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  کتابچه در ابعاداین  توجه:

A5 

  است.
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  تشکر

این سلسله مقاله ها در هفتهه نامهه برخی از این از آقای محمد مصطفوی برای درج 

دبیرستان رشهته ادبیها ، خانم هلیا وثیق زاده، دانش آموز سال سوم جام اصفهان، 

خانم مهنهدس  ،برای مطالعه و ارائه نخستین نکا  ویرایشی در طول مد  نگارش

فعال فرهنگی، برای مطالعه و پیشنهاد برخی تکمله ها، از خهانم آتنها الهام یوسفی، 

از سیف مرادی، کارشناس ارشد ادبیا  فارسی، برای اصالحا  ادبهی و ویرایشهی، 

برای ارایهه برخهی نقهدها و  (www.pishani.ir)سایت پیشانیریزبین ن خوانندگا

 از همه معلمان دیده و ندیده ای که تبلور این افکار را موجب شده اند. و پیشنهاد ها، 
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 البطفهرست م

 مقدمه:

  ... سالم و علیک فرهنگی 

 ها قرار است ....در این سلسله نوشته 

  !نکاتی درباره ی چیستی نکته؟ 

 اول : تفسیر تجربهدرس گفتار 

  تفکر فرهنگی"پرونده ای به نام"  

 یک دانشگاه است! من هم یک دانشجو!  ،کار فرهنگی 

 ی مرا تفسیر کنید! از شما دعوت می کنم، تجربه 

 (1تکلیف فکری شماره) 

 گفتار دوم: یادگیری در بطن فعالیت های فرهنگی درس

 چینی کنید! یابی و خوشهدر دل عمل، نکته 

  ی عمل، مطالعه کنید!عرصهدر 

 (2)تمرین فکری 

  :خواهیم، دست به قلم شوید!دانش بومی میدعوت عمومی 

 درس گفتار سوم: روش شناسی فعالیت های فرهنگی 

  ...در حکایت روش دانی 

 انگیزش، بینش، روش 

 !عمل آداب دارد 
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  سخنی در لزوم شناخت روش اندیشه دینی 

 !دین داری یا دوست داری دین؟ 

 به بازنگری روش ها و مخاطب شناسی در کتاب های عمومی روانشناسی  توجه

 غربی 

 گفتار چهارم: دفاع روشمند از منش دینی درس

 ...پرسید تا بداند 

 مند از منش دینی  دفاع روش 

  هر دم باوری "و نه  "تعصب ورزی"نه")!( 

 یا ماهی گرفتن؟ آموزش ماهی گیری 

 پروری؟!  عالم پروری یا شاگرد 

 چهارم در یک نگاه گفتار 

 ابراهیم)ع( چگونه بت می شکند؟ درس گفتار پنجم: 

 دخترانه پسندی فرهنگی، آسیب شناسی فرهنگی: ششم درس گفتار

 

 ادامه دارد...
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 مقدمه 

 

 

 ...  فرهنگی سالم و علیک

ی ی شریف و تاا نشادهفرض کنید روزی، در جهان ممکنی)!( یک بنده خدا، یقه

های فرهنگی باه چناد گذاری در انجام فعالیتپس از یک عمر وقت »پرسید:شما را گرفت و 

ی نغز و حسابی برای گفتن داری؟ ای؟ چند نکتهی اساسی و کلیدی در این زمینه رسیدهنکته

در ایان موقعیات خطیار)!( ماا «. ای؟چه دانشی را در عرصه عمل به دست آوردهی، و به قول

 چه حرفی برای گفتن داریم؟!   ،؟دهیمچگونه به او پاسخ می

المجلس و باا ایان روش بدیهی است که ما فی

های خاود توانیم درس پس دهیم و دانستهناجوانمردانه، نمی

را بر روی دایره)داریه( بریزیم! اما آیاا باه واقای نیاز چناین 

توانیم به نکاتی راهگشاا و ایم و میندهاتوانی را در خود پرور

 -هایی که انجام می دهایموع فعالیتی ندر زمینه -کلیدی

اشاره کنیم؟ آیا قدرت بیان و مستندسازی و انتقاال تجاارب 

 اکتشافی خود را داریم؟

شما به عنوان یک فعال فرهنگی، چند نکتهه بیایید به این موضوع فکر کنیم: 

با تور  رانکات مفیدی چه برای گفتن دارید؟ درباره فعالیت های فرهنگی، اکتشافی  و اساسی

 اید؟صید کرده ،فرهنگ و آزمایشگاه دانشگاه هاتجربه و عمل، از رودخانه خروشان واقعیت
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 ....ها قرار است در این سلسله نوشته

محور و نکته به نکته مطاالیی را باا فروتنانه، با روش مسئلهها قرار است در این سلسله نوشته

مقولاه ماان را دربااره راه تفکرتاالش فکاری، که این  آن می رودشما درمیان گذارم و امید 

 ور شود. آمفید را یادهای نکتهتر نموده و برخی روشنو فعالیت های فرهنگی فرهنگ 

را  ایپیوساته، مقااتت 07و  96نگار، در ساالهای و روزنامهجالل رفیی، نویسنده 

در کتاابی باا  اش راها و حواشایآن مقالهو بعدها در روزنامه اطالعات نوشت درباره فرهنگ 

ن کتااب مای آنگاهی به که نیم اکنون. 1منتشر نمود "فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد"عنوان 

و تنوع یافته و آگاهی فرهنگی ما چاه ابعااد چقدر مسائل فرهنگی ما تغییر  بینم کهمی اندازم

 است.  وسیی و جدیدی یافته

 ههایی زدناین قلهم زدن هها، بهه واقهد، قهدم

پیرامون موضوع عمیق و گسترده تفکر فرهنگی 

 است.

  

                                                            
، انتشاارات فرهناگ مهااجم و فرهناگ مولاد )دربااب فرهناگ و متعلقاات آن(. 1831جالل رفیی، 1

 1838اطالعات، چاپ اول، 
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 ؟! نکاتی درباره ی چیستی نکته

اجازه دهید بر یک کلمه ساده و ظاهراً کم اهمّیت توقّف کنیم و منظور خاود را از 

  :کاربردن این واژه روشن نماییم به

 نکته!

 هاییتهنکچه  " نکته "ی ؟! درباره" نکته ": به چه چیزی می گویند به نظر شما

   برای گفتن دارید؟

 را کاود اسات.  مسائله یک درباره شما -و نه اکتسابی - اکتشافی پاسخ نکته،

، دهد؟می نشان واکنش دهید،می تکاندستتان  در که " کلیدی دسته"به  چگونه که ایددیده

 گااه باه گااه مطالعه، حال در که ایددیده را محققیکند؟ و به آن نگاه می برنداشته کلید از چشم

 بر شوق با را چیزی و نشیندمی زند، می برق چشمانش ناگهان زند،می قدم اتاق در و بنددمی را کتاب

 .است مسئله یک اعماق در غواصی یابی،نکته نویسد؟می کاغذ روی

 دو ایان میاان و کنیممی استفاده معنا یک به را " پرسش " و " مسئله " هایواژه غالیا

 و تیاه چناد ،است پرسشی مسئله، که است این در پرسش و مسئله فرق. شویمنمی قائل تفاوتی واژه

 حافظه به رجوع و مطالعه به وابسته تنها ،آن پاسخ و ندارد یابیراحت و دستیدم جواب که دشوار غالیا

 یاک به ساده ارجاعی با که است ما های " ندانسته " از دسته آن به مربوط پرسش مقابل، در .نیست

 حملاه ایاران باه سالی چه در اسکندر " :اینکه دانستن. شودمی " دانسته " آموزش، یا مطالعه مرجی،

 یاک پاسخ دانستن واقی در ،"دارد؟ حکمی چه چهار و سه بین شک رکعتی، چهار نماز در " یا "کرد؟

 و «باشاد؟ آینده بینیپیش برای اینمونه تواندمی اندازه چه تا تاریخ »: اینکه دانستن اما است، پرسش

 میتدی اذهان برای تاقل ،«گردد؟ کسی شخصیت و روح پرورش ضامن تواندمی چگونه عیادت، » یا

 مسائله، و آموزش نیازمند پرسش،. است مسئله یک ها،زمینه این در

 .است پژوهش نیازمند
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 : کنیم می تکرار را گفتار این )!(گیریقه پرسشِ دوباره اکنون،

 گفهتن برای اکتشافی اساسی نکته چند فرهنگی، فعال یک عنوان به شما

 و ههاواقعیهت خروشهان رودخانه از عمل، و تجربه تور با را مفیدی نکا  چه دارید؟

 اید؟کرده صید فرهنگ دانشگاه آزمایشگاه

اش را، با داناش معطاوب باه آن عمال، فردی که عمل فرهنگی است این ما باور

ضای،، مکتاوب و مساتند کناد، باه  ،زمان نکات اکتشافی خود را ثیتپیوند دهد، و در طول 

به دیگران خواهد داشت. این روحیه ارزانی کسی است کاه  را خوبی، توان انتقال تجارب خود

 بداند.  " گاه فرهنگدانش "و یادگیرنده دائمی جوی پیوسته خود را دانش
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 " تفکر فرهنگی "پرونده ای به نام 

 ." تفکر فرهنگی "نویسم: مین آچسیانم و روی میام کاغذی مطالعهباتی میز 

چاه در  آنباره، در این خواهم این موضوع را به یک اولویت فکری و پژوهشی تیدیل کنم.می

باا سااقه و  یاست از یاک طارح، طرحای از درختا ایسایه، می شودپس پرده ذهنم نمودار 

معاین را رهنگای فتفکار  ماتلوازم و مقدکه نظریه و کاربرد، نیاز و اولویت، بسیار  هایشاخه

شناسی، نقاادی و سیبآکند، رفتارهای فرهنگی ما را مورد مطالعه قرار می دهد و در مقام می

 .  داردهایی برای گفتن طراحی حرب

شوم و حات خاودم زده میبرای برخی مسائل بدیهی دل ،چینی زیادغالیا از مقدمه

 روم. ها میدغدغهنکته ها و . به سراغ اولین میتال هستمبه این فقره 
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گفتار اول: لطفا تجربه مرا تفسیر کنید! درس   

 

 

 یک دانشگاه است! من هم یک دانشجو!  ،کار فرهنگی

-ای و دانهشگیری تفکر فرهنگی در میان ما وابسته به قبول نگاه حرفهشکل

بنیان درباره فرهنگ باه قیول نگاه دانش است.و کار فرهنگی بنیان پیرامون فرهنگ 

این معناست که من، به عناوان یاک فعاال فرهنگای، معلام، واعای، مربای، روزناماه نگاار، 

دانشاگاه  "سیاستمدار، مدیر و ... خود را عضوی از یک دانشگاه بزرگ و تماام نشادنی بناام 

دهد و یاادگیری و ما را در یک فرایند آموزشی قرار می ی ، همهبدانم. این دیدگاه " فرهنگ

  و بادتر از آن، روز - اندوزی را در فعالیت های فرهنگی جایگزین عاادت و روزمرّگای تجربه

 کند. می - مرگی!

دانشای کاه در  اناد.اندوزیجویان در دانشگاه فرهنگ، همواره درحال دانشدانش

ها، بگو مگوهاا، در سالم و علیک . ایشان،آیدعمل بدست میی علم و عرصه تجربه و چرخه

-های آموزشی دارناد و یاادگیری در درونها، حساسیتها و دیدنیرفت و آمدها و در شنیدنی

 پردازناد، و آنان ریزبین، به ضی، وقایی فرهنگای مایکاشفها همچون شان جریان دارد. آن

ی  ه. پیدایش این دقات و جذباه اسات کاه پیکاردهندرا مورد دقت و بازبینی قرار می وقایی

-را فاراهم مایو بهتر ی کارهای بهتر کند و زمینهفرهنگی یک جامعه را تنومند و بالنده می

نامی که برای این عمل برگزیده ام و  زمی برای مرور خود در عرصه فرهنگ؛آورد. پیدایش ع

 .است "تفسیر تجربه" ؛امیدوارم گویای منظور یاد شده باشد
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 ی مرا تفسیر کنید! از شما دعو  می کنم، تجربه

و تجرباه برتار از از ، آمده اساتتجربه دانشی است که در عرصه عمل به دست 

 .2آبدیده و درونی شده استبدست آمده و واقعیت و عمل،  کورهکه در دانش است این جهت 

دیگاران باشاند. وقتای در حال تفسیر تجارب خود و باید دانشجویان دانشگاه فرهنگ همواره 

ی کتابی را مورد ارزیاابی قارار شناس و مترجم مجرّب، در نشستی تخصصی ترجمهچند زبان

، 67شاود، وقتای در برناماه بحث کارشناسی می ،ی تفسیر یک فیلمکه دربارهدهند، زمانیمی

 ،متارجم، ی عاامالند، تجرباهنکشاانعلل شکست تیم ملای را باه وادی نقاد و داوری مای

یاابی ننناداریم، رگردان و تیم ملی تفسیر شده است. اگر مفهوم نقد را تنها به معنای عیابکا

شاود. در تفسایر خاناه مایکه چگونه عمل تفسیر تجربه، با سنجش و نقادی هم دید خواهیم

 شود. بررسی می  - هر دو - هاها و ناکامیعلل و دتیل کامیابی ،تجربه

من در آیناه دوسات و  تجربه است. تفسیر نقد در معنای درست، عمل

اش احسااس دهم. کسی که نیاز خود را به تفسیر تجااربدشمن، خود را مورد تفسیر قرار می

در جامعاه ماا باه  " دانشگاه فرهنگ "کند. کرده است، از نقد و کسب وجوه آراء استقیال می

 شدت نیازمند ترغیب روحیه نقادی و تفسیر تجارب فرهنگی است. 

پیرامون خود، چند مجمی فرهنگی، رسانه فرهنگی و اجتماعی،  پرسیم! اکنون،می

شناسید که یک کاار مهام خاود را، نقاد خاود می را کانون فرهنگی، سازمان مردم نهاد و ...

-که تجارب فرهنگی خود را واکااوی مایرا سراغ دارید بداند؟ چند دانشجوی فعال فرهنگی 

ی که پیام خود را به عنوان یک محصول فرهنگی، به سنجه شناسیدرا می کنند؟ چند روزنامه

ای، بلکاه آزمایند؟ و همه اینها را نه به عنوان یک عمل اورژانسی و عجلاهتفسیر مخاطب می

دهاااااد؟ای جااااادی و همیشاااااگی انجاااااام مااااایباااااه عناااااوان برناماااااه

                                                            
 التجربهُ فوق العلم، فرمایش امیر مومنان)س( است.2
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 . موسساه اییک موسسه یا مجموعه فرهنگی یا حتی یک سازمان اداری را در نظار بگیریاد

چاه چیاز به نظر شاما ارشد و میانی آن زیر و زبر می شود! مدیران  باروقت یک چندهر  که 

 را تضمین نماید؟ ای  مجموعهچنین پویایی و رشد  می تواند

-های گونااگون حاصال مایاعضای یک مجموعه در طی فعالیت "رشد فردی"

و پویایی و کارآمدی آن را در طول زماان تاامین و حفای  "رشد مجموعه"شود، اما آنچه که 

-این مهم مای. .تفسیر تجربیات و مستند سازی آنها برای ارائه به دیگران است ،نماید، نقدمی

 و جدیاد و قیلیبین مدیران  ،، برگزاری جلسات تفسیر تجربهبه صورت ارائه گزارش کار تواند

 به انجام رسد. ،ی دی، جزوه، ...(یا تولید محصوتت متنوع فرهنگی )کتاب، س

راستی اگر تجارب فرهنگی ما توس، خود و دیگران تفسیر و به معنایی نقد نشود، 

ها درگیر عملی باشم شود؟ آیا ممکن نیست من سالراستی و درستی آن چگونه آزموده می

ن نیست گمان بهره شده است؟ آیا ممککه با چند خطای نادیده، از اثر افتاده و کم بهره یا بی

باشد و  یکارم، اما نه راه خیرمن این باشد که در کار خیری قدم بر می دارم و بذر ثواب می

 !؟ یبخشو نه بذر ثمر ینه زمین حاصلخیز

 درنگ می کنیم: سوره کهف  171و  178در آیه 

انااد کااه کسااان ؟ )آنااان( بگااو آیااا شااما را از زیانکااارترین مااردم آگاااه گااردانم 

 .8دهندکار خوب انجام م  پندارند کهزندگ  دنیا به هدر رفته و خود م  شان درکوشش

آیاا  فرهنگی؟چه چیز معلوم می کند که کارهای ما به واقی فرهنگی است یا شیه

شانیدن گفتاه هاا، -4" یستمعون القول، فیتیعون احسانه "راهی جز شرکت در بشارت الهی 

                                                            
یُونَ أَنَّهُامْ ( الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الادننْی178َقُلْ هَلْ نُنَیِّئُکُمْ بِاألخْسَرِینَ أَعْمَات )8 ا وَهُامْ یَحْساَ

 ( )کهف(171یُحْسِنُونَ صُنْعًا )
 -سوره زمار اسات 13و  10که قسمتی از آیه -امام صادق)سالم خدا بر او( با اشاره به این آیه شریفه1

این آیه را بشارت حق تعالی به اهل عقل و فهم دانسته اند. )یا هشام! ان اهلل بُشر اهل العقل و الفهام 
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مندی از عقل دیگران، که موهیت خداوند ز بهرهوجود دارد؟ راهی ج - آنگاه پیروی از بهترین

دامن زدن به تفسیر تجربه، صفت ستودنی کسی است که خاود را دانشاجوی دانشاگاه 1است!

کارت دانشجویی همه ما صاادر شاده اسات! اکناون داند! می - و نه کدخدای آن - فرهنگ

 وقت تفسیر و بازخوانی تجربه است. 

بگیرناد،  د جلساات تفسایر تجرباه را جادیشاوبه فعاتن فرهنگی پیشنهاد مای

برابر مدیران جاوان،  بزرگترهای یک مسجد در حضور نسل جوان، مدیران کانون فرهنگی در

نشاریات و  ها، ساخنرانان دیاروز در میاان مخاطیاان اماروزمدیر مدرسه در میان دیگر معلم

 بازتاب پیام خود را در نگاه مخاطب بییند! 

درسات ایان اسات کاه راه بیایید تجربه عملکردهای خود را تفسیر کنیم، شااید 

دهیم و روحیه نقدپذیری و تفسیر تجربه هاای ها تغییر فرهنگ از همین تک سلولیی پیکره 

 !خود را نهادینه سازیم

 خالصه: 

 آنها را به صورت دو توصیه یادآوری می کنیم:که نکته کلیدی بیان شد.  سه

  های فرهنگی و تجاربی که همراه با آنها باه دسات بیایید به فعالیتنخست آنکه

دانشاگاه  "هاای درسای می آوریم، رسمیت بخشیده و آنهاا را باه عناوان واحاد

است که چرخه ی علم و عمال  ینگاه چنینبه حساب آوریم. در پرتو  " فرهنگ

به عمل  و دانش معطوب گیردانجام می افتد و عمل بر مینای دانشبه جریان می

 فهم می شود.  

                                                                                                                  
کَ فَیَشِّرْ عِیَادِی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّیِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِاابه، فقال: فی کت

 (18، حدیث 1اصول کافی، ج()86/13هُمْ أُولُو األلْیَابِ )
 203العقولُ مواهب، خردها موهیت اند، غررالحکم، حدیث1
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 و نقّادی این تجارب و آموخته " تفسیر تجربه "فرآیند سعی کنیم به  دوم اینکه-

هاای خاود را مهیاا ساازیم. در ی رشد فعالیتوش نشان دهیم و زمینهها روی خ

پرتو این نگاه، فرایند نقّادی، رنگ و بوی نفی و تخریب باه خاود نگرفتاه، بلکاه 

 به حساب می آید.  - اعم از موفق و ناموفق - تجاربفعالیتی برای تفسیر 

 ًنقاد »دردسرسااز  ی بجای واژه ،ین پسا زاست که ااین  مان، پیشنهاداصال » 

و ت نیکاو از سانّو بهتار بیشاتر شاید از این طریاق، ! « تفسیر تجربه »: مبگویی

 نقد استقیال کنیم. سازِدرمان

 

 تکلیف فکری: 

 ؟ یدهست مندهعالقی کدام یک از کارهای فرهنگی خود بیشتر به تفسیر تجربه .1

 را برای خود به وجود آورید؟  تفسیر تجربهیند آفرچگونه می توانید  .2

، " بهترین دوست تو کسی است که تجارب تو را بهتر برایت تفسیر مای کناد! " .8
 نظر شما درباره این جمله چیست؟

بهترین مفسرات تجربه های فرهنگی شما چه کسانی هستند؟ مایلید از آنها برای  .1
 ارزیابی کارهای خود دعوت کنید؟ 

اسات یاا  گوینده نقاده به روش ت*به نظر شما سازنده بودن یک نقد بیشتر وابس .1
   9شنونده نقدپذیر؟منش 

  

                                                            
رجوع  اخالق نقد، حسن اسالمی، ....برای تدقیق و مطالعه بیشتر در ابعاد این پرسش به کتاب  6

 نمایید.
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 گفتار دوم: یادگیری در بطن فعالیت های فرهنگی درس
 
 
 

 چینی کنید! یابی و خوشهدر دل عمل، نکته

-تفسهیر تجربهه، مسهتندیند آفرترین عوامل در تولید یکی از مهم

اکنون دانساتیم،  ها و تجارب عمل فرهنگی است.چینی از آموختهسازی و خوشه

آید و برآن شدیم تا تجارب خود را تفسایر تجربه دانشی است که در عرصه عمل به دست می

 ی بالندگی آنها را فراهم کنیم، تزم است درباره چگونگی انجام این کار تامل نماییم. و زمینه

 ی عمل، مطالعه کنید!در عرصه

های فرهنگای ایان  ترین راه برای پیوند علم و عمل در عرصه فعالیتشاید کوتاه

کنایم.  ، که در حال انجام آن هستیم، مطالعاهباشد که کم و بیش درباره هر فعالیت فرهنگی

فردی که در عرصاه عمال مطالعاه مای  برای باور کنید ضریب یادگیری و سودمندی مطالعه

 اش را نمی داند، قابل مقایسه نیست! کند، با کسی که محل خرج دانش

ریازی یاک اردوی ای برای تنظایم محتاوا و برناماهمسئول برگزاری جلسه...  کنید شمافرض

ای میان عمل شما و دانش معطوب باه ایان چه نوع مطالعهاید. حال سیاحتی شده - تفریحی

 سازد؟تر میآگاهانهرا تان کند و عملعمل، پیوند برقرار می

و  کمی ورق بزنید را"  مدیریت رفتار گروهی "مثال می توانید کتابی با موضوع  

هاا کتااباز عنااوین ایان  ،به صورت گزینشی به مطالعه آن بنردازید. می دانم! بسیاری از ما

، اماا آیند و به نوع عمل ما مرباوط نمای شاوندکنیم به کارمان نمیواهمه داریم و گمان می

، یک تورق ساده و مطالعه گزینشی، راه عمل و موفقیت ماا را هماوارتر گاهی کامال برعکس

11
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کند. یک مدیر جلسه باید بداند: چه افرادی را های ناب و جدیدی را پیشنهاد میساخته و ایده

چه  موضوعاتی را  ،ه جلسه دعوت کند؟، موضوع جلسه را چگونه و با چه ترتییی بیان نماید؟ب

هایی را در نظر بگیرد؟، تعارض و تفاوت نظریه ها را در جلساه چه اولویت ،به مشورت گذارد؟

نماید. متّصل  ،های بعدی عملچگونه هدایت کند؟ ... و در نهایت چگونه این جلسه را به گام

فهرسات شاده و  " مدیریت رفتار گروهی "ضوعات مواردی است که در ذیل موضوع این مو

 هایی از این دست  مفید خواهد بود. به یقین، مطالعه کتاب

ها سال فعالیت فرهنگی، رویکرد کلی و چشم انداز ما دانید اگر در طول دهمی

تنومندی از دانش در اندام  ی ، چنین باشد، چه ریشهنسبت به عمل فرهنگی

این درخت، چقدر آسان و موثر بهه ی عمل فرهنگی ما ذخیره می شود و میوه 

 نشیند؟!  کام دیگران می

 تمرین فکری:

هایی که باا عمال ی فهرست دانشخواهم شما را دعوت کنم تا دربارهاکنون می -1

 در برگزاری مراسام عازاداری سااتر شاهیدان)ع( - برای نمونه - فرهنگی شما

 تار مای ساازد؟ اندیشه کنید. چه دانش هاایی ایان عمال را عالماناه ،پیوند دارد

های خود و تکمیال ایان فهرسات، پیش از اندیشیدن، برای ثیت اکتشاب توجه:

 چهل من کاغذ آماده کنید! 

 ه داناش هاایی انشاجویی باشاد، باه چااگر عمل شما برگزاری مراسم اعتکاب د -2

 پیرامون این عمل نیازمندید؟ فهرست تهیه شده را دسته بندی کنید.
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 د!یخواهیم، دست به قلم شودانش بومی می

در نسایت باا  ،مزیت دیگر این رویکرد این اسات کاه باه تادرین دانشای باومی

تولید شده و باه زودی یاک جهاش بازرگ در روش و درون  ،های فرهنگی جامعه مافعالیت

 سازی اجتماعی! فرهنگ فرآیند شود. جهشی در های فرهنگی جامعه نمودار میی فعالیتمایه

اگر کسی برآن است که هم اکنون نیز چنین دانشی وجود دارد، بد نیسات ساری 

اگر جز آثاار  و بزند " فرهنگیمهندسی " هایی  همچونهای رشتهبه منابی درسی و سرفصل

گیری یافت، به ما هام خیار مسائل جامعه غربی، چیز دندانو  هامتناسب با پرسشای ترجمه

  !بدهد

اگر این نگاه را بپذیرید، کتابخانه شخصی 

ههایی تان، تنها شامل کتهابشما و همکاران فرهنگی

با موضوعا  مفهومی و محتوایی نخواهد بهود، بلکهه 

-شود کهه از روشبه تدریج بخشی به آن اضافه می

 گوید.سخن می های تولید و ارائه محتوا

-روش ارائه ی بحاث، روش مادیریت گروهای، روش تصامیمهایی مانند روش

رسااانی مااوثر، روش سااخنوری، روش تاادریس، روش نگااارش و ... . گیااری، روش اطّااالع

اناد. قطاره های فرهنگی در خور تامّل و دقاتی همه درونمایهموضوعاتی که قطعاً  به اندازه

 کسب می شود، روزی دریا خواهد شد!  " عمل "ر ها که در مسیاین دانش ی قطره
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 وم: روش شناسی فعالیت های فرهنگی سگفتار درس

 

 

های فرهنگی ما ایان اسات کاه ها در نوع فعالیتیکی از مهمترین آسیب

تحقاق کارهاای  " روش " غالیا مخاطب را به کارهای خوب بر می انگیازیم اماا، از

درس بخوان، قارآن بخاوان، فکارکن، خاودت را گوییم. می گوییم: خوب سخن نمی

صادها دلیال نغاز و  ،اهمیت هر یک از اینهای و درباره ...  ، خدا را بشناس!،!بشناس

به میاان مای  هانآکالم حکیمانه می آوریم، اما وقتی پای توضیح روش اجرا و تحقق 

چگوناه  " ،"چگونه قارآن بخاوانم؟ " ،"چگونه درس بخوانم؟ " آید، از برای پرسش

 .)غالیا( پاسخ درخوری نداریم و ... "چگونه خود را بشناسم؟ " ،"فکرکنم؟
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 در حکایت روش دانی... 

 کاالس درس، از داناش آماوزان خواساتم تاا باا هنرمنادی و باار دریک

باه یکای از . خیابان رد شود از چگونه که خالقیت، به یک کود  سه ساله بیاموزند

باه دو نفار از داوطلیاان  کود  سه ساله را دادیم وبچه های ریزه میزه کالس نقش 

نقش مامان)!(. سنس از مامان ها خواستیم تا کمی درباره سوال بیندیشند، و روش رد 

 !شدن از خیابان را به کود  بیاموزند. مامان ها به فکر فرو رفتند

در این فرصت، حد فاصل نیمکت ها و تخته سیاه را با  گذاشتن کیاف  و  

دن مسیر، به یک اتوبان دوبانده تیدیل نمودیم، همچناین یکای از بچاه مشخص نمو

به وسا، اتوباان  " تریلی هجده چرخ "های عریض و طویل کالس را در نقش یک 

آوردیم! اکنون، کود  ما، انگشت به دهان، در حاشایه اتوباان ایساتاده باود و عیاور 

ان حرکت می کرد، باه کرد. تریلی، اخم کنتریلی خشمگین و خطرنا  را مشاهده می

تقاطی آخر کالس که می رسید، دور می زد و دوباره از روبرو به کود  چشم غرّه می 

 فت!ر

ن! ایان ابیاین ماماان جا » یکی از مامان ها شروع به سخن گفتن کارد:

ن بایساتی و وقتای اتو بایاد کناار خیابا! خطرنا  ست! دنآی ا خیلی تند میه ماشین

ی وی که خوب و درسات بارهقول بد راگ! یون رد بشاخیابد از آی دیدی ماشین نمی

 « !ت بستنی خوشمزه می خرمیم براه ن، مناطرب خیاب نآ

حال آنکه ! خیابان رد شد هم خوشحال و با سرعت از کود  زبان بسته )!(

تریلی خشمگین تصادب کرد و نقش خیابان گشت! یعنی ماماان  اعمال نفوذ من، با با

 ( ناموفق بود!1)
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بیین دختر قشنگم! )کالس از خناده » مامان دوم وارد عمل شد! و گفت:  

همه ی افراد کالس پسر بودند!( اول باید سمت چا  خیاباان را چون  – منفجر شد!

سامت راسات ات را بیاین و بعاد باا  نگاه کنی و بروی. به وس، خیابان که رسیدی،

کرد)!(. نگاه می مانش راکود ، معصومانه ما «فهمیدی؟ !آن طرب خیابان آرامش برو

آماد، ابرو در هم کشیده، به سوی او می تریلی هجده چرخ،

 زد و تریلای باه سارعت از کناارش رد شاد، کود  لیخند

ایساتاد تاا تریلای دوبااره از  وس، خیابان رفات، کود  تا

... ! طرب خیابان دوید شود، وقتی رد شد، به آن جلویش رد

 ( !زدندبرایش دست  همه ی بچه های کالس،)
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 انگیزش، بینش، روش

اکنون تعریف . ما در همه کارهای خود به سه عامل انگیزش، بینش و روش نیازمندیم

کناد و ماا را باه بیانش، راه را روشان مایکنیم. از این واژه ها ارائه میرا مختصری 

-پاساخ " چه کنم؟ " و برای پرسش مهم سازد آگاه می - و رواب، آنها - واقعیت ها

، پاسخی است که انگیزش، شوق عمل و نیروی حرکت ما است آورد.فراهم می هایی

. و بااتخره روش، رسام انجاام کنیمارائه می " کنم؟این کار را می چرا "سوال ما به 

چگونه انجام دهام تاا باه  "امور و راهیری عمل است و پاسخی است که به پرسش 

 دهیم. می، " نتاین مطلوب برسم؟

با تحلیل ذهنی از هم جدا شده اند اما در حقیقت در اعمال  این سه مفهوم

آنها یک چرخه ی دائمی برقارار اسات.  اند و میانروزانه ما با یکدیگر آمیخته و یگانه

 کند و در عرصه عمال، روشآفریند و انگیزش، بینش را جذب میبینش، انگیزش می

 را روشن می سازد.  و اعمال و رواب، آنها  یابدمیاست که بروز  انجام عمل
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 عمل آداب دارد!

از  آیا می توان یک راه ناشناخته را تنها با نیروی انگیزه پیمود؟ آیا داشتن انگیزه، ما را

رسد پیمودن یک راه، و یاا کند؟ به نظر میشناختن راه و روش طی مسیر، بی نیاز می

عوامل . رسدثمر نمیعوامل انگیزشی به  فراهم آمدن عامل یا با انجام یک عمل، تنها

روش  "اصاطالحا  دانساتن روش یاا ،مهم دیگری نیز دخیل اند که مهم ترین آنهاا

 . است انجام امور"  شناسی

تاازه وارد اسات. در سنت و زبان اندیشه ی ماا، کمای  " روش "واژه ی 

 " ادب "یاد می کنیم، باا واژه  " روش "پیشینیان ما از آنچه ما درباره ی آن با واژه 

آداب شهریاری )سیاسات(، آداب کساب و کاار، آداب سافر و غیاره.  گفتند:سخن می

بر همین معنا وقاوب دارد کاه هار عملای باا  نیز"  عمل، آداب دارد "جمله ی راین 

 روح هر عمل است.  ،عمل یابد. ادبِروش مخصوص به خود سامان می

اساتفاده از عامال خواست تنها با ( می1مامان)در مثال ابتدای این بخش، 

کناد. ناکاامی او  او را از خیابان رد - ترغیب کود  به بستنی خوشمزه)!( - انگیزشی

"  خیاباان شادن از روش رد "با  ( تا کود  را2عیرتی شد برای مامان)

و هر نتیجه باا هار روشای  !گیردانگیزش جای روش را نمی .سازد آشنا

 شود!حاصل نمی

 ایهر نتیجه "و  " آداب دارد عمل "با توجه به دو آموزه ی 

توان نتاین مهم دیگری را در رابطاه ، می" شودبا هر روشی حاصل نمی

 . با تفکر فرهنگی مشخص نمود
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  ارایه روشمند دین سخنی در لزوم 

گسترش و حجم وسیی اطالعات، فراوانی و تنوّع مراجی تولید محتوا، عالوه بار رشاد 

باعث شده اسات کاه او در مقاام مخاطاب، از  فکری و هوشمندی نسل جوان جامعه

 منظم و هندسی طلب کند.  تولید کنندگان این برنامه ها، اندیشه های سازمان یافته،

های روشمند ایجاد شاده اسات. امروز، در نسل جوان ما، مطالیه ی اندیشه

 هاسات، از ایان " نظاام "و  " رابطاه هاا "ذهن پرسشگر و چات  او در پی فهام 

خداوناد انفااق را  »ماثال  - " گزاره های منفرد دینای " تواند باکه غالیا نمیروست 

ترسایم را طرح یک زندگی بتواند آنچنان همراه شود که بر اساس آن  -« دوست دارد

 "کند. به لحاظ اجتماعی نیز بدیهی است که تا وقتی آموزه های دینی دقیقای چاون 

در کنار گزاره های انگیزشای  0" طِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَاألذَىیَا أَینهَا الَّذِینَ آمَنُوا ت تُیْ

 د، هماهاجتماعی تیدیل نشو ه شدهنامه ی نهادینشده سامان نیابد، و به روش و بر یاد

 آید. نتاین از آن بدست نمی ی

تواند در جلسه درس ایان هفتاه، یکای از صافات آیا یک استاد اخالق می

اخالقی را مهم ترین صفت اخالقی انسان بشمارد، و در هفته بعد، گفتاارش را چناین 

 « است! "..."ترین صفات اخالقی انسان صفت یکی )دیگر( از مهم »ادامه دهد که: 

باشاد؟! تماامی نداشاته  - هاو حتی سال - ی سالها تا آخرین هفتهو این یکی یکی

ساخن  ،های چندگانه اخالقاییعنی هیچگاه از اولویت ها و روش قضاوت در موقعیت

امانت داری با راست گویی، هوشامندی  به میان نیاید؟! آنجایی که برای نمونه، صفت

از ای درباره اخاالق انگارهبرآنم که چنین  !شده است روبروبا تجسس در امور دیگران 

میادا چنین باشد  شود.رفته و به دانایی و عمل بالغ تیدیل نمیها فراتر نی دانستهدایره

                                                            
 (1/291ای کسانیکه ایمان آورده اید! صدقات خود را با منت گذاری و اذیت باطل نکنید!...)0
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 "باشد:، " چگونه انجام دهم؟ " پرسد:نسل جوان که می که پاسخ ما در برابر پرسش

؛ یعنی مطالیه او را از روش، تنها با تاکید بار انگیازش پاساخ "انجام بده! خوب است!

 دهیم.

 

 

 تکلیف فکری:

استاد علی صفایی حائری سری بزنید. او با چاه  از به کتاب های روش نقد .1

 ای درباره روش سخن می گوید؟ تلقی

بر روش انجام کدام یک از فعالیت های فردی و اجتماعی خاود  تا به حال .2

 العه؟ روش نگارش؟ روش مدیریت جلسه؟ و .... طتمرکز یافته اید؟ روش م

وش ها ر به نظر شما آیا نوشتن آیات قرآن و یا احادیث بر روی دیوارها و اتوبوس 

یار  در روایی است؟ نوشتن اسامی م - موثری برای تروین فرهنگ قرآنیمناسب و 

-روش نکات مثیت و منفی این های شخصی چطور؟ دربارهماه محرم بر روی اتومییل

  ها با دوستان خود گفتگو نمایید.
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 داری یا دوست داری دین؟!دین 

باا تغییار روشمند قواعد دین، نافهم . استدینداری با فهم روشمند قواعد دین ممکن 

چنین  .یابدتنزل می"  دوستداری دین "در بهترین حالت به موقعیت، شکننده است و 

)پا ( را رقام بزناد، و قادرت خلاق  تواند برنامه یک حیات طییهاز دین نمی سطحی

 و های پویای دینی را ندارد. از پیشگامان این آگاهی، شهید مرتضای مطهاری،برنامه

 روش برداشات از "تقوا به مثابه برنامه و  آنگاه که از. مرحوم علی صفایی حائری اند

 .گویندسخن می " قرآن و نهن الیالغه

اگر بخواهیم در علوم اسالمی، با آن دامنه و گستردگی به »... 

بیم، ناچاریم یا به تخصص و تقسیم رو بیاوریم و اوج و عمقی دست یا

جهای اینکهه از مطالهب برها بمهانیم و یها شدناسیر پراکندگی و مثله 

 "آب ببنهدیم)!(، آنهها را بها  بهرگفتگو کنیم و افراد را همچون استخر 

آشنا کنیم و آنها را همچون چشمه بکهاویم.... مها در ایهن  " روش ها

ای جز این نداریم... پس چه بهتر... کهه چارهفرصت کوتاه و کار زیاد، 

ههای دور را ، راه" روش ها "به این طرح و به این کار رو بیاوریم و با 

 «8نزدیک کنیم...

روشمند دین، فهم روشمند آن است. بانیان دین و فعاتن فرهنگای ی استگاه ارائه خ

 د آن موفق باشند. توانند بدون داشتن دغدغه فهم روشمند دین در ارائه روشمننمی

  

                                                            
 برگرفته از مقدمه کتاب روش برداشت از نهن الیالغه، اثر استاد علی صفایی حائری.3
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در کتهاب ههای عمهومی و مخاطب شناسی  هاروش توجه به بازنگری 

 روانشناسی غربی 

های عمومی روانشناسای غربای، از نظر این قلم یکی از دتیل اقیال عمومی از کتاب

ه ایااریناد آفر وکاربردگرایی در تغییر روش ارایه مطالبتوجه وافر نویسندگان آنها، به 

چراغ دل :» نویسدمی ، او« آیین همسرداری :»نویسندمی نویسندگان ما. مطالب است

زناان :» گویدمی ، او« روانشناسی زن و مرد :»گوییممی . ما« همسرت را روشن کن!

ده فرمان برای » گوید:او می«  کرامت نفس »گوییم:. ما می« ونوسی، مردان مریخی

 «.6حرمت به خویشتن

تار و متون دینی و نظام اخالقای اساالم پُرمایاهاگر چه به یقین محتوای 

هاا، ها و شاناخت ذائقاهی غربی است که با تغییر روشسازتر است اما، نویسندهانسان

ی مخاطاب ساخن کند و با شناخت زبان و زماناهخلق می کند، فضامی ادبیات ایجاد

-نون زمااناین است که قاا ،کندآنچه در این میان افسوس را دوچندان می .گویدمی

قانون نزول و منطق فهم دین است، و این تنهاا روایات و  ،سنجی و مخاطب شناسی

تار فهم ماست که در طول زمان، نامنعطف شده است. یعنی هم محتوای دیان غنای

ها در آن اصیل تار، اماا باا است و هم قانون تغییر روش

این حال چنین می نماید که دست بانیان دیان در خلاق 

سیاست های فعال و پیشرو باز نیست! چارا عمل و ایجاد 

 و چگونه چنین شده است؟ 

  

                                                            
 ه کتاب ده فرمان، اثر دکتر کارتین کاردینال، ترجمه گیتی خوشدل)نشر پیکان( اشاره دارم. ب6
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 در یک نگاه سومگفتار درس

 ،روش ی . پرساش درباارههستندآداب، روش های انجام امور  عمل آداب دارد و .1

) برای نمونه: چگونه باا دوساتم بحاث  .پرسش درباره چگونگی انجام امور است

 .( کنم = روش یا آداب بحث کردن

باا  منااظره : اگارنموناهبه اهداب خود نمی رساد ) بارای ی عملی با هر روشهر  .2

را تامین نمی کناد. یش خود به انجام رسد، اهداب خومناسب  روشی غیر از روش

  .مثال نمی توان مناظره را با روش گفتگوهای دوستانه پیش برد (

نیاز آن دینی باید درباره روش انجام  - برای انجام یک فعالیت فرهنگیبنابراین:  .8

) روش مناظره؟ روش نقد؟ روش نهی از منکر، روش ارائاه  مطالعه و دقت داشت

  .دین...(

یک عمل،  بادون توجاه باه مقدس و مضمون دینی ی  انگیزهنتیجه: صرب  در  .1

 نمی کند. تضمین را  ثمر بخشی آنتمامیت و روش انجام آن، 

راحت درباره ی روش دینی انجام وظاایف دینای و بر این اساس می توانیم با ص .1

 فعالیت فرهنگی و اجتماعی سخن بگوییم. 

 تکلیف فکری: 

 یاا روانشناسای وغربی را در موضاوع های پرفروش و جامعه پسند یکی از کتاب -1

را فهرستی از خالقیت های ایان کتااب  الف( مهارت های زندگی انتخاب کنید و

ب( دربااره اصاالت و ج( مخاطاب تهیاه کنیاد.  در تغییر روش و توجه باه ذائقاه

 ها با دوستان خود گفتگو کنید.کارآمدی این نوآوری

مراجعاه «  روش هدایت نسل جوان »به کتاب ده گفتار از شهید مطهری، بخش  -2

نمایید. ایشان چه نکاتی را پیرامون روش ارائه دین به نسل جوان، ماورد توجاه و 

 اند؟تاکید قرار داده
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 دفاع روشمند از منش دینی : چهارم گفتاردرس

 

 

 

 پرسید تا بداند...

ماداران یاک داده ی جوانی پرسید: چرا هرگاه برخی از دین

یابند، ماردم را باه علمی را موافق با باورهای دینی خود می

شگفتی و ابراز عجز در برابار ایان اعجااز بازرگ فارا مای 

ای علمی اما وقتی دانشمندی ادّعای ناسازگاری داده ،خوانند

کند، مطلاب او را نخواناده و با مضمونی دینی را مطرح می

 دانند؟! نفهمیده، از اساس غل، می

سکوت کردم و پس از تاملی کوتاه از او پرسیدم: خودت برای این پرساش 

آنها باا هار روشای در  چه پاسخی داری؟ او سکوت نکرد و بدون تامل پاسخ داد: زیرا

 پی توجیه باورهای خویش اند! ... 

  



 
3

1
 

 دفاع روشمند از منش دینی 

از نظر این قلم، پاسخ کوتاه جوان چنین است که این افراد بر اهمیات فهام روشامند 

دین و به تیی آن، ارائه ی روشمند آن آگاهی و تمرکز کافی ندارند. آنان اهمیت دفااع 

 سته، و اگر می دانند، در اجرای آن مهارت ندارند. روشمند از منش دینی را ندان

ارائه روشمند دین یکی از مسائولیت هاای مهام  در گفتار پیشین دانستیم،

بانیان دین و عمل فرهنگی است. نشان دادیم که خاستگاه ارائه روشمند دیان، فهام 

-هروشمند آن است. اگر احادیث و گزاره های دینی نه در منظومه ای منسجم و قاعد

ارائاه  فهم شوند و در پی آن به همین صاورت ایمند، بلکه به صورت منفرد و جزیره

شوند، جز در مدتی کوتاه و با قدرت عوامل صرفاً انگیزشی، در ذهن و ضمیر مخاطب 

هاای گیرند. بر این اساس بیم آن می رود که در مسایر حاوادو و موقعیاتجای نمی

پیچیده آرامش و تعادل ظاهری آنها شکسته شود. چنین دانشی کمتر به دانایی تیدیل 

 می شود و قابلیت کمی در خلق عمل خالق و مناسب دارد. 

برگرفته از سنت و متون دینی هساتند، اماا  چند ی دینی هراین دانسته ها

موانعی ی شوند و وش مدارند، بلکه خود باری بر دگاهی نه تنها باری از دوش بر نمی

اینکه گزاره دینای منفارد راه کسای را نگشااید،  .کنندبر سر راه خلق عمل ایجاد می

بلکه گاهی راه عمل را بر او مسدود کند، ادعای خطیری است که باید دربااره دتیال 

  آن بیش از این تامل شود.
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 )!(" هر دم باوری "و نه  " تعصب ورزی "نه 

باورهاای دینای در اذهاان جاوان، پدیادآور  طرح و جایگاذاری نامناساب

های فکری و تضادهای عملی است. این امار در دراز مادت نتااین ویرانگاری تناقض

 از مهم ترین آنهاست.  17" هر دم باوری "و  " ورزیتعصب "دارد که 

منظوماه فکاری و باورهایی کاه در دینی نشده نتیجه ی انتقال عقاید فهم

مادار کاه در دیناداری قادرت  یا تربیت انسانی است دیناند، دین خوش نشین نشده

بررسی باورها و انتقال آنها را ندارد و یا انسانی بدون هیچ باور دینی که در هر زمان و 

 اشهمچون رنگ لیااس - زمینه ای باوری به خود می گیرد و دم به دم باورهایش را

-فهم متقابل را بر نمایاولی فرد متعصیی است و فرهنگ گفتگو و  .تغییر می دهد -

 باوری است و با وزیدن بادها ناگهان تغییر جهت می دهد. تابد و دومی فرد هر دم 

 انزواطلیی و پرخاشاگری - ورزی، خود در دو شکل رفتاری متفاوتتعصب

ی تدریجی در حالت انزواطلیی، وابستگی دیناداری باه سالیقه بروز می کند. نتیجه -

را باه یاک  " عیسی به دین خود،  موسی به دین خاود ":شخصی افراد است و مَثل 

هنجار و قانون نانوشته اجتماعی تیدیل می کند. تعصب ورزی پرخاشاگرانه نیاز ایان 

را در پی دارد که به تدرین دافعه دیان را بایش از جاذباه ی آن مای اجتماعی نتیجه 

 . سازدشعله اشتیاق مردم را به دین کم سو و کم سوتر می  سازد و

نزواطلیی و پرخاشگری با دو روش متفاوت، دیان را از صاحنه اجتمااعی  ا

خارج می کند. انزواطلیی با کاستن از اهمیت دین و پرخاشگری با لجاجت های نابجا، 

                                                            
اگر این واژه برایتان نامانوس و عجیب است، تنها مقصرش این قلم است. هر دم باور، کسای اسات 17

 که هر دم، باوری دارد و باورهایش را دم به دم تغییر می دهد. 
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دین را منزوی می سازد. چه سر در گرییان فرو بریم و چه گرییان چا  کنیم، نتیجاه 

 دین محروم مانده ایم. این است که از تماشای سیمای حقیقی و زییایآن 

مای شاکند 11خازبوقت آن است که خون موج زناد در دل لعال/ زیان تغاابن کاه 

 بازارش)!(

هردم باوری روی دوم سکه فهم و ارایه ی ناروشمند دیان اسات. انساان 

های ما در انتقال روشمند دیان ها و کمداشتهای دم دمی مزاجی که به دلیل کاستی

 ی کفرائمه "افراد برای عضویت در میان سیاهی لشگران ترین اند، مستعدتربیت شده

ستیز خود را به فتح قلاوب سربازانشاان سرمسات تا بدین وسیله پادشاهان دین اند "

 کنند. 

اکنون دیگر وقت آن رسیده تا این دو جریان در ظاهر متضاد، یاک هادب 

ی حذب حضور دین در عرصه حیات اجتماعی انسان مشتر  را نشانه بگیرند و پروژه

 را به انجام رسانند)!(. 

را  مذهیی، بساط ماذهب فتارهای در ظاهرکه گاهی چگونه ر )!(،می بینید

در دیوارهای سکوتریسم و دیان زدایای از زنادگی تعییه شده بر می چینند؟ و آجری 

 محسوب می شوند؟! 

این میاان کجاسات آن جاوان رشاید و  در پرسش و جان مایه ی کالم این است که

مای رود و در پای بررسای  " وجاوه آراء "ای که با آغوش باز به استقیال خودساخته

روشمند باورهای خود و دیگران، راه حق می پوید؟ جوانی که دین خود را باا دساتان 

                                                            
شیء بای  "و در اینجا به معنای  شده باشد،گلی که در کوره پخته  یسفال، ظرف به معنای "خَزب"11

 است. "ارزش
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اندیشه و قلم انتخاب خویش، در شناسانامه ی فکاری و حیاات عملای خاود نوشاته 

فکاری و چناین جاوانی در کادام محای، تربیتای و ش اینجاسات کاه پرساست؟! و 

 است؟  فرهنگی  پرورش یافته

 یا ماهی گرفتن؟ آموزش ماهی گیری

 بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداب آموزشی و تربیتی فعالیات هاای فرهنگای، 

. اگر چنین هدفی در دستور کار نیاشد، کار پیام رسانان انتقال روش اندیشه دینی است

مانند گیااهی  ؛شنیدن و سرتکان دادن)!(همیشه همیشه گفتن است و کار شنونده ها 

هایش باه ی دانستهکه سالها به آب بسته می شود و هرگز بار و بری نمی دهد و دانه

 شکوفایی دانایی و عمل ختم نمی شود. 

  



 
3

4
 

 الیت های فرهنگی رسالت بانیان فعدو 

بر اساس این خاستگاه تربیتی بانیان فعالیت های فرهنگی و تربیتی درباره مخاطیان خاود، دو 

 وظیفه مهم دارند:

  دستگاه اندیشیدن دینی "کنند و  " روش آموزی "نخست آنکه: در ارائه دین " 

از  . ؛را معرفی نمایند و به گفتن اندیشه ها و گزاره ها ی منفرد دینی قناعت نکنند

پراکنده گویی، متناقض گویی و بی روشی در معرفی منش دینی برحاذر باشاند و  

مخاطب را با شائیه ی رویارویی با یاک دساتگاه معرفتای ساوگیرانه و ناساازگار 

 مواجه نسازند. 

 نمایند که دستیابی به این اهداب بادون فهام روشامند  دوم آنکه: آنها باید توجه

تفکار دینای،  " روش آماوزی "دین میسر نیست و از لوازم ارائه روشمند دین و 

فهم روشمند آن است. پس باید محققانه درس بخوانند و مجدانه تالش کنند تاا 

درباره روح و جوهره ی اندیشه دینی آگاهی یابند. ضروری اسات هادب تماامی  

تن فرهنگی و بانیان و داعیان دین این باشد کاه در شاناخت ارکاان دیان و فعا

باشند و نه تنها دارای یک نظر و سالیقه  نظرصاحبسامانه ی عملکردی دین، 

 شخصی. 
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 عالم پروری یا شاگردپروری؟! 

 آفاریننیاشد، عارضه جدی و خطرما محور عمل فرهنگی  گری،عنصر فهم و مولّفه تیییناگر 

در امار دیان و  " اوامرگرایای "داشت. از نتاین ضمنی عاوام گرایای و در پی خواهد  دیگری

یابند که ساده باور، تردباور و بای اساتخوان تربیت جوانان این است که یا جوانانی پرورش می

رفتاار در ظااهر ایان دو  اند و یا در دیگر سو جسور، پرگو، کم مطالعه و شالوده شاکن.فکری

و روی یک سکه اند، سکه ای که در کارخانه ی تروین ناروشمند دین ضرب شاده د ،متفاوت

 .  12ارائه دین، به جد نمی گیرد ر تییین و انتقال فهم دینی را در روشکه عنص جریانیو  است

چیست؟ اگر مخاطب ما در پس سالها شاگردی و حضاور این امر شاخص بررسی 

ادی نداشته باشاد و باه تادرین و در و نقّدر مجالس درس، رشد چشمگیری در قدرت داوری 

بدسات چارچوبه ی دانسته های صحیح خود، قاوه اجتهااد و عمال ریشاه دار و شاجاعانه را 

-، می توان نتیجه گرفت که بانیان تربیت دینی، رسالت اصلی خود را به انجام نرسااندهنیاورد

ت عالمانه زیساتن، ناه فکری جوانان ما این است که در جهنیروی اند. شکر نعمت اندیشه و 

 . آنان قدم برداریممقلدانه زیستن 

شوربختانه امروز، در برخی از مراکز فرهنگی ما، کار عهده ای 

تنها سخنرانی است و کار عده ای شنوندگی. آنها برای گفتن می آیند 

و اینها برای شنیدن. و جالب است که گاهی این رویه تا ده هها سهال 

هرگز سخنران نمی شوند! و در مقام نقهد و  ادامه می یابد و شنوندگان

 کنند. داوری و گفتگوی دو سویه عمل نمی

                                                            
در گفتار های آتی در باره مولّفه های مقوّم یک عمل دینی سخن می گوییم. یکی از این مولّفه هاا 12

 تییین است. 
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هیچ کس در لزوم شاگردی و زانو زدن در محضر استادان برای دانستن بیشاتر و 

 ،و به تیای آن بهتر تردید ندارد. سخن بر سر چشم انداز و جهت گیری ارتیاطی ما با مخاطیان

 یااروشی که از فهام فرماان مای بارد  را تضمین می کند.عالم پروری روش هایی است که 

؟! روشی که در آن شاگردان از استادان پیشی می گیرند یاا روشی که به فهم فرمان می دهد

 ؟! مانندشاگردان همواره طفل راه می در آن روشی که 

در پس سالها فعالیت چنین مجامعی اتفاق خنده آوری می افتاد. ساخنران هاای 

پلی زیراکس و شییه سازی می شاوند.  یقابل توجه و اثر گذار این مجالس، در تعداد حیوبم

مورچه های  ی فضای مجموعه فرهنگی را به خانهو شییه سازی شده، این نسخه های بدلی 

می سازد. نتاین این پدیده از برای شاگردان و استادان هر دو مخاطره آمیز اسات.  شییهکارگر 

و تجربه ی استقالل رای باز می مانناد و اساتادان در کاوچکی خواساته ی شاگردان از رشد 

 ها از خویشتن دیروز خاود فراتار نمای روناد.ها و سالشاگردان و کاستی انتظار مریدان، سال

 قربانیان چنین خطای فراگیری در طول تاریخ بسیارند.

پای اساتاد  راستی چرا هر استادی نمی تواند عالم پروری کند؟! و هر شاگردی در

 عالم پروری نمی رود؟! ... 
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 درس گفتار چهارم در یک نگاه

اهداب تربیتی مهمی دارد که بی توجهی به آنها نیز موجاب ارائه ی روشمند دین  .1

 آسیب های تربیتی مهمی می شود. 

-روش "این است که مخاطاب را باا روشمند دین  ارائهترین نتیجه تربیتی مهم .2

آشنا می سازد.  به گونه ای که او می تواند شخصاا در روش  " های فکری دین

اندیشه دینی بیندیشد و آن را در موقعیت های پیچیاده ی عمال باه کاار گیارد. 

در معناای  - بنابراین هر فرد مسلمان به تادرین صااحب قاوه ی اجتهااد دینای

آزماوده تار خواهاد ، می شود و هر روز و هر ساعت در عرصه عمل -تربیتی آن 

 آید.د و رشید و مستقل بار میش

اگر مخاطب دین، اندیشه های دینی را فهم نشده بنذیرد، به دو پیش آماد مهام  .8

تربیتی میتال می گردد . ممکن است باورهایش در تندباد حوادو و رویاارویی باا 

معرکه ی آراء به راحتی فرو ریزد و از او یک انسان تُرد باور و هردم بااور بساازد. 

اما مقیاول و ماانوس  ،های هضم نشدهممکن است بخواهد بر اندیشهدوم اینکه 

بند لجاجت زند و بدون برخورداری از قدرت بررسی و ارائه روشمند افکار  ،خویش

 خود، درباره ی آنها تعصّب ورزد.

تعصّب ورزی نیز به دو صورت پرخاشگری و انزوای شخصیت آشکار مای شاود.  .1

 رها نتیجه اجتماعی یکسانی را رقم می زنند. اما جالب است که هر دوی این رفتا

در عرصه حیات اجتماعی دینی، پرخاشگری با دافعه ای که نسیت به دین ایجااد  .1

گیری از عرصه جادّی حیاات اجتمااعی، دیان را باه هکند و انزواطلیی با کنارمی

 حاشیه می راند. 

بسااط اند تو، به تدرین میپذیرفته شده استمذهیی که فهم نشده بر این اساس،  .6

 )!(برچیند اجتماعیمذهیی را در مدخل کارآمدی و حیات 
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 پسندی فرهنگی پنجم: دخترانهگفتار درس

 

 

 

اگر برای نمونه به مجمی یکی از برناماه هاای  اشاره:

هایی از قییال ساخنرانی،  برنامه - فرهنگی عمومی دانشگاه

مشاهده سر  بکشید، غالیا از  - کارگاه های آموزشی و غیره

 - در مقایسه با خیل وسایی خاواهران - کمیت ناچیز برادران

تعجب می کنید و طییعی اسات کاه ایان پرساش باه ذهان 

میارکتان خطور کند که چرا دختران بایش از پساران از ناوع 

فعالیت های فرهنگی و آموزشی ما اساتقیال مای کنناد؟ بار 

کنایم و مان، پرونده تفکر فرهنگی را باز می روی میز تحلیل

سش را در دستور کاار در این نوشته ی کوتاه، واکاوی این پر

چرا دختران بیش از پسران مخاطب فعالیت های فرهنگی عمومی می شوند؟!  قرار می دهیم:

 این پدیده چه دتیل و عللی دارد؟! و چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟. 
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روری را مقایسه نمودیم و بیان داشتیم کاه در گفتار پیشین دو دغدغه عالم پروری و شاگرد پ

اگر مخاطب فعالیت های فرهنگی ما در پس سالها شاگردی و حضور در مقام مخاطب، رشاد 

چشمگیری در قدرت داوری و نقّادی نداشته باشد و کم و بیش قوه اجتهاد و خلق عمل در او 

الت اصالی خاود را در عاالم توان نتیجه گرفت که بانیان تربیت دینی، رسرشد نیابد، آنگاه می

مخاطیان به انجام نرسانده و در واقی، شاگرد پاروری را بار عاالم  " رشید پروری "پروری و 

پروری اولویت بخشیده اند. عارضه ای کاه باا روح تربیات دینای و انساان ساازی اساالمی 

 مغایرت دارد. 

ای خاود را در اکنون نسیت پرسش تازه خود با گفتار پیشین را روشن نموده و حدس ه

  - تییین پدیده مورد بحث پی می گیریم. اگر خواسته ی بانیان فعالیت های فرهنگی و دینای

داشتن مخاطیانی سراپاگوش و دلداده باشد، نه گاهی مچ گیار و مداخلاه  - دانسته یا ندانسته

ساتدتل گر، اگر داشتن شاگردانی فرمانیردار خوشایند تر از برخورداری از شااگردان منتقاد و ا

جو باشد و اگر طراحی فعالیت های فرهنگی ما این خواسته را دنیال کند که اساتادی بیایاد و 

برود و کسی نه سوالی مطرح کند و نه در بوته ی نقد دعاوی او را بیازماید، آنگاه شاوربختانه 

باید گفت که برای این نوع از عمل فرهنگای، دختاران بایش از پساران مساتعد هساتند. در 

یت نیز چنین است که دختران بیش از پسران از این نوع فعالیت های فرهنگای اساتقیال واقع

 می کنند.

در ادعای اخیر استعداد چند بدفهمی وجود دارد. نخست  اینکه گمان شود نگارناده هار 

گونه شرکت خواهران در هر نوع فعالیت فرهنگی را شامل آسیب شناسی مورد بحث می داند. 

ه خصوصیت منعطف و آموزش پذیر دختران را ناشی از ضعف قادرت داوری دوم اینکه نگارند

و استدتل گرایی آنان می داند. سوم اینکه نگارنده در تحلیل خود جملگی خواهران دانشاجو 

و دانش آموز را ساده باور و فرمانیردار در نظر گرفته است. و باتخره چهارم اینکه تنها دلیل و 

در غالب فعالیت های فرهنگی را، منحصر در عامل اشاره شده  علت حضور چشمگیر خواهران

 هایی ندارد. دانسته است. نگارنده هیچ یک از این ها را ادعا ننموده و ابدا چنین قضاوت
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سخن این است که گاهی موهبت روحیه انعطاف پذیر و اعتمادپهذیر بیشهتر 

طراحهان دختران نسبت به پسران، همهراه بها خواسهته ی پنههان بانیهان و 

فرهنگی در داشتن مخاطبانی منعطف و کمتر دردسر ساز)!(، دست به دسهت 

 "هم می دهد و نتیجه و نمود اجتماعی آن چنین می شود که عمل فرهنگی ما 

و دختران بهیش از پسهران بها  " پسند-پسرانه "است نه  " پسند-دخترانه

نوع، شکل و درونمایه ی عمل فرهنگی ما موافق مهی افتنهد. در ایهن حالهت، 

دختران بهتر از پسران بر روی نرم افزارِ طرح و عمل فرهنگی ما، نصب مهی 

 شوند! 

واقعیت این است که پسران جوان بیش از دختران جوان در مقام مخاطب فعالیت هاای 

کنند و سطح رضایت مندی باتتر و متفاوتی دارند. پساران خواساتار فرهنگی سختگیری می 

مشارکت و وزارت بیشتر در امور هستند و به نقادی و پرسشگری و فردیت خود بیشتر اهمیت 

می کنند و سریی تر و الیته گاهی بسایار ناپختاه تار باه  " هماورد طلیی "می دهند. پسران 

. این روحیه با منطقِ جلسات فرهنگی تک سویه وادی قضاوت و موضی گیری وارد می شوند

)!( باه "سراپاگوش طلاب "سازگار نمی افتد و اینچنین است که غالب فعالیت های فرهنگیِ 

 پیش می رود.  " پسندی فرهنگی - دخترانه "سوی انزوای تک جنسیتی و 

الیت درباره ی شرکت کمتر مردان در نوع فع - بدیهی است که در کنار دلیل اشاره شده

می توان درباره تاثیر و سهم دیگر عوامل و علت های اجتماعی نیز  - های فرهنگی جامعه ما

تامل و قلم فرسایی نمود و برای نمونه می توان به مواردی از قییال: مشاغولیت هاا و تعهاد 

های اجتماعی بیشتر مردان نسیت زنان، توجه زودتر پسران به فعالیت های حرفاه ای شاغلی 

ختران، و برخی از دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود. با این حال، تاکید نسیت به د

در پای آشکارساازی و روشانگری  - و توضیح میانی معرفتی این پیامد با اهداب این نوشاتار

 بیشتر سازگار می افتد.  -درباره مناسیات فکری فعالیت های فرهنگی 
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شود، می تاوانیم در مقاام آسایب شناسای باا اکنون، اگر تحلیل ارائه شده مقیول واقی 

پساندی  - دختراناه "یاا  " تک جنسیتی فرهنگای "ی صراحت بیشتری بگوییم که پدیده 

در جامعه فرهنگی و دینی ما، علی رغم ظاهر خوشایند آن، می تواند خیار از یاک  " فرهنگی

ندان این عرصاه را باه نقیصه و ناآگاهی بزرگ بدهد، آنچنان که نگارنده را برانگیزاند تا خردم

تامل و موشکافی درباره دیگر آسیب های چندگانه این پدیده جاری و در حاال رشاد دعاوت 

 کند. 

 از برای جبران این نقیصه چه باید کرد؟

بی آنکه سخن را به درازا کشیم، پیشنهاد می کنیم که پیش نهااد نگارناده را در روش  

طراحی های فرهنگی امتحان و بررسی کنید و در عرصه ی عمال بیازماییاد کاه اگار بارای 

کاه باا محوریات ساخنرانان و سایک تاک گاویی و  - نمونه، در جلسات فعلی دانشگاه هاا

ی طراحی برنامه ها، سهم پرسش و پاساخ و گفتگاوی دو از ابتدا - سخنرانی برگزار می شود

سویه را بر سخنرانی و تک گویی برتری دهید، چاه تغییاری در جنسایت و ساهم مشاارکت 

مخاطیان شما روی می دهد؟! ادعای ما این است که با چنین تغییری سهم مشارکت  پسران 

 به فزونی می گذارد.  دانشجو به تدرین رو

گریزی به ایان مااجرا و مسائله روز بازنیم و اذعاان داریام کاه بد نیست در همین جا 

مطالیه ی کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره از جامعه فرهنگی و دانشگاهی ای که با 

جنسیتی فرهنگی روبروست، انتظاری برآورد نشدنی است. مدیران فرهنگای ماا پدیده ی تک

 ازی و نقد و مناظره آزاد را تجربه کنند! در فضای تک جنسی فرهنگی نمی توانند نظریه پرد
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 شکند؟بت می "چگونه"ابراهیم)ع( ششم: گفتار درس

 

در گفتارهای پیشین دانستیم که دعوت به عمل دینی، دعوت به انجام عملی  اشاره:

 »بر مینای انگیزه، بینش و روش صحیح است. همچنین درباره لزوم توجه به مقوله 

فعالیت های فرهنگی سخن گفتیم و بیان داشتیم که صرب در عمل دینی و «  روش

نیاز بی«  چگونگی انجام امور »یا «  روش »داشتن انگیزه خوب، ما را از دانستن 

 کند. نمی

 

-با داستان بت " روش "در این گفتار برآنیم تا توجه خود را درباره مقوله 

شکنی عمل بت ونگیگشکنی ابراهیم)ع( در قرآن کریم همراه سازیم و به چ

، بدون توجه " بت شکنی "ابراهیم)ع( دقت کنیم. ادعا این است که کوفتن بر طیل 

مخاطرات تربیتی دارد؛ چنان که امروز نیز شاهد  " چگونگی انجام این عمل "به 

دینی جامعه هستیم. اکنون  - های  فرهنگیبرخی از این مخاطرات در برخی فعالیت

های فرهنگی و دینی، گفتار هفتم را شناسی فعالیتروش در پی تامالت پیشین درباره

شکنی ابراهیمی چگونه روش بت "یا  " ابراهیم چگونه بت می شکند؟ "با پرسش 

 آغاز می کنیم: "است؟

 

 شناسی ابراهیم)ع(شناسی و زمانهزمینه

ی ابراهیم )ع( است، جامعه یشر ، روش زندگی و مرام استقراریافته

ها و رسوم اجدادی، دست ساز بشر و دلیستگی عاطفی شدید به سنت ایمان به خدایان

 از بارزترین مولفه های فکری جامعه ابراهیم)ع( است.  
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ترین خصلت روش ابراهیمی در چنین جامعه ای، دامن زدن به منطق مهم

های های گوناگون و با بهانهگفتگو، پرسشگری و پاسخ طلیی است. او در موقعیت

و و تفکر درباره مسائل مهم عقیدتی و جهان بینی را به صحن علنی و متفاوت، گفتگ

، گاه در گفتگو با 18عیان جامعه می کشاند و این روش را گاه در گفتگو با خویش

و گاهی در گفتگو با  11، گاه در گفتگو با نمرود11پروردگار و طلب یقین قلیی

 خویش دنیال می کند.19قوم

 

 ابراهیم)ع(رشدیافتگی و بت شکنی 

 

اش را دادیم و ما به  و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد ]فکرى[ "

انییاء(یکی از بارزترین صحنه های نمایش رفتار و روش  -11)" داناییم ]شایستگ [ او

سوره ی انییاء است.  90تا  11شکنی انقالبی او در آیات ابراهیم)ع( داستان بت

ی گفتگوی جدی و عملی ابراهیم)ع( با اندیشه ربهنمایشی شورانگیز و حماسی از تج

 اش. آمیز قومهای شر 

 ،بر اساس بیان قرآن کریم، ابراهیم)ع( در این مرحله از مسئولیت خویش

ای است. به این معنا که آگاهی و تجارب تزم را برای  دارای شخصیت رشدیافته

. بت شکنی انقالبی 10ستمدیریت اجتماعی دعوت به توحید و دیگر ابعاد رسالت دارا

                                                            
 01-06انعام/ 18

 297بقره/ 11
 213بقره/ 11

 96-36، شعراء/11-90انییاء/ 19

 11انییاء  10
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-ساخته و رشدافتاده، کار انسان های خودهای جاهلی جاو براندازی همیشگی سنت

  یافته است. 

 

 روش بت شکنی ابراهیمی

گری در گفتگو، بارزترین جنیه رفتاری ابراهیم)ع( در ماجرای استفاده از روش پرسش

قراردادن تیر بر شانه ی شکستن بت ها و  - شکستن بت ها است. در واقی، عمل او

سازد. پرسشی که اندیشه مخاطیان را با یک پرسش خطیر روبرو می - بت بزرگ

ی غل، کمین کرده آورد طلب، به میدان آمده و بر سر راه هر اندیشهچون پهلوانی هم

 است. واکنش آنها در برابر این شرای، و این پرسش چالش برانگیز ابتدا سطحی است،

اى[ کرده است؟، او واقعا از چه کس  با خدایان ما چنین ]معامله"رسند:پآنگاه که می

(، اما در نهایت امر، با هنرمندی و فضاآفرینی ابراهیم)ع( به 16) "ستمکاران است.

پرسشی عمیق و اساسی در نهاد جانشان تیدیل می شود، آنگاه که ابراهیم)ع( از 

 بزرگ بنرسند.  ایشان می می خواهد تا پاسخ پرسش خود را از بت

ابراهیم)ع( در این صحنه قهرمان ایجاد روشمند خودآگاهی است. 

های حساب شده خود را با نهایت ریزبینی و متانت بر می دارد و از هنرمندی که گام

 روست که در انتقال پیام حق، خوش می درخشد. این

بلکه آن را این  ( گفت: ]نه[92گفتند: اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردى؟)
 (98) گویند از آنها بنرسید!اگر سخن م  ،بزرگترشان کرده است

 

 واژه آفرینی ابراهیم)ع(
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آنگاه که به پدر خود  -(12قَوِْمهِ مَا هَِذهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ ) إِذْ قَالَ ألبِیِه وَ 

 اید،های ( که شما مالزم آنها شدههایی/مجسمهو قومش گفت این تماثیلی )پیکره 

 چیستند؟

بیان و ادبیات ابراهیم)ع( برای تییین حق، حساب شده و دقیق اسات. وی 

هاا، از های خود در این ماجرا برای اشاره به باتدر نخستین پرسش از سلسله پرسش

د، بلکاه باا کنااستفاده نمای«  الهه »واژه مصطلح قوم اش درباره آنها، یعنی واژه ی 

آفریند و با این بیان، منطق و نگاه خویش را ی دیگری میآفرینی واژهخالقیت و زبان

نشان می دهد و الیته خود را از وابستگی و محدودیت به چارچوب فکاری و عقیادتی 

 سازد.قومش رها می

کند تا آنها ابراهیم)ع( در مقام گفتگو با قوم خویش، فرصتی فراهم می

پرسند: افتد و آنها میبه خطای خویش پی  برند. این شیوه موثر می خود بیاندیشند و

 "(11کنندگان ؟)اى یا تو از شوخ گفتند آیا حق را براى ما آورده "

 

 خالقیت در عمل ابراهیمی

شکند، به جز بت بزرگ، و تیر خود را بر شانه او  می ی بت ها را میابراهیم)ع( همه 

خود عملی خالق است. بت شکنی ابراهیمی، واکنشی نهد. این عمل در ذات 

سراسیمه و شتاب زده نیست، بلکه کنشی است فعال و حساب شده که به خلق عملی 

ساز منتهی می شود؛ عملی که عرصه هماوردی اندیشه ها و بوته نقد خالق و محی،

و عیار سنجی باورهاست. خوب است تاکید کنیم که خالقیت در عمل دینی 

)ع( صفتی تشریفاتی نیست و اتصال آن به عمل، الصاقی و عرضی نیست، ابراهیم

 بلکه با روح عمل، نیّت، خاستگاه حرکت و منش او پیوندی اصیل و جوهری دارد. 
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ها را آیا می توانید تصور کنید که اگر ابراهیم)ع( با عصیانیت همه بت

دس و خورد شده ی شکسته بود و مردم او را در میان حجم وسیعی از الهه های مق

 خود می دیدند، چه اتفاقی می افتاد؟! 

شکنی ابراهیم، عملی صرفا واکنشی و غرض ورزانه نسیت پس عمل بت

به جاهلیت و نادانی قوم خود نیست، بلکه حرکتی است هوشمندانه، خالق و طراحی 

های ها و دیدگاهشده که بر اساس زمینه شناسی و دانش های او نسیت به ارزش

 اش، خلق شده است. قوم

 

 بازگشت به خویشتن، غایت عمل دینی ابراهیم)ع(

ابراهیم)ع( مردم را به بازنگری روشمند در باورهای خود دعوت می کند. او طرحی را 

آید. روش شان به تصویر میزند که در طی آن عقاید مردم، در پیش چشماندامن می

او از هر گونه موضی گیری پیشینی و پیش دستی به سوی حقیقت، خالی است. همت 

اش این است که نقادی اجتماعی را بدون احساس نفرت نسیت به سنت ها و 

 باورهای قوم خویش و استفاده از روش های غیر منطقی و اخالقی، پیش برد. 

فکند و چتر پرسشی که که او به جانِ اجتماع خود می ا "13تردید سالمی "

بر سر عقاید عامه می گشاید، همراه با روش هنرمندانه ی او در هدایت بحث و 

 پرسشگری کارآمد می افتد و فرایند تییین حق به سرانجام می رسد. 

پس به خود آمده و ]به  -ثُمَّ نُکِسُوا عَلَ  رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُتءِ یَنِْطقُونَ 

 (91شما ستم کارید)گفتند در حقیقت یکدیگر[ 

                                                            
درباره این واژه، معنا و پشتوانه معرفتی آن باید دقت و تامل صورت بگیرد. تردید ساالم باه معناای  13

 بررسی روشمند با هدب فهم معنای گوینده یا نویسنده است. 
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گری، ایجاد خودآگاهی فردی و اجتماعی نسیت ی این روش تیییننتیجه

است. آنچه می توان آن را غایت هر عمل اصیل دینی دانست. این مردم  " حق "به 

ی خدایان سنگی خود همان مردمی هستند که در ابتدای بحث با ابراهیم)ع(، شکننده

، و اکنون خود را مستحق همان صفت! این اعتراب دسته جمعی 16ستنددانرا ظالم می

 (. 99)انییاء/ نشانه ی موفقیت ابراهیم)ع( در مقام تییین حقایق است

 جمد بندی

که الگوی هر بانی خیر و فعال  -با چنین مالحظاتی است که عمل ابراهیم)ع( 

شکند! انه بت میکارگر می افتد. ابراهیم)ع( خالق - فرهنگی و مروج دینی است

ریزبینانه پرسش می نماید! شجاعانه وارد عمل می شود! قوم او در این سناریو تنها 

کند، کارگردانی که در بازیگراند و ابراهیم است که بازی ساز است و کارگردانی می

ی جاودانگی ظاهر محکوم به سوزاندن می شود و در باطن، ریشه ی باطل را در سایه

 سوزاند! پیام توحید می 

  

                                                            

  16انییاء/ 16
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 تکلیف فکری: 

در متن قرآن کریم نمونه های داستانی دیگری نیز از نحوه مواجهه انییا با 

باورهای جافتاده و استقرار یافته اجتماعی غل، وجود دارد. به سراغ آنها بروید و با 

تدبر و باریک بارینی درباره ظرافت های و نتیجه عمل ایشان با دوستان خود گفتگو و 

 میاحثه کنید. 

 بحث چگونه بود؟ نها به آد وروش ور 

  آیا از روش پرسشگری سود جسته اند؟ 

  چگونه پرسش می کنند؟ 

  چه پرسشهایی؟ 

  عقول مردم زمانه را چگونه متقاعد نموده و باورهای توحیدی را چگونه

 ارائه می کنند؟ 

 ... 

 

 

 

 ادامه دارد  انشااهلل ....
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 فرهنگی تفکر خوشه  تک دانه های

27یا رَبَّ الْحُیُوب
   

                                                            
 11دعای شریف جوشن کییر، فراز شماره ....، هاای خدای دانه  27
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 خودسازی برای جامعه سازی 

  هیچ راه میانیری هم وجود ندارد!  ز می شود!اغآخود هر تغییری از تغییر 

  تنها وقتی می توانید کاری را که پیش از این انجام نداده اید، به خوبی

 انجام دهید، که کسی شوید که پیش از این نیوده اید! 

  اگر همه تاریک های دنیا جمی شوند، نمی توانند نور یک شمی را خاموش

 کنند! 

  :علیکم انفسکم"فرمان خداست" ! 

 اش در آتش بسوزد!  و خانهشد چه بد است کسی خود آتش نشان با

 بر کارهای فرهنگی! است  خانواده مقدم

 واجب است!  میرنماز شب به پیا 

  اثر آیت اله بحرانی را بخوانید! سلو  معنوی از دیگاه اهل بیتکتاب ،

 صفحه نورانی است!  37فق، 

  جهان  محقق می کند!بزرگترین جهان ها را در  "ارزش" خوباخالق

 !شخصیت شما 

  !ایده خود+نسازی برای جامعه+ سازی، یک ایده انحرافی است 

 توجه به فردیت و حرفه ای شدن

 "اهمیت دهید!هم خود  "فردیرشد "به   باید !، به جای خود "جمی  

  یکی مرد و حرفه ای باشد! کارشناس زمینه یک باید در فعال فرهنگی هر

 جنگی به از صد هزار!

  روی پیشانیتان بنویسید! خود مشخص کنید!  مهارتزمینه 
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 برنامه ریزی و هدب گذاری 

  را برنامه ریزی می  "اشتیاه"می کنید، دارید  "برنامه ریزی"وقتی اشتیاه

 کنید! 

 برنامه ریزی برای درونداد(input) ،برنامه ریزی برای بر  گروه

 اولویت دارد.گروه  (output)برونداد

  برنامه ریزی یک ساله داشته باشید! باید حداقل 

  را  و تغییرداشته باشید! یعنی اولویت های حرکت تفکر استراتژیک

 کنید.  صمشخ

  !جهانی و عام بیاندیشید، محلی و خاص عمل کنید 

  ،را طراحی کنید!  "طراحی کردن"در هر طرح فرهنگی 

   ،جلسات تصمیم سازی را از برای تولید تصمیم های خالق و منعطف

 تصمیم گیری جدا کنید! 

  !تقویم فعالیت های خود را تنظیم کنید 

 تعاون و تفاهم فرهنگی 

  ربنقد کنید، اما به شدت با ادب!  بی ادب محروم ماند از لطف ! 

  !کار فرهنگی یک فعالیت فرایندی است! دیر می آید و  دیر می پاید 

  !تییین حق تزمه تروین آن است 

  شجاع باشید! حق را بگویید! و گرنه در کوچه های مصلحت اندیشی گُم و

 در نهایت، گور می شوید! 

  های مخاطب اهمیت بدهد "چرا"به   جریان فرهنگی بایدیک!  
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   اصال چراهای امروز و الیته فردای  مخاطب، یک شاخص طراحی

 فرهنگی باشد! 

 ملت تالش کنید  باید  برای مفاهمه و ایجاد و حفی انسجام و وحدت 

  !طرح هایی عام المنفعه را بر حزبی و گروهی و سیاسی مقدم بدارید 

  !شکاب های اجتماعی را پر کنید 

 !سیاست ما عین دیانت ماست، اما کدام سیاست؟ برای کدام دیانت؟ 

 مطالعه و مهارت های فردی 

  !کسی که کار فرهنگی می کند، باید کتابخانه بخواند 

  اثر دکتر خسرو باقری (1)جدوباره به تعلیم و تربیت اسالمینگاهی کتاب ،

 را بخوانید و میاحثه کنید! 

  !جریان بالنده تفسیر تجربه است. ، نقد تجارب خود را تفسیر کنید 

  !21و روشهای هدایت بحث و گفتگو را بیاموزید گ  وگفت داشته باشید ! 

  به شما دید می دهد! را ورق بزنید! و اجتماعی فرهنگی مجالت 

  !کانون فرهنگی بی حضور قرآن، نقض غرض است 

  !هر عمل فرهنگی باید مینایی قرآنی داشته باشد، و شما آن را بدانید 

  اگر نمی توانید برای درستی کارتان قسم بخورید، یعنی آن را خوب

 نفهمیده اید! 

 اید، وارد  درکارفرهنگی ای که برای آن دلیل قرآنی ندارید، و عمیق نشده

  .نشوید

                                                            
این قلم اندرباب گفت و شنود نوشته ای شییه به همین نوشته، به صورت نکته به نکته، نوشته ام.  21

 را مطالعه کنید.  !رحیم ی اعالمیه ابعاد در شنود، و گفت آداباینجا می توانید 

http://www.pishani.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=268:1390-11-07-09-49-16&catid=31:1388-10-08-17-38-16&Itemid=21
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  !سالم بر حسین! ماه محرم، موج تحول قلوب ملت ایران است 

  برای تربیت ذهنی که تنها با مفاهیم نظری سرو کله نزند، همواره در یک

گرفته تا  پا  کردن سیزی از )دستی داشته باشید!  رشته یا زمینه واقعی 

 (  نجاری و بنّایی و سفالگری!

 نگی فرهو امکانات تشکیالت 

  نسیتی  با اهداب جمعی   باید تشکیالتی عمل کنید! یعنی هر عمل شما

 شما داشته باشد! 

  !به همراهان خود اطالع رسانی کنید که در گروه دارید چه کار می کنید 

  !به هم نخورید!!به هم نگاه نکنید! هم شانه باشید! هدب را بیینید 

 می بینند! ن را دیگر دو چشمی که همهمچون ه بهانه کار، دوستی ب 

  !تغییر ایجاد کنید! امکانات، مسلمات نیست 

  تفکر و ایده مهم است!  کوچکترین مسئله ماست! بودجه 
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