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پیشگفتار

رهبر فرزانه انقالب آیت اهلل العظمی امام خامنه ای برای 
دوره جدید سازمان تبلیغات اسالمی مأموریت های مهمی 
را مدنظر قرار داده اند. این فرامین باید چراغ راه و نصب العین 

برنامه های پیِش روی سازمان در تمام سطوح باشند. 
افتتاح »طرح تحول اجتماعی مسجدمحور« با برهه ای 
یش های حیات انقالب اسالمی قرین شده است  یژه از رو و
که عطر جهاد و شهادت در سراسر ایران اسالمی پیچیده و 
کباخته ای چون سردار رشید اسالم  نام و یاد مردان االهی و پا
سپهد شهید حاج قاسم سلیمانی بر تارک آن می درخشد. 
از آن شهید واالمقام، تحقق  افسران نبرد فرهنگی به تأسی 
باعث  که  داده اند  قرار  خود  همت  وجهه  را  سترگی  آرمان 

ارتقای اقتدار همه جانبه انقالب اسالمی می شود. 
نهاد  یشه دار  ر ظرفیت  گرفتن  نظر  در  با  هدایت  بنیاد 
دین، اقتضائات جامعه ایرانی، استعدادهای عظیم جوانان 
انقالبی، ضرورت تحول اجتماعی منطبق بر بیانیه فاخر گام 
آن  بر  سازمان  این  ساعی  همکاران  و  اسالمی  انقالب  دوم 
که طرحی مهم در زمینه تحول اجتماعِی همه جانبه و  شد 
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گسترده، موسوم به »طرح تحول اجتماعی مسجدمحور«، را 
به مرحله اجرا بگذارد. 

نوشتار حاضر در سه مجلد با عنوانهای جلد اول؛ »کلیات 
و مبانی تحّول اجتماعی مسجد محور« جلد دوم؛ »ساختار و 
کالن اجرایی« جلد سوم؛ »اجرایی سازی طرح  سیاست های 
تحّول اجتماعی مسجدمحور« و پیوستهای ملحق به جلد 
این  پرداخته است.  این طرح  ابعاد مختلف  به تشریح  سوم 
سند با عنایت به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به سازمان 
تبلیغات اسالمی و مطالعه اسناد مختلف و بررسی تجارب 

زیسته فعالیت در مساجد تنظیم شده است. 
بنیاد هدایت بر خود فرض می داند که از زحمات حلقه 
اندیشه ورز معاونت، اساتید حوزه و دانشگاه، اندیشمندان 
گروه های علمی و عملیاتی  و نظریه پردازان مسائل مسجد، 
فعال در مسائل مسجد و تمام جوانان خاّلق، دغدغه مند، 
اثر  این  بررسی  و  نقد  با  که  دلسوزی  همکاران  و  انقالبی 
تشکر  و  تقدیر  کرده اند،  شایان  کمکی  آن  اتقان  و  قوام  به 
که خواننده ارجمند نواقص،  کند. همچنین امید آن دارد 
خأل ها، نکات اصالحی و طرح های تکمیلی را با معاونت 

یزی و توسعۀ بنیاد هدایت در میان بگذارد.  برنامه ر
اهداف  پیشبرد  و   األعظم بقیت اهلل  سربازی 
انقالب اسالمی ایران با اقتدا به رهبر فرزانه انقالب، آیت اهلل 

العظمی امام خامنه ای را برای همه آرزومندیم.

بنیاد هدایت 



مقدمه

مقام معظم رهبری
معــارف  و  فرهنــگ  و  فکــر  عرضــه  و  تبییــن 
اســالمی بــا توجــه بــه نیازهــای روز و با نــوآوری 
در ادبیــات و روش هــا، به گونــه ای کــه بر جان 
و دل مخاطبان بنشــیند و وجود آنان را از کوثر 
حقیقــت دیــن ســیراب نمایــد، رســالت بســیار 

مهــم ســازمان تبلیغــات اســالمی اســت.)))

الف( نقش سازمان تبلیغات اسالمی در شکل دهی جامعه ی 
والیی)))

چیستی اسالم ناب از دیدگاه امام خمینی
حقیقت  از  را  مردم  که  گونه ای  به  ناب  اسالم  تبیین 
دین سیراب کند، جزء رسالت بسیار مهم سازمان تبلیغات 

اسالمی است.))) 

1. حکــم انتصــاب حجت االســالم محمــد قمــی بــه ریاســت ســازمان تبلیغــات اســالمی 
.1397/5/28

2. برگرفتــه از ســخنرانی حجــج اســالم مصطفــی جاللــی و ســید ناصــر میرمحمدیــان در 
نشســت هــم اندیشــی شــهید ذوالفقــاری، قــم، بهمــن 1398. 

3. مقــام معظــم رهبــری: »تبییــن و عرضــه فکــر و فرهنــگ و معــارف اســالمی بــا توجــه 
کــه بــر جــان و دل مخاطبــان  بــه نیازهــای روز و بــا نــوآوری در ادبیــات و روش هــا، به گونــه ای 
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سؤال اینجاست که حقیقت »اسالم ناب« چیست؟
از دیــدگاه امــام خمینــی اصــل و عصــاره 

نــاب، »توحیــد« اســت. اســالم 
مفهومی  »توحید«  مفهوم  امر،  بدو  در  آنکه؛  توضیح 

امام  است.  مربوط  باورها  حوزه ی  به  فقط  که  آشناست 
عصاره  را  کلمه«  »توحید  و  توحید«  »کلمه ی   خمینی
اسالم و مقصد انبیاء می دانند. ایشان با نگاه دقیق خود 
این مفهوم را به گونه ای تشریح می کنند که قابلیت جریان و 

تأثیر عمیق در همه شوون جامعه را خواهد داشت.
كافــى نیســت كــه مــا و شــما در یــك محفلــى 
جمــع بشــویم، و در جاهــاى دیگــر هــم همــ�ن 
طــور، لكــن آن مقصــدى كــه مقصــد اســام 
اســت و مــورد امــر خــداى تبــارك و تعالــى اســت 
بــراى آن مقصــد آمده انــد از آن  انبیــا  و همــه 
مقصــد غفلــت بشــود. بایــد گفتارهــا، انســان 
را برســاند بــه معنویــات و برســاند بــه توحیــد 

كلمــه و كلمــه توحیــد.)))
امام خامنه ای نیز در این باره می فرمایند:

ُلّب روح و حقیقت اسام، توحید است.)))
اما توحید چیست؟ از نظر ایشان؛

بــه  و  از جنــس »فعــل«  توحیــد پدیــده ای 
اســت. کــردن«  »یکــی  معنــای 

تفعیل  باب  در  »وح د«  ماده  از  »توحید«  آنکه؛  توضیح 

کوثــر حقیقــت دیــن ســیراب نمایــد، رســالت بســیار مهــم ســازمان  بنشــیند و وجــود آنــان را از 
تبلیغــات اســالمی اســت .« )حکــم انتصــاب حجت االســالم محمــد قمــی بــه ریاســت 

ســازمان تبلیغــات اســالمی 1397/5/28(
1. صحیفه امام، ج 14، ص 152.

.1374/1/16 ،2. مقام معظم رهبری
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استفاده شده و به معنای »یکی شدن« و »یکی کردن« است. 
کنیم به این عمل »توحید«  یعنی وقتی دو چیز را با هم یکی 
 توحید پدیده ای از جنس »شدن«، 

ً
گویند. در نتیجه، اصوال

»فعل« و »ُکنش« است. امام خمینی در این باب می فرمایند:
بــه عقیــده نویســنده جمیــع علــوْم عملــى اســت 
ــد«  ــه »توحی ــاید از كلم ــد. ش ــم توحی ــى عل حت
نیــز  آن  بــودن  عملــى  اســت  »تفعیــل«  كــه 
اســتفاده شــود؛ چــه كــه بــه حســب مناســبِت 
اشــتقاق، توحیــد از كثــرت رو به وحــدت رفتن 
و جهــات كثــرت را در عــ�نِ جمــْع مســتهلك و 

مضحمــّل نمــودن اســت .)))
در واقع »توحید« یک چهره دانشی )اثباتی( دارد و یک 
برهان  از  صحبت  دانشی  چهره  در  )ثبوتی(.  ُکِنشی  چهره 
امکان و وجوب؛ برهان صدیقین و انواع ادله عقلی و نقلی 
است و در چهره ی ُکِنشی صحبت از جریان توحید در متن 
واقعیت زندگی اجتماعی است. مقام معظم رهبری در 

این باره می فرمایند:
توحیــد یــک امتــداد اجتماعــى دارد، یــک امتــداد 
ــه اال اهلل فقــط در تصــورات  سیاســى دارد، ال ال
و فــروض فلســفى و عقلــى منحصــر و زندانــى 
نمى مانــد و مى آیــد در جامعــه تكلیــف حاكم 
را معــ�ن مى كنــد، تكلیــف محكــوم را مع�ن 
مى كنــد، تكلیــف مــردم را معــ�ن مى كنــد.)))

مکاتب  سایر  با  امام  مکتب  مهم  فرق های  از  یکی 

1. آداب الصالة )آداب نماز(، متن، ص 93.
2. مقــام معظــم رهبــری در جمــع فضــالی علــوم عقلــی حــوزه ی علمیــه ی قــم، زمســتان 

.1382
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را  توحید  بودن  فعل  وجهه ی  امام  است.  توحید  تبیین  در 
یه ی  زاو از  بیشتر  مکاتب  سایر  در  ولی  می بینند  پررنگ تر 
به  توحید  البته  مفهوم می نگرند.  این  به  ل  استدال و  برهان 
معنای فعل بودن، مبتنی بر برهان غیر قابل خدشه بر توحید 

به معنای دانشی آن است.)))

چگونگی تحقق فعِل توحید )راه موّحد شدن(
توحید  فعِل  که  می شود  مطرح  سؤال  این  اکنون 

چیست؟ کسی بخواهد موّحد شود چه کار باید بکند؟
مقام معظم رهبری معتقدند که:

تحقــق فعــِل توحیــد در گــرو نفــی عبودیــت 
 غیــر خــدا و تحقــق عبودیــت خــدا اســت و 
بایــد  شــود  موّحــد  می خواهــد  کســی  اگــر 
عبودیــت و بندگــی غیر خدا را نفی و عبودیت 

خــدا را محقــق کنــد.
ایشان در این باره می فرمایند: 

اهلل  یكــى  اســت:  جــزء  دو  خــودش  توحیــد 
اســت، یكــى ال الــه غیــر اهلل اســت؛ یكــى 

اســت.))) نفــى  اســت، یكــى  اثبــات 
از  اطاعت  یکی  دارد:  وجود  وظیفه  دو  عمل،  در  پس 

ــاورى را از مــردم  کــه... ب ــر عملــی نیســت  ــه اى فلســفی و ذهنــی و غی 1. توحیــد، تنهــا نظری
گیــرد و بــاورى دیگــر بــه جــاى آن بنشــاند؛ بلکــه از ســویی یــک جهان بینــی اســت... و  ــاز  ب
از ســویی دیگــر، یــک دکتریــن اجتماعــی اســت... پیشــنهاد قــواره و قالبــی مخصــوص 
اســت بــراى جامعــه، بــا تعییــن خطــوط اصلــی و اصــول بنیانــی آن... توحیــد تنهــا پاســخی 
 نظــرى و یــا داراى قلمــرو عملــی محــدود؛ راهــی تــازه در برابــر 

ً
تــازه نیســت در مســئله اى صرفــا

گرچــه بــه تحلیلــی ذهنــی و نظــرى تکیــه دارد، ولــی مقصــود از طــرح  کــه ا انســان نیــز هســت 
کــه  آن، ارائــه ی شــیوه اى دیگــر اســت بــراى عمل کــردن و زیســتن. بــا چنیــن برداشــتی اســت 
که همــه ی پایه هاى  معتقدیــم توحیــد، ریشــه و مایــه ی اصلــی دیــن و ســنگ زاویه ای اســت 
گرفتــه اســت. )آیــت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری ، مقالــه ی روح توحید  دیــن بــر آن قــرار 

نفــی عبودیــت غیــر خــدا(
.1388/8/4 ،2. مقام معظم رهبری
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خدای متعال و عبودیت پروردگار عالم، و دوم سرپیچی از 
اطاعت انداد اهلل.)))

برخی آیات قرآن مجید نیز شاهد این مدعاست:
اُه؛))) �ی ا اإِ

َّ
ل ُدوا اإِ ْع�بُ ا �تَ

َّ
ل
أَ
َك ا ى َر�بُّ �نَ َو�تَ

»پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید.«

�نُ  �ی ِلَك الّدِ
اُه �نَ �ی ا اإِ

َّ
ل ُدوا اإِ ْع�بُ ا �تَ

َّ
ل
أَ
َمَر ا

أَ
ِه ا

َ
ا لِّل

َّ
ل ُم اإِ

ْ
ُحك

ْ
�نِ ال اإِ
ُم؛))) �ی

�تَ
ْ
ال

را  او  از  غیر  که  داده  فرمان  خداست،  آن  از  تنها  »حکم 
نپرستید، اینست آئین پا بر جا.«

توحید،  همه جانبه ی  اثباِت  و  نفی  چهره ی  دو  این 
مهم ترین معرفت دینی و نکته ی اصلی در اسالم ناب است 
کامِل آن می توان به حقیقت اسالم ناب  و با فهم درست و 
رسید. ایشان توحید را به عنوان یک باور عمل خیز معرفی 
که عمده ی نمودها و الزامات عملی آن در فضای  می کنند 

اجتماع است:
توحیــد را در صورتــى كــه مــا بــه عنــوان یــک 
بدانیــم،  تعهدانگیــز  و  عمل خیــز  عقیــده ی 
را  تعهدهــا  و  الزام هــا  سلســله  یــک  ناگزیــر 
البتــه  بــر دوش مــا مى نهــد... و  ایــن عقیــده 
فــردی  زندگــى  صــوص  محن تعهدهــا  ایــن 
انســان ها هــم نیســت، بلكــه تكیــه ی بیشــتر 
ایــن تعهــدات روی زندگــى اجتماعى ســت، 

1. مقــام معظــم رهبــری، 1379/9/12. همچنیــن ایشــان در اثــر مختصــری بــه نــام »روح 
کــه بــرای حــزب جمهــوری اســالمی نوشــته انــد بــه ایــن  توحیــد؛ نفــی عبودیــت غیــر خــدا« 

ســوال پاســخ داده انــد.
2. اإلسراء/23.
3. یوسف/40.
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روی نظــام اجتماعــى و شــكل جامعــه اســت؛ 
یعنــى توحیــد وقتــى در جامعــه ای وارد شــد، 
بنــای آن جامعــه  اول كاری كــه مى كنــد، 
را بــا شــكلى كــه متناســب بــا ایــن عقیــده 
ــام مى دهــد. بعــد از اینكــه ایــن  اســت، انج
ــام گرفــت، آن وقــت نوبــت مى رســد  كار انج
ــد چــه تكالیفــى  ــه اینكــه یــک انســان موّح ب
دارد به عنــوان یــک فــرد... تعهــدی كــه توحیــد 
بــر دوش موّحــد مى گــذارد، جامعــه ی موّحــد، 
درحقیقــت  موّحــد...  دنیــای  موّحــد،  فــرد 
خاصــه مى شــود در تعهــد ســازندگى یــک 
دنیــای توحیــدی؛ تعهــد توحیــد از نظــر موّحــد 
و بــرای موّحــد، عبــارت اســت از تعهــِد زدودن 

تمــام آثــار شــرک.)))

انواع و الیه  های نفی عبودیت غیر خدا و تحقق عبودیت خدا
اما سؤال اینجاست که نفی عبودیت غیر خدا و تحقق 

عبودیت خدا چیست؟ 
نفــی عبودیــت غیــر خــدا و تحقــق عبودیــت 
مختلــف  الیه هــای  در  جهــادی  یعنــی  خــدا 

عبودیــت
کلی  »طرح  مهم  کتاب  در   رهبری معظم  مقام 
اندیشه اسالمی در قرآن«))) با استناد به آیات قرآن کریم فصل 
و  داده اند  اختصاص  عبودیت  درباره ی  بحث  به  را  کاملی 

کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن، جلسات 12 و 13. 1. آیت اهلل خامنه ای، طرح 
ــه ای، ناشــر  ــرآن«، آیــت اهلل ســید علــی خامن ــی اندیشــه اســالمی در ق کل 2. ر.ک. »طــرح 

موسســه فرهنگــی هنــری ایمــان جهــادی، 1388 ش 
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اثبات می فرمایند که عبادت همان اطاعت است. از طرفی 
»اطاعت« در ساحتها و مراتب مختلف محقق می شود. در 
نتیجه نفی عبودیت غیرخدا و تحقق عبودیت خدا متناسب 
با مراتب و انواع اطاعت، مراتب و الیه های مختلفی دارد که 
برخی از آنها مستندات نقلی مشهوری دارد و مورد شناخت 

و پذیرش همگان است. این الیه ها عبارتند از)))؛ 
1. نفی عبودیت شیطان: )به عنوان واضح ترین دشمن 

انسان( و تحقق عبودیت خداوند اولین الیه ی مبارزه است. 

َطا�نَ  �ی
َّ ُدوا السش ْع�بُ ا �تَ

َ
�نْ ل

أَ
َ�َم ا

آ
ى ا �نِ

َ ا �ب ْم �ی
ُ
ك �ی

َ
ل ْعَهْد اإِ

أَ
ْم ا

َ
ل
أَ
ا

؛)))  �نٌ �ی  ُم�بِ
ّ

ْم َعُدٌو
ُ
ك

َ
ُه ل

�نَّ اإِ
را  شیطان  که  آدم  فرزندان  ای  نکردم  عهد  شما  با  »آیا 

که او برای شما دشمن آشکاری است؟!« نپرستید، 
2. نفی عبودیت هوای نفس: این نفی عبودیت مستلزم 

که از امور واضح است و درد  تحقق عبودیت خداوند است 
یاد به آن پرداخته شده است.  مباحث اخالقی ز

ِه  �ی
َ
َعل و�نُ 

ُ
ك �تَ �نْ�تَ 

أَ
ا �نَ

أَ
ا َهَواُه  َهُه 

َ
ل اإِ  

دنَ حنَ
ا�تَّ َم�نِ  �ی�تَ 

أَ
َرا

أَ
ا

لًا؛))) َوِك�ی
که هوای نفسش را معبود خود برگزیده  کسی را  »آیا دیدی 

کارساز او باشی؟!« است؟! آیا تو میتوانی نگهبان و 

گنجانــد.  1. طبــق یــک تقســیم بنــدی مــی تــوان مــوارد پنجگانــه فــوق را در تقســیم ثنائــی زیــر 
در ایــن تقســیم میــدان عبودیــت یــا؛

کــه شــامل عبودیــت هــوای نفــس اســت یــا ب( در بیــرون  الــف( در وجــود انســان اســت. 
کــه شــامل؛ عبودیــت شــیطان و  کــه؛ 1( یــا در ســطح جامعــه اســت  از وجــود انســان اســت 
کــه شــامل عبودیــت در ســطح تمــدن  عبودیــت طواغیــت اســت یــا 2( در ســطح دنیاســت 
کتــاب اســالم نــاب بــر اســاس اندیشــه ی رهبــر معظــم انقــالب حضــرت  اســت. )ر.ک. 

آیــت اهلل خامنــه ای، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ویرایــش ســوم، فصــل دوم(
2. س/60 .

3. فرقان/43.
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از پیامبر اسالم نقل شده که فرمودند:
َك؛))) �ی �بَ �نْ َ �نَ حب �ی َ ى �ب �تِ

َّ
ُسَك ال �نْ َك �نَ ْعَدی َعُدّوِ

أَ
ا

که در میان دو  »سرسخت ترین دشمنت نفس تو هست 
پهلویت قرار دارد.«

دین  مسیر  از  سرکش  انسان های  عبودیت  نفی   .3

کردن ولّی خدا  کم  )طاغوت(: این نفی عبودیت مستلزم حا

است و شواهد واضحی در قرآن کریم و روایات))) دارد:

اهلَل  ُدوا  اْع�بُ �نِ 
أَ
ا َرُسولًا  هتٍ  َمّ

أُ
ا ُكِلّ  ِی 

�ن ا  �نَ ْ َع�ش َ �ب ْد  �تَ
َ
َول

؛))) و�تَ اعنُ وا الَطّ �بُ �نِ �تَ ْ َواحب
را  یکتا  »خدای  که:  برانگیختیم  رسولی  امتی  هر  »در 

کنید.« بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب 
4. نفی عبودیت غیر خدا در ابعاد حاکمیتی: این نفی 

تحّقق  و  الهی  اراده ی  کمّیت  حا تحقق  مستلزم  عبودیت 
که  جامعه ای  در  شخصی  هر  است.  اسالمی  جامعه ی 
اجتماعی  قوانین  یکسری  پوشش  تحت  می کند  زندگی 
است. این قوانین ممکن است توسط شریعت وضع شده 

1. عدة الداعی و نجاح الساعی، ص314، بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج  67، ص 64. 
ْو 

أَ
�نٍ ا ِی َ��ی

َعهتٌ �ن ارنَ ُهَما ُم�نَ �نَ �ی َ ا �ب �نَ ْصَحا�بِ
أَ
�نِ ِم�نْ ا �ی

َ
ل ِد اهلِل ع َع�نْ َر�بُ ا َع�بْ �بَ

أَ
�تُ ا

ْ
ل
أَ
اَل: َسا �تَ �تَ

َ
ل طنَ �نِ َح�نْ 2. َع�نْ ُعَمَر �بْ

َما 
�نَّ اإِ

اِطٍل �نَ ْو �بَ
أَ
ٍ ا

ِی َح�تّ
ِهْم �ن �ی

َ
ل َحاَكَم اإِ

اَل: َم�نْ �تَ ِلَك. �تَ
ِحّلُ �نَ �ی

أَ
اهتِ ا �نَ �تُ

ْ
ی ال

َ
ل ِ َو اإِ َطا�ن

ْ
ل ی الّسُ

َ
ل َحاَكَما اإِ �تَ َرا�شٍ �نَ ِم�ی

ِم 
ْ
ُحك �بِ ُه 

دنَ �نَ
أَ
ا ُه 

�نَّ
ِلاأَ  �ُ

َ
ل  

ً
ا �ت ا�بِ

َ �ش  
ً
ا َح�تّ �نْ َكا�نَ  اإِ َو   

ً
ا ُسْح�ت  

دنُ �نُ
أْ
ا �ی َما 

�نَّ اإِ
�نَ  �ُ

َ
ل ُم 

َ
ْحك �ی َما  َو  و�تِ  اعنُ الّطَ ی 

َ
ل اإِ َحاَكَم 

�تَ
�نْ 

أَ
ِمُروا ا

أُ
ا ْد  و�تِ َو �تَ اعنُ ی الّطَ

َ
ل اإِ حاَكُموا  �تَ �نْ �ی

أَ
ُدو�نَ ا ِر�ی ی »�ی

َ
َعال اَل اهلُل �تَ ِه �تَ َر �بِ �نَ

ْ
ك �نْ �ی

أَ
َمَر اهلُل ا

أَ
ا و�تِ َو َما  اعنُ الّطَ

گویــد: از امــام صــادق پرســیدم:  ِه« )الکافــی، ج1، صفحــه 67( عمــر بــن حنظلــه  ُروا �بِ �نُ
ْ
ك �ی

کننــد، نزد ســلطان وقــت یا قاضیان  دو مــرد از هــم مذهبــان مــا دربــاره ِدیــن یــا ارث اختــالف 
کــه به حق یا ناحــق نزد آنها  کار؟ فرمــود: هر  کمــه روند،آیــا حــالل اســت ایــن  معــروف بــه محا
گیرد حرام اســت هــر چند حق  کمــه رفتــه آنچــه مــی  کمــه رود پیــش طاغــوت بــه محا بــه محا
گرفتــه اســت بــا اینکــه خــدا فرمــان داده بــه طاغــوت  م او باشــد؛ زیــرا بــا حکــم طاغــوت 

ّ
مســل

کمــه  کننــد، خــداى تعالــی فرماید:»می خواهنــد پیــش طاغــوت بــه محا کفــر ورزنــد و پشــت 
کافــر باشند«)نســاء/60()طاغوت یعنــی بســیار ســرکش و  رونــد بــا اینکــه دســتور دارنــد بــدان 
کــه از طــرف حکومــت جــور باشــند طاغــوت  مقصــود از آن شــیطان اســت و قاضیــان ناحــق 

خوانــده شــده اند(.
3. نحل / 36.
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باشد و مورد تأیید آن باشد و ممکن است اینگونه نباشد. 
کمیتی به این  توحید و نفی عبودیت غیر خدا در ابعاد حا
معناست که تنها مرجعی که می تواند آزادی انسان را محدود 

کند، خدای متعال است. 

ُر  �ی
حنَ ُهَو  َو  َح�تَّ 

ْ
ال  

ّ
ُص �تُ �ی ِه 

ّ
لَِل ا 

َّ
ل اإِ ُم 

ْ
ُحك

ْ
ال �نِ  اإِ

؛)))  �نَ اِصِل�ی �نَ
ْ
ال

»فرمان و حکم فقط به دست خداست، همواره حق را 
کنندگان ]حق از باطل[ است.« بیان می کند و او بهترین جدا

موظف  موّحد  انسان  ناب،  اسالم  از  امام  تقریر  طبق 
کم غیر الهی  کند و حا کمیت را جاری  است توحید در حا
که قوانین غیر الهی را بر انسان ها مسلط کرده، سرنگون کند 

و حکومتش را براندازد.
تحقق  و  تمدن  حوزه ی  در  خدا  غیر  عبودیت  نفی   .5

تمدن اسالمی: این نوع نفی عبودیت الیه ی آخر و اصلی انواع 

روابط  قسم  آن  »تمدن«  می شود.  محسوب  عبودیت  نفی 
کم بر تمام شئونات زندگی انسانها است.)))  که حا انسانی 
بعثت  هدف  اسالمی  تمّدن  و  جامعه  حکومت،  تشکیل 

رسول مکرم اسالم است.

ِهَرُه  طنْ ِ ِل�ی
�نِ الَح�تّ الُهدی َو ِ��ی ُ� �بِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
ا ی  ِ دن

َّ
ُهَو ال

((( ِركو�نَ ْ ُمسش
ْ
ْو َكِرَه ال

َ
ِ� َو ل ِ

ّ
�نِ ُكل �ی َعلی الّدِ

1. انعام/57.
در  فرهنگــی؛  و  قانونــی  معرفتــی؛  و سیســتم های  یعنــی شــبکه ی ســاختارها  تمــدن   .2
ــه هــرم نیازهــای تک تــک انســان ها اســت.  ــال پاســخ گویی ب ــه دنب ــه ب ک مقیــاس جمعــی؛ 
vasael. ،کاظمــی مقــدم ــد تمدن ســازی، ایمــان  ــر آن در رون )مفهوم شناســی تمــدن و تأثی

00016B/ir (. البتــه ایــن تعریــف از تمــدن، بــه اذعــان نویســنده تعریفــی »معیــاری« و مبتنــی 
بــر دیــدگاه »ســاخت گرا«، »مــدل نیازهــا« و دیــدگاه »اصالــت فــرِد در ضمــن جمــع« اســت.

3. توبه/33.
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که رسول خود را به هدایت و دین حق  اوست خدایی 
فرستاد تا آن را بر همه ادیان عالم تسلط و برتری دهد هر چند 

مشرکان ناراضی و مخالف باشند. 
در این نگاه یک مسلمان نباید زندگی در یک تمدن 
غیر الهی را برتابد و باید برای دست یابی به تمدن اسالمی 
کمیت دین خدا بر  که منتهی به حا کند  مجاهدتی را پیشه 

تمام روش های حکومتی و شیوه های زندگی شود. 
خواهــد  غلبــه  دین هــا  همــه ی  بــر  خــدا  دیــن 
بشــری،  فرهنگ هــای  همــه ی  یعنــى  كــرد؛ 
همــه ی  اقتصــادی،  سیســتم های  همــه ی 
شــیوه های  همــه ی  و  حكومتــى  روش هــای 
زندگــى غلــط، باالخــره محكــوم دیــن خــدا 

شــد.))) خواهنــد 
ــاد تمدنــى اســت متكــى بــه  داعیــه ی مــا ایج
ــى  ــه وح ــى ب ــدا، متك ــه خ ــى ب ــت، متك معنوی
اهلــى، متكــى به تعلیم اهلى، متكــى به هدایت 
اهلــى... مــا دنبــال یــک چنــ�ن تمدنــى هســتیم. 
ایــن را شــما جوان هــای عزیــز به خاطر بســپارید، 

ایــن را شــاخص و معیــار قــرار بدهیــد.)))
تمدنی، شئون  در غیر چنین  که  در حالی است  این 
گرچه نماز بخوانند و روزه  زندگی مردم غیرتوحیدی است 

بگیرند. در حدیثی قدسی چنین نقل شده است: 

 ٍر ْع�نَ َ �بِی حب
أَ
ا�نِی َع�نْ ا ْس�تَ حبِ �بٍ الّسِ �ی َع�نْ َح�بِ

ّلَ  َو �بَ َعرنَّ  اَل اهلُل  �تَ  :ِه
َ
لّل

َ
ا اَل َرُسوُل  �تَ اَل  �تَ

.1376/1/1 ،1. مقام معظم رهبری
.1391/4/31  ،2. مقام معظم رهبری
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َطاَع�تْ 
أَ
ْسلَاِم ا ِی الاإِ

هتٍ �ن �نَّ ُكّلَ َرِع�ی َ �ب ِ
َعدنّ

اأُ
َ
: ل

�نْ  اإِ َو  ّلَ  �بَ َو  َعرنَّ  اهلِل  ِم�نَ  َس  �ی
َ
ل  

ً
را ا�أِ �بَ  

ً
َماما اإِ

َو   . هتً �ی �تِ
�تَ هتً  ّرَ َ �ب ْعَماِلَها 

أَ
ا ِی 

�ن هتُ  ِع�ی الّرَ  ِ َكا�نَ�ت

ْسلَاِم  اإِ
ْ
ال ِی 

�ن هتٍ  َرِع�ی ُكّلِ  َع�نْ  َو�نَّ  ْع�نُ
اأَ

َ
ل

ّلَ  �بَ َو  َعرنَّ  اهلِل  ِم�نَ   
ً
ا َهاِ��ی  

ً
َماما اإِ َطاَع�تْ 

أَ
ا

اِلَمهتً  طنَ ْعَماِلَها 
أَ
ا ِی 

�ن هتُ  ِع�ی الّرَ  ِ َكا�نَ�ت �نْ  اإِ َو 
(((

هتً �أَ ُمِس�ی
گویــد: امــام باقــر روایــت  حبیــب سجســتانی 
ــی اهلل علیــه و آلــه و 

ّ
کــه رســول خــدا صل کــرد 

کــه بــدون  م فرمــود خداونــد فرمــوده اســت 
ّ
ســل

را در  پیــروى  هــر  کــرد  عــذاب خواهــم  تردیــد 
کنــد رهبــر  کــه اطاعــت و پیــروى  اّمــت اســالم 
که از جانب خداوند تعیین نشــده  مســتبّدى را 
رفتــارش  و  کــردار  پیــرو در  آن  گــر چــه  ا اســت 
مّتقــی و نیکــوکار باشــد. و بــدون تردیــد خواهــم 
مطیــع  اســالم  در  کــه  پیــروى  هــر  از  گذشــت 
امــام و پیشــواى حــّق  و معیــن شــده از جانــب 
کارهــاى خــود  خــدا باشــد، هــر چنــد آن پیــرو در 

گناهــکار باشــد. ســتمکار و 
که وعده ی عذاب می دهد یعنی اگر  قطعه اول روایت 
کمیت، توحیدی نشود عبادات هم بی معناست.))) اما  حا

1. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ترجمه غفاری ؛ ج 1، ص 459.
2. روایاتی در زمینه وجود دارد مانند:

اه  �ب ط �احب ل ح�تّى �یس�ت �ی
ّ
وم الل �ت هار و �ی �وم ال�نّ ام �ی �ن الّرك�ن و الم�ت �ی هت عام �ب

أ
د الّله ما دا ع�ب ی لو ا�نّ ع�ب

ّ
ا معل �ی

گر بنده اى صد ســال در  ی! ا
ّ
. اى ُمعل وا�ب ك�ن ل� �ش ا لم �ی �ن اهلا لح�تّ ه هرما �ب �ی را�ت ى �ت �ت ل�ت ه و �ت �ی �ن علی ع�ی

کنــد، روز را روزه بــدارد و شــب را بــه عبــادت برخیزد آنقدر  میــان رکــن و مقــام، خــدا را عبــادت 
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اگر روح  که  که وعده ی عفو می دهد اذعان دارد  قطعه دوم 
و پیشوای حق، در جامعه ای  امام  از  یعنی اطاعت  والیت 
را  آنها  روح  این  باشند  گنهکار هم  آن جامعه  گرچه  باشد، 
الیق عفو خداوند می کند. با توجه به اینکه عصاره اسالم، 
که والیت اکسیری  توحید است. در نتیجه معلوم می شود 

است که محقق کننده ی حقیقت توحید است.
شایان ذکر است که الیه های چهارم و پنجم، مهمترین 
الیه های عبودیت و اطاعت محسوب می شوند. زیرا زمینه 
ساز تحقق سایر مراتب عبودیت هستند. همچنین عبودیت 
که صاحبش را با سایر افراد متفاوت  در همین الیه هاست 
می کند. بسیجی های امام خمینی هم به واسطه ی همین 
مبارزه در میدان و بهره مندی از همین دو نوع عبودیت، با همه 
مجاهدین عالم فرق می کنند. علت این تفاوت هم آن است 

که عمق و تأثیرگذاری توحید در این الیه ها بیشتر است.

اسالم ناب، اسالم عارفان مجاهد
که از مباحث قبل حاصل شد می توان به  با رهآوردی 

این سؤال که »اسالم ناب چیست؟« پاسخ دقیق تری داد؛
اســالم نــاب، اســالم عارفــان مجاهــد اســت 
کــه بــه دنبال نفــی عبودیت غیرخــدا و تحقق 
عبودیــت خــدا در همــه ی الیه هــای عبودیت 

هستند.

گردنــش در ســینه اش فــرو  گیــرد و اســتخوان هاى  کــه از پیــرى، ابروانــش چشــمانش را فرا
رود ولــی در شــناخت حــّق مــا جاهــل باشــد -و والیــت مــا را نپذیرفتــه باشــد- ثوابــی برایــش 

ــواب األعمــال« ، ص 455، حدیــث 1(. ــود. )»ث نخواهــد ب
کمیــت توحیــدی افــراد  کــه در حا کمیــت توحیــدی ایــن اســت  علــت ایــن میــزان اهمیــت حا
»والیــت اهلل« را پذیرفتــه انــد و بــه آن تــن داده انــد، لــذا عباداتشــان هــم در مســیر توحیــد 
کمیــت غیــر توحیــدی عبــادات هــم بــه مقصــد  گیــرد. ولــی در نقطــه مقابــل آن در حا قــرار مــی 

»والیــت اهلل« نمــی رســد.
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کار  در این نگاه، موّحد اگر در امور دنیوی هم وارد شود 
یرا در آن امر، به دنبال نفی عبودیت  کرده است ز توحیدی 
اگر به  برقراری عبودیت خدا است. مثال موّحد  غیر خدا و 
امورات تأمین اشتغال و ازدواج مردم بپردازد و یا اگر در عرصه 
انتخابات حاضر شود، و یا اینکه اگر به حل اختالف دو نفر 
کار اجتماعی و در  گرچه این اقدامات یک  کند،  مبادرت 
مسیر دنیای دیگران محسوب می شود، در عین حال عمل 

وی عین توحید عرفانی است. 
در اسالم ناب، موّحد، توحید را در تمام شئون زندگی 
ابعاد  تمام  در  انسانی  چنین  نتیجه  در  می دهد.  جریان 
الیه ی  در  مجاهدت  است.  مجاهدت  حال  در  وجودی 
نفس، در الیه ی خانواده، در الیه ی اجتماع عمومی و در همه 
جا می خواهد عبودیت غیر خدا را نفی کند. البته این امر کار 
یرا تمدن شیطانی با همه ابزارش در  بسیار مشکلی است ز

تمام زندگی جامعه چنگ انداخته است. 
عارف  یک  بارز  مصداق  ما  عصر  در   خمینی امام 

َح�تَّ  اهلِل  ِی 
�ن اِهُدوا  َو�بَ آیه ی شریفه ی  و مصداق  مجاهد 

َهاِ�ِه))) است.))) حبِ
طبق دیدگاه اسالم ناب، انجام اعمال دینی در برخی 
الیه ها و رها کردن آن در سایر مراتب، چیزی شبیه این است 

1. حج/78.
2. ایــن مــرد بــزرگ هــم مصــداق »جاَهــَد ِفــی اهلِل َحــّقَ ِجهــاِده« اســت. البّتــه در حاشــیه ی 
 جهــاد سیاســی و اجتماعــی یــا 

ً
کــه جهــاد ایــن مــرد بــزرگ صرفــا ایــن صحبــت عــرض بکنــم 

جهــاد فکــری نبــود بلکــه همــراه بــا همــه ی ایــن جهادهــا، جهــاد درونــی، جهــاد بــا نفــس، 
پایبنــدی بــه ارتبــاط مســتمر و دائــم بــا خــدای متعــال هــم بــود. )بیانــات مقــام معظــم 
.)1394/3/14 ،در مراســم بیســت  و ششــمین ســالگرد رحلــت امــام خمینــی رهبــری
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تولید  »حالل«  آرم  با  خوک  کنسرو  غرب  در  شده  نقل  که 
می شود، تنها به این بهانه که خوک را ذبح شرعی کرده اند!

جهاد در مسیر والیت، محوری ترین جهاد برای پیروزی در 
انواع مجاهدت ها

در  جهادی  ناب  اسالم  شد  مشخص  که  اکنون 
الیه های مختلف است، جای طرح این سؤال است که؛

انواع جهاد را پوشش  که همه ی  اصلی ترین جهادی 
دهد و انجام آن باعث موفقیت در همه ی عرصه های جهاد 

می شود، چیست؟
در یک کالم؛

جهــاد در مســیر والیــت رمــز و روح موفقیــت در 
تمامــی انــواع جهاد اســت.

نتیجه  در  است  جامعی  دین  اسالم  آنکه؛  توضیح 

خود  ذهن  در  کسی  هر  هست.  جامع  هم  هایش  توصیه 
که  مصادیق فراوانی برای جهاد دارد. اما یک مفهوم است 
کرده و تحت پوشش خود قرار  انواع و اقسام جهاد را راهبری 
انجام شود همه ی  این جهاد  اگر  که  این معنا  به  می دهد. 
انواع جهاد اعم از جهاد با نفس، شیطان، طاغوت و حتی 

جهاد تمدنی انجام می شود. 
کلید تحقق تمامی مراحل جهاد است.  جهاِد والیت 

یارت جامعه ی کبیره می خوانیم:  در ز

ِه  �بِ ا  �نَ ّ�َ حنَ َما  َو  ْم 
ُ
ك �یْ

َ
َعل ا(  �نَ َوا�تِ

َ
)َصل ا  �نَ َصلَا�تَ َعَل  َ حب َو 

ا  �نَ
َ
هتً ل ِك�یَ رنْ ا َو �تَ ِس�نَ �نُ �نْ

ا َو َطَهاَرهت ِلاأَ �نَ �تِ
ْ
ل  ِلحنَ

ً
ا �ب ْم ط�یِ

ُ
ك �تِ َ ِم�نْ ِولَا�ی

ا. �نَ و�بِ
�نُ

اَرهتً ِلدنُ
َو َك�نَّ

ما  به  شما  والیت  از  آنچه  و  شما  بر  ما  صلوات  خداوند 
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کیزگی جان  کِی سرشت و اخالق ما، و پا اختصاص داد را سبب پا
گناهانمان ]قرار[ داد. هایمان و پاك سازى و رشد ما و جبراِن 

کتاب »انسان 250 ساله«)))  مقام معظم رهبری در 
در تحلیلی جامع گستره ی حیات با برکت اهل بیت را به 
دوران زندگی انسانی که در مراحل مختلف دست به یک مبارزه 
تمدنی با طاغوت می زند، تشبیه می نمایند. در واقع حرکت 
گستره ی تاریخ را جهادی دامنه دار و همه جانبه در  والیی در 

راستای تحقق تمدن اسالمی در سایه سار والیت می دانند.

معنای محوری والیت
اکنون که مفهوم اسالم ناب با »والیت« گره خورد جای 

طرح این سؤال است که: »والیت« چیست؟ 
در یک کالم؛

مفهــوم والیــت در امــور اجتماعــی بــه معنــای 
»ایجــاد پیوندهــای وثیــق انســانی« اســت.

مفهوم »والیت« از آن دست مفاهیمی است که در بدو 
امر روشن به نظر می رسد. اما دقت نظر در این مفهوم، معانی 
در   رهبری معظم  مقام  می کند.  معلوم  را  آن  از  عمیقی 
کلی اندیشه اسالمی در قرآن« در بحث فصل  کتاب »طرح 
که  می کنند  اشاره  ناب  و  منحصر به فرد  تحلیلی  به  والیت 
کتاب  یشه ی آن را می توان در اندیشه های امام خمینی در  ر

«))) جست.)))  هت هت والولا�ی لا�ن هت    الی الحن اح الهدا�ی عرفانی »م��ب

1. ر.ک. »انســان 250 ســاله: بیانــات مقــام معظــم رهبــری دربــاره زندگــی سیاســی - مبارزاتی 
کتــاب : مرکــز صهبــا، ناشــر موسســه فرهنگــی هنــری  گردآورنــده   ،» ،»ائمــه معصومیــن

ایمــان جهــادی، تهــران ، 1390.
2. ر.ک. »مصبــاح الهدایــة    الــی الخالفــة والوالیــة«، خمینــی، روح اهلل، رهبــر انقــالب و 
بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران، مؤسســه تنظیــم ونشــر آثــار امــام خمینــی، تهــران، 

ش.  1372
کتــاب اســالم نــاب بــر اســاس اندیشــه ی رهبــر معظــم  3. جهــت مطالعــه بیشــتر ر.ک. 
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که  معانی ای  تمامی   رهبری معظم  مقام  نظر  به 
محبت،  سرپرستی،  مانند  می شود  گفته  والیت  مورد  در 
همراهی، نزدیک بودن و... الزمه معنای اصلی والیت است، 

نه حقیقت آن:
والیــت در اصــِل معنــای لغــت بــه معنــای پیونــد 
و بــه هــم جوشــیدگى دو چیــز اســت. لغــت 
همدیگــر  بــه  شــى ء  دو  اتصــال  مى گویــد 
به طــوری كــه هیــچ چیــزی میــان آن دو فاصلــه 
نشــود. در تعبیــر فارســى بــه هــم جوشــیدگى، 
تمــام،  و  تــام  ارتبــاط  پیوســتگى،  هــم  بــه 
ایــن معنــای والیــت اســت . البتــه بــرای والیــت 
تلفــى ذكــر  تلــف معانــى محن در تعبیــرات محن
شــده، والیــت بــه معنــای محبــت، والیــت بــه 
معنــای سرپرســتى ... بــه نظــر مى رســد كــه 
و پیوســتگى  پیونــد  كًا مصادیــق همــان 

هســتند.)))
ایشان برای بیان معنای واقعی والیت دو مثال می زنند. 
مثال اول)))؛ اگر طنابی را در نظر بگیریم و آن را برعکس 

آن جهتی که پیچیده شده باز کنیم، در آخرین مرحله ابتدا 
به یک نخ و سپس به تارهای کوچکی به نام لیف می رسیم. 
حال اگر کسی همین الیاف را چنان بتاباند که تبدیل به نخ 
ی« می گوید. یعنی عرب ایجاد 

ّ
کار »ول شوند، عرب به این 

انقــالب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ویرایــش ســوم، فصــل 
چهــارم.

.1360/2/29 ،1. مقام معظم رهبری
کــم  2. ر.ک. »والیــت و حکومــت )مباحثــی در بــاب مفهــوم والیــت، حکومــت الهــی و حا
اســالمی(«، تنظیــم شــده از بیانــات حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای، تحقیــق و تنظیم 

کتــاب: مرکــز صهبــا، ناشرموسســه فرهنگــی هنــری ایمــان جهــادی، تهــران، 1393 ش.
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بین  وقتی  نتیجه  در  می نامد.)))  »والیت«  را  وثیق«  »پیوند 
اجزای یک پدیده آنچنان پیوند و اتصالی ایجاد شود که چیز 

جدیدی خلق شود به این فعل »والیت« گویند. 
مثال دوم)))؛ هر رودخانه ای از به هم پیوستن جوی ها، 

با  هم  جا  این  در  پس  می شود.  تشکیل  جویبارها  و  نهرها 
نوعی »پیوند وثیق« یا »والیت« مواجه هستیم.

امور  در  والیت  مفهوم  والیت،  از  معنا  این  به  توجه  با 
اجتماعی به معنای »ایجاد پیوندهای وثیق انسانی« خواهد 
بود. به زبان ساده والیت در امور اجتماعی یعنی انسان ها را 
که  کنند  گونه ای به یکدیگر بافته و پیوند بینشان ایجاد  به 

هویت جدیدی ایجاد شود.
سایه ی  در  که  است  گونه ای  به  جدید  هویت  این 
اتصال به ولّی، وحدت جهت، حرکت و هدف در همه ی 
جامعه ی  همچنین  است.  مشهود  والیی  جامعه ی  اجزاء 
والیی در دروِن خود متحد، مؤتلف و متصل به هم است. 
که با وی دشمن  اجزای مساعد بیرونی را جذب و اجزایی را 

باشد، به شدت دفع و طرد می کند: 
و  تنگاتنــگ  ارتبــاط  و  پیونــد  یعنــى   والیــت ، 
مســتحكم و غیــر قابــل انفصــال و انفــكاک. 
جامعــه ی اســامى كــه دارای والیــت اســت، 
یعنــى همــه ی اجــزای آن بــه یكدیگــر و بــه 
ــى-  ــى ول ــز ایــن جامعــه- یعن آن محــور و مرك
متصــل اســت. الزمــه ی همــ�ن ارتبــاط و اتصال 
اســت كــه جامعــه ی اســامى در دروِن خــود 

1. ر.ک. مفردات راغب اصفهانی، ماده »ول ی«.
کلی اندیشه اسالمی در قرآن«، آیت اهلل سید علی خامنه ای. 2. ر.ک. »طرح 
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یكــى اســت و متحــد و مؤتلــف و متصــل بــه 
هــم اســت و در بیــرون نیــز اجــزای مســاعد بــا 
خــود را جــذب مى كنــد و اجزایــی را كــه بــا 
آن دشــمن باشــند، بــه شــدت دفــع مى كنــد 

اُء 
َ

ّد سشِ
أَ
ا یعنــى   مى نمایــد.  معارضــه  آن  بــا  و 

ُهم، الزمــه ی والیــت و  �نَ �ی َ �ب ُرَحماُء  اِر 
ك�نَّ

ْ
ال ی 

َ
َعل

ــاى  ــد جامعــه ی اســامى اســت. ایــن مبن توحی
ــق  ــرت ح ــت حض ــه وحدانی ــاد ب ــد و اعتق توحی
ــِى  ــردى و اجتماع ــئون ف ــام ش ــا، در تم جّل وع
جامعــه ى اســامى تأثیــر مى گــذارد و جامعــه 
را بــه صــورت یــک جامعــه ى هماهنــگ و مرتبط 
بــه یكدیگــر و متصــل و برخــوردار از وحــدت 
-وحــدت جهــت و وحــدت حركــت و وحــدت 

مى ســازد.))) هــدف- 

راهبرد والیت در تحقق انواع مجاهدت ها
که  راهبردی ای  هدف  ترین  اصلی  و  مهمترین  اما 
را  سطوح  همه ی  در  جهاد  پیروزی  آن،  تحقق  با  والیت 

تضمین می کند چیست؟
ایجــاد  راهبــردی والیــت،  مهمتریــن هــدف 
»بافتــار اجتماعــی الهــی« یــا همــان »والیــت 

اســت. اهلل« 
انسانی است، بسته  وثیق  پیوند  به معنای  اگر والیت 
کند،  کسی این پیوند وثیق اجتماعی را ایجاد  به اینکه چه 
میان  اگر خدا  بود.  مواجه خواهیم  والیت  نوع  دو  با  حداقل 

1.مقاممعظمرهبری،1368/9/29.
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یا  الهیة«  »والیة  مفهوم  کند  ایجاد  پیوندی  چنین  انسان ها 
اگر غیر خدای متعال باعث  و  »والیة اهلل« به دست می آید 
مواجه  الطاغوت«  »والیة  یا  الشیطان«  »والیة  با  شود  امر  این 

خواهیم بود. آیه ی کریمه ی به این دو نوع والیت اشاره دارد:

َما�تِ 
ُ
ل

ُهْم ِم�نَ الطنُّ ُ ِرحب حنْ وا �ی َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
اهلُل َولِی ال

و�تُ  اعنُ ُهُم الَطّ اوأُ ْوِل�ی
أَ
ُروا ا �نَ َك�نَ �ی ِ دن

َّ
وِر َوال

ی ال�نُّ
َ
ل اإِ

؛)))  َما�تِ
ُ
ل

ی الطنُّ
َ
ل وِر اإِ

و�نَُهْم ِم�نَ ال�نُّ ُ ِرحب حنْ �ی
اســت  کســانی  سرپرســت  و  ولــی  »خداونــد، 
بــه  آنهــا را از ظلمت هــا،  انــد  کــه ایمــان آورده 
کــه  کســانی  بیــرون می بــرد. )امــا(  نــور  ســوی 
کافــر شــدند، اولیــای آنهــا طاغوت هــا هســتند 
کــه آنهــا را از نــور، بــه ســوی ظلمت هــا بیــرون 
آن  در  همیشــه  و  آتشــند  اهــل  آنهــا  می برنــد 

مانــد.« خواهنــد 
که بوسیله ی آن  از منظر اسالم ناب، راهبرد اصلی ای 
ایجاد  می شود،  تضمین  جهاد  الیه های  تمامی  در  پیروزی 
بافتار اجتماعی الهی یا همان »والیة اهلل« است. این بافتار از 
یسمان الهی و با ایجاد  یختن جمیع انسان ها به ر طریق درآو

پیوند عمیق همه ی آنها با یکدیگر محقق می شود.

وا  �تُ َرّ �نَ �تَ ا 
َ
َول ًعا  ِم�ی َ حب اهلِل  ِل  َح�بْ �بِ ِ�ُموا  َواْع�تَ

ْم  �تُ ُك�نْ  
�نْ اإِ ْم 

ُ
ك �ی

َ
َعل اهلِل  ْعَم�تَ  �نِ ُكُروا 

َوا�نْ

ْم  ْح�تُ ْص�بَ
أَ
ا �نَ ْم 

ُ
ك و�بِ

ُ
ل �تُ �نَ  �ی َ �ب �نَ 

َّ
ل
أَ
ا �نَ ْعَداًء 

أَ
ا

ا؛))) َوا�نً حنْ اإِ ِه  ْعَم�تِ ِ �ن �بِ

1.بقره/257.
2. آل عمران/103.
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»و همگــی بــه ریســمان خــدا ]= قــرآن و اســالم، 
و  زنیــد،  چنــگ  وحــدت [،  وســیله  هرگونــه  و 
کنــده نشــوید! و نعمــت )بــزرِگ( خــدا را بــر  پرا
کــه چگونــه دشــمن یکدیگــر  خــود، بــه یــاد آریــد 
بودیــد، و او میــان دلهــای شــما، الفــت ایجــاد 

کــرد، و بــه برکــِت نعمــِت او، بــرادر شــدید!«
بدون  والیت  شد،  ارائه  والیت  از  که  تعریفی  طبق 
که امام  وحدت امکان پذیر نیست. به همین دلیل است 
راحل عظیم الشان بر دو مفهوم »کلمه ی توحید« و »توحید 

یدند:  کید می ورز کلمه« در کنار یکدیگر تأ
از ایــن قدرت هــای تهــى از ایمــان نهراســید، و 
بــا اتــكال بــه خــدای بــزرگ در ایــن مواقــف 
عظیمــه، پیمــان احتــاد و اتفــاق در مقابل جنود 
شــرک و شــیطنت ببندیــد، و از تفــرق و تنــازع 

َه�بَ 
دنْ �تَ َو  وا 

ُ
ل َ سش �نْ �تَ �نَ ُعوا  ارنَ �ن لا�تَ َو  بپرهیزیــد 

كــه  اســام  و  ایمــان  بــوی  و  رنــگ  م 
ُ
ُحك ر�ی

و  تنــازع  بــا  اســت  قــدرت  و  پیــروزی  اســاس 
دســته بندی هــای موافــق بــا هواهــای نفســانیه و 
الــف بــا دســتور حــق تعالــى زدوده مى شــود،  محن
و اجتمــاع در حــق و توحیــد كلمــه و كلمــه 
توحیــد كــه سرچشــمه عظمــت امت اســامى 

اســت، بــه پیــروزی مى رســد.)))
امام خمینی تا جایی به این اتحاد اعتقاد داشتند 
ارائه  را  مستضعفین«  جهانی  »حزب  تاسیس  پیشنهاد  که 

ــاج  ــان و حج ــلمین جه ــه مس ــاب ب ــام خط ــص 339 و340 )پی ــام، ج10، ص ــه ام 1. صحیف
ــه مناســبت روز عرفــه(. بیــت اهلل الحــرام و ب
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مستضعفین«  جهانی  »حزب  ایشان  عقیده ی  به  نمودند. 
همان »حزب اهلل« است چه اعضاء آن مسلمان باشند و چه 

غیرمسلمان:
از  پیــش  روز  چنــد  در  پیشــنهادی  یــک  مــن 
ایــن كــردم كــه اگــر ایــن پیشــنهاد را عمــل 
كــه  مى شــود  ایــن  اســباب  ایــن  بكننــد، 
روابــط ان شــاء اهلل كــم كــم پیــدا بشــود. و 
« ]اســت[،  ــاد یــک »حــزب مســتضعف�ن او ایج
تمــام مســتضعف�ن دنیــا، اعــم از ُمْســلم و غیــر 
كــه  غیراســامى  دولت هــای  ایــن   - ُمْســلم 
بــه مــردم ظلــم مى كننــد؛ ملت هــا ایــن طــور 
ــت فرانســه،  ــًا امریــكا، مل ــت مث نیســتند. مل
آنهــا كــه ظلمــى نمى خواهنــد بكننــد. اینكــه 
ظلــم مى كنــد، آن كــه خــاف مى كنــد، 
دولت هــا هســتند. آنهــا هــم مستضعف�ن شــان 
یــک  اگــر   - اســت  مســتكبرین  گرفتــار 
حزبــی در عاَلــم پیــدا بشــود، یک حــزب عاَلى، 
، كــه همــان »حــزب اهلل«  حــزب مســتضعف�ن

اســت، ایــن مشــكل رفــع بشــود.)))
به نظر ایشان با ایجاد چنین والیتی در مستضعفین کلّ 
عالم، می توان به بسیج نیروها علیه مستکبرین و ورود به نبرد 
تمدنی با تمدن غرب وارد شد. والیتی که گستره اش تا اقصی 
کوبا، بورکینافاسو، ونزوئال و حتی عمق  نقاط جهان مانند 

یک آمازون هم می رود. جنگلهای تار

1. صحیفه امام خمینی، جلد9، ص 331.



32

ی«
مبان

ت و 
لیا

» ک
ور؛ 

ح
دم

ج
مس

ی 
اع

جتم
ل ا

حّو
ح ت

طر
ی 

ج
روی

د ت
سن

تبلور والیت در انواع روابط اجتماعی
گفته شد والیت به معنی در هم تنیدن و دور هم جمع 
که  شدن انسان ها حول محور خداست. از طرفی شاهدیم 
در جوامع انواع روابط وجود دارد. حال جای طرح این سؤال 

است که؛
چه  به  والیی  جامعه  ارتباطات  انواع  در  والیت  تبلور 

شکلی است؟ در پاسخ می شود گفت؛
والیــت در رابطــه ی طولــی )از بــاال بــه پاییــن( 
 بــه شــکل »امــر و اطاعــت« نمــود می یابــد

و در رابطــه ی عرضــی )بیــن افــراد هم ســطح( 
بــه شــکل »محبــت« عینیــت می یابــد.

و  طولی  مرتبه ی  دو  در  والیی  رابطه ی  آنکه؛  توضیح 
از  الهی  رابطه ی طولی والیت  عرضی قابل تصور است. در 
باال به پایین نازل می شود. و جنس آن از جنس »امر« از یک 

طرف و »اطاعت« از سوی دیگر است؛

ُعوا  ِط�ی
أَ
َوا اهلَل  ُعوا  ِط�ی

أَ
ا وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال َها  �ی

أَ
ا ا  �ی

ْم؛))) 
ُ
ك ِم�نْ ْمِر 

اأَ
ْ
ال ولِی 

أُ
َوا ُسوَل  الَرّ

کنید  کــه ایمــان آورده ایــد! اطاعت  کســانی  »ای 
کنیــد پیامبــر خــدا و اولــو األمــر  خــدا را! و اطاعــت 

]=اوصیــای پیامبر[ را!«
است  رابطه  همین  طبق  دارد.  اشاره  نکته  همین  به 
تعالی فرجه  الزمان عجل اهلل  توقیع شریف صاحب  که در 
شده  امر  نوپدید  مسائل  در  باالدست  به  رجوع  به  الشریف 

است:

1. نساء/59.
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ی ُرَواهتِ 
َ
ل َها اإِ �ی ُعوا �نِ اْرحبِ َعهتُ �نَ َوا�تِ

ْ
ُ ال َحَواِ��ش

ْ
ا ال ّمَ

أَ
َو ا

هتُ  َّ ا ُححب �نَ
أَ
ْم َو ا

ُ
ك �یْ

َ
ى َعل �تِ

َّ �نَُّهْم ُححب اإِ
ا �نَ �نَ �شِ َ�ِد�ی

اهللِ)))
رخ  برایتــان  کــه  مشــکالتی  و  حــوادث  امــا  و   
مــا  احادیــث  راویــان  بــه  آنهــا  در  می دهــد، 
کنیــد، زیــرا آنهــا حجــت مــن بــر شــما  مراجعــه 

خداونــدم. حجــت  مــن  و  هســتند 
واقع  در  نیست.  محبت  از  خالی  رابطه  این  البته 
اطاعت از ولّی، اطاعتی از سر محبت نیز هست. هم ولّی 
ولّی  از  یر دست  ز و هم  یر دست خود محبت می ورزد  ز به 

اطاعت همراه با محبت دارد.
اجتماع  مردم  عموم  سطح  به  که  وقتی  الهی  والیت 
- جایی مثل محله - می رسد به شکل »محبت« نمایان 
می شود. یعنی وقتی که مردم به همدیگر محبت میکنند در 

حقیقت والیت الهی را در بین خود جاری میکنند.

ارک  �ب �ت الّله  �ن  اإ  : �ن �ی م�ن الموأ ر  م�ی
أ
ا ال  �ت

ر�ن  الاأ هل 
أ
ا �ب  ��ی �ی �ن 

أ
ا را� 

أ
ا ا  �ن اإ عالی  �ت و 

لالی  حب �ب و�ن  حا�ب �ت �ی �ن  �ی الدن لولا  ال  �ت ا�ب  عدن �ب

الاأسحار  رو�ن �ب �ن عن س�ت دی و�ی عمرو�ن مسا�ب و�ی
ا�بی.)))

عدن ل�ت  رن �ن لاأ لولاهم   ،
هــرگاه  راســتى  بــه  فرمــود:   علــى امــام 
خداونــد عزوجــل اراده مى كنــد بــه اهــل زمــ�ن 

1. حــر عاملــی، محمدبــن الحســن، وســائل الشــیعه، ج 27، ص 140، مؤسســه آل البیــت، 
قــم، 1409 هجــری

کاشانی، ص 87، حدیث 5564 2. الوافی، فیض 
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نبودنــد  »اگــر  مى گویــد:  برســاند،  عذابــی 
كســانى كــه به خاطــر جالــت و بزرگــى 
مــن یكدیگــر را دوســت دارنــد و... ، عــذاب 

خــود را بــر زمینیــان فــرو مى فرســتادم.

اهمیت  بر  فراوانی  کیدات  تأ ما  دینی  متون  در   

بر سه نوع رابطه  روابط اجتماعی شده است. در این میان 

از  مختلفی  شواهد  است.  شده  بسیاری  کید  تأ اجتماعی 

این رابطه های عرضی وجود دارد:

کید  1. رابطه ی مومن با مومن: این رابطه بسیار مورد تأ

که به عنوان یک حق واجب  گرفته تا حدی  دین مبین قرار 

کننده ی آن، خارج شده ی از والیت الهی  تلقی شده و ترک 

معرفی گردیده است؛

ی 
َ
ِم�نِ َعل ُموأْ

ْ
ل
َ
ِه ما َح�تُّ ا

َ
لّل

َ
ِد ا �بِی َع�بْ

�تُ ِلاأَ
ْ
ل �تُ

َها  ا�تٍ َما �نِ�ی �بَ ٍ َواحبِ و�ت َعهتُ ُح�تُ اَل َس�بْ ِم�نِ �تَ ُموأْ
ْ
ل
َ
ا

 َ َرحب ُه حنَ �نَ
َ
ال �نْ �نَ ِه َو اإِ �ی

َ
�بٌ َعل  َو ُهَو َواحبِ

َ
لّا  اإِ

َح�تٌّ

ِه 
َ
�نْ لِّل

ُ
ك ْم �ی

َ
ُه َو ل َرَك َطاَع�تَ ِه َو �تَ

َ
لّل

َ
هتِ ا ِم�نْ َولَا�ی

(((. �بٌ ِ��ی ِه �نَ �ی ّلَ �نِ َعرنَّ َو �بَ

 ــه امــام صــادق ــد: ب گوی ــن خنیــس  معلــی ب

بــر مومــن چــه حقــی  را  کــردم: مومــن  عــرض 

کــه  اســت؟ فرمــود: هفــت حــق واجــب دارد 

ــر  گ ــر او واجــب اســت و ا ــه تنهایــی ب کــدام ب هــر 

الهــی خــارج  زیــر فرمــان  از  کنــد  مخالفــت آن 

1. الخصال، صدوق، ج 3، ص 350
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و  ننهــاده اســت  گــردن  را  او  شــده و اطاعــت 
بهــره ای نیســت.))) او  خــدا را در 

در  رحم(:  )صله  خویشاوند  با  خویشاوند  رابطه ی   .2

ساختار اجتماعی مد نظر اسالم تحکیم رابطه ی فامیلی در 

چارچوبه ی شرع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از 

1. بــا توجــه بــه اینکــه در طــرح تحــول اجتماعــی احیــاء ایــن نــوع رابطــه بیــن مومنیــن وجهه ی 
همــت امــام محلــه و روســتا اســت، ادامــه روایــت را بــرای روشــن تــر شــدن ابعــاد ایــن پیونــد 

کنیــم: اجتماعــی از دیــدگاه اســالم، ذکــر مــی 
طنَ َو  ْح�نَ

 �تَ
َ
َع َو لا �ی

�نَ �نْ �تُ
أَ
ى ا �شَ حنْ

أَ
َك ا �ی

َ
�تٌ َعل �ی �نِ

َ ِی سش
�نّ ی اإِ

َّ
ا ُمَعل َحَك �ی اَل َو�ی ى َما ِهی �تَ �نِ

ْ �ش َداَك َ�ّدِ �تُ �نِ
ْ
ِعل ُ �تُ حب

ْ
ل اَل �تُ �تَ

ِسَك  �نْ َرُه ِل�نَ
ْ
ك ُ� َما �تَ

َ
َرَه ل

ْ
ك ِسَك َو �تَ �نْ ِح�بُّ ِل�نَ

ُ� َما �تُ
َ
ِح�بَّ ل

�نْ �تُ
أَ
َها ا َسُر ِم�نْ �ی

أَ
الّلِهَ اَل ا  �بِ

ّ
لا  اإِ

هتَ ّوَ �تُ لا �تُ
ْ
ل ْعَمَل �تُ  �تَ

َ
َم َو لا

َ
ْعل �تَ

ِسَك َو َماِلَك  �نْ �نَ ُ� �بِ
َ
ِ�ل �نْ �تَ

أَ
ُ ا اِل�ش

َّ ل�ش
َ
َح�تُّ ا

ْ
ل

َ
ُ� َو ا

َ
ْول اِل�نَ �تَ حنَ

اُه َو لاَ �تُ ى ِرصنَ �نِ
�تَ �بْ

ِه َو �تَ �تِ َ ِی َ�احب
ى �ن ْم�شِ �نْ �تَ

أَ
ا�نِی ا

َّ ل�ش
َ
َح�تُّ ا

ْ
ل

َ
َو ا

�نْ لاَ 
أَ
اِمُس ا حنَ

ْ
ل

َ
َح�تُّ ا

ْ
ل

َ
َ�ُه َو ا ِم�ی ُه َو �تَ �تَ

آ
ُ� َو ِمْرا

َ
ل ُه َو َ�ِل�ی �نَ و�نَ َع�ی

ُ
ك �نْ �تَ

أَ
ُع ا ا�بِ

لّرَ
َ
َح�تُّ ا

ْ
ل

َ
َك َو ا ِلَك َو ِلَسا�نِ ِدَك َو ِر�بْ َو �ی

َس  �ی
َ
اِ�ٌم َو ل هتٌ َو �نَ

أَ
َك ِاْمَرا

َ
و�نَ ل

ُ
ك �نْ �ی

أَ
اِ�ُس ا لّسَ

َ
َح�تُّ ا

ْ
ل

َ
 َو ا

أُ
َما طنْ ْرَوى َو �ی ْعَرى َو لاَ �تَ َس َو �ی �بَ

ْ
ل وُع َو لاَ �تَ ُ حب َع َو �ی �بَ

ْ سش
�تَ

 �ُ
َّ
ِلَك ُكل

�نَّ �نَ اإِ
ُه �نَ َ َراسش َد �نِ َمّهِ َع َطَعاَمُه َو �تُ ْ��نَ ُه َو �تَ ا�بَ �ی ِسَل �شِ عنْ �تَ اِ�َمَك �نَ َ �نَ َع�ش �بْ

�نْ �تَ
أَ
اِ�ٌم ا هتٌ َو لاَ �نَ

أَ
َك ِاْمَرا �ی حنِ

ِلاأَ
ِه َو  ِی َمَرصنِ

ُعوَ�ُه �ن ُه َو �تَ �تَ ارنَ �نَ َ َهَد حب ْ سش
ُه َو �تَ �بَ َ�ْعَو�تَ �ی حبِ

َسَمُه َو �تُ ّرَ �تَ �بِ
�نْ �تُ

أَ
ُع ا ا�بِ

لّسَ
َ
َح�تُّ ا

ْ
ل

َ
ُه َو ا �نَ �ی َ َك َو �ب �نَ �ی َ ِعَل �ب ُ َما حب

�نَّ اإِ
�تَ 

ْ
َعل ا �نَ

�نَ اإِ
ِه �نَ حبِ اِء َحَوا�أِ �نَ ی �تَ

َ
ل اِ�ُر اإِ �بَ

ِك�نْ �تُ
َ
َك َو ل

َ
ل
أَ
ْسا �نْ �ی

أَ
ی ا

َ
ل ُه اإِ

َ ْحِوحب
ِه َو لاَ �تُ �تِ َ اِء َ�احب �نَ ِی �تَ

َك �ن َد�نَ َص �بَ حنِ سشْ
�تُ

. ّلَ ِه َعرنَّ َو �بَ
َ
لّل

َ
هتِ ا �ی

َولاَ ُه �بِ �تَ �ی
ِه َو َولاَ ِ �ت �ی

َولاَ َك �بِ �تَ �ی
�تَ َولاَ

ْ
ِه َوَصل ِلَك �بِ

�نَ

کــه آن حقــوق چیســت؟ فرمــود: وای  کــردم فدایــت شــوم بــه مــن بفرماییــد  گویــد: عــرض 
ــه  ــی و ب کنــی و نگهــداری نکنــی و بدان ــع  ــم می ترســم ضای ــو مهربان ــر ت ــی مــن ب

ّ
ــو ای معل ــر ت ب

کــردم: توانایــی بــه جــز از خــدا نیســت. فرمــود: آســان ترین حــق از آنهــا  کار نبنــدی. عــرض 
کــه آنچــه بــرای خــود دوســت میــداری بــرای او هــم دوســت بــداری و آنچــه بــرای  اینســت 
خــودت ناخــوش داری بــرای او هــم ناخــوش بــداری. حــق دوم اینکــه در رفــع نیازمنــدی او 
گفتــه اش عمــل  ــر خــالف  ــرداری و رضایــت خاطــرش را فراهــم ســازی و ب کوشــش ب قــدِم 
نکنــی. حــق ســوم اینکــه بــا جــان و مــال و پــا و زبــان پیوســتگی خــود را بــر او ظاهــر ســازی. حق 
چهــارم اینکــه دیــده بــان، راهنمــا، آیینــه و پیراهــن او باشــی ]همچــون آیینــه در نظــر خــودش 
عیــب نمــای او باشــی و در عیــن حــال همچــون پیراهــن از نظــر دیگــران عیــب پــوش باشــی[. 
گرســنه؛ تو جامه پوشــیده نباشــی و او برهنه؛ تو ســیراب  حق پنجم اینکه تو ســیر نباشــی و او 
کلفــت  کلفــت و نوکــری اســت و بــرادرت نــه  گــر تــو را  نباشــی و او تشــنه. حــق ششــم اینکــه ا
دارد و نه نوکر تو بایســتی خدمتگزار خود را بفرســتی تا جامه او را بشــوید و غذایش را فراهم 
کارها باید مشــترکا میان تــو و او انجــام بگیرد.  کــه همــه ایــن  کنــد  ســازد و رختخوابــش را پهــن 
حــق هفتــم اینکــه بــه ســوگند او وفــادار باشــی و دعوتــش را بپذیــری و بــه دنبــال جنــازه اش 
باشــی و در بیمــاری بــه عیادتــش بــروی و در موقــع نیازمندی هــای او بــه حــال آمــاده بــاش 
کــه نیــازی بــه درخواســت او نباشــد بلکــه پیــش از درخواســت او حاجتــش را بــرآوری.  درآیــی 
کنــی دوســتی خــود را بــه دوســتی او و دوســتی او را بــه دوســتی خــدای عــز  چــون بــا او چنیــن 

و جــل پیونــد نمــوده ای.
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نظر اسالم صله رحم باعث قوام اسالم)))، آبادانی شهرها)))، 

تهذیب نفس، طوالنی شدن عمر و افزایش رزق))) می شود.
نــان از اهمیــت برخــوردار اســت  ایــن امــر آنچ
توجــه  مــورد  نیــز  شــرعى  احــكام  در  كــه 
قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه در قتــل 
غیرعمــد پرداخــت دیــه بــر عهــده ی »عاقلــه«))) 
قــرار داده شــده اســت. ایــن یعنــى انســجام 
اجتماعــى وخانوادگــى آنقــدر مهم اســت كه 
اگــر بــرای یكــى از اعضــای خانــواده اتفاقــى 

ــند.  ــتیبان وی باش ــد پش ــل بای ــد فامی بیافت
کمک  فقیر  به  می خواهید  اگر  شده  توصیه  اسالم  در 
کنید و بعد درجه دو و  کنید اول از فامیل درجه یک شروع 
همین طور تا سلسله مراتب بعدی. اینها نشانگر آن است 
یژه ی  که تقویت این نوع ارتباطات اجتماعی مورد اهتمام و

دین است. 
روابط  به  اسالم  همسایه:  با  همسایه  رابطه ی   .3

که آن را موجب  همسایگی بسیار اهمیت می دهد تا جای 
اسالم  در  جایی  تا  سفارش  این  می داند.)))  شهرها  آبادانی 

وع، و  سش رع، و الحن �ن ها، و ال�ت �ن كاهت �نی ح�ی اء الرن �ت ها، و ا�ی �ت ام ال�لاهت لو�ت ا�ت كم �ب �ن وام ��ی عوا الی �ت رن ا� اهلل! ا�ن 1. ع�ب
و�ن المعا�. )محمدباقــر مجلســی، بحاراالنــوار، ج 77، بــاب 14، بــاب خطبــه  الرحم و حن صلهت
المعروفــة، ح 2(. بنــدگان خــدا، بــا اقامــه نمــاز در وقــت آن و ادای زکات بــه هنــگام وجــوب و 

کنیــد. تضــرع و خشــوع و صلــه رحــم و تــرس از مــرگ، پایــه هــای دیــن خــود را محکــم 
ج74،  اَر....)بحاراالنــوار،  الّد�ی عُمرا�نِ  �ی واِر  الحب حس�نُ  و  الّرحم  صل�تُ   : ال�ا��ت الامام  ال  �ت  .2

کنــد. ص120( صلــه رحــم و خــوش رفتــاری بــا همســایه، شــهرها را آبــاد و... مــی 
 ِ �ت ُد �نی الّررن �ی رن َس و �تَ �ن

�بُ ال�نَّ ِ
َط�یّ  و �تُ

�نَّ
َ
ُح الك َسّمِ

ل�تَ و �تُ �نُ الحنُ حّسِ
: صل�تُ الار�ام �تُ ال الامام ال�ا��ت 3. �ت

ِل. )الکافــی، ج 2، ص 158(. فرمودنــد: صلــه ارحــام، اخــالق را نیکــو، دســت  �ب
�ىأُ �نی الاأ �ن و �تُ

کنــد و مــرگ را بــه تأخیــر می انــدازد. ک و روزی را زیــاد مــی  را بــا ســخاوت، دل و جــان را پــا
4. عاقله عبارت است از بستگان ذکور َنَسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث.

ج74،  اَر....)بحاراالنــوار،  الّد�ی عُمرا�نِ  �ی واِر  الحب حس�نُ  و  الّرحم  صل�تُ   : ال�ا��ت الامام  ال  �ت  .5
کنــد. ص120( صلــه رحــم و خــوش رفتــاری بــا همســایه، شــهرها را آبــاد و... مــی 



37

مه
قد

م

بردند  گمان   اسالم پیامبر  که  گرفت  قرار  کید  تأ مورد 
در  همچنین  می برد.)))  ارث  همسایه  از  همسایه  شاید  که 
دعا  در  که  است  شده  نقل   زهراء حضرت  سیره ی 

همسایه را بر خود مقدم می داشتند.))) 
در تمامی انحاء روابط عرضی که در باال گذشت مومنین 
به محبت از طریق خدمت به یکدیگر فراخوانده شده اند. اگر 
این روابط در هم ضرب شوند در حقیقت اتصال از امام به 
مؤمنین و از طریق آنها به خانواده و همسایه برقرار می شود و 
والیت الهی به صورت عرضی در تمام جامعه جاری می شود.

راهبرد جدید سازمان تبلیغات اسالمی در تحقق »والیت اهلل«
اینکه  به  عنایت  با  و  گذشته  مطالب  به  توجه  با 
اسالم  تبیین  اسالمی  تبلیغات  سازمان  اصلی  یت  مامور
ناب به گونه ای است که موجب تقویت اراده ها در مبارزه ی 

تمدنی شود)))، اکنون باید به این سؤال جواب داد که؛
یکرد سازمان تبلیغات در تحقق این هدف راهبردی  رو

چیست؟
راهبــرد جدیــد ســازمان تبلیغــات اســالمی، 
»تشــکیل و تقویــت بافتــار اجتماعــی الهــی« 

اســت.

ه. )بحاراالنــوار، ج 74،  ور�ش ه س�ی �تُ ا�نّ �ن �ن ار ح�تّى طن الحب �نى �ب وص�ی ُل �ی �ی ر�أ �ب اَل حبِ 1. پیامبــر فرمــود: ما رن
ص 151( پیوســته جبرئیــل از ناحیــه خداونــد مــرا در مــورد همســایگان ســفارش مــی نمــود بــه 

کــه همســایه از همســایه ارث مــی بــرد.  کــردم  گمــان  کــه  حــّدی 
�ت رسول  �ن ا �ب ل لها �ی �ی �ت سها �ن �ن دعوا ل�ن ا�ت و لا �ت م�ن �ن و الموأ �ی م�ن دعوا للموأ ا �ع�ت �ت اطمهت  ا�ن 2. كا�ن�ت �ن
م الدار. )علــل الشــرایع، ج1ص(  ار �ش : الحب ال�ت �ت سک �ن �ن �ن ل�ن دع�ی اس و لا �ت �ن لل�ن دع�ی ک �ت اهلل  ا�ن
کــرد و بــرای  کــرد بــرای زنــان و مــردان مؤمــن دعــا مــی  هــرگاه حضــرت فاطمــه دعــا مــی 
کنید امــا بــرای خودتان  گفتــه شــد: چــرا شــما بــرای مــردم دعــا مــی  کــرد، بــه او  خــود دعــا نمــی 

کنیــد؟ فرمــود: اول همســایه آنــگاه خانــه. دعــا نمــی 
3. ر.ک. »طــرح تحــول و برنامــه راهبــردی ســازمان تبلیغــات )شــرح اجمالــی راهبری زیســت 

کشــور و اقدامات اساســی تحقــق آن(«، ویرایــش اول، آذر 1398 بــوم فرهنگــی تبلیغــی 
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معظم  مقام  و   خمینی امام  بلند  تقریر  اساس  بر 
»حزب  و  ناب«  »اسالم  »والیت«،  »توحید«،  از   رهبری
و  تشکیل  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  جدید  یکرد  رو اهلل«؛ 
اهلل  حزب  تشکیل  نهایت  در  و  اجتماعی  پیوست  تقویت 
در ایران و جهان است. با چنین بافتار اسالمی برای جامعه 

می توان به جنگ تمدنی علیه غرب وارد شد. 

راهکار اصلی سازمان تبلیغات اسالمی در تأمین بافتار الهی 
اجتماعی و نقش طرح تحول اجتماعی در این مورد

سؤال  این  جای  سازمان،  جدید  راهبرد  به  توجه  با 
که طرح و راهکار عملیاتی سازمان برای تأمین بافتار  است 

اجتماعی الهی چیست؟
مهمتریــن طــرح ســازمان تبلیغــات اســالمی 
الهــی، اجتماعــی  بافتــار  تأمیــن   بــرای 

طریــق  از  امت-امامــت«  »شــبکه  تشــکیل 
اجــرای »طــرح تحــول اجتماعــی مســجد محــور« 

اســت.
گفته شد جنس والیت الهی وقتی در عرض و میان   
»محبت«  این  که  است  »محبت«  می شود،  جاری  مردم 
می یابد.)))  تبلور  یکدیگر  به  »خدمت«  صورت  به  معموال 
تمام  میان  در  »خدمت«  تحقق  بافتار  این  تشکیل  برای 
روابط سه گانه - اعم از روابط مومنین، خویشاوندان، روابط 
همسایگان - موثر است. ضمن آنکه اگر روابط مزبور در هم 

کرده  1. برخــی محبــت را بــه نــگاه دقیــق تــر به »مصابــره« و »مرابطه« مومنین با یکدیگر تعبیر 
کتــاب اســالم نــاب بــر اســاس اندیشــه ی رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــت اهلل  انــد. ر.ک. 
خامنــه ای، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ویرایــش ســوم، فصــل چهــارم. نیــز ر.ک. ترجمــه ی 

تفســیر المیــزان، ج4، ص144.
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یرا اغلب  ضرب شوند، اکثریِت مردم مشمول آن می شوند ز
اقل طرف یکی از این روابط  خواهند بود. افراد ال

از طریق اجرای  سازمان تبلیغات اسالمی قصد دارد 
»طرح تحول اجتماعی مسجد محور«، بستری برای احیاء 
کند و  و تقویت هرچه بیشتر همه ی انواع روابط فوق فراهم 
این والیت الهی را به کمک امام محله در محله جاری سازد.

و  می شود  مرتبط  مومنین  با  محله  امام  طرح،  این  در 
که هر یک خانواده، فامیل و همسایه ای در محله  مومنین 
دارند، با یکدیگر مرتبط می شوند. ماهیت این رابطه محبت 
است و این محبت از طریق خدمت کردن به یکدیگر محقق 
حوزه های  در  مسجد  در  که  کارهایی  همه  یعنی  می شود. 
مختلف فرهنگی، معنوی، عبادی، اجتماعی، اقتصادی، 
اشتغال، حقوقی، خانواده، سالمت، خیریه، عمرانی و... 
یکدیگر  به  کردن  خدمت  و  محبت  نوعی  می گیرد  شکل 
که از  است. این همان جریان والیت الهی میان مردم است 

یت مسجد انجام می شود.  طریق امام و با محور
فقیه،  ولی  با  محله  امام  رابطه ی  حال  عین  در 
که رابطه ی اهالی محله با ولی  »اطاعت« است. همانطور 
فقیه »اطاعت« است. در این بین امام می تواند عامل تحقق 
این اطاعت در محله باشد. در نتیجه خط ارتباطی والیت 

الهی از ولی فقیه به توده ی مردم جامعه می رسد. 
توضیح آنکه؛ وقتی مومنین، خانواده و همسایه به هم 

آنها جاری می شود.  محبت می کنند این والیت الهی بین 
امام از طرفی با واسطه به ولی فقیه وصل است و امر را از وی 
یافت می کند و از طرفی به اهالی محله شهری یا روستا  در
وصل است و می تواند آن امر را برای مردم ترجمه و بین آنها 
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یع کند و به این ترتیب اتصال بین باال و پایین را از طریق  توز
محبت کردن به عموم و نشر این محبت بین آنها برقرار کند. 
مردم  همه ی  به  امام  مستمر  زدن  سر  طرح  این  در  لذا 
توسط مردم بسیار مهم است.  کارهای اجتماعی  انجام  و 
مثال وقتی امام محله به بچه های محله سالم می دهد، با 
گرم می گیرد، شوخی و محبت می کند باید باور داشته  آنها 
آنهاست.  بین  الهی  والیت  دادن  جریان  حال  در  که  باشد 
طرزی  به  را  کارها  این  امام  که  شد  خواهد  باعث  باور  این 
وقتی  همچنین  باشد.  مترتب  آن  بر  اثر  این  که  دهد  انجام 
به خانواده و همسایه شان در  با محبت  که  مومنین بدانند 
حال جاری ساختن والیت الهی در میان خود هستند، به 
طرز دیگری این کارها را انجام می دهند. همه ی اینها باعث 

ایجاد »شبکه امت-امامت« می شود. 
دین مبین اسالم، محور تبلور این شبکه را »مسجد« 
که می ببینیم درباره  قرار داده است. به همین دلیل است 
محبت به یکدیگر و مسجد توصیه های فراوانی در دین شده 

است؛

ارک  �ب �ت الّله  �ن  اإ  : �ن �ی م�ن الموأ ر  م�ی
أ
ا ال  �ت

ر�ن  الاأ هل 
أ
ا �ب  ��ی �ی �ن 

أ
ا را� 

أ
ا ا  �ن اإ عالی  �ت و 

لالی و  حب �ب و�ن  حا�ب �ت �ی �ن  �ی الدن ال لو لا  ا�ب �ت عدن �ب

الاأسحار  رو�ن �ب �ن عن س�ت دی و �ی عمرو�ن مسا�ب �ی
ا�بی.)))

عدن ل�ت  رن �ن لاأ لولاهم 
هــرگاه  راســتی  بــه  فرمــود:   علــی امــام 
خداونــد عزوجــل اراده می کنــد بــه اهــل زمیــن 

کاشانی، ص 87، حدیث 5564. 1. الوافی، فیض 
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کســانی  گــر نبودنــد  عذابــی برســاند، می گویــد: ا
را  بزرگــی مــن یکدیگــر  کــه به خاطــر جاللــت و 
دوســت دارنــد و مســاجد مــرا آبــاد می کننــد و 
در ســحرگاهان بــه اســتغفار می پردازنــد، عــذاب 

خــود را بــر زمینیــان فــرو می فرســتادم.
احداث  جاهایی  در  اسالم  مهم  مساجد  از  بسیاری 
یخته شده  می شوند که خون پیامبری یا ولّی ای یا شهیدی ر
نیز  باشد.  کرده  عبادتی  آن  در  بزرگی  یا  شده  دفن  آن  در  یا 
که فرد در مسجد می گذراند جزء  که لحظاتی  روایت شده 
عمر وی محسوب نمی شود. همچنین نقل شده که مسجد 
از مردم در قیامت شکایت می کند. اهمیت مسجد چنان 
که نماز در غیر آن برای همسایگانش در سطح عالی  است 

نیست؛
ِد.))) َمْسحبِ

ْ
ِی ال

ِد ِالّا �ن َمْسحبِ
ْ
اِر ال امام علی: لا َصلاهتَ ِلحب

براى همسایه مسجد نماز ]کامل[ نیست مگر در مسجد.
نشان  کیدات  تأ و  روایات  ها،  توصیه  این  همه ی 
دهنده ی آن است که در اسالم مسجد فقط طریقیت ندارد 

بلکه موضوعیت دارد.
که در مورد معنای »حزب اهلل«  همچنین طبق آنچه 
گفته شد، در فضای طرح تحول اجتماعی مسجد محور، 
از  و  یابد  افزایش  جماعت  امام  ارتباطات  دایره ی  هرچه 
محدوده ی مسجد به محله و جامعه توسعه پیدا کند، امام 
حزب اللهی تر است. دیگر پذیرفته نیست که امام جماعت 
فقط با دایره ی اطرافیان هم مسجدی اش مرتبط باشد بلکه 
قرار  البته  هستند.  او  عائله ی  محله  اقشار  و  مردم  همه ی 

1. بحاراالنوار، ج 83، ص 379.
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نیست کسی به بهانه ی توسعه ی ارتباط از اصول اسالم ناب 
یک قدم کوتاه بیاید و امام برای توسعه دایره ی ارتباطاتش به 

هر وسیله ای متمسک شود.
که  کرد  بسنده  میزان  این  به  نباید  دیگر  فرض  این  با 
باشد  آن  پیرامون  و  مسجد  مسایل  امام  دغدغه های  تمام 
الزم  بلکه  نه؟!  یا  کار می کند  کولرهای مسجد  اینکه  مثال 
که   کند تا جایی  است دغدغه او در حد محل توسعه پیدا 
وجود  باشد.   مسأله  برایش  نیز  محل  کوچه های  آسفالت 
اختالفات بین مردم ، اشتغال و ازدواج جوانان، نرخ طالق 
بین خانواده ها ، رشد فساد و اعتیاد بین مردم از دغدغه ها و 

مشغله ها و مسأله های اصلی او به حساب آید.
به حل همه ی  اقدام  تنهایی  به  قرار نیست وی  البته 
مسائل محله کند بلکه مسأله های مردم را باید با کمک خود 

آنها پیدا کرده و حل نماید.
در  اجتماعی  تحول  طرح  اگر  که  می شود  بینی  پیش 
شهری  محالت  و  روستاها  در  که  مسجدی   2000 حداقل 
گرفته شده محقق بشود، پیوندهای والیی جامعه به  در نظر 

شدت تأمین و تقویت می شود. 
دیگری  امر  هیچ  پیغمبر  و  خدا  و  دین  از  غیر  البته 
والیت  در  یرا  ز کند.  ایجاد  عمیق  چنین  پیوندی  نمیتواند 

طاغوت قلوب از هم دور است؛

 
ً
عا ِم�ی َ حب ُهْم   ْحَس�بُ

�تَ ٌد  ِد�ی
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أ
ا �بَ

لَا  ْوٌم   �تَ �نَُّهْم  
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1. حشر/14.
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کــه  حالــی  در  می پنــداری،  مّتحــد  را  »آنهــا 
خاطــر  بــه  ایــن  اســت؛  کنــده  پرا دلهایشــان 
تعّقــل  کــه  آنهــا قومــی هســتند  کــه  اســت  آن 

» . نمی کننــد
»اهلل«  ایشان  ولّی  که  مومنین  برعکس  آنکه  ضمن 
کافران ولّی واحدی ندارند و از اولیاء طاغوت پیروی  است، 

می کنند؛ 
؛))) و�تُ اعنُ ُهُم الَطّ اوأُ ْوِل�ی

أَ
ُروا ا �نَ َك�نَ �ی ِ دن

َّ
َوال

کافــر شــدند، اولیــای آنهــا طاغوتهــا  کــه  »کســانی 
هســتند.«

تعّینی بودن امام محله، ضرورت تحقق مردم ساالری دینی
با توجه به نمایی که از فعالیتهای امام مطرح شد جای 
که پذیرش امام توسط مردم امری تعیینی و  این سؤال است 
کمیتی است یا امری تعّینی و از ناحیه  از طرف مقامات حا

مردم؟
قــرار گرفتــن امــام در مســند امامــِت محلــه، 
امــری تعّینــی و وابســته بــه پذیــرش مــردم 

اســت.
ساالری  مردم  در  دین  که  شؤونی  و  وظایف  از  یکی 
از امامی است  دینی برای مردم قائل است حمایت ایشان 
را  محله  فضای  در  اسالم  اجرای  برای  کافی)))  شرایط  که 
داراست. اما احراز این شرایط جز با پذیرش امام توسط مردم 
محقق نمی شود. در نتیجه به محض اینکه یک روحانی در 

1. بقره/257.
کفایــت )مدیریــت( و عدالــت )تقــوا(  2. ایــن شــرایط عبارتنــد: فقاهــت )اسالم شناســی(، 

کافــی بــرای رهبــری امــور محلــه.
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بلکه  آن محله نمی شود،  امام  کرد  فعالیت  به  محل شروع 
کند تا اقبال و پذیرش مردم را بدست آورد و اگر  باید تالش 
به هر دلیلی این شرایط محقق نشد در حقیقت امامت در او 

تعّین پیدا نکرده است. 
یست و  این امر اقتضاء دارد که امام در بین مردم مدتی ز
فعالیت کند تا در گذر زمان مردم به وی اقبال کنند و امامت 
کمیتی، به  او را بپذیرند. در این رابطه نهادها و سازمانهای حا
که با  خصوص سازمان تبلیغات اسالمی، موظف هستند 
نگاه تسهیل گرانه امام را تقویت کنند و ضمن تقویت دانش، 
مهارت، انگیزه و جرأت بخشی به امام در اقدام و عمل زمینه 
را برای شناخت مردم از امام فراهم آورند و موانع احتمالی که 

در این مسیر هست را بر طرف نمایند.

سند باالدستی و نقشه ی راه اجرای طرح تحول اجتماعی 
مسجد محور

فضای  در  محور  مسجد  اجتماعی  تحول  طرح  چون 
ایران اسالمی به اجرا در می آید، جای طرح این سؤال است 

که؛ سند باالدستی و نقشه ی راه اجرای این طرح چیست؟
ســند باالدســتی و نقشــه ی راه اجــرای طــرح 
تحــول اجتماعــی مســجد محــور، »بیانیــه گام 

دوم انقــالب اســالمی« اســت.
گام دوم انقالب، بیانیه ای موسوم  ولی فقیه زمان برای 
سند  این  فرموده اند.  صادر  انقالب«  دوم  گام  »بیانیه ی  به 
به عنوان سند باالدستی، باید بر تمامی فعالیتهای انقالب 

اسالمی در چهل ساله ی دوم آن سایه افکند. 
و  کمیتی  حا قوای  بیانیه،  این  مخاطب  که  آنجا  از 
ملت )به خصوص جوانان( است، به عنوان یک امر فراگیر 
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این  خاتمه ی  در  شود.  اطاعت  باید  که  می شود  محسوب 
بیانیه هفت توصیه ارائه شده است. طرح تحول اجتماعی 
در  توصیه  هفت  این  عینی  تحقق  را  خود  فعالیت  مبنای 
محله های هدف طرح قرار داده است و آن را در قالب هفت 

کارگروه برای مسجد طراحی کرده است.
و  آنها، محبت  ارائه ی  که در ضمن  واقع خدماتی  در 
امت- شبکه ی  و  می شود  محقق  محله  در  الهی  والیت 
امامت توسعه پیدا می کند، در این هفت محور دسته بندی 

و سازماندهی می شود.
هر عضو فعال در مسجد باید خود را یکی از سربازان 
که  سربازانی  کند.  تلقی  آن  دوم  گام  در  بزرگ  انقالب  این 
گرفته اند و خود را مامور تحقق  کدام سنگری را تحویل  هر 

یت ولی فقیه در همان سنگر می بیند. مامور

ب( هویت مأموریتی سازمان تبلیغات اسالمی)))

جامعه  در  الهی  توحید  جریان  مهم  تأثیر  به  توجه  با 
کمیت دینی فقط تبیین و رساندن  پردازی اسالمی، شأن حا
یت وی تشکیل حکومت  پیام توحید نیست، بلکه مأمور
ابعاد  در  جامعه  امور  تدبیر  و  اسالم  بر  منطبق  و  مبتنی 
یت های  مأمور از  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  مختلف 

انبیا، اولیا و جانشینان برحق آنان بوده است.
 ،رهبری معظم  مقام  حکم  در  اساس  همین  بر 
و  »تبیین  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مهم  بسیار  یت  مأمور
عرضه فکر و فرهنگ و معارف اسالمی با توجه به نیازهای 

کنیــد بــه »طــرح تحــول و برنامــه راهبــردی ســازمان تبلیغــات  1. بــرای تفصیــل بیشــتر رجــوع 
کشــور و اقدامــات اساســی تحقــق  ــوم فرهنگــی تبلیغــی  ــری زیســت ب ــی راهب )شــرح اجمال

آن(«، ویرایــش اول، آذر 1398. 
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است.  شده  عنوان  روش ها«  و  ادبیات  در  نوآوری  با  و  روز 
سطح  دو  در  اسالمی  فرهنگ  عرضه  که  است  مشخص 

امکان پذیر است:
فرهنگ  احیای  ضرورت  و  چیستی  بیان  اول:  سطح 

پیشرو، عالم گیر و اصیل اسالمی؛
زمینه های  ایجاد  اول،  سطح  بر  عالوه  دوم:  سطح 

بطن  و  متن  در  اسالمی  فرهنگ  سریان  و  تحقق  مناسب 
جامعه

در این سطح باید پس از تمسک به فقه پویا و دستیابی 
به قرائتی صحیح از فرهنگ اسالمی، که متناسب با نیازهای 
الزم،  شرایط  کردن  فراهم  با  باشد،  جامعه  اقتضائات  و  روز 
فرهنگ مزبور عینیت پیدا کند، به گونه ای که فرهنگ مطلوب 
از »دانش« به »بینش«، از »بینش« به »گرایش« و از »گرایش« به 

»تغییر پایدار در رفتار عمومی« )هنجار عمومی( تبدیل شود.
از همین رو در حکم معظم له، خواسته شده که تبیین 
باشد  به گونه ای  اسالمی  معارف  و  فرهنگ  فکر،  عرضه  و 
کوثر  از  را  آنان  و وجود  بنشیند  و دل مخاطبان  »بر جان  که 

حقیقت دین سیراب نماید«. 
که سطح اول به تنهایی قادر به سیراب  واضح است 
کوثر حقیقت دین نیست و برای تحقق این  کردن جامعه از 
هدف باید به اجرای سطح دوم همت گماشت. پیامد مهم 
چنین امری، ورود به عرصه جامعه پردازی و رقم زدن تحولی 

اجتماعی است.)))

کمیــت بــه آن را در پژوهش هــای  1. بیــان دالیــل ضــرورت تحــول اجتماعــی و ورود حا
ــد. کنی ــال  ــتار دنب ــن نوش ــتیبان ای پش
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رسالت های ابالغی سازمان تبلیغات اسالمی
در نگاه مقام معظم رهبری امام خامنه ای، ضرورت 
وجود سازمان تبلیغات اسالمی نه تنها در گذر زمان کاهش 
نیافته، بلکه ضریبی فزاینده داشته است. از این رو می توان 
رسالت های مهم سازمان تبلیغات اسالمی در عصر حاضر 

یر برشمرد:  را به صورت ز
معارف  و  فرهنگ  فکر،  عرضه  و  تبیین  اول:  رسالت 

و  ادبیات  در  نوآوری  با  و  روز  نیازهای  به  توجه  با  اسالمی 
روش ها به گونه ای که بر جان و دل مخاطبان بنشیند و وجود 

آنان را از کوثر حقیقت دین سیراب سازد.
و  فرهنگی  و  فکری  تهاجمات  رصد  دوم:  رسالت 

تبلیغی و رسانه ای دشمنان دین و انقالب و کشور و مقابله 
که نه امروز، بلکه از چند دهه  هوشمندانه با آنها؛ دشمنانی 
معیشت،  رفتارها،  باورها،  شخصیت،  هویت،  پیش، 
ایران  مردم  زندگی  سبک  کالم،  یک  در  و  زندگی  مقّدرات 
یژه جوانان، را هدف قرار داده اند و با شیوه ها و  اسالمی، به و
گون متکی به فناوری های ارتباطی و رسانه ای،  ابزارهای گونا
حربه های  نیز  و  مجازی،  فضای  سینما،  هنر،  از  اعم 
کردن انقالب از  اقتصادی، سیاسی و نظامی درصدد تهی 

عقبه دینی و ایمانی و مردمی آن هستند.
صورتی  در  را  ناب  اسالم  تبلیغ  سوم:  رسالت 

و  جریان ها  شکل گیری  به  منجر  که  دانست  موفق  می توان 
گفتمان های عمومی بر مدار اولویت های محتوایی انقالب 
اسالمی شود. این مهم نیازمند اندیشه ورزی و تولید دانش 
ظرفیت ها  تجمیع  و  مستمر  یزی  برنامه ر گفتمان سازی، 

است. 
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با توجه به این مطالب، رسالت های سازمان تبلیغات 
اسالمی عبارتند از:

1. تبیین مؤثر اسالم ناب؛
2. رصد تهاجمات فرهنگی دشــمن و مقابله 

بــا آنها؛
3. گفتمان ســازی بــر اســاس اولویت هــای 

انقــالب در جامعــه.

مأموریت اصلی سازمان تبلیغات اسالمی 
سازمان  برای  شمرده شده  رسالت های  اساس  بر 
یت اصلی این نهاد عبارت است  تبلیغات اسالمی، مأمور

از:
به ویــژه  تبلیغــی«)))،  »زیســت بوم  راهبــرِی 
»هســته های مقاومــت فرهنگــی مردمــی«، 

1. در نــگاه توحیــدی، جریــان زیســت یــک جامعــه در بســتر ســنت های الهــی و معــادالت 
کــه فهــم و تحلیــل صفــات درونــی هــر ویژگــی،  تعالــی اجتماعــی دارای ویژگی هایــی اســت 
ســپس فهــم ارتبــاط بیــن آنهــا می توانــد محیــط زیســت یــا زیســت بوم - بــه معنــای محیــط بقا 
و تکامــل - یــک جامعــه را بــه تصویــر بکشــد. از ایــن منظــر، می تــوان زیســت بوم را بــه محیــط 
کــه جامعــه را در برهه هــای  کــرد  کنش هــای متکثــر و متنوعــی تعبیــر  کنش هــا و وا طبیعــی 

مختلــف تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و رونــد تکامــل آن را تعییــن می کنــد.
کالن عرصه های تخصصی، ابعــاد و الیه های  گســترده و خطیــر فرهنــگ و تبلیــغ، بــا  میــدان 
گــون، عناصــر متکثــر، مهــم و تأثیرگــذار، مخاطبان متنوع مشــهود همگان اســت. تحلیل  گونا
صحیــح ایــن محیــط متوقــف بــر تســلط مناســب بــر وســعت و پیچیدگــی آن اســت. انتخــاب 
گســتردگی، پیچیدگــی و هوشــمندی  کــه می توانــد  واژه »زیســت بوم« نیــز بــه آن علــت اســت 
ــه هــم  گســترده ب کِل  ــه  ــر بکشــد؛ محیطــی به مثاب ــه تصوی ــا حــد مناســبی ب ایــن محیــط را ت

پیوسته.
در زیســت بوم، تعــداد قابل توجهــی از عناصــر بــه نســبت خلقــت، ســلوک و هماهنگــی 
کــه برهم کنــش آن رفتارهــا منجــر بــه  ناشــی از فطــرت، رفتارهایــی را از خــود بــروز می دهنــد 
کنشــگری عناصــر را بــه یــک  کالن، محیــط  کالن شــده و ایــن نظــم  پدیدآمــدن یــک نظــم 
کــم بــر ایــن زیســت بوم  ى(. نظــام حا ــَق فَســّوَ

َ
کــرده اســت )َخل  واحــِد تســویه شــده بــدل 

ّ
ُکِل

کنشــگری ها و پویایــی مــداوم هماهنــگ بیــن عناصــر، »عزیمتــی مســتمر و  ــر اســتمرار  در اث
تدریجــی« را تجربــه می کنــد. همچنیــن مفهــوم »جهــت« مفهومــی تنیده شــده بــا حرکــت و 
عزیمــت اســت. زیســت بوم پیوســته در حــال حرکــت و شــدن اســت و قــوام و تعالــی ایــن 
َر َفَهــَدى(.  تــداوم مبتنــی بــر فهــم و تحلیــل »جهــت حرکــت و تقدیــر زیســت بوم« اســت )َقــّدَ
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»بازمهندســی  در  مؤثــر  نقش آفرینــی  و 
کشــور« اجتماعــی  و  فرهنگــی  عرصه هــای 

هدف غایی از فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی
در  می توان  را  سازمان  فعالیت های  تمام  غایت 

یر خالصه کرد: دستیابی به هدف ز
تقویت اراده مردم در مبارزه تمدنی

اهداف راهبردی سازمان تبلیغات اسالمی
بر اساس رسالت ها و غایت اصلی پیش گفته، می توان 

کــه دارای جهــت و »نظــام درونــی« و در حــال  در نتیجــه، می تــوان بــرای زیســت بومی 
کــرد: »عزیمــت« و »شــدن« اســت، اوصــاف زیــر را ترســیم 

ــش  کن ــرات وا ــه تغیی ــد، ب ــل می کن ــمندانه عم ــده هوش ــود زن ــک موج ــد ی ــت بوم مانن * زیس
نشــان می دهــد و قــدرت ترمیــم و مقابلــه دارد.

کلــی،  * می تــوان بــرای زیســت بوم تغییــرات تدریجــی، حرکــت، رشــد، جهــت و بــه طــور 
ــر از اجتمــاع اجــزا اســت؛ مثــل روح  ــل شــد. هویــت زیســت بوم فرات تمثیلــی از حیــات را قائ

ــدن. ــرای ب ب
* عناصر داخل یک زیست بوم در تعامل و تکاملی زنده با یکدیگرند.

* زیســت بوم امــکان مدیریــت متمرکــز و غالــب بــر نظــام تصمیمــات عناصــر درونــی خــود را 
نــدارد؛ بنابرایــن زیســت بوم را بــه معنــای سیســتمی، نمی تــوان مدیریــت )اختیــارداری و 
کــرد. در عیــن حــال زیســت بوم قابــل »هدایــت« اســت و می تــوان آن را بــه  اعمــال اختیــار( 
کــرد؛ بــه همیــن  ســمت و ســوی مــورد نظــر »ســوق« داد و تغییــرات آن را پایه ریــزی و راهبــری 
کــه مفهــوم »جهــت« در منظومــه مفاهیــم زیســت بوم به شــدت مهــم و درخور  علــت اســت 

تحلیــل اســت.
کــه در آن جــاری  کــم بــر زیســت بوم، قوانیــن مصــرح و قواعــد نانوشــته ای  * فرهنــگ حا
کــه درون و پیرامونــش برقــرار اســت از شــئون  اســت و روابــط رســمی و غیــر رســمی مختلفــی 
ــد.  ــل تغییرن ــه قاب ــد. ایــن مؤلفه  هــا جــزو ذات زیســت بوم و البت ــه شــمار می آی زیســت بوم ب
تمــام ایــن مؤلفه هــای رســمی و غیررســمی را بایــد شــناخت و در صــورت لــزوم تغییــر داد و 

کــرد. تدبیــر 
گاه و مختار بودن عناصر و تنیدگی شــدید در زندگی  البته در عالم فرهنگ، عواملی چون آ
کــه تداعــی اولیــه از واژه زیســت بوم ایــن وســعت معنایــی را  و تمــام ابعــاد اجتماعــی دخیلنــد 
شــامل نمی شــود. فعالیت های فرهنگی دارای شــأن تبلیغی، جهت و پیام هســتند؛ از این 
رو در زیســت بوم تبلیــغ قــرار می گیرنــد. بــه عبارتــی، هرچنــد تبلیــغ و تبییــن بــه معنــای اخــص، 
رســالت اصلــی ســازمان اســت، تمــام امــور و فعالیت هــای فرهنگــی بــه دلیــل دارا بــودن اثــر 
تبلیغــی، ذیــل زیســت بوم تبلیــغ تعریــف می شــوند )ر.ک. »طــرح تحــول و برنامــه راهبــردی 
کشــور و اقدامــات  ســازمان تبلیغــات؛ شــرح اجمالــی راهبــری زیســت بوم فرهنگــی تبلیغــی 

اساســی تحقــق آن«، فصــل دوم »هویــت مأموریتــی«، ویرایــش اول، آذر 1398(.
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قائل  تبلیغات اسالمی  برای سازمان  را  یت های ذیل  مأمور
شد:

پیشرو  فرهنگی  انسانی  جریان  رشد  زمینه سازی   .1
)نسل نو، مؤمن، انقالبی و تحول گرا از هسته های مقاومت 

فرهنگی(؛
2. توسعه شبکه عقالنیت در جبهه فرهنگی انقالب 

اسالمی؛
3. گفتمان سازی و جریان سازی عمومی؛

4. مردمی سازی تبلیغ؛
یرایش نهاد اجتماعی تبلیغ حوزوی؛ 5. و

6. تحول در چرخه تولید و مصرف فرهنگی انقالبی.

جایگاه طرح »تحول اجتماعی مسجدمحور« در برنامه های 
سازمان تبلیغات اسالمی

معظم  مقام  و   خمینی امام  بلند  تقریر  اساس  بر 
»حزب  و  ناب«  »اسالم  »والیت«،  »توحید«،  از   رهبری
و  تشکیل  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  جدید  یکرد  رو اهلل«؛ 
اهلل  حزب  تشکیل  نهایت  در  و  اجتماعی  پیوست  تقویت 
در ایران و جهان است. با چنین بافتار اسالمی برای جامعه 
نتیجه  در  شد.  وارد  غرب  علیه  تمدنی  جنگ  به  می توان 
راهبرد سازمان تبلیغات در تحقق این هدف عبارت است 

از:
تشکیل و تقویت بافتار اجتماعی الهی

با توجه به راهبرد فوق و با توجه به سه اصل »تنوع باالی 
موضوعی و فعالیتی«، »تحلیل درونی روال ها و فرایندها« و 
»تحلیل محیطی عرصه تبلیغ و فرهنگ« و همچنین مبتنی 
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بر »پایه های اصلی معماری سازمان«)))، سازمان تبلبغات 
یزی  طرح ر را  اساسی«  »اقدامات  از  مجموعه ای  اسالمی 

کرده است. )پیوست اول(.
طرح »تحول اجتماعی مسجدمحور« نخستین اقدام 
در  می شود.  محسوب  و  پنج گانه  بیست   اقدامات  میان  از 
یر،  ز راهبردی  اهداف  تحقق  طریق  از  طرح  این  کالم  یک 
زمینه ساز تشکیل و تقویت بافتار اجتماعی الهی در روستا 

و محله های شهری است:
1. بازسازی نقش محوری مسجد در جریاِن فرهنگی 
دستگاه های  محلی  خدمات  ارائه  در  محلی  اجتماعی  ـ 

مرتبط و نهادهای تخصصی به مردم؛
مسجد  روحانی  توانمندسازی  و  هویت بخشی   .2
هسته  راهبری  برای  او  نقش آفرینی  سطح  ارتقای  جهت 
و  مؤثر  مشارکت  تمهید  و  محله  امامت  و  فرهنگی  فعاالن 

واقعی عموم مردم؛
نقاط  تلفیقی،  مناطق  راهبردی  اهمیت  بر  کید  تأ  .3
کانون های جمعیتی مستضعفان  به اصطالح آسیب خیز و 

در روستاها و شهرها.
آنکه  بر  عالوه  تحول،  طرح  که  است  مشهود 
و  تبلیغ«  »مردمی سازی  راهبرد  دو  متضمن  کامل  به طور 
به نحوی  است،  حوزوی«  تبلیغ  اجتماعی  نهاد  یرایش  »و
شبکه  پیشرو«،»توسعه  انسانی  جریان  راهبردهای»رشد 
و  تولید  چرخه  در  »تحول  و  »گفتمان سازی«  عقالنیت«، 
مصرف فرهنگی« را نیز شامل می شود. به همین جهت این 

1. ایــن پایه هــا عبارتنــد از »محتــوا«، »شــبکه«، »مــردم«، »اثربخشــی« و »تربیــت نیــروی 
انســانی«
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طرح از اولویت و اهمیت خاصی در میان برنامه ها برخوردار 
است.

راهکار اصلی طرح تحول اجتماعی در تامین بافتار اجتماعی 
الهی

گفته شد که جنس والیت الهی وقتی در عرض و میان 
»محبت«  این  که  است  »محبت«  می شود،  جاری  مردم 
می یابد.)))  تبلور  یکدیگر  به  »خدمت«  صورت  به  معموال 
برای تشکیل این بافتار تحقق »خدمت« در میان تمام روابط 
گانه - اعم از رابطۀ مومنین با هم، روابط خویشاندی،  سه 
رابطۀ همسایگی- مؤثر است. ضمن آنکه اگر روابط مزبور در 
یرا اغلب  هم ضرب شوند، بیشتر مردم مشمول آن می شوند ز

اقل طرف یکی از این روابط اند. افراد ال
از طریق اجرای  سازمان تبلیغات اسالمی قصد دارد 
»طرح تحول اجتماعی مسجد محور«، بستری برای احیاء 
و تقویت هرچه بیشتر همۀ انواع روابط فوق فراهم کند و این 

والیت الهی را به کمک امام محله در محله جاری سازد.
و  می شود  مرتبط  مومنین  با  محله  امام  طرح،  این  در 
که هر یک خانواده، فامیل و همسایه ای در محله  مومنین 
دارند، با یکدیگر مرتبط می شوند. ماهیت این رابطه محبت 
است و این محبت از طریق خدمت کردن به یکدیگر محقق 
حوزه های  در  مسجد  در  که  کارهایی  همه  یعنی  می شود. 
مختلف فرهنگی، معنوی، عبادی، اجتماعی، اقتصادی، 
اشتغال، حقوقی، خانواده، سالمت، خیریه، عمرانی و... 

1. برخــی محبــت را بــه نــگاه دقیــق تــر بــه »مصابــره« و »مرابطــه« مومنیــن بــا یکدیگــر تعبیــر 
کتــاب اســالم نــاب بــر اســاس اندیشــۀ رهبــر معظــم انقــالب حضــرت  کــرده انــد. ر.ک. 
آیــت اهلل خامنــه ای، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ویرایــش ســوم، فصــل چهــارم. نیــز ر.ک. 

ترجمــۀ تفســیر المیــزان، ج4، ص:144.
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یکدیگر  به  کردن  خدمت  و  محبت  نوعی  می گیرد  شکل 
که از  است. این همان جریان والیت الهی میان مردم است 

یت مسجد انجام می شود.  طریق امام و با محور
در عین حال رابطۀ امام محله با ولی فقیه، »اطاعت« 
است. همانطور که رابطۀ اهالی محله با ولی فقیه »اطاعت« 
است. در این بین امام می تواند عامل تحقق این اطاعت در 
محله باشد. در نتیجه خط ارتباطی والیت الهی از ولی فقیه 

به تودۀ مردم جامعه می رسد. در نتیجه؛
مهمتریــن طــرح ســازمان تبلیغــات اســالمی 
الهــی، اجتماعــی  بافتــار  تامیــن   بــرای 
طریــق  از  امت-امامــت«  »شــبکه  تشــکیل 
اجــرای »طــرح تحــول اجتماعــی مســجد محــور« 

اســت.

چشم انداز جامعه پردازی نوین سازمان تبلیغات اسالمی
یت مهم سازمان تبلیغات اسالمی  ک تحقق مأمور مال

یر است: رسیدن به اهداف ز
1. شکل گیری عقالنیت جمعی مبتنی بر اسالم ناب؛

2. ایجاد انگیزه جمعی در این مسیر؛
3. شکل گیری اراده جمعی در مبارزه تمدنی پیش رو؛

4. رقم زدن هویت اسالمی عالی تر در جامعه مبتنی بر 
اسالم ناب )اسالمی تر شدن جامعه(؛ 

سررشته  آن  با  که  اجتماعی  ساختار  نوعی  ایجاد   .5
کامل تری در اختیار  رهبری فرهنگی و جامعه  پردازی به طور 

امام جامعه )ولی فقیه( قرار گیرد. 
توضیح مورد آخر به این صورت است که؛ حلقه مکمل 
اتصال آحاد جامعه به ولی فقیه، شبکه ای از مؤمنان فعال 
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کوچک تقدیرات اجتماع  که با رهبری امامان جوامع  است 
گرد محور امام، در حل  در این ابعاد را رقم می زند. این آحاد 
مسائل جوامع محدود فعالیت می کنند و همواره با هدایت 

وی خود را با سیاست های ولی فقیه منطبق می سازند. 
حضور  نواقص  که  است  مکمل  رو  این  از  حلقه  این 
کمیتیـ ـ شامل قوه مقننه، مجریه، قضائیه  خدمات قوای حا
ـ در محله را تکمیل  و سازمان ها و نهادهای وابسته و مستقلـ 
یافت و  می کند. از طریق این شبکه، سرخط ها از ولی فقیه در
در ابعاد جامعه ُخرد ترجمه می شود و با ایجاد روحیه مطالبه 
کمیتی نظام اسالمی در تحقق عینی  در مردم، تمام قوای حا
شکل گیری  با  می شوند.  گرفته  کار  به  محله  در  اوامر  این 
کارا، و الگوگیری سایر نقاط میهن  کوچک اما  نمونه هایی 
جامعه ای  شاهد  چندی  از  پس  نمونه ها،  این  از  اسالمی 

اسالمی متناسب با منویات ولی فقیه زمان باشیم.
جامعه پردازی  غ 

ّ
مبل بهترین  مناسب  الگویی  ارائه 

که تحقق آن، آرزوی مجاهدانی  اسالم خواهد بود؛ آرمانی 
نظیر شهید آیت اهلل بهشتی بوده است:

هیــچ تبلیغــى بــرای اســام بــه انــدازه ســاختن 
یــک جامعــه كوچک نمونه اســامى نمى تواند 
نافــذ و مؤثــر باشــد. امــروز تبلیــغ مــا هــم بایــد در 
خدمــِت ســاختن جامعــه نمونــه قــرار گیــرد و 
جزئــى از برنامــه ســخنرانى مان، فیلــم نشــان 
دادن مــان، هنــر و تئاترمــان، نمایشــمان و همــه 
چیزمــان بایــد ابزارهــای تبلیــغ بــرای ســاختن 

جامعــه نمونــه باشــد.)))

 http://www.mortezamotahari.com.1



 گفتار اول:

نظام امت -امامت؛ مدل نظری جامعه پردازی

گذشت، این سؤال  که در مقدمه  با توجه به مطالبی 
اساسی پیش می آید که:

راهبــری  می تــوان  کاری  و  ســاز  چــه  بــا 
زیســت بوم فرهنگــی بــه دســت امــام جامعه 

کــرد؟ را تســهیل  فقیــه(  )ولــی 
مدل نظری جامعه پردازی در طرح تحول اجتماعی که 
کند، تشکیل یک نظام اجتماعی  چنین راهبری را تسهیل 
موسوم به »نظام امت امامت« است. تفصیل ابعاد مختلف 

این مدل در ادامه می آید. 

معنای نظام امت-امامت

همه  پاسخ گوی  یعنی  است؛  جامع  دینی  ذاتًا  اسالم 
نیازهای ضروری بشر برای وصول به سعادت حقیقی )قرب 
مختلف  سطوح  در  مخاطبان  سو،  دیگر  از  است.  االهی( 
فکری قرار دارند. ضمن آنکه تبیین هر محتوا، به خصوص 
محتوای دین، باید متناسب با سطح فکری مخاطب باشد:
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عقل  اندازه  به  مردم  با  که  مأموریم  پیامبران  گروه  ما 
گوییم. خودشان سخن 

مختلف  سطوح  در  را  جامع  دین  باید  نتیجه،  در 
متناسب با فکر مخاطب به طور جامع معرفی کرد. 

یست بوم فرهنگی در عصر غیبت و در فضای  راهبری ز
انقالب اسالمی بر عهده نایب امام عصر است. طرح 
چهل  در  اسالمی  ایران  فرهنگی  یست بوم  ز راهبری  جامع 
ساله دوم انقالب اسالمی و مبتنی بر منویات مقام معظم 
رهبری، »بیانیه گام دوم انقالب« است. به بیان معظم له 
حرکت در چارچوب این طرح کلی متضمن مراحل سه گانه 

»خودسازی«، »جامعه پردازی« و »تمدن سازی« است:
وارد  اینــک  ایــران  ملــت  پرشــكوه  انقــاب 
دومــ�ن مرحلــه خودســازی و جامعه پــردازی و 

اســت.))) شــده  تمدن ســازی 
یت های جدید  با توجه به اقتضائات گام دوم و نیز مأمور
سازمان تبلیغات اسالمی، باید راهی معقول و متناسب با 
تمام اقشار و سطوح اجتماعی به وجود آورد تا نظر ولی فقیه 
برای  پایین ترین الیه های اجتماعی  تا  در مسائل اجتماعی 
سطوح مختلف افکار عمومی تبیین شود. اهمیت این امر 
تبیین  یت فقط شامل  این مامور که  وقتی روشن تر می شود 
نباشد، بلکه عینیت بخشیدن و تحقق خارجی اوامر رهبر 

کافی، ج 1، ص 23 حدیث پانزدهم.  . 1
گام دوم انقالب . 2 . بیانیه 
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امام  وقتی  مثاًل  باشد؛  فعالیت ها  هدف  اسالمی  جامعه 
جامعه سخن از »اقتصاد مقاومتی« می گوید؛

که یگانه راه برون رفت از   افرادی این معنای مهم، 
ً
اوال

مشکالت و اعتالی اقتصادی جامعه است، را برای آحاد 
مردم به گونه ای معنا کنند که باعث تغییر نگرش آنان شود؛

ثانیًا برای تحقق عینی اقتصاد مقاومتی در هر منطقه، 
یست بوم  ز و  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتضائات  حسب  به 
عملیاتی  و  تبیین  مثال  شود؛  اقدام  و  یزی  برنامه ر طبیعی، 
به نحوی  بلوچستان  و  سیستان  در  مقاومتی  اقتصاد  کردن 
بروز می کند و در مازندران و گلستان و گیالن به گونه ای دیگر.

به نظر می رسد ابزار مهم جامعه پردازی مبتنی بر اسالم 
ایجاد  جامعه،  سطح  در  اسالم  اجرای  و  گسترش  و  ناب 
شبکه ای منسجم، فعال و خالق از مؤمنان متصل به ولّی 
با  عملی شان  و  فکری  سوگیری  که  است  اسالمی  جامعه 
در  و  شبکه  این  شکل گیری  با  باشد.  هماهنگ  فقیه  ولی 
و  جامعه پردازی  خودسازی،  مراحل  آن،  فعالیتهای  متن 
تمدن سازی محقق خواهد شد. چنین ساختار ارتباطی بین 
مأمومان و امام جامعه در اصطالح))) »نظام امت امامت« نام 

دارد.)))
بر این اساس، راهکار اصلی سازمان تبلیغات اسالمی 
محله های  در  امامت«  امت  »نظام  تکمیل  کار،  این  برای 

شهری و روستاهای تحت پوشش است.

1 . تعبیر امامِت امت در متن قانون اساسی در مورد ولی فقیه استعمال شده است. 
»در زمــان غیبــت حضــرت ولــی عصــر )عجــل اهلل تعالــی فرجــه(، در جمهــوری اســامی 
گاه بــه زمــان، شــجاع،  ایــران والیــت امــر و امامــت امــت بــر عهــده فقیــه عــادل و بــا تقــوی، آ
کــه طبــق اصــل یکصــد و هفتــم عهــده دار آن می گــردد.« )اصــل پنجــم  مدیــر و مدبــر اســت 

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران(
کنید. 2 . تفصیل این بحث را در جزوات پشتیبان مباحث نظری طرح تحول دنبال 
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روش های تشکیل و تکمیل نظام امت-امامت

که در تکمیل نظام امت امامت وجود  مسئله مهمی 
امام  به  اجتماعی  ساختارهای  اتصال  ایجاد  شیوه  دارد، 
جامعه )ولی فقیه( است. این مهم به دو صورت امکان پذیر 

است:

اول( ِسیر از باال به پایین: 
یا  بی واسطه  نمایندگانی،  انتخاب  با  جامعه  امام 
گسترش دهد.  باواسطه، شبکه اتصال خود به محالت را 
برای نمونه، رسول خدا در بیعت عقبه دوم و پیش از آنکه 
برای  به مدینه هجرت فرمایند و حکومتشان مستقر شود، 
ایجاد انضباط در میان انصار تعداد دوازده نفر از مسلمانان 
کنترل  مدینه را نقیب خود قرار دادند. این دوازده نفر مأمور 
دیگران و تماس با مردم بودند؛ در واقع ایشان سرپرست افراد 
 یردست خود به شمار می  رفتند. در این جریان پیامبر ز
فرمود:  و  کرد  یان حضرت عیسی تشبیه  به حوار را  آنان 
یان  حوار که  همان گونه  باشید؛  داشته  را  خود  قوم  »کفالت 
عیسی )کفالت قوم خود را( برای عیسی داشتند«.)))

كُم   ِم�نْ
دنٌ �نِ

آ
ِی ا

ا، إَِو�نّ �بً �ی �تِ
َر �نَ َ �نَى َعسش

ْ َل ا�ش �ی ْسَرا�أِ ى اإِ �نِ
َ  ِم�نْ �ب

دنَ �نَ
أَ
لاُم ا ِه الّسَ �ی

َ
�نَّ ُموَسى َعل هِ: ]اإِ

َ
اَل َرُسوُل الّل 1. �تَ

لاُء  ْم ك�نَ �تُ �نْ
أَ
اَل: ا اُهْم، �تَ ا َسّمَ ّمَ

َ
ل ُل[ �نَ ِر�ی �بْ اُر لِی حبِ �تَ حنْ َما �ی

�نَّ اإِ
ا، �نَ �أً �ی

َ ِسِه سش �نْ ِی �نَ
كْم �ن َ�ٌد ِم�نْ

أَ
َد�نَّ ا حبِ لا �ی َر، �نَ َ �نَى َعسش

ْ ا�ش
اُء َواِ�ًدا  �بَ

�تَ
اَم ال�نُّ ّمَ �تَ

ُ اِء. �ش �بَ
�تَ

�بَ ال�نُّ �ی �تِ
َراَرهتَ �نَ �نَ رنُ ْسَعَد �بْ

أَ
َماَمهتَ ا

أُ
ا ا �بَ

أَ
َعَل ا َ . َوحب �نَ �ی َحَواِر�ی

ْ
�تِ ال

َ
ال ْوِمكْم كك�نَ ی �تَ

َ
َعل

ِه.  َ�ْعَو�تِ هتِ  ا�بَ إَِو�بَ ِه،  �ی �بِ
�نَ اِع  �بَ ِ

ا�تّ ِم�نِ  ِه  �بِ كَرَمُهْم 
أَ
ا َوَما  ِه  ْعَم�تِ �نِ ِل  �نْ �نَ �بِ ِه  �ی

َ
َعل ْوا  �نَ

ْ �ش
أَ
َوا َه 

َ
الّل َحِمُدوا 

نَ
� َواِ�ٍد،  ْعَد  َ �ب

ِه )انســاب  االشــراف، ج 1، ص254(؛ َع�تِ �ی َ َعْهِدِه َو�ب اِء �بِ َو�نَ
ْ
ِه َوال ْ�َر�تِ ی �نُ

َ
وا َعل

َحاصنُّ
َو�تَ

پیامبــر فرمــود: »همانــا عیســی از میــان بنی اســرائیل دوازده نقیــب برگزیــد. مــن نیــز از 
میان شــما دوازده تن را برگزیدم. پس هیچ یک از شــما در درونش چیزی ]از حســد و شــک[ 
کــرد«. ســپس هنگامی که حضرت ایشــان  وارد نکنــد؛ زیــرا ایــن امــر را جبرائیــل برایــم انتخــاب 
که حواریان عیســی بر قــوم خود  کفیــل قومتان هســتید، همان گونه  را نــام بــرد، فرمــود: »شــما 
کفیــل بودنــد«. حضــرت اســعد بــن زراره را نقیــب مافوق همه نقبا قرار دادندف ســپس نقیبها 
که به واســطه  یک به یــک برخاســتند و خداونــد را بــه خاطــر نعمت هــای فراوانــش و بزرگــی ای 
کردند و  کــردن دعــوت او بــه آنهــا عنایت شــده بود، حمد و ســتایش  تبعیــت از نبــی و اجابــت 

کردند. همدیگــر را بــر یــاری پیامبــر و وفــاداری بــه عهد و بیعت ایشــان تشــویق 
تعابیر در حدیث دیگر چنین است:
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سهولت  به  دلیل  دو  به  امر  این  حاضر  عصر  در  البته 
امکان پذیر نیست:

ین به گونه ای تربیت نشده که والیت  الف( جامعه امروز
امام در تمام شئون را بربتابد و ولی فقیه بتواند به راحتی فردی 
کاماًل منطبق با اندیشه های او  که از طرفی  کند  را منصوب 
برای  از طرف دیگر واجد پذیرش اجتماعی تعّینی  و  باشد 
امامت تا پایین ترین الیه های جامعه باشد. نهایت اقتضایی 
که ولی فقیه بتواند،  که شرایط فعلی جامعه دارد آن است 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم، امام جمعه هر شهر و نماینده 

خویش در هر منطقه را منصوب کند.
گاه  سیاسیان  »دموکراسی مآبانه«  یکردهای  رو ب( 
به قدری پررنگ است که جای معنای مترقی »مردم ساالری 
دینی« را در اذهان گرفته است. شاید برخی از مردم فرق های 
مهم مردم ساالری اسالمی با دموکراسی را به درستی درنیافته 
باشند؛))) از این رو انتصاب فردی از طرف امام جامعه )ولی 

�نِ  ا�بْ َ�ى  ِلِع�ی �نَ  �ی َحَواِر�ی
ْ
ال �تِ 

َ
ال اُء، كك�نَ

َ
ل ِهْم ك�نَ �ی �نِ َما  �بِ ْوِمكْم  �تَ ی 

َ
َعل ْم  �تُ �نْ

أَ
ا اِء:  �بَ

�تَ
ِلل�نُّ اَل  �تَ  ِه

َ
الّل َرُسوَل  �نَّ 

أَ
ا

َعْم. )الســیرةالنبویه، ابن هشــام، ج 2، ص  وا: �نَ
ُ
ال - �تَ �نَ ُمْسِلِم�ی

ْ
ى ال ْع�نِ ْوِمی- �ی ی �تَ

َ
ٌل َعل �ی ا ك�نِ �نَ

أَ
َم، َوا َمْر�ی
.)446

1. ایــن فــرق مهــم عبــارت اســت از مبنــای »دموکراســی« اومانیســم و انسان بســندگی و 
ــر اســاس ایــن نــگاه، حــق قانون گــذاری و تعییــن مجریــان قانــون  انســان محوری اســت و ب
که  فقــط مختــص خــود انســان اســت و هیــچ عنصــری فراتــر یــا در عرض انســان وجود نــدارد 

کنــد. بتوانــد چیــزی را بــر انســان تحمیــل و تعییــن تکلیــف 
ــا اعــالم  ــا ب ــون و مجــری آن را، مســتقیم ی ــه قان ک در »مردم ســاالری اســالمی« خــدا اســت 
شــرایط، تعییــن می کنــد و مــردم بــه عنــوان عبادالرحمــن بــا اراده و رأی خــود، مســتقیم یــا غیر 
کشــف می کننــد و از ایــن طریــق در شــکل گیری  مســتقیم، نــوع نظــام و مســئوالن عالی رتبــه را 
نظــام دخیلنــد. ایشــان همچنیــن از حــق مطالبه گــری از زمامــداران در عمــل بــه وظایفشــان 
کشــور و شــکوفا  ــد از فکــر و عمــل مــردم در راه اعتــالی  ــز موظفن ــد و مســئوالن نی برخوردارن
کرده اســت بهره  کــه اســالم بــرای دنیــا و آخــرت ترســیم  کــردن اســتعدادها در مســیر ســعادتی 
ببرنــد. »مردم ســاالری اســالمی« هــم حــق اســت و هــم تکلیــف؛ یعنــی هــم بــرای زمامــداران 

تعهــد ایجــاد می کنــد و هــم بــرای خــوِد مــردم.
در »مردم ســاالری اســالمی« مــردم در حیطــه اجتمــاع بــر اجــرای اســالم از ســوی مدیرتریــن، 
که در »دموکراســی« )طبق  باتقواتریــن و داناتریــن فــرد بــه اســالم همیاری می کننــد، در حالی 
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انتخاب مردم  نفی  به معنای  برای یک محله شاید  فقیه( 
تلقی شود، در حالی که این گونه نیست. 

دوم( ِسیر از پایین به باال: 
در صورت عدم تحقق شرایط باال، می توان سازوکاری 
را  برای هر منطقه  گزینه  با آن بهترین  که مردم  کرد  طراحی 
از  تبعیتش  و  صحیح  فهم  که  فردی  دهند؛  تشخیص 
رهنمودها و سیاست های ولی فقیه را در عمل به همگان 
ثابت کرده باشد. در چنین حالتی اسباب پذیرش اجتماعی 
کوچک  وی نیز فراهم شده است و وی متعینًا امام جامعه 

خود شده است.
در  که  افرادی  که  دارد  وجود  امکان  این  همچنین 
باشند،  مردم  منتخب  صورت  این  به  روستاها  و  محالت 
را  برتر  مرحله ای  در  امامت  برای  اجتماعی  پذیرش  متعینًا 
امامت  برای  افرادی  کشف  زمینه  که  تا جایی  کنند،  پیدا 
شهرستان یا استان فراهم شود. در این صورت، ولی فقیه، 
که  را در موقعیتی  افراد  این  یا بی واسطه، می تواند  باواسطه 
امامتشان تعین یافته است، از طرف خود منصوب کند؛ به 
عبارت دیگر، شبکه امامت از طرف ولی فقیه تا امام محله 
و شبکه امام محله از توده مردم تا ولی فقیه در نقطه ای به 

یکدیگر متصل خواهند شد.
گفتنی است که در عصر غیبت ولّی معصوم، ِسیر 
ذیل  به دالیل  امامت  امت  نظام  تکمیل  در  باال  به  پایین  از 

مناسب تر و منطقی تر است:

ادعــای خودشــان و نــه آنچــه در واقعیــت ســپهر سیاســت غــرب جــاری اســت( خواســت 
مــردم ارزش آفریــن اســت و محوریــت اســالم اصالتــی نــدارد، بلکــه میــل و فهــم تــوده مــردم 
ک انتخــاب فــردی اســت و در ایــن دیــدگاه منشــأ مشــروعیت  از راه صــالح و فــالح مــال

)حقانیــت( خواســت و رضایــت شــهروندان جامعــه اســت.
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1. عملی تر بودن: 

یکردهای  رو و  جامعه  فعلی  ساختار  وقتی 
مستقیم  انتصاب  به  جامعه  امام  اقدام  دموکراسی مآبانه 
امام تا پایین ترین سطوح را با دشواری مواجه می کند، سیر 
یرا مردم تأثیر فکر و انتخاب  از پایین به باال عملی تر است؛ ز
همچنین  می کنند.  درک  نزدیک  از  را  امام  تعیین  در  خود 
و  اجتماعی  مسئولیت پذیری  و  رشد  ایجاد  در  یکرد  رو این 

سیاسی جامعه نقش بسزایی دارد. 
2. حفظ مصالح اجتماعی: 

تمام نظام های سیاسی بدون پشتوانه مردمی، محکوم 
ین  به شکست هستند. اگر یک نظام سیاسی بر اساس مواز
اسالمی حق بود، حفظ موجودیت و اصل آن نظام سیاسی 
باره  این  در   خمینی امام  دارد؛  فوق العاده ای  مصلحت 

می فرماید: 
در  اســامى  جمهــوری  نظــام  حفــظ  مســئله 
ایــن عصــر و بــا وضعــى كــه در دنیــا مشــاهده 
مى شــود و بــا ایــن نشــانه گیری هایی كــه از 
چــپ و راســت و دور و نزدیــک نســبت بــه ایــن 
مولــود شــریف مى شــود، از اهــم واجبات عقلى 
و شــرعى اســت كــه هیــچ چیــز بــه آن مزاحمــت 

نمى كنــد.)))
با  مردم  پیوند  که  می شود  باعث  باال  به  پایین  از  ِسیر 
کمان با افکار  یرا انتخاب حا اصل نظام مستحکم تر شود؛ ز
ِسیر  تحقق  رو  این  از  می کند.  برقرار  وثیق  پیوندی  عمومی 

مزبور بیشتر مصلحت نظام اجتماعی را تأمین می کند.

1 . صحیفه نور، ج 19، ص 106.
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مردم  در  بیشتر  دغدغه  و  مسئولیت  احساس  ایجاد   .3

نسبت به نظام سیاسی: 

یکی از نتایج طبیعی ِسیر از پایین به باال در اتصال ارکان 
مسئولیت پذیری  و  دغدغه  احساس  فقیه،  ولی  به  جامعه 
بیشتر مردم نسبت به راهبران و جهت گیری های آنان است. 
شوند،  الهی  رهبران  رسیدن  قدرت  به  موجب  مردم  اگر 
هم  و  دارند  ایشان  به  بیشتری  مسئولیت پذیری  حس  هم 

مطالبه گری شان در امور بیشتر خواهد بود. 



 گفتار دوم:

امام، رهبر ُخرد اجتماعی

مدار  بر  که  افراد است  از  امامت شبکه ای  امت  نظام 
)ولی  جامعه  امام  امر  تحت  سلسله وار  صورت  به  اسالم 
فقیه( قرار می گیرند. برای شناخت بهتر این نظام باید به این 

سواالت پاسخ داد که؛
دهی  شکل  یعنی  جامعه پردازی  اینکه  به  توجه  با 
کنش های آن به شکل خاص،  جامعه و تنظیم تعامالت و 
نمونه های  با  امامت  امت  نظام  اساس  بر  جامعه پردازی 
یست بوم  فرهنگی سایر ملل چه  موجود و جاری در راهبری ز
فرقی دارد؟ چرا به جای این نوع راهبری، مانند غرب که غالبًا 
با استفاده حداکثری از رسانه و بدون لحاظ زمان و مکان 
یست بوم های  ز برمی انگیزد،  را  عمومی  افکار  مخاطب، 

فرهنگی راهبری نشود؟ 
نوع  دو  بین  مقایسه ای  باید  جواب  به  دستیابی  برای 

جامعه پردازی صورت گیرد.

تفاوت  جامعه پردازی در اسالم و غرب از حیث روابط والیی

که  بوده  به گونه ای  غربی  جوامع  در  جامعه پردازی 
گرفته است.  والیت مردم بر مردم جای والیت خدا بر مردم را 
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اختیار  در  رها  و  یله  و  ندارد  دینی  رأس  جامعه ای  چنین 
رسانه هاست.

فرازمانی  و  فرامکانی  افراد  غربی  جامعه  در  دیگرسو  از 
شده اند؛ یعنی متعلق به جغرافیای فرهنگی خاصی نیستند 
یست نمی کنند. هر کسی در هر  و در اقتضائات زمانه خود ز
گاهی  که در هر جای دیگری است آ جایی از هر اندیشه ای 
می یابد و در اغلب موارد ناخواسته پیرو آن می شود. خواه آن 
یخی،  یست بوم فرهنگی، دینی، تار نگرش با زمان، زمین، ز

ارزش های ملی مخاطب همخوان باشد یا خیر.
افراد در این نوع جامعه اگرچه با یکدیگر ارتباط دارند، 
به رکن محکمی متصل نیستند و غالبًا از الگوهایی تبعیت 
می کنند که رسانه ها از عادات جامعه و مدها در اختیارشان 
یکردی جامعه را بسیار  گذاشته اند. واضح است که چنین رو
استکباری  دولت های  و  شیاطین  و  می کند  آسیب پذیر 
به راحتی می توانند با امپراتوری رسانه ای و تهدید و تطمیع، 
یرا چنین مردمی  برانند؛ ز که می خواهند  را به سمتی  مردم 
با  و  را بشناسد  ببیند، مصالح  را  افق ها  که  پناهی  و  ملجأ 
راهبری جمع به سمت صالح و فالح  بررسی همه جانبه، 

واقعی را بر عهده بگیرد، ندارند. 
چهره ها  مانند  ُخرد  رهبران  برخی  که  گاهی  حتی 
)سلبریتی ها( و صاحبان قدرت و ثروت مقتدای مردمند، 
یرا رهبرشان آنان را به سمت  باز هم ایشان یله و رها هستند؛ ز
سعادت  به  نه  می کند،  هدایت  خود  هوی و هوس های 
که  دینی  عالمان  دست  به  مردم  تربیت  واقع  در  حقیقی. 
از  مردم  و  نیست  ربانی(،  باشند )عالم  االهی  هدایت شده 

یست در یک جامعه تحت والیت الهی محرومند: ز
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اه  َ حب
ِل �نَ �ی ی َس�بِ

َ
ٌم َعل ِ

ّ
َعل ا�نِی َو ُم�تَ َعاِلٌم َر�بَّ ه. �نَ

َ ا�ش
َ
ل

َ اُس �ش
ال�نَّ

ْم 
َ
ٍح- ل و�نَ َمَع كّلِ ِر�ی

ُ
ل ِم�ی ٍ �ی اِع�ت اُع كّلِ �نَ �بَ

�تْ
أَ
ٌ َرَعاٌع ا َو َهَمحب

؛))) ٍ �ت �ی ی ُرك�نٍ َو�شِ
َ
ل وا اإِ

�أُ َ حب
ْ
ل ْم �ی

َ
ِم َو ل

ْ
ِعل

ْ
وِر ال �نُ وا �بِ

�أُ �ی �نِ ْس�تَ �ی
راه  بر  دانشجوى  ربانی،  دانشمند  گروهند:  سه  مردم 
که به دنبال هر صدایی می روند و با  نجات و مگسانی ناتوان 
هر بادى حرکت می کنند و به نور دانش روشنی نیافته و به رکنی 

محکم پناه نبرده اند.
 معصوم ولی  اسالمی  جامعه  در  مقابل،  نقطه  در 
غیبتش،  زمان  در  و  است  جامعه  امام  حضورش  زمان  در 
نمایندگان و منصوبان عام یا خاص او امنا و کفیالن جامعه 
هستند. جامعه به صورت شبکه ای، رهنمودها و سرخط ها و 
اشاره ها را از امام جامعه می گیرد و از طریق یک شبکه انسانی 
تفسیر  و  ترجمه  فرهنگی  و  اجتماعی  الیه های  تمام  برای 
واقعی  معنای  به  دینی  مردم ساالری  که  به گونه ای  می شود، 
یرا مردم شرایط امامت امام را خودشان  کلمه تحقق می یابد ز
امامت  مراحل  تمامی  در  او  حامی  و  می دهند  تشخیص 
که این شبکه نه تنها مأمور به  هستند. به همین دلیل است 
ابالغ است، بلکه در هر زمان و مکان به اندازه شرایط و بسط 

ید، تحقق عینی اوامر امام جامعه را پیگیری می کند.)))
نوع  شاهد  اسالمی،  سنت های  از  برخی  مالحظه  با 
خاصی از جامعه پردازی هستیم که جامعه خاصی را شکل 
که مردم در آن نسبت به هم مسئول تر و  می دهد؛ جامعه ای 
وابسته ترند. انسجام ناشی از اجرای صحیح این سنت ها، 
نهادهای دنیای مدرن مانند یتیم خانه، سرای سالمندان، 

1 . نهج البالغه/حکمت 139.
کنید. 2 . تفصیل این بحث را در جزوات پشتیبان مباحث نظری طرح تحول دنبال 
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کودکستان ها و بیمه  را حذف و به گونه ای دیگر مسائل جامعه 
را حل می کند. نمونه هایی از این دست عبارتند از:

وجود  بیمه  سیستم  اینکه  از  قبل  مقدس  شرع  در   .1
داشته باشد، برای تأمین برخی خسارات در مواردی خاص 

»دیه عاقله« پیش بینی شده است: 
ل�؛))) حمل علی العا�ت  �ی

أ
طا ا�ن حن �ی عمد الّ��ب

قتل عمد محض صبی )غیربالغ( قتل خطایی محسوب 
می شود و جبران آن بر عهده عاقله )بستگان ذکور َنَسبی پدر و 

مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث( است.

ه؛))) ل�ت م عا�ت لرن  �ی
أ
طا ه حن �ت ا�ی �ن عمى حب الاأ

قتل نابینا قتل خطایی محسوب می شود و بر عهده عاقله 
است.

2. اسالم برای حل مسائل خانوادگی، »نظام ریش سفیدان« 
و »گیس سفیدان« را در فامیل تعیین می کند؛ افرادی که اطالع 
از مشکالت، دلسوزی و شناخت شرایط طرفین در آنها به 

مراتب بیشتر از مشاوران غریبه است:

ْهِلِ� َو 
أَ
 ِم�نْ ا

ً
ما

َ
وا َحك ُ َع�ش ْ ا�ب

ِهما �نَ ِ �ن �ی َ  �ب
ا�تَ �ت ْم سشِ �تُ �نْ �نْ حنِ َو اإِ

َه 
َ
�نَّ الّل ُهما اإِ �نَ �ی َ ُه �ب

َ
ِ الّل �ت ِ

َو�نّ  �ی
ً
ْصلا�ا دا اإِ ر�ی �نْ �ی ْهِلها اإِ

أَ
 ِم�نْ ا

ً
ما

َ
َحك

 ؛)))
ً
را �ی �ب

 حنَ
ً
ما كا�نَ َعل�ی

گر از جدایی و شکاف میان آن دو ]همسر[ بیم داشته  »و ا
زن  خانواده  از  داور  یک  و  شوهر  خانواده  از  داور  یک  باشید، 
گر این دو داور تصمیم  انتخاب کنید ]تا به کار آنان رسیدگی کنند[. ا

1 . وسائل الشیعه ج 19 ص 307.
2 . همان ص 306.

3 . نساء/35. 
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به اصالح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می کند؛ زیرا 
گاه است ]و از نیات همه با خبر است[.« خداوند دانا و آ

که متناسب  3. مثال دیگر »والء ضمان جریره« است 
برای  را  اختیاری  پیوستگی  نوعی  دوران،  آن  ساختار  با 
یرا اثر شرعی  طرفین عقد والء ضمان جریره ایجاد می کرد؛ ز
از  یکی  بردن  ارث  و  )عقل(  دیه  پرداخت  لزوم  والء،  عقد 
متعاقدان از دیگری یا هر دوی آنان از یکدیگر است که البته 

در شرایط فقهی خاصی جاری می شد. 
اسالمی،  جامعه پردازی  محصول  آنکه  حاصل 
هستند.  متصل  جا  یک  به  انسان ها  که  است  جامعه ای 
گره خوردن به نهاد دین با هر سر و صدایی به این  ایشان با 
جهت گیری ها  در  و  نمی شوند  متمایل  طرف  آن  و  طرف 
با  ثبات بیشتری دارند. مثال واضح آن رفتارهای سیاسی 
ثبات جامعه انقالبی ایران به رهبری امام خمینی است 
که با وجود دستگاه سفاک شاهنشاهی، به صورتی یکپارچه 
و با رفتارهایی هماهنگ، به امام جامعه اقتدا کردند و موفق 

شدند کارهای به ظاهر ناشدنی را انجام دهند.

رد اجتماعی
ُ

روحانیان، بهترین رهبران خ

مسیر تحول اجتماعی مد نظر این طرح از مسیر راهبری 
امر  بر اسالم ناب می گذرد. این  یست بوم فرهنگی مبتنی  ز
از:  عبارتند  که  دارد  امام  در  خاصی  شرایط  تحقق  به  نیاز 
عدالت  و  )مدیریت(  کفایت  )اسالم شناسی(،  فقاهت 

)تقوا(. 
1( علم به آموزه ها و احکام الهی )فقاهت(: 

برای تحقق تحول اجتماعی مبتنی بر اسالم و از طریق 
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ین  مواز رعایت  جز  چاره ای  فرهنگی،  یست بوم  ز راهبری 
کلی اسالم نیست. البته تحقق این امر در  شرعی و خطوط 
کشور  اداره  برای  ابعاد مختلف فرق می کند؛ مثاًل فقاهت 
به  می توان  آن  ُخرد  ابعاد  در  اما  باشد،  اجتهاد  حد  در  باید 
اسالم شناسی در مراتب پایین تر و مراجعه به آثار فقها اکتفا 

کرد.
2( برخورداری از توان مدیریت، کاردانی و تدبیر )کفایت(: 

اسالم،  بر  مبتنی  اجتماعی  تحول  اهداف  از  یکی 
که  تأمین مصالح عمومی برای نیل به وضع مطلوب است 
تنها در صورتی امکان می یابد که امام بتواند با روش صحیح 

مدیریتی از همه ظرفیت های موجود بهره ببرد. 
3( برخورداری از صالحیت اخالقی، تقوا )عدالت(: 

اسالم  بر  مبتنی  اجتماعی  تحول  مهم  لوازم  از  یکی 
رعایت عدالت، تقوا، مواجهه صحیح با ظلم و تبعیض ناروا 

و تعدی و تخلف است. 
با توجه به شرایط فوق این سوال مطرح می شود که کدام 
قشر بیشتر واجد این مشخصات اند و شأنیت راهبری تحّول 
اجتماعی در مسیر اسالم را دارند؟ به نظر می رسد »روحانیت 
حائز  خصیصه،  دو  داشتن  علت  به  کم  دست  شیعه«، 

چنین جایگاه و شأنیتی است:
1. تخصص در اسالم شناسی: اسالم شناسی به شکل 

که  و مقلدانه تقسیم پذیر است. ضروری است  مجتهدانه 
محلی  امامان  و  مجتهدانه  اسالم شناسی  به  جامعه  امام 
دست کم به اسالم شناسی مقلدانه مجهز باشند. در میان 
تمام اقشار جامعه اسالم شناسی در سطوح مختلف آن، از 
روحانیت شیعه متوقع است، نه قشری دیگر. در واقع یکی 
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که صنف روحانیت شیعه را صاحب شأن  از دالیل مهمی 
امامت جامعه می کند، عنصر مهم اسالم شناسی است.

به  شیعه  روحانیت  اجتماعی:  ظرفیت  و  شأنیت   .2

گذشته به سطحی از مرجعیت  سبب تالش های علمای 
این  در  ظرفیت  این  که  گونه ای  به  یافته  دست  اجتماعی 

صنف به وضوح قابل مشاهده است. 
در  شیعه  روحانیت  حضور  یخی  تار سوابق 
این  است.  شانیتی  چنین  ایجاد  باعث  جامعه پردازی 
مانند  امور  برخی  مرجعیت  مختلف  اعصار  در  صنف 
اقامه نماز، پاسخ به سؤاالت شرعی، اجرای نکاح و طالق 
که سایر اقشار  و قضاوت را داشته اند. این در حالی است 
زحمت  باید  و  نیستند  بهره مند  یخی  تار ظرفیت  چنین  از 

فراوانی بکشند تا بتوانند به چنین جایگاهی دست یابند. 
در نتیجه، این امکان وجود دارد که با بسط این جایگاه، 
برخی  در  حداقلی  مرجعیت  یک  از  را  روحانیت  بتواند 
شئون اداره جامعه اسالمی، به مرجعیت فکری، معنوی، 
از چنین  مردم  رساند.  کل جامعه  در  و سیاسی  اجتماعی 
کرد  مرجعی و فعالیت های ثمربخش وی حمایت خواهند 

و به مرور روحانیان به امام جوامع محلی بدل خواهند شد.
ایام  در  که  بوده ایم  شاهد  گروه  این  یخی  تار سابقه  در 
که جامعه از نعمت ولی فقیهی مسلط  حکومت طواغیت 
برایش مهیا  کافی  یا بسط ید  کشور محروم بود،  کل امور  بر 
که در  گاه نفوذ فقهای محلی به جایی می رسید  نشده بود، 
ناموس مردم تصرف  و  و جان  انور، در مال  چارچوب شرع 
می کردند هرچند امام جامعه ای خاص محسوب می شدند. 
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و  آیت اهلل عبدالحسین الری)))  مانند  نمونه های درخشانی 
آیت اهلل سید محمدباقر شفتی))) مثال های بارز این مسئله 
هستند. طبیعی است در پرتو حکومت دینی و هدایت ولی 
فقیه، تحقق امامِت روحانیت شیعه به مراتب آسان تر از دوره 

حکومت های جائر خواهد بود.

تعریف امام 
با توجه به آنچه گفته شد می توان امام را چنین تعریف 

کرد:

1. فعالیت هــای آیــت اهلل  ســید عبدالحســین الری )1226ـ1303ش( در محــدوده حکومتــی 
ایشــان، یعنــی شــهرهای شــیراز، جهــرم، بوشــهر و الر، عبارت بودنــد از:

- تأسیس حکومت؛
- ایجاد تشکیالت اجرایی؛
- ایجاد تشکیالت قضایی؛

- نصب عالمان برجسته به منصب قضاوت؛
- سکه ضرب و چاپ اسکناس؛

- احیای نماز جمعه و واجب عینی دانستن آن؛
غ و ائمه جمعه به شهرهای مختلف؛

ّ
- اعزام مبل

- فراهم کردن موازین نظامی و انتظامی برای تأمین امنیت مردم؛
- تجهیز مردم به ابزار الزم جهت مبارزه با استعمار انگلیس؛ 

- فتوای جهاد در برابر تجاوز نیروهای انگلیسی؛ 
کاالهای خارجی.  - صدور فتوای مهم در خصوص خرید و فروش و استعمال 

انقــالب  رهبــر  عالقــه  »راز  آیت اللهــی،  محمدتقــی  ســید  دکتــر  بــا  مصاحبــه  )ر.ک: 
الری، عبدالحســین  ســید  آیت اهلل العظمــی  نــوادگان  از  الری«،  آیت اهلل العظمــی   بــه 

.)khamenei.ir 
2. فعالیت هــای آیــت اهلل  ســید محمدباقــر شــفتی )1181ـ1260ق( معــروف بــه »حجــت 

گســترۀ نفــوذ ایشــان، یعنــی شــهر اصفهــان، عبــارت بودنــد از: االســالم« در 
- پایبندی به امر به معروف و نهی از منکر؛

- صدور حکم قضایی؛
- اجرای حدود شرعی؛

- اجرای حکم اعدام؛
- ایجاد انتظامات ویژه در شهر اصفهان؛

- اجرای قوانین شرعی با همکاری کسبه، مردم معمولی و برخی لوطیان شهر؛
کین شهر. -کمک های گسترده به فقرا و مسا

ــت فقهــا از  ــه نیاب ــر اســاس نظری ــت در حکومــت ب ــر شــفتی و دخال )ر.ک: »ســید محمدباق
امــام زمــان )عــج(«، فــروغ پارســا، مجلــه جســتارهای تاریخــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

ــتان 1393، ص21ـ39(. ــز و زمس ــماره دوم، پایی ــم ش ــال پنج ــی، س ــات فرهنگ مطالع
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مدیــر،  متقــی،  اسالم شــناس،  روحانــی 
صاحــب روحیــه و انگیــزه جهــادی و توانمنــد 
در عرصــه تبلیــغ کــه بــا رهبــری و جلــب اعتماد 
مــردم و برانگیختــن انگیزه هــا و احیــای روحیه 
می کنــد  تــالش  ایشــان  در  مطالبه گــری 
مســائل و مشــکالت محلــه را بــه کمــک مردم 
تمــدن  شــکل گیری  زمینه ســاز  و  کنــد  حــل 
اســالمی در مقیــاس جامعــه کوچــک محلــه یــا 

روســتا باشــد.

امام، طبیب دوار محله
یکی از ملزومات بعثت امام سرکشی و ارتباط مستمر با 
یرا امام  اهالی است، حتی کسانی که به مسجد نمی روند؛ ز
یافته است همه اهالی،  که در روح خود در بر اساس بعثتی 
اعم از مسجدی و غیر مسجدی و متدین و غیر متدین، را 
عائله خود می داند. در نتیجه، برنامه ای منظم برای ارتباط 
مستمر با همه اهالی دارد و از هر فرصتی برای ارتباط با ایشان 
استفاده می کند؛ برای نمونه به همراه معتمدان به خانه های 
ایشان دیدار  با  آنان  کار  و  کسب  افراد سر می زند، در محل 

می کند و در مدرسه با دانش آموزان ارتباط می گیرد. 
ارتباط  محله  بانوان  با  امکان  حد  در  نیز  وی  همسر 
یرا امام از  مستمر دارد و در جلسات آنان شرکت می کند؛ ز
این راه درد مردم را می فهمد و درک صحیحی از ظرفیت ها و 

مشکالت ایشان پیدا می کند.
که  می خوانیم  نیز   اکرم پیامبر  زندگانی  در 

امیرالمؤمنین در مورد ایشان فرموده است است:

حمى َمواِسَمُه 
َ
َم َمراِهَمُه َو ا

َ
حك

َ
د ا ِه �تَ ِ

ِط�بّ �بٌ َ�ّواٌر �بِ �ی َط�ب
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ا�نٍ ُصٍم  �ن
آ
و�بٍ ُعمٍى و ا

ُ
ل ِه ِم�ن �تُ �ی

َ
ه ِال َ ُ الحاحب �ش ِلَک َح�ی ُع �ن �نَ �یَ

كم؛))) ه �بُ لَس�نَ
َ
َو ا

مردم  میان  در  خود  مهارت  با  که  است  طبیبی  پیامبر 
می گردد. او مرهم های شفابخش خویش و ابزار درمان را فراهم 
که به آنها  گنگی  گوش ناشنوا و زبان   کورباطن و  ساخته تا هر دل  

کند. نیاز داشت را مداوا 

1 . نهج البالغه، خطبه 108



 گفتار سوم:

جامعه پردازی »مکان پایه«

معنای  به  طرح  این  در  جامعه پردازی  که  شد  اشاره 

به  منجر  که  است  اجتماعی  ارتباطات  از  سطحی  ارتقای 

شکل گیری نظام امت - امامت شود. این امر با اتصال توده 

مردم به امام امکان پذیر است؛ امامی که خود را برای رفع آالم 

که سیر اتصال  جامعه مبعوث می یابد. همچنین بیان شد 

کف جامعه به سمت امام جامعه )سیر از پایین به  امت از 

باال( با توجه به عصر غیبت معصوم مسیری منطقی تر، 

است.  اجتماعی  مصالح  حفظ  با  متناسب تر  و  عملی تر 

کل جامعه یا یک  کجا است؟؛  حال محور عملیات امام 

نقطه جغرافیایی خاص؟

اگر مراجعه مختصری به جوامع غیر اسالمی در عصر 

حاضر داشته باشیم، با یک نوع »یکپارچه انگاری جامعه« 

مواجهیم. در این نگاه، دیگر فرقی نمی کند که جامعه در چه 

یخی و جغرافیایی قرار دارد، بلکه مهم آن است  اقتضای تار

که هر جامعه تحت سیطره اندیشه مرکزی قرار بگیرد؛ این امر 

به نوعی جهانی سازی می انجامد.
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از  صحبت  نیز  مهدوی  جهانی  حکومت  الگوی  در 

نوعی جهانی سازی است؛ اما فرق عمده حکومت جهانی 

قواعد  بودن  فطری  در  غربی  جهانی  حکومت  با  مهدوی 

مضاد  غیر  فرهنگ های  خرده  دانستن  محترم  و  اسالمی 

با مبانی اسالمی است؛ به عالوه آنکه اسالم تفاهم عقلی 

وجه  هیچ  به  و  می کند  برقرار  مخاطبان  جان  با  قلبی  و 
فعالیتهای وی به دیکتاتوری کور رسانه ای نمی انجامد.)))

ابتــدا  مرکــزی،  هدایــت  بــا  مکان پایــه  جامعه پــردازی  تفــاوت  بــه  پاســخ گویی  بــرای   .1
کنیــم؛ زیــرا نمونه هایــی از معضــالت  مناســب اســت نمونه هــای جــاری در غــرب را بررســی 
کشــور نیــز مشــهود اســت. بنابرایــن بــرای حــل مشــکالت  جامعه پــردازی غربــی در داخــل 

ــی آن و نقــاط قــوت و ضعفــش را شــناخت. ــه اصل ــد نمون ــه شــده بای ک داخــل هــم 
یکپارچه انگاری جامعه در اندیشه غربی 

گلوبالیزیشــن )Globalization( یــا »جهانــی شــدن«، یکــی از نتایــج مدرنیتــه، عبــارت اســت 
از »درهم آمیــزی اقتصــاد، جامعه شناســی، سیاســت، فرهنــگ و رفتارهــا از طریــق نفــی 
مرزهــا و حــذف پیوســتگی های ملــی و اقدام هــای دولتــی« )ر.ک: »جهانــی شــدن فرهنــگ 
کنش هــای فرهنگــی«، مجلــه پــگاه حــوزه، یکــم مــرداد 1384، شــماره 163؛ مجلــه  و وا
الواحه، ش 16، ص 153، به نقل از »جهان شــمولی و جهانی ســازی«، آیت اهلل تســخیری، 
مجموعــه مقــاالت جهان شــمولی اســالم و جهانی ســازی بــه اهتمــام ســید طــه مرقاتــی، 

ناشــر: مجمــع تقریــب مذاهــب اســالمی، 1382، ص 71(.
»جهانــی شــدن« در عرصه هــای مختلــف قابــل تعریــف اســت؛ امــا در عرصــه فرهنــگ 
بــه معنــای »جهانــی شــدن ارزش هــا، ســنت ها و هنجارهــای پایــدار یــک یــا چنــد فرهنــگ 
اســت«. در چنیــن نگاهــی، نظــام ارزشــی تمــام اقــوام و ادیــان در نظــام واحــد ارزشــی، 
هنجــاری و ســنتی معیــن هضــم می شــود و در نتیجــه، جامعــه یــک حقیقــت یکپارچــه دیــده 
کنــد، اقتضائــات  کــه بایــد از نظــام ارزشــی و هنجــاری و ســنت هایی معّیــن تبعیــت  می شــود 
کل  جوامــع ُخــرد نادیــده انگاشــته شــده، مدیریــت فرهنگــی بــه معنــای استانداردســازی 

فرهنگ هــا در یــک شــاخص فرهنگــی معیــن و واحــد محســوب می شــود.
کــه ســطح، شــدت، ســرعت و حجــم ارتباطــات  بــه اعتــراف جهانی گرایــان، در عصــری 
فرهنگــی جهانــی بیســابقه شــده اســت، محــرک »جهانــی شــدن« فرهنگــی معاصــر نــه 
کشــورها، بلکــه شــرکت ها هســتند )جهــت مطالعــه بیشــتر و مقایســه آمــاری حجــم تبــادالت 
گــرو، جهانــی شــدن و مخالفــان آن، جــدول 3.1  فرهنگــی ر.ک: دیویــد هلــد و آنتونــی مــک 
کاربــرد آنها و ســطوح داد و ســتد محصوالت  گســترش زیرســاخت های ارتباطــی،  کــه  تــا 3.4 
و  تولیدکننــدگان  عنــوان  بــه  شــرکت ها  واقــع  در  می دهنــد(.  نشــان  را  عمــده  فرهنگــی 
توزیع کننــدگان اصلــی جهانــی شــدن فرهنگــی، جایگزیــن دولت هــا و حکومت هــای دینــی 
گــرو، جهانی  شــده اند )اتحادیــه بین المللــی مخابــرات، بــه نقــل از دیویــد هلــد و آنتونــی مک 

ــان ثابتــی، ص53ـ55(. شــدن و مخالفــان آن، ترجمــه عرف
ــع نیروهــای ســاختاری و  ــه یــک فراینــد تاب ــر، امــروزه »جهانــی شــدن« ن ــه عبــارت واضح ت ب
کــه بــا عوامــل  غیــر ارادی، بلکــه نوعــی تحمیــل فرهنــگ غــرب بــر جهــان غیــر غــرب اســت 
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رسوب نگاه غربی در اذهان برخی مسئوالن

متأسفانه این طرز تلقی از جامعه پردازی مانند بسیاری 
اجتماعی  کنشگران  برخی  ذهن  در  غرب  میراث های  از 
وقتی  مثاًل  است؛  افتاده  مقبول  مسوولین  خصوص  به 
از مدیران  یکپارچه انگاری جامعه در ذهن و قلب عده ای 
فعالیت هایی  که  شد  تالش  کرد،  رسوخ  کشور  فرهنگی 
فرهنگی در سراسر ایران به صورت متمرکز مدیریت و راهبری 
شود. البته به علت کمبود منابع و توان مدیریتی، لزومًا همه 
کشور مشمول مواهب موجود نشد؛ برای نمونه اعزام  نقاط 
مبلغ از یک نهاد تبلیغی یا اجرای یک طرح فرهنگی برای 
می شود.  داده  سهمیه ای  استان  هر  به  و  اجرا  کشور  تمام 
یج  کار مشکلی نداشته باشد؛ اما به تدر شاید در ظاهر این 
یاد نسبت  کم شدن امکانات و نیروی انسانی و تغییر ز و با 
ظرفیت ها و نیازها، عماًل میزان عرضه در برابر تقاضا ناچیز 

و اراده هــای اقتصــادی و سیاســی نیرومنــد انجــام می شــود. بنابرایــن بهتــر اســت بــه جــای 
گفــت. کــردن جهــان« ســخن  »جهانــی شــدن« از تعبیــر درســت تر »غربــی 

گســترش  کــه تردیــدی در  نظریه پــردازان پایبنــد بــه نظریــه »امپریالیســم فرهنگــی« معتقدنــد 
و ســلطه فزاینــده یــک فرهنــگ در جهــان وجــود نــدارد و ایــن فرهنــگ چیــزی جــز ارزش هــا، 
کــه البتــه در ظاهــری عــام و غیرقومــی عرضــه می شــود.  هنجارهــا و باورهــای غربــی نیســت 
نوعــی  رســانه ای، دســت اندرکار  امپراتــوری  و  قــدرت ســخت افزاری  واســطه  بــه  غــرب 
گل محمــدی، جهانــی شــدن فرهنگ،  امپریالیســم و اســتعمار فرهنگــی اســت )ر.ک: احمــد 

هویــت، ص 102(.
کــردن«  »امریکایــی  فرهنگــی،  یکپارچه ســازی  و  همگونــی  از  خاص تــری  روایــت 
)Americanization( فرهنــگ جهانــی اســت. محــور بحــث در ایــن روایــت، همگون ســازی 
کمــک رســانه های امریکایــی اســت. امریکایی هــا بــر منابــع اصلــی تولیــد و توزیــع  فرهنگــی بــه 
فرهنــگ، از جملــه سیســتم های ماهــواره ای، ســاخت فــن آوری اطالعــات، بنگاه هــای 
خبــری، صنعــت تبلیــغ، تولیــد و توزیع برنامه های تلویزیونی و صنعت فیلم ســازی ســلطه ای 
گســترده در  بالمنــازع دارنــد و در نتیجــه ایــاالت متحــده امریــکا فرهنــگ خــود را بــه صورتــی 
گل محمــدی، »جهانــی شــدن و فرهنــگ«، مجموعــه  سراســر جهــان رواج می دهــد )یحیــی 
گــردآوری : محمــد  مقــاالت فرهنــگ در عصــر جهانــی شــدن، چالش هــا و فرصت هــا، 

توحیدفــام، ص 82ـ83(.
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گردیده است، به صورتی که نتایج حاصل از این نوع تقسیم 
منابع، قابل مالحظه نیست.

ضرورت جامعه پردازی »مکان پایه«

الگوهای تجربه شده غربی،  برخالف  نظر می رسد  به 
جامعه پردازی در طرح تحول باید »مکان پایه« یا به تعبیر این 
طرح »محله محور« باشد. در جامعه پردازی محله محور به 
کل جامعه، تقویت  کردن منابع و امکانات در  جای پخش 
گفتمان سازی و جریان سازی  نقاط معین در جامعه سبب 
بهتر یک فرهنگ می شود. در نگاه سازماندهی محلی، محور 
عملیات محله خاص شهری یا روستاهایی خاص است، 
نه کل جامعه. طبق این نگاه، امام باید در طول زمان، تالش 
یست بوم فرهنگی جامعه ای معین  خود را مصروف راهبری ز

در جغرافیایی محدود کند. 
به نظر می رسد اگر بخواهیم یک هنجار اسالمی را با 
آن قدر  کنیم،  فرهنگ سازی  گون  گونا رسانه های  در  ارائه 
روستاهایی  و  محالت  انتخاب  با  که  بود  نخواهیم  موفق 
معین و به صورت مورد به مورد و با توجه به اقتضائات آن 

مکان ها این هنجار را ایجاد، تثبیت و تقویت کنیم. 
پردازی  جامعه  ضرورت  کنندۀ  اثبات  یر  ز مسائل 

مکان پایه است:

1. تأثیر تبلیغ چهره به چهره: 
به  چهره  ارتباط  تبلیغ،  در  تأثیرگذار  عناصر  از  یکی 
چهره ی مبلغ با مخاطب است. تبلیغ چهره به چهره به دو 
شکل متمرکز )ارتباط مستمر چهره به چهره در موسمهای 
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مختلف تبلیغی( و غیر متمرکز )ارتباط موسمی و گاه گاهی 
در ایام تبلیغی( قابل تصور است. در شکل متمرکز پس از 
مدتی تأثیری معنادار در مخاطبین دیده می شود، در حالی 
که در نوع غیر متمرکز این خاصیت به این اندازه وجود ندارد. 
چهره  تبلیغ  که  عناصری  از  یکی  صورت،  دو  هر  در 
به چهره را میسور می کند، مکان پایگی تبلیغ است؛ به این 
غ مخاطباِن مکان معینی را برای تبلیغ چهره به 

ّ
که مبل معنا 

چهره بلندمدت یا کوتاه مدت انتخاب می کند.

2. تفاوت اقتضائات زیست بوم های فرهنگی: 
خرده  مطلوب،  وضع  موجود،  وضع  اقتضائات، 
راه  نیز  و  فرهنگی  یست بوم  ز هر  رسوم  و  آداب  فرهنگ ها، 
دیگر  جامعۀ  با  جامعه  یک  برای  مطلوب  نقطۀ  به  رسیدن 

فرق دارد. 

3. درک دقیق امام از زیست بوم فرهنگی خود: 
یست بوم فرهنگی تحت  فهم یک امام از اقتضائات ز
یرا شرایط اجتماعی  پوشش خود با دیگری متفاوت است؛ ز
از  برون رفت  راه  انتخاب  در  معناداری  تاثیر  فرهنگی  و 

یست بوم دارد. مشکالت هر ز
یا  »مکان پایگی«،  ضرورت  فوق  نکات  تمام  برایند 
یست بوم فرهنگی را به  همان »محله محوری«، در راهبری ز
از تمرکز و تمحض  یرا اماِم مبعوث بعد  اثبات می رساند؛ ز
یست بوم  ز یک  را  آن  بتوان  که  معین  جامعه ای  و  محله  بر 
فرهنگی واحد دانست، می تواند با توجه به اوضاع، راه حل 
مشکالت را متناسب با آن انتخاب و به حل مساله مبادرت 
مدل  در  که  جامعه  یکپارچه انگاری  با  که  حالی  در  کند. 
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یست بوم فرهنگی غرب دیده می شود چنین مزیتی  راهبری ز
بسیار کم است.



 گفتار چهارم:

مسجد محوری

یا  »مکان پایه«  جامعه پردازی  در  که  شد  گفته 
برای  جامعه  واحدهای  کوچک ترین  »محله محور« 
واحد  آن  بر  تمرکز  با  و  می شوند  انتخاب  یزی  برنامه ر
تحول  برای  مقتضی  و  مناسب  تصمیمات  اجتماعی، 
گرفته می شود. حال در یک محله  اجتماعی در ابعاد ُخرد 
شهری یا روستای معین، امام محله )روحانی مورد اعتماد( 
از چه نهاد و پایگاهی باید راهبری تحوالت اجتماعی را در 

کل محله انجام دهد؟ 
ین، گزینه های مختلفی قابل  در شرایط اجتماعی امروز
فرهنگ سرا،  مسجد،  مانند  محلی  نهادهای  است؛  طرح 
هیئت مذهبی، حسینیه، خانه محله، دارالقرآن و مدرسه. 
هرچند شروع فعالیت در یک نهاد لزومًا نافی فعالیت های 
و  به سابقه  التفاتی  اندک  با  نهاد های محلی نیست،  سایر 
یا بخش  کل  که  در اسالم متوجه می شویم  کارکرد مسجد 
عظیمی از فعالیت های سایر نهادهای فرهنگی را می توان به 
مسجد منتقل کرد یا به آن ربط داد، در حالی که این قابلیت 

در سایر نهادها وجود ندارد.
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مسجد تراز از دیدگاه امامین انقالب

جایگاه  مؤید  مقدس  شارع  سیره  و  یخی  تار سابقه 
مسجد در جامعه است، به گونه ای که محققان، کارکردهای 
یر تقسیم  یخی آن، به اقسام ز مسجد را بر اساس سابقه تار

کرده اند:
- کارکرد عبادی؛

- کارکرد سیاسی؛
- کارکرد اجتماعی؛

- کارکرد آموزشی؛
- کارکرد فرهنگی تربیتی؛

- کارکرد معماری و شهری.
البته برخی دیگر بر مبنای تقسیمی خاص، تعداد این 

کارکردها را به چهل مورد نیز رسانده اند.)))
که  مسجد تراز و الگو در این طرح فقط جایی نیست 
در  بلکه  باشد،  خداوند  با  معنوی  ارتباط  و  عبادت  محل 
با  اجتماعی  نیازمندی های  از  مهمی  بخش  اسالم،  سایه 
برآورده  امام محله است،  که  آن،  امام  و  یت مسجد  محور
»پایگاه  که  است  سنگری  مسجدی  چنین  می شود. 
مقابله  و  دنیا  تعمیر  و  تعمیر دل  انسان سازی،  خودسازی، 

کارکــرد  کارکــرد فرهنگــی،  کارکــرد آموزشــی،  کارکــرد عبــادى،  کارکردهــا عبارتنــد از:  1. ایــن 
کارکــرد  کارکــرد اجتماعــی،  کارکــرد سیاســی،  کارکــرد تعلیــم و تربیــت،  کارکــرد علمــی،  تبلیغــی، 
ــرد  کارک ــرد ارتباطــی و رســانه اى،  کارک ــی،  ــرد نظامــی و امنیت کارک ــی،  ــرد قضای کارک اخالقــی، 
کارکــرد  کارکــرد روانــی )روحــی(،  کارکــرد رفتــارى،  کارکــرد خدماتــی امــدادى )تعــاون(،  هنــرى، 
کارکــرد  کارکــرد ادبــی،  کارکــرد تأمینــی )پناهــگاه( و بازدارندگــی،  کارکــرد بهداشــتی،  درمانــی، 
کارکــرد  کارکــرد اقتصــادى،  گردشــگرى و زیارتــی،  کارکــرد  کارکــرد تحولــی )مبارزاتــی(،  تاریخــی، 
کارکــرد تأییــدى و  کارکــرد تکمیلــی،  کارکــرد ورزشــی،  کارکــرد جبرانــی،  ترغیبــی )تشــویقی(، 
کتابخانه، جایگاه حکومت، جایــگاه وحدت  گفتمــان و مشــاوره، جایــگاه  انــکارى، جایــگاه 
و اخــوت، جایــگاه تشــکل و اجتمــاع، جایــگاه مدرســه و دانشــگاه، جایــگاه دعــوت و بســط 
گــذران اوقــات فراغــت )ر.ک:  رســالت، جایــگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، جایــگاه 

کارکردهــای مســجد، موظــف رســتمی(.
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و  اسالمی  تمدن  ایجاد  برای  زمینه سازی  و  دشمن  با 
بصیرت افزایی افراد« است. در این طرح، به مسجد به عنوان 
اذهان«  و  افکار  روشنگرى   تربیت،  تعلیم،  براى  »مرکزى 
نگریسته می شود. در ادامه به بخشی از آرای امامین انقالب 
است درباره کارکردهای مسجد، ضرورت احیای آن و سایر 

نکات مرتبط اشاره می شود.

1. مسجد مرکز جنبش و حرکت های اسالمی

اسالم  صدر  در  و  اسالم  در  مسجد   :خمینی امام 
همیشه مرکز جنبش و حرکت های اسالمی بوده؛ از مسجد 
تبلیغات اسالمی شروع می شده است و از مسجد حرکت 
یر[  کردن آنها در ]ز کفار و وارد  قوای اسالمی برای سرکوبی 

بیرق اسالم بوده است.)))
 :امام خامنه ای

مســجد بــا معابــد مســیحى و یهــودی و بودایــی 
و بعضــى جاهــای دیگــر كــه مــا دیده ایــم 
مســجد،  در  اســت.  متفــاوت  شــنیده ایم  یــا 
وانــد و  پیغمبــر اكــرم نمى رفــت فقــط نمــاز بن
بیــرون بیایــد؛ كاری كــه بــرای اجتمــاع پیــش 
ــوه  ــد: َالصل ــدا مى زدن ــود، ص ــم ب ــد و مه مى آم
جاِمَعــه؛ برویــد بــه ســمت محــل صــات. بــرای 
بــه مســئله جنــگ  بــرای اینكــه راجــع  چــه؟ 
مشــورت كنیــم یــا خبــر بدهیــم یــا همــكاری 
ــه  ــات را و بقی ــم امكان ــیج كنی ــا بس ــم ی كنی

1. ســخنرانی در جمــع هیــات نمایندگــی عربســتان ســعودی )نقــش اســالم در پیــروزی( 
.1358/1/31
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مشــاهده  اســام  تاریــخ  در  شــما  چیزهــا. 
مى كنیــد كــه مســاجد مركزی بــرای تعلیم 
بــود. مى شــنویم و در روایــات مى خوانیــم كــه 
در مســجداحلرام یــا مســجدالنبى حلقه درس 
تلــف  از نله هــای محن زیــد و عمــرو و بكــر 
فكــری و مذهبــى وجــود داشــت؛ معنــای ایــن 
خیلــى متفــاوت اســت بــا كلیســا یــا كنیســه 
یــک  ــا  آنج مى رونــد  فقــط  كــه  یهــودی 
عبادتــى مى كننــد و بیــرون مى آینــد. مســجد 
پایــگاه اســت و ایــن پایــگاه بــر محــور ذكــر 

ــت... ــاز اس و نم
یكــى از ابتــكارات مهــم امــام بزرگــوار مــا، 
ــود  ــزرگ همــ�ن ب ــزرگ ایــن مــرد ب از هنرهــای ب
كــه از اول انقــاب مســاجد را محــور قــرار 
داد. آن روزهــای اول انقــاب، آنهایــی كــه 
یادشــان اســت مى داننــد، كــه همــه چیــز در 
تــه بــود، ســاح بیاورنــد، جمــع كننــد،  هــم رین
اینجــا بردارنــد، ]نكنــد[ دســت های غیــر  از 
مأمونــى بــه كارهایــی دســت بزننــد، مركــز 
تشــكل الزم بــود، هســته مركــزی الزم بــود؛ 
ایــن هســته مركــزی را امــام بافاصلــه همــان 
روز اول، حتــى قبــل از اینكــه اعــام پیــروزی 
بشــود، معــ�ن كردنــد: مســاجد. هــر كــس 
از هــر جــا مثــًا ســاح دســت مــى آورد، ببــرد ]به 
مســاجد[. بعــد هــم یــک ســازماندهى عظیــم 
مســجدی تشــكیل شــد و بــه وجــود آمــد كــه 
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تــا  انقــاب بودنــد كــه  همــان كمیته هــای 
مدت هــای طوالنــى همــه كارهــای انقــاب 
همــه  واقــع،  در  و  مى دادنــد  ــام  انج اینهــا  را 
ــام مى دادنــد.  كارهــای كشــور را اینهــا انج
یــک چنــ�ن خصوصیتــى دارد كــه  مســجد 
بــر مبنــای ذكــر و نــگاه اهلــى و توجــه اهلــى و 

ــد اینهــا اســت.))) مانن

2. جهت دهی فعالیت های اجتماعی حول حقیقت درخشان 

نماز 

 :امام خامنه ای
نمــاز بــه معنــای واقعــى كلمــه عمــود دیــن 
اســت. معنــای عمــود ایــن اســت كــه اگــر 
نبــود، ســقف فــرو مى ریــزد و بنــا شــكل بنایــِی 
خــود را از دســت مى دهــد؛ نمــاز ایــن اســت. 
بنابرایــن پیكــره عظیــم دیــن متوقــف اســت 
ــه نمــاز. كــدام نمــاز مى توانــد ایــن پیكــره  ب
دارای  كــه  نمــازی  آن  كنــد؟  حفــظ  را 
ُقربــاُن  باشــد:  خــود  مطلــوب  خصوصیــات 
ُكّلِ َتقــّى، ناهــى از فحشــا و منكــر، نمــازی 
َلِذكــُراهلِل  َو  باشــد،  همــراه  ذكــر  بــا  كــه 
نمــاز  درون  در  كــه  را  ذكــری  ایــن  َاكَبــر؛ 
بایــد  هــم  كنیــم،  عمــل  بایــد  هــم  اســت، 

كنیــم...  ترویــج 

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31. 



84

ی«
مبان

ت و 
لیا

» ک
ور؛ 

ح
دم

ج
مس

ی 
اع

جتم
ل ا

حّو
ح ت

طر
ی 

ج
روی

د ت
سن

بــر محــور چنــ�ن گوهــری شــكل  مســجد 
ِگــرد  بــر  اســت  اجتماعــى  مى گیــرد؛ 
بنابرایــن  درخشــانى.  حقیقــت  یک چنــ�ن 
اســت؛  پایــگاه  دارد،  اهمیــت  مســجد 
زبان هــا،  در  شــده  معــروف  همچنان كــه 
واقعــًا پایــگاه اســت. نه فقــط پایــگاه بــرای 
مســجد  ]بلكــه [  اجتماعــى،  مســئله  فــان 
مى توانــد پایــگاه همــه كارهــای نیــک باشــد؛ 
پایــگاه خودســازی، انسان ســازی، تعمیــر دل 
و تعمیــر دنیــا و مقابلــه بــا دشــمن و زمینه ســازی 
ــاد تمــدن اســامى و بصیرت افزایــِی  بــرای ایج
چنــ�ن  یــک  مســجد  َجــّرا.  َهُلــّمَ  و  افــراد 

اســت. جایگاهــى 
وظیفــه  تنهــا  مســجد  پیش نمــازی  بنابرایــن   
هــم  پیش نمــازی  نیســت؛  جماعــت  امــام 
یكــى از كارهــا اســت. اقامــه نمــاز، اقامــه 
احــكام  ابــاغ  دیــن،  اقامــه  عــدل،  و  حــق 
و  پیش نمــاز  به عنــوان  مــا  وظیفــه  دینــى 
به عنــوان امــام جماعــت اســت؛ یعنــى محــور 
بــر  امــام جماعــت اســت و مســجد  مســجد 
محــور امــام جماعــت ]اســت [. خــب اگــر این 
شــد، احســاس مســئولیت انســان ســنگ�ن 

شــد... خواهــد 
مردمــى  گردهمایــِی  مســئله  مســئله،  یــک 
ــام  ــر اس ــر از نظ ــور ذك ــاز و مح ــور نم ــر مح ب
ــر كار  ــن اگ ــت؛ بنابرای ــم اس ــن مه ــت. ای اس
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ــام مى گیــرد،  انج اینجــا  در  هــم  اجتماعــى 
مثــًا تصمیــم مى گیرنــد كــه یــک تعاونــى 
درســت كننــد بــرای فقــرا یــا در یک امــر خیری 
تعــاون كننــد، ایــن بــا توجــه بــه اقامــه صــات 
اســت، بــا توجــه بــه ذكــر اســت، بــرای خــدا 
ــر محــور صــات اســت. اگــر بســیج  اســت، ب
رفــتن در مقابــل  بــرای  از مســجد  مى شــوند 
جهــاد  حركــت  معنــای  بــه  ایــن  دشــمن، 
فى ســبیل اهلل اســت، بــر مبنــای خــدا اســت، 
پیــدا  بــر مبنــای ذكــر اســت. اگــر وظیفــه 
مى كننــد كــه امــورات شــهری را، امــورات 
حلــاظ  از  امنیــت،  حلــاظ  از  مثــًا  را  محلــه 
ــام بدهنــد، بــاز بــر محــور  كارهــای الزم انج

]اســت [.))) ذكــر 
مورد  کمانی  حا کریم،  قرآن  بیان  طبق  آنکه  توضیح 
که اگر قدرت سیاسی و حکومتی  کریم هستند  تأیید قرآن 

را در دست داشتند، آن را ابزاری برای اقامه نماز قرار دهند:

رنٌ *  �ی ِوی َعرن �تَ
َ
َه ل

َ
�نَّ الّل ُ�ُرُه اإِ �نْ ُه َم�نْ �ی

َ
ُ�َر�نَّ الّل �نْ �ی

َ
...َو ل

كاه  ُوا الرنَّ �تَ
آ
لاه َو ا اُموا الّ�َ �ت

أَ
ْر�نِ ا

اأَ
ْ
ِی ال

اُهْم �ن
�نْ َمك�نَّ �نَ اإِ �ی دن

َّ
ال

ُموِر؛)))
اأُ

ْ
ه ال �بَ ِه عا�تِ

َ
كِر َو لِّل ُم�نْ

ْ
َهْوا َع�نِ ال ِ َو �نَ َمْعُرو�ن

ْ
ال َمُروا �بِ

أَ
َو ا

کنند )و از آیینش دفاع  که یاری او  کسانی را  »...و خداوند 
 * است  شکست ناپذیر  و  قوی  خداوند  می کند؛  یاری  نمایند( 
که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز  کسانی  همان 

1 . بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
2 . حج/40و 41
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را برپا می دارند، و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر 
کارها از آن خدا است.« می کنند، و پایان همه 

که نماز جهت دهنده امور سیاسی  دلیل آن این است 
خدماتی  هم  ممالک  سایر  شاید  مثاًل  است؛  کمیتی  حا و 
با نیت االهی  که  ارائه دهند، ولی خدمتی ارزشمند است 
حرکت های  تمام  آن،  واقعی  معنای  به  نماز  اقامه  باشد. 
را رنگ  انجام می شوند  آن  که در سایه سار  دیگر اجتماعی 
توحیدی می بخشد و قداست مکان مسجد نیز بر این ارزش 
می افزاید. شاید به همین دلیل باشد که اقامه نماز سیطره ای 
بر سایر اعمال انسان دارد و رد و قبول اعمال انسان وابسته به 

رد و قبول نماز است. در روایات چنین می خوانیم: 

َل  �بِ
�تْ �تُ

َ
ل �بِ

ا �تُ ا�ن ؛ �نَ لاهۀ ی الّ�َ
َ
ُد َعل َع�بْ

ْ
ِه ال  �بِ

حاَس�بُ ُل ما �ی اّوَ
ُر َعَمِل�؛))) ِه سا�أِ �ی

َ
 َعل

َ
ِه ُرّ� �ی

َ
�تْ َعل

َ
ا ُرّ� ُر َعَمِلِ�، و ا�ن ُه سا�أِ ِم�نْ

مورد  آن  براى  بنده  قیامت  روز  در  که  چیزى  نخستین 
حسابرسی قرار می گیرد و به آن رسیدگی می شود، نماز است؛ 
گر  گر نماز پذیرفته شود، سایر اعمالش نیز پذیرفته می شود و ا ا
نماز مورد قبول واقع نشود، باقی اعمالش نیز مردود و بازگردانده 

خواهند شد.

3. مسجد، پایگاه فعالیت های مختلف اجتماعی و هسته 

مقاومت

 :امام خامنه ای

مســجد پایــگاه انــواع و اقســام فعالیت هــای 

را  مــردم  مــا  وقتــى  یعنــى  اســت؛  اجتماعــى 

1 . من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص208، » فضل الّصالة«، باب 30، حدیث 5.



87

ی 
حور

د م
ج

مس
م: 

هار
ر چ

فتا
گ

آنهــا  از  كردیــم،  جمــع  محــور  ایــن  گــرد 

چــه مى خواهیــم. یكــى از چیزهایــی كــه 

مى خواهیــم ایــن اســت كــه بــه فعالیت هــای 

اجتماعــى بپردازنــد. در جامعــه اســامى همــه 

آحــاد وظیفــه دارنــد، مســئولیت دارنــد، بایــد 

پیشــرفت  بــرای  كار  بدهنــد؛  ــام  انج كار 

جامعــه، كار بــرای امت. بنابراین اینجا محل 

تلــف  پمپــاژ فكرهــا و پراكنــدن وظایــف محن

و كشــاندن مــردم بــه كارهــای گوناگــون 

فعالیت هــای  ــام  انج بــرای  مســجد  اســت. 

اجتماعــى و پایــگاه فعالیت هــای اجتماعــى 

اســت...

یــک مســئله دیگــر در مــورد مســجد عبــارت 

وقتــى  مقاومــت  مقاومــت.  هســته  از  اســت 

بــه  مــى رود  ذهــن  فــورًا  مى شــود،  گفتــه 

مقاومــت نظامــى و امنیتــى و امثــال اینهــا. خــب 

بلــه، آن هــم قطعــًا مقاومــت اســت؛ امــا باالتــر 

حصــار  اســت.  فرهنگــى  مقاومــت  آن،  از 

فرهنگــى، خاكریــز فرهنگــى در كشــور 

اگــر سســت باشــد، همه چیــز از دســت خواهد 

رفــت...

مســجد ]هــم [ پایــگاه مقاومــت اســت، هــم 

و  فرهنگــى  فعالیت هــای  رشــد  ]پایــگاه [ 

فرهنگــى؛  بصیــرت  و  فرهنگــى  هدایــت 
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در دل فرهنــگ سیاســت هــم هســت. ایــن را 

معنــای سیاســت  عــرض بكنیــم كــه  هــم 

فقــط ایــن نیســت كــه انســان طرفــدار زیــد و 

الــف عمــرو باشــد یــا به عكــس؛ سیاســت  محن

جامعــه  عمومــى  حركــت  بــه  نــگاه  یعنــى 

كــه كــدام طــرف داریــم مى رویــم. آیــا بــه 

ســمت هدف هــا داریــم حركــت مى كنیــم 

هدف هــا  از  داریــم  و  گرفته ایــم  زاویــه  یــا 

سیاســت  واقعــى  معنــای  مى شــویم؟  دور 

ایــن اســت. آن وقــت در خــال ایــن نــگاه، 

و  گروه هــا  و  اشــخاص  و  آدم هــا  تكلیــف 

ــا  احــزاب و جریان هــا روشــن مى شــود كــه آی

داریــم بــه ســمت عدالــت اجتماعــى مى رویــم؟ 

آیــا داریــم بــه ســمت اســتقال واقعــى دینــى 

ــدن  ــاد تم ــمت ایج ــه س ــم ب ــا داری ــم؟ آی مى روی

ســمت  بــه  داریــم  یــا  مى رویــم،  اســامى 

وابســتگى بــه غــرب و وابســتگى بــه امریكا 

و حتــت تأثیــر قــرار گرفــتن نســبت بــه بافته ها 

حركــت  غربی هــا  بی مغــز  یافته هــای  و 

ــى مســئله مهمــى اســت  مى كنیــم؟ ایــن خیل

بــه كــدام  را  مــا  مــا،  كــه ســبک زندگــى 

طــرف دارد مى كشــاند؛ ایــن نــگاه، نــگاه 

فرهنــگ  از  مى بینیــد  كــه  اســت  سیاســى 

دل  در  بنابرایــن  مى گیــرد؛  سرچشــمه 
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فرهنــگ، سیاســت هــم هســت. بــا ایــن نــگاه 
بــه حــوادث جامعــه بایــد نــگاه كــرد.))) 

4. تأثیر بسیار عمیق مسجد بر مخاطبان 

 :امام خامنه ای
و  فرهنگــى  بســیج  بــزرگ  پایــگاه  مســجد 

حركــت فرهنگــى اســت؛ شــیوه كار را بایــد 

آموخــت كــه چــه كار كنیــم.  در مســجد 

كــه  حرفــى  بكنــم  عــرض  شــما  بــه  اواًل 

شــما بــا مأمومــ�ن خودتــان و مســجدی های 

خودتــان مى زنیــد، از نطــق تلویزیونــى و ماننــد 

اســت.  مؤثرتــر  و  كارآمدتــر  به مراتــب  اینهــا 

بارهــا ایــن را عــرض كرده ایــم كــه نــگاِه 

چشم درچشــم و جلســه نزدیــک كــه نَفــس 

یک چیــز  مى خــورد،  شــنونده  بــه  گوینــده 

دیگــر اســت؛ ایــن فقط هــم در اجتماعــات ما 

ّلــى دارد. البتــه در كل اســام در نمازهــای  حتج

جمعــه و امثــال اینهــا ایــن هســت، لكــن در ب�ن 

الس  شــیعه بروز و ظهور بیشــتری دارد. این محج

خطابــه،  و  وعــظ  الــس  محج روضه خوانــى، 

الــس گوناگــون خیلــى چیزهــای مهمــى  محج

گرفــت،  نبایــد  دســت كم  را  اینهــا  اســت؛ 

ــازی مؤثرتــر اســت، هــم از  هــم از فضــای محج

صداوســیما مؤثرتر اســت، منتها خــب دایره اش 

1 . بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
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ــه ایــن سلســله عظیــم،  محــدود اســت. چنانچ

ــد و  ــوب كار كن ــم خ ــكیات عظی ــن تش ای

در همه جــا كار كنــد، تأثیراتــش بــر همــه اینها 

فائــق خواهــد آمــد و مى توانیــد شــما ایــن جــوان 

اطــب را بــه معنــای واقعــى كلمــه  را، ایــن محن

مصونیــت ببخشــید و مى توانیــد او را در مقابــل 

ایــن میكروب هــا و ایــن ویروس هایــی كــه 

به طــرف  دائــم دارد ســرازیر مى شــود  به طــور 

ایــن كشــور و طــرف ایــن نظــام واكســینه 

كنیــد. بنابرایــن ]مســجد[ هســته مقاومــت 

مقاومــت  ِبَانواعــه؛  مقاومــت  منتهــا  اســت، 

فرهنگــى، مقاومــت سیاســى و درجــای خــود، 
هــم مقاومــت امنیتــى و نظامــى.)))

5. مسجد، مرکز اجتماع سیاسی

 : امام خمینی
كــه  مى شــود  طرحــى  یــک  در  ان شــاءاهلل 
برونــد ســراغ مســاجد. مســاجد بایــد مركــز 
]سیاســت باشــد[ همــان طــوری ]كــه [ صــدر 
اســام مركز سیاســت بوده مســاجد. مساجد 
مثــل اینهــا نبــوده اســت كــه فقــط مركــز چــه 
سیاســى  خطبــه  جمعــه  نمــاز  خطبــه  باشــد؛ 
ــوده همیشــه. مســاجد مركــز بســیج قشــون  ب

1 . رهبر انقالب 1395/5/31
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بــوده؛ مركــز تبلیغــات اســام بــوده اســت. اینهــا 
مى شــود.))) تدبیــر  ان شــاءاهلل 

مسجد مركز اجتماع سیاسى است.)))

6. دسیسه انحراف مسجد از جایگاه اصلی اش

 : امام خمینی
یــک دســته نــادان گمــان مى كننــد كــه در 

ــع  ــه ]...[ وض ــان منحرف ــایر ادی ــل س ــام مث اس

ایــن اســت كــه بایــد روحانــى فقــط بنشــیند 

وانــد و بــرود منزلــش و  و دو ركعــت نمــاز بن

همــان جــا چــرت بزنــد تــا دوبــاره وقــت نمــاز 

دیگــر بیایــد. اینهــا همــه تبلیغاتــى بــوده اســت 

ــام  ــه اس ــى ك ــدت از آن وقت ــول م ــه در ط ك

بــه  كــرد،  پیــدا  قــدرت  و  كــرد  پیــدا  تولــد 

ــه  ــوی و عباســى و بعــد هــم ب دســت خلفــای اَم

ــع و بعــد هــم بــه  دســت حكومت هــای مرحتج

دســت قدرت هــای بــزرگ ایــن مســائل شــده 

ــزوی  ــد و من ــزوی كنن ــام را من ــه اس ــت ك اس

جامعــه  درد  بــه  كــه  اســامى  آن  كردنــد. 

نرســد و آن اســامى كــه بــه درد حكومــت 

جامعه نرســد، آن اســام منزوی اســت. اســام 

منزوی در مســاجد بود. با اســم اســام، اســام 

1 . ســخنرانی در جمــع اعضــای انجمــن نــدای اســالم قــم )تصویــب قانــون اساســی( 
.1358/3/28

2 . ســخنرانی در جمــع بانــوان لنگــرود )جدایــی دیــن از سیاســت- جامعیــت اســالم( 
.1358/6/26
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را منــزوی كردنــد در چهــار دیــوار مســاجد؛ 

مســاجد بی حتــرک. مســجداحلرام و مســاجد 

و  جنگ هــا  مركــز  اكــرم  رســول  زمــان  در 

مركــز سیاســت ها و مركــز امــور اجتماعــى و 

سیاســى بــوده. مع األســف در دنبــال تبلیغــات از 

صــدر اســام، یعنــى بعــد از یــک مدتــى تــا زمــان 

مــا، مســاجد یــک مســاجدی شــده بــود كــه 

ــا محكــوم مى شــد. محكــوم  اســام در آنج

كــردن اســام بــه ایــن نیســت كــه كســى 

بگویــد مــن اســام را محكــوم مى كنــم؛ 

ــه ایــن اســت كــه  محكــوم كــردن اســام ب

آن چیــزی كــه اســام مى خواهــد در مســجد 

ــا گذاشــته بشــود. ــر پ زی

ســامت  بــا  ان شــاءاهلل  كــه  آقایــان  شــما 

مشــرف مى شــوید، بایــد توجــه بــه ایــن معنــا 

داشــته باشــید كــه ایــن فكــر اســتعماری كــه 

از حتــى روحانیــان ممالــک  بســیاری  در مغــز 

اســامى گنجانیــده شــده اســت، ایــن را ازالــه 
كنیــد.)))

7. اقبال به مسجد، یکی از عوامل پیروزی انقالب 

 :امام خامنه ای
یكــى از علــل پیــروزى ایــن انقــاب مبــارک 
ایــن  الاقــل ســهولت  یــا   - اســامى  ایــران  در 

کاروانهــای حــج و مســئوالن وزارت ارشــاد )فلســفه حــج(  1 . ســخنرانی در جمــع روحانیــون 
1362/5/25
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پیــروزى - ایــن بــود كــه مــردم بــه مســاجد 
اقبــال پیــدا كردنــد. جوانــان مســاجد را پــر 
كردنــد و علمــاى اعــام مســاجد را بــه عنــوان 
ى   ى بــراى تعلیــم، تربیــت، روشــنگر مركــز
افــكار و اذهــان مــورد اســتفاده قــرار دادنــد. 
ملــت ایــران بایــد مســاجد را مغتنــم بشــمارد و 
ى  و  پایــگاه معرفــت و روشــن بینى و روشــنگر

اســتقامت ملــى بــه حســاب آورنــد.)))
که با محور قرار دادن مسجد  البته باید اذعان داشت 
منتقل  مسجد  کالبد  به  موجود  فعالیت های  همه  لزومًا 
ارتباط،  قابل  فرهنگی  فعالیت های  از  بخشی  و  نمی شود 
هیئت ها،  نمونه  برای  است؛  مسجد  به  انتقال،  حتی  یا 
از فعالیت های  خانه های قرآنی، مهدهای دینی و بخشی 
موج آفرینی  اما  کرد؛  مستقر  مسجد  در  می توان  را  آموزشی 
تحول اجتماعی از پایگاه مسجد و شروع آن از مؤمنان حلقه 

اول مسجد امری پذیرفتنی است.
محالت  در  موجود  تشکل های  برخی  سو،  دیگر  از 
می توانند مایه اتحاد و کمک باشند، ولی اگر به آنها توجه نشود 
و  باید هیئت ها  به همین دلیل  باعث اختالف می شوند. 
مؤسسات فرهنگی و قرآنی و کانون ها و انجمن های اسالمی 
محالت و مساجد پیوند کامل و هم افزا داشته باشند. البته 
برخی نهادها چون ساخته عصر مدرن هستند، نمی توانند 
در برابر مسجد، که هویتی چندصدساله و مورد تأیید شارع 

دارد، عرض اندام کنند.

1 . بیانــات در دیــدار علمــا، طــالب و اقشــار مختلــف مــردم شــهر مقــدس قــم بــه مناســبت 
ســالروز 19 دى مــاه 1375/10/19
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بود در اسالم مسجد مرجع و محور  قرار  آنکه  حاصل 
اقتصادی، نظامی، فرهنگی، قضایی و دیگر مسائل محله 
باشد؛ امام مسجد هم محور مسجد باشد. در نتیجه، محور 
که  بس  همین  مدرن  دنیای  عوارض  از  اما  باشد؛  محله 
جایگاه مسجد را تغییر داده و آن را به مؤسسات و نهادهای 
کرده ایم. متأسفانه با تقلید از دنیای مدرن،  متعدد تقسیم 
ظرفیت عظیم مسجد را از بین برده و آن را تبدیل به چیزی 
شبیه کلیسا کرده ایم و االن به »چه کنم، چه کنم؟« افتاده ایم. 
مهم این است که سعی کنیم به مسجد برگردیم و همدیگر را 

یر سایه آن پیدا کنیم. در ز



 گفتار پنجم: 

تحّول اجتماعی

تحول  نوعی  متضمن  امامت   - امت  نظام  تکمیل 
اجتماعی است که در ادامه ابعاد آن مطرح می شود.

معنای تحول اجتماعی

تحول  »طرح  شد،  گفته  کنون  تا  آنچه  اساس  بر 
بهره گیری  با  که  است  درصدد  مسجدمحور«  اجتماعی 
با  متناسب  فعالیتی  اسالم،  در  تراز  مسجد  الگوی  از 
شکل دهی  با  و  کند  تنظیم  محله  در  مسجد  کارکردهای 
»امام«،  و  »مردم«  »مسجد«،  مناسبات  عینی  و  عملی 
تحولی انفسی، عمیق و همه جانبه را در محله یا روستای 
کارآمد  محل اجرای طرح رقم بزند و آن را به صورت الگویی 
در  و  نو  جامعه پردازی  موجب  که  اجتماعی،  تحول  برای 

یج کند. خدمت تمدن سازی اسالمی است، ترو
»دگرگونی  معنای  به  طرح  این  در  اجتماعی  تحول 
یست بوم فرهنگی  مثبت«، »ارتقا«، »رشد« و »پیشرفت« در ز

است، به گونه ای که متضمن تحول درونی در جامعه هدف 
مبتنی  و  والیی  جامعه  آرمان های  اینکه  به  توجه  با  باشد. 
دینی(  )مردم ساالری  خدا  طرف  از  مأذون  ولّی  والیت  بر 



96

ی«
مبان

ت و 
لیا

» ک
ور؛ 

ح
دم

ج
مس

ی 
اع

جتم
ل ا

حّو
ح ت

طر
ی 

ج
روی

د ت
سن

بر  مردم  والیت  بر  مبتنی  دموکراتیک  جامعه  آرمان های  با 
طرح  این  که  است  ضروری  دارد،  فرق  )دموکراسی(  مردم 
اسالم  بر  مبتنی  تحوالت  اساس  بر  را  خود  جامعه پردازی 

شکل دهد.
)و  اسالم  اساس  بر  باید  مردم  جامعه ای  چنین  در 
بی مبنای  قراردادهای  یا  جمعی  هوس های  هوی  و  نه 
یستن  ز کنند.  اقتدا  اسالم شناس  مجریانی  به  اجتماعی( 
سمت  به  اسالمی  سیر  خط  با  را  مردم  والیی  جامعه ای  در 
سعادت های دنیوی در سایه سعادت اخروی سوق می دهد 

و از غرق شدن در دنیاطلبی بازمی دارد.)))

تحول اجتماعی، وظیفه حاکمیت یا مردم 

طبق آیه قرآن، خداوند مؤمنانی را که به تمکن سیاسی 
و اقتدار حکومتی می رسند مأمور به اقامه ارکان مهم دین، 
یعنی »نماز« و »زکات« و »امر به معروف و نهی از منکر«، کرده 

است:

ُوا  �تَ
آ
ا َو  لاه  الّ�َ اُموا  �ت

أَ
ا ْر�نِ 

اأَ
ْ
ال ِی 

�ن اُهْم 
َمك�نَّ �نْ  اإِ �نَ  �ی دن

َّ
ال

ه  �بَ ِه عا�تِ
َ
لِّل َو  كِر  ُم�نْ

ْ
ال َهْوا َع�نِ  �نَ َو   ِ َمْعُرو�ن

ْ
ال �بِ َمُروا 

أَ
ا َو  كاه  الرنَّ

ُموِر؛))) 
اأُ

ْ
ال

که هرگاه در زمین به آنان قدرت بخشیدیم، نماز  »کسانی 
را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر 

کارها از آن خدا است.« می کنند؛ و پایان همه 

1.  ادله یگانه راه ســعادت بودن اســالم و اینکه چرا باید اســالم چاچروب تحول اجتماعی 
که در پژوهشــهای تکمیلی این طرح ارائه خواهد شــد. باشــد، مجال دیگری می طلبد 

2.  حج/40و 41
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ابزار  ولّی جامعه، مهم ترین  با سررشته داری  ارکان  این 
تحول اجتماعی اند. 

از یک سو، حضور و مشارکت مردم در امور حکومتی و 
کمان اسالمی از  سیاسی امری ضروری است. هیچ گاه حا
حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی 
بی نیاز نبوده اند . در واقع مشارکت مردمی در همه عرصه ها، 
از جمله فرهنگ، ضامن حفظ و بقای تحوالت رقم خورده 

در هر جامعه است. 
این امر شواهد مختلفی دارد؛ برای نمونه امروزه »اقتصاد 
مردمی« امری پذیرفته شده است. طبق برخی محاسبات، 
 1398 سال  محرم  در  نذر  غذای  برای  مردم  که  هزینه ای 
برآورد شده است، در حالی  کرده اند، هزاران میلیارد تومان 

که تمام بودجه های دولتی بسیار کمتر از این مبلغ است. 
کارها بهتر اداره  ضمن آنکه با حضور و مشارکت مردم 

یرا عامالن، ناظرانی از میان خود دارند.))) می شود؛ ز
بودجه های  که  است  انکارنشدنی  سو،  دیگر  از 
ندارد؛  چندانی  رشد  و  است  محدود  کمیتی  حا نهادهای 
برای نمونه هزینه ای که دولت جهت تولید آثار فرهنگی نظیر 
کتاب و سایر محصوالت فرهنگی می تواند  فیلم، سریال، 
تأمین کند، برای نیاز گسترده و متنوع فرهنگ عمومی کافی 
پیش  جدید  راهی  تدبیر  جز  چاره ای  نتیجه،  در  نیست. 
کیفیت  که هم از  روی مدیران فرهنگی وجود ندارد؛ راهی 
نهادها  توان عملیاتی  و  بودجه ها  با  و هم  نشود  کاسته  کار 

1.  ادلــة ضــرورت مشــارکت مردمــی در فعالیتهــای حاکمیتــی در پژوهشــهای تکمیلــی ارائه 
ــد. خواهد ش
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را  جامعه  متنوع  و  گسترده  نیازهای  هم  و  باشد  هماهنگ 
تأمین کند. به نظر می رسد این راه عبارت است از:

بــه  و  مردمــی  عظیــم  ظرفیــت  از  اســتفاده 
طرح هــای  کلیــه  در  ایشــان  آوردن  میــدان 
اجتماعــی، به خصوص »طــرح تحول اجتماعی 

مســجدمحور«
که  باشد  به گونه ای  باید  مشارکت  سازوکار  البته 
دموکراسی  به  و  نبوده  اسالمی  سیاست  قواعد  با  مخالف 

خودبنیان غربی نینجامد.

مبادی تصدیقی مهم برنامه ریزی تحول اجتماعی از منظر 

اسالم

در منابع اسالمی و با دقت در آثار تفسیری، حدیثی، 
کلی  قواعد  دسته  یک  می توان  کالمی،  و  فقهی  فلسفی، 
کاربرد  اجتماعی  مسائل  در  که  نمود  استخراج  را  اسالمی 
کم بر هر نوع مسئله اجتماعی محسوب  فراوانی داشته و حا
یزی  برنامه ر تصدیقی  مبادی  که  قواعد  این  می شوند. 
که  هستند  گزاره هایی  می روند،  شمار  به  اجتماعی 
تبلیغات  سازمان  اجتماعی  تحول  برنامه  در  می بایست 
گیرند. در ادامه به این قواعد عام  اسالمی نیز مورد توجه قرار 

به صورت اجمالی اشاره خواهیم کرد.)))

1( نگاه جامع به حیات انسان
با توجه به نگاه فراماّدی اسالم به انسان و انسان شناسی 
اسالمی، حیات انسان محدود به زندگی مادی دنیا نیست. 

1.  جهــت آگاهــی از تفاصیــل آن بــه جــزوة پشــتیبان ایــن ســند بــه نــام »قواعــد برنامــه 
ریــزی و الگــوی تحــول اجتماعــی بــا محوریــت نهــاد دیــن« مراجعــه شــود.
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دنیا  این  در  اجتماعی  و  فردی  زندگی  که  مسئله  این  درک 
تأثیر مهمی در  از حیات آدمی است،  کوچکی  تنها بخش 
یرا  ز می گذارد؛  عمومی  و  فردی  هدایت  برای  یزی  برنامه ر
حیات  برای  است  مقدمه ای  و  معبر  دنیا  دیدگاه،  این  در 

جاودانه.)))

وضعیــت  بــه  توجــه  اجتماعــی  راهبردهــای  تعییــن  مهــم  نــکات  از  یکــی   .1
کل زندگــی فــردی و  کــه  ک ایــن مســئله  انســان در نظــام خلقــت اســت. ادرا
کمــک  کوچکــی از حیــات آدمــی اســت،  اجتماعــی در ایــن دنیــا، تنهــا بخــش 
ــه  ــا توج ــن ب ــد. همچنی کن ــی  ــه م ــی جامع ــردی و عموم ــت ف ــه هدای ــایانی ب ش
بــه اینکــه سرنوشــت زندگــی ابــدی انســان در ایــن دنیــا مشــخص مــی شــود، 
اهمیــت زندگــی درســت و پیــروی از حــق در ایــن دنیــا، بیشــتر مشــخص مــی 

ــد:  ــن رابطــه فرمــوده ان ــی  در ای شــود. مرحــوم عالمــه طباطبائ
ده   م�ن ع�ن

أ
دا عه، �ب �ا�ن و� �ب عل�ت الوحب لو�ت هلل م�ت و� محن �نسا�ن موحب ا الاإ �ن هدن اإ »�ن

اهت  ، ح�ی هت و�ی �ی هت الد�ن
أ
ا سش ه ال�ن حال م�ن هدن عد الار�ت هت �ب �ی ا�ت اهت �ب ل� ح�ی ه، �ن ل�ی عو� اإ و س�ی

و   ، هت و�ی �ی الد�ن اهت  الح�ی ه  هدن علی  هت  �ب مر�ت هی  و  مد،  الاأ طع  �ت م�ن ر  �ی عن ل،  �ی الدن ل�ت  طو�ی
هت  اس�ب الم�ن الملکا�ت  و  حوال  الاأ ه  سا�ب اك�ت و  ها،  �ی �ن �نسا�ن  الاإ سلوک  هت  �ی �ن ك�ی
�نى  ا �ب �ن ه، و اإ ل�ی دا اإ ه عا�أ ا م�ن ا��أ ه، �ب حا�ن دا هلل س�ب ه ع�ب ی هو كو�ن د الدن وح�ی لل�ت
د  �ت مر �ن هت الاأ �ت �ی ر ح�ت ده، و س�ت وح�ی ا�ن �ت ا علی �نس�ی �ی ه الد�ن ه �نی هدن ا�ت �نسا�ن ح�ی الاإ
ه.« )المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج 2، ص 119( �ت �ت �ی ا� ح�ت �ب

أ
سه، و ا �ن هلک �ن

أ
ا

و  آفریــده  را  او  تعالــی  خــداى  کــه  اســت  موجــودى  انســان   »چــون  یعنــی 
هســتیش وابســته و متعلــق بــه خداســت، از ناحیــه خــدا آغــاز شــده و به زودى 
ــا مــردن ختــم نمی شــود، او یــک زندگــی  بــه ســوى او برمی گــردد و هســتیش ب
کــه سرنوشــت زندگــی ابدیــش بایــد در ایــن دنیــا معیــن شــود. در  ابــدى  دارد، 
گرفتــه باشــد، و در اثــر ممارســت در آن  کــه پیــش  نتیجــه، در اینجــا هــر راهــی 
ــن  ــود. بدی ــکات خواهــد ب ــا آن مل ــد ب ــا اب ــرده باشــد، ت ک کســب  ــی  راه، ملکات
کــرده باشــد،  کســب  گــر در دنیــا احــوال و ملکاتــی متناســب بــا توحیــد  شــکل، ا
کــه آغــازش از  کــرد، بــر اســاس بندگــی خــدای ســبحان -  کــه  یعنــی هــر عملــی 
ــه  ک ــود   فــردى خواهــد ب

ً
ــه ســوى اوســت - انجــام داد، قهــرا او و انجامــش ب

گــر توحیــد را فرامــوش  انســان آمــده و انســان از ایــن دنیــا رفتــه اســت. امــا ا
کــرده و حقیقتــش را  ک  کنــد و حقیقــت امــر خــود را بپوشــاند، خــود را هــال

کــرده اســت.« )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 2، ص 178( نابــود 
کلّیــه برنامه ریزی هــای اجتماعــی و حتــی  ایــن نگــرش باعــث می شــود تــا در 
سیاســی و اقتصــادی، حیــات آدمــی در ایــن دنیــا و در جهــان آخــرت همگــی 
اجتماعــی  »ســّنت هاى  گفــت:  می تــوان  اســاس  از  شــوند.  لحــاظ  هــم  بــا 
ــق بــه عمــل اســت، و زیــر بنــاى آن، اعتقــاد بــه حقیقــت هســتی عالــم و 

ّ
متعل

ــه  ــم اســت- می باشــد. ب ــه خــود یکــی از اجــزاى عال ک هســتی خــود انســان- 
کــه در اثــر اختــالف اعتقــادات دربــاره حقیقــت هســتی،  همیــن جهــت اســت 
کــه معتقــد اســت  ســنت هاى اجتماعــی نیــز مختلــف می شــوند. اجتماعــی 
ــم از او، و برگشــتش نیــز بــه او اســت، 

َ
کــه هســتی عال ــم، رّب و خالقــی دارد 

َ
عال
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2( کلی نگری در رفع آسیب های اجتماعی
یی با یک آسیب اجتماعی  یارو طبق این مبنا، در رو
یشه های شکل گیری آن را بررسی و برای  باید کلیه عوامل و ر
یشه ها را اصالح کرد. در برخی موارد، مشکل در دل  رفع آن، ر
یشه مشکل  خود پدیده واقع است و در بسیاری از موارد نیز ر

را باید در جای دیگری جست .)))

کــه  کــه انســان  فنــا ناپذیــر اســت و حیــات ابــدى  دارد  و نیــز معتقــد اســت 
کــه در  بــا مــرگ پایــان نمی پذیــرد، چنیــن اجتماعــی در زندگــی روشــی دارد 
آن ســعادت حیــات ابــدى و تنّعــم در دار جــاودان آخــرت، تأمیــن می شــود. 
کــه نــه بــه مســأله ربوبّیــت بــراى عالــم اعتقــاد دارد و نــه بــراى  و اجتماعــی 
انســان ها زندگــی جاویــدى را معتقــد اســت، بلکــه چنیــن اجتماعــی ماننــد 
گونــه اعتقــادى بــه مــاوراى طبیعــت نــدارد، ســّنت حیــات و  ماّدییــن هیــچ 
ــا مــرگ  کــه ب ــر اســاس بهره منــدى از زندگــی دنیــا،  قوانیــن اجتماعــی خــود را ب
پایــان می پذیــرد، وضــع و بنــا می کنــد.« بــه ایــن ترتیــب، توّجــه بــه جاودانگــی 
در  ایــن جهــان،  در  او  زندگــی  کــه شــیوه  تاثیــری  و  انســان  ابــدی  و حیــات 
حیــات ابــدی او دارد، یکــی از ارکان مهــم برنامــه ریــزی اجتماعــی و پــی ریــزی 

ــد واقــع شــود. ــه قواعــد الهــی بای ــر پای آن ب
ــم 

َ
کل هســتی و اینکــه انســان، عال ــا نبــودن  1. فــارغ از بحــث ُمــدِرک بــودن ی

ــه  ــر و اینکــه همــه اجــزای هســتی _مــن جمل کبی ــم، انســان 
َ
ــر باشــد و عال صغی

از  فــارغ  همچنیــن  و  دارنــد  تأّثــر  و  تأثیــر  اجــزاء،  ســایر  بــه  نســبت  انســان_ 
کل نگــر در علــوم ســنتی مثــل طــب  صّحــت یــا عــدم صّحــت نگــرش هــای 
کلیــه عوامــل  کــه در مواجهــه بــا یــک پدیــده بایــد  قدیــم و غیــره، اســاس ایــن 
کامــاًل  کــرد، امــری  کــرد و آن هــا را رفــع  گیــری آن را بررســی  و ریشــه های شــکل 
معقــول اســت. البتــه ایــن امــر مــورد بــه مــورد مختلــف بــوده و در برخــی مــوارد، 
مشــکل، در دل خــود پدیــده ی واقــع شــده، نهفتــه اســت. ولــی در بســیاری از 

ــد در جــای دیگــری یافــت.  ــه نبــوده ریشــه مشــکل را بای گون مــوارد ایــن 
خودخواهــی  بــه  زوجیــن،  خانوادگــی  مشــکالت  از  بســیاری  حقیقــت  مثــاًل 
ــه خاطــر  گذشــت و ســازش ب کــه روحیــه ایثــار و  طرفیــن برگشــته و در صورتــی 
قابــل  حــد  تــا  خانوادگــی  مشــکالت  شــود،  نهادینــه  و  ترویــج  خــدا  رضــای 
کاهــش می یابــد. ایــن امــر شــاید یکــی از وجــوه تمایــز نســخه های  توجهــی 
کاهــش آســیب اجتماعــی طــالق بــا نســخه هــای غربــی باشــد.  اســالمی بــرای 
روانشناســان  فــردی،  مشــاوره های  قالــب  در  اســت  ممکــن  آنجــا  در  زیــرا 
ولــی  کننــد،  زندگــی  حفــظ  مصلحــت  بــا  همســر  بــا  ســازش  بــه  توصیــه 
به صــورت عمومــی و در قالــب تربیــت اجتماعــی، هرگــز چنیــن فرهنگــی در 
گذشــت بــه خاطــر  جامعــه ترویــج نمی شــود. زیــرا ذات فردگرائــی بــا ایثــار و 

دیگــران مغایــر اســت. 
ــا ایــن  ــی ب ــگاه جــزء نگــر مفیــد باشــد، ول در برخــی مــوارد هــم ممکــن اســت ن
کل نگــر را هــم در دســتور قــرار داد. مثــاًل امــروزه بــرای  حــال بایــد همزمــان نــگاه 
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کــه یکــی از اصلــی  گفتــن«  کاهــش برخــی آســیب های اجتماعــی، مهــارت »نــه 
تریــن مهــارت هــای ارتبــاط مؤثــر اســت، در جامعــه بــه خصــوص بــرای ســنین 
پائیــن ترویــج شــده و جلســات آموزشــی در مــدارس بــا ایــن موضــوع برگــزار 
کــرده و  می شــود. همچنیــن تلویزیــون نیــز برنامه هایــی بــا ایــن موضــوع برگــزار 
گفتــن« را ترویــج می کنــد. در ایــن دوره هــا و برنامه هــا، تــالش  فرهنــگ »نــه 
کــه ارزش هــای فــرد بــا خواســت های  می شــود، نحــوه مواجهــه بــا موقعیتــی 
داده  آمــوزش  می گیــرد،  قــرار  تعــارض  در  فــرد،  خــود  تمایــالت  یــا  دیگــران 
شــود. البتــه ایــن برنامه هــا بســیار خــوب اســت و بخشــی از مشــکل را حــل 
و  ندارنــد  زیــادی  پیچیدگــی  کــه  مســائلی  در  خصــوص  بــه  کــرد.  خواهــد 
قبــح عمــل پیشــنهادی از منظــر فــرد واضــح اســت، می تواننــد راهگشــا واقــع 
بشــوند. مثــاًل در اینکــه نوجــوان دبیرســتانی، درخواســت دوســتان خــود مبنــی 
بــه درخواســت دوســتانش  یــا پســر دانشــجو  کنــد  کشــیدن ســیگار را رد  بــر 
کشــیدن قلیــان یــا مصــرف مشــروبات الکلــی را قبــول نکنــد، ایــن  مبنــی بــر 
ــر  کمــی پیچیده ت کــه  آموزش هــا می توانــد مفیــد واقــع شــود. ولــی در مســائلی 
ــواده مذهبــی  ــه در خان ک ــر چــادری ای  ــاًل دخت ــه نیســت. مث گون هســتند ایــن 
بــزرگ شــده، وقتــی در دوران دانشــجویی بــا فشــار اجتماعــی مبنــی بــر چــادر 
گــروه دوســتانش مواجــه می شــود،  نداشــتن یــا عــدم تطابــق پوشــش او بــا 
ــا آنکــه بخشــی از  ــه ایــن فشــارها چنــدان ســاده نبــوده و ب گفتــن ب ــه  قــدرت ن
ــه فشــارهای اجتماعــی اســت،  گفتــن ب ــه  ــه ن گفتــن مرتبــط ب ــه  آموزش هــای ن
گفتــن  ــه  ــده جــّدی ای در ن ــد نقــش بازدارن ــه تنهایــی بتوان ــی بعیــد اســت ب ول
او بــه خواســت دوســتان، اجتمــاع، نفــس و شــیطان بــه طــور همزمــان داشــته 

باشــد. 
امــا وقتــی ایــن مســائل مــورد ریشــه یابی قــرار می گیرنــد، مشــّخص می گــردد 
گفتــن بــه  کــه در بســیاری از مــوارد، علــت اصلــی عــدم توانمنــدی فــرد در نــه 
نادرســت،  گروهــی  و  اجتماعــی  فشــارهای  دیگــران،  غلــط  خواســت های 
نفــس  کرامــت  بــودن  پائیــن  شــیطان،  وسوســه های  و  نفــس  وسوســه های 
و نداشــتن درک درســتی از قــدر و منزلــت و ارزش ذاتــی انســان بــرای خــود 

کــه امیــر المومنیــن علــی  می فرماینــد:  اوســت. بــر ایــن اســاس اســت 
البالغــة  )نهــج  ه «  َهَوا�تُ َ سش ُه [  ْهَو�تُ َ ]سش ِه  �ی

َ
َعل َها�نَ�تْ  ُسُه   �نْ �نَ ِه   �ی

َ
َعل كُرَم�تْ   »َم�نْ  

 )555 ص  صالــح(،  )للصبحــی 
.« )مســتدرک الوســائل و  هتِ َمْعِ��ی

ْ
ال َها �بِ ِه�نْ ْم �ی

َ
ُسُه  ل �نْ ِه  �نَ �ی

َ
یــا » َم�نْ  كُرَم�تْ  َعل

مســتنبط المســائل، ج 11، ص 339(
کــس بــراى خــودش ارزش قائــل باشــد، شــهواتش ]یــا شــهوتش[ نــزد او  هــر 

ارزش می شــود.  بــی 
کــس بــراى خــودش ارزش قائــل باشــد، آن را بــا معصیــت، بــی ارزش  یــا هــر 
کــرده مــی فرماینــد:  کیــد  نمی ســازد. امــام ســجاد نیــز بــر همیــن نکتــه تأ

 - )ط  األنــوار  )بحــار  ا.«  �ی
�نْ

ُ
الّد ِه  �ی

َ
َعل َها�نَ�تْ  ُسُه   �نْ �نَ ِه   �ی

َ
َعل كُرَم�تْ   »َم�نْ  

)135 ص  ج 75،  بیــروت(، 
کــس بــراى خــودش ارزش قائــل باشــد، دنیــا نــزد او خــوار می شــود. عــالوه  هــر 
بــر ایــن هــا، امیرالمؤمنیــن علــی  در روایــت دیگــری، عاقــل بــودن و بــا 

ــد: ــز از محــارم الهــی برشــمرده ان ــودن را از عوامــل پرهی کرامــت ب
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3( نگاه فرصت محور به مستضعفان
از منظر اسالم، اقشار مستضعف جامعه فرصتند، نه 
به مستضعفان  کریم، خداوند متعال  قرآن  از منظر  تهدید. 
قرار  زمین  وارثان  و  دیگران  پیشوای  را  ایشان  داده،  نعمت 
که  کسانی اند  مستضعفان  نگاه،  این  طبق  داد.  خواهد 
اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  ظرفیت های 
که به دلیل بروز فقر مادی و اعتباری و تحقیر  بسیاری دارند 
جلو  و  مانده  مغفول  توانمندی هایشان  مستکبران  ظلم  و 
گرفته شده است؛ یعنی نه تنها  رشد و نفوذ ایشان در جامعه 

)غــرر  كارم «  الاأ هت  �ی سحب و  لاء  الع�ت م  �ی سش م�ن  المحارم  ع�ن  ا�ن  �ب �ت �ن لاإ
أ
»ا

)111 ص  الکلــم،  درر  و  الحکــم 
و  ویژگی هــا  از  و  عاقــل  انســان های  از خصوصیــات  گناهــان،  از  خــوددارى 

اســت.  کرامــت  با انســان های  اخــالق 
بــه ایــن ترتیــب شــاید ریشــه تــن دادن بــه بســیاری از خواســت های اشــتباه 
نفــس، خواســت های شــیطان، خواســت های اشــتباه دوســتان و همچنیــن 
بــا جامعــه در امــور غیــر  بــرای همرنگــی  بــه فشــارهای اجتماعــی  تــن دادن 
کــرد. در حقیقــت انســان  کرامــت نفــس جســتجو  کاهــش  مشــروع را بایــد در 
بــه  بــرای وصــول  هرگــز  اهتمــام دارد،  خــود  انســانی  کرامــت  بــه  کــه  فهیــم 
کرامــت و شــخصیت انســانی خــود را  اهــداف خــود، حاضــر نخواهــد بــود، 
ــه فرزندانمــان  کرامــت انســانی را ب کنــد. )عــزت نفــس و  پایکــوب و لگدمــال 

کــد 1410462( بیاموزیــم، خبرگــزاری بیــن اللملــی قــرآن؛ 
کــه یکــی از نــکات ســفارش شــده در فرزندپــروی  روی همیــن اصــل اســت 
ــر  ــم ایشــان اســت. در ایــن خصــوص از پیغمب کرامــت بخشــی و تکری مســئله 

ــت: ــده اس ــل ش ــن نق ــرم  چنی ک ا
كْم.« )وســائل الشــیعة، ج 21، 

َ
ْر ل �نَ عنْ َُهْم �ی َ�ا�ب

آ
ا وا  ْحِس�نُ

أَ
ا َو  اَ�كْم  

َ
ْول

أَ
ا كِرُموا 

أَ
» ا

)476 ص 
کنیــد تــا  گرامــی بداریــد و بــا آداب نیکــو بــا ایشــان معاشــرت  فرزندانتــان را 

شــوید.  آمرزیــده 
ــار  کن ــه اشــاره شــد، عوامــل دیگــری مثــل عقالنیــت هــم در  ک ــه همانطــور  البت
کــه ایــن مــورد  کرامــت نفــس در پیشــگیری از افتــادن در دام هــا مؤثــر اســت. 

گیــرد.  هــم بایــد مــورد دقــت نظــر قــرار 
کــه:  کــرد آن اســت  کــه در ایــن بحــث بایــد بــه آن اشــاره  آخریــن نکتــه ای 
گفتــن  نــه  مهــارت  مثــل  کاربــردی  آموزش هــای  برخــی  نافــی  بحــث  ایــن 
نیســت. بلکــه می گویــد عــالوه بــر ایــن امــور بایــد بــه ریشــه ها نیــز پرداخــت 
کاهــش داد. ــی آنهــا، آســیب های اجتماعــی را  ــا شــناخت و درمــان اصول و ب
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بلکه  حضورشان در جامعه نوعی تهدید و دردسر نیست، 
ترقی  ایشان جهت  از  بهره مندی  برای  فرصتی بسیار عالی 
بینش حضرت  نوع  به  نگاه  با  از طرفی  اجتماع است.  کل 
اشتر  مالک  به   53 نامه  در  السالم  علیه  امیرالمومنین 
کم  حضرت خواص و ثروتمندان جامعه را افرادی پرهزینه و 
یاور برای جامعه اسالمی شمرده و در مقابل رعیت و عموم 
کم هزینه برای حکومت  کثیرالمعونه و  مردم مستضعف را 

می داند که عمود دین بر ایشان استوار است.)))

کــه از منظــر اســالم اهمیــت دارد و می توانــد  کالنــی  1. از دیگــر راهبردهــای 
قشــر  بــه  نــگاه  نــوع  کنــد  زیــادی  کمــک  اجتماعــی  تحــول  برنامه ریــزی  بــه 
»بــه  کــه  اســت  کســی  مســتضعف  از  منظــور  اســت.  جامعــه  مســتضعف 
ناتــوان  و  ضعیــف  را  او  دیگــران  و  خــودش  و  شــده  کشــیده  اســتضعاف 
ــی )ره( و  ــن نیســت.« )امــام خمین ــر چنی ــع ام ــه واق ک ــی  می شــمارند در صورت
مســتضعفین، امینــی، ابراهیــم، ص 9(. ایــن واژه در برابــر مســتکبر بــوده و بــه 
کشــیده شــدِن ایشــان،  نظــر مــی رســد، بیشــتر بــه جنبــه ی عامدانــه بــه ضعــف 
گیــر بــوده و عناوینــی  توســط مســتکبرین اشــاره می کنــد. بنابرایــن واژه ای فرا

مثــل فقیــر و مســکین و غیــره را هــم در بــر می گیــرد. 
کشــور خودمــان، آن  کشــورهای جهــان و حتــی  کــم در عمــوم  کلــی حا نــگاه 
کــه فقــرا و مســتضعفین، قشــر آســیب پذیــر و بدبخــت جامعــه بــوده و  اســت 
 بــرای جلوگیــری از ســرایت آســیب 

ً
 بــه دالئــل انســانی و اخالقــی و ثانیــا

ً
اوال

کــه  کــت بــاری  ایشــان بــه باقــی اقشــار جامعــه بایــد آنهــا را از وضعیــت فال
ــه از منظــر قــرآن  ک ــی اســت  در آن غوطــه ور هســتند نجــات داد. ایــن در حال
ــه آنهــا نعمــت داده و  ــد متعــال ب ــه خداون ک ــم، ایــن مســتضعفین هســتند  کری

ایشــان را پیشــوای دیگــران و وارثیــن زمیــن قــرار داده اســت:
ُهُم 

َ
َعل ْ حب

�نَ َو  هتً  ّمَ �أِ
أَ
ا ُهْم 

َ
َعل ْ حب

�نَ َو  ْر�نِ 
اأَ

ْ
ال ی  ِ

�ن وا  ِع�نُ �نْ �نَ اْس�تُ �ی دن
َّ
ال ی 

َ
ُم�نَّ َعل �نَ �نْ 

أَ
ا ُد  ر�ی �نُ »َو 

« )قصــص/ 5( �نَ �ی واِر�ش
ْ
ال

ــاره مســتضعفین  کــه امــام راحــل)ره( درب ــر اســاس چنیــن اندیشــه ای اســت  ب
گفتــه انــد: 

ــد؛  ــه ایــن مملکــت و ســرمایه ایــن مملکت ان ــه معون ک ــوخ نشــینها هســتند  »ک
کنــد.«  مــا حفــظ  بــراى  را  نشــینها  کــوخ  ایــن  نشــینها. خداونــد  کاخ  نــه آن 

)404 امــام، ج 10، ص  )صحیفــه 
کــه ثروتمنــدان قشــر بــدون مشــکل   بــر خــالف تصــّور رایــج 

ً
همچنیــن دقیقــا

گرفتــاری  جامعــه بــوده و فقــرا و محرومیــن و مســتضعفین همــواره غــرق در 
امــام)ره( در  از آن هســتند، مرحــوم  ناشــی  نگرانی هــای  رنــج و مشــکل و  و 

خصــوص ایشــان مــی فرماینــد: 
کاخ نشــین ها بســیار مرّفــه هســتند؛ آنهــا دلهایشــان لبریــز  کــه  »گمــان نکنیــد 
کاخ  بیــن  در  کــه  تزلزلــی  نیســت.  آرام  قلب هایشــان  آنهــا  اســت؛  تزلــزل  از 
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ایــن طبقــه  کــه  آرامشــی  نیســت.  نشــین ها  کــوخ  بیــن  نشــین ها هســت در 
کــه بــه خیــال خودشــان در آن باالهــا هســتند،  محــروم دارنــد آن طبقــه اى 
می بینیــد  ببینیــد،  را  بــزرگ  قدرت هــاى  کنیــد،  توجــه  گــر  ا شــما  ندارنــد. 
شــما  در  هســت،  بــزرگ  قدرت هــاى  ســران  در  کــه  اضطرابــی  قــدر  آن  کــه 
را،  اجــر  می خواهیــد  خــدا  از  و  می کنیــد  عمــل  خــدا  بــراى  کــه  اشــخاصی 
کــه خــدا بــه شــما داده و  ایــن اضطــراب نیســت. ایــن یــک نعمتــی اســت 
شــاید ماهــا هــم نتوانیــم درســت بفهمیــم نعمت هــاى خفــّی الهــی را؛ نعمــت 
طمأنینــه، نعمــت آرامــش، نعمــت ســکینه قلــب. اطمینــان قلــب، در شــما 
باالهــا  نظــر آن هــا مســتضعف، هســت و در آن  بــه  گروه هــاى  گروه هــا و در 
کاخ هــاى بــزرگ نشســتند و  نیســت، آن باالهــا، همــه اضطــراب اســت. در 
ــد. ایــن از  کوخ هــا نشســتید و آن غصه هــا را نداری ــد؛ شــما در  غصــه می خورن

امــام، ج 14، ص 264( بــر شــما« )صحیفــه  الطــاف خداســت 
گرفتــار محرومیــت مالــی دارنــد، ولــی  بــه ایــن ترتیــب، بــا آنکــه ایــن جماعــت 

ــانند:  ــی ایش ــعادتمند حقیق ــت س در حقیق
کــه چنــد تــا بــاغ داشــته  گمــان می کنــد ســعادتش بــه ایــن اســت  »انســان 
در  باشــد،  داشــته  ســرمایه  بانک هــا  در  باشــد،  داشــته  ِده  تــا  چنــد  باشــد، 
وقتــی  مــا  لکــن  می کنــد،  را  گمــان  ایــن  انســان  شــاید  باشــد،  چــه  تجــارت 
کــه  می بینیــم  می کنیــم،  ســنجش  را  ســعادتها  و  می کنیــم  مالحظــه  کــه 
کاخ هــا  کــه در  کوخهــا بودنــد. آن هایــی  کــه در  ســعادتمندها آن هایــی بودنــد 
دنیــا  در  کوخ هــا  از  بــرکات  کــه  مقــدارى  آن  نیســتند.  ســعادتمند  هســتند 
کاخ هــا پیــدا نمی شــود.« )صحیفــه امــام، ج 17،  منتشــر شــده اســت هیــچ در 

)373 ص 
بدیــن شــکل، از منظــر اســالم، شــاخص آســیب پذیری فقــر و غنــا نیســت. 
کــه امــروزه حاشــیه نشــین محســوب  کســانی  لــذا شــاید بســیاری از همیــن 
کســانی  از  برخــی  برابــر،  در  و  باشــند  خوشــبخت  و  ســعادتمند  می شــوند، 
نقــاط مرفــه شــهرها زندگــی می کننــد، شــقاوتمند و بی چــاره باشــند.  کــه در 
کــه فقــر می توانــد آســیب های  انــدازه  بــه همــان  در نتیجــه به نظــر می رســد 
کنــد، بــه همــان میــزان و چــه بســا بیشــتر، ثــروت می توانــد  اجتماعــی را ایجــاد 

باشــد.  آســیب های اجتماعــی  زمینــه ســاز 
کــه مســتضعفین و محرومیــن روســتایی و حاشــیه  بنابرایــن، ایــن نــوع نگــرش 
کن بافت هــای فرســوده، آســیب جامعــه بــوده  نشــین و جنــوب شــهری و ســا
کــت بــار  کــرد و از ایــن وضعیــت فال و بایــد رفــت و ایشــان را جمــع و جــور 
نجاتشــان داد، نگاهــی ضــد انســانی و غیــر دینــی اســت. بلکــه در حقیقــت، 
کــه بیــش از ایشــان، نیازمنــد نجــات  کاخ نشــینان هســتند  ایــن ثروتمنــدان و 

و افتــادن در مســیر ســعادت هســتند. 
ــه نظــر می رســد،  ــر ب ــه شــریفه فــوق الذک ــه آی ــا توجــه ب گفــت، ب ــد  همچنیــن بای
ــرای ایجــاد تغییــرات اجتماعــی و سیاســی بســیار  ظرفیت هــای مســتضعفین ب
کــرد. در  اســتفاده  تغییــر  بــرای  ایشــان  بــاالی  از ظرفیــت  بایــد  و  بــوده  زیــاد 
کــه »بایــد محــور پیشــبری مقاصــد و برنامــه  کســانی هســتند  حقیقــت ایشــان 
ــه نظــام خدمــات اجتماعــی و  گان ــی انقــالب شــوند.« )ســند »دو  هــای اصل
اســالمی معاونــت فرهنگــی  تبلیغــات  نهضــت محرومیــن«، ســازمان  نظــام 
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بــه  »مّنــة«  مذکــور،  آیــه  ذیــل  المیــزان  تفســیر  بیــان  طبــق   )1398 تبلیغــی، 
معنــای نعمــت ســنگین اســت. در نتیجــه خداونــد بــر مســتضعفین نعمــت 
کــرده اســت.  کــرده و آنهــا را بــه عنــوان امــام جامعــه معرفــی  ســنگینی عطــا 

)9 ص  ج 16،  المیــزان،  تفســیر  ترجمــه  )ر.ک. 
کــه ظرفیــت هــای اجتماعــی،  کســانی هســتند  بــه ایــن ترتیــب مســتضعفین 
ــروز فقــر  ــه دلیــل ب ــه ب ک ــد،  ــادی دارن سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی بســیار زی
هــای  توانمنــدی  مســتکبران  جانــب  از  ظلــم  و  تحقیــر  و  اعتبــاری  و  مــادی 
گرفتــه  ایشــان مغفــول واقــع شــده و جلــوی رشــد و نفــوذ ایشــان در جامعــه 
شــده اســت. یعنــی نــه تنهــا حضــور ایشــان در جامعــه نوعــی تهدیــد و دردســر 
نیســت بلکــه فرصتــی بســیار عالــی بــرای بهــره منــدی از ایشــان بــرای ترقــی 
کــوخ نشــینان، بالــذات  کل اجتمــاع اســت. در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد، ایــن 
اقتضــای رشــد و تعالــی را داشــته و تنهــا بــه دلیــل موانــع مذکــور جلــوی ایــن امــر 
ــوع بینــش حضــرت امیرالمومنیــن  ــه ن ــگاه ب ــا ن ــه شــده اســت. از طرفــی ب گرفت
علیــه الســالم در نامــه 53 بــه مالــک اشــتر حضــرت خــواص و ثروتمنــدان 
یــاور بــرای جامعــه اســالمی شــمرده و در  کــم  جامعــه را افــرادی پرهزینــه و 
کــم هزینــه بــرای  کثیرالمعونــه و  مقابــل رعیــت و عمــوم مــردم مســتضعف را 
ْهُل 
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هتَ ّوَ هتً َو لا �تُ �بَ َعا�تِ
ــان بیشــتر و  ــه آن ــو ب ــد توجــه ت ــر دشــمنان، عامــه مــردم هســتند، پــس، بای براب

ــه ایشــان افزونتــر باشــد.« ــو ب میــل ت
کــه، بایــد در رفــع موانــع پیــش پــای مســتضعفین  نتیجــه ایــن ســخن آن اســت 
تمــام  بایــد  و  بــوده  مســتضعفین«  خدمــت  در  »اســالم  اســاس  از  کوشــید. 
تــالش خــود را بــرای رفــع محرومیــت و برداشــتن موانــع ســر راه ایشــان بــه 

امــام، ج 6، ص272( آورد. )صحیفــه  عمــل 
مقــام معظــم رهبری در ایــن خصوص فرموده اند: 

»در نظــام مــا، هــر حرکــت و سیاســت و قانــون و تالشــی، بایــد در خدمــت 
بلندمــدت  و  طوالنــی  حکومــت  کــه  باشــد  محرومــی  و  مســتضعف  مــردم 
دچــار  ضعــف  و  اســتضعاف  بــه  مختلــف،  جهــات  از  را  آن هــا  طاغوت هــا، 
حضــرت  میــالد  ســالروز  در  )ســخنرانی  ماســت.«  راه  ایــن،  اســت.  کــرده 

)1369/11/10  ،علــی
بــه  روش،  بهتریــن  ایشــان،  بــاالی  هــای  ظرفیــت  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
کارگیــری خــود ایشــان بــرای رفــع محرومیــت از خودشــان اســت. البتــه ایــن 
بــه  نفــس  بــه  اعتمــاد  و  عــزت  بازگشــت  و  تحقیــر  رفــع  مثــل  مقدماتــی  امــر 
ظرفیــت  کــردن  زنــده  جهــت  بخــش  اثــر  هــای  تشــکیالت  ایجــاد  ایشــان، 
کســب  ــرای تحصیــل، توانمندســازی و  ــه ســازی ب هــای جمعــی ایشــان، زمین
و دادن  ایشــان  اشــتغال  بــرای  زمینه ســازی  فّنــی و حرفــه ای،  مهارت هــای 
ــه  گان ــند »دو  ــاز دارد. )س ــی را نی ــی – انقالب ــت دین ــرت و هدای ــی، بصی گاه آ
نظــام خدمــات اجتماعــی و نظــام نهضــت محرومیــن«، ســازمان تبلیغــات 

)1398 تبلیغــی،  فرهنگــی  معاونــت  اســالمی 
از مســتضعفین  رفــع محرومیــت  بــرای  غیــر مســتضعفین  نقــش  نکتــه دیگــر 
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اســت. در غــرب، بحــث جــّدی ای در خصــوص برقــراری عدالــت بیــن اقشــار 
ــر ایــن  ــد از طریــق اخــذ مالیــات وجــود دارد. در آنجــا »برخــی ب ــر و ثروتمن فقی
کــه عدالــت حکــم می کنــد از ثروتمنــدان بــه نفــع مســتمندان مالیــات  باورنــد 
کــه افــراد  گرفتــن از پولــی  کــه مالیــات  بگیریــم، ولــی برخــی دیگــر عقیــده دارنــد 
ــد  ــت )چــه بای ــد درســت نیســت.« )عدال ــه دســت می آورن ــالش خــود ب ــا ت ب
گــر نگاهــی مــادی، بــه مقولــه  کــرد؟(، ســندل، مایــکل، ص 40( در حقیقــت ا
گرفتــن پــول از ثروتمنــدان و دادن آن بــه فقــرا و ایجــاد تــوازن در جامعــه از 
 و بالــذات بــا عقــل مــادی 

ً
کاری اوال ایــن طریــق، وجــود داشــته باشــد، چنیــن 

کار، دالئلــی مثــل جلوگیــری  جــور نیســت. البتــه می تــوان بــرای توجیــه ایــن 
ســرمایه داری  نظــام  بــر ضــد  ایشــان  قیــام  و  فقــرا  اجتماعــی  از حرکت هــای 
کمــی از درآمــد ثروتمنــدان و  گرفتــن بخــش  را بــر شــمرد. بــه تعبیــر دیگــر بــا 
دادن آن هــا بــه فقــرا، دهــان آنهــا بســته شــده و بیــداری و قیــام آن هــا منتفــی 

می شــود. 
 و بالــّذات 

ً
امــا در تفکــر اســالمی، امــوری مثــل زکات و ســایر صدقــات، اوال

کــردن و تزکیــه خــود افــراد زکات دهنــده و صدقــه دهنــده طراحــی  ک  بــرای پــا
 و بالعــرض بــرای رفــع فقــر از جامعــه هســتند. اصــاًل علــت نــام 

ً
شــده و ثانیــا

کنندگــی و رشــد دهندگــی نفــس،  گــذاری واژه زکات، همیــن خاصّیــت تزکیــه 
بــه واســطه اعطــا مــال بــه فقراســت. )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 9، ص 512( 
 ذی حــق 

ً
گفــت از منظــر اســالم، فقــرا حقیقتــا بــه تعبیــری هــم شــاید بتــوان 

بــوده و در امــوال دیگــران حّقــی بــرای ایشــان منظــور شــده اســت. مرحــوم 
فلســفه  بیــن  »فــرق  انــد:  گفتــه  چنیــن  خصــوص  ایــن  در  مطهــری  شــهید 
کــه بــر اصــل علــت غائــی مبتنــی اســت بــا مبانــی  اجتماعــی و مبانــی اســالمی 
حقــوق مــادی، یکــی در همیــن جاســت. مطابــق مبانــی حقــوق الهــی اســالمی 
الهــی، حقــوق  امــا طبــق مبانــی حقوقــی غیــر  بینوایــان ذی حق انــد.   

ً
واقعــا

کار و صنعــت ایجــاد مــی شــود.« )بیســت  فقــط و فقــط بــا فعالّیــت و تولیــد و 
گفتــار، شــهید مطهــری، ص 60(

البتــه خداونــد متعــال نیــز بــه جهــت تشــویق زکات دهنــده، اجــر او را خــود 
عهــده دار شــده )ســوره مبارکــه بقــره، آیــه 277( و در صــورت رعایــت برخــی 
امــور دیگــر، مثــل اقامــه نمــاز و ایمــان بــه خــدا، بــه او وعــده اجــر عظیــم و 
بهشــت بریــن و رحمــت خــود را داده اســت. )ســوره مبارکــه نســاء، آیــه 162( 
کنــار اجــر اخــروی، وعــده دوبرابــر شــدن مــال را هــم بــه زکات  همچنیــن در 
دهنــده داده اســت. )ســوره مبارکــه روم، آیــه 39( بــه ایــن ترتیــب نفــع اولیــه 
مــادی و معنــوی دادن زکات، بــه خــود زکات دهنــده بــاز می گــردد و اصــاًل 
گفــت تزکیــه نفــوس در جامعــه اســالمی متوقــف بــر آن اســت. بــر  می تــوان 
همیــن اســاس هــم خداونــد متعــال بــه پیامبــر دســتور اخــذ زکات مــی دهــد: 
ک  �نَّ َصلا�تَ ِهْم اإِ �ی

َ
ها َو َصّلِ َعل ِهْم �بِ ك�ی رنَ ُرُهْم َو �تُ َطّهِ هتً �تُ ْمواِلِهْم َصَد�تَ

أَ
 ِم�نْ ا

دنْ »�نُ
ٌم« )توبه/103( ٌع َعل�ی ُه َسم�ی

َ
ُهْم َو الّل

َ
َسك�نٌ ل

کــه بــه ســبب آن ]نفــوس و اموالشــان را[  کــن  از اموالشــان زکاتــی دریافــت 
]بــه هنــگام دریافــت  و  تکامــل می دهــی؛  و  رشــد  را  آنــان  و  ک می کنــی،  پــا
ــت؛ و  ــان اس ــراى آن ــی ب ــه آرامش ــو مای ــاى ت ــرا دع ــن؛ زی ک ــا  ــان دع ــر آن زکات [ ب

خــدا شــنوا و داناســت .
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4( حفظ کرامت انسانی 
کرامت  بودنش  انسان  صرف  به  انسان  اسالم،  نظر  از 
دارد، انسان ها ذاتًا کریمند و تمایزشان فقط بر اساس رعایت 
متصدی  که  کسانی  اساس،  این  بر  است.  الهی  تقوای 
حفظ  باید  هستند  اجتماعی  آسیب های  حل  یزی  برنامه ر
کرامت انسان ها را در نظر داشته و سرلوحه اقدامات و برنامه 
کرامت بخشیدن به مردم و  یزی های فرهنگی و اجتماعی  ر

برخورد کریمانه با ایشان باشند.)))

در نتیجــه، مبنــای زکات دادن، تطهیــر و تزکیــه نفــوس اســت و رفــع فقــر از 
کــه -  جامعــه امــری متفــرع بــر آن مــی باشــد. بــر اســاس ایــن منطــق اســت 
برخــالف برخــی دیدگاه هــای مــادی- دادن زکات و ســایر صدقــات بــه فقــرا 

کامــاًل معقــول و عقالئــی و الزم تلقــی می شــود. امــری 
کرامــت اســت و هــم نســبت  1. انســان بــه صــرف انســان بودنــش هــم دارای 

بــه بســیاری از موجــودات دیگــری برتــری دارد: 
ا�تِ  �بَ �ی

الّطَ ِم�نَ  اُهْم  �نَ �تْ َوَررنَ ْحِر  �بَ
ْ
َوال ّرِ 

�بَ
ْ
ال ی  ِ

�ن اُهْم  �نَ
ْ
َوَحَمل َ�َم 

آ
ا ى  �نِ

َ �ب ا  ْم�نَ ْد كّرَ �تَ
َ
»َول

)اســراء/70( لًا«  �ی �نِ �نْ �تَ ا  �نَ �تْ
َ
ل �نْ �نَ ِمّمَ ٍر  �ی ی ك�شِ

َ
َعل اُهْم  �نَ

ْ
ل

�نَّ َو�نَ
کرامــت دادیــم، و آنــان را در خشــکی و دریــا  یعنــی »بــه یقیــن فرزنــدان آدم را 
از  آنــان  بــه  کردیــم، و  گذاشــتیم [ ســوار  کــه در اختیارشــان  ]بــر مرکب هایــی 
آفریده هــاى  از  بســیارى  بــر  را  وآنــان  بخشــیدیم،  روزى  کیــزه  پا نعمت هــاى 

کامــل دادیــم. « خــود برتــرى 
آیــه  انســان ها طبــق  برتــری  ک  مــال اســت  کــه مشــهور  همچنیــن، همانطــور 
تقواســت.  )حجــرات/13(  اكْم«  �ت �تْ

أَ
ا ِه 

َ
الّل َد  ِع�نْ كَرَمكْم 

أَ
ا �نَّ  »اإِ شــریفه 

ــا ارزش  ــر باشــد، نــزد خداونــد متعــال جایــگاه ب ــا تقوات یعنــی هــر چــه انســانی ب
کــه  تــری دارد. ایــن امــر بــر خــالف تصــّور عمــوم مــردم اســت. زیــرا ایشــان 
کرامــت را در   ایــن امتیــاز و 

ّ
»دل بستگیشــان بــه زندگــی مــادى دنیاســت، قهــرا

همــان مزایــاى زندگــی دنیــا، یعنــی در مــال و جمــال و حســب و نســب و امثــال 
آن جســتجو می کننــد، و همــه تــالش و تــوان خــود را در طلــب و بــه دســت 
کار می گیرنــد، تــا بــا آن بــه دیگــران فخــر بفروشــند، و بلنــدى و  آوردن آن بــه 
گونــه مزایــا، مزیت هــاى موهــوم و  کــه ایــن  کننــد. در حالــی  کســب  ســرورى 
کرامــت بــه آنــان نمی دهــد، و او  خالــی از حقیقــت اســت، و ذره اى از شــرف و 
کــه مزّیــت حقیقــی  کــت ســاقط می کنــد. آن مزّیتــی  را تــا مرحلــه شــقاوت و هال
کــه همــان زندگــی  اســت و آدمــی را بــاال می بــرد، و بــه ســعادت حقیقیــش 
طّیبــه و ابــدى در جــوار رحمــت پــروردگار اســت می رســاند، عبــارت اســت از 
ــه ســعادت  ــراى رســیدن ب تقــوى و پــرواى از خــدا. آرى، تنهــا و تنهــا وســیله ب
ــا  ــه طفیــل ســعادت آخــرت، ســعادت دنی ــه ب ک آخــرت همــان تقــوى اســت، 
را هــم تامیــن می کنــد.« )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 18، صــص 490-489(
 بــر اســاس رعایــت 

ً
کریم انــد و تمایــز آنهــا از هــم صرفــا بنابرایــن انســان هــا ذاتــا 
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تقــوای الهــی مشــخص می شــود. در نتیجــه ســایر امــور غیــر از تقــوا، مــن جملــه 
امــور مــادی مثــل جایــگاه اجتماعــی و غنــای مالــی و غیــره، نمی توانــد باعــث 
خودبرتــر بینــی نســبت بــه دیگــران و حقیــر پنداشــتن آنهــا و محــق دانســتن 

خــود شــود. 
 Second-class( دو  درجــه  شــهروندان  وجــود  و  مــردم  بیــن  تبعیــض 
پوســتان  ســفید  بیــن  تبعیــض  دارد.  ســابقه ای طوالنــی  غــرب  در   )citizen
فقــراء  بیــن  تبعیــض  مــردان،  و  زنــان  بیــن  تبعیــض  پوســتان،  ســفید  غیــر  و 
کشــور  کان وجــود دارد. در  کمــا کشــورهای غربــی  از  بســیاری  اغنیــاء در  و 
نیــز وجــود دارد.  تبعیض هایــی وجــود داشــته و همینــک  از قدیــم  هــم  مــا 
کــه حاشــیه نشــین شــهر  کســی  کشــور نســبت بــه  بســیاری از مــردم و مســئولین 
ــبت  ــی نس ــا حت ــد ی ــندگی می کن ــان فروش ــه در خیاب ک کاری  ــودک  ک ــا  ــت، ی اس
کــرده و خــود را  کــه در روســتا زندگــی می کننــد، احســاس تفــّوق  کســانی  بــه 
گاهــی بــه  کــه حتــی  باالتــر می پندارنــد. ایــن خودبرتــر بینــی باعــث می شــود 
یــا  نشــین  حاشــیه  اجتماعــی،  ریزی هــای  برنامــه  در  گاه،  ناخــودآ صــورت 
کســانی  گــرد بــه عنــوان یــک تهدیــد تلقــی شــده،  کار یــا فروشــنده دوره  کــودک 
کــه هــر چــه ســریعتر بایــد از صحنــه اجتمــاع محــو شــوند. ایــن  پنداشــته شــوند 
کــه یکــی از وجــوه تمایــز دســتگاه فکــری اســالم در مواجهــه  ــی اســت  در حال
کرامــت و  انــگاری انســان و  بــا شــیء  بــا آســیب های اجتماعــی »مخالفــت 
ــل اســت،«  گوهــر وجــودی او قائ ــه خاطــر  ــرای انســان ب ــه اســالم ب ک شــرافتی 

)اســالم و آســیب هــای اجتماعــی، غالمــی، رضــا، ص 228( مــی باشــد. 
کــه  بــه دلیــل اجبــار و فقــر و تبعیضــی  کــه  در حقیقــت یــک حاشــیه نشــین 
کشــور بــه او تحمیــل  خــود برنامه هــای اقتصــادی یــا شــرائط خــاص اقتصــادی 
کار غیــر قانونــی انجــام  کــرده، مجبــور بــه مهاجــرت بــه شــهر شــده، ولــو اینکــه 
کن شــده، ولــی بــه هــر شــکل او یــک انســان  داده و در منطقــه غیــر مجــاز ســا
کرامــت ذاتــی اســت و چــه بســا بســیاری از ایشــان بــه دلیــل تقــوای بــاالی  بــا 
خــود از بســیاری مســئوالن و مــردم برتــر باشــند. لــذا هرگــز نمی تــوان بــه ایشــان 
یــک  مثــل  ریــزی  برنامــه  کــرد و در  نــگاه  یــک تهدیــد اجتماعــی  بــه عنــوان 
ــردی  گ ــن دوره  ــرد. همچنی ک ــا ایشــان برخــورد  ــا شــهروند درجــه دو ب شــیء ی
کاری غیــر قانونــی انجــام می دهــد، نیــز چنیــن  کار شــده و  کــه مجبــور بــه ایــن 
کرامــت ذاتــی انســان  کــه بــا  اســت و نمی تــوان بــا هــر لحــن و نحــوه برخــوردی 

ــردن او داشــت.  ک در تنافــی اســت، ســعی در جمــع 
در  کــه  کســانی  یــا  روســتائیان  دانســتن  محقــر  مثــل  هــم،  مــوارد  برخــی  در 
مناطــق ضعیــف شــهری زندگــی می کننــد، شــدت قبــح ایــن امــر بیشــتر اســت. 
برخــی از مســئولین و مــردم، بــه نحــوی راجــع بــه روســتائی یــا جنــوب شــهری 
ــد جامعــه  ــی این هــا قشــر زائ گوئ ــه  ک ــد  ــزی می کنن ــی برنامه ری اظهــار نظــر و حت
کریمانــه و  کشــور اســت. عــدم برخــورد  بــوده و وجودشــان لطمــه ای بــرای 
ــروز  ــه باعــث ب ک کوچــک دانســتن ایشــان در طــول زمــان، خــود امــری اســت 
 خــود را در معــرض 

ً
کــه دائمــا آســیب های اجتماعــی می شــود. روســتائی ای 

یــا جایــگاه  آنکــه شــرائط اقتصــادی  تحقیــر می بینــد، ترجیــح می دهــد، ولــو 
کنــد.  اجتماعــی پائینتــری در شــهر داشــته باشــد، از روســتا بــه شــهر مهاجــرت 
کــه خــود را محقــر می پنــدارد، بــرای خالصــی از ایــن وضعّیــت  جنــوب شــهری 
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5( توجه به جایگاه رفیع امت اسالمی
و  متمایز  جایگاه  امم  سایر  به  نسبت  اسالمی  امت 
 اکرم پیامبر  دست کم  یا  و اسالمی  امت  و  دارد  رفیعی 
گرفت،  میزانی برای سنجش اعمال سایر امم قرار خواهند 
یافتن  برتری  اجازه  به هیچ وجه  نفی سبیل  آیه  بر اساس  و 
کافران بر مسلمین و امت اسالمی داده نشده است. توجه به 
عزت و جایگاه رفیع امت اسالمی در تقویت باورهای دینی 
و کاهش اثر تهاجمات فرهنگی و غربزدگی در اجتماع بسیار 

مؤثر است.)))

بــه هــر اقــدام غیــر قانونــی دســت می زنــد تــا وضعیــت فعلــی خــود را بهبــود 
ببخشــد. 

متصــدی  کــه  کســانی  توســط  انســان ها  کرامــت  حفــظ  اســاس  ایــن  بــر 
مهمــی  نــکات  از  یکــی  هســتند  اجتماعــی  آســیب های  حــل  برنامه ریــزی 
کــه بــه  کســانی  گرفتــه شــود. حتــی بایــد نســبت بــه  کــه بایــد در نظــر  اســت 
نیــز  می شــوند،  جــرم  مرتکــب  ظاهــر  در  اجتماعــی،  دیدگــی  آســیب  دلیــل 
کریمانــه داشــت. نیــروی انتظامــی، مأموریــن شــهرداری، مأموریــن  برخــورد 
کــه از خانــه فــرار  بــا دختــری  بایــد  کمیتــه امــداد و نیروهــای ســایر نهادهــا، 
ــه  ک ــون خوابــی می کنــد، دســت فروشــی  کارت ــان  ــه در خیاب ک ــرده، معتــادی  ک
ــان حاضــر  ــا بدحجــاب در خیاب ــی حجــاب ی ــه ب ک ــی  ــد، زن ــردی می کن گ دوره 
ــه  ک ــا مــردی  ــان چیــزی را می فروشــد و زن ی ــه در خیاب ک کاری  ــودک  ک شــده، 
برخــورد  همدالنــه  و  دلســوزی  روی  از  کریمانــه،  بایــد  می کنــد،  تکّدی گــری 
ــرای رفــع ایــن قبیــل آســیب  ــه در مقــام برنامه ریــزی ب ک کننــد. مســئولینی هــم 
کننــد   بایــد برنامه هایشــان را جــوری تنظیــم 

ً
هــای اجتماعــی هســتند، حتمــا

آنکــه در ظاهــر مجــرم  ولــو  افــراد،  انســانی  کرامــت  شــرایطی  هــر  تحــت  کــه 
کــه بــه شــّدت  کریمانــه چیــزی اســت  هســتند، زیــر ســوال نــرود. خــود برخــورد 
بــه  بعدهــا  را  متخلــف  افــراد  همیــن  و  داده  افزایــش  را  اجتماعــی  ســرمایه 

می کنــد. تبدیــل  نظــام  پشــتیبان 
ــه دور از افــراط و  ــم امــت اســالمی را امتــی وســط و ب کری 1. طبــق بیــان قــرآن 

ــرار داده اســت.  ــط ق تفری
اس « )بقره/143(

ی ال�نَّ
َ
َهداَء َعل ُ وا سش كو�نُ  ِل�تَ

ً
هتً َوَسطا ّمَ

أُ
اكْم ا �ن

ْ
َعل َ ِلک حب »َو كدن

کردیــم [ شــما را اّمتــی میانــه  گونــه ]کــه شــما را بــه راه راســت هدایــت  »و همــان 
تــا ]در ایمــان، عمــل،  ]ومعتــدل و پیراســته از افــراط و تفریــط[ قــرار دادیــم 

گــواه باشــید.« ــر مــردم  درســتی و راســتی [ ب
کــه متدّینیــن  بــه آن دیــن را، بــه ســوى راه وســط  »بــراى آنــان دینــی قــرار داد، 
و میانــه هدایــت می کنــد.« )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 1، صــص 482-481( 
کــرده  یعنــی هــم جانــب جســم و هــم جانــب روح را در دســتورات خــود لحــاظ 
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6( توأمان بودن بشارت و انذار
یج معارف اسالمی آنچه بیشتر دیده  در تبلیغ دین و ترو
می شود بشارت است و کمتر انذار و هشدار داده می شود در 
که برای هدایت بشر هر دو الزم است و باید هر دو در  حالی 

است.
زندگــی  بــه ســعادت  گــر بخواهــد  انســان »ا گفــت،  بایــد  بیشــتر  در توضیــح 
و  مــادى  هــم  اســت،  نیازمنــد  هــر دو ســعادت  و  کمــال  هــر دو  بــه  برســد، 
کــه  هــم معنــوى .« )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 1، ص 482( لــذا در صورتــی 
کننــد، بــه  کمــال را بــرای خــود حاصــل  اّمتــی بــه دور از افــراط و تفریــط، هــر دو 
ســعادت حقیقــی در دنیــا و آخــرت دســت خواهنــد یافــت. ایــن در حالــی 
گرفتــه،  گرایــان جانــب تفریــط را  کــه ســایر امــم مثــل مشــرکین و مــادی  اســت 
غــرق در دنیــا و مادّیــت شــده انــد و برخــی ماننــد مســیحیان جانــب افــراط را 
کمــاالت معنــوی تشــویق می کننــد. در  گریــزی و تقویــت   بــه دنیــا 

ً
گرفتــه، صرفــا

ــرار  ــر ســایر امــم ق ــواه ب گ ــد اّمــت اســالم را شــهید و  ــه خداون نتیجــه در ایــن آی
کــه شــاهد و  کســانی هســتند  ــا بــه طــور دقیقتــر »در ایــن اّمــت  داده اســت. ی

گــواه بــر مــردم هســتند.« )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 1، ص 485(
کــه امــت اســالمی نســبت بــه ســایر امــم جایــگاه  ایــن مســئله نشــانگر آن اســت 
کــرم  کلّیــت اّمــت یــا افــراد خاّصــی از آن یــا حداقــل پیغمبــر ا خاّصــی داشــته و 
 بــه عنــوان پیشــوای ایــن امــت، بــه عنــوان میزانــی بــرای ســنجش اعمــال 

گرفــت.  ســایر امــم قــرار خواهنــد 
بــر ایــن، آیــه شــریفه نفــی ســبیل نیــز، نشــانگر جایــگاه خــاص امــت  عــالوه 

اســت: اســالمی 
لا« )نســاء/141( �ی �نَ َس�ب �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ی ال

َ
�نَ َعل ر�ی کا�نِ

ْ
ُه ِلل

َ
َعَل الّل ْ حب �نْ �ی

َ
»ل

کّفــار را ما فوق مؤمنین و مســلط بــر آنان قرار نمی دهد.  خــداى تعالــی هرگــز 
 

ً
کــه مشــّخص اســت، »مؤمنیــن زمانــی بــه اذن خداونــد دائمــا البتــه همانطــور 
لــوازم ایمــان خــود باشــند.« )ترجمــه تفســیر  کــه ملتــزم بــه  کّفــار غالبنــد  بــر 

المیــزان، ج 5، ص 189(
کــه جامعــه اســالمی در  آیــه قبلــی، مشــخص می کنــد،  نیــز ماننــد  آیــه  ایــن 
ــر ســایر اّمت هــا  ــات آن باشــد، ب ــه مقتضّی ــوده و عامــل ب ــه مؤمــن ب ک ــی  صورت

کافــران هرگــز بــر آن هــا غلبــه نخواهنــد داشــت.  ترجیــح داشــته و 
کــه،  ترویــج بــاور بــه جایــگاه خــاص اّمــت اســالمی، از جملــه امــوری اســت 
ــر واقــع شــود. امــروزه  ــد مؤث ــاور دینــی در اجتمــاع، بســیار می توان ــت ب در تقوّی
جوامــع  از  اســالمی  جوامــع  از  بســیاری  پیــروی  باعــث  کــه  امــوری  از  یکــی 
گــر  غربــی شــده، احســاس تفــّوق آن هــا نســبت بــه خودشــان اســت. لــذا ا
بــه  نســبت  اســالمی  اّمــت  رفیــع  جایــگاه  و  عّزت منــدی  خودبــاوری،  ایــن 
بــه  را  مــردم هویــت دینــی  ترویــج شــود و  جوامــع غیــر مســلمان در جامعــه 
کار  عنــوان اصلی تریــن ویژگــی شــخصّیتی خــود بــه حســاب آورنــد، خــود ایــن 
می توانــد از موانــع پیدایــش آســیب های اجتماعــی ناشــی از تقلیــد از غــرب 

شــود.
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کنار هم بیایند و حتی با دقت و توجه در آیات و روایات انذار 
بر تبشیر مقدم بوده و اولویت دارد. در واقع، یکی از مشکالت 

امروز جامعه جدی نبودن انذار در آن است.)))

کــه »انــذار«  1. »تبشــیر« مــژده دادن و از مقولــه تشــویق اســت، در حالــی 
و  اســت  قائــد  تبشــیر،  شــده  گفتــه  اســت.  کــردن  خطــر  اعــالم  معنــای  بــه 
بــا افســار می کشــد  یــا شــتر را از جلــو  کــه اســب  کســی  انــذار، ســائق. قائــد 
کنــد و مانــع  کــه حیــوان را از پشــت ســر هدایــت مــی  کســی اســت  و ســائق 
انحــراف او از مســیر مــی شــود. در حقیقــت هــر دو این هــا بــرای هدایــت بشــر 
اینکــه  نیســتند. »  کافــی  تنهایــی  بــه  کــدام  یعنــی هیــچ  الزم و ضروری انــد. 
گفتــه مــی شــود شــاید یــک جهتــش ایــن  کریــم »ســبع المثانــی «  بــه قــرآن 
کــه همیشــه در قــرآن، تبشــیر و انــذار مقــرون بــه یکدیگــر اســت، یعنــی  اســت 
ــر.  ــالم خط ــذار و اع ــر ان ــرف دیگ ــد، و از ط ــت و نوی ــارت اس ــرف بش ــک ط از ی
گــر داعــی و  در دعــوت، ایــن هــر دو رکــن بایــد تــوأم باشــد. اشــتباه اســت ا
ــغ تکیــه اش تنهــا روی تبشــیرها و یــا انذارهــا باشــد.« )ر.ک. مجموعــه آثــار، 

ّ
مبل

 )155-154 16، صــص  شــهید مطهــری، ج 
گفــت، بــا آنکــه در اصــل وجــود نیــاز بــه هــر دوی انــذار  در ایــن خصــوص بایــد 
کدام یــک  و تبشــیر بــرای صــالح بشــر تردیــدی وجــود نــدارد، ولــی در اینکــه 
برخــی  اســت.  شــده  اختــالف  اســت  دیگــری  بــر  مقــدم  و  دارنــد  اولویــت 
ــد.  ــذار بچرب ــه ان ــر جنب ــه ب ــن جنب ــد ای ــت و بای ــیر اس ــا تبش ــت ب ــد اولوی معتقدن
مســتند ایــن ســخن را هــم تقدیــم واژه تبشــیر بــر انــذار در چندیــن آیــه از آیــات 
« دانســته انــد. )ر.ک. 

ً
 و نذیــرا

ً
« یــا »مبشــرا

ً
 و نذیــرا

ً
کریــم ماننــد »بشــیرا قــرآن 

مجموعــه آثــار، شــهید مطهــری، ج 16، ص 155(
کــه، در چنــد آیــه از  مســتند قــول بــه تقدیــم انــذار بــر تبشــیر هــم آن اســت 
کــرم یــا ســایر انبیــاء تنهــا بــا لفــظ »منــذر« بــه معنــای  کریــم پیغمبــر ا آیــات قــرآن 
ها�«  ْوٍم  �تَ ِلکّلِ  َو  ٌر  ِ دن ُم�نْ �نْ�تَ 

أَ
ا ما 

�نَّ »اإِ مثــل  انــد؛  شــده  شــناخته  دهنــده  بیــم 
اها«  سش حنْ ُر َم�نْ �ی ِ دن �نْ�تَ ُم�نْ

أَ
ما ا

�نَّ ر« )ص/65( و »اإِ ِ دن ا ُم�نْ �نَ
أَ
ما ا

�نَّ ْل اإِ
)رعــد/7( و »�تُ

ُرو�نَ «)شــعراء/208(.  ِ دن ُم�نْ ها 
َ
ل  

َ
لّا اإِ هتٍ  ْر�ی �تَ ِم�نْ  ا  ك�ن

َ
ْهل

أَ
ا ما  »َو  و  )نازعــات/45( 

همچنیــن بــا آنکــه رســوالن الهــی در چنــد آیــه از قــرآن بــه عنــوان »مبشــرین 
48؛  انعــام/  نســاء/65؛  بقــره/213؛  )ر.ک.  انــد  شــده  یــاد  منذریــن«  و 
�ن «  ر�ی ِ دن ُم�نْ ِهْم  �ی �ن ا  �ن

ْ
ْرَسل

أَ
ا ْد  �تَ

َ
ل »َو  مثــل  آیــات  برخــی  در  ولکــن  کهــف/56(، 

از  بــه عنــوان منــذر شــناخته شــده و حرفــی  تنهــا  )صافــات/72( پیامبــران 
ــه شــریفه  ــه عــالوه، در آی ــودن ایشــان زده نشــده اســت. ب بشــارت دهنــده ب
ــد متعــال  �ن « )دخــان/3( خداون ر�ی ِ دن ا ُم�نْ

ا ك�نَّ
�نَّ اَركهتٍ اإِ �تٍ ُم�ب

َ
ل �ی

َ
اُه �نی  ل �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ا ا

�نَّ »اإِ
کنــد.  خــود را بــه عنــوان »منــذر« معرفــی مــی 

در مقــام قضــاوت بیــن ایــن دو دیــدگاه، بــه نظــر می رســد بــا آنکــه شــأن انبیــاء 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــذار اســت، ول ــه مبلغیــن دیــن الهــی هــم تبشــیر و هــم ان کلی و 
کجــا تبشــیر آمــده انــذار هــم بــه همــراه آن اســت، در  کریــم هــر  اینکــه در قــرآن 
کــه در برخــی مــوارد، انــذار بــدون تبشــیر ذکــر شــده، بــه نظــر مــی رســد،  حالــی 
آیــات  برخــی  در  همچنیــن  باشــد.  اولویــت  دارای  تبشــیر  بــه  نســبت  انــذار 
مکــرم  نبــی  بــرای  بــودن  منــذر  ویژگــی  )رعــد/7(   » ٌر  ِ دن ُم�نْ �نْ�تَ 

أَ
ا ما 

�نَّ »اإِ ماننــد 
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7( شروع تحول اجتماعی از حاکمان جامعه اسالمی 
طبق این مبنا، مردم تابع بزرگان، صدرنشینان و زعمای 
خود هستند و تا وقتی مسئوالن حکومت، اعتقادات دینی 
خود را اصالح نکنند، تزکیه اخالقی نداشته باشند، خود را 
را در  نرسانند و حب دنیا  به مرتبه اعتدال نفس و عدالت 

اســالم بــا ادات حصــر آمــده و ایــن نکتــه هــم مــی توانــد دیــدگاه مذکــور را 
نمایــد.  تقویــت 

گفــت یکــی از مشــکالت امــروز جامعــه مــا همیــن عــدم جــّدی  ــوان  شــاید بت
گرفتــن، مفاســد اقتصــادی و  بــودن انــذار در آن اســت. در خصــوص رشــوه 
گســترده،  کــه بــه طــور علنــی و  کمتــر دیــده شــده  خــوردن مــال حــرام، امــروزه 
و  کمیتــی  حا امــور  انــدرکاران  دســت  همــه  و  قّضــات  کارمنــدان،  مدیــران، 
ک الهــی ترســانده شــوند.  کیفــر ســخت و وحشــتنا کمیتــی از عــذاب و  غیــر حا
شــایعات،  ارســال  مثــل  امــور  برخــی  کــردن  جلــوه  اهمّیــت  بــی  همچنیــن 
کــه علمــی نســبت بــه آنهــا وجــود نــدارد، در شــبکه  تهمت هــا و ســایر مطالبــی 
هــای اجتماعــی، روزنامه هــا و ســایر رســانه ها، بــه نظــر می رســد، بــه خاطــر 
امثــال آن اســت. عــالوه  بهتــان و  گنــاه  بــه  نداشــتن درک درســتی نســبت 
اختــالط  و  ارتبــاط  قبــح  شــدن  ریختــه  ــت 

ّ
عل از  بخشــی  شــاید،  این هــا،  بــر 

انــگاری  بــی حجابــی و بدحجابــی و روابــط نامشــروع و ســاده  بــا نامحــرم، 
و  انــذار  آن هــا، همیــن عــدم  بــه  نســبت  مــردم  بــودن  امــور و سســت  ایــن 
گونــه  کافــی باشــد. بــه خصــوص آنکــه در ایــن  تذکــر عقــاب الهــی بــه حــد 
گســترده ای نیــز از طریــق فیلم هــا و ســریال های شــبکه های  مــوارد تبلیغــات 
ماهــواره ای و داده هــای موجــود در شــبکه های اجتماعــی صــورت پذیرفتــه 
ــه اذهــان آحــاد جامعــه تزریــق  ــادی ب ــر دینــی زی گزاره هــای ضــد دینــی و غی و 
ــوی  ــه نح ــده، ب ــوه داده ش ــادی جل ــاًل ع کام ــائل  ــن مس ــیاری از ای ــده و بس ش
کــه بــرای بســیاری از جوانــان اصــل امــوری مثــل چرایــی حجــاب، چرایــی عــدم 
ــا نامحــرم، چرایــی عــدم جــواز رقــص، چرایــی عــدم جــواز اســتفاده  ارتبــاط ب
از آالت موســیقی، چرایــی عــدم جــواز خوانندگــی زنــان چرایــی عــدم جــواز 
قانــع  پاســخ  هیــچ  و  بــوده  ســوال  جــای  غیــره  و  الکــی  مشــروبات  مصــرف 
گونــه مــوارد  کننــده ای هــم بــرای آن هــا داده نمی شــود. بدیــن شــکل در ایــن 
کنــار توجیــه فنــی مســائل و جــا انداختــن مطلــب بــرای مخاطــب،  هــم، در 

انــذار نیــز می توانــد مفیــد فائــده واقــع شــود. 
تحــول  برنامه ریــزی  در  بایــد  هــم  اولویــت  ایــن  کــه،  اســت  اســاس  برایــن 
ســایر  ماننــد  داشــت  دّقــت  بایــد  البتــه  گیــرد.  قــرار  نظــر  مــد  اجتماعــی 
کارکنــان  حتــی  و  مدیــران  و  حکومتــی  مســئولین  بــرای  انــذار  اولویــت  امــور 
کمیتــی اســت و در اولویــت دوم، عمــوم مــردم مخاطــب  دســتگاه های حا
هــم  بــر  زمانــی  ترّتــب  دو،  ایــن  اســت  ممکــن  چنــد  هــر  هســتند.  کار  ایــن 

باشــند. نداشــته 
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خود خاموش نکنند، امکان ندارد مردمشان چنین باشند؛ 
در نتیجه، تحول اجتماعی منتفی خواهد بود.)))

8( دلسوز بودن حاکمان جامعه اسالمی )بعثت امام(
یست بوم  ز راهبری  مسئولیت  صورتی  چه  در  امام 
گرفت؟ شریعت  فرهنگی و تبلیغی خود را بر عهده خواهد 

از  برخــی  هســتند.  خــود  زعمــای  و  نشــینان  صــدر  و  بــزرگان  تابــع  مــردم   .1
کننــد )ر.ک. قصــص/41( و برخــی از  کفــر دعــوت مــی  ایشــان مــردم را بــه 
ــه فرامیــن الهــی هدایــت مــی نماینــد. )ر.ک. ســجده/24(  ایشــان مــردم را ب
�ن ملوكهم.« چــه حدیــث باشــد و چــه یــک  اس علی ��ی بــه هــر شــکل » ال�ن
کــه بناســت  قاعــده عقلــی، واقعّیتــی غیــر قابــل انــکار اســت. لــذا هــر اصالحــی 

کمــان روی دهــد.  در جامعــه واقــع بشــود اول بایــد در ســطح حا
کــه  زمانــی  تــا  اســت،  مــردم  پیشــگی  تقــوا  گــرو  در  اجتماعــی  تحــول  گــر  ا
نفــس خــود  را در  فــردی  نکــرده و عدالــت  تقــوا پیشــه   خــود 

ً
اوال کمــان  حا

کــه  تــا وقتــی  یعنــی  کننــد.  مــردم چنیــن  کــه  نــدارد  امــکان  نکننــد،  محقــق 
مســئولین قــوای شــهوانی خــود را بــه حــد اعتــدال نرســانند و شــهوت خــودرو 
خــوب و خانــه ویالئــی در شــمال شــهر و غیــره را از دل خــود بیــرون نکننــد، 
و  وهــم  قــوای  کمــان  حا کــه  زمانــی  تــا  کننــد.  چنیــن  مــردم  نــدارد  امــکان 
غضــب خــود را بــه حــد اعتــدال نرســانند و افســار آنهــا را بــه دســت قــوه عاقلــه 
گــر قــول ســدید  گونــه باشــند. ا خــود ندهنــد امــکان نــدارد عمــوم مــردم ایــن 
و از روی اســتدالل و منطقــی و از روی علــم باعــث اصــالح ســایر اعمــال مــی 
کــه بایــد بیــان و قــول خــود را صادقانــه، »عــن  شــود، اول مســئولین هســتند 
ــزاران حکومتــی خــود  کارگ کــه  ــا زمانــی  کننــد. ت ــا اســتدالل و اســتوار  علــٍم« و ب
کرامــت نفــس نداشــته باشــند، در برنامــه ریــزی هایشــان هــم نمــی تواننــد 
ــر المومنیــن علــی مــی فرماینــد:  کننــد. امی کرامــت نفــس مــردم را رعایــت 
ا�بُ كّلِ  �بَ َو  هتٍ  �أَ ِط�ی حنَ ُس كّلِ 

أْ
َرا َها 

�نَّ اإِ
�نَ ا  �ی

�نْ
ُ

الّد َو ُح�بَّ  اكْم  �ی اإِ اُس 
ال�نَّ َها  �ی

أَ
»ا

ص  النــص،  العقــول،  )تحــف   » هت �ی ِ َررن كّلِ  َ�اِعی  َو  هتٍ  �نَ �تْ �نِ كّلِ  َرا�نُ  �تِ َو  هتٍ  ِل�ی �بَ
)215

کــه آن ســر هــر خطــا و در هــر بــال ومقــرون  ای مــردم! از دوســتی دنیــا بپرهیزیــد 
کشــاننده هــر مصیبتــی اســت.  بــا هــر فتنــه و 

بنابرایــن بــه طــور خالصــه، تــا زمانیکــه مســئولین حکومــت، اعتقــادات دینــی 
خــود را اصــالح نکننــد، اخــالق خــود را ُمَزّکــی نگرداننــد و خــود را بــه مرتبــه 
اعتــدال نفــس و عدالــت نرســانند و حــب دنیــا را در درون خــود خامــوش 
نکننــد، اعمــال دینــی را بــه نحــو احســن انجــام ندهنــد، اقــوال خــود را ســدید 
نگرداننــد و تقــوای الهــی را در همــه شــئون مدیریتــی، اجتماعــی و شــخصی 
ــی  ــول اجتماع ــند و تح ــن باش ــردم چنی ــدارد م ــکان ن ــد، ام ــت نکنن ــود رعای خ
تحــول  بــرای  برنامه ریــزی  اصلــی  ارکان  از  یکــی  لــذا  بــود.  خواهــد  منتفــی 

کمیــت و مســئولین آن اســت. اجتماعــی، شــروع از خــود حا
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مقدس وظایف متعددی را بر عهده مسئوالن و علما جهت 
مراعات حال افراد جامعه و اهتمام بر درمان آالم ایشان نهاده 

است:
ِه؛))) ِ �ت وٌل َع�نْ َرِع�ی كْم َمْس�أُ

ُّ
كْم َراٍع َو كل

ُّ
كل

که  هم چنان  هستید؛  چوپان  همانند  مردم  شما  همه 
هم  شما  است،  گوسفند  نگاهدارى  و  حفاظت  مسئول  او 

مسئولیت سنگینی نسبت به زیردستان به عهده دارید.

اِء؛))) �ی �ب �ن ه الاأ
َ ماُء َوَر�ش

َ
الُعل

علما وارثان پیامبرانند.
وقتی امام بصیر به مسائل اجتماعی پیرامون خود بنگرد 
و وضع موجود را به خوبی از نزدیک لمس کند، سپس آن را با 
وضع مطلوب که در نظام فکری و باورهای خود آن را مطلوب 
کند، مشکالت جامعه خود را مشکالت  می داند، مقایسه 
خود خواهد دانست. در چنین وضعیتی رهبر جامعه خود را 
گرفتاری های موجود و  مبعوث به رسالت نجات اجتماع از 
راهبری آن به وضع مطلوب می بیند. این حالت در روح اماِم 

جامعه نوعی »بعثت« و برانگیختگی درونی است. 
مثال اعالی بعثت، در نبی خاتم مشاهده می شود. 
رنج جان خود  را  توحید  از  و دوری  رنج شرک  و  ایشان درد 
یرا رأفت و رحمت او به بشریت، روح انسان ها  می دانست؛ ز
کریم این ُخلق رسول  را به جان شریفش پیوند زده بود. قرآن 

اعظم را این گونه ترسیم می فرماید: 

1.  إرشــاد القلوب، جلد 1، صفحه 184
2.  کنز العّمال : 28679
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َما  ِه  �یْ
َ
َعل رنٌ  �ی ِ َعرن ْم 

ُ
ِسك �نُ �ن

أَ
ا �نْ  ّمِ َرُسوٌل  ْم 

ُ
اءك �بَ ْد  �تَ

َ
ل

ٌم؛)))  ِح�ی و�نٌ ّرَ �نَ َروأُ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
ال م �بِ

ُ
ك �یْ

َ
ٌص َعل ْم َحِر�ی

�تُّ َع�نِ
که رنج های  »به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد 
شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و با مؤمنان 

رئوف و مهربان است.«)))

1.  توبه/128
کمــان جامعــه اســالمی، زمانــی می تواننــد مــردم را بــه ســعادت دنیــوی  2. حا
نســبت   

ً
حقیقــا خــود،  از  شــروع  بــر  عــالوه  کــه  ســازند،  رهنمــون  اخــروی  و 

بــه آنهــا دلســوز هــم بــوده و مــردم را مثــل عائله–اعضــای خانــواده- خــود 
بداننــد. 

 » هت ّمَ
اأُ

ْ
ِه ال ِ َوا َهدن َ �ب

أَ
�نْ�تَ ا

أَ
ا َو ا �نَ

أَ
ا َعِلی ا کــرم  طبــق روایــت »�ی کــه پیغمبــر ا همانطــور 

 األمالــی) للصــدوق(، النــص، ص 657(، خــود و امیــر المومنیــن علــی(
کــرده انــد. ایــن امــر حــاوی دو  را بــه عنــوان پــدران امــت اســالمی معرفــی 

نکتــه بــرای مســئوالن اســت:
 مســئوالن بایــد مــردم را ماننــد پــدر، مــادر، همســر، پســر و دختــر خــود 

ً
اوال

کننــد. طبــق بیــان مقــام  بداننــد و بــرای ایشــان تــا ســر حــد توانشــان دلســوزی 
کشــور  ــه مســئله ی آســیب هــای اجتماعــی در ســطح  ــد »ب معظــم رهبــری بای
ــود،  ــا ب ــواده ی خــود م ــر ایــن آســیب در داخــل خان گ ــه ا ک ــم  کنی ــگاه  جــوری ن
گــر بنــده یــک بچــه ی معتــاد داشــته باشــم چــه حالــی  آنجــور نــگاه می کردیــم. ا
کســی در خانــه یــک دختــر فــراری از خانــه داشــته باشــد چــه حالــی  گــر  دارم؟ ا
کــرد، مــا  گــر ایــن دختــر از خانــه ی دیگــری هــم فــرار  دارد؟ تصــورش را بکنیــد؛ ا
 نداشــته باشــیم. 

ً
کنیــم ولــو طبیعتــا بایــد همــان احســاس را بــه خودمــان تلقیــن 

]...[ مــا در واقــع اهتماممــان بــه وضعیــت مــردم مثــل اهتماممــان بــه داخــل 
خانــواده ی خودمــان باشــد.

کــه  کــه مثــل دولت هــا و قدرت هــا و حکومت هــای مــادی دنیــا نیســتیم  مــا 
بــه فکــر حفــظ حکومــت خودمــان و بــه فکــر راحتــی خودمــان باشــیم و مــردم 
هــر چــه شــدند، شــدند؛ مــا آمدیــم بــرای اینکــه مــردم را بــه آســایش مــادی و 
معنــوی برســانیم. آن وقــت جــوان مــردم، پــدر مــردم، مــادر مــردم، خانــواده ی 
یــک انســان مؤمــن باالتــر از  بــرای  مــردم دچــار مشــکل باشــند، چــه غمــی 
کشــور  کــه بایــد در نظــام اســالمی مســؤوالن  ایــن؟ ایــن بزرگتریــن غمــی اســت 

داشــته باشــند، شــما بایــد بزرگتریــن غمتــان ایــن باشــد.« 
ــه صــورت ریــز و جزئــی بررســی   مســؤوالن بایــد معضــالت اجتماعــی را ب

ً
ــا ثانی

کنیــم، مثــاًل اعتیــاد  کالن نــگاه مــی   آســیب ها را بــه شــکل 
ً

کننــد. »مــا معمــوال
کــه  قــی مــا یــک چیــز اســت، وقتــی 

ّ
کنیــم، تل کالن نــگاه  را وقتــی بــه شــکل 

فــرق  وضــع  آن وقــت  شــویم  مــی  مســأله  ریــز  وارد  و  می کنیــم  نــگاه  جزئــی 
می کنــد.« )ر.ک. ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری در جلســه بررســی آســیب 

)1395/2/11 کشــور،  اجتماعــی  هــای 
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9( توجه ویژه به سه مأموریت اصلی در جامعه اسالمی 
کمان الهی و مورد  کریم حا براساس نص صریح قرآن 
یافتن  قدرت  محض  به  که  هستند  کسانی  خداوند  تأیید 
نسبت به اقامه نماز)مسائل عبادی(، ایتاء زکات )مسائل 
اقتصادی جامعه مسلمین( و امر به معروف و نهی از منکر 

در جامعه )اصالح اجتماعی( تالش می کنند.)))

اســالمی  جامعــه  بــرای  شــده  تعییــن  هــای  ماموریــت  مهمتریــن  از  یکــی   .1
کریــم ســه وظیفــه  کمیــت اســالمی-، در قــرآن  -اعــم از عمــوم مســلمین و حا

اقامــه نمــاز، پرداخــت زکات و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت:
 ِ َمْعُرو�ن

ْ
ال َمُروا �بِ

أَ
كاهتَ َو ا ُوا الرنَّ �تَ

آ
لاهتَ َو ا اُموا الّ�َ �ت

أَ
ْر�نِ ا

اأَ
ْ
ی ال ِ

اُهْم  �ن
�نْ َمك�نَّ �نَ اإِ �ی دن

َّ
» ال

ُمور« )حج/41(
اأُ

ْ
هتُ ال �بَ ِه عا�تِ

َ
كِر َو ِلّل ُم�نْ

ْ
َهْوا َع�نِ ال َو �نَ

برپــا  را  نمــاز  دهیــم،  تمّکــن  و  قــدرت  زمیــن  در  را  آنــان  گــر  ا کــه  همانــان 
کارهــاى پســندیده وا می دارنــد  می دارنــد، و زکات می پردازنــد، و مــردم را بــه 
اختیــار  در  فقــط  کارهــا  همــه  عاقبــت  و  بازمی دارنــد؛  زشــت  کارهــاى  از  و 

خداســت .
کــه ایشــان را  در ایــن آیــه شــریفه مــراد از »تمّکــن آنــان در زمیــن« ایــن اســت 
کــه بخواهنــد بتواننــد انجــام  کارى را  کــه هــر  کنــد، بــه طــورى  در زمیــن نیرومنــد 
دهنــد، و هیــچ مانعــی یــا مزاحمــی نتوانــد ســد راه آنــان شــود. بدیــن شــکل 
کــه عمــوم مســلمین تــا روز قیامــت »در میــان همــه  منظــور از آیــه آن اســت 
انــواع و انحــاء زندگــی، یــک زندگــی صالــح را اختیــار می کننــد و جامعــه اى 
کــه در آن جامعــه نمــاز بــه پــا داشــته، و زکات داده  صالــح بــه وجــود می آورنــد 
گــر از میــان همــه  می شــود، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر انجــام می گیــرد. و ا
جهــات عبــادى، نمــاز و از میــان همــه جهــات مالــی، زکات را نــام بــرد، بدیــن 
بــاب خــود عمــده هســتند.« )ر.ک. ترجمــه  ایــن دو در  کــه  جهــت اســت 

تفســیر المیــزان، ج 14، ص 546(
کمیــت بــر زمیــن  گفــت، مســلمانان بــه محــض حا بــر ایــن اســاس، شــاید بتــوان 
 بــا 

ً
 بایــد زمینــه عبــادت پــروردگار را فراهــم بیاورنــد. ثانیــا

ً
یــا بخشــی از آن، اوال

کــن  پرداخــت امــوال مشــخص شــده در شــریعت مثــل زکات، فقــر را ریشــه 
 بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باعــث جریــان احــکام الهــی و 

ً
نماینــد. ثالثــا

جلوگیــری از فســاد و عصیــان الهــی در ســطح جامعــه شــوند. بــه ایــن ترتیــب، 
شــاید اســالم بــرای اصــالح اجتمــاع، ایــن ســه بعــد، یعنــی مــورد عبــادت قــرار 
کــردن قوانیــن  کنــی فقــر از جامعــه و جریــان پیــدا  گرفتــن خداونــد عالــم، ریشــه 
بــه صــورت در  را،  آن  از مخالفــت و عصیــان  الهــی در جامعــه و جلوگیــری 
کمیــت اســالمی و  کــرده اســت. در نتیجــه هــم حا هــم تنیــده و بــا هــم لحــاظ 
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10( بهبود معیشت و گشایش در کارها در گرو تقوا 
طبق تعالیم قرآنی، حتی تعمیر دنیای افراد نیز نیازمند 
آن  تا  و  انسان ها است  گستره جان  در  تحولی عمیق  وقوع 
انتظار داشت  نباید  افراد رخ ندهد، حتی  ایمانی در  تحول 
کریم در این باره  که جامعه، دنیای آبادی داشته باشد. قرآن 

می فرماید: 

ِهْم  �ی
َ
َعل ا  ْح�ن �تَ �نَ

َ
ل ْوا  �تَ

ا�تَّ َو  وا  َم�نُ
آ
ا رى   �تُ

ْ
ال ْهَل 

أ
ا �نَّ 

أ
ا ْو 

َ
ل َو 

اُهْم  �ن
دنْ �نَ

أ
ا �نَ وا  ُ �ب

كدنَّ لك�نْ  َو  ْر�نِ  اأ
ْ
ال َو  ماِء  الّسَ ِم�نَ  َركا�تٍ  َ �ب

َ؛))) و�ن كِس�بُ وا �ی
ما كا�نُ �بِ

گر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه  »و ا
می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی )آنها 
کیفر اعمالشان مجازات  کردند، ما هم آنان را به  حق را( تکذیب 

کردیم.«
باشند،  داشته  تقوا  و  ایمان  مردم  اگر  آیه،  این  طبق 
گشوده خواهد شد.  برکت های آسمان و زمین به روی آنان 
که  امام محله و روستا نیز باید این اصل را مد نظر قرار دهند 
تحول  سرعت  کنند،  پیشه  تقوا  بیشتر  مردم  و  امام  چه  هر 

اجتماعی محله و روستا بیشتر خواهد شد. 
بر  فقط  که  اسالمی  غیر  مکاتب  تصور  خالف  بر 
کید می کنند، اسالم نگرشی نو به ما  نقش عوامل مادی تأ
می دهد. در تفکر الهی خدا تنها مؤثر مطلق در جهان است؛ 
اجتماعی  تحول  ایجاد  باعث  تالش،  ِصرف  نتیجه،  در 

هــم عمــوم مســلمین، بایــد در جهــت تحقــق ایــن ســه ماموریــت الهــی تمــام 
ــن  ــد ای ــاع، بای ــول در اجتم ــاد تح ــرای ایج ــرا ب ــد؛ زی کارگیرن ــه  ــود را ب ــالش خ ت

ــرد. ک ــه را در جامعــه محقــق  ســه جنب
1.  اعراف/96
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نمی شود و بر اساس سنت های الهی، تحول اجتماعی ای 
و  کار  بر  عالوه  شود،  منتهی  اسالمی  تمدن  به  بخواهد  که 

یزی، در گرو ایمان و تقوای الهی است. تالش و برنامه ر
مخالف  مفهوم  آیات،  برخی  ظهور  دیگر  سوی  از 
محتوای آیه پیشین را تداعی می کند. طبق این آیات، اگر 
خواهد  جامعه  دامنگیر  الهی  عذاب  نباشد،  تقوا  و  ایمان 
که حتی بهره های دنیوی را نیز تحت تأثیر قرار  شد؛ عذابی 

خواهد داد:

ِدی   �ی
أَ
ا �ت   كَس�بَ ما  �بِ حِر  ال�بَ َو  ّرِ 

ال�بَ ِی  
�ن ساُ�  ال�نَ َهَر  طنَ

 ؛))) ُعو�ن رحبِ ُهم  �ی
َّ
َعل

َ
وا ل

ُ
ی  َعِمل ِ دن

َّ
عصن  ال ُهم  �بَ �تَ �ی ِ دن اس  ِل�ی ال�نّ

در  فساد  داده اند،  انجام  مردم  که  کارهایی  سبب  »به 
خشکی و دریا آشکار شده است؛ خدا می خواهد نتیجه بعضی 
از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )به سوی حق( بازگردند.«

كم   ِد�ی �ی
أ
�ت  ا ما كَس�بَ �بِ

ه �نَ �بَ كم  ِم�ن  ُمِ��ی صا�بَ
أ
َو ما ا

ٍر؛))) �ی وا َع�ن  ك�شِ ع�نُ َو �ی
که انجام  »هر مصیبتی به شما رسد به سبب اعمالی است 

داده اید، و بسیاری را نیز عفو می کند.«
و  اسالم  مبین  دین  اصول  و  متعال  خداوند  به  ایمان 

تقواپیشگی اثرات عمدۀ دیگری نیز دارد. که عبارتند از:
1. بهبود رفتارهای اجتماعی؛

2. خروج از تنگناها.)))

1.  روم/41
2.  شوری /30

3. ایمــان بــه خداونــد متعــال و اصــول دیــن مبیــن اســالم و تقــوا پیشــگی 
اثــرات عمــده ای را بــرای فــرد و جامعــه و در پــی دارد. در ادامــه ســه مــورد از 

ــت: ــده اس ــر ش ــه ذک ــرای جامع ــوری ب ــم تقوامح ــرات مه اث
1- بهبــود رفتارهای اجتماعی
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کثــر  ا ایجــاد  از عوامــل اصلــی  کــه یکــی  اتفــاق نظــر وجــود دارد  ایــن   
ً

تقریبــا
باتقــوا  انســاِن  اســت.  فــردی  تقــوای  رعایــت  عــدم  اجتماعــی  آســیب های 
در  طــالق  احتمــال  و  می کنــد  رعایــت  را  همســرش  بــا  معاشــرت  حســن 
کمتــر اســت، مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی مصــرف نمی کنــد،  خانــواده اش 
گرفتــار اعمــال منافــی عّفــت نمــی شــود. )ر.ک:  کــرده و  عّفــت خــود را حفــظ 

کتــاب اســالم و آســیب هــای اجتماعــی، غالمــی، رضــا( 
کــرده و قــوای  کــه عدالــت را در نفــس خــود ایجــاد  کســی  بــر ایــن اســاس 
نفســانیش – مثــل قــوه غضبیــه، شــهویه، وهمیــه و عاقلــه- همگــی در حالــت 
تعــادل و بــه دور از افــراط و تفریــط بــه ســر مــی برنــد، در رفتارهــای اجتماعــی 

ــود.  ــا نمی ش ــار خط گرفت ــم  ــود ه خ
همچنیــن اعمالــی مثــل مجاهــده در راه خــدا و احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی 
بــرای  تــالش  کــه در حقیقــت،  بــوده،  رفتارهــای اصلــی متقیــن  از  از منکــر، 
کســازی اجتماعــی از آلودگی هــا و آســیب های اجتماعــی اســت. یعنــی بــه  پا
جــز آنکــه رفتارهــای درســت اجتماعــی از چنیــن شــخصی بــروز می کنــد، در 
راســتای بهبــود وضعیــت اجتماعــی نیــز بــر اســاس آموزه هــای دینــی تــالش 
گفــت رکــن رکیــن تحــول اجتماعــی،  خواهد کــرد. بــه ایــن ترتیــب شــاید بتــوان 

ــه رعایــت تقــوای الهــی در حــرف وعمــل اســت.  تشــویق مــردم ب
کــه بــه  کســانی  ایــن امــر درســت برخــالف زندگــی مــردم در غــرب اســت. 
بــه صــورت موّقــت در غــرب حاضــر می شــوند ابتــدا از  صــورت سرســری و 
وضعّیــت روابــط مــردم بــا یکدیگــر، رعایــت نظــم و قانــون مــداری، اخــالق 
نســبت  آنهــا  برتــری  مایــه  را  آن  و  کــرده  تعجــب  غیــره  و  ادارات  در  کاری 
بــا  و  کــرده  زندگــی  غــرب  در  مّدت هــا  کــه  کســانی  امــا  داننــد.  مــی  مــا  بــه 
چشــمانی بــاز بــه وضعیــت غــرب نگریســته و نســبت بــه آن نگاهــی درجــه دو 
کــه بخشــی از ایــن رعایت هــای فــردی بــه خاطــر حفــظ  داشــته اند، می داننــد 
شــغل و موقعیــت اجتماعــی اســت و بخشــی دیگــر از روی تــرس و پلیــس و 
جریمه هــای ســنگین اســت. شــاهد ایــن امــر هــم وضعیــت آخــر هفته هــای 
انســانی  عنــوان  بــه  هفتــه  طــول  در  شــما  کــه  افــرادی  آمریکاســت.  و  اروپــا 
منّظــم و قاعده منــد و مبــادی آداب می شــناختید، در تعطیــالت آخــر هفتــه، 
کــه  ک می شــود. همچنیــن زمانــی  یک بــاره تبدیــل بــه یــک مســت الیعقــل هتــا
ایــن مــردم از محیــط اجتماعــی خــود خــارج شــده و محدودیت هــای قبلــی را 
 می توانــد عبرتــی 

ً
کــه حقیقتــا احســاس نمی کننــد دســت بــه فجایعــی می زننــد 

مستعمراتشــان،  در  فرانســوی ها  و  انگلیســی ها  حضــور  باشــد.  تاریــخ  بــرای 
ایــن  از  پــر  کشــورهای دیگــر،  آمریــکا در  نیروهــای نظامــی  همچنیــن حضــور 
کنــه ذات یــک فــرد غربــی اســت.  کــه بــه خوبــی نمایانگــر  گونــه مســائل اســت 
درون  در  بازدارنــده ای  و  داعــی  هیــچ  کــه  کســی  گفــت  بایــد  حقیقــت  در 
 و از روی طیــب نفــس، مبــادی 

ً
خــود نداشــته باشــد، هرگــز نمی توانــد واقعــا

گــر هــم در ظاهــر در ســطح جامعــه خــود چنیــن  بــه آداب و اخــالق باشــد. ا
کاری اوســت« و  کــه »لبخنــد جــزء لبــاس فــرم  ــا بــه دلیــل آن اســت  می کنــد ی

ــرس اســت.  ــل فشــار اجتماعــی و ت ــه دلی ــا ب ی
ــه رعایــت تقــوای الهــی،  ــا تشــویق مکــرر ب ــه اســالم، ب ک ــی اســت  ایــن در حال
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11( لزوم عدالت ورزی
یات  طبق این مبنا، جریان عدالت اجتماعی از ضرور
یزی اقتصادی  قوام اجتماع است. در نتیجه، اگر در برنامه ر
شود  رعایت  عدالت  کشور  سراسر  مردم  برای  اجتماعی  و 
و  پایتخت  به  فقط  امکانات  و  بودجه  از  مهمی  بخش  و 
کالن شهرها تخصیص نیابد و تفاوت شهرها و استان ها با 
هم چشمگیر نباشد، به خودی خود سرمایه اجتماعی تا حد 
یادی ارتقا می یابد و از جانب دیگر، بسیاری از آسیب های  ز
اجتماعی مانند حاشیه نشینی و اعتیاد و مفاسد اخالقی و 

غیره کاهش چشمگیری پیدا می کنند.)))

اخالق مــداری، رعایــت نظــم، حســن معاشــرت و رعایــت حقــوق دیگــران را 
ــدا و  ــای خ ــر رض ــه خاط ــد ب گوی ــی  ــره/138( و م ــی زده )بق ــگ اله ــه و رن صبغ

کنیــد.  ــه چنیــن  ــه ســعادت جاودان ــرای حفــظ ســالمت نفــس و رســیدن ب ب
2- خــروج از تنگناها

از  متعــال  خداونــد  کــه،  اســت  آن  تقواپیشــگی  خــواص  از  دیگــر  یکــی 
هــم  را  تصــورش  کــه  از جائــی  و  انعــام/59(  دریچه هــای غیبــی اش )ر.ک. 
گرفتــار شــده خــارج ســازد:  کــه در آن  کــرد، شــخص را از وضعیتــی  ــوان  نمی ت
َم�نْ  َو  ِس�بُ  ْح�تَ �ی لا   ُ �ش َح�ی ِم�نْ  ُه   �تْ ْررنُ �ی َو  ا*  َر�ب َمحنْ  �ُ

َ
ل َعْل  ْ حب �ی َه 

َ
الّل  ِ �ت

�تَّ �ی َم�نْ  »َو 
ْدرا«  �تَ ى ٍء 

ُه ِلکّلِ سشَ
َ
الّل َعَل  َ ْد حب �تَ ْمِرِه 

أَ
ا اِلعنُ  �ب َه 

َ
الّل �نَّ  اإِ ُه  ُهَو َحْس�بُ �نَ ِه 

َ
الّل ی 

َ
َعل َوكْل  �تَ �ی

)طــالق/3-2(
کنــد، خــدا بــراى او راه بیــرون شــدن ]از مشــکالت و  کــه از خــدا پــروا  »هــر 
گمــان نمی بــرد روزى می دهــد،  کــه  تنگناهــا را[ قــرار می دهــد. و او را از جایــی 
کافــی اســت، ]و[ خــدا فرمــان و  کنــد، خــدا برایــش  کــه بــر خــدا تــوکل  کســی  و 
ــراى هــر چیــزى   ب

ً
ــا کــه بخواهــد[ می رســاند؛ یقین کــس  خواســته اش را ]بــه هــر 

انــدازه اى قــرار داده اســت.«
مــادی، علمــی، معنــوی و غیــره  از رزق هــای  اعــم  آیــه  ایــن  رزق مذکــور در 

اســت و همــه آنهــا را شــامل مــی شــود. 
ــی شــاید  کلّیــت آن، ول ــه  ــه افــراد جامعــه اســت ن ــه ناظــر ب البتــه ظاهــر ایــن آی
گفــت تقواپیشــگی عمــوم  کل اجتمــاع هــم تســری داد و  بتــوان منــاط آن را بــه 

گرفتاری هــا خــارج ســازد. ــز از  ــد جامعــه را نی افــراد جامعــه، می توان
1. خداونــد متعــال به رفتار عادالنه فرمان داده اســت:

اِء َو  ْحسش �نَ
ْ
هی  َع�نِ ال �نْ ْر�بی  َو �ی

�تُ
ْ
ی ال اِء �نِ �ت �ی ِ َو اإ ْحسا�ن اإِ

ْ
َعْدِل  َو ال

ْ
ال ُمُر �بِ

أْ
ا َه �ی

َ
�نَّ الّل »اإِ

كُرو�ن « )نحــل/90(
دنَ كْم �تَ

َّ
َعل

َ
كْم ل ِعطنُ ى �ی �نْ �بَ

ْ
كِر َو ال ُم�نْ

ْ
ال

بــه راســتی خــدا بــه عدالــت و احســان و بخشــش بــه خویشــاوندان فرمــان 
می دهــد، و از فحشــا و منکــر و ســتم گرى نهــی می کنــد. شــما را انــدرز می دهــد 
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تــا متذکــر ]ایــن حقیقــت [ شــوید ]کــه فرمان هــا الهــی، ضامــن ســعادت دنیــا 
و آخــرت شماســت.[

عالمــه طباطبائــی)ره( ذیــل ایــن آیــه شــریفه در تعریــف عدالــت فرموده انــد: 
امــرى  افــراط و تفریــط در هــر  از دو ســوى  »عدالــت میانــه روى و اجتنــاب 
کلمــه اســت بــه الزمــه معنــاى اصلــی،  کــردن  اســت، و ایــن در حقیقــت معنــا 
زیــرا معنــاى اصلــی عدالــت، اقامــه مســاوات میــان امــور اســت، بــه اینکــه بــه 
هــر امــرى آنچــه ســزاوار اســت بدهــی، تــا همــه  امــور مســاوى  شــود، و هــر یــک  
گیــرد.« ایشــان ایــن نکتــه  کــه مســتحق آن اســت قــرار  در جــاى واقعــی خــود 
کــه عدالــت بــه دو قســم عدالــت فــردی و اجتماعــی  کرده انــد  را هــم اضافــه 
نفــس  در  انســانی  عدالــت  فــردی،  عدالــت  از  منظــور  می شــود.  تقســیم 
خــود، یعنــی در حــال تعــادل بــودن قــوای شــهوانی، غضبــی، وهّمــی و عقلــی 
اوســت. منظــور از عدالــت اجتماعــی هــم، رفتــار عادالنــه بــا دیگــران اســت. 
بــا آنکــه در آیــه شــریفه فــوق الذکــر، عدالــت بــه صــورت مطلــق ذکــر شــده و 
 بایــد هــر دو قســم عدالــت را شــامل شــود، »ولیکــن ظاهــر ســیاق آیــه 

ً
قاعدتــا

کــه مــراد از عدالــت، عدالــت اجتماعــی اســت. و آن عبــارت از  ایــن اســت 
کــه مســتحق  ــا هــر یــک از افــراد جامعــه طــورى رفتــار شــود،  کــه ب ایــن اســت 
کــه ســزاوار آن اســت، و ایــن خصلتــی  آن اســت و در جایــی جــاى داده شــود 
ــا  ــه ایــن معن ــد، ب ــه انجــام آنن ــه فــرد فــرد مکلفیــن مأمــور ب ک اجتماعــی اســت 
کــه خــداى ســبحان دســتور می دهــد، هــر یــک از افــراد اجتمــاع عدالــت را 
کــه امــر متعلــق بــه مجمــوع نیــز بــوده باشــد،  بیــاورد، و الزمــه آن ایــن می شــود 
کــه  حکومــت  پــس هــم فــرد فــرد مامــور بــه اقامــه ایــن حکمنــد، و هــم جامعــه 
صــص  ج 12،  المیــزان،  تفســیر  ترجمــه  )ر.ک.  اســت.«  آن  زمــام  عهــده دار 

 )478-477
رکــن  را  عدالــت  ضــرورت  و  ظلــم  و  جــور  از  »پرهیــز  نیــز  فالســفه  از  برخــی 
کــرده و بــه مقولــه ی جــور و عــدل بــه عنــوان  اساســی سیاســتمداری بیــان 
پایــه و رکــن اصلــی سیاســت نگریســته انــد.« )اندیشــه سیاســی ابــن عامــری، 
 فلســفه وجــودی 

ً
فریدونــی، براتعلــی، صــص 99-100( از منظــر ایشــان »اساســا

آنــان  منافــع  حفــظ  و  مــردم  مصالــح  بــه  توجــه  کــم،  حا شــخص  کمیــت  حا
کارکــرد حکومــت، اقامــه ی عــدل و پرهیــز از  اســت. راه اصلــی تحقــق ایــن 
کــه حکومــت بــه فلســفه وجــودی  ظلــم اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت اســت 
کــه  کمــان منزلــت واقعــی خویــش را  کــرده اســت و والیــان و حا خویــش عمــل 
رعایــت، مصلحــت و شــأن مــردم اســت، پیــدا می کننــد.« )همــان، ص100(
گــر در برنامــه ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی  کــه ا بــر ایــن اســاس واضــح اســت 
بنابــر مصالــح وهمــی،  و  شــود  رعایــت  کشــور  مــردم سراســر  بــرای  عدالــت 
کالنشــهرها  و  پایتخــت  بــه  تنهــا  امکانــات  و  بودجــه  از  مهّمــی  بخــش 
ــه  ــا هــم چشــمگیر نباشــد، ب ــد و تفــاوت شــهرها و اســتان هــا ب تخصیــص نیاب
خــودی خــودی ســرمایه اجتماعــی تــا حــد زیــادی ارتقــاء یافتــه و از جانــب 
دیگــر بســیاری از آســیب هــای اجتماعــی ماننــد حاشــیه نشــینی و اعتیــاد و 

پیــدا می کننــد. گیــری  کاهــش چشــم  غیــره  و  مفاســد اخالقــی 
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12( لزوم ریشه کنی فقر 
فقر مادر آسیب های اجتماعی است. طبق این مبنا 
مبارزه ای  نمی توان  هرگز  بیکاری،  و  فقر  بردن  بین  از  بدون 

جدی با آسیب های اجتماعی داشت.)))

13( ترویج قول سدید
یکی از سنت های الهی در عالم این است که بین قول 
استوار و درست و راست و عالمانه با اصالح شدن رفتارهای 

آدمی، اعم از فردی و اجتماعی، مالزمه وجود دارد.)))

کریــم مــال را مایه قوام امور مســلمین می داند: 1. قــرآن 
 « )نســاء/5(

ً
اما �ی كْم �تِ

َ
ُه ل

َ
َعَل الّل َ �تى  حب

َّ
كُم ال

َ
ْموال

أَ
هاَء ا �نَ وا الّسُ �تُ وأْ »َو لا �تُ

گردانیــده بــه ســبک  کــه خــدا مایــه قــوام و برپایــی ]زندگــی [ شــما  و اموالتــان را 
مغــزان ندهیــد.

کاهــش مــی یابــد. زیــرا فقیــر  کــه مــال نــدارد قــدرت مقاومتــش هــم  کســی  لــذا 
گوئــی ســتون فقراتــش شکســته اســت. )طبــق بعضــی تحقیقــات ریشــه لغــوی 
گرفتــه شــده  گیــری او  واژه فقــر از همیــن شکســته شــدن ســتون فقــرات و زمیــن 
اســت( در موّثقــه ای از امــام صــادق از قــول رســول مکــرم اســالم نقــل 
را« )الکافــی )ط - اإلســالمیة(،  كو�نَ ك�نْ �نْ �ی

أَ
ا ُر  �تْ �نَ

ْ
کــه »كاَ� ال شــده اســت 

قــرار می دهــد. ذیــل  کفــر  آســتانه  را در  انســان  فقــر،  یعنــی  ج 2، ص 307( 
کــه  همیــن روایــت شــریفه، مقــام معظــم رهبــری مــی فرماینــد: »جامعــه اى 
حــل  قابــل  غیــر  معیشــتِی  مشــکالت  باشــد،  بیــکارى  باشــد،  فقــر  آن  در 
شــکاف  باشــد،  تبعیــض  باشــد،  طبقاتــی  اختــالف  باشــد،  داشــته  وجــود 
طبقاتــی باشــد، حالــت آرامــش ایمانــی پیــدا نمی کنــد. فقــر، انســان ها را بــه 
در  رهبــری  معظــم  مقــام  )بیانــات  می کشــاند.«  کفــر  بــه  می کشــاند،  فســاد 
علیه الســالم،  امیرالمؤمنیــن  والدت  ســالروز  در  ایــالم  اســتان  مــردم  دیــدار 

)1393/2/23
ــذا  ــر مــادر آســیب های اجتماعــی اســت. ل گفــت فق ــوان  ــری بت ــه تعبی شــاید ب
بــدون از بیــن بــردن فقــر و بیــکاری و تبعیــض، هرگــز نمــی تــوان مبــارزه جــّدی 
ــا آســیب هــای اجتماعــی داشــت. مابقــی راهکارهــای نــرم و فرهنگــی  ای را ب
اثرگــذار  آنکــه در حــد خــود  بــا  هــم  ایــن مفاســد و مشــکالت  بــا  مبــارزه  در 
کنــی فقــر،  هســتند، ولــی در حقیقــت فــرع بــر ایــن امــر بــوده و بــدون ریشــه 
کار فرهنگــی توقــع تحــول اجتماعــی   بــا 

ً
گســترده صرفــا نمــی تــوان در ســطح 

داشــت.
2. خداونــد متعــال در ســوره مبارکه احــزاب می فرمایند:
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كْم 
َ
ْعمال

أَ
ا كْم 

َ
ل ْ�ِلْح   �ی  *  

ً
دا َسد�ی ْولًا  �تَ وا 

ُ
ول �تُ َو  َه 

َ
الّل وا  �تُ

ا�تَّ وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی دن

َّ
ال َها  �ی

أَ
ا ا  »�ی

 »
ً
ما �ی َعطن  

ً
ا ْورن �نَ ارنَ  �ن ْد  �تَ �نَ  �ُ

َ
َرُسول َو  َه 

َ
الّل ِطِع  �ی َم�نْ  َو  كْم  و�بَ �نُ

�نُ كْم 
َ
ل ْر  �نِ

عنْ �ی َو 
)71 -70 )احــزاب/

تــا  گوییــد.  کنیــد و ســخن درســت و اســتوار  پــروا  از خــدا  ایمــان!  اى اهــل 
ــر شــما بیامــرزد. و  گناهتــان را ب کنــد و  ــراى شــما اصــالح  ]خــدا[ اعمالتــان را ب
کنــد، بی تردیــد رســتگارى بزرگــی یافتــه  هرکــس خــدا و پیامبــرش را اطاعــت 

اســت .
کــه هــم مطابــق بــا واقــع باشــد، و هــم  منظــور از قــول ســدید »کالمــی ]اســت[ 
گــر فایــده دارد، فایــده اش چــون ســخن چینی و امثــال آن،  لغــو نباشــد، و یــا ا
کــه بــه راســتی آنچــه می گویــد  غیــر مشــروع نباشــد. پــس بــر مؤمــن الزم اســت 
افســاد  مایــه  یــا  و  لغــو  کــه  بیازمایــد،  را  خــود  گفتــار  نیــز  و  باشــد،  مطمئــن 

نباشــد.« 
در ایــن آیــه شــریفه خداونــد متعــال دو چیــز را نتیجــه قــول ســدید دانســته اند، 
گناهــان. علــت ایــن  اول اصــالح اعمــال و رفتارهــای آدمــی و دوم بخشــش 
کــرد  کــه وقتــی نفــس آدمــی بــه راســتی و قــول ســدید، عــادت  امــر آن اســت 
و بــه هیــچ وجــه آن را تــرک نکــرد، »دیگــر دروغ از او ســر نمی زنــد، و ســخن 
کــه فســاد از آن برخیــزد از او شــنیده نمی شــود. وقتــی ایــن  ــا ســخنی  لغــو، و ی
صفــت در نفــس رســوخ یافــت، بالطبــع از فحشــاء و منکــر، و ســخن لغــو دور 
گشــته، در چنیــن وقتــی اعمــال انســان صالــح می شــود، و بالطبــع از عمــرى 
کرده هــا پشــیمان  ــغ می خــورد، و از  ــرده، دری ک گناهــان مهلــک صــرف  ــه در  ک
کــرد، خــدا در  کــه توبــه  می گــردد، و همیــن پشــیمانی توبــه اســت. وقتــی هــم 
کــرد.]...[ در  گناهــان مهلــک محافظتــش خواهــد  مــا بقــی عمــر از ارتــکاب 
کشــانیده،  نتیجــه، مالزمــت قــول ســدید، انســان را بــه ســوى صــالح اعمــال 
گناهــان منتهــی می شــود.« )ر.ک. ترجمــه تفســیر  ــه آمــرزش  ــه اذن خــدا ب و ب

المیــزان، ج 16، ص 523(
کــه بیــن قــول  در حقیقــت ایــن یکــی از ســنت هــای الهــی در ایــن عالــم اســت 
اســتوار و درســت و راســت و از روی علــم، بــا اصــالح شــدن رفتارهــای آدمــی 
گفتــن  اعــم از فــردی و اجتماعــی مالزمــه قــرار داده اســت. البتــه بــرای ســخن 
ُنــه مــورد )ر.ک. آداب ســخن در قــرآن،  آداب زیــادی وجــود دارد. برخــی 
کاشــانی هــا، زهــرا(، برخــی دوازده مــورد )ر.ک. دانشــنامه اســالمی، مدخــل 
گفتــن(، برخــی نیــز تــا چهــل و یــک مــورد )ر.ک. همــان( از آداب  آداب ســخن 
کــرده انــد. ولــی از  کریــم و فرهنــگ دینــی شناســائی  گفتــن را در قــرآن  ســخن 
ــر  ــوارد زی ــدید را م ــول س ــی ق ــای اصل ــده ه ــوام دهن ــوان ق ــاید بت ــا ش ــن اینه بی

کــرد: ذکــر 
- قــول صادقانــه؛ )ترجمــه تفســیر المیزان، ج 16، ص 523(

که فائده داشــته و لغو نباشــد؛ - قول ســودمند؛ )همان( قولی 
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14( ارتقای پیوندهای اجتماعی 
کید  تأ آن  بر  اسالم  که  مواردی  از  یکی  مبنا  این  طبق 
روابط  وضعیت  ارتقای  و  حفظ  شکل گیری،  دارد،  بسیار 
بستگان،  و  خویشان  خانواده،  شامل  ــ  مهم  اجتماعی 
هسته های  یرا  ز است؛  ــ  مؤمنان  عموم  و  همسایگان 
از  پشتیانی  به  منجر  هم  با  مؤمنان  پیوندهای  و  اجتماعی 
یکدیگر، هم افزایی و در نهایت بهبود وضعیت اجتماعی و 

کاهش آسیب های آن می شود.)))

- قــول محکــم و مســتدل؛ )ر.ک. دانشــنامه اســالمی، مدخــل آداب ســخن 
کــه بــا مــدرک و دلیــل همــراه بــا اســتدالل ارائــه شــود؛  گفتــن( ســخنی 

علم« )آنچــه را  ل كل ما �ت �ت ل لا�ت علم �ب ل ما لا�ت �ت - قــول از روی علــم؛ » لا�ن
کــه مــی دانــی نیــز مگــو.، مــن ال یحضــره  نمــی دانــی مگــو بلکــه همــه آنچــه را 

ــه، ج 2، ص 626(  الفقی
کــه آدمــی نســبت بــه صحــت آن اطمینــان دارد و از روی ظــن  یعنــی ســخنی 

و شــک و وهــم نیســت؛
کــه خــود انســان بــه آن عمــل  - قــول مــالزم عمــل؛ )ر.ک. صــف/3( قــول 

کنــد. مــی 
توجــه   

ً
حتمــا اجتماعــی  تحــول  ریــزی  برنامــه  ارکان  از  یکــی  شــکل  بدیــن 

بــه مقولــه رواج قــول ســدید در جامعــه اســت. بــه تعبیــر دیگــر، نفــس ایــن 
کار، بســیاری از مفاســد و آســیب های اجتماعــی را بــه خــودی خــود از بیــن 

بــرد. خواهــد 
گیــری،  کیــد زیــادی دارد، شــکل  کــه اســالم روی آن تأ 1. یکــی از مــواردی 
و  همســایگان  فامیــل،  خانــواده،  مثــل  امــری  هــر  وضعیــت  ارتقــاء  و  حفــظ 
کیــد  کــه مومنیــن را بــه هــم پیونــد می دهــد. شــاید علــت ایــن تأ غیــره اســت، 
بــا هــم، منجــر  کــه هســته هــای اجتماعــی و پیوندهــای مومنیــن  آن باشــد 
ــی  ــت اجتماع ــود وضعی ــت بهب ــی و در نهای ــم افزائ ــر، ه ــتیانی از یکدیگ ــه پش ب
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی می شــود. در ادمــه بــه طــور خالصــه بــه  و 

دیــدگاه اســالم نســبت بــه برخــی از ایــن مــوارد پرداختــه خواهــد شــد:
الف: خانواده

بــا آنکــه در غــرب هنــوز هــم خانــواده در اذهــان عمــوم مــردم ارزش خــود 
را دارد، ولــی در مقــام عمــل، امــکان قــوام آن حداقــل بــه صــورت عمومــی 
وجــود نــدارد. ریشــه ایــن امــر را می تــوان در اندیشــه متفکــران و اندیشــمندان 
غربــی و همچنیــن سیاســت های لیبــرال یــا سوســیال یافــت. مثــاًل در نــگاه 
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سوسیالیســت هایی مثــل انگلــس )فیلســوف مشــهور سوسیالیســت، 1820-
1895 اصــل بــر نبــودن خانــواده و در صــوت وجــود هــم اصــل بــر فروپاشــی 
آن اســت. از منظــر او »در یــک جامعــه سوسیالیســت، زنــان آزاد می شــوند 
و خانــواده دیگــر یــک واحــد اقتصــادى نخواهــد بــود. مالکّیــت خصوصــی 
بــه  بــود  نخواهنــد  مجبــور  مــردم  بنابرایــن،  داشــت،  نخواهــد  وجــود  دیگــر 
کننــد.  زنــان هــم پــاى  کنــار هــم زندگــی  منظــور حفاظــت از میــراث خویــش در 
بــراى  کننــد و هیــچ انگیــزه دیگــرى جــز »تمایــل دو طرفــه«  کار مــی  مــردان 
ازدواج ندارنــد و چنانچــه تمایــل دو طرفــه پایــان یابــد باهــم بــه ســر نخواهنــد 
بــرد.   ازدواج هــا بــه آســانی پایــان یافتــه و فــرو مــی ریــزد و مــردم دیگــر مجبــور 
جــدا  هــم  از  طــالق  گیــر  پا و  تشــریفات دســت  از طریــق  کــه  بــود  نخواهنــد 
حســن  ترجمــه  اسپنســر،  متــا  غــرب،  در  خانــواده  جایــگاه  )ر.ک.  شــوند.« 

زاده( یوســف 
نــگاه ضــد خانــواده  لیبــرال و فیمنیســت هــم  نــگاه برخــی جریــان هــای  در 
و  فیمینیســت  )فیلســوفان  بــوار  دو  ســیمون  مثــاًل  اســت.  مشــهود  کامــاًل 
نبایــد  زنــی  »هیــچ  می گویــد   )1986-  1908 فرانســوی،  گزیستانسیالیســت  ا
کنــد. جامعــه بایــد بــه طــور  مجــاز باشــد تــا در خانــه بمانــد و فرزندانــش را بــزرگ 
 بــه ایــن 

ً
کامــل متفــاوت شــود. زنــان نبایــد حــق انتخــاب داشــته باشــند دقیقــا

کــه در صــورت داشــتن حــق انتخــاب، بســیاری از آن هــا ســرگرم همــان  دلیــل 
کارهــای پیشــین می شــوند« برخــی دیگــر از فیمینســت هــا هــم خانــواده ی 
کــرده معتقدنــد، »زندانیــان آن زنــان  کار اجبــاری تشــبیه  ســنتی را بــه اردوگاه 
مغــزی  زنانگــی شستشــوی  نیــروی  بــه وســیله ی  کــه  خانــه داری هســتند، 
کامــل انســان نیســتند.« برخــی دیگــر از ایــن هــم  شــده انــد و دیگــر بــه طــور 
طــور  بــه  اســت.  ســتمگر  نهــادی  »خانــواده  انــد،  گفتــه  صریحــا  رفتــه  فراتــر 
کلــی ازدواج بایــد جــای خــود را بــه معاشــرت های اختیــاری بدهــد.« )ر.ک. 

گاردنــر( جنــگ علیــه خانــواده، ویلیــام 
البتــه در غــرب هــم برخــی فیلســوفان و اندیشــمندان موافــق وجــود خانــواده 
و قــوام آن هســتند. ولــی در مجمــوع وجــود دیــدگاه هایــی ماننــد نظــرات فــوق 
کــه پشــتوانه نظــری جوامــع مــدرن هســتند و همچنیــن ذات نظــام ســرمایه 
کســب ســود و  کشــی بیشــتر از زنــان و مــردان جهــت  کــه متقــّوم بــه بهــره  داری 
بهــره اقتصــادی بیشــتر اســت، مشــوق فردگرائــی و ترجیــح خواســته های خــود 
گذشــت و ســازگاری  بــر منافــع خانوادگــی و اجتماعــی بــوده و در نتیجــه امــکان 
بــه  جوامــع  حرکــت  امــر،  ایــن  نتیجــه  می دهــد.  کاهــش  را  هــم  بــا  زوجیــن 
گیــری آن اســت. چنیــن وضعیتــی  ــا عــدم شــکل  ــواده ی ســمت فروپاشــی خان
کــرده و  گونــه جوامــع، طــالق امــری عــادی جلــوه  باعــث شــده، تــا در ایــن 
حتــی در مــواردی، بــه عنــوان اولیــن راهــکار جهــت رفــع مشــکالت خانوادگــی 

تلقــی شــود.
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کلیــدی خانــواده بــه  کــه از منظــر اســالم جایــگاه و نقــش  ایــن در حالــی اســت 
 توصیــه شــده و هــم طــالق 

ً
ــا گیــری آن قوی ــه از طرفــی شــکل  ک شــکلی اســت 

کریــم بــرای  کــه در قــرآن  بســیار قبیــح شــمرده شــود. بــه جــز تشــویق هایــی 
کــردن و بــه ازدواج در آوردن دیگــران وجــود دارد )ر.ک. روم/21 و  ازدواج 
کتــاب النــکاح در وســائل الشــیعه، بــه بیــان روایــات  نــور/32(، دو بــاب اول 
کــردن  تــرک ازدواج  بــودن و  کراهــت عــزب  نــکاح و  بــه اســتحباب  مربــوط 
ذکــر  خصــوص  ایــن  در  را  روایــت  چهــار  و  بیســت  مجمــوع  در  و  پرداختــه 
کــرده اســت. )وســائل الشــیعة، ج 20، صــص 13-21( ایــن امــر خــود نشــانگر 
اهمیــت جــدی جایــگاه خانــواده از منظــر اســالم اســت. همچنیــن بــاب اول 
کراهــت طــالق  کتــاب شــریف، روایــات مربــوط بــه  کتــاب الطــالق، در همیــن 
کــرده اســت. )وســائل الشــیعة، ج 22، صــص 9-7(  از منظــر اســالم را ذکــر 
یکــی از روایــات صحیحــه ایــن بــاب حدیثــی از امــام صــادق از قــول پیغبــر 

ــد: ــه فرمودن ک ــرم اســت  ک ا
ى ٍء 

َو َما ِم�نْ سشَ َمهتٍ  �ی
أَ
ا َمهتِ  �ی �تِ ا�تُ  �نَ �نْ اإِ ِ اْمِریأٍ ُمْسِلٍم 
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َ
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رنَ َو  وا  ُ حب ّوَ رنَ »�تَ
ِه 

َ
ی الّل

َ
ل  اإِ

صنَ عنَ ْ �ب
أَ
ى ٍء ا

کاِح َو َما ِم�نْ سشَ ال�نِّ ْعَمُر �بِ ٍ �ی �ت �ی َ ّلَ ِم�نْ �ب ِه َعرنَّ َو �بَ
َ
ی الّل

َ
ل  اإِ

َح�بَّ
أَ
ا

ِد  و َع�بْ ُ �ب
أَ
اَل ا ّمَ �تَ

ُ ا�تَ �ش
َ
ل ى الّطَ ْع�نِ هتِ �ی

ْر�تَ �نُ
ْ
ال اِم �بِ

َ
ْسل اإِ

ْ
ی ال ِ

َر�بُ �ن حنْ ٍ �ی �ت �ی َ ّلَ ِم�نْ �ب َعرنَّ َو �بَ
ِه  �نِ عنْ ُ �ب ِم�نْ  ِه  �ی �نِ ْوَل  �تَ

ْ
ال َر  ِ َو كّرَ ا�ت

َ
ل الّطَ ی  ِ

�ن َوكَد  َما 
�نَّ اإِ ّلَ  َو �بَ َعرنَّ  َه 

َ
الّل �نَّ  اإِ  ِه

َ
الّل

.« )وســائل الشــیعة، ج 22، ص 7( هتَ ْر�تَ �نُ
ْ
ال

کنیــد  امــام صــادق می فرماینــد، رســول اهلل فرمودنــد: خودتــان ازدواج 
ــد. بدانیــد نشــانه نیــک  ــه همســری دیگــری در آوری ــد، او را ب ــر داری ــر دخت گ و ا
کــردن زنــی را بــه عهــده بگیــرد.  کــه مخــارج شــوهر  بختــی مســلمان ایــن اســت 
بــه ســبب ازدواج  کــه  از خانــه اى   محبوب تــر 

ّ
نــزد خداونــد عّزوجــل چیــزى 

 مبغــوض 
ّ

آبــاد شــود، نیســت. همچنیــن هیــچ چیــزی نــزد خداونــد عّزوجــل
کــه در اســالم، بــه وســیله جدائــی یعنــی طــالق، خــراب شــود،  تــر از خانــه ای 
 

ّ
نیســت. در ادامــه امــام صــادق خودشــان می فرماینــد: خداونــد عّزوجــل
 بغــض و تنّفــر خــود را نســبت بــه آن 

ً
کــرده و مکــررا کیــد  در خصــوص طــالق تأ

کــرده اســت. بیــان 
ب: خویشــان و بستگان

کمــک مالــی و ارتبــاط داشــتن و دیــدار  کــردن و  دســتور بــه احســان و نیکــی 
از دســتوراتی  مــادر و ســایر خویشــاوندان و در اصطــالح صله رحــم،  پــدر و 

کــه در اســالم بــه نحــو جــّدی ســفارش شــده اســت: اســت 
ی   َو �نِ

ً
ا ْحسا�ن �نِ اإِ واِلَد�ی

ْ
ال َه َو �بِ

َ
 الّل

َ
لّا  اإِ

ُدو�نَ ْع�بُ َل لا �تَ �ی ْسرا�أ �نى  اإِ َ ا�تَ �ب �ش ا م�ی �ن
دنْ �نَ

أَ
 ا

�نْ »َو اإِ
وا  �تُ

آ
ا َو  لاهتَ  الّ�َ ُموا  �ی �ت

أَ
ا َو   

ً
ا ُحْس�ن اِس 

ِلل�نَّ وا 
ُ
ول �تُ َو  �نِ  َمساك�ی

ْ
ال َو  امی   �ت �ی

ْ
ال َو  ْر�بی  

�تُ
ْ
ال

« )بقــره/86( و�ن ْم ُمْعِرصنُ �تُ �نْ
أَ
كْم َو ا لًا ِم�نْ ل�ی  �تَ

َ
لّا ْم اإِ

�تُ �ی
َّ
َول ّمَ �تَ

ُ كاهتَ �ش الرنَّ
را  خــدا  جــز  کــه  گرفتیــم  پیمــان  بنی اســرائیل  از  کــه  زمانــی  کنیــد[  ]یــاد  و 
کنیــد،  نپرســتید، و بــه پــدر و مــادر و خویشــان ویتیمــان ومســتمندان نیکــی 
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پــا داریــد، و زکات  بــر  گوییــد، و نمــاز را  بــا خــوش زبانــی ســخن  بــا مــردم  و 
ــد؛ و  گردانیدی ــی ]از پیمــان خــدا[ روى  ــد، ســپس همــه شــما جــز اندک بپردازی

گــردان هســتید. شــما ]بــه طــور عــادت [ روى 
کمــک مالــی بــه  کــه ذکــر شــد در آیــات دیگــری نیــز صلــه رحــم و  همانطــور 
آیــات  ایــن  از  دیگــر  نمونــه  دو  اســت.  گرفتــه  قــرار  کیــد  تأ مــورد  خویشــان 

از:  عبارتنــد 
َو  ْر�بی  

�تُ
ْ
ال ی  دنِ �بِ َو   

ً
ا ْحسا�ن اإِ �نِ  واِلَد�ی

ْ
ال �بِ َو   

ً
ا �أ �ی

َ سش ِه  �بِ ِركوا  ْ سش
�تُ لا  َو  َه 

َ
الّل ُدوا  اْع�بُ »َو 

�بِ َو  �نْ َ حب
ْ
ال اِح�بِ �بِ �بِ َو الّ�َ �نُ ُ حب

ْ
اِر ال حب

ْ
ْر�بی  َو ال

�تُ
ْ
ی ال اِر �نِ حب

ْ
�نِ َو ال َمساك�ی

ْ
امی  َو ال �ت �ی

ْ
ال

ورا«  حنُ
نَ
الًا � �ت ِح�بُّ َم�نْ كا�نَ ُمحنْ َه لا �ی

َ
�نَّ الّل كْم اإِ ما�نُ �ی

أَ
ك�تْ ا

َ
ِل َو ما َمل �ی �ب

�نِ الّسَ ا�بْ
)نســاء/36(

و خــدا را بپرســتید، و چیــزى را شــریک او قــرار ندهیــد، و بــه پــدر و مــادر و 
خویشــاوندان و یتیمــان و مســتمندان و همســایه نزدیــک و همســایه دور و 
 خــدا 

ً
کنیــد؛ یقینــا همنشــینان و همراهــان و در راه مانــدگان و بــردگان نیکــی 

کــه متکّبــر و خودستاســت، دوســت نــدارد. کســی را 
اِء َو  ْحسش �نَ

ْ
هی  َع�نِ ال �نْ ْر�بی  َو �ی

�تُ
ْ
ی ال اِء �نِ �ت �ی ِ َو اإ ْحسا�ن اإِ

ْ
َعْدِل  َو ال

ْ
ال ُمُر �بِ

أْ
ا َه �ی

َ
�نَّ الّل »اإِ

 » كُرو�ن
دنَ كْم �تَ

َّ
َعل

َ
كْم ل ِعطنُ ى �ی �نْ �بَ

ْ
كِر َو ال ُم�نْ

ْ
ال

بــه راســتی خــدا بــه عدالــت و احســان و بخشــش بــه خویشــاوندان فرمــان 
می دهــد، و از فحشــا و منکــر و ســتم گرى نهــی می کنــد. شــما را انــدرز می دهــد 
تــا متذکــر ]ایــن حقیقــت [ شــوید ]کــه فرمان هــا الهــی، ضامــن ســعادت دنیــا و 

آخــرت شماســت.[ )نحــل/90(
در برخــی آیــات نیــز خداونــد متعــال نســبت بــه قطــع رابطــه بــا ارحــام هشــدار 

می دهــد:
ا«  �ب �ی َر�ت كْم  �ی

َ
َعل كا�نَ  َه 

َ
الّل �نَّ  اإِ ْر�اَم 

اأَ
ْ
ال َو  ِه  �بِ و�نَ 

ُ
ل سا�أَ

�تَ ی  دن
َّ
ال َه 

َ
الّل وا  �تُ

ا�تَّ »َو 
)نســاء/1(

کنیــد و از  کــه بــه نــام او از یکدیگــر درخواســت می کنیــد. پــروا  و از خدایــی 
ــر شــما حافــظ   خــدا همــواره ب

ً
ــا ــد. یقین ــا[ خویشــاوندان بپرهیزی ]قطــع رابطــه ب

و نگهبــان اســت.
عــالوه بــر آیــات در روایــات هــم مکــررا صلــه رحــم بــه معنــای ارتبــاط و دیــدار 
گرفتــه و در روایتــی قاطــع  کیــد قــرار  کمــک بــه آنهــا مــورد تأ بــا خویشــاوندان و 
اِطُع  �تَ ُعو�نٌ  

ْ
َمل ُعو�نٌ  

ْ
»َمل اســت:  شــده  واقــع  توبیــخ  مــورد  شــدت  بــه  رحــم 

َرِحٍم.« )بحــار األنــوار )ط - بیــروت(، ج 71، ص 85( در ایــن روایــت پیامبــر 
حــق  رحمــت  از  دور  بــه  و  ملعــون  را  رحــم  قاطــع  شــخص  دوبــار   کــرم ا

ــد.  ــته ان دانس
ایــن  خویشــاوندی  پیونــد  حفــظ  بــه  اســالم  کیــد  تأ »علــت  حقیقــت  در 
عظمــت  و  تکامــل  پیشــرفت،  تقویــت،  اصــالح،  بــرای  همیشــه  کــه  اســت 
بخشــیدن بــه یــک اجتمــاع بــزرگ، چــه از نظــر اقتصــادی یــا نظامــی، و چــه 
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کوچــک آن شــروع  از نظــر جنبه هــای معنــوی و اخالقــی، بایــد از واحدهــای 
کوچــک، اجتمــاع عظیــم، خــود  کــرد. بــا پیشــرفت و تقویــت تمــام واحدهــای 
بــه خــود اصــالح خواهــد شــد. در همیــن راســتا اســالم دســتور بــه اصــالح 
کمــک و یــاری و عظمــت بخشــیدن بــه   افــراد از 

ً
کــه معمــوال واحدهایــی داده 

آن روگــردان نیســتند؛ در صلــه رحــم خداونــد تقویــت بنیــه افــرادی را توصیــه 
گــردش بــوده و اعضــای یــک  کــه خونشــان در رگ و پوســت هــم در  می کنــد 
کوچــک خویشــاوندی  کــه اجتماعــات  خانواده انــد، و پیــدا اســت هنگامــی 
می یابــد.«  عظمــت  نیــز  جامعــه  یعنــی  آنهــا  عظیــم  اجتمــاع  شــد،  نیرومنــد 
کــه  )تفســیر نمونــه، ج 1، صــص 157-158( شــاید بــه همیــن جهــت اســت 

امــام صــادق فرموده انــد:
)الکافــی  ْعَماِر« 

اأَ
ْ
ال ی  ِ

�ن  ِ َدا�ن �ی ِ رن �ی َو  اَر  �ی الّدِ ْعُمرا�نِ  َ �ی واِر  َ حب
ْ
ال ُحْس�نُ  َو  ِحِم  الّرَ �تُ 

َ
»ِصل

الوافــی، ج 5، ص 508( )ط - اإلســالمیة(، ج 2، ص 152؛ 
صلــه رحــم و خوش رفتــارى بــا همســایه شــهرها را آبــاد می کنــد و بــر عمرهــای 

ــد.  مــردم می افزای
ــاد  همچنیــن در روایــت دیگــری نیــز صلــه رحــم و حســن همســایگی عامــل زی

شــدن امــوال بیــان شــده اســت:
اإلمــام  )صحیفــة  ْمَواِل.« 

اأَ
ْ
ال ی  ِ

�ن اَ�هتٌ  �ی ِ رن َواِر  حبِ
ْ
ال ُحْس�نُ  َو  ْرَ�اِم 

اأَ
ْ
ال �تُ 

َ
»ِصل

)85 ص   ،الرضــا
آبادانــی شــهرها  بهبــود شــرائط اقتصــادی و  کــه مشــخص اســت  همانطــور 
کــه جــز بــا وجــود پیونــد عمیــق بیــن مــردم ایجــاد نشــده  از مســائلی اســت 
بــرای بهبــود وضعیــت اجتماعــی  و ترویــج ایــن امــر خــود عامــل جــدی ای 

اســت. 
ج: همسایگان

کــه در اســالم بــه ایجــاد رابطــه نیکــو بــا آنهــا، بســیار ســفار  کســانی  از دیگــر 
همســایگان  بــه  نســبت  هــم  کریــم،  قــرآن  در  هســتند.  همســایگان  شــده، 

اســت: ایــن ســفارش شــده  بــه همســایگان دور  نســبت  نزدیــک و هــم 
َو  ْر�بی  

�تُ
ْ
ال ی  دنِ �بِ َو   

ً
ا ْحسا�ن اإِ �نِ  واِلَد�ی

ْ
ال �بِ َو   

ً
ا �أ �ی

َ سش ِه  �بِ ِركوا  ْ سش
�تُ لا  َو  َه 

َ
الّل ُدوا  اْع�بُ »َو 

�بِ َو  �نْ َ حب
ْ
ال اِح�بِ �بِ �بِ َو الّ�َ �نُ ُ حب

ْ
اِر ال حب

ْ
ْر�بی  َو ال

�تُ
ْ
ی ال اِر �نِ حب

ْ
�نِ َو ال َمساك�ی

ْ
امی  َو ال �ت �ی

ْ
ال

ورا«  حنُ
نَ
الًا � �ت ِح�بُّ َم�نْ كا�نَ ُمحنْ َه لا �ی

َ
�نَّ الّل كْم اإِ ما�نُ �ی

أَ
ك�تْ ا

َ
ِل َو ما َمل �ی �ب

�نِ الّسَ ا�بْ
)نســاء/36(

و خــدا را بپرســتید، و چیــزى را شــریک او قــرار ندهیــد، و بــه پــدر و مــادر و 
خویشــاوندان و یتیمــان و مســتمندان و همســایه نزدیــک و همســایه دور و 
 خــدا 

ً
کنیــد؛ یقینــا همنشــینان و همراهــان و در راه مانــدگان و بــردگان نیکــی 

کــه متکّبــر و خودستاســت، دوســت نــدارد. کســی را 
کنــار صلــه رحــم باعــث زیــادی امــوال و  کــه ذکــر شــد ایــن امــر هــم در  همانطــور 
آبادانــی شــهرها شــمرده شــده اســت. در روایــت دیگــری نیــز از امیــر المومنیــن 
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که: علی)علیه الســالم( آمده 
ْرَ�ام « )مســتدرک الوســائل و مســتنبط 

اأَ
ْ
�تُ ال

َ
َرا�نِ َو ِصل �ی حبِ

ْ
ّرُ ال َساِر �بِ �ی

ْ
كاهتُ ال »رنَ

ــم، ص 390( المســائل، ج 7، ص 46؛ غــرر الحکــم و درر الکل
ــه ارحــام اســت. شــاید مــراد از  ــر همســایگان و صل ــردن ب ک ــاه نیکــی  زکات رف

ــه همســایگان و خویشــان باشــد.  ــی ب کمــک مال ایــن روایــت بیشــتر 
فلســفه حســن همســایگی را هــم بایــد ماننــد صلــه رحــم ایجــاد پیوندهــای 
عمیــق اجتماعــی و پشــتیبانی مــادی و معنــوی از یکدیگــر در جهــت بهبــود 

شــرائط اجتماعــی دانســت. 
 د: عمــوم مؤمنین

گروه هــای خاصــی مثــل خانــواده، اقــوام  کنــار ســفارش در مــورد  در اســالم در 
کــه از جملــه نزدیــکان انســان محســوب می شــوند، بــه طــور  و همســایگان 
بــه یکدیگــر، جهــت حرکــت  کمــک  بیــن مؤمنیــن و  بــه تقویــت رابطــه  کلــی 
ــرده اســت. هــر  ک ــز ســفارش  ــب حــق و تحقــق خوبی هــا در جامعــه نی در جان

ــی در ایــن خصــوص اشــاره دارد: ــه نکات ــر ب ــات زی ــدام از آی ک
 » ِلُحو�نَ �نْ �تُ ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل َه 

ّ
الَل وا  �تُ

ا�تَّ َو  ُطوا  َو را�بِ ُروا  ُروا َو صا�بِ وا اْص�بِ َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی دن

َّ
ال َها 

ُّ �ی
أَ
ا ا  »�ی

)آل عمــران/200( 
کنیــد، و دیگــران را هــم بــه  اى اهــل ایمــان! ]در برابــر حــوادث [ شــکیبایی 
گرفتــارى [  شــکیبایی واداریــد، و بــا یکدیگــر ]چــه در حــال آســایش چــه در بــال و 

ــا رســتگار شــوید. کنیــد و از خــدا پــروا نماییــد ت پیونــد و ارتبــاط برقــرار 
الح�ت و  واصوا �ب وا و عملوا ال�الحا�ت و �ت م�ن

آ
�ن ا �ی ا الدن

ّ
ل سر* اإ ى حن �نسا�ن ل�ن �نّ الاإ »اإ

ر« )عصــر/3-2( ال��ب واصوا �ب �ت
ــه ایمــان آورده  ک کســانی  ــی اســت * مگــر  ــان کارى بزرگ ــد انســان در زی بی تردی
کارهــاى شایســته انجــام داده انــد و یکدیگــر را بــه حــق توصیــه نمــوده و بــه  و 

کرده انــد. شــکیبایی ســفارش 
ُعْدوا�ن « )مائــده/2(

ْ
ِم َو ال

ْ �ش اإِ
ْ
ی ال

َ
وا َعل عاَو�نُ وى  َو لا �تَ �تْ

ّرِ َو ال�تَّ �بِ
ْ
ی ال

َ
وا َعل عاَو�نُ »َو �تَ

ــارى نماییــد، و یکدیگــر را  ــزکارى ی ــر و پرهی کارهــاى خی ــر انجــام  و یکدیگــر را ب
گنــاه و تجــاوز یــارى ندهیــد. ــر  ب

کــه برخــی نیــز متذکــر شــده انــد، )ر.ک. ســند تشــکیل هســته هــای  همــان طــور 
مقاومــت، ســازمان تبلیغــات اســالمی، صــص 8-15.؛ تشــکیالت اســالمی 
بــه روایــت آیــات قرآنــی، مصاحبــه بــا مســعود پــور ســید آقائــی؛ پایــگاه اطــالع 
کــد خبــر: 59435( شــاید از ایــن آیــات بتــوان بــرای تشــکیل و  رســانی عقیــق، 
گــروه هــا و تشــکیالت هــای اســالمی هــم بهــره بــرد، ولــی  تعییــن راهبردهــای 
ــرای  ــد بیــن مومنیــن ب ــر پیون ــات، ب کیــد آی ــه هــم نباشــد، تأ گون ــر ایــن  گ حتــی ا
ــر شــدائد و  ــر ب ــرای حرکــت در مســیر حــق و تحمــل و صب ــه یکدیگــر، ب کمــک ب
ــرای تحقــق نیکــی هــا روشــن اســت. در ایــن خصــوص  مشــکالت و تــالش ب
انــد: »برگشــت  فرمــوده  اول چنیــن  آیــه  مرحــوم عالمــه طباطبائــی ذیــل 



130

ی«
مبان

ت و 
لیا

» ک
ور؛ 

ح
دم

ج
مس

ی 
اع

جتم
ل ا

حّو
ح ت

طر
ی 

ج
روی

د ت
سن

کــه  جامعــه مســلمین بــر بــّر و تقــوا و یــا  معنــاى تعــاون بــر بــّر و تقــوا بــه ایــن اســت 
کننــد، و ایــن  بــه عبارتــی بــر ایمــان و عمــل صالــح ناشــی از تــرس خــدا اجتمــاع 
همــان صــالح و تقــواى اجتماعــی اســت. « )ترجمــه تفســیر المیــزان، ج 5، ص 
گــرو پیونــد و همــکاری  266( بــه ایــن ترتیــب، رســیدن بــه تقــوای اجتماعــی در 
کیــد بــر  گفــت، یکــی از علــل تأ بیــن مومنیــن اســت. همچنیــن شــاید بتــوان 
انجــام عبــادات جمعــی مثــل نمازهــای جماعــت یومیــه، نمــاز جمعــه، حــج و 

غیــره نیــز همیــن امــر باشــد.
کــه مشــخص اســت، همــکاری جمعــی بــرای حــل معضــالت  البتــه همانطــور 
اجتماعــی، مترتــب بــر مســئولیت پذیــری اجتماعــی اســت. ایــن امــر هــم از 
ــد داشــته اســت. در ایــن خصــوص  کی ــه اســالم روی آن تأ ک ــه مــواردی  جمل
کــرم در روایــت صحیحــی بــه نقــل از امــام باقــر، خطــاب بــه  پیغمبــر ا

ــد: ــم فرمــوده ان کری ــرآن  ــدگان ق خوانن
ِی 

�نّ اإِ
�نَ ِه  ا�بِ ك�تَ ِم�نْ  كْم 

َ
ل َحّمَ َما  �ی �نِ ّلَ  �بَ َو  َعرنَّ  َه 

َ
الّل وا  �تُ

ا�تَّ �نِ 
آ
ْرا �تُ

ْ
ال اِء  ّرَ �تُ َر  َمَعاسشِ ا  »�ی

و�نَ 
ُ
ل
أَ
ْسا �تُ ْم �نَ �تُ �نْ

أَ
ا ا ّمَ

أَ
�تِ َو ا

َ
َسال عنِ الّرِ ِل�ی �بْ

وٌل َع�نْ �تَ ِی َمْس�أُ
�نّ  اإِ

و�نَ
ُ
ول كْم َمْس�أُ

�نَّ وٌل َو اإِ َمْس�أُ
ج 2،  اإلســالمیة(،   - )ط  )الکافــی  ى.«  �تِ

ُس�نَّ َو  ِه 
َ
الّل ا�بِ  ك�تَ ِم�نْ  ْم  �تُ

ْ
ل ُحّمِ ا  َعّمَ

)606 ص 
کتــاب خــود  گــروه قرآن خوانــان! از خــداى عــز و جــل بپرهیزیــد در آنچــه از  اى 
بــه شــما داده اســت، زیــرا مــن مســئولم و شــما هــم مســئولید، مــن مســئولم از 
کتــاب خــدا و ســّنت مــن  کــه از  تبلیــغ و رســالت و شــما هــم مســئولید از آنچــه 

کمــره اى، ج 6، ص 405( دریافتیــد. )أصــول الکافــی / ترجمــه 
مــردم  بــه  خالفتشــان  روزهــای  اولیــن  همــان  در    علــی  المومنیــن  امیــر 

فرمودنــد:
)للصبحــی  البالغــة  )نهــج  م «  َها�أِ �بَ

ْ
ال َو  اِع  �تَ �بِ

ْ
ال َع�نِ  َح�تَّى  و�نَ 

ُ
ول َمْس�أُ كْم 

�نَّ اإِ
�نَ  «

انصاریــان( ترجمــه   ،242 صالــح(، ص 
کنیــد،[ زیــرا داراى مســئولیت  ]از خــدا نســبت بــه بنــدگان و شــهرهایش پــروا 

ــات . ــه زمین هــا و حیوان هســتید حتــی نســبت ب
حقوقــی  و  فیــد 

ّ
مکل و  داریــد  مســئولیت  »شــما  حضــرت،  بیــان  ایــن  طبــق 

بــر عهــده شــما هســت حتــی نســبت بــه چهارپایــان و نســبت بــه زمیــن. نــه 
ــم  ــا ه ــن ه ــات و زمی ــاره حیوان ــه درب ــئولید بلک ــردم مس ــدا و م ــر خ ــا در براب تنه

)58 ص  مطهــری،  شــهید  گفتــار،  )بیســت  مســئولید.« 
گفــت، چــه مشــارکت اجتماعــی و تشــکیل  در پایــان ایــن بحــث هــم بایــد 
گروه هــا و تشــکیالت هــای متشــکل از مؤمنیــن، از ایــن آیــات برداشــت بشــود 
گروهــی، هــم می تــوان  کار  و چــه نشــود، بــرای هــم افزائــی ایشــان از طریــق 
کاری اســت. بــر همیــن  کــرد و هــم بنــاء عقــال بــر چنیــن  دلیــل عقلــی اقامــه 
هــا  تشــکل  مردمــی،  نیروهــای  از حضــور  رهبــری  مقــام معظــم  هــم  اســاس 
کرده انــد.  اســتقبال  جــّدی  نحــو  بــه  اجتماعــی  هــای  فعالیــت  در  بســیج  و 
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تحول اجتماعی متضمن »تحول انفسی«

تحول اجتماعی مسجدمحور متضمن تحول انفسی 
بیرونی  تحول  هیچ  درونی  تحول  این  بدون  یرا  ز است؛ 
اساسًا  اوقات  برخی  حتی  وشاید  داشت،  نخواهد  ثبات 
محقق نخواهد شد؛ بنابراین تحول انفسی اصلی راهبردی 
محسوب می شود. در قرآن کریم نیز به این اصل، که در همه 

تحوالت اجتماعی وجود دارد، اشاره شده است:
ِسِهْم؛))) �نُ �نْ

أَ
ا ُروا ما �بِ �ی

عنَ ْوٍم َح�تَّى �ی �تَ ُر ما �بِ �ی
عنَ َه لا �ی

َ
�نَّ الّل اإِ

»خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملتی( را تغییر نمی دهد، 
مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.«

ْوٍم  ی �تَ
َ
َعَمَها َعل �نْ

أَ
ْعَمه ا ًرا �نِ �ی

ک ُمعنَ ْم �ی
َ
َه ل

ّ
�نَّ الَل

أَ
ا ِلک �بِ

�نَ
ٌم؛))) ٌع َعِل�ی َه َسِم�ی

ّ
�نَّ الَل

أَ
ِسِهْم َوا �نُ �نْ

أَ
ا ُروا َما �بِ �ی

عنَ َح�تَّى �ی
که به  که خداوند هیچ نعمتی را  »این به آن دلیل است 
تغییر  را  خودشان  آنها  آنکه  جز  نمی دهد،  تغییر  داده،  گروهی 

دهند؛ و خداوند شنوا و دانا است.«
طبق این آیات شریفه، سرنوشت اقوام به دست خود 
آنان است. خداوند زمانی نعمات خود را از مردم می گیرد که 
مستوجب گرفته شدن آن نعمت باشند. همچنین هیچ گاه 
کرد.  کوشش و عزم بر تغییر، تغییر نخواهد  یک امت بدون 
تغییر در وهله اول باید در جان فرد رخ دهد تا آثار آن در جامعه 

بروز کند. 
تغییر  سو  یک  از  دارد.  سویه  دو  تحول  این  واقع  در 

)ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری در جلســه بررســی آســیب های اجتماعــی 
کشــور، 1395/2/11(

1.  رعد/11. 
2.  انفال/53 . 
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ُروا ما  �ی
عنَ �ی انفسی در جان فرِد تحول خواه الزم است: »َح�تَّى 

خدا  تغییر  این  فعال  و  مسبب  سو،  دیگر  از  و  ِسِهْم«  �نُ �نْ
أَ
ا �بِ

دنیای  آبادانی  اگر  مثاًل  ْوٍم«.  �تَ �بِ ما  ُر  �ی
عنَ لا�ی اهلَل  �نَّ  »اإِ است 

رفع  و  عمل  علم،  مسیر  در  سخت کوشی  گرو  در  ملت ها 
آسیب ها و مشکالت پیش رو باشد، صفت مجاهدت و 
آن  افراد  که  وقتی  نخواهد شد، مگر  سخت کوشی حاصل 
جامعه باب رفاه زدگی و عافیت طلبی را بر خود مسدود کرده 
باشند و خداوند به حکمت بالغۀ خود توفیق این تحول را به 

آن جامعه داده باشد. 
در مقابل این دیدگاه، نگرش تقدیر گرایی))) وجود دارد 
نگرشی  چنین  وجود  با  می داند.  مقدرشده  را  بدبختی  که 
مردم برای تغییر شرایط خود تالش نمی کنند یا دست کم آن 
را از تنها دیگران توقع دارند. در جامعه فعلی ما نیز این پدیده 
که مردم منتظر هستند دولت همه  شیوع دارد. به این معنا 
بیایند و  از جایی دیگر  کسانی  یا خّیران و  ارتقا دهد  را  امور 
آیات،  این  بر طبق  که  تغییر دهند. در صورتی  را  وضعیت 

کنیــد بــه: شــجاعی، جــواد،  1. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن اندیشــه رجــوع 
)وابســته  پژوهشــنامه  نشــریه  پیامدهــا«،  و  ریشــه ها  عامیانــه  »تقدیرگرایــی 
بــه تحقیقــات راهبــردی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام(، پاییــز 1388، 
اســتدالل  »بررســی  عبدالرســول،  کشــفی،  و  زینــب  امیــری،  41؛  شــماره 
نویــن  اندیشــه  نشــریه  گشــوده«،  گرایــی  خدا پاســخ  و  کالمــی  تقدیرگرایــی 
دینــی، بهــار 1394، شــماره 40. همچنیــن بــرای آشــنایی بــا تحقیقــات میدانــی 
کنیــد بــه برخــی آثــار تولیــدی از جملــه  ایــن اندیشــه در ایــران اســالمی رجــوع 
میــزان  بــر  مؤثــر  عوامــل  »بررســی  اســماعیل،  رحمانــی،  و  راســتی،  هــادی 
کنــارک(«،  مــوردی: شهرســتان  روســتایی )مطالعــه  نواحــی  تقدیرگرایــی در 
راهبــرد اجتماعــی فرهنگــی، تابســتان 1395، شــماره 19؛ محســنی تبریــزی، 
علی رضــا و هویــدا، الدن و داودی، مریــم، »تقدیرگرایــی و عوامــل مؤثــر بــر 
کــز اســتان های  آن )ســنجش میــزان تقدیرگرایــی در زنــان بالــغ شــهرهای مرا
کشــور(«، نشــریه مطالعــات علــوم اجتماعــی ایــران، زمســتان 1384، ســال 

.7 دوم، شــماره 
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حرکت  و  خداوند  به  توکل  و  نفس  به  اعتماد  با  فقط  تغییر 
محقق خواهد شد.

نسبت تحول فرد با تحول جامعه 

صرف نظر از آنکه به لحاظ فلسفه جامعه شناسی، فرد 
اصیل باشد یا جامعه، دست کم این امر انکارنشدنی است 
بنابراین  است؛  وابسته  دیگری  به  جامعه  و  فرد  تربیت  که 
جامعه  تربیت  هم  و  فرد  تربیت  هم  عملیاتی،  دیدگاه  از 
جامعه  ایجاد  بدون  فرد  تربیت  نتیجه،  در  است.  مطلوب 
سالم امکان پذیر نیست. در عین حال برای ایجاد جامعه ای 
سالم باید از تربیت فردی نیز غافل نباشیم. به عبارت دیگر، 
یکدیگر  تزاید  باعث  هم  با  تعامل  در  جامعه  و  فرد  تربیت 
کنیم، اجتماع سالم تر  کار  می شوند؛ یعنی هر قدر برای فرد 
می شود و هر قدر سالمت اجتماع افزون شود، فرد در جامعه 

سالم تر می رسد.
شروع  نقطه  تحول،  طرح  بودن  مکان پایه  به  توجه  با 
خودسازی از محله؛ با تربیت فرد شروع می شود و در ادامه 
به جامعه پردازی می رسد و در صورت گسترش آن در سطح 
ملل مسلمان، به تمدن سازی جدید اسالمی ختم خواهد 

شد. 
تربیت فرد در طرح تحول از دو طریق انجام می پذیرد:

الف( با ایجاد سازوکاری اجتماعی، افراد در متن حل 
یرا در این سازوکار مشکالت  مسائل محله تربیت می شوند؛ ز
با کمک افراد محله شناسایی، راه حل آن طراحی و برای رفع 

آن اقدام می شود.)))

1.  توضیح این امر بیشتر در فصل دوم ارائه می شود.
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که در مسجد صورت می پذیرد  ب( طرح های تربیتی 
طبق  برنامه  این  یرا  ز می شود؛  افراد  تربیت  و  رشد  موجب 
الگوهای تربیت اسالمی طراحی و به دست افراد خبره اجرا 

می شوند.)))

قیام برای خدا، راه ایجاد تحول 

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

َو  �نى   ْ َم�ش ِه 
َ
لِّل وُموا  �تُ �تَ �نْ 

أ
ا واِ�َده  �بِ ْم 

ُ
ك ِعطنُ

أ
ا ما 

�نَّ اإِ ْل  �تُ
را�ی ؛))) �نُ

»]ای پیامبر[ بگو: تنها شما را به یک چیز اندرز می دهم و 
کنید.« آن اینکه دو نفر دو نفر و یک نفر یک نفر برای خدا قیام 

تالش  می خواهیم  که  یند  بگو کسانی  است  ممکن 
دیگران  ولی  کنیم؛  خارج  شرایط  این  از  را  خود  و  کنیم 
همراهی نمی کنند. بر اساس این آیه، باید به هر نحو ممکن 
آیات  آیه مکمل  این  کرد: فردی و جمعی.  قیام  برای خدا 
قبلی است. طبق این آیه، باید برای خدا و ارتقای شرایط 
شدند  همراه  مسیر  این  در  دیگران  گر  ا حال  کرد.  تالش 
منتظر  نباید  نشدند،  همراه  گر  ا ولی  است؛  خوب  بسیار 
ماند و باید به تنهایی حرکت و تحول را ایجاد کرد. این نگاه 
باعث رفع ناامیدی و در ادامه ایجاد حرکت دسته جمعی 

خواهد بود.
پا  به  اسالمی  اجتماعی  تحول  الزمه  آنکه  حاصل 
که تحول را در ابتدا از درون جان خود  خاستن قومی است 

1.  مطالعه کارکردهای کارگروه ها در پیوست اول توصیه می شود.
2.  سباء/46
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رقم زده اند و تحقق چنین تحولی را به برکت خیزش مؤمنانه 
خویش و عنایات حضرت حق می طلبند.

دستاوردهای »طرح تحول اجتماعی مسجد محور«  در یک 

نگاه

بوم  یست  ز مدیریت  در  امام  به  دادن  یت  محور  .1

فرهنگی محله

ابعاد خرد  در  کالن  2. محله محوری در حل مسائل 

محلی 

یخی مسجد به مثابه پایگاه حل  3. احیاء هویت تار

مسائل فکری، عملی و معنوی اهالی محله 

4. ایجاد شبکه های جدید اجتماعی و تقویت آنها در 

محله های هدف

5. جاری شدن هرچه بیشتر فرهنگ نظام امام-امت 

در محله

6. افزایش سرمایه های منطقه ای و محلی

تاثیرگذاری  به  7. احساس بیشتر مردم محله نسبت 

کمیتی در امور زندگی مردم  امام و نهادهای حا

یست گاه 8. بهبود محیط زندگی و ز

فرهنگی  اساسی  یرساختهای  ز تقویت  یا  ایجاد   .9

به  محالت  در  مردمی  مسائل  حل  راستای  در  اجتماعی 

دست خود مردم
موجب  که  یرساختهایی  ز عادالنة  یع  توز و  ایجاد   .10
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ایجاد پیوندهای اجتماعی در محالت و حول محور نیازها 
می شود

در  مردمی  های  هسته  و  مساجد  شبکه سازی   .11
محالت هدف در سطح کشور
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الشامیه،  الدار   - دارالقلم  ناشر  الداودی،  عدنان  صفوان 

بیروت، 1412 ق

گانه نظام خدمات اجتماعی و نظام  31. سند »دو 

معاونت  اسالمی  تبلیغات  سازمان  محرومین«،  نهضت 

فرهنگی تبلیغی، 1398

سازمان  مقاومت،  هسته  های  تشکیل  سند   .32

یرایش  و تبلیغی،  فرهنگی  معاونت  اسالمی  تبلیغات 

اول، 1398.
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کرد؟(،  باید  )چه  عدالت  مایکل،  سندل،   .33

مترجم افشار، حسن، انتشارات مرکز، 1396.

تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .34

القرآن، مؤسسة األعلمی للمطبوعات - لبنان - بیروت، 

چ دوم، 1390 ه.ق.

تفسیر  ترجمه  محمدحسین،  طباطبایی،   .35

همدانی،  موسوی  باقر  محمد  سید  مترجم  المیزان، 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی 

- قم، چاپ: 5، 1374 ه.ش.

36. طرح تحول و برنامه راهبردی سازمان تبلیغات 

کشور  یست بوم فرهنگی تبلیغی  )شرح اجمالی راهبری ز

یرایش اول، آذر 1398 و اقدامات اساسی تحقق آن(«، و

فرزندانمان  به  را  انسانی  کرامت  و  نفس  عزت   .37

کد  قرآن)ایکنا(؛  بین اللملی  خبرگزاری  یم،  بیاموز

.1410462

اجتماعی  آسیبهای  و  اسالم  رضا،  غالمی،   .38

نشینی  حاشیه  طالق،  اعتیاد،  موردی  مطالعه  به  همراه 

چ  شاهد،  دانشگاه  انتشارات  عمومی،  افکار  یش  تشو و 

اول: پاییز1397

پارسا، سید محمدباقر شفتی و دخالت  39. فروغ، 

زمان  امام  از  فقها  نیابت  یه  نظر اساس  بر  حکومت  در 

علوم  پژوهشگاه  یخی،  تار جستارهای  مجله  )عج(، 
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دوم،  شماره  پنجم  سال  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی 

پاییز و زمستان 1393

یدونی، براتعلی، اندیشه سیاسی ابن عامری،  40. فر

مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 

چاپ اول، 1382.

عالمه  معلق  الوافی،  کاشانی،  فیض   .41

اإلمام  مکتبة  ناشر  ایمانی،  فقیه  مصحح  ضیاءالدین، 

أمیرالمؤمنین علی، اصفهان 1406 ق

مجله  قرآن،  در  سخن  آداب  زهرا،  کاشانی  ها،   .42

رشد آموزش قرآن 1384 شماره 9.

تمدن  مفهومشناسی  ایمان،  مقدم،  کاظمی   .43

وسائل  تخصصی  پایگاه  تمدنسازی،  روند  در  آن  تاثیر  و 

 00016B/vasael.ir)فقه حکومتی(

اسحاق،  بن  یعقوب  بن  محمد  کلینی،   .44

چهارم،  چاپ:  تهران،   - اإلسالمیة  الکتب  دار  الکافی، 

1407 ق.

أصول  ترجمه  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،   .45

قم،  ؛  اسوه  نشر  باقر،  محمد  کمره اى،  ترجمه  الکافی، 

چاپ: سوم، 1375ش.

خانواده،  علیه  جنگ  یلیام،  و گاردنر،   .46

مرکزتحقیقات زن وخانواده ، 1396ه.ش.

47. متا، اسپنسر، جایگاه خانواده در غرب، ترجمه 

حسن یوسف زاده، مجله معرفت 1383 شماره 80.
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بحار  تقی،  محمد  بن  باقر  محمد  مجلسی،   .48

إحیاء  دار  األطهار،  ئمة  األ أخبار  لدرر  األنوارالجامعة 

التراث العربی، بیروت، چ دوم، 1403 ق.

مقاالت  مجموعه  طه،  سید  مرقاتی،   .49

یب  جهان شمولی اسالم و جهانیسازی، ناشر: مجمع تقر

مذاهب اسالمی، 1382

بیستم،  چ  گفتار،  بیست  مرتضی،  مطهری،   .50

مطهری(،  شهید  استاد  آثار  نشر  )مرکز  صدرا  انتشارات 

1383 ه.ش.

شهید  استاد  جامع  پایگاه  مرتضی،  مطهری،   .51

www.mortezamotahari.com ،مرتضی مطهری

انتشارات  آثار،  مجموعه  مرتضی،  مطهری،   .52

صدرا، تهران، 1384 ه.ش.

ى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب  53. مکارم شیراز

اإلسالمیة - ایران - تهران، چاپ: 10، 1371ه.ش.

مسجد،  آیین  محمدعلی،  رستمی،  موظف   .54

یه، تهران 1382 ش. گو انتشار 

مستدرك  تقی،  محمد  بن  حسین  ى،  نور  .55

 -  البیت آل  مؤسسة  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل 

قم، چاپ: اول، 1408ق.

الحمراء،  نشر   ،16 ش  نامه،  فصل  الواحه،   .56

بیروت، 1378 ش 
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