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 چکیده

تمهم معنویفراهمترینهدفاز امرشکیلجامعۀ به محیطیمعنویبرایپرداختن کردن

دستوراتالهیاست کردن پیاده بندگیو عبادتو تحققچنینرویدادییکازآنجا. که

.حادثهواتفاقنیست،لذاتالشبرایتحققآنبرآحادافرادجامعهحتمیوضروریاست

هچنینمنظوروهدفیبینشومنشخویشروی،کافیاستکهبشربرایرسیدنبازهمین

.العملنشاندهدایصحیح،منطقیواصولیبنانهدوازخودحرکتوعکسرابرسیره

استکهپیرویوهایمتنوعوگوناگونیپدیدآمدههاومؤلفهجامعۀمعنویازشاخصه

ی،تجاوزوظلمتهایمعنویباعثرهاییانسانازجهالت،ستمگرکارگیریاینشاخصهبه

سویدانایی،عدالتومعنویتاستکهموجباتسعادتمندیانسانرافراهمدهندهبهوسوق

ایازآنجااهمیتداردکههایچنینجامعهاساسپرداختنبهشناختویژگیبرهمین.کندمی

فهمیبینیونظامحاکمبرآنتعریفوشناختهوافرادآنجامعهشودنوعجهانباعثمی

.اینایلشوندمشخص،اصولیوصحیحبهمنظورتحققچنینجامعه

.هایمعنوی،معنویت،قرآنوحدیث،جامعۀمعنویشاخص،شاخص:واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله 
انسان اولین زندگی استولیشیوۀ حیاتبشرینامعلوم بهتاریخشروع صورتانفرادیوها

طریقتغذیۀ از بودهآنان گیاهان از استفاده حیواناتو استشکار برایهمینمنظورانسان. ها

ابتدایینیزنیازبهتعاونباهمدیگرداشتهواولیناجتماعازتشکیلخانوادهشروعشد زندگی.

برایزندگیبهترانجاممیکوچ تبدیلبهاقامتدرنشینیکه داشت، مشکالتیکههمراه شدبا

وجودآمدوهایکوچکتشکیلشدوتقسیمکاربهمشدودرابتدایکاردهکدهگاهدائسکونت

صحیحدهکده ادارۀ به نیاز و برخیکارها تخصصیشدن جامعۀبا آن، دشمنان با مقابله و ها

.وجودآمدندوازآنزمانجامعهبهحاکمومحکومتقسیمشدکوچکوفرماندهانوحاکمانبه

گذردایناجتماعنیزتحوللیناجتماعتاکنون،هرروزکهازعمربشرمیاززمانتشکیلاو

ترشدنجوامع،نیازهایانسانیهمباپیچیده.استاستونیازانسانبهیکدیگرزیادترشدهیافته

مطالعاتعمیقگسترده به نیاز و شده داشتهتر عالوهتری کهاستو انسانی، اولیۀ نیازهای بر

ح تا شدهامروزه تأمین انسان دودی معنوی نیازهای یافتهاست، وسعت نیز استها موضوع.

ادارۀآنوشیوۀحکومتبرجامعهوبرقراریعدالتومباحثیکهبه نوعیباجامعهونحوۀ

بوده اندیشمندان توجه مورد دیرباز از هستند ارتباط در استجامعه امروزهگونهبه. که ای

.باشددهندۀاهمیتآنمیوجودآمدهکهنشانراکزعلمیدراینزمینهبههایمختلفیدرمرشته

.استلذاانساندرجهانهستیمقامومنزلتیداردورسیدنبهغایتعالیبرایاومهمبوده

هایمادی،بهضرورتخاصیتوجهداردوهادرکنارنیازایمهماستکهانساناینخودنکته

 تاریخ غایتمندی استآن جهان. براساس پیشهرکسی تاریخ برای غایتی خود بینیبینی

ودراینراه،ایثاروپیامبرانالهیازآنغایتسخنگفتهوبرایتحققآنکوشیده.استنموده

اند،امارویاووشرایطآنخبردادهاندتانیازهایواقعیروشنشودوازآیندۀپیشجهادنموده

اینیلانسانبهاینمرحلهازمعرفتوجودداشته،لذاانساندرطولتاریخ،هموارهموانعیبر

جامعه تحقق درصدد و فرصتبوده این به نیل آرزوی در کوشیدههمواره معنوی .استای

.یابدایتحققمیهایسعادتمندیاودرچنینجامعهداندبرنامهچراکهمی

ایسویتعالیوجامعهیدنانسانبرایحرکتبهمنظور،دانشمندانبزرگبرایرسهمینبه

طرحایده و برنامه معنوی و دادهآل ترتیب آرمانی علمی بههای رسیدن ضمن انسان تا اند
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شود متمرکز اعلی نیازهای به ادنی نیازهای افالطون. و مثالً غایت چنین به رسیدن برای

اتوبیا»منظورینقشۀ اببرایانسانیتطرحمی« فاضلهمدینه»از ونصرفارابیکند، -سخنمی«

توماسمور  گوید، آفتاب»از شهر می« به بهشتزمینی»گویدو )دهدنویدمی« :31  مور،

توانگفتاساس،میبرهمین.کندبینیمیطبقهرابرایآیندهتاریخپیشمارکسجامعۀبی(.   

سیدنبهآنبودهوبرایرسیدنبهآنسویجامعۀمعنویورنوعیرویکردنخبگانبشریبهبه

.اندهایفراوانیارائهدادهطرح

رشدوتکاملجامعهفرایندیدوبعدیاست؛یکبعدآنتوسعۀامکاناتمادیورفاهی

اندیشه تکامل و تعالی دیگر بعد بهاستو اخالقیاتو معنویتاستها، طورکلی تردیدی.

ن بعدنخست، در هرجامعهنیستکهرشدجامعه تکنیکو علمو فنتیجۀ علمو از ایکه

باشدامکاناتزندگیمادی حقیقتبرخوردار کهدر بعدمعنوی، رشددر اشبیشتراستاما

بههمیندلیلتکاملمعنوی.رشدآدمیتانساناست،جزازطریقدینومعنویتمیسرنیست

وازسویدیگرارائۀطرحوبرنامۀجامعهازیکسونیازمندتعریفدقیقازسعادتوکمال

تاتصویرروشنیازسعادتوکمال،کهبتواندمنبع.کلیدرجهتحرکتبهسمتآناست

چارههاومسئولیتالهامتکلیف تا درهاگرددارائهنشود، کهبتواندجامعهرا جوییمشخص،

هاچنانچهانسان.واهدبودمسیرصحیحقراردهد،تعییننگردد،تکاملمعنویامریناممکنخ

ایهستندکهدرآنعدالتوبرابری،آسایش،رفاه،امنیتوهمیشهدرآرزویرسیدنبهجامعه

درنگرشقرآن،آفرینشکیهانبرای.آسانیبهآنبرسندهایمعقولوجودداشتهوبهخواسته

معنویاوست تأمیننیازهایمادیو انسانو . توانازعظمتاونیزمیبعثتانبیایالهیرا

ورسوالنیازجانبخود(.17اسراء،)استشمردکهخداونداورابزرگداشتهوتکریمنموده

استبرایآشناییبازندگیدرستوراهراستدرخدمتانسانقرارداده نیزاز. اینانگیزه

.کنددهدکهآیندۀاوراتعیینمیغایتیبزرگبرایانسانخبرمی

ایعاریازهرگونهظلموتعدیوسرشارازعدالت،آرماناساس،رسیدنبهجامعهاینبر

صورتکاملوفراگیرمحققنشدهتابشریتبزرگانسانووعدۀبزرگالهیاستکههنوزبه

زندگیکندودرفرصتایجادشدهوامنیتحاصلازآنبهنیازهای تحتلوایایناندیشه،
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بیاند خود کتابفرامادی در آنچه و دادهیشد وعده آسمانی انسانهای یابد؛ عینیت شده

هایاتمهایآتشینوبمبسالح.ایدرجهاناستهاستدرحسرتایجادچنینجامعهقرن

خاکعالوه انسانبر کشیدن هویوخون و آتشخشم به نیز را دیگر موجودات وهوسها،

هایاستثمارگرانوامپیریالیسمدرروزگاریکهجنایت.استهمزدهسوزاندهونظامهستیرابه

وصهیونیزمانسانیترابهستوهآوردهواززندگیناامیدکرده،انسانعصرحاضرمنتظرمنجی

حدیپیشرفتکردهکهفاصلۀانسانامروزازلحاظتکاملاقتصادیوفناوریبه.آسمانیاست

معنویحیرت تکاملمعرفتیو با استانگیزآن سویبحرانبزرگمعنویجهانغربروبه.

نمودهواینبحرانرادرجهانحاکمنمودهوآدمیمتوجهاینبحرانبزرگروحیشدهوبرای

انواعتجاربحکومتیناکارآمدیخودرا.دنبالراهنجاتاسترهاییازاینبحرانمعرفتیبه

اندیشه طبقاتحاکمبا هایمتنوعفاقدتوانالزمبرایاغناینامههایمختلفوبرنشانداده،

عدالت اندگریانسانشدهروحبزرگو سایر. امپریالیسمو و فئودالیته بشریتمارکسیسمو

پشتنظام تلخی تجربه با را حکومتی بهسرهای و اینگذاشته از فراتر چیزی دنبال

.ساختارهاست

زدودناینزنگارهاوزنجیرهایاسارت،شدهبرایاماجامعۀمعنویکهجریانیاستمطرح

حرکتتدریجیندایفطرت با تجلیاستکه استقابلتحققو هایپاکسازگار چراکه.

مبنایجهان معنویبر ارزشبینیوضابطهجامعۀ بسیاریاز که ثمراتیدارد و واشمزایا ها

پیدایشمعنویتدرجامعههاراایجابوبسیاریازعواملمنحطومخربراکهمانعفضیلت

.بردشودازبینمیمی

سریازامورارزشیوایجابیدرارتباطباستکهبعدازانجامیکبنابراینمعنویتامریا

توانگفتاساسمیبراین.شودعکس،ترکامورقبیحوناشایستحاکممیفردوجامعهوبه

سویشانرابهبهاهدافومقاصدمادیودینیتواندنایلکردنجوامعدینیکهاینمسئلهمی

بنابرآنچهگفتهشدمعنویتبعدازانجاموترک.معنویتحقیقیوواقعینقشاساسیایفاکند

توانگفتاینجریانگونهتصورنشود،میشودکهاگراغراقسریبایدونبایدهاحاصلمییک

.جامعۀتوحیدینابراداردالیهیاسطحیباالترازدینوتواناییتحقق

به تشکیلجامعۀاماچگونگیتحققآنیعنیحاکمیتمعنویتدرجامعهیا عبارتیدیگر،

.استدرخوربررسیوکاوشمعنویبحثی
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 های تحقیق هدف و پرسش

هادرسطحخردوکالن،هدفیکهاینپژوهشدرپیآنبراساسهنجارهایموجودوچالش

بینیوضابطۀخاصگیتشکیلجامعۀمعنویبهشکلنظامیمبنیبرجهانبودمعرفیوچگون

است الزم بهمنظورتحققچنینهدفیابتدا پویاستکه فعالو نیزجریانیسازنده، و خود

معنویبه جامعۀ معنویتو واقعیاز نگرشتکگونهتعریفیحقیقیو هر از بعدیوایکه

طورواضحوصریحگفتهشودکهمعنویتواساسبایدبهبراین.سطحیبهدورباشدپرداخت

هایچنیندنبالطرحاینسؤالمخاطبرابهشناختشاخصهجامعۀمعنویچیست؟سپسبه

اینشاخصهایجامعۀمعنویکدامایسوقدادهوبیانشودکهشاخصجامعه هااند؟وچرا

شدهشاخصه معرفی معنوی جامعۀ شنهای از بعد و ویژگیاند؟ معرفی یا جامعۀاسایی های

حق،ازخودسؤالخواهدنمودکهتفاوتمعنویمطمئناًمخاطببراساسپرسشیصحیحوبه

گرایانههایجامعۀمعنویودینیدرچیست؟چراکهعدمتفکیکوتبییندرستوواقعشاخصه

دهوجزمشتیهایدوجامعۀمذکورمخاطبراسردرگمنموباحدومرزمشخصازویژگی

بنابراین.باشد،حاصلنشودای،کهممکناستدرغالبوطرحینوبیانشدهاطالعاتکلیشه

.استکهاینپژوهشدرپیآناستتریناهدافیدستیابیبهاینسؤاالتازمهم

 تحقیق پیشینۀ
یسندهرااستکهواکاویآنمباحثمربوطۀنوصورتگرفته(معنویت)بارههاییدراینپژوهش

استهایجامعۀمعنوییارینمودهبهنگاشتنموضوعشاخص بهبرخیازاین. دراینجا لذا

:نماییمتحقیقاتاشارهمی

نوشتۀسیدحسیننصرکهدراینکتاب،بهارتباطمعرفت،سنت،عقلمعرفتومعنویت- 

.استبررسیکردهاستونقشهرکدامرادررسیدنبهمعنویتبامعنویتپرداخته...و

:ازبهرامالهیکهدراینکتاب،برایمعنویتانواعیدانستهازجملهمعنویتیکعلماست- 

معنویتفطری و انحرافی معنویت معنویتسنتی، طریق. از انسان که است معتقد وی

باشدفطرتقادربرطیطریقمعنویتمی بیانکردهو. همچنینارتباطمعنویتباعلمرا

هاییکههمچنینبهعلت.داندنویترامانندعلمقابلتجربهودارایعلتومعلولمیمع

.استشودپرداختهموجبدوریانسانازمعنویتمی
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رشدمعنویجامعه»–  نقشامامتدر رضایی« ازصدیقه امر. معنویترا اینمقاله، در او

-هاومبارزهبابدعتیواحیایارزشمعناییوفطریدانسته،کهامامانباتوجهبهبازخوان

شناختوظایفانسانبهسیروحرکتتعالیانسانبه به توجه با نیز سویهایمانعو

.استمعنویتپرداخته

دراینمقالهانساندوبعد.پورازمحسنقاسم«هایرشدمعنویدرقرآنمبانیوشاخص»– 

نو بعد، براساسایندو و بررسیکردهفطریوجسمیدارد معنویترا استیسنده مثالً.

کردهکهپیامبران،ازآنجاکهانسانراموجودیفطریدانستهلذامعنویتراامریفطریتلقی

اسوه عنوان تعیینبه نقشی معنوی، دارند؛های انسان معنوی بعد این احیای در کننده

ویژگیعالوه مانندبراین ارزشی های : ایمان، عدالت، واخالق، خردورزی اموری... را

-مقدماتیبرایرسیدنبهمعنویتبرشمردهومعتقداستکهمتصفشدنبهچنینویژگی

.دهدهاییجامعهرابهمعنویتسوقمی

دراینمقالهبهتعریفمعنویتوارتباطوتأثیرمعنویت.ازابوالقاسمفنایی«معنویتقدسی»–5

شوداشارهعواملیکهمانعزیستیازندگیمعنویمیدرزندگیونیازانسانبهمعنویتو

.دارد

شدهدرزمینۀمعنویتونیزشرحمختصریکههایمطالعهوارائهباتوجهبهکتبومقاله

به گفتهشد، پژوهشمذکورومطمحنظرمیدربارۀهرکدامازآنها نظررسدکهاینتألیفاتبا

:شودداردکهبهآنهااشارهمینویسنده،درچندمورداساسیتفاوت

معنویت -  فقطمقولۀ شده، مقاالتارئه کتبو نویسندگان نظر از گفتکه باید ابتدا در

 .بررسیشدهنهموضوعجامعۀمعنوی

ها،معنویترابهاموراتفردی،درونی،ظاهری،مناسکوشعایردربرخیازاینپژوهش - 

معنویتدینینسبتداده آنکه حال اینتوصیفاتمیاند، از فراتر اینپژوهش، .باشددر

می گرچه امورات این معنویتچراکه معنویتتواند خود یا معنویت همۀ اما باشد، ساز

 .نیست

تألیفاتفوق -  بهدر پژوهشبعدیبررسینمودهصورتتکالذکرمعنویترا حالآنکه اند؛

ترهایآنومهمآننیزمانندشاخصهبرتعریفجامعۀمعنوی،بهتبیینابعادموردنظرعالوه

 .استهایجامعۀمعنویوجامعۀدینیپرداختهآنکهبهتبیینتفاوتشاخصه
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سازالذکرمعموالًمعنویترابهاموراتمعنویتطورکهگفتهشد،مؤلفینفوقدرپایان،همان - 

نموده اندمنحصر اندرصورتی. مطالعات براساس پژوهش، این نویسندۀ وکه داده جام

استنباطیکهحاصلنموده،براینباوراستکهمعنویتبهدالیلضابطهورویکردنوینی

هادهیوتغییرچالشگونهاستکهقابلیتسازندگی،پویایی،جهتکهداردجریانینهضت

.وهنجارهایموجودرادارد

 تعریف مفاهیم

 جامعه در لغت و اصطالح

توانیافتکهگرچههریکمعنایویژۀخودرارامی«جامعه»دلواژۀرقرآنکریممفاهیمیمعاد

است گروه ناظربهجمعو اما واقعیتیخاصاست، وحاکیاز دارد واژۀ. اینمورد جمله از

امت» » ام»استکهمشتقاز گروهیاطالقمیمی« به کهوجهمشترکیماننددینباشدو شود

واژۀ. (38:تاراغباصفهانی،بی)باشنداجبارییااختیاریداشتهطورواحد،زمانومکانواحدبه

رساند،درقرآننیزکههمسانیعصررامی«قرن»نیزکهبراشتراکمکانیداللتداردو«قریه»

(. 1مریم،)و(  انبیاء،)کاررفتهاست؛مانندآیاتمعنایامتیاجامعهدرمواردمتعددیبهبه

 لغت و اصطالحمعنویت در 

لغت معنویتدر مربوط«معنیبهمنسوب»: مربوطباطنبه؛ درون، عقلبهو یافکر،

وذاتیواصلیوراستیحقیقت.است( 3 ،1ج:33  انوری،)صوریدرونیمقابلاحساس

وراستلفظی،حقیقیضد«معنیبهمنسوب».(13:157  سیاح،)وروحانیوباطنیومطلق

«معنیبهمنسوب».(  31 ،  ج: 1  دهخدا،)وروحانیوباطنیومطلقذاتیوواصلی

.(    ، ج: 8  معین،)وصوریمادی،ظاهریوحقیقی،مقابلمعنی،باطنیبهمربط

ایمان اصطالح، معنویواخالقیفضایلومعنویاتهمۀسرسلسلۀخدابهمعنویتدر

معنویت یعنیپشتوانهبدونمنتشرشدهاسکناسنندماشناسیخدامنهایاست؛ اعتباراست؛

ازآنمنظوراست؛منفیمفهومیمعنویتدیگر،عبارتبه.نیستبیشاعتباریبینداردوکاغذ

خودپرست،کهبرسندایمرحلهبهآنوافرادانسانیجامعۀاگر.استامورازایسلسلهنبودن

هانیستباشند،ایننداشتهمذهبیوحتیایمنطقهنژادی،نباشند،تعصبوسودجوخودخواه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 (.   و3  بقره،)،(1اعراف،)،(3 ئده،ما)،(8 نحل،)کنیدبهآیاترجوع. 
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)آیندمیحساببهمعنویت (88 :53  مطهری، مجموعهدرنگاهیکلی،می. توانجامعهرا

تحتانسان و نیازها جبرسلسله در عقیدههاییدانستکه سلسله ایدهنفوذ آرمانها، درها، ها

ورندوروابطگوناگونمشترک،متقابلونسبتاًوطهاندودرزندگیمشترکغیکدیگرادغامشده

به را آنها میپایداری پیوند هم )دهد 18  مطهری، :    مقوالتبه(. از بسیاری ایشان نظر

مبتنیبرمعنویتاستودلیلتأکیداسالمبراینمقوالترامنظور...عبادی،اجتماعیوسیاسی

معنویتدانسته براینتقویتجذبۀ ایمانحقیقیبهخداوندیااندو جامعه در اگر باورندکه

پایه عدالتاجتماعینباشد، شودهایمعنویتمتزلزلمیهمانخدامحوریو نگرش. درکل،

تلفیقکندودراینمسیر ایشانایناستکهمنطقاسالمبرایناستکهمعنویتوعدالترا

.سیرتکاملیانسانمعناپیداکند

شودمیکشیدهنیهلیسمسویبهحالتیچنیندرآدمیواستریشهبیخدابیمعنویتاصوالً

.(37 ، ج: 3  بگلو،جهان)

رسدمینظر بهگونهشد،اینارائهعنوانجامعهومعنویتازکهتعاریفیبهباتوجهبنابراین

بنیۀاساسکهاستایمعنویجامعهجامعۀکه بهحقیقیایمانمحورمشترکبرحولآنو

معنویتدرحقیقت،چراکه.باشدگرفتهخدامحوریشکلدیگر،عبارتاووبهوبندگیخداوند

خدامحوری ملزومالزمو درهمدیگرو ایجامعهاستواقعمحالبه.باشندمیراستایکو

کهآنوحالزنددممعنویتازایعکس،جامعهبهیانیابددستمعنویتبهاماباشد،خدامحور

ایبراینایلشدنبهبنابراینچنینجامعه.ومحورایناعتقاداستوارنباشدبرمبناعملکردش

بایدبه حرکتوعکسمعنویت، واحدازخود فقطبهصورتجمعیو العملنشاندهندو

اجرایظواهردیناکتفانکند،بلکهحقیقتوکنهوروحدینرا،کههمانبینشدینینامدارد،

.فخویشقراردادهوعملکردخویشرابرمبناومحوردینشانقراردهندهد

 روش تحقیق

ای اساساینپژوهشکتابخانه بایدگفتکه ابتدا برهمین-در پژوهشاسنادیاستکه مبنا،

موردنظردرپیآنبودهکهبااستخراجمطالبموردنیازازمنابععنوانشدهباموضوعمقاله،که

کریم قرآن احادیثمعصومین ع)و نتیجهمی( تحلیلو تنظیم، به بپردازدباشد، گیری سپس.

آوریمطالبمرتبطباموضوعموردبحثبهبراساسهمینشیوه،دربخشتنظیممقالهباجمع

دنبالواکاویاینمسئلهسعیبرآنهایجامعۀمعنویپرداختهوبهجانبۀشاخصهواکاویهمه
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کهپاسخسؤ شناساییویژگیاالتمطرحنموده دررابطهباچیستی، هایجامعۀمعنویباشده

اینشاخصه چرا شاخصهاینهدفکه پرداختهها معنویمعرفیشده درهایجامعۀ استو

صورتمعقول،مستدلومنطقیبخشتحلیلمقاله،بهتبیینتفاوتدوجامعۀمعنویودینیبه

روشیاستنباطیدرجهتمعرفی پایانبا در و ارائهشده گوناگونآن ابعاد معنویو جامعۀ

.ایدرچارچوبفرایندمذکورحتمیوقطعیاستگفتهشدهکهتحققچنینجامعه

 های تحقیق  یافته
شدههایجامعۀمعنویوسؤاالتمطرحازپژوهشانجامشدهدررابطهبابررسیشاخص

 :باشدبدینترتیبمیشودهاییکهحاصلمیدراینزمینه،یافته

بزرگداشت -  تعظیم و انسان آدمیّت مقام به نهادن حقیقتارج در معنوی جامعۀ تشکیل

 .فرامینالهیاست

میبه -  جامعهنظر ساختن درپی معنوی جامعۀ یارسد منطقی ساختار بر مبتنی ای

رادجامعهوبهاینمعنیکهدرپیتعالینگرشواندیشۀاف.دیگر،دیالکتیکاستعبارتبه

تبعآن،انعکاساینمتعالیبودندررفتارهاوبرخوردهایشانبایکدیگر،درسطحخردوبه

 .کالناست

رسدکهیافتۀدیگرایننظرمیباتوجهبهمطالعاتانجامشدهواستنباطیکهنویسندهداردبه - 

نیکهاینجریانبهاینمع.پژوهشاینباشدکهجامعۀمعنوییکدکتریناجتماعیاست

العملازخودشانتحققدادنحرکتوعکسدرمتنجامعهوبهدستافرادجامعهبانشان

.یابدمی

 بررسی و تحلیل مسئله
رودهایبارزوممتازیاستکهیکجامعهباآنتعریفیامیایازویژگیهامجموعهشاخصه

تعریفشود که هرجامعهبراین. بهاساس، توجه برآنحاکمنوعجهانایبا نظامیکه بینیو

یک وویژگیسریشاخصهاست، آنشاخصهها داردکهبا تعریفمیها بین،شودکهدراینها

هایجامعۀمعنوینکتۀحائزاهمیتدربارۀشاخص.جامعۀمعنویازاینقاعدهمستثنینیست

می آنپرداخته ذیلبه در بحثیکه مورد و ایناستمذکور اینشاخصهشود بهکه عنوانها

حقاستکهدرقرآنکریموکتبدینیشدهوشناختیصحیحوبههایدینیشناختهشاخصه
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شده پرداخته آنها به ویژگینیز این ما چرا حال شاخصهاست، را ذکرها معنوی جامعۀ های

هایمعنوی،هایدینیباشاخصکردیم،درتبیینچگونگیتفاوتنسبتایندو،یعنیشاخص

کهبهاینمعنیتازمانی.ماندبایدگفتمانندتفاوتاستعدادهایبالقوهوبالفعلدرموجوداتمی

العملیصورتنگرفتهباشد،بالقوهوهامحققنشدهوبرایاجراییشدنآنهاعکساینشاخصه

.روندشمارمیهکهمحققواجراییشوند،بالفعلومعنویبشوندوآنهنگامدینیمحسوبمی

گذارند،شاخصۀمعنویهابهدلیلآثارونتایجوتبعاتمطلوبیکهبرجایمیپساینشاخصه

شدهکهدرعینهاییپرداختهحالدراینپژوهش،بهویژگی.خودخودیشوندنهبهمحسوبمی

ربطداشته جامعه جمعو به باشددینیبودن این. آوردن مؤلفههدفاز گونه یعنیدینیوها

شده،درواقعتبیینوتفکیکمفهومجامعۀدینییامعنویجمعیبودن،کهدرذیلبهآنپرداخته

نبوده نویسنده مقصود دیگری هدف هیچگونه و بوده استمنظور مهم. به ایناکنون ترین

:اندازپردازیمکهعبارتهامیشاخصه

آزادی 

استعدادهاآزادیموجببه رساندن معنویآدمیمیمنصه تکاملمادیو شرایطوو و شود

کندکهآدمیدرآنبتواندبهسهولت،بهاهدافومقاصدمادیومعنویایرافراهممیزمینه

نایلشود به. آن از گاه و حقوقطبیعیانسان آزادییکیاز اسالم دیدگاه عنوانبنابرایناز

الهییادمی شودارزشانسانیو اهمیتآنآزادیمناسباتمعنویتو. نزدیکیدارندکهدر

،«حرّیت»آزادیدرزبانعربیبه.توانبهمعنویتدستیافتتوانگفتازطریقآزادیمیمی

درقرآنکریم،(.38 :35  بعلبکی،)استمعناشده«تحررمن»،و«صرافه»،«طاقه»،«استقالل»

به حرّیت نرفتهواژۀ حرّکار مفهوم ولی بودهاست توجه مورد استیت و. اوصاف مثالً

میهاییویژگی خفقان و بردگی استخافو آن، مقابل نقطۀ یا آزادی بر دال اشارهکه باشد،

کندکهتوایبهپیامبرگرامیخویشاهمیتآزادیراگوشزدمیخداوندمتعالدرآیه.استشده

«بِمُصَیْطِرٍعَلَیْهِمْلَسْتَ»:هعملینماییگینداریونبایدکسیرامجبورببرکسیتسلطوچیر

راایمانکهباشىداشتهامکانکهندارىآنچنانتسلّطونیستىمسلطایشانبرتو»(.  غاشیه،)

آنبرراایشاننمایىمجبورونمایىایشانقلوبدرداخل انذارکهاستواجبتوبرفقط.

«حقسوىبهدعوتورسالتتبلیغوترسانیدنبرشباشکیباپسرا،مردمدهىبیمونمایى

(.1 ،1 ج:87  طبرسی،)
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می فرعون دربارۀ موضوع این نشاندن مهم برای دیگر، جایی در باز کریم :فرمایدقرآن

...قَوْمَهُفَاسْتَخَفَّ» »(  5زخرف، واستاستکبارلوازمازواستاحتراممقابلاستخفاف»(.

استخفافبهرسدچهباشدمسکینوفقیرولواستحراماسالمریعتشدرمؤمناستخفاف

البتهپرستیدندمىرااوکهفرعونقوملکناستحرامهممؤمنبراستکبارچنانچهاولیاءوانبیاء

«دانستندمىالزموواجبرااواطاعتودانستندمىخفیفوکوچکاوجنبدرراخود

( 13  طیب، :   ج بهاست.(  ، دیگران گرفتن بردگی به آزادیخافو بندکردن به معنای

دنبالداردوهایمستکبررابههاستکهاینعملموجباتحقارتوتبعیتکاملازانسانانسان

.باشدایمعنویمیهایالهیدرجامعههاوفضیلتاینحالتقطعاًسببعدمتحققارزش

معصومین ع)سنت ای( در را روایاتی کردهنیز بیان زمینه اینن منزلت نمایانگر که اند

انسانیاست-بعدالهی علی. ع)امام همۀ( درواقعخطاببه که فرزندش، اهمیتآزادیبه در

فرمایدبشریتاست،می حُراً»: أهللُ قَدجَعَلَکَ وَ غَیرُکَ التَکُنعَبدَ «وَ بندۀدیگریمباشکه».

ایمبنینیزتوصیه(ع)امامحسین(. 7 :    رضی،یفشر)«خداوندتوراآزادآفریدهاست

کُنتُمالتَخافونَیومَ»:استمذهبنیزشدهبرآزادمنشیحتیبهمردمبی إنَلمیَکُنلَکُمدینَوَ

دُنیاکُمأحراراً فیأمر فکونوا «المعادِ نمی». ازروزمعاد کاراگردیننداریدو پسدر ترسید،

(. :1   کوفی،)«باشیددنیایتانآزادمنش

معنایبه»کندکهآزادیمعنویتأملوتدبردرآیاتوروایاتمارابهاینفهمرهنمونمی

تصمیم عرصۀ در را انسان خویشاستکه خرد و اندیشه فرمان به ارتقایزیستن گیریو

شودومیعقلدادهدرایننوعآزادی،حقسروریوفرمانرواییبه.سازدانسانیتتوانمندمی

متکیبهخودآزادیازشوقانسانبهخودمختاریوآزادکامیبرمی خیزدوکارهایخودرا

خواهدابزارارادۀخودباشدنهغیروبهاینمعناکهآدمیمی.سازدنهنیروهایخارجازخودمی

:17  ایازی،)«ودایزبونرفتارنشتصمیماتشراخودبگیردنهدیگریوبااوهمچونبرده

(.8 و5 

زاوزمینهرابرایتواندمعنویتبنابراینشایدبتوانگفتکهآزادیتنهاطریقیاستکهمی

کندچرااینفهمرابهانسانالقامی.هاوحقایقوبندگیحقیقیخداوندفراهمکندرشدارزش

انسان نبایدسرطاعتوفرمانبرداریبیکه تنها بیاورند،چوننه برابرهمدیگرفرود در وچرا

هاواقداماتخودراازرویاختیاروبدوناجبارواکراهانجامدهند؛تابدینبلکهبایدانتخاب

 .وسیلهبهاهدافومقاصدمادیومعنویخویشنایلشوند
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 ستیزی ظلم

درجهتحاکمیتمعنویتداظلم پیامدهاییکه دلیلنتایجو به معنویستیزینیز شاخصۀ رد

شده استشناخته و. هوشیاری با ویژگی این به متصفشدن با جامعه افراد که معنی بدین

برانگیختگیتمامنسبتبههرگونهاجحافیکهبرسرراهتکاملمعنویفردوجامعهمانعایجاد

یندوبدیننحونماالعملنشاندادهودردفعآناقداممیرودایجادکند؛عکسکردهیااینکهمی

فرمایدهمانگونهکهخداوندمتعالمی موجباتحاکمیتمعنویترادرجامعهفراهمخواهندکرد؛

کهاستاسالمىپرمایۀوسیعشعاریکدرحقیقت»(.17 بقره،)«... تُظْلَمُونالوَتَظْلِمُونَال...»

بایدنیزستموظلمبهدادنتنازبپرهیزندستمگرىازبایدمسلمانانکهنسبتهمانبه:گویدمى

کافىآمادگىمسلماناناگروشودمىپیداکمترستمگرنباشد،ستمکشاگراصوالًکنند،اجتناب

ظالمبهآنکهازپیشبایدکندستمآنهابهتواندنمىکسىباشند،داشتهخودحقوقازدفاعبراى

(.11 : ،ج 1  مکارمشیرازی،)«مدهستمبهتنبگوییممظلومبهمکنستمبگوییم

آیه در کریم میقرآن فرمایندایدیگر :« لَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَهُمْالنَّاسَاللَّهِدَفْعُاللَوْوَ...

پیشبرانگیختگىوهشیارىاثربرکهخودازگذشتودفاعحالت»(. 5 بقره،)«... الْأَرْض

باشدبرترىمبدأازناشىبایدآیدمى فسادجهتاز-االرضلفسدت-بهزمینفسادنسبت.

ایناصالحوصالحبهسببباشندومىزمینگزیدۀوپروردهونمودارکههاییاستانسان

گیردمیبهخودکمالىهاىصورتویابدمىآرایشآنمنابعوموادو،زمین(دفاع)عالىپدیده

رکوددچاردفاعى،خودانگیزۀنبودنبابهذات،املمتکومتحرکایاستپدیدهانسانچونو

ارادۀازنمودارىانسان،دردفاعىانگیزۀجهت،ازاین.گیردفسادمیرازمینوشودمیتباهىو

درونازفکرىواقتصادىیامرزیوملىاختالفاتزمینۀدرکهاستحیاتقانونوخدا

یابدمىگسترشوشودمیپدیدارزندگىسطحدرهواودریاامواجمانندوجوشدمیهاانسان

همانندماندونمىپایداریکهیچوگرداندمیغالبرامغلوبومغلوبراغالبپیوستهو

هاىقدرتغلبۀوجذبازراآنهاواستبزرگاجساموکوچکذراتدرکهدفعىنیروى

مدبردستبهآنسررشتۀکهدفع،وذبجهمگانىوفعالنیروىهمین.داردمیپایداربزرگتر

کمالحرکتهموباشدمىبخشىوساماننظممنشأهماست،حکیم وهاموجبصالحو

(. 7 ، ج: 8  طالقانی،)«اجتماعىوبشرىهاىانقالب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .بینیدکنیدونهستممینهستممی. 

 .کرد،قطعاًزمینتباهگردیدهبودبرخیدیگردفعنمیۀواگرخداوندبرخیازمردمرابهوسیل. 
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کهتحققمعنویتناپذیردانستهستیزیضرورتیاجتنابدرروایتواحادیثنیزظلم شده

نیکی) و هاخیر همانظلم( یا قیام و مبارزه سایۀ در جز جوامع، در ستیزیامکاننخواهدرا

وَتَحْتَظِلِّالسَّیْفِالسَّیْفِفِیالْخَیْرُکُلُّهُ»:فرمایندبارهمیدراین(ص)پیامبرگرامیاسالم.داشت

لَایُقِیمُالنَّاسَإِلَّاالسَّیْفُوَالسُّیُوفُمَقَالِیدُالْ النَّارِوَ تمامخیرونیکیدرقیامومبارزهو».«جَنَّۀِوَ

مگرباقیامومبارزهومبارزات(بیدارنشوند)تحتسایۀقیامقراردارد،مردمبهراستنیایند

نیزشرطپذیزش(ع)امامعلی(.5،  ج:77  حرعاملی،)«کلیدهایبهشتوجهنمهستند

بهظلم فرمایندکنندومییستیزیمنوطمحکومترا أنالیُقارّوا»: ألعُلَماءَ عَلىَ أللَّهُ مَاأخَذَ وَ

ظالِمٍعَلىَ أوّلِهاکِظَّۀً بِکأسٍ آخِرَها غارِبَها،وسَقَیتُ حَبلَهاعَلىَ لَألقَیتُ مَظلومٍ، السَغَبِ «وَ و».

واجبکرده دانشمندان بر خدا اینکه نبود پرخورىاگر برابر در گرسنگىاستکه و ستمگر

افکندم،وپایانآنرابهجامآغازآنستمکشساکتننشینند،ریسمانخالفترابردوششمى

تأملدراینآیاتوروایاتاندیشۀانسانرابه(. 8 ، ج:37  حکیمی،)«کردمسیرابمى

می رهنمون مهم ظلماین یا ظلم دفع که کند باید مدام که است الهی سنت جریانستیزی

.باشدتاهرگونهاقدامافراطی،ظالمانهوغیرانسانیفرصترشدونمونداشتهباشدداشته

نیزدراهمیتقیامعلیهظلم،کهچگونهموجباتتعالیمعنویرادرفردو(ره)امامخمینی

منزلخلتقیامبرایخداستکهابراهیمخلیلالرحمانرابه»:فرمایندکند،میجامعهفراهممی

اهللاستکهموسیکلیمرابایکعصابرقیام...هایگوناگونطبیعترهاندهرساندهوازجلوه

کرد فرعونیانچیره خاتم... برایخداستکه قیام ص)النبینرا یک( عاداتورا تمام بر تنه

خمینی،)«انیدونیزآنذاتمقدسرابهمقامقابقوسینأوادنیرس...عقایدجاهلیتغلبهداد

مبارزهوقیام،ضرورتحیاتزندگانیفردیو»توانگفتاساس،میبرهمین(. ، ج:88  

ایغفلتودستکشیدنازولحظه.گیرداجتماعیوتمامابعادوجودیفردوجامعهرادربرمی

–یرورتاگراینحرکتوص.معناینابودیوفناشدنانسانوجامعۀانسانیاستمبارزهبه

آنیتبدیلبهتوقفوایستگردد،آنگاهزندگانیانسانازحرکتایستادهو–مبارزهوقیام

رسیده فرا انسان بیشنیستمرگ متحرکی مردۀ اما باشد، زنده امر ظاهر در «استهرچند

(.  :18  جمشیدی،)

یضرورتیاجتماعیبرایستیزگونهکهدرآیاتوروایاتمالحظهشد،ظلمبنابراینهمان

توانگفتبدوناینضرورتچیزیطوریکهمیبه.احیاوحاکمیتمعنویتدرجامعهاست

اصالح سامانقابل و انتظامشدن و نیکییافتن و خیر همۀ و نیست وبخشی سعادت ها،
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ظلمایکهمیهایجامعهبهروزی فقطبا وستیزیوقیامممکنخواهدبهمعنویتختمشود،

 .شودمحققمی

 بصیرت 

هانهتنهابایدباتأملوتدبرعملکندوهاوحوادثووقایعورخدادآدمیدربررسیپدیده

هاودریافتشخصیوفردینشود،بلکهباشناختعمیقی،اینوقایعراموردبازیچۀهوس

برایتحققمعن زمینهرا ویتدرجامعهفراهمکندوتحلیلوواکاویقراردهدوبدیننحو،

داشتنعلمو.اجازهندهدکهعواملوعناصرسودرجهتحاکمیتمعنویتمانعایجادکنند

پسعلموآگاهیصفتایجابیافرادبابصیرتو.رودشمارمیآگاهیپایهواساسبصیرتبه

.باشدزدگیوتقلیدصفتسلبیآنانمیپرهیزازهرگونهشتاب

گرامیمینبره رسول معنوی انقالب حرکت راه نقشۀ را بصیرت متعال خداوند اساس،

عنوانیکسنتوروشیالهیکهبایددهدکهآنرابهاتباعخودبهخویشترسیموفرمانمی

مَنِوَاأَنَبَصِیرهعَلىاللَّهِإِلَىأَدْعُواسَبِیلِیهذِهِقُلْ»:براساسآنحرکتوعملکنند،ابالغنماید

منظورازسبیلراهیاستبدونکژیو»درتفسیراینآیهآمدهکه(.73 یوسف،)«... اتَّبَعَنِی

روی از نوریمو طرفخداوندبرهدایتو از ما فرموده پیامبر که شبهه اعوجاجوشکو

می حرکت آن در معرفت و ادراک و بینشبصیرت یقین از است عبارت که بخشوکنیم

کههمینامرموجبتفکیکو....بخشونهازرویسرگردانی،لغزشوحدسوگمانیروشن

است مشرکین و ما بین تفصیل و تمییز »( قطب،     سید  ج: ، 7   دیگری،(. درجای

می قیاسدست به بصیرت اهمیت دادن نشان برای متعال افرادخداوند مقابل نقطۀ و زند

هاوحقایقراندارندوبااینعملدکهقدرتتشخیصارزشدانبابصیرترااشخاصیکورمی

(.8 رعد،)«؟ الْبَصِیروَالْأَعْمىیَسْتَوِیقُلْهَلْ».شوندخویش،مانعتحققمعنویتدرجامعهمی

کهکورونابیناکسیاستکهبرچشمبصیرتشپردهوپوشش»:درتفسیراینآیهنیزگفتهشده

ردبابصیرتکسیاستکهشناسایحقوحقیقتاستچراکهباطنشبهیاحجابیاستوف

است روشن توحید نور نیستند... مساوی دو این !که بی)« تاقشیری، :  ج ،    روایات(.

به بصیرت ضرورت بر نیز شدهپرنغزی ایراد مهمی معنوی خصلت امامعنوان مثالً است؛

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .کنیمسویخدادعوتمیکرد،بابیناییبه(امپیروی)بگوایناستراهمن،کهمنوهرکس. 

 .اندبگوآیانابیناوبینایکسان. 
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اندفرموده(ع)صادق إِلَّاعَلَىالْعَامِلُ»: السَّیْرِ سُرْعَۀُ یَزِیدُهُ لَا الطَّرِیقِ عَلَىغَیْرِ کَالسَّائِرِ بَصِیرَۀٍ غَیْرِ

رودکسیکهبدونبصیرتعملکندهمچونکسیاستکهدرطریقومسیرپیشنمی.«بُعْداً

ازمقصددورترمیازاین بیفزاید، برتندیوحرکتخود هرچه رو، )شود 71  کلینی، ، ج:

درسفارشیمؤکدبهکمیل،اقدامبههرعملیرابراساسبصیرتالزمو(ع)امیرالمؤمنین(.  

فِیهَاإِلَىمَعْرِفَۀمَامِنْقالیَاکُمَیْلُ»:اندضروریدانستهوفرموده مُحْتَاجٌ أَنْتَ إِلَّاوَ ای».«حَرَکَۀٍ

شعبهحرانی،ابن)«رتومعرفتداریکمیل،هیچحرکتینیست،مگراینکهدرآننیازبهبصی

  8  : 1  برهمین(. ستوده»مبنا، و صفاتشایسته دربصیرتاز یکمسلمان استکه ای

هایسیاسیودرمبارزاتوفعالیت.زندگیفردیواجتماعیخویشبایدازآنبرخوردارباشد

صیرت،عبادات،مبارزاتوبدونب.گرددترمیها،جایگاهبصیرتروشنگیریاجتماعیوموضع

هاعبادتوریاضتیامبارزهجنگانساننیزنتیجهوثمرمطلوبرانداردوگاهیپسازسال

(.33:17  شاکر،)«گیردبصیرتدرمسیرباطلودربرابرحققرارمیبادشمن،انسانبی

یواقدامیوگزینشامریآموزدکهدرهرحرکتتوانگفتایناصلبهمامیرنتیجهمید

بایدازرویبصیرتعملنماییموازماندندرظواهراموربپرهیزیمکهاینامریعنیعمل

طبقظواهرامورموجبآثاروپیامدهایسووهمچنینمانعبروزتحققمتصفشدنجامعهبه

ارزش کسب و فضیلتحقیقت و جامعهها شدن واجد جهت در الهی و انسانی بههای

  .هاییمعنویخواهدشدشاخص

 عدالت محوری 

باشدعبارتی،ماننددورویسکهمیعدالتبامعنویتنسبتدوسویهداردیابه چراکهعدالت.

ایکهمتصفبهاینخصلتیاویژگیاست،دربطنخویشسرشارازمعنویتاستوجامعه

وبه متصفومزینبهمعنویتنیزخواهدبود عکسقطعاً اینهماناصلیاستکهدغدغۀ.

من بودهبسیاری مصلحان و پیامبران استجمله میبه. که ارسالطوری از هدف گفت توان

بوده همینمنظور استپیامبرانبه الْمِیزانَوَالْکِتابَمَعَهُمُأَنْزَلْنابِالْبَیِّناتوَرُسُلَناأَرْسَلْنالَقَدْ»:

... الْقِسْطِبِالنَّاسُلِیَقُومَ »( 5 حدید، سوىبهرسوالناعزامازغرضآناستکهبیانگرآیه»(.

استوتوحیدمکتببناگذارىآنانرسالتبرآشکاردالیلومعجزاتبابشرىاجتماعات

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
راستیماپیامبرانراخودرابادالیلآشکارروانهکردیموباآنهاکتابوترازورافرودآوردیمتامردمبهبه. 

 .انصافبرخیزند
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نهادهبشرىاجتماعاتدردسترسآنانکهتوسطراهایىکتابوفرامینوالهىهمچنیناحکام

عدلوباشدداشتهاىعادالنهزندگىونمودهپیروىآسمانىبرنامهازکهبشراستاینبهمنظور

(. 7 ،8 ج: 7  حسینیهمدانی،)«باشدفرمانرواآنانمیاندرعدالتو

جامعه از تالشگروهی تنها اهمیتاستکه حائز آنقدر متعال خداوند نظر عدالتاز

راتاثربخشیکهاینامرچونرضایتمندیمردمومعنویرابرایتحققتأثی-(ارسالرسوالن)

به را ازهمگی-دنبالداردنمودنزندگیآنها و اعالنعمومیصادرکرده لذا کافیندانستهو

اینصورتمیدرخواستمی در تنها و باشند کوشا آن تحقق برای که عدالتوکند توان

 آنجاکه اجراییکرد؛ جامعه در هم با متعالمیمعنویترا فرمایدخداوند آمَنُواالَّذِینَیاأَیُّهَا»:

)« بِالْقِسْطقَوَّامِینَکُونُوا ... 5 نساء، کهتفسیرآیهنیزبههمینمضموناشارهداردچنان(. هر».

شریفهآیهاینمشمولامورکلیۀدربارۀدادوعدلنوعهروزنچهومردچهمؤمننوع

بایدرادادوعدلگرددکهمیمفهومطورایناستمبالغهصیغۀکهمینقواکلمۀاز.شدخواهند

واجرارادادوعدلمرتبهدویایککهکسیپس.دادانجامورواجکافىحدبهوحقههوکما

...شدنخواهدآیهاینمبالغهمعناىمشمولنمایدخوددارىآناجراازبعداً نجفیخمینی،)«

(.  ، ج:73  

نیزبرضرورت،اهمیتواجراییشدناینشاخصۀمعنوی(ع)روایاترسیدهازمعصومین

جَعَلَأهللَسُبحانَهُألعَدلَقِوامَأألنامَوَتَنزیَهامِنَألمَظالِمَ»:فرمایندمی(ع)مثالًامامعلی.تأکیددارد

لِإلسالمَ تَسنیهَ وَ أآلثامَ هاوستونزندگیآنهاوبرپاییانسانخدایسبحانعدالترامایۀ».«وَ

:7   تمیمیآمدی،)«استهاوگناهانوروشنیچراغاسالمقراردادهکاریسببپاکیازستم

اگربهعدالتبینمردمرفتارشود.«لَاسْتَغْنَوالنَّاسِفِیلَوْعُدِلَ»:درروایتیدیگرنیزآمده(.   

(.  5، ج:71  کلینی،)شوندنیازمیهمهبی

 هنگام به روایات در عدالت برای که معنوی شدنآثاری جملهاجرایی از شد ذکر آن

وستموبرپایینماز،ستونزندگیمردم،بیانگرایناستنیازیمردم،برپاییدین،عدمظلمبی

ترنشود،ازعسلشیریزندگیدرمحیطیکهدرفضایآنبویخوشعدالتاستشماممی»که

تروچونآدمیتنهاستماستودرمحیطمسموموآلودهبهزهرهایستمگری،ازحنظلتلخ

عدالتی،کند،درهنگاماجرایعدالتیابیچشدولمسمیکندبلکهآنرامیرااحساسنمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .ایدپیوستهبهعدالتقیامکنیدوبرایخداگواهیدهیدایکسانیکهایمانآورده. 
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-یکندوباذائقهوچشاییفطریآنرامرودوواقعیترالمسمیهاازبرابراوکنارمیپرده

چشدودرنتیجۀلمسکردنوچشیدنعدلازشیرینیآنودرنتیجۀلمسکردنوچشیدن

-نگرد،اینتلخیراهمانچونآدمیکوخیرادرکنارکاخیمی.گرددظلمازتلخیآنآگاهمی

می احساس داشتهگونه وجود آنجا در که را برادری و مساوات شیرینی که .باشدکند

سخهمینبه به ریشهتجهت و عدالتواقعی به رسیدن برای تالشگری و کردنکوشی کن

شودکهعدالتپردازدوازاینجاستکهخرسندیمردمانتنهاهنگامیحاصلمیستمگریمی

(. 8،57ج:37  حکیمی،)«دراجتماعحاکمباشدومردمشیرینیآنرابچشند

آثاریرادرپیداردکهاصالحوانتظاموتعادلبنابراینطبقآیاتوروایاتعدالتنتایجو

-گونههابهقدمعنویتدرهمۀعرصهبرقرارکردنبینبسیاریازاموراتجامعهوشکوفاییتمام

به را رضایتمندیمردم تفریطایکه افراطو هرگونه از و کند فراهم بایسته و شایسته طور

.بنشاندجزباعدالتمیسرنخواهدبودجلوگیرینماید،وهرچیزیرادرجایدرخورش

 اشتغال  

ازآنجهتشاخصۀمعنویجامعهمحسوبمی نتایجشایدبتوانگفتکار اثراتو که شود

نهبهجهتفی نفسهبودنخودِمادیومعنویفراوانیازلحاظفردیواجتماعیدرپیدارد،

نهدبلکهآنرامنوطونفسهوقعینمیعملفیسورۀنحلبهخود71ِمثالًخداونددرآیۀ.کار

باشد،تامستحقپاداشو«مؤمن»واینکهخودفردنیزبایدحتماً«صالح»مقیدبهقیدهاییچون

نمایدقرارگیرنداشارهمیحیاتطیبه قالاهللتعالی. هُوَوَأُنْثىأَوْذَکَرٍمِنْصالِحاًعَمِلَمَنْ»:

... طَیِّبَۀحَیاۀًیِیَنَّهُفَلَنُحْمُؤْمِنٌ می« اینرا کاررساندآنچهکه اثرعملیا کهمهماستنتیجهو

کار عملیا استنهخود نیزآمدهچنان. تفسیراینآیه کهدر اینپاداششامل»: نوعهرکه

عملکههرکسىیعنى.شودمىباشدپسندیدهونیکعقالء،ورسولوخدانظرازکهعملى

برمشروطانساننیکرفتارهاىچوناما.استآنجزایشزن،مردیاازاعمدهد،انجامکىنی

فوقجملۀدنبالبهلذاباشد،داشتهایماناندفرمودهآنچهورسولوخدابهکهاستاین

مؤمن،غیرشخصولى(مُؤْمِنٌهُوَوَ)باشدواقعىمؤمنکهاستمقبولکسىاعمال»:فرمایدمی

،7ج:73  نجفیخمینی،)«شودشد،نمىخواهددادهمؤمنینبهآخرتدرکهپاداشىولمشم

 33 کارواهمییتیکهداردخداوندمتعالدستوربهجستجوو(. درراستایهمیناثربخشی،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .بخشیم[حقیقی]ای،حیاتایکندومؤمنباشد،قطعاًاورابازندگیپاکیزهکارشایسته–مردیازن-کسازهر. 
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می کار شغلو ایجاد بیاناحسن، به مییافتنیا فرمایدنمایدو «.... هاللَّفَضْلِمِنْوَابْتَغُوا...»:

بهشمااجازهدادهشدهکهبرایتجارتودخلوتصرفدرآنچهکهنیازیعنى»(.7 جمعه،)

خاطرطلبکاربرویدبهویعنیپیکسب]داریدبرایمعیشتتاندرزمینمتفرقوپراکندهشوید

هنتیجهروایاتنیزدررابطهباهمینمضمونب(.3،73 ج:3   زحیلی،)«[تاننیازهایزندگی

فَاتِّصَالُالشُّغُلُیَکُنِإِنْ»:فرمایندمی(ع)اند؛آنجاکهامامعلیوپیامدبیکاریاشارهنموده مَجْهَدَۀً

هرچندکاروتالشهمراهبازحمتورنجاستامابیکاریپیوستهمنشأفسادو.«الْفَرَاغِمَفْسَدَۀ

(.73 ، ج:    مفید،)تباهیاست

کارنیازدارد،بلکهرشدتنهاتنآدمینیستکهبه»وفریضۀالهیاستکهاریکوظیفهک

کارداردوبیکاریبرمعنویتروحاووقوایمعنویوفکروفرهنگوتربیتاونیزبستگیبه

گذاردبارمیآدمینیزآثاریزیان دراختیارداشتوطبیعت. کهنیازدارد، اگرآدمیهرچهرا

اومی اوقاتخودآمادهوساختهوپرداختهبه بهبیکاریوفراغتدادودرنتیجه، پیوسته را

میمی تباهیکشیده و بهفساد نیرووگذراند، ناگزیر راهشدو در را هاییصرفانرژیخود

(.5  و   :77  حکیمی،)«انجامدکردکهبهنابودیخودوهمنوعانشمیمی

راینتأکیدآیاتورویاتبرارزشکارونکوهشبیکاریبهدلیلآثاروتبعاتیاستکهبناب

رسانیبههمنوعانموجببطالتبرعدمرشداقتصادیجامعهوخدمتچراکهعالوه.درپیدارد

رو،جوانانبیکارآمادگیازاین.شودمی...هایمادیومعنویوعمروبیهودههدررفتنسرمایه

هاوهواهاینفسانیبیفتندوبهفسادوتباهیورذالتکشیدهریدارندتادردامناهنجاریبیشت

وکاررابرایشوند؛برمدیرانسیاسیاجتماعیواقتصادیجامعهاستکهزمینۀاشتغالوکسب

برمفقودشدنفضایمخربومنحطیکهبراثربیکاریظاهرشدهوتاعالوه.همهفراهمکنند

هاوسازیشخصیتافرادوپاکسازیجامعهازرذالتهایسالمامعنویتسازگارنیست،زمینهب

 .ایمعنویباشیمفراهمشودوبدینوسیلهشاهدجامعه...هاوپستی

 مداراورزی  

بینش و استعدادها با را مردم خداوند قرآن، نصصریح انتخابمختلفطبق و عقاید و ها

بااین(.3  هود،)« مُخْتَلِفِینیَزالُونَالوَواحِدَۀًأُمَّۀًالنَّاسَلَجَعَلَرَبُّکَشاءَلَوْوَ»:استآفریده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
...ورزقخداراطلبکنید.... 

 .نداداد،درحالیکهپیوستهدراختالفمردمراامتواحدیقرارمیۀخواست،قطعاًهمتومیواگرپروردگار. 
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یعنیگوناگونیسلیقه تنهاعاملیکهموجباتجامعهتوصیف، ایآرام،هاوانتخابعملکردها

هایمعنویوویژگیهاآمیزوتعاملیسازندهدرراستایپدیدآمدنخصلتسالم،حلمسالمت

وجودآمدناحساساحترامنسبتبههمدیگردررابطهبااختالفاتاستشود،بهدرجامعهمی

.نهفتهاست«مداراورزی»کهاینمهمدر

داردبه کاربرد موضع دو در مداراورزی کارگیری و. مباحثاعتقاداتی با رابطه در یکی

احزابو با رابطه دیگریدر هاگروهمذهبیو اعتقادیبایدگفت. موضع در فرصتی: مدارا

حقدوبارهاستبهشخصیکهراهخطارفتهوازمعنویتحقیقی،کههمانانتخابصحیحوبه

شده دور است، داردچنان. تأکید مضمون این بر متعال خداوند فرمودۀ که مِنَأَحَدٌإِنْوَ»:

ثُمَّکَالمَیَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجارَکَالْمُشْرِکِینَ « یَعْلَمُونَالقَوْمٌبِأَنَّهُمْذلِکَمَأْمَنَهأَبْلِغْهُاللَّهِ

( 8توبه، تأکیددارد(. تفسیرآیهنیزبرهمینادعا مدتانقضاىازپسمشرکانازیکىاگر»:

ازآنچهاینکهتاکنداماندرخواستوبیایدتوسوىبهنیستاووتومیانپیمانىکهمهلت

کنداستماعراخداسخنتادهامانرابشنود،اوکنىمىدعوتآنبهرامردمکهرادینوقرآن

این.استقرآندربراهینودالئلترینمحکمزیرادهد،قراراندیشیدنوتفکّرموردراآنو

دینوایمانازیعنىاندنادانمردمىآنهاکهاستدلیلاینبهدهىپناهرااوبایدکهدستور

طبرسی،)«شوندآگاهوبشنوندراحقسخنتااماندهى،راآنهابایدبنابراینفهمندنمىچیزى

(.  5، ج:11  

کسحقاجبارواکراهکسیرابهانتخابوگزینشرساندکههیچاصلمدارااینفهمرامی

وجبگمراهیوضاللتبیشترافرادازمعنویتخواهدگونهبرخوردهامزیرااین.اینداردعقیده

کهخداوندمتعالبهپیامبرخویشچنیندستوریرامبنیبراکراهمردمبهدعوترابیانچنان.شد

« مُؤْمِنِینوایَکُونُحَتَّىالنَّاسَتُکْرِهُفَأَنْتَجَمِیعاأَکُلُّهُمْالْأَرْضِفِیمَنْلَآمَنَرَبُّکَشاءَلَوْوَ»:نمایدمی

( انسانخواست،مىپروردگارتاگریعنى»(.77یونس، ایماناندزمینروىکههایىتمامى

بهمطلبواستسبحانخداىبابابایندرپسمشیت...نخواستهطوراینلیکنوآوردند،مى

توراچیزىچنیناوچونوداردبستگىاوخواست وطمعینچننبایدپیامبر،اىنخواسته،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
بهمکانامنشبرسانواگریگیاز.  بشنودسپساورا را تاکالمخدا پناهشده، مشرکانازتوپناهخواست،

.داننداندکهنمیچراکهآنانقومی

هرکهدرزمیناستهمۀآنواگرپروردگارتمی.  پسآیاتومردمرا.آوردندایکسرایمانمیخواست،قطعاً

 .کنیکهبگروندناگزیرمی
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رامردمنیستىقادرتواینکهبراىکنىخستهراخودبابایندرنبایدنیزوباشىداشتهتوقعى

هاانسانازماراایمانىآننیست،ماخواستباشداکراهروىازکهایمانىوکنىایمانبرمجبور

بیانىوباشداکراهبدونورىاختیابایدایماناینکهبهاشاره].باشداختیارحسنازکهایمخواسته

زمیناهلهمۀخواست،مىخدااگروآوردنمىایمانخدااذنبهجزکسهیچاینکهمورددر

وزوربهرامردمفرضاًاینکهجزنماندهباقىتوبراىراهىدیگرحالکهبااین...[آوردندمىایمان

نبایدتووامکردهمنکرعملىتوبراىراملعاینمنوسازىمجبوروواداشتهایمانبراکراهبه

قبولراچنینىاینایمانهممنخودوبکنىراکاراینتوانىنمىوبزنىکارىچنینبهدست

نمى )کنم  1  طباطبایی، : 7 ج ، 13 اکرم(. رسول همینبسکه اهمیتمدارا ص)در در(

النَّاسِ»:انداندوفرمودهروایتیآنرانصفایماندانسته نِصْفُنِصْفُمُدَارَاۀُ بِهِمْ الرِّفْقُ وَ الْإِیمَانِ

«الْعَیْش به. که گشایشی و ایمان نصف مردم با میمدارا ایجاد آن زندگیوسیلۀ نصف شود،

مَنِاسْتَقْبَلَ»:اندنیزبهاینمهماشارهکردهوفرموده(ع)امامعلی(.53 ، ج:78  کاشانی،فیض)

روشودنقاطاشتباهوخطایهرکاریهرکسباآراگوناگونروبه.«الْخَطَاءِهَالْآرَاءِعَرَفَمَوَاقِعَوُجُو

اندیشیوتبادلبااینتوضیح،اگراینفرصتهم(.  ،3ج:71  کلینی،)راخواهدشناخت

-نمایانوآشکارمیرأیدوباره،کهمداراایجادکنندۀآناست،دادهشود،عقیدۀصحیحوبهحق

.سویهدایتومعنویتسهلوآسانخواهدشدشودوراهبه

هانیزوضعبههمینمنوالاستیعنیبایدبامالیمتونرمیودررابطهبااحزابوگروه

خداوندمتعالبهحضرتموسیدستور.وفصلنمودنهبازوروخشونتمدارااختالفاتراحل

برخوردبافرعوننرمشیمالیمومداراگونهداشتهباشددهدکهدرمی لَعَلَّهُلَیِّناًقَوْلًالَهُفَقُوال»:

بهدعوترااومداراوبهرفقنرم،وسخنرااومربگوئیدپس»(.  طه،)« یَخْشىأَوْیَتَذَکَّرُ

صدقاگرشودپندپذیرتَذَکَّرُیَلینقولبهاینفرعونکهباشیدداشتهاینامیدلَعَلَّهُکنیدتوحید

باشدتوهممقالمدراگرماعذابازبترسدیایَخْشىأَوْشود،محققاوبرشما شریف)«

(. 8، ج: 1  الهیجی،

آمیزبرایبهوجودنیامدناختالفوکشمکشودرگیری،کهموجباتعدمحلمسالمتراه

کهخداوندهاواقوامهمدیگررابشناسندچنانب،گروهمعنویترادرپیدارد،ایناستکهاحزا

إِنَّاأَیُّهَایا»:فرمایدمتعالمی « لِتَعارَفُواقَبائِلَوَشُعُوباًجَعَلْناکُمْوَأُنْثىوَذَکَرٍمِنْخَلَقْناکُمْالنَّاسُ
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ

.ااوسخنینرمگویید،شایدکهپندپذیردیابترسدوب. 

  بایکدیگرشناسایی. ملتملتوقبیلهقبیلهگردانیدیمتا ازمردوزنیآفریدیم،وشمارا ایمردمماشمارا

.متقابلحاصلکنید
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(   حجرات، .)« برای... نمودیم جعل قبیله قبیله و شعبه شعبه را شما استکهاینکه این

بشناسید را یکدیگر باب. در دارد، خود همنوع به احتیاج است، مدنی بالطبع انسان چون

در(ع)ازامامباقر(.   ،  ،ج13  طیب،)«معامالتوسایرحوائجبایدیکدیگررابشناسید

»:دررابطهباخوارجنقلاست(ع)رابطهباعملکردامامعلی عَلِیّاً أَحَداًیَنْسُبُیَکُنْلَمْ(ع)أَنَّ

یکعلیهیچ».«مِنْأَهْلِحَرْبِهِإِلَىالشِّرْکِوَلَاإِلَىالنِّفَاقِوَلَکِنَّهُکَانَیَقُولُهُمْإِخْوَانُنَابَغَوْاعَلَیْنَا

گفتازافرادیراکهبااوجنگیدندبهشرکونفاقمتهمنکردوآنانراتکفیرنکرد،بلکهمی

(. 5،3 ج:77  حرعاملی،)«نهابرادرانماهستندکهبهماستمکردندآ

نیزپسازفتحمکه،دربرخوردبامشرکاننهتنهاآنهاراتعذیب(ص)پیامبرگرامیاسالم

، ج:71  طوسی،)برویدکهشماازآزادشدگانید.الطُّلَقَاءاذْهَبُوافَأَنْتُمُ:ننمودبلکهبهآنهاگفت

-چهازجهتاعتقادیوچهازجهتمنشی-گونهکهگفتهشدایناختالفاتپسهمان(.3 

هایمعنویاستکهموجباجتنابازترینشاخصهلذامداراازمهم.ذاتیوجبلیآدمیاست

شودوفرصتیدوبارهرامی....گیریوهایزشتضدمعنویمانندتعصب،تحجر،سختصفت

دهدکهاندمیهادرانتخابعقیدهیاعملکرداشتباهوخطاییکهگزینشنمودههبهافرادوگرو

بپردازند تجدیدنظر به همدیگر، شناخت و رأی تبادل با بدین. دارایو جامعه وسیله

 .خواهدشد...هاییمتعالیمانندصلحوامنیت،عدمکشمکشودرگیریوشاخص

 توانمندی 

ا معنوی مهم شاخصۀ میین فراهم را شرایطی یکجامعهنیز افراد آن در که وکند عزت

سربلندیخودراازذلتوخواری،اسیریوبردگی،تجاوزوتخریب،تهدیدوارعابوحفظ

هایالهیوکرامتانسانیحفظهاوحرمتداشتنارزشحدودوثغورسرزمینبهمنظورپاس

نماید بودنهمۀاین. داشتنودارا یاخصلتارزشلذا بهها با کاربردنهمۀهایمعنویجز

نیست میسر ممکنو قدرتدفاعی، و نیرو مخصوصاً نیروها، بتوانگفتاهمیتاین. شاید

:فرمایدشودکهخداوندمتعالاززبانملکهسبأمیازآنجاآشکارمی(توانمندیواقتدار)مسئله

در(.  نمل،)« یَفْعَلُونکَذلِکَوَأَذِلَّۀًأَهْلِهاأَعِزَّۀَجَعَلُواوَأَفْسَدُوهاۀًقَرْیَدَخَلُواإِذاالْمُلُوکَإِنَّ»

کنندآنشهرهاإذاذخلوابهمعنیغلبهیافتنوأفسدوهایعنیویرانمی»:تفسیراینآیهآمدهکه

نجهواسیرگرفتنرا،بانابودکردنوسوزاندنوقطعنمودنوعزیزانشراباقتلوکشتاروشک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .کنندگونهمیواینگردانندپادشاهانچونبهشهریدرآیند،آنراتباهوعزیزانشراخوارمی:ملکهگفت. 
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پادشاهاندرایجادفسادوخواروذلیلکردناینذلیلمی شیوۀ «گونهاستگردانندکههمانا

(.8  ،3ج:7   اندلسی،)

پیشب وهاییکهسرنوشتیکقوموهمۀارزشآمدنچنینمصیبترایجلوگیریاز ها

هایمعنویودیکجامعهازشاخصشکندوموجبمیهایمعنویوالهیراتهدیدمیآرمان

شان،مخصوصاًازمخصوصاًحکام،فرضاستکهنسبتبهتوانمندیجامعهتهیشودبرهمه،

العملنشاندهندودرتأییداینگفتهآیاتمتعددیلحاظنظامییادفاعی،حساسیتوعکس

دستنخواهدآمد،جزبااینمهمبه.استکهبرجنگباکفار،مشرکینومنافقینداللتدارد

ازلحاظدفاعی تمام تامو اقتدار دستیابیبه وظیفه. تنها ایانسانیایندستورصریحالهینه

عبادتمی ارزشبلکه احیایحقو و ایجاد قصد به که جامعهباشد اینکه ایراهایالهیو

فهاییمعنوینمایدصورتمیدارایشاخص آن به متعال خداوند که دهدرمانمیگیرد وَ»:

(.87انفال،)« عَدُوَّکُموَاللَّهِعَدُوَّبِهِالْخَیْلتُرْهِبُونَرِباطِمِنْوَقُوَّۀٍمِنْاسْتَطَعْتُمْمَالَهُمْأَعِدُّوا

عامى» آنبهکهجنگىتدارکاتازشانتواناییقدربهکفارقبالدرکهمؤمنینبهاستامر

تهیهتوانایىکهآنچهودارندبالفعلکفارکهآنچهمقداربهکنند،تهیهردکخواهندپیدااحتیاج

مختلفافکارداراىاقوامىوافرادازکهنیستاینازغیرانسانىمجتمعچوندارند،راآن

اجتماعباشدمنافعشانحافظکهسنتىبراساساجتماعىهیچمجتمعایندرویابدمىتشکیل

ویافتخواهدتشکیلسنتشبامخالفومنافعشعلیهدیگرىاجتماعهاینکمگرکنندنمى

همعلیهمبارزهبهسرانجاموکشیدهاختالفبهکارشاناجتماعدواینکهپایدنمىدیرى

.کندمغلوبرادیگرىآنکهآیدبرمىصدددرهریکوخیزندبرمى

امرىشودمىزاخسارتهاىجنگبهمنجرکهاختالفاتىوجنگمسئلۀحال،اینباپس

یکمنافعآید؛دشمنمىپیشناخواهخواهونبودهآنازگریزىبشرىمجتمعاتدرکهاست

ازرادشمنونمودهقیامکهاستافرادهمۀبرواستافرادتمامىمنافعدشمناسالمىجامعۀ

تاباشندداشتهسرزیرلحهاسونیروروزىچنینبراىبایدودهنددفعخودمنافعازوخود

دفاعىهاىذخیرهازاىپارهگواینکهنگهدارند،دشمندستبردخطرازراخودمنافعبتوانند

مسئولکههستهمدیگراىپارهلیکنوآیدبرنمىهاحکومتعهدۀازجزآنتهیۀکههست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
،دشمنخداودشمنخودتانراو[تدارکات]هرچهدرتوانداریدازنیروواسبانآمادهبسیجکنید،تابااین. 

.بترسانید–شناسدشناسیدوخداآنهارامیکهشمانمی–دیگریراجزایشان[دشمنان]



 

 

 

 

 
 411ظر قرآن كريم وحديث    هاي جامعة معنوي از من شاخص

  

 

افرادبهباشدزیادىامکاناتداراىونیرومندهمهرقدرحکومتچونافرادند،خودِآنتهیۀ

براىراخودوآموختهراجنگىفنونقبالًبایدخودنوبۀبههممردمپساست،محتاجمردم

کنندآمادهمباداروز استهمهبهتکلیف،«...اعدواو»تکلیفپس. این... امکاناتوقوالذا

چشمزهرآنانازوترسانیدهراخوددشمنوخدادشمنآنباتاببینیدتدارکرادفاعى

همکهبوداینبراىخواند،ایشاندشمنهموخدادشمنهمرادیندشمناگروباشیدگرفته

(. 5 ،7ج: 1  طباطبایی،)«باشدنمودهتحریکراایشاناینکههموباشدکردهبیانراواقع

امرچگونهموجبشکوهنیزدراهمیتپیامدهایاقتدارنظامیکهاین(ع)درحدیثیازامامعلی

اللَّهِحُصُونُ»:فرمایندگرددمیهایمعنویمیوعظمتیکجامعهوارزش بِإِذْنِ الرَّعِیَّۀِفَالْجُنُودُ

هگاهسپاهیانبهفرمانخداپنا».«وَزَیْنُالْوُلَاۀِوَعِزُّالدِّینِوَسُبُلُالْأَمْنِوَلَیْسَتَقُومُالرَّعِیَّۀُإِلَّابِهِم

هایتحققامنیتکشورند،امورمردمجزءبااستواروزینتووقارزمامدارانوشکوهدینوراه

(.3 ،1 ج: 7  الحدید،ابنابی)«سپاهیاناستوارنگردد

کهچگونهبهوسیلۀ(ع)بازدرروایتیدیگرازامیرالمؤمنین برضرورتتوانمندیدفاعی،

اللَّهُمَّإِنَّکَتَعْلَمُأَنَّهُلَمْیَکُنِ»:استپردازد،آمدهاحکاموفرامینالهیمیاینعصرمهمبهاجرای

شَیْ الْتِمَاسَ لَا وَ فِیسُلْطَانٍ مُنَافَسَۀً مِنَّا فُضُولِالَّذِیکَانَ مِنْ مِنْالْحُطَامِءٍ الْمَعَالِمَ لِنَرِدَ لَکِنْ وَ

الْإِصْلَ نُظْهِرَ وَ حُدُودِکدِینِکَ مِنْ الْمُعَطَّلَۀُ تُقَامَ وَ عِبَادِکَ مِنْ الْمَظْلُومُونَ فَیَأْمَنَ فِیبِلَادِکَ .«احَ

می» تو بهخدایا نه درگیریما دنیایناچیزدانیجنگو از نه و قدرتبود رغبتدر خاطر

می بلکه بهخواستیمنشانهزیادتخواستن، بنشانیموهایدینرا بود، درجاییکه اصالحرا

اتاجرااتراایمنیفراهمآیدوحدودضایعماندهشهرهایتظاهرگردانیم،تابندگانستمدیده

فرمایندنیزدراهمیتاینمهممی(ره)امامخمینی(.37 :    رضی،شریف)«گرد درهیچ»:

آموزش بردن باال و مسلح نیروهای تقویت از توسعشرایطی و نظامی و عقیدتی ۀهای

غفلتازتقویت...هایالزموخصوصاًحرکتبهطرفخودکفایینظامیغفلتنکنیدتخصص

بهدفاعیکشور،طمعتهاجموتجاوزبیگانگانوتجاوزتحمیلجنگوتوطئهبنیۀ را دنبالها

(.  ،7 ج:88  خمینی،)آوردمی

همان به را رویاتما آیاتو تأملدر روشنشد که کهاینمهمرهنمونمیگونه سازد

توانمندینظامییادفاعیپیامدهاییرادرپیخواهدداشتمانندشکوهدینوزمامداران،امنیت

ارزش ایجاد و احیا اصالحجامعه، وو ویرانیجامعه عدم الهی، اجرایحدود و هایدینی
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ستیابد،قطعاًواجدهمۀایبهاینمهمدبااینتوصیف،اگریکجامعه....آوارگیمردمآنو

توانگفتتوانمندیشرایطوفضاییرافراهمبنابراینمی.هایمتعالیخواهدشداینشاخص

هایمهموحیاتیخودرادرراستایکندکهجامعهباداشتنآن،قادراستاهدافوارزشمی

دست گسترشیا تحققودرسطحجامعه براحاکمیتمعنویت، در را برتهدیداتوکمآنها

فراهممیعبارتبه.هایحفظنمایدپذیریآسیب کندکههمۀعواملدیگر،اینمهمشرایطیرا

ارزشطورپیوستهبهبه هایاسالمیموردهجومواقعنشوندکارگرفتهشوندتا بدیننحوبر.

 .هایمعنویوالهیخویشثابتواستواربماننددارابودنمؤلفه

 محوری  اخالق

هایهایقبیحرابهخصلتاخالقتواناییتبدیلسیئاترابهحسنات،باطلرابهحق،صفت

بهعدل نیکوظلمرا تواندیکجامعهراسرشارازمکارموفضایلایکهمیگونهداردبه...

نگرهایواالیانسانیبیاتأکیدقرآنکریمبهدفعاتبرسازندگیاخالقیوارزش.معنویکند

خصلت به جامعه و فرد کردن نایل در اخالق جایگاه استاهمیت الهی و انسانی .های

میبرهمین دستور دهداساس، )«.. السَّیِّئَۀأَحْسَنُهِیَبِالَّتِیادْفَعْ...»: .   مؤمنون، بارابدى»(.

بهنهکن،فعداستتونزدکهحقىباراآنانباطلمثالًنما،دفعاستآنمقابلکهخصلتى

بارادیگرشانبدىهرهمچنینوعفوباراهایشانبدیحلم،وباراآنانجهلودیگر،باطلى

(. 1،57 ج: 1  طباطبایی،)«کندفعآنمناسبخوبى

القُلْ»:فرمایدبههمیندلیلخداوندجامعۀمتخلقوغیرآنراهرگزمساویندانستهومی

شایستهرفتارونیکوخوىوصحیحطیباندیشۀ»(.77 مائده،)«... الطَّیِّبوَبِیثُالْخَیَسْتَوِی

عقیدۀمثالًدارد،وابستگىآنهابهبشرسعادتمسیروزندگىانتظاموداشتهنیکوآثارکهاست

وفقپسندیدهرفتارونیکوخوىهمچنین.استخردحکمفکر،وموافقنیزوواقعطبقحق

ازعبارتواستپلیدمعناىبهآنضدخبیث.استاستوارآنبراجتماعوفردزندگىوخرد

فاسد وجامعهانحطاطسببکهناسزااعمالونکوهیدهخلقنیزوواقعبامخالفوعقیدۀ

اعمالونیکوخوىوعقیدهطهارتبراسالماساسداردکهبیانمیآیه.استزندگىاختالل

وصحتکههمچنانزند،مىدورآنمحوربراجتماعوفردزندگىانتظامودهشنهادهشایسته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
.بدیراباشیوۀنیکودفعکن. 

.یکساننیستندبگوپلیدوپاک. 
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«گواراستوطبعموافقیعنىپاکیزهغذاىصرفاثردرانسانىبدناعضاانتظامومزاجاعتدال

(.53 ،5ج: 7  همدانی،حسینی)

فضیلتبه اهمیتهمین ارزشو مکرمتخاطر و استها اخالقی گرامیهای پیامبر که

لِاُتَمِمَ»:فرماینددانندومیهدفازبعثتخودرااتماممکارماخالقیمی(ص)اسالم إنیبُعِثتُ

در(.3:    طبرسی،)«امتامکارماخالقیراتمامکنممنبرانگیختهشده»؛«مَکارِمَأالَخالق

علی امام ار نیز ع)حدیثدیگری آمده( اخالق با ارتباط در وَ»: تَراحِهِم فِی ألمؤمنون إنما

ألسَهرَ وَ بِالحُمیَ ألجَسَدَ سائِرَ تَداعیلَهُ واحدٍ مِنهُ إشتَکیَ إذا ألواحِدَ ألجَسَدَ .«تَعاطِفِهِمبِمَنزِلَهُ

مؤمنانازنظرمهرورزیوعطوفتنسبتبهیکدیگرمانندیکپیکرندکههرگاهعضویازآن

شتابنددارندوبهکمکشمیهمدردیخودراباآنعضوابرازمیدچاردردیشود،سایراعضا

( خویی، 77  هاشمی : 1  ،1 ج برهمین(. سالم»اساس، خوشبختو زمانی یکجامعه

آنانحاکمباشد کهحقوفضیلتبر خواهدبود مالوعرضدیگرانرا. فردیجانو هر

رپرتوانجاموظایف،اخالقوادب،فضایلمحترمشمردوبهحریماینوآنتجاوزننماید،د

دربینمردمروابطدوستانهبرقرارشدهوشخصیتدیگران گردیده، انسانیدرجامعهشکوفا

مردمباهمبهگرمیوگشاده باشیرینوردروییبرخمحترمشمردهشود، نمایندوزندگیرا

(.  : 3  مروتی،)«کامیونشاطگذرانند

خالقگرچهبرایسازندگیمعنویفردیالزماست،امابرایسازندگیمعنویاجتماعلذاا

ها،ظلمهاجایخودرابهنیکییابدزیرابااخالقبسیاریاززشتیتریمیضرورتبسفزون

بهعدالتوباطلبهحقو اینوصفمیمی... توانشاهدسعادتوخوشبختیودهدکهبا

  .امعۀبشریبودارتقایمعنویتدرج

 محوری   تکریم

چون عناوینی از فارغ شرایطی، هر در انسان شأن درخور گزینشرفتاری معنای به تکریم

و نژاد رنگو تبار، دودمانو اجتماعی، پایگاه بهتضییعحقوقویو...موقعیتشغلی، که ،

میخدشه انسانیتشنیانجامد، کردن باشددار گرامید. و تکریم همدیگراشتاین به نسبت ها

.کندشودکهانسانرامقربدرگاهالهیمیهاییمعنویدرجامعهمیموجبپدیدآمدنخصلت

ازآنجاکهانسانموجودیاستکهازحیثشرافتومرتبتبردیگرموجوداتبرتریدارد،لذا

حَمَلْناهُمْوَآدَمَبَنِیکَرَّمْنالَقَدْوَ»:فرمایدکهخداوندمتعالمیچنان.هاستشایستۀبهترینتکریم
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(.17اسراء،)« تَفْضِیالخَلَقْنامِمَّنْکَثِیرٍعَلىفَضَّلْناهُمْوَالطَّیِّباتِمِنَرَزَقْناهُمْوَالْبَحْرِوَالْبَرِّفِی

زیبابهصورتراآنهافرمودمصوّرابوالبشرندوآدماوالدکهرابشرنوعداشتگرامىخداوند»

نباتاتوبرحیواناتسلطنتوحکمتوعلموعقلوشنواگوشوگویازبانورعناقامتو

گردشوسائلایشانبراىفرمودمهیّاواستبیرونشمارحدّازکهکراماتسایروجماداتو

ومصنوعىوطبیعىمراکبوکشتىازصحراودریاسفردرراسیاحتوتجارتوتفریحو

سایربرراایشاندادبرترىونافعلذیذطیّبحاللاشربۀواطعمهانواعازبهآنهااددروزى

کهبهمقامیاستترقىقابلیّتواستعدادآنکهمخصوصىبرترى.کمنهبسیارندکهمخلوقات

(.11 ، ج:37  ثقفیتهرانی،)«نرسدآنبهمخلوقاتازاحدىدست

تکریم که شد موجبگفته آدمیاستکه شأن معنایگزینشرفتاریدرخور محوریبه

شودارتقایمعنویویمی اینمنشبرهمین. از برخی به کریم قرآن در هایکریمانهاساس،

شده استاشاره  کِرامامَرُّوابِاللَّغْوِمَرُّواإِذاوَ»: »(  1فرقان، بندگاناینبگذرندچونیعنی»(.

وکریمانکهناپسنداستبگذرند،بگذرنددرحالتىشرعاًوعقالًکهیزیبهچالخصالحمیده

آنازوآندرکنندشروعوآنبربایستندآنکهازباشندخودنفسمکرمیعنى.باشندبزرگواران

استفروچشمجمله «باشدقبیحآنچهازکنایۀوذنوبازاعراضوفواحشازپوشیدن

کهپیامبردرسیرۀمعصومیننیزبهاینامرهمتگماشتهشده،چنان.( 8، ج: 1  کاشانی،)

اسالم ص)گرامی تنگ( هرگونه از فارغ را قرارهمه خویش احترام و تکریم مورد نظری

دادندمی ص)روزیپیامبر: شخص( جنازۀ که بودند جایینشسته اصحابآنحضرتدر و

چندقدمیاوراتشییعکرد.ترامجنازهبرخاستحضرتبهاح.یهودیراازآنمکانعبوردادند

سپسنشست و اصحابگفت. یکیاز اینهنگام، در اهللاوشخصیهودیبود: رسول .یا

حضرتفرمود دیگرانمساوینبود؟برایاحترامبهاوهمین: انساننبودودرانسایتبا آیا

(. 1 : 7  مجلسی،)کندکفایتمی

شیعیاننیزبرهمینسبکبودطوریکهحتیدرکشاکشجنگودرگیریازسیرۀاماماول

اندکهدرلحظاتسختنیزکرامتاینامرمعنویغفلتنکردهوهموارهسعیبرآنداشته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
  به. درخشکیودریا آنانرا گرامیداشتیمو را فرزندانآدم هابرمرکب]راستیما برنشاندیموازچیزهای[

 .هایخودبرتریآشکاردادیمپاکیزهبهایشانروزیدادیموآنهارابربسیاریازآفریده

.وچونبرلغوبگذرندبابزرگواریبگذرند. 
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التتُقَاتِلُوهُمْحَتَّىیَبْدَءُوکُمْ»:فرمودندلذامی.هاحفظشودوبهکسیاهانتیصورتنگیردانسان

کَانَتِفَإِنَّکُمْ فَإِذَا عَلَیْهِمْ أُخْرَىلَکُمْ حُجَّۀٌ حَتَّىیَبْدَءُوکُمْ إِیَّاهُمْ تَرْکُکُمْ وَ عَلَىحُجَّۀٍ اللَّهِ بِحَمْدِ

تَ لَا وَ عَلَىجَرِیحٍ لَاتُجْهِزُوا وَ مُعْوِراً لَاتُصِیبُوا وَ مُدْبِراً تَقْتُلُوا فَلَا اللَّهِ بِإِذْنِ النِّسَاءَهِالْهَزِیمَۀُ یجُوا

الْعُقُولِ وَ الْأَنْفُسِ الْقُوَىوَ ضَعِیفَاتُ فَإِنَّهُنَّ أُمَرَاءَکُمْ سَبَبْنَ وَ أَعْرَاضَکُمْ شَتَمْنَ إِنْ کُنَّابِأَذًىوَ إِنْ

لَمُشْرِکَات إِنَّهُنَّ وَ عَنْهُنَّ بِالْکَفِّ «لَنُؤْمَرُ اگردشمنشکستخور». جنگنباشیدو وآغازگر د

کهپشتکرده آنکسیرا تواندازخوددفاعکندیااستنکشیدوبهکسیکهنمیگریخت،

هرگززنانرابازدنو.استآسیبنرسانیدواوراازپایدرنیاوریدآسیبدیدهوزخمبرداشته

برویشانناسزاگوییبرنیاشوبیدواگرزنانبهامیرانوفرماندهاناهانتکردندوناسزاگفتندوآ

آنگاهکهزنان.رابردند،آنانرابرنینگیزانیدزیراتابوتوانزناناندکوجانشانناتواناست

مأموربودیمدستازآنانبرداریمتاچهرسدکهاکنونمسلماندرشرکبهسرمی اندبردند،

(.53 ،  ج: 7  مجلسی،)

صورتی(منشی)رکرامتقرارگیردوهمۀامورب(رفتارآدمی)وقتیاساس»درهمینراستا

نشیندوانسانکریمبارمیزندوبهبروازکرامتانسانیبیابد،میلبهمکارمدرآدمیجوانهمی

آوراست،میلکندیاتنبهشهواتدهدکهها،کهپستیبیندکهبهحرامخودرابرترازآنمی

تریناستوکرامتونافرمانیخداپروردگاریراکهکریمیاباارتکابگناه.نزداوخواراست

موهبتاوست،نافرمانینمایدوکرامتخودرازیرپابگذاردوکرامتشاورابهرفتاریانسانی

مردمانسوقمی نافرمانیووسراسررحمتوگذشتوبزرگواریبا چنینانسانیاز دهد؛

فراهممیشودوبسترتعالیخودنباهکاریپاکمی سازدرا چنان... کهحریمکرامتآدمیاما

کندکهبههرپلیدیتندردهد،بشکندوانسانموجودیخفیفشود،اینآمادگیراپیدامی

میچون باز اعتالیروحی از حقیر انسان پستیکه به و میماند رو نمایدها تهرانی،)« دلشاد

(. 5 و57 : 3  

خاطراستقرآنکریموپیشوایانمعصومبراینامرمحوریهمینتبهدرنتیجهبایدگف

براینامرواقفبوده.اندتأکیدوتصریحداشتهوخوددراینزمینهپیشقدمبوده اندزیراکامالً

هاییمعنویکهتکریموبزرگداشتانساندرواقعزمینهرابرایمزینشدنجامعهبهشاخص

شودشودودرنتیجهباعثمیزیرااینامرموجببزرگداشتانسانمی.ندکدرجامعهفراهممی

کهویدرجامعهبههرپستیورذالتیتندرندهدوبدینوسیلهزمینۀارتقایمعنویخویشو

.اطرافیانشرادرجامعهفراهمکند



 

 

 

 

 
 4931سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   490 

  

 

صبر و بردباری 

چراکهموجبپدیدآمدنحالتیاینعنصراساسیومهمازسفارشاتمؤکددیناسالماست

ارزش از بسیاری بارنشستن به برای افراد درون در فضیلتاستقامتی و امورها ترک یا ها

ضدمعنویمی بهضدارزشیو اینلحاظ، از و وشود تأکید آن یکویژگیمعنویبر عنوان

تشویقوترغیبرابردارابودنآن(ص)کهخداوندمتعالپیامبراسالمطوریشودبهتصریحمی

نمایدمی کَما»:  الرُّسُلمِنَالْعَزْمِأُولُواصَبَرَفَاصْبِر »( 5 احقاف، رسالتو»(. تبلیغ بر یعنی

گونهکهصاحبانایستادگیوجدیتوتالشازپیامبرانهاشانصبرکنهمانتکذیبواذیت

آنچهکهقلبانسانبرکاریامعنایبه–درلغتمانندعزیمت-وعزم.اولوالعزمصبرکردند

امریگرهخوردهباشدومرادازعزمبهآندراینجاکوشندگانوتالشگرانیاصابرانبرامر

طورمطلقدرهمۀرسوالنوتالشوکوششوصبربه...اندخداوندبرآنچهکهبااوعهدبسته

(.8  ،3ج:3   قاسمی،)«استوپیامبرانوبسیاریازاولیاءوجودداشته

بردکهبرایتحققوبهثمرنشستناهدافومقاصدمادیدرجاییدیگرازپیامبرانیناممی

اندنهوادادگی،سستیوومعنویوایجادوحاکمیتآنازخودصبرواستقامتنشانداده

راحتطلبی لذتو نشستن، یکجا « الصَّابِرِینمِنَکُلٌّفْلِ،الْکِذَاوَإِدْرِیسَوَإِسْماعِیلَوَ».

( 35انبیاء، .)« داراىجملهازنامبردگان،ازهریک... وبودندبردبارىوصبرنیروىصابران،

فضیلتآنکهاستشکیبائىوصبرموهوبىفضیلتهرهمچنینواکتسابىفضیلتهراساس

بنددکاربهرا وشکایتشائبهباتوأماىهلحظکهدوامواطالقطوربهصبرنیروىخالصۀ.

قدسروحوعصمتنیروىبراساسفرساستوطاقتوسختمراحلهمۀنباشد،درانزجار

(. 7،  ج: 7  حسینیهمدانی،)«استشدهنهاده

هایدینومعنویتوانسانیتجامۀهاستوبههمۀآرمانازآنجاکهصبرمنشأهمۀفضیلت

وَالصَّبْرُ»:فرمایندبرایآنمرتبتواالیقائلشدهومی(ص)امبرگرامیاسالمبخشد،پیتحققمی

الْجَسَدالْإِیمَانِمِنَ مِنَ کالرَّأْسِ «بِمَنْزِلَۀِ کلینی،)صبردرپیکرۀایمانهمانندسراستبهجسم.

رفایقآمدنموالیمتقیاننیزدرخطبهقاصعهصبرراعاملیاساسیومهمب(.33، ج:71  

زشتی پلیدیبر و زندگیها تحول برای مهم عنصری را آن و دانسته جامعه بر حاکم های

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .گونهکهپیامبراننستوهصبرکردند،صبرکننپسهما. 

 .کههمهازشکیبایانبودند[یادکن]واسماعیلوادریسوذوالکفلرا. 
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ایده کامیابی و جباران بر آنان پیروزی و تاریخ وآرمانمستضعفان الهیها معنویو شانهای

الصَّبْرِ»:فرمایندکندومیمعرفیمی جِدَّ سُبْحَانَهُ وَحَتَّىإِذَارَأَىاللَّهُ عَلَىالْأَذَىفِیمَحَبَّتِهِ مِنْهُمْ

فَأَبْدَلَهُمُ فَرَجاً الْبَلَاءِ مَضَایِقِ مِنْ لَهُمْ جَعَلَ خَوْفِهِ مِنْ لِلْمَکْرُوهِ مَکَانَالِاحْتِمَالَ الْأَمْنَالذُّلِالْعِزَّ وَ

أَعْلَ أَئِمَّۀً فَصَارُوامُلُوکاًحُکَّاماًوَ الْخَوْفِ لَهُممَکَانَ اللَّهِ مِنَ الْکَرَامَۀُ بَلَغَتِ قَدْ آمالَاماًوَ مالَمتَبلُغَ

کهخداوندصبرآنانرابرآزارهاییکهدرراهدوستیاوواردآمدوتحملهنگامی»؛«إلیهبِهِم

می قرار راهشان سر در خداوند از بیم خاطر به حوادثناگواریکه برابر در را گرفت،آنان

دریچهمشاهده گشودکرد، رویشان به بال، تگنای آن در را فرج های به. مستضعفان پس

عزتآنانبه کرامتو بدلگشتندو پیشوایانیراهنما، و جاییرسیدکهزمامدارانیفرمانروا

(.78 :    رضی،شریف)«آرزویبلندوپروازشانهرگزبدانجاراهنیافتهبود

صبرهمیکضرورتدنیوی»رساندکهارابهاینفهمرهنمونمیتأکیدآیاتوروایاتم

هرکهصبرپیش.ماند،نهدنیابرقراراستوهمیکضرورتدینی؛بدونصبرنهدینپایدارمی

می هرچه به میگیرد دست خواهد صبوری هرکه و هیچیابد به هیچگاه دستنکند، چیز

یابدنمی انسا. هر زندگی ادامۀ برای انسانصبر برای و ضرورتدارد مؤمنضرورتن های

(.1  : 3  مروتی،)«یابدتریمیافزون

می بههمۀآرمانلذا وهدفتوانگفتصبرتحققبخشنده هایمادیومعنویدوروها

هاوتوانبرسختیچراکهبهوسیلۀاینعنصرمهمارزشیاستمی.نزدیکدریکجامعهاست

.روزگاروموانعیکهمانعتحققمعنویتدرجامعهاستفایقآمدنامالیمات

صداقت و راستگویی 

است؛درآیاتزیادیازقرآنکریمبراینشاخصهوصفتمهممعنویتأکیدوتصریحشده

ایبهاینشاخصمهممعنویدستنخواهدیافتمگرتوانگفتهیچجامعهایکهمیگونهبه

عملشانمطابقتداشتهاینکهگفتار، چراکهصداقتوراستگوییوعدهووعیدهایشانبا باشد؛

سازیامور،عدمریاکاریوهماهنگیگفتارموجباعتمادافرادیکجامعهبههمدیگر،شفاف

.شودمی...وعملو

ادقسورۀحدیداشارهکردکهخداوندکسانیراص7 توانبهآیۀدرتأییدبیانفوق،می

است،(ص)داندکهدرعمل،کههماناطاعتوفرمانبرداریازشریعتالهیوسنترسولمی
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درآیهاین»؛«.... الصِّدِّیقُونَهُمُأُولئِکَرُسُلِهِوَبِاللَّهِآمَنُواالَّذِینَوَ».ورزندبراینامراهتماممی

ارائهوکیانند،شدهبردهنامباالآیۀردکهمصدقاتىومصدّقینکهنمایدبیانکهاستاینمقام

راپیمبرانرسالتتعالى،وحقالوهیتبهاندآوردهایمانکهباشندمیاشخاصىآنانکهدهدمی

درکهنامندصدّیقراکسىواستصدقدرمبالغهمطلقطوربه(صدّیق)واند،نمودهتصدیق

صدق،گفتارشنماید،عملدرستىوراستىبهچیزهمهدروحرکاتواعمالوگفتارجمیع

ومرآتظاهرشواقع،مطابقعقایدش چنینخلوص،ومعرفتدریاىغرقباطنشباطن

(.   ،  ج: 8  اصفهانی،بانوی)«گیردمیانجامحقیقتوراستىطریقبرسیرشانکسانی

افرادصداقتپیشهدرجاییدیگر،خداوندمتعالبهمؤمنینسفارشبههمراهیوهمیاری با

ًپیامدهایمی قطعا همدلشوند، و چنیناموریهمراه در یکجامعه افراد اگر چراکه نماید،

هایمعنویواستحکامامورومعنویرادرپیخواهدداشتکهسببپدیدآمدندیگرخصلت

استمسلّم»(.7  توبه،)« الصَّادِقِینمَعَکُونُواوَاللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِینَأَیُّهَایا».روابطخواهدشد

کردارانراستوراستگویانتجمعبااقتصادىواجتماعىوفرهنگىهمکارىوارتباطبدونکه

سبببدانامراین.نگرددحاصلمعنوىومادىکمالآنانهاىشادیوهاغمدرمشارکتو

نمىمؤمنواستسختمخالفانارفشواستتقوىوایمانحصنمثابهبهتجمعکهاست

(. 5 ، ج:11  مدرسی،)«بپردازدخودوظایفبهتنهایىبهتواند

-درحدیثینیزپایهواساساصالحهرامریرامنوطبهصداقتدانستهومی(ع)امامعلی

(.7:57   دی،آمتمیمی)راستیمایۀصالحهرچیزیاست.«کُلِّشىءٍصِالحُألصّدقُ»:فرمایند

نقطۀمقابلآنیعنیدروغگویی درحدیثیدیگرازهمینامامهماممنشأهرفسادوشریرا

میدانسته و فرمایندشده شَیْالْکَذِبُ»: کُلِّ «ءٍفَسَادُ است»؛ هرچیزی فساد مایۀ »دروغگویی

سیدوتقاضاکرددرروایتینیزآمدهاستکهکسیخدمتامیرالمؤمنینر(.  :7   همان،)

چیزیبهاوبیاموزدکهخیردنیاوآخرتدرآنباشدومشتملبرسخنطوالنینباشدامامدر

(.57 : 8  ابنشعبهحرانی،)دروغنگو.التکذب:پاسخفرمودند

-بادیگران،چهگفتاریوچهرفتاری،میروابطانسان»بیاناتفوقنمایانگرایناستکه

ولیزندگیاجتماعیدرصورتیسالمخواهدبودکهروابط.صادقانهیاغیرصادقانهباشدتواند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
.اندکسانیکهبهخداوپیامبرانویایمانآوردند،آنانهمانراستیان. 

.ایکسانیکهایمانآوردیدازخداپرواکنیدوباراستانباشید. 
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در منفیکه تأثیر و بودن گناه از دروغگوییگذشته باشد، براساسصداقتاستوار آن افراد

نیز را دیگران اجتماعی زندگی دارد، اخرویشخصدروغگو و دنیوی زندگی و روحیات

میتحت قرار کدهتأثیر تهدید را افراد و جامعه منافع و خطرد به را اجتماعی امنیت رده،

(. 1: 3  مرتضوی،)«اندازدمی

درجامعهداراستکهمنشأتحولواصالحامور درنتیجهصداقتپیامدوآثارارزشیرا

حققهایسعادتوبهروزیرابرایتبختیوگشودهشدندریچههاینیکشدهوزمینهدانسته

لذاالزماستبراینیلبهچنینهدفیافرادجامعۀ.کندهاییمعنویدرجامعهفراهممیشاخصه

معنویمیانگفتاروعملخویشهماهنگیایجادنمایندوبدیننحوموجباتکرامتونجات

.هارافراهمنمایندهمدیگرراازفریبونیرنگوبسیاریدیگرازمفسده

 گیری نتیجه
و ابعاد همۀ آدمیدر گرامیداشتنمقام واقعیدرواقع، معنویتحقیقیو به دستیابیانسان

چراکهحصولچنینامریموجبتقربآدمیبهخداوندواجرایدرست.ارکانزندگیاست

وصحیحفرامینالهیدرجامعهخواهدشد ارسالپیامبرانوکتبآسمانیازسویخداوند.

.مصلحاندلیلبراینادعاستمتعالوتالش

به گرچه معنوی جامعۀ بحثتشکیل مصلحاناما و الهی جانبپیامبران از مستقیم طور

نشده امربشردوستبیان این بشریتمتوجه تاریخ در تأمل دقتو کمی با آدمی اما است،

کاربستنوعلمبههایالهیوبشردوستانهباخواهدشدکههمیشهاینافرادباانگیزهوهدف

استکباروظلم عدالت، ازستیزیودیگرمؤلفکردنشعارهاییچونآزادی، هاییکههمواره

به آدمیبوده دغدغۀ نمودهابتدایخلقتبشری، آن الهیونوعیسعیبر ایننیاز به که اند

فکرآدمی،پاسخباشد،باارتقااندیشهوانسانیبشرکهدرحقیقیتتکریموعزتمقامویمی

به را او و ایمعنویسوقدهدگیریجامعهسویشکلگفته درمی. اینتالشرا تواننمونۀ

مشاهدهکردکهدرهمانروزهاینخستینبرقراریحکوتالهیدرپی(ص)همتپیامبراکرم

.استساختنیکجامعۀمعنویبودکهازآنبهمدینۀفاضلهیادشده

نشدهبهدلیلنارساییوعدمفهمکتبالهییاسخناننچنینامریمحققحالاگرتاکنو

نبوده مصلحان و تعیینمرسلین که چیزی زیرا استاست؛ جامعه بر حاکم نظام نوع کنندۀ

افرادجامعهاست عملکرد محوریتمعنویتخودبخودگیریچنینجامعهبنابراینشکل. ایبا
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شودمحققنمی شاخصه. اگرهایچراکه تبعاتمطلوبیاستکه و معنویدارایآثار جامعۀ

کارگرفتهودرجامعهظهورونمودپیداطورشایستهوبایستهازجانبپیروانوافرادجامعهبهبه

درنایلکردنجامعهبهمعنویتنقشتعیین روستکهازاین.ایخواهدداشتکنندهکند،قطعاً

.استهاتأکیدوتصریحشدهبهجدوقاطعبراینشاخصه(ع)درقرآنکریم،سیرۀمعصومین

:فرمایدسورۀمبارکۀمریممی  درآیۀ(ع)براینمونهدرقرآنکریم،خداوندخطاببهیحیی

وازکودکیبهاونبوّت.رابهجدوجهدبگیر[خدا]اییحیی،کتاب.یایَحْیىخُذِالْکِتَابَبقُوَّۀٍ

خُذُواماآتَیْناکُمْ»:فرمایداسرائیلمینیزخطاببهبنی 1 ورۀاعراف،آیۀهمچنیندرس.دادیم

تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ اذْکُرُوامافیهِ ایمبهجدوجهدبگیریدوآنچهرانچهراکهبهشمادادهآ»؛«بِقُوَّۀوَ

 .«شایدکهپرهیزگارشوید.باشیددرآناستبهیادداشته

ایمانهخطاباینگون همۀ درواقعخطاببه که درپیها خداوندمتعالاست، آورندگانبه

گفتنایننکتۀمهماستکهاگرهمۀمسلمینومؤمنینبهکتبمقدس،باقوتوجدیتوبه

هاراازحالتشانهمتگمارند،قطعاًاینمؤلفههایدینیگرایانهبهمؤلفهصورتفعاالنهوعمل

صر و بهبالقوه خویشرا جامعۀ و خود و دینیدرآورده دادفاً .سویمعنویتسوقخواهند

گریفرامینکهدرراستایروشن(ع)هاییازآیاتقرآنکریموسخنانگهربارائمهاطهارنمونه

هایدینیومعنویبهآناشارهشدههمگیگویایاینواقعیتالهیدرمتنبرایتبیینمؤلفه

بهتالشوجدیتومحققکردناینشاخصهاستکهمسلمینو وادارندمؤمنینرا ها زیرا.

ها،فسادها،کژیطورقطعجامعهرامبراازناهنجاریگونهکهاشارهشد،بهتحققاینامور،همان

هایواقعیجایگزینجایاینامورمنحطومخربقطعاًارزشخواهدکردوبه...هاووتباهی

.دقیقاًهمانمعنویتوجامعۀمعنویاستخواهدشدواین

 منابع  
.قرآنکریم،ترجمۀمحمدمهدیفوالدوند -

حسنابن - حرانی، شعبه علی (ق 7  )بن العقول، علیتحف محقق قم، غفاری، اکبر جامعه:

.مدرسین

جالل - (88  )الدیناحمدامین، تکامل، تهرانراه امامیشیرازی، ترجمۀ چاپسوم، ، بدارالکت:

.االسالمیه

محمد - ابوحیان، بناندلسی (ق7   )یوسف التفسیر، فی المحیط بیروتالبحر هشتم، جلد ،:

.دارالفکر
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.انتشاراتسخن:،چاپپنجم،تهرانفرهنگسخن،(33  )انوری،حسن -

.مؤسسهنشروتحقیقاتذکر:،چاپدوم،تهرانآزادیدرقرآن،(17  )ایازی،محمدعلی -

نهضت:،جلددومودوازدهم،تهرانمخزنالعرفاندرتفسیرقرآن،( 8  )هانی،نصرتبانویاصف -

.زنانمسلمان

رجایی،مهدی،چاپ:،مصححغررالحکمودررالکلم،(ق7   )محمدتمیمیآمدی،عبدالواحدبن -

.دارالکتباالسالمی:دوم،قم

.انتشاراتبرهان:ن،تهراتفسیرروانجاوید،(ق73  )تهرانی،محمدجوادثقفی -

،تاریخنشریۀ،«(ره)آیینمبارزهدراندیشۀحضرتامامخمین»،(18  )حسنجمشیدی،محمدبن -

.1 و8 شمارۀ

رامینبگجهان - ( 3  )لو، تهراننقدعقلمدرن، چاپسوم، ترجمۀحسینسامعی، ، انتشارات:

.نشروپژوهشروزافزون

انتشاراتمؤسسۀآلالبیت:،جلدیازدهم،قموسایلالشیعه،(ق77  )حسنحرعاملی،محمدبن -

.الحیاءالتراث

محمدحسین - (ق 7  )حسینیهمدانی، تهرانانواردرخشان، جلدپنجمویازدهموشانزدهم، ،:

.فروشیلطفیکتاب

گدفترنشرفرهن:جلددوموششم،ترجمۀاحمدآرام،تهرانالحیاۀ،،(37  )حکیمی،محمدرضا -

.اسالمی

مرکزانتشاراتدفترتبلیغات:،معیارهایاقتصادیدرتعالیمرضوی،قم(77  )محمدرضاحکیمی، -

.اسالمی

انتشاراتشرکتسهامی:،جلدیکموسوموبیستم،تهرانصحیفهنور،(88  )خمینی،روحاهلل -

.خانهوزارتارشاداسالمیچاپ

مصطفی - تهرانالبالغهیتدرنهجاصولترب،( 3  )دلشادتهرانی، ،چاپدوم، انتشاراتوزارت:

.فرهنگوارشاداسالمی

.الشامیهدار:،چاپدوم،بیروتالمفرداتفیغریبالقرآن،(تابی)محمدراغباصفهانی،حسینبن -

،جلدبیستالتفسیروالمنیرفیالعقیدهوالشریعهوالمنهج،(ق3   )زحیلی،وهبهبنالمصطفی -

.دارالفکرالمعاصر:تم،دمشقوهش

.  ،شمارۀحصونمجله،«هایکسبآنبصیرتدینیوراه»،(33  )شاکر،ابوالقاسم -

محمدحسین - (ق    )شریفرضی، ، قم،(للصبحیصالح)نهجالبالغه :مصححفیضاالسالم،

.هجرت
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.رراددفترنش:،تهرانتفسیرشریفالهیجی،( 1  )علیشریفالهیجی،محمدبن -

.شرکتسهامیانتشار:،جلددوم،تهرانپرتویازقرآن،( 8  )طالقانی،سیدمحمود -

-  محمدحسین ( 1  )طباطبایی، همدانی،تفسیرالمیزان، موسوی ترجمۀ نهم، و پنجم جلد ،

.دفترانتشاراتاسالمیجامعۀمدرسینحوزۀعلمیه:محمدباقر،قم

.انتشاراتشریفرضی:چاپچهارم،قمخالق،مکارماال،(ق    )حسنطبرسی،فضلبن -

(87  )حسنبنفضلطبرسی، - مجمع، تهرانالبیانفیتفسیرالقرآنترجمۀ جلددوم، ، انتشارات:

.فراهانی

،جلدچهارم،مصحححسنالموسویخرسان،تهذیباالحکام،(ق71  )الحسنطوسی،محمدبن -

.دارالکتباالسالمیه:تهران

.انتشاراتاسالم:،جلددوازدهم،تهراناطیبالبیانفیتفسیرالقرآن،(13  )طیب،عبدالحسین -

.امامامیرالمؤمنینعلیهمالسالمکتابخانه:،اصفهانالوافی،(ق78  ) فیضکاشانی،محمدمحسن -

.دارالکتبالعلمیه:،بیروتمحاسنالتاویل،(ق3   )الدینقاسمی،محمدجمال -

 .الهیئهالمصریهالعامهللکتاب:،مصرتفسیرلطایفاالشارات،(تابی)وازنقشیری،عبدالکریمبنه -

-  محمد ( 8  )قطب، اسالم، محمدروشتربیتیدر جعفری، ترجمۀ چاپسوم، چهارم، جلد ،

.مؤسسهانجامکتاب:مهدی،تهران

.اسالمیانتشارات:،جلدچهارم،تهرانتفسیرخالصهالمنهج،( 1  )کاشانی،مالفتحاهلل -

.دارالحدیث:،جلداولودوموهشتم،قمکافی،(ق7   )کلینی،محمدبنیعقوب -

لوط - (ق1   )یحییبنکوفی، قمالطفوقعه، :،چاپسوم،مصححیوسفیغروی،محمدهادی،

.جامعۀمدرسین

.اءبیروتانتشاراتمؤسسهالوف:وسه،لبنان،جلدسیاالنواربحار،(ق 7  )مجلسی،محمدبنباقر -

-  محمدتقی (11  )مدرسی، هدایت،، مشهدتفسیر مترجمان، چهاردهم، جلد پژوهش: هایبنیاد

.اسالمیآستانقدسرضوی

و18،شمارهمشکاتمجله،«(ع)معیارهایعزتدراندیشۀامامحسین»،( 3  )مرتضوی،محمد -

13.

.انتشاراتگویش:،ایالمتکاملانساندرآیینۀاخالق،( 3  )مروتی،سهراب -

.صدرا:،قمجامعهوتاریخ،(53  )مطهری،مرتضی -

.صدرا:،قمسیریدرنهجالبالغه،(18  )مرتضیمطهری، -

.مؤسسهانتشاراتامیرکبیر:تهرانباتربیتمکتبیآشناشویم،،(88  )مظلومی،رجبعلی -

.سالمیهدارالکتباال:،تهرانتفسیرالکاشف،(ق    )مغنیه،محمدجواد -
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،جلداول،مصححمؤسسهاالرشادفیمعرفهحججاهللعلیالعباد،(ق    )محمدمفید،محمدبن -

.کنگرۀشیخمفید:البیتعلیهمالسالم،قمآل

.،تفسیرنمونه،جلددوم،تهران،دارالکتباسالمیه( 1  )مکارمشیرازی،ناصر -

االمثلفیتفسی(ق    )ناصرشیرازی،مکارم - کتاب، قمر اهللالمنزل، علیبنابی: امام مدرسۀ

.طالب

.خوارزمی:تهرانآشوری،داریوشونادرینادرافشارترجمۀشهر،آرمان،(13  )مور،توماس -

.انتشاراتاسالمیه:،جلدچهارمونهم،تهرانتفسیرآسان،(ق73  )نجفیخمینی،محمدجواد -

،مصححمیانجیابراهیمی،هاجالبراعهفیشرحنهجالبالغهمن،(ق77  )هاشمیخویی،حبیباهلل -

 .االسالمیهمکتبه:تهران


