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  طرح مسئله
هاي پیرامون فرهنگ در جامعـۀ مـا وارد عرصـۀ نـوینی      امروزه، فرهنگ و بحث   

هاي گوناگون، هر یک از دریچۀ وظایف و اختیـارات           شده است و مراکز و سازمان     
هاي گوناگون فرهنگ ارائه   اند و نظرات و نظریاتی را در حوزه         خود، به آن نگریسته   

هاي مربوط به فرهنگ، از جمله تعریف فرهنگ،  در این میان برخی از بحث. اند داده
. گیـري برخـوردار بـوده اسـت        مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی، از رشد چشم       
روشـن  . شناسی فرهنـگ اسـت   یکی از موضوعاتِ مهم در مهندسی فرهنگ، آسیب      

هــاي فرهنــگ نیــز از  اســت کــه بــه لحــاظ گــستردگی ســاحت فرهنــگ، آســیب 
هـا،   ها، فرضـیه  فرض نیز بیفزاییم که پیش   .  است اندازهاي مختلف قابل بررسی     چشم

هـاي فرهنـگ     هایی که بر پایۀ آنهـا، آسـیب         ها، نظریات و روش     منابع، مبانی، سنجه  
چنـان    گیرد، بر دراز دامنـی و پیچیـدگیِ بحـث آن         مورد مطالعه و پژوهش قرار می     

 از یک سازد تنها بر اساس یک نظریه و  می افزوده است که هر پژوهشگري را ناچار
زاویۀ بسیار محدود به آسیب شناسی فرهنگ بپردازد تا بتواند در این ساحت، نکتـۀ     

  .پژوهی بیفزاید هاي فرهنگ بر کارنامۀ پر برگ و بار فرهنگ نوینی را دربارة آسیب
 در کشور ما که اسالم در همـۀ زوایـاي فرهنگـیِ آن جـاري و سـاري اسـت،                    

 به عنوان سنگِ زیـرین تمـدن و فرهنـگ           نگریستن به فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم      
سازيِ خویش    قرآن کریم، کتابی است که فرهنگ     . یابد  اسالمی، اهمیت دوچندان می   

هـر گـاه مـسلمانان بـه آن روي     . را در طول تاریخ اسـالم عمـالً نـشان داده اسـت     
انـد و هـر از گـاه از آن روي           اند، از آبشخور فرهنگ آفرینیِ آن سیراب گشته         آورده

توان گفت    بنابراین به راحتی می   . اند  اند، به لحاظ فرهنگی به انحطاط گراییده        تهبرتاف  
آفـرینِ قـرآن    شناسی در ساحت فرهنگ بدون توجه به آیات فرهنگ    هر گونه آسیب  

  .کریم، آب در هاون کوفتن است
هـاي رویکـرديِ      این پژوهش، سعی دارد به روشنگري دربـارة یکـی از آسـیب            

ریزان فرهنگی را به اهمیـت آن          کریم بپردازد تا توجه برنامه     فرهنگ از دیدگاه قرآن   
  .و نقش حیاتیِ آن در مهندسی فرهنگ معطوف دارد

مسئلۀ اصلی این تحقیق این است که قرآن کـریم چـه رهنمودهـایی را دربـارة                  



 

 

58 

به عنوان یک آسیب فرهنگی مطرح کرده اسـت؟ چـرا قـرآن کـریم در             » دنیاگرایی«
وده و در برخی دیگر از آیات، آن را نکوهش کـرده اسـت؟            برخی آیات، دنیا را ست    
هـاي   برداريِ از دنیا، به دو گونه معرفی شده است؟ شاخص           آیا در قرآن کریم، بهره    

هـاي   از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ قرآن کریم دربارة الیه        » دنیاگرایی«و  » دنیاداري«
هـایی را   چه آسیب» راییدنیاگ«گانۀ فرهنگ؛ یعنی نگرش، ارزش و رفتار، از بعد    سه

  از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ » دنیاگرایی«متذکر شده است؟ آثار، مصادیق و موانع 
به رشد و توسعۀ همه جانبه و فراگیرِ        » دنیاداري«فرضیۀ پژوهشگر این است که      

، آسیبی جـدي بـراي   »دنیاگرایی«کند و در برابر آن،      فرهنگ پیشرو و پویا کمک می     
نگ و در نتیجه، ناکارآمدي سامانۀ فرهنگ و در نهایت انحطاط        رشد تک بعدي فره   

به عنوان بستر و زمینۀ فرهنـگ از یـک          » دنیاگرایی«یا  » دنیاداري«انتخاب  . آن است 
سو و به عنوان یک مبناي اثرگذار در مهندسـی فرهنـگ از سـوي دیگـر، فرهنـگ                    

  .   پیشرو یا فرهنگ پیرو را رقم خواهد زد
هـاي   ده بر اساس این نظریه که رفتار انـسان بـر پایـۀ ارزش   در این مقاله، نویسن  

پـذیرد،    مـی تـأثیر هاي انـسان   هاي انسان نیز از نگرش گیرد و ارزش  انسان شکل می  
ها و در نتیجه رفتارهـا را در     ها، آسیب ارزش    معتقد است هر گونه آسیبی به نگرش      

هـاي او    نگـرش براي تغییر رفتار انسان بایـد نخـست بـه تغییـر           . پی خواهد داشت  
هایی که پیوسـته در قـرآن کـریم در آیـات گونـاگون و از                  یکی از نگرش  . بپردازیم

» دنیـاگرایی « و در برابر آن »دنیاداري«زوایاي مختلف مورد تأکید قرار گرفته است،        
اند و بسته به نگـرش    در حقیقت دو روي یک سکه     » دنیاگرایی«و  » دنیاداري«. است

نتیجـۀ هـر گونـه انحرافـی از         . شـوند  یکدیگر متفـاوت مـی    انسان نسبت به دنیا، با      
، به آسیب انسان و فرهنگ منتهی خواهد        »دنیاگرایی«و حرکت به سوي     » دنیاداري«

  .شد
را » دنیـاگرایی «و » دنیـاداري «از سوي دیگر، قرآن کریم در آیات متعددي، آثـار    

ي دنیادارانه و ها و رفتارها  ها، ارزش   روشن و شفاف بیان کرده است و انواع نگرش        
را به عنوان یک آسیب بسیار خطرناك     » دنیاگرایی«دنیاگرایانه را معرفی کرده و آثار       

اي کـه   اي برشـمرده و گوشـزد کـرده اسـت کـه جامعـه       براي فرهنـگ هـر جامعـه    
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گـسترانده باشـد و    بر مناسبات و ارتباطات فردي و اجتماعیِ آن سـایه           » دنیاگرایی«
ها و رفتارها حاکم باشد، خود به دست          ها، ارزش   گرشهاي دنیاگرایانه بر ن     شاخص

هاي فرهنگی بر تار و پـود فرهنـگِ جامعـه همـوار                خود، راه را براي هجوم آسیب     
اي، فرهنگِ مادي کـم کـم بـر مـسند فرهنـگ         در فضاي چنین جامعه   . ساخته است 

در . معنوي تکیه خواهد زد و تعادل میان عناصـر فرهنـگ از دسـت خواهـد رفـت         
حالتی، سخن از مهندسی فرهنگ یا مهندسی فرهنگی، آب در هـاون کـوفتن             چنین  

بنـابراین،  . توان حتی با سدهاي عظیم نیز مهار کـرد  است، زیرا سیل ویرانگر را نمی     
  .عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

تـرین دالیـل    نیز در قرآن کریم بر این نکته تأکید شده اسـت کـه یکـی از مهـم               
تـرین دلیلـی کـه     بوده است و مهم» دنیاگرایی«هاي گذشته،     دنانحطاط جوامع و تم   

. آنـان بـوده اسـت     » دنیاگرایی«اند، همین     پذیرفته  برخی از مردم، دعوت انبیا را نمی      
ها سایه افکنده باشد، دیگر جایی  بر ذهن و ضمیر انسان» دنیاگرایی«زیرا هنگامی که 
.  آن اسـت، نخواهـد بـود   اي بـه   هاي معنوي که حیات هر جامعـه        براي رشد ارزش  
اي در مسیر رشد و بالندگی و توسعه و تعالی قرار خواهد گرفت             فرهنگ در جامعه  

، تعیین کنندة ارتباطات و مناسـبات فرهنگـی و اجتمـاعیِ آن سـامان             »دنیاداري«که  
در یک . ها و رفتارها حاکم باشد ها، ارزش بر نگرش» دنیاداري«هاي  باشد و شاخص
  .»دنیاگرایی«است نه » دنیاداري«گی و مصونیتِ فرهنگ، کالم، بستر بالند

  
  مبانی مهندسی فرهنگ

پیش از آغاز بحث، شایسته است مبانی مهندسی فرهنگ را مورد بـازبینی قـرار               
  . دهیم تا بر پایۀ آن، دیدگاه خود را استوارتر سازیم

ه بـا   در اینجا، تنها به چند ویژگیِ آن کـ        . هاي گوناگونی است    فرهنگ را ویژگی  
  .کنیم مسئلۀ این پژوهش مرتبط است، اشاره می

تـوان بـه     در تعریف فرهنگ، عناصر متعددي دخالت دارند، از جملـه مـی           :یکم
محیط بالندگی فرهنگ، هدف از فرهنگ و تعریـف فرهنـگ از چـشم انـداز علـوم         
گوناگون اشاره کرد و همین مسئله باعث شده است که فرهنگ معانی مختلفی پیـدا   
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وي معتقد است کـه     . چه در اینجا مورد نظر است، تعریفِ ادوارد تایلر است         آن. کند
اي است شامل معرفت، باور، هنر، اخالق، قـانون، آداب و         فرهنگ، مجموعۀ پیچیده  

رسوم و بسیاري دیگر از عادات و استعدادهایی که انسان بـه عنـوان عـضو جامعـه      
  .کند کسب می

ست اینکـه فرهنـگ یـک مجموعـه     نخـ : در این تعریف چند نکته نهفتـه اسـت       
سـوم اینکـه تمـام      . ، پیچیده اسـت   )سامانه(دوم اینکه این مجموعه     . است) سامانه(

به دیگر سخن، فرهنگ ویـژة انـسان        . عناصر فرهنگ به نوعی با انسان مرتبط است       
گیـري   پنجم اینکه بستر شکل. چهارم اینکه عناصر فرهنگ، غالباً معنوي است  . است

  .ششم اینکه فرهنگ، یک فرایند کسبی است. فرهنگ، جامعه است
چلبـی،  (انـد  هر چند برخی تقسیم فرهنگ را به مـادي و معنـوي نپذیرفتـه         : دوم

رسد که فرهنگ به دو قسمت کلی معنوي و مادي قابل تقـسیم           ، اما به نظر می    )58/
زیرا انسان که محور فرهنگ است، هم با مسائل معنوي سروکار دارد و هم با  . است

قیم بـا انـسان از ایـن قاعـده          بنابراین فرهنگ نیز به لحاظ ارتباط مست      .  مادي مسائل
اما آنچه حائز اهمیت است، این است که نه تنها کفۀ معنوي فرهنـگ         .  نیست مستثنا

تر از کفۀ مادي فرهنگ است، بلکه کفۀ معنوي فرهنگ از یک سو بـه                 بسیار سنگین 
 بـودن بـراي جهـت دهـیِ عناصـر      گذاري و از سوي دیگر به لحاظ مبنا      تأثیرلحاظ  

بـه دیگـر   . تر است ساحت تر و گسترده   تر، جامع   مادي، از کفۀ مادي فرهنگ نیز فربه      
سخن، عناصر ماديِ فرهنگ، بعد ماديِ همان عناصر معنوي فرهنـگ اسـت کـه در             

 فرهنگ معنوي مانند هنر، زبان، ادبیات، فلـسفه،        .اند  قالب مادي، ظهور و بروز یافته     
قابـل لمـس    ي شامل اشـیا ، فرهنگ ماديکار و عقاید، علوم و قوانین وسیاست، اف

 و  تومبیـل ا، ا  هواپیمـ  ،دواتاوسـایل و ابـزار و       ،  وسایل زنـدگی  ،   مثل مسکن  .است
  . ماشین آالت

 بلکـه  ،کننـد  یک نسبت وآهنگ پیـشرفت نمـی      ه  ي ب معنوفرهنگ مادي و     :سوم
شکافی بین این دو پدید    رو  از این  .گردد  تر دگرگون می   معموالً فرهنگ مادي سریع   

 تـأخر  ،تـر  بیـان دقیـق    بـه .نامنـد  خر فرهنگی مـی أآید که آن را پس افتادگی یا ت         می
سـان، هنگـامی     بدین. پس افتادن یک عنصر فرهنگی از سایر عناصر است        ،  فرهنگی
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که تساوي میان عناصر فرهنگ به عنوان یک سامانۀ پویا و پیچیده، به ویژه در سطح 
.  از بین برود، آسیب فرهنگی پاي به میدان خواهد گذاشت          - معنوي  مادي و  -کالن

هايِ سامانۀ کالن فرهنـگ   در اینجا، منظور از آسیب، عدم تساوي میان خرده سامانه       
  .است که منجر به عدم پویایی سامانه و در نتیجه عدم دستیابی به هدف خواهد شد

هـایی اسـت کـه بـر       فرهنگ، یک سامانه اسـت و داراي خـرده سـامانه      :چهارم
از سـوي دیگـر، ماننـد هـر         . پذیرنـد   مـی  تـأثیر گذارند و از یکدیگر       یکدیگر اثر می  

ــامانه ــوع ورودي   س ــت و ن ــی اس ــدة    اي داراي ورودي و خروج ــین کنن ــا، تعی ه
اي بـسیار پیچیـده اسـت کـه          به دیگر سخن، فرهنگ بسان سـامانه      . هاست  خروجی
 از یـک سـو متفـاوت از         -یهـای   شـوند و خروجـی      ها در آن پـردازش مـی        ورودي
 و تاثراتی کـه  تأثیرها انجام شده و  ها، به لحاظ پردازشی که بر روي ورودي  ورودي

ها، به لحـاظ   اند و از سوي دیگر متناسب با ورودي       ها بر یکدیگر نهاده     خرده سامانه 
اند و در حقیقت، تمام فعل و انفعـاالت سـامانه بـر روي          اصلی سامانه  ۀمای  اینکه بن 

هــا و  بنـابراین، میـان ورودي  . کنـد   عرضـه مـی  -پـذیرد  هـا انجـام مـی    روديایـن و 
  .هاي فرهنگ، ارتباط معناداري وجود دارد خروجی

  
  
  
  
  

  فرآیند فرهنگ: 1نمودار
هـاي علـوم بـشري، برخـی       در حوزة ارتباط میان فرهنگ و سایر ساحت     :پنجم

انـد و    دیگر نهـاده  فرهنگ را با اضالعی مانند اقتصاد، سیاست و اجتماع در کنار یک           
 .اند برخی دیگر، فرهنگ را تنها با اضالعِ اقتصاد و سیاست مرتبط دانسته
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  اضالع فرهنگ: 2نمودار
به هر حال، میان فرهنگ و اقتصاد، رابطۀ معناداري وجود دارد که توجه به هـر                

و هـا   هـا و در نتیجـه تغییـر خروجـی     ضلع و غفلت از ضلع دیگر، به تغییر ورودي     
  . باالخره، آسیب که همان عدم تساوي میان اضالع فرهنگ است، منجر خواهد شد

در .  در وجود انسان، سه الیۀ نگرش، ارزش و رفتار شـکل گرفتـه اسـت       :ششم
ادبیات اسالمی از این سه الیه با اندکی تسامح به عقاید، اخالق و فقـه تعبیـر شـده        

عناصر فرهنـگ، بـه لحـاظ ارتبـاط     تر  از سوي دیگر، فرهنگ و به تعبیر دقیق   . است
به دیگـر سـخن،   . اند مستقیم با انسان، به سه الیۀ نگرش، ارزش و رفتار قابل تقسیم   

هـاي یـک جامعـه بـدان      هایی است که انسان در درون فرهنگ، هم سخن از نگرش  
آنچه توجه بدان ضـروري    . ها و هم سخن از رفتارها       معتقدند و هم سخن از ارزش     

تـوان تـصور کـرد،     نه تنها میان این سه الیه، مرزِ مشخصی نمی      است، این است که     
اند که هنگام سخن از هـر یـک،    بلکه این سه الیه آن چنان در یکدیگر در هم تنیده        

نیز در درون هر الیه، دو الیـۀ  . ناگزیر از آن دو دیگر هم، سخن به میان خواهد آمد      
گـوییم، در     نگـرش سـخن مـی     بنابراین هنگامی که مـثالً از       . دیگر نیز حضور دارند   

از این زاویه، هر گاه بـه یکـی از   . درون نگرش، هم ارزش حضور دارد و هم رفتار       
کنیم، منظور تقویت و اهمیـت دادن بـه آن الیـه           سه الیه به طور مشخص اشاره می      

  .است، نه اینکه تنها همان الیه مراد باشد
اصلیِ ایـن پـژوهش    حال که برخی از مبانی مهندسی فرهنگ با توجه به مسئلۀ            

هـاي رویکـرديِ فرهنـگ، یعنـی      تـرین آسـیب   روشن شد، به بررسی یکـی از مهـم    
  .پردازیم ، از دیدگاه قرآن کریم می»دنیاگرایی«
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  »دنیاگرایی«و » دنیاداري«تعریف 
در مـورد  . باشـد   بودن مـی ک گرفته شده و به معناي پستی و نزدی »دنی« دنیا از    
ئه شده است، اما آنچه در این مقاله مورد نظـر اسـت،     هاي گوناگونی ارا   دنیا تعریف 

در قرآن کریم، گاه دنیا مورد مذمت  . آید تعریفی است که از قرآن کریم به دست می        
سرّ این مدح و ذم را نه در دنیا کـه  . قرار گرفته و گاه از دنیا به نیکی یاد شده است     

  .در بیرون از دنیا باید جست
کنیم کـه دنیـا بـه خـودي      به این نکته دست پیدا می  با مطالعۀ آیات قرآن کریم      

خود، از جهت انتساب به حضرت حق، سراسر حق است و باطل و پستی در آن راه 
ندارد، بنابراین مذموم نیست؛ اما از جهت انتساب بـه بـشر، متناسـب بـا نگـرش و           

  بـه دیگـر  . اسـت )دنیـاگرایی ( و گاه مـذموم      )دنیاداري(استفادة انسان، گاه ممدوح     
اي از مادیات، نوع نگرش و نحوة بهره گیـري از ایـن مادیـات          سخن، دنیا مجموعه  

روشن است که این . است که انسان از بدو تولد تا زمان مرگ با آنها سر و کار دارد 
در این مقاله از دنیاي ممدوح با عنوان   . تعریف، جامعِ دنیايِ ممدوح و مذموم است      

در . کنـیم  تعبیـر مـی  » دنیـاگرایی «ي مذموم با عنوان   کنیم و از دنیا     یاد می » دنیاداري«
در قرآن کریم نیز، دنیا بـه همـان تلقـی    . زبان عرفی مردم نیز، همین معنا مراد است    

عرفی و زبانی مردم اطالق شده است، با این تفاوت که دنیاي مذموم و ممـدوح بـا     
ا سـازي ایـن   در اینجا نیز براي جد    . توجه به سیاق آیات کامالً قابل تشخیص است       

و » دنیاداري«دو مفهوم، به جاي بهره گیري از یک واژه، یعنی واژة دنیا، از دو واژة              
  .ایم  سود جسته»دنیاگرایی«

، گـاه بـه مـصادیقِ    »دنیاگرایی«در قرآن کریم، دنیا در سیاق ذم، یا به تعبیر دیگر   
ر تعریـف   هاي جنسی، فرزندان، طال و نقره، اسب، دام و کشتزا          مادي، مانند شهوت  

زیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِنَ النِّساءِ (شده است که انسان دلبسته و وابسته به آنهاست؛ 
        تَـاعم رْثِ ذَلِـکالْحامِ واألنْعۀِ وموسلِ الْمالْخَیالْفِضَّۀِ وبِ وقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهالْقَنَاطِیرِ الْمنِینَ والْبو

گیري  گرایانه و نحوة بهره     هاي مادي  و گاه به نگرش    ،)14/آل عمران () ... الدنْیا   الْحیاةِ
، مدپرستی، تجمـل گرایـی، فخـر فروشـی،          از این مصادیقِ مادي، مانند لعب، لهو      

توجه داده شده است که انسان به جـاي اسـتفاده از            ثروت اندوزي و قدرت طلبی      
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ا در جهت دوري از خداوند سود جسته مادیات در جهت نزدیکی به خداوند، از آنه
اعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدنْیا لَعِب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَاخُرٌ بینَکُم وتَکَاثُرٌ فِی األموالِ واألوالدِ          (است؛  

  .)20/حدید()...
 و در سـوي     »دنیـاگرایی «نتیجه آنکه دنیا، پیوستاري است که در یک سوي آن،           

، خداونــد اســت و در طــرف »دنیــاداري«در طــرف . اســت» دنیــاداري«آن، دیگــر 
تـري از دنیـا دسـت        توان به تعریف دقیق     ز همین جا می   ا. ، غیر خداوند  »دنیاگرایی«

عارفـان معتقدنـد هـر      . هاي عارفان است   بینی ها و باریک   پیدا کرد که نتیجۀ کوشش    
براي غیـر خـدا باشـد،       بر این اساس حتی عبادتی که       . آنچه غیر خداست، دنیاست   

 قابل جمع نیست، امـا  »دنیاگرایی«با » دنیاداري«نیز این نکته را بیفزاییم که  . دنیاست
  . تواند در پیوستاري از شدت و ضعف قرار بگیرد می

 
  »  دنیاگرایی«ا                          دنی      »                  دنیاداري «       

 غیر خداوند                                                 خداوند               
  

  در قرآن کریم» دنیاگرایی«و » دنیاداري«هاي  الیه
تر آمد، در وجود انسان، سه الیۀ نگرش، ارزش و رفتـار تعبیـه       همچنان که پیش  

از سوي دیگر، فرهنگ نیز که محصولِ انسان است، در سـه الیـه قابـل                . شده است 
بـه  » دنیـاگرایی «و  » دنیاداري«هنگام بحث از    . نگرش، ارزش و رفتار   : بررسی است 

عنوان یک عنصرِ فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم، شایسته است این موضـوع در سـه         
  .الیه به صورت جداگانه مورد مداقه قرارگیرد

  
 »دنیاگرایی«و » دنیاداري«نگرش، . 1

  کلیات) الف
 نسبتاً ثابت در فکر، احـساس و     ، عبارت است از یک روش     )Attitude(نگرش

تـر، هـر گونـه     هاي اجتماعی یا قدري وسیع ها و موضوع رفتار نسبت به افراد، گروه 
  )136/آذربایجانی، . (اي در محیط فرد حادثه
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هاي نگرش عبارتند از افکار و عقاید، احساسات یـا عواطـف و تمـایالت       مؤلفه
تفاق نظـر دارنـد و بـراي آن ابعـاد     هاي نگرش نیز ا  محققان در زمینۀ مؤلفه   . رفتاري

بـه فکـر و   »  شـناختی هـاي  مؤلفـه «. گیرنـد  و رفتاري در نظـر مـی      شناختی، عاطفی   
هـاي   مؤلفـه «ثبـت و  هاي منفی یا م   به هیجان » هاي عاطفی   مؤلفه«هاي خاص،     تفسیر

  )137/همان، . ( خاصی از کنش فرد اشاره داردبه نحوة» رفتاري
                                               رفتاري                            

  
  
  
  

                                       

  عاطفی                           شناختی                        
  هاي نگرش مؤلفه: 3نمودار شمارة 

 
 به این معنا که برخی از     . هاي یک فرد تفاوت است      روشن است که میان نگرش    

هـاي   هاي اصلی بر نگرش     اند و نگرش    اند و برخی فرعی     هاي یک فرد اصلی     نگرش
  .  دارندتأثیرفرعی 
  
.  

    
    

    
  
  

  هاي فرعی هاي اصلی بر نگرش  نگرشتأثیر: 4  شمارةنمودار
  

عقاید و باورها، اعم از اینکه درست یا نادرست باشند، جزء شناختی نگـرش را    
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 ارتباط نزدیکی با بعد عاطفی نگـرش، اعـم از مثبـت و         ها  دهند و ارزش    تشکیل می 
  .منفی دارند و رفتارها نیز با بعد رفتاري نگرش مرتبطند

  رفتار                                                
  

  رفتار

  
  شناخت                عاطفه

                         ارزش  نگرش
  رش، ارزش و رفتارارتباط میان نگ: 5 نمودار شمارة

  
   »دنیاگرایی«و » دنیاداري«ارتباط میان نگرش با ) ب

. دنیاي حق و دنیـاي باطـل      : در قرآن کریم، از دنیا به دو گونه سخن رفته است          
 در الیۀ نگرش، مسیر خـود را از  -کنیم تعبیر می» دنیاداري« که از آن به   -دنیاي حق 

 جدا ساخته است، که این افتراق     -کنیم  یاد می » دنیاگرایی« که از آن به      -دنیاي باطل 
تمام سخن بر سر همـین  .  نیز نمود یافته است    - ارزش و رفتار   -هاي بعدي     در الیه 

هاي بسیار خطرناك که فرهنگ را بـه ورطـۀ انحـراف              نکته است که یکی از آسیب     
گرایـی و صـدها    خواهد کشاند و در نتیجه انسان را از توحیدگرایی به سوي انـسان    

در ذهـن و جـان انـسان بـر        » دنیاگرایی«ر سوق خواهد داد، این است که        آفت دیگ 
، مقتدرانه تکیه بزند و انسان را از درون تبـاه سـازد و بـدتر از آن،       »دنیاداري«مسند  

دارد؛  اینکه انسان دچار جهل مرکب شود و گمان کند در مسیر درسـت گـام برمـی                
)   اةِ الدیفِی الْح مهیعاالَّذِینَ ضَلَّ سنْعسِنُونَ صحی مونَ أَنَّهبسحی مها وکـه  ،)104/کهـف  ()نْی 

سازد، بلکه هـیچ    دارد، او را از حق دورتر می        در این حال نه تنها هر گامی که برمی        
جوید، زیرا اساساً به بیماري خویش آگاه نیست تـا   دارویی براي درمان خویش نمی    

ویی را بـه او پیـشنهاد کنـد، چنـدان وقعـی      در پی درمان باشد، و اگر کسی هم دار      
اي که این گونه نگرشـی در آن تـرویج شـود، فرهنـگِ         فرهنگِ جامعه . نخواهد نهاد 
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بسیار آسیب پذیري خواهد بود که دیري نپاید که در آستانۀ بحران و بر لبۀ پرتگـاه              
هِ ورِضْوانٍ خَیرٌ أَم منْ أَسس بنْیانَه       أَفَمنْ أَسس بنْیانَه علَى تَقْوى مِنَ اللَّ      ( گیرد؛نابودي قرار   

  )109/توبه ()علَى شَفَا جرُفٍ هارٍ فَانْهار بِهِ فِی نَارِ جهنَّم واللَّه ال یهدِي الْقَوم الظَّالِمِین
تر آمد، در قرآن کریم، از دو نگرش و عقیدة متفاوت نـسبت           گونه که پیش    همان

هـا را بـر اسـاس     در حقیقت، قـرآن کـریم، انـسان   . ان آمده استبه دنیا سخن به می   
گروهی از : کند برداري از آن به دو دستۀ کلی تقسیم می         نگاهشان به دنیا و نوع بهره     

یؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ والْیـومِ اآلخِـرِ     (مردم معتقدند که پس از این دنیا، آخرتی وجـود دارد؛      
  یرُوفِ وعرُونَ بِالْمأْمیالِحِین        ومِنَ الص أُولَئِکرَاتِ وونَ فِی الْخَیارِعسینْکَرِ ونِ الْمنَ عوآل ()نْه

وإِلَى (کنند؛   و پیوسته نگرش به آخرت را در جامعه تبلیغ و ترویج می            )114/عمران
خِـرَ وال تَعثَـوا فِـی األرضِ      مدینَ أَخَاهم شُعیبا فَقَالَ یـا قَـومِ اعبـدوا اللَّـه وارجـوا الْیـوم اآل                

 )کُلُّ منْ علَیها فَان ( دنیا در نظر آنان فانی و زودگذر است؛        .)36/عنکبوت()مفْسِدِین
ذَلِک بِأَنَّهم اسـتَحبوا الْحیـاةَ الـدنْیا        (و دل بستن به آن عین خسران است؛        )26/رحمن(

  .)107-109/نحل()ی اآلخِرَةِ هم الْخَاسِرُونال جرَم أَنَّهم فِ... علَى اآلخِرَةِ 
إِنِّـی تَرَکْـت    (وجود ندارد؛   و گروه دیگري معتقدند که پس از این دنیا، آخرتی           

 و بر اساس این نگـرش،  )37/یوسـف ()مِلَّۀَ قَومٍ ال یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وهم بِاآلخِرَةِ هم کَافِرُون 
زیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحیاةُ الـدنْیا  (آورند؛  نیز روي میبه مسخره کردنِ معتقدانِ به آخرت    

ویسخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمنُوا والَّذِینَ اتَّقَوا فَـوقَهم یـوم الْقِیامـۀِ واللَّـه یـرْزقُ مـنْ یـشَاء بِغَیـرِ                      
ـ           )212/بقره()حِساب ابی را یکـسر   و وجود هر گونه قیامت و حشر و حـساب و کت

 از این رو، )29/انعام()وقَالُوا إِنْ هِی إِال حیاتُنَا الدنْیا وما نَحنُ بِمبعوثِین      (شوند؛  منکر می 
إِنَّ هؤُالءِ یحِبونَ (کنند؛  آوردن آن فروگذار نمی   از هیچ سعی و تالشی براي به دست         

... (؛و غیر از دنیا را خواهـان نیـستند   )27/انسان ()الالْعاجِلَۀَ ویذَرونَ وراءهم یوما ثَقِی    
تُرِیدونَ ...(و پیوسته در طلب متاع ناپایدار دنیایند؛    )29/نجم()ولَم یرِد إِال الْحیاةَ الدنْیا    

   .)67/انفال ()...عرَض الدنْیا
ه ر یکدیگر ب جالب توجه است که گاه در قرآن کریم، این دو نوع نگرش در کنا             

 تا خواننده و متدبر، آن دو را با یکدیگر مقایسه کند و یکی را اند تصویر کشیده شده 
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برگزیند و یا نگرش خود را بر قرآن کریم عرضه کند و ببینـد کـه بـر کـدام مـسیر                  
 )200/بقره ()فَمِنَ النَّاسِ منْ یقُولُ ربنَا آتِنَا فِی الدنْیا وما لَه فِی اآلخِرَةِ مِنْ خَالق   ...(است؛

 مــستقیم هــر نگــرش را در ارزش و رفتــارِ مربــوط بــه آن نگــرش،       تــأثیرو 
یستَأْذِنُک الَّذِینَ یؤِْمنُونَ بِاللَّهِ والْیومِ اآلخِرِ أَنْ یجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم واللَّه علِیم (دریابد؛
لَّذِینَ ال یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْیومِ اآلخِرِ وارتَابت قُلُوبهم فَهم فِـی ریـبِهِم            إِنَّما یستَأْذِنُک ا  *بِالْمتَّقِینَ
  .)44-45/توبه()یتَرَددون

امیرانِ دنیا از دنیا در جهت . خالصه آنکه، برخی امیر دنیایند و گروهی اسیر دنیا   
منْ حرَّم زِینَۀَ اللَّهِ الَّتِی أَخْـرَج    قُلْ  (جویند؛  تعالی خویش و نزدیکی به خداوند بهره می       

 و بـه آن بـه   )32/اعـراف ()لِعِبادِهِ والطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِ قُلْ هِی لِلَّذِینَ آمنُوا فِی الْحیاةِ الدنْیا 
ـ           (نگرند؛  عنوان یک ابزار می    صِیبک مِـنَ  وابتَغِ فِیما آتَاك اللَّـه الـدار اآلخِـرَةَ وال تَـنْس نَ

الَّـذِینَ  (انـد؛   اما اسیرانِ دنیا، ابزاریت دنیا را به فراموشی سـپرده         . )77/قصص()الدنْیا
 و دنیـا را بـه      )104/کهف()ضَلَّ سعیهم فِی الْحیاةِ الدنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسِنُونَ صنْعا         

و بـدان   )7/یـونس ()حیاةِ الدنْیا واطْمأَنُّوا بِها   ورضُوا بِالْ (اند؛  برگزیده عنوان هدف خود  
 و براي به دست آوردن آن از )26/رعد()وفَرِحوا بِالْحیاةِ الدنْیا(سرگرم و خوشحالند؛

دنیا در دست آنـان    . )70/انعام()م الْحیاةُ الدنْیا  هوغَرَّتْ(کنند؛  هیچ تالشی فروگذار نمی   
خـویش،  » دنیاداري«کنند و در      می» دنیاداري«آنان  . ان دام است  رام است و براي این    

  .وابستۀ دنیا نیستند و اینان دنیاگرایند و دلبستۀ دنیایند
هاي مردم به دنیا یا از نوع ابزاري است و  نتیجه اینکه از نگاه قرآن کریم، نگرش     

سیدن به خداوند ابزارگرایان، به دنیا تنها در حد یک ابزار براي ر. یا از نوع وابستگی
گرایان، به دنیا به چشم هـدف   کنند، اما وابسته می» دنیاداري«نگرند و در حقیقت     می
بـه دلیـل ایـن نـوع نگـرش، بـه دنیـا        . نگرند، آن هم یک هدف کـالن و نهـایی       می

بـه دیگـر سـخن، دنیاگراینـد، نـه      . اند و بدون آن، زندگی برایشان معنا ندارد  وابسته
ر جان و ضمیر آنان ریشه دوانده و جدایی میـان آنـان و دنیـا در         زیرا دنیا د  . دنیادار

  .پذیر نیست این دنیا، امکان
شـود و در     سبب توسعه و رشد اقتصادي مـی      » دنیاداري«از سوي دیگر، نگرش     

  سامانۀ وريِ  نتیجه موجب تکامل خرده سامانۀ اقتصاد و نهایتاً به تعالی و ارتقاء بهره          
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ستیابی به هدف نهایی و کالن فرهنگ که همان توحیـد        فرهنگ و پیشرفت در راه د     
 -، سـبب توسـعۀ نـامتوازنِ انـسانی       »دنیـاگرایی «در برابـرِ آن،     . شود  است، منجر می  

شـود و خـرده       تر، باعث توسعۀ نامتوازنِ اقتـصادي مـی        اجتماعی و در مرحلۀ پایین    
، و از آنجا دهد  نگري سوق می    سامانۀ اقتصاد را از درون به ناکارآمدي و یک سویه           

 این عـدم تعـادل در   ،هاي یک سامانه، ارتباط پویا برقرار است  سامانه  که میان خرده  
پـذیريِ   کند و در نتیجه، راه را براي آسیب       ها نیز راه پیدا می      میان دیگر خرده سامانه   

روشن است که آسیب به یکـی       . سازد  سامانۀ فرهنگ از زوایاي گوناگون هموار می      
مانند اقتصاد، آسیب دیگر ابعاد فرهنگ مانند سیاسـت و اجتمـاع را   از ابعادِ فرهنگ  

نیز در پی خواهد داشت و با توجه بـه تعامـل میـان ایـن ابعـاد در سـطح جامعـه،               
به این معنا که آسـیبِ      .  عمل خواهند کرد   - به زبان ریاضی   -ها به شکل توان     آسیب

وجـبِ افـزایشِ   شود و سیاستِ آسیب دیده، م اقتصادي سبب آسیب در سیاست می    
به همـین نحـو ایـن اقتـصاد آسـیب دیـدة دو       . شود آسیب دو چندان در اقتصاد می     

در هر رفت و برگشتی ... . شود و  چندانی، موجب آسیبِ دو چندان در سیاست می   
شـود و   شود تا آنجا که از مرحلۀ آسیب خارج می     بر دامنه و عمق آسیب افزوده می      

  ... .شود و ن وارد میسامانه به مرحلۀ بسیار سختِ بحرا
  

 »دنیاگرایی«و » دنیاداري«ارزش،   .2
  کلیات) الف

هـا، عالیـق و جهـت         هـا، خواسـته     ، عبارت است از مطلوبیت    )Value(ارزش  
هـاي کلـی رفتـار هـستند و      هاي مثبت و منفی نسبت به چیزهایی کـه مـالك      گیري

 سـخن،   بـه دیگـر   ) 41/حـاجیلري،   . (اکثریت افراد جامعه روي آنهـا وفـاق دارنـد         
مفاهیمی جمعی هستند از آنچه که از نظر فرهنگی خوب، مطلوب و مناسـب و یـا                

کنند که چه چیز بـراي   ها تعیین می ارزش. شود بد، غیر مطلوب و نامناسب تلقی می   
هـا ممکـن اسـت در     ارزش. مردم یک جامعه مهم و از نظر اخالقی درسـت اسـت           
احب خانـه بـودن، یـا اینکـه         مواردي جنبۀ مشخص و عینی داشته باشند، مانند صـ         

  )28/محسنی، . (تري داشته باشند، مانند سالمتی حالت کلی
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آنچه در اینجا با مسئلۀ . شوند ها خود به انواعی تقسیم می روشن است که ارزش 
هـاي فرهنگـی و اقتـصادي و یـا بـه تعبیـر               پژوهش ارتباط دارد، رابطۀ میان ارزش     

هـاي    هـاي فرهنگـی و ارزش       ثر میان ارزش  تأ و   تأثیرتر، بررسی ارتباط متقابل       دقیق
با توجه به  . هاي دنیاگرایانۀ انسان از دیدگاه قرآن کریم است         دنیادارانه و ضد ارزش   

هـاي فرامـادي و    ارزش: شـوند  هـا بـه دو دسـتۀ کلـی تقـسیم مـی          این نکته، ارزش  
 ها، عالیق ها، خواسته هاي فرامادي عبارت است از مطلوبیت ارزش. هاي مادي ارزش

هاي مثبت نسبت به امور روحی و روانـی، غیـر اقتـصادي، اخالقـی،           گیري و جهت 
) 128/حـاجیلري،  . (دینی و معنوي که توسط عموم افراد جامعه پذیرفته شده است        

ــت    و ارزش ــت از مطلوبی ــارت اس ــادي عب ــاي م ــته  ه ــا، خواس ــق و   ه ــا، عالی ه
 عمـوم افـراد     هاي مثبت به امور مادي، اقتصادي و جسمانی که توسـط            گیري جهت

هـا بـه ضـد     به همین نسبت نیز ضد ارزش  ) 131/همان،. (جامعه پذیرفته شده است   
نیز این نکته را بیفزاییم . شوند هاي مادي تقسیم می هاي فرامادي و ضد ارزش   ارزش

گیرند و بـا   ها شکل می  نگرشتأثیرشوند و تحت   ها ناشی می    ها از نگرش    که ارزش 
  .یابند ها نیز تغییر می تغییر نگرش

  
  »دنیاگرایی«و » دنیاداري«ارتباط میان ارزش با ) ب

هاي گوناگون بـه دنیـا، بـراي روشـن شـدنِ            قرآن کریم، پس از گزارش نگرش     
گیـري درسـت از دنیـا، بـه گـزارش       حقیقتِ دنیا و راهنمایی انسان در راستاي بهره 

و » نیاداريد«هايِ  هايِ باطل پرداخته که از همان نگرش هايِ حق و ضدارزش  ارزش
  .گیرند سرچشمه می» دنیاگرایی«

 مدارانه را نـسبت بـه دنیـا سـتوده           هاي حق   قرآن کریم در آیات متعددي، ارزش     
قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللَِّه الَّتِی أَخْرَج لِعِبادِهِ والطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِ قُلْ هِی لِلَّذِینَ آمنُوا فِـی        (است؛

 اةِ الدیونالْحلَمعمٍ یاتِ لِقَونُفَصِّلُ اآلی ۀِ کَذَلِکامالْقِی موۀً یا خَالِص(؛ )32/اعـراف  ()نْی  ممِـنْهو
فَآتَاهم (،)201/بقره()منْ یقُولُ ربنَا آتِنَا فِی الدنْیا حسنَۀً وفِی اآلخِرَةِ حسنَۀً وقِنَا عذَاب النَّار 

واکْتُب لَنَـا  (؛)148/آل عمران()یا وحسنَ ثَوابِ اآلخِرَةِ واللَّه یحِب الْمحسِنِین   اللَّه ثَواب الدنْ  
 تسِعتِی ومحرو نْ أَشَاءبِهِ م ذَابِی أُصِیبقَالَ ع کنَا إِلَیدفِی اآلخِرَةِ إِنَّا هنَۀً وسا حنْیذِهِ الدفِی ه
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 هأَکْتُبــس ــیءٍ فَ ــلَّ شَ ــ   کُ ــذِینَ ه ــاةَ والَّ ــونَ الزَّکَ ــونَ ویؤْتُ ــذِینَ یتَّقُ ــون ا لِلَّ ــا یؤْمِنُ  )م بِآیاتِنَ
وقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوا ماذَا أَنْزَلَ ربکُم قَالُوا خَیرًا لِلَّذِینَ أَحسنُوا فِـی هـذِهِ الـدنْیا                (؛)156/اعراف(

وآتَینَاه فِی الدنْیا حـسنَۀً وإِنَّـه فِـی    (؛)30/نحل()حسنَۀٌ ولَدار اآلخِرَةِ خَیرٌ ولَنِعم دار الْمتَّقِین 
وابتَغِ فِیما آتَاك اللَّه الدار اآلخِرَةَ وال تَنْس نَصِیبک مِنَ (؛)122/نحل()نَ الصالِحِیناآلخِرَةِ لَمِ

   ــب ــه ال یحِ ــی األرضِ إِنَّ اللَّ ــساد فِ ــغِ الْفَ ال تَبو ــک إِلَی ــه ــسنَ اللَّ ــا أَح ــسِنْ کَم أَحا ونْیــد ال
ه إِسحاقَ ویعقُوب وجعلْنَـا فِـی ذُرِّیتِـهِ النُّبـوةَ والْکِتَـاب            ووهبنَا لَ (؛)77/قصص()الْمفْسِدِین

قُلْ یـا عِبـادِ الَّـذِینَ    (؛)27/عنکبوت()وآتَینَاه أَجرَه فِی الدنْیا وإِنَّه فِی اآلخِرَةِ لَمِنَ الصالِحِین   
      نُوا فِی هسلِلَّذِینَ أَح کُمبنُوا اتَّقُوا رابِرُونَ         آمفَّى الـصوا یۀٌ إِنَّماسِعاللَّهِ و ضأَرنَۀٌ وسا حنْیذِهِ الد

إِنَّا لَنَنْصرُ رسلَنَا والَّذِینَ آمنُوا فِی الْحیاةِ الدنْیا ویـوم یقُـوم     (؛)10/زمر()أَجرَهم بِغَیرِ حِساب  
   .)51/غافر()األشْهاد

ها را از گـرایش بـه    نه را نسبت به دنیا گوشزد و انسان     محورا  هاي باطل   و ارزش 
اعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدنْیا لَعِب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَاخُرٌ بینَکُم وتَکَـاثُرٌ  (آنها بر حذر داشته است؛    

 ثُم اتُهنَب الْکُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَیالدِ کَماألوالِ ووفِی فِی األما وطَامکُونُ حی ا ثُمفَرصم فَتَرَاه هِیجی
          تَــاعا إِال منْیــاةُ الــدیــا الْحمانٌ ورِضْــوغْفِــرَةٌ مِــنَ اللَّــهِ ومو شَــدِید ــذَاباآلخِــرَةِ ع

قَنَاطِیرِ الْمقَنْطَـرَةِ مِـنَ    زیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِنَ النِّساءِ والْبنِینَ والْ       (؛)20/حدید( )الْغُرُور
الذَّهبِ والْفِضَّۀِ والْخَیلِ الْمسومۀِ واألنْعامِ والْحرْثِ ذَلِک متَاع الْحیاةِ الدنْیا واللَّه عِنْـده حـسنُ                

  .)14/آل عمران()الْمآب
انفاق، زهد، ، )اقتصادي(قسط: مدارانۀ دنیادارانه عبارتند از   هاي حق    برخی ارزش 

جـویی، توحیـدگرایی، تولیـد، حمایـت از یتیمـان،             زیستی، دنیاگریزي، صـرفه     ساده
  ... .گرایی، احسان و  آخرت

، اسراف، )اقتصادي(ظلم: مدارانۀ دنیاگرایانه عبارتند از هاي باطل برخی ضدارزش
اندوزي، خودخواهی، بخل ورزیدن، عدم  گرایی، ثروت طلبی، لذت  گرایی، رفاه   تجمل

  ... .و ) اقتصادي(وجه به یتیمان، فساد ت
هـاي فرامـادي و    ترین آیاتی که به صورت کامالً شفاف به مرزبنـدي ارزش           مهم

گذاري بر رفتارهـا از سـوي       تأثیرها از یک سو و        پذیري آنها از نگرش   تأثیرمادي و   
  اند، آیات مربوط به قارون است؛  دیگر پرداخته
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)    ونَ کَانَ مِنْ قَوإِنَّ قَار                لَتَنُـوء ـهفَاتِحـا إِنَّ ممِـنَ الْکُنُـوزِ م نَاهآتَیو هِملَیغَى عى فَبوسمِ م
وابتَغِ فِیمـا آتَـاك اللَّـه    *بِالْعصبۀِ أُولِی الْقُوةِ إِذْ قَالَ لَه قَومه ال تَفْرَح إِنَّ اللَّه ال یحِب الْفَرِحِینَ          

س نَصِیبک مِنَ الدنْیا وأَحسِنْ کَما أَحسنَ اللَّه إِلَیـک وال تَبـغِ الْفَـساد فِـی     الدار اآلخِرَةَ وال تَنْ 
قَالَ إِنَّما أُوتِیتُه علَى عِلْمٍ عِنْـدِي أَولَـم یعلَـم أَنَّ اللَّـه قَـد      *األرضِ إِنَّ اللَّه ال یحِب الْمفْسِدِینَ    

نَ الْقُـرُونِ مـنْ هـو أَشَـد مِنْـه قُـوةً وأَکْثَـرُ جمعـا وال یـسأَلُ عـنْ ذُنُـوبِهِم                   أَهلَک مِنْ قَبلِهِ مِ   
فَخَرَج علَى قَومِهِ فِی زِیَنتِهِ قَالَ الَّذِینَ یرِیدونَ الْحیاةَ الدنْیا یا لَیت لَنَا مِثْلَ ما أُوتِی            *الْمجرِمونَ

وقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم ویلَکُم ثَواب اللَّهِ خَیـرٌ لِمـنْ آمـنَ وعمِـلَ               *و حظٍّ عظِیمٍ  قَارونُ إِنَّه لَذُ  
فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ األرض فَما کَانَ لَه مِنْ فِئَـۀٍ ینْـصرُونَه مِـنْ    *صالِحا وال یلَقَّاها إِال الصابِرُونَ  

  مونِ اللَّهِ ونْتَصِرِینَ دا کَانَ مِنَ الْم*      کَـأَنَّ اللَّـهیقُولُـونَ وسِ یبِـاألم کَانَـها منَّوالَّذِینَ تَم حبأَصو
             فْلِـحال ی کَأَنَّـهیبِنَـا و فنَـا لَخَـسلَیع نَّ اللَّهال أَنْ ملَو قْدِریادِهِ ومِنْ عِب شَاءنْ یقَ لِمطُ الرِّزسبی

  .)76-82/قصص()افِرُونالْکَ
در این آیات، سه الیۀ اقتصاديِ فرهنگ، یعنی نگرش، ارزش و رفتارِ اقتـصادي،         

آور و روشن در کنـار هـم بـه تـصویر      هم حق و هم باطل، به شکلی بسیار شگفت       
در این قسمت تنهـا بـر الیـۀ ارزش متمرکـز خـواهیم شـد و از            . کشیده شده است  

  .ذاري آن بر رفتار نیز سخن خواهیم گفتگتأثیرپذیري آن از نگرش و تأثیر
یکـی نگـرش   .  نسبت به دنیا گـزارش شـده اسـت    در این آیات، دو نوع نگرش 

قـارون و قـارون طلبـان، سرمـست بـادة           . دنیاگرایانه و دیگـري نگـرش دنیادارانـه       
هـاي زودگـذر آن و مـست و مغـرور از              خوشرنگ دنیا و وابسته و دلبـستۀ زینـت        

انـد و    اند که آخـرت را از یـاد بـرده           ان در دنیا غرق گشته    هاي دنیوي، آن چن     ثروت
یابی به دنیا به عنوان مقصد نهایی آنان در قالب یک نگرش در ذهن و ضـمیر         دست

منـان، نمونـۀ    انـدوزان و مؤ     اند و دانـش     اینان نمونۀ دنیاگرایی  . آنان نقش بسته است   
سـیدن بـه خداونـد    آنان که به دنیا بـه عنـوان سـکوي پرشـی بـراي ر         . ندا  دنیاداري

انـد و پیوسـته ایـن نگـرش را در جامعـه       نگرند و میان دنیا و آخرت جمع کرده       می
دور نسازد و بـه   » دنیاداري«کنند تا زرق و برق دنیا، دیگران را از نگرش             ترویج می 

  .نیفکند» دنیاگرایی«ورطۀ هولناك 
ي و انـدوز  ثـروت  : هـایی ماننـد   گیـري ضـد ارزش   ، به شکل»دنیاگرایی«نگرش  
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گرایی، فراموشی آخرت، خودپرستی و خودخواهی،  داري، لذت مداري و سرمایه پول
... طلبی، تفاخر و تکـاثر و    طلبی، خوشگذرانی، رفاه   طلبی و جاه    گرایی، قدرت   تجمل

در این آیات . نهند  میتأثیرها نیز به نوبۀ خود بر رفتارها  ارزش و ضد. گردد منجر می 
رفتارهایی مانند سرکشی و طغیان قارون، عدم پندپذیري از یابیم که  می به روشنی در

هاي سرمستانه، عدم احـسان و   آمیز و تعصبی، شادي ناصحان، انجام رفتارهاي غرور  
انفاق به دیگران، ترویج فساد در جامعه، اتکا به دانش خود، ظاهر شـدن در سـطح               

مدارانه سرچشمه  قارونهاي  ، از ارزش...و) تفاخر(ها اع زیورها و زینتاجتماع با انو  
  . طلبانه است هاي قارون ها، خود محصول نگرش گرفته، که این ارزش

  نگرش دنیادارانه        ارزش دنیادارانه     رفتار دنیادارانه               
------------------------------------------------  

  نگرش دنیاگرایانه               ضد ارزش دنیاگرایانه نیاگرایانه          رفتار د
  

  رفتارهاي دنیاگرایانه  دنیاگرایانه هاي  ضدارزش
  سرکشی و طغیان  اندوزي ثروت
 عدم احسان  مداري پول

  عدم انفاق  داري سرمایه
  هاي سرمستانه شادي   جویی لذت

  عدم پندپذیري از ناصحان  خودپرستی
  آمیز هاي غرورانجام رفتار  خودخواهی

  ها ها و زینت ظاهر شدن در سطح اجتماع با انواع زیور   پرستی تجمل
  انجام رفتارهاي تعصبی   مداري قدرت
  اتکا به دانش خود   طلبی جاه

  ترویج فساد و فحشا در جامعه  خوش گذرانی

ش
گر

ن
  

یانه
گرا

دنیا
  

  گرایی ترویج مصرف   رفاه مداري
   رفتارثر نگرش، ارزش و و تأتأثیر : 6 نمودار شمارة

  



 

 

74 

از نگاه مهندسی فرهنگ، پیام این آیات این است که تداوم حیات فرهنگـی هـر      
اي،  اگـر در جامعـه    . هايِ آن جامعـه پیونـد خـورده اسـت           اي به نظام نگرش     جامعه

، سایۀ خزندة خود را بر پیکرة فرهنگِ آن گسترانده باشد، دیـر یـا زود،                »دنیاگرایی«
 آن - نگـرش، ارزش و رفتـار   -هـاي فرهنـگِ     یـه طلبی، از درون، همۀ ال      موریانۀ دنیا 

نوردد و جز اسکلتی شکننده که در برابر باد ضعیفی در هم    سامان را آرام آرام درمی    
یابد و آن  اي می بر این اساس، تهاجم فرهنگی معناي تازه. نهد  ریزد، بر جاي نمی     می

ه درون، بـدون    اینکه لزوماً تهاجم فرهنگی، تهاجمی آشکار، کوتاه مدت، از بیرون ب          
توان گفت آن تهاجمی اسـت کـه در    برنامه، قابل لمس و رو در رو نیست، بلکه می  

 که به جاي پرداختن به ظاهر -ریزي شده، درونی پس پرده، بلند مدت، آرام و برنامه
رود و ریـشۀ آن را   فرهنگ که دوام و فایدة چندانی ندارد، قلب فرهنگ را نشانه می    

 - و غیر قابل لمس    -ر امید سرسبزيِ آن به یأس بدل شود       خشکاند که دیگ    چنان می 
 است و در نهایت از پشت -جویی را در پی نداشته باشد که دفاع و مقاومت و چاره

گرایی و زراندوزي که در جامعۀ کنونی  آیا مسابقۀ دنیاپرستی و تجمل. زند خنجر می 
جم فرهنگـی   ما، رشد فزاینده و چشمگیري یافتـه اسـت، پرتـویی از موفقیـت تهـا               

تـوان بـر اسـاس ایـن      سازد؟ آیا نمی مخالفان انقالب و اسالم را به ذهن متبادر نمی       
حب الدنیا رأس کـل     «: که فرمودند 7 برانگیز امام جعفر صادق     سخن بسیار عبرت  

در » دنیـاگرایی «، گفت کـه دامـن زدن بـه تـرویج و توسـعۀ               )25/صدوق،(» خطیئه
تـوان ادعـا کـرد        وارتر ساخته است؟ آیا نمی    جامعه، راه را براي تهاجم فرهنگی هم      

ها و رفتارهاي دنیادارانـه   ها، ارزش کلید مهندسی فرهنگ، رشد و تقویت نگرش        شاه
  و توحیدمحورانه در جامعه است؟ 

. پیام دیگري که این آیات بدان اشاره دارند، نقش کلیدي نگرش در رفتار اسـت    
پـردازد و     هاي دنیاگرایانه می    رزشبه خلق ضد ا   » دنیاگرایی«به این معنی که نگرش      

از . شـوند  هاي دنیاگرایانه نیز مایۀ اصلی رفتارهاي دنیاگرایانه قلمداد مـی      ارزش  ضد  
» دنیاگرایی«و یا تغییر و درمان نگرش       » دنیاداري«این رو، مصونیت و حفظ نگرش       

زدایـی فرهنـگ جامعـه همـوار          درجامعه، راه را براي پیشگیري از آسیب یا آسـیب         
  . سازد می
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تا زمـانی کـه فـردي اسـت، تنهـا فـرد را در          » دنیاگرایی«شود که     نیز روشن می  
 اما هنگامی کـه از فـرد بـه بخـشی از جامعـه      ،دهد معرض خطر و انحراف قرار می 

سرایت کند، بسان یک بیماري واگیردار، همۀ سطوح و ابعاد جامعه را مورد تهاجم              
شـود و از سـوي دیگـر،          یار پیچیده مـی   زیرا از یک سو، کنترل آن بس      . دهد  قرار می 

سرعت انحراف آن به واسطۀ ایجاد رقابت میـان طبقـات گونـاگون جامعـه، رشـد                 
هاي دیگر جامعه   ها و حوزه    گیرد و از سوي سوم، بر همۀ عرصه         فزاینده به خود می   

نهـد، بـه    اثرات مخرب و ویرانگري بر جاي می... مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و     
  . شود الح آن، تقریباً غیر ممکن میطوري که اص

شاید بتوان گفت یکی از دالیلی که سبب شد زمین، قارون را بـه همـراه  تمـام          
اموال و ثروت و خانه و امکانات او فرو ببرد، توجه دادن به این تذکر است که هـر      
چند قارون این ثروت را از مسیر درست به دست آورده بود، اما هنگـامی کـه ایـن         

در جامعه آماده سازد، خودِ این ثروت به این دلیـل   » دنیاگرایی«تر را براي    ثروت بس 
شده است، یا به تعبیر بهتر از حالت فـردي بـه دایـرة              » دنیاگرایی«که کانون ترویج    

 اجتماعی گام نهاده و بعد تبلیغاتی به خود گرفته است، مشروعیت خـود را از           تأثیر
ري واگیرداري دارد که قابل درمان نیست دهد و بسان یک حیوانی که بیما  دست می 

و باید سریعاً دفن شود تا این بیماري به دیگر حیوانات سرایت نکند، نیز الزم بـود               
به آنها سرایت پیدا » دنیاگرایی«زمین، قارون و اموالش را که بیماريِ غیر قابلِ درمانِ 

رتی براي افـرادي  کرده بود، ببلعد تا این بیماري به دیگران سرایت نکند و درس عب      
  .ورزیدند باشد که به موقعیت قارون حسادت می

  
 »دنیاگرایی«و » دنیاداري«رفتار،   .3

  کلیات) الف
هر فعالیت و عملی کـه موجـود زنـده          «: اند  گفته) Behavior(در تعریف رفتار  

دهد و متضمن کارهاي بدنی آشکار و پنهان، اعمال فیزیولوژیک، عاطفی و  انجام می
  )52/شعاري نژاد،(» .باشد میفعالیت عقلی 

شود که رفتار، ارتبـاط تنگـاتنگی بـا نگـرش              با توجه به این تعریف روشن می      
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شـود کـه      نیـز روشـن مـی     . دارد) احساسات و عواطـف   (و ارزش   ) افکار و عقاید  (
 به نـدرت رفتـار   - بر اساس تحقیقات جدید - دارد و  تأثیرنگرش بر ارزش و رفتار      

بر همین اساس امروزه این سـؤال کـه نگـرش    . گذارد ینیز بر نگرش و ارزش اثر م      
فتار بر نگرش  به جاي این سؤال که، آیا ر    گذارد،  ن و چگونه بر رفتار اثر می      چه زما 
  )152/آذربایجانی، . ( نشسته استگذارد یا نه، اثر می

   
  »دنیاگرایی«و » دنیاداري«ارتباط میان رفتار با ) ب

ریم به انسان و با تدبر و تأمل در آیـات قـرآن             اي قرآن ک   با توجه به نگاه سامانه    
رسد مرزبندي دقیقی میان نگرش، ارزش و رفتـار وجـود             کریم، هر چند به نظر می     

 مگر در مـوارد بـسیار  ـ  توان ارتباط سلسله مراتبیِ میان آنها را  نداشته باشد، اما نمی  
د و ارزش، بـه     گذار   می تأثیر که نگرش در ارزش      به این معنا  .  نادیده گرفت  -جزئی

تـوان گفـت کـه رفتـار بـر          بر اساس مهندسی معکوس نیز می     . دهد  رفتار جهت می  
  .گیرد  نیز بر پایۀ نگرش شکل می  و ارزش محور ارزش

تر رفت، نگرش دنیادارانه به تولیـد ارزشِ دنیادارانـه و ارزش             همچنان که پیش    
د؛ از سـوي دیگـر، نگـرش    شـو  دنیادارانه به ظهور و بروز رفتار دنیادارانه منتهی می       

آفریند و ارزش دنیاگرایانه نیز به رفتـار دنیاگرایانـه       دنیاگرایانه، ارزشِ دنیاگرایانه می   
  .انجامد می

اي اسـت کـه دو رویـه دارد، یـک رویـۀ آن            از سوي دیگر، دنیا مانند یک سکه      
به دیگر سخن، یـک دنیاسـت بـا دو     . است» دنیاگرایی«و رویۀ دیگر آن     » دنیاداري«
از ایـن رو، گـاه بـه واسـطۀ اتخـاذ نگـرش       . ویکرد به آن و دو رفتار نسبت به آن       ر

هـا، میـان رفتارهـاي دنیادارانـه و      سطحی یا نادرست نسبت به دنیا، افراد یـا گـروه          
  . کنند دنیاگرایانه خلط می

الَّـذِینَ  *قُلْ هلْ نُنَبِّئُکُم بِاألخْسرِینَ أَعمـاال     (:قرآن کریم به این نکته توجه داده است       
شـاید  . )103-104/کهـف ()ضَلَّ سعیهم فِی الْحیاةِ الدنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسِنُونَ صنْعا        

با این . بتوان گفت این آیه، به رابطۀ تنگاتنگ میان نگرش، ارزش و رفتار اشاره دارد
کنند   ا بسیار تالش می   فرماید کسانی هستند که در این دنی        توضیح که، قرآن کریم می    
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کنند که اعمال و رفتار آنان درست است، در حالی که همۀ رفتارهایشان         و گمان می  
کـه  » سـعیهم «و » یحسنون«، »یحسبون«به کار بردن سه واژة کلیديِ . رود  به هدر می  

کنـد   به نگرش، ارزش و رفتار اشاره دارند، نظریۀ مبنایی این پژوهش را تقویت مـی  
ها را توان آن قرار است و به راحتی نمیاي بر ه رکن، یک حالت سامانهکه میان این س

از سوي دیگر، ارتباط تنگاتنگ میـان سـه بعـد شـناختی و     . از یکدیگر جدا ساخت  
  .کشد عاطفی و رفتاري را نیز به تصویر می

 نتیجه اینکه میان نگرش و رفتار ارتباط مـستقیمی اسـت، بـه طـوري کـه ایـن                
از این رو، اگر نگـرش سـطحی یـا    . کنندة ارزشِ رفتار استنگرش است که تعیین     

دهـد   این آیه به صراحت هشدار مـی  . نادرست باشد، رفتار نیز به هدر خواهد رفت       
و دنیادارانه هـستند، امـا از   ه دنبال رفتارهاي ارزشمند و نیکو     که گروهی در ظاهر ب    

فتارهایشان، دنیاگرایانه اند، باطن ر آنجا که در نگرش نسبت به دنیا ره به خطا پوییده
  .است، در نتیجه رفتارهایشان سودي به حال آنها نخواهد داشت

آفرین، تنهـا بـه بررسـی یـک آیـۀ       انگیز و تنبه بر حال با توجه به این نکتۀ عبرت    
پـردازیم و جهـت تکمیـل بحـث، بـه دیگـر           جامع دربارة رفتارهاي دنیاگرایانه مـی     

  .واهد شدرفتارهاي دنیاگرایانه نیز اشاراتی خ
ترین رفتارهاي دنیاگرایانه در یک آیـه بـه صـورت سلـسله               در قرآن کریم، مهم   

اعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدنْیا لَعِب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَـاخُرٌ بیـنَکُم وتَکَـاثُرٌ فِـی              (:مراتبی آمده است  
ار نَباتُه ثُم یهِیج فَتَرَاه مصفَرا ثُم یکُـونُ حطَامـا وفِـی    األموالِ واألوالدِ کَمثَلِ غَیثٍ أَعجب الْکُفَّ     

  .)20/حدید()اآلخِرَةِ عذَاب شَدِید ومغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ ورِضْوانٌ وما الْحیاةُ الدنْیا إِال متَاع الْغُرُور
سـب بـا افـزایش عمـر     در این آیه، از شش مرحلۀ کلیدي رفتار دنیاگرایانـه متنا       

خواهی در  گرایی، فخر فروشی، زیاده  بازي، سرگرمی، زینت  : انسان سخن رفته است   
انسان نخست در دوران کودکی با بازي به دنیا روي . خواهی در فرزندان مال و زیاده

شود و در  هاي دنیا می آورد و پس از آن در دوران نوجوانی عالقمند به سرگرمی      می
کنـد و پـس از آن در      میهاي دنیا در نظرش جلوه        ها و آرایش    تدوران جوانی، زین  

سـازد و در دوران    به حسب و نسب او را قانع می   سالی، تنها فخرفروشی  دوران میان 
باالخره، دنیا در هـر  . شود کردن مال و اوالد متمرکز می       کهولت، رفتارهایش بر جمع   
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کنـد و او را فریفتـۀ خـود        سن و سالی، به نوعی انسانِ دنیاگرا را به خود جلب می           
هاي ایـن   گري سازد تا آخرت را از یاد ببرد و سرمایۀ نقد خویش را بر سر جلوه         می

نتیجۀ نگرش دنیاگرایانه، جز ایـن رفتارهـاي        . خط و خال از دست بدهد       مار خوش 
  .ناشایست نیست

برخی دیگر از رفتارهاي دنیاگرایانه که در قرآن کریم از آنها سخن رفته اسـت،               
، )79/، قـصص  212/، بقـره  28/احـزاب (گرایـی     پرسـتی و تجمـل      زینـت : بارتند از ع

، )3/، ابـراهیم 16/اعلـی (، ترجیح دنیا بر آخـرت   )25/رعد(عهدشکنی و فسادافزایی    
، )26/رعـد (، دلخـوش بـودن بـه دنیـا         )11/حـج (جانبه و سطحی    انجام عبادات یک  

، )79/صصقــ(، پــول پرســتی و لــذت طلبــی )212/بقــره(مــسخره کــردن مؤمنــان 
 آیـات الهـی      ، نفس پرستی و تکـذیب     )107/، نحل 7/یونس(ورزي از آخرت      غفلت

جـویی و   ، عیـب )23/، یـونس 37/نازعـات (ورزي و سرکـشی     ، طغیان )176/اعراف(
، سـستی در جهـاد و تـرك آن    )24/انـسان (، گناهکاري و ناسپاسی     )1/همزه(غیبت  

، روبرگردانی از یاد خـدا   )35/جاثیه(، استهزاء آیات الهی     )152/، آل عمران  38/توبه(
، اشـاعۀ فحـشا و فـساد        )106/نحـل (، ارتداد و گرایش به کفر       )15/، اعلی 29/نجم(

، )36/شـوري (، جـدال در آیـات الهـی         )94/نـساء (، تکفیر دیگران    )33/نور(جنسی  
  ... . و) 85/بقره(کشتن دیگران 

ابـر  هـاي مـشرکانه و در بر        هـاي توحیـدي، نگـرش       همچنان که در برابر نگرش    
انـد؛ در برابـر       محورانـه صـف کـشیده       هاي باطـل    ارزش  مدارانه، ضد   هاي حق   ارزش

آنـان کـه از دنیـا در    . انـد  رفتارهاي دنیاگرایانه نیز رفتارهاي دنیادارانه قامت کـشیده   
برند، همۀ رفتارهایشان دنیادارانه است و آنـان کـه از          جهت رسیدن به حق بهره می     
روشـن  . جویند، همۀ رفتارهایشان دنیاگرایانه است      میدنیا براي رسیدن به دنیا بهره       

، استفادة حق و باطل از دنیاسـت و چـون          »دنیاگرایی«و  » دنیاداري«است که سنجۀ    
بـه دیگـر   . شوند، یا این رفتار حق است و یا باطل حق و باطل با یکدیگر جمع نمی 

 سـوي  سخن، در یک سو، احسان و انفاق به دردمندان و آسیب دیدگان است و در        
در یک سو، بی توجهی به یتیمـان        . دیگر ثروت اندوزي و دوري از نیازمندان است       
ایـن رفتـار دنیادارانـه اسـت و آن     . است و در سوي دیگر، توجه و کمک به یتیمان    
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  . این حق است و آن باطل. رفتار دنیاگرایانه
ه نیـز سـخن     داران  در قرآن کریم، در برابر رفتارهاي دنیاگرایانه، از رفتارهاي دنیا         

، )122 و 120/نحـل (شـرك  اجتناب از  : برخی از این رفتارها عبارتند از     . رفته است 
، هجـرت در راه خـدا   )121/نحـل (، شـکر    )120/نحـل (، اطاعـت    )10/زمر(احسان  

، 169/اعـراف (، تفکّـر    )80/قـصص (، ایمان   )80/قصص(، دانش اندوزي    )41/نحل(
، )80/قـصص (مـل صـالح     ، ع )80/قـصص (، صـبر    )169/اعـراف (، تقوا   )24/یونس

، جهـاد  )30/فصلت(، استقامت ورزي )32/اعراف(ها  ها و نعمت    گیري از زینت    بهره
  ... .و ) 74/نساء(در راه خدا 

  
  »دنیاگرایی«هاي  شاخص. 4

کنـیم تـا      را از دیدگاه قرآن کریم گزارش می      » دنیاگرایی«هاي   در اینجا، شاخص  
ضعیت موجود و برنامه ریزي بـراي       برنامه ریزان فرهنگی بر اساس آن به بررسی و        

  . دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازند
این نکته شایان توجه است که قرآن کریم به پیشگیري توجه بیشتري دارد تا بـه    

به همین دلیل قرآن کریم در مرحلۀ نخست براي پیشگیري از گرایش مـردم          . درمان
ونی را متذکر شده است؛ که و در مرحلۀ بعدي، درمان، نکات گونه گ» دنیاگرایی«به 

  .پرداختن به آن به توفیق حضرت دوست در مقالۀ دیگري خواهد آمد
از سوي دیگر، قرآن کریم به جهت نگاه مجموعی و چند بعدي به انسان و عالم 

هـاي   هاي دنیایی ذکر کرده است، هم شاخص       هم شاخص » دنیاگرایی«هستی، براي   
  .نیایی اشاره خواهیم کردهاي د در اینجا تنها به شاخص. آخرتی

گرایـی،   گرایـی و واقعیـت   این نکته را نیز بیفزاییم که قرآن کریم به لحاظ عینـی          
هـا، جوامـع و اقـوام     ، بـه معرفـی شخـصیت   »دنیاگرایی«هاي  افزون بر ذکر شاخص 

خواهـد  » دنیاگرایی«هاي   دنیاگرا نیز پرداخته است که بررسی آنها، بر دامنۀ شاخص         
ترین جوامع، اقوام    به عنوان مهم  ...  از یهودیان، قوم ثمود، قارون و      قرآن کریم . افزود

ایـم کـه همـۀ     در اینجـا قـصد نداشـته   . هـاي دنیـاگرا یـاد کـرده اسـت       و شخصیت 
  .این جوامع و افراد را ذکر کنیم» دنیاگرایی«هاي  شاخص
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هاي زیر، مستقیماً از آیاتی که به عنوان نمونه ذکر شده است، به دسـت      برداشت
ده و در برخی موارد با توجه به سیاق و آیات قبل و بعد از آیۀ مذکور، استخراج               آم

  .شده است
  

  توحید. 1
، غفلـت   )83/، زخرف 38/، کهف 3/ابراهیم(، شرك به خدا     )8/یونس(انکار خدا   

ــدا  ــف(از خ ــل38و28/که ــونس108/، نح ــم22/، ی ــشر29/، نج ــه2/، ح ، 9/، جمع
  ).10-11/آل عمران(، احساس بی نیازي نسبت به خدا )16/اعلی

  نبوت . 2
ــف دیــن و وحــی   ــا تحری ــره(انکــار و ی ــده199/، آل عمــران212/بق ، 42/، مائ

، مبـارزه و مجادلـه و       )70/انعـام (، استفاده ابزاري از دیـن       )30/، ابراهیم 176/اعراف
، دیـن فروشـی   )36/، شـوري 35/، جاثیـه 9/، توبـه  7/کهـف (استهزاي دین و وحـی      

، 152/آل عمـران (، انکار و یا دشمنی با پیـامبر        )77/، آل عمران  79و 174و 41/بقره(
  ).185/، شعراء15/، هود98/، توبه68/نساء

  معاد. 3
، تردیـد در    )14/، انـشقاق  20/، قیامت 12/، ذاریات 7/یونس(انکار آخرت و معاد     

ــاد  ــت از آخــرت )36/کهــف(آخــرت و مع ــران(،  غفل ، 77/، قــصص185/آل عم
، 39/، نازعـات 107/نحـل ( دنیـا بـر آخـرت    ، ترجیح )3/، همزه 27/، انسان 20/قیامت
  ).17/اعلی

  اقتصاد. 4
، )3/، همـزه 1/، تکـاثر 20/، حدیـد 96/بقـره (حرص و رقابت در انباشت ثـروت        

، 77/توبـه (، بخـل    )129/شعراء(، کاخ سازي    )169/اعراف(تحصیل ثروت نامشروع    
-34/، نجـم 38/، محمـد 117/آل عمـران (، عدم انفاق و احـسان   )11/، لیل 38/محمد

، 51/اعـراف (، فریفته شـدن بـه مـال دنیـا           )36/، زخرف 15/هود(گرایی    ، تجمل )33
ــر ــد88/حج ــریم20/، حدی ــل74/، م ــه  )36/، نم ــردم ب ــک م ــاگرایی«، تحری » دنی

  ).79/قصص(
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  اجتماع. 5
، اصـطکاك و سـتیز بـا      )17-20/، فجر 28/کهف(توجهی به بینوایان و یتیمان       بی

، 79/، قـصص  34/کهـف (خر فروشـی    ، ف )92/، نحل 3/، انفال 152/آل عمران (جامعه  
، پیمـان  )21/، فجـر 66/، واقعـه 95/، نحـل 38/توبـه (، دون همتی و خواري    )1/تکاثر

  ). 212/بقره(، تمسخر و تحقیر مؤمنان )95/، نحل77/آل عمران(شکنی 
  سیاست. 6

، 38/، توبـه  94و 74/، نـساء  152/آل عمـران  (ترك و یا سستی و فـرار از جهـاد           
، )36/محمـد (، تمایـل بـه سـازش بـا دشـمنان            )11/، صـف  36/، محمـد  16/احزاب

، از )116/، هود80/، مائده85-86/بقره(، ستمگري )23/یونس(خودکامگی و استبداد   
  ). 7/، فاطر176/، اعراف155/آل عمران(حزب شیطان بودن 

  فرهنگ. 7
  دانش) الف

، 40/، نـور 115/، مؤمنـون 108/، نحـل 200/بقره(دانش تک بعدي و یک ساحتی     
نگـري و عـدم     ، کوتـاه  )23/زخـرف (گرایی    ، تقلید )30/نجم(گرایی    رافه، خ )9/جمعه

، 18/، اســراء95/، نحــل25/، یـونس 42/، توبــه32/، انعـام 169/اعــراف(دوراندیـشی  
ــت ــاهرگرایی )20/قیام ــراف(، ظ ــال169/اع ــه67/، انف ــف42/، توب ــدم )11/، ص ، ع

  ).22/، نجم27/، دخان13-14/آل عمران(پندپذیري 
  معناي زندگی) ب

، اصیل دانستن دنیـا     )14/، انشقاق 2-4/همزه(اس کاذب جاودانگی در دنیا       احس
، محرومیت از )3/، همزه129/شعراء(، غفلت از مرگ     )3/، همزه 74/، مریم 212/بقره(

، آرزو طلبی  )29/، نجم 57/، قصص 108/نحل(، محرومیت از هدایت     )5/تکاثر(یقین  
گذرانی و عـشرت طلبـی     وش، خ )20/، شوري 3/، انبیاء 3/، حجر 20/، اسراء 96/بقره(
  ).27/، دخان79/، قصص13/، انبیاء116 و66/هود(

  شخصیت) ج
ــرا  زن ــران(گ ــدگرا )14/آل عم ــران(، فرزن ــد14/آل عم ــت )20/، حدی ، هواپرس

، )84-85/بقـره (، تجـاوزگر  )20-17/، قیامـت 185/شعراء(، فسادانگیز  )176/اعراف(
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ــانگر  ، 34-35/، کهــف155/، آل عمــران212/بقــره(، خودخــواه )38/نازعــات(طغی
  ).27/، انسان50/فصلت(، ناسپاس )29/انعام(، لجوج )50/فصلت

  
 ؟جامعۀ ایران، جامعۀ دنیادار یا دنیاگرا. 5

هاي باال، جامعۀ ایـران را مـورد بررسـی            حال شایسته است با توجه به شاخص      
هـاي    بـه سـوي شـاخص    این سؤال را که آیا جامعۀ ایران    قرار دهیم و سپس پاسخ    

، قـدري روشـن     »دنیـاگرایی «هـاي     در حرکت است یا به سوي شاخص      » اريدنیاد«
  .سازیم

بر اساس تحقیقاتی که اخیراً از سوي مراکـز معتبـري ماننـد وزارت فرهنـگ و                 
ارشاد اسالمی در خصوص سنجش آگاهی و نگرش و رفتار ایرانیـان انجـام گرفتـه      

 در دهۀ شـصت، تحـت      آید جامعۀ ایران    است، دردمندانه باید بگوییم که به نظر می       
، بـر اسـاس    ; انقالب، دفاع مقدس و شخصیت معنوي حضرت امام خمینـی          تأثیر

شد؛ اما اینک در دهۀ سوم انقالب  هاي قرآنی، جامعۀ دنیادارانه محسوب می شاخص
 تحوالت دنیاگرایانۀ تأثیراند، تحت  که نسل سوم در جایگاه نسل اول انقالب نشسته     

ــ و  ... ویزیون، سینما، ماهواره، بیلبوردهاي تبلیغـاتی و   تل -ها    غرب، تبلیغات رسانه  
گرایـی در جامعـۀ کنـونی، بـر اسـاس       تضعیف اصول دینی، به ویژه معاد و آخـرت    

و نزدیک شدن به » دنیاداري«هاي  هاي قرآنی، در حال دور شدن از شاخص شاخص
 . است» دنیاگرایی«هاي  شاخص

  :چنین نتیجه گرفته استدر یکی از این تحقیقات، پژوهشگر در پایان 
گرایانـه   هـاي مـادي   رسد جامعۀ ما در مسیر حرکت به طـرف ارزش          به نظر می  «

ها در نیمرخ فرهنگـی جامعـۀ شـهري قـوي      است و حداقل زمینۀ تظاهر این ارزش     
 ایـران در   سـالۀ 16-24در نـسل  ... گرایانـه،   يهاي ماد رسد ارزش   به نظر می  . است

. دهـد  یط این گروه را متفاوت از بقیه نشان مـی اطالعات ما شرا. معرض رشد است  
هاي  ها قرار دارند و آن هم نه حرکت به سوي ارزش جوانان در معرض تغییر ارزش
  ) 527/محسنی، (» .گرایانه است هاي مادي متعالی، بلکه مسیر بیشتر ارزش

  :در پژوهش دیگري آمده است
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هـاي   عکـاس ارزش   از ان  1360نسبت بـه سـال       1375مطبوعات ایران در سال     «
  )252/حاجیلري، (» .اند هاي مادي حرکت کرده فرامادي به سمت ارزش

  گیري    نتیجه
فرهنگ بسان سامانۀ بسیار پیچیده است که هر گونه آسـیبی بـه یکـی از خـرده          

ها و در نتیجه کلّ سامانه را در پی خواهـد   هاي آن، آسیب دیگر خرده سامانه     سامانه
سامانه و  هاي فرهنگ، پرداختن به یک خرده  بررسی آسیب از این رو، هنگام     . داشت

با توجه به این نکتـه، هـر گونـه         . ها، عین خطاست    سامانه  غافل شدن از دیگر خرده    
اي و  ریزي، مدیریت، رهبري و مهندسی در حوزة فرهنگ، باید جامع، سـامانه      برنامه

سامانۀ اقتصاد و     خرده» دنیاگرایی«و  » دنیاداري«بر این اساس، دو جزءِ      . فراگیر باشد 
 مستقیم آن بر کلّ سامانۀ فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم مورد آسیب شناسی قرار تأثیر

هاي او بر رفتار  هاي او و ارزش بر پایۀ این نظریه، که نگرش انسان بر ارزش. گرفت
گـسترش یابـد،   » دنیـاداري «اي نگرش   نهد، روشن شد که اگر در جامعه         می تأثیراو  

هاي دنیادارانـه و در نتیجـه رفتـار دنیادارانـه             اغلب سبب ترویج ارزش    این نگرش، 
هـاي    خواهد شد، که بروز و ظهور همین رفتارهـاي دنیادارانـه بـه آفـرینش ارزش               

و بالعکس، اگر در . انجامد در جامعه می  » دنیاداري«دنیادارانۀ دیگر و تقویت نگرش      
هـاي   ، اغلب باعث توسعۀ ارزش دنیاگرایانه تبلیغ شود، این نگرش      اي نگرش   جامعه

دنیاگرایانه و در نهایت رفتار دنیاگرایانه خواهد شد، که این گونه رفتارها نیز به نوبۀ  
قرآن کریم با معرفی    . در جامعه منجر خواهد شد    » دنیاگرایی«خود به تعمیق نگرش     

وانده فرا خ » دنیاداري«ها را به      ، همواره انسان  »دنیاگرایی«و  » دنیاداري«هاي    شاخص
اي برشـمرده   بر حذر داشته است و جامعۀ مطلوبِ قرآنی را جامعه » دنیاگرایی«و از   

» دنیـاداري «هـاي     که نگرش، ارزش و رفتارهاي افراد آن جامعه بر اساس شـاخص           
 - اجتمـاعی و مـادي       -اي افزون بر توسعۀ متـوازن انـسانی         باشد، این چنین جامعه   

را نیز به ارمغان خواهد آورد؛ در غیر این اقتصادي، رشد و تعالی فرهنگی و معنوي     
 اقتصادي به آسـیب فرهنگـی دامـن خواهـد زد و             -صورت، توسعۀ نامتوازن مادي   
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متقابالً، آسیب فرهنگی، اقتصاد جامعه را از مسیر سازندگی و سرزندگی بـه سـوي               
توانـد ابـزار    در یک کالم، دنیایی کـه مـی      . گرایی سوق خواهد داد     ویرانگري و پوچ  

شــود  ، ابــزار انحطــاط و ســقوط او مــی)دنیــاداري ( و صــعود انــسان باشــدتعــالی
 -هـاي اقتـصادي     تـرین بحـث     نهایت اینکه نگرش به دنیا، یکی از مهم       . )دنیاگرایی(

فرهنگی است که توجه به آن در آسیب شناسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی جامعـه      
       .از ضروریات است
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