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بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر 

اصول خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی

چکیده
مطالعه خط مشی گذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی می تواند به صورت سلبی و ایجابی به بهبود، اصالح و 
تکمیل خط مشی ها کمک کند. تحلیل کیفی اسناد سیاستی یکی از رویکردهای تحلیل خط مشی است. در این 
مقاله با تکیه بر اصول خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی که پیشتر در پژوهشی توسط نگارنده مطالعه 
و منتشر شده است، سند نقشه مهندسی فرهنگی که یکی از مهم ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه فرهنگ 
است، بازخوانی شده و شواهد پوشش و اشراب اصول سیره نبوی در قسمت های مختلف سند مورد بررسی 
و واکاوی قرار گرفته است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. به این ترتیب 
فرهنگی،  اهداف  فرهنگی،  واصول، چشم انداز  ارزش ها  مبانی  )کلیات،  که محتوای فصل های مختلف سند 
اولویت های فرهنگی، راهبردها و اقدامات،  و چهارچوب نهادی نظام( برای یافتن شواهد مرتبط با اصول هفت گانه 
)هدایت گری، جامعیت، تدریج، مسجد محوری، تقویت جایگاه خانواده و زنان، رشد و گسترش دانش و آگاهی( 
تحلیل شده است. بر اساس یافته های پژوهش میزان انطباق محتوای سند نقشه مهندسی فرهنگی با اصول 
هفت گانه منبعث از سیره نبوی را می توان بر روی پیوستاری در نظر گرفت، اصل »هدایت گری« و اصل »تقویت 
جایگاه خانواده و زنان« بیشتر از اصول دیگر مورد توجه سیاست گذار بوده و در قسمت های مختلف سند پوشش 

داده شده است و برای اصل »مسجدمحوری« کم ترین شواهد در قسمت های مختلف سند مشاهده گردید.
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1. مقدمه

خط مشی گذاری فرهنگی کنش دولت در قلمرو فرهنگ است و اگرچه به این معنا پیشینه 

به طور  اخیر  دهه های  در  مطالعه،  به عنوان یک حوزه  اما  دارد  دولت ها  عمر  قدمت  به  وسیعی 

فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران و اندیشه ورزان قرار گرفته است. امروزه در کشور های مختلف 

فارغ از رویکرد نظام سیاسی حاکم، دولت ها سیاستی در قبال فرهنگ دارند و کم تر یا بیش تر 

در این حوزه مداخله می کنند. این مداخالت که دامنه گسترده ای از الگوها و شیوه ها را در بر 

می گیرد و بیان گر خط مشی های فرهنگی دولت هاست همواره در معرض نقد و ارزیابی کارشناسان 

و گروه های مختلف ذی نفع قرار دارد.

در کشور ما نیز ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی اهمیت مسئله فرهنگ را دو چندان کرده 

است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی تصریح شده هدف از حکومت رشد دادن انسان 

در حركت به سوي نظام الهي است تا زمینه بروز و شكوفایي استعدادها به منظور تجلي ابعاد 

خداگونگي انسان فراهم آید. بنابر این رسالت دولت برآمده از این قانون، بیش و پیش از هرچیز، 

رسالتی فرهنگی است که در قالب خط مشی گذاری های فرهنگی بروز و ظهور می یابد. تعهد و تقید 

خط مشی های عمومی به طور کلی، و خط مشی های فرهنگی به طور خاص، به آموزه های اسالمی، 

مطالعات اسالمی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی را ضروری می سازد. 

مطالعه خط مشی گذاری فرهنگی محل تالقی مطالعات خط مشی گذاری عمومی و مطالعات 

فرهنگی است. از نظر گروهی از پژوهش گران مطالعات فرهنگی که بر مطالعه خط مشی ها تأکید 

دارند، مطالعات خط مشی گذاری فرهنگی می تواند هم با رویکردی ایجابی در مرحله وضع و تدوین 

خط مشی ها فرهنگی مفید باشد، هم با رویکردی انتقادی و اصالحی برای ارزیابی خط مشی ها و 

تصمیم گیری در مورد توقف، توسعه یا اصالح آن ها کمک کند )مک گوییگان1، 2008 :8؛ لویس2 و 

میلر3، 2003 :2؛ اوریگان4، 1992 :410(. به همین ترتیب مطالعات اسالمی در زمینه خط مشی گذاری 

1. Jim McGuigan
2. Justin Lewis
3. Toby Miller
4. Tom O`Regan
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فرهنگی نیز می تواند چه به صورت ایجابی و چه به صورت انتقادی و بازاندیشانه در مراحل مختلف 

فرایند خط مشی گذاری فرهنگی بکار گرفته شود. )خنیفر و آقداغی، 1394 :60-58( 

بر این اساس در این پژوهش با تکیه بر الگویی برآمده از مطالعه سیره نبوی در خط مشی گذاری 

فرهنگی که به استخراج هفت اصل)مضمون اصلی( انجامیده )آقداغی و دیگران، 1397 :145-107(، 

سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور به عنوان یکی از مهم ترین اسناد باالدستی در حوزه فرهنگ 

مورد بازخوانی و تحلیل محتوا قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر نوعی تحلیل پیش بینی 

خط مشی1 است و مسئله اصلی در آن میزان انطباق سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور با اصول 

منبعث از سیره نبوی در خط مشی گذاری فرهنگی است. برای پاسخ به این مسئله با رویکرد سند 

پژوهی کیفی2، از روش تحلیل محتوای قیاسی3 استفاده شده است. 

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تحلیل و ارزیابی نقادانه خط مشی های عمومی بخش قابل توجهی از مطالعات خط مشی گذاری 

را تشکیل می دهد. ارزیابی و تحلیل خط مشی جزئی از فرایند خط مشی گذاری است که می تواند 

پیش از اجرا4، همزمان با اجرا5 یا پس از اجر6ا صورت گیرد)اسمیت و الریمر، 1392 :157(. به عنوان 

مثال یک بیانیه  در مورد تأثیرات زیست محیطی یک برنامه )خط مشی( پیش از اجرای آن می تواند 

نمونه ای از یک ارزیابی پیش نگر  باشد و اگر نتایج چهره ای مسئله ساز به خود بگیرد چنین تحقیقی 

می تواند به لغو برنامه یا حداقل، تغییر اساسی آن بیانجامد.)شافریتز و بریک،  1390 :259( هدف 

اصلی از ارزیابی خط مشی، ارائه بازخور به خط مشی گذار به منظور اصالح خط مشی هاست اما 

کاکردهای دیگر از جمله افزایش پاسخگویی مجریان، نظارت و کنترل بیشتر بر اجرا، و  شفافیت و 

روشنی بیشتر خط مشی ها را نیز به دنبال دارد)قلی پور، 1389: 141-140(.

1. priori policy analysis
2. QDA (qualitative document analysis)
3. DCA (deductive content analysis)
4. ex ante
5. in media res
6. ex post
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در بطن هر ارزیابی یک مقایسه و قضاوت نهفته است. این قضاوت می تواند مبتنی بر هر یک 

از انواع عقالنیت1  باشد. در واقع عقالنیت ها هستند که معیارهای ارزیابی سیاست ها را تعیین 

می کنند. به عنوان مثال بر اساس عقالنیت ابزاری2 مهم ترین مالک ارزیابی خط مشی ها کارایی3 و 

اثربخشی4  است.)اندرسون، 1979( پژوهش حاضر بر مبنای عقالنیت اسالمی، از سنت نبوی برای 

ارزیابی سند نقشه مهندسی فرهنگی بهره جسته و از این نظر پژوهشی بدیع است و سابقه ای در 

پژوهش های پیشین ندارد.

3. بازخوانی و تحلیل سند نقشه مهندسی فرهنگی

سند نقشه مهندسی فرهنگی شامل هفت فصل است که به ترتیب به کلیات، مبانی ارزش ها 

واصول، چشم انداز فرهنگی، اهداف فرهنگی، اولویت های فرهنگی، راهبردها و اقدامات،  و چهارچوب 

نهادی نظام فرهنگی کشور اختصاص دارد و پس از مطالعات کارشناسی فراوان، در جلسات متعدد 

شورای عالی انقالب فرهنگی طرح و بررسی شده و نهایتا در سال 1391 به تصویب این شورا 

رسیده است. 

مطالعه اصول خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی با روش تحلیل مضمون5 انجام شده است. 

بر اساس یافته های مطالعه انجام شده هفت مضمون اصلی بدست آمده از تحلیل متون سیره پیامبر 

مکرم اسالم)( در زمینه خط مشی گذاری فرهنگی عبارتند از هدایت گری، جامعیت فرهنگی، 

تدریج، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، مسجد محوری، تقویت جایگاه خانواده و زنان، و رشد و 

گسترش دانش و آگاهی سه مضمون نخست اصول کالن خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی 

است و چهار اصل دیگر اصول جوهری)محتوایی( است . اصل »هدایت گری« بیان گر جهت گیری 

کلی خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی است. اصل »جامعیت فرهنگی« به معنای شمول 

عموم مردم به عنوان جامعه هدف6 و نیز پوشش همه سطوح و الیه های مختلف فرهنگ است. 

1.  rationality
2. instrumental rationality
3. efficiency
4. effectiveness
5. thematic analysis
6. target population



11

    بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی

براساس اصل »تدریج« خط مشی گذاری فرهنگی مستلزم نوعی پویایی همراه با رشد و تکامل 

مستمر است. اصول چهارگانه »تقویت وحدت«، »مسجد محوری«، »تقویت جایگاه خانواده و زنان« 

و »رشد دانش و آگاهی« مربوط به محتوای جوهری1 خط مشی های فرهنگی است.

 
 

 

با رویکرد  1در این پژوهش برای بازخوانی این سند از روش تحلیل محتوای کیفیطور که گفته شد همان
گانه بازخوانی شده دهنده هریک از اصول هفت. به این منظور ابتدا مضامین تشکیلقیاسی استفاده شده است

افزایش یابد، سپس محتوای سند برای یافتن شواهد مرتبط با هر  2نظریحساسیت ها،ضمن درک بهتر آنتا 
 یک از اصول مطالعه و کدگذاری شده است.

گردد تا تصویر از اصول، ابتدا شواهدی از آن اصل در سیره نبوی اجماال ارائه میدر ادامه ذیل هر یک 
هایی از سند نقشه مهندسی فرهنگی مرتبط با آن تری از محتوای آن اصل ترسیم شود و سپس قسمتروشن

 گیرد.موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار می

 گریهدایتاصل  .3-1 

 ره نبویگری در سیشواهد اصل هدایت .3-1-1

                                                           
1 qualitative content analysis 
2 theoretical sensitivity  

هدایتگری

جامعیت

وحدت

هتقویت خانوادرشد دانش

مسجد محوری

تدریج

مشی اصول اسالمی خط
گذاری فرهنگی مبتنی بر 

 سیره نبوی
 

ری
جوه

ول 
اص

 
الن

ل ک
صو

ا
 

همان طور که گفته شد در این پژوهش برای بازخوانی این سند از روش تحلیل محتوای کیفی2 

با رویکرد قیاسی استفاده شده است. به این منظور ابتدا مضامین تشکیل دهنده هریک از اصول 

هفت گانه بازخوانی شده تا ضمن درک بهتر آن ها، حساسیت نظری3 افزایش یابد، سپس محتوای 

سند برای یافتن شواهد مرتبط با هر یک از اصول مطالعه و کدگذاری شده است.

در ادامه ذیل هر یک از اصول، ابتدا شواهدی از آن اصل در سیره نبوی اجماال ارائه می گردد 

تا تصویر روشن تری از محتوای آن اصل ترسیم شود و سپس قسمت هایی از سند نقشه مهندسی 

فرهنگی مرتبط با آن موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

1. substansive content 
2. qualitative content analysis
3. theoretical sensitivity 
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 3-1. اصل هدایت گری

3-1-1. شواهد اصل هدایت گری در سیره نبوی

جهت گیری کلی در خط مشی گذاری فرهنگی حضرت رسول)( هدایت گری در راستای 

گسترش کمی و کیفی ایمان در جامعه است. حضرت از هر فرصتی برای دعوت به اسالم و رشد 

ایمان مردم استفاده می نمود. جدیت ایشان در این مسئله تا حدی بود که خداوند در قرآن خطاب 

به کشتن دهی!«  را  ایشان خود  نیاوردن  ایمان  بدلیل  ایشان می فرماید »گویی می خواهی  به 

)سوره های: کهف: 6 و شعرا: 3(. 

به دلیل کثرت شواهد و روشن بودن موضوع در این اصل از بیان شواهد آن در سیره خودداری 

می کنیم.

3-1-2. اصل هدایت گری در نقشه مهندسی فرهنگی

بر اساس اصل هدایت گری جهت گیری کلی خط مشی گذاری فرهنگی می بایست رشد و تعالی 

فرهنگ اسالمی در جامعه، و توسعه کمی و کیفی ایمان و اخالق آحاد مردم باشد. تحلیل محتوای 

سند نقشه مهندسی فرهنگی نشان می دهد این جهت گیری در این سند لحاظ شده و مصادیق 

متعددی که به صورت صریح یا ضمنی از رعایت اصل هدایت گری حکایت دارد قابل مشاهده است. 

در فصل کلیات، هویت اصیل اسالمی-ایرانی به عنوان پایه و اساس جهت دهی و ارتقا بخشی فرهنگ 

در نظر گرفته شده، و در فصل مبانی، »توحید، عدل، معاد، نبوت، امامت، والیت و انتظار منجي 

و احکام اسالم ناب محمدي )ص(« مبنای فرهنگ سازی مطلوب تعیین شده است. جدول شماره 

یک شواهد و مصادیق اصل هدایت گری در فصول مختلف متن سند نقشه مهندسی فرهنگی را 

نشان می دهد.       
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کلیات
- مهندسی فرهنگ: فرایند بازشناسي، آسیب شناسي، پاالیش و ارتقابخشي فرهنگ 
و جهتدهي آن بر  پایه هویت اصیل اسالمي ـ ایراني با توجه به مقتضیات و شرایط 

ملي و جهاني است

مبانی

- فرهنگ اسالمي، فرهنگي مبتني بر فطرت، قرآن و عترت، ایمانگرا، اخالقمحور، 
خردگرا، جهاني، تمدنساز، پویا، پاسخگوي مقتضیات و نیازهاي زمانه، بدعتستیز 

و خرافهزداست.
- والیت، از عناصر اصلي و ریشهاي فرهنگ اسالم ناب محمدي )( و انقالب 
اسالمي و تجلي حاکمیت الهي در عرصه فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي است                           
- مبناي فرهنگسازي مطلوب و حاکم بر فرهنگ کشور؛ »توحید، عدل، معاد، نبوت، 

امامت، والیت و انتظار منجي و احکام اسالم ناب محمدي )(« است.                           
- فرهنگ اسالمي مبتني بر شناخت، ترویج و نهادینه کردن فضایل و مکارم اخالق 

و تزکیه است.

ارزشها

- ایمان، باور مبتني بر معرفت و محبت نسبت به »خدا، غیب، صفات و عدل الهي، 
فرشتگان، انبیاء، کتابهاي آسماني، امامان و معاد« است که در قلب، زبان و عمل 

تجلي ميیابد.
- نگاه به جهان به عنوان مجموعه واحد و بهم پیوسته، با درک حضور باري تعالي و 
تعمیق معرفت و محبت به او در باورها، ارزشها، رفتارها و نمادهاي فرديـ اجتماعي، 
جهتدهنده همه عرصههاي زندگي به سوي حیات جاودانه اخروي بر مبناي وحي 

الهي، حقگرایي و عامل توکل و اعتماد به خداي متعال و تفویض امور به اوست.                                                    
 )( والیت مداري تجلي والیت و حاکمیت خدا، استمرار والیت پیامبر اعظم -
مشروعیت،  معیار  اجتماعي،  و  سیاسي  حیات  عرصه  در   )( معصومین  ائمه  و 
عامل اقتدار نظام سیاسي، مدار وحدت و انسجام، حضور عاشقانه امت اسالمي در 
پاسداري از مرزهاي اعتقادي، جغرافیایي و... و پشتوانه تبعیت مؤمنانه و مبتني بر 

محبت از امام امت است.                                                                                                                                  

اصول

- مباني، ارزشها، اخالق و احکام اسالم ناب محمدي )( بر فرهنگ و فرایند 
طراحي، تدوین، اجرا و ارزیابي مهندسي و مدیریت فرهنگي كشور حاكم ميباشد. 

این اصل بر سایر اصول این سند حاكم است.
- اصــل هدایت و راهبری: دولت اسالمي باید ضمن پرهیز از تصديگري غیرضرور، 
نقش اساسي خود را در هدایت و راهبري، نظارت و حمایت از فعالیتهاي فرهنگي 

تقویت نماید.

چشمانداز
- ایران کشوری است با هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی و پویای طریق جامعه مهدوی، 

پیشتاز در اخالق و رفتار حسنه،
- متمسک به قرآن و عترت و والیت امام عصر )(، ایمان و عمل صالح
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اهداف
- فراگیر شــدن انس و تمســک به قرآن کریم و حاکمیت قرآن، عترت و عقالنیت 
اسالمی بر تالش های نظری و عملی و تعالی هویت ملی و تقویت ایمان و عمل صالح؛

- نهادینه شدن والیت مداری و انتظار مصلح

هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی؛ انتظار منجی، قرآن و عترتاولویتها

نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت )امام عصر )((راهبردکالن

راهبردملی
- تحقق بخشیدن به منشور توسعه فرهنگ قرآنی

- نهادینه کردن سیره اهل بیت )( در تمام شئون اجتماعی، خانوادگی و فردی

اقداماتملی
- اجرای کامل منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به روز رسانی آن 

)( تهیه و اجرای طرح ملی حمایت از توسعه و نهادینه سازی سیره اهل بیت -

جدول)1(: اصل هدایت گری در نقشه مهندسی فرهنگی.

3-2. اصل جامعیت

3-2-1. شواهد اصل جامعیت در سیره نبوی

خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی از دو بعد دارای جامعیت است. یکی از بعد محتوا و 

جوهره خط مشی، دیگری از بعد مخاطب و جامعه هدف. از بعد محتوا، خط مشی فرهنگی حضرت 

همه الیه ها و سطوح فرهنگ را در می گیرد. خط مشی فرهنگی حضرت بنیادی ترین سطح که 

مربوط به مفروضات اساسی جامعه است را دگرگون می کند، و متناسب با آن، ارزش های اجتماعی 

و آداب و الگوهای رفتاری را نیز متحول می سازد. حضرت حتی اهتمام خاصی به پاالیش و اصالح 

نام ها و نمادها که از سطحی ترین الیه های فرهنگ بشمار می رود داشتند و این اهتمام تا حدی 

است که سهیلی در کتاب الروض االنف می نویسد: »ایشان نام نامناسب بسیاری از اشخاص و 

اماکن را تغییر داد که این موارد به دلیل فروانی بسیار قابل احصاء نیست« )سهیلی، 1417ق، 

ج5، :449( در بحث نمادها نیز می توان به  شکستن بت ها به عنوان مهم ترین نماد فرهنگ رقیب 

)شرک و جاهلیت( اشاره کرد. مسلمانان مدینه پیش از هجرت حضرت شکستن بت ها را آغاز کرده 

بودند)طبرسی، 1390، ج1، :153( همچنین گاهی حضرت گروهی را برای نابودی بت های برخی 

قبائل اعزام می کردند.)سبحانی، 1385 :823( در فتح مکه نیز عالوه بر شکستن بت ها، حضرت 
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دستور دادند تصاویری که از انبیاء و مالئکه بر دیوارهای کعبه بود محو گردد. )مجلسی،1404ق، 

ج21 :37؛ ابن هشام، بی تا، ج2 :413؛ واقدی، 1409، ج2 :834( 

بعد دیگر جامعیت در خط مشی فرهنگی حضرت جامعیت در گستره مخاطب است. حضرت 

با گروه های مختلفی اعم از مسلمانان)مهاجران، انصار، تابعین، اعراب( مشرکان )مدنی، قریشی، 

سایرین( یهودیان، مسیحیان، و منافقان روبرو بود و در برخورد با هر یک تدبیر خاصی داشت. 

همچنین نظام تربیتی ایشان به گونه ای بود که افراد در هر سطح و مرتبه ای قرار داشتند چه عرب 

بادی نشین بی بهره از دانش و سواد، چه افراد بافضیلتی چون سلمان و مقداد، و باالتر از ایشان 

علی)( از آن بهره می بردند. در آیات قرآن کریم نیز بر فراگیر بودن دامنه مخاطبان حضرت 

تأکید شده است )انبیاء، 107؛ فرقان، 1؛ سبأ، 28(

3-2-2. اصل جامعیت در نقشه مهندسی فرهنگی

اصل جامعیت در هر دو بعِد گستره مخاطب و سطوح فرهنگ، در سند نقشه مهندسی فرهنگی 

بویژه در فصل های نخستین مورد توجه قرار گرفته و بدان تصریح شده است. اما تعمیم این گزاره 

به فصل راهبردها و اقدامات دشوار به نظر می رسد. اجمااًل می توان گفت اگرچه جامعیت محتوایی 

به معنای توجه به سطوح مختلف فرهنگ در راهبردها و اقدامات طراحی و لحاظ شده است، و 

به طور خاص می توان مصادیقی از توجه به الیه های نمادین فرهنگ را برشمرد، اما توجه به گستره 

و شمول مخاطب، نمود ویژه ای در راهبردها و اقدامات نداشته است. البته ممکن است در مقام 

دفاع از سند گفته شود توجه به تنوع گروه های مخاطب در سندی باال دستی که به نحو اجمال 

راهبردها و خط مشی های کالن را مشخص می کند ضروری نیست. اما در پاسخ می توان گفت سند 

نقشه مهندسی فرهنگی وارد سطح راهبردها و اقدامات ملی شده و در این سطح سیاست گذار 

می بایست به تنوع مخاطب خود حساسیت و اهتمام بیشتری نشان می داد.
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کلیات

فرهنــگ: نظاموارهاي است از »عقاید و باورهاي اساسي«، »ارزشها، آداب و الگوهاي رفتاري« 
ریشهدار و دیرپا و »نمادها« و »مصنوعات« که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و 

شکل ميدهد و هویت آن را ميسازد.
گســتره موضوعــی: قلمرو و محورهاي موضوعي نقشه، در سه سطح فرهنگ ملي )اسالمي ـ 
ایراني(، عمومي و حرفهاي و چهارالیه باورها و مفروضات اساسي، ارزشها، الگوهاي رفتاري، 

نمادها و مصنوعات تعیین ميشود. 
جامعه هدف نقشه مهندسی فرهنگی کشور: )همه ( شهروندان و اتباع جمهوري اسالمي ایران؛                    

...؛ جامعه جهانی       

مبانی
فرهنگ کلیتي واحد و متعامل از »عقاید و باورهاي اساسي، ارزشها، آداب، الگوهاي رفتاري 

ریشهدار و دیرپا، نمادها و مصنوعات« در سطوح »فراملي، ملي، عمومي و حرفهاي« است                          

-ارزشها

اصول
اصــل جامعیــت: مهندسي فرهنگي، جامعنگر بوده و باید ناظر بر تمامي ابعاد، سطوح، الیهها، 

ردهها، مراحل و ارکان فرهنگ ملي و فراملي باشد.                          

پیشتاز در اخالق و رفتار حسنه در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیچشمانداز

تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه شدن شعائر، نمادها و آیین  ها به ویژه نماز، اهداف
امر به معروف و نهی از منکر و عفت عمومی و حجاب؛

-اولویتها

تبیین، ترویج، تقویت و ساماندهی شعائر الهی، نمادها و آیین های اسالمی ایرانی؛راهبردکالن

احیاء، بازتولید و ارتقاء کارکردهای شعائر، نمادها و آیین های اسالمیراهبردملی

اقداماتملی

- ساماندهی و تقویت نظام پاسخ گویی به شبهات دینی و مسائل مستحدثه برای سطوح مختلف 
- ساماندهی و حمایت هدفمند و هم افزا از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، رسانه ای و 
هنری جهت احیا، بازتولید و ارتقاء کارکردهای شعائر، نمادها و آیین های اسالمی، ایرانی و انقالبی 
- طراحی، تدوین و اجرای برنامه های ملی ترویج نمادها و الگوهای رفتاری شــادی و شــادابی 

اسالمی و بازمهندسی جشن های دینی، عمومی و خانوادگی براساس آموزه های اسالمی 
- طراحی، ایجاد و ترویج نمادها، نشانه  ها و الگوهای اعتبارساز اسالمی ایرانی

جدول)2(: اصل جامعیت در سند نقشه مهندسی فرهنگی.
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3-3. اصل تدریج

3-3-1. شواهد اصل تدریج در سیره نبوی

فرهنگ در عین پویایی از ثبات نسبی برخوردار است و همین ثبات نسبی است که باعث 

می شود فرهنگ چون میراثی اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. با عنایت به این ویژگی 

خط مشی گذاری فرهنگی به عنوان فعالیتی که عامدانه و آگاهانه تغییر در فرهنگ را هدف قرار 

داده نیازمند صرف زمان مناسب است چرا که آنچه در طول زمان در الیه های عمیق فرهنگ 

یک جامعه رسوخ کرده غالبًا به سرعت قابل تغییر نیست. شواهدی در سیره نبوی نیز موید همین 

موضوع است. تشریع تدریجی احکام و نزول تدریجی آیات قرآن شرایط الزم را برای پیراستن 

جامعه از آموزه های فرهنگ جاهلی و آراستن آن به فرهنگ اسالمی فراهم می آورد. نزول تدریجی 

آیات قرآن کریم عالوه بر این که در مسائل پیش آمده برای جامعه مسلمان هدایت گر و گره گشا 

بود و نزول هر سوره بر ایمان ایشان می افزود)سوره توبه: 124( حکمت های دیگری نیز داشت که 

از جمله آن بیان مبانی دین به ترتیب و بر پایه روالی منطقی بود. قرآن در بیان مبانی دین، نوعی 

تدریج را رعایت کرده است. مهم ترین وجه این نزول تدریجی را می توان در بیان اصول و فروع 

دین دانست و آیات مکی و مدنی بر این پایه از یکدیگر جدا می شوند. در آیات مکی اغلب مبانی 

اعتقادات و در آیات مدنی بیشتر فروع عملی مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که نفس 

تدریج از لحاظ آموزش عقاید دینی از اهمیت باالیی برخوردار است )جعفریان، 1392، ج1: 290(.

تشریع تدریجی احکام اسالمی نیز موید دیگر اصل تدریج است. بسیاری از احکام به صورت 

تدریجی تشریع شده است)عاملی، 1377، ج4: :108(. در واقع هم خود تشریع احکام به طور کلی 

شامل تدریج شده و به مرور زمان انجام گرفته و هم بیان حکم برخی موضوعات به طور خاص در 

طول زمان کامل شده است. به عنوان نمونه اقامه نماز و پرداخت زکات )به معنای عام کلمه( در 

سور مکی حتی در سوره مزمل که از اولین سوره های نازل شده است آمده )نمل 3، فصلت 7، 

مزمل 20(، اما حکم شرعی پرداخت زکات)به معنی خاص کلمه( در سال نهم هجرت مطرح شده 

است)جعفریان، 1392،ج1: 308(. تشریع نماز به شکل کنونی آن در سال اول هجرت)مجلسی، 

1404ق، ج19: 117؛ آیتی، 1378، 237؛ بالذری، 1417ق، ج1، :117 و 257( و تشریع روزه و 
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زکات فطره در سال دوم هجرت صورت گرفته است. )کاتب واقدی، 1418ق، ج1، :186 و 191؛ 

بالذری، 1417ق، ج1، :272( تشریع احکام حجاب در سال پنجم )کاتب واقدی، 1418ق، ج8، 

:139 و 141؛ بالذری، 1417ق، ج1، :465( و وجوب حج در سال ششم یا نهم بوده )محدث قمی، 

1379، ج1، :189( و بیشتر احکام حج برگرفته از حجی است که حضرت در سال دهم انجام 

داد)جعفریان، 1392، ج1، :657(. 

در جهت سلبی احکام یعنی در تحریم برخی موضوعات نیز شواهدی برای اصل تدریج وجود 

دارد. حضرت در پرتو وحی و تعالیم الهی، زدودن عادات زشت از جامعه را به تدریج آغاز کرده و 

با رفق و مدارا پیش برده است. از جمله در تحریم شراب مشاهده می کنیم آیه هایی که در این 

خصوص نازل شده است یك نواخت نیست، بلكه از مرحله ابتدایی شروع شده تا آن جا كه به صورت 

قطعی تحریم آن را اعالم كرده است )سبحانی، 1385 :590(. ابتدا به صورت اجمالی در سوره 

اعراف )آیه 32( هر اثمی را تحریم می شود. در سوره نحل )آیه 67( شراب در مقابل رزق نیکو قرار 

می گیرد. تا اینجا حرمت شرب خمر به صراحت بیان نشده است. سپس در سوره نساء که سوره ای 

مدنی است از نماز در حال مستی نهی شده است )آیه 42( نهایتًا در آیه 219 سوره بقره از شرب 

خمر به صراحت به عنوان »اثم کبیر« یاد شده و پس از آن در سوره مائده )آیه 32( از آن به عنوان 

رجس و پلیدی و عمل شیطانی نهی شد)طباطبایی، 1417ق، ج2، :194-195 و ج6، :117(.

3-3-2. اصل تدریج در نقشه مهندسی فرهنگی

  با وجود این که اصل تدریج در قسمت اصول نقشه مهندسی فرهنگی کشور به صراحت بیان 

شده است، در سایر فصل ها و بخش های این نقشه شواهدی برای این اصل مشاهده نمی شود. 

شاید دلیل این مسئله این است که اصل تدریج بیشتر مربوط به ساحت اجرا است و در واقع در 

برنامه هایی که جهت اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور باید طراحی و تدوین شوند، اصل تدریج 

می بایست در نظر گرفته شود.
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کلیات
چشــم انداز فرهنگــی کشــور: مجموعهاي هماهنگ از جهتگیريها و اهداف مرحلهاي 
فرهنگي قابل دستیابــی در افق زماني معین )14٠4( است كه در تراز با سند چشمانداز 

جمهوري اسالمي ایران تدوین شده است.

فرهنگ به صورت تدریجي و مستمر، »تحولپذیر، جهتدهنده، مدیریتپذیر، اکتسابي مبانی
و انتقالپذیر« است.

-ارزشها

اصــل تدریــج: ارزشهاي مطلوب فرهنگي باید بر اساس اهداف مرحلهاي و با توجه به اصول
اقتضائات و شرایط زمان و مکان در فرایندي هدفمند تحقق یابد.                          

-چشمانداز

-اهداف

-اولویتها

-راهبردکالن

-راهبردملی

-اقداماتملی

جدول)3(: اصل تدریج در سند نقشه مهندسی فرهنگی.

3-4. اصل تقویت وحدت و انسجام اجتماعی

3-4-1. شواهد اصل تقویت وحدت و انسجام اجتماعی در سیره نبوی

مضمون دیگری که در سیره پیامبر گرامی اسالم )( در خط مشی گذاری فرهنگی پررنگ 

است تقویت وحدت در میان جامعه اسالمی است. شواهد تاریخی عنایت ویژه حضرت را به این 

اصل مهم از ابتدای حضور در مدینه تا آخرین سال حیات پربرکت ایشان گواهی می دهد. )آقداغی 

و دیگران،  1397(

یکی از اقدامات نخست رسول خدا )( در مدینه برقرار ساختن پیمان برادری میان مسلمانان 

به صورت دو به دو بود)جعفریان، 1392، ج1 :432(. حضرت میان انصار و مهاجران دو به دو پیمان 



20

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره دوازدهم/ بهار و تابستان 1398

برادری ایجاد کرد و حضرت علی )( را برادر خویش معرفی نمود.)ابن هشام، بی تا، ج1، :505؛ 

محدث قمی، 1379، ج1، :143( در واقع باید این اقدام را پس از ساختن مسجد دومین اقدام 

ضروری برای تقویت بنیه جامعه اسالمی دانست. چنین تحولی از جامعه قبیله ای جاهلی به امت 

اسالمی مهم ترین مسئله برای رسول خدا )( در دعوت اسالمیش بوده است.)جعفریان، 1392، 

ج1 :435( حضرت با این طرح، ضمن رفع زمینه های اختالف و دودستگی، میان مسلمانان نوعی 

وحدت سیاسی و معنوی ایجاد كرد)سبحانی، 1385 :446؛ العاملی، 1415ق، ج4 :237-240؛ 

احمدی میانجی، 1419ق، ج3 :52(.

تأکید بر برادری مسلمانان به پیمان مواخاه محدود نشد. در بسیاری از سخنان حضرت به ویژه 

در خطبه هایی که در مقاطع حساس بیان شده اند بر برادری دینی عموم مسلمانان تأکید شده 

است، از جمله در خطبه پس از فتح مکه )واقدی، 1409ق، ج2 :836؛ سبحانی، 1385 :820( و 

خطبه  حضرت در اجتماع مسلمانان در حجه الوداع )ابن هشام، بی تا، ج2: 604( که چند ماه پیش 

از رحلت ایشان بوده است. 

تأکید مکرر حضرت بر اصل برادری دینی تأثیر عمیقی در اصحاب برجای گذاشته بود به طوری 

که نقل شده مسلمانان شوق دیدار یکدیگر را داشتند و بیش از سه روز از احوال برادرخود بی خبر 

نمی ماندند؛ زمانی که مسلمانی به مسافرت یا مأموریتی می رفت، کلید خانه اش را به برادرش می سپرد 

و به او می گفت: هرچه خواستی بردار و هرچه خواستی بخور.)محمدی  ری شهری، 1386، ج12 

:250-252( حتی مواردی در تاریخ ذکر شده که نشان می دهد اصحاب پیامبر)( برادری دینی 

را بر برادری خونی ترجیح می دادند. به عنوان نمونه در جریان جنگ بدر برادر مصعب بن عمیر 

اسیر شد. مصعب به مسلمانی که برادرش را اسیر گرفته بود می گفت او را سفت بگیر که برایش 

پول خوبی می دهند و در مقابل اعتراض برادرش گفت در واقع آن مسلمان برادر اوست)ابن هشام، 

بی تا، ج1: 464؛ بالذری، 1417ق، ج1: 302؛ جعفریان، 1392، ج1: 332و 492(.

پیمان یا منشور مدینه نیز که از دیگر اقدامات حضرت در سال نخست هجرت است، حاوی 

مضامینی است که بر اصل وحدت و انسجام اجتماعی داللت  می کند. در ابتدای این پیمان نامه 

آمده است که این کتاب محمد)( است در میان مومنان و مسلمانان از قریش و مردم یثرب 
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و هر کسی که از آن ها پیروی کرده و به آنان ملحق شده و به همراهشان جهاد نماید، آنها »امت 

واحده« هستند. )ابن هشام، بی تا، ج1::501؛ جعفریان، 1392، ج1: 439( حضرت در این پیمان 

بر اتحاد امت اسالمی و برخی شروط آن تأکید کرده و از تفرقه پیش گیری کرده است)احمدی 

میانجی، 1419ق، ج3: 53(.

باید توجه داشت که خود آموزه های اسالمی مهم ترین رکن اتحاد به شمار می رفت. مهم ترین 

آموزه قوت بخشیدن به گرایش توحیدی در جامعه و به وجود آوردن یک عقیده مشترک به خداوند 

بود. البته توحید تنها پذیرفتن یک ذات واحد و حتی عبادت او نبود، بلکه توحیدی مورد نظر بود 

که خداوند را به عنوان حاکم و صاحب والیت مطرح کرده و رسولی را نیز برای اعمال این حکم و 

والیت به میان مردم بفرستد. این اطاعت مهم ترین ثمره سیاسی عقیده توحید و اساسی ترین اصل 

برای ایجاد وحدت به شمار می رفت. حاصل چنین وحدتی شکل گیری »امت واحده« بود. پیش 

از آن نیز در عقد برادری و قبل از آن در ساختن مسجد بر این وحدت تأکید شده بود)جعفریان، 

1392، ج1: 436(.

در همین راستا پیامبر )( خط  بطالنی کشید بر معیارهای ارزشی قومی و قبیله ای که خود 

عامل تفرقه و تشتت جامعه بود. در سخنان حضرت تأکید بر ایمان و تقوا به عنوان تنها مالک برتری 

به کرات نقل شده است. از جمله در پیمان مدینه )احمدی میانجی، 1419ق، ج3: 24( خطبه 

حضرت در روز فتح مکه )خراسانی، 1374 ج1: 25-26( و خطبه حجه الوداع )حرانی، 1404ق: 34(.

در آیات قرآن کریم نیز مسئله وحدت و برادری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. )حجرات، 

10( و الفت و نزدیکی دل های مسلمانان از جمله تأییدات و نصرت الهی)انفال، 62و 63( و نعمت 

خداوند متعال)آل عمران، 103( معرفی شده است.

 مضامین مرتبط با موضوع تقویت انسجام اجتماعی در سخنان حضرت فراوان است که نشان 

می دهد ایشان بر این خط مشی صریح اهتمام و تأکید داشته اند. حضرت دوستی و ابراز محبت را 

اساس ایمان و نیمی از دین)محمدی ری شهری، 1386، ج12: 144( معرفی می نمود و می فرمود: 

دوستی در راه خدا از بزرگترین شاخه های ایمان)محمدی ری شهری، 1386، ج12: 144( و با 

ارزش ترین اعمال )محمدی ری شهری، 1386، ج12: 146( است. همچنین ایشان مردم را به یاری 
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و خدمت رسانی به یکدیگر تشویق می نمود و می فرمود: هر كس برای برادر مؤمن خود، حاجتی 

برآوَرد، چنان است كه همه عمرش را به عبادت خدا سر كرده باشد.)محمدی ری شهری، 1386، 

ج9: 294( و خدمت كردن مؤمن به برادر مؤمنش، مقامی است كه فضیلت و ثواب آن، جز با 

همانند آن )خدمت( به دست نمی آید. )محمدی ری شهری، 1386، ج9: 296( احادیث متعددی 

از حضرت نقل شده که در آن ها از رفتارهای مغایر با برادری دینی و عواملی که سبب اختالف و 

کدورت بین مسلمانان می شود نهی شده است، مواردی از قبیل غیبت، حسادت، سوءظن، تجسس، 

ظلم و خیانت)محمدی ری شهری، 1386، ج12: 196و 218و288(.

3-4-2. اصل تقویت وحدت وانسجام اجتماعی در سند نقشه مهندسی فرهنگی

بررسی متن سند نقشه مهندسی فرهنگی نشان می دهد سیاست گذاران به موضوع وحدت و 

انسجام اجتماعی توجه داشته اند. در فصل دوم در بیان ارزش ها به مهرورزی به عنوان منشأ الفت، 

اخوت و انسجام اجتماعی اشاره شده است. در چشم انداز فرهنگی کشور نیز آنجا که صحبت از 

پیشتازی در اخالق و رفتار حسنه است، در ساحت اجتماعی برخورداری از مودت و اخوت و انسجام 

اجتماعی باال مورد تأکید قرار گرفته است. اما جای خالی این مقوله مهم در بخش های اهداف و 

راهبردهای کالن مشهود است. در بخش اولویت های فرهنگی نیز تنها اشاره ای به صله رحم و الگوهای 

تعامالت اجتماعی، خانوادگی و فردی شده که با اصل تقویت وحدت و انسجام اجتماعی ارتباط 

دارد. با وجود این، شواهدی از توجه به این اصل در راهبردها و اقدامات ملی قابل مشاهده است. 

-کلیات

-مبانی

مهــرورزی: منشأ الفت، اخوت، انسجام اجتماعي، نوعدوستي، عامل استحکام و توسعه ارزشها
ارتباطات بین مردم، اقوام، مناطق مختلف و پیروان مذاهب است.                                                  

-اصول

چشمانداز

پیشتاز در اخالق حسنه اجتماعی؛ برخوردار از مودت، اخوت، تعاون، مشارکت، مسئولیت 
پذیری و ســازگاری اجتماعی، نشاط و سرزندگی، صداقت، اعتماد، اطمینان و انسجام 

اجتماعی باال...
سیاسی؛ برخوردار از وحدت و امنیت ملی ...
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-اهداف

صله رحم و الگوهای تعامالت اجتماعی، خانوادگی و فردیاولویتها

-راهبردکالن

راهبردملی

- نهادینه سازی و ارتقاء اخالق و رفتار اجتماعی به ویژه تعاون، صداقت، اعتماد، گذشت 
و فداکاری

- نهادینه سازی همگرایی و وحدت امت اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسالمی
- اصالح و ارتقاء روابط و ســاختارهای اجتماعی مبتنی بر اســالم ناب با تأکید بر عدل 

و احسان
- تقویــت همبســتگی ملی مبتنی بر اعتماد مردم بــه یکدیگر و نظام، همدلی و وفاق 

مسئوالن، اخوت اسالمی، امید، نشاط، مشارکت و رضایتمندی عمومی

اقداماتملی

- تدویــن و اجرای برنامه های فرهنگی اصالح نگرش و تحکیم تعامل و احترام متقابل 
اقشار و اقوام کشور و ارتقاء ظرفیت های بین فرهنگی 

- تقویت و تحکیم ارتباطات عمومی در ســطوح میان فردی، خانوادگی و اجتماعی با 
محوریت تقوای الهی و بصیرت دینی به منظور افزایش انسجام و وحدت ملی 

- طراحی و اجرای برنامه  ها و اقدامات مصون سازی امت اسالم در برابر فتنه های تفرقه 
افکن و شناسایی و مقابله فعال با آنها

جدول)4(: اصل تقویت وحدت در سند نقشه مهندسی فرهنگی.

3-5. اصل مسجد محوری

3-5-1. شواهد اصل مسجدمحوری در سیره نبوی

ساخت مسجد از نخستین اقدامات پیامبر مکرم اسالم)( بعد از هجرت به مدینه است که 

آشکارا بر اهمیت نقش این نهاد دینی در خط مشی فرهنگی ایشان داللت دارد)العاملی، 1415ق، 

ج:5 220؛ جعفریان، 1379:  251(. ایشان حتی در مدت اقامت کوتاهشان در محله قبا پیش از ورود 

به مدینه اقدام به تأسیس مسجد کردند)مقدسی، بی تا، ج4:  178؛ ابن هشام، بی تا، ج1:  494(. مسجد 

مدینه که شریف ترین و واالترین مسجد پس از مسجدالحرام بشمار می رود)جعفریان، 1379:  254( 

با ساده ترین امکانات برپا شد و نقش مهمی در فرهنگ و تمدن اسالمی ایفا کرد)جعفریان، 1392، 

ج1:  430(. در سیره نبوی، و به پیروی از ایشان در تاریخ صدر اسالم، مسجد تنها یک پرستش گاه 

و معبد نبود)سبحانی، 1385  :438؛ العاملی، 1415ق، ج4:  220( بلکه افزون بر مرکزیت عبادی، 
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مرکزیت فرهنگی، سیاسی و اداری نیز داشت و یکی از تکیه گاه های اصلی اسالم در میان مسلمانان 

به شمار می رفت)جعفریان، 1379:  231( و با توجه به فضایی که اسالم در اندیشه و عمل جامعه 

جاهلی ایجاد کرده بود نقشی اساسی در شکل دهی جامعه اسالمی جدید داشت. بدین ترتیب 

ساختن مسجد از نخستین گام های بنای جامعه جدید باید تلقی شود)جعفریان، 1392، ج1: 431(.

مسجد محل اجتماع مسلمانان و محلی برای آموزش های علمی و دینی نیز بود. تا آغاز قرن 

چهارم هجری غالبًا مساجد در غیر اوقات نماز، حكم مدارس را داشت و بعداً مراكز آموزشی صورت 

خاصی به خود گرفت و بسیاری از بزرگان علم و دانش فارغ التحصیالن حلقه تدریس هایی اند كه 

در مساجد برگزار می شد.)سبحانی، 1385:  438( مسجد مرکز اداره حکومت پیامبر)( و محل 

دیدار حضرت با جامعه و رسیدگی به امور جاری و اتخاد تصمیمات مهم و نیز مشورت با مردم 

بود، همان طور که مشورت برای جنگ احد و جنگ احزاب در مسجد انجام شد)عجاج کرمی، 

1427ق: 76( قضاوت و حل و فصل منازعات و اختالفات، فراخوان و اعزام سپاه، و استقبال و 

پذیرایی از هیئت های نمایندگان قبائل نیز در مسجد انجام می شد)سبحانی، 1385: 440؛ عجاج 

کرمی، 1427: 76(.

مسجد قبا و مسجد مدینه توسط رسول خدا )( بنا گردید اما ایشان به این دو مسجد بسنده 

نکرد و هر از چندی به میان طایفه ای رفته، جایی نماز خوانده و آن مکان را به عنوان مسجد آنان 

تعیین می فرمود. این نظر که رسول خدا )( تنها همین دو مسجد را تأسیس کرده، با نقل های 

فراوان تاریخی که در متون کهن آمده، آشکارا مخالفت دارد.)جعفریان، 1376: 255-256( به این 

ترتیب از هنگامی که رسول خدا )( وارد مدینه شد و نخست در محله قبا با اقامه نماز در آن 

محل، مسجد را بنا نهاد تا زمانی که آن حضرت چشم از جهان فروبست ده ها نقطه را با متبرک 

ساختن زمینش به اقامه نماز درآن به عنوان مسجد برای مسلمانان به یادگار گذاشت.  آن حضرت در 

هر کوی و برزن و در میان هر قوم و قبیله ای این سیره را اجرا کرد. مردم هر منطقه نیز مشتاقانه 

آن حضرت را برای تأسیس مسجد و اقامه نماز در آن دعوت می کردند. عالقه مردم چنان بود که 

هر کجا رسول خدا )( حتی به اتفاق نیز نماز می گزارد به صورت مسجد در می آمد.)جعفریان، 

1392، ج1: 529( در راه طوالنی جنگ تبوک هرکجا که حضرت نماز گزارد مسجدی بنا گردید.
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)جعفریان، 1392، ج1: 651( ابن هشام در کتاب سیره خود )بی تا، ج2: 531( و  واقدی در کتاب 

مغازی )1409ق، ج3،  :999( اسامی این مساجد را ذکر کرده اند.

روایات متعددی از حضرت در مورد فضیلت ساخت مسجد و حضور در مساجد در کتب روایی 

نقل شده است )محمدی  ری شهری، 1386، ج12(.

3-5-2. اصل مسجدمحوری در نقشه مهندسی فرهنگی

در پنج فصل ابتدایی سند نقشه مهندسی فرهنگی تنها در یک مورد در بیان اولویت های 

فرهنگی به مسجد به عنوان یکی از مؤلفه های هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی اشاره شده است. 

در راهبردهای کالن نقشه مهندسی فرهنگی نیز اصل مسجدمحوری مورد توجه قرار نگرفته 

است. اما در فصل راهبردها و اقدامات، ذیل راهبرد کالن بازنگری و اصالح اهداف و کارکردهای 

نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی، حمایت ها از 

گسترش و تقویت نهادهای اصیل دینی مروج فرهنگ اسالمی به عنوان یک راهبرد ملی در نظر 

گرفته شده که در آن مساجد نیز در عرض بقاع متبرکه، هیئت ها و وقف مورد توجه قرار گرفته اند. 

در اقدامات ملی مطرح شده ذیل راهبردهای مختلف بویژه ذیل راهبرد کالن دوازدهم که به آن 

اشاره شد، به موضوع مسجد پرداخته شده از جمله می توان به تدوین و اجرای سند ملی توسعه، 

گسترش و تقویت نهاد مسجد اشاره کرد. نکته ای که وجود دارد این است که در اغلب این موارد 

پرداختن به مقوله مساجد به عنوان یک موضوع محوری در نظام فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته 

بلکه کنار هم قرار گرفتن موضوع مسجد و نماز و نمازخانه بیشتر تداعی گر کارکرد رایج و عرفی 

مسجد است. تنها در یک مورد از اقدامات طراحی شده در رابطه با مسجد به نقش محوری آن 

توجه و تصریح شده است.

-کلیات

-مبانی

-ارزشها
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-اصول

-چشمانداز

-اهداف

هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی؛ انتظار منجی، قرآن و عترت، نماز و مسجد، والیتاولویتها

-راهبردکالن

راهبردملی
حمایت از گسترش و تقویت نهادهای اصیل دینی مروج فرهنگ اسالمی مانند بقاع 

متبرکه، مساجد، هیئات و وقف

اقداماتملی

- برنامه ریزی برای زمینه ســازی و نهادینه کردن انس با نماز جماعت و مســجد و 
احیای کارکردهای فرهنگی اجتماعی آن متناسب با نیازهای زمان و مخاطبان 

- طراحی و اجرای برنامه انجام عبادات جمعی و تعامل محلی با محوریت مساجد 
- تدوین و اجرای سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی 

و راهبری آن در سطح ملی و بین المللی )با محوریت...(
- بهبود شــرایط مساجد موجود و گسترش مساجد متناسب با آمایش سرزمینی و 
محیطی در سطح شهرها، روستاها، راه  ها، شهرک  ها، مجتمع  ها و سازمان  ها و نهادهای 

دولتی، عمومی و خصوصی و فضاهای عمومی 
- ارتقاء مشــارکت مردم در آبادانی و اداره مســاجد و افزایش حضور و انس آحاد 
مردم و اقشار اجتماعی بویژه نوجوانان و جوانان در آن برای عبادت و سلوک دینی 
- حفظ و تقویت محوریت مســاجد در فعالیت های نظام فرهنگی، تربیتی، آموزشی 
و تبلیــغ دینی و ارتقاء جایگاه و نقش راهبری نهاد مســجد در نظام های فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در حل مسایل عمومی 

جدول)5(: اصل مسجد محوری در سند نقشه مهندسی فرهنگی.

3-6. اصل تقویت جایگاه خانواده و زنان

3-6-1. شواهد اصل تقویت جایگاه خانواده و زنان در سیره نبوی

وضعیت زنان در دوره جاهلیت وضعیت اسفباری است. زنان در این دوره با محرومیت های 

فراوانی روبرو بوده اند)سبحانی، 1385:.44-47( تا حدی که در کتاب صحیح بخاری که معتبرترین 
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کتاب روایی نزد اهل سنت است از خلیفه دوم نقل شده که می گفت: »کنا في الجاهلیة النعد 

النساء شیئًا« در دوران جاهلیت زنان هیچ چیز به حساب نمی آمدند.)واعظی، 1390: 34 به نقل 

از بخاری، ج6: 69( اسالم به مرور با عادات و ارزش های غلط فرهنگ جاهلیت مبارزه کرد و نظام 

حقوق زن را متحول نمود.

در بیعت های صدر اسالم از زنان نیز بیعت گرفته می شده است. بیعت در ابتدا به معنی خروج 

از شرک و پذیرش اسالم و اطاعت از پیامبر)( و بعد با تشکیل حکومت اسالم به معنی پذیرش 

حاکمیت جدید بود. گفته شده شرط عدم خلوت با نامحرم در بیعت با زنان گنجانده شده بود و 

جز این، تنها اختالف بیعت زنان با مردان در چگونگی آن بوده که با دست دادن صورت نمی گرفته 

است. در جریان بیعت عقبه دوم دو زن نیز بیعت کردند. بیعت با زنان به عنوان فصل خاص در 

کتاب هایی نظیر بخاری و نسائی آمده است. دیگران نیز مسئله را مورد توجه قرار داده و ده ها روایت 

در این زمینه نقل کرده اند)جعفریان، 1392: 387-394(. اگرچه اصل موضوع بیعت بیشتر موضوعی 

سیاسی است اما این که از زنان به صورت مجزا بیعت گرفته می شده به معنی شأن اجتماعی قائل 

شدن برای زنان است و اهمیت فرهنگی-اجتماعی دارد.

حضور زنان در برخی عرصه های مهم اجتماعی موید خط مشی فرهنگی دولت نبوی در تقویت 

شأن اجتماعی زنان است. از جمله زنان در ساخت مسجد مدینه که در قسمت قبل به اهمیت آن 

اشاره شد، مشارکت داشتند)العاملی، 1415ق، ج4: 224(. همچنین موارد متعددی از حضور زنان 

در پشت جبهه جنگ ها نقل شده است. واقدی تعداد زنان حاضر در جنگ احد را چهارده زن )از 

جمله حضرت زهرا)(( دانسته و نوشته زنان در امر رساندن آب و غذا و مداوای مجروحان کمک 

می کردند)واقدی، 1369 :180( در جنگ های خندق، خیبر، و حنین  نیز گزارش هایی از حضور و 

مشارکت زنان مسلمان در پشت جبهه و عمدتا برای کمک به مجروحان نقل شده است)ابن هشام، 

بی تا، ج2: 342 و ج3: 239؛ واقدی، 1369 :503؛ جعفریان، 1392، ج1 : 570 و603؛ رسولی 

محالتی، 1375، ج2، 234؛ آیتی، 1378 :589(.

در همه شواهدی که در مورد نقش آفرینی اجتماعی زنان ذکر گردید از قبیل مشارکت در 

ساخت مسجد النبی، بیعت و مشارکت در جنگ ها، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اقتضائات 
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این حضور و مشارکت نیز فراهم شده است. در ساخت مسجد، مردها در روز کار می کردند و زن ها 

در شب.)العاملی، 1415ق، ج4،  :224( این تدبیر هم به جهت عدم اختالط بین زنان و مردان 

مفید بوده و هم تاریکی شب برای کار کردن زنان )به ویژه در آن مقطع که هنوز احکام حجاب 

تشریع نشده بود( پوششی طبیعی فراهم می کرده است. در بیعت زنان نیز چنانکه ذکر شد مصافحه 

صورت نمی گرفت. حضور زنان در جنگ نیز متناسب با شرایط ایشان، در پشت جبهه بوده و جز 

موارد نادری که زن مسلمانی ناچار به دفاع از خود می شده، از نبرد زنان گزارشی وجود ندارد. بلکه 

برعکس، حضور زن در خانواده و حسن همسرداری به عنوان جهاد زن معرفی شده است)محمدی 

ری شهری، 1386، ج6،  :116(.

قسمت هایی از خطبه حضرت در حجه الوداع در میان اجتماع بزرگ مسلمانان به توصیه رعایت 

حقوق زنان و بیان برخی احکام خانواده اختصاص پیدا کرده است که نشان دهنده اهمیت وافر این 

موضوع در نزد حضرت است. بویژه این که حضرت در ابتدای این خطبه بعد از حمد و ثنای الهی 

به اهمیت این خطبه اشاره می کند و می فرماید:»ای مردم آنچه برایتان بیان می کنم گوش فرادهید 

که من نمی دانم شاید پس از این سال و در این موقف دیگر شما را نبینم« )حرانی، 1404ق، :30( 

در فرازهایی از این خطبه حضرت ضمن بیان حقوق متقابل زن و شوهر، به امانت بودن زن نزد 

شوهر اشاره کرده و می فرمایند: »ایشان را به امانت الهی گرفته اید و به حکم کتاب خدا بر خود 

حالل کرده اید پس با رعایت تقوای الهی با ایشان رفتار کنید و توصیه های من در مورد ایشان را 

بپذیرید« )حرانی، 1404ق، :34(.

خط مشی فرهنگی حضرت رسول)( در موضوع زنان و خانواده در سخنان ایشان مورد 

تصریح و تأکید قرار گرفته است. ایشان برای ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه ویژه ای قائل بودند و 

می فرمود: »هیچ بنایی که در اسالم نهاده شده باشد نزد خداوند متعال، دوست داشتنی تر از ازدواج 

نیست« )محمدی  ری شهری، 1386، ج7، :207( حضرت ازدواج را سنت خویش معرفی می کرد 

و می فرمود: »هر كه آیین مرا دوست دارد، باید به سّنت من عمل كند و ازدواج، از سّنت های 

من است« )محمدی ری شهری، 1386، ج12 :340( ایشان ازدواج را سبب کسب نیمی از دین 

می دانست و در فضیلت ازدواج می فرمود خواب متأهل نزد خدا از روزه داری و شب زنده داری فرد 
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بی همسر فضیلتش بیشتر است.)محمدی ری شهری، 1386، ج12، :342( در سخنان ایشان افرادی 

که عزب از دنیا بروند شدیدا نکوهش شده اند. )محمدی ری شهری، 1386، ج12، :348( 

احادیث نقل شده از پیامبر اکرم)( در موضوع خانواده )ازدواج و تشکیل خانواده، انتخاب 

همسر، و...( فراوان است که این خود بر اهمیت بسیار این موضوع در نزد ایشان داللت دارد. گروهی 

از این روایات در مورد روابط و مناسبات درون خانواده و اخالق و آداب مربوط به آن است. )محمدی 

ری شهری، 1385، ج12، :358( توصیه های مکرر در مورد احسان و نیکوکاری در رابطه با والدین 

و نیز صله رحم و رفت وآمد با خویشاوندان نیز باید در جهت تقویت بنیان خانواده تحلیل شود که 

ما در این جا به جهت پرهیز از اطاله کالم از آوردن احادیث بیشتر در این باب خودداری می کنیم.

3-6-2. اصل تقویت جایگاه خانواده و زنان در نقشه مهندسی فرهنگی

در میان اصول هفت گانه خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی، اصل تقویت و تحکیم 

خانواده بیشترین نمود را در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور داشته به طوری که شواهدی از 

آن در فصول مختلف از مبانی و چشم انداز و اهداف گرفته تا اولویت ها، راهبردهای کالن و ملی 

و اقدامات ملی قابل مشاهده است. در قسمت مبانی به برابری انسانی زن و مرد و در عین حال 

تفاوت در حقوق و مسئولیت ها متناسب با تفاوت در خلقت اشاره شده است. همچنین خانواده 

به عنوان واحد بنیادین جامعه و مهم ترین رکن در فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ جامعه شناخته 

شده است. هر دوی این نکات با اصل تقویت جایگاه خانواده و زنان و انطباق دارد. با این وجود 

در قسمت های ارزش ها و اصول نقشه مهندسی فرهنگی به موضوع خانواده توجه نشده است. در 

چشم انداز فرهنگی بهره مندی از خانواده محوری به عنوان یکی از مؤلفه های نیل به جایگاه نخست 

در عرصه فرهنگ ذکر شده است. تحکیم خانواده و موضوع عفاف از جمله اهداف و اولویت های 

فرهنگی سند نقشه مهندسی فرهنگی هستند. همچنین در این سند تبیین، تشکیل، تحکیم، 

تعالی و ایمن سازی خانواده به عنوان یک راهبرد کالن در نظر گرفته شده که ذیل آن راهبردها و 

اقدامات متعددی در نظر گرفته شده که بر اهتمام ویژه سیاست گذاران بر موضوع تقویت جایگاه 

خانواده داللت دارد.
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-کلیات

مبانی

- زن و مرد فارغ از جنسیت در امکان کسب ارزشها، یکسان و داراي حقوق و مسئولیت متناسب 
با تفاوت در خلقت هستند و این تفاوت، نشاندهنده برتري یک جنس بر جنس دیگر نیست.                        

- خانواده واحد بنیادین جامعه، با هویتي حقیقي و مهمتریــن رکن در فرهنگسازي و انتقال 
فرهنگ جامعه است.

-ارزشها

-اصول

دارای جایگاه نخست در عرصه های فرهنگ؛ بهره مند از معنویت دینی، کرامت انسانی و روحیه چشمانداز
ایثار و شهادت، خانواده محور، امیدوار و آینده نگر

اهداف
- تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه شــدن شــعائر، نمادها و آیین  ها به ویژه 

نماز، امر به معروف و نهی از منکر و عفت عمومی و حجاب؛
- برخورداری از نهاد مستحکم و انسان ساز خانواده

اولویتها
- نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوســازی خانواده اسالمی ایرانی، تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده و 

کاهش طالق، جمعیت مطلوب )کیفی و کمی(.
- عفاف، پوشش و آرایش بر اساس فرهنگ اسالمی ایرانی

تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده؛راهبردکالن

راهبردملی

- تبیین هویت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال آفرینی
- تســهیل ازدواج آگاهانه، ســاده، بهنگام و پایدار مبتنی بر ارزش  ها و آموزه های اســالمی و 

سنت های ملی
- طراحی و پیاده ســازی الگوی خانواده و ســبک زندگی اسالمی ایرانی بر اساس آگاهی و علم، 

مبانی و ارزش  ها، اخالق، احکام و آموزه های اسالمی
- ارتقای نقش همسری و مادری متناسب با حضور اجتماعی هماهنگ با شأن و منزلت زنان

- التــزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در تمام سیاســت گذاری  ها، برنامه ریزی  ها و 
قانونگذاری ها و در تمامی نظام های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی

- بازطراحی و تبیین منشــور زن مســلمان و نهادینه سازی الگوی آن در ابعاد فردی، خانوادگی 
و اجتماعی

...
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اقداماتملی

- مفهوم ســازی، نظریه پردازی، گفتمان ســازی و الگوسازی برای تبیین حکمت الهی زوجیت و 
تعریف دینی از نهاد خانواده و قداست، کرامت و تعالی آن 

- ترویج ازدواج های ساده، آگاهانه و پایدار 
- تبیین هویت ارزشمند و بی بدیل بودن نهاد خانواده در ارتقاء کماالت انسانی و نهادینه سازی 

ارزش های اخالقی و معنوی با تأکید بر اصالح نگرش ها و الگوهای رفتاری 
- تدوین و اجرای »منشور جامع خانواده اسالمی«، »الگوی خانواده اسالمی ایرانی«، »نظام جامع 
حقوقی و اخالقی خانواده« و »نظام جامع سالمت خانواده« مبتنی بر ارزش ها و آموزه های اسالمی 

اقداماتملی
)ادامه(

 
- بهره گیری از تعامل سازنده خانواده، مدرسه و مسجد در تحکیم خانواده 

- برنامه ریزی بهینه برای ایفای نقش های عاطفی و حمایتی اعضای خانواده با تأکید بر گسترش 
صله رحم، گذشت و ایثار و معنویت، ارزش های اخالقی و شادابی و نشاط اعضای خانواده

- توســعه و ترویج الگوهای متنوع و منعطف مشــارکت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان و 
بازنگری سیاســت  ها، قوانین، برنامه  ها و الگوهای اشتغال زنان با تأکید بر تأمین نیازهای جامعه 
و متناسب ســازی آنها با نقش های اساسی مادری، همســری و خانوادگی و صیانت از منزلت و 

کرامت زن در چهارچوب فرهنگ اسالمی ایرانی 
...

)تمام اقدامات ملی ذیل راهبرد کالن شماره سه(

جدول)6(: اصل تقویت جایگاه خانواده در سند نقشه مهندسی فرهنگی.

3-7. اصل رشد و گسترش دانش و آگاهی

3-7-1. شواهد اصل رشد و گسترش دانش و آگاهی در سیره نبوی

تالش برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی عموم جامعه یکی از مضامین برجسته در سیره فرهنگی 

پیامبر مکرم اسالم است. حضرت از هر فرصتی برای افروختن هرچه بیشتر چراغ دانش در دل و 

جان مسلمانان استفاده می کرد و مسجد ایشان همان طور که در قسمت های قبل نیز اشاره شد 

به مرکزی برای تعلیم و تعلم تبدیل شده بود. از صفوان بن عسال مرادی روایت شده روزی نزد 

پیامبر)( خدا در مسجد رفتم و به ایشان گفتم: ای پیامبر خدا! من در جستجوی دانش آمده ام. 

ایشان فرمود: »آفرین بر جویای دانش! بی گمان، فرشتگان گرداگرد جویای دانش را می گیرند و 

با بال هایشان، بر او سایه می اندازند« )محمدی ری شهری، 1385، ج1، :317(. این روایت عالوه 

بر این که توصیه و تشویق طلب علم را نشان می دهد، شاهدی بر مراجعه مردم به مسجد برای 

یادگیری نیز هست. در روایت دیگری نقل شده که حضرت روزی وارد مسجد شدند در حالی که 

دو گروه از مردم در مسجد بودند، گروهی به عبادت و قرائت قرآن مشغول بودند و گروه دیگری 
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به مباحثه علمی. پیامبر)( فرمود: »هر دو در كار خیرند... )اما( من، معلم برانگیخته شده ام.« 

و در میان گروه دوم رفته با آنان نشست)محمدی ری شهری، 1385، ج1، :451(. ایشان همچنین 

می فرمود: »هر كس به مسجد من بیاید و هدفی جز یاد گرفتن و یا یاد دادن نیكی نداشته باشد، 

مانند مجاهد در راه خداست« )محمدی ری شهری، 1385، ج1، :454( و نیز می فرمود »فضیلت 

عالم بر عابد مانند فضیلت خورشید بر سایر ستارگان است« )محمدی ری شهری، 1385، ج1 :478( 

و »ساعتی در گفتگوی علمی نشستن، از عبادت یك سال كه روزهایش را روزه بداری و شب هایش 

را به عبادت بایستی، بهتر است« )محمدی  ری شهری، 1385، ج1: 484(.

نقل شده که عباده بن صامت به اصحاف صفه قرآن و کتابت آموزش می داد.)کتانی، بی تا، ج1: 

103( اهمیت این خبر به این جهت است که می دانیم اصحاب صفه بعضًا از تأمین نیازهای اولیه خود 

از قبیل خوراک، پوشاک، و مسکن نیز ناتوان بودند. در حکومت حضرت اهمیت آموزش عمومی به 

قدری است که حتی فقیرترین اصحاب از آموزش برخوردار بودند. البته چنین سیره ای از پیامبری 

که می فرمود: »ال َفقَر أَشدُّ ِمَن الَجهلِ« )محمدی ری شهری، 1385، ج1: 136( استبعادی ندارد.

در سیره پیامبر)( زمانی که اهالی منطقه ای اسالم می آوردند فردی از خود ایشان به عنوان 

نقیب انتخاب می شد و در کنار آن برای آموزش آنان فردی یا افرادی از مسلمانان انتخاب و به نزد 

ایشان اعزام می شد. به عنوان نمونه پس از بیعت دوازده نفر از مردم مدینه در عقبه اولی، حضرت، 

مصعب بن عمیر را برای تعلیم قرآن و دعوت به اسالم به مدینه اعزام می کند)ابن هشام، بی تا، 

ج1: 434(، در حالی که انتخاب نقباء پس از بیعت عقبه دوم و از میان خود مردم مدینه صورت 

می گیرد)ابن هشام، بی تا، ج1: 443(. همچنین پیامبر)( پس از فتح مکه عتاب بن اسید را 

به عنوان والی این شهر منصوب می کند و معاذ بن جبل را برای آموزش قرآن و دین به مکه 

می فرستد)کتانی، بی تا، ج1: 105(.

یکی از مشکالت آموزش در آن دوره بی سوادی مردم بود. لذا پیامبر)( برخی افراد با سواد 

را به آموزش خواندن و نوشتن به دیگر مسلمانان مأمور می کند. ابن عبدالبر در کتاب استیعاب در 

احوال عبداهلل بن سعید بن عاص آورده است که او كاتبی خوش خط بود و پیغمبر)( به او 

دستور داد در مدینه به آموزش نوشتن بپردازد.)کتانی، بی تا، ج1: 108( همچنین در جریان جنگ 
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بدر که گروهی از مشرکان به اسارت مسلمانان درآمدند، به آنان گفته شد هر کس به ده نفر از 

فرزندان مسلمانان سواد بیاموزد آزاد می شود)جعفریان، 1392، ج1: 491؛ سبحانی، 1385::503؛ 

احمدی میانجی، 1419ق، ج1 :105(.

 توصیه به علم آموزی در روایات نبوی فراوان است و این موضوع ابواب متعددی را در کتب 

روایی به خود اختصاص داده، ابوابی از قبیل دعوت به طلب علم، فضیلت علم، فضیلت طالب علم، 

وجوب علم آموزی، دعوت به آموزش دادن، فضیلت معلم، فضیلت عالم، دعوت به تعقل و تفکر و 

...)محمدی ری شهری، 1385، ج1 :484-148(.

3-7-2. اصل رشد و گسترش دانش و آگاهی در نقشه مهندسی فرهنگی

در سند نقشه مهندسی فرهنگی در بخش ارزش ها، علم در کنار تعقل، ایمان، اخالق و عمل 

به عنوان یکی از ارزش های اساسی و مبنایی این سند برشمرده شده است. در بخش چشم انداز و 

اهداف فرهنگی نیز جایگاه نخست در عرصه علم و فن آوری مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود 

این، هیچ یک از راهبردهای کالن نقشه مهندسی فرهنگی به موضوع رشد دانش و علم در کشور 

اختصاص ندارد. به نظر می رسد دلیل این موضوع تدوین اسناد راهبردی مستقل در زمینه علم و 

تربیت از جمله سند نقشه جامع علمی کشور است. در راهبردهای ملی، تقویت جریان پژوهش 

و تولید علم به ویژه علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر جهان بینی اسالمی مورد تأکید قرار گرفته 

است. باید توجه کرد رشد دانش در هر جامعه ای دارای دو بعد است، یک بعد آن تخصصی و متوجه 

گروه های خاصی از جامعه است و بعد دیگر عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه. مقوالتی 

نظیر حمایت از جریان پژوهش و تولید علم ناظر به بعد تخصصی است و جای آن در اسنادی از 

قبیل نقشه جامع علمی کشور و نظایر آن است. لذا جا داشت در نقشه مهندسی فرهنگی کشور 

به ابعاد فرهنگی رشد دانش در کشور بیشتر توجه شود. همان طور که علم به عنوان یک ارزش 

اساسی در قسمت ارزش ها به درستی مورد توجه واقع شده، می بایست این ارزش در بخش های 

دیگر سند نیز نمود و بروز پیدا می کرد. مواردی از قبیل ترویج فرهنگ علم گرایی، یا برنامه ریزی 

برای افزایش سرانه مطالعه که در اقدامات ملی ذیل برخی راهبردها ذکر شده، نمونه های خوبی 

از بعد فرهنگی رشد دانش است.
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-کلیات

-مبانی

علم: معرفت، بصیرت و آگاهي نسبت به حقایق و واقعیات عالم هستي است که از طریق ارزشها
وحي، عقل و تجربه به دست ميآید.

-اصول

جایگاه نخست در عرصه های فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، علم و فناوری و اطالعاتچشمانداز

برخوردار از نظام تعلیم و تربیت کارآمد و متعالی و دســتیابی به جایگاه نخســت علم و اهداف
فناوری در منطقه و جهان اسالم؛

-اولویتها

-راهبردکالن

تقویت جریان پژوهش و تولید علم به ویژه علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر جهان بینی راهبردملی
اسالمی

اقداماتملی

- حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تحول و ارتقاء علوم انسانی
- ترویج فرهنگ علم گرایی و خردباوری در تمام سطوح فرهنگی و مدیریتی 

- برنامه ریزی برای افزایش سرانه مطالعه، تبدیل مطالعه و کتابخوانی به فرهنگ عمومی 
و تقویت فرهنگ مطالعه مفید و هدفمند 

- برنامه ریزی برای ارتقاء خودآگاهی فرهنگی تمدنی، زمانه شناسی، بصیرت دینی و قدرت 
تشخیص مردم در مواجهه با جنگ نرم

جدول)7(: اصل رشد و گسترش دانش و آگاهی در سند نقشه مهندسی فرهنگی.

4. جمع بندی و نتیجه گیری

با اصول  با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی شواهد مرتبط  در این پژوهش 

خط مشی گذاری فرهنگی منبعث از سیره نبوی در نقشه مهندسی فرهنگی پرداختیم. یافته های 

این پژوهش نشان می دهد برخی از اصول خط مشی گذاری فرهنگی در سیره نبوی، در قسمت های 

مختلف سند نقشه مهندسی فرهنگی نمود یافته اند؛ از جمله اصل هدایت گری و اصل تقویت جایگاه 

خانواده. در مقابل برای بعضی دیگر از اصول مانند اصل تدریج و اصل مسجدمحوری شواهد به 
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نسبت کم شماری در این سند مشاهده می شود. البته اصل تدریج در قسمت اصول این سند صراحتًا 

مورد تصریح قرار گرفته، اما شواهد قابل توجهی از آن در قسمت های دیگر سند یافت نشد. شاید 

بتوان از این نکته به ضعف در انسجام داخلی سند و ارتباط بخش های مختلف آن نیز پی برد، به 

عنوان مثال اصل تقویت جایگاه خانواده علی رغم این که بیشترین شواهد را در قسمت راهبردها 

و اقدامات داشته، در قسمت های اصول و ارزش ها مغفول واقع شده است. نمونه دیگر اصل تقویت 

وحدت و انسجام اجتماعی است که در بخش چشم انداز مورد تأکید قرار گرفته، اما هیچ بازتاب 

و نمودی در بخش های اهداف، اولویت ها و راهبردهای کالن ندارد.

قسمتهایسند
نقشهمهندسی

اصول
منبعثازسیره

نبوی

ت
کلیا

ی
مبان

شها
ارز

اصول

شمانداز
چ

ف
اهدا

تها
اولوی

راهبردکالن

ی
راهبردمل

ی
تمل

اقداما

**********اصلهدایتگری

*********اصلجامعیت

****اصلتدریج

اصلتقویتوحدتو
******انسجاماجتماعی

***اصلمسجدمحوری

اصلتقویتجایگاه
**********خانوادهوزنان

اصلرشدوگسترشدانش
*****وآگاهی

جدول)8(: اصول منبعث از سیره نبوی در سند نقشه مهندسی فرهنگی.

در مجموع اصل هدایتگری و اصل تقویت جایگاه خانواده و زنان بیشتر از سایر اصول در 

قسمت های مختلف سند پوشش داده شده است و اصل مسجد محوری و اصل تدریج کمتر مورد 
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توجه قرارگرفته اند، که مناسب است در بازبینی سند نسبت به ترمیم و تکمیل این خألها اقدام شود. 

همچنین الزم به توضیح است در بررسی نسبت و تناسب سند نقشه مهندسی و اصول هفت گانه 

منبعث از سیره نبوی می توان به دو بعد ایجابی و سلبی توجه داشت. در بعد ایجابی پوشش این 

اصول در یک پیوستار قرار می گیرد که توضیح و شواهد آن ارائه شد. اما در قسمت سلبی نقض و 

عدم رعایت هر یک از اصول را می توان بررسی و تحلیل کرد و بر روی پیوستاری دیگر در نظر گرفت. 

به عبارت دیگر عدم پوشش یک اصل در خط مشی ها لزومًا به معنای نقض آن نیست. در بررسی های 

انجام شده در این پژوهش شواهدی برای نقض هیچ یک از اصول یافت نشد اما بررسی تفصیلی 

این موضوع نیازمند تنقیح بیشتر ابعاد و مؤلفه های هر یک از اصول هفت گانه خط مشی گذاری 

فرهنگی است که امکان سنجش و مقایسه دقیق آنها با خط مشی گذاری های مدون فراهم آید.
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