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 اتیوارو  قرآنشرفت از نظر يجامعه پ هایشاخصو  هاویژگی

 1مهر يزهره صدر

 دهيچک

 يهست ياظ مباناز لح يغرب افتهيتوسعه جامعه  سه بايات در مقايو روا قرآندگاه يشرفته از ديپ جامعه

امعه ن دو جيشرفت ايپ هايشاخص اين بربنا  .اندمتفاوت يو انسان شناس يو معرفت شناس يشناس

ات يروا و قرآنشرفته در يجامعه پ هايشاخصبردن به  ين پژوهش پي. هدف از ااندمتفاوتز با هم ين

 ينفسان يهاخواهشانسان و  يعني ،يستيب غرب اومانت مکتياست. ماه يبا جامعه غرب تفاوتانو 

 رايماوت يو ماه خداستکه اصالت از آن  يديدر مقابل مکتب توح است ين اصول ارزشييمحور تع

وجه به ن پژوهش با تياست اساس کار در ا يوح از جانب خدا و ين اصول ارزشييو تع دارد يعيطب

اء يو انب يلها يو نواه اوامر با، منطبق ايجامعه قرآندگاه يشرفته از ديات است جامعه پيات و روايآ

 ييقهقرا يرس و «هيقر»عنوان  قرآندگاه يغرب از د افتهيجامعه توسعه  دارد و «نهيمد»عنوان  است و

 مهم جامعه هايشاخصاست.  يافراط ييگرا تجربه و ييسم عقل گراياومان ياساس هايمؤلفهدارد.. از 

فقط  براناميو پ قرآن يهاآموزه است، اوهام و يات خرافيمقابل ذهندر  ييخردگراتفکر و  ،يديتوح

 ييو نعمت خدا شرفتهيت از شاخصه مهم جامعه پي، امنقرآنات يآ در .ار استاولوا االلباب اثر گذ يبرا

ر کفران و است و در اث يو فرهنگ ياسي، سياجتماع ،ياقتصاد ارتقاي يبرا يبستراست که به مانند 

شرفته يپدر جامعه  رانيمداست.  الهيعذاب  يو ترس مبدل شده که نوع ناامني و گناه به ياسپاسن

جزء  ازمنکرنهيو  معروفامربه اصل برخوردارند. خردمنديو  اعتماد و تعبّداز علم، تخصص،  ينيد

 جامعه است. شرفت دريرشد و پ ياساس لوازمات

                                                           
الحسني عليه  انجمن پژوهشگران موسسه عالي حوزوي حضرت عبدالعظيم ، حوزه /3سطح  تفسير و علوم قراني، 1
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 ازمنکرنهيو  معروفامربهت، ي، امنييشرفت، توسعه، عقل گرايپ د واژه:يکل

 مقدمه

انسان همواره  ،اآلنپا به عرصه وجود گذاشت تا به  عليه السالم ن انسان حضرت آدمياول که ياز زمان 

 برا مطلق ي ينسب صورتبهدگاه يخ همواره دو ديطول تار و در شديانديمشرفت و ارتقاء خود يپ به

 دگاه نخست، حدود قرن چهاردهميد تيحاکمره يحلقه از زنج آخرينت داشته، يحاکم يانسان جوامع

، يهنر ،ي، اخالقيتمام مکاتب فلسف تقريباًافت و يرواج  يمدار ا انسانيسم ياعتقاد اومان بر مبناي

ان را يروان ادياز پ يبرخ يرا تا به امروز، تحت تسلط خود گرفته است، حت ياسيس يهانظامو  يادب

 به خود جلب کرده است. ناخودآگاه

ن يستم اياست و س يهست مبدأ ،اهلل و ياست نه انسان محور يخدا محور يدوم، بر مبنا دگاهيد

ر يتدب و نمودژه خلق يبا نظم و را يمبنا که خداوند، همه هست اين بر است. يدي، توحينيجهان ب

ن يخدا در زم ينيو جانش ي، از کرامت انسانيانسان در هست دارد و عهده بررا  يامور هست

دگاه از شناخت الزم و نه ين ديشده. انسان در ا آفريدهمکلف و مسئول  ين انسانيچن و منداستبهره

 هاانسانت يهدا ياست که برا يامبران الهيازمند پيو ن به سعادت برخوردار است يابيدست يبرا يکاف

 .اندآورده يمانه از جانب خالق هستين حکيو قوان اندشدهاز طرف خداوند مبعوث 

 باهم متفاوت و بلکه متضاد هستند. کامالً دگاه ين دو ديسلم است که ام

 ضرورت بحث:

و مبارزه با جوامع توسعه  يجوامع جهان يو الگو بودن برا يشرفته اسالميبه جامعه پ يابيدست يبرا

موارد را ن يم و در مرحله بعد ايشو آگاهو  مندبهره روايات و قرآن يهاآموزهالزم است از  يافته غربي

 م.يينما يزيه ريرا پا يکامل ياسالم م تمدنيم تا بتوانييمبدل نما ياجتماع يبه برنامه زندگ
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 شناسيانسانو  يو معرفت شناس يشناس يو اسالم از نظر هست يتفاوت جوامع غرب

 د.يگرد تأسيسمعرفت و شناخت  يبرا يديجد يمبان امهيجدهشرفت و رشد علم در قرن يبا پ

، يمحور معرفت شناس در شرفت علوم بودند.يپ يج معرفت شناختيگذاران نتا تأثيرت از وم و کانيه

به  ينيد يو بالطبع باورها دانستيم ياز انطباعات حس يرا ناش يشناخت و معرفت هرگونهوم، يه

ت را انکار کرد و به يعل يعياصل ماوراء طب او هستند. معنيبي اندنشده ينکه از حس ناشيل ايدل

بود نه  يال ادر گر ارجاع داد و نسبت به وجود خدايئ ديئ پس از شيو وقوع مکرر ش يمعان يتداع

دارد نه  يشتر جنبه عمليم بيکه ما نسبت به خدا دار ينيقيمعتقد بود  کانت اثبات و نه رد کرد.

، 308، ص 1388 گران،يو د ييمحمد رضا) کسره محدود به تجربه ممکن است.يچون فاهمه  ينظر

310) 

 يمحور هست در .آوردبه بار  مابعدالطبيعيجه يبر تجربه دو نت يرشد روز افزون علوم مبتن بر اساس

 معرفت محور در است. يگري، مادين مکتبيت چنيماه يعنيماده شد  جبر و : اصالت بريشناس

: اصالت يمحور انسان شناس در درک نشود، مردود است. و مشاهده با تجربهز که ي: هر چيشناس

ن اصول ييز، محور تعيهمه چ يبرا يويدن ينفسان يهاخواهشانسان و  :يعني (سميسان )اومانان

 خداستاصالت از آن  :يشناس يکه در محور هست يدر مقابل مکتب (قرار گرفت )اصالت لذت يارزش

و  ابزار روح است جسم و انسان است نفس وبر روح  اصالت و يعيطب ماوراي ين مکتبيت چنيو ماه

: انسان ياست. در محور معرفت شناس يامبران و وحيق پياز جانب خدا و از طر ياصول ارزش نييتع

. باشديمز يعت نيطب ماورايو  يق وحي، بلکه از طريعقل ،يدر بعد حس تنهانهق يبه شناخت حقا قادر

 نمود. ييدگاه خود محور در مقابل خدا محور صف آرايخ دو ديدر طول تار بنابراين

، يخواه يدر آزاد ياده رويو ز يافراط ييتجربه گرا يا ييسم عقل گراياومان ياساس هايمؤلفهاز 

و کشف  يابيو سعادت  يخود، هست شناخت دراست، عقل انسان را  سکوالريسمتساهل و تسامح و 



 

4 

 

قابل کشف نباشد  يکه با قدرت عقالن يزيمعتقد است چ يو در بعد معرفت شناس دانديمآن مستقل 

ن ياز ا يما فوق ماد يروهايتمام ن يعني با مشاهده و تجربه نتوان درک کرد وجود ندارد. نچهآو 

است و  ياله يدگاه اسالم عقل و خرد موهبتيکه از د يست. در حالين دگاه مردود و قابل اثباتيد

 و نه هم طراز خداوند. انديرونيبحجت  که پيامبران کناردر  خداست يحجت درون عقل ات،يطبق روا

بلکه او را  داندينموانهاده  را انسان و .دينمايمنه شناخت و عبادت انسان را فراهم يعقل زم بلکه

 آلوده ناعقل پاک و  «العَقل ما عُبد به الرَحمّن و اکتُسبَ به الجنَان». دانديمت خداوند يتحت ربوب

 (170و  116، ص يمجلس)0 ساندريمو به بهشت  خوانديمرا به پرستش خدا  انسان

 دگاه اسالم و غربیدر د یآزاد

ست ين ينيت حد و مرز معتقدات ديبدون رعا اومانيستينش يبر خالف ب يدگاه اسالم آزاديدر د

معتقدات و  يو بعض هاستانسانم حقوق يت حرين و محدود به رعايمع چهارچوب يدارا بلکه،

 دارد.ه وجود يم الزم الرعايز حريمقدسات ن

ت در يجهت شکاک به واست  ييت گراينه تساهل و تسامح به جهت نسبيسم زميدگاه اومانيدر د

 است. نامعقول يامر هانشيبو  هاارزشدفاع از  يمعرفت شناس

خداوند در سوره  رديپذينمرا  هاآنروان يو پ ينيدر مقابل، اسالم تساهل و تسامح در مورد هر د 

. ديپرستيمآنچه را شما  پرستمينم «ال اَعبُد ما تَعبُدون»به کافران بگو:  ديفرمايمامبر يکافرون به پ

 الَّذينَ  إِنَّ»: ديفرمايمگر يد يدارد در جا ناپذير يآشت يدر مقابل شرک و الحاد موضع بنابراين

 «ال بَرِيَّة شَرُّ هُم  أُولئِكَ  فيها خالِدينَ جَهَنَّمَ  نارِ في ال مُش رِكينَ وَ  ال كِتابِ أَه لِ مِن   كَفَرُوا

ن يشان بدترين در آتش جهنم اندا، اياز اهل کتاب و مشرک ورزنديمکه کفر  ي( کسان6نه/ي)الب

غات آنان يتبل است. يخاص چهارچوب يدارا هاآنبا  يان، مدارايگرِ اديدر مورد د . واندجنبندگان
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 ياسالم برا يدادخواه يول م ممنوع است.به ارتکاب محرمات اسال تظاهر د و شرط است.يق يدارا

 .دانديمن يف مسلمين جهان را از وظايکمک به مستضعف

 اسالم و غرب یاسيدگاه سید 

 وت آن يت و تثبيمعتقد به دو اصل قدرت، تقو داريحکومتو  ياسياز نظر س يستيدگاه اومانيد

شه و اقدام يه اندين تفکر پايو ا دانندمجاز ميآن را  ايوسيلهاز هر  است که اصل ثروت ديگري

 (60 يال 42، صفحات 1388، يرجب) معروف است. ياوليدگاه ماکياست و به د يغرب يهاحکومت

که  بود ن باوريبر اگرفته شده او  است يالديم 18لسوفان قرن ياز ف که چهين دگاهياصل قدرت از د

 شوديم ييت حس قدرت گرايموجب تقو کاريچهد که يد ديبا يل اخالقيل و رذايص فضايتشخ يبرا

لت ينوع دوم، رذ يلت و کارهاينوع اول، فض ين حس خواهد شد؛ کارهايف ايموجب تضع کاريچهو 

ن، يبنابرا يو ناتوان ضعف يعني و نقص بودن توانا يعنين مکتب، کمال؛ ي. در انديآيمبه حساب 

 او است. ييکمال انسان در قدرت و تواناگر سخن؛ يقدرت باشد. به د يکه داراافته يتکامل  يانسان

 (1377چه، ين)

شده است که قدرت در اصل اختصاص به  تأکيدقت ين حقيبر ا يقرآنات يآ يبرخ در کهدرحالي

 .روها از آنِ خداستين يههم يعني (165 /بقره)؛ «عاًيأَنَّ ال قُوَّةَ لِلَّهِ جَم»متعال داشته.  يخدا

گسسته  يچ موجودياست و ه الهياز قدرت  ايجلوه درواقعهست،  ييرويقدرت و ن جا هرن، يبنابرا 

پس هرکس ( 10/فاطر)«جَميعا ال عِزَّةُ فَلِلَّهِ ال عِزَّةَ يُريدُ كانَ مَن را ندارد.  ياز خداوند، توان انجام کار

وانمند ز و تيعز ي[ است، ]بداند[ که تمام عزّت از آنِ خداوند است و برايخواهان عزّت ]و توانمند

 ز مطلق مرتبط ساخت.يد خود را به آن عزيشدن با
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 يانسان معرّف يچه برايکه ن ينه آن قدرت ي، ولرديپذيمدرست، قدرت را  ين اسالم به معنايد

ت بر يانسان يکه از آن، صفات عال ييدر آورد، بلکه قدرت و توانا يتلري، که سر از قدرت هکنديم

، رحم، شفقت و ي؛ مهربانقدرتن يدر ع و باشدده يمظلوم و ستم د يهاانسانخدمت زد و در يخ

 ابديظهور  احسان از آن

خت، يهرگاه قدرت، تو را به ستم کردن بر مردم برانگ»: ميخوانيم عليه السالم يعلاز امام  يدر سخن

، گذرديم، يداريمکه به مردم روا  يفر دادن تو تواناست و ستمياد آر که خداوند سبحان بر کيبه 

 (239ص  .ق 1407، ينيکل) «.مانديمتو  يفرش برايگناه و ک يول

 مبدأ يبه سوو تقّرب  يقيد با کمال حقيه نشود، بلکه باديبا خود قدرت سنج يهر عملد يلذا با 

در طول  ييهاانسانشد، نائل يقدرت معنو يعني؛ يفراتر از قدرت مادّ يد تا به قدرتيسنج يهست

ن راه يدر ا يق ضد انسانيو از هر طر انددهيشيانديم قدرت وو ثروت  يتوسعه اقتصاد خ فقط بهيتار

 يتيفرامل يهاشرکتدر صد  30ار يا در اختيدر صد اقتصاد کل دن 73 جه امروزهيدر نت اندبردهبهره 

به  بلکه پرداختنديمد ثروت يو تول ياقتصاد کمي رشدبه  تنهانهکه  اندبودههم  يو کسان قرار دارد

ژه يو ين اسالم نظرين مبي. داندپرداختهز ين يو اخالق يانسان يهاارزشت و يشرفت معنويو پارتقاء 

 ن مسئله دارديبه ا

ش از امروز يکس فردا هر وب خورده يامبر اسالم فرمود: هر کس دو روزش با هم برابر باشد فريپ 

آنکه کردار و عقلش ست و يکردارش نباشد خردمند ن يکم فکر بهبدتر باشد ملعون است و هر کس 

 .اشزندگياست از  بهتر او يکم باشد مرگ برا

 شناسيانسانو  ي، معرفت شناسيشناس يدگاه هستيبا توجه به د يملت هر در يشرفت و ترقيواژه پ

شرفت همه جانبه در مسائل يبنده و پيبا و فريز يبا ظواهر يجوامع غرب امروزه .باشديممتفاوت 

 يبا توجه به مبان يستياليغرب و تفکر امپر يايرا به خود جلب نموده اگر چه دن ياريتوجه بس يماد
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ن يا يقرار داده ول خودگر را مورد ظلم، ستم، تجاوز و غارت يد يقدرت و منفعت، کشورها يفکر

 .هاستملت يو تباه گناهانبي هايخون وها غارتگري هايکششرفت مرهون حق يپ

ار متفاوت است. بنا به گفته يبس ي، الهينيشرفت در جوامع ديف پيتعر شرفت، باياز پ يفين تعريچن

 بشود. امروز يتداع يغرب رايجبه مفهوم  يتوسعه ديشرفت، نبايپ ميگوييم يوقت ،يمقام معظم رهبر

 و رفتار ،ات فرهنگ، آدابيخصوص يبا همه يالمللنيبو  يهانو ج ياسيس ، در اصطالحاتتوسعه

 شدن است؛ يحال غرب که در يکشور يعني توسعه حال در مطرح است و هاآن ياسيس يريگجهت

 ينکات مثبت آنان، يکارهارفتار و  ير مجموعهشده، البته دن يکه غرب يکشور يعنيافته ينتوسعه

 يضد ارزش هم در آن وجود دارد. لذا ما مجموعه يزهاياز چ يااما از نظر ما، مجموعه ؛وجود دارد

 يانات مقام معظم رهبريب) ميکنينمرا مطلقاً قبول  يغرب اصطالحِ به يافتهيتوسعه ايشدن،  يغرب

 (يت مقام رهبري، سا1388درسال 

دن به يشرفت رسيپ يو هدف اصل ت خدايمان به وحدانيد وايدر اسالم توح يشناس يهست يمبنا

 در آخرت است. يا و رستگاريبه در دنيات طيح

 يکو و کمک به خلق رفتارياعمال ن يدارد هم وجه ملکوت يوجه ملک دگاه اسالم اعمال ما همياز د

 آن برطرف شدن بالها و وسعت رزق است. يو اثر ملکوت يملک

 :نه بحثيشيپ

گاه تخصص يت پايم در سايکر قرآناز نظر  يتمدن اسالم يهاشاخصهو  يستيمقاله با عنوان چ 

 مجله قاسم پور، حسن،) يياه عالمه طباطبادگياز د ينيت ديگاه عقل در تربي، جاتيمعارف اهل ب

، قرآناز نظر  يحکومت امام مهد يها( شاخصه22شماره  1390، بهار و تابستان ينيپژوهش د

 يآشنان يمحمد يعل تأليفم )در سه شماره يکر قرآن يجامعه آرمان هايويژگي ...ه )يات و ادعيروا
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گران، يان و ديليمحمد جمال خل)دگاه اسالم ياز د يشرفت انسانيپ يارهايو مع ي( مبانت راسخونيسا

و  يات موسسه آموزشينشر سامانه 1392، بها رو تابستان 2، شماره يه معرفت اقتصاد اسالمينشر

 (ينيامام خم يپژوهش

دگاه اسالم و غرب دارد و يان دو دياست که م ايمقايسهگر مقاالت ين مقاله نسبت به ديز ايوجه تما

ات که آن را از جوامع توسعه يات و روايشرفت اسالم با توجه به آيجامعه پ هايشاخص يل برتريتحل

 .دينمايمز يمتما يافته غربي

 است ينترنتيا هايسايت وات و با استفاده از کتاب و مجالت يات و رواياز آ ياديروش پژوهش بن

 :شرفتيپ یمفهوم شناس

 و اصطالح: لغت درشرفت يواژه پ - 1

ج  1387ن، يمع) و ارتقاء است. يرفتن، ترق جلوتر، رفتن پيش يبه معنا يرهنگ فارسشرفت در فيپ

 (649ص  ،1

 است.« رشد» ، مترادف واژهقرآنفرهنگ  اصطالح درشرفت يو پ 

راه راست شدن و استقامت ه رشد ب «.يه و ضد الغّيق الحق مع تصلب فيالطر ياالستقامه عل» الرُشد: 

 (123ص .ش ه 1374، ياللبنان يالشرتون يالخور) است. يو مخالف غّق حق است يدر طر يداريو پا

 (256بقره / «)ين الرُشدُ مِن الغَيقَد تَبّ» شاهد مثال آن:

ن است که راه يدن به وجه االمر و واقع مطلب است و آن منوط به اي، رسقرآنرشد در اصطالح  

شرفت در ين مقال واژه پي...( در ا523ص ، 1417،ييطباطبا)کرده باشد  پيدا راق يراست و وسط طر

 .روديمبکار  «ق حق بودنيرشد و در راه راست و طر» يمعنا
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 کثرت و ثروت است. ياست و توسّع به معنا قييفراخ کردن و خالف تض يع در لغت به معنايتوس

 يلالملنيبج ينکه توسعه در اصطالح راياست و با توجه به ا يکمّ شرفتين واژه مطابق پياستعمال ا

که  يدر نظام اسالم ياساس يارهايمطابقت دارد. از مع يغرب يهاارزشبا فرهنگ و  روديمبکار 

ت يمسئول يدارعهده  يد شدن برايو رش هاانسان يافتن رشدشکل گرفته است بحث  قرآن بر يمبتن

رشد  ياست که مفهوم توسعه به جا يطيشرا ياست دارا يکه باعث قوام زندگ و سپردن اموال

 ق را نشان دهد.يت آن مفهوم عميظرفتواند نمي

بتواند خود را  يدر هر عصر يو هر قوم يهر ملت ياله يارزش اصول و يديتوح ياعتقاد بر مبنايبنا 

ن راه را انتخاب ير از ايکه غ يشرفت و رشد دارد و جوامعيشود پ مانيتسلموافق کند و  ين الهيبا قوان

 اندينزولر ير قهقرا و سيمس و در اندهالکتکنند محکوم به فنا و 

 ال جَحيمَ  فَإِنَّ () الدُّن يا ال حَياةَ آثَرَ وَ () طَغى مَن  فَأَمَّا» ديفرمايمکه  قرآن آيهن يمثال ا شاهد .

را در  فقطاند و يا را بر گزيدن يان نمود و زندگيکه طغ يکس (39-37 )نازعات /« ال مَأ وى هِيَ

 گاه اوست.يم جايخواست نمود اتش جح

 و فرهنگ غرب قرآنشرفته در يالف: تفاوت جامعه پ

م يرک قرآنه ک، بلديگوينمتمدّن م يمه زندگو برنا ينيشهرنش ينه را به معنايم لفظ مديرک قرآن 

در  و نفر باشد. کيند و لو ک يزندگ يمنه در آنجا فرد مؤک کنديممطرح  ياتينه را در آيمد يکلمه

 .ديگوينمن يائن و مدنه و مديد آن را مدنن در آنجا نباشيمؤمنا يامبر يه پک ييجا

مهمّ شامات، و از  ياز شهرهاکه ه شوند يکوارد شهر انطا خواهنديم که يامبرانيپ يماجرا قرآندر 

م يرک قرآنافر بودند، کدر آن نبودند و همه  باايمانم بوده است، چون افراد يمعروف روم قد يشهرها

ةِ إِذ  جَاءَهَا يوَ اض رِب  لَهُم  مَثَال أَص حَابَ ال قَر  » نام برد: «ده»اران يه و يبه اصحاب القر هاآناز 
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آمدند  هاآن يه سوه فرستادگان خدا بکاران ]دِه[ را مثال بزن ي هاآن يبرا (13س / ي) «ال مُر سَلُونَ

 قرآنند، کت يحما هاآناز  خواهديمه کار، نجب يه شدند. حبين ده و قريوارد ا امبران بزرگيپو 

 يا نقطه از مانيا با يمرد( 20س/ ي) «يس عَ ينَةِ رَجُلٌ يال مَدِ  يوَجَاءَ مِن  أَق صَ» :ديفرمايمم يرک

 .ديفرارس شتاب با شهر دوردست

 با ارتباط و يخداشناس و ينيد فرهنگ داشتن م،يرک قرآن در ينيشهرنش و تمدّن اريمع نيبنابرا 

 را يعلم و يمادّ  امور در املکت رشد و ينيشهرنش هر م،يرک قرآن ليدل نيهم به و. باشديم خدا

ر يه تعبيرا به قر يمصر با ان پهناور. شناسدينمنه يرا مد هاآنت يار و فعالکز کو مر داندينمدّن تم

 . کنديم

اء يبا برنامه انب هاآن يو فرد يت اجتماعکر حريه مسک دانديم ترپيشرفتهرا  ايجامعهجه آن يدر نت 

 کعام و مشتر يم معنايرک قرآنه در يه قرکد يبگو يسکن است کباشد. مم ترهمراهو  ترموافق ياله

 يه استعمال عام عرفکن يشهر، با صرف نظر از ا يدِه استعمال شده و هم در معنا يدارد، هم در معنا

ه از عدم يناکد يستعمال شده شاشهر ا ينام به معيرک قرآندِه است، اگر در  ين لفظ به معنايدر ا

 است.و فساد  کفر و شرکبه خاطر  طيمح

شرفت يپ 2مذموم  يشرفت اقتصاديپ -1دو نوع است:  يشرفت اقتصاديکه پ ديآيبرم قرآنات ياز آ

ست بلکه خود يجدا ن يو عباد ياز مسائل معنو تنهانهاقتصاد در مکتب اسالم  ممدوح. ياقتصاد

 عبادت است

 شرفت مذموم:يپ -1

 (3-2همزه /) «أَخ لَدَهُ مالَهُ أَنَّ ح سَبُي عَدَّدَهُ وَ ماالً جَمَعَ يالَّذِ لُمَزَةٍ هُمَزَةٍ لِّكلِ  لٌيوَ»
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 جمع بر صيحر و مال عاشق بس از و کنديم بتيغ و گوييعيب را مردم اريبس هک يسک هر بر يوا

 برديم لذت آن بودن اريبس از و ،شمارديم را آن يپ در يپ و کنديم جمع هم يرو را مال است، آن

 استعال و تفوق گرانيد بر نموده، يگرياغي به شروع رد،ک احساس ازينيب را خود و شد جمع يوقت و

انسان خود را  ؛ياس تَغ ن رَآهُ أَن  يط غيلَ ال إِن سانَ إِنَّفرمود:  گريد يجا در هک چنان هم ،ورزديم

 (7-6)علق/.کنديم يانگريند طغيبب نيازبي

 وَ  زينَةٌ وَ لَه وٌ وَ لَعِبٌ الدُّن يا ال حَياةُ أَنَّمَا اع لَمُوا» ا را در پنج مرحله خالصه نموده:يم دنيکر قرآن

که در  ايه اشاره دارد به پنج مرحله دنيآ «(20)حديد/ال أَو الد وَ ال أَم والِ فِي تَكاثُرٌ وَ بَي نَكُم  تَفاخُرٌ

 ابد در رنج است يب سّم روح است و روح مسموم براين فريو ا دهديم بيفر يبا ابزار خاص يهر سن

و اوهام و تفاخر و تکاثر هاست در  هااليخهمان  کنديم طالقهسه اميرالمؤمنينکه  يياين دنيهمچن

خ ، البالغهنهج)« حهٍيفه ٍمريج يتکالبون عليهٍ و يا دنيدن يتنافسون في» :ديفرمايمحضرت  ايخطبه

151) 

ن مردار را يگرسنه، ا يهاسگو چنان  رنديگيمپست بر هم سبقت  يايآوردن دن دست بهآنان در 

 .نديربايمگر يکدياز دست 

که در راه کسب  يده، کسيده ذکر گرديات عديدر روا :ممدوح یشرفت اقتصاديپ-1 -2

عليه ياست. حضرت عل ل اهلليسب يبکوشد مانند مجاهد ف اشخانواده يحالل برا يروز

 نموديمو زراعت کوشا بود و تمام بهره و ثمره کارش را وقف  يار در امر کشاورزيبس السالم 

به  عليه السالم ياست در نامه حضرت عل يحفر کرد و تا به امروز هنوز باق ياديز هايچاه

 :ديفرمايم طوراينمالک اشتر فرماندار مصر، 
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ن يزم آبادانيد نگاه تو در يبا« راجالخَ جالبِستِاِ يرک فظَن نَغ مِبلَ رض اَه االَمارَعِ يف کَ رُ ظَن نَکُيولَ»

 (53/نامه  البالغهنهج) ات باشد.يخراج و مال ينگاهت در جمع آور از بيشتر

 ییشرفت: عقل گرايشاخص در جامعه پ نیترمهم - 1

سطح خرد د فکر و ارتقاء يتول يالزم برا يجاد بسترهايشرفته، ايو پ ينيشاخص جامعه د نيترمهماز 

لغت نامه ) درک مطلب به خاطراء ياش يشه کردن، تصرف دل در معانياند يعنيتفکر،  امت است

و  است يافراط گراييعقلکه قائل به  يستيدگاه اومانيد روشن است که (6859دهخدا، ج پنجم ص 

 عقل ، باکنديمرا مردود اعالم  يدرک عقل غيرقابلز يو هر چ دانديمق يمستقل در درک حقا عقل را

را  يو هر حکم عقل کنديم تأييدکه معتقد است هر حکم شرع را حکم عقل  يديدگاه توحيدر د

 . متفاوت استدانديم ين فرعياز منابع رجوع در استخراج قوان يکيو عقل را  گذارديمشرع صحه 

شده و هم  يح و تعقل معرفيات وابسته به تفکر صحي، صالح حقرآندر  ييده عالمه طباطبايبه عق

 ترصحيحن است که هر قدر فکر يا يکيانسان  يبودن زندگ يمکرر دعوت به تفکر شده از لوازم فکر

 آزادي به خاطر اسالمي و ينيت جامعه ديهو حفظ انسان استوارتر است. يباشد قهرا زندگ ترکاملو 

 (22پور، شماره  قاسم ازدر اسالم، برگرفته  قرآنن، ي، محمدحسييطباطبا) شه و تفکر است.ياند

گاه ين جايت شناخته شده است. عقل در اياست که به رسم يامر قرآنو برهان آزاد در  يحجت عقل

ا برتر از او بدانند و قرار يو  ست که آن را هم تراز با خداين يشه مدرن غربياند يعقل ابزار يبه معنا

است و  ياله يل و خرد موهبت، عقينيدر منظر د بلکه ست.ين گرايي خدا يبه جا ييدادن خرد گرا

 منابع مهم در کنار کتاب و سنت است. . عقل جزءدينمايمبه شناخت خدا و عبادت او رهنمون 
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عقل « العَقل ما عُبد به الرحّمن و اکتُسِب به الجَنان» نقل شده که فرمود: عليه السالم از امام صادق

 116ص ، 1، ج يمجلس) .ديآيم دست بهو بهشت  شوديمآن خدا عبادت  لهيوسبهاست که  يزيچ

 .(170 و

، يحران)د اصالح نگردد يشه ننمايکه اند يکس «عقِليصلُحُ مَن ال يال» ن حضرت فرمودند:يهمچن

 قت اشاره دارد.ين حقيمختلف و طرق متنوع به ا يهااسلوببا  قرآندر ( 645 ص ،1382

 دانندينمبا آنان که  داننديمکه  يکسان آيا «يَع لَمُون ال الَّذينَ وَ يَع لَمُونَ الَّذينَ  يَس تَوِي هَل »

 (18-17)زمر/ «أَح سَنَه فَيَتَّبِعُونَ ال قَو لَ يَس تَمِعُونَ الَّذينَ  عِبادِ فَبَشِّر  » (9)زمر/ ؟اندکساني

نه يجاد زميکو، ايو ضرورت آزادانه انتخاب سخن ن هاانسانسه دو گروه از يات ناظر به مقايگونه آاين

ک يت و اعتبار يخود به حقان ميانسان با توجه به فطرت سل يبرا يابيسه و سنجش و ارزيمقا يبرا

، 1417، ييطباطبا) او الزم است. يفکر يو قوا يرشد عقل يکه برا برديم يک سخن پيا يگروه و 

 (254ص  5ج 

 يک ايجاد يفرمودند: برا ينه تمدن اسالميد و طالب در زميدر اجتماع اسات يرهبرمقام معظم  

پرورش  يگريد فکر، و ديک توليالزم است:  يگر، دو عنصر اساسيمانند هر تمدن د يتمدن اسالم

 (يتمدن اسالم يموسوم به سخنران 1379 /14/7انسان )

نمونه  يبرا .اندبوده مؤثرار يالگو در جهت دادن جامعه به سمت تعقل و تفکر بس عنوانبه ياله انبياي

اد داد غلبه يکه خداوند به او  ييهاحجتابتدا با ، فين حنيسردمدار د عليه السالم ميحضرت ابراه

عقل مردم را به قضاوت  شيهاجوابت جامعه آن روز به مبارزه برخاست و با سوالها و ين و وثنيمشرک

 کشاند.

که در  ييهاحجتات با ين آيا 78 آياتسوره انعام تا  74ات يخت از آيبر انگ هاآنقدرت تفکر را در 

و  الذهنخاليک انسان ي دهندهنشانو  خداست رسول يينايد بيفطرت اقامه شده مز دين بر .هانآ
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ه يک انسان اولياوهام بوده است که شباهت به  يهاضينقافکار و ضد و  هايآلودگي هرگونهبه دور از 

 لهيوسبه يتعال يخدا هک يقيحقا آن بيترت به را احتجاجات نيا عليه السالم ميدارد؛ ابراه يفرض

 به کتمس خود احتجاج در اگر و است داده بيترت دادهيم نشانش نيزم و هاآسمان وتکمل

 خودشان محسوسات راه از مردم با خواستهيم هک بوده جهت نيا ممکن است از کردهيم محسوسات

 و درخشان را گانهسه اجرام از کي هر هک گفت يوقت را( يرَب   هذا) خود سخن رواين از ند،ک احتجاج

 قتيحق. ردک راديا هاآن افول هنگام را آن مانند و( نَيالْآفِلِ أُحِبُّ ال) خود المک و ديد طلوع حال در

 يپرستبت مسئله تنهانه. تيوثن و کشر يانحا عيجم هيعل است يحجت عليه السالم ميابراه حجت

 موجودات و انواع ارباب تيالوه باره در نيکمشر از يبعض هک هم را يديعقا يحت ،يپرستستاره و

 .کنديم ابطال زين دارند تکحر و تيجسم از منزه و عتيطب و ماده فوق ما ينوران

 باشند داشته وجود آنان قول به هک هم فرض به موجودات نيا هک دارند قبول نانيا خود هکنيا يبرا

 نور برابر در اندکرده فرض هاآن وجود در هک يشرافت همه و هاآن ذات جوهره در هک يصفات همه با

 و محبت مورد توانندينم هستند نيچن چون و. مقهورند تياحد قهر برابر در و کمستهل يوميق

 ريتدب را هاآن امور هک است يسک آن به محبت هاآن به محبت قتيحق در و رند،يبگ قرار بستگيدل

 (226ص  7 ، ج1417 ييطباطبا) .کنديم

 او جز و بوده، ديتوح نيد به عليه السالم ميابراه دعوت يابتدا نياگر که يد ين در جايهم چن

 يوادارد روز تعقل و تا مردم را به تفکر نديبيمرا تدارک  ايصحنه نداشته، را ديتوح نيد کسچيه

 مردم را هايبت (58اء /يانب)"لهم  راًيجُذاذاً اال كب فَجَعَلَهُم " رونديمرون شهر يکه همه به ب

اء / يانب) " ن طِقُونَي انُواك إِن  فَس ئَلُوهُم  هذا رُهُم يبِك فَعَلَهُ بَل  قالَ " جز بت بزرگ را شکندمي

63) 
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 ،ردهک را ارک نيا شانيا بزرگ: گفت اصنام، تيالوه ابطال و خصم الزام يداع به عليه السالم ميابراه 

 انُواك إِن  فَس ئَلُوهُم  ":گفت هک شود فراهم يبعد جمله يبرا نهيزم تا گفت، جهت آن به را نيا

 به نندک اعتراف مردم جهينت در و بدهند، را جوابتان زننديم حرف اگر تا د،يبپرس هابت از "ن طِقُونَ ي

از او  يگريد ارک هر و ار،ک نيا انجام پس است، محال بت زدن حرف چون و زندنمي حرف بت هکنيا

 نه هستند هاآن ظالم هکنيا به ندردک مکح دانسته، ارک خطا را خود دل در محال است و حضار

 رشانکتف و مردم تنبه از هيناک با و است، هيناک به استعاره "أَن فُسِهِم  يإِل فَرَجَعُوا "جمله پسم، يابراه

 نفس به کي هر هک است نيا "الظَّالِمُونَ أَن تُمُ م كإِنَّ فَقالُوا "جمله يمعنا و ،دهديم خبر دل در

، 14ج ، 1417، ييطباطبا) .؟يپرستيم را زبانيب جماد هک يظالم چقدر تو: هک ردک خطاب خود

 بردند. يپ شانگمراهيم، مردم خود به يروش حضرت ابراه يبا اجرا (428ص 

خا به يرفع اتهام از او در برابر زل يبرا و عليه السالم وسفيان حضرت يدر جر قرآنن آموزه يهمچن 

 قُبُلٍ  مِن  قُدَّ صُهُيقَمِ انَك إِن  أَه لِها مِن  شاهِدٌ شَهِدَ وَ»اشاره دارد  يو منطق يک مسئله عقلي

 يليدل به خود گفتار با شاهد، (27يوسف/«)... نَ يالصَّادِقِ مِنَ هُوَ وَ ن...ياذِبِكال   مِنَ هُوَ وَ فَصَدَقَت 

 از وسفي راهنيپ اگر هک است نيا آن و شوديم باز آن گره و حل اختالف نيا لکمش هک ردهک اشاره

 جلو از وسفي راهنيپ شدن پاره و است گوياندروغ از وسفي و ديگويم راست خايزل شده دهيدر جلو

 ،بوديم وسفي گردن به ريتقص قهرا و ،اندکرده مشاجره هم يروبرو خايزل و او هکنيا بر کرديم داللت

 بوده، فرار حال در او و ردهک بيتعق را او خايزل قهرا باشد شده پاره سر پشت از يو راهنيپ اگر يول

 ،افتديم خايزل گردن به ريتقص پس ده،يدر را او راهنيپ شد،کب خود يسو به را يو خواسته خايزل و

 نفع به جهينت که« بود فکري يليدل و يعقل يانيب» آورد شهادت عنوانبه شاهد نيا آنچهه ين آيا در

 (193: ص ،11ج ، 1417 ،ييطباطبااست. ) گريد طرف ضرر به و طرف دو از يکي
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وَ »: ديفرمايمامبران يفرستادن پ از خداونددر مورد هدف  عليه السالم يعل حضرت ليدل نيبه هم 

 هاشهياند ييدفن شده را به تحرک واداشتند و موجب شکوفا يهاعقلآنان  «روُ ا لَهم دَفائِنَ العُقوليثي

ست و پنج سال يدر ب عليه السالم يوه برخورد امام عليش نيهمچن شدند. هاانسانو رشد تفکرات 

اسالم پرداخت و ابواب  احکام و به نشر معارففردش سکوت و پنج سال حکومت با روش منحصر به 

 (53ع، ص يت تشي، معنو1387 ييطباطبا)مردم گشود  يو آزاد را بر رو يمنطق هايبخشن يبهتر

 اتيآ .ميخوريمبر  يت عقالنيگر از تربيد اينمونه به ،قرآن يفرازهاگر از يد ين در قسمتيهمچن

ب شد فرمود، يکه هدهد غا ي: زماندارديمان يب عليه السالم مانيحضرت سل يمبارک در مورد زندگ

ان ياطراف يو عقالن يت منطقيدر جهت ترب درواقع کنميم اورد او را مجازاتين ايکنندهل قانع ياگر دل

 نَ يمِن الغائِب الهُدهُد اَم كانَ يلَا ارَ يرَ فَقالَ مَا ليو تَفقَّد الطَ» طلبديمل يمسئول خود، دل

تمام  يبرا يعني .(22، 21نمل «)نٍيبسُلطانٍ مُب ينّياتِ يداً اَو لَاَذبَحَنَّه اَو لَيلَاُعَذِبَنَّه عَذاباً شَد

 يو رسوم جاهل آدابو  کورکورانهد يد داشت توهم، خرافه، تقليبا يل عقليو تحرکات خود دل هابرنامه

 ندارد. ينيو د يقرآنشرفته يوامع پدر ج ييجا خردانهبيو 

و تفکر قرار داده و خود راه اجتهاد و درک عقل و  بصيرت بررا  يدعوت اسالم ير بنايم زيکر قرآن

 طائِفَةٌ  ِمن هُم  فِر قَةٍ  كُلِّ مِن  نَفَرَ ال فَلَو ": ديفرمايممردم باز گذاشته است و  يرا برا يخردورز

ن يتا در د کنندينمکوچ  ايدستهشان ياز ا يچرا از هر گروه( 122توبه / )" الدِّينِ فِي لِيَتَفَقَّهُوا

 درهمه علوم  يرا در جامعه اسالميباشد. ز توانديمن دستور در تمام اقسام علوم يا البته تفقه کنند.

 .رديگيمن قرار يشرفت و ارتقاء ديپ جهت

ث ي، توسط اهل حدين فرعيق و قوانيحقاکشف  شه در مورد خدا و صفات او،يو اند يتفکر عقل يزمان 

ن گروه روبه رو بودند؛ يا يهامقاومت و هامخالفتاز اول با  مردم ومردود و حرام و بدعت اعالم شد 

ن راه را ادامه دادند در مقابل، يا بعدها فرقه اشاعره نداشتند يث کاريو حد قرآنبه روح و باطن  هانيا
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دن در مورد صفات خدا و معارف را الزم يشيو اند ير عقالنتفک يفرقه معتزله در قرن دوم هجر

 ک بودند.ينزد يعيو به تفکر ش دانستنديم

اشاعره را انتخاب کردند  تفکر و به نفع خود استفاده نمودند مردم يزمان از جهل و نادان يهاحکومت 

 يعقل حيات پيکربر  ين رفت و ضربه بزرگياز ب يمعتزل يمعتزله غالب شد و تفکر عقل و اشاعره بر

 آمد.اسالم وارد 

ه يمعاو يله گرين با حيدر جنگ صف عليه السالم يادامه داشت تا زمان حضرت عل يطرز تفکر اشعر

نام  به ؛مآبن متحجر مقدس ين طرز تفکر در گروه ظاهربيا يخير تاريزه کردن او، سيسر ن قرآنو 

ستادند و يفه وقت، امام امت ايو در مقابل خل آوردند وجود بهت را يان حکميجر خوارج، بروز نمود

مشکالت و  آمدن به وجودعامل در  نيترمهم ن گروه شدنديبه جنگ با ا سر انجام حضرت مجبور

م از مردم آنان را آلت و ملعبه فکر يانبوه عظ عامه مردم است جهالت خرديبيو  خبريبيها توطئه

 .دهديما پرست قرار يک عده دنيو اراده 

، افراط بصيرتبي، نادان، يهمان طرز تفکر خوارج ت و گروه داعش دنبال کنندهيامروزه فرقه وهاب 

ان امت يم و درمنفعت پرست منافق شده  يهارکيزو  يملعبه دست استکبار جهان ن،يگرا و ظاهرب

 .آوردمياسالم وارد  جهان پيکربه  يضربه بزرگ اسالم

شرفت عدالت و يراه پ سر در يار خطرناک بوده است و مانعيبس خين طرز تفکر در طول تاريهمواره ا

ن ين گروه به نام مارقين ضربه را از ايشتريب عليه السالم ي. حکومت حضرت علشد موال ينظام حکومت

 زاهدان احمق – 2رک يمنافقان ز -1دفع کرده  شدتبهدو طبقه را  عليه السالم يخوردند. حضرت عل

ز رها کنند. باعقل و خرد خود يرا ن ينيب ظاهر وب منافقان را نخورند يفر ن جهت که مردمياز ا

ورود به اجتماع  ابتداي درامبران يپ ن جهتيبه ا نديل نمايحق و باطل را تحل يهاگروهو بينديشند 
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آن  يهانمونهبه  امت آغاز نمودند که يشه ورزيت عقل و انديبا هدا را يديدعوت توح آلودشرک 

 اشاره شد.

امبر اکرم فرمودند: يط خانواده است پيفرزندان، مح يرشد عقل و فرزانگ يبرا هاکانون نيترياصلاز  

و فرزند او  شوديمع شدن همسر يبا او موجب ضا نشينيهمد از ازدواج با زنان احمق که يزيبپره

فرمود: از زن  الم عليه السيو حضرت عل (237، ص 103ج ، 1374، يمجلس) همچون کفتار است.

، 103ج  1374،يمجلس)است  اثرگذارر در طبع انسان يش اکهچرد يرير دادن کمک نگيش ياحمق برا

را عقل او يد زيکن سؤالاز عقل دختر  يابيهمسر يگر سفارش شده که برايد يا در جايو  (324ص 

سطح خرد  ارتقاء و ،يت مداريعقالن يد براين بايشرفته، والديدر جامعه پ است مؤثردر فرزندان 

، مباحثات و مطالعات در رشد هابرنامه، هامعاشرتو تجارب،  هايآگاهند ينما يزيربرنامهفرزندان 

 است. مؤثرشه يخرد و اند

د برخورداراست. يامت از عقل رش ن جامعهياست در ا يجامعه مهدو شرفته،يجامعه پ نيترشاخصاز 

و عقل و  گذارديمام کند، دستش را بر سر بندگان خداوند يقائم ما ق کهيهنگام»فرمود:  امام باقر

 يده عليإذا قام قائمنا وضع . )رسانديمرشان را به کمال را با آن متمرکز ساخته و افکا هاآن يخردها

 يو صاف 336، ص 52ج  1374، يعالمه مجلس) (ع به عقولهم و أکمل به أحالمهمرؤؤس العباد فجم

 (.483، منتخب االثر...، ص يگانيگلپا

است که انسان را به  يبلکه عقل ستين سکوالر گرايمنفعت يستي، عقل اومانايجامعهن يعقل چن

. به قول ابن شودينماز حق کامل  يرويفرمود: عقل جز با پ عليه السالم ني. امام حسرسانديمق يحقا

 شناخت و با او ارتباط داشت. را خدا توانيمعباس با عقل 

 شرفتيمهم جامعه پ هايشاخص ازت يامن ييبرپا يبرا ثاقيجاد نظام تعهد و ميا– 2

 استکبار يجامعه غربدر  ياسالم و عدم برابر جامعه در هاانسان يالف: برابر
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 إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يا» :ديگويمک نوع سخن يشه و يک رياز  هاانسانم به مسئله مهم خلقت يکر قرآن

 م شما را ازيديما آفر هاانسان يا «...لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَل ناكُم  وَ أُن ثى وَ ذَكَرٍ مِن  خَلَق ناكُم 

 د.يگر شناخته شويکديتا از  ميمختلف قرار داد يهالهيقبشعبه و  مرد و زن و شما را شعبه

 (13)حجرات/

نژاد، رنگ، زمان و موارد  ن در زبان،يو همچن ديايکسانيخلقت  يدر اصول کل هاانسانشما  يعني

 ندارد. يبرتر يگريبه د يکس اندمسئول تعهدهاهمه در برابر قانون و  گر ويد

ل يدل نيترمهماسالم  هاستپيماننه نقض ي، زمهاانسان يعدم برابر و استکبار و طلبييبرتر يخو 

 (12توبه /) « لَهُم   أَي مانَ ال إِنَّهُم  ال كُف رِ أَئِمَّةَ فَقاتِلُوا» دانديمآنان  شکنييمانپنبرد با مشرکان را 

چ سوگند يکه به ه ايمانيبيبا مستکبر  ينمود، ول زيآممسالمت يزندگ توانيم ايمانبيچون با کافر 

مان خود را يرا هر زمان که زورمند شد پيز مشترک داشت؛ يزندگ توانينم ستيوفادار ن يمانيو پ

 (ه. ش 1386، يآمل ياز جواد برگرفته) .کنديمنقض 

 تيجاد امنیو تعهد در ا یقانون مدار تأثيرب: 

 عَه دِهِم   وَ لِأَماناتِهِم  هُم  الَّذينَ وَ» :ديفرمايم باايمانش افراد يو ستا يم در معرفيکر قرآنخداوند در 

 کاريانتخو  کننديمثاق مراعات يو م و عهدها امانتاند که در يکسان مؤمنين (8 /مؤمنون)«راعُون

را به  هاامانت « أَه لِها إِلى ال أَماناتِ تُؤَدُّوا أَن  يَأ مُرُكُم  اللَّهَ إِنَّ» :دهديمن فرمان يستند. و همچنين

 (58)نسا/.يدبرگردانصاحبانشان 

 .کنديمن را محکوم آو  دهديمهود ياز  ياعدهتوسط  درامانتيانتخخبر از  گر خداونديه ديدر آ

 إِلَي كَ  يُؤَدِّهِ ال بِدينارٍ  تَأ مَن هُ  إِن  مَن  مِن هُم  وَ  إِلَي كَ يُؤَدِّهِ بِقِن طارٍ تَأ مَن هُ إِن  مَن  ال كِتابِ أَه لِ مِن  وَ » 

 (75ل عمران /آ) «سَبيلٌ ال أُمِّيِّينَ فِي عَلَي نا لَي سَ قالُوا بِأَنَّهُم  ذلِكَ  قائِماً عَلَي هِ دُم تَ ما إاِلَّ
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، مگر آنکه با زور دهندينمپس  يامانت بسپار عنوانبه هاآنبه  ينارياگر د انيهودياز  يبرخ يعني 

ر اهل ياست که خود را نسبت به غ درامانتانانت يبه خ هاآناقدام  سرو  يبستان آنانو مراقبت از 

، 59، ص 1386، يآمل يجواد) ست.ين يبر ما حرج و قدح و ذمّ  گويندميو  پندارنديمتورات برتر 

60) 

به نفع خود و  هايييزيربرنامهدر جهت  يکا و استکبار جهانيل و امرياسرائ يرهاامروزه کشو

ناامن کردن  ، بهيالمللنيب هايپيمانگر کشورها و نقض يه ديو سرما يبه منابع اقتصاد ياندازدست

 پردازنديم يجامعه جهان

 يهاارزشرا داشته باشد و  ايانديشهزاد است هر فکر و آغرب، انسان  يستيدگاه اومانيد بر اساس

و  ي، حقوقياسيس يهانظامکه  باورند اين بر است. غيرثابتو  ييرتغقابل، ينسب يو حقوق ياخالق

، يرجب) منطبق شوند. هانظامبا آن  هاانساننکه يهم ساز شود نه ا يو يد با انسان و آزاديبا ياخالق

 .(48، ص 1388

 شوندد با ما هماهنگ يا باينه برابر، معتقدند همه نظامات دن داننديمگران ياز د برتر راو چون خود 

و حق وتو  طرفهيکن يو قوان ندينمايمگر کشورها اعمال يخود را بر د جانبههمهسلطه  بنابراين و

 و سوگندهاست. هامانيپنقض  هايناامن ياصل علت و اندقائلخود  يرا برا يالمللنيبن ينقض قوان يبرا

 نيترمهماز  يت جهانيمسئله امن ملل، سازمان ،يالمللنيبو مجامع  يز در جوامع بشريامروز ن

 عنوانبهت کشورها و شهرها يو امن يت جهانيامن يکه برا اندآن . برهاستيمشغولدلو  هادغدغه

زدان از د ينيو زم ييو هوا يياياعم از درو مرزها  هاراهت يو امن ايهسته يهاسالحاز  يعار يجهان

و  ييت قضايو امن يو فرهنگ يت فکريو تجارت و امن گذارييهسرمات يامن ،يالمللنيب سارقان و

 مجموعه کي جامعه چون و. شندينديب ايچاره و بکنند يفکر …و يو روان يت اخالقيو امن يدادرس

 ده،يجدا و بر ييهاحلقهنه  و است يوستهپهمبه
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ن ياء به امياز انب ياريو بس انددرامانگران از او يکه د دانديم يکس را يواقع مؤمن، يديدگاه توحيد 

 ن همهيين آيدر ا سوره شعراء است آيات درشاهد مثال آن  اندشدهيمعرفف و به جهان يبودن توص

که امروزه در  ييهاضيتبعن يبا چن يغرب يافتهتوسعه جامعه يجهدرنت ده شدنديبرابر آفر هاانسان

 يادعا تواندينم ميو قتل قرار دارند و شاهد آن ينابرابردر معرض ظلم و  پوستانياهسداخل خود، 

به  نژاديض يتبع يستمگرانه و برقرار يهابرنامهن يرا با چنيداشته باشد ز يت جهانيريو مد يسرور

 برساند.خود  يو انسان يرامت الهبه کانسان را  تواندينمز يو ن ابديينمدست دار يپاعدالت 

است  وامانامن ايجامعهطالب  يامتهر فرد و  است يات مطبوع انسانياز خصوص آرامشو  تينام

حرکت  يير قهقرايو ناامن در س جامعه متزلزل .ابندييمه آن به اهداف خود دست يکه در سارا يز

 هايارناگودها و يتهد دورازبهامن و  طيجامعه، مح ارتقايفرد و  ييشکوفا يبستر مناسب برا کنديم

 است.

ثاق يمان و احترام به مينظام تعهد و قانون، عمل به پ يبرقرار يشرفته برايو پ ياهتمام جامعه اسالم

است برخوردار  مدنيتشرفت و اصول يکه از لوازم پ يت و آزاديآن است که جامعه متعّهد از امن يبرا

 شود.

اد ي يک نعمت الهي عنوانبهاز آن  ژهيوبهفرمود و « تيامن»سخن از  يم در موارد متعدديکر قرآن

-3ش/يقر) ؛أَط عَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِن  خَو فٍ  يتِ * الَّذِيع بُدُوا رَبَّ هذَا ال بَيفَل کرده است: 

4) 

م ]دشمن[ ي، و از بشان داديغذا ي[ که در گرسنگيين خانه را بپرستند؛ همان ]خدايد خداوند ايپس با

 کرد.ن آسوده خاطرشا

ن شهر يو ]سوگند به[ ا ؛نِيال بَلَدِ ال أَمِا وَهذَ ت است:يحرم خدا، امن عنوانبهمکه  يژگيو نيترمهم

 گريه ديآ ( در3ن /يتاست )مردم قرار داده  يبرا وامانامنخانه کعبه را خانه خداوند  امن ]و امان[
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[ يمردم محل اجتماع و ]جا يخانه ]کعبه[ را برا و چون «؛تَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَم ناًيإِذ  جَعَل نَا ال بَ و َ»

ت شهر را مقدم بر يامن يم، دعا برايابراه ف،ين حنيدامبر بزرگ يپ و (125/بقره) [م.يقرار داد يامن

 (126/بقره)«الثَّمَراتِ  مِنَ ه لَهُ َأ ار زُق  َآمِناًو بَلَداًذَا رَبِّ اج عَل  ه»ت. ار داده اسقر ينعمت رزق و روز

 ياريبساست که  يو پناهل ياص يبستر تيامن کهيناو  دارد« تيامن»ت يت از اهميحکا آياتن يا 

 .ابدييمحقق ت بستر دران راتيو خ هايکيناز 

دها در همه يو رفع تهد هابخشت در همه يتحقق امنرو، ش يک اجتماع صالح و پيه بلکه الزم

جامعه صالح و سالم به مؤمنان بشارت  يرا برا يرين تصوينم چيکر قرآنکه  گونههمان هاستحوزه

 داده است:

نَ مِن قَبْلِهِمْ يالْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِ يسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ينَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيوَعَدَ اهللُ الَّذِ

ئاً يشَ يشْرِکُونَ بِيالَ  يعْبُدُونَنِيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يلَهُمْ وَلَ يارْتَضَ ينَهُمُ الَّذِيمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِيوَلَ

 (55ه ينور، آ) .أُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَوَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَ

، وعده داده است که حتماً آنان را اندکردهسته يشا يمان آورده و کارهاياز شما که ا يخدا به کسان 

ن يش از آنان بودند جانشيرا که پ يکه کسان گونههمانن ]خود[ قرار دهد؛ ين جانشيسرزم نيدر ا

مشان را به يده است به سودشان مستقر کند، و بيشان پسنديرا که برا يني]خود[ قرار داد، و آن د

ه ب ازآنپسک نگردانند، و هر کس يرا با من شر يزيمبدل گرداند، ]تا[ مرا عبادت کنند و چ يمنيا

 .اندنافرمانکه  اندآناند؛ ياکفر گر

ن ين ديسخن از خالفت مؤمنان و تمک يل شده است وقتيتأو يفه که به حکومت مهدويه شرين آيا

ت، بشارت داده يامن ينيگز يد و جايه ترس و تهدنرفع هرگو هاآنده به دنبال يشان مطرح گرديا

مؤمنان و صالحان،  يشرفته و مترقيپارکان حکومت  نيترمهماست که از آن  ين به معنيشده است و ا

ر يمطلق و فراگ يتيه آمده است امنير آيدر تعب آنچه کهينادهاست. جالب يت و رفع تهديمسئله امن
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ه يرا نه خالفت مردم در آيات خواهد شد؛ زيد و ترس در همه جوانب حين تهديگز ياست که جا

 شدهان يآن ب يبرا ي)امناً( دامنه و حد تيشده است و نه امن يديد به قي)خوفهم( مق

 ينقمت اله ،يناامن شت در اثريمع يو تنگ ي، نعمت الهتيپناه امن در رفاه الف:

 يناامن کردن کشورها درصدد. دشمنان اسالم همواره رسديماجتماع به سامان  اوضاعت يدر پناه امن

 هستند. ياسالم

رَغَداً مِن   هارزقها يأ تيه كانَت  آمِنَه مُط مَئِنَّه ياللَّهُ مَثَالً قَر وَ ضَرَبَ » ديفرمايم قرآن از اييهآ

 112نحل/ «ص نَعُونَ يكُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَت  بِأَن عُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ ال جُوعِ وَ ال خَو فِ بِما كانُوا 

که امن و آرام  يزده است: منطقه آباد ي،( مثلکننديمآنان که کفران نعمت  يخداوند )برا»ترجمه: 

کردند و خداوند  يخدا ناسپاس يهانعمت؛ امّا به ديرسيمش از هر جا يو مطمئن بود و همواره روز

 قرآنترجمه ) ديو ترس را بر اندامشان پوشان ي، لباس گرسنگدادنديمکه انجام  يبه خاطر اعمال

 (، ناصريرازيم، مکارم شيکر

ط آن رواب براثردارند و  يگر روابط اجتماعيکديافراد که با  تکتکاز  يهر مکان آباد ازآنجاکه 

را که  يهر حکم توانيم يهآن يدر ا ديآيم به وجوددر آن منطقه  کنندهاداره يهانظام، ياجتماع

داد و  يتسر کنندهاداره يهانظامو  يو روابط اجتماعک از افراد يهر  يه گفته است، برايقر يه برايآ

و اجتماعات د، افرا)ن يريسا يطرح نموده است براه ميه در آيقر يبرا را که خداوند يهر شاخص

 .برشمرد (نظام آن کنندهاداره يهانظام

 از داشتيکه سه امت شوديممطرح  ينمونه مکان عنوانبهه يقر 

 .بودند امان در آن اهل و يتعد از منيا آمنه،کانَت – 1 
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 نبودند محتاج و نداشته دشمنان از يخوف چيه هک يآسودگ واده در امن است يز: مُطْمَئِنَّةً: دوم صفت

 شت.يمع يتنگ ايو  ياز تعد ترس جهت به کنند مکاننقلگر يشهر د به يشهر از

 يطرف و يهرجائ از: انٍکمَ ل ک مِنْ. گوارا و اريبس و فراخ ده اهل يروز :رَغَداً هارزق هايأْتِي: سوم صفت

 .شديمروانه  يزچهمه آنجا به ايدر و صحرا ازاعم  ،کردندينمفکر  هک

 نعمت رانکش و ياله يهانعمت به هيقر آن اهل دنديورز کفران ياز مدت پس: اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَرَتْکف

: الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ لِباسَ. ديچشان رفتارشان يفرکبه  را آن اهل خداوند پس: اللَّهُ فَأَذاقَهَا. ننمودند

که  حهيقب افعال و ستهيناشا يهاعمل سبب به: صْنَعُونَي انُواک بِما به آنان پوشاند را .ترس و يگرسنگ

 انجام دادند.

 يبه سبب ساختارها ،يبه عبارت .نمود احاطه را آنانوجود  تمام مانند لباس ترس و يگرسنگ ضرر

عت که سبب فراهم شدن يحاکم بر طب يساختارهاو آنان با که بر شهر حاکم شده بود  ياظالمانه

 کنندهعمل يروهايمانند ن عتيطب يروهاين العملعکسو منافات داشت مطمئن بود  يت و روزيامن

 به عذاب مبدل شدند. هانعمت ظالمانه شد و

 برشمرد يانساناجتماع  ارتقاء يبرادو شاخص  عنوانبه توانيمت و رزق را يدو شاخص امن رونيازا

جامعه  ينبنابرا کنديما عذاب يرا نعمت  اييهقرن دو شاخص خداوند اهل يا عدم وجود ايکه با وجود 

ث جسم، ذهن و يشود که از ح يطراح ايگونهبهد يبا جامعه کنندهاداره يهانظام، شرفتهيپ ياسالم

آحاد افراد  يبرا مندنظامو رزق  يو روح ي، ذهنيت جسمي، امنيم روابط اجتماعيروح و در بعد تنظ

 د.،نفراهم کن جامعه

ه يبهداشت و تغذ سازمانمانند  يجامعه از مراکز برخوردار بودن، يت و رزقِ جسميمنظور از امن

ستم يس مانندذهن انسان است  کنندهيهتغذ است که يبعا، منشرفتهيدر جامعه پ يذهن رزق است.

 مراکز نوعيبها يو  کننديمرا فراهم  يرزق روحکه  يمنابع ازجملهره. يو غ هارسانهو  وپرورشآموزش
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و اماکن  يحوزو مساجد، مراکز مانند ،يبه مراکز عباد توانيم، هستند هاانسانروح  کنندهيهتغذ

برگرفته ) ..پردازنديم روح و پرورش يبه ارتقاء معنو آنجااشاره نمود که افراد در  هاارتگاهيزو متبرکه 

 م(يکر قرآناز منظرِ  يتمدن اسالم يهاشاخصهو  يستيچ، گرانيد و .،يصبور يجاوداناز 

 آنانبه  و احترام مخصوصپرورش عالِمان متعبِّد -3

 .دانديمه او يت انسان و تزکيترب امبران راياز اهداف پ يکي قرآندر 

لَ يف سَحِ اللَّهُ لَكُم  وَ إِذا قيال مَجالِسِ فَاف سَحُوا  يلَ لَكُم  تَفَسَّحُوا فِينَ آمَنُوا إِذا قيهَا الَّذيا أَي»

نَ أُوتُوا ال عِل مَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَع مَلُونَ ينَ آمَنُوا مِن كُم  وَ الَّذير فَعِ اللَّهُ الَّذيان شُزُوا فَان شُزُوا 

 (11مجادله /)«ريخَب

د، يگر جا بدهيکديه در مجالس ب شوديمبه شما گفته  ي، وقتدياآوردهمان يکه ا يکسان يا»ترجمه: 

د تا شخص يزيبرخ شوديمهم گفته  يشما را در بهشت وسعت دهد و وقت يد تا خدا هم جايجا ده

را به چند  مؤمنک درجه، و علم داده شدگان ين را به يمؤمن يتعال يد. خدايزيند، برخيبنش يمحترم

 «است. باخبر ديکنيم آنچهه بداده و خدا  يدرجه برتر

 هک يگريد تا ديزيبرخ خود يجا از هک شوديم شنهاديپ شما به اگر: هک است نيا جمله يمعنا و

 ديبده او به را خود يجا و ديريبپذ ند،يبنش است شما از باتقواتر و ترعالم و افضل

 عيترف الزمه هک ستين يديترد -"دَرَجاتٍ ال عِل مَ أُوتُوا نَيالَّذِ  وَ م كمِن  آمَنُوا نَيالَّذِ  اللَّهُ ر فَعِي "

 و نهيقر خود نيا و است، يتعال يخدا به او قرب شدن ادتريز باعث را بندگانش از يابنده درجه خدا

 ند،سته نيمؤمن از ييعلما ،اندداده يموهبت علم هک ييهانيا از مراد هکنيا بر يعقل است يشاهد

 ع لَمُونَ ي نَيالَّذِ  يس تَوِ ي هَل  ":فرموده گريد يجا در کهچنان هم ،عالم هم و اندمؤمن هم هک ييهاآن

 دهيپوش کسچيه بر هک شده امت يعلما از ياحترام و ميتعظ فهيشر هيآ نيا در .ع لَموني ال نَيالَّذِ وَ
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، ص 19، ج ق 1417،ييطباطباعالمه ) متعبد داردگاه عالمانِ يجا يه ظهور بر برتريآ يانتها. ستين

327) 

انجام  يتيريمد حساس يهاگاهيجا و درمورد احترام عالمانِ متعبد  ياسالمشرفته يپدر جامعه  پس

ان با يانا، دشرفتهيپ اداره کننده جامعه يهاستميسگفت در  توانيم يبه عبارت .ندينمايمفه يوظ

 ستندينادانان برابر ن

 شرفتهيدر جامعه پ متخصص و ذکرپرورش افراد خاشع و اهل  تياهم–لف ا

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي »است.  يامبران الهيبعثت پ از اهداف يآموزعلمم و يبه همراه تعل يو پاکه يتزک

 (3جمعه / «) ال أُمِّيِّينَ رَسُوالً مِن هُم  يَت لُو عَلَي هِم  آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِم  وَ يُعَلِّمُهُمُ ال كِتَابَ وَ ال حِك مَةَ

 ياسي، سي، فرهنگي، اقتصاديسطح اجتماع يارتقا يافراد متعهد و متخصص از هر دو جهت، برا

 جامعه الزم است.

مصر  پادشاه ،عليه السالم وسفيحضرت  خوابر يان تعبيوسف و جريسوره  54تا  51ات يبا توجه به آ 

که اثبات  ن بودنشيو تبرئه شدن او از گناه و ام او از زندان يبرد، دستور آزاد ياو پ يبه گوهر وجود

إِنَّكَ ال يَو مَ لَدَي نَا مَكِينٌ ) نکهيا ملک به اقرار شد، يسازو شفاف گرفت، وسف انجاميآن به درخواست 

 ياعتمادسازوسف و يحضرت  يط مناسب برايشرا فراهم شدن ،يامروز نزد ما مورد اعتماد تو ،(أَمِينٌ

ان کشور مصر که قرار است با بحر يدارخزانهپست وزارت و  يبرا راينزد همه مردم را در برداشت ز

مقدمات،  ينبعدازاوسف يکاردان الزم است و حضرت  ن ويام يروبرو شود فرد يو قحط ياقتصاد

قَالَ اج عَل نِي عَلَى خَزَائِنِ ال أَر ضِ إِنِّي حَفِيظٌ ». دينمايمان يپست وزارت اقتصاد را ب درخواست

توانست کشور  امبرِ خداي، پير وکاردانيبا تدب)ن يو هم ام من هم کارشناس اقتصادم يعني« معَلِي

 رون آورد.يب يمصر را از بحران اقتصاد
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أَمَّن  هُوَ »نموده  نيو متخصص نيشه را هم داخل در متعهدياند خرد و اصحاب قرآن گر،يد يدر جا

ع لَمُونَ ينَ يالَّذ يس تَوِير جُوا رَح مَه رَبِّهِ قُل  هَل  يح ذَرُ ال آخِرَه وَ يلِ ساجِداً وَ قائِماً يقانِتٌ آناءَ اللَّ

 (9زمر /)«تَذَكَّرُ أُولُوا ال أَل بابيع لَمُونَ إِنَّما ينَ ال يوَ الَّذ

ستاده به عبادت مشغول است و از آخرت يکه در اوقات شب در حال سجده و ا يا کسيآ»ترجمه: 

که  هاآنا ياست؟ بگو آ خبرانيازخدابش است، مانند يدوار رحمت پروردگار خويو ام ترسديم

خرد  يکه دارا شونديممتذکر  يتنها کسان ي؟ هرگز؛ ولاندکساني دانندينمکه  هاآنو  داننديم

 «باشند.

به همراه برخوردار از تخصص  ،ت افراد خاشع و متوجه حضور خداونديه شاخص ضرورت تربين آياز ا 

 شرفته الزم استيو پ يجامعه مترق يزربرنامهت و يريمد يهااز پستاستفاده  يو علم برا

ت افراد خاشع و يشود که سبب ترب يطراح ايگونهبهد ي، بايقرآنشرفته يجامعه پ ،اساس ينبر ا

، ي، اقتصادي، هنريفرهنگ مراکزمثال  طوربهتماع گردد؛ در اجعلم  يو دارامتوجه حضور خدا 

که کار کردن ند ينما يطراح تخصص، اساسبر  خود را يهانقشه ايگونهبهد يبا يو معرفت ياسيس

و  يفرد يشتر افراد و احساس حضور خداوند در زندگيسبب خضوع و خشوع بمراکز  در آن

کامل است که  و علمبه همراه تخصص  و ينهو بهخالصانه  ،تياهل خش چراکهگردد،  شانياجتماع

  ؛کننديمخدمت ش يبه جامعه و حکومت خو

 (114)طه /  «عِل ماً يوَ قُل  رَبِّ زِد نِ» :ديفرمايمامبر بزرگ خود يدر خطاب خداوند به پ

 و خاص برخورداراست. يگاهجاامبران از يشگاه پيدر پ ت علمياهم .يفزايب بردانشمو بگو: پروردگارا! 

 .اندداشتهش علوم مختلف يدايدر پ ينقش مهم ياءو انب بوده است. يديدر خدمت جامعه توح آنانعلم 
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امبران با توجه به يتمام پ است ياءانبزادگاه تمدن و علم است چون خاستگاه  النهرينينبمنطقه 

 زمان خود به آموزش علوم پرداختند يو مقتضا هاانسانکشش 

وَ » يمانو سل حضرت داوودبه  ن معلم بود.يرا آموخت و اول ياطيس هنر و علم خيحضرت ادر 

و علم  يب صنعت زره سازيبه ترت (80-79اء / يانب) « سُلَي مَانَ فَفَهَّم نَاهَا»«  عَلَّم نَاهُ صَن عَةَ لَبُوسٍ

 م.ياد داديقضاوت 

و مشتبه شدن  اييشهشو مشاهده قصر  عليه السالم مانيان ورود ملکه سبا به ساحت قدس سليجر

 هنر آن زمان است. و يشرفت صنعت معمارياز پ يآب و باال زدن پوشش پا مثال

 37هود / «  اص نَعِ ال فُل كَ بِأَع يُنِنَا وَ وَح يِنَاوَ » آموخترا  سازييکشت عليه السالم حضرت نوح 

آتُونِي زُبَرَ ال حَدِيدِ » و آهن ساخت. فلز مس يهاپارهن که آن را از يم ذوالقرنين سد عظيهمچن

 (55- 52، ص 1386، يآمل يجواد) (96کهف /) «........ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَي نَ الصَّدَفَي نِ

مرا  « ماج عَل نِي عَلَى خَزَائِنِ ال أَر ضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِي »به پادشاه فرمود: ِ  عليه السالم وسفيحضرت 

دانم يرا خوب م يدارخزانهعلم اقتصاد و  يعني .کاردانم يکشور قرار بده من نگهبان يدارخزانهمسئول 

 .دانستيمخواب را  يلتأون علم يهمچن

و  يديتوح يجامعه هايويژگيعمر، از ان يتا پا هاانسان يکوشش علمو  ين اساس، خردورزيبر ا 

 است يمترق

و عقل و  گذارديمام کند، دستش را بر سر بندگان خداوند يقائم ما ق کهيهنگام»فرمود:  امام باقر

ج ، 1374، يعالمه مجلس) «.رسانديمرا با آن متمرکز ساخته و افکارشان را به کمال  هاآن يخردها

 (336، ص 52
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 يو علومِ انسان ينيدانشِ د تنهانهشرفته آن است که: يپجامعه  هايويژگياز مهم آن است که  ينکته

، رواج دارد. ياسالم جامعه يازند و مورد يعلوم مف يهمهو آموزش  يريدر اوج است، بلکه فراگ ياله

 :سدينويم بارهيندرا ياستاد مطهر

 کهآنت به ي. با عنايز، سربلند و مستغنيمستقل، آزاد، عز خواهديم ياجامعهاست که اسالم،  يهيبد

جه ينت خودخودبهبه وجود آورد،  يز و قوي، مستقل، آزاد، عزيغن ياجامعه توانينمبدون علم 

 يرندفراگاست  ياسالم يهاهدفدن به يرس يمقدمهکه  يعلوم يهمهد يکه مسلمانان با ميريگيم

، 1358خرداد ، يطهرم)م. يبدان ينيعلوم را، علوم د يهمه ميتوانيماس ين مقينکنند. با ا يو کوتاه

 (.224ص 

 يهمهشامل  و شرفته استيپ جامعه زاتيو علوم مختلف از تماکسب دانش ضرورت است  يگفتن

 يان مرد و زن فرقيل علم، مياسالم در ضرورتِ تحص چراکه، شوديممردان و زنان، دختران و پسران 

در  اگرچه «ةکل مسلم و مسلم يضه عليطلب العلم فر» اسالم فرمودند: يگرام امبريپ 0ست؛ يقائل ن

ط مختلف جامعه، يدر شراگر يد يهادانشنسبت به  هادانش يت آموختن برخيا در اولويوه يمواد و ش

 تفاوت وجود دارد.

بر اثر  شرفتهيو پ يمترق يجامعهافراد  ييه و تواناجامع يکرد علميرو، يدر جامعه شاخص امام زمان

نّ أَ يه حتّمانِزَ يکمة فالحِ تؤتونَ»ات: ياست که بر اساس روا ايگونهبهشرفت علم در آن زمان، يپ

 (.352، ص 52ج ، 1374،يعالمه مجلس) «اهلل نّة رسولِ و سُ يبکتاب اهلل تعال هاتيب يف يقضرأة تَ المَ

خود بر اساس کتاب خدا  يخانهدر  توانديمک زن يکه  ايگونهبهر شده يحکمت در آن عصر فراگ»

 «کند. يداور امبريو سنّت پ

 يهايماريبشرفت خود قرار دارد و يدر اوج پ يعلم پزشک ژهيوبهو  يعلوم تجرب ،ياجامعهن يچندر 

با  بساو چه ياله ياريز با اذن و ين ي. حضرت مهدشونديممدت معالجه  نيترکوتاهگوناگون در 
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، ص 5ج ، 1417، ييطباطبا) .بخشديمز بهبود يدرمان را ن يرقابلغماران يژه، بياستفاده از علوم و

255.) 

 ازمنكرينهو  معروفامربهشرفته: يمهم جامعه پ يژگياز و – 4

 البالغهنهجن است که در يشرفته ايشاخص جامعه پ عنوانبه ازمنکرينهو  معروفامربهت ياز اهم

 يل اهلل عند االمر بالمعروف و النهيسب يو ما اعمال البّرکلها و الجهاد ف» :ديفرمايم عليه السالم يعل

و  معروفامربهش يکو و جهاد در راه خدا در پيهمه اعمال ن« يبَحر لُج يعن المنکر اال کنَفثه ف

 .(1253، ص 366/حکمت  البالغهنهج)ق است يعم يايدر در يمانند آب دهان ازمنکرنهي

 دارد. ازمنکرنهيو  معروفامربهبه مسئله  يت خاصيز اهمينم يکر قرآن

 وَ  بِال حَقِّ تَواصَو ا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ  آمَنُوا نَيالَّذِ  إاِلَّ( 2) خُس رٍ يلَفِ  ال إِن سانَ إِنَّ( 1) ال عَص رِ  وَ

مان آوردند و يکه ا هاآنان است مگر يانسان در ز قطعاًقسم به زمان،  (3تا  1عصر /) بِالصَّب رِ  تَواصَو ا

 سته نمودند و سفارش به حق و سفارش به صبر نمودند.يعمل شا

نه ي، زمينيت ديرا استثنا نمود که با مدد ترب يگروه تنها ،يه انسانيسرما يم از روند عموميکر قرآن 

 کننديمت يرين استعدادها را مديو ا کنديمخود را فراهم  يهاتيظرف بار نشستنبه 

را  مؤمنان - 3 دهنديمسته انجام ياعمال شا – 2 اندمانيااهل  – 1 دارند: يژگين گروه چهار ويا

رد. يا مورد غفلت قرار گيبماند و  يباق و ناشناخته حق متروک گذارندينمو  ندينمايمبه حق  سفارش

 (185، ص 1393، 1م، ج يکر قرآنم يترجمه و مفاه) مداومت، و استقامتگر به يکديسفارش  – 4

 ترعيوس است يعنوان حق بر يتواص وست يحق ن از يعمل و ياعتقاد يرويپ جز به يزيچ حق نيد

 بيترغ مطلق و اتياعتقاد شامل ازمنکرنهي و معروفامربه چون ،ازمنکرنهي و معروفامربه عنوان از
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 شامل هم و شوديم معروفامربه شامل هم حق، بر يتواص يول ،شودينم صالح عمل بر قيتشو و

 (608  ص 20ٌ، ج 1417، ييطباطباعالمه ) ور.کمذ نيعناو

 بر شماا آنکه بدان شما يد يکن ازمنکرنهيو  معروفامربهفرمودند:  شانياز امام رضا ا يسخنان در .

 (394، ص 11، ج 1424، يحر عامل) شوندينمو مستجاب  کننديمو خوبان شما دعا  ابندييمتسلط 

إِنَّ اللَّهَ يَأ مُرُ بِال عَد لِ وَ ال إِح سَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي ال قُر بَى وَ يَن هَى عَنِ ال فَح شَاءِ  :ديفرمايمگر يد اييهآ 

 و از کنديم يکيخدا شما را امر به عدالت و ن (90نحل /)وَ ال مُن كَرِ وَ ال بَغ يِ يَعِظُكُم  لَعَلَّكُم  تَذَكَّرُونَ

 .دارديم بر حذرو طلب ظلم  هايزشتو  هايبد

 اعمال انيم قيعم افکش باعث مجتمع در دارد را عنوان سه نيا از يکي هک ياعمال وقوع چون 

 روديم هدر روهاين شده دهيپاش هم از اجتماع اعمال و ،شوديم اجتماع آن اهل از صادره ياجتماع

 در هک هرچند ،شوديم انحالل دچار و فاسد نظام گشته، ختهيگس هم از عمل وحدت و اميالت آن و

 انيم انصاف و به عدالت را مردم خداوند: بِال عَد لِ أ مُرُي اللَّهَ إِنَّ و باشد، ستادهيا بپا صورت و ظاهر

 .کنديم امر باشد، دور انحراف، و يجک و يطوتفرافراط از هک اعتدالبه معامله و مردم

 هر جامع «احسان» لمهک. نندک يکين يکديگربه  هک کنديم امر را مردم نيهمچن و: ال إِح سانِ وَ

 .روديم ارکب مال بخشش يبه معنا اغلب،. است يريخ

 و علم دارد، صالح يعمل و نافع يعلم هک يصالح مجتمع هکنيا در شده زهيانگ شد، گفته هک هانيا

 تخلف علم آن از هک ننديبب را يفرد اگر مجتمع، آن افراد و. ندک حفظ روين تمام با را خود تمدن

 واگذار خود حال به را معروف و ريخ قيطر از منحرف شخص و برگردانند، علم آن يسوبه را او رد،ک

 نموده، سقوط رکمن پرتگاه در فرد آن نگذارند و نند،کن
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 در يتعال يخدا هک است همان نيا و است رکمن از معروف صيتشخ و يريفراگ به دعوت همانن يا

 :ديفرمايم و ساخته خاطرنشان فهيشر هيآ نيا

ال بَغ يِ إِنَّ اللَّهَ يَأ مُرُ بِال عَد لِ وَ ال إِح سَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي ال قُر بَى وَ يَن هَى عَنِ ال فَح شَاءِ وَ ال مُن كَرِ وَ  "

 به ريتعب شر و ريخ از چرا هک شوديم روشن ينجاازا و (104/ عمرانآل)"يَعِظُكُم  لَعَلَّكُم  تَذَكَّرُونَ 

 اهللحبل به يهمگ ":فرموديم ه،ک بود يقبل هيآ مضمون و گفتار نهيزم چون. نمود رکمن و معروف

 اهللحبل به چنگ افرادش همه هک مجمع نيچن هک است معلوم و "... دينشو متفرق و ديبزن چنگ

عالمه ) باشد. نيا سکع به ستين نکمم و است شر آن در رکمن و ر،يخ آن در معروف دارند،

 ازمنکرنهي و معروفامربه وجوب بر است روشن يداللت هيآ نيا در (578ص  3، ج 1417، ييطباطبا

 .دانسته مربوط دو نيا به را نيمسلم يرستگار خداوند رايز ن،يد نظر از دو آن تيموقع و تياهم و

 انيقدربه  و .کنديمان يب ازمنکرنهيو  معروفامربهام خود را يهدف ق - عليه السالم -ن يامام حس 

 را فدا نمود. اشيزندگو  تمام وجود خود نآ درراه برد کهرا باال 

ت يروا ازمنکرنهيو  معروفامربهدرباره  - عليه السالم -است که از امام باقر و امام صادق  يثيحد

د، ينما ياريکه آن دو را  يدگان خداوندند. کسيده از آفريدو آفر ازمنکرنهيو  معروفامربهشده است: 

 .کنديمخوارش  يد، خداوند تعاليکه آن دو را خوار نما يو کس بخشديمخداوند به او عزت 

 يريجلوگ هايزشتکسان دارند و هر دو از ي يرات اجتماعيو نماز تأث ازمنکرنهيو  معروفامربه

-4ل عممرتبه  3زبان مرتبه  2گرداندن. ي. مرتبه اعراض و رو1از: اندعبارت، مراحل آن کننديم

 يمرتبه قلب

فه ي، وظيطين شرايست؛ در چنين يکاف ين صورت، انکار قلبياگر اصول اسالم در خطر باشد، در ا 

 است؛ يان گريستادن در مقابل طغيگر مسلمانان، حرکت و ايو د يحاکم اسالم



 

33 

 

اسالم، ، رونيازاآن است؛  يتيآثار ترب ازمنکرنهيو  معروفامربهط يمراتب و شرا يهافلسفهاز  يکي

ن است که يقرار داده است که از آن جمله ا يطي، افزون بر مراتب، شراازمنکرنهيو  معروفامربه يبرا

را، بدون ين کار اقدام کند؛ زيبه ا يد کسيط، نبايخود موجب فساد نگردد؛ در صورت دارا نبودن شرا

ه فرمان دهنده و ن است کيگر ايط دياز شرا ديآيمجه معکوس به دست ينت يط گاهيداشتن شرا

ط و شناختن معروف و منکر يل شراي، تحصشناسدينمد معروف و منکر را بشناسد، اگر يبازدارنده با

مان است و اصرار بر ادامه دادن يکه شخص پش يطين، در شراي، و همچناندکردهواجب  يز برخيرا ن

 .نديبيمب يآس نفسشعزترا، يکرد؛ ز يامرونهد به او تذکر داد و يترک معروف و انجام منکر ندارد، نبا

 توانيم، ازجملهده است؛ يت گرديرعا يجيط تدريکه شرااست امبر يره پيسموارد در از  ياريدر بس

 يمردم زمان جاهلات يد، بلکه روحن کار را نکريا بارهيکشراب را نام برد که خداوند  يجيحرمت تدر

با  يو اجتماع يت اصول رواني، بدون رعاخواستيمز در نظر داشت، و روشن است که اگر اسالم ين را

و آماده  يجيم تدري، از روش تحررونيازازد، ممکن نبود؛ و ي، به مبارزه برخيبزرگ عموم ين باليا

ت در رگ و پوس يک عادت ثانوي صورتبهکه  يگساريکردن م کنيشهر يساختن افکار و اذهان برا

 نفوذ کرده بود، استفاده کرد. هاآن

 جه:ينت

تفکرات  يبرا يراه ياجامعهن ياست و چن يخردورزتعقل و  يشرفته و مترقيزه جامعه پيوجه مم

مبارزه با شرک عقل مردم را به  يدعوت برا يدر ابتداامبران يندارد پ يد خرافيو عقا اوهامباطل و 

 .دنديطلبيمقضاوت 

بود که  يافراط و جاهالنخوارج، متعصبان  خردانيباز  عليه السالم يحکومت علن ضربه در يشتريب

 ن تفکر در گروه داعش خود را نشان داده استيا امروزه قرار گرفت و طلبمنفعتملعبه دست منافق 
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 هرچه دانديما برتر از او ي خدا و برابر باعقل را  يروين يشناسمعرفت در بعدغرب  يستيتفکر اومان

 نباشد وجود ندارد کشفقابلباعقل 

خدا  يجابهو انسان  آورد به دست ياز عقل بشر ديبا : آن رايو اخالق يحقوق يهاارزشو در بعد 

اصالت ذلت »غرب  يمبان بر اساسف ندارند يتکل يحق دارند ول هاانسان تفکرات، ينبنابرا ندينشيم

 مباح است هاآن ازنظرها از کشور يو دزدتجاوز و غارت ها ارزشدر  گراييينسبو « و منفعت

 و برتر دانستن قوم يه استکباريروح و حق وتو به جهت يالمللنيبو معاهدات  هامانيپو نقض 

 .اندازديمت همه کشورها را به خطر يامن قراردادهان نقض يست و ايونيصه

و در  هاستيبسامانات و يتمام ترق يبرا يخداست و بستر يهانعمتشرفته، از يت در جامعه پيامن 

او را بکار  ينواه و اوامرامبر او و يع خداوند و پياست که افراد آن مط يمدن ياجامعه قرآن فرهنگ

گر يشتر منابع ديدر فرهنگ غرب، تسلط و غارت هر چه ب يتکنولوژشرفت علم و يببندند. هدف از پ

گر يارعاب و ترس د يبرا ي، ابزارييايميو ش ياهسته يهاسالحو برخوردار از  يسودآور کشورها و

 و استثمار است. يکشبهره يکشورها برا

برخوردار  تيريو متخصص در مراکز مد داريندمتعهد و  از افراد ينيد ين تفاوت که جامعه مترقيبا ا

شه ين جهت است. رين در ايقوان يو طراح يزيربرنامهامبران است يه از اهداف پيتزک و چون است.

 يجامعه مترق هايشاخصاز  ازمنکرنهيو  معروفامربهاست.  يامبران الهيعلوم از پ از ياريتمدن و بس

 است.

ن جامعه فاضله و يبه چن يابيدست ينکه برايرد ايقرار گ موردمطالعهد يبا يقات بعديآنچه در تحق)

 نمود.( ياتيگذاشت و عمل اجراطرح را به  دياز کجا با يمترق
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