دی� ن
تربي� چشمانداز جامعهی ن
مؤلفههای ت
مبت� بر قرآن
و حدیث
هر مجموعهای در مسیر حرکت خود به سوی کامل ،با طراحی
چکیده چشماندازی مطلوب ،نیل به اهداف اساسی خود را دنبال
میکند .در میان عنارص تشکیلدهندهی چشمانداز تربیتی
جامعهی دینی ،مؤلفههای تربیتی ،به سبب جهتدهی به اهداف چشمانداز،
محوریت داشته و نگارنده بر آن اهتامم دارد .پژوهش حارض با روش توصيفي-
تحلييل و نگريش قرآين-روایي ،برای پاسخ دادن به این سؤال انجام شده است که
مؤلفههای تربیتی چشمانداز جامعهی دینی کدامند؟ یافتههای تحقیق حاکی
از این است که رشد کامالت انسانی از غایات تربیتی جامعهی دینی است و
با در نظر گرفنت اصل زیربنابودن مسائل تربیتی در خلق چشمانداز جامعهی
دینی به غايت اين اهداف ،كه کارآمدی مؤثرتر جامعهی دینی در دنیای کنونی
است ،اشاره ميکند .نتيجه آنكه ،مهمترین مؤلفههای تربیتی جامعهی دینی که
در طرح چشمانداز نقش محوری دارند ،در ابعاد چهارگانهی« :دانایی ،توانایی،
زیبایی و نیکویی» تقسیم و با استناد به آیات و روایات بررسی شدهاند.
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مقدمه

انسان فطرتاً کاملطلب بوده و درصدد بالفعلکردن استعدادهای درونی خویش است ،لذا با تالش
مستمر و متسک به آموزههای دینی ،به خلق چشماندازی مطلوب جهت دستیابی به این هدف میپردازد.
جامعهای که با محوریتدین برپا شود ،کاملبخش خواهد بود؛ زیرا دین ،ضامن و عامل رشد و کامل انسان
است و او را از زندگی نباتی و حیوانی به سوی حیات انسانی سوق خواهد داد .خدای متعال این حقیقت
را که تنها دین میتواند تأمینکنندهی حیات ویژهی انسانی باشد ،اینگونه بیان میکند« :یا أَ ُّی َها الَّذی َن آ َم ُنوا
ْاس َتجی ُبوا لِلَّ ِه َو لِل َّر ُسولِ إِذا دَعاك ُْم لِام یُ ْحییكُم» (انفال)24 ،؛ ای کسانی که ایامن آوردهاید! خدا و رسول را
اجابت کنید هنگامیکه شام را به آنچه به شام حیات میدهد ،دعوت میکنند .عالمه طباطبایی در اینباره
آوردهاند« :کار دین رساندن انسانها به مرحلهی باالتر از حیات ،یعنی حیات انسانی است ،بهطوری که
هیچکس بدون آن منیتواند به این مرحله نائل شود ،لذا کسانی که دیندار و اهل اجابت دین نیستند ،دارای
حیات هستند؛ ولی حیات مرحلهی گیاهی و حیوانی» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،9ص .)42از طرفی ،مهمترین
وجه متایز جامعهی دینی از سایر جوامع ،اهداف و دستآوردهای آن در حوزهی رفتاری و اخالقی است
(ملکاوی ،1380 ،ص .)42میان ارزشهای اخالقی و آموزههای دینی از یکسو و اهداف تربیتی جامعهی
دینی از سوی دیگر ،روابط علّی آشکاری وجود دارد (علمالهدی ،1384 ،ص.)258
آنگاه که انسان در چارچوب نظاممند جامعهی دینی تربیت یابد ،به باالترین غایت تربیتی که
ِ
فطرت کاملخوا ِه او به کام ِل مطلوب میرسد؛ اما
ظهور و بروز کامالت انساىن در اوست ،خواهد رسید و
چنانچه کامالت انساىن در او ظهور نکنند ،مؤلفههای تربیتی که در آفرینش او مدنظر بوده است ،اعم از
اندیشهورزی ،رفتار و کردار زیبا و گفتار نیکو نیز در وجود او تجلی منییابد .در این صورت ،انساىن جلوه
مىکند که از محتواى انساىن بهدور است .در برخی از رفتارهای حیوانی ،از حیوانات هم پیشی میگیرد و
از او جز تباهگرى ،خشونتورزى و خونریزى ،عمىل برمنىخیزد.
قرآن کریم که مبنای چشمانداز تربیتی جامعهی دینی است ،مؤلفههای تربیتی متعددی را بهمنظور
تربیت اخالقی افراد جامعه ذكر كرده است .رسیدن به مقامات عالیه و همنشینشدن با انبیاء ،راستگویان،
شهدا و نیکوکاران ،بهرتین منظری است که خدای متعال برای انسان به تصویر میکشد و رشط حصول
آن را ،اطاعت از فرامین و اوامر الهی و نبوی میداند و در اینباره میفرمایدَ « :و َمن یُ ِطعِ اللَّهَ َو ال َّر ُس َول
الصالِحی َن َو َح ُس َن أُول ِئكَ َرفیقًا»
الصدِّ یقی َن َو الشُّ َهدا ِء َو َّ
َفأُول ِئكَ َم َع الَّذی َن أَنْ َع َم اللَّهُ َعلَ ْیه ِْم ِم َن ال َّن ِب ِّیی َن َو ِّ
(نساء)69 ،؛ و كساىن كه خدا و پیامرب را اطاعت كنند ،در روز رستاخیز ،همنشین كساىن خواهند بود كه خدا
نعمت خود را بر آنان متام كرده؛ از پیامربان و صدیقان و شهدا و صالحان و آنان همنشین خوىب هستند.
پیشوایان دینی ،در راه تبیین دین الهی و تشکیل جامعهی دینی ،بیشرتین همتشان بر این بوده است که
موانع تجلی کامالت انساىن را ،از پیش پاى مردمان بردارند و زمینهی الزم را براى رسیدن آنان به کامل
فراهم کنند .با توجه به این چشماندازی که خدای متعال در این آیه بیان میکند ،براى ساخنت یك جامعهی
انساىن مطلوب ،نخست باید رهربان الهی وارد میدان شوند .به دنبال آنان ،مبلغان صدیق كه قول و عملشان
با یكدیگر هامهنگ است ،اهداف آنان را پیاده کنند و به دنبال این دوران سازندگى فكرى ،گروهی ،در
برابر عنارص آلوده و آنانی كه مانع راه حقاند ،وارد شوند و توانایی خود را به ظهور رسانند .محصول این
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کوششها و تالشها ،بهوجودآمدن صالحان و اجتامعى دینی است که پاك و شایسته و منطبق با آموزههای
دینی خواهد بود (نک :مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،3ص.)461
ابتداییترین و اساسیترین اصل جهت رسیدن به چشمانداز مطلوبی که قرآن کریم طراحی کرده
است ،نظاممند بودن و قرار گرفنت در چارچوب تربیتی مشخصی است که برای جامعهی دینی تبیین شده
است .آنگاه که انسان منطبق با آموزههای دینی در مسیر صحیح تربیت قرار گیرد ،به عنوان موجودی
هدفمند و اندیشهورز به اهداف و آرمانهای خود دست مییابد و قلهی رفیع سعادت مطلوب را فتح
میکند .رسالت همهی پیامآوران الهی نیز همین بوده است که موانع تربیت فطری را از رس راه آدمیان
بردارند و بسرت مناسب حرکت آنان به سوی کامل مطلق را فراهم کنند.
پژوهش حارض برای دستیابی به شبکهی نهایی تربیت دینی و طبقهبندی ابعاد آن ،درصدد پاسخگویی
به این پرسش است که مؤلفههای تربیتی چشمانداز جامعهی دینی کدامند؟

پیشینهی تحقیق

با بررسی آثاری که دربارهی فرهنگ و مباحث پیرامون آن تدوین شده است ،به دست آمد که کتب
و مقاالت متعددی با جهتگیریهای مختلف در این زمینه نوشته شدهاند و برخی از ابعاد موضوع را
ارزیابی منودهاند .شامری از موضوعات پژوهشی که دربارهی چشمانداز فرهنگی جامعهی دینی بررسی
شدهاند ،عبارتند از:
کتابی با عنوان «شاخصهای فرهنگی انقالب اسالمی» که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به
رشتهی تحریر درآمده است .نویسندگان در این اثر ،به بررسی برخی از مؤلفههای فرهنگی بهطور بسیار
کلی ،با رویکرد اجتامعی پرداختهاند .همچنین کتابی با عنوان «از فرهنگ تا توسعه» توسط نارص فکوهی
منترش شده که نویسنده در این اثر ،توسعهی جوامع برشی را با تبیین مبانی اقتصادی و سیاسی ،نقد و
تحلیل کرده است .کتاب «انسان و جامعه توسعهیافته از نظر اسالم» نوشتهی سید عباس نبوی است که
به بررسی فرهنگ در عرصههای مختلف اعم از خانواده ،مراکز تعلیم و تربیت و سایر نهادهای اجتامعی
پرداخته است .بیوک علیزاده نیز در کتاب «جامعه مطلوب از دیدگاه حکامی اسالمی» آرمانشهرهای
افالطون ،فارابی و شیخ ارشاق را مقایسه و نقد و بررسی کرده است« .آینده برشیت از دیدگاه شهید
مطهری» نیز کتابی در اینباره از سید سعید حسینی است که طی چهار فصل ،آرمانشهر را در گذر تاریخ
ارزیابی کرده و نظرات موافقان و مخالفان جوامع آرمانی را بررسی منوده است.
با توجه به بررسی آثار انجام شده در این مجال ،مشخص گردید پژوهشی مد ّون که مشتمل بر اهداف
تربیتی چشمانداز فرهنگی در جامعهی دینی منطبق با قرآن و حدیث باشد ،به ثبت نرسیده است ،لذا
در پژوهش حارض تالش شده است برخی غایات و اهداف برجسته را که برگرفته از قرآن کریم و روایات
معصومین(ع) هستند ،بررسی و تبیین کند که در پرتو آن ،نقشهای جامع با عنوان چشمانداز فرهنگی
جامعهی مطلوب به منظور ارتقاء جامعهی دینی به سمت کامل و تعالی ترسیم شود و در سایهی آن،
میس و امکانپذیر گردد.
تکامل و سعادت جامعهی برشی برگرفته از جوهرهی ناب رشیعت اسالمی ّ
مؤلفههای تربيتی چشمانداز جامعهی دینی مبتنی بر قرآن و حدیث
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مفهومشناسی

جهت روشنشدن مفاهیم کاربردی در این پژوهش ابتدا به بیان واژههای اساسی دخیل در آن
میپردازیم:

 .1چشمانداز

این واژه در طول زمان ،فراز و نشیبهای بسیاری را طی کرده است و متناسب با فرهنگ هر عرص،
معنای سطحی ،متوسط یا عمیقی را با خود حمل کرده است؛ از دیدن معمولی« :چشمانداز دیدگان او در
منظرهی وسیع و باصفا» (دهخدا1373 ،ش ،ج ،8ص )480تا دوراندیشی« :أنه قال ألىب بكر :أخذتَ بِالْ َح ْز ِم»
(ابناثیر جزری1367 ،ش ،ج ،1ص)379؛ به ابوبکر فرمود که دوراندیشی را رویهی خود کن .برخی آن را
برابر با واژگانی همچون «چشمافکن ،منظره ،دورمنا» ترجمه کردهاند (معین1371 ،ش ،ج ،2ص1715؛
دهخدا1373 ،ش ،ج ،8ص.)488
چشمانداز ازجمله مفاهیمی است که در آموزههای دینی سابقهی حضوری طوالنی ندارد ،لذا مراجعه
به واژگان قرآنی که بهنوعی با این واژه ارتباط معنایی دارند ،رضوری به نظر میرسد .مهمترین واژگان
قرآنی که در ارتباط با مفاهیم آینده هستند و بهنوعی با چشمانداز ارتباط معنایی دارند؛ عبارتند از:
«الحزم :دوراندیشی در کارها و آماده شدن جهت مقابله با خطرات (ابناثیرجزری1367 ،ش ،ج ،1ص379؛
ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،12ص131؛ طریحی 1375 ،ش ،ج ،6ص)39؛ عاقبه :عاقبت هر امری به معنای پایان
آن است (فراهیدی1409 ،ق ،ص)179؛ عسی به معنای طمع و امید است و مفهوم این واژه با نگاه به آینده
همراه است ،آیندهای که به تحقق آن امید است (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص)566؛ التأویل االحادیث :این
واژه نیز یکی از واژههای متشابه قرآنی است که دربارهی تعبیر مطالب در آینده آمده است و میتواند با
مفهوم چشمانداز ارتباط معنایی داشته باشدَ « :و كَذلِكَ ی ْجتَبیكَ َر ُّبكَ َوی َعلِّ ُمكَ ِم ْن تأویل ْالَ
ِ
حادیث َوی ِت ُّم
نِ ْع َمتَهُ َعلَیكَ » (یوسف)6 ،؛ و اینچنین (نظیر انتخابت در این خواب) پروردگارت تو را برمىگزیند و از
تعبیر خوابها و حدیثها به تو مىآموزد و نعمتش را بر تو متام منود .عالمه طباطبایی در تفسیر این
آیه فرمودهاند« :مقصود از احادیثی که خداوند تأویل آن را به یوسف(ع) تعلیم داده بود ،اعم از احادیث
رؤیا است و بلکه مقصود از آن ،مطلق وقایعی است که به تصور انسان درمیآید ،چه آن تصوراتی که در
خواب دارد و چه آنهایی که در بیداری .بین حوادث و ریشههای آنها که از آن ریشهها منشأ میگیرند و
همچنین غایاتی که حوادث به آن غایات و نتیجهها منتهی میشوند ،اتصالی است که منیتوان آن را نادیده
گرفت و ممکن است بندهای به اذن خدا به این روابط راه پیدا کرده باشد ،بهطوریکه از هر حادثهای
حوادث بعدی و نتیجهای را که بدان منتهی میشود ،بخواند» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،11ص.)80
از مجموع مفاهیمی که برای نشان دادن و ترسیم آینده به کار میرود ،میتوان گفت که ترکیب «تأویل
احادیث» مناسبترین واژه و معادل قرآنی آیندهپژوهی است؛ زیرا وقتی انسان ُمرشف بر وقایع پیشرو
باشد به خوبی میتواند چشماندازی را تدوین و تبیین کند که منطبق با اصول الهی و ارزشهای جامعهی
دینی باشد .اگر برنامهریزی مطابق با آگاهی نسبی از مسائل پیشرو باشد ،از نتیجهی بهرتی برخوردار
خواهد شد و از طرفی با استقبال بیشرتی نیز روبرو میشود؛ زیرا هنگامیکه افراد جامعهای بدانند که
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برنامهریزان جامعه ،آگاهی الزم را جهت پیشربد اهداف متعالی جامعه دارند ،خود را ُمل َزم به رعایت اصول
و احکام تبیینشده از سوی مجریان امور خواهند کرد.
دانشمندان علوم اسالمی در تعریف چشمانداز ،آن را متصف به وصف الهی کرده و در توضیح آن
آوردهاند« :در چشمانداز دینی و الهی ،همه چیز از خداوند آغاز مىشود و به او پایان مىیابد و او محور
همهی هستى است .اسالم بهمثابهی كاملترین دین الهى ،چشماندازى ژرف و تصویرى همهجانبهنگر
از هستى و حیات انساىن فراروى فكر برش مىگسرتد و همهی ساحات هستى را در یك سامانهی بههم
پیوسته تعریف مىكند» (مصباح1387 ،ش ،ج ،1ص .)5چشماندازی که خدای متعال برای جامعهی ایامنی
به تصویر میکشد ،رسشار از امیدواری به آینده است .غفران و بخشش الهی ،آرمان بلندی است که با
کمک الهی و تالش انسان ،دستیافتنی خواهد بود .کوششی که شایسته است با برنامهریزی دقیقتر انجام
گیرد تا رسیدن به مطلوب آسانتر شود .ازجمله آیاتی که دربردارندهی این چشمانداز الهی است ،آیهی
 268سورهی بقره است که میفرمایدَ « :و اللَّهُ یَ ِعدُ ك ُْم َم ْغ ِف َر ًة ِم ْنهُ َو فَضْ ًل»؛ خداوند وعدهی آمرزش و فزوىن
به شام مىدهد« .خداوند ِ
دید حقیقتبینى و طرق حیات و ابدیت را از هر سو باز و گسرتش میدهد
و چشماندازی متعالی را برای او به تصویر میکشد و مسائل زندگى و مسئولیتها را آموزش میدهد و
الطاف و نعمتهای ىبپایانش را میمنایاند و دلها را آرامش مىبخشد؛ چون هدف انسان به تناسب مقام
برترى كه دارد ،رسیدن به كامل ربوبیت و تالقى با رب است .درواقع ،نوع انسان كوشاى به سوی این مقصد
میباشد» (طالقانی 1362 ،ش ،ج ،2ص.)242
مقام معظم رهربی در بحث اثرگذاری چشمانداز ،چشماندازی را نجاتبخش میداند که بر اساس آیات
قرآن و روایات معصومین(ع) تدوین شود ،درآنصورت است که مسیر هدایت افراد ،هموار خواهد شد؛ زیرا
از مهمترین اصول جامعهی دینی ،نهادینه کردن قرآن در جامعه است« .چشمانداز آینده ،اگر بر مبنای
قرآن و روایات معصومین(ع) طراحی و تبیین شود ،امیدوارکننده و نجاتبخش خواهد بود؛ چراکه ركود،
جمود ،رذایل اخالقى ،ىبعدالتى و مشكالت دیگر از بین خواهد رفت» (سعدى ،1386 ،ص.)17
با توجه به تعاریف ذکرشده دربارهی چشمانداز به دست میآید که چشمانداز یا دورمنای جامعه،
هامن مقصد و آرمان و آیندهای واقعگرایانه ،محققالوقوع و جذاب برای آن جامعه است .هدف ما از
ترسیم چشمانداز دینی ،تبیین آیندهی بهرت ،موفقیتآمیزتر و مطلوبتر مبتنی بر آیات قرآن و روایات
معصومین(ع) در جامعه است .ازآنجاکه چشمانداز ارتباط نزدیکی با مقولهی رهربی و مدیریت جامعه دارد،
لذا نقش هدایتگری چشمانداز نیز باید بررسی و تبیین شود تا بتواند جامعه را به سوی کامل مطلوب
پیش برد .برای این مقصود ،قرآن به عنوان بهرتین هدایتگر ،محور چشمانداز قرار خواهد گرفت .به عبارتی،
ازآنجاکه هدف این نوشتار تدوین و تبیین چشماندازی مطلوب برای جامعهی دینی در قرآن و حدیث
است ،لذا تدقیق در آیات قرآن و آیینهی روایات رضوری به نظر میرسد.

 .2جامعهی دینی

«واژهی جامعه از نظر لغوی ،به معنای "گرد کردن امور متفرق" است» (زبیدی1414 ،ق ،ص .)242این
واژه در عرف بر معانی و مصادیقی همچون انجمن ،اتحادیه ،مجمع (بندرریگی ،1387 ،ص ،)74اجتامع،
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حوزه ،حلقه ،مردم یک کشور ،شهر یا ده (دهخدا ،1373 ،ج ،15ص )85داللت دارد« .جامعه ،یعنی گروهی
از مردم یک شهر یا کشور که با همدیگر زندگی میکنند یا متام مردم جهان یا صنفی از مردم» (معین،
 ،1384ص« .)1208جامعه ،وضع و حالت انسانهاست که تحت یک قانون مشرتک زندگی میکنند»
(دهخدا ،1373 ،ج ،15ص.)88
این واژه در قرآن به صورت مستقل به کار نرفته است؛ اما واژگانی همچون «أُمت ،ناس ،أُناس ،شعوب،
قوم ،قبائل ،قَرن ،قرون ،رشیعتِ ،شعه ،رشیعت ،منهاج ،مأل» بهکار رفته است که بیانگر رویکرد مفاهیم
اجتامعی در قرآن است (نک :مطهری1353 ،ش ،ص44؛ جوادی آملی ،1389 ،ص.)35
جامعهی دینی در کالم اندیشمندان دینی با عبارات دقیق و تیزبینانهای آمده است؛ ازجمله شهید
مطهری جامعهای را دینی میداند که مردم ،خدای متعال را ناظر بر رفتارهای خود میدانند و سعی
در تطابق رفـتارهای خـود با ارادههای خدای متعال دارند (مطهری« .)17 ،1353 ،جامعهی دینی ،هامن
جامعهی انتظارمحور است و مشخصهی اصلی آن ،اجرای دقیق عدالت قضایی ،اقتصادی ،معیشتی و ...
است» (حکیمی ،1392 ،ص .)19جامعهی دینی معادل واژهی امت اسالمی است و استعامل آن برای گروهی
از انسانها که بر اساس دین و احکام الهی و رهربی الهی ،متحد شده و به تشکیل جامعهای با اهداف
مشرتک اقدام کردهاند ،برای اولین بار توسط قرآن ،صورت گرفته است (متولی1986 ،م ،ص .)171ساموئل
هانتینگتون دراینباره مینویسد« :دین اسالم با طرح جامعهی دینی و تنظیم روابط اجتامعی بر اساس
قوانین آسامنی ،تقسیمبندی نوینی را در جوامع برشی به وجود آورده است و آن را به دو بخش "دارالسالم
و دارالحرب" دستهبندی منود .در این دستهبندی ،امت اسالم در بخش دارالسالم و غیرمسلامنان در بخش
دارالحرب قرار میگیرد و لذا معیار اصلی در این تفکیک ،اعتقاد به دین اسالم یا عدم اعتقاد به آن است»
(هانتینگتون1387 ،ش ،ص.)422
در مجموع میتوان گفت که جامعهی دینی ،جامعهی پرورشدهندهی افراد بر اساس آموزههای الهی
است و وجه متایز آنها با دیگر جوامع ،در بُ ِ
عد رفتاری و عقیدتی است .چنانچه روح دین در افراد جامعه
اثرگذار باشد و آنان را از تعدی به حقوق همنوعان بازدارد ،قالب کلی جامعه نیز دینی خواهد شد.

 .3تربیت

تربیت در زبان فارس ،به معانی «پروردن ،پروراندن یا آداب و اخالق را به کسی یاد دادن ،آموخنت و
پروردن کودک تا بالغ شدن» و به معنای «آموزش و پرورش» هم آمده است (دهخدا  ،1373ج ،14ص550؛
عمید ،1389 ،ص425؛ معین ،1371 ،ج ،1ص .)1063اهل لغت ،اغلب تربیت را با توجه به ریشهی «رب،
یرب» تعریف کردهاند .برخی از کتابهای لغوی معترب مانند لسان العرب و تاج العروس ،بعضی مشتقات
واژهی تربیت مانند «ربّب ،ت َ َربَّب ،ربّی و تربّی» را به رغم اینکه از دو ریشهی متفاوت "ربب" و "ربو"
هستند ،در كنار هم بیان کردهاند (مهدیزاده ،1383 ،ص.)59
مصطفوی در «التحقیق فی كلامت القرآن الكریم» آورده است كه وقتی مادهی «ربو» در مورد تربیت
انسان به كار رود ،مراد رشد و منو و تربیت بدنی ،جسامنی و مادی است ،برخالف «تربیت» از ریشهی
46

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال دوم  ::شماره پیاپی 4

اصلی «ربب» كه به معنای «سوق به سمت كامل معنوی» است (مصطفوی ،1379 ،ص.)59
ازآنجاکه تربیت انسان ،پیچیده و دارای ابعاد ،آثار و لوازم فراوانی است ،به نظر میرسد معانی
متعددی مانند اصالح ،تدبیر ،خوب رسیدگی کردن ،تأدیب ،چیزی را ایجاد کردن و به تدریج تکامل بخشیدن
و حفظ و مراعات ،مالكیت ،صاحب ،والیت ،رسپرستی ،تغذیه ،رشد و منو و تتمیم كه برای ریشهی «ربب»
و «ربو» نقل شده است تا آن آثار و لوازم ،سوقدهندهی آدمی به سوی كامل باشند.
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غرض اصلی از تشکیل هر جامعه ،دستیابی به اهدافی است که منطبق با مبانی و اصول حاکم بر آن
جامعه باشد و بالطبع ،جامعهی دینی نیز به فراخور ظرفیتها و آرمانهای خود ،دارای اهدافی است که
با تبیین چارچوب تربیتی مشخص ،سعی در تحقق آنها دارد .یکی از مهمترین اهداف تربیتی جامعهی
دینی عبارت است از« :رشد کامالت انسانی و شکوفا کردن استعدادها» .در این نگاه« ،تربیت ،عبارت
است از پرورش دادن ،یعنى به فعلیت درآوردن استعدادهاى دروىناى را كه بالق ّوه در یك شیء موجود
است و فراهم کردن زمینهی رشد استعدادى كه در او وجود دارد» (مطهری1377 ،ش ،ج ،22ص)716.
پژوهش حارض به دنبال تبیین اهداف تربیتی ،مبتنی بر آیات و روایات است تا استعدادهای درونی افراد
دینمحوری را که در قالب اجتامع انسانی به عنوان جامعهی دینی قلمداد میشوند ،شکوفا سازد .در این
رهگذر ،با اعتقاد به توانایی انسانهای دینمدار در خلق زیباییها و نیکوییها ،بر خردورزی جامعهی
دینی تأکید شده است .انسان دینمدار ،کاملگرا بوده و چنانچه در مسیر تربیتی صحیح قرار بگیرد ،به
کامل مطلوب خویش خواهد رسید .چنین انسانی با قرار گرفنت در چارچوب تربیتی جامعهی دینی که
مدنظر اسالم است ،زودتر و بهرت به هدف خواهد رسید .قرآن کریم جامعهای را تربیتیافته میداند که
افراد آن با عمل به فرامین هدایتبخش الهی ،رفتار دینی خود را در چارچوب آموزههای الهی قرار دهند و
اولویتشان مواظبت بر رفتار خود و فرزندان باشد« :یا أَیُّ َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا قُوا أَنْف َُسك ُْم َو أَ ْهلِیك ُْم ناراً َوقُو ُدهَا
اس َو الْ ِحجا َرة»(تحریم )6 ،ای کسانی که ایامن آوردهاید! خود و خانوادهی خود را از آتشی که هیزم آن،
ال َّن ُ
مردم و سنگ است ،ایمن کنید« .تربیت باید به نحوی باشد که دوری از آتش و عذاب عظیم الهی را تأمین
کند» (مکارم شیرازی1374 ،ش ،ج ،24ص .)286پس از آنکه انسان رفتار خود را در چارچوب تربیت دینی،
نظاممند کرد ،به کامل رساندن و هدایت او رسالتی است که توسط قرآن انجام میپذیرد« :انَّ ه َذا الْقُرآنَ
َی ْهدى لِلَّتى ِه َى أَ ْق َو ُم» (ارساء)9 ،؛ این قرآن شام را به بهرتین برنامهها رهنمون میسازد« .در حقیقت،
قرآن آمده است انسان را تربیت كند و او را به كامل انسانیت ،هدایت و رهربى كند و به كامل مطلق
پیوندش دهد .قرآن كتاب هدایت و رساندن انسان به اوج معنویت است و هدف نهایى آن ،تأمین عزت
و سعادت آدمى در دو جهان است» (طباطبایی1381 ،ش ،ص .)189ازآنجاکه اساس تربیت دینی بر مبنای
تعقل و خردورزی است ،در چشمانداز جامعهی دینی ،بر داناییمحوری مبتنی بر خردورزی افراد ،با تکیه
بر توانایی آنان در خلق زیباییها و نیکوییها تأکید شده است.
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یافتههای پژوهش

اهداف و مؤلفههای تربیتی چشمانداز جامعهی دینی ،جهت رشد کامالت انسانی را میتوان در چهار
محور بررسی کرد؛ که عبارتند از:
الف) دانایی
ب) توانایی
ج) زیبایی
د) نیکویی

 .1دانایی

دانایی از صفات برجستهی انسان است که او را از دیگر موجودات ،متامیز کرده است .با شکوفا شدن
این اصل ،مرزهای شناخت برش گسرتش مییابد و نابسامانیهای جامعه در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی،
اجتامعی ،سیاسی و فردی ،ریشهکن خواهد شد و با بهکارگیری آن در ساحات مختلف زندگی ،راه کامل
هموار خواهد شد.
در آموزههای دینی از دانایی و ِخ َرد با تعبیر «عقل» یاد شده است .در ادبیات عرب ،واژهی «عقل» به
معنای «نگهداشنت ،بازداشنت و حبسکردن است و از عقال یعنی زانوبند شرت گرفته شده است که بازدارندگی
را میرساند و بر نیرویی بازدارنده و مهارکننده داللت دارد؛ مانند بسنت شرت با عقال» (فراهیدی1409 ،ق،
ج ،1ص159؛ راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص .)577هامنگونه كه عقال ،شرت را از حركت بیجا بازمیدارد،
نیرویى به نام عقل جان در انسان وجود دارد ،كه او را از نادانی و لغزش در اندیشه و عمل بازمیدارد.
در فرهنگ قرآن ،دعوت بر اندیشهورزی و دانایی از ابتدای نزول قرآن تأکید شده است و با سفارش به
خواندن ،یادگیری و نوشنت ،زمینهی دانایی جامعه را فراهم میسازد .آیات اول سورهی مبارکهی علق« :ا ْق َرأْ
ِاس ِم َربِّكَ الَّذی َخلَق... الَّذی َعل ََّم بِالْ َقلَمَ ،عل ََّم ْ ِ
النْسانَ ما ل َْم یَ ْعلَم(علق)1-4 ،؛ بخوان به نام پروردگارت
ب ْ
كه جهان را آفرید ...هامن كىس كه به وسیلهی قلم تعلیم داد و به انسان آنچه را منىدانست ،آموخت» و
همچنین آیهی سورهی مبارکهی قلمَ « :و الْ َقل َِم َو ما یَ ْسطُ ُرون (قلم)1 ،؛ سوگند به قلم و آنچه مىنویسند»،
از تأکید خدای متعال بر داناییمحوری جامعهی دینی حکایت دارند.
عالوه بر این آیات فوق ،واژههایی که مردم را به تعقل و اندیشه دعوت میکند ،بسیار است؛ ازجملهی
آنهاست :واژهی عقل 49 :بار ،فقه (فهم) 20 :بار ،فکر 18 :بار ،ذکر 274 :بار ،تدبر 4 :بار و ل ُّب 16 :بار که
همگی این واژهها از اهمیت داناییمحوری در فرهنگ اسالم حکایت میکنند .دعوت به تفکر و خردورزی
که از لوازم دانایی است ،در آیات متعدد قرآن آمده است؛ ازجمله تعقل و تدبر در قرآن را امری رضوری
دانسته و میفرماید« :أَ فَال یَتَدَ بَّ ُرونَ الْ ُق ْرآنَ َو لَ ْو كانَ ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْی ِر اللَّ ِه لَ َو َجدُ وا فی ِه ا ْخ ِتالفاً كَثیراً (نساء)82 ،؛
آیا دربارهی قرآن منىاندیشند؟! اگر از سوى غیر خدا بود ،اختالف فراواىن در آن مىیافتند» .و یا دربارهی
الس ِ
ْت
اموات َو ْالَ ْر ِض َربَّنا ما َخلَق َ
تفکر در خلقت آفرینش چنین میفرماید« :الَّذی َن  ...یَ َت َفكَّ ُرونَ ف ی َخل ِْق َّ
هذا ِ
باطالً (آلعمران)191 ،؛ هامنها كه  ...در ارسار آفرینش آسامنها و زمین مىاندیشند (و مىگویند)
بارالها! اینها را بیهوده نیافریدهاى!» «اندیشه در خلقت و آفرینش ،سبب میشود تا عاقالن بتوانند بر
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یگانگى خدا و كامل قدرت و علم او استدالل كنند و تفکر باطل بودن آفرینش را از بین بربند و از طرفی،
با تفکر دامئی در خلقت به ارساری از آسامنها و زمین دسرتسی خواهند یافت» (طربسی ،1372 ،ج،2
ص .)901شایسته است در جامعهی دینی ،تفکر و اندیشهورزی رواج یابد تا داناییمحوری ،بر روح کلی
جامعه حاکم شود.
پیامرب اکرم(ص) در تبیین واژهی عقل و کاربرد بازدارندگی آن بهمنظور دانا شدن جامعه و رهایی از
جهل عمومی ،چنین فرمودند« :عقل بازدارنده از جهل است و نفس ،مانند پلیدترین چارپاست كه اگر
(ع)
مهار نشود ،رسگردان مىشود ،پس عقل ،مهار جهل است» (ابنشعبه حرانی1404 ،ق ،ص)15 .علی
نیز در توصیف فرد دانا چنین میفرماید« :دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان
همین بس که شناخت خود و ارزشها و استعدادهای خود ،برترین شناختهاست و هیچچیز مانند آن،
کفایتکنندهی آدمی نیست» (نهجالبالغه ،خطبه  ،103ص .)148در حقیقت ،تا انسان به خود نیاید و قدر
خویش را نشناسد و از بیگانگی با خود دست بر ندارد ،منیتواند وجودش را که گرانبهاترین و واالترین
گوهر هستی است ،در جهت تربیت حقیقی به کار اندازد و استعدادهای شگفت خویش را شکوفا کند.
مسلامً جامعهی دینی که منطبق بر فرهنگ اسالمی استوار است ،به طریق اولی باید این مهم را در
اجتامع گسرتش دهد تا مرزهای نادانی و جهالت را بشکند و اندیشهی دینی را به برشیت عرضه دارد.
توصیهی رسول خدا(ص) به یادگیری علوم ،از خردگرایی جمعی در جامعهی اسالمی حکایت دارد تا همهی
افراد ،متشخص به شاخصهی دانش و خرد شوند .در چنین جامعهای ،خردمندان به دنبال پیاده کردن احکام
الهی در جامعه هستند و باطل و نادانی را دشمن میدارند .عاملان به مقام حقیقی خود دست مییابند و
در ادارهی جامعه ،دخالت مستقیم خواهند داشت ،لذا بیتدبیریها از جامعهی دینی کنار زده خواهد شد
و رشد و شکوفایی برای همگان به ارمغان میآید .شایسته است برای تحقق این امر ،خردورزی جمعی در
رستارس جامعه گسرتش یابد؛ زیرا مطابق آموزههای قرآن کریم و رهنمودهای پیشوایان دین ،داناییمحوری
را باید جانمایهی دین و دیندارى دانست .از نظر اجتامعی و نظام تشکیالتی هم جامعهای را میتوان
جامعهی آرمانی نامید که از خرد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و خرد در عبادت و معارشت برخوردار باشد.
هامنگونه که در وصف جامعهی موعود آمده است ،با عنایت و توجه ویژهی امام مهدى (عج) ،مغزها و
افكار در مسیر كامل به حركت درمىآیند و اندیشهها شكوفا مىشوند .متام كوتهبینىها و تنگنظرىها
كه رسچشمهی عقبماندگىهای فكرى است ،برطرف مىگردد .مردمى بلندنظر ،با افكارى باز ،سینههایى
گشاده ،همتی واال و بینىش وسیع ،پرورش مىیابند .آنان بسیارى از مشكالت اجتامعى را در روح خود حل
مىكنند و جهانی آباد و متكامل مىسازند .این دوران ،دوران برترى دانایی بر نادانی است كه نتیجهی آن
تشكیل جامعهی آرمانی مهدوى است .امام باقر(ع) در اینباره چنین میفرمایند« :وقتى قائم ما قیام كند،
دست عنایتش را بر رس بندگان مىنهد و بدین وسیله ،عقل آنان زیاد شده و فهمشان كامل مىگردد»
(کلینی1407 ،ق ،ج ،1ص .)25بر این اساس است که وقتی به توصیف جامعهی موعود جهانی پرداخته
میشود ،بر موضوع دانایی تأکید شده و ترصیح میگردد که جامعهی موعود ،جامعهای است که از
بالندگی و رشد عقالنی کامل برخوردار باشد و داناییمحوری از مؤلفههای اصلی در چشمانداز آن جامعه
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بهشامر آید.
یکی از الزمههای داناییمحوری ،تدبیر درست امور و بهجا آوردن هر چیز در رشایط و موقعیت خود
و یا هامن فرصتشناسی است .قرآن کریم با تأکید بر اهمیت این اصل ،شناخت جایگاهها را از دوران
کودکی واجب شمرده و در اینباره میفرماید« :یا أَیُّ َها الَّذی َن آ َم ُنوا لِ َی ْس َتأْ ِذنْك ُُم الَّذی َن َملَك َْت أَیْامنُك ُْم َو
الَّذی َن ل َْم َی ْبلُغُوا الْ ُحل َُم ِم ْنك ُْم ثَ َ
الث َم َّر ٍ
ات ِم ْن َق ْبلِ َصال ِة الْ َف ْج ِر َو حی َن تَضَ ُعونَ ثِیا َبك ُْم ِم َن الظَّهی َر ِة َو ِم ْن َب ْع ِد
َصال ِة الْ ِعشا ِء ثَ ُ
الث َع ْور ٍ
ات لَكُم» (نور )58 ،اى كساىن كه ایامن آوردهاید! بردگان شام و همچنین كودكانتان
كه به حد بلوغ نرسیدهاند ،در سه وقت باید از شام اجازه بگیرند :پیش از مناز صبح و نیمروز هنگامیکه
لباسهای (معموىل) خود را بیرون مىآورید و پس از مناز عشا .این سه وقت خصوىص براى شامست.
«یکی از علل اختصاص دادن سه وقت خاص به والدین ،حفظ حرمت و جایگاه آنان است که از هامن اوان
کودکی ،باید به فرزندان آموزش داد تا موقعیتشناسی در درون آنان نهادینه شود و در دوران نوجوانی
و جوانی نیز ،با حفظ جایگاهها به تدبیر امور خود بپردازند» (ثقفى تهراىن ،1398 ،ج ،4ص .)47جامعهای
که بر آگاهیبخشی و رعایت مسائل تربیتی از اوان کودکی تأکید دارد ،مسلامً در دانا شدن سطح عمومی
جامعه نیز دارای طرح و برنامه خواهد بود.
توجه درست به رشایط اجتامعی ،سیاسی و اقتصادی و همچنین عنرص زمان و مکان ،الزمهی تصمیمگیری
کارشناسانه و اقدام مناسب جهت تحقق دانایی در چشمانداز جامعهی دینی خواهد بود .با نگاه تاریخی
به آغاز تشکیل جامعهی دینی توسط نبی مکرم اسالم(ص) و اتفاقات پس از رحلت ایشان ،اقدام شایستهی
امیرمؤمنان(ع) در حفظ کیان جامعهی دینی از آفت تشتت و دودستگی و خطر حذف کلی نهال نوپای
دینی ،مؤیّد این مطلب است که فرصتشناسی از اساسیترین موضوعات تربیتی مبتنی بر داناییمحوری
در ادارهی جامعهی دینی است.

 .2توانایی

توامنند بودن جامعهی دینی نیز یکی از مؤلفههای چشمانداز تربیتی محسوب میشود .با این نگاه،
باید ناتوانی از جامعهی دینی مرتفع شود و همگان در راستای توامنندشدن تالش کنند .خمودگی و سستی
که نتایج ناتوانی هستند ،در اجتامع مؤمنان ،جایگاهی نداشته و همه با روحیهی جهادی و هدفمند در
ارتقاء ارادهی جامعه ،اثرگذار خواهند بود .در چشمانداز تربیتی جامعهی دینی ،توانا بودن ،توامنند شدن
و توامنند ساخنت افراد ،خصیصهی اصلی متام افراد و نهادهای جامعه بوده و همگان در راستای توامنندی
جامعه ،تالش و همکاری میکنند« .از نظر قرآن ،انسان موجودى است كه با توجه به ظرفیت وجودی
خویش در پذیرش امانت الهی ،توانایى دارد جهان را مسخّر خویش سازد ،فرشتگان را به خدمت خویش
بگامرد و به باالترین درجهی هستی نائل آید» (مطهری ،1377 ،ج ،2ص .)268به طریق اولی ،این توانایی
و توامنندی در جامعهی دینی نیز از رشایط الزم جهت بهکارگیری افراد و تقسیم مسئولیتها است .این
مطلب را خدای متعال در قالب داستان حرضت موسی(ع) و یوسف(ع) بهروشنی بیان فرموده است .یکی
از رشوط اصلی خانواده حرضت شعیب(ع) در بهکارگیری موسی(ع) ،توانایی ایشان در احقاق حق دخرتان
شعیب معرفی شده و آمده است« :یا أَ َب ِت ْاس َتأْجِ ْر ُه إِنَّ َخ ْی َر َمنِ ْاس َتأْ َج ْر َت الْ َقو ُِّی ْالَمینُ»(قصص)29 ،؛
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پدرم! او را استخدام كن؛ زیرا بهرتین كىس را كه مىتواىن استخدام كنى ،آن كىس است كه توامنند و امین
باشد« .بدیهى است منظور از قدرت و توامنندی ،تنها توانایی جسامىن نیست ،بلكه مراد توانایی بر انجام
مسئولیت است» (مکارم شیرازی1374 ،ش ،ج ،16ص .)64با این نگاه ،مدیر توامنند كىس است كه حوزهی
مأموریت خود را به خوبی بشناسد ،در برنامهریزى مسلط و در تنظیم كارها مهارت الزم را داشته باشد،
هدفها را روشن كند و نیروها را براى رسیدن به هدف بسیج مناید .شایسته است در این مسیر ،از خدای
متعال مدد بگیرد ،هامنگونه که امیراملؤمنین(ع) در مسیر خدمت الهی ،دست نیاز به سوی ذات احدیت
دراز کرده و میفرماید« :پروردگارا! اندامهاى مرا در راه خدمتت نیرومند ساز و ارادهام را در کارها ق ّوت
بخش» (فرازی از دعای کمیل) .حرضت یوسف(ع) نیز در پذیرش مسئولیت خزانهداری مرص در زمان قحطی
و خشکسالی ،توامنندی خود را مطرح کرده و با توجه به توانایی خود در پذیرش مسئولیت ارصار میورزد:
«قال ا ْج َعلْنی َعىل َخزائِنِ ْالَ ْر ِض إِنِّی َح ٌ
َ
لیم (یوسف)55 ،؛ یوسف گفت :مرا رسپرست خزاین رسزمین
فیظ َع ٌ
(ع)
مرص قرار ده ،كه من نگاهباىن آگاهم» .سیدبنقطب در رشح مسئولیتپذیری یوسف آورده است که:
«یوسف مىدانست ریشهی مهم نابسامانیهای آن جامعهی مملو از ظلم و ستم ،در مسائل اقتصادیاش
نهفته است .اكنون كه آنان به رساغ او آمدهاند ،چه بهرت كه با توجه به توامنندی خود ،نبض اقتصاد
كشور مرص را در دست گیرد و به یارى مستضعفان بشتابد ،از تبعیضها تا آنجا كه قدرت دارد بكاهد،
حق مظلومان را از ظاملان بگیرد و به وضع ىبرس و سامان آن كشور پهناور سامان بخشد» (سیدبنقطب،
1412ق ،ج ،4ص .)2005با این تعبیر به دست میآید که مدیریت جامعه ،مسئولیتی است كه باید بر اساس
عنرص شایستگی به افراد الیق و توامنند اعطا شود و الزمهی اصلی این شایستگی ،تعهد و تدین افراد همراه
با تخصص آنان است .تفویض حکومت به طالوت از جانب خدای متعال نیز همراه با اعطای توامنندی
جسمی و علمی به او همراه بوده است و این توانایی سبب وجوب اطاعت مردم از او شده است« :إِنَّ
اللَّهَ ْاصطَفا ُه َعلَ ْیك ُْم َو زا َد ُه َب ْسطَ ًة ِفی الْ ِعل ِْم َو الْجِ ْس ِم» (بقره)247 ،؛ خدا او را بر شام برگزیده و او را در
دانش و توانایى جسامىن فزوىن بخشیده است« .جامعهی دینی ،زمانی به تعالی و کامل خواهد رسید که
افراد بر اساس شایستگیها ،عهدهدار مسئولیتها شوند و رشوط الهی در چینش افراد جهت تصدی امور
جامعه رعایت گردد» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،2ص .)286ضعیف بودن حاكمیت و ناتواىن آن از عوامل
بروز ناهنجارىهاى اجتامعى و به دنبال آن دامن زدن به زمینههاى ناامنى است .اگر حاكمیتى از اقتدار و
توامنندی الزم برخوردار نباشد ،در این میان تبهكاران ،عرصهدار میدان شده و باعث هرجومرج و ناامنى در
اجتامع مىشوند؛ به همین دلیل خدای متعال در واگذاری حکومت به طالوت ،توامنندی جسمی و قدرمتند
بودن او را نیز بیان کرده و بر آن تأکید فرموده است.
از مثرات مهم توامنندی جامعهی دینی ،استقالل آن جامعه در ابعاد مختلف خواهد بود؛ زیرا وابستگی
به بیگانگان در جامعهی توامنند ،جایگاهی نخواهد داشت .عالمه جوادی آملی با استناد به آیهی 103
سورهی مبارکهی نساء در اینباره آورده است که از جملهی «خُذوا ِحذ َركُم» به دست میآید كه امت
واحد و متحد اسالمی ،باید از توامنندی الزم و كافی برخوردار باشد تا بیگانه هیچگونه طمعی به استثامر
جامعهی اسالمی نداشته باشد (جوادی آملی1389 ،ش ،ج ،20ص .)130در حقیقت ،جامعهی دینی ،متشکل
ِ
وصف حزبالله هستند و آن عبارت است از توانایی در شکست دشمنان؛
از افرادی است که متصف به
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لذا به تصدیق قرآن ،همیشه پیروز خواهند بودَ « :فإِنَّ حزبالله ه ُُم الْغالِ ُبون» (مائده .)56 ،مسلامً الزمهی
غلبه کردن بر دشمنان درونی و بیرونی ،توامنند بودن و توانایی در دفع خطرات دشمنان است (جوادی
آملی1389 ،ش ،ج ،23ص .)155در حقیقت ،عزت و رسبلندی در سایهی قدرمتند بودن و توامنندی جامعهی
اسالمی برای مسلامنان فراهم خواهد شد.
گفتنی است افراد جامعه در کسب قدرت و توانایی برای ادارهی جامعه و مقابله در برابر دشمنان،
ُمکلّف و مسئولاند تا جامعه از جهالت و نادانی رهایی یابد و ِصف ناتوان بودن ،مسئولیت و تکلیف از
انسان ساقط منیشود .به همین خاطر است که در کالم معصومین(ع) ،توانا بودن از نشانههای عقل و تنبلی
و سستی را از عالئم جهل و نادانی به شامر آمده است« :خدای متعال توامنندی را در صف سپاهیان عقل
و تنبىل را در شامر سپاهیان جهل قرار داده است» (کلینی1407 ،ق ،ج ،1ص .)21امام عىل(ع) نیز ریشهی
خرد و دانایی را ،توانایى به شامر آورده است (هامن) .لذا امام علی(ع) در سفارشی عاملانه به امام حسن(ع)،
توامنندی در رویایی با دشمن را از رشوط اصلی دانسته و میفرمایند« :پیش از توامنندى ،بر دشمن یورش
َم َب» (متیمی آمدی1410 ،ق ،ص .)747جامعهی دینی باقدرت در مسیر رشد و تکامل جامعه ،گام خواهند
برداشت و تواناییهای خود را در حل مشکالت جامعه به کار خواهد گرفت .این توامنندیها در مسائل
مدیریتی و فرهنگی جامعه تجلّی خواهد داشت .چنانچه جامعهای در مسائل فرهنگی ،پرتالش ظاهر شود
و ضعفهای فرهنگی را با اتکا به رهنمودهای الهی در قرآن ،مرتفع سازد ،راه کامل خود را هموار کرده
است؛ زیرا مسائل فرهنگی زیربنای تربیت جامعه بوده و در ارتقاء جامعه نقش بسزایی را ایفا میکنند.

 .3زیبایی

در قرآن کریم و احادیث ،از مفهوم «زیبا و زیبایی» ،به « ُحسن» و «جامل و جمیل» تعبیر شده است.
« ُحسن» یعنی زیبایی و یا هر چیزی که شادیآور و خوشآیند باشد (داورپناه1375 ،ش ،ج ،6ص.)412
حسن و جامل به یک معنا و برای بیان زیبایی بهکار برده میشوند (مصطفوی ،بیتا ،ج ،2ص109؛ راغب
اصفهانی1412 ،ق ،ص.)202
زیبایی نیز به مانند دانایی و توانایی ،از مؤلفههای اصلی چشمانداز تربیتی جامعهی دینی است.
زیباییهای نهفته در جهان خلقت و همچنین آفرینش انسان ،نامحدود بوده و این زیباییها با دقت و
تفکر تبیین میشوند .زیبایی مطلق از آن خدای رحامن است و او منشأ هر زیبایی است و همهی عامل،
جلوهای از زیبایی اوست .انسان نیز به اقتضای فطرت خود اهل زیبایی و زیبایی دوستی است و بنا بر
خصیصهی کاملطلبی ،زیباییها را در رفتار و منش خود ،بارور خواهد ساخت تا به کامل مقصود دست
یابد .زیبایی مانند عدالت ،آرمانی و مطلوب همگان بوده و آن را از ارکان متایالت عالی انسانی به شامر
آوردهاند (ر.ک :سبحانینیا ،1392 ،ص.)161
دین به عنوان مجموعهی منظمی که رفتارهای انسان را در زیباترین الگو ساماندهی میکند ،جلوهگر
زیباییهای حق در بهرتین ساختار بوده و این آرمان را محقق میسازد .اگر دین با هامن زیباییها که
پیشوایان معصوم(ع) معرف آن بودهاند ،ارائه شود ،همهی انسانها به اقتضای فطرتشان با آن پیوند مییابند
و بدان دل میسپارند و مسیر ترقی و کامل را طی خواهند کرد .دین مبین اسالم از رهگذر آیات قرآن
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کریم ،زیبایی موجود در آفرینش را زیباترین شکل دانسته و میفرماید« :الَّ ِذی أَ ْح َس َن ك َُّل شَ ْی ٍء َخلَ َق ُه»
(سجده)7 ،؛ آن خدایى كه هر چه را خلق كرده ،زیبا و به بهرتین شکل آفریده است« .هر چیزى كه
مخلوق خداست ،به آ ن جهت كه منسوب به او است ،زیبا است ،پس زیبایى دائر مدار خلقت است و هیچ
موجودى نیست ،مگر آنكه به احسان خدا زیبا و به اجامل او جمیل است» (طربسی ،1372 ،ج ،8ص.)512
در جامعهی دینی منطبق با آیات الهی نیز همه چیز بر محور زیبایی و زیبااندیشی خواهد بود.
قرآن کریم عالوه بر زیباییهای ظاهری که ملموس و قابل تحصیل هستند ،نوعی زیبایی درونی را
یادآور میشود که شایستهی مؤمنان بوده ،دلهایشان به وسیلهی آن ،زینت مییابد و آن عبارت است
از آراسته شدن به فضیلت ایامنَ « :و ل ِك َّن اللَّهَ َح َّب َب إِلَ ْیك ُُم ْالیامنَ َو َزیَّ َنهُ فی ُقلُو ِبكُم (حجرات)7 ،؛ ولی
خداوند ایامن را محبوب شام قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده است .عالمه طباطبایی زینت
دادن دلها با عنرص ایامن توسط خدای متعال را ،لطف الهی دانسته و باعث خروج طغیانگری از جامعهی
دینی میداند؛ زیرا درنتیجهی این لطف ،اثرات ایامن در جامعه منایان میشود و همگان خود را ملزم به
گسرتش خصلتهای زیبا میکنند و از ظلم و تجاوز که ویرانگر سیامی زیبای جامعه است ،دوری میگزینند
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،18ص .)312امام علی(ع) در اینباره میفرمایند« :زیباگرایى و توجه به زیبایىها،
جزو خلقوخوی مؤمنان است» (متیمی آمدی1410 ،ق ،ج ،1ص .)307اگر جامعهای به اخالق زیبانگری و
زیبااندیشی متخلق شود ،بسیاری از کدورتها و کجاندیشیها از بین خواهد رفت و همگان در پرتو ایامن
واقعی ،در صلح و صفا زندگی خواهند کرد.
در حقیقت ،زیباییِ سایهافکنده بر خلقت در رستارس گیتی ،جلوهگر زیبایی خدای متعال است و
هامنگونه که خدای متعال زیباستُ ،حسنِ جامل خود را به مخلوقات نیز عطا فرموده است .در روایتی از
رسولخدا(ص) به این جلوهگری اشاره شده است« :خدا زیباست و زیبایى را دوست مىدارد و دوست مىدارد
كه آثار نعمت زیبایی را بر بندهی خویش ببیند» (کلینی1407 ،ق ،ج ،6ص .)439توجه به زیبایىهاى
خویش و آشكار ساخنت و بهرهمندى از آن ،از امورى است كه خداوند آنها را دوست دارد .با نگا ِه زیبا
به هستی است که میتوان چشماندازی مطلوب را برای جامعهی دینی ترسیم کرد .با این نگاه است که
میتوان پس از تحمل مصائب طاقتفرسا ،زبان به متجید باری تعالی باز کرد و در برابر طاغوتهای زمانه،
چنین استوار و محکم پاسخ داد که «چیزى جز زیبایى ندیدم» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،45ص.)116
امیراملؤمنین(ع) که واالترین منونهی تربیتیافته در جامعهی دینی نبوی است ،عالوه بر پیشتازی در
میدان جهاد و تقوا و دانش و  ،...در عرصهی زیبانگری و ترویج آن نیز گوی سبقت را از دیگران ربوده
است .ایشان مردمان را بدین حقیقت متوجه میکند و پیوسته درس زیباییشناسی میدهد ،چنانچه در
کتاب رشیف نهجالبالغه منونههای زیادی از توجه به زیباییها و هدایت مردم به سمت نیکویی مشاهده
میشود .آن حرضت(ع) آفرینش شگفتانگیز طاووس را که منونهای از زیباییهای خلقت است ،اینگونه
رشح میدهد« :شگفتانگیزترین پرندگان در آفرینش ،طاووس است که آن را در استوارترین شکل آفریده
است و رنگهای آن را به نیکوترین ترتیب مرتب ساخته ،با پری که نای استخوانهای آن را به هم درآورد
و ُدمی که کشش آن را دراز کرد .چون به سوی ماده پیش رود ،آن ُدم درهمپیچیده را واسازد و بر رس خود
برافرازد که گویی خود مینازد و خرامانخرامان دم خود را بدین سو و آن سو میبرد و سوی ماده میتازد»
مؤلفههای تربيتی چشمانداز جامعهی دینی مبتنی بر قرآن و حدیث
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(نهجالبالغه ،خطبهی  .)165بهکارگیری تعابیری چنین زیبا و دلنشین در وصف یک پرنده ،نشان از فطرت
زیبادوستی و اندیشهی نیکوپرور آن حرضت است.
پس میتوان گفت که اگر زیبایی و زیبااندیشی در جامعه به عنوان مؤلفهی اساسی چشمانداز فرهنگی
پذیرفته شود ،دارای آثار و پیامدهای اثرگذاری است؛ ازجمله اینکه اگر این رویه در میان افراد جامعه
نهادینه شود و با زیبااندیشی به پدیدههای اطراف خود بنگرند ،روابط خود را بر اساس معیار زیبایی سامان
میدهند و روح کلی جامعه ،به سوی زیبانگری و زیبااندیشی سوق مییابد .در چنین جامعهای ،مطلوب
و آرمان همگان این است که به سوی معبو ِد زیبایی حرکت کنند و صفات زیبا را در خود پرورش دهند و
رفتار نیکویی از خود بروز دهند.

 .4نیکویی

تصحیح نگرش افراد اجتامع بر مبنای نیکویی ،از دیگر ارکان اساسی در چشمانداز فرهنگی جامعهی
دینی است .اگر اندیشه ،رفتار ،گفتار و تصمیمگیری افراد در جامعهی دینی بر پایهی نیکی و احسان استوار
شود ،زشتیها و ناهنجاریها در جامعه از بین خواهد رفت و صلح و صفایی که قرآن همگان را به آن
دعوت میکند ،در اجتامع انسانی ،فراگیر میشود.
قرآن کریم برای گسرتش نیکویی در جامعه ،ابتدا به نیکو سخن گفنت ،دعوت کرده و در اینباره
اس ُح ْس ًنا» (بقره)83 ،؛ با مردم به نیکویی سخن بگویید .نیکو سخن گفنت ،اولین
میفرمایدَ « :و قُولُوا لِل َّن ِ
مرحله در پیشربد اهداف تربیتی چشمانداز فرهنگی است؛ زیرا سخن منطقی و نیکو در جذب مخاطبان
اثرگذاری فوقالعادهای دارد« :ق ُْل لِ ِعبادی یَقُولُوا الَّتی ِه َی أَ ْح َس ُن إِنَّ الشَّ ْیطانَ یَ ْن َز ُغ بَ ْی َن ُه ْم إِنَّ الشَّ ْیطان»
(ارساء)53 ،؛ به بندگانم بگو :سخنى بگویند كه بهرتین و نیکوترین باشد؛ چراکه شیطان «به وسیلهی سخنان
ناموزون» میان آنان فتنه و فساد مىكند« .مكتب هرقدر عاىل باشد ،از نظر منطق و کالم ،قوى و نیرومند
خواهد بود و در گفتگو با دیگران ،با لطف و محبت برخورد خواهد کرد و از بهرتین سخن از نظر محتوا
و طرز بیان همراه با فضائل اخالقى و روشهای انساىن بهره خواهد گرفت (مکارم شیرازی ،1374 ،ج،12
ص .)157شایستهترین نیکویی در این ارتباط ،نیکو سخن گفنت با پدر و مادر است که قرآن با تأکید فراوان
ف َو ال تَ ْن َه ْرهُام َو ق ُْل لَ ُهام َق ْو ًل كَرِیام» (ارساء)23 ،؛ بر آنان فریاد مزن و
آن را بیان میکند« :فَال تَق ُْل لَ ُهام أُ ٍّ
گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنان بگو« .از نظر سنت اجتامعى و به حكم فطرت ،الزم است آدمى
در نهایت ادب و احرتام با پدر و مادر خود سخن بگوید و به نیکی با ایشان برخورد کند؛ زیرا اگر این حكم
در اجتامع جریان نیابد و فرزندان با والدین با نیکویی برخورد نكنند ،قطعاً آن عاطفه از بین رفته و شیرازه
اجتامع به كىل از هم گسیخته مىشود (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص .)78علی(ع) درست صحبت کردن را
از نشانههای افراد باتقوا دانسته و میفرماید« :یکی از فضائل متقین آن است که نیکو سخن میگویند»
(نهجالبالغه ،خطبهی  .)193امام صادق(ع) نیز در اینباره میفرمایند« :نیکو سخن گفنت از نشانههای کامل
انسان است» (ابنشعبه حرانی ،1381 ،ص.)303
در آموزههای دینی ،عالوه بر کالم نیکو ،بر نیکویی در رفتار و کردار نیز تأکید شده و آیات و روایات
فراوانی در این زمینه وارد شده است .چنانچه افراد ،نیکویی را رسلوحهی رفتارها و کردارهای خود قرار
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دهند و چشمانداز تربیتی جامعهی دینی را بر این مبنا ،طراحی و عملیاتی کنند ،نیکویی رستارس جامعه
را در بر خواهد گرفت .در چنین جامعهای ،روابط افراد در ابعاد مختلف اعم از روابط اقتصادی ،سیاسی،
اجتامعی ،خانوادگی و فرهنگی بر اساس نیکویی خواهد بود و درنتیجهی آن ،نیکویی همچون لباسی بر
اندام جامعه پوشیده میشود .قرآن کریم رفتار نیکو را ،شایستهی تقدیر در دنیا و نجاتبخش آدمی در
احسنوا ىف ه ِذ ِه الدُّ نیا َح َس َن ٌة و لَدا ُر األ ِخ َر ِة خَی ٌر» (نحل)30 ،؛ براى
آخرت دانسته و میفرماید« :لِلَّذی َن َ
كساىن كه در این دنیا نیكویى كردند ،پاداش نیكویى است و قطعاً رساى آخرت بهرت است« .چنانچه نیکی
در رفتار و منش مردمان تجلی یابد ،مجتمع صالحى تشكیل میشود كه رسارس آن عدل و احسان است و
زندگ ى در آن برابر با رشد و سعادت خواهد بود» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،12ص)234 .رفتار و کردار رسول
گرامی اسالم(ص) ،بهرتین الگوی رفتاری برای جامعهی دینی است که قرآن کریم نیز به این مطلب اشاره
و ایشان را برترین الگوی برشی معرفی کرده است« :لَقَد كانَ لَكُم ىف َرسولِ اللَّ ِه اس َو ٌة َح َس َنة» (احزاب،
)21؛ مسلامً براى شام در زندگى ،رسولخدا(ص) رسمشق نیكویى بود .هامنگونه که رسولخدا(ص) با صفاتی
همچون اخالق نیکو ،رشح صدر ،سخن کریم و بزرگوارانهُ ،مروج نیکیها در جامعه بودند و حتی در برابر
مخالفان نیز ،مأموریت «ا ْدف َْع بِالَّ ِتى ِه َى أَ ْح َسن» را داشتند ،مؤمنان هم با پیروی از ایشان به ترویج نیکویی
در جامعه همت میگامرند .در میان اوصاف رسولخدا(ص) که همگی رسشار از نیکی هستند ،اخالق نیکوی
حرضت(ص) علت اصلی جذب مخاطبان به دین مبین اسالم بود ،هامنگونه که قرآن کریم میفرمایدَ « :و لَ ْو
كُ ْن َت َفظًّا غ َ
َلیظ الْ َقل ِْب الَنْفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِك» (آلعمران)159 ،؛ اگر تندخو و سختدل بودى ،مردم از پیرامون
تو متفرق مىشدند .ایشان اخالق نیکو را موهبتی الهی و درعینحال وظیفهای میدانست که بر عهدهی
همهی پیامربان نهاده شده است« :ما گروه پیامربان ،هامنطور که به انجام واجبات امر شدهایم ،به مدارا
کردن با مردم و اخالق نیکو نیز امر شدهایم» (کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص .)117ایشان اخالق نیکو را از عوامل
سعادت آدمی دانسته و میفرمایند« :بیشرتین چیزى كه مردم به سبب آن به بهشت مىروند ،نیكویى
اخالق است» (ابنحنبل1414 ،ق ،ج ،3ص.)143
در جامعهی دینی مطلوب ،همگان در اندیشهی گسرتش نیکویی بوده و برای آن تالش میکنند .خدای
متعال نیز پاداشی درخور و شایستهی آنان در نظر گرفته است .رسول گرامی اسالم(ص) در اینباره میفرمایند:
«هر كه س ّنت نیكویى بگذارد كه پس از مرگش نیز بدان عمل شود ،هم اجر خودش را دارد وهم به اندازهی
اجر كساىن كه به آن عمل مىكنند (متقی هندی1409 ،ق ،ج ،15ص .)780یکی از س ّنتهای پسندیده در
جامعهی آرمانی ،کمک به دیگران به روش نیکو (بدون منت و اذیت) است .جامعهای که همگان نسبت
به همدیگر احساس مسئولیت میکنند ،تعاون و برادری ،خصیصهی بارز آنان خواهد شد و درنتیجهی آن،
روابطی نیکو بر جامعه ،حاکم میشود.
نکتهی اساسی در ترویج جامعهی دینمدار این است که باید اخالق نیکو و رفتار مهربانانه با مردم جزء
اولویتهای اصلی مسئولین باشد و خود را در چارچوبی تربیتی مقید و ملتزم منایند؛ زیرا اگر بهنام دین
و تحت لوای دینداری ،خشونتورزی شود ،چهرهی دین جز آن میشود که باید باشد و صورتی غیرواقعی
پیدا میکند که این امر سبب تضعیف دین و همچنین موجب وارد شدن آسیبهای جدی به پیکرهی دین
و انحراف رفتار و سلوک دینمدارانه میشود.
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نتیجهگیری

با توجه به مطالب بیانشده میتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی جامعهی دینی در
چشمانداز فرهنگی ،تحقق مؤلفههایی است که به عنوان اصول اساسی چشمانداز دارای اهمیت هستند
تا درنتیجهی آن ،چشمانداز جامعه در بُعد فرهنگ دینی ،شکوفا شود .یافتههای این تحقیق را میتوان
در ابعاد چهارگانهی داناییمحوری ،توامنند کردن جامعهی دینی ،زیبااندیشی و نیکویی تقسیم منود.
در جامعهای که روابط انسانها بر اساس نگاه زیبا شکل میگیرد و خشونت و تندروی جای خود را به
عطوفت و مهربانی میدهد ،توانایی انسانها در پرتو خردورزی و رفتار منطقی ،بارور خواهد شد .در
چنین جامعهای ،سقوط و شکست ،جایگاهی نخواهد داشت و همگان در مسیر تعالی و کامل ،حرکت
خواهند کرد .جامعهی دینی بنا بر ظرفیت جامع دین ،با برنامهریزی و مدیریت صحیح ،خواهد توانست به
جایگاه رفیعی که شایستهی آن است ،برسد و در مقایسه با جوامع غیردینی ،از پیرشفت بهینهای در ابعاد
چهارگانهی فوق برخوردار شود.
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