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دݡکتر رضا سعادت نیا))( 
نرݡگس حیدری))(

چكیده: 
قــرآن مهمتریــن منبع وحیانی اســت که عمل به آموزه های آن رشــد و کمال انســانی و رســیدن به 
قّله های ســعادت را در پی خواهد داشــت. رشــد و کمال مســلمین در عرصه های فردی، اجتماعی و 
که با اقتدار در عرصه بین المللی بدرخشد و  سپس بین المللی زمینه ظهور تمدن ناب اسالمی است 
کید قرآن بر عزت مســلمین و ارائه راهکارهایی  جهانیــان را از نفحــات وحیانی خود بهرمند ســازد. تا
کفار، حفظ هوشــیاری، تالش در کســب استقالل همه جانبه،  در سیاســت خارجی چون نفی ســلطه 
کره زمین و نیز راهکارهایی در سیاست داخلی چون  توجه به سایر مسلمانان مظلوم در اقصی نقاط 
تعامل صحیح مســئولین و مردم، عمل به وظایف اجتماعی وانتخاب ســبك زندگی اسالمی نشان از 
کوتاهی مســلمین در انجام تکالیف  گونه شکســت و ضعفی در عرصه بین المللی از  که هر  این دارد 
کم  که اسالم حق سخن را در این زمینه با بیان سنن و قوانین حا ایمانی و اجتماعی خود بوده، چرا 
بــر جامعــه و تاریــخ بــه خوبی ادا کرده اســت و علل عزتمندی، کامیابی، خوشــبختی و نیز ســببهای 
کامــی و نگون بختی را معرفی و در داســتان اقوام گذشــته تاریخ بــه صورت عینی به نمایش  ذلت،نا

گذاشته است.
كلید واژه ها: اقتدار، نظام اسالمی، عملکرد داخلی، عملکرد خارجی 

یم  ). استادیار دانشݡگاه علوم و معارف قرآن ݡکر
). دانش اموخته ݡکارشناسی ارشد دانشݡکده معارف قرآنی اصفهان

راهݡکارهای عزت و اقتدار 
اسلامی از منظر قرآن و روایات
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بخش اعظمی از 
دستاورهای 
انبیا و اولیا در 
جهت اقدامات و 
فعالیت های مختلف 
اجتماعی است و در 
این میان اسالم عزیز 
كمل ادیان الهی  كه ا
است برای ساخت 
جامعه ای متمدن و 
كه از اقتدار  پیشرفته 
و عزت بین المللی 
برخوردار باشد 
برنامه ریزی همه 
جانبه ای را ارائه داده 
است.

مقدمه 
و  اقدامــات  جهــت  در  اولیــا  و  انبیــا  دســتاورهای  اعظمــی از  بخــش 
کمل  که ا فعالیت های مختلف اجتماعی اســت و در این میان اســالم عزیز 
که از اقتدار  ادیان الهی اســت برای ســاخت جامعه ای متمدن و پیشــرفته 
و عزت بین المللی برخوردار باشــد برنامه ریزی همه جانبه ای را ارائه داده 
که ایــن آموزه هــا را دراختیار  کریــم اصلی ترین منبعی اســت  اســت و قــرآن 
ما قرار می دهد. بنابراین در این نوشــتار ما به دنبال پاســخ به این ســوال 
کــه قرآن چــه راهکارهایی را برای ســربلندی و اقتــدار یك جامعه  هســتیم 
که اصوال از آیات قرآن  اســالمی ارائه داده اســت؟ اما قبل از آن باید بدانیم 
که عزت و اقتدار جامعه اسالمی امری است قطعی  چنین استفاده می شود 
و این وظیفه مســلمانان اســت که با عمل به دســتورات و تعالیم اســالم در 
کریم در این خصوص می فرماید: >... کوشا باشند. قرآن  کســب وحفظ آن 
ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنیـَن...< و عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان  ِه اْلِعّزَ َوِلّلَ
گرچه در فارســی بــه معنی احترام  اســت. )منافقــون، آیه8(.کلمه »عزت« 
گرانبهــا بودن اســت ولی در لغت عــرب در معنی قدرت شکســت  آبــرو و یــا 

ناپذیر استفاده می شود. )تفسیر نمونه، جلد 24،ص 162( 

راهݡکارهای ݡکسب عّزت
1- ایمان 

ا َتِهُنوْا َو 
َ
کریم عامل اصلی ســربلندی مســلمین را ایمان می داند >َو ل قرآن 

ْؤِمِنین< و سســت نشــوید و غمگین نگردید  نُتم ّمُ
ُ

ْعَلْوَن ِإن ك
َ
أ

ْ
نُتُم ال

َ
ا تَحَزُنوْا َو أ

َ
ل

گــر ایمان داشــته باشــید.)آل عمــران، 139( در شــان نزول  و شــما برتریــد ا
ایــن آیــه آمده اســت هنگامی که مســلمین در جنــگ احد بر اثــر نافرمانی و 
عدم انظباط اجتماعی جمعی شکســت خوردند و عده ای از شــخصیت ها 
و چهره هــای برجســته اســالم از جمله »حمــزه« عموی پیامبــر؟ص؟ در این 
میدان شــربت شــهادت نوشــیدند، این آیه نازل شــد و به آنان هشــدار داد 
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ح  خداوندمتعال با طر
آیات مختلف پیرامون 

كفار،  كتاب و  اهل 
ذهن مسلمانان را 

گیری  به این نتیجه 
كه باید  سوق می دهد 

هوشیاری خود را در 
مواجه با آنان همواره 

كنند. حفظ 

ج دهیــد و از پیــروزی نهایی  مبــادا از باختــن در یــك جنگ سســتی بــه خر
گام برداریــد پیــروزی نهایــی و  گــر در مســیر ایمــان  کــه ا مایــوس شــوید 
برتری از آن شــما خواهــد بود. )طبرســی،1372،ج 2،ص 843( بنابراین 
گروهها  مسلمانان به خاطر مرام و مسلك و اعتقادات خود بر سایر ادیان و 
کننــد بلکه بایــد در عقیده خود  برتــری دارنــد و نبایــد عزت خــود را پایمال 
ثبات و اســتقامت داشــته باشــند وحفظ این ســیادت از ضروریــات جامعه 
ع امتیاز  اسالمی است؛ به عنوان مثال در تعهدات بین المللی، اعطاء هر نو
که به سیادت  سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و اجتماعی بیگانگان 
کند،بــی اعتبــار خواهــد بود و یــا اینکه  و عــزت جامعــه اســالمی لطمه وارد 
کنند  کوتاهی  مســلمانان نباید در حقــوق حقه خود در روابط با بیگانــگان 
چون بی توجهی در این امر به منزله پایمال کردن ارزش و اقتدار جامعه ی 
اسالمی اســت. در راســتای همین اصل قرآنی است که خداوند راه هر گونه 
ُه ِلْلكاِفریَن  کرده و می فرماید: >...ِ َو َلْن َیْجَعَل الّلَ کفار بر مومنین را منع  تسلط 
کافران را بر مؤمنان تســّلطی نداده  َعَلى اْلُمْؤِمنیَن َســبیلا< و خداوند هرگز 
اســت. )نســاء /141(»ســبیل« از قبیــل نکــره درســیاق نفی اســت و معنی 
عموم را می رســاند ولذا مفهوم آن در همه موارد عمومیت داشــته وکفار نه 
تنها از نظر منطق بلکه از نظر سیاسی،نظامی،فرهنگی،اقتصادی و...هم 

بر مومنان چیره نخواهند شد. )مکارم شیرازی، 1374،ج4، ص173(
که  مــراد از »جعــل« در آیه جعل تشــریعی اســت نــه تکوینی بدیــن معنی 
کفار  گونه راهی بر تســلط و نفــوذ  خداونــد در قوانین شــریعت اســالم هیــچ 
قرار نداده اســت )مکارم شیرازی، 1374، ج1،ص 188( لذا فقهای اسالم 
طبق همین معنا و با توجه به حدیث معروف پیامبر؟ص؟ به عنوان حدیث 
اعتال ء)مکارم شــیرازی،1380،ج1، ص192( قاعده فقهی »نفی سبیل« را 
که به اصطالح حق وتو داشــته و بر طبق آن در صورت  کرده اند  اســتخراج 
کشــف احتمــال ضرر بــه جامعه اســالمی در انعقاد قــرار داد بین مســلمین و 
که فســخ  کرد هرچند  کفار قاعده »نفی ســبیل »خودبه خود آنرا لغو خواهد 
قــرارداد بســته شــده بــر طبــق قاعــده فقهی دیگــری با نــام قاعــده »وفای 

مقدمه 
و  اقدامــات  جهــت  در  اولیــا  و  انبیــا  دســتاورهای  اعظمــی از  بخــش 
کمل  که ا فعالیت های مختلف اجتماعی اســت و در این میان اســالم عزیز 
که از اقتدار  ادیان الهی اســت برای ســاخت جامعه ای متمدن و پیشــرفته 
و عزت بین المللی برخوردار باشــد برنامه ریزی همه جانبه ای را ارائه داده 
که ایــن آموزه هــا را دراختیار  کریــم اصلی ترین منبعی اســت  اســت و قــرآن 
ما قرار می دهد. بنابراین در این نوشــتار ما به دنبال پاســخ به این ســوال 
کــه قرآن چــه راهکارهایی را برای ســربلندی و اقتــدار یك جامعه  هســتیم 
که اصوال از آیات قرآن  اســالمی ارائه داده اســت؟ اما قبل از آن باید بدانیم 
که عزت و اقتدار جامعه اسالمی امری است قطعی  چنین استفاده می شود 
و این وظیفه مســلمانان اســت که با عمل به دســتورات و تعالیم اســالم در 
کریم در این خصوص می فرماید: >... کوشا باشند. قرآن  کســب وحفظ آن 
ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنیـَن...< و عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان  ِه اْلِعّزَ َوِلّلَ
گرچه در فارســی بــه معنی احترام  اســت. )منافقــون، آیه8(.کلمه »عزت« 
گرانبهــا بودن اســت ولی در لغت عــرب در معنی قدرت شکســت  آبــرو و یــا 

ناپذیر استفاده می شود. )تفسیر نمونه، جلد 24،ص 162( 

راهݡکارهای ݡکسب عّزت
1- ایمان 

ا َتِهُنوْا َو 
َ
کریم عامل اصلی ســربلندی مســلمین را ایمان می داند >َو ل قرآن 

ْؤِمِنین< و سســت نشــوید و غمگین نگردید  نُتم ّمُ
ُ

ْعَلْوَن ِإن ك
َ
أ

ْ
نُتُم ال

َ
ا تَحَزُنوْا َو أ

َ
ل

گــر ایمان داشــته باشــید.)آل عمــران، 139( در شــان نزول  و شــما برتریــد ا
ایــن آیــه آمده اســت هنگامی که مســلمین در جنــگ احد بر اثــر نافرمانی و 
عدم انظباط اجتماعی جمعی شکســت خوردند و عده ای از شــخصیت ها 
و چهره هــای برجســته اســالم از جمله »حمــزه« عموی پیامبــر؟ص؟ در این 
میدان شــربت شــهادت نوشــیدند، این آیه نازل شــد و به آنان هشــدار داد 
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»اصل استقالل« از 
دیگر راهكارهای مد 
نظر قرآن در جهت 
عزت و اقتدار جامعه 
اسالمی است.

ْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإّنَ اْلَعْهَد َكاَن َمْســُؤولًا< و به پیمان خود 
َ
بعهد« جایز نباشــد >... َوأ

که از پیمان پرسش می شود )اسرا،34( کنید زیرا  وفا 

2- هشیاری

کفار، ذهن  کتــاب و  ح آیــات مختلف پیرامون اهل  خداوندمتعــال بــا طر
که باید هوشیاری خود را  گیری سوق می دهد  مسلمانان را به این نتیجه 
کنند،بــه عنوان مثال در بیان توطئه های  در مواجــه با آنان همواره حفظ 
کلمه  فرهنگی دشــمنان از مســلمین می خواهــد حتی با وجود جایــز بودن 
کننــد چرا که باعث دهن کجی  کــردن( از گفتن آن پرهیز  »راعنا«)رعایــت 
کفار و سوءاســتفاده آنان می شــود >...لَا َتُقوُلوْا َراِعَنا َوُقوُلوْا انُظْرَنا...< نگویید 
راعنا بگویید انظرنا )بقره،104( و یا در بیان دسیسه های یهود از مسلمین 
می خواهد که برای حفظ هشیاری خود در مجالس گناه آنان شرکت نکنند 
ـــی َیُخوُضوْا ِفی   ِبَهــا َفلَا َتْقُعُدوْا َمَعُهْم َحّتَ

ُ
َفُر ِبَها َوُیْســَتْهَزأ

َ
>ِإَذا َســِمْعُتْم آَیــاِت الّلِه ُیك

َحِدیــٍث َغْیـــِرِه...< هرگاه بشــنوید افــرادی آیات خدا را انکار و اســتهزا می کنند 
با آنها منشــینید تا به ســخن دیگری بپردازند. )نساء،140( از شبهات آنان 
بپرهیزیــد و متشــابهات را بــا اســتمداد از عالمــان دینــی خود بــه محکمات 
ُســوِل  وُه ِإلَی الّرَ َذاُعوْا ِبِه َو َلْو َرّدُ

َ
ِو اْلَخــْوِف أ

َ
ْمِن أ

َ
أ

ْ
ــَن ال ْمــٌر ّمِ

َ
برگرداننــد >َو ِإَذا َجاَءُهــْم أ

ــْم< و هنگامی که خبری از  ِذیَن َیْســَتنِبُطوَنُه ِمنْهُ
ــْم َلَعِلَمُه الَّ ْمــِر ِمنْهُ

َ
أ

ْ
ْولـــِی ال

ُ
َو ِإلـــَی أ

پیروزی یا شکســت به آنها برســد )بدون تحقیق(آن را شــایع می سازند؛ در 
گــر آن را بــه پیامبر؟ص؟ و پیشــوایان که قدرت تشــخیص کافی  کــه ا حالــی 

گاه خواهند شد. )نساء، 83( دارند بازگردانند از ریشه های مسائل آ
کفــار و مشــرکین دوســت و همــراز مگیرنــد و به  و نیــز می خواهــد از میــان 
که باعث  کامی ها و یا موفقیت های خود  عکس العمل های آنان در برابر نا
ِذیَن َءاَمُنوْا 

یّهاالَّ
َ
کنند.>َیأ شناخت حسن نیت یا سوءنیت آنان می شود توجه 

ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن  وْا َما َعِنّتُ ا َوّدُ
ً
ْم َخَبال

ُ
ُلوَنك

ْ
ا َیأ

َ
ْم ل

ُ
ن ُدوِنك ِخُذوْا ِبَطاَنًة ّمِ ا َتّتَ

َ
ل

َئٌة َیْفَرُحوْا ِبَها...< ای  ْم َسّیِ
ُ

ْم َحَسَنٌة َتُســْؤُهْم َوِإن ُتِصْبك
ُ

ْفَواِهِهم ...*ِإن َتْمَسْســك
َ
أ

که ایمان آورده اید! محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید. آنها  کســانی 
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حمایت از 
سرمایه های ملی و 

كار و سرمایه داخلی 
و عدم ركون جامعه 

اسالمی بركاالهای 
خارجی می تواند 

زمینه اقتدار و 
پیشرفت یك جامعه 

كند.  اسالمی را فراهم 
استقالل اقتصادی 

همانند استقالل 
فكری، فرهنگی؛ 

سیاسی و اجتماعی 
از عناصر محوری 

كه  تمدنی است 
هویت خود را در 

تدین الهی می داند.

کوتاهی نمی کنند. ان ها دوست دارند  گونه شر و فسادی درباره شما  از هر 
شــما در رنج و زحمت باشید.)نشــانه های( دشــمنی از دهان)و کالم(شان 
گر حادثه  گر نیکی به شــما برســد، آنها را ناراحت می کند و ا آشــکار شــد...ا
خ دهد خوشــحال می شــوند. )آل عمران،118و120( گواری برای شــما ر نا

عــالوه بــر ایــن آمادگــی دفاعــی خــود را در مقابــل دشــمنان حفــظ کنند >َو 
َبــاِط اْلَخْیِل....< هــر نیرویی در قدرت  ٍة َو ِمن ّرِ ن ُقــّوَ ــا اْســَتَطْعُتم ّمِ وْا َلُهــم ّمَ ِعــّدُ

َ
أ

دارید،بــرای مقابلــه بــا آنهــا )دشــمنان(آماده ســازید.)انفال،60( از لحاظ 
کار معینی از  که با وجــودش  لغــوی واژه »قــوة« به معنای هر چیزی اســت 
کارها ممکن شــود )طباطبایــی،1417،ج9،ص 114( عام بودن جمله »ما 
کرده و هرگونه  کلمه »قوة« عمومیت آنرا تقویت  اســتطعتم« و نکره بودن 

نیرویی را شامل می شود )مکارم شیرازی، 1374،ج7،ص225(
بنابرایــن آیــه دســتور آماده بــاش همه جانبه مســلمانان در برابر دشــمن 
ع  ع ســالح، امکانات، وســایل و شــیوه های تبلیغــی حتی نو و تهیــه هــر نــو
کلمه »رهــب« به معنی خوف  اشــعار و ســرود )فعالیت هنــری( را می دهد. 
که ادامه می یابد )تفســیر روشــن،1380،ج10،ص4( و از  مســتمری اســت 
کفار در  کارســاز نیســت و  کــره و گفتگو به تنهایی  کــه در همــه جا مذا آنجــا 
گونه تحمیالتی را بــر آنان خواهند  صــورت احتمال ضعف مســلمین همــه 
داشــت، مســلمین بایــد آمادگــی حضــور در همه جهــات بخصــوص از نظر 
دفاعــی را حفــظ نماینــد تا مجبــور نباشــند در برابر خواســته های آنان ســر 

تسلیم فرود آورند.
 

َّ
در پایان آیه، خداوند می فر مایند: >وَماُتنِفقوا ِمن َشـــیٍء ِفی َســبیِل اهلِل ُیَوف

م َو انُتم لا ُتظلـَمون< و هرچه در راه خدا )و تقویت بنیادی اسالم( انفاق 
ُ

ِاَلیك
کامل به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد. کنیم، بطور 

کلمه »شــیء« مراد از انفــاق در این آیه، انفاق در  بــا توجه به نکره بودن 
ع ســرمایه  زمینه های مختلف مالی، جانی، آبروئی، نیروی منطق و هر نو
دیگــری اســت )ســیدبن قطــب بــن ابراهیــم، ج 3،ص 1544( آخــر آیــه 
که آنچه مســلمین در راه خدا انفاق می کنند  صراحــت بــه این مطلب دارد 
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توجه جامعه 
اسالمی به علوم 
گیری  مورد نیاز و فرا
آنها باعث سربلندی 
و اقتدار آن جامعه و 
نیز استقالل علمی آن 
خواهد شد. از 
امیرالمومنین در 
این خصوص نقل 
شده است:علم و 
دانش قدراست هر 
كس به آن دست 
یابد غلبه می یابد و 
هركس به آن دست 
نیابد زیرسلطه قرار 
می گیرد.

هرگــز فــوت نخواهــد شــد و ســرانجام عاید خودشــان خواهــد گردید بدون 
کاسته شده باشد و این خود باعث عزت و بهبود منافع  اینکه چیزی از آن 
حاصله در جامعه خواهد شــد و هم در آخرت پاداش اخروی آن به تمام و 

کمال داده می شود )مکارم شیرازی،1380،ج7،ص227( 

3- خط استقالل 

»اصل استقالل« از دیگر راهکارهای مد نظر قرآن در جهت عزت و اقتدار 
جامعه اسالمی اســت.خداوند متعال در آیه 113 ســوره هود می فرمایند:>َو 
ا 

َ
ْوِلَیاَء ُثّمَ ل

َ
ِه ِمــْن أ ــن ُدوِن الّلَ م ّمِ

ُ
اُر َو َما َلك ُم الّنَ

ُ
ــك ِذیــَن َظَلُمــوْا َفَتَمّسَ

ُنــوْا ِإلــَی الَّ
َ

ا َتْرك
َ
ل

که موجب می شود آتش شما را فرا  ُتنَصُرون< و بر ظالمان تکیه ننمایید، 
گیرد؛ و در آن حال هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری 
که  نمی شــوید. »رکون« از ماده »رکن«، به معنی ستون و دیوارهایی است 
ســاختمان یا اشــیاء دیگر را ســر پا نگه می دارد و ســپس به معنی اعتماد و 
کرده اند  تکیه بر چیزی می باشــد مفسران معانی مختلفی را برای آن بیان 
از جملــه بــه معنی تمایل همکاری، اظهار رضایت یا دوســتی و بعضی هم 
به معنای خیرخواهی و اطاعت که همگی این ها در مفهوم جامع اعتماد و 
کلی »رکون«  اتکا، جمع است.)مکارم شیرازی، 1380، ج8، ص29(بطور 

ظالمین در صورتهای زیر انجام می گیرد.
که به  گفتن پــاره ای حقایق  کــه مانند  یکــی »رکون« دراصل دین اســت 
کــه به ضرر ایشــان اســت.  نفــع آنــان اســت و نگفتــن آن دســته از حقایــق 
که به هر  دیگری »رکون« در حیات دینی اســت مانند اجازه به ســتمگران 
نحــو دلخــواه در اداره امــور جامعــه مداخله کنند و شــکل دیگر آن دوســت 
که در شــوؤن حیاتی جامعه و یا فردی از افراد  داشــتن آنان اســت تا جایی 
کــه دیــن خــدا و حیــات دینی از اســتقالل  آن اثــر ســوء بگــذارد اینجاســت 
ج می شــود و دلیــل ما بر ایــن معنی این اســت که خطاب آیــه، پیامبر  خــار
کارهایــی که مربوط بــه پیامبر؟ص؟ و  اســالم؟ص؟ و پیــروان وی می باشــد و 
امــت اوســت عبارتند از معــارف دینی و امــور مربوط به زندگــی اجتماعی و 
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در جامعه اسالمی باید 
سه اصل تولید ثروت 

)از راه صحیح(، 
توزیع عادالنه ثروت 

و مصرف بهینه و 
صحیح ثروت مد 

گیرد امروز  نظر قرار 
قدرت های اقتصادی 

سیاست و حتی 
معرفت را در جهان 

اداره می كنند آنان هم 
ذهن ها و ضمایر را 

هدایت می كنند)نظریه 
و ایدئولوژی( و هم 

مدیران و مدبران 
جهانی را.

حکومــت و رهبــری جامعه مســلمین لذا مــراد از»رکون« در ایــن آیه، تکیه 
گروه ســتمکاران در این زمینه هاســت که در  نمــودن از روی میــل قلبی به 
اشــکال مختلف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و نظامی صــورت می گیرد 

)فضل اهلل،1419،ج12،ص142(
کار و سرمایه داخلی و عدم  در همین راستا حمایت از سرمایه های ملی و 
رکــون جامعه اســالمی برکاالهای خارجی می تواند زمینه اقتدار و پیشــرفت 
کنــد. اســتقالل اقتصــادی همانند اســتقالل  یــك جامعــه اســالمی را فراهم 
که  فکــری، فرهنگی؛ سیاســی و اجتماعی از عناصر محوری تمدنی اســت 
که از عــزت و اقتدار جهانی  هویــت خــود را در تدین الهــی می داند. تمدنی 
برخــوردار اســت. البته رســیدن به چنین هدفی در شــناخت ســرمایه های 
اصلــی یــك ملــت و مملکــت از یك ســو و تبدیــل آن بــه ســرمایه دیگری با 
بهــره وری بهتــر از ســوی دیگــر و پرهیز از هزینه کردن ســرمایه بــرای لوازم 
ع مواد اولیه و بی نیازی  روزانه کشور از سوی سوم و تولید صورت های متنو
اقتصــادی از ملــل دیگــر بــا قناعــت در مصرف از ســوی چهــارم خواهد بود 

)جوادی آملی، 1391،ص58(

4- دفاع از مظلومان 

گر به عده ای از مســلمین در گوشــه ای از دنیا ظلم و تعدی شود در واقع  ا
ســیادت همه مســلمین نابود می شــود. خداونــد متعال در آیــات متعددی 
مســلمانان را بــه دفــاع از مظلومــان فرا خوانده اســت، از جملــه می فرماید: 
َســاء َواْلِولَْداِن  َجاِل َوالّنِ ْم لَا ُتَقاِتُلوَن ِفی َســِبیِل الّلِه َواْلُمْســَتْضَعِفیَن ِمَن الّرِ

ُ
>َوَما َلك

ا  ُدنَك َوِلّیً
َنا ِمن لَّ

َ
ْهُلَها َواْجَعل ّل

َ
اِلِم أ

َ
ْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَیِة الّظ

َ
َنا أ ِذیـَن َیُقوُلوَن َرّبَ

الَّ
ُدنَك َنِصیًرا< چرا در راه خدا، و )در راه( مردان و زنان و کودکانی 

َنا ِمن لَّ
َ
َواْجَعل ّل

کــه )بــه دســت ســتمگران( ضعیــف شــده اند، پیــکار نمی کنیــد؟! همــان 
افراد)ســتمدیده ای(که می گویند:»پروردگارا!مــا را از ایــن شــهر)مکه(،که 
اهلش ســتمگرند، بیرون ببر ؛ و از طرف خود،برای ما سرپرســتی قرار ده؛ و 
کنون  از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما.«)نســا،75( آنچه تا 
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گرفت راهکارهای اقتدار و عزت جامعه اسالمی در عملکرد خارجی بود اما در نحوه  مورد بررسی قرار 
گفت هم عملکرد حکومت اســالمی و هم عملکرد  عملکرد داخلی در جهت اقتدار نظام اســالمی باید 

تك تك افرادآن در چنین اقتداری موثر خواهد بود.

وظایف مسلمین در جهت ارتقاء نظام اسالمی 
1- تالش در جهت ارتقاءگسترش معنویت و شعائر اسالمی در جامعه:

کار  َهــا ِمن َتْقــَوى اْلُقُلــوِب< وهر کس شــعائر الهی را بــزرگ دارد،این 
َ
ــِه َفِإّن ــْم َشــَعاِئَر الّلَ >َذِلــَك َوَمــن ُیَعّظِ

که شامل سر  نشــانه تقوای دل هاست.)حج،32(»شــعائر اهلل« به معنی نشــانه های پروردگار است 
فصل های آیین الهی و برنامه های کلی و آنچه در نخستین برخورد با آیین چشم گیر است می باشد 

)مکام شیرازی،1374،ج14،ص96(

2 - تالش در جهت ارتقاء سطح اخالقی و فرهنگی: 

بدیــن منظــور وظیفه نظام اســالمی و مردم اســت که با فســاد، فحشــا، بی بند و باری، مشــروبات 
الکلــی، مــواد مخدر، قمار و سایرســرگرمی های نا ســالم که حربه مســتکبران جهــت خفه کردن روح 
م<)اعراف،141( تا بتوانند 

ُ
لوَن َابناَءك شــهامت و سلحشــوری و ایمان در طول تاریخ بوده اســت >ُیَقّتِ

عزت جوامع اسالمی را نابود کرده و با خیالی آسوده به حکومت خودکامه خویش ادامه دهند، مبارزه 
ْم 

ُ
ك

َ
ــْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعّل

َ
ْن َعَمِل الّش ْزلَاُم ِرْجٌس ّمِ

َ
نَصاُب َوالأ

َ
َما اْلَخْمُر َواْلَمْیِســُر َوالأ

َ
ِذیـــَن آَمُنوْا ِإّن

َها الَّ ّیُ
َ
کرد >َیا أ

که ایمان آورده اید ! شــراب و قمار و بت ها و ازالم }نوعی بخت آزمایی{،پلید  کســانی  ُتْفِلُحوَن< ای 
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ــُه َكاَن 
َ
َنی ِإّن کنید تــا رســتگار شــوید)مائده،90( >َولَا َتْقَرُبــوْا الّزِ و از عمــل شــیطان اســت، از آن هــا دوری 

کاربســیار زشــت،و بدراهی است.)اســرا،32( در این آیه  َفاِحَشــًة َوَســاء َســِبیلا< نزدیك زنا نشــوید،که 
نمی گوید زنا نکنید بلکه می گوید به این عمل حتی نزدیك هم نشوید این تعبیر اشاره لطیفی است 
بــه اینکــه آلودگی به این عمل زشــت مقدماتی دارد که انســان را تدریجا بــه آن نزدیك می کند مانند 
کتابهــای بد آموز، فیلم های آلوده، نشــریات فاســد، ترك ازدواج، و ســخت گیری های  بی حجابــی، 
کدام در جهت آلودگی اجتماع  که هر  بــی دلیل طرفین در این زمینه )مــکارم،1374،ج12،ص102( 

کاهش اقتدار و صالبت آن موثرخواهد بود. و 

كسب فناوری های پیش رفته روز  3- تالش در جهت ارتقا سطح علمی و 

کریم در این  کید فراوان شــده اســت قرآن  کریم و معارف دینی در اهمیت علم و دانش تا  در قرآن 
که  کســانی  که می دانند با  کســانی  ا َیْعَلُمون< آیا 

َ
ِذیـــَن ل

ِذیـــَن َیْعَلُموَن َو الَّ
زمینه می فرماید >َهْل َیْســَتِوى الَّ

که  نمی دانند یکســانند؟!)زمر،9( بنظر می رســد منظور از علم در این آیه مطلق علم و دانش اســت 
همه اقســام علم مفید را شامل می شــود )المیزان،1417،ج17،ص257( به فرموده رسول خدا؟ص؟ 
گیری دانش و  »اعقــد عالمــا او متعلمــا و ایــاك ان تکــون ال هیا متلذذا« یا عالــم باش و یا در حــال فرا

گذرانی صرف نکن )مجلسی،1404،ج1،ص194( وقت خود را به بیهودگی و خوش 
گیری آنها باعث ســربلندی و اقتــدار آن جامعه و نیز  توجــه جامعــه اســالمی به علوم مورد نیــاز و فرا
اســتقالل علمی آن خواهد شــد. از امیرالمومنین در این خصوص نقل شــده اســت:»العلم سلطان،من 
کــس به آن دســت یابــد غلبه  وجــده صــال بــه ومــن لــم یجــده صیــل علیــه« علــم و دانــش قدراســت هر 
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ح نهج  می یابــد و هرکــس بــه آن دســت نیابد زیرســلطه قــرار می گیرد )شــر
و  دانــش  تشــویق  اصــوال  و  البالغه،المدائنــی،1404،ج20،ص319( 
دانشــوران در قــرآن، خــود سرچشــمه پیدایــش و رشــد بســیاری از علوم در 
که بعد از 2 قرن تمدنی پویا و شکوفا، همراه با  جهان اسالم شد،به طوری 

اقتدار بوجود آمد )والیتی،1384،ص27(

4- تالش در جهت ارتقاء سطح اقتصادی جامعه 

راه  )از  ثــروت  تولیــد  اســالمی باید ســه اصــل   بدیــن منظــور در جامعــه 
صحیــح(، توزیــع عادالنه ثــروت و مصــرف بهینه و صحیح ثــروت مد نظر 
گیرد )رشــاد، 1385،ص225( امروز قدرت های اقتصادی سیاســت و  قرار 
حتی معرفت را در جهان اداره می کنند آنان هم ذهن ها و ضمایر را هدایت 
می کنند)نظریــه و ایدئولــوژی( و هــم مدیران و مدبــران جهانی را. در پس 
پاره ای از نظریه ها مانند »نظریه جنگ تمدن« که منجر به لشکرکشی های 
بدون منطق به سراســر جهان می شــود، باید دســت متمکنان و غول های 
کرد )رشــاد،1385،ص225( ایــن در حالی  ثــروت و مکنــت را جســت و جو 
خ اقتصادی  کــه برخی کشــورهای اســالمی تنها با فــروش نفت، چــر اســت 
خــود را اداره می کننــد بطوری کــه کامال بــه درآمد حاصل ازآن وابســته اند و 
استقالل اقتصادی و سیاسی و در نتیجه جرات و جسارت خود را در عرصه 
کافی در جامعه  کســب اقتدار  بین المللی از دســت داده اند.پس باید برای 

بین الملل به اعتالی اقتصادی جامعه هم توجه ویژه داشت 

5- تعامل مردم و مسوولین در جهت به ثمررسیدن اهداف فوق

ْقَوى < و )همواره( در راه نیکی و پرهیزگارى با هم  ِ َو الّتَ
>َو َتَعاَوُنوْا َعلـَی اْلبـِرّ

کنید.)مائده،2( تعاون 

6- توجه حكومت اسالمی به وظایف خود در قبال مردم

کز پژوهشــی  6-1( دانــش افزایــی ماننــد آموزشــی و تعلیــم، تاســیس مرا
برای رفع جهل و تعلیم علوم و فنون برای تربیت امت اسالمی 

6-2( امید بخشی و تحیر زدایی در شرایطی که امت در سردرگمی هستند 

جامعه ای از اقتدار 
الزم برخوردار خواهد 
كه افرادش  بود 
دراحتیاجات اولیه 
زندگی خویش تامین 
باشند تابتوانند با 
آرامش خاطر به 
وظایف اجتماعی 
خویش بپردازند و 
موجبات اقتدارنظام 
اسالمی را فراهم 
آورند.
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جوانان بخش 
مهمی از افراد 

جامعه اند زیرا 
این قشر بویژه 
متخصصان و 

شایستگان آنان 
عامل تحوالت بزرگ 
فرهنگی، سیاسی و 
كشور  اقتصادی یك 

اند در دین اسالم 
نیز به جوانان بسیار 

اهمیت داده شده 
كه حضرت  تا جایی 
علی؟ع؟ اولویت در 
كردن را با  مشورت 

جوانان می دانند.

6-3( در دسترس مردم بودن
کم  6-4( محبــت به مــردم: خدواند در وصف پیامبــر؟ص؟ به عنوان حا
وْا ِمــْن َحْوِلَك< 

ُ
ــا َغِلیَظ اْلَقْلــِب لَانَفّض

ً
نَت َفّظ

ُ
نظــام اســالم می فرماید: >َو َلــْو ك

گر خشــن  به )برکت( رحمت الهی،در برابر آنان نرم )و مهربان( شــدی،و ا
کنده می شــدند.)آل عمران،159(>َلَقْد  و ســنگدل بــودی از اطراف تــو پرا
ــم ِباْلُمْؤِمِنیَن 

ُ
ــْم َحِریــٌص َعَلْیك ْم َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا َعِنّتُ

ُ
نُفِســك

َ
ــْن أ ــْم َرُســوٌل ّمِ

ُ
َجاَءك

که رنج های  ِحیــم< به یقین،رســولی از خود شــما به ســویتان آمــد   ّرَ
ٌ

َرُءوف
شــما بر او ســخت اســت؛ و اصرار بر هدایت شما دارد و نســبت به مومنان 

رئوف و مهربان است)توبه،128(
کــم  6-5( حراســت از مرزهــا ؛ امیرالمومنیــن؟ع؟ می فرمایــد: بــرای حا

کند. کوتاهی  که در حفظ مرزها  سزاوار نیست 
گزینــش صالحــان بــرای مســئولیت ها: >َو َقــاَل اْلَمِلــُك اْئُتونــِی ِبــِه   )6-6
گفت:»او  ِمین< پادشاه 

َ
َك اْلَیْوَم لََدْیَنا َمِكیٌن أ

َ
َمُه َقاَل ِإّن

َّ
ا كل ْسَتْخِلْصُه ِلَنْفسى َفَلّمَ

َ
أ

گردانم هنگامی که )یوســف نزد  را نــزد مــن آورید تا وی را مخصوص خود 
وی امد و(با او صحبت کرد )پادشاه به عقل و درایت او پی برد و(گفت:تو 

امروز نزد ما جایگاه واال داری،و مورد اعتماد هستی.«)یوســف،54( 
6-7(حمایــت از محرومــان: ایــن مســاله هــم از وظایــف حکومــت وهم 
از وظایــف مــردم اســت.جامعه ای از اقتــدار الزم برخــوردار خواهــد بــود که 
افــرادش دراحتیاجــات اولیــه زندگــی خویــش تامیــن باشــند تابتواننــد بــا 
آرامــش خاطر به وظایف اجتماعی خویش بپردازند و موجبات اقتدارنظام 

اسالمی را فراهم اورند.
خداوند متعال در راستای حمایت از محرومان،مومنین رادر مواردزیادی 
کــرده ازجمله فرموده:  به انفاق و بخشــش قســمتی از اموال خود تشــویق 
َه ِبِه َعِلیم<  وَن َو َما ُتنِفُقوْا ِمن شـــَیْ ٍء َفــِإّنَ الّلَ ا تُحّبُ >َلــن َتَناُلوْا اْلبـــِرّ َحتَى  ُتنِفُقوْا ِمّمَ
هرگــز بــه )حقیقــت( نیکــوکارى نمی رســید مگــر اینکــه از آنچــه دوســت 
کنید و آنچه انفاق می کنیــد، خداوند از آن  می داریــد، )در راه خــدا( انفــاق 

گاه است.)آل عمران،92( آ
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در فرهنگ اسالم 
مردم وظیفه دارند 
ضمن وفاداری 
ناصحانه و خالصانه 
كمان،  نسبت به حا
نصیحت وخیرخواهی 
داشته باشند و این 
كار عملی نیست 
مگر با حضور همه 
جانبه مردم در اداره 
كه ثمره آن رشد  امور 
و تعالی حكومت 
اسالمی است. 

ج ج و مر 6-8( امنیت عمومی و دوری از هر
6-9( توجه ویژه به جوانان و نخبگان

ِمین< هنگامی که)یوسف نزد وی آمد 
َ
َك اْلَیْوَم لََدْیَنا َمِكیـٌن أ

َ
َمُه َقاَل ِإّن

َّ
ا كل >َفَلّمَ

گفت:»تو امروز  کرد)پادشــاه به عقل و درایت او پی برد و(  و(با او صحبت 
نزد ما جایگاه واال داری،و مورد اعتماد هستی.«)یوسف،54( 

جوانــان بخش مهمی از افراد جامعه اند زیرا این قشــر بویژه متخصصان 
و شایستگان آنان عامل تحوالت بزرگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یك 
که  کشور اند در دین اسالم نیز به جوانان بسیار اهمیت داده شده تا جایی 
حضرت علی؟ع؟ اولویت در مشورت کردن را با جوانان می دانند )ابن ابی 

الحدید،ج20،ص337(
 امــام صــادق؟ع؟ بــه ابوجعفراحول بعد از بازگشــت وی از بصــره فرمود: 
)..اســتقبال مــردم را از امر امامت و پذیــرش آن چگونه یافتی؟ وی گفت: 
به خدا ســوگند آنان کم اند...(امام فرمود: »علیك بالاحداث فانهم اســرع الی 
کار خیری شــتابنده ترند. كل خیــر« بــه جوانان بپرداز زیرا آنان به ســوی هر 

)کلینی،1365،ج8،ص93( 

7ـ رعایت حقوق حكومت اسالمی از جانب مردم:

كردن آن  الف( وفاداری به نظام اسالمی ویاری 
کــم  از عناصــر محــوری و مهــم حفــظ اقتــدار نظــام اســالمی اطاعت از حا
معصوم در عصر حضور و نصرت ولی فقیه در دوران غیبت است )جوادی 
ْولِی 

ُ
ُســوَل َو أ ِطیُعوْا الّرَ

َ
َه َو أ ِطیُعوْا الّلَ

َ
ِذیـــَن َءاَمُنوْا أ

ا الَّ یّهُ
َ
آملــی،1391، ص441( >َیأ

کنید خدارا؛و اطاعت  که ایمان آورده اید!اطاعت  کســانی  ْمِر ِمنكم< ای 
َ
أ

ْ
ال

کنید پیامبر خدا و اولواالمر}اوصیای پیامبر{را. )نسا،59(
ب( نصیحت و مشاركت سیاسی

در فرهنگ اسالم مردم وظیفه دارند ضمن وفاداری ناصحانه و خالصانه 
کار عملی  کمان، نصیحت وخیرخواهی داشــته باشــند و این  نســبت به حا
که ثمره آن رشــد و  نیســت مگــر بــا حضور همــه جانبه مــردم در اداره امــور 

تعالی حکومت اسالمی است. 
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 بر مسلمین واجب 
است برای تعیین 

سرنوشت اجتماعی 
خود مشاركت 

سیاسی داشته باشند 
و در اموری چون 

انتخابات برای خلق 
حماسه سیاسی 

و برگزیدن افرادی 
كاردان و  سالم، 

كنند  كارآمد شركت 
كه بی تفاوتی  چرا 

در این امور مهم به 
كم  كمیت اشرار و  حا

رنگ شدن ارزش های 
دینی و سست 

شدن پایه های نظام 
كاهش  اسالمی و 

اقتدار آن منجر 
خواهد شد.

امیرالمومنان می فرماید: یکی از حقوق من بر شما این است که در آشکار 
و نهان خیرخواه و دلسوز من باشید )ابن هالل الثقفی،1410،ج1،ص24( 
همچنین بر مســلمین واجب اســت برای تعیین سرنوشــت اجتماعی خود 
مشــارکت سیاســی داشــته باشــند و در اموری چــون انتخابــات برای خلق 
کنند  کارآمد شــرکت  کاردان و  حماســه سیاســی و برگزیدن افرادی ســالم، 
کم رنگ شــدن  کمیت اشــرار و  کــه بی تفاوتی در این امور مهم به حا چــرا 
کاهش اقتدار  ارزش های دینی و سســت شــدن پایه هــای نظام اســالمی و 
ْنُفِســِهْم...< 

َ
ُروْا َما ِبأ ى ُیَغّیِ

َ
ُر َمــا ِبَقْوٍم َحّت آن منجــر خواهد شــد.>...ِإّنَ الّلَه لَا ُیَغّیِ

خداونــد سرنوشــت هیــچ قوم )و مّلتــی( را تغییــر نمی دهد مگــر آنکه آنان 
آنچه را در خودشــان است تغییر دهند!)رعد،11(

گرایی ج( قانون 
خاضع بودن در برابر قوانین جامع اسالمی بر تك تك افراد آن الزامی است 

هر چند در ظاهر به ضرر او باشد )جوادی آملی،1391،ص475(

8- اتحاد و همبستگی

ُقوا< و همگی به ریســمان خدا }قرآن  ا َتَفّرَ
َ
ِه َجِمیًعا َو ل >َو اْعَتِصُمــوْا بِحْبــِل الّلَ

کنــده نشــوید. )آل  و اســالم و هرگونــه وســیله وحدت{چنــگ زنیــد و پرا
عمران،103( 

9- دعوت به خیر و نیكی و نهی از بدی 

شایســته اســت مســلمانان بر اســاس وظیفه اجتماعی خود یکدیگر را به 
خوبی ها و ترك بدی ها فراخواند. کم رنگ شــدن ارزش ها و رواج منکرات 
ٌة َیْدُعــوَن ِإَلی  ّمَ

ُ
ــْم أ

ُ
نك ن ّمِ

ُ
کاهش خواهــد داد.>َوْلَتك عــزت جامعه اســالمی را 

ِر...< باید از میان شــما،جمعی 
َ

ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َوَیْنَهــْوَن َعــِن اْلُمنك
ْ
اْلَخْیــِر َوَیأ

کنند.)آل عمران،104( دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر 

10- مشورت و شورا 

کارهای مهم بویژه امور اجتماعی را با مشورت  شایســته اســت مســلمین 
انجام دهند در این راســتا ایجاد تشــکل های عمومی و علمی و هیئت های 
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 امروزه یكی از 
ترفندهای استكبارگران 
درجهت گرفتن روحیه 
ایستادگی و نشاط 
و پویایی جوامع، 
ترویج مشروبات 
الكلی، مواد مخدر، 
ارائه غذاهای ناسالم 
و غیر طیب مانند 
فست فود،استفاده از 
كی چون  مواد خطرنا
سرب در ساخت لوازم 
آرایشی و بهداشتی 
است.

یــا  و  فرهنگــی  یــا  و  اجتماعــی  مــوالت  برخــی  از  گــره  مذهبــی می تواننــد 
ا  ْمُرُهْم ُشوَرى َبْیَنُهْم َوِمّمَ

َ
َلاَة َوأ َقاُموا الّصَ

َ
ِهْم َوأ ِذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَرّبِ

علمی بگشاید>َوالَّ
َزْقَناُهْم ُینِفُقوَن< و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را  َر
کارهایشــان به صورت مشــورت در میان آنهاست و از آنچه  برپا می دارند و 

به آنها روزى داده ایم انفاق می کنند.)شوری،38( 

11- اصالح روابط

اصــالح ذات بیــن بــه معنــای زدودن دشــمنی ها و تبدیل آن به آشــتی و 
کــه از مهمتریــن برنامه هــای اسالمی اســت.  دوســتی و صمیمیــت اســت 
کــه  ــْم< خصومتهایــی را 

ُ
ْصِلُحــوْا َذاَت َبْیِنك

َ
خداونــد در قــر آن می فرمایــد: >أ

ْصِلُحوا 
َ
َمــا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخــَوٌة َفأ

َ
در میان شماســت، آشــتی دهیــد! )انفال،1( >ِإّن

ْم...< مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتی 
ُ

َخَوْیك
َ
َبْیَن أ

کنید )حجرات،10( دهید و تقواى الهی پیشه 

12- بدعت ستیزی 

گاهی حق و حسن و زمانی باطل و  کلمه بدعت یعنی نوآوری و این عمل 
قبیح است. مقصود از آن در اینجا آن است که دین کامل است و از هر عیب 
گر هر چیزی بر آن افزوده و یا از آن کاسته شود  منزه و از هرنقص ُمبرا است و ا
چنین نوآوری مضمومی بدعت نامیده می شــود که پیامدهای زیان باری را 
بــرای دیــن و جامعه اســالمی در پی خواهد داشــت. در قرآن کریــم درباره ی 
ْیِدیِهْم ُثّمَ 

َ
ُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبأ

ْ
ِذیــَن َیك

َ
ّل ِ

گزاران آمده اســت: >َفَوْیٌل لّ نکوهش بدعت 
ْیِدیِهْم َوَوْیٌل 

َ
َتَبْت أ

َ
ــا ك ّمَ ُهم ّمِ

َ
َیُقوُلــوَن َهــَذا ِمْن ِعنِد الّلِه ِلَیْشــَتُروْا ِبِه َثَمنًا َقِلیلًا َفَوْیٌل ّل

ِســُبوَن< پس واى بر آنها که نوشــته اى با دست خود می نویسند، 
ْ

ا َیك ّمَ ُهْم ّمِ
َ
ّل

سپس می گویند: »این، از طرف خداست.« تا آن را به بهاى کمی بفروشند. 
پس واى بر آنها از آنچه با دســت خود نوشــتند و واى بر آنان از آنچه از این 
راه به دست می آورند! )بقره،79( رسول خدا فرمود: »من مشی بدعة فوقره 
فقد سعی فی هدم االسالم »هرکس نزد بدعت گزاری رفت و او را احترام کرد 

پس در نابودی اسالم کوشیده است.)جوادی آملی،ص517(
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عزتمندی و اقتدار 
جامعه اسالمی در 

گروعمل به تعالیم 
كریم در همه  قرآن 
عرصه های زندگی 
است خواه عرصه 

سیاست خارجی و 
خواه در عرصه داخلی

13- پیروی از سبك زندگی اسالمی 

بســیاری از تعالیــم اســالم ناظر به رفتار، گفتــار و حتی نیت هایی اســت که 
توجه و اهتمام به آنها مناســبات فردی و اجتماعی و زیســت محیطی انسان 
را تنظیــم و اصالح می کند.انســان با آموختــن و به کار بردن آنها حیات طیبی 
را کــه خداونــد بــرای او شایســته دانســته، تجربــه می کنــد و از ایــن رو تعالیــم 
اســالمی،عبادی محــض نمی باشــند. دســتورات مختلــف اســالم و معــارف 
دینــی در زندگــی فردی مانند عوامل ســالمتی، عوامل شــادابی و شــکوفایی، 
نظافت و بهداشت جسمی و روانی، آداب پوشش، مسکن و امکانات زندگی، 
مســافرت، خــواب و بیــداری، اســتفاده از فرصــت هــا، تفریحات ســالم، صله 
ارحام، رفتارهای خانوادگی، تعلیم و تربیت کودك، آداب تعامل با افراد جامعه 
و... همه و همه می توانند ســبك زندگی ســالم را در اختیار انســان قرار دهند. 
مســلما انتخاب این ســبك زندگی که به تعامل انســان با محیط اطراف خود 
می شــود در شــکوفایی و پیشــرفت جامعه اســالمی و ایجاد تمدن پرشــکوه و 
مقتدر اســالمی موثر خواهد بود. نمونه ای از این سبك اسالمی که نقش بسیار 
مهمی در نشاط و پویایی جامعه دارد، دقت در انتخاب نوع تغذیه و آداب آن 
می باشد. رسول خدا در این زمینه فرموده اند:» المعدة راس كل داء و الهمیه راس 
كل دواء« معده خانه هر دردی و پرهیز خانه هر دوا)طبرسی،1412،ص362(. 
باید گفت انتخاب نوع غذا و پرهیز از پرخوری در داشتن روحیه پاك و ایمانی 
نیز اثر گذار خواهد بود. در روایت آمده اســت:»من كثر طعامه ســقم بدنه و قســا 
قلبه« )قطب الدین الراوندی،1407،ص75( قرآن کریم قبل از خطاب به انبیا 
مبنی بر انجام اعمال سالم آنها را توصیه به خوردن غذاهای طیب می کند و 
َباِت َو اْعَمُلوْا َصاِلًحا ِإنـّیِ  ِبَما َتْعَمُلوَن َعِلیم < اى  ّیِ

ُسُل كُلوْا ِمَن الّطَ ا الّرُ یّهُ
َ
می فرماید:>َیأ

پیامبــران! از غذاهاى پاکیزه بخوریــد، و عمل صالح انجام دهید، که من به 
گاهم. )مومنون،51( یعنی انجام عمل صالح را در گرو  آنچه انجام می دهید آ
اســتفاده از غذاهای پاکیزه می داند. »حالل« به معنی روا بودن و مجاز بودن 
)بیســتونی،1391،ص164( و »طیب« به معنی طبع پســندی و دل چســبی 
است.)بیســتونی، 1391، ص430( در ایــن آیه نفرموده غذای حالل بخورید 
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 انتخاب سبك و 
شیوه خاص و مورد 
پذیرش اسالم در 
زندگی روزمره نشان 
كه تعالیم  از این دارد 
و آموزه های اسالم 
بدون تردید باعث 
عزتمندی مسلمین 
كه از  خواهند شد چرا 
جانب خداوندطراحی 
كه خود خالق  شده 
بشر بوده و به همه 
نیازهای او در رسیدن 
كمال احاطه  به راه 
دارد.

بلکــه دامنــه آن را وســیع تــر کــرده و اســتفاده از غذاهایی را کــه در عین حالل 
بــودن با طبع انســان نیز ســازگار اســت را عاملی در جهت رشــد روحــی و روانی 
او دانســته اســت )خــدادادی،1389،ص168( بنابراین بعضــی غذاها حالل 
هســتند اماطیب نبوده و طبع انســان ســازگار نمی باشــند. تغییر سبك زندگی 
مــردم و رو آوردن بــه چنیــن غذاهایی باعث افزایش تنش هــا و ناراحتی های 
مختلف عصبی و روانی می شــود و ادامه چنین روندی ســالمتی اجتماع را در 
ا َتنَس َنِصیَبَك 

َ
معرض خطر قرار خواهد داد. امیرالمومنین در تفسیر آیه >َو ل

ْنَیا< و بهره ات را از دنیا فراموش مکن  )قصص،77( می فرماید سالمتی  ِمَن الّدُ
خــود را فرامــوش نکــن )االمالــی،1362،ص228( امــروزه یکــی از ترفندهای 
اســتکبارگران درجهــت گرفتــن روحیه ایســتادگی و نشــاط و پویایــی جوامع، 
ترویج مشــروبات الکلی، مواد مخدر، ارائه غذاهای ناســالم و غیر طیب مانند 
فســت فود،اســتفاده از مواد خطرناکی چون ســرب در ســاخت لوازم آرایشی و 
بهداشــتی اســت. بر ماست که با هشــیاری کافی و دوری از تقلید کور کورانه، 
بدســت خویش،ســالمتی فــردی و اجتماعی خویــش رابه خطــر نیندازیم که 
خداونــد متعــال از ایــن که خــود را به ورطه هالکــت بیندازیم نهی کــرده. >...
ِة...< خود را به دســت خود، به هالکت نیفکنید! 

َ
ْهُلك ــْم ِإَلی الّتَ

ُ
ْیِدیك

َ
َولَا ُتْلُقــوْا ِبأ

)بقره،195(.

نتیجه ݡگیری
عزتمنــدی و اقتــدار جامعــه اســالمی در گروعمل به تعالیم قــرآن کریم در 
همــه عرصه هــای زندگــی اســت خــواه عرصــه سیاســت خارجی و خــواه در 
عرصــه داخلــی و نحــوه سیاســت و تعامل مســئوولین بــا مــردم و نیز نحوه 
تعامل و همکاری مردم با مسئوولین و با سایر افراد جامعه و انتخاب سبك 
و شــیوه خــاص و مــورد پذیرش اســالم در زندگــی روزمره که همگی نشــان 
کــه تعالیــم و آموزه های اســالم بــدون تردید باعــث عزتمندی  از ایــن دارد 
که خود خالق  که از جانب خداوندطراحی شده  مســلمین خواهند شــد چرا 

کمال احاطه دارد.  بشر بوده و به همه نیازهای او در رسیدن به راه 
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وت، موسسه الوفا، ج اول نوار، بیر مجلسی، محمد باقر )404)(،بحاراال

مکارم شیرازی،ناصر)380)(،قواعدالفقهیة، مدرسه االمام علی بن ابیطالب،قم،ج اول




