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شاخصهايجامعةمعنويازمنظرقرآنكريموحديث

تاریخ دریافت69/8/11 :

تاریخ پذیرش69/1/96 :
سهيال همتي مامو
سهراب مروتي
فاطمه اردشيري
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چکیده
مهمترین هدف از تشکیل جامعۀ معنوی فراهمکردن محیطی معنوی برای پرداختن به امر

ازآنجاکه تحقق چنین رویدادی یک

عبادت و بندگی و پیاده کردن دستورات الهی است .
حادثهواتفاقنیست،لذاتالشبرایتحققآنبرآحادافرادجامعهحتمیوضروریاست.
ازهمینروی،کافیاستکهبشربرایرسیدنبهچنینمنظوروهدفیبینشومنشخویش

رابرسیرهایصحیح،منطقیواصولیبنانهدوازخودحرکتوعکسالعملنشاندهد.
هایمتنوعوگوناگونیپدیدآمدهاستکهپیرویو

جامعۀمعنویازشاخصههاومؤلفه
بهکارگیریاینشاخصههایمعنویباعثرهاییانسانازجهالت،ستمگری،تجاوزوظلمت

دهندهبهسویدانایی،عدالتومعنویتاستکهموجباتسعادتمندیانسانرافراهم


وسوق
برهمیناساسپرداختنبهشناختویژگیهایچنینجامعهایازآنجااهمیتداردکه

میکند.
شودنوعجهانبینیونظامحاکمبرآنتعریفوشناختهوافرادآنجامعه فهمی

باعثمی
مشخص،اصولیوصحیحبهمنظورتحققچنینجامعهاینایلشوند.

واژگان کلیدی:شاخص،شاخصهایمعنوی،معنویت،قرآنوحدیث،جامعۀمعنوی.
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مقدمه و بیان مسئله
تاریخ شروع حیات بشری نامعلوم است ولی شیوۀ زندگی اولین انسانها بهصورت انفرادی و
تغذیۀ آنان از طریق شکار حیوانات و استفاده از گیاهان بودهاست .انسانها برای همین منظور
ابتدایینیزنیازبهتعاونباهمدیگرداشتهواولیناجتماعازتشکیلخانوادهشروعشد.زندگی
کوچنشینیکهبرایزندگیبهترانجاممیشدبامشکالتیکههمراهداشت،تبدیلبهاقامتدر
هایکوچکتشکیلشدوتقسیمکاربهوجودآمدو

سکونتگاهدائمشدودرابتدایکاردهکده
با تخصصی شدن برخی کارها و نیاز به ادارۀ صحیح دهکدهها و مقابله با دشمنان آن ،جامعۀ
کوچکوفرماندهانوحاکمانبهوجودآمدندوازآنزمانجامعهبهحاکمومحکومتقسیمشد.

اززمانتشکیلاولیناجتماعتاکنون،هرروزکهازعمربشرمیگذردایناجتماعنیزتحول
استونیازانسانبهیکدیگرزیادترشدهاست.باپیچیدهترشدنجوامع،نیازهایانسانیهم


یافته
گستردهتر شده و نیاز به مطالعات عمیقتری داشتهاست و عالوهبر نیازهای اولیۀ انسانی ،که
امروزه تا حدودی تأمین شدهاست ،نیازهای معنوی انسانها نیز وسعت یافتهاست .موضوع
جامعهونحوۀادارۀآنوشیوۀحکومتبرجامعهوبرقراریعدالتومباحثیکهبهنوعیبا

جامعه در ارتباط هستند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بودهاست .بهگونهای که امروزه
وجودآمدهکهنشاندهندۀاهمیتآنمیباشد.


راکزعلمیدراینزمینهبه
رشتههایمختلفیدرم

لذاانساندرجهانهستیمقامومنزلتیداردورسیدنبهغایتعالیبرایاومهمبودهاست.

اینخودنکتهایمهماستکهانسانهادرکنارنیازهایمادی،بهضرورتخاصیتوجهداردو

آن غایتمندی تاریخ است .هرکسی براساس جهانبینی خود غایتی برای تاریخ پیشبینی
نمودهاست.پیامبرانالهیازآنغایتسخنگفتهوبرایتحققآنکوشیدهودراینراه،ایثارو

جهادنمودهاندتانیازهایواقعیروشنشودوازآیندۀپیشرویاووشرایطآنخبردادهاند،اما
هموارهموانعیبر اینیلانسانبهاینمرحلهازمعرفتوجودداشته،لذاانساندرطولتاریخ،
همواره در آرزوی نیل به این فرصت بوده و درصدد تحقق جامعهای معنوی کوشیدهاست.
چراکهمیداندبرنامههایسعادتمندیاودرچنینجامعهایتحققمییابد.
یدنانسانبرایحرکتبهسویتعالیوجامعهای

همینمنظور،دانشمندانبزرگبرایرس
به 

ایدهآل و معنوی برنامه و طرحهای علمی آرمانی ترتیب دادهاند تا انسان ضمن رسیدن به
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نیازهای ادنی به نیازهای اعلی متمرکز شود .مثالً افالطون برای رسیدن به چنین غایت و
منظورینقشۀ«اتوبیا»برایانسانیتطرحمیکند،ابونصرفارابی از«مدینه فاضله»سخنمی-
گوید ،توماس مور از «شهر آفتاب» میگوید و به «بهشت زمینی» نوید میدهد (مور: 31 ،
اساس،میتوانگفت


برهمین
).مارکسجامعۀبیطبقهرابرایآیندهتاریخپیشبینیمیکند.
بهنوعیرویکردنخبگانبشریبهسویجامعۀمعنویورسیدنبهآنبودهوبرایرسیدنبهآن

هایفراوانیارائهدادهاند.

طرح
رشدوتکاملجامعهفرایندیدوبعدیاست؛یکبعدآنتوسعۀامکاناتمادیورفاهی
است و بعد دیگر تعالی و تکامل اندیشهها ،اخالقیات و بهطورکلی معنویت است .تردیدی
نیست که رشد جامعه در بعد نخست ،نتیجۀ علم و تکنیک و هر جامعهای که از علم و فن
برخوردار باشدامکاناتزندگی مادیاشبیشتراستامارشددربعدمعنوی ،که در حقیقت
رشدآدمیتانساناست،جزازطریقدینومعنویتمیسرنیست.بههمیندلیلتکاملمعنوی
جامعهازیکسونیازمندتعریفدقیقازسعادتوکمال وازسویدیگرارائۀطرحوبرنامۀ
کلیدرجهتحرکتبهسمتآناست.تاتصویرروشنیازسعادتوکمال،کهبتواندمنبع
الهامتکلیفهاومسئولیتهاگرددارائهنشود،تاچارهجوییمشخص،کهبتواندجامعهرادر
مسیرصحیحقراردهد،تعییننگردد،تکاملمعنویامریناممکنخواهدبود.چنانچهانسانها
همیشهدرآرزویرسیدنبهجامعهایهستندکهدرآنعدالتوبرابری،آسایش،رفاه،امنیتو
هایمعقولوجودداشتهوبهآسانیبهآنبرسند.درنگرشقرآن،آفرینشکیهانبرای

خواسته
انسانو تأمیننیازهایمادیو معنویاوست.بعثتانبیای الهیرانیزمیتوانازعظمتاو
شمردکهخداونداورابزرگداشتهوتکریمنمودهاست(اسراء.)17،ورسوالنیازجانبخود

برایآشناییبازندگیدرستوراهراستدرخدمتانسانقراردادهاست.اینانگیزهنیزاز

غایتیبزرگبرایانسانخبرمیدهدکهآیندۀاوراتعیینمیکند.
ایناساس،رسیدنبهجامعهایعاریازهرگونهظلموتعدیوسرشارازعدالت،آرمان
بر 
بزرگانسانووعدۀبزرگالهیاستکههنوزبهصورتکاملوفراگیرمحققنشدهتابشریت

تحتلوایایناندیشه،زندگیکندودرفرصتایجادشدهوامنیتحاصلازآنبهنیازهای
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1. plato
2. Farabi
3. Thomas more
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فرامادی خود بیاندیشد و آنچه در کتابهای آسمانی وعده دادهشده عینیت یابد؛ انسان
هایآتشینوبمبهایاتم

قرنهاستدرحسرتایجادچنینجامعهایدرجهاناست.سالح

عالوهبر خاکوخون کشیدن انسانها ،موجودات دیگر را نیز به آتش خشم و هویوهوس

همزدهاست.درروزگاریکهجنایتهایاستثمارگرانوامپیریالیسم


سوزاندهونظامهستیرابه
وصهیونیزمانسانیترابهستوهآوردهواززندگیناامیدکرده،انسانعصرحاضرمنتظرمنجی
انسانامروزازلحاظتکاملاقتصادیوفناوریبهحدیپیشرفتکردهکهفاصلۀ

آسمانیاست.
آن با تکامل معرفتی و معنوی حیرتانگیز است .جهان غرب روبهسوی بحران بزرگ معنوی
نمودهواینبحرانرادرجهانحاکمنمودهوآدمیمتوجهاینبحرانبزرگروحیشدهوبرای
رهاییازاینبحرانمعرفتیبهدنبالراهنجاتاست.انواعتجاربحکومتیناکارآمدیخودرا

نشانداده،طبقاتحاکمبااندیشههایمختلفوبرنامههایمتنوعفاقدتوانالزمبرایاغنای
روح بزرگ و عدالتگری انسان شدهاند .بشریت مارکسیسم و فئودالیته و امپریالیسم و سایر
نظامهای حکومتی را با تجربه تلخی پشتسر گذاشته و بهدنبال چیزی فراتر از این
ساختارهاست.
اماجامعۀمعنویکهجریانیاستمطرحشدهبرایزدودناینزنگارهاوزنجیرهایاسارت،

قابل تحقق و تجلی است که با حرکت تدریجی ندای فطرتهای پاک سازگار است .چراکه
جامعۀ معنوی بر مبنای جهانبینی و ضابطهاش مزایا و ثمراتی دارد که بسیاری از ارزشها و
فضیلتهاراایجابوبسیاریازعواملمنحطومخربراکهمانعپیدایشمعنویتدرجامعه

میشودازبینمیبرد.

ستکهبعدازانجامیکسریازامورارزشیوایجابیدرارتباطبا


بنابراینمعنویتامریا
اساسمیتوانگفت

عکس،ترکامورقبیحوناشایستحاکممیشود .
براین


فردوجامعهوبه
کهاینمسئلهمیتواندنایلکردنجوامعدینیبهاهدافومقاصدمادیودینیشانرابهسوی

معنویتحقیقیوواقعینقشاساسیایفاکند.بنابرآنچهگفتهشدمعنویتبعدازانجاموترک
گونهتصورنشود،میتوانگفتاینجریان


شودکهاگراغراق

سریبایدونبایدهاحاصلمی

یک
الیهیاسطحیباالترازدینوتواناییتحققجامعۀتوحیدینابرادارد.
اماچگونگیتحققآنیعنیحاکمیتمعنویتدرجامعهیابهعبارتیدیگر،تشکیلجامعۀ

معنویبحثیاستدرخوربررسیوکاوش.
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هدف و پرسشهای تحقیق
براساسهنجارهایموجودوچالشهادرسطحخردوکالن،هدفیکهاینپژوهشدرپیآن

گیتشکیلجامعۀمعنویبهشکلنظامیمبنیبرجهانبینیوضابطۀخاص

بودمعرفیوچگون
خودو نیز جریانیسازنده،فعالو پویاست کهبهمنظورتحقق چنینهدفیابتداالزماست
گونهای که از هر نگرش تکبعدی و
تعریفی حقیقی و واقعی از معنویت و جامعۀ معنوی به 
اساسبایدبهطورواضحوصریحگفتهشودکهمعنویتو

سطحیبهدورباشدپرداخت .
براین
دنبالطرحاینسؤالمخاطبرابهشناختشاخصههایچنین


جامعۀمعنویچیست؟سپسبه
اند؟وچرااینشاخصها


هایجامعۀمعنویکدام

ایسوقدادهوبیانشودکهشاخص

جامعه
شاخصههای جامعۀ معنوی معرفی شدهاند؟ و بعد از شناسایی یا معرفی ویژگیهای جامعۀ

معنویمطمئناًمخاطببراساسپرسشیصحیحوبهحق،ازخودسؤالخواهدنمودکهتفاوت
هایجامعۀمعنویودینیدرچیست؟چراکهعدمتفکیکوتبییندرستوواقعگرایانه


شاخصه
باحدومرزمشخصازویژگیهایدوجامعۀمذکورمخاطبراسردرگمنمودهوجزمشتی

ای،کهممکناستدرغالبوطرحینوبیانشدهباشد،حاصلنشود.بنابراین


اطالعاتکلیشه
تریناهدافیاستکهاینپژوهشدرپیآناست.


دستیابیبهاینسؤاالتازمهم

پیشینۀ تحقیق
پژوهشهاییدراینباره(معنویت)صورتگرفتهاستکهواکاویآنمباحثمربوطۀنویسندهرا
بهنگاشتنموضوعشاخصهایجامعۀمعنوییارینمودهاست.لذادراینجابهبرخیازاین
تحقیقاتاشارهمینماییم:

 معرفتومعنویت نوشتۀسیدحسیننصرکهدراینکتاب،بهارتباطمعرفت،سنت،عقلبررسیکردهاست.

بامعنویتپرداختهاستونقشهرکدامرادررسیدنبهمعنویت

و...
معنویتیکعلماست ازبهرامالهیکهدراینکتاب،برایمعنویتانواعیدانستهازجمله:معنویت سنتی ،معنویت انحرافی و معنویت فطری .وی معتقد است که انسان از طریق
فطرتقادربرطیطریقمعنویتمیباشد.همچنینارتباطمعنویتباعلمرابیانکردهو
معنویترامانندعلمقابلتجربهودارایعلتومعلولمیداند.همچنینبهعلتهاییکه
شودپرداختهاست.

موجبدوریانسانازمعنویتمی
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– «نقش امامت در رشد معنوی جامعه» از صدیقه رضایی .او در این مقاله ،معنویت را امر
معناییوفطریدانسته،کهامامانباتوجهبهبازخوانیواحیایارزشهاومبارزهبابدعت-
های مانع و نیز با توجه به شناخت وظایف انسان به سیر و حرکت تعالی انسان بهسوی
معنویتپرداختهاست.

مبانیوشاخصهایرشدمعنویدرقرآن»ازمحسنقاسمپور.دراینمقالهانساندوبعد

– «
یسندهمعنویترابررسیکردهاست.مثالً

فطریوجسمی داردوبراساسایندوبعد ،نو
ازآنجاکهانسانراموجودیفطریدانستهلذامعنویتراامریفطریتلقیکردهکهپیامبران،

به عنوان اسوههای معنوی ،نقشی تعیینکننده در احیای این بعد معنوی انسان دارند؛
عالوهبراین ویژگیهای ارزشی مانند :اخالق ،عدالت ،ایمان ،خردورزی و ...را اموری

مقدماتیبرایرسیدنبهمعنویتبرشمردهومعتقداستکهمتصفشدنبهچنینویژگی-
هاییجامعهرابهمعنویتسوقمیدهد.
«–5معنویتقدسی»ازابوالقاسمفنایی.دراینمقالهبهتعریفمعنویتوارتباطوتأثیرمعنویت
درزندگیونیازانسانبهمعنویتوعواملیکهمانعزیستیازندگیمعنویمیشوداشاره
دارد.
هایمطالعهوارائهشدهدرزمینۀمعنویتونیزشرحمختصریکه


باتوجهبهکتبومقاله
رسدکهاینتألیفاتباپژوهشمذکورومطمحنظر


نظرمی

دربارۀهرکدامازآنهاگفتهشد،به
نویسنده،درچندمورداساسیتفاوتداردکهبهآنهااشارهمیشود:
در ابتدا باید گفت که از نظر نویسندگان کتب و مقاالت ارئه شده ،فقط مقولۀ معنویتبررسیشدهنهموضوعجامعۀمعنوی.
دربرخیازاینپژوهشها،معنویترابهاموراتفردی،درونی،ظاهری،مناسکوشعایر

دینی نسبت دادهاند ،حال آنکه معنویت در این پژوهش ،فراتر از این توصیفات میباشد.
چراکه این امورات گرچه میتواند معنویتساز باشد ،اما همۀ معنویت یا خود معنویت
نیست.
بعدیبررسینمودهاند؛حالآنکه پژوهش


صورتتک

الذکرمعنویترابه

درتألیفاتفوق
هایآنومهمتر


آننیزمانندشاخصه
موردنظرعالوهبرتعریفجامعۀمعنوی،بهتبیینابعاد 

هایجامعۀمعنویوجامعۀدینیپرداختهاست.


آنکهبهتبیینتفاوتشاخصه
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طورکهگفتهشد،مؤلفینفوقالذکرمعموالًمعنویترابهاموراتمعنویتساز


درپایان،همان
درصورتیکه نویسندۀ این پژوهش ،براساس مطالعات انجام داده و

منحصر نمودهاند .
استنباطیکهحاصلنموده،براینباوراستکهمعنویتبهدالیلضابطهورویکردنوینی
دهیوتغییرچالشها


گونهاستکهقابلیتسازندگی،پویایی،جهت

کهداردجریانینهضت
وهنجارهایموجودرادارد.

تعریف مفاهیم
جامعه در لغت و اصطالح
رامیتوانیافتکهگرچههریکمعنایویژۀخودرا
درقرآنکریممفاهیمیمعادلواژۀ«جامعه» 
داردو حاکیاز واقعیتی خاصاست ،اماناظربه جمعو گروهاست.از جملهاینموردواژۀ
میباشدوبه گروهیاطالقمیشودکهوجهمشترکیماننددین
«امت»است کهمشتقاز«ام» 
راغباصفهانی،بیتا. )38:واژۀ

اجبارییااختیاریداشتهباشند(

واحد،زمانومکانواحدبهطور

نیزکههمسانیعصررامیرساند،درقرآن

«قریه»نیزکهبراشتراکمکانیداللتداردو«قرن»
معنایامتیاجامعهدرمواردمتعددیبهکاررفتهاست؛مانندآیات(انبیاء) ،و(مریم.)1 ،


به
معنویت در لغت و اصطالح
معنویت در لغت« :منسوب به معنی»؛ مربوط به باطن و درون ،مربوط به فکر ،عقل یا
احساسدرونیمقابلصوری(انوری: 33،ج) 3 ،1است.حقیقتوراستیواصلیوذاتی
ومطلقوباطنیوروحانی(سیاح«.)157: 13،منسوببهمعنی»ضدلفظی،حقیقیوراست
واصلی وذاتیومطلقوباطنی وروحانی(دهخدا: 1 ،ج «.) 31 ،منسوببهمعنی»
مربطبهمعنی،باطنیوحقیقی،مقابلمادی،ظاهریوصوری(معین: 8 ،ج ،

).

معنویت در اصطالح ،ایمان به خدا سرسلسلۀ همۀ معنویات و فضایل اخالقی و معنوی
خداشناسی مانند اسکناس منتشرشده بدون پشتوانه است؛ یعنی اعتبار
است؛ معنویت منهای  
عبارتدیگر ،معنویت مفهومی منفی است؛ منظور ازآن

بیاعتباری بیش نیست  .
به
نداردوکاغذ  
مرحلهای برسند که خودپرست،

سلسلهای از امور است.اگر جامعۀ انسانی وافراد آن به 

نبودن 
نداشتهباشند،این نیستها

منطقهای وحتی مذهبی 
خودخواه وسودجو نباشند،تعصب نژادی  ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.رجوعکنیدبهآیات(نحل(،) 8،مائده(،) 3،اعراف(،)1،بقره 3،و

).
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درنگاهیکلی،میتوانجامعهرامجموعه

معنویت به حساب میآیند(مطهری.) 88 : 53،
انسانهایی دانست که در جبر سلسله نیازها و تحتنفوذ سلسله عقیدهها ،ایدهها ،آرمانها در

وطهورندوروابطگوناگونمشترک،متقابلونسبتاً
یکدیگرادغامشدهاندودرزندگیمشترکغ 

پایداری آنها را بههم پیوند میدهد (مطهری : 18 ،

بهنظر ایشان بسیاری از مقوالت
)  .

عبادی،اجتماعیوسیاسی...مبتنیبرمعنویتاستودلیلتأکیداسالمبراینمقوالترامنظور
تقویت جذبۀ معنویت دانستهاند و براین باورند که اگر در جامعه ایمان حقیقی به خداوند یا
همان خدامحوری و عدالت اجتماعی نباشد ،پایههای معنویت متزلزل میشود .درکل ،نگرش
ایشانایناستکهمنطقاسالمبرایناستکهمعنویتوعدالتراتلفیقکندودراینمسیر
سیرتکاملیانسانمعناپیداکند.
بهسوینیهلیسمکشیدهمیشود
بیریشهاستوآدمیدرچنینحالتی 
اصوالًمعنویتبیخدا 
(جهانبگلو: 3 ،ج .) 37،
میرسد
شد،اینگونه بهنظر  

بنابراین باتوجه به تعاریفی که از عنوانجامعهومعنویت ارائه 
ای است که اساس وبنیۀ آن برحول محورمشترک ایمان حقیقی به
که جامعۀ معنویجامعه 
گرفتهباشد .چراکه درحقیقت ،معنویت
اووبهعبارت دیگر ،خدامحوریشکل  

خداوند وبندگی 
بهواقع محال است جامعهای
میباشند  .
و خدامحوری الزم و ملزوم همدیگر و در یک راستا  
خدامحورباشد،امابه معنویتدست نیابد یابهعکس،جامعهای از معنویت دم زندوحالآنکه
عملکردش برمبنا ومحورایناعتقاداستوارنباشد .بنابراینچنینجامعهایبراینایلشدنبه
معنویت ،باید بهصورت جمعی و واحد از خود حرکت و عکسالعمل نشان دهند و فقط به
اجرایظواهردیناکتفانکند،بلکهحقیقتوکنهوروحدینرا،کههمانبینشدینینامدارد،
هدفخویشقراردادهوعملکردخویشرابرمبناومحوردینشانقراردهند.

روش تحقیق
در ابتدا باید گفت که اساس این پژوهش کتابخانه ای-اسنادی است که برهمینمبنا ،پژوهش
موردنظردرپیآنبودهکهبااستخراجمطالبموردنیازازمنابععنوانشدهباموضوعمقاله،که
میباشد ،به تنظیم ،تحلیل و نتیجهگیری بپردازد .سپس
قرآن کریم و احادیث معصومین (ع)  
براساسهمینشیوه،دربخشتنظیممقالهباجمعآوریمطالبمرتبطباموضوعموردبحثبه

هایجامعۀمعنویپرداختهوبهدنبالواکاویاینمسئلهسعیبرآن


جانبۀشاخصه

واکاویهمه
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شدهدررابطهباچیستی،شناساییویژگیهایجامعۀمعنویبا


االتمطرح
نمودهکهپاسخسؤ
این هدف که چرا این شاخصهها شاخصههای جامعۀ معنوی معرفی شده پرداختهاست و در
بخشتحلیلمقاله،بهتبیینتفاوتدوجامعۀمعنویودینیبهصورتمعقول،مستدلومنطقی

با روشی استنباطی در جهت معرفی جامعۀ معنوی و ابعاد گوناگون آن ارائه شده و در پایان
گفتهشدهکهتحققچنینجامعهایدرچارچوبفرایندمذکورحتمیوقطعیاست.


یافتههای تحقیق
هایجامعۀمعنویوسؤاالتمطرحشده


ازپژوهشانجامشدهدررابطهبابررسیشاخص
بدینترتیبمیباشد:

هاییکهحاصلمیشود


دراینزمینه،یافته
تشکیل جامعۀ معنوی در حقیقت ارج نهادن به مقام آدمیّت انسان و تعظیم بزرگداشتفرامینالهیاست.
بهنظر میرسد جامعۀ معنوی درپی ساختن جامعهای مبتنی بر ساختار منطقی یا
عبارتدیگر،دیالکتیکاست.بهاینمعنیکهدرپیتعالینگرشواندیشۀافرادجامعهو


به
به تبعآن،انعکاساینمتعالیبودندررفتارهاوبرخوردهایشانبایکدیگر،درسطحخردو

کالناست.
نظرمیرسدکهیافتۀدیگراین


باتوجهبهمطالعاتانجامشدهواستنباطیکهنویسندهداردبه
پژوهشاینباشدکهجامعۀمعنوییکدکتریناجتماعیاست.بهاینمعنیکهاینجریان
درمتنجامعهوبهدستافرادجامعهبانشاندادنحرکتوعکسالعملازخودشانتحقق

مییابد.


بررسی و تحلیل مسئله
هایبارزوممتازیاستکهیکجامعهباآنتعریفیامیرود

شاخصههامجموعهایازویژگی
برایناساس،هرجامعهایبا توجهبهنوعجهانبینیو نظامیکهبرآنحاکم
که تعریفشود .
شودکهدراینبین،

هاوویژگیهاداردکهباآنشاخصههاتعریفمی

است،یکسریشاخصه
جامعۀمعنویازاینقاعدهمستثنینیست.نکتۀحائزاهمیتدربارۀشاخصهایجامعۀمعنوی
مذکور و مورد بحثی که در ذیل به آن پرداخته میشود این است که این شاخصهها بهعنوان
شدهوشناختیصحیحوبهحقاستکهدرقرآنکریموکتبدینی


هایدینیشناخته
شاخصه
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نیز به آنها پرداخته شدهاست ،حال چرا ما این ویژگیها را شاخصههای جامعۀ معنوی ذکر
کردیم،درتبیینچگونگیتفاوتنسبتایندو،یعنیشاخصهایدینیباشاخصهایمعنوی،
بایدگفتمانندتفاوتاستعدادهایبالقوهوبالفعلدرموجوداتمیماند.بهاینمعنیتازمانیکه
اینشاخصههامحققنشدهوبرایاجراییشدنآنهاعکسالعملیصورتنگرفتهباشد،بالقوهو
دینیمحسوبمیشوندوآنهنگامکهمحققواجراییشوند،بالفعلومعنویبهشمارمیروند.
هابهدلیلآثارونتایجوتبعاتمطلوبیکهبرجایمیگذارند،شاخصۀمعنوی


پساینشاخصه
محسوبمیشوندنهبهخودیخود.حالدراینپژوهش،بهویژگیهاییپرداختهشدهکهدرعین
دینی بودن به جمع و جامعه ربط داشتهباشد .هدف از آوردن اینگونه مؤلفهها یعنی دینی و
جمعیبودن،کهدرذیلبهآنپرداختهشده،درواقعتبیینوتفکیکمفهومجامعۀدینییامعنوی

منظور بوده و هیچگونه هدف دیگری مقصود نویسنده نبودهاست .اکنون به مهمترین این
پردازیمکهعبارتانداز:


هامی

شاخصه
آزادی 
آزادی موجب بهمنصه رساندن استعدادها و تکامل مادی و معنوی آدمی میشود و شرایط و
ایرافراهممیکندکهآدمیدرآنبتواندبهسهولت،بهاهدافومقاصدمادیومعنوی

زمینه
نایل شود  .بنابراین از دیدگاه اسالم آزادی یکی از حقوق طبیعی انسان و گاه از آن بهعنوان
ارزشانسانیو الهییادمیشود.معنویتوآزادیمناسبات نزدیکیدارندکه دراهمیتآن
میتوانگفتازطریقآزادیمیتوانبهمعنویتدستیافت.آزادیدرزبانعربیبه«حرّیت»،

معناشدهاست(بعلبکی.) 38: 35،درقرآنکریم،

«استقالل»«،طاقه»«،صرافه»،و«تحررمن»
واژۀ حرّیت بهکار نرفتهاست ولی مفهوم حرّیت مورد توجه بودهاست .مثالً اوصاف و
ویژگیهاییکه دال بر آزادی یا نقطۀ مقابل آن ،استخاف و بردگی و خفقان میباشد ،اشاره

شدهاست.خداوندمتعالدرآیهایبهپیامبرگرامیخویشاهمیتآزادیراگوشزدمیکندکهتو

برکسیتسلطوچیرگینداریونبایدکسیرامجبوربهعملینمایی«:لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ»
(غاشیه«.) ،توبرایشانمسلطنیستىوتسلّطآنچنانندارىکهامکانداشتهباشىکهایمانرا
داخل در قلوب ایشان نمایى و مجبور نمایى ایشان را بر آن.فقط بر تو واجب است که انذار
بهسوى حق»
نمایى و بیم دهى مردم را ،پس شکیبا باش بر ترسانیدن و تبلیغ رسالت و دعوت  
(طبرسی: 87،ج.) 1، 1
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قرآن کریم باز در جایی دیگر ،برای مهم نشاندن این موضوع دربارۀ فرعون میفرماید:
«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ( »...زخرف« .)5  ،استخفاف مقابل احترام است و از لوازم استکبار است و
استخفاف مؤمن در شریعت اسالم حرام است ولو فقیر و مسکین باشد چه رسد به استخفاف
مىپرستیدندالبته
انبیاءواولیاءچنانچهاستکباربرمؤمنهمحراماستلکنقومفرعونکهاورا 
مىدانستند»
مىدانستند و اطاعت او را واجب و الزم  
خود را در جنب او کوچک و خفیف  
(طیب : 13 ،ج   .)  ،استخاف و به بردگی گرفتن دیگران بهمعنای به بندکردن آزادی
هایمستکبررابهدنبالداردو

انسانهاستکهاینعملموجباتحقارتوتبعیتکاملازانسان
هایالهیدرجامعهایمعنویمیباشد.

اینحالتقطعاًسببعدمتحققارزشهاوفضیلت
سنت معصومین(ع) نیز روایاتی را در این زمینه بیان کردهاند که نمایانگر منزلت این
بعدالهی-انسانی است .امام علی(ع) در اهمیت آزادی به فرزندش ،که درواقع خطاب به همۀ
بشریتاست،میفرماید«:وَالتَکُنعَبدَغَیرُکَوَقَدجَعَلَکَأهللُحُراً»«.بندۀدیگریمباشکه
خداوندتوراآزادآفریدهاست»(شریفرضی،

.) 7 :امامحسین(ع)نیزتوصیهایمبنی

مذهبنیزشدهاست«:إن َلمیَکُنلَکُمدینَوَکُنتُمالتَخافونَیومَ

برآزادمنشیحتیبهمردمبی
المعادِفکونوافی أمردُنیاکُمأحراراً»«.اگردین نداریدوازروزمعادنمیترسید،پس درکار
دنیایتانآزادمنشباشید»(کوفی1،

.) :

بهمعنای
تأملوتدبردرآیاتوروایاتمارابهاینفهمرهنمونمیکندکهآزادیمعنوی« 
زیستن به فرمان اندیشه و خرد خویش است که انسان را در عرصۀ تصمیمگیری و ارتقای
عقلدادهمیشودو

انسانیتتوانمندمیسازد.درایننوعآزادی،حقسروریوفرمانرواییبه
آزادیازشوقانسانبهخودمختاریوآزادکامیبرمیخیزدوکارهایخودرامتکیبهخود
میسازدنهنیروهایخارجازخود.بهاینمعناکهآدمیمیخواهدابزارارادۀخودباشدنهغیرو
تصمیماتشراخودبگیردنهدیگریوبااوهمچونبردهایزبونرفتارنشود»(ایازی: 17،
 5و.) 8
بنابراینشایدبتوانگفتکهآزادیتنهاطریقیاستکهمیتواندمعنویتزاوزمینهرابرای
رشدارزشهاوحقایقوبندگیحقیقیخداوندفراهمکند.چرااینفهمرابهانسانالقامیکند

چونوچرا در برابرهمدیگرفرودبیاورند،
کهانسان نهتنهانبایدسرطاعتوفرمانبرداریبی 
بلکهبایدانتخابهاواقداماتخودراازرویاختیاروبدوناجبارواکراهانجامدهند؛تابدین
وسیلهبهاهدافومقاصدمادیومعنویخویشنایلشوند.
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ظلمستیزی
ظلمستیزی نیز به دلیل نتایج و پیامدهایی که در جهت حاکمیت معنویت دارد شاخصۀ معنوی

شناخته شدهاست .بدین معنی که افراد جامعه با متصف شدن به این ویژگی با هوشیاری و
برانگیختگیتمامنسبتبههرگونهاجحافیکهبرسرراهتکاملمعنویفردوجامعهمانعایجاد
کردهیااینکهمیرودایجادکند؛عکسالعملنشاندادهودردفعآناقداممینمایندوبدیننحو
موجباتحاکمیتمعنویترادرجامعهفراهمخواهندکرد؛ همانگونهکهخداوندمتعالمیفرماید
«...ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُون (»...بقره«.) 17،درحقیقت یک شعار وسیع پرمایۀ اسالمى است که
مىگوید:بههماننسبتکهمسلمانانبایدازستمگرىبپرهیزندازتندادنبهظلموستمنیزباید

مىشود و اگر مسلمانان آمادگى کافى
اجتناب کنند ،اصوالً اگر ستمکش نباشد ،ستمگر کمتر پیدا  
نمىتواند به آنها ستم کند باید پیش از آنکه به ظالم
براى دفاع از حقوق خود داشته باشند ،کسى  
بگوییمستممکنبهمظلومبگوییمتنبهستممده»(مکارمشیرازی، 1 ،ج .) 11:
قرآن کریم در آیهای دیگر میفرمایند ...« :وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْض (»...بقره«.) 5 ،حالت دفاع و گذشت از خود که بر اثر هشیارى و برانگیختگى پیش
مىآید باید ناشى از مبدأ برترى باشد.نسبت فساد بهزمین -لفسدت االرض -از جهت فساد

مىباشندو بهسبب صالح و اصالح این
انسانهاییاست که نمودار و پرورده و گزیدۀ زمین  
مىیابدوصورتهاىکمالىبهخودمیگیرد
پدیدهعالى(دفاع)،زمینوموادومنابعآنآرایش 
پدیدهایاستمتحرکومتکاملبهذات ،بانبودنانگیزۀدفاعى،خوددچاررکود
وچونانسان 
ازاینجهت ،انگیزۀ دفاعى در انسان،نمودارى ازارادۀ
و تباهى میشود و زمینرا فسادمیگیرد .
خدا و قانون حیات است که در زمینۀ اختالفات ملى و مرزی یا اقتصادى و فکرى از درون
انسانها میجوشد و مانند امواج دریا و هوا در سطح زندگى پدیدار میشود و گسترش مىیابد
نمىماند و همانند
هیچیک پایدار  
و پیوسته غالب را مغلوب و مغلوب را غالب میگرداند و  
نیروى دفعى که در ذرات کوچک و اجسام بزرگ است و آنها را از جذب و غلبۀ قدرتهاى
میدارد.همیننیروىفعالوهمگانى جذبودفع،کهسررشتۀآنبهدستمدبر
بزرگترپایدار 
مىباشد و هم موجب صالح و کمال حرکتها و
حکیم است ،هم منشأ نظم و سامانبخشى  
انقالبهاىبشرىواجتماعى»(طالقانی: 8 ،ج .) 7 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.نهستممیکنیدونهستممیبینید.
.واگرخداوندبرخیازمردمرابهوسیلۀبرخیدیگردفعنمیکرد،قطعاًزمینتباهگردیدهبود.
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ستیزیضرورتیاجتنابناپذیر دانستهشدهکهتحققمعنویت

درروایتواحادیث نیزظلم
(خیر و نیکیها) را در جوامع ،جز در سایۀ مبارزه و قیام یا همان ظلمستیزی امکان نخواهد
دراینبارهمیفرمایند«:الْخَیْرُکُلُّهُفِیالسَّیْفِوَتَحْتَظِلِّالسَّیْفِ
داشت.پیامبرگرامیاسالم(ص) 
وَلَایُقِیمُالنَّاسَإِلَّاالسَّیْفُوَالسُّیُوفُمَقَالِیدُالْجَنَّۀِوَالنَّارِ»«.تمامخیرونیکیدرقیامومبارزهو
تحتسایۀقیامقراردارد،مردمبهراستنیایند(بیدارنشوند)مگرباقیامومبارزهومبارزات
کلیدهایبهشتوجهنمهستند»(حرعاملی: 77،ج .)5،امامعلی(ع)نیزشرطپذیزش
حکومترابهظلمستیزیمنوطمیکنندومیفرمایند«:وَمَاأخَذَأللَّهُعَلىَألعُلَماءَأنالیُقارّوا

عَلىَ کِظَّۀًظالِمٍ وَالسَغَبِمَظلومٍ،لَألقَیتُحَبلَهاعَلىَغارِبَها،وسَقَیتُآخِرَهابِکأسٍأوّلِها»«.و
اگر نبود اینکه خدا بر دانشمندان واجب کردهاست که در برابر پرخورى ستمگر و گرسنگى
ستمکشساکتننشینند،ریسمانخالفترابردوششمىافکندم،وپایانآنرابهجامآغازآن

سیرابمىکردم»(حکیمی: 37،ج .) 8 ،تأملدراینآیاتوروایاتاندیشۀانسانرابه
این مهم رهنمون میکند که دفع ظلم یا ظلمستیزی سنت الهی است که مدام باید جریان
داشتهباشدتاهرگونهاقدامافراطی،ظالمانهوغیرانسانیفرصترشدونمونداشتهباشد.

امامخمینی(ره) نیزدراهمیتقیامعلیهظلم،کهچگونهموجباتتعالیمعنویرادرفردو
جامعهفراهممیکند،میفرمایند«:قیامبرایخداستکهابراهیمخلیلالرحمانرابهمنزلخلت

قیاماهللاستکهموسیکلیمرابایکعصابر
رساندهوازجلوههایگوناگونطبیعترهانده ...
فرعونیان چیره کرد ...قیام برای خداست که خاتمالنبین را (ص) را یکتنه بر تمام عادات و
عقایدجاهلیتغلبهداد...ونیزآنذاتمقدسرابهمقامقابقوسینأوادنیرسانید»(خمینی،
برهمیناساس،میتوانگفت«مبارزهوقیام،ضرورتحیاتزندگانیفردیو

: 88ج .) ،
اجتماعیوتمامابعادوجودیفردوجامعهرادربرمیگیرد.ولحظهایغفلتودستکشیدناز
مبارزهبهمعناینابودیوفناشدنانسانوجامعۀانسانیاست.اگراینحرکتوصیرورت–

مبارزهوقیام–  آنیتبدیلبهتوقفوایستگردد،آنگاهزندگانیانسانازحرکتایستادهو
مرگ انسان فرا رسیدهاست هرچند در ظاهر امر زنده باشد ،اما مردۀ متحرکی بیش نیست»
(جمشیدی.) : 18،
گونهکهدرآیاتوروایاتمالحظهشد،ظلمستیزیضرورتیاجتماعیبرای

بنابراینهمان
بهطوریکهمیتوانگفتبدوناینضرورتچیزی
احیاوحاکمیتمعنویتدرجامعهاست .
قابل اصالحشدن و سامانیافتن و انتظامبخشی نیست و همۀ خیر و نیکیها ،سعادت و
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خواهدبهمعنویتختمشود،فقطباظلمستیزیوقیامممکن و

هایجامعهایکهمی


بهروزی
محققمیشود.
بصیرت
آدمیدربررسیپدیدههاوحوادثووقایعورخدادهانهتنهابایدباتأملوتدبرعملکندو
بازیچۀهوسهاودریافتشخصیوفردینشود،بلکهباشناختعمیقی،اینوقایعرامورد
تحلیلوواکاویقراردهدوبدیننحو،زمینهرابرایتحققمعنویتدرجامعهفراهمکندو
اجازهندهدکهعواملوعناصرسودرجهتحاکمیتمعنویتمانعایجادکنند.داشتنعلمو
آگاهیپایهواساسبصیرتبهشمارمیرود.پسعلموآگاهیصفتایجابیافرادبابصیرتو
پرهیزازهرگونهشتابزدگیوتقلیدصفتسلبیآنانمیباشد.
میناساس ،خداوند متعال بصیرت را نقشۀ راه حرکت انقالب معنوی رسول گرامی
بره 
دهدکهآنرابهاتباعخودبهعنوانیکسنتوروشیالهیکهباید

خویشترسیموفرمانمی
براساسآنحرکتوعملکنند،ابالغنماید«:قُلْهذِهِسَبِیلِیأَدْعُواإِلَىاللَّهِعَلىبَصِیرهأَنَاوَمَنِ
اتَّبَعَنِی (»...یوسف.) 73،درتفسیراینآیهآمدهکه«منظورازسبیلراهیاستبدونکژیو
اعوجاج و شک و شبهه که پیامبر فرموده ما از طرف خداوند بر هدایت و نوریم و از روی
بصیرت و ادراک و معرفت در آن حرکت میکنیم که عبارت است از یقین بینشبخش و
یبخشونهازرویسرگردانی،لغزشوحدسوگمان....کههمینامرموجبتفکیکو
روشن 
تمییز و تفصیل بین ما و مشرکین است» (سید قطب ،

 :ج  .) 7  ،درجای دیگری،

خداوند متعال برای نشان دادن اهمیت بصیرت به قیاس دست میزند و نقطۀ مقابل افراد
بابصیرترااشخاصیکورمیداندکهقدرتتشخیصارزشهاوحقایقراندارندوبااینعمل
خویش،مانعتحققمعنویتدرجامعهمیشوند«.قُلْهَلْیَسْتَوِیالْأَعْمىوَالْبَصِیر ؟»(رعد.) 8،
درتفسیراینآیهنیزگفتهشده«:کهکورونابیناکسیاستکهبرچشمبصیرتشپردهوپوشش
یاحجابیاستوفردبابصیرتکسیاستکهشناسایحقوحقیقتاستچراکهباطنشبه
نور توحید روشن است ...که این دو مساوی نیستند!» (قشیری ،بیتا :ج   ،

) .روایات

پرنغزی نیز بر ضرورت بصیرت بهعنوان خصلت معنوی مهمی ایراد شدهاست؛ مثالً امام
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
کرد،بابیناییبهسویخدادعوتمیکنیم.

.بگوایناستراهمن،کهمنوهرکس(پیرویام)
بگوآیانابیناوبینایکساناند.

.
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صادق(ع)فرمودهاند«:الْعَامِلُ عَلَى غَیْرِبَصِیرَۀٍکَالسَّائِرِعَلَىغَیْرِالطَّرِیقِلَایَزِیدُهُسُرْعَۀُالسَّیْرِإِلَّا
کسیکهبدونبصیرتعملکندهمچونکسیاستکهدرطریقومسیرپیشنمیرود

بُعْداً».
ازاینرو،هرچهبرتندیو حرکتخود بیفزاید،ازمقصددورترمیشود(کلینی: 71،ج ،
).امیرالمؤمنین(ع) درسفارشیمؤکدبهکمیل،اقدامبههرعملیرابراساسبصیرتالزمو
ضروریدانستهوفرمودهاند«:قالیَاکُمَیْلُ مَامِنْ حَرَکَۀٍإِلَّاوَأَنْتَمُحْتَاجٌفِیهَاإِلَىمَعْرِفَۀ»«.ای

ابنشعبهحرانی،
کمیل،هیچحرکتینیست،مگراینکهدرآننیازبهبصیرتومعرفتداری»( 
برهمینمبنا« ،بصیرت از صفات شایسته و ستودهای است که یک مسلمان در

 .) 1  : 8
درمبارزاتوفعالیتهایسیاسیو

زندگیفردیواجتماعیخویشبایدازآنبرخوردارباشد.
ترمیگردد.بدونبصیرت،عبادات،مبارزاتو

اجتماعیوموضعگیریها،جایگاهبصیرتروشن

جنگانساننیزنتیجهوثمرمطلوبرانداردوگاهیپسازسالهاعبادتوریاضتیامبارزه
بادشمن،انسانبیبصیرتدرمسیرباطلودربرابرحققرارمیگیرد»(شاکر.)17: 33،
درنتیجهمیتوانگفتایناصلبهمامیآموزدکهدرهرحرکتیواقدامیوگزینشامری
بایدازرویبصیرتعملنماییموازماندندرظواهراموربپرهیزیمکهاینامریعنیعمل
طبقظواهرامورموجبآثاروپیامدهایسووهمچنینمانعبروزتحققمتصفشدنجامعهبه
حقیقت و کسب ارزشها و فضیلتهای انسانی و الهی در جهت واجد شدن جامعه به
شاخصهاییمعنویخواهدشد.

عدالت محوری
عدالتبامعنویتنسبتدوسویهداردیابهعبارتی،ماننددورویسکهمیباشد.چراکهعدالت
دربطنخویشسرشارازمعنویتاستوجامعهایکهمتصفبهاینخصلتیاویژگیاست،
قطعاًمتصفومزینبهمعنویتنیزخواهدبودوبهعکس.اینهماناصلیاستکهدغدغۀ
بهطوری که میتوان گفت هدف از ارسال
بسیاری منجمله پیامبران و مصلحان بودهاست  .
پیامبران به همین منظور بودهاست« :لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّنات وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ
بهسوى
لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (»...حدید«.) 5،آیه بیانگر آناستکه غرض از اعزام رسوالن  
اجتماعات بشرى با معجزات و دالیل آشکار بر رسالت آنان بناگذارى مکتب توحید است و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
به راستیماپیامبرانراخودرابادالیلآشکارروانهکردیموباآنهاکتابوترازورافرودآوردیمتامردمبه
 .
انصافبرخیزند.
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همچنیناحکامالهىوفرامینوکتابهایىراکهتوسطآناندردسترساجتماعاتبشرىنهاده
داشتهباشدوعدل
عادالنهاى 

بهمنظورایناستکهبشرازبرنامهآسمانىپیروىنمودهوزندگى
وعدالتدرمیانآنانفرمانرواباشد»(حسینیهمدانی: 7 ،ج.) 7 ، 8
عدالت از نظر خداوند متعال آنقدر حائز اهمیت است که تنها تالش گروهی از جامعه
(ارسالرسوالن)-رابرایتحققتأثیراتاثربخشیکهاینامرچونرضایتمندیمردمومعنوی
نمودنزندگیآنهارابهدنبال دارد-کافی ندانستهولذااعالنعمومیصادرکردهوازهمگی

درخواست میکند که برای تحقق آن کوشا باشند و تنها در این صورت میتوان عدالت و
معنویت را با هم در جامعه اجرایی کرد؛ آنجاکه خداوند متعال میفرماید« :یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
چنانکهتفسیرآیهنیزبههمینمضموناشارهدارد«.هر
کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْط »(...نساء .) 5،
نوع مؤمن چه مرد و چه زن و هر نوع عدل و داد دربارۀ کلیۀ امور مشمول این آیه شریفه
خواهندشد.ازکلمۀقوامینکه صیغۀمبالغهاستاینطورمفهوممیگرددکهعدلودادرا باید
بهحد کافى رواج و انجام داد.پس کسیکه یکیا دو مرتبهعدل وداد را اجرا و
کما هوحقه و 
بعداً از اجرا آن خوددارى نماید مشمول معناى مبالغه این آیه نخواهد شد(»...نجفیخمینی،
: 73ج .) ،
روایاترسیدهازمعصومین(ع) نیزبرضرورت،اهمیتواجراییشدناینشاخصۀمعنوی
تأکیددارد.مثالًامامعلی(ع)میفرمایند«:جَعَلَأهللَسُبحانَهُألعَدلَقِوامَأألنامَوَتَنزیَهامِنَألمَظالِمَ
وَأآلثامَوَتَسنیهَلِإلسالمَ»«.خدایسبحانعدالترامایۀ برپاییانسانهاوستونزندگیآنهاو
هاوگناهانوروشنیچراغاسالمقراردادهاست»(تمیمیآمدی7،

سببپاکیازستم 
کاری


:

).درروایتیدیگرنیزآمده«:لَوْعُدِلَفِیالنَّاسِلَاسْتَغْنَو».اگربهعدالتبینمردمرفتارشود
همهبینیازمیشوند(کلینی: 71،ج .)5 ،
آثاری معنوی که برای عدالت در روایات به هنگام اجرایی شدن آن ذکر شد از جمله
نیازیمردم،برپاییدین،عدمظلموستموبرپایینماز،ستونزندگیمردم،بیانگرایناست


بی
که«زندگیدرمحیطیکهدرفضایآنبویخوشعدالتاستشماممیشود،ازعسلشیرینتر
استودرمحیطمسموموآلودهبهزهرهایستمگری،ازحنظلتلختروچونآدمیتنهاستم
رااحساسنمیکندبلکهآنرامیچشدولمسمیکند،درهنگاماجرایعدالتیابیعدالتی،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.ایکسانیکهایمانآوردهایدپیوستهبهعدالتقیامکنیدوبرایخداگواهیدهید.
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پردههاازبرابراوکنارمیرودوواقعیترالمسمیکندوباذائقهوچشاییفطریآنرامی-
چشدودرنتیجۀلمسکردنوچشیدنعدلازشیرینیآنودرنتیجۀلمسکردنوچشیدن
ظلمازتلخیآنآگاهمیگردد.چونآدمیکوخیرادرکنارکاخیمینگرد،اینتلخیراهمان-
گونه احساس میکند که شیرینی مساوات و برادری را که در آنجا وجود داشتهباشد.
همینجهت به سختکوشی و تالشگری برای رسیدن به عدالت واقعی و ریشهکن کردن
به 

ستمگریمیپردازدوازاینجاستکهخرسندیمردمانتنهاهنگامیحاصلمیشودکهعدالت

دراجتماعحاکمباشدومردمشیرینیآنرابچشند»(حکیمی: 37،ج.)57 ،8
بنابراینطبقآیاتوروایاتعدالتنتایجوآثاریرادرپیداردکهاصالحوانتظاموتعادل
برقرارکردنبینبسیاریازاموراتجامعهوشکوفاییتمامقدمعنویتدرهمۀعرصههابهگونه-

ای که رضایتمندی مردم را بهطور شایسته و بایسته فراهم کند و از هرگونه افراط و تفریط
جلوگیرینماید،وهرچیزیرادرجایدرخورشبنشاندجزباعدالتمیسرنخواهدبود.
اشتغال
شایدبتوانگفت کارازآنجهتشاخصۀمعنویجامعهمحسوبمیشودکهاثراتو نتایج
مادیومعنویفراوانیازلحاظفردیواجتماعیدرپیدارد،نهبهجهتفینفسهبودنخودِ

نفسهوقعینمینهدبلکهآنرامنوطو


عملفی
کار.مثالًخداونددرآیۀ 71سورۀنحلبهخودِ
مقیدبهقیدهاییچون«صالح»واینکهخودفردنیزبایدحتماً«مؤمن»باشد،تامستحقپاداشو
حیاتطیبه قرارگیرنداشارهمینماید.قالاهللتعالی«:مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ
رساندآنچهکهمهماستنتیجهواثرعمل یا کار


کهاینرامی
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاۀً طَیِّبَۀ »...
است نه خود عمل یا کار .چنانکه در تفسیراین آیه نیز آمده«:کهاینپاداششامل هر نوع
مىشود.یعنى هرکسى که عمل
عملى که از نظر خدا و رسول و عقالء ،نیک و پسندیده باشد  
نیکى انجام دهد ،اعم از مردیا زن ،جزایش آن است.اما چون رفتارهاى نیک انسان مشروط بر
بهدنبال جملۀ فوق
فرمودهاند ایمان داشته باشد ،لذا  

این است که به خدا و رسول و آنچه 
میفرماید«:اعمالکسىمقبولاستکهمؤمنواقعىباشد(وَهُوَمُؤْمِنٌ)ولىشخصغیرمؤمن،

شد،نمىشود»(نجفیخمینی: 73،ج،7

مشمولپاداشىکهدرآخرتبهمؤمنیندادهخواهد
.) 33درراستایهمیناثربخشی،کارواهمییتیکهداردخداوندمتعالدستوربهجستجوو
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.هرکساز-مردیازن–کارشایستهایکندومؤمنباشد،قطعاًاورابازندگیپاکیزهای،حیات[حقیقی]بخشیم.
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یافتن یا به بیان احسن ،ایجاد شغل و کار مینماید و میفرماید...« :وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه »....
(جمعه«.) 7،یعنى بهشمااجازهدادهشدهکهبرایتجارتودخلوتصرفدرآنچهکهنیاز
کاربرویدبهخاطرطلب

یعنیپیکسبو

داریدبرایمعیشتتاندرزمینمتفرقوپراکندهشوید[
نیازهایزندگیتان]»(زحیلی3،


:ج.)73، 3روایاتنیزدررابطهباهمینمضمونبهنتیجه

میفرمایند«:إِنْ یَکُنِ الشُّغُلُ مَجْهَدَۀًفَاتِّصَالُ
وپیامدبیکاریاشارهنمودهاند؛آنجاکهامامعلی(ع) 
الْفَرَاغِمَفْسَدَۀ».هرچندکاروتالشهمراهبازحمتورنجاستامابیکاریپیوستهمنشأفسادو
تباهیاست(مفید،

:ج .) 73،

تنهاتنآدمینیستکهبهکارنیازدارد،بلکهرشد

کاریکوظیفه وفریضۀالهیاستکه«
روحاووقوایمعنویوفکروفرهنگوتربیتاونیزبستگیبهکارداردوبیکاریبرمعنویت
آدمینیزآثاریزیانبارمیگذارد.اگرآدمیهرچهراکهنیازدارد،دراختیارداشتوطبیعت

آمادهوساختهوپرداختهبهاومیدادودرنتیجه،اوقاتخود راپیوستهبهبیکاریوفراغت
میگذراند،بهفسادو تباهیکشیدهمیشدوناگزیرنیرووانرژیخودرا درراههاییصرف

میکردکهبهنابودیخودوهمنوعانشمیانجامد»(حکیمی: 77،


و.) 5

بنابراینتأکیدآیاتورویاتبرارزشکارونکوهشبیکاریبهدلیلآثاروتبعاتیاستکه
برعدمرشداقتصادیجامعهوخدمترسانیبههمنوعانموجببطالت


چراکهعالوه
درپیدارد.
ازاینرو،جوانانبیکارآمادگی
عمروبیهودههدررفتنسرمایههایمادیومعنویو...میشود .
بیشتریدارندتادردامناهنجاریهاوهواهاینفسانیبیفتندوبهفسادوتباهیورذالتکشیده
شوند؛برمدیرانسیاسیاجتماعیواقتصادیجامعهاستکهزمینۀاشتغالوکسبوکاررابرای

تاعالوهبرمفقودشدنفضایمخربومنحطیکهبراثربیکاریظاهرشدهو

همهفراهمکنند.
بامعنویتسازگارنیست،زمینههایسالمسازیشخصیتافرادوپاکسازیجامعهازرذالتهاو
پستیهاو...فراهمشودوبدینوسیلهشاهدجامعهایمعنویباشیم .
مداراورزی
طبق نص صریح قرآن ،خداوند مردم را با استعدادها و بینشها و عقاید و انتخاب مختلف
آفریدهاست«:وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّۀً واحِدَۀً وَ ال یَزالُونَ مُخْتَلِفِین »(هود.) 3،بااین

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
....ورزقخداراطلبکنید...
داد،درحالیکهپیوستهدراختالفاند.

.واگرپروردگارتومیخواست،قطعاًهمۀمردمراامتواحدیقرارمی
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توصیف،یعنیگوناگونیسلیقههاوانتخابعملکردهاتنهاعاملیکهموجباتجامعهایآرام،
سالم،حلمسالمتآمیزوتعاملیسازندهدرراستایپدیدآمدنخصلتهاوویژگیهایمعنوی
شود،به وجودآمدناحساساحترامنسبتبههمدیگردررابطهبااختالفاتاست

درجامعهمی
کهاینمهمدر«مداراورزی»نهفتهاست.
بهکارگیری مداراورزی در دو موضع کاربرد دارد .یکی در رابطه با مباحث اعتقاداتی و

مذهبی و دیگری در رابطه با احزاب و گروهها .در موضع اعتقادی باید گفت :مدارا فرصتی
دوبارهاستبهشخصیکهراهخطارفتهوازمعنویتحقیقی،کههمانانتخابصحیحوبهحق

چنانکه فرمودۀ خداوند متعال بر این مضمون تأکید دارد« :وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ
است ،دور شده  .
الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یَعْلَمُونَ »
(توبه.)8،تفسیرآیهنیزبرهمینادعاتأکیددارد«:اگر یکى از مشرکان پس از انقضاى مدت
بهسوى تو بیاید و درخواست امان کند تا اینکه آنچه از
مهلت که پیمانى میان تو و او نیست  
مىکنىبشنود،اورااماندهتاسخنخدارااستماعکند
قرآنودینراکهمردمرابهآندعوت 
محکمترین دالئل و براهین در قرآن است.این

و آن را مورد تفکّر و اندیشیدن قرار دهد ،زیرا 
ناداناند یعنى از ایمان و دین
پناهدهى به این دلیل است که آنها مردمى  
دستور که باید او را  
نمىفهمند بنابراین باید آنهارااماندهى ،تاسخنحق را بشنوند و آگاهشوند»(طبرسی،
چیزى  
: 11ج .)5 ،
اصلمدارااینفهمرامیرساندکههیچکسحقاجبارواکراهکسیرابهانتخابوگزینش
عقیدهایندارد.زیرااینگونهبرخوردهاموجبگمراهیوضاللتبیشترافرادازمعنویتخواهد
شد.چنانکهخداوندمتعالبهپیامبرخویشچنیندستوریرامبنیبراکراهمردمبهدعوترابیان
مینماید«:وَلَوْشاءَرَبُّکَلَآمَنَمَنْفِیالْأَرْضِکُلُّهُمْجَمِیعاأَفَأَنْتَتُکْرِهُالنَّاسَحَتَّىیَکُونُوامُؤْمِنِین »
مىخواست ،تمامى انسانهایى که روى زمیناند ایمان
(یونس« .)77 ،یعنى اگر پروردگارت  
مىآوردند،ولیکن اینطورنخواسته...پسمشیتدراینباببا خداىسبحاناستو مطلببه

خواست او بستگى دارد و چون او چنین چیزى را نخواسته،تو اى پیامبر ،نباید چنین طمع و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .واگریگیاز  مشرکانازتوپناهخواست،پناهشده،تاکالمخدارابشنودسپساورابهمکانامنشبرسان
چراکهآنانقومیاندکهنمیدانند.
 .واگرپروردگارتمیخواست،قطعاًهرکهدرزمیناستهمۀآنایکسرایمانمیآوردند.پسآیاتومردمرا
ناگزیرمیکنیکهبگروند.

 411فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 4931

توقعى داشتهباشى و نیز نباید در این باب خود را خسته کنى براى اینکه تو قادر نیستى مردم را
مجبور بر ایمانکنى وایمانىکهازروى اکراهباشدخواست مانیست،آنایمانىراماازانسانها
خواستهایم کهاز حسناختیارباشد[.اشاره بهاینکهایمانبایداختیارىوبدوناکراه باشدوبیانى
مىخواست ،همۀ اهل زمین
نمىآورد و اگر خدا  
هیچکس جز به اذن خدا ایمان  
در مورد اینکه  
مىآوردند]...کهبااینحال دیگرراهىبراىتوباقىنمانده جزاینکهفرضاًمردمرابهزورو
ایمان 
بهاکراهبرایمانواداشتهومجبور سازىومناینعملرابراىتو عملىمنکرکردهاموتونباید
نمىتوانى این کار را بکنى و خود من هم ایمان این چنینى را قبول
دست به چنین کارى بزنى و  
نمىکنم (طباطبایی : 1  ،ج  .) 13 ، 7در اهمیت مدارا همین بس که رسول اکرم(ص) در

اندوفرمودهاند«:مُدَارَاۀُالنَّاسِ نِصْفُ الْإِیمَانِوَالرِّفْقُبِهِمْنِصْفُ

روایتیآنرانصفایماندانسته
الْعَیْش» .مدارا با مردم نصف ایمان و گشایشی که بهوسیلۀ آن ایجاد میشود ،نصف زندگی
نیزبهاینمهماشارهکردهوفرمودهاند«:مَنِاسْتَقْبَلَ

(فیضکاشانی: 78،ج .) 53،امامعلی(ع)
هرکسباآراگوناگونروبهروشودنقاطاشتباهوخطایهرکاری

وُجُوهَالْآرَاءِعَرَفَمَوَاقِعَالْخَطَاءِ».
بااینتوضیح،اگراینفرصتهماندیشیوتبادل

راخواهدشناخت(کلینی: 71،ج.) ،3
رأیدوباره،کهمداراایجادکنندۀآناست،دادهشود،عقیدۀصحیحوبهحقنمایانوآشکارمی-
شودوراهبهسویهدایتومعنویتسهلوآسانخواهدشد.

دررابطهبااحزابوگروههانیزوضعبههمینمنوالاستیعنیبایدبامالیمتونرمیو
مدارااختالفاتراحلوفصلنمودنهبازوروخشونت.خداوندمتعالبهحضرتموسیدستور

میدهدکهدربرخوردبافرعوننرمشیمالیمومداراگونهداشتهباشد«:فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ
یَتَذَکَّرُأَوْ یَخْشى »(طه« .) ،پسبگوئید مر اورا سخن نرم،وبهرفقو مدارا او را دعوت به
داشتهباشید که فرعون بهاین قول لین یَتَذَکَّرُ پندپذیر شود اگر صدق
توحید کنید لَعَلَّهُ امید این  
شما بر او محقق شود ،أَوْ یَخْشى یا بترسد از عذاب ما اگر در مقالم توهم باشد» (شریف
الهیجی: 1 ،ج .)8 ،
حلمسالمتآمیزبرایبهوجودنیامدناختالفوکشمکشودرگیری،کهموجباتعدم


راه
معنویترادرپیدارد،ایناستکهاحزاب،گروههاواقوامهمدیگررابشناسندچنانکهخداوند
متعالمیفرماید«:یا أَیُّهَا النَّاسُإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا »
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ

.وبااوسخنینرمگویید،شایدکهپندپذیردیابترسد.
 .ایمردمماشماراازمردوزنیآفریدیم،وشماراملتملتوقبیلهقبیلهگردانیدیمتابایکدیگرشناسایی
متقابلحاصلکنید.
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(حجرات ...« .)  ،اینکه شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله جعل نمودیم برای این است که
یکدیگر را بشناسید .چون انسان بالطبع مدنی است ،احتیاج به همنوع خود دارد ،در باب
معامالتوسایرحوائجبایدیکدیگررابشناسید»(طیب، 13،ج ،

).ازامامباقر(ع)در

رابطهباعملکردامامعلی(ع)دررابطهباخوارجنقلاست«:أَنَّعَلِیّاً(ع)لَمْ یَکُنْ یَنْسُبُ أَحَداً
علیهیچیک

مِنْأَهْلِحَرْبِهِإِلَىالشِّرْکِوَلَاإِلَىالنِّفَاقِوَلَکِنَّهُکَانَیَقُولُهُمْإِخْوَانُنَابَغَوْاعَلَیْنَا»«.
ازافرادیراکهبااوجنگیدندبهشرکونفاقمتهمنکردوآنانراتکفیرنکرد،بلکهمیگفت
آنهابرادرانماهستندکهبهماستمکردند»(حرعاملی: 77،ج.)3 ، 5
پیامبرگرامیاسالم(ص)نیزپسازفتحمکه،دربرخوردبامشرکاننهتنهاآنهاراتعذیب
ننمودبلکهبهآنهاگفت:اذْهَبُوافَأَنْتُمُالطُّلَقَاء.برویدکهشماازآزادشدگانید(طوسی: 71،ج ،
پسهمانگونهکهگفتهشدایناختالفات -چهازجهتاعتقادیوچهازجهتمنشی-

.) 3
ترینشاخصههایمعنویاستکهموجباجتناباز


لذامداراازمهم
ذاتیوجبلیآدمیاست.
صفتهایزشتضدمعنویمانندتعصب،تحجر،سختگیریو....میشودوفرصتیدوبارهرا
اندمیدهدکه

بهافرادوگروههادرانتخابعقیدهیاعملکرداشتباهوخطاییکهگزینشنموده
با تبادل رأی و شناخت همدیگر ،به تجدیدنظر بپردازند .و بدینوسیله جامعه دارای
شاخصهاییمتعالیمانندصلحوامنیت،عدمکشمکشودرگیریو...خواهدشد .


توانمندی
این شاخصۀ مهم معنوی نیز شرایطی را فراهم میکند که در آن افراد یک جامعه عزت و
سربلندیخودراازذلتوخواری،اسیریوبردگی،تجاوزوتخریب،تهدیدوارعابوحفظ
حدودوثغورسرزمینبهمنظورپاسداشتنارزشهاوحرمتهایالهیوکرامتانسانیحفظ

ارزشهایاخصلتهایمعنویجزبابهکاربردنهمۀ

نماید.لذاداشتنودارابودنهمۀاین 
نیروها ،مخصوصاً نیرو و قدرت دفاعی ،ممکن و میسر نیست .شاید بتوان گفت اهمیت این
مسئله(توانمندیواقتدار)ازآنجاآشکارمیشودکهخداوندمتعالاززبانملکهسبأمیفرماید:
«إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَۀً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّۀَ أَهْلِها أَذِلَّۀً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُون »(نمل.) ،در
تفسیراینآیهآمدهکه«:إذاذخلوابهمعنیغلبهیافتنوأفسدوهایعنیویرانمیکنندآنشهرها
را،بانابودکردنوسوزاندنوقطعنمودنوعزیزانشراباقتلوکشتاروشکنجهواسیرگرفتن
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.ملکهگفت:پادشاهانچونبهشهریدرآیند،آنراتباهوعزیزانشراخوارمیگردانندواینگونهمیکنند.
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ذلیلمیگردانندکههماناشیوۀپادشاهاندرایجادفسادوخواروذلیلکردناینگونهاست»

(اندلسی7،

:ج.) 8،3

برایجلوگیریاز پیشآمدنچنینمصیبتهاییکهسرنوشتیکقوموهمۀارزشهاو
آرمانهایمعنویوالهیراتهدیدمیکندوموجبمیشودیکجامعهازشاخصهایمعنوی

تهیشودبرهمه ،مخصوصاًحکام،فرضاستکهنسبتبهتوانمندیجامعهشان،مخصوصاًاز
لحاظنظامییادفاعی،حساسیتوعکسالعملنشاندهندودرتأییداینگفتهآیاتمتعددی

استکهبرجنگباکفار،مشرکینومنافقینداللتدارد.اینمهمبهدستنخواهدآمد،جزبا
دستیابیبهاقتدارتامو تمامازلحاظدفاعی.ایندستورصریحالهی نهتنهاوظیفهایانسانی
بلکه عبادت میباشد که به قصد ایجاد و احیای حق و ارزشهای الهی و اینکه جامعهای را
دارای شاخصهایی معنوی نماید صورت میگیرد که خداوند متعال به آن فرمان میدهد« :وَ
أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم »(انفال.) 87،
تواناییشان از تدارکات جنگى که به آن

«امر عامى است به مؤمنین که در قبال کفار به قدر 
احتیاج پیدا خواهند کرد تهیه کنند ،به مقدار آنچه که کفار بالفعل دارند و آنچه که توانایى تهیه
آن را دارند ،چون مجتمع انسانى غیر از این نیست که از افراد و اقوامى داراى افکار مختلف
مىیابد و در این مجتمع هیچ اجتماعى براساس سنتى که حافظ منافعشان باشد اجتماع
تشکیل  
نمىکنند مگر اینکه اجتماع دیگرى علیه منافعش و مخالف با سنتش تشکیل خواهد یافت و

نمىپاید که این دو اجتماع کارشان به اختالف کشیده و سرانجام به مبارزه علیه هم
دیرى  
برمىآیدکهآندیگرىرامغلوبکند.
برمىخیزندوهریکدرصدد 

مىشود امرى
خسارتزا  

پس با این حال ،مسئلۀ جنگ و اختالفاتى که منجر به جنگهاى 
مىآید؛دشمن منافع یک
است که در مجتمعات بشرى گریزى از آن نبوده و خواه ناخواه پیش  
جامعۀ اسالمى دشمنمنافع تمامىافراد است و بر همۀافراداستکهقیامنموده و دشمنرااز
داشتهباشند تا
خود و از منافع خود دفع دهند و باید براى چنین روزى نیرو و اسلحه زیر سر  
ذخیرههاى دفاعى

پارهاى از 
بتوانند منافع خود را از خطر دستبرد دشمن نگهدارند ،گواینکه  
پارهاى دیگر هم هست که مسئول
برنمىآید و لیکن  

حکومتها 

هست که تهیۀ آن جز از عهدۀ 
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.هرچهدرتوانداریدازنیروواسبانآمادهبسیجکنید،تابااین[تدارکات]،دشمنخداودشمنخودتانراو
[دشمنان]دیگریراجزایشان–کهشمانمیشناسیدوخداآنهارامیشناسد–بترسانید.
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تهیۀ آن خودِ افرادند ،چون حکومت هرقدر هم نیرومند و داراى امکانات زیادى باشد به افراد
بهنوبۀ خود باید قبالً فنون جنگى را آموخته و خود را براى
مردم محتاج است ،پس مردم هم  
روز مبادا آماده کنند.پس تکلیف«و اعدوا  ،»...تکلیف به همه است...لذااین قوا و امکانات
دفاعى را تدارک ببینید تا با آن دشمن خدا و دشمن خود را ترسانیده و از آنان زهر چشم
گرفتهباشیدواگردشمندینراهمدشمنخداوهمدشمنایشانخواند،براىاین بودکههم

نمودهباشد»(طباطبایی: 1 ،ج.) 5 ،7
واقع را بیان کردهباشد و هم اینکه ایشان را تحریک  
درحدیثیازامامعلی(ع)نیزدراهمیتپیامدهایاقتدارنظامیکهاینامرچگونهموجبشکوه
گرددمیفرمایند«:فَالْجُنُودُبِإِذْنِاللَّهِحُصُونُ الرَّعِیَّۀِ

وعظمتیکجامعهوارزشهایمعنویمی
وَزَیْنُالْوُلَاۀِوَعِزُّالدِّینِوَسُبُلُالْأَمْنِوَلَیْسَتَقُومُالرَّعِیَّۀُإِلَّابِهِم»«.سپاهیانبهفرمانخداپناهگاه
استواروزینتووقارزمامدارانوشکوهدینوراههایتحققامنیتکشورند،امورمردمجزءبا

سپاهیاناستوارنگردد»(ابنابیالحدید: 7 ،ج.) 3، 1
بازدرروایتیدیگرازامیرالمؤمنین(ع)برضرورتتوانمندیدفاعی،کهچگونهبهوسیلۀ
پردازد،آمدهاست«:اللَّهُمَّإِنَّکَتَعْلَمُأَنَّهُلَمْیَکُنِ

اینعصرمهمبهاجرایاحکاموفرامینالهیمی
الَّذِیکَانَمِنَّامُنَافَسَۀًفِیسُلْطَانٍ وَلَاالْتِمَاسَ شَیْءٍمِنْفُضُولِ الْحُطَامِ وَلَکِنْلِنَرِدَالْمَعَالِمَمِنْ
دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَۀُ مِنْ حُدُودِک».
«خدایا تو میدانی جنگ و درگیری ما نه بهخاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز
زیادت خواستن ،بلکه میخواستیم نشانههای دین را بهجایی که بود ،بنشانیم و اصالح را در
شهرهایتظاهرگردانیم،تابندگانستمدیدهاتراایمنیفراهمآیدوحدودضایعماندهاتاجرا

گرد»(شریفرضی،

.) 37:امامخمینی(ره)نیزدراهمیتاینمهممیفرمایند«:درهیچ

شرایطی از تقویت نیروهای مسلح و باال بردن آموزشهای عقیدتی و نظامی و توسعۀ
تخصصهایالزموخصوصاًحرکتبهطرفخودکفایینظامیغفلتنکنید...غفلتازتقویت

هارابهدنبال

بنیۀ دفاعیکشور،طمعتهاجموتجاوزبیگانگانوتجاوزتحمیلجنگوتوطئه
میآورد(خمینی: 88،ج.) ، 7

همانگونه که روشن شد تأمل در آیات و رویات ما را به این مهم رهنمون میسازد که
توانمندینظامییادفاعیپیامدهاییرادرپیخواهدداشتمانندشکوهدینوزمامداران،امنیت
و اصالح جامعه ،احیا و ایجاد ارزشهای دینی و اجرای حدود الهی ،عدم ویرانی جامعه و
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آوارگیمردمآنو....بااینتوصیف،اگریکجامعهایبهاینمهمدستیابد،قطعاًواجدهمۀ
اینشاخصهایمتعالیخواهدشد.بنابراینمیتوانگفتتوانمندیشرایطوفضاییرافراهم
میکندکهجامعهباداشتنآن،قادراستاهدافوارزشهایمهموحیاتیخودرادرراستای
حاکمیتمعنویت،تحققودر سطحجامعه گسترشیادستکمآنهارا دربرابرتهدیداتو
عبارتدیگر،اینمهمشرایطیرافراهممیکندکههمۀعوامل

آسیبپذیریهایحفظنماید .
به
بهطورپیوستهبهکارگرفتهشوندتاارزشهایاسالمیموردهجومواقعنشوند.بدیننحوبر

دارابودنمؤلفههایمعنویوالهیخویشثابتواستواربمانند.


اخالقمحوری
اخالقتواناییتبدیلسیئاترابهحسنات،باطلرابهحق،صفتهایقبیحرابهخصلتهای
داردبهگونهایکهمیتواندیکجامعهراسرشارازمکارموفضایل

نیکوظلمرابهعدل...
معنویکند.تأکیدقرآنکریمبهدفعاتبرسازندگیاخالقیوارزشهایواالیانسانیبیانگر
اهمیت جایگاه اخالق در نایل کردن فرد و جامعه به خصلتهای انسانی و الهی است.
برهمیناساس ،دستور میدهد...« :ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَۀ ( .»..مؤمنون« .)  ،بدى را با

خصلتى که مقابل آن است دفع نما ،مثالً باطل آنان را با حقى که نزد تو است دفع کن ،نه به
باطلى دیگر ،و جهل آنان را با حلم،و بدیهایشان را با عفو و همچنین هر بدى دیگرشان را با
خوبىمناسبآندفعکن»(طباطبایی: 1 ،ج.)57 ، 1
بههمیندلیلخداوندجامعۀمتخلقوغیرآنراهرگزمساویندانستهومیفرماید«:قُلْ ال
یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَ الطَّیِّب (»...مائده«.) 77،طیباندیشۀ صحیح و خوى نیکو و رفتار شایسته
است که آثار نیکو داشته و انتظام زندگى و مسیر سعادت بشر بهآنها وابستگى دارد ،مثالً عقیدۀ
حق طبق واقع و نیز موافق فکر،و حکم خرد است.همچنین خوى نیکو و رفتار پسندیده وفق
خردو زندگى فرد و اجتماع بر آن استوار است .خبیث ضدآن بهمعناىپلید است و عبارتاز
عقیدۀفاسد و مخالف با واقع و نیز خلق نکوهیده و اعمال ناسزا که سبب انحطاط جامعه و
اختالل زندگى است .آیه بیانمیداردکه اساس اسالم بر طهارت عقیده و خوى نیکو و اعمال
همچنانکه صحت و

مىزند ،
شایسته نهاده شده و انتظام زندگى فرد و اجتماع بر محور آن دور  
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.بدیراباشیوۀنیکودفعکن.
.بگوپلیدوپاکیکساننیستند.
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اعتدالمزاجو انتظام اعضا بدن انسانىدراثر صرف غذاى پاکیزه یعنىموافق طبعو گواراست»
(حسینیهمدانی: 7 ،ج.) 53،5
بهخاطر ارزش و اهمیت همین فضیلتها و مکرمتهای اخالقی است که پیامبر گرامی

اسالم(ص)هدفازبعثتخودرااتماممکارماخالقیمیدانندومیفرمایند«:إنیبُعِثتُلِاُتَمِمَ
مَکارِمَأالَخالق»؛«منبرانگیختهشدهامتامکارماخالقیراتمامکنم»(طبرسی،

.)3:در

حدیث دیگری نیز ار امام علی(ع) در ارتباط با اخالق آمده« :إنما ألمؤمنون فِی تَراحِهِم وَ
تَعاطِفِهِمبِمَنزِلَهُألجَسَدَألواحِدَإذاإشتَکیَمِنهُواحدٍ تَداعی لَهُسائِرَألجَسَدَبِالحُمیَوَألسَهرَ».
مؤمنانازنظرمهرورزیوعطوفتنسبتبهیکدیگرمانندیکپیکرندکههرگاهعضویازآن
دچاردردیشود،سایراعضا همدردیخودراباآنعضوابرازمیدارندوبهکمکشمیشتابند
برهمیناساس« ،یک جامعه زمانی خوشبخت و سالم

(هاشمی خویی : 77 ،ج  .) 1، 1
خواهد بود که حق و فضیلت بر آنان حاکم باشد .هر فردی جان و مال و عرض دیگرانرا
محترمشمردوبهحریماینوآنتجاوزننماید،درپرتوانجاموظایف،اخالقوادب،فضایل
انسانیدرجامعهشکوفاگردیده،دربینمردمروابطدوستانهبرقرارشدهوشخصیتدیگران
محترمشمردهشود،مردمباهمبهگرمیوگشادهروییبرخوردنمایندوزندگیراباشیرین
کامیونشاطگذرانند»(مروتی.) : 3 ،
لذاا خالقگرچهبرایسازندگیمعنویفردیالزماست،امابرایسازندگیمعنویاجتماع
ضرورتبسفزونتریمییابدزیرابااخالقبسیاریاززشتیهاجایخودرابهنیکیها،ظلم
بهعدالتوباطلبهحقو...میدهدکهبااینوصفمیتوانشاهدسعادتوخوشبختیو
ارتقایمعنویتدرجامعۀبشریبود.

تکریممحوری
تکریم به معنای گزینش رفتاری درخور شأن انسان در هر شرایطی ،فارغ از عناوینی چون
موقعیتشغلی ،پایگاه اجتماعی،دودمانوتبار،رنگ ونژادو،...کهبهتضییعحقوقوی و
خدشهدار کردن انسانیتش نیانجامد ،میباشد .این تکریم و گرامیداشتها نسبت به همدیگر

موجبپدیدآمدنخصلتهاییمعنویدرجامعهمیشودکهانسانرامقربدرگاهالهیمیکند.
ازآنجاکهانسانموجودیاستکهازحیثشرافتومرتبتبردیگرموجوداتبرتریدارد،لذا
شایستۀبهترینتکریمهاست.چنانکهخداوندمتعالمیفرماید«:وَلَقَدْکَرَّمْنابَنِیآدَمَوَحَمَلْناهُمْ
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فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیال »(اسراء.)17،
«خداوندگرامىداشتنوعبشرراکهاوالدآدمابوالبشرندومصوّرفرمودآنهارابهصورتزیبا
وقامترعناوزبانگویاوگوششنواوعقلوعلموحکمتوسلطنتبرحیواناتونباتات
و جمادات و سایر کرامات که از حدّ شماربیرون است و مهیّافرمود براى ایشان وسائل گردش
و تفریح و تجارت و سیاحت را در سفر دریا و صحرا از کشتى و مراکب طبیعى و مصنوعى و
روزى داد بهآنها از انواع اطعمه و اشربۀ حالل طیّب لذیذ نافع و برترى داد ایشان را بر سایر
مخلوقاتکهبسیارندنهکم.برترىمخصوصىکهآناستعدادوقابلیّتترقىاستبهمقامیکه
دستاحدىازمخلوقاتبهآننرسد»(ثقفیتهرانی: 37،ج .) 11،
گفته شد که تکریممحوری به معنای گزینش رفتاری درخور شأن آدمی است که موجب
برهمیناساس ،در قرآن کریم به برخی از این منشهای کریمانه

ارتقای معنوی وی میشود .
اشارهشدهاست«:وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراما »(فرقان«.)1 ،یعنی چون بگذرند این بندگان

ناپسنداستبگذرند،بگذرنددرحالتىکه کریمان و

حمیده الخصال بهچیزیکه عقالً و شرعاً 
بزرگوارانباشند.یعنىمکرمنفسخودباشندازآنکهبایستندبرآنوشروعکننددرآنوازآن
جمله چشم فرو پوشیدن است از فواحش و اعراض از ذنوب و کنایۀ از آنچه قبیح باشد»
(کاشانی: 1 ،ج .)8 ،درسیرۀمعصومیننیزبهاینامرهمتگماشتهشده،چنانکهپیامبر
گرامی اسالم(ص) همه را فارغ از هرگونه تنگنظری مورد تکریم و احترام خویش قرار
میدادند :روزی پیامبر(ص) و اصحاب آن حضرت در جایی نشسته بودند که جنازۀ شخص

یهودیراازآنمکانعبوردادند.حضرتبهاحترامجنازهبرخاست.چندقدمیاوراتشییعکرد
و سپس نشست .در این هنگام ،یکی از اصحاب گفت :یا رسول اهلل او شخص یهودی بود.
حضرتفرمود :آیاانساننبودودرانسایتبادیگرانمساوینبود؟برایاحترامبهاوهمین
کفایتمیکند(مجلسی.) 1 : 7 ،
سیرۀاماماولشیعیاننیزبرهمینسبکبودطوریکهحتیدرکشاکشجنگودرگیریاز
اینامرمعنویغفلتنکردهوهموارهسعیبرآنداشتهاندکهدرلحظاتسختنیزکرامت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
به راستیمافرزندانآدمراگرامیداشتیم وآنانرادرخشکیودریا[برمرکبها]برنشاندیموازچیزهای
 .
پاکیزهبهایشانروزیدادیموآنهارابربسیاریازآفریدههایخودبرتریآشکاردادیم.
.وچونبرلغوبگذرندبابزرگواریبگذرند.
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انسانهاحفظشودوبهکسیاهانتیصورتنگیرد.لذامیفرمودند«:التتُقَاتِلُوهُمْحَتَّىیَبْدَءُوکُمْ
فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِعَلَىحُجَّۀٍوَ تَرْکُکُمْإِیَّاهُمْحَتَّىیَبْدَءُوکُمْحُجَّۀٌأُخْرَى لَکُمْعَلَیْهِمْفَإِذَاکَانَتِ
الْهَزِیمَۀُبِإِذْنِاللَّهِفَلَاتَقْتُلُوامُدْبِراًوَلَاتُصِیبُوامُعْوِراًوَلَاتُجْهِزُواعَلَىجَرِیحٍوَلَاتَهِیجُواالنِّسَاءَ
بِأَذًىوَإِنْشَتَمْنَأَعْرَاضَکُمْوَسَبَبْنَأُمَرَاءَکُمْفَإِنَّهُنَّضَعِیفَاتُالْقُوَىوَالْأَنْفُسِوَالْعُقُولِ إِنْکُنَّا
لَنُؤْمَرُ بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمُشْرِکَات»« .آغازگر جنگ نباشید و اگر دشمن شکست خورد و
گریخت،آنکسیراکهپشتکردهاستنکشیدوبهکسیکهنمیتواندازخوددفاعکندیا

آسیبدیدهوزخمبرداشتهاستآسیبنرسانیدواوراازپایدرنیاورید.هرگززنانرابازدنو

ناسزاگوییبرنیاشوبیدواگرزنانبهامیرانوفرماندهاناهانتکردندوناسزاگفتندوآبرویشان
رابردند،آنانرابرنینگیزانیدزیراتابوتوانزناناندکوجانشانناتواناست.آنگاهکهزنان
بردند،مأموربودیمدستازآنانبرداریمتاچهرسدکهاکنونمسلماناند

درشرکبهسرمی
(مجلسی: 7 ،ج .) 53،
درهمینراستا«وقتیاساس(رفتارآدمی)برکرامتقرارگیردوهمۀامور(منشی)صورتی
بارمینشیندوانسانکریم


زندوبهبرو
ازکرامتانسانیبیابد،میلبهمکارمدرآدمیجوانهمی
ها،کهپستیآوراست،میلکندیاتنبهشهواتدهدکه

خودرابرترازآنمیبیندکهبهحرام

ونافرمانیخداپروردگاریراکهکریمتریناستوکرامت

نزداوخواراست.یاباارتکابگناه
موهبتاوست،نافرمانینمایدوکرامتخودرازیرپابگذاردوکرامتشاورابهرفتاریانسانی
وسراسررحمتوگذشتوبزرگواریبامردمانسوقمیدهد؛چنینانسانیاز نافرمانیو

نباهکاریپاکمیشودوبسترتعالیخود رافراهممیسازد...اماچنانکهحریمکرامتآدمی
بشکندوانسانموجودیخفیفشود،اینآمادگیراپیدامیکندکهبههرپلیدیتندردهد،
چونکه انسان حقیر از اعتالی روحی باز میماند و به پستیها رو مینماید» (دلشاد تهرانی،
 57: 3و .) 5
همینخاطراستقرآنکریموپیشوایانمعصومبراینامرمحوری
تبه 
درنتیجهبایدگف 
تأکیدوتصریحداشتهوخوددراینزمینهپیشقدمبودهاند.زیراکامالًبراینامرواقفبودهاند
کهتکریموبزرگداشتانساندرواقعزمینهرابرایمزینشدنجامعهبهشاخصهاییمعنوی
زیرااینامرموجببزرگداشتانسانمیشودودرنتیجهباعثمیشود

درجامعهفراهممیکند.
کهویدرجامعهبههرپستیورذالتیتندرندهدوبدینوسیلهزمینۀارتقایمعنویخویشو
اطرافیانشرادرجامعهفراهمکند.
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صبر و بردباری 
اینعنصراساسیومهمازسفارشاتمؤکددیناسالماستچراکهموجبپدیدآمدنحالتی
استقامتی در درون افراد برای به بارنشستن بسیاری از ارزشها و فضیلتها یا ترک امور
ضدارزشی و ضدمعنوی میشود و از این لحاظ ،بهعنوان یک ویژگی معنوی بر آن تأکید و
طوریکهخداوندمتعالپیامبراسالم(ص)رابردارابودنآنتشویقوترغیب


شودبه
تصریحمی
مینماید« :فَاصْبِر کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل » (احقاف« .) 5 ،یعنی بر تبلیغ رسالت و
تکذیبواذیتهاشانصبرکنهمانگونهکهصاحبانایستادگیوجدیتوتالشازپیامبران
بهمعنای آنچهکهقلبانسانبرکاریا
اولوالعزمصبرکردند.وعزم -درلغتمانندعزیمت–  
امریگرهخوردهباشدومرادازعزمبهآندراینجاکوشندگانوتالشگرانیاصابرانبرامر
وتالشوکوششوصبربهطورمطلقدرهمۀرسوالن

خداوندبرآنچهکهبااوعهدبستهاند...
وپیامبرانوبسیاریازاولیاءوجودداشتهاست»(قاسمی3،


:ج.) 8،3

درجاییدیگرازپیامبرانیناممیبردکهبرایتحققوبهثمرنشستناهدافومقاصدمادی
ومعنویوایجادوحاکمیتآنازخودصبرواستقامتنشاندادهاندنهوادادگی،سستیو
یکجا نشستن ،لذت و راحت طلبی« .وَ إِسْماعِیلَ وَ إِدْرِیسَ وَ ذَا الْکِفْلِ ،کُلٌّ مِنَ الصَّابِرِین »
(انبیاء...«.)35،هریک از نامبردگان ،از جمله صابران،داراى نیروى صبر و بردبارى بودند و
اساسهرفضیلتاکتسابى و همچنینهرفضیلت موهوبى صبرو شکیبائىاست که آنفضیلت
بهکار بندد .خالصۀ نیروى صبر بهطور اطالق و دوام که لحظهاى توأم با شائبه شکایت و
را  
انزجارنباشد،درهمۀمراحل سختوطاقتفرساستوبراساسنیروىعصمتوروحقدس
شدهاست»(حسینیهمدانی: 7 ،ج .)7 ،
نهاده 
ازآنجاکهصبرمنشأهمۀفضیلتهاستوبههمۀآرمانهایدینومعنویتوانسانیتجامۀ
تحققمیبخشد،پیامبرگرامیاسالم(ص)برایآنمرتبتواالیقائلشدهومیفرمایند«:وَالصَّبْرُ

مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَۀِکالرَّأْسِمِنَالْجَسَد».صبردرپیکرۀایمانهمانندسراستبهجسم(کلینی،
: 71ج .)33،موالیمتقیاننیزدرخطبهقاصعهصبرراعاملیاساسیومهمبرفایقآمدن
بر زشتیها و پلیدیهای حاکم بر جامعه دانسته و آن را عنصری مهم برای تحول زندگی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.پسهمانگونهکهپیامبراننستوهصبرکردند،صبرکن.
.واسماعیلوادریسوذوالکفلرا[یادکن]کههمهازشکیبایانبودند.
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مستضعفان تاریخ و پیروزی آنان بر جباران و کامیابی ایدهها وآرمانهای معنوی و الهیشان
معرفیمیکندومیفرمایند«:حَتَّىإِذَارَأَىاللَّهُسُبْحَانَهُجِدَّالصَّبْرِ مِنْهُمْعَلَىالْأَذَىفِیمَحَبَّتِهِوَ
الِاحْتِمَالَ لِلْمَکْرُوهِمِنْ خَوْفِهِ جَعَلَ لَهُمْمِنْمَضَایِقِ الْبَلَاءِفَرَجاًفَأَبْدَلَهُمُ الْعِزَّمَکَانَ الذُّلِ وَالْأَمْنَ
مَکَانَالْخَوْفِفَصَارُوامُلُوکاًحُکَّاماًوَأَئِمَّۀًأَعْلَاماًوَقَدْبَلَغَتِالْکَرَامَۀُمِنَاللَّهِلَهُم مالَمتَبلُغَآمالَ
إلیهبِهِم»؛«هنگامیکهخداوندصبرآنانرابرآزارهاییکهدرراهدوستیاوواردآمدوتحمل
آنان را در برابر حوادث ناگواری که به خاطر بیم از خداوند در سر راهشان قرار میگرفت،
مشاهده کرد ،دریچههای فرج را در آن تگنای بال ،به رویشان گشود .پس مستضعفان به
زمامدارانی فرمانروا و پیشوایانی راهنما ،بدل گشتند و کرامت و عزت آنان بهجایی رسید که
شریفرضی،

آرزویبلندوپروازشانهرگزبدانجاراهنیافتهبود»(

.) 78:

تأکیدآیاتوروایاتمارابهاینفهمرهنمونمیرساندکه«صبرهمیکضرورتدنیوی
استوهمیکضرورتدینی؛بدونصبرنهدینپایدارمیماند،نهدنیابرقرار.هرکهصبرپیش
گیرد به هرچه میخواهد دست مییابد و هرکه صبوری نکند ،هیچگاه به هیچچیز دست
نمییابد .صبر برای ادامۀ زندگی هر انسان ضرورت دارد و برای انسانهای مؤمن ضرورت

افزونتریمییابد»(مروتی.) 1: 3 ،
لذامیتوانگفتصبرتحققبخشندهبههمۀآرمانهاوهدفهایمادیومعنویدورو
نزدیکدریکجامعهاست.چراکهبهوسیلۀاینعنصرمهمارزشیاستمیتوانبرسختیهاو
نامالیماتروزگاروموانعیکهمانعتحققمعنویتدرجامعهاستفایقآمد.

صداقت و راستگویی 
درآیاتزیادیازقرآنکریمبراینشاخصهوصفتمهممعنویتأکیدوتصریحشدهاست؛

ایکهمیتوانگفتهیچجامعهایبهاینشاخصمهممعنویدستنخواهدیافتمگر

بهگونه

وعدهووعیدهایشانباعملشانمطابقتداشتهباشد؛چراکهصداقتوراستگویی

اینکهگفتار ،
موجباعتمادافرادیکجامعهبههمدیگر،شفافسازیامور،عدمریاکاریوهماهنگیگفتار

وعملو...میشود.
درتأییدبیانفوق،میتوانبهآیۀ  7سورۀحدیداشارهکردکهخداوندکسانیراصادق

میداندکهدرعمل،کههماناطاعتوفرمانبرداریازشریعتالهیوسنترسول(ص)است،
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براینامراهتماممیورزند«.وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ »....؛«این آیه در
بردهشده کیانند ،و ارائه
مقام این است که بیان نماید که مصدّقین و مصدقاتى که در آیۀ باال نام  
آوردهاندبهالوهیت حقتعالى،ورسالتپیمبرانرا
میدهدکهآناناشخاصىمیباشندکهایمان 
بهطور مطلق مبالغه در صدق است و کسى را صدّیق نامند که در
نمودهاند ،و (صدّیق) 
تصدیق  
بهراستى و درستى عمل نماید ،گفتارش صدق،
همهچیز  
جمیع گفتار و اعمال و حرکات و در  
عقایدش مطابق واقع ،ظاهرش مرآت باطن و باطنش غرق دریاى معرفت و خلوص ،چنین
کسانی سیرشان بر طریق راستى و حقیقت انجام میگیرد»(بانویاصفهانی: 8 ،ج ،

).

درجاییدیگر،خداوندمتعالبهمؤمنینسفارشبههمراهیوهمیاریباافرادصداقتپیشه
می نماید ،چراکه اگر افراد یک جامعه در چنین اموری همراه و همدل شوند ،قطعا ًپیامدهای
معنویرادرپیخواهدداشتکهسببپدیدآمدندیگرخصلتهایمعنویواستحکامامورو
روابطخواهدشد«.یاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَکُونُوامَعَالصَّادِقِین »(توبه«.) 7،مسلّماست
کهبدونارتباطوهمکارىفرهنگىواجتماعىواقتصادىباتجمعراستگویانوراستکرداران
و مشارکت در غمها و شادیهاى آنان کمال مادى و معنوى حاصل نگردد.این امر بدان سبب
است که تجمع به مثابه حصن ایمان و تقوى است و فشار مخالفان سخت است و مؤمن نمى
تواندبهتنهایىبهوظایفخودبپردازد»(مدرسی: 11،ج .) 5 ،
امامعلی(ع) درحدیثینیزپایهواساساصالحهرامریرامنوطبهصداقتدانستهومی-
فرمایند«:ألصّدقُصِالحُکُلِّشىءٍ».راستیمایۀصالحهرچیزیاست(تمیمیآمدی7،

.)57:

درحدیثیدیگرازهمینامامهماممنشأهرفسادوشریرانقطۀمقابلآنیعنیدروغگویی
دانستهشده و میفرمایند« :الْکَذِبُ فَسَادُ کُلِّ شَیْءٍ»؛ «دروغگویی مایۀ فساد هرچیزی است«

(همان7،

.) :درروایتینیزآمدهاستکهکسیخدمتامیرالمؤمنینرسیدوتقاضاکرد

چیزیبهاوبیاموزدکهخیردنیاوآخرتدرآنباشدومشتملبرسخنطوالنینباشدامامدر
پاسخفرمودند:التکذب.دروغنگو(ابنشعبهحرانی.) 57: 8 ،
بیاناتفوقنمایانگرایناستکه«روابطانسان بادیگران،چهگفتاریوچهرفتاری،می-
تواند صادقانهیاغیرصادقانهباشد.ولیزندگیاجتماعیدرصورتیسالمخواهدبودکهروابط
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
کسانیکهبهخداوپیامبرانویایمانآوردند،آنانهمانراستیاناند.

.
.ایکسانیکهایمانآوردیدازخداپرواکنیدوباراستانباشید.
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افراد آن براساس صداقت استوار باشد ،دروغگویی گذشته از گناه بودن و تأثیر منفی که در
روحیات و زندگی دنیوی و اخروی شخص دروغگو دارد ،زندگی اجتماعی دیگران را نیز
تحتتأثیر قرار میدهد و منافع جامعه و افراد را تهدید کرده ،امنیت اجتماعی را به خطر

میاندازد»(مرتضوی.)1 : 3 ،

درنتیجهصداقتپیامدوآثارارزشیرادرجامعهداراستکهمنشأتحولواصالحامور
هاینیکبختیوگشودهشدندریچههایسعادتوبهروزیرابرایتحقق

دانستهشدهوزمینه

شاخصههاییمعنویدرجامعهفراهممیکند.لذاالزماستبراینیلبهچنینهدفیافرادجامعۀ
معنویمیانگفتاروعملخویشهماهنگیایجادنمایندوبدیننحوموجباتکرامتونجات
همدیگرراازفریبونیرنگوبسیاریدیگرازمفسدههارافراهمنمایند.

نتیجهگیری
دستیابی انسان به معنویت حقیقی و واقعی درواقع ،گرامی داشتن مقام آدمی در همۀ ابعاد و
ارکانزندگیاست.چراکهحصولچنینامریموجبتقربآدمیبهخداوندواجرایدرست
وصحیحفرامینالهیدرجامعهخواهدشد.ارسالپیامبرانوکتبآسمانیازسویخداوند
متعالوتالشمصلحاندلیلبراینادعاست.
اما بحث تشکیل جامعۀ معنوی گرچه بهطور مستقیم از جانب پیامبران الهی و مصلحان
بشردوست بیان نشدهاست ،اما آدمی با کمی دقت و تأمل در تاریخ بشریت متوجه این امر
بهکاربستنوعلم
خواهدشدکههمیشهاینافرادباانگیزهوهدفهایالهیوبشردوستانهبا  

ستیزیودیگرمؤلفهاییکههموارهاز


کردنشعارهاییچونآزادی،عدالت،استکباروظلم
ابتدای خلقت بشری ،دغدغۀ آدمی بوده بهنوعی سعی بر آن نمودهاند که به این نیاز الهی و
انسانیبشرکهدرحقیقیتتکریموعزتمقامویمیباشد،باارتقااندیشهوفکرآدمی،پاسخ

میتوان نمونۀ این تالش را در
گفته و او را بهسوی شکلگیری جامعهای معنوی سوق دهد  .
همتپیامبراکرم(ص) مشاهدهکردکهدرهمانروزهاینخستینبرقراریحکوتالهیدرپی
ساختنیکجامعۀمعنویبودکهازآنبهمدینۀفاضلهیادشدهاست.

نچنینامریمحققنشدهبهدلیلنارساییوعدمفهمکتبالهییاسخنان

حالاگرتاکنو
مرسلین و مصلحان نبودهاست؛ زیرا چیزی که تعیینکنندۀ نوع نظام حاکم بر جامعه است
گیریچنینجامعهایبامحوریتمعنویتخودبخود


بنابراینشکل
عملکردافرادجامعهاست.
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محقق نمیشود .چراکه شاخصههای جامعۀ معنوی دارای آثار و تبعات مطلوبی است که اگر
طورشایستهوبایستهازجانبپیروانوافرادجامعهبهکارگرفتهودرجامعهظهورونمودپیدا


به
ازاینروستکه
کنندهایخواهدداشت .
کند،قطعاًدرنایلکردنجامعهبهمعنویتنقشتعیین 
هاتأکیدوتصریحشدهاست.


بهجدوقاطعبراینشاخصه
درقرآنکریم،سیرۀمعصومین(ع)
سورۀمبارکۀمریممیفرماید:

براینمونهدرقرآنکریم،خداوندخطاببهیحیی(ع)درآیۀ 
یایَحْیىخُذِالْکِتَابَبقُوَّۀٍ.اییحیی،کتاب[خدا]رابهجدوجهدبگیر.وازکودکیبهاونبوّت
اسرائیلمیفرماید«:خُذُواماآتَیْناکُمْ

دادیم .همچنیندرسورۀاعراف،آیۀ  1نیزخطاببهبنی
نچهراکهبهشمادادهایمبهجدوجهدبگیریدوآنچهرا

بِقُوَّۀوَاذْکُرُوامافیهِلَعَلَّکُمْتَتَّقُونَ»؛«آ
درآناستبهیادداشتهباشید.شایدکهپرهیزگارشوید» .
اینگونه خطابها که درواقع خطاب به همۀ ایمانآورندگان به خداوند متعال است ،درپی
گفتنایننکتۀمهماستکهاگرهمۀمسلمینومؤمنینبهکتبمقدس،باقوتوجدیتوبه
هایدینیشانهمتگمارند،قطعاًاینمؤلفههاراازحالت


گرایانهبهمؤلفه
صورتفعاالنهوعمل
بالقوه و صرفاً دینی درآورده و خود و جامعۀ خویش را بهسوی معنویت سوق خواهند داد.
کهدرراستایروشنگریفرامین

نمونههاییازآیاتقرآنکریموسخنانگهربارائمهاطهار(ع)

الهیدرمتنبرایتبیینمؤلفههایدینیومعنویبهآناشارهشدههمگیگویایاینواقعیت

مؤمنینرابهتالشوجدیتومحققکردناینشاخصههاوادارند.زیرا

استکهمسلمینو
ها،کژیها،فساد


طورقطعجامعهرامبراازناهنجاری

گونهکهاشارهشد،به

تحققاینامور،همان
خواهدکردوبهجایاینامورمنحطومخربقطعاًارزشهایواقعیجایگزین

وتباهیهاو...

خواهدشدوایندقیقاًهمانمعنویتوجامعۀمعنویاست.

منابع
 قرآنکریم،ترجمۀمحمدمهدیفوالدوند.ابنشعبه حرانی ،حسنبن علی (  7ق) ،تحف العقول ،محقق علیاکبر غفاری ،قم :جامعه

مدرسین.
 احمد امین ،جاللالدین ( ،) 88راه تکامل ،چاپ سوم ،ترجمۀ امامیشیرازی ،تهران :دارالکتباالسالمیه.
بنیوسف (7
 اندلسی ابوحیان ،محمد دارالفکر.

ق) ،البحر المحیط فی التفسیر ،جلد هشتم ،بیروت:
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 انوری،حسن(،) 33فرهنگسخن،چاپپنجم،تهران:انتشاراتسخن. ایازی،محمدعلی(،) 17آزادیدرقرآن،چاپدوم،تهران:مؤسسهنشروتحقیقاتذکر. بانویاصفهانی،نصرت( ،) 8مخزنالعرفاندرتفسیرقرآن،جلددومودوازدهم،تهران:نهضتزنانمسلمان.
تمیمیآمدی،عبدالواحدبنمحمد(7

-

ق)،غررالحکمودررالکلم،مصحح:رجایی،مهدی،چاپ

دوم،قم:دارالکتباالسالمی.
 ثقفیتهرانی،محمدجواد( 73ق)،تفسیرروانجاوید،تهران:انتشاراتبرهان.جمشیدی،محمدبنحسن(«،) 18آیینمبارزهدراندیشۀحضرتامامخمین(ره)»،نشریۀتاریخ،

شمارۀ 8و. 1
بگلو ،رامین (  ،) 3نقد عقل مدرن ،ترجمۀ حسین سامعی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات
جهان 

نشروپژوهشروزافزون.
حرعاملی،محمدبنحسن( 77ق)،وسایلالشیعه،جلدیازدهم،قم:انتشاراتمؤسسۀآلالبیت

الحیاءالتراث.
 حسینیهمدانی،محمدحسین(  7ق)،انواردرخشان،جلدپنجمویازدهموشانزدهم،تهران:کتابفروشیلطفی.

 حکیمی،محمدرضا(،) 37الحیاۀ،جلددوموششم،ترجمۀاحمدآرام،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی.
 حکیمی،محمدرضا(،) 77معیارهایاقتصادیدرتعالیمرضوی،قم:مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتاسالمی.
 خمینی،روحاهلل(،) 88صحیفهنور،جلدیکموسوموبیستم،تهران:انتشاراتشرکتسهامیچاپخانهوزارتارشاداسالمی.

یتدرنهجالبالغه،چاپدوم،تهران:انتشاراتوزارت

 دلشادتهرانی،مصطفی( ،) 3اصولتربفرهنگوارشاداسالمی.
دارالشامیه.
بیتا)،المفرداتفیغریبالقرآن،چاپدوم،بیروت :
راغباصفهانی،حسینبنمحمد( 

 -زحیلی،وهبهبنالمصطفی(3

ق)،التفسیروالمنیرفیالعقیدهوالشریعهوالمنهج،جلدبیست

وهشتم،دمشق:دارالفکرالمعاصر.
 شاکر،ابوالقاسم(«،) 33بصیرتدینیوراههایکسبآن»،مجلهحصون،شمارۀ . شریف رضی ،محمدحسین (هجرت.

ق) ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،مصحح فیض االسالم ،قم:
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شریفالهیجی،محمدبنعلی( ،) 1تفسیرشریفالهیجی،تهران:دفترنشرراد.

 طالقانی،سیدمحمود( ،) 8پرتویازقرآن،جلددوم،تهران:شرکتسهامیانتشار. طباطبایی ،محمدحسین (  ،) 1تفسیرالمیزان ،جلد پنجم و نهم ،ترجمۀ موسوی همدانی،محمدباقر،قم:دفترانتشاراتاسالمیجامعۀمدرسینحوزۀعلمیه.
طبرسی،فضلبنحسن(

-

ق)،مکارماالخالق،چاپچهارم،قم:انتشاراتشریفرضی.

بنحسن ( ،) 87ترجمۀ مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،جلد دوم ،تهران :انتشارات
 طبرسی ،فضل  فراهانی.
طوسی،محمدبنالحسن( 71ق)،تهذیباالحکام،جلدچهارم،مصحححسنالموسویخرسان،

تهران:دارالکتباالسالمیه.
 طیب،عبدالحسین(،) 13اطیبالبیانفیتفسیرالقرآن،جلددوازدهم،تهران:انتشاراتاسالم. فیضکاشانی،محمدمحسن ( 78ق)،الوافی،اصفهان:کتابخانهامامامیرالمؤمنینعلیهمالسالم.قاسمی،محمدجمالالدین(3

-

ق)،محاسنالتاویل،بیروت:دارالکتبالعلمیه.

 قشیری،عبدالکریمبنهوازن(بیتا)،تفسیرلطایفاالشارات،مصر:الهیئهالمصریهالعامهللکتاب . قطب ،محمد (  ،) 8روش تربیتی در اسالم ،جلد چهارم ،چاپ سوم ،ترجمۀ جعفری ،محمدمهدی،تهران:مؤسسهانجامکتاب.
 کاشانی،مالفتحاهلل( ،) 1تفسیرخالصهالمنهج،جلدچهارم،تهران:انتشاراتاسالمی. کلینی،محمدبنیعقوب(7بنیحیی(1
کوفی،لوط 

-

ق)،کافی،جلداولودوموهشتم،قم:دارالحدیث.
وقعه الطف،چاپسوم،مصححیوسفیغروی،محمدهادی،قم:
ق) ،

جامعۀمدرسین.
،جلدسیوسه،لبنان:انتشاراتمؤسسهالوفاءبیروت.

بحاراالنوار
 مجلسی،محمدبنباقر(  7ق) ، مدرسی ،محمدتقی ( ،) 11تفسیر هدایت ،جلد چهاردهم ،مترجمان ،مشهد :بنیاد پژوهشهایاسالمیآستانقدسرضوی.
 مرتضوی،محمد( «،) 3معیارهایعزتدراندیشۀامامحسین(ع)»،مجلهمشکات،شماره18و.13
 مروتی،سهراب( ،) 3تکاملانساندرآیینۀاخالق،ایالم:انتشاراتگویش. مطهری،مرتضی(،) 53جامعهوتاریخ،قم:صدرا. مطهری،مرتضی(،) 18سیریدرنهجالبالغه،قم:صدرا. مظلومی،رجبعلی(،) 88باتربیتمکتبیآشناشویم،تهران:مؤسسهانتشاراتامیرکبیر. -مغنیه،محمدجواد(

ق)،تفسیرالکاشف،تهران:دارالکتباالسالمیه.

شاخصهاي جامعة معنوي از منظر قرآن كريم وحديث 491

مفید،محمدبنمحمد(

-

ق)،االرشادفیمعرفهحججاهللعلیالعباد،جلداول،مصححمؤسسه

آلالبیتعلیهمالسالم،قم:کنگرۀشیخمفید.
 مکارمشیرازی،ناصر( ،) 1تفسیرنمونه،جلددوم،تهران،دارالکتباسالمیه. -مکارم شیرازی ،ناصر (

ق) ،االمثل فی تفسیر کتاباهلل المنزل ،قم :مدرسۀ امام علی بن ابی

طالب.
آرمانشهر،ترجمۀافشارنادرنادریوداریوشآشوری،تهران:خوارزمی.
 مور،توماس( ،) 13 نجفیخمینی،محمدجواد( 73ق)،تفسیرآسان،جلدچهارمونهم،تهران:انتشاراتاسالمیه. هاشمیخویی،حبیباهلل( 77ق)،منهاجالبراعهفیشرحنهجالبالغه،مصححمیانجیابراهیمی،مکتبهاالسالمیه.
تهران :

