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Abstract 
Social injuries and ways to deal with them are among the most important issues in the field 
of social issues and a common concern among all sympathizers in human societies, but in 
religious societies it is more important. The best way to reach practical, applied and 
realistic solutions is to benefit from the teachings of the Qur'an (as the word of God, the 
Creator of man) and the manners and words of the infallibles (as the true guides of 
humanity). Social injuries can be caused by shortcomings and distortions in the three areas 
of insights, tendencies and actions, and therefore, coping strategies must be observed in all 
three areas. Given that some of these solutions provide reform in all three or two areas, so 
in this study, they are presented without distinction. What you have in front of you in this 
article are the strategies for dealing with social injuries in the form of twelve general axes, 
each of which can have sub-branches. These solutions are presented based on the words and 
manners of the infallibles and examples are given in each section. 
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چکیده
 یا و دغدغه ین موضوعات در حوزه مباحث اجتماعیتر از مهم ها آنمقابله با  یو راهکارها یاجتماع یها بیآس

 یبرخوردار است. برا یت باالتریاز اهم ینیاست، اما در جوامع د یان همه دلسوزان در جوامع بشریمشترک م
 یعنوان سخِن خدا م قرآن (بهیاز تعال یمند ر، بهرهین مسیگرا، بهتر و واقع ی، کاربردیعمل یدن به راهکارهایرس

 یها بیت) است. آسیبشر یقیان حقیعنوان راهنما (به (علیهم السالم) ره و سخن معصومانیخالِق انسان) و س
، لحاظ ینبدو  ها باشند ها و کنش شیها و گرا نشیها در سه ساحت ب یها و کژ یاز کاست یتوانند ناش یم یاجتماع

کننده  نین راهکارها تأمیاز ا یوجه به آنکه بعضد ناظر به هر سه ساحت باشند. با تیز بایمقابله ن یراهکارها
اند. آنچه  گر ارائه شدهیکدیک از ین پژوهش، بدون تفکیا دو ساحت هستند، لذا در ایدر هر سه ساحت  یگر اصالح
ک یاست که هر  یدر قالب دوازده محور کل یاجتماع یها بیمقابله با آس ید، راهکارهایش رو دارین نوشتار، پیدر ا
 ییها و در هر بخش، نمونه ره معصومان ارائهین راهکارها بر اساس سخن و سیداشته باشد. ا ییها رشاخهید زتوان یم
 ان شده است.یب

ش و ینش و گرایب یها ، ساحت(علیهم السالم)  ره معصومانیمقابله، س ی، راهکارهایاجتماع یها بیآسکلیدواژه: 
 .کنش
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 مقدمه
 یها بیمقابله با آس یو راهکارها ها وهیش یبررس ،یاجتماع یها مهم در پژوهش اریاز مسائل بس

اموِر این  انیهستند و متول بانیدست به گر یاجتماع یها بیبا مشکل آس یاست. امروزه جوامع بشر یاجتماع
 یو تجرب یعقالن یرهایتدبها بر اساس  و آثار آن هستند. گرچه این ها بیکاهش آس یجوامع به دنبال راهکارها

 نیو کارآمدتر نیبهتر د،یترد ارائه کنند اما بی ها بیآس نیمقابله با ا یرا برا ییو راهکارها ها وهیممکن است ش
. رندیگ ینشئت م یبوده و از آبشخور علم اله یانیو وح ینید یها بر آموزه یهایی هستند که مبتن راهکارها، آن

 یها خوبی به دردها و درمان خالق انسان و جهان، به عنوان روشن است؛ چراکه خداوند به زیمدعا ن نیا لیدل
ای جز  چاره ،یو اجتماع یدر ابعاد مختلف فرد ها بیدرمان دردها و آس یها برا انسان آشناست و انسان

 ندارند. یانیوح یها از آموزه یریگ بهره

که تنها بر رسول  یقرآن یدنبال کرد. در وح یانیب یو وح یقرآن یدر دو ساحت وح توان یرا م یانیوح یها آموزه
ها، بر  به نام سوره یمشخص یها قرآن در قالب اتیآ د،یبه اتمام رس ،یو با رحلت آن گرام شد یعرضه م (ص)خدا

بر عهده داشت و  زین یگریمهم د فهیوظ اش، یبر اساس رسالت اله (ص)؛ اما رسول خداشد یآن حضرت نازل م
َل  َو  «...بیان شده است:  فهیشر ةیآ نینکته در ا نیبود. ا اتیاز آ مراد انیو ب ریآن، تفس اِس َما ُنزِّ ْکَر ِلُتَبیَن ِللنَّ ْنَزْلَنا ِإَلیَك الذِّ

َ
أ

ُروَن  ِإَلیِهْم َو  ُهْم یَتَفکَّ کردیم تا آنچه را برای مردم نازل شده است برایشان بیان  ل)؛ ... و بر تو قرآن را ناز٤٤(نحل: » َلَعلَّ
 کنی و باشد که بیندیشند.

مند از  آن حضرت که بهره نیراست نانیعنوان جانش به (علیهم السالم) نیائمه معصوم (ص)از رسول خدا پس
 شدند. نید ریو تفس نییتب فهیدار وظ بودند، عهده یاله یعلم موهبت

 ییمعصوم مدد جسته و راهنما انیشوایپ نیاز ا ،یموظف هستند در تمام امور زندگ ها انسان اساس،  نیا بر
. ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زین یاجتماع یمشکالت، مفاسد، انحرافات و دردها ها، بیبطلبند. مقابله با آس

وجود داشت. لذا  وناگونمشکالت به صور گ نیکردند که ا زندگی می یدر ادوار زیخود ن (علیهم السالم) معصومان
 دردها بودند. نیو رفتار، درصدد برخورد، مقابله و درمان ا رهیآنان گاه با گفتار و گاه با س

با مشکالت و  (ع)مواجهه معصومان یو پژوهشگراِن نسل امروز است که بتوانند چگونگ شمندانیعهده اند بر
کنند. در این پژوهش،  ریو تفس یساز یبوم ،یامروز یازهایرا کشف و استنباط و به فراخور ن یاجتماع یها بیآس

 ها ادا نخواهد شد. تالش گونه نیمطلب با ا نیحق ا میهرچند اذعان دار م؛یمهم هست نیدرصدد انجام ا

کرد:  یبند را در سه محور دسته یاجتماع یها بیدر قبال آس (علیهم السالم) اقدامات معصومان توان یم
گفت: هر  دیبا حیها. در توض و ساحت رفتارها و کنش ها زهیو انگ ها شیها، ساحت گرا ها و نگرش ساحت بینش

نباشد.  ایها و باورهاست که ممکن است مطابق واقع باشد  از نگرش یا گونه یدارا ،یهست قینسبت به حقا یانسان
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مصالح و سعادتش  یوجود دارد که ممکن است در راستا یبه امور ها شیو گرا الیام ،یهمچنین، در درون هر انسان
. ابدی ینمود م یرفتار یها هاست که آثار آن در کنش دو ُبعد مربوط به روح و جان و درون انسان نینباشد. ا ایباشد 
ه است توجه ب یعیتوجه شود. طب ادشدهیبه هر سه ُبعد  دیبا یاجتماع یها بیمقابله جامع با آس یبرا ،یبترت ینبد

نشوند،  حیها و باورها تصح که بینش یعنوان نمونه تا زمان کند. به نیکامل را تأم تیموفق تواند یاز ابعاد نم یبعض
ها و  کنش رد،یقرار نگ حیصح ریدر مس لیو تا اراده و م شود ینم جادیرفتاِر درست ا یو اراده الزم برا زهیو انگ لیم

خود را در هر  یها و برنامه ریتداب دیبا یمندان اجتماع گران و دغدغه اصالح ،علت ینرفتارها اصالح نخواهد شد. بد
 کنند. میشده تنظ ادی طهیسه ح

آن است که توجه کامل به  یایخوبی گو به (علیهم السالم) معصومان رهیدر سخنان، مواضع و س قیدق یبررس
ار حرکت آن حضرت توسط و استمر (ص)اند و اصًال رسالت رسول خدا شده داشته ادیهر سه ساحت 

 یبوده است. در ادامه، به بررس ادشدهیها در سه محور  اصالح انسان یبرا (علیهم السالم) نیمعصوم ائمه
و  شیگرا نش،یب طهیدر سه ح یاجتماع یها بیدر مقابله با آس (علیهم السالم) معصومان یحاصال یراهکارها

 یها بیمقابله با آس یو تالش برا یگر اصالح تیو اهم گاهیدر جا یاز آن، بحث شیپرداخت؛ اما پ میکنش خواه
داشت. میخواه یاجتماع

بوده  یفرستادگان اله یو فسادها و انحرافات از اهداف اصل ها بیو مقابله با آس یگر اشاره شد، اصالح چنانکه
ِذی «کرده است:  یها معرف انسان هیتزک ـکتاب  میدر کنار تعل ـرا  (ص)هدف بعثت رسول خدا میاست. قرآن کر ُهَو الَّ

ییَن َرُسوًال ِمْنُهْم یْتلُ  مِّ
ُ
یِهْم َو  َعَلیِهْم آَیاِتِه َو  او َبَعَث ِفی اْأل ُمُهُم اْلِکَتاَب  یَزکِّ (جمعه: » ِإْن َکاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضَالٍل ُمِبیٍن  َو والْحکْمۀَ یَعلِّ

ها بخواند  پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را بر آن)؛ اوست خدایی که به میان مردمی درس ناخوانده، ٢
به معنای دور  »هیتزک«و کتاب و حکمتشان بیاموزد. اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.  ازدها را پاکیزه س و آن

است. یو جمع یفرد یها و انحرافات در عرصه ها یو کژ لیها از فساد و رذا کردن انسان

و  تیمأمور نیینقل کرده که خطاب به قومش در تب زنی ـ یبزرگ اله امبرپی ـ بیز حضرت شعا میکر قرآن
ْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َو  «...گفت:  نیرسالتش چن  اْإلِ

یُد ِإالَّ ِر
ُ
ْلُت َو  ِإْن أ ِه َعَلیِه َتَوکَّ ِنیُب  َما َتْوِفیِقی ِإالَّ ِباللَّ

ُ
)؛ ... تا ٨٨(هود: » ِإَلیِه أ

آورم.  ام و به درگاه او روی می که بتوانم قصدی جز اصالح ندارم. توفیق من تنها با خداست. به او توکل کرده نجاآ
است. یانحراف و کژ یها نهیزم یبه معنای مقابله با فساد و مفسدان و زدودن و نابودساز زین »یگر اصالح«

کبر مبغوض بودن فساد و مفسدان  م،یاز قرآن کر یمتعدد اتیآ در  دینزد خداوند متعال و بندگان صالح خدا تأ
 یاست که حت یا گونه به میبا فطرت سل یها از فساد در جامعه و نزد انسان یاصالح و دور تیشده است. اهم

 نیاز زبان منافقان چن میقرآن کر کنند؛ یم یفدادن عموم جامعه، خود را به دروغ مصلح معر بیفر یبرا زیمنافقان ن
َما َنْحُن ُمْصِلُحوَن  َو «نقل کرده که:  ْرِض َقاُلوا ِإنَّ

َ
)؛ و چون به آنان گفته شود: در ١١(بقره: » ِإَذا ِقیَل َلُهْم َال ُتْفِسُدوا ِفی اْأل

گریم. گویند: ما خود اصالح زمین فساد مکنید، می
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مقابله با  تیبر اهم یگریگواه روشن د توان یها را م انسان یاصالح روابط اجتماع یقرآن برا یدستورها
به عفو و  هیتوص زی) و ن٨ها (مائده:  انسان انیبر عدالت م یو مبتن کیبه روابط ن هیدانست؛ توص یاجتماع یها بیآس

) و ٩٦(مؤمنون:  گرانید یو احسان در پاسخ بد یکی) و مقابله به ن٢٢ها با هم (نور:  گذشت و مدارا در روابط انسان
 دستورهاست. نی) از جمله ا٣ و ٢انفاق و احسان و مواسات (بقره: 

از  ،یدر زدودن مظاهر جاهل ایو نقش انب یفرهنگ جاهل ینمودها انیو ب یجاهل یخو و قرآن با ُخلق برخورد
عنوان مبتکِر  به میو مظاهر فساد است. قرآن کر یاجتماع یها بیداّل بر ضرورت مقابله با آس یشواهد قرآن گرید

به کار برده و به  ٣ها و کنش ٢ها شیو گرا ١ها بینش رصهواژه را در هر سه ع نیبار، ا نیاول یبرا تیکاربرِد واژه جاهل
 ذکر مصداق و نمونه پرداخته است.

مقابله با مظاهر فرهنگ  ایشده که رسالت انب دینکته تأک نیبر ا زین (علیهم السالم) معصومان اناتیب در
در  (ص)نکته اشاره کرده که رسول خدا نیّرائش به اغ یها از خطبه یکیدر  (ع)نیرالمؤمنیبوده است. ام یجاهل
آن حضرت در  انیبود. ب یو اجتماع یفرد یها بیاز آس یمختلف یها مبعوث شد که عرب مبتال به گونه یعصر

داً  ِإنَّ « است: نیخطبه کوتاه چن نیا ه َبَعَث ُمَحمَّ یِل  و ـَنِذیرًا ِلْلَعاَلِمیَن  (ص)اللَّ ْنِز ِمینًا َعَلی التَّ
َ
ْنُتْم  و ـأ

َ
 َعَلی اْلَعَرِب  َمْعَشَر  أ

ُبوَن اْلَکِدَر و ـَحیاٍت ُصمٍّ  ُخْشٍن و حجارةٍُمِنیُخوَن َبیَن  ـی َشرِّ َداٍر وفِ  ِدیٍن  َشرِّ  ُکُلوَن اْلَجِشَب  َتْشَر
ْ
 َتْسِفُکوَن ِدَماَءُکْم و و ـَتأ

ْرَحاَمُکْم 
َ
ْصَناُم ِفیُکْم  ـَتْقَطُعوَن أ

َ
)؛ همانا خدا محّمد را برانگیخت ٢٦البالغه، خ  (نهج» معصوبۀٌواآلَثاُم ِبُکْم  منْصوبۀٌاأل

تا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان که باید رساند. آن هنگام شما ای مردم عرب! بدترین آیین را برگزیده 
گرزه مارهای زهردار. آبتان تیره و  ینتاننش های ناهموار، هم ن سنگستانبودید و در بدترین سرای خزیده. منزلگاهتا

همه جا بر پا. پای تا  یتانها ناگوار. خوراکتان گلوآزار. خون یکدیگر را ریزان. از خویشاوند بریده و گریزان. بت
 سر آلوده به خطا.

: فرمود یم دیمردم تأک انیدر م یگر اصل اصالح یبر رو ز،ین شیخو یاصل تیمأمور نییدر تب (ع)نیرالمؤمنیام
ُهمَّ ِإنََّك َتْعَلُم «...  ا  ـاللَّ ِذی َکاَن ِمنَّ نَّه َلْم یُکِن الَّ

َ
اْلَمَعاِلَم ِمْن  ِلَنِرَد وَلِکْن  ـَال اْلِتَماَس َشیٍء ِمْن ُفُضوِل اْلُحَطاِم  و ـِفی ُسْلَطاٍن  منَافَسۀًأ

َمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدَك  ـوُنْظِهَر اِإلْصَالَح ِفی ِبَالِدَك  ـِدیِنَك 
ْ
)؛ ١٣١البالغه، خ  (نهج...» ِمْن ُحُدوِدَك  الْمعطَّلَۀُُتَقاَم  و ـَفیأ

ناچیز خواستن زیادت، بلکه  یدانی آنچه کردیم، نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیا خدایا! تو می

................................................................................................................................................................. 
ِه َغیَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِلیةِ  َو . «١ وَن ِباللَّ ْنُفُسُهْم یُظنُّ

َ
ْتُهْم أ َهمَّ

َ
 ).١٥٤عمران:  (آل ...»َطاِئَفٌة َقْد أ

ِذیَن َکَفُروا ِفی ُقُلوِبِهُم اْلَحِمیَة َحِمیـَة اْلَجاِهِلیـةِ . «٢ َفُحْکـَم اْلَجاِهِلیـِة یْبُغـوَن َو «)؛ ٢٦(فـتح: ...»  ِإْذ َجَعَل الَّ
َ
ـِه ُحْکًمـا ِلَقـْوٍم یوِقُنـوَن  أ ْحَسـُن ِمـَن اللَّ

َ
» َمـْن أ

 ).٥٠ (مائده:
وَلی َقْرَن ِفی ُبیوِتُکنَّ َو  َو . «٣

ُ
َج اْلَجاِهِلیِة اْأل ْجَن َتَبرُّ  ).٣٣(احزاب: ...»  َال َتَبرَّ
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ات  های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصالح را در شهرهایت ظاهر گردانیم. تا بندگان ستمدیده نشانه خواستیم می
گرفت، تابع  شیرا که در پ یریمس زین (ع)نیات اجرا گردد. امام حس را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده

، ١٤٠٥آشوب مازندرانی،  دانست (ابن امشیق یو اصالح در امت جدش را هدف اصل یو پدرش معرف جد رهیس
 ).٢٤١، ص٣ج

. ها شیو گرا الیو باورها و ام دیاند از: عقا است که عبارت یاز دو عنصر درون یها ناش انسان یرونیب یرفتارها
و شوق به  شیو گرا لیم جادیها سبب ا بینی انسان و جهان کنند یم میبینی انسان را ترس و باورها، نوع جهان دیعقا
و  دیچون عقا ،ناچار از انجام آن هستند. بدین لحاظ اتشانیها در دوره ح که انسان شود یم ییترک کارها ایام انج

ها در انجام امور  انسان میدر نوع اراده و تصم یدیو کل ینقش اساس - شود یم ادیها  که از آن با عنوان بینش -باورها 
. پردازند یها م انسان یو باورها دیعقا حیگام از رسالتشان، به تصح نیدر اول یها دارند، لذا فرستادگان اله ترک آن ای

 شیمعتقد به مبدأ و معاد هستند، خداوند واحد را دائمًا ناظر بر کار خو یکه افراد آن همگ دیرا تصور کن یا جامعه
پاسخگو باشند.  یاله اهشگیدر پ دیبا شانیتک کارها ها در قبال تک که انسان دیخواهد رس یو معتقدند: روز نندیب یم
 ایکرد؟ و  ادیمسئله و مشکل و معضل  کیعنوان  به یاجتماع یها یو کژ ها بیاز آس ،یا جامعه نیدر چن توان یم ایآ

و کمال راه  یتعال ریدر مس ثار،یتوأم با گذشت و ا زیآم مسالمت یستیز هم کیدر  یا جامعه نیها در چن آنکه انسان
.وزو تجا یو تقوا دارند و نه بر گناه و تعد یکیبر ن یاریو تعاون و هم ندیپو یم

 ریدر س مینیب یانسان، اینکه م یوجود یها  ساحت گریو باور بر د نشیو تقدم ساحت ب تیجمله شواهِد اهم از
 انیو ب عاتیو اثبات مبدأ و معاد هستند و تشر یدیمشتمل بر ابعاد عقا شتریب یمک اتیقرآن، آ اتیآ یجینزول تدر

قولوا «بود که:  نیا (ص)شعار و دعوت رسول خدا نیولآنکه ا ایو  خورد یبه چشم م یمدن اتیدر آ شتریب ن،یع دفرو
).١١٩ص  ١١، جتا (بالذری، بی» ال اله اال الله تفلحوا

 یها همه ساحت دیبا ،یاجتماع یها یو کژ ها بیجامع در مقابله با آس یبه طرح لین یاشاره شد برا چنانکه
ناظر به هر سه ساحت باشد؛ اما ازآنجاکه بسیاری از  دیبا زی. لذا ارائه راهکارها نردیانسان مورد توجه قرار گ یوجود

 میان تفکیک بدون ـاست لذا در ادامه، به معرفی راهکارها  تدر دو یا سه ساح ییزدا بیآس کننده نیراهکارها تأم نیا
.پردازیم می ـ ها ساحت

بیان راهکارها
یو روشن معارف اله حیصح نییتب. 1

 نیتر مهم زیساحت ن نیتقدم دارد. در ارتباط با ا گریها و باورها منطقًا بر دو ساحت د م که ساحت بینشیگفت
و  میها با فطرت سل انسان نکهیاست. با توجه به ا یانیو وح یو انتقال درست و روشن معارف اعتقاد نییاقدام، تب
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ناچار  ،یعیو طب یطور فطر شود به نییها بازگو و تب آن یبرا یبه درست یهست قیحقا اند، لذا اگر خلق شده جو قتیحق
را بالغ  (ص)و از جمله رسول خدا یرسوالن اله فهیوظ نیتر مهم میقرآن کر اساس،  نیا خواهند بود. بر رشیاز پذ
ُسوِل ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبیُن  َو «کرده است:  یمعرف نیمب )؛ و بر فرستاده [خدا] جز ابالغ آشکار ٥٤(نور: » َما َعَلی الرَّ

.ستیتی] نی[مأمور

اند از: که عبارت خورد یبه چشم م ییمعصومان راهبردها رهیدر س یدرست معارف اعتقاد نییتب یبرا

است  یعقالن یها بر استدالل یگرا، آنچه مبتن انسان بر اساس فطرت عقل: یهای عقالن از استدالل یر یگ بهره )الف
 زین یاله ایشده و انب دیتأک یهمواره بر تعقل و خردورز میدر قرآن کر رو، نی. ازاردیپذ یم یآسان  را به

عنوان نمونه،  . بهکردند یعمل م وهیش نیبه هم زین ایانب نیراست روانیاصل استوار کرده و پ نیدعوتشان را بر ا
ُهَو یِعُظُه یا ُبَنی َال ُتْشِرْك  ِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِالْبِنِه َو  َو «آورده:  نیبه فرزندش چن میلقمان حک حیدر نقل نصا میقرآن کر

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم  ِه ِإنَّ الشِّ  او وی که درحالی ـش یکه لقمان به پسر خو رااد کن] هنگامی ی)؛ و [١٣(لقمان: » ِباللَّ
 اساس بر. است بزرگ ستمی شرك راستی به که اوریم شرك خدا به من، کپسر ای: گفت ـ داد یم اندرز را
از شرک بسنده نکرده و کالمش را  یبه ِصرف نه ،یورز از شرک زیپره یبه فرزند برا هیلقمان در توص ه،یآ نای

».است بزرگ یشرک ظلم«که:  کند یجمله م نیمستند به ا

 نیهمراه ساخت که در ا ینعقال نییآن را با تب دیبا زیدر عصر حاضر ن ینیمعارف د غیدر تبل اساس،  نیا بر
عادت و احساس  ای دیصرفًا بر اساس تقل ینیمعارف د که یو ثبات خواهد شد؛ اما درصورت یماندگار یصورت، دارا

.زدیر یم وفراگرفته شود به محض مواجهه فرد با شبهات، دچار تزلزل شده و فر

معقول و  یا وهیش ،ینیمعارف د نییدر تب یو هنر یادب یاز ابزارها یریگ بهره: یو هنر  یادب یاز ابزارها یر یگ بهره )ب
مدعا، عملکرد خود قرآن  نیا یاست. شاهد روشن برا )لیهم السالم(عقرآن و معصومان دیو تأک دییمورد تأ

بهره برده  یعیو تشر یو اخالق یتقاداع قیحقا نییدر تب یادیز یو ادب یهنر عیاست که از ابزارها و بدا میکر
و استعاره و  هیو کنا لیاز تمث میاست. قرآن کر یاز ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز بالغ یکیای که  گونه است به

ار بهره برده است.یمعارفش بس نییتب یبرا یادب عیصنا گرید

که در آن زمان عمدتًا شعر و خطابه و  برد یبهره م یغیتبل اتیانجام عمل یاز ابزار هنر برا زین (ص)خدا رسول
طور مکرر بهره  همچون حسان بن ثابت به ییاما از شعرا سرود یبود. گرچه آن حضرت خود شعر نم یادب عیصنا
). ٣٧٩، ص٢، جق ١٤٠٣، یم، طبریتم یله بنی(ر.ك: اشعار حسان در دفاع از اسالم در برابر شاعِر قب برد یم
از آن در  یا خود بهره برده که گوشه یغیدر روش تبل یادب عیوفور از ابزار هنر و صنا به زین (ع)یعل نیرالمؤمنیام

البالغه ارائه شده است. نهج
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و... همه و  اتیو شعر و داستان و رمان و ادب لمیاند. ابزار رسانه و ف شده یادیتنوع ز یدارا یهنر یابزارها امروزه
 به کار گرفته شوند. یاجتماع یها بیمقابله با آس یدر راستا توانند یهمه م

ها  ارائه آن ،یمعارف اله نییدر تب دیمؤثر و مف اریبس یها وهیاز ش یکی: کویو اخالق ن ییخو  گیری از نرم بهره )ج
 یبرا (ع)هارون و  (ع)یبه حضرت موس هی. خداوند متعال در توصکوستیو خلق ن ییخو همراه با نرم

ُه  یاْذَهَبا ِإلَ «گام فرمود:  نیآغاز مواجهه با فرعون و دعوت او در یچگونگ ُه َطَغی؛ َفُقوَال َلُه َقْوًال َلیًنا َلَعلَّ ِفْرَعْوَن ِإنَّ
ْو یْخَشی

َ
ُر أ د، یید که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم گوی)؛ به سوی فرعون برو٤٤-٤٣(طه: » یَتَذکَّ

 ا بترسد.یرد ید که پند پذیشا

امر در  نیآن حضرت و نقش ا یکویو خلق ن ییخو با مردم، به نرم (ص)ل خدااز نوع رفتار رسو دیتمج در
ِه ِلْنَت َلُهْم َو «کرده است:  دیتأک نیجذب افراد به د وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ َلْو ُکْنَت َفظًّ

ِلیَن َشا َلُهْم َو  َتْغِفْر َعْنُهْم َواْس  َه یِحبُّ اْلُمَتَوکِّ ِه ِإنَّ اللَّ ْل َعَلی اللَّ ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ
َ
)؛ پس به ١٥٩عمران:  (آل» ِوْرُهْم ِفی اْأل
 هرامون تو پراکندیدل بودی، قطعًا از پ خو [و ُپر ِمهر] شدی و اگر تندخو و سخت [برکِت] رحمت الهی، با آنان نرم

م گرفتی بر خدا یشان آمرزش بخواه و در کار [ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیرگذر و براشدند. پس از آنان د یم
 دارد. یکنندگان را دوست م را خداوند توکلیتوکل کن؛ ز

ر قابل طرح یثابت و انکارناپذ یعنوان اصل با مردم به یخلق ز اصل خوشین )لیهم السالم(ع ره معصومانیس در
گاه، بهن نحوه سلوک یاست. هم و مکتب آنان شده  )لیهم السالم(ع تیب سوی اهل همواره موجب جذب افراد ناآ

داشتند. نمونه معروف مربوط به رفتار نرم  )لیهم السالم(ع دار با معصومان شهیر یکه عناد و دشمن یاست؛ مگر کسان
ناسزا گفت،  (ع)ه، به امامیام یغات مسموم بنیر تبلیو تحت تأث یناآگاه یکه از رو یشام یبا فرد (ع)امام حسن
نه تنها مقابله به مثل نکرد، بلکه  یاو، به و یدن ناسزاهایپس از شن (ع)ن بحث است. امامیا یبر مدعا یشاهد خوب

ن برخورد یامام حاضر به رفع آن است. ا دارد یازیفرمود که اگر حاجت و ن یبه و یبا عطوفت در قالب جمالت
نه شده بود با محبت حضرت از آنجا خارج یوارد مد (ع)آن فرد شد و او که با بغض امام یموجب شرمندگ (ع)امام

 ).١٨٤، ص٣، جق ١٤٠٥، یآشوب مازندران  شد (ابن

که از  یز فردیآم ز در واکنش به رفتار اهانتیم. آن حضرت نیابی یم (ع)ره امام کاظمیرا در س ین رفتاریچن هیشب
مت برخورد کرده و در مزرعه او یو مال یادب کردن آن فرد، با نرم یار اصحابش برافة دوم بود، با وجود اصرینسل خل
نار به او دادند و فرمودند: تو یصد دیخورده، حضرت س هکرد به زراعتش لطم یکه او ادعا م یافت و درحالیحضور 

ن یدن ایش است. با دیز سر جاینار و زراعتت نیصد دین سی، این زراعت سود ببرینار از ایست دیدو ید داشتیام
د و از حضرت یبود برخاست و سر حضرت را بوس (ع)ن افراد نسبت به امام کاظمیتر صحنه، آن فرد که از دشمن

دوستانش شده بود  یه شگفتیای شد که ما گونه . پس از آن عالقه و احترامش نسبت به حضرت بهدیت طلبیحالل
 ).٢٣٣، ص٢، جق ١٤١٠د، ی(مف
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مقابله با  یمؤثر هست که هست، امروزه برا ینیمعارف د یو اجرا جیو دوستانه در ترو زیآم روابط محبت اگر
همه  انیاصل محبت در م جیمبرم به ترو ازی. امروزه جامعه ندیابزار مهم غفلت ورز نیاز ا دینبا یاجتماع یها بیآس

ها مرتفع  از مشکالت و اختالفات و نزاع یاریبس دشو ریگ همه یآحاد مردم دارد. اگر اصل محبت و عطوفت و نرم
کردن اصول  نهیو نهاد جیامکان ترو یا جامعه نی. در چندهد یو وحدت م یگانگیو  یخود را به دوست یشده و جا

.شود یفراهم م یو معارف اله یاخالق

ها، شبهات و خرافات باطل، بدعت دیعقا جیمقابله با ترو. 2
شده و با طرح سخنان  دهیکه خود به انحراف کش یبا کسان دیبا ،ینیف ددرست و جذاب معار نییدر کنار تب

جامعه هستند  یو اخالق یو اعتقاد یفکر یفضا یساز شده درصدد مسموم فیآلوده، منحرفانه و تحر
از  (ص)خوبی قابل مشاهده است. رسول خدا به )لیهم السالم(ع تمام معصومان هریاصل در س نیکرد. ا برخورد

به مصاف افکار  ،یانیوح یها آموزه نییآلود رفت و با تب و شرک یهمان آغاز دعوتش به مقابله با افکار انحراف
رفت. یانحراف

افکار  جیلجاج و عناد بر ترو یحق، از رو رشیپذ یکه به جا یدر برابر کسان زین (ع)یعل نیرالمؤمنیام
باره،  نیها اجرا کرد، نمونه بارز در ا آن یرا بر رو یحدود اله شدت مقابله کرده و خود اصرار داشتند به یانحراف

از  یادیوگو، تعداد ز با احتجاج و گفت بتداآن حضرت با خوارج اشاره کرد. آن حضرت ا دیبه برخورد شد توان یم
متعصب از خوارج، ناچار از جنگ و قلع و قمع  یاینسبت به بقا یشان ساخت، ول انحرافی ریخوارج را متوجه مس
همچون عبدالله بن سبا و ُزّطها در عصر آن حضرت هستند که پس از  یانیغال گر،یآنان شد. نمونة د

حضرت مواجه گشتند  دیلذا با واکنش شد دند،یاصرار ورز زشانیآم غلو فکارحضرت همچنان بر ا یها یروشنگر
گانه نیز در همین  های پدید آمده در عصر خلفای سه حضرت با بدعت). مقابله ١٠٩-١٠٦، ص١٣٤٨(کشی، 

های زمان خلفا را برشمرده و آرزو کرده  مورد از بدعت ٢٧زمینه قابل تفسیر است. آن حضرت ضمن یک خطبه، 
، ١٣٧٧ها را از بین ببرد که متأسفانه تعصب برخی مسلمانان بر سنت خلفا مانع این کار شد (کلینی،  که بتواند آن

).٢١، ح ٦٣-٥٨، ص٨ج

 ١٤٠٢، یبه نام محمد بن فرات (عالمه حل یک غالیاز  (ع)به اعالم برائِت امام رضا توان یها، م نمونه گرید از
و منحرف  یغال یان از فردیعیش یدور یبرا (ع)) دستور امام جواد١٠٤٧، ح ٥٥٤، ص١٣٤٨، ی؛ کش٢٥٤، صق

د با یمقابله شد یبرا (ع)یهاد ) و دستور امام ١١٢٨، ح ٦٠٦ص، ١٣٤٨، یار (کشیبه نام احمد بن محمد بن س
، ٥١٨-٥١٦ص، ١٣٤٨، یکش( ی)، قاسم شعران٩٩٧، ح ٥١٨، ص١٣٤٨، یکشبن حسکه ( یهمچون عل یانیغال
، ی(کش ری) و محمد بن نص٩٩٩، ح ٥٢٠، ص١٣٤٨، یکش( یقم ی)، حسن بن محمد بن بابا٩٩٥و  ٩٩٤ح 

با  یهمچون شلمغان یبا منحرفان (ع)امام عصر زین یصغر بتیدر عصر غ اشاره کرد.) ٩٩٩، ح ٥٢٠، ص١٣٤٨
).٢٥٤-٢٥٢، صق ١٤١٢، یها مقابله کرد (طوس بر لعن و طرد آن یمبن عیصدور توق
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ن یهم یتوان در راستا یز میرا ن یرواقعیبا خرافات و مسائل موهوم و غ )لیهم السالم(عمعصومان برخورد
 رهیو زدودن خرافات و امور موهوم از دا یهست قیمردم با حقا یآشناساز ا،یبعثت انب یاقدامات دانست. هدف اصل

خرافات  قیمصاد نیاز بارزتر نیروغد انیخدا یبرا یدر هست رگذاریو اعتقاد به نقش تأث یپرست مردم بود. بت یباورها
وجود داشت که با  یفراوان یخراف یباورها تیها برخاست. در عصر جاهل به مبارزه با آن (ص)بود که رسول خدا

عدم ارتباط  هبه مردم دربار (ص)ها بر همگان آشکار شد. هشدار رسول خدا ظهور اسالم، بطالن و موهوم بودن آن
 ٢، جق ١٣٧٠، یآن حضرت است (برق یزیست خرافه یها از نمونه دیخورش وفکس و – میابراه -مرگ فرزندش  انیم

با استناد به محاسباتش، آن  کرد یکه تالش م یرانیمنجم ا کیبه سخنان  )(عنیرالمؤمنیام ییاعتنا ی). ب٣١٣ص 
 یزیست شواهد خرافه گریسوی نهروان و جنگ با خوارج در آن روز منع کند از د حضرت را از حرکت به

).٣٥٥، ص١، ج١٣٨٦، یاست (طبرس )لیهم السالم(عمانمعصو

و امور موهوم و  یهست قیاز حقا یعدم شناخت کاف لیکه افراد به دل خورد یبه چشم م یموارد متعدد امروزه
از امور موهوم طلب اثر  ایو  کنند یم یرواقعیغ یشده و مشکالتشان را مستند به امور ییگرا گرفتار خرافه ن،یدروغ

 بیسنوع آ نیمقابله با ا ی. لذا برانندیب یرا گرم م ییوو سودج بیبازار فر زیافراد سودجو ن ان،یم نی. در اکنند یم
کرد. جیرا ترو ییگرا قتیو عقل مراجعه کرد و ارجاع داد و حق یو وح نیبه متن د دیبا یاجتماع

یبر اصل نظارت اجتماع دیتأک. 3
 نیو از جمله د یاله انیاد ِی وصف ناشدن ازاتیاز منکر که از امت یامر به معروف و نه ای یاصل نظارت اجتماع

 رهیدر قرآن و س یا ژهیو گاهیداشته و جا یاجتماع یها بیدر مقابله با آس یمهم ارینقش بس زیخاتم است ن
برشمرده و رفتار منافقان را  انمؤمن یرفتار یها یژگیاصل را از و نیا میدارد. قرآن کر )لیهم السالم(عمعصومان

:دیتوجه کن هیدو آ نیکرده است. به ا میدرست در مقابل آن ترس

ُمُروَن ِباْلُمْنَکِر َو  اْلُمَناِفُقوَن «
ْ
َه َفَنِسیُهْم ِإنَّ  یْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َو  َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض یأ یِدیُهْم َنُسوا اللَّ

َ
یْقِبُضوَن أ

رهای زشت فرمان گرند. به کایکدی انند)؛ مردان منافق و زنان منافق، همه هم٦٧(توبه: » اْلُمَناِفِقیَن ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
اند. خدا  بندند. خدا را فراموش کرده رند و مشت خود را از انفاق در راه خدا مییگ یك جلو میدهند و از کارهای ن یم
را منافقان نافرمانانند.یشان را فراموش کرده است، زیز این

ُمُروَن بِ  َواْلُمْؤِمُنوَن «
ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
َالَة َو  یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو  اْلَمْعُروِف َو َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ َکاَة َو  یِقیُموَن الصَّ  یْؤُتوَن الزَّ

َه َو  یٌز َحِکیٌم  یِطیُعوَن اللَّ َه َعِز ُه ِإنَّ اللَّ وَلِئَك َسیْرَحُمُهُم اللَّ
ُ
گرند. یکدی)؛ مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان ٧١(توبه: » َرُسوَلُه أ

امبرش یدهند و از خدا و پ یگزارند و زکات م یدارند و نماز م یست باز میدهند و از ناشا یکی فرمان میبه ن
 م است.یروزمند و حکینان را رحمت خواهد کرد، خدا پیکنند. خدا ا یبرداری م فرمان

 یعیم شده است و طبیفه همه مؤمنان ترسیعنوان وظ م بهیدر قرآن کر یم، اصل نظارت اجتماعیدید چنانکه
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داشته باشند.  یدترین اصل التزام شدیکه در رأس هرم مؤمنان قرار دارند نسبت به ا )لیهم السالم(ع معصوماناست 
ِط یاما بسته به شرا ،ن اصل استوار بودهینان معصومش بر ایو جانش (ص)توان گفت: اساس دعوت رسول خدا یم

و  (ص)توسط رسول خدا ینیل حکومت دیتشکگرفتند. اصل  یبه کار م یمتنوع یها و راهکارها وهیموجود، آنان ش
ام امام یه و قیبا معاو (ع)ز جنگ امام حسنیو ن (ع)ین علیرالمؤمنیمسلمانان توسط ام یزمامدار یدار سپس عهده

 یامش را امر به معروف و نهیهدف از ق (ع)نیاست. لذا امام حس رین راستا قابل تفسید در همیزیدر برابر  (ع)نیحس
زنده  یعنوان اصل به یز همواره اصل نظارت اجتماعین )لیهم السالم(ع گر معصومانید هریدر س ١از منکر عنوان کرد.
ک  فرمود: ین اصل میدر ارتباط با ا (ع)عنوان نمونه، امام محمد باقر د بوده است؛ بهیو مطرح مورد تأ

از  یه که امر به معروف و نهیجوان و سف یافراداکارانه هستند؛ یند که اهل عبادت ریآ یم یآخرالزمان کسان در«
فه] عذرها ین وظیخود [در ترک ا ینند مگر آنگاه که از ضررش در امان باشند. آنان برایب یمنکر را بر خود الزم نم

 ا مالشانیجان  یبرا یکنند. به نماز و روزه و هرچه که ضرر یم یرویان] پیها و فساد عالم [نما تراشند و از لغزش یم
اند. همانا  ن فرایض را ترک کردهیکنند! چنانکه برتر ین صورت، آن را ترک میر ایآورند و در غ یم ینداشته باشد رو

 یاله غضب، ین حالتیگر فرایض بسته به آن است. در چنیم که دیاست عظ یا ضهیاز منکر فر یامر به معروف و نه
 یو کودکان در خانه بزرگساالن. همانا امر به معروف و نهشوند  یکان در خانه بدان هالک میشامل حالشان شده و ن

ها امن و  له آن راهیگر فرایض به آن است. به وسیاست که قوام د یا ضهیر صالحان است و فریا و مسیاز منکر راه انب
پس با رد. یگ یر درست خود قرار میشود و امور در مس یم یدادخواه منانها رفع شده و از دش ها حالل و ستم تجارت

د و در راه خدا از یاهل منکر بکوب یشانیرا بر پ ین نهید و ایکن ید و با زبانتان از آن نهیقلوبتان منکر را دشمن بدار
).٥٦ص  ٥، ج١٣٧٧، ینی(کل »د...یچ مالمتگری نهراسیمالمت ه

، یاجتماع یها بیمقابله با آس یتوان به جرئت اذعان کرد که برا ین اصل، میالعاده ا ت فوقیتوجه به اهم با
صورت  یتوجه جد ید به اصل نظارت اجتماعیکه از قرآن و سنت قابل استفاده است، با ییافزون بر همه راهکارها

ها  نهیط و زمیح و با لحاظ شرایاگر به شکل صح صلن ایا ید داشت که اجرایز تأکین نکته نید بر ایرد. البته بایگ
از  یکیعنوان مثال،  جه عکس خواهد داد. بهیتظار را به دنبال ندارد، بلکه نترد نه تنها اثر مطلوِب مورِد انیصورت نگ

 او تذکر دوستانه و همراه ب ید با نرمیدر مرحله اول با یعنیت مراتب است. ین اصل، رعایا یط مهم در اجرایشرا
 تند برخورد همچون –گر ید یا فعل منکر تذکر داد. در صورت لزوم، از ابزارهایاستدالل، به فرد مبتال به ترک معروف 

 انیب و استدالل امکان گرید کند، عمل خشونت و یتند با اول مرحله همان از یکس اگر حال. کرد استفاده – یعمل و
.شود ینم فراهم عطوفت و ینرم از یریگ بهره و یمنطق

.................................................................................................................................................................
أنهـی عـن  أطلب الصالح فی أمة جدی محمد أرید آمـر بـالمعروف و إنما خرجت ال ظالما و ال مفسدا و ال أشرا و انی لم أخرج بطرا و. «١

).٢٤١، ص٣، جق ١٤٠٥مازندرانی، آشوب  (ابن » سیرة أبی علی بن أبی طالب جدی و المنکر أسیر بسیرة
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 یفرهنگ ـ یاجتماع ينهادها میتحک. 4
 یاجتماع یها بیاز بروز آس یریدر اصالح جامعه و جلوگ ییار باالیزان بسیتا م یفرهنگ ینکه نهادهایدر ا
کیبر نقش ا )لیهم السالم(عره معصومانیم و در سیست. در منطق قرآن کرین یدیچ تردیه یمؤثرند جا د ین نهاد تأ
افراد  تیدر ترب یا شهیکه نقش ر ستدان فرهنگی ـ ینهاد اجتماع نیتر مهم توان یشود. خانواده را م یده میفراوان د

توجه  یآن از عذاب اله یخانواده و دور شدن اعضا یتین به ابعاد هدایکند که والد یه میدًا توصیم اکیدارد. قرآن کر
ْنُفَسُکْم َو «داشته باشند: 

َ
ِذیَن َآَمُنوا ُقوا أ یَها الَّ

َ
اُس َواْلِحَجارَ  یا أ ْهِلیُکْم َناًرا َوُقوُدَها النَّ

َ
َه َما َعَلیَها َمَالِئَکٌة ِغَال  ةُ أ ٌظ ِشَداٌد َال یْعُصوَن اللَّ

َمَرُهْم َو 
َ
ش را از آتشی که ید خود و خاندان خوید بازداریمان آوردی)؛ ای آنان که ا٦م: ی(تحر» یْفَعُلوَن َما یْؤَمُروَن  أ

رانی که نافرمانی نکنند خدا را یگ خوی) سخت سوخت آن مردمان است و سنگ بر آن است فرشتگانی دژم (درشت
 دشان و بکنند آنچه را که فرموده شوند.یفرماآنچه 

ْن َخَلَق  َو «افراد دارد:  یو روان یآرامش روح نیدر تأم یخانواده نقش مهم لیتشک میمنظر قرآن کر از
َ
ِمْن َآیاِتِه أ

ْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلیَها َو 
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ًة َو  َلُکْم ِمْن أ های  )؛ و از نشانه٢١(روم:  »ُروَن ِفی َذِلَك َآلَیاٍت ِلَقْوٍم یَتَفکَّ  َرْحَمًة ِإنَّ  َجَعَل َبیَنُکْم َمَودَّ

ن یانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در اید و میریها آرام گ د تا بدانینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفریاو ا
 ی است.یها شند قطعًا نشانهیاند ی[نعمت] برای مردمی که م

از حقوق فرزندان بر  یکی اتیروا نیشود. در ا یده مید دین تأکیز همین )لیهم السالم(ع ات معصومانیروا در
 ـِإنَّ ِلْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد َحّقًا  و –ِإنَّ ِلْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد َحّقًا «فرمود:  (ع)نیرالمؤمنیشمرده شده است. ام کوین تیترب نیوالد

ه ُسْبَحاَنه  ـ َلِد َفَحقُّ اْلَواِلِد َعَلی اْلَو  ْن یِطیَعه ِفی ُکلِّ َشیٍء ِإالَّ ِفی َمْعِصیِة اللَّ
َ
َن اْسَمه و ـَحقُّ اْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد  و ـأ ْن یَحسِّ

َ
َن  أ یَحسِّ

َدَبه و
َ
َمه اْلُقْرآَن  أ  تشیخوبی ترب و به ندیبرگز کوینام ن شی)؛ حق فرزند بر پدر آن است که برا٣٩٩البالغه، ح  (نهج» یَعلِّ

 دهد. میکند و او را قرآن تعل

از گسترش  یریداشته و در جلوگ یریانکارناپذ ینقش فرهنگ زیها ن همچون مدارس و دانشگاه یآموزش ینهادها
 میشده است. قرآن کر نییمعلم تب طیو شرا دیتأک یآموز بر اصل علم ینیمؤثرند. در متون د یاجتماع یها بیآس
ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر  ْرَفِع ی «...د: یفرما یم وُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّ

ُ
ِذیَن أ ِذیَن آََمُنوا ِمْنُکْم َوالَّ ُه الَّ )؛ ... تا خدا ١١(مجادله: » اللَّ

د یکن ده و کسانی را که دانشمندند [بر حسب] درجات بلند گرداند و خدا به آنچه میی[رتبه] کسانی از شما را که گرو
 ه است.آگا

شده است. رسول  میبلند ترس اریبس یآموز علم و علم گاهیجا زین )لیهم السالم(ع معصومان اتیروا در
) و ١٧٥، ص٧٤، جق ١٤٠٣، یفرمود (مجلس یو جهل را منشأ تمام شرها معرف رهایعلم را منشأ تمام خ (ص)خدا

به علم و  طمربو اتی). روا٢٠٦٦، ص٣، جق ١٤١٦، یشهر یر ی(محمد دانست یمردم م نیتر عالمان را با ارزش
و  یآموزش ،یعلم ینهادها لیبد یبر نقش ب اتیروا نیمعلم فراوان است و همه ا طیو شرا گاهیو جا یآموز علم

اگر بناست بر اساس منطق موجود در کتاب و سنت،  ،دارند. بدین لحاظ دیدر سطوح مختلف جامعه تأک یفرهنگ
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 یو آموزش یفرهنگ ینهادها یده سامان یبرا یحیو صح عبرنامه جام دیمقابله شود حتمًا با یاجتماع یها بیبا آس
و اجرا گردد. نیتدو

یاحساس کرامت نفس و بندگ جادیا. 5
و  یکه به ارزش ذات یین بوده که انسان را به خودش بشناسانند تا جایا ایانب یتین اهداف تربیتر از مهم یکی

ه یطبعًا خود را در سا ین انسانید. چنید آیدر او پد یو احساس کرامت نفس و بندگبرده  یاش پ یعظمت وجود
ن یابد. اشتغال به امور َپست در چنی یم یزان تعالین میز به همیش نیخو و رفتارها و داند و خلق یم یخدا گرام یبندگ
از آن دور سازد تا کرامت کند خود را  یاحساس تلخ و حالت انزجار شده و تالش م یش نوعیدایموجب پ یانسان
ند و آن احساس یگز یم یه دوریاز نشست و برخاست با افراد رذل و فروما ین انسانیابد. چنیاش را باز ینفسان

خواند. یت فرا میر هدایسوی مس کرامت، دائمًا او را به

 ین ارزشیچن یمانند داراها بفه بر آن بوده که به انسان )لیهم السالم(ع ا و معصومانیچنانکه گفته شد، تالش انب
کرد،  ین مدعا تلقیبر ا یتوان شاهد خوب یرا م (ع)ن جمله گهربار امام کاظمیهستند و مبادا خود را ارزان بفروشد. ا

ُة َفَال َتِبیُعوَها ِبَغیِرَها«آنجا که فرمود:  ْبَداَنُکْم َلیَس َلَها َثَمٌن ِإالَّ اْلَجنَّ
َ
 یها )؛ همانا بدن١٩ص ،١، ج١٣٧٧، ینی(کل» َاَما ِإنَّ أ

د.یر بهشت مفروشیست، پس آن را به غیکمتر از بهشت ن ییشما را بها

و  یفرد ی، رفتارهایو احساس بندگ یآن بر اساس روح کرامت انسان ید که اعضایرا تصور کن یا حال جامعه
ک معضل و مشکل و یعنوان  به یاجتماع یها بیتوان از آس یم یا ن جامعهیا در چنیاند، آ م کردهیخود را تنظ یجمع

به  یتعد یها به جا رسد، بلکه انسان یبه حداقل م یو جمع ینه تنها مفاسد فرد یا ن جامعهیاد کرد؟ در چنیمسئله 
کنند. یاست عمل م یثار که الزمه کرامت انسانیگر، بر اساس روح گذشت و ایکدیحقوق 

ین عدالت اجتماعیت و تأمیتقو. 6
مختلف  یها ضعف عدالت در عرصه ایفقدان  ،یاجتماع یها بیو عوامل بروز و گسترش آس ها نهیاز زم یکی

قابل  (ع)نیرالمؤمنیمعنا از کالم ام نیخود است. ا یدر جا زیاست. عدالت به مفهوم قرار داشتن هر چ یاجتماع
ُموَر َمَواِضَعَها«استفاده است که فرمود: 

ُ
خود قرار  یز را در جای)؛ عدالت هر چ٤٣٧ح  البالغه، هج(ن» اْلَعْدُل یَضُع األ

 یعدالت یدر برخورد با مظاهر ب یتیقاطع زیمسئوالن امر ن یباشد و از سو ها یعدالت یشاهد ب یا دهد. اگر جامعه یم
 یبرا افضا ر زیو منحرفان و مفسدان ن دیآ یم دیو مفاسد و انحرافات پد ها بیو گسترش آس شیدایپ نهینشود زم دهید

 یاند که مردم برا شده ختهیمنظور برانگ ینبد یفرستادگان اله م،ی. لذا از منظر قرآن کرنندیب یجوالن دادن فراهم م
ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َو : «دیتوجه کن هیآ نی. به ازندیتحقق عدالت به پاخ

َ
ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلی َلَقْد أ

َ
اُس ا ُقوَم أ لنَّ

ها کتاب و ترازو را فرود  م و با آنیل آشکار روانه کردیامبران خود را با دالی)؛ به راستی [ما] پ٢٥د: ی(حد» ِباْلِقْسِط 
زند... .یم تا مردم به انصاف برخیآورد
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و  یحدود اله یاجرا یفراهم آمد، برا نهیدر مد یحکومت اسالم لیکه با تشک یفرصت نیاز اول (ص)خدا رسول
و  یتیریو مد یو اقتصاد قضایی عدالت از اعم ـمختلف عدالت  یها تحقق عدالت بهره برد. آن حضرت در عرصه

کی. برداشت گام ـ یخانوادگ  میافراد و تقس انیم یدر داور یاله یاز وح تیتبع زیو ن یحدود اله یبر اجرا دتأ
آن حضرت بود. ییگرا مهم عدالت یها از جلوه یکاذب اجتماع ازاتیپا نهادن امت ریو ز المال تیب یمساو

رسول  رهیخالفت، بر اساس س یریگ  فراوان پس از به دست یها یبا وجود دشوار زین (ع)یعل نیرالمؤمنیام
عدالت با منافعشان  یکه اجرا یها اجرا کند، اما کسان طور کامل در همه عرصه تالش کرد عدالت را به (ص)خدا

را داشت که در آغاز خالفتش  عدالتچنان بنای اجرای  کردند. آن حضرت آن جادیرا ا یوانسازگار نبود موانع فرا
َساُء و«فرمود:  َج ِبه النِّ ه َلْو َوَجْدُته َقْد ُتُزوِّ َمْن َضاَق َعَلیه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر  و –َفِإنَّ ِفی اْلَعْدِل َسَعًة  -َلَرَدْدُته  -ُمِلَك ِبه اِإلَماُء  واللَّ

ْضیُق 
َ
گردانم که در  مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز می به)؛ اگر ببینم که ١٥البالغه، خ  (نهج» َعَلیه أ

 )لیهم السالم(ع تر یابد. در سیره دیگر معصومان عدالت گشایش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت
کید بر آن در باالترین د ترین ظلم و  خورد. آنان کوچک رجات قابل تصور به چشم مینیز اجرای عدالت و تأ

، (ع)بردند تا جایی که امام کاظم عدالتی را برنتافته و از همه ابزارهای الزم برای ممانعت از ظلم بهره می بی
وسیله  عنوان وزیر او حضور یابد، بلکه بدین هارون به بن یقطین را تشویق کرد که در دربار  یصحابی خویش، عل

علی ان لله تعالی أولیاء مع أولیاء  یا«در این باره به وی فرمود:  (ع)بتواند دفع ظلمی از مظلومی بنماید. امام
)؛ ای علی، همانا برای ٨١٧، ح ٤٣٣، ص١٣٤٨(کشی، » أنت منهم یا علی الظلمة لیدفع بهم عن أولیائه و

کند و تو از آنان  ها از دوستانش دفع ظلم می آنخداوند، همراه با کارگزاران ظلم، کارگزارانی هست که به وسیله 
در  (ع)کند که با پولی که امام اش، مفضل بن عمر جعفی را مأمور می برجسته ابینیز صح (ع)هستی. امام صادق

اختیارش نهاده بود در میان شیعیان بگردد و اگر اختالف و نزاعی میانشان بود با صرف آن پول، اختالف را رفع 
، ١٣٧٧(کلینی،  ودشان صادر و اجرا ش ود آنان به دستگاه ظلم مراجعه کرده و حکم ظالمانه دربارهکند و مانع ش

).٢٠٩ص  ٢ج

کردند  یتا آن حد بود که تالش م یمختلف اجتماع یها بر تحقق عدالت در عرصه )لیهم السالم(ع ائمه دیتأک
 یها از گزارش یکیعنوان نمونه، در  ز مرتفع شود. بهین یعدالت یب یها نهیزم یرخ ندهد، بلکه حت ینه فقط ظلم
 (ع)کار در مزرعه امام یبراکارگر را  یاز کارگزاران حضرت، جمع یکیم: یخوان یم (ع)ره امام صادقیمربوط به س

نکه عرقشان خشک ینان را قبل از ایفرمود: دستمزد ا (ع)ر کرده بود که تا عصر کار کنند. پس از اتمام کار، امامیاج
).٢٨٩، ص٥، ج١٣٧٧، ینیکلد (یشود بپرداز

 یجد یها بیو احتکار است که از آس یفروش در عرصه اقتصاد، گران یاجتماع یعدالت یب یها از جلوه یکی
 یویدن یامدهاین کار و پیان قبح و حرمت ایافزون بر ب )لیهم السالم(ع معصومان هرید. در سیآ یشمار م به یاجتماع
شدند  ین رفتار میکه مرتکب ا ین کار وجود داشت و با کسانیاز ا یز اجتناب جدیآن، در عرصه رفتار ن یو اخرو
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با  (ع)با غالمش، مصادف است. امام (ع)گرفت. نمونه آن، نوع برخورد امام صادق یصورت م یبرخورد جد
نار سود برگشت؛ اما یفت و با هزار دز ریتجارت به مصر فرستاد. مصادف ن ینار، او را برایدر حّد هزار د یا هیسرما
ه را برداشت و از یاصل سرما (ع)گزارش داد، امام (ع)امام یبرا نن سود کالیکسب ا یکه از چگونگ یهنگام

ش با هم یاب بودن آن کاال در مصر، مصادف و رفقایل کمیرا معلوم شد که به دلیرش آن سود اجتناب کرد؛ زیپذ
 ةا مصادف مجادلی«پس از رّد آن سود، به مصادف فرمود:  (ع)اند. امام فروخته یگزافمت یکرده و کاال را به ق یتبان
ر از طلب یمصادف، همانا جدال با شمش ی)؛ ا١٦١، ص٥، ج١٣٧٧، ینی(کل» وف أهون من طلب الحاللیالس

 تر است. حالل آسان

تحقق عدالت در  یدر راستا )ملیهم السال(ع رة معصومانیار است که در سیاندک از موارد بس ییها نمونه ها این
ن یبر اساس چن ینینابیب یم که آحاد آن، در رفتارهایریرا در نظر بگ یا ابعاد مختلف نقل شده است. حال، جامعه

متعدد به  ییقضا یها ل پروندهیو تشک ها یریها و درگ شاهد نزاع یا ن جامعهیتوان در چن یا میکنند آ یعمل م یا رهیس
گر بود؟!یکدیو ظلم افراد به  یخور و حق یل اجحاف و تعدیدل

سالم يجاد نظام اداریا. 7
است.  یاجتماع یها بیمهم مقابله با آس یها نهیزم گریاز د یاله نیبر قوان یسالم و مبتن یوجود نظام ادار

زمام امور را در دست داشته باشند و  یسالم ییکارگزاران اجرا دیجامعه سالم با کیتحقق  یاست که برا یعیطب
 نیآن است که اوًال، قوان یمهم جوامع اله یژگیکه و راچ رد؛یدر دستور کار قرار گ یبر احکام اله یسالم و مبتن نیقوان
تخلف از آن  یو در پ کنند یرا اجرا م نیقوان نیا یصالح و سالم انیمجر ًا،یبر آن حاکم است. ثان یبر وح یمبتن
 نیآن قوان یاجرا یبودند و هم در پ یاله نیقوان نییتب یهم در پ )لیهم السالم(ع معصومان ،بدین لحاظ. ستندین

کتوسط صالحان. ت ك یاز  یاله یوح نییبر تب نهیدر مد ینیحکومت د لیدر دوره پس از تشک (ص)رسول خدا دیأ
کید آن حضرت بر اصل مورد بحث است. البته ا گر،ید یسو و تالش در نصب کارگزاران صالح از سو  نینشانگر تأ

اما مهم آن است که پس از بروز  شدند، ینم افتی یکارگزاراِن آن حضرت، افراد ناصالح انیکه در م ستیبدان معنا ن
بن  خالد تیجنا انیدر جر توان یکه نمونه بارز آن را م کرد یبرخورد و جبران م تیفساد کارگزار، آن حضرت با جد

 نیرالمؤمنیاز اقدام خالد، ام یزاریضمن اظهار ب (ص)که رسول خدا دید مهیجذ یبن لهیقب یبرا تشیدر مأمور دیول
؛ ١٥١ص  ٢، جتا ی؛ احمد بن حنبل، ب٨٨١، ص٢، جق ١٤٠٥، یجبران آن، اعزام کرد (واقد یرا برا (ع)یعل

).٥٦٢، صق ١٤٠٣صدوق، 

بر  یسالم و مبتن ینظام ادار جادیا یاز آن حضرت برا یاهتمام فراوان زین (ع)نیرالمؤمنیدوره خالفت ام در
از کارگزاران حکومت عثمان بالفاصله پس  یاریبس ضیاقدام، تعو نیگزارش شده است. نمونه روشن ا ینید نیقوان

 ه،یواز افراد در خصوص عدم عزل معا یخای که با وجود اصرار بر گونه خالفت توسط آن حضرت است به یاز تصد
).٤٦١، ص٣، جق ١٤٠٣، یرا به کار نخواهم گرفت (طبر هیمعاو زیدو روز ن یفرمود: حت
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و بعد از صلح  (ع)یرالمؤمنین. پس از امشود یم دهید زین )لیهم السالم(ع معصومان گریدر دوره د وهیش نیهم
اما از دورة امام  فتاد،ین )لیهم السالم(ع حکومت به دست معصومان گر،یهرچند د (ع)بر امام حسن یلیتحم

را  (ع)نیرالمؤمنیو ام (ص)عملکرد رسول خدا یها نمونه توان یوکالت، م یو با راه افتادن شبکه ارتباط (ع)صادق
پس از  )لیهم السالم(ع نیوکالت و وکال مثال زد. ائمه معصوم التیدر ارتباط با تشک )لیهم السالم(ع توسط ائمه

 نی. ابردند یبهره م نینش عهیخود در مناطق ش ندگانیاز وکال و نما انیعیبا شارتباط  یبرا (ع)عصر امام صادق
 نیاز ا ی؛ اما معدودشدند یامور، انتخاب و نصب م ریعدالت و وثاقت و تدب طیکارگزاران در صورت دارا بودن شرا

شدت با آنان برخورد کرده و عالوه  به )لیهم السالمع( ینرو به انحراف نهادند، لذا ائمه معصوم یاطلبیوکال بر اثر دن
 یاز وکال یکیصادر کردند و آن، مربوط به  زیرا ن لیمورد، دستور اعدام آن وک کیدر  یبر عزل و طرد آنان، حت

 نیناچار از صدور چن (ع)یهاد امام  عه،یبه جامعه ش اش صدمهشدت انحراف و  لیبود که به دل (ع)یهاد امام 
، ق ١٤١٠د، ی؛ مف١٠٠٦، ح ٥٢٤، ص١٣٤٨، ی؛ کش٢٤، ح ٥٢٤، ص١، ج١٣٧٧، ینیشد (کل یدیدستور شد

).٦٥٧-٦٥٠، ص١٣٨٢، ی؛ جبار٣٥٦ص

و  یساالر ستهیبر اصل شا یدر نظام ادار )لیهم السالم(ع است که اهتمام معصومان نیگذشت، نشانگر ا آنچه
 یاجتماع یها بیاز مظاهر آس یکیخود  نکهیافزون بر ا ،یمقابله با کارگزاران ناصالح بود. وجود فساد در نظام ادار

هستند  یکارگزاران حکومت نیهم ها بیابزار مقابله با آس رایز شود؛ یدر بدنه جامعه م ها بیاست، موجب رواج آس
داشت. یگر به اصالح یدیام توان یکه در صورت فساد آنان، نم

حات سالمی. اشتغال، ورزش و تفر8
 یاجتماع یها بیمقابله با آس یابزارها نیسالم و از جمله ورزش، از بهتر حاتیاشتغال و رواج تفر وجود

به سمت  لیتما نهیاست. زم گریمتعدد د یها بیو منشأ آس یاجتماع یها بیآس نیاز بدتر یکاریب د،یهستند. بالترد
 یها برنامه لهیوس غالبًا به یکسان نیدر چن غتو اوقات فرا استیمه شتریب کاریمعموًال در افراد ب یمفاسد اخالق
ابتال به  جهیو در نت یاقتصاد یها یازمندین دیفقدان شغل مناسب موجب تشد ن،یو افزون بر ا شود ینادرست پر م

لحاظ،  نی. به همشود یو... م یو اختالفات خانوادگ یو روان یروح یها از آن همچون دغدغه یناش یها بیآس
جوان  کی یکاریآنگاه که از ب )ص(که رسول خدا یفراوان داشتند تا حد دیتأک غالبر اشت )لیهم السالم(ع معصومان

).٩، ص١٠٠، جق ١٤٠٣، یمطلع شد فرمود: از چشمم افتاد (مجلس

دارد، چرا که افزون بر خوِد فرِد  یاجتماع ییزدا بیبا آس یریارتباط انکارناپذ زیو ورزش ن یسالمت جسم مسئله
ت، به ین وضعیشوند. ضمن آنکه ا یاز آن م یر مشکالت ناشیز درگیجامعه ن ، خانواده ویو خمود یماریمبتال به ب

بر اهتمام به امر  یادید زیتأک ینیدر متون د رو، نیازاگذارد.  یم یبر جا یرات منفیز تأثین یو روان یلحاظ روح
و  تیربصرفًا ناظر به ت ینیکه دستورات د ستین یتصور درست ن،یسالمت و قوت جسم صورت گرفته است و ا

از  دیدر تمج میاند. قرآن کر غافل یداران از پرداختن به ابعاد جسمان است و جامعه دین یو درون یابعاد روح تیتقو
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َه اْصَطَفاهُ َعَلیُکْم َو «طالوت، او را به قوت در هر دو ُبعد علم و جسم ستوده است:  » َزاَدهُ َبْسَطًة ِفی اْلِعْلِم َواْلِجْسِم  ِإنَّ اللَّ
فزوده است.یده است و به دانش و توان او بی)؛ خدا او را بر شما برگز٢٤٧(بقره: 

الّلُهمَّ : «کند یو قوت در بدن را از خداوند طلب م یسالمت جسم (ع)امام سجاد زین یابوحمزه ثمال یدعا در
َة ِفی الَبَدِن  َة ِفی الِجْسِم َوالُقوَّ حَّ ْعِطِنی ... الصِّ

َ
 رومندیالها، ... بدنم را سالم و ن )؛ بار٥٩٥ص ،ق ١٤١١، ی(طوس...»  أ

از  یکیعنوان  او به یآن حضرت و زور و بازو یاز قوت جسم زین (ع)نیرالمؤمنیشمائل ام فیگردان ... . در توص
است که  نیدر ا یسالمت و قوت جسمان تیاهم ١شده است. ادیحضرت  یظاهر یها یژگیاز و دیابعاد قابل تمج

همچون ورزش شود.  یسالم حیو تفر سرگرمی صرف ـجوانان  ژهیو به ـ از اوقات افراد جامعه یبخش شود یموجب م
و  یو اقتصاد یو روان یو آثار مخرب روح ها یماریافراد جامعه، آنان را از ابتال به ب یسالمت جسم گر،ید یاز سو
دارد. یاز آن باز م یناش ِی اجتماع

صورت گرفته و امامان  یتوجه خاص زیسالم ن حاتیبه مطلق تفر )لیهم السالم(ع و سخن معصومان رهیس در
سالم  حیاز اوقات روزانه خود را به استراحت و تفر یاند که بخش کرده هیتوص انشانیعیبه ش )لیهم السالم(ع معصوم

 یجالب از امام موس یثیاند. در حد دانسته یو اقتصاد یابعاد عباد نیتأم یبرا یا لهیُبعد را وس نیاختصاص دهند و ا
 ساعة ألمر المعاش؛ و اجتهدوا فی أن یکون زمانکم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله؛ و«که فرمودند:  میخوان یم (ع)کاظم

 ساعة تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعة لمعاشرة االخوان والثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و
که ساعاتتان را به چهار  دی)؛ تالش کن٤٠٩، ص١٩٦٦، یشعبه حران  (ابن» الثالث ساعات لیقدرون عبهذه الساعة ت
معاشرت با برادران و  یرا برا یامر معاش، ساعت یرا برا یمناجات با خدا، بخش یرا برا ی: بخشدیکن میبخش تقس

لذات  یبرا زیرا ن یو بخش دارندو در باطن با شما صداقت و خلوص  شوند یم ادآوریرا به شما  وبتانیکه ع یدوستان
.دیابی ی] مشتریتوان [ب گریبخش چهارم بر انجام سه بخش د لهی. به وسدیحالل اختصاص ده

الگو ی. معرف9
خود هستند. هرچند خداوند متعال  یزندگ وهیش میتنظ یبرا حیصح یالگوها ازمندین یا در هر جامعه ها انسان
 ازمندیرسوالنش فرستاده است اما افراد جامعه ن لهیو به وس یآسمان انیرا در قالب اد یو جامع زندگ حیبرنامه صح

موفق خود در  اتیکرده باشند تا تجرب یراه را ط نیادستورات عمل کرده و  نیهستند که خود به ا یکامل یها انسان
دستورات جامع  نکهیسخن آنکه خداوند متعال با ا نیها قرار دهند. شاهد ا انسان گرید اریدر اخترا  بهیط اتیح ریمس

کرده  ادی کوین یعنوان اسوه و الگو به (ص)وجود، از رسول خدا نیارسال کرده، اما با ا میخود را در قالب قرآن کر

.................................................................................................................................................................
ای بسـیار فـراخ بـود، سـاعد  سـینه علی دارای شکمی نیکو و کامل و« از اوصاف ظاهری آن حضرت چنین بوده:امة بن عتاب  قد. توصیف ١

دستش عضالنی بوده و در قسمت مفاصل نازک شده و شکیل بود و ساق پایش عضالنی بوده و در قسمت مفاصـل نـازک شـده و شـکیل 
).٢٦ص  ٣تا، ج ؛ بصری، بی٩٤-٩٣، ص١تا، ج (ثقفی، بی» ودب
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 یز سرمشقیوه درست نوشتن، اما خود نیش انیرا مثال زد که با وجود ب یمعلم توان یبه ذهن م بیتقر یاست. برا
َلَقْد «د: یه توجه کنین آیسد. به ایکند مطابق با همان سرمشق بنو یآموز را موظف م سد و دانشینو یعنوان نمونه م به

ْسَوٌة َحَس 
ُ
ِه أ َه َواْلیْوَم اآلَِْخَر َو  َنةٌ َکاَن َلُکْم ِفی َرُسوِل اللَّ َه َکِثیًراَذَکَر  ِلَمْن َکاَن یْرُجو اللَّ )؛ قطعًا برای شما در [اقتدا ٢١(احزاب: » اللَّ

کند.  یاد مید دارد و خدا را فراوان ین امیکوست: برای آن کس که به خدا و روز بازپسیبه] رسول خدا سرمشقی ن
ْسَوٌة َحَسَنٌة ِفی َقْد َکاَنْت َلُکْم «کرده است:  یعنوان اسوه و الگو معرف به زیننش را یروان راستیو پ (ع)میحضرت ابراه

ُ
أ

ِذیَن َمَعهُ  کو هستند... .ین یا ند، برای شما اسوهیم و آنان که با اوی)؛ همانا ابراه٤(ممتحنه: ...» ِإْبَراِهیَم َوالَّ

ه یاز آن حضرت توص یرویکرده و به پ یعنوان اسوه و الگو معرف را به (ص)ز رسول خداین (ع)نیرالمؤمنیام
سَّ ِبنَ «کند:  یم

َ
ْطَهرِ َفَتأ

َ
ْطیِب األ

َ
ی و ـ (ص)ِبیَك األ سَّ

َ
ْسَوًة ِلَمْن َتأ

ُ
ی  َفِإنَّ ِفیه أ سِّ  و ـَعَزاًء ِلَمْن َتَعزَّ

َ
ه اْلُمَتأ َحبُّ اْلِعَباِد ِإَلی اللَّ

َ
 ـِبَنِبیه  یأ

َثِره
َ
او خصلتی  ـرفتار  ـزه و پاك خود اقتدا کن، که در یامبر پاکی)؛ ... پس به پ١٦٠البالغه، خ  (نهج...»  واْلُمْقَتصُّ أل

ن بندگان یتر ی طلبد و دوست داشتهیبایی است برای کسی که شکیبایه شکیاست آن را که زدودن اندوه خواهد و ما
 امبر را سرمشق خود کند و به دنبال او رود... .یپ رفتارنزد خدا کسی است که 

. امروزه متأسفانه در شود یتر م جامعه روشن کیافراد  یدر تعال کین یتوجه به آنچه گذشت، نقش الگوها با
 یها بهره را از خصلت نیکه کمتر شوند یم یعنوان الگو معرف به یو جوامع متأثر از آنان، کسان یفرهنگ منحط غرب

آلوده به  یهنرها ایو  یو جمال ظاهر ییبایز همچون یظاهر ازاتیکه صرفًا امت یدارند؛ کسان یو اله یاخالق کین
کامًال دگرگون گشته است.  تیو عظمت و شخص یبزرگ یها مالک ،یفرهنگ نیرا دارا هستند. در چن یرذایل اخالق

و  شوند یدور م لتیو کرامت و فض یتعال یواقع یارهایاز مع جیجوامع به تدر گونه نیافراد ا جه،یدر نت
و  یو اقتصاد یو فرهنگ یو اجتماع یو خانوادگ یدر ابعاد فرد یانواع مشکالت اخالق خوشدست یا جامعه نیچن
 یگوناگون اجتماع یها بیزده است. آس و غرب یجوامع غرب یمدعا، وضع فعل نی. شاهد روشن بر اشود یم یاسیس

عظمت و  یواقع یارهایمع اءیاحو  تیها را به ستوه آورده و راه نجات خود را در اقبال به معنو جوامع، انسان نیدر ا
.نندیب یم تیانسان

یو ارزش ینیم دیبر اساس تعال يساز . فرهنگ10
استنباط کرد  )لیهم السالم(ع رة معصومانیتوان از س یکه م یاجتماع یها بیمقابله با آس یگر راهکارهاید از

ن یبر ا یا الهیا و اوصیباشد. تمام تالش انب ینیها و اصول د بر ارزش یآنکه فرهنگ غالب در جامعه، فرهنگ مبتن
ز جامعه یم نیر دهند. در منطق قرآن کرییتغ ینیها و اصول د جامعه را مطابق با ارزش یعموم یبوده که فضا

ْهَل «د: یه توجه کنین آیگردد. به ا یرد تا مشمول نزول رحمت الهیر صالح و تقوا قرار گید در مسیبا یطورکل به
َ
نَّ أ
َ
َوَلْو أ

َقْوا َلَفَتْحَنا َخْذَناُهْم ِبَما َکاُنوا یْکِسُبوَن  اْلُقَری آََمُنوا َواتَّ
َ
ُبوا َفأ ْرِض َوَلِکْن َکذَّ

َ
َماِء َواْأل )؛ اگر مردم ٩٧(اعراف: » َعَلیِهْم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ

ب کردند یم، ولی تکذیگشود شان میین برایده بودند، قطعًا برکاتی از آسمان و زمییمان آورده و به تقوا گرایشهرها ا
م.یبان] آنان را گرفتیوردشان [گرفر] دستایپس به [ک
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 یو بزرگ لتیو غالب بر جوامع در ارتباط با فض یعموم یارهایمع دیاشاره شد، با زین نیشیدر راهکار پ چنانکه
گاه  کیاست که وجود فرهنگ غالب در  یعیشود. طب نهیعنوان فرهنگ غالب، نهاد شود و به جیترو جامعه، ناخودآ

الناس بأمرائهم «که فرمود:  میخوان یم (ع)یعل نیرالمؤمنیاز ام یثی. در حددهد یقرار م ریآحاد آن جامعه را تحت تأث
 ثیحد نیتا به پدرانشان. از ا ترند هی)؛ مردم به حاکمانشان شب٢٠٨، ص١٩٦٦، ی(ابن شعبه حران» أشبه منهم بآبائهم

 کی دممر ریمس توانند یدارند م اریدر اختکه  ییبا ابزارها ها تیگونه که حاکم گرفت که همان یا جهینت نیچن توان یم
 نیچن تواند یم زیجامعه ن کیسازند، فرهنگ غالب بر  هیخو و رفتار به خود شب و ها را در خلق داده و آن رییجامعه را تغ

 یتمام همت خود را مصروف سازند تا با ابزارها دیبا یمؤثر فرهنگ یداشته باشد. لذا نهادها ینیرآفریینقش تغ
را بر جامعه حاکم سازند. یسالم هنگبتوانند فر غ،یمختلف، از جمله رسانه و تبل

ترین اصول ارزشی در فرهنگ دینی، چگونگی نگاه انسان به دیگر آحاد جامعه است. در نگاه  از مهم یکی
و... بر دیگر  دینی، برتری و فخر، صرفًا بر اساس تقواست و هیچ انسانی به دلیل جایگاه نسبی و اجتماعی و مالی

دارای محبت و عطوفت بوده و این محبت  یگرها باید نسبت به یکد ها برتری ندارد. در نگاه دینی، انسان انسان
درونی باید در عرصه گفتار و رفتار نیز خود را نشان دهد. در این باره کافی است حدیث بسیار ارزشمند رسول 

آدم من تراب إن  إن أباکم واحد، کلکم آلدم و لناس، إن ربکم واحد وأیها ا«را از نظر بگذرانیم که فرمود:  (ص)خدا
)؛ ای مردم، ٣٤، ص١٩٦٦(ابن شعبه حرانی، » لیس لعربی علی عجمی فضل إال بالتقوی و أتقاکمأکرمکم عندالله 

است و ترینتان با تقواترینتان  خدایتان یکی و پدرتان هم یکی است. همه از آدم و آدم نیز از خاک است. گرامی
توان از سیره امام  را می نههیچ عربی را بر عجمی برتری نیست مگر به وسیله تقوا. نمونه دیگر در این زمی

مثال زد. هنگامی که طاووس یمانی، آن حضرت را در مسجدالحرام زیر ناودان در حال مناجات و گریه  (ع)سجاد
هستید؟!  (ع)که شما فرزند رسول خدا ریزید درحالی دید و به حضرت عرض کرد که: چرا چنین اشک می

رساند، چراکه طبق گفته قرآن: فال أنساب  نفعی نمی احضرت در پاسخ فرمود: اینکه فرزند رسول خدا هستم مر
). نمونه دیگر ٣١٩، ص٢، ج١٣٦٤ها منقطع خواهد شد (اربلی،  بینهم یومئذ وال یتساءلون؛ در روز قیامت نسب

ضمن اشاره به غالم  (ع)مثال زد. یکی از یاران آن حضرت گوید: روزی امام )(عتوان از سیرة امام رضا را می
بینم مگر آنکه عمل صالحی داشته باشم که  خورم که فرقی میان خودم و این غالم نمی می سمق«سیاهش فرمود: 

).٢٦٢، ص٢، جق ١٣٩٠(صدوق، » بدان وسیله برتری یابم

ییه مواسات و همگرایج روحی. ترو11
 ییت روح مواسات و همگرایتقو یدر راستا ینیقت است که دستورات دین حقیا یایگو یان آسمانیاد میتعال

 یگران و عدم غفلت از مشکالت آنان و تالش برایبا د یو همدرد یاریتعاون، هم یمعنا اند. مواسات به ع شدهیتشر
است؛ اما  یماد یازهایو ن ید ظاهرابعا هشتر منصرف بیب یارین همیگران در حد ُوسع و توان است. ایکمک به د

شود. از منظر اسالم، انسان مسلمان  یز مین یو معنو یو عاطف یو روان یروح یازهایست و شامل نیمنحصر به آن ن
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ز یاو ن یاز مادیتفاوت باشد؛ چنانکه نسبت به ن یگر بیو ضاللت انسان د ید نسبت به گمراهیتواند و نبا ینم
ازها و یرا آن دانست که به ن یار ارزشمند، شرط مسلمانیجامع و بس یانیدر ب (ص)رسول خدا. دن باشیتواند چن ینم

من سمع  س منهم وین فلیهتم بأمور المسلمیمن أصبح ال «گر مسلمانان اهتمام وجود داشته باشد: یمشکالت د
کند و اهتمام  حصبکه  ی)؛ کس١٦٤، ص٢، ج١٣٧٧، ینی(کل» س بمسلمیجبه فلین فلم یا للمسلمی ینادیرجال 

را بشنود و پاسخ  یمسلمان یدادخواه یکه ندا یست و کسینسبت به امور مسلمانان نداشته باشد از مسلمانان ن
 ست.یندهد مسلمان ن

قابل ذکر است که از وجود روح مواسات در  یفراوان یها نمونه )لیهم السالم(ع معصومان یتمام هریس در
 امام لیوک و یصحاب ـس یبن ُخنَ  یعنوان نمونه، ُمَعلّ  ت دارد. بهینسبت به مخالفان حکا ین درجات، حتیباالتر
رود.  یم یسمت مکان بهده که یبر دوش داشت د یکه انبان یرا درحال (ع)صادق امام یشب که کرده نقل ـ (ع)صادق
 (ع)رسند و امام یساعده م یقه بننه در منطیمد یشود تا آنکه به مکان اسکان فقرا یز با آن حضرت همراه مین یمعل
ستند، یعه نین فقرا، شینکه ایبر ا یمبن یکند. در پاسخ به اعتراض معل یم میان آنان تقسیموجود در انبان را م یها نان

» میداد یشان را هم میخورش غذا یشد که حت یم یبودند مواسات ما در حّد  عهیاگر ش«د: یفرما یحضرت م
 ).٩، ص٤، ج١٣٧٧، ینیکل(

ان، فراوان است و یعیش یژهو داّل بر مواسات معصومان با عموم مسلمانان، به یها گذشت، گزارش چنانکه
، اگر در جامعه ین اصل در اخالق اجتماعیت ایهم نبوده است. حال با توجه به اهم یمنحصر به ابعاد ماد

د؛ یبه حداقل خواهد رس طعاً ق یها و مشکالت اجتماع بیج شود، آسیترو ییگرگرایمسلمانان روح مواسات و د
ده گرفتن حقوق و یو ناد یشخص یطلب و منفعت ییه خودگرایاز روح یاز مشکالت ناش یاریچراکه بس

ده ید ییغالب شده، نه تنها خودگرا یدر آن، فرهنگ ییگرگرایکه مواسات و د یا گران است. در جامعهید یازهاین
و  یارزش یفرهنگ یلحاظ، نهادها ینکنند. بد یثار میو آن را ا شتهز گذیش نیها گاه از حق خو شود، بلکه انسان ینم
ت تا مراتب یدر جامعه از همان اوان طفول ییگرگرایج اصل مواسات و دید تمام همت خود را مصروف ترویبا یغیتبل

 ند.یباالتر نما

 ثاریه تقوا و گذشت و ایج روحی. ترو12
اند که بتوانند  ت نشدهیچنان ترب ها آن از آن است که انسان یناش یاجتماع یها بیاز مشکالت و آس یاریبس

 یها ر بر نفسشان هستند به هنگام بروز صحنهیکه به قدر الزم، ام یها مهار کنند. کسان نفسشان را نسبت به خواهش
نه فقط  یانن کسیرند. چنیگ یار خود میباز داشته و آن را تحت اخت ی، نفس را از سرکشیبی، با نهیا جمعی یگناه فرد

روزمره  یها یریل غلبه بر نفس و توان مهار خشم، از درگیمن هستند، بلکه به دلیا یو جمع یاز ارتکاب گناهان فرد
 ستک از ما ممکن ایمن هستند. هر یز ایشود ن یر آحاد جامعه میگ ش پا افتاده، هر روزه دامنیار پیل بسیکه به دال

م. یباش یارزش همچون رانندگ یکامًال ب یا ل مسئلهیدر سطح جامعه به دل یو نزاع افراد یریهر روز شاهد درگ
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 کنند. یعبور م ینزاع، به آسان یها نهیگونه زم نیاز کنار ا یمتعال یها که انسان یدرحال

به  یادیت اصل تقوا و مهار نفس، شواهد زیج و تقویترو یبرا )لیهم السالم(ع سخنان و رفتار معصومان در
د بر عفو و گذشت و ی، اصل بایو جمع ید شده که در روابط شخصین نکته تأکیم قرآن بر ای. در تعالخورد یچشم م

یَئُة اْدَفْع  َتْسَتِوی اْلَحَسَنُة َو  َال  َو «د: یف توجه کنیه شرین آیگران نهاده شود. به اید یدر برابر بد یکیبر ن یحت َال السَّ
ِتی یَئُة َفِإَذا ِبالَّ ْحَسُن السَّ

َ
ِذی َبیَنَك َو  ِهی أ ُه َوِلی َحِمیٌم  الَّ نَّ

َ
ست یکسان نیکی با بدی ی)؛ و ن٣٤(فصلت: » َبیَنُه َعَداَوٌة َکأ

ی دوستی یان او دشمنی است، گویو م وان تیرا] به آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسی که م [بدی
 گردد. یم کدلی

 يریگ جهینت
ها و  ا کنشیها و  شیال و گرایها، ام نشیدر حوزه باورها و ب ییها یاز کاست یتوانند ناش یم یاجتماع یها بیآس

ها و  اد شده، بر حوزه کنشیها و هر دو حوزه  شیال و گرایها بر حوزه ام نشیرفتارها باشند. منطقًا حوزه باورها و ب
مرتبط با حوزه  یهکارهاد ابتدا رایز بایها ن بیمقابله با آس یارهاراهک یلحاظ، در بررس  نیرفتارها تقدم دارد. بد

ها  نشین دو راهکار مرتبط با ساحت باورها و بیین مقاله، ابتدا به تبیها را مقدم داشت. لذا در ا نشید و بیباورها و عقا
ها، شبهات و  بدعت طل،با دیعقا جیو مقابله با ترو ینیح و روشن معارف دین صحییاند از: تب م که عبارتیپرداخت

د آحاد جامعه کمک یاز ساحت باورها و عقا ییزدا بیو آس یساز توانند به مصون یمهم م ن دو محوریخرافات. ا
ن یتر گرفته که مهم یانجام م ییز با ابزارهایح و روشن معارف نین صحییتب )لیهم السالم(ع رة معصومانیکنند. در س

و  ییخو از نرم یریگ و بهره یو هنر یادب یاز ابزارها یریگ بهره ،ینعقال یها از استدالل یریگ اند از: بهره ها عبارت آن
 .کویاخالق ن

بر اصل  دیاند از: تأک توانند مرتبط باشند عبارت یادشده میاز سه ساحت  یا بعضیکه با تمام  ییراهکارها گرید
و  همچون خانواده ی، فرهنگیمهم اجتماع ینهادها میاز منکر)، تحک ی(امر به معروف و نه ینظارت اجتماع

سالم،  یجاد نظام اداریا ،یاعن عدالت اجتمیت و تأمی، تقویاحساس کرامت نفس و بندگ جادیمدرسه، ا
ه یج روحیو ترو یو ارزش ینیم دیبر اساس تعال یساز الگو، فرهنگ یحات سالم، معرفیورزش و تفر اشتغال،

 .ییمواسات و همگرا

، به )لیهم السالم(ع از منظر قرآن و معصومان یاجتماع یها بیگاه مقابله با آسین جایین نوشتار پس از تبیا در
پرداخته شد و تالش بر آن بود که  )لیهم السالم(ع ره و عملکرد معصومانیادشده بر اساس سی یراهکارها یبررس
آنچه  هل شود. روشن است کیان و تحلیدر ارتباط با هر محور، ب )لیهم السالم(ع ره معصومانیاز س یروشن یها نمونه

ک یدر حد  یفراتر از نوشتار یازمند پژوهشینه است و ارائه طرح جامع نین زمیدر ا یکل یم محورهایارائه شده ترس
 رد.یجامع صورت پذ یم در قالب پژوهشیدواریمقاله است که ام
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