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  چكيده

توسعه فرهنگي سنگ بناي توسعه در تمام ابعاد حيات بشري است؛ و بدون داشتن 
يكي از ابعاد . توان جامعه را به سمت تعالي سوق داد ينمي فرهنگي كارآمد و پويا ها ارزش

ي اسالم و ها آموزهيه در دوسوتوسعه فرهنگي توجه به امور دنيوي است كه بازتابي 
هاي  در اين مقاله سعي بر آن است تا با روش تحليل محتوا، مؤلفه. فرهنگ ايراني دارد

ترين منابع تعاليم اصيل اسالم، از اصليعنوان يكي  البالغه به هاي نهج توسعه فرهنگي از آموزه
  در مجموع. ورزان ايراني قياس شود استخراج و با فرهنگ رايج در انديشه برخي انديشه

هاي مهم در مديريت امور دنيوي است ترين مؤلفهمحوري از عمده توان گفت آخرتمي
هاي ين مفاهيم از مقولها. روي و اميدواري بنا شده است هاي قناعت، اعتدال، ميانهكه بر پايه

دنياگريزي در دين با مفهوم ناپسند انگاشتن  .البالغه بوده است هاي نهج پرتكرار در حكمت
شده است؛ اما بازخورد آن در فرهنگ ايراني  محرمات جهت رسيدن به اجر اخروي مطرح 

  . يي و نااميدي شده استجبرگرا منجر به انزواطلبي، فقر،
  

   :كليدي هايواژه
  .، مديريت دنياالبالغه نهجعه، توسعه فرهنگي، توس

   

                                                      
 dr_shba@yahoo.com   .)س(دانشگاه الزهرادانشيار  ∗
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  مقدمه
بستر اصلي رشد  كه فرهنگي است توسعه وابسته به در جامعه، اي عرصه هر در توسعه 

. تواند بر اصالح و تغيير جامعه مؤثر باشد سوي خودباوري است و مي ساز حركت به و زمينه
ديد، اصالح  او فرهنگي هنجارهاي انسان وبايد در رفتار  را يافتگي از آنجا كه ميزان توسعه

باشد و  جامعه كمبودهاي و نيازها رفع به ناظر صورتي كه به جامعه هنجارهاي و ها ارزش
  .هاي مختلف به وجود آورد، امري ضروري استتوازن را در عرصه

و متكي  اخالقي و اعتقادي هاي آموزه از ايران برگرفته اسالمي جامعه فرهنگي ساختار 
 به رسيدن براي را بشري زندگي نمودهاي تواند همهمي كه مباني معرفتي غني ديني است بر

 مختلف از دين، تقليدي تفسيرهاي نيافتگي، توسعه در اصلي مشكل اما دهد؛ مي پوشش تعالي
 ناهماهنگي به منجر شك بي كه است بومي هاي توانايي و ها ارزش به توجه عدم و آن بودن

  )1381 ساعي،(. شد خواهد ها عرصه تمام در ناهنجاري بروز و اجتماعي
هاي هنگفت مادي و كاهش و جلوگيري از هزينه براي روش بهترين رسد، به نظر مي 

 توسعه گاه ايجادكننده اختالل در فرآيند معنوي تأثيرگذار بر فرآيند پيشرفت جامعه ـ كه
يكي از راهكارها  جامعه نادرست فرهنگ و اصالح اسالمي هاي آموزه نيز است ـ ارائه

ي بومي ايران باشد، الگويي ارائه ها سنت، تاريخ و فرهنگ باها مطابق اگر اين راهكار .باشد
هاي الزم را جهت تحول و خلق شود كه ناظر به فرهنگ خودي است و زمينه يم

  .ي اخالقي و هنجارهاي مناسب ارائه خواهد دادها ارزش
 كه قرآن، از پس اسالمي هاي آموزه منابع رانبهاترينيكي از گ عنوان به البالغه نهج
 قياس باب در انتخاب بهترين تواند آيد، مي به حساب مي عملي اخالق و علوم المعارف دائره
بر نظريه   با تكيه است آن مقاله حاضر بر. باشد ايراني - اسالمي جامعه فرهنگ اصالح و

هاي مديريت زندگي دنيوي  مؤلفه كه بدهد پرسش اين به درخور توسعه فرهنگي، پاسخي
  چيست؟ البالغه نهج در

البالغه مشتمل بر آخرت محوري،  هاي اين مديريت در نهج مؤلفه كه بر اين است فرض
  .است قناعت، زهدورزي، قضا و قدر و اميدواري

در خصوص آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده، پژوهش علمي چنداني يافت نشد و 
 ـ سياسي مسائل در آن كاربرد يا توسعه فرهنگي توصيفي هاي جنبه به تنها جديد تحقيقات

 از اما آثاري در رابطه با تبيين بخشي ،اند نمودهاكتفا  معاصر دوره تاريخي باالخص در
منظر ديني نگاشته شده است؛ براي نمونه سيد عليرضا  مقاله از اين مورد بحث هاي مؤلفه

هاي دنيا از  يژگيوبه بررسي » البالغه نهجسيماي دنيا و دنياگرايان در آيينه «ادياني در مقاله 
در پژوهش ديگر  )1396ادياني، (. ي از آن پرداخته استبستگ دلهاي بريدن  راهمنظر ديني و 
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ياگرايي و دنبه علت خلقت دنيا از منظر ديني، علل نيز » البالغه نهجدنيا در «با عنوان 
» البالغه نهجتوكل در «در پژوهش  )1389رضايي، (. ي نجات از آن پرداخته شده استها راه

پرداخته شده و كوشش براي ) ع(به بحث جايگاه توكل در عرفان و انديشه امام علي
عنصر تقوا و «در پژوهش )1389قنبري، (. برقراري و تبيين رابطه توكل با سعي، بوده است

نيز به بحث تأثير تقوا در رسيدن به قرب الهي و تبيين حدود در » البالغه نهجزهد در 
  )1351مطهري، (. يري از نعمات دنيوي پرداخته شده استگ بهره

  1مفهوم توسعه فرهنگي
 اوليه هاي سال در. است داشته وسيع و متغير بسيار معنايي اخير دهه چند طي »توسعه«
 در بردند؛ اما مي كار به اقتصادي رشد مترداف را مفهوم اين دوم جهاني جنگ از پس

 تودارو مايكل. شد گرفته نظر در »اجتماعي زندگي بهبود« معناي به توسعه جديد تعاريف
 نهادهاي مردم، تلقي طرز اجتماعي، ساختار در اساسي تغييرات مستلزم« توسعه است معتقد
 او. »است مطلق فقر كردن كن ريشه و نابرابري كاهش اقتصادي، رشد تسريع نيز و ملي
 اجتماعي، نظام مجموعه«كه  شد كشور يك در توسعه وقوع مدعي توان مي زماني: گويد مي

 آن داخل در اجتماعي هاي گروه و افراد هاي خواسته و اساسي متنوع نيازهاي با هماهنگ
تغيير  - معنوي و مادي از نظر - بهتر وضعيتي سوي به و شده خارج نامطلوب حالت از كشور
 ينتأم: كند اصلي تعريف مي ارزش اين سه اساس بر را بهتر وضعيت تودارو. »باشد يافته

  )133- 136 ،1370تودارو،(. جامعه افراد آزادي و نفس اعتماد به  افزايش معاش،
 اند كوشيده پژوهشگران از برخي توسعه، مقوله ارزشي ماهيت دليل به هرحال، به 

 از يكي روشه گي؛ باشد آن نسبي و ارزشي ماهيت متضمن كه دهند ارائه توسعه از تعريفي
 كه است هايي كنش كليه از عبارت توسعه« :است كرده ارائه اين گونه را تعاريف اين
 فردي، و جمعي زندگي شرايط از منظمي مجموعه براي تحقق جامعه، دادن سوق منظور به
روشه، ( .»گيرد مي صورت اند، شده داده  تشخيص مطلوب ها ارزش از بعضي با ارتباط در كه

1366: 213 -212(  
 و ها مسلك ها، فرهنگ شامل باورداشت واژه. ، فرهنگ استبحث موردمقوله ديگر  

، دوورژه( .هستند مادي عوامل بيشتر نهادها و فنون آنكه  حال .است اجتماع يك هاي اسطوره
 توان گفت فرهنگ يم درمجموعدر مورد فرهنگ ارائه شده است، اما  تعاريف بسيار )1369

است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل  قوم يك هاي ارزش و ها آداب، انديشه مجموعه
  )1373اينگلهارت، (. شود يم
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 يك فرهنگي زندگي پيشرفت و يونسكو در تعريف توسعه فرهنگي آن را توسعه 
. دانسته است ها عرصهمتناسب با توسعه در ساير  فرهنگي، يها ارزش تحقق هدف با جامعه

با توجه به پيشينه . يكي از محورهاي اصلي توسعه فرهنگي، مقوله توجه به امور دنيوي است
شود اين محور  يميزي است، كوشش گر يادنتفكري جامعه ايراني كه در مواردي مبتني بر 

  . قرار گيردمورد تحليل  البالغه نهجي ها آموزهرا بر اساس 
ريزي نظم و هماهنگي در برنامه كار روزانه و  در نهج البالغه، زندگي دنيوي برنامه

من اوفا الي متفاوت خذلته الحيل، قليل مدوم «: كاري توصيه شده است پرهيز از پراكنده
ت كه به كارهاي متفاو كسي  )442و  403كلمات قصار  البالغه،نهج(؛ عليه خير من كثير مملول منه

سازد،  تواند انجام دهد و نياز خود را برآورده نمي كدام از آنها را نمي و مختلف بپردازد هيچ
 ،بدون برنامه و نامنظم نتيجه كار .»آور است كار كم و مداوم بهتر از كار زياد مالل

از بين دسترسي به اهداف است كه امكان هدفي  بي اتالف وقت و تحير درسردرگمي و 
ترين انواع مديريت در انجام امور روزمره زندگي  اي از ساده گفتار ناظر بر گونهاين . رود مي

  .است كه مبدأ حركت اين تحقيق فرض شده است
در اين . ها و پرهيز از باختن فرصت هر كاري در موقع و زمان خودانجام  :زمان شناسي
از شتاب كردن در توصيه شده است و پرهيز  همه روزهدر ارهاي روزانه امر پرداختن به ك

آن انجام قدرت امكان و ي كه كارهايآن نرسيده و يا كوتاهي در زمان انجام ي كه يكارها
مهم و ارزشمند بوده و ها، فرصت) ع(مام عليدر ديدگاه ا. د، مد نظر بوده استدار وجود

ها همچون عبور ابرها  فرصت: فرمايدميامام . ترين آفت آن است  كه زودگذر بودن مهم
 )20حكمت همان، ( .دهاي نيك را غنيمت بشماري گذرد، بنابراين فرصت مي

اندوزي براي  ها به ويژه جهت توشهگيري از فرصت بهرهمحققان در توصيف اين امر 
دادن فرصت يا عجله در كاري كه  شيوه متقين و نشانه عقل و تدبير و از دست را آخرت

آنان  )790 :1، جبرازش /9325 ،آمدي(. اندهستنادداني خردي و نا هنوز موعد آن فرا نرسيده نشانه بي
كه به موقع از فرصت هاي خود استفاده و بر اجل را كساني اند، برشمرده) ع(از قول امام

مشمول رحمت خدا  ،توشه كافي برگيرند يشخو كوششدستي كرده و از كار و  پيش
 .ندهستها را موجب اندوه و پشيماني  و در مقابل، از دست رفتن فرصت )75خطبه همان، (

كيد قرار گرفته أهاي اسالمي بيشتر مورد ت ها كه در آموزه اي از اين فرصت نمونه
تمامي آنها را ) ع(عبارتند از فرصت حيات، سالمتي، ثروت، فراغ بال و جواني كه امام

كه از دست كنند كه قبل از آن دانند و به پيروان خود توصيه مي گذرا و رو به زوال مي
 )82 همان، خطبه(. روند، بهترين استفاده را در راه طاعت خدا از آن بنمايند
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  مديريت زندگي دنيوي
ها و فنون شيوهمرتبط با  آثار زيادي  در متون و نثر فارسي در فرهنگ ايراني اسالمي

 و دمنه كليله قابوسنامه، نامه، سياستهايي از قبيل نوشتهتوان به  مي كهمديريت وجود دارد 
  .اشاره كرد ...و 

 كه است فرهنگ اسالمي اصلي هاي مؤلفه از آخرت ياد در مداومت و دنيا از اجتناب
يري از نعمات گ بهرهدر انديشه ديني . يافت دوچندان رونقي تصوف انديشه رواج از پس

كه حرام باشد موجب عقاب و اگر حالل باشد موجب حساب در قيامت  دنيوي چنان
بنابراين ايجاد سازگاري و توازن بين دنيا و آخرت مسئوليتي سنگين بر  )1388 ،اقينر(. شود يم

  )1339ادب وجيز به نقل از طوسي، / 1363غزالي، (. دوش انسان است
كه  شده است؛ چنان ي انزواطلبگريزي و  اين انديشه در فرهنگ صوفيانه سبب مسئوليت 

؛ براي مثال سنايي در اند دانستهدنيا را از سر جهالت انسان  راه دربزرگان تصوف، كوشش 
  :آورد يماين باب 
  همي جان نقصان و تن مضرت بينم مي        زمان هر كنم عرض چه ودـخ احوال
  يهم كاروان اـب ايدـب رفت كه را آن       بيشتر رخت كند چه و سازد چه منزل

  )1383سنايي، (
 آوردن فراهم به را انسان ديني استنباط خود از انديشه به توجه نيز با نخبگان

اند؛  نموده قلمداد شيطان هاي حيله از را دنيادوستي و اند فراخوانده آخرت زاد
حال اينكه در انديشه ديني، منظور از دنيا هر آنچه از لذات است  )1380غزالي، (

آخرت اموري سازد و منظور از  يمكه انسان را از معنويات و قرب الهي دور 
  )1369حائري تهراني و شبز، (. سازد يماست كه انسان را به خدا نزديك 

پاسخ به شخصي كه دنيا را نكوهش  در )ع(يعلبرخالف رويكرد دنياگريز، امام 
  : فرمايد كرد، مي يم

 شناسان يادنيان و خانه تندرستي براي گو راستهمانا دنيا سراي راستي براي 
دنيا . گيران و خانه پند براي پندآموزان استتوشهنيازي براي  يبو خانه 
فرشتگان الهي، فرودگاه وحي خدا و جايگاه  نماز گاهدوستان خدا،  گاه سجده

تجارت دوستان خداست كه در آن رحمت خدا را به دست آورند و بهشت را 
  )657: 1379، البالغه نهج(. سود برند

و تجارتگاه دوستان خدا برشمرده شده  نيازيدر اين سخن، دنيا سراي راستي، خانه بي
دنيا مذموم نيست، اما همه غايت نيز تلقي ) ع(يعلآيد كه نزد به اين سبب برمي. است
تواند براي دوستان خدا كه در  يمنقطه ثقل اين انديشه ابزاري بودن دنياست كه . شود ينم
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انديشي  گري و عاقبتن آينده. تكرارشده، محل كسب سود و رحمت الهي باشد دوباراين بند 
  )53و  62 ، نامه4همان، خطبه(. تواند متضمن همان كسب باشد هاي ميها و تصميمدر برنامه

  زهدورزي
اولين بعد . دنياگريزي در فرهنگ ايراني داراي ابعاد گوناگون و گستره وسيعي است

يشه عنوان زهد در اند آنچه به. اين مسئله، گرايش به رياضت نفس و زهدورزي است
: 1193 زبيدي،(. كننده است اسالمي مطرح است به معناي كم و قليل و زاهد به معناي اعراض

در واقع زهد به معناي كمترين استفاده از لذايذ دنيوي براي رسيدن به قرب  )ذيل واژه زهد
  )زهد واژه ذيل: 1996 اصفهاني، راغب(. الهي است

تنها براي رضاي خداست نه براي  )1382مطهري، (ميلي به خواسته نفساني  زهد يعني بي
و اين ممكن نيست مگر اينكه انسان بر آنچه از  )1403فيض كاشاني، (رسيدن به اهداف دنيوي 

  )1379 ،البالغه نهج(. داده حسرت نبرد و به قضاي الهي شادمان باشد دست
حال بايد توجه داشت كه تعاليم الهي هرگز مروج رهبانيت و رياضت نبوده و نسبت  

خداوند در آيات بسياري انسان . اي داشته است يژهوبه نيازهاي جسمي و روحي انسان توجه 
از بهشت به  شده ارائهيري از نعمات حالل در دنيا امر فرموده و حتي در تصوير گ بهرهرا به 

  )88مائده، آيه / 168بقره، آيه (. است دهكر  اشارهو معنوي  نعمات فراوان مادي
از دنيا آن مقدار كه به « :فرمايند مندي از لذات دنيوي مي نيز در مورد بهره) ع(امام علي

وجوي دنيا نيكو  گردان و اگر نتواني در جست و ازآنچه پشت كند، روي رسد بردار تو مي
   )725: 1379 ،البالغه نهج(. »پ.تالش كن

كوشش براي . بخش ديگري از مديريت زندگي دنيوي در اين حكمت نمودار است
اين نگاه . وجو در دنيا مذمت نشده، اما غرق شدن در آن نيز مجاز خوانده نشده است جست

توان  ازآنچه گفته شد، مي. مستلزم هدف ندانستن آن و دور نشدن از آن است بينابيني به دنيا
هاي الهي را در راه رسيدن به اجر اخروي به كار  از است نعمتبرداشت نمود كه انسان مج

توجهي به نيازهاي جسمي و روحي و گرايش به  وتفريط در توجه يا بي افراط. بندد
هاي اخالقي در جامعه بندوباري هاي جسمي و رواج بيهاي شديد موجب بيماري رياضت

  .خواهد شد

  قناعت
انگاري ثروت و گرايش به  ريزي است، زشتمسئله ديگري كه ناشي از انديشه دنياگ

هاي اجتماعي امري پسنديده است، اما  هرچند قناعت در انديشه ديني و ارزش. قناعت است
قناعت در لغت، به . گاه با فقر و منع تالش جهت كسب روزي يكي پنداشته شده است
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 مقدار به كردن تفاو اك )قنع واژه ذيل: 1990 منظور، ابن( خويش قسمت به داشتن معناي رضايت
  )قناعه واژه ذيل: 1996 اصفهاني، راغب( .است محتاجآنها  به كه چيزهايي از كم

ايجاد  كسب ثروت نامشروع و ين كاركرد قناعت، ممانعت از تالش برايتر مهم
داشتن  كه در بعد اجتماعي قناعت يعني رضايت )1376حكيمي،  ؛1388 ،نراقي(آرامش خاطر است 

آرامش  منشأداشتن در مال ديگران كه  نمايد و عدم چشم يمبه آنچه خداوند روزي انسان 
  )1339ي، طوسادب وجيز به نقل از / 1346ي،طوس/ 1359 مسكويه،(. روحي و رواني است

  :آورد يمباب سنايي در اين . در ادبيات ايراني نيز قناعت جايگاه وااليي دارد
  آفرين ادـب آفرين او دولت بر آسمان ز     زمين رـب مسلم شد قناعت ملك  را كه هر
  يند عز با پسر اي چكارست را دنيا جاه     جهان اندر نجست كس دنيا جاه از دين عزّ

  )1383سنايي، (
همان ميزان كه قناعت در فرهنگ اسالمي امري پسنديده است، فقر مورد مذمت و مايه 

، با مذمت فقر، آن را باعث ناقص شدن )ع(امير مؤمنان علي. شود يمخواري انسان پنداشته 
  )1379، البالغه نهج(. داند دين، سرگرداني عقل و دشمني مي

تا انسان  )1379، البالغه نهج( فقر است در انديشه ديني، قناعت راهكاري براي جلوگيري از
دست نياز . گري شود اي براي تكدي ينهزمنه اينكه  )1379، البالغه نهج( به ديگران محتاج نباشد،

داشتن از نااهالن موجب ريختن  و چشم ياري )1379، البالغه نهج(كردن ي ديگران دراز سو به
  )1379، البالغه نهج(. اجتماعي است جرائمساز انواع گناه و  ينهزمآبروي انسان و 

هاي ديني براي توجيه زندگي منفعالنه در  استفاده نادرست و غيرمعقول از آموزه
يك سوءاستفاده » كه دندان دهد نان دهد آن«عامه شايع است؛ براي نمونه، مثَل  فرهنگ

ان را از كار بر رزق در كنار قناعت مذموم، انس تكيه . ابزاري براي توجيه كاهلي نفس است
  .دارد كه اساس زندگي اجتماعي و پويايي توسعه است بازمي

روزي : اند برده بودن خداوند دو گونه روزي را نام » رزاق«با اشاره به صفت ) ع(امام
ايشان انسان را از اندوه براي كسب . جويد جويد و روزي كه انسان را مي كه انسان مي

اما اين سخن به معناي منع انسان از تالش براي كسب  )1379، البالغه نهج(اند؛  روزي نهي كرده
دانند  روزي نيست، بلكه ايشان كار شايسته در دنيا را براي رسيدن به پاداش اخروي الزم مي

  )1379، البالغه نهج(. كنند دستي منع مي و از تالش بيهوده به خاطر ترس از تهي
حال اينكه اين در به روي مردم باز نزد مردم قناعت درِ گنج عظيم خوانده شده است؛ 

رسد اگر پژوهشي بنيادي در سير  به نظر مي. اند سخن ديگري است است يا خود آن را بسته
هاي اساسي باورهاي جامعه مسلمان ايراني درباره قناعت صورت پذيرد، آن را يكي از مؤلفه
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) ع(يكرد امام عليرو توسعه فرهنگ قناعت با رو اقتصاد مردم محور خواهد يافت؛ ازاين
  .هاست يكي از ضرورت

؛ لباسشان و ملْبسهم االقْتصاد« :فرمايد ميروي را بهترين كنش دانسته و ميانه) ع(امام
؛ راه و رسمشان بر اعتدال و رفتارشان با فروتنى آميخته و مشْيهم التَّواضُع«، »روي است ميانه
 همان، خطبه(ها و اقدامات  افراط و تفريط در تصميم روي و پرهيز ازاعتدال و ميانه .»است

و  )131همان، خطبه (هاي نفساني  ، پيراستگي از آلودگي)53 و نامه 268، 109 و حكمت 268، 16،30،206
در چيني . تواند باشدراههاي عملي رسيدن به ميانه روي مي )209همان، خطبه ( زيستيساده

و بايد در آن از آرزوهاي  ...)و  207، 28، 16 همان، خطبه(است  فضايي دنياي محلي براي مسابقه
زيرا خوشي . پرهيز كرد ...)و  187، 110، 82 همان، خطبه(و تجمالت  )28همان، خطبه (دور و دراز 

 )223و  102همان، خطبه (. وغم در دنيا آميخته است

  قضا و قدر
مؤلفه ديگر مديريت دنيا، بحث رضا به قضا و قدر الهي است كه با علم واسعه خويش 
مصلحت انسان را رقم زده است؛ اما در فرهنگ ايراني اين مفهوم ارزشمند در پيوند با 
گستره دنياگريزي به تقديرگرايي و تفكر جبر محور در زندگي انجاميده كه قدرت عمل و 

ين مبلغان اين انديشه اشاعره هستند كه از ديدگاه تر مهم. ندك خالقيت انسان را ساقط مي
 عبارت قدر و هستند كه ترتيبي آن به اشيا به خدا ازلي اراده از است عبارت قضا« آنان
 به بنا )398: 1368زرياب خويي، (. »معين مخصوص ميزان و اندازه يعني قدر، به اشيا ايجاد از است

 حكم اين انفاذ و اجرا قدر و اشيا درباره خداست كلي و ازلي حكم قضا« ديگر، تعريف
 و خير بايد معتزله، عقيده به خداست، ازلي و اصلي حكم قضا چون مكان، و زمان در است
زرياب ( .»گيرد نمي تعلق بدي و شر به اش اراده ايشان عقيده به خداوند، زيرا باشد؛ نيكي
  )339: 1368خويي، 
 انديشه با غلبه كل در اما نظر ندارند؛ اتفاق اختيار و جبر مورد ايراني در نخبگان 

 در چيز همه و كند فرار خويش تقدير از تواند نمي انسان انديشه اين در. است جبرگرايانه
ظهيري (. ندارد اعراب از محلي سرنوشت تغيير در انسان اختيار و است الهي قدرت سيطره

  )1383، نصراهللا منشي المعالي ابو/ 1339طوسي، / 1381 سمرقندي،
 كه هر كه بدان حقيقت به«. است الهي تقدير و اختيار مابين انسان اعمال ديگر منظر از 
 در همگي كه هر و باشد داشته خوار خويشتن كند، قدر و قضا بر تكيه و فروگذارد طلب

 و طلب ميان را عاقل بود، مغرور و جاهل كند، قدر و قضا تكذيب و باشد طلب و تكاپوي
  )1354مينوي، (. »قانع يكي به نه و گرفت بايد پيش قدر
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براي مثال سعدي در  نيز جبرگرايي جايگاهي محكم دارد؛ عامه فرهنگدر ادبيات و  
  :آورد يماين باب 

  )1388سعدي، ( يدهنبه شكر يا به شكايت برآيد از   /قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه
اثر دانستن تالش و كوشش انسان در زندگي، در  يبحكيم ابوالقاسم فردوسي نيز با  

  :آورد يمباب سرنوشت مقدر 
  )1386فردوسي، (بود كز آغاز بود آنچه بايست  /بكوشيم و از كوشش ما چه سود

ي است؛ زيرا بر مبني آن هر آنچه مقدر باشد در طلب توسعهاين انديشه مغاير با فرهنگ  
براي تغيير آن نيست؛ لذا بايد دست از دهد و هيچ راهي  يمسرنوشت يك ملت روي 

تالش بيهوده كشيد و تنها به زندگي خويش براي رسيدن به اجر اخروي پرداخت و نسبت 
سوره  11خداوند متعال در آيه  آنكه حال. تفاوت بود يبدهد،  يمبه آنچه در جامعه رخ 

 آنكه مگر دهد مين تغيير را) ملّتي و( قوم هيچ سرنوشت خداوند«: فرمايد يممباركه رعد 
مفهوم اين آيه كامال روشن است و بر اساس  »!دهند تغيير است خودشان در را آنچه آنان

اين . آن هر فرد در جامعه ابتدا بايد خود را اصالح نمايد تا جامعه به سبب او اصالح شود
  .آيه تأكيدي ديگر بر قوه اختيار انسان براي رسيدن به كمال در تمام ابعاد حيات است

اراده نظريه جبرگرايي را براي انجام گناه رد  هرگونهنيز با برهاني قاطع ) ع(امام علي 
داند كه انسان  يمايشان ضمن پذيرش سلطه تام خداوند بر انسان، خداوند را فاعلي . كنند يم

با فرستادن كتب و پيامبران الهي او را در مسير صحيح  را در انتخاب خير يا شر مخير ساخته
 ابن ميثم،(. ن شده است؛ اما در مقابل اين قدرت اختيار، جزا و عقابي قرار داده استرهنمو

1375(  

  اميدواري
زده ايران  ي مديريت دنياست كه در فرهنگ صوفيها مؤلفهاميدواري آخرين مبحث از 

 گوشه به بردن پناه كه با يطور بهتبديل به يأس مفرط و نااميدي از بهبود شرايط شده است، 
 اخروي پاداش به و كاسته دنيايي نااميدي از است توانسته عبادي، امور به پرداختن و عزلت
  :آورد يم؛ براي مثال سنايي در اين باب اند بسته دل

  برآوردم خود اوميد از گرد                 كردم ممارست را جهان اين
  )1377سنايي،(د ـآم الـوب  راـم زندگاني                  آمد مالل خود ز حياتم زين
، البالغه نهج( ؛است، اميد به آينده و نااميدي از گذشته اصل اساسي البالغه نهجي ها آموزهدر 

لذا انسان بايد همواره درخصوص آينده با ديدي باز نگاه كند و از يأس بپرهيزد تا به  )1379
رزوهاي دراز براي ، داشتن آالبالغه نهجالبته بايد توجه داشت كه در . پيشرفت دست يابد
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ها  نُه بار در حكمت درمجموعشود و  يمانسان امري ناپسند است كه موجب كردار زشت 
  )1379، البالغه نهج(. است گرفته قرارمورد تأكيد 

  گيري نتيجه
اي دارد كه در اين مجمل تنها  البالغه حيطه گسترده هاي توسعه فرهنگي در نهج مؤلفه 

 اذعان بايد هايي موردبحث، مؤلفه به توجه با. دنيوي پرداختيممديريت زندگي   به مؤلفه
 در است، هاي ديني تفسيرهاي نادرست از آموزه زاده فرهنگ غلط جامعه ايراني كه داشت

مفهوم دنيا برداشتي غلط را به همراه  .خورد مي چشم وضوح به البالغه به قياس با مفاهيم نهج
محوري سرباز زده و  به آن از فرهنگ جامعهتمسك  كه متصوفه با داشته است، چنان

قناعت كه راهكاري ديني براي زندگي . محوري را وارد ادبيات ايران كردند فرهنگ خانقاه
زهدورزي كه راهي براي دل بريدن . گري انجاميده است سعادتمندانه است به فقر و تكدي

مفهوم عميق . است از لذات حرام دنيوي و تزكيه روح است به تزوير و انزوا ختم شده
تواند تشويش فردي را بكاهد  توكل و رضا به آنچه خداوند براي انسان مقدر فرموده كه مي

اي جز  اي اميدوار به آينده تربيت كند به جبرگرايي مطلق انجاميد كه ثمره و جامعه
  .تحركي، يأس و زوال تمدني در پي نداشت بي

ترين اصل در  ديدگاه آخرت محور مهم هاي پژوهش، با توجه به دامنه فراواني داده
با توجه به فجايع . دهي كرد البالغه كه ساير امور دنيوي را بايد بر اساس آن سازمان نهج

. توان آثار سوء فرهنگ دنياگراي كمونيست و انديشه الييك را نگريست جوامع انساني مي
ند بدون هيچ قيدوبندي، ك است كه انسان را مجاز مي عدالتي قانوني و بي مرگ خدا آغاز بي

نخستين ثمره اين انديشه زوال اخالقيات در جامعه است . انديشد عمل كند هرگونه كه مي
مسير توسعه را مسدود  تدريج موجب پوسيدگي پيكره جامعه، اقتصاد و سياست شده و كه به
معه مدار مورد تأكيد دين با اشاعه اميد و پشتكار در جا آنكه فرهنگ آخرت حال. كند مي

ساز  خواهان زندگي هدفمند انسان براي رسيدن به تعالي جسمي و روحي است و خود زمينه
  .توسعه است
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