــگران، دان ــاب حاضــر م ــد اســت كت امي
ــز  ــي و مراك ــگان علم ــا نخب ــز ب ــده ي مرك ــل فزآين ــاز تعام ــه س ــرد و زمين ــرار گي ــد ق ارجمن

ــردد. ــور گ ــي كش ــي و آموزش تحقيقات

                                                               عليرضا معيري
رئيس مرکز ملي مطالعات جهاني شدن
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مقدمه

َ َعَليْـِه َفِمنُْهْم َمـْن َقضی  نَْحبَـُه َو مِنُْهْم َمـْن يَنْتَِظُر َو  "مِـَن الُْمْؤمِنيـَن رِجـاٌل َصَدُقـوا مـا عاَهـُدوا اللَّ
لُـوا تَبْديـاًل"  )ااّلحـزاب : 23( اين گـروه از مؤمنان چگونـه بودند كه توانسـتند صادقانه به  مـا بَدَّ
ميثـاق ازلـی خـود پـای فشـارند و  بـرای ادای تكليف سـر از پـای نشناسـند و به راحتـی از دنيا 
و تعلقـات آن رهايـی يافتـه و بـه مقصـود مواليـی خويش»َفِمنُْهـْم َمْن َقضـی  نَْحبَُه« دسـت يابند. 
از ايـن رو، ايـن سـؤال اساسـی بـرای هـر انسـان پاك سرشـت و سـعادت خواهی طرح می  شـود 
كـه آن هـا چگونـه بودنـد كـه ايـن گونـه شـدند؟ از چـه فرهنگـی تبعيـت می كردنـد كـه چنين 
كاركـردی داشـت؟ مگـر سـبک زندگی  شـان از چه برجسـتگی های شـاخصی برخـوردار بود كه 
سـبک زندگـی مـا از آن هـا خالـی اسـت و مـا را جـای ديگر می بـرد؟ و ما كـه از قافلة عشـق و 
سـعادت عقـب مانده ايـم و نتوانسـته ايم از فرصـت وصـول اسـتفاده كنيـم و مدعـی انتظارايم، از 
چـه فرهنگـی و سـبک و سـياقی در زندگـی بايـد تبعيـت كنيم كه مصـداق »َو مِنُْهـْم َمـْن يَنْتَِظُر« 
گرديـم؟ بـه عبـارت ديگـر، چگونـه بـودن و چگونـه شـد، مهم ترين دغدغه نويسـنده اسـت كه 
در ايـن نوشـتار درصـدد دسـتيابی بـه آنسـت، بـه ايـن اميـد كه خـدای مهربـان، همـان خالق و 
مواليـش، آينـده ای بهتـر از ديـروز را برايـش قلـم زنـد. شـايد خوانندة محتـرم به راحتی پاسـخ 
را توبـه و برگشـت جـواب دهـد!! ولـی بـا كمی تأمـل و تعمق بـا سـؤال های بی شـماری مواجه 
می  شـود. كـه اگـر برگشـت و توبـه بـه ايـن آسـانی اسـت و راه بـرای همه باز اسـت، پـس چرا 
ايـن همـه فسـاد و پلشـتی بـه چشـم می خـورد و بـدون واهمه بـرای چپـاول حقوق ديگـران و 

كشـتن همنوعـان گـوی سـبقت می گيرند.
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 از طـرف ديگـر، رشـد و پيشـرفت فناوری و اسـتفاده از ابزارهـای نوين ارتباطـی، مانند تلفن 
همـراه، اينترنـت و ماهـواره، فاصله های جغرافيايی را ازميان برداشـته اسـت و زميـن را از حالت 
كـروی بـودن به شـكل مسـطح درآورده كـه به راحتـی می تـوان در كمترين زمان ممكـن هرگونه 

ارتباطـی را در فضـای مجازی بـه وجود آورد. 
"پديـدة جهانی سـازی" و "جهانی شـدن" دو مقولـة مهـم اسـت كـه در ايـن برهـه از زمـان 
بـا رويكردهـای مختلفـی رخ نمـوده اسـت و فرهنـگ و سـبک های زندگـی را بـه صورت هـای 
مختلفـی به مخاطره انداخته اسـت. در پديدة جهانی سـازی، ليبراليسـم فرهنـگ بالمنازعی معرفی 
می شـود كـه بشـر گريـزی جز آويختـن به دامـن آن را نـدارد و پايان تاريخ بشـری بـه آن پيوند 
می يابـد بـه طـوری كـه بايـد بپذيريـم كـه براسـاس نظريـة اُروليـان1، در دنيـای مدرن، انسـان ها 
بـه موجوداتـی مصـرف كننـده، مكانيكـی، فاقـد تفكـر و انتخـاب تبديـل شـده اند و در مدارس 
فقـط آموزه هايـی را فـرا می گيرنـد كه اسـتاندارد شـده اسـت تـا بتوانند سـبک های پذيرفته شـده 
و اسـتاندارد را پذيـرا باشـند )هيـز، 1389، ص. 7( در صورتی كـه در فرهنـگ علـوی جهـان را 
محصـور نظامی می شناسـند كـه دور از دسـترس انسـان اسـت و انسـان ها نقشـی در پيدايـش و 
تـدوام آن ندارنـد. ايـن نظـام براسـاس قانونـی ورای قدرت بشـری برای زيسـت انسـانی فراهم 
شـده و انسـان ها در دوره هـای مختلـف بـه ترتيـب در آن وارد می شـوند. او نمی توانسـت در 
چگونگـی ورودش نقش آفرينـی كنـد ولـی قواعـد هسـتی ايـن اختيـار را بـه او داد كـه چگونـه 
ِه َمآبـًا«  ِـّ باشـد و بـا چـه هويـت از آن جـدا گـردد »ذلِـَک الْيَـْوُم الَْحـقُّ َفَمـْن شـاَء اتََّخـَذ إِلی َرب
)النبـأ، 39.( گرچـه، نهايـت ايـن حركـت در نظـام تكويـن الهـی بـه حاكميـت صالحـان خواهد 
رسـيد و فضايـی امـن و مدينـة فاضلـه، خاسـتگاه آحاد بشـری محقـق خواهد شـد.»َو لََقـْد َكتَبْنا 
الُِحـوَن« ) االنبياء، 105(. بـا وجود اين  ْكـِر أَنَّ ااّلْرَض يَِرثُهـا ِعبـادَِي الصَّ بُـورِ مِـْن بَْعـِد الذِّ فِـي الزَّ
رويكـرد وظيفـة ما چيسـت؟ آيا بايد آن )ليبراليسـم( همة حواشـی و ابزارهای جديـد زندگی كه 
رهـاورد تـالش انديشـمندان در طـول تاريـخ بوده آن اسـت بـه كلی طـرد كنيم و شـيوة ديگری 

را برگزينيـم؟!! تكليـف چيسـت؟ و چـه بايـد كرد؟
از ديـدگاه نويسـنده، سـبک زندگـی تفسـيری از زندگـی و چگونگـی پيمايـش آن اسـت كـه 
كيفيـت زندگـی را رقـم می زنـد و سـمت و سـوی آن را تعييـن می كنـد. جهانی شـدن، برنامه ای 

1. Orwellian 
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الهـی اسـت كـه بـا هـدف مشـخص درحـال تحقق اسـت و رونـد معمول خـود را طـی می كند. 
دوره هـای تاريخـی بـا تحـوالت و پديده هـای مربوطه، سـرعت اين تطـورات و فرآينـد را تحت 
تأثيـر قـرار می دهـد. آدمـی در ايـن فرآينـد می توانـد وضعيـت شـناگری را داشـته باشـد يـا در 
حالـت شـناوری باشـد. فرهنـگ علوی از پيـروان خـود می خواهد كـه در اين فرهنگ شـناگری 
كننـد و بـا موج سـواری و بهره گيـری از سـامانة ارتباطـات محصـول قـرن بيسـتم، بهترين هـا را 
بـرای زندگـی خـود رقـم زننـد در ايـن فرهنـگ پاسـخی مسـتدل و منطقی بـه اين پرسـش داده 

شـده اسـت كـه در مقابـل تغييـرات چه رفتـاری بايـد از خود نشـان داد.
 فرهنـگ علـوی نـه اجـازة طـرد كلـی و نـه تقليـد كوركورانـه را می دهـد. ازايـن رو، تغييرات 
پيامـد فنـاوری و محصـوالت عصـر جهانی شـدن را نعمت الهـی تلقـی می كنـد كـه فرصتـی در 
پيـش روی جهانيـان قـرار داده تا بـا تأمل و هم فكـری بتوانند جامعـه جهانی ای تشـكيل دهند كه 
بـا حفـظ همـة هويت هـای مربوطـه، همچون كشـوری پهـن آور باشـند كـه در آن همـة گروه ها 
بـا سـليقه ها، آداب و رسـوم مختلـف تحـت واليـت واحـدی زندگـی كنند بـدون آن كه نسـبت 
بـه هـم دشـمنی و عداوتـی داشـته باشـند و بـا نـگاه هم گرايـی و هم افزايـی زندگـی آرام و 

بی  دغدغـه ای را دنبـال می كننـد. 
تاريـخ تحـوالت زيسـتی، اجتماعی و علمی انسـان مشـحون از تغييـرات و تحوالتی اسـت كه 
بـا دسـتاوردهای مختلـف سـبک و سـياق زندگـی انسـان ها را تحت تأثيـر قـرار داده و می  دهد؛ 
زيـرا بـه تعبيـر دوركيـم: "هيچ كودكـی در خـأ متولـد نمی شـود" )Kay Deaux:2001( و نوزاد 
بجـز ذاتيـات و غرايـزی كه بـرای ادامة حيات او الزم اسـت چيـزی نمی داند. او هنـوز نياموخته 
كـه چگونـه غـذا بخـورد و از اين روگريـه می كنـد، و نمی دانـد چگونـه بـا ديگران تعامل داشـته 
باشـد. به تدريـج ازطريـق ابزارهای شـناختی چشـم و گـوش و قلـب می آموزد، چگونـه زندگی 
ـْمَع َو ااّلبْصـاَر َو  ُ أَْخَرَجُكـْم مِـنْ بُُطـوِن أُمَّهاتُِكـْم ال تَْعَلُمـوَن َشـيْئًا َو َجَعـَل لَُكـُم السَّ كنـد»َو اللَّ
ااّلفْئِـَدَة لََعلَُّكـْم تَْشـُكُروَن )النحـل، 78(. شـايد بتـوان گفت كودك اوليـن بار جهـان را از دريچة 
نـگاه خانـواده )جامعـه( و بـه تبـع آن فرهنگـی كـه در آن زاده شـده، می بينـد و يـاد می گيرد كه 
چگونـه زندگـی كنـد و چگونـه بر مشـكالت خود چيره شـود و با چه شـيوه ای بـه حيات خود 

ادامـه دهد. 
انسـان در دوره هـای مختلـف تحـت تأثيـر فشـارهای اجتماعـی و پارادايم هـا و ويژگی هـای 



14 /  سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

آن دوره قـرار می گيـرد، ايـن تفـاوت در زندگـی انسـان پست مدرنيسـم، مدرنيسـم و سـنتی 
مشـهود اسـت. به طـوری كـه سـبک زندگِی در بسـتر مدرنيسـم بـا سـبک زندگی سـنتی و دينی 
كامـاًل از هـم متمايـز اسـت. )منظورمـان از واژة سـنت اموری اسـت كه به گذشـته تعلـق دارد(. 
فرهنـگ هنگامی كـه درون مايـه و بُن مايـة  تمدنی می شـود، تاريخی شـدن فرهنگ و تمدن، سـبب 
پديـداری سـنت می شـود. ازايـن رو سـنت را بايـد يـک كالن فرهنـگ تاريخـی دانسـت كـه بـه 
انسـان و زمانـة او هويـت می بخشـد. بـه هميـن سـبب در زيارت نامـة معصوميـن )ع( بين وضع 
موجـود و گذشـتة آنـان و پيامبـر گرامی اسـالم)ص( تـا حضـرت آدم )ع( پيونـد می دهيـم و از 
هميـن روسـت كـه، سـنت اسـالمی از منظر ما از آبشـخور وحـی، قرآن، نهـج البالغـه و روايات 
سـيراب می شـود و مفهومی قدسـی، آسـمانی و ملكوتی اسـت كه مرزهای شـفاف و روشـنی با 
خرافه گرايـی و تحجـر دارد. بـه لطـف حاكميـت فرهنـگ ائمـة معصوميـن)ع( بخـش عظيمی از 
تاريـخ مـا، همچنيـن فرهنـگ جاری مان متأثـر از دين و برآمده از دين اسـت و دين شـكل  دهنده 
و پديدار كننـدة سـنت خـاص در جامعـه ايران بوده اسـت. ضعف آشـكار بسـياری از پژوهش ها 
و تحليل هـا پيرامـون سـبک زندگـی، غفلـت از جايـگاه ديـن اسـالم و مكتب شـيعه در سـنت و 

تاريـخ و هويـت جامعة ايرانی اسـت.
بـدون شـک، رويارويـی فرهنـگ و جامعـة ايرانـی بـا فرهنـگ و نگـرش غربـی و پديـدة 
جهانی شـدن، موجـب تحـول در سـبک زندگـی ايرانـی شـده اسـت و زندگـی شـبه مدرنـی را 
بـرای جامعـة ايرانـی رقم زده اسـت كه بارقه هايی از سـنت نيـز در آن وجـود دارد، آن طوری كه 

محيط هـای اجتماعـی و شـهری بيانگـر ايـن هويـت مونتـاژی هسـتند.
از پايـان دورة صفويـه، بـه ويـژه از دورة قاجار، امكان مـراوده و مواجهه بـا فرهنگ های رقيب 
بيشـتر شـد به طوری كـه امـروزه بـا ورود فنـاوری اينترنـت و ماهـواره فاصله هـای جغرافيايـی 
برداشـته شـده و بـه آسـانی می تـوان بـا هـر نقطـه ای از جهـان و بـا هـر كسـی كـه بخواهيـد 
در كمتريـن زمـان در فضـای مجـازی ارتبـاط برقـرار كنيـد. ايـن رويارويـی دامنـة وسـيعی از 
گسـترة جغرافيايـی، انديشـه ای، تفكر، علـم و فرهنـگ را در دوره های مختلف تحـت تأثير خود 
قـرار داده و بـه شـكل های مختلـف، سـبک زندگـی ايرانـی را دسـتخوش تغييرات كرده اسـت؛ 
تغييراتـی كـه هرچـه پيش می رويم بر سـرعت تأثيـرات آن می افزايـد و موجب واكنـش آگاهان، 

روشـنفكران دينـی، خـواص سياسـی و علما می شـود.
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در ايـن ميـان، سـبک زندگـی سـنتی – دينـی ايرانـی بـا بـن مايـة مذهبـی و جوهرة شـيعی و 
گرايش هـای اهـل بيتـی بـا برخـورداری از اسـتحكام ديرينـه با اين سـؤال اساسـی مواجه شـده 
اسـت كـه چگونـه نـه ايـن را وانهـد و نـه آن را رد كنـد. پرسشـی كـه صدهـا پاسـخ بـه آن و 
سـؤال »چـه بايـد كـرد؟« در برابر هجـوم انديشـه های جديد و دسـتاوردهای پديدة جهانی شـدن 
داده شـده اسـت. گرچـه عمـوم مـردم براين باورنـد كه جوهـرة شـيعی و اسـالمی مردم ليبراليزه 
نمی  شـود، امـا سـبک زندگـی در سـدة اخيـر دچـار تحوالتـی عميق و ريشـه داری شـده اسـت. 
همـواره موضـوع تمـاس، برخـورد، پذيـرش، طـرد، مقابلـه يا همزيسـتی ميـان فرهنگ سـنتی– 
اسـالمی  ايرانـی و ورود فرهنـگ غربـی و اروپايـی، كـه حامـل تجـدد و مدرنيته به معنـای دقيق 
كلمـه اسـت، مطـرح بـوده اسـت و هنـوز هـم ايـن موضـوع در قلب تحـوالت فكـری فرهنگی 
جامعـه قـرار دارد. ايـن موضـوع بـرای آگاهـان و خـواص، آشـكار و بـرای عموم مردم، مسـئلة 
رايـج و مبتالبهـی اسـت كـه عامة مردم نسـبت بـه آن تاكنـون غفلت معرفتـی را ترجيـح داده اند 
كـه رهبـر انقـالب اخيـراً توجـة ويـژه ای بـه غفلت زدايـی در ايـن سـاحت نموده اند.)بيانات در 
ديـدار جوانـان اسـتان خراسـان شـمالی  )1391/07/23(. كـه در ايـن نوشتارسـعی كرده ايـم بـه 
ايـن پرسـش از زاويـة ديگـری نـگاه كنيـم، و آن اينكـه اصـوالً برخـورد فرهنگ علوی بـا پديدة 
جهانی شـدن باتوجـه  بـه كاركردهـای ايـن فرهنـگ چگونه بايد باشـد و سـبک زندگی مـردم به 

چـه ميـزان می توانـد متأثـر از تغييـرات جهانی شـدن باشـد؟





بخش اول

تحليلی بر فرهنگ و کارکردهای 
آن در فرهنگ علوی 

.چيستی فرهنگ از دیدگاه اميرالمومنين)ع(
.عناصر فرهنگ از دیدگاه اميرالمومنين)ع(

.کارکردهای فرهنگ از دیدگاه اميرالمومنين)ع(
 





فصل اول

 چيستی فرهنگ از دیدگاه  اميرالمؤمنين)ع(

چيستي فرهنگ
بـدون  شـک باالتريـن و واالتريـن عنصـري كـه در موجوديـت هـر جامعـه دخالت اساسـي دارد، 
فرهنـگ آن جامعـه اسـت. فرهنـگ هـر جامعـه ای، هويـت و موجوديـت آن جامعـه را تشـكيل 
مي دهـد و بـا انحـراف فرهنـگ، هـر چنـد جامعـه در جنبه هـای اقتصـادي، سياسـي، صنعتـي و 
نظا مي قدرتمنـد باشـد، امـا ميان تهـي خواهـد بـود. هـرگاه، فرهنـگ جامعه اي وابسـته بـه فرهنگ 
مخالـف باشـد، بـه  ناچـار ديگر جنبه هـای آن جامعه نيـز به جانب مخالـف گرايش پيـدا مي كند و 
باالخـره در آن مسـتهلک می شـود و موجوديـت خـود را در همـة زمينه ها از دسـت مي دهـد؛ زيرا 
اسـتقالل و موجوديت هر جامعه ای، از اسـتقالل فرهنگ آن نشـأت مي گيرد و ساده انديشـي اسـت 
كـه گمـان كنيـم با وابسـتگي فرهنگي، اسـتقالل در ابعاد ديگـر يا يكـي از آن ها امكان پذير اسـت. 
)امـام خمينـی، ج 15، ص 243(. تأكيـد در مـورد اههمة به ارتقای فرهنگ جامعه و داشـتن دغدغه 
در مـورد اوضـاع فرهنگـي كشـور، از ديـدگاه اسـالم در مـورد مقولة فرهنـگ و تأثيـر تعيين كنندة 

مسـائل فرهنگـي درحال و آينـدة جامعه ناشـی می شـود.)آيت الل خامنـه ای،79، ص6(.
وسـعت قلمـرو فرهنـگ بـه حيـات اجتماعـي انسـان ميـزان دارد و شـامل همـة ذخايـر و 
ميراث هـاي انديشـه)عقل نظـري( و سـاخته هاي فكـري و دسـتي )عقـل عملـي( انسـان از آغاز 
تـا امـروز را دربـر می گيـرد. )روح االمينـی،1377،ص 7(. فرهنـگ در همة شـئون زندگـي افراد 
حكم فرماسـت و در پرتـو آن، زندگـي انسـان از زندگي حيوانـي متمايز می شـود. )ترابی، 1341، 
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ص 137(. فرهنـگ، محيـط معينـي اسـت كـه انسـان در چارچـوب آن حركـت مي كنـد، الهـام 
خـود را مي پـرورد و ميـزان صالحيـت خـود را بـراي تأثيرگـذاري از طريـق تبـادل، سـازگاري 
مي دهـد. فرهنـگ  همچـون جـوي آبي اسـت از رنگ هـا، نغمه هـا، عادت هـا، شـكل ها، آهنگ ها 
و حركت هايـي كـه جهت گيـري و شـيوة خاصـي را بـر زندگـي انسـان نقـش مي زنـد؛ تصور او 
را نيـرو مي بخشـد؛ نبـوغ او را الهـام مي دهـد و توانايي هـاي خـالق او را مي پـرورد. فرهنـگ 
پيونـد ارگانيـک انسـان و چارچوبـي اسـت كـه او را در برگرفتـه اسـت )نبـي، بی تـا، ص. 34(. 
فرهنـگ شـامل الگوهـاي آشـكار و پنهان رفتاري اسـت كه به وسـيلة نمادها، اعمـال و توفيقات 
نهادينـه شـدة گروه هـاي مختلف انسـاني و آن چه شـامل دسـت سـاخته هاي انسـان مي شـود، به 
 دسـت آمـده و انتقـال مي يابد)سـليمی، 1379، ص 27(. فرهنـگ درون مايـة هر گروه، سـازمان، 
گردهمايـي و جامعـه اسـت و بنابـه اصطـالح رايـج امروزيـن: »نرم افـزارِ سـخت افزارِ تجمعـات 

گوناگـون انسـاني شـناخته مي شـود« )بيلينگتـون، بی تـا، ص 138(.
و شـايد بتـوان گفـت فرهنگ، عصارة زندگي اجتماعي اسـت كـه در آن همة افـكار، هدف  ها، 
معيارهـا، ارزش هـا، فعاليت هـاي انسـان و ضوابـط فـردي و اجتماعي منعكس مي شـود. به كمک 
آن انسـان از جهت هـای مختلـف بـا مـردم پيرامونـش همرنگـي و هماهنگـي مي يابـد و از مردم 
جوامـع ديگـر متمايـز و مشـخص مي شـود. بشـر بـه اتـكاي آن، جهـان را تسـخير مي كنـد و 
به جـاي آنكـه در مقابـل تحريـكات محيـط طبيعي دسـتخوش تغيير شـود، جهـان را موافق حال 
خـود تغييـر مي دهـد )منصـوری، جـواد، فرهنـگ اسـتقالل، وزارت امـور خارجـه، چاپ سـوم، 

1374، ص 1، 1374، ص. 1(.

واژه شناسی )ترمينولوژی( فرهنگ
فرهنـگ واژه اي فارسـي و مركـب از دو جـزء »فر« و »هنگ« اسـت. فر، پيشـوند و به معني جلو، 
باال، بر و پيش آمده و عالوه بر پيشـوندي، به معنای شـكوه، درخشـندگي و بزرگي اسـم اسـت. 
هنـگ از ريشـة اوسـتايي تنـگا، به معني كشـيدن، سـنگيني و وزن اسـت. از نظر لغـوي، اين واژه 
معنـای »بـاال كشـيدن«، »ابـر كشـيدن« و »بيـرون  كشـيدن« دارد و هيچـگاه در ادبيـات فارسـي به 

مفهو مي  برآمـده از ريشـة كلمه نيامده اسـت )دهخـدا، 1341، ص228(.
اصطـالح فرهنـگ، در ادبيـات فارسـي بـر حسـب زمـان و مـورد )قبـل و بعـد از اسـالم( بـا 
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مفاهيـم مختلفـی بـه كار رفتـه اسـت؛ ماننـد: دانـش، حرفـه و علـم. در متـن پندنامـة آتورپـات 
اسـپنتامان آمـده اسـت كـه: به خواسـتاري فرهنگ كوشـا باشـيد، چـه فرهنگ تخم دانش اسـت 

و بَـر ِ آن خـرد اسـت. )همان(
كه فرهنگ بهتر است يا گهر؟ ز دانـا بپرسيد پس دادگر   

معـادل التيـن ايـن واژه، culture اسـت كـه در زبـان فرانسـوي و انگليسـي به معني »كشـت« و 
»زرع« اسـت كـه ابتـدا در پـرورش گيـاه و حيوان بـه كار مي رفت و بعدها از اوايل سـدة شـانزدهم 
بـه پـرورش انسـان نيـز تعميم داده شـد )جان،ب، بی تـا، ص 17(. متـرادف كلمة فرهنـگ در زبان 
عربـي »ثقافـه« به معني آموختن، ماهرشـدن، و يافتن اسـت ماننـد »حيث ثقفتموهم« )بقـره، 119(. 
از متـون فلسـفي و مذهبي ايـران باسـتان تـا نوشـته هاي فالسـفة يونانـي، نشـانه هايي از ايـن 
دغدغـة هميشـگي يافـت مي شـود كـه انسـان همـواره در پـي شـناخت آن كّليتي بوده اسـت كه 
ارزش هـا، آداب، سـنت ها و زبـان مشـترك را در بـر مي گرفتـه و هويـت معنـوي و وجـه مميـزة 
حيـات اجتماعـي ملت هـا را مشـخص مي كرده اسـت. گرچه  اين تـالش فكري ردپـاي دائ مي در 
تاريـخ انديشـة اجتماعـي انسـان دارد، اما در دهه هـاي اخير، چهره و ژرفاي جديدي يافته اسـت. 
به ويـژه در سـال هاي گذشـته، توجـه بي سـابقه ا ي بـه مفهـوم فرهنـگ شـده اسـت، به  طوری كـه 
يافتـن پاسـخ ايـن پرسـش اهميتـي شـگرف در مجامـع علمی پيـدا كرده اسـت. امـروزه، مباحث 

فرهنگـي در كانـون بررسـي هاي علمی بسـياري از محافل دانشـگاهي قـرار دارد.
در آموزه هـای اسـالم اگـر بخواهيـم بـه دنبال مطالبـی در خصـوص فرهنگ بگرديـم، به طور 
طبيعـی بـا واژة »فرهنـگ يـا ثقافـه« نمی توانيـم بـه نتايـج بهتـری برسـيم؛ بنابرايـن، بايـد روش 
ديگـری را در پيـش گرفـت. بررسـی معانـی و كاربردهـای واژة فرهنـگ در سـطوح و اليه هـا 
و عناصـر مختلـف، بهتريـن راهـكاری اسـت كـه می توانيـم براسـاس آن بـه تعريـف و كاركـرد 
مبنايـی از تعريـف فرهنـگ برسـيم، زيـرا واژة فرهنـگ از ديـر بـاز مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 
معانـی فراوانـی از آن اسـتنباط شـده اسـت؛ ازايـن رو نمی تـوان بـه يقين بـه كاركـرد اصطالحی 
و لغـوی اوليـة و حقيقـی آن پـی بـرد. پـس گريـزی جز اين نيسـت كـه ضمن بررسـی و تحليل 
تعريف هايـی كـه از ايـن واژه بـه كار رفته اسـت و جمـع آوری اختالف هـا و اشـتراك ها، به نكتة 

واحـد رسـيده و جنـس و فصـل تعريـف مـورد نظر را برشـماريم.
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تحليلی بر فرهنگ
در راسـتای تعريـف فرهنـگ الزم اسـت جنـس، فصل يا ماهيـت، موضوعات و كاركـرد فرهنگ 
را بشناسـيم )پيروزمنـد، 1385(. از ايـن رو، برای دسـت يابی به تعريف جامع، مشـترك و فراگير 
تـالش خواهيـم كـرد نقـاط قـوت و مشـتركات تعريف هـای ارائه شـده توسـط فرهنگ شناسـان 
را اسـتخراج كنيـم و سـپس بـا تحليـل تفـاوت آن ها به تعريـف مورد نظر برسـيم. الزمـة پيروي 
از رويـة علمی دانشـگاه ها و مراكـز علمـي، در دسـت يابی بـه تعريـف مـورد نظـر، وارد شـدن به 
عرصـه اي دشـوار و پيچيـده اسـت؛ زيـرا نظريه هاي ارائه شـدة انديشـمندان گوناگـون، به غايت 
متفـاوت و زيـاد اسـت. مشـكل آشـنايی با مفهـوم فرهنگ از همان قـدم اول، يعني دسـته بندي و 
انتخـاب تعريف های گذشـته آغـاز مي شـود. صـرف رده بنـدي انـواع فرهنگ ها، يعنی  تشـريحي، 
سـاختاري، تكوينـي و غيـره و نيـز تشـريح آن هـا بـه تدويـن كتاب هـاي فراوانـی منجـر اسـت 

1379،ص9(. )سليمی، 
اسـت:  شـده  تعريـف  و  گرفتـه  قـرار  بررسـي  مـورد  مختلفـی  ديدگاه هـاي  از  فرهنـگ 
جامعه شناسـان، فرهنـگ هـر جامعـه ای را اسـاس تمـدن آن جامعـه مي داننـد )ترابـی، 1341، 
ص137(. مـردم شناسـان از دو منظـر فرهنـگ را می نگرنـد:  يكـي بررسـي باورهـا و ديگـری 
بررسـي آثـار و بقايـای آن. ايـن باورهـا و ارزش ها صرفًا تجلـي يک فرهنگ اند، نـه خود فرهنگ؛ 
و آثـار و بقايـا، تجلـي گاه باورهـا در عمـل اسـت كـه بـا حـواس پنج گانـه قابـل فهـم اسـت. از 
ديـدگاه آن  هـا فرهنـگ زنـده را فقـط در باورهـا و ارزش ها بـه خوبی مي تـوان يافت تـا در آثار، 
بقايـا، اسـناد و مـدارك )اسـتانلی، 1373، ص. 33(. فرهنگ شناسـان، جامعـه را گروهي متشـكل 

می داننـد كـه داراي فرهنگـي مشـترك اند )منصـوری، فرهنـگ اسـتقالل، 1370(.
 اصطالح فرهنگ به معناي جامعه شـناختي و مردم شـناختي آن، نخسـتين بار در سـال 1871  م 
به وسـيلة مردم شـناس انگليسـي، ادوارد بارنـت تايلـور1 در كتابـي بـه نـام »فرهنـگ ابتدايي2« به 
كار رفـت. او آن را چنيـن تعريـف كـرده اسـت: »مجموعة پيچيده ای شـامل دانش هـا، اعتقادات، 
هنرهـا، اخالقيـات، قوانيـن، رسـوم و هـر گونـه توانايـی و عـادات ديگری كه انسـان بـه عنوان 
عضـو آن را اكتسـاب می كنـد«. فرهنـگ در نگاه او دو بعـد معنوي و مـادي دارد؛ فرهنگ معنوي 
شـامل رسـوم، اعتقـادات، و علـوم و هنرهـا و فرهنـگ مـادي شـامل ابزارها و اشـيايي اسـت كه 
1. Edward Barnet Tylor
2. Primitive Culture
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انسـان ها در گذشـته آن ها را سـاخته اند و به دسـت ما رسـيده اسـت )وثوقی، 1374، ص 147(.
امـروزه تعريف هـای ارائـه شـده از فرهنـگ، بـه حـدود سـيصد نـوع می رسـد، به طـوری كه 
می  تـوان آن هـا را در شـش بخـش تشـريحي يـا توصيفـي، تاريخـي، هنجـاري، روانشـناختي، 
سـاختاري و تكوينـي تقسـيم بندي كرد )كالكـن، 1375(. هم چنان كه در دايـره المعارف بريتانيكا 
آن هـا را بـه بخش هـاي نظريه هـاي جهان شـمول، ذهن گرايـي، تكامل گرايـي و نسـبيت گرايي 
فرهنگـي،  شـبه  نظريه هـاي  بـه  تعريف هـا  فرهنگ ايـن  و  نظريـه  كتـاب  در  كرده انـد.  تقسـيم 
نظريه هـاي ترويج گـرا، كاركردگرايـي، نظريه هـاي تكامل گـرا و نظريه هـاي نسـبي گراي فرهنگي 

تقسـيم شده اسـت: )سـليمی، 1379،ص6(
نبود يک تعريف واحد و جامع از فرهنگ نيز علت های متفاوتي دارد، مانند: 

1. تنوع زياد عناصر و پديده هاي فرهنگي و تنوع در مصداق های فرهنگ. 
2. بي توجهی بعضي از پژوهشگران مفهوم فرهنگ، به معاني ماوراي طبيعي و معنوي آن.

3. نداشـتن درك از شـخصيت جامع فرهنگي به علت شـدت تأثيرخودگرايي فرهنگ شـهري 
و احسـاس بيگانگـي از فرهنگ هـاي بو مي ديگـر )بابائـی م.، مبانـی اسـتراتژی فرهنگـی از نـگاه 

.)1384 )ع(،  اميرالمومنين 
براي دستيابي به تعريف مورد نظر به شماری از اين تعريف ها اشاره مي شود: 

فرهنـگ، مجموعـة همـة عناصـر رفتاري و خصلت هـاي فراگرفتـة اعضاي جامعـه، يا مجموع 
ويژگي هـاي رفتـاري و عقيدتـي اكتسـابي اعضاي جامعة خاصی اسـت )كوئـن،1372،ص13(.

واژة تعيين كننـده در ايـن تعريـف، همـان واژة عناصـر رفتـاري و ويژگي هاي رفتاري اكتسـابي 
اسـت كـه فرهنـگ را از رفتـاري كه نتيجـة وراثت زيست شـناختي اسـت، متمايـز مي كند. 

فرهنـگ، مجموعـة دانش هـا، نگرش هـا، منش هـا، و ارزش هـاي يـک ملـت اسـت كـه داراي 
ويژگي هـاي هويت بخشـی، مصونيت سـازی، هم پويايـي و هم پايايي، ايجـاد كننـدة فطـرت ثانويه 

وتأثير پذيري اسـت )ماندگار، سـال سـوم شـماره سـوم(.
براسـاس اين تعريـف، فرهنـگ هرجامعـه، پديده اي اسـت كـه در طول حيات يک ملت شـكل 
گرفتـه، يـا بـه معنـاي ديگـر، فرهنـگ هرجامعـه تجلی بخـش دانش هـا، نگرش هـا، منش هـا و 

ارزش هـاي آن جامعه اسـت. 
فرهنـگ، شـيوة انتخـاب شـده ای بـراي كيفيت زندگي اسـت كه با گذشـت زمان و مسـاعدت 
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عوامـل محيطـی طبيعـي و پديده هـاي روانـي و رويدادهـاي مؤثـر در حيـات جامعـه، به وجـود 
مي آيـد )جعفـری، 1362، ص234(. 

در ايـن تعريـف، عالمـه محمـد تقـی جعفـری، فرهنگ را شـيوة زندگـي می داند كه براسـاس 
تجربه هـای زندگـی انتخـاب می شـود و در جـای ديگـر، فرهنـگ را براسـاس سـبک و سـياق 
زندگـی مـردم بـه دو بخش پيشـرو و پيرو تقسـيم می كند كـه در آن فرهنگ پيشـرو را به كيفيت 
  يـا شـيوة بايسـته و شايسـته بـراي آن دسـته از فعاليت هـاي حيـات مـادي و معنـوي انسـان ها 
اطـالق می كنـد كـه مسـتند بـه طـرز تعقـل سـليم و احساسـات تصعيـد شـدة آنـان در حيـات 
معقـول تكاملـي باشـد و فرهنـگ پيـرو را كيفيـت و شـيوة زندگي مـادي و غيرمـادي می داند كه 
از هيـچ اصـل و قانـون اثبات شـده اي تبعيـت نكند، بلكه صحـت و مقبوليت خـود را از تمايل و 

خواسـته هاي مـردم مي گيرد.)جعفـری، فرهنـگ پيـرو وپيشـرو،1374، ص 1و 2و 77(.
فرهنـگ، نمـودي از رفتارهـاي روزمـرة گروهـي از افـراد بشـر اسـت كـه از نسـل هاي قبل به 
آن هـا بـه ارث رسـيده اسـت« )هـاری،2000، ص 3(. در اين تعريف، هـاري اسـپلينگ فرهنگ را 
شـيوه يـا رفتـاري مي دانـد كـه از گذشـتگان باقي مانـده اسـت. از ايـن رو، رفتارهايي كه اسـتناد 

تاريخـي ندارنـد داخـل مقولـة فرهنگ نخواهند شـد.
فرهنـگ، كارهـاي زيسته شـده اي اسـت كـه ويژگـی جامعـه، طبقـه  يا گـروه خاصـي در دورة 
خـاص تاريخـي و شـامل ايدئولوژي هاي خـاص عملـي اسـت كـه جامعـه، گـروه يا طبقـه اي را 
قادر مي سـازد تا شـرايط هسـتي خـود را تجربه، تعريف، تفسـير و معنـاي آن را درك كند )هال، 
2000، ص 3(. در ايـن تعريـف »اسـتوارت هال«، فرهنگ را پشـتوانة ارزشـي و فكـري رفتارهاي 

افـراد جامعـه مي دانـد كه از گذشـتگان به ارث رسـيده اسـت.
فرهنـگ، عنصـر هويت سـاز جوامـع و مظهـر حيـات عقاليـي آن هاسـت و كليّتي اسـت كه از 
تركيـب ويژگی هـا و نمادهـا به وجودآمـده و در هرجامعـه ای پديـد مي آيـد. هسـتة مركزي ايـن 
كليـت و ايـن حيـات عقاليـي، نگـرش خـاص موجـود در هـر جامعـه دربـارة انسـان و حقـوق 
بنياديـن اوسـت )سـليمی، 1379، ص 53(. در ايـن تعريـف، فرهنگ را عنصر هويت سـاز جوامع 
می داننـد كـه از تركيـب توصيف هـا و نمادهـا به وجـود مي آيـد و مسـتند بـه نگـرش جوامـع از 
انسـان و حقـوق بنياديـن اوسـت. بنابراين، هر آنچه در هويت سـازي جوامع نقـش دارد، مصداق 

فرهنـگ خواهد داشـت. 
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دكتـر واليتـی در تحليـل رابطـة بيـن تمـدن و فرهنگ با بيـان تعاريفـی از فرهنـگ و تمدن از 
ديـدگاه ابـن خلـدون، ويـل دورانـت و هانتيگتـون نتيجـه می گيـرد: »بعد از سـير اجمالـي  در اين  
نظريه هـا، اگـر بخواهيـم   تعريفـی  كلـي  از فرهنـگ  ارائـه  كنيـم،  مي توانيـم  بگوييـم  كـه: فرهنـگ  
مجموعـه اي  از آداب  و سـنت هاي  فـردي  و اجتماعـي  اسـت  كـه  بـا توجـه  بـه  شـرايط  اجتماعي  
و مقتضيـات  محيطـي، شـكل  گرفتـه  و معنـا پيـدا مي كنـد. درحالی كـه تمـدن به  جنبه هـاي  ماد ي  
زندگـي  انسـان مربـوط اسـت  و فرهنـگ  مربوط   بـه  جنبه هـاي  معنـوي  و اخالقيِ  زندگي  انسـان 

.)www.qabasat.org/articles/137.doc( اسـت« 
در »كنفرانـس جهانـي مكزيكوسـيتي« كـه يونسـكو در سـال 1982 م برگـزار كـرد، فرهنـگ 
احساسـي  فكـري و  مـادي،  متفـاوت روحـي،  از ويژگی هـای  كـه  تعريـف شـد  كليتـي  بـه 
تركيـب يافتـه اسـت كـه شـاخصة يـک جامعـه  يا گـروه اسـت و نه تنهـا هنرهـا و نوشـتارها، 
بلكـه حالت هـای زندگـي، حقـوق بنيـادي انسـان، نظام هـاي ارزشـي، سـنت ها و باورهـا را 
دربرمي گيـرد و بـه انسـان امـكان بـروز عكس العمـل در مقابل خـود را مي دهـد و او را به طور 
مشـخص انسـان می كنـد. عـالوه بـر آن، بـه او حيـات عقاليـي، قضـاوت نقادانـه و احسـاس 
تعهـد اخالقـي مي بخشـد تـا توان بروز خـود را پيـدا كنـد. )group ، ص 22( در ايـن تعريف، 
فرهنـگ صفتـي اسـت كه به انسـان هويت عقالنـي، قضاوت نقادانـه و احسـاس تعهد اخالقي 
مي بخشـد و بيانگـر روحيـات مـادي و معنـوي فـرد و جامعـه و شـامل هنرهـا، نوشـتارها، 
حالت هـای زندگـي، حقـوق بنيـادي انسـان، نظام هـاي ارزشـي، سـنت ها و باورهـاي فـردي 
و جمعـي مي شـود. بنابرايـن، فرهنـگ شـامل همـة گروه هـا و اجتماعـات بشـري می شـود و 
هيـچ گروهـي از آن مسـتثني نمي شـود، حتـي افرادي كـه به رفتارهاي زشـت اجتماعي دسـت 

مي زننـد - خالـي از ايـن صفـت نخواهنـد بـود.
فرهنـگ از ديـدگاه مـدرن، حاصـل برخـورد انسـان و طبيعت اسـت: »ويل دورانـت« فرهنگ 
را حاصـل برخـورد انسـان و جهـان اشـيا معرفـي مي كنـد. »پوپـر« فرهنـگ را عالـم سـوم، يعني 
عالـم مصنوعـات مي دانـد كـه از برخـورد انسـان يعنـي عالـم اول، بـا اشـيای طبيعي يعنـي عالم 
دوم، به وجـود آمـده اسـت. در اين نـگاه، خدايي در كار نيسـت و موضوع فرهنگ، انسـان اسـت 

)مددپـور، ش29، ص. 117(.
»كميتـة برنامه ريـزي بخـش فرهنـگ و هنـر« دولـت جمهـوري اسـال مي ايران نيـز در اوليـن 
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برنامـة پنـج سـالة خـود، فرهنـگ را چنيـن تعريـف كـرده اسـت: »كليـت هـم تافتـة باورهـا، 
ارزش هـا، آرمان هـا، دانش هـا، هنرهـا، فنـون، آداب و اعمـال جامعه و مشـخص كنندة سـاخت و 

تحـول كيفيـت زندگـي )روزنامـة جمهـوري اسـالمي، شـماره 6402، شـنبه 6 /5 /80(.
شـورای عالـی انقـالب فرهنگی در آبـان 1388، در نظام نامة مهندسـی فرهنگی كشـور، فرهنگ 
را بـه ايـن صورت تعريف كرده و آن را مبنای شـورای تدوين مهندسـی كشـور اعالم كرده اسـت:
نظـام واره ای اسـت از باورهـا و مفروضـات اساسـي، ارزش هـا، آداب و الگوهـای رفتـاری 
ريشـه دار و ديرپـا و نمادهـا و مصنوعـات كـه ادراكات، رفتـار و مناسـبات جامعـه را جهـت و 

شـكل می دهـد و هويـت آن را می سـازد.
در ايـن تعريـف، رويكـرد مجموعه ای و نظام وار به فرهنگ شـده اسـت كـه حداقل چهار اليه 
بـرای آن در نظـر گرفته شـده اسـت كـه رفتارها و مناسـبات جامعـه را جهت و هويـت می دهد. 
در جلسـة شـورای تخصصـی مهندسـی فرهنـگ )23 اسـفند 1389(، بـرای مهندسـی فرهنـگ 

عمومی كشـور چنيـن مؤلفه هايـی مـد نظر قـرار گرفت: 
دين مـداری، فرهنـگ محوری، عدالت، مشـاركت عمومی، آينده نگری و آينده نـگاری، جامعيت، 
انسـجام و هماهنگـی، هدايـت و رهبـری، تعامـل مؤثـر، ترويـج، كارآمـدی، خالقيت و نـوآوری، 

خطرپذيری و سـرمايه گذاری.
در معرفـت دينـي، فرهنـگ حاصـل تكلم خداوند با بشـر اسـت كه حقيقتـي ماورايي و آسـماني 
دارد. فرهنـگ بـا انسـان معنـا پيـدا می كند و با او حيات و رشـد می يابـد. همچنان كه انسـان موجود 
دنيايی نيسـت و نقشـی در آفرينش ندارد، شـناخت درسـتی از كاركرد روحی و بدنی خود نيز ندارد 
و همـة آموزه هـای آن را از خالـق خـود دريافـت می كنـد بـه همان سـان فرهنگی كه بيانگر سـبک و 
سـياق زندگی راسـتين اوست، سرچشـمه دنيوی ندارد و جوهره     اش آسـمانی و ماورايی است، مانند 

زيبايـي، جمـال و ... )بابائی م.   ، مبانی اسـتراتژی فرهنگی از نگاه اميرالمومنيـن )ع(، 1384(.
امـام خمينـی)ره( در تمثيـل زيبايی فرهنگ را سـايه ای از نبـوت و فرهنگی ها را سـايه ای از نبی به 
شـمار می آورنـد و اظهـار می دارند:  »كانه فرهنگ سـايه ای از نبوت و فرهنگی ها سـايه  ای هسـتند از 
نبـی. ايـن سـايه بايـد عمل كند بـه آن طوری كـه ذی ظل عمل كـرد... هر حركتـی پيغمبرها می كنند 
همانـی اسـت كه مطابق رضای خداسـت؛ به حركـت او، به تحريک او حركت می كنند. از خودشـان 

حركـت ندارند. شـما هم، فرهنگی ها ظل انبيا بايد باشـيد )امـام خمينـی، 1365،. ج 7، ص 429(«.
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رهبـر معظـم انقـالب آيـت الل خامنـه ای در ديـدار با اعضـای شـورای عالی انقـالب فرهنگی 
طـی سـال های متوالـی بـه مقولـة فرهنـگ، اهميـت، تعريـف و مؤلفه هـای مؤثـر بر آن ها اشـاره 

داشـته انـد كـه در پايـان ايـن بخش بـه آن ها اشـاره می شـود:
 »فرهنـگ بـه معنـای خاص برای يـک ملت، عبـارت از ذهنيات، انديشـه ها، ايمان هـا، باورها، 
سـنت ها، آداب و ذخيره هـای فكـری و ذهنـی اسـت كـه بخـش عمـدة آن، عقايـد و اخالقيـات 
يـک فـرد يـا جامعه اسـت. رفتارهـای جامعه جـزو فرهنگ عمومی  بـوده و فرهنگ يـک ملت از 
همـان عقايـد برمی خيـزد. در واقـع، عقايـد يـا اخالقيـات، رفتارهای انسـان را شـكل می دهند و 
به وجـود می آورنـد و ُخلقيـات اجتماعـی، رفتارهـای اجتماعـی را به وجـود می آورنـد. بنابراين، 
درسـت اسـت كـه مقولـه فرهنـگ در مـوارد زيـادی شـامل رفتارهـا هـم می شـود، اما اسـاس و 
ريشـة فرهنـگ، عبـارت از عقيـده، برداشـت و تلقـی هـر انسـانی از واقعيـات و حقايـق عالم و 
نيـز ُخلقيـات فـردی و خلقيـات اجتماعی و ملی اسـت. مانند عـزم و اراده، غرور ملی، احسـاس 
توانايـی، احسـاس قـدرت بـر اقدام و عمل و سـازندگی، انضباط، نشـاط، همكاری و مشـاركت. 
اگـر فـرض كنيـم ملتـی همـراه با ايمـان و عقيـده ای كـه دارد، اين اخالقيـات را هم دارا باشـد، 
خواهيـم ديـد كـه چقـدر در رسـيدن بـه اهـداف و آرمان هايـش، بـه او كمـک خواهـد كـرد. 
بنابرايـن، مقولـة فرهنـگ از نظـر تأثيـرش در آينـدة يک ملت و يک كشـور، با هيـچ چيز ديگری 

قابل مقايسـه نيسـت.)مقام معظم رهبـری   ، 72/5/5(.
براسـاس ايـن منطق، فرهنـگ در جهـت دادن تصميم هـای كالن، حتّی تصميم هـای اقتصادی، 
سياسـی، مديريتـی و توليـدی نقـش دارد. هنگامی كـه سـاختمانی را می سـازيم و شـهری را بنـا 
می كنيـم، در واقـع، فرهنگـی را ترويـج يـا توليـد يـا اشـاعه می دهيـم. وقتـی توليـد اقتصـادی 
می كنيـم، در واقـع، از ايـن طريـق، فرهنگـی را توليد می كنيـم؛ اشـاعه می دهيم يا اجـرا می  كنيم. 
اگـر در سياسـت خارجـی، مذاكـره ای می كنيـم و تصميمـی  می گيريـم، دقيقًا همين معنـا مصداق 
دارد. بنابرايـن، فرهنـگ، هماننـد روحـی اسـت كـه در كالبـد همـة فعاليت هـای گوناگـون كالن 
كشـوری، حضور و جريان دارد و بايد در توليد، خدمات، ساختمان سـازی، كشـاورزی، صنعت، 
سياسـت خارجـی و تصميمـات امنيتـی، رعايـت شـود و حـدود را معيـن و جهـت را مشـخص 
كنـد. بـه طـوری كـه اگـر ملتـی، از نظر شـاكله ظاهـری، مقبول و پيشـرفته جلـوه كنـد و از نظر 
فرهنگـی و باطنـی دچـار نابسـامانی باشـد، ملـت ورشكسـته ای خواهد بـود، اما ملتی كـه از نظر 
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فرهنگـی غنـی اسـت، حتـی اگـر برخی مشـكالت سياسـی و اقتصـادی نيز داشـته باشـد، بالّقوه 
ملـت مقتـدری اسـت.)رهبر معظـم انقالب، در ديـدار با اعضای شـورای عالی انقـالب فرهنگی، 

.)90 / 3 / 23
همچنيـن تصميم گيری جامعه، بر اسـاس فرهنگی اسـت كه بـر ذهنيت آن جامعـه حاكميت دارد، 
ازايـن رو دولـت و دسـتگاه حكومـت، نمی توانـد از ايـن واقعيِت مهـم، خـود را كنار نگـه دارد؛ زيرا 
مـردم با ازدواج، كسـب وكار، لباس پوشـيدن، حـرف زدن و تعامل اجتماعـی، در واقع با يک فرهنگ 
حركـت می كننـد، ماننـد تـوری كـه ماهی هـا بـدون اين كـه خودشـان بداننـد، در داخل اين تـور به 
سـمتی هدايـت می شـوند و دولـت و مجموعـة حكومـت، نمی تواند خـود را از اين موضـوع بركنار 
بـدارد و بگويـد باالخـره فرهنگی وجـود دارد و مردم بـه چيزی فكر می كنند؛ نه، ما مسـئوليت داريم 
ايـن فرهنـگ را بشناسـيم؛ اگر ناصواب اسـت، آن را تصحيـح كنيم؛ اگر ضعيف اسـت، آن را تقويت 

كنيـم؛ اگر در آن نفوذی هسـت، دسـت نفـوذی را قطع كنيم )همـان 1381/9/26(.

نقاط کلي و مشترك تعاریف فرهنگ
نـگاه كلـی بـه تعريـف ياد شـده و ديگـر تعريف ها، بيانگر آن اسـت كـه در تبيين تشـريح ماهيت 

و هويـت فرهنـگ مؤلفه هايـی از ايـن قـرار مورد توجـه و تأكيد قرار گرفته اسـت:
رفتار يا الگوهای رفتاری. 

شيوه و الگوی زندگی بشر. 
بازتاب انديشه و شناخت بشر. 

مجموعه اندوخته های مادی و معنوی. 
ارزش ها، هنجارها، باورها. 

فعاليت های انجام شده يا زيست شده. 
مجموعه امور پذيرفته شده و هنجار يافتة اجتماعی. 

كه خالصة آن ها را می توان چنين بسته بندی كرد: 
اول: فرهنگ تشكيل دهندة عناصر رفتارهاي اعضاي جامعه است؛

دوم: فرهنـگ ويژگي هـاي رفتاري اسـت كه ازگذشـتگان به ارث رسـيده يا از ديگـران آموخته 
مي شود؛



تحليلی بر فرهنگ و كاركردهای آن در فرهنگ علوی / 29

سوم: فرهنگ شيوة زندگي بر اساس  يكي از امور تجربي، عقالني و نفساني است؛
چهارم: فرهنگ عامل هويت بخشی جوامع و حيات عقاليي آن هاست؛

پنجم: بيانگر ويژگی های معنوی انسانی است؛ 
ششم: صفتي است كه به انسان هويت عقاليي بخشيده و او را انسان مي سازد؛

هفتم: هويت آسمانی دارد و سبک و سياق زندگی انسان را رقم می زند؛
هشتم: مردم با فرهنگ و در بطن آن زندگی می كنند؛ 

بـه عبـارت ديگـر، نـگاه دقيـق بـه مؤلفه هـای يـاد شـده گويايـی آن اسـت كـه موضوعـات 
فرهنگـی از يـک الگـوی سـه جانبـه ای تبعيـت می كنـد كـه در آن بر سـه مقولـه تأكيد می شـود:

موضوعاتی كه طرف ارتباط انسان را مشخص می كند؛
موضوعاتی كه كيفيت ارتباط انسان را مشخص می كند؛

موضوعاتی كه طريق ايجاد ارتباط انسان را مشخص می كند؛
حاصـل، آن كـه مسـائل فرهنگـی بـر محـور انديشـه ها يـا اعتقادهـا، اخالقيـات يـا ارزش ها و 

رفتارهـا تجميـع می شـوند. 

تعریف فرهنگ 
ورود در مقولـة فرهنـگ در هـر بسـتر يـا موضوعـی نيـاز بـه مفهوم شناسـی و اصطالح شناسـی 
فرهنـگ دارد كـه بـه بخشـی از آن هـا اشـاره شـد. بـا توجه بـه تنـوع تعريف هـای فرهنـگ، آيا 
می تـوان تعريـف واحـدی از آن ارائـه داد؟ بـدون شـک، نگاه موردی بـه فرهنـگ و كاركردهای 
آن تعريـف مشـخصی از آن را می طلبـد تـا بتـوان براسـاس شـاخص های برآمـده از تعريـف بـه 
تبييـن عناصـر و مؤلفه هـا و چيسـتی آن در آموزه هـای برخاسـته از سـيره و سـنت و گفتمـان 

اميرالمؤمنيـن )ع( پرداخـت. 
بـا توجـه بـه اين كـه پذيرش هـر رويكـرد و تعريفی پيامدهـای خـاص خـود را دارد و اين كه 
پيرامـون كالم معصـوم و ديـدگاه ايشـان بـازكاوی داريم، ايـن كار يكی از مراحل سـخت تحقيق 
خواهـد بـود، ازايـن رو می بايسـت تعريفـی را مبنـای كار خـود قـرار دهيـم، وقتـی در كلمـات 
حضـرت علـی )ع( واژة فرهنـگ و ثقافـه بـه كار بـرده نرفتـه اسـت. به ايـن دليل بـرای پرهيز از 
هـر نـوع پيش تعريفـی از رويكرد كاركـردی و سـاختار گرايانه تبعيت خواهيم كـرد؛ يعنی تعريف 
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مبنايـی نخواهيـم داشـت بلكـه بازتعريـف فرهنگ بر اسـاس عناصـر و حوزه هـای كاركردی آن 
خواهـد بود.

 جمع بنـدی و اسـتخراج مشـتركات تعريف هـا، مـا را در ايـن هـدف كمـک زيـادی می كنـد  
آنـگاه كـه هويـت غالب از فرهنگ، سـبک زندگی باشـد، زيرا شـيوة زندگي انسـان از يک طرف 
بـه نـوع ادراك، شـناخت و ارتبـاط او از خـود، ديگـران و جهـان اطرافـش و از طـرف ديگـر به 
الگـوي ايـده آل پذيرفته شـدة نقـش اجتماعي )موضوعـات فرهنگی( بـر می گردد. بـدون ترديد، 
تكيـه گاه و پشـتيبان فكـری و اسـتداللی ايـن الگـو از يک طرف بـه تجربيات فكـري و از طرفي 
بـه اسـتدالل هاي كنونـی بـاز می گـردد كـه بـه تناسـب شـرايط جديـد، تغييـر هويت دهـد، زيرا 
رفتارهـاي انسـان از يـک جهـت، متكـي بـه ارزش هـا و باورهـاي اوسـت - كه از نـوع نگاهش 
بـه هسـتي برمي خيـزد - و از جهـت ديگر مسـتند به اسـتدالل هاي فكري و انديشـه هاي اوسـت 
كـه براسـاس نـوع گزاره هـاي برخاسـته از شـرايط و تجربيـات او شـكل مي گيرد. نتيجـة تعامل 
ارزشـی و فكـری منجـر بـه شـكل گيری مجموعـه ای از مقـررات و آئين نامه هايـی می شـود كـه 
از هـم تنيـدن آن هـا فضـای الزم بـرای زندگـی اجتماعـی را فراهـم می كنـد و به احـراز هويت، 
حـس تفاهـم و انسـجام اجتماعـی می انجامـد و پويايی جامعة انسـانی را رقم می زنـد. به عبارت 
ديگـر، هـر اجتماعـی بـرای شـكل گيری نيـاز بـه انسـجام بيـن افـراد، هويـت، ارتبـاط و تعامل 
جمعـی اسـت كه از سـبک و سـياق زندگی افراد ناشـی می شـود )گيالنـی، ش  13(. در فرهنگ 
علـوی از تعامـل نظـام ارزشـی و فكـری انسـان ها، دو پارادايـم و فضايـی زيسـتی بـرای زندگی 

می شـود: فراهم 
الـف: پاردايـم آسـمانی: در ايـن رويكـرد همـة جهت گيری هـا الهـی اسـت و كنـش، رفتـار و 
گفتمان هـا رنـگ خدايـی دارد. »صبغـه الل و من احسـن مـن الل صبغه« )بقـره، 138( هدف غايی 
رضايـت الهـی و دسـت يابـی بـه بهشـت و رضـوان الهـی اسـت »لمـن كان يرجـوا الل و اليـوم 
ااّلخـر« و تفكـر از نـوع توحيـدی بـوده و الگوها مسـتند به رفتـار معصومين)ع( اسـت »لقد كان 

لكم فی رسـول الل اسـوه حسـنه« )احـزاب،21( .
ب: پاردايـم زمينـی: در ايـن رويكـرد همـه چيـز در دنيـا خالصـه می شـود »ان هـی ااّل حيـاه 
الدنيـا نمـوت و نحيـا و مـا نحـن بمبعوثين«)مؤمنيـن، 37( و در رفتارهـا و گفتمان هـا بـه دنبـال 
سـودانگاری و منافـع دنيـوی هسـتند. فقـط مقوله هايـی بـرای آن هـا معنـی و مفهـوم دارد كـه 
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چنيـن كاركـردی داشـته باشـد. افـكار و انديشـه ها محـدود بـه دنيـا اسـت و ارزش هايـی مورد 
پذيـرش قـرار می گيـرد كـه جهـت دنيايـی داشـته باشـد و الگوهايـی مـورد تأكيد قـرار می گيرد 

كـه موفقيت هـای دنيايـی در كسـب سـود و تأميـن منافـع داشـته باشـند.
بنابرايـن، می تـوان گفـت كـه فرهنـگ خـود جنبـة انتزاعـی دارد و بـرای آن مصـداق خارجی 
نمی تـوان مشـخص كـرد، بـه طـوری كـه بتـوان در بيـرون چيـزی را بـه عنـوان فرهنـگ مـورد 
خطـاب قـرار داد. از ايـن رو، وجودش وابسـته به عناصری اسـت كـه از آن سرچشـمه می گيرد. 

در كل فرهنـگ را بـدون توجـه بـه جهت گيـری اليه هـای آن چنيـن تعريـف می كنيـم:

سبک و شيوة زندگي برخاسته از اندیشه )عقل نظري( و نظام ارزشي )عقل عملي(
در ايـن تعريـف ماهيـت فرهنـگ »سـبک و شـيوة زندگـی« مـورد نظر اسـت كـه موضوعات آن 
نظـام انديشـه ای و ارزشـی خواهـد بـود و كاركـرد آن تعامـالت، رفتـار و واكنش هـای فـردی و 
اجتماعی اسـت. »شـيوة زندگي« اشـاره بـه كيفيت گزينش هاي فـردي و اجتماعـي در برخوردها 
و تعامـالت، نـوع گفتارهـا، كردارها و پندارها دارد؛ »انديشـه يا عقل نظري« اشـاره بـه قوة عاقلة 
انسـاني اسـت كه سـازندة افكار و انديشـه هاي اوسـت؛ »عقل عملـي« بيانگر بايدهـا و نبايدهايي 
اسـت كـه در زندگـي براسـاس تجربيـات و الگوهـاي زندگي انتخاب شـده، و عمومـًا بر نگرش 
انسـان بـه جهـان و بـه تعبيـر ديگر، نـوع جهان بيني انسـان بنيان نهاده شـده اسـت. انديشـمندان 
اسـال مي در توضيـح عقـل و حكمـت، آن هـا را بـه دو بخـش عملي و نظـري تقسـيم مي كنند كه 
در آن، حكمـت نظـري بيانگـر دريافت و درك هسـتي اسـت آن چنان كه هسـت و حكمت عملي 
بيانگـر شناسـايي و دريافـت خط مشـي زندگـي آن چنان كـه بايـد باشـد. »بايدهايـی« كـه نتيجـة 
منطقـي آن چنان»هست هاسـت«   ،  آن چنـان هسـت هايي كه فلسـفة اولي و حكمـت مابعدالطبيعي 

عهـده دار بيان آن هاسـت )مطهـری، جهان بيني توحيـدي، 1362،ص 2(.
انديشـة علمـی و انگيـزة عملی حيات آدمی را تشـكيل می دهد و شـدت، ضعـف و چگونگی آن 
بـه ايـن دو برمی گـردد ضمـن آنكـه، اين انديشـه علمی اسـت كه جهـت و هويت انگيـزة عملی و 

ارزش هـا را تعييـن می كنـد )جـوادی آملی، حيات عرفانی امـام علـی )ع(، 1380، ص 17(.
 شـيوة زندگـي مبتنـی بر عقل عمـل و نظری موجب تمايـز زندگي انسـان از زندگي حيوانات 
مي شـود و بـه او شـخصيت و هويت جديـدي در معاشـرت ها، رفتارها و گفتارهايش مي بخشـد 
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و در او چنـان تأثيـر مي گـذارد كـه در تعريـف انسـان می گويند انسـان  حيواني اسـت بـا فرهنگ 
)روح ااّلمينـي، 1377، ص 17(. بـه عبـارت ديگـر، شـيوة زندگـی جنـس، تعريـف و اسـتناد 
انديشـه ای و ارزشـی، فصـل تعريـف فرهنـگ خواهـد بـود كـه در برگيرنـدة مؤلفه هايـی از اين 

قرار اسـت:   
  ارزش ها.                                

 هنجارها.
 رسوم.
 آداب.

 الگوها.
 مصنوعات فرهنگی. 

انسـان بـا فرهنـگ، فرديسـت كـه فكـر مي كنـد، انتخـاب مي كنـد و در نهايـت راه زندگـي، 
نـوع رفتارهـا وكردارهـاي خاصـي را برمي گزينـد. از ايـن جهـت، هيچ انسـان بي فرهنگـي يافت 
نمي شـود، )كوئـن، 1372، ص 59(. زيـرا، همـة انسـان ها زندگـي مي كنند؛ زندگي اي كـه بر پاية 
فكـر، انديشـه و ارزش هـاي خاصـي بنا شـده اسـت. شـيوة زندگـي كه به آسـانی تغييـر نمی كند 
و بـه راحتـي اجـازة ورود افـكار بيگانـه و ارزش هـاي ديگر را نمی دهـد، مگر آن كـه ورود بدون 
اجـازه و پنهانـی باشـد )جنـگ فرهنگی( ورود هوشـمندانه و هدفمند ولی ناآشـكار كـه به دنبال 
تغييـر سـاختار فرهنگـی جامعه اسـت و آن را بـه جايی كه مورد نظرشـان اسـت هدايت می كند.
دقـت در خطابه هـای قـرآن و رسـول گرامی اسـالم )ص( و اميرالمؤمنيـن علـی )ع( گويای 
ايـن نكتـه اسـت كـه در زبـان مخاطـب آن هـا مخاطـب بـه صـورت گروهـی يـاد می شـود، 
ماننـد: مؤمنيـن كسـانی هسـتند كـه... كافـران كسـانی هسـتند كـه ..... يـا كوفيـان كسـانی 
هسـتند كـه .... اهـل بصـره كسـانی هسـتند كـه .... بی شـک همـة اهالـی بصـره ايـن چنيـن 
نبودنـد وقتـی می فرمايـد »ُكنتـم ُجنـُد الَمـراهِ و اِتبـاِع البَهيَِمـِه ...« )خطبـة 13(، يـا در جـای 
ديگـری می فرمايـد »َخفَّـت ُعُقولَُكـم َو َسـَفَهت ُحُلوَمُكـم« )خطبـة 14( بلكـه در ميـان آن هـا 
كسـانی بودنـد كـه شـيعة حضـرت و مخالـف سرسـخت برپاكننـدگان جنـگ جمـل بودنـد 

البغـدادی، 1374، ص 237(. )العكبـری 
سـياق خطاب هـا بيانگـر اين اسـت كه قـرآن و معصوميـن )ع( اين الفـاظ را به كسـانی اطالق 
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می كردنـد كـه از سـبک رفتاری خاصـی تبعيت می كردنـد كه واژه مؤمـن، كافر، مشـرك، كوفيان 
و... گويـای آن هاسـت. بـه عبـارت ديگـر، ايـن الفـاظ اسـتنتاجی از فضـای ناشـی از كاربسـت 
اخالقيـات، اعتقـادات و كنش هـای رفتـاری گروه هـای مردمی بوده اسـت. از طرفی، بـا تعريف و 
توصيفـی كـه از آن هـا می كنـد و بـا بيـان نتايجی كـه در انتظار آن هاسـت، ديگران را بـرای ورود 

يـا خـروج از ايـن فضـا تحريص و تشـويق می كند )صـف، 10(.
 معرفـی الگوهـای رفتـاری از طـرف قـرآن نيـز بـه هميـن سـياق و سـبک بـر می گـردد، به 
عبـارت ديگـر قـرآن رفتـاری را تأييـد می كنـد كـه مطابـق بـا الگوی رفتار رسـول خـدا )ص(  
)احـزاب، 21( و حضـرت ابراهيـم )ع( )ممتحنـه،4( و سـبک و سـياق زندگـی آن هـا باشـد. و 
ميـزان و شـاخص پذيـرش اعمـال نيـز مطابق هميـن ميزان خواهد بـود؛ آنگاه كه قـرآن از وزن 
اعمـال می گويـد و َسـبُكی و سـنگينی آن هـا را ميزان رسـتگاری معرفی می كنـد )اعراف، 9و8( 
گويايـی ايـن اسـت كـه رفتارهـا بـرای اندازه گيـری شـاخصی دارنـد كـه از جنـس خودشـان 

ست. ا

فرهنگ اسالمی / علوی 
تعريفی كه از فرهنگ ارائه شد، تعريف مطلق است كه براساس نوع حكمت نظری و عملی 

حاكم بر فرهنگ، جهت آن تغيير می كند، از اين رو فرهنگ اسال مي عبارت خواهد بود از:
“سبک و شيوة زندگي برخاسته از اندیشة توحيدي و نظام ارزشي اسالم.”

بـه عبـارت ديگـر، فـرد تربيـت يافتة فرهنگ اسـالمي، كسـي خواهـد بود كه برخـوردار از 
انديشـة توحيـدي باشـد و بايدهـا و نبايدهاي زندگي اش در شـئون فردي و اجتماعي مسـتند 
بـه قـرآن و سـنت پيامبـر اسـالم )ص( و ائمـه معصوميـن)ع(، و الگـوي زندگـي اش پيامبـر 
اسـالم )ص( و ائمه اطهـار )ع( باشـد. جامعـه ای دارای فرهنـگ اسـالمی، جامعه اي اسـت كه 
ارزش هـا و روش هـاي برخاسـته از آموزه هـای ديـن اسـالم و اسـتدالل ها و حاكميـت عقـل 
جمعـی بـر تعامـالت اجتماعـي حاكـم باشـد و تعامـالت اجتماعی نيـز براسـاس آن، تعريف 
شـده و عملياتـی شـود، بـه طـوری كـه در مقابـل ورود تعامـالت غيـر معقـول و خـالف 
آموزه هـای ديـن اسـالم از خـود مقاومـت نشـان دهـد و حتی با بـذل مال و جـان از آن دفاع 

می كنـد )پيـام رهبـر معظـم انقـالب به حجـاج بيـت الل الحـرام 12/ 12 / 79(. 
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فرهنگ علوی
مقصـود از فرهنـگ علـوي، مجموعـه رفتـار و كنش هايی اسـت كه سـبک زندگی خاصـی را در 
رفتـارش دارد كـه بـر پايـة تفكـر توحيـدي و ارزش هـاي مـورد تأييد قـرآن، پيامبر اسـالم)ص( 
و ائمـه معصوميـن )ع( اسـتوار اسـت كـه شـاخص اصلـي آن اميرالمؤمنيـن )ع( اسـت. در ايـن 
فرهنـگ، الگـوی زندگـی بـر پايـة رهنمودهـا و آموزه هايـی شـكل می گيرد كـه در غديـر اعالم 
شـد و اكمـال ديـن و اهمـة نعمت الهـی مرهون آن شـده بود كه در گسـترة زمان سـايه انداخت 
و مـردم بايـد رفتارهـا و افـكار خـود را هماهنـگ بـا آن هـا كننـد. هدايـت علـوي بـا انتصـاب 
اميرالمؤمنيـن )ع( در سـال حّجـه الـوداع و روز »غديـر خـم« شـروع شـد و بـا سـيالن آن در 
فرزنـدان معصـوم او تـا ابـد ادامـه خواهـد يافـت، راه و روشـی كه خداونـد متعال به وسـيلة آن 
نعمتـش را بـر بنـدگان به اهمة رسـاند.)مائده، آية 3( بـا فروغ اين چراغ، مـردم از گمراهي نجات 
مي يابنـد و بـا تمّسـک و عمـل بـه سياسـت هاي آن، انسـان بـه شايسـتگي و درجـة خليفـه الهي 
مي رسـد و جامعـه بـه مدينـة فاضلـه تبديـل مي شـود؛ و ايـن ارمغانـي اسـت كـه خدا به انسـان 
اعطـا نمـود. نعمتـي كـه بسـياری از مردم، قـدردان آن نبـوده؛ به حقيقـت گرانبهاي آن پـي نبرده 
)و هـم اليعقلـون(؛ ارزش واقعـی آن را ندانسـته و بـه ارزانی آن را مي فروشـند )و هم اليعلمون، 
توبـه،111(. گمشـدگاني كـه بـه سـبب ناآگاهي، جهـل، طمـع، دنياپرسـتي و شـهوتراني، دنيا را 
مقصـد خويـش می داننـد و آرزوهـاي خـود را در آن دنبـال مي كننـد. بـه زندگي و حيات پسـت 
دنيـوي بسـنده می كنند و سـبک و سـياق زندگـی حيوانی را الگوی خـود قرار می دهنـد. »اولئک 

كاالنعـام بـل هـم اضل اولئـک هم الغافلـون« )اعـراف، 179(.
در ايـن فرهنـگ »قـرآن« كتـاب زندگـی اسـت و اسـالم آن را بـرای حضـور در متـن زندگی 
می خواهـد نـه در حاشـيه و امور تشـريفاتی.  اسـالم بر آنسـت كـه »فرهنگ قـرآن« فرهنگ رايج 
جامعـة اسالمی باشـد؛ بـا قـرآن سـخن بگوينـد؛ با قـرآن نامگـذاری كنند؛ بـا قـرآن آداب زندگی 
را شـكل دهنـد؛ بـا قـرآن روابـط اجتماعـی را تنظيم كننـد و غيره كـه مجموع همين هـا »فرهنگ 
قـرآن« می شـود. يعنـی در فرهنـگ علـوی همـه چيز بـر محوريت قرآن و سـنت معنـی و هويت 

گرفتـه و اجـازة ورود بـه زندگی داده می شـود.
 شـاخص اصلـی مقوله هـای فرهنـگ علـوی تعالی سـازی و كمال يابی اسـت كـه در آن هم به 
محتـوای عمـل و هـم به شـيوة عمل وهم ابـزار آن توجه می شـود. )نوايـی، 1380،ص145(؛ اگر 
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ايـن سـه رعايـت شـود، در فرهنگ علـوی از آن به »عمـل صالح« ياد می شـود و اگـر اين اعمال 
بـا تفكـر توحيـدی و انديشـة متعالـی پشـتيبانی شـود، از آن بـه »كالم طيـب« و از صاحب كالم 
بـه مؤمـن يـاد می شـود كـه بـا هم، رشـد و كمـال انسـان ها را فراهـم می كننـد »اليه يصعـد الكم 
الطيـب و العمـل الصالـح يرفعه« )فاطـر،10(. هماهنگـی و همراهی كالم و گفتار نيـک با عمل از 
الزامـات ورود بـه فضـای فرهنـگ علوی اسـت »لسـنا نرعـد حتی نوقع و ال نسـيل حتـی نمطر« 
)خطبـة 9(. اميرالمؤمنيـن)ع( در مسـير شـام بـرای كارزار صفيـن با گروهی از كشـاورزان شـهر 
انبـار مواجـه شـدند كـه بـه همـراه ايشـان می دويدنـد، ايشـان سـؤال كرد ايـن چه كاريسـت كه 
شـما می كنيـد؟ و آن هـا گفتنـد كـه ما بـرای ادای احتـرام از بزرگان خـود ايـن كار را می كنيم كه 
حضـرت ضمـن نهـی از آن فرمودنـد ايـن چه كاريسـت كه شـما می كنيد كـه نه بزرگان شـما از 
آن سـود می برنـد و نـه شـما و جـزء رنـج و زحمت برای شـما چيزی نـدارد و ادامـه دادند: چه 
زيانبـار اسـت رنجـی كـه عـذاب در پی آن باشـد و چه سـودمند اسـت آسايشـی كه بـا آن، امان 
ُم بِـِه أَُمَراَءنَـا َفَقاَل َو  ا نَُعظِّ ِذي َصنَْعتُُمـوُه َفَقالُـوا ُخُلٌق مِنَـّ َـّ از آتـش جهنـم باشـد.  »َفَقـاَل َمـا َهَذا ال
َُّكْم لَتَُشـقُّوَن َعَلی أَنُْفِسـُكْم فِي ُدنْيَاُكْم َو تَْشـَقْوَن بِِه فِـي آِخَرتُِكْم  ِ َمـا يَنْتَفِـُع بَِهـَذا أَُمَراُؤُكـْم َو إِن اللَّ
َعـَة َمَعَها ااّلَماُن مِـَن النَّار«ِ )كلمـات قصار، 37(. َو َمـا أَْخَسـَر الَْمَشـقََّة َوَراَءَهـا الْعَِقـاُب َو أَْربَـَح الدَّ

 بطـور كلـی می تـوان گفـت فرهنـگ علـوی در بردارنـدة همـة قوانيـن و مقرراتـی اسـت 
كـه رشـد و تعالـی را در جنبه هـای مختلـف بـرای انسـان فراهـم می كنـد كـه هـر كـدام از 
مجموعـه  ای از آموزه هـا و گزاره هـای علمـی، ارزشـی، هنجـاری و رفتـاری تشـكيل می شـود 
يعنـی فرهنـگ توحيـد، فرهنگ عدالـت، فرهنگ اسـالم، فرهنگ ايمـان، فرهنگ اميـد، فرهنگ 
پيامبـران، فرهنـگ واليت الهـی، فرهنـگ حكمـت،  فرهنـگ تقـوا،  مالكيـت خـدا، فرهنـگ 
فرهنـگ بصيـرت، فرهنـگ آرامـش، فرهنـگ تسـليم، فرهنـگ فروتنـی، فرهنـگ شـجاعت و 
عـّزت   ، فرهنـگ طهـارت، فرهنگ اسـتقالل، فرهنـگ هدايت، فرهنـگ صبر و سـپاس، فرهنگ 
انفـاق، فرهنـگ ايثـار و ساده زيسـتی، فرهنـگ خدمت، فرهنـگ صداقت، فرهنـگ كار و توليد، 
فرهنـگ حـق و وظيفـه، فرهنـگ عفـاف، فرهنـگ مهـرورزی و فرهنـگ عاشـورا و... اسـت. 
كارآمـدی ايـن فرهنـگ در سـاية تفكـر توحيـدی و عمـل صالـح ايجـاد می شـود )بـه بخـش 

كاركـرد فرهنـگ مراجعه شـود(. 
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فرهنگ ایده آل
اين كـه انسـان ها، و در نهايـت جوامـع انسـاني، بـا كداميـن شـيوة زندگي)فرهنـگ( بـه سـعادت 
هميشـگي دسـت خواهند يافت تا دنيا و آخرت آن ها را تضمين كند، از دير باز بين انديشـمندان 
علـوم مختلـف جـای بحـث داشـته و خواهـد داشـت. در طول ايـن بحث هـا هركـدام بـه دنبـال 
شـيوة زندگـي و آييني انـد كـه ضمـن توجه به همـة جنبه هـای وجودي انسـان، سـعادت دنيوي 
و اخـروي او را تأميـن كـرده و زندگـي جاودانـة تـوأم با لذت و خوشـي را بـراي او فراهم كند. 
بـه اعتقـاد مـا پاسـخ به ايـن كنـكاش قبـل از خلقت انسـان و هبـوط او بـه عالم خاكـي از طرف 
خالق هسـتي و انسـان بيان شـده اسـت؛ آية 38 سـورة بقره اشـاره به ايـن واقعيـت تكويني دارد:
»قلنـا اهبطـوا منهـا جميعـًا فاِّمـا يأتينكـم منّـي هدًي فمـن تبع هـداي َ فال خوٌف عليهـم و ال هم 

يحزنون«.
»بـه آن هـا گفتيـم از جنـت هبـوط كنيـد، سـپس از جانـب مـن هدايتي بـراي شـما مي آيد كه 

هركـس تابـع آن باشـد هيـچ تـرس و حزنـي او را نخواهـد بود«.
عالمة طباطبايي در تفسـير الميزان، جلد اول، صفحة 136 در تفسـير آية شـريفه مي فرمايد»هذا 
اّول مـا شـرع مـن الّديـن آلدم )ع(و ذريتـه، او جـز الّديـن كله في جملتيـن ال يزاد عليه شـي الي 
يـوم القيامـه.« و در صفحـه 138 همـان جلـد مي نويسـد: »هـو كلمه جامعـه، لجميع التشـريعات 
التفضيليـه التـي انزلهـا الل تعالـي فـي هذه الدنيا مـن طرق مالئكتـه و كتبه و رسـله«، يعني اين امر 
اوليـن چيـزي اسـت كـه از طرف خداونـد به حضرت آدم)ع( و فرزندان او تشـريع شـده اسـت 
يـا جزئـي از ديـن اسـت كـه همـة آن در دو جملـه آمده كه تـا روز قيامـت چيزي بـر آن افزوده 
نمي شـود. و جامـع همـة شـريعت هايي اسـت كـه از طـرف خـدا در اين دنيـا از طريـق مالئكه و 

كتاب هـاي آسـماني و پيامبرانش نازل شـده اسـت.
ايـن آييـن و شـيوة زندگـي بـا رعايـت همـة جنبه هـای وجـودي انسـان در همـة مراحـل و 
حالت  هـای زندگـي در بسـتر زمـان، ضامن تأمين سـعادت ابـدي انسان هاسـت؛ زيـرا تنها خالق 
هسـتي و انسـان، آشـنا بـه ويژگي هـاي روحـي و جس مي اوسـت و او مي دانـد كـه از چـه راهي 

و بـا چـه شـيوه ای در زندگـي، او را به سـرمنزل سـعادت خواهد رسـاند.
»اّنـا خلقنـا االنسـان مـن نطفـه امشـاج نبتليـه فجعلنـه سـميعًا بصيـراً . انّـا هدينـاه الّسـبيل اّما 
شـاكراً و اّمـا كفـوراً« سـورة االنسـان،آيات 2و3 »مـا انسـان را از نطفـة مختلط خلـق كرديم و او 
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داراي قـواي چشـم و گـوش گردانيديـم . مـا بـه حقيقـت، راه )حـق و باطل( را به انسـان نشـان 
داديـم، حـال چـه بخواهـد هدايـت پذيـرد و شـكر اين نعمت گويـد يـا نخواهـد و آن نعمت را 

كند.«  كفـران 
انبيـاي الهـي در مرحلـة اول، و اوصيـاي آن هـا در مرحلـة بعـدي، الگوهاي عملي اين شـيوه ها 
هسـتند. اميرالمؤمنيـن علـي)ع( بـه عنـوان وصـي و جانشـين برحـق پيامبـر اسـالم )ص( و امام 
متقيـن و انسـان كامـل، الگويـي ابدي اسـت كه براي همـة آزاد مردان جهان عرضه شـده اسـت. 
َُّهَما  ِ َو ِعتَْرتِي أَْهَل بَيْتِـي َو إِن ـْكتُْم بِهَِما لَـْن تَِضلُّوا كِتَـاَب اللَّ ي تَـارٌِك فِيُكـُم الثََّقَليْـِن َما إِْن تََمسَّ ِـّ »إِن

لَـْن يَْفتَِرَقـا َحتَّی يَـِرَدا َعَليَّ الَْحـْوَض« )وسائل الشـيعة، ج 27، ص 33(
برپايـة ايـن فرهنـگ، بهتريـن و خيرخواه تريـن مـردم نسـبت بـه خـود، كسـانی هسـتند كـه 
نسـبت بـه خـدا مطيع ترنـد و جنايتكارتريـن مـردم نسـبت بـه خـود گناهكارتريـن آن ها نسـبت 
بـه خداوندنـد، »عبـاد الل ان انصـح النـاس لنفسـه اطوعهـم لربـه و ان اغشـهم لنفسـه اعصاهـم 
لربـه« )خطبـة، 86(. يعنـی مبنـای سـعادت و شـاخص آن ميـزان پايبنـدی بـه آموزه هـای دينـی 
و دسـتورات الهـی اسـت كـه در زبـان قـرآن از آن بـه مقـام بندگـی و عبوديـت يـاد می شـود، 
مهم تريـن و باالتريـن مقامـی  كـه پيامبـران بـه آن مفتخـر شـده و بـر آن می بالنـد و پيـروان بـر 
حقيقـت آن شـهادت می دهنـد. »اشـهد ان محمـدا عبـده و رسـوله« كرامتـی كـه فقـط از طريـق 
اطاعـت محـض از فرمان هـای الهـی و تنفـس در هوای پـاك نبـوی و علوی محقق می شـود.»ان 

اتقاكم«.  اكرمكـم عنـدالل 





فصل دوم

 عناصر فرهنگ از دیدگاه  اميرالمؤمنين)ع(

عناصر فرهنگ 
هنگامی كـه فرهنـگ را وجـودی انتزاعی دانسـتيم، الزمه اش فرض عناصری اسـت كـه اين مقوله 
از آن هـا اسـتنباط شـده و به آن ها باز می گـردد. از طرف ديگـر، فرهنگ داراي  سـازماني نظام مند 
اسـت. )وايـت، 1379، ص 5(. مفهـوم نظـام، وجود اجـزا و روابط متقابل بين آن ها يا سـاختار و 
فرآينـد را در ذهـن تداعـی می كند. سـاخت فرهنگي معمـوالً از عنصر فرهنگـي، تركيب فرهنگي 
وحـوزة فرهنگـي تشـكيل مي شـود. كوچک تريـن موضـوع و واحـد قابـل تعريـف و تشـخيص 
را »عنصرفرهنگـي« و تناسـب و همراهـي آن هـا را »تركيـب فرهنگـي« و مجموعـة تركيب هـاي 
فرهنگـي ـ در منطقـه ای كه شـكل و محـدودة متمايـزی دارد ـ را حوزة فرهنگـي مي نامند )روح 

ااّلميني، 1377، ص25(.
»عنصـر فرهنگـي«، كوچک تريـن واحـد يـک فرهنـگ اسـت . ايـن عنصـر از يـک جـزء يـا 
بخشـي كـه بـه عناصـر و بخش هـاي ديگـر تقسـيم ناپذير تشـكيل مي شـود . برخـي از عناصـر 
فرهنگـي، مـادي بـوده و بيش از يک شـئ سـاده نيسـت؛ مانند: انگشـتر، عصـا … و برخي ديگر 
غيرمـادي و الگوي رفتاري اسـت، مانند: دسـت دادن، سـالم كـردن، نمازگـزاردن )كوئن، 1372، 
ص 79(.  عنصـر فرهنگـي نـزد همـه  يكسـان تعريف نشـده اسـت؛ مثـاًل كروبر عنصـر فرهنگي 
را مهم تريـن و دقيق تريـن قسـمت مطالعـة فرهنگـي می دانـد كـه تحقيـق و پژوهـش فرهنگـي 
زمانـي جامـع خواهـد بـود كه همة عناصر آن مشـخص و تعريف شـود. مثاًل پارسـونز در مطالعة 
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فرهنـگ قبيله هـای »پوئـه بلـو«، عناصـر تشـريفات مذهبي ايـن قـوم را چنيـن تقسـيم مي كند:
1. دعاي قرباني شامل ذكر، چوب هاي دعا، دعا، آرد و غذاي مقدس.

2 . وسايل معتبر شامل ماسک، تصوير و سنگ هاي تبرك.
3 . مناسک شامل آواز، رقص مذهبي، مسابقات، روزه.

4. مكان تشريفات شامل معبد، جهات انجام مراسم، جاي وسايل موسيقي، اعداد مقدس. 
او اضافه می كند كه اتاق غذاخوري آن ها داراي تركيب چنين فرهنگي است:

1. ظروف و وسايل غذاخوري؛
2. انواع غذاهاي متداول؛

3. آداب غذا خـوردن، تعارفـات و تشـريفات؛ )بابائـی م.   ، مبانـی اسـتراتژی فرهنگـی از نـگاه 
اميرالمؤمنيـن )ع(، 1384(.

بـروس كوئـن عناصـر فرهنگي را سـه عنصر مـادي )فني(، شـناختي و قواعد اساسـي مي داند 
جنبـة شـناختي آن از باورهـا، اسـطوره ها، ايدئولوژي ها، ارزش هـا، ديدگاه هـا و دانش هـا تشـكيل 
مي شـود. جنبـة مـادي يـا فنـي فرهنگ شـامل مهارت هـاي فنـي، هنرها، وسـايل و اشـياي مادي 
ديگريسـت كـه اعضـاي جامعـه از آن اسـتفاده مي كننـد. قواعـد اساسـي را شـيوه هاي زندگـي 
مـردم، آداب و رسـوم، قوانيـن و نقش هايـي تعييـن مي كننـد كـه بـه پايگاه هـاي مختلـف آن 
فرهنـگ وابسـته اند كـه شـامل مقـررات، نظام هـا و آيين نامة هايي انـد كـه انتظـار مـي رود اعضاي 
جامعـة آن گـروه هنـگام فعاليت هـاي روزمـرة زندگـي از آن ها پيـروي می كنند. )كوئـن، 1372(.
لسـلي ا. وايت هر سـاختار فرهنگي را متشـكل از چهار عنصر صناعتي )تكنولوژي(، اجتماعي 
)آداب و رسـوم، نهادهـا، قواعـد و الگوهـاي رفتار افـراد با يگديگـر(، عقيدتي)باورداشـت ها( و 
نگرشي)احساسـات يـا طـرز فكرهايـي بـراي ابـراز وجـود( مي دانـد، در حالـی كـه تكنولوژي، 
شـالودة اساسـي نظـام فرهنگـي را تشـكيل مي دهـد و تغييـر و تحـول در آن موجـب تغييـر و 
تحـول در ديگـر بخش هـا مي شـود. نيـروي محركة فرهنـگ، در تكنولـوژي آن نهفته اسـت. اگر 
تكنولـوژي اي بـدان حـد نيرومند باشـد كـه بتواند نظام اجتماعي  سـد راهـش را از ميـان بردارد، 
چنيـن مي كنـد و نظا مي نـو به وجـود مـي آورد و اگر بـه  قدر كافـي نيرومند نباشـد، آنـگاه بايد به 

تنگناهـا تـن در دهد )وايـت، 1379، ص5(.
عالمـه محمـد تقـي جعفـري، فرهنـگ را داراي دو عنصر »ثابـت و متغير« مي دانـد. اصول متغير 
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بـر اسـاس نيازهـاي متغيـر بشـري در بسـتر زمـان بنا نهاده شـده كـه متناسـب با شـرايط مختلف 
متفاوتنـد و عناصـر ثابـت فرهنگي، آن هايي هسـتند كه بـه نيازهاي فطري و ذاتي بشـري مربوط اند 

و گذشـت زمـان تأثيـري در ماهيـت آن هـا نمي گذارد. اين عناصـر و اصـول عبارت  اند از:
1 . عنصر و اصل كمال جويي و اشتياق به آن.

2 . عنصـر و اصـل احتـرام؛ كـه در فرهنـگ عـام انسـاني بـا عنوان هايـي ماننـد نـوع دوسـتي، 
عالقـه بـه انسـان و محبـت از آن هـا يـاد مي شـود.

3 . عنصر و اصل اشتياق شديد بشر به داشتن زندگی شايسته.
4. تصحيح و تنظيم ارتباط چهارگانة، شامل

الف( ارتباط انسان با خويشتن،
ب( ارتباط انسان با خدا،

ج( ارتباط انسان با جهان هستي،
د( ارتباط انسان با همنوع خود )جعفری م. ت.، فرهنگ پيرو وپيشرو، 1374، ص72(.

او همچنيـن اضافـه می كنـد كـه فعاليت هـا و پديده هايـي كـه جنبة رشـد و بالندگی بـراي مغز 
و روان ندارنـد، هـر انـدازه هـم جالـب و شـگفت انگيز و خوشـايند باشـند، نمي تـوان آن هـا را 
در تعريـف و عناصـر فرهنـگ دخيـل دانسـت؛ زيـرا ورود ايـن نوع عناصـر موجـب ناهماهنگي 
عناصـر فرهنـگ در جريـان عينـي مي شـود، همـان كـه تباهـي كل فرهنـگ انسـاني را بـه دنبـال 
دارد. نازل تريـن و زيانبـار ناهماهنگـي عناصـر فرهنگـي، گسـيختگي اركان و حقايـق معنـوي و 
ارزش هـاي انسـاني از پديده هـا و فعاليت هـاي مادي فرهنگ هاسـت كه از به دسـت آوردن سـود 
و سـلطه و كسـب لذايـذ حيوانـي محض ناشـی می شـود. از جملـه مهم ترين عوامـل ناهماهنگي 
فرهنگـي مي تـوان خودخواهـي قدرتمنـدان، لذت گرايـي و سـلطه گري را نـام برد.)همـان ص 
85(. فرهنـگ غـرب از عناصـر زندگـي دنيـوي، آزادي مطلـق بـراي هـر فـرد و گـروه، اصالـت 
قـدرت، اصالـت لـذت، اصالـت منفعـت، روش ماكياولي)هدف وسـيله را توجيه مي كنـد(، رواج 
پراگماتيسـم بـدون تفسـير صحيح آن، محدوديت شـناخت هاي علمي،طرح مسـائل گسـيخته به 

عنـوان فلسـفه و جهان بينـي و هنرهـاي مبتـذل تشـكيل مي شـود )همـان، ص 25(.
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عناصر فرهنگ از دیدگاه اميرالمؤمنين)ع(
در مقابـل فرهنـگ غـرب، فرهنگـي كـه اسـالم بنـا نهـاده اسـت، حيـات هـدف داري اسـت كه 
فعـال  به شـدت  را  انسـان ها  آرمان خواهـي  و  منطق طلبـي  علم گرايـي،  زيباجويـي،  جنبه  هـای 
می  كنـد و همـة عناصـر فرهنگـي را متشـكل مي سـازد. عنصر فرهنـگ علمـی را از عنصر اخالق 
واالی انسـاني جـدا نمي كنـد؛ عنصـر فرهنگ هنري را از عنصـر فرهنگ ارشـاد اقتصادي تفكيک 
نمي كنـد؛ و  وحـدت فرهنگـي را پيـرو وحـدت روح آد مي قـرار می دهـد و از تجزيـه و تالشـی 

آن جلوگيـري مي كنـد.
عناصـر فرهنـگ اسـال مي در منابـع معتبـر، ادب، خصـال، علـم، اخـالق، بـه مفهـوم عمو مي آن 
و محاسـن امـور ناميـده مي شـوند كـه همـه در بطـن مفهومی عالـي بـه  نـام »حكمـت« جـاي 
دارند. ايـن حكمـت شـامل هـر گونـه نمـود و فعاليتـي اسـت كـه مي توانـد نيروبخـش حيـات 
هـدف دار بـراي هـر فـرد و جامعـه باشـد. اوليـن بنيانگـذار و حامی ايـن فرهنگ، خداوند اسـت 
كـه آد مـي را بـا قلم، بيـان و قريحة  ذوق و كمال جويي آشـنا كـرد و او را به كشـف اصول پايدار 
در رودخانـة هميشـه در جريـان رويدادها مجهز سـاخت و با دو بال احسـاس و انديشـه او را به 
پـرواز در آورد. از ايـن رو، مبنـاي فرهنـگ اسـال مي بر حيـات معقـول اسـت؛ همان حياتـي كه از 
جامـع مشـترك ديـن كل الهـي  ـ دين ابراهيمي)ع(ـ  سـيراب مي شـود و حقـوق و اخالق جهاني 
انسـاني از ثمـرات آن اسـت. هـر فرهنگي كه با اين مباني  سـازگار باشـد، مي تواند جامعة بشـري 

را به سـعادت ابدي برسـاند )همـان، ص102(.
بـا تعريفـي كـه از فرهنـگ ارائه شـد، شـيوة زندگي برخاسـته از انديشـة »عقل نظـري« و نظام 
ارزشـي »عقـل عملـي« و عناصر ايـن فرهنـگ چيزهايـي خواهد بود كه اسـاس و شـاكلة زندگي 

انسـان را شـكل مي دهنـد كـه از دو مقولة  انديشـه و نظـام ارزشـي برمي خيزد.
انديشـة انسـان حاصـل عملكـرد و كاركـرد عقـل و ذهـن بشـري اسـت كـه بـا اسـتفاده از 
ابزارهـاي اسـتدالل در اشـكال قيـاس، برهـان، اسـتقرا، تمثيل و ... به دسـت مي آيد. نظام ارزشـي 
انسـان ناشـي از نـوع نـگاه او بـه خـدا، جهـان، خـود و ديگـران و ارتباطـي اسـت كه بيـن آن ها 
قائـل اسـت. از آنجـا كـه نـوع نـگاه انسـان ها بـه ايـن موارد بـه تعـداد انسـان ها متفاوت اسـت، 
نمي تـوان عـدد و نـوع مصداق هـای حقيقـي از آن هـا را مشـخص كـرد؛ مگر اين كـه بـه آحـاد 
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بشـري بی توجـه باشـيم و فقـط نفس ااّلمـر مـورد نظـر باشـد و حقيقـت انسـاني را مـورد توجه 
قراردهيم.

حقيقت انسـان دو سـاحتی اسـت و از دو امر ثابت و متغير تشـكيل شـده اسـت؛ امر ثابت او 
بـه فطرت و ذات انسـاني برمي گردد كـه چهـار عنصِرحقيقت جويي، زيبادوسـتي، عدالت خواهي 
و پرسـتش جويي)كمال خواهـی( دارد كـه گذشـت زمـان نمی توانـد هيچ گونـه تحـول و تغييري 
در آن ها ايجـاد كنـد. امـر متغيـر حقيقـت انسـان نيز به شـرايط زندگي او مربوط اسـت كه ناشـي 
از عناصـر چهارگانة ياد شـده اسـت و برپاية نوع خواسـت و نياز و تفسـيري كـه از آن ها مي كند 
متفـاوت خواهـد بـود. مثـاًل، در طول تاريـخ و در حال حاضـر در دورترين نقاط جهـان به علت 
تفسـير و تعبيـري كـه از پرسـتش و مصـداق آن دارنـد، مصداق هـاي متفاوتـي بـراي آن درنظـر 

مي گيرنـد، كـه در نتيجـه، رفتارهـاي خاص نيـز ازخود نشـان مي دهند.
هميـن امـر در مـورد ديگـر جنبه هـا نيـز جاري اسـت؛ وقتـي دو بـرادر در انتخـاب و گزينش 
لبـاس بـه مدل هـاي متفـاوت گرايـش پيـدا مي كننـد، از آن جهـت اسـت، كـه هـر دو بر اسـاس 
حـس زيبا جويـي بـه دنبـال لباسـي هسـتند كـه در نزد آن هـا به الگـوي بهينة سـاختة ذهني شـان 
نزديک تـر اسـت و آن هـا را بـه آن الگـو همانند می سـازد و چون الگوهـا متفاوت انـد، انتخاب ها 
و گزينش هـا نيـز متفـاوت مي شـود. در صورتي كـه ماهيـت عمـل در هـر دو يكـي اسـت، كـه 

همـان انتخـاب لبـاس زيباسـت )بابائـی م.   ، مراحـل تكوين جس مـي و روحي انسـان، 1375(. 

مؤلفه های مقولة ارزشی فرهنگ علوی
در تحليـل محتوايـی دربـارة سـخنان بـه جـا مانـده از اميرالمؤمنيـن)ع( كـه در نهـج البالغـه 
جمـع  آوری شـده اسـت، بعـد از سـير مراحـل روش داده بنيـان و بهره گيری از تكنيـک آنتروپی، 
مؤلفه هايـی كـه سـبک و سـياق زندگی حضـرت علی)ع( را هويـت می داد و می سـاخت، پس از 
محاسـبة روايـی و پايايـی آن هـا بـه صورتی دسـته بندی شـد كه بـه نظر نويسـنده عناصـر اصلی 
مقولـة ارزشـی فرهنـگ علـوی را بازنمايـی می كنـد در حالـی كـه جهـت و هويـت خـود را از 

واليـت اميرالمؤمنيـن علـی )ع( می گيـرد:
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1. خداباوری و خدامحوری                      
2. حق مداری

3. كمال جويی
4. انسان مداری

مؤلفه های فکری و اندیشه ای سبک و فرهنگ علوی
مقولـة انديشـه ای و فكـری فرهنـگ علـوی بـه مؤلفه هايـی مربـوط اسـت كـه هويـت فكـر و 
چارچـوب ذهنـی را می سـازد كـه بعد از كسـب داده هـای برگرفته از نهـج البالغـه و مؤلفه بندی 
از واليـت  بـه صورتـی  تقسـيم بندی می كنيـم كـه تفسـير، جهـت و هويـت خـود را  آن هـا، 
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( و اوالد معصـوم )ع( ايشـان بـر می گيرنـد كه امـروزه اين تألو از سـوی 
حضـرت حجـت صاحـب عصرو زمان عجـل الل تعالـی فرجه الشـريف صورت می گيـرد كه به 
حكمـت الهـی بشـر به دليل گناهـان توان مشـاهدة او را ندارنـد؛ ازاين رو او در ميان مردم اسـت 
و مـردم و جهـان، هسـتی از فيـض وجـود ايشـان بهـره می گيرنـد تـا روزی كه مردم به وسـعت 
فكری و اسـتعداد الزم دسـت يابند. اما نواب ايشـان براسـاس توقيه )دسـت نوشـته( ايشـان در 
ولـی فقيـه زمـان تجلـی می يابد كـه مـردم می توانند شـبهات و جهات فكـری و انديشـه ای خود 
را از ناحيـه آن هـا تصحيـح و بگيرنـد كه نويسـنده توفيق حيـات در زمان دو نائب برحق ايشـان 
يعنـی رهبـر كبيـر انقـالب اسـالمی روح الل الموسـوی الخمينی و مقـام معظم رهبری سـيد علی 

خامنـه ای را يافته اسـت. 
1. واقع بينی                                                         

2. آينده نگری
3. آينده نگاری
4. تجربه نگری
5. جامع نگری

6. انعطاف پذيری
7. ژرف نگری
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رابطة مقوله های فکری و ارزشی در فرهنگ علوی
همـة مؤلفه هـا و عناصـر فرهنـگ علـوی براسـاس شـناخت اميرالمؤمنيـن )ع( و علـم ايشـان به 
واقعيـت و نـوع جهان بينـی ناشـی از آن برمی گـردد؛ بـه عبـارت ديگـر، پايـه و اسـاس مقولـة 
فكـری از جنـس وجـودی اسـت كـه خـود در ذات روشـن اسـت و ديگرمؤلفه هـا در پرتـو آن 
روشـن می شـوند )مالصـدرا، بی تا، اسـفار، ج 6(. اين شـناخت بـه علت سـاختاری و عملكردی 
وجـوه مختلفـی دارد كـه آينده نگـری، آينده نگاری، گذشـته فهمـی، جامع نگـری، انعطاف پذيری 

و تعميـق بخش هـای مهـم آن اسـت كـه در تبييـن بـه آن ها اشـاره خواهيـم كرد.
مقولـة ارزشـی همـراه بـا مؤلفه هـای چهارگانه اش ناشـی از پرتوهـای نوری و وجـودی علم 
واقع بيـن اسـت؛ بـه طـوری كـه خـدا بـاوری بعـد از ايـن بـه وجـود می آيد كـه حقيقـت جهان 
هسـتی بـدون خالـق و  هـادی در ايجـاد و بقـا بـه نيسـتی تبديل می شـود؛ زيـرا جهـان، وجودی 
مسـتقل نـدارد، وجـودش وابسـته بـه وجـودی مسـتقل در مفهـوم مطلق اسـت )واجـب الوجود 
مـن جميـع الجهـات( كـه از آن بـه خدا يـاد می كنيم و بـاور می كنيم كـه ايجاد و تـداوم وجودی 
جهـان بـه وجـود خداسـت؛ از طرفـی بـه اين باور می رسـيم كـه بدون تكيـه بر چنيـن وجودی، 
هـر كاری فنـا و نيسـتی اسـت و هـر نوع بقايـی با اتصـال به وجود الهـی ممكن خواهـد بود »ما 

عندكـم ينفـد و ما عنـدالل باق« )نحـل، آيه96(.
»حـق مـداری« نيـز بـا هميـن منطـق هويـت می گيـرد بـر ايـن اسـاس كـه جهـان هسـتی امر 
وجـودی اسـت و در آن همـه چيـز بـر پايـه حـق آفريـده شـده اند و وجـودی عدمـی در آن 
جايگاهـی نـدارد »هوالذی خلق السـموات و ااّلرض بالحـق« )نحل، 96(. در قـرآن واژة »بالحق« 
75 بـار بعـد از بيـان ارسـال رسـل، انزال كتـب، قصص، كيفيـت خلقـت، هدايت، انـزال مالئكه 
و بيـان حكـم بـه كار رفتـه اسـت يعنـی آنچه گفته می شـود امـر وجودی اسـت و اوهـام و خيال 

و افسـانه نيست. 
»كمـال جويـی« متضمـن ايـن معنـا و مفهوم اسـت كه دسـت يابی به حقايق بر اسـاس علـم واقع 
بيـن، جنـس وجـودی می طلبـد و همـة موجـودات بـه ويژه انسـان كـه هويت بخشـی او به دسـت 
خـودش رقـم می خـورد )مطهـری، انسـان در قـرآن، 1374(، بـرای حيـات خلـق شـده  اند و حيات 
بالندگـی ای دارد كـه همـة آن هـا با وجود معنی دار می شـوند موجـودات به تناسـب ظرفيت وجودی 

تـالش می كننـد بـه هدفی برسـند كه از خلقت شـان ترسـيم شـده )مالصـدرا، اسـفار، ج 6 و 1(. 
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مؤلفـة انسـان مـداری نيـز بر پاية ايـن منطق هويـت می يابد كه جهـان و مافيها از برای انسـان 
آفريده شـده اسـت، گويا انسـان هدف خلقـت ديگر موجودات اسـت )خطبة 1( .

نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه همـة مسـلمانان بـا مذهب هـای مختلف شـان مدعـی ايـن 
گفتمان انـد ولـی آنچـه كه محتـوا و هويت فرهنـگ علوی را از ديگـران جدا می كند، تمسـک به 
واليـت اميرالمؤمنيـن علـی )ع( و اوالد ايشـان اسـت. همة ايـن مؤلفه ها با هدايـت و جهت  دهی 
آن هـا هويـت می يابـد و حق و باطل به اشـارة تفسـير آن هـا محقق می شـود. »الحقّ  مـا رضيتموه  

و الباطـل مـا أسـخطتموه و المعـروف مـا أمرتم بـه و المنكر ما نهيتـم عنه«.
بنابرايـن، چنـد مؤلفـه در واقـع بـاز توليـد رفتـاری و عملـی علـم واقع نگـر اسـت كـه از نوع 
ارزشـی و درجـه دوم اسـت. آنچـه بعـد از ايجـاد پارادايـم ذهنـی واقع بيـن و حاكميـت جهـان 
بينـی مترتـب بـر آن هويـت می يابـد، كـه در اين جا به علت نقش آفرينی شـان در سـبک و سـياق 
زندگـی انسـان )فرهنـگ( جداگانـه نـام می بريم كـه اگر بخواهيـم در قالـب نمودار نشـان دهيم 

می تـوان بـه اين صـورت ترسـيم كرد:

بـرای شـكل گيری رفتارهـا، عـالوه بر انديشـه و ارزش ها كه اولـی پايه هـای پاردايمی و فكری 

خدا باوری

واليت پذيری فرهنگ علوی

كمال جويی حق مداری

واليت پذيری

انسان مداری

ارتباط مؤلفه های اندیشه ای و ارزشی فرهنگ علوی

آینده 
نگری

آینده 
نگاری

تجربه 
نگری

ژرف 
نگری

جامع 
نگری

انعطاف 
پذیری

واقع 
نگری
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و رفتارهـا را می سـازد و دومی چارچوب هـا و بايدهـا و نبايدهـا را مشـخص می كنـد، نيـاز به دو 
عامـل ديگـر نيـز داريـم، زيـرا اين هـا هنـوز در مرحلـة ذهنی و نظـری اسـت مانند اين كـه برای 
تقويـت روحـی و كمالـی انسـان نيـاز بـه ارتبـاط بـا خـدا دارد، ازايـن رو بايد نمـاز بخوانـد. اما 
نمـاز را چگونـه بخوانـد و بـا كداميـن كلمـات و نمادهـا می توانـد آن را محقـق كند. بـه عبارت 
ديگـر مـا نيـاز بـه الگـوی اجرايـی و نمـاد مانايـی و پايداری داريـم كه هـر دو بر پايه انديشـه و 

محتـوای ارزشـی تعيين می شـوند.  
 

 ارزش  انديشه

 رفتار الگو

 نماد

در فرهنـگ علـوی برای تحقق يافتن انديشـه ها و افـكار و همچنين ارزش هـا، الگويی از طرف 
خداونـد متعال مشـخص می شـود، يعنـی به همان نحـو كه انديشـه، توحيدی اسـت و ارزش ها، 
الهـی، بـه همـان سـان بايـد الگو هـم الهی باشـد، اما هـر كسـی نمی توانـد و اجازة عقلـی ندارد 
كـه الگـو باشـد، زيـرا فقـط واضـع آموزه هـا می توانـد چگونگـی شـكل گيری آن را تبييـن كند؛ 
نمـاز يـک آموزه اسـت امـا چگونگـی عملياتی كـردن آن به صورت هـای مختلف ممكن اسـت، 
ازايـن رو همـان كه دسـتور نمـاز داده، بايـد چگونگی عملياتی كـردن آن را مشـخص كند. چنان 
كـه وقتـی خداونـد بـه نـوح)ع( می فرمايـد در وسـط بيابان كشـتی بسـازد چگونگی سـاخت آن 
را مشـخص كـرد و نظـارت آن را نيـز مشـخص می كنـد »َفَأْوَحيْنـا إِلَيْـِه أَِن اْصنَـِع الُْفْلـَک بَِأْعيُنِنا 
َو َوْحيِنـا« )مؤمنـون، 27( و )هـود، 37( و وقتـی می فرمايـد حضـرت موسـی )ع( را بـرای خـود 
انتخـاب كـرده ام »َو اْصَطنَْعتُـَک لِنَْفسـي« )هـود، 44( از ايـن رو تربيت او گرچه در محيط شـرك 
و كفـر اسـت ولـی بـا نظـارت مـن صـورت می گيـرد »أَِن اقِْذفيـِه فِـي التَّابُـوِت َفاقِْذفيِه فِـي الْيَمِّ 
ي َو لِتُْصنَـَع َعلی   ًة مِنِـّ ـاِحِل يَْأُخـْذُه َعـُدوٌّ لـي  َو َعـُدوٌّ لَـُه َو أَلَْقيْـُت َعَليْـَک َمَحبَـّ َفْليُْلقِـِه الْيَـمُّ بِالسَّ

َعيْنـي« )طه   ، 39(.
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در فرهنـگ علـوی الگـوی كلـی عملياتـی كـردن آموزه هـا، رسـوالن و پيامبـران خدا هسـتند، 
همان هـای كـه آموزه هـا را آورده انـد، الگـوی عملياتـی و اجرايـی نيـز هسـتند، »لََقـْدكاَن لَُكـْم 
َ ُهَو الَْغنِـيُّ الَْحميُد«  َ َو الْيَـْوَم ااّلِخـَر َو َمـْن يَتَـَولَّ َفـإِنَّ اللَّ فيهِـْم أُْسـَوٌة َحَسـنٌَة لَِمـْن كاَن يَْرُجـوا اللَّ

)ممتحنـه، 6(.
ِ أُْسـَوٌة   الگـوی مسـلمانان در مرحلـه اول پيامبـر )ص( اسـت »لََقـْد كاَن لَُكـْم فـي  َرُسـوِل اللَّ
َ َكثيـراً« )احـزاب، 219( و چـون شـريعت  َ َو الْيَـْوَم ااّلِخـَر َو َذَكـَر اللَّ َحَسـنٌَة لَِمـْن كاَن يَْرُجـوا اللَّ
ايشـان آخريـن شـريعت الهـی اسـت، از ايـن رو بـه دسـتور خداونـد، پيامبـر اسـالم)ص(، ائمة 
ُسـوُل  اطهـار )ع( يعنـی دوازده امـام را الگوهـای بعـد از خـود مشـخص می فرماينـد:  »يا أَيَُّها الرَّ
اِس إِنَّ  ُ يَْعِصُمَک مَِن النَـّ َک َو إِْن لَـْم تَْفَعـْل َفمـا بَلَّْغـَت رِسـالَتَُه َو اللَّ ِـّ ْغ مـا أُنْـِزَل إِلَيْـَک مِـْن َرب بَلِـّ
« )مائـده، 67( كـه بـا تعييـن آن ها دين خـدا تكميـل و نعمت الهی  َ ال يَْهـِدي الَْقـْوَم الْكافِريـنَ اللَّ
َّذيـَن َكَفُروا مِْن دينُِكـْم َفال تَْخَشـْوُهْم َو اْخَشـْوِن الْيَـْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم  همـة می شـود »الْيَـْوَم يَئِـَس ال

دينَُكـْم َو أَتَْمْمـُت َعَليُْكـْم نِْعَمتـي  َو َرضيـُت لَُكُم ااّلْسـالَم دينـًا« )مائده، 3(.
به همين سـبب، دشـمنان اسـالم با روسـری مخالفـت می كنند، روسـری مقـداری پارچه بيش 
نيسـت ولـی از آن جـا كـه نمـاد حجـاب اسـالمی و دسـتور الهی اسـت و بيانگـر آموزة پوشـش 

اسالمی اسـت، مـورد مخالفـت واقـع می شـود »لْيَْضِربْـَن بُِخُمِرِهنَّ َعلـی  ُجيُوبِهِّن« )نـور، 31(.

تبيين عناصر سبک و فرهنگ علوی
عناصر فرهنگ در فرهنگ علوی چهار بخش دارد: 

1. عنصر انديشه ای
2. عنصر ارزشی

3. الگويی اجرايی
4. نماد مانايی

ولـی از آن جايـی كـه ايـن عناصـر فـوق هركـدام در رويكردهـای مختلـف، مفاهيـم متفاوتـی 
دارنـد، يـا بـه عبارتـی ايـن عناصر در اغلـب رويكردها حضـور اسـمی و واژه ای دارند )مشـترك 
لفظـی( ولـی معانـی و مفاهيـم آن هـا در هـر رويكـردی متفـاوت اسـت كـه بـه عوامـل مختلف 
برمی گـردد كـه تبييـن آن هـا را در جـای ديگـر بايـد جسـتجو كـرد، مـا در اين جـا ايـن مؤلفه ها 
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را بـر پايـة رويكـرد علـوی و توحيـدی برگرفتـه از اسـالم نـاب يـا آيـات و روايـات  سـخنان 
اميرالمؤمنيـن )ع( تبييـن خواهيـم كرد. 

الف: عناصر فکری و اندیشه ای
1. عنصر علم وجودی و واقع بين

اصطـالح فالسـفه بـه مقولـه ای اطـالق مي شـود كـه در نفس االمر اسـت )سـجادی، 1367( و در 
عرفـان عبـارت از معنايـي اسـت كـه »انـدر دل پديـد آيـد و بقـا يابـد؛ برخالف خاطر« )كشـف 
المحجـوب، ص 502 و دهخـدا، ج 14، ص 20413(. در اين جـا مقصـود از واقـع همـان نـگاه 

فلسـفي اسـت؛ يعنـي نفس االمـر را ديـدن و بـر اسـاس آن حركـت نمودن.

نفس االمـر عبـارت از »حقيقـت كار يـا حد ذات هر شـيء و بـه عبارتي، حقيقـت عالم« )همان 
ص 596(.

عالـم هسـتي  در نظا مي  شـكل گرفتـه و تكويـن يافته اسـت كه ضميـر باطنـي آن از طريق علم 
كشـف مي شـود. دريافت ايـن حقايق بسـتري اسـت كـه انديشـمندان را در طول تاريخ به  سـوي 
خـود كشـانده اسـت تا بـا افزايش ميـزان اطالعات خـود از اين حقايق، امكان تسـلط را در اشـيا 
و عالـم هسـتي افزايـش دهنـد. »آصـف بـن برخيـا« بـه  يـک مرتبـه از هفتـاد و سـه   مرتبـة  علم 
كتـاب تكويـن دسـت يافتـه بـود كه توانسـت تخـت پادشـاهي را در كمتـر از آني نـزد حضرت 
سـليمان)ع( حاضـر كنـد. )نمـل، آيـه 40 و طباطبائـی، 1364، ج 15 ص 517(. حـال تصـور 
كنيـد انسـان هايي  كـه بـه همـه يا بخشـي از ايـن مراتـب علمی دسـت مي يابنـد، چـه قدرت ها و 
توانايي هايـي را در اختيـار مي گيرنـد!؟ همة ايـن علـم بـر اسـاس روايـات نـزد امامـان)ع( بـوده 
اسـت و بيانات ايشـان از وقايـع آتـي  در قالـب مالحـم، حاكـي از ايـن واقعيت اسـت )طباطبائی، 

1364، ج 15 ص 517(.
مهم تريـن شـاخص و ويژگـی فرهنـگ و شـيوة رفتـار اميرالمؤمنيـن)ع(، شـناخت و معرفتـی 
اسـت كـه واقـع بيـن بـوده و حقايق را به درسـتی نشـان می دهـد »اول الديـن معرفتـه«، معرفتی 
كـه بالـذات روشـن بـوده و ديگـران در سـاية آن آشـكار و چهره هـای دروغين شناسـايی و طرد 
می شـوند »كمـال معرفتـه التصديـق بـه« و وحـدت فكری، كنشـی، رفتـاری و عبادی بـه ارمغان 
مـی آورد. »كمـال التصديـق بـه توحيـده« )خطبـة 1( مبنـای حركـت اميرالمؤمنيـن )ع( در همـة 
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شـئون رفتـاری، ناشـی از توجـه ايشـان بـه واقعيـت، نفس االمـر و حقايق بـوده اسـت؛ در مقابل 
پيشـنهاد عـده ای مبنـی ظلـم و سـتم بـر افـرادی كـه برآن هـا واليـت دارد تـا به مقصـد و هدف 
برسـد می فرمايـد: »بـه خـدا سـوگند تـا عمـر دارم و شـب و روز برقـرار اسـت و سـتارگان از 
پـی هـم طلـوع و غـروب می كننـد، هرگـز چنيـن كاری نمی كنـم!« )خطبـة 126( ولـی در جنگ 
خـوارج بجـز هفـت نفـر، همـه را از دم شمشـير می گذرانـد و بـدان افتخـار می كنـد. يـک روز 
بـرای خالفـت بـر مـردم بـه دنبـال آدم و يـار می گـردد و روزی با وجـود اصرار مـردم و هجوم 
آن هـا بـه بيعـت، خالفـت را به اكـراه می پذيـرد )خطبـة 3( و در اعتـراض مـردم می فرمايد »من 
چيزهـای می دانـم كـه اگـر بگويـم چـون ريسـمان در چـاه بر خـود می لرزيـد«. حضـرت)ع( با 
شـعار حركـت، عمـل و گفتار براسـاس بينش »فانفـذوا علی بصائركـم« )خطبـة 197( می فرمود، 
»عمـل و گفتـار مـن بـر پايـة بينـش واقع بينـی اسـت كـه مسـتند به قـرآن و سـنت رسـول خدا 
اسـت« )خطبـة 205( و از شـيعيانش نيز می خواسـت كه با اين شـاخص حركت كـرده و فعاليت 
كننـد، بـه طـوری كـه بداننـد چه حركتـی را كجـا، چگونه و بـه چه كيفيتـی انجام دهنـد »حملوا 

بصائرهـم علی اسـيافهم« )خطبـة 150(.
بـر اسـاس اين مبانـي، حضـرت)ع( بـه كسـي عالِـم اطـالق مي كـرد كـه بتوانـد به  ايـن حقايق 
دسـت يابـد و رفتارهـاي خويـش را بـر اسـاس آن هـا تنظيـم كنـد. مبغوض تريـن افـراد در نـزد 
او كسـاني هسـتند كـه بـه دروغ مجهوالتـي را بـه هـم بافتـه، در ميـان انسـان هاي نـادان اّمـت، 
جايگاهـي پيـدا مي كننـد و آدم نماهـا آن هـا را عالـم مي نامنـد، زيـرا در قاموس علـي)ع(، علم آن 
نيسـت كـه ديگـران پذيرفتـه و به نفـع آن ها باشـد، بلكه   ميـزان علمی  بـودن، انكشـاف از حقايق 
هسـتي و انطبـاق بـا حقايـق قرآني اسـت »اليحسـب العلم في شـيء ممـا انكـره...« )نهج البالغه، 
خطبـة 17و 18 و 19(. حضـرت)ع( بـا شـعار حركـت عمـل و گفتـار بر اسـاس بينـش »فانفذوا 
علـي بصائركـم« )خطبـة 197( مي فرمـود »عمـل و گفتـار من بر پاية بينشـي اسـت كه   مسـتند به 
قـرآن و سـنت رسـول خداسـت« )خطبة 205(. از اين رو شـيعيان مـن نيز بايد بر ايـن مبنا حركت 
كننـد و حتـي جايـگاه فـرود و خيـزش شمشـيرهاي خـود را نيـز بـر آن اسـتوار سـازند »حملوا 
بصائَِرُهـم علـي اسـيافِهم« )خطبـة 150(. در ايـن رابطـه اسـت كه وقتي شـنيد بعضي از يـاران به 
شـاميان دشـنام مي دهنـد، مي فرمايـد: »بـه بيـان و توصيـف رفتار هـا و حالت هايـي  كه داشـته اند 

بپردازيـد كه  ايـن بـه صـواب نزديک تر اسـت« )خطبـة 206(.
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انسان در پرتو عنصر واقع نگري 
در اين عرصه، انسان شايسته به كسي گفته   مي شود كه داراي چنين ويژگي هايي باشد:

1 . بـا شناسـايي حقايـق هسـتي، در زندگـي آگاهانـه قـدم بـردارد و اختيـار خـود را بـه قرآن 
سـپرده و فرمان هـا و دسـتورات آن را فـراروي خويـش قـرار  دهـد )خطبـة 87(.

2 . خـود را بـه عدالـت واداشـته، و آغـاز آن را بـا خـارج سـاختن هـواي نفـس از دل خـود 
شـروع  كنـد )خطبـة 87(.

3 . به  سخنان حكيمانه گوش فرا دهد  و خود را ملزم به اجراي آن ها كند )خطبة 76(.
4 . انـدوه  را جامـة زيريـن و خـوف از خـدا را لباس رويين قـرار دهد و با روشـن كردن چراغ 

هدايـت، ابـزار زندگي را فراهم كنـد )خطبة 78(.
5 . زماني كـه همـه  از تـرس پيامدهـاي  اجتماعـي گوشـة  عزلـت گزيده انـد، او قيـام كنـد و 

برخـالف سـكوت ديگـران، لـب بـه سـخن بگشـايد و حقايـق را افشـا كنـد )خطبـة 37(.
6. بـا برخـورداري از نـور باطنـي، در سـرگرداني شـبه افكني افـكار شـيطاني بـه  سـرعت راه 

صحيـح را تشـخيص دهـد و مسـير تكامـل را طـي  كنـد )خطبـة 37(.
7. بيش از آنكه سخن گويد به گفتارها و شعارها عامل شود )خطبة 37(.

8 . در مقابـل حـوادث و ناماليمـات اجتماعـي چـون كـوه پايـداري از خـود نشـان  دهد و در 
عقايـد حق خويـش متزلزل نشـود )خطبـة 37(.

9 . بـا آشـنايي بـه حدود و ثغـور پديده  هاي هسـتي، نمودي از خطـا و اشـتباه در رفتارهاي او 
ديده نشـود. )خطبة 10(.

10ـ توجه به ضعيفان و دستگيري از ناتوانان سرلوحة سياست هاي زندگي او باشد )خطبة 10(.
11 . ميـزان توجـه بـه پديده  هـاي هسـتي را منـوط بـه   ميـزان اثرگـذاري آن هـا در عرصه  هاي 

زندگـي و چرخه هـاي حياتـي بدانـد )خطبـة 96(.
12 . كثرت و اندكی ره پويان او را به شوق و يا نااميدي نكشاند )خطبة 201(.

13. در تقسـيم مسـئوليت هاي اجتماعـي، شايسـتگي افراد و ميـزان تأثيرگذاري آن هـا در بهبود  
كارهـا بـا حداكثر كارايـي مالك گزينـش او قرار بگيـرد )نامة 34(.

14 . سرشـت مدني انسـان و وابسـتگي حيات و بقاي فردي و جمعي او به اجتماع انسـان ها، 
او را بـه ضـروري  دانسـتن حكومت و حاكم انسـاني و پذيرش قوانين ملـزم كند )خطبة 54(.
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15 . در برنامه ريـزي وتدويـن سياسـت ها همـواره تجربـة گذشـتگان و شـرايط آينـده، چـراغ 
هدايـت او بـه شـمار  رود )نامة 31(.

16 . همـة حركت هـا و رفتارهـاي خويـش را بـر عنصر دانـش پايه ريزي كند و در مسـيري  كه 
وظيفـه و تكليفي ندارد رهسـپار نشـود )خطبة، 26(.

17 . هرگونـه مشـكالتی را ناشـي از جهـل و نادانـي مردم به حـدود و ثغور پديده  ها و اشـياي 
عالـم هسـتي و نـوع روابط حاكـم در ميان آن ها بدانـد )نامة 31(.

 18 . بزرگ تريـن عامـل گمراهـي مـردم را در نداشـتن آشـنايي بـه جايگاه طبيعـي، تكويني و 
شـخصيتي انسـان ها ارزيابـي كنـد )خطبة 16(.

19 . تفاوت هـاي رفتـاري مـردم را، بـه   ميـزان آگاهـي آن هـا از جايگاه انسـاني و نـوع تأثير و 
تأثّـر آن در نظـام اجتماعـي و طبيعـي ارزيابـي كنـد )خطبة 116(.

20 . سـخن و كال مي  كـه پايـة علمـی و ارزشـي نـدارد در قامـوس فرهنگـي او يافـت نشـود 
)خطبـة 122( و شـک و ظـن در آن رنـگ باخته و به فراموشـي سـپرده  شـود؛ امـا در عوض، هر 

قـدم  او بـر پايـة علم يقيني برداشـته   شـود )خطبـة 22(.
21 . در رهيافـت واقع گـرا كسـي مي توانـد مردم را رهبري كند كه: راسـتگو بـوده و حقيقت ها 
را بـه اطـالع مـردم برسـاند؛ عقل را پايـه و مبناي حركات خويـش قرار دهد و بدون اسـتنادهاي 
عقالنــي و علمـي، سـخن نگويـد و عملـي انجـام ندهـد؛ وتوجه عمـده اش در همـة حركت ها، 

تعالي و رشـد انسـان ها بر اسـاس ارزش هـا و اعتقـادات جمعي باشـد )خطبة 154(.
22 . در ايـن عرصـه، عالـم بـه كسـي گفتـه   مي شـود كـه قـدر و منزلـت اجتماعـي و تكوينـي 
خويـش را بشناسـد »العالـم مـن عـرف قـدره« )خطبـة 103( و همـة حركت هـا و رفتارهـاي 
خويـش را بـر اسـاس اين علـوم و اطالعـات پايه ريـزي كنـد »انَّ العالِـُم بغيـر علـم كالجاهـل 

)خطبـة110(. الحائـر...« 
23 . در انجـام دسـتورات الهـي و وظايـف اجتماعي به   منافع شـخصي و گروهــي توجه نكند 

و ميـزان را عدالـت و احيـاي احـكام الهي بداند )كلمـات قصار، 11(.
24 . مـردم را در ايـن وادي از دو حـال خـارج نداند: يا برادر دينـــي هم ديگراند يا در آفرينش 
يكسـانند. ازايـن رو رحمـت و عطوفـت و محبت را به صورت عام شـامل همة گروه هاي انسـاني 

)نامة 53(. بداند 
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2. آینده نگری
افـكار و انديشـه های بشـر نتيجـة تعامـل و ايجـاد ارتبـاط بيـن گزاره هـای ذهنـی و نتيجه گيـری 
از آن هاسـت )مظفـر، المنطـق، 1362( ورودی گزاره هـای ذهنـی از بخش هـای مختلـف چشـم، 
گـوش، بينـی، پوسـت و دهـان اسـت. ايـن گزاره هـا در مقـام تركيـب و ايجـاد فكـر در جايگاه 
كوچكـی قـرار می گيـرد در حالـی كه قضايـا از ناحية فـواد، عقل يا قـوای باطنی ايجاد می  شـود. 
َّذي أَنَْشـَأ  در قـرآن بـر سـه ورودی چشـم، گـوش و قلـب تأكيد زياد شـده اسـت، آيـة »َو ُهـَو ال
ـْمَع َو ااّلبْصـاَر َو ااّلفْئِـَدَة َقليـاًل مـا تَْشـُكُروَن« )مؤمنون، 78( و اين امر در شـش سـوره  لَُكـُم السَّ
تكـرار شـده اسـت. فقـط در هميـن سـوره از كلمـه »انشـاء« اسـتفاده شـده ولـی در بقيـه كلمـة 
»جعـل« بـه كار رفتـه اسـت. در سـورة االسـراء، آيـة 36 اشـاره می كنـد كـه نبايـد بـدون علم و 
ـْمَع َو الْبََصـَر َو الُْفؤاَد  تحقيـق از چيـزی تبعيـت كنيـد »َو ال تَْقـُف مـا لَيْـَس لَـَک بِـِه ِعْلـٌم إِنَّ السَّ
ُكلُّ أُولئِـکَ كاَن َعنْـُه َمْسـُؤالً«. بـه معنـای ديگـر، ايـن آيـه بـه مسـئوليت انسـان در قبال اين سـه 
قـوا تأكيـد دارد كـه انسـان نبايـد بـدون علـم و انديشـه و بهره گيری از نتايـج اين قوا از سـخنان 

كسـی تبعيـت كند.
بهره گيـری صحيـح از ايـن قـوا، الزمـه اش توجـه به عرصه هـای فعاليـت و كاركـردی هركدام 
اسـت. بی شـک وقتـی علـم بـه اين سـه اسـتناد داده می شـود و می فرمايد انسـان در مقابـل آن ها 
مسـئول اسـت، بيانگـر ايـن اسـت كـه كاركـرد طبيعـی آن هـا نبايد مـراد قرآن باشـد- كـه در آن 
بـا ديگـر موجـودات همسـان اسـت، بلكـه مقصـود چيـزی اسـت كه خـاص انسـان بـوده و از 
ويژگی هـای اوسـت و آن قلـب و عملكـرد عقالنی اوسـت كه ديگـران از آن بی بهره انـد. در اين 

كاركـرد اسـت كـه زمـان و افـق ديـد مؤثـر می شـود و تفاوت هـا ايجاد می شـود. 
وقتـی صحبـت از زمـان می شـود، سـه موقعيت گذشـته، حال و آينـده منظور اسـت. بحث در 
ايـن اسـت كـه انسـان در فكـر كـردن كداميـک را بايـد در نظر بگيـرد. به طـور طبيعـی، فكر در 
حـال اتفـاق می افتـد و كاركـرد و عملكـرد آن نيـز ظاهر و آشـكار اسـت، اما در مورد گذشـته و 
آينـده محـل بحـث و افتراق اسـت؟! آيا اين گذشـته اسـت كه مبنـای تصميم گيری حـال و آينده 
قـرار می گيـرد؟ و چـراغ حـال و آينده می شـود؟ يا اين آينده اسـت كـه راه را بـرای تصميم های 

صحيـح بـاز می كنـد و افق هـا را روشـن و رفتارهـا را معنـادار می كند؟ 
تفكـر، آميـزه ای از ادراك هـای گذشـته وتصويرهـای ذهنـی مـا از رويدادهـای محتمـل آينده 
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اسـت. ايده ها به دو دسـته تقسـيم می شـوند: يكـی مفاهيم ديگـری نظريه ها. مفهـوم، بيانگرنوعی 
نقشـة ذهنـی يـا تصـور ازچيـزی اسـت و نظريـه عبارت اسـت از ايجـاد رابطـه بين دو يـا چند 
مفهـوم بـرای نشـان دادن نحـوة همزيسـتی آن ها بـا يكديگر. مفاهيـم  نظريه ها شـاكله های ذهنی 
مـا ازچگونگـی كاركـرد جهاننـد. بـه وسـيلة ايـن شـاكله ها می توانيـم وقايـع گذشـته را بـه يـاد 

آوريـم و رويدادهـای آينـده را درذهـن خود مجسـم كنيم. 
بنابرايـن، تفكـر عبـارت اسـت ازكاربرد ماهرانـة مفاهيم ونظريه هـا به شـيوه های مختلف.وقتی 
بـه تخيـل می پردازيـم، اجـازه می دهيـم مفاهيم مختلـف به گونـه ای آزادانه وسـيال درخـودآگاه 
مـا ظهـور كننـد بـدون اينكه بكوشـيم آن هـا را بر مسـئلة خاصـی متمركزكنيم.)روندسـيال ذهن( 
در كل تصويـر آينـده كـه در ذهـن مـردم شـكل می گيـرد، نقـش اساسـی در شـكل بخشـيدن به 

آينـده ايفـا می كند.
آينده نگـری تقريبـًا، معـادل لفـظ دورانديشـی در فارسـی و حزم در عربی اسـت. هنری اسـت 
)الحـزم صناعـه( »غررالحكـم، ح 162« كه متقين با آن آشـنا هسـتند )الحزم فی ليـن( »خطبة 93« 
كـه نتيجـة اوليـه آن بيـداری و هوشـمندی انسـان ها )الحازم يقظـان( »همان، ح 138« و سـالمتی 
در زندگی اسـت )ثمره الحزم سـالمه( »كلمات قصار، ح 181« از اين رو، سـرماية بزرگی اسـت 
كـه بايـد قـدرش را شـناخت و بـر پايـة آن حركـت كـرد )الحـزم بضاعـه( »آمـدی، ح 15(. اگر 
بخواهيـم آن را براسـاس ويژگی هـای كـه از دورانديـش و دورانديشـی در روايـات آمده تعريف 

كنيـم می تـوان آن را به صـورت آورد:
سـرمایه ای اسـت کـه بـا بـه کارگیری آن هنـر دیـدن عواقب امـور و صبـر و پایـداری در برابر 

مشـکالت ایجاد می شـود. 

بنابرايـن، جنـس آينده نگـری از نـوع نظـری و ذهنـی اسـت كـه نمـود خـود را بـا آموزه های 
نشـان می دهـد كـه در مـورد آينـده و نتايـج كارهـا نشـان می دهـد. البتـه نبايـد ايـن اشـكال را 
گرفـت كـه آينـده ای كـه هنـوز نيامده و در تصرف انسـان نيسـت، چگونـه می شـود در موردش 
نظريه پـردازی كـرد. جوابـی كـه بـه تناسـب ايـن كتـاب می دهيـم ايـن اسـت كـه بـرای زندگی 
انسـان نظامی قـرار داده انـد كـه خـارج از حيطة انسـانی اسـت و آن نظام فـرا دنيايی اسـت كه از 
سـوی خداوند طراحی شـده اسـت و هيچ تأويل و تبديلی در آن ايجاد نمی شـود »سـنه الل التی 
قـد خلـت مـن قبـل و لن تجـد لسـنته الل تبديـال« )فتـح، 23( و از سـنت های الهی شـكل گيری 
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آينـده بـر پايـة رفتارهـای امروزين اسـت؛ بـه عبارتی، امـروز همان فردای اسـت كه مـا درصدد 
آمـدن آن بوديـم يـا حـال، همان آينده ای اسـت كه تـا ديروز آرزوی دسـت يابی به آن را داشـتيم 
»إِنَّ َغـداً مِـَن الْيَـْومِ َقِريـٌب يَْذَهـُب الْيَـْوُم بَِمـا فِيـِه َو يَِجـي ُء الَْغـُد اَلِحقـا« )خطبـة 157(. گرچه 
انسـان ها در دوره هـای متعـددی براسـاس تولـد وارد ايـن نظـام می شـوند، ايـن نظـام هدفمنـد 
بـوده و حركتـی برآن تعريف شـده اسـت كـه انسـان ها نمی توانند تغييـری در آن ايجـاد كنند اما 
می تواننـد از آن بهـره گيرنـد و خـود را بـا آن همسـو كننـد )بابائـی م.   ، جهانی شـدن در فرهنـگ 
علـوی، 1390(. بـه هميـن علـت در منطق اميرالمؤمنيـن )ع( امروز بايـد به فكر آينده بـود »اْذُكْر 
فِـي الْيَـْومِ َغـدا« )نامـة 21( تـا بتـوان افـق درسـتی از آن تعريف و تبييـن كرد و جايگاهـی از آن 

بـرای خود ترتيـب داد.
پـس بنابرايـن، آينده نگـر در ايـن فرهنـگ بـه كسـی اطالق می شـود كـه بتواند آينـده را رصد 
كـرده و عواقـب امـور را در آن ديـده و بصيـرت الزم بـرای شناسـايی وضعيـت امـور كنونـی را 

داشـته باشـد و بتوانـد اوصافـی از ايـن قبيـل را در خـود بنماياند: 
1. در مقـام خشـم تصميـم را بـه عقـب می اندازد »الحـازم يوخـر العقوبه فی سـلطان الغضب« 

)آمـدی، 1390، غررالحكم، ح 2188(
2. فرصت هـا را بـه غنيمـت می شـمارد »و يعجـل مكافـاه االحسـان اغتنامـا لفرصـه االمـكان« 

)همان(.
3. صبـر در مشـاهدة عواقـب امـور دارد »احـزم النـاس مـن كان الصبـر و النظـر فـی العواقب 

شـعاره و دثـار« )همـان، ح 3271(.
4. به كثرت ياران توجه نمی كند »احزم الناس من توهم العجز لفرط استظهاره« )همان،ح3271(.

5. فرمان بـری از خـدا و نافرمانـی از نفس دارد »انما الحزم طاعـه الل و معصيه النفس«)همان،ح 
.)385

6. داشـتن ارادة قـوی »مـن الحزم قوه العزم« )همـان، ح 9930( »اذا اقترن العـزم بالحزم كملت 
السعاده« )همان، ح 4054(.

7. آمادگی و توانمندی »من الحزم التاهب و االستعداد« )همان، ح 10034(.
8. صبـر و پايـداری در مقابـل مشـكالت »مـع الصبـر يقـوی الحـزم« )همـان، ح 10366( »من 

افضـل الحـزم الصبـر علی النوائـب« )همـان، ح 9978(.
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9. يارگيـری و انتخـاب بهترين هـا »نعـم الحـزم ااّلسـتظهار« )همـان، ح 10543( »الحـازم مـن 
تخيـر لخلـه فـان المرء يـوزن بخليلـه« )همـان، ح 20 32(.

10 . حفظ تجربه ها »الحزم حفظ التجربه« )همان، ح 995(.
11. ترك دنيا برای آخرت »الحازم من ترك الدنيا لالخره« )همان، ح 1511(.

12. پرهيز از غرور »الحزم مع الغره« )همان، ح 7693(.
13. بـه دنبـال اصـالح وضـع خـود اسـت و از آن مراقبـت می كنـد و همـواره از آن حسـاب 
می كشـد »َو َقـاَل ع إِنَّ الَْحـازَِم َمـْن َشـَغَل نَْفَسـُه بَِحـاِل نَْفِسـِه َفَأْصَلَحَها َو َحبََسـَها َعـْن أَْهِويَتَِها َو 
اتَِهـا َفَمَلَكَهـا« )مسـتدرك  الوسـائل، ج11،  ص 324( »َفـإِنَّ الَْحازَِم َمْن َقيََّد نَْفَسـُه بِالُْمَحاَسـبَِة َو  لَذَّ

َمَلَكَهـا بِالُْمَغالَبَـة« )مستدرك الوسـائل، ج 12، ص155(.
14. عواقـب امـور را می دانـد و بـر اسـاس آن تصميـم می گيـرد. »الحـزم ، النظـر فـی العواقب 

ومشـاورة ذوی العقـول«. )همـان، 10881(.
            در سر كاری كه درآيی نخست          رخنه بيرون شدنش كن درست  )نظامی( 

البتـه، بنايـد از ايـن نكتـه غافـل مانـد كـه تفكـر دربـارة آينـده و حـوادث آن، سـابقه ای بـه 
ديرينگـی تاريـخ خودآگاهـی بشـر دارد بدان گونـه كه مردم همة دوران ها همواره مشـتاق كشـف 
و علـم بـه آينـدة خويش بوده اند. شـاهد ايـن واقعيت معابد يونـان باسـتان و رواج و رونق حرفة 

طالـع بينـی درميان همـة ملل واقوام اسـت.
ايـن عالقـة ذاتـی و ميـل طبيعـی بـه شـناخت آينـده در دوران كهـن بـه تدريـج جـای 
خويـش را بـه ضـرورت شـناخت آينـده در دوران معاصـرداده اسـت؛ زيرا الزمـة زندگی در 
دنيـای هياهـو و سـيّال كنونـی كـه حـاوی تغييراتـی گاه غافلگيركننـده و بی ارتباط با شـرايط 
قبلـی اسـت - در دنيـای امـروز آينده نگـری همانـا مطالعـة آينـده بـه مثابـه يـک علـم مدرن 
و امـكان شـناخت فرصت هـا و تهديدهـای پيـش روی اسـت - آينده پژوهـی از روش هـای 
مـدرن مطالعـة آينـده اسـت و از شـاخه های فناوری های نرم محسـوب می شـود، بـدان گونه 
كـه هـدف ايـن علـم نـه تنهـا كشـف آينـده بلكـه اساسـًا مهندسـی هوشـمندانة آينده اسـت. 
دقيقـًا بـه هميـن دليـل اسـت كـه آينده پژوهی جـزو فناوری هـای نرم و دانشـی جهـت دار به 

شـمار می آيـد )ملكـی، بی تـا(.
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3. آینده نگاری
آن چنـان كـه بررسـی كرديـم،، آينده نگـری هم با گذشـته و هم با آينـده پيونـد دارد. پيوند آينده 
نگـری بـا گذشـته از سـوی تجربه هـا و مهارت هايـی اسـت كـه از آن بـه دسـت می آيـد »الحزم 
حفـظ التجربـه« )آمـدی، ح 995( و پيونـدش با آينده به دو صورت نگرشـی و نگاری اسـت: در 
بخـش نگريسـتن بـه دنبال تبييـن آينده براسـاس روش های مختلفی هسـتيم و در نـگارش آينده 
بـه دنبـال كاركردهـای كـه براسـاس آن هـا بتـوان همان افـق و تصويـر به دسـت آمـده را برپايه 
رفتارهـای كنونـی بسترسـازی كـرد. بـه عبـارت ديگر، آينـده نگـری در رويكرد نگرشـی صرف 
نـگاه و تصوير سـازی و تحليـل آينده اسـت، ازايـن رو تا به مرحلـة عمل نرسـد و موجبات تهيج 
اراده نشـود فايـده ای بـر آن مترتـب نخواهد شـد. از هميـن رو، داشـتن ارادة قوی از نشـانه  های 
افـراد دورانديـش شـناخته شـده و از مفاهيـم تكميلـی آن بـه شـمار می آيـد.. »مـن الحـزم قـوه 
العـزم« )آمـدی، ح 9930( و تأثيـر آن در زندگـی و جامعـه زمانـی خودنمايی می كنـد كه اين دو 

قريـن هـم باشـد »اذا اقترن العـزم بالحزم كملت السـعاده« )آمـدی، ح 4054(.
گرچـه آينـده نگاری را برای نخسـتين بـار در دهة 80 ژاپنی هـا به عنوان ابزار سياسـت گذاری 
علـم و فنـاوری مورداسـتفاده قراردادنـد. و آن را تالشـی نظام منـد بـرای نگاه به آينـدة بلندمدت 
در حوزه هـای دانـش، فنـاوری، اقتصـاد، محيط زيسـت و جامعـه می داننـد كه با هدف شناسـايی 
فناوری هـای نوظهـور و تعييـن آن دسـته از بخش هايـی انجـام می شـود كـه سـرمايه گذاری در 

آن هـا احتمال سـوددهی اقتصـادی و اجتماعی بيشـتری دارد )مارتيـن بين، 1995(. 
در ايـن رويكـرد، آينده نـگاری در راسـتای ايجـاد آمادگـی بـرای آينـده و بـه كارگيـری منابع 
موجـود بـه بهتريـن وجـه ممكـن در جهـت دسـت يابی بـه سـود بـاال اسـت و آينده نـگار بـا 
به كارگيـری روش هـای كّمـی و كيفی برای دسـت يابی به افق روشـن و سـود آور تـالش می كند. 
از ايـن رو، آينده نـگاری بـا شناسـايی گزينه هـای مختلف آينده شـروع می شـود و با بررسـی اين 
گزينه هـا، احتمـال وقـوع آن هـا و مطلوبيت شـان را مشـخص می كند. بعـد از اين مرحلـه، نوبت 
بـه انتخـاب گزينه هايـی براسـاس معيارهای امـكان و مطلوبيت می رسـد )در واقـع خروجی اين 
مرحلـه، فهرسـتی از اولويت هـای برتـر از تصاويـر آينده اسـت.( پـس از اين انتخاب و مقايسـه 
بـا وضعيـت حـال، تصميم هـای الزم بـرای رسـيدن بـه گزينـة انتخـاب شـده انجـام می شـود. 
ايـن مرحلـه از كار بـه برنامه ريـزی اسـتراتژيک مربـوط می شـود كه جـزء وظايـف آينده نگاری 
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نيسـت. آينده نـگاری فقـط در شناسـايی مقصـد يـا هـدف تـالش می كنـد )بيـل وان، 1987( و 
در آن آينده نـگاری و تعييـن برنامه ريـزی اسـتراتژيک هـر دو شـامل تـالش بـرای تعييـن آينـدة 
مطلـوب اسـت، ولـی تفـاوت مهمی بيـن آن دو وجـود دارد. برنامه ريـزی و تدويـن اسـتراتژيک 
بـر عالقه هـای داخلـی و اولويت هـای سـازمان تأكيـد دارد، در حالـی كـه آينده نـگاری تأكيدش 
بـر عالقه هـای بيرونـی و عواملـی اسـت كه شـايد منجـر به آينـده مطلوب ما شـود و شـايد هم 
بـه آن منجـر نشـود. ولـی آينده نـگاری نگاهـی وسـيع تر دارد و ازايـن رو يافته هـای آينده نگاری 
معمـوالً در ايجـاد و تدوين چشـم انداز اسـتراتژيک بـه كار می رونـد. در واقع آينده نـگاری فراتر 
از تدويـن چشـم انداز آينـده اسـت، زيـرا تصميم هـا و گرايش هـای جديـد براسـاس اطالعـات 
آينده نـگاری اسـت و نتايـج آينده نـگاری، چشـم انداز و تصـور امـروز مـا از آينـده را تغييـر 

می دهـد )داتـور، 1986(.
در فرهنـگ علـوی، مبنـا انسـان و كمـاالت اوسـت، بـه طـوری كـه هدفـش جـدا از خودش 
نيسـت، گرچـه او نمی دانـد فـردا چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد! »ماتـدری نفس مـاذا تكسـب غدا« 
)لقمـان، آيـه 34(. ولـی بـا تحليـل رونـدی از رفتارهای خـود و مقايسـة آن با الگوهـای رفتاری 
»لقـد كان لكـم فـی رسـول الل اسـوه حسـنه لمـن كان يرجـوا الل و اليـوم ااّلخر« )احـزاب، 21( 
می  توانـد وضعيـت خـود را مشـخص كنـد و نتيجـه را پيش بينـی كـرده و انحراف هـا را تصحيح 
َ َو إِْن َعِمَل َسـيِّئًا  ا َمْن لَْم يَُحاِسـْب نَْفَسـُه فِي ُكلِّ يَـْومٍ َفإِْن َعِمَل َحَسـنًا اْسـتََزاَد اللَّ كنـد. »لَيْـَس مِنَـّ
َ مِنْـُه َو تَـاَب إِلَيْـِه« )الكافـي، ج 2، ص 453( و اين كـه می فرمايـد از مـا نيسـت »لَيَْس  اْسـتَْغَفَر اللَّ
ا« شـايد بـه ايـن معنـا باشـد كـه بـا ايـن رويـه و راهـی كـه در پيـش گرفتـه، بـه مـا نخواهد  مِنَـّ
رسـيد و بـا زاويـة رفتـاری كـه پيـدا كـرده، هـر روز از مـا دور می شـود، مگـر اين كه هـر روز با 
شـاخص هايی، رفتـار خـود را بسـنجد و انحراف هـا را تصحيـح كنـد، زيـرا حوادث بـا يكديگر 
همانندنـد و پايـان دنيـا بـه آغـازش می پيونـدد و همـه آن ها رفتنی اند ولی موفق كسـی اسـت كه 
بتوانـد بـا مقايسـة افـكار و رفتارهـای گذشـتگان و تحليـل نتايـج آن هـا، بهترين افـكار و اعمال 
را بـا بهتريـن نتايـج برگزينـد؛ چنـان كـه اميرالمؤمنيـن)ع( به يـار باوفـا و مخلص خـود حارث 
همدانـی می فرمايـد: از حـوادث گذشـته بـرای آينـده عبـرت بگيـر و بهترين هـا را انتخـاب كن، 
لَِها َو  نيَـا لَِمـا بَقَِی مِنَهـا، َفاِنَّ بَعِضها يُشـبُِه بَعَضـًا َو اَِخُرَهـا الِحـٌق بَِاوَّ »َو اِعتَبِـر بَِمـا َمَضـی مِـَن الدُّ
ُكلَُّهـا ُمفـارٌِق« )نامـة 69(. و در انتخـاب بـه ايـن شـاخص توجه كنيد كـه هر افكار عملـی كه از 
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دارنـده و عمـل كننـدة آن پرسـش شـود، يـا بايد عذرخواهـی كند، نپذيـر و دوری كـن »َو اِحَذر 
ُكلُّ َعَمـٍل اَِذا ُسـئَِل َعنـُه َصاِحبُـه اَنَكـَرُه اَو اِعتََذَر مِنـُه« )همان(.

پـس، در فرهنـگ علـوی بـه كمـک دورانديشـی)آينده نگری( آينـده، شناسـايی می شـود و 
شـاخص های مطلـوب آن براسـاس الگوهـا تدوين شـده و افق رفتاری برای آن ترسـيم می شـود 
»و العاقبـه للمتقيـن« )هـود، 49(. سـپس بـه كمک آينده نـگاری بهتريـن راه كارها، اسـتراتژی  ها و 
پشـتيبان برای تحقق سـناريوی ترسـيمی در دورانديش انتخاب می شـود. »غايه الحزم ااّلسـتظهار« 

)آمدی، ح 6288(.

4. تجربه نگری
در فرهنـگ علـوی، گذشـته و تجربه هـای آن بـه فراموشـی سـپرده نمی شـود، بلكـه گسـترة آن 
را عرصـة نمايـش تالش هـای انديشـمندانی معرفـی می كنـد كـه بـرای اسـتيالی دانش انسـان ها 
جان هـای خـود را فدا كرده اند. آن چه امروز از دانش به دسـت ما رسـيده، جمـع آوری تجربه های 
گذشـتگان اسـت و دورانديـش در پيچ و خـم حوادث آن بـه بالندگی دسـت می يابد.»الحازم من 
حنّكتـه التجـارب هّذمتـه النوائـب« )آمـدی، ح 2035(. از طرفی، در نظام آفرينش انسـان، نسـخة 
واحـده ای اسـت كـه زمـان و جغرافيـا در آن تأثيـری نـدارد، بـه طـوری كـه آنچه بر انسـان های 
ديـروز مفيـد بـوده بـرای امروزيـن و آينده نيز همـان خواهد بود؛ زيـرا قوانين، مقررات و سـنت 
واحـدی بـر همـه حاكم بوده و هسـت. از ايـن رو تاريخ بهترين آزمايشـگاه موفقيت و شكسـت 
راهبـرد و خـط مشـی انسان هاسـت. بـه راحتـی می تـوان انسـان  ها و جوامـع موفـق و شكسـت 
خـورده را مـورد مطالعـه قـرار داد و بهتريـن آن هـا را انتخـاب كـرد. ازاين روسـت كه قـرآن در 

سـه مـورد تأكيـد دارد كـه در تاريخ بايـد تحقيق كـرد و نتايج را مشـاهده نمود:
بيَن )االنعام، 11(. ُقْل سيُروا فِي ااّلْرِض ثُمَّ انُْظُروا َكيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمَكذِّ

ُقْل سيُروا فِي ااّلْرِض َفانُْظُروا َكيَْف كاَن عاقِبَُة الُْمْجِرميَن )النمل، 69(.
َّذيـَن مِـْن َقبْـُل كاَن أَْكثَُرُهـْم ُمْشـِركيَن  ُقـْل سـيُروا فِـي ااّلْرِض َفانُْظـُروا َكيْـَف كاَن عاقِبَـُة ال

)الـروم،42(.
نكتـة جالـب در ايـن آيه هـا آن اسـت كـه تأكيـد دارد در ايـن گـذر علمی بـه تاريخ، بـه نتايج 
و عاقبـت كار مجرمـان و دروغگويـان بپردازيـد و اشـاره می كنـد كـه بسـياری از آن هـا مشـرك 
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بوده  انـد. شـايد ايـن تعبير اشـاره به اين حكمت باشـد كه صراط مسـتقيم يک راه بيشـتر ندارد و 
انسـان هنـگام تولـد بر جادة مسـتقيم متولد می شـود و فطرتش آشـنا به آن بـوده و در آن حركت 
می كنـد »كل مولـد يولـد علی الفطـره يعنی المعرفه« )كافـی، ج2، ص 12(. بـرای اين كه در جادة 
مسـتقيم بمانـد، بايـد مراقـب انحراف هـا و نتايـج آن ها باشـد؛ مانند فـردی كه در اتوبـان حركت 
می كنـد و بـرای مانـدن در مسـير اصلـی بايـد مراقـب تابلوهـای راهنما باشـد تا وارد مسـيرهای 
انحرافـی نشـود وگرنـه بـه مقصد نخواهد رسـيد. يـا بعـد از اين كه متوجـه انحراف شـد، بعد از 

چنديـن سـاعت اتـالف وقت، دوبـاره به مسـير برگردد.
اميرالمؤمنيـن)ع( در نامـة سـی ويک در وصيـت بـه امـام حسـن)ع( می فرمايـد: گرچـه من در 
گذشـته نبـودم، امـا در كـردار و رفتار آنان انديشـيدم و در آثارشـان سـير كردم تا آن جـا كه گويا 
يكـی از آن هـا شـدم، بلكـه بـا مطالعـة تاريخ آنـان، گويا از اول تـا پايان عمرشـان با آنـان بوده ام 
و ازايـن رو آنچـه بـه شـما می گويـم حاصـل تجربه هـای آنـان اسـت تـا زوايـای زندگـی بـر تو 
َک لِتَْسـتَْقبَِل بِِجـدِّ َرأْيَِک مِـَن ااّلْمِر َما َقـْد َكَفاَك أَْهـُل التََّجـارِِب بُْغيَتَُه َو  روشـن شـود »يَْشـتَغَِل لُبُـّ
َلـِب َو ُعوفِيـَت مِـْن ِعـاَلِج التَّْجِربَِة َفَأتَـاَك مِْن َذلِـَک َما َقْد  تَْجِربَتَـُه َفتَُكـوَن َقـْد ُكفِيـَت َمئُونَـَة الطَّ
ـْرُت ُعُمَر َمْن  ي َو إِْن لَْم أَُكـْن ُعمِّ ِـّ ََّمـا أَْظَلـَم َعَليْنَـا مِنْـُه أَْي بُنَـيَّ إِن ا نَْأتِيـِه َو اْسـتَبَاَن لَـَک َمـا ُرب ُكنَـّ
ی ُعْدُت  ـْرُت فِـي أَْخبَارِِهـْم َو ِسـْرُت فِـي آثَارِِهْم َحتَـّ َكاَن َقبْلِـي َفَقـْد نََظـْرُت فِـي أَْعَمالِهِـْم َو َفكَّ
لِهِـْم إِلَی آِخِرِهـْم َفَعَرفُْت َصْفَو  ـْرُت َمَع أَوَّ ي بَِما انْتََهـی إِلَيَّ مِـْن أُُمورِِهْم َقْد ُعمِّ ِـّ َكَأَحِدِهـْم بَـْل َكَأن
يُْت لَـَک َجِميَلُه  َذلِـَک مِـْن َكـَدرِهِ َو نَْفَعـُه مِْن َضـَررِهِ َفاْسـتَْخَلْصُت لََک مِـْن ُكلِّ أَْمٍر نَِخيَلـُه َو تََوخَّ
ـفِيَق« )نامة 31(  َو َصَرفْـُت َعنْـَک َمْجُهولَـُه َو َرأَيْـُت َحيْـُث َعنَانِـي مِـْن أَْمِرَك َمـا يَْعنِي الَْوالِـَد الشَّ
بنابرايـن، در فرهنـگ علـوی گذشـته و تجربه هـای آن بـه دور انداختـه نمی شـود؛ آنچـه مطرود 
اسـت تبعيـت بـه دور از انديشـه و بی منطـق اسـت، ماننـد كاری كـه كافـران در مقابـل دعـوت 
ُ قالُـوا بَْل نَتَّبِـُع ما أَلَْفيْنـا َعَليِْه  پيامبـران بـه آن متسـمک شـدند. »َو إِذا قيـَل لَُهـُم اتَّبُِعوا ما أَنْـَزَل اللَّ
آباَءنـا أََو لَـْو كاَن آباُؤُهـْم ال يَْعقُِلـوَن َشـيْئًا َو ال يَْهتَـُدوَن« )البقـره، 170(. بلكه با كسـب مهارت و 
توجـه بـه تجربه هـای گذشـتگان بهتـر می تـوان بسـتر های الزم برای تحقق افق ترسـيم شـده در 
آينده نگـری را فراهـم كـرد. بـه عبارت ديگر، اسـتراتژی كلی در ايـن فرهنگ آن اسـت كه آینده 
چـراغ راه حـال اسـت تـا بـا بهره گیـری از تجربه هـای گذشـتگان، بهترین هـا را انتخاب و 

هویـت خـود را رقم زند. 
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در نهايـت، توجـه بـه ايـن نكتـه ضـروری اسـت كـه براسـاس رهنمـود اميرالمؤمنيـن)ع( در 
تجربه نگـری بايـد بـه مسـائل مراحلـی از ايـن قبيـل توجـه كـرد:

1. مطالعة دقيق عملكرد گذشتگان )نََظْرُت فِي أَْعَمالِهِْم(.
ْرُت فِي أَْخبَارِِهْم(.  2. تأمل و تفكر در اخباری كه از آن ها به جا مانده است )َو َفكَّ

3. مطالعة آثار عملكرد آن ها و تأثيری كه در اجتماع داشته است )َو ِسْرُت فِي آثَارِِهْم(. 
4. دريافـت كلـی از زندگـی آن هـا و ايجـاد ارتبـاط بين حـوادث مختلـف آن ها بـه نحوی كه 
ي بَِما انْتََهـی إِلَيَّ  ِـّ ی ُعـْدُت َكَأَحِدِهْم بَـْل َكَأن ماننـد خـود آن هـا مسـلط به زندگی شـان شـود »َحتَـّ

لِهِْم إِلَـی آِخِرِهْم«. ـْرُت َمـَع أَوَّ مِـْن أُُمورِِهـْم َقْد ُعمِّ
5. شـناخت نكته هـای مبهـم و عملكردهـای خـوب و بد آن هـا »َفَعَرفْـُت َصْفَو َذلَِک مِـْن َكَدرِهِ 

َو نَْفَعُه مِـْن َضَررِهِ«.
6. اسـتنباط حقايـق امـور، گلچيـن كـردن، آن هـا و كشـف نـكات مبهـم و مجهـول آن هـا 
يْـُت لَـَک َجِميَلـُه َو َصَرفْـُت َعنْـَک َمْجُهولَـُه«. »َفاْسـتَْخَلْصُت لَـَک مِـْن ُكلِّ أَْمـٍر نَِخيَلـُه َو تََوخَّ
7. بـاز تعريـف دلسـوزانة حقايـق تاريخـی بـدون تعصـب ماننـد توصيـة پـدری مهربـان بـه 

ـفِيَق«. فرزنـدش »َو َرأَيْـُت َحيْـُث َعنَانِـي مِـْن أَْمـِرَك َمـا يَْعنِـي الَْوالِـَد الشَّ

5. جامع نگری
سـه ويژگـی آينده نگـری، آينده نـگاری و تجربه نـگاری بـر اسـاس زمـان و تأثيرگـذاری آن در 
دامنـة فكـر و انديشـه موضوعيـت می يافـت و تبييـن و تفسـير آن هـا نيـز پيرامـون زمـان و آثـار 
آن صـورت گرفـت، امـا سـه ويژگـی جامع نگـری، تعميـق و انعطـاف پذيـری بر پاية شـموليت 
انديشـه و ميـزان پايـداری و دوام آن هويـت می يابـد؛ زيرا دامنة انديشـه گاهی همـة افراد جامعة 
مخاطـب را در سـطوح متفـاوت در بر می گيـرد، يـا قشـر خاصی مد نظر اسـت كه از نـوع اول به 
جامع نگـری يـاد می شـود و از دوم بـه قشـر نگری. گاهـی دامنـة انديشـه عـالوه بر همة سـطوح 

افـراد جامعـة هـدف بلكـه اليه هـای مختلـف آن هـا را نيـز در بـر می گيـرد كـه از آن بـه صفـت 
تعميق پذيـری يـاد می كنيـم و گاهـی نيـز دامنـة فكـر حالت هـای افـراد در زمان هـای مختلف را 

نيـز شـامل می شـود كـه آن را انعطاف پذيـری فكـر می ناميـم.
هنگامی كه مقصود از فرهنگ، سـبک و سـياق زندگی برخاسته از انديشة توحيدی و ارزش  های 
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علـوی باشـد، در ايـن صـورت آموزه هـای اين فرهنگ همـة انسـان ها را در برمی  گيـرد، هنگامی 
 كـه نسـخة ديگـری بـرای انسـان قابـل تعريف نيسـت. قرآن، كتـاب زندگـی اين فرهنـگ اعالم 
می كنـد كـه عناصـر اصلـی فرهنـگ علـوی را شـكل می دهـد و ايـن سـه ويژگـی را به شـكلی 

كامـل و منطقـی در بخش هـای مختلـف دارد كـه بـه تبيين آن هـا می پردازيم:
جامعيـت فكـری بـه ويژگـی مربـوط اسـت كـه در آن همـة افـراد بـدون توجـه بـه زمـان و 
جغرافيـا در نظـر گرفتـه می شـوند و داخـل در آن قـرار گيرند. هنگامی كـه قـرآن می فرمايد: »ای 
پيامبـر )ص( مـا شـما را بـرای همـة مردم فرسـتاديم تا همـه را بـه خوبی ها و بهترين ها بشـارت 
دهيـد و از بدی هـا و زشـتی ها بـاز داريـد«، در ايـن پيـام عنصر جغرافيـا و زمان مد نظر نيسـت، 
بلكـه همـه انسـان ها در همـة زمان هـا و همـة مـردم روی كـرة زميـن را شـامل می شـود. »َو مـا 
اِس ال يَْعَلُمـوَن« )سـبأ   ، 28(. در ايـن  اِس بَشـيراً َو نَذيـراً َو لِكـنَّ أَْكثَـَر النَـّ ًة لِلنَـّ أَْرَسـْلناَك ااّل َكافَـّ
پيـام آموزه هـای مختلفـی داده می شـود، ماننـد نمـاز بپـا داريـد )اقيمـوا الصلـوه(، در ايـن آموزه 
تفاوتـی نمی كنـد كـه انسـان در كداميـن دوره و عصـر و در كدام نقطـة جغرافيای باشـد، بلكه به 
همـه اجـازه داده شـده اسـت كه بـا خالق خويـش به طور مسـتقيم ارتبـاط برقرار كننـد و اين از 

جامعيـت آموزه هـای فرهنـگ علوی حكايـت دارد.
آنـگاه كـه پيامبـر)ص( می فرمايـد: »كلكـم راع و كلكـم مسـئول عـن رعيتـه« )بحار االنـوار، ج 
72، 38( اشـاره بـه همـة افـراد جامعـه دارد كـه نسـبت بـه هـم مسـئوليت دارنـد و گروهـی را به 
طـور خـاص برنمی گزينـد، بـه هميـن دليـل وقتـی مديـران و رهبـران مسـئول، همـة كاركنـان و 
همـة سـازمان هسـتند، بايـد در برنامه ريزي هـا بـه همـة آن ها توجـه كـرد و ارتباط بيـن گروه ها و 
جايگاه هـا را در نظـر داشـت تا تناسـب كاري و مسـئوليتي كـه پذيرفته اند مورد غفلت قـرار نگيرد 
»واعلـم ان الرعيـه طبقـات اليصلـح بعضعهـا ااّل ببعـض و ال غنـي ببعضها عـن بعض« )نامـة 53(.
جامع نگـری هنگامـی در انديشـه ها نمـود پيـدا می كنـد كـه بـه مسـائلی از ايـن دسـت توجـه 

: شود
الف( ایجاد ارتباط بين جزء و کل

 هنگامی كـه اميرالمؤمنيـن )ع( مي فرمايـد فرزندانتـان را برپايـة نيازهـاي آينـده تربيـت كنيـد، 
اشـاره ای ظريـف به ايـن نكتـه دارد كـه خانواده هـا در امـر آمـوزش و تربيـت بچه هـا نبايـد فقط 
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بـه وضعيـت كنونـی جامعـه بينديشـند، بلكـه بايد ايـن آموزش هـا را بـر اسـاس نيازمندي هـا و 
مهارت هايـي كـه بچه هـا در آينـده بـا آن هـا روبـه رو خواهند شـد برنامه ريـزي نمايند بـه معناي 
ديگـر، افـق آمـوزش و تربيـت بايـد وضع آينده باشـد كـه در حال حاضـر به جهـت فرصتي كه 

پيش آمـده صـورت می گيـرد. 
اميرالمؤمنيـن )ع( وقتـی بـه لشـكريان توصيـه می كنـد كـه در موقـع كارزار دور دسـت ها را 
نظاره گـر باشـند و خـود را بـه خـدا بسـپارند: »تَـُزوُل الِْجبَـاُل َو اَل تَُزْل َعـضَّ َعَلی نَاِجـِذَك  أَِعِر 
َ ُجْمُجَمتَـکَ تِـْد فِـي ااّلْرِض َقَدَمـکَ اْرمِ بِبََصـرَِك أَْقَصـی الَْقـْومِ َو ُغـضَّ بََصـَرَك َو اْعَلْم أَنَّ  اللَّ

ِ ُسـْبَحانَُه« )خطبـة 11(، اشـاره بـه ايـن نكتـه دارد كـه بـه نظر دكتـر فيليپ،  النَّْصـَر مِـْن ِعنْـِد اللَّ

اهميت ايـن ويژگـی فكـري در جنـگ جهاني دوم بـراي عده اي از افسـران معلوم شـد. به طوری 
كـه آن هـا متوجـه شـدند كـه بـا توجيه صحيـح و ارائـة تصوير وسـيع از ميـدان جنـگ و ارتباط 
نقـش سـربازان بـا كل واحدهـاي ارتـش، يعني شـناخت ارتبـاط كار سـرباز با ديگر قسـمت ها، 

موجـب برخـورداری از روحيـة سلحشـوری می شـود )اسـميت، 1372، ص 62(. 

ب( مرتبط کردن مسائل حاضر به هدف هاي دور 
در مـورد قبلـي، امـر خـاص و ارتبـاط آن بـا ديگـر امـور در نظـر بـود، امـا در اين جا ارتبـاط امر 
خـاص بـا آينـدة دور لحـاظ مي شـود. ارتبـاط مسـائل روزانه بـه علـت هدف هاي دور، مسـتلزم 
بـه كار انداختـن عقل، تسـلط بر عواطـف و مقاومت در مقابل فشـارهاي دروني - بيروني اسـت. 
بنابرايـن در ويژگـي دوم، عامـل زمان در مشـاهدة تصوير بزرگ وارد مي شـود. همـان طوري كه 
امـور خـاص را بـه عنـوان قسـمتي از يک زمينة وسـيع بررسـي مي كنيم مسـائل روزانـه و فوري 
را نيـز بـا توجـه بـه زمينة تاريخـي و امكانات مربـوط به آن مالحظـه مي كنيم. ارتبـاط هدف هاي 
دور دسـت بـه نزديـک، دو نتيجـة مهـم دارد؛ يكي عملكردهـا را معنـادار می كند كـه رفتارها در 

مقايسـه بـا آن هويـت مي گيرنـد؛ ديگري عامـل هدايت، ارزيابـي و تصحيح عملكردها مي شـود. 
اميرالمؤمنيـن )ع( حـدود 25 سـال صبـر كردنـد و در مقابـل اقـدام  مخالفـان، حتـي مضـروب 
كـردن همسـرش، دختـر رسـول خـدا )ص(، عكس العمـل نشـان ندادنـد در حالـي كـه پهلوانان 
عـرب در مقابلـش عاجـز بودنـد، چگونـه مي توان ايـن رفتارهـا را توجيـه كـرد كه مقابل چشـم 
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انسـان همسـرش مضـروب شـود، ولـي كاري نكنـد، كوتاه بينان ايـن امـر را بيهـوده مي شـمارند 
ولـي وقتـي هـدف، بلنـد و ايـده آل باشـد و بـدون تحمـل سـختي ها نتـوان بـه آن رسـيد، در اين 
صـورت تحمل ايـن مشـكالت در قيـاس بـا آينـده معنـا پيـدا مي كنـد و شـيرين مي شـود. چنان 
كـه در تاريـخ آمـده اسـت وقتـي دختر رسـول خدا لـب به شـكايت از رفتار ناسپاسـان گشـود؛ 
حضـرت )ع( دسـت بـه شمشـير بردنـد، ولي وقتي صداي اذان شـنيده شـد و به نام رسـول خدا 
رسـيد، فرمودنـد: اگـر مي خواهي ايـن كالم در تاريـخ بمانـد بايد صبر كـرد. من اول كسـي بودم 

كـه بـه او ايمـان آوردم و اول كسـي نخواهـم بـود كـه او را تكذيب كنم!
َقـُه َفـالَ أَُكـوُن  ُل َمـنْ َصدَّ ِ َلَنَـا أَوَّ ِ )صلی الل عليه وسـلم( َو اللَّ »أَ تََرانِـي أَْكـِذُب َعَلـی َرُسـوِل اللَّ
َل َمـنْ َكـَذَب َعَليْـِه َفنََظـْرُت فِـي أَْمِري َفـإَِذا َطاَعتِـي َقْد َسـبََقْت بَيَْعتِـي َو إَِذا الِْميثَاُق فِـي ُعنُقِي  أَوَّ

لَِغيْـِري« )خطبة 37(.

ج( نگرش چند بعدي )چند بعدي نگریستن( 
تعميـم در مباحـث منطقـي بـه دو معنـا مصطلـح اسـت. تعميـم اول اسـتقرايي اسـت كـه در آن 
نتيجـة اسـتقراء تـام يـا ناقص بـه همـة موضوعات تسـری داده مي شـود؛ مثـاًل وقتـي در مطالعة 
ميدانـي بـه روش اسـتقرايي، علـل ناكارايي در بخش هاي مختلف، نداشـتن مهارت الزم شـناخته 
شـود، در ايـن صـورت نتيجـه مي گيرنـد كـه كاهـش كارايـي سـازمان بـه نداشـتن آمـوزش يـا 
نداشـتن تناسـب آن هـا بـا مهارت هـا برمي گـردد و بـراي رفع ايـن كمبود بايـد به تغييـر آموزش 

يـا محتـواي آن هـا پرداخت. 
تعميـم در معنـاي ديگـر، توجـه بـه همـة جوانـب موضـوع اسـت. مسـائل را يـک بعـدي نـگاه 
نكـردن، بلكـه همـة جوانـب را لحـاظ كـردن اسـت. در اين فـرض همـة عواملي كـه كاركنان و 
مديـران بـا آن هـا سـروكار دارنـد، مدنظر قـرار می گيرنـد و درصد تأثيـر هر كدام لحاظ مي شـود 
كـه بـه طـور طبيعـي در افـراد مختلف متفـاوت خواهد بـود. به طـوری كه صد درصـد نمي توان 
بـر علـت خاصـي تأكيد داشـت. به ايـن ترتيـب در نتيجه گيـري نيز تالش مي شـود كه متناسـب 
بـا وضعيـت كاركنـان و مديـران راه كار ارائـه شـود. نيوتـون هنگامی كـه زيـر درخـت بـا افتـادن 
سـيب پـي بـه نيـروي جاذبه برد، بـه يقين نگاه سـطحي بـه آن نكرده بـود، زيرا هـر روز هزارها 
وقايـع از ايـن دسـت روی مـی داد ولـي كمتر كسـي بـا افتـادن چيزي بـه جوانب ديگـر آن توجه 
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مي كنـد. نقطـه مقابل ايـن ويژگـي، سـطحي نگري اسـت كه بـه صورت هـاي مختلـف در آيات و 
وَن َعَليْها  ـماواِت َو ااّلْرِض يَُمـرُّ روايـات مـورد سـرزنش واقع مي شـود.: »َو َكَأيِّْن مِْن آيَـٍة فِي السَّ

َو ُهـْم َعنْهـا ُمْعِرُضوَن« )يوسـف، 105(. 

د( شكيبایي
چهارميـن مسـئله ای كـه باعث می شـود افكار از صفـت جامع نگری برخوردار باشـند، شـكيبايي 
و صبـر در مقابـل تحقيقـات و گـردآوري اطالعـات اسـت و اين كـه نتايـج بعضـي از موضوعات 
زمان بـر اسـت. افـراد كوتاه بيـن كـه افـق ديدشـان فقط بـه انـدازة منافع جـاري اسـت و افق هاي 
دوردسـت را نمي تواننـد ببيننـد، همـواره چيزهايـي را مي پسـندند كـه زودتـر بـه نتيجـه برسـد. 
چنيـن افـرادي معمـوالً نمي تواننـد مديـران خوبـي باشـند، بـه خصـوص در سـازمان هايي كـه 

اهـداف بلنـدي را دنبـال مي كننـد كـه بـر مبناي افـق زمانـي دراز مدت شـكل گرفته اسـت.
 افـرادی كـه بـه چنيـن بالندگـی فكری رسـيده باشـند، در مقابل كج انديشـي و سـطحي نگري 
اطرافيان ايسـتادگي مي كننـد و هنگامی بـا هجمـة فشـارهاي درونـي و بيرونـي روبه رو مي شـوند، 
خـود را نباختـه و نـگاه را متوجـه امـوري مي كننـد كـه واقعيـت دارنـد و بايـد باشـند. بـه نظـر 
می  رسـد تنهـا چيـزی كه توانسـت حادثـة عاشـورا و مصائب آن را بـرای امام زيـن العابدين )ع( 
و حضـرت زينـب )س( قابـل تحمـل كند، همـان هدف بزرگی بـود كه امام حسـين )ع( در ظهر 
عاشـورا فرمودنـد: »يعنـی پايـداری ديـن پيامبـر اسـالم )ص(« »ان كان دين محمد لم يسـتقم ااّل 

بقتلـی فيا سـيوف خذينی«.

6( ژرف نگری 
در تفكـر جامـع، توجـه به افراد موضوع داشـتيم تا همة اعضا داخل شـوند، ضمـن آنكه از ورود 
غيـر و بيگانـه جلوگيـري شـود، در صورتـی كـه در تفكـر عميـق و ژرف، توجـه بـه حالت های 
موضـوع مي شـود. هنگامی كـه سـخن از بپـا داشـتن نمـاز يا روزه می شـود بـدون ترديـد در اين 
عرصـه بـا كـودك، نوجوان، جوان، ميانسـال و كهنسـال روبـه رو می شـويم و ژرف نگری موجب 

تفـاوت احكام بـرای افراد می شـود. 
توجـه بـه ظرفيـت روحـی و فكری افـراد از ويژگی هـای پيامبـران)ع( و اوليای الهی اسـت. از 
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نكته هـای مه مي كـه در احاديـث بـا آن روبـه رو مي شـويم، همين مسـئله اسـت كه انبيا سخنشـان 
َّا َمَعاِشـَر االنبِيَـاءِ أُمِْرنَا أَْن  ِ ص إِن بـه انـدازة درك عقلـی و و ظرفيـت مردم اسـت. »َقاَل َرُسـوُل اللَّ

اَس َعَلی َقـْدرِ ُعُقولِهِْم« )الكافـي، ج1، ص 23(. َم النَـّ نَُكلِـّ
در فرهنـگ علـوی بـه علـت تأكيـد بـر ژرف نگری توصيه شـده اسـت كـه عوامـل ايجادی و 

بقايـی آن رعايـت شـود كـه در اين جـا بـه بعضـی از آن ها اشـاره می شـود: 

الف(تأمل در موضوعات پيرامونی و سرسری نگذشتن از آن ها 
در فرهنـگ علـوي مؤمنـان متفكرانـی هسـتند كـه بـه سـادگی از كنـار موضوع هـا نمی گذرنـد، 
بلكـه در مسـائل مختلـف زمينـي و آسـماني تأمـل مي كننـد و به دقـت در آن ها مي انديشـند و با 
َ قِيامًا  َِّذيـَن يَْذُكـُروَن اللَّ فه مي كـه از آن هـا می يابنـد، بـه عظمـت و قدرت الهـي اذعان مي كننـد »ال
َّنـا ما َخَلْقَت هـذا باِطاًل  ـماواِت َو ااّلْرِض َرب ـُروَن فِـي َخْلـِق السَّ َو ُقُعـوداً َو َعلـی ُجنُوبِهِـْم َو يَتََفكَّ

ُسـبْحانََک َفقِنا َعـذاَب النَّار« )آل عمـران/191(.  
اصـوالً، ذهـن زمانـي شـروع بـه فكـر كـردن مي كند كـه مشـكلی را احسـاس كند يا شـبهه اي 
پيـش آيـد )بابائـی م.   ، رمـز موفقيـت در تحقيـق، 1388(، وگرنـه اگـر امـري را مسـلم بدانـد يـا 
بي  تفـاوت از كنـارش رد شـود، ديگـر اطالعـات ورودي بـراي ذهـن حساسـيت ايجاد نمی كنـد 

»كـم مـن آيـه يمـرون عليهـا و هم يعرضـون« )يـس، 45( .
مـورد  در  افـراد  ديـدگاه  اختـالف  و  نيسـت  بيـش  يكـي  واقعـي  كـه حقيقـت  آن جـا  از 
بنابرايـن جانبـداري مطلـق  موضوعاتـی، ناشـي از دريافـت صحيـح نداشـتن از آن اسـت؛ 
وجـود نـدارد مگـر براي كسـانی كـه از اشـتباه و خطـا مصونيت دارنـد. از ايـن رو، در مقابل 
حقايـق و مطالبـي كـه مي شـنويم يـا مي بينيـم نبايـد خودرايي نشـان دهيـم و يا بـه غفلت آن 
ـر  را ناديـده بگيريـم، بلكـه بايـد آن هـا را ديـد، شـنيد و بهتريـن آن هـا را انتخـاب كـرد »َفبشِّ
ُ َو أُولئِـَک ُهْم أُولُوا  َِّذيـَن َهداُهُم اللَّ َِّذيـَن يَْسـتَِمُعوَن الَْقـْوَل َفيَتَّبُِعوَن أَْحَسـنَُه أُولئَِک ال ِعبـادِي ال

ااّللْبـاِب« )الزمـر، آيـه 18(.  

ب( آستانة تحمل باال
پذيـرش آرای مخالفـان و دادن امـكان طـرح نظريات آن هـا از ويژگی های بـارز فرهنگ علوی 
اسـت »َو اِن اََحٌد مَِن المشـركان اِسـتِجاَرَك َفاِجرُه َحتَّی يَسـَمَع َكالَم اللِ ثُمَّ اَبلُِغه َمأَمنَُه« )توبه،6(. 
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در فرهنـگ علـوی فضـای باز سياسـی وجـود دارد تا همة بتوانـد تحقيق كنند و به پاسـخ های 
سـؤاالت خـود دسـت يابنـد امـا حـق ايجـاد فضـای آشـوب ندارنـد و طـرح سـؤال ها نيـز در 
محيط هـای علمـی و تحقيقاتـی بايـد صـورت گيـرد، اگرچه عمـوم مـردم در برخورد بـا ديگران 
از سـعه صـدر بااليـی برخوردارنـد و بـه راحتـی اجـازة طرح مسـائل را بـه مخالفـان می دهند تا 
بتواننـد آگاهانـه انتخـاب كنند و اجباری در پذيرش دين نداشـته باشـند. از ايـن رو، منطق تبعيت 
 ُ كوركورانـه از گذشـتگان در فرهنـگ علـوی جايگاهـی نـدارد »َو إِذا قِيَل لَُهـُم اتَّبُِعوا ما أَنْـَزَل اللَّ
قالُـوا بَـْل نَتَّبِـُع مـا أَلَْفيْنـا َعَليْـِه آباَءنـا أَ َو لَـْو كاَن آباُؤُهـْم ال يَْعقُِلـوَن َشـيْئًا َو ال يَْهتَـُدوَن« )بقـره، 
137(.  بلكـه مطالـب را می شـنوند و بهتريـن آن هـا را بـا داشـتن اسـتدالل و منطـق می پذيرنـد. 
ُ َو أُولئَِک ُهْم  َِّذيـَن َهداُهـُم اللَّ َِّذيـَن يَْسـتَِمُعوَن الَْقـْوَل َفيَتَّبُِعوَن أَْحَسـنَُه أُولئِـَک ال ـر ِعبـادِي ال »َفبشِّ

أُولُـوا ااّللْباِب« )زمـر، 18(.  

ج( توجه به باطن امور
يكـی از مسـائلی كـه در اصول بر آن تأكيد می شـود، منطـق و مفهوم واژه هاسـت . آن ها در ظاهر 
معنايـی دارد كـه از آن بـه منطـوق يـاد می شـود ولی هميـن واژه وقتـی در جمله قـرار می  گيرد، 
مفهومی بـه تناسـب آن پيـدا می كنـد كه از ارتبـاط معنايـی ديگر واژه هـا نمايان می شـود. افراد به 
ميـزان ظرفيـت وجـودی و عمـق روحی و انديشـه ای كـه دارند، هنگامی كـه با جمله هـا روبه  رو 

می شـوند، از معانـی آن ها تبعيـت می كنند.
در فرهنـگ علـوی از افـراد خواسـته می شـود ذهـن خـود را متوجـه عمـق و باطـن قضايـا 
كننـد و فقـط بـه ظواهـر اكتفـا نكننـد، بلكـه بعـد از فهـم جنبه هـاي اساسـي موضـوع، درصـدد 
درك داللت هـاي آن برآينـد و حتـي خـود را از ايـن محدوديـت خـارج كـرده و فكر خـود را در 
جوانـب ناپيـداي موضـوع جـوالن دهنـد تا هر چه بيشـتر پـرده از ارتباط هـاي ناپيـداي موضوع 
بـا امورهـای ديگـر آشـكار شـود. در در ايـن فرهنـگ از افـرادي كـه چنيـن صفتـي دارنـد بـه 
»راسـخون فـي العلـم« يـاد مي شـود. براسـاس نـص تصريـح احاديـث، بخشـي از آيـات محكم 
ِذي أَنَْزَل َعَليْـَک الِْكتاَب مِنْـُه آيـاٌت ُمْحَكماٌت ُهـنَّ أُمُّ الِْكتاِب  َـّ اسـت و بخشـي متشـابه اند »ُهـَو ال
َو أَُخـُر ُمتَشـابِهاٌت« هـر آيـه اي ظاهـري دارد و باطني و اين بطـون تا هفت اليه ادامـه دارد »و قال 
رسـول الل )ص( إن للقـرآن ظهـرا و بطنـا و لبطنـه بطـن إلـی سـبعة أبطـن«  )عوالي الآللـي، ج4، 
ص 107( كسـاني كـه ظاهربيـن هسـتند فقـط بـه ظواهـر قرآن توجـه می كننـد و به آن هـا پايبند 
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مي شـوند ولـي كسـاني كـه از ايمـان و علم كافـي برخوردارنـد از ظواهر بـه باطن مي رسـند و به 
َِّذيَن فِـي ُقُلوبِهِْم  حقيقت هـا دسـت مي يابنـد كـه از آن ها به راسـخان در علم ياد مي شـود »َفَأمَّـا ال
اِسـُخوَن  ُ َو الرَّ َزيْـٌغ َفيَتَّبُِعـوَن مـا تَشـابََه مِنْـُه ابْتِغـاَء الْفِتْنَـِة َو ابْتِغـاَء تَْأِويلِِه َو مـا يَْعَلُم تَْأِويَلـُه ااّل اللَّ
كَّـُر ااّل أُولُوا ااّللْبـاِب« )آل عمـران، آيه 7(. ِّنا َو مـا يَذَّ ا بِـِه ُكلٌّ مِـْن ِعنْـِد َرب فِـي الْعِْلـِم يَُقولُـوَن آَمنَـّ
براي كشـف اين داللت ها از دوشـيوه اسـتفاده مي شـود: در شـيوة اول روش حل مسـئله اسـت 
و به ايـن نكتـه توجـه مي كننـد كـه آيـا داللت هـا نتايـج منطقـي فرض هاي اساسـي اسـت كه در 
مقابـل مسـئلة مـورد بحـث واقع شـده اسـت و در شـيوة دوم از روش اسـتقراء كمـک مي گيرند 
كـه در آن فرض هـاي اساسـي مـورد سـؤال واقـع مي شـود و صحت و سـقم آن هـا در قالب هاي 

مختلـف مـورد ارزيابي قـرار مي گيرد.
مجادلـة حضـرت ابراهيم )ع( با سـتاره، مـاه و خورشيد پرسـتان را مي توان از اين نوع دانسـت. 
حضـرت براي اين كـه اثبـات كند اين هـا از ويژگـي معبـود برخـوردار نيسـتند، از روش »خلـف 
در حـل« مسـئله اسـتفاده كـرد وابتـدا بـدون توجـه بـه عملكرد بت پرسـتان بـا آن ها همراه شـد، 
ولـي وقتـي خورشـيد، مـاه و سـتاره ها افـول كردنـد، از ايـن نكتـه اسـتفاده كـرد و اظهار داشـت 
چيـزي كـه افـول كنـد وجـودش وابسـته بـه ديگـري اسـت و نمي تواند خدا باشـد چـون افول 
يعنـي بـودن و نبـودن، ظهـور و عدم ظهـور، كه در هـر دوي اين ها وابسـتگي به غير نهفته اسـت 
يـا در مواجـه بـا بت پرسـتان و شكسـتن آن هـا و نهـادن تبر به دوش بـت بزرگ از روش اسـتقرا 

اسـتفاده كرد.

د( بهره گيری از روش فرضيه اي - قياسي:
ذهن هـای ژرف نگـر در تحليـل مسـائل از روش فرضيـه ای - قياسـی بهـره می گيرنـد. روش 
قياسـی در مقابـل روش اسـتقرائی طـرح می شـود. در روش اسـتقرايی تـا مجموعـه ای از داده ها 
نباشـد، ذهـن تـوان كلی گويـی پيـدا نمی كنـد ولـی در روش قياسـی ذهـن بـا داشـتن يـک جزء 
از طريـق كلياتـی كـه در اختيـار دارد می توانـد فرضيـه سـازی كرده و اسـتنباط كلی  كنـد. هر دو 
روش در فرهنـگ علـوی مـورد تأييدنـد و به صورت های مختلف از آن ها اسـتفاده شـده اسـت. 
قـرآن در بيـان سـنت های حاكـم بـر زندگـی انسـان ها، از روش اسـتقرايی بهـره می گيـرد و با 
يـادآوری بخش هايـی از داسـتان اقـوام گذشـته می فرمايد، از نتايـج كار  ها عبـرت بگيريد »ان فی 
ذالـک لعبـره الولـی ااّلبصـار« )ال عمـران، 13( و در جـای ديگر، بـرای اثبات خالقيـت و توحيد 
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افعالـی از روش قياسـی اسـتفاده می كنـد. »ان فـی خلـق السـموات و ااّلرض و اختـالف الليل و 
النهـار اليات الولـی ااّلبصار« )ال عمـران، 190« .

در روش فرضيه ای - قياسـی، براي حل مسـائل و مشـكالت، به جاي يادداشـت و ثبت وقايع 
بـه توضيـح و تفسـيرآن ها پرداختـه می شـود. و بـا كوچک تريـن نشـانه و اشـاره مطالـب  فهميده 
و نتايـج و پيامدهـا پيش بينـي می شـوند و اظهار نظـر مي شـود.زيرا بـا مشـاهدة چنـد مـورد كافي 
اسـت فكـر بـه كار بيفتـد و به تشـريح موارد اقـدام كند  و بـراي توضيـح آن ها فرضيه سـازي كند 
و بـراي بررسـي دقيـق، سـؤال هايی پيرامـون آن هـا طـرح كند و مـوارد جزئـي را به دقـت مورد 
مطالعـه قـرار دهـد و بـا دسـت يابي به امكانـات جديد و توسـعة تجربه هـای و برخورد بـا موارد 
ديگـر، فرضيـات قبلـي را بهينـه كـرده و دوبـاره به تشـريح جزئيـات بپـردازد تا اين كه به كشـف 

حقايق برسـد.

7.انعطاف پذیري
انسـان بـا اين كـه يک نسـخه بيشـتر نـدارد و آموزه هـای مترتـب بر آن ها نيز يكی بيشـتر نيسـت 
و زمـان و جغرافيـا در آن تأثيـر نمی گـذارد. ولـی زندگـی او در بسـتر زمـان تحت تأثير شـرايط 
قـرار گرفتـه و ايـن تغييـر تـا آن جـا پيـش رفته اسـت كـه دوره های زيسـتی انسـان را به سـنتی، 

مدرنيسـم و پسـت مدرنيسـم تقسـيم می كنند )بابائـی، 1390(.
 آموزه هـای فرهنگـی حاكـی از سـبک زندگـی و سـازندة هويـت آن هـا نمی تواند پاسـخ گوی 
نيازهـای زندگـی متأثـر از زمـان و مـكان نباشـد. »نمـاز« حكـم كلـی بـرای همـه اسـت ولی در 
وضعيت هـای مختلـف ماننـد مسـافرت، مريضـی، شـرايط اضطـراری ماننـد جنگ و... كـه برای 
انسـان پيـش می آيـد، شـرع در همـة ايـن وضعيت هـا نمـاز را واجب كرده اما به شـكل نشسـته، 
شكسـته، اشـاره، در حـال رفتـن و.... كـه نشـان از انعطاف پذيـری ايـن حكـم دارد. ايـن احكام 

نشـان از بالندگـی احـكام و انعطاف پذيـری دارد.
نقـش آفرينـی عنصـر زمـان و مـكان در اجتهـاد فرهنگ علـوی، پاسـخ عينی به ايـن تحوالت 
زمانـی و مكانـی اسـت. اهميـت مؤلفة واليت بر نمـاز، روزه، زكات و حج، در حديث نيز اشـاره 
بـه ايـن مهـم دارد كـه متأسـفانه جامعـه اين پيـام را بـه درسـتی درك نمی كند و مهـم را به جای 
اهـم می گيـرد و بـا تـرك واليـت تأثيـرات حقيقی چهـار مـورد ديگر بـه حداقل كاهـش يافته و 
ـْومِ َو الَْحجِّ  َكاةِ َو الصَّ ـاَلةِ َو الـزَّ چـه بسـا بی تأثيـر می شـوند »بُنَِي ااّلْسـاَلُم َعَلـی َخْمٍس َعَلـی الصَّ
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اُس بَِأْربٍَع َو تََرُكـوا َهِذهِ يَْعنِـي الَْواَليََة«  َو الَْواَليَـِة َو لَـْم يُنَـاَد بَِشـيْ ءٍ َكَمـا نُـودَِي بِالَْواَليَِة َفَأَخـَذ النَـّ
)الكافـي، ج 2، ص 18(. آسـيب های جوامـع اسـالمی نيز بـه هميـن دوری اسـت   ،چنان كه رهبـر 
كبيـر انقـالب اسـالمی فرمودند: »پشـتيبان ولی فقيـه باشـيد تـا آسـيبی به كشـورتان نرسـد« )امام 
خمينـی، 1386( چـرا كـه ولی فقيـه بـا توجه به شـرايط زمانی و مكانی به مسـائل جـواب داده و 

چـه بسـا بـا وضع احـكام ثانـوی، احـكام اوليه به طـور موقـت معلق و تعطيل شـود. 
از آن هـا را بصـورت ذيـل  انعطاف پذيـر، نشـانه ها و ويژگي هايـي دارد كـه بخشـي  تفكـر 

مي تـوان بيـان كـرد.

الف ( رهایي از جمود رواني
رفتارهـاي انسـان بيانگـر ابعاد و ويژگي هاي روحي اسـت. به همان سـان كـه روح و ظرفيت هاي 
علمـی و اخالقـي آن افزايـش مي يابـد، پرتوهـاي آن نيـز كـه بـه صـورت گفتـار، كـردار و پندار 
ُُّكـْم أَْعَلُم بَِمـْن ُهَو أَْهدی َسـبِياًل«  ظاهـر می شـود تغييـر مي كنـد »ُقـْل ُكلٌّ يَْعَمـُل َعلی شـاكَِلتِِه َفَرب

)اسـراء، 84(، يـا بـه قول سـعدي: زكوزه برون تـراود هرآنچه در اوسـت.
بهتريـن  را  علمی خـود  اندوخته هـاي  و  مي شـوند  دچـار  روحـي  انجمـاد  بـه  كـه  افـرادي 
مي انگارنـد، بـه سـختي مي تواننـد در مقابـل شـرايط انعطـاف الزم از خـود نشـان دهنـد و وقتي 
بـا شـرايط كامـاًل تـازه اي روبـه رو مي شـوند، نمي تواننـد عكس العمـل مناسـب در مقابـل آن هـا 
نشـان دهنـد؛ يعنـي نمي تواننـد از تجربه هـاي گذشـته اسـتفاده كننـد و خـود را بـا آن هـا منطبق 
سـازند يـا آن هـا را بـه نفع خـود تغييـر دهنـد و در مقابل اين موقعيـت كاماًل جديـد عكس العمل 
مناسـب بوجـود آورنـد، امـا اگر ايـن منطق و آمـوزة فرهنگ علوي بـر روح و روان انسـان حاكم 
باشـد كـه اندوخته هـاي انسـان كامل نيسـت »فـوق كل ذي علـم عليم«)يوسـف، 72( و باالتر از 
هـر عالمـي، عالم تـري وجـود دارد و آن هايـي كـه نمي داننـد بايد از اهل علـم و دانا سـؤال كنند 
ْكـِر إِْن ُكنْتُـْم ال تَْعَلُمـوَن«  )نحـل، 14( ديگر، انجمـاد روحي معنا پيـدا نمي كند.  »َفْسـئَُلوا أَْهـَل الذِّ
بـه عبـارت ديگـر در فرهنـگ علـوي همـه بايـد به دنبـال دانش باشـند و بايـد گفت ايـن مفهوم 
اصلـي پويـا و يادگيرندة ايـن شـعار اصلـي فرهنـگ علوي اسـت »َو ال تَْقُف مـا لَيَْس لََک بِـِه ِعْلٌم 

ـْمَع َو الْبََصـَر َو الُْفـؤاَد ُكلُّ أُولئِـَک كاَن َعنُْه َمْسـُؤالً« )اسـرا، 36(. إِنَّ السَّ
در فرهنـگ علـوي نيازمندي هـاي برخاسـته از ذاتيـات انسـان ثابـت اسـت و تغييـر زمـان و 
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شـرايط در هويّـت و ماهيّـت آن هـا تغييری ايجـاد نمي كنـد، ماننـد خداپرسـتي و زيبايی دوسـتي. 
ولـي نيازمندي هـاي برخاسـته از فروعيـات و نيازهـاي مادي يا روحي به تناسـب شـرايط متغيير 
مي شـود بـه طـوری كـه انسـان مي تواند براسـاس ميـزان دانش و تالشـي كـه مي كند، شـرايط و 

وضعيـت بهتـري از آن هـا را بـراي خود فراهـم كند. 
اين هـا بـه شـكل دسـتورهای كلـي از طـرف خـدا بـه رسـولش )ص( نـازل شـده اسـت كـه 
ابتـدا توسط ايشـان و امامـان )ع( متناسـب بـا مقتضيـات زمـان تغييـر مي يابـد و سـپس اين امـر 
بـه عهـدة همـة انسـان ها گذاشـته شـده كـه به تناسـب شـرايط و بـه تبعيـت از مجتهـدان جامع 
شـرايط )ولـي فقيـه( آن هـا را بـه روز كنند و بهترين شـيوه و منـش را انتخاب كنند. ايـن امر فقط 
بـا انعطاف پذيـري روح انسـان امكان پذيـر اسـت، مثـاًل مي گوييـم آيـة »واعـدو لهم ما اسـتطعتم 
مـن قـوه«، يـک دسـتور كلـي اسـت، و دسـتور سـبق، رمايـه )بحـار، ج100، ص 189( دسـتور 
ديگـري اسـت كـه متناسـب با زمـان توسـط پيامبـر )ص( آن را توصيه شـده؛  يعني اگـر پيغمبر 
توصيـه كـرده سـبق و رمايـه را يـاد بگيريـد و به فرزنـدان خـود بياموزيد، نـه به اين دليل اسـت 
كـه حضـرت به ايـن دو عالقـة مـوردي داشـته اند، بلكـه در زمان ايشـان اين دو نشـانة قـدرت و 

بود. توانايـي 
اسـالم مي گويـد شـما در همـة زمان هـا بايـد حداكثـر نيرومنـدي را داشـته باشـيد، بـه طوري 
كـه كسـي جـرأت تعـدي و تجاوز بـه حدود شـما را پيدا نكنـد؛ يعنـي اسـب دواني و تيراندازي 
از نظـر اسـالم اصالـت نـدارد، بلكه ايـن دو براسـاس مقتضيـات زمـان از مصاديق توانايـي و آيه 
»واعدولهـم مااسـتطعتم مـن قـوه« اسـت. بـه عبارت ديگـر، جامه اي اسـت كه به بـدن آن دوخته 
شـده اسـت. يعنـي اسـالم بـراي سـبق و رمايـه اصالـت قائـل نيسـت، بلكه بـراي نيرومندشـدن 
اصالـت قائـل اسـت نيرومنـدي اصلـي اسـت كـه خـدا از مسـلمان خواسـته كـه همـواره بايـد 
داشـته باشـند ولـي مي دانيـم كـه مصاديـق نيرومنـدي و قدرت در بسـتر زمـان تغيير يافتـه، و به 
قـول تافلـر  »قـدرت از زور بـازو بـه ثروت و سـپس به دانايـي تغيير شـكل داده اسـت« )تافلر ، 
1372(. نـگاه متعصبانـه، بسـته و تحّجري به سـخن پيامبر اين اسـت كـه بگويم امـروزه نيز براي 
قدرتمنـد شـدن بايـد بـه سـراغ همـان شـيوه هاي قدي مي عصـر پيامبـر )ص( رفـت، ولـي نـگاه 
منعطـف، منطقـي و اسـتراتژيک اين اسـت كه متناسـب با مقتضيات بايد شـرايط قـدرت را فراهم 
كرد. چنان كه دسـتور )غيروا الشـيب(، )وسـايل شـيعه، ج2، ص 84( موي سـفيد را رنگ بزنيد 
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بـر اسـاس شـرايط و مقتضيـات زمـان گفته شـده اسـت و سـريان آن به همـة زمان ها يـک نگاه 
بسـته و دگ مي اسـت و بـه هميـن دليـل اميرالمؤمنيـن علـي )ع( در اعتـراض به عمـل نكردن به 
سـخن پيامبـر )ص( فرمـود: »ايـن دسـتور خـودش اصالـت نـدارد، بلكـه بـراي منظـوري در آن 
زمـان بـود، كـه حـال ديگـر نيسـت. آن منظور ايـن بـود: در آن زمـان عدد مسـلمين كم بـود. در 
ميـان سـربازان مسـلمان كـه در جنگ هـا شـركت مي كردنـد، پيـر زياد بودنـد كه ريش  همه شـان 
سـفيد بـود« )خطبـة 43(  دشـمن كـه از دور اين هـا را مي ديـد، يـک مشـت ريش سـفيد در ميان 
سـپاه اسـالم اسـت. روحيه شـان قـوي مي شـد و مي دانيـم در جنـگ، قـوت قلـب نقـش اول را 
دارد. پيغمبـر )ص( ديـد اگر اين هـا بـا ريش هـاي سـفيد در ميدان هـای جنـگ بياينـد، اول بار كه 
چشـم دشـمن بـه آن هـا مي افتـد، روحيه شـان قـوي مي شـود، از اين رو فرمـود ريش هـا را رنگ 
ببنديـد كـه دشـمن بـه پيري شـما پي نبـرد. پس ايـن ضرورتي بـود كه متناسـب با حـال آن روز 

بـود، امـروز ديگر ايـن نياز نيسـت )مطهری، اسـالم و مقتضيـات زمـان، 1364، ص 237(
بنابرايـن، انجـام نـدادن كاری كـه روحية دشـمن را تقويت كنـد، امری ثابت و جـاري در همة 
زمان هـا اسـت ولـي شـكل اجـراي آن در زمان هـا و شـرايط مختلف، متفاوت اسـت. بـه عبارت 
ديگـر، قـرآن وقتـي مي گويـد »واعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قوه و من ربـاط الخيـل« )انفال، 60(
در مقابـل دشـمن تـا آخريـن حـد امكان نيـرو تهيـه كنيد. به قـول شـهيد مطهري زمانـي بود كه 
چهـار تـا آهنگـر مي توانسـتند آن وسـايل نيرو را بـا همان معلومـات تجربي زمان خودشـان تهيه 
كننـد. ولـي در زمـان ديگـری انجام اين وظيفـه معلومات بسـياري مي خواهد، علِم سـاختن بمب 
اتـم هـم الزم اسـت. براي ايـن كه توانمنـدي الزم براي دفـع ضرر و تجاوز ايجاد شـود. شـرايط، 

معلومـات و تجربيـات زماني خـودش را مي خواهد.
 جمـود روانـي و فكـري زمانـی ظاهـر مي شـود كـه فـرد در مقابـل موقعيت هـاي هماننـد، 
عكس العمل هـاي مشـابه انجـام دهـد و ايـن عكس العمل هـا جنبـة شـرطي داشـته باشـد، يعنـي 
طبـق قائـدة پاولـوف به طـور مشـروط و خودبه خـود از طـرف فرد اجرا شـود. اگر هميـن فرد به 
طـور اتفاقـی در مقابـل موقعيـت جديـدي قـرار گيـرد كه ظاهراً مشـابه بـا موقعيت هاي گذشـته 
اسـت ولـي از جهتـي بـا آن هـا تفـاوت دارد. ايـن امـر بـدون تأمـل، همـان عكس العمل گذشـته 
را از خـود ظاهـر مي كنـد و توجهـي بـه فـرق اساسـي اين موقعيـت بـا موقعيت هـاي گذشـته 
نمي  كنـد. حـال فـردي كـه بـه تجربه هـاي مكـرر، مطلـب را دريافتـه، در روزنامـة خاصـي يا در 
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صفحـة خاصـي مطالـب علمـی و مفيدی چـاپ مي شـود و همـواره از مطالب آن در سـخنراني ها 
و گفته هـاي خـود اسـتفاده  مي كنـد، اگـر روزي متني در آن صفحـه بيايد كـه ارزش علمی الزم را 
نـدارد، او بـا سـابقة قبلـي اش و بـدون توجـه به نويسـنده و متـن از مطالـب آن اسـتفاده مي كند.
امـا كسـی كه داراي طرز تفكر فلسـفي و اسـتراتژيكي اسـت اگرچه در مقابـل موقعيت هاي به 
ظاهـر مشـابه قـرار گيـرد، عكس العمل يكسـان و شـرطي انجـام نمي دهـد، به جنبه هاي اساسـي 
مشـترك در موقعيت هـاي مشـابه توجـه می كنـد و دانسـته و از روي اراده به آن هـا مي نگرد و در 
صـورت كوچک تريـن تشـابه و تغيـری به دقت به آن ها نگريسـته و عكس العمل مناسـب نشـان 
 مي دهـد. نمـود ديگـر، جمـود فكـري در موقعيت هايـي اسـت كـه فشـارهاي هيجانـي و رواني 
زيـادي در بـر دارد. مثـل معروفـي اسـت كـه  مي گويـد: »الغريق يتشـبث بـكل حشـيش« آد مي كه 
غـرق مي شـود بـه هر چوبي كه دسـتش برسـد دسـت مي انـدازد و توجهي بـه فايـده و بی فايده 
بـودن آن نـدارد. ولي كسـانی كه داراي طرز تفكر فلسـفي هسـتند، معمـوالً در موقعيت هاي تازه 
و پيش بينـي نشـده كمتـر رفتـار نامناسـب از خود نشـان می دهـد، زيـرا آن ها پيوسـته هدف هاي 
دور را  مي بينـد و افـكار خـود را بـر اسـاس آن ارزيابي و انتخـاب مي كنند و حـوادث غير مترقبه 
و پيش بينـي نشـده، تأثيـر چندانـي در آن هـا نمي گـذارد و به ايـن امـر توجـه دارند كه هـر امري 
را بايـد در ارتبـاط بـا ديگـر امـور و هر مسـئله اي را بـا توجه به هدف هـاي دور در نظـر بگيرند 
و در رفتارهـاي خـود دائـم تجديـد نظـر كننـد. از ايـن رو دكتـر فيليـپ جي. اسـميت بر اسـاس 
تحليـل خـود، كسـي را خردمنـد مي دانـد كـه داراي طرز تفكر منطقـي بوده و از جمـود فكري و 

رواني آزاد باشـد )اسـميت، 1372(.

ب ( ارزش سنجي افکار و نظریات
دسـتور »فبشـر عبـادي الذيـن يسـتمعون القـول ويتبعـون احسـنه« و »انظـر الـي مـا قـال الالـي 
مـن قـال« در ارزش سـنجي افـكار از مـواردي اسـت كـه در فرهنـگ علـوي تأكيـد زيـادي برآن 
مي شـود. در ايـن فرهنـگ ماهيـت فكـر به خودی خـود ارزشـمند اسـت و شـخصيت حقيقـي و 
حقوقـي گوينـدة آن، در ارزش گـذاري اش  آن دخالـت نـدارد. كالم ارزشـمند گرچـه از زبـان 
مغرض و كافر شـنيده شـود ارزشـمند اسـت و شـخصيت گوينده را نبايد به گفتار سـرايت داد. 
حكمـت گمشـده اي اسـت كـه بايـد آن را اگرچـه نزد اهل نفاق باشـد بـه دسـت آورد: »الحكمه 
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ضالـه المؤمـن فخـذ الحكمـه و لـو مـن اهـل النفـاق« )كلمـات قصـار 80(. زيرا ايـن حكمت به 
مثابـة مرواريـدي اسـت كـه در سـينة منافق بـه غليـان در مي آيد تا از آن خارج شـده و در سـينة 
مؤمـن آرام گيـرد. »خـذا الحكمـه انـي كانت فـان الحكمه تكـون في صـدر المنافـق فتلجلج في 

صـدره حتـي تخرج فتسـكن الـي صواحبهـا فـي صدرالمؤمـن« )همان(.
در فرهنـگ علـوي معيار و شـاخص اصلي پذيرش سـخن، ميـزان مطابقت آن بـا واقع و حقايق 
اسـت. هرچـه كالم به ايـن دو نزديـک باشـد، بـه همـان ميـزان پذيـرش آن ضـروري اسـت. نكتة 
شـگفت انگيزي كـه در كلمـات اميرالمؤمنيـن )ع( ديـده مي شـود اين اسـت كه عالقه بـه فرد باعث 
مي شـود قـوة ارزيابـي افـراد از كار بيفتـد و ايـن امـر باعـث مي شـود شـنوندة عالقه منـد و عاشـق 
گوينـده، زشـتي هاي سـخن او را نبينـد و همـة موضوعات آن را پذيرا باشـد و اين خطرناك اسـت 
»َمـْن َعِشـَق َشـيْئاً أَْعَشـی بََصـَرُه َو أَْمـَرَض َقْلبَـُه َفُهَو يَنُْظـُر بَِعيٍْن َغيْـِر َصِحيَحةٍ َو يَْسـَمُع بِـُأُذٍن َغيِْر 
نْيَا َقْلبَـُه َو َولَِهْت َعَليَْها نَْفُسـُه َفُهَو َعبْـٌد لََها َو لَِمْن  ـَهَواُت َعْقَلُه َو أََماتَـِت الدُّ َسـِميَعةٍ َقـْد َخَرَقـِت الشَّ

فِـي يََديْـهِ َشـيْ ٌء مِنَْهـا َحيْثَُما َزالَـْت َزاَل إِلَيَْهـا َو َحيْثَُما أَقْبََلـْت أَقْبََل َعَليَْهـا« )خطبة 109( 
»هركـس به چيزي عالقة شـديدی داشـته باشـد، نابينايش مي كنـد، و قلبش را بيمار مي  سـازد: 
بـا چش مي معيـوب مي نگـرد و بـا گـوش غيرشـنوا مي شـنود. خواسـته هاي دل، عقلـش را نابود 
می كنـد، دنيـا قلبـش را مي ميرانـد و شـيفتة آن مي كنـد، او بنـدة دنياسـت و بندة كسـي كه چيزي 
از دنيـا در دسـت دارد: دنيـا بـه هـر طـرف بلغـزد او هـم مي لغـزد و بـه هـر جانـب رو كنـد بـه 

همـان سـو رو مي كند.
بنابرايـن، بايـد توجـه داشـت كه بررسـي افـكار و نظريات، جـدا از منابـع آن ها به ايـن منظور 
اسـت كـه تمايـالت و عواطـف فـرد نسـبت به صاحـب نظريـه، مانـع درك ارزش نظريه نشـود 
كـه در غيـر آن گاهـي توجـه به منبـع افكار و عقايد براي روشـن شـدن قصد و غـرض صاحب 
عقيـده مفيـد اسـت و شـايد بـدون توجـه كامـل بـه منبـع افـكار و عقايـد، آن عقايـد و نظريات 

امـكان ارزش گـذاري خـود را از دسـت بدهند.

ج( توجه به همة جنبه های موضوع
معمـوالً انسـان ها تمايـل دارنـد افـكار و نظريـات خـود را بـه دو جهـت )خـودي و غيرخودي( 
محـدود كننـد و شـايد علـت آن بـه عـادت ديرينـه و كودكـي برگـردد. بچـه به تدريج كـه كامل 
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مي  شـود، بيـن خـود و جهـان تفـاوت قائـل مي شـود؛ و سـپس آن را بـه صـورت »مـال مـن 
اسـت« و »مـال مـن نيسـت«  تقسـيم بندی می كنـد. بـه تدريـج كـه بـزرگ مي شـود اين حكـم را 
بـه اعتقـادات و نظريـات نيـز سـرايت مي دهـد و ايـن امر در ذهـن او جنبـة عمو مي پيـدا مي كند. 
وقتـي در ضمـن بحـث  مي گويـد بايد دو طـرف قضيه را ديـد، مقصود نظر خـودي و غيرخودي 

است.
ايـن تقسـيم بندي در امـوري متناقـض صحيـح و قابـل تعميـم اسـت و نتيجه گيـري از آن نيـز 
صحيـح اسـت، امـا بسـياری از ولـي اكثـر مطالب و عقايـد انسـان ها از نـوع تناقض نبـوده بلكه 
حالـت تضـاد دارد. بـا نفـي يكـي، لزومـًا طـرف مقابـل ديـده نمي شـود، همانگونـه كـه بـا نفي 
سـفيدي حتمـًا سـياهي نيسـت زيـرا احتمـال دارد رنگ هاي ديگر باشـد؛ بين سـفيدي و سـياهي 
بي شـمار رنگ هـا قابـل تصـور اسـت. افرادي كـه ذهـن فلسـفي و تفكـر اسـتراتژيک دارنـد و از 
افـكار منطقـي برخوردارنـد، در بحـث و بررسـي مسـائل و امور مـورد اختالف، ابتـدا جنبه هاي 
متناقـض و متضـاد را از هـم جـدا و امـور متضـاد را كـه نفي يكي مسـتلزم اثبات ديگري نيسـت 
بـه دقـت بررسـي مي كننـد و جنبه هـای مختلف را به وضـوح بيان مي كننـد؛ و آنـگاه فرضيه هاي 

مختلـف و متنـوع را بـراي حـل مسـائل طـرح مي كنند.

ب( عناصر ارزشی سبک و فرهنگ علوی
1. عنصر خداباوری و خدامحوری

عرصـة فرهنـگ علـوی فضـای حضـور خدابـاوران اسـت؛ زيـرا از ويژگي هـاي فرهنـگ سـنتي 
عـرب جاهلـي، بت پرسـتي و تكثـر در الوهيـت بـوده اسـت. امـا آنچـه در فرهنـگ دينی اسـالم 
بـه عنـوان نخسـتين ارزش مـورد توجـه گرفـت و بـه آن دعـوت عمومـی  شـد، يكتاپرسـتي و 
خدامحـوري اسـت »قولـوا ال الـه الل تفلحـوا« . بـه همـان سـان رنگ خدايـی، تنها رنگی اسـت 
كـه بـر فرهنـگ علـوی و عناصـر آن سـايه انداختـه و آن را هويت می بخشـد؛ »ِصبَغـه اللِ َو َمن 

اَحَسـَن مِـَن اللِ ِصبَغًه« )بقـره، 138(. 
در ايـن فرهنـگ ارزش هـا، هنجارهـا و مفروضات اساسـی از قرآن و سـنت رسـول خدا)ص( 
گرفتـه می شـود »اقيمـوا هذيـن العموديـن و اوقـدوا هذيـن المصباحيـن« )خطبـة 149( و مؤمن 
كامل به كسـی گفته می شـود كه بتواند سـنت خدا و سـنت رسـول خدا )ص( را زنده نگه دارد 
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»يحيـون سـنن الل و سـنن رسـوله«  )خطبـة 192(. سـنت خدا در قـرآن و آموزه هـای آن به مردم 
عرضه شـده اسـت و سـنت رسـول خـدا )ص( در سـيره و سـيرت آن حضرت )ص( بـه وديعه 
گذاشـته شـده اسـت و سـبک و سـياق ايشـان الگوی رفتاری معرفی شـده اسـت كه مؤمنان بايد 
در همـة كارهـا از آن بهـره جوينـد »لقـد كان لكـم فـی رسـول الل اسـوه حسـنه«  )احـزاب، 21( 
و خدايـي جـز الل نمي شناسـد و در ايـن اعتقـاد اميرالمؤمنيـن)ع( بـه  قـدري مصّر بود كـه اجازة 
دخـول هيـچ غيـري را بـه آن نمي داد. شـدت اين امـر به  نحوي بـود كه افـراد ظاهربيـن از آن به  

رسـول خـدا)ص( شـكايت كردند و حضـرت)ص( در پاسـخ فرمودند :
»اي مـردم! هر گـز دربـارة علـي داوري بـد نكنيـد؛ زيرا سـوگند به خـدا كـه او  در ذات خدا و 
در راه او كوچک تريـن زبـري و سـفتي از خود نشـان نمي دهـد«؛ »ايها الناس! التشـّكو عليًّا فوالل 

 انّـه اَل خَشـَن فـي ذاِت الل و في سـبيِل الل« )طبري، ج2، ص402؛ كنز العمـال، ج11، ص620(.
فرهنـگ رقيـب در زمـان اميرالمؤمنيـن )ع( فرهنـگ جاهلـي عـرب و فرهنـگ امـوی بـود كه 
رسـم های جاهلـی را ترويـج می كـرد كـه بـا بعثـت پيامبـر)ص( در مدينـه و در دوران حكومت 
پيامبـر اكـرم)ص(، دچـار انقـالب شـدند و زيربنـاي تمـدن اسـال مي با فرهنـگ نـاب توحيـدي 
پايه گـذاري شـد و همـه چيـز بـا ميـزان و درجـه اخـالص و تقـوا سـنجيده می شـد »ان اكرمكم 
و  فرهنـگ جاهلـی  از رسـم های  بعضـي  پيامبـر)ص(  از رحلـت  پـس  امـا  اتقاكـم«.  عنـدالل 
امـوی دوبـاره زنـده شـد و حيـات مجـدد آن هـا تـا زمـان حكومت امـام علـي)ع( ادامـه يافت. 
عمده ترين ايـن ويژگي هـا، تعصـب نـژادي، برتـري نـژاد عـرب و قريـش و انتصاب گرايـي بـه 
جـاي شايسـته سـاالري بـود كـه اوج اين فرهنـگ، در زمـان خالفت عثمـان بود. از ايـن رو  پس 
از رحلـت رسـول گرا مي اسـالم)ص(، عنصـر شـيخوخيت در فرهنگ عـرب )سـاختار قبيله اي(، 
ابوبكـر را حاكـم كـرد و منزلـت قريـش بـه او مشـروعيت داد و سـپس در ديگـر خلفـا تـا دوره 

علـي)ع( ادامـه يافت. 
بـا توجـه به سـطوح چهارگانه اي كـه در قبيله بود )شـيخ، اشـراف، اعضاي عـادي و بردگان(، 

قشـربندي اجتماعـي تغييـر يافـت و به چنين تعريف شـد و مبنـای تعامل حكومتيان شـد: 
1. شيخ ها و رؤساي قبيله ها.

2. ثروتمنداني كه از طريق تجارت مال فراوان اندوخته بودند.
3. طبقة متوسط )شامل بازرگانان جزء و عشيره هاي متنفذ(. 
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4. بردگان و ستم كشان.
امـام علـي )ع( بـا توجـه به اين كـه در دامـان پيامبـر گرا مي اسـالم )ص( تربيـت شـده بودنـد، 
شخصيت شـان بـا فرهنـگ اسـالم رشـد كـرده بـود و از فرهنـگ عـرب جاهلـي، بسـيار فاصلـه 
داشـت. تنهـا هنجارهـا، سـنت ها، آداب و رسـوم و ارزش هايي مـورد پذيرش قـرار می گرفت كه 

از سرچشـمة وحـي نشـأت گرفتـه بـود و يـا مـورد تأييد منبـع وحي الهـي بود. 
نكتـة مهمی كـه تحـوالت فرهنگـی عصـر امامـت اميرالمؤمنين)ع( را نشـان می دهد، اين  اسـت 
كـه فرهنگـی كـه بـا بعثـت پيامبـر اكـرم )ص( مطـرح شـد، نتوانسـت به طـور كامـل جايگزين 
فرهنـگ سـنتي عـرب جاهلـي شـود يا بـه انـدازة كافـی در جـان و اليه هـای مختلـف فكری و 
عملـی مـردم رسـوخ نكـرده بـود؛ هـر چنـد در زمـان حضـور پيامبـر اكـرم )ص( بـا توجـه بـه 
ويژگي هـاي شخصيتي ايشـان، غلبـه بـر فرهنـگ جاهلـي نمايـان بـود، اما حـوادث زمـان بعد از 
رحلـت پيامبـر اكـرم )ص( نشـان داد كـه فرهنـگ الهـی و نبـوی، غلبـة كاملي بر فرهنگ سـنتي 
عـرب جاهلـي پيـدا نكـرده اسـت. اگـر چـه در زمـان خليفـة اول و دوم، بـه دليـل تقيـد حفـظ 
ظواهـر، بحـران تعـارض فرهنگ هـا خـود را نشـان نـداد، امـا در زمـان خليفـة سـوم كـه مدافع 
ارزش هـاي فرهنـگ سـنتي عرب جاهلـي و اموی بود و نيـز در زمان حكومت امـام علي )ع( كه 
بـه شـدت مدافـع ارزش هـاي فرهنـگ دينی اسـالم بود و بـا ارزش هـاي جاهلي مبـارزه  مي كرد، 

ايـن تعـارض و بحـران بـه صورت جـدي بـروز كرد. 
سـليم بـن قيـس می گويـد: »از اميرالمؤمنيـن )ع( شـنيدم كـه فرمـود: ايـن امـت بر هفتاد و سـه 
گـروه تقسـيم می شـوند. كـه فقط يـک گـروه از آن ها نجـات خواهند يافـت .. و آن گروه كسـانی 
هسـتند كـه هدايـت شـده، مؤمـن، مسـلم و دارای رشـد ند. )ايـن گـروه كـه از آن بـه شـيعه يـاد 
می شـود(، كسـانی هسـتند كـه به من ايمـان دارنـد و تسـليم دسـتورات و فرمان های خدا هسـتند 
و از دشـمنان خـدا دوری می كننـد، دوسـتدار مـن و دشـمن دشـمنان مـن هسـتند و بـه حقـوق و 
پيشـوايی مـن آشـنا هسـتند و وجوب اطاعت از مـرا از كتاب خدا و سـنت پيامبـر)ص( فهميده اند 
و هيچ گاه از عقيده شـان برنگشـته اند و شـبهه ای در آن ايجاد نمی شـود« )قيس، 78  ه ق   ، ص 198(. 
از اين رو در اين فرهنگ هر تمّسـكي در مسـير عينيت بخشـي به دسـتورات الهي موجب ايجاد 
نـوري مي شـود كـه زمينـة ره يابـي بـه گام هـاي بعـدي را فراهـم مي كند)خطبـة 22(.  همة ايـن 
گام هـا بـراي رسـيدن بـه نهايت رضايت الهي  در شـريعت اسـالم به  رشـتة تحرير درآمده اسـت: 
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»جعـل الل فيـه   منتهـي رضوانـه و ذروه دعائمـه و سـناَم طاعتـه« )خطبـة 198(. علـي)ع( با ايـن 
رويكـرد بـه امـور زندگـي مي نگريسـت و مي فرمود: 

»خداونـد چيـزي از دينـش را پنهـان نكـرده و آن  چـه   مـورد رضايـت يا خشـم او بوده اسـت 
وانگذاشـته جـز آن كـه نشـانه اي آشـكار و آيتـي اسـتوار بـراي آن قـرار داده اسـت كه به سـوي 
آن دعـوت يـا پرهيـز داده شـده اند و منتهـاي رضايـت خـود را در پرهيـزكاري قـرار داد تا راهي 
بـراي خـروج از فتنه  هـا و نـوري براي رهايـي از تاريكي ها و ظلمـات قرار گيـرد« )خطبة 183(.
از ايـن جهـت، در انجـام امـور فقـط بايد از خدا ياري خواسـت و بـر او توكل كـرد زيرا وجود 
باري تعالـي تنهـا كسـي اسـت كـه بـه وعده  هايـش عمـل می كنـد و در انجـام امـور محدوديتـي 
برايـش متصـور نيسـت )خطبة، 83( و بـدون هيچ انحرافي رهـرو خويش را به سـرمنزل مقصود 
مي رسـاند )خطبـة 220(. و تنهـا وجـودي اسـت كـه جميـع مراتـب كمـال انسـاني را در قالـب 

شـريعت های آسـماني به بشـريت عرضه داشـته اسـت.
براسـاس ايـن منطـق، اميرالمؤمنيـن)ع( وظيفـة خـود را پايبنـدي بـه امـوري مي دانسـت كه از 
طـرف پـروردگار عالم هسـتي ابالغ شـده اسـت: »انّه ليـس علي ااّلمـام ااّل ما ُحّمَل مـن امر ربّي« 
)خطبـة 105( و بهتريـن تـالش بـراي  دسـتيابي بـه هـدف نهايـي را در ايمـان بـه خدا و رسـول 
خـدا  )ص( و جهـاد در راه خـدا مي دانسـت و آن را درجـة عالـي و قلـة بلند اسـالم برمي شـمرد 

)خطبة110(.
»إن أفضـل مـا توّسـل بـه المتوّسـلون الـي الل، ااّليمـان به و رسـوله و الجهـاد في سـبيله، فأنّه 

ذروه ااّلسـالم« )خطبة 198(.

چهرة انسان خداباور در فرهنگ علوی
در جميـع مراتـب زندگـي بـه  روشـني  معلوم اسـت كه حركـت كلي تعريف  شـده بـراي حيات 
انسـاني، رفتـن بـه  سـوي خداسـت: »انـا اليـه  راجعـون« )بقـره، 156( و »اّن الغايـه امامكـم.« 
)خطبـة  21(. بـرای رسـيدن بـه ايـن مرحلـه بايـد درمراحـل مختلـف زندگـي ، نوعي اتحـاد در 
رويـه و عمـل بيـن بخش هـاي مختلـف فرهنگـي، سياسـي، اقتصـادي، و نظا مـي   به  وجـود آورد 
مـا به طـوری كـه همـة آن هـا بـا وجـود تفاوت هـاي رفتـاري، يک هـدف را مـد نظر گرفتـه و با 

همسـويي بـا كليـت نظـام حيـات انسـاني، حركـت بـه  سـوي الل  را فراهـم كنند.
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او می دانـد، موفقيـت از آن كسـاني اسـت كـه هيچ نـوع رفتار غيرالهـي  در آن ها ديده نشـده و 
بـا اتخاذ روشـي برخاسـته از آيات الهي سـبكبال شـده، نظاره گر حيـات اخروي شـوند: »تََخّفُفوا 
تَْلَحُقـوا« )خطبـة 21(. همـواره افـق ديـدش بـه دسـتورات و راهنمايی هـای اسـت كـه از طرف 
خـدا و پيامبرش)ص( رسـيده اسـت: »مـن اِتّخذ قولُه دلياًل ُهـِدي« )خطبـة 147(، از اين رو هيچ 
امـري را جـز رضايـت الهـي و سـنت رسـولش )ص(، چـراغ هدايـت خويـش قـرار نمی دهند، 
)خطبـة 149(، زيـرا   رضايـت الهـي جايگزين هر چيـزی مي تواند باشـد اما هيچ  چيـز نمي تواند 
جايگزيـن آن شـود. )نامـة 28( او توجـه دارد كـه  رضايـت الهـي فقـط بـه لقلقة زباني  به دسـت 
نمی آيـد، بلكـه به دنبـال رعايـت حـدود الهـي اسـت كه بر اسـاس عنصـر حق مداري، گسـتره اي 
بـه وسـعت عالم هسـتي را تحت پوشـش قـرار داده اسـت )خطبـة 216(. در اين تالش مسـتمر، 
فقـط از خـدا مـدد می جويـد و بـر او تـوكل می كنـد؛ توكلـي  كـه او را به سـوي خـدا و منـزل 
سـعادت اخـروي رهنمـون می سـازد: »اتـوّكل علـي الل تـوّكل االنابـه اليـه، و اَْستَرِشـُدُه السـبيل 

الُموّديـُه الـي ّجنتـِه، القاِصَده الي محـل رغبتـه.« )خطبة 116(.

2. عنصر حق مداري  در فرهنگ علوی
»حـق«، در لغـت بـه   معانـي »ثابت، موجـود ثابت« )منتهـي ااّلرب، واژة حـق( يا ثابتي كـه انكار آن 
روا نباشـد«، )كشـاف اصطالحات الفنون.( آمده اسـت. در اصطالح، در علوم مختلف بر اسـاس 
موردي كـه اسـتعمال شـده،   مفهومي خـاص پيـدا كـرده اسـت، ولـي همـة آن هـا متضمـن مفهوم 
وجـودي هسـتند. )سـينا، 1375، ص9( حقيقـت بـه امري گفته   مي شـود كه   مطابق با واقع اسـت، 

كـه   مقابـل آن كـذب و دروغ اسـت. )دهخدا، لغت نامـة، ج6، ص 8029(.
بنابرايـن، در تعريـف حـق دو جملـه نهفته اسـت كه از لحـاظ منطقي، در حكـم جنس و فصل 

است:
1. وجود حقيقي داشته باشد؛

2. بايد وجود داشته باشد؛
در مقابـل، »باطـل« بـه چيـزي گفته   مي شـود كـه وجود حقيقي نداشـته باشـد و بـه دروغ ادعا 
كننـد كـه هسـت. بـه عبارتـي، باطل به امـوري اطالق مي شـود كه مناسـبتي بـا جريـان واقعي و 

باشد. نداشـته  حقيقي 
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كلمـة حـق بـه تنهايـي 294 و مشـتقاتش 123 بـار در نهج البالغـه بـه كار رفتـه اسـت و از آن 
مفهو مـي  اراده شـده كـه   متضمن مراتـب وجودي و ضرورت هاي ممكناسـت و بـه  طور خاص، 
مـراد از آن را امـوري مي شناسـد كـه وجودشـان براي حيات بشـري ضروريسـت و ضرورت آن 
بـه  وسـيلة خداونـد و پيامبرانـش ابـالغ شـده اسـت)خطبة 4 و 147 و4( »قـد اوضح لكم سـبيل 
الحـق و انـار طرقه« )خطبة 157( و گسـترة آن به اندازه اي وسـيع اسـت كه قابـل تعريف در يک 

جملـه نيسـت و در هـر موضوعي، مصـداق خاصي پيـدا مي كند )خطبـة 216(.
امـام)ع( در تبييـن حق گرايـي، ابتـدا بـه بيـان حقيقت هـاي ثابـت و شـگرف عالـم آفرينـش 
از  اثبـات  خدايـي  كه ايجـاد كننـدة همـة  حقايـق و هستي هاسـت، تصويـري  بـا   مي پـردازد و 
نظـام و سـنت و قوانيـن تغييرناپذيـر آن بـه بشـريت عرضـه   مـي دارد )خطبـة 93 و1(. سـپس با 
بيـان جايـگاه انسـان در ايـن نظـام، و هـدف خاصي كـه برايش آفريده شـده، بـه بيان اسـتراتژي، 
سياسـت ها و خط مشـي هايي مي پـردازد كـه او را بـا هويت راسـتين بـه   مقصد مي رسـاند. )خطبة 
108و104و1(. در فرهنـگ امـام)ع(  رهـاورد تـالش پيامبـران، ارائة بايدهـا و نبايدهايي )حالل و 
حرام هـا( بـوده اسـت كـه هويت راسـتين بشـري را بـه تصويـر مي كشـد و او را قـادر مي كند تا 
بـا رعايـت آن هـا، به سـهولت بـه آن هويت دسـت يابـد. از اين رو، ميزان سـعادت و شـقاوت را، 
ميـزان برخـورداري از آموزه هايـي مي شناسـد كـه از آن هـا در قالب دسـتورات ديني باقـي مانده 

اسـت )خطبة 100(.
جايگاه ايـن آموزه هـا بـه انـدازه اي در فرهنگ علوی باالسـت كـه ارزش خالفت، بـدون توجه 
بـه آن هـا، كمتـر ازآب بينـي گوسـفند )خطبـة 3( و يـا كفـش كهنـه اي )خطبـة 33( مي شـود كه 

جايـي بـراي پينـة دوبـاره در آن يافت نمي شـود.
ايـن آموزه  هـا همان احـكام الهي، ارزش هاي اخالقـي، روابط صحيح انسـاني، حدود و ضوابط 
حكومـت الهي اسـت كـه شـناخت و اطاعـت از آن هـا، از ضرورت هايي اسـت و چشم پوشـي و 
بي تفاوتـي در برابـر آن هـا، اثـرات ناگـوار و جبران ناپذيـري  در پي خواهد داشـت، كـه اصلي ترين 

آن هـا، رويارويـی بـا جامعه و انسـان هايي اسـت كـه از هويت اصيـل خود فاصلـه   مي گيرند.

3. عنصر کمال جویي  در فرهنگ علوی
»كمـال« در لغـت بـه   معنـاي انجـام  يافتن و همة  شـدن آمده اسـت: » كمل الشـئ كمـااّل و كموالً: 
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انجـام يافـت آن چيـز و همـة شـد اجزاي آن چيـز« )منتهـي ااّلدب واژه  كمـال، و دهخـدا، ج11، 
ص16358(. نفـس انسـاني بـه جهـت مراتب وجـودي اش   ، دو نوع كمـال برايش متصور اسـت:
1 . كمـال علمـي : در ايـن مرحلـه، نفـس مجرد انسـاني به   جايگاهي مي رسـد كـه از آن به عقل 

مسـتفاد  يـاد مي كننـد و صورت هـای همه موجـودات در آن حاضر مي شـود.
2 . كمـال عملـي : ايـن مرحلـه زمانـي بـراي نفـس به دسـت می آيـد كـه به دليـل وابسـتگي 
ابـزاري  كـه بـه دنيـا و علقه هـاي آن دارد، بتواند ايـن وابسـتگي ها و علقه  هـا را از خـود جدا كند 
و به جـاي آن كـه او وابسـته بـه آن هـا باشـد آن هـا را وابسـته بـه خـود گردانـد )مالصـدرا، بی تا، 

ج9   ، ص 7(.
تكامـل  پذيرفتـن يـک موجـود، به خـود گرفتن يـک كمال اسـت، و كمال همان فعليتي اسـت 
كـه جسـم در محيـط فعاليـت خـود بـه آن نائـل مي شـود. بـه عبـارت سـاده تر، كمـال، افزايـش 
و زيادتـي اسـت كـه  يـک موجـود در محيـط هسـتي و وحدت خـود بـه آن مي رسـد )مطهری، 

1362، ج4، ص 63(.
از آنجـا كـه در نظـام آفرينـش، انسـان يگانـه   موجـودي اسـت كـه قانـون خلقت، قلم ترسـيم 
چهـرة او را بـه  دسـت خـودش داده اسـت تـا هـر طور كـه   مي خواهـد آن را ترسـيم كنـد، يعني 
برخـالف اندام هـاي جسـماني  كـه كار آن هـا در مرحلـة َرِحـم بـه پايـان رسـيده و برخـالف 
خصلت هـاي روحـي و اندام هـاي روانـي حيوانـات كـه آن هـا نيـز در مرحلة قبـل از تولـد پايان 
گرفتـه اسـت، اندام هـاي روانـي انسـان، كـه از آن بـه خصلت هـا، خوي هـا و ملـكات اخالقـي 
تعبيـر می شـود، بـه   مقيـاس وسـيعي پـس از تولـد سـاخته   مي شـود )مطهـری، انسـان در قـرآن، 

1374، ص 35(.
در ايـن ميـان   ، چهـرة حقيقـي انسـان بـه صورتـي  كامـل مي گـردد و تكامـل مي يابـد كـه دو 
عنصر ايمـان و علـم در كنـار ديگـر توانايي هـاي جسـمي و فيزيكـي، او را همراهـي كننـد. علـم، 
امـكان تسـخير در طبيعـت را ممكـن مي كنـد و ايمـان، نحـوة اسـتفاده از امكانـات را بـراي او 

مشـخص مي كنـد و )همـان، ص 36(. به  وسـيلة ايمان، علـم از صورت يک ابزار ناروا در دسـت 
نفـس امـاره خـارج می شـود و به ابــزاري مفيد در دســت عقل تبديل مي شـود. از ايمـان   ، تقوا و 

عمـل صالـح و كوشـش در راه خـدا برمي خيـزد )همـان، ص 14(.
از ايـن رو، در فرهنـگ علـوی تكامـل انسـاني زمانی رقم می خـورد كه رفتارها و كارها ناشـي 
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از ايمـان بـوده و از مصاديـق عمـل صالـح محسـوب شـود، اسـتعدادهاي انسـاني  در مسـيري  كه 
برايـش مشـخص كرده انـد بروز كنـد و به تكامل برسـد. يعني تكامـل او در عملكردهايی اسـت 
 كـه از نـوع وجـودي بوده و مسـاوي با وجود انسـان باشـد تـا او را به جلـو ببرد و بـر او چيزي 
از سـنخ وجـودي بيفزايـد. حضـرت)ع( از اين راه و مسـيري  كه تكامل انسـان را ممكـن مي كند، 
بـه نـام شـريعت يـاد مي كند، كـه  رهرو خويش را به شـرط تمسـک بـه آن به سـالمت به   مقصد 
مي رسـاند . ايـن شـريعت و راه  يكـي بيـش نيسـت؛ زيـرا انسـانيت انسـان ها يـک معنـي بيشـتر 
نـدارد: »ااّل و اّن شـرايع الّديـن واحـده و ُسـبَُله قاِصـده، َمـن اََخـَذ بهـا لَِحـَق و َغنَِم و َمـن َوَقَف 

عنهـا َضـلَّ و نَـِدم« )خطبة 120(.
برايـن اسـاس، تقـوا و توجـه بـه سياسـت هاي اعـالم شـده تنهـا وسـيله و ابـزاري اسـت كـه 
  مي توانـد انسـان را بـه درسـتي  در مسـير نگـه دارد و امـكان انحرافـات او را به صفر برسـاند)»ال 
يُهلـک علـي التّقـوي ُسـنُخ اصـل و ال يَظْمـًا عليهـا زرع قـومٍ« )خطبـة 16و نامة 53(. عقل سـليم 
و توجـه بـه پيام هـا و اسـتدالل هاي او كمـک ديگـري اسـت كه در ايـن مسـير، در برابـر او قرار 
گرفتـه تـا او را هرچـه سـريع تر و بـا كم تريـن صدمـات ممكن بـه هدف برسـاند. )خطبـة 12(.
در ايـن فرهنـگ ائمـه معصوميـن )ع( و اميرالمؤمنيـن)ع( راهبـران اصلـی ايـن راه و طريقـت 
شـناخته شـده و معرفـی می شـوند؛ »اِن اطعتمونـي فانّـي حاملكـم إن شـاءالل علي سـبيل الجنه«.
)خطبـة 105(. فقـط بايـد از سياسـت ها و خـط مشـی هايی تبعيـت كرد كه ريشـة قـرآن و نبوی 
داشـته باشـد )خطبه هـای 160 و 190(. پيامبـري  كـه   مراحـل تكامـل وجـودي انسـاني را طـي 
كـرده و تجسـم عينـي انسـان كامـل شـده اسـت . جـان او بـا جان هـا يكي شـده و همـة مراحل 
طولـي و عرضـي را دربرمي گيـرد و از نقـص و كاسـتي انسـان ها رنـج مي بـرد )مطهـری، انسـان 
در قـرآن، 1374، ص 73(. »لقـد جائكـم رسـوٌل من انفسـكم عزيٌز عليه  ما عنتـم حريص عليكم« 
)توبـه،  128( و »و لّعلـک باخـٌع نفسـک علـي آثارهـم إن لم يومنوا بهـذا الحديث اسـفًا« )كهف، 

آيـه 6(. اميرالمؤمنيـن )ع( نيـز بـه تبعيـت از رسـول خـدا )ص(، همـة مراحل چهارگانـة تكامل 
انسـاني را طي كـرده بـود، )مطهـری، انسـان در قـرآن، 1374، ص 54( بـه طوري كـه هماننـد 
پيامبـر)ص( از گرسـنگي، برهنگـي، مظلوميـت، محروميـت، بيمـاري و فقـر مردم رنـج مي برد و 
درد مي كشـيد تـا آن جا كه نمي توانسـت در بسـتر خود با شـكم سـير بخوابد؛ دل نگـران از اين كه 
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  مبـادا در اقصي نقاط كشـور شـكم گرسـنه اي باشـد )نامـة 45(.
اميرالمؤمنيـن)ع( بـه جهـت طـي مراحـل تكامـل انسـاني و آشـنايي بـه همـة چالش هاي ايـن 
مسـير، تنهـا عملـي را هم سـنخ وجـود انسـاني مي دانسـت كـه   مصـداق عمـل صالـح بـوده و از 
ويژگي هـاي آن برخـوردار باشـد )خطبه هـای 54 و 23(.  ايشـان تكامـل انسـاني را بـه اعمالـي 
مي دانسـت كـه هويـت درونـي او را متناسـب بـا سـراي  ديگـر مهيـا مي كنـد، و صـرف توجه به 
امـور مـادي و ماديـات را مايـة ضاللـت و دوري از مسـير حقيقـي برمي شـمرد )خطبه های 3 و2 
و28(. اضافـه می كنـد كـه مشـكالت و سـختي هاي اين راه  را نيـز بـا هويتـي  كـه از تحقق هدف 
نهايـي خواهيـد  يافـت، بـر خـود آسـان كنند. يعنـي حضرت اين سـخن را بـه  درسـتي فهميد كه 
وسـايل و ابزارهـا در سـاية اهـداف توجيـه می شـود و رنـگ مي گيـرد: »فـوالل لـوال طمعـي عند 
لقائـي عـدّوي فـي الشـهاده، و توطينـي نفسـي علـي المنيـه، الحببـت ااّل القـي مـع هـوالء يومـًا 
واحـداً و ال التقـي بهـم ابـداً« )نامـة 35(، »فلو َشـَغْلَت قلبک ايّها المسـتمع با لوصول الـي ما يهجم 
عليـک مـن تلک المناظر المونقِه لََزَهَقْت نفسـک شـوقًا اليهـا« )خطبه هـای  165و 126( از اين رو، 
بخشـش مـال را در صورتـي عامـل رشـد و تكامـل صاحب مـال مي شـناخت كه فقط در مسـير 

و راه هايـي انجـام گيـرد )خطبة 126(.

4. عنصر انسان مداري  فرهنگ علوی
عنصـر واقع نگـري، حكايـت از ايـن واقعيـت داشـت كـه انسـان در نظـام تكوين بـا ويژگي هاي 
خاصـي و در پـي هـدف معينـي خلـق شـده اسـت. عنصرحق مـداري نيز حاكـي از ايـن حقيقت 
بـود كـه انسـان بـا تعريـف و هويـت خاصي بـه  وجـود آمده و فقـط با ايجاد شـرايط منـدرج در 
آن، امـكان دسـتيابي بـه انسـان ايده آل ممكـن مي شـود. در عنصـر كمال جويي، مشـخص شـد كه 
كمـال يـک شـيء بـا دسـتيابی بـه چيزهايـي ممكـن مي شـود كه از سـنخ وجـودي آن اسـت، و 

كمـال انسـاني  در ايـن بـود كـه همة   مراتـب وجـودي منـدرج در نظام تكويـن، به دسـت آيد.
در قامـوس امـام )ع(، انسـان موجـودي اسـت كـه بعـد از طـي مراحـِل تكوينـي جهـان، پاي 
بـه عرصـة وجـود نهـاده اسـت و همـة كائنـات در پي ايجـاد زمينـه و شـرايطي بودنـد كه  ايـن 
موجـود تحقـق يابـد؛ گويـا هسـتي آن هـا بـدون آفرينـش انسـان ناهمـة مي مانـد )خطبـة 1(. او 
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موجـودي اسـت كـه بـراي بقـا آفريده شـده نه بـراي فنـا؛ اُخروي اسـت، نـه دنيـوي؛ )نامة 31( 
اوصـاف آخـرت بـا ماهيـت او همسوسـت، نـه ويژگي هـاي  دنيـوي. هـر نـوع اقدا مـي  در جهت 
ويژگي هـاي  دنيـوي بـه   منزلـة دوري از اصـل و هدف اصلي خلقـت اسـت.)نامة 31، خطبة 145 

367و126(. حكمت هـاي  و 
در ايـن عرصـه، انسـان متكامـل بـه شـخصي اطـالق مي شـود كـه همـة فعاليت هاي شـخصي 
و اجتماعـي او در مـورد سياسـت ها و خط مشـي هاي برخاسـته از عنصـر كمال جويـي انسـاني 
باشـد و بـا هـر گامـي، اسـتعدادي تحقيق يابـد و زمينة شكوفاسـازي اسـتعدادهاي انسـاني  ديگر 

را فراهـم كند.
چنيـن انسـاني همـواره از بصيـرت، بينـش و بينايـي خاصـي برخـوردار خواهـد بـود و بـه 
حـوادث و تحـوالت گذشـته و حـال بـه ديـدة ابزاري نـگاه خواهد كرد تـا با تجزيـه و تحليل و 
تركيـب منطقـي آن هـا با شـرايط آينـده، بهترين شـرايط و رويكـرد را بـراي ادامة  مسـير انتخاب 
كنـد )خطبـة 153(. انسـان رهـرو، هرگـز خـود را در وضـع موجـود متحيـر نمي بينـد، بلكـه 
تجربه هـا ی گذشـته و موقعيـت كنونـی را پايـة ارتقـاي حركتـي خود قـرار مي دهد. شـرايط آتي 
بـه  عنـوان چـراغ هدايت، همـواره او را در مسـير اصلي نگـه   مـي دارد و از كوچک ترين انحراف 
حاصل شـده، سرسـختانه جلوگيـري مي كنـد. او بـه  خوبـي مي دانـد كـه كوچک تريـن كوتاهي و 
غفلـت، مسـاوي بـا سـرگرداني و افتـادن در مسـيري خواهـد بـود كه نتيجـه اي جز سركشـي و 

طغيـان و همسـويي بـا شـيطان نخواهد داشـت )خطبـة 157(.
انجـام  را  نبايـد كاري  او  انسـان ايجاد شـده اسـت.  بـراي  در ديـدگاه علـي)ع( همـه  چيـز 
دهـد كـه   مخالـف سـنت تكويـن باشـد و همـواره در هـر انتخابـي بايـد بـه عاقبـت و نتيجة آن 
بينديشـد)نامه هاي 53 و31 و خطبه هـاي 132 و4(. بايـد امـري را انتخاب كنـد كه در زمينة هدف 
نهايـي خلقـت انسـاني باشـد و انسـان را هـر لحظـه بـه قرب الهـي نزديـک كند )خطبـة 114 و 
52(. حضـرت)ع( بهتريـن و روشـن ترين مثال را مطالعة وضعيت گذشـتگان مي دانسـت و اظهار 
مي داشـت :»اگـر خردمنديـد آيـا در زندگانـي پدرانتـان آگاهـي و عبرت آمـوزي نيسـت ؟ مگـر 
نمي بينيـد كـه گذشـتگان شـما بـاز نمي گردنـد ؟ و فرزندان شـما باقـي نمي ماننـد؟« )خطبة 99(
و هشـدار مي داد به هوش باشـيد: »كماالت انسـاني را ارزان نفروشـيد، مگر متوجه نمي شـويد 
كـه در گذشـت شـب و روز حوادثـي اتفـاق مي افتـد؟ يكـي مي ميـرد و بـر او مي گرينـد و بـر 
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باقي مانـدة او تسـليت مي گوينـد، ديگـري  در بسـتر بيمـاري افتـاده و بـه عيـادت او مي رونـد و 
افـرادي  در حـال احتضــار و جان كندن انـد. پس نبايـد در تصميم ها فقط به عواقـب دنيوي توجه 
كـرد، بلكـه عاقبـت و نتايج اخــروي آن بيـش از موارد ديگر نيـاز به دقـت دارد« )خطبة  99(. بر 
پايـة ايـن منطق، انسـان شايسـته كسـي اسـت كـه در همـة  رفتارهاي خـود به همسـويي عواقب 
آن بـا سـاختارهاي انسـاني توجـه مي كنـد، بـراي  دسـتيابي بـه اطالعـات صحيـح و صائـب، بـه 
سـخنان حكيمانـه گـوش فـرا می دهـد و هدايـت آن هـا را مي پذيـرد و همـواره دسـت بـه دامن 
هدايـت كسـاني مي زنـد كه آشـنا بـه  راهنـد و از چالش هـاي آن خبـر مي دادند. به دقـت مراقب 
رفتارهـاي خويـش اسـت تـا مبادا گمـراه شـده و از مسـير اصلي  دور شـود. گام هـاي زندگي را 
بـا احتيـاط برمـی دارد و بـه نيكويـي انجـام مي دهـد. همـة   موانعـي  را كـه در مسـير دسـتيابي به 
درجـات اخـروي باشـد بـا قوت از سـر راه خويـش برمـی دارد و بـا خواسـته  ها و هواهاي نفس 
مبـارزه مي كنـد و آرزوهـاي  دروغيـن را طرد كرده و اسـتقامت و صبر در برابر سـختي هاي راه  را 
مركـب نجـات خويـش قرار مي دهـد. مدت عمـر دنيـوي را فرصتي مي شـمارد كه بتواند توشـه 
و نيازمندي هـاي مراحـل بعـدي را فراهـم كنـد. )خطبـة 76(. همـواره شـيوة زندگـي و عاقبـت 
گذشـتگان را مايـة عبـرت خـود قـرار مي دهـد )خطبـة 86(، هـر موفقيتـي را بـا بـه  كارگيـري 
اندوخته هـاي نظـري و تجربـي آن، بـراي  دسـتيابي بـه   مراتب بعـدي ارج می نهد و بـا پندآموزي 
از غفلت هـاي بـه دسـت آمـده در انجـام امـوري  كـه در راسـتاي مراتـب وجـودي آن هـا نبوده، 

امـكان تخلـف را بـه صفر مي رسـاند )خطبـة 81(.
لـزوم سـنخيت داشـتن رفتارهـاي انسـان بـا مراتـب وجـودي او ايجـاب مي كنـد كـه در همـة 
 رفتارهـاي اجتماعـي، از رعايـت قوانيـن، مقررات، آداب و سـنت های اجتماعـي و اخالقي توجه 
عمـده بـه حقايـق و واقعيت هايـي باشـد كـه همسـو بـا زندگـي انسـاني بـوده و در زمينـة افـق 
حيـات طيبه اسـت. گسـترة اين امر، دامنة وجودي انسـاني اسـت و شـامل همة مراحـل و مراتب 
زندگـي مي شـود. بـه هميـن سـبب،   مـردم از تقليـد كوركورانـة حـركات اجتماعـي و سياسـي 
ممنـوع می شـوند و از آحـاد مـردم خواسـته شـده خودشـان در امـور خويـش تصميـم بگيرند و 
راه هدايـت و سـعادت را برگزيننـد »و ال تقـف مـا ليس لک به علم، اّن الّسـمع و البصـر و الفؤاد 
كّل اولئـک كان عنـه   مسـئوالً« )اسـراء، 36(. حتـي  در تربيت نسـل جـوان، توجه عمــده به آيين 
و آدابـي اسـت كـه  آنـان درآينـده بـا آن روبـه رو خواهند شـد. از حقوق والدين اسـت كـه آن ها 
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را بـراي روبـه رو شـدن بـا چنـان وضعيتي تربيـت كنند: »ال تقسـروا اوالَدكـم علي آدابكـم فانّهم 
مخلوقـون لزمـان غيـر زمانكم« ) ابـن ابي الحديـد، ج20، ص27(.

در مـورد گزينـش دوسـت و محيـط اجتماعي چنين  آمده كه پيوسـته سـعي كنيد با افـراد آگاه و 
دانشـمند مصاحبـت كنيـد. )نامـة 53(. در انتخاب لباس و ديگـر آداب اجتماعي يادآوری می شـود 
مـي داد كـه همواره شـئون شـخصي و اجتماعي خـود را حفظ كنيـد. تأكيد حضـرت)ع( بر اين بود 
كـه شـخصيت انسـاني چيزي نيسـت كـه به  راحتي بتـوان از دسـت داد، يـا با هر چيـزي معاوضه 
كـرد. )خطبـة 5(. در روايـت آمـده كـه حضـرت علي)ع( روزي  در مسـجد رسـول خـدا )ص( با 
مـردي  روبـه رو شـدند كـه قيافة خـود را به صـورت زنـان درآورده و با ظاهـري فريبنـده در انظار 
عمو مي  ظاهـر شـده بـود. حضـرت)ع( با شـدت به اين شـيوة  رفتـار برخـورد كرد و فرمـود »هرچه 
زودتـر مسـجد پيامبـر را تـرك كن اي  كسـي  كه   مشـمول لعنت رسـول خـدا هسـتي... «»…. اخرج 

من المسـجد رسـول الل  يا لعنه رسـول الل….« )وسـائل الشـيعه، ج12،ص211(.
در معاشـرت هاي اجتماعـي اجـازه نمـي داد هركـس بـه هرنحـوي  كـه   مي خواهد پشـت سـر 

ديگـران سـخن برانـد )خطبـة 140( و اظهـار مي داشـت:
»وقتـي انسـان از بـرادرش، اطمينـان و اسـتقامت در دين و درسـتي راه و رسـم را سـراغ دارد، 
بايـد بـه گفتـة  مـردم دربـارة او گـوش ندهد. چه بسـا افرادي سـخني گوينـد كه واقعيتـي ندارد، 

چنان كـه هـر تيـري به هـدف نمي خـورد« )خطبـة 141(.
در اصالحـات اجتماعـي عقيـده داشـت كـه اصالحـات اجتماعي، امـری عمو مي  اسـت و همة 
اصنـاف جامعـه بايـد در آن دخيـل باشـند. جامعـه در صورتي اصالح خواهد شـد كـه همة مردم 
دسـت بـه دسـت هـم داده و مشـكالت را بر طرف كنـد: »اّن الرعيـه طبقات، ال يصلـُح بعُضها ااّل 
)نامـة 53(. مـرزي را بـراي اجراي قوانيـن و مقـررات اجتماعي نمي شـناخت و همه را 

 
ببعـض.«

در قبـال آن مسـاوي مي دانسـت. مـالك حضـرت )ع( انسـان بماهو انسـان بود؛ نه خويشـاوندي  
در آن اثر مي گذاشـت، نه   مسـلماني و غيرمسـلماني.

)علـي بـن ابورافـع( كليـددار بيت المـال در زمان خالفت حضـرت علي)ع( نقـل مي كند كه در 
ميـان امـوال بيت المـال، گردنبنـد طاليـي بود كه در جنگ بصره نصيب سـپاه اسـالم شـده بود. با 
رسـيدن ايام عيـد قربان، دختـر اميرالمؤمنيـن)ع( به قيد »عاريـة   مضمونة  مـردوده«، آن را به   مدت 
سـه  روز عاريـه گرفـت. وقتـي مـوالي متقيان از ايـن قضيه آگاه شـد، فرمـود: هر چـه زودتر، ابو 
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رافـع را حاضـر كنيـد. پس از حضـور ابورافع، مكالمـة زير بيـن آن دو صورت گرفت:
علي)ع(: ابو رافع ! تو داري به   مسلمانان خيانت مي كني؟!

ابن ابوابي رافع: يا امير المؤمنين! معاذ الل كه   من به   مسلمانان خيانت كنم.
علـي)ع(: تـو چگونـه گردنبنـدي را كـه   متعلق بـه عموم مسـلمانان اسـت، بدون اجـازة من و 

آن هـا بـه دخترم تحويـل داده اي؟!
ابن ابوابي رافـع: يـا اميرالمؤمنيـن ! او دختـر شماسـت، و من به عنوان »امانـت مضمونة مردوده« 
آن را بـه   مـدت سـه  روز در اختيـار او قـرار داده ام، خود نيز از مال خويـش آن را ضمانت كرده ام 

و متعهـد هسـتم كه گردنبند را سـالم به جاي خـود برگردانم. 
علـي)ع(: هميـن امـروز آن را به جايش برگــردان. مبـادا! ديگر چنين كاري تكرار شـود كه تو 
را بـه شـدت تنبيـه   مي كــنم. اين را بدان كه اگـر دخترم بدون قــيد »عارية   مضمونة مـردوده« آن 
را تحويـل مي گرفـت، در ايـن صـورت او نخسـتين زن  هاشـمي مي بود كه دسـتش را در راه دزدي 

قطـع مي كردم )حرعاملـی، 1366، ج 28، ص 293(.
برخـورد حضـرت )ع( بـا بـرادرش عقيل )خطبة 21، و شـرح ابن ابي الحديـد، ج11، ص245( 
يـا پسـرعمويش ابن عبـاس )شـرح ابـن الحديـد، ج16، ص167، نهـج البالغـه، نامـة 41، بحـار 

االنـوار، ج42، ص152( در ايـن مـوارد شـهرة عام و خاص اسـت.
وقتـي بـه او خبـر رسـيد كه با تعـدي بر زنی يهـودي، خلخال از پـاي او كنده انـد، بدون اين كه 

  مـردم در مقابل ايـن عمل متجـاوزان عكس العملي نشـان دهند، فرمود: 
»اگـر بعـد ازشـنيدن اين حادثـه   مـرد مسـلماني از غصـه بميـرد، نـه نتهـا مـورد سـرزنش واقع 

نمي شـود، بلكـه نـزد مـن بـه شايسـتگي يـاد مي شـود )خطبـة 27(.
در برخوردهـاي اجتماعـي بـه عامـالن و فرمانـداران سـفارش مي كـرد كـه بـا مردم بـا حالت 
و چهـرة عبـوس روبـه رو نگردنـد؛ بـه آن هـا بهتـان نزننـد؛ بـرای رياسـت بـه   مـردم بي اعتنايـي 
نكننـد؛ و افزون طلبـي نداشـته باشـند؛ چه آن كـه همة  مردم بـرادران ديني و در اسـتخراج حقوق، 

كمـک  كاران هسـتند )نامة 26(.

ویژگي هاي فرهنگ در فرهنگ علوی
هـر پديـده اي در عالـم هسـتي ويژگي هايـي دارد كه بـا آن ها از ديگران باز شـناخته مي شـود. اين 
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ويژگي هـا عمومـًا بـه دو گـروه عـام و خـاص تقسـيم مي شـوند؛ ويژگي هـاي عام، مشـترك بين 
همـة فرهنگ هـا بـوده، و ويژگي هـاي خـاص، متناسـب بـا جامعـه و افـراد متفـاوت اسـت. بـه 

پـاره اي از اوصـاف و ويژگي هـاي خـاص فرهنـگ از نـگاه فرهنـگ علوی اشـاره می شـود: 

1 . چند وجهی بودن
 ايـن ويژگـی به خاسـتگاه متفـاوت اثباتی فرهنگ هـا برمی گردد كـه در اقوام و جوامـع مختلف، 
گوناگـون اسـت. در فرهنـگ علـوی اين خاسـتگاه بـه ارزش هـا و تفكراتی برمی گردد كه ريشـه 
در آيـات و سـنت رسـول خـدا )ص( و ائمـه معصوميـن )ع( دارد. و از آن جـا كه همة انسـان ها 
بـراي حفـظ بقـا و دوام زندگـي به سـاختن ابـزار و ادوات و فعاليت هاي توليدي و تهية مسـكن 
و لبـاس و غـذا مي پردازنـد و رفتارهايـي را انجـام مي دهنـد؛ مي خورنـد، ازدواج مي كننـد، و… 
و همـة جوامـع داراي نهادهـاي خانوادگـي، نظام خويشـاوندي   ، نظام سياسـي، قوانيـن، مقررات، 
فلسـفه بـراي زندگـي، يـا عقيده دربارة هسـتي، مـرگ، ماوراءالطبيعـه و عالئم و اشـارات و زبان 
و هنـر و … هسـتند، ولـي بـا وجـود تشـابه در كليـات و خطـوط اصلي، هـر قـوم و گروهي با 

شـيوة خـاص خـود مي خورنـد و ازدواج مي كنند و…. 
و باالخـره تفاوت هايـي در رسـوم، قوانيـن، معتقـدات و همـة جلوه هـاي فرهنگـي دارنـد. 
ازدواج يـک مسـلمان بـا غيـر مسـلمان در مراسـم و سـنت های حاكـم متفاوت اسـت ولی عمل 
ازدواج در هـر دو مشـترك اسـت. ابـی بصيـر نقـل می كند كـه امام صـادق )ع( می فرمود رسـول 
خـدا )ص( نهـی می كـرد كنيزهـا را كـه به دختر فـالن و فالن خطاب شـود زيرا هر قومی سـنت 
 ِ ِ ع يَُقوُل نََهی َرُسـوُل اللَّ ويـژة خـود را بـرای ازدواج دارنـد: »أَبِـي بَِصيٍر َقاَل َسـِمْعُت أَبَـا َعبْـِد اللَّ
ص أَْن يَُقـاَل لِْلَِمـاءِ يَـا بِنْـَت َكـَذا َو َكـَذا َو َقـاَل لِـُكلِّ َقـْومٍ نِـكاٌح« )تهذيـب االحـكام،ج 7، ص 
ـْرِك  472( و در جـای ديگـر می فرمـود كـه حتی به مشـركان ناسـزا نگوييـد: »اَل تَُسـبُّوا أَْهَل الشِّ
َفـإِنَّ لِـُكلِّ َقـْومٍ نَِكاحـا« )وسائل الشـيعة، ج  15، ص80(. بـه همين دليل، فرهنگ علـوی اين اجازه 
را نمی دهـد كـه سـنت هايی مـورد تأييـد قرار عقاليـی قوم را به سـخره بگيريـم و توجهی بـه آن ها 
نكنيـم »َو التَنُقـض ُسـنًّة صالَِحـًه َعِمـَل بِها ُصدوُر هـذهِ ااّلمَّهِ َو اجتََمَعـت بِها ااّللَفـُه و َصُلَحت عليها 
الّرعيـُه« )نامـة 53( و حاكمـان اجـازه ندارند با وضع سـنت های ديگـر آن ها را خدشـه دار كنند و زير 

سـؤال ببرنـد »َو التَُحّدثنَّ ُسـنًّه تَُضرُّ بَِشـیءٍ مِـن ماِضی تِلَک الُّسـنَن« )همان(.
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2. مجازپذیری
 عناصـر فرهنگـی در فرهنـگ علـوی بـا محوريـت فطـرت انسـان ها و عوامـل اثرگـذار در آن 
ارزش  گـذاری شـده و تأكيـد بـر رعايـت و حفـظ آن هـا می شـود »ليسـتادوهم ميثـاق فطرتـه« 
)خطبـة 1(. از آنجـا كـه ايـن عناصر براسـاس نيازهای فطری، سـاختار روحی و جسمی انسـان ها 
معرفـی و تبييـن شـده اسـت، هـر نـوع تعطيلـی در آن موجـب نقـص و انحـراف در رفتارهـا و 
كنش هـا می شـود و تعطيلـی آن هـا زمانـی امكان پذيـر اسـت كـه سـنت انحرافـی بـه صـورت 

دروغيـن و مجـازی جايگزيـن آن شـود »مـا اُحِدثَـت بِدَعـًه ااّل تُـِرَك بِـه ُسـنًَّه« )خطبـة 145(. 

3. مانایی و پایایی 
فطـری بـودن عناصـر فرهنگـی و ارزش هـای مترتـب بر آن هـا چنين ايجـاب می كنـد كه صفت 
مانايـی بـر آن هـا حاكم باشـد و گـذر زمان در كهنگـی آن هـا تأثير گذار نباشـد. البتـه از اين نكته 
نبايـد غافـل شـد كـه ايـن مانايـی در ذاتيـات و اصـول حاكم بر آن هاسـت كـه شـكل و ماهيت 
آن هـا اسـاس ميـزان رشـد و توسـعة تغييـر می يابـد و مورد تأييد اسـت. پوشـش بدن بـرای مرد 
و زن از امـوری فطـری و از ويژگی هـای حيـات دنيـوی اسـت، همچنان كه حضـرت آدم و حوا 
وقتـی بـه دنيـا هبـوط كردند، شـروع به پوشـاندن خـود بـا برگ هـای درختـان كردنـد، »َو َطفَِقا 
يَخِصَفـاِن َعليُهمـا مِـن َوَرِق اَلَجنـه« )اعـراف،22(. يعنـی حقيقت پوشـش، امر فطری اسـت ولی 
نـوع پوشـش بـا توجـه به رشـد و توسـعة گوناگون شـده اسـت و كسـی نمی توانـد در حقيقت 

آن خدشـه وارد كند.

الیه های فرهنگ و چگونگی ارتباط آن ها  در فرهنگ علوی
بـه طـوری كـه توضيـح داده شـد، شـكل گيری سـبک زندگـی نيـاز بـه بـه سـه عنصـر اساسـی 
انديشـه، ارزش و الگـو دارد. اگـر رفتـار را مجموعـه ای از عمليـات  انسـان در ابعـاد مختلـف 
بدانيـم، در ايـن صـورت می تـوان گفـت بـرای فرهنـگ چهـار اليـه می تـوان در نظـر گرفـت و 
اين كـه جريـان شـكل گيری و اثرگـذاری در مرحلـة اول از پاييـن به بـاال و در مرحلـة دوم از باال 
بـه پاييـن خواهـد بـود. بـه همان سـان كـه ايمـان باعـث عمـل صالـح می شـود، عمل صالـح نيز 
در ارتقـای ايمـان انسـان نقـش آفرينـی می كنـد و او را در پايـداری و مانايـی اش كمـک می كند. 
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الحاِت يُسـتََدلُّ  الحاِت َو بِالصَّ همچنـان كـه در تبيين آن ها آمده اسـت »بااليماِن يُسـتََدلُّ َعلـی الصَّ
َعلـی ااّليمـاَن و بااليمـاِن يُعَمـر العِلُم َو بِالعِلـِم يُرَهُب الَمـوُت« )خطبة 156(. ايمـان چيزی جزء 
معرفـت خـدا و ظهـور آن در گفتمـان و عمـل در جوارح نيسـت »ااّليمـاُن َمعِرَفُه الَقلـِب َو اِقراٌر 

بِاللسـاِن و َعَمـٌل بـاالركان«ِ )كلمات قصـار 227(.
بـه نظر می رسـد بهتريـن سـخنی كـه در كالم اميرالمؤمنين)ع(، ارتبـاط بين اليه هـای فرهنگ را 
تبيين می كند، در اين كالم زير گردآوری شـده اسـت: »ااّلسـالم َهو التَّسـليم،ُ َو التَّسـليُم هو اليَقيُن، 
و اليَقيـُن َهـو التَّصديـُق، َو التَّصديـُق هـو ااّلقـراُر و ااّلقـراُر هـو ااّلداُء و ااّلداُء هو الَعَمـُل« )كلمات 
قصـار 125( كـه در آن اسـالم، فرهنـگ علـوی عبـارت از تسـليم در برابر خداوند متعال اسـت كه 
از انديشـه ای به دسـت می آيـد كـه به مرحلة تصديق رسـيده باشـد و بـه دنبال آن برگشـت رفتاری 

روی می دهـد، يعنـی اقـرار در كالم و عمـل كـه با پذيرش مسـئوليت محقق می شـود.
 

 ی بيرونی فرهنگ اليه

 ی درونی فرهنگ اليه

 انديشه توحيدی

 ايمان توحيدی

 الگوی علوی

 عمل صالح

مراجعـه بـه گفتمـان موجـود در روايـات و احاديـث گويـای ايـن اسـت كـه بيـن ايـن اليه ها 
رابطـة عّلـی و معلولـی برقـرار اسـت، بـه عبـارت ديگـر، ارزش هـا را زايـش معلولی انديشـه ها 
می شناسـند و هويـت آن ارتبـاط منطقـی با هويت انديشـه و پارادايـم مبتنی بـر آن دارد و الگوها 
را زايـش معلولـی انديشـه و ارزش هـا می شناسـند، يعنـی از نـوع تعامـل و ارتبـاط خيالـی و 
حافظـه ای بيـن آن هـا، الگوهـا شـكل می گيرد و با تصديـق آن ها رفتـار و فعاليت های انسـانی در 
ابعـاد مختلـف تحقـق می يابـد. در اين تقسـيم بندی انديشـه، ارزش و الگو جنبة باطنـی و درونی 
و رفتـار، جنبـة بيرونـی فرهنـگ اسـت و هـر ظاهـری تابع باطنی اسـت: »لـكل ظاهـر باطنا علی 
مثالـه، فمـا طـاب ظاهـره طـاب باطنـه و ما خبـث ظاهره خبـث ظاهـره« )خطبـة 154( و خوبی 
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رفتارهـا بـه خوبـی الگـو و ارزش هـا و انديشـه برمی گـردد. بـه تعبير قـرآن »قـل كل يعمل علی 
شاكلته« )اسـراء، 84(.

 شـاكلة اشـاره بـه باطـن و انـدرون دارد؛ بـه قـول سـعدی: زكـوزه همان بـرون تـراود كه در 
اوسـت و بـه كالم اميرالمؤمنيـن )ع( هـر درختـی نياز بـه آب دارد و ميوه اش وابسـته به نوع آبی 
اسـت كـه بـه ريشـة او می رسـد. رفتـار انسـان نيز همسـان گياهی اسـت كه نيـاز بـه آب دارد و 
آب پـاك باعـث نيكويـی رفتارهـا و حالوت و شـيرينی آن ها می شـود: »اّن لُِكلِّ َعَمـٍل نَباتًا َو ُكلُّ 
ت ثََمرتُه و ما  نَبـاٍت الِغنـی بِـه َعـِن الَمـاءِ َو الِميـاُه ُمختَلَِفـٌه َفماَطـاَب ُسـقيه طـاب َغرُسـه و َحلَـّ
َخبُـَث ُسـقيُه َخبَُث َغرُسـه ِو امـّرت« )خطبة 154(. در اين فرهنگ عالم نيز به كسـی نسـبت داده 
می شـود كـه ضمن شناسـايی اسـتعدادهای خود، بـر مبنـای آن عمل كند »َكَفـی بِالمـرءِ َجهاًل اَن 
اليَعـِرَف َقـدَره« )خطبـة 103 و 16(. كـه در غيـر اين صـورت زمينه های هالكـت و گمراهی را به 

دسـت خـود فراهـم می كنـد »َهَلَک اِمـرٌء لَم يَعـِرف َقـدَرُه« )كلمات قصـار 149(.
ايـن منطـق را می تـوان در مـوارد فراوانی مشـاهده كـرد كه به تعـدادی از آن ها اشـاره خواهيم 
كـرد. بـه هميـن دليـل در فرهنـگ علـوی تأكيد می شـود كه بيـن درون و بيـرون مطابقـت ايجاد 
كنيـد. صـادق نيـز بـه كسـانی می گوينـد كه بيـن ايـن  دو تطابق علمـی و عملـی برقـرار می كنند. 
جايـی كـه انسـان نمی دانـد، نبايـد ادعـای علـم كنـد و بر مبنـای جهل عمـل كند و بـا صراحت 
ـيْ َء أَْن يَتََعلََّمـُه« )كلمـات قصـار  اعـالم كنـد كـه نمی دانـد »َو اَل يَْسـتَِحيَنَّ أََحـٌد إَِذا لَـْم يَْعَلـِم الشَّ
82(. وگرنـه عوامـل هالكـت خـود را فراهـم می كنـد »َمـْن تَـَرَك َقـْوَل اَل أَْدرِي أُِصيبَـْت َمَقاتُِلُه« 
)كلمـات قصـار 85(. چنيـن افـرادی چـون منطقـی ندارنـد، همـواره در انتظـار فرصتـی هسـتند 
كـه بـار خـود را بـر زميـن گذارنـد بـدون اين كـه تناسـب آن هـا را مـورد مطالعـه قـرار دهند و 
بـرای توجيـه رفتارهايشـان مطالـب بی ربـط و نامناسـب را بـه هـم ربـط می دهند.»يَنُقـُل الـَرَدی 
َب  َعَلـی َظهِـره مِـن ُموِضـٍع اِلَی ُموِضٍع لِـِرأٍی يُحُدثُـه بَعَد َرأٍی يُريـُد اَن يُلِصـَق َمااّليَلتَِصـُق و يَُقرِّ

َمااّليَتَقـاَرُب« )خطبة 105(.
1. دوری از حـق بـرای هوا پرسـتی و فراموشـی آخرت بـرای آرزوهای طوالنی 
در چنديـن حديـث خطـر تبعيـت از هواها و آرزوهای طوالنی گوشـزد شـده و در علت آن آمده 
اسـت كـه تبعيـت از هـوا همسـان آب خبيثی اسـت كـه باعـث ايجاد رفتارهای زشـت می شـود 
كـه دوری از حـق نمونـة بارز آن اسـت، هم چنان كه داشـتن آرزو هـای طوالنی باعث فراموشـی 
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آخـرت می شـود »ايهـا النـاس ان اخـوف مـا اخـاف عليكم اثنـان اتباع الهـوی و طـول ااّلمل فاما 
اتبـاع ااّلمـل فيصـد عـن الحـق و امـا الطـول ااّلمـل فينسـی ااّلخـره« )خطبـة 42(. دوری از حق 

معلـول تبعيـت از هواهـای نفسـانی اسـت و آرزوهای طوالنی علت فراموشـی آخرت اسـت.
2. زایـش فتنه هـا بـرای هـوا پرسـتی و بدعت گـذاری: فتنـه معلـول هواپرسـتی و 
بدعت گـذاری اسـت كـه بـا اختـالط حـق و باطـل  زاده شـده و دوام پيـدا می كنـد، بـه طـوری 
كـه تـوان شـناخت حـق از باطـل از مـردم گرفته می شـود، و عنان اختيارشـان به دسـت شـيطان 

می افتـد كـه بـه هـر جـا می خواهـد آن هـا را می رانـد. 
، َو يَتََولّـی َعَليْها  َّمـا بَـْدُء ُوُقـوِع الْفِتَـِن اَْهـواٌء تُتَّبَـُع، َو اَْحكاٌم تُبْتَـَدُع، يُخالَـُف فيها كِتـاُب اللِّ »اِن
. َفَلـْو اَنَّ الْباِطـَل َخَلـَص مِـْن مِـزاِج الَْحـقِّ لَْم يَْخـَف َعَلـی  رِجـاٌل رِجـااّل َعلـی َغيْـِر ديـِن اللِّ
الُْمْرتاديـَن. َولَـْو اَنَّ الَْحـقَّ َخَلـَص مِـْن لَبِْس الْباِطـِل انَْقَطَعـْت َعنُْه اَلُْسـُن الُْمعانِديَن. َولِكـْن يُْؤَخُذ 
ـيْطاُن َعلـی اَْولِيائِـِه، َو يَنُْجو  مِـْن هـذا ِضْغـٌث، َو مِـْن هذا ِضْغـٌث َفيُْمَزجـاِن، َفُهنالَِک يَْسـتَْولِی الشَّ

َّذيـنَ َسـبََقْت لَُهـْم مِـَن اللِّ الُْحْسـنی« )خطبة 51(  ال
3. انتخـاب بـر مبنـای علم و تحقيـق: بعد از بيعـت مردم با حضـرت در اين كه بـا معاويه 
چگونـه برخـورد كنـد، آيـا بـا او سـازش كنـد يـا جنـگ؟ می فرمايـد همـة جنبه های ايـن بحث 
را مطالعـه كـردم، به طـوری كـه خـواب را از من ربـود و ديـدم دو راه كار بيشـتر نـدارم؛ اينكه با 
معاويـه بجنگـم يـا منكـر آموزه هايـی باشـم كـه پيامبر اسـالم )ص( آورده اسـت و ديـدم كه راه 
كار جنـگ آسـان تر از كيفـر الهـی اسـت و تحمل سـختی و مشـكالت دنيـا راحت تـر از آخرت 

اسـت؛ از ايـن رو جنگ را انتخـاب كردم.
ْوَم، َفما َوَجْدتُنـی يََسـُعنی ااّل قِتالُُهْم اَِو   »َو َقـْد َقلَّبْـُت هـَذا ااّلْمـَر بَْطنَـُه َو َظْهَرُه َحتّـی َمنََعنِی النَـّ
ی اللُّ َعَليِْه َوآلِـِه، َفكانَـْت ُمعالََجُة الْقِتـاِل اَْهَوَن َعَلیَّ مِـْن ُمعالََجِة  ٌد َصلَـّ الُْجُحـوُد بِمـا جـاَء بِـِه ُمَحمَّ

نْيـا اَْهـَوَن َعَلیَّ مِـْن َمْوتاِت ااّلِخـَرةِ« )خطبة 54(. الْعِقـاِب، َو َمْوتـاُت الدُّ
4. نقـش وابسـتگی ها در قضاوت هـا: »َمـْن َعِشـَق َشـيْئًا أَْعَشـی بََصـَرُه َو أَْمـَرَض َقْلبَـُه 
ـَهَواُت َعْقَلـُه« )خطبة  َفُهـَو يَنُْظـُر بَِعيْـٍن َغيْـِر َصِحيَحٍة َو يَْسـَمُع بِـُأُذٍن َغيِْر َسـِميَعٍة َقـْد َخَرَقِت الشَّ
109()هـر كسـی بـه چيـزی عشـق نـاروا ورزد، نابينايـش می كنـد و قلبـش را بيمـار می كنـد، با 
چشـمی بيمار می نگـرد و بـا گوشـی بيمـار می شـنود. خواهش هـای نفس پـردة عقلـش را دريده 

است(.
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5. نقـش افـكار و نيـات در شـخصيت: در كالمی منصـوب بـه اميرالمؤمنيـن)ع( نقـل 
شـده اسـت كـه مواظـب نيـات وافكارتـان باشـيد؛ زيـرا آن هـا كلمـات شـما را مي سـازند 
و مواظـب كلمـات خـود باشـيد؛ آن هـا اعمـال شـما را مي سـازند و مواظـب اعمـال خـود 
باشـيد، زيـرا آن هـا عادت هـاي شـما را مي سـازند: و مواظـب عادت هـاي خـود باشـيد؛ زيرا 
آن هـا شـخصيت شـما را مي سـازند )بابائـی، 1390، ص 356(. گرچـه ايـن كالم از ديگـران 
نيـز نقـل شـده اسـت )ماهنـدور، 1384( امـا در اصـل مطلـب تفاوتـی نمی كنـد يعنـی امـور 
باطنـی در امـور ظاهـری يـا افـكار و نيـات و طبايـع در عادت ها و شـخصيت افـراد اثرگذار 
اسـت و قضاوت هـای مـردم بـر مبنـای آن ها صـورت می گيرد. از ايـن رو در انتخـاب كالم و 
افـكار و نيـات بايـد بسـيار دقـت كـرد. در اين جـا فقـط بـه تعـدادی از احاديث كه بـه ابعاد 
مختلـف ايـن كالم اشـاره دارد می پردازيـم و تفصيـل آن را در جـای ديگـر ارائـه می دهيـم. 
البتـه خواننـدة محتـرم می توانـد بـرای ارتقـای بصيرت خـود به تفسـير احاديث ياد شـده در 

كتاب هـای روايـی مراجعـه كنـد.
َمـَع« )كلمات قصار 2( كسـی كه طمـع ورزی كند و خواهان   1. »أَْزَری بِنَْفِسـِه َمـِن اْستَْشـَعَر الطَّ
حقـوق بيـش از ظرفيـت و جايگاه خود باشـد و به داشـته های خود قانع نباشـد، شـخصيت خود 

را تضييـع و كوچـک می كند.
ه« )كلمـات قصار 2( انسـان اجازه ندارد مشـكالت  لِّ َمـْن َكَشـَف َعـْن ُضـرِّ  2. »َو َرِضـَي بِالـذُّ
خـود را نـزد هـر كسـی بازگـو كند؛ كاشـف الكروب فقط خداسـت و بايـد فقط از او خواسـت. 
مـا بنـدة او هسـتيم و بنـده غيـر از موال كسـی ديگـری را نبايد ببيند و بشناسـد و به سـخن آن ها 
گـوش كنـد، زيـرا اظهـار بی تابی نـزد ديگـران به معنای كـم ظرفيتـی و كوچک شـمردن خود و 
بـزرگ شـمردن ديگـران اسـت و اين نوعـی جفا در حق موالسـت كـه از ناآگاهی او سرچشـمه 
می گيـرد يـا نشـان از خـود بزرگ بينـی و خود رضايتی اوسـت كه بسـترهای دشـمنی ديگـران را 
می سـازد و موجبـات پراكندگـی و دوری ديگـران را فراهـم می كنـد. »َمـْن َرِضـَي َعْن نَْفِسـِه َكثَُر 

ـاِخُط َعَليِْه« )كلمـات قصار 6(. السَّ
 3. »َو َهانَـْت َعَليْـِه نَْفُسـُه َمـْن أَمَّـَر َعَليَْهـا لَِسـانُُه« )كلمـات قصـار 2( زبـان و گفتـار يكـی از 
خروجی هـای اطالعاتـی انسـان اسـت و هويـت و شـاكلة او را ظاهـر می كنـد »تََكلَُّمـوا تُعَرُفـوا 
َفـاِنَّ الَمـرءِ َمخبُـوٌء تَحـَت لِسـانِه« )كلمـات قصـار 148 و 392(. از ايـن رو، بايـد بيـن درجـة 



94 / سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

علمی انسـان و كالم او تطابـق باشـد كـه در غيـر اين صـورت از تهی بودن انسـان و ظاهر سـازی 
او نشـان دارد كـه در فرهنـگ علـوی به شـدت ناپسـند اسـت.

4. »ُقِرنَـِت الَْهيْبَـُة بِالَْخيْبَـِة َو الَْحيَـاُء بِالِْحْرَمـاِن« )كلمـات قصـار 21(. در فرهنـگ علوی همت 
بلنـد، جوانمـردی، شـجاعت، پاكدامنـی و عفـت، وقار و سـنگينی، ترس و شـرمندگی از صفات 

و ويژگی هـای اكتسـابی اسـت كـه از ارزش هـا، افـكار، درجـه و شـدت آن ها ظاهر می شـود.
تِـِه َو ِصْدُقُه َعَلی َقـْدرِ ُمُروَءتِِه َو َشـَجاَعتُُه َعَلـی َقْدرِ أَنََفتِـِه و ِعفَّتُُه  ُجـِل َعَلـی َقـْدرِ ِهمَّ »َقـْدُر الرَّ
َعَلـی َقـْدرِ َغيَْرتِـِه« )كلمات قصـار 47(. اعتبار و ارزش انسـان تابع مقدار همت اوسـت، صداقت 
او تابـع جوانمـردی، شـجاعت او تابـع ميـزان درك و احسـاس ننگـی و ميزان عفت تابع شـدت 
و ميـزان غيـرت انسـان اسـت و در نهايـت ارزش و اعتبـار هركسـی بـه كيفيـت كاری اسـت كه 
انجـام می دهـد؛ يعنـی براسـاس مهندسـی معكـوس می تـوان از نـوع كار و كيفيـت آن بـه نوع و 
كيفيـت ارزش هـا و افكار انسـان دسـت يافـت و اعتبـار و ارزش آن را سـنجيد: »قِيَمـُة ُكلِّ اْمِرٍئ 

َمـا يُْحِسـنُُه« )كلمـات قصار 81 (.

سرمایة فرهنگی
سـرماية فرهنگـی مجموعـه ای از روابـط، اطالعـات و امتيـازات اسـت كه فـرد برای حفـظ يا به 
دسـت آوردن يـک موقعيـت اجتماعـی از آن اسـتفاده می كنـد. سـرماية فرهنگـی را به دو دسـتة 
ملمـوس )ماننـد بناهـا، مكان هـا، آثار هنـری و نظاير آن هـا( و غيرملمـوس )مانند ايده هـا، اعمال 
و ارزش هـا( تقسـيم می كننـد گرچه »پی ير بورديو«، جامعه شـناس فرانسـوی، آن را به سـه دسـته 

از ايـن قـرار تقسـيم می كند: 
1. سرماية بدنی و فردی مانند حافظه، مهارت های تجربی و رفتاری. 

2. سرماية عينی فرهنگی مانند مجموعه ای از ميراث های فرهنگی، آثار ادبی و شاهكارهای هنری. 
3. سرماية نهادی و ضابطه ای مانند مدارك تحصيلی، مدارك حرفه ای و كار. 

در كل، می تـوان سـرماية فرهنگـی را در سـه بخـش روابط، اطالعـات و امتيازات تقسـيم كرد 
كـه در فرهنـگ علـوی هريـک از اين هـا با توجـه به نـوع مؤلفه ها و عناصـر آن تفسـير و مفهوم 

خاصـی پيـدا می كنـد كه به تعـدادی از آن ها اشـاره می شـود:
اوالً، در فرهنـگ علـوی مهم تريـن عامـل امتيـاز و تفاخر تقواسـت »اِنَّ اَكَرَمُكم ِعنـَداللِ اَتَقاُكم« 
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كـه مهم تريـن سـرماية فرهنگـی اسـت كـه اليه هـای مختلفـی دارد. تقـوا و علـم بيانگـر افكار و 
انديشـه های فـردی اسـت و بـه اليه هـای درونی برمی گـردد. يعنـی در فرهنگ علوی شايسـتگی 
افـراد يـا از جانـب افـكار و انديشـه ها به دسـت می آيد يـا از ناحية اعمـال و رفتارها و حسـب و 
نسـب نقشـی در بزرگداشـت و جايگاه يابی نخواهد داشـت. اين خود شـخص اسـت كه بايد با 
شـناخت درسـت از توانمندی هـای فكـری و مهارتـی بتوانـد فضايلـی در خـود ايجاد كنـد تا بر 
اسـاس آن هـا بـر ديگـران برتـری يابد »مـن ابطأ بـه عمله لم يسـرع به نسـبه   ،...، من فاته حسـب 

نفسـه لم ينفعه حسـب آبائـه« )كلمات قصـار 23 و 389(.
ثانيـًا، فقـط علـوم و اطالعاتـی مايـه مباحـات اسـت كـه دارنـده اش عامل بـه آن ها نيز باشـد. 
َِّذيـنَ يَفَرُحـوَن بَِمـا اَتَـوا َو يُحبُّوَن اَن يُحَمـُدوا بَِما لَم يَفَعُلـوا َفالتَحَسـبَنُّهم بَِماَزهٍ مِن  »التَحَسـَبنَّ ال
الَعـذاِب َو لَُهـم َعـذاٌب اَليِـٌم« )آل عمـران 188( و اميرالمؤمنيـن)ع( خـود نيـز هيـچ امـر و نهـی 

نمی كردنـد، مگـر اين كـه خـود عامـل آن بودنـد )خطبـة 9(.
ثالثـًا، در فرهنـگ جاهلـي، نـژاد و جايـگاه حقوقـی افـراد ماية فخـر و مباهـات و برخورداری 
از امكانـات و منافـع بـود، بـه طـوری كـه در بعضـی از تفاخرهـا بـه شـمارش قبور بـزرگان نيز 
می پرداختنـد »َحتّـی ُزرتُـم الَمقابِـر« )تكاثـر، 2(. امـا در فرهنگی كـه امام علـي )ع( معلم و مروج 
آن اسـت، شـخصيت حقيقـی مـالك رفتارهـا معرفـی می شـود و انسـان اجـازه نـدارد برخالف 

شـخصيت خـود رفتار كننـد »َهَلـَک اِمرٌو لَـم يَعِرف َقـدَرُه« )قصـار، 149(.
رابعـًا، از آداب و رسـوم فقـط آن هايـی سـرماية فرهنگـی شـمرده می شـوند كـه معطـوف بـه 
انديشـة توحيـدی و ارزش هـای نـاب اسالمی باشـند، ماننـد عيـد غديرخـم، محـرم و صفـر و 

نمادهـای كـه بـه اين هـا برمی گـردد.





فصل سوم

کارکرد فرهنگ از دیدگاه  اميرالمؤمنين)ع(

کارکرد فرهنگ در فرهنِگ علوی
»كاركـرد« مصـدر مرخـم كاركـردن و بـه معنـای فعـل، عمـل، رفتـار و خدمـت بـه كار مـی رود 
)دهخـدا، ج39، ص 35(. بنابرايـن، مقصـود از كاركـرد فرهنـگ، عبـارت از نقـش فرهنـگ در 
زندگـی فـردی و اجتماعـی خواهـد بـود. با توجه بـه تعريف فرهنـگ و عناصر ارائه شـده از آن 

می تـوان كاركردهايـی از ايـن قـرار را بـرای فرهنگ برشـمرد:

معنی بخشی به زندگی
در فرهنگ علوی انسـان دو سـاحتی اسـت؛ سـاحت معنوی و روحی او اصالت دارد و سـاحت 
مـادی و بدنـی اش تابـع سـاحت روحی و نفس انسـانی اسـت )مالصـدرا، بی تا، ج 6(. سـاحت 
مـادی و بدنی انسـان به تناسـب شـرايط تغييـر می كند و هـر روز در حال ممات و حيات اسـت. 
و پويايی و حيات او در تغييرات لحظه ای اسـت؛ براسـاس تحقيقات علوم پزشـكی، سـلول  های 
بـدن انسـان طـی حدود هفت سـال، كامـاًل تغيير می كند. بر اسـاس ايـن منطق، هويـت و پايايی 
انسـان و مانـدگاری او بـه سـاحت روحـی و انديشـة اوسـت و تفـاوت انسـان ها نيـز بـه همين 

سـاحت بـاز می گردد. 
انديشـه و فكركـردن مهم تريـن كاركـردی اسـت كـه بـرای سـاحت روحـی و معنـوی انسـان 
قائل انـد ؛ ايـن سـاحت بـا ابـزار عقـل فكـر كـرده و انديشـه ورزی می كنـد و به اعضـا و جوارح 
سـاحت بدنـی دسـتور می دهـد كه فعاليت داشـته باشـد كارهـای اختيـاری انجام دهـد و پويايی 
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و مانايـی خـود را رقـم بزنـد بـه طـوری كه اگر ايـن دو فعاليـت، رنـگ خدايی داشـته و هويت 
انديشـة توحيـدی و عمـل صالـح پيـدا كنند، سـرماية انسـانی بالنـده می شـود و نابـود نمی گردد 

»والعصـر اِنَّ االنسـان لفـی خسـر ااّل الذيـن آمنـوا و عملـوا الصالحات« )عصـر، آيه 2(.
بنابرايـن، معنـا دار شـدن زندگـی انسـان بـه دو مؤلفـة فكـر و عمل وابسـته اسـت. بـا توحيدی 
شـدن آن هـا انسـان در مسـير تكامـل خويـش قـرار می گيـرد و سـبک و سـياق زندگـی اش رنـگ 
خدايـی می گيـرد و معنـادار می شـود »صبغـه الل و مـن احسـن مـن الل صبغـه« )بقـره، 138(. هـر 
روز بيـش از پيـش بـر ظرفيـت وجـودی او افزوده می شـود و در زمـرة بندگان مخلص خـدا واقع 
می شـود، جهتـی كـه انسـان بـرای آن خلـق شـده  و كمـال او مرهون آن اسـت »ما خلقـت الجن و 
االنـس ااّل ليعبـدون« )ذاريـات، 56(. از ايـن رو، می تـوان گفـت فرهنگ، فصل مميز زندگی انسـان 
بـا ديگـر موجـودات اسـت. در سـاية فرهنگ سـبک و سـياق زندگی انسـان جهـت دار و معنا دار 
می شـود. الزم بـه يـادآوری اسـت كه بـه طوركلی در فرهنگ علوی زندگی، سـبک و سـياقی با دو 

جهـت بيشـتر نمی يابـد كـه فقط يكـی از آن هـا می توانـد از رضايت الهـی برخوردار باشـد:
الـف( پاردایـم آسـمانی: در ايـن رويكـرد همـة جهت گيری هـا الهی اسـت و كنـش، رفتار و 
گفتمان هـا رنـگ خدايـی دارد. »صبغه الل و من احسـن مـن الل صبغه« )بقـره، 138(. هدف غايی 
رضايـت او و دسـت يابی بـه بهشـت و رضـوان الهی اسـت »لمن كان يرجـوا الل و اليـوم ااّلخر« 
تفكـر از نـوع توحيـدی و الگوهـا مبتنـی بر رفتـار معصومين)ع( اسـت »لقد كان لكم فی رسـول 

الل اسوه حسـنه« )احزاب،21(.
موفـق نبـودن در كارهـا بـه معنـای تجربـه انـدوزی و قـوت يافتـن اسـت نـه شكسـت! و نه 
نااميـدی و سـرخوردگی. كـه بـا هـر افتادنـی مانند كـودك بـرای ايسـتادن و گام برداشـتن پيش 

ـَر َفاعتَبَـَر َو اعتَبَـَر َفابَصـَر« )خطبـة 103(. مـی  رود »َرِحـَم اللُ اِمـَرأً تََفكَّ
ب( پاردایـم زمینـی: در ايـن رويكـرد همـه چيـز در دنيا خالصه می شـود »ان هـی ااّل حيـاه الدنيا 
نمـوت و نحيـا و مـا نحن بمبعوثين« )مؤمنين، 37( و در رفتارها و گفتمان به دنبال سـودانگاری و منافع 
دنيايـی هسـتند، تنهـا چيـزی بـرای آن ها معنـا و مفهـوم دارد كه كاركـرد دنيوی داشـته باشـد. افكار و 
انديشـه ها محدود به دنياسـت و ارزش هايی مورد پذيرش قرار می گيرد كه جهت دنيايی داشـته باشـد 

و الگوهايـی مـورد تأكيد اسـت كه موفقيت های دنيايی در كسـب سـود و تأمين منافع داشـته باشـد.
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تمدن سازی
فرهنـگ بـه مثابـة روح كلی حاكم بر جامعه اسـت كه وقتی تجسـم و تعين می يابد، تمدن سـازی 
می كنـد. در واقـع »تمـدن«،  تبلـور فرهنـگ اسـت و فرهنـگ، فضـای فكـری، ذهنـی، هنجـاری 
و ارزشـی حاكـم بـر جامعـه اسـت. هنگامی كـه ارزش هـا، باور هـا و افـكار پـا بـه عالـم واقـع 
می گذارنـد و از وجـود ذهنـی و درونـی بـه وجـود عينـی و بيرونـی تبديـل می شـوند، واقعيتـی 
متولـد و ظاهـر می شـود كـه تمدن نـام دارد و محسـوس، ملمـوس و قابل رؤيت اسـت. فرهنگ 
ماننـد نقشـه ای در ذهـن يـا بـر روی كاغـذ اسـت و تمـدن؛ تحقق و سـاخت آن در متـن جامعه 
اسـت. فرهنـگ بُعـد نرم افـزاری جامعـه را تشـكيل می دهـد و تمـدن بُعـد سـخت افزاری آن را، 
و ايـن دو رابطـه ای مسـتقيم، تعاملی و رفت و برگشـتی دارنـد )كولـب، 1384، ص 284(. تعبير 
فرهنـگ از سـبک و روش زندگـی، گويـای ارتبـاط نزديـک و مسـتقيم ايـن دو مفهوم نسـبت به 
هـم اسـت. فرهنگ، گويای سـبک زندگی و سـبک زندگی، گويـای فرهنگ فرد و جامعه اسـت. 
گرچـه فرهنـگ را بيشـتر بـه سـبک هايی از زندگـی نسـبت می دهنـد كـه رنـگ و بـوی جمعـی 

گرفتـه و از ثبـات و دوام بيشـتری برخوردار اسـت. 
گاهـی، ايـن دو بـه جـای هـم بـه كار می  رونـد يـا هـر كـدام بـه گونـه ای بـه كار می رونـد كه 
معنـای ديگـری در آن مشـاهده می شـود. هنگامی كـه ايـن دو بـا هـم بـه كار گرفتـه می شـوند، 
تمـدن بيشـتر بـه ظواهـر زندگـی اجتماعـی و جنبـة سـخت افزاری آن توجـه دارد. فرهنـگ 
ناظـر بـر بخـش نرم افـزاری و اشـاره بـه درون مايـه فكـری و انديشـه ای جامعـه دارد. تمـدن 
جنبـة سـخت  افزاری فرهنـگ اسـت، يعنـی ابتـدا فرهنگـی وجـود دارد و مبتنـی بر ايـن فرهنگ 
حاكميتـی و سـخت افزارهايی شـكل می گيرنـد كـه بـه آن تمـدن می گوينـد. سـبک زندگـی نيـز 
مبتنـی بـر انديشـه و ارزش ها شـكل می گيرد و هويـت می يابد، بـه عبارت ديگر، سـبک زندگی، 
درونمايـة فرهنـگ و فرهنـگ، درونمايـة تمـدن و تمدن، شـكل بيرونـی و هويت ظاهری اسـت 

كـه در قالـب نمادهـای مختلفـی خودنمايـی می كنـد و سـاختار كلـی جامعـه را می سـازد.
بـه هميـن سـبب، تمدن هـای بـزرگ را انسـان های بـا فرهنگی سـاخته اند كـه ادبيات انديشـه ای، 
فكـری و ارزشـی آن هـا در قالـب مصنوعـات فرهنگـی بـه شـكل های مختلـف معمـاری، چيدمان 
اجتماعـی و سـخت افزاری بـرای چنـد صـد سـال دوام داشـته و توانسـته اند نمادهـای فرهنگـی و 
ارزشـی فرهنـگ خـود را در فضـای زندگی شـان بـه نمايـش گذارند و برجسـته كـرده و خودنمايی 



100 / سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

كننـد بـه طوری كـه وقتی وارد آن محيط می شـويد، ناخواسـته در فضايی فرهنگـی و محيطی حاكم 
بـرآن قـرار می گيريـد. ماننـد فضـای مكـه و مدنيه، تخت جمشـيد در شـيراز، اهـرام در مصـر و .... 

گذارگاه بودن دنيا
تعبيـر قـرارگاه بـه دنيـا و اكتفـا كردن بـه آن و محدوديـت زندگی انسـان بـه آن، از رويكردهايی 
نيـا نَُمـوُت َو نَحيَا َو  اسـت كـه بـه شـدت در فرهنـگ علوی طـرد می شـود »اِن ِهـَی ااّل َحياتُنا الدُّ
َمـا نَحـُن بَِمبُعوثِيـَن« )المؤمنـون، آيـه 37(. در اين فرهنگ دنيا سـومين جايگاه حركتي انسـان در 
مسـير تكاملـي اوسـت »فـان الل قد جعـل الّدنيا لما بعدهـا« )نامـة 55(. همان  طور كـه زندگي با 
اعضـا و جـوارح سـالم در دنيـا بسـتگي بـه بدني دارد كـه از عالـم َرِحم مـادر مي آوريـم و نحوة 
ادامـه اش در مرحلـة دنيـوي بسـتگي تـام به نوع توشـه و امكاناتـي دارد كه از آن مرحلـه آورديم، 
در جايـگاه دنيـا نيـز بايـد امـكان زايـش جديـد را بـا توجـه بـه رويارويـي نزديـک بـا جايـگاه 

كنيم.  فراهـم  برزخي 
هـر نـوع كوتاهـي  در ايـن مسـئوليت مسـاوي بـا محروميـت از آسـايش هاي بعـدي همـراه با 
تألم هـاي خـاص آن مرحلـه خواهـد بـود. از ايـن  رو، اكتفـا كـردن بـه   مرحلـة دنيـوي، ماننـد 
اكتفـا كـردن بـه   مرحلـة  رحمـی  اسـت. با ايـن تمثيـل، بـه گوشـه اي از ويژگي هـاي  دنيـا از زبان 
اميرالمؤمنيـن)ع( توجـه   مي كنيـم كـه از كاركرد هـای مهـم ايـن فرهنـگ اسـت كـه در همـة 

رفتارهـای انسـان سـايه انداختـه و اثرگـذار اسـت:
»دنيـا محـل گـذر اسـت و منحصـر كـردن زندگـي انسـان بـه آن، نوعـي توهيـن بـه سـاحت 
 كبريايـي اوسـت. )خطبـة 160(. پـس بايـد آن را  چـون  كاروانسـرايي  در مسـافرت  طوالني نگاه 
كـرد كـه امـكان و نـوع سـفر در مسـير تـا جايـگاه بعـدي بسـتگي بـه توشـه اي  دارد كـه از آن 
برمي داريـم )خطبه  هـاي 176 و 32(. از ايـن  رو، كسـي  كـه بـا ديـدة بصيـرت در آن بنگـرد، ماية  

رشـد و آگاهـي   او مي شـود، ولـي  كسـي  كـه چشـم بـه  دنيـا دوزد، كـور دلـش  مي گردانـد«.
دنيا )در ديدة بصيرت بين( سـراي راسـتي براي راسـتگويان، خانة تندرسـتي براي  دنياشناسـان، 
و خانـة بي نيـازي بـراي توشه گـــيران و خانـة پند بـراي پند آموزان خواهـد بود. دنيا سـجده گاه 
دوسـتان خداسـت كـه  در اين جـا رحمت خـدا را به دسـت مي آورند و به بهشـت الهي مي رسـند 

.)131 قصار  )كلمات 
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پرهيـزكاران در بهتريـن خانه  هاي  دنيا سـكونت كردنـد و بهترين خوراك هاي  دنيـا را خوردند، 
و همـان لذت هايـي را چشـيدند كـه دنيـاداران چشـيده بودند و از دنيـا آن  گونه بهـره گرفتند كه 
سركشـان و متكبـران دنيـا بهره  منـد بودنـد. پـس از ايـن جهان بـا زاد و توشـة فـراوان و تجارتي 
پرسـود، بـه آخـرت شـتافتند. لـذت پارسـايي  در ترك حـرام دنيا را چشـيدند و يقين داشـتند در 

روز قيامت از همسـايگان خداينـد )نامة 27(.
بنابرايـن، در نـگاه اميرالمؤمنيـن علـي)ع(، دنيـا خانـه اي پوشـيده از باليـا و مشـكالت اسـت 
كـه هيـچ حالـت پايـداري  در آن يافـت نمي شـود )خطبـة 226(. آن را از شـهرهاي ويران  شـده 
و خرابي هـاي خانه  هايـش بايـد شـناخت )خطبـة 223(، كـه بـه كسـي حتـي انبيا ي بـزرگ الهي 
اجـازة   مانـدِن جاودانـه در آن نـداده اسـت )خطبـة 160 و 161(. چـه خوب خانه اي اسـت براي  
كسـي  كـه آن را جاودانـه نپنـدارد و خوب جايی براي  كسـي  اسـت كه آن را وطـن دائمی   نگيرد؛ 
گذرگاهـي اسـت )خطبـة 83 و 113( كـه در مسـير تكامـل تكوينـي انسـان واقع شـده اسـت تا 
فرصـت برداشـت توشـة آخـرت و انتخـاب جهـت صحيـح حركت بعـدي اش فراهم شـود: »قد 
اُمهِلـو فـي طلـِب الَمَخـرِج و ُهـُدوا َسـبيَِل الَمنَهـج…ِ و قـد عبـر معبر العاجلـه حميـداً و قدم زاد 

ااّلجلـه« )خطبه هـاي 223 و 83( و »و ليتـزود مـن دار ظعنـه لـدار اقامتـه« )خطبة 86(.
انسـان واقع نگـر بـه دنيـا نگريسـته و وراي آن را تأميـن مي كنـد )خطبـة 133( و همواره  ايـن 
گوهـر گرانبهـا را آويـزة گـوش مي كنـد كه: كسـي از دنيا شـادماني نديـد جز آن كه پـس از آن با 
اشـک و انـدوه  روبـه رو شـد؛ هنوز با خوشـي هاي  دنيا روبه رو نشـده كـه به ناراحتي ها و پشـت 
 كـردن آن مبتـال مي گـردد؛ شـبن مي از رفـاه و خوشـي  دنيا بر كسـي فـرود نيامده جز آن كه سـيل 
بالهـا همـه چيـز را از بيـخ و بن مي كنـد. هـرگاه صبحگاهان به  ياري  كسـي برخيزد، شـامگاهان 
خـود را بـه ناشناسـي مي زنـد؛ اگـر از يـک طرف شـيرين و گـوارا باشـد، از طرف ديگـر تلخ و 
ناگـوار اسـت. كسـي از فراوانـي نعمت هـاي  دنيـا كام نگرفـت جز آن كه   مشـكالت و سـختي ها 
دامنگيـر او شـد. شـبي را در آغـوش امـن دنيا به سـر نبرده جز آن كـه صبحگاهـان بال هاي ترس 

و وحشـت بر سـر او كوبيـد )خطبة 111(.
در زبـان قـرآن و احاديـث از تقـواي الهـي بـه  عنـوان تنها وسـيله اي كـه   مي تواند انسـان را به 

سـالمت از بسـتر دنيـا آزاد كنـد و او را رهسـپار مراحـل بعدي كند، ياد شـده اسـت. 
در نهج البالغـه،   مفهـوم تقـوا مـرادف با پرهيز حتـي به  مفهوم منطقي آن نيسـت، بلكـه نيرويي 
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روحانـي  اسـت كه بـر اثر تمرين هـاي زياد پديد مي آيـد )نامـة 45(. پرهيزهاي معقـول و منطقي 
از منهيـات از يـک  طـرف سـبب و مقدمـة پديـد آمدن ايـن حالـت روحانـي و از طرفـي معلـول 
و نتيجـه و از لـوازم آن بـه  شـمار مي رود. ايـن حالـت باعـث شـادابي روحـي می شـود و امـكان 
حضـور انسـان را بـا روحيـه و تـوان بيش تـري  در جامعـه  فراهـم كنـد؛ نه اين كـه بـراي افزايش 
تقـوا، بايـد گوشـة عزلـت گزيده و از حضـور در اجتماعات خـودداري  كرد )مطهری، سـيری در 

نهج البالغـه، 1361، ص 131(.
راه  دسـتيابي بـه  تقـوا، اطاعـت  از اوامـر و دسـتورات الهـي اسـت. انسـاني  كـه  بتواند اين ها  را 
پوشـش  جـان كنـد  و آن را سـرلوحة  زندگي خويش  قـرار دهد و حدود الهـي  را در جميع  مراتب 
زندگـي  رعايـت كنـد، نـور عصمـت و ملكـة  تقـوا در او ظاهــر شـده  و او را بـا كم ترين خطاي 

 ممكـن به    منـزل مي رسـاند)خطبة 198(.

استقالل دهی
فرهنـگ هـر جامعـه ای، هويـت و موجوديـت آن جامعه را تشـكيل مي دهد. با انحـراف فرهنگ، 
هـر چنـد جامعـه در جنبه هـاي اقتصـادي، سياسـي، صنعتـي و نظا مي قدرتمنـد باشـد، ميان تهـي 
خواهـد بـود؛ هـرگاه فرهنـگ جامعـه اي وابسـته بـه فرهنـگ مخالـف باشـد، بـه  ناچـار ديگـر 
جنبه  هـای آن جامعـه نيـز بـه جانـب مخالـف گرايش پيـدا مي كنـد و در نهايت در آن مسـتهلک 
می شـود و موجوديـت خـود را در همـة ابعـاد از دسـت مي دهـد؛ زيـرا اسـتقالل و موجوديـت 
هـر جامعـه ای، از اسـتقالل فرهنـگ آن نشـأت مي گيرد. پس ساده انديشـي اسـت كه گمان شـود 
بـا وابسـتگي فرهنگـي، اسـتقالل در جنبه هـای ديگـر يـا يكـي از آن هـا امكان پذيـر اسـت. )امام 
خمينـی، صحيفـة نـور، 1365، ج15، ص 243(. تأكيـد در مورد اههمة به ارتقـای فرهنگ جامعه 
و داشـتن دغدغـه در مـورد اوضـاع فرهنگـي كشـور، ناشـي از ديـدگاه اسـالم در مـورد مقولـة 
فرهنـگ و تأثيـر تعيين كننـدة مسـائل فرهنگي درحـال و آيندة جامعه اسـت )مقـام معظم رهبري 
حضـرت آيـت الل خامنـه اي، روزنامـة كيهـان، 79/9/2، ص 6(. در دنيـا هم ثابت شـده و از نظر 
تئـوری نيـز قابـل فهم اسـت كـه اگر جامعه ای براسـاس اصـول ارزشـی حركت نكنـد، نتيجة آن 

بـه منافـع و مصالـح مـردم منجر نخواهد شـد. )يـزدی، 1388(.
وسـعت قلمـرو فرهنـگ بـه وسـعت حيـات اجتماعـي انسـان اسـت و شـامل همـة ذخايـر و 
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ميراث هـاي انديشـه )عقـل نظـري( و سـاخته هاي فكـري و دسـتي )عقـل عملي( انسـان از آغاز 
تـا امـروز اسـت )روح االميني، 1377(. فرهنگ در همة شـؤون زندگي افراد حكم فرماسـت و در 
پرتـو آن، زندگـي انسـان از زندگـي حيوانـي متمايز مي شـود. )ترابـی م.   ، 1341(. فرهنگ، محيط 
معينـي اسـت كـه انسـان در چارچـوب آن حركـت مي كنـد، الهـام خـود را مي پـرورد و مقـدار 
صالحيـت خـود را بـراي تأثيرگـذاري از طريق تبادل، سـازگاري مي دهد. فرهنـگ، جوي آبي از 
رنگ هـا، نغمه هـا، عادت هـا، شـكل ها، آهنگ هـا و حركت هايـي اسـت كـه جهت گيري و شـيوة 
خاصـي را بـر زندگـي انسـان نقش مي زند، تصـور او را نيرو مي بخشـد، نبـوغ او را الهام مي دهد 
و توانايي هـاي خـالق او را مي پـرورد. فرهنـگ پيونـد ارگانيـک انسـان و چارچوبي اسـت كه او 
را در برگرفتـه )بـن نبـی، بی تـا( اسـت. فرهنـگ شـامل الگوهـاي آشـكار و پنهان رفتاري اسـت 
كـه بـه وسـيلة نمادها، اعمـال و توفيقات نهادينه شـدة گروه هاي مختلف انسـاني و آن چه شـامل 
دسـت سـاخته هاي انسـان اسـت، به  دسـت آمـده و انتقـال مي يابد. فرهنـگ درونماية هـر گروه، 
سـازمان، گردهمايـي و جامعـه اسـت. بنابـه اصطـالح رايـج امروزيـن، نرم افـزارِ و سـخت افزارِ 

تجمعـات گوناگـون انسـاني شـناخته مي شـود )روزاموند، بی تـا، ص 138( .
فرهنـگ، عصـارة زندگـي اجتماعي اسـت كـه در آن همة افـكار، اهـداف، معيارهـا، ارزش ها، 
فعاليت هـاي انسـان و ضوابـط فـردي و اجتماعـي منعكـس مي شـود. بـه كمـک فرهنـگ اسـت 
كـه انسـان از جهت هايـی مختلـف با مـردم پيرامونـش هم رنگي و هماهنگـي مي يابـد و از مردم 
جوامـع ديگـر متمايز و مشـخص مي شـود. بشـر بـه اتكاي اين فرهنـگ، جهان را تسـخير مي كند 
و به جـاي آن كـه در مقابـل تحريـكات محيـط طبيعـي دسـتخوش تغييـر شـود، جهـان را موافـق 

حـال خـود تغيير مي دهـد )منصـوری، 1374( . 
براسـاس ايـن منطق، فرهنـگ در جهـت دادن تصميم هـای كالن، حتّی تصميم هـای اقتصادی، 
سياسـی، مديريتـی و توليدی نقش دارد. وقتی شـهری را بنا می كنيم، در واقـع، فرهنگی را ترويج 
يـا توليـد يا اشـاعه می دهيم. وقتـی توليد اقتصـادی می كنيم، در واقـع، از اين طريـق، فرهنگی را 
توليـد می كنيـم؛ اشـاعه می دهيـم يا اجـرا می كنيم. اگر در سياسـت خارجـی، مذاكـره ای می كنيم 
و تصميمی می گيريـم، دقيقـًا هميـن معنـا وجـود دارد. بنابرايـن، فرهنـگ، همچون روحی اسـت 
كـه در كالبـد همـة فعاليت های گوناگون كالن كشـوری، حضـور و جريان دارد و بايـد در توليد، 
خدمـات، سـاختمان سـازی، كشـاورزی، صنعت، سياسـت خارجـی و تصميمـات امنيتی رعايت 
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شـود و حـدود و جهـت را مشـخص می كنـد. امـا بـه طـوری كـه اگـر ملتـی، از نظـر شـاكلة 
ظاهـری، مقبـول و پيشـرفته جلـوه كنـد و از نظـر فرهنگی و باطنی دچار نابسـامانی باشـد، ملت 
ورشكسـته ای خواهـد بـود. امـا ملتـی كه از نظـر فرهنگی غنی باشـد، حتی اگر برخی مشـكالت 
سياسـی و اقتصـادی نيز داشـته باشـد، بالقوه ملت مقتدری اسـت )رهبر معظم انقـالب، در ديدار 

بـا اعضای شـورای عالـی انقالب فرهنگـی، 23 / 3 / 90(.
همچنيـن، تصميم گيـری جامعـه، بـر اسـاس فرهنگـی اسـت كـه بـر ذهـن آن جامعـه حاكـم 
اسـت. از ايـن رو دولـت و دسـتگاه حكومـت نمی توانـد از ايـن واقعيـِت مهـم خـود را بـه دور 
بـدارد، زيـرا مـردم بـا ازدواج، كسـب و كار، لباس پوشـيدن، حـرف زدن و تعامـل اجتماعی، در 
واقـع بـا فرهنـگ خاصـی حركـت می كننـد، ماننـد تـوری كـه ماهی هـا بـدون اين كه خودشـان 
بداننـد، در داخـل آن بـه سـمتی هدايـت می شـوند. دولـت و مجموعـة حكومت نيـز، نمی تواند 
خـود را از ايـن موضـوع بركنـار بـدارد و بگويـد باالخره فرهنگی وجـود دارد و مـردم به چيزی 
فكـر می كننـد؛ نـه، مـا مسـئوليت داريـم ايـن فرهنـگ را بشناسـيم؛ اگـر ناصـواب اسـت، آن را 
تصحيـح كنيـم؛ اگـر ضعيف اسـت، آن را تقويـت كنيم؛ اگر در آن نفوذی هسـت، دسـت نفوذی 

را قطع كنيـم )همـان   ، 1381/9/26(.
بايـد گفـت كـه ايـن فرهنـگ واليت علوی كـه جوهر نظـام جمهـوری اسالمی اسـت، همواره 
علـت اصلـی پيروزی هـا و عبـور از بحران های مختلـف، در زمـان زمامداری امـام خمينی)ره( و 
در دوران مقـام معظـم رهبـری بـوده و خواهـد بـود. از اين رو نهادينه شـدن فرهنـگ واليت در 
جامعـة مـا پيـش از عوامل ديگـر ضـرورت دارد. مهم ترين مؤلفه هـای كه در تعميـم اين فرهنگ 
در جامعـه مؤثـر اسـت عبارت انـد از: اطاعـت صادقانـه، پرهیـز از دنیا طلبـی و اشـرافی گری، 

بصیـرت و آگاهـی، تحلیـل عالمانـه و اعتدال گرایـی به عنـوان صراط مسـتقیم  والیت. 

زيـرا اطاعـت صادقانـه زمانـی محقق می شـود كه پيـرو راه واليت باشـيم و هيچـگاه در مقابل 
واليـت تمنـی نداشـته باشـيم. وقتـی اميرالمؤمنيـن)ع( می فرمايـد: ايـن اعمـار! اين ذوشـهادتين! 
و ايـن ابـن تيهـان! و در فـراق آن هـا نالـه می زنـد و آن هـا را بـرادران خـود قلمـداد می كنـد. 
بـرای اين  كـه پيـرو حقيقـی واليـت بودنـد و فانـی در حـق بودنـد »ايـن اخوانـی الذيـن ركبـوا 
الطريـق و مضـوا علـی الحـق« )خطبـة 182(. ايـن وصـف بـا آلودگـی بـه دنيـا و زيبايی های آن 
جمـع نمی  شـود چنانكـه وقتـی بـا خانـة بـزرگ و رفـاه زيد پسـر عـالء حارثـی اسـتاندار بصره 
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مواجـه می شـود و بـه او اعتـراض می كنـد، زيـد می گويد: بـرادرش مانند ايشـان لباس كرباسـی 
می  پوشـد و غـذای سـاده می خـورد؛ امـام می فرمايـد: »ان الل تعالـی فـرض علـی ائمـه العدل ان 
روا بضعفـه النـاس كيـال يتبيـغ بالفقير فقـره« )خطبـة 209(. تا اين كـه فقر موجبـات ناراحتی  يقـدِّ
بينوايـان نشـود و رفـاه و برخـورداری از مـال و ثـروت موجـب مباهـات مرفهـان بی درد نشـود 
)الريجانـی، 1389(. همـة ايـن كج انديشـی ها ناشـی از نبـود بصيـرت، آگاهی، تحليل درسـت و 
عالمانـه از فرهنـگ علـوی اسـت؛ »اليمين و اشـمال مضله و طريق الوسـطی هی الجـاده« )خطبة 

200(. نمی داننـد كـه در جامعـه بايـد در مـدار واليـت اسـتقرار يافـت و حركـت كرد.

انسجام اجتماعی
فرهنـگ تارپـودی اسـت كـه در سـاية آن قوميت های مختلـف در كنار هم چينش يافته و فرشـی 
خـوش رنـگ و زيبايـی بنـام »امـت« ايجاد می كننـد. در ايـن جامعه، ديگـر از مـرز جغرافيايی و 
خاكـی خبـری نيسـت، ديگـر خون، نـژاد، خاك و زبـان، عامـل انسـجام اجتماعی نيسـت، بلكه 

آن چـه دل هـا را در كنـار هـم قـرار داده و بـه هـم پيوند می دهـد، واليت و امامت اسـت.
گسـترة ايـن پيونـد تا جای اسـت كه زمان در مشـاركت كارهـا دخالتی نـدارد. در اين فرهنگ 
آن چـه پيوندهـا را مسـتحكم می كنـد و باعـث حضـور و شـهود و مشـاركت می شـود، ايمـان و 
رضايـت قلبـی و هم فكـری اسـت، يعنـی عامـل پيونـد و انسـجام، معنويـت و انديشـه اسـت نه 
خـون و خـاك و...؛ پـس از پيـروزی در جنـگ بصـره در سـال 36 هجـری يكی از يـاران به امام 
گفـت: دوسـت داشـتم بـرادرم بـا مـا بـود و می ديـد كـه چگونه خدا تـو را بـر دشـمنانت پيروز 
كـرد. امـام )ع( پرسـيد آيـا فكـر و دل برادرت با ما بـود؟ گفـت: آری. و امام )ع( ادامـه داد: پس 
او هـم در ايـن جنـگ بـا مـا بـود، بلكـه با مـا در اين نبـرد شـريكند آن هايـی كه حضـور ندارند 
و در ُصلـب پـدران و رحـم مادران انـد، ولـی بـا مـا هـم عقيـده و آرمان انـد و بـه زودی متولـد 
می  شـوند و ايمـان بـه وسـيلة آن هـا تقويـت می شـود »َو َقـْد َقـاَل لَـُه بَْعـُض أَْصَحابِـِه َودِْدُت أَنَّ 
ُ بِـِه َعَلی أَْعَدائِـَک َفَقاَل لَـُه )ع(أَ َهَوی أَِخيـَک َمَعنَا  أَِخـي ُفاَلنـًا َكاَن َشـاِهَدنَا لِيَـَری َمـا نََصـَرَك اللَّ
َجـاِل َو أَْرَحامِ  َفَقـاَل نََعـْم َقـاَل َفَقـْد َشـهَِدنَا َو لََقْد َشـهَِدنَا فِي َعْسـَكِرنَا َهَذا أَقْـَواٌم فِي أَْصـاَلِب الرِّ

َمـاُن َو يَْقـَوی بِهُِم ااّليَمـان« )خطبة 12(. النَِّسـاءِ َسـيَْرَعُف بِهِـُم الزَّ
يـا سـخن جابـر ابن انصـاری در اربعيـن اول، وقتی به زيارت امام حسـين )ع( رفتـه بود، مبنی 
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بـر اين كـه: قسـم بـه خـدا كـه محمـد)ص( را بـه حـق برانگيختـه اسـت، ما نيـز در ثواب شـما 
شـريک ايم؛ و عطيـة عوفـی گويـد مـن بـا تعجب سـؤال كردم ايـن چطـور ممكن اسـت؟ جابر 
گفـت: »بََلـی َسـِمعُت َحبِيبِـی َرُسـوَل اللِ )ص( يَُقـوُل: َمـن اََحـبَّ َقوَمًا ُحِشـَر َمَعُهم َو َمـن اََحبَّ 
َعَمـَل َقـومٍ ُشـِرَك ِفِـی َعَملِهِـم َو نِيّتِـی َو نِيّـَة اَصحابِـی َعلی َمـا َمَضی َعليـه الُحسـيُن و اَصحابُه« 
)قريشـی، 1385، ص. 163 ج1( بلـی مـن از حبيبـم رسـول خـدا )ص( شـنيدم كـه می  فرمـود: 
هركـس قومـی را دوسـت داشـته باشـد بـا آن هـا محشـور می شـود و كسـی كـه عمـل قومـی  را 
دوسـت داشـته باشـد در عمـل آن هـا شـريک اسـت و نيـت يـاران مـن به همـان نيتی اسـت كه 

امـام حسـين )ع( و يارانـش بود.

ائتاف و تفاهم
پيامبـر اسـالم )ص( وقتـی در مكـه مبعـوث شـدند، فرهنـگ قبيله ای بين مـردم حاكم بـود و هر 
قـوم و قبيلـه ای بـه رسـم و آداب خـود پـای می فشـرد و در تفاخـر نسـبت بـه هـم از آن ها مدد 
می گرفتنـد، حتـی اگـر كـم می آوردنـد، بـه قبور و شـمارش آن هـا می پرداختنـد )تكاثـر، آيه 2(. 
گاهـی بـه دليـل بی حرمتـی بـه آن هـا جنگ های چند سـاله بيـن آن ها ايجاد می شـد كـه اختالف 
و جنگ هـای اوس و خـزرج از نمونه هـای آن اسـت )سـبحانی، 1364(. ائتـالف و وحـدت بين 
آن هـا فقـط در محـدودة عهـد و پيمان هـا و تعصب هـای قبيلـه ای بـود ولـی بـا ظهـور اسـالم، 
ََّف بَيَن  ائتـالف از تعصب هـای قبيلـه ای بـه تفكر توحيـدی و تعصب های دينـی تغيير يافـت »َو ال
ُقُلوبِهـم« )انفـال، 63(. كـه متأسـفانه پـس از رحلـت پيامبـر اسـالم )ص(، دوباره مـردم به همان 
رسـم ها برگشـتند تـا اين كـه خالفـت اميرالمؤمنيـن)ع( بعد از 23 سـال آغاز شـد. ايشـان تالش 
كردنـد مـردم را دوبـاره به همـان آداب و رسـوم فرهنگ علوی بـاز گردانند. البته، ايـن به معنای 
آن  نيسـت كـه همـه بايـد دارای يـک فرهنـگ و آداب و رسـوم باشـند، زيـرا فرهنـگ سـطوح 
مختلـف دارد و سـطوح ُخـرد آن در ميـان اقشـار و اصنـاف مختلـف متفـاوت اسـت. بـه طـور 
طبيعـی سـبک و سـياق زندگـی يک تاجر با يک اسـتاد دانشـگاه متفـاوت خواهد بـود. چيزهای 
در نـزد تاجـر اهميـت دارد كه شـايد اسـتاد دانشـگاه به آن ها اهميـت ندهد، در حالـی  كه هر دو 
عيََّة َطبَقـاٌت ال يُصلُِح بَعُضعهـا ااّلبِبَعٍض  آن هـا محترم انـد و بايد محترم شـمرده شـود »اِعَلـم اِّن الرَّ

َو اَلِغنَـی بِبَعِضهـا َعن بَعـٍض....« )نامة 53(
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امـروزه در كشـور ايـران، بـا وجـود قوميت هـای مختلـف آن چه مـردم را كنـار هم قـرار داده 
و بـرای دفـاع از انقـالب بسـيج می كنـد و سـختی های جنـگ و تحريم هـا را بـا جـان و دل 
پذيـرا هسـتند و در پشـت سـر رهبـری ايسـتاده اند و در طـول 33 سـال انقـالب لب به شـكوايه 
نگشـودند، بـا وجـود اين كـه فشـارهای مختلف اقتصـادی دارنـد، همه در گـرو تعاليم اسـالم و 
عشـق بـه نظـام مقـدس اسـالمی و افـكار و انديشـه های توحيدی اسـت كه امـام خمينـی )ره( و 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی حضرت آيت الل خامنـه ای را مصداق بـارز و مجسـمه عينی آن ها 

می شناسـند. ايـن ائتـالف و پيـروزی رهيـن اسـالم و آموزه هـای بلند آن اسـت. 

احراز هویت
در فرهنـگ علـوی، مسـلمان و جامعة اسـالمی هويت خاصـی دارد و هر هويتـی را برنمی تابد؛ به 
طـوری كـه از روز اول تـالش می كنـد با هويت سـازی برای مسـلمانان مانع از هرگونه تشـابه و 
همانند سـازی شـود. از ايـن رو، بـا تعطيلـی روز جمعه در برابر روزهای شـنبه و يكشـنبه، تعيين 
كعبـه بـرای قبلـه بـه جای بيت المقـدس، تعييـن نمازهای روزانه به شـكل خاص، حـج بيت الل 
الحـرام، مسـجد در برابـر كنيسـه و كليسـا و اذان به جـای ناقوس و ماننـد آن توانسـته اين تمايز 
را ايجـاد كنـد و هويـت خاصـی بـه مسـلمانان و جامعة اسالمی ببخشـد تا خـودی از غير خودی 

شـناخته و معلوم شـود. از اين رو تشـبيه فرد مسـلمان به غير مسـلمان حرام شـناخته می شـود.
از آن جايی كه نگارش هويت انسـان در نظام آفريش به دسـت خود انسـان واگذاشـته شـده اسـت 
تـا براسـاس ابزارهـای معرفتی عقل، چشـم و گـوش، بهترين وضعيـت را برای خـود انتخاب نمايد 
)مطهـری، 1362(، از طرفـی خالـق هسـتی انسـان را بعـد از آفرينـش به حـال خود رها نكـرده بلكه 
بـه لطـف و حكمـت الهـی بهترين وضعيـت را برای او ترسـيم كرد گرچه شـيطان نيز او را وسوسـه 

ـبِيَل اِمَّا شـاكِراً اِمَّـا َكُفوَراً« )انسـان، 3(. َّا َهَدينَاُه السَّ می كـرد تـا بـدان راه رهنمون نشـود »اِن
هويـت واقعـی انسـان در فرهنـگ علـوی با تمسـک به آموزه هـای اين فرهنـگ امكان پذير اسـت. 
شـيطان از روز اول تـالش كـرده اسـت بـه صورت هـای مختلف انسـان را از ايـن آموزه  هـا دور كند و 
او را مسـخ نمايـد )نسـاء، 119(. دشـمنان انسـانيت نيز بـه تبعيت از ابليـس، پايداری خـود را در دنبال 
كـردن ايـن هـدف می شناسـند و بر آن پا فشـاری می كنند. امروزه از شـگردهای مهم دشـمن در جنگ 
نرم، تسـخير قلوب انسـان ها و كشـاندن آن ها به بندگی شـيطانی اسـت )گيالنی، شماره 13 سـال 89(.
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از هميـن رو، در فرهنـگ علـوی تأكيـد بسـيار به حفظ شـئونات فردی و اجتماعـی در انتخاب 
نـوع لبـاس شـود، زيـرا شـخصيت مقوله ای نيسـت كه به آسـانی بتوان از دسـت داد يـا با چيزي 

معاوضه كـرد )خطبة 5(. 
بـه همـان سـان، احتـرام بـه روابـط اجتماعـي و حفـظ آن از سـرمايه هاي مهـم اجتماعـي در 
فرهنـگ علوی برشـمارده شـده اسـت و كسـي اجـازه نـدارد به هر نحـوی كه مي خواهد پشـت 
سـر ديگـران سـخن برانـد )خطبـة 140(، زيرا وقتـي انسـان از برادر خـود، اطمينان و اسـتقامت 
در ديـن و درسـتي راه و رسـم را سـراغ دارد، بايـد به گفتة مـردم دربارة او گوش ندهد. چه بسـا 
افـراد سـخني بگوينـد كـه واقعيت نـدارد، چنان كه هـر تيري به هـدف نمي خورد )خطبـة 141(؛ 
و حتـی اجـازه نمی دهـد سـنت ها و آداب ملت هـا بـه راحتـی تضيع شـوند، بلكه بر همـه، حتی 

حاكمـان الزم اسـت بـا داشـتن شـرايطی اين چنيـن در حفظ آن ها بكوشـند:
1. مردم به آن ها پايبند باشند؛

2. عقالی قوم آن را تأييد و عمل كنند؛
3. موجبات الفت و وحدت مردم را فراهم كند؛

4. امورات مردم با آن ها بهتر رعايت شده و اداره شود؛ )نامة 53(

نيک کرداری، صداقت و راستی
در فرهنـگ علـوی جايـی بـرای حضـور دروغ، حيلـه و نيرنـگ نيسـت. هـر گفتمانـی بايـد بـر 
مبنـای صداقـت و درسـتی صـورت گيـرد. زشـتی دروغ در ايـن فرهنگ تـا جايی اسـت كه گناه 
آن همسـان شـرك بـه خـدا قـرار گرفتـه اسـت »َفاجتَنبُـوا الرِّجـَس مِـَن ااّلوثـاِن َو اجتَنِبُـوا َقـوَل 
ورِ« )حـج،30(. وقتـی پـس از جنـگ صفيـن امـام )ع( مـورد اعتراض مـردم واقع شـد و بين  الـزُّ
ايشـان و سياسـت های معاويـه مقايسـه انجـام می دادنـد، فرمـود: »سـوگند بـه خـدا، معاويـه از 
مـن سياسـتمدارتر نيسـت، امـا معاويـه حيله گـر و جنايتكار اسـت؛ اگـر نيرنگ ناپسـند نبود، من 
زيرك تريـن مـردم بـودم، ولـی هـر نيرنگـی، گنـاه و هـر گناهی نوعـی كفـر و انكار اسـت، روز 
رسـتاخيز در دسـت هـر حيله گـری پرچمی اسـت كـه بـا آن شـناخته می شـود« »َواللِ َمـا ُمعاويَة 
ی ...« )خطبـة 200(. از ايـن رو گوينـده در گفتمـان علـوی قبـل از هر بيانـی، عامل آن  بِادَهـی مِنِـّ
ی َواللَ َمـا اََحثَُّكـم َعَلـی طاَعـًة ااّل َو اَسـبَقُكم اِليهـا َو ال اَنهاُكم َعـن َمعِصيٍة  َـّ اُس اِن اسـت »اَيّهـا النَـّ
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ااّل َو اَتَناَهـی َقبَلُكـم« )خطبـة 175(. تقـوا در ايـن فرهنـگ بهتريـن كليـدی اسـت كـه می توان به 
كمـک آن در مقابـل بدی هـا و زشـتی قـرار گرفـت و خـود را نجـات داد »اِنَّ تَقـَوی اللِ مِفتـاٌح 

ِسـداٌد ...ِعتـٌق مِـن ُكلِّ َمَلَكـٌه َو نَجـاٌه مِـن ُكلِّ َهَلَكـٍه« )خطبة 230(.

عاقبت اندیشی
نقشـی كـه رفتارهـای امروزيـن مـا در ماهيـت زندگـی و حـوادث آينـده بـه جـای می گـذارد، 
هـر عاقلـی را تهيـج می كنـد كـه بـرای ترسـيم آينـدة بهتـر، به هـر كاری دسـت نزنـد. در منطق 
اميرالمؤمنيـن )ع( امـروز بايـد بـه فكـر آينـده بود »اْذُكـْر فِي الْيَـْومِ َغـدا« )نامة 21(، تـا بتوان افق 
درسـتی از آن تعريـف و تبييـن كرد و جايگاهـی از آن برای خود ترتيـب داد. چراكه امروز همان 
فردايـی اسـت كـه ما در صـدد آمـدن آن بوديم يا وضعيـت و موقعيـت كنونی ما همـان آينده ای 
اسـت كـه تـا ديروز آرزوی دسـت يابی بـه آن را داشـتيم. »إِنَّ َغداً مِـَن الْيَـْومِ َقِريٌب يَْذَهـُب الْيَْوُم 
بَِمـا فِيـِه َو يَِجـي ُء الَْغـُد اَلِحقـا« )خطبـة 157(. اگر بدانيـم و بفهميم كـه ديگر نمی تـوان به آينده 
برگشـت و هـر چيـزی مـدت و دامنة خاصی دارد كـه در همان شـرايط اثرگذار خواهـد بود »اِنَّ 

« )خطبـة 190(، به راحتـی نمی تـوان از كنار پديده ها گذشـت. لِـُكلِّ َشـئٍِی ُمـَدٌه َو أََجـاَلً
از طـرف ديگـر، از الزامـات عناصـر آينده نگری و آينده نـگاری فرهنگ علـوی، كاركرد عاقبت
þ انديشـی آن اسـت. اگـر بـه ايـن نكتـه يـادآور شـويم كـه در ايـن فرهنـگ دنيا مزرعـة آخرت 
شـمرده شـده اسـت و اعمـال انسـان و حتـی آثـار آن در مراحل بعـدی اثرگذار اسـت »اِنّـا نَحُن 
ُمـوا َو اثَاَرُهـم َو ُكلَّ َشـئٍی اَحَصينَـاُه فِـی اِمـامِ ُمبِيـن« )يـس، 12(. نُِحـی الَموتَـی َو نَكتُـُب َماَقدَّ

اين كـه در ايـن پارادايـم بهتريـن اثـری كـه از انسـان می مانـد و بـه كمک او می شـتابد، نـام نيک 
اِس َخيـٌر لَـُه مِـَن الَمـاِل يَُرثُه َغيُُره«  ـدِق يَجَعُلـُه اللُ لِلَمـرءِ فِـی النَـّ و خوش نامی اسـت »لَِسـاُن الصِّ
)خطبـة 23( دعايـی كـه حضـرت ابراهيـم )ع( از خـدا اسـتجابت آن را طلـب می كـرد »َو اِجَعل 

لِی لَِسـاَن ِصـدٍق فِـی ااّلَخِريِن« )شـعراء، 84(. 

ثبات قدمی
مفروضـات و اصـول آموزه هـای فرهنـگ علـوی ثابت اسـت و هيچ تغييـر، تحويـل و تبديلی را 
ِ تَبْدياًل« )ااّلحـزاب، 62( و آية  َّذيـنَ َخَلْوا مِْن َقبْـُل َو لَْن تَِجَد لُِسـنَِّة اللَّ ِ فِـي ال نمی پذيـرد »ُسـنَّة اللَّ
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ِ تَبْدياًل« )الفتـح، 23(. زمان بردار نيسـت  َّتـي  َقـْد َخَلـتْ مِـنْ َقبْـُل َو لَْن تَِجـَد لُِسـنَِّة اللَّ ِ ال »ُسـنََّة اللَّ
و يـک راه بيشـتر را تداعـی نمی كنـد، از ايـن رو تزلـزل در آن راه نـدارد و هر كـس در هر زمان 
و مـكان بتوانـد خـود را وارد آن كنـد، به سـالمت به مقصد می رسـد »اِنَّ َشـرايَِع الّديـِن َواِحَدٌه َو 
ُسـبَُلُه َقاِصـَدٌه َمـن اََخـَذ بِهـا لَِحـَق َو َغنَِم َو َمـن َوَقَف َعنَهـا َضلَّ َو نَـِدَم« )خطبة 120(. از كسـی 

پذيرفتـه نيسـت كـه مذبذب بـوده و رفتارهـای متغاير از خود نشـان دهد. 
البتـه، ايـن نكتـه بـه معنای غفلـت از عنصر زمـان و مكان در اثرگذاری نيسـت كـه از پايه های 
اصلـی آموزه هـای فـروع فرهنـگ علـوی اسـت. از طرفـی، ايـن منطق به معنای يكسـان سـازی 
همـة آداب و رسـوم ها نيسـت، بلكـه در ايـن فرهنـگ تفاوت هـا پذيرفتـه شـده اسـت )خطبـة 
234( آن چـه نهـی می شـود، محتـوای متغيـر بـا اصول و مفروضات اساسـی اسـت. مثـاًل در اين 
فرهنـگ پوشـش بـرای زنـان و مردان نامحرم واجب شـمرده شـده اسـت و هيچ زمـان و مكانی 
نمی توانـد تغييـری در آن ايجـاد كنـد، امـا اين پوشـش چگونـه باشـد؟! در قوميت هـا و مليت ها 
متفاوت اسـت، زيرا هيچ انسـان سـليم نفسـی فحشـا را نمی پسـندد و در ترويج آن نمی كوشـد.

جمع گرایی تا فردگرایی
رويكـرد  در  اسـت.  متفـاوت  مختلـف،  رويكرد هـای  در  فـرد؟  يـا  اسـت  جمـع  بـا  اصالـت 
سوسياليسـتی اصالـت بـا جمـع و منافـع جمعـی اسـت و دولـت اكثريـت توصيه می شـود و در 
رويكـرد ليبراليسـتی، اصالـت بـا فـرد و منافـع فـردی بـوده و دولت اقليـت توصيه می شـود، اما 
در اسـالم و فرهنـگ علـوی بـه هـردو توجه می شـود؛ يعنـی ضمن حفـظ منافع فردی، بـه منافع 
جمـع نيـز تأكيـد می شـود. در نمازهـای پنج گانـه بـه پيـروان ايـن فرهنگ هـم توصيه بـه »اياك 
نعبـد« می شـود و هـم به »السـالم علينـا و علی عبـادالل الصالحين« كـه اولی ناظر بـر منافع فردی 
و دومی ناظـر بـر اصالـت جمعـی اسـت، امـا اگـر بيـن منافـع فـردی و منافع جمعـی مقابله  ای 
صـورت گيـرد، اولويـت بـا منافـع جمعـی اسـت )بابائـی، 1389(. اميرالمؤمنيـن)ع( در وصيـت 
بـه حـارث همدانـی فرمـود: از كاری كـه تـو را خشـنود اما عمـوم مسـلمانان را ناخشـنود نمايد 

بپرهيـزد »َو اَحـِذر ُكلَّ َعَمـٍل يَرَضـاُه َصاِحبُـه لِنَفِسـه َو يَكـَرُه لَِعامَّـِه الُمسـلِِميَن« )نامة 63(.
جمـع و وحـدت جمعـی از آموزه هـای مهمی اسـت كـه تجلـی گاه قدرت الهـی اسـت »اِلِزمُوا 
ـواَد ااّلعَظـم َفـاِنَّ يَـُد اللِ َمَع الَجماَعه« )خطبـة 127( و نصرت الهی را به همـراه دارد و بركات  السُّ
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ُروا َمـا بِانُفِسـهِم«. از ايـن رو هـر  ی يَُغيِـّ ُر َمـا بَِقـومٍ َحتَـّ فراوانـی را بـه بـار مـی آورد »اِنَّ الَلَ اليُغيِـّ
نـوع اقـدام بـه تفرقـه افكنـی به شـدت نهـی می شـود، زيرا بـه نابـودی افـراد جامعـه می انجامد 
ـاذَّ مِـَن النَّاِس  و بسـترهای نفـوذی شـيطان و دشـمنان را فراهـم می كنـد »اِيَّاُكـم َو الُفرَقه! َفاِنَّ الشَّ
ـاذَّ مِـنَ الَغنَـِم لِلذئِـِب ااّل َمـن َدعـا اِلَی هـذا الِشـعارِ َفاقتُلُوه َو لَـو كان تَحَت  ـيطاِن َكمـا اِنَّ الشَّ لِلشَّ

َعمامتـی َهـذه« )خطبة 127(.

عدالت خواهي و تساوي همة افراد در برابر قانون 
در فرهنـگ سـنتي عـرب جاهلـي حـق و حقـوق و قانون، جايگاه مشـخصي نداشـت تـا نياز به 
سنجشـي بـه نـام »عـدل« داشـته باشـد. هـر آنچـه رئيـس قبيله به عنـوان حاكـم مطـرح مي كرد، 
همـان قانـون و حـق بـود و بقيـه مجبـور بـه اطاعـت و فرمان بـرداري بودنـد؛ امـا در فرهنـگ 
علـوی، قانـون الهـي مطـرح اسـت. فـرد و جامعـه، هـر كـدام حقوقـي دارنـد كـه بـراي اجراي 
درسـت قانـون و اسـتيفاي دقيـق حقـوق، سـنجش عدالـت مطـرح اسـت و افـراد و حاكمـان 
براسـاس اين معيـار، عـادل يـا ظالـم خوانـده مي شـوند. اين شـاخص رفتـاری فرهنـگ بيشـتر از 
مسـائل ديگـر در حكومـت امـام علـي )ع( مـورد توجـه بـوده اسـت بـه حـدی كـه اور ا كشـتة 
عدالـت می شناسـند)جرداق، 1379(. عـدل يكـی از پايه هـای ايمـان اسـت كـه به قـرار دادن هر 
چيـز در جـای خـودش تعريف می شـود »العـدل يضع ااّلمـور مواضعهـا« )كلمات قصـار، 437( 
و بـر چهـار پايـه درك عميـق، دانـش ژرف، داوری نيكو و پايداری در شـكيبايی اسـتوار اسـت. 
كسـی كـه دارای ايـن اوصـاف باشـد بـه حقيقت علوم دسـت يافته و چشـمه های حكمـت از او 
جريـان يافتـه و در بيـن مـردم بـه نيكنامی زندگـی می كنـد »العـدل منهـا علـی اربع شـعب: علی 
غامـض الفهـم، غورالعلـم، زهـره الحكـم و رسـاخه الحلـم ...« )كلمـات قصـار 31(. ايـن  خـط 
مشـی عملـی اميرالمؤمنيـن)ع( بـود كـه امور را بـه موضع خود بـاز گرداند گرچـه در كابين زنان 

رفتـه باشـد »والل لـو وجدتـه قـد تـزوج بـه النسـاء و ملک بـه ااّلمـاء لرددته« )خطبـة 15(.
در فرهنـگ علـوی همـة افراد يـک جامعه علي رغم داشـتن عقايد مختلف، ضمـن برخورداری 
از قانـون مسـاوي، از حقـوق طبيعـي و سياسـي- اجتماعـي يكسـان نيـز برخوردارنـد و دولـت 
موظـف اسـت از حقـوق همـة افـراد، حتـی غيـر مسـلمان، دفـاع كنـد. نمونـه ای از ايـن نكته را 
در نامـة 19 نهـج البالغـه بـه حاكـم فـارس می بينيم كـه ضمن سـفارش زرتشـتيان بـه او، تأكيد 
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مي  كنـد كـه بايـد بـا آن ها خوش رفتاري شـود و نسـبت بـه شـكايت دهقانان اين منطقـه، به والي 
فـارس هشـدار مي دهد.

 شایسته ساالري بر پایة شایستگی های اکتسابی
در فرهنـگ سـنتي عـرب جاهلي، شايسـتگي ها جايگاهي در عـزل و نصب ها نداشـت؛ بلكه نژاد 
و خـون و نيـز انتصـاب به قبيلـه بود كـه در موقعيت هاي اجتماعي و سياسـي، بيشـترين دخالت 
را داشـت. امـا در فرهنـگ علـوی ايـن اوصـاف و ويژگی های اكتسـابی اسـت كه باعـث برتری 
و تقـدم يكـی بـر ديگـری می شـود، ماننـد تقـوا »ان اكرمكـم عنـدالل اتقاكـم« )الحجـرات، 13(، 
جهـاد »فضـل الل المجاهديـن علـی القاعدين اجـرا عظيما« )زمـر، 9( و علم »اهل يسـتوی الذين 
يعلمـون و الذيـن اليعلمـون« )زمـر، 9(. تقـوا و علـم بيانگـر افكار و انديشـه های فردی اسـت و 
بـه اليه هـای درونـی فـرد مربوط اسـت و جهاد، نوع تـالش فرد و جهـت رفتارهای او را نشـان 
می دهـد، از ايـن رو در فرهنـگ علـوی شايسـتگی افـراد يـا از ناحية افكار و انديشـه ها به دسـت 

می آيـد يـا از ناحيـه اعمـال و رفتارها. 
بـه ايـن ترتيـب حسـب و نسـب نقشـی در بزرگداشـت و جايگاه يابـی نخواهد داشـت، بلكه 
ايـن خود شـخص اسـت كـه بايد با شـناخت درسـت از توانمندی های فكـری و مهارتـی بتواند 
فضايلـی را در خـود ايجـاد كنـد تـا بـر اسـاس آن ها بـر ديگران  برتـری يابـد »من ابطأ بـه عمله 
لم يسـرع به نسـبه   ،...، من فاته حسـب نفسـه لم ينفعه حسـب آبائه« )كلمات قصار 23 و 389(. 
نبايـد فرامـوش كـرد، كـه كار خـوب، خوب اسـت ولـی عامـل آن كار از كار هم برتر اسـت، به 
هميـن نحـو كـه كار بد، زشـت و بد اسـت ولی عامل آن از خـود آن كار بدتر اسـت »َفاِعُل الَخيِر 

ـرِّ َشـرٌّ مِنُه« )كلمـات قصار 32(. َخيٌرمِنـُه َو َفاِعُل الشَّ

 مصلحت گرایي
 نقـش زمـان و مـكان در شـكل گيری رفتارهـا از مؤلفه هـای مهمی اسـت كـه در فرهنـگ علـوی 
بـه آن توجـه می شـود. در فرهنـگ جاهلـي، نژاد و جايـگاه حقوقی افـراد ماية فخـر و مباهات و 
موجـب برخـورداری از امكانـات و منافـع بود، بـه طوری كـه در بعضی از تفاخرها به شـمارش 
قبـور بـزرگان نيـز می پرداختنـد »َحتّـی ُزرتُـم الَمقابِر« )تكاثـر، 2(. امـا در فرهنگی كـه امام علي 
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)ع( معلـم و مـروج آن اسـت، شـخصيت حقيقـی مـالك رفتارها معرفی می شـود و انسـان اجازه 
نـدارد برخـالف شـخصيت خـود رفتار كنـد )َهَلَک اِمـرٌو لَم يَعـِرف َقدَرُه، قصـار 149(. 

در ايـن فرهنـگ، مصلحـت جامعـه جايـگاه ويـژه اي دارد؛ بـه طـوري كـه امـام )ع( در مقابل 
وقايعـي كـه پـس از رحلـت پيامبـر اكـرم )ص( روی داد، با اين كـه امامـت و جانشـيني از آن 
حضـرت )ع( بـود ولـي هنگامی كـه مصلحـت چنيـن  ايجاب كـرد كه جامعـة اسـال مي  نوپا دچار 
پراكندگـي نشـود، از حـق فردي خود گذشـت و بـه مصلحت عمو مـي  جامعه انديشـيد)خطبة3، 
26 و 127( و نـه تنهـا بـا آنچه انجـام گرفته بود، مخالفتي ابراز نداشـت؛ بلكه به شـهادت تاريخ، 
خلفـاي سـه گانـه را نيـز يـاري كـرد تـا جامعة اسـال مي از بحـران مصـون بمانـد؛ زيـرا رضايت 
الهـی و حفـظ و تـدوام آموزه هـای فرهنگ علوی مهم ترين شـاخصی اسـت كه همـة امور ديگر 
بـر محـور آن می چرخـد و جان هـا بـه پـای آن قربانـی و تحمـل مصائب بـرای آن آسـان و زيبا 
می شـود. فرزنـد شايسـتة چنـان پدری كسـی بود كـه در مقابـل مصائب كربـال و سـؤال ابن زياد 
مبنـی بـر ايـن كـه رفتـار خدا بـا بـرادرت و اهـل بيـت )ع( را چگونه ديـدی؟ فرمود: »مـا رايت 

ااّل جميـال« )بحـار، ج 45، ص 115(.

 مسئوليت فردي و اجتماعي 
از شـاخصه هاي فرهنـگ جاهلي، ايـن بـود كه اشـخاص در برابر اجتمـاع و حتي در قبـال اعمال 
خـود هيـچ مسـئوليتی نداشـتند و فقـط قبيلـه، پاسـخ گوي اعمـال  ايشـان بـود؛ امـا در فرهنـگ 
علـوی، فـرد در برابـر اعمـال خـود مسـئوليت دارد؛ از ايـن رو امام علـی)ع( در فرمـان حكومتي 
خـود بـه مالـک اشـتر، هشـدار مي دهـد كـه تـو و خاندانـت و نزديكانـت، همگـي موظف  ايـد 
كـه بـا مـردم بـا انصـاف رفتـار كنيـد. همچنيـن حضـرت علـی )ع( در مـوارد متعـددی پيرامون 
مسـئوليت هاي اجتماعـي سـخنانی فرموده انـد. به عنـوان نمونـه در نامة 31 خود، بـه چهار ارزش 
مهـم كـه در واقـع، مسـئوليت هاي اجتماعـي نيـز محسـوب مي شـوند، توصيـه مي فرمايـد كـه 

عبارت انـد از : 1. امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، 2. تحمل سـختيها و مشـكالت در راه حق و 
در مسـير جهـاد في سـبيل الل، 3. يـاري مسـتمندان، 4. قـرض الحسـنه. 

اگـر نگاهـي بسـيار گـذرا بـه توصيه هـاي امـام علـي )ع( در نهـج البالغـه بيندازيـم، اهميـت 
مسـئوليت پذيري در سياسـت هاي علـوي را بـه خوبـي مي توانيـم مشـاهده كنيـم . بـرای نمونـه 
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سـودة همدانـي مي گويـد كـه اميرالمؤمنين علي )ع( شـخصي را بـه حكومت ما گماشـتند و بين 
مـا و حاكـم مناقشـه و اختالفـي رخ داد. مـن نـزد امـام علـي )ع( رفتـم تـا از حاكم مان شـكايت 
كنـم. آن حضـرت در حـال نمـاز بودنـد؛ بعد از همة شـدن نمازشـان شـكايت خـود را به اطالع 
حضـرت رسـاندم. امام علي )ع( با شـنيدن  اين مسـئله در مورد حاكمشـان بسـيار گريـه كردند و 
فرمودنـد خدايـا تـو بـر مـن و  ايـن جماعت شـاهد باش كه مـن در حكومـت و امارت بـه آن ها 
فرمـان سـتم يـا تـرك حق تـو را نـداده بودم. سـپس برگـه اي را از جيب خـود بيـرون آوردند و 
خطـاب بـه حاكمـی  كـه بـر ما گماشـته بودند نوشـتند كه چـون نامة من به دسـتت رسـيد، آنچه 
را كـه تحـت اختيـار داري حفـظ كـن تا كسـي بيايـد و آن هـا را از تو تحويـل بگيرد، والسـالم. 
سـوده مي گويـد،  ايـن نامـه را از حضـرت گرفتـم و نـزد آن كارگزار حضـرت كـه حاكم مان بود 
بـردم و بـه او سـپردم. سـپس از مدت كوتاهي، همان قسـمی  شـد كـه حضرت فرمـوده بودند و 

او از كار بركنـار شـد و شـخص ديگـري حاكم ما شـد )بابائـی، 1390(. 

آزادي های مدنی  
آزادي مفهو مي  اسـت كـه همـواره بـا قيـد و بنـد همـراه   مي شـود. بـه   معنـاي  ديگـر، در تعريـف 
آن همـواره  رهايـي از قيـد و بنـد بـه آزادي اطالق مي شـود. اصـوالً، جايي كه قيدوبندي نيسـت، 
سـخن از آزادي  معنايـي نخواهـد داشـت. بـه  هميـن  دليـل، در مقـام  سـؤال از آزادي، همـواره  
جـواب »آزادي از چـه  چيـز؟« مطـرح  مي شـود. وقتـي سـخن از آزادي  در قامـوس فرهنگـي 
اميرالمؤمنيـن علـي)ع( مي كنيـم، بايـد اول بـه   اين سـؤال جواب داد كـه در نزد  ايشـان قيد و بند 
بـه چـه چيزهايـي اطـالق مي شـود؟ چه چيزهايـي انسـان را در محدوديـت قرار می دهـد و مانع 

حركـت و رشـد او مي شـود تـا رهايـي از آن ها آزادي محسـوب شـود؟
حضـرت )ع( انسـان را موجـودي ملكوتـي مي دانسـت كـه محدود بـه   اين دنيا و وابسـتگي هاي 

آن نيسـت ولـی آنچـه در دنيـا خلق شـده، براي اوسـت، )خطبة 143( تـا با تسـخير در آن ها بتواند 
»انـا  اليـه  راجعون« را به  درسـتي تحقق بخشـد. از اين رو، هر آنچه در  اين مسـير مانع رشـد و تعالي 
انسـان مي شـود، از آن بـه قيـد و بنـد  يـاد مي كـرد و رهايـي از آن را آزادي مي دانسـت »و ال تكـن 

عبـد غيـِرك و قدَجَعلک الل حـّراً« )نامة 31(.
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در مفهـوم اجتماعـي نيـز نظريـات حضرت بر  اين اصل اسـتوار بود كه انسـان در هـر منظري  كه 
باشـد، نبايـد امكان رشـد را از او گرفت، زيرا  رشـد و تكامـل آد مي  به  صـرف انتخاب هاي رفتاري 
او ممكـن مي شـود. از ايـن رو تـا هنگامـی  كـه   ايـن انتخاب هـا، موجب تجـاوز به حقـوق ديگران 

نمي شـد، اجـازة تعـدي به كسـي را نمـي داد. نمونه هايي از  ايـن رفتارها را بررسـی می كنيم: 

آزادی در انتخابات 
آزادي  در رأي دادن و بيعت، از ويژگي هاي مردان الهي و حكومت هاي  دموكراسـي و مردم سـاالری 
اسـت. خالفـت علي )ع( در شـرايطی شـروع شـد كه در خانه نشسـته بـود و مردم چنان با شـعار 
»البيعـه البيعـه« بـه آنجـا هجـوم آورده بودنـد كـه از ازدحام جمعيـت، حضرت به جـان فرزندانش 
حسـنين )ع( ترسـيد.  ايشـان  فرمود: به سـراغ ديگـران برويد، من اگـر در مقام وزارت و مشـاوره 
باشـم، بهتـر از  ايـن اسـت كه در اين شـرايط زمـام امـور سياسـي و اجتماعي را به  دسـت گيرم. 
دسـت مبارك را از بيعت مي كشـيد، ولي ازدحام و شـور و شـوق مردم و قبول شـرايط  ايشـان، 
سـرانجام دسـت علـي)ع( را بـراي بيعـت بـاز كرد.)خطبة هـاي 137 و 136 و 57 و3 نامـة 54 و 
ابـن ابـي الحديـد، ج 4، ص8(. بعـد از بيعـت نيز با كسـاني كه از بيعـت امتناع كـرده بودند كاري 

نداشـت )خطبة 72(.
حضـرت نـه فقـط بـراي رأي گيـري و بيعت كسـي را مجبـور نكرد، حتـي بعـد از حكومت نيز 
هيـچ محدوديتـي را اعمـال نكـرد. حتـي مخالفـان آن حضرت به  راحتـي  در محيط مدينـه  رفت و 
آمـد داشـتند و از خزانـة دولت مسـتمري دريافت مي كردند.  ايشـان در برابر كسـاني  كـه براي رفع 
شـبهه و تشـخيص باطـل اجـازة حضور در ميدان می خواسـتند تا با تشـخيص باطل عليـه آن وارد 
ـنَهِ   َمن لَم يَـرَض بِهذا  يـِن َو العِلَم بِالسُّ جنـگ شـوند، فرمـود: »َمرَحبَـاً َو اَهـاًل َهـَذا ُهَو الِفُقـه فِي الدِّ

َفُهـَو َخائِـٌن َجائِـٌر« )بحاراالنـوار، ج 32 ص 406، و شـرح ابن ابي الحديـد، ج 3، ص186(. 

آزادي اقليت هاي مذهبي
حضـرت علـي)ع( بـراي اقليت هاي مذهبـي و مخالفان اعتقادي خـود ارزش و احتـرام قائل بود.

در نامه اي كـه بـه  يكـي ازعامالن خود مي نويسـد، چنيـن مي فرمايد: 
امـا بعـد، دهقانـان شـهر تو شـكايت دارند كه بـا آنان درشـتي مي كني، سـختي روا  مـي داري، 
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ستمشـان مـي ورزي  و تحقيرشـان مي كني. مـن دربارة آنان انديشـيدم، نه آنان را شايسـتة نزديک 
شـدن يافتـم؛ چـون مشـرك اند، و نـه سـزاوار قسـاوت و سـنگدلي و بدرفتاري انـد؛ زيـرا بـا مـا 
هم پيمان انـد و در پنـاه اسـالم هسـتند؛ پـس در رفتـار بـا آنـان، نر مـي   و درشـتي را بـه  هم آميـز؛ 
رفتـاري تـوأم بـا شـدت و نرمش داشـته بـاش؛ اعتـدال و ميانـه روي را در نزديک  كـردن و دور 
كـردن رعايـت كـن )نامـة 19(، و هنـگام عزيمـت يكـي از عامـالن بـه   مأموريـت، بـه او فرمود: 
»ايـاك ان نضـرب مسـلمًا او يهوديـًا او نصرانيـًا فـي  درهـم خـراج« )كافـي، ج 3، ص 540، 
بحاراالنـوار، ج 41، ص 128(. »برحـذر بـاش از اين كـه فـردي مسـلمان يـا يهودي يـا نصراني را 

بـه دليـل حتـي يک درهـم ماليـات مـورد ضرب و شـتم قـرار دهي«.
از  ايـن سـخنان، چنيـن اسـتنباط مي شـود كـه حضـرت علـي)ع( عدالـت را در مورد خـودي و 
بيگانـه  يكسـان اجـرا مي كـرد و سـاية لطـف و رحمتش شـامل حال دوسـت و دشـمن مي شـد و 
نسـبت بـه  رعايـت حقوق افـراد، حتـي اگر مخالـف اعتقـادي بودند، احسـاس مسـئوليت مي كرد 
و نسـبت بـه پايمال شـدن حقوق افـراد، هرچند هم كيـش او نبودند نمي توانسـت بي تفاوت باشـد. 
شـدت حـزن  ايشـان در تعـدي به  يـک زن يهودي و كنـدن خلخال از پـاي او، آوازة عـام و خاص 
اسـت. بـر اسـاس اين منطـق بود كه بـه حاكم خويش، مالک اشـتر نوشـت: مهرباني، خوشـرفتاري  
و نيكويـي بـا رعيـت را در دل خـود جـاي  ده و چـون جانوران درنده خـو با آن ها نبـاش! زيرا آنان 

از دو حـال خـارج نيسـتند؛  يـا برادر دينـي تواند، يـا در آفرينش ماننـد تو هسـتند.)نامة 53(.

توجه به عقل رعایتی در مقابل عقل روایتی 
آزادی بيـان از ويژگی هـای خـاص فرهنـگ علـوی اسـت. در ايـن فرهنـگ همه آزادنـد مطالب 
خـود را بيـان كننـد تـا زمانی كـه تجاوزی به حـدود و قوانين نكرده اند. شـنونده نيـز بايد مطالب 
ـر ِعبادَِي الذيَِن يَسـتَِمُعوَن الَقوَل َو َفيَتَّبُِعوَن اَحَسـنَه« )زمـر،  18، بقره،  را بـر پايـة آيه شـريفه »َفبَشِّ
111( بـه خوبـی بشـنود و بـا به كارگيـری منطق عقـل رعایتی )عملـی( در مقابل عقـل روایتی، 
آن هـا را مـورد ارزيابـی قـرار دهـد و برخـورد مناسـب كند، زيـرا گوينـدگان علـوم زيادند ولی 
افـرادی كـه پايبنـد به گفته ها باشـند كم انـد »اِعَقُلـوا الَخبَـَر اَِذا َسـِمعتُُموه الَعقـَل رِوايًَه َفـاِنَّ ُرواَه 

العِلـِم َكثِيـٌر َو رِعايَتُـُه َقلِيٌل« )كلمـات قصار 98(.
دامنـة  ايـن آزادي در زمـان اميرالمؤمنيـن)ع( تا آنجا بود كه زني )سـوده، دختـر عمار حمداني( 
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بـراي شـكايت از والــي وقـت، پـس از طـي مسـافتي به حضور  ايشـان رسـيد و با بيـان مطالب 
خـود حضـرت)ع( را متقاعـد كـرد تـا حكم عـزل آن والي را از  ايشـان گرفت، و راهي سـرزمين 
خود گرديد )سـفنيه البحار، ج 1، ص671 و بحاراالنوار، ج 41، ص 119(. براي  دسترسـي عموم 

مـردم، بـه ويژه ضعفا بـه   نماينـدگان حكومت مركـزی مي فرمايد:
»اي مالـک بـراي دردمنـدان و نيازمنـدان  يـک مجلـس عمو مي تشـكيل بده و سـاعاتي از وقت 
خويـش را در اختيـار آن هـا بگـذار و در آن مجلـس بـا تواضـع و فروتنـي بنشـين و شـرطه  ها و 
پاسـدارانت را از برابـر مـردم بـردار، تـا هر يـک از مــردم بدون تـرس و نگراني سـخن گويند.
چنان چـه برخـي از آنـان دور از آداب متانـت و ادب سـخن گفـت، تـو بـا تحمـل و گذشـت از 

آن ها چشم پوشـي  كـن!« )نامـة 53(.
ايـن آزادی محـدود بـه يـاران نبـود، بلكه مخالفـان نيز بـه راحتـی می توانسـتند آرا و نظريات 
خـود را بيان كنند )خانی، سـال دوم، ص. 33(. در زمان  ايشـان، خـوارج، مهم ترين حزب داخلي 
مخالـف بودنـد كـه عليـه امـام)ع( شايعه سـازي می كردنـد و در انظـار عمو مـي   بـه حضـرت)ع( 
اهانـت مي كردنـد و بـا جوسـازي و اغتشـاش سـخنراني هاي امام را بـه  هم مي زدنـد. روزي امام 
)ع( در جمـع عـده اي مطلبـي فرمـود.  يكي از خـوارج آنجا بود، گفت: »خدا بكشـد  ايـن مرد را، 
او چقدر داناسـت! مردم شمشـيرها را كشـيده و براي كشـتن  او برخاسـتند، ولي حضرت فرمود: 

آرام باشـيد، دشـنام را بـا دشـنام بايد پاسـخ داد ، يا بخشـيدن از گناه؟« )كلمـات قصار 42(.
خـوارج كينـه وحسـادت خود را بـه امام)ع( از هـر طريقی اظهـار می كردند و به   مقايسـة امام )ع( 
بـا معاويـه   مي پرداختند. در جلسـات سـري عليه   ايشـان برنامه ريزي مي كردنـد. اما امـام )ع( تا زماني  
كـه فسـاد و آزار و اذيـت آن هـا فقط متوجه  ايشـان بود و به وحدت جامعه آسـيبي نمي رسـاندند، به 
هيـچ وجـه آن هـا را توقيـف و زندانـي نكرد، تـا  اين كه آن هـا جمع شـدند و در خارج شـهر به  طور 
علنـي بـه طغيان و كشـتار پرداختند بـاز امام )ع( بعد از سـخنراني ها و اهمة حجت به  صورت هــاي 
مختلـف، اجـازة نبـرد بـا آن ها را صـادر كردند. )تاريـخ طبـري، ج 6، ص 2357؛ ابن اثيـر، ج 3، ص 
207(. حتـي در مـورد باز مانـدگان از جنـگ و فراري هـا اجـازة تعقيـب ندادنـد و آن هـا آزادانه  رفت 
و آمـد مي كردنـد )صلواتـی، بی تـا، ص. 114(. امـام)ع( سـهم آن هـا را از بيت المال مـي داد و حتي به  
يارانـش فرمـود: »بعـد از مـن با خـوارج  نبـرد نكنيد، زيرا كســي  كه  در جسـت  وجوي حـق بوده و 

خطـا كرد، مانند كسـي نيسـت كه طالب باطـل بـوده  و آن را يافته اسـت.« )خطبة 61(.
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حفظ پيوند خویشاوندی
تـا چـه انـدازه بايد به خانواده، فاميل و اقوام سـببی و نسـبی توجه كـرد؟ آيا می توان حـد و اندازه ای 
بـرای آن تعريـف و حـدود كـرد؟  نگاه هـر چند گذرا به مـوارد صلة ارحـام در كتاب  هـای روايی و 
فقهـی ماننـد كافی، جلد دوم، صفحه 150 به بعد، وسـائل الشـيعه، جلد بيسـت و يكـم، صفحه 533 
بـه بعـد و مسـتدرك الوسـائل، جلد پانـزده، صفحـه 234 به بعـد و بحاراالنوار، جلـد 71   ، صفحه 87 
بـه بعـد بيانگـر اهميت ايـن پيوند و ارتبـاط و تدوام آن اسـت و كمتر مـوردی می تـوان يافت كه در 
آن به قطع پيوند خويشـاوندی اشـاره شـود. حتی اگر خويشـان خطاكار باشـند، مجوزی برای ترك 

ارتبـاط بـا آن ها داده نمی شـود. )مكارم شـيرازی، 1374، ج 6، ص 153(. 
آثـار و بـركات معنـوی و مادی فراوانی بـرای حفظ و تـداوم پيوند خويشـاوندی ذكر كرده  اند 
كـه در ابـواب يـاد شـده به آن اشـاره شـده اسـت، ماننـد: فراوانـی روزی، زيادی عمـر، دفع بال، 

حساب رسـی آسـان، تأخيـر در اجل و تزكيـه نفس و... 
اميرالمؤمنيـن)ع( در خطبـة 23 نهـج البالغـه ضمـن بيـان آثـار روانـی، معنـوی و مـادی 
پيونـد خويشـاوندی، بـر حفـظ ايـن پيونـد حتـی در شـرايط مكنـت مالـی و قـدرت تأكيـد 
ُجـلُ َو إِْن َكاَن َذا َمـاٍل َعـْن ِعتَْرتِـِه َو دَِفاِعهِـْم َعنْـُه  ُه اَل يَْسـَتْغنِي الرَّ َـّ اُس إِن می ورزد.»أَيَُّهـا النَـّ
ُهـْم لَِشـَعثِِه َو أَْعَطُفُهـْم َعَليِْه  اِس َحيَْطـًة مِـْن َوَرائِـِه َو أَلَمُّ بَِأيِْديهِـْم َو أَلِْسـنَتِهِْم َو ُهـْم أَْعَظـُم النَـّ
ِعنْـَد نَازِلَـٍة إَِذا نََزلَـْت بِـه ....« و اظهـار می دارنـد: ای مـردم انسـان هر مقـدار ثروتمند باشـد، 
بـاز از خويشـاوندان خـود بی نيـاز نيسـت كـه از او با زبان و دسـت دفاع كنند. خويشـاوندان 
انسـان، بزرگ تريـن گروهـی هسـتند كـه از او حمايـت می كننـد و اضطـراب و ناراحتی او را 
می زداينـد و در هنـگام مصيبـت نسـبت بـه او، پرعاطفه تريـن مردم انـد سـپس ادامـه می دهد: 
َِّذي اَل يَِزيُدُه إِْن أَْمَسـَكُه  َها بِال »ااّل اَل يَْعِدلَـنَّ أََحُدُكـْم َعـِن الَْقَرابَـِة يَـَری بَِها الَْخَصاَصـَة أَْن يَُسـدَّ
ََّمـا تُْقبَـُض مِنْـُه َعنُْهـْم يَـٌد َواِحَدٌة  َو اَل يَنُْقُصـُه إِْن أَْهَلَكـُه َو َمـْن يَْقبِـْض يَـَدُه َعـْن َعِشـيَرتِِه َفإِن
َو تُْقبَـُض مِنُْهـْم َعنْـُه أَيْـٍد َكثِيـَرٌة« »مبـادا از بسـتگان تهيدسـت رو برگردانيـد و از آنان چيزی 
را دريـغ داريـد، كـه نـگاه داشـتن مـال دنيـا، زيـادی نيـاورد، و از بيـن رفتنـش كمبـودی 
ايجـاد نكنـد. آن كـس كـه دسـت دهنـدة خـود را از بسـتگانش بـاز دارد، فقط يک دسـت را 
از آن هـا گرفتـه امـا دسـت های فراوانـی را از خويـش دور كـرده اسـت«، و اضافـه می كنـد 
كـه رمـز تـدوام و حفـظ پيونـد خويشـاوندی در نرم خويـی و خوش اخالقـی اسـت »َو َمـْن 
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َة« »كسـی كـه پر و بـال محبت را بگسـتراند، دوسـتی  تَلِـْن َحاِشـيَتُُه يَْسـتَِدْم مِـْن َقْومِـِه الَْمـَودَّ
خويشـاوندان تـدوام خواهد داشـت«.

تعصب در اخالقيات
تعصـب، يـک صفـت فطـری اسـت كـه بـرای دفـاع بـه كار مـی رود و از خصلت هـای چنـد 
وجهـی اسـت كـه گاهـی مزمـوم و زشـت شـمرده می شـود و گاهـی بـه خوبـی و پسـنديده ياد 
می شـود. اگـر ايـن وصـف فطـری كاربسـت درسـتی داشـته باشـد و بـرای دفـاع از حـق به كار 
رود امـری پسـنديده خواهـد بـود )همدانـی، 1374، ص. 674(. حتـي از ديـدگاه ابـن خلـدون، 
عصبيـت مهم  تريـن عامـل اعتـالی يـک ملـت و تمـدن محسـوب می شـود و بـه مثابـه رشـتة 
مشـتركی، خانـواده و ملـت را به هـم پيوند می دهد )خلـدون، 1379، ص 317( بر اسـاس عنصر 
آينده  نگـری و كمال جويـی، ايـن ويژگـی در رفتارهايـی ماننـد تكبـر، خودبزرگ بينـی، ثـروت، 
تفاخـر بـه جايگاه و خويشـان و... زشـت شـمرده می شـود ولـی در اخالقيـات و كارهای خوب 
ِة َفْليَُكْن  و عام المنفعـه خـوب بـوده و مـورد تشـويق قرار می گيـرد »َفـإِْن َكاَن اَل بُـدَّ مِـَن الَْعَصبِيَـّ
بُُكـْم لَِمـَكارِمِ الِْخَصـاِل َو َمَحامِـِد ااّلفَْعاِل َو َمَحاِسـِن ااّلُمـورِ« و به تعـدادی از آن ها در خطبة  تََعصُّ

192 اشـاره می كنـد ماننـد:
1. تعصـب و دفـاع از كارهـای كـه مـورد پسـند انسـان های بـا شـخصيت اسـت و بـزرگان 
َّتِـي تََفاَضَلـْت فِيَهـا الُْمَجـَداُء َو النَُّجـَداُء مِـْن  و سـران قـوم بـه داشـتن آن هـا افتخـار می كننـد. »ال
ِغيبَـِة َو ااّلْحـاَلمِ الَْعِظيَمـِة َو ااّلْخَطـارِ الَْجلِيَلِة َو  بُيُوتَـاِت الَْعـَرِب َو يََعاِسـيِب الَقبَائِـِل باالْخـاَلِق الرَّ

الَْمْحُموَدةِ«. ااّلثَـارِ 
بُوا لِِخـاَلِل الَْحْمِد  2. تعصـب و دفـاع از حقوق همسـايگان و وفـاداری به عهد و پيمـان »َفتََعصَّ

َمامِ« . مَِن الِْحْفـِظ لِْلِجَوارِ َو الَْوَفـاءِ بِالذِّ
اَعِة لِْلبِـرِّ َو الَْمْعِصيَِة لِْلِكبِْر  3. تعصـب و دفـاع از نيكی هـا و دوری از تكبر و خودپسـندی »َو الطَّ

بِالَْفْضِل«.  ااّلْخِذ  َو 
4. تعصـب و دفـاع از جـود و بخشـش، پرهيـز از سـتمكاری، انصـاف، كظم الغيـظ و پرهيز از 
فسـاد »َو الَْكـفِّ َعـِن الْبَْغِي َو ااّلْعَظـامِ لِْلَقتِْل َو االنَصاِف لِْلَخْلـِق َو الَْكْظِم لِْلَغيِْظ َو اْجتِنَاِب الَْفَسـادِ 

ااّلْرِض«. فِي 
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استناد همة کارها به خدا
از الزامـات عنصـر خـدا محـوری در فرهنـگ علـوی   ، كاركـرد توحيد افعالی اسـت. براسـاس اين 
توحيـد همـة كارها مسـتند به خواسـت و مشـيت الهی اسـت؛ تا او نخواهـد امری اتفـاق نمی  افتد 
»َو مـا َرَميـَت اِذ َرَميـَت َو لَِكـن اللَ َرمـی« )انفال، آيـه 17(. در جنگ جمل، هنـگام حركت امام)ع( 
عفيـف بـن قيـس برادر اشـعث بن قيس)قرشـی، ج1، ص 402( براسـاس علم نجوم بـه امام گفت 
كـه زمـان مناسـبی بـرای حركـت نيسـت و بهتر اسـت حركـت را به تأخيـر بينـدازد، كه امـام)ع( 
بـدون توجـه بـه سـخن او بـا يـاد خدا حركـت كرد و پيروز شـد. سـپس فرمـود اگر به سـخن او 
عمـل می كـردم، مـردم فكـر می كردنـد كه علـت پيـروزی، تعيين وقت منجم بوده اسـت و سـخن 
او در ضـرر و زيـان مـردم اثرگـذار اسـت )خطبـة 79(. البتـه ايـن سـخن بـه معنـای نفـی علوم و 
اكتشـافات آن هـا نيسـت؛ علـوم تنهـا كاری كـه می كننـد كشـف حقايقـی اسـت كه نظـام آفرينش 
عالم براسـاس آن ها شـكل گرفته و انسـان بر اسـاس مشـيت الهی می تواند با كشـف و اسـتخدام 
َر لَُكـْم مـا فِـي  آن هـا بسـتر زندگـی خـود را بهتـر طراحـی كنـد و بـه نـگارش درآورد. »َو َسـخَّ
ُروَن« )الجاثيـه، آيه 13(. هر  ـماواِت َو مـا فِـي ااّلْرِض َجميعـاً مِنُْه إِنَّ فـي  ذلَِک آَلياٍت لَِقـْومٍ يَتََفكَّ السَّ
آن چه در آسـمان و زمين اسـت، به تسـخير انسـانها درآوريم در حالی كه همة آن ها از خداسـت؛ 

همانـا در ايـن مطلب نشـانه هايی اسـت بـرای افـرادی كه اهـل فكـر و تأمل اند.

تکامل فرهنگی
در ميـان فرهنگ هـای مختلـف چـه ارتباطـی منطقـی وجـود دارد و در فرهنـگ علـوی كداميـن 

رابطـه توصيـه شـده اسـت؟ بيـن فرهنگ هـا چهـار رابطـه تعاملـی قابل تصور اسـت:
1. رابطـة يـک طرفـة آشـكار: در اين رابطه يكـی از فرهنگ ها بـه علت جايگزينـی جاذبه های 
فرهنگـی دروغيـن بـه جـای هنجارهای انسـانی و بـه كارگيـری ابزارهـای ارتباطی، بـه صورت 
آشـكار در صـدد جـذب و انهـدام هنجارهـای فرهنـگ مقابـل مـی رود كـه بـه اصطالح بـه اين 
تعامـل، تهاجـم و هجمـة فرهنگـی گفتـه می شـود كـه بـه دنبـال تغييـر هدفمنـد و جهت دهـی 

يک طرفـه و هوشـمندانه اسـت.
2. رابطـة يـک طرفـه پنهـان: در ايـن رابطـه ماننـد نمونـة قبلی يكـی از فرهنگ هـا به علت 
به  كارگيـری جاذبه هـای دروغيـن و نيـز ابزارهـای تبليغاتـی، درصـدد از بيـن بـردن ارزش هـا 
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و هنجارهـای فرهنـگ مقابـل برمی آيـد و بـرای نفـوذ در افـكار و انديشـه های افراد از سـبک 
ناآشـكار و پنهـان اسـتفاده می كنـد و از هيـچ نـوع حريمی تبعيت نمی كنـد. از اين نـوع تعامل 
بـه شـبيخون فرهنگـی نيـز يـاد می كننـد كـه هدفـی جـز تخريـب باورهـا و انديشـه ها و بـه 

طوركلـی ابقـای پايه هـای فرهنـگ رقيـب را ندارد. 
3. رابطـة تعالـی دو طرفـه: در ايـن تعامـل، دو فرهنـگ براسـاس عالقه منـدی و بـا هـدف 
ارتقـای سـطح فرهنگـی جامعـه خـودی از توانمندی هـای فرهنـگ مقابـل در امـور ارتباطـی 
اسـتفاده می  كنـد. افـراد جامعـه نيـز در انتخـاب ارزش ها بـا توجه به نـوع به كارگيـری ابزارها 
آزادانـد و الزامـی  در پذيـرش ايجـاد نمی شـود. از ايـن نـوع تعامـل بـه تكامـل فرهنگـی يـاد 
می شـود. بـه طـور طبيعی هـدف از اين تعامل، رشـد و پيشـرفت فرهنگ خودی با اسـتفاده از 
ابزارهـا و مهارت هـای مشـترك فرهنگ رقيب اسـت. ماننـد خريد فيلم از كشـورهای مختلف 

و ترجمـه و پخـش عمومـی آن در جامعـة فرهنـگ خودی.
4.  رابطـة تقابلـی و نفـوذی دو طرفـه: در ايـن تعامـل دو فرهنـگ، آگاهانه و به طور آشـكار 
بـه مقابلـه باهـم می پردازنـد. هـر فرهنگـی تالش می كنـد بـا به كارگيـری ابزارهـای ارتباطی و 
تكنيک  هـای روانـی در دامنـة ارزشـی و فكـری طـرف مقابـل نفـوذ كنـد و او را بـرای جـذب 
متقاعـد سـازد. از ايـن تعامـل بـه نفـوذ فرهنگـی ياد می شـود. بـدون ترديـد هـدف اصلی اين 
حركـت، نفـوذ در فرهنـگ غيرخـودی اسـت تـا بـا تغييـر در باورهـای غيرخـودی، پايه هـای 
فكـری و انديشـه ای آن هـا را بـه تناسـب تغييـر دهنـد كـه گاهـی مقاومت هايـی را نيـز در پی 

دارد )بابائـی   ، 1384(.
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در فرهنـگ علـوی بـا توجـه بـه عناصـر فرهنگـی آن، بـه دو بخـش انديشـه ای و ارزشـی، بر 
عنصـر آزادی تأكيـد دارنـد و آن را جوهـرة هـر انديشـه و ايمانی می شـمارند و نيز شـكل گيری 
هـر گونـه ايمـان و گرايشـی را بـدون آزادی و اختيـار منتفـی می شـمارند »ال اكـراه فـی الديـن« 
)بقـره آيـه 156(. از ايـن رو تنهـا كاركـردی كـه بـرای رشـد و تعالـی و ايجـاد ارتبـاط بـا ديگر 
فرهنگ هـا را پيشـنهاد می دهـد و بـر آن تأكيـد مـی ورزد، تكامـل فرهنگـی اسـت و بـر تقابـل 
فرهنگـی تأكيـد دارنـد و در ايـن مقـام تاجايـی پيـش می رونـد كـه بـرای بـه حـق بـودن هم به 
ـَک فيِه مِْن بَْعـِد ما جاَءَك مِـَن الْعِْلِم َفُقـْل تَعالَْوا  مبـارزة  انديشـه ای علنـی می پردازنـد »َفَمْن َحاجَّ
ِ َعَلی  نَـْدُع أَبْناَءنـا َو أَبْناَءُكْم َو نِسـاَءنا َو نِسـاَءُكْم َو أَنُْفَسـنا َو أَنُْفَسـُكْم ثُـمَّ نَبْتَهِْل َفنَْجَعْل لَْعنَـَت اللَّ

)آل عمران   ، 61(. الْكاذِبيـَن« 

تمایز جوامع انسانی وحيوانی
از شـگفتی های جوامـع انسـانی تنـوع آن هاسـت. در گونه هـای ديگـر زيسـت اجتماعـی، اندازة 
جامعه هـا، ميـزان پيچيدگـی و نـوع فعاليـت آن هـا، )بـا وجـود بعضـی تفاوت های جزئی ناشـی 
از محيـط زيسـت( بـه طـرز چشـمگيری مشـابه اسـت. حـال جـای ايـن پرسـش وجـود دارد 
كـه جوامـع انسـانی بـه رغـم يكسـانی در ميـراث زيسـت شـناختی، چـرا ايـن همـه گوناگـون 
و ناهمسـان اند؟ چـرا برخـی از جوامـع، بسـيار گسـترده و از نظـر سـازمانی، بسـيار پيچيـده و 
برخـی نيـز بسـيار سـاده و كوچک انـد؟ بـه طـور نمونـه، افـراد يـک جامعـة جنگجو، خشـن و 
افـراد جامعـة ديگـر بـه نسـبت صلح جـو و آشـتی پذير به نظـر می رسـند؟چرا اعضـای برخی از 
جوامـع در سـاحت روابـط اجتماعـی، سـتيزه طلـب و پنهـان كار و افراد گـروه ديگـر از جوامع، 
آزاد و بی قيـد و بندترنـد؟ در پاسـخ ايـن پرسـش، گفتـه شـده اسـت: توضيـح گوناگونی هـای 
خيره كننـدة جوامـع انسـانی را بايـد در ايـن واقعيـت جسـتجو كـرد كه ميراث زيسـت شـناختی 
هماننـد، جوامـع انسـانی را قـادر می سـازد كـه ميـراث فرهنگـی بسـيار ناهمانندی پديـد آورند. 
بـدون فرهنگ هـای گوناگـون، جامعه هـای انسـانی نيـز، همه بـه طوركلی يكسـان می بودنـد، اما 
فرهنـگ، توانايـی خارق العـاده ای در ايجـاد تنـوع ميان جوامع انسـانی به وجود مـی آورد )وثوقي 
م 1370(. بـه هميـن دليـل  فرهنـگ را از ويژگی هـای حيـات انسـانی مي داننـد، و او را »حيـوان 
فرهنگـی« تعريـف مي كننـد )دانيـل، 1375(. حتـی اگـر تعريـف حيـوان فرهنگی را در چيسـتی 



تحليلی بر فرهنگ و كاركردهای آن در فرهنگ علوی / 123

و هويـت انسـان نپذيريـم، ترديـدی نيسـت كـه در بسـتر حيـات اجتماعـی انسـان، واژةفرهنگ 
بيشـترين كاربـرد و اسـتفاده را از آن خـود كـرده اسـت. گويـی از هميـن رهگـذر و بـه تناسـب 
تعـدد و گوناگونـی چهره هـای حيـات فـردی و اجتماعی بشـری، هويت ها و چيسـتی های متنوع 

شـكل گرفته اسـت.
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گذری بر مفهوم سبک زندگی
مفهـوم سـبک زندگی1 از زمرة مفاهيمی اسـت كه پژوهشـگران حـوزة جامعه شناسـی و مطالعات 
فرهنگـی در بيـان پـاره ای از واقعيت هـای فرهنگـی جامعـه آن را مطرح و بـه كار می برند و دامنة 
بـه كارگيـری آن در ادبيـات علـوم اجتماعـی و مطالعـات فرهنگـی رواج زيـادی يافتـه اسـت تا 
حـدی كـه بعضـی بر ايـن باورند كه ايـن مفهـوم قابليـت جانشـينی بسـياری از واژگان موجود، 
از جملـه مفهـوم طبقـه را دارد و می توانـد به نحـو دقيق تری، گويـای واقعيت پيچيـدة رفتارها و 
حتـی نگرش هـای فرهنگـی و اجتماعـی در جامعـة امروز ما باشـد. حتـی برخی از انديشـمندان 

بـه كارگيـری آن بـه جـای مفاهيـم فراگيری همچـون قوميت و مليـت را مطـرح كرده اند. 
در حـوزة جامعه شناسـي، زيمـل2 تعبيرهـای فراوانی را در تعريف سـبک زندگـي دارد. از جمله 
معتقد اسـت: سـبک زندگي، عينيت بخشـيدن به ذهنيات در قالب اشـكال ناشـناخته شدة اجتماعي 
اسـت از ديگـر تعبيرهـای زيمـل دربارة ايـن مفهـوم چنين بـر مي آيد كه: سـبک زندگـي، كل به هم 
پيوسـتة صورت هايـي اسـت كه افـراد يک جامعه مطابـق انگيزه هاي دروني وسـليقه های خودشـان 
و به واسـطة تالشـي كه براي ايجاد توازن ميان شـخصيت ذهني و زيسـت محيط عيني وانساني شـان 

دارنـد، در زندگـي خود بـر مي گزينند.)مهدوي كنـي، 1386، ص 200(.

1. Life style
2. George Simmel
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آنتونـی گيدنـز1، سـبک زندگـی را از مؤلفه هـای زندگـی مـدرن می دانـد و در تعريـف  ايـن 
مفهـوم می گويـد: »سـبک زندگـي را مي تـوان مجموعـه اي كم و بيش جامـع از عملكردهـا تعبير 
كـرد كـه فـرد آن هـا را بـه كار مي گيرد. ايـن عملكردهـا نـه فقـط نيازهاي جـاري او را بـرآورده 
مي كنـد، بلكـه روايـت خاصـي را هـم كـه او بـراي هويـت شـخصي خويش بـر مي گزينـد، در 
برابـر ديگـران مجسـم مي كنـد. سـبک زندگـي، مجموعـه اي نسـبتًا منسـجم از همـة رفتارهـا و 

فعاليت هـاي يـک فـرد، در جريـان زندگـي روزمـره اسـت )گيدنـز، 1378   ،120(.
وبلـن2 سـبک زندگـي را الگـوي رفتـار جمعـي مي دانـد رفتارهايـی از جنـس رسـوم وعادات 
اجتماعـي و روش هـاي فكري انـد. از نظـر او سـبک زندگـي، تجلـي رفتـاري مكانيسـم روحي، 

عـادات فكـري و معرفـت فـرد قلمداد مي شـود.
بورديـو3 نيـز سـبک زندگـي را فعاليـت نظام منـدي مي دانـد كـه از ذوق و سـليقة فـرد ناشـي 
مي شـوند و بيشـتر جنبـة عينـي دارنـد، ضمن آنكه بـه صورت نماديـن به فرد هويت مي بخشـند 

و ميـان اقشـار اجتماعـي تمايز  ايجـاد مي كنند.
در ميـان صاحب نظـران دربـارة سـبک زندگـي افـرادي چـون زيمـل و بورديـو بـر عيني بودن 
سـبک زندگـي تأكيـد دارنـد و در مقابـل افـرادي چون آدلر4، سـبک زندگـي را فقـط در منش ها 
مي  داننـد و برخـي چـون گيدنـز بـر عينـي وذهنـي بـودن سـبک زندگـي تأكيـد دارنـد )مهدوي 

كنـي، 206-208،1386(.
در برداشـت فوكـو5 از شـيوة زندگـي، انسـان ها برخـالف نظـر روسـو6 آزاد متولد نمي شـوند، 
بلكـه همـواره در داخـل يكـي از صورت بندي هـاي قـدرت، وارد عرصـة وجـود مي شـوند. 
قـدرت از نظـر فوكـو بخشـي از روابـط اجتماعـي اسـت و نمي تـوان انتظـار داشـت كـه تأثيـر 
قـدرت از روابـط اجتماعـي حـذف شـود. از  ايـن رو ارتباطـات انسـاني، هويت هـا و در نتيجـه 
تعييـن سـبک زندگـي نيـز بـا روابط قدرت گـره خورده اسـت. از نظر فوكو، فيلسـوف برجسـتة 
پساسـاختار گرا و پسـت مـدرن، سـبک زندگـي در فضاي پسـت مـدرن محصول گفتمان اسـت. 

1. Anthony Giddens
2. Thorstein Bunde Veblen
3. Pierre Bourdieu
4. Alfred Adler
5. Foacault
6. Rousseau
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او بـا اسـير دانسـتن جسـم در زنـدان روح معتقـد اسـت:  ايـن روح واقعـي ديگر جوهـر ثابت و 
مانـدگاري در انسـان نيسـت؛ چيـزي اسـت كه بـدن را در كشـاكش روابـط قـدرت ودانش ودر 

چـرخ دنـدة تكنولـوژي سياسـي بـدن به اسـارت خـود در آورده اسـت )جاويـدي، 1389، 9(.
دقـت در تعريف هـای سـبک زندگـی، گويـای دو مفهـوم اساسـی اسـت كـه هـر دو، بـه واژة 
»سـبک« مربـوط اسـت: اول، مفهـوم وحـدت و جامعيـت و دوم، مفهـوم تمايز و تفـاوت. به اين 
معنـا كـه سـبک زندگـی حاكـی از مجموعـه عوامـل و عناصـری اسـت كـه كـم و بيش بـه طور 
نظام منـد بـا هـم ارتبـاط دارنـد و يک شـاكلة كلـی فرهنگـی و اجتماعـی را پديد می آورنـد و با 

هميـن پيوسـتگی، اتحـاد و نظام منـدی از ديگـران متمايـز می شـود. 
بـه بيانی ديگر، شـيوة زندگی يا سـبک زيسـتن منعكـس كننـدة گرايش ها، تمايـالت، رفتارها، 
عقايـد و ارزش هـای يـک فـرد يـا جامعه اسـت و مجموعـه ای از تلقی هـا، عادت هـا، نگرش ها، 
سـليقه ها، معيارهـای اخالقی و سـطح اقتصـادی، در كنار يكديگـر، نحوة زندگی فـرد يا گروهی 
را می سـازند. از هميـن رو تعبيـر مـا از فرهنـگ بـه سـبک و روش زندگـی برمی گردد. بـا عنايت 
بـه تعريـف دقيـق چنـد سـال گذشـته رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی از واژة »فرهنگ« كـه آن را 
»باورهـا« و »رفتارهـای برخاسـته از باورهـا« تعريـف كردنـد، مشـخص می شـود كه چرا ايشـان 
دو واژه فرهنـگ و سـبک زندگـی را در كنـار هـم اصطيـاد و اسـتفاده می كنند )بابائی م، چيسـتی 

فرهنـگ در فرهنگ علـوی، 1391(.

رابطة فرهنگ و سبک زندگی در فرهنگ علوی
تعبيـر فرهنـگ بـه سـبک و روش زندگـی، گويايـی ارتبـاط نزديـک و مسـتقيم ايـن دو مفهـوم 
نسـبت بـه يكديگر اسـت. فرهنـگ، گويای سـبک زندگی و سـبک زندگی، گويـای فرهنگ فرد 
و جامعـه اسـت. گرچـه فرهنـگ را بيشـتر بـه سـبک هايی از زندگی نسـبت می دهند كـه رنگ و 
بـوی جمعـی گرفتـه و از ثبـات و دوام بيشـتری برخـوردار باشـند. فرهنگ در يـک تأمل منطقی 
و از نظـر رتبـه ای بعـد از انديشـه و رويكـرد قـرار می گيرنـد. نخسـت، ايـن انديشـه و ارزش ها 
هسـتند كـه بـاز توليـد می شـوند و مـورد پذيرش مـردم قرار می گيـرد و در سـاية ايـن پذيرش، 
پذيـرای يكسـری آداب و رسـوم و مقـررات فـردی و اجتماعـی می شـوند و پايه هـای زندگـی 
فـردی و اجتماعـی را براسـاس آن هـا پی ريـزی می كننـد. شـخصيت و هويـت جمعـی متمايـز 
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از ديگـران می شـود كـه افتـراق خـود را در نمادهـای اجتماعـی و فضـای زيسـتی بـه نمايـش 
می گذارنـد. آن هـا سـبک های زندگـی خاصـی را توليد می كننـد كه با ديگـران متمايز می شـوند؛ 
مـردم مكـه و مدينـه قبـل از اسـالم تابـع يـک سـری آداب و رسـومی  بودنـد كـه بـه تبـع آن از 
ديگـران متمايـز می شـدند بـا آمدن پيامبـر گرامی  اسـالم)ص( و پذيرش آيين توحيدی به زشـتی 
و ناصوابـی بعضـی از آداب و رسـوم خـود پـی بردنـد و با نهی خـدا و پيامبـر)ص( بنای زندگی 
و آداب و رسـوم ديگـری را پی ريـزی كردنـد و بـر سـبكی پـای فشـردند كه در نهايـت منجر به 
پيـروزی اسـالم بر كشـورهای مختلف و بسـط و گسـترش اين آموزه  ها شـد و فرهنـگ و تمدن 
اسـالمی را پی ريـزی كردنـد. هميـن سـخنان را می توان در برداشـت ويـل دورانـت در پارة غرب 
پـس از قـرون وسـطی و ايجـاد رنسـانس يافـت. عواملی كـه موجـب پی ريزی فرهنـگ و تمدن 
غربـی می شـد و تـا جايـی گسـترش يافـت كـه فرهنـگ غـرب و آموزه هـای برخاسـته از آن را 
گم گشـتة انسـان ها و بـاغ سـبز آمـال و آرزوهـای او معرفـی كردند، به طـوری كه بشـر چاره ای 
جـز تبعيـت از آن بـرای رهيدن از مشـكالت نداشـته ندارد و نهايت رشـد فكری و انديشـه ای را 

در پايـان آن می شناسـد )فوكويامـا، 1380(.
 از ايـن رو، ايـن پاية فكری و ارزشـی فرهنگ هاسـت كه جوامع انسـانی را می سـازند و انسـان   ها 
فرهنگ هـا را توليـد و بازپـروری می كنند. بهترين فرهنگ ها و سـبک های زندگـی را در ميان بهترين 
خاليـق بايـد جسـتجو كرد هم چنـان كه بهترين انسـان ها را نيـز در فضای حياتی بهتريـن فرهنگ ها 
بايـد يافـت؛ در ميـان فرهنگ و سـبک زندگی با رتبة كمالی انسـان  ها رابطة مسـتقيمی وجود دارد؛ از 

ايـن رو مطالعـة ايـن دو قريـن هم انـد و نمی توان بين آن هـا مغايرت و تفاوتی قائل شـد.
فرهنـگ بـه مثابـه روح كلـی حاكـم بـر جامعـه اسـت كـه هنگامی تجسـم و تعييـن می يابـد، 
»تمـدن« سـازی می كنـد. »تمـدن«، در واقـع تجسـم و تبلـور فرهنـگ اسـت. فرهنـگ، فضـای 
فكـری، ذهنـی، هنجـاری و ارزشـی حاكـم بـر جامعـه اسـت. هنگامی كـه ارزش هـا، باور هـا و 
افـكار در عالـم واقـع تحقـق می يابنـد و از وجـود ذهنـی و درونـی بـه وجـود عينـی و بيرونـی 
تبديـل می شـوند، واقعيتـی متولـد و ظاهر می شـود كـه تمدن نـام دارد و محسـوس و ملموس و 
قابـل رؤيـت اسـت. »سـبک زندگـی«، آميـزه و معجونـی از »فرهنگ و تمدن« اسـت. بـه تعبيری 
می تـوان گفـت مهم تريـن محصـول فرهنـگ و تمـدن، سـبک زندگـی اسـت. اگـر جامعـه را به 
كارخانـه ای تشـبيه كنيـم، فرهنـگ بعـد مهندسـی فكـری و طراحی و نقشـه كشـی آن را شـامل 
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می شـود و تمـدن بعـد فيزيكـی، سـاختمان و امكانـات آن را و محصـول ايـن دو، پديـده ای 
بـه نـام سـبک زندگـی اسـت. بـه بيـان ديگـر، خروجـی ايـن نرم افـزار و سـخت افزار در حوزة 
»مغزافـزاری« و انسـانی تعييـن می يابـد و مسـيری را بـرای سـلوك حيـات انسـانی می سـازد. به 
بيـان عقلـی، سـبک زندگـی برخاسـته از ارزش هـا و هنجارهـای جامعه اسـت كه بـاز تعريف و 
نمـود خـود را در شـخصيت و هويـت فـردی و فرهنـگ می سـازد كـه در بعد جمعـی ابزارهای 

زندگـی و فضـای زيسـتی، از معمـاری و رفتارهـای اجتماعـی را بازسـازی می كنـد.
بنابرايـن، الزمـة پرداختـن بـه مقولـة مهـم و اسـتراتژيک سـبک زندگـی، توجـه ّجـدی بـه 
»فرهنـگ، تمـدن و سـبک زندگـی« بـه صـورت همـراه هـم و هماهنـگ اسـت، زيـرا اين سـه، 
هـر كـدام بـر ديگـری تأثيـر مسـتقيم دارند و قابـل تفكيک از هـم نيسـتند، در واقـع، جامعه يک 
واقعيـت اسـت كـه در ضمـن پيوسـتگی واجـد چنـد جنبـة جدانشـدنی اسـت و ايـن سـه جنبة 

الينفـک آن را در بـر می گيـرد.

سبک زندگی، فرهنگ و تمدن
تمـدن در زبـان انگليسـی »civilization« و در عربـی »حصاره« خوانده می  شـود. معنـای آن در لغت، 
شهرنشـينی و از ريشـة مدينه و مدنيت گرفته شـده اسـت. معنای ديگر آن متخلق شدن به شهرنشينی 
يـا خـوی و خصلـت شهرنشـينی به خود گرفتن اسـت. به اين معنا كه بشـر در سـاية آن به تشـكيل 
جوامعی پرداخته و شهرنشـين شـده اسـت. مقابل civilization  و كلمة civilis  به معنی شهرنشـينی، 

كلمـة civita به معنی وحشـی گری اسـت )حجازی، بی تـا، ص 22(. 
واژة تمـدن هماننـد فرهنگ، تعريف های گوناگونی دارد. باستان شناسـان تمدن را بـه وجود آثار هنری 
و باسـتانی برمی گرداننـد؛ مورخـان ميراث انتقالی از گذشـتة يک نسـل به نسـل آينده را تمـدن می نامند. 
سياسـتمداران تمـدن را بـه برقـراری روابط خارجی و حسـن جريـان امور داخلی كشـور تعبير می كنند. 
بـه عقيـدة جامعه شناسـان، تمـدن حالتـی مترقی اسـت كـه ملت هـا در پرتو آن تحـت تأثيـر دانش های 
جديـد قـرار می  گيرنـد و به نهايت ترقـی و علوم و فنون دسـت می  يابند. ويل دورانـت در تعريف تمدن 
می  نويسـد: »تمدن را می توان به شـكل كلی آن، نظمی   اجتماعی دانسـت كه در نتيجة وجود آن، خالقيت 
فرهنگـی امكان پذيـر می  شـود و جريـان پيدا می  كنـد« )دورانت، بی تـا(. از نـگاه هرسـكويتس1، تمدن 

1. Herskovits
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عبـارت اسـت از مجموعـة دانش هـا، هنرها، فنون، آداب و رسـوم تأسيسـات نهادهـای اجتماعی 
كـه در پرتـو ابداعـات و اختراعـات و فعاليت هـای افـراد و گروه هـای انسـانی طـی قرن هـای 
گذشـته توسـعة و تكامـل يافتـه و در قسـمت های يک جامعه يا چنـد جامعة مرتبط بـا هم رواج 
دارد، ماننـد تمـدن مصـر، تمـدن ايران كه هـر كـدام ويژگی هايی دارد كـه به عوامـل جغرافيايی، 

تاريخـی و تكنيكـی خاصی بسـتگی دارد )روح ااّلمينـی   ،1377، ص49(.
توجـه بـه مؤلفه های بـه كار گرفته شـده در تعريف تمـدن و فرهنگ، گويايی اين نكته اسـت كه 
بيـن تمـدن و فرهنـگ رابطـة نزديكـی وجـود دارد تـا جايی كـه گاهی ايـن دو به جای هـم به  كار 
می  رونـد، يـا هـر كدام بـه گونه ای اسـتعمال می  شـود كه معنـای ديگری در آن مشـاهده می شـود. 
هنگامی كـه ايـن دو بـا هـم بـه كار گرفتـه می شـوند، تمدن بيشـتر بـه ظواهـر زندگـی اجتماعی و 
جنبـة سـخت افـزاری آن توجـه دارد، در حـال كـه فرهنگ ناظـر بر بخـش نرم  افزاری و اشـاره به 
درون مايـه فكـری و انديشـه ای جامعـه دارد. يعنـی ابتـدا فرهنگـی وجـود دارد و براسـاس بر اين 
فرهنـگ، حاكميـت و سـخت افزارهايی شـكل می گيرنـد كـه بـه آن تمـدن می  گوينـد. فرهنـگ، 
نرم  افزار و محتواسـت و تمدن، صورت سـخت افزاری فرهنگ اسـت. سـبک زندگی نيز براسـاس 

انديشـه و ارزش ها شـكل می گيـرد و هويـت می يابد.
بنابرايـن، بـرای تمدن سـازی بايـد بـه سـبک زندگـی پرداخـت كـه ناشـی از فرهنـگ حاكـم 
بـر جامعـه اسـت. كالم مقـام معظـم رهبـری نيـز اشـاره به ايـن نكتـه دارد. ايشـان بعـد از مطرح 
كـردن مسـئلة تمدن سـازی نويـن اسـالمی، مقولـة سـبک زندگـی را مطـرح كردنـد. تمـدن وجـه 
سـخت  افزاری فرهنـگ اسـت، يعنـی ابتـدا يـک فرهنگـی وجـود دارد و مبتنـی بـر ايـن فرهنگی 
حاكميتـی و سـخت افزارهايی شـكل می گيـرد كـه بـه آن تمـدن می گوينـد، فرهنـگ، نرم افـزار و 

محتـوا اسـت و تمـدن وجـه سـخت افزاری فرهنـگ اسـت.
ايشـان اشـاره می فرمايـد ايـن فرهنـگ چگونه تمدن سـاز می شـود؟ از طريـق نمود هايـی كه در 
جامعـه دارد. فرهنـگ چـه نمود هايـی در جامعـه دارد؟ يكـی از مهم تريـن نمودهـای فرهنـگ در 
جامعـه، »سـبک زندگی« مردم آن جامعه اسـت، مانند سـبک معماری شـهری، نحـوة چيدمان لوازم 
منـزل، شـيوة تفريـح و سـرگرمی، چـه غذايـی و چگونـه و چقـدر می خورنـد و ... پـس می  تـوان 
نتيجـه گرفـت رهبـری مقولـة سـبک زندگـی را در راسـتای مسـئلة »تمدن سـازی نوين اسـالمی« 
مطـرح فرمودنـد، چراكـه نمی تـوان تمـدن نوينـی را مبتنی بـر اسـالم پايه نهاد ولی سـبک زندگی 
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آن متأثر از سكوالريسـم يا مدرنيسـم غربی باشـد )بيانات رهبری در ديدار جوانان اسـتان خراسـان 
.)23/07/1391 شمالی  

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در ايـن سـخنرانی، »سـبک زندگـی« را بخش اساسـی و حقيقی 
پيشـرفت و تمدن سـازی نويـن اسـالمی خواندند و بـا دعـوت از نخبـگان و صاحبـان فكـر و 
انديشـه بـرای »پرداختـن بـه ايـن مفهـوم مهـم، بـر آسيب شناسـی وضع موجـود سـبک زندگی 
در ايـران و چاره جويـی در ايـن زمينـه« تأكيـد كردنـد: پيشـرفت در علـم و صنعـت و اقتصـاد و 
سياسـت كـه بُعـد ابـزاری تمدن اسـالمی را شـكل می دهد، وسـيله ای برای دسـتيابی به سـبک و 

فرهنـگ صحيـح زندگـی و رسـيدن بـه آرامـش، امنيـت، تعالی و پيشـرفت حقيقی اسـت.

سبک زندگی و آسيب های مترتب برآن
كاركـرد مهـم فرهنـگ چنان كـه گذشـت، معنابخشـی بـه زندگـی و تصحيـح سـبک های زندگی 
اسـت. بـه طـور طبيعـی بـرای تصحيح سـبک  زندگـی بايد بـه آسيب شناسـی پرداخـت و فاصلة 
بيـن وضـع موجـود و مطلـوب را شناسـايی كـرد و بـا تعييـن راهبردهـای مناسـب بـه تصحيـح 
آن هـا پرداخـت. مهم تريـن شـاخص ارزيابـی در تبييـن آسـيب ها، چنان كـه در فصل هـای قبلـی 
توضيح داده شـد، انديشـه و ارزش هايی اسـت كه سـبک زندگی بر پاية آن هويت گرفته اسـت 
و صحـت و سـقم آن را در نمودهـای زندگـی می تـوان برشـمرد. هنگامی كـه محيـط زندگـی و 
روابـط حاكـم بـرآن بـا فرهنـگ علـوی و افـكار و ارزش هـای مترتـب بـر آن سـازگار نيسـت، 
گويايـی ايـن پيام مهم اسـت كه نتوانسـته ايم زندگـی، مبلمـان، چيدمان عمومـی  و خصوصی آن 
را بـر پايـة مبانـی ارزشـی اسـالم بازسـازی كنيم؛ وقتـی وارد محيطی می شـويم كه رنـگ و بوی 
اسـالم در آن بـه چشـم نمی خـورد و حرمت هـا و حريم های اسـالم مـورد توجه قـرار نگرفته و 
شـايد مـورد بی مهـری قـرار می گيـرد، گويـای ايـن دوری و از خودبيگانگـی اسـت. خطـری كه 
مقـام معظـم رهبـری بـا طرح سـؤاالت فـراوان به نوعـی آسيب شناسـی عينـی از آن در ادبيات و 
فضـای گفتمانـی كشـور، كردنـد كه شـايد غافالنی چون مـن بيدار شـده، قلمی  پيرامـون آن زده 

و سـپس فضـای زيسـتی زندگی خـود را مزين بـه آن نماييم.)انشـا الل(.
 - چرا فرهنگ كار جمعی در ايران ضعيف است؟

 - چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعايت نمی شود؟
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 - چرا در برخی مناطق، طالق زياد شده است؟
 - چرا در فرهنگ رانندگی انضباط الزم رعايت نمی شود؟

 - الزامات آپارتمان نشينی چيست، آيا رعايت می شود؟
 - الگوی تفريح سالم كدام است؟

 - آيا در معاشرت های روزانه، هميشه به هم راست می گوييم؟
 - دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟

 - علت برخی پرخاش گری ها و نابردباری ها در روابط اجتماعی چيست؟
 - طراحی لباس ها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقالنی است؟

 - آيا حقوق افراد در رسانه ها و در اينترنت رعايت می شود؟
 - علت بروز بيماری خطرناك قانون گريزی در برخی افراد و بعضی بخش ها چيست؟

 - چقدر وجدان كاری و انضباط اجتماعی داريم؟
 - توجه به كيفيت در توليدات داخلی چقدر است؟

 - چرا برخی حرف ها و ايده های خوب در حد حرف و رؤيا باقی می ماند؟
 - ساعات كار مفيد در دستگاه ها چرا كم است؟

 - چه كنيم ريشه ُربا قطع شود؟
 - آيا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها بطور كامل رعايت می شود؟

 - چرا مصرف گرايی، برای برخی افتخار شده است؟
 - و چـه كنيـم تـا زن، هـم كرامـت و عـزت خانوادگـی اش حفظ شـود و هم بتوانـد وظايف 

اجتماعـی خـود را انجـام دهد؟
رهبـر انقـالب اسـالمی پس از طـرح فهرسـت وار اين سـؤاالت افزودند: ده ها سـؤال و مسـئلة 
اساسـی ديگـر نيـز وجـود دارد كـه همـة آن ها با سـبک و فرهنـگ زندگـی مرتبط انـد و به علت 
اهميـت ايـن مسـائل در زندگـی انسـان اسـت كـه قضـاوت در مـورد يـک تمـدن بـا توجـه به 

پيشـرفت آن در بخـش سـبک و فرهنـگ زندگـی صـورت می پذيرد.
حضرت آيت الل خامنه ای، پس از تبيين اهميت عينی »سـبک و فرهنگ زندگی«، به مبانی كارگشـای 
ايـن مبحـث از منظر اسـالم پرداختند و تأكيد كردند: اسـالم، »خـردورزی، اخالق و حقـوق« را مايه های 
اصلـی فرهنـگ صحيـح می داند كه خـردورزی، اشـاره به الية زيريـن و پايـه ای فرهنـگ دارد و اخالق، 
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بيانگـر ارزش هـا و الگوهـای رفتاری اسـت كـه در اليه دوم وسـوم مـورد بحث قرار می گيـرد و حقوق، 
اشـاره بـه نمـود ارتباطـی رفتارهای جمعی اسـت كه از مباحث جـدی اليه چهارم فرهنگ اسـت. 

بـه تعبيـر مقـام معظـم رهبری، هـدف ملت ايـران و هـدف انقالب اسـالمی،  ايجاد يـک تمدن 
نويـن اسـالمی اسـت؛  ايـن تمـدن نوين دو بخـش دارد: يـک بخش ابـزاری اسـت و يک بخش 

متنـی كـه بخـش اصلـی و اساسـی اسـت كه در تمدن سـازی بـه هـر دو بخش بايد رسـيد.
جامعـة بـدون آرمـان، بـدون مكتـب، بدون ايمان، ممكن اسـت بـه ثروت برسـد، به قدرت برسـد، اما 
آن وقتـی هـم كـه به ثروت و قدرت برسـد، تازه مي شـود يک حيوان سـير و قدرتمند - و ارزش انسـان 
گرسـنه از حيوان سـير بيشـتر اسـت - اسـالم  اين را نمي خواهد. اسـالم طرفدار انسـانی اسـت كه هم 
برخوردار باشـد، هم قدرتمند باشـد، هم شـاكر و بندة خدا باشـد؛ جبهة عبوديت بر خاك بسـايد. انسـان 
بـودن، قدرتمنـد بـودن و بنـدة خـدا و عبـد خـدا بودن؛  ايـن همان چيزی اسـت كـه اسـالم مي خواهد؛ 
مي خواهد انسـان بسـازد، الگوی انسان سـازی اسـت و اگـر آن تمدن به وجـود آمد، آن وقـت ملت  ايران 
در اوج عـزت اسـت؛ ثـروت هـم دنبالـش هسـت، رفاه هـم دنبالش هسـت، امنيت هم دنبالش هسـت، 
عـزت بين  المللـی هم دنبالش هسـت؛ همه چيز بـا او خواهد بود، همـراه با معنويت. برخـالف فرهنگ 
غـرب كـه باطنـش همان سـبک زندگـی مـادِی شـهوت آلودِ گناه آلـودِ هويـت زدا و ضـد معنويت و 
دشـمن معنويت اسـت، شـرط رسـيدن به تمدن اسـالمِی نوين در درجة اول  اين اسـت كه از تقليد 
غربـی پرهيـز شـود. متأسـفانه در طول سـال های متمـادی، يـک چيزهايـی را عـادت كرده ايم تقليد 

كنيـم. )بيانـات رهبری  در ديدار جوانان اسـتان خراسـان شـمال(.
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سبک زندگی در متون اسالمی
در متـون اسـالمی از سـبک زندگـی بـه »سـيره« يـاد می شـود. ايـن كلمـه در زبـان عربـی از ماده 
ِسـيْر اسـت. سـير، يعنی حركـت، رفتن، راه رفتن. سـيره يعنـی نوع راه رفتن. سـيره بـر وزن فِْعَلة 
اسـت و فِْعَلـة در زبـان عربـی داللـت بر نـوع می كند. مثاًل َجْلَسـه يعنی نشسـتن، و ِجْلَسـه يعنی 
سـبک و نـوع نشسـتن. سـير يعنی رفتـن، رفتـار، ولی سـيره يعنی نوع و سـبک رفتـار )مطهری، 
ج 16، ص53(. بعضـی سبكشـان در كارهـا دفـع الوقت كردن اسـت، به دفع الوقـت اعتماد دارند. 
بعضـی سبكشـان بيشـتر دور انديشـی اسـت. بعضی در سـبک خودشـان قاطـع و برنده هسـتند. 
بعضـی در سبكشـان قاطـع و برنده نيسـتند. بعضی در سـبک خودشـان فردی هسـتند، يعنی تنها 
تصميـم می گيرنـد. بعضـی اساسـًا حاضر نيسـتند بـه تنهايـی تصميم بگيرنـد، آنجا هم كـه كاماًل 
مطلـب برايـش روشـن اسـت، بـاز تنهـا تصميـم نمی گيرنـد، بعضـی سبكشـان فقط زور اسـت، 
جـز زور بـه چيـز ديگـری  ايمـان و اعتمـاد نـدارد؛ سياسـتی كـه االن آمريكايي هـا در دنيـا عمل 
می كننـد كـه معتقدنـد مشـكالت را فقـط و فقط بـا زور می توان حل كـرد. بعضـی در ادارة امور 
بيـش از هـر چيـزی بـه نيرنـگ و فريـب اعتمـاد دارند كـه معروف بـه سـبک انگليـس مآبانه يا 

است. معاويه ای  سياسـت 

رابطة سبک زندگی و هدف زندگی
هـر كسـی برای خـودش در زندگـی هدفـی دارد، هدفش هرچـه می خواهد باشـد؛ يكی هدفش 
عالـی اسـت، يكی هدفش پسـت اسـت، يكی هدفش خداسـت، يكـی هدفش دنياسـت. باالخره 
انسـان ها هـدف دارنـد. بعضـی افـراد بـرای هـدف خودشـان سـبک ندارنـد، روش انتخـاب 
نكرده انـد، روش سرشـان نمی شـود. بـه اصطالح هـرج و مرج بر اعمالشـان حكمفرماسـت و به 
اصطـالح نهـج البالغـه َهَمٌج َرعاع هسـتند )نهـج البالغه، كلمـات قصار 147( ولی اندك كسـانی 

از مـردم در راهـی كـه می روند دارای سـبک و روش هوشـمندانه و مسـتقل اند.
وقتـی صحبت از سـبک می شـود، يعنی انسـان در عمـل و در روش برای دسـت ابی به اهداف 
از چـه شـيوه ای تبعيـت می نـد. وقتـی صحبـت از سـبک پيامبـر اسـالم )ص( و اميرالمؤمنين)ع( 
می كنيم، سـخن از روشـی اسـت كـه پيغمبـر )ص( و اميرالمؤمنين)ع( برای هـدف و مقصد خود 
بـه كار می برنـد )مطهـری، ج 16، 52 .( مثـاًل پيغمبـر )ص( و اميرالمؤمنيـن)ع( تبليـغ می كردنـد. 
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روش تبليغـی آن هـا چـه روشـی بود؟ سـبک تبليغـی آن ها چه سـبكی بود؟ سـبک و متد رهبری 
و مديريـت پيغمبـر )ص( و اميرالمؤمنيـن)ع( در جامعـه چـه متـدی بود؟ سـبک قضاوتشـان چه 
سـبكی بودنـد؟ پيغمبـر مانند همـة مردم ديگـر زندگی خانوادگی داشـت، زنان متعددی داشـت، 
فرزندانی داشـت. سـبک ايشـان در زن داری چگونه بود؟ سـبک آنان در معاشـرت با اصحاب و 
يـاران و بـه اصطـالح مريدهـا چگونه بود؟ پيغمبـر )ص( و اميرالمؤمنين)ع( دشـمنان سرسـختی 

داشـتند. سـبک و روش آن هـا در رفتـار با دشـمنان چه بود؟ 
فرهنـگ زندگـی، متأثـر از تفسـير مـا از زندگی اسـت. هر هدفی را بـرای زندگـی تعيين كنيم، 
سـبک خاصـی را بـه همـراه مـی آورد. تحقـق هـدف اصلی تعيين شـده در هـر »مكتـب و نظرية 
سياسـی، اجتماعـی، اقتصـادی« نيـاز به اعتقـاد و ايمان بـه آن هـدف دارد، بدون اعتقـاد جدی و 

تـالش هيچ هدفـی محقق نمی شـود.

تمدن نوین اسالمی، فرهنگ و سبک زندگی
بنابرايـن می تـوان گفـت برای دسـتيابی به تمدن نوين اسـالمی، »فرهنگ و سـبک زندگی«   ،بخش 
حقيقـی و اساسـی تمدن سـازی نويـن اسـالمی را پی ريـزی می كند و پيشـرفت در علـم، صنعت، 
اقتصـاد و سياسـت، بُعـد ابـزاری تمدن سـازی و وسـيله ای بـرای دسـتيابی بـه سـبک فرهنـگ 

صحيـح زندگـی و رسـيدن بـه آرامش، امنيـت و تعالی و پيشـرفت حقيقی اسـت.
بنابرايـن، سـبک زندگـی در فرهنـگ علـوی تابع تفسـيرمان از زندگی اسـت و بخـش حقيقی 
و اصلـی تمـدن اسـالمی را می سـازد؛ يعنـی چيزهايی كه متـن زندگی را تشـكيل مي دهـد؛ مانند 
مسـئلة خانـواده، سـبک ازدواج، نـوع مسـكن، نـوع لبـاس، الگـوی مصـرف، نوع خـوراك، نوع 
آشـپزی، تفريحـات، مسـئله ی خـط،  زبـان،  كسـب و كار، رفتـار مـا در محـل كار، رفتـار ما در 
دانشـگاه، رفتـار مـا در مدرسـه، رفتـار مـا در فعاليـت سياسـی، رفتار مـا در ورزش، رفتـار ما در 
رسـانه ای كـه در اختيـار ماسـت، رفتـار مـا با پـدر و مادر، رفتـار ما با همسـر، رفتار ما بـا فرزند، 
رفتـار مـا بـا رئيـس، رفتـار ما با مرئـوس، رفتار مـا با پليـس، رفتار ما بـا مأمور دولت، سـفرهای 
مـا، نظافـت و طهـارت مـا، رفتـار مـا با دوسـت، رفتار ما بـا دشـمن، رفتار ما بـا بيگانـه )بيانات 

رهبـری در ديدار جوانان اسـتان خراسـان شـمالی  23/07/1391(
سـبک زندگـی، بـاز تعريـف ديگـری از فرهنـگ اسـت كـه نمـود عينـی نـدارد ولـی سراسـر 
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زندگـی مـا را احاطـه كـرده اسـت و از بـه هـم تنيدگـی و پيونـد و نظام وارگی و شـبكه ای بودن 
عوامـل متعـددی بـه وجـود آمده كه در شـيوه های زندگـی يا اقليم های زيسـتن انسـان تأثير گذار 
اسـت و بـدون آن هـا زندگـی مفهـوم اجتماعـی، فـردی و انسـانی خـود را از دسـت می دهد، و 
او را هـم رديـف موجـودات ديگـر قـرار می دهـد. تفـاوت عمدة انسـان بـا موجـودات ديگر به 
نقش  آفرينـی او در ترسـيم هويـت و سـيرت اخـروی او بسـتگی دارد. بـه هميـن دليـل، خداوند 
متعـال ابزارهـای ايـن نقش آفرينـی همچون اختيـار، عقل، دانـش و انگيزش را در اختيـار او قرار 
داده اسـت )مطهـری، انسـان در قـرآن   ، 1362(. شـايد بتوان گفـت »اولئک كاالنعام بـل هم اضل« 
تعبيـر ديگـری از ايـن گـروه اسـت كه با وجـود اسـتعداد ذاتـی و ابزارهـای الزم بـرای انتخاب 
سـبک زندگـی اثـر گـذار در حيـات طيبـه، خـود را در دريـای پـر مـواج و خطرنـاك دنيـا رهـا 

می كننـد تـا هـر جـا كـه بخواهـد او را بـرده يا تلـف كند. 
بـدون شـک انبيـا و اوليـای الهـی برگزيـدان خاليـق بوده انـد و فرهنـگ مترتـب بـر آن هـا 
َ اْصَطفـی  آَدَم َو نُوحـًا َو آَل إِبْراهيـَم َو آَل ِعْمراَن  بهترين  هـای جهـان هسـتی خواهنـد بـود.»إِنَّ اللَّ
َعَلـی الْعالَميـَن« )آل عمـران، 33(. پيامبـر اسـالم كـه خاتـم االنبيـاء بود و علـی بـن ابيطالب )ع( 
كـه اميرالمؤمنيـن اسـت، فرهنـگ و تمـدن مترتب بـر آن ها نيـز خاتـم فرهنگ ها و سـرآمد همة 

بود. تمدن هـا خواهـد 
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( پـس از قـرآن دوميـن معجزة بزرگ اسـالم اسـت كـه در دامن فرهنگ 
علـوی رشـد و بالنـده شـد و امـام المتقيـن گرديـد. گذشـته از والدت و صفات متضـادی كه در 
ايـن وجـود مقدس جمع آمده اسـت كـه حيرت هـر منصفـی را برمی انگيزاند )مطهـری،1365(، 
شـخصيت وجودی ايشـان بر اسـاس روايات، معجزة بزرگ اسـالم اسـت؛ زيرا براسـاس خبری 
كه رسـول الل )ص( از شـهادت ايشـان می دهد و می فرمايد: »شـقی ترين افراد بشـر دو كس  اند: 
يكـی آن كـه شـتر صالـح پيامبـر را پـی كـرد و ديگر كسـی اسـت كـه محاسـن علی را بـا خون 
ـاٌر َخَرْجنَـا  ُه َقـاَل َعمَّ َـّ بَـِريُّ َو ابْـُن إِْسـَحاَق َو ابْـُن َمْرَدَويْـِه أَن سـرش رنگيـن خواهـد كـرد« »الطَّ
ِ ص لَِعلِيٍّ ع  ـا نََزلْنَـا َمنْـِزاًل نِْمنَـا َفَمـا نَبََّهنَـا ااّل َكاَلُم َرُسـوِل اللَّ َمـَع النَّبِـيِّ فِـي َغـْزَوةِ الَْعِشـيَرةِ َفَلمَّ
اِس أَْشـَقی النَّاِس  َراِب أَ تَْعَلـُم َمْن أَْشـَقی النَـّ ـا َرآُه َسـاِجداً ُمَعفِّـراً َوْجَهـُه فِـي التُـّ يَـا أَبَـا تُـَراٍب لَمَّ
ِذي يَْخِضـُب َهـِذهِ َو َوَضَع يَـَدُه َعَلـی لِْحيَتِِه«  َـّ ِذي َعَقـَر النَّاَقـَة َو أَْشـَقاَها ال َـّ اثْنَـاِن أَُحيِْمـُر ثَُمـوَد ال
)بحاراالنـوار ج، 35 ص، 61(. كـه در ايـن كالم پيامبـر اسـالم )ص( ُكشـنده شـتر حضـرت 
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صالـح)ع( را بـه قاتـل اميرالمؤمنيـن )ع( تشـبيه كـرده اسـت. امـا وجه شـبه اين تشـبيه چيسـت 
و ايـن كـه بيـن حضـرت و شـتر چـه نسـبتی می توان يافـت؟! جـزء اين كه هـر دو معجـزة الهی 
هسـتند؛ شـتر معجزه بـزرگ حضرت صالح بـود و اميرالمؤمنيـن علی)ع( معجزه بزرگ اسـالم و 
فرهنـگ علـوی اسـت كـه در دامن پيامبراسـالم بزرگ شـده و تربيت يافته اسـت )خطبـة 192(. 
حـال ايـن سـؤال طرح می شـود كـه وقتی با پی شـدن شـتر حضرت صالـح )ع( عذابـی نازل 
شـد چگونـه بـا شـهادت اميرالمؤمنيـن )ع( عذابـی نـازل نشـد؟! و شـايد تأخير اين عـذاب به 
تفـاوت پيامبـران دو امـت يـا شـايد عذابی باالتـر از محروميت جهان اسـالم از نعمـت رهبری 
و فرهنـگ و تمـدن ناشـی از آن، متصـور نيسـت!؟ آيـا خاموشـی چـراغ هدايت و سـرگردانی 
امـت اسـالم در طـول چهـارده قـرن و دوری او از سـبک صحيـح زندگـی و اثـرات مترتب بر 
آن هـا و حاكميـت دشـمنان خـدا و پيامبـر بر مقدرات مسـلمانان عـذاب الهی نيسـت؟ )رجبی، 
1379، ص 2(. آيـا عذابـی باالتـر از ايـن متصـور اسـت كـه در زمانـی كـه اين سـطور نوشـته 
می شـود، مسـلمانان در كشـورهای سـوريه، تركيـه، عـراق، افغانسـتان، بحريـن، مصـر و.... بـه 
جـان هـم افتـاده و بـه قتل عـام هـم افتخـار می كننـد و دشـمن نيز بـه راحتـی در حاشـيه قرار 
گرفتـه و منابـع كانـی و معدنـی آن ها را بـه يغما می بـرد و به حماقت مسـلمانان قهقهة مسـتانه 

می دهد؟!! سـر 
شـناخت فرهنـگ علـوی و سـبک زندگـی مترتـب بـر آن، بـا توجـه بـه پديدة جهانی شـدن 
و آثـار ايجابـی و سـلبی آن بـرای هدايـت و دسـت يابی بـه كمـاالت انسـانی، بـر همـة اهـل 
معرفـت و جويايـی حقيقـت الزم و ضروريسـت و اصـوالً بـدون اين شـناخت نمی توان مسـير 
« )خطبـة 197(. امروزه،  هِ الَحـقِّ ی لََعَلـی َجادَّ ِـّ ِذی ال الـَه ااّل ُهـَو اِن َـّ و راه مسـتقيم را يافـت »َفَوال
مي تـوان بـا مطالعـة سـخنان بـه جـا مانـده از اميرالمؤمنيـن)ع( و سـيرة ايشـان در برخـورد بـا 
حـوادث اجتماعـی و فرهنگـی، تصويری از سـبک زندگـی، فرهنگ و تمدن برخاسـته از آن را 

بـه نمايـش گذاشـت. كـه مهم تريـن منبـع آن در بيـن ما قـرار دارد:
»مـا مفتخريـم كـه كتـاب نهج البالغـه كـه بعـد از قـرآن بزرگ تريـن دسـتور زندگـي مـادي 
و معنـوي و باالتريـن كتـاب رهايـي بخـش بشـر اسـت و دسـتورات معنـوي و حكومتـي آن 

باالتريـن راه نجـات، از امـام اول معصـوم ماسـت« )امـام خمينـی، 1368،78(.
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تفاوت در سبک های زندگی
تفـاوت سـبک های زندگـی بـه انديشـه و ارزش هايـی برمی گـردد كـه ارزش هـا و هنجارهـای 
افـراد را می سـازند )بابائـی، 1384(. ايـن دو در كنـار الگـو يـا چگونگـی نمـود و بـرون سـازی 
انديشـه و ارزش هـا، هويت و چيسـتی سـبک زندگی را شـكل می دهد. به عبارت ديگـر، الگوها 
از انديشـه ها و ارزش هـا شـكل می گيـرد و پذيـرش ايـن دو رفتـار و سـبک و سـياق و جهـت 

رفتارهـای آدمـی را تبييـن و مشـخص می كند. 

 اميرالمؤمنيـن )ع( بـا معاويـه و امـام حسـين )ع( بـا يزيد هم عصر بودند ولی سـبک و سـياق 
آن هـا بـا هـم متفاوت بـود؛ زيـرا نقطة اتكای انديشـه ای و ارزشـی آن هـا با هم متفـاوت بود.

يزيـد و معاويـه، هـر دو يـک هـدف را دارنـد ولـی روش يزيـد بـا روش معاويـه متفـاوت 
اسـت. سـبک يزيـد بـا زور همـراه بـود و بـه آن اعتمـاد و اتـكا داشـت ولـی معاويـه بيـش از 
هـر چيـز ديگـر، بـه نيرنـگ، فريـب، نفـاق، حقـه بـازی و مـكاری متوسـل می شـد. امـا سـبک 

اميرالمؤمنيـن  )ع( صداقـت و پايبنـدی بـه اصـول بـود و بـه خـدا اعتمـاد و اتـكا داشـت.
بسـياری از  مـردم زمـان، سياسـت معاويـه را ترجيـح می دادنـد و می گفتنـد سياسـت يعنـی 
هميـن كاری كـه معاويـه می كنـد. بـه علـی )ع( می گفتنـد: تـو چـرا همان روشـی را كـه معاويه 
بـه كار می بـرد بـه كار نمی بـری تـا كارت پيـش بـرود؟ تـو بـه  ايـن فكـر بـاش كـه كارت پيش 
بـرود، حـاال هرچـه شـد؛ يـک جا بايـد پول قـرض كند؛ از  ايـن بگيرد بـه آن بدهد؛ يـک جا هم 
يـک وعـده ای می دهـد؛ دروغ هـم در آمـد درآمـد؛ می توانـد وعـده بدهـد بعـد هم عمـل نكند؛ 
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بگـذار كارت پيـش بـرود، آن مهم تـر اسـت. تـا جايـی كه بـرای بعضی توهم پيدا شـد كه شـايد 
علـی  )ع( ايـن راه هـا را بلـد نيسـت، معاويـه زيـرك و زرنگ اسـت، علـی )ع(  ايـن زرنگي ها را 
ِ مـا ُمعاويَـُة بِاْدهـی  مِنّـی.. چرا اشـتباه می كنيد؟! به خدا قسـم كـه معاويه  نـدارد؛ كـه فرمـود: َواللَّ
از مـن داهيه تـر و زيرك تـر نيسـت. شـما خيـال می كنيـد من كه غـدر بـه كار نمی بـرم راهش را 
ُه يَْغـِدُر َو يَْفُجـُر.. او غـدر و نيرنـگ بـه كار می برد و فسـق و فجـور می كند.  بلـد نيسـتم؟!. َولِكنَـّ
َو لَـْو ال َكراِهيَـُة الَْغـْدرِ لَُكنْـُت مِـْن اْدَهـی النّـاِس.. اگـر نبـود كه خـدای متعال دوسـت نمی دارد 
غـّداری را، آن وقـت می ديديـد مـن به آن معنايی كه شـما اسـمش را گذاشـته ايد ُدهـاء و معاويه 
را داهيـه می خوانيـد، داهيـه هسـتم يـا نه؟ آن وقـت می ديديد كه داهيه كيسـت، من داهيه هسـتم 
يـا معاويـه؟ »َو لِكـْن ُكلُّ َغـْدَرةٍ َفْجـَرٌة َو ُكلُّ َفْجَرةٍ َكْفـَرٌة َو لُِكلِّ غادِرٍ لِـواٌء يُْعَرُف بِِه يَـْوَم الْقِياَمِة« 
)نهـج البالغـه، خطبـة 200(. چگونـه در سياسـت نيرنـگ بـه كار ببـرم در صورتـی كـه می دانـم 
غـُدر و نيرنـگ و فريـب، فسـق و فجـور اسـت، و اين هـا در حـد كفـر اسـت و در قيامـت هـر 
غـّداری بـا پرچمـی محشـور میشـود! ابداً مـن غدر بـه كار نمی بـرم )مطهـری، ج 16، ص 55(.

انسان و تغييرات
انسـان ماننـد موجـودات ديگـر مخلوقـی اسـت كـه در خلقـت و نظـام آفرينـش خـود دخالـت 
نمی توانـد داشـته باشـد آن هـا در دنيايـی بـه وجـود می آينـد كه بـه همـراه نظامی خلق شـده كه 
تغييـر در نهـان آن نهفتـه اسـت؛ دنيـای انسـان ها فصل هـای بهـار، تابسـتان، پاييـز و زمسـتان به 
همـراه تغييـرات خـاص خـود را دارند كـه انسـان ها نمی توانند در رونـد كلی اش دخالتی داشـته 
باشـد؛ انسـان نمی توانـد جـای فصل هـا را تغيير دهد يـا تغييرات تابسـتان را در پاييـز و همچنين 
زمسـتان را در پاييـز ايجـاد كنـد؛ بـه همان سـان حيوانـات و انسـان ها نيـز نمی تواننـد در رونـد 
آفرينـش خـود دخالت كننـد و تغييرات آن را جابه جا كننـد؛ نوزادی، كودكـی، نوجوانی، جوانی، 
ميانسـالی و پيـری، منحنـی عمـر انسـان را با خصوصيات خاص خود می سـازند و هـر مرحله ای 
ْسـُه فِي الَْخْلـِق أَ َفال  ْرُه نُنَكِّ ويژگی هـای جديـد فيزيولوژيكـی بـرای او پديد مـی آورد »َو َمـْن نَُعمِّ
يَْعقُِلـوَن« )يـس، 68(. هركـه عمـرش دهنـد بـاز توانـش گيرنـد و هيـچ انسـانی نمی توانـد ايـن 

قانـون را بـه هم بريـزد »التبديل فـی خلـق الل« )روم، 30(.
بـا ايـن تفـاوت كـه بـرای حيوانـات مقتضيـات زمان هميشـه بـه يک گونـه اسـت؛ اقتضاهای 
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زمـان، زندگـی آن هـا را دگرگـون نمی كنـد؛ بـرای آن هـا تجددخواهـی و نوپرسـتی معنـا ندارد؛ 
جهـان نـو و كهنـه وجود نـدارد؛ علم برای آن ها هر روز كشـف تـازه ای نمی كنـد و اوضاع آن ها 
را دگرگـون نمی سـازد؛ صنايع سـبک و سـنگين هـر روز به شـكل جديدتر و كامل تـری به بازار 

آن هـا نمی آيـد؛ چـرا؟ چـون بـا غريـزه زندگـی می كنند نه بـا عقل.
انسـان بـرای اين كـه دوام بيـاورد قـادر اسـت خـود را بـه تناسـب تغييـرات متحول بسـازد و 
بهترين هـا را بـرای زندگـی انتخـاب كنـد. ايـن تـوان بـه كمـک عقلی نظـری و عقلـی عملی در 
اختيـار او قـرار می گيـرد؛ عقـل نظری با كاركـرد اعجاب انگيـز خود همة ورودی هـای اطالعاتی 
از ناحيـة چشـم، گـوش و حـواس ديگـر را در خـود تحليل می كنـد و خروجـی آن را در اختيار 

عقـل عملـی قـرار می دهـد تا بـه كمک دسـت و پـا و زبـان، فرمان هـای آن را عملياتـی كند. 
از مجموعـة كاركـرد عقـل نظری و عقل عملی، سـبک و سـياق زندگی آدمی شـكل می  گيرد و 
جهـت و هويـت رفتارهـای او معنـا پيـدا می كنـد.  در همين عرصه اسـت كه تفاوت هـای فردی 
و اجتماعـی نمـود پيـدا می كنـد و آداب و رسـوم مختلـف زايـش می يابـد و بسـتر شـكل گيری 
تمـدن و فرهنگ هـای مختلـف ايجـاد می شـود؛ فرهنگ متولد شـده يا تمـدن هويـت يافته خود 
اسـباب هدايـت طبقـات مختلـف اجتماعـی را فراهم می كنـد و ارزش ها هويـت می يابد و مالك 

قضاوت هـای فـردی و اجتماعـی و نيـز همگرايـی و واگرايی ها ايجاد می شـود )بابائـی،1391(.

کيفيت ورود تغييرات در سبک زندگی
ايـن تغييـرات موجبـات رشـد و پيشـرفت انسـان را رقـم می زنـد يـا فسـاد و تباهـی بـه همـراه 
مـی آورد. زيـرا بـرای انسـان همان طـور كـه راه پيشـرفت و ترقـی گشـوده اسـت، راه فسـاد و 
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انحـراف و سـقوط هـم بسـته نيسـت. انسـان در نظام آفرينـش به مرحله ای رسـيده اسـت كه به 
تعبيـر قـرآن كريـم بـار امانتی كـه آسـمان ها و زمين و كوه ها نتوانسـتند كشـيد، بـه دوش بگيرد؛ 
يعنـی زندگـی آزاد را بپذيـرد و مسـئوليت تكليـف و وظيفـه و قانون را قبول كند؛ بـه همين دليل 
ا َعَرْضنَـا ااّلمانَـَة َعَلی  َـّ از ظلـم و جهـل، از خودپرسـتی و اشـتباهكاری نيـز مصـون نيسـت »إِن
َُّه کاَن  ـماواِت َو ااّلْرِض َو الِْجبـاِل َفَأبَیْـَن أَْن یَْحِمْلنَهـا َو أَْشـَفْقَن مِنْها َو َحَمَلَها االنسـاُن إِن السَّ

َظُلومـًا َجُهواًل« )ااّلحـزاب، 72(.
قـرآن كريـم اسـتعداد عجيـب انسـان در تحمـل امانـت را تكليـف و وظيفـه بيـان می كنـد و 
بالفاصلـه او را بـا صفت هـای »َظلـوم« و »َجهـول« نيـز توصيـف میكنـد. اسـتعداد تكامـل و 
انحـراف در انسـان از يكديگـر تفكيـک ناپذيرنـد. انسـان ماننـد حيـوان نيسـت كـه در زندگـی 
اجتماعـی نـه بـه جلـو بـرود و نه به عقـب، نه به چپ بـرود و نه به راسـت. در زندگی انسـان  ها 
گاهـی پيشـروی و گاهـی عقب گـرد اسـت؛ اگـر حركـت و سـرعت هسـت، توقـف و انحطـاط 
هـم هسـت، اگـر پيشـرفت و تكامـل هسـت، فسـاد و انحراف هم هسـت، اگـر عدالـت و نيكی 
هسـت، ظلـم و تجـاوز هم هسـت، اگـر مظاهـر علم و عقل هسـت، مظاهـر جهل و هواپرسـتی 

هـم هسـت )مطهـری، ج 19، ص 110(.

علل مقاومت در برابر مظاهر علم و تکنولوژی
انسـان بـه نيـروی عقـل كوشـش می كند زمان را بـا نيروی علـم و ابتكار و سـعی و عمل به پيش 
ببـرد، تـالش می كنـد خـود را بـا مظاهـر ترقی و پيشـرفت زمـان تطبيق دهـد، تـالش می كند از 
انحرافـات زمـان جلوگيـری كنـد و از همرنگ شـدن با آن هـا خود را بركنـار دارد. اما متأسـفانه، 
هميشـه اين چنين نيسـت. دو بيمـاری خطرنـاك همـواره آدمـی را در ايـن زمينـه تهديـد می كنـد: 
بيمـاری جمـود و جهالـت. نتيجة بيماری اول توقف و سـكون و بازماندن از پيشـروی و توسـعة 
اسـت و نتيجة بيماری دوم سـقوط و انحراف اسـت. جامد از هرچه نو اسـت متنفر اسـت و جز 
بـا كهنـه خـو نمی گيـرد، و جاهـل هـر پديدة نوظهـوری را به نـام مقتضيـات زمان، به نـام تجدد 
و ترقـی موجـه می شـمارد. جامـد هـر تـازه ای را فسـاد و انحـراف می خوانـد و جاهـل همـه را 

يک  جـا بـه حسـاب تمدن و توسـعة علـم و دانـش می گذارد.
جامـد ميان هسـته و پوسـته، وسـيله و هـدف، تفاوتی نمی گـذارد. از نظر او ديـن مأمور حفظ 
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آثـار باسـتانی اسـت. از نظـر او قرآن نازل شـده اسـت برای اينكه جريـان زمـان را متوقف كند و 
اوضـاع جهـان را بـه همـان حالی كه هسـت ميخكوب كنـد. از نظر او عـّم جزء خوانـدن، با قلم 
نـی نوشـتن، از قلمـدان مقوايـی اسـتفاده كـردن، در خزانـه حمـام شستشـو كردن، با دسـت غذا 
خـوردن، چـراغ نفتـی سـوختن، جاهل و بی سـواد زيسـتن را بـه عنوان شـعائر دينـی بايد حفظ 
كـرد. جاهـل به عكـس، چشـم دوخته ببينـد در دنيای غـرب چه مد تـازه و چه عادت نـوی پيدا 
شـده اسـت كـه فـوراً آن را تقليد كند و نـام تجدد و جبر زمـان روی آن بگـذارد. جامد و جاهل 
متفقـًا فـرض می كننـد هـر وضعـی كـه در قديـم بوده جـزء مسـائل و شـعائر دينی اسـت، با اين 
تفـاوت كـه جامـد نتيجـه می گيرد ايـن شـعائر را بايـد نگـه داری  كـرد و جاهـل نتيجـه می گيـرد 

اساسـًا ديـن مـالزم بـا كهنه پرسـتی و عالقه به سـكون و ثبات اسـت.

تغييرات اجتماعی و سبک زندگی
راز اشـرف مخلوقـات بـودن انسـان هـم در هميـن جاسـت. انسـان فرزنـد بالغ و رشـيد طبيعت 
اسـت؛ بـه مرحلـه ای رسـيده اسـت كـه ديگـر نيـازی بـه سرپرسـتی مسـتقيم طبيعـت، به اينكـه 
نيـروی مرمـوزی بـه نـام »غريـزه« او را هدايـت كنـد نـدارد. او بـا عقـل زندگـی می كنـد نـه با 
غريزة طبيعت، انسـان را بالغ شـناخته و آزاد گذاشـته و سرپرسـتی خود را از او برداشـته اسـت. 
آنچـه را حيـوان بـا غريـزه و بـا قانون طبيعـی غيرقابل سـرپيچی انجام می دهد، انسـان بـا نيروی 
عقـل و علـم و بـا قوانيـن وضعـی و تشـريعی بايـد انجـام دهـد كـه قابـل سـرپيچی اسـت. راز 
فسـادها و انحراف هايـی كـه انسـان ها از مسـير پيشـرفت و تكامل پيـدا می كننـد، راز توقف ها و 

انحطاط هـا، راز سـقوط ها و هالكت هـا نيـز در هميـن جاسـت.
زندگـی اجتماعـی انسـان دائمـًا  دسـتخوش تغييـر و تحـول اسـت. هـر قرنـی بـرای انسـان 
تغييراتـی بـه همـراه مـی آورد و زندگـی او را تحـت تأثيـر قـرار می دهـد و در سـبک زندگـی او 
تغييـرات اساسـی ايجـاد كـرده اسـت. تـا ظهور اسـالم ايـن نـوع تغييرات بيـش از آنكـه جهانی 
باشـد، منطقـه ای، انديشـه ای و ارزشـی بـود تـا اين كـه ابزارهـای ارتباطـات جهانـی فراهم شـد؛ 
می تـوان گفـت سـال 1492 م، مصـادف با سـفر اكتشـافی دريايی كريسـتف كلمب، شـروع مهم 
تحـوالت و ارتباطـات جهانـی اسـت تا جايی كه تا سـال 1800 ميـالدی دنيا از مقيـاس بزرگ به 
مقياس متوسـط تبديل شـد و كشـورها با به كارگيری زور بازو و نيروی عضالت، قدرت اسـب، 
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قـدرت بـاد و قـدرت بخـار درصدد تغييـر نيـروی محركة فرآينـد يكپارچگـی جهانـی برآمدند. 
مهم تريـن تغييـرات ايـن دوران آشـنايی بـا صنعـت و ورود آن در زندگـی و تأثير گـذاری در آن 
بـود )پسـتمن، تكنوپولـي، 1380(. كشـورها و دولت هـا بازيگـران اصلـی صحنـة جهانی شـدن 
بودنـد و بيشـترين تـالش در انهـدام ديوارهـای جدايـی مانند ديـوار برليـن و پيونـد دادن دنيا به 
هـم و پيشـبری يكپارچگـی جهانـی بـود و به دنبال پاسـخگويی به اين پرسـش اصلـی بودند كه 
جايـگاه كشـور مـن در رقابـت و فرصت هـای جهانـی كجاسـت؟ و چگونه می  توان جهانی شـد 

و بـا جهـان همـكاری كرد؟
از سـال 200 تـا 1800 م بـا ورود و گسـترش تلگـراف، تلفـن، كامپيوتـر شـخصی، ماهـواره، 
كابل هـای فيبرنـوری و نـگارش اوليـة وب جهانـی، دنيـا وارد دورة جديـدی شـد و فاصله هـا را 
نسـبت بـه دورة قبـل كاهـش داد و تأثيـرات اجتماعـی افزايـش يافـت. وقوع جنـگ جهانی اول 
و دوم، حـوادث ناگـواری در زندگـی فـردی و اجتماعـی مردم ايجـاد كرد و دنيا از حد متوسـط 
بـه كوچـک تبديـل شـد. نقش آفرينـان اصلـی صحنـة جهانـی از سـطح كشـور به شـركت تنزل 
يافتنـد و بـه دنبـال پاسـخگويی بـه ايـن پرسـش اصلی برآمدنـد كه جايگاه مناسـب شـركت من 

در اقتصـاد جهانـی چيسـت و چگونـه می تـوان بـه كمـک آن بـا ديگـران ارتباط برقـرار كرد؟
از سـال 2000 م دنيـا وارد مرحلـه جديدی شـد و سـطح نقش آفرينی از شـركت بـه فرد كاهش 
يافـت. دنيـا در ايـن دوره بـا ورود ابزارهـای جديد ارتباطی، بيـش از پيش فاصله هـا را كاهش داد. 
افـراد بـه راحتـی می تواننـد در تحـوالت جهانـی نقش آفرين باشـند تا جای كـه به دنبال پاسـخ به 
ايـن سـؤال اند كـه جايـگاه مـن در تحوالت و فرصت هـای امروز جهان كجاسـت ؟ و مـن چگونه، 
بـا اتـكا بـه خـودم، می توانـم در مقياس جهانی بـا ديگـران همكاری كنـم؟ )فريدمـن، 1389، ص 
22(. مهم تريـن تأثيـر فرهنگی و اجتماعی اين دوره آن اسـت كه بسـياری از افراد اسـتقالل رفتاری 
خـود را از دسـت داده انـد )پسـتمن، 1375( و بيش از آنكه مؤثر باشـد متأثر می شـوند. كانون های 
خانـواده سسـت تر شـده اسـت و مدهـا چنـان بـر گزينش هـا اثرگـذار شـده  اند كـه كوچک ترهـا 
در مقابـل بزرگ ترهـا می ايسـتند و انتخـاب آن هـا را بـه راحتـی طـرد می كننـد و بيـش از آنكـه به 

الگوهـای محلـی و كشـوری توجه داشـته باشـند به دنبـال الگوهای جهانـی می گردند.
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فرهنگ علوی و تغيير
در فرهنـگ علـوی كـه مبتنـی بر اسـالم نـاب و آموزه های سـنت نبوی و علوی اسـت، ايسـتايی 
و سـكون جايگاهـی نـدارد. در ايـن فرهنـگ حتـی دو روز نبايـد هماننـد باشـد. اگـر زيادتی در 
علـم و تقـرب بـه كمـال نداشـته باشـد مردنش بهتـر از حياتـش می باشـد: »َمـِن اْسـتََوی  یَْوَماهُ  
یَاَدَة فِي نَْفِسـهِ  ُهَما َفُهَو َمْلُعـوٌن َو َمْن لَْم یَْعـرِِف الزِّ َفُهـَو َمْغبُـوٌن َو َمـْن َکاَن آِخـُر یَْوَمیْـهِ َشـرَّ
َکاَن إِلَـی النُّْقَصـاِن أَْقـَرَب َو َمْن َکاَن إِلَـی النُّْقَصاِن أَْقَرَب َفالَْمـْوُت َخیٌْر لَُه مِـَن الَْحیَاةِ« )امال 

.)668 صدوق، ص 
از ايـن رو، اسـالم دينـی پيشـرو و پيـش برنـده اسـت. قـرآن كريـم بـرای  اينكـه مسـلمانان 
را متوجـه كنـد كـه همـواره بايـد در پرتـو اسـالم در حـال رشـد و نمـو و تكامل باشـند، مثلی 
اين  چنيـن مـی آورد: مثـل پيـروان پيامبـر اسـالم )ص( ماننـد دانه ای اسـت كـه در زمين كاشـته 
شـود. آن دانـه ابتـدا بـه صـورت بـرگ نازكـی از زميـن می دمـد، سـپس خـود را نيرومنـد 
می سـازد، سـپس روی سـاقة خويـش می ايسـتد و آن چنـان بـا سـرعت و قّوت ايـن مراحـل را 
ْوراةِ َو َمثَُلُهـْم فِي االنجیِل  طـی می كنـد كـه كشـاورزان را به شـگفت مـی آورد. »َمثَُلُهْم فِي التَـّ
اَع لِیَغیـَظ بِهُِم  رَّ َکـَزْرٍع أَْخـَرَج َشـْطَأُه َفـآَزَرُه َفاْسـتَْغَلَظ َفاْسـتَوی  َعلـی  ُسـوقِهِ یُْعِجـُب الـزُّ
الُْکفَّـاَر« )الفتـح، 29(.  ايـن مثلـی اسـت از جامعه ای كه منظور قرآن اسـت، نمـوداری از الگويی 
كـه آرزوی قـرآن اسـت. قـرآن اجتماعـی را پی ريـزی می كنـد كـه دائمًا در حال رشـد و توسـعة 
و انبسـاط و گسـترش باشـد. بـه تعبيـر ويـل دورانت: هيـچ دينی مانند اسـالم پيـروان خويش را 
بـه نيرومنـدی دعوت نكرده اسـت )مطهـری، ج 19، ص111(. تاريخ صدر اسـالم نشـان می دهد 

كـه اسـالم تـا چـه ميزان بـرای  اينكـه اجتماعـی  را از نو بسـازد و پيـش ببرد، تواناسـت. 
فرهنـگ علـوی، هـم بـا جمـود مخالف اسـت و هـم با جهالـت. خطری كـه از سـوی اين دو 
اسـالم را تهديـد می كنـد و موجبـات ُكنـدی حركـت و توسـعة و رشـد آن شـده اسـت، از هيچ 
جايـی وارد نشـده اسـت؛  بـه طور كـه در حديـث وارده آمده اسـت: »َقَطـَع َظْهرِي اثْنَـاِن َعالٌِم 
اَس َعْن  اَس َعـْن عِْلِمـهِ بِتََهتُِّکـهِ َو َهـَذا یَُصدُّ النَـّ ـٌك  َهـَذا یَُصـدُّ النَـّ كٌ َو َجاهِـلٌ  ُمتَنَسِّ ُمتََهتِـّ
نُُسـِکهِ بَِجْهلِـهِ« )ابـن ابی جمهـور، 1405ق، ص. 77، ج4(. هميـن معنی را شـهيد ثانی در قالب 

گفته اند: شـعری 
متنسک  جاهل  و أكبر منهفساد كبير عالم متهتک 
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لمن بهما في دينه يتمسکهما فتنة للعالمين عظيمة
                           )شهيدثانی، 1409 ق، ص. 442(

 خشـک مقدس هـا، جمودهـا و متعصب هـا بـا اظهـار عالقـه به هـر گونه شـعار قديمـی- در 
حالـی كـه ربطـی بـه دين مقدس اسـالم نـدارد- بهانه به دسـت مـردم جاهل می دهند كه اسـالم 
را مخالـف تجـدد بـه معنـای واقعـی بشـمارند. از طرف ديگـر، تقليدهـا و مدپرسـتی ها و غرب 
زدگی هـا و اعتقـاد به اينكـه سـعادت مردم شـرق در اين اسـت كه جسـمًا، روحـًا، ظاهـراً و باطنًا 
فرنگـی بشـوند؛ همـة عادت هـا، آداب و سـنت های آن ها را بپذيرنـد و قوانين مدنـی و اجتماعی 
خـود را كوركورانـه بـا قوانيـن آن هـا تطبيـق می دهند، بهانه ای به دسـت خشـک مقدس هـا داده 
كـه بـه هـر وضـع جديـدی بـا چشـم بدبينـی بنگرنـد و آن را خطـری برای ديـن و اسـتقالل و 

شـخصيت اجتماعـی ملتشـان به شـمار آورند.  
بشـر همـان طوری كه موفق به كشـف های تـازه و يافتن راه های بهتر و وسـايل بهتر می شـود، 
احيانـًا دچـار خطـا و اشـتباه هم می شـود. امـا جاهـل خودباخته  اين سـخنان را نمی فهمـد؛ تكيه 
كالمـش  ايـن اسـت كـه دنيا امـروز چنيـن اسـت، و چنان اسـت. عجيب تـر  اين كه  اين هـا اصول 
زندگـی را از روی كفـش، كاله و لباسشـان قيـاس می گيرنـد: چون كفش و كاله، نـو و كهنه دارد 
و زمانـی كـه نـو اسـت و تـازه از قالـب درآمـده قيمـت دارد و بايد خريـد و پوشـيد و همين كه 
كهنـه شـد بايـد آن را دور انداخـت، پـس همـة حقايـق عالـم از ايـن قبيـل اسـت. از نظر ايـن 
جاهـالن، خـوب و بـد مفهومـی جـز نو و كهنـه نـدارد. از نظر  اين ها امور سـنتی به  ايـن دليل بد 
اسـت كـه ديگر كهنه شـده اسـت، دنيـای امـروز نمی پسـندد؛ دوره اش گذشـته و از »مـد« افتاده 
اسـت. اسـتثمار زن بـد اسـت، چـون دنيـای امـروز ديگر نمی پسـندد و زير بـار آن نمـی رود، اما 
ديـروز كـه بـه زن ارث نمی دادند، حـق مالكيت برايش قائـل نبودند، اراده و عقيـده اش را محترم 

نمی شـمردند، خـوب بـود چـون نو بـود و تازه بـه بازار آمـده بود.

از نظـر  ايـن گونـه افـراد چون عصـر، عصر فضاسـت و ديگر نمی تـوان هواپيما را گذاشـت و 
ااّلغ سـواری كـرد، بـرق را گذاشـت و چـراغ نفتـی روشـن كـرد، كارخانه های عظيم ريسـندگی 
را گذاشـت و بـا چرخ دسـتی نخ ريسـی كـرد، ماشـين های غول پيكر چاپ را گذاشـت و دسـت
þ نويسـی كـرد، همين طـور نمی شـود در مجالـس رقص شـركت نكرد، بـه پارتی نرفـت، عربدة 
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مسـتانه نكشـيد، پوكـر نـزد، مد بـاالی زانو نپوشـيد زيرا همـة  اين ها پديـدة قرن اند و اگـر نكنند 
بـه عصر االغ سـواری برگشـته اند )مطهـری، ج 19، ص112(.

نقش تحوالت علمی و سبک زندگی
كلمـة »پديـدة قـرن« چـه بسـيار افـرادی را بدبخـت و چـه خانواده هـای بی شـماری را متالشـی 
كـرده اسـت. آن هـا می گوينـد عصر علم اسـت، قـرن اتم اسـت، زمان قمـر مصنوعی اسـت، دورة 
موشـک فضاپيماسـت. دورة اينترنـت، تلفـن همـراه، رايانـه و ماهـواره اسـت و همة اين هـا نتيجة 
توليدات علمی اسـت كه تأثير بسـيار زيادی نيز در سـبک و سـياق زندگی گذاشـته اسـت. به تعبير 
نيـل پسـتمن، بـر گـردة انسـان سـوار شـده و او را به هـر جايی كـه می خواهـد می راند )پسـتمن، 
تكنوپولـي، 1380(. امـا آيـا می تـوان ادعـا كـرد كـه سـعادت انسـان را همين ها تضميـن می كند؟! 
علـم چنيـن ادعايـی نـدارد تـا جايـی كه گروهـی عالـم و دانشـمند با كمـال صفـا و خلوص 
نيـت بـه كشـف و جسـتجو می پردازنـد و گروه هايی جـاه طلب، هوسـران، پول پرسـت، حاصل 
زحمـات علمـی آن هـا را در راه مقاصـد پليـد خـود اسـتخدام می كنند. نالـة علم همـواره از اينكه 
مـورد سـوء اسـتفادة طبيعت سـركش بشـر قـرار می گيرد، بلنـد اسـت. گرفتـاری و بدبختی قرن 
مـا هميـن اسـت. علـم و كشـفيات آن خنثـا اسـت. اين هـا توانمنـدی انسـان را افزايـش می دهد 
ولـی كجـا ايـن توانمنـدی را بـه كار گيـرد؟ بـرای اعتالی جامعة انسـانی يـا فسـاد و تباهی آن؟ 

چگونـه زندگـی خـود را تحـت شـعاع آن قـرار دهد؟ كاری از علم سـاخته نيسـت. 
علـم در بخـش فيزيـک بـه پيـش مـی رود و قوانيـن نـور را كشـف می كنـد. گروهی سـودجو 
هميـن را وسـيلة تهيـه فيلم هـای خانمـان برانـداز قـرار می دهنـد. علـم شـيمی جلـو مـی رود و 
خـواص تركيبـات اشـيا را بـه دسـت مـی آورد. آنگاه كسـانی به فكـر اسـتفاده می افتنـد و باليی 
بـرای جـان بشـر بـه نـام »هروئيـن، شيشـه و ....« می سـازند. علـم تـا درون اتـم راه می يابـد و 
نيـروی شـگفت انگيز اتـم را مهـار می كنـد امـا پيـش از آن كـه كوچک ترين اسـتفاده ای در مسـير 
مصالـح بشـر از آن شـود، جاه طلبـان دنيـا از آن بمـب اتمـی می سـازند و بـر سـر مـردم بيگنـاه 
می ريزنـد. علـم تـوان امـواج را می يابـد و در پرتـو آن ماهـواره، تلفـن همـراه و اينترنـت و... 
می  سـازد ولـی بيـش از آن كـه بـه فكر رشـد و ترقی باشـد، كانـون خانواده ها را تحـت تأثير قرار 

داده اسـت و فسـاد و تباهـی را ببـار آورده اسـت.
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هنگامی كـه بـرای تجليـل از مقـام »اينشـتاين«، دانشـمند بـزرگ قـرن بيسـتم، جشـنی برپـا 
می  كننـد، او خـود پشـت تريبـون مـی رود و می گويـد: شـما بـرای كسـی جشـن می گيريـد كـه 
دانـش او سـبب سـاختن بمـب اتـم شـده اسـت؟! )مطهـری   ،ج 15   ،821(. او نيـروی دانـش خود 
را بـرای سـاختن بمـب تحقـق نبخشـيده اسـت، امـا جاه طلبـی گروهی ديگـر از دانـش او بمب 
اتـم سـاخت، در حالی كـه می تـوان از آن داروهـای هسـته ای سـاخت و تحولـی در صنعـت و 

كشـاورزی ايجـاد كرد. 
ماهـواره، تلفـن همـراه، اينترنـت، مواد شـيمايی ديگـر، بمب اتمـی و فيلم های چنيـن و چنان 
را فقـط بـه دليل اينكـه »پديـده قـرن« هسـتند نمی تـوان موجـه دانسـت. اگـر كامل تريـن بمب ها 
را بـا آخريـن نـوع بمب افكن هـای كنتـرل از راه دور بـه وسـيلة زبده ترين تحصيلكردگان بر سـر 
مـردم بيگنـاه بريزنـد، از وحشـيانه بودن اين كار ذره ای نمی كاهـد. اگـر فيلم هايی می توان سـاخت 
كـه كانـون گـرم خانـواده را هدف گيری كـرده و به راحتی و همـه وقت می تـوان در اختيار مردم 

قـرار داد، ذره ای از خيانـت آن ها به انسـانيت كاسـته نمی شـود.
بـا كمـال تأسـف بايـد گفـت قـرن حاضـر قـرن اسـارت علـم و عالـم اسـت؛ در ايـن عصـر 
اكتشـافات علمی مهجـور شـده و در اختيـار قدرت هايـی قرار می گيرد كه به جای انسـان سـازی 
تـوان شـخصی و وسـعت مالـی خـود را توسـعة می دهند؛ هميـن كه دانشـمندی توليـد جديدی 
ارائـه می دهـد، قدرت هـای مالـی بـه سـوی او هجـوم می آورنـد و در نهايـت به انحـای مختلف 
او را محصـور می كننـد، تـا جايـی كـه بـا نزديـكان خـود بـه سـختی ارتبـاط برقـرار می كنـد تا 

دسـتاوردهای او در اختيـار رقبـا قـرار نگيرد.
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جهانی شدن
 ،)Globalization( از400  سـال قبل و اصطالحاتی همچون جهانی شـدن )Global( واژة  جهانی
جهانی سـازی )Globalizing( و جهانی گرايـی )Globalism( از دهـة 1960 م در متـون علمـی و 
ادبـی بـه كار رفتـه اسـت. )شـجائی زنـد، 1382، ص 30(. برخـی چـون آنتونـی گيدنـز )1938 
 Karl(نقطـه آغـاز جهانی شـدن را در شـكل گيری تجـّدد می داننـد. ماركـس )Gidenz Antony:

فرآينـد  آغـاز   ،)1895  Friedrich Engels:  1820-( انگلـس  Heinrich Marx: 1883-1818(و 

جهانی شـدن را مسـتلزم درك و شـناخت تاريـخ سـرمايه داری می داننـد. )گل محمـدی، 1386، 
ص 23(. روالنـد رابرتسـون )Roland Robertson: 1992( جهانی شـدن را همزمـان بـا آغـاز دوه 
مدرنيتـه و ظهـور سـرمايه داری می داند كـه از 1400 ميالدی )مقارن رنسـانس( تا امـروز، مراحل 
تاريخـی متعـددی را طـی كـرده اسـت و آخريـن مرحلـة آن از سـال 1969 آغاز شـده اسـت؛ و 
به دليـل رشـد سـريع رسـانه های گروهـی، ارتباطـات و مسـائل زيسـت محيطی جهانـی، بسـيار 

سـرعت گرفته اسـت. )عبدالرسـول، 1386، ص. 251( 
بحـث جهانی شـدن در دنيـای غـرب، بعـد از دهـة 70 ميـالدی، به گفتمـان مسـلط در محافل 
 Herbert Marshall McLuhan:( علمـی و آكادميک تبديل شـد. نظريـة دهكدة جهانی مک لوهـان
1911-1980( و اصطـالح جامعـة  فراصنعتـی دانيل بل )Daniel Bell: born: 1919( انعكاسـی از 

آن بـود. گرچـه برخـی از اولين نويسـندگان و انديشـمندانی كـه در اين زمينه سـخن گفته اند، را 
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 Jean-Gabriel( در آلمـان و گابريل تـارد )Ferdinand Tonnise: 1855-1936( فردينانـد تونيـس
De Tarde: 1843-1904( در فرانسـه بوده انـد )شـيرودی، 1386، ص 10(. بـه گفتـة »كنـت ان. 

والتـرز«؛ "جهانی شـدن پديـدة عجيـب و غريـب دهـة 1990 اسـت كـه در امريـكا سـاخته و 
پرداختـه می شـود" )والتـرز، 1379(.گرچـه اين معنی بعدها روشـن خواهد شـد كـه اين موضوع 

بـا جهانی سـازی سـازگار اسـت تا جهانی شـدن.
 جهانی شـدن در غـرب واژة رايـج ادبيـات سياسـی بين الملـل، اقتصـاد و بازرگانـی، جامعـه 
شناسـی، محيط زيسـت، هنر و فرهنگ شـده و باز تعريف های متعددی در يافته اسـت. شـبكه ای 
بـودن، فراگيربـودن، يكپارچگی، فشـردگی زمان و مكان و وابسـتگی عمومی، نكته های مشـتركی 
اسـت كـه در همـة بـه نوعی مـورد تأكيد و اشـاره قـرار گرفته اسـت )پيشـگامی فرد، 1380، ص 
15(. آن هـا تأكيـد دارنـد كـه مفهوم جهانی شـدن اشـاره بـه »افزايش شـمار پيوندهـا و ارتباطات 
متقابلـی دارد كـه فراتـر از دولت هـا دامـن می گسـتراند و نظـام جديـد جهانـی را می سـازند« 

 .)1379 )والترز، 
 اين كـه »سرشـت دولـت ملـی در هـم می شـكند« )باسـتانی، 79/10/20( و حـد و مرزهـای 
جغرافيايـی در فعاليت هـای اقتصـادی و توليـد نقـل و انتقـااّلت مالـی كم رنـگ شـده و كم ترين 
نقـش را خواهنـد داشـت )سـيدنورانی، 79، ص 158( و اجتماعاتـی كـه پيـش از ايـن در كـرة 
خاكـی دور افتـاده و منـزوی بودنـد، در وابسـتگی متقابـل و وحـدت جهانـی ادغام می شـوند و 
روابـط اجتماعـی پيچيـده و درهـم تنيـده ای ايجـاد می كنـد كـه در عيـن حـال با نوعی تـوازن و 
يكپارچگـی همـراه اسـت، تـا جايـی كه به اعتقـاد گيدنـز اتفاقات هر محـل، زادة حوادثی اسـت 
كـه در كيلومترهـا دورتـر به وقوع پيوسـته اسـت )كاسـتلر، 1378(.  از آن جا كـه هويت از جايی 
كسـب می شـود كـه تأمين كننـدة كاالی فرهنگـی اسـت )اردالن، 1379(، از اين رو، شـكل دهی 
فرهنـگ جهانـی را توليـد كننـد گان كاالهـای فرهنگی ممكـن می كنند. مگـر اين كه ماننـد گيدنز، 
جهانی شـدن فرهنگـی را بازانديشـی بدانيـم و بـر ايـن بـاور بمانيـم كـه جهانی شـدن، همـراه با 
سـنت زدايی از فرهنگ هـا و فرآينـدی اسـت كـه در راه تبديـل ويژگی هـای فرهنگـی به بخشـی 

از نظـم فرهنگـی جهان گسـتر پيـش مـی رود )پيشـگامی فرد، 1380، ص22(.
در ايـن رويكـرد، هـدف و مقصـد جهانی شـدن، عصـر جهانـی اسـت و ويژگی عصـر جهانی 
از نظـر برخـی انديشـمندان، فروريختـن مرزبندی هـای مصنوعـی و حضور جـدی مرزبندی های 
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طبيعـی اسـت؛ مرزهايـی كـه تابـع سـرزمين نيسـتند و توسـط هم فكـر و دارای منافـع مشـترك 
بـه وجـود می آينـد و ضمـن پراكندگـی در سـطح جهـان، جوامـع نويـن و متداخلـی را تشـكيل 
می دهنـد كـه گروه هـای طرفـدار محيط زيسـت يكـی از آن هاسـت. در چنيـن شـرايطی ملت هـا 
هويـت ملـی خـود را در اولويـت دوم قـرار می دهند و بـه تدريـج هويت های جديدی برايشـان 
خلـق می شـود كـه ناشـی از همبسـتگی های فكـری، شـغلی يـا قومـی در نقـاط مختلـف جهـان 

اسـت )پيشـگامی فرد، 1380، ص 29(.

تأملی بر واژه شناسی جهانی شدن
"جهـان" در كتاب هـای لغـت ماننـد دهخدا، المنجـد، آكسـفورد و ويكيديا به معنـای عالَم و گيتی 

آمـده و جهانـی منسـوب به جهاناسـت كه معنـای فراگيری و سراسـری از آن مورد نظر اسـت.
 در ادبيـات فارسـی، جهانی شـدن مصـدر اسـت كـه فاعلـی خارجـی نـدارد. زمان نيـز در آن 
متصـور نيسـت، يعنـی جهـان خود تغييـر وضعيت می دهـد، زيرا شـرايطی كه در خـودش ايجاد 
می شـود بـا ايجـاد شـرايط آن وضعيـت حاصل می شـود؛ برخالف جهانی سـازی كه اسـم مصدر 
اسـت فاعـل خارجـی نـدارد و زمـان در آن متصـور اسـت، و ايـن عامـل خارجـی اسـت كـه با 
ايجـاد شـرايطی از بيـرون، جهـان را در پـروژة زمانی به چنيـن وضعيتی سـوق می دهد. بر خالف 
جهانی شـدن كه در آن پروسـه مطرح اسـت و زمان در آن متصور نيسـت بلكه مراتب و شـرايط 
اسـت كـه بـا طـی آن در پروسـه ای طبيعـی بـه آن وضعيـت در می آيـد، زيـرا در مـاده بعضی از 
الفـاظ داللـت بـر زمـان دارد و زمانـدار هسـتند و مـاده بعضـی الفـاظ داللت بـر زمـان نمی كند. 

)مطهری، فلسـفه تاريـخ 2، 1381(. 
دقت در معانی لغوی "جهانی شدن" ما را به نكته های زير داللت می دهد:

1. جهانی شـدن مصـدر و فاعـل خارجـی در آن متصـور نيسـت. بلكه هـر نوع تغييـری در آن 
بـه دنبـال ايجاد شـرايط زيسـتی مهيا می شـود كـه از درون برمی خيـزد. مانند كودكـی، نوجوانی، 
جوانـی، ميان سـالی و پيـری كـه هـر كـدام ويژگـی خاصـی دارد كـه عامـل آن درونـی اسـت. 
نْیـا لَعِـٌب َو لَْهـٌو َو زینَـٌة َو تَفاُخـٌر بَیْنَُکـْم َو تَکاثُـٌر فِـي ااّلْمـواِل َو  ََّمـا الَْحیـاُة الدُّ اْعَلُمـوا أَن

ااّلْوالد)الحديـد آيـه 20(.
2. جهانی شـدن از ويژگی هـای جوامـع انسـانی اسـت كـه در سراسـر جهـان زندگـی می كنند. 
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ايـن اصـل تابـع نظـام خاصی اسـت كـه به علـت عملكـرد جوامع انسـانی بـه اوصـاف متفاوت 
متصـف می شـود و جهانی شـدن يكـی از آن هاسـت كـه در آن بـه روابـط انسـانی و نوع زيسـت 
آن ها توجه می شـود، مانند سـنتی، مدرنيسـم و پسـت مدرنيسـم كه ناشـی از ورود تكنولوژی به 

زندگـی انسـان ها و نقـش آفرينی در آن اسـت.
3. جهانی شـدن يـک وضعيـت اسـت كـه از نـوع تعامـالت جوامـع انسـانی و سـطح و عمـق 

روابـط بيـن آن هـا در سـطح دنيـا انتـزاع شـده و بـه آن اطالق می شـود.
4. حركـت جهـان تابـع دو حركـت و نظام اسـت؛ نظـام اول طبيعی و دور از دسـترس انسـان 
اسـت، گرچـه خالـق هسـتی و مدبـر نظـام جهـان يكـی از عوامـل اثرگـذار در آن را نـوع تعامل 
انسـان بـا خـدا و بـا ديگـران قرار داده اسـت »لـو انَّ اهَل الُقـری آمنوا و اتَّقـوا لََفتَحنَـا َعَلیهِم 
ـماءِ َو ااّلرِض َو لَِکـن َکّذبـوا َفَاخذنَاُهم بِما کانُوا یَکسـبون« )اعـراف 96(.  بَـرکاٍت مِـن السَّ
كـه در پـی ايـن تعامـل خشک سـالی، زلزلـه، سـيل و حـوادث ديگر وجـود می آيد كه خـارج از 
بحـث ماسـت. حركـت و نظـام دوم مربوط به جوامع انسـانی اسـت كـه از نظام واحـدی تبعيت 
می كنـد و تابـع احـكام يكسـان و عمومـی، و سراسـری و فراگيـر و شـامل همـه اسـت .»َو لُِکلِّ 
اَُمـهٍ اََجـٌل َفاِذا َجـاَء اََجُلُهم الیَسـتاِخروَن سـاَعًه َو ال یَسـتَقِدُمون« )اعـراف 34(. در اين نظام 
ی یَُغیِّروا  ُر ما بَِقـومٍ َحتَـّ هـر نـوع تغييـری بـه خود انسـان ها واگـذار شـده اسـت »انَّ اللَّ الیَُغیِـّ

مابِانُفِسـهِم« )رعد 11(.

تأملی در مفهوم شناسی جهانی شدن
در منطـق دو مؤلفـة جنـس و فصـل را شـرط تعريـف می داننـد كـه اولـی اشـاره به اشـتركات و 
دومی داللـت بـر افتراقـات، دارد  بـر افتراقـات از اين رو، از اولـی به فصل مشـترك و از دومی به 
فصـل مميـز يـاد می شـود )مظفـر، المنطـق، 1362(. »جهانـي شـدن« از يک سـو يـک چارچوبی 
مفهو مي بـراي تبييـن واقعيت هـاي جاري جهاني اسـت و از سـوي ديگـر تبيين نوعـي جهان بيني 
و نگـرش دربـارة جهـان بـه عنـوان منظومـه ای كالن و بـه هم پيوسـته اسـت. به هميـن دليل در 
ادبيـات  سياسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و نظامـی، با مفاهيـم مختلف تعريف می شـود، 
امـا همـة آن هـا اشـاره بـه ايـن واقعيـت دارنـد كـه مؤلفه ها بـدون انسـان و رابطـة او بـا ديگران 
معنـا و مفهومی نخواهنـد داشـت؛ يعنـی هـر پنـج مؤلفـة ياد شـده عنوانـی اسـت كـه رفتارهـا و 
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عملكردهـای انسـان را در حوزه هـای مختلـف معرفـی می كند كه بر محـور روابط او بـا ديگران 
تفسـير و تبيين می شـود.

در خصـوص مفهـوم جهاني شـدن، چنـد بحـث را بايـد از هـم جـدا كـرد. يـک بحـث دربارة 
جهاني شـدن واقعـي اسـت. اگر قرار باشـد امری جهاني شـود، بايسـتي چـه اتفاقي بيفتـد؟ يعني 
بحثـی كامـاًل نظـري و فلسـفي اسـت؛ فلسـفي به ايـن معنا كه بـه چه چيـزي جهانـي مي گوييم. 
بحثـي هـم در خصـوص جهـان كنوني اسـت؛ يعنـي جهـان كنوني چـه ويژگي ها  و مشـخصاتي 
دارد. بحثـي ديگـر دربارة جهاني شـدن مصطلـح، يعني )Globalization( اسـت كه امـروزه از آن 
يـاد مي شـود و بـه گونه اي ارتبـاط وثيقي هم بـا نظام سـرمايه داري دارد. نكتة آخر اينكه نسـبت 
اسـالم و فرهنـگ علـوی با اين مقوله ها چيسـت؛ نسـبت اسـالم با جهاني شـدن واقعـي، با جهان 

كنونـي و جهاني شـدن مصطلح چگونه اسـت؟
جهاني شـدن واقعي و حقيقي آن اسـت كه در سـطح جهان بيني، شـاهد فراگيری امري باشـيم؛ 
يعنـی امـوری كـه مربوط بـه الية زيريـن فرهنگ اسـت، زيرا انسـان ها سرشـت واحـدی دارند. 
هرجـا مي خواهنـد باشـند، فطـرت دارنـد، طبيعـت دارنـد و گرنـه چهره عـوض می كننـد و ضد 
خودشـان را توليـد می كننـد، بـا توجه بـه سـائقه های وجودی انسـان )حق خواهـی، كمال  جويی، 
عدالت خواهـی و زيبا دوسـتی(، اگـر يـک جهان بينـي بخواهـد جهانـي شـود و پايه هـای رفتـار 
جمعـی را شـكل دهـد و جهان شـمول باشـد، الگوها، صنايـع و فرهنگی را توليـد و عمومی  كند، 
بايسـتي واجـد ويژگي هايـي باشـد. جهاني شـدن واقعـي بايـد بـر پايـة يـک نـگاه غايت گرايانه، 

جوهرطلبانـه و خالق جويانـه اسـتوار باشـد تا جهاني شـدن  شـكل بگيرد. 
جهانی شـدن حركـت به سـوی جامعـة  جهانـی واحدی اسـت كـه در آن، قيد و بندهايـی كه بر 
روابـط اجتماعـی، فرهنگـی، سياسـی و اقتصادی سـايه افكنـده و از بين مـی رود و عمدتًا گويای 
آن اسـت كه يک جامعه و فرهنگ و تمدن در سراسـر زمين مسـتقر خواهد شـد. به  تعبير ديگر، 
جهـان فشـرده می شـود و از حالـت كـروی خارج شـده، به شـكل مسـطح می آيد )عبدالرسـول، 
1386، ص. 247(. ضمـن آنكـه هيـچ نوع مانعی برای دسترسـی به اطالعـات از حوادث جاهای 

ديگـر نيسـت، بـه طوری كه مـردم همديگـر را می بيننـد و صدای هم را می شـنوند. 
از نظـر روالنـد رابرتسـون 1جهانی شـدن مفهومـی  اسـت كه بـه تراكم جهـان، افزايـش آگاهی 

1. Roland Robertson
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دربـارة جهـان به مثابـه يـک كل اشـاره دارد در چنيـن جامعـه ای برقـراری ارتبـاط ميـان افـرادی 
كـه بـه فاصلـه بسـيار دور از هـم زندگـی می كننـد، به همـان راحتی ميـان همسـايه ها خواهد بود 
)افـروغ، 1387، ص25(. افزايـش ارتباطـات جوامـع بـا يكديگـر و افزايـش امكان اثرگـذاری بر 
تصميمـات ديگـر جوامـع، مؤلفـة ديگـری اسـت كـه در مفهـوم جهانی شـدن انكارناپذير اسـت 
)نهاونديـان، 1383، ص17(. "گيدنـز"1 بـر ايـن باور اسـت، كه در جهانی شـدن، روابط اجتماعی 
در سـطح وسـيعی تعميـق می يابـد؛ به گونه ای كـه فاصله ها نامحسـوس می شـود و می توان علت 
وقـوع يـک حادثـه در يک محـل را، در منطقـه ای كاماًل منفک و دور، جسـتجو كـرد )نهاونديان، 
1383(. در چنيـن شـرايطی هيـچ حـوزه محّلی و حتّی خصوصی و شـخصی نمی تواند اسـتقالل 
و انـزوای خـود را حفـظ كنـد و حتـی دورافتاده تريـن مكان ها نيـز به نوعی تحت تأثيـر تحّوالت 

محيط جهانـی خود قـرار می گيرنـد )گل محمـدی، 1382، ص. 73(.
بـرای پرهيـز از بـه درازا كشـيدن كالم، می توان گفـت مفاهيمی كه در تعريف های جهانی شـدن 

به كار گرفته شـده اسـت عبارت اند از: 
1.  جهانی شدن به مثابة بين المللی شدن روابط و رفع همة موانع ارتباطی است؛ 

2. جهانی شـدن همچـون فرآيند آزادسـازی )ليبراليزاسـيون( اسـت كه در آن قيدهـای اعتقادی 
برداشـته شـده و هركـس براسـاس منويات خود بـا آن برخـورد می كند؛ 

3. جهانی شـدن به مثابة جهانشـمولی اسـت كه در آن رسـانه های صوتی، تصويری و ارتباطی 
ماننـد اينترنـت، تلويزيـون، موبايل و ماهواره و... نقش اساسـی در آن دارند؛ 

4. جهانی شـدن همـان غربی سـازی يـا نوسـازی، به ويـژه شـكل آمريكايـی شـدة آن اسـت، 
چنانكـه رهبـر معظـم انقـالب در سـال 1379 در جمـع دانشـجويان و اسـتادان دانشـگاه صنعتـی 
اميـر كبيـر فرمودند »اين جهانی  شـدن ، اسـمش جهانی  شـدن  اسـت؛ امـا باطنش آمريكايی شـدن 

اسـت« )بيانـات مقـام معظـم رهبری.(
5. جهانی شـدن بـه مثابـة از بيـن بـردن مرزهـای جغرافيايـی يـا گسـترش فرآينـد فرامنطقه ای 

اسـت )جاسـبی، 1381، ص 23(.
6. جهانی شـدن فرصتـی اسـت كـه بتـوان ديدگاه هـای مختلـف و گفتمان هـای متفـاوت و 
انديشـه های گوناگـون را بـه نمايـش گذاشـت تا ضمن حفـظ اسـتقالل، بتـوان از توانمندی های 

1. Giddens
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ديگـر جوامـع در حداقـل زمـان بهـره جسـت و بهترين هـا را انتخـاب نمـود. بـه بيـان رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی در سـال  1388 در ديـدار اسـتادان و دانشـجويان كردسـتان"، اگـر قـرار 
اسـت جهانی  شـدن  بـه معنای درسـت كلمـه تحقق پيدا بكند، بايدكشـورها اسـتقالل خودشـان- 

اسـتقالل اقتصـادی و اسـتقالل سياسـی- و قـدرت تصميم گيـری خودشـان را حفـظ كننـد".
7. جهاني شـدن فرآينـدي تـک بعـدي نيسـت، بلكـه مجموعـه فرآيندهـاي پيچيـده اي اسـت 
كـه بـه موجـب آن دولت هـاي ملـي بـه نحـو فزاينده اي بـا يكديگـر مرتبط و وابسـته مي  شـوند. 
جهاني شـدن در واقـع همـكاري آگاهانـه يـا الزا مي ملت هـا و فرهنگ هـا در جهـت زيسـتن در 
جامعـه ای واحـد جهانـي اسـت. اين پدپـده فرآينـدي منسـجم و يكپارچـه اسـت كـه در همـةي 

عرصه هـا و حوزه هـاي اجتماعـي، سياسـی، اقتصـادی و فرهنگـی رسـوخ كـرده اسـت.
8 . جهاني شـدن پديـده اي چالش گراسـت بـه گونـه اي كـه ابعاد آن قلمـرو بسـياري از مفاهيم 
كالسـيک همچـون نظـم، امنيت، دولـت، حاكميت ملـي، هويت، اقتـدار ملي، فرهنـگ و... را در 

نورديـده و زمينـه را بـراي تفسـير و بـاز تعريـف آن ها فراهم كرده اسـت .
9. جهاني شـدن فرآينـد و پروسـه اسـت نـه يـک وضعيت غايـي.  ما در جهاني شـدن بـا فرآيند 
»شـدن« سـرو كار داريـم كـه وضعيت هـای مختلفـی را ايجـاد می كنـد . فرآينـدي كـه بـه كمـک 
عواملـي همچـون نظـام ارتباط جهانـي، سـازمان هاي بين المللـي و... مرزهاي ملـي را ناديده گرفته 
و بسـياري از پديده هـا را دسـتخوش تحـول و تبديل و تأثيرپذيري كرده اسـت به طـوري كه گفته 
مي  شـود جهاني شـدن: اوالً رونـدي اجتناب ناپذيـر اسـت. ثانيـاً پديـده اي منتـج از برخـي تحوالت 
اجتماعـي اسـت. ثالثـاً  ايـن فرآينـد به صـورت وضعيـت پايـداری باقـي نمي مانـد و عاقبـت وارد 

مرحلـة ديگـري مي  شـود كـه برخـي از آن بـه عنـوان »يكپارچگـي جهاني« يـاد مي  كنند.
10. جهاني شـدن بـا وجـود همـة مخالفت هـا و موافقت ها   ،بـه خـودی خـود نـه خيـر اسـت 
و نـه شـر   ، بلكـه هـم مي  توانـد فرصـت و مطلـوب باشـد و هم تهديد باشـد. بـه عبـارت ديگر، 

جهاني  شـدن هـم منجـي اسـت و هـم مهلک.
11. از پيامدهـاي عصـر مدرنيته و پيشـرفت، رسـانه هاي ارتباطي اسـت كه به سـرعت در حال 
فراگيـري همـة كشـورهاي جهان اسـت. در فرآينـد جهاني شـدن ، دولت ها نقـش چنداني ندارند 
بلكـه نقـش عمـده و اساسـي بـر عهـدة مجامـع بين المللـي و شـركت هاي چنـد مليتـي اسـت. 

اصـوالً جهاني شـدن پديده ای مرز ناشـناس و مرزگشاسـت.
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12. از ويژگي هـا و مفاهيم ديگر جهاني شـدن، رشـد فزايندة علم و تكنولـوژي و توليد اطالعات 
علمی  اسـت.  اين رشـد بـر نهادهاي علمی  و دينـي از جنبه هاي گوناگون اثـر مي  گذارد.

نگاه تحليلی به اصول و پایه های جهانی شدن
»جهانـي شـدن« از يـک سـو چارچوبـی مفهو مـي در تبييـن واقعيت هـاي جـاري جهانـي اسـت و 
از سـوي ديگـر، تبييـن نوعـي جهان بينـي و نگـرش دربارة جهـان به عنـوان منظومـه ای كالن و به 
هـم پيوسـته اسـت، كه بـر محور ارتباطـات هويت يافتـه و وضعيت می يابـد )افـروغ، 1387، ص. 
25(. حركـت به سـوی جامعـة  جهانـی واحـدی را نويـد می دهـد كـه در آن، قيد و بندهايـی كه بر 
روابـط اجتماعـی، فرهنگـی، سياسـی و اقتصادی سـايه افكنـده، از بين مـی رود و هيچ نـوع مانعی 
بـرای اطـالع از حـوادث ديگـر نقاط جهـان وجود نـدارد. به طوری كه مـردم يكديگـر را می بينند 
و صـدای هـم را می شـنوند )عبدالرسـول، 1386، ص247(. جهانی شـدن ناشـی از توسـعة علـم 
و تكنولـوژی و بهره گيـری از تجهيـزات ماهـواره ای و رايانـه ای اسـت كـه منجـر بـه انتقال سـريع 
اطالعـات، كاهـش فاصله های جغرافيايی، تشـديد روابـط اجتماعی جهانی، كاهـش نقش دولت ها 
در ايجـاد روابـط و ظهـور فرهنـگ جهانی اسـت )بابائی، جهانی شـدن در فرهنگ علـوی، 1391(.
فرهنـگ جهانـی مهم ترين كاركرد جهانی شـدن اسـت، زيرا اليـة زيرين يعنی بايدهـا و نبايدها 
)ارزش هـا، جهـان بينـی، هنجارهـا( پايـة شـكل گيری الگوهـای رفتـاری و مصنوعـات فرهنگی 
انتقـال اطالعـات، توسـعة علـم و تكنولـوژی از مصداق هـای مصنوعـات  اسـت؛ تجهيـزات، 
فرهنگـی و شـدت يافتن روابـط اجتماعـی، كاهـش فاصله ها و نيـز نقش دولت هـا از مصداق های 
الگوهـای رفتـاری اسـت كـه بـر پاية فرهنـگ غرب )ليبرال دموكراسـی( نشـو و نمو يافته اسـت 
و بـر پايـة عقـل تجربـی، ليبراليسـم و لذت گرايـی هويت گرفته و گسـترده شـده اسـت )بابائی، 
1389(. امـا بايـد توجـه  داشـت  كه  حتـي  مبلغان  اصلـي  نظام  ليبرال  دموكراسـي  هماننـد فوكوياما 
نيـز خـود، بر ايـن  باورنـد كـه  فرهنـگ  جهانـي  غربي )آمريكايـي ( نمي توانـد همـة  فرهنگ هـا را 
در درون  خـود جـذب  كنـد )شـرط اصلـی جهانی شـدن(. او اضافـه می كنـد كـه: گرچه  بـه  باور 
اكثريـت  افـراد، مـا صاحب  فنـاوري  ارتباطي  پيشـرفته اي  هسـتيم  و در آينـده ، قادر بـه  هماهنگي  
فرهنـگ  در سـطح  جهانـي ، به عنـوان  يـک  طـرح  )پـروژه ( جهانـي  خواهيم  بـود، اما هنـوز موفق  
نشـده ايم . البتـه ، عوامـل  زيـادي  مانـع  از  اين  همسان سـازي اند؛ همچون  نداشـتن  اعتمـاد، و تأكيد 
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فـراوان  بـر تفاوت هـاي  فرهنگـي . هـم  اكنـون  آسـيايي ها بـه  انحطـاط  و ويرانـي  شـهرها و زوال  
خانواده هاي آمريكايـي  مي انديشـند )فوكويامـا، 1380(. 

برخـي  ديگـر از انديشـمندان ، معتقدند كه  جهاني  شـدن ، به  واسـطة ناديده  گرفتـن  فرهنگ هاي  
ديگـر ملـل  و كوشـش  در چيرگـی دادن  فرهنـگ  غربـي  بر ديگـر كشـورها، از جمله  كشـورهاي  
اسـالمي ، رونـد معكوسـي  داشـته اسـت. مثـاًل از ديدگاه ، »بـرادل«1  اگـر فكر كنيـم  »موفقيت  يک  
تمـدن  بـه  تنهايـي ، نقطـة  پاياني  بـر كثـرت  فرهنگي  خواهد بـود كه  سـده ها در تمدن هـاي  عظيم  
جهانـي  تبلـور يافتـه  اسـت «، دچـار انديشـه اي  سـاده لوحانه  شـده ايم . ا و مي گويـد: »بسـياري  از 
جوامـع  غيرغربـي ، شـاهد بازگشـت  بـه  فرهنـگ  آبـا و اجـدادي  خـود هسـتند. چنيـن  جوامعـي 
معمـوالً بـه  قالـب  مذهبي  فـرو مي رونـد؛ و بنابر اين دسـتاورد بالفاصلـه فرايند نوسـازي ، احياي  
فراگيـر مذهـب  اسـت . در جوامـع  غيرغربـي ،  اين  احيـاي  مذهبي ، در بيشـتر مواقـع ، لزومًا حالت  
ضدغربـي  بـه  خـود مي گيـرد. در برخـي  موارد، فرهنـگ  غرب  به  بهانة  مسـيحي  و مخـرب  بودن ، 
پـس  زده  مي شـود؛ در پـاره اي  مـوارد، بـه  سـبب  غلبـة بي دينـي  و انحطـاط ، رسـتاخيز اسـالمي ، 
بـار ديگـر در همـة كشـورهاي  مسـلمان  باليـده  و تقريبـًا در بيشـتر مناطـق، در مسـائل  سياسـي ، 
اثـري  ژرف  داشـته  اسـت ... مردم  سراسـر جهـان  اسـالم ، در برابـر آلودگی جوامع  خـود به  غرب  

زهرآگيـن ، بـه  پاخاسـته اند« )لواسـاني ، بی تـا، ص404(.

منطق و ابزارهای جهانی شدن در فرهنگ علوی
همان طـور كـه بررسـی كرديـم »جهانـي شـدن« از يـک سـو يـک چارچـوب مفهو مـي در تبييـن 
واقعيت هـاي جـاري جهانـي اسـت و از سـوي ديگـر، تبييـن نوعـي جهان بيني و نگـرش دربارة 
جهـان بـه عنـوان منظومـه ای كالن و بـه هـم پيوسـته اسـت كه بـر محـور ارتباطات هويـت پيدا 
كـرده و وضعيـت می يابـد، شـكی نيسـت كه كيفيـت ارتباطات به دنبال رشـد و توسـعة وسـايل 
ارتباطـی، از صوتـی و تصويـری در 50 سـال اخيـر تغييراتـی زيادی يافته اسـت كه بـه دنبال آن 
مرزهـای جغرافيايـی در امـر ارتبـاط بی اعتبـار شـده، بـه طوری كه به راحتـی می تـوان در اقصی 
نقـاط جهـان در كمتـر از يـک ثانيـه باهم ارتبـاط برقرار كـرد. نقش مهمـی در تعامالت سياسـی، 
اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی ايجـاد كـرده اسـت. اما نقطـة مهمی كه بايـد به آن توجـه كرد و 

1. Braudel



162 /  سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

چهـرة ديگـر ابزارهـای جهانی شـدن را می سـازد، فرهنگـی اسـت كـه تكنولـوژی با خـود حمل 
می كنـد و ورود هريـک از آن هـا تغييراتـی را در سـبک ها و خواسـت ها ايجـاد می كنـد؛ مدهـا 
و الگوهايـی را سـاخته و پرداختـه می كنـد؛ مهـار حركـت انسـانی را بـر عهـده می گيـرد و بر او 

حكـم كـرده و او را بـه مقصـود خود می رانـد )پسـتمن، تكنو پولـی، 1380(.  
فرهنـگ اسـالم نـاب يا علـوی هيـچ مخالفتی بـا تكنولـوژی نـدارد. آن را مرهـون تجربه های 
چنديـن سـالة انسـان هايی می داننـد كـه در ايـن عرصـه تالش هـا كـرده و جان های خـود را فدا 
كرده انـد و نعمتـی می دانـد كـه خداونـد از ناحيـة آن هـا بـرای بهتـر زيسـتن انسـان ها به وجـود 
یـِن اِنَّ َطَلـُب العِلـِم َفریَضـٌه َعلی ُکلِّ ُمسـلٍِم«  مـی آورد كـه آمـوزة »اُطُلبُـوا العِلـَم َولَـو بِالصِّ
)حرالعاملـی، وسـايل الشـيعه، 1403ق، ص ج 27، ص 27( در تـارك آن قـرار دارد. اين فرهنگ 
يادگيـری علـوم را بـرای همـه واجب می شـمارد و آن را گمشـده مؤمـن می شناسـد. همچنان كه 
مقـام معظـم رهبـری در بيانـات سـال 1381 در ديـدار جمعـی از برگزيـدگان المپيادهـای جهانی 
و كشـوری و افـراد ممتـاز آزمون  هـای سراسـری سـال 1381 و 1380می فرمايـد:” اسـالم افـراد 
را بـه طلـبِ  علـم  تحريـض كـرده و بايد طلـبِ  علم  كـرد. هرجای دنيا كـه علمی وجـود دارد و 
می تـوان از آن اسـتفاده كـرد و بـرای رفتـن ما محـذوری وجود نـدارد، بايد رفت و علـم را برای 

ملـت و كشـوری كـه متعّلـق به آن هسـتيم، به دسـت آورد”.
تفـاوت جـدی بيـن فرهنـگ علـوی و فرهنـگ غربـی در چگونگـی اسـتفاده از ابزارهـا و 
تكنولـوژی وجـود دارد. در فرهنـگ علـوی تكنولوژی و تجهيـزات ابزارهايی برای بهتر زيسـتن 
و رشـد و كمـال انسان هاسـت و هـر چيـزی كـه بتوانـد آن را تسـهيل كنـد مـورد تأييد اسـت و 
بـر آن اصـرار می شـود، در صورتـی كـه در فرهنـگ غـرب ايـن ابزارها عمومـًا با هدف سـود و 
منافـع اختـراع شـده و بـه كار مـی رود. اصوالً فرهنگ سـرمايه داری بـر پاية ليبراليسـم، فردگرايی 
و لذت گرايـی بنـا شـده اسـت كه نتيجـة آن چپاول حقـوق 99 درصدی مردم توسـط يک درصد 

و خيـزش جنبـش ضد وال اسـتريت اسـت.

رویکرد فرهنگ علوی به جهانی شدن
در فرهنـگ علـوی جامعـة انسـانی تابـع نظـام و سـنت های اسـت كـه از طـرف خداونـد بـرای 
هدايـت و سـعادت و زندگـی انسـان ها تنظيـم شـده اسـت؛ سـرآغاز ايـن نظـام بـه زمانـی بـر 
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می  گـردد كـه حضـرت آدم و حوا )ع( به وسوسـه های شـيطانی از جايگاه بهشـتی هبـوط كردند 
ا  ـیْطاُن َعنْهـا َفَأْخَرَجُهما مِمَّ و بـه دنيـا وارد شـدند و زايش های انسـانی آغـاز شـد.»َفَأَزلَُّهَما الشَّ
کانـا فیـهِ َو ُقْلنَـا اْهبُِطـوا بَْعُضُکْم لِبَْعـٍض َعُدوٌّ َو لَُکـْم فِي ااّلْرِض ُمْسـتََقرٌّ َو َمتـاٌع إِلی  حیٍن« 
)سـوره بقـره، آيـه 36(. پـس از هبـوط انسـان به زميـن، خداونـد انسـان را رها نكـرد و به حال 
خـود وا نگذاشـت. بلكـه بـرای او نظـام، قوانيـن و قواعـد زندگـی را در قالـب آموزه هـای دينی 
توسـط پيامبـران)ع( ارسـال كـرد كـه بـه تبعيـت از آن بتواند بـه جايـگاه اصلی خويـش بازگردد 

»َفَمـِن اتَّبَـَع ُهداَي َفـال یَِضلُّ َو ال یَْشـقی « )طـه، 123(.
 خداونـدی كـه ايـن نظام تشـريعی و تكوينی را برای انسـان ها رقم زده اسـت، فقـط برای قوم 
و ملـت خاصـی نبوده اسـت. يعنی مورد خطاب دسـتورات خداوند نوع انسـان اسـت و پيامبران 
فرسـتاده شـدند تـا بـرای  اقـوام مختلف يک پيـام را تبليغ كننـد. يعنی تعـدد آن ها بـه دليل نبود 
ِ َو ما  امكانـات ارتباطـی بـوده اسـت نـه اين كـه پيام هـای متعدد داشـتند و آيـه »ُقولُـوا آَمنَّا بِـاللَّ
أُنْـِزَل إِلَیْنـا َو مـا أُنْـِزَل إِلی  إِبْراهیَم َو إِْسـماعیَل َو إِْسـحاَق َو یَْعُقـوَب َو ااّلْسـباِط َو ما أُوتَِي 
ُق بَیَْن أََحـٍد مِنُْهْم َو نَْحُن لَُه ُمْسـلُِموَن«  وَن مِْن َربِّهِْم ال نَُفـرِّ ُموسـی  َو عیسـی  َو مـا أُوتَِي النَّبِیُـّ
)البقـره، 136(، اشـاره بـه ايـن پيـام مهـم دارد. زيرا انسـان يک نوع بيشـتر نيسـت. انسـان ايرانی 
بـا انسـان مناطـق ديگـر و انسـان های قرن هـای گذشـته تفاوتـی از نظـر خلقتـی و آفرينشـی 
ندارنـد؛ آنچـه بـرای انسـان ايرانی سـود يا زيـان دارد، بـرای آمريكايـی و اروپايی نيـز همانگونه 
اسـت، پس هنگامی كه از آن ها سـؤال می شـود روزی دهندة شـما كيسـت و چه كسـی شـما را 
خلـق كـرده اسـت؟ همـه با اين كـه از نظـر جغرافيايـی و محيط زندگـی در مكان هـا و دوره های 
مختلفـی بـه سـر می برنـد، يـک جـواب مشـترك دارنـد، يعنـی" الل" »ُقـْل َمـْن یَْرُزُقُکـْم مِـَن 
ِت َو یُْخرُِج  ـْمَع َو ااّلبْصـاَر َو َمـْن یُْخرُِج الَْحـيَّ مَِن الَْمیِـّ ـماءِ َو ااّلْرِض أَمَّـْن یَْملِـكُ السَّ السَّ

ُ َفُقـْل أَ َفال تَتَُّقـوَن« )يونس، 31(. ُر ااّلْمَر َفَسـیَُقولُوَن اللَّ تَ مِـَن الَْحـيِّ َو َمْن یَُدبِـّ الَْمیِـّ
پيام هـای الهـی منطقـه ای و مربـوط بـه بخـش خاصی نيسـت بلكـه به همـة زمان هـا و مكان ها 
تعلـق دارد و گسـتره آن همـة بخش هـا و زمان هـا را در بـر می گيـرد و تعلـق پيـام، فطـرت پـاك 
انسـان ها كـه در همـه مشـترك و واحـد اسـت و زمان بردار نيسـت و مـكان جغرافيايی نيز نقشـی 
در هويـت آن نـدارد. پيـام همـة آن ها بندگی خـدا و طرد طاغوت اسـت »َو لََقد بََعثنا فِـی ُکلِّ اُمَّهٍ 
َرُسـوالً اَن اُعبُـدوا اللَ َو اجتَنِبُـوا الّطاُغـوَت« )نحـل، 36(.هـدف آن هـا كمال يابی انسـان و تأمين 
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خوشـبختی و سـعادت او در همة مراحل زندگی اسـت. از اين رو از يک طرف فرا انسـانی اسـت 
و حاكـی از نظامی برتـر و قبـل از انسـانی اسـت و از طرفـی هماهنگ با سـائقه های انسـانی اسـت 
و بـا نهـان انسـان ها آميختگـی دارد و موجبـات خودانگيختگی را بـرای او فراهم می كنـد و همه را 
اَس َعَلیْها ال  ِ الَّتي  َفَطَر النَـّ یِن َحنیفـًا فِْطـَرَت اللَّ بـه طـرف آن سـوق می دهـد »َفَأقِْم َوْجَهـَك لِلدِّ

ُم َو لِکنَّ أَْکثَـَر النَّاِس ال یَْعَلُمـوَن« )روم، 30(.  یُن الَْقیِـّ ِ ذلِـكَ الدِّ تَبْدیـَل لَِخْلـِق اللَّ
ايـن پيام دهـی در زمـان مـا بـه دليـل وجـود شـرايط و امـكان ارتبـاط جمعی آسـان و سـريع 
شـده اسـت، بـه طوری كـه بـه راحتـی می تـوان از طريـق رسـانه های ارتباطـی ماننـد اينترنـت، 
تلفـن همـراه و تلويزيـون و... ارتبـاط گرفـت و ديگـر نيـازی به ارسـال مبّلـغ و پيام رسـان مانند 

دوره هـای گذشـته نيسـت كـه پيامـی  را بـه همه برسـانند.

سائق های جهانی شدن در فرهنگ علوی
در فرهنـگ علـوی جهانی شـدن بر اسـاس دو عامل اسـت؛ عامـل اول بيرونی و بـه نظامی مربوط 
اسـت كـه براسـاس آن سـنت و نظامـی  بر جهـان حاكم اسـت و جهان بـه طـرف آن در حركت 
ِ تَبْدیاًل  لیـَن َفَلْن تَِجـَد لُِسـنَِّت اللَّ اسـت و گريـزی از آن نيسـت »َفَهـْل یَنُْظـُروَن ااّل ُسـنََّت ااّلوَّ
ِ تَْحویـاًل« )فاطـر، 43(. همراهی نشـدن بـا ايـن حركـت جمعـی موجب  َو لَـْن تَِجـَد لُِسـنَِّت اللَّ
نابـودی می شـود و در صـورت اصـرار بـر حركـت انحرافـی بـه حـذف كلـی و جايگزينـی بـا 
ديگـران می انجامـد »إِْن یََشـْأ یُْذهِبُْکـْم َو یَْسـتَْخلِْف مِـْن بَْعِدُکـْم مـا یَشـاُء َکما أَنَْشـَأُکْم مِْن 

ِة َقـْومٍ آَخرین« )االنعـام، 133(.   یَـّ ُذرِّ
عامـل دوم درونـی اسـت كـه بـه خلقـت انسـان ها برمی گـردد و در ذات و نهـان همـه موجـود 
اسـت. انسـان را بـه طـرف ايجـاد جامعـة ايـده آل جهانی سـوق می دهد بـه طوری كه همه مشـتاق 
رسـيدن بـه آن هسـتند و زندگـی براسـاس آن هـا پی ريزی می شـود. شـايد بتـوان گفـت با حذف 

آن هـا حركـت و پويايـی از زندگـی و جوامع انسـانی برچيده می شـود. اين عامل همان سـائق هايی 
اسـت كـه بـه كمک آن بسـترهای خيزشـی جهانی شـدن فراهم می شـود كـه عبارت انـد از:

1. كمـال خواهـی: همـة انسـان ها از هـر نـوع نژاد و مليتـی و در هر زمـان و مكانی كه باشـند 
بـه دنبـال كمال انـد. اين سـائقه بسـتر رشـد و توسـعة را فراهـم می كند و باعث می شـود انسـان 
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بـه وضـع موجـود قانع نشـده و همواره بـه طرف وضـع مطلوب حركت كنـد. »یا أَیَُّها االنسـاُن 
كَ َکْدحًا َفُمالقیهِ« )االنشـقاق، 6 ( . كَ کادٌِح إِلی  َربِـّ إِنَـّ

2. حق طلبـی: تالش هـای علمـی و تحقيقات ناشـی از اين اشـتياقی اسـت كه در نهان انسـان  ها 
بـه وديعـه نهاده شـده اسـت تـا در سـاية آن بتواننـد حقايق را كشـف كنند و به تسـخير خود در 
آورنـد. علـم مديـون ايـن نياز اسـت، با حـذف آن چـراغ علم خامـوش خواهد شـد و  آن چه از 
پيشـرفت های تكنولـوژی و تجهيـزات در حوزه هـای مختلـف ديـده می شـود، نتيجه شـكوفايی 

اين سـائقه است.
 3. زيبا دوسـتی: زيبـا دوسـتی جـزء فطـرت انسـان اسـت، تـا آنجـا كه شـيطان نيـز بدی ها را 
ـیطاُن اَعَمالَُهم« )نحل، 63( تا انسـان را وادار بـه انجام كاری  زيبـا نشـان می دهد»َفَزیّـَن لَُهم الشَّ
كند)تفسـير هدايـت، ج 5، ص 366(. هنـر، مدهـا و الگوهای مختلف حاصل اين ويژگی اسـت و 
بـا حـذف آن، ديگـر انسـان به دنبـال مدل های مختلـف نخواهد رفـت و برايش تفاوتـی نخواهد 

كـرد كـه لباسـش چه رنگ و مدلی داشـته باشـد. 
4. عدالت خواهـی: هيـچ كـس ظلـم را دوسـت نـدارد، حتـی ظالم تريـن افـراد هـم خـود را 
ظالـم نمی داننـد و كارهـای خـود را همـان خوبـی و بهترين هـا می داننـد »الَّذیـَن َضلَّ َسـْعیُُهْم 
َُّهْم یُْحِسـنُوَن ُصنْعـًا« )الكهف، 104(، وقتی مـورد عتاب و  نْیا َو ُهْم یَْحَسـبُوَن أَن فِـي الَْحیـاةِ الدُّ
سـرزنش قـرار می گيرنـد كه در زمين فسـاد نكـرده و موجبـات ناراحتی ديگـران را فراهم نكنيد، 
خـود را اصـالح طلـب معرفـی می كننـد. »َو إِذا قیـَل لَُهـْم ال تُْفِسـُدوا فِـي ااّلْرِض قالُـوا إِنَّما 

نَْحـُن ُمْصلُِحوَن« )البقـره، 11(.
از ايـن رو، می تـوان جهانی شـدن را بـه نظامی تعريـف كـرد كه با هـدف حاكميـت صالحان با 
هدف هـای مشـترك كمال جويـی، حق طلبـی، زيبايی دوسـتی و عدالت خواهی، ضمـن بهره گيری 

از ابزارهـای ارتباطـی در عالم انسـانی جريان دارد.

 چشم انداز جهانی شدن در فرهنگ علوی
افقـی كـه آيـات و روايـات بـرای جهـان فردا تعريـف می كننـد و تصويری كـه از آن بـه نمايش 
می گذارنـد، افـق روشـن و آينـدة فرح بخـش و شـوق انگيز اسـت. فضـای امنـی اسـت كـه بـا 
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حاكميـت مؤمنـان و صالحـان در زميـن گسـترش پيـدا كـرده و اطاعـت و تبعيت از خـدا جهان 
شـمول می شـود و فرقه هـا و عرفان هـای كاذب كنـار گـذارده شـده و آموزه هـای اسـالم نـاب 
عمومی می شـود. كـه مهم تريـن و اصلی تريـن مقوله هـای چشـم انـداز جهانی شـدن در فرهنـگ 

علـوی از ايـن قرار اسـت: 
الِحاِت لَيَْسـتَْخلَِفنَُّهْم  َّذيـنَ آَمنُوا مِنُْكـْم َو َعِمُلوا الصَّ ُ ال 1. حاكميـت مؤمنـان و صالحـان »َوَعَد اللَّ

َّذيَن مِـْن َقبْلِهِْم«. فِـي ااّلْرِض َكَما اْسـتَْخَلَف ال
َِّذي اْرتَضی  لَُهْم«. نَنَّ لَُهْم دينَُهُم ال 2. حاكميت دين الهی »َو لَيَُمكِّ

لَنَُّهْم مِْن بَْعِد َخْوفِهِْم أَْمنًا«. 3. امنيت و آرامش »َو لَيُبَدِّ
4. عبادت و بندگی خاص خدا »يَْعبُُدونَني  ال يُْشِرُكوَن بي  َشيْئًا« )النو، 55(.

استراتژی جهانی شدن در فرهنگی علوی
بـرای رسـيدن بـه افق و چشـم انداز فرهنگ علـوی از چه اسـتراتژی ای بايد تبعيت كـرد. دقت در 

آيـات و روايـات گويايی اين اسـت كه اسـتراتژی اصلـی فرهنگ علوی دو بخش اساسـی دارد: 
1. داشتن افكار مناسب يا ايمان و انديشة توحيدی.

2. عملكرد به تناسب افكار يا عمل صالح.
الِحاِت ُطوبی  لَُهْم َو ُحْسُن َمآٍب« )رعد، 29(. »الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

ايمـان و عمـل صالـح دو مؤلفـه ای هسـتند كـه اسـتراتژی رسـيدن بـه جامعـة جهانـی ايده آل 
را  علمی رفتارهـا  پشـتيبان  و  رفتـاری  پايه هـای  ايمـان،  می كننـد.  ترسـيم  را  علـوی  فرهنـگ 
می سـازد كـه ُحسـن فاعلـی نيز از هميـن مؤلفه شـكل می گيرد و عمـل صالح، رفتاری اسـت كه 
بـه تناسـب و هماهنـگ بـا ايمان و بـا پشـتيبانی علمـی و ادراكی صحيح شـكل می گيرد )تفسـير 
نمونـه، ج 10، ص 210( كـه مهم تريـن شـاخصة آن درك چنـد نكتـة مهم اسـت: اين كه بشناسـد 
از كجـا آمـده اسـت ؛ در كجـا قرار گرفته اسـت؛ و به كجا می خواهـد برود »َرِحـَم اللُ اِمرًء َعلَِم 
مِـن اَیـَن فِـی اَیـَن َو اِلی اَیـَن«. با تشـخيص اين سـه نكته، می تـوان رفتـار را از نظـر مقدار و 
یُب  چگونگـی تبييـن كـرد و موجبـات رشـد و ترقی فـرد را فراهـم كرد.»اِلیـه یِصَعُد اَلَکلِـُم الطَّ

َوالَعَمـُل الَصالُِح یَرَفُعـُه« )فاطر، 10(.
صـرف داشـتن افـكار پـاك يا انديشـة نـاب نمی توانـد حركتی را موجب شـود و هيـچ تحول 
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بنيـادی در فـرد و جامعـه از نـگاه فرهنـگ علـوی ايجاد نمی كند »َمـن اَراَده ااّلِخَرَه َو َسـَعی لَها 
َسـعیَها َو ُهـَو مؤمـن َفُاولئِـَك َکاَن َسـعیُُهم َمشـُکوراً« )اسـراء، 19(. گرچه داشـتن فكر خوب 
و انديشـه پـاك  بـه خـودی خـود بهتر اسـت )نيت المؤمـن خير من عملـه( ولی فكر و انديشـة 
خـوب و ايمـان زمانـی مؤثـر خواهـد بود كه به عمل تبديل شـود كه بـا تحقق آن، فـرد و جامعه 
ظرفيـت وجـودی پيـدا می كنـد و آمـادة دريافـت افـكار جديـد و ايجاد فضـای رفتـاری ديگری 

می شـود كـه الزمة رشـد و ترقی فـرد و جامعه اسـت.

مکانيزم جهانی شدن در فرهنگ علوی
در فرهنـگ علـوی بـا توجـه بـه اينكـه انگيزه هـای درونـی تحـت نظامی ماورای انسـانی شـكل 
می گيـرد  و هدايـت می شـود، همـة انسـان ها خواسـته و ناخواسـته بـه طـرف آن در حركت انـد 
و تنهـا تفـاوت در ايـن اسـت كـه هـر فـرد يـا جامعـه ای تـا چـه ميـزان می توانـد بسترسـاز اين 
حركـت باشـد و در تحقـق آن نقش آفرينـی كنـد. ايـن امـر بـه اراده و اختيـار خـود انسـان ها و 
جوامـع برمی گـردد. بـه عبـارت ديگـر، ورود در ايـن عرصـه امـری اختياری اسـت و هيـچ الزام 
داخلـی و بيرونـی انسـان را وادار بـه آن نمی كند، گرچه طريقة روشـن و نشـانه های آن به خوبی 
« )بقره،156(. چراكـه در منطق و  شـُد مِن الَغـیَّ يِن َقـد تَبَيَّن الرُّ تبييـن شـده اسـت »الاِكـَراَه فِی الدِّ
مشـيت الهـی چنيـن رقـم خورده اسـت كـه اين امر بـه اختيـار باشـد »ان الل اليغيـر مابقوم حتی 
يغيـروا مـا بانفسـهم«. ورود بـه ايـن عرصه همانند هـر عرصة ديگـری تمرين و صبـر و پايداری 
ِ یُورِثُها َمْن یَشـاُء مِْن  ِ َو اْصبِـُروا إِنَّ ااّلْرَض لِلَّ می خواهـد ؛ »قاَل ُموسـی  لَِقْومِهِ اْسـتَعینُوا بِـاللَّ

عِبـادِهِ َو الْعاقِبَُة لِْلُمتَّقیـَن« )ااّلعراف، 128(.
از طرفـی در فرهنـگ علـوی   ، تشـكيل امـت واحـدة جهانـي اسـالم نويد داده شـده، امـا آن را 
منـوط بـه از بيـن رفتـن و نابـودي ملت هـا و ديگـر اديان نمي كنـد. با اسـتناد به آيـات و روايات 
مي  تـوان گفـت كـه تنها معيـار تحقـق جامعه جهانـي از ديدگاه اسـالم، داشـتن عقيـدة توحيدي 

اسـت نـه وحـدت عقيده هـا؛ چنان كـه در قـرآن می خوانيم:
ـُرَك مَِن الَّذیَن َکَفـُروا َو جاعُِل  ي ُمتََوفِّیَك َو رافُِعـكَ إِلَيَّ َو ُمَطهِّ ُ یـا عیسـی  إِنِـّ »إِْذ قـاَل اللَّ
الَّذیـَن اتَّبَُعـوَك َفـْوَق الَّذیـَن َکَفـُروا إِلی  یَـْومِ الْقِیاَمةِ ثُمَّ إِلَـيَّ َمْرِجُعُکـْم َفَأْحُکـُم بَیْنَُکْم فیما 
ُکنْتُـْم فیـهِ تَْختَلُِفـوَن« )آل عمـران، 55 (، »بـه يـادآور وقتـي كه خداونـد فرمود  اي عيسـي همانا 
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مـن روح تـو را قبـض كـرده و بـر آسـمان بـاال بـرم و تـو را پـاك و منـزه از معاشـرت كافـران 
گردانـم و تـا روز قيامـت پيـروان تـو را بـر كافـران برتري دهـم«. از اين آيـه به روشـني می توان 
دريافـت كـه آييـن مسـيح )ع( تا روز قيامـت موجوديت خـود را حفظ خواهد كـرد و همان گونه 
كـه بسـياري از مفسـران گفته انـد  ايـن امـت برتـري نسـبي خـود را براي هميشـه بر كّفـار حفظ 

مي  كنـد. همچنيـن در آيـات 7 و 8 سـوره اسـرا مي  خوانيم:
»َفـاذا َجـاء َوعـُد ااّلخرهِ لِیَُسـوؤا ُوجُوهُکـم َو لیِدُخلوا الَمسـجَد َکمـا َدخُلـوه اَّوَل َمّرًه َو 
َم لِلکافِریَن  لِیُتبَـرُِوا َمـا َعَلـوا تَتبِیراً َعَسـي ربُُّکم اَن یَرحَمُکـم َو اِن ُعّدتُـم ُعدنا و َجعلنا َجهنَـّ
َحصیـراً«. »و آنـگاه كـه وقـت انتقـام ظلم ديگر شـما فرا رسـيد، اثـر بيچارگي و خـوف و اندوه 
بـر رخسـار شـما ظاهـر شـد و مانند بـار اول به مسـجد بيت المقـدس درآيند و به هر چه رسـند 
نابـود كننـد و بـه هر كسـي تسـلط يابند به سـختي هـالك گرداننـد. اميد اسـت خدا به شـما باز 
مهربـان شـود و اگـر بـه عصيـان و سـتمگري برگرديد، ما هـم به مجازات شـما بـاز مي  گرديم و 

جهنـم را زنـدان كافران قـرار داده ايم«.
آيـة شـريفه از سرنوشـت يهـود در آخـر الزمـان و مقـارن ظهور مهـدي )عج( سـخن مي  گويد 
ضمـن آنكـه چنيـن اسـتنباط مي  شـود كه آييـن يهود نيـز همانند مسـيحيت تـا پايان جهـان باقي 

خواهـد ماند.)مكارم شـيرازی، تفسـير نمونـه، 1369، ص. ج12، ص 35(.
گذشـته از آيه هـای قـرآن كريـم، هنگا مي كـه بـه سـيرة پيامبـر )ص( و پيمان هاي متعـددي كه 
بـا قبايـل و گروه هـاي مختلـف برقـرار سـاخته اسـت مراجعـه می كنيـم بـه روشـني درمی يابيـم 
كـه پيامبـر اكـرم)ص( درصـدد نابـودي مذاهـب و حتي آداب و رسـوم غيـره نبوده اسـت؛ براي 
نمونـه مي  تـوان بـه پيمان هـاي صلـح پيامبر بـا يهوديـان مدينـه و نصاراي نجـران مراجعـه كرد.

از آنچـه گفتـه شـد چنيـن بـه دسـت مي  آيـد كـه اسـالم حتـي در زمانـي كـه در اوج قـدرت 
خويـش بـوده، درصـدد از هـم پاشـيدگي و نابـودي ملت ها و تبديـل آن ها به امت واحـد از نظر 
آداب و رسـوم و ديگـر ويژگي هـا نبـوده اسـت. تنها معيار امـت واحد از ديـدگاه فرهنگ علوی، 
داشـتن عقيـدة توحيدي اسـت. بـه عبارت ديگر، اسـالم ناب يـا فرهنگ علوی، معتقـد به جامعة 
جهانـي بـا حفـظ مليت هـاي مختلف اسـت نه حـذف آن هـا؛ وضعيتـي همانند حكومـت فدرال 

فدراسيون. و 
عالمـه مجلسـي از امـام صـادق )ع(روايت كـرده كه به ابوبصيـر فرمود:  اي ابومحمـد، مثل  اين 
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اسـت كـه مي  بينـم حضـرت قائـم )عج( بـا فرزندانش در مسـجد سـهله فـرود آمده انـد. ابوبصير 
گفـت قائـم )عـج( در مـورد اهل ذّمه چگونـه رفتار خواهد كـرد ؟  امام پاسـخ داد: همان گونه كه 
پيامبـر )ص( بـا آنـان صلح كـرد، مهدي)عج( نيـز با آن ها صلـح مي  كنـد و در دوران مهدي)عج( 
و حكومـت اسـال مي  بـا قبـول حاكميت اسـالم و پرداخت ماليـات جزيه زندگي مسـالمت آميزي 

خواهند داشـت )بحاراالنوار، ج52، ص376(.
از طرفـی، در روايـات مربـوط به ظهـور حضرت مهدی »عـج« می خوانيم كه هيـچ خانه ای در 
شـهر و بيابـان نمی مانـد مگـر  اينكـه توحيـد در آنجا نفـوذ می كند؛ يعنی اسـالم بـه صورت يک 
آييـن رسـمی همـة جهـان را فـرا خواهـد گرفـت و حكومت به صـورت يک حكومت اسـالمی 
در می آيـد، و غيـر از قوانيـن اسـالم چيـزی بر جهـان حكومت نخواهد داشـت ولـی هيچ مانعی 
نـدارد كـه اقليتـی از يهـود و نصـاری، در پنـاه حكومـت حضـرت مهدی »عـج« با شـرايط »اهل 
ذمـه« وجـود داشـته باشـند. زيرا می دانيم حضـرت مهدی »عج« مـردم را از روی اجبار به اسـالم 
نمی كشـاند، بلكـه بـا منطـق پيـش مـی رود و توسـل او بـه قـدرت و نيـروی نظامـی برای بسـط 
عدالـت، و برانداختـن حكومت هـای ظلـم و قرار دادن جهان در زير پرچم عدالت اسـالم اسـت 
نـه اجبـار بـه پذيرش ايـن آيين، و گرنـه آزادی و اختيـار مفهومی نخواهد داشـت )تفسـير نمونه، 

ج 2، ص 572(.

ویژگی های جهانی شدن در فرهنگ علوی
نكتـة مهـم در ابتداي ايـن بحـث آن اسـت كـه مدعـي آن نيسـتيم كـه پديده هـاي معاصـر ماننـد 
جهانـي شـدن بـا همين بـار معنايي و شـبكة مفهومي اش در عصـر حاضر، در متون اسـال مي آمده 
باشـد، بلكـه معتقديـم كـه پديده هـاي فكـري هر عصـري، مبانـي معرفتي خـاص خـود را دارند 
كـه ناشـي از جهان بيني هـا و ايدئولوژي هـاي حاكـم بـر آن هاسـت و برايـن باوريـم كـه اسـالم 
مبـادي فكـري و نظـري قـوي و جامعـي دارد كـه اگـر بـه زبـان روز اسـتخراج و تبييـن شـود، 
مي  توانـد چراغـي فـروزان فـرا راه انسـان معاصر باشـد؛ البتـه كتاب های مقـدس ديگر نيـز مانند 
عهديـن ادعـاي ارائة ايـن مبـادي را دارنـد، اما مقايسـة مباني فكري اسـالم با ديگـر اديان مقدس 
برتـري بي چـون و چـراي اسـالم و قـرآن را ثابت مي  كنـد )بـوكاي، 1364(. از ايـن رو بايد گفت 
آنچـه امـروزه از آن بـا عنـوان فرآينـد جهاني شـدن نـام بـرده مي  شـود، علي رغم وجـود نزديكي 
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و شـباهت ها، از جملـه حـذف مرزهـاي جغرافيايي و سياسـي، بـا مفهوم جهاني شـدن از ديدگاه 
اسـالم مطابقـت نـدارد ولـي مسـلم آن اسـت كه اسـالم منافاتـي با موضـوع جهاني شـدن ندارد 
ولـي ويژگي هـاي جهانـي شـدن از منظـر اسـالم و فرهنـگ علـوی بـا ويژگي هـاي اصطالحـي 

امـروزي آن متفاوت اسـت. 
1. هویـت جهان شـمولی آموزه هـای فرهنـگ علوی: مـروري بر مفـاد متون ديـن و فرهنگ 
علـوی مـا را به ايـن واقعيـت غيرقابـل انـكار روب رو مي كنـد كه دين اسـالم دينی جهاني اسـت 
و در تجربـة تاريخـي خـود همـواره بـراي جهانـي شـدن كوشـيده اسـت. اسـالم مسـئلة جهاني 
شـدن و تشـكيل جامعـة جهانـي و حكومـت جهانـي را از مفروضـات اصلـی فرهنـگ علـوی 
می دانـد و مسـتندات و داليـل فراوانـی در آيـات و روايـات به ايـن موضـوع تأكيـد دارنـد كه به 

تعـدادی از آن هـا اشـاره می كنيم:
ِ إِلَیُْکْم« )ااّلعـراف، 158(  بگـو ای مردم من فرسـتاده  ي َرُسـوُل اللَّ »ُقـْل یـا أَیَُّهـا النَّاُس إِنِـّ

خدا به سـوی شـما هسـتم.  
»َو مـا أَْرَسـْلناَك ااّل َکافَّـًة لِلنَّاِس بَشـیراً َو نَذیراً َو لِکنَّ أَْکثَـَر النَّاِس ال یَْعَلُموَن« )سـبأ، 28( 
مـا شـما را بـرای همـة مـردم فرسـتاديم تـا بشـارت دهنده و بيم دهنـدة آن ها باشـيد، گرچـه اكثر 

مـردم ايـن را نمی دانند.
»َو مـا أَْرَسـْلناَك ااّل َرْحَمـًة لِْلعالَمیَن« )االنبياء، 107( و ما شـما را نفرسـتاديم مگر اينكه ماية 

رحمـت بـرای همة جهانيان و مردم باشـی.   
َ اْصَطفـی  آَدَم َو نُوحـًا َو آَل إِبْراهیـَم َو آَل عِْمـراَن َعَلـی الْعالَمیـَن«  )آل عمران، 33(     »إِنَّ اللَّ

همانـا خداونـد حضـرت آدم، آل ابراهيـم و آل عمـران را برای جهانيان فرسـتاده اسـت.
یـِن ُکلِّـهِ َو لَـْو َکرَِه  ذي أَْرَسـَل َرُسـولَُه بِالُْهـدی  َو دیـِن الَْحـقِّ لِیُْظهِـَرُه َعَلـی الدِّ »ُهـَو الَـّ

الُْمْشـرُِکونَ« )الصـف، 9 و توبـه، 33(  »َو َکَفـی بِـاللَ َشـهیداً« )فتـح، 28(.
او خدايـی اسـت كـه رسـولش را بـرای هدايـت دين حق فرسـتاده اسـت تا بـر همة اديـان حاكم 
شـود گرچه مشـركان از اين كار ناراحت شـوند.  و فقط شـهادت خداوند بر اين كار كفايت  می كند. 
پيـام مهـم آيـات اين اسـت كـه ديـن و آموزه هايـی را كـه پيامبـر)ص( ارائـه كـرده، منطقه  ای 
نبـوده بلكـه بـرای همـة زمان هـا و مكان هاسـت و جهان شـمول اسـت و مـرزی جغرافيايـی 

برنمی تابـد.
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2. حاکمیـت اسـالم و انقالب بزرگ جهانـي حضرت مهدي)عج(:  جهاني شـدن با رويكرد 
فرهنـگ علـوی، بـا بزرگ ترين رويـداد تاريخ بشـر و عظيم ترين و گسـترده ترين انقـالب تاريخ، 
يعنـي انقـالب بـزرگ جهانـي حضـرت مهـدي )ع( همـراه خواهد شـد. در دوران ظهـور مهدي 
آل محّمـد )ص( اسـالم بـر سراسـر جهـان حاكـم مي شـود و حكومت جهاني اسـال می تشـكيل 
خواهـد شـد كـه عالمه مجلسـی در بحار االنـوار جلدهـای 52 و 51 اين روايـات را جمع آوری 
كـرده اسـت كـه فقـط به يـک مـورد اكتفـا می كنيـم. پيامبـر اسـالم )ص( فرمـود :»َقاَل َرُسـوُل 
اِس َو َزاَلزَِل یَْمَلُ ااّلْرَض  ـُرُکْم بِالَْمْهـِديِّ یُبَْعـثُ فِي أُمَّتِـي َعَلی اْختاَِلٍف مِـَن النَـّ ِ ص أُبَشِّ اللَّ
ـَماءِ َو َسـاکُِن ااّلْرِض یَْقِسـُم  قِْسـطًا َو َعـْداًل َکَمـا ُملِئَْت َجْوراً َو ُظْلمًا یَْرَضی َعنُْه َسـاکُِن السَّ
اس«  )بحاراالنـوار، ج   ، ص 92   ،  ـِویَّةِ بَیَْن النَـّ الَْمـاَل ِصَحاحـًا َفَقـاَل َرُجٌل َما ِصَحاحـًا َقاَل بِالسَّ
بـاب 1(.شـما را بـه مهـدي، بشـارت مي دهـم. او در بين امـت مـن برانگيخته مي شـود. در حالی 
كـه بيـن مـردم اختـالف و ناراحتـی اسـت و زميـن را از قسـط و عدل پـر مي كند، همـان طوري 
كـه از سـتم لبريـز شـده اسـت و سـاكن آسـمان و زميـن از او راضي مي شـوند و مال ثـروت را 

به درسـتی تقسـيم مي كند)مجلسـي، بحاراالنـور، ج 51، ص78 (.
3. حاکمیـت نیکـوکاران و صالحـان: آيـات و روايـات بيانگـر اين اسـت كه جهـان آينده از 
آن صالحـان و مؤمنيـن و پرهيـزگاران اسـت و پـاكان برجهان حاكـم خواهند بود و ديـن الهی را 

آنـان جهانـی كـرده و گسـترش می دهند .
الُِحـوَن« )االنبیاء،  ْکـرِ أَنَّ ااّلْرَض یَرِثُها عِبـادَِي الصَّ بُـورِ مِْن بَْعـِد الذِّ »َو لََقـْد َکتَبْنـا فِـي الزَّ
105( همانـا در كتـاب زبـور داوود نشـانديم كـه همانـا ايـن بندگان صالح هسـتند كـه بر جهان 

حاكـم خواهند شـد.
الِحاِت لَیَْسـَتْخلَِفنَُّهْم فِي ااّلْرِض َکَما اْسـَتْخَلَف  ُ الَّذیـَن آَمنُـوا مِنُْکْم َو َعِمُلـوا الصَّ »َوَعـَد اللَّ
لَنَُّهْم مِْن بَْعـِد َخْوفِهِْم أَْمنًا  نَنَّ لَُهـْم دینَُهُم الَِّذي اْرتَضـی  لَُهـْم َو لَیُبَدِّ الَّذیـَن مِـْن َقبْلِهِـْم َو لَیَُمکِّ
یَْعبُُدونَنـي  ال یُْشـرُِکوَن بي  َشـیْئًا«  )النور، 55(. خداونـد به مؤمنان و صالحان وعده داده اسـت 
كـه هـر آينـه در زميـن به جانشـينی و اسـتخالف می رسـند همچنان كـه قبل از آن هـا به خالفت 
رسـيدند و هـر آينـه دينـی كـه مورد پسـند آنان اسـت بـه حاكميت رسـاند و وضعيت آنـان بعد 

از تـرس و وحشـت بـه امـن و آرامـش تبديل شـود و به خدا شـرك نورزند.  
4. زندگـی مسـالمت آمیز و به رسـمیت شـناختن دیگر فرهنگ هـا: در آموزه هـای فرهنگی، 
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وجـود گروه هـا و قبايـل ديگـر بـه رسـميت شـناخته می شـوند و تنـوع فرهنگـی و قومـی و 
مذهبـی مـورد قبـول بـوده و در زمـان حاكميـت فرهنـگ علـوی همـه در سـاية اسـالم زندگـی 

مسـالمت  آميزی خواهنـد داشـت. 
ا َخَلْقناُکْم مِـْن َذَکرٍ َو أُنْثـی  َو َجَعْلناُکـْم ُشـُعوبًا َو َقبائِـَل لِتَعاَرُفوا إِنَّ  َـّ اُس إِن  »یـا أَیَُّهـا النَـّ
َ َعلیـٌم َخبیـٌر«  )الحجرات، 13(. اي مردم ما شـما را نخسـت  ِ أَتْقاُکـْم إِنَّ اللَّ أَْکَرَمُکـْم عِنْـَد اللَّ
از مـرد و زنـي آفريديـم و آنـگاه شـعبه هاي بسـيار و فرقه هـای مختلـف گردانيديم تـا يک ديگر 

را بشناسـيد. همانـا گرامي تريـن شـما نـزد خدا بـا تقواترين شماسـت.
ُه لَُکْم  َـّ ـیْطاِن إِن ـْلِم َکافَّـًة َو ال تَتَّبُِعـوا ُخُطواِت الشَّ »یـا أَیَُّهـا الَّذیـَن آَمنُـوا اْدُخُلـوا فِي السِّ
َعـُدوٌّ ُمبیـٌن« )البقـره، 208(.  اي اهل ايمـان همـه متفقـًا نسـبت بـه اوامـر خـدا در مقام تسـليم 

درآييـد و از دسيسـه هاي تفرقـه آور شـيطان پيـروي نكنيـد.
َ َو ال نُْشـرَِك  »ُقـْل یـا أَْهـَل الِْکتـاِب تَعالَْوا إِلی  َکلَِمةٍ َسـواءٍ بَیْنَنـا َو بَیْنَُکـْم ااّل نَْعبَُد ااّل اللَّ
بِـهِ َشـیْئًا« )آل عمـران، 64(. بگـو اي اهـل كتـاب بياييـد از آن كلمـة حـق كـه ميان ما و شـما 
يكسـان اسـت پيـروي كنيـد و بجـز خداي يكتا هيـچ كس را نپرسـتيم و چيزي را با او شـريک 

قـرار ندهيم.
5. اختیـاری بـودن: در دور، حاكميـت فرهنـگ علـوی و جهان شـمولی و اسـتقرار آن در 
سراسـر جهـان، ورود پيـروان ديگـر اديان به آيين اسـالم اجباری نخواهد بود، بلكـه همانند دورة 
رسـالت رسـول خـدا )ص( آزاد و اختيـاری خواهـد بود و بـا پرداخت ماليات جزيـه از خدمات 
دولـت و حكومـت اسـالمی بهره خواهنـد بـرد و الـزام و اجبـار و جنـگ حضرت مهـدی )عج( 
بـا آنانـی خواهـد بـود كـه يا در ديـن توحيـدی نباشـند و يا عليـه حاكميت اسـالم قيـام كرده و 

شمشـير بكشـند و بـر حـدود الهی تجـاوز كـرده و حقوق الهـی را ضايـع كنند.
6. ثبـات در قوانیـن و مقـررات: بـا وجـود گسـتردگی آموزه هـای فرهنـگ علـوی در عصر 
جهانـی، ايـن آموزه هـا تابـع موقعيـت جغرافيايـی و وضعيت های پيش آمـده نخواهند بـود؛ هيچ 
حاللـی بـه حـرام يـا حرامی بـه حالل بـه علـت شـرايط و موقعيت هـا تبديـل نخواهد شـد مگر 

اين كـه حكـم ثانـوی پيدا كننـد )خمينـی، 1362(. 
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تحوالت علمی و سبک زندگی
كلمـة »پديـدة قـرن« چـه افـراد بسـياری را بدبخـت و چـه خانواده هـای بی شـماری را متالشـی 
نكـرده اسـت. میگوينـد عصـر علـم اسـت، قـرن اتـم   ، زمـان قمـر مصنوعـی و دورة موشـک 
فضاپيماسـت. دورة اينترنـت، تلفـن همـراه، رايانـه و ماهواره اسـت. همـه اين ها نتيجـة توليدات 
علمـی  اسـت و تأثيـرات بسـيار زيـادی نيـز در سـبک و سـياق زندگی گذاشـته اسـت. بـه تعبير 
نيـل پسـتمن،1 بـر گردة انسـان سـوار شـده و او را به هـر جايی كـه می خواهد می راند )پسـتمن، 
تكنوپولـي، 1380(. امـا آيـا می تـوان ادعـا كـرد كه سـعادت انسـان را همين ها تضميـن می كند؟! 
علـم چنيـن ادعايـی نـدارد. تـا جايـی كـه گروهی عالـم و دانشـمند بـا كمال صفـا و خلوص 
نيـت بـه كشـف و جسـتجو می پردازنـد و گروه هايی جـاه طلب، هوسـران، پول پرسـت، حاصل 
زحمـات علمـی آن هـا را در راه مقاصـد پليـد خـود اسـتخدام می كنند. نالـة علم همـواره از اينكه 
مـورد سـوء اسـتفادة طبيعت سـركش بشـر قرار میگيـرد بلند اسـت. گرفتاری و بدبختـی قرن ما 
هميـن اسـت. علم و كشـفيات آن خنثی اسـت. اسـت، اينها توانمنـدی انسـان را افزايش می دهد 
ولـی ايـن توانمنـدی را كجـا به كار گيرد؟ آيـا برای اعتالی جامعة انسـانی يا فسـاد و تباهی آن؟ 

چگونـه زندگـی خـود را تحت شـعاع آن قرار دهد؟ كاری از علم سـاخته نيسـت. 
علـم از جنبـة فيزيـک پيـش مـی رود و قوانيـن نور را كشـف می كنـد. گروهی سـودجو همين 
را وسـيلة تهيـة فيلم هـای خانمـان برانـداز قـرار می دهنـد. علـم شـيمی جلـو مـی رود و خواص 
تركيبـات اشـيا را بـه دسـت مـی آورد. آنـگاه افـرادی بـه فكـر اسـتفاده می افتنـد و باليـی بـرای 
جـان بشـر بـه نـام »هروئيـن، شيشـه و ....« می سـازند. علـم تـا درون اتـم راه می يابـد و نيـروی 
شـگفت انگيز اتـم را مهـار میكنـد، امـا پيـش از آن كـه كوچک تريـن اسـتفاده ای در راه مصالـح 
بشـر شـود، جـاه طلبـان دنيـا از آن بمـب اتمـی می سـازند و بر سـر مردم بيگنـاه می ريزنـد. علم 
تـوان امـواج را می يابـد و در پرتـو آن ماهـواره، تلفن همـراه و اينترنت و.... می سـازد، ولی بيش 
از آن كـه بـه فكـر رشـد و ترقی باشـد، كانـون خانواده هـا را تحت تأثير قرار داده اسـت و فسـاد 

و تباهـی به بـار آورده اسـت.
هنگامی كـه بـرای تجليـل از مقام انيشـتين، دانشـمند بزرگ قرن بيسـتم، جشـنی به پـا می كنند، 
او پشـت تريبـون مـی رود و می گويـد: شـما بـرای كسـی جشـن می گيريـد كـه دانـش او سـبب 

1. Neil pstmn
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سـاختن بمـب اتـم شـده اسـت؟! )مطهـری   ، ج  15 ص821(. انيشـتين نيـروی دانش خـود را به 
دليـل بمـب بـه كار نينداخـت؛ جاه طلبـی گروهی ديگـر از دانـش او بمب اتم سـاخت، در حالی 
كـه می تـوان از علـم داروهـای هسـته ای سـاخت و تحولـی در صنعت و كشـاورزی ايجـاد كرد. 
ماهـواره، تلفـن همـراه، اينترنـت، مـواد شـيميايی ديگـر، بمـب اتمـی و فيلم هـای چنيـن و 
كامل تريـن  دانسـت.  موجـه  نمی تـوان  هسـتند  قـرن«  »پديـدة  دليل اينكـه  بـه  فقـط  را  چنـان 
بمب هـا در مقايسـه بـا آخريـن نـوع بمب افكن هـای كنتـرل از راه دور كـه بـه وسـيلة زبده ترين 
تحصيل  كرده هـا بـر سـر مـردم بيگنـاه می ريزنـد، از وحشـيانه بـودن  ايـن كار ذره ای نمی كاهـد. 
اگـر فيلم هايـی می تـوان سـاخت كـه كانـون گـرم خانـواده را هدف گيـری كـرده و بـه راحتی و 
همـه وقـت می تـوان در اختيـار مـردم قـرار داد، ذره ای از خيانـت بـه انسـانيت آن هـا نمی كاهد.

رویکردهای مختلف به تغييرات و سبک زندگی در عرصة جهانی شدن
در فرهنـگ علـوی براسـاس نظريـة فطـرت، انسـان يک طـرح، الگـو و برنامه ای دارد كـه مطابق 
آن حركـت می كنـد و بـا نيـروی ديناميكـی درونـی به سـوی آن مـی رود. پيامبـران و اديـان الهی 
آمده انـد تـا مراقـب باشـند كـه انسـان از اين مسـير خارج نشـود. ويژگی عمـدة آموزه هـای دينی 
ايـن اسـت كـه انسـان همـان مسـير فطـری و طبيعـی خـود را طی كنـد. نظيـر همـان حرفی كه 
سـقراط گفتـه و تـا حـدودی هـم شـبيه سـخن ماركس اسـت. سـقراط در بـارة علم معتقـد بود 
كـه ريشـة علـوم در فطرت انسـان اسـت و با روش اسـتفهامی مخاطـب را تا جای می بـرد كه به 
بديهيـات منتهـی می شـد. او سـپس بـا سـؤال های پی در پـی مخاطب را بـه اعتـراف وا می دارد. 
سـقراط می گفـت مـن همـان روش مـادرم را دارم. مـادرش مامـا بـود. او می گفـت مامـا كه بچه 
را نمی زايانـد؛ طبيعـت مـادر اسـت كـه بچـه را می زايانـد. ولـی بـه مامـا احتيـاج اسـت، مامـا 
مراقبـت می كنـد كـه  ايـن بچـه مثـال كـج نيفتـد. كار او كمـک دادن بـه طبيعـت اسـت؛ همچنان 
بيَب  كـه طبيـب هـم خدمتگـزار طبيعت اسـت و حكمـا گفته انـد: النَّبِیُّ خـادُِم الَْعْقـِل َكمـا انَّ الطَّ
خـادُِم الِْجْسـِم. طبيـب خدمتگـزار بـدن اسـت، بـه  اين معنا كـه خودش را بـا قوانين بـدن تطبيق 
می دهـد؛ يعنـی بـدن از خـودش قوانيـن و اصولـی دارد، طبيـب قوانيـن را كشـف می كنـد، يا به 
اصطـالح امـروز مكانيـزم بـدن را كشـف می كنـد؛ سـاختمان بدن، قانـون حركات بـدن، وظايف 
ااّلعضـا را كشـف می كنـد، مانع هـا و ُمخل هـا را بـه نـام بيماري ها كشـف می كند، بيمـاری زداها 
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را هـم كشـف می كنـد؛ براسـاس آنچه كشـف كرده اسـت خـودش را به سـاختمان بـدن مريض 
تطبيـق می دهـد، از  ايـن جهـت معالجـه می كند. اينكـه می گوينـد پيغمبـران خـادم عقـل يعنـی 
خـادم روح انـد )النَّبِـیُّ خـادُِم الـّروِح( پيغمبـران بر اسـاس شـناختی الهـی از روح و از باطن و از 
معنـا و از آن لُـّب و حقيقـت انسـان آمده انـد و خودشـان را بـر قوانينـی كه حاكم بر روح انسـان 
انـد؛ اسـت تطبيـق داده انـد و در خدمـت روح انسـانند يعنـی در خدمـت آن قوانين انـد؛ يعنـی 
كوشـش می كننـد آن قوانيـن درسـت اجـرا شـود، همانند همـان ماما كه مراقب اسـت كـه نوزاد 

راه خـودش را درسـت طـی كند.
بـر  ايـن اسـاس، جامعة انسـاني هم درسـت مانند همـان زن حامله اسـت. به تدريـج موعدش 
خواهـد رسـيد و در موقـع خـودش هم وضـع حمل خواهد كـرد، پيامبـران آمده اند كـه مراقبش 
باشـند و بـه او كمـک كننـد، در مقـام تشـبيه، مثـاًل سـقط جنيـن نكنـد، بچـه را زودتـر از موقع 
و ناقـص بـه دنيـا نيـاورد. ماركـس هـم شـبيه اين سـخن را گفتـه اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه او 
بـه صـورت ديگـری می گويـد؛ نه براسـاس فطرت انسـانی، بلكـه براسـاس تكامل جبـری ابزار 
توليـد. او موتـور محـرك را ابـزار توليـد می دانـد و معتقد اسـت كـه ابـزار توليد به درجـه ای از 
تكامـل كـه برسـد، خـود به خود وضـع را عـوض می كنـد و وضع جديـدی به وجود مـی آورد. 
از ايـن رو او هـم می گويـد انسـان چه بخواهـد و چه نخواهد  ايـن كار خواهد شـد. همين تعبير 
»زائـو« را كـه سـقراط بـه كار بـرده، ماركـس هم بـه كار می بـرد؛ او می گويـد انسـان ها فقط  اين 
قـدر می تواننـد دخالـت كننـد كـه درد  ايـن زايمـان را تخفيـف بدهنـد. مقصودش  اين اسـت كه 
مثـاًل جامعـه ای كـه بـه دورة سوسياليسـتی رسـيده و بـه مرحله ای می رسـد كـه بايد از ايـن دوره 
منتقـل شـود،  ايـن حادثـه  خـواه ناخـواه رخ می دهـد. نقـش انسـان ها  ايـن اسـت كـه اگـر جلو 
بيفتنـد و تبليـغ و كار كننـد و اذهـان را آمـاده كننـد، ماننـد يـک زايمـان بـی درْد، جامعه خودش 
متحـول می شـود،  ايـن بچـه بـه دنيـا می آيـد بـا درد كـم، يا بـی درد. ولـی اگـر انسـان ها مداخله 
نكننـد، افـرادی نباشـند كـه بخواهنـد مداخلـه كننـد، باز هـم در نهايت  ايـن زايمـان رخ می دهد 
امـا بسـيار دردنـاك، يعنـی كشـتارهای خونيـن و خرابي هايـی رخ می دهد تـا باالخـره جامعه به 

دورة بعـدی منتقل شـود.
در تفـاوت ايـن دو نظريـة بـا نظريـه فطـرت بايـد گفـت: مطابـق نظريـة ماركـس، سـاختمان 
جامعـه مانند سـاختمان ماشـينی اسـت كه قطعـات در واقـع از يكديگر جدا هسـتند، يعنی متحد 
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نيسـتند ولـی بـه يكديگـر وابسـته اند. شـما سـپر ماشـين را كـه بگيريـد، حركـت بدهيـد، همـة 
ماشـين حركـت می كنـد. يـا سـپر حركـت نمی كنـد يـا اگـر حركـت كـرد همـة ماشـين حركت 
می كنـد. آن هـا می گوينـد جامعـه حكـم ماشـينی را دارد. اجـزای جامعـه گاهـی پيش افتادگـی و 
پس افتادگـی پيـدا می كنـد. ابتـدا وضـع هماهنگـی دارد. بعد يک قسـمت از قسـمت های جامعه 
پيـش می افتـد، كـه از نظـر  اين هـا آن قسـمتی كه اصـل اسـت و پيش می افتـد اقتصاد اسـت. در 
نتيجـه تعـادل جامعـه به هـم می خـورد. آن قسـمت های ديگـر همان وضع سـابق خـود را دارند، 
 ايـن قسـمت پيـش می افتد، بعـد كشمكشـی رخ می دهـد. آن قسـمت ها می خواهنـد بمانند،  اين 
قسـمت می خواهـد جلـو بـرود. ماننـد يـک اندامـی كـه نيمـی از آن زنـده باشـد و بخواهد جلو 
بـرود، نيمـة ديگـر فلـج يـا نيمـه فلـج باشـد و بايـد آن را بكشـند. يک پـا دارد راسـت حركت 
می كنـد، يـک پـای ديگـر را بـه زور بايد كشـيد و بـرد. كشـمكش رخ می دهد، ولـی باالخره آن 

انـدام ضعيـف مجبـور اسـت خـودش را تطبيـق بدهـد بـه آن اندامـی كه قوي تر اسـت.
پـس  ايـن گونـه اسـت كـه نيمـی از جامعـه جلـو می افتـد و نيمی ديگـر عقـب می افتـد كه از 
نظـر  اين هـا آن كـه جلـو می افتد زيربناسـت و آن  كـه عقب می افتد روبناسـت. بعد جنـگ زيربنا 
و روبنـا رخ می دهـد و روبنـا چـاره ای نـدارد كـه آخـرش خـودش را بـه زيربنـا تطبيـق بدهـد 

)مطهـری، ج 15، ص 822(.
ولـی مطابـق نظريـة فطـری، جامعـه بـا همـة وجـودش ماننـد يک نهـال اسـت.  اين نهـال كه 
در زميـن كاشـته اسـت بـا همـة وجود بـه طرف بـاال رشـد می كند. در ايـن تالش ممكن اسـت 
دچـار آفت زدگـی شـود، يک سـال هم رشـد نكند، ممكن اسـت يک شـاخه اش بشـكند، ممكن 
اسـت وضـع ديگـری پيـش بيايد ولی مسـير طبيعـی همة ايـن »كل« به عنـوان يک موجـود زنده 
بـه طـرف آن كمـال نهايـی در حركـت اسـت. طبـق نظريـة فطـرت، انسـانيت بـه سـوی هويت 
واحـدی حركـت می كنـد و يـک هويـت  ايـده آل واحـدی در عمق فطرت جامعة انسـانی اسـت 
كـه بـرای ظهـور و بـروز آن تـالش می كند. و ديـن الهی بيانگـر آن الگو و برنامـة و طرح هويت 
واقعـی انسـانيت اسـت كـه آن را به انسـان عرضه مـی دارد و می خواهـد همة هويت هـا را در آن 
يـِن ُكلِِّه  َّذی اْرَسـَل َرسـولَُه بِالُْهـدی  َو ديـِن الَْحـقِّ لِيُْظهِـَرُه َعَلی الدِّ شـكل قـرار دهـد. آية »ُهـَو ال
َو لَـْو َكـِرَه الُْمْشـِركوَن« )صـف، 9(، هميـن معنـی را تداعـی می كنـد. همچنيـن آيـة »َو لََقـْد َكتَبْنا 
ْكـِر انَّ ااّلْرَض يَِرثُها ِعبـادَِی الّصالِحـوَن« )انبياء، 105(. همين طـور آية »انَّ  بـورِ مِـْن بَْعـِد الذِّ فِی الزَّ
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« )اعراف   ، 128(، يا آيه »َمـْن يَْرتَدَّ مِنُْكْم  ِ يُورِثُهـا َمـنْ يَشـاُء مِْن ِعبـادِهِ َو الْعاقِبَُة لِْلُمتَّقيـنَ ااّلْرَض لِلَّ
ةٍ َعَلـی الْكافِريَن«  ٍة َعَلـی الُْمْؤمِنيـَن اِعـزَّ َـّ ُ بَِقـْومٍ يُِحبُُّهـْم َو يُِحبُّونَـُه اذِل َعـْن دينِـِه َفَسـْوَف يَْأتِـی اللَّ
)مائـده، 54(. بـه مـردم خطـاب می كنـد و می گويـد شـما منّـت به سـر اسـالم نگذاريد، شـما با 
خـود خيـال كرده ايـد كـه مـا هسـتيم كـه پرچـم اسـالم را بـه دوش گرفته ايـم و چنيـن و چنان 
می كنيـم.  ايـن منطـق برنامـة الهـی اسـت، اگر شـما نكنيد قومـی ديگر  ايـن كار را خواهنـد كرد.
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سبک زندگی و جهانی شدن
ويژگـی بـارز جهانی شـدن چنان کـه گذشـت بهره گيـری از ابزارهای ارتباطی و دسـت يابی آسـان 
و سـريع بـه اطالعـات اسـت. ورود اطالعـات جديـد از مجاری ادراكـی موجب تغيير در سـطح 
انديشـه ای شـده و با رسـوخ در باورها و جايگزينی نمادها و الگوها سـطح ارزشـی و انگيزشـی 
نيـز تغييـر می يابـد؛ دو عامـل مهمی كـه تغييـرات عملكردی عقـل نظری را بـه همـراه دارد؛ زيرا 
مهم تريـن قـوای محركـة مجـاری ادراكـی بـه عوامـل شـنيداری و ديـداری برمی گـردد كـه مهم 

تريـن عرصه هـای فعاليـت جهانی شـدن را رقـم می زند.
جهانی شـدن بـا مفهـوم امروزيـن خـود، محصول انقـالب ارتباطات اسـت. ارتباطـات اگر چه 
فرصت بسـيار مناسـبی را برای كشـور های در حال توسـعة در طرح خود به وجود آورده اسـت، 
امـا بـا از ميـان بـردن مرزهـا   ، فضاهـا و زمان هـا، چالش هـای فراوانـی را هـم با ايـن حكومت ها 
و ملت هـا و بـه ويـژه انسـان ها پديـد آورده اسـت كـه محور اصلـی ايـن جريان اند پديـد آورده 
اسـت. ارتباطـات مجـاری ادراكـی را هدف گيـری كرده تـا با رسـوخ در آن ها مجـاری تحريكی 

را كنتـرل كنند.
ورود اينترنـت، موبايـل و ماهـواره به زندگی و دسترسـی آسـان و راحت بـه پيام های ديداری 
و شـنيداری آن، مجـاری ادراكـی و محركـی را و سـطح نيازها را تحت تأثيرخود قرار داده اسـت 
و الگوهايـی را وارد زندگـی كـرده كـه تـا ديـروز جايگاهـی در آن نداشـت، مدهايـی را طـرح 
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كـرده اسـت كـه نقـش اساسـی در گزينش هـای او دارد )پسـتمن، تكنوپولـي، 1380(. ديگـر بـه 
ذائقه هـای قبلـی توجـه نمی كنـد؛ منطـق رفتارهای قبلـی را عقب ماندگـی برمی شـمارد و تبعيت 
از سـبک های جديـد را نشـانة تمـدن و فرهيختگـی برمی شـمارد و رعايـت رسـم سـنت های 
گذشـتگان را نشـانة دوری از مظاهـر تمـدن و نيـز پيشـرفت و مظاهـر آن می پندارنـد )جعفري، 

.)1374

جامعة واحد انسانی محصول جهانی شدن از دیدگاه فرهنگ علوی
انسـان  در عمـق فطـرت خودش حق طلـب و حق گراسـت و انحرافاتش به باطل به تعبير تفسـير 
الميـزان، از قبيـل خطای در تطبيق اسـت )طباطبائی، تفسـير الميـزان، 1364، ج 2، ص 99(. يعنی 
انسـان هرگـز فطرتـش باطـل نمی شـود. فطـرت حق گرايـی در نـوع انسـان هميشـه هسـت، بـه 
نـدرت افـرادی هسـتند كه فطرت هايشـان مسـخ می شـود. اگر شـما در زمانـی می بينيد انسـان  از 
حـق دوری جسـته اسـت، بـاز به نام حـق از حق دوری می جويـد؛ يعنی خطای در تطبيق اسـت. 
اگـر دنبـال باطـل مـی رود، بـاز همـان فطـرت حق گرايی او را بـه دنبـال باطل- كه خيـال می كند 
حـق  ايـن اسـت- می كشـاند. و ايـن خطاهـا بـرای هميشـه در انسـان باقـی نمی مانـد، موقـت 
اسـت و انسـان باالخـره بـه حـق واقعـی خـودش و بـه كمـال واقعـی خـودش می رسـد و  ايـن 
فطـرت انسـان اسـت كـه انسـانيت را بـه سـوی يک وحـدت و يـک تشـابه می بـرد، اختالف ها 
بـه تدريـج در آينـده كمتـر می شـود و انسـاِن آينـده هرچـه بيشـتر به فكـرش و به عقيـده اش و 
بـه اخالقـش و بـه معنويـت خـودش وابسـته می شـود. اين همـان چيزی كـه اسـمش را »جامعة 
واحـد انسـانی« میگذاريـم كـه در آينده بـه وجود خواهـد آمد و محصـول جهانی شـدن از نگاه 
فرهنـگ علـوی اسـت و اسـالم هـم جز ايـن نيسـت، يعنـی برنامـه ای كـه در نهايـت امـر  اين را 
می خواهـد بـه وجـود بيـاورد. از ايـن رو،  اين مسـئله كـه هويت های ملـی در ذات خـود تقّدس 
دارنـد و بـه  اين هـا نبايـد دسـت زد و حتـی اسـالم هـم بـه  اين هـا كاری ندارد، سـخن درسـتی 

نيسـت )مطهـری، ج 15، ص 825(.
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کارکردهای فرهنگ علوی در عرصة جهانی شدن
عناصـر فرهنـگ علـوی از دوبخـش ثابـت و متغيـر تشـكيل شـده اسـت؛ بخش ثابـت آن اصول 
اسـت كـه و گذشـت زمـان و تغييـرات محيطـی تأثيـری در ماهيـت آن هـا نـدارد، ماننـد توحيد 
در ابعـاد مختلـف آن كـه توليـدات علمـی  و مظاهـر فرهنگـی و اجتماعـی آن توحيد را به شـرك 
تبديـل نمی كنـد، ولـی ميزان گسـترة مفهومی آن با توسـعة علوم گسـترده می شـود و درك انسـان 
نسـبت بـه اليه هـای آن تعميـق می يابـد، چنان كـه در شـان نـزول آيـات اول سـورة حديـد گفته 
شـده اسـت كـه بـرای آخر زمان آمده اسـت و به تناسـب توسـعة افـكار فهم می شـود. عالمه در 
تفسـير الميـزان ج 19 صفحـه 258 نقـل می كنـد كـه: »صاحـب كافی به سـند خـود از عاصم بن 
حميـد روايـت كـرده كه گفت: شـخصی از علی بن الحسـين )ع( از توحيد سـؤال كرد، حضرت 
فرمـود: خـدای تعالـی می دانـد كـه در آخر الزمـان مردمـی خواهند آمـد اهل تعمـق و تحقيق، و 
ُدورِ«  ُ أََحٌد« و آيات سـوره حديد تا جملـه »َعلِيٌم بِـذاِت الصُّ بـه هميـن جهت سـوره »ُقـْل ُهـَو اللَّ

را نـازل كرد )كافـی، ج 1، ص 91(.
بخـش دوم عناصـر فرهنـگ علـوی به تناسـب زمان تغيير می يابـد و هويت خود را به تناسـب 
شـرايط تطبيـق می دهـد، ماننـد نمازخواندن كـه اصل نمـاز در فرهنگ علوی تعطيل  بردار نيسـت 
ولـی چگونـه خوانـدن آن بـه شـرايط برمی گـردد و بـه تناسـب شـرايط بايد نشسـته، ايسـتاده يا 
خوابيـده خوانـد. بـه تعبيـر عالمـه جعفـری اصول متغيـر اين فرهنگ مسـتند بـه نيازهـاي متغير 
بشـري در بسـتر زمـان اسـت كـه متناسـب با شـرايط مختلـف متفاوت خواهـد بود ولـی عناصر 
ثابـت فرهنگـي آن هايـي هسـتند كه مسـتند بـه نيازهاي فطري و ذاتي بشـري هسـتند و گذشـت 
زمـان تأثيـري در ماهيـت آن هـا نمي گـذارد. ماننـد اصـل كمـال جويـي و اشـتياق بـه آن؛ اصـل 

احتـرام و نوع دوسـتي )جعفـري، 1374، ص11(.

علل انعطاف پذیری در فرهنگ علوی در مقابل سبک ها و تغييرات
بـه طـور كلـی فرهنـگ علـوی بـا تغييـر مخالفتی نـدارد. اصـوالً تغييـر را جـزء الينفـک جامعه 
انسـانی می شناسـد ولـی اجـازه نمی دهـد بـدون دليـل و فقـط به صـرف تقليـد از آن هـا تبعيت 
كـرد »َوالتَقـُف مـا لَيـَس لَـَک بِـه ِعلٌم« )اسـراء، 36(. سـبک و سـياق زندگـی را تغييـر داد و هر 
روز بـه شـكلی در آمـد. از طـرف ديگر اجـازه نمی دهد بـه راحتـی از كنار مواهب الهی رد شـد 
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و از دسـتاوردهای علمی بهـره ای نبـرد، بلكـه بايـد آن هـا را كشـف كـرد و بـه اسـتخدام گرفـت 
)جاثيـه،13( و موجبـات رشـد و شـكوفايی آحـاد جوامـع بشـری را فراهمكـرد و ايـن ويژگـی 
ناشـی از اصـول و قواعـدی اسـت كـه با محتـوای آموزه هـای فرهنگ علوی عجين شـده اسـت 

كـه بـه تعـدادی بـه اختصار بـه تناسـب موضوع اشـاره می شـود: 

1. توجه به روح و معنی و بی تفاوتی نسبت به قالب و شکل 
در فرهنـگ علـوی بـه شـكل ظاهر و صورت زندگی كه وابسـتگی تـام و همةی بـه ميزان دانش 
بشـر دارد توجـه نشـده اسـت. دسـتورات ايـن فرهنگ بـه روح و معنـی و هـدف زندگیمربوط 
اسـت و بهتريـن راهـی كـه بشـر بايـد بـرای وصـول بـه آن هدف ها پيـش بگيـرد؛ زيـرا كاركرد 
علـم نـه هـدف و روح زندگـی را عـوض می كنـد و نـه راه بهتـر و نزديک تـر و بی خطرتـری به 
سـوی هدف هـای زندگـی نشـان داده اسـت، بلكـه علم همواره وسـايل بهتـر و كامل تـری برای 
تحصيـل هدف هـای زندگـی و پيمـودن راه وصـول بـه آن هدف هـا در اختيـار قـرار می دهـد 

)مطهـری، ج 19، ص118(.
فرهنـگ علـوی بـا قـراردادن هدف هـا در قلمـرو اسـالم و واگذاشـتن شـكل ها، صورت هـا و 
ابزارهـا در قلمـرو علـم و فـن، از هرگونه تصادمی با توسـعة فرهنگ و تمدن پرهيز كرده اسـت؛ 
بلكـه بـا تشـويق بـه عوامل توسـعة تمدن يعنـی علـم   ، كار   ، تقـوا   ، اراده   ، همت و اسـتقامت، خود 
نقـش عامـل اصلـی پيشـرفت تمـدن را بر عهـده گرفته اسـت. اسـالم عالئم و شـاخص هايی در 
مسـير حركت بشـر نصب كرده اسـت. آن شـاخص ها از طرفی مسـير و مقصد را نشـان می دهد 
و از طـرف ديگـر بـا عالمـِت خطـر انحراف هـا و سـقوط ها و تباهي هـا را ارائـه می دهـد. همـة 

مقـررات اسـالمی يـا از نوع شـاخص های قسـم اول اسـت يا از نوع شـاخص های قسـم دوم.
وسـايل و ابزارهـای زندگـی در هـر عصـری بـه ميـزان معلومـات و اطالعـات علمـی بشـر 
بسـتگی دارد. هـر انـدازه معلومـات و اطالعـات توسـعة يابـد، ابزارهـا كامل تر میشـوند و جای 

ناقص ترهـا را بـه حكـم جبـر زمـان می گيرنـد.
در اسـالم يـک وسـيله يـا شـكل ظاهـری و مـادی نمی تـوان يافـت كه جنبـة »تقدس« داشـته 
باشـد تـا يک مسـلمانی خـود را موظف بداند كه آن وسـيله و شـكل را برای هميشـه حفظ كند. 
اسـالم نگفتـه كـه خياطـی، بافندگـی، كشـاورزی، حمل و نقـل، جنگ يا هـر كار ديگـری از اين 
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قبيـل بايـد بـا فـالن ابزار مخصوص باشـد تـا با پيشـرفت علم كه آن ابزار منسـوخ می شـود ميان 
علـم و دسـتور اسـالم تضـاد و تناقضـی پيـدا شـود. اسـالم نه بـرای كفـش و لباس مـد خاصی 
آورده و نـه بـرای سـاختمان ها سـبک و اسـتيل معينـی در نظـر گرفته و نـه برای توليـد و توزيع، 
ابزارهـای مخصوصـی معيـن كـرده اسـت )مطهـری، ج 19، ص 118(، بلكـه اسـالم بـا محتـوای 

زندگـی و جهت آن سـروكار دارد. 

2. حجيت تفکر عقالنی و امکان بازنگری در تفسير آموزه های دینی
عنصـر زمـان و مـكان از مفاهيـم مشـترك اثرگـذار در تبييـن و تفسـير آموزه هـای فرهنـگ علوی 
اسـت. در ايـن فرهنـگ آموزه هـای دينـی از طريـق عقـل قابل تفسـير و تبيين انـد و. ايـن عمل بر 
عهدة عقل گذاشـته شـده اسـت و از كاركرد آن برشـمرده می شـود به تعبير عالمه حلی )هر آنچه 
را كـه صـدق رسـول متوقـف بـر آن اسـت نمی تـوان بـا نقـل ثابـت كـرد و هر آن چـه را كـه عقل 
وجـود يـا عدمـش را تجويـز می كند، اثبـات آن با عقل جايز نيسـت و غير از ايـن دو می توان همه 

چيـز را بـا آن هـا اثبـات كرد( )عالمـه حلی، 1374 بـه نقل از بهـروز لـک، 1386، ص80(.
  از نظـر علمـای دينـی اجتهـاد مصطلـح بـرای هدايـت جامعـه كفايـت نمی كنـد و تغييـرات 
محيطـی و شـرايط اجتماعـی نيـاز بـه راه هـا و روش هـای جديـدی دارد. بـه تعبيـر رهبـر كبيـر 
انقـالب اسـالمی  امـام خمينـی »روحانيـت تـا در همة مسـائل و مشـكالت حضور فعال نداشـته 
باشـد، نمی توانـد درك كنـد كـه اجتهـاد مصطلـح بـرای ادارة جامعـه كافـی نيسـت. حوزه هـا و 
روحانيـت بايـد نبـض تفكـر و نيـاز آينـدة جامعـه را هميشـه در دسـت خـود داشـته باشـند و 
همـواره چنـد قـدم جلوتـر از حـوادث، مهيای عكس العمل مناسـب باشـند. چه بسـا شـيوه های 
رايـج ادارة امـور مـردم در سـال های آينـده تغيير كند و جوامع بشـری برای حل مشـكالت خود 
بـه مسـائل جديـد اسـالم نيـاز پيـدا كنـد. علمای بزرگـوار اسـالم از هـم اكنـون بايد بـرای  اين 

موضـوع فكری كننـد« )صحيفـه امـام   ، ج 1، ص 292(.

3. چند وجهی بودن قوانين
 در فرهنـگ علـوی بـرای احتياجـات ثابت بشـر قوانين ثابت و بـرای احتياجـات متغيرش وضع 
متغيـری در نظـر گرفتـه شـده اسـت. پـاره ای از احتياجـات، چـه در زمينـة فـردی و شـخصی و 
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چـه در زمينه هـای عمومـی و اجتماعـی وضـع ثابتـی داردنـد، در همة زمان ها يكسـان اند اسـت. 
غرايـز عرصـه ای اسـت كـه قوانين ثابتـی را برمی تابد؛ زيرا گذشـت زمان در گرسـنگی، تشـنگی 
و غريـزة جنسـی او تغييـری ايجاد نمی كنـد. ولی مقوله هايـی مانند دفاع و سـالمتی از مؤلفه های 
دو وجهـی اسـت؛ اصـل نياز بهـی به دفاع برای حفظ سـالمتی، اصـل ثابت و غير متغيری اسـت 
كـه عنصـر زمـان و مـكان در آن اثرگذار نيسـت ولی بـه نوع دفاع و سـالمتی توجه جـدی دارد.
ةٍ«  در اسـالم يـک اصـل اجتماعـی به اين صورت اسـت كـه: »َو اِعّدوا لَُهـْم َمااْسـتََطْعتُْم مِـْن ُقوَّ
)انفـال، 60(، يعنـی  ای مسـلمانان، تـا آخريـن حـد امـكان در برابـر دشـمن نيـرو تهيـه كنيد. از 
طـرف ديگـر، در سـنت پيغمبـر يـک سلسـله دسـتورها رسـيده اسـت كـه در فقـه به نام »سـبق 
و رمايـه« معـروف اسـت. دسـتور رسـيده اسـت كـه خـود و فرزندانتـان تـا حـد مهـارت كامل، 
فنـون اسب سـواری و تيرانـدازی را يـاد بگيريـد. اسـب دوانی و تيرانـدازی جـزء فنـون نظامـی 
آن عصـر بـوده اسـت. بسـيار واضـح اسـت كـه ريشـه و اصـل قانـون »سـبق و رمايه« اصـل »َو 
ةٍ« اسـت؛ يعنی تير و شمشـير، نيزه   ، كمـان   ، قاطر و اسـب از نظر  اِعـّدوا لَُهـْم َمااْسـتََطْعتُْم مِـْن ُقـوَّ
اسـالم اصالـت نـدارد؛ آنچـه اصالـت دارد نيرومند بودن اسـت، آنچـه اصالت دارد  اين اسـت كه 
مسـلمانان در هـر عصـر و زمانـی بايـد تـا آخريـن حـد امـكان از لحاظ قـوای نظامـی  و دفاعی 
در برابـر دشـمن نيرومنـد باشـند. لـزوم مهـارت در تيرانـدازی و اسـب دوانی جامه ای اسـت كه 
بـه تـن لـزوم نيرومندی پوشـانيده شـده اسـت و به عبـارت ديگر شـكل اجرايی آن اسـت. لزوم 
نيرومنـدی و دفـاع در مقابـل دشـمن قانون ثابتی اسـت كـه از احتيـاج ثابت و دائمی سرچشـمه 
گرفتـه اسـت. امـا لـزوم مهـارت در تيرانـدازی و اسـب دوانی، مظهـر يـک نيـاز موقـت و متغير 
اسـت و به تناسـب عصر و زمان تغيير می كند )شـهيدمطهری،  ج 19، ص 119(. با تغيير شـرايط 
تمـدن، جنـس تهديـد، از سـخت بـه نـرم تغييـر هويـت داده اسـت و سـالمتی بشـريت بيش از 
پيـش بـه خطر افتاده اسـت ماهـواره، اينترنـت و... ابزارهای جديدی هسـتند كه سـالمتی فكری، 

روانـی، جنسـی و روحـی انسـان ها را بـه خطـر انداخته اند اسـت )بابائـی، 1392(.
اميرالمؤمنيـن علـی )ع(در اواخـر عمـر بـا  اين كـه موهايش سـپيد شـده بـود رنگ نمی بسـت، 
محاسـنش همچنـان سـپيد بـود. شـخصی بـه آن حضـرت گفت: مگـر پيغمبـر اكرم دسـتور نداد 
كـه: »مـوی سـپيد را بـا رنـگ بپوشـانيد«؟ فرمـود: چـرا. گفـت: پـس چرا تـو رنـگ نمی بندی؟ 
فرمـود: در آن وقـت كـه پيغمبـر اكـرم  ايـن دسـتور را داد، مسـلمانان از لحاظ عدد انـدك بودند. 
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در ميـان آن هـا عـده ای پيرمـرد وجـود داشـت كـه در جنگ هـا شـركت می كردند. دشـمن كه به 
صـف سـربازان مسـلمان نظـر می افكنـد و آن پيرمردان سـپيدمو را می ديـد، اطمينـان روحی پيدا 
می كـرد كـه بـا عـده ای پيرمرد طرف اسـت و روحيـه اش قوی می شـد. پيغمبـر اكرم دسـتور داد 
كـه رنـگ ببندنـد تـا دشـمن بـه پيری آن هـا پی نبـرد. آنـگاه علی فرمـود:  ايـن دسـتور را پيغمبر 
اكـرم وقتـی صـادر كـرد كه عدد مسـلمانان كم بـود و الزم بـود از  اين گونه وسـايل نيز اسـتفاده 
شـود. امـا امـروز كـه اسـالم سراسـر جهـان را فـرا گرفتـه اسـت، نيـازی به ايـن كار نيسـت. هر 
كسـی آزاد اسـت كـه رنـگ ببندد يا نبنـدد. از نظر علـی )ع( دسـتور پيغمبر اكرم بـه  اينكه »رنگ 
ببنديـد« اصالـت نداشـته اسـت، بلكـه نيرومنـدی در مقابـل دشـمن اصل اسـت كـه آن روز اين 
وضعيـت ايجـاد قـدرت می كـرد و الزم بـود و امـروز كـه جايگاهـی در تغييـر ديـدگاه دشـمن 

نـدارد، جايـی بـرای لـزوم رنـگ بندی به  نام اسـالم نيسـت.

4. نگاه همه جانبه و تابعيت ظاهر از باطن
در فرهنـگ علـوی، اسـالم هـم به شـكل، ظاهر و پوسـته و هم بـه روح   ، باطن و مغـز، اهميت 
می دهـد ولـی همـواره شـكل و ظاهـر را بـرای روح و باطـن، پوسـته را بـرای هسـته، قشـر را 
بـرای مغـز و جامـه را بـرای تـن می خواهد. در ايـن فرهنگ برای ايسـتاده، نشسـته، با قاشـق، 
بـی قاشـق غذاخـوردن يـا به خر، اسـب، هواپيما و ماشـين سـوار شـدن دسـتور خاصـی وارد 
نشـده اسـت. اسـالم نـه گفتـه بـا دسـت غـذا بخـور و نـه گفته بـا قاشـق بخـور؛ گفته بـه هر 
حـال نظافـت را رعايـت كـن. بـرای كفـش و كاله و لباس نيز اسـالم مـد مخصوصـی نياورده 
اسـت. از نظـر اسـالم زبـان انگليسـی و ژاپنی و فارسـی يكی اسـت. اما اسـالم يـک چيز ديگر 
گفتـه اسـت؛ گفتـه شـخصيت باختن حـرام اسـت، مرعـوب ديگران شـدن حـرام اسـت، تقليد 
كوركورانـه كـردن حرام اسـت، هضم شـدن و محو شـدن در ديگـران حرام اسـت، طفيلی گری 
حـرام اسـت، افسـون شـدن در مقابـل بيگانـه حرام اسـت؛ االغ مـردة بيگانـه را قاطر پنداشـتن 
حـرام اسـت؛ انحرافـات و بدبختي هـای آن هـا را بـه نـام »پديـدة قـرن« جـذب كـردن حـرام 
اسـت؛ و اعتقـاد به اينكه ايرانـی بايـد جسـمًا، روحـاً   ، ظاهـراً و باطنـًا فرنگی بشـود حرام اسـت 

)شـهيدمطهری، ج 19، ص121(.
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5. اصل اجتهاد و نقش مقتضيات زمان در انعطاف پذیری قوانين
تفـاوت عمـدة شـيعة فرهنـگ علـوی بـا ديگـر فرقه های اسـالمی  در اصـل اجتهاد و نقشـی اسـت كه در 

پويايـی آموزه هـای دينـی دارد. بـه قـول اقبـال پاكسـتانی »اجتهـاد قوه محركه اسـالم اسـت« و به سـخن 

بوعلـی در شـفا: »چـون اوضاع زمان متغير اسـت و پيوسـته مسـائل جديـدی پيش می آيـد، از طرف ديگر 

اصـول كلـی اسـالمی ثابـت و اليتغيـر اسـت، ضـرورت دارد در همة عصرهـا و زمان ها افرادی باشـند كه 

بـا معرفـت و خبرگـی كامـل در مسـائل اسـالمی و با توجه به مسـائل نوی كـه در هر عصر پديـد می آيند 

پاسـخگوی احتياجات مسـلمانان باشـند« )مطهری، ج 19، ص 123(.

در متمـم قانـون اساسـی ايران نيـز چنيـن پيش بينی شـده اسـت كـه در هر عصـری هيئتـی از مجتهدان 

كـه كمتـر از پنـج نفـر نباشـند و »مطلـع از مقتضيـات زمان« هم باشـند، بـر قوانيـن مصوبه نظـارت كنند. 

منظـور نويسـندگان اين مـاده آن بـوده اسـت كـه همـواره افـرادی كـه نـه »جامـد« باشـند و نـه »جاهل«، 

نـه مخالـف بـا پيشـرفت های زمـان باشـند و نه تابـع و مقّلـد ديگران، بـر قوانيـن مملكتی نظـارت كنند.

روش اميرالمؤمنين علی )ع( در برخورد با تحوالت اجتماعی و فرهنگی
فاصلـة بيسـت و سـه  سـالة دورة زمامـداری اميرالمؤمنيـن )ع( از عصر نبوی باعث شـده بود كه 
بسـياری از عناصـر و مؤلفه هـای فرهنـگ اصيـل برخاسـته از آموزه هـای قـرآن و سـنت رسـول 
گرامـی)ص(  از بينش هـا، ارزش هـا و باورهـای مـردم و حتی برداشـت های آن ها متفاوت شـود 
و سـبک و سـياق امـوی بـه خـود بگيـرد. بـه طـوری كـه گروهـی بـه ايـن افتخـار می كردند كه 
دوبـاره مـردم را بـه همـان وضعيـت جاهلـی بـاز گردانده انـد و با بدعت گـذاری بر سـرعت اين 
چرخـش می افزاينـد )قرشـی، آئينـه نهـج البالغـه، 1388، ج 1، ص 181،(. و گروهـی نيز از اين 
فرصـت بهـره برده انـد و بـا جانمايـی جديـد، جهـل مـردم را ابـزاری برای دسـت يابی بـه نيات 
خـود قـرار می دادنـد )خطبـة 17(. از ايـن رو نـه به سـنت رسـول خـدا )ص( عمـل می كردند و 
نـه از رفتـار جانشـين ايشـان تبعيـت می كردنـد و نه بـه آموزه های دينی ايمـان داشـتند، بلكه در 
گـرداب شـهوات غوطـه ور شـده و به پنـدار خويش عمل می كردنـد و آن را بهترين می شـمارند 

و خـود را مرجـع حـل مشـكالت معرفـی می كنند )خطبـة، آيه 88(
مـا بـه اسـتقبال حـوادث و امـوری می رويم كـه چهره هـای مختلـف و رنگارنـگ دارد، از اين 
رودل هـا بـر ايـن بيعـت ثابـت نخواهـد بـود و عقل ها بـر اين پيمـان اسـتوار نخواهد مانـد؛ زيرا 
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حـوادث چهرة حقيقت را پوشـانده و راه مسـتقيم ناشـناخته مانده اسـت )جعفـری م،1376ج16، 
ص. 88، ج 16(. ايـن تعبيـر و تفسـيری اسـت كـه اميرالمؤمنيـن)ع( از تحـوالت اجتماعـی و 
فرهنگـی دورة زمامـداری خـود در زمـان بيعـت مـردم اعـالم می دارنـد. بـر اسـاس كلمـات 
اميرالمؤمنيـن)ع(، امـورات مـردم هماهنـگ بـا خواسـته های رهبـری و امـام )ع( بـود تـا اين كـه 
ه لَم یََزل اَمـرِی َمَعُکم َعَلی  َـّ جنگـی اتفـاق افتـاد و مردم كشـته و مجـروح دادنـد »اَیَُّها النَّاُس اِن
ی نََهتُکـم الَحـرَب ...« )الهيجـی، بی تـا، ص199( و ديگـر تابـع دسـتورات امام  َمـا یُِحـبُّ َحتَـّ
نبودنـد و بيـن خواسـتة امـام )ع( و مـردم تفـاوت ايجـاد شـد و شـكاف ها تـا جايـی پيش رفت 

كـه امـام اظهـار می دارند :
»دوسـت داشـتم كـه هرگـز شـما را نديده و نشـناخته بـودم؛ چه شـناختی كه به خدا سـوگند، 
پشـيمانی و ندامـت و غـم و انـدوه را بـه دنبـال دارد. خدا شـما را بكشـد، دلـم را از زخم و درد 
انباشـتيد، و سـينه ام را از خشـم آكنـده سـاختيد. انـدوه را جرعـه جرعـه بـه كامـم ريختيـد، و با 
سـرپيچی از فرمـان وخـوار گذاشـتنم، تصميـم و تدبيـر را بـر من تبـاه كرديد، تا آنجـا كه قريش 
زبـان بـه طعـن گشـودند و گفتند: »پسـر ابوطالب مرد شـجاعی اسـت، ولی دانش جنـگ ندارد« 

)بحرانـی، 1375، ج 2ص67،(.
در تبيين اين تحوالت از چند روش می توان استفاده كرد:

1. مراجعه به آثار و دست نوشته های تاريخی.
2. مراجعه به نخبگان و مورخان تاريخ اسالم.

3. مراجعه به سخنان اميرالمؤمنين)ع( كه به توصيف اين دوره پرداخته اند.
مـا در تبييـن ايـن دوره چنان كـه گفتيم از روش داده بنيان اسـتفاده می كنيم. از اين رو سـخنان 
اميرالمؤمنيـن )ع( شـاخص اصلـی گفتارمـان خواهد بود گرچـه برای تأييد گفتمان و برداشـت ها 

و تفسـير آن ها از دو روش ديگر نيز اسـتفاده خواهد شـد.

سبک اميرالمؤمنين )ع( در مقابل رجعت فکری و اعتقادی مردم
دورة زمامـداری اميرالمؤمنيـن )ع( براسـاس رفتارهـا و حوادثـی كـه در تاريـخ آمـده و سـخنان 
حضـرت )ع( در اوليـن خطبـه ای كه بعـد از پذيرش خالفت ايـراد فرمودند )خطبـة 16( گويايی 
ايـن واقعيـت تلـخ اسـت كه مـردم بـا گونه ای رجعـت و برگشـت فكـری و اعتقادی و ارزشـی 
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روبـه رو شـده اند و وضعيـت جامعـه هماننـد جامعـه ای اسـت كـه پيامبـر )ص(  در آن مبعـوث 
شـدند. بـه معنـای ديگر، وضعيـت فكری و ارزشـی جامعه به دورة جاهلی برگشـته بـود، از اين 
رو جامعـه بـا بليـات و امتحان هايـی روبـه رو می شـد كـه هماننـد همـان دوره بـود. »اِنَّ بَلیَّتَُکـم 
ُه« از ايـن رو می فرمايـد روش برخـورد من نيز با شـما  َقـد َعـاَدت َکهِیَتَِهـا یَـوَم بََعـَث اللِ نَبِیَـّ
ماننـد روش برخـورد رسـول خـدا )ص( خواهـد بـود تـا شـما را به همان سـيرت و انديشـه ای 
كـه پيامبـر )ص( تجويـز و رواج دادنـد و بنيـان اسـالم ناب بـر پاية آن شـكل گرفتـه، برگردانم. 
)قرشـی، آئينـه نهـج البالغـه، 1388( از ايـن رو ارزش هـا و جايگاه هـا را عـوض خواهـم كرد و 
حـق بـه حـق دار خواهـد رسـيد و پايان دسـتی باالدسـت و باالدسـتی، پايان دسـت خواهد شـد. 

ی یَُعـوَد اَسـَفَلُکم اَعالُکم َو اََعالُکـم اَسـَفَلُکم« )خطبة 16(. »َحتَـّ

وضعيت گروه های فکری دورة اميرالمؤمنين علی )ع(
اميرالمؤمنيـن )ع( در خطبـة 32، مـردم زمـان خـود را بـه جهـت اختـالف در افكار و انديشـه و 

رفتارهـای برآمـده بـر آن هـا اين چنيـن تبييـن می كند:
َّا َقْد أَْصبَْحنَا فِي َدْهرٍ َعنُودٍ َو َزَمٍن َکنُودٍ  یَُعدُّ فِیهِ الُْمْحِسُن ُمِسیئًا و ....« َ»ایَُّها النَّاُس إِن

ای مـردم، در روزگاری كينه تـوز و پـر از ناسپاسـی و كفـران نعمت هـا صبـح كرده ايـم كـه 
نيكـوكار، بـدكار بـه شـمار می آيد و سـتمگر بـر تجاوز و سركشـی خـود می افزايد. نـه از آن چه 
می دانيـم بهـره می گيريـم و نـه از آن چـه نمی دانيـم، می پرسـيم و نـه از حادثـه مهّمـی تـا بـر مـا 

فـرود نيايـد، می ترسـيم. پـس مـردم  ايـن روزگاران، بـه چهـار گروه تقسـيم شـده اند: 
1. گروهـی اگـر دسـت به فسـاد نمی زننـد، برای آن اسـت كه روحشـان ناتوان و شمشيرشـان 

ُكنـد، و امكانـات مالی در اختيـار ندارند. 
2. گروه ديگر، آنان كه شمشـير كشـيده و شـّر و فسادشـان را آشـكار كرده اند؛ لشكرهای پياده و 
سـواره خـود را گـرد آورده و خـود آمـاده كشـتار ديگرانند. دين را بـرای به دسـت آوردن مال دنيا 
تبـاه كردنـد كـه يـا رئيـس و فرمانده گروهی شـوند، يا بـه منبری فرا رفتـه، خطبه بخواننـد. چه بد 

تجارتـی، كـه دنيـا را بهـای جان خـود بدانی و با آنچـه نزد خداسـت معاوضه نمايی. 
3. گروهـی ديگـر بـا اعمـال آخرت، دنيـا را می طلبنـد و با اعمـال دنيا در پی كسـب مقام های 
معنـوی آخـرت نيسـتند. خـود را كوچک و متواضع جلـوه می دهنـد. گام ها را رياكارانـه و كوتاه 
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بـر می دارنـد؛ دامـن خـود را جمـع كـرده، خـود را هماننـد مؤمنـان واقعـی می آرايند و پوشـش 
الهـی را وسـيلة نفـاق و دو رويـی و دنيـا طلبـی خود قـرار می دهند. 

4. و برخـی ديگـر، بـا پسـتی و ذلّـت و فقـدان امكانـات، از بـه دسـت آوردن قـدرت محروم 
مانده انـد. خـود را بـه زيـور قناعـت آراسـته اند و لبـاس زاهـدان را پوشـيده اند.  اينـان هرگز، در 

هيـچ زمانـی از شـب و روز، از زاهـدان راسـتين نبوده انـد. 
5. در  ايـن ميـان، گـروه اندكـی باقـی مانده انـد كـه يـاد قيامـت، چشم هايشـان را بـر همه چيز 
فـرو بسـته، و تـرس رسـتاخيز، اشک هايشـان را جاری سـاخته اسـت. برخـی از آن هـا از جامعه 
رانـده شـده، و تنهـا زندگـی می كننـد و برخـی ديگر ترسـان و سـركوب شـده يا لب فرو بسـته 
و سـكوت اختيـار كرده انـد. بعضـی مخلصانـه همچنـان مـردم را به سـوی خدا دعـوت می كنند، 
و بعضـی ديگـر گريـان و دردناك انـد كـه تقيّه و خويشـتن داری، آنان را از چشـم مـردم انداخته 
اسـت؛ و ناتوانـی وجودشـان را فـرا گرفتـه، گويـا در دريـای نمـک فـرو رفته انـد. دهن هايشـان 
بسـته، و قلب هايشـان مجروح اسـت. آن قدر نصيحت كردند كه خسـته شـدند، از بس سـركوب 
شـدند، ناتوان انـد و چنـدان كشـته دادنـد، كـه انگشـت شـمارند )دشـتی، ترجمـه نهـج البالغه، 

1379، ص 83(.

وضعيت هنجاری دورة اميرالمؤمنين علی )ع(
و در خطبـة 41 می فرمايـد: »امـروز در محيـط و زمانـه ای زندگی می كنيم كه بيشـتر مردم سـبک 
حيلـه و نيرنـگ را، زيركـی می پندارنـد، و افـراد جاهـل آنـان را اهـل تدبيـر می خوانند« )دشـتی 
ص 95( »َو لََقـْد أَْصبَْحنَـا فِـي َزَمـاٍن َقِد اتََّخـَذ أَْکثَُر أَْهلِهِ الَْغْدَر َکیْسـًا َو نََسـبَُهْم أَْهـُل الَْجْهِل 

فِیـهِ إِلَی ُحْسـِن الِْحیَلة«
و در نهايـت، تصويـری كـه اميرالمؤمنيـن )ع( از وضعيـت فكـری و تحـوالت فرهنگـی 
جامعـه ارائـه می دهـد، گويايـی ايـن اسـت: تشـتّت در افـكار و پراكندگـی در اخالقيـات 
بـر انديشـه و هنجارهـای جامعـه سـايه انداختـه اسـت و تـا زمانـی كـه مـردم طعنـه زن اند 
هسـتند و عيب جـو و از حقايـق رو برمی گرداننـد و حيلـه و مكـر را راهبـرد خـود قـرار 
داده انـد، بـر آنـان نمی تـوان تكيـه زد و فراوانـی آنـان را نمی تـوان دليلی بـر اقدامات خود 
قـرار داد؛ چـرا كـه نمی تـوان بـر پاية آن هـا تصميمی اتخاذ كـرد و كاری انجـام داد و دردی 
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را درمـان كـرد؟! »َطّعانِیـن، َعیَّابّیـَن، َحیَّارِیـَن َرّواغِیَن، اِنَّه ال غِنـاَء فِی َکثـرهِ َعَددُِکم َمَع 
قِلَّـه اِجتمـاِع ُقلوبُِکـم« )خطبة 116( .

وضعيت فرهنگی دورة اميرالمؤمنين علی )ع( از زبان پيامبر اسام )ص(  
احاديـث گويـای ايـن واقعيـت اسـت كـه پيامبر اسـالم )ص(  ايـن وضعيـت را پيش بينـی كرده 

بـود و آن را بـه صـورت ديگـری توصيف كـرده بود.. 
از امـام زيـن العابدين )ع( نقل شـده اسـت كـه روزی بند كفش پيامبر اسـالم )ص( كنده شـد 
و حضـرت آن را بـرای تعميـر بـه اميرالمؤمنيـن )ع( دادنـد. سـپس در حالی كه در يـک پا كفش 
و ديگـری برهنـه بـود، در جمـع اصحـاب حاضـر شـده و فرمودنـد: »اِنَّ مِنُکم مِـن یُقاتِل عِلی 
التَّاویِـِل َکَمـا َقاتَـَل َمعِـی َعَلـی التَّنِزیـِل« )خطبـة 155(. ابوبكـر گفت آيا مـن هسـتم؟ پيامبر 
فرمـود: نـه، تـو نيسـتی. عمـر نيـز همين سـؤال كـرد و همان جـواب را شـنيد. اصحاب سـاكت 
ه َخاَصَف النَّعـَل َو اَوَمَأ  شـدند و بـه روی هـم نـگاه می كردند. كـه پيامبر )ص( فرمـود: »َو لَِکنَـّ
ُه یُقِاتِـُل َعَلـی التَّاِویـِل اَِذا تُرَِکـت ُسـنَّتِی َو نُبَِذت َو  َـّ بِیَـِده اِلَـی َعلـیٍّ  و سـپس فرمـود: ِو اِن
َف کِتـاُب اللِ َو تََکلَّـَم فِـی الّدیِن َمـن لَیَس لَُه فِـی َذلَِك َفیُقاتُِلُهـم َعلِیٌّ َعَلـی اِحیاءِ دِیِن  ُحـرِّ
اللِ تعالـی« )بحـار االنـوار، ج 32، بـاب 7، روايـت 260(؛ روزی بيايـد كـه كـه مردم سـنت های 
مـرا كنـار گذاشـته و بـه دنبـال آرای خودشـان برونـد و در آن روز كتـاب خدا تحريف می شـود 

و آيـات خـدا را طـوری ديگر تفسـير كنند!
 ايـن كالم گويايـی آن اسـت كـه احـكام و معـارف اسـالمی از وفـات رسـول خـدا )ص( تـا 
زمامـداری اميرالمؤمنيـن )ع( تغييـرات اساسـی يافتـه بـود و تنهـا ظاهـری از آن باقی مانـده بود. 
وضعيـت طـوری شـده بـود كـه قرائـت پيامبـر )ص( متـروك و قرائت هـای ديگـر از ديـن و 
آموزه هـای آن مطـرح شـده بـود و كسـانی در بـارة ديـن سـخن می گفتنـد كـه صالحيـت آن را 

شتند.  ندا
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اولویت گذاري هاي سبک زندگی اميرالمؤمنين)ع(

اولویت گذاري هاي سبک زندگی اميرالمؤمنين)ع( 
همـان طـور كـه می دانيم سـبک كلـی اميرالمؤمنيـن)ع( در برخـورد بـا ناهنجاری هـای اجتماعی 
و فرهنگـی، همسـان رسـول خـدا )ص( بـود از ايـن رو همچنـان كـه مهم تريـن برنامـة رسـول 
خـدا )ص(  اجـرای حـدود الهـی و هدايـت مـردم بـود، مهم تريـن اولويـت اميرالمؤمنيـن علـی 
)ع( نيـز در دورة زمامـداری اش در برخـورد بـا تحـوالت اجتماعـی - فرهنگی، احيـاء، وعمل به 
آموزه هـای قـرآن و سـنت رسـول خـدا )ص(  بـود. از ايـن رو فرمـود: »اللهـم إنـك تعلم أني 
لـم أرد ااّلمـرة و ال علـو الملـك و الرئاسـة و إنما أردت القیـام بحدودك و ااّلداء لشـرعك 
و وضـع ااّلمـور فـي مواضعهـا و توفیر الحقوق علـی أهلهـا و المضي علی منهـاج نبیك و 
إرشـاد الضال إلـی أنوار هدایتك« )ابـن الحديـد، ج 20   ، ص 298(، خدايا همانا شـما می دانيد 
كـه مـن حكومـت و رياسـت را جـز بـرای اجـرای حدود و شـريعت تـو و قـرار دادن امـور در 
جـای خـود و برگردانـدن حقـوق مـردم، و اقـدام بـر پايـة روش پيامبـرت و ارشـاد گمراهان به 

انـوار هدايت تو نخواسـتم.
چنان كـه در فصل هـای قبـل بررسـی شـديم، فرهنـگ و سـبک حيات انسـان دو پای، اساسـی 
دارد؛ سـبک و سـياق فرهنگ هـا نيـز بـه ايـن دو نشـات می گيـرد؛ و تفاوت هـا نيـز از هميـن دو 
برمی خيـزد بُعـد فكـری و ارزشـی كه در ادبيـات قرآن و روايـات از آن به ايمان )انديشـة علمی( 
و عمـل صالـح )انديشـه عملـی( يـاد می شـود. )جـوادی آملـی، حيـات عارفانـه امام علـی )ع(، 
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1380، ص15( آن چـه باعـث سـالمت انسـان در دنيا و آخرت می شـود و در تحـوالت اجتماعی 
و فرهنگـی سـعادت و سـيادت را بـه همـراه مـی آورد هميـن اسـت: »َو الَّذیـَن آَمنُـوا َو َعِمُلوا 
ةِ ُهـْم فیهـا خالِـُدوَن« )البقـره، 82(. در ايـن دو چنان كـه  الِحـاِت أُولئِـَك أَْصحـاُب الَْجنَـّ الصَّ
گذشـت انديشـه و فكـر پايـة رفتارها را تشـكيل می دهـد، به همين دليـل در قرآن همـواره آَمنُوا 
ُُّهْم  الِحاِت یَْهدیهِـْم َرب الِحـاِت تقـدم دارد. و آية »إِنَّ الَّذیـَن آَمنُوا َو َعِمُلـوا الصَّ بـر َعِمُلـوا الصَّ
بِإیمانِهِـْم« )يونـس، 9( اشـاره بـه اين نكته دارد كه اين ايمان و انديشـه اسـت كـه عامل حركت 
و جهـت دهـی بـه اعمـال و رفتارها سـت و عاقبـت خـوش و سـعادت آفريـن نيـز از آن هميـن 
الِحـاِت ُطوبی  لَُهْم َو ُحْسـُن َمـآٍب« )الرعـد، 29( و  گـروه اسـت »الَّذیـَن آَمنُـوا َو َعِمُلـوا الصَّ
ُ الَّذیـَن آَمنُـوا مِنُْکـْم َو َعِمُلوا  آينـدة جهـان نيـز متعلـق بـه همين گـروه خواهد بـود »َوَعـَد اللَّ
نَـنَّ لَُهْم دینَُهُم  الِحـاِت لَیَْسـتَْخلَِفنَُّهْم فِـي ااّلْرِض َکَمـا اْسـتَْخَلَف الَّذیَن مِْن َقبْلِهِـْم َو لَیَُمکِّ الصَّ
لَنَُّهـْم مِْن بَْعـِد َخْوفِهِْم أَْمنـًا یَْعبُُدونَني  ال یُْشـرُِکوَن بي  َشـیْئًا َو َمْن  ِذي اْرتَضـی  لَُهـْم َو لَیُبَدِّ الَـّ
َکَفـَر بَْعـَد ذلِـَك َفُأولئِـَك ُهُم الْفاِسـُقوَن« )النـور، 55( و راه عـزت و احترام كـه از اهداف مهم 
تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی اسـت و تالش هـای فراوانـی بـرای دسـت يابی بـه آن صـورت 
ُة َجمیعـًا إِلَیْـهِ  َة َفلِلَّـهِ الْعِـزَّ می گيـرد، نيـز از ايـن منطـق تبعيـت می كنـد »َمـْن کاَن یُریـُد الْعِـزَّ

الُِح یَْرَفُعـُه« )فاطر،10(. بُ َو الَْعَمـُل الصَّ یِـّ یَْصَعـُد الَْکلُِم الطَّ
»عـزت« بـه گفتـة »راغـب« در »مفـردات« در اصـل آن حالتـی اسـت كـه انسـان را مقـاوم و 
شكسـت ناپذير می كنـد و بـه زمين هـای صلـب و محكـم نيـز بـه هميـن جهـت عـزاز )بـر وزن 
اسـاس( می گوينـد. از آن جـا كـه فقـط ذات پاك خدا  اسـت كه شكسـت ناپذير اسـت؛ چه آن كه 
همـة مخلوقـات بـه حكم محدوديت شـان قابل شكسـت اند، از ايـن رو همة عزت از آن اوسـت، 

و هـر كـس عزتـی كسـب می كنـد از بركـت دريـای بی انتهای اوسـت.
در حديثـی از انـس نقـل شـده كـه پيامبر )ص( فرمـود: »ان ربکـم یقول کل یوم انـا العزیز، 
فمـن اراد عـز الداریـن فلیطـع العزیـز«! )بحاراالنـوار، ج68، ص 120( ،»پروردگار شـما همه 

روز می گويـد: منـم عزيـز و هـر كـس عـزت دو جهان خواهـد، بايـد اطاعت عزيـز كند«!
در حقيقـت انسـان آگاه بايـد آب را از سرچشـمه بگيـرد، زيرا آب زالل و فراوان آنجاسـت، نه 
از ظـروف كوچـک و مختصـری كـه هم محدود اسـت و هم آلوده، و در دسـت  اين و آن اسـت.
در حـاالت امـام حسـن بـن علـی )ع( نقـل می كننـد كه در سـاعات آخـر عمـرش هنگامی كه 
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يكـی از يـاران بـه نـام »جنـادة بـن ابی سـفيان« از او انـدرز خواسـت، نصايـح ارزنـده و مؤثـری 
بـرای او بيـان فرمـود كـه از جملـه  ايـن بـود: »و اذا اردت عـزا بال عشـیرة و هیبة بال سـلطان 
« )مسـتدرك الوسـايل، ج 11، ص 258(، هر گاه  فاخـرج مـن ذل معصیـة اللَّ الی عز طاعـة اللَّ
بخواهـی بـدون داشـتن قبيله عزيز باشـی و بدون قدرت حكومت، هيبت داشـته باشـی، از سـاية 

ذلـت معصيـت خـدا بـه درآی و در پناه عـزت اطاعت او قـرار گير«! 
و اگـر می بينيـم در بعضـی از آيـات قـرآن »عزت« را عـالوه بر خداونـد، بـرای پيامبر )ص( و 
ُة َو لَِرُسـولِهِ َو لِْلُمْؤمِنِیـَن« )منافقـون، 8( به دليل آن اسـت كه  ِ الْعِـزَّ مؤمنـان قـرار می دهـد »َو لِلَّ
آن هـا نيـز از پرتـو عزت پروردگار كسـب عـزت كرده اند، و در مسـير طاعت او گام بـر می دارند 

)شيرازی، 1374، ج 18،ص194،(.
راه وصـول بـه »عـزت« بـا كالم پاك و انديشـة توحيدی ميسـر اسـت، زيرا اين سـخنان پاكيزه 
یُِّب«. و اعمـال صالح نيـز نردبان  اسـت كـه به سـوی او صعـود می كنـد »إِلَیْهِ یَْصَعـُد الَْکلِـُم الطَّ

الِـُح یَْرَفُعُه«. ايـن ترقـی و عـروج می گردنـد »َو الَْعَمُل الصَّ
»الكلم الطيب« به معنی سـخنان پاكيزه اسـت و پاكيزگی سـخن به پاكيزگی محتوای آن اسـت 
و پاكيزگـی محتـوا بـه علـت مفاهيمـی اسـت كه بـر واقعيت هـای عينی پـاك و درخشـان تطبيق 
می كنـد و چـه واقعيتـی باالتـر از ذات پـاك خـدا، و آييـن حـق و عدالـت او و نيـكان و پاكانـی 
كـه در راه نشـر آن گام برمی دارنـد؟ از ايـن رو »الكلـم الطيـب« را به اعتقادات صحيح نسـبت به 

مبـدأ و معـاد و آييـن خداوند تفسـير كرده اند.
آری، چنيـن عقيـدة پاكـی اسـت كـه به سـوی خـدا اوج می گيـرد، و دارنـده اش را نيـز پرواز 

می دهـد، تـا در جـوار قـرب حـق قـرار گيـرد و غـرق در عـزت خداوند عزيز شـود.
مسـلمًا از ايـن ريشـة پـاك شـاخه هايی می رويـد كـه ميـوة آن عمـل صالـح اسـت. هـر كار 
شايسـته و مفيـد و سـازنده ای، چـه دعـوت بـه سـوی حـق باشـد، چـه حمايـت از مظلـوم، چه 
مبـارزه بـا ظالـم و سـتمگر، چـه خودسـازی و عبـادت، چـه آمـوزش و پـرورش، و خالصه هر 
چيـز كـه در ايـن مفهـوم وسـيع و گسـترده داخـل اسـت اگـر بـرای خـدا و بـه خاطر رضـای او 
انجـام شـود، آن هـم اوج می گيـرد و به آسـمان لطف پـروردگار عـروج می كند و مايـة معراج و 

تكامـل صاحـب آن و برخـورداری از عـزت حـق می شـود.
ايـن همـان چيزی اسـت كـه در سـورة ابراهيم آيه 24 به آن اشـاره شـده »أَ لَْم تَـَر َکیَْف َضَرَب 
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ـماءِ تُْؤتِي أُُکَلهـا ُکلَّ ِحیٍن  ُ مثـاًل َکلَِمـًة َطیِّبَـًة َکَشـَجَرةٍ َطیِّبَةٍ أَْصُلهـا ثابِـتٌ َو َفْرُعها فِي السَّ اللَّ
بِـإِْذِن َربِّهـا«: آيـا نديـدی خداونـد چگونه برای سـخن پاكيـزه، مثالی زده اسـت؟ هماننـد درختی 
پاك كه ريشـة آن ثابت و برقرار و شـاخة آن در آسـمان افراشـته اسـت، و هر زمان ميوه های خود 

را بـه اذن پـروردگارش به مشـتاقان می دهد )تفسـير نمونـه، ج 18، ص 195(.
 

اولویت های تحوالت فرهنگی و اجتماعی در فرهنگ علوی
«، و بعضـی ديگـر به »سـبحان اللَّ و  گرچـه بعضـی از مفسـران كلمـة طيبـه را بـه »ال الـه ااّل اللَّ
، و علـی  الحمـد للَّ و ال الـه ااّل اللَّ و اللَّ اکبـر« و بعضـی بعـد از توحيـد »محمـد رسـول اللَّ
ولـی اللَّ و خلیفـة رسـوله«، تفسـير كرده اند يـا در بعضـی از روايـات »الكلم الطيـب« و »العمل 
الصالـح« بـه واليـت اهـل بيـت )ع(  يا مانند آن تفسـير شـده اسـت، همـه در بيـان مصداق های 
روشـن برای آن مفهوم وسـيع و گسـترده اسـت و محدوديتـی در مفهوم آن  ايجـاد نمی كند، زيرا 
هـر سـخنی كـه محتـوای پـاك و عالـی داشـته باشـد، همـه در  ايـن عنوان جمـع اسـت )مكارم 

شـيرازی، 1374، ج 18، ص  196(.
بنابـر ايـن، در منطـق فرهنـگ علـوی، در تحـوالت فرهنگـی و اجتماعی اولين اولويت سـبک 
برخـورد بـا مسـائل ايضـاح و روشـن بينی افـكار و انديشه هاسـت و هـر كاری كـه ايـن عامل و 
مؤلفـه را ايجـاد و تقويـت كنـد در اولويت اول قرار خواهـد گرفت. اولويـت دوم به عمل صالح 
برمی گـردد و هـر آن چـه آن را ايجـاد و تقويـت كنـد، در اولويـت دوم قرار خواهـد گرفت. زيرا 
كـه بـا شـكل گيری ايـن دو پايه هـای كالم پـاك و طيـب ريشـه گرفته و شـاخه های خـود را در 

همـه جـا می گسـتراند و هـر جا باشـند رفتارهای مناسـب از خـود نشـان می دهند. 
مطالعـة خطبـه و نامه هـای بـه جـا مانـده از اميرالمؤمنيـن علـی )ع( گويايی اين نكتة اساسـی 
اسـت كـه اولويت هـای ايشـان  در بخـش تحـوالت اجتماعـی و فرهنگی نيـز به هميـن نكته بر 
ُُّهـْم بِإیمانِهِْم«  می گـردد. بـا توجـه بـه اين كـه ارزش ها تابـع افكار و انديشـه اسـت »یَْهدیهِـْم َرب
)يونـس، 9( از ايـن رو می بينيـم كـه او  در خطبـه و نامه هـا قبـل و بعـد از بيـان آموزه هـا به بيان 
افـكار و ريشـه های فكـری آمـوزة مـورد نظر می پـردازد، زيـرا در فرهنـگ علوی رفتـاری مورد 

پسـند قـرار می گيـرد كـه از روی اختيـار و با پشـتوانة علـم و آگاهی ايجاد شـود. 
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بيانية اولویت های اجتماعی و فرهنگی سبک زندگی اميرالمؤمنين علی)ع(   
كليـت ايـن انتظـارات و اولويت هـا را می تـوان در اوليـن خطبة بعـد از بيعت مردم بـا اميرالمؤمنين 
علـی )ع( مشـاهده كـرد كـه در نهـج البالغـه در خطبـة 16 بـه روايت صبحـی صالح آمده اسـت. 
ايـن خطبـه را می تـوان بـه عنـوان مانيفسـت و بيانيـة انتظـارات و اولويت هـای فرهنگـی ايشـان 
بـرای زمامـداری تلقـی كـرد كـه در اين جـا بـه بخش هايی از آن كه اشـاره مـوردی به انتظـارات و 
اولويت هـای فرهنگـی و اجتماعـی دارد بـه تفسـير آيت الل سـيد محمود طالقانی اشـاره می شـود:
»ذِمَّتِـي بَِمـا أَُقـوُل َرهِینَـٌة َو أَنَا بِهِ َزعِیـٌم«  اين كالم بيانگر آن اسـت كه محتـوای كالم مربوط 
بـه چيزهـای اسـت كـه امـام )ع( در صـدد اجرايـی كـردن آن ها سـت و ضمانـت آن را برعهـده 
گرفتـه اسـت، از ايـن رو تفسـير آن به مسـائلی كـه درآينده رخ خواهـد داد و نوعـی پيش گويی، 
ا بَیْـَن یََدیْهِ  َحـْت لَـُه الْعِبَـُر َعمَّ درسـت نخواهـد بـود )طالقانـی، 1389، ص782(. »إِنَّ َمـْن َصرَّ
ـُبَهاِت« كسـی كه عبرت ها برای او آشـكار شـود،  ِم الشُّ مِـَن الْمثـاًلِت َحَجَزتْـُه التَّْقَوی َعْن تََقحُّ
و از عـذاب آن پنـد گيرد، تقوا و خويشـتن داری او را از سـقوط در شـبهات نگه مـی دارد. از اين 
رو آن چـه گفتـه می شـود بـا دو عامـل پشـتيبانی می شـود و اصـرار بـه اجرايی شـدن ايـن موارد 

نيـز بـه برخـورداری از علـم شـهودی و تجربه هـا برمی گردد.
ُه« گرفتاری هـای دوره رسـالت از  ُ نَبِیَـّ »ااّل َو إِنَّ بَلِیَّتَُکـْم َقـْد َعـاَدْت َکَهیْئَتَِهـا یَـْوَم بََعـَث اللَّ
شـرك و بت پرسـتی گرفتـه تـا انديشـه كفـر و الحـادی، مانند زمان رسـول خـدا دوباره بر شـما 

سـايه انداخته اسـت.
ِذي بََعثَـُه بِالَْحـقِّ لَتُبَْلبَُلنَّ بَْلبََلًة َو لَتَُغْربَُلنَّ َغْربََلًة َو لَتَُسـاُطنَّ َسـْوَط الْقِـْدر«ِ اولين كاری  »َو الَـّ
كـه بـا شـما خواهم كـرد تغيير بافـت اجتماعی نادرسـتی اسـت كه در خلفـای قبلی ايجاد شـده 
اسـت تـا ديـوار و سـدهای طبقاتـی ماننـد قريـش، عجـم، عـرب و موالی برداشـته شـود »َحتَّی 
یَُعـوَد أَْسـَفُلُکْم أَْعاَلُکـْم َو أَْعاَلُکْم أَْسـَفَلُکْم« و نظامات فاسـد و فاصله ها به هـم ريخته و افراد 
فاسـد كنـار رفتـه و شـخصيت های مهـم و متعهد سـروكار آينـد و زيرپايی هـا، ناديـده گرفته ها، 
محرومـان و مسـتضعفان ها بـاال بياينـد و مسـتكبران، خودخواهـان، سـرمايه داران و غارتگرهـا، 

گرچـه طلحـه و زبير باشـند كنار گذاشـته شـوند.
َرنَّ َسـبَّاُقوَن َکانُوا َسـَبُقوا« و آن هايـی كه از همان  ُروا َو لَیَُقصِّ »َو لَیَْسـبَِقنَّ َسـابُِقوَن َکانُـوا َقصَّ
ابتـدای انقـالب بـا انقـالب بوده انـد و در انديشـه و گفتـار و عمـل بر ديگـران سـبقت گرفته اند 



196 /  سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

جلـو آمـده و آن هايـی كـه بـه ناحق خـود را جلـو انداخته اند بـه عقب رانده شـوند.
ِ َمـا َکتَْمـتُ َوْشـَمًة َو اَل َکَذبْـتُ کِْذبَـًة« و ايـن سـخنان، واقعيت هايـی اسـت كـه بايد  »َو اللَّ
انجـام شـود و خيـال و دروغ نيسـت، بلكـه حقايقـی اسـت كـه بايد عملی شـود. و سـخنان من 
بـر اسـاس ظـن و گمـان نيسـت، بلكـه براسـاس علـم شـهودی و مطالبـی اسـت كه مـن از قبل 
بـه ايـن مسـائل و ايـن روز بر اسـاس علم شـهودی و نبوی آگاه شـده بـودم »َو لََقْد نُبِّئْـُت بَِهَذا 

الَْمَقـامِ َو َهـَذا الْیَْومِ« .
َمـْت بِهِْم فِي النَّارِ«  »ااّل َو إِنَّ الَْخَطایَـا َخیْـٌل ُشـُمٌس ُحِمَل َعَلیَْها أَْهُلَهـا َو ُخلَِعْت لُُجُمَها َفتََقحَّ
بدانيـد همـان اشـتباهات و كجروی هـا بـه تدريج رشـد می يابـد و راه خـود را باز می كنـد و مردم 
را بـر گـرده سـوار می كنـد و مانند اسـب چموش آن ها را ناخواسـته به سـويی بدبختـی و هالكت 
و جهنـم می بـرد. »ااّل َو إِنَّ التَّْقـَوی َمَطایَـا ُذلُـٌل ُحِمَل َعَلیَْهـا أَْهُلَها َو أُْعُطـوا أَزِمَّتََهـا َفَأْوَرَدتُْهُم 
َة« در صورتـی كـه ايـن تقـوای فكـری، تقـوای اخالقـی و اجتماعی اسـت كه ماننـد مركب  الَْجنَـّ

راهـوار سـوارة خـود را به سـالمت به مقصـد می رسـاند و وارد بهشـت می كند.)همان(.
»َحـقٌّ َو بَاِطـٌل َو لِـُکلٍّ أَْهـٌل َفَلئِـْن أَمِـَر الْبَاِطـُل لََقِدیمـًا َفَعـَل َو لَئِْن َقـلَّ الَْحـقُّ َفَلُربََّما َو 
لََعـلَّ َو لََقلََّمـا أَْدبَـَر َشـيْ ٌء َفَأْقبََل َو مـا یَْعقُِلهـا ااّل الْعالُِموَن« حـّق و باطل هميشـه در پيكارند، 
و بـرای هـر كـدام طرفدارانـی اسـت؛ اگـر باطـل پيروز شـود، جـای شـگفتی نيسـت، از دير باز 
چنيـن بـوده، و اگـر طرفـداران حـق اندك اند، چه بسـا روزی فـراوان شـوند و به پيروز برسـند، 
امـا كمتـر اتفـاق می افتد كـه آنچه رفته بـاز گردد )دشـتی، ترجمه نهـج البالغـه، 1379، ص61(. 
اُر أََماَمُه« مردم بصيری كه بهشـت و جهنـم را در مقابل خـود می بينند،  ُة َو النَـّ »ُشـغَِل َمـِن الَْجنَـّ
بايـد خـود را از فتنه جويی هـا و انحراف هـا دور نگـه دارنـد و همـواره بـه انتهـای مسـير توجـه 
كننـد و بداننـد كه َسـاٍع َسـرِیٌع نََجـا، افرادی كه شـتابان بـه طرف حـق، كمال و خيـر می روند، 
نجـات می يابنـد و آنانـی كـه در ايـن مسـير سـرعت نمی گيرنـد و سسـتی می كننـد ولی نـگاه از 
مقصـد برنمی دارنـد، اميـد بـه نجـات دارنـد َو َطالِـٌب بَِطي ٌء َرَجـا؛ امـا آن هايی كـه در رفتن به 
ٌر فِـي النَّارِ  خيـر و كمـال كوتاهـی می كننـد و هـدف را گـم كرده انـد، در آتـش می افتنـد َو ُمَقصِّ
َهـَوی. از ايـن رو بايـد دانسـت كه تنها مسـير مسـتقيم باعث نجات می شـود و انحـراف به چپ 
ُة« و  رِیُق الُْوْسـَطی هِـَي الَْجادَّ ـَماُل َمَضلَّـٌة َو الطَّ و راسـت بـه گمراهـی می شـود »الْیَِمیـُن َو الشِّ
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منحرفيـن نيـز بـا هميـن انحـراف چپ و راسـت به هالكـت می رسـند »واخذوا یمینا و شـمااّل 
ظعنـا فـی مسـالك الغـی و ترکا لمـذاب الرشـد« )خطبـة 150(  از ايـن كالم معلوم می شـود 

كـه تعبيـر چپ و راسـت سـابقة ديرينـه در تاريخ اسـالم دارد.
ـنَّةِ َو إِلَیَْهـا َمِصیُر الَْعاقِبَـةِ«، بايد فهميد  ةِ َو مِنَْها َمنَْفُذ السُّ »َعَلیَْهـا بَاقِـي الِْکتَـاِب َو آثَاُر النُّبُـوَّ
كـه راه راسـت و مسـتقيم همـان راهـی اسـت كه بر پايـة كتاب خدا و سـنت رسـول خدا )ص( 

نگاشـته شـده و عاقبت خير و خوشـبختی نيز در همين راه اسـت )طالقانی، 1389، ص 785(.
َعـی َو خـاَب َمِن اْفتَـری َمـْن أَبْـَدی َصْفَحتَُه لِْلَحـقِّ َهَلـَك َو َکَفـی بِالَْمْرءِ  »َهَلـَك َمـِن ادَّ
َجْهـاًل ااّل یَْعـِرَف َقـْدَرُه اَل یَْهلِـُك َعَلـی التَّْقـَوی ِسـنُْخ أَْصـٍل َو اَل یَْظَمـُأ َعَلیَْهـا َزْرُع َقـْومٍ 
َفاْسـتَتُِروا فِـي بُیُوتُِکـْم َو أَْصلُِحوا ذاَت بَیْنُِکـمْ  َو التَّْوبَُة مِـْن َوَرائُِکْم َو اَل یَْحَمـْد َحامٌِد ااّل َربَُّه 

َو اَل یَُلـْم اَلئٌِم ااّل نَْفَسـُه.«
 اّدعـا كننـدة باطـل نابـود شـد، و دروغگو زيان كـرد؛ هر كس با حـق در افتاد، هـالك گرديد. 
در نادانـی انسـان هميـن بـس كـه قدر خويش نشناسـد. آن چـه بر اسـاس تقوا پايه گذاری شـود، 
نابـود نمی شـود. كشـتزاری كـه بـا تقـوا آبيـاری شـود، تشـنگی نـدارد. مردم بـه خانه هـای خود 
روی آوريـد، مسـائل ميـان خود را اصالح كنيد، توبه و بازگشـت پس از زشـتی ها ميّسـر اسـت. 
جـز پـروردگار خـود، ديگـری را سـتايش نكنيـد و جز خويشـتن خويـش، ديگری را سـرزنش 

ننماييـد. )دشـتی، ترجمه نهج البالغـه، 1379، ص62(
در ايـن بخـش بـه تعـدادی از ايـن اولويت هـا در دو بخش انديشـة علمـی و انگيزيـة عملی و 

عمـل صالح اشـاره می شـود:

اولویت های اندیشة علمی در شيوة زندگی اميرالمؤمنين)ع(
1. شناخت خدا

اوليـن اولويتـی كـه در بخش انديشـة علمی به آن تأكيد شـده و بقيه افكار و رفتارها براسـاس آن 
سـنجيده می شـود، شـناخت خدا و خالقی اسـت كه انسـان را آفريده اسـت. تأثير اين شـناخت 
در حالتـی بهتريـن وضعيـت خواهد داشـت كـه به اين باور برسـند كه او مخلوق اسـت و خالقی 
دارد، ايجـاد و بقايـش بـه عنايـت و سـريان وجـودی از ناحيـة او وابسـته اسـت.)الرحمن،   5( و 
همـواره در محضـر اوسـت »الـم یعلم بـان الل یری« )العلـق، 14(. اوليـن كالم نهـج البالغه نيز 
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یـِن َمْعرَِفتُُه َو َکَمـاُل َمْعرَِفتِهِ التَّْصِدیُق بِـهِ َو َکَماُل  ُل الدِّ بـا همين تأكيد شـروع شـده اسـت: »أَوَّ
التَّْصِدیـِق بِـهِ تَْوِحیـُدُه«. سـرآغاز دين، خداشناسـی اسـت، و كمال شـناخت خدا، باور داشـتن 

او و كمـال بـاور داشـتن خدا، شـهادت به يگانگی اوسـت.

2. خود شناسی
انسـان بـرای آنكـه بتوانـد در جايگاه هـای مختلـف بـه درسـتی عمـل كنـد، بايـد بدانـد از چـه 
هويتـی برخـوردار اسـت، چگونـه موجودی اسـت و چـه خصوصيـات خلقتی دارد، چـه ارتباط 
منطقـی بـا خالـق خـود و جهـان هسـتی دارد. شـناخت نادرسـت از انسـان موجـب فـرو رفتـن 
انسـان در دام شـيطان می شـود و زمينه هـای هالكـت او را فراهـم می كند»هلـك امـرء لم یعرف 
قـدره« )قصـار، 149(. تـا جـای پيـش می رود كـه خود »اتوديسـم يـا خود پرسـتی« را جای خدا 
می نشـاند و شـيطان را معبـود خـود تلقـی می كنـد )عليرضـا، 1391، ص 10(. بـه هميـن دليـل 
نداشـتن شـناخت از خـود را برابـر نادانـی انسـان می شناسـد. »َو َکَفی بِالَْمـْرءِ َجْهـاًل أاَلَّ یَْعرَِف 
َقـْدَرُه«  )خطبـة 16و 103(. به معنای ديگر، شـناختی كه نتواند درك درسـتی از انسـان و جايگاه 

او ارائـه دهـد، اصـوالً شـناخت و دانايـی نمی تـوان به آن اطـالق كرد. 

3. حق طلبی
كلمـة حـق بـه تنهايـي 294 بـار و مشـتقاتش 123 بـار در نهج البالغـه بـه كار رفتـه و از آن 
مفهو مي ارائـه شـده كـه متضمـن مراتب وجـودي و ضرورت هاي ممكن اسـت؛  به طـور خاص، 
مـراد از آن امـوري اسـت كـه وجودشـان بـراي حيـات بشـر ضـروري اسـت و ضـرورت آن 
به وسـيلة خداونـد و پيامبـران ابـالغ شـده )خطبـة 4 و 147(. »َقـْد اَْوَضـَح لَُکم َسـبیَل الَحقَّ َو 
اَنَـاَر ُطَرقـه« )خطبـة 157( و گسـترة آن به اندازه اي وسـيع اسـت كـه قابل تعريـف در يک جمله 

نيسـت بـه طوری كـه در هـر موضـوع، مصـداق خاصـي پيـدا مي كند)خطبـة 216(.
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در تبييـن حق طلبـی در حـوزة فرهنـگ و مسـائل اجتماعی، ابتـدا به بيان 
حقايـق ثابـت و شـگرف عالـم آفرينـش مي پـردازد كـه اصـول و پايه هـای فكـری و رفتـاری را 
بنيـان می گـذارد و بـا اثبـات خدايـي كـه خالـق همـه حقايق و هسـتي اسـت، تصويـري از نظام 
و سـنت و قوانيـن تغييرناپذيـر آن به بشـريت عرضـه مي دارد )خطبـة 197 و 1(، با بيـان جايگاه 
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انسـان در  ايـن نظـام و هـدف خاصـي كه به جهـت آن آفريده شـده )خطبـة 118 و 104( به بيان 
حقايقـی می پـردازد كـه انسـان بايـد آن هـا را مطلـوب خويش قـرار دهد و بـرای دسـت يابی به 

« )خطبة 29(. آن تـالش كنـد »َو اَل يُـْدَرُك الَْحـقُّ إاِلَّ بِالِْجـدِّ
بـه جـرأت می تـوان گفـت كـه يكـی از آسـيب های مهـم فرهنگـی و اجتماعـی نداشـتن درك 
درسـت از واقعيت هـا و تصميم گيری هـا بـر اسـاس خيـاالت و انديشـه هايی اسـت كـه پايـة 
فكـری و انديشـه ای نـدارد و فقـط بر اسـاس خيـال و تصورات ذهنـی و بدون توجه به شـرايط 
محيطـی و وضعيت هـا گرفتـه می شـود. دو نكتـة خطيـر وجـود دارد كـه همـواره خطـر آن هـا 
اُس إِنَّ أَْخـَوَف َما أََخـاُف َعَليُْكُم اثْنَـاِن اتِّبَـاُع الَْهَوی َو ُطـوُل الَْمِل  گوشـزد شـده اسـت: »أَيَُّها النَـّ
َفَأمَّـا اتِّبَـاُع الَْهـَوی َفيَُصـدُّ َعـِن الَْحـقِّ َو أَمَّـا ُطـوُل الَْمـلِ  َفيُنِْسـي اآْلِخـَرة« )خطبـة 43(. ای مردم 
همانـا بـر شـما از دو چيـز می ترسـم؛ هواپرسـتی و آرزوهـای طوالنـی. امـا پيـروی از خواهش 
نفـس، انسـان را از حـق بـاز مـی دارد، و آرزوهـای طوالنـی، آخـرت را از يـاد می بـرد )دشـتی، 

ترجمـة نهـج البالغـه، 1379، ص. 84(.

4. کمال خواهی
داشـتن افق هـای روشـن و متعالـی موجـب رشـد و پويايـی در رفتارهـا و عملكردهـا می شـود؛ 
رضايـت بـه وضـع موجـود يـا به وضـع گذشـته موجـب افت فكـری و عملكـردی می شـود و 
حيـات آدمـی را بـه مخاطـره می انـدازد. به اين ترتيـب نتيجه می گيريـم كه كيفيت حيـات آدمی به 
انديشـة علمـی و انگيـزة عملـی او بازمی گـردد و توقـف علمـی و عملـی منجر به سـكون حياتی 
او خواهـد شـد )جـوادی آملـی، حيـات عارفانـه امـام علـی )ع(، 1380(. از ايـن رو در فرهنـگ 
علـوی هـر نـوع ايسـتايی فكـری و يـا افـت فكـری و رفتـاری بـه شـدت نفـی شـده اسـت و 
همـواره تأكيـد بـر كمال خواهـی می شـود. مترصد رشـد و كمال بـودن در هر زمـان و مكانی بايد 
از اولويت هـای انديشـة عملـی و انگيـزة عملـی باشـد. بـه طـوری كـه اگـر دو روز كسـی مانند 
هـم باشـد و هيـچ رشـدی در آن ديـده نشـود، انسـان ضرر كـرده و مغبـون خواهد بـود، اما اگر 

امـروزش از نظـر فكـر و عملـی از ديـروزش بهتـر باشـد، پيروز خواهـد بود.
 »َمـِن اْسـتََوی یَْوَمـاُه َفُهـَو َمْغبُـوٌن َو َمـْن َکاَن یَْوُمـُه الَِّذي ُهـَو فِیهِ َخیْـراً مِْن أَْمِسـهِ الَِّذي 

اْرتََحـَل َعنْـُه َفُهـَو َمْغبُـوٌط« )مستدرك الوسـائل، ج 12، ص 148(.
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امـا در صورتـی كـه وضعيـت عملكـرد امـروزش نسـبت به ديـروزش بهبود نداشـته باشـد و 
ديـروزش از امـروزش بهتـر باشـد و عامل نقصان و كاهـش هم در عملكرد و هـم در عقلش رخ 

داده باشـد، مرگـش بهتـر از حياتـش خواهد بود. 
»قـد قـال النبـي ص من اسـتوی یوماه فهـو مغبون و من کان غده شـرا فهـو ملعون و من 
لـم یتفقـد النقصـان في عملـه کان النقصـان في عقلـه و مـن کان نقصان في عملـه و عقله 

فالمـوت خیـر له من حیاتـه«  ) إرشـادالقلوب، ج 1، ص 87(.
بـه ايـن سـبب در فرهنـگ علـوی تأكيـد بـه آن شـده كه همـواره نسـبت بـه كاركرد انديشـة 
علمـی و انگيـزة عملـی دقـت داشـته باشـيم و رونـد آن را بـا تيزبينـی دنبـال كنيـم تـا انحراف و 

كاسـتی در آن ايجـاد نشـود.
َ َو إِْن َعِمَل  ا َمـْن لَْم یَُحاِسـْب نَْفَسـُه فِـي ُکلِّ یَْومٍ َفـإِْن َعِمـَل َحَسـنًا اْسـتََزاَد اللَّ »لَیْـَس مِنَـّ

َ مِنْـُه َو تَـاَب إِلَیْه« )الكافـي، ج 2، ص453(. َسـیِّئًا اْسـتَْغَفَر اللَّ

5. آزادی فكری و رهایی از وابستگی ها
آزادی، نخسـتين گام در راه تحقـق عدالـت اجتماعـی و گسـترش احتـرام بـه حقـوق ديگـران 
اسـت؛ البتـه نبايـد فرامـوش كرد كه مقصـود از آزادی، آزادی سـازنده اسـت نه ويرانگـر؛ آزادی 
از بندهـای درونـی و بيرونـی و بـه تعبيـر قـرآن كريـم، رهايـی از »اِصـر« اسـت »َو یََضـُع َعنُهم 

اِصَرهـم َو االغـالَل الَّتـی َکانَـت َعلیِهم« )اعـراف، 157(. 
رسـوالن الهـی مبشـران هميـن آزادی و داعيـه داران ايـن نـوع آزادگـی بودنـد؛ اميرالمؤمنيـن 
علـی)ع( فلسـفه و حكمـت ارسـال پيامبران را رهايـی انسـان ها از كمند بندگی بندگان و دسـت 
يابـی بـه ايـن آزادی و آزادگـی می شناسـند كـه از طريق يكتاپرسـتی و نفـی عبادت غيـر خدا به 

دسـت می آيد )خطبـة، 147(.
براسـاس آموزه هـای فرهنـگ علـوی، همة انسـان ها آزادند و هرگـز نبايد در كمند بـرده داری 
ا« )نامـة 31(.  و بهـره كشـی ديگـران واقـع شـوند. »التَُکـن َعبَد َغیـرَِك و َقـد َجَعَلـَك اللُ ُحرًّ
آنچـه انسـان را بـه بردگـی ابرقدرت هـا می افكنـد و او را در كمنـد بندگی ديگران قـرار می دهد، 
اسـارت درونـی او در كمنـد هواهـا و هوس هاسـت. آن كـه از درون آزاد شـده و كمنـد هوس را 
بريـده و بندگـی خداونـد را پذيرفتـه اسـت و شـأن خـود را فراتـر از آن می يابـد كـه در چنبـرة 
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اطاعـت كسـی ماننـد خـود قرار گيـرد، هرگـز اسـتقاللش را وا نمی نهـد و بردگـی را نمی پذيرد. 
 » یَـه اُعِیَد اِلـی الرِقِّ ـَر َعن أَحـکامِ الُحرِّ ـَل لِلعِتـِق. َمن َقصَّ هِ اُهِّ »َمـن َقـام بِشـرائِط الُعبودیَـّ
)غررالحكـم، ح 2728(. آن كـه بـه وظايـف بندگی خدا به پا خيزد، شايسـتة آزادی اسـت و آن  كه 
از وظايـف آزادی كوتاهـی كنـد، بـه بردگـی بـاز می گردد )ری شـهری، سياسـت نامـة امام علی 

)ع(، 1390، ص. 451(.

6. ضرورت توجه به معنویات 
پسـرم در وصيّـت من درسـت بينديش؛ بـدان كه در اختيـار دارندة مرگ، همان اسـت كه زندگی 
در دسـت اوسـت و پديـد آورنـدة موجـودات اسـت، همـو می ميرانـد و نابود كننده همان اسـت 
كـه دوبـاره زنـده می كنـد؛ آن كـه بيمـار می كند شـفا نيـز می دهد، بـدان كه دنيـا جاودانه نيسـت، 
و آن گونـه كـه خـدا خواسـته اسـت برقـرار اسـت؛ از عطا كـردن نعمت هـا و انـواع آزمايش ها و 

پـاداش دادن در معـاد، و يـا آنچه را كه او خواسـته اسـت و تـو نمی دانی. 
اگـر دربـارة جهـان و تحـوالت روزگار مشـكلی برای تـو پديد آمـد، آن را به ناآگاهـی ارتباط 
بـده، زيـرا تـو ابتـدا بـا ناآگاهـی متولّد شـدی و سـپس علـوم را فـرا گرفتی و چه بسـيار اسـت 
آنچـه را كـه نمی دانـی و خـدا می دانـد، كـه انديشـه ات سـرگردان و بينـش تـو در آن راه ندارد، 

سـپس آن ها را می شناسـی. 
پـس بـه قدرتـی پنـاه ببـر كـه تـو را آفريـده، روزی داده، و اعتـدال در انـدام تو آورده اسـت. 

بندگـی تـو فقـط بـرای او باشـد، و فقـط اشـتياق او را داشـته بـاش و فقـط از او بترس. 
بـدان پسـرم كـه هيچ كـس چـون رسـول خـدا )ص( از خـدا آگاهـی نداده اسـت. رهبـری او 
را پذيـرا بـاش و بـرای رسـتگاری، راهنمايـی او را بپذيـر. همانـا مـن از هيـچ انـدرزی در حـق 
تـو كوتاهـی نكـردم و تـو هـر قـدر تـالش كنی و بـه اصالح خويـش بينديشـی، هماننـد پدرت 

نمی توانـی باشـی. 
پسـرم اگـر خـدا شـريكی داشـت، پيامبـران او نيـز بـه سـوی تـو می آمدنـد و آثـار قدرتـش 
را می ديـدی و كـردار و صفاتـش را می شـناختی؛ اّمـا خـدا، خدايـی اسـت يگانـه، همان گونـه 
كـه خـود توصيـف كـرده و هيچ كـس در مملكـت داری او نزاعـی نـدارد. نابـود شـدنی نيسـت 
و همـواره بـوده اسـت، اّول هـر چيـزی اسـت كـه آغـازی نـدارد و آخـر هر چيـزی كـه پايانی 
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نخواهـد داشـت. برتـر از آن اسـت كـه قـدرت پـروردگاری او را فكـر و انديشـه ای درك كنـد. 
حـال كـه  ايـن حقيقـت را دريافتـی، در عمـل بكـوش آن چنـان كـه همانند تو سـزاوار اسـت 
بكوشـد. زيـرا منزلت آن انـدك، توانايـی اش ضعيف، ناتوانی اش بسـيار، اطاعت خدا را مشـتاق، 
از عذابـش ترسـان، و از خشـم او گريـزان اسـت. زيرا خدا تـو را جز به نيكـوكاری فرمان نداده، 

و جـز از زشـتی ها نهـی نفرموده اسـت )نامـة 31( )دشـتی، ص 527(.

7. مردم داری
احتـرام بـه حقـوق ديگـران، توجـه بـه شـخصيت مـردم و توجـه بـه عمـوم مـردم، از جلوه هـای 
سياسـت فرهنگـی و اولويت هـای اجتماعـی فرهنگ علوی اسـت. در ايـن فرهنگ تعامـل با مردم 
بايـد از سـر مهـر و محبـت و بـه دور از هرنوع منّت و آزار روحی باشـد )نامـة 53(. دولت  مردان و 
داعيـه داران حكومتـی همـواره بايـد در بين مردم و با مردم باشـند و فاصله ها را به حداقل برسـانند 
و تماس هـای عمومـی را بـه حداكثر برسـانند و مشـكالت ارتباط بـا دولت  مردان به حداقل برسـد 
بـه طـوری كـه هر كسـی هر موقـع اراده كـرد بتواند بـا دولت  مـردان ارتباط برقـرار كنـد و دور از 
هـر نـوع تـرس و خوفی مشـكالت را طرح كنـد و پی گيری كنـد )ری شـهری، 1387، ص 295(.

ُه لاَِلعـداءِ، الَعامَُّه َفلیَُکن ِصغـُوَك لَُهم و  یـِن، َو ِجماُع الُمسـلمیَن و الُعـدَّ »اِنَّمـا عِمـاُد الدِّ
عیَّهِ، َو الَمَحبَـَه لَُهم، َو الُلطَف بِهِـم، ......َو اعَلم  حَمـَه لِلرَّ َمیُلـَك َمَعُهـم .....َوأَِشـعر َقلبََك الرَّ
ـنِّ َراٍع بَِرعیَّتِـهِ مِن اِحسـانِه اِلیهِـم .... َو اجَعل لَِذوی  ُه لَیـَس ِشـٌئ بِأدَعی اِلی ُحسـِن الظَّ َـّ اِن
الَحاجـاِت مِنـَك قِسـمًا تُفَرغُّ لَُهم فِیـه َشـخُصَك َو تَِجلُس لَُهم َمجلِسـًا َعامـًا...« )نامة 53(. 
همانـا اسـاس قـوام ديـن و نشـانة عـزت جامعة اسـالم، عـوام و عموم مـردم اسـت. از اين رو 
بايـد در تصميم هـا آن هـا را معيـار قـرار دهيـد...و نسـبت بـه آن هـا مهربـان باشـيد و آن هـا را 
گرامی بداريـد ... و بـدان كـه، بهتريـن حسـن ظن والـی به مردم خوبـی كردن به آن ها اسـت... 

و زمانـی را اختصـاص بـده تـا مردم بـه آسـانی بتوانند مشـكالت خود را طـرح كنند.

8 . ضرورت آخرت گرایی 
ای پسـرم! تـو را از دنيـا و تحـوالت گوناگونـش و نابـودی و دسـت بـه دسـت گرديدنـش آگاه 
كـردم. از آخـرت و آنچـه بـرای انسـان ها در آنجـا فراهـم اسـت، اطـالع دادم و بـرای هـر دو 
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مثال هـا آوردم تـا پنـد پذيـری، و راه و رسـم زندگـی بيامـوزی. 
همانـا داسـتان آن كسـانی كـه دنيـا را آزموده انـد، چونـان مسـافرانی اسـت كـه در سـر منزلی 
بـی آب و علـف و دشـوار اقامـت دارنـد و قصـد كوچ كـردن بـه سـرزمينی را دارنـد كـه در آنجا 
آسـايش و رفـاه فراهـم اسـت. پـس مشـكالت راه را تحمـل می كننـد و جدايـی دوسـتان را 
می پذيرنـد و سـختی سـفر و ناگـواری غـذا را بـا جـان و دل قبـول می كننـد تا به جايگاه وسـيع 

و منزلـگاه أمـن، بـا آرامـش قـدم بگذارند. 
از همـة سـختی های طول سـفر احسـاس ناراحتی ندارنـد، و هزينه های صرف شـده را غرامت 
نمی شـمارند و هيـچ چيـز بـرای آن ها دوسـت داشـتنی نيسـت جـز آن كه بـه منزل أمـن، و محل 

آرامش برسـند. 
امـا داسـتان دنيا پرسـتان هماننـد گروهـی اسـت كـه از جايگاهـی پرنعمـت  می خواهنـد بـه 
سـرزمين خشـک و بـی آب و علفـی كوچ كنند. پـس در نظر آن ها هيـچ چيزی ناراحـت كننده تر 
از ايـن نيسـت كـه از جايـگاه خـود جـدا  شـوند؛ در حالی كـه ناراحتی هـا را بايـد تحمـل كنند. 

بـدان كـه راهـی پـر از مشـقت و بـس طوالنـی در پيـش روی داری. در اين راه بدون كوشـش 
بايسـته و تـالش فـراوان و اندازه گيری زاد و توشـه و سـبک كـردن بار گناه، موفـق نخواهی بود.
بيـش از تحمـل خـود بار مسـئوليت ها بر دوش مگـذار كه سـنگينی آن برای تو عذاب آور اسـت 

)نامـة 31   ، ترجمة دشـتی، ص 528(.

9. اصل برائت و استصحاب در رفتارهای خودی
گمـان بـد به ديگـران و تعميـم آن موجـب قضاوت های نادرسـت می شـود و تعامالت و مناسـبات 
اجتماعـی را بـه مخاطـره می انـدازد، همچنـان كـه ُحسـن ظـن و تعميـم آن موجب گسـترش روح 
اعتمـاد و تصحيـح رفتارهـا و ارتقای خود كنترلی می شـود )بابائـی، 1389(. در فرهنـگ علوی اصل 
برائـت و اسـتصحاب نسـبت به رفتارهای خودی حاكم اسـت؛ يعنـی تا زمانی كه بـه دليل صفات و 
رفتارهـای نيكـوی بـرادر دينی از او سـابقة خوبـی داريم؛ تا زمانـی كه خالفش ثابت نشـده؛ اصل بر 
همـان وضعيـت و نيـک خويی اسـت كه گمـان می بريـم و نمی توانيم صـرف به گفتة ديگـران اكتفا 
كـرده و در رفتارهـای اجتماعـی خود بـا او تجديد نظر كنيم مگر اين كه با داليل عقالنی و مشـاهدات 

عينـی، خـالف اين رويكـرد و ديدگاه اثبات شـود )نامـة 53 و خطبة 23(.
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امـا نسـبت بـه غيرخـودی و دشـمن، بايـد همـواره بدگمـان باشـيم و آمـادة دفـع حمـالت و 
ضربه هـای او باشـيم مگـر زمانـی كـه خـالف آن ثابت شـود، زيـرا حريف و دشـمن هوشـيار و 
بيـدار اسـت؛ هـر كـس بخوابد دشـمن از او غافـل نيسـت »َو إِنَّ أََخـا الَْحـْرِب الْرُِق َو َمْن نَاَم 

لَـْم یُنَـْم َعنْـُه« )خطبـة 62( )ابن ميثـم، ج5   ، ص 338(.

اولویت های ارزشی شيوة زندگی اميرالمؤمنين)ع(
1.تبعيت از الگو

 رفتارهـا بـرای ايجـاد، نيـاز بـه چارچـوب و الگوهايـی دارنـد كـه براسـاس آن شـكل گيرنـد. 
چگونگـی عمـل در كنـار تشـخيص عمـل، زمـان و نيـز مـكان آن بسـيار مهـم اسـت. عمـوم 
انحراف هـا از جايـی شـروع می شـود كـه نمی دانيـم چگونه بايـد رفتار كنيـم. در فرهنـگ علوی 
هـر كاری بايـد بـه تبعيـت از الگـو صـورت گيرد و دسـت يابی به سـعادت و هدف نيـز با همين 
منطـق محقـق می شـود زيـرا در ايـن فرهنگ كسـانی بـه پيـروزی دسـت می يابند كه تمسـک به 
اهـل بيـت )الگوها( داشـته باشـند و كسـانی به آرامش می رسـند كه به تناسـب آموزه هـای آن  ها 
قـدم بردارنـد و در گفتـار و عمـل آن  هـا را تأييـد كنند و براسـاس هدايـت آن  ها راهبری شـوند 
ـَك بُِکـْم َو أَمَِن َمْن  كـه در ايـن صـورت بهشـت برين جايـگاه آن هـا خواهد بود »َفـاَز َمْن تََمسَّ
َقُکـْم َو ُهِدَي َمـِن اْعتََصَم بُِکـْم َمِن اتَّبََعُکـْم َفالَْجنَُّة َمـْأَواُه َو َمْن  لََجـَأ إِلَیُْکـْم َو َسـلَِم َمـْن َصدَّ

اُر َمثْـَواه « )من اليحضره الفقيـه، ج2، ص 613(. َخالََفُکـْم َفالنَـّ
در ديـدگاه اميرالمؤمنيـن علـی )ع(، هميـن اولويـت در تحـوالت فرهنگـی و اجتماعی اسـت، 
بـه گونـه ای كـه بـرای در امـان مانـدن از فتنه های اجتماعـی بايد به اهل بيت تمسـک جسـت و 

از آن هـا تبعيـت كرد.
ُجوا َعـْن َطرِیـِق الُْمنَاَفـَرةِ َو َضُعوا  اُس ُشـقُّوا أَْمـَواَج الْفِتَـِن بُِسـُفِن النََّجـاةِ َو َعرِّ »أَیَُّهـا النَـّ
تِیَجـاَن الُْمَفاَخـَرةِ« )خطبـة 5( ای مـردم، امـواج فتنه هـا را بـا كشـتی های نجـات »اهـل بيـت 
رسـول الل )ص(« درهـم بشـكنيد و از راه اختـالف و پراكندگـی بپرهيزيـد و تاج هـای فخـر و 

برتری جويـی را بـر زميـن نهيـد )دشـتی، ترجمـه نهـج البالغـه، 1379، ص51(.
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در برخـورد بـا فتنه هـای اجتماعی و فرهنگـی نيز با هميـن ابزار عمل 
می كردنـد، چنـان كـه در برخـورد بـا ناكثيـن و پيمان شـكنان فرمودنـد: همانـا من به كتـاب خدا 
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ِ َعَلیْهِـْم َو عِْلِمـهِ فِیهِْم« )خطبة  ةِ اللَّ ي لَـَراٍض بُِحجَّ و فرمانـش در بـاره ناكثيـن خشـنودم  »َو إِنِـّ
22(. امـا اگـر از آن سـرباز زدنـد با شمشـير تيز پاسـخ آن هـا را خواهم داد »َفـإِْن أَبَـْوا أَْعَطیْتُُهْم 

ـْیِف« . َحدَّ السَّ

2. آینده نگری در اعمال)آخرت خواهی(
مـدل مفهومی كـه اعمـال از آن تبعيـت می كنـد، مـدل اخـروی و آينده نگـری و آن دنيايی اسـت. 
نتايـج و ثمـرة عمـل صالـح بيـش از آن كه در ايـن دنيا آشـكار شـود، در آخرت به كمک انسـان 
الِـَح َحـْرُث اْلِخَرةِ«  )خطبـة 23(. از اين جهت اولويت ديگر در مسـائل  می شـتابد »الَْعَمـَل الصَّ
اجتماعـی و فرهنگـی، توجـه و اهميـت دادن بـه كارهايـی از جنـس اخـروی اسـت، از ايـن رو 
تأكيـد می شـود كـه عمـل نيـک انجـام دهيد بـدون آن كـه بـه ريـا و خود نمايـی مبتال شـويد »َو 
اْعَمُلـوا فِـي َغیْـرِ رِیَـاءٍ َو اَل ُسـْمَعةٍ« زيـرا هر كس كاری بـرای غير خـدا انجام دهد، خـدا او را 

ُ لَِمـْن َعِمَل لَـُه» )خطبة 23(. ِ یَِکْلُه اللَّ ُه َمْن یَْعَمـْل لَِغیْـرِ اللَّ َـّ بـه همـان غيـر واگـذارد »َفإِن
از ايـن رو، اعمالـی كـه فقـط برای دنيـا انجام می شـود، در فرهنـگ علوی جايگاهـی نخواهد 

داشـت و چنيـن اعمالـی بـه هيچ وجـه در اولويت قـرار نمی گيـرد )خطبة 32(.   
 البتـه نبايـد اشـتباه كرد، كه اسـالم مـروج رهبانيت و دوری از دنيا نيسـت، بلكـه آنچه فرهنگ 
علـوی از مـردم می خواهـد، دادن جهـت خدايـی بـه رفتارها سـت. در ايـن فرهنـگ مخالفتـی با 
دنيـا نيسـت، بلكـه دنيـا، مسـجد مالئكه و محـل عروج بنـدگان خدا و مهـد تربيت اوليـای الهی 
نْیَـا َداُر ِصـْدٍق لَِمـْن َصَدَقَهـا َو َداُر َعافِیَةٍ  اسـت، بـه فرمايـش اميرالمؤمنيـن علـی )ع(: »إِنَّ الدُّ
 ِ َد مِنَْهـا َو َداُر َمْوعَِظةٍ لَِمِن اتََّعـَظ بَِها َمْسـِجُد أَِحبَّاءِ اللَّ لَِمـْن َفهِـَم َعنَْهـا َو َداُر غِنًـی لَِمْن تَـَزوَّ
ْحَمـَة َو َربُِحوا  ِ اْکتََسـُبوا فِیَها الرَّ ِ َو َمتَْجـُر أَْولِیَـاءِ اللَّ ِ َو َمْهبِـطُ َوْحـِي اللَّ َو ُمَصلَّـی َماَلئَِکـِة اللَّ

فِیَهـا الَْجنََّة« )كلمـات قصار 131(
همانـا دنيـا سـرای راسـتی بـرای راسـت گويان و خانـة تندرسـتی بـرای دنيا شناسـان و خانـة 
بی نيـازی بـرای توشـه گيران و خانة پنـد، بـرای پندآمـوزان اسـت. دنيا، سـجده گاه دوسـتان خدا، 
نمـازگاه فرشـتگان الهـی، فـرودگاه وحـی خـدا و جايـگاه تجارت دوسـتان خداسـت كـه در آن 
رحمـت خـدا را بـه دسـت آوردند و بهشـت را سـود بردند )دشـتی، ترجمه نهج البالغـه، 1379، 

ص 657(.
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3. توسعة آموزش و پرورش 
در نظـام علـوی، توسـعة فرهنگـی بـر توسـعة اقتصادی تقـدم دارد زيرا افـزون بر اين كه توسـعة 
اقتصـادی بـدون توسـعة فرهنگـی ممكـن نيسـت و جهـت و هويت توسـعة اقتصـادی به كمک 
فرهنـگ تعييـن می شـود )بابائـی، مبانـی اسـتراتژی فرهنگـی از ديـدگاه امـام علـی )ع(، 1384(، 
جامعـة خفتـه و در جهـل فرورفتـه، نـه از امكانـات و زمينه ها و بايسـته های اقتصـادی برخوردار 
اسـت و نـه بـر چگونگـی بهـره وری از آن چيـره دارد و نه بـر ضرورت بهـره وری و اسـتفاده از 
آن آگاه اسـت. توسـعة فرهنگی و آموزش و پرورش، نياز جان و خرد انسـانی اسـت و توسـعة 
اقتصـادی، خواسـت تـن و بـدن انسـانی اسـت، كه بدون  شـک نيـاز جـان و خرد بر نياز جسـم 

و تـن مقدم اسـت. )ری شـهری، سياسـت نامة امـام علـی )ع(، 1390، ص44( 
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( دانـش را پايـه و اسـاس همة خوبی هـا و كاميابی های مـادی و معنوی، 
و معيـار ارزشـيابی انسـان می دانـد و معتقد اسـت كه جهل ريشـة همـه بدی ها و ناكامی هاسـت: 
«  دانـش پاية هر خوبـی و نادانی پايـة هر بدی  »العلـم اصـل کل خیـر الجهل اصل کل شـرِّ
اسـت. قیمـه کل امـرء مـا یعلمـه )الشـهيد الثانـی، 1315ق( ارزش هر انسـان به انـدازة چيزی 

اسـت كـه می داند.
»ان النـاس الـی صالح االدب احوج منهـم الی الفضه و الذهـب« )غررالحکم، ح، 3590(، 

بـه درسـتی مردم به ادب شايسـته، نيـاز بهتر از طال و نقره هسـتند.
»علـی االمـام ان یعلـم اهـل والیته حـدود االسـالم و االیمـان« )غررالحکـم، ح، 6199(  
بـر پيشـوا و رهبـر الزم اسـت كـه حدود اسـالم و ايمـان را بـه مردم تحـت حكومتـش بياموزد.
بـه طـور كلـی، ضـرورت پرداختـن بـه فرهنـگ و ادب و تقـدم و اولويت آمـوزش و پرورش 
بـر آب و نـان انسـان، و تأكيـد بر گسـترش فرهنـگ در كنار ديگـر جنبه های زندگـی را می توان 

در خطبـة دو به روشـنی مـورد مطالعه قـرار داد.

4. تصحيح فرهنگ عمومی
از اولويت هـای شـيوة زندگی اميرالمؤمنيـن علی )ع(  درتحوالت فرهنگـی و اجتماعی، مبارزه 
بـا سـنت های باطـل، شـيوه های ناهنجـار، روش هـای ناپسـند و تأكيـد بـر آداب و روش هـای 
پسـنديده ای بـود كـه بـزرگان و عقالی جامعـه آن را تأييـد می كردند و امور مردم براسـاس آن ها 
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بـه درسـتی پيـش می رفـت. در يـک كالم، تصحيح فرهنـگ عمومـی از انتظـارات و اولويت های 
زمامـداری ايشـان بـود كه به تعـدادی از آن ها اشـاره می شـود:

تقویت آداب و رسوم پسندیده
»َو اَل تَنُْقـضْ ُسـنًَّة َصالَِحـًة َعِمـَل بَِهـا ُصُدوُر َهـِذهِ اْلُمَّـةِ َو اْجتََمَعْت بَِهـا اْلُلَْفـُة َو َصَلَحْت 
ـنَِن َفیَُکوَن الْْجـُر لَِمْن  ُة َو اَل تُْحِدثَـنَّ ُسـنًَّة تَُضـرُّ بَِشـْي ءٍ مِـْن َماِضي تِْلـَك السُّ عِیَـّ َعَلیَْهـا الرَّ

َسـنََّها َو الْـِوْزُر َعَلیْـَك بَِمـا نََقْضَت مِنَْهـا« )نامة 53(. 
آداب پسـنديده ای را كـه بـزرگان  ايـن اّمـت بـه آن عمـل كردنـد و ملـت اسـالم بـا آن پيونـد 
خـورده اسـت و رعيـت بـا آن اصـالح شـدند، بـر هـم مـزن و آدابـی كـه بـه سـنت های خوب 
گذشـته زيـان وارد می كنـد، پديـد نيـاور كـه پـاداش آن بـرای آورندة سـنت و كيفـر آن برای تو 

باشـد كـه آن هـا را در هم شكسـتی. 
براسـاس گـزارش تحـف العقـول در سفارشـی كـه ايشـان به مالـک اشـتر دارند، به ايـن نكته 
اشـاره می كننـد كـه علـت تأكيـد بـر سـنت های نيكـو ايـن اسـت كه ايـن سـنت ها راهـی برای 
اطاعت از خداسـت »الن السـنن الصالحه هی السـبیل الـی طاعه الل« )تحف العقـول،ص131(.

ِ إَِماٌم َعـادِلٌ  ُهِدَي َو َهَدی َفَأَقاَم ُسـنًَّة َمْعُلوَمـًة َو أََماَت  ِ عِنْـَد اللَّ »َفاْعَلـْم أَنَّ أَْفَضـَل عِبَـادِ اللَّ
ـنََن لَنَیَِّرٌة لََها أَْعـاَلم«  )خطبة 164(. بِْدَعـًة َمْجُهولَـًة  َو إِنَّ السُّ

پـس بـدان كـه برتريـن بندگان خـدا در پيشـگاه او، رهبر عادل اسـت كه خود هدايت شـده و 
ديگـران را هدايـت می كند؛ سـنت شـناخته شـده را بر پـا می دارد و بدعـت ناشـناخته را بميراند. 

سـنت ها روشن و نشـانه هايش آشـكار است .

مبارزه با روش ها و سنت های غلط
وا  ُلوا لَُه َو اْشـتَدُّ ـامِ َدَهاقِیُن الْنْبَـارِ َفتََرجَّ »أَمَّـا بَْعـُدَ  َقـاَل )ع( َو َقـْد لَقِیَُه عِنَْد َمِسـیرِهِ إِلَی الشَّ
ِ َما  ـُم بِـهِ أَُمَراَءنَا َفَقـاَل َو اللَّ ِذي َصنَْعتُُمـوُه َفَقالُوا ُخُلـٌق مِنَّا نَُعظِّ بَیْـَن یََدیْـهِ َفَقـالَ  َمـا َهـَذا الَـّ
َُّکْم لَتَُشـقُّوَن َعَلی أَنُْفِسـُکْم فِـي ُدنْیَاُکْم َو تَْشـَقْوَن بِهِ فِـي آِخَرتُِکْم  یَنْتَفِـُع بَِهـَذا أَُمَراُؤُکـْم َو إِن
ارِ«  )کلمـات  َعـَة َمَعَهـا الَْمـاُن مِـَن النَـّ َة َوَراَءَهـا الْعَِقـاُب َو أَْربَـَح الدَّ َو َمـا أَْخَسـَر الَْمَشـقَّ

قصار37(.
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 در مسـير صفيـن دهقانـان شـهر انبـار تـا امـام )ع( را ديدنـد پياده شـده و پيشـاپيش آن حضرت 
می دويدنـد .فرمـود چـرا چنين می كنيد، گفتند عادتی اسـت كه پادشـاهان خود را احتـرام می كرديم. 
فرمـود: »بـه خـدا سـوگند كـه اميران شـما از اين كار سـودی نبردنـد، و شـما در دنيا با آن خـود را به 
زحمـت می افكنيـد، و در آخـرت دچـار رنـج و زحمـت می گرديـد و چـه زيانبـار اسـت رنجی كه 

عـذاب در پـی آن باشـد و چه سـودمند اسـت آسايشـی كه بـا آن، امـان از آتش جهنم باشـد«.

مبارزه با چاپلوسی و ترویج فرهنگ انتقاد سازنده
انتقـاد، حقـی اسـت كـه به وسـيلة آن ديگر حقوق احيا می شـود و از اسـتبداد جلوگيـری می  كند 
)ری شـهری، سياسـت نامـة امـام علـی )ع(، 1390، ص46(. در جامعه ای كه روحيـة انتقاد در آن 
جـاری اسـت و دولت مردانـش متوجـه ايرادهـا و انحراف هـای رفتـاری و عملكردها می شـوند، 
بـا تصحيـح آن هـا هـم بـه بالندگـی رفتـاری و فكری می رسـند و هـم بهتـر می توانند بـه جامعه 

خدمـت كننـد و از ريخـت و پاش هـا و هـرز روی ها جلوگيـری كنند.
هنگامی كـه اميرالمؤمنيـن علـی )ع(  زمـام امـور را بـر عهـده گرفـت، سـتايش های بی مـورد 
و گزافه گويی هـا دربـارة زمامـداران، بخشـی از فرهنـگ عمومی شـده بـود. حاكمـان نـه تنهـا از 
آن جلوگيـری نمی كردنـد بلكـه بـه آن دامـن هـم می زدنـد. به ايـن ترتيـب فرهنگ چاپلوسـی و 
تملـق گسـترش يافتـه بـود و زيـركان حقيقت سـتيز، با چاپلوسـی حاكمـان، بدون شايسـتگی به 
موقعيت هـای سياسـی و اجتماعـی دسـت يافته بودنـد. از طرف ديگـر، چون دولت مـردان نقدها 
را نمی شـنيدند، رفتـه رفتـه خود را پيراسـته از هر كاسـتی برشـمرده بودند و انتقـاد و نقدهای از 
سـِر دلسـوزی و سـازنده را اهانت تلقی می كردند و برخورد با آن ها را الزم می دانسـتند)همان(.

مبارزه با فرهنگ تملق و جایگزینی فرهنگ انتقاد سازنده 
به جای فرهنگ چاپلوسی

از اولويت هـای مهمی كـه امـام )ع(  پس از پذيرش خالفـت انجام دادند، مبارزه بـا فرهنگ تملق 
و جايگزينـی فرهنـگ انتقاد سـازنده به جای فرهنگ چاپلوسـی بود. بـه طوری كه فرمودند:

»َفـاَل تَُکلُِّمونِـي بَِمـا تَُکلَُّم بِهِ الَْجبَابِـَرُة َو اَل تَتََحفَُّظـوا مِنِّي بَِما یُتََحفَّـظُ بِهِ عِنَْد أَْهـِل الْبَادَِرةِ 
وا بِـي اْسـتِثَْقااًل فِـي َحقٍّ قِیَل لِـي َو اَل الْتَِمـاَس إِْعَظامٍ  َو اَل تَُخالُِطونِـي بِالُْمَصانََعـةِ َو اَل تَُظنُـّ
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ُه َمـِن اْسـتَثَْقَل الَْحـقَّ أَْن یَُقاَل لَـُه أَِو الَْعـْدَل أَْن یُْعـَرَض َعَلیْـهِ َکاَن الَْعَمـُل بِهَِما  َـّ لِنَْفِسـي َفإِن
أَثَْقـَل َعَلیْـهِ«  )خطبـة 216(. پـس بـا من چنانكه با پادشـاهان سـركش سـخن می گويند، سـخن 
نگوييـد، و چنانكـه از آدم های خشـمگين كنـاره می گيرنـد دوری نجوييد و با ظاهرسـازی با من 
رفتـار نكنيـد و گمـان مبريـد اگـر حقی به من پيشـنهاد دهيـد بر من گـران آيد، يـا در پی بزرگ 
نشـان دادن خويشـم، زيـرا كسـی كـه شـنيدن حق، يـا عرضه شـدن عدالت بر او مشـكل باشـد، 
عمـل كـردن به آن، برايش دشـوارتر خواهد بود )دشـتی، ترجمة نهج البالغـه، 1379، ص 445(.
نكتـه ای كـه نبايـد فرامـوش كـرد اين كـه ترويج روحيـة انتقـاد به معنـای ايجاد فرصـت برای 
قدرت طلبـی و توطئه گـری نيسـت؛ اميرالمؤمنيـن علی )ع(  بـا وجود چنين دسـتوری با برخورد 
هوشـمندانه از انتقادهايـی كـه بـا مقاصـد سياسـی و بـه بهانـة نقـد و انتقـاد درصـدد لطمـه زدن 
بـه يكپارچگـی جامعـه و دسـت يابی بـه قـدرت بودنـد جلوگيری كـرد و بـا آن مبـارزه می كرد. 
بـه طوری كـه برخـورد بـا سـه جريان ناكثيـن، قاسـطين و مارقيـن، از نمونه هـای بارز ايـن دوره 

بـود)ری شـهری، سياسـت نامة امـام علـی )ع(، 1390، ص 49(.
اميرالمؤمنيـن علـی )ع(  در بخشـی از نامـة ای كه به مالک اشـتر می نويسـند، در اين خصوص 
ـًة لَِخَلَواتِـَك َو َحَفاَلتِـَك ثُـمَّ لْیَُکْن آثَُرُهـْم عِنَْدَك  مرقـوم می فرماينـد: »َفاتَِّخـْذ أُولَئِـَك َخاصَّ
ُ ِلَْولِیَائِـهِ َواقِعًا  ـا َکـرَِه اللَّ أَْقَولَُهـْم بُِمـرِّ الَْحـقِّ لَـَك َو أََقلَُّهـْم ُمَسـاَعَدًة فِیَمـا یَُکـوُن مِنَْك مِمَّ
ْدِق ثُـمَّ ُرْضُهْم َعَلـی أاَلَّ یُْطُروَك  َذلِـَك مِـْن َهـَواَك َحیُْث َوَقـَع َو الَْصـْق بَِأْهِل الْـَوَرِع َو الصِّ
ةِ«  )نامة  ْهـَو َو تُْدنِي مَِن الْعِـزَّ َو اَل یَبَْجُحـوَك بِبَاِطـٍل لَـْم تَْفَعْلـُه َفإِنَّ َکثَْرَة اْلِْطـَراءِ تُْحِدُث الزَّ
53(. اينـان را خـاص خلوت هـا و مجلس هايـت كـن. سـپس آن كسـی را بـر ديگـران بگزين كه 
سـخن تلـِخ حـق را بـه تـو بيشـتر بگويـد و در آن چـه خداونـد از دوسـتانش نمی پسـندد و بـه 
گونـه  ای از تـو سـر می زنـد، كم تـر ياری تـان می دهد و به پارسـايان و راسـتگويان بپيونـد و آنان 
را چنـان بپـرور كـه تـو را فراوان نسـتايند و بـا سـتودن كار بيهوده ای كـه نكـرده ای، خاطرت را 

شـاد ننماينـد كه سـتودِن فـراوان، خودپسـندی آورد و به خودخواهـی وا دارد.

5. رعایت عدالت اجتماعی و نهادینه سازی آن
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در توزيـع درآمدهـاي دولـت و بيت المـال به حـدي بـه رعايـت عدالـت 
اجتماعـي توجـه داشـتند كـه در تقسـيم آن، همـه را به يـک ديده نـگاه مي كرد و حتـي مخالفان 
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از دريافـت خدمـات و امكانـات دولتـي محـروم نمي شـدند)خطبة 15(. مخالفـان تـا زمانـي كـه 
عملـي بـر ضدنظـام و سـازمان هاي اجتماعـي انجـام نمي دادند، مـورد حمايت سـازمان و دولت 
قـرار مي گرفتنـد و از مزايـاي حكومتي اسـتفاده مي كردند )بابائی، مهندسـی مديريـت در فرهنگ 

.)1389 علوی، 
ايشـان در مديريـت فرهنگـي و اجتماعـي بـا مـردم و كاركنـان، فروتـن، نرم خـو و گشـاده رو 
بودنـد )نامـة 27( و ميـزان را حـال مـردم و كاركنـان مي دانسـتند و اظهار مي داشـتند كـه با مردم 
چنـان برخـورد كنيـد كـه دوسـت داريد با شـما برخـورد كنند و آنچه بـر خود دوسـت مي داريد 
بـر ديگـران نيـز دوسـت بداريـد و اخالقي كـه برخود ناشايسـت مي دانيـد بر ديگران نيز زشـت 

و ناپسـند بدانيـد )نامة 31(.
»َو لیَُکـن اََحـبُّ ااُلمـور الیك اوسـطها فی الحـق، و اعمها فـی العـدل، و اجمعها لرضی 
الرعیـه ... ان افضـل قـره عین الواله اسـتقامه العـدل فی البـالد و ظهور موده الرعیـه« )نامة 
53(. بايـد دوسـت داشـتنی ترين كارهـا بـرای تو ميانـة آن ها در حق باشـد؛ فراگيرتريـن آن ها در 
عدالت، و جامع ترين آن ها در خشـنود سـازی شـهروندان. به درسـتی كه برترين چشـم روشـنی 

زمامداران، به پا داشـتن عدالت در شهرهاسـت و آشـكارترين دوسـتی در ميان شـهروندان.
اميرالمؤمنيـن علـی)ع( بنـای حكومـت را بـر عدالـت اجتماعـی گذاشـت و به پای اسـتقرار و 
نهادينه سـازی آن به شـهادت رسـيد. ايشـان در خطبة های متعددی به اين موضوع اشـاره دارند 

كـه جمع بنـدی آن از كتـاب عدالـت اجتماعی شـهيد مطهری چنين اسـت:
نكتـة جالبـی كـه از بيانـات اميرالمؤمنيـن علـی)ع( اسـتنباط می شـود، اين اسـت كـه انقـالب 
مسـلمانان در آن هنـگام نظيـر انقـالب امـروز  ايـران يـک انقـالب همگانـی بـود؛ يعنـی نـه تنها 
فقيـران، بلكـه ثروتمنـدان نيـز انقـالب كـرده بودنـد، نـه تنهـا مردهـا، بلكـه زن هـا نيـز، نـه تنها 
عرب هـا بلكه ايراني هـا، مصري هـا، حجازي هـا، همـه و همـه در انقـالب شـركت كـرده بودنـد. 
علـی )ع( از قبـول خالفـت امتنـاع می كنـد بـرای  اين كـه بـه آن هـا بفهمانـد مسـئله فقـط رفتـن 
عثمـان نيسـت، خيـال نكنند عثمـان رفته و كار همة شـده اسـت. بخصوص افرادی كـه در زمان 
عثمـان بهره منـد شـده بودنـد، خيـال می كردنـد بـا رفتـن عثمان و آمـدن امـام )ع( بنا نيسـت در 
بنيـاد وضـع اجتماعـی تغييـری حاصـل شـود. علـی روی بـه مردمی كـه بـرای بيعت بـا او آمده 
بودنـد، فرمـود: »افقهـا بسـيار تيره شـده و مـه و غيم همـه جا را فرا گرفته اسـت. درسـت همان 
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گونـه كـه در فضـای مه آلـود بُـردِ ديدهـا كـم می شـود، اكنون نيز كـه افق مسـائل اجتماعـی تيره 
و تـار اسـت، عقل هـا نمی تواننـد عمـق مسـائل را بيابنـد. می گوينـد علـی )ع( بيايد، ولـی گويی 

فكـر نكرده انـد كـه اگـر ايشـان بيايد چـه بايـد بكنـد و چه خواهـد كرد.
راه مسـتقيم ناشـناخته مانـده و مـردم راه اسـالم را فرامـوش كرده انـد. از نو می بايد راه اسـالم 
را بـه مـردم نشـان داد. مـردم عـادت بـه بيراهـه رفتن ها كرده انـد ... من تا به دعوت  شـما پاسـخ 
نگفتـه ام، فقـط يـک تكليـف دارم، امـا اگر بـه  اين دعوت پاسـخ بگويـم و خالفـت را بپذيرم، با 
شـما آن چنـان رفتـار خواهـم كـرد كه خـود می دانـم ...« و بعد حضرت اشـاره به مردمـی می كند 
كـه بدون اسـتحقاق پسـت ها را اشـغال كـرده بودند و بـدون اسـتحقاق ثروت ها را جمـع آورده 
بودنـد و می گويـد: »همـة ثروت هايـی را كـه در زمـان عثمـان از مـردم بـه ناحـق گرفتـه شـده 
اسـت مصـادره خواهـم كـرد اگرچـه بـا آن ثروت هـا، زن گرفته باشـيد و آن ها را مهـر زنان خود 
قـرار داده باشـيد ...«. آنـگاه حضـرت به نكتة بسـيار عجيبی اشـاره می كنـد و می فرمايـد: »انَّ فِی 
الَْعـْدِل َسـَعًة. در عدالـت ظرفيـت و گنجايشـی اسـت كه در چيـز ديگری نيسـت.« )خطبة 15(. 

گويـا در آن هنـگام عـده ای از بـاب نصيحـت به حضـرت می گفتند: اگر شـما بـه  اين صورت 
عمـل كنيـد، عـده ای ناراضی و ناراحت می شـوند. علـی در جوابشـان  اين كالم لطيـف را فرمود 
كـه: انَّ فِـی الَْعـْدِل َسـَعًة؛ اگـر ظرفی باشـد كه همة گروه هـا و همة افـراد را در خـود بگنجاند و 
رضايـت همـه را بـه دسـت آورد، آن ظرف عدالت اسـت. اگر كسـی با عدالت راضی نشـد، ظلم 
او را راضـی نمی كنـد؛ يعنـی خيـال نكنيـد آن كسـانی كـه از عدالـت ناراضی می شـوند، اگر من 
عدالـت را كنـار بگـذارم و بـه جـای آن ظلـم را انتخـاب كنم، آن ها راضـی خواهند شـد. نه، اگر 
مـن بخواهـم طمـع او را ارضـا كنـم، او حريص تر می شـود. مرز، همـان عدالت اسـت )مطهری، 

مجموعه  آثار اسـتاد شـهيد مطهـری، ج 24، ص )229  ( 
چنـان كـه گفتيـم حضـرت علـی)ع( صراحـت بيـان داشـت و بـا شـفافيت سـخن می گفـت. 
نمی خواسـت كاری را كـه می خواهـد بكنـد در دلـش مخفـی نگـه دارد و بگويـد فعـاًل حـرف 
صريحـی نزنـم تـا  ايـن مـردم كـه امـروز آمدنـد و بـا ما بيعـت كردنـد، خيـال كنند كه  ايـن نظم 
موجـود همـان طـور كه هسـت حفظ می شـود؛ ولـی بعد كـه روی كار سـوار شـديم، برنامة های 
خـود را اجـرا می كنيـم. در نـگاه اميرالمؤمنيـن علـی)ع(، معنای ايـن عمل، اغفال اسـت. به همين 
جهـت اسـت كـه بالصراحـه اعـالم می كنـد: »ای كسـانی كه امـروز با من بيعـت می كنيـد! بدانيد 
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كـه مـن شـما را اغفـال نمی كنـم، برنامة حكومتـی من چنيـن اسـت« )همان(.
بـا اعـالم  ايـن برنامـه، از همـان روزهـای اول، مخالفـت بـا حكومـت علـی )ع( آغـاز شـد. 
نخسـتين مخالفـت رسـمی در شـكل جنـگ جمـل متجلـی شـد. طلحـه و زبيـر، دو شـخصيت 
خدمتگـزار اسـالم در زمـان پيامبـر بودنـد، امـا در دورة عثمان بـه دليل وضع  مخصوص دسـتگاه 
خالفـت و رشـوه های كالنـی كـه عثمان بـه آن ها مـی داد، به صـورت ثروتمندان بزرگـی درآمده 
بودنـد. اكنـون  اين هـا می ديدنـد كـه علـی قصـد مصـادرة اموالشـان را دارد. زبيـر كـه هـر وقت 
بيت المـال تقسـيم می شـد، سـهمش از ده بيسـت هـزار دينـار كمتـر نبـود، حـاال می ديـد علـی 
هنگامی كـه بيت المـال را تقسـيم می كنـد، بـرای او سـه دينار می دهـد و همان مقدار هـم به غالم 
او، و  ايـن مسـئله البتـه بـرای زبيـر قابـل تحمل نبود. بـرای طلحه نيـز وضع به همين منـوال بود. 

به ايـن ترتيـب  ايـن دو مقدمـات جنـگ جمـل را فراهـم كردند.
بـه دنبـال جنـگ »جمـل« جنگ »صّفيـن« برپا شـد. معاويه كـه از بسـتگان عثمان بـود، حدود 
بيسـت سـال فّعـال مايشـاء و حاكـم مطلـق منطقـة سـوريه بـود و در ايـن مـدت توانسـته بـود 
پايه هـای حكومتـش را بـه انـدازة كافـی مسـتحكم كنـد. علـی )ع( بعـد از بيعـت فرمـوده بـود: 
مـن بـه هيـچ وجـه حاضـر نيسـتم پـای ابـالغ معاويـه را امضـا كنـم و او بايـد بركنـار شـود. 
مصلحت انديشـان می گفتنـد: آقـا! بـه طور موقت هم كه شـده مدتـی او را بر سـر كار نگه داريد. 
فرمـود: هرگـز  ايـن كار را نمی كنـم. بـه دنبال اين پاسـخ، معاويه جنـگ صفين را بـه راه انداخت.
بـه دنبـال جنـگ صفيـن جنـگ خـوارج برپـا شـد. نتيجـه  اين شـد كه در مـدت چهارسـال و 
چنـد مـاه خالفـت علـی )ع(، بـه علت حساسـيتی كـه حضـرت در امر عدالـت داشـت، دائم در 
حـال مبـارزه بود و آنـی راحتش نمی گذاشـتند. او حكومـت را برای اجرای عدالت می خواسـت 

و هميـن شـدت عدالتخواهـی، باالخـره منجـر به شـهادتش در محراب شـد )همـان، ص230(.
 از ايـن رو، در طـول تاريخ اسـالم، پس از دوران رسـول خدا )ص( اسـتقرار عدالت اجتماعی 
در روزگار ايشـان، اسـتثنايی بـود كـه متأسـفانه مـردم در كشـاكش غوغاسـاالری فتنه جويـان، 
فرصـت بهره بـرداری از ايـن موقعيـت را از دسـت دادنـد و بر حكومت ايشـان جفـا كردند و به 
فرمـودة حضـرت علـی )ع(، اگـر در گذشـته مـردم از سـتم واليـان شـكوه می كردند، امـروز من 
َّنی  عایا َقبلی لَتَشـُکو َحیـَف ُرعاتِهـا َو اِن از سـتم مردمـان خـود، شـكوه می كنـم »اِن کانَـت الرَّ
الیَـوَم َلَشـُکو َحیـَف َرعِیَّتی« )كلمـات قصـار 261(. چنين بـود كـه اميرالمؤمنين علـی )ع(، با 
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دلـی آكنـده از غـم، بـه ديـدار معبـود شـتافت. عدالت نيـز با رفتـن او دامـن برچيد و بـار ديگر 
حكومت هـا بودنـد و مظلوميـت فرودسـتان و تجاوز به حقوق انسـان ها! )ری شـهری، سياسـت 

نامة امـام علـی )ع(، 1390، ص 61(.

6. خودسازی 
خودسـازی، از هـدف ديگـر اولويت هـای فرهنگـی و اجتماعی اسـت. در اين اولويت اسـت كه 
سـاير اولويت هـا بـه بار می نشـيند و خودنمايی می كند. خودسـازی زمـان خاصـی را برنمی تابد، 
بلكـه دامنـه ای به وسـعت عمر انسـان دارد، گرچه وقوع ايـن پديده در بعضـی از دوره ها مؤثرتر 
و بنيانی تـر شـده و پايـة ديگـر فعاليت هـا می شـود. در فرهنـگ علـوی بـرای خود سـازی به دو 

مطلب تأكيد فراوانی شـده اسـت:
1. خـود سـازی بايـد جهـت دار باشـد و با همـان سـاختار و الگويی شـكل گيرد كـه از ناحية 

خالـق و مـوال ارائـه شـده و در آموزه هـای دينـی نيز بيان شـده اسـت.
2. با اين كه دامنة خودسازی سراسر عمر را در برمی گيرد، اما وقوع آن در نوجوانی مؤثرتر است.

در نـگاه حضـرت علـی )ع(، قلـب نوجـوان چونـان زميـن كاشـته نشـده، آمـادة پذيـرش هر 
بـذری اسـت كـه در آن پاشـيده می شـود. پـس در تربيـت آن بايـد شـتاب كـرد، پيـش از آن كـه 
دل سـخت شـود و عقـل او بـه چيـز ديگری مشـغول گـردد، يا بـه اسـتقبال كارهايـی بروند كه 
صاحبـان تجربـه، زحمـت آزمـون آن را كشـيده اند و از تـالش و يافتـن بی نيـاز شـود.)نامة 31(.

جهت های كه در خودسازی بايد مورد توجه قرار گيرد در عرصه هايی از اين قبيل است:
• توجـه بـه خدا : پسـرم! همانا تـو را به تـرس از خدا سـفارش می كنم كه پيوسـته در فرمان 
او باشـی و دلـت را بـا يـاد خدا زنـده كنی و به ريسـمان او چنگ زنـی؛ چه وسـيله ای مطمئن تر 

از رابطة تو با خداسـت اگر سـر رشـتة آن را در دسـت گيری )نامة 31(. 
• توجـه بـه نصایـح نیکـو: دلت را بـا انـدرز نيكو زنـده كن؛ هـوای نفـس را بـا بی اعتنايی به 
حـرام بميـران؛ جـان را بـا يقيـن نيرومند كن و با نـور حكمت روشـنايی بخش و با يـاد مرگ آرام 
كـن؛ بـه نابـودی از او اعتراف گير و با بررسـی تحوالت ناگـوار دنيا به او آگاهی بخـش )نامة 31(.
• توجـه به گذشـت زمان و احـوال گذشـتگان: از دگرگونـی روزگار و زشـتی های گردش 
شـب و روز او را بترسـان. تاريخ گذشـتگان را بر او بنما و آنچه كه بر سـر پيشـينيان آمده اسـت 
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بـه يـادش آور. در ديـار و آثـار ويـران رفتـگان گـردش كـن و بينديـش كـه آن ها چـه كردند؛ از 
كجـا كـوچ كـرده و در كجـا فـرود آمدنـد. از جمـع دوسـتان جدا شـدند و بـه ديار غربت سـفر 

كردنـد؛ گويـا زمانـی نمی گـذرد كه تـو هم يكـی از آنانی )نامـة 31.(
• آینده نگری: پس جايگاه آينده را آباد كن و آخرت را به دنيا مفروش )نامة 31(.

• گزیده گویی: آنچه نمی دانی مگو و آنچه بر تو الزم نيست بر زبان نياور )نامة 31(.
احتیـاط در حرکـت: در جـاده ای كه از گمراهی آن می ترسـی قـدم مگذار؛ زيرا خـودداری به 

هنگام سـرگردانی و گمراهی، بهتر از سـقوط در تباهی هاسـت )نامة 31(.
 

7. اخاق اجتماعی 
اولويـت ديگـرآن حضـرت )ع( در بُعـد فـردی و اجتماعـی، توجـه بـه برخوردهـا و مناسـبات 
اجتماعـی اسـت. در ايـن برخوردهـا و مناسـبات تأكيـد بـر آموزه هـای ضـروری كـه جهـت و 

هويـت مناسـبات و برخوردهـا را مشـخص می كنـد از ايـن قـرار اسـت:
• التـزام عملـی بـه نیکی هـا: بـه نيكی ها امـر كن و خـود نيكـوكار بـاش و با دسـت و زبان 
بدي هـا را انـكار كـن و بكـوش تا از بدكاران دور باشـی و در راه خدا آن گونه كه شايسـته اسـت 
تـالش كـن و هرگـز سـرزنش مالمتگـران تـو را از تـالش در راه خـدا باز نـدارد. بـرای حق در 

مشـكالت و سـختی ها شـنا كن )نامـة 31(.
• دین شناسـی، صبـر و پایـداری در عمـل بـه دسـتورها: شـناخت خـود را در ديـن بـه 
كمال  رسـان؛ خـود را بـرای اسـتقامت در برابـر مشـكالت عـادت بده، كـه شـكيبايی در راه حق 

عادتـی پسـنديده اسـت )نامـة 31(.
• تـوکل بـه خـدا و اعتمـاد و یقین بـه او: در همة كارها خـود را به خـدا واگذار كه بـه پناهگاه 
مطمئـن و نيرومنـدی رسـيده ای. در دعـا بـا اخالص پـروردگارت را بخـوان كه بخشـيدن و محروم 

كـردن بـه دسـت اوسـت و فـراوان از خدا درخواسـت خير و نيكی داشـته بـاش )نامة 31(.
• توجـه بـه دانـش و سـخنان سـودمند: وصيـت مـرا بدرسـتی دريـاب و بـه سـادگی 
از آن نگـذر، زيـرا بهتريـن سـخن آن اسـت كـه سـودمند باشـد؛ بـدان علمـی كـه سـودمند 
نباشـد، فايـده ای نخواهـد داشـت و دانشـی كـه سـزاوار يـاد گيـری نيسـت، سـودی ندارد 

)نامـة 31(.
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8. تفاوت در برخورد با خودی و غيرخودی 
چـون بـرادرت از تـو جـدا شـود، تـو پيونـد دوسـتی را بـر قـرار كـن؛ اگـر روی برگردانـد، تو 
مهربانـی كـن و چـون بخـل ورزد، تـو بخشـنده باش؛ هنگامـی كـه دوری می گزيند، تـو نزديک 
شـو؛  چـون سـخت می گيـرد، تو آسـان گير و به هنـگام گناهش عـذر او را بپذيـر؛ چنان كه گويا 
بنـدة او  باشـی و او صاحـب نعمـت توسـت. مبادا دسـتورات ياد شـده را با غير دوسـتانت انجام 
دهی يا با كسـانی كه سـزاوار آن نيسـتند بجا آوری. دشـمن دوسـت خود را دوسـت مگير تا با 
دوسـت دشـمنی نكنـی. در پنـد دادن دوسـت بكـوش، خوب باشـد يا بد و خشـم را فـرو خور 

كـه مـن جرعه ای شـيرين تر از آن ننوشـيدم و پايانـی گواراتـر از آن نديده ام. 
اگـر خواسـتی از بـرادرت جدا شـوی، جايی برای دوسـتی باقـی گذار، تا اگر روزی خواسـت 
بـه سـوی تـو بـاز گـردد، بتوانـد. كسـی كه بـه تـو گمـان نيـک بـرد، او را تصديق كـن و هرگز 
حـق بـرادرت را بـه اعتمـاد دوسـتی كه بـا او داری ضايع نكن. زيـرا آن كس كه حقـش را ضايع 
می كنـی بـا تـو بـرادر نخواهد بـود و افـراد خانـواده ات بدبخت ترين مردم نسـبت به تو نباشـند. 
بـه كسـی كـه به تـو عالقه ای نـدارد، دل مبنـد، مبادا بـرادرت برای قطـع پيوند دوسـتی، دليلی 
محكم تـر از برقـراری پيونـد بـا تـو داشـته باشـد، يـا در بـدی كـردن، بهانـه ای قوی تـر از نيكی 

كـردن تـو بياورد.
سـتمكاری كسـی كـه بر تو سـتم می كنـد در ديده ات بـزرگ جلوه نكنـد، چه او بـه زيان خود 

و سـود تو كوشـش دارد و سـزای آن كس كه تو را شـاد می كند بدی كردن نيسـت. 
خويشـاوندانت را گرامـی دار، زيـرا آن هـا پـر و بـال تـو هسـتند، كـه بـا آن پـرواز می كنـی و 
ريشـة تـو هسـتند كـه بـه آن هـا بـاز می گـردی و دسـت نيرومنـد تـو هسـتند كـه بـا آن حملـه 

می كنـی )نامـة 31 و ترجمـه دشـتی، ص 537(.
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آسيب شناسی فرهنگ در فرهنگ علوی
اصطـالح آسيب شناسـي معـادل دقيـق واژه انگليسـي )pathology( اسـت . تأمـل در  ايـن واژه و 
مشـتقات آن گويـای آن اسـت كه »patho« بـه مفهوم بيماري و آسـيب اسـتو »pathology« يعني 
آسيب شناسـي و »pathological« به معناي وابسـته به آسيب شناسـي يا آسيب شـناختي اسـت. در 
اصطـالح پاتولوژيسـتی، بـه آن دسـته از متخصصان پزشـكي گفته مي شـود كه بـا نابهنجاري هاي 
ارگانيـک سـروكار دارنـد. بر اسـاس تعريـف فرهنـگ پيشـرفتة آكسـفورد )pathology(، مطالعة 
علمی آسـيب ها و بيماري هـا و اختـالالت اسـت. و اصطـالح )pathological( بيانگر آن دسـته از 
نابهنجاري هـا و بيماري هايـي اسـت كـه در اثـر امـراض جسـماني يا رواني پديدار شـده اسـت. 

و می تـوان گفت:
1. آسيب شناسـي بيانگـر موقعيـت نابهنجـار يـا حالت زيسـت شـناختي اسـت كـه در آن يک 

ارگانيـزم از عملكـرد صحيح و مناسـب باز داشـته شـده اسـت.
2. آسـيب شناسـي، بنـا بـه زمينة خاص علمی  يا پزشـكي مفهـوم خاصی دارد. شـايد نتـوان براي 
آسيب شناسـي بـدون توجـه به زمينـة خاص علمي، تجربي، پزشـكي يـا فرهنگي آن، تفسـيري ارائه 
كـرد. بهتريـن شـيوة توصيـف و تبييـن آسيب شناسـي، تفسـير آن بر اسـاس زمينة خاصي اسـت كه 
آسـيب شناسـي در آن بـه كار  مـي رود. زيرا هر زمينه اي از علم، بهداشـت و درمـان، تجربه و فرهنگ 

داراي عناصـر ماهـوي خاصـی اسـت كـه آن را از ديگر زمينه ها متمايـز مي كند )بابائـي، 1384( .
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نكتـة قابـل توجـه در آسـيب شناسـی، شـاخص و نظرية مبنـا و ايده آل اسـت كه براسـاس آن 
انحراف هـا و آسـيب ها مـورد شناسـايی قـرار می گيـرد. اسـتاندارد ايـن ايده آل هـا و شـاخص ها 
بی ترديـد در فرهنگ هـا و علـوم مختلـف، متفـاوت خواهـد بـود نيـاز بـه توجـه اسـت. مثـاًل، 
اسـتانداردهای ايـزو 9000 يـک شـاخص اروپايـی اسـت كـه بـه تناسـب خواسـت های فرهنگ 
خـود تدويـن كرده انـد و بـه طـور طبيعـی رعايت آن هـا از ناحيـة ديگر كشـورها به نوعـی تأييد 
خواسـت آن هـا و حركـت بـر مبنـای معيارهـای آن هاسـت. از ايـن رو، بـرای كشـوری كـه تابع 
فرهنـگ علـوی و دارای آمـوزة »ااَلسـالُم یَعُلـو َو ال یُعَلـی َعَلیِه« )وسـايل الشـيعه، ج 26، ص 

14( هسـتند، نمی تواننـد بـه راحتـی پذيـرای اين شـاخص ها شـود.

آسيب شناسی فرهنگی
آسيب شناسـی در زمينـة فرهنگـی، اصوالً به مطالعه و بررسـی دقيـق عوامل زمينه سـاز، پديد آورنده 
يـا ثبـات بخش فرهنگی و آفت ها و آسـيب های موجـود در آن می پردازد. به عبارتی آسيب شناسـی 
فرهنگـی بـه بررسـی آفـات و آسـيب هايی می پـردازد كه رنـگ و لعـاب فرهنگی دارنـد و عناصر 
شـكل دهنـده و سـازندة عـادات، رفتارهـا و كنش هـای رايج افـراد جامعـه ای را تحـت تأثير خود 

قـرار می دهند )راهنمايي، شـماره 32(.
از آن جايـی كـه فرهنـگ، شـيوة زندگـی مـردم را هويت می بخشـد و مسـتند به مجموعـه ای از 
دانش هـا، نگرش هـا، منش هـا، و ارزش هـای يـک ملـت اسـت و دارای ويژگی هـای هويت  دهـی، 
مصونيت بخشـی، هم پويايـی و هم پايايـی، ايجـاد كننـدة فطـرت ثانـوی و تأثيرپذيـری می باشـد و 
از طرفـی فرهنـگ، كانون بهداشـت زيسـتی- محيطی و جسـمی- روانی فرد و جامعه و شـاخص 
سـالمت فـردی و اجتماعـی را رقـم می زنـد. از ايـن رو، چنان چـه ايـن كانـون از سرچشـمه و 
نهـاد، سـالم و پـاك و پيراسـته بمانـد، محصـول و توليـد آن نيز چنيـن خواهد بـود. ولی اگر 
سرچشـمه و مسـير جريـان فرهنـگ را گل و الی و رسـوبات و آفت هـا فراگيـرد و اليه هـای 
زندگـی فـردی و اجتماعـی را آلـوده سـازد، توليـدات آن نيـز معيـوب و ناسـالم خواهد بود. 
بـه مفهـوم ديگـر، سـالمت زندگـی فـردی و اجتماعـی مرهـون پاكـی و سـالمت عناصـر و 

اليه هـای فرهنگـی اسـت )بابائی، آسـيب شناسـی دولـت سـازنده، 1390(. 
فرهنـگ هـر قـوم و ملتـی خميرمايـة حيـات ادبـي و سرچشـمة تـراوش دانـش و معرفـت و 
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از اركان بقـا و ثبـات آن به شـمار مـي رود و شـناخت بـه  روز آسـيب ها، آفت هـا و بيماري هـاي 
فرهنگـي، بـه  منظـور پيشـگيري يا درمـان مناسـب، به  موقع، يـا حداقل اعـالم هشـدار در مقابل 
انحراف هـاي  ايجـاد شـده از ناحيـة خـواص و عـوام، امـري مهـم و ضـروري بـه شـمار می آيد 
و لحظـه اي درنـگ و كوتاهـي در آن، جامعـه را دچـار بحـران هويت گرايـي می كنـد. از  ايـن رو 
جامعـة نوپايـي اسـال مي كه بـا رسـالت و هدايت رسـول اكرم )ص( هويـت گرفته بـود در تداوم 
خـود نيـاز بـه شناسـايي و هدايـت انحراف هـا و تصحيح آن ها داشـت. بـه طـور طبيعي اين مهم 
بايـد از ناحيـة رهبـران بعد از  ايشـان صـورت می گرفت كه متأسـفانه بـا انحرافي كه در »سـقيفه 
بنـي سـاعده« رخ داد،  ايـن هـدف حدود 23 سـال به حاشـيه رفـت. در  اين مدت در اسـالم ناب 
انحراف هايـي  ايجـاد شـد كـه بـر اسـاس اسـتنادات تنهـا چيـزي كـه جـرأت تجـري در آن پيدا 
نكردنـد شـهادتين بـود ؛ از ايـن رو بـه تعبيـر اميرالمومنيـن )ع( از اسـالم فقـط پوسـتين ظاهري 
باقـي مانـده بـود )قيس هاللـی، 1378قمری، ص322(. بـه همين دليل امـام )ع( پذيرش خالفت 
را بـه بازگردانـدن احـكام بـه همـان محـور قـرآن و سـنت رسـول خـدا )ص( مشـروط كردنـد 
)حائـری، 1378، ص181(. و وقتـی نيـز بـه اصـرار مـردم و اهمـة حجـت بـر مسـند خالفـت 
نشسـت و زمامـداری مسـلمانان را بـر عهـده گرفت، بر همان سـياق رفتاركـرد: « آن گاه كه زمام 
كار بـه دسـتم افتـاد، بـه كتـاب خـدا و دسـتوری كه بـرای ما مقـرر كرده و بـه آن مأمور شـديم، 
نگريسـتم و از آن پيـروی كـردم و آن چـه سـنت پيامبـر بـود بـه كار بسـتم. در اين كار به كسـی 
نيـاز نداشـتم و حكمی كـه بـه آن نادان باشـم برخورد نكـردم تا با شـما و ديگر برادران اسـالمی 
 مشـورت كنـم. مـن در تقسـيم امـوال همان كردم كه خـدا مقرركـرده و حكمش را روان سـاخته 

بـود و در ايـن راه بـه شـما نيـاز بـه نگرديدم »)خطبـة 196 و همـان ص 181(.
شـاخص آسـيب های فرهنگـی بـر مبنـای فرهنـگ ايـده آل و شـاخص های مترتـب بـر آن هـا 
شناسـايی می شـود، كه بی شـک در فرهنگ هـای مختلف متفـاوت خواهد بـود. در فرهنگ غرب 
بـی حجابـی   ، شـكلی ايـده آل و مـورد تأييـد جامعه اسـت در حالی كـه در فرهنگ علـوی نوعی 
آسـيب و انحـراف اسـت. روابـط دختـر و پسـر نامحرم يـا حضور سـگ در زندگـی، در فرهنگ 
غربـی نشـان، مدرنيتـه و رشـد اسـت ولـی در فرهنـگ علـوی نشـانه دگرديسـی، غرب  زدگـی،  

انحراف و آسـيب اسـت.
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انواع آسيب های فرهنگی
آسـيب هاي فرهنـگ از دو ناحيـه فكـري و ارزشـي ايجاد مي شـود، از ايـن رو مي تـوان آن ها را به 
دو بخـش عمـدة فكـري و ارزشـي تقسـيم كرد، زيرا  سـبک و سـياق زندگي انسـان ها )فرهنگ( 
چنـان كـه بررسـی شـد، بـه نـوع افـكار و ارزش هـاي بـر گرفتـه از آن هـا بازمي گـردد. در واقع  
انحراف هايـی كـه در مسـير زندگـی آن هـا روی می دهـد از دو ناحيـة فكـری و ارزشـی صورت 
می گيـرد. بـه عبـارت ديگـر، انحراف هـای انسـانها يـا از ناحيـه افـكار آن هاسـت و يـا از ناحيـة 

ارزش هـا و معيارهـای زندگی.

آسيب های فكری فرهنگی
انحراف در افكار از دو ناحيه روی می دهد:

1. موضوعات و محتواي فكري
2.  چارچوب فكري

بررسـی و توضيـح چارچـوب بـه علم منطـق بر مي گـردد و خـارج از مقولة ماسـت؛ خواننده 
محتـرم مي توانـد بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه كتاب هاي منطـق ماننـد كتاب منطـق محمد 

مظفـر يا خوانسـاري مراجعـه كند.
ايـن نـوع انحـراف بيشـتر از جانب خـواص و براي فريـب  عوام مورد اسـتفاده قـرار می گيرد 

كـه مهم تريـن آن هـا مغالطه و سفسـطه اسـت كه بـه بعضـی از آن ها اشـاره می گردد.

1. شبهه افكنی
برنامه ريـزی كشـته شـدن عثمـان و بهـره بـرداری از آن اوليـن و بزرگ تريـن انحـراف فكـری 
بـود كـه بـه علـت طراحـی زيركانـة قتـل او و حاشيه سـازی ايـن قتـل كـه در سـاعت های قبـل 
از آغازيـن دورة زمامـداری اميرالمؤمنيـن )ع( بـه وقـوع پيوسـت، كـه خـود سـر آغـاز فتنه ها و 
آسـيب های فكـری و ارزشـی ديگـری در تاريـخ شـده اسـت. ايـن توطئه بـا دسـتاويز هنرمندانة 
طلحـه و زبيـر و سياسـت های نادرسـت مـروان انجـام گرفـت و مـورد بهره بـرداری زيركانـة 

معاويـه قـرار گرفت.)حائـری، 1378(.
نكته هـای تاريـک در قتـل عثمـان خيلـی بسـيار اسـت امـا ايـن مسـلم اسـت كـه بنی اميـه در 
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زمـان صـدارت عثمـان از احترام زيـادی برخـوردار بودند و به امـوال فراوانی دسـت يافتند زيرا 
بنی اميـه از خويشـان پـدری خليفـه بودند كه به همـراه او به پاخاسـتند و همراه او بيـت المال را 
خوردنـد و بـر بـاد دادنـد، چـون شـتر گرسـنه ای كه به جـان گياه بهـاری بيفتـد »َو َقاَم َمَعـُه بَنُو 
بِیِع« )خطبة3( و معاويه حاكم شـام شـده بود و  اَبِیـهِ یَخُصُمـوَن َمـاَل اللِ ِخضَمـَه ااِلِبِل نِبتَـَه الرَّ

در ايـن مـدت پايه هـای حكومت خـود را اسـتوار كرد.
مهم تريـن حربـه ای كـه خواص در اين آسـيب بـه كار می برد، حربة شـبهه افكنی اسـت؛ حربه ای 
كـه در آن بـه كتمـان حقيقـت پرداختـه و اغواگـری می كننـد و اصالتـاً بـه دنبـال ايـن می روند كه 
ذهـن مخاطـب را از حقيقـت موجود دور نگـه دارند و منحرف كنند. يكی از راه های شـبهه افكنی، 

مغالطـه اسـت كه به واسـطة آن پاسـخ نادرسـت مجال مطرح شـدن پيـدا می كند.
 گروه هـای مخالـف فرهنـگ علوی برای دسـت يابی به خواسـت های نامشـروع خـود و مقابله 
بـا خواسـت های علـی )ع(  از ايـن حربـه در جريـان قتـل خليفـة سـوم بهره بـرداری می كردنـد 
كـه اميرالمؤمنيـن )ع( در خطبه هـای متعـددی گفتمـان آن هـا را زيـر سـؤال بـرد و نقـد كـرد كه 
خطبـة  22 يكـی از آن هاسـت. ايشـان در آنجـا اظهـار می دارنـد: »آگاه باشـيد كـه همانـا شـيطان 
حـزب و يارانـش را بسـيج كـرده و سـپاه خـود را از هـر سـو فراهـم آورده اسـت، تا بـار ديگر 
سـتم را بـه جـای خـود نشـاند و باطـل به جايـگاه خويـش پايـدار شـود«. يعنی آن چـه در حال 
وقـوع اسـت عملكـردی اسـت كـه شـيطان پشـتيبان آن بوده و مـورد رضايـت خدا نيسـت و به 
دنبـال ايـن اسـت كـه دوبـاره بـه همـان وضعيت قبلی كـه حاكميـت ظلم و سـتم بـود بازگرديد 
و حقيقـت از عرصـة عمومی خـارج شـده و جـای آن را باطـل گيـرد؛ زيرا »سـوگند بـه خدا! كه 
ناكثيـن هيـچ گناهـی از مـن سـراغ ندارنـد و انصـاف را بيـن مـن و خودشـان رعايـت نكردند؟ 
آن هـا حقـی را می طلبنـد كـه خـود ترك كردنـد و انتقـام خونـی را می خواهند كه خـود ريختند! 
اگـر شـريک كار آن هـا بودم، پـس آن ها نيز در ايـن خونريزی سـهم دارند، و اگر فقط خودشـان 
خـون عثمـان را ريختنـد، پس كيفـر مخصوص آن هاسـت )از طرفـی( مهم ترين دليـل آن ها عليه 
خـود آن هاسـت... . همانـا مـن بـه كتاب خـدا و فرمانش دربـارة ناكثين خشـنودم. اما اگـر از آن 
سـرباز زدنـد، بـا شمشـير تيـز پاسـخ آن هـا را خواهـم داد كـه بـرای درمان باطـل و يـاری دادن 
حـق كافـی اسـت« )دشـتی، 1379، ص 67(. بـرای آن كـه مـن ماننـد آنـان در شـبهه نمی افتـم و 
ناخواسـته باطـل را جـای حـق نمی گيـرم و در تشـخيص حـق يقيـن دارم و در دين خود شـک 
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ی َو َغیَر ُشـبَههٍ مِن دِینِـی« )خطبة 22(. نخسـتين  ی لََعَلـی یَقیِـٍن مِن َربِـّ و ترديـد نـدارم »َو اِنِـّ
نتيجـة عدالتخواهـی آن هـا )طلحـه و زبير و ايادي شـان( بـر عليه خودشـان اسـت. و از اين رو از 
آنچـه كـه انجـام داده ام عـذر نمی خواهـم و از خـود دور نمی كنـم زيـرا بـا يقيـن كاری را انجام 
می دهـم؛ نـه اشـتباه می كنـم و نـه كسـی می توانـد مرا بـه اشـتباه بينـدازد. آن ها گروه سـركش و 
ياغی انـد )ابن ميثـم   ، ج 1   ، ص 663(. در ادامـة نقـد گفتمـان خـواص می فرمايـد: سـوگند به خدا 
كـه بـرای آن هـا حوضـی را پـر آب كنـم كـه كسـی نتوانـد آن را خالی كنـد و از آن ها كـه در آن 
افتاده انـد كسـی نجـات نيابـد و از آن سـودی نبرنـد. مـن بـه حجت های الهـی و علـم او دربارة 
آن هـا راضـي ام. مـن آن هـا را بـه حـق دعـوت می كنـم و عذرخواهي شـان را می پذيـرم. پس اگر 
بـاز گردنـد و توبـه كننـد و سـخن حـق را بپذيرنـد و در پيشـگاه خـدا زاری كننـد، توبـه قابـل 
پذيرفتـن اسـت و از جانـب مـن مزاحمتـی نخواهد بـود؛ اما اگر امتنـاع ورزند، تيزی شمشـير را 
بـر آن هـا قـرار خواهم داد كـه در اين حالت شمشـير باطل را نابـود و اهل  ايمان را يـاری می كند 

)ابن ميثـم، ج 1، ص 665(.

2. تحریف در معانی و مفاهيم قرآن
 خارجی گـری دوميـن و شـايد مهم تريـن آسـيب فكـری ديگـر بـود كـه از انحـراف در افكار و 
سـوء برداشـت از آيـات قـرآن اتفـاق افتاده بـود؛ تأكيد بر شـعار »الحکم اال لل«، با اسـتناد به آية 
قـرآن»اِِن الُحکـَم ااِل لل« )انعـام، 57(، از تحريف هايـی بـود كـه بـه دنبال خود صدمات بسـياری 

بر اسـالم وارد كـرد، از جمله:
 الـف( اگـر اميرالمؤمنيـن )ع( و لشـكر اسـالم را مجبـور بـه ترك جنـگ نمی كردنـد و فريب 
نقشـة آن هـا را نمی خوردنـد و مالـک اشـتر را از خـط مقـدم فـرا نمی خواندنـد، در آن صـورت 
قضيـة معاويـه تمـام می شـد و مسـير تاريـخ عـوض می شـد و فتنه هـای بعـدی ايجاد نمی شـد

ب( اگـر در حكميـت حداقـل بـه پيشـنهاد اميرالمؤمنين )ع( توجـه می كردند و مالک اشـتر يا 
ابـن عبـاس َحَكـم شـيعيان می شـد، بی شـک در مقابـل عمروعـاص نتيجـه ای بهتر از ابوموسـی 
عايـد می شـد  در نتيجـه فجايـع بعـدی و قائلة خـوارج ايجاد نمی شـد )بابائی، سـبک فرماندهی 

اميرالمومنين)ع(،1391(.
ِ« معنیای روشـنی دارد و آن اينكه: هـر گونه فرمانی   بـا وجـود آنکـه جملـة »إِِن الُْحْکـُم إاِلَّ لِلَّ
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در عالـم آفرينـش و تكويـن و در عالـم احـكام دينی و تشـريع به دسـت خداسـت، بنابراين اگر 
پيامبـر )ص( مأموريتـی پيـدا می كنـد آن هـم به فرمان اوسـت؛ اگر حضرت مسـيح مثـاًل مرده ای 
را زنـده می كنـد آن هـم بـه اذن او اسـت؛ و همچنيـن هـر منصبـی از رهبری الهـی و قضاوت و 

حكميـت به كسـی سـپرده شـده آن هـم از ناحية پروردگار اسـت.
 امـا متأسـفانه جملـة به ايـن روشـنی در طـول تاريـخ مكـرر مـورد سـوء اسـتفاده واقع شـده 
اسـت؛ گاهـی خـوارج برای ايـراد بـه مسـئلة تعييـن »حكميـن« در جريان جنـگ »صفيـن« كه به 
پيشـنهاد آن هـا و امثـال آن هـا صورت گرفته بـود به اين جمله چسـبيده و به گفتة علـی )ع( كلمه 
حقـی را گرفتنـد و بـه معنـی باطلـی بـه كار می بردند، به طـوری كـه تدريجًا جملـة » الحکم اال 

«، شـعاری بـرای آن ها شـد )تفسـير نمونـه، ج 5، ص266(. للَّ
بـه تعبيـر ابن الحديـد، شـارح نهـج البالغـه، خـوارج دچـار مغالطـه اشـتراك در لفظ شـدند و 
آيـات قبـل از آن نيـز دليـل بـر ايـن معنـی اسـت. آن هـا تصـور می كردنـد هـر حكمی داخل در 
موضـوع ايـن آيه اسـت؛ در صورتـی كه خداوند احـكام بسـياری از مخلوقات را در بسـياری از 

شـرايع امضـا و تأييـد كرده اند.
 بـه ايـن معنـا كـه معنی حقيقـی كالم، عبارت از اين اسـت كه هيـچ حكمی در جهـان به وقوع 
نمی پيونـدد مگـر اين كـه به مشـيت الهـی صورت  گيـرد در حالی كه خـوارج معنای باطلـی از آن 
را گرفتنـد، يعنـی نفـی هـر حكمی كـه از غيـر خدا صادر می شـود و متوجـه اين واقعيت نشـدند 
ِ أي  كـه بسـياری از احـكام شـرايع مـورد امضـاء و تأييد خداونـد بوده اسـت. »إِِن الُْحْکـُم إاِلَّ لِلَّ
لیـس حـي مـن الحیاء ینفـذ حکمه ال محالـة و مراده لمـا هو مـن أفعاله إال الحـي القدیم 
وحـده فهـذا هـو معنی هذه الکلمـة و ضلت الخوارج عندهـا فأنکروا علی أمیـر المؤمنین ع 
ِ فغلطوا  موافقتـه علـی التحکیـم و قالـوا کیف یحکم و قد قـال الل سـبحانه إِِن الُْحْکـُم إاِلَّ لِلَّ
لموضـع اللفـظ المشـترك و لیـس هـذا الحکم هو ذلـك الحکم فـإذن هي کلمة حـق یراد 
بهـا باطـل لنها حـق علـی المفهـوم الول و یرید بهـا الخوارج نفـي کل ما یسـمی حکما 
إذا صـدر عـن غیـر الل تعالـی و ذلك باطـل لن الل تعالی قـد أمضی حکـم المخلوقین في 

کثیـر من الشـرائع« )ابن الحديـد، ج 19، ص 17( .
وقتـی، خـود اميرالمؤمنيـن)ع( ايـن شـعار را از خـوارج شـنيدند، فرمودنـد: »َکلَِمُة َحـقٍّ یَُراُد 
َُّه اَل بُـدَّ لِلنَّاِس  ِ َو إِن ِ َو لَِکـنَّ َهُؤاَلءِ یَُقولُـوَن اَل إِْمـَرَة إاِلَّ لِلَّ َُّه اَل ُحْکـَم إاِلَّ لِلَّ بَِهـا بَاِطـٌل نََعـْم إِن
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ُ فِیَها  مِـْن أَمِیـرٍ بَـرٍّ أَْو َفاِجـرٍ یَْعَمـُل فِـي إِْمَرتِـهِ الُْمْؤمِـُن َو یَْسـتَْمتُِع فِیَهـا الَْکافِـُر َو یُبَلِّـُغ اللَّ
عِیِف مَِن  ـبُُل َو یُْؤَخُذ بِـهِ لِلضَّ الَْجـَل َو یُْجَمـُع بِـهِ الَْفـيْ ُء َو یَُقاتَـُل بِهِ الَْعـُدوُّ َو تَْأَمُن بِـهِ السُّ
ی یَْسـتَرِیَح بَرٌّ َو یُْسـتََراَح مِْن َفاِجـرٍ«  )كلمات قصـار،40( يعنی، كالمی كـه آن ها ادا  الَْقـِويِّ َحتَـّ
می  كننـد كالم حقـی اسـت، ولـی آن هـا تعبيـر و ارادة باطلـی از آن كرده انـد و حكـم را به معنای 
حاكميـت و حاكـم گرفته انـد؛ در صورتـی كـه مـردم در زندگـی اجتماعـی بـه آن نيـاز دارنـد تا 

بتواننـد در سـاية مديريـت و حاكميـت آن بـه امـور زندگی خـود بپردازند. 

3. اکتفا به قرآن و ترک سنت و سيرة اهل بيت عليهم السام
»حسـبنا كتـاب الل«، مهم تريـن و اسـفناك ترين آسـيب فكـری اسـت كـه بـا ظاهـری زيبـا ولـی 
باطنـی خطرنـاك و هدفـی دهشـتناك در دورة امامـت اميرالمؤمنيـن )ع( طراحـی و اجـرا شـد. 
 » خليفـة دوم بـه شـدت مانـع از كتابـت و تأليـف كتاب شـد و با طرح شـعار »حسـبنا كتـاب اللَّ
)مـا را قـرآن بـس اسـت(، بـه شـدت تأليـف و تصنيـف را ممنـوع اعالم كـرد و هركس دسـت 
بـه چنيـن كاری مـی زد، مجـرم شـناخته می شـد )مطهـری، بـی تـا، ج 14، ص 280(. تـداوم اين 
سياسـت، آسـيب های جـدی بـه فرهنـگ نـاب اسـالمی  وارد كـرد و روايت هـای مربـوط بـه از 
پيامبـر گرامی اسـالم )ص( بـه فراموشـی سـپرده شـد ديگـر مردم بـه آن هـا اههمة نداشـتند و به 
آن هـا اسـتناد نمی كردنـد تـا اين كـه اميرالمؤمنيـن )ع( زعامت امـور را بر عهده گرفـت و با مردم 
شـرط خالفـت بـه قـرآن و سـنت رسـول خـدا )ص( و اجتهاد كـرد و به تدريج سـنت و سـيرة 

اهـل بيـت )ع( سـاری و جاری شـد.

4. ناسازگاری سامانه های نظام فكری
هـر نظامی بـرای شـكل گيـری و پايايـی نيـاز بـه نظام هـای فكـری فرهنـگ سـاز و داعيـه دار 
هدايـت جوامـع بشـری دارد كـه از آبشـخور واحـدی سرچشـمه بگيـرد. نظامی كـه برآمـده از 
آموزه هـای الهـی و آسـمانی اسـت، بـه طـور طبيعـی دارای مؤلفه هـای متنوعـی همچون سـامانه 
و نظـام فرهنگـی، نظـام اقتصـادی و نظـام سياسـی اسـت كـه از يـک پشـتوانة فكـری توحيدی 
حمايـت می شـود. هـرگاه ايـن سـامانه ها بر پايـة اصول و زيرسـاخت های مشـترك بنا نشـوند و 
هـر يک از اين سـامانه ها آبشـخور جداگانه ای داشـته باشـند، نظـام فكری، فرهنگـی و اجتماعی 
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برآمـده از آن هـا از خواسـته ها و مطلوبيت هـای واحـدی برخـوردار نمی شـود و جامعـه را بـه 
تّشـتت و آسـيب می كشـاند.

 قـرآن كريـم، جامعـة مطلـوب، آرمانـی، و برخـوردار از رشـد، پويايـی و سـالمت فرهنگی را 
جامعـه ای می دانـد كـه افـراد آن، افـزون بر ايمان و بـاور به خداونـد و تقواپيشـگی در رفتارهای 
شـخصی و فـردی در تعامـل اجتماعـی، از جملـه روابـط و نظـام اقتصـادی بـر اسـاس اصول و 
چارچوب هـای وحـی عمـل كننـد. از هميـن منظر، روابـط و سـامانة اقتصادی مطلـوب و پويا و 
رو بـه شـكوفايی و رسـيدن بـه خـود كفايـی و اسـتقالل اقتصـادی را نظامی می دانـد كـه از يک 
سـو بـر پايـة ايمـان بـه خـدا، تقـوا و پـروا داری و از سـوی ديگـر بـر تجـارت، نقـل و انتقـال 
سـالم كاال و پـول و بـه دور از شـائبة ربـا و نيـز، بر پايـة مهر، محبـت، عطوفت، انفـاق، پركردن 
خأهـای اقتصـادی و نيـاز نيـاز بهان اسـتقرار يافته باشـد، چه، در غيـر آن نه تنها نظـام اقتصادی 
كـه همـة ديگر سـامانه های وابسـته، دچار آسـيب می شـوند »َولَـْو أَنَّ أَْهـَل الُْقَری آَمنُـوا َواتََّقْوا 
بُـوا َفَأَخْذنَاُهـْم بَِماَکانُوا یَْکِسـبُون«  ـَماءِ َوالْرِض َولَِکـْن َکذَّ لََفتَْحنَـا َعَلیْهِـْم بَـَرَکاٍت مِـَن السَّ
)اعـراف،96(. »و اگـر اهـل شـهرها و آبادی هـا ايمـان می آوردند و تقوا پيشـه می كردنـد، بركات 
زميـن و آسـمان را بـر آن هـا می گشـوديم؛ ولی )آن هـا حق را( تكذيـب كردند، ما نيـز آن ها را به 
ِذی یَتََخبَُّطُه  بَا ال یَُقوُمـوَن إاِل َکَما یَُقوُم الَـّ كيفـر اعمالشـان مجـازات كرديم.«»الَِّذیـَن یَْأُکُلوَن الرِّ
بَا...«  َم الرِّ ُ الْبَیَْع َوَحـرَّ بَـا َوأََحـلَّ اللَّ ََّمـا الْبَیُْع مِثُْل الرِّ ـْیَطاُن مِـَن الَْمـِسّ َذلَِك بَِأنَُّهـْم َقالُوا إِن الشَّ
)بقـره، 275(. »كسـانی كـه ربـا می خورنـد، )در قيامـت( برنمی خيزنـد، مگـر ماننـد كسـی كه بر 
اثـر تمـاس شـيطان، ديوانـه شـده )و نمی تواند تعـادل خود را حفـظ كند؛ گاهی زميـن می خورد، 
گاهـی بـه پـا می خيـزد(. ايـن، بـه دليـل آن اسـت كـه گفتنـد: داد و سـتد هـم مانند رباسـت )و 
تفاوتـی ميـان آن دو نيسـت( در حالـی كه خـدا بيع را حالل كرده و ربـا را حـرام«. »َوَمثَُل الَِّذیَن 
هٍ بَِربَْوهٍ أََصابََهـا َوابٌِل َفآتَْت  ِ َوتَثْبِیتًا مِْن أَنُْفِسـهِْم َکَمثَِل َجنَـّ یُنْفُِقـوَن أَْمَوالَُهـُم ابْتَِغـاَء َمْرَضـاهِ اللَّ

ُ بَِما تَْعَمُلـوَن بَِصیر« )بقـره، 265(.  أُُکَلَهـا ِضْعَفیْـِن َفـإِْن لَْم یُِصبَْهـا َوابٌِل َفَطـلٌّ َواللَّ
نظامـی را كـه پيامبـر گرامی اسـالم )ص( پايه ريـزی كـرده بـود، از چنيـن پايه ها و سـامانه های 
فكـری برخـوردار بـود كـه خلفـای اول، دوم، و سـوم بـه صورت هـای مختلـف آن را خدشـه 
دار كردنـد و برآينـد آن جامعـه ای بـود كـه تحمـل تفاوت هـای رفتاری خليفـة سـوم را برنتافتند 
و عليـه آن شـورش كردنـد و او را بـه قتـل رسـاندند. بسـياری از احـكام اسـالمی- آموزه هـای 
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رفتـاری نظـام فكری و ارزشـی اسـالم- تعطيل شـد و اسـالم را به شـكل پوسـتين وارونه بر تن 
كردنـد. )خطبـة 107(. نتيجـة ايـن تغيير، مقاومـت در مقابـل تغييراتی بود كـه از جانب علی )ع( 

می شـد. اجرا 
َك َعَلـی أُُمـورٍ فِْرَقـٌة تََری َمـا تَـَرْوَن َو فِْرَقٌة تَـَری َما  اَس مِـْن َهـَذا الْْمـِر إَِذا ُحـرِّ »إِنَّ النَـّ
اُس َو تََقَع الُْقُلـوُب َمَواقَِعَها َو  ی یَْهَدأَ النَـّ اَلتَـَرْوَن َو فِْرَقـٌة اَلتَـَری َهـَذا َو اَلَذاَك َفاْصبُِروا َحتَـّ

تُْؤَخَذ الُْحُقـوُق ُمْسـَمَحًة« )خطبة 168(.
اگـر بـرای كيفـر دادنشـان حركتی آغاز شـود، مـردم به چند دسـته تقسـيم می شـوند: گروهی 
خواسـته های شـما را دارنـد و عـده ای بـر خـالف شـما فكـر می كننـد و گروهـی نه ايـن را 
می پسـندند و نـه آن را. پـس صبـر كنيـد تا مـردم آرام شـوند، و دل های مضطـرب در جای خود 

قـرار گيرنـد، و حقـوق از دسـت رفتـه با مـدارا گرفته شـود.
ايـن موضـوع بـه شـكل گيری سـه جريان مهـم ناكثيـن، مارقيـن و قاسـطين در جهان اسـالم 
منجـر شـد؛ سـه گروهی كه در جهـان اسـالم در مقابل حركت هـای اصالحـی اميرالمؤمنين علی 
)ع( ايجـاد شـدند. عامـل پيدايـش اين هـا بـه اختالف در سـامانه فكـری و ارزش های برخاسـته 
از آن هـا بـا نظـام فكـری و اصـول ارزشـی تفكـر اميرالمؤمنيـن علـی )ع( برمی گشـت، )بابائـی، 
سـبک فرماندهـی اميرالمومنيـن)ع(، 1391(. جامعة مسـخ شـده ای كه هر كس در انديشـه شـكار 
ديگـری بـود. اردوگاه بشـری كـه پراكندگـی رأی و عقيـده بر آن حاكم اسـت، به تعبيـر امام )ع( 
اُس الُمجتَِمَعـه اَبَدانَُهـم، اَلُمختَلَِفـه اَهَوائَُهم ..« )خطبـة 29(. در جـای ديگر وضعيت  »اَیَُّهـا النَـّ
فكـری و انديشـه ای و ارزشـی آن هـا را بـه صـورت ديگـر ترسـيم می كند كـه حاكـی از تفاوت 

دو سـامانة فكری و ارزشـی اسـت: 
»َایَـا أَْهـَل الُْکوَفةِ ُمنِیـُت مِنُْکْم بِثَـاَلٍث َو اثْنَتَیِْن ُصمٌّ َذُوو أَْسـَماٍع َو بُْکـٌم َذُوو َکاَلمٍ َو ُعْمٌي 

َذُوو أَبَْصـارٍ اَل أَْحـَراُر ِصْدٍق عِنْـَد اللَِّقاءِ َو اَل إِْخـَواُن ثَِقةٍ عِنَْد الْبَـاَلءِ« )خطبة 97(.
ای مـردم كوفـه مـن از جهـت سـه چيز كه در شـما وجـود دارد و دو چيز كه در شـما نيسـت 
بـه غصـه گرفتـار شـده ام. سـه چيزی كه در شـما هسـت عبارت انـد از: 1.  گوش داريـد و كريد 
2.  حـرف می زنيـد و الليـد 3.  چشـم داريـد و كوريـد. دو چيزی كه در شـما نيسـت عبارت از: 
1.  آزاد مـرد نبـوده و خوش برخـورد نيسـتيد 2. در گرفتاری بـرادران موثّق نبـوده و مورد اعتماد 

و اطمينـان نيسـتيد. )ابن ميثم بحرانـی، 1375، ج 2، ص 844(. 
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5. حول فرهنگی 
از پرسـش های مهمی كـه در تاريـخ اسـالم بـه ذهـن خطـور می كنـد، ايـن نكتـه اسـت كـه چـه 
عواملـی باعـث تغييـر فرهنگـی شـديد بعـد از رحلت پيامبر گرامی اسـالم شـد؟ به طـوری كه با 
فاطمـه زهـرا، دختـر پيامبـر )ع( و اميرالمؤمنيـن علـی )ع( و امـام حسـن )ع( و امام حسـين )ع( 
نوه هـای پيامبـر گرامی اسـالم )ص(   ، بـا وجـود توصيه هـای قـرآن و تأكيدهـای پيامبـر بـر حفظ 
حرمـت آن هـا »ال اَسـئَُلُکم اَجـراً ااِل َمـوَدًه فِی الُقربَـی« برخوردهای ناشايسـت انجـام دادند و 

در نهايـت آن ها به دسـت مسـلمانان شـهيد  شـدند!
تحـول فرهنگـی، جريانـی اسـت كـه در آن، يـک نظـام فرهنگی در نتيجـة برخورد بـا فرهنگ 
ديگـر، دچـار تحول و دگرديسـی در نهادهـا، ارزش هـا، گرايش ها و روش ها می شـود )نقوی، ج 
1، ص 9(. فرهنـگ دورة خلفـای اول، دوم و خصوصـًا سـوم، بـا دورة نبـوی- فرهنـگ مبنا - با 
تغييـرات عمـده ای مواجه شـده بود كـه در تعبيـرات اميرالمؤمنين )ع( از آن به بازگشـت فرهنگ 
 )mem( جاهلـی يـاد می شـود. تغييـر در فرهنگ بـا ايجاد تغييـر در عناصر فرهنگی و سـلول های
مربوطـة فرهنگـی ايجـاد می شـود )بابائی، نقـش meme ها در شـكل گيری رفتارهـا   ، 84(. آيا اين 
دگرديسـی ناشـی از برخـورد با فرهنگ هـای رومی، ايرانی و شـامی روی داد؟ آيا اين دگر ديسـی 
در پـی طـرح و نقشـه ای بـود كه از سـوی بعضی كسـان پيـش برده می شـد؟ يا ناشـی از ضعف 
ايمـان مسـلمانانی بـود كـه نتوانسـتند در مقابل دسيسـه های شـيطان ايسـتادگی كننـد و در نتيجه 

منحرف شـدند؟ 
 نگاهـی بـه منابـع و متـون اسـالمی و تاريخی، هر سـه مـورد را تأييـد می كند و نشـان می دهد 
كـه هـر يـک به نوعـی در انحـراف عناصر فرهنگـی فرهنگ مبنا اثرگذار بوده اسـت. قـرآن كريم 
دربـارة ايـن موضـوع، چنـد مطلـب را يادآور شـده اسـت؛ نخسـت اينكه، پيشـينة آسـيب تحول 
فرهنگـی در آييـن مسـيحيت و يهوديـت را بازخوانـی می كند و باور شـرك آلود تثليث مسـيحی 
و ثنويـت يهـودی را تحـول فرهنگـی وارد بـر ايـن دو آييـن بـر اثر تمـاس با فرهنگ هـای ديگر 
معرفـی كـرده اسـت؛ فراز»َذلِـَك َقْولُُهـْم بَِأْفَواهِهِـْم یَُضاهِئُـوَن َقْوَل الَِّذیـَن َکَفُروا مِـْن َقبْل« از 
آيـه سـی ام سـورة مباركـه توبه، هميـن معنـا را گواهی می كنـد. گو اينكه براسـاس هميـن آموزه 
قرآنـی، برخـی از پژوهشـگران تاريـخ مسـيحيت نظـر داده انـد كـه كل مفهـوم پسـر خـدا بـودن 
حضـرت مسـيح، نـه پيامـد طبيعـی رسـالت و تعليـم عيسـی )ع(، بلكـه پيامـد طبيعـی اديـان و 
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فرقه هـای باسـتانی خـاور نزديـک اسـت كـه در آن ها اعتقـاد به پسـران و دختران خدا نيز شـايع 
بـوده اسـت. بنابرايـن، قـرآن كريم، شـايد در اين آية شـريفه به مسـيحيان هشـدار می دهـد كه به 
مسـير آن  هـا نرونـد و اگـر پيـش از آن چنيـن بوده انـد، از ايـن پس بـر آن راه باقی نماننـد، راهی 
كـه از انديشـة خرافـی و ديرينـه صاحـب فرزنـد بـودن خدا نشـأت گرفته اسـت. )حامـد الگار، 

ص 30و29(.
دوم اينكـه، در قـرآن بـه تـالش يهوديـان و نصرانيـان در ايجـاد تحـول در فرهنگ مسـلمانان 
اشـاره شـده اسـت، افـزون بر آنكـه با شـديدترين لحـن، مسـلمانان را از گرفتار آمدن به آسـيب 
تحـول فرهنگـی بـر حـذر داشـته و مجـاری و بسـترهای ايـن آسـيب را نيـز يـادآوری كـرده 
ِ ُهَو  ی تَتَّبِـَع مِلَّتَُهـْم ُقـْل إِنَّ ُهـَدی اللَّ اسـت؛ »َولَـْن تَْرَضـی َعنْـَك الْیَُهـوُد َوال النََّصـاَری َحتَـّ
ِ مِـْن َولِیٍّ َوال  ِذی َجاَءَك مِـَن الْعِْلـِم َما لََك مِـَن اللَّ الُْهـَدی َولَئِـِن اتَّبَْعـَت أَْهَواَءُهـْم بَْعـَد الَـّ
نَِصیـر« )بقـره،120(، »هرگـز يهـود و نصـارا از تـو راضی نخواهند شـد تـا به طور كامل تسـليم 
خواسـته  های آن هـا شـوی و از آييـن )تحريـف يافتـه( آنان پيروی كنـی، بگو: هدايـت الهی فقط 
هدايـت اسـت. اگـر از هـوا و هوس هـای آنـان پيـروی كنـی، بعـد از آنكـه آگاه شـده ای، هيـچ 

سرپرسـت و يـاوری از سـوی خـدا برای تـو نخواهـد بود«.
 لحـن آيـه شـريفه حكايـت از آن دارد كـه گويا رسـول خدا )ص(  می خواسـته بـا اهل كتاب 
بـه گونـه ای نرمـی و ماليمـت در پيـش بگيـرد تا شـايد نظر مسـاعد آن ها را نسـبت بـه دعوت و 
پذيـرش ديـن خـود يا دسـت كم دور و بركنار داشـتن آن ها از دشـمنی با اسـالم به دسـت آورد، 
امـا خداونـد بـه پيامبـر )ص(  و مسـلمانان هشـدار می دهـد كه طرح دوسـتی با دشـمنان اسـالم 
و در پـی جلـب دوسـتی و همـكاری آن هـا برآمـدن، بـه بهای سـنگين تحـول فرهنگـی و دينی 
منتهـی می شـود و مسـلمانان جـز ضرر و خسـران، از ايـن رابطه و دوسـتی نتيجـه ای نمی گيرند. 
َك َو اِن لَم  ُسـوُل بَلِّـغ َما اُنـِزَل اِلیَك مِـن َربِـّ سـوم اينكـه آيـة 67 سـوره مائـده »یَـا اَیَُّها الرَّ
تَفَعـل َو َمـا بَلَّغَت رِسـالَتَه َو اللُ یَعُصَمـَك مَِن النَّاِس« اشـاره به توطئه ای دارد كه جهان اسـالم 
را تهديـد می كنـد و پيامبـر اسـالم )ص( از وقـوع آن می ترسـيدند در حالی كـه خداونـد وعـدة 
حفاظـت از آن را بـه پيامبـر داده و در آيـة سـوم همـان سـوره ايـن امـر تأكيـد شـده و نااميـدی 
كفـار بعـد از اعـالم واليـت اميرالمؤمنين علـی )ع( »اَلیوَم یَئِـَس الَِّذیَن َکَفُروا مِـن دِینُِکم« اعالم 
می شـود؛ در ايـن شـرايط اظهـار می دارنـد كـه از كفـار نترسـند بلكه از عـذاب الهی بترسـند كه 
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از نپذيرفتـن امـر الهـی ايجـاد می شـود »َو ال تَخَشـوُهم َو اخَشـوِن« كـه احاديث وارد شـده اين 
نكتـه را بـه صورت هـای مختلـف تأكيـد می كند. 

از طرفـی تاريـخ صراحـت بـر ايـن نكتـه دارد كـه عايشـه در اغفـال و تحريـک مـردم نقـش 
اساسـی داشـته اسـت و با تعصب شـديدی كه به فاطمه الزهرا )س( و فرزندان ايشـان داشـت، 
بـه دشـمنی نسـبت بـه آن هـا را ترغيـب می كـرد ولـی در حالی كـه تعصـب شـديدی بـه حفـظ 
منافـع، مصالـح بسـتگان و نزديكانش و خانـوادة خود داشـت )عسـكری، 1371، ج1، ص106(. 
مسـلمانان، همسـران پيامبـر را اُمِّ المومنيـن، يعنـی مـادر مؤمنـان می ناميدنـد و همة آن هـا با اين 
لقـب و عنـوان در ميـان مـردم معـروف بودنـد ولی عايشـه از اين عنـوان بيش از همسـران ديگر 
رسـول خـدا اسـتفاده می كـرد و آن را بيشـتر بـه رخ مردم می كشـيد و با بـه كار بردن بسـيار زياد  
آن حربـة كاری، موقعيـت عجيـب و بی سـابقه ای در اجتماع مسـلمانان به دسـت آورده بود. او با 
پيـش كشـيدن ايـن عنوان پشـت مردم را به لـرزه در می آورد و دلشـان را خاضع می كـرد و آن ها 

را در برابـر خـود بـه تعظيـم و تجليـل و تبعيـت وا می داشـت)همان، ج 2، ص 252(.
در بخـش شـامات نيـز كسـانی زندگـی می كردنـد كـه مردمـی سـخت دل و اوبـاش بودنـد، 
بردگانـی پسـت كـه از هـر سـرزمينی گرد آمـده و از هـر آميخته ای بر چيده شـده  بودنـد )خطبة 

238، ابن ميثـم، ج 4   ، ص 558(. از ايـن رو ارتبـاط بـا آن هـا نيـز تأثيـر داشـت.

 6. ارتداد فرهنگی
هنگامی كـه پيامبـر اسـالم )ص( دعـوت الهـی را لبيک گفت و به سـرای جاويـد و وادی رحمت 
و ملكـوت اعلـی پيوسـتند، دورة امامـت اميرالمؤمنيـن علی )ع( شـروع شـد و اوضاع و شـرايط 
اجتماعـی و فرهنگـی خاصـی بـر جامعه حاكم شـد. افـرادی كه مترصـد فرصت بودنـد به نقش 
آفرينـی پرداختنـد و جهت حركـت عمومی جامعه را تغيير دادند )عسـكری، 1371(. اميرالمؤمنين 
علـی بـن ابـی طالب )ع( بيش از همه نسـبت به آسـيب ها و تهديـدات فرهنگـی و فكری جامعه 
شـناخت داشـتند،، امامـی  كـه مسـئوليت هدايـت فكـری و فرهنگی جامعـة پـس از پيامبر )ص(  
را از طـرف خـدا پذيـرا شـده بـود )امينـی، 1362(، بـرای رهايی جامعـه از تهديد  هـای پيش رو 
و تحمـل آسـيب های پيـش آمـده تنهـا چـاره را در اين ديدنـد كه از حق مسـلم زمامـداری كنار 

كشـيده و بـا زمامـداری و خالفت ابوبكـر بيعت كند.
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"ارتـداد فرهنگـی" مهم تريـن غائلـه و خطـری بـود كه جامعـه را تهديـد می كرد؛ مسـئله ای كه 
بـا ظهـور پيامبـران دروغيـن در مناطـق مختلف آغاز شـده بـود؛ طليحه بـن خويلد اسـدی از قبيلة 
بنـی اسـد كـه قبايـل غطفـان و هـوازن و فـزاره را با خـود همراه كـرده بـود، سـلمی بنت مالک از 
بنـی غطفـان، نجيـه از بنی سـليم، سـجاج بنت حارث و مسـيلمة و اسـود عنسـی از جمله كسـانی 
بودنـد كـه ادعـای پيامبـری داشـتند و بخش هايـی از كشـور اسـالمی را تحـت تأثيـر قـرار دادند و 
جهـت حركـت فرهنـگ عمومی جامعة نوپـای اسـالمی را منحرف می كردنـد؛ جامعه ای كـه نياز به 
برخـورد حاكميتـی بـود و هـر نوع تشـتت در حاكميـت موجب تشـجيع اين وضعيت می شـد. از 
ايـن رو اميرالمؤمنيـن علـی )ع( بـه ناچـار برای حفظ و تحكيم اسـالم، سـكوت و بيعـت با خليفه 
را بـر مبـارزه و مقاومـت علنـی ترجيـح دادنـد )قائـدان، 1376(. آنجايی كـه طی نامـة 62 به مالک 
اشـتر بـرای مـردم مصر در سـال 38 هجری اين نكته را تشـريح كردنـد: »آن  گاه كـه پيامبر )ص(به 
سـوی خـدا رفـت، مسـلمانان پـس از او در كار حكومت با يكديگر درگير شـدند. سـوگند به خدا 
نـه در فكـر مـن می گذشـت، و نـه در خاطـرم می آمـد كـه عـرب خالفـت را پـس از رسـول خدا 
)ص( از اهـل بيـت او بگردانـد، يـا مـرا پـس از وی از عهـده دار شـدن حكومـت باز دارنـد؛ تنها 
چيـزی كـه نگرانـم كـرده شـتافتن مـردم به سـوی فالن شـخص بود كـه بـا او بيعت كردنـد و من 
دسـت بـاز كشـيدم، تا آنجا كـه ديدم گروهی از اسـالم بازگشـته، می  خواهند دين محمـد )ص( را 
نابـود كننـد. پس ترسـيدم كه اگر اسـالم و طرفدارانش را يـاری نكنم، رخنه ای در آن ايجادشـود يا 
شـاهد نابـودی آن باشـم، كـه مصيبـت آن بر من سـخت  تر از رها كـردن حكومت بر شماسـت كه 
كاالی چنـد روزة دنياسـت و بـه زودی ايـام آن می گـذرد؛ چنـان كه سـراب ناپديد شـود يا چونان 

پاره هـای ابـر كـه بـه زودی  پراكنده می  شـود« )دشـتی، 1379، ص601(.

7. فقر فرهنگی 

عمـوم مـردم زمـان پيامبـر )ص( بجز تعـداد معدودی از آن ها نسـبت به اسـالم آشـنايی عميق و 
همـه جانبـه ای نداشـتند. از سـال سـوم بعثت، دعـوت پيامبر )ص( علنی شـد و در طول بيسـت 
سـال پـس از آن، بـا مشـقت های فـراوان، عده ای از مردم مسـلمان شـدند كـه عمـدة آن نيز بعد 
از هجـرت پيامبـر )ص( بـه مدينـه و آن هـم در سـه چهـار سـال آخـر عمر ايشـان بـود. بديهی 
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اسـت كـه هـم به لحـاظ محدوديت امكانات اطالع رسـانی و هـم از نظر وضعيت بسـيار ضعيف 
سـواد، تمـدن و پيشـرفِت، مردم جزيـره العرب، پيامبر )ص( نمی توانسـت در ايـن مدت محدود 
آن هـا را بـه صـورت عميق و گسـترده بـا آموزه ها و معـارف اسالمی آشـنا كند. از ايـن رو، مردم 
آشـنايی كافـی بـا اليه هـای مختلـف فرهنـگ اسالمی نداشـتند و با فقر فرهنگی شـديدی دسـت 
بـه گريبـان بودنـد )مصبـاح يـزدی، 1389(. بـه طـوری كه مـردم از خرمـا بت هايی می سـاختند 
و آن هـا را می پرسـتيدند و در زمـان گرسـنگی همـان خدايـان را می خوردنـد. پيامبـر )ص( تـا 
چـه انـدازه زحمـت كشـيد و تـالش كـرد و خون دل خـورد تا آن هـا را بـا توحيد آشـنا كند كه  
خدايـی را كـه جسـم نـدارد و قابـل رويت نيسـت بـه آن ها معرفـی كند و آن هـا بپذيرنـد. برای 
چنيـن مردمی بـا ايـن سـطح پايين فرهنگی، بسـيار مشـكل بود كـه بپذيرنـد بعد از وفـات پيامبر 

)ص( اطاعـت شـخص ديگری مانند ايشـان واجب اسـت.

8. فقر شناختی نسبت به اميرالمؤمنين)ع(
بـا اين كـه پيامبـر)ص( از نخسـتين روزهـای دعـوت آشـكارش بـه صورت های مختلف نسـبت 
بـه بيـان فضايل و شـخصيت اميرالمؤمنين )ع( تالش های وافری داشـتند و احاديـث گرانباری از 
فـداكاری، شـجاعت ها، گذشـت ها، ايثارهـا، محبت هـا   ، دلسـوزی ها و خيرخواهی هـای حضرت 
بـه يادگار گذاشـتند و بسـياری از مسـلمانان صدر اسـالم تا حـدودی با شـخصيت اميرالمؤمنين 
)ع( آشـنا شـدند و روايـات فـراوان و معتبـری از علمـای اهل سـنت در اين باره يـاد كرده اند كه 
بعضـی از آن هـا را می تـوان در كتـاب ينابيـع المـوده نوشـت، سـليمان حنفـی مطالعه كـرد، ولی 
چـرا مسـلمانان بعـد از وفـات پيامبر )ص( او را رها كرده و سـراغ ديگران رفتنـد؛ چگونه ممكن 
اسـت بيـش از صـد هـزار نفر، جريـان غدير را هفتـاد روز بعـد از رحلت پيامبـر )ص( فراموش 

كننـد )مصباح يـزدی، 1389، ص. 289(.

 سـاختار قبيلـه ای، كينـة شـخصی و قبيله ای از كشـته های بـدر، خيبر، ُحنيـن و ديگر جنگ ها، 
از جملـه عواملـی بـود كه در تاريخ و احاديث وجـود دارد »... اَحقاَداً بَدرِیَـًة َو ُحنَینِیًَه َو َغیَرُهنَّ 
ت َعَلـی َعَداَوتِـه َو اََکبَّت َعلـی ُمنابَِذتِه..« )دعای ندبـه، بحاراالنـوار، ج 99، باب 7، ص  َفَاَضبَـّ
106(. شـكی نيسـت كـه ايـن مسـائل از عوامـل اثرگـذار بوده اسـت ولی بـه نظر می رسـد نكتة 
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اساسـی ايـن اسـت كـه تعـداد معـدودی از صحابـة پيامبـر )ص( بـا اين كـه علـم بـه جايـگاه و 
فضايـل حضـرت علی داشـتند ولـی به علت فقر و شـناخت عميق مـردم از جايگاه امـام و نقش 
امـام در هدايـت جامعـه و پيونـدی الهـی كـه بيـن رسـالت و امامت وجود داشـت، موجب شـد 
كـه ايـن تعـداد بتواننـد با حديث سـازی جريـان را معكوس نشـان دهند و پس از رحلـت پيامبر 
)ص( بتواننـد سـهمی از جانشـينی ايشـان را  برای خـود در نظر بگيرند )بحاراالنـوار، ج 37، باب 
52، روايـت 40(، و آشـكارا بگوينـد كـه پيامبـر )ص( فرموده كه نبوت و امامـت در يک خانواده 

جمـع نمی شـود )بحاراالنـوار، ج 27، بـاب 9، روايت 17(. 
آن هـا بـا جعـل ايـن حديـث توانسـتند ديـن را از سياسـت جدا كننـد و بگوينـد آنچـه پيامبر 
)ص( از احـكام و قـرآن و دسـتورات و آموزه هـای ديگـر آورده، مربـوط بـه ديـن اسـت ولـی 
حكومـت مسـئله ای دنيايـی اسـت و حسـاب آن از ديـن جداسـت كـه مـردم بايـد وضعيـت آن 
را مشـخص كننـد. بـه عبـارت ديگـر، تـازه مسـلمان بـودن، سـطحی نگری و سـاده بودن مـردم، 
نداشـتن ايمـان و شـناخت و بصيـرت عميـق و تبليغـات و نقشـه های شـيطانی عـده ای شـيطان 
صفت موجب شـد واليت از مسـير اصلی خود منحرف شـود و نطفة سـكوالريزم و دموكراسـی 
در جهـان اسـالم شـكل گيـرد و بسـتری بـرای حاكميـت آن هـا فراهـم شـود )مصبـاح يـزدی، 
1389، ص 240(، تـا بتواننـد چنديـن قـرن بـر مسـلمانان حكومـت كننـد و تا جايـی پيش روند 
كـه از اسـالم فقـط اسـمی و از قـرآن فقـط خطی باقـی بمانـد »یَْأتِـي َعَلی أُمَّتِـي َزَمـٌن اَل یَبَْقی 
مِـَن االسـالمِ إاِلَّ اْسـُمُه َو اَل مِـَن الُْقـْرآِن إاِلَّ َرْسـُمُه« )بحـار االنـوار، ج 36، بـاب 41 روايـت 
283(. ايـن هشـدار خداونـد چـه خـوب خود را بـه زودی نشـان داد كه اگـر پيامبـر )ص(، پيام 
خـدا را در انتصـاب اميرالمؤمنيـن )ع( بـه امامـت و خالفـت به مردم نمی رسـاند، رسـالت ناهمة 
َك َو إِْن لَـْم تَْفَعـْل َفما بَلَّْغَت رِسـالَتَُه  ُسـوُل بَلِّْغ مـا أُنْـِزَل إِلَیَْك مِْن َربِـّ می مانـد »یـا أَیَُّهـا الرَّ
اِس« )مائـده، 67(. زيرا بـا وجود ايـن واقعه و حضور صدهـزار نفر در  ُ یَْعِصُمـكَ مِـَن النَـّ َو اللَّ
آنجـا چگونـه رونـد و مسـير واليـت را بـرای مدتـی هرچنـد دراز منحـرف كردند، ولـی همين 
مقـام واليـت بـود كه بعد از بيسـت و سـه  سـال توانسـت الگوی حكومت اسـالم نـاب را برای 
بشـريت ارائـه دهـد و احـكام آن را مجتهـدان و علمـای بـزرگ بـه نسـل های امروز منتقـل كنند 

»الْیَـْوَم أَْکَمْلـُت لَُکـْم دِینَُکْم َو أَتَْمْمـُت َعَلیُْکـْم نِْعَمتِي« )همـان آيه 3(.
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9. ظهور بدعت ها 
شـايد مهم تريـن آسـيب فرهنگـی را در ابعـاد فكـری و ارزشـی بتـوان بدعت گـذاری در افكار و 
ارزش هـا دانسـت، زيـرا آن چـه باعـث انحـراف در دين، فكر يـا انديشـه ای می شـود، جايگزينی 
افـكار غلـط در قالـب افـكار صحيح اسـت يـا ارزش های غلـط به شـكل ارزش های درسـت به 
مـردم عـادی ارائـه می شـود و آن هـا نيز بـدون توجه بـه محتـوا آن هـا را پذيرفتـه و از راه اصلی 
منحـرف می شـوند. نبايـد فرامـوش كـرد مـردم هيـچ انديشـة كاذب يـا ارزش دروغين بـا چهره 
واقعـی را نمی پذيرننـد، بلكـه ايـن خواص انـد هسـتند كـه به علـت اعتمـادی كه مردم بـه آن ها 
دارنـد، مطالـب دروغيـن را بـا شـكل و قيافـة صحيـح بـه مـردم ارائـه می دهنـد »اِنَّ الُمبتََدعاِت 

الُمشـبِهاِت ُهـنَّ الُمهلِـَکاُت ااِل َمـا َحَفَظ اللُ مِنهـا« )خطبة 169(.
هنـر بدعت گـذران در ديـن و فريـب مـردم نيـز با تمسـک به جلوه هـای حقانی ديـن و الحاق 
باطـل بـه آن و القـای آن بـه مـردم بـه شـكل حقيقـت صـورت می گيـرد كـه در غيـر آن مـردم 
پذيـرای آن نمی شـوند. بـه تعبيـر ديگـر. طينت و نفس انسـانی با پاكی و حقايق سـازگار اسـت، 
همچنانكـه بـدن انسـان بـا آب پـاك هماهنگـی دارد و سـالمتی او را موجب می شـود. خوراندن 
چيزهـای ديگـر فقـط به كمـک آب و مخلوط بـا آن ممكن اسـت، چنان كه افزودنی های نوشـابه 
را جـدا كننـد و آب را از آن بـاز گيرنـد، چندان طالبی نخواهد داشـت. امور باطل را نيز شـياطين 
در قالـب حقيقت هـا و در التقـاط بـا آن هـا بـه مـردم عرضـه می كننـد و مـردم بـدون توجـه بـه 

بخش هـای باطـل آن را می پذيرنـد و اال جـذب آن هـا نمی شـوند كـه بـه تعبير علـی )ع( :
-  لَْم یَْخَف َعَلـی الُْمْرتَادِیـَن-  َو لَـْو أَنَّ الَْحقَّ  »َفَلـْو أَنَّ الْبَاِطـَل َخَلـَص مِـْن مِـَزاِج الَْحـقِّ
َخَلـَص مِـْن لَبْـِس الْبَاِطِل-  انَْقَطَعـْت َعنُْه أَلُْسـُن الُْمَعانِِدیـَن-  َو لَِکْن یُْؤَخُذ مِـْن َهَذا ِضْغٌث 
ـیَْطاُن َعَلـی أَْولِیَائِـهِ-  َو یَنُْجـو الَِّذیَن  َو مِـْن َهـَذا ِضْغـٌث َفیُْمَزَجـاِن-  َفُهنَالَِك یَْسـتَْولِي الشَّ

ِ الُْحْسـنی«  )خطبة 50(. َسـبََقْت لَُهْم مِـَن اللَّ
»آری اگـر باطـل از آميختگـی بـا حـق، جـدا می شـد، پوشـيده نمی مانـد و اگـر حـق از لباس 
مشـكوك باطـل در می آمـد، زبـان بدگويـان از عيب جويـی بـاز می ايسـتاد؛ دليـل پوشـيده ماندن 
حق ايـن اسـت كـه مشـتی از باطل را گرفتـه با مشـتی از حـق در آميخته اند، بدين هنگام شـيطان 
بـر دوسـتانش مسـّلط می شـود و آنـان را فريـب می دهد. اما كسـانی كـه از جانب خدا برايشـان 
خوبـی و نيكـی پيش بينی شـده اسـت، فريب شـيطان را نخـورده، آميختگی حق بـا باطل موجب 
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گمراهـی آنـان نگشـته و رسـتگار می شـوند«. عبـارت زيبای حضرت كـه اگر باطـل از آميختگی 
بـا حـق رهايـی می يافـت، حـق طلبگمراه نمی شـد، اشـاره به اسـباب و علـل همين انديشـه های 
فاسـد دارد؛ مقدمـات ادلّـه ای كـه تباهـكاران و شـيطان صفتان برای صحـت ادعا و انديشـه های 

فاسـد خـود می آورنـد، بـر پايـه آميختگی حـق با باطل اسـت.
 واژة »ضغث« به صورت اسـتعاره به كار  می رود و، مقصود از آن اين اسـت كه انديشـه های باطل، 
و خواسـته های اختراعـی بـه دليـل آميختـه بـودن حق و باطـل به ضـرورت تحقق می يابـد. به اين 
شـيوه شـيطان بـر يـاران خويش تسـلط می يابد و ابليـس، پيروی هـوای نفس و دسـتورالعمل های 
بيـرون از كتـاب خـدا را در چشـم ها زيبـا نشـان می نمايانـد و آن ها به دليـل گمراهـی و پيروی از 

امـور شـبهه ناك، حق را از باطل تشـخيص نمی دهنـد )ابن ميثـم، ج 2، ص 282(.
امـام )ع( درآميختـن حـق و باطـل را بـه صـورت دو قضيـة شـرطيه متصلـه، دليـل مغلطـه 

از:  عبارت انـد  قضيـة شـرطيه  دو  اّمـا  دانسـته اند.  سـاده لوحان  فريـب خـوردن  و  بـدكاران، 
 اول، ايـن كالم امـام )ع( اسـت: »فلـو اّن الباطـل خلـص مـن مـزاج الحـّق لـم یخف علی 
المرتادیـن« )اگـر باطـل از آميختگـی حـق رهايـی می يافـت، باطـل بـر جسـتجوگر پوشـيده 
نمی مانـد(. رابطـة ميـان آميختگـی و پوشـيده ماندن حـق يـا باطـل كامـاًل روشـن اسـت، چه اگر 
زمينـة شـبهه به طـور كلـی منتفـی بـود. حقيقـت طلـب بـا كمتريـن سـعی و كوششـی فسـاد آن 
را تشـخيص مـی داد و بطـالن آن برايـش پوشـيده نمی مانـد. حـال چـون تشـخيص باطـل بـر 
جسـتجوگر پوشـيده مانـده، معلـوم می شـود كـه باطـل از آميختگـی با حق بـر كنار نبوده اسـت 
و هميـن آميختگـی موجـب اشـتباه و پيروی از باطل شـده اسـت. در اين قضيه شـرطيه از اسـتثنا 
كـردن نقيـض جـزای »مخفـی ماندن باطـل«، نتيجة آميختـه بودن باطل بـا حق را گرفته اسـت و 
بـه تعبيـر ديگـر، رهـا نبـودن باطـل از آميختگی با حـق را نتيجه گرفته اسـت. نتيجه بـه اين دليل 
سـالبه اسـت كـه يكـی از دو مقدمه سـالبه اسـت و همـواره نتيجه تابع پسـت ترين مقدمهاسـت. 
قضيـه شـرطيه دوم، ايـن سـخن امـام)ع( اسـت: »و لـو اّن الحـّق خلـص مـن لبـس الباطل 
انقطعـت عنـه السـن المعاندیـن« )و اگـر حق از پوشـش باطـل آزاد می شـد، زبـان بدگويان از 
عيب جويـی بـاز می ايسـتاد(. رابطـة ميـان بدگويـی و در لبـاس باطـل بـودن حـق، كامـاًل واضح 
اسـت. مقدماتـی كـه اهـل باطـل در اقامـة دليـل می آورنـد، اگـر همـة آن هـا حـق باشـد، و بـه 
ترتيـب صحيحـی آورده شـود، نتيجـة آن حـق خواهد بود، و زبانشـان از لجاجـت و مخالفت باز 

می ايسـتد. امـا چـون مقدمـات آميختـه اسـت، نتيجـه آن می شـود كـه حضـرت فرموده انـد. 
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امـام )ع( قيـاس اول و دوم را بـه صـورت قيـاس ضميـر آورده و كبـری را از احـكام حـذف 
كـرده، و نتيجـه يـا آنچـه را كـه در معنـای نتيجـه بـوده ذكـر فرموده انـد: و بديـن تعبيـر كـه از 
حـق مشـتی را گرفتـه و از باطـل مشـتی را و درهـم آميخته انـد؛ الزمـة  ايـن كار به وجـود آمـدن 
انديشـه های باطـل شـده اسـت )ابـن ميثـم، ج 2، ص 286(. بـه عبـارت ديگـر، حيـات باطل به 
آميختگـی بـا حـق امـكان پذير اسـت و بـرای ادامـة حيات نيـز نياز به پوششـی از حـق دارد كه 
بـا آن بتوانـد مـورد پذيـرش قرار گيـرد و عمده كار شـيطان و پيـروان آن نيز همين اسـت. »َزیََّن 
َن لَُهم الِشـیطاُن ماکانـوا یعَمَلون«  لَُهـم الِشـیطاُن اَعَمالَُهـم« )نمـل 24،  عنكبـوت  29( و »َزیَـّ
)انعـام  43(، يعنـی غيـر واقـع را واقـع نشـان دادن، به مـردم چنـان می نمايانند كـه كارهای باطل 

آن هـا خوب و درسـت اسـت.

آسيب های فرهنگی در بُعد ارزشی
ايـن نوع آسـيب ها بـه علت انحراف هايـی روی می دهد كه در ارزش هايی بـر مبنای تصميم گيری 
انسـان ها صـورت می گيـرد و محتـوای ارزشـی آن هـا چهـره عـوض می كنـد. هنگامی كـه دنيا و 
جايـگاه آن نـزد مـردم چهـره عـوض می كند و مشـتهيات آن مبنـای تصميم گيری شـان آن ها قرار 
می گيـرد كـه هميـن يـک انحـراف ارزشـی اسـت. عمـدة ايـن انحراف هـا و آسـيب ها از زمـان 
خليفة سـوم شـروع شـد و در زمـان اميرالمؤمنين )ع( به معضـل فرهنگی و اجتماعی تبديل شـد 

كـه از آسـيب های جدی اين دوره شـناخته می شـود.
 در ايـن بخـش، ضمـن اشـاره بـه محورهـای انحـراف، بـه تعـدادی از آسـيب های فرهنگـی 

اجتماعـی ايـن دوره خواهيـم پرداخـت:

1. فرهنگ عمومی شدن ارزش های غير دینی
نقـش حاكميـت در ترويـج هنجارهـا و ارزش هـای جامعـه به انـدازه ای مهم و اثرگذار اسـت كه 
در حديـث نبـوی تابعيـت مـردم از ديـن و ارزش های پادشـاهان يكـی از نكته های مـورد توجه 
قـرار گرفتـه و بـر آن تأكيـد شـده اسـت »الناس علي دیـن ملوکهم« )بحـار االنـوار، ج 10، ص 
8( و »النـاس بامرائهـم اشـبه منهـم بابائهـم« )بحـار االنـوار   ، ج 78، ص 46(، يعنـي مـردم بـر 
ديـن ملـوك خويش انـد و مـردم به اميران شـان شـبيه ترند هسـتند تا بـه پدران شـان؛ زيرافرهنگ 
عمومـی در سـاية تأييدهـای حكومتـی ترويـج يـا تغييـر می يابـد. بـرای مثـال وقتـی مسـئولی به 
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افـرادی كـه چاپلـوس و تملق گـو هسـتند و مسـائل شـرعی را رعايـت نمی كننـد توجـه كرده و 
امـور آن هـا را زودتـر و بهتـر از كسـانی كـه پايبنـد آموزه هـای دينی انـد، انجـام دهـد، بـه طـور 
طبيعـی در بسـياری از مـردم ايـن امـر ترويج می شـود كه برای پيشـبرد امـور خود بايـد به همان 
رنـگ و قيافـه ای درآينـد كه مسـئوالن می خواهنـد و همين خـود عامل مهم شـكل گيری فرهنگ 

عمومی می شـود. 
خليفـة سـوم نسـبت بـه خلفـای دوم و اول، بيـش از همه بـه دنيـا، دنياگرايی و مشـتهيات آن 
توجـه داشـت و از ايـن رو شـاهد خـط سـير انحـراف و بدعـت در جامعـه هسـتيم كه شـخص 
خليفـه بـه صـورت مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم در رواج آن نقـش داشـتند كـه در نهايت بـه بهای 

جانـش همـة شـد )قائـدان، 1376، ص 137(. 
بعضـی از هنجارهـا و ارزش هايـی كـه از فرهنـگ حاكميت تغييـر پذيرفته بودنـد و به فرهنگ 

عمومی تبديـل شـدند به اين شـرح اند:
ْدِق  َُّکـْم فِي َزَمـاٍن-  الَْقائُِل فِیـهِ بِالَْحقِّ َقلِیٌل-  َو اللَِّسـاُن َعِن الصِّ ُ أَن »َو اْعَلُمـوا َرِحَمُکـُم اللَّ
زُِم لِْلَحـقِّ َذلِیـٌل-  أَْهُلُه ُمْعتَِکُفـوَن َعَلی الْعِْصیَـاِن-  ُمْصَطلُِحوَن َعَلـی اْلِْدَهاِن  َکلِیـٌل-  َو الـالَّ
ُم َصغِیُرُهْم  َفتَاُهـْم َعارٌِم-  َو َشـائِبُُهْم آثِـٌم َو َعالُِمُهْم ُمنَافِـٌق-  َو َفارِئُُهْم َقارِنُُهْم ُمَمـاذٌِق اَل یَُعظِّ

َکبِیَرُهـْم- َو اَل یَُعوُل َغنِیُُّهـْم َفقِیَرُهْم« )خطبة 233(.
»خداونـد شـما را غريـق رحمت كنـد، هم اكنون در زمانه ای هسـتند قـرار گرفته ايـد كه گويندة 
حـق در آن انـدك و زبـان از راسـتگويی ناتوان و حق جو، خوار اسـت، مردمش به عصيان مشـغول 
و بـا بی تفاوتـی و سازشـكاری همراه انـد؛ جوان هايـش، بدخـو و پيرهايش، گنهكار، دانشـمندانش 
دورو و منافـق و سـخنران هايش، چاپلـوس، كوچک شـان بـه بزرگ شـان احتـرام نمی گـذارد و 

سرمايه دارشـان، بينوايـان را دسـتگيری نمی كنـد« )بحرانـی، 1375، ج 4، ص 209(.
از نـگاه امـام )ع( بـه تعبيـر ابـن ميثـم بحرانـی، اوضـاع فرهنگـی و هنجارهـای عمومـی آن به 

دسـته هايی از ايـن تقسـيم شـده اسـت:
1.  حق گويـان در ايـن زمـان اندك انـد، و علـت آن هـم شـروری اسـت كـه جامعه امـروز را فرا 
گرفتـه اسـت، و ايـن همان معنايی اسـت كـه در خطبة شـمارة 31 ج 2 در فقره »ایهـا الناس انا قد 
اصبحنـا فـی دهـر عنود و زمـن کنود« نيـز به آن اشـاره می كنـد كه زمـان چگونه سـبب بدی و 
خوبـی می شـود البتـه بايـد توجه كـرد كه بـدی و خوبی زمـان در حقيقت صفت اهل زمان اسـت. 
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2.  در  ايـن روزگار، زبـان انسـان از بيـان حقيقت ناتوان اسـت و علت آن دو چيز اسـت، يكی 
جهـل و نادانـی و دوم ظلم و سـتمی كـه جامعة امروز را فرا گرفته اسـت؛ 

3.  اهل حق در اين زمانه خوارند، زيرا هم در اقليت اند و هم نسبت به ديگران ضعيف اند؛
4.  اكثريت مردم اين روزگار به گناه آلوده اند؛

5.  بـه زبـان، بـا هـم سـازش دارنـد، ولـی در دل توافـق ندارنـد؛ بـه احتمـال ديگـر، معنايش 
چنيـن اسـت كـه مردم ايـن زمانـه در كارهـای خـود غـل و غـش دارند؛

6.  گروه هـا و اصنـاف مختلـف ويژگي هـای گوناگونـی دارند، جوانانشـان تندخـو و بداخالق 
انـد، از آن رو كـه بـا ادب اسـالمی تربيـت نشـده اند، دانايان شـان منافق انـد، بديـن سـبب كـه 
هوشـمندی خـود را در جهـت شـّر بـه كار می برنـد و از فرمان هـای الهـی و راه آخـرت چشـم 
پوشـيده اند، گوينـدگان در ايـن زمـان در دوسـتی بـا مـردم ناخالص انـد؛ بـا زبـان اظهـار محبـت 

می كننـد ولـی در دل بـا آن ها دوسـت نيسـتند؛ 
7. كوچک شـان، بزرگ شـان را احتـرام نمی كنـد، زيـرا در محيطـی رشـد يافته انـد كـه از نظـر 

آداب شـرعی دچـار نقـص بـوده و توجهی بـه آن نداشـته اند؛ 
8. ثروتمندان شـان بـه نيازمنـدان كمـک نمی كننـد، و ايـن خـود دليل بر اين اسـت كـه اهل اين 

زمـان مردمـی جفـاكار و فرومايه انـد. توفيق از خداوند اسـت )ابن ميثـم، ج 4، ص212(.

2. طلحه و زبير و غائلة جمل
پديـدة زبيـر و طلحـه از پديده هـای تأسـف برانگيز و عبرت آميـز تاريـخ اسـالم اسـت. بـا اين كه 
در دورة رسـالت نزد رسـول خدا )ص( دارای جايگاه خاصی بودند،  نتوانسـتند در مقابل دنيا و 
مشـتهيات آن اسـتوار بماننـد و خود را آلوده نسـازند و چهـره نبازند. ايـن دو ازمصداق های بارز 
خواصـی اسـت كه از آسـيب های بزرگ فرهنگـی دورة زمامـداری اميرالمؤمنين)ع( می باشـند. با 
انحرافـی كـه در ارزش هـای آن هـا در دوره خلفـا ايجاد شـده بود،  ثـروت غير مشـروع هنگفتی 

در زمـان عثمـان به دسـت آوردند.
بـه گواهـی تاريـخ، طلحه نقـش مهمی در قتـل عثمان داشـت و به دنبـال آمـال آرزوهای خود 
بـود، بـه طـوری كـه بعـد از قتـل عثمان ضمن هشـدار بـه رهبـران گـروه مصريـان و صحبت با 
ابـن ُعديـس، خانـة عثمـان محاصره شـد ولی خانـة او به روی انقالبيون باز شـده بـود و از آن ها 
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پذيرايـی می كـرد؛ و مـردم را دور خـود جمـع كـرده بـود و جـای خالـی در منزلـش بـه چشـم 
نمی خـورد. هنگامی كـه اميرالمؤمنيـن علـی )ع( خـود را بـه او رسـاند و به او گفـت: »طلحه اين 

چـه كاريسـت كـه در آن افتـادی و چنيـن »گرفتاری« بر سـر عثمـان آوردی«، 
طلحه با خندة زيركانه ای كه به لب داشت به آرامی گفت:

»يـا ابوالحسـن، حـال كه كار از كار گذشـته و كارد به اسـتخوان رسـيده اسـت« )عبدالمقصود، 
1362، ج2 ص 262( و )حائـری، 1378، ص. 199(.

بعـد از اين كـه مـردم بـا اميرالمؤمنين )ع( بيعـت كردند و طلحـه و زبير نتوانسـتند، ماهی مورد 
نظـر خـود را صيـد كننـد، زبيـر رو به قريش كـرد و با زبـان تلخی گفت:

»ايـن اسـت پـاداش ما...بـرای او عليه عثمان قيـام كرديم تا جايـی كه جرم كشـتن عثمان عليه 
مـا ثابـت شـد، در حالـی كـه او در خانه نشسـته و دسـت خـود را دور گرفتـه بود، هميـن كه به 

وسـيلة مـا به خواسـت خود رسـيد، به جای مـا ديگـران را گرفت...«.
طلحـه نيـز بـدون اقرار به مشـاركت در قتـل عثمان گفت: »ما سـه نفر از اعضای شـورا بوديم؛ 
دو نفـر بـا او بيعـت كرديـم و هـر چه داشـتيم بـه او داديم امـا او هر چـه در اختيار داشـت به ما 

نـداد؛ معلـوم شـد كـه ما در اميد خـود به خطا رفتـه ايم« )همـان، ج2، ص 419(.  
گفتگـو و گمان زنـی زيـاد شـد و هر كسـی حرفی می زد و نسـبتی به ديگری مـی داد كه در اين 
ميـان اميرالمؤمنيـن )ع( فرمودنـد: »گروهـی كـه گـرد آمده انـد، در نهايت قدرت خـود باقی اند و 
بـر مـا تسـلط دارنـد و ما بر ايشـان مسـلط نيسـتيم. غالمان شـما به همـراه آن ها انقـالب كردند 
و باديـه نشـينان بـه آنـان پيوسـتند. اين گـروه هم اكنـون در ميان شماسـت؛ هـر آزاری بخواهند 
می تواننـد بـه شـما برسـاند. آيـا جايی بـرای اعمال قـدرت در مـورد خواسـته های خـود داريد.
مـردم چنـد دسـته شـدند؛ دسـته ای بـر اين رأی شـدند كـه بايسـتی خونخواهی كـرد، گروهی با 
قاتـالن موافق انـد و دسـته ای بـا هيچكدام موافق نيسـتند.پس صبر پيشـه كنيد تا دل هـا آرام گيرد 
و حقـوق از دسـته رفتـه برگردانده شـود و كاری نكنيد كـه قدرت تضعيف شـود« )خطبة 168(.
طلحـه و زبيـر بـه بهانـة جمـع آوری نيـرو )حائـری، 1378، ص201( يـا انجام عمـره )رجبی، 
1379( از امـام)ع( اجـازة خـروج بـه طـرف بصـره و كوفـه يا مدينـه گرفتنـد و با اين كـه امام از 
نيـات آن هـا خبـر داشـت، فرمـود، بگذاريـد در اين بـارة انديشـه كنم. آن هـا سـوگند خوردند كه 
جـز رفتـن بـه عمـره هـدف ديگـری ندارنـد. امـام )ع( فرمود، پـس بيعت خـود را تجديـد كنيد 
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و آن هـا بـا تجديـد بيعـت، پيمان خـود را به ظاهر اسـتحكام بخشـيدند و ايشـان به آن هـا اجازة 
َُّهما اِسـتاذنانی فِـی الُعمره َفاذِنـَت لَُهم بَعَد اِسـتَوثَقُت مِنهمـا بِاالیماِن اَن ال  خـروج دادنـد »اِن
یَغـِدرا َو ال یَنَکثـا َو ال یُحدثَا َفسـاداً« )المفيـد، 1374، ص 167( و ادامه دادند: به خدا سـوگند 
كـه طلحـه بـه طرف بصره نشـتافته اسـت كه خـود را بـرای خونخواهی عثمـان آماده كنـد، بلكه 
او خـود را بـه ميـان طرفـداران خود رسـاند چون می ترسـيد خـون عثمـان را از او مطالبـه كنند. 
آری، او خـود می دانسـت كـه در ميـان قاتـالن عثمـان كسـی از او حريص تـر نيسـت»... لَم یَُکن 
فِـی الَقـومِ اَحـَرَص َعلیهِ مِنـُه« )خطبـة 174(. به ايـن سـان غائلة جنگ جمـل را بر پـا كردند.
دقـت در تاريـخ گويايـی ايـن اسـت كـه ريشـه ايـن شـورش بـه انتخـاب طلحـه و زبيـر بـه 
عنـوان اعضـای شـورای تعييـن خليفة سـوم و هم سـنگ كردن اين دو بـا علـی )ع( از ناحية عمر 
می رسـد؛ ايـن دو چنـان جايگاهـی بـرای خود پنداشـتند كـه فكر می كردنـد بايـد در پی فرصت 
باشـند تـا بتواننـد بـه مسـند قـدرت خالفـت تكيـه زننـد؛ از ايـن رو مخالفت مـردم بـا عثمان و 
قتـل او را بهتريـن فرصـت دسـت يابی بـه آرزوی خـود می دانسـتند ولـی بـا روی آوردن مـردم 
بـه اميرالمؤمنيـن )ع( و بيعـت عمومی بـا ايشـان و نـوع برخـورد حضرت در تقسـيم بيـت المال 
و تعييـن حكمرانـان، آن هـا را نااميـد كـرد و وقتـی مخالفـت علنی عايشـه با حضـرت را ديدند، 
فرصـت را غنيمـت شـمردند كـه بتوانند با حمايت عايشـه ضمن خلـع يا قتـل اميرالمؤمنين )ع(، 

خـود بـه خالفت برسـند )رجبـی، 1379، ص136(.
حضـرت در كالمی نيـات ايـن دو را در خطـاب به ابن عبـاس فاش كـرده و می فرمايد: »طلحه 
و زبيـر رهسـپار بصـره شـدند، در حالـی كـه هر كـدام مسـند خالفت را بـرای خـود می خواهد  
نـه بـرای رفيـق خـود. طلحـه از آن رو ادعـای خالفـت دارد كه پسـر عموی عايشـه اسـت. زبير 
هـم بـه سـبب آن كه دامـاد ابوبكر و شـوهر خواهر عايشـه اسـت، مدعی خالفت اسـت. به خدا 
قسـم اگـر ايـن دو به خواسـتة خود برسـند، يـا زبير گردن طلحـه را خواهد زد و يـا طلحه گردن 
زبيـر را می زنـد. هريـک درصـدد دور كردن ديگری از خالفت اسـت« )المفيـد، 1374، ص66( .

عملكرد اين دو را در دورة زمامداری حضرت علی )ع(، می توان چنين خالصه كرد:
1. اولیـن بیعـت کننـده بـا امیرالمؤمنیـن )ع(   ، كـه در موقـع بيعـت، ايشـان به آن هـا فرمود: 
دوسـت داريـد بـا مـن بيعـت كنيـد!؟ گرچه دوسـت داشـتيد با شـما بيعت كنـم. كـه در جواب 
گفتنـد: نـه می خواهيـم بـا شـما بيعـت كنيـم. و بعد از ايـن جريـان، ايـن دو گفتند: كـه بيعت ما 
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بـه دليـل تـرس از جانمـان بـوده اسـت »إن احببتمـا أن تبایعنـی و إن أحببتمـا بایعتکما. فقاال 
بـل نبایعـك. و قـاال بعـد ذلـك: انما فعلنا ذلك خشـیه علـی نفوسـنا و عرفنا انـه الیبایعنا« 

)ابـن اثيـر، 1385، ج 3، ص 191( .
2. خروج از کوفه به بهانة عمرة خانة خدا.

3. دعـوت از عایشـه بـرای ایجـاد تفرقـه در صـف اتحـاد مومنـان بـا امیرالمؤمنین )ع( 
»دعـوه طلحـه و زبيـر عائشـه الـی اثـاره الفتنـه« )المفيـد، 1374، ص. 229(.

4. تهیج مردم بصره به جنگ علنی با امیرالمؤمنین علی )ع(.
5. کشته شدن به دست یاران امیرالمؤمنین علی )ع(.

سـبک برخـورد حضـرت علـی )ع( بـا ايـن آسـيب فرهنگـی هوشـمندانه و مدبرانه اسـت. از 
همـان آغـاز چرخـش ارزش هـای ايـن دو و ظهـور نشـانه های آن، حضـرت )ع( تـالش كرد كه 
ايـن دو از دامـن اسـالم نـاب جـدا نشـوند و دوبـاره بـه همـان سـياق و فرهنـگ اصيـل نبـوی 
 برگردنـد و بتواننـد همـان شـخصيت و احترامـی را حفـظ كننـد و تـداوم بخشـد كـه در دورة 
پيامبراسـالم )ص( كسـب كرده انـد. بـه عبـارت ديگـر، راهبـرد حضـرت در سـبک برخـورد بـا 
خـواص »جـذب حداكثـری و دفـع حداقلی اسـت« كـه در فصل بعـد توضيح داده خواهد شـد.

  
3. سستي در ارزش هاي فرهنگي

احـكام  درونی كـردن  متضمـن  جمعـی،  كنش هـای  يـا  فـردی  كنش هـای  خـواه  كنشـی،  هـر 
دسـتوری، يعنـی ارزش هـا و هنجارهاسـت. ايـن احـكام دسـتوری در برخـی حالت ها ناشـی از 
وجـود نظـام فشـارهای اجتماعـی اسـت؛ »می دانم كه اگـر مرتكب فـالن رفتار )مثـاًل بزهكارانه( 
شـوم، نتيجـه  اش قـرار گرفتـن در فشـار سـخت اجتماعـی خواهـد بـود. امـا ايـن احكام بيشـتر 
اوقـات از باورهـا ناشـی می شـوند. حتی اگـر هيچ گونه ضمانت اجرايـی برای آنكـه رفتار »الف« 
را بـر رفتـار »ب« ترجيـح دهم وجود نداشـته باشـد، ممكن اسـت اتفـاق بيفتد و غالبـًا هم اتفاق 
می افتـد، كـه در عمـل، »الـف« را بـدون ترديد انتخـاب می كنم، زيـرا متقاعد شـده ام عمل »الف« 
بـر »ب« ترجيـح دارد.گاهـی، منافـع و باورها از مؤلفه هـای اصلی كنش هسـتند.« )ريمون بودون، 

فرانسـوا بوريكو، ص 91(.
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قـرآن كريـم در سـورة مباركة »دهـر«، از هنجار هـا و رفتارهـای ايثارگرانة گروهـی از مردم كه 
بـا آرايـة »ابـرار« ستايششـان كـرده و ميان گزينه هـا و انتخاب هـای گوناگون رفتاری قرار داشـته، 
يـاد كـرده اسـت. آن هـا از ميـان چنديـن انتخـاب، رفتاری را بـر می گزيننـد كه سـخت و طاقت 
فرسـا می نمايـد، بی آنكـه فشـار اجتماعـی يـا عامـل بيرونـی ديگـری در ايـن انتخـاب دخالـت 
داشـته باشـد، بلكـه عامـل اصلـی اين انتخاب، كسـب رضايـت الهی و رسـيدن به پـاداش افزون 

جهـان واپسـين ) بـاور بـه حقانيت چنـان رفتاری( بوده اسـت؛
ْذرِ َویََخاُفوَن یَْوًما َکاَن  »إِنَّ البْـَراَر یَْشـَربُوَن مِـْن َکْأٍس َکاَن مَِزاُجَها َکاُفوًرا * ... یُوُفوَن بِالنَـّ
ََّما نُْطعُِمُکـْم لَِوْجهِ  َعاَم َعَلـی ُحبِّهِ مِْسـِکینًا َویَتِیًما َوأَِسـیًرا* إِن ُه ُمْسـتَِطیًرا* َویُْطعُِمـوَن الطَّ َشـرُّ

ِ ال نُرِیـُد مِنُْکْم َجَزاًء َوال ُشـُکوًرا« )انسـان، آيات5-9(. اللَّ
»بـه يقيـن ابـرار )و نيـكان( از جامی می نوشـند كه با عطر خوشـی آميخته اسـت؛ از چشـمه ای 
كـه بنـدگان خـاص خدا از آن می نوشـند، و از هـر جا بخواهنـد آن را جاری می سـازند. آن ها به 
نـذر خـود وفـا می كنند، و از روزی كه شـر و عذابش گسـترده اسـت می ترسـند، و غذای )خود( 
را بـا اينكـه بـه آن عالقه )و نياز( دارند، به »مسـكين« و »يتيم« و »اسـير« می دهنـد. )و می گويند:( 

مـا شـما را برای خـدا اطعام می كنيم و هيچ پاداشـی و سپاسـی از شـما نمی خواهيم«.
ايـن روحيـه و ارزش هـا در زمـان خلفـا در هـم شكسـت و روحية ايثـار و از خود گذشـتگی 
رنـگ باخـت و بـه جـای آن فـرد گرايـی و منافـع فـردی خودنمايـی  كـرد و هـر كس بـه دنبال 
منافـع خـود روی آورد. از آن پس گرسـنگی و برهنگـی ديگران برای اكثريـت موجبات ناراحتی 

نمی شـد و از ناراحتـی آن هـا ناراحـت نمی شـدند و درد آن هـا را درد خـود نمی شـناختند. 
انحـراف اشـراف گری و سسـتی در ارزش هـا در ميـان خـواص بـه حـدی رسـيد كـه زبيـر 
توانسـت بـدون ناراحتـی در بصـره، كوفـه، مصـر و اسـكندريه خانه هـای باشـكوهی بسـازد و 
امـالك فراوانـی بـه دسـت آورد تـا جايـی كـه ثـروت او را در هنـگام مـرگ پانصد هـزار دينار، 
هـزار اسـب، هـزار غـالم   ، هـزار كنيز بـرآورد می كنند و طلحـه نيز در شـرايط كمتری نبـود و در 
كوفـه قصـری داشـت و امـالك فراوانـی در عـراق بـه او تعلـق داشـت؛ درآمـد روزانـه اش را تا 
هـزار دينـار تخميـن می زدنـد و در مدينـه خانـه ای وسـيع از آجـر و گچ بـرای خود سـاخته بود 

)حائـری، 1378، ص183(.
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 4.کم رنگ شدن روح عبادت و مواسات اسامی
 ورود غنايـم جنگـی ناشـی از فتوحـات در نواحـی كشـورهای شـرق چين و هنـد و از غرب تا 
اقيانـوس هنـد و سسـتی و بی عدالتـی خليفـة سـوم در تقسـيم آن ها باعث شـد )رجبـی، 1379( 
زندگـی مـردم رنـگ و بوی تجمالتی و اشـرافی به خود بگيـرد و اوصـاف و ويژگی های معنوی 
و روحانـی از جامعـه دور شـود و بـه جـای آن روحياتی بنشـيند كه تناسـب چندانی بـا فرهنگ 

اسالمی نداشـت. ناب 

5. رواج شهوترانی
 اعـراب پـس از دسـت يابی بـه سـرزمين های رومـی، ايـران، تُـرك و مصـر، بـا زنـان و دخترانی 
روبـه رو شـدند كـه تفاوت عمـده ای از نظر زيبايـی با زنان و دختران اعراب عربسـتان داشـتند و 
تملـک آن هـا بـه عنوان كنيـز همراه بـا غنيمت هـای ديگـر، غرايز شـهوت رانی آن هـا را تحريک 
كـرد و باعـث رواج روحيـات خاصـی شـد كـه شـهوترانی و شـكار زنـان در جنگ هـا نمونـة 

كوچكـی از آنـان بود.

6. تغيير ماهيت جهاد 
از ايـن پـس، ديگـر مسـلمان به دنبال كسـب رضايـت الهی و خلـوص در جهاد نبودنـد، بلكه به 
دنبـال غنيمت هـا و اسـيركردن كنيـزكان و زنان بودنـد و تمايل داشـتند سـرزمين هايی  را تصرف 
كننـد كـه دارای غنايـم مالـی و اسـيران زن باشـند؛ از اين رو، مسـلمانان در آفريقا پيـش نرفتند و 
بيشـتر بـه سـرزمين های روم، ايران و شـمال آفريقا توجـه می كردند. در واقع، مجاهدان مسـلمان 

تبديـل بـه جنگجويـان حرفه ای شـده بودند كه بـه دنبال غنايم می گشـتند.

7. رواج تن پروری
 چنان كـه پيامـد ورود اسـيران زن باعـث رواج روحيـة شـهوترانی در بيـن مسـلمانان شـده بود، 
ورود اسـيران مـرد نيـز باعـث تنبلـی و تن پروری شـده بـود و روحية سخت كوشـی آن هـا تغيير 

يافتـه بـود و ديگـر بـه دنبـال كارهای سـخت و زندگی مشـقت بـار نبودند.
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8. از ميان رفتن ُقبح زراندوزی و تقسيم جامعه به غنی و فقير
 اگرچـه فتوحـات در دورة خلفـا موجـب گسـترش وسـعت سـرزمين های اسـالمی  می شـد و 
غنايـم زيـادی بـه كشـورهای اسالمی سـرازير می كـرد ولـی تـا زمانـی كه بـه كارگيـری و توزيع 
ايـن غنايـم در دورة خليفـة اول و دوم بـر اسـاس حسـاب و كتـاب بود، آسـيبی بـرای حكومت 
فراهـم نمی كـرد . برخوردهـای تنـد خليفـة دوم، انحراف هـا را بـه حداقـل می رسـاند، به طوری 
كـه اگـر خليفـة دوم ثروت فرمانـداران و ديگر كارگـزاران را در موقعيتی جدای از مسـند قدرت 
بيـش از قبـل می يافـت، زيـادی مـال را بـه اجبـار از آن هـا می گرفـت و بـه خزانـة حكومـت بر 
می گردانـد )رجبـی، 1379، ص. 107(. امـا اين وضعيت در دورة خليفة سـوم ترك شـد و خليفه 
بـا بذل و بخشـش های بی حسـاب، فضايی اشـرافی فراهم كرد و سـرمايه داران بزرگـی در جامعة 
اسـالمی پا گرفتنـد و جامعـه بـه دو بخـش غنـی و فقيـر تقسـيم شـد؛ ديگـر ثروتمنـدان بـه فكر 

فقيـران نبودنـد، بلكـه هـر روز بر ثـروت خـود می افزودند:
اْضرِْب بَِطْرفَِك َحیُْث ِشئَْت مَِن النَّاِس /  به هر سو م  خواهی نگاه كن. 

َفَهـْل تُبِْصـُر إاِلَّ َفقِیـراً یَُکابِـُد َفْقـراً  / آيـا جـز فقيـری می بينـی كه با فقـر دسـت و پنجه نرم 
می كنـد .

ِ ُکْفراً  / يا ثروتمندی كه نعمت خدا را كفران كرده.  َل نِْعَمَة اللَّ أَْو َغنِیًّا بَدَّ
ِ َوْفـراً  / و بـا بخـل ورزيـدن در ادای حقوق الهـی، ثروت  أَْو بَِخیـاًل اتََّخـَذ الْبُْخـَل بَِحـقِّ اللَّ

فراوانـی گرد آورده اسـت. 
داً َکَأنَّ بُِأُذنِـِه َعـْن َسـْمِع الَْمَواعِـِظ َوْقراً  / يا سركشـی كـه گوش او از شـنيدن پند  أَْو ُمتََمـرِّ

و اندرزهـا كر اسـت. 
أَیَْن أَْخیَاُرُکْم َو ُصَلَحاُؤُکْم   / كجايند خوبان و صالحان شما .

َو أَیَْن أَْحَراُرُکْم َو ُسَمَحاُؤُکْم /  كجايند آزاد مردان و سخاوتمندان شما. 
ُعوَن فِي َمَکاِسبِهِْم /  كجايند پرهيزكاران در كسب و كار.  َو أَیَْن الُْمتََورِّ
ُهوَن فِي َمَذاهِبِهِْم / كجايند پاكيزگان در راه و رسم مسلمانی.  َو الُْمتَنَزِّ

ةِ / آيـا جز ايـن اسـت كه همگـی رخت  نِیَـّ نْیَـا الدَّ أَ لَیْـَس َقـْد َظَعنُـوا َجِمیعـًا َعـْن َهـِذهِ الدُّ
بسـتند و رفتنـد  از ايـن جهـان پسـت و گـذران. 

َصةِ / و تيره كنندة عيش و شادمانی گذشتند.  َو الَْعاِجَلةِ الُْمنَغِّ
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ـَفتَاِن اْسـتِْصَغاراً لَِقْدرِهِـْم َو َذَهابًا َعْن  »َو َهـْل ُخلِقتُـْم إاِلَّ فِـي ُحثَالَةٍ اَل تَْلتَقِي إاِلَّ بَِذمِّهُِم الشَّ
ذِْکرِهِـْم«  )خطبة 129( .

مگـر نـه  ايـن اسـت كـه شـما وارث آن ها بـر جای آنـان تكيـه زديـد، و در ميـان چيزهای بی 
ارزش قـرار داريـد كـه لب های انسـان بـه نكوهـش آن می جنبد تا قـدر آن ها را كوچک شـمرده 

و برای هميشـه يادشـان فراموش شـود )دشـتی، ص 247(.
 ثروتمنـدان نـه تنهـا عامـل حركـت اقتصـادی جامعـه و ايجـاد زمينـة رفع فقـر و بيـكاری را 
فراهـم نمی كردنـد، بلكـه مانـع بزرگی بـرای حركت هـای اصالحی جامعـه بودند. ايـن وضعيت 
در دورة بعـد از قتـل عثمـان و زمامـداری اميرالمؤمنين )ع( بيش از همـه خودنمايی كرد و بزرگ 
تريـن معضـالت را بـرای حكومـت فراهـم كـرد و مهم ترين آسـيب های فرهنگـی و اجتماعی را 

بـرای جامعه اسـالمی بر پـا كردند. 

9. اوج سرمایه داری و روحيه مداری
از بيـن رفتـن ُقبـح سـرمايه داری موجـب انباشـت امـوال و زرهای می شـد كـه از يک سـو تا آن 
زمـان سـابقه ای در اسـالم نداشـت و از سـوی ديگـر مـورد تأييد آموزه هـای دينی نبـود حتی در 
َة َو  َهـَب َو الْفِضَّ مقابـل روحيـة زرانـدوزی بـه شـدت محكـوم می شـد »َو الَّذیـَن یَْکنِـُزوَن الذَّ
ـْرُهْم بَِعـذاٍب أَلیٍم« )التوبـه، 34(. از ايـن رو جامعة سـرمايه دار  ِ َفبَشِّ ال یُنْفُِقونَهـا فـي  َسـبیِل اللَّ
تـالش می كـرد از فراگيـری و شـموليت آيـة فـوق )آيـه كنـز( فـرار كننـد و بـه نحـوی عملكرد 

خـود را توجيـه كند.
 ايـن روحيـه بيـش از همـه از زمـان خليفـة سـوم شـروع شـد و بـا معترضـان نيـز به شـدت 
برخـورد می كـرد؛ كعـب االحبـار در زمـان عثمان از كسـانی بود كـه تالش می كـرد اين وضعيت 
را توسـعة دهـد. ا و ادعـا می كـرد بـا پرداخـت صدقات )خمـس و زكات( سـرمايه ها، آيـة مورد 
نظـر شـامل سـرمايه دارانی نمی شـود. كه وقتـی مورد اعتـراض ابوذر قـرار می گرفتند و شـكايت 
بـه خليفـه می بردنـد، خليفـه جانـب كعب االحبـار را می گرفت و ابـوذر را به ربـذه تبعيد می كرد 

)ابن خلـدون، 1363،ج1، ص 573(.
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10. تفاخر به مردگان
يكـی از صفـات زشـتی كـه با آمدن اسـالم به فراموشـی سـپرده شـد و تقوی جـای آن را گرفت 
»اِنَّ اَکَرَمُکـم عِنـَداللِ اَتَقاُکـم« )حجـرات، 13(، تفاخـر بـه مردگان و برشـماری آن هـا در تقابل 
گفتمانـی بـا هـم بـود »َحتّـی ُزرتُم الَمَقابِـَر« )تماثـر، 2(. با رحلـت پيامبر گرامی اسـالم )ص( از 
جملـه صفاتـی كـه برگشـت و دوباره در ميـان مردم جايگاهـی پيدا كرد همين صفت زشـت بود 
كـه امـام )ع( ضمـن تعجـب از برگشـت به اين تفاخـر آن را نكوهـش كرده و می فرمايد: شـگفتا 
چـه مقصـد بسـيار دوری و چه زيارت كننـدگان بيخبری و چه كار دشـوار و مرگباری. پنداشـتند 
كـه جـای مـردگان خالـی اسـت؛ آن ها كـه سـخت مايـه عبرت انـد، و از دور بـا ياد گذشـتگان، 
فخـر می فروشـند. آيـا بـه گورهـای پـدران خويـش می نازنـد يـا بـه تعـداد فراوانـی كـه در كام 
مـرگ فـرو رفته انـد. آيـا خواهان بازگشـت اجسـادی هسـتند كه پوسـيده شـده و حركاتشـان به 
سـكون تبديـل گشـته  اسـت. آن هـا مايـة عبرت انـد، پس سـزاوارتر اسـت كـه با مشـاهدة وضع 
آنـان بـه فروتنـی روی  آورنـد؛ عاقالنه تـر اسـت آنان را وسـيلة فخر فروشـی قـرار دهنـد. اما به 
آن هـا بـا ديده هـای كم سـو نگريسـتند، و بـا كوته بينـی در امواج نادانـی فرو رفتنـد )خطبة 221( 
)دشـتی، 1379، ص. 449(. و سـپس اظهـار می دارنـد : اگـر حـال آنـان را از خانه هـای ويـران، و 
سـرزمين های خالـی از زنـدگان می پرسـيدند، پاسـخ می دادنـد: آنـان بـا گمراهـی در زميـن فـرو 
خفتنـد، و شـما ناآگاهانـه دنبالـه روی آنان شـديد. بر روی كاسـه های سـر آن هـا راه می رويد، و بر 
روی جسدهايشـان زراعـت می كنيـد، و آنچـه به جـا گذاشـته اند می خوريد، و بر خانه هـای ويران 
آن هـا مسـكن گرفته ايـد، و روزگاری كـه ميـان آن هـا و شماسـت بـر شـما گريـه و زاری می كنـد 

)همان ص 451(.
و ادامـه می دهـد كـه بـه جـای تفاخـر، از آن هـا عبـرت بگيريـد: اگر چـه آثارشـان نابـود، و 
اخبارشـان فرامـوش شـده، اما چشـم های عبرت بيـن، آن هـا را می نگرد و گوش جان اخبارشـان 
را می شـنود كـه بـا زبـان ديگـری بـا ما حـرف می زننـد و می گوينـد: چهره هـای زيبـا، پژمرده و 
بدن هـای نـاز پـرورده، پوسـيده شـد و بـر اندام خـود لباس كهنگـی پوشـانده ايم و تنگـی قبر ما 
را در فشـار گرفتـه، وحشـت و تـرس را از يكديگـر بـه ارث برده ايـم؛ خانه هـای خامـوش قبـر 
بـر مـا فـرو ريختـه و زيبايی های انـدام مـا را نابود و نشـانه های چهره هـای ما را دگرگـون كرده 
اسـت. اقامـت مـا در ايـن خانه هـای وحشـت زا طوالنی اسـت، نه از مشـكالت رهايـی يافته و نه 
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از تنگی قبر گشايشـی فراهم شـد. بنابراين، از نگاه و انديشـه كردن در قبور گذشـتگان و تفاخر 
بـه آن هـا می تـوان بـه ايـن نكته ها دسـت يافت:

اگـر مـردم، آن هـا را در انديشـة خـود بياورنـد، يـا پرده هـا كنـار رود، مـردگان را در حالتـی 
می نگريـد كـه حشـرات گوش هايشـان را خـورده، چشم هايشـان بـه جـای سـرمه پـر از خـاك 
گرديـده و زبان هايـی كـه بـا سـرعت و فصاحـت سـخن می گفتنـد، پـاره پـاره شـده، قلب ها در 
سـينه ها پـس از بيـداری بـه خاموشـی گراييـده و در همة اعضای بدن پوسـيدگی تازه ای آشـكار 
شـده و آن هـا را زشـت گردانيـده و راه آفـت زدگـی بـر اجسادشـان گشـوده شـده؛ همه تسـليم 

شـده، نـه دسـتی بـرای دفاع و نـه قلبـی بـرای زاری دارند. 
آنـان را می بينـی كـه دل های خسـته از اندوه و چشـم های پر شـده از خاشـاك دارند و حاالت 
اندوهنـاك آن هـا دگرگونی ايجـاد نمی شـود و سـختی های آنـان بـر طـرف نمی گـردد )همان ص 

.)453
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آسيب هاي فرهنگي خواص در فرهنگ علوی

آسيب هاي فرهنگي خواص
سـخن از آسـيب های فرهنگـی خـواص بـه عوامـل مختلفـی بـر می گـردد كـه خلـل در يكی از 
آن هـا باعـث انحـراف از مسـير می شـود و بـه طـور طبيعـی آسيب شناسـی را از رونـد صحيـح 
خـارج می كنـد. يعنـی قبـل از پرداختن به ايـن موضوع بايد مقصود نويسـنده از خواص، آسـيب 
فرهنگـی و معيـار و شـاخص آسيب شناسـی فرهنگی تبيين شـود. از ايـن رو، در ايـن گفتار ابتدا 
بـه ايـن مولفه هـا پرداخته شـده و سـپس بر پايه فرهنـگ مبنا – فرهنـگ علـوی - و كاركردهای 
آن كـه در فصـل قبلـی بررسـی شـد، به برشـماری اين آسـيب ها و نـوع آن ها خواهيـم پرداخت.

خواص کيانند؟
خـواص در لغـت بـه گـروه خاصـی اطـالق می شـود كـه ضـد عوام انـد )دهخـدا، 1347،ج 21، 
ص815(. و در زبـان عربـی از آن بـه واژه هـای مختلـف يـاد می شـود، ماننـد "الخاصـه" )خطبة 
175( " اهـل الخاصـه" )نامـة 53( ُعصبَـه و ِعصابَه )لويس، بی تـا، ص. 1057، ج 2( و واژه های 
  eliteديگـری كـه در صفحه های بعدی به آن اشـاره می شـود و معـادل آن در زبان انگليسـی واژة
اسـت. اگـر هميـن تقسـيم را مبنـای بحث قـرار دهيم و خـواص را ضد عـوام بدانيـم، جامعه به 
دو طبقـة عـوام و خـواص تقسـيم می شـود. ولی اين تقسـيم تا چه حد می تواند درسـت باشـد؟! 
در جامعه شناسـي، خـواص و عـوام در جوامـع مختلـف بـه اعتبار قـدرت نفـوذ و تأثيرگذاري 
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بـر رفتـار و كنـش ديگران و ميـزان تأثيرپذيـري متفاوت اند. در هـر جامعه ای عـده اي كه معموالً 
شـمار آن هـا انـدك اسـت، بـه دليـل موقعيـت ويـژه اي كـه دارنـد )اكتسـابي يـا موروثـي(، بـر 
ارزش هـاي مـورد قبـول و رفتـار ديگـران، كـه قسـمت عمدة جامعـه را تشـكيل مي دهنـد، تأثير 
مي گذارند. ايـن »گـروه كمتريـن« بـا نامةاي خـواص، برگزيدگان، نخبگان شـناخته مي شـود و از 

»گـروه بيشـترين« بـا عناوينـي چـون عـوام، تـوده و عموم مـردم ياد مي شـود.
در تحـوالت فرهنگـی و اجتماعـی، خـواص بـه افـرادی اطالق می شـود كـه از دو صفت بارز 
اسـتقالل در رأی، انديشـه و عناصـر فرهنگـی برخوردارنـد. ايـن افراد به درسـتی می انديشـند و 
بـه خوبـی می شناسـند كجـا، چـه رفتـاری، بـا چـه ويژگی هـای داشـته باشـند؛ می داننـد در چه 
موقعيتـی بايـد سـخن گفـت چـه گفت و يـا نبايد گفت و بـا رفتارهـا و گفتمان هـای بجای خود 
جامعـه را بـه پيـش می برنـد و به نوعی از رهبـران فكری و اعتقادی و انديشـه ای جامعه شـمرده 

می شـوند )وسـايل الشـيعه، ج 12، ص 184(.
 خـواص بـه جهـت تأثيـری كـه در هدايـت يـا گمراهـی جامعـه می توانند داشـته باشـند، در 
متـون دينـی بـه بزرگـی از آن هـا ياد می شـود و به جهـت فـداكاری و ايثـاری كـه در بالندگی و 
رشـد و تكامـل جامعـه دارنـد، رفتارهـای هدايـت گرانة آن هـا را از نشـانه های ايمـان و حقيقت 
َك َعَلـی الْبَاِطِل  آن بـر می شـمارند می كنـد »إِنَّ مِـْن َحقِیَقـةِ اْلِیَمـاِن أَْن تُْؤثَِر الَْحـقَّ َو إِْن َضرَّ

َو إِْن نََفَعـَك َو أَْن اَل یَُجـوَز َمنِْطُقـَك عِْلَمـَك« )بحارالنـوار، ج 67   ، ص106(.
مهم تريـن شـاخص خـواص، درسـت عمـل كـردن اسـت و مبنـای درسـت عمـل كـردن، 
تشـخيص تكليـف و وظيفـه ای اسـت كـه ايـن گـروه بـه جهـت اثرگـذاری دارنـد. بـه فرمايش 
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( بـه احنـف بـن قيس، اين گـروه اگر به موقع سـخن نگويند و با سـكوت 
خـود باطـل را ياری كنند، مانند كسـی اسـت كـه از باطل رضايـت دارند و به طور طبيعی كسـی 
اِضي َو َمـْن لَْم یَُکـْن َمَعنَا  ـاکُِت أَُخـو الرَّ كـه مـا را همراهـی نكنـد، عليـه مـا خواهد بـود: »السَّ

َکاَن َعَلیْنَـا« )بحارالنـوار، ج 74، ص 423(.
به تعبير رهبر معظم انقالب اسـالمی )1375/3/20( در بخشـی از بيانات خود در حسـينية لشـگر 
27 محمـد رسـول ا...)ص(: »خـواص یعنـی کسـانی کـه وقتی عملـی انجـام می دهند موضع 
گیـری می کننـد؛ راهـی را انتخـاب می کننـد؛ از روی فکـر و تحلیـل اسـت. می فهمنـد و 
تصمیـم می گیرنـد و عمـل می کننـد. این ها خواص انـد.«  )حسـينی اصفهانـی، بی تـا،ص21(.
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بـا چـه معيـاری می تـوان گفـت فـردی جزء خـواص اسـت يا عـوام؟ آيـا می تـوان تخصص، 
تجربـه، مـدرك تحصيلـی، جايـگاه اجتماعـی و ايمـان را از شـاخص ها و نشـانه های خـواص 
برشـمرد ؟ شـاخصة اصلـی خـواص اثرگذاری بـر ديگران در هدايت و گمراهی اسـت؛ چه بسـا 
فـردی چنيـن ويژگی هايـی را داشـته باشـد ولی اثرگـذار نبوده و مـردم عادی و عـوام توجهی به 
عملكـرد او نداشـته باشـند. بـه معنای ديگـر، نمی توان مبنا و شـاخص كلی و دقيقی بـرای احراز 
و تعييـن خـواص از عـوام بـر پايـة شـاخص های عمومـی داد؛ بلكـه آنچه مهـم اسـت اثرگذاری 
اسـت و هـر آنچـه در ايـن شـاخص اثرگذار باشـد، می توانـد از عوامـل و معيارهای سـنجش و 
شناسـايی خـواص برشـمرد. مقـام معظـم رهبـری مثالـی در سـخنرانی لشـگر 27 دارنـد كه اين 

نكتـه را بـه خوبـی تبييـن می كنـد كه عينـًا آورده می شـود:
»در دورة پيـش از پيـروزی انقـالب   ، بنـده در ايرانشـهر تبعيـد بـودم . در يكـی از شـهرهای 
هم  جـوار، چنـد نفـر آشـنا داشـتيم كـه يكـی از آن هـا راننـده بـود، يكـی شـغل آزاد داشـت و 
باالخـره، اهـل فرهنـگ و معرفـت به معنـای خاص كلمه نبودند. به حسـب ظاهر   ، بـه آن ها عامی 
 اطـالق می شـد . بـا ايـن حـال جـزء خـواص بودنـد . آن ها مرتـب بـرای ديدن مـا به ايرانشـهر 
می آمدنـد و از قضايـای مذاكـرات خـود بـا روحانی شهرشـان می گفتنـد. روحانی شهرشـان هم 
آدم خوبـی بـود؛ منتهـا جـزو عوام بـود. مالحظـه می كنيـد! رانندة كمپرسـی جزو خـواص، ولی 
روحانـی و پيـش نمـاز محتـرم، جزو عـوام ! مثاًل آن روحانـی می گفت : ''چرا وقتی اسـم پيغمبر 
می آيـد يـک صلـوات می فرسـتيد   ، ولـی وقتـی اسـم (آقـا( می آيـد   ، سـه صلـوات می فرسـتيد 
؟!''نمی فهميـد. راننـده بـه او جـواب مـی داد : ''روزی كه ديگر مبارزه ای نداشـته باشـيم، اسـالم 
بـر همـه جـا فائـق شـود، ما نـه تنها سـه صلوات   ، كـه يک صلـوات هم نمی فرسـتيم! امـروز اين 

سـه صلـوات مبـارزه اسـت!'' راننـده می فهميـد امـا روحانـی نمی فهميد !
ايـن را مثـال زدم تـا بدانيـد خـواص كـه می گوييـم   ، معنايـش صاحب لبـاس خاصی نيسـت. 
ممكـن ا سـت مـرد باشـد، ممكـن ا سـت زن باشـد. ممكـن اسـت تحصيل نكـرده باشـد، ممكن 
اسـت ثروتمند باشـد، ممكن اسـت فقير باشـد. ممكن اسـت انسـانی باشـد كه در دسـتگاه های 
دولتـی خدمـت می كنـد، ممكن اسـت جزو مخالفـان دسـتگاه های دولتی طاغوت باشـد )همان(.
بنابرايـن می تـوان گفـت: خـواص خـوب در بُعـد اجتماعـی بـه كسـانی گفتـه می شـود كه به 
خاطـر مزيـت و فضايـل اخالقـی و رفتـاری كه دارنـد در جامعه اثـر گذار ند و انتظـار می رود كه 
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براسـاس ايـن مزيت هـای رفتـاری، وضعيـت و موقعيت هـای مختلـف را بـه درسـتی ارزيابی و 
تحليـل كـرده و بـا تصميم هـای به موقع و رفتارهای درسـت و شايسـته موجبـات هدايت جامعه 
را فراهـم كننـد. در بُعـد فـردی، يعنـی كسـانی كـه وقتـی عملـی انجـام می دهنـد موضـع گيری 
می كننـد و راهـی را انتخـاب می كننـد، از روی فكـر و تحليـل می فهمنـد، تصميـم می گيرنـد و 

می كنند.  عمـل 

انواع خواص
خـواص بـه جهـت نـوع عملكـردی كـه دارنـد به چنـد نـوع تقسـيم می شـوند. البته، تذكـر اين 
نكتـه مهـم اسـت كـه تقسـيم خـواص بـه حـق و باطـل يا خـوب و بد بـر پايـة فرهنـگ واقعی 
اسـت كـه خـواص در آن زندگـی می كننـد؛ زيـرا خـوب و بد يا حـق و باطـل از امور نسـبی اند 
و مبنـای داوری می طلبنـد. از ايـن رو چنان كـه فرهنگ هـا مختلـف باشـند، خـواص مترتـب بـر 
آن هـا نيـز متفاوت انـد كه مـا دراينجا فرهنگ رقيـب فرهنگ علـوی را فرهنگ اموی يـاد كرديم. 
خـواص و عـوام نيـز در جامعـه علوی بر اسـاس اين منطق به دو بخش عمده تقسـيم می شـوند:
1. خـواص اهـل حـق: افـرادی كـه دارای انديشـه توحيـدی بـوده و بـر ارزش هـای مترتـب 
بـر آن هـا التـزام عملـی دارنـد و جامعـه را به سـوی خـدا و انسـانيت سـوق می دهنـد و واليت 
مـداری و بصيـرت زايـی از ويژگی هـای بـارز آن ها سـت؛ يعنـی تشـخيص می دهنـد كه بـر پاية 

رهنمودهايـی كجـا، چـه رفتـاری، بـه چه ميـزان و چگونـه انجـام دهند.
2.خـواص اهـل باطـل: افـرادی كـه تابـع انديشـه های سـرمايه داری اند بـوده و در پـی كسـب 
قـدرت و دسـت يابی بـه منافع شـخصی به هر وسـيله هسـتند و توجه بـه دنيا و مشـتهيات آن از 

صفـات بـارز آن ها سـت و توجهـی بـه منافع ديگـران و نـوع زندگی آن هـا ندارند.

خواص در سنت و روایات
بـه نظـر می رسـد بـا سـابقه ترين تعريفـی كـه دربـارة خـواص آمـده و در ضمـن آن عـوام نيـز 
تعريـف شـده، كالمي اسـت كـه از زبـان امام حسـين )ع( نقل شـده، اسـت آنجـا كـه می فرمايد: 
»ثُـمَّ أَنْتُـْم أَیَُّهـا الْعَِصابَُة! عَِصابَـٌة بِالْعِْلـِم َمْشـُهوَرٌة َو بِالَْخیْرِ َمْذُکـوَرٌة َو بِالنَِّصیَحـةِ َمْعُروَفٌة َو 
عِیـفُ َو یُْؤثُِرُکْم َمـْن اَل َفْضَل  ـِریُف َو یُْکرُِمُکُم الضَّ ِ فِـي أَنُْفـسِ النَّاِس َمَهابَـٌة یََهابُُکُم الشَّ بِـاللَّ



آسيب شناسی سبک زندگی در فرهنگ علوی / 253

بَِها َو تَْمُشـوَن فِي  لَُکـْم َعَلیْـهِ َو اَل یََدلَُکـْم عِنَْدُه تَْشـَفُعوَن فِـي الَْحَوائِـِج إَِذا اْمتَنََعْت مِـْن ُطالَّ
رِیـِق بَِهیْبَـةِ الُْمُلـوِك َو َکَراَمـةِ الَْکابِرِ...)بحاراالنـوار، ج 97، ص 79 ؛ تحـف العقـول، ص  الطَّ
237(، شـما ای بـزرگان كـه در علـم و دانـش پـرآوازه و در خيـر و نيكـی زبانـزد هسـتيد و در 
نصيحـت و پنـد دادن شـهرت داريـد و به خاطـر خـدا در دل مـردم عظمـت و شـكوه يافته ايـد 
انسـان شـريف بـرای شـما هيبـت قائـل اسـت و ناتـوان شـما را گرا مـي  و محتـرم مي شـمارد و 
كسـانی شـما را مقـدم بـر خـود مي دارنـد كه شـما هيـچ برتری بـر آن ها نداريـد و هيـچ مالی و 
طلبـی از آن هـا نداريـد. آن گاه كه خواسته هايشـان برآورده نمي شـود، از شـما شـفاعت مي جويند 
و شـما بـا شـكوه شـاهان و عظمت بـزرگان در ميان آنـان راه مي رويد« )حسـينی، شـماره 133(.
امـام باقـر )ع( بـه نقـل از پيامبـر گرامی اسـالم )ص(  روايتـی نقل می كنـد كه در آن اشـاره به 
ايـن می كنـد كـه دو صنـف از امـت من هـرگاه به صالح آينـد، امت مـن صالح پذيـرد و هرگاه 
بـه فسـاد گراينـد، امت من فاسـد شـود. گفته شـد: ای رسـول خـدا )ص( اين دو صنـف كيانند 
ِ ص ِصنَْفاِن مِـْن أُمَّتِي إَِذا َصَلَحا َصَلَحـْت أُمَّتِي َو إَِذا  فرمـود: فقهيـان و اميـران »َقاَل َرُسـوُل اللَّ

اُء« )وسائل الشـيعة، ج 6   ، ص183(. َفَسـَدا َفَسـَدْت اُِمَّتِی اْلَُمـَراُء َو الُْقرَّ
دو عنـوان فقاهـت و امـارت گويايـی اين نكته اسـت كه ايـن دو گروه تأثير زيـادی در هدايت 
و گمراهـی جامعـه دارنـد. فقاهـت بيانگـر علـم، تحصيـل، آمـوزش و اسـتنباط اسـت و امـارت 
گويـای قـدرت و مديريـت و تدبير اسـت. حضـرت با ايـن كالم درصدد القای اين نكتة اساسـی 
بودنـد كـه در جامعـه گروه هـای مختلفـی شـكل می گيـرد كـه دو گـروه اثرگذارنـد و صـالح و 
فسـاد جامعـه بـه آن هـا بسـتگی دارد. سـرعت، ُكنـدی، تنـدی، كمـال و عقب ماندگـی جامعه به 
آن هـا وابسـته اسـت كه يكـی كانون قدرت، اقتدار و سـلطه و زور اسـت و ديگـری مركز فهم و 

آگاهـی، علـم، تحليل و اسـتنباط اسـت  )بنياد نهـج البالغـه، 1373، ص 280(.

تعریف خواص در اسام
از كالم معصـوم چنيـن اسـتنباط می شـود كـه مـردم بـا داشـتن اوصافـی ماننـد علـم   ، نيكـی و 
خيرخواهـی از برجسـتگان، بـزرگان و صاحبـان موقعيت هـای اجتماعـی »عصابـه« و »خـواص« 
شـمرده مي شـوند؛ ماننـد علمـا و دانش آموختـگان، مسـئوالن و فرماندهـان، تاجرانـی كه دسـت 
خيـر دارنـد و دارای موقعيـت اجتماعی انـد، و خالصـه هر كسـی كه به نوعی جزء برجسـتگان و 
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دانه درشـتان جامعـه بـه حسـاب مي آيـد، همـه از خواّص شـمرده مي شـوند آن هايی كه بـه دنبال 
ايـن خواص انـد و از پيـروان آن هـا بـه حسـاب مي آينـد، عوام محسـوب مي شـوند.

اُس  اميرالمؤمنيـن علـی )ع( بـه نوعـی بـه ايـن تعريـف نظـر دارد؛ آنجـا كـه مي فرمايـد: »النَـّ
ِّ نَاعِقٍ یَمِیُلـوَن َمَع  مٌ عَلَـی سَـبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَـجٌ رَعَـاعٌ أَتْبَـاعُ کُل ِـّ ٌّ وَ مُتَعَل َّانِـي ثَاَلثَـةٌ عَالِـمٌ رَب
ُکلِّ رِیـٍح لَـْم یَْسـتَِضیئُوا بِنُـورِ الْعِْلـِم َو لَـْم یَْلَجئُـوا إِلَـی ُرْکٍن َوثِیـٍق« )كلمات قصـار 147(، 
مـردم سـه گروه انـد: ]اول[ دانشـمند الهـی، ]دوم[ دانش طلبانی كـه در راه نجـات، دنبال تحصيل 
علم انـد و ]سـوم[ مردمـان بی سـر و پايی كـه بـه دنبال هـر صدايی مي دونـد و با هر بـادی حركت 
مي كننـد؛ همان هـا كـه بـا نـور علـم روشـن نشـده و بـه سـتون محكمي پنـاه نبرده انـد« )دشـتی، 

1379، ص685(.
بـه عبـارت ديگـر، دو گـروه دانشـمندان الهـی و دانـش طلبـان از خواص انـد و گروه سـوم از 
عـوام. برخـی از نويسـندگان در تعريـف ايـن دو واژه، چنيـن گفته اند: »خواص كسـانی هسـتند 
كـه موضعگيری هايشـان بـر اسـاس بصيـرت و آگاهی اسـت. خـود تصميـم گيرنده انـد، نه آن كه 
ديگـران آن هـا را بـه تصميم برسـانند و عوام كسـانی هسـتند كه قـدرت تجزيه و تحليل مسـائل 
را ندارنـد و حركتشـان بـر اسـاس بصيرت نيسـت. اينان پيرو مـوج و مرعوب جّونـد. برای آن ها 
در هـر موضعـی ايـن مسـئله اسـت كـه »تـا ببينيـم جّو و مـوج عمو مـي  در كدام سـو قـرار دارد« 

)خاتمـی، 1378، ص 13( .
ايـن تعريـف الهـام گرفتـه از سـخنان مقـام معظـم رهبری اسـت، و خـود معظم له در بخشـی 
از كالمشـان بـه همـان معنايـی كه در كالم امام حسـين )ع( آمده اسـت اشـاره دارد: »... آن وقت 
عـوام هـم كـه دنبالـه رو خواص انـد، وقتـی خـواص به سـمتی رفتنـد، عوامِ مـردم هم بـه دنبال 
آن هـا حركـت مي كننـد. بزرگ تريـن گنـاه انسـان های ممتـاز و برجسـته، اگـر انحرافـی از آن هـا 
سـر بزنـد، اين اسـت كـه انحـراف آن هـا موجب انحـراف بسـياری از مردم مي شـود« )حسـينی 

اصفهانـی، بی تـا، ص 19( .
و در جـای ديگـر اهـل بصيـرت را - هـر چنـد دارای دانـش اصطالحـی نباشـند - خـواص 
ناميـده اسـت: »در بيـن اين هايی كـه ما مي گوييـم، »خواص« آدم های باسـوادی هسـتند، آدم  های 
بی سـواد هـم هسـت ... گاهـی كسـی بی سـواد هسـتند و جـزء خـواص اسـت. مي فهمـد كـه 
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چـه كار كنـد، از روی تصميم گيـری و تشـخيص عمـل مي كنـد، و لـو درس نخوانـده و مدرسـه 
نرفتـه اسـت، درسـت اسـت كـه مـدرك نـدارد لبـاس روحانـی نـدارد، امـا مي فهمـد كـه قضيه 
چيسـت ... خـواص كـه مي گوييـم، معنايـش يک لباس خاص نيسـت؛ ممكن اسـت مرد باشـد، 
ممكـن اسـت زن باشـد، ممكـن اسـت تحصيلكـرده باشـد، ممكـن اسـت تحصيل نكرده باشـد، 
ممكـن اسـت ثروتمنـد باشـد، ممكـن اسـت فقير باشـد و ممكـن اسـت در دسـتگاه های دولتی 

باشد«)همان(
بنابرايـن، می تـوان گفـت كـه نـگاه اجمالـی بـه آيـات و روايـات مـا را به ايـن نكتـه رهنمون 
می سـازد كـه بشـر مخلـوق خداسـت و بـه حكمـت و رحمـت الهـی ايجاد شـده اسـت و هيچ 
نقشـی در آفرينـش نداشـته و هرچـه دارد بـه فضـل و رحمـت الهـی اسـت؛ »َهـل اَتَـی َعَلـی 
هرِ لَـم یَُکن ِشـیئًَا َمذُکوراً« )انسـان آيـة 1(، و بندگی او اقتضـاء می كند  االنسـاِن ِحیـٌن مِـَن الدَّ
كـه در مقابـل خالقـش شـاكر و بـه همـان راهـی رود كـه مواليـش می پسـندد )رسـالة حقـوق، 

1390، ص 36(.
 بـر اسـاس آيات، بشـر بـه ميزان برخـورداری از نعمت های الهـی مورد آزمايش قـرار می گيرد 
و بايـد بـه تناسـب امتيازاتـی كه داده شـده، مواظب اعمـال، رفتـار و گفتار خود باشـد »الیکلف 
الل نفسـا اال مااتاهـا« )طـالق  7(. خـواص به ميزان و نـوع برخورداری از فضل و بخشـش های 
بـر می گـردد كـه از ناحيـه خداونـد بـه آن هـا داده شـده اسـت و مسـئوليتی كـه در قبـال آن پيدا 
می كننـد، بـدون تفـاوت بـه اينكـه اين فضـل چه باشـد، هرچه هسـت اضافـه بر فطـرت و نهاد 
مطلقة انسـانی اسـت كه همه به يكسـان از آن برخوردارند)مطهری، مجموعه آثار، ج 17   ، 122(. 

ايـن فضـل مصداق هـای مختلفـی دارد و مسـئوليت های متفاوتـی را نيز بـر می تابد:
ذي ِعنَْدُه ِعْلـٌم مِـَن الِْكتاِب أَنَـا آتيَک بِـِه َقبْـَل أَْن يَْرتَدَّ  َـّ گاهـی ايـن اضافـه علم اسـت ؛»قـاَل ال
ي لِيَبُْلَوني  أَ أَْشـُكُر أَْم أَْكُفـُر َو َمْن  ِـّ ا ِعنْـَدُه قـاَل هـذا مِْن َفْضـِل َرب ـا َرآُه ُمْسـتَقِرًّ إِلَيْـَک َطْرُفـَک َفَلمَّ

ِّي َغنِـيٌّ َكريـٌم« )النمل  40(. َّمـا يَْشـُكُر لِنَْفِسـِه َو َمـْن َكَفَر َفـإِنَّ َرب َشـَكَر َفإِن
 ِ گاهـی ايـن اضافـه علـم و قدرت اسـت: »َو لََقـْد آتَيْنـا داُوَد َو ُسـَليْماَن ِعْلمـًا َو قـااَل الَْحْمُد لِلَّ

َلنـا َعلـی  َكثيـٍر مِـْن ِعبـادِهِ الُْمْؤمِنيـَن« )النمل  15 ؛ بقـره 247(. ذي َفضَّ َـّ ال
 ُ ـَل اللَّ اُمـوَن َعَلـی النِّسـاءِ بِما َفضَّ جـاُل َقوَّ گاهـی ايـن اضافـه  تفاوت هـای خلقتـی اسـت: »الرِّ
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 ُ الِحاُت قانِتـاٌت حافِظاٌت لِْلَغيْـِب بِما َحفَِظ اللَّ بَْعَضُهـْم َعلـی  بَْعـٍض َو بِمـا أَنَْفُقوا مِْن أَْموالِهِـْم َفالصَّ
َو الالَّتـي  تَخاُفـوَن نُُشـوَزُهنَّ َفعُِظوُهـنَّ َو اْهُجُروُهـنَّ فِي الَْمضاِجـِع َو اْضِربُوُهنَّ َفـإِْن أََطْعنَُكْم َفال 

َ كاَن َعلِيًّا َكبيراً« )النسـاء، 34(. تَبُْغـوا َعَليْهِـنَّ َسـبياًل إِنَّ اللَّ
ِ لَيَُقولَـنَّ َكَأْن لَْم تَُكْن  گاهـی ايـن اضافـه پيروزی در جنگ اسـت: »َو لَئِْن أَصابَُكْم َفْضٌل مِـَن اللَّ

ٌة يا لَيْتَني  ُكنُْت َمَعُهـْم َفَأُفوَز َفْوزاً َعظيمًا« )النسـاء، 73( . بَيْنَُكـْم َو بَيْنَـُه َمـَودَّ
گاهـی ايـن اضافـه برخـورداری از تجهيـزات و توفيـق شـركت در جنـگ اسـت: ال يَْسـتَِوي 
َل  ِ بَِأْموالِهِْم َو أَنُْفِسـهِْم َفضَّ ـَررِ َو الُْمجاِهُدوَن في  َسـبيِل اللَّ الْقاِعـُدوَن مِـَن الُْمْؤمِنيـَن َغيْـُر أُولِي الضَّ
 ُ َل اللَّ ُ الُْحْسـنی  َو َفضَّ ُ الُْمجاِهديـنَ بَِأْموالِهِـْم َو أَنُْفِسـِهْم َعَلـی الْقاِعديـَن َدَرَجـًة َو ُكالًّ َوَعـَد اللَّ اللَّ

الُْمجاِهديـَن َعَلـی الْقاِعديـَن أَْجـراً َعظيمًا« )النسـاء، 95(.
ْت  ِ َعَليْـَک َو َرْحَمتُُه لََهمَّ گاهـی ايـن اضافه هدايت و اسـتقامت در آن اسـت: »َو لَْو ال َفْضـُل اللَّ
ُ َعَليَْک  ونََک مِْن َشـيْ ءٍ َو أَنْـَزَل اللَّ وَن إاِلَّ أَنُْفَسـُهْم َو مـا يَُضرُّ وَك َو مـا يُِضلُـّ طائَِفـٌة مِنُْهـْم أَْن يُِضلُـّ

ِ َعَليَْک َعظيمًا« )النسـاء، 113(.  الِْكتـاَب َو الِْحْكَمـَة َو َعلََّمـَک مـا لَْم تَُكْن تَْعَلـُم َو كاَن َفْضـُل اللَّ
گاهـی ايـن اضافـه توفيـق هدايـت و راه يابی بـه راه صحيـح و درسـت اسـت: »َو اتَّبَْعـُت مِلََّة 
ِ َعَليْنا  ِ مِْن َشـيْ ءٍ ذلَِک مِْن َفْضـِل اللَّ آبائـي  إِبْراهيـَم َو إِْسـحاَق َو يَْعُقـوَب ما كاَن لَنا أَْن نُْشـِرَك بِاللَّ

َو َعَلی النَّاِس َو لِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْشُكُروَن« )يوسف، 38(. 
ـَل بَْعَضُكْم َعلی   ُ َفضَّ گاهـی ايـن اضافـه ثروت و برخـورداری از امكانـات دنيوی اسـت: »َو اللَّ
ُلـوا بِـَرادِّي رِْزقِهِـْم َعلـی  مـا َمَلَكـْت أَيْمانُُهـْم َفُهـْم فيِه َسـواٌء  َّذيـَن ُفضِّ ْزِق َفَمـا ال بَْعـٍض فِـي الـرِّ

ِ يَْجَحـُدوَن« )النحـل، 71(. أََفبِنِْعَمـِة اللَّ
َّذيَن  گاهـی ايـن اضافـه تربيـت و تزكيـه و كسـب ظرفيت های بـاالی معنوی اسـت: »يا أَيَُّهـا ال
َُّه يَْأُمـُر بِالَْفْحشـاءِ َو الُْمنَْكِر َو  ـيْطاِن َفإِن ـيْطاِن َو َمْن يَتَّبِـْع ُخُطواِت الشَّ آَمنُـوا ال تَتَّبُِعـوا ُخُطـواِت الشَّ
 ُ َ يَُزكِّي َمْن يَشـاُء َو اللَّ ِ َعَليُْكـْم َو َرْحَمتُـُه مـا َزكـی  مِنُْكْم مِْن أََحـٍد أَبَداً َو لِكـنَّ اللَّ لَـْو ال َفْضـُل اللَّ

َسـميٌع« )َعليٌم النور 21(.
خـواص بـه علـت ايـن برتـری، مسـئوليتی دارنـد كـه فـردا مـورد سـؤال واقـع می شـوند. به 
طـوری كـه ثروتمنـد در قبـال فقـرا مسـئول اسـت )نحـل 71 و الحديـد 21(، دانشـمند در قبال 
هدايـت جامعـه و مقابلـه بـا ظالمـان مسـئول اسـت )نمـل 40( )خطبـة 3(، صالحان و پـاكان در 
قبـال هدايـت جامعـه مسـئول اند )النـور، 21(. ايـن گـروه، خصوصًا علما بـا توجه بـه مزيتی كه 
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بـا خـود دارنـد و تأثيـر مثبتی كـه می تواننـد در هدايت جامعه داشـته باشـند، در صـورت فقدان 
در جهـان اسـالم شـكافی ايجـاد می شـود كـه با هيـچ چيز ديگـری نمی تـوان جبران كـرد كه در 
تعابيـر احاديـث از ايـن افـراد بـه حصون و نگهبانان اسـالم ياد شـده اسـت مانند نگهبانان شـهر 
از ورود نامحرمـان و متجـاوزان جلوگيـری می كننـد. »إَِذا َمـاَت الُْمْؤمُِن بََکْت َعَلیْـهِ الَْماَلئَِکُة َو 
ـَماءِ الَّتِـي َکاَن یَْصَعُد أَْعَمالُـُه فِیَها َو ثُلَِم  َ َعَلیَْها َو أَبَْواُب السَّ بَِقـاُع الْْرِض الَّتِـي َکاَن یَْعبُـُد اللَّ
مِ َکُحُصوِن ُسـورِ الَْمِدینَةِ  َها َشـْي ٌء ِلَنَّ الُْمْؤمِنِیـَن ُحُصوُن اْلِْسـالَ ثُْلَمـٌة فِي اْلِْسـاَلمِ اَل یَُسـدُّ

لَـَه« )وسائل الشـيعة، ج3   ، ص 283 (.

خواص در ادبيات فرهنگ علوی
در زبـان و ادبيـات فـارس، عربـی و متـون و منابع فرهنـگ علوی بـه واژه هايی برخـورد می كنيم 
كـه بـا واژة خاصـه وخواص اشـتراك معنـوی دارند كه بعضی از آن ها در اين جا اشـاره می شـود. 

ُعْصَبٌة و عصابه
در متـون و منابـع فرهنـگ علـوی در مـورد گروهـی كـه دارای ويژگی هـای علمـی و تخصصـی 
يـا ويژگـی خاصـی ديگـری هسـتند و بيـن آن هـا پيونـد ايجاد كرده باشـد و بـه نوعی اثـر گذار 
در هدايـت جامعـه هسـتند، عمومـًا از واة "ُعصبـه و ِعصابـه" اسـتفاده می شـود، كه تعـداد آن ها 
بيـن 10 تـا 40 نفـر اسـت و نسـبت به هـم تعصب و وابسـتگی شـديدی دارند. به بيـان صاحب 
الميـزان بـه نقـل از مجمـع البيـان، كلمـة »ُعْصبٌَة« بـه معنـای جماعتی اسـت كه دربـارة يكديگر 
تعصـب داشـته باشـند و از نظـر عـدد، شـامل جماعتی می شـود كـه از ده كمتـر و از پانـزده نفر 
بيشـتر نباشـد؛ بعضـی هـم بين دو و چهل نفـر را گفته اند »مجمـع البيـان، ج 5، ص 421، ترجمة 

الميـزان؛ ج 11 ص 119، آلوسـی، 1415 ق، ج 18، ص. 114(.
همچنيـن صاحـب قاموس قـرآن به نقـل از مفردات راغـب می گويد: كلمة »ُعْصبَـٌة« به معنای 
جماعـت دسـت بـه دسـت هم داده و متعصـب اسـت )قرشـی، 1371، ج 5، ص4( در عدد ده تا 

چهل اسـتعمال می شـود. در قرآن در سـه جا از واژة ُعْصبٌَة اسـتفاده شـده اسـت: 
ا َو نَْحُن ُعْصبَـٌة إِنَّ أَبانا لَفي  َضـالٍل ُمبیٍن«       »إِْذ قالُـوا لَیُوُسـُف َو أَُخـوُه أََحـبُّ إِلـی  أَبینا مِنَـّ

.)8 )يوسف، 
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َّا إِذاً لَخاِسـُروَن« )يوسـف، 14(، پسـران حضرت  ئُْب َو نَْحـُن ُعْصبٌَة إِن »قالُـوا لَئِـْن أََکَلـُه الذِّ
يعقـوب گفتنـد كـه مـا گروهـی نيرومنـد هسـتيم و از ايـن رو شايسـته اسـت كـه بـه مـا بيش از 
يوسـف توجـه كنيـد زيرا مـا دارای تـوان و قدرت الزم بـرای تهيه آذوقـه و مايحتـاج زندگی را 

داريـم )بحارالنـوار، ج 15، ص 223(.
ا لَُکْم بَْل ُهـَو َخیٌْر لَُکْم لِـُکلِّ اْمرٍِئ  »إِنَّ الَّذیـَن جـاُؤ بِاْلِْفـكِ ُعْصبَـٌة مِنُْکْم ال تَْحَسـبُوُه َشـرًّ

ی کِبَْرُه مِنُْهْم لَـُه َعذاٌب َعظیـٌم« )النور، 11( مِنُْهـْم َمـا اْکتََسـَب مَِن اْلِثْـِم َو الَّذي تََولَـّ
در روايات نيز اين واژه كاربرده های مختلفی داشته كه به تعدادی تنها اشاره می شود

ْغیَـان« ) بحارالنوار، ج29، ص 99   ، بـاب إقرار أبي بكر  ـیَْطاِن، َو َجْمُع الطُّ »َهـُؤاَلءِ ُعْصبَـُة الشَّ
بفضـل أمير المومنيـن علی )ع( (.

»تَْظَهُر لَُهْم َعاَلَماُت النََّدمِ فِي ُکلِّ َساَعةٍ َو عِنَْد ُکلِّ َحاٍل فِي ُعْصبَةٍ َقْد بَایَُعونِي«
 )بحارالنوار، ج 32   ، ص105،  باب بيعة أمير المؤمنين ع(.

»َسـِمْعتُُه یَُقـوُل ُعْصبٌَة مَِن الُْمْسـلِِمیَن یَْفتَُحـوَن الْبَیَْت الْبْیََض بَیَْت کِْسـَری أَْو آِل کِْسـَری«  
)بحارالنـوار، ج36   ، ص362   ، بـاب نصوص الرسـول ص عليهم ع(.

َُّهْم َسیَْذُکُروَن َذلَِك الَْحظَّ َو َسیَْخُرُج َمَع الَْقائِِم ع مِنَّا مِنُْهْم عَِصابٌَة«  »أََما إِن
)تهذيب الحكام، ج7   ، ص405(.

ـاَلُم َجالِسـًا فِـي الَْحـَرمِ َو َحْولَـُه عَِصابَـٌة مِـْن  ـاَلُة َو السَّ »َکاَن أَبُـو َجْعَفـرٍ الْبَاقِـُر َعَليْـِه الصَّ
أَْولِیَائِـه«  )بحارالنـوار   ، ج11، ص 241(.

حواری/ حواریين
 واژة حـواری پنـج بـار در قـرآن بـه كار رفتـه اسـت )سـه بـار حواريـون و دوبـار حوارييـن(. 

اصحـاب خـاص حضـرت عيسـي )ع( به ايـن نـام خوانـده شـده اند.
»فلّمـا اَحـسَّ عیسـي مِنُْهُم الُکْفـَر قاَل َمـْن اَنْصاري الـي الل قـاَل الَْحواریُّوَن نَحـُن اَنْصاُر 
الل اَمنّـا بِـاللِ َواْشـَهْد بِانّـا ُمْسـلُِموَن« )آل عمـران، 52(. آنـگاه كه عيسـي )ع( از آنان احسـاس 
كفـر و طغيـان كـرد و گفـت: يـاران مـن در راه خـدا كياننـد؟ حواريـون گفتنـد: ما يـاران )دين( 

خداييـم، بـه خـدا  ايمـان آورديـم و شـاهد باش كه تسـليم او هسـتيم.
»حـواري« از »حـور« بـه معنـاي سـفيدي خالـص گرفتـه شـده اسـت. در وجـه نامگـذاري 
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هـم گفته انـد حواريـون لبـاس شـوياني بودنـد كـه لباس هـاي چـرك را تميـز و سـفيد و پاكيـزه 
می  كردنـد.. از ايـن رو آنـان را »حـواري« ناميدنـد )طريحـی، 1375، ج 1ص 594(. بـه نظـر امام 
صـادق )ع( علـت ايـن نام گـذاری توسـط عامـه بـه ايـن جهت بـوده كه يـاران آن جناب شـغل 
لباسشـويي داشـتند و لباس هـا را بـا شسـتن از آلودگـي پاك و تميـز مي كردند و كلمـة »حواري« 
مشـتق از »الُخبُـز الَحـوار« )نـان سـفيد( اسـت. اما بـه نظر می رسـد آن ها را بـه اين نـام خواندند 
چـون نفـس خويـش را از شـرك و آلودگـي، خالـص و پـاك كـرده و مـردم را نيـز بـا تذكـر و 

موعظـه، از آلودگي هـا پـاك مي كردنـد )شـيخ صـدوق، بـی تـا، ج 2، ص. 78،(.
شـمار حواريين حضرت عيسـي )ع( دوازده نفر بوده اند )شـيخ صدوق، توحيد، ص 421(. گرچه اين 
لفـظ در قـرآن بـر اصحـاب و خواص محدود حضرت عيسـي )ع( اطالق شـده، اما در عـرف روايات، 

بـر اصحـاب خاص و برگزيـدة امام معصـوم )ع( نيز گفته مي شـود؛ در روايتي مي خوانيم:
در روز قيامـت كسـي نـدا می دهـد: حواريـون رسـول خـدا صّلـي الل عليـه و آلـه كـه بر عهد 
او بودنـد و هيـچ گاه پيمـان نشكسـتند، كجايند؟ سـلمان و مقـداد و ابوذر برمي خيزنـد. آن گاه ندا 
مي دهـد: حواريـون علـي بـن ابـي طالـب )ع( وصّي رسـول خـدا صّلـي الل عليه و آلـه كجايند؟ 
در پاسـخ  ايـن نـدا عمـر و بـن َحِمـق ُخزاعـي، محمـد بـن ابي بكـر، ميثـم تّمـار و اويـس قرني 
برمي خيزنـد. و وقتـي حواريـون امـام حسـن )ع( فراخوانـده مي شـوند، سـفيان بـن ابـي ليلـي 
همدانـي و حذيفـة بـن اسـيد غفـاري برمي خيزنـد. شـهداي كربـال در پاسـخ نـداي »كجاينـد 
حواريـون حسـين بـن علي؟« قيـام مي كنند. جبير بـن مطعم، يحيي بـن اُّم طويـل، ابوخالد كابلي 
و سـعيد بـن مسـيب بـه عنـوان حواريون علـي بن الحسـين نـدا را پاسـخ مي گويند. عبـدالل بن 
شـريک عامـري، زرارة بـن اَْعيَـن، مريدبـن معاويه ِعجلـي، محمد بن مسـلم ثقفي، ليـث مرادي، 
عبـدالل بـن ابـي يَعفـور، عامـر بـن عبـدالل بـن جذاعـه، حجر بـن زائـل و حمـران بـن اعين به 
عنـوان حوارييـن امـام باقـر و امـام صـادق )ع( نـداي گوينـده را پاسـخ مي دهنـد و برمي خيزنـد 

)مامقانـی، تنقيـح المقـال، ج 1، ص 197(.

اولوالعلم و اهل بصيرت 
واژه هـاي »اولـي االلبـاب«، »اولـي االبصـار« و »اولـي النُهـي« و... تعابيـری اسـت كـه از عالمـان 
دينـی و ربانـی يـاد می شـود كـه از نظـر قـرآن در جامعه تأثير گـذار بـوده اسـت و از خواص اند. 
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آن  هـا كـه نگاهشـان از ظواهـر مـادي فراتر رفتـه، حقيقت ها را مي بيننـد و در عواقـب امور دقت 
مي كننـد و بـه حقايـق جهـان هسـتي معرف انـد.  اينـان به درجـات واالي انسـاني و بندگـي نايل 

شـده و در پيشـگاه خداونـد از منزلت وااليـي برخوردارند.
»یرفـِع اللُ الَّذیـن اَمنُوا مِنُکم والَّذیـن اُوتُوا العْلَم َدَرجـاٍت« )مجادله، 11(. عالمـه طباطبايي 
)ره( در ذيـل  ايـن آيـه مي گويـد: ايـن آيه داللـت مي كند كه مؤمنـان دو گروه هسـتند؛ يكي آن ها 
كـه فقـط مؤمن انـد )عـوام(، دوم آن هـا كـه هـم مؤمن انـد و هـم عالـم. گـروه دوم بر گـروه اول 
برتـري دارنـد، همچنـان كـه در آيـة نهم سـورة زمـر فرموده اسـت: آيا كسـاني كه علـم دارند با 

كسـاني كه علـم ندارند مسـاوي اند.
علمـای ربانـی از گـروه خـواص اهـل حق اند كـه مردم را به سـوی خـدا دعـوت می كنند، در 
مقابـل ايـن گـروه، قـرآن از علمـای اهـل كتـاب يـاد می كنـد كـه از علـم و فضـل خود بـه نفع 
یَن اُوتُـوا نَِصیبًَا مِـَن الِْکتـاِب یُدَعوَن اِلـي کِتاِب اللِ  خـود اسـتفاده می كننـد: »اَلَـم تََر اِلَـي الذِّ
لِیَحُکـَم بَینَُهـم ثُـمَّ یَتَولَّي َفریـٌق مِنُهـم َو ُهم ُمعرُِضـون« )آل عمـران، 23(، آيا نديدي كسـاني 
كـه بهـره اي از كتاب )آسـماني( داشـتند به سـوي كتـاب الهي فراخوانده شـدند تـا در ميان آن ها 
داوري كنـد؛ پـس گروهـي از آنـان )با علـم و آگاهـي( روي مي گردانند در حالي كـه )از پذيرش 

دارند؟ اعـراض  حق( 
از ديـدگاه اميرالمؤمنيـن علـی )ع( ايـن گـروه كسـانی هسـتند كـه واقعيـت را ديده و بـر پاية 
آن عمـل می كننـد و افق هـا را شناسـايی كـرده و بر اسـاس آن هـا تصميـم می گيرنـد: »إِنَّ أَْولِیَاَء 
نْیَا إَِذا نََظـَر النَّاُس إِلَـی َظاهِرَِهـا َو اْشـتََغُلوا بِآِجلَِها إَِذا  ِ ُهـُم الَِّذیـَن نََظـُروا إِلَـی بَاِطـِن الدُّ اللَّ
اُس بَِعاِجلَِهـا« )كلمات قصار 432(، »دوسـتان خدا كسـانی هسـتند كه بـه باطن دنيا  اْشـتََغَل النَـّ
مي نگرنـد، زمانـی كـه مـردم بـه ظاهـر آن نـگاه مي كننـد، و بـه آينـدة آن مشـغول اند، آنـگاه كـه 

مـردم به امـروز آن سـرگرم اند«.
ايـن گـروه در همـة دوره هـای بشـری در بسـط و توسـعة و پايـداری فرهنگ ها نقش اساسـی 
دارنـد، چنـان كـه در صدر اسـالم در گسـترش مكتب قرآن و تعاليم دينی، نقشـی مهـم و كليدی 
ايفـا كردنـد. اسـتاد مطهری رحمـه الل در اين رابطه مي گويـد: »در دورة مكه، مسـلمانان تعليمات 
ديدنـد و بـا روح اسـالم آشـنا شـدند. فرهنگ اسـال مي  در اعمـاق روحشـان نفوذ يافـت و نتيجه 
ايـن شـد كـه پـس از ورود در مدينـه هـر كـدام ُمبلِّغ واقعی اسـالم بودنـد، و رسـول اكرم )ص(
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كـه آن هـا را بـه اطـراف و اكنـاف مي فرسـتاد، خوب از عهـده برمي آمدنـد و هنگامي كـه به جهاد 
مي رفتنـد، مي دانسـتند بـرای چـه هـدف و ايـده ای مي جنگنـد و بـه تعبيـر اميرمؤمنـان علی )ع( 
»...َحَمُلـوا بََصائَِرُهـْم َعَلـی أَْسـیَافِهِم...؛ )خطبـة 150(، آنـان بصيرت ها )و انديشـه های روشـن 
و حسـاب شـدة( خـود را بـر شمشـيرهای خـود حمـل كردنـد؛ چنيـن شمشـيرهای آب ديده و 
انسـان  های تعليمـات يافتـه بودنـد كه توانسـتند رسـالت خـود را در زمينـة اهداف اسـالم انجام 

دهند )مطهـری، 1365، ص 152(.
بـه تعبيـر اميرمؤمنـان علـی )ع(، پرچـم هدايت و راهبری بشـر را جـز اهل بصيـرت و آگاه به 
مواضـع  حـق و مقـاوم در مقابـل مشـكالت، نمي توانـد بـه دوش كشـد »َو اَل یَْحِمُل َهـَذا الَْعَلَم 

بْـِر َو الْعِْلـِم بَِمَواقِِع الَْحـق )خطبة 173(.  إاِلَّ أَْهـُل الْبََصـِر َو الصَّ

مأل
 ايـن واژه سـی و يـک  بـار در قـرآن تكـرار شـده اسـت؛ بيسـت و سـه بـار واژة مـأ و يكبـار 
مـأه، شـش بـار َمَلئِـه و يكبـار َمَلئُِهـم و بهگروه هايـی اطـالق می شـود كـه بـه علـت عظمت و 
ابهـت مـادي يـا معنـوي چشـم ها و دل هـا را پـر كرده اند و توجـه افراد عـادي را به خـود جلب 
می كننـد )طباطبايـی، 1362،ج 2، ص. 285(. دقـت در سـياق آيـات بيانگـر ايـن اسـت كـه ايـن 
گـروه هـم بـر خـواص جبهة حـق و هم بر خـواص جبهـه باطل اطالق مي شـود. سـياق آيه های 
ماننـد »َقـال یـا اَیَُّهـا الَمـُل اَیُُّکـم یَأتِینِي بَِعرِشـها« )نمـل، 38(. )حضـرت سـليمان( گفت:  اي 
سـران و بـزرگان! كـدام يـک از شـما تخـت بلقيـس را بـراي من مـي آورد؟ از نوع خـواص اهل 

حق اسـت.
یـَن َکَفرُوا مِـن َقومِه َما َهَذا ااِل بََشـٌر مِثلُِکـم« )مؤمنون،  و سـياق آياتـی ماننـد »َقـال الَمُل الذِّ
23( بـزرگان قـوم نـوح كه كافـر بودند، گفتند: اين )مدعي نبوت( جز بشـري مانند شـما نيسـت، 

بيانگـر گـروه خواص اهل باطل اسـت.

مترفان )ثروتمندان خوشگذران و مرفهان بي درد(
 ايـن واژه در قـرآن و فرهنـگ علـوی حاكي از خواصی اسـت كـه به علت برخـورداری از ثروت 
و فراوانـی امكانـات بـه عيـش و عشـرت مشـغول اند از ايـن رو، فريـاد هـر مصلحـي را به ضرر 
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خويـش می پندارنـد و بـر عليـه آن قيـام كـرده و مانع حركت هـای اصالحی می شـوند؛ 
»مـا أرسـلنا فـي قریـةٍ من نذیـرٍ اال قـال مترفوها انّـا بما ارسـلتم بِهِ کافـرون« )سـبا 34(، 
در هيـچ شـهر و ديـاري هشـدار دهنده اي )پيامبـري( نفرسـتاديم، مگر  اينكه خوشـگذرانان آن جا 

گفتنـد: مـا به آنچه شـما بـدان فرسـتاده شـده ايد، كافريم.

پيشوایان 
افـرادی كـه بـه دليـل جاذبه هـای اجتماعی به عنـوان رهبـران فكـری و فرهنگی جامعه شـناخته 
شـده اند و در رونـد حركـت جمعـی جامعـه اثـر گذار نـد و اسـباب هدايـت يـا گمراهـی آن هـا 
ا الّذیـن اتّبعـوا مـن الذیـن اتّبعـوا و راُوا العـذاب و تقّطَعت بِهِم  را فراهـم می كننـد : »اِذ تَبـرَّ
االسـباب« )بقـره 166(، در آن هنـگام پيشـوايان )گمـراه و گمراه كننـده( از پيروان خـود بيزاري 
مي جوينـد و كيفـر خـدا را مشـاهده مي كننـد و دستشـان از همـه جـا كوتـاه مي شـود. )در ايـن 
هنـگام( پيـروان مي گوينـد: كاش بـار ديگـر بـه دنيا بر مي گشـتيم تـا از آن هـا )پيشـوايان گمراه( 
بيـزاري جوييـم آن چنـان كـه آنـان )امـروز( از مـا بيـزاري جسـتند! )آري( خداونـد  ايـن چنيـن 
اعمـال آن هـا را بـه صورت حسـرت زايي، به آن ها نشـان مي دهـد و هرگز از آتـش دوزخ خارج 
نخواهنـد شـد )همان، 167( در پاسـخ سـؤالی از معصـوم )ع( از اين گروه به پيشـوايان سـتمگر 
يـاد شـده اسـت )ری شـهری، 1377، ج 1، ص179(، ماننـد فرعـون و بـزرگان دربـار او كـه از 
آنـان بـه دعـوت كننـده به سـوي آتش ياد شـده اسـت: »َو َجَعلناُهـم اَئَِمـًة یَدُعون اِلَـي النَّارِ َو 
یَـوَم القِیَمـةِ ال یُنَصـُروَن« )قصـص 41(، آنـان )فرعونيـان( را پيشـواياني گردانيديم كـه به آتش 

)دوزخ( دعـوت مي كننـد و روز رسـتاخيز يـاري نخواهند شـد.

اهل قلم
از ديگـر گروه هـای برجسـته در جامعـه كـه از خـواص شـمرده مي شـوند، نويسـندگان و اهـل 
قلم  انـد. كسـانی كه از نعمت سـواد و مهـارت نويسـندگی برخوردارند و می تواننـد در هدايت و 
ضاللـت جامعـه نقش آفرينـی كننـد. قـرآن كريم اين گـروه را تكريم نمـوده و به قلم آن ها قسـم 
يـاد مي كنـد. »ن َو الَْقَلـِم َو مـا يَْسـُطُروَن« )قلـم، 1( و در اوليـن خطاب به رسـول خـدا )ص( از 
خوانـدن و قلـم سـخن به ميـان می آورد »اْقـَرأْ َو َربَُّك الْْکـَرُم الَِّذي َعلَّـَم بِالَْقَلِم َعلََّم اْلِنْسـاَن 
مـا لَـْم یَْعَلـْم« )علـق 1-5(. زيـرا قلـم سرچشـمة پيدايـش تمـدن انسـانی و پيشـرفت و تكامل 
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علـوم و بيـداری انديشـه ها و افـكار، و شـكل گيری مذهب هـا، و سرچشـمة هدايـت و آگاهـی 
بشـر اسـت، تـا آنجا كـه تاريخ بشـر از زمانی شـروع مي شـود كه خط اختراع شـد. اين سـوگند 
در محيـط مكـة آن زمـان يـاد شـده اسـت كه هنـوز نقش قلـم را به خوبـی نمي دانسـتند )مكارم 

شـيرازی، ج 24، ص 369(
اهـل قلـم بـه عنـوان مهم ترين قشـر خـواص، وظيفه دارنـد آنچه حق اسـت بنويسـند و از آن 
حمايـت كننـد؛ واقعيت هـا را تحريـف نكننـد و باطـل را در قالـب و شـكل حـق به مردم نشـان 
ندهنـد و بـا نيـش قلـم، بـه جـان آبـروی ديگـران نيـش زهرآلـوده نزننـد و حقايـق را دسـتاويز 
وسـاويس شـيطانی قـرار ندهنـد. »َفَویْـٌل لِلَِّذیَن یَْکتُبُـوَن الِْکتـاَب بَِأیِْدیهِْم ثُمَّ یَُقولُـوَن هذا مِْن 
ا یَْکِسـبُوَن«؛  ـا َکتَبَـْت أَیِْدیهِْم َو َویْـٌل لَُهْم مِمَّ ِ لِیَْشـَتُروا بِـِه ثََمنـًا َقلِیـاًل َفَویْـٌل لَُهْم مِمَّ عِنْـِد اللَّ
)بقـره 79(، »پـس وای بـر آن هـا كه نوشـته ای با دسـت خود مي نويسـند؛ سـپس مي گوينـد: اين 
از طـرف خداسـت، تـا آن را بـه بهـای ك مي  بفروشـند. پس وای بـر آن ها از آنچه با دسـت خود 
نوشـتند و وای بـر آنـان از آنچـه از اين راه به دسـت مي آورنـد.« زمانی كه در يک آيه سـه مرتبه 
تهديـد بـه عـذاب، بـا لفظ »ويل« شـده، نشـانگر آن اسـت قلم مسـموم و زهرآگين كـه واقعيات 

را تحريـف مي كنـد تـا چه انـدازه خطرنـاك و فاجعه آفرين اسـت.
وضعيـت جهـان امـروز و نقشـی كـه مطبوعات در هدايـت يا انحـراف آن دارنـد، بيانگر نقش 
اهل قلم اسـت. به قول روژيه گارودی1 محقق و نويسـندة فرانسـوی: »مسـئول بيهوشـی جوامع 
امـروزی، هميـن مطبوعـات ]و قلـم بـه دسـت ها[ هسـتند تا جراحـان جهانـی، كه هـر باليی را 
بـر سـر بشـر امـروزی مي خواهنـد بياورند.« )مدنـی، 1374، ص 364(. بر اسـاس آمار يونسـكو، 
روزانـه 365 ميليـون روزنامـة منتشـر مي شـود؛ يعنـی تقريبـًا بـرای هر هـزار نفـر، 365 روزنامة 
چـاپ مي شـود )همـان ص 365( و ايـن جدايـی از مجـالت و كتاب هايـی اسـت كـه ماهانـه يا 

سـاالنه چاپ مي شـود. 
ايـن حجـم از مطبوعـات می تواند در هدايت و تحريف واقعيات سـهم بسـزايی داشـته باشـد. 
انتظـار قـرآن از قلـم بـه دسـتان داخلـی و خودی ها اين اسـت كـه با افـكار نادرسـت و انحرافی 

مسـئول بيهوشـی مـردم و گرفتار كـردن آن ها بـه دام جراحی بيگانگان نباشـند.
گرچـه انتظـار از عـوام اين اسـت كـه از بين شـنيده ها و گفته هـا بهترين ها را انتخـاب كنند در 
ـْر عِبـادِ الَِّذیَن  اختيـار جامعـه قـرار دهنـد و از بيان مطالب غيـر مفيد و بيهوده پرهيز كنند. »َفبَشِّ
1. Vzhyh Garaudy
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ُ َو أُولئِـَك ُهْم أُولُـوا الْلْباِب«  یَْسـتَِمُعوَن الَْقـْوَل َفیَتَّبُِعـوَن أَْحَسـنَُه أُولئِـَك الَِّذیـَن َهداُهـُم اللَّ
)زمـر، آيـات 18 و 17(، »پـس بنـدگان مـرا بشـارت ده؛ همـان كسـانی كه سـخنان را مي شـوند 
و از نيكوتريـن آن هـا پيـروی مي كننـد. آنـان كسـانی هسـتند كـه خـدا هدايتشـان كـرده و آن ها 
خردمنداننـد«. خردمنـد و خـردورز واقعـی آن هايـی هسـتند كه بهترين هـا را گزينـش مي كنند، و 

تحويـل مـردم و جامعـه مي دهند.

مجاهدان و رزمندگان
گـروه ديگـری كـه از نظر قرآن نسـبت به عـوام از امتيـازات خاصی برخوردارند و به تناسـب آن 
در قبـال جامعـه مسـئول اند، مجاهـدان و رزمنـدگان ميدان نبرد حق و باطل هسـتند »ال یَْسـتَِوي 
ِ بَِأْموالِهِْم َو أَنُْفِسـهِْم  ـَررِ َو الُْمجاهُِدوَن في  َسـبیِل اللَّ الْقاعِـُدوَن مِـَن الُْمْؤمِنیـَن َغیْـُر أُولِي الضَّ
ُ الُْحْسـنی  َو  ُ الُْمجاهِدیـَن بَِأْموالِهِـْم َو أَنُْفِسـِهْم َعَلی الْقاعِدیـَن َدَرَجًة َو ُکالًّ َوَعَد اللَّ ـَل اللَّ َفضَّ
ُ الُْمجاهِدیـَن َعَلـی الْقاعِدیَن أَْجـراً َعظیمًا * َدَرجاٍت مِنْـُه َو َمْغفَِرًة َو َرْحَمًة« )نسـاء  لَ اللَّ َفضَـّ
آيـات 96 و 95(، »]هرگـز[ افـراد بـا ايمانـی كه بـدون بيماری و ناراحتـی، از جهاد باز نشسـتند، 
بـا مجاهدانـی كـه در راه خـدا بـا مـال و جـان خـود جهـاد كردنـد، يكسـان نيسـتند. خداونـد، 
مجاهدانـی را كـه بـا مـال و جـان خود جهـاد كردند بـر قاعـدان )ترك كننـدگان جهـاد( برتری 
 بخشـيده، و بـه هـر يـک از ايـن دو گـروه ]به نسـبت اعمـال نيكشـان[ وعـدة پاداش نيـک داده 
و مجاهـدان را بـر قاعـدان بـا پاداش عظيمی برتری بخشـيده اسـت. درجـات ]مهمـی[ از ناحية 

خداونـد و آمـرزش رحمـت ]نصيب آنان شـود[.« 

انتظارات از مجاهدان و رزمندگان 
1. آمادگی دفاعی

اوليـن انتظـار از رزمنـدگان ايـن اسـت كـه قـدرت و بنية نظامي خـود را تقويـت كنند و بـا تهيه 
و تسـليح بـه ادوات نظامی پيشـرفته زمـان، آمادگـی دفاعـی خـود را حفـظ كنند، به انـدازه ای كه 
دشـمنان آشـكار و پنهـان جـرأت تعـدی و تجـاوز بـه حريـم اسـالم و ثغـور اسـالمی را به خود 
ِ َو  َّةٍ وَ مِـنْ رِبـاطِ الْخَیْـلِ تُْرهِبُـوَن بِهِ َعـُدوَّ اللَّ ُّوا لَهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـو ندهنـد »وَ أَعِـد
ُکـْم َو آَخرِیـَن مِـن ُدونِهِـم ال تَعَلُمونَُهـم الَلُ یَعَلُمُهم« )انفـال 60(، »هر نيرويـی در قدرت  َعُدوَّ
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داريـد، بـرای مقابلـه با آن ها ]دشـمنان[ آماده كنيد، و ]همچنين[ اسـب های ورزيـده ]برای ميدان 
نبـرد[، تا بوسـيله آن دشـمن خـدا و خويش را بترسـانيد«.

2. غفلت زدایی
مهم تريـن آفـت آمادگـی، غفلـت از دشـمن و كوچـک شـمردن آن اسـت؛ يعنـی فداكاری هـا و 
شـهادت ها به فراموشـی سـپرده شـود و سـرگرم جناح بندی های، زندگی و تجمالت آن شـوند 
و از حـركات دشـمنان غافـل شـوند و حـركات آن هـا را تهديد نشـمارند. و اين لحظه ای اسـت 
كـه دشـمن مترصـد آن اسـت تا ضربة خـود را وارد كنـد، »َو لْیَْأُخـُذوا ِحْذَرُهْم َو أَْسـلَِحتَُهْم َودَّ 
الَِّذیـَن َکَفـُروا لَـْو تَْغُفُلوَن َعـْن أَْسـلَِحتُِکْم َو أَْمتَِعتُِکـْم َفیَِمیُلـوَن َعَلیُْکـْم َمیَْلًة واِحَدًة« )نسـاء 
102(  »وسـايل دفاعـی و سالح هايشـان را بـا خـود حمـل كننـد، ]زيـرا[ كافران دوسـت  دارند، 
شـما از سـالح ها و متاع هـای خـود غافـل شـويد و يكبـاره بـه شـما هجـوم آورنـد«. و بی شـک 
همراهـی سـالح مطلـق اسـت و شـامل همـه نـوع آمادگـی می شـود، چنان كـه دشـمن بـه دنبال 

غفلـت در جنبه هـای مختلـف اسـت تـا از همـان نكته ضربـه بزند.

3. حفظ روحيات و ارزش های دفاعی 
مهم تريـن عامـل بيـداری و گـذر از غفلـت، حفظ روحيات و تـداوم و پويايـی آن در عرصه  های 
مختلـف اسـت، زيـرا ايـن روحيـه و انديشـة دفاعـی و ارزش گذاری به آن هاسـت كـه موجبات 
آمادگـی در شـرايط مختلـف را مهيـا می كنـد. كسـانی كه بـه دام غفلـت افتاده اند افرادی هسـتند 
كـه يـا انديشـه و افكار نهضتی آن ها خدشـه دار شـده اسـت يا ديگـر آن را ارزش نمی شـمارند.
پيشـگامان رزم و جهـاد بايـد ارزش هـای جهـادی و روحية شـهادت طلبی، فـداكاری و ايثار را 
در جانشـان زنـده نگه دارنـد و موجبـات انتقـال آن بـه نسـل های بعـدی را فراهم كننـد. چنانكه 
دشـمن تـالش می كنـد در ايـن حـوزه ورود كـرده و عناصـر آن را خدشـه دار كنـد. از ديـدگاه 
قـرآن، حفـظ و تـداوم ايـن روحيات مقـام و منزلت بزرگی اسـت، به طـوری كه تـداوم آن را به 
ُ مِـْن َفْضلِـهِ َو یَْستَبِْشـُروَن بِالَِّذیَن لَـْم یَْلَحُقوا  شـهدا بشـارت می دهـد: »َفرِِحیـَن بِمـا آتاُهُم اللَّ
بِهِـْم مِـْن َخْلفِهِـْم أاَلَّ َخـْوٌف َعَلیْهِـْم َو ال ُهـْم یَْحَزنُـون« )آل عمـران 171( »آن هـا ]شـهدا[ به 
دليـل نعمت هـای فراوانـی كـه خداونـد از فضـل خود به ايشـان بخشـيده اسـت، خوشـحال اند، 
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و بـرای كسـانی كـه هنـوز به آن هـا ملحق نشـده اند )مجاهـدان و شـهيدان آينده( خوشـوقت اند؛ 
]زيـرا مقامـات برجسـتة آن هـا را در آن جهـان می بيننـد و می داننـد[ كـه نه ترسـی بر آن هاسـت 

و نـه غمـی  خواهند داشـت«.

 پيشگامان
در انجـام كارهـای بـزرگ و خيـر و نيكـی همـواره گروهـی توفيـق انجـام آن را دارند كه پيشـگام 
ِ َعَلیُْکـْم َو َرْحَمتُُه ما َزکی  مِنُْکـْم مِْن أََحٍد أَبَـداً َو لِکنَّ  ايـن عرصه هـا شـوند »َو لَـْو ال َفْضـُل اللَّ
ُ َسـمیٌع َعلیـٌم« )النـور 21(، بـه همـان انـدازه كـه اين پيشـگامی مورد  ـي َمـْن یَشـاُء َو اللَّ َ یَُزکِّ اللَّ
ـابُِقوَن أُولئَِك  ـابُِقوَن السَّ عنايت و توجه خداوند اسـت، نشـان از برتری و قرب آن ها دارد »َو السَّ
لُـوَن مِـَن الُْمهاِجرِیـَن َو الْنْصـارِ َو الَِّذیـَن اتَّبَُعوُهْم  ابِقُونَ الْوَّ َّبُـونَ« )واقعـه 10(، »وَ السَـّ الْمُقَر
ُ َعنُْهـْم َو َرُضوا َعنُْه« )توبه، 100(، »پيشـگامان نخسـتين از مهاجـران و انصار  بِإِْحسـاٍن َرِضـَي اللَّ
و كسـانی كـه بـه نيكـی از آن هـا پيـروی كردنـد، خداوند از آن ها خشـنود گشـت و آن هـا ]نيز[ از 
او خشـنودند«. بـه همـان انـدازه از آن هـا انتظـار می رود كـه در عرصه  هـای مختلف وارد شـوند و 
موجبـات هدايـت مـردم را با عملكرد و تأييدشـان فراهـم كنند. نقش اعمارها در  تشـخيص جبهة 

حـق در تقابـل حـق و باطـل در صفيـن نمونة بـارز اين صحنه اسـت.

عملكرد خواص از نگاه قرآن و احادیث
در بررسـی پيشـين، يعنـی مصداق هـای خـواص، بـه انتظاراتـی كه در قبـال ويژگی آن هـا دارند، 
اشـاره شـد كـه بـه دليـل اهميت عالمـان و نقـش مهمی كـه دارند بـه صـورت جداگانه بررسـی 
می شـود، گرچـه بقيـة گروه هـا را نيـز به جهـت برخـورداری از ويژگی هـای منحصر بـه فرد آن 
می تـوان نسـبت بـه ديگـران بـه نوعـی عالم دانسـت. ايـن گروه از نـگاه قـرآن به دليـل اوصاف 

علمی شـان واجـد امتيازهايـی از ايـن قرارند: 
ُ بِما تَْعَمُلوَن  ُ الَِّذیـَن آَمنُوا مِنُْکْم َو الَِّذیـَن أُوتُوا الْعِْلَم َدَرجـاٍت َو اللَّ اعطـای درجـه: »یَْرَفِع اللَّ
َخبِیـٌر« )مجادلـه، 11( »خداونـد كسـانی از شـما را كه ايمان آورده اند و كسـانی را كـه علم به آن ها 

داده شـده، درجـات عظيمي مي بخشـد و خداوند بـه آنچه انجام مي دهيد آگاه اسـت«.
َ مِـْن عِبـادِهِ الُْعَلمـاُء« )فاطـر، 28( »از ميـان بنـدگان خـدا،  خـدا ترسـی: »إِنَّمـا یَْخَشـی اللَّ
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فقـط دانشـمندان از او مي ترسـند«. ايـن امتياز هـا باعـث شـده اسـت كـه قـرآن، اهـل علـم را از 
ديگـران متمايـز كنـد و بـه نوعـی از مردم اقـرار بگيرد!: »َهْل یَْسـتَِوي الَِّذیـَن یَْعَلُمـوَن َو الَِّذیَن 
ال یَْعَلُمـوَن« )زمـر، 9( »آيـا آن هايـی كـه مي داننـد بـا آن هايـی كـه نمي دانند مسـاوی هسـتند؟«

انتظارات قرآن از علما 
ِ َو یَْخَشـْونَُه َو ال یَْخَشـْوَن  1. ابالغ احکام الهی بدون ترس و واهمه: »الَِّذیَن یُبَلُِّغوَن رِسـاالِت اللَّ
ِ َحِسـیباً« )احزاب، 39( »كسـانی كه تبليغ رسـالت های الهی مي كنند و )فقط(  َ َو َکفـی  بِاللَّ أََحـداً إاِلَّ اللَّ

از او مي ترسـند و از هيـچ كـس جز خدا بيم ندارند، همين بس كه خدا حسـابگر اسـت«.
2. هجـرت علـم آمـوزی و هجـرت دوبـاره برای تبلیـغ: »فَلَـوْ ال نَفَرَ مِـْن ُکلِّ فِْرَقـةٍ مِنُْهْم 
یـِن َو لِیُنِْذُروا َقْوَمُهـْم إِذا َرَجُعـوا إِلَیْهِْم لََعلَُّهْم یَْحـَذُروَن« )توبه، 122(  طائَِفـٌة لِیَتََفقَُّهـوا فِي الدِّ
»چـرا از هـر گروهـی، طايفـه ای كـوچ نمي كنـد، تـا در دين آگاهـی يابنـد و هنگام بازگشـت به 

سـوی قـوم خـود، آن ها را بيـم دهند، شـايد ]از مخالفـت فرمان پـروردگار[ خـودداری كنند!« 
3. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر: »َو لْتَُکـْن مِنُْکْم أُمَّـٌة یَْدُعـوَن إِلَـی الَْخیْـرِ َو یَْأُمُروَن 
بِالَْمْعـُروِف َو یَنَْهـْوَن َعـِن الُْمنَْکـرِ َو أُولئِـَك ُهـُم الُْمْفلُِحوَن« )آل عمـرال، 104( »بايـد از ميان 
شـما جمعـی دعـوت به نيكـی، و امر به معـروف و نهی از منكـر كنند و آن ها همان رسـتگارند« . 
هـر چنـد ظاهـر آيـه خطـاب بـه عموم اسـت، ولـی آن كسـانی كـه در رأس دعوت كننـدگان به 
خيـر هسـتند و بـه شـرايط معروف و منكـر آگاهی دارنـد، علما و مبلغان راسـتين اند، زيـرا انتقاد 
قـرآن بـه علمـای يهـود و نصارا اين اسـت كه چـرا امر به معـروف و نهـی از منكر نكردنـد: »لَْو 
ـْحَت لَبِئَْس ما کانُـوا یَْصنَُعوَن«؛  وَن َو الْْحبـاُر َعـْن َقْولِهُِم اْلِثَْم َو أَْکلِهُِم السُّ بَّانِیُـّ ال یَنْهاُهـُم الرَّ
)مائـده   ، 63( »چـرا دانشـمندان نصـارا و عالمـان يهود آن ها را از سـخنان گناه آميـز و خوردن مال 

حـرام نهـی نمي كننـد؛ چه زشـت عملی اسـت كـه انجـام مي دهند«. 
آيـات گويايـی اين حقيقت اسـت كه علمـا در مقابل خدا و مردم مسـئوليت دارند و نمی  توانند 
در مقابـل ظلـم و سـتم و بی عدالتـی سـاكت و بی تفـاوت باشـند؛ و گرنـه مورد بغـض الهی قرار 
مي گيرنـد. پيامبـر اكـرم )ص(فرمـود: »إَِذا َظَهـَرِت الْبِـَدُع فِي أُمَّتِـي َفْلیُْظهِـرِ الَْعالُِم عِْلَمـُه َفَمْن 
ِ)كافـی، ج 1، ص 54( وقتی بدعتها در امت من آشـكار شـد، بايد عالم  لَـْم یَْفَعـْل َفَعَلیْـهِ لَْعنَُة اللَّ

علمـش را اظهـار كنـد، كه اگـر چنين نكنـد لعنت خدا بـر او باد«.
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 دليلـی كـه موجـب شـد اميرالمؤمنيـن علـی )ع( حاكميـت و زمامـداری مـردم را بپذيـرد.»َو 
ـهِ بِوجودِ النَّاصـرِ َو َما  َه َو بَـَرأَ النََّسـَمه لَـوال ُحُضوُرالَحاِضـرِ َو قِیـاُم الُحجَّ ی َفَلـَق الَحبَـّ الـذَّ
ـِه الَظالِِم َو الَسـَغِب َمظُلـومِ اَللَقیـُت َحبَلها َعَلی  اََخـَذ اللُ َعلـی الُعلمـاءِ ااَلَّ یَُقـاُروا َعَلی کِظَّ
لِهـا« )خطبة 3(، سـوگند به خدايـی كه دانه را شـكافت و  َغارِبِهـا َو لََسـَقیُت آِخرهـا بِـکأِس اَوَّ
جـان را آفريـد، اگـر حضـور فـراوان بيعت كننـدگان نبـود و وجود يـاران، حجت را بـر من همة 
نمی كـرد و اگـر خداونـد از علمـا عهـد و پيمـان نگرفته بـود كه در برابر سـک بارگی سـتمگران، 
و گرسـنگی مظلومـان، سـكوت نكننـد، مهـار شـتر خالفـت را بـر كوهـان آن انداختـه،  رهايش 

می  كـردم و آخـر خالفـت را بـه كاسـة اول سـيراب می كـردم )دشـتی، 1379، ص 49(.
در ايـن بـاره، مرزبانـی از عقايد و انديشـه، از وظايف مهم علما و انديشـمندان شـناخته شـده 
اسـت؛ از ايـن رو علمـا و مبلغـان عـالوه بر فسـاد زدايی از طريق امـر به معروف و نهـی از منكر، 
بـه شـبهه زدايـی نيـز اهميـت دهنـد، بلكـه بيش تـر از گناه زدايی بـه روشـنگری و رفع شـبهات 
بپردازنـد، »ِلَنَّ الُْمْؤمِنِیـَن ُحُصـوُن اْلِْسـاَلمِ َکُحُصوِن ُسـورِ الَْمِدینَـةِ لََه« )وسائل الشـيعة، ج3   ، 
ص 283 (. ايـن موضـوع تأييـدی بـر آن اسـت كـه علمـا و مبلغـان مـا عـالوه بـر كسـب علوم 
مرسـوم حوزوی به علوم زمان و شـبهاتی كه القا مي شـود، آشـنا شـوند و پاسـخ آن را به خوبی 
بداننـد؛ زيـرا قـرآن كريـم جامعـه را در چنيـن هجوم هايی بـه علما ارجـاع داده اسـت و آن ها را 
ْکـرِ إِْن ُکنْتُْم ال  پناهـگاه و سـنگربانان عقيـدة مـردم مي دانـد و اعـالم مي كند: »َفْسـئَُلوا أَْهـَل الذِّ

تَْعَلُمـون« )نحـل، 43 ؛ انبيـاء، 7(، »اگـر نمي دانيد، از آگاهان بپرسـيد!«. 
هـر چنـد صـدر آيـه مربوط بـه يكی از مسـائل اعتقادی اسـت، كه مسـئلة رسـالت خاتـم انبياء 
اسـت، ولـی شـأن نـزول مقيد و ويـژه آيه نمي شـود؛ از ايـن رو عموميـت دارد و هر سـؤال فكری 
كـه جامعـه به آن نيـاز دارد، بايد علما بـه عنوان وارثان اهـل ذكر، جوابگوی آن باشـند. همان كاری 
را كـه اسـتاد مطهری هـا انجـام دادنـد؛ چنـان كه خـود مي گويـد: »اين بنده از حدود بيسـت سـال 
پيـش كـه قلـم به دسـت گرفته، مقالـه يا كتاب نوشـته ام، تنهـا چيزی كـه در همة نوشـته هايم آن را 
هدف قرار داده ام، حل مشـكالت و پاسـخگويی به سـؤاالتی اسـت كه در زمينة مسـائل اسـال مي  در 
عصـر مـا مطـرح اسـت. نوشـته های ايـن بنـده برخی فلسـفی، برخـی اجتماعـی، برخـی اخالفی، 
برخـی فقهـی و برخـی تاريخی اسـت. با اينكـه موضوعـات اين نوشـته ها كاماًل بـا يكديگر مغاير 
اسـت، امـا هـدف كلـی از همة اين ها يک چيز بـوده و بس« )مطهـری، عدل الهـی، 1362، ص 8(. 
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4. عامل بودن به گفته ها:
مهم تريـن عاملـی كـه علمـا را هميشـه جـزء خـواص بـا مسـئوليت نگـه مـي دارد، و جامعـه نيـز 
بـه خوبـی بـه دنبـال آن هـا حركـت خواهد كـرد، اين اسـت كـه خـود زودتـر از ديگران بـه آنچه 

كنند.  مي گوينـد عمـل 
در طـول تاريـخ آن دسـته از دانشـوران و علمايـی موفـق بوده انـد كـه عـالوه بـر اهـل علـم و 
دانـش بـودن، اهـل عمـل نيـز بوده اند. قـرآن كريـم در اين بـاره مي فرمايـد: »یـا أَیَُّها الَِّذیـَن آَمنُوا 
ِ أَْن تَُقولُوا مـا ال تَْفَعُلون«)صف،3( »ای كسـانی كه  لِـَم تَُقولُـوَن مـا ال تَْفَعُلوَن َکبُـَر َمْقتًا عِنْـَد اللَّ
ايمـان آورده ايـد! چـرا سـخنی مي گوييـد كه عمل نمي كنيد؟! نزد خدا بسـيار موجب خشـم اسـت 
كـه سـخنی بگوييـد كه عمـل نمي كنيد«. آمـوزه ای كه اميرالمؤمنيـن علی )ع( خود بـه آن عامل بود 
ِ َمـا أَُحثُُّکْم َعَلی َطاَعةٍ إاِلَّ َو أَْسـبُِقُکْم  و ديگـران را بـه آن دعـوت می كـرد: »أَیَُّهـا النَّاُس إِنِّي َو اللَّ
إِلَیَْهـا َو اَل أَنَْهاُکـْم َعـْن َمْعِصیَـةٍ إاِلَّ َو أَتَنَاَهـی َقبَْلُکْم َعنَْها«، ای مردم به خدا سـوگند من شـما را 
بـه طاعتـی بـر نمی انگيـزم مگر اين كـه اول خـود بـه سـويش روآرم و از گناهـی بازتان نـدارم جز 

آنكه پيشـتر خـود را از آن بازدارم)دشـتی، 1379، ص333(.
نفس خود نكرده تاديب ای فالن   چون كنی تعليم نفس ديگران
نفس خود اول برو در بند كن    وانگهی آهنگ وعظ و پند كن

5. اقامه عدالت و احقاق حق زیردستان:
از مهم تريـن وظايـف ايـن قشـر از خـواص، اقامـة عدالـت و احقـاق حـق ضعيفان و زيردسـتان 
اسـت، زيـرا علمـا وارثـان پيامبران اند و از مهم تريـن مسـئوليت های خاتم پيامبـران، اقامة عدالت 

و احقـاق حـق مردم بـوده و علما نيـز وارث انبيا هسـتند.
امـام حسـين )ع( در ادامـة سـخنان خـود دربـارة انتظـار از خـواص مي فرمايـد: »آيـا اين همه 
احتـرام و كرنـش بـرای اين نيسـت كـه مردم اميـد دارند تا شـما به احيـای حقـوق خداوند قيام 
كنيـد؟ ليكـن شـما در بيش تـر مـوارد از ادای حـق الهـی كوتاهـی كرديـد و حقـوق ائمـه )ع(را 
سـبک شـمرديد و نيـز حـق ضعيفـان و بينوايـان را پايمـال كرديـد. شـما آنچه حق خـود تصور 
مي كرديـد بـه نـاروا گرفتيـد ولـی در راه خدا نه مالی بخشـش كرديـد و نه جانتان را بـه مخاطره 

انداختيـد و نـه از اقـوام و خويشـانتان بـرای رضای خـدا بريديد.
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شـما مي بينيـد كـه پيمان هـای الهـی در هـم شكسـته مي شـود ولـی هيـچ دم نمي زنيـد و بـه 
هـراس نمي افتيـد و... افـراد كـور، الل و فلج در شـهرها، بی سرپرسـت مانده اند و شـما رح مي بر 
آن هـا نمي كنيـد و عملـی را كـه درخـور شـأن خودتان باشـد در مـورد آن هـا انجـام نمي دهيد و 
نـه قصـد انجـام آن را داريـد؛ بلكـه فقـط بـا چاپلوسـی و تملق نـزد سـتمگران، رفاه و آسـايش 
خويـش را مي جوييـد. خـدا دسـتور فرموده اسـت كـه از ايـن اعمال پليـد جلوگيری شـود ولی 
شـما از آن غافل ايـد. شـما مصيبت بارتريـن مردم هسـتيد زيرا از مسـئوليت ها، عالمانـه و آگاهانه 
دسـت كشـيديد و علـت همة گرفتاری ها آن اسـت كـه زمام امـور و اجرای احكام بايد به دسـت 
علمـای الهـی باشـد كـه در رعايت حـالل و حرام خدا امين هسـتند، ولـی اين مقـام و منزلت از 
شـما سـلب شـده اسـت، زيـرا چـرا كه از محـور حـق پراكنده شـديد و بـا وجود داليل روشـن 
در سـنّت پيامبـر )ص( اختـالف كرديـد. اگر بر رنج ها و آزارها شـكيبايی داشـتيد و سـختی های 
راه خـدا را تحمـل مي كرديـد، اجـرای امور دين خدا به دسـت شـما مي افتاد، اما شـما سـتمگران 
را در مقـام و منزلـت خـود جايگزيـن كرديـد و امـور دين خدا را به دسـت آنان سـپرديد. و آن ها 
بـه اشـتباه عمـل مي كننـد و در راه شـهوات خـود گام برمي دارند و بر شـما مسـلط شـدند«)بحار 

االنـوار، ج97، ص 79( )دشـتی، فرهنگ سـخنان امام حسـين)ع(، 1381، ص168(. 

خواص غير حق در قرآن
عقـل بزرگ تريـن نعمـت الهی اسـت كه بـا به كارگيری ديگـر ابزارهای شـناختی از قبيل چشـم، 
گـوش و قلـب آدمـی را جـزو خـواص اهل حـق می كند يا او را به سـلک عـوام در مـی آورد. اما 
اگـر ايـن ابزارهـا در جهت شـيطانی و اميال نفسـانی به كارگرفته شـود و موجبـات انحراف خود 

و ديگـران را فراهـم كنـد، از نـگاه قرآن بـه مقامی پسـت تر از حيوانات نـزول می كند.
ـیْطاُن َفکاَن مِـَن الْغاِویَن«. ِذي آتَیْناُه آیاتِنا َفانَْسـَلَخ مِنْهـا َفَأتْبََعُه الشَّ  »َو اتْـُل َعَلیْهِـْم نَبَـَأ الَـّ
)اعـراف، 175(. اين آيه به روشـنی اشـاره به داسـتان كسـی می كند كه نخسـت در صـف مؤمنان 
بـوده و حامـل آيـات و علـوم الهـی شـده سـپس از اين مسـير منحرف می شـود، بـه همين جهت 
شـيطان به وسوسـة او پرداخته و عاقبت كارش به گمراهی و بدبختی كشـيده شـده اسـت. تعبير 
»انسـلخ« كـه از مـادة »انسـالخ« و در اصـل به معنی از پوسـت بيرون آمدن اسـت، نشـان می دهد 
كـه آيـات و علـوم الهـی در آغـاز چنان به او احاطه داشـت كه همچون پوسـت تن او شـده بود، 
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امـا ناگهـان از ايـن پوسـت بيـرون آمـد و با يـک چرخش تند، مسـير خود را بـه كلی تغييـر داد!. 
ـیْطاُن« چنيـن اسـتفاده می شـود كه در آغـاز شـيطان تقريبـا از او قطع اميد  از تعبيـر »َفَأتْبََعـُه الشَّ
كـرده بـود، زيـرا او كامـال در مسـير حق بـود، اما پـس از اين  انحراف، شـيطان به سـرعت او را 
تعقيـب كـرد و بـه او رسـيد و بر سـر راهش نشسـت و به وسوسـه گری پرداخت و سـرانجام او 

را در صـف گمراهـان و شـقاوتمندان قرار داد )تفسـير نمونه، ج 7، ص 13(.
سـپس آيه ايـن موضـوع را چنين تكميـل می كند كه )اگر می خواسـتيم، می توانسـتيم او را در همان 
مسـير حـق بـه اجبـار نـگاه داريـم و به او بـه وسـيلة آيات و علـوم، مقـام واال بدهيـم( »َو لَْو ِشـئْنا 
لََرَفْعنـاُه بِهـا«، ولی مسـلم اسـت كـه نگاهـداری اجباری افراد در مسـير حق با سـنت پـروردگار كه 
سـنت اختيار و آزادی اراده اسـت، سـازگار نيسـت و نشـانة شخصيت و عظمت كسـی نخواهد بود، 
از ايـن رو بالفاصلـه اضافـه می كنـد: )مـا او را به اختيـارش واگذارديم و او به جای اينكه با اسـتفاده از 
علـوم و دانـش خويـش هر روز مقام باالتری را بپيمايد، به پسـتی گراييد و در نتيجـة پيروی از هوی 

و هـوس مراحـل سـقوط را طی كـرد( »َو لِکنَُّه أَْخَلـَد إِلَی الْْرِض َو اتَّبَـَع َهواُه«.
»اخلـد« از مـاده« اخـالد« بـه معنـی سـكونت دائمی در يک جـا اختيار كردن اسـت. بنـا بر اين 
»أَْخَلـَد إِلَـی الْْرِض« يعنـی بـرای هميشـه به زمين چسـبيد، كـه در اينجـا كنايه از جهـان ماده و 

زرق و بـرق و لـذات نامشـروع زندگی مادی اسـت )تفسـير نمونـه، ج 7، ص14(.
سـپس اين شـخص را هماننـد سـگی می داند كـه زبان خود را هميشـه همچون حيوانات تشـنه 
بيـرون آورده، می گويـد: )او هماننـد سـگ اسـت كه اگر بـه او حمله كنـی دهانش بـاز و زبانش 
بيـرون اسـت و اگـر او را بـه حال خـود واگذاری، بـاز چنين اسـت( »َفَمثَُلـُه َکَمثَـِل الَْکْلِب إِْن 

تَْحِمْل َعَلیْـهِ یَْلَهْث أَْو تَتُْرْکـُه یَْلَهْث«.
او بـر اثـر شـدت هوا پرسـتی و چسـبيدن به لذات جهـان ماده، حـال كسـی را دارد كه عطش 
نامحـدود و پايان ناپذيـر دارد و همـواره بـه دنبـال دنيـا پرسـتی اسـت، نه بـه دليل نيـاز و احتياج 
بلكـه بـه شـكل بيمار گونـه ای همچـون يـک »سـگ هار« كـه بـر اثـر بيماری هاری حالـت عطش 

كاذب بـه او دسـت می دهـد و در هيـچ حالـی سـيراب نمی شـود اين همـان حالت دنياپرسـتان و 
هواپرسـتان اسـت كه اختيـار از دسـت داده اند. 

سـپس اضافـه می كنـد كـه  ايـن مثـل مخصـوص به ايـن شـخص معيـن نيسـت، بلكـه )مثالی 
بـرای همـة جمعيت هايـی اسـت كـه آيات خـدا را تكذيـب می كننـد( »ذلَِك َمثَـُل الَْقـْومِ الَِّذیَن 
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بُـوا بِآیاتِنـا«. )ايـن داسـتان ها را بـرای آن هـا بازگـو كن، شـايد دربارة آن بينديشـند و مسـير  َکذَّ
ُروَن«)اعـراف، 176(. صحيحـی را پيـدا كننـد( »َفاْقُصِص الَْقَصـَص لََعلَُّهـْم یَتََفکَّ

همان گونه كه مشـخص اسـت اين آيه نامی از كسـی نبرد، بلكه سـخن از عالم و دانشـمندی 
می گويـد كـه نخسـت در مسـير حـق بـوده، آن چنان كـه هيچكس فكـر نمی كـرد روزی منحرف 
شـود، اما سـرانجام دنيا پرسـتی و پيروی از هوای نفس چنان به سـقوطش كشـانيد كه در صف 

گمراهـان و پيروان شـيطان قرار گرفت.
از روايـات و كلمـات مفسـران چنين برداشـت می شـود كه منظور از اين شـخص مـردی به نام 
»بلعـم باعـورا« بـوده اسـت كه در عصـر حضرت موسـی )ع( زندگـی می كرد و از دانشـمندان و 
علمـای مشـهور بنی اسـراييل محسـوب می شـد، و حتـی موسـی )ع( از وجود او بـه عنوان يک 
مبّلـغ نيرومنـد اسـتفاده می كـرد. در ايـن راه كارش چنـان باال گرفت كـه دعايش در پيشـگاه خدا 
بـه اجابـت می رسـيد، ولـی بـر اثر تمايل بـه فرعون و وعـده و وعيدهـای او از راه حـق منحرف 
شـد و همـة مقامـات خود را از دسـت داد، تا آنجا كـه در صف مخالفان موسـی )ع( قرار گرفت 

)تفسـير نمونه، ج 7، ص15(.

تاکتيک های خواص باطل برای مقابله با اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)ع(
خـواص باطـل بـرای دسـت يابی به جايـگاه اجتماعـی و آرزوهـای دنيايی، سـه راهبـرد در مقابله با 
اميرالمؤمنيـن، علـی بـن ابی طالب )ع( در پيش گرفتند: شبيه سـازی و شـبهه افكنـی، تحقير و حذف 

)حسـينی س. ا.، 1381، ص 49( و اسـتفاده از تاكتيک هـای مختلفـی كـه به بعضی اشـاره می شـود:

شبهه افكنی
مخالفـان فرهنـگ علـوی بـرای اين كـه اميرالمؤمنيـن )ع( در رونـد اصالحـات موفق نشـوند، از 
تاكتيـک و شـيوة شـبهه افكنی شـروع به فعاليـت كردند و با بهانـه قـرار دادن خونخواهی عثمان، 
غائله هـای مختلفـی را در مسـير اصالحـات امـام )ع( ايجـاد كردنـد كـه نكتـة آغازيـن آن جنگ 
جمـل بـود كـه به ظاهر با همين دسيسـه شـروع شـد ولـی در واقعيت چنـان كه بررسـی كرديم 
بغـض و كينـة عايشـه از ايشـان )بحـار االنـوار، ج 44، 154( و خـوی و خصلـت سـرمايه داری 
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طلحـه و زبيـر و رياسـت طلبـی آن هـا و گرايـش بـه ارزش هايـی بـود كـه در دورة خليفة سـوم 
و خلفـای قبلـی شـكل گرفتـه بـود )حسـينی اصفهانی، بی تـا، ص210(، بـه طوری كه از تقسـيم 
ناعادالنـة بيت المـال بـه ثروت هـای كالنی رسـيده بودند و به خصلـت اشـرافی گری روی آورده 

بودنـد كـه در فرهنـگ علوی جايی نداشـت.
جنـگ "صفيـن" نيـز بـه علت خـوی و خصلـت قدرت طلبـی و سـلطه جويی معاويـه و بنی 
اميـه شـكل گرفـت كـه با خـود بسـياری از خـواص را به انحـراف و مخالفـت با امـام علی )ع( 
كشـاند كـه بـرای هميـن اتحـاد در بطـالن و اطاعت از رهبـری و خيانـت نكردن بـه او و تالش 
 ِ ي َو اللَّ در اصـالح جامعـه بـا وجـود گمراهـی، حاكميـت را چند سـالی به دسـت گرفتند »َو إِنِـّ
قُِکْم َعـْن َحقُِّکْم َو  َلَُظـنُّ أَنَّ َهـُؤاَلءِ الَْقـْوَم َسـُیَدالُوَن مِنُْکـْم بِاْجتَِماعِهِْم َعَلـی بَاِطلِهِـْم َو تََفرُّ
بَِمْعِصیَتُِکـْم إَِماَمُکـْم فِـي الَْحقِّ َو َطاَعتِهِـْم إَِماَمُهْم فِي الْبَاِطـِل َو بَِأَدائِهُِم الَْمانَـَة إِلَی َصاِحبِهِْم 
َو ِخیَانَتُِکـْم َو بَِصاَلِحهِـْم فِـي باَِلدِهِْم َو َفَسـادُِکم« )خطبـة 25(. از اين كالم می تـوان فهميد كه 
رمـز موفقيـت و پيـروزی ملت هـا چهـار چيز اسـت: اتحـاد در قول و عمـل، اطاعـت از رهبری، 

پايبنـدی بـه دسـتورات و رهنمودهـای رهبـری و خيانت نكردن بـه او اصالح امـور جامعه.
 جنـگ "خـوارج" نيـز زائـدة صفيـن و در نتيجـة كج فهمـی و سـطحی نگری خواص و اشـتباه 

در اليه هـای فرهنگـی و نداشـتن بصيـرت الزم بـه وجـود آمد.
بـه نقـل از سـليم بـن قيس بن هاللی در مجلسـی، اشـعث بن قيـس از اميرالمؤمنين علـی )ع(  از 
وضعيـت جامعـه و تحـواالت آن سـؤال می كند كـه حضرت می فرمايد: ای قيس! قسـم به آن كسـی 
كـه دانـه را شـكافت و جـان را آفريـد، اگـر مـن در روز بيعـت بـا اولـی چهـل نفـر مردمی يافتم كه 
بصيرتی مانند سـلمان، ابوذر، مقداد و زبير بی صفيه داشـتند، هرگز دسـت روی دسـت نمی گذاشـتم، 
ولـی نفـر پنجمـی را نيافتـم! و زبيـر! دوبـار با مـن بيعت كرد ولـی شكسـت؛ در بيعت اول كـه به آن 
وفـادار مانـد، قـرار شـد چهل نفر از مهاجران و انصار با سـرهای تراشـيده صبح هنـگام جلوی درب 
منـزل حاضـر باشـند كه هيـچ كدام وفـا نكردند، مگر همين چهـار نفر كه زبيـر نيز داخـل آن ها بود. 
امـا بيعـت دوم بـا رفيقـش طلحـه آمـد و بدون هيـچ اكراهی بـا من بيعت كرد، ولی سـپس هـردو از 

افراد مرتد، ناكثين و معاندين و حاسـدين شـدند و سـپس كشـته شـده و وارد آتش شـدند.
ولـی سـلمان، ابـوذر و مقـداد بر دين رسـول خدا )ص( و ملـت ابراهيم ثابت و اسـتوار ماندند 

تـا خـدا را بـا رحمت خاصه اش مالقـات كردند )قيس هاللـی، 1378قمری(.
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تعميم لقب اميرالمؤمنين به دیگران
يكـی ديگـر از تاكتيک هايـی كـه خواص برای مقابلـه با اميرالمؤمنيـن علی )ع( در پيـش گرفتند، 
تعميـم لقـب و عنـوان" امیرالمؤمنیـن” به ديگـران بود. براسـاس احاديـث اين عنوان از رسـول 
گرامی اسـالم، مخصـوص علـی بـن ابـی طالـب )ع( تعييـن شـده بـود و بـه كار بـردن آن بـرای 
ديگـران جايـز نبـود. امـا ايـن افـراد بـرای اين كـه بتواننـد بـا تعميم ايـن عنـوان تشـكيک ايجاد 
كننـد  و ديگـران را در آن وارد كننـد، بـه ايـن تاكتيـک دسـت زدنـد كـه در اين جا برای آشـنايی 

فقـط بـه دو حديث اشـاره می شـود:
»و روی الشـیخ الفقیـه محمـد بـن جعفـر رحمـه الل حدیثا مسـندا إلی أنس بـن مالك و 
عبـد الل بـن عبـاس قال قـاال جمیعا کنا جلوسـا مـع النبي ص إذ جـاء علي بـن أبي طالب 
ع فقـال السـالم علیـك یا رسـول الل قـال و علیك السـالم یا أمیـر المؤمنیـن و رحمة الل و 
برکاتـه فقـال علـي و أنـت  حي یا رسـول الل قال نعـم و أنا حي« )محمـد بن جعفـر از انس 
بـن مالـک و عبـدالل بـن عبـاس نقل می كنـد كه هـر دو نزد رسـول گرامی اسـالم )ص( نشسـته 
بوديـم كـه علی )ع( وارد شـد و سـالم كـرد و پيامبر جواب داد: و عليک السـالم يـا اميرالمؤمنين 

و ايشـان فرمـود: در حالـی كه شـما زنده ايـد فرمود: بلی )اسـترآبادی، بی تـا، ص191(. 
»أال و إنـه ال أمیـر للمؤمنیـن غیـر أخي هـذا أال و ال یحل إمرة المؤمنین بعـدي لحد غیره ثم 
ضـرب بیده إلـی عضده فرفعـه«، »پيامبر اسـالم فرمود مـردم آگاه باشـيد كه اميرالمؤمنينی نيسـت 
مگـر بـرادر مـن، اين كه اينجاسـت )علـی( و جايز نيسـت اين عنـوان برای احـدی بعـد از من. مگر 
بـرای ايـن )علی( و سـپس با دسـت بر بازوی او زد و بلند شـد« )البن فهد الحلی، بی تـا، ص 582(.
عالمـه امينـی، صاحـب الغديـر اظهـار می دارنـد بـه صراحـت روايت طبـری، اولين كسـی كه 
برخـالف دسـتور رسـول الل )ص( ايـن عنوان را برخـود نهاد، خليفـة دوم عمر بـن خطاب بود. 
)امينـی، گزيـده ای جامـع از الغديـر، 1390، ص. 735( و حديثـی كه ايشـان اسـتناد به تخصيص 
ايـن عنـوان بـه علی بن ابی طالب )ع( دارد، حديثی اسـت كه در آن رسـول خـدا )ص( فرمودند: 
»یا ام سـلمه اُشـهدی و اسـمعی هذا علـّی امیرالمؤمنیـن و سیدالمسـلمین و عیبه علمی- 
وعـاء علمـی- و بابـی الـذی اُوتـی منه«، »ای ام سـلمه شـاهد بـاش و گـوش كن ! ايـن علی 
اميرالمؤمنيـن و آقـای مسـلمين و صنـدوق و خزينـة علـم من و درِ)دانِش( من اسـت كـه بايد از 

جانـب آن وارد شـويد« )امينـی، گزيـده ای جامع از الغديـر، 1390، ص 509(.
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در نتيجـه، براسـاس ايـن تاكتيـک، چنيـن عنوانـی را بـر خلفـای دوم و سـوم بـه كار بردنـد و 
سـپس بـه معاويـه نيـز اطـالق شـد كـه متأسـفانه هميـن دسيسـه عموميـت يافـت و بـرای همة 

خلفـای بنی اميـه و بنی العبـاس از ايـن عنـوان اسـتفاده  كردنـد.

جعل مناقب و لعن بر امام علی )ع(
تاكتيـک ديگـر دشـمن، جعـل مناقب برای خود و سـرپوش گذاشـتن به مناقب اهل بيت رسـول 
گرامی اسـالم )ص( خصوصـًا حضـرت علـی )ع( بـود. آن هـا در ايـن دشـمنی و عنـاد بـه حدی 
پيـش رفتنـد كـه لعـن بر ايشـان را در نمازهـا واجب می شـمردند. معاويـه با اين شـيوه در صدد 
ايجـاد نفـرت دائمـی و مقـدس نسـبت بـه حضـرت در ميـان عموم مـردم شـام و نهادينه سـازی 
آن بـود؛ لعـن بـر حضـرت به سـنت جـاری تبديـل شـده و در دورة بنـی اميـه هفتاد هـزار منبر 
برافراشـته شـد كـه در آن هـا اميرالمؤمنيـن علـی )ع(  لعـن می شـد و آن را سـنتی الزم االجـرا و 
واجـب قطعـی می دانسـتند تـا ايـن كه عمربـن عبدالعزيـز به علت مصلحـت يا سياسـت روز آن 

را ممنـوع كـرد )امينـی، گزيده ای جامـع از الغديـر، 1390، ص 29(. 
دشـمنان اهـل بيـت )ع( تالش هـای فراوانـی كردنـد كه با شـبيه سـازی مناقب حضـرت علی 
)ع( را از خاطره هـا حـذف يـا حداقـل كـم رنـگ كننـد و بـا نسـبت دادن شـبيه ايـن مناقـب بـه 
ديگـران، خصوصـًا خلفـا بـه ايـن حربه دامـن می زدنـد. مثـاًل پيامبـر )ص( دربـارة اميرالمؤمنين 
علـی بـن ابـی طالـب )ع( فرمـوده بـود: »مـن شـهر دانشـم و علـی دروازة آن اسـت« )قنـدوزی 
حنفـی، 1384ق، ص 248( كـه تحريف گـران بـه پيامبر نسـبت دادند: »من شـهر دانشـم و ابوبكر 
پايـه آن اسـت و عمـر ديـوار آن اسـت« )يوزبكـی، 1420ق، ص. 400( و »مـن شـهر دانشـم و 

معاويـه حلقـة آن اسـت« )امينـی، الغديـر، 1362، ج 11، ص 95(.

عملكرد خواص در دورة زمامداری اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)ع(   
عملكـرد خـواص و عـوام در فرهنگ اميرالمؤمنيـن علی )ع( را می توان در بخشـی از توصيه های 

حضـرت در نامـة سـی و يک نهـج البالغه به مالک اشـتر ديد: 
َها فِـي الَْعـْدِل َو أَْجَمُعَها لِرَِضی  »َو لْیَُکـْن أََحـبَّ اْلُُمـورِ إِلَیَْك أَْوَسـُطَها فِـي الَْحـقِّ َو أََعمُّ
ـةِ یُْغتََفـُر َمَع رَِضی  ةِ َو إِنَّ ُسـْخَط الَْخاصَّ ِة َفـِإنَّ ُسـْخَط الَْعامَّـِة یُْجِحـُف بِرَِضـی الَْخاصَّ عِیَـّ الرَّ
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َخـاءِ َو أََقلَّ َمُعونَـًة لَُه فِي  ةِ أَثَْقـَل َعَلی الَْوالِـي َمئُونًَة فِـي الرَّ عِیَـّ الَْعامَّـِة َو لَیْـَس أََحـٌد مِـَن الرَّ
الْبَـاَلءِ َو أَْکـَرَه لِْلِنَْصـاِف َو أَْسـَأَل بِاْلِلَْحـاِف َو أََقـلَّ ُشـْکراً عِنَْد اْلِْعَطـاءِ َو أَبَْطَأ ُعـْذراً عِنَْد 

ـةِ» )نامة 53(. ْهرِ مِْن أَْهـِل الَْخاصَّ ـاِت الدَّ الَْمنْـِع َو أَْضَعـَف َصبْـراً عِنْـَد ُملِمَّ
براساس اين كالم حاكمان بايد به چنين مواردی توجه جدی داشته باشند:

1. ميانه روی در حق. 
2. فراگيری در عدالت.

3. جلب خشنودی توده مردم. 
در علـت اين كـه چـرا بايـد گرايش به خشـنودی تودة مـردم و عوام داشـت و آن را بر خواص 

ترجيـح داد، می فرمايد: 
"خشـم و ناراحتـی تـودة مـردم، خشـنودی خـواص و نزديـكان را بی اثـر می كند، ولی خشـم 

خـواص بـا رضايت منـدی اكثريـت مـردم جبـران می شـود. خوشـحالی خـواص بـه دليـل كمی 
جمعيت شـان نمی توانـد در مقابـل خشـم تـوده، به دليل زيـادی جمعيتشـان مقاومت كنـد، بلكه 
اكثريـت بـه او خواهنـد تاخـت از ايـن رو رضايـت خواص هنگام خشـم تـودة مردم، سـودی به 
حـال او نخواهـد داشـت و ايـن خـود باعـث سسـتی و ناتوانـی دين می شـود. اما خشـم خواص 
هنگامی كـه تـودة مـردم راضـی باشـند، قابـل چشم پوشـی و گذشـت اسـت، بنابـر  ايـن رضايت 
تـودة مـردم مهم تـر اسـت. دوم  اين كـه امـام )ع( خـواص را با صفـات نكوهيده معرفـی كرده كه 
خـود موجـب اهميّـت كمتـردادن به آن ها نسـبت به تودة مردم اسـت و توصيف تـوده به صفات 

پسـنديده، دليـل بر توجه بيشـتر بـه آن هاسـت." )ابن ميثـم، ج 5   ، ص 242(.
خـواص جامعـه، همـواره بار سـنگينی را بر حكومت تحميـل می كنند، زيرا در روزگار سـختی 
ياريشـان كمتـر و در اجـرای عدالـت از همه ناراضی تر و در خواسته هايشـان پافشـارتر و در عطا 
و بخشـش ها كـم سـپاس تر و بـه هنـگام منـع خواسـته ها عذرناپذيرتـر و در برابر مشـكالت كم 

استقامت ترند. 
عامـة مـردم ديـن دار و اسـتواركنندة دين انـد؛ شـكوه و جـالل و عظمـت جماعت مسـلمين را 
نمايـش می دهنـد )دشـتی، 1379، ص 569( و در عرصـة دفـاع از ديـن ذخيـره ای فناناپذيرنـد. 
همـان طـور كـه امـام خمينـی)ره( بيان داشـتند كه مـردم ولی نعمـت ما هسـتند... به مسـتضعفان 
و مسـتمندان و زاغه نشـينان كـه ولـی نعمـت مـا هسـتند خدمـت كنيـد. پيـش خـدای تبـارك و 
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تعالـی كمتـر خدمتـی اسـت كـه به انـدازه خدمـت بـه زاغه نشـينان فايده داشـته باشـد. )صحيفه 
امـام، ج 18، 38(.

اميرالمؤمنيـن علـی)ع( در ايـن كالم به بخشـی از عملكرد خواص اشـاره داشـتند كـه می توان 
آن هـا را چنيـن دسـته بندی كرد: 

1. پرهزينه بودن خواص. 
2. كم فايده بودن خواص هنگام گرفتاری حاكم. 

3. نداشتن رضايت به اجرای عدالت. 
4. پافشاری در درخواست ها.

5. كم سپاس تر بودن هنگام بخشش. 
6. اگـر والـی چيـزی به آن هـا ندهد، ديرتر از تـودة مردم، عـذر حاكم را می پذيرنـد؛ يعنی اگر 
حاكـم در كاری از آن هـا معـذرت خواهـی كنـد، آن هـا كم گذشـت ترند، بـه  اين اعتقـاد كه آن ها 

از ديگـران برترنـد و دادن حقـوق بـر آن ها واجب و الزم و حق آن هاسـت.
7. آن هـا بـه هنـگام سـختي های روزگار، كم صبرترند، به دليـل عادتی كه به رفاه و آسـايش دارند، 

و نسـبت بـه آنچه از مال دنيا در دسـت دارند ناراضـی و بی تاب اند )ابن ميثـم، ج 5   ، ص244(.
بنابرايـن، گـروه خـواص طوايفـی از مردم انـد كه بـا ويژگی های سـلطه و قدرت )مـأ( و مال 
و مكنـت )متـرف( و موقعيـت و منزلت )سـادات، كبراء، قسيسـين، رهبـان، احبار، فقهـا، علما و 
قضـات( و امثـال اين ها در صحنة جامعه آشـكار می شـوند )بنيـاد نهج البالغـه، 1373، ص238( 
انتظـار مـی رود بـر اسـاس اين برتـری و تفضلی كـه از ناحيـة خداوند متعـال دريافـت كرده اند، 

از دو ويژگـی عمومی برخوردار باشـند:
1. برخورداری از توان و قدرت باالی تجزيه تحليل مسائل. 
2. تشخيص سره از ناسره و آشنايی به مواضع حق و ناحق.

3. اقدام بر پاية حق و مصالح جامعه. 
4. صبر و شكيبايی در مقابل دنيا و وابستگی های آن.

5.  توان تصميم گيری و اقدام بر خالف تمايالت نفسانی )هرستانی، 1384(.
متأسـفانه برخـی از خـواص در مقابـل دنيـا و دلبسـتگی های آن مقاومـت خـود را از دسـت 
می دهنـد و وابسـتگی و خوشـی های آن بـر مـذاق آن ها شـيرين می آيـد و چهرة باطل برای ايشـان 
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حـق نمـا می شـود. آن هـا دچـار تصميم هـا و اقدام هـای اشـتباهی می شـوند و صدمات زيـادی بر 
جامعـه وارد می كننـد و چه بسـا حركـت اصالحی آن را منحـرف كنند يا آن را به ُكندی بكشـانند. 
مثـاًل در جايـی كـه تكليـف سـختی بـه ميـان آيـد، نتوانند ازمتـاع دنيا خـود را جـدا كننـد و به به 
طرفـداری حـق روی آورنـد؛ از ايـن رو حـق را بـه مسـلخ می آورنـد و بـه افتخـار ذبـح می كننـد، 
همانطـور كـه امام حسـين )ع( را به مسـلخ كربال كشـاندند و به شـهادت رسـاندند. بـه تعبير مقام 
معظـم رهبـری :»اگـر كسـانی كـه بـرای جانشـان راه خـدا را تـرك می كننـد، آن جـا كـه بايد حق 
بگوينـد، نمی گوينـد، چـون جانشـان بـه خطـر می افتـد، يـا بـرای مقامشـان يا بـرای شغل شـان يا 
بـرای پول شـان   ، يـا بـرای اوالدشـان   ، بـرای محبـت بـه خانوادهايشـان، بـرای محبت بـه نزديكان 
ودوستانشـان راه خـدا را رهـا می كننـد ؛ اگـر عدة اين هـا زياد بـود، آن وقت واويالسـت   ، آن وقت 
حسـين بن علی ها بـه مسـلخ كربـال خواهند رفـت؛ به قتلگاه كشـيده خواهند شـد؛ يزيدها سـر كار 
می آينـد و بنـی اميـه بـر كشـوری كـه پيغمبر به وجـود آورده بـود هزار مـاه حكومـت خواهد كرد 

و امامـت بـه سـلطنت تبديل خواهد شـد« )حسـينی اصفهانـی، بی تـا، ص 13(.
در اين جـا، بـه بعضـی از خـواص دورة اميرالمؤمنيـن علـی )ع( اشـاره می كنيـم كـه بعضـی از 
آن هـا توانسـتند در مقابـل وابسـتگی های دنيـا ايسـتادگی كننـد و بعضـی ديگر منحرف شـدند و 

ضربـات زيـادی بر جامعـة اسـالمی وارد كردند.
عايشـه، طلحـه و زبيـر از مصداق هـای بـارز منحرفان انـد كـه بـه عملكـرد آن هـا اشـاره شـد 
و ام سـلمه، همسـر رسـول خـدا )ص(، از مصـداق خـواص اهـل و راسـتی اسـت. مورخـان و 
سيره  نويسـان، از جملـه »ابـن ابـی الحديـد« می نويسـد كـه عايشـه بعـد از همراهـی بـا طلحه و 
زبيـر بـرای همـراه سـاختن ام سـلمه باخـود و تحريـک او به قيـام عليـه اميرالمؤمنيـن علی )ع( 
بـه بهانـة خونخواهـی عثمـان نـزد او آمد و بـه او گفـت: ای دختر ابن اميـه! تو اوليـن زن پيامبر 
)ص( بـودی كـه هجـرت كـردی و بزرگ تريـن ام المؤمنيـن هسـتی ! پيامبـر )ص( در خانـة تـو 

نوبـت مـا را تقسـيم می كـرد، جبرئيـل هـم بيشـتر در خانـه تـو بود.
ام سـلمه گفـت: می خواهـی چـه بگويـی؟ عايشـه گفـت: مـردم عثمـان را توبـه دادنـد، وقتی 
توبـه كـرد، بـا زبـان روزه و در مـاه محـرم خونـش را ريختند؛ مـن می خواهم بـرای مطالبة خون 
او همـراه طلحـه و زبيـر روانـة بصره شـوم، تـو هم با ما بيـا، شـايد خداوند اين كار را به دسـت 

مـا به نتيجه رسـاند! )ابـن الحديـد، ج 2، ص 79(.



آسيب شناسی سبک زندگی در فرهنگ علوی / 279

ام سـلمه در جـواب گفـت: تـا ديـروز مـردم را عليـه عثمـان می شـوراندی و بدترين سـخنان 
را بـه او می گفتـی و او را "نعثـل"- كـه بـه پيرمـرد خرفـت و بـه كفتـار نـر گفتـه می شـد – 
می خوانـدی، از طرفـی، مقـام علـی )ع( را نـزد پيامبـر )ص( می دانـی، آيـا بـه يـادت بيـاورم؟ 

عايشـه گفـت آری.
 ام سـلمه گفـت: بـه يـاد داری روزی علـی )ع( نـزد پيامبر )ص( آمـد و ما در كنـار او بوديم، 
ايشـان مدتـی بـا علـی )ع( درد دل كـرد و طـول كشـيد و خواسـتی بـه پيامبـر )ص( و علی )ع( 
اعتـراض كنـی؛ مـن جلـوی تـو را گرفتـم، ولـی تـو اعتنـا نكـردی و رفتـی بـه هـر دو اعتراض 
كـردی، امـا لحظـه ای بعـد بـا چشـم گريـان برگشـتی؛ مـن پرسـيدم چه شـد؟ تـو گفتـی، وقتی 
رفتـم ديـدم دو نفـر راز و نيـاز می كننـد. مـن بـه علـی )ع( گفتـم: من از نـه روز، يـک روز دارم 
كـه بـه پيامبـر )ص( برسـم! پسـر ابوطالب نمی گـذاری ايـن روز برای مـن بمانـد؟! پيامبر )ص(
در حالـی كـه رخسـار مباركـش سـرخ شـده و خشـمگين بـود، رو كرد به مـن و فرمـود: برگرد! 
بـه خـدا قسـم هـر كـس علـی )ع( را دشـمن بـدارد، از ايمان بـه خدا بيـرون رفته اسـت؛ تو هم 

بـا پشـيمانی و خشـم برگشـتی. عايشـه گفت به  يـاد دارم.
ام سـلمه گفـت: بـاز ايـن را به ياد بيـاور كه روزی مـن و تو در سـفری با پيامبـر )ص( بوديم، 
و علـی )ع( زيـر درختـی نشسـته بـود و مشـغول تعميـر و وصلـه زدن كفـش پيامبـر )ص( بود. 
پـدرت بـا عمـر بـن خطـاب آمـد، مـا رفتيم پشـت پـرده و آن ها سـخنانی داشـتند از جملـه اين 
كـه اظهـار داشـتند يـا رسـول الل )ص(! مـا نمی دانيم چند سـال ديگـر در ميان ما خواهـی بود؟! 
خـوب بـود می فرمـودی، بعـد از شـما جانشـين و خليفـه شـما كيسـت تـا پناهگاهـی بـرای مـا 
باشـد! پيامبـر )ص( فرمـود: امـا من نمی دانم او چه كسـی اسـت!!، اگـر بگويم مانند بنی اسـراييل 

كـه از اطـراف  هـارون متفرق شـدند، پراكنده می شـويد!
آن هـا هم سـاكت شـدند و سـپس بيـرون رفتنـد،. وقتـی آن ها رفتنـد، ما نـزد پيامبـر صلی الل 
عليـه و آلـه رفتيـم. تـو كـه از همـة مـا نسـبت به ايشـان جسـورتر بـودی، گفتـی: يا رسـول الل 
)ص(چـه كسـی را بـر آن هـا اميـر و خليفـه خواهـی كـرد؟ ايشـان فرمـود: آن كس كه مشـغول 
وصلـه كـردن كفـش من اسـت. مـا آمديـم و ديديم علی )ع( اسـت. تـو گفتی: رسـول الل )ص( 

مـن كسـی را غيـر از علـی )ع( نديـدم! فرمـود: او همان اسـت.!!
عايشـه گفـت: آری، ايـن را هـم بـه يـاد دارم. ام سـلمه گفـت: ای عايشـه! پس از ايـن قضايا، 
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چـه قيامی اسـت كـه می كنـی؟ عايشـه گفـت: می خواهـم بـرای اصالح مـردم قيـام كنم!
بعـد از ايـن ماجـرا ام سـلمه سـعی كـرد مانـع از بيرون آمدن عايشـه شـود و بـه او گفت: اگر 
سـتون اسـالم كج شـد، به وسـيلة زنان راسـت نمی شـود و اگر شكسـت، به وسـيلة زنان ترميم 
نخواهـد شـد. خوبـی زنان به اين اسـت كـه خود را بپوشـانند و ناموس خويش را حفـظ كنند،...
كـه در نهايـت عايشـه توجـه نكـرد و ام سـلمه بـا نامة ای جريـان قيام عايشـه و طلحـه و زبير را 
توسـط فرزنـدش عمربـن ام سـلمه به اطـالع اميرالمؤمنين علی )ع( رسـاند و گفـت: اگر خدا ما 
را از بيـرون آمـدن منـع نكـرده بـود و تو هـم راضی به بيـرون آمدن ما نيسـتی، تـا از تو حمايت 
كنيـم، شـانه خالـی نمی كـردم؛ در عوض پسـرم عمربن ام سـلمه را می فرسـتم تـا در همه جا در 

كنار شـما باشـد )ابن الحديـد، ج 2، 79( .
زيـد بـن صوحـان عبـدی - از جمله خواصی اسـت كه به دعوت عايشـه جواب نـداد - و در 
پاسـخ نامـة او چنيـن پاسـخ داد: از زيـد بـن صوحان بـه عايشـه دختر ابوبكـر، اما بعـد، خدا تو 
را بـه كاری مأمـور داشـته و مـا را بـه كاری؛ بـه تـو امر كـرده كه در خانـه ات بمانی، و بـه ما امر 
كـرده جهـاد كنيـم. نامـة تـو به مـن رسـيد، در آن به من امـر كرده ای برخـالف آنچه خـدا به من 
امـر كـرده اسـت عمـل كنم! و همان كاری را بكنم كه خدا از شـما خواسـته اسـت و شـما كاری 
كنـی كـه خـدا از مـا خواسـته اسـت. بنابراين امـر تو در نـزد من مطاع نيسـت و نامـه ات جواب 

نـدارد!! )ابن الحديـد، ج6، ص 226(.
سـعد بـن مالـک )سـعدبن ابـی وقـاص( و عبـدالل بـن عمر بـن خطاب و حـارث بن حـوط از 
خواصـی بودنـد كه دسـت ياری بـه اميرالمؤمنين علی)ع(  ندادند و به ظاهر گوشـه نشـينی كردند، 
كـه دليـل ايـن امر را شـک و تشـخيص نـدادن حق و جبهـه آن اعالم كردنـد كه امـام )ع( فرمود: 

ََّك لَـْم تَْعرِِف  َك نََظـْرَت تَْحتَـَك َو لَـْم تَنُْظْر َفْوَقـَك َفِحـْرَت-  إِن َـّ »َفَقـاَل ع یَـا َحـارُِث إِن
الَْحـقَّ َفتَْعـرَِف أَْهَلـُه-  َو لَـْم تَْعـرِِف الْبَاِطـَل َفتَْعـرَِف َمـْن أَتَـاُه« )كلمـات قصـار 254( »ای 
حـارث، تـو بـه زيـر خـود نگاه كـردی، نه بـر باالی خـود، از ايـن رو سـرگردان  مانـدی. تو حق 
را نشـناخته ای تـا از روی آن اهـل حـق را بشناسـی، و باطـل را نشـناخته ای تـا پيـرو باطـل را 
بشناسـی«. حـارث در جـواب گفـت كـه مـن بـه همـراه سـعد و عمـر گوشـه نشـينی می كنيم و 

كاری بـا شـما نداريـم« كـه فرمود:
ِ بِْن ُعَمَر-  َفَقاَل ع إِنَّ َسـْعداً  ي أَْعتَِزُل َمَع َسـْعِد بِْن َمالٍِك َو َعبْـِد اللَّ »َفَقـاَل الَْحـارُِث-  َفإِنِـّ
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-  َو لَْم یَْخـُذاَل الْبَاِطل« حـارث گفت: من با سـعد بن  ِ بْـَن ُعَمـَر لَـْم یَنُْصـَرا الَْحـقَّ َو َعبْـَد اللَّ
مالـک و عبـدالّل عمـر، گوشـه ای را اختيـار می كنم. امـام )ع( در جـواب فرمود: »سـعد و عبدالّل 

نـه حـق را يـاری كردند و نـه باطل را فرو گذاشـتند.« 
شـارح نهـج البالغـه، ابـن ميثـم بحرانـی، در اين جـا اضافـه می كنـد: سـعد بـن مالـک، همـان 
سـعد بـن ابـی وقـاص اسـت كه پـس از قتـل عثمـان، گوسـفندان زيـادی خريـد و به روسـتا و 
بيابـان رفـت و بـا همـان چهارپايـان بـه سـر می برد تـا  اين كـه از دنيا رفـت و با علـی )ع( بيعت 
نكـرد. كـه امـا عبـدالّل عمـر به خواهـرش- حفصه، همسـر پيامبـر )ص(- پـس از بيعت بـا امير 
المؤمنيـن پنـاه بـرد، ولـی در جنگ جمـل به همـراه آن حضرت نبـود و میگفت: عبـادت مرا از 
سـواری و پيـكار ناتـوان سـاخته اسـت، بنابرايـن مـن نـه با علـی )ع( و نه با دشـمنان او هسـتم 

)ابن ميثـم، ج 5   ، ص 641(.
امـا خواصـی كـه در راه حـق بودنـد و بـا اسـتقامت و پايمردی آن را بـه پايان رسـاندند و امام 
)ع( از آن هـا بـه حسـرت يـاد می كنـد امثال عّمار، پسـر تيهـان )مالک بـن تيهان انصـاری(»و ذو 

الّشـهادتين« )خزيمـة بـن ثابـت( بودند جايی كـه فرمود:
ـَهاَدتَیِْن َو أَیْـَن نَُظَراُؤُهْم مِـْن إِْخَوانِهُِم الَِّذیَن  ـاٌر َو أَیْـَن ابْـُن التَّیَِّهاِن َو أَیَْن ُذو الشَّ »أَیْـَن َعمَّ
ةِ َو أُبْرَِد بُِرُءوِسـهِْم إِلَی الَْفَجَرةِ«، »كجاسـت عّمار و كجاسـت پسـر تيهان  تََعاَقـُدوا َعَلـی الَْمنِیَـّ
)مالـک بـن تيهـان انصـاری( و كجاسـت ذو الّشـهادتين« )خزيمـة بـن ثابت كـه پيامبر شـهادت 
او را دو شـهادت دانسـت( و كجاينـد هماننـد آنـان از برادرانشـان كـه پيمـان جانبازی بسـتند و 

سرهايشـان را برای سـتمگران فرسـتادند. 
این خواص افرادی بودند که ویژگی های رفتاری از این دست داشتند:

رِیـَق َو َمَضـْوا َعَلـی  1. حق مـداری و پایـداری در آن : اَیْـَن إِْخَوانِـَي الَِّذیـَن َرکِبُـوا الطَّ
/ كجـا هسـتند برادرانـم كـه بـر راه حـق رفتنـد، و بـا حـق درگذشـتند؛  الَْحـقِّ

هِ َعَلـی إِْخَوانَِي الَِّذیـَن تََلُوا الُْقـْرآَن َفَأْحَکُموُه  2 قرائـت قـرآن و عمل به دسـتورات آن: أَوِّ
/ دريغـا از برادرانـم كـه قرآن را خواندند و بر اسـاس آن قضـاوت كردند؛

ُروا الَْفـْرَض َفَأَقاُموُه  3. تدبـر در احـکام و واجبـات الهی و التـزام عملی به آن هـا: َو تََدبَـّ
/ در واجبـات الهـی انديشـه كردنـد و آن ها را بر پاداشـتند؛

نََّة / سنت های الهی را زنده كردند؛  4. احیای سنت رسول خدا )ص(: و أَْحیَُوا السُّ
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5. مبارزه با بدعت های فکری و رفتاری: َو أََماتُوا الْبِْدَعَة / و بدعت ها را نابود كردند؛ 
6. آمـادة جهـاد در راه خـدا و شـرکت در آن/ ُدُعـوا لِْلِجَهـادِ َفَأَجابُـوا/ دعـوت جهـاد را 

پذيرفتند؛
7. اعتمـاد بـه رهبـری و تبعیـت از آن/  َو َوثُِقـوا بِالَْقائِِد َفاتَّبَُعـوُه / و به رهبر خـود اطمينان 

داشـتند و از او پيـروی كردنـد؛ )دشـتی، ترجمه نهج البالغـه، 1379، ص 351(.
عالمـه بحرانـی در شـرح ايـن بخـش اضافـه می كند، اّمـا ابـن تيّهان با يـای مشـّدد مفتوح با 
دو نقطـه در زيـر، و بـا يـای مخفـف سـاكن نيز روايت شـده، كـه از طايفـه انصار اسـت؛ كنية 
او ابوالهيثـم و نامـش مالـک بـن مالـک اسـت؛ گفته شـده نـام پدرش عمـرو بن حرب اسـت. 
ابـن تيّهـان يكـی از نقبـای ليلة العقبـه اسـت كـه در جنـگ بدر حضور داشـته و مشـهور اسـت 
كـه در ركاب علـی )ع( جنـگ صفيـن را درك كـرده و در آن بـه شـهادت رسـيده اسـت و هم 

گفتـه شـده كـه او در زمـان پيامبـر )ص( وفات كرده اسـت. 
امـا ذو الّشـهادتين كنيـه اش ابـو عّمـاره و نامـش خزيمة بـن ثابت بـن فاكة بـن ثعلبه  خطمی 
انصـاری و از قبيلـة اوس اسـت. پيامبـر اكـرم )ص( گواهـی او را برابـر گواهـی دو مـرد قـرار 
داد و ايـن بـه سـبب قضيـه ای بـوده كـه مشـهور اسـت. او در نبـرد بـدر و جنگ هـای پـس از 
آن حضـور داشـت و در روز فتـح مّكـه پرچـم بنی خطمـه از قبيلـه اوس بـه دسـت او بـوده و 
در ركاب علـی )ع( در جنـگ صّفيـن شـركت كـرده و پـس از شـهادت عمار به ميـدان كارزار 

تاخـت و بـا او بـه فيض شـهادت نائل شـد. 
منظـور از »نظرأوهـم مـن إخوانهم«، كسـانی از اصحاب پيامبـر اكرم )ص( هسـتند كه در صفين 

بـه شـهادت رسـيدند، مانند بديل و هاشـم بن عتبـه و مانند  ايـن دو)ابن ميثـم، ج 3   ، ص 719(. 
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آسيب هاي فرهنگي عوام
مـردم بـه جهـت موقعيـت اجتماعـی و تعامالتی كه بـا هم دارند، نقـش مؤثری در روند توسـعة، 
ايسـتايی و سـير قهقرايـی جوامـع بر عهـده دارند. ايـن نقش ها به جهـت وضعيت افـراد و ميزان 
برخـورداری آن هـا از مناسـبات اجتماعی و موقعيت اجتماعی شـان در سـاختار اجتماعی متفاوت 
اسـت. نقـش طبيعـی و اوليـه ای كـه بـرای همـه تعريـف شـده، مثبـت و اثرگـذار در تحـوالت 
اجتماعـی اسـت. انتظـار اوليـه ايـن اسـت كـه همـه بداننـد كجا هسـتند، چـه جايـگاه اجتماعی 
دارنـد، چـه نقشـی بـازی می كننـد و چگونـه بايـد بـرای نقـش آفرينـی مثبـت فعاليـت داشـته 
باشـند. گاهـی ايـن رونـد طبيعـی بـه هم می خـورد و افـراد به صـورت آگاهانـه يـا ناآگاهانه در 
مسـيری گام برمی دارنـد كـه نقـش هـم افزايی اجتماعـی را به هـم می زند و موجب آسـيب های 

اجتماعـی در حوزه هـای مختلـف می شـود.
مـردم بـه لحـاظ برخـورداری از امتيازهـای اجتماعـی يـا برخـورداری از مناصـب سياسـی يا 
برخـورداری از مواهـب الهـی يـا ... بـه طبقـات مختلـف ماننـد فقيـر و غنـی، عالـم و جاهـل، 
مسـتكبر و مسـتضعف، .... تقسـيم می شـوند كـه عـوام و خواص نيز يكـی از اين تقسيم هاسـت.
َمقَسـم در ايـن تقسـيم ماننـد ديگـر تقسـيم ها مـردم اسـت و خـواص و عـوام قسـيم هم انـد كه 
ضـد هـم خواهـد بـود. بـه همين دليـل، در ادبيات فارسـی چنان كه بررسـی شـد عـوام در مقابل 

خـواص معنـا و مفهـوم پيـدا می كنـد )بنياد نهـج البالغـه، 1373(.
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ايـن تقسـيم بندی در ادبيـات سياسـی يا اجتماعـی و فرهنگی بـا هم متفاوت اسـت؛ در ادبيات 
فرهنگـی- سياسـی عـوام برخـالف خـواص، گروهـی مذبـذب در اعتقـاد و رفتـار بوده  انـد و 
اسـتقالل در رأی و انديشـه ندارنـد، بلكـه همـواره چارچـوب رفتـاری و گفتـاری خـود را از 
ديگـران می گيرنـد. بـه تعبيـر مقـام معظـم رهبـری: نقطـة مقابـل خـواص، عوام اسـت. عوام 
یعنـی کسـانی کـه وقتی جـّو به یك سـمتی مـی رود، این ها هم می رونـد؛ تحلیلـی ندارند. 
یـك وقـت مـردم می گوینـد زنـده بـاد، ایـن هـم نـگاه می کنـد، می گویـد زنده بـاد. یك 
وقتـی مـردم می گوینـد مـرده بـاد، او هم نـگاه می کنـد، می گوید مـرده باد. یـك وقت جّو 
ایـن گونـه اسـت، این جـا می آید، یك وقـت جّو آن طور اسـت، آن جـا می آید« )حسـينی 

اصفهانـی، بی تـا، ص. 21(.

عوام در قرآن و حدیث
در فرهنـگ علـوی انسـان بـا سرشـت و فطـرت الهـی آفريـده شـده اسـت كـه در همـه ثابـت 
اسـت و گذشـت زمـان تغييـری در آن ايجـاد نمی كنـد، گرچـه اكثريـت مـردم ايـن حقيقـت را 
 ِ اَس َعَلیْها ال تَبْدیـَل لَِخْلِق اللَّ ِ الَّتي  َفَطَر النَـّ یـِن َحنیفًا فِْطـَرَت اللَّ نمی  دانند»َفَأقِـْم َوْجَهـَك لِلدِّ
اِس ال یَْعَلُمـوَن« )روم، 30(. از اين جهت انسـان ها تفاوتی  ُم َو لِکنَّ أَْکثََر النَـّ یـُن الَْقیِـّ ذلِـَك الدِّ
نسـبت بـه هـم ندارنـد؛ و آن چـه مفيـد اسـت برای همـه مفيد اسـت و آن چـه مضر اسـت برای 
همـه مضـر اسـت؛ خداونـد متعـال بـه حكـم فطـرت بشـری و بـه وسـيلة انبيـا از مـردم عهد و 
پيمـان گرفـت كـه همـواره حـالل او را حالل و حـرام او را حـرام بدانند و هيچ وقـت از اطاعت 

خدوانـد متعـال خـارج نشـوند )جرجانـی، 1404 ق، ج 2، ص 174(.

عوام و فطرت 
آنچـه فطـرت اقتضـا دارد اين اسـت كـه بايد حقـوق و وظايـف يعنـی گرفتنی هـا و دادنی ها بين 
افـراد انسـان مسـاوی باشـد و اجـازه نمی دهـد طائفـه ای از حقـوق بيشـتری برخوردار باشـد و 
طائفـة ديگـر از حقـوق اوليـة خـود محروم باشـد؛ امـا مقتضای اين تسـاوی در حقـوق، كه عدل 
اجتماعـی بـه آن حكـم می كند، ايـن نيسـت كـه همـة مقام هـای اجتماعـی متعلـق بـه همـة افراد 
جامعـه شـود و اصـوالً چنيـن چيـزی امكان پذير نيسـت، زيرا چگونه ممكن اسـت مثـاًل بچه ای، 
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در عيـن كودكيـش و مـرد سـفيه نادانـی در عيـن نادانی اش، عهده دار كار كسـی شـود كـه هم در 
كمـال عقـل اسـت، و هـم  تجربه هـا در آن كار دارد، يا مثاًل فـردی عاجز و ضعيف عهـده دار كار 
كسـی شـود كـه فقط كسـی از عهده اش بـر می آيد كه قـوی و مقتدر باشـد. حال ايـن كار مربوط 
بـه هـر كسـی كـه می خواهـد باشـد. برای اينكـه تسـاوی بيـن صالـح و غير صالـح، باعث فسـاد 
در هـر دوحالـت می شـود، يعنـی هـم صالح و هـم غير صالـح را تبـاه می كند. يک فـرد معمولی 
و عـادی بـا همـان وضعيتـی كـه دارد، در همـان سـطح مفيـد اسـت و يک عالـم با برخـورداری 
از دانايـی و توانمنـدی و مهارتـی كـه از آن بـه دسـت آورده اسـت، بايد به تناسـب همان سـطح 

به  كارگيـری شـود، وگرنـه هـردو ضايـع شـده اند و روند جامعـه را برهـم می زنند.
بنابرايـن، آنچـه عدالـت اجتماعـی اقتضا دارد و معنای تسـاوی را تفسـير می كند اين اسـت كه 
در اجتمـاع، هـر صاحـب حقـی بـه حـق خـود برسـد، و هـر كس بـه قدر وسـعش پيـش برود، 
نـه بيـش از آن. پـس تسـاوی بيـن افـراد و بيـن طبقات فقط بـرای همين اسـت كه هـر صاحب 
حقـی، بـه حـق خاص خـود برسـد، بدون اينكه حقـی مزاحم حق ديگری شـود. از طرفی انسـان 
همـواره و بـر حسـب فطـرت در برابـر كسـی كـه بـر او بزرگـی می كنـد و در او اثـر می گـذارد 

خاضـع و تسـليم اسـت  )طباطبايـی م   ، 1374، ج 2، ص 533(.

ویژگی های عوام و اکثریت
اگـر عـوام را بـه همـان مفهـوم اصطالحـی بگيريـم، يعنـی كسـانی كـه جاهالنـه و بـدون تأمـل 
و بصيـرت عمـل مي كننـد و در كارهـا و رفتـار خويـش تعقـل و انديشـه ندارنـد، در ادبيـات 
قـرآن گاهـی از آن هـا بـه اكثريـت يـاد می شـود. كـه نـگاه اجمالـی بـه آن ها مـا را بـه اوصاف و 

ويژگی  هـای ايـن گـروه از نـگاه قـرآن داللـت می دهـد، ماننـد:
»أَْکثَُرُهـْم ال یَْعَلُموَن«)طـور، 47( ايـن تعبيـر و مشـابه آن بيـش از هفتـاد و هفت بـار در قرآن 
تكـرار شـده اسـت. گاه اكثريـت را نـادان، گاه بی خـرد )حجـرات، 4( گاهـی فاسـق و نابكار)آل 
عمـران، 110( و غيـر مؤمن و ناسپاس)يوسـف، 38( گاه كافر)نحـل، 83( و گاه حق)مومنون،70( 
نْیـا َو ُهـْم َعـِن اْلِخـَرةِ ُهْم  خوانـده اسـت و گاه مي فرمايـد: »یَْعَلُمـوَن ظاهِـراً مِـَن الَْحیـاةِ الدُّ
غافُِلـوَن«؛ )روم، 7( »آن هـا فقـط ظاهـر زندگـی دنيـا را مي بيننـد و از آخـرت غافل انـد!« اينـان 
چشـم دارنـد، امـا نابيناينـد. و در آيـه اي ديگـر فرمود: »لَُهـْم ُقُلـوٌب ال یَْفَقُهوَن بِها َو لَُهـْم أَْعیٌُن 
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ال یُبِْصـُروَن بِهـا َو لَُهـْم آذاٌن ال یَْسـَمُعوَن بِهـا أُولئِـَك َکالْنْعـامِ بَـْل ُهـْم أََضلُّ أُولئِـَك ُهُم 
الْغافُِلـوَن« )اعـراف، 179(، »آن هـا دلهايـی دارند كه با آن نمي انديشـند، چشـمانی دارند كه با آن 
نمي بيننـد، گوش هايـی دارنـد كه بـا آن نمي شـنوند، آن ها همچـون چهارپايان اند، بلكـه گمراه  تر. 
اينـان همـان غافالن انـد«. ايـن آيات گويـای اوصافی بـرای عـوام و اكثريت اند كـه عبارت اند از:
بـی ايمانـی، فاسـق بـودن، درك نكـردن، نفهميـدن مطالـب، جهالـت، ناشـكری، تابـع ظـن و 

گمـان بـودن، كافـر، كراهـت در مقابـل حقايـق، دروغگويـی، شـرك و گـوش نـدادن.

نقش عقل در خواص و عوام
دقـت در ايـن اوصـاف گويـای ايـن نكتـه اسـت كـه همـة ايـن ويژگی هـا از نـوع رفتارهـای 
اكتسـابی اسـت كـه عقـل در شـكل گيری آن هـا نقـش اساسـی دارد. اين عقل اسـت كـه موجب 

با ايمانـی و بی ايمانـی می شـود و يـا باعـث درك مطالـب و نفهميـدن آن هـا می شـود.
در آموزه  هـای فرهنـگ علـوی، ايـن عقـل و منطـق اسـت كـه حجـت و مبنـای رفتارهـا قرار 
گرفتـه و مـورد پذيـرش واقـع می شـود و هرگـز نمی تـوان بـه ايـن دليـل كـه اكثريـت تابع يک 
ِ إِْن یَتَّبُِعوَن  امرنـد، از آن تبعيـت كـرد.»َو إِْن تُِطـْع أَْکثَـَر َمْن فِـي الْْرِض یُِضلُّوَك َعْن َسـبیِل اللَّ
ـنَّ َو إِْن ُهـْم إاِلَّ یَْخُرُصـوَن« )انعـام، 117( »و اگـر تابـع اكثريـت شـويد، شـما را گمـراه  إاِلَّ الظَّ
خواهنـد كـرد،  زيـرا آن هـا تابـع ظـن و گمان انـد و محاسـبه گرند( يعنـی اكثريـت موضوعيـت 
نـدارد، عـدد، تعـداد و اكثريـت فاقـد اعتبـار شـرعی اسـت و حجـت نـدارد. اكثريـت نمی تواند 
مبنـای رفتارهـای كسـی باشـد، زيرا ممكن اسـت اكثريـت مردم به خيـر نباشـند و از روی تعقل 
عمـل نكننـد دليلی كـه خداوند در طرد نظريـه تبعيت كوركورانه از گذشـتگان عرضـه می  دارند، 

بـر همين منطق اسـتوار اسـت:
ُ قالُوا بَْل نَتَّبُِع مـا أَلَْفیْنا َعَلیْـهِ آباَءنا أََو لَـْو کاَن آباُؤُهْم  »َو إِذا قیـَل لَُهـُم اتَّبُِعـوا مـا أَنْـَزَل اللَّ

الیَْعقُِلوَن َشـْیئًا َو الیَْهتَـُدوَن« )البقرة، 170(.
در اين جـا به منطق سسـت مشـركان در مسـئلة تحريـم بی دليـل غذاهای حالل، يا بت  پرسـتی، 
اشـاره كـرده و می گويـد: »هنگامـی كـه به آن ها گفته شـود از آنچه خـدا نازل كرده پيـروی كنيد، 
می گوينـد مـا از آنچـه پـدران و نيـاكان خـود را بـر آن يافتيـم پيـروی می كنيـم »َو إِذا قِیـَل لَُهُم 
ُ قالُـوا بَْل نَتَّبِـُع ما أَلَْفیْنـا َعَلیْـهِ آباَءنا«. قـرآن بالفاصله اين منطـق خرافی و  اتَّبُِعـوا مـا أَنْـَزَل اللَّ
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تقليـد كوركورانـه از نيـاكان را بـا  ايـن عبـارت كوتـاه و رسـا محكوم می كنـد: »آيا نه  اين اسـت 
كـه پـدران آن هـا چيـزی نمی فهميدند و هدايـت نيافتند«؟! »أَ َو لَـْو کاَن آباُؤُهْم ال یَْعقُِلوَن َشـیْئًا 

یَْهتَُدوَن«. َو ال 
يعنـی اگـر نيـاكان آن هـا دانشـمندان صاحب نظر و افـراد هدايـت يافتـه ای بودنـد، جای اين بود 
كـه از آن هـا تبعيـت شـود، اما با اينكـه می داننـد آن ها مردمی نـادان و بی سـواد و موهوم پرسـت  اند 
پيـروی آن هـا چـه معنـی دارد؟ آيـا مصـداق تقليـد جاهـل از جاهـل نيسـت؟! مسـئلة قوميـت و 
تعصب هـای قومـی بـه ويژه آن جـا كه به نياكان مربوط می شـود، از روز نخسـت در ميان مشـركان 

عمومـاً و در ميـان غيـر آن هـا غالبـاً وجـود داشـته اسـت و تا به امـروز هم چنـان نيز ادامـه دارد.
ولـی خداپرسـت با ايمان ايـن منطـق را رد می كنـد، قـرآن مجيـد در مـوارد بسـياری پيـروی و 
تعصـب كوركورانـه از نيـاكان را بـه شـدت مذمـت كرده اسـت و  اين منطق را كه انسـان چشـم 

و گـوش بسـته از پـدران خـود پيـروی كند، كامـاًل مردود می شناسـد.
اصوالً پيروی از پيشـينيان اگر به اين صورت باشـد كه انسـان عقل و فكر خود را دربسـت در 
اختيـار آن هـا بگـذارد، نتيجـه ای جـز عقبگـرد و ارتجـاع نخواهد داشـت، زيرا معموالً نسـل های 

بعـد از نسـل های پيشـين بـا تجربه تر و آگاه ترند )تفسـير نمونـه، ج 1، ص 576(.
از طـرف ديگـر، خداونـد ابزارهـای دانـش مختلفـی را در اختيار انسـان قرار داده تـا به كمک 
عقـل، آن هـا را بـه كار گيـرد و هدايـت شـود و بهتريـن سـبک و روش را برای زندگـی برگزيند 
و بهتريـن نقـش و هويـت را بـر چيسـتی خود ترسـيم كنـد و عامل بالقـوة امتياز انسـان از ديگر 

موجـودات را بالفعـل كند )مطهری، انسـان در قـرآن   ، 1362( .

جایگاه عوام نزد خدا
تفـاوت انسـان ها هـم بـه هميـن نكتـه برمی گـردد؛ افـرادی كـه از به كارگيـری اين نعمـت الهی 
طفـره رونـد، خـود را بـه سـلک حيوانـی انداخته انـد و از آن هـا بدتـر می شـوند؛ افـرادی كـه 
گـوش دارنـد ولـی از آن بهـره نمی گيرنـد؛ چشـم دارنـد ولـی واقعيت هـا را نديـده و حقايق را 
ـمُّ  ِ الصُّ َوابِّ عِنْـَد اللَّ نمی  شناسـند، در نتيجـه كوركورانـه تابـع ديگـران می شـوند »إِنَّ َشـرَّ الـدَّ
الْبُْکـُم الَّذیـَن ال یَْعقُِلـوَن »)النفـال، 22(. ايـن گروه همـان عوامی اند كه در مقابـل خواص قرار 
می گيرنـد و جايگاهـی پسـت تر از حيوانـات در درگاه الهـی پيـدا می كننـد و »ثُمَّ َرَددناه اَسـَفَل 
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َسـافِلیَن« )والتيـن، آيـه 5( و جهنـم را منـزل گاه خـود می كننـد. »مـا از جـن و انـس بسـياری را 
بـرای دوزخ آفريديـم« »َو لََقـْد َذَرأْنـا لَِجَهنََّم َکثِیراً مَِن الِْجـنِّ َو اْلِنِْس« )اعـراف، 179(، افرادی 
كـه قلب هايـی دارنـد كه بـا آن درك و انديشـه نمی كننـد »لَُهْم ُقُلـوٌب ال یَْفَقُهوَن بِهـا«، قلب در 
اصطـالح قـرآن بـه معنـای روح و فكر و نيـروی عقل اسـت؛ يعنی با اينكه اسـتعداد تفكـر دارند 
و همچـون بهايـم و چهـار پايـان فاقد شـعور نيسـتند، اما از اين وسـيلة سـعادت بهـره نمی گيرند 
و فكـر نمی كننـد، در عوامـل و نتيجـة حـوادث انديشـه نمیكننـد و اين وسـيلة بـزرگ رهايی از 

چنـگال هـر گونـه بدبختـی را بدون اسـتفاده در گوشـه ای از وجودشـان رهـا می كنند.
 ديگـر  اينكـه »چشـم های روشـن و حقيقت بيـن دارند اما با آن هـا چهرة حقايـق را نمی نگرند 
و همچـون نابينايـان از كنـار آن هـا می گذرنـد« »َو لَُهـْم أَْعیُـٌن ال یُبِْصـُروَن بِهـا«. سـوم اينكه »با 
داشـتن گوش سـالم، سـخنان حق را نمی شـنوند« و همچون كران خود را از شـنيدن حرف حق 
محـروم می كننـد »َو لَُهـْم آذاٌن ال یَْسـَمُعوَن بِهـا«. »اين هـا در حقيقـت همچـون چهـار پاياننـد« 
زيـرا امتيـاز آدمـی از چهـار پايان در فكر بيدار و چشـم بينا و گوش شنواسـت كه متأسـفانه آن ها 
همـه را از دسـت داده انـد »أُولئِـَك َکالْنْعـام«. »بلكه آن ها از چهـار پايان گمرا ه تر و پسـت ترند« 
«. زيـرا چهارپايـان دارای اين اسـتعدادها و امكانات نيسـتند، ولی آن ها با داشـتن  »بَـْل ُهـْم أََضلُّ
عقـل سـالم و چشـم بينـا و گـوش شـنوا، امـكان همه گونـه ترقـی و تكامـل را دارند، امـا بر اثر 
هواپرسـتی و گرايـش بـه پسـتي ها، اين اسـتعدادها را بدون اسـتفاده می گذارنـد، و بدبختی بزرگ 
آنـان از هميـن جـا آغـاز می شـود«. »آن ها افـراد غافـل و بيخبری هسـتند« و به هميـن جهت در 
بيراهه هـای زندگـی سـرگردانند »أُولئَِك ُهُم الْغافُِلوَن«. چشـمة آب حيات كنار دستشـان اسـت، 
ولـی از تشـنگی فريـاد می كشـند؛ درهـای سـعادت در برابـر رويشـان باز اسـت، اما حتـی به آن 

نـگاه هـم نمی كنند.
از آنچـه گفته شـد روشـن می شـود كـه آن ها با دسـت خود وسـائل بدبختی خويـش را فراهم 
میكننـد و نعمت هـای گران بهـای »عقـل« و »چشـم« و »گـوش« را بـه هـدر می دهنـد، نه اينكـه 

خداونـد بـه اجبـار آن هـا را در صف دوزخيـان قرار داده باشد)تفسـير نمونـه، ج 7، ص 22(.
افـرادی كـه بـا به كارگيـری صحيـح عقـل و ديگـر ابزارهـای شـناختی و دانشـی، هـم خـود 
هدايـت می شـوند و هـم ديگـران را بـه مقصد می رسـانند و به جايگاهی می رسـند كـه از مالئک 
ْم یَا  ـا بََلـَغ إِلَی ِسـْدَرةِ الُْمنْتََهـی َفانْتََهی إِلَـی الُْحُجِب َفَقـاَل َجبَْرئِیـُل تََقدَّ پيـش می افتنـد. »َفَلمَّ
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ِ لَیْـسَ لِـي أَْن أَُجـوَز َهـَذا الَْمـَکاَن َو لَْو َدنَـْوُت أَنُْمَلـًة اَلْحتََرْقـُت« )بحارالنوار،ج  َرُسـوَل اللَّ
18، ص 382(.

بنابرايـن نمی تـوان اكثريـت و افـراد را مـالك عمـل قـرار داد، بلكـه مبنـا "حـق" اسـت كـه بـا 
بكارگيـری ابزارهـای شـناخت نمايان می شـود و اگر شـک و انحرافی وارد شـود، به دليل نداشـتن 
ََّك لَْم تَْعـرِِف الَْحقَّ َفتَْعـرَِف أَْهَلـُه َو لَْم تَْعـرِِف الْبَاِطَل  شـناخت درسـت حـق و باطـل اسـت »اِن
َفتَْعـرَِف َمـْن أَتَاُه« »همان شـما حق را نمی شناسـی تـا اهل آن را بشناسـی و باطل را نمی شناسـی 

تـا گرونـدگان آن رابشناسـی«)كلمات قصـار 268( و )ابـن ابی الحديـد،ج 19، ص 147(.

راهكار نجات عوام
از ايـن رو بايـد مطالـب را شـنيد و ديد و آن چه بهترين اسـت انتخاب كرد و تابع آن شـد »الَّذیَن 
یَْسـتَِمُعوَن الَْقـْوَل َفیَتَّبُِعـوَن أَْحَسـنَُه« و هميـن افرادنـد كـه بـا به كارگيـری نعمت عقـل خداوند 
ياری شـان كـرده و راه هدايـت را پيـدا می كننـد و بـه مقصـد می رسـند »أُولئِـَك الَّذیـَن َهداُهُم 
ُ« و همين هـا هسـتند كـه عقـل خـود را بـه كار گرفتـه و توانمنـد شـده و بـه زيـور عقالنيـت  اللَّ

متصـف می شـوند »َو أُولئِـَك ُهـْم أُولُـوا الْلْبـاِب« )زمـر، 18( و جزء خواص می شـوند.

عاقبت تعطيلی قوة عاقلة عوام
از ايـن رو، گروهـی از مـردم كـه ايـن نعمـت بـزرگ الهـی را قـدردان نمی شـوند و بـه كار 
نمی  گيرنـد؛ بـه جـای اين كـه تحقيـق كنند و حـق را فهميـده و براسـاس آن تابع حقيقت شـوند 
و افـراد را بـر اسـاس آن گزينـش كننـد و تأييـد يا رد نماينـد، خود افـراد را مبنـای حقيقت قرار 
می دهنـد و بـر پايـة تصميـم و حركـت آن ها حركـت می كننـد و تصميـم می گيرند؛ گويـا اين كه 
قـّوة عاقلـه و محركـة خـود را از دسـت داده انـد و تحـرك خـود را در گـرو تحـرك ديگـران 
می بيننـد )مهـدی، 1376( و بـه هـر جـا می رونـد اين هـا را نيز بـه دنبال خـود می كشـند، عاقبتی 
اَر َو بِئَْس الِْوْرُد الَْمـْوُروُد« )هود   ،  همسـان پيـدا می كننـد »یَْقُدُم َقْوَمـُه یَْوَم الْقِیاَمـةِ َفَأْوَرَدُهُم النَـّ

98( و هيـچ اعتراضـی نيـز از آن هـا شـنيده نمی شـود و فريادشـان بـه جايی نمی رسـد.
اَرُکـوا فِیهـا َجِمیعًا َقالَـت أُْخراُهْم ِلُوالُهـْم َربَّنا هـُؤالءِ أََضلُّونا َفآتِهِـْم َعذابًا  ی إَِذا ادَّ »َحتَـّ

ِضْعفـًا مِـَن النَّارِ قـاَل لُِکلٍّ ِضْعـٌف َو لِکـْن ال تَْعَلُموَن« )اعـراف، 38(.
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يعنـی هنگامـی كـه همـه با ذلت و خـواری در محيـط َشـَرربار دوزخ قرار می گيرند، شـكايات 
آن هـا بـه پيشـگاه پـروردگار از يكديگـر شـروع می شـود. نخسـت فريب خـوردگان زبـان بـه 
شـكايت می گشـايند و چـون راه نجاتـی بـرای خـود نمی بينند، عرضـه می دارنـد: »پروردگارا اين 
اغواگـران بودنـد كـه مـا را گمـراه كردنـد، خدايـا! عـذاب و كيفر آن هـا را مضاعف كـن؛ كيفری 
اَرُکـوا فِیها َجِمیعـًا قالَْت  ی إَِذا ادَّ بـه دليـل گمـراه بـودن، و كيفری بـرای گمراه كـردن ما« »َحتَـّ
أُْخراُهـْم ِلُوالُهـْم َربَّنـا هـُؤالءِ أََضلُّونـا َفآتِهِـْم َعذابـًا ِضْعفًا مِـَن النَّارِ«. شـكی نيسـت كه اين 
درخواسـت كامـاًل منطقـی و بجاسـت و حتـی بـدون درخواسـت، اغواگـران چنيـن كيفـری را 
دارنـد؛ زيـرا آن هـا بار مسـئوليت انحراف فريب خـوردگان را نيز بـر دوش می كشـند، بدون اينكه 
از مسـئوليت خـود آن هـا كاسـته شـود، ولـی عجيب ايـن اسـت كـه در پاسـخ بـه آن هـا گفتـه 
می شـود، »مجـازات هـر دو دسـته از شـما مضاعـف اسـت ولـی نمی دانيـد چـرا؟!« »قـاَل لُِکلٍّ 

ِضْعـٌف َو لِکـْن ال تَْعَلُموَن«.

علت مضاعف شدن عذاب عوام
بـا دقت روشـن می شـود كه چرا گـروه پیروان نیـز مجازات مضاعـف دارند، زیرا هیچگاه پیشـوایان 
ظلـم و سـتم و سـركردگان انحـراف و گمراهـی به تنهایـی نمی تواننـد برنامه هاى خـود را پیاده كنند 
و ایـن پیـروان سرسـخت و لجوج انـد كـه به آن ها در رسـیدن به این هـدف قدرت و توان می بخشـند 
و بـه اصطـاح تنـور آن هـا را داغ كرده و پاى پرچمشـان سـینه می زننـد. بنابراین،  این دسـته نیز باید 
كیفر مضاعف داشـته باشـد، كیفرى براى گمراهی خود و كیفرى براى حمایت از ظالم و سـتمگر و 
پیشـوایان گمـراه. بـه همین دلیل در حدیـث معروفی كه از امام كاظـم )ع( دربارة یكی از دوسـتانش 
بـه نـام »صفـوان« نقل شـده، می خوانیـم كه به هنـگام نهـی او از همكارى با دسـتگاه هارون الرشـید 
سـتمگر فرمـود: »اگـر مردم، دسـتگاه آن ها را گرم نكنند و به حمایتشـان نشـتابند، چگونـه می توانند 

حق پیشـوایان عادل را غصب كنند« )تفسـیر نمونـه، ج 6، ص168(.

عوام و تودة مردم
از اينجـا يـک نكتـه روشـن شـد و آن اين اسـت كه عـوام مسـاوی با تودة مردم بی سـواد نيسـت، 
كـه قـرآن گاهـی از آن هـا بـه »النـاس« يـاد مي كنـد؛ زيـرا ممكـن اسـت برخی بسـيار هم باسـواد 
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باشـند، ولـی از نظـر فرهنـگ قرآنی عوام شـمرده شـوند؛ بلكه كاالنعـام و بدتـر از آن خواهند بود. 
بـه عبـارت ديگـر، آن كـه يكی را عـوام می كند و يكی را خـواص، به نوع عملكرد آن بسـتگی 
دارد. بـه تعبيـر رهبـر معظـم انقـالب: »ای بسـا كسـانی كـه تحصيالت عاليـه هم كردنـد و جزو 
عوام انـد؛ ای بسـا كسـانی كـه تحصيـالت دينی هـم كردند و جـزو عوام اند؛ ای بسـا كسـانی كه 
فقيرنـد يـا غنی انـد و جـزو عوام انـد، عـوام بـودن، دسـت من و شماسـت. بايـد مواظب باشـيم 

عـوام نباشـيم؛ يعنی هـر كاری می كنيـم، از روی بصيرت باشـد. 
آن كسـی كـه از روی بصيـرت كار نمی كنـد، عوام اسـت، پس می بينيد قـرآن دربـاره پيامبر )ص(
می فرمايـد: »ادعـوا الـی الل علـی بصیره انـا و من اتبعنـی« )يوسـف، 108(، »يعنی مـن و پيروانم 
بـا بصيـرت عمل می كنيـم و دعوت می كنيـم و پيـش می رويم«. )حسـينی اصفهانی، بی تـا، ص15(. 
از شـيعه اميرالمؤمنين علی )ع( نيز همين انتظار اسـت و شـايد به خاطر سـختی و مشـكالتی كه در 
دسـت يابی بـه ايـن مهـم بـوده كـه حضرت رسـول )ص( فرمود سـورة هـود مرا پيـر كـرد، وقتی از 

علت آن پرسـيدند به آية 112 آن اشـاره فرمودند )وسـايل الشـيعه، ج 6، ص 172(. 
بـی شـک حضرت در اسـتقامت و پايداری كـم نمی آوردند »َفاْسـتَقِْم َکما أُمِـْرَت« بلكه، نكتة 
اساسـی در بخـش پيـروان حضـرت بودنـد »َو َمْن تـاَب َمَعَك« كـه نتوانند در همان مسـير باقی 
مانـده و اسـتقامت از خـود نشـان دهنـد )ابـن الحديـد،ج 11، ص 213( و بر آموزه هـای قرآن و 
اسـالم دسـت تجـاوز بردنـد و بدعت های بی شـماری ايجـاد كردند )امينـی، گزيـده ای جامع از 
الغديـر، 1390، ص 27(. بـه يقيـن از علـم و عدالـت خدا به دور نخواهد بـود و به زودی جواب 
َُّه بِما تَْعَمُلـوَن بَصیٌر« وحتی نتوانسـتند حرمت  ايـن بی  حرمتی هـا را خواهنـد داد »َو ال تَْطَغـْوا إِن
اهـل بيـت پيامبـر )ص( را بـا وجـود تأكيدات قـرآن نگه دارنـد »ُقْل ال أَْسـئَُلُکْم َعَلیْـهِ أَْجراً إاِلَّ 
َة فِـي الُْقْربـی « )شـوری، 220( و تا سـوزاندن درب تنها دختر ايشـان پيش رفته و سـيلی  الَْمـَودَّ

بر روی ايشـان نشـاندند و محسـن ايشـان را سـقط كردند و او را شـهيد كردند.

تغيير هویت از خواص به عوام یا بالعكس
خـواص اگـر نتواننـد از عقـل و ابزارهـای شـناخت به خوبی اسـتفاده كننـد، از رتبة خـواص خارج 
می شـوند و وارد عوام می شـوند؛ چنان كه شـيطان پس از 600 هزار سـال عبادت )خطبة 192( و آن 
همـه علـم، از عـرش بـه حضيـض آمد. يا بلعـم با عورا كه بـه مرز مسـتجاب الدعوه  ای رسـيده بود، 
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ولـی يـک مرتبـه به پسـتی گراييد تا آن جـا كه قـرآن او را همچون سـگ هار مي داند )اعـراف، 175(.
يـا طلحـه و زبيـری كـه به منزلة حـواری )خـواص( پيامبر )ص( بودنـد و در اوايـل از حاميان 
علـی )ع( بـه شـمار می آمدنـد، ولـی سـرانجام، دنياپرسـتی آن هـا را از مقـام خواص بـه بدترين 

عـوام تبديل كـرد )خاتمـی، 1378، ص 60(. 
همچنيـن همسـر نـوح و لـوط كه در خانـة پيامبر رشـد كرده بودنـد، چون نتوانسـتند موقعيت 
ويـژة خـواص بودنشـان را حفـظ كننـد، تبديـل بـه الگـوی كافـران و عـوام بدتـر از حيوانـات 
شـدند. »خداونـد مثلـی بـرای كافران مي زند كه همسـر نوح و همسـر لوط اسـت؛ ايـن دو تحت 
سرپرسـتی دو بنـده از بنـدگان صالـح مـا بودنـد؛ ولـی بـه آنـان خيانت كردنـد و ارتبـاط آن ها با 
اين دو پيامبر سـودی به حالشـان نبخشـيد و به آن ها گفته شـد وارد آتش شـويد همراه كسـانی 

كـه وارد مي شـوند« )تحريم، 10(.
امـا همسـر فرعـون كه شـايد از علـم ظاهـری آن چنانی برخـوردار نبـود، ولـی دارای بصيرت 
عميـق بـود، از درون كاخ فرعـون بـه موسـی )ع( ايمان آورد و بدترين شـكنجه ها هم نتوانسـت 
او را از عقيـده اش برگردانـد. در نتيجـه الگويـی بـرای خـواص شـد »نمونه ای كـه خداوند برای 
مؤمنـان زد، همسـر فرعـون اسـت، در آن هنـگام كـه گفـت: »پـروردگارا! خانه ای بـرای من نزد 

خـودت در بهشـت بسـاز و مـرا از فرعـون و عمـل او نجـات ده«)تحريم، 11(.

عوام در نهج الباغه
در نامـة پنجـاه و سـه اميرالمؤمنيـن علـی )ع( بـه مالـک اشـتر نخعی اشـاره ای بـه خواص و 
جايـگاه اجتماعـی آن هـا و نقشـی كـه در رونـد آن می گذارنـد، داشـتند و اين كـه حاكمـان 
در برخـورد بـا آن هـا چـه سياسـتی بايـد در پيـش گيرنـد مطالبـی فرمودنـد كـه در گفتـار 
خـواص بـه بخشـی از آن هـا اشـاره شـد. در مـورد عـوام و سياسـتی كـه بايـد در پيـش 
ُة لِلْْعـَداءِ الَْعامَّـُة  یـِن َو ِجَمـاُع الُْمْسـلِِمیَن َو الُْعـدَّ ََّمـا عَِمـاُد الدِّ گرفـت، می فرمايـد: »َو إِن
مَّـِة َفْلیَُکـْن ِصْغـُوَك لَُهـْم َو َمیُْلـَك َمَعُهْم« )پايـة دين و جمعيـت مسـلمين و ذخيره  مِـَن اْلُ
دفـاع در برابـر دشـمنان، تنهـا عامـه مردم انـد. بنابرايـن بايـد گـوش تـو بـه آن هـا و ميـل تو 
بـا آنـان باشـد( يعنـی از آن جـا كـه عامـة مـردم، دين  دارنـد، پايه هـای ديـن بـا آن ها اسـتوار 
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می شـود؛ از ايـن رو، ايـن عامـه مردم انـد كـه شـكوه و جـالل عظمـت جماعـت مسـلمانان 
بنابرايـن،  را بـه نمايـش می گذارنـد و در دفـاع از كيـان امـت اسـالمی ذخيرة بی پايان انـد. 
حاكمـان اسـالمی بايد همـواره مترصـد رضايـت اين قشـر باشـند و خواسـت های آنـان را در 

تصميم گيری هـا مـد نظـر داشـته باشـند.
از طرفـی، در جـای ديگـر اميرالمؤمنيـن علـی )ع( تعريـف ديگـری از خـواص و عـوام ارائـه 
اُس ثاََلثَـٌة َعالِـٌم َربَّانِـيٌّ َو ُمتََعلِّـٌم َعَلـی َسـبِیِل نََجـاةٍ َو  می دهنـد؛ آن جـا كـه مي فرمايـد: »النَـّ
َهَمـٌج َرَعـاٌع أَتْبَـاُع ُکلِّ نَاعِـٍق یَِمیُلـوَن َمَع ُکلِّ رِیـٍح لَْم یَْسـتَِضیئُوا بِنُـورِ الْعِْلِم َو لَـْم یَْلَجئُوا 
إِلَـی ُرْکـٍن َوثِیـٍق« )كلمـات قصـار 147(، مـردم سـه گروه انـد: ]اول[ دانشـمند الهـی، ]دوم[ 
دانش  طلبانـی كـه در راه نجـات، دنبـال تحصيـل علم اند و ]سـوم[ مردمان بی سـر و پـا كه دنبال 
هـر صدايـی مي دونـد و بـا هـر بـادی حركـت مي كننـد؛ همانهـا كه بـا نور علم روشـن نشـده و 

بـه سـتون محكمي پنـاه نبرده انـد« )دشـتی، 1379، ص685(.
بـا توجـه به تعريف ارائه شـده از عـوام و نقش منفی كـه در جامعه به دليل تبعيـت كوركورانه 
از خـواص باطـل دارنـد، ايـن كالم بيشـتر بـا سـياق كالم هم خوانـی دارد، مگـر اين كـه قائـل به 
تفـاوت در عامـل تقسـيم و انگيـزة آن باشـيم؛ تقسـيم اول را از نـوع اقتصـادی و اشـراف گـری 

بدانيـم و تقسـيم دوم را از نـوع انديشـه ای و فكری بشناسـيم.
بـرای اين كـه بتوانيـم تحليلـی درسـت از ايـن كاركـرد بدهيم، اشـاره ای بـه كاربردهـای ديگر 

عـوام و خـواص در نهـج البالغـه می كنيم:
َإِنَّ الَْعامََّة لَْم تُبَایِْعنِي لُِسْلَطاٍن َغالٍِب َو اَل لَِعَرٍض َحاِضر )نامة 54(.

عموم مردم با من برای دنيا يا به زور بيعت نكردند.
َواالمَر بِالَمعُروِف َمصَلَحًه لِلَعوامِ )نامة 244(.

و امر به معروف به دليل مصلحت عموم مردم تشريع شده است.
ٍد )ص( ي أَْخَطـْأُت َو َضَلْلُت َفلِـَم تَُضلُِّلـوَن َعامََّة أُمَّـةِ ُمَحمَّ َفـإِْن أَبَیْتُـْم إاِلَّ أَْن تَْزُعُمـوا أَنِـّ

.)127 )خطبـة  بَِضاَللِي 
اگـر گمـان می كنيـد كـه مـن خطـا كـرده ام و گمـراه شـده ام پـس چـرا مـردم بـا گمراهی من 

شـوند. گمراه 
لَئِْن َکانَِت اْلَِماَمُة اَل تَنَْعقُِد َحتَّی یَْحُضَرَها َعامَُّة النَّاِس َفَما إِلَی َذلَِك َسبِیٌل )خطبة 173(.
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اگـر امامـت و خالفـت فقـط بـا حضـور همـة مـردم منعقـد می شـود، پس هيـچ راهـی برای 
اقامـه نخواهـد بود.

ةٍ لِْلَعامَّةِ  )نامة 53(. ِ َو َذلَِك بَاُب َمَضرَّ
و اين )احتكار مواد غذايی( راه ضرر زدن به مردم است.

نگاهـی بـه ايـن مـوارد گويايی اين نكته اسـت كه مقصود از عامـه، همان عموم مـردم بدون توجه 
بـه هويت هـای اجتماعـی و صنفـی آن هاسـت، از ايـن رو می توان گفـت عامه لفظی اسـت كه معانی 

مختلفـی دارد و اشـتراك لفظـی اسـت. از ايـن رو در معنای آن بايد به قرينـة جمله توجه كرد.
بنابرايـن، در تقسـيم اول چنـان كـه گفتيم عـوام به جمع كثيری از مردم اطالق شـده كـه دين  دارند 
و توقـع چندانـی از حاكميـت ندارنـد و همـواره يـاور حكومت انـد و در مواقع خطر به پا خاسـته و 
از حاكميـت دفـاع می كننـد؛ مايـة مباهـات اسـالم اند و جمعيـت بيشـتری را نيز به خـود اختصاص 
می دهنـد. در مقابـل آن هـا گروهـی كم جمعيـت و متوقع و اشـرافی هسـتند كه همـواره از حكومت 

انتظـار خدمـت بيشـتری دارنـد و در مواقع خطر از پذيرش مسـئوليت شـانه خالـی می كنند. 
در تقسـيم دوم، عـوام بـه گروهی از مردم اطالق شـده كـه از نعمت عقل و ابزارهای شـناختی 
بهـره نمی گيرنـد و همـواره در تصميم هـا بـه ديگـران نـگاه می كننـد و بـا حركت آن هـا حركت 
و بـا توقـف آن هـا می ايسـتند و نيز تالشـی بـرای ارتقای دانـش خـود نمی كننـد؛ در مقابل آن ها 
گروه هايـی هسـتند كـه يـا عالم انـد و از بهـرة هوشـی و تـوان علمی بااليـی برخوردارنـد و بـه 
تعليـم ديگـران می پردازنـد يـا افـرادی هسـتند كه بـا روش های مختلـف دانش و مهارت كسـب 

كرده انـد و تصميم هـای آن هـا از روی تحليـل و شـناخت مواضـع شـكل می گيرد.

واژة عوام در ادبيات فارسی و عربی
دقـت در معانـی عـوام و عامـه و كاربـرد آن در زبان فارسـی و عربی گويايی اين اسـت كه الفاظ 
و واژه هـای ديگـری نيـز هسـتند كـه در همين معنـا بـه كار می روند و بـه نوعی با آن ها اشـتراك 

معنايـی دارنـد كـه در اين جا بـه تعدادی از آن ها اشـاره می شـود.

1. ناس 
ايـن واژه 187 بـار در قـرآن بـه صـورت »الناس« و »51« بـار به صورت للناس به كار رفته اسـت 
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كـه هـم بـه معنـاي عمـوم مـردم و هم گـروه خاصی بـه كار رفتـه اسـت. در اين آيـات، ناس به 
معنـاي عموم مـردم به كار رفته اسـت: 

»یا ایّها الناس اعبدوا ربُّکم«؛ )بقره، 21(  اي مردم، پروردگارتان را بندگي كنيد.
»شـهر رمضـان الّذي انزل فیـه القران هدي للنـاس«؛ )بقـره، 185( ماه رمضـان )همان ماهي 

اسـت( كـه در آن قـرآن براي هدايت عموم مردم نازل شـده اسـت.
در آياتـي هـم لفـظ نـاس بـه معناي مـردم عـوام در مقابل »خـواص« بـه كار رفته اسـت؛ مثاًل 

وقتـي درباريـان فرعـون برنامـة مقابلة سـاحران با موسـي را پيشـنهاد كردند:
»قیـل للنـاس هل انتم مجتمعـون لعّلنا نتّبع الّسـحرة ان کانوا هـم الغالبین«؛ )شـعراء، 40 و 
39( بـه تـودة مـردم )عوام( گفته شـد: آيا شـما هـم جمع خواهيد شـد، بدان اميد كـه در صورت 

پيـروزي جادوگران از آنـان پيروي كنيم؟
همچنيـن وقتـي بـزرگان قوم نمـرود با بت هاي شكسـته رو به رو شـدند و فهميدند كه حضرت 
ابراهيـم )ع( آن هـا را شكسـته اسـت، او را در جمـع مردم احضـار و توبيخ كردند، تـا تودة مردم 
را عليـه او و بـه سـود خدايانشـان بشـورانند: »فأتوا به علي اعیـِن النّاس«؛ )اعـراف، 116( او را 

در برابـر ديدگان تـودة مردم بياوريـد )و محاكمه كنيد(.
واژة »نـاس« در زبـان شـريعت بـه معنـی عامـة مـردم و آحاد بشـر بدون هيـچ قيد و وابسـتگی 
جغرافيايـی، قبيلـه ای، نـژادی و طايفه ای، مذهبی، مسـلكی و بدون برخـورداری از هر نوع موقعيت 
علمـی و اجتماعـی و تحصيلـی و تجربی به كار برده شـده و در نظر گرفته شـده اسـت و الناس نيز 
مخاطـب ديـن قـرار گرفتـه اسـت؛ به هميـن دليل مخاطـب دين فطـرت انسان ها سـت، فطرتی كه 
در آن هيـچ قيـد و تعلقـی جـز بندگی خدا متصور نيسـت )بنياد نهـج البالغـه، 1373، ص 281(. 

بـه تعبيـر شـهيد مطهـری هيـچ كتـاب لغتـی و هيـچ عـرف عـرب زبانـی نـاس را به معنـی تودة 
محـروم نگرفتـه و مفهـوم طبقه در آن نگنجانده اسـت، بلكه به مفهوم عموم مردم اسـت، و عموميت 
خطابـات قـرآن نيـز از نظرية فطرت سرچشـمه می گيـرد )مطهری، انسـان و ايمـان، 1362، ص 76(.

2. پيروان گمراه
از واژه هايـي كـه بـر عـوام در معنـای دوم داللـت دارد، لفظ »الذين اتّبعوا« اسـت كـه حكايت از 

عـوام گمـراه و مقلـد دارد. گرچـه گاهـی ايـن واژه بـه معنای خـواص باطـل نيز بـه كار می رود 
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كـه هـم لفـظ  »پيشـوايان گمراهـي« معنا می شـود؛ دو گروه تابـع و متبوعي كه بدنـد و هر دو در 
جهنـم خواهنـد بـود و در آن جا از هـم بيزاري خواهند جسـت. 

اذ تبـّرأ الّذیـن اتّبعوا مـن الّذین اتّبعوا؛)بقـره، 166( آن هنگام كه پيشـوايان گمـراه از پيروان 
خـود بيـزاري جوينـد. و قـال الذیـن اتّبعـوا لـو انَّ لنا کـّرًة فتنبـّرأَ مِنهـم کمـا تَبَـّرُؤا مِنّا؛ و 
پيـروان گمـراه گوينـد: كاش بـراي مـا بازگشـتي بود تـا از آنـان بيزاري مي جسـتيم همـان گونه 

كـه از مـا بيزاري جسـتند.

3. مستضعفان
ايـن گـروه در مقابـل مسـتكبران كـه خـواص باطـل و بدنـد قـرار دارنـد. واژة »مسـتضعف« از 
مـادة »ضعـف« گرفتـه شـده، يعنـي كسـي كـه ضعيـف نگاه داشـته شـده و امـكان رشـد فكري، 
اجتماعـي، سياسـي و اقتصـادي از او گرفته شـده اسـت و مجال رشـد و بالندگي بـه او نداده اند. 

اسـتضعاف را مي تـوان بـه گونه هـاي فكـري، سياسـي و اجتماعـي تقسـيم كرد:

الف( استضعاف فكري
مسـتضعف در اين جـا بيشـتر بـه معنـاي ضعيـف و ناتوان اسـت. مسـتضعفان فكـري، گروهي از 
عوام انـد كـه بـه علـت ضعـف عقـل و بي دانشـي، تـوان شـناخت حـق و وارد شـدن در گـروه 
مؤمنـان را ندارنـد؛ يـا عوامـل بيرونـي مانـع از رسـيدن معـارف دينـي بـه آنـان شـده و بـه طور 

ناخـودآگاه آنـان را در حصـار غفلـت، جهـل و خرافـه نگه داشـته اسـت. 
»فاولئـك ماواهـم جهنم و سـاءت مصیراً اال المسـتضعفین مـن الرجال والنسـاء والولدان 
ال یسـتطیعون حیلـة و ال یهتـدون سـبیال فأولئك عسـي الل ان یعفـوا عنهـم و کان الل عفّواً 
رحیمـاً«؛ )نسـا، 98( جايـگاه كافـران مسـتضعف )كـه اسـتضعاف را پذيرفتـه و حاضـر بـه هجرت 

نشـده اند( دوزخ اسـت و بدسـرانجا مي  اسـت. مگر آن گروه از مردان و زنان و كودكان مسـتضعفي 
كـه چـاره اي ندارنـد و راه بـه جايـي نمي برنـد؛ پس ايشـان اميـد اسـت كه مـورد عفو خداونـد قرار 

گيرنـد و خداونـد بخشـندة مهربان اسـت )طباطبايـی م   ، 1374، ص 77، ج5(.
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ب( مستضعفان سياسي ـ اجتماعي 
افـرادي كـه اجـازة فكـر كـردن نداشـته باشـند يا مقهـور نظام حاكـم و مجبـور به اطاعـت بوده، 
قـدرت ابـراز وجود نداشـته باشـند يا چاره اي بـراي نجات نيابند، مسـتضعف سياسـي، اجتماعي 

هسـتند، كـه مي تـوان آن هـا را به چند دسـته از ايـن قرار تقسـيم كرد:

1. مستضعفان کافر
اين هـا آن گـروه از عوام انـد كـه تـوان شـناخت حق از باطـل را دارنـد و حق نيز به گـوش آن  ها 
رسـيده اسـت، ولـي مقهـور سـلطة ظلـم و كفرنـد و بـه عقـل خـود مراجعـه نمي كننـد. در برابر 
تحقيرهـا و حيله هـاي مسـتكبران تسـليم شـده يا بـه زر و زيور آن ها دل باخته و سـياهي لشـكر 

و تابـع سـتمگران و حاكمـان شـده اند. ايـن آيـات حاكي از عاقبـت چنين گروهی اسـت:
»قـال الذین اسـتضعفوا للذین اسـتکبروا بل مکـر الیل والنّهـار اذِ تَأمروننـا ان نکُفر بالل و 
نجعـل لـه انداداً«؛ )سـبأ، 33( مسـتضعفان به مسـتكبران گفتنـد: )نه، ما خـود گناهـكار نبوديم( 
بلكـه نيرنـگ شـبانه روزی )شـما بـود( آن گاه كـه مـا را وادار مي كرديـد بـه خدا كفـر بورزيم و 

بـراي او همتاياني قـرار دهيم.
چنان كـه معلـوم اسـت آيـه بيانگر صحبتی اسـت كه بين گروه مسـتكبر و مسـتضعف در جهنم 
صـورت می گيـرد؛ بعـد از رويت عذاب الهی و شـدت آن، ضعفا به مسـتكبران اعتـراض می كنند 
كـه شـما مـا را مجبـور كرديد تـا هدايـت نشـويم و مسـتكبرين گوينـد »أَ نَْحـُن َصَدْدناُکْم« آيا 
مـا شـما را از ايمـان بـاز داشـتيم؟ و آيـا ما مانع شـديم از اينكـه هدايت را بعـد از آنكه به وسـيلة 
دعـوت نبـوی در اختيارتـان قـرار گرفـت بپذيريـد؟ »َعِن الُْهـدی  بَْعـَد إِْذ جاَءُکْم« حاشـا! زيرا 
بهتريـن دليـل بر اينكـه مـا شـما را مجبـور نكرديـم، و بين شـما و ايمان حائل نشـديم، اين اسـت 
كـه شـما در ايمـان و كفـر مختار بوديـد، از اين رو خودتـان مجرم بوديـد »بَْل ُکنْتُـْم ُمْجرِمِیَن« و 
می خواسـتيد بـر جـرم خـود ادامـه دهيد و بـه همين دليل جـرم خود را تـا مرز كفر كشـانديد، و 
با اينكـه هدايـت الهـی در اختيارتـان قـرار گرفت، زير بـار نرفتيـد، بدون اينكه از ناحيـة ما مجبور 

شـده باشـيد؛ پس كفر شـما مسـتند به خـود شماسـت، و ما بـری از آنيم.
 ”َو قـاَل الَِّذیـَن اْسـتُْضعُِفوا لِلَِّذیَن اْسـتَْکبَُروا«، اين جملـه حكايت كالم ضعفاسـت كه در ّرد 
دفاعيـة مسـتكبرين گفتند:»بَـْل َمْکُر اللَّیِْل َو النَّهارِ« نه، شـما بی تقصير نيسـتيد، چون نقشـه های 
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پی گيـر، و مكر شـبانه روزی شـما ما را به كفر واداشـت،« »چون شـما همواره »تَْأُمُرونَنـا أَْن نَْکُفَر 
ِ َو نَْجَعـَل لَـُه أَنْـداداً« به ما دسـتور می داديد به خـدا كفر بورزيـم، و برای او انـداد و امثالی  بِـاللَّ
از الهـة دروغيـن قائـل شـويم؛ يعنـی شـما در دنيا به طـور دائم و شـبانه روزی نقشـه می ريختيد، 
برای اينكـه مـا را ضعيـف كنيـد و بـر مـا فرمانروا باشـيد و ما را واداريد كه خواسـته های شـما را 
اطاعـت كنيـم و  ايمـان آوريـم، از ايـن رو ناچار بوديـم كه سـر در اطاعت نهيم و كافر و مشـرك 

شـويم، چون شـما كفر و شـرك را از ما می خواسـتيد )الميزان، ج 16، ص577(.
آيـة ديگـری كـه بـه نوعـی دوباره بـه ايـن اعتـراض و جـواب پرداخته اسـت، آية 47 سـوره 
غافـر اسـت: »فقـال الضعفـاء للذیـن اسـتکبروا انـا کنـا لکم تبعـًا فهـل انتم مغنـون عنا من 
عـذاب الل مـن شـيء«، ضعيفـان بـه مسـتكبران گفتنـد: مـا پيرو شـما بوديم، پـس آيـا )امروز( 

چيـزي از عـذاب خـدا را از مـا دور مي كنيـد.

2. مستضعفان ظالم
آن گـروه از عـوام و توده هـاي مؤمـن جامعه انـد كـه سـلطة ظلـم را پذيرفته اند و حاضر نيسـتند 
از وطـن، خانـواده و دارايـي خـود دل بكننـد و بـه ديار اسـالم يا ديـار آزادي مهاجـرت كنند، تا 

در آن جـا آزادانـه معـارف ديـن را فراگيرنـد و بـه وظايف ديني عمـل كنند:
»اّن الذیـن توفیهـم المالئکـة ظال مي انفسـهم قالـوا فیـم کنتـم قالـوا کنا مسـتضعفین في 
االرض قـال الـم تکـن ارض الل واسـعًة فتهاجـروا فیهـا فأولئـك مأویهـم جهنم و سـاءت 
مصیـراً« )نسـاء، 97( آنان كه فرشـتگان جانشـان را در حالـي مي گيرند كه بر خويش سـتمكارند، 
چـون بـه آنـان گفتـه مي شـود: در چـه حـال بوديـد؟ گوينـد: مـا در زميـن مسـتضعف بوديـم. 
مي گوينـد: آيـا زميـن خـدا وسـيع نبـود كـه در آن هجـرت كنيـد؟ پس اينـان جايگاهشـان جهنم 
اسـت و چـه بـد جايگاهـي اسـت. بـه تعبيـر عالمـه طباطبائـی لفـظ »توفیهـم« می توانـد صيغة 
ماضـی باشـد و هـم صيغـه مضـارع؛ اگـر آن را مضـارع بگيريـم اصلـش »تتوفاهم« بـوده و يكی 
از دو« تـاء« آن بـه منظـور تخفيـف حذف شـده، هـم چنان كـه می بينيم . در آيـة شـريفه: »الَِّذیَن 
ـَلَم ما ُکنَّا نَْعَمُل مِْن ُسـوءٍ« )نحـل، 28(، حذف  تَتََوفَّاُهـُم الَْمالئَِکـُة ظالِِمـي أَنُْفِسـهِْم َفَألَْقُوا السَّ

نشـدة آن آمده است.
مـراد از ظلـم، هم چنـان كـه آيـة سـوره نحـل تأييـد می كنـد، ظلـم بـه نفـس اسـت و ظلم به 
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نفـس در اثـر اعـراض از ديـن خـدا و تـرك اقامـة شـعائر خـدا ايجـاد می شـود و اين نيـز در اثر 
واقـع شـدن و زندگـی كـردن در بـالد شـرك و در ميـان كفار قـرار گرفتـن پديد می آيد. انسـان 
وقتـی خـود را در چنيـن وضـع و موقعيتـی قـرار دهـد، ديگـر راهـی نـدارد كـه معـارف دين را 
بيامـوزد و بـه آنچـه ديـن خـدا او را بـدان می خوانـد عمل كنـد و به وظايـف عبوديـت قيام كند 

)الميـزان، ج 5، ص 76(.

3. مستضعفان مؤمن
گروهـی از مؤمنـان كـه به علت قـرار گرفتن در فضايی كفرآلـود امكان فعاليـت و انجام تعهدات 
ايمانـی و آموزه هـای دينـی را ندارنـد، از خداونـد طلـب يـاری می كننـد تـا بـرای آن هـا رهبری 

تعييـن كنـد تـا آن ها را از ايـن وضعيت نجـات دهد:
جـاِل َو النِّسـاءِ َو الِْولْـداِن  ِ َو الُْمْسـتَْضَعفیَن مِـَن الرِّ »َو مـا لَُکـْم ال تُقاتُِلـوَن فـي  َسـبیِل اللَّ
الِـِم أَْهُلهـا َو اْجَعْل لَنـا مِْن لَُدنْـَك َولِیًّا َو  الَّذیـَن یَُقولُـوَن َربَّنـا أَْخرِْجنـا مِـْن هـِذهِ الَْقْریَةِ الظَّ

اْجَعـْل لَنا مِـْن لَُدنَْك نَصیـراً« )نسـاء، 75(.
مقصـود از مسـتضعفين، بعضـی از مؤمنيـن و پـاره ای از آن ها فرض شـده اند؛ يعنی كسـانی كه 
َّنـا أَْخِرْجنـا مِـْن هـِذهِ الَْقْريَِة ...«، و عـالوه بر اين  اللَّ و ربوبيـت او را قبـول دارنـد و می گوينـد: َرب
كـه مؤمن انـد مظلـوم و بيچـاره و معذب انـد و داد مظلومـی سـر می دهنـد اسـتغاثه و التمـاس 

می كننـد، كـه )پـروردگارا مـا را از اين شـهری كـه اهلش سـتمكارند نجـات بده(.
( عطف شـده اسـت و به اين معناسـت  از طرفـی، كلمـة، )مسـتضعفين( بـر موضـع لفظ )اللَّ
كـه چـرا در راه خـدا نمی رزميـد و چـرا در راه نجـات مسـتضعفان نمی جنگيـد. آيـة شـريفه 
تحريـک و تهييجـی اسـت بـرای همـة مومنـان،  چـه آن هايـی كـه  ايمانشـان خالـص اسـت 
و چـه آن هايـی كـه  ايمانشـان ضعيـف و ناخالـص اسـت، امـا آن هايـی كـه  ايمانشـان خالص 
و دل هايشـان پـاك اسـت، بـرای بـه حركـت درآمدنشـان بـه سـوی قتـال، همان يـاد خدای 
عزوجـل كافـی اسـت، تـا بـرای اقامة حـق و لبيـک گفتن بـه نـدای پروردگارشـان و اجابت 
دعـوت داعـی او، بـه پـا خيزنـد؛ امـا آن هايـی كـه  ايمانشـان ناخالـص اسـت، اگـر يـاد خدا 
تكانشـان داد كـه هيـچ و اگـر يـاد خـدا كافـی نبود، ايـن معنـا تكانشـان می دهـد كـه اوالً  اين 
قتـال، قتـال در راه خداسـت و ثانيـًا قتـال در راه نجـات مشـتی مـردم ناتـوان اسـت كـه بـه 
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دسـت كفـار اسـتضعاف شـده اند، و خالصـة كالم  ايـن كـه آية شـريفه بـه  اين دسـته از مردم 
می فرمايـد اگـر  ايمـان بـه خدايتـان ضعيـف اسـت، حداقـل غيـرت و تعصـب كـه داريـد و 
هميـن غيـرت و تعصـب اقتضـا می كنـد كـه از جای برخيزيد و شـّر دشـمن را از سـر مشـتی 

زن و بچـه و مـردان ضعيـف كوتـاه كنيد)الميـزان، ج 4، ص 673(.

4. خواص مستضعف
گروه  هـاي مسـتضعفي كـه تـا بـه حـال نـام برديـم، همـه از عـوام جامعـه بودنـد. امـا گـروه 
ديگـري هسـتند كـه از خـواص جامعـه، ولـي مسـتضعف اند و حاكمـان و سـتمگران، امكانات 
سياسـي و اجتماعـي را از آنـان گرفتـه و آنـان را از جايـگاه اجتماعـي محـروم كرده انـد كـه 

آن اند. سـزاوار 
حضـرت  هـارون در پاسـخ توبيـخ بـرادرش، حضرت موسـي )ع( كه چـرا در برابر گوسـاله 

پرسـتي بني اسـرائيل اقـدام نكـردي؟ فرمود: 
»ان القـوم اسـتضعفوني و کادوا یقتلوننـي« )اعـراف، 15(  ايـن قـوم، مـرا خـوار و ناتـوان 

كردنـد و نزديـک بـود مرا بكشـند.
اسـتضعاف خـواص بـه  اين معناسـت كه كافـران و مشـركان، امكانـات را از آن هـا مي گيرند 
و آن هـا را در فشـارهاي سياسـي، اجتماعـي و اقتصـادي قـرار مي دهنـد تـا امكان قيام نداشـته 

باشـند. خداونـد بـه  اين گـروه وعدة خالفـت در زمين داده اسـت:
»و نریـد ان نمـن علي الذین اسـتضعفوا فـي االرض و نجعلهم ائمـة و نجعلهم الوارثین 
و نمکـن لهـم فـي االرض« )قصـص،6 و 5( و اراده كرديـم كـه بـر مسـتضعفان زميـن منـت 

گذاريـم و آن هـا را پيشـوايان و وارثـان زميـن كنيم و در زمين قدرتشـان بخشـيم.

آسيب های عوام در دوره اميرالمؤمنين علی )ع(
دنيا پرستی

شـايد دنيا پرسـتی مهم تريـن و بزرگ تريـن آفـت و آسـيبی بـود كـه دامن گير تـوده و عامـة مردم 
دورة زمامـداری اميرالمؤمنيـن علـی )ع( شـده بـود؛ دنيـا بـه زيبايـی در ديده هايشـان جلوه گری 
می كـرد و آن هـا نيـز بی اختيـار بـه دنبـال آن بودنـد و بـه نتايـج ايـن اغـراق و افتـادن در دريای 
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متالطـم دنيـا توجهـی نمی كردنـد؛ سـعادت و خوشـبختی را در جـای می ديدنـد كه جز سـرابی 
بيـش نبـود. دل بـه كسـی و چيزی سـپرده بودنـد كه جـز انحـراف و تشـنگی از آن برنمی آمد و 
جـز دوری از نـور و كاسـتی از حقايـق نصيـب او نمی سـاخت و آن را مبنـای همـة تصميم هـا و 
اقدامـات خـود قـرار داده بودنـد. ديگر خدا و رضايـت او نقش چندانی در زندگی آن ها نداشـت 
و خالصـة كالم اين كـه مردم بسـيار تغييـر كرده بودند و از سـعادت و رسـتگاری بی بهره ماندند، 
بـه دنياپرسـتی روی آوردنـد و از روی هـوای نفس سـخن می گفتند )نامـة 78(.حضرت علی  )ع( 
رهبـری و زعامـت ايـن مـردم را بـه ايـن اميـد پذيرفتنـد كه قبـل از غرق شـدن، آن هـا را نجات 
دهـد و دردهـای درونـی آن هـا را درمـان كنـد، بيش از آن كـه غير قابل عالج شـود»َو اَنَـا اَُداِوی 
مِنُهـم َقرحـًا اَخـاُف اَن یَُکـوَن َعَلقـَا« )نامـة 78(. گرچـه تعجب می كـرد كه مـردم چگونه گرد 
ی نََزلُت مِن َهـذا االمرِ َمنـزال ُمعِجبـًا« )همان(. چيـزی جمـع شـده اند كـه ارزشـی نـدارد »و اِنِـّ

گسست فرهنگی
بـا رحلـت پيامبـر گرامی اسـالم )ص( نوعی بازگشـت فكری و ارزشـی در بين مردم اتفـاق افتاد 
َُّکـم ِصرتُـم بَعـَد الهِجرَه اَعرابـًا« )خطبة  و مـردم را بـه دورة جاهليـت برگردانـد »َو اَعَلُمـوا اَن
192( و خـواص نيـز آن را تشـجيع كردنـد. ايـن امـر باعث گسسـت فرهنگـی بين فرهنـگ مبنا 
)فرهنـگ نـاب نبـوی( و فرهنـگ عمومی گرديـد و موجـب دوری مـردم از خـدا و آموزه هـای 
دينـی شـد؛ الفـت و بـرادری كـه در سـاية آن اختالف هـا بـه وحـدت تبديـل شـده بـود، دوباره 
آشـكار شـد و تعصب هـای جاهلـی و قومی دوبـاره زنده شـد و به جـای تفاخر به اسـالم و تقوا 
بـه ويژگی هـای قومـی و جاهلی توجـه كردند. نعمـت پر ارزش وحـدت، حميت دينـی و امنيت 

برخواسـته از آن را به فراموشـی سـپردند.
»آگاه باشـيد كـه شـما هـم اكنـون دسـت از رشـتة اطاعـت كشـيده ايد، و بـا زنـده كـردن 

ارزش  هـای جاهليـت، دژ محكـم الهـی را شكسـتيد، در حالـی كـه خداونـد بـر ايـن امـت 
اسـالمی بر وحـدت و بـرادری منـت گـذارده بـود كـه در سـاية آن زندگـی كننـد. نعمتـی كه 
هيـچ ارزشـی نمی توانـد هماننـد آن تصـور كـرد، زيـرا از هـر ارزشـی گران قدرتـر و از هـر 
َُّکـم َقـد نََفضتُم اَیِدیُکـم مِن َحبـِل الَطاَعـهِ .َو ثََلمتُم ِحصَن  كرامتـی واالتـر اسـت. »ااَل َو اِن
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اللِ الَمضـُروَب َعَلیُکـم بَِاحـکامِ الَجاهِلیـهِ .....بِنِعَمـهٍ الیُعـَرُف اََحـٌد مِـَن الَمخلُوقِیـَن لَها 
قِیَمـٌه.« )خطبـة 192(.

توجه به ظواهر اسام
يكـی ديگـر از آسـيب های فرهنگـی عـوام، دوری آن هـا از اليه هـای درونـی فرهنـگ نـاب 
اسـالمی و اكتفـا بـه عنـوان مسـلمانی بـود. از اسـالم فقط بـه ايـن افتخـار می كردند كه بـه آن ها 
مسـلمان می گفتنـد و از اين كـه بـه ديـن ديگری خوانده شـوند ناراحت می شـدند ولـی از محتوا 
و آموزه هـای اسـالم خبـری نبـود و از ايمـان نيـز فقط امـاره و نشـانه های آن را می شـناختند »َما 

تَتَعلَُّقـون مِـَن ااِلسـالمِ ااِل بِاسـِمه َو ال تَعرُِفـون مَِن ااِلیماِن ااِل َرسـَمُه« )خطبـة 192(.

نافرمانی از دستورات
نقـش مؤثـر و مثبـت عـوام، زمانـی در جامعـه خـود را نشـان می دهـد كـه بـه دنبـال رهبـری و 
امـام زمانـش حركـت كنـد و دسـتورات او را امتثـال كـرده و اهدافـش را محقـق كنـد. در زمان 
زمامـداری اميرالمؤمنيـن علـی )ع(، مـردم بيش از آن كه تابع دسـتورات امام و رهبرشـان باشـند، 
بـه دنبـال دنيـا و راحتـی آن و منافـع شـخصی می گشـتند. سركشـی از اطاعت رهبـری به حدی 
رسـيده بـود كـه رهبـری جامعـه در چنديـن نوبـت از عملكـرد آن هـا شـكوه كـرده و زبـان بـه 
اعتـراض و نكوهـش آن هـا در سـخنرانی ها گشـود و در نهايـت هنگامی كـه اميرالمؤمنيـن علـی 
)ع( در حـال  نشسـته رسـول خـدا )ص( را در خـواب می بينـد، از مـردم و تلخی هـای زمـان و 
حـوادث آن شـكايت می كنـد كـه فرمـود نفرينشـان كنـم كـه من نيـز گفتم: خـدا بهتـر از آنان را 
بـه مـن بدهـد و بـه جـای من شـخص بدی بـر آن ها مسـلط شـود »اَبِدلنِـی اللُ بِهم َخیـراً مِنُهم 
َو اَبِدلُهـم بِـی َشـّراً لَُهم مِنِّی« )خطبـة 70(. اين كالم بيانگـر نهايت ناراحتی رهبـری از وضعيت 

جامعـة كوفـی نسـبت بـه حكومـت مركـزی و خواسـت های اميرالمؤمنين علی )ع(اسـت.
تاريـخ و سـخنان حضـرت علـی گويای اين نكته اسـت كه مـردم كوفه در برابر خواسـت های 
رهبـری، رفتارهـای مختلفـی از خـود نشـان می دادنـد، از ايـن رو ايشـان گاهـی از آن هـا تمجيد 
می كـرد و گاهـی آن هـا را بـه بـاد انتقـاد می گرفـت و اين ناراحتـی در اواخـر عمر مباركشـان به 
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حـدی رسـيده بـود كـه كـه كالم ياد شـده بيانگـر همان اتفاقی اسـت كـه در سـحرگاه روزی در 
سـال 40 هجـری به شـهادت می رسـند. مردم به شـدت وابسـته به دنيا شـده بودنـد، ديگر جنگ 
و جراحـت ناشـی از آن را برنمی تافتنـد و  بـه دنبـال امـوری می گشـتند كـه در پـی آن راحتـی 
و آسـايش باشـد؛ از ايـن رو بـه دعوت هـای ايشـان توجـه چندانـی نشـان نمی دادنـد و هميـن 
باعـث نارحتـی ايشـان می شـد كـه فرمود من شـما را شـب و روز، آشـكار و پنهان بـرای مبارزه 
بـا شـاميان دعـوت می كنـم اما شـما سسـتی كرديـد و خـواری و ذلـت را پذيرفتيد تـا جايی كه 
دشـمن پـی در پـی بر شـما حمله می كند و سـرزمين های شـما را تصرف كرده و از شـما كشـته 
و مجـروح می گيـرد و بـه نواميـس شـما تعـدی می كند و خلخـال و گشـواره به غـارت می برند 
ولـی از شـما حركتـی ديـده نمی شـود و بـه بهانه هـای گرمـی و سـردی هـوا از جنـگ طفـره 

می رويـد )خطبـة 27 و خطبـة 180(.

وظایف عوام
عـوام از ايـن نظـر كـه عوام اند، بـدون وظيفه و تكليف نيسـتند، بلكه به تناسـب شـرايط تكاليفی 
بـه گردنشـان اسـت كـه بايد انجـام دهند وگرنه شـيرازه نظام اجتماعـی از هم می پاشـد از جمله:

1. اعتراض به عملكرد خواص
عـوام و اكثريـت مـردم نبايـد در مقابـل رفتارهـای ناشايسـت خـواص دم فـرو بسـته و هيـچ 
اعتراضـی نكننـد و بـا سـكوت خـود عملكـرد آن هـا را تأييـد كننـد وموجبـات گسـترش آن را 
فراهـم كنـد، وگرنـه دچار عـذاب الهی می شـوند و فتنة خـواص دامنگيـر آن ها نيز خواهد شـد. 
در حديثـی از رسـول خـدا )ص( نقـل شـده اسـت »ان الل عـز و جـل ال یعـذب العامه بعمل 
الخاصـه حتـی یـروا المنکر بیـن ظهرانیهم و هم قـادرون علـی ان ینکروه فـاذا فعلوا ذالك 
عـذب الل الخاصـه و العامـه« )تفسـير المنـار، ج 9، ص 638( خداونـد عزوجـل هرگـز عموم 
مـردم را بـه خاطـر عمـل گـروه خـاص مجـازات نمی كنـد مگـر اين كـه زمانـی كه منكـرات در 
ميـان آن هـا آشـكار شـد و توانايی بر انكار آن داشـته باشـند در عين حال سـكوت كننـد، در اين 

هنـگام خداونـد  هـر دو گـروه را مجـازات خواهـد كرد«.
 يا به فرمايش اميرالمؤمنين علی )ع(:
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ُة بِالُْمنَْکرِ  ةِ إَِذا َعِمَلـتِ الَْخاصَّ ُب الَْعامََّة بَِذنْـبِ الَْخاصَّ َ اَل یَُعذِّ »َقـاَل أَمِیـُر الُْمْؤمِنِیـَن ع إِنَّ اللَّ
ـُة بِالُْمنَْکـرِ ِجَهاراً َفَلـْم تَُغیِّْر َذلِـَك الَْعامَُّة  ِسـّراً مِـْن َغیْـرِ أَْن تَْعَلـَم الَْعامَُّة َفـإَِذا َعِمَلِت الَْخاصَّ

ِ َعزَّ َو َجـّلَ«) وسائل الشـيعه، ج16، ص 135(. اْسـتَْوَجَب الَْفرِیَقـاِن الُْعُقوبَـَة مَِن اللَّ
خداونـد عمـوم مـردم رابه دليل گنـاه خواص عـذاب نمی كند. زمانی كـه عوام گناهـی را مخفيانه 
انجـام می دهنـد و عـوام از آن مطلع نشـوند ولی اگـر خواص گنـاه را به صورت آشـكار انجام دهند 

ولـی عـوام هيـچ عكس العملـی از خود نشـان ندهند، هر دو گروه مسـتوجب عذاب می شـوند.

2. مسئوليت پذیری 
در فرهنـگ علـوی آفرينـش انسـان هدفمنـد اسـت و نظامـی در آفرينـش و زندگی حاكم اسـت 
َُّکْم إِلَیْنـا التُْرَجُعـوَن« )المؤمنـون، 115(، آمدنش با هدف  »أََفَحِسـبْتُْم أَنَّمـا َخَلْقناُکـْم َعبَثـًا َو أَن
بـوده و رفتنـش نيـز بـا هدف اسـت. در اين آفرينـش تفاوتی ميان آحـاد مردم نيسـت، بلكه همه 
نسـبت بـه آنچـه دارنـد تكليـف دارند »الیکلـف الل نفسـا اال وسـعها« )بقـره، 286(، از اين رو 
همـة مـردم از خـواص يـا عـوام بايد بداننـد در كجا هسـتند و چـه كاری را چگونه انجـام دهند 
»الیکلـف الل نفسـا اال مـا آتاهـا« )طـالق، 7( و تنهـا تفـاوت آن ها چنان كه گذشـت بـه ميزان 
دارايـی و بخشـش هايی اسـت كـه از طـرف خداونـد بـه آن هـا داده شـده اسـت. از ايـن رو هر 
كـس در هـر جايـی كـه هسـت، مسـئوليتی نسـبت بـه آن دارد كـه دامنـة آن از مسـئوليت فردی 
شـروع می شـود. بـه عبـارت ديگـر هر فردی نسـبت بـه خدا، خـود، ديگـران، طبيعـت، جهان و 

اجتماعـی كـه در آن زندگـی می كند مسـئوليت دارد.
از طـرف ديگـر، انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت و دوام اجتمـاع بـه نـوع تعامـل افـراد آن 
برمی گـردد. بـه طـور طبيعـی در جامعه ای كه تعامـل و همكاری در آن نباشـد، نبايد انتظار رشـد 
و بالندگـی داشـت. هـر كـس در هـر جايگاهی كـه قـرار دارد مسـئوليتی دارد كه بايد نسـبت به 
آن تعهد داشـته باشـد و تالش كند »وقفوهم انهم مسـئولون« )صافات، 24(. اين مسـئوليت بين 
عـوام و خـواص از نظـر مـادة آن يعنـی مسـئوليت و تعهد تفاوتـی نمی كند؛ بلكه آن چـه متفاوت 

می شـود در ميـزان تعهـد و مسـئوليت اسـت كـه براسـاس اختيار و قـدرت متفاوت می شـود.
پـس، نمی تـوان گفـت كـه عـوام بـه جهـت عوام بـودن هيـچ مسـئوليتی ندارنـد؛ بلكـه ايـن 
قشـر نيـز بـا توجـه بـه موقعيـت فـردی و اجتماعـی كـه دارنـد، مسـئوليتی و تعهـدی دارند كه 
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َمت لَِغٍد« )حشـر، 18(.  پايين   تريـن آن مسـئوليت در قبـال خودشـان اسـت »َو لتَنُظر نَفٌس َمـا َقدَّ
بـه هميـن دليـل مخاطـب ديـن، عامـة مـردم اسـت. رسـوالن نيـز بـرای عمـوم مـردم آمده اند و 
فطـرت آن هـا را مـورد خطـاب قـرار می دادنـد و بـا آن ها برخـورد قشـری و صنفـی نمی كردند.

3. تبعيت از رهبری
يكـی از مسـئوليت های مهمی كـه عـوام و عمـوم در جامعـه دارنـد، همراهی با رهبـری و تبعيت 
از دسـتورها وخير خواهـی بـرای اوسـت، زيرا رهبـران در جامعه هـر چند بهترين باشـند، زمانی 
موفـق خواهنـد بـود كـه مردم با آن هـا همراهـی كنند و مـردم و رهبری نيـز هركدام بـه تكاليف 
خـود عمـل كننـد. در فرهنـگ علوی اين هر دو نسـبت به هـم از حقوقـی برخوردار ند و مكلف 
بـه انجـام صحيـح آن هسـتند   ، تـا براسـاس آن نيـز مورد سـؤال و بازخواسـت قـرار گيرنـد. اين 

حقـوق در نهـج البالغـه خطبة 34 به اين شـرح بيان شـده اسـت:
اُس إِنَّ لِـي َعَلیُْکـْم َحّقـاً َو لَُکْم َعَليَّ َحـقٌّ َفَأمَّـا َحقُُّکْم َعَلـيَّ َفالنَِّصیَحـُة لَُکْم َو  »أَیَُّهـا النَـّ
تَْوفِیـُر َفیْئُِکـْم َعَلیُْکـْم َو تَْعلِیُمُکـْم َکیْـاَل تَْجَهُلـوا َو تَْأدِیبُُکْم َکیَْمـا تَْعَلُموا َو أَمَّا َحقِّـي َعَلیُْکْم 
اَعُة ِحیَن  َفالَْوَفـاُء بِالْبَیَْعـةِ َو النَِّصیَحـُة فِـي الَْمْشـَهِد َو الَْمغِیِب َو اْلَِجابَـُة ِحیَن أَْدُعوُکـْم َو الطَّ
آُمُرُکـْم«. ای مـردم، مـرا بـر شـما و شـما را بـر مـن حقی واجب شـده اسـت. حق شـما بر من، 
آن كـه از خير خواهـی شـما دريـغ نـورزم و بيـت المـال را ميان شـما عادالنه تقسـيم كنم و شـما 
را آمـوزش دهـم تـا بی سـواد و نـادان نباشـيد و شـما را تربيـت كنـم تـا راه و رسـم زندگـی را 
بدانيـد و امـا حـق مـن بر شـما  اين اسـت كه به بيعـت با من وفـادار باشـيد و در آشـكار و نهان 
برايـم خيرخواهـی كنيـد، هـر گاه شـما را فرا خوانـدم اجابت نماييـد و فرمـان دادم اطاعت كنيد 

)دشـتی، ترجمـه نهج البالغـه، 1379، ص. 89(. 
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بـا توجـه بـه تعريفی كـه از فرهنگ از ديـدگاه اميرالمؤمنين علی )ع( ارائه شـد، دو عامل انديشـة 
علمـی و انگيـزة عملـی در آن نقـش اساسـی داشـت. از طرفـی، جهـت و هويـت انگيـزة عملی، 
بـر پايـة انديشـة علمی تعييـن می شـد. و آسـيب های فرهنگـی از انحـراف در انديشـة علمـی و 
انگيـزة عملـی ايجـاد می شـود. بـه طـور طبيعی بـرای مقابله بـا آسـيب های فرهنگـی- اجتماعی 
و تصحيـح رفتارهـا و تغييـر در رفتارهـا، سـبک و سـياق زندگـی مـردم يـا فرهنـگ بايـد از اين 
منطـق تبعيـت كـرد. نكتـة ديگری كـه در برخوردهـا و تدابير حائز اهميت اسـت و نقـش تعيين 
كننـده ای دارد، نـوع رويكـرد بـه تغيير و هدفی اسـت كه از آن دنبال می شـود و شـرايطی اسـت 
اَك أَْن تََضَع َذلَِك فِـي َغیْـرِ َمْوِضعِـهِ أَْو أَْن تَْفَعَلُه  كـه دامنـة برخوردهـا را تعييـن می كنـد. »إِیَـّ

)نامة 31( أَْهلِـه «  بَِغیْرِ 
راهبـرد عمومی حضـرت علـی )ع( در برخوردهـا، اصـالح امور بود. ايشـان با جامعـة بيماری 
روبـه رو بـود كـه خـود متوجـه بيماريشـان نبودنـد و احسـاس درد نمی كردند. حضـرت مجبور 
بـود بـا وجـود مخالفت عـوام و خواص، مانند پزشـكی دلسـوز و حـازق دارو تجويـز كند و آن 
را درمـان كنـد )خطبـة 108(. او تغييـرات الزم را ايجـاد می كـرد تـا جامعـه بيـش از پيش دچار 
گرفتاری هـای روحـی و فرهنگـی نشـود و دامنـة ايـن بيـش از ايـن گسـترش نيابـد. از طرفـی، 



310 /  سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

مأموريـت مبـارزه بـر پايـة تأويـل داشـت )بحاراالنـوار، ج 32، ص 260( تـا رونـد جامعـه را به 
همـان سـبک و سـياقی برگردانـد كـه با انقـالب نبوی محقق شـده بـود. از اين رو اقدامات شـان 
دامنة گسـترده  ای داشـت و همـة حوزه های حكومتـی را در برمی گرفت. گرچـه از جنبة اولويت، 
بيشـترين تمركـز را در تغييـر انديشـة علمـی  و انگيـزة عملی داشـت )بابائـی، 1384(. از اين رو، 
تـالش كـرد تـا در حـدود پنج سـال زمامـداری اش بـه اصـالح نظـام فكـری، اداری و مديريتی، 
اصـالح نظـام اقتصـادی، اجتماعـی - فرهنگـی و اصـالح نظـام اخالقـی بپـردازد و بـه نظـر در 
عامـالن حكومتـی و سـاختار آن هـا تجديـد نظر كند ديگـر اقداماتی كـه مجال پرداختـن به آن ها 
در اين جـا نيسـت.)پژوهنده، 1380(، )بابائـی م   ، 1389( اقداماتـی بـود كـه در همة ايـن تغييرات 
بـه نوعـی نمـود داشـت و تأثيرگذار بـر آن ها بـود و می توان در حكـم اصل تغيـرات از آن ها ياد 
كـرد تغييـرات فرهنگـی اسـت )بابائـی م. ب، 1384(. روند حركـت جامعه نيز به طـور طبيعی با 
ايـن تغييـرات و نـوع برخـوردی كه با آسـيب های فرهنگـی و اصالحاتی كه در آن هـا رخ می داد 

رقم می خـورد )هافسـتد، 1387( .
اميرالمؤمنيـن علـي )ع( چنان كـه گذشـت دغدغـة مهمی كـه داشـتند و خالفت را نيـز به علت 
آن پذيرفتنـد، ايجـاد اصالحـات الزم در سـامانة فكـری و فرهنگـی جامعـة نوپايـی اسـالمی و 
تجديـد حيـات در سـنت ها و روش هـا، ارزش های اسـالمی و بازگردان چرخه جامعه به مسـيری 
بـودن كـه پيامبـران و پيامبرگرامی اسـالم )ص( برای آن مبعوث شـدند و در ايـن راه به هيچ وجه 

كوتـاه نمی آمدنـد )مقام معظـم رهبری، 6 مـرداد 1387(.

منطق سبک اميرالمؤمنين)ع( در برخورد با آسيب های فرهنگی و اجتماعی
 برخوردهـای اصالحـی نيازبـه هدف، شناسـايی دردها، راه هـای وصول به هدف، ترسـيم الگو و 
چشـم انـداز و شـناخت دقيـق از وضعيت و موقعيت و شـرايط حاكـم بر آن ها داد. بـدون توجه 
بـه ايـن بحث هـا نمی تـوان ماهيـت و جهـت برخوردهـا را تشـخيص داد و تبييـن كرد. پزشـک 
حـاذق قبـل از هـر تجويـزی، ابتـدا درد را شناسـايی می كنـد و بـر پايـة وضعيـت مريـض دارو 
تجويـز می كنـد. ايـن دارو بـه طـور طبيعی نسـبت بـه افـراد مختلف، متفـاوت خواهد بـود، زيرا 
حالت هـا و شـرايط بيمـاران متفـاوت اسـت. قضـاوت درسـت و منطقـی در تجويـز و شـناخت 
صحـت و سـقم آن، بدون شـناخت حالت هـای بيمار مقـدور نخواهد بود. برخوردهای ايشـان با 
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آسـيب های فرهنگـی نيـز بـر پاية ايـن منطق بوده اسـت. از ايـن رو، قضاوت در مـورد صحت و 
سـقم آن بـدون شـناخت وضعيـت فرهنگی و اجتماعی ميسـر نيسـت، همچنان كـه در فصل های 
قبلـی بـه اختصـار بـه اصلی تريـن آن هـا اشـاره شـد. از طرفـی، گفتمـان پيرامـون برخوردهـای 
فـردی اسـت كـه معصـوم از اشـتباه و خطـا بـوده اسـت و از ايـن رو اگر خطايـی نيـز در تبيين 
ديـده شـود، بی شـک از نويسـنده خواهـد بود و ورود نويسـنده به اين حـوزه نيز تنهـا و تنها به 
اميـد يـاری و الطـاف آن هـا بـوده و هيـچ شـكی ندارد كـه اگر چيـزی نيز بـه خوبی ارائه شـده، 

همـه از الطـاف و كرامـات رحمانـی آن ها بوده اسـت. 

الگو و شاخص برخوردها
تحليـل محتـوا از خطبه هـا، نامه هـا و كلماتـی كـه از امـام )ع( بـر جـا مانـده، گويای ايـن واقعيت 
اسـت كـه همـة رفتارها، عملكردهـا و برخوردهای حضـرت )ع( در عرصه هـای مختلف از عنصر 
واقع بينـی تبعيـت می كـرد. و خدا محـوری، حق مداری، كمال جويی و انسـان مداری شـاخص های 
مهمـی  بودنـد كـه در همـة برخوردها رعايت می شـد. حضـرت )ع( در پـی ايجاد، ارتقـا و ترويج 
ايـن مؤلفه هـا و آموزه هـای مترتـب بـر آن هـا بودنـد )بابائـی، 1384( و بـه طـور طبيعـی رويكـرد 

عمومی ايشـان در برخوردهـا بـا آسـيب های فرهنگـی نيز از ايـن قاعده مسـتنثنی نبود.
شـاخص اصلـی تشـخيص آسـيب ها و انحراف هـا، فرهنـگ علـوی و مؤلفه هـای بـر آمـده 
از آموزه هـای قرآنـی و سـنت رسـول خـدا )ص( اسـت. بـه همـان انـدازه هـم معيـار اصلی در 
برخوردهـا و تعييـن ميـزان انحراف هـا، آموزه هـای قـرآن صامت و تشـخيص قرآن ناطق اسـت. 
بنابرايـن چارچـوب رفتارهـا و منش هـای رفتـاری در تصحيـح گفتمان هـا، سـبک ها، هنجارهـا، 
اعتقادهـا، ارزش هـا و الگوهـای رفتـاری نيز آن ها هسـتند، زيرا آن ها اسـاس دين انـد، و راهنمای 
یِن َو عَِمـاُد الْیَقِیِن إِلَیْهِـْم یَفِي ُء الَْغالِـي َو بِهِْم یُْلَحـُق التَّالِي«  همـة ره پوياننـد »ُهـْم أََسـاُس الدِّ
)  خطبـة 2(. عتـرت پيامبـر )ص( أسـاس ديـن، و سـتون های اسـتوار يقين اند. شـتاب كننـده بايد 
بـه آنـان بازگـردد و عقب مانده بايـد به آنان بپيونـدد. )دشـتی، 1379، ص 48(. در جای ديگری 
نيـز فرمـوده اسـت: »نَْحـُن النُّْمُرَقُة الُْوْسـَطی بَِهـا یَْلَحُق التَّالِـي َو إِلَیَْهـا یَْرِجـُع الَْغالِي« )قصار 
109( مـا تكيـه گاه ميانه ايـم، عقـب مانـدگان به ما می رسـند و پيش تاختـگان به ما بـاز می گردند. 
در تحـف العقـول روايت شـده اسـت: »إذا سـمعتم من حدیثنا مـا ال تعرفونه، فـرّدوه إلینا 
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وقفـوا عنـده، و سـّلموا إذا تبیّـن لکـم الحـّق، و ال تکونـوا مذاییـع عجلـی، فإلینـا یرجع 
الغالـي، و بنـا یلحـق المقصـر. مـن تمّسـك بنا لحـق، و مـن تخّلف عنّـا محق، مـن اتّبع 
، و لمبغضینا  أمرنـا لحـق، و من سـلك غیـر طریقنا سـحق. لمحبیّنا أفـواج مـن رحمـة اللَّ
. طریقنـا القصد، و أمرنـا الّرشـد« )شوشـتری، 1376، ج 3، ص152(،  أفـواج من سـخط اللَّ
وقتـی از مـا روايتـی می شـنويد كـه بـدان علـم نداريـد، آن را بـه مـا برگردانيد و بـر آن توقف 
كنيـد. ولـی زمانـی كـه حق بر شـما روشـن شـد، بـر آن تسـليم شـويد و بـر آن پايبند باشـيد، 
از ايـن رو، آن كـه بـر مـا پيشـی گرفتـه بايـد به مـا برگـردد و آن كـه عقب مانـده بايـد خود را 
بـه مـا برسـاند؛ هـر كـه به ما تمسـک جسـت بـه ما ملحـق می شـود و كسـی كه از دسـتورات 
مـا تخلـف كنـد از مـا جـدا شـده و منحـرف شـده اسـت، كسـی كـه تابـع اوامـر مـا باشـد به 
مـا ملحـق شـده اسـت و كسـی كـه غيـر راه مـا بـرود منحـرف شـده و از مـا دور می شـود. 
دوسـت داران مـا برخـوردار از امـواج رحمـت الهی انـد و دشـمنان مـا بـه امواجـی از غضـب 
الهـی برخـورد می كننـد. راه مـا راه درسـت و بـه مقصـد می رسـد و دسـتورات مـا موجبـات 

رشـد و كمـال می شـود.

رویكرد اميرالمؤمنين علی )ع( در سبک برخوردها
از مهم تريـن عوامـل اثرگـذار در برخوردهـا، نـوع رهيافـت و رويكـردی اسـت كـه بـه انسـان 
و جايـگاه او دارنـد كـه بـه همـان سـان مهم تريـن فاكتـور بـرای تفسـير و تبييـن رفتارهـا و 
برخوردهاسـت. رويكردهـا بـر پايـة جهان بينـی و نـوع نـگاه بـه جهـان هسـتی و جايگاهـی كه 
انسـان در آن دارد و ارتباطـی كـه بـا خـدا، خـود وديگـران دارد، هويـت می گيـرد و متفـاوت 

می شـود. 
در فرهنـگ علـوی بيـن كيفيـت رابطة انسـان با خـدا و نوع رابطة انسـان با مردم رابطـه برقرار 
اسـت، بـه طـوری كـه بـا اصـالح رابطة انسـان بـا خـدا، خداونـد رابطـة او را بـا مـردم اصالح 
اِس« )حكمـت 89(. بر  می كنـد »َمـن اَصَلـَح َمـا بَینَـه َو بَیـَن اللِ اَصَلَح اللُ َمـا بَینَـه َو بَیَن النَـّ
پايـة مباحـث قبلـی، ايـن رويكـرد در بـا فرهنـگ رقيـب يعنـی فرهنـگ علـوی متفاوت اسـت. 
در فرهنـگ علـوی چارچـوب ايـن رويكـرد بـر پايـة خدامحـوری، واقـع بينـی، كمال يابی، حق 
مـداری و انسـان مـداری استواراسـت. از ايـن رو فقط برخوردی تأييد می شـود كـه رنگ خدايی 
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داشـته باشـد و مطابـق واقعيت هـا بـوده و بـر محـور حقيقـت هويـت يافتـه و موجبات رشـد و 
كمـال انسـان را فراهـم كـرده و او را بـه جايـگاه انسـان واقعـی نزديک كند.

افق و هدف یا چشم انداز برخوردها
در فرهنـگ علـوی، هـدف، خدايـی شـدن و رسـيدن بـه مقـام فنـای الهی اسـت و دنيا بسـتری 
اسـت كـه در مسـير نظام آفرينش انسـان قرار گرفته اسـت تا بتوانـد با بهره گيـری از آن موجبات 
رشـد و حيـات خـود را بـرای مراحـل ديگر آمـاده كنـد. از اين رو، هـر چقدر رفتارهـا از جنس 
اخـروی باشـد بـه همـان انـدازه در آينـده و مراحـل بعـدی نظـام آفرينش مفيـد خواهد بـود »َو 
َمـت لَِغـٍد« )حشـر، آيـة 18(. ايـن افق و چشـم انـداز در تحـوالت فرهنگی از  لتَنُظرنَفـٌس َماَقدَّ
آموزه هـای قـرآن، رهنمودهـا، سـنت و سـيرة رسـول گرامی اسـالم )ص( تبعيت می كند و شـكل 
می گيـرد. هنگامی كـه پيامبـر گرامی اسـالم )ص( اميرالمؤمنيـن علـی )ع( را بـه يمـن می فرسـتاد، 
بـه ايشـان فرمـود: »قبـل از هـر جنگی، مردم را سـوی خـدا دعوت كن، زيرا قسـم به خـدا، اگر 
خـدا يـک نفـر را به دسـت تـو هدايت كنـد، از آن چـه خورشـيد در آن طلوع و غـروب می كند، 
ِ ص إِلَی  ِ َعَلیْـهِ بََعثَنِـي َرُسـوُل اللَّ بـرای شـما بهتـر اسـت« »َقـاَل أَمِیـُر الُْمْؤمِنِیـَن َصَلـَواُت اللَّ
ُ َعَلی یََدیَْك  ِ َلَْن یَْهـِدَي اللَّ ی تَْدُعَوُه وَ ایْـُم اللَّ الْیََمـِن َو َقـاَل لِـي یَا َعلِـيُّ اَل تَُقاتَِلنَّ أََحداً َحتَـّ
ـْمُس َو َغَربَـْت« )كافـی، ج 5، ص، 36(. اميرالمؤمنين  ا َطَلَعـْت َعَلیْـهِ الشَّ َرُجـاًل َخیْـٌر لَـَك مِمَّ
علـي )ع( نـه تنهـا در زمان حضور ايشـان)ص( بـه آن پايبند بودنـد، بلكه در همـة دورة پربركت 
حيـات طيبـة خويـش و دورة زمامداری شـان هـم در برخوردهـا بـه آن تأكيد داشـتند و جز خدا 
ِ َو أَنْتُـْم تُرِیُدونَنِي ِلَنُْفِسـُکْم« )خطبة  ي أُرِیُدُکـْم لِلَّ نمی ديدنـد و بـر غيـر آن برنمی تابيدنـد »إِنِـّ
136(. همـواره بـه دنبـال دسـت يابی بـه آن نكتـة ايده آلـی بودنـد كه رضايـت خـدا در آن بود و 
ِ َما َکانَـْت لِي فِـي الِْخاَلَفةِ  سـنت رسـول خـدا صلی الل عليـه  وآلـه   بـه آن اشـاره داشـت.»َو اللَّ
ـا أَْفَضْت  َرْغبَـٌة َو اَل فِـي الِْواَلیَـةِ إِْربَـٌة َو لَِکنَُّکـْم َدَعْوتُُمونِـي إِلَیَْهـا َو َحَمْلتُُمونِـي َعَلیَْها َفَلمَّ
ِ َو َمـا َوَضـَع لَنَـا َو أََمَرنَـا بِالُْحْکِم بِـهِ َفاتَّبَْعتُـُه َو َما اْسـتَنَّ النَّبِيُّ  إِلَـيَّ نََظـْرُت إِلَـی کِتَـاِب اللَّ
)صلی الل علیه وآله وسـلم (َفاْقتََدیْتُـُه َفَلـم اِحتَـجَّ فِـی َذلِـَك اِلَـی َرایُُکَمـا َو ال َراَی َغیرُِکَمـا« 
)خطبـة 205( بـه خـدا سـوگند، مـن بـه خالفـت رغبتـی نداشـته و به واليـت بر شـما عالقه ای 
نشـان نمـی دادم؛  ايـن شـما بوديـد كه مـرا به آن دعـوت كرديـد، و آن را بـر من تحميـل كرديد. 
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روزی كـه خالفـت بـه من رسـيد در قـرآن نظر افكندم، هر دسـتوری كـه داده، و هـر فرمانی كه 
فرمـوده پيـروی كـردم، به راه و رسـم پيامبـر )ص( اقتدا كـردم . پس هيچ نيازی بـه حكم و رأی 

شـما و ديگران نـدارم )دشـتی، 1379، ص205(. 

 شرایط محيطی )وضعيت و موقعيت(
روحيـات مـردم بعد از وفات رسـول گرامی اسـالم )ص( و در بيسـت و سـه سـال دورة خالفت 
خلفـای اول، دوم و سـوم تغييـرات عمـده يافتـه بـود. چنان كـه بررسـی كرديـم شـرايط فكری، 
روحـی و انگيزشـی خاصـی بر جامعه حاكـم كرده بودند و بـرای پذيرش اصالحـات و تغييرات 
نيازبـه هوشـمندی و شـناخت دقيـق و عميق از ايـن تحوالت داشـتند تا اقدامـات تأثيرات مثبت 

برجـای گـذارد و هر نـوع بهانه گيـری را از مخالفـان بگيرد.
اَك َو الَْعَجَلـَة بِاْلُُمـورِ َقبْـَل أََوانَِهـا أَِو التََّسـقَُّط فِیَهـا عِنَْد إِْمَکانَِهـا أَِو اللََّجاَجـَة فِیَها  »َو إِیَـّ
ـَرْت أَِو الَْوْهـَن َعنَْهـا إَِذا اْسـتَْوَضَحْت َفَضـْع ُکلَّ أَْمـرٍ َمْوِضَعُه َو أَْوقِـْع ُکلَّ أَْمرٍ َمْوقَِعه«  إَِذا تَنَکَّ
)  نامـة  53(، مبـادا هرگـز در كاری كـه وقـت آن فرا نرسـيده شـتاب كنـی، يا كاری كـه وقت آن 
رسـيده سسـتی ورزی، يـا در چيـزی كه )حقيقت آن( روشـن نيسـت سـتيزه جويـی نمايی يا در 
كارهـای واضـح و آشـكار كوتاهـی كنـی. تـالش كـن تا هـر كاری را در جـای خـود و در زمان 

مخصـوص به خـود، انجـام دهی )دشـتی، 1379(.
مقاومـت در مقابـل دسـتورات علـي )ع( و كوتاهـی در امتثال اوامر ايشـان، نتيجة اين تحوالت 
و انحراف هـای فرهنگـی بـود، بـه طـوری كـه چنـان عرصـه را بـر حضـرت تنـگ می كردند كه 
می فرمـود: صحنـه عـوض شـده اسـت، اگـر رعايـای پيـش از مـن از سـتم حاكمـان می ناليدند، 
امـروز مـن از رعيـت خـود می نالـم، گويـی مـن پيـرو و آنـان حكمرانند، يـا من محكـوم و آنان 
َّنِـي الْیَْوَم َلَْشـُکو َحیَْف  َعایَـا َقبْلِـي لَتَْشـُکو َحیْـَف ُرَعاتَِها َو إِن فرمانروايان انـد »إِْن َکانَـِت الرَّ

َرعِیَّتِـي َکَأنَّنِـي الَْمُقـوُد َو ُهُم الَْقـاَدُة أَِو الَْمـْوُزوُع َو ُهُم الَْوَزَعـُة« )قصار 261( 
بنابرايـن، شـرايط محيطـی تأثيـرات زيادی در نـوع تصميم گيری هـا و تدبيرهـای حضرت  در 
دورة زمامداريـش می گذاشـت، جايـی كـه  اظهـار نظـر را بی فايده تشـخيص می دادنـد »لَِکْن اَل 

َرأَْي لَِمـْن اَل یَُطـاُع« )خطبـة 27( و از گرايشـات مـردم تعجب می كـرد )قصار 126(.
 بخش هايـی از ايـن تحـوالت در فصـل دوم مـورد تحليـل و اشـاره قـرار گرفـت كـه می توان 
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آن هـا را در عرصه هايـی ايـن چنيـن زيـر جمع بنـدی كرد:
1. پيدايش فرهنگ های معارض و استحكام آن در منطقه شامات

2. رواج بدعت ها و تعطيلی سنت ها.
3. دنيا طلبی و توجه به ارزش های آن. 

4. نفوذ فرهنگ اشرافی گری رومی و ايرانی.
5. نفوذ اسرائيليات و افسانه خوانی ها.
6. تحريف در معانی و مفاهيم قرآن.

7. ناسازگاری سامانه های نظام فكری   ، ارتداد و فقر فرهنگی. 
بـا  بـرای برخـورد  از پذيـرش خالفـت، تالش هايـی جـدی  اميرالمؤمنيـن علـی )ع( پـس 
آسـيب های يـاد شـده انجـام دادنـد؛ برای مقابلـه با فرهنـگ امـوی از روز اول با ارسـال نماينده، 
عـزل معاويـه و تأكيـد بر رهاسـازی حكومت و تحويـل آن به نمايندة حضرت، به طور رسـمی با 
ايـن فرهنـگ و آسـيب های آن برخـورد جدی كردنـد و حدود شـانزده نامة بين حضـرت )ع( و 
معاويـه در ايـن زمينـه رد بـدل شـد كـه در نهايـت منجر بـه درگيری سـخت و جنـگ در منطقة 

صفين شـد.
 حضـرت )ع( همـراه بـا اين مبـارزه با روش های مختلـف به رد آموزه های امـوی و تصحيح 
فرهنـگ عمومی می پرداخـت كـه در ادامـه بـه تعـدادی از آن هـا اشـاره خواهد شـد. ايشـان از 
همـان روزهـای آغازيـن خالفت، شـروع بـه مبارزه بـا بدعت و ترويج سـنت حضـرت محمد 
)ص( كـرد كـه پذيـرش خالفـت بـر محور قرآن و سـنت، آغـاز ايـن برخوردها بـود. در اينجا 

بـه بعضـی از تاكتيک هـا در دو حـوزة خـواص و عوام اشـاره می كنيم:
در موضوعـات ديگـر نيـز با محوريت قرآن و سـنت برخوردهای داشـتند كـه دقت در محتوا 
و چارچـوب كاركـرد فرهنـگ علـوی گويايی اين واقعيت اسـت كـه تدابيـر اميرالمؤمنين علي 
)ع( در برخـورد بـا آسـيب های فرهنگـی براسـاس مؤلفه هـای فرهنـگ علـوی و كاركردهـای 
آن صـورت می گرفتـه كـه بـه تناسـب افـراد و شـرايط حاكـم بـر آن هـا متفـاوت بـوده اسـت، 
بـه طـوری كـه تاكتيک هـا در برخـورد بـا خـواص بـر محـور راهبـرد " جـذب حداکثری و 
دفـع حداقلـی"    و در برخـورد بـا عـوام بـر محـور راهبـرد " هدایت حداکثـری و ضاللت 

حداقلـی " اسـتوار بـوده اسـت كـه در ايـن بخش بـه تبييـن آن هـا می پردازيم.
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راهبرد اصلی اميرالمؤمنين)ع( در سبک برخورد با آسيب های فرهنگی
چنـان كـه در فصـل اول گذشـت، بـرای تغييـر فرهنـگ و سـبک و سـياق زندگـی مـردم و در 
نهايـت نـوع برخوردهـای آن هـا، بايـد ژن هـای فرهنگی هدف گيری شـود و دسـت مايـة تغيير 
قـرار گيرنـد تـا از طريـق ورود به اليه هـای زيرين فرهنـگ، ايجاد تغييـر در اليه های انديشـه ای 

و انگيـزه ای ميسـر می شـود. 
ورود در ايـن اليه هـا نيـاز به شـناخت موضـوع، جامعة هـدف، جريان های اثر گـذار و راه های 
برخـورد دارد كـه بـه تناسـب شـرايط متفاوت اسـت و همـه را می تـوان در مقولـة بصيرت زايی 
جمـع كـرد. بـه معنـای ديگر، بصيرت شـاه كليد و اصل اساسـی برخـورد با آسـيب های فرهنگی 
اسـت و برخوردهـای اميرالمؤمنيـن علـی )ع( برايـن اصل پايه ريزی می شـد.»إِنَّ َمعِـي لَبَِصیَرتِي 
ِ َلُْفرَِطنَّ لَُهْم َحْوضـًا أَنَا َماتُِحـُه اَل یَْصُدُروَن  َس َعَليَّ وَ ایْـُم اللَّ َمـا لَبَّْسـُت َعَلی نَْفِسـي َو اَل لُبِـّ

َعنْـُه َو اَل یَُعوُدوَن إِلَیْـهِ« )خطبة  10(.
همانـا مـن بصيـرت الزم بـه امـور را دارم، نـه حق را پوشـيده داشـتم و نه حق بر من پوشـيده 
مانـد. سـوگند بـه خـدا، گردابی بـرای آنان بـه وجود آورم كـه جز من كسـی نتوانـد آن را چاره 
سـازد؛ آن هـا كـه در آن غـرق شـوند، هرگـز نتواننـد بيـرون آينـد، و آنـان كـه بگريزنـد، خيـال 

بازگشـت نكنند )دشـتی، 1379، ص55(. 
چنان كـه در فصـل دوم گذشـت، فصـل مميز عوام و خـواص نيز به بصيرت و عمـل بر پايةآن 
برمی گشـت كـه بـه تناسـب بـه تبييـن آن و برخوردهـای اميرالمؤمنيـن علـی )ع( با آسـيب های 

می پردازيم.  فرهنگـی 

بصيرت زایی: 
بصيـرت مشـتق از مـادة بََصـر بـه معنـی نـور اسـت كـه روشـنايی و نورانيـت بـه همـراه دارد 
)المصبـاح   ، 50(. در معنـا و مفهـوم، واژة بصيرت معانی متعددی عنوان شـده اسـت. روشـن بينی، 
ژرف انديشـی، دانايـی و هوشـياری، داشـتن عقل سياسـی و اجتماعـی، مشـاهدة حقيقت و عمق 
حـوادث و رخدادهـا بـا چشـم دل و مـوارد مشـابه، از جملـه معانـی واژه بصيـرت اسـت. در 
مفـردات راغـب از بصيـرت بـه درك قلبـی و معرفـت ياد شـده اسـت و در تفسـير طبرسـی در 
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تفسـير آيـة »ادعـو الـی الل علی بصیره انا« )يوسـف، 108( بصيـرت به معنای معرفـت و بينايی 
تفسـير شـده اسـت. بـه طـور كلـی ايـن واژه بـا مشـتقاتش 144 بـا در قرآن بـه كار رفته اسـت.

)المعجـم القـرآن(. جمـع بصيـرت، ابصـار اسـت كـه 5 بـار در قـرآن بـه كار رفته اسـت »ان فی 
ذالـك لعبـره الولی ابصـار« )ال عمـران، 13(.

ايـن واژه گرچـه در چنـد مـورد بـه معنـای چشـم و ديدن آمده اسـت، اما بيشـتر مشـتقاتش به 
معنـای بينايـی دل و معرفـت به كار رفته اسـت؛ بينايی كـه به دنبالش علم و معرفت داشـته و منتهی 
بـه رفتـار حاكـی از علـم و دانايـی اسـت. تفـاوت كـور و بينـا در فرهنگ قرآنـی، نبـوی و علوی 
بـه هميـن نكتـه بـر می گـردد »هل یسـتوی االعمـی و البصیـر« )غافـر، 58( و »لیـس االعمی من 
یعمی بصـره انمـا االعمی مـن تعمی بصیرتـه« )كنـز العمـال، حديـث 1220(. بـه عبارتـی، واقـع 
بينـی و قـدرت تشـخيص حـق از باطـل از ويژگی هـای مهم اهـل بصيرت اسـت كه تقـوا از علل 
ايجـادی آن اسـت »ان یتقـوا الل یجعل له فرقانا« )انفال   ، 29(. چه بسـيار چشـم دارانـی كه كورند 
و قـدرت تمييـز حـق از باطل را ندارند و چه بسـيار روشـندالنی كـه به حقيقـت از نورانيت باطن 

برخوردارنـد و حقايـق را درك و خطـوط را بـه خوبـی شناسـايی می كنند.
 بنابرايـن، بصيـرت از مـادة بصـر مشـتق شـده و در معنای بينايـی و نورانيـت دل و باطن بكار 
مـی رود و از جنـس دانايـی و معرفـت اسـت. مهم تريـن آثـار آن در رفتـار، گفتار و كـردار ظاهر 
می شـود و نشـان از قـدرت تشـخيص و تمييـز خطـوط سـره از ناسـره، و حـق از باطـل دارد.از 
عوامـل مهـم ايجـادی آن تقـوای الهـی اسـت، در حالی كه چشـم نشـان از بصيرت نيسـت بلكه 
بصيـرت از ويژگی هـای روح و ملكـوت انسـانی اسـت و از اوصاف درونی او شـمرده می شـود. 
»فکشـفنا عنـك غطائـك فبصرك الیـوم حدید« )حديـد، 25(  كـه تعـداد آن ها عمومـا كم اما 

اثـر گذارند.

 به تعبير مولوی:
كاو بر اركان بصيرت متكی است  گرد می گشتی كه اندر شهر كيست   

)دفتر دوم، 272( 
بديهی است كه سطحی نگری، كم عقلی و ناتوانی در تشخيص درست حق از باطل و غلطيدن 
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در ورطة انحراف و گمراهی، نقطة مقابل بصيرت است كه زمينه انحطاط و سقوط انسان را در 
پرتگاه های هولناك حوادث فراهم می كند.

بی بصيرت عمر در مسموع رفت عمر در محمول و در موضوع رفت   
بــاطل آمد در نتيجه خود نگر  هر دليــلی بــی نتيجـه و بـی اثـر  

)دفتر پنجم،753(

بصيرت در رویكرد اميرالمؤمنين علی )ع(
از ديـدگاه احاديـث و روايـات معصومـان )ع(، نابينای واقعی كسـی اسـت كـه از گوهر بصيرت 
و آگاهـی بی بهـره باشـد. در هميـن زمينه پيامبر عظيم الشـأن اسـالم )ص( در روايتـی می فرمايند:
»لیـس االعمی من یعمی بصـره انّما االعمی مـن تعمی بصیرته«)كنـز العمال، حديـث 1220.( 
كـور آن كسـی نيسـت كه چشـم ندارد، بلكه كسـی اسـت كـه بصيرت )چشـم دل( نـدارد. يا در 
روايتـی از حضـرت علـی )ع(  ايـن گونـه آمـده اسـت: »فقـد البصـر اهـون من فقـد البصیره« 

)غررالحكـم، ص34( نابينايـی آسـان تر اسـت از بی بصيرتـی )كوردلی(. 
فـرد بصيـر در ايـن فرهنـگ به كسـی اطالق می شـود كه به درسـتی بشـنود و انديشـه كندو به 
درسـتی بنگـرد و آگاه شـود و از عبرت هـا پنـد گرفتـه سـپس راه روشـنی را بپيمايـد و از افتادن 
در پرتگاه هـا و گـم شـدن در كـوره راه هـا دوری كند و بكوشـد تـا عدالت را پـاس دارد و برای 
گمراهـان جـای اعتـراض باقـی نگـذارد كـه در حق سـختگيری كند، يا در سـخن حـق تحريف 

روا دارد، يا در گفتن سـخن راسـت بترسـد.
ـَر َو نََظَر َفَأبَْصـَر َو انْتََفـَع بِالْعِبَرِ ثُمَّ َسـَلَك َجـَدداً َواِضحـًا یَتََجنَُّب  ََّمـا الْبَِصیـُر َمـْن َسـِمَع َفتََفکَّ »َفإِن

ـٍف فِي َحقٍّ أَْو  ـاَلَل فِي الَْمَغاِوي َو اَل یُعِیـُن َعَلی نَْفِسـهِ الُْغَواَة بِتََعسُّ ْرَعـَة فِـي الَْمَهـاِوي َو الضَّ فِیـهِ الصَّ

ٍف مِـْن ِصْدٍق« )خطبـة، 153(. تَْحرِیـٍف فِي نُْطـٍق أَْو تََخوُّ

بـا بررسـی اجمالـی تاريـخ اسـالمی از دوران پيامبـر عظيم الشـأن اسـالم )ص( و بـه ويژه در 
دوران امامـت علـی )ع( و ديگـر ائمـه معصومـان )ع( تـا دوران حاضر و اسـتقرار نظام مقدس 
جمهـوری اسـالمی، آنچـه بيـش از ديگـر عوامـل در دسـتيابی بـه پيـروزی و موفقيـت يـا در 
ناكامـی و شكسـت مسـلمانان و رهبـران الهـی تأثيـر بسـزايی داشـته اسـت، ميـزان بهره منـدی 
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و برخـورداری مـردم و نخبـگان جامعـه از »آگاهـی و بصيـرت« سياسـی اجتماعـی اسـت. بـه 
ايـن معنـا كـه در هـر برهـه ای از زمـان كه مـردم و نخبـگان جامعـه از بصيـرت و آگاهی الزم 
بهـره بـرده و بـا تشـخيص درسـت و بـه موقع حـق از باطـل، به يـاری جبهـة حق شـتافته اند، 
زمينـة مسـاعد در جهـت حاكميـت احـكام الهـی و روی كار آمـدن رهبـران دينی فراهم شـده، 
و در غيـر ايـن صـورت، احـكام الهـی فرامـوش شـده و رهبـران واقعی جامعـه در انـزوا قرار 

گرفته انـد.

انواع بصيرت
بـا توجـه بـه این كـه بصیـرت پشـتوانة رفتارهاى انسـان شـناخته می شـود  و از آن جا كـه رفتار، 
كـردار و گفتارهـاى انسـان براسـاس میـزان بصیـرت صحـت   ، تیزبینـی   ، حقیقت یابی، تشـخیص 
حقایـق و واقـع بینـی خـود را نشـان می دهـد  و از طرف دیگـر، رفتارهاى انسـان ابعـاد مختلفی 
دارد و جهـت و هویت هـاى متفاوتـی دارنـد، از ایـن رو، بصیرت نیز به تناسـب رفتارها و هویت 
آن هـا   ، اقسـام مختلـف بـه خـود می گیـرد، ماننـد بصیـرت سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادى، دینی، 
نظامـی و مدیریتـی. بـدون تردیـد نـوع بصیرت در هر یـک از این اقسـام متفاوت خواهـد بود. و 
كارآیـی هـر یـک از این هـا در ظـرف خـود معنـا می یابد. بـه عبارت دیگـر، بصیرت سیاسـی كه 
پشـتوانة رفتارهاى سیاسـی اسـت با بصیـرت فرهنگی كه پشـتوانة رفتارهـاى فرهنگی و بصیرت 
اقتصـادى كـه پشـتوانة رفتارهـاى اقتصـادى اسـت و بصیـرت دینی كه پشـتوانة رفتارهـاى دینی 
اسـت و بصیـرت مدیریتـی كه پشـتوانة رفتارهـاى مدیریتی اسـت، تفاوت دارنـد . در این بخش 
بـه تناسـب موضـوع، فقط به بـازكاوى بصیـرت فرهنگی و دینـی و مدیریتی اشـاره خواهیم كرد 
كـه در تعامـات فـردى و اجتماعـی در رویارویـی بـا آسـیب هاى فرهنگـی از كارایـی بیشـترى 

برخوردارند. 

بصيرت فرهنگی
بـا توجـه بـه تعريـف فرهنـگ در فصـل اول و اليه هـای مترتـب بـر آن، می توان گفـت بصيرت 
فرهنگـی بـه پشـتوانة دانايـی اطـالق می شـود كـه سـطوح سـه گانـة اليـة زيريـن آن متضمـن 
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مفروضـات اساسـی، جهـان بينـی و ايدئولـوژی و اليـة ميانی  اسـت كـه در بر گيرنـدة الگوهای 
رفتـاری و اليـة روييـن متضمـن رفتارهـا ، كنش هـا ، هنجارهـا و ارزش ها سـت. 

بصيرت فرهنگی در عرصة مفروضات و الیة زیرین فرهنگ 
پشـتوانة جهان بينـی و ايدئولوژی هـا، تصورات و تصديق هايی اسـت كه از آگاهـی و دانايی و چگونه 
ديـدن بـه دسـت آمـده و نگـرش و پارادايـم افراد را شـكل می دهند . به طـوری كه به هر ميـزان اين 
پشـتوانه از واقع بينی بيشـتری برخوردار باشـد، به همان اندازه ميزان خطاهای آن كاسـته می شـود . 
براسـاس آيـات و روايـات و داليل منطقی، بهترين و محكم ترين بصيرت فرهنگی به كمک انديشـه 
و نـگاه توحيـدی حاصـل می شـود كه به كمـک آن جهان را وابسـته بـه خدايی می شناسـد كه يكتا، 
بی همتـا و بـی نيـاز مطلـق اسـت و آفرينـش او براسـاس حكمت صورت می گيـرد و هر چيـز را در 

جـای خـود به نيكويی خلق كرده اسـت )مطهـری   ،1362، ص 28(. 

بصيرت در الیة ميانی فرهنگ
ايـن اليـه اشـاره به الگوهای رفتـاری دارد. انسـان به جهت ويژگی ذاتـی نيازبه الگوهايـی دارد كه 
مبنـای اسـتدالل و گزينش هـای او شـود فـردی كـه به آينـه ای نگريسـته و بعد از چنـدی رضايت 
بـه قيافـة خـود می دهد، نشـان از حكم و مقايسـه ای دارد كه فرد ناخواسـته در ذهـن، بين خودش 
كـه در آينـه می بينـد و تصويـر ديگـری برقرار كـرده و حكم صـادر می كنـد. تصوير ديگـر، همان 
الگويـی اسـت كـه از تركيـب اطالعات به دسـت آمـده و از نگاه كردن هـا و گوش دادن هـا و غيره 
بـه دسـت می آيـد. بـه طـور طبيعـی صحـت و درسـتی الگـو بـه گزاره هايـی می مانـد كـه از ايـن 

مسـيرها وارد می شـود و دقـت در آن و مراقبـت در ورودی هـا از خطاهـای آن می كاهـد.

ویژگی های بصيرت فرهنگی در فرهنگ اسامی
برخاسته از اندیشه توحیدى. 

تقدس آفرینی. 
ایجاد كنندة نشاط و دلگرمی.

ارائة افق هاى مقدس با اهداف متعالی. 
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تعهدآورى و مسئولیت خیزى. 
پشتوانة منطقی و استداللی. 

معنا بخشی به زندگی و حیات. 
جهان را از خدا به سوى خدا دیدن )مطهرى   ،1362   ، ص 17(.

بصيرت دینی 
ديـن بـه مجموعـه ای از آموزه هايـی گفتـه می شـود كه مسـتند بـه وحی بـوده و سـعادت دنيوی 
و اخـروی انسـان را تضميـن كـرده اسـت. خاسـتگاه ايـن آموزه هـا بـه كتاب هـای آسـمانی بـر 
می گـردد كـه در قالـب شـرايع آسـمانی، از آدم تـا خاتم االنبيـا )ع( نازل شـده و در اختيار بشـر 
قـرار گرفتـه اسـت. ايـن آموزه هـا در حـال حاضـر در قـران كريـم، كتاب آسـمانی پيامبـر اعظم 

)ص(، جمـع شـده اسـت و سـعادت اخـروی و دنيـوی انسـان ها را تضميـن كرده اسـت .
در بصيـرت دينـی، نكتـة بارز عمـل صحيح و درسـت به آموزه های دينی اسـت: كـی، چگونه 
نمـاز خوانـدن، امـر و بـه معـروف و نهـی ار منكـر كـردن، با چه كسـانی دوسـت و همراه شـدن 
و بـا چـه كسـانی و چگونـه دشـمنی كردن و غيره، مسـائلی اسـت كـه در بصيرت دينـی به آن ها 

می شـود. پرداخته 
مهم تريـن آفـت بصيـرت دينـی كـه نشـان از بی بصيرتـی دارد، پذيـرش تفسـير و تبعيـت از 
كسـانی اسـت كـه آشـنايی ظاهـری بـه آموز ه هـای دينـی و خاسـتگاه آن هـا يعنی سـنت و قرآن 
دارنـد و تمسـک بـه اتخـاذ ايـن آموزه هـا از سـر منشـأ اصلـی آن هـا، نشـان از بصيـرت دينی و 
راه يابـی دارد. سـخن رسـول خـدا )ص( اشـاره بـه ايـن نكتـه دارد. «انّـی تارکم فیکـم الثّقلین 
مـا اِن تمّسـکتم بهمـا لـن تّضلـوا کتَـاب الل و عترتـی اهـل بیتـی و اِنّهمـا لـن یفترقا حتی 
یـردا علـیَّ الحـوض« )وسـايل الشـيعه، ج 33 ص 279( و تأكيد رهبـر كبير انقالب اسـالمی در 
طليعـة وصيـت نامـة سياسـی و الهـی خويش به اين سـخن، نشـان از اهميت و اثرگـذاری آن در 
رشـد، توسـعة جامعـه اسالمی اسـت و تعبيـر ايشـان به اسـالم ناب محمـدی )ص(نيـز حاكی از 

ايـن مهم اسـت.
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ویژگی های بصيرت دینی
متكی بر آموزه های برخاسته از كتاب های آسمانی. 

دخالت عنصر زمان و مكان. 
واقع بينی و حق يابی.

اتكا به واليت به عنوان محور پذيرش آموزه های صحيح.
هدفمندی و اطاعت پذيری.

بصيرت مدیریتی
مديـران در اتخـاذ تصميم هـا نيـاز بـه بصيـرت و دانايـی دارنـد تـا بتواننـد بهتريـن گزينه هـا را 
انتخـاب كننـد، زيـرا مديريـت از مقوله های رفتاری اسـت كـه دو عامل در آن نقش آفرين اسـت؛ 
باشـند يعنـی انگيزه هـا و افـكار، كـه اولی بـر جاذبه هـا و انگيزش تأكيـد دارد و دومی  بـر دانايی 
و آگاهـی و اطالعـات پـای می فشـارد )بابائـی، 1388(. مديريـت به طيفی می مانـد كه يک طرف 

آن در مديريـت فـردی ظهـور می كنـد و طيـف ديگـر آن در مديريـت جهانی متبلور می شـود. 
در همـة سـطوح ايـن طيـف، آن چـه بيـش از همـه اثرگـذار اسـت، نـوع معرفت و شـناخت 
اسـت كـه جهـت حركـت را مشـخص و افق هـای آن را تعييـن می كنـد. كالم اميرالمؤمنين )ع( 
در نهـج البالغـه مبنـی بـر اين كـه در فتنه هـا و حـوادث ماننـد بچه شـتری باشـيد كه نـه اجازة 
سوار شـدن می دهـد و نـه پسـتانی دارد كه دوشـيده شـود »ُکن فِی الفِتنَـُه َکابِن الَلبـُون الَظهٌر 
َفیُرَکـب َو الَضـرٌع فیُحَلـب« )كلمات قصار 1( اشـاره بـه مديريت رفتارها در شـرايط مختلف 
دارد. بـه عبـارت ديگـر، در حـوادث افراد بايـد از چنـان بصيرتی برخوردار باشـند كـه بتوانند 

رفتارهـای خـود را مديريـت كننـد و مورد سـوء اسـتفادة ديگران واقع نشـوند.

بصيرت علوی در برخورد با آسيب های فرهنگی اجتماعی
بنابرايـن، رفتارهـا پشـتوانة علمـی و انگيزشـی می طلبـد؛ هويـت و اسـتحكام آن ها به پشـتوانه  ها 
برمی گـردد. در تعامـالت فـردی   ، نـوع برخـوردی كـه افـراد بـا خـود دارنـد و گزينش  هـا و 
انتخاب هايـی كـه در پذيـرش لبـاس ، نـوع آرايـش و ... بـر می گزينند، بـه الگوهايی بـر می گردد 
كـه از بصيـرت فرهنگـی فـرد نشـأت می گيـرد. اين كـه فـرد از چـه پايه هـای فكـری و ارزشـی 
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تبعيـت كـرده و چـه الگـوی رفتـاری را پذيـرا بـوده، مبنای اتخـاد احـكام رفتـاری او در جهات 
مختلـف خواهـد بـود . قانـون محـاكات و الگـو پذيـری از قوانينـی اسـت كـه در شـكل گيری 
رفتارهـای انسـان اثـر مسـتقيم دارد. انسـان همـواره بـا بايدهـا و نبايدهـا برخـورد می كنـد امـا 
چگونگـی اجـرای آن هـا را در الگوهـا می پذيـرد )پسـتمن، 1375، ص 7(. اينكـه چـه الگويی را 

پذيـرا سـت، بـه ميـزان بصيـرت دينـی، فرهنگـی و مديريتـی او مربوط اسـت. 
مهم تريـن ويژگـی حضـرت علـی در برخـورد بـا دشـمنان در عرصه هـای سـخت و نـرم، 
داشـتن بينـش و واقـع بينـی مترتـب بـر آن بـود كـه در فصل هـای قبـل بررسـی كرديـم. امروزه 
پـس از گذشـت چهـارده قـرن وقتـی بـه عرصـة مقابله هـای حضـرت با عـوام و خـواص دقت 
می كنيم  ،كوچک تريـن برخـوردی نمی تـوان يافـت كـه محـل ايـراد و اشـكالی داشـته باشـد. 

مهم تريـن درسـی كـه از زندگی و شـخصيت ايشـان می توان گرفت، بصيرت بخشـی، روشـن 
كـردن فضـا و تعميـق بخشـی بـه ايمـان و انديشـة كسـانی اسـت كه نيـاز بـه بصيـرت دارند تا 

بتواننـد مصداق هـای مفاهيـم را بـه درسـتی شناسـای كـرده و در انتخاب دچار اشـتباه نشـوند. 
مهم تريـن معضلـی كـه جامعـه اسـالمی بعد از رحلـت پيامبر اسـالم )ص( با آن مواجـه بودند، 
اشـتباه در مصـداق واليـت و خالفت بعد از ايشـان و انتخـاب مصاديق آن بود كه با دسيسـه های 
امويـان، ترويـج گفتمـان امـوی در مقابـل گفتمـان نبـوی و تبعيت مـردم از گفتمان امـوی همراه 
بـود. در صورتـی كـه گفتمـان مـورد نظـر خداونـد و پيامبر بر اسـاس آيـة »یا ایها الرسـول بلغ 
مـا انـزل الیك«، گفتمـان انتصاب در مقابـل گفتمان انتخاب بود. بر اسـاس آية 55 سـورة مائده، 

برای واليت مسـلمانان سـه نفر معرفی شـده اسـت.
1. خداوند متعال )انما ولیکم الل(.

2. رسول خدا )و رسوله(. 
3. مؤمنين »والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون«.

 در دو مـورد اول، اختالفـی بيـن مسـلمانان نيسـت و همه، خـدا و پيامبر را ولی خود شـناخته 
و از آن تبعيـت می كننـد. نكتـة اختالفـی در مصـداق مـورد سـوم اسـت؛ يعنـی در معنـای آيـه 
هيـچ گروهـی اختـالف نكرده انـد يعنـی همـه می پذيرنـد مؤمنانـی كه اقامـة نماز كـرده و زكات 
می دهنـد، در حالـی كـه در ركوع انـد نسـبت بـه بقيـة اولـی بـوده و واليـت دارنـد. بـه عبـارت 
ديگـر، مـردم در علـم بـه مفهـوم اين آيـه اختالفی ندارنـد، بلكه اختـالف در مصداق آيه اسـت.
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در گفتمـان نبـوی و علـوی اين مصـداق در روز »غدير خم« براسـاس آيـة »الیوم اکملت لکم 
دینکـم و اتممـت علیکـم نعمتـی و رضیـت لکم االسـالم دینا« )سـورة مائـده   ، 3( بيان شـده 

اسـت كـه مصـداق آن، حضـرت علی )ع( و يـازده امام ديگـر از فرزندان آن حضرت هسـتند.
از ايـن رو، مهم تريـن راهبـرد و تدبيـر اميرالمؤمنيـن علـی )ع(  تبييـن ايـن حقيقـت بـود و 
دسيسـه هايی كـه پشـت ايـن جريـان خوابيـده بـود. از ايـن رو بـه صورت هـای مختلـف بـه 
روشـن  گری مـردم می پرداخـت تـا مـردم بداننـد و بشناسـند كه مصـداق آيه در بخش سـوم چه 
كسـانی هسـتند و پيامبـر ايـن انتصـاب را انجام داده و مـردم را رهـا نكرده انـد. مهم ترين تفاوت 
علـم و بصيـرت نيـز بـه همين نكتـه برمی گردد؛ يعنـی موضوع علم، مفاهيم اسـت ولـی موضوع 
بصيـرت، مصاديـق آن مفهـوم اسـت. خطبـة سـوم يكـی از ده هـا سـخنرانی حضـرت اسـت كه 

اشـاره بـه ايـن گفتمـان دارد و انحرافـی كـه در آن صـورت گرفته اسـت.
 امـروزه نيـز بـه تعبير مقام معظـم رهبری: »روشـن كردن افـكار عمومی  و آگاهی بخشـی، يكی 
از نيازهـای اصلـی دنيـای اسـالم و جامعه اسـت، زيرا دشـمنان بـرای مقابله با اسـالم بـا ابزارهای 
ديـن و اخـالق وارد شـده انـد« )مقـام معظـم رهبـری، 89/4/6، سـال 69( و مـردم را در مصاديـق 
دچـار اشـتباه كـرده اند و رشـد و توسـعة عرفان هـای كاذب از نشـانه های بـارز اين توطئه اسـت.
شناسـايی راهبردهـا، جبهه هـا، جريان هـا و مخالفـان، چهـار مؤلفـه و عنصـر اساسـی بصيرت 
اسـت )بابائـی م.، 1391( كـه نمـود تفـاوت ماهـوی آن در رفتارهـا نيـز بـه آن هـا بـر می گردد و 
تفـاوت عمـدة برخوردهـای علـی )ع( بـا آسـيب های فرهنگـی نيـز به ايـن چهار عامـل مربوط 

است. 

راهبرد شناسی در بصيرت علوی
در بصيـرت عنصـر راه شناسـی بسـيار حائـز اهميـت اسـت . چگونـه و از چـه راهـی می تـوان 
انديشـة علمـی و انگيـزة عملـی را دسـت كاری كرد تـا تحـول الزم در رفتارها ايجاد شـود؟ و به 
جـای دفـع او را جـذب كـرد؟ و او را خدايـی كرد؟ و رنـگ و صبغة معنوی و علـوی به كارهای 
او داد؟ طلحـه و زبيـر و امثـال آن هـا كـه خدمـات فراوانـی بـرای اسـالم تحمـل كرده انـد و در 
دام شـيطان افتادنـد و فريـب وسوسـه های او را خوردنـد چگونـه می تـوان برگردانـد يـا تلفـات 
فرهنگـی آن هـا را كاهـش داد؟ اين هـا نكاتی اسـت كه در راه شناسـی يا شناسـايی راهبردها مورد 
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توجـه قـرار می گيـرد و يكـی از شـروط امربه معـروف و نهی از منكـر نيز همين موضوع اسـت؛ 
يعنـی بدانـی بـا كداميـن روش می توانـی برخورد مؤثر داشـته باشـی.

راهبـردی كـه قـرآن معرفـی می كنـد، راهبـرد بندگـی اسـت. از نگاه قـرآن، سـنخيت وجودی 
انسـان، خدايـی اسـت و فقـط بـا انديشـه ها و انگيزه هايـی از جنـس فـرا انسـانی و خدايـی از 
تالطم هـا رهـا می شـود و آرام می گيـرد. اهدنـا الصـراط المسـتقيم، ندای فطری انسـان اسـت كه 
بـه تمنـای آن درصـدد دسـت يابی به راهبرد كسـانی اسـت كـه به نعمـت واليت دسـت يافته  اند 

و رسـتگار شدند. 
ِ َعزَّ َو َجـلَّ َو ُهَما  رِیـُق إِلَی َمْعرَِفـةِ اللَّ ـَراِط َفَقـاَل ُهَو الطَّ ِ ع َعـِن الصِّ َ» َسـَألُْت أَبَـا َعبْـِد اللَّ
نْیَا َفُهـَو اْلَِماُم  َراُط الَِّذي فِـي الدُّ نْیَـا َو ِصَراٌط فِـي اْلِخَرةِ َفَأمَّـا الصِّ ِصَراَطـاِن ِصـَراٌط فِـي الدُّ
ـَراِط الَِّذي ُهَو ِجْسـُر  نْیَا َو اْقتَـَدی بُِهـَداُه َمرَّ َعَلی الصِّ اَعـةِ َمـْن َعَرَفـُه فِـي الدُّ الَْمْفـُروُض الطَّ
ـَراِط فِي اْلِخـَرةِ َفتََردَّی  نْیَـا َزلَُّت َقَدُمـُه َعِن الصِّ َم فِـي اْلِخـَرةِ َو َمـْن لَـْم یَْعرِْفُه فِي الدُّ َجَهنَـّ
َم«  )بحارالنـوار، ج  24، ص  12(، صـراط همـان شـناخت خداونـد اسـت كـه  فِـي نَـارِ َجَهنَـّ
دو تاسـت؛ صـراط دنيـوی و صـراط اخـروی. صـراط در دنيـا امامی اسـت كـه اطاعتـش واجـب 
اسـت كـه هـر كـس او را شـناخت و بر هدايـت او اقتـدا كرد از صراطی كه جسـر جهنم اسـت، 

خواهـد گذشـت و اال پايـش لغزيـده در جهنم خواهـد افتاد. 
امـام صـادق )ع(، بـر پاية آية 4 از سـورة زخرف، صـراط را اميرالمؤمنين علی )ع( و شـناخت 
ُه أَمِیـُر الُْمْؤمِنِیـَن ع َقْولُُه َعزَّ  َـّ لِیـُل َعَلـی أَن او می دانـد »ُهـَو أَمِیـُر الُْمْؤمِنِیـَن ع َو َمْعرَِفتُـُه َو الدَّ
ُه فِـي أُمِّ الِْکتـاِب لََدیْنـا لََعلِـيٌّ َحِکیـٌم َو ُهـَو أَمِیـُر الُْمْؤمِنِیـَن ع فِـي أُمِّ الِْکتَاِب  َـّ َو َجـلَّ َو إِن
ـراَط الُْمْسـتَقِیمَ « )بحارالنـوار، ج 24 ص12( به همين دليل شـيخ صدوق  فِـي َقْولِـهِ اْهِدنَـا الصِّ
می گويـد صـراط مسـتقيم در دنيـا خـود امـام اسـت در حالـی كـه نمی گويـد امـام معصـوم در 

صـراط اسـت بلكـه امـام خود صـراط اسـت )تفسـير رهنمـا، ج 1، ص 170( .
از راه هايـی كـه شـيطان انسـان را بـه انحراف می كشـاند و آسـيب های انديشـه ای و انگيزشـی 
ايجـاد می كنـد و فرهنـگ و سـبک و سـياق زندگـی او را از الهـی به شـيطانی تبديـل می كند، در 
َُّه لَُکـْم َعُدوٌّ ُمبِیـٌن« )البقره،  ـیْطاِن إِن قـرآن بـه خطـوات يـاد می شـود »َو ال تَتَّبُِعوا ُخُطـواِت الشَّ
208( و راه هـای انحرافـی و شـيطانی بسـيار اسـت و هر كسـی را از يک راهی فريـب می دهد و 
مومـن صـراط مسـتقيم را رهـا نمی كنـد و متابعت راه هـای شـيطان نمی كند »َو أَنَّ هـذا ِصراِطي 
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َق بُِکـْم َعْن َسـبِیلِهِ« )انعـام   ، 54(. جملـه »خطوات  ـُبَل َفتََفـرَّ ُمْسـتَقِیمًا َفاتَّبُِعـوُه َو ال تَتَّبُِعـوا السُّ
الّشـيطان« )گام هـای شـيطان( اشـاره بـه مسـئله ای دقيـق و تربيتـی دارد و آن اين كـه انحراف ها و 
تبهكاري هـا غالبـا به طـور تدريـج در انسـان نفـوذ می كنـد، وسوسـه های شـيطان معموالً، انسـان 
را قـدم بـه قـدم و بـه تدريـج در پشـت سـر خـود بـه سـوی پرتـگاه می كشـاند. اين موضـوع 
منحصـر بـه شـيطان اصلـی نيسـت، بلكـه چون همـة دسـتگاه های شـيطانی و آلـوده بـرای پياده 
كـردن نقشـه های شـوم خـود از هميـن روش »ُخُطـواِت« )گام بـه گام( اسـتفاده می كننـد، از اين 
رو قـرآن می گويـد: از همـان گام اول بايـد بـه هـوش بـود و بـا شـيطان همـراه نشـد! )برگزيدة 

تفسـير نمونه، ج 1، ص150(
زيـرا هرگـز انسـان پاكدامـن و با ايمـان را نمی تـوان بـه يكبـاره در آغوش فسـاد پرتـاب كرد، 
بلكـه گام بـه گام ايـن راه را سـپری می كنـد، و سـر انجام گرفتـار بدترين كبائر می شـود؛ درسـت 
بـه كسـی می مانـد كه زمـام خويش را به دسـت جنايتـكاری سـپرده و او را گام به گام به سـوی 

پرتـگاه می بـرد تا سـقوط كنـد و نابود شـود. )برگزيدة تفسـير نمونـه   ، ج 3   ، ص284(.
راه شناسـی نيازبـه راهنمـا دارد. كسـی كـه آشـنا بـه همـة خطـوط و انحراف ها سـت و انسـان 
را بـه سـالمت بـه هـدف هدايـت و راهنمايی می كنـد و راهنماشناسـی ماننـد راه شناسـی نياز به 
بصيـرت دارد . حـارث ابـن حـود خدمـت حضـرت علـی )ع( رسـيد و عـرض كـرد : "مـن در 
نبـرد بـا دشـمنان شـما در ترديـد قرار گرفتـم، من ترديـد دارم زيرا طلحـه و زبيـر و برخی ديگر 
از صحابـه كـه جـزو يـاران پيامبـر بودنـد، آن طـرف و ايـن طـرف هم شـما و يـاران شـما مانند 
سـلمان ، عمـار و ابـوذر و .... هـردو گـروه نمـاز می خواننـد   ، روزه می گيرنـد و بـه نمـاز جمعـه 
می رونـد". اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در پاسـخ حـارث می فرمايند " یاحـارث انك نظرت تحتك 
و لـم تنظـر فوقـك فحـرت ؛ ای حـارث تو زيـر پايـت را نـگاه می كنی بلكـه باالی سـرت را 
ببيـن و جلـوی پايـت را می بينـی، بلكـه بايـد افـق ديـد خـودت را وسـيع كنـی".  سـپس ادامه 
می دهـد " انـك لـم تعـرف الحـق و تعـرف من اتـاه ؛  تـو نمی شناسـی حـق را كـه اهلش را 
بشناسـی؛ و تـو بـه جـای معيار گرايـی، شـخص گرا شـده ای " ولم تعـرف الباطـل و تعرف من 

اتـاه ؛  باطـل را نمی شناسـی كـه اهلش را بشناسـی" )قصـار 262(.
حضـرت می فرمايـد : عوام گرايـی مكـن و عوام گرايـی يعنی شـخص گرايی به جـای معيار  گرايی. 
شـخصی ماننـد زبير در زمان پيامبر و در ركاب حضرت می جنگيده اسـت . وقتی اميـر المومنين )ع(   ، 
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قاتـل و شمشـير زبيـر را ديـد، آهـی كشـيد و فرمـود : »ِسـیٌف َطالَِمـًا مـا َجلَّی به اَلَکـرَب َعن 
َوجـهِ رسـول الل؛ )بـن الحديـد، ج 13، ص 148(، چقـدر ايـن شمشـير گرد و غبـار را از چهرة 
پيامبـر اسـالم پـاك كـرد، اما آخراالمر زبير منحرف شـد و شـيطان او را فريـب داد و او را از خط 

و جريـان حق خـارج كرد«.
و همـة راه هايـی كـه انسـانيت را از انسـان سـلب كـرده و او را بـه دشـمنی خـدا واداشـته و او 
را شـيطانی می كنـد، از مصداق هـای راه هـای شـيطان اسـت كـه از آن بـه منكـرات و فواحـش ياد 
می  شـود و شـيطان نيـز بـه ايـن دو دعـوت می كنـد. به هميـن دليل خطـاب قـرآن ابتدا بـه مؤمنان 
اسـت )برگزيدة تفسـير نمونه   ، ج 3   ، 284(،ای كسـانی كه ايمان آورده ايد! از گام های شـيطان پيروی 
نكنيـد كـه هـر كس از گام های شـيطان پيروی كند )به انحراف و گمراهی و فحشـا و منكر كشـيده 
می شـود(، زيـرا شـيطان دعوت به فحشـا و منكر می كنـد »یا أَیَُّهـا الَِّذیَن آَمنُـوا ال تَتَّبُِعوا ُخُطواِت 

َُّه یَْأُمُر بِالَْفْحشـاءِ َو الُْمنَْکـرِ« )نور، 21( . ـیْطاِن َفإِن ـْیطاِن َو َمـْن یَتَّبِـْع ُخُطواِت الشَّ الشَّ

جبهه شناسی در بصيرت علوی
مؤلفـة ديگـر بصيـرت، جبهه شناسـی اسـت.پس از اين كـه شـناختی دشـمن و خودی كيسـت، و 
چـه خصوصياتـی دارنـد، بايـد بشناسـيد منطقـة ظهـور و اسـتقرار آن ها كجاسـت. منطقـة ظهور 
دشـمن و خـودی را جبهـه می نامنـد كـه محل رويارويـی اين نيز هسـت. بدون شـک جبهه ها به 
تناسـب شـرايط و مقتضيـات زمـان تغييـر می كند؛ ائمـة اطهـار)ع( در هر زمانی مصلحت اسـالم 
و مسـلمين را در نظـر می گرفتنـد و چـون دوره هـا و زمان هـا و مقتضيـات زمـان و مـكان تغييـر 
می كـرد، خـواه وناخـواه همان طـور رفتـار می كردنـد كـه مصالح اسـالمی اقتضا می كـرد و در هر 
زمـان جبهـه ای مخصـوص و شـكلی نـو از جهـاد به وجـود می آمد و آن هـا با بصيـرت كامل آن 
جبهه هـا را تشـخيص می دادنـد. از ايـن رو بـه ظاهـر در عرصه هـای مختلف رفتارهـای متفاوت 
از امـام  )ع( ديـده می شـود؛ مثـاًل امـام حسـن  )ع( با معاويه صلـح می كند ولی امام حسـين )ع( 
جنـگ می كنـد؛ تفـاوت رفتار هـا بـا فهم شـرايط و مقتضيـات زمان دو امـام  )ع( درك می شـود.

بـه عبـارت ديگـر،  اين تعارض هـا نه تنها تعـارض واقعی نيسـت، بلكه بهتريـن درس آموزنده 
اسـت بـرای كسـانی كـه روح و عقـل و فكـر مسـتقيمی داشـته باشـند، جبهـه شـناس باشـند و 
بتواننـد مقتضيـات هـر عصـر و زمانـی را درك كننـد كـه چگونـه مصالح اسـالمی اقتضـا می كند 
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كـه يـک وقـت ماننـد زمان سيدالشـهدا )ع( نهضت آن ها شـكل قيام به سـيف و شمشـير به خود 
بگيـرد و يـک زمـان مثل زمـان امام صادق )ع( شـكل تعليم و ارشـاد و توسـعة تعليمات عمومی 
و تقويـت مغزهـا و فكرهـا پيـدا كنـد و يـک وقت شـكل ديگـر )مطهـری، مجموعه آثـار   ، ج 18، 
ـْمَع َو ُهَو َشـهید )ق، آيه 37(. ص 49(. انَّ فـی ذلِـَك لَِذْکـری  لَِمـْن کاَن لَـُه َقْلٌب اْو الَْقی السَّ
يكـی از دانشـمندان و متفكـران می گويـد: انسـان در برابـر خـود سـه دشـمن دارد و در سـه 
جبهـة مبـارزه دارد: جبهـة طبيعت، جبهـه افراد ديگر، جبهة داخلی و نفسـانی. در قسـمت اول تا 
حـد زيـادی پيروز شـده؛ بـر عوامل سـرما و گرمـا و بيماري ها و بالها تا حدودی مسـلط شـده، 
هرچنـد هنـوز بالهايـی ماننـد زلزلـه و بيماري هايی مانند سـرطان وجود دارد كه بشـر نتوانسـته 
بـر آن هـا فائـق آيـد. مبـارزه با افـراد ديگر نيـز ادامه داشـته و دارد. از همـه باالتر مبـارزه با نفس 
اسـت. هركـس در داخـل خـود دچار يک كشـمكش اسـت. حديث معروف رسـول اكـرم صلی 
الل عليـه و آلـه و سـلم كـه فرمـود: »َمْرَحبًا بَِقـْومٍ َقَضـُوا الِْجهاَد ااْلْصَغـَر َو بَقَِی َعَلیْهِـُم الِْجهاُد 
ااْلْکبَـُر« )اصـول كافـی، ج 5، ص 13( از هميـن معنـی حكايـت می كنـد، ولـی چيـزی كـه قادر 
اسـت انسـان را بـر طبيعت خود مسـلط كنـد و آن را رام كند، دين و ايمان اسـت. بـه قول مولوی 

در شـرح همان حديـث نبوی:
         كشتن  اين، كار عقل و هوش نيست             شير باطن سخره خرگوش نيست

جبهه هـا بـا ابزارها و معيارها شـناخته می شـوند و در عرصه های سـخت سـنگرها و خاكريزها 
جبهه هـای خـودی و دشـمن را بـه خوبی نشـان می دهند و با عالمت گـذاری به راحتـی می توان 
حـوزة خطـر و نزديكـی بـه آن را نشـان داد تـا نيروهـا مواظـب رفتارهـای باشـند؛ جايـی كه در 
تيـررس دشـمن اسـت و ديـده بان هـا بـه آن احاطـه دارنـد، عالئمی نصـب شـده كه خـودی در 

رفـت و آمد دقـت كند. 
ولـی در عرصـة نـرم جبهـه، خـودی و دشـمن به راحتی شـناخته شـده نيسـت. در اين عرصه 
جايـی نيسـت كـه دشـمن بـر روی زميـن خاك ريـز زده باشـد، بلكـه خاك ريز دشـمن بـر روی 
ُقوا مِْن  انديشـه ها، افـكار و ارزش هـا زده شـده اسـت. وقتـی پيامبـر می فرمايـد : »إِنَّ الْیَُهـوَد تََفرَّ
بَْعـِد ُموَسـی ع َعَلی إِْحـَدی َو َسـبْعِیَن فِْرَقًة مِنَْها فِْرَقـٌة فِي الَْجنَّةِ َو َسـبُْعوَن فِْرَقًة فِـي النَّارِ َو 
ةِ َو إِْحَدی  َقـتِ النََّصـاَری بَْعـَد عِیَسـی ع َعَلـی اثْنَتَیِْن َو َسـبْعِیَن فِْرَقًة فِْرَقـٌة مِنَْها فِي الَْجنَـّ تََفرَّ
َقـْت َهـِذهِ اْلُمَُّة بَْعـَد نَبِیَِّهـا ص َعَلی ثاََلٍث َو َسـبْعِیَن فِْرَقـًة اثْنَتَاِن  ارِ َو تََفرَّ َو َسـبُْعوَن فِـي النَـّ
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ارِ َو فِْرَقـٌة فِـي الَْجنَّةِ« )اصـول كافـی، 8    ، ص 224( ايـن جبهه گيری  َو َسـبُْعوَن فِْرَقـًة فِـي النَـّ
فكـری و انديشـه ای اسـت كه خـط فكری حضرت موسـی  )ع( به هفتاد و يـک فرقه و حضرت 
عيسـی )ع( بـه هفتـاد و دو فرقـه و پيامبـر اسـالم به هفتاد و سـه فرقه تقسـيم می شـوند كه فقط 
يـک فرقـه در ميـان آن هـا جـزء راه يافتـگان اسـت، در حالـی كه همه از نـوع نـرم و عرصة فكر 

و انديشـه است.
 شـناخت جبهـه و فرقـة نجـات يافتـه و سـعادت آور و جبهه هـای گمراه كننـده و شـقاوت زا 
ِ ص َسـتَْفتَرُِق أُمَّتِـي َعَلی ثاََلٍث  فقـط بـه وسـيلة راه يافتـگان امكان پذير اسـت » َقاَل َرُسـوُل اللَّ
ـُکوَن بَِواَلیَتُِکْم  َو َسـبْعِیَن فِْرَقـًة فِْرَقـٌة مِنَْها نَاِجیَـٌة َو الْبَاُقوَن َهالُِکـوَن َو النَّاُجـوَن الَِّذیَن یَتََمسَّ
َو یَْقتَبُِسـوَن مِـْن عِْلِمُکـْم َو اَل یَْعَمُلـوَن بَِرأْیِهِـْم َفُأولَئَِك َما َعَلیْهِْم مِْن َسـبِیل« )وسائل الشـيعة   ، 
ج 27   ، ص 49(، فرقـة ناجـی گروهـی هسـتند كـه از واليت اهـل بيت )ع( تبعيت كـرده و از نور 
آن هـا نـور گرفتـه و بـه علـم و فكـر آن هـا پايبند بـوده و توجهـی به انديشـه های غيـر نمی كنند. 
ِ َو إِلَی َرُسـولِهِ َو إِلَـی أَمِیـِر الُْمْؤمِنِیَن َو إِلَـی َفاِطَمَة َو  ُب إِلَـی اللَّ ي أَتََقرَّ ِ إِنِـّ »یـا أَبَـا َعبْـِد اللَّ

ـْن َقاتََلك«  )بحارالنـوار   ،ج 98   ، ص 292( إِلَـی الَْحَسـِن َو إِلَیْـَك بُِمَوااَلتِـَك َو بالْبََراَءةِ مِمَّ
 غير خودی ها در اين جبهه به صورت های مختلف ظهور می كنند مانند:

الـف( مخالفـان آشـكار: كسـانی كه آشـكارا با اعتقـادات و باورهـای خودی مخالفـت می كنند  
مانند كفار و مشـركان.

ب ( مخالفـان دو رو و منافـق صفـت: كسـانی كـه بـه ظاهـر اظهار هـم دردی می كننـد ولی در 
خفـا بـر عليـه اعتقـادات و باورهـای خودی عمـل می كننـد، ماننـد منافقان.

 ج( كسـانی كـه تـوان تحليـل ندارنـد و نمی تواننـد حـق را از ناحـق و سـره را از ناسـره 
تشـخيص دهنـد و بـه علـت عـدم تبعيـت از رهبـری در دامـن دشـمنان افتـاده و نيـات آن ها را 

می كننـد. عملـی 
د( كسـانی كـه دلباختـة سـبک و سـياق زندگـی غيرخودی شـده اند و خـود را به شـكل آن ها 
در می آورنـد و تـوان مقابلـة اعتقـادی بـا باورهای خـودی را ندارنـد، مانند افرادی كه رفتارشـان 
بـا اصـول و موازيـن خودی سـازگاری نـدارد و پايبنـد الگوهای رفتـاری غيرخودی هسـتند، در 
حالـی كـه خـودی نبايـد لبـاس غير خـودی بپوشـد و غذای آن هـا را بخـورد و و تابـع الگوها و 
سـبک زندگـی آن ها شـود وگرنه هيـچ فرقی با آن هـا نخواهد داشـت. » ُقْل لِْلُمْؤمِنِیَن اَل تَْلبَُسـوا 
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لِبَـاَس أَْعَدائِـي َو اَل تَْطَعُمـوا َمَطاعِـَم أَْعَدائِي َو اَلتَْسـُلُکوا َمَسـالَِك أَْعَدائِي َفتَُکونُـوا أَْعَدائِي 
َکَمـا ُهـْم أَْعَدائِي «)وسائل الشـيعة   ، ج 4   ، ص 385(

ج( گروه هايـی كـه بـه ظاهـر خـود را تابـع واليـت و از دوسـتداران آن می شـمارند ولـی بـه 
صـورت آشـكار از دشـمنان بيـزاری نمی جوينـد. و جبهة خود را مشـخص نمی كننـد. اين گروه 
تـالش می كننـد دو طـرف را نگه دارنـد و از منافع آن ها اسـتفاده كننـد. ابوهريره جـزء گروه هايی 
بودنـد كـه وقتـی سـؤال می شـود چـرا وقـت غـذا سـر سـفرة معاويـه هسـتيد، ولی وقـت نماز 
پشـت سـر امـام علـی )ع( نمـاز می خوانيـد، جـواب می دهد نمـاز با اين می چسـبد و غـذا با آن 

و راه هـای زيـادی بـرای رفتن به سـوی خدا وجـود دارد.

جریان شناسی در بصيرت علوی 
يكـی از راه هـای جبهه شناسـی، جريـان شناسـی اسـت. در هر انقالبـی و در هر حركتـی، به ويژه 
خصـوص انقالب هـای اسـالمی عميق ماننـد انقالب اسـالمی با انبوهـی از توطئه ها روبه رو سـت 
كـه بخشـی از توطئه هـا در قالـب جريـان مطـرح می شـود . ظاهـر جريـان زيبنـده اسـت و هيچ 
گونـه نشـانه ای از انحـراف در آن ديـده نمی شـود، امـا يـک جريـان فتنـه گـر در پشـت صحنـه 
وجـود دارد كـه در صـدد منحرف كـردن جامعه اسـت . در اينجا برای شـناخت جريان   ، بصيرت 
الزم اسـت و اگـر بصيـرت نباشـد، امتـی   ، حزبـی و جمعيتـی قربانـی می شـوند، همـان طـور كه 
تاريـخ نمونه هـای زيـادی را در برابـر چشـم ما قـرار داده اسـت، مانند جريان گوسـاله سـامری، 

سـقيفه وخون خواهـی عثمان. 

دشمن شناسی در بصيرت علوی
از اساسـی ترين شـرايط موفقيـت در همـة عرصه هـا، شـناخت دشـمن و مخالفـان اسـت. در 
عرصـة، طبيعـی، آدمی تـا آن جـا كه دشـمن را شـناخته و در دفع آن كوشـيده باشـد،  بـه موفقيت 
دسـت می يابـد. انسـان از زمانـی كه دشـمنی به نام ميكروب را شـناخت، به آسـانی توانسـت در 
پـی دفـع آن برآيـد، ولی چون نتوانسـته اسـت سـرطان رابشناسـد، هـر روز قربانی هـای فراوانی 
در ايـن عرصـه می دهـد. در عرصـة مسـائل سياسـی و اجتماعی و فرهنگی نيز شـناخت دشـمن 

نقشـی مهم و كليـدی دارد. 
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بخـش عظيمـی  از آيـات قـرآن مربوط به معرفی دشـمن اسـت؛ معرفی شـيطان، دشـمنان انبيا، 
كفـار، مشـركان و منافقـان و... در روايتـی از پيامبر گرامی اسـالم )ص( می خوانيـم: »اال إِنَّ أَْعَقَل 
ُه َفَعَصاُه َو َعـَرَف َداَر إَِقاَمتِـهِ َفَأْصَلَحَها َو َعَرَف  ُه َفَأَطاَعُه َو َعَرَف َعـُدوَّ اِس َعبْـٌد َعَرَف َربَـّ النَـّ
َد لََها« )بحارالنـوار، ج  74   ، ص 181( آگاه باشـيد عاقل ترين مردم كسـی  ُسـْرَعَة َرِحیلِـهِ َفتَـَزوَّ
اسـت كه خدايش را بشناسـد و از او پيروی كند و دشـمنش را بشناسـد و آن گاه نافرمانيش كند 
و محـل و خانـة اسـتقرارش را بشناسـد تـا آن را اصـالح كنـد و سـرعت حركتش را بشناسـد و 
بـرای آن زاد و توشـه فراهـم كنـد«. در حديثـی ديگر از پيامبـر اكرم )ص( آمده اسـت: مردم اگر 
ده چيـز را می شـناختند، سـعادت دنيـا و آخرتشـان تأمين می شـد؛ يكـی از آن ها شـناخت ابليس 

)دشـمن( و يارانش اسـت )خاتمی، 1378(.
بـدون ترديـد دشمن شناسـی از محـوری تريـن مباحـث در موضـوع دفـع تهديدهـا و دفاع از 
يـک ملـت به شـمار می آيـد. چـه بسـا امت هايی كـه در طول تاريـخ در اثـر غفلت از دشـمنان و 
نداشـتن آگاهـی و بصيـرت الزم سياسـی و اجتماعـی، در شـناخت توطئه های بيگانـگان و اتخاذ 
مواضـع بـه موقـع و صحيح توسـط نخبگان و خـواص آن جامعه بـه سرنوشـتی هالكت بار منجر 

گرديده انـد. 
بـراي تصميم گيـري و چگونگـي واكنش در برابر دشـمن بايـد ابتدا او را شـناخت، به اهدافش 
پي بــرد و روش هاي او را در ضـربــه زدن و رسـيــدن به اهدافش بازشناخت، همچنان كه بايد 
نقاط ضـعــف و قــوت او را مــورد مـطـالعــه قــرار داد. بــه مجموع اين كارها دشمن  شناسي 
می گويند. اگر شـنـاسـايــي دشـمــن خــوب انـجــام نـگـيــرد، آثـار مـنـفــي آن در مراحل 

تصميم گيـري و برخـورد، خـود را نشـان مي دهد.
از نـگاه اميرمؤمنـان علـی )ع( كسـی كـه در برابـر دشـمنش بـه خـواب رود و از او غافـل 
ه اَنبَهتُه  بمانـد حيله هـای غافلگيرانـة دشـمن او را از خـواب بيـدار می كنـد »َمـن نَـاَم َعن َعـُدوَّ
الَمکایُُد«.)غررالحكـم، ج5، ص344(. در هميـن رابطه بنيانگذار نظام جمهوری اسـالمی حضرت 
امـام خمينـی)ره( می فرماينـد: »نبايـد غافـل باشـيم، مـا بايـد بيـدار باشـيم و توطئه هـای آن ها را 
قبـل از اينكـه بـا هـم جمع بشـوند، خنثـی كنيـم« )صحيفـة نـور، ج7، ص48(. همچنيـن، رهبر 
معظـم انقـالب در سـخنرانی اوليـن روز سـال 1386 در مشـهد مقـدس در اين بـاره می فرماينـد: 
»يـک ملـت بايد دشـمن را بشناسـد، نقشـة دشـمن را بداند و خـود را در مقابـل آن تجهيز كند«.
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ميـزان دقـت و كيفيت شـناخت دشـمن، نقش به سـزايی در رفتارهـا و بقای پديده هـا دارد. به طور 
طبيعـی تصـور ضعيف از دشـمن قوی، بسـترهای نابـودی خـودی را فراهم می كند »ال تَسـتَصغَِرنَّ 
َعـدّواً َو اِن َضُعَف« »هرگز دشـمني را كوچک مشـمار، هرچند ضعيف باشـد«. همچنين مي فرمايد: 
»آَفـُه الَقِوي اِسـتِضَعاُف الَخصـِم« )غررالحكم، ج5، حديـث347( »آفت قدرتمند، ضعيف شـمردن 
دشـمن اسـت«. و به بيان امام جواد )ع( كسـي كه نقشـه ها و مواضع كليدي دشـمن را نشناسـد، در 
رسـيدن بـه هـدف عاجز خواهـد ماند. »َمـن لَم یَعـرِف اَلَمـوارَِد اَعتَیُه الَمصـادِر« )بحاراالنـوار، ج 
68، ص 340(. بـه عبـارت ديگـر، شـرط اوليه و ضـروری در برخورد با آسـيب های فرهنگی، علم و 

شناسـايی درسـت و دقيق دشـمن و جبهه ای اسـت كه در آن مسـتقر شـده است.
 اميرالمؤمنيـن علـي )ع( شـناخت دشـمن را رمـز بينـش و حق يابی معرفـي مي كنـد »َو اِْعَلُموا 
ِذي تََرَکُه َو لَـْن تَْأُخـُذوا بِِمیثَـاِق اَلِْکتَـاِب َحتَّی  َـّ ی تَْعرُِفـوا اَل ْشـَد َحتَـّ َُّکـْم لَـْن تَْعرُِفـوا اَلرُّ أَن
َِّذي نَبَـَذُه َفالْتَِمُسـوا َذلَِك مِـْن عِنِْد  ی تَْعرُِفـوا اَل ـُکوا بِهِ َحتَـّ ِذي نََقَضـُه َو لَـْن تََمسَّ َـّ تَْعرُِفـوا اَل
َِّذیَن یُْخبُِرُکـْم ُحْکُمُهْم َعْن عِْلِمهِـْم َو َصْمتُُهْم  َُّهـْم َعیُْش اَلْعِْلـِم َو َمْوُت اَلَْجْهِل ُهـُم اَل أَْهلِـهِ َفإِن
یـَن َو اَل یَْختَلُِفوَن فِیهِ َفُهَو بَیْنَُهْم َشـاهٌِد  َعـْن َمنِْطقِهِـْم َو َظاهُِرُهـْم َعـْن بَاِطنِهِْم اَل یَُخالُِفـوَن اَلدِّ
َصـادٌِق َو َصامِـٌت نَاِطـٌق« )خطبـة 147( »و بدانيـد كـه هيـچ گاه راه حـق و رشـد را نخواهيـد 
شـناخت مگـر اين كـه آن هـا را كـه آن را تـرك كرده اند بشناسـيد و هرگز بـه پيمان قـرآن وفادار 
نخواهيـد بـود مگـر اين كـه از كسـی كـه آن پيمان را شكسـته آگاه باشـيد و هرگز به آن تمسـک 
نخواهيـد جسـت مگـر اين كـه بـه كسـی كـه آن را بـه دور انداختـه پی ببريـد و ايـن آگاهی ها را 
از اهلـش بخواهيـد، زيـرا آن هـا زندگـی علـم و مـرگ جهل انـد، آن هايـی كـه حكمشـان بيانگر 
علمشـان، و سكوتشـان نشـانة منطقشـان و ظاهرشـان بيانگـر باطنشـان اسـت و اينـان نـه با دين 
مخالفـت می كننـد و نـه در آن اختـالف دارنـد، از ايـن رو ديـن در ميـان  ايشـان شـاهدی اسـت 

صـادق و خاموشـی اسـت گويا«.
ايـن كالم اشـاره بـه منطق »تعرف االشـياء به اضدادها« دارد كـه يكی از راه هـای اطمينان برای 
اين اسـت كه انسـان بداند در راه اسـت و مسـير را به درسـتی طی می كند؛ شـناخت مخالفان و 
دشـمنان و راه و ماهيـت آن هاسـت و ايـن شـناخت به طـور طبيعی به وسـيلة كسـانی بايد روی 
دهـد كـه دانـش بـا آن ها رشـد يافتـه و جهالت به آن هـا همة می شـود و همـة كالم و گفتار آن ها 

نشـان از صدق و راستی دارد. 



فصل دوازدهم

 سبک برخورد اميرالمؤمنين علی)ع( با مخالفان

سبک برخورد علي)ع( با مخالفان آشكار و پنهان در موضوعات
در موضوع های اجتماعی و فرهنگی 

ازديـدگاه حضـرت علـي)ع( دو نـوع مخالـف در جامعـه وجـود دارد: مخالف آشـكار و مخالف 
پنهـان. از منظـر علـي )ع(، كم خطرتريـن مخالـف، مخالفـی اسـت كـه دشـمنی خـود را آشـكار 
كـرده اسـت. حضـرت  مي فرمايـد: »اَوَهـَن ااََلعداءِ َکیـَداً َمن اَظَهـَر َعداَوتَـه« )غررالحكم، ص 
461( »سسـت ترين دشـمنان كسـي اسـت كه عداوتش را آشكار كرده اسـت«. و درجاي ديگر  ی 
مي فرماينـد: »َمـن اَظَهـَر َعداَوتُه َقـلَّ َکیُده« )همـان، ص 334( »آن كس كه دشـمني اش را اظهار 
ااََلعداءِ اَبَعُدُهـم ُغـوَراً َو اَخفاُهـم َمکیَدًه«  كـرده، توطئـه و مكـرش كـم اسـت«. و اين كه:»َشـرُّ

)همـان   ، ص 480( »بدتريـن دشـمنان كسـاني انـد كه حيلـة خود را بيشـتر پنهـان مي كنند«.
تاريـخ گويـای اين سـت كـه سـخت ترين ضربـه بـه مكتب اسـالم از ناحيـة دشـمنان پنهانی و 
منافـق صفت وارد شـده اسـت. علـي  )ع( در نامه اي به محمدبـن ابي بكر مي فرمايـد: »پيغمبر به 
مـن گفـت: مـن بر امتم از مؤمن و مشـرك نمي ترسـم، زيـرا مؤمـن را خداوند به سـبب  ايمانش 
بـاز مـي دارد و مشـرك را بـه دليل شـرك ورزي خـوار مي كند، اما بر شـما از هركـه در دل منافق 
اسـت و زبانـي دانـا دارد، مي ترسـم؛  اينـان كال مي كه  مي پسـنديد، مي گوينـد و آنچه را ناشايسـته 
مي دانيـد مي كننـد« )نامـة 27(. و در بحـث دشمن شناسـي بيشـترين تأكيـد را دربارة نفـاق دارند. 
بـه اعتقـاد امـام )ع( بيشـترين َهـّم و َغـّم دشـمن در مبارزه با اسـالم، پاشـيدن بذر نفـاق در بين 
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مسـلمانان اسـت. جريـان »قاسـطين« نيـز در جنگ صفين از طريق پاشـيدن بذر نفـاق در صفوف 
مسـلمين توانسـت حكميـت را بر حضـرت تحميل كند.

علل شكست ظاهری اميرالمؤمنين )ع(
يكـی از پرسـش هايی كـه شـايد در ذهـن خواندة اين مطلب طرح شـود، اين اسـت كـه با وجود 
معصوميـت حضـرت علـی، چـرا ايشـان در جنگ شكسـت خوردند و بـا اين شكسـت می توان 

آن هـا را الگويـی برای خـود گرفت:!!؟
جواب اين سؤال از چند جهت قابل بررسی و دقت است:

اول: پيـروزی و شكسـت را بايـد تعريـف كـرد و معيار هر كدام را مشـخص و بـر مبنای آن ها 
جنگ هـای دورة حضـرت را مـورد مطالعـه قـرار داد. در فرهنـگ علـوی، پيـروزی بـا تسـخير 
قلب  هـا و گرايـش معنـوی مـردم محقـق می شـود نـه تسـخير مرزهـا و زمين هـا. در ديـدگاه 
اميرالمؤمنيـن )ع( شـاخص و رمـز پيـروزی، احقـاق حقوق و پياده شـدن آموزه های اسـالم ناب 

برخاسـته از قـرآن و سـنت رسـول خـدا )ص( بود.
دوم: پيـروزی و شكسـت جنگ هـا بـه عواملـی برمی گـردد كـه حضـور مـردم و تبعيـت از 
رهبـری شـرط اوليـه و ذاتـی آن اسـت. خداوند براسـاس سـنت و قوانيـن تكوين، قـدرت را در 
بيـن مـردم گـذارده اسـت و آن هـا می تواننـد بـا توليـد قدرت كـه از اجتمـاع آن ها در يـک نقطه 
ايجـاد می شـود، حـق را بـه حكومت برسـانند. به عبـارت ديگر، حـق برخالف مباحث سياسـی 
امـروزی، برخاسـته از مـردم و اكثريـت نيسـت؛ و اين منطق كه حق با كسـی اسـت كـه غلبه كند 
)الحـق لمـن غلبـه( پايـه ای نـدارد، بلكه حق از آن خداسـت و از ناحية خدا مشـخص می شـود؛ 
)الحـق مـن ربـک( و مصـداق آن هـا پيامبـران و معصوميـن در دوره هـای مختلف انـد؛ يعنـی دو 
بخـش عمـده و ضـروری شـكل گيری حكومـت الهـی، قانـون و حاكـم الهی اسـت كـه در زمان 
ائمـه وجـود داشـته ولی شـرط ديگر، يعنی حاكميت بسـتر مردمی  و قدرتی اسـت كـه با اجتماع 
مـردم توليـد می شـود؛ از ايـن رو اگـر مـردم حـول محـور حـق و قانـون خدايـی و حاكـم الهی 

اجتمـاع كننـد در ايـن صـورت حكومـت الهی شـكل می گيرد.
سـوم:  اينكـه پيـروزی نظامـی بـرای اميرالمؤمنيـن )ع( در صفيـن و بـرای امام حسـين )ع( در 
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قيـام خـود ميسـر نشـد،  اين بود كـه رابطة مقـام فرماندهی بـا ارتش قطع شـد و مردم نتوانسـتند 
بـه درسـتی اجتمـاع خـود حول محـور حق را نگـه دارند و اسـتمرار بخشـند؛ ماننـد ذره بينی كه 
ذره هـای قـدرت مردمـی را در يـک نكته جمـع می كند. بـا  اين تفاوت كـه در جنـگ صفين پردة 
آهنيـن نفـاق و اختـالف، رابطـة فرماندهـی اميرالمؤمنيـن علـی )ع( را بـا ارتـش خـود قطع كرد 
و قـدرت مـردم را پراكنـده و در جـای ديگـری متمركـز كـرد، و در حادثـة قيام امام حسـين )ع( 
دگرگونـی اوضـاع كوفه و مسلط شـدن عبيدالل زياد و بسـته شـدن راه هـا، رابطة امـام را با ارتش 
آن حضـرت قطـع كـرد و مـردم نتوانسـتند قدرت خـود را حـول محور امـام )ع( متمركـز كنند. 

)مطهـری، مجموعه آثـار، ج 17، ص 684(.
مقتضـای بصيـرت و مؤلفه هـای آن ايجـاب می كنـد كـه در برخوردهـا بـه زمـان، مـكان، حـاالت و 
موضوعـات توجـه شـود. يعنـی هـر برخـوردی همه جـا، همـة زمانهـا و بـا همـه، جـواب نمی دهد. 

مـردم بـه اقتضـای مسـائل و موضوعات فرهنگـی و كيفيت حضـور و برخورد آن ها بـه دو بخش 
عمـدة خـواص و عـوام تقسـيم شـدند. به طـور طبيعی تدبيرهـا و برخوردهـا با خواص متفـاوت از 
عـوام خواهـد بـود؛ هميـن منطـق در رفتارهـای امـام علـی )ع( قابـل توجـه اسـت كـه در اين جا به 

بعضـی از آن ها اشـاره می شـود.

سبک برخورد اميرالمؤمنين )ع( با خواص
چنان كـه گذشـت، اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در برخـورد با خـواص از راهبـرد جذب اكثريـت و دفع 
حداقـل تبعيـت می كـرد؛ از اين رو همواره در برخوردها اين راهبرد رعايت می شـد و تالش داشـتند 
افـرادی كـه در جامعـة نـو پای اسـالمی خدماتی داشـته اند در كمين شـيطان نيفتند و دوبـاره به دامن 

اسـالم برگردنـد. حضـرت )ع( از اين راهبـرد چند هدف را دنبـال می كرد:
1. دست يابی به ثواب الهی در هدايت مردم.

2. نجات خواص از كمين شيطان.
3. جلوگيری و كاهش تأثيرات اجتماعی انحراف ها.

در ايـن بخـش، بـه تعـدادی از ايـن برخوردهـا به تناسـب اشـاره می كنيـم و تفصيـل آن را به 
مطالعـة منابعـی می سـپاريم كـه در متـن و كتابنامة اشـاره می شـود.
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1. اتخاذ هدف روشن و ثابت 
اوليـن و مهم تريـن تدبيـر ايشـان در برخـورد بـا آسـيب های فرهنگـی و اجتماعـی خواص، 
اتخـاذ هـدف و تعريـف روشـن و شـفاف از آن و پايـداری بـر سـر آن بـود تـا از ابهـام و 
سـوء اسـتفاده از آن جلوگيـری كنـد. از ايـن رو می فرمـود: مـردم كجـا می رويـد، چـرا از 
حـق منحـرف می شـويد در حالـی كـه پرچم هـای حـق برافراشـته و نشـانه های آن آشـكار 
اسـت، بـا  اينكـه چراغ هـای هدايـت روشـنگر راه انـد، چـون گمراهـان بـه كجـا می رويـد، 
چـرا سـرگردانيد در حالـی كـه عتـرت پيامبـر در ميـان شماسـت، آن هـا زمامـداران حـق و 
ی  يقين انـد؛ پيشـوايان ديـن، و زبان هـای راسـتی و راسـتگويان اند »َفَأیْـَن تَْذَهبُـوَن َو أَنَـّ
ُم َقائَِمـٌة َو اْلیَـاُت َواِضَحـٌة  َو الَْمنَـاُر َمنُْصوبَـٌة َفَأیْـَن یُتَـاُه بُِکـْم َو  تُْؤَفُکـوَن َو الْْعـالَ
یـِن َو أَلِْسـنَُة  َکیْـَف تَْعَمُهـوَن َو بَیْنَُکـْم عِتْـَرُة نَبِیُِّکـْم َو ُهـْم أَزِمَّـُة الَْحـقِّ َو أَْعـاَلُم الدِّ
ـْدِق« )خطبـة 87(. و اظهـار می داشـت: مـن شـما را بـه سـوی خـدا دعـوت می كنم و  الصِّ
 ِ ي أُرِیُدُکْم لِلَّ سـعادت شـما را می خواهـم، ولـی شـما مـرا بـرای خودتـان می خواهيـد »إِنِـّ
نُْفِسـُکْم« )خطبـة 136(. و ضامـن موفقيـت شـما نيـز هسـتيم »ذِمَّتِـي  َو أَنْتُـْم تُرِیُدونَنِـي ِلَ

بَِمـا أَُقـوُل َرهِینَـٌة َو أَنَـا بِـهِ َزعِیـم « )خطبة 16(.

2. مبارزه با استفادة ابزاري از مقدسات
از مقدسـات بـوده اسـت.  ابـزاري  تاريـخ، اسـتفاده  يكـي از شـيوه هاي دشـمنان در طـول 
سوءاسـتفاده از تقدسـات، گريـزگاه حـق گريزي در طول تاريخ شـده اسـت. اسـتفادة ابزاری 
طلحـه و زبيـر از عايشـه بـرای نشـان دادن حقانيت خود و تهييـج مردم و اسـتفادة معاويه در 

جنـگ صفيـن از قـرآن بـراي فريـب يـاران علـي )ع( نمونه هـاي از  اين شـيوه اسـت.
اشـاره  مخالفـان  نقشـه های  بـه  بـود  ممكـن  كـه  آن جـا  تـا  )ع(  علـی  اميرالمؤمنيـن 
می داشـت و آن هـا را از ايـن كاركـرد نهـی می كـرد؛ پـس از فتنـة تحكيـم، در نامـه اي بـه 
معاويـه نوشـت:»ثم انـك قـد دعوتنـا الـي حکم القـرآن و لقـد علمت انك لسـت من 
اهـل القـرآن و الحکمـه تریـد« )نامـة 148( تو مـا را به حكـم قرآن دعـوت كردي، در 

حالـي كـه اهـل قـرآن نيسـتي و حكـم او را نمي خواهـي« .
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3. توصيه به هجرت
در فرهنـگ علـوی محيط انسـانی عامل اثرگذار در شـكل گيری هويت انسـانی اسـت، از اين رو 
اجـازه نمی دهـد بـه بهانـة واهـی در محيطی زندگـی كند كه تحـت تأثير آسـيب های فرهنگی آن 
قـرار گيـرد، بلكـه توصيـه می كنـد در شـهرهايی كـه مركز تجمع مسـلمين اسـت سـكونت كنند 
و از جاهايـی كـه در معـرض تهاجمـات فرهنگی اسـت و آسـيب های فرهنگی اثرگذار اسـت و 

تغييـر رفتـاری ايجـاد می كنـد ترك كـرده يا هجـرت كنند.
ََّها ِجَماُع الُْمْسـلِِمیَن َو اْحـَذْر َمنَازَِل الَْغْفَلـةِ َو الَْجَفاءِ َو قِلََّة   »َو اْسـُکِن الْْمَصـاَر الْعَِظـاَم َفإِن
ََّها  اَك َو َمَقاعَِد الْْسـَواِق َفإِن ِ َو اْقُصـْر َرأْیَـكَ َعَلی َمـا یَْعنِیـَك َو إِیَـّ الْْعـَواِن َعَلـی َطاَعـةِ اللَّ
ْلـَت َعَلیْهِ َفـإِنَّ َذلَِك مِْن  ـیَْطاِن َو َمَعارِیـُض الْفِتَـِن َو أَْکثِـْر أَْن تَنُْظـَر إِلَی َمْن ُفضِّ َمَحاِضـُر الشَّ
ـْکرِ« )نامـة 69( و در شـهرهای بـزرگ سـكونت كـن؛ زيرا مركـز اجتماع مسـلمانان  أَبْـَواِب الشُّ
اسـت، و از جاهايـی كـه مـردم آن از يـاد خـدا غافل انـد، و بـه يكديگر سـتم روا می دارنـد و بر 
اطاعـت از خـدا بـه يكديگـر كمک نمی كننـد، بپرهيـز. در چيزی انديشـه كن كه يـاری ات دهد، 
از نشسـتن در گذرگاه هـای عمومـی و بـازار، پرهيـز كـن كـه جـای حاضر شـدن شـيطان و بـر 
انگيختـه شـدن فتنه هاسـت و بـه افـراد پايين تـر از خـود توجه داشـته بـاش كه راه شـكرگزاری 

تـو در برتری اسـت )دشـتی، 1379، ص. 613(.
ايـن آمـوزه تعبير ديگر و توضيح كالم خداسـت كه در فـردای روز قيامت وقتی سـؤال از انحراف 
و علـت ورود در عرصه هـای غيرخدايـی می شـود، توجيه به بدی محيط فرهنگی و زيسـتی می كنند 
كـه مالئكـه الهـی در جـواب می گويند مگـر زمين خدا محـدود به همين منطقـه بود، اين جـا بد بود 

و دارای شـرايط زيسـت فرهنگی نامناسـب بود، بـه جای ديگر كه بهتر بـود می رفتيد.
»إِنَّ الَّذیـَن تََوفَّاُهـُم الَْمالئَِکـُة ظالِمـي  أَنُْفِسـهِْم قالُوا فیـَم ُکنْتُْم قالُـوا ُکنَّا ُمْسـتَْضَعفیَن فِي 
ِ واِسـَعًة َفتُهاِجـُروا فیها َفُأولئِـَك َمْأواُهْم َجَهنَُّم َو سـاَءْت  الْْرِض قالُـوا أَ لَـْم تَُکـْن أَْرُض اللَّ

)النسـاء، 97(. َمصیراً« 

4. توجه به تغذیة معنوی و مادی
در فصـل قبـل بررسـی كرديـم كـه از آسـيب های فرهنگـی خـواص، اشـراف زدگی و توجـه بـه 
مشـتهيات دنيـوی اسـت كه سـنخيتی با هويت انسـانی نـدارد. از اين رو انسـان در ايـن رويكرد 
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نمی توانـد بـه هـر اقدامی دسـت بزنـد و هـر غذايی را صـرف كند، زيرا جنسـيت اخـروی اقتضا 
می كنـد كـه بـرای فـردای خـود غذايـی مناسـب بفرسـتد تـا بتوانـد راه را ادامـه دهـد و دچـار 

مشـكالت نشـود و بتوانـد بـه راحتی مسـير را طـی كند. 
 َ َمْت لَِغـٍد َو اتَُّقوا اللَّ َ َو لْتَنُْظْر نَْفـسٌ ما َقدَّ ازايـن رو می فرمايـد »یـا أَیَُّهـا الَّذیَن آَمنُوا اتَُّقـوا اللَّ
َ َخبیـٌر بِمـا تَْعَمُلـوَن« )الحشـر ، 18(. از اين رو، مؤمنان و خواص بايد بسـيار دقت داشـته  إِنَّ اللَّ
باشـند كـه كجـا می رونـد و چـه می  شـنوند و چـه می بيننـد و چـه می خورنـد. بهتريـن الگـو در 
ايـن عرصـه، امـام زمان بوده و تأسـی بر آن اسـت. وقتـی اميرالمؤمنين علی )ع( خبردار می شـود 
كـه عثمـان بـن حنيـف بـه دعـوت جوانـی در بصـره در مهمانی حضـور پيـدا كرده كه مناسـب 

شـأن و مقـام ايشـان نبوده، بـه او گوشـزد می كند:
»أَمَّـا بَْعـُد یَـا ابْـَن ُحنَیٍْف َفَقـْد بََلَغنِـي أَنَّ َرُجاًل مِـْن فِتْیَـةِ أَْهـِل الْبَْصَرةِ َدَعـاَك إِلَـی َمْأُدبَةٍ 
َك تُِجیُب إِلَی  َـّ َفَأْسـَرْعَت إِلَیَْهـا تُْسـتََطاُب لَـَك الْلْـَواُن َو تُنَْقـُل إِلَیَْك الِْجَفـاُن َو َمـا َظنَنُْت أَن
َطَعـامِ َقـْومٍ َعائُِلُهـْم َمْجُفـوٌّ َو َغنِیُُّهْم َمْدُعـوٌّ َفانُْظْر إِلَی َمـا تَْقَضُمهُ  مِْن َهـَذا الَْمْقَضِم َفَما اْشـتَبََه 
َعَلیْـَك عِْلُمـُه َفالْفِْظـُه َو َمـا أَیَْقنَْت بِِطیـِب ُوُجوهِهِ َفنَْل مِنْـُه أاََل َو إِنَّ لِـُکلِّ َمْأُمومٍ إَِمامـًا یَْقتَِدي 
بِـهِ َو یَْسـتَِضي ُء بِنُـورِ عِْلِمـهِ أاََل َو إِنَّ إَِماَمُکْم َقِد اْکتََفی مِْن ُدنْیَـاُه بِِطْمَریْهِ َو مِـْن ُطْعِمهِ بُِقْرَصیْهِ 
َُّکـْم اَل تَْقـِدُروَن َعَلـی َذلِـَك َو لَِکْن أَعِینُونِي بِـَوَرٍع َو اْجتَِهادٍ َو عِفَّةٍ َو َسـَداد« )نامة 45(. أاََل َو إِن
»امـا بعـد، ای پسـر حنيـف، بـه مـن اطالع دادند كـه مـردی از جوانان بصـره تو را بـه مهمانی 
عروسـی دعـوت كـرده اسـت و تو با شـتاب بـه آن مهمانـی رفتـه ای و غذاهای رنگارنـگ گوارا 
در اختيـارت بـوده و كاسـه های بـزرگ برايـت می آوردنـد. مـن چنيـن گمانی نداشـتم كـه تو به 
مهمانـی گروهـی بـروی كه نيازمنـدان را دور می سـازند و توانگـران را دعوت می كننـد. بنابر اين 
در آنچـه از آن خوردني هـا كـه ميـل می كنـی خـوب دقّـت كـن، و هر چـه را كه حالل يـا حرام 
بـودن آن بـر تـو نامعلـوم اسـت، بـه دور بينـداز و هـر چـه را كه بـه پاكـی و درسـتی راه های به 

دسـت آوردن آن اطمينـان داری ميـل كن. 
بـدان كـه هـر مأمومی امـام و رهبری دارد كـه از او پيروی می كنـد و از پرتو دانش او روشـنی 
می گيـرد. آگاه بـاش كـه رهبـر شـما از دنيـای خـود بـه دو جامـة كهنـه و از خوراكي هـا بـه دو 
قـرص نـان بسـنده كرده اسـت. هان، شـما بـه عمل كردن بـا روشـی اين چنيـن ناتوانيـد، ولی به 

تقـوا و مجاهـدت، پاكـی و درسـتی مـرا كمک كنيـد« )ابن ميثـم، ج 5، ص 168(.
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5. ثبات قدم در اهداف و پرهيز از منطق »هدف وسيله را توجيه می کند«
نكتـة ديگـر در برخـورد بـا خـواص، ثبـات قـدم امـام )ع( بـر سـر اهـداف اعالمـی و انعطـاف 
ناپذيـری بـر سـر منافـع بـود. از ايـن رو رضايـت در دسـت يابی بـه اهداف بـه هر وسـيله نبود، 
بلكـه بـه همـان انـدازه كـه هـدف را مهـم می دانسـت، راه وصـول بـه آن را نيـز مهم می شـمرد.
در تدبيـر و راهبـرد امـام )ع( نمی تـوان عملكـرد معاويـه را بـرای مدتـی هـر چنـد كوتـاه تأييد 
كـرد و آنـگاه پـس از اسـتقرار حكومـت بـه سـراغ آن رفت. وقتـی مغيره بن شـعبه اين پيشـنهاد 
را می كنـد، حضـرت می فرمايـد: »أتضمـن لـی عمـری یا مغیـره فیما بیـن تولیته الـی خلفه و 
مـا کنـت متخذ المضلیـن عضـدا« )بحاراالنـوار، ج 32   ، ص 34( ای مغيـره، آيا بـرای من ضامن 
می شـوی كـه از روزی كـه مـن معاويـه را امـارت دهم تـا وقتی كه خلع كنـم زنده باشـم و مهم تر 
از آن هـا مـن هيـچ گاه از گمراهـان بـرای خـود پشـتيبان نمی گيرم. و اين كـه من به عثمـان می گفتم 
ايـن سـتمكاران را بـر مظلومـان فرمانروائـی مـده و او از مـن نپذيرفـت و آن را گـوش نـداد و بـه 

دسـت مردم كشـته شـد. حاال مـن چگونـه رفتـار او را ادامه دهـم )كاشـانی، 1376، ص151(.

6. منطق و استدالل
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( همـواره در برخـورد از شـيوة منطـق و اسـتدالل بهره می جسـت. ايشـان 
بـه خوبـی آگاه بـود كـه ايمان راسـتين و پايـدار، از پشـتوانه فكـری و اعتقاد قلبـی برمی خيزد و 
بـا اكـراه نمی تـوان كسـی را وادار بـه پذيرش و تـرك مخاصمه كـرد. از اين رو همواره از شـيوة 
اسـتدالل و نصيحـت بهـره می جسـت، بـه طـوری كـه نمی تـوان عرصـة برخـوردی يافـت كـه 
قبـل از آن دعـوت و اسـتدالل و نصيحتـی را نداشـته اسـت. امـروزه می تـوان با نـگاه اجمالی به 
نامة هـا و خطبة هـای بـه جـا مانـده از ايشـان، ايـن نكتـه را تأييـد كـرد. پايـة محوری ايـن رفتار 
آمـوزة قـرآن »ادع الي سـبیل ربـك بالحکمه«)نحـل، 125( و تأكيـدات پيامبر گرامی اسـالم بود 
)كافـی، ج 5، ص 36(. در برخـورد بـا آسـيب طلحـه و زبيـر، اين رويـه در خطبة هـا و نامة ها به 
خوبـی نمايـان اسـت كـه قبـال بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت و در اين جـا فقط بـه يک مـورد آن 
اشـاره می كنـم. در جريـان بهانه جويـی طلحـه و زبير بـرای خـروج از مدينه و اجـرای نقش های 
خـود، زبيـر در مقـام دفـاع از اين كه بيعت نشكسـته اسـت، زيـرا بيعـت او قلبی نبـوده و فقط به 
ظاهـر و بـا دسـت بيعـت كـرده اسـت؛ امـام )ع( می فرمايـد: مي پندارد كـه بيعتش فقط با دسـت 
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بـوده نـه بـا دل؛ پـس او اقـرار به بيعـت مي كند و مدعي اسـت كه با قلـب نبوده اسـت، بنابراين، 
بـر او الزم اسـت بر ايـن ادعـا دليـل روشـني بيـاورد وگرنه بايـد به بيعت خـود بازگـردد و به آن 
َعـی الَْولِیَجَة  ُه َقـْد بَایَـَع بِیَـِدهِ َو لَـْم یُبَایِـْع بَِقْلبِهِ َفَقْد أََقـرَّ بِالْبَیَْعـةِ َو ادَّ َـّ وفـادار باشـد.»یَْزُعُم أَن

َفْلیَـْأِت َعَلیَْهـا بَِأْمـرٍ یُْعـَرُف َو إاِلَّ َفْلیَْدُخـْل فِیَما َخَرَج مِنْـُه« )خطبة 8(.

7. شفاف سازی
 دشـمنان علـي )ع( بـراي منفـور جلوه دادن چهـره و حكومت علـي )ع(، پيراهن عثمـان را علم 
كردنـد و ايشـان را قاتـل عثمـان خطـاب كردنـد. حضـرت در خطبه هـاي مختلـف بـه تحليل اين 
ماجـرا مي پـردازد و از ايـن طريـق بهانـه را از دسـت دشـمن مي گيـرد زيـرا مي دانسـت اگر ايـن 

بهانـه در جامعـه دامنگيـر شـود، موفقيـت بزرگي براي دشـمن محسـوب مي شـود. 
معاويـه بـا اسـتفاده از حربـة تشـجيع، به تحريـک احساسـات قومی، دينـی، نـژادی و عاطفی 
پرداخـت و بـا وارونـه جلـوه دادن قتـل عثمـان و طـرح خونخواهـی او و َعَلـم كـردن پيراهـن 
خونيـن عثمـان، مـردم شـام را بـه چنـان وضعيتـی رسـانده بـود كـه افـرادی مانند شـرحبيل، از 
علمـای بـزرگ شـام، بـه معاويه گفـت: اگر با علـی )ع( نجنگـد و انتقام خـون عثمـان را نگيرد، 

او را از شـام بيـرون خواهـد كـرد )منقـری، 1366، ص 5(.
فعاليت هـای تشـكيالتي و سـازمان يافتـه، تأثيـر مه مـي در پيروزي يـک جريـان دارد. ناكثين با 
آگاهـي از نقـش و تأثيـر فعاليت سـازماني، تـالش كردند در قالـب يک گروه، حزب و سـازمان، 
متشـكل شـوند و اهـداف خـود را به آسـاني پيـش ببرند. علـي )ع( بيـان مي دارنـد، با اين كه اهل 
باطـل در درون خـود جهن مـي از اختـالف و تفرقـه دارنـد، امـا در مقابـل حـق متحد بـوده و در 

قالـب يک تشـكل بـه مقابله بـا حـق مي پردازند. 
دشـمنان بـراي رسـيدن به اهـداف خود با يكديگـر متحد می شـوند و همـكاري مي كنند. علي 
)ع( طلحـه و زبيـر، يعلـي بـن اميـه و عبـدالل بـن عامـر را مثـال مي زنـد و مي فرمايـد: »با اينكـه 
طلحـه و زبيـر از شورشـيان عليـه عثمـان بودنـد، هزينـة سـپاه خـود را در جنگ جمـل از طريق 
فرمانـداران عثمـان تأميـن مي كردنـد، بـه طـوري كه يعلي بـن اميه كـه از طرف عثمـان در صنعا 
حكومـت مي كـرد و امـوال زيـادي اندوختـه بـود، چهـار هزار دينـار و هفتصد شـتر در ايـن راه، 
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در اختيـار زبيـر قرارداد.«عبـدالل بـن عامر نيز كـه از فرمانداران عثمـان بود، همين انـدازه بودجة 
سـپاه را تأميـن كـرد و شـتري به نام »عسـكر« در مقابل ششـصد درهم در اختيار طلحـه قرار داد. 
ابـن ابـي الحديـد مي نويسـد: وقتـي طلحه و زبير شـورش كردنـد، معاويـه در نامةاي بـه زبير از 
او بـه عنـوان اميرالمؤمنيـن يـاد مي كنـد: »به نـام خداوند رحمان و رحيـم، به بندة خـدا، زبير امير 
مؤمنـان، از معاويـه پسـر ابوسـفيان. درود بـر تـو، همانا من براي تو از اهل شـام بيعت خواسـتم، 
آنـان پذيرفتنـد و دسـته جمعـي اطاعـت كردنـد. بـر شـما بـاد كـه بصـره و كوفـه را دريابيد كه 
فرزنـد ابوطالـب بـر شـما سـبقت گرفتنـد. بعـد از به دسـت آوردن  اين دو شـهر، ديگر مشـكلي 
در كار نيسـت و مـن بعـد از تـو بـا طلحـه بيعت كـردم. پـس خونخواهـي عثمان را اعـالم كنيد 
و مـردم را نيـز به ايـن مطلـب دعـوت كنند. بايـد جديت فـراوان و چابكـي براي  اين كار داشـته 
باشـيد« )دينـوری، 1368، ص 183(. اينجاسـت كـه علـي )ع( از ايـن مجموعـه بـه عنـوان حزب 
شـيطان تعبيـر مي كنـد و مي فرمايـد: »اال و ان الشـیطان قـد جمـع حزبـه و اسـتجلب خیله و 
رجلـه )خطبـة 10( آگاه باشـيد شـيطان حـزب خويش را گرد آورده و سـواران و پيادگان لشـكر 

خويـش را فرا خوانده اسـت«.
حضـرت علـي بـه مسـلمانان هشـدار مي دهـد كـه دشـمنان براي رسـيدن بـه مقاصـد خويش 
و سـرنگوني حكومـت اسـالمي، بـا يكديگـر متحـد مي شـوند و در قالـب سـازمان يـا حزب به 

مبـارزة خـود ادامـه مي دهند.

8. معيار گرایی به جای شخص گرایی
حـارث ابـن حـود خدمـت اميرالمؤمنيـن علی )ع( رسـيد و عرض كـرد : من در نبرد با دشـمنان 
شـما در ترديـدم.  زيـرا طلحـه و زبيـر و برخـی ديگـر از صحابه كه جـزو ياران پيامبـر بودند آن 
طـرف و ايـن طـرف هم شـما و ياران شـما مانند سـلمان   ، عمـار و ابـوذر و .... هردو گـروه نماز 
می خواننـد   ، روزه می گيرنـد و بـه نمـاز جمعـه می رونـد. امـام )ع( در پاسـخ حـارث می فرمايند: 
»یاحـارث انـك نظـرت تحتـك و لم تنظـر فوقك فحـرت« ؛ ای حارث تـو زير پايـت را نگاه 
می كنـی، بلكـه بـاالی سـرت را ببيـن و جلـوی پايـت را می بينـی بلكـه بايـد افـق ديد خـودت را 
وسـيع كنـی"؛  سـپس ادامـه می دهـد " انك لم تعـرف الحق و تعرف مـن اتاه ؛  تو نمی  شناسـی 
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حـق را كـه اهلـش را بشناسـی و تـو بـه جـای معيار گرايـی شـخص گرا شـده ای "   ، " ولم تعرف 
الباطـل و تعـرف من اتاه   ، باطـل را نمی شناسـی كه اهلش را بشناسـی" )قصـار 262(.

بـه عبـارت ديگـر، معيـار امر ثابتی اسـت كـه از طرف خـدا و پيامبـر و رهبران اعالم می شـود 
و بـا زمـان و تحـوالت آن كهنـه و از بين نمی رود، ولی اين شـخص اسـت كـه در مقابل حوادث 
تغييـر می كنـد و چهـره عـوض می كنـد؛ از اين رو برای شناسـايی افـراد و پايبندی آن هـا بايد اين 
نشـانه ها و معيارهـا را شـناخت تـا بتوان افـراد ثابت قدم در آن ها را شناسـايی كـرد و به انحراف 

در قضاوت هـا و گرايش هـا دچار نشـد. 
در فرهنـگ علـوی دو معيـار اساسـی وجـود دارد كـه بـا شـناخت و پايبندی به آن هـا می توان 
اطمينـان يافـت كـه در راه دشـمن و انحرافـی قـرار نگرفته ايـد و بـه سـعادت اخـروی و دنيوی 
دسـت خواهيـد يافـت؛ يعنـی قـرآن صامـت و قرآن ناطـق، يعنـی اهل بيـت پيامبر)ع( می باشـد. 
ِ َو عِتَْرتِي أَْهَل  ـْکتُْم بِهَِما لَـْن تَِضلُّـوا کِتَـاَب اللَّ ي تَـارٌِك فِیُکـُم الثََّقَلیِْن َمـا إِْن تََمسَّ »َقـاَل إِنِـّ
َُّهَمـا لَْن یَْفتَرَِقـا َحتَّی یَرَِدا َعَلـيَّ الَْحْوَض« )وسائل الشـيعه، جلـد 27، صفحه33(. اين  بَیْتِـي َو إِن
دو امـروزه در كتـاب خـدا و رهنمودهـا و تدابير ولی فقيه متجلی اسـت و هركس تابع اين دو اسـت به 
يقيـن در راه و صـراط مسـتقيم قـرار گرفته و به سـعادت دسـت خواهد يافت و كسـانی كـه با يكی از 
ايـن دو مخالفـت كننـد و رهنمودهـا و پيام های رهبـری را ناديده گرفته و تكروی كنند، بـه يقين در راه 
انحرافـی افتاده انـد و مقصـدی جز جهنـم نخواهند داشـت. بی  ترديد آيـات قرآن ناطق بـا رهنمودها و 
تفسـيرهای قرآن ناطق تبيين يافته و حق را نشـان می دهد و انسـان را به سـالمت رهنمون می سـازند.

ِ ص َسـَتْفتَرُِق أُمَّتِـي َعَلی ثاََلٍث َو َسـْبعِیَن فِْرَقًة فِْرَقـٌة مِنَْها نَاِجیَـٌة َو الْبَاُقوَن  »َقـاَل َرُسـوُل اللَّ
ـُکوَن بَِواَلیَتُِکْم َو یَْقتَبُِسـوَن مِـْن عِْلِمُکْم َو اَل یَْعَمُلـوَن بَِرأْیِهِْم  َهالُِکـوَن َو النَّاُجـوَن الَِّذیـَن یَتََمسَّ
َفُأولَئِـَك َما َعَلیْهِْم مِْن َسـبِیل«  )حرالعاملـی، 1403ق، ص 49، ج27(.  فرقة ناجی گروهی هسـتند 
كـه از واليـت اهـل بيـت )ع( تبعيـت كـرده و از نور آن هـا نور گرفتـه و به علم و فكـر آن ها پايبند 

بـوده و توجهـی به انديشـه های غيـر نمی كنند. 

9. پایمردی و استقامت در احيای سنت رسول خدا)ص( و آموزه های قرآن
اميرالمؤمنيـن )ع( بعـد از جريـان سـقيفه و تبانـی آن هـا بـر حكومـت ابوبكر برای حفـظ مصالح 
مسـلمين و باقـی مانـدن حاكميـت اسـالم، از خالفت برحـق خويش كنـار می رود و صبر پيشـه 
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می كنـد و در شـورای شـش نفـرة عمـر نيـز بـا شـرط عبدالرحمـن بن عـوف مبنـی بر رفتـار به 
كتـاب خـدا و سـنت پيامبـر)ص( و سـيرة شـيخين مخالفت می كنـد و اظهار می كند كـه به كتاب 
خـدا و سـنت رسـول خـدا )ع( و روش خـود عمل می كنـم ولی عثمـان اين شـرط را پذيرفته و 
خليفـه مسـلمين می شـود. )كاشـانی، 1376، ص 79(. اميرالمؤمنيـن )ع( اين واقعـه را در نامة 62 
بـه مـردم مصـر چنيـن توضيح می دهد: سـوگند به خـدا، نه در فكـرم و نه در خاطـرم می آمد كه 
عـرب خالفـت را پـس از رسـول خدا )ص( از اهل بيـت او بگرداند يا مرا پـس از او از عهده دار 
شـدن حكومـت بـاز دارنـد. تنهـا چيزی كـه نگرانـم كرد، شـتافتن مردم به سـوی فالن شـخص 
بـود كـه بـا او بيعـت كردنـد و مـن دسـت از حـق خـودم كشـيدم تـا آنجا كـه ديـدم گروهی از 
اسـالم بازگشـته و می خواهنـد ديـن محمـد )ص( را نابود كنند؛ از اين رو ترسـيدم كه اگر اسـالم 
و طرفدارانـش را يـاری نكنـم، رخنـه ای در آن ببينـم يـا شـاهد نابودی آن باشـم كـه مصيبت آن 
بـر مـن سـخت تر از رهـا كردن حكومت برشماسـت كـه كاالی چنـد روزه دنياسـت و به زودی 
ايـام آن می گـذرد چنان كـه سـراب ناپديـد می شـود يـا چونـان پاره هـای ابر كـه زودتـر پراكنده 
می شـود. پـس در ميـان آن آشـوب و غوغا بپاخاسـتم تا آن كـه باطل از ميان رفت و دين اسـتقرار 

يافـت و آرام گرفـت )نامة 62(.
از آنجـا كـه دشـمن تـالش فراوانـی می كـرد تـا سـنت ها بـه فراموشـی سـپرده شـود و به هر 
نحـوی كـه خواسـتند قـرآن را تفسـير و معنـی كننـد؛ معاويـه و حـزب او بـا به كارگيـری شـيوة 
تخديـر تـالش داشـت بـا القـای چهـرة تحريـف شـده از دين اسـالم، آموزه هـای حقيقـی آن را 
تعطيـل كنـد و آن هـا را بـا آموزه هـای برخواسـته از منويـات خـود پر كنـد و در نهايـت به جای 
"اسـالم نـاب محمدی" اسـالم امـوی را جايگزيـن كند و در اين شـيوه به چنان موفقيتی دسـت 
يافتنـد كـه وقتـی معاويـه نمـاز جمعـه را چهارشـنبه می خواند يـا وليد بـن عقبه با حالت مسـتی 
نمـاز جماعـت می خوانـد، آن را طبيعـی می دانسـتند و متعـرض آن هـا نمی شـدند )مسـعودی، 

1408ه، ج 3، ص 41(.

10. ترویج حدیث نویسی
از جملـه تاكتيک هـای مهمی كـه مخالفـان بـرای دسـت يابی بـه اهـداف خـود بـی مهابـا بـه آن 
دسـت می زدنـد، منـع حديـث نويسـی و سـوزاندن آن هـا بـود و بـا مخالفـان نيـز برخوردهـای 
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شـديدی داشـتند؛ اميرالمؤمنيـن علـی )ع( از روزی كـه مسـند خالفـت را پذيرفتنـد بـا تأسـی 
از رسـول خـدا )ص(، تدبيـر حديث نويسـی و تأكيـد بـر ترويـج آن را در پيـش گرفنتـد و بـه 
صورت هـای مختلـف می فرمودنـد: »َقيُِّدوا العِلـَم بِالِكتابَـه« )بحاراالنـوار، ج 58، ص 124( علوم 
را بـا نوشـتن مهـار كنيـد و هـرگاه حديثـی را يادداشـت می كنيـد، همـراه آن سـندش را هـم 
يادداشـت كنيـد؛ اگـر درسـت بـود، شـما در پـاداش آن شـريک خواهيـد بـود و اگر باطـل بود، 
گناهـش بـه عهـدة آورنـده اش اسـت )العاملـی، 1415 ق، ص. 183، ج 1(. امـام در كنـار توصيه 
بـه حفـظ و نوشـتن احاديث تأكيد داشـتند كـه احاديـث را از اهـل آن بگيرند، زيـرا احاديثی كه 
در دسـترس مـردم اسـت، هـم حق اسـت هـم باطل، هم راسـت هم دروغ، هم ناسـخ اسـت هم 
منسـوخ، هـم عـام اسـت هـم خـاص، هـم محكـم اسـت هـم متشـابه، هـم احاديثی هسـتند كه 

بدرسـتی ضبـط گرديـده و هـم احاديثـی كـه بـا ظـن و گمان روايت شـده اسـت. 
در روزگار پيامبـر )ص( آنقـدر دروغ بـه آن حضـرت نسـبت داده شـد كه ايسـتاد و خطابه ايراد 
كـرد و فرمـود: »هـر كـس از روی عمـد بـه من دروغ نسـبت دهد جايـگاه او پر از آتش اسـت«. 

كسانی كه حديث نقل می كنند، چهار دسته اند، كه پنجمی ندارد. 
نخسـتين دسـته، منافقـی كـه تظاهر به ايمـان می كند، و نقاب اسـالم بـر چهره دارد، نـه از گناه 
می ترسـد و نـه از آن دوری می جويـد؛ از روی عمـد دروغ بـه پيامبـر )ص( نسـبت می دهد. اگر 
مـردم می دانسـتند او منافـق دروغگـو اسـت، از او نمی پذيرفتنـد و گفتـار دروغيـن او را تصديق 
نمی كردنـد، امـا بـا ناآگاهـی می گوينـد او از اصحاب پيامبر اسـت؛ رسـول خـدا را ديـده و از او 
حديـث شـنيده، و از او گرفتـه اسـت؛ پس حديـث دروغيـن او را قبول می كننـد. در صورتی كه 
خـدا تـو را از منافقـان، آن گونـه كـه الزم بـود آگاهانـد، و وصـف آنان را بـرای تو بيان داشـت. 
آنـان پـس از پيامبـر )ص( باقـی ماندنـد و بـه پيشـوايان گمراهـی و دعـوت كنندگان بـه آتش با 
دروغ و تهمـت نزديـک شـدند. پـس بـه آنـان واليـت و حكومـت بخشـيدند، و بر گـردن مردم 
سـوار شـدند، و بـه وسـيلة آنان به دنيا رسـيدند؛ همانـا مردم هم با سـالطين و دنيا هسـتند، مگر 

آن كـس كـه خـدا او را حفـظ كنـد،  اين يكـی از آن گروه ها اسـت. 
دوميـن دسـته، كسـی كـه از پيامبـر )ص( چيـزی را بـه اشـتباه شـنيده، اّما سـخن آن حضرت 
را درسـت حفـظ نكـرده اسـت و بـا توّهم چيـزی را گرفتـه، اّمـا از روی عمـد دروغ نمی گويد؛ 
آنچـه در اختيـار دارد روايـت كـرده و بـه آن عمـل می كنـد و می گويـد مـن از پيامبـر )ص( آن 
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را شـنيده ام. اگـر مسـلمانان بداننـد او اشـتباه كـرده و غيـر واقعـی پنداشـته، از او نمی پذيرفتنـد؛ 
خـودش هـم اگـر آگاهـی می يافـت اشـتباه كـرده آن را رهـا می كرد. 

سـومين دسـته، شـخصی كـه شـنيده پيامبر )ص( به چيـزی امر فرمـود. )اما( سـپس از آن نهی 
كـرد و او نمی دانـد، يـا شـنيد كـه چيزی را نهی كرد، سـپس به آن امـر فرمـود و او آگاهی ندارد؛ 
پـس نسـخ شـده را حفـظ كرد ولـی ناسـخ را نمی دانـد. اگـر بداند كه حديث او منسـوخ اسـت 
تركـش می كنـد و اگـر مسـلمانان نيز می دانسـتند روايت او نسـخ شـده، آن را تـرك می كردند. 

چهارميـن دسـته، آن كـه نـه بـه خـدا دروغ می بنـدد و نـه بـه پيامبـرش دروغ نسـبت می دهد. 
دروغ را از ترس خدا و حرمت نگه داشـتن از رسـول خدا )ص( دشـمن دارد. در آنچه از ايشـان 
شـنيده اشـتباه نكـرده، بلكـه آن را بـا همة جوانبـش حفظ كرده اسـت و آن چنان كه شـنيده بدون 

كـم و كاسـت نقـل می كند. 
پـس او ناسـخ را دانسـته و بـه آن عمـل كـرده، و منسـوخ را فهميـده و از آن دوری جسـته، 
خـاص و عـام، محكـم و متشـابه را شـناخته، هر كدام را در جـای خويش قرار داده اسـت)خطبة 

210 و دشـتی، 1379، ص. 434(.
ديگـر امامـان شـيعه نيـز هـم همـواره شـيعيان را بـه نـگارش و ترويـج حديث نويسـی ترغيب 
می كردنـد. امـام حسـن )ع( بـه بسـتگانش می فرمـود: دانـش بياموزيد. اگـر هريک از شـما قدرت 
نداشـت كـه آن هـا را روايـت كند، بنويسـد و در خانة خود جـای دهد. )حسـينی، 1381، ص. 61(

11. برخورد با نفوذ فرهنگی اهل کتاب )اسرائيليات(
"اسـرائيليات" بـه معنـای احاديـث و گفتارهـای باطـل يهوديان اسـت كـه پس از وفات رسـول 
خـدا صّلـی الّل عليـه و آلـه بـه تدريـج در جامعـة اسـالمی نفوذ كـرده بـود و قبـل از خالفـت 
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( حضـور ايـن نـوع گفتمان هـا در ميـان ديگـر احاديث امری عـادی تلقی 
می شـد. امـام )ع( بعـد از پذيـرش خالفـت، بـه مبـارزة جدی با رسـوخ ايـن فرهنگ و دسيسـه 
پرداخـت و بـا مروجيـن آن به شـدت برخـورد می كـرد. او اين تهديـد را در مـورد گويندة قصة 
"اوريـا" عملـی كـرد و دربـارة كعـب االحبـار كه در پنـاه خلفـای قبلی مـروج اسـرائيليات بود، 

فرمـود: او دروغگـو اسـت )ابـن الحديـد، ج 4، ص 77( .
طـرد قصه گويـان و افسانه سـرايان از مسـجد، از تدابيـر حضـرت )ع( بـود. وقتـی ايشـان وارد 
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مسـجد شـد كه شـخصی افسـانه می بافت، با ديدن ايشـان سـاكت شـد و امام فرمود اين شـخص 
كـه بـود؟ قصه گـو گفـت، من بـودم. امام فرمـود: از رسـول خدا صّلـی الّل عليـه و آله  شـنيدم كه 
فرمـود: پـس از مـن قصه گويانـی خواهند آمد كه خـدا به آنان نمی نگـرد )العاملـی، 1415 ق، ص. 
88، ج 1(. بـر اسـاس آن چـه از امام صادق )ع( نقل شـده اسـت، اميرالمؤمنين علـی )ع( قصه گويی 
را تنبيـه و از مسـجد بيـرون كـرد و فرمـود: اگـر بشـنوم كسـی قّصـة اوريـا را نقل می كنـد، صد و 

شـصت ضربة شـالقش خواهـم زد. اين حـّد دروغ بسـتن و تهمت به انبياسـت)همان(.

12. مبارزه برای بيداری
 اميرالمؤمنيـن علـی )ع( آخريـن راه حل را بـه كارگيري زور در مقابله با مخالفان مي دانسـت. آن 
حضـرت معتقـد بـود گاهي دشـمن از طريـق مسـالمت آميز اصالح نمي شـود و ادامـة وجودش 
باعـث فسـاد و ظلـم در جامعـه مي شـود و بايـد نابـود شـود:»... پس اگر از آن سـر بـاز زنند، لبة 
تيـز شمشـير را در اختيـار آن هـا قـرار مي دهـم و ايـن كار براي درمـان باطل و ياري حـق كفايت 
مي كنـد«. يكـی از ايـن صحنه هـا جبهـه صفين اسـت كه بعـد از مبادلـة نامه ها و پيام هـا به جنگ 

سـختی منتهـی شـد كه بخشـی از آن را از زبان شـهيد مطهـری می خوانيم: 
»نامه هايـی بـا معاويـه رد و بـدل كـرد؛ امـا نامه هـای علـی در دل سـياه معاويـه اثـر نكـرد. دو 
طـرف بـا سـپاهی انبـوه بـه سـوی يكديگـر حركـت كردنـد. ابواالعور سـلمی پيشـاپيش لشـكر 
معاويـه بـا گروهـی از پيشـاهنگان حركـت میكـرد و مالک اشـتر نخعی بـا گروهی از لشـكريان 
علـی بـه عنـوان پيشـاهنگ و مقدمـة الجيش سـپاه علی حركـت می كرد. دو دسـته پيشـاهنگ در 
كنـار فـرات بـه يكديگـر سـيدند. مالـک اشـتر از طـرف علـی مجـاز نبود جنـگ را شـروع كند، 
امـا ابواالعـور برای اينكـه زهرچشـمی بگيـرد حملـة سـختی كـرد. حملـة او از طـرف مالـک و 
همراهانـش دفع شـد و شـاميان سـخت به عقب رانده شـدند. ابواالعـور برای اينكـه كار را از راه 
ديگـر بـر حريـف سـخت بگيرد، خـود را به محـل »شـريعه«، يعنی آن نقطة شـيبدار كنـار فرات 
رسـاند كـه دو طـرف می بايسـت از آنجـا آب بردارنـد . نيـزه داران و تيرانـدازان خـود را مأمـور 
كـرد تـا آن نقطـه را حفـظ كننـد و مانـع ورود مالـک و يارانـش شـوند. طولـی نكشـيد كه خود 
معاويـه بـا سـپاه انبوهـش رسـيد و از پيشدسـتی ابواالعـور خشـنود شـد. معاويه بـرای اطمينان 
بيشـتر عـده ای بـر نفـرات ابواالعور افزود. اصحـاب علی در مضيقـة بی آبی قرار گرفتند. شـاميان 
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عمومـًا از پيـش آمـدن  ايـن فرصـت خوشـحال بودنـد و معاويـه بـا مسـرت اظهار داشـت: »اين 
اوليـن پيروزی اسـت«.

فقـط عمـرو بـن العاص، معـاون و مشـاور مخصـوص معاويه،  ايـن كار را مصلحـت نمی ديد. 
از آن سـو علـی )ع( خـودش رسـيد و از ماجـرا آگاه شـد. به وسـيلة يكـی از بـزرگان يارانش به 

نـام صعصعـه نامـه ای به معاويه نوشـت و يادآور شـد:
 »مـا آمده ايـم به اينجـا امـا ميـل نداريـم حتـی االمـكان جنگـی رخ دهـد و ميـان مسـلمانان 
برادركشـی واقـع شـود. اميدواريـم بتوانيـم بـا مذاكـرات اختالفـات را حـل كنيـم؛ ولـی می بينم 
تـو و پيروانـت قبـل از هـر چيـز اسـلحه بـه كار برده ايـد. به عـالوه جلـوی آب را بر يـاران من 
گرفته ايـد. دسـتور بـده از ايـن كار دسـت بردارند، تـا مذاكرات آغاز شـود. البته اگر تـو به چيزی 

جـز جنـگ راضی نشـوی، مـن تـرس و ابايی نـدارم.«.
ايـن نامـه بـه دسـت معاويـه رسـيد. بـا مشـاوران خـود در مورد ايـن موضـوع مشـورت كرد. 
عمومـًا نظرشـان اين بـود: فرصـت خوبـی به دسـت آمـده، بايد اسـتفاده كـرد و به اين نامـه نبايد 
ترتيـب اثـر داد. فقـط عمـرو بـن العـاص نظـر مخالـف داشـت؛ او گفـت اشـتباه می كنيـد، علی 
و اصحابـش چـون در نظـر ندارنـد در كار جنـگ و خونريـزی پيشدسـتی كننـد، فعـاًل سـكوت 
كرده انـد و بـه وسـيلة نامـه خواسـته اند شـما را از كارتـان منصـرف كننـد. خيـال نكنيـد كـه اگر 
شـما به ايـن نامـه ترتيـب اثـر نداديـد و آن هـا را همچنـان در مضيقـة بی آبـی گذاشـتيد، آنـان 
عقب  نشـينی می كننـد. آن وقـت اسـت كـه دسـت بـه قبضـه شمشـير خواهنـد بـرد و از پـای 
نخواهنـد نشسـت تـا شـما را با رسـوايی از اطـراف فـرات دور كنند. اما عقيدة بيشـتر مشـاوران 
 ايـن بـود كـه مضيقـة بی آبـی دشـمن را از پـای درخواهـد آورد و آن هـا را مجبـور بـه هزيمـت 

خواهـد كـرد. معاويـه شـخصًا نيـز بـا  اين عقيـده همـراه بود.
ايـن شـورا بـه پايـان رسـيد. صعصعـه برای جـواب نامه بـه معاويـه مراجعـه كـرد. معاويه كه 
در نظـر داشـت از جـواب دادن شـانه خالی كند، گفـت: »بعداً جـواب خواهم داد. ضمنًا دسـتور 

داد تـا سـربازان محافـظ آب كامـاًل مراقـب باشـند و مانع ورود و خروج سـپاهيان علی شـوند.
علـی )ع( از ايـن پيشـامد كه اميد هرگونه حسـن نيتـی را در جبهة مخالف به كلـی از بين می برد 
و راهـی بـرای حل مشـكالت به وسـيلة مذاكرات باقی نمیگذاشـت، سـخت ناراحت شـد. راه را 
منحصـر بـه اعمـال زور و دسـت بـردن به اسـلحه ديد. نزد سـپاه خويش آمـد و خطابـه ای كوتاه، 
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امـا مهيـج و شـورانگيز، به ايـن مضمـون انشـاء كـرد: »اينـان سـتمگری آغاز كردنـد، در سـتيزه را 
گشـودند و بـا روش خصمانـه شـما را پذيـرا شـدند. اينان مانند گرسـنه ای كه غـذا می طلبد، جنگ 
و خونريـزی می طلبنـد. جلـوی آب آشـاميدنی را بـر شـما گرفته اند. اكنـون يكـی از دو راه را بايد 
انتخـاب كنيـد، راه سـومی نيسـت: يـا تن بـه ذلـت و محروميـت بدهيـد و همچنان تشـنه بمانيد، 
يـا شمشـيرها را از خـون پليد اينـان سـيراب كنيـد تـا خودتـان از آب گـوارا سـيراب شـويد. زنده 
بودن ايـن اسـت كـه غالـب و فاتح باشـيد هر چند به بهـای مردن همة شـود، و مردن اين اسـت كه 
مغلـوب و زيردسـت باشـيد هرچنـد زنـده بمانيد. همانـا معاويه گروهـی گمراه و بدبخـت را گرد 
خويـش جمـع كـرده و از جهالـت و بی خبـری آن هـا اسـتفاده می كنـد، تا آنجـا كـه آن بدبخت ها 

گلوهـای خودشـان را هدف تيـر مرگ قـرار داده انـد.« )خطبة 51(.
ايـن خطابـة مهيـج جنبـش عجيبـی در سـپاهيان علـی بـه وجـود آورد. خونشـان را به  جوش 
آورد. آمـادة كارزار شـدند و بـا يـک حملـه سـنگين دشـمن را تا فاصلـه زيادی عقـب راندند و 
»شـريعه« را تصاحـب كردنـد )مطهـری، بی تا، ص. 378، ج 18(.گفته شـد عوام كسـانی هسـتند 
كـه اكثريـت مـردم را تشـكيل می دهند و همـواره تابع اند و اسـتقالل رای ندارنـد و در حركت های 
اجتماعـی تابـع خـواص می باشـند و خـواص بـا تحريـک و همراهـی آن هـا و سـوار شـدن در 
امـواج عامـه به اهـداف خود دسـت می يابنـد. اميرالمؤمنيـن علی)ع( بـرای برخورد با آسـيب های 
فرهنگـی ايـن گروه و دور سـاختن اين هـا از معرض آسـيب های فرهنگـی از تاكتيک های مختلفی 
اسـتفاده می كردنـد كـه همـة آن ها بر پايـة راهبرد هدايت حداكثـری و ضاللت حداقلـی دور می زد 

كـه در ايـن بخـش بـه بعضی از آن ها اشـاره می شـود.

13. بازخوانی جایگاه رسول خدا )ص( و اهل بيت عليهم السام
دسـتگاه امـوی بـا ايجاد حصـر فرهنگی و خبری، اجازة نشـر اخبار دسـتگاه علـوی و آموزه  های 
آن هـا را نمـی داد، بلكـه بـا اسـتخدام راويـان دروغيـن ماننـد ابوهريـره و مغيره ابن شـعبه تالش 
می كـرد از نشـر اخبـار و احاديـث پيامبـر)ص( جلوگيـری كنـد و بـا نشـر احاديـث دروغيـن 
جايـگاه خـود را مسـتحكم كنـد. زمانـی كه مالک بـن حارث نخعی به دسـتور عثمـان از كوفه به 
شـام تبعيد شـد و شـروع به افشـاگری و نقل حقايـق كرد، بالفاصلـه معاويه به دسـتور عثمان او 
را بـه شـهر دور افتـادة حمـص تبعيـد كرد )ابـن الحديد   ، ج 3 ص 47( و توانسـت بـا بهره گيری 
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از ايـن شـيوه در كنـار روش قهرمان سـازی بعد از كشـته شـدن عثمـان و تعزيت چهـل روزه بر 
او، چنـان بتـی از عثمـان بسـازد كـه مردم انتقـام خون او را واجب شـمارند و چنـان وانمود كنند 

كـه نزديـک ترين افراد بـه پيامبـر)ص( معاويه و خاندان او هسـتند )همـان، ص77(.
اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در مقابـل ايـن دسيسـه و آسـيب بـه صورت هـای مختلفـی بـه بيـان 
و بازخوانـی جايـگاه رسـول خـدا )ص( و اهـل بيـت )ع( می پـردازد از ايـن رو در بسـياری از 

خطبه هـا و بعضـی از نامه هـا اشـاره ای بـه ايـن جايـگاه می بينيـم.

14. شفاف سازی و شناساندن معيارها
 از مهم تريـن روش هـاي مخالفـان، طـرح شـعارهاي عامه پسـند اسـت. از اين طريق جـّو جامعه 
را مخـدوش و بـا خـود همـراه مي كننـد و بـا طـرح شـعارهاي مناسـب و عامه پسـند جامعـه را 
ملتهـب مي كنند. ايـن شـعارها بـه مقتضيـات زمان به شـكل های خاص مطـرح مي شـود. درزمان 
حكومـت علـي )ع( سـوژة پيراهـن عثمـان براي مخالفـان آن حضرت بهانة مناسـبي بوده اسـت. 
عجيـب اينكـه، كسـاني كـه خـود در رأس مخالفـان حكومـت عثمـان بودنـد، حتي شـادي خود 
را از قتـل عثمـان پنهـان نكردنـد، پيراهـن خونيـن عثمـان را علـم كردنـد و بـه مخالفـت با علي 
)ع( برخاسـتند. ابـن ابـي الحديـد مي گويد: »طلحه، سـخت تريـن تحريک كننـدگان عليه عثمان 
بـود و بعـد از او زبيـر در ايـن قسـمت از همه بيشـتر پافشـاري مي كـرد«. بـالذري از ابي مخنف 
و ديگـران نقـل كـرده اسـت: وقتـي مـردم، عثمـان را محاصـره كردنـد، طلحـه براي آنكـه حلقة 
محاصـره تنگ تـر شـود و عثمـان كشـته شـود، از ارسـال آب و نـان بـراي عثمـان جلوگيـري 

مي كـرد. تـا آن جـا كـه علـي )ع( از  ايـن ماجـرا به خشـم آمـد و بـراي عثمان آب فرسـتاد.
حضـرت علـي )ع(  اين جريان را چنين تحليل مي كند: »به خدا سـوگند او )طلحه( براي خونخواهي 
عثمـان بـا عجله دسـت به كار نشـد، جز  اينكه مي ترسـيد خون عثمان از خـود او مطالبه شـود؛ زيرا او 
متهـم بـه قتـل عثمان اسـت و در ميان مـردم از او حريص تر به كشـتن عثمـان يافت نمي شـود...«و در 
جـاي ديگـري مي فرمايـد: »... و انهـم لیطلبون حقـاً هم ترکوه و دمـاء، هم سـفکوه...«)نهج البالغه، 
خطبـة 192( »و اينـان در طلـب حقي هسـتند كه خـود آن  را تـرك كرده اند و خواهان خوني هسـتند كه 
خـود آن را ريخته انـد«. بـه هر حـال، ناكثين براي  ايجاد ترديد در مسـلمانان و مغالطـه كاري، گروهي را 

بـه عنـوان خونخـواه دور خود جمع كردند تا حكومت علي )ع( سـاقط شـود. 
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علـي )ع( شـيوة پيمان شـكنان را بهانه جويـي و سـوژه اي معرفـي مي فرمايـد: بهانه هايـي كـه 
مي آورنـد، چيزهايـي اسـت كـه فقط در ظاهـر، رنگ و رويـي دارد و در باطـن رهنمودهاي علي 
)ع( دربـارة بهانـه تراشـي هاي دشـمنان، مـا را بـه هوشـياري در برابـر دشـمنان و بهانه هايـي كه 
آن را دسـتاويز توطئه هـاي خـود قـرار مي دهنـد دعـوت مي كنـد. اسـتفادة ابـزاري از چهره هـاي 
مقبـول شـخصيت ها و چهره هـاي شـناخته شـده، همان گونـه كـه يكـي از عوامـل مهـم پيروزي 
بوده انـد، گاهـي بزرگتريـن عامـل انحطـاط و موجـب انحـراف مـردم شـده اند. دشـمنان تـالش 
مي  كننـد بـا اسـتفاده از  ايـن چهره هـا، مـردم را بـا خـود همراه كننـد. ناكثيـن در راه هدف شـوم 
خـود، عايشـه، همسـر پيامبـر)ص( را بـا خـود همـراه كردنـد زيـرا عقيده داشـتند كه مسـلمانان 
بـه دليـل احتـرام بـه پيامبر صلـی الل عليه و آلـه، همراه عايشـه برای مبـارزه با علـي )ع( همگام 
مي شـوند و  ايـن نقشـه نيـز مؤثـر واقـع شـد. علـي )ع( دربـارة  ايـن روش مبـارزه ناكثيـن چنين 
مي فرمايـد: »پـس  اينـان شـورش كردند، در حالي كه همسـر رسـول خـدا را همچـون كنيزي كه 
بـراي فـروش مي برنـد، بـه دنبال خـود كشـاندند، در حالي كه همسـران خود را در خانه، پشـت 
پـرده نگـه داشـتند )تا از نظر بيگانگان دور باشـند( و پرده نشـين حـرم پيامبـر را در برابر ديدگان 
خـود و ديگـران قـرار دادنـد«. عايشـه عالي ترين چهره بـراي تبليغـات طلحه و زبيـر بود. اين دو 
از عنـوان ام المؤمنيـن سوءاسـتفادة فراوانی كردند و از  اين راه توانسـتند مـردم را در جنگ جمل 

عليه علـي )ع( بسـيج كنند. 
علـي )ع( در برخـورد بـا  ايـن شـيوة دشـمن مي فرمايـد: »راه جلوگيـري از انحراف  اين اسـت 
كـه حـق را شـناخت نه شـخصيت افـراد را«؛  ايـن طريق بهترين شـيوه بـراي حفـظ انقالب ها و 
آرمان هاسـت و بايـد مـورد توجـه ملـت  ايـران نيـز قـرار گيرد.  ايجـاد شـبهات از آنجـا كه حق، 
مطابـق بـا فطـرت، و باطـل، برخـالف سرشـت آد مي  اسـت، باطل با وصـف بطالنـش نمي تواند 
ظاهـر شـود. باطـل آنـگاه مي توانـد نفـوذ كنـد كه لبـاس حق بپوشـد و  ايـن همان چيزي اسـت 
كـه علـي )ع( از آن در نهـج البالغـه تحـت عنـوان شـبهه يـاد مي كنـد. شـبهه، چيـزي اسـت كه 
شـبيه بـه حـق اسـت. علـي )ع(  مي فرمايـد: »شـبهه را از  اين رو شـبهه نـام نهادند كه شـباهت به 
حـق دارد، امـا براي دوسـتان خـدا، نوري كه آنـان را در تاريكي هاي شـبهه راهنمايـي كند، يقين 
آن هاسـت، و راهنمـاي آن هـا، مسـير هدايت اسـت، ولي دشـمنان خدا، گمراهي شـان آنـان را به 

شـبهات دعـوت مي كند.
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15. تبيين و ارشاد
مهم تريـن آفـت و آسـيبی كـه بـه تبـع خـواص دامن گير عوام شـده بـود و آن ها را با خـود غرق 
می كـرد، افتـادن در تعلقـات دنيـوی و بی توجهـی بـه حقيقـت دنيـا و نقشـی بود كـه در زندگی 
انسـان دارد. اميرالمؤمنيـن علـی )ع( در مناسـبت های مختلـف ايـن حقيقت را آشـكار می كرد كه 
دنيـا بـرای زندگـی كردن و حيات اسـت نه غرق شـدن و نابـودی. دنيايی كه برخـوردش با همه 
يكسـان و ثابـت اسـت؛ او همـه را پيـر كـرده و به كام خـود می كشـد؛ خانه های آبـاد را ويران و 
خالـی از سـكنه كـرده و دوسـت ها را از هـم جـدا، پيوندهـا را به جدايـی تبديل می كنـد. او فقير 
و ثروتمنـد، گـدا و پادشـاه نمی شناسـد و تفاوتـی بين پيـر و جـوان نمی گذارد. اقشـار و اصناف 
مختلـف در نـزد او يكسـان و موقعيـت اجتماعـی و جغرافيايی تفاوتـی در رفتـارش نمی  گذارد. 
او همـان برخـورد را بـا يـک ايرانـی می كنـد كه بـا آمريكايی يـا ژاپنـی و ديگران می كنـد. زمان 
نيـز در ايـن رفتـار تغييـری ايجـاد نمی كنـد. او بـا انسـان امـروزی همـان رفتـار را می كنـد كه با 

انسـان های ديـروزی كـرده اسـت و بـه طـور طبيعی در آينـده نيز هميـن رفتـار خواهد بود.
او كـه رفتـارش ثابـت اسـت و هيـچ تغييـری در آن ايجـاد نمی كنـد ولـی انسـان می تواند نوع 
تعاملـش را بـا او تغييـر دهـد؛ او می توانـد نسـبت بـه گذشـتگان رفتـار متفاوتـی بـا دنيا داشـته 
باشـد. او می توانـد بهتريـن بهره بـرداری را از آن كنـد و آينـدة خـود را بـا آن تضمين كنـد!؟ تنها 
راهـش در ايـن اسـت كـه نـوع نگاهـش را بـه دنيـا تغييـر دهـد. بدانـد دنيا بـرای او خلق شـده 
اسـت نـه او بـرای دنيـا )نامـة 55(. بداننـد زندگـی او فقط در دنيـا نيسـت، بلكه گـذر او از دنيا 
بـه مثابـة تولـد بچه اسـت و ورود بـه جهان ديگـر و حيات ديگری اسـت كه فراخـی آن همانند 
فراخـی دنيـا بـه رحـم مـادر اسـت. بدانند و يقيـن كند كه خالـق و مـوالی او چيزهايـی برای او 
آمـاده كـرده اسـت كـه باعـث تعجـب شـده و در خيـال هيچ كـس نمی گنجد »َفـال تَْعَلـُم نَْفٌس 

ةِ أَْعیُـٍن َجزاًء بِمـا کانُـوا یَْعَمُلوَن« )السـجده، 17(. مـا أُْخفِـَي لَُهْم مِـْن ُقرَّ

در ايـن ميـان، گروهـی موفـق خواهنـد بـود كـه از فرصت هـا بهـره جسـته و در دنيـا زندگی 
می  كننـد ولـی آلـودة آن نمی شـوند؛ با بصيـرت و آگاهـی در آن گام برمی دارند گويا كـه در ميان 

اخرويـان هسـتند )خطبة 230(.
»ای بنـدگان خـدا، بدانيـد شـما و آنـان كـه در ايـن دنيـا زندگـی می كنيـد، بـر همـان راهـی 
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می رويـد كـه گذشـتگان پيمودنـد. آنـان زندگانی شـان از شـما طوالنی تـر، خانه های شـان آبادتر، 
و آثارشـان از شـما بيشـتر بـود، كـه ناگهان صداهايشـان خامـوش و وزش بادها در سرزمينشـان 
سـاكت و اجسادشـان پوسـيده و سرزمينشـان خالـی و آثارشـان ناپديـد شـد. قصرهـای بلنـد و 
محكـم و بسـاط عيـش و بالش هـای نـرم را بـه سـنگ ها و آجرهـا و قبرهـای بـه هـم چسـبيده 
تبديـل كردنـد؛ گورهايـی كـه بنـای آن بـر خرابـی و بـا خـاك سـاخته شـده اسـت؛ گورهـا بـه 
هـم نزديـک امـا سـاكنان آن هـا از هـم دور و غريب انـد. در وادی وحشـتناك بـه ظاهـر آرام امـا 
گرفتارنـد؛ نـه در جايـی كـه وطن گرفتنـد انس می گيرنـد و نه با همسـايگان ارتباطـی دارند، در 
صورتـی كـه بـا يكديگـر نزديـک و در كنار هـم جای دارنـد. چگونـه يكديگر را ديـدار كنند در 
حالـی كـه فرسـودگی آن هـا را در هـم كوبيـده، و سـنگ و خـاك آنـان را در كام خود فـرو برده 
اسـت. شـما هـم راهـی را خواهيـد رفـت كـه آنـان رفته انـد و در گـرو خانه هايی قـرار خواهيد 
گرفـت كـه آن هـا قـرار دارند و گورها شـما را بـه امانت خواهـد پذيرفت؛ پس چگونـه خواهيد 
بـود كـه عمـر شـما بـه سـر آيـد و مـردگان از قبرهـا برخيزيـد »در آن هنـگام كـه هـر كـس به 
اعمـال از پيـش فرسـتاده آزمايـش می شـود و به سـوی خـدا كه موال و سرپرسـت آن هاسـت باز 
می گـردد و هـر دروغـی را كـه می بافتنـد بـرای آنـان سـودی نخواهـد داشـت« )خطبـة 226  و 

230 و دشـتی ، ص 465(. 

16.پرهيز از بد زبانی و هرزگویی
زبـان يكـی از خروجی هـای رفتـاری انسـان اسـت و تـا زمانـی كـه سـخن نگفتـه، نهانـش 
ناپيدا سـت و كسـی نمی دانـد كـه از چـه اليه هـای علمـی و فرهنگـی برخـوردار اسـت »الَْمْرُء 
َمْخبُـوٌء تَْحـَت لَِسـانِه « )قصـار  148(. زبـان بـه همان انـدازه كه در آشكارسـازی نهان انسـان 
نقـش دارد در شـكل گيری رفتارهـای بعـدی و هويتـی او  نيـز نقش آفرينی می كند »اَل یَْسـتَقِیُم 

ی یَْسـتَقِیَم َقْلبُـُه َو اَل یَْسـتَقِیُم َقْلبُـُه َحتَّی یَْسـتَقِیَم لَِسـانُُه« )خطبـة 176(. به  إِیَمـاُن َعبْـٍد َحتَـّ
هميـن دليـل مؤمنـان نسـبت به گفتارشـان بسـيار مراقب انـد و به دقت سـخن می گوينـد، گويا 
زبـان آن هـا از قلب شـان جريـان دارد »لَِسـاُن الَْعاقِِل َوَراَء َقْلبِـهِ َو َقْلُب الْْحَمِق َوَراَء لَِسـانِه  « 
)قصـار 40(. برخـالف ديگـران كـه هرچه بر ذهـن آيد بر زبان جاری سـازند. )قصـار 41(، او 
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اجـازه نـدارد كلمـات مضحـک بر زبـان بيـاورد گرچه به حكايـت از ديگـران باشـد »اِیّاَك اَن 
تَذُکـَر مِـَن الـَکالمِ َمـا یَُکـوُن ُمضِحـَکًا َو اِن َحَکیَت َذلِـَك َعن َغیـرَِك« )نامـة 31( و اجازه 

نـدارد موجبـات آزار و اذيـت ديگـر مسـلمانان را فراهـم كنـد مگر جايـی كه ضـرورت اقتضا 
كنـد )خطبة 167(.

بـر اسـاس هميـن منطـق، در فرهنگ علـوی جايز نيسـت بـه بدگويی ديگـران بپردازيـم يا به 
مـردم ناسـزا گوييم و اگر قرار اسـت پشـت كسـی سـخنی گفته شـود، بايـد به بيـان ويژگی ها و 
اوصـاف پرداختـه شـود؛ هنگامی كـه اميرالمؤمنيـن علی )ع( در صفين متوجه شـد كـه گروهی به 
مردم شـام دشـنام می دهند فرمود: من خوش ندارم شـما دشـنام دهنده باشـيد، اما اگر كردارشـان 
را تعريـف و حـاالت آنـان را بازگـو می كرديـد، بـه سـخن راسـت نزديک تـر و عذر پذيرتر بود، 
خـوب بـود به جـای دشـنام آنـان می گفتيـد: خدايا خون مـا و آن ها را حفـظ كن؛ بين مـا و آن  ها 
اصـالح فرمـا و آنـان را از گمراهـی بـه راه راسـت هدايـت كـن تـا آنـان كـه جاهل انـد، حق را 

بشناسـند و آنـان كـه بـا حق می سـتيزند، پشـيمان شـده به حق بـاز گردند.
ي أَْکـَرُه لَُکـْم أَْن تَُکونُـوا َسـبَّابِیَن َو لَِکنَُّکْم لَـْو َوَصْفتُْم أَْعَمالَُهـْم َو َذَکْرتُـْم َحالَُهْم َکاَن  »إِنِـّ
أَْصـَوَب فِـي الَْقـْوِل َو أَبَْلـَغ فِـي الُْعـْذرِ َو ُقْلتُـْم َمَکاَن َسـبُِّکْم إِیَّاُهـْم اللَُّهـمَّ اْحقِـْن دَِماَءنَا َو 
ی یَْعرَِف الَْحقَّ َمـْن َجهَِلُه  دَِماَءُهـْم َو أَْصلِـْح َذاَت بَیْنِنَـا َو بَیْنِهِـْم َو اْهِدهِـْم مِـْن َضاَللَتِهِْم َحتَـّ

َو یَْرَعـِوَي َعـِن الَْغـيِّ َو الُْعـْدَواِن َمـْن لَهَِج بِه « )خطبـة 206(.
و بـه طوركلـی، منطقـی كه در اين فرهنگ حاكم اسـت، اين كـه اوالً همـواره خيرگوی ديگران 
ُ لِْلَمْرءِ  ْدِق یَْجَعُلـُه اللَّ باشـيم و از خـدا بخواهيـم ديگـران نيـز از ما به نيكی ياد كنند. »لَِسـاُن الصِّ

فِـي النَّاِس َخیٌْر لَـُه مَِن الَْماِل یَرِثُـُه َغیُْرُه« )خطبـة 23  و 120(.
نام نيكو گر بماند زآدمی                  به كز او ماند سرای زرنگار

 ثانيـًا بدانيـم كـه يكـی از تفاوت هـای مومن با ديگـران در همين ميـزان و كيفيـت كنترل زبان 
اسـت؛ زيـرا مومـن با تدبر سـخن می گويـد در حالی كـه منافـق بی تدبـر.»ِلَنَّ الُْمْؤمِـَن إَِذا أََراَد 
َرُه فِي نَْفِسـهِ َفـإِْن َکاَن َخیْـراً أَبْـَداُه َو إِْن َکاَن َشـّراً َواَراُه َو إِنَّ الُْمنَافَِق  أَْن یَتََکلَّـَم بِـَکاَلمٍ تََدبَـّ

یَتََکلَّـُم بَِمـا أَتَـی َعَلی لَِسـانِهِ اَل یَْدرِي َمـا َذا لَُه َو َمـا َذا َعَلیْـهِ« )خطبة 176(.



354 /  سبک زندگی و جهانی شدن در پهنه ی فرهنگ علوی

17. تصحيح مناسبات و تعامات اجتماعی
مناسـبات و تعامـالت اجتماعـی از اليه هـای مهـم فرهنـگ اجتماعـی و بيانگـر سـطوح فرهنگی 
اسـت؛ بـا مطالعـة ايـن مؤلفه هـا و تحليـل آن هـا می تـوان سـطوح فرهنگـی جوامـع مختلـف را 

مـورد ارزيابـی قـرار داد )هافسـتد، 1387( .
در فرهنـگ علـوی توصيـه جـّدی بـه اصـالح روابـط و مناسـبات اجتماعـی شـده و حتـی 
جايـگاه عبادتـی آن را باالتـر از يـک سـال نمـاز و روزه می داننـد »َصـالُح َذاِت البَیـِن اَفَضُل 
یـامِ« )نامـة 47(. توصيه هـا در حفـظ حرمـت همسـايه و توجـه بـه  ـالهِ َو الصِّ مِـن َعامَّـهِ الصَّ
آن هـا از ناحيـة پيامبـر گرامی اسـالم  )ص(بـه حـدی زيـاد و پيوسـته بـود كـه اميرالمؤمنيـن 
ا  ی َظنَنَـّ علـی  )ع( می فرمايـد كـه مـا تصـور كرديـم ماننـد فاميـل از انسـان ارث می برنـد »َحتَـّ
َرثُُهـم« )نامـة 47(. ايـن تأكيـدات گويايی اين حقيقت اسـت كـه رفتارهـا و برخوردها  ه یَتَوَّ َـّ اَن
در هـم اثرگذارنـد، از ايـن رو بـه راحتـی نمی تـوان بـا هركسـی همسـايه شـد يـا بـا هر كسـی 
ریـِق َو َعن  فیـِق َقبَل الطَّ بـه مسـافرت رفـت يا دوسـت شـد و با او همراه شـد »ِسـل َعـِن الرَّ

« )نامة 31(.  ارِ الَجـارِ َقبـَل الـدَّ
حفـظ حرمـت مسـلمان در ايـن فرهنـگ از حفـظ حرمـت حـرم الهـی باالتـر اسـت )خطبـة 
167(. بايـد كوچک ترهـا حرمـت بزرگ ترهـا را رعايـت كننـد و بزرگ ترها حقـوق كوچک ترها 
را پايمـال نكننـد و نسـبت بـه آن هـا مهربان باشـند و كوچک ترها سـعی كنند تجربه هـای آنان را 
بياموزنـد و بـر آن ها تأسـی بجويند »َو لیَتَـأسُّ َصغِیُرُکـم بَِکبِیرُِکم َو لیَرأَُف َکبِیرُِکـم بَِصغِیرُِکم« 

)166 )خطبة 
اگـر هميـن توصيه هـا در جامعـه امـروز عمـل می شـد!؟ تا چـه ميـزان از مشـكالت اجتماعی 
كاسـته می شـد و پرونده هـای قضايـی كاهـش می يافـت و زندگـی در شـهرهای بزرگ، بـه ويژه 

آپارتمان هـا و برج هـا راحت تـر می شـد.!!!

18. تقدم درون بر برون یا وضعيت بر موقعيت
يكـی از آسـيب های جـدی فرهنگـی، فراموشـی رفتارهـای خـود و توجـه بـه رفتـار ديگـران و 
توجيـه رفتارهـا براسـاس رفتـار آن هـا اسـت. هنگامی كـه در جايـی جمـع می شـويم، بـه جـای 
اين  كـه بـه باز شناسـی رفتارهـای خـود بپردازيـم و صحـت و سـقم آن هـا را ارزيابـی كنيـم، بـه 
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ارزيابـی رفتـار ديگـران می پردازيـم و آن هـا را بـه دادگاه می كشـانيم و چـه حكم هـای كه صادر 
نمی كنيـم. ايـن درد عمومـی از ديربـاز بـوده و مختص زمانی خاصی نيسـت و تبعـات زيادی نيز 
در جامعـه می گـذارد كـه كمتريـن آن هـا عقـب مانـدن از كاروان انسـانيت و از دسـت دادن تنها 
سـرمايه ای اسـت كـه در اختيـار انسـان قـرار گرفته اسـت تـا بـا آن بتوانـد بهترين هـا را اصطياد 
كنـد، يعنـی عمـر.!! قبـل از آن كـه بتوانـد پايه هـای فكـری و اعتقـادی و رفتاری خـود را اصالح 
كنـد و وضعيـت خـود را تثبيـت كنـد به فكر ديگـران می افتـد و موقعيـت را مـورد ارزيابی قرار 
می دهـد؛ در صورتـی كـه هر وضعيتـی در موقعيتـی جايگاه اجتماعـی پيدا می كند كه شايسـتگی 
ارتبـاط دوطرفـه يـا چنـد جانبه داشـته باشـد، وگرنه تنها شـده و به خـودی خود طرد می شـود. 
حتـی اعتبـار خانوادگـی نيـز نمی توانـد در او نقش آفرينـی كند »َمن َفاتَه َحَسـُب نَفِسـه لَم یَنَفُعه 
َحَسـُب آبائِـه« )خطبـة 389(. مگـر اين كـه بـه جايـگاه فـردی و اجتماعـی خـود پی بـرده و به 
تناسـب آن هـا قـدم بـردارد. »َمـن اَبَطـا بِه َعَمُله لَم یُسـَرع بِه نََسـبُه« )قصـار 23و خطبـة 389(.

در منطـق و فرهنـگ اميرالمؤمنيـن علـی )ع(، بهترين هـا، كسـانی هسـتند كـه توجه بـه عيوب 
اَس ُطوبَـی لَِمن َشـَغَله َعیبُه َعن  نفـس، آن هـا را از عيب جويـی ديگـران بـاز دارد »یَـا اَیَُّهـا النَـّ
َعیـوِب النّـاِس« )خطبـة 176( و بعـد از اصـالح عيب هـای خـود بـه فكـر اصـالح عيب هـای 
نزديـكان و خانـواده هسـتند »ُطوبَـی لَِمن لَـِزَم بَیتَُه َو اَکَل ُقوتَـه ....«. و بيش از آنكـه ديگران از 
دسـت او ناراحـت باشـد نفـس او ناراحتـی می كشـد »َو بََکی َعَلـی َخِطیَتِه َفَکاَن مِن نَفِسـه مِن 

اِس مِنُه فِـی َراَحهٍ« )خطبـة 176(. ُشـُغٍل َو النَـّ

19. خوش گمانی به برادران دینی
نـگاه مثبـت بـه ديگـران و تـداوم آن و قضـاوت برپايـة آن از نـكات مهمی اسـت كه امـروزه در 
رفتارشناسـی مـورد بحـث قـرار می گيـرد )بابائـی، 1389(. ايـن پديـده زمانـی كارايـی مفيـد و 
اعجـاب انگيـزی دارد كـه در برخـورد با ديگران و در مقـام مواجه با آرا و انديشـه و ديدگاه های 
مخالـف نظرتـان در مـورد بـرادر دينی تـان، در شـما اثرگـذار نبـوده و شـما بـر همان پايـة اوليه 
اُس َمـْن َعـَرَف مِـْن أَِخیـهِ َوثِیَقَة دِیـٍن َو َسـَداَد َطرِیٍق َفاَل یَْسـَمَعنَّ  اسـتوار می مانيد»أَیَُّهـا النَـّ
َجـاِل« )خطبـة 141(. تـا زمانـی كه بـه داليل عقلی، نقلـی يا به مشـاهدة خالف  فِیـهِ أََقاِویـَل الرِّ
آن اثبـات شـود، زيـرا هرگز ديـدن مانند شـنيدن از اعتبار عقالنی برخوردار نيسـت و چه بسـيار 
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گفته هايـی كـه بـه ناحـق گفتـه شـده و هيچ پايـه و اسـتدالل منطقـی نداشـته اسـت و موجبات 
تخريـب آبـرو و زندگـی ديگـران شـد، امـا زمانـی حقيقت آشـكار شـده اسـت كه نوشـداروی 
ـَهاُم َو یُِحیـُل الَْکاَلُم َو  امِي َو تُْخِطُئ السِّ ُه َقْد یَْرمِـي الرَّ َـّ بعـد مـرگ سـهراب بوده اسـت.»أََما إِن
َُّه لَیَْس بَیْـَن الَْحـقِّ َو الْبَاِطِل إاِلَّ أَْربَـُع أََصابَِع«  ُ َسـِمیٌع َو َشـهِیٌد أََمـا إِن بَاِطـُل َذلِـَك یَبُـوُر َو اللَّ

.)141 )خطبة 
بنابرايـن، در فرهنـگ علـوی تـا زمانی كـه محملی بـر توجيه خوبی هـای برادران دينـی داريم 
و حسـن ظـن مـا از او بـه داليـل عقلی و مشـاهدات عينی رد نشـده اسـت، نبايد بـه قضاوت و 

گفتـة ديگران توجـه كنيم.
ی یَْأتِیََك َمـا یَْغلِبَُك مِنْـُه َو اَل تَُظنَّنَّ بَِکلَِمـةٍ َخَرَجْت مِْن  َضـْع أَْمـَر أَِخیَك َعَلی أَْحَسـنِهِ َحتَـّ
أَِخیـَك ُسـوءاً َو أَنَْت تَِجـُد لََها فِي الَْخیْرِ َمْحِمـاًل )الكافي، 2، ص 362  و كلمـات قصار 360(.

20. پرهيز از اباحه گری
از طرفـی، انسـان، مخلـوق خدا و بندة اوسـت. بنده به مواليش بايد حسـن ظن داشـته باشـد. او 
بـه هيـچ وجـه بـدی بنـده اش را نمی خواهد »ال یُظَلُمـون َفتِیاًل« )نسـاء، 124(. اگر می خواسـت 
او را نمی آفريـد، و يـا او را می بـرد و قـوم ديگری را می آورد »یَسـتَبِدل َقوَمـًا َغیَرُکم« )توبه، 39 
و محمـد، ص 38(. اين كـه مـا هسـتيم و ادامـة حيات داريم، دليل بر خواسـت و مشـيت اوسـت 
يعنـی مـا را دوسـت دارد. البتـه اين حب و دوسـتی نبايد ما را به غفلت بكشـاند. ايـن اميدواری 
نبايـد بـه انـدازه ای باشـد كـه بنـده را از انجـام وظايف بـاز دارد، بلكـه در عين اميـدواری از او 
بايـد خـوف داشـته باشـد كـه نكند رفتـارش مـورد رضايـت او نبـوده و او را از رحمت واسـعة 
رحمانيـة او خـارج كنـد و مـورد غضب او قـرار گيرد و مراتـب ناراحتی مواليـش را فراهم كند. 
آن هايـی كـه اباحـه گـری كـرده و بی مهابـا خطـا می كنند عاشـق نيسـتند؛ اباحه گران طعم عشـق 
را نكشـيده اند و نمی دانند عاشـق چه كسـی بايد شـد؛ نمی دانند با رفتارشـان ناراحتی مواليشـان 
را فراهـم می كننـد؛ عشـق بـه مـوال به همـان اندازه كه شـدت يابد معشـوق را مقيدتـر و مطيع  تر 

می كنـد. شـدت اباحه گـری ناشـی از درصـد غفلـت از خـدا و روگردانی به غير اوسـت.
جمـع بيـن خـوف و رجـا موجب حسـن ظـن به مـوال می شـود و درصد خطـا و انحـراف را 
كاهـش می دهـد؛ بنابرايـن، تـا آن جا كـه می توانيم بايد تـرس از خدا را افزايـش داد و خوش  بينی 
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خـود را بـه خـدا نيكـو گردانيـم، و هـر دو را جمـع كنيـم، زيـرا بنـدة خـدا خوش  بينـی  اش بـه 
مواليـش بايـد بـه انـدازة ترسـش از او باشـد. و آن كـس كـه بـه خـدا خوش بين تـر اسـت، بايد 

بيشـتر از ديگـران از كيفـر الهی بترسـد. 
ِ َو أَْن یَْحُسـَن َظنُُّکـْم بِـهِ َفاْجَمُعـوا بَیْنَُهَمـا َفإِنَّ  »َو إِِن اْسـتََطْعتُْم أَْن یَْشـتَدَّ َخْوُفُکـْم مِـَن اللَّ
 ِ هِ َو إِنَّ أَْحَسـَن النَّاِس َظنّـًا بِاللَّ هِ َعَلی َقـْدرِ َخْوفِهِ مِْن َربِـّ ََّمـا یَُکـوُن ُحْسـُن َظنِّهِ بَِربِـّ الَْعبْـَد إِن

ِ« )نامة 27(. ُهْم َخْوفـًا لِلَّ أََشـدُّ
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انسان و جامعة جهانی
انسـان ها بـا وجـود تنـوع اقـوام، مليت هـا ، اديـان، نـژاد، آداب و رسـوم و نيـز رنـگ، از يک پدر 
ا َخَلْقناُكْم مِـْن َذَكـٍر َو أُنْثـی  َو َجَعْلناُكْم ُشـُعوبًا َو َقبائَِل  َـّ و مـادر متولـد شـده اند »يـا أَيَُّهـا النَّاُس إِن
لِتَعاَرُفـوا« )الحجـرات، 13(. سـپس بـه حكمت الهـی به گروه ها و اقوام مختلف تقسـيم شـده اند 
تـا يكديگـر را بشناسـيد و نسـل انسـان ها بـه هـم نريزيـد. از ايـن رو جهـت انسـانی و هويـت 
انسـانی كـه از يـک پـدر و مادر به دنيـا آمده ايـم، موجبات تفاخر، سـلطه و حاكميـت بر ديگری 
نمی شـود. بـه تعبيـر عالمـه طباطبائـی، ما شـما مـردم را از يک پـدر و يک مـادر آفريديـم؛ همة 
شـما از آن دو نفـر منتشـر شـده ايد، چـه سـفيدتان و چـه سـياهتان، چـه عربتان و چـه عجمتان.  
مـا شـما را بـه صـورت شـعبه ها و قبيله هـای مختلـف قـرار داديـم، نـه برای اين كـه طائفـه ای از 
شـما بـر ديگـران برتـری و كرامـت داشـت، بلكه صرفـًا برای اين كـه يكديگـر را بشناسـيد و امر 
اجتماعتـان و مواصـالت و معامالتتـان بهتـر انجـام گيـرد، چـون اگـر فرض شـود مـردم همگی 
يـک جـور و يک شـكل باشـند و در نتيجـه يكديگر را نشناسـند، رشـتة اجتماع از هم می گسـل 

و انسـانيت فانی می شـود. 
پـس غـرض از  اين كـه مـردم را شـعبه شـعبه و قبيلـه قبيلـه كرديـم،  ايـن بـود، نـه  اينكـه بـه 
يكديگـر تفاخـر كننـد. ايـن خطاب خالـق مهربان به ما انسان هاسـت كـه: ای مردم، ما شـما را از 
يـک مـرد و يـک زن آفريديم، پس هر يک از شـما انسـانی هسـتيد متولـد از دو انسـان، و از اين 
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جهـت هيـچ فرقـی بـا يكديگـر نداريـد، و اختالفـی هـم كـه در بين شما سـت و شـما را شـعبه 
شـعبه و قبيلـه قبيلـه كـرده، اختالفـی مربوط به جعل الهی اسـت، نـه به علت كرامـت و فضيلت 
بعضـی از شـما بـر بعضـی ديگر، بلكه برای اين اسـت كه يكديگر را بشناسـيد و نظـام اجتماعتان 

كامـل شـود )طباطبائی، ترجمـه  الميـزان،1364، ج 18، ص 488(.

رمز تفاوت های نژادی و اختاف در تيره
بنابرايـن، مـردم از ايـن جهـت كـه مردم انـد، همـه بـا هـم برابرنـد، و هيـچ اختـالف و فضيلتـی 
در بيـن آن هـا نيسـت و كسـی بـر ديگـری برتـری نـدارد و اختالفـی كـه در خلقت آن هـا ديده 
می شـود از اينكـه شـعبه شـعبه و قبيلـه قبيله انـد، فقـط به ايـن منظور در بين شـان به وجـود آمده 
كـه يكديگـر را بشناسـند، تـا اجتماعـی كـه در بيـن آن هـا برقـرار شـده نظـام بپذيـرد، و ائتالف 
در بينشـان كامـل شـود، زيـرا اگر شناسـايی نباشـد، نـه پـای تعـاون در كار می آيد و نـه ائتالف. 
پـس غـرض از اختالفـی كـه در بشـر قـرار داده شـده  ايـن اسـت، نه اينكـه بـه يكديگـر تفاخـر 
كننـد، يكـی به نسـب خـود ببالـد، يكی به سـفيدی پوسـتش فخر بفروشـد، و يكی بـرای همين 
امتيـازات موهـوم، ديگـران را در بنـد بندگی خود بكشـد و يكی ديگری را اسـتخدام كند و يكی 
بـر ديگـری اسـتعال و بزرگـی بفروشـد؛ در نتيجـه كار بشـر به اينجـا برسـد كـه فسـادش تری و 
خشـكی عالـم را پـر كنـد و حـرث و نسـل را نابود كنـد؛ همان اجتماعـی كـه دوای دردش بود، 

درد بـی درمانـش شـود. )همان(

چگونه بودن و چگونه شدن 
بايـد بدانيـم خلقـت از يـک پـدر و مـادر موجـب تفـاوت درخواسـت های طبيعی نمی شـود. 
همـه بـرای حيـات نيـاز بـه آب، غـذا و هـوا دارنـد. خالـق انسـان وقتـی حيـات و زندگـی 
انسـان را در گـرو اين هـا قرار داده اسـت، به وفـور آن هـا را در اختيارش قرار داده تـا بتواند 
زندگـی كنـد. و سـؤال كليـدی و مهـم ايـن اسـت كـه مـا آمده ايـم تـا ماننـد ديگـر حيوانات 
بخوريـم و بياشـاميم و سـپس بميريـم؛ خالـق مـا پاسـخ را بـه خوبی داده اسـت. ما انسـان ها 
گرچـه از خالـق آفريـده شـديم و بـه او نيـز بـر  می گرديـم، ولـی بايد متوجه شـد كـه حيات 
شـما هنـوز ادامـه دارد و دوبـاره بـه حيـات برمی گرديـم و در آن زندگـی می كنيـم »مِنْهـا 
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َخَلْقناُكـْم َو فيهـا نُعيُدُكـْم َو مِنْهـا نُْخِرُجُكـْم تـاَرًة أُْخـری « )طـه، 55(. در فرهنـگ علـوی همة 
ايـن آمـد و رفـت و برگشـت بـر اسـاس نظامـی روی می دهـد كـه انسـان در ايجـاد و رفتـن آن 
نمی توانـد اثرگـذار باشـد، ولـی می توانـد چگونـه رفتـن و چگونـه بـودن و چگونـه شـدن خود 
را رقـم بزنـد؛ بايـد بدانيـم كـه در ايـن نظام همـه وقتی از مـادر متولد می شـوند از شايسـتگی و 
فطـرت يكسـانی برخوردارنـد و آنچـه بـه ظاهـر از نتيجـة تالش های مـا موجبات برتـری مالی، 
علمـی و جايگاهـی از ديگـران می شـود، بـاز بـه لطـف و عنايـت الهـی اسـت؛ تـا نخواهـد هيچ 
امـری اتفـاق نمی افتـد و بـه يقيـن در مقابـل درجـات علمـی، مالـی و جايگاهی خود مسـؤل ايم 

و مـورد سـؤال واقع خواهيم شـد.
ا اْكتََسـُبوا َو لِلنِّسـاءِ نَصيٌب  جاِل نَصيٌب مِمَّ ُ بِـِه بَْعَضُكـْم َعلی  بَْعٍض لِلرِّ ـلَ اللَّ ْوا مـا َفضَّ »َو ال تَتََمنَـّ

َ كاَن بُِكلِّ َشـيْ ءٍ َعليمًا« )النسـاء، 32 (. َ مِْن َفْضلِِه إِنَّ اللَّ ا اْكتََسـْبَن َو ْسـئَُلوا اللَّ مِمَّ

مهم ترین شرط حيات طيب در جامعه جهانی
ايـن را فهميديـم كـه خلقـت ما و هدايـت آن به دسـت قدرت مـاورای بشـری)واليت تكوينی(  
محقـق می شـود. دقـت در واليـت تكوينـی بشـر را بـه نكات روشـن و حيـات بخـش رهنمون 
می كنـد. همـه می دانيـم كـه حيـات تكوينـی مـا زمانـی بـه درسـتی محقـق می شـود كـه اعضا و 
جـوارح وظايـف خـود را بـه درسـتی انجـام دهنـد؛ قلـب به موقـع خون به سـلول ها برسـاند و 
غـدد بـه موقـع ترشـحات الزم را انجـام دهنـد و دسـت و پـا و ديگـر اعضا بـه موقع بـا فرمانی 
كـه از مركـز فرماندهـی می گيرنـد، انجـام وظيفـه كننـد. هيـچ شـكی نمی تـوان كرد كـه صحت 
و سـالمتی رفتارهـا بـه فرمـان به موقـع مركـز فرماندهی)مغـز( و انتقال سـريع و انجـام به موقع 
فرمان هـا صـورت می گيـرد. چـه افـراد به ظاهـر سـالمی می بينيم كه تـوان انجام كارهـای خود را 
ندارنـد و اعضـا و جـوارح از فراميـن تبعيـت نمی كننـد كـه به اجبـار او را تحت اختيـار و تكفل 

ديگـری قـرار می دهنـد تـا كارهـای ضروری خـود را انجـام دهد.
ايـن وضعيـت و موقعيـت درزندگـی اجتماعـی نيـز حاكـم و جاری اسـت. در فرهنـگ علوی 
ايـن مغـز و فرمان هـا از طريـق سلسـله اعصاب بـه اعضا بـا وجود تفـاوت و اختالف هـای زياد 
رسـانده می شـود كـه كارهـای خـود را بـه هنـگام انجـام  دهنـد تـا زندگی و حيـات را بـرای او 
مهيـا كننـد. در فرهنـگ علـوی، پيامبـر و امـام اين نعمـت و وظيفة بـزرگ را بر عهـده دارد، تا با 
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رسـاندن قوانيـن و مقـررات الهـی به جوامع انسـانی و بـه روز رسـانی آن ها زندگـی و حيات را 
بـرای بشـريت فراهـم كننـد. بنابرايـن، می تـوان گفت »مديريـت جهانـی« يكـی از ضروريات و 
كاربسـت های اولية سـعادت جامعة جهانی اسـت كه در سـاية رسـاندن و به روز رسـانی قوانين 
امـكان حيـات و زندگـی را بـرای همـة انسـان ها از نژادهـا و مليت هـای مختلف فراهـم كند. به 
يقيـن روزی ايـن امـر محقـق خواهـد شـد. اگر ايـن توفيق به نـام ما ثبت شـود، افتخاری اسـت 
كـه باعـث عـزت و شـرافت مـا می شـود وگرنه ايـن نظـام كار خـود را انجـام می دهـد چنان كه 
تـا بـه حـال اقـوام و ملـل مختلفـی را آورده و چـون نتوانسـتند در اين نظـام نقش آفرينـی كنند، 
همـه رفته انـد و فقـط نامـی از آن هـا در تاريـخ مانده و خانه هايشـان بـه تلی از خاك تبديل شـده  
اسـت. پـس اگـر مـا نيـز نتوانيم در ايـن نظام شـناگری كنيـم و از تعلقـات خـود را برهانيم و به 
مقـررات و قوانيـن الهـی عمـل نكنيـم، بـه يقيـن ما نيـز می رويـم و گروه هـای ديگر جـای ما را 

خواهنـد گرفـت تـا جايـی كه مشـيت الهی محقق شـود.  
َّةٍ َعَلی  ُ بَِقـْومٍ يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَـُه أَذِل َّذيـَن آَمنُوا َمـْن يَْرتَدَّ مِنُْكْم َعْن دينِهِ َفَسـْوَف يَأْتِـي اللَّ »يـا أَيَُّهـا ال
ِ يُْؤتيِه  ِ َو ال يَخاُفـوَن لَْوَمَة الئٍِم ذلَِک َفْضـلُ اللَّ ةٍ َعَلـی الْكافِريَن يُجاِهُدوَن في  َسـبيِل اللَّ الُْمْؤمِنيـَن أَِعـزَّ
ُ واِسـٌع َعليـٌم« ) المائـده، 54 ( هـان، ای كسـانی كه ايمان آورده ايد اگر كسـی از شـما  َمـْن يَشـاُء َو اللَّ
از دينـش بـر گـردد، بدانيـد كه خـدا بـه زودی مردمی را - بـرای گرايـش به اين دين -  مـی آورد كه 
دوستشـان دارد و آنـان نيـز او را دوسـت دارند.  اينان مردمی هسـتند در برابر مؤمنين افتـاده حال و در 
برابـر كافـران مقتـدر؛ مردمی كه در راه خدا جهـاد می كنند و از مالمت هيچ مالمت گـری پروا ندارند 
و ايـن خـود فضلـی اسـت از خدا، فضلـی كه به هر كـس صالح بدانـد می دهد و خـدا دارای فضلی 

وسـيع و علمی وصف ناپذير اسـت )طباطبائـی، ترجمة الميـزان،1364، ج 5، ص 602(.

رابطة بين فرهنگ و مدیریت جهانی
مديريـت جهانـی تحـت مديريـت الهـی، گمشـدة ديرنيـة انسان هاسـت و تـا ايـن منجـی در 
موقعيـت و وضعيـت خـود قـرار نگيـرد، وضعيـت پلشـتی ها و ظلـم و جنايـت هـر روز بيش از 
پيـش خواهـد بـود. بنابراين بايـد طرحی نـو دراندازيم تا مـورد قبول و خواسـت عمومی مردم و 
جوامـع مختلـف باشـد و بتوانيـم در سـاية مديريت آن به سـعادت و مدينة فاضله و گمگشـته ای 

كـه انسـانيت انسـان در آن تجلـی كامـل می يابـد، دسـت يابيم.
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 بـه طـور طبيعـی نقطـة اتـكا ايـن مديريـت به امـوری بايـد برگـردد كه مـورد پذيـرش عامة 
مـردم باشـد وگرنـه كارايـی خـود را در ايجـاد و ترويـج از دسـت می دهد. بـا توجه بـه تعريفی 
كـه از مديريـت و فرهنـگ می شـود و نـوع قرابتـی كـه بيـن ايـن دو حاكـم اسـت، تفـاوت بين 
مديريت هـا بـه رويكردهـای مديـران از دو پايـة اساسـی انديشـه ای و ارزشـی برخـوردار اسـت 
)بابائـی م.   ، مهندسـی مديريـت در فرهنـگ علـوی، 1390(. از طرفـی، در فصل های قبل بررسـی 
شـد كه فرهنگ به سـبک و سـياق زندگی اطالق می شـود كه از دو پاية انديشـه ای و انگيزشـی 
يـا ارزشـی برخـوردار اسـت و هويـت رفتارها و جوامـع مختلف بر اسـاس اليه هـای فرهنگ و 
پايه هـای آن متغيـر می شـود. بنابرايـن بيـن مديريـت و فرهنـگ قرابـت نزديكی وجـود دارد، به 

طـوری كـه بهتـر اسـت گفته شـود نـوع مديريت بـه نـوع كاركـرد فرهنگ هـا برمی گردد.
 نكتـة قابـل توجـه ديگـر ايـن اسـت كـه در ايـن مديريـت بـه آموزه هـای ميـان فرهنگ هـا  
می تـوان تكيـه كـرد كـه جنبة اشـتراك جمعـی دارد و پذيـرای همه اسـت و حيـات طبيعی ذات 
و نهـان انسـان ها مرهـون آن هاسـت. بـا اين ويژگـی، تنها امـری قابل اعتمـاد و اتـكا خواهد بود 
كـه از طـرف خالـق انسـان بـرای هدايـت و سـعادت او آمـده و دسـت نخـورده باقـی مانـده و 
دسـت های تحريـف محتوايـی و لفظی نتوانسـته آسـيب جـدی بـر آن وارد كند. با كمال تأسـف 
تعـدد عهدهـا دليلـی بـر ورود دسـت تحريـف جـدی در آن برنامـة الهی اسـت ولی قانـون خدا 
در هدايت مسـتمر بشـری جاری بوده و هسـت » ثُمَّ أَْرَسـْلنا ُرُسـَلنا تَتْرا ُكلَّ ما جاَء أُمًَّة َرُسـولُها 
بُـوُه َفَأتْبَْعنـا بَْعَضُهـْم بَْعضـًا َو َجَعْلناُهْم أَحاديـَث َفبُْعداً لَِقـْومٍ ال يُْؤمِنُوَن« )المؤمنـون، 44(. ولی  َكذَّ
خداونـد مهربـان كليـت اين برنامـة را در قرآن جمع كـرده و حفاظت اين كتـاب را خود برعهده 
ا لَـُه لَحافُِظـوَن« )الحجـر، 9(. از ايـن رو در ايـن كتاب  َـّ ْكـَر َو إِن لْنَـا الذِّ ا نَْحـُن نَزَّ َـّ گرفتـه اسـت »إِن
مقـدس بـه يقيـن تحريـف لفظی نتوانسـته ورود شـود و در خصـوص پرهيز از تحريـف معنايی 
آن نيـز بـا انتصـاب امامـان معصـوم )ع( در امتـداد تاريخ برای هدايت بشـر و تفسـير آيـه به آيه، 
ايـن نياز را پاسـخگو شـده اسـت »الْيَْوَم أَْكَمْلـُت لَُكْم دينَُكـْم َو أَتَْمْمـُت َعَليُْكْم نِْعَمتـي  َو َرضيُت 

لَُكـُم اْلِْسـالَم دينًا« )المائـدة، 3، امينـی، الغدير، 1362(.
در ايـن ميـان "فرهنـگ علـوی" تنهـا فرهنگی اسـت كه به نـدای پيامبـر گرامی  اسـالم )ص( 
پاسـخگو بـوده و توانسـته بـا پيونـد رسـالت بـه واليـت تاكنون بـه حيات خـود ادامه دهـد و به 
وصيـت پيامبـر خويـش عمـل كند كه بر انديشـة توحيدی و انگيزة ارزشـی بر اسـاس آموزه  های 
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اسـالم نـاب و تكيـه بر قرآن و سـنت و سـيرة رسـول گرامی اسـالم )ص(پای می فشـارد.
َُّهَما لَـْن يَْفتَِرَقـا َحتَّی يَـِرَدا َعَليَّ  ِ َو ِعتَْرتِـي أَْهـَل بَيْتِـي َفإِن ي  تَـارِكٌ  فِيُكـمُ  الثََّقَليْـِن كِتَـاَب اللَّ ِـّ »إِن
الَْحـْوَض َكَهاتَيْـِن َو َجَمـَع بَيْـَن إِْصبََعيِْه الُْمَسـبَِّحتَيِْن مِـْن يََديِْه َو َقَرنَُهَما َو َسـاَوی بَيْنَُهَمـا َو َقاَل َو 
اَل أَُقـوُل َكَهاتَيْـِن َو َقـَرَن بَيْـَن إِْصبََعيْـِه الُْوْسـَطی َو الُْمَسـبَِّحِة مِْن يَـِدهِ الْيُْمنَـی ِلَنَّ إِْحَداُهَما تَْسـبُِق 
اْلُْخـَری أاََل َو إِنَّ َمثََلُهَمـا فِيُكـْم َمثَـُل َسـفِينَِة نُـوٍح َمـْن َركِبََهـا نََجـا َو َمـْن تََرَكَهـا َغـِرَق«. )دعائم 

السـالم، ج 1   ، ص 28( .
ديگـر اين كـه، در ايـن فرهنـگ اين رهبـر و مدير الهـی در حال حاضر در قيد حيات هسـتند و 
جهـان از وجـود ايشـان بهـره می جويد ولی شـرايط ظهور مهيا نيسـت و از چشـم های نامحرمان 
غايـب اسـت، ازايـن رو بـرای تحقـق اين امـر مقدس الهـی تنهـا كاری كه بشـر بايد انجـام دهد 
ايجـاد شـرايط ظهـور اسـت و جهانی شـدن نيـز فرآينـدی اسـت كـه در ايـن فرهنگ بـا ظهور و 

رهبريـت و مديريت ايشـان كامل می شـود.

مدیریت جهانی
تحقـق ايـن حاكميـت نياز به  الزامات انديشـه ای و ارزشـی دارد تـا زمينه های ظهـور رهبری اين 
حاكميـت را فراهـم كنـد. مهم تريـن الزامـات ايـن حاكميت را می تـوان مديريت جهانی دانسـت 
كـه بـا سـاخت ابزارهـای جديد تكنولـوژی ارتباطـی، امـكان ارتباطات سـريع را فراهـم كرده و 
معنـی و مفهـوم فاصله هـای جغرافيايـی را در ارتباطـات روحی و فكری و انديشـه ای و ارزشـی 

بی معنـا كرده اسـت. 
تفكـر  مسـتلزم  جهانـی،  مديريـت  نظـام  اجـرای  و  گفتمان سـازی  زمينه سـازی،  تدويـن، 
مشـترك و ارزش هـای مشـترك جهانـی بـه همـراه مشـاركت همـة دولت هـا و  ملت هاسـت؛ 
امـا جمهـوری اسـالمی  ايـران  بـه عنـوان تنهـا حكومـت مـردم سـاالر مبتنـی بـر ارزش هـای 
اسـالم نـاب محمـدی)ص( و انسـانی و با داشـتن سـابقة تاريخی حكومـت ايرانيان باسـتان بر 
نيمـی  از گيتـی و همچنيـن اعتقـاد بـه تفكـر مهدويـت بـا رويكـرد آينده گرايانة پويـا و هدفمند 
كـه پايـان جهـان همچـون آغـاز آن در اختيـار صالحـان خواهـد بـود )انبيـا، 105(، می تواند با 
تشـكيل مركـز جهانـی مديريـت جهانی، منشـور و طـرح اولية مديريـت جهانی را بـه جهانيان 
ارائـه كنـد. چنان  كـه توانسـته در موقعيت هـای مختلـف، الگوهـای عملـی از آن را ارائـه دهـد 
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كـه رونـد انتخابـات رياسـت جمهـوری و شـوراهای محلـی 24 خـرداد 1392 يكـی از آن هـا 
می توانـد قلمـداد شـود.

بديهـی اسـت كـه ايـن پيش نويـس بايسـتی با عـزم جهانـی و مشـاركت حداكثـری ملت ها و 
دولت هـا بـه يـک منشـور جهانـی تبديـل شـود كـه همـة دولت ها بـر آن وفـاق دارند. بی شـک 
جامعـة متحـد جهانـی كـه براسـاس ارزش هـای بشـری و فطـری متحد شـده باشـد و جنبه های 
مختلفـی از جملـه توحيـد محوری، عدالت محوری، مسـاوات و برابری، رفاه و آسـايش بشـری، 
صلـح و امنيـت جهانـی و توسـعة علـم و دانـش را در بر داشـته باشـد، می تواند جامعـه ای آماده 
بـرای اسـتقرار كامـل مـكارم اخالقـی و انسـانی در ظل انسـان كامل و موعـود جميع امم باشـد.
بـرای تحقـق ايـن امـر مهـم، به تعبيـر عهديـن بايـد كمرهای همـت بسـته، چراغ هـا افروخته 
شـوند و ماننـد كسـانی عمـل كنيم كـه انتظار آقای خود را می كشـند كـه چه وقـت .... مراجعت 
كنـد. تـا هـر وقـت آيـد و در را بكوبـد، بی درنـگ باز كند. خوشـا به حـال آن غالمانـی كه آقای 
ايشـان چـون آيـد، ايشـان را بيـدار يابد.... پس شـما نيز مسـتعد باشـيد زيرا در سـاعتی كه گمان 
نمی بريـد ايشـان می آيـد... چـون بـرق كه از مشـرق بيـرون می آيـد و تا مغـرب ظاهـر می گردد 

)انجيـل لوقا، فصل 12، بنـد 34 و35(.

الزامات مدیریت جهانی
اين مديريت برای اجرايی شدن نياز به الزاماتی دارد كه به بعضی از آن ها اشاره می شود:

1. پذيـرش اين كـه انسـان مخلـوق بـوده و خلقـت او بر پايـه ذاتياتی اسـت كه زمـان و مكان 
ِ الَّتي   یـِن َحنیفـًا فِْطـَرَت اللَّ نقشـی در تغييـر آن نمی تواننـد داشـته باشـند. »َفَأقِـْم َوْجَهـَك لِلدِّ
اِس ال یَْعَلُموَن«  ُم َو لِکنَّ أَْکثَـَر النَـّ یُن الَْقیِـّ ِ ذلِـَك الدِّ اَس َعَلیْهـا ال تَبْدیـَل لَِخْلـِق اللَّ َفَطـَر النَـّ

)روم،30(.
2. پذيـرش ايـن نكتـه كـه خالـق انسـان او را رهـا نكـرده اسـت »ايحسـب االنسـان ان يترك 
سـدی« )القيامـه، 35( و بـرای هدايـت او تدبيـری داشـته اسـت »ُقْلنَا اْهبُِطـوا مِنْها َجمیعـًا َفإِمَّا 

ي ُهـدًی َفَمـْن تَبَِع ُهـداَي َفال َخـْوٌف َعَلیْهِـْم َو ال ُهـْم یَْحَزنُوَن« )بقـره، 38(. یَْأتِیَنَُّکـْم مِنِـّ
3. پذيـرش ايـن كالم كـه آموزه هـای الهـی بهتريـن هدايت را پيش روی انسـان قـرار می دهد. 

»إِنَّ هـَذا الُْقـْرآَن یَْهدي لِلَّتـي  هَِي أَْقَوُم« )السـراء، 9(.
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4. پذيـرش ايـن حقيقـت كـه تفاوتـی بين پيامبـران و هدايـت آن ها نبوده اسـت؛ تنهـا تفاوت 
آن هـا بـه دليـل عنصـر زمان بـوده اسـت و همه در پـی رهاندن انسـان از وسوسـه های شـيطانی 
ِ َو مـا  ا بِـاللَّ و رسـاندن او بـه نورانيـت و سـعادت دنيـوی و اخـروی بـوده اسـت »ُقولُـوا آَمنَـّ
أُنْـِزَل إِلَیْنـا َو مـا أُنْـِزَل إِلی  إِبْراهیَم َو إِْسـماعیَل َو إِْسـحاَق َو یَْعُقـوَب َو الْْسـباِط َو ما أُوتَِي 
ُق بَیَْن أََحـٍد مِنُْهْم َو نَْحُن لَُه ُمْسـلُِموَن«  وَن مِْن َربِّهِْم ال نَُفـرِّ ُموسـی  َو عیسـی  َو مـا أُوتَِي النَّبِیُـّ

)بقـرة ،136 و آل عمـران، 84(.
5. پذيـرش ايـن واقعيـت كـه جهـان هرگـز خالـی از حجـت و راهبـر الهـی نبـوده اسـت و 
جهانيـان همسـان خورشـيد از نـور آن هـا بهـره گرفتـه و امكان حيـات می يابنـد و پرده نشـينان 
همـواره مترصـد شـرايطی هسـتند كـه زمينه هـای ظهـور او را فراهم كند. »عـن الرضـا )ع( َفَقاَل 

ـةٍ لََسـاَخْت بَِأْهلَِهـا« )بحارالنـوار، ج 23، ص 29(. لَـْو َخَلـِت الْْرُض َطْرَفـَة َعیْـٍن مِْن ُحجَّ
6. پذيـرش ايـن نكتـه كـه گذشـت زمـان و فاصلـة جغرافيايـی در ذات و خواسـت انسـان ها 
تغييـری ايجـاد نمی كنـد؛ همه نسـخة واحدی هسـتند كـه در وضعيـت طبيعی از يک نسـخه نرم 
افـزاری و سـخت افـزاری تبعيـت می كنـد. از ايـن رو، همـه بـه دنبـال زيبايـی، كمـال، عدالت، 

آرامـش، صحـت و سـالمتی، امنيـت و .... می گردنـد.

اصول مدیریت جهانی
مديريـت جهانـی ماننـد ديگـر مديريت هـا از اصولـی تبعيـت می كنـد تـا محتـوای دسـتورها و 
فرمان هـای آن  را هويـت بخشـد. ايـن اصـول براسـاس فرهنـگ علوی و آن چه بررسـی شـد، به 

ايـن چنيـن قابـل جمع بندی اسـت.
1. اصـل واقـع نگری و علـم وجودی: مخاطـب اصلـی مديريت جهانـی نفس االمر انسـانی 
اسـت. نفس االمـر عرصـة ظهـور حقايـق هسـتی اسـت )سـجادی، 1367(. دنيايـی كـه تفاوت ها 
در آن رخ داده و حقايـق خودنمايـی می كنـد. آحـاد انسـانی بـا وجـود كثـرت عـددی كـه دارند 
نـوع واحـدی می شـوند كه از يـک قانـون تبعيت می كنند. خالق هسـتی و انسـان، نظـام آفرينش 
انسـان را چنـان رقـم زده اسـت كه دو سـاحت مادی و معنـوی در آن عجين هم بوده و سـاحت 
مـادی بـه فراميـن سـاحت معنـوی حركت می كنـد. تـا هنگامی كه عقل انسـان )سـاحت معنوی( 

تصميمی بـرای سـخن نگيـرد، زبـان )سـاحت مـادی( به تكاپـو نمی افتـد و سـخنی نمی گويد.
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زيبا دوسـتی، كمال خواهـی، عدالت طلبـی، مهـرورزی و... از خصيصه هـای سـاحت معنـوی 
انسـان اسـت كـه قـوة محركـه و مبـدع هنـر، علـم و دادگاه هـای قضايـی را بـه نمايش گذاشـته 

اسـت و همـه را تابـع قوانيـن و مقـررات ناشـی از آن هـا می كنـد. 
دسترسـی بـه ايـن عرصـة علمی به همان انـدازه كه محقق شـود )عقـل نظری مدركـه( توانايی 
و اقتـدار بـه صاحـب آن می بخشـد )عقـل عملـی محركـه( و او را قـادر می كنـد كـه در زمانـی 
كمتـر از پلـک زدن، تخـت سـلطنتی را از يمـن تـا بيت المقـدس جابه جـا كند. حضرت سـليمان 
)ع( يكـی از الگوهـای مديـران عرصـة مديريـت جهانـی اسـت كـه با دسـت يابی به ايـن علوم، 
انجـام ايـن امـور را در تاريـخ بـه نمايـش گذاشـته اسـت؛ »قاَل یـا أَیَُّهـا الَْمَلـُؤا أَیُُّکـْم یَْأتیني 
بَِعْرِشـها َقبْـَل أَْن یَْأتُوني ُمْسـلِمیَن« )نمـل، آية 38( كه عفريتـی از جن اظهار مـي دارد: من پيش 
از آنكـه تـو از جايـگاه خـود برخيـزی، آن را بـه حضورت آرم و مـن بر آوردن تخـت او قادر و 
امينـم »قـاَل عِْفریـٌت مِـَن الِْجنّ ِ أَنَـا آتیَك بِـهِ َقبْـَل أَْن تَُقوَم مِـْن َمقامِـَك َو إِنّي َعَلیْـهِ لََقِويٌّ 
أَمیـٌن« )همـان 39(، كـه در ايـن ميان كسـي )آصف بـن برخيا يا خضر( بـه علمی از كتـاب الهی 
دانـا بـود، گفـت: مـن پيـش از آنكـه چشـم بـر هم زنـی، تخـت را بديـن جـا آرم )و همـان دم 
حاضـر كـرد(. چـون سـليمان تخـت بلقيـس را نـزد خود مشـاهده كـرد، گفـت:  ايـن توانايی از 
فضـل خـدای مـن اسـت تا مـرا بيازمايد كـه )نعمتش را( شـكر می گويم يـا كفـران می كنم و هر 
كـه شـكر كنـد، شـكر بـه نفـع خويش كـرده و هر كـه كفـران كنـد، همانا خـدا )از شـكر خلق( 
بی نيـاز و كريـم اسـت. »قـاَل الَّذي عِنْـَدُه عِْلٌم مِـَن الِْکتاِب أَنَـا آتیَك بِهِ َقبْـَل أَْن یَْرتَـدَّ إِلَیَْك 
ا عِنْـَدُه قـاَل هـذا مِْن َفْضـِل َربّـي لِیَبُْلَوني َء أَْشـُکُر أَْم أَْکُفـُر َو َمْن  َطْرُفـَك َفَلّمـا َرآُه ُمْسـتَقِرًّ
َشـَکَر َفإِنَّما یَْشـُکُر لِنَْفِسـهِ َو َمـْن َکَفَر َفإِنَّ َربّـي َغنِيٌّ َکریٌم«)نمـل، آيـة 40 ؛ طباطبايي، ترجمة 

 الميـزان، ج 15، ص 517(.
بـر اسـاس احاديـث »آصـف بـن برخيـا« )بحاراالنـوار، ج 14   ، ص 113( ايـن توانمنـدي را با 
دسـت يافتـن بـه  يـک مرتبـه از هفتـاد و سـه   مرتبـة  علـم كتـاب تكويـن الهي بـه دسـت آورده 
بـود. حـال تصـور كنيـد مديـران و رهبرانـی  كـه به همـه يا بخشـي از  ايـن مراتب علمی  دسـت 
مي يابنـد، چـه قدرت هـا و توانايي هايـي را در اختيـار مي گيرنـد!؟ همـة  ايـن علـم بـر اسـاس 
روايـات نـزد ائمة شـيعه )ع( اسـت كه از تجليات اسـم اعظم اسـت كـه هفتاد و سـه حرف دارد 
كـه آصـف فقـط آشـنا و متكلـم بـه يكـی از آن ها بـود و هفتـاد و دو حـرف از آن نـزد ائمه )ع( 
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و يـک حـرف نيـز نـزد باری تعالی اسـت كـه علم غيـب ناشـی از آن اسـت. »َعْن أَبِي الَْحَسـِن 
ِ الْْعَظـُم ثاََلثَـٌة َو َسـبُْعوَن َحْرفـًا َکاَن عِنَْد  َصاِحـِب الَْعْسـَکرِ ع َقـاَل َسـِمْعتُُه یَُقـوُل اْسـُم اللَّ
آَصـَف َحـْرٌف َفتََکلَّـَم بِـهِ َفانَْخَرَقْت لَـُه الْْرُض فِیَمـا بَیْنَـُه َو بَیَْن َسـبَإٍ َفتَنَاَوَل َعـْرَش بِْلقِیَس 
َرُه إِلَـی ُسـَلیَْماَن ثُـمَّ انْبََسـَطِت الْْرُض فِي أََقلَّ مِـْن َطْرَفةِ َعیْـٍن َو عِنَْدنَا مِنْـُه اثْنَاِن  ی َصیَـّ َحتَـّ
ِ ُمْسـتَْأثٌِر بِهِ فِـي عِْلِم الَْغیْـِب« )كليني، اصـول كافي، جلد1،  َو َسـبُْعوَن َحْرفـًا َو َحـْرٌف عِنَْد اللَّ
ص230( و بيانـات ائمـه )ع( از وقايـع آتـي  در قالـب مالحـم، حاكـي از ايـن واقعيـت اسـت.
)طباطبايـي، 1363، ج 15،ص 527(. درك و تعريـف واقعيـت و اختالف بين آن چه هسـت و چه 

بايـد باشـد، از مهم تريـن مسـئوليت های رهبـری و مديـران اسـت )ماكسـول، 1386(.
2. وحـدت در کثـرت: پذيـرش مديريـت جهانـی بـه مفهـوم يكـی شـدن فرهنگ هـا و طرد 
فرهنـگ بومی نيسـت، بلكـه در مديريـت جهانـی، محـور، ذاتيـات انسـان و كمال انسـانی اسـت 
و هـر آن چـه مؤيـد ايـن هـدف باشـد و رونـد جامعه را در رسـيدن به آن تسـهيل و تسـريع كند 
مـورد قبـول اسـت و در حفـظ و تقويـت آن تأكيـد می شـود. از ايـن رو مديران ايـن عرصه بايد 
آداب پسـنديده ای را كـه بـزرگان  ايـن امـت بـه آن عمـل كـرده انـد و می كننـد و ملت هـا بـا آن 
پيونـد خورده انـد، و بـه صـالح مـردم اسـت و امور مـردم بـا راحتی رتـق و فتق می شـود، مورد 
تأييـد و حمايـت قـرار دهند »َو اَل تَنُْقْض ُسـنًَّة َصالَِحًة َعِمـَل بَِها ُصُدوُر َهِذهِ اْلُمَّـةِ َو اْجتََمَعْت 

ُة« )نهج البـالع، نامة 53( . عِیَـّ بَِهـا اْلُلَْفـُة َو َصَلَحـْت َعَلیَْها الرَّ
3. توجـه بـه منافـع فـردی و جمعـی: در رويكـرد ليبراليسـتی ايـن منافـع فـردی اسـت كه در 
اولويـت قـرار دارد )مصبـاح، بی تا( و دولت ها مسـئوليت تأميـن منافع افراد را دارنـد، گرچه اكثريت 
بـا گرسـنگی و مشـكالت دسـت و پـا زده و رگه هـای حياتی آن هـا با چپـاول اكثريت بريده شـود، 
دولت هـا بايـد بـه حمايـت از سـرمايه های اقليـت بپردازنـد، زيـرا سـرمايه های آن هـا چرخه هـای 

صنعـت را می چرخانـد. جنبـش تسـخير وال اسـتريت نتيجـه چنين نگـرش و رويكردی اسـت.
در مقابـل ايـن گـروه، رويكـردی مطـرح اسـت كـه مدافـع منافـع اكثريـت اسـت و دولـت 
را حامی جامعـه و منافـع جمعـی می شناسـد، حاكميـت و مالكيـت را در اختيـار دولـت قـرار 
می  دهـد و افـراد بـا وجـود كاركـرد و فعاليت هايی كـه دارند حقوق مسـاوی از دولـت می گيرند 

)احمـدی، 88( .
در صورتـی كـه چنان كـه بررسـی كرديـم، در سـبک اميرالمؤمنيـن علـی )ع(، منطـق مديريت 
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جهانـی منطـق فطـری و ذاتی اسـت كـه در آن تالش برای حفظ حرمت ها و شـخصيت ها اسـت 
و تـا جايـی منافـع فردی مـورد احترام قـرار می گيرد كـه منافع ديگـران را به ناحـق تهديد نكند. 
4. عدالـت خواهـی: همـة انسـان ها بـه دنبال عدالـت و دسـت يافتن بـه جايگاهی هسـتند كه 
شايسـتة آن هسـتند و فقـط بـه انجـام امـوری رضايـت می دهنـد كـه توجيـه عدالـت خواهانه آن 
را پشـتيبانی كنـد. همـة انسـانها از هـر نـژاد و مليتـی باشـند، از ظلـم و تعـدی به حقـوق ناراحت 
می شـوند و آن را زشـت می داننـد و در مقابـل آن عكس العمـل نشـان می دهنـد. مديريـت جهانـی 
رفتارهايـی را تأييـد می كند كه بر منطق عدالت پای فشـارد و بسـترهای خيزشـی آن را فراهم كند. 
فسـاد و تباهـی عمومـی  مهم تريـن خصيصـه مخالفان مديريـت جهانی اسـت زيرا حيـات خود را 
در فسـاد و آشـفتگی می بيننـد و بی نظمـی و اختالف را مهم ترين عرصه ای می شناسـند كـه آن ها را 
بـه اهدافشـان می رسـاند. در مقابل، گسـترش عدالت و احقـاق حقوق مـردم از ويژگی های رهبران 
و مديـران مديريـت جهانـی اسـت و از نشـانه های تحقق آن برشـمرده شـده اسـت »یمال االرض 

قسـط و عـدال کما ملئت ظلمـا و جـورا« )حرالعاملـی، 1403ق، ص 241، ج 16(.
5. خیرخواهـی: مديـران همـواره خيرخـواه مـردم بـوده و تصميم هـا بـا منطـق خيرخواهـی 
صـورت می گيـرد و اصـل اسـتصحاب در خيـر و خوبی تا زمانی كه خالفش ثابت نشـده اسـت، 
اصـل مهمـی در قضاوت هـا خواهـد بـود. هيچ كس حق ندارد پشـت سـر ديگران به بدی سـخن 
گويـد تـا هنگامی كـه خيـر و خوبـی از آن دارد و خـالف آن بـه نقل و عقل ثابت نشـده اسـت.

گمـان بـد بـه ديگـران و تعميـم آن موجـب قضاوت هـای نادرسـت می شـود و تعامـالت و 
مناسـبات اجتماعـی را بـه مخاطـره می انـدازد، همچنـان كـه ُحسـن ظـن و تعميـم آن موجـب 
گسـترش روح اعتمـاد و تصحيـح رفتارهـا و ارتقـای خـود كنترلـی می شـود )col، 1996(. در 
مديريـت جهانـی اصـل برائت و اسـتصحاب نسـبت بـه رفتارهای خـودی حاكم اسـت؛ يعنی تا 
زمانـی كـه بـه دليل صفـات و رفتارهـای نيكوی بـرادر دينی و خلقی از او سـابقة خوبـی داريم، 
تـا زمانـی كـه خالفش ثابت نشـده، اصـل بر همـان وضعيت و نيک خويی اسـت كـه از او داريم 
و نمی توانيـم فقـط بـه گفتـة ديگران اكتفا كـرده و در رفتارهـای اجتماعی خود بـا آن تجديد نظر 
كنيـم، مگـر اين كـه بـا داليـل عقالنی و مشـاهدات عينـی خالف ايـن رويكـرد و ديـدگاه اثبات 

شـود )نامـة 53 و خطبة 23(.
6. سـازمان انسـانی نـه انسـان سـازمانی: سـازمان برای انسـان شـكل می گيـرد يا انسـان  ها 
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بـرای حيـات و توسـعة سـازمانها اسـتخدام می شـوند؟! هـر دو رويكـرد طرفدارانـی دارد و 
تئوری  هـای مختلفـی را براسـاس آن ارائـه داده انـد )اوت، 1381(. در مديريـت جهانـی، انسـان 
محـور فعاليت هـای سـازمان محسـوب می شـود و همـة فعاليت هـا حـول اين محـور می چرخند 
كـه نفعـی به انسـان برسـاند و نيازهـای او را برطـرف كنند و مشـكالت فـردی و اجتماعی او را 

بـه حداقل برسـاند )بابائـی م، 1389(.

آموزه ها و محتوای مدیریت جهانی
مديـران در تصميم هـا و شـناخت های بصيـرت افزايی و ارتقـای ويژگی های شـخصيتی و مهارتی 
بـر چـه آموزه هـای و محتـوای بايد تأكيـد كننـد و از آن ها بهره گيرنـد؟ به طور طبيعـی هر چيزی 
كـه بتوانـد كاسـتی مديـران را در ابعـاد مختلـف جبران كنـد، می تواند مرجـع آموزه  هـا و محتوای 
آموزشـی و علمی قـرار گيـرد. كه به ظاهر به تناسـب موقعيت ها و شـرايط مختلـف، متفاوت ظاهر 
می شـود. امـا نبايـد فراموش كـرد كه همـة مديـران انسـان اند و از فرهنگ خاصی تبعيـت می كنند 
)هافسـتد، 1387، ص 308(. بـه جهت انسـانی، مشـكالت آن ها مشـترك اسـت و تفـاوت فقط در 
موقعيتـی اسـت كـه ايـن فـرد در آن قـرار گرفته اسـت؛ بـه عبارت ديگـر اگر جايـگاه افـراد باهم 

تغييـر پيـدا كنـد، نيازها و مشـكالت بـرای هركدام به يكسـان تجلـی خواهد كرد. 
از ايـن رو يـک قانـون و مقـررات بـرای رويارويـی بـا آن الزم اسـت كـه در آن فقط شـكل و 
موقعيـت جابه جـا شـده اسـت ولـی انسـان همان انسـان اسـت و از يـک فطـرت و ذات تبعيت 
می كنـد. بـه تعبيـر سيسـرون »در حقيقـت، قانـون صحيح يكي اسـت و آن عبارت اسـت از عقل 
سـليم، كـه مطابـق فطرت اسـت و شـامل همـة افـراد در جميـع اعصـار و جاويـد و تغييرناپذير 
اسـت . )در آن صـورت( بـراي ُرم يـک قانون و بـراي آتن قانوني ديگر وضع نخواهد شـد، بلكه 
يـک قانـون ثابـت و اليتغيـر خواهـد بود كـه همة مردم براي هميشـه مقيـد و ملزم بـه اجراي آن 

هسـتند« )خدوري، 1388، ص 33(.
اقتضـای ذاتيـات ثابـت و هـدف ثابـت، برنامـة ثابـت و راه واحـد را می طلبـد كـه راهبرانی به 
دور از خطـا و گنـاه بتوانند به تناسـب شـرايط زمان انسـان را بـرای وصول بـه آن هدف هدايت 
كننـد. پايـداری و مانايـی ايـن برنامـة از يک طرف منوط بـه فرامكانی و فرازمانی بودن آن اسـت 
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و از طـرف ديگـر بسـتگی به نداشـتن اشـتباه و خطا و فراگيـری و تعميق و جامع بـودن آن دارد 
و در مرحلـة دوم نيـاز بـه سـامانة رهبـری و مديريتی دارد كه بـدون خطا و گناه آن هـا را هدايت 

كند. )سـعيدی، 1389(
در فرهنـگ علـوی، ديـن همـان برنامـة فرازمانـی و فرامكانی اسـت كه بـا جامعيـت و تعميق 
الزم ايـن مأموريـت را برعهـده دارد كـه از طـرف خالـق انسـان بـرای هدايت جامع او فرسـتاده 
شـده اسـت »ال َرطـٍب َو ال یَابٍِس اال فِی کتـاٍب ُمبیٍن«)انعـام، 59(. اين برنامـة هرچه قدر جامع 
و كامـل باشـد، در صورتـی مؤثـر خواهـد بـود كـه مـورد پذيـرش قـرار گيـرد »اِنَّمـا تُنـِذُر َمن 
کـَر« )يـس، 11(. نام گـذاری آخرين برنامـة فرازمانی نيز به اسـالم و تسـليم، بيانگر اين  اِتَّبـَع الذِّ

ِ اْلِْسـالُم« )آل عمـران، 19(. یَن عِنَْد اللَّ ويژگـی راهيابـی اسـت »إِنَّ الدِّ

چيستی محتوای مدیریت جهانی
واژه »ديـن« در لغـت در اصـل بـه معنـای جـزا و پـاداش اسـت و به معنـی اطاعت و پيـروی از 
فرمـان نيـز آمـده اسـت. در اصطالح مذهبی، عبـارت از مجموعـه قواعد و قوانين و آدابی اسـت 
كـه انسـان در سـاية آن هـا می توانـد به خدا نزديک شـود و به سـعادت دو جهان برسـد و از نظر 

اخالقـی و تربيتی در مسـير صحيـح گام بردارد.
ِ اْلِْسـالُم« اين  يـَن ِعنْـَد اللَّ واژة »اسـالم« بـه معنـی تسـليم اسـت، بنابر ايـن معنی جملـة »إِنَّ الدِّ
اسـت كـه آييـن حقيقـی در پيشـگاه خـدا همـان تسـليم در برابـر فرمان اوسـت. در واقـع روح 
ديـن در هـر عصـر و زمانـی چيـزی جـز تسـليم در برابـر حـق نبـوده و نخواهـد بـود، منتهـا از 
آنجـا كـه آييـن پيامبـر اسـالم، آخريـن و برترين آيين هاسـت، نام اسـالم بـرای آن انتخاب شـده 
اسـت و گرنـه از يـک نظر همـة اديان الهی، اسـالم اند )مكارم شـيرازی، تفسـير نمونـه، 1374،ج 

2، ص 471(.
اميرمؤمنـان علـی )ع( در كلمـات قصـار 125 نهـج البالغـه  ايـن حقيقت را ضمن بيـان عميقی 

به روشـنی فرموده اسـت:
»اَلنَسـَبنَّ ااِلسـالَم نِسـَبًة لَم یَنَسـُبها اََحٌد َقبلِی: ااَلِسالُم ُهَو التَسـلِیُم، َو التَّسـلِیُم ُهَو الیَقِیُن، 
َو الیَقِیـُن ُهـَو التَّصِدیـُق، َو التَّصِدیـُق ُهـَو ااِلقراُر، َو االقـراُر هـَو ااَلداُء َو ااَلداُء ُهـَو الَعَمُل« 

 )كلمات قصـار 125(.
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در  ايـن عبـارت، امـام )ع( نخسـت می فرمايـد: می خواهـم اسـالم را آن چنـان تفسـير كنـم كه 
هيـچ كـس نكرده باشـد؛ سـپس شـش مرحلـه برای اسـالم بيـان فرموده اسـت.

نخسـت می فرمايـد: اسـالم همـان تسـليم در برابر حق اسـت و اضافـه می كند »تسـليم« بدون 
يقيـن ممكـن نيسـت )زيـرا تسـليم بـدون يقيـن، تسـليم كوركورانـه اسـت نـه عالمانـه(؛ بعـد 
می فرمايـد: يقيـن هـم، تصديـق اسـت )يعنـی فقـط علـم و دانايی كافـی نيسـت، بلكه بـه دنبال 
آن، اعتقـاد و تصديـق قلبـی الزم اسـت(، پـس از آن می فرمايـد: تصديق همان اقرار اسـت )يعنی 
كافـی نيسـت كـه  ايمـان فقـط در منطقـة قلـب و روح انسـان باشـد، بلكه بـا شـهامت و قدرت 
بايـد آن را اظهـار داشـت(. سـپس اضافـه می كنـد: اقـرار همـان انجام وظيفه اسـت )يعنـی اقرار 
فقـط گفتگـوی زبانی نيسـت، بلكـه تعهد و قبول مسـئوليت اسـت( و در پايان می فرمايـد: انجام 
مسـئوليت همـان عمـل اسـت )عمـل بـه فرمـان خـدا و انجـام برنامه هـای الهـی(، زيـرا تعهد و 
مسـئوليت چيـزی جـز عمـل برنمی تابـد و آن هـا كـه نيـروی خـود را در گفتگوهـا، طرح هـا، 
جلسـات و انجمن هـا و ماننـد آن صـرف می كننـد و فقـط حـرف می زننـد، نـه تعهـدی و نـه 

مسـئوليتی را می پذيرنـد، از روح اسـالم آگاهـی ندارنـد )تفسـير نمونـه، ج 2، ص: 472(.

مرجع آموزه های مدیریت جهانی
بنابرايـن، محتـوای مديريـت جهانـی از آموزه هايـی برمی خيـزد كـه از ناحيـة خالق انسـان برای 
هدايـت او فرسـتاده شـده اسـت كـه در كتاب هـای آسـمانی مانند تـورات، انجيل، زبـور و قرآن 
تجلـی داشـته اسـت و امـروزه بـه صـورت كامـل و بـدون تحريـف در كتـاب قـرآن در اختيـار 
بشـريت قـرار گرفتـه اسـت؛ وگرنه، هيـچ تفاوتی بيـن آموزه های انجيـل واقعی و تـورات، زبور 
و ديگـر كتاب هـای آسـمانی بـا قـرآن نيسـت و تعـددی كه در كتـاب آسـمانی غير قـرآن ايجاد 
شـده و نسـخه های متعـدد از آن هـا پديـد آمـده، دليـل بـر تفاوت هايی اسـت كه توسـط انسـان 
و بـه ناحـق بـر قامـت آن ها پوشـانده شـده اسـت و چهره هـای فراوانی از آن ها سـاخته اسـت. 

چگونگی مدیریت جهانی و ساماندهی مهارتی
هدايـت و مديريتـی كـه بـر پاية آموزه های برخاسـته از قـرآن در اختيار انسـان قـرار می گيرد، هيچ 
گونـه انحـراف و كاسـتی نمی تـوان در آن يافـت، بلكه هدايتش به درسـتی انسـان مطيـع را به مقام 
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و جايـگاه انسـانيت رهنمـون می كنـد »إِنَّ هَذا الُْقـْرآَن یَْهِدي لِلَّتِي هِـَي أَْقَوُم« )اسـراء، آية 9(.
»اقـوم« از مـادة »قيـام« گرفتـه شـده اسـت و از آنجا كه انسـان هنگامـی كه می خواهـد فعاليت 
پی گيـری انجـام دهـد قيـام می كنـد و بـه كار می پـردازد، از ايـن نظـر قيام كنايـه از ُحسـن انجام 
امـور و آمادگـی بـرای فعاليـت آمـده اسـت و از آنجـا كـه »اقـوم« صيغـه »افعل تفضيل« اسـت، 
بـه معنـی صاف تـر و مسـتقيم تر و پابرجاتـر می آيـد. به ايـن ترتيـب، مفهـوم آيـة ياد شـده چنين 
اسـت كـه »قـرآن بـه طريقـه ای كـه مسـتقيم ترين و صاف تريـن و پابرجاتريـن روش هـا اسـت 

دعـوت می كنـد« )تفسـير نمونـه، ج 12، ص37(.
صـاف و مسـتقيم از نظـر عقايـدی كـه عرضـه می كنـد، عقيده هايـی روشـن، قابـل درك و به 
دور از هـر گونـه ابهـام و خرافـات اسـت؛ اعتقاداتی كـه دعوت به عمـل دارد، نيروهای انسـانی 
را بسـيج می كنـد و ميـان انسـان و قوانيـن عالـم طبيعـت هماهنگـی برقـرار می كنـد. صاف تـر و 
مسـتقيم تر از ايـن نظـر كـه ميـان ظاهر و باطـن، عقيـده و عمـل، تفكـر و برنامـه، همگونی ايجاد 
« دعـوت می كند.صاف تـر و مسـتقيم تر از نظـر قوانيـن اجتماعی-  كـرده و همـه را بـه سـوی« اللَّ
اقتصـادی و نظامـات سياسـی اسـت كـه بـر جامعـه انسـانی حكم فرماسـت كـه هـم جنبه هـای 

معنـوی را پـرورش می دهـد و هـم از نظـر مـادی، تكامل آفرين اسـت.
بـه افـراط و تفريط هـای عبـادی و برنامه هـای اخالقـی پايـان می دهد تـا انسـان را از هر گونه 
تمايـل بـه افـراط - تفريـط   ، حـرص - طمع، اسـراف – تبذي، بخل – حسـد، ضعف - اسـتكبار 
رهايـی  بخشـد .بدون  شـک اسـتقامت و پايداری و رسـتگاری زمانـی از آموزه ها تـراوش می كند 
كـه ايـن آموزه هـا در حـد آموزه باقـی نمانـد، بلكه به بهتريـن وضعيت بـه عمل تبديل شـود. از 
ـُر  ايـن  رو آينـدة خـوش به كسـانی تعلـق خواهد يافت كه عامل به اين دسـتورات باشـند »َو یُبَشِّ
الِحـاِت أَنَّ لَُهْم أَْجـراً َکبِیراً.) اسـراء، 9(. هم چنانكـه بدبختی و  الُْمْؤمِنِیـَن الَِّذیـَن یَْعَمُلـوَن الصَّ
تنگ دسـتی و فشـارهای روحـی و جسـمی برای كسـانی خواهـد كـه از عمـل بـه ايـن آموزه هـا 

طفره بروند )انعـام، 125(.

الگوی مدیران در مدیریت جهانی
آموزه هـا بـرای پيـاده شـدن نيـاز بـه الگـو دارنـد تـا زمينه هـای الزم بـرای عملياتی شـدن آن ها 
فراهـم شـود و بـا جلوگيـری از تفسـيرها و تاويل های مختلـف، وحدت رويـه را در عمل حاكم 
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كننـد و موجبـات رشـد و تكامـل را ايجـاد كننـد)huff، 2009). ايـن منطـق عقالنی اسـت كه در 
همـة سـطوح رفتـاری حاكـم اسـت؛ بـه ويـژه در جايی كـه موضـوع مورد نظـر مشـابه و بديلی 

نداشـته باشد. 
اوليـن دسـتورهای صـادر شـده كـه هيـچ سـابقه ای ندارنـد، آموزه هايـی اسـت كـه از ناحيـة 
خداونـد بـرای هدايت و راهنمايی انسـان صادر شـده اسـت. از اين رو خداوند سرچشـمة اولين 
الگودهـی عالـم هسـتی اسـت كه نمونـة عينـی آن را در نظارت بر سـاخت كشـتی حضرت نوح 
می بينيـم »َواصنَـِع الُفلـَك بَِاعیُننِـا َو َوحیِنـا« )هـود، 37   ، مومنـون، 27(. يـا در تربيـت حضرت 
موسـی )ع( بـه آن اشـاره می كند جايی كه دشـمن از يک سـو درصـدد نابودی دشـمنان احتمالی 
اسـت و از طرفـی تقديـر الهـی براين اسـت كه ايـن بچه بماند و عليـه فرعون طغيـان كند و كاخ 
ظلـم را ويـران سـازد. جـای امـن بهتـر از خانـة دشـمن متصـور نمی شـود. از ايـن رو ايـن بچه 
را بـه سـوی خانـه فرعـون رهنمـون می كنـد امـا بايـد طـوری تربيـت شـود كـه بتواند بـه چنان 
قيامی دسـت زنـد؛ از ايـن رو نيـاز بـه الگوی تربيتـی دارد و تحت نظـارت خداوند رشـد می يابد 
و بالنـده می شـود و برعليـه فرعـون قيـام می كنـد. »لِتُصنَِع َعلی َعینِـی« )طه، 39(، يعنـی می توان 
در فضـای ظلـم و بی عدالتـی و نابسـامانی اخالقـی بـا نظـارت و هدايت بـه تربيت هـای عالی و 

يافت. دسـت  وارسته 
بـه طـور كلی، خالق هسـتی و انسـان، بـرای عملياتی كردن آموزه ها و دسـتورهای ارائه شـده، 
پيامبـران را الگوهـای مـورد پذيـرش اين عرصـه معرفی كرده اسـت. مانند حضـرت ابراهيم )ع( 
»َقـْد کانَْت لَُکْم أُْسـَوٌة َحَسـنٌَة في  إِبْراهیـَم َو الَّذیَن َمَعـُه« )الممتحنه، 4( و پيامبر گرامی اسـالم 
ِ أُْسـَوٌة َحَسـنٌَة« را برای همة كسـانی كـه به فكر سـعادت دنيا و  »لََقـْد کاَن لَُکـْم في  َرُسـوِل اللَّ

َ َو الْیَْوَم اْلِخـَر« )الحزاب،21(. آخـرت خويـش هسـتند معرفی می كنـد »لَِمْن کاَن یَْرُجـوا اللَّ
پيامبـر گرامی اسـالم ايـن راهبـرد را بـرای همـة دوره هـا و زمان هـا ارائـه می دهـد و بـا آن 
رسـالت و نعمـت الهـی را كامـل و همـة می كند )مائـده، 3(. ايـن راهبرد دو بخش اساسـی دارد، 
يعنـی آمـوزه و الگـو. كـه در آن قـرآن منبـع آموزه هـای مديريتـی و ائمـة اطهـار )ع( الگوهـای 
ـْکتُْم بِهَِما  ي تَارٌِك فِیُکـُم الثََّقَلیِْن َما إِْن تََمسَّ رفتـاری و عملياتـی، تبييـن و ارائه می شـود»َقاَل إِنِـّ
َُّهَمـا لَـْن یَْفتَرَِقا َحتَّی یَـرَِدا َعَلـيَّ الَْحْوَض«  ِ َو عِتَْرتِـي أَْهـَل بَیْتِـي َو إِن لَـْن تَِضلُّـوا کِتَـاَب اللَّ

)وسائل الشـيعة، ج 27، ص 33(. 
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و از طرفـی، ضمانـت می دهنـد كـه تمسـک گفتـاری و عملـی بـه ايـن دو، تنهـا راه نجات از 
پلشـتی ها و انحراف هـا و دسـت يابی بـه مدينـة فاضلـه اسـت»یَْأَمُن َمـْن َرکِبََهـا َو یَْغـَرُق َمـْن 
زُِم لَُهْم اَلِحـٌق« )بحارالنوار، ج 84  ،  ُر َعنُْهْم َزاهِـٌق َو الالَّ ُم لَُهـْم َمـارٌِق َو الُْمتََأخِّ تََرَکَهـا الُْمتََقـدِّ
ص66(. ايـن همـان نعمـت بزرگی اسـت كه بشـر همـواره مترصد آن بـوده اسـت و خداوند در 
ارائه آن به مردم منت گذاشـته اسـت )حجرات، 17( و فردای روز قيامت از آن سـؤال می  شـود. 

)تكاثر، 8 و تفسـير نمونـه، ج 27، ص 287(.

ضرورت ها و گام های شكل گيری مدیریت جهانی
چنان كـه در فصـل سـوم بررسـی كرديـم، با نگاهـی به تاريـخ و وضع كنونـی جهـان درمی يابيم 
كـه جامعـة جهانـی با مسـائل پيچيده و غامضی مانند نداشـتن پاسـخ به مسـائل اصلـی و روحی 
بشـر، بی اعتنايـی و لحـاظ نكـردن نيازهـای فطـری انسـان در پيـچ و خـم انديشـه های وارداتـی 
بـه حوزه هـای شـخصی و اجتماعـی ملل، فقـدان معنويـت در زندگـی و تصميم گيری هـا، تزايد 
نابرابری هـای مختلـف جنسـی، اقتصـادی، سياسـی و اعمال تقسـيم بندی و مرزبندی هـای واهی 
ميـان بشـريت، شـيوع ناامنـی، جنـگ، فقـر و مـوارد ديگـر دسـت و پنجـه نـرم می كنـد و بيش 
از آن كـه اصـول انسـانی بـر زندگی سـايه انداخته باشـد، اصـول حيوانـی آن را هويـت می دهد.

 از آن جـا كـه بـه تعبيـر آلبـرت انيشـتين »نـوع تفكری كـه موجب بـه وجود آمدن مشـكالت 
كنونـی مـا می شـود، نمی توانـد بـرای شـناخت ايـن مشـكالت مفيد باشـد، چه رسـد بـه اين كه 
مشـكالت را حـل كنـد« )ميتـراف، 1388، ص16(. از سـوی ديگـر، رويه های جـاری و مديريت 
كنونـی جهـان كـه حاصـل ائتـالف دولت هـای فائق جنـگ جهانـی دوم اسـت؛ بيانگر آن اسـت 
كـه اگـر دسـت های پنهـان گردانندگانـش، درصـدد تمديد وضـع موجود نباشـد، دسـت كم عزم 
جـدی بـرای حـل اين معضالت و مشـكالت ندارد. بـه عبارتـی، مديريت كنونی جهـان، توانايی 
پاسـخگويی بـه ايـن مسـائل را، حتـی در حـوزة نظر و انديشـه هم ندارد. بـا مطالعه و ريشـةابی 
بيشـتر می تـوان گفـت، لحـاظ نكـردن نيازهـا و خواسـت های اساسـی بشـر در مديريـت امروز 
جهـان از يـک سـو و تمديـد نظـام تک قطبی از سـوی ديگـر، امـكان هرگونه اصالحـی را برای 

كارآمدی آن سـلب كرده اسـت.
 حـل گره هـای جهانـی و رفـع چالش هـا و برگشـت بـه اصـول و هويـت انسـانی، مسـتلزم 
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اصـالح جدی سـاختارهای كنونـی مديريت جهان اسـت. سـاختار كنونی كه »بـرادران بزرگ  تر« 
بـه جـای ديگـر دولت هـا و همچنين آحـاد ملت هـا تصميم گيری می كننـد )كاگلـر، 1380(، فارغ 
از ضعف هـای نظـری، ناكارآمـدی خـود را در عمل نيـز ثابت كرده اسـت )دراكـر، 1383(. نظام 
جايگزيـن حداقـل بايسـتی در سـاختار های تصميم گيـری، بـر مشـاركت همـة دولت هـا متكـی 
باشـد. بديهـی اسـت كه نقطة ايـده ال اين حركـت، ايجاد »دموكراسـی جهانی« و مشـاركت آحاد 

ملت هـا در تعامـل جهانـی اسـت كـه نتايـج آن بر بشـريت و تاريـخ اثرگذار خواهـد بود.
بـه طـور طبيعـی، بـرای اعمـال مديريـت جهانـی و حركـت در مسـير دخالـت دولت هـا و 

ملت هـا بـر تعييـن سرنوشت شـان، مراحلـی از ايـن قـرار را بايـد در نظـر گرفـت:
1. ايجاد عزم و خواست جهانی )گفتمان سازی جهانی(.

2. طراحی مدل و الگوی مديريت جهانی.
3. آمادگی علمی و عملياتی )زمينه های فكری، ارزشی و عملياتی(.

4. تحقق مديريت جهانی.
5. ارائة يک الگوی عملی از مديريت جهانی در موضوعات مختلف.

گفتمان سازی جهانی
مهم تريـن مرحلـه در ايجـاد تغييـر، پذيـرش تغييـر و رسـيدن بـه سـطحی از بـاور ذهنی اسـت، 
بـه طـوری كـه مـردم وضعيـت كنونـی را مفيـد ندانسـته و به دنبـال وضعيـت جديد می باشـند. 
مؤثرتريـن روش تغييـر و تحـول، آفرينش تغيير و تحول و مديريت موفق آن اسـت. اين آفرينش 
زمانـی كارسـاز می شـود كـه كاركنـان و مديران پايين دسـتی از تغيير بـه عنوان فرصـت ياد كنند 
و آن را همراهـی كننـد. دسـت يابی بـه ايـن تغيير نيـاز به تغييـر در نگرش ها و ارزش هـا از جنبة 
تهديـد بـه فرصـت دارد )دراكـر، 1383، ص399(. در اين مرحله بايسـتی با ديپلماسـی عمومی  و 
مخاطـب قـرار دادن ملت هـا و دولت هـای برآمـده از خواسـت ملت هـا، مسـائل اساسـی بشـر، 
چالش هـای كنونـی جامعـه جهانـی، ضعف هـای جـاری مديريـت كنونـی جهـان و نـا كارآمدی 
سـاختارهای موجـود را در ميـان گذاشـت. از سـوی ديگـر، ارزش هـای مشـترك برخاسـته از 
ذاتيـات بـه عنـوان يگانـه رهيافـت حركت به سـوی مديريـت جهانی مـورد تأكيد قـرار گيرد. و 
برچيـده شـدن مرزهـای متعصبانه و بسـتة عقيدتی، نـژادی و ملی و ايجاد فضـای گفتمان علمی و 
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اعتقـادی بـرای رسـيدن بـه جامعة متحد جهانی بايسـتی بـه عنوان چشـم اندازی مطرح شـود كه 
می توانـد منـادی گـر عدالـت، صلـح، امنيت و احقـاق حقوق اساسـی ملت ها باشـد. 

ابزارهای صوتی و تصويری جهانی، از ماهواره و اينترنت و گفتمان مجازی ناشـی از آن، بهترين 
فرصتـی اسـت كـه نظـام تكنولـوژی كنونی در اختيار بشـريت قـرار داده اسـت تا بـا بهره گيری از 
آن، خواسـت عمومی بـر تافتـه از بينـش و شـناخت جمعـی را بـرای ظهـور رهبر و مدير مشـترك 
جهانـی فراهـم كنـد. بـی شـک ايـن نيـاز و آمادگـی مهم تريـن دليـل حضـور نيافتـن حجـت بن 
الحسـن العسـكری روحـی لمقدمه ترابه فـداه، تنها فرمانده و منجی جهانی اسـت!!! و تا خواسـت 
عمومـی و شـرايط فكـری و ارزشـی پذيـرای واقعی آن وجود همام نشـود و بشـر بـه بالندگی الزم 
روحـی و روانـی و ابـزاری نرسـد، امـكان ظهـور غيرممكـن می نمايـد. زيرا يـازده معصـوم ديگر 
قربانـی خواسـت های فـردی - شـيطانی و نگاه هـای تنـگ دنيايی شـده اند و تا ايـن علت ها وجود 

دارد خطـرات بی شـماری آن وجـود امـام و رهبـر آسـمانی را تهديـد خواهد كرد.

طراحی الگوی مدیریت جهانی
مهم تريـن انگيـزه در ايجـاد مفاهمه و درخواسـت مديريـت جهانی، ارائة الگوی ايـده آل مديريت 
جهانـی اسـت كـه پاسـخگوی خواسـت ها و نيازهـای عمومی بـا تـوان هدايت گـری بـاال محقق 
سـاختن مدينـة فاضلـه اسـت. دسـت يابی به ايـن مدل نياز بـه مراكـز تحقيقاتی مديريـت جهانی 
دارد كـه بـا مشـاركت نخبـگان شـكل گيرد تا بـا طراحی مدل و الگـوی واحد بر آمـده از ذاتيات 
انسـان ها و تجربيـات تاريخـی و ايجـاد گفتمان تخصصی در مراكز علمی  و دانشـگاهی، بسـتر و 

زمينـة الزم بـرای پذيـرش عمومی در دو سـطح نخبگی و عمومی فراهم شـود. 
»مركـز ملـی مطالعات جهانی شـدن« بـا توجه به رسـالت و مأموريتـی كه برايش تعريف شـده 
اسـت، بـا ايجـاد فضـای ارتباطـی هم افزايـی ناشـی از مديريـت جهانـی در هدايـت و مديريـت 
موضوع هـای مختلـف جهانـی را در حوزه هـای سياسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و... و نيـز ايجـاد 
مـدل و الگـوی مديريـت جهانی و ارائـة آن در مجامع علمی كشـورهای مختلـف و ايجاد فضای 

مجـازی جهانـی، می توانـد زمينـه و بسـتر درخواسـت و مطالبـة ايـن مـدل را فراهم كند.
 بـه طـور طبيعـی، موفقيـت در اين عرصه نياز به شـناخت افق دوردسـت و چشـم اندازجهانی 
و تبييـن فاصلـة موجـود از مطلـوب و تعريف موشـكافانة مطلوب های اسـتراتژی و ايجاد ارتباط 
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عالمانـه و منطقـی بيـن آن هـا در مراحـل مفهومـی و عملياتـی دارد )بابائـی م.   ، جهانی شـدن در 
فرهنگ علـوی، 1391(.

آمادگی علمی و عملياتی )زمينه های فكری، ارزشی و عملياتی(
ايـن دوران حدفاصـل وضعيـت كنونـی تـا تحقـق يـک دموكراسـی جهانـی اسـت كـه زمينـة 
مشـاركت جمعـی دولت هـا را در تصميم گيری هـای كالن جهانـی فراهـم كند. به عبـارت ديگر، 
در ايـن برهـه بـا پذيـرش حداكثـری رويه هـای موجـود بايسـتی بـا اعمـال حداقـل تغييـرات، 
بيشـترين توجـه را بـر نقـاط مناقشـه آميز و ناقـض حقوق اساسـی ملت هـا - دولت هـا، از جمله 

سـاختار غيـر عادالنـه شـورای امنيـت معطـوف كرد.
از ايـن رو، بـا رّد »امتيـاز وتـو«، بايسـتی بـا اعطـای حـق رأی مسـاوی و مشـاركت جمعـی 
دولت هـا، زمينـه حضـور همـة دولت هـا در تصميمـات جهانـی را فراهـم كـرد. در ايـن برهـه 
فـارغ از داوری در قبـال آنكـه دولت هـا نماينـدگان واقعـی ملت شـان هسـتند يـا نه و  بـا محترم 
شـمردن ايـن موضـوع، همة دولت ها را بايسـتی در تصميمـات كالن جهانی با حق رأی مسـاوی 

مشـاركت داد.
از سـوی ديگـر، در دموكراسـی جهانـی، الـزام دولت ها به اجـرای تصميمات مشـترك جهانی، 
داوری مناقشـات و بعضـًا احقـاق حقـوق تضعيـف شـدة ملت هـا، بـا حفـظ حـق اسـتقالل تک 
تـک كشـورهای عضـو، بر عهـدة قوة نظارتـی - مشـاركتی همة دولت هـا يا برگزيدگان آنسـت. 
بـه عبارتـی، ديده بانـی بـر اجـرای تصميمـات مشـترك جهانی بـر عهدة هيئتـی متشـكل از همة 

دولت هاسـت؛ يعنـی نظـارت مشـترك بـر تصميمات مشـترك صـورت گيرد.
اجرايـی مجمـع تصميم گيـری مشـاركتی،  مقدمـات  زمينه سـازی  مقطـع  ايـن  همچنيـن، در 
برنامة ريـزی، اجـرا و نظـارت مشـاركتی فراهـم می شـود؛ يعنـی اركان نظـام مديريـت جهانی در 
ايـن برهـه بـه طـور كامل محقـق نمی شـود، بلكه زمينه سـازی اجـرای ايـن اركان بـا اقداماتی از 

ايـن قبيـل عملياتی می شـود:
- ارائة مدل جهانی از مديريت جهانی برتافته از فرهنگ ها و موضوعات مختلف جهانی،

- اسـتخراج راه هـای عادالنـه و الـزام آور در حـل مسـائل كالن جهـان ماننـد تضعيـف اخالق 
فـردی و اجتماعـی و نظـام خانـواده، شـيوع فقـر و بيـكاری، مشـكالت زيسـت محيطـی و عدم 
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اسـتقرار امنيـت و صلـح جهانی،
- تقويت پيمان های منطقه ای و ايجاد اتحاديه های بشری در مقياس هايی فراتر از كشورها،

- برداشـته شـدن مرزهـای بسـتة فرهنگـی، عقيدتی، نـژادی با حفـظ حق حاكميـت دولت ها، 
و اجـازه بـه عقـل نظـری در كاوش و انتخاب و توسـعة انديشـه ها و الگوهـای رفتاری،

- پی گيری، تقويت و ايجاد اتحاديه های جهانی غيردولتی با موضوعات ارزشی و فرهنگی، 
- تضارب آرا بين پيروان اديان مختلف با محوريت مشتركات دينی،

- ايجـاد قطب هـای فرهنگـی و معرفتـی در مقابـل قطب هـای سياسـی و اقتصـادی بـا هـدف 
افزايـش و تحكيـم تعامالت و شـكوفايی ارزش های انسـانی و نهادينه سـازی ندای فطری بشـر،

- گسترش تعامالت فرهنگی علمی، توريسم و ... ميان ملت ها،
- ايجـاد، حمايـت و توسـعة رسـانه های مسـتقل با هـدف آزادسـازی اطالعات، شفاف سـازی 

و ايجـاد حق آزادی بيـان واقعی،
- تقويت زيرساخت های تكنولوژيكی ارتباطات جهانی،

- لغو انحصارات علمی ، سياسی و اقتصادی در جهت رشد متوازن دولت ها و ملت ها،
- افزايش تعامالت دولت با دولت و ملت با ملت،

- ايجاد زمينه های الزم برای تعامل آسان و راحت بين دولت ها و ملت ها.
 

تحقق مدیریت جهانی
تحقق مديريت جهانی منوط به استقرار اركان مديريت است )دراكر، 1383( يعنی: 

	،تصميم سازی و تصميم گيری مشترك
	،برنامة ريزی مشترك مبنی بر خواست و ارادة دولت ملت ها 
	،اجرا و هدايت مشترك
	 ،نظارت مشترك مبتنی بر شاخص ها و مبانی مشترك
	.ايجاد آمادگی فكری، ارزشی و عملی برای استقرار حكومت عدالت گستر

در ايـن برهـه، بايسـتی بـا تقويـت قطب هـای فرهنگـی )در مقابل نظـام تک قطبی سياسـی- 
اقتصـادی كنونـی( و افزايـش تعامـالت ميـان قطب هـا و همچنين تقويـت پيمان هـای منطقه ای 
و بـا تأكيـد بـر مشـتركات انسـانی، ضمـن احترام به حـق حاكميت و اسـتقالل دولت هـا، زمينة 
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تحقـق دموكراسـی جهانـی فراهـم آيد كـه در آن همـة ملت هـا می تواننـد در تصميم گيری های 
كالن جهانـی دخالـت داشـته باشـند. بـه عبارتی، ارزش هـای مشـترك و دغدغه های مشـترك، 
چاره انديشـی، حكمرانـی نظـارت اشـتراكی را بـه ارمغـان مـی آورد؛ موضوعـی كـه می توانـد 
زمينـة وحـدت و پيوسـتگی انسـان ها و ايجـاد جامعـة متحـد جهانـی را فراهـم آورد. جامعـة 
جهـان  ای كـه در آن همـة انسـان ها دارای حقـوق برابـر بـوده و بـر اسـاس نيازهـای فطـری 
خويـش می تواننـد بـا ديگران تعامل داشـته باشـند. با مشـاركت جهانـی، تصميم گيـری جهانی 
انجـام می گيـرد )قـوة تصميم گيـری جهانـی(، سـپس بـا مشـاركت نخبـگان دولـت - ملت هـا 
برنامة ريزی هـای مشـترك در مراكـز علمـی و تحقيقاتـی مشـترك جهانی در حوزه هـای مختلف 
سياسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی صـورت می گيـرد. و بـا مشـاركت و سـهم دهـی به 
همـة دولت هـا، تصميمـات اجـرا )قـوة اجرايـی جهانـی( و پـس از آن نظـارت جهانـی )قـوة 

نظارتـی جهانـی( اعمال می شـود.
بديهـی اسـت كه پيـش زمينة تحقق چنيـن نظامی، برداشـتن همة مرزهـای غيرحقيقی بر روی 
ضميرهـای انسـانی اسـت و ايجـاد ظرفيـت جهانـی در ميـان دولت هـا و ملت هاسـت؛ به طوری 
كـه دولت هـا نماينـدگان واقعـی ملت هايشـان باشـند كـه در غيـر اين صـورت دولت هـای غيـر 
مردمی  بايسـتی در فرآينـدی تحولـی بـا نظـارت و حمايـت جهانی بـه دولت های مردمـی  و مبتنی 

بـر ارزش های انسـانی تبديل شـوند.
در نهايـت، بايـد زمينـة الزم بـرای ظهـور صاحـب حقيقـی عالـم هسـتی و پـرده نشـين عالم 
غيـب بـرای اجـرای حكومـت عـدل فراهم شـود؛ همان رهبـر و مديـری جهانی كه سـائقة ذاتی 
بشـريت بـه دنبـال آن اسـت و به هـر جا كه رو می كنـد بديلـی از آن می يابد كه تفاوت فاحشـی 
بـا آن دارنـد و فقـط بـه اسـم و رسـم ايشـان در پـی قدرت انـد. اميدواريـم با خيـزش عمومی و 

خواسـت جمعـی ايـن وعـدة انجيل برنابـا و متي بـه حقيقـت بپيوندد: 
»هم چنـان كـه بـرق از مشـرق سـاطع شـد تـا در مغـرب ظاهـر شـود، ظهور پسـر انسـان نيز 
چنيـن خواهـد شـد، آن گاه نشـانة پسـر انسـان در آسـمان پديـدار شـود و جميـع طوايـف زمين 
سـينه زنی كننـد و پسـر انسـان را ببيننـد كـه بـر ابرهای آسـمان با قـوت و جالل می آيد، آسـمان 
و زميـن زايـل خواهـد شـد، ... زيـرا در سـاعتی كـه گمـان نبريـد پسـر انسـان می آيـد« )انجيل 

متـی، فصل 30 بنـد 24(.
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ویژگی مدیران در عرصة مدیریت جهانی
رهبـران و مديـران بـرای انجـام درسـت كارهـای صحيـح نيـاز بـه دو طيـف ويژگـی فكـری، 
شـخصيتی و مهارتـی دارنـد )بابائـی م.   ، چـاپ سـوم   ، 1391(، كـه در عرصـة جهانـی بـا تنـوع 
فرهنگ هـا و سـليقه های مختلـف ايـن دو از جايـگاه ويژه ای برخوردار می شـوند كه به تناسـب 

بـه آن اشـاره می شـود:

ظرفيت فكری و روحی باال
برخـورد بـا فرهنگ هـا و سـليقه های مختلـف نيـاز بـه ظرفيـت روحی بااليـی دارد كـه همچون 
اقيانـوس و دريـا همـة ورودی هـای فكـری و اخالقـی را در خـود هـزم كـرده، بـدون اين كـه 
تحـت تأثيـر شـرايط مقطعـی و نقطـه ای قـرار گيرد، آن هـا را با خود همـراه كرده و پـاك و زالل 
سـازد)زمر، 18(. »سـعة صـدر« همـان ويژگی شـخصيتی اسـت كه همـه رهبران و مديـران به آن 
نيـاز دارنـد )بحاراالنـوار، ج 72، ص 357( كه خروجی آن، داشـتن ظرفيـت پذيرش فرهنگ  های 
مختلـف بـا سـليقه های مختلـف اسـت »ابـن الحديـد، ج 72، ص 357( و اولين درخواسـتی كه 
حضـرت موسـی )ع( بـرای رهبـری و مديريـت مـردم از خداوند مطالبـه نمود.»َربِّ اشـَرح لِی 

َصدرِی« )طـه، 25(.

مهرورزی و دلسوزی
مهـرورزی و دلسـوزی بـه مـردم ويژگـی ديگـری اسـت كـه موجـب جـذب حداكثری شـده و 
و الفـت را بـه همـراه دارد و موجبـات گرايـش عمومـی  را فراهـم می كنـد و عواطـف عمومی و 
انسـانی را جوابگـو می شـود. )انفـال، 63(. تـا جايـی كـه انحـراف و خطـای مـردم موجبـات 
ناراحتـی رهبـری شـده و از شـدت اشـتياق بـه هدايـت مـردم، خـود را بـه تعـب و ناراحتـی 

.)128 )توبـه،  می انـدازد 

استقال و انسجام فكری
كسـانی كـه از اسـتقال فكـرى و سـاختار ذهنی منجسـم و مسـتقلی برخـوردار نیسـتند، معموالً 
قربانـی ایده هـا و نظام هایی می شـوند كـه روح و روان انسـان و مراودات میان انسـان ها را ویران 
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می كنـد. آن هـا قربانی می شـوند چون راه و رسـم اندیشـیدن را نیاموخته انـد و آمادگی الزم براى 
رشـد و بالندگـی ذهنـی را ندارنـد و رشدشـان تابعـی از افـكار و اندیشـة دیگـران می شـود و به 
جـاى روبـه رو شـدن بـا ایده هـا و مقـوالت، زندگی خـود را در حد زندگانـی آكنـده از قواعد و 

مقـررات و برنامه هـاى دیكته شـده پاییـن می آورند )ماكسـول، 1386(.

هم زبانی و مفاهمة مشترک
مهم تريـن ابـزار ارتباطـی رهبـران و مديـران بـه كمـک زبـان و گفتمـان صـورت می گيـرد و بـه 
طـور طبيعـی ايـن ابـزار زمانی رسـالت خـود را به درسـتی انجـام می دهد كـه مفاهمة مشـتركی 
بيـن گوينـده و شـنونده برقـرار باشـد و شـنونده، مطالـب گوينـده را متوجه شـده و بهانـه ای در 
درك و پذيـرش نداشـته باشـد. درخواسـتی ديگـر كـه حضـرت موسـی )ع( از خداونـد متعـال 
مطالبـه می كنـد، هميـن فهـم سـخن و كالم مخاطـب اسـت »يفقهـوا قولـی« )طـه، 28(. مديـران 
عرصـة مديريـت جهانـی ضمن آشـنايی با فرهنـگ مخاطب بايـد توان ايجـاد ارتباط به تناسـب 
شـنونده را داشـته باشـد؛ در عيـون االخبـار امام رضا )ع( وارد شـده اسـت كه ايشـان بـا مردم به 
تناسـب زبـان آن هـا گويـش داشـتند و همـه زبان هـا و لغت هـا را می فهميدنـد و بـا همـان زبان 
جـواب می  دادنـد كـه ايـن امـر، مـورد تعجب اباصلت شـد و سـؤال می كـرد كه مـن از دانش و 
شـناخت شـما بـه لغـات زبان های ديگر بـا وجود تنـوع آن ها تعجـب می كنم؟ ايشـان در جواب 
می  فرمايـد »مـن حجـت خـدا در بيـن مردم هسـتم و شايسـته نيسـت رهبر مـردم زبـان آن ها را 
متوجـه نشـود. آيـا كالم اميرالمؤمنيـن به شـما نرسـيده اسـت كـه به مـا فصل الخطاب داده شـده 
اسـت و فصـل الخطـاب همـان علـم بـه زبـان و لغات اسـت كـه از اوصـاف رهبـران و مديران 
ًة  ِ َعَلی َخْلقِـهِ َو َمـا َکاَن لِیَتَِّخَذ ُحجَّ ـُة اللَّ ْلـِت أَنَا ُحجَّ مشـترك جهانـی اسـت »َفَقاَل یَـا أَبَا الصَّ
َعَلـی َقـْومٍ َو ُهـَو اَل یَْعـرُِف لَُغاتِهِْم أَ َو َمـا بََلَغَك َقْوُل أَمِیـرِ الُْمْؤمِنِیَن ع أُوتِینَـا َفْصَل الِْخَطاِب 

َفَهـْل َفْصُل الِْخَطـاِب إاِلَّ َمْعرَِفُة اللَُّغـاِت« )بحارالنـوار، ج 26، ص190(.
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ندای فطرت انسان های پاک سرشت
هدفمنـدی خلقـت و آفرينـش و نظام منـدی آن گويايـی ايـن واقعيت اسـت كه همـة موجودات 
بـه حـق آفريده شـده اند، اما بشـر خـود را به غفلـت از اين واقعيت زده اسـت و بـه هيچ وجه در 
آن نمی انديشـد. او خـود را بـه غفلـت از اين واقعيت زده اسـت كـه بودنش در ايـن دنيا محدود 
ـماواِت َو الْْرَض َو مـا بَيْنَُهمـا إاِلَّ بِالَْحقِّ َو  ُ السَّ ـُروا فـي  أَنُْفِسـهِْم مـا َخَلـَق اللَّ اسـت »أَ َو لَـْم يَتََفكَّ
ِّهِْم لَكافِـُروَن« )الروم، 8 ( و برای هدفی آمده اسـت  ی َو إِنَّ َكثيـراً مِـَن النَّاِس بِلِقـاءِ َرب أََجـٍل ُمَسـمًّ

َُّكـْم إِلَيْنا ال تُْرَجُعـوَن« )المؤمنون، 115(.  َّما َخَلْقناُكـْم َعبَثًا َو أَن و بايـد برگـردد »أَ َفَحِسـبْتُْم أَن
فرامـوش می كنـد كـه در پشـت آفرينـش تـک تـک موجـودات، دليلـی و حكمتـی قـرار دارد 
كـه بـا پيشـرفت علـوم هـر روز بيـش از پيـش ايـن حقيقـت آشـكار می شـود. تفاوت هايـی كه 
در آفرينـش و ويژگی هـای موجـودات مشـاهده می شـود، بيانگـر تفـاوت در هـدف و حكمتـی 
اسـت كهبـرای آن خلـق شـده اند و خالق هسـتی هدايتگـر كلی آن ها به مقصود عالی شـان اسـت 
ذي أَْعطـی  ُكلَّ َشـيْ ءٍ َخْلَقـُه ثُمَّ َهـدی« ) طه، 50(.  وقتـی دانة گندمـی در زمين قرار  َـّ ُّنَـا ال »قـاَل َرب
می گيـرد و نـور و آب آن مهيـا می شـود، چگونـه بـا تعجب به تكاپوی آن برای رسـيدن به سـاقه 

گنـدم شـدن می نگريـم و سـپس با رسـيدن بـه هـدف از تكاپـو می افتد )الفتـح، 29(.
بـدون شـک همـان خالقـی كه ايـن موجـودات را خلق كـرده و به هـدف می رسـاند، در مورد 
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انسـان نيـز اسـتثنا نخواهـد داشـت. چنان كه بررسـی شـد شـروع خلقت دنيـوی ما بـا آب گندة 
نطفـه شـروع شـده و هـر لحظـه پـروردگار مـا را می پرورانـد تـا فاصلة دنيـوی همة شـود  »مِْن 
ـَرُه« )عبـس، 20 و 19(. بـه طـور طبيعـی انسـان بـا خلقـت  ـبيَل يَسَّ َرُه ثُـمَّ السَّ نُْطَفـٍة َخَلَقـُه َفَقـدَّ
خاصـی را هـدف خـاص دنبـال می كنـد و هدايـت خاصی می طلبـد؛ می تـوان اين واقعيـت را با 
تأمـل در آفرينـش او دريافـت. در وجـود او تشـنگی و گرسـنگی قـرار دارد و ايـن ميـل او را به 
تكاپـو وا مـی دارد كـه بـه دنبـال آب رود و غـذا جويد. در وجـود او كمال جويی، زيبادوسـتی و 
عدالـت خواهـی نهفته اسـت و او را واداشـته تا به اكتشـاف دسـت بزنـد و علـوم را توليد كند و 

بـا تنـوع در مصنوعـات جلوه هـای هنری بی شـماری بوجـود آورد. 
نكتـة مهـم اين اسـت كـه بيـن ذاتيات جسـمی و روحی انسـان هماهنگـی حاكم اسـت؛ در او 
تشـنگی وجـود دارد، خالقـش آب گـورا را در اختيار او قرار داده اسـت؛ حيات او به هوا وابسـته 
اسـت بی حسـاب هـوای پـاك در اختيار او قـرار گرفته اسـت و غيره. ديگـر نيازهـای او نيز اين 
ـبيَل إِمَّا شـاكِراً َو إِمَّا َكُفوراً« )النسـان، 3(.   َّا َهَديْناُه السَّ چنين حكيمانه پاسـخ داده شـده اسـت. »إِن
 تنهـا گرفتـاری او بـه افـراط و تفريط هايـی برمی گـردد كه ذاتياتـش آن را به طـور طبيعی طرد 
می كنـد. او فرامـوش كـرده كـه محدوديت هـای دنيا بـر او احاطـه دارد و او نمی تواند تسـخيری 
در آن هـا ايجـاد كنـد و نمی دانـد هـر نـوع خللـی در آن هـا موجـب نگرانـی و بـه خطـر افتـادن 
سـالمتی او خواهـد شـد. او بـا ايجاد گازهـای گلخانـه ای مهم ترين عامل حياتی خـود را به خطر 
انداختـه و اعتـدال آب و هـوای را بـه هم ريخته اسـت. دقت در عملكردهای انسـان به روشـنی 
گويـای ايـن واقعيت اسـت كه بـا هدايت عقل نظـری و تجربی صـرف و تكيه به انسـان و آنچه 

مربـوط به انسـان اسـت، حيات او را بـه خطر خواهـد انداخت.
نـگاه هـر چنـد اجمالـی بـه جنگ هـا و پلشـتی هايی كـه در مناطـق مختلـف دنيـا بـه وقـوع 
پيوسـته، اينكـه انسـان ها بـا كمـال تأسـف يكديگـر را می كشـند يـا آن هـا را وادار به گرسـنگی 
و مرگ هـای ناخواسـته می كننـد، بـه هميـن زياده خواهـی و دوری از نـدای فطـری پـاك انسـان 
بـر می گـردد. محتـوای اين ندا، خوشـبختی، سـعادت، بـه ورزی و سـالمتی و آرامش بـرای همه 
اسـت. ايـن هـدف به دسـت نمی آيـد مگـر اين كـه مـردم بـه نـدای درونـی و فطری خود پاسـخ 

دهند. درسـت 
 ايـن جمـالت را زمانـی می نويسـم كـه مـردم بـرای آمـدن رهبـر و مديـر آسـمانی شـادمانی 
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می كننـد - نيمـة شـعبان- آن هـا بـا جـان و دل بـرای آمـدن ايشـان لحظـه شـماری می كنند ولی 
بـه نظـر مـن اين هـا خوب اسـت و نشـان از آمادگی روحـی و روانی مـردم و خواسـتگاه طبيعی 
آن هاسـت ولـی كافـی نيسـت. مـا چقـدر آراسـته بـه اوصافی هسـتيم كـه ايـن رهبر آسـمانی از 
مـا می خواهـد. مـا كـه او را نمی بينيـم ولـی اعتقـاد داريـم كـه ايشـان حيـات دارنـد و در بين ما 

زندگـی می كننـد و مـا را می بيننـد. آيـا رفتارهـای مـا مـورد پسـند و رضايت ايشـان اسـت؟!!!

ارائة الگوی عينی و عملياتی از مدیریت جهانی
ارائـة الگـوی عملـی شـايد مهم تريـن و مشـكل ترين مرحلـة ترويـج و پيـاده سـازی مديريـت 
آسـمانی اسـت. كـه بـه حـرف محقـق نمی شـود، بلكـه آمادگـی انديشـه ای و عمـل و انگيـزه 
می  طلبـد. بعضـی از انديشـمندان غربـی ماننـد، »فوكويامـا«، ليبراليسـم غربـی را بـاغ سـبز آمـال 
بشـريت معرفـی می كننـد كـه بشـريت خواسـت های خـود را در حاكميـت آن خواهـد يافـت و 
پايـان تاريـخ را نيز در توسـعة انديشـه ای و فكـری الگويی می شناسـند كه از ناحيـة اين رويكرد 
تـرواش كـرده و بـا حاكميـت تـک قطبی آمريـكا بـه عينيت رسـيده اسـت )بابائی م.   ، مهندسـی 

مديريـت در فرهنـگ علـوی، 1390(.
ايـن بـاغ سـبز براسـاس عملكـرد چنديـن سـالة پـس از رنسـانس در كشـور های اروپايـی و 
آمريكايـی دارای مزايـا و پيامدهـای بـوده اسـت كـه نمی تـوان به راحتـی از كنار آن ها گذشـت. 
بـه طورطبيعـی نمی تـوان توليـدات علمـی و تكنولـوژی ناشـی از آن و مهارت هـا و توانمنـدی 
مرتبـط بـا آن هـا را رد كـرد. كسـی نمی تواند منكـر فوايد انرژی هسـته ای در باز توليـد و اصالح 
فرآورده هـای كشـاورزی و ديگـر محصـوالت شـود؛ كسـی نمی  توانـد منكـر تأثيـر ايـن فناوری 
در سـالمتی بيمـاران شـود؛ امـا در كنـار ايـن فوايـد بی شـمار ايـن نعمـت الهـی، چـه مضراتـی 
بی  شـماری نيـز بـرآن می تـوان برشـمرد كـرد كـه نمونـة آن در »هيروشـيما و ناكازاكـی« اتفـاق 
افتـاد. ايـن پارادوكـس در تبييـن ماهيـت اين توليـدات، گويايی اين حقيقت اسـت كـه علم به ما 
هـو علـم )عقـل ابـزاری( توان جهت دهـی به اسـتفاده از اين فن آوری هـا را نـدارد و ناتوانی علم 
در كنتـرل ايـن عرصـه موجب خيـزش جنگ های جهانـی اول و دوم و جنگ های منطقه ای شـده 

اسـت كـه نتيجـه ای جـز محروميـت و خسـارت های جانی و مالی بی شـماری نداشـته اسـت. 
1 . رجوع به بابايی طالتپه محمدباقر، مهندسی مديريت در فرهنگ علوی، انتشارات دانشگاه جامع امام حسين)ع(، 

چاپ سوم 1391
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از طـرف ديگـر، گسـترش اين رويكرد موجب سسـت شـدن بنيان های جامعه و خانواده شـده 
اسـت و حريم هـای فـردی و اجتماعـی در هم شكسـته تـا جای كه صـدای اعتراض بسـياری از 
انديشـمندان غربـی را به دنبال داشـته اسـت كـه در مقاله ها و كتاب های منتشـره از آن ها مشـهود 

اسـت و شـكل گيری NGO های سـالمت در كشـورهای مختلف دليل اين مدعی اسـت.
نكتـة بـارز ديگـر ايـن رويكرد كـه بانيـان آن بر د مكراسـی تأكيـد می ورزند، تقسـيم ناعادالنة 
ثروت هـای ناشـی از ايـن توليـدات علمی اسـت تـا جايـی كـه جنبـش وال اسـتريت )2012 و 
2013( بـا شـعار 99 درصـد ظهـور می كنـد كـه پيامی جـز تجميـع ثـروت و امكانـات در يـک 
درصـد نيسـت كـه  99 درصـد جامعـه از آن محروم انـد و دامنـة ايـن اعتراضـات زمانـی كه اين 
نوشـتار نوشـته می شـود، بخش هـای عمـده ای از اروپـا و آمريـكا را گرفتـه اسـت. نكتـة ديگـر 
ظهـور عرفان هـای دروغيـن با پنداشـت های شـيطانی در اروپا و آمريكاسـت كه كمتريـن پيام آن 
ناتوانـی در پاسـخگويی بـه نيازهـای معنـوی و روانی مـردم از ناحية رويكرد ليبراليسـتی اسـت. 
از طرفـی، بـا عملكردهـای غيرانسـانی اين گروه هـا، حرمت و عزت انسـانی زير سـؤال می رود. 
نويسـنده وقتـی در فيلمی آييـن يكـی از ايـن گروه ها را دانشـجويانم در كالس پخـش می كردند، 
ديـدم كـه بچـه  بيگناهـی را سـر بريـده و بـا افتخـار خـون آن را می خوردند يـا گـروه ديگر فرد 
ديگـری را زنـده زنـده می خوردنـد واقعـًا در انسـان بودنم، شـرم كردم كه بـه من نيـز مانند آنان 
انسـان می گوينـد؟!! عمـده اشـكال اين انحراف هـا و پيامدهای سـوء آن به محتـوای اين رويكرد 

و مديـران و فرماندهانـی برمی گـردد كـه در صـدد ترويج و پياده سـازی آن هاسـت.
رويكـردی كـه از طرف رهبركبير انقالب اسـالمی، روح الل الموسـوی خمينی، در سـال 1342 
بـه دنيـا ارائـه شـد و در سـال 1357 بـا پيروزی انقالب اسـالمی و پذيـرش نظام جديـد از طرف 
مـردم بـا رأی بـاالی 98 درصـدی بـا رويكـرد نويـن مواجـه شـد و حاكميـت پهلوی بـا وجود 
حمايـت قدرت هـای غـرب و شـرق شكسـت خـورد و توطئه هـا و فتنه هـای مختلفـی از ترور، 
كودتـا، جنـگ گرفتـه تـا محاصـرة اقتصـادی و تحريـم و... عليـه اين نظـام نوپا ايجـاد كردند كه 
هركـدام بـه اعتقـاد سياسـيون منصـف، حكومت هـا را تغيير می دهد ولـی با فرماندهـی و رهبری 
رهبركبيـر انقـالب اسـالمی و مقـام معظـم رهبـری بـه خوبـی توانسـت از كـوران حـوادث بنيان 
شـكن عبـور كنـد و بـه دسـتاوردهای مهـم علمـی و تكنولوژی بـا وجـود تحريم ها دسـت يابد. 
در عيـن حـال، تلفـات معنـوی و خانوادگـی رويكرد غربی را نداشـته باشـد؛ ايـن امر موجب 
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ناراحتـی طرفـداران رويكرد ليبراليسـتی شـده اسـت، زيـرا دنيا و منافـع آن ها را به خطـر انداخته 
اسـت، از ايـن رو از همـان روز بـه دشـمنی بـا اين نظام برخاسـتند تـا جايی كه هـر روز بيش از 
پيـش بـر دشـمنی ها می افزاينـد ايـن دشـمنی تنهـا و تنها بـه دليل مـدل و الگوی جديدی اسـت 
كـه از طـرف رهبركبيـر انقـالب اسـالمی بر اسـاس آموزه هـای دينی طراحی و ارائه شـده اسـت 
كـه در صـدد پـی ريـزی تمدنـی نو و جديـد برای رهايی بشـريت از يـوغ اسـتكبار و طاغوت و 
هدايـت مـردم به سـوی سـعادت دنيـوی و اخروی توأم با تسـهيم مسـاوی از امكانات اسـت كه 

بيـداری اسـالمی در منطقه نشـانه هايی از ايـن تأثير و الگوگيری اسـت.
 اين مدل به دو نكتة اساسی تأكيد می كند كه تفاوت عمده با رويكردهای ديگر دارد1:

1. رهبـران و مديـران رويكـرد فرهنـگ علـوی از نوع الهی اسـت كـه در ايده  آل ترين وضعيت 
از ناحيـة خـدا  منصـوب می شـوند و پيامبـران مصاديق آن هسـتند و يـا افرادی كه شايسـتگی و 
وارسـتگی الزم را براسـاس نرم هـا و ويژگی هـای اعـالم شـده دارنـد و كـه از ناحيـة نخبـگان و 

متخصصـان انتخاب می شـوند؛
2. محتـوا و آموزه هايـی كـه ريشـة آسـمانی دارد و به تناسـب شـرايط از ناحيـة متخصصان و 

نخبـگان و مجتهـدان بـه روز می شـوند كـه تحت نظـارت عالية رهبـر الهی قـرار دارد؛
ترويـج ايـن رويكـرد نيـاز به الگـوی عملی در حوزه هـای مختلفـی دارد كه در كشـوری پياده 
شـده و شـاهد و مثـال عينـی ايـن رويكـرد و منطق باشـد. تاريخ، شـاهد ايـن الگو در سـرزمين 
قـدس بـه فرماندهـی حضـرت سـليمان)ع(، پيامبرگرامی اسـالم )ص( و اميرالمؤمنيـن )ع( در 

محيـط مدينـه بوده  اسـت.
قبـل از بيـان الزامـات ترويـج ايـن الگـو الزم اسـت بـه ايـن پرسـش پاسـخ داد كـه چـرا اين 
حاكميت هـا در دوره هـای ديگـر بـا وجـود فرماندهـان الهی به پيروزی نرسـيده اند. گرچه پاسـخ 
اين سـؤال قباًل داده شـده اسـت، اما به طور خالصه می توان گفت، پيروزی امير نسـبی اسـت و 
بايـد پرسـيد پيـروزی به چـه چيز گفته می شـود؟ آيا پيروزی به تسـخير قلوب اسـت يا تسـخير 
سـرزمين و دسـت يابی بـه ثـروت و پـول؟ جـواب اينكـه اگـر به تسـخير قلوب باشـد، بی شـک 
امـام حسـين)ع( و ديگـر فرماندهـان الهـی پيـروز ميـدان بوده اند كه با گذشـت چهـارده قرن در 
ميـان مـردم زنده انـد، اما اگر به پول و تسـخير سـرزمين و دسـتيابی به ثروت باشـد، بی شـک اين 
معاويـه بـوده اسـت كه پيروز شـده اسـت. قضاوت بـر عهدة خواننـده محترم و مانـدگاری نتايج 
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آن هاسـت.»ُكلُّ َشـٍی َهالِـٌک اال َوَجُهـه« )القصـص، 88(. ركـن دوم پيـروزی به مـردم برمی گردد؛ 
رهبـر و فرمانـده الهـی در جنگ احـد و صفين موجود بود و نشـانه های پيروزی نيز نمايان شـده 
بـود امـا وقتی مردم از دسـتورات تبعيت نكند بی شـک سـخنان و دسـتورات آن هـا مؤثر نخواهد 
شـد »انمـا تنـذر من اتبـع الذكر« )يـس،6( و به فرمـودة اميرالمؤمنين)ع(: »سـخن نگفتـن بهتر از 
گفتـن اسـت« )الرای لمـن ال يطـاع(. باالتـر از آن وقتـی كتـب آسـمانی در نـزد ما انسان هاسـت 
و متضمـن سـعادت دنيـوی و اخـروی اسـت ولـی وقتـی فقط بـه داشـتن آن افتخار می شـود كه 
در خانه مـان موجـود بـوده و كتابخانـة منـزل و طاقچـة  خانه مـان را مزيـن كنـد و بـرای ُمرده هـا 
قرائـت شـود، بی شـک تأثيرگـذار نخواهـد بـود؛ گرچه ُمرده هـا از تـالوت آن ها منتفع می شـوند 
ولـی بايـد بدانيـم و آويـزه جانمـان كنيـم كه ايـن كتاب ها بـرای زندگی زنده هاسـت نـه ُمرده ها 

و تـا آموزه هـای آن هـا پياده نشـود آثـارش متجلی نخواهـد يافت.
بنابرايـن، چنـد كار مهـم را بـرای گسـترش ايـن الگـو بايـد توسـط مـردم، دولت مـردان و 

سـازمان ها و مراكـزی كـه مدعـی ترويـج ايـن رويكردنـد صـورت پذيـرد، ماننـد:

روزآمدسازی الگوها 
ترويـج فرهنـگ علـوی به معنـای طرد تنـوع و زيبايی ها نيسـت، ايـن فرهنگ مخالف زشـتی ها و 
پلشتی هاسـت و آن ها را شايسـتة انسـان نمی دانـد. در اين فرهنـگ، زيبايی يكی از ذاتيات انسـانی 
اسـت كـه بسـتر الزم را بـرای ُمدها و هنر و تنـوع مدل های مختلف در زندگی رقم زده اسـت؛ اگر 
ايـن حس از انسـان برداشـته شـود ديگر سـخن از تنوع و هنر و ُمـد بی دليل و مفهـوم خواهد بود. 
وقتـی زيبايـی ريشـة خدايـی دارد، چـرا بايـد در دسـت فرهنـگ رقيب قـرار گيرد و بـه كمک آن 
مدهايـی را در جامعـه ترويـج كننـد كه با خـود آسـيب های زيادی ايجـاد می كند. چـرا نمی توانيم 
قانـون محـاكات را بـه كار گيريـم. براسـاس ايـن قانـون، نظـام آفرينش انسـان چنان رقـم خورده 

اسـت كـه بـدون مـدل و الگو نمی توانـد مفاهيم ذهنی خـود را واقعـی بنماياند. 
حاكميـت و بخش هـای خصوصـی اثرگـذار در نظام توليد لبـاس در اين بخش وظيفة اساسـی 
دارنـد. وقتـی در ايـن فرهنـگ هرنـوع تشـبّه رفتاری و اسـتعمال البسـه و مدهای آن هـا به نوعی 
نهـی شـده اسـت و جامعـه پذيـرای تنـوع و مدهـای مختلـف اسـت، نظـام حكومتـی و بخـش 
خصوصـی وارد ميـدان نمی شـوند و با توليد مدهای مناسـب اسـالمی عرصه را بـر حضور رقيب 
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تنـگ نمی كننـد، بـی شـک همـة كسـانی كـه به نوعـی مـروج مدهـای غربی بـه همـراه فرهنگ 
ابتـذال و آسـيب های فرهنگـی آن هسـتند در درگاه الهـی بی گنـاه نخواهنـد بود. 

مـا مدافـع بـی ريختـی و عـدم تنـوع نيسـتيم، بلكـه مخالـف فرهنگـی هسـتيم كـه ايـن مدها 
و لباس هـا بـه عنـوان حامل هـای فرهنگـی بـا خـود بـه جامعـه ارائـه می دهنـد و ديگـران نيـز 
ناخواسـته يـا آگاهانـه مروج آن ها هسـتند، زيرا حيات خـود را در ترويج و پذيـرش اين فرهنگ 

می بيننـد تـا بسـتر فـروش و سودشـان فراهم شـود.
نبايـد دولـت اجـازه دهـد رسـانه های جمعی و مراكـز عمومی بـرای درآمـد، محلی بـرای تبليغ اين 
مدهـا و الگوهـا شـوند، بلكه بـه جای آن می توانند بـا حمايت معنوی، تبليغی و مالی نسـبت به ترويج 

مدهـای برخاسـته از آموزه هـای اسـالمی ايرانی و اصـالح كيفيت و كاهش قيمت هـا كمک كنند.
مـا مدعـی فرهنـگ جهانی هسـتيم كـه تـوان ادارة جهانـی را در زير چتـر واليت الهـی را دارد، 
بايـد بتوانيـم الگوهايـی را در موضوعـات مختلـف ارائه دهيم كه بـدون تعرض به اصول انسـانی، 

آداب و رسـوم مـورد تأييـد فرهيختـگان و عقـالی جامعـه، حافـظ حرمت ها و زيبايی ها شـود.

ترویج الگوی والیت فقيه 
ما ايرانی هسـتيم و آگاهانه اسـالم و فرهنگ علوی را پذيرا شـديم و عزت و شـرف خود را مرهون 
دفـاع از آموزه هايـی می دانيـم كـه از ناحيـة اين فرهنگ به ما رسـيده اسـت كه نمونة كوچكـی از آن 
را در طـول دفـاع مقـدس و ديگر حوادث بنيان شـكن ديديـم؛ آن چه مـردم را دور رهبری جمع كرد 
و آن هـا را عاشـقانه راهـی ميدان هـای نبرد كرد، حميت و تعلقـات دينی و فرهنگ علـوی بود كه در 

ايـن برهـه از زمان به فرهنگ بسـيجی ياد می شـود. 
در ايـن مـدت، حوادثـی پيش روی حركت انقالب اسـالمی قرار گرفت كه بی شـک تک تک آن ها 
می توانـد بنيان شـكن شـده وپايه های نطام را سسـت كند. ولی بـا درايت و رهبـری رهبركبيرانقالب 
اسـالمی، روح الل الموسـوی خمينـی، و مقـام معظم رهبری، سـيد علی خامنه ای، توانسـته در مقابل 
دنيای ظلم و سـتم و طاغوت ايسـتادگی كند و برخالف تحريم  های اقتصادی و سياسـی و فتنه های 

بنيان شـكن عزت، خودباوری و شـكوفايی علمی را برای نظام اسـالمی به ارمغان آورد. 
الگـوی حكومتـی و رهبـری اين نظـام را می توان نمايـی از مديريت جهانی دانسـت كه ضمن 
پاسداشـت سـخن و رأی مـردم، كالم رهبـری برگرفتـه از آموزه هـای الهـی را فصـل الخطـاب 
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دانسـته و مشـكالت و فتنه ها را از سـر راه حركت نظام برمی دارد و امكان زيسـت يكسـان برای 
همـة فرهنگ هـا، قوميت هـا و مذاهـب مختلـف را بـه طور يكسـان فراهـم می كند.

متأسـفانه دولت مـردان مـا نتوانسـته اند از اين سـرماية ملـی، مديريتی و رهبری اسـتفاده كنند و 
مؤلفه هـای آن را در بدنـة نظـام نهادينـه كننـد. هنوز اين حميـت در ميان اكثريـت جامعه موجود 
اسـت گرچـه دشـمن تـالش زيـادی بـرای كم رنـگ كـردن آن هزينـه می كنـد، ولـی می تـوان 
بـا تشـجيع ايـن حميـت و هدايـت آن بـه راحتـی بـر مؤلفه هـا و عناصـر فرهنـگ غيرخـودی 
غلبـه كـرد و عناصـر خـودی را جايگزيـن كـرد. فقـط يـک همـت و اراده و عزم دولـت و ملت 
عمومی می خواهـد كـه بـه نـدای رهبـری پاسـخگو باشـند و در عرصه هـای مختلـف سياسـی، 
اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی تدابيـر و رهنمودهای ايشـان را عملياتی كننـد و الگوهای عينی 
و عملياتـی بـرای جهـان ارائـه دهند كه خيـزش جنبش وال اسـتريت و بيداری اسـالمی در منطقه 
و درخواسـت الگـو از نخبـگان و جامعـة فرهيختـة ايـران اسـالمی گويای ايـن ضـرورت اسـت. 
الگـوی اقتصـاد مقاومتـی ارائـه شـده از طـرف مقـام معظـم رهبری بـرای مقابلـه بـا بحران های 
اقتصـادی يكـی از ايـن نمونه هاسـت كـه می تـوان با عملياتـی كـردن آن و ارائه الگـوی عملياتی 

از آن نمونـه ای از آن را بـه جهانيـان ارائـه كرد. 

توانمندسازی و ایجاد مفاهمة مشترک
وقتـی مرزهـا از جغرافیـا و زمیـن بـه عرصـة معنویـات تغییـر جهـت داده اسـت و اندیشـه و 
ارزش هـا آمـاج تحـوالت قـرار گرفتـه اسـت و جبهه هـاى سـخت بـه نـرم و آشـكار بـه پنهـان 
تغییـر هویـت داده اسـت، بـه همـان سـان بـراى دفـع دشـمن زمینـی بایـد مرزهـاى جغرافیایی 
تقویـت شـود تـا امـكان نفـوذ بـه حداقل برسـد و ابزارهـاى كنترلـی مرزهـا را تقویـت كنیم كه 
هـر گونـه ورود غیرخـودى را رصـد كنـد و نیروهـا به تنـاوب و بـه توالی دوره هاى آموزشـی و 
توانمندسـازى الزم بـراى رویارویـی با شـرایط جدید، متناسـب بـا تغییرات تاكتیكـی و راهبردى 
دشـمن طـی كننـد تـا آمادگـی الزم را كسـب كننـد. باید تغییـرات توانمنـدى و آسـیب زدایی را 
در عرصه هـاى دفاعـی و كنترلـی در مرزهاى اندیشـه اى و ارزشـی ایجـاد كرد، وگرنـه مانند مرز 
جغرافیایـی مـورد هجوم واقع شـده و شكسـته می شـود. آمـوزة توانمندسـازى در فرهنگ علوى 
ایـن پیـام كلـی را بـه مـا می دهـد كه بایـد به تناسـب شـرایط، بهتریـن وضعیـت را اختیـار كنیم 
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تـا مخالفـان و دشـمنان آشـكار و پنهـان جـرأت عملیـات پیـدا نكننـد تـا در سـایة آن، مـردم به 
اعمـال دینـی و دنیـوى خویـش بپردازنـد و به كمال انسـانی دسـت یابنـد و آن هنگام اسـت كه 
انسـان هاى تشـنة كمـال، آرامـش، امنیت و سـعادت فوج فـوج وارد این عرصـه و جامعه جهانی 
می شـوند و غربت نشـین عالـم اجـازه ظهـور می یابـد و چشـم ها بـه دیـدار آن توفیـق می یابند»َو 
ُكـْم َو آَخریَن  ِ َو َعُدوَّ ةٍ َو مِْن رِبـاِط الَْخیْـِل تُْرِهبُوَن بِـِه َعـُدوَّ اللَّ وا لَُهـْم َمـا اْسـتََطْعتُْم مِـْن ُقـوَّ أَِعـدُّ

ُ یَْعَلُمُهـْم« )األنفال، 60(.   مِـْن ُدونِهِـْم ال تَْعَلُمونَُهـُم اللَّ
بـراى ایجـاد توانمنـدى فكـرى و ارزشـی در الیه هـا و سـطوح مختلـف باید اقدامات اساسـی 
انجـام شـود كـه مهم ترین اقدام، رسـیدن بـه درک و مفاهمة مشـترک بین مدیـران و دولت مردان 
اسـت. همـه بایـد به این نكتـه اذعان كنند كـه صحنه هاى عملیـات تغییر كرده و مبـارزه روش ها 
و مهارت هـاى دیگـرى می طلبـد و بـا روش هـاى قدیمی نمی تـوان بـه دفـع دشـمنان از حریـم 
دانشـی و بینشـی پرداخـت. دسـت یابی بـه ایـن نكته كلیـد موفقیـت و رمـز ورود در عرصه هاى 

دیگـر اسـت كـه به تناسـب می تـوان براى هر قشـر و صنفـی روش هـاى مختلفی ارائـه داد.

 تحول در نظام ارزشی نظام اداری
ارائـة الگـوی مديريـت جهانـی بـا هويت آسـمانی نياز بـه تغييرات جـدی و ارائه الگـوی عملی 
دارد. چنان كـه بررسـی شـد فرهنـگ، كاركـرد هويـت سـازی دارد و حاكمـان و نظـام اداری و 
رسمی كشـور می تواننـد نقـش اساسـی در نهادينـه سـازی و ترويـج فرهنگ هـا داشـته باشـند. 
شـدت ايـن اثرگـذاری و اثرپذيـری بـه حـدی اسـت كـه در آموزه هـای دينـی و تاريخـی به آن 
اشـاره می شـود؛ بـه اين كـه مـردم به چـه ميـزان متأثـر از حاكمان اند »النـاس  علی  ديـن  ملوكهم« 

)الخصـال صـدوق، ترجمة فهـری، ص 33(.
در نظـام اداری كـه رشـوه بـه عنـوان هديـه تلقـی شـده و گيرنده بـا افتخـار از آن يـاد می كند 
و آن را نشـانة لياقـت و كارآمـدی در سـازمان می شناسـد! نبايـد انتظـار داشـته باشـيم ايـن نظام 
الگـوی جهانـی شـود؛ ايـن آسـيب فرهنگـی بـا گفتمان و سـخنرانی حـذف يـا تغييـر نمی يابد. 
بايـد جنبه هـای بـه ظاهرمثبـت ايـن آسـيب و ديگـر آسـيب ها را كه موجبـات جـذب و عمل به 
آن هـا را فراهـم می كنـد تغييـر داد كـه به يک وضعيت زشـت اخالقـی در آمـده و برخورد جدی 

بـا دهنـده و گيرنده صـورت گيرد.
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در نظامی كـه اربـاب رجـوع بتواند به راحتی پاسـخ بشـنود و مشـكالتش حل شـود و كاركنان 
در فضايـی سـازمانی و آشـكار و شـفاف بـه نيـاز اربـاب رجـوع رسـيدگی كننـد و بيـن نظـام 
حقوقـی كاركنـان بـه ميـزان تخصص، رتبـه، تـورم و... و نيز درآمـد آن ها هماهنگی ايجاد شـود، 
كمتـر می تـوان سـخن از رشـوه كـرد. خصوصـًا بعـد از احراز ايـن وضعيت بـا گيرنـده و دهنده 
برخـورد شـديد، آنـی و علنـی صـورت گيرد. ما كـه مدعـی گفتمان جهانـی در حـوزة مديريت 
جهانـی هسـتيم، بـا وجـود ايـن نابسـامانی در مديريـت اجرايـی كشـور و رسـوخ پلشـتی های 
مختلـف در آن نمی توانيـم سـخن از الگـوی جهانـی كنيـم و منتظـر ظهـور رهبر جهانـی و الهی 

شيم. با

 درک و باور به مسئوليت عمومی در برابر هم
در فرهنـگ علـوی همه نسـبت بـه هم مسـئول اند و هيچ كـس نمی توانـد از اين دامنه خارج شـود؛ 
هميـن كـه آفريده می شـود؛ در جايـی زندگی می كنـد؛ هوايی را استشـمام می كند؛ آبی را می آشـامد 
؛ غذايـی را می خـورد؛ فضوالتـی را دفـع می كنـد؛ بـرای ادامـة حيات و پاسـخگويی به نيـاز عاطفی 
و آفرينشـی خـود نيـاز بـه جنـس مخالـف دارد؛ و... در ديگـران تأثير گذاشـته و به ميـزان اثرگذاری 
در ديگـران و طبيعـت، مسـئول اسـت. اگر بشـر بـه اين نكته از باور برسـد كـه ورود او بـه اين نظام 
از آفرينـش بـه اختيـار نبـوده و خروجش نيـز به اختيار نيسـت؛ بداند و بـاور كند كه تولـد، زندگی، 
حيـات و مـرگ او و دنيايـی كـه در آن ايـن روند محقق می  شـود، در اختيار ديگری اسـت و بداند و 
باوركنـد كـه رهايی و سـعادت او فقط در تبعيـت محض از خالق، پروردگار و مواليش اسـت. در آن 

صـورت همـواره مترصـد اين می شـود كـه رضايت او در چـه گفتمان و عملی اسـت!!؟
َ َو اَل تَْعُصـوُه َو إَِذا َرأَیْتُـُم الَْخیَْر  ی َعـِن الْبَِقـاِع َو الْبََهائِِم أَِطیُعـوا اللَّ َُّکـْم َمْسـئُولُوَن َحتَـّ »َفإِن

ـرَّ َفَأْعرُِضوا َعنْـُه« )خطبة 167(. َفُخـُذوا بِـهِ َو إَِذا َرأَیْتُـُم الشَّ

افزایش کارآمدی عناصر فرهنگ علوی در عرصه های مختلف
شـايد بتـوان گفـت ارائـة كاربـری مهـم و كارآمـدی منطقـی مهم تريـن فاكتـور در ترويـج يـک 
الگوسـت ؛ از آن جـا كـه به نظر بسـياری از انديشـمندان علـوم اجتماعی، فرهنگ، جهـان بينی و 
باورهـای اعتقـادی، خودسـرانه و بـدون ارتباط تنگاتنگ بـا زندگی اجتماعی و تجربيات گذشـتة 
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جوامـع تحـول نمی پذيـرد. از بـاب نمونـه، بـاور تقدس آميـز جامعة هندوان نسـبت بـه گاو، آن 
گونـه كـه »مارويـن هريـس« در كتاب گاوهـا، خوك هـا، جنگل هـا و جادوگران يا چيسـتان های 
فرهنگـی مطـرح می كنـد، بـدان سـبب رشـد يافتـه اسـت كـه گاو، در زندگـی اعضـای جامعـة 
هنـدی، ارزش اقتصـادی عظيمـی دارد. هـر گاو يـک روسـتايی هنـدی، درحقيقـت كارخانـه ای 
اسـت كـه محصوالتـش عبـارت اسـت از: مـواد خوراكـی )شـير و كـره(، مـواد سـوختنی برای 
پخـت و پـز )فضـوالت خشـک شـدة گاو، با حـرارت تميـز و ماليمی كـه ايجاد می كنـد و برای 
ايـن منظـور بسـيار مناسـب اسـت(، كف پوش )خميـر حاصـل از جنباندن فضـوالت گاو در آب 
و سـپس خشـكاندن آن، پوشـش مؤثـری بـرای سـطوح خاكـی بـه دسـت می دهد كه به آسـانی 
قابـل روييـدن اسـت( و مهم تـر از همـه، زور )گاو نـر( بـرای باركشـی و گاوآهـن روسـتاييان. 
هريـس نشـان می دهـد كـه كمتـر از 20 درصـد از مـوادی كـه گاوهای هنـدی مصـرف می كنند، 
بـرای انسـان ها خاصيـت غذايـی دارد. پس بـه طور كلی، گاو، مـواد كم ارزش از نظر روسـتاييان 
هنـدی را بـه فرآورده هـای بسـيار پـرارزش مبـدل می كنـد. كوتـاه سـخن اينكـه، مفهـوم هنـدی 
تقـدس گاو، بـر اسـاس تجربـة نسـل های بی شـماری از مـردم هنـد اسـتوار شـده و هنـوز هـم 

خـواص عملـی خـود را از دسـت نداده اسـت. )دانيـل بيتس، فـرد بـالك، ص75 و74(.
 بـر اسـاس ايـن رهيافت، می تـوان به يكـی از مهم تريـن راهبردهای عملی و كاربردی دسـت 
يافـت و آن اين كـه بـرای بـاال بـردن ارزش يک هنجـار و يا سـنت فرهنگی، بايد" ميـزان كاركرد 
و اهميـت آن را در زندگـی انسـان ها و افـراد جامعـه بـاال ببريـم." بدين سـان، فرو كاسـتن نقش 
كاركـردی يـک عنصـر فرهنگـی در گـذر زمـان و توالـی نسـل ها - به ويـژه وقتی كـه آن عنصر 
در سـاختار فرهنگـی دارای منزلـت و جايـگاه كليدی باشـد- يـا واگذاری نقش كاركـردی آن به 
عنصـر فروتـر از حيـث منزلـت و جايگاه يا حتـی عنصری كـه در مجموعه اعضای يک سيسـتم 

فرهنگـی بيگانـه قلمداد می شـود، آسـيب فرهنگی را پديـد می آورد.
از هميـن منظـر، شـايد بتـوان بـه بخشـی از راز نهفتـه در يكـی از اسـلوب های بيانـی قـرآن 
كريـم ـ كـه در نهادينـه سـازی باور توحيدی و يگانه پرسـتی از آن سـود جسـته اسـت ـ وقوف 
يافـت، و آن اين كـه قـرآن كريـم هنـگام دعـوت انسـان ها بـه يگانـه پرسـتی و اثبـات الوهيـت 
و ربوبيـت انحصـاری خداونـد مـورد نظـر انبيـای الهـی و كتاب هـای آسـمانی، از يـک سـو بـر 
برخـی از صفت هـای فعلـی خداونـد تأكيد مـی ورزد؛ همچـون منعم بـودن انحصـاری خداوند، 
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رفـع مكروهـات و گرفتـاری انسـان ها از جانـب خدای يگانـه و اينكه رزق، تنگنا و گشـايش در 
معيشـت، مـرگ و زندگـی، سـالمت و بيماری و...، همه در دسـت اوسـت و آن گاه ايـن نتيجه را 

می گيـرد كـه پس بايـد او را بپرسـتيد.
از سـوی ديگـر، قـرآن كريـم برای نفـی الوهيـت و خداوندی خدايـان دروغين انسـانی و غير 
انسـانی، نقـش كاركـردی آنان در مسـائل عينـی و عرصة حيات فـردی، اجتماعـی و زندگی اين 
جهانـی انسـان ها را فـرو می كاهـد و آن گاه نتيجـه می گيـرد كـه پس نبايـد آنان را مورد پرسـتش 
قرار داد و بر مسـند خداوندگاری نشـاند. آيات بعدی، نمونه و نشـانگر همين اسـلوب و شـيوه 
قرآنـی اسـت كـه خـود می توانـد يكـی از مهم تريـن كاربسـت های فرهنگـی و آسـيب زدايی از 

برخـی باورهـا، سـنت ها و ارزش هـا در نظـام فرهنگـی و توسـعة و ترويج يک الگو باشـد:
ِذی َجَعَل  اُس اْعبُُدوا َربَُّکـُم الَِّذی َخَلَقُکـْم َوالَِّذیَن مِـْن َقبْلُِکْم لََعلَُّکـْم تَتَُّقوَن * الَـّ »یَـا أَیَُّهـا النَـّ
ـَماءِ َمـاًء َفَأْخَرَج بِهِ مِـَن الثََّمَراِت رِْزًقـا لَُکْم َفال  ـَماَء بِنَـاًء َوأَنَْزَل مَِن السَّ لَُکـُم الْرَض فَِراًشـا َوالسَّ
ِ أَنْـَداًدا َوأَنْتُْم تَْعَلُموَن« )بقـره، آيات21-22( »ای مـردم! پروردگار خود را پرسـتش كنيد؛  تَْجَعُلـوا لِلَّ
آن كـس كـه شـما و كسـانی را كـه پيـش از شـما بودنـد آفريـد؛ تـا پرهيـزكار شـويد. آن كس كه 
زمين را بسـتر شـما و آسـمان ] جّو زمين[ را همچون سـقفی باالی سـر شـما قرار داد و از آسـمان 
آبـی فـرو فرسـتاد و بـه وسـيلة آن، ميوه ها را پرورش داد تا روزِی شـما باشـد. بنابرايـن، برای خدا 
همتايانـی قـرار ندهيـد، درحالـی كـه می دانيـد )هيچ يـک از آن هـا، نه شـما را آفريده اند و نه شـما 

را روزی می دهنـد(«.
ِ َوُکنْتُـْم أَْمَواتًا َفَأْحیَاُکْم ثُـمَّ یُِمیتُُکْم ثُمَّ یُْحیِیُکـْم ثُمَّ إِلَیْـهِ تُْرَجُعوَن * ُهَو  »َکیْـَف تَْکُفـُروَن بِـاللَّ
اُهنَّ َسـبَْع َسـَماَواٍت َوُهَو  ـَماءِ َفَسـوَّ ِذی َخَلـَق لَُکـْم َما فِی الْرِض َجِمیًعا ثُمَّ اْسـتََوی إِلَی السَّ الَـّ
بِـُکِلّ َشـْیءٍ َعلِیـٌم« )بقـره، 29-28( »چگونه بـه خداوند كافر می شـويد؟! درحالی كه شـما مردگان 
)و اجسـام بـی روحـی( بوديـد و او شـما را زنـده كـرد؛ سـپس شـما را می ميرانـد و بار ديگر شـما 
را زنـده می كنـد؛ سـپس بـه سـوی او بازگردانـده می شـويد. )بنابرايـن، نه حيـات و زندگی شـما از 

شماسـت و نـه مرگتان؛ آنچـه داريد از خداسـت(«.
ـِمیُع الَْعلِیُم« )مائده ،  76(.  ُ ُهَو السَّ ا َوال نَْفًعا َواللَّ ِ َما ال یَْملُِك لَُکْم َضرًّ »ُقـْل أَتَْعبُـُدوَن مِـْن ُدوِن اللَّ
»بگـو: آيـا جـز خـدا چيـزی را می پرسـتيد كـه مالک سـود و زيان شـما نيسـت؟ و خداوند شـنوا و 

داناست«.
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ارتقای جایگاه اجتماعی علوم و فنون مفيد
در فرهنـگ اسـالمی، منزلـت واالی دانش افزايـی و طـی مـدارج علمـی و نيـز انتقـال معلومات و 
اندوخته هـای علمی بـه ديگـران، بـر كسـی پوشـيده نيسـت. در نتيجـه هميـن وضـوح و پيدايـی 
اسـت كـه قـرآن كريـم بـرای نشـان دادن فاصلة بسـيار مقام و منزلـت دانايان نسـبت بـه نادانان، 
عقـل و خـرد انسـانی را بـه داوری می خوانـد و می پرسـد: »ُقـْل َهـْل یَْسـتَِوی الَِّذیـَن یَْعَلُموَن 
َوالَِّذیـَن ال یَْعَلُمـوَن» )زمـر،9( »ای پيامبـر )ص( از مردمـان بپـرس: دانايان و نادان هـا برابرند؟«. 
يعنـی هـر صاحـب خـردی می دانـد كـه دانا و نـادان برابر و همسـان نيسـت. از سـوی ديگر، در 
متـون اسـالمی روی آوردن بـه فعاليت هـای فاقـد سـود و ره آورد واقعی و گذرانـدن فرصت ها به 
سـرگرمی های عبـث و بی ثمـر، نكوهـش شـده اسـت؛ »الهـی اعوذ بـك من علم الینفـع« )ابن 
الحديـد، ج 16، ص 64(، از مؤكـدات فرهنـگ علـوی اسـت. بايـد به مردم نشـان دهيـم كه اين 
علـوم كـه از نعمت هـای الهـی اسـت كـه بشـر با كشـف قوانيـن نظـام آفرينـش به آن ها دسـت 
يافتـه اسـت، چگونـه می توانـد بـه درسـتی در زندگـی نقـش آفرينـی مثبت داشـته باشـد و گرنه 

نتيجـه عكس خواهد گذاشـت.
انسـان بـه حكـم ضـرورت و نياز زندگی، ناگزير از آن اسـت كه نمودهای هسـتی را بشناسـد، 
تفسـير كنـد و ميـان آن ها رابطه و نسـبت برقـرار كند. برخـی از اين امور، تجربـه پذير و گروهی 

نيـز عقـل يابند و دسـته ای نيز به هدايت و تفسـير فرا انسـانی نيـاز دارند. 
انسـان ها در هـر سـه حـوزه، امـكان خطـا و تفسـير و تبييـن ناصـواب را داشـته و دارنـد و از 
هميـن رهگـذر، جـادو بـاوری و خرافه پرسـتی، كه خـود نوعی از تغييـر و جا بـه جايی نقش ها 
و كاركردهـا و نشـاندن اسـباب و علت هـای موهـوم در جای اسـباب و علت های واقعی اسـت، 
در بعضی از جوامع، بسـيار شـايع و پررونق بوده و شـده اسـت. به تناسـب پويايی و گسـترش 
دامنـة تجربـة انسـان و نيـز تكامـل عقالنـی او، قلمـرو باورهـای خرافـی و پـوچ، در دو عرصـة 
نخسـت برچيـده شـده اسـت، امـا در سـومين سـاحت، همچنـان امكان لغـزش و خطـا، همپای 
دريافت هـا و باورهـای انسـانی بـه قـوت خـود باقـی اسـت و دامنگير جوامع بشـری از گذشـته 
دور تاكنـون بـوده اسـت. راهيابـی بـه ايـن گونه باورهـا در قلمـرو آموزه های وحيانی، در شـمار 
آسـيب هايی اسـت كـه در فرهنـگ علـوی بـه آن توجـه جـدی شـده اسـت. قـرآن بـا يادكـرد 
خرافه  انديشـی دو گـروه از امت هـای سـلف )اصحـاب قريـه و بنـی اسـرائيل، اعـراف،  131( 
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پيشـينة دور و تاريخی اين آسـيب را بر می شـمرد و همچنين شـيوع آن را در فرهنگ و انديشـة 
عـرب جاهلـی زمـان پيامبـر )ص( ياد آور می شـود )نسـاء، 78(. بنی اسـرائيل، قدوم موسـی )ع( 
ا تََطیَّْرنَا بُِکـْم لَئِْن لَـْم تَنْتَُهوا  َـّ و يارانـش را مايـة رويداد هـای بـد پنداشـتند و می گفتند)َقالُـوا إِن

ا َعَذاٌب أَلِیـم( )يس، 18(. ـنَُّکْم مِنَـّ لَنَْرُجَمنَُّکـْم َولَیََمسَّ
در هـر سـه آيـه شـريفه، نسـبت دادن حـوادث و رويداد هـا بـه عوامـل انسـانی و غيـر واقعی 
نكوهـش شـده و تفسـير از ايـن دسـت را برآينـد نادانـی و دسـت نيافتـن بـه فهـم و عميـق و 
مطابـق بـا واقعيت هسـتی قلمداد كرده اسـت؛ »َفَمـاِل َهُؤالءِ الَْقـْومِ ال یََکاُدوَن یَْفَقُهـوَن َحِدیثًا« 

)نسا،78(.

هماهنگی باورها و ابزارهای رسيدن به هدف 
باورهـا، تنهـا مـواد و مصالـح هنجـاری بـرای »رفتـار عقاليی معطـوف بـه ارزش ها« نيسـتند. به 
عبـارت ديگـر، آن هـا فقـط هدف و مقصـد نهايی كنش را تعييـن نمی كنند، بلكه در كار جسـتجو 
بـرای يافتـن وسـيله )بـرای رسـيدن بـه هـدف( نيـز مداخلـه می كننـد. هـرگاه هدف مـورد نظر 
كنشـگر اجتماعی سـاده باشـد، او فهرسـتی از وسـايل در دسـترس برای رسـيدن به آن را تهيه و 
از ميـان آن هـا، مناسـب ترين و كـم هزينه ترينشـان را انتخـاب می كنـد. امـا ايـن سـنجه عقاليی، 
وقتـی هـدف چنـد منظـوره باشـد، ديگـر واقـع بينانـه نيسـت. در ايـن حالـت، انتخاب وسـايل 
بـرای رسـيدن بـه هـدف را بايـد در بيشـتر موارد بـه عنوان نتيجـة باورهـا تحليل كـرد. مثاًل اگر 
موضـوع عبـارت باشـد از مبـارزه بـا بيـكاری يـا تـورم، بسـياری از نظريه هـای بيـكاری و تورم 
شـانس پذيـرش پيـدا می كننـد و دربـارة نوع اقدامات مناسـب بـرای مقابلـه با آن هـا نتيجه گيری 
می شـود. البتـه، كنشـگر اجتماعـی غالبـًا يكی از ايـن نظريه هايـی را كه با تمايالت سياسـی اش و 
بـا باورهايـش و بـه طوركلـی با ديـد و جهـان بينی اش سـازگار باشـد، می پذيرد. مثـاًل فردی كه 
تمايـالت سياسـی چـپ گرايانـه دارد، بـه احتمـال زيـاد نظريـه ای را می پذيـرد كه ميـان تورم و 
نابرابری هـای اجتماعـی رابطـه برقـرار می كنـد و اولـی را نتيجـه دومی می داند، در حالـی كه فرد 
راسـت گـرا، احتمـاالً چنيـن نظريـه ای را نخواهـد پذيرفـت. )ريمون بـودون، فرانسـوا بوريكو، 

.)93-94
»نظريـة جامعـه شـناختی كنـش بـه خوبی ثابـت كرده اسـت كـه هدف هايی كه كنش گـر برای 
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خـود تعييـن می كنـد و وسـايلی كه برای رسـيدن بـه آن ها انتخـاب می كند، به نسـبت های متغير، 
برحسـب مـوارد بـه باورهـا بسـتگی دارنـد« )همـان(. آيـات و آموزه هـای قرآنی كـه لجاجت و 
ايسـتادگی مترفـان تاريـخ در برابـر دعـوت انبيـای الهـی را يـاد می كنـد، می توانـد بـه نوعـی بر 
ايـن معنـا نظـر داشـته باشـد؛ چه اينكه دعـوت به برابـری و عدل و قسـط اقتصادی جـزء اصول 
بنياديـن دعـوت انبيـای الهـی بـوده اسـت. حال آنكـه كنشـگران متـرف، در موضـع مخالف اين 
بـاور قـرار دارنـد. از ايـن روی، در هـر جامعـه ای كه چنان سـاختار اجتماعی و اقتصادی شـكل 
بگيـرد، نظـام فرهنگـی هماننـد بـا فرهنـگ مـورد نظـر پيامـران الهـی، بـا چالش هـا و تنش های 
بسـياری روبـه رو خواهنـد بـود. تـا آن زمـان كـه ميـان ايـن باورهـا و موضـع كنشـگران جامعه، 

هم سـويی و سـازگاری بـه وجـود آيد.
مهم تريـن رسـالتی كـه نخبـگان وفرهيختـگان جبهـة حق بـر عهده دارند اين اسـت كـه هرگز 
عـوام بـودن را بـر مـردم نپسـندند و در راه ايجـاد بصيـرت وآگاهی در ميـان توده هـای مردمی از 
هيـچ كوششـی دريـغ نورزنـد؛ زيـرا خـود بـه خوبـی می داننـد كه بيمـه شـدن جامعـه در مقابل 
انحرافـات فقـط بـا اشـاعة آگاهـی در ميان توده ها ميسـر اسـت وهـر انـدازه توده هـای مردمی به 
عنـوان پشـتوانه های نظـام حـق، از معرفـت بهره منـد شـوند، احتمـال وقـوع كژی وانحـراف در 
جامعـه كمتـر خواهـد بـود. نهضت هـای حـق همانند ديگـر قيام هـای مردمـی، دو مرحلـة كاماًل 
متفـاوت دارنـد: قبـل از پيـروزی نهضـت، مؤمنـان بـرای غلبه بـر طاغوتيان سـتمگر می كوشـند. 
بديهـی اسـت كـه در چنيـن مرحلـه ای مؤمنـان بـه صبـر در مقابـل شـدائد )سـختی ها( امتحـان 
می شـوند. پـس از تأسـيس نظـام اسـالمی و احيانـًا بـا تهاجـم دشـمنان، صحنه هـای ديگـری از 
امتحـان رقـم می خـورد. در ايـن هنـگام، مؤمنـان بـرای حفـظ نظـام، خـود را موظـف بـه دفـاع 
می  بيننـد البتـه در ايـن مسـير توده هـای مردمی بـه رهبـری خـواص، نقـش عمـده ای را بـر عهده 
دارنـد. اكنـون در دوران صلـح وآرامـش ورفـاه آزمـون ديگری مقرر می شـود : امتحـان به»مقام«، 
»جـاه«، »منصـب«، »مـال« و »قدرت« اسـت )مجلـه مصباح،ش23(. ولـی نبايد فرامـوش كنيم كه 
در فرآينـد نظـام تشـريع نمی تـوان دخـل تصـرف كـرد؛ چـه انسـان های توانمندتر از مـا بوده اند 
كـه آمده انـد و رفته انـد و فقـط از بعضـی از آن ها يـادی در تاريخ مانده اسـت. ولی بـه بيان قرآن 
كـه در شـش جـا بـه آن اشـاره می كنـد، دارندگان گـوش شـنوا و عقل عملـی چه بسـيار كم اند:
ًة  َّذيَن مِـْن َقبْلِهِـْم كانُوا أََشـدَّ مِنُْهْم ُقوَّ »أَ َو لَـْم يَسـيُروا فِـي الْْرِض َفيَنُْظـُروا َكيْـَف كاَن عاقِبَـُة ال
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ُ لِيَْظلَِمُهْم  ـا َعَمُروهـا َو جاَءتُْهْم ُرُسـُلُهْم بِالْبَيِّناِت َفمـا كاَن اللَّ َو أَثـاُروا الْْرَض َو َعَمُروهـا أَْكثَـَر مِمَّ
َو لِكـْن كانُوا أَنُْفَسـُهْم يَْظلُِمـوَن« )الروم، 9( .

توجه به ظرفيت های روحی و قلبی
پايـه ای بـودن انديشـة علمـی و انگيـزة عملـی از يـک طـرف و رشـد تدريجـی انسـان در ابعـاد 
جسـمی و معنوی گويايی اين حقيقت اسـت كه در نشـر و ترويج مسـائل و موضوعات فرهنگی 
بايـد بيـن موضوع و مخاطب سـنخيت وجـودی و ظرفيتـی را رعايت كرد. وقتـی در منطق قرآن 
رجـوع فرزنـدان مميـز در سـه وقـت بـه خلـوت پـدر و مـادر بايد بـه اجازه باشـد )نـور، 55(، 
بيانگـر حقيقتـی اسـت كـه در ادامـة آيـه به آن اشـاره فرموده اسـت؛ يعنـی در سـه وضعيت پدر 

و مـادر در شـرايطی اسـت كـه بچـه نبايد آن هـا را ببيند. 
بـه طـور طبيعـی وقتـی مـا توجـه بـه حريم هـا نمی كنيـم و صحنه هـای خلـوت و خصوصـی 
بـه كمـک فيلـم و اينترنـت در منظـر بچه هـا و جوانـان قـرار می گيـرد، معلوم اسـت چـه اتفاقی 
خواهـد افتـاد. ايـن كـه گفته انـد: آن چـه ديـده بينـد دل كند يـاد؛ بسـازم خنجری نيشـش زفوال؛ 
زنـم بـر ديـده تـا دل گـردد آزاد. بـرای هميـن نكتـه اسـت. متأسـفانه رهبـران فرهنـگ رقيب با 
بـه كارگيـری فنـون و ابزارهـای تهديـدات نـرم بـه صـورت هدفمنـد، صحنه هـای مذمـوم را به 
راحتـی در اختيـار جوانـان قـرار می دهنـد كـه كنتـرل اين هـا نيـاز بـه عـزم عمومی دولت مـردان 
و به كارگيـری ابزارهـای سـايبری و كنترلـی دارد. فرهنـگ علـوی بـه هيـچ وجـه مجـوزی برای 

ولنـگاری و بی بندوبـاری نمی دهـد.
و از طرفـی ايـن نكتـه را نبايـد فراموش كرد كـه بهترين راه حـل برای رهايـی از اين معضل و 
آسـيب اجتماعی فضا سـازی و سـم زدايی از آن اسـت. بايد فضای مسـموم ترميم شـود و بچه ها 
و جوانـان بـه راحتـی نتواننـد بـه ايـن چنيـن صحنه های دسترسـی پيـدا كننـد وگرنه بـا كتک و 
زور بـازو نمی تـوان بـه جايی رسـيد؛ به تعبيـر اميرالمؤمنين علی )ع( انسـان های عاقـل و طبيعی 
بـا بصيـرت و تنبّـه و آگاه شـدن از مسـير خـالف بـر می گردند نـه ضرب و شـتم. »َفـانَّ الَعاقَِل 

ـرِب« )نامة 31(. ِالضَّ
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سـان، مسـائل معنـوی نيـز ظرفيت هـای مخصـوص بـه خـود را می طلبـد. در ايـن فرهنـگ بـه 
هيچ وجـه اجـازه نمی دهنـد كـه بچـه بـرای نماز شـب بيدار شـود يـا مجبور بـه خوانـدن دعای 
كميـل و جوشـن كبيـر شـود، بلكـه هر سـنی ظرفيت روحـی و خـوراك معنای خاصـی دارد كه 
بايـد رعايـت شـود. از طـرف ديگـر، چند سـاحتی بـودن انسـان ايجـاب می كند كـه حالت های 
مختلفـی داشـته باشـد و نمی تـوان او را مجبـور بـه وضعيـت خاصـی كـرد، بلكـه بـه تناسـب 
حـاالت بايـد مراعـات سـاحت ها و نيازهـای آن را كـرد كـه در غيـرآن دل زدگـی و دل مردگی و 
حالـت تنفـر ايجـاد می كنـد؛ پـس بايـد با حـاالت نفـس مـدارا كـرد. بـه فرمايـش اميرالمؤمنين 
علـی )ع( نفـس خـود را در واداشـتن بـه عبـادت فريـب ده و با آن مـدارا كن، و بـه زور و اكراه 
بـر چيـزی مجبـورش نسـاز و در وقـت فراغـت و نشـاط بـه كارش گير، جـز در آنچه كـه بر تو 

واجـب اسـت و بايـد آن را در وقـت خـاص خـودش به جـا آوری. 
َ» َخـادِْع نَْفَسـَك فِـي الْعِبَـاَدةِ َو اْرُفـْق بَِهـا َو اَل تَْقَهْرَها َو ُخـْذ َعْفَوَها َو نََشـاَطَها إاِلَّ َما َکاَن 

ُه اَل بُدَّ مِـْن َقَضائَِها َو تََعاُهِدَهـا عِنَْد َمَحلَِّهـا« )نامة  69(. َـّ َمْکتُوبـًا َعَلیْـَك مِـَن الَْفرِیَضـةِ َفإِن

مدیریت زمان و رفتار
مقتضـای چنـد سـاحتی بودن انسـان اين اسـت كه انسـان بتواند مديريـت زمان كنـد و رفتارهای 
متناسـب بـا سـاحت های وجـودی خود انجـام دهد تا با رشـد متعـادل آن به تكامل الزم برسـد؛ 
در فرهنـگ علـوی رهبانيـت بـه طـور كلـی مطـرود اسـت »ال ُرهبَانِیه فِی االسـالمِ« )مسـتدرك 
الوسـائل، ج 14، ص 155(، و بـه هيـچ اجـازه نمی دهـد مردم از لذات حالل دنيـا خود را محروم 
كننـد. غرايـز مـادی از ابعـاد وجـودی و نيازهـای طبيعی انسـان اسـت. به همان سـان كـه غرايز 
معنـوی نيـاز بـه پاسـخگويی درسـت دارد، غرايز مـادی نيز بايد ارتضا شـوند وگرنه آسـيب ها ی 

جـدی ايجـاد می كند. 
متمسـكين بـه فرهنـگ علـوی زمـان خـود را به سـه بخش تقسـيم می كننـد و بـا مديريت آن 
می تواننـد بـا انجـام رفتارهـای مناسـب جوابگويـی نيازهـا باشـند. از نشـانه های مومـن هميـن 
مديريـت زمـان و رفتـار اسـت كـه فرمـود: »مؤمـن بايد شـبانه روز خود را به سـه قسـم تقسـيم 
كنـد، زمانـی بـرای نيايـش و عبادت پـروردگار، زمانـی برای تأميـن هزينة زندگـی و زمانی برای 
واداشـتن نفـس بـه لّذت هايـی كـه حـالل و مايـة زيبايی اسـت«. عقـالی قـوم و خردمنـدان نيز 
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تابـع هميـن منطق انـد، يعنـی خردمنـد را نشـايد جـز آن كه در پی سـه چيـز حركت كند: كسـب 
حـالل بـرای تأميـن زندگـی، يـا گام نهـادن در راه آخـرت، يا به دسـت آوردن لّذت هـای حالل .

»لِْلُمْؤمِـِن ثَـاَلُث َسـاَعاٍت َفَسـاَعٌة یُنَاِجي فِیَها َربَُّه َو َسـاَعٌة یَُرمُّ َمَعاَشـُه َو َسـاَعٌة یَُخلِّي بَیَْن 
تَِهـا فِیَمـا یَِحـلُّ َو یَْجُمُل َو لَیْـَس لِْلَعاقِـِل أَْن یَُکـوَن َشـاِخصًا إاِلَّ فِي ثاََلٍث  نَْفِسـهِ َو بَیْـَن لَذَّ
مٍ« )قصار  390(. براسـاس آموزه های  ةٍ فِي َغیْرِ ُمَحـرَّ َمَرمَّـٍة لَِمَعـاٍش أَْو ُخْطـَوةٍ فِـي َمَعادٍ أَْو لَـذَّ
ايـن فرهنـگ سـازگاری بـا نيازهـای طبيعـی باعث نشـاط و روحيـه می شـود و بهتر می تـوان به 
وظايفـی عبـادی رسـيد. تحقيقـات نشـان داده اسـت كـه بسـياری از آسـيب های فرهنگی ناشـی 
عـدم تعـادل در پاسـخگويی بـه نيازهـای سـاحات مختلف وجودی اسـت كه اگر به اين دسـتور 

به درسـتی عمل شـود،  بسـياری از آسـيب ها ريشـه كن می شـود )بابائـی، 1389(.

اعتدال در امور مادي و معنوي 
توصيـه اي كـه در ادبيـات ما رايج اسـت،  اين اسـت كه سـعادت انسـان در اعتدال اسـت. انسـان 
داراي قـواي مختلـف نفسـاني اسـت كـه هـر يـک حـد افـراط و تفريـط و حـد ميانـه اي دارد و 
عـدول از حـد وسـط در همة آن ها مذموم اسـت. مثـاًل اگر انسـان پرخوري كند، بيمار مي شـود؛ 
همچنانكـه كم خـوري باعـث ضعـف او مي شـود و حـد وسـط  ايـن اسـت كـه بـه انـدازة  نيـاز 
بدنـش از غـذا اسـتفاده كنـد. اين راهبـرد هم در امـور معنوی توصيه شـده اسـت »ال رهبانيه فی 

االسـالم« )كافـی، ج4، ص744( و هـم در مسـائل مـادی و دنيوی.
ايـن راهبـرد در كتاب هـاي اخالقـي مـا ماننـد جامع السـعادات؛ و معراج السـعاده؛ نيـز ترويج 
شـده اسـت. در  ايـن راهبـرد پشـتوانة همـة توصيه هـا در اخـالق  ايـن اسـت كـه عقـل سـليم 
انسـان ها چنيـن كارهايـي را مي پذيـرد و جـزء »آراء محموده« انـد. بر اين اسـاس هـر عاقلي، فرد 
حريـص و طمـع كار را مذمـت  مي كنـد؛ همچنـان  كـه كسـي را كه حاضر نيسـت در پي كسـب 
و كار بـرود مـورد مالمـت قـرار مي دهـد. حـد اعتـدال  ايـن اسـت كـه انسـان اهـل كار و تالش 
باشـد و بـه دسـتاورد خـود هم راضـي باشـد. اين، قناعت اسـت.  اين راهي براي تشـويق انسـان 

بـه كسـب صفـات خوبـي مانند قناعت اسـت. 
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چرا حد وسط، مطلوب است؟
ممكـن اسـت كسـاني هيچ يـک از ايـن راه هـا را نپذيرنـد و بگوينـد چـه كسـي گفتـه اسـت حد 
وسـط خـوب اسـت؟ اگـر مال و ثـروت خوب اسـت، چرا بايـد حـدي را در آن رعايـت كنيم؟ 
در پاسـخ به ايـن شـبهه بايـد گفـت: اصـوالً  ايـن عالـم، عالـم محدوديت هاسـت و در ايـن دنيا 
هيـچ چيـز نامحـدودي وجود نـدارد؛ امكاناتـي كه در اختيار بشـر اسـت، توان جسـمی  او، توان 
فكـري، قـدرت، علـم و.... همـه چيـز او در  ايـن عالـم   ، محـدود اسـت. از سـوي ديگـر، همـة 
انسـان ها خواسـته هاي متعـددي دارنـد؛ از خواسـته ها و نيازهـاي مـادي ماننـد تنفـس، خوراك، 
پوشـاك... تـا نيازهـاي معنوي مانند عواطف، احساسـات و... . براي  اينكه انسـان از دسترسـي به 
خواسـته هاي مطلوب تـر بـاز نمانـد، بايـد محدوديت هايـي كـه او را در برگرفته، به نحو مناسـبي 
تنظيـم و مديريـت شـود؛ زيـرا اگـر مـا قـواي خـود را فقـط در تحصيـل بعضـي از خواسـته ها 
متمركـز كنيـم و از چيزهـاي ديگـر بمانيـم، بـه همـان نسـبت از انسـانيت مـا كـه هـدف خلقت 
اسـت، كاسـته  مي شـود. طلبـه اي را فـرض كنيـد كـه شـبانه روز بـه عبادت و نمـاز بپـردازد و به 
دنبـال درس نـرود. آيا اين كار درسـت اسـت؟ يـا به عكس، همـة وقت خود را بـه درس و بحث 
اختصـاص دهـد و حتـي بـه عبـادات واجـب خود هـم نپـردازد. هـر دو كار غلط اسـت. زيرا ما 
بـراي هـر يـک از ايـن كماالت ظرفيتـي خـاص از تـوان و امكانـات را در اختيار داريم كـه نبايد 
يكـي از آن هـا مزاحـم ديگـر شـود. همچنان كـه نيازهـاي مادي مـا نبايد فـداي عبـادت و درس 

خواندن شـود. 
انسـان مجموعـه اي از نيازهـاي مـادي و معنـوي دارد كـه بايـد فرصـت، اسـتعداد، تـوان و 
ظرفيـت محـدود خـود را بـراي تأميـن همـة نيازهـاي مـادي و معنـوي خود تقسـيم كند. شـايد 
مـا چگونگـي تقسـيم اين امكانـات محـدود بـراي رفع همـة نيازهاي خـود را ندانيم، كـه دين در 
 ايـن زمينـه بـه مـا كمـک مي كنـد. در اين جهـت بخشـي از نياز مـا به عبـادت به عنـوان واجبات 
مشـخص شـده كـه بايد بـه آن بپردازيم. فراگرفتـن برخي از علـوم نيز براي ما الزم اسـت كه اين 
مقـدار را هـم ديـن واجـب كرده اسـت. براي گـذران زندگـي هم نياز بـه تحصيـل روزي داريم 

تـا دسـت مـا جلـوي ديگـران دراز نباشـد. اين هـم در دين واجب شـده اسـت، و تـا آخر. 
ديـن بـراي تنظيـم صحيـح برنامة هـا و رعايت حـد اعتدال به مـا كمک مي كند. تفسـير صحيح 
اعتـدال هم ايـن اسـت كـه از هـر قـوه ای بـه گونـه اي اسـتفاده كنيـم كـه مزاحـم قـوه كامل تر و 
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عالي تـر نشـود. تعطيـل كـردن يک قوه بـه غلط و زيـاده روي در اسـتفاده از قوة ديگـر كه مزاحم 
قـوا و اسـتعدادهاي ديگـر باشـد، نيـز ممنوع اسـت. اين حد اعتدال اسـت. 

انسـان موجـودي اسـت كـه در زمينه هـاي مختلـف سـيري ناپذير اسـت. اگـر به دنبال كسـب 
مـال و ثـروت رفـت، هـر چه درآمد داشـته باشـد، بـه دنبال بيشـتر از آن اسـت؛ تا جايـي كه در 
روايـات نقـل شـده كـه اگـر همـة امـوال روي زمين را بـه يک نفـر بدهنـد، او به فكر اين اسـت 
كـه چگونـه اموالـي كـه در آسمان هاسـت تصـرف كنـد. حتـي در ايـن جهـت تـا جايـي ممكـن 
اسـت پيـش بـرود كـه حـالل و حرام هـم برايـش تفاوتـي نداشـته باشـد. اين باعث  مي شـود كه 
همـة ظرفيت هـاي تكاملـي انسـان تعطيل شـود و تحـت الشـعاع اين تمايـل افراطي قـرار بگيرد. 
انسـانيت فقـط جمـع مـال نيسـت. رفع نيـاز به خـوراك، لبـاس، مسـكن و ديگر امور مـادي در 
حـدي مطلوب اسـت كه سـفر چنـد روزة دنيـا را بگذرانيم. ما بايد بـه فكر زندگي ابدي باشـيم. 
البتـه، خـداي متعـال بـراي امتحـان مـا شـرايطي را مقـدر فرمـوده؛ از جملـه  اينكـه: »ورفعنـا 
بعضهـم فـوق بعـض درجـات ليتّخـذ بعضهـم بعًضـا سـخريًّا« )زخـرف،32(. بايد ثروت كسـي 
بيشـتر و ثـروت ديگـري كمتـر باشـد، همچنان كه افـراد مختلف در علـم و قـدرت متفاوت اند تا 
چـرخ زندگـي عالـم بچرخـد و زمينـه بـراي امتحـان و رشـد و تكامل همـه فراهم شـود: »ورفع 
بعضكـم فـوق بعـض درجـات لّيبلوكـم فيمـا آتاكـم« )انعـام، 165(. ايـن اختـالف شـرايط افراد، 
دليـل آن نيسـت كـه وجهـة همـت هر كس در همان زمينه رشـد داشـته باشـد.  ايـن كار مانند آن 
اسـت كـه انسـان سـعي كنـد يكـي از اندام هايـش بيـش از ديگـر اندام ها رشـد كنـد. همچنان كه 
زيبايـي بدن انسـان به رعايت تناسـب اندام اوسـت، رشـد ظرفيت هـاي مختلف روح انسـان هم 
بايـد بـه تناسـب باشـد. الز مي تناسـب هـم  ايـن اسـت كه هـر يـک از ايـن ظرفيت ها حـد معيني 

داشـته باشـد و  ايـن يعنـي نه بيشـتر باشـد، نه كمتـر؛ يعنـي اعتدال. 
پـس مـا بـراي  اينكـه بتوانيم همـة قواي خـود را به طور متناسـب و متعادل رشـد دهيـم، بايد 
بـراي هريـک از فعاليت هـاي مـادي خود حـدي را در نظر بگيريم. زيـرا اگر بيش از حـد نياز از 
نعمت هـاي مـادي اسـتفاده كنيـم، از سـويي موجب هـدر رفتن نيروي خود شـده ايم و از سـوي 
ديگـر چـون اسـتفادة بيشـتر، موجـب لـذت افزون تـر اسـت، در نتيجـه موجـب مي شـود عالقة 
مـا هـم بـه آن سـو بيشـتر جلب شـود و بـه آن دلبسـته شـويم و در نتيجـه از مـدارج و كماالت 

بمانيم.  بـاز  معنوي 
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پـس توصيـه بـه رعايـت حد اعتـدال در مصـرف نعمت هاي مـاديـ  حتي در صـورت تمكن 
مالـيـ  به ايـن دليـل اسـت كـه هـم نيروي مـا بي جهت صرف نشـود و هـم اسـراف در مصرف، 
مانـع مـا از امـور ديگر نشـود. شـخص پرخور فكـرش درسـت كار نمي كند؛ آرامـش روحي هم 
نـدارد؛ حتـي اندام هـاي ديگـرش هـم بـه واسـطة بيماري هـاي ناشـي از پرخـوري درسـت كار 
نمي  كننـد. پـس بايـد همـه چيـز در حـد اعتدال رشـد كند تا انسـان بتوانـد به سـعادت و كمالي 
كـه اليـق اوسـت، يعني همـان كمال متناسـب و متعادل نائل شـود و ايـن امر در سـايه قرب خدا 

و اطاعـت از دسـتورهاي او بـه دسـت می آيد.
بـه اميـد روزی كـه عامـل به الگـوی زندگی  ارائه شـده از طرف خالق خويش باشـيم و توفيق 

ديدار يار غايب باشـيم
ٍد َو آلِِه َو اْكتُبْنِي ِعنَْدَك مَِن الَْمْقبُولِيَن  َ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

َِّذيَن ال َخْوٌف َعَليْهِْم َو ال ُهْم يَْحَزنُونَ   َو اْجَعْلنِي مَِن الَْفائِِزيَن الُْمْطَمئِنِّيَن ال
َو اْجَعْلنَا مِْن أَْعَوانِِه َو أَْشيَاِعِه َو الَْمْقبُولِيَن فِي ُزْمَرةِ أَْولِيَائِِه يَا َربَّ الَْعالَِميَن

پانزدهم شعبان 1434 قمری برابر با سوم تيرماه 1392 شمسی
دكتر محمدباقر بابائی طالتپه
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قـم،  الدينيـه،  االحاديـث  فـی  العزيزيـه  اللئالـی  عوالـی  )1405ق(  ز،  م.  جمهـور،  ابـی  ابـن 
. لنشـر ء ا لشهدا سيدا

ابن اثير، ع، )1385ه(، الكامل فی التاريخ، بيروت، داربيروت.
ابن خلدون، ا، )1363(، مقدمه ای بر تاريخ، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

احمـدی، م. و، )88(، از تهاجـم فرهنگـی تـا جنـگ فرهنگـی، تهـران، معاونت فرهنگی سـازمان 
.  بسيج

اردالن، ا، )1379(، »پديده جهانی شدن و حقوق فرهنگی«،. سياست خارجی، شماره 2.
استانلی، د، )1373(، مترجم:م.گرجی مديريت فرهنگ سازمان، تهران، مرواريد.

اسـترآبادی، س. ش،)بـی تـا(، تاويـل االيـات الظاهـره فـی فضايـل العتـره الطاهره، قم، مؤسسـه 
اسالمی. انتشـارات 

اسميت، ف. ج، )1372(، مترجم، بهرنگی، ذهنيت فلسفي در مديريت آموزش، 63،  تهران.
افروغ، عماد، )1387(، »ما و جهانی شدن،«. تهران، سورة مهر.

مكتـب  قـم،  المسـتفيد،  و  المفيـد  ادب  فـی  المريـد  منيـه  ا   ،)1315ق(،  ز.  الثانـی،  الشـهيد 
االعالم االسـالمی.

العاملی، ج. م، )1415 ق(، الصحيح من السيره النبی االعظم، بيروت،دارالهادی.
العكبری البغدادی، م. ا، )1374(، الجمل، تهران، مكتب االعالم االسالمی.
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المفيد، ا. ا،)1374(، و، الجمل، قم، مكتب االعالم االسالمی.
آلوسی، س. م، )1415 ق(، روح المعانی فی تفسير القران العظيم، بيروت، دارالكتب العلميه.

آمدی، ع   ،)1390(، غررالحكم، قم، امام عصر)ع(.
امينی، ع، )1362(، الغدير، تهران، نشر بنياد بعثت.

امينی، ع، )1390(، مترجم م. ح. شاهرودی، گزيده ای جامع از الغدير، قم: ميراث نبوت.
اوت، ج. ا، )1381(، مترجم: م. ع. پارسييان، مترجم تئوريهاي سازمان )اسطوره ها(، تهران، ترمه.

بابائـی، م، )1375(، مراحـل تكويـن جس مـي و روحـي انسـان، تهـران، دانشـكده فرماندهـي و 
ستاد سـپاه.

بابائـی، م، )1384(، مبانـی اسـتراتژی فرهنگـی از نـگاه اميرالمؤمنيـن )ع(، تهران، دانشـگاه جامع 
امام حسـين )ع(.

بابائی، م، )1388(، مترجم م. ا. قمی، رمز موفقيت در تحقيق، تهران، فكر و بكر.
بابائی، م، )1389(، مهندسی مديريت در فرهنگ علوی، تهران، دانشگاه جامع امام حسين)ع(.

بابائـی، م، )1390(، آسيب شناسـی دولـت سـازنده. رسـانه، جامعـه و حكومـت زمينـه سـاز، 
راهبردهـا و راهكارهـا، قـم، مؤسسـة آينـدة روشـن.

بابائی، م، )1390(، »جهانی شدن در فرهنگ علوی، فصلنامة مطالعات راهبردی جهانی شدن«
بابائـی، م، )1390(، مهندسـی مديريـت در فرهنـگ علوی )نسـخه دوم(، تهران، دانشـگاه جامعه 

امام حسـين )ع(.
بابائی، م، )1391(، »جهانی شدن در فرهنگ علوی، مطالعات راهبردی جهانی شدن« 

و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  تهـران،  علـوی،  فرهنـگ  در  فرهنـگ  چيسـتی   ،)1391( م،  بابائـی، 
سـالمی. نديشه ا ا

بابائی، م، )1391(، سبک فرماندهی اميرالمؤمنين)ع(، تهران، دانشگاه جامع امام حسين )ع(.
بابائی، م، )1384(، »نقش meme ها در شكل گيری رفتارها«، فصلنامة عمليات روانی،.

باستانی، م. ح، )1379(، جهانی بيانديشيم و جهانی عمل كنيم. دوران.
بحرانـی، م. ب، )1375(، مترجـم: ق.ع، ترجمـة شـرح نهـج البالغـه مشـهد، بنيـاد پژوهش هـای 

اسالمی آسـتان قـدس رضـوی.
بن نبی، م، )بی تا(، مترجم: ج صالحی، مشكل فرهنگ. تهران، قلم.

بنيـاد نهـج البالغـه، )1373(، مسـايل جامعـه شناسـی از ديـدگاه امـام علـی )ع(. تهران، مدرسـه 
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مكاتباتـی نهـج البالغه.
بـوكاي، م، )1364(،  مقايسـه ميـان تـورات انجيـل قـرآن و علم، )ذ. دبيـر، مترجم( تهـران، دفتر 

نشـر فرهنگ اسـالمي.
بيلينگتون، ر، )بی تا(، مترجم ف. غربدفتری، فرهنگ و جامعه. تهران، قطره.

پژوهنده، م، )1380(، شماره 5، »اصالحات فرهنگی امام علی )ع(« انديشة حوزه.
پسـتمن، ن، )1375(، مترجـم ص. طباطبايـی، زندگـی در عيـش مـردن در خوشـی. تهـران، 

اطالعـات.
پستمن، ن، )1380(، مترجم ص. طباطبايی، تكنوپولي تهران، اطالعات.

پيروزمند، ع، )1385(، چيستی فرهنگ و چگونگی تغييرات آن. 
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تافلـر الويـن، )1372(، جابجايـي قـدرت، شـهين دوخـت خوارزمـي، انتشـارات مهر قـم، چاپ 

چهـارم، )بـدون تاريخ(.
ترابی، م، )1341(، مباني جامعه شناسي. تبريز، نشر اقبال.

جاسبی، ع، )1381(، كلياتی پيرامون جهانی شدن، تهران، دفتر فرهنگ مقاومت.
جان ب، ت، )بی تا(، مترجم م. واحدی، ايدئولوژی و فرهنگ مدرن،تهران.
جانسون، ل، )1378(، مترجم ض. موجود، منتقدان فرهنگ، تهران،طرح نو.

جرجانی، س. ا، )1404 ق(، آيات االحكام، قم، انتشارات نويد.
جرداق، ج، )1379(، مترجم م. س. نيا، صدای عدالت انسانی، تهران، فراهانی.

جعفـری، م، )1376(، ترجمـه و تفسـير نهـج البالغـه )جلـد 16(، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ 
سالمی. ا

جعفری، م. ت، )1362(، شرح نهج البالغه )جلد 20(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
جعفري، م. ت، )1374(، فرهنگ پيرو وپيشرو، تهران، نشر علمی فرهنگي.
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دشتی، م، )1379(، ترجمه نهج البالغه،قم، مؤسسه انتشارات مشهور.
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سـيدنورانی، س. م، )79(، جهانی شـدن كشـورهای در حـال توسـعة و ايـران، اطالعات سياسـی 
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