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راهکارهای تقویت معنویت در جامعه با تکیه بر بیانیه گام دوم انقالب
سیّده حکیمه موسوی  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) رشته تفسیر و علوم قرآن ،پژوهشگر و معاون پژوهش مدرسه علمیّه حضرت زینب (سالم اهلل علیها) ،شهرستان امیدیه
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
این مقاله با عنوان« راهکارهاي تقویت معنویت درجامعه با تکیه بر بیانیه گام دوم انقالب با نگرش قرآن و احادیت» است.
بزرگترین و مهمترین رسالت انبیاء برقراري معنویت در جامعه است .و اهمیت آن در شرایط کنونی جامعه بسیار مهم است؛ زیرا
دشمنان اسالم بهترین راه نفوذ در جامعه اسالمی را در جدا کردن افراد جامعه بویژه جوانان از اعتقادات دینی میدانند تا
بتوانند برجوامع اسالمی مسلط شوند .اما اگر جامعه اسالمی مملو از معنویت شود ،دشمنان اسالم بر آنها مسلط نخواهند شد.
این مقاله با بهره گیري از روش تحقیق نقلی وحیانی به بررسی راهکارهاي تقویت معنویت پرداخته است .در ابتدا به بیان
معنویت از منظر مقام معظم رهبري(مدظله) سپس مهمترین عوامل ایجاد معنویت از جمله ایمان و زهد و تقوا و اعتقاد به معاد
و سپس به بررسی راهکارهاي تقویت معنویت در جامعه پرداختم و مهمترین موارد از جمله :تقویت معنویت فطري و تقویت
باورهاي دینی و ترویج ارزش هاي اسالمی و سالم سازي محیط و اهمیت دادن دولت به اخالق و معنویت و تامین نیاز هاي
زیستی و اعتماد به جوانان و سپردن مسئولیت به آنان و احیاي امر به معروف و نهی از منکر و شدت عمل در بر خورد با
انحرافات .اگر موارد یاد شده را براي تقویت راهکارهاي برقراري معنویت در جامعه بکار بگیریم ،به جامعهاي معنوي و عاري از
هر گونه فساد و بیبندوباري و جامعهاي موفق و ایده آل خواهیم رسید ،که از ناحیه دشمنان به آن جامعه گزندي نخواهد رسید
و استعداد افراد آن جامعه به شکوفایی خواهد رسید.
واژههای کلیدی :معنویت ،جامعه اسالمی ،تقویت معنویت ،ایمان ،اخالق.
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مقدمه
معنویت مفهومی بسیار گسترده دارد و هر هرکس برحسب اعتقاداتش براي آن تعریفی در نظر دارد .اما باید دانست که
معنویت ،بسیار گسترده و تمام ابعاد زندگی انسان را شامل می شود؛ همانطور که قرآن آن را با جان و هستی آمیخته میداند،
غفلت از آن مساوي با فراموشی یاد خداست.
معنویت بر تربیت افراد جامعه بسار موثر است؛ زیرا جامعه اي که در آن افراد با بینش به اعتقاد خداي یکتا و ایمان به خدایی که
در همه حال ناظر بر اعمال افراد است و اعتقاد به معاد داشته باشند ،جامعه اي معنویت است که جرائم و فساد در آن به
حداقل میرسد .حال این سوال پیش می آید که راهکارهاي برقراري معنویت در جامعه چیست؟ در این مقاله با روش نقلی
وحیانی و شیوه تحقیق کتابخانه اي و پردازش اطالعات به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی راهکارهاي تقویت معنویت در جامعه
می پردازیم.
ضرورت پرداختن به این مسئله از این جهت است که امروزه به دلیل تبلیغات ضد دینی فراوان دشمنان که به هدف نابودي
هویت دینی جوانان انجام می شوند و عالوه بر آن اهمیت مقام معظم رهبري(مدظله) به بعد معنویت در بیانیه گام دوم انقالب
الزم و ضروري است که در رابطه با راهکارهاي تقویت و برقراري معنویت از دیدگاه اسالم مورد بررسی قرار گیرد.
برقراري معنویت در جامعه از دیر باز مورد اهمیت جوامع اسالي بوده است و پیامبران نیز براین اساس به تربیت افراد جامعه
می پرداختند .اهمیت آن نیز از این جهت است که معنویت در تمام ابعاد زندگی انسان جریان دارد و میتواند بر محیط زندگی
او تاثیر بگذارد .لذا در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و کتب و مقاالتی نگاشته شده است.از جمله این کتب میتوان به
کتاب آقاي محمد خالدین با عنوان نقش معنویت(مبتنی بر آموزههاي اسالمی در زندگی معنوي از نگاه اسالم اشاره کرد که
نویسنده آن به تاثیر معنویت از نگاه روانشناسی پرداخته است  .کتاب دیگر با عنوان معنویت در نهج البالغه نگاشته آقاي
مصطفی ملکیان است و همانطور که از عنوان کتاب مشخص است تنها به بررسی معنویت از نگاه نهج البالغه پرداخته اند و
کتاب دیگر با عنوان چیستی و چگونگی معنویت اسالمی که با تالش جمعی از نویسندگان زیر ظر حجت االسالم اصغر الهامی
نیا است که در این کتاب به عوامل و کار کردهاي معنویت و راههاي تحقق معنویت و موانع آن میپردازد .اما در این به مقاله به
بررسی راهکارهاي تقویت منویت پرداختهایم؛ زیرا به اعتقاد بنده در جوامع اسالمی معنویت برقرار است هرچند بسیار کم و باید
راهکاري براي تقویت این معنویت که در جوامع اسالمی کاهش یافته ،راهکاري را بیان کرد و این می تواند وجه تمایز این مقاله
با تحقیقات صورت گرفته در زمینه معنویت باشد.
.1

مفهوم شناسی

.1-1

تعریف معنویت

تعریف رهبر انقالب آیت اهلل امام خامنهاي(مدظله العالی) از واژه معنویت این است «:معنویت به معناي ارتقاي روح و فراتر از
ماده رفتن است ،اما در بطن زندگی اتفاق می افتد و یک افزونه استکبار ستیزي هم دارد » .این اصطالح کامال جدید است و
هیچ جا معنوي بودن مساوي با استکبار ستیزي یا انقالبیگري گرفته نشده است .همین باعث شده معناي جدیدي خلق شود
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که آن را تعبیر به معنویت از دیدگاه رهبر انقالب میکنیم ) http://www.javanonline.ir/fa/news/979495( .رهبر
انقالب معناي دیگر معنویت را «رابطه و اتصال قلبی با خداوند»
.1-2

تعریف جامعه معنوی

رهبر انقالب آیت اهلل امام خامنهاي(مدظله العالی)در رابطه با تعریف جامعه معنوي میفرمایند «:جامعه معنوي یعنی متوجه به
اصول و معارف دینی و متکی به اهداف و هدف گیرنده ي آخرت از طریق دنیا(این خصوصیت دین و جامعه دینی ،اینهاست)؛
غرق نشدن و محدود نشدن در چهارچوب ظوارهر مادي (».بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضاي ستاد ارتحال حضرت
امام(ره))1380/03/12
.2

چیستی بیانیه گام دوم انقالب

به مناسبت چهلمین سالروز پیروزي انقالب اسالمی و ورود جمهوري اسالمی به فصل جدیدي از زندگی ،حضرت آیت اهلل
خامنهاي(مدظله العالی) در بیانیهاي مهم به تبیین ویژگی هاي مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته و برکات خیره
کننده انقالب اسالمی در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند و با تاکید بر امید واقع بینانه به آینده و نقش بی
بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها ،خطاب به جوانان و آینده سازان ایران مقتدر ،الزامات این جهاد
بزرگ را در هفت فصل بیان کردند.
ایشان در این بیانیه هفت توصیه را بیان میکند و معنویت را به عنوان توصیه دوم بیان میکند و چنین میفرمایند« :معنویت
به معنی برجسته کردن ارزشهاي معنوي از قبیل :اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان در خود و در جامعه است ،و اخالق به معنی
رعایت فضیلت هایی ،چون خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتماد به نفس و دیگر خلقیات
نیکو است .معنویت و اخالق ،جهتدهندهي همهي حرکتها و فعالیتهاي فردي و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن
آنها ،محیط زندگی را حتّی با کمبودهاي مادّي ،بهشت می سازد و نبودن آن حتّی با برخورداري مادّي ،جهنّم میآفریند».
شعور معنوي و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتري به بار میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و
تالش است و این تالش و جهاد ،بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت .اخالق و معنویت ،البتّه با دستور و
فرمان به دست نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند ،امّا اوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و
معنوي داشته باشند و ثانی ًا زمینه را براي رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهاي اجتماعی در این باره میدان دهند و
کمک برسانند؛ با کانونهاي ضدّ معنویت و اخالق ،به شیوهي معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنّمیها مردم را با
زور

فریب،

و

کنند.

جهنّمی

ابزارهاي رسانهاي پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهاي ضدّ معنویت و ضدّ اخالق نهاده است و
هماکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهاي پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهگیري از این ابزارها را به چشم
خود میبینیم .دستگاه هاي مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامالً مسئوالنه
صورت گیرد؛ و این البتّه به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهاي غیرحکومتی نیست .در دورهي پیش رو باید در این
بارهها

برنامههاي

کوتاه

مدّت

و

مدّت

میان

)(https://www.javanonline.ir/fa/news/945525/%DB%B7
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.3

ارزشهای معنوی در جامعه

مهمترین شاخصه جامعه دینی وابسته به سطح برخورداري از معنویت است .جامعه زمانی سرحال و بانشاط و شاداب است که
معنویتش ،ارتباطش با خدا و ارتباطش با دین تقویت بشود و اگر این ارتباط نباشد ،آدمها سست ،دچار رخوت و دچار
دلمردگی و در جازدگی می شوند .بنابراین ،نشاط و شادابی و حرکت و پویایی از ویژگیهاي جامعۀ مؤمن و انقالبی است و این
مهم زمانی تحقق می یابد که نیاز انقالب اسالمی و جامعه اسالمی به عنصر معنویت برسد.
معنویت راهبردي براي تحقق گام دوم انقالب است به گونهاي که معنویت را میتوان جهت دهنده و موتور محرک گام دوم
انقاالب دانست .بنابراین مهمترین منبع و درون مایه تفکر انقالبی را میتوان معنویت دانست؛ زیرامجاهدتهاي جوانان در
میدان هاي سخت ،ازجمله دفاع مقدس هشت ساله  ،رویاروئی شجاعانه و موفق با امریکا در خاورمیانه ،مدال افتخارآمیز و برند
انحصاري رقابت با شیطان بزرگ ،همه تجربه هاي ارزشمند نسل اخالقی و معنوي انقالب اسالمی است که در اختیار نسل جوان
و صاحبان آینده انقالب است ( .رک ) http://www.ibna.ir/fa/tolidi/283117
.4

اقسام معنویت

معنویت در نگاه کلی بر دو قسم است:
 .1معنویت دینی به معناي وحیانی؛ یعنی ریشه در تعالیم انبیاي الهی داشته و بر باورهایی چون توحید ،نبوت و معاد استوار
است .البته مقصود ما از معنویت دینی همانا معنویت اسالمی است؛ یعنی معنویتی که رهآورد بعثت پیامبراعظم(صلی اهلل علیه و
آله) و نبوت و رسالت ایشان است و با مقولهي امامت و والیت پیوند ناگسستنی دارد؛
 .2معنویت غیردینی یا سکوالر؛ اعم از معنویت یکسره بشري و هم معنویتی که بشري محض نیست؛ اما با حضور و ظهور دین و
آموزههاي دینی در مدیریت اجتماعی مخالف است .معنویتهاي نوپدید و جریانهاي معناگراي نوظهور مصادیق بارز هر دو نوع
معنویت غیردینیاند(https://www.google.com/searchnvn).
.5

عوامل ایجاد معنویت

معنویت فردي و اجتماعی انسانها را می توان توسط عواملی تحقق بخشید در این مقاله به برخی از عوامل مهم در ایجاد
معنویت به صورت خالصه خواهیم پرداخت و این عوامل عبارتند از:
.5-1

ایمان

هرقدر آدمی در مسیر معنویت پیش رود ،ایمان او نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا هرقدر ایمان افزایش یابد موجب حرکت در را
رشد و ایمان می شود.این امر نشان دهنده این است که ایمان مراتبی دارد؛ که مراتب آغازین آن ضعیف و مراتب پیشرفته آن
نیرومندتر است .یعنی به تناسب ایمان افراد معنو یت در آن شکوفا میشود؛ یعنی ارتباط با خداوند متناسب با ایمان اشخاص
است.
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در این باره خداوند متعال در قرآن میفرماید «:مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَۀٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ
عَلِیمٌ؛( سوره تغابن ،آیه ).11هیچ مصیبتى جز به اذن خدا نرسد و کسى که به خدا بگرود دلش را به راه آورد و خدا[ست که]
به هر چیزى داناست»
هر کس به خدا ایمان بیاورد ،خدا دلش را هدایت و راهنمایی می کند ،یعنی اقرار و اعتراف به اینکه اهلل تعالی خالق و مدبر و
یگانه معبود هستی است ،موجب می شود که نفس انسان بسوي این حقایق متوجه شود و دریابد که همه اسباب عالم در تأثیر
خود محتاج به اذن الهی هستند و هیچ حادثهاي رخ نمیدهد مگر به علم و مشیت پروردگار ،پس آنچه او بخواهد برسد ،ممکن
نیست که دفع شود و آنچه او نخواهد ،ممکن نیست که واقع شود و همین اعتقادات قلب و نفس انسان را آرامش و طمأنینه
میبخشد بطوري که دیگر دچار اضطراب نمیشود ،چون می داند که اسباب ظاهري استقاللی در تأثیر ندارند ،وخدا به همه چیز
آگاه است  ،لذا بدون مصلحت هیچ حادثه ناگواري را پدید نمیآورد (.طیب اصفهانی ،اطیب البیان ،کتابخانه دیجیتالی تبیان)
البته باید دانست که ایمان همه معنویت نیست ،بلکه مهمترین عامل تحقق معنویت ایمان است .با رشد ایمان معنویت در افراد
افزایش می یابد و موجب تحول و تغییر در زندگی ظاهري و باطنیاش میشود.

(https://farsi.al-

)shia.org
.5-2

زهد

خداوند در قرآن کریم نشانه زهد را«لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُ ْم وَلَا تَ ْفرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ ُمخْتَالٍ فَخُورٍ؛

(

سوره حدید،آیه )23تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده استشادمانى نکنید و خدا
هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد»این آیه معیار و تعیین کننده زهد را براي افراد معین میکند .نشانه زهد را این
می داند که افراد ن هنگام بدست آوردن مال دنیا خوشحال و نه هنگام ازدست دادن متعلقات دنیایی ناراحت نمیشود.
زهد راستین زمانی است که انسان نسبت به غیر خدا بی رغبت است و به خداوند راغب است (.رک.جوادي آملی/11 ،1378،
 )173پس در جامعهاي که افراد آن نسبت به پروردگار خویش راغب هستند و تالش میکنند کارها و رفتارشان با رضایت الهی
مطابقت داشته باشد در واقع در این افراد از معنویت برخوردارند وجامعهاي که افراد آن معنویت دارند ،جامعهاي موفق خواهد
بود.
.5-3

تقوا

«بَلَى مَنْ أَ ْوفَى بِعَهْدِ ِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ؛ ( سوره آل عمران ،آیه)76آرى هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگارى
نماید بىتردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد» متقین ،محبوب خدا هستند .تقوا داراي مراتبی است ،محبوبیت الهی هم
درجاتی دارد (.رک.جوادي آملی)205 /11، 1387،
رهبر انقالب اسالمی (مد ظله العالی) به کار گیري معنویت در تربیت جامعه و اعتالي امت اسالمی امر مهم میدانند .ایشان
معتقدند که عنصر«تقوا» را برآورندۀ همه چیز میدانند که ربوط به ساحت معنویت و سطوح مرتبط با آن است .به این خاطر
است که بر برقراري تقوا در جامعه جهت ایجاد جامعه معنوي تاکید دارند( .بیانات رهبر )69/11/19
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امیر مومنان علی(علیه السالم) میفرمایندَ «:والَ عِزَّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى»(نهج البالغه ،حکمت )371عزت و قدرتى گران بهاتر از
پرهیزکارى نیست یرا تقوا چنان انسان را مسلط بر خویش مى سازد که وسوسه هاى شیطان و هواى نفس را به عقب مى راند.
چه قدرتى از این باالتر که انسان شیطان را به زمین بزند و هواى نفس را مهار کند.
جامعهاي که افراد آن براساس تقوا رفتار می کنند (یعنی به دلیل ترس از خدا از کارهاي زشت مانند رانت خواري ،تعارض به
حقوق یکدیگر کنارهگیري میکنند و تمام کارهايشان به قصد قربت باشد) موجب برقراري معنویت در جامعه میشوند.
.5-4

اعتقاد به معاد

اعتقاد به معاد از عوامل ایجاد معنویت در جامعه است ،با توجه به اینکه ایمان از عوامل مهم ایجاد معنویت است و تا کسی
ایمان نداشته باشد اعتقاد به معاد نخواهد داشت .پس معاد کامل کننده ایمان در جهت ایجاد معنویت است .مومن میداند در
رابطه با هر عملی که از او سر می زند در قیامت نسبت به همان عمل از او حسابرسی میشود (.رک.جوادي آملی/ 11 ،1387،
ل أَنْ ُتحَاسَبُوا(محمدباقر مجلسی،
 )205در این رابطه رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله ) فرمودهاند « :حَاسِبُوا أَنْفُسَکُ ْم قَبْ َ
1420ه )73 / 70 ،؛ قبل از آنکه شما را به پاي حسابرسی بکشانند ،خودتان را به حساب بکشید ».و در حدیث دیگر از امیر
مومنان علی(علیه السالم ) آمده« قَیِّدوا أَنفُسَکم بِالمُحاسَبَۀ ،و اَملِکُوها بِالمُخالَفَۀِ ؛ نفسهاي خود را با محاسبه در بند بکشید و با
مخالفت (هوا و هوس) خود ،مالکش شوید»( محمدي ريشهري ،غرر )405 / 2 ،1363
بنابراین چنین افرادي که در هر عملی که انجام میدهند خداوند را ناظر براعمال خویش میدانند و جامعه اي که از چنین
افرادي تشکیل یافته باشد جامعهاي معنوي که همان جامعه آرمانی و ایدهآل خواهد بود.
.6

راهکارهای تقویت معنویت

معنویت فردي و اجتماعی انسان ها را می توان توسط عواملی تحقق و تقویت کرد ،زیرا؛ معنویت یک حقیقتی اختیاري است که
انسان با عواملی می تواند آن را تقویت کند .هرچند با عواملی می تواند آن را تقویت کند هر چند برخی معتقدند که معنویت،
امري فطري است که در سرشت انسان ها نهفته است و زوال ناپذیر است ولی به هر حال ،بدون شک ،معنویت ،شدت و ضعف
پذیر است و با عواملی ،تقویت و با عواملی ،تضعیف میگردد .پارهاي از عوامل ترویج معنویت به شرح ذیل بیان میگردد.
.6-1

عوامل موثر در تقویت معنویت فطری

انسان موجودي است که با سرشت و فطرت خاصی آفریده شده است .فطرت ،منشأ حرکت و تکاپوي دایمی انسان به سوي
کمال است.کنشها و گرایش هاي غریزي ،ریشه در اندام جسمی ندارد .و ز ویژگیهاي ثابت و اصیل روحی اند .این گرایشها
آگاهانه نیستند و شکوفایی استعدادهاي فطريمشروط به برطرف کردن موانع آنها و قرار گرفتن در جهت اصل کمال است.
بنابراین ،گرایشهاي فطري قابل تربیت و پرورشاند .گاهی این گرایشها بر اثر عدم هدایت و پرورش صحیح ،از مسیر اصلی
خود خارج میگردند و زمینه و وسیلهاي براي وسوسههاي شیطانی میشوند.معنویت گرایی انسان نیز یک واقعیت فطري است
که خداوند سبحان در وجودانسان ،تعبیه کرده است (.خسرو پناه)16، 1387 ،
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ن
خداوند سبحان درباره فطرت خداگرایی میفرماید ...« :فِطْرَ َۀ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّی ُ
الْقَیِّمُ(سوره روم ،آیه)30؛ با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان
دین پایدار» پس خدا شناسی امري فطري است و خداوند آن را در نهاد آدمی قرار داده و وسیله اي براي رسیدن به کمال و
سعادت میداند (.رک .طباطبایی ،1387 ،ج)267 / 16
« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَ َم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُ ْم عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ إِنَّا
کُنَّا عَنْ َهذَا غَافِلِینَ (سوره اعراف ،آیه)172؛ هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر
خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این [امر] غافل
بودیم»
احتیاج آدمی به پروردگاري مدبر جزء حقیقت و ذات انسان است و نیازمندي به چنین پروردگاري در ذات هر انسانی است .در
واقع انسان در هر مرحله ا انسانیت قرار داشته باشد از ناحیه ذاتی این احساس را دارد که پروردگاري است و ناظر بر اعمال و
کردار اوست(.رک .طباطبایی، ،ج ).401 / 8حال اگر این حس (که همیشه پروردگاري ناظر بر اعمال و کردار ماست) تقویت
شود می تواند تاثیر بسزایی در موفقیت جامعه داشته باشد و جامعه آرمانی را بوجود آورد؛ زیر افراد چنین جامعهاي که خداوند
را ناظر بر رفتار و کردار خود می دانند ،تالششان در جهت پیشرفت جامعه خواهند بود و از هرآنچه موجب تضعیف جامعه
اسالمی است دوري خواهند کرد.
اما متاسفانه ممکن این گریش هاي فطري و احساس زیبایی بر اثر غفلت و عدم توجه انسان نسبت به خالق خویش ،مورد سوء
استفاده قرار گیرد و تحت تاثیر وسوسه هاي شیطانی قرار گیرد و اعمال زشت و ناپسند انسان را به زیبایی جلوه دهد و آدمی را
دچار عصیان و گناه کند و عالوه بر آن موجب نابودي خود و جامعه خود شود «.قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَیْتَنِی ألُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی األَرْضِ
وَألُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ(سوره حجر،آیه ).39؛ گفت پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختى من [هم گناهانشان را] در زمین
برایشان مىآرایم و همه را گمراه خواهم ساخت» شاید اگر آدمی معنویت را در خود تقویت میکرد گرفتار وسوسه شیطان و
گرفتار زرق و برق دنیا نمی شد؛ زیرا اگر معنویت در درون آدمی تقویت شود ،آنگاه انسان این دنیا را وسیله اي براي سعادت
اخروي خویش و جامعه خویش قرار میداد.
.6-2

تقویت باور های دینی

یکی دیگر از مهمترین راههاي موثر بر تقویت معنویت در جامعه ،وجود یک سلسله باورها و ارزشهاي دینی در جامعه است.این
باورها به انگیزه افراد ارزش دینی میدهد و همچنین موجب قوت و تداوم این انگزه هاي میشود؛زیرا انگیزههاي نشأت یافته از
ایمان استحکام و داوم بیشتري نسبت به انگیزه هاي نشأت یافته از مادیات دارند .با بررسی تاریخ اسالم موارد فراوانی از این
نمونهها وجود دارد ،براي نمونه یک مورد را اشاره میکنم(.آقا پیروز )158 /1389،
در اولین جنگی که در صدر اسالم میان مشرکان مکه و مسلمانان روي داد ،مسلمانان با تعدادي 313نفر و با کمترین تجهیزات
نظامی توانستند بر سپاه عظیم دشمن که تعداد افراد آن حدود 1000نفر و با تجهیزات فراوان نظامی بودند ،پیروز شوند .در
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اینجا پیروزي مسلمانان به علت انگیزه الهی و باپشتوانۀ ایمان به خدا بود که توانستند در جنگ نابرابر ،مشرکان مکه را شکست
دهند و به گونهاي دشمن را مغلوب سازند که آوازۀ آنها سراسر جزیره العرب را فرا بگیرد(.مکارم)95 / 7،
باورهاي دینی به صورتهاي مختلفی بر انگیزه افراد تأثیر می گذارد .براي مثال ،اعتقاد به اینکه ما در مقابل خداوند و تکالیفی
که بر عهدۀ ما قرار دارد ،مسئول هستیم؛ برانگیزنندۀ افراد با ایمان به انجام وظایف است.
احساس تکلیف در واقع ،نوعی تعهد و التزام را نسبت به انجام وظایف به دنبال دارد.این احساس به صورتهاي مختلفی شکل
می گیرد .براي مثال ،دوري از به هدر دادن امکانات و جلوگیري از ظلم و ستم در حد توان و پرهیز از حرام خوري،تکالیفی
هستند که در جامعه ممکن است متوجه افراد شود.
اعتقاد به پرهیز از حرام ،شخص را به انجام وظایفی که برعهدهاش گذاشته برمیانگیزاند.که پشتوانۀ این عامل انگیزش جلب
رضایت الهی است .بنابراین ،تاثیر باورهاي دینی ،صبغههاي الهی به انگیزه میدهدو به آن قداست میبخشد و به صاحب چنین
انگیزهاي قوت عطا میکند و او را در انجام وظایف خویش استوار و ثابت قدم میگرداند( .آقا پیروز )159 / 1389،خداوند در
این باره میفرماید «:کَم مِّن فِئَۀٍ قَلِیلَۀٍ غَلَبَتْ فِئَۀً کَثِیرَۀً بِإِذْنِ اللّهِ»(بقره،آیه)249
این آیه داللت براین دارد بر اینکه هر جامعه اي که در آن معنویت برقرار باشد و انگیزه افراد آن نشأت یافته از ایمان و باورهاي
دینی باشد ،جامعهاي پیروز خواهد بود؛ زیرا در هر شرایطی خداوند آنها را یاري خواهد کرد که بر دشمنانشان پیروز شوند.
.6-3

ترویج ارزشهای اسالمی

ارزشهاي اسالمی در واقع حکم شاخ و برگهاي درخت تنومند اسالم را دارند که ریشۀ آنها،اصول دین و یا همان باورهاي
اساسی است که پشتوانه نظام ارزشی اسالم است.به هر مقدار باورها در افراد قوي باشند ،ارزشها نیز قوت و ضمانت باالتري
براي عمل خواهند بود .امیر مومنان علی(علیه السالم) میفرماید«:مَن عَرَفَ کَفّ»(آمدي ،غررالحکم،ح)7645
براي ترویج ارزش هاي اسالمی در جامعه نیاز به زمینه سازي است و همچنین نیاز است تا ابتدا سطح معرفت دینی افراد باال
رود؛ زیرا هرقدر سطح معرفت دینی افراد جامعه باال رود جامعه بیشتر به معنویت نزدیک خواشد .چرا که سطح معرفت دینی
اگر باال رود پایبندي افراد جامعه به به باورها و ارزشهاي اسالمی نیز باال خواهد رفت.اگر روحیۀ دینی در جامعه تقویت یابد
موجب رشد و ترقی و تعالی معنویت افرا جامعه میشود(.رک .آقا پیروز )344-342/ 1389،
.6-4

سالم سازی محیط

بی شک وضع محیط اجتماع تاثیر فوق العاده اي در روحیات و اعمال افراد دارد .انسان در تعامل دائم با محیط اجتماع است و
عناصر آن پیوسته در راستاي سازندگی یا ویرانگري شخصیت افراد عمل میکند .روابطی سالم ،عاطفی مبتنی بر کرامت و عزت
و بر پایه انصاف و عدالت در شکل گیري شخصیت انسانی افراد نقشی اساسی دارد (.محمد حسین مردانی ،عنوان مقاله«سالم
سازي محیط جامعه از آلودگی هاي اخالقی در حکایات قرآن) همان گونه که روابط ناسالم ،خشن ،مبتنی بر حقارت و ذلت و
پایه ستم و بی عدالتی در تخریب شخصیت انسانی افراد دارد قرآن کریم در قالب تمثیلی نغز در اعمال و کردار انسان را چنین
به تصور کشیده و میفرماید «:وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ الَ یَخْرُجُ إِالَّ نَکِدًا(سوره اعراف ،آیه).58؛ و زمین
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پاک [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش برمىآید و آن [زمینى] که ناپاک [و نامناسب] است [گیاهش] جز اندک و بىفایده
برنمىآید» با توجه با این آیه می توان گفت جامعه اي از معنویت برخوردارد خواهد شد در آن جامعه محیطی باشد؛ که کارهاي
آن براساس اخالص و معنویت صورت بگیرد و پیش برود و افراد جامعه نسبت به یکدیگر مهربان و مسئولیت پذیر باشد .زیرا
همانطور که درآیه بیان شد فکر و اندیشه افراد از محیطی متاثر میشوند و بر رفتار آدمی تاثیر میگذارند.
مصادیق تاثیر محیط بر اندیشه و رفتار انسان در قرآن از بارزترین تاثیر پذیري افراد از محیط است .تاثیر پذیري از محیط
ناسالم همچون قوم بنی اسرائیل؛ زیرا این قوم سالها تحت تعلیمات معنوي حضرت موسی (علیه السالم قرار داشتندو حتی با
چشم خود معجزاتی را از حضرت موسی(علیه السالم ) دیده بودند ،اما همین که با گروه بت پرستان برخورد کردند با خضوع و
خشوع عجیبی به بت پرستان روي آوردند و دنیا را هدف زندگی قرار دادند و ثروت را سعادتی عظیم براي زندگی دنیوي خود
قرار دادند (.اشاره به آیه 79سوره قصص) و این را نمونهاي از تاثیر پذیر محیط ناسالم است (.رک .مردانی ،عنوان مقاله«سالم
سازي محیط جامعه از آلودگی هاي اخالقی در حکایات قرآن ) « وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلَى أَصْنَا ٍم
جهَلُونَ(سوره اعراف ،آیه)138؛ و فرزندان اسرائیل را از دریا
لَّهُمْ قَالُواْ یَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا کَمَا لَهُ ْم آلِهَۀٌ قَالَ إِنَّکُ ْم قَوْمٌ تَ ْ
گذراندیم تا به قومى رسیدند که بر [پرستش] بتهاى خویش همت مىگماشتند گفتند اى موسى همان گونه که براى آنان
خدایانى است براى ما [نیز] خدایى قرار ده گفت راستى شما نادانى مىکنید»
براي ایجاد محیطی سالم نیاز به انقالب فرهنگی است .با تأسی از سیره انبیاء میتوان این انقالب را به وجود آورد؛ زیرا مهمترین
گام اصالحی انبیاء در جوامع بشري ،درهم شکستن چهارچوبهاي ارزشهاي دروغینی بود که از سوي سردمداران کفر رواج
یافته بود و براساس این ارزش ها ،محور شخصیت افراد را ثروت و شهرت و جاه و جالل و وسایل تجمل میپنداشتند و کسانی
که فاقد این امکانات بودند ،از درجه اعتبار ساقط می دانستند .اما پیامبران با تعلیمات معنوي خود ،این معیارهاي غلط را در هم
شکستند و ارزش هاي اصیل الهی و انسانی همچون علم و تقوا و پاکدامنی و گذشت را جانشین آن ساختند .در حقیقت ،به
حق است که نام این حرکت انبیاء را باید «انقالب فرهنگی و ارزشی» نام نهاد؛ زیرا تا نظام فکري و ارزشی در یک جامعه اصالح
نشود معنویتی درآن ایجاد نخواد شد و آنگاه است که جامعه روي سعادت را به خود نخواهد دید؛ زیرا ظالمان جامعه را بدست
خواهند گرفت (.رک .قاسمی،بی تا( )52،همانطور که جامعه امروزي ما متاسفانه ممکن است کم کم دچار آن شود و بسیاري از
ارزشهاي غلط که تنها به تفریحات دنیوي مربوط میشود بجاي ارزشهاي صحیح و معنوي بنشیند .در این امر هم حکومت و
هم مبلغان دین باید مواظب باشند و تالش و همت شان را براي برقراري معنویت در جامعه بکار گیرند ).انبیاء به خوبی دریافته
بودند تا زمانیکه روح و اندیشه مردم تسخیر اندیشه هاي خرافی و موهوم است حرکت و پویایی را از آنان سلب خواهد کرد؛ لذا
نخستین فعالیت تبلیغی انبیاء را میتوان «انقالب در افکار ،اندیشه و ارزشها» به شمار آورد و در این مسیر درست و مستحکم
بنا نهند ،تا کاخ رفیع انسانیت و اخالق و معنویت بر این پایه استوار گردد ( .مردانی،عنوان مقاله(سالم سازي محیط جامعه از
آلودگی هاي اخالقی در حکایات قرآن) همانطور که امام خمینی(رحمه اهلل علیه) این کار را با تأسی از انبیاء الهی پیش بردند و
توانستند انقالب اسالمی را به وجود آورند چیزي که تا قبل از آن غیر ممکن بود ،بنابراین با تربیت صحیح معنوي و رسوخ در
اندیشهها می توان هر غیر ناممکنی را ممکن کرد .پس براي برقراري معنویت در جامعه نیازمند محیطی سالم و عاري از هرگونه
فساد اخالقی هستیم که در آن بین روابط حد و مرز تعیین شده باشد.
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.6-5

اهمیت دادن دولت به اخالق و معنویت

دولت اسالمی ،باید در پی «فراهم سازي زمینۀ رواج معنویت و اخالق در جامعه» باشد.
تالش و جهاد در راستاي رشد هرچه بیشتر شعور معنوي و وجدان اخالقی در جامعه ،بدون «همراهی حکومت» ،توفیق چندانی
نخواهد یافت .آري ،اخالق و معنویت ،با «دستور» و «فرمان» به دست نمی آید و حکومت نمیتواند از آن را با «قدرت قاهره»
ایجاد کند ،اما او ًال خود باید «منش و رفتار اخالقی و معنوي» داشته باشد ،و ثانی ًا باید در پی «فراهم سازي زمینه رواج آن در
جامعه» باشد ،به این معنی که به نهادهاي اجتماعی در این باره میدان دهد و کمک برساند ،و با کانونهاي ضد معنویت و
اخالق ،به شیوه معقول،مقابله کند و اجازه ندهد «جهنمیها» ،مردم را با فریب جهنمی کنند (.آیت اهلل خامنهاي ،بیانیه گام
دوم انقالب22،بهمن)1397
قرآن کریم تصریح می کند که چنانچه مومنان ،قدرت سیاسی را بدست آوردند ،از این قدرت در راستاي تحقق دین خداي
متعال استفاده خواهند کرد .و به واسطۀ آن ،ارزشهاي الهی در جامعه مستقر خواهند شد.
ن الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَۀُ الْأُمُورِ(سوره حج ،آیه)41؛
ض أَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَآتَوُا الزَّکَاۀَ وَ َأمَرُوا بِالْمَ ْعرُوفِ وَنَهَوْا عَ ِ
« الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُ ْم فِی الْأَرْ ِ
همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مىدارند و زکات مىدهند و به کارهاى پسندیده وامىدارند و از
کارهاى ناپسند باز مىدارند و فرجام همه کارها از آن خداست»
امیرمومنان علی (علیه السالم) به عنوان حاکم در دولت اسالمی ،وظیفۀ خود میداند که به هدایت معنوي و اخالقی مردم
بپردازد و آنها را به بهشت رهنمون سازد«:نهج البالغه،خطبه » 156
.6-6

هماهنگی نهادهای علمی و تربیتی

نقش و جایگاه نهادهاي اساسی جامعه ترویج معنویت تاثیر بسزایی دارد؛ زیرا ساختار جامعه دینی افزون بر والئی بودن حکومت
در آن ،همانند هر جامعهاي متشکل از نهادهایی است که می باید افزون بر وظایف ومسئولیت هایی که براي آنها تعریف شده
است ،براي تحقق اهداف جامعۀ دینی و هدف اصلی آن در تعامل و هماهنگی با یکدیگر ،همکاري کنند؛ زیرا هریک از نهادها(به
ویژه نهادهاي اصلی جامعه) براي دست یابی به رشد و کمال مادي و معنوي جامعۀ خویش مکمل یکدیگرند .هیچ نهادي به
تنهایی و فارغ از نهادهاي دیگر قادر به رساندن جامعه هدف واالي خویش نیست.
هر یک از نهادها وظایفی را برعهده دارند .براي مثال مسئولیت نهاد خانواده تولید و تربیت نسل است ،اما با گسترش جامعه و
ارتباطات ،خانواده بدون همکاري و تعامل نهاد آموزش و پرورش انجام مسئولیت اش امکان پذیر نیست .و هردو نهاد ،خانواده و
آموزش و پرورش ،بدون برطرف کردن نیازهاي مادي خویش استمرار و دوام نخواهد داشت؛ لذا در این امر نیازمند حکومت اند
تا با تنظیم سیاست ها و خط مشیهاي صحیح اقتصادي ،ملتزم به برآوردن این نیازهاست تا متقابال براي پیشبرد اهداف خاص
خویش و رشد و توسعۀهمگانی ،از وجود نیروهاي خالق و تربیت شدۀ متعهد و متخصص ،حاصل تعامل خانواده و آموزش و
پرورشاند ،در زمینه هاي مختلف بهره برد.تاثیر سیاستها و عملکرد نهادهاي اقتصادي در حکومت لزوم همکاري این دو نهاد را
بیش از پیش روشن می کند.
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بنابراین روشن است که:
اوالً جامعه بدون وجود نهادها شکل نمی گیرد .ثانیاً نهادها به تنهایی قادر به ادامۀ حیات نیستند و الزم است در تعامل با
یکدیگر به حفظ و استمرار یکدیگر کمک کنند .ثالثاً جامعه زمانی سمت و سوي دینی و معنوي میگیرد و در مسیر هدف غایی
تربیت حرکت می کند ،که نهادهاي آن در تعاملی سازنده به وظایف دینی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی و اقتصادي خود به
بهترین صورت ممکن عمل کنند.
بنابراین ،براي تحقق جامعه دینی و معنوي که توام با امنیت و آرامش باشد نیازمند به تعامل نهادها با یکدیگر است(.
رک.عبدالرضا ضرابی،جامعه شناسی تربیت دینی(نقش تربیت نهادهاي اجتماعی در تحقق جامعه دینی)،ص)
.6-7

تامین نیازهای زیستی

در جامعه باید به تمام قشرها توجه شود به ویژه قشر فقیر و محروم جامعه ،و نیازهاي زیستی آنها تامین شود .اسالم براي رفع
مشکل این قشر راهکارهایی دارد که مهمترین آنها صدقه ،انفاق ،اطعام ،زکات و خمس است « :إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء
وَالْمَسَاکِینِ »(توبه،آیه « )60قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَاألَ ْقرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ»(بقره ،آیه« )215وَآتِ ذَا الْقُرْبَى
حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ»(اسراء،آیه «)26وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن َشیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى
وَالْمَسَاکِینِ»(انفال،آیه)41
امام صادق(علیه السالم) میفرمایندَ « :و اِعْ َل ْم یَا مُفَضَّلُ أَنَّ رَأْسَ مَعَاشِ اَلْإِنْسَانِ َو حَیَاتِ ِه اَلْخُبْزُ وَ اَلْمَا ُء ؛ اى مفضّل!بدان که نان و
آب اصل و رأس معاش و زندگى انسان به شمار مىروند(».توحید المفضل)،87 / 1،
دین در مسیر تحقق عمل خود نیازمند افرادي استوار است تا بتواند به صورت نظامی فکري عملی درآمده ،هدفهاي خود را در
اجتماع تحقق بخشد و این هنگامی به دست میآید که فشارها و مصیبتهاي ناشی از تهیدستی نتواند آنها را از دین و
پرداختن بدان باز دارد .بنابراین؛ تغذیه کافی و متنوع براي بدن در برنامه دینی گنجانده شده و به آن سفارش گردیده است و
حکومت دینی موظف به زمینه سازي حداقل الزم آن براي همه اقشار اجتماعی میباشد .براین اساس در سیره پیشوایان دینی
آمده است.
توجه و اهتمام به امور معیشتی فقرا ،محرومان و نیازمندان جامعه جایگاه ویژهاي در سیره ائمّه معصوم (علیهم السالم) دارد.
()http://www.shabestan.ir/detail/News/823296
اهل بیت عصمت و طهارت ،اهل پاکی و صفا ،انسانیت و کمال ،خیر رسانی به مردم و احسان و نیکی به آنها بودند وصفشان
همان است که در زیارت جامعه کبیره آمده است« :عَادَتِکُم االِحسان ،وَ سَجیَّتِکُمُ الکَرَم ،وَ شَانِکُم الحَق وَ الصِدقِ وَ الرِفقِ»
اسالم به هیچ رو فقر و فالکت را نمیپسندد ،بلکه پیوندهاي پیدا و پنهان میان معاشی و معاد ،و وابستگی اعمال عبادي
همچون نماز ،روزه ،حج و  ...بایدهاي معاشی همچون نان و آب و تغذیه راعالم میکند .بنابراین سستی در مبارزه با فقر مورد
پذیرش اسالم نخواهد بود؛ زیر در هرجایی از هر دري که فقر وارد شود ایمان از آن خارج میشود و در این باره رسول
خدا(صلی هلل علیه و آله) میفرمایند:
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«کَا َد اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً » فقر نزدیک است به کفر و نزدیک است( .کلینی،بی تا)817 / 3 ،
فقر و دستتنگى براى مسلمان آنقدر زشت و خطرناک است که امیر مومنان على (علیه السّالم)در یکى از سخنان خود به
فرزندانش فرمود«:کاد الفقر ان یکون کفر؛ یعنى فقر سریعا انسان را به کفر مىکشاند» زیرا فقیر و تنگدست وقتى حال زار خود
و خانوادهاش را مىبیند به شدت متأثر مىشود و صبر و بردبارى را از کف مىدهد و چه بسا دست به دزدى و خیانت بزند و به
ستمگران بپیوندد به همین جهت پیشوایان به ما اعالم خطر کردهاند.

(

)https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/106444
اهتمام اسالم به امر معاش و خوراک عمومی مردم و تامین نیازمندیهاي ایشان در زندکی مادي و تاکید بر پیوند ناگزیزي
حیاتی میان تن و نان ،موجب تبیین اصل حاکم بر نظام اقتصادي در اسالم میشود؛ یعنی پاسخگویی به نیاز منديهاي طبیعی
و تامین کردن چیزهایی که انسان براي ادامه دادن به زندگی خویش در سطحی مناسب به آنها محتاج است.
از این رو باید عوامل آفریننده نیرو در دسترس همگان قرار گیرد و فرصتهاي رشد و ابزار کمال در انحصار عده خاص نچرخد و
اسراف و تبذیر و تلف کردن اموال در یک سو فقر و حسرت برخورداري از زمینههاي نیرو بخش در سوي دیگر ،جامعه اسالمی
را به طبقاتی شدن نکشاند.
اسالم دین زندگی است و به جوانب مختلف زندگی انسان با نگاهی جامع نگریسته و سفارشهایی درخور ارائه کرده است.
آموزههاي دینی نیازمندي هاي ضروري مادي را پیش نیاز رشد معنوي انسان داشته و بر تأمین بایسته ،متعادل و در مسیر
معنویت زایی آنها تاکید نموده است)http://hawzah.net/fa/article/view/9017( .
اهمیت دادن به نیازهاي زیستی از آن جهت است که موجب آسودگی خاطر است؛ به صورتی که موجب می شود افراد جامعه با
آرامش بیشتري به کار و تالش خود ادامه دهند .در این باره رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله) میفرمایند «:إن النَفسَ إذا أحرَزَت
قُوتَها استَقَرَّت»(شیخ صدوق ،بیتا ).166 / 3،آدمی زمانی آرام و قرار دارد که قوت خود را ذخیره کرده باشد.
در این باره امیر مومنان علی (علیه السالم)در رابطه با ارضاي افراد جامعه از نیازهاي معیشتی خویش به مالک اشتر میفرماید«:
ثمّ أسبِغ عَلَیهِمُ األرزاقَ ،فإنَّ ذَلکَ قُوَّۀٌ لَهُم عَلَی استِصالحِ أنفُسِهِم» (نهج البالغه،نامه )53روزيهاي آنها را فراخ دار ؛ زیرا این
کار آنها را در اصالح خویش تقویت می کند .زیرا گشایش در رزق به افراد جامعه  ،آنان را به کار و تالش جهت رشد جامعه بر
میانگیزاند و مانع از ایجاد هرگونه خطا و خیانتی در جامعه میشود.
.6-8

اعتماد به جوانان و سپردن مسئولیت به آنها

هرگاه انسان خود را توانا بیابدو ببیند که کاري از دست او برمیآید ،احساس سر بلندي و عزتّت میکند .براي تکریم شخصیت
جوانان جامعه باید احساس عزت در آنان پدید آید ،تا احساس سر افکندگی و ذلت نکنند .پس الزم است امکانات پرورش تعداد
جوانان فراهم شود تا باور کنند که براي جامعه مفیداند و می توانند به رشد جامعه کمک کنند .مسئولیت دادن و تقسیم کارها
در بین جوانان موجب تکریم شخصیت آنان می شود .اگر مسئولیت ها با نظارتی ظریف به جوانان داده شود موجب تحول
اخالقی در آنها می شود؛ زیرا جوان وقت خود را به بطالت نخواهد گذراند و به دنبال البالی و سرگرمیهاي پوچ نخواهد رفت و
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تنها به فکر پیشبرد ا هداف خویش خواهد بود .این امر می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد و تقویت معنویت در جامعه باشد.آیات و
سیرۀ رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله ) در مورد سپردن مسئولیت به جوانان و شکوفایی استعداد آنان و تکریم شخصیتشان
موارد فراوانی را به ما نشان میدهند(.رک.دیلمی و همکاران)184، 1386،
یکی از نمونههاي سپردن مسئولیت به جوانان در قرآن انتخاب طالوت جوان براي عهده گرفتن فرماندهی بنی اسرائیل.
«بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوَاْ أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ(سوره بقره،آیه)247؛طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است »
.6-9

احیای امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از عوامل تاثیر گذاري بري برقراري معنویت در جامعه است و شاید به این خاطر است ،خداوند در
ن ُمنْکَرٍ فَعَلُو ُه لَبِئْسَ مَا کَانُوا
قرآن نسبت به کسی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کند میفرماید« :کَانُوا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَ ْ
یَفْعَلُونَ (سوره مائده،آیه)79؛ آنها هیچ گاه یکدیگر را از کار زشت خود نهی نمیکردند ،و آنچه میکردند بسی قبیح و ناشایسته
بود».
کسى که نسبت به فساد ،بى تفاوت باشد ،ملعون انبیاست؛ زیرا نهى از منکر ،یک وظیفهى همگانى و عمومى است.اگر در
جامعهاي امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیرد  ،زمینهساز کفر در جامعه ایجاد می شود(.رک .قرائتی،
،1383ج،2ص).352
با توجه به اینکه انسان اجتماعی آفریده شده است و حتی نسبت به برطرف کردن نیازهاي خود به دیگري نیازمند است.در این
باره پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله ) میفرمایند «:کلکمْ راعٍَ ،و کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ(البخاري ،صحیح بخاري  /3،باب النکاح
)؛ همه شما نگهبان و مسئول یکدیگر هستید».
آیین انسان ساز اسالم براي پاسداري از سالمت جامعه و جلوگیري از هرگونه فساد و انحراف و برقراري معنوین در جامعه،
قانون امر به معروف و نهی از منکر را تشرع کرده و از این طریق نظارت همگی را در جامعه اسالمی خواستار شده است:
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ (...سوره توبه ،آیه » )71مردان و زنان با ایمان برخی ناظر و سرپرست بر بعض دیگر
هستند؛ به این معنا که همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر که در احادیث اسالمی ،از آن به عنوان عالیترین و شریفترین واجب دینی یاد شده است
بدین منظور بر فرد فرد مسلمانان واجب گردیده تا در اثر اجراي آن فضاي عمومی جامعه ،فضایی معنوي و سالم و مطمئن و
آرام براي زندگی و رشد انسان است ( .تقوي دامغانی)177 / 1385،1 ،
امر به معروف و نهی از منکر براي برقراري معنویت به قدر مهم است که اگر نباشد در جامعه نباشد عالوه براینکه معنویت در
جامع ه از بین خواهد رفت و اشرار و ستمکاران و فاسدان افسار جامعه را بدست خواهند گرفت و آرامشی که به سبب معنویت
ن
در جامعه به وجود آمده را از بین خواهند برد .امیر مومنان علی(علیه السالم) میفرمایند «:لَا تَتْرُکوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَ ِ
الْمُنْکرِ فَیوَلَّی عَلَیک ْم شِرَارُکمْ ثُ َّم َتدْعُونَ فَلَا یسْتَجَابُ لَکمْ؛امر به معروف و نهی از منکر را رها میکنید که در آن صورت پلیدان
بر شما حکومت خواهند کرد و هر چه دعا کنید مستجاب نخواهد شد»
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رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام خمینی(رحمه اهلل علیه) فرمودند:
« امر به معروف و نهی از منکر که یکی از ارکان اساسی اسالم و ضامن برپاداشتن همه فرائض اسالمی است باید در جامعه ما
احیا شود و هر فردي از مردم خود را گسترش نیکی و صالح و برچیده شدن زشتی و گمراهی و فساد مسئول احساس کند .ما
هنوز تا ر سیدن به یک جامعه کامال اسالمی که نیک بختی دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین نکند و تباهی و کجروي و
ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد فاصله زیادي داریم .این فاصله باید با همت مردم و تالش مسئوالن طی شود و پیمودن آن با
همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر آسان گردد».

( برگزیده سخنان مقام معظم رهبري ،فرهنگ و تهاجم فرهنگی،

ص)277
بنابراین ،اگر هریک از افراد جامعه خود را در مقابل رفتار و کردار دیگري مسئول بداند آن وقت است که میتوان معنویت را در
جامعه برقرار ساخت.
.6-10

شدت عمل در برخورد با انحرافات

هر چند در امر ترب یت و اصالح دیگران ،ارشاد و تعلیم ،اخالق نیکو و محبت و سعی صدر و نرمش و مدارا همگی اموري الزم و
ضروري به نظر می رسند ،اما در برخی موارد به دلیل نوع انحراف و عظمت قبح و زشتی آن نرمش و مدارا بی اثر است و باید
شدت عمل به خرج داد و با برخوردي انقالبی جلوي فساد را گرفت نمونه اي از شدت برخورد در سیره انبیاء است که قرآن این
گونه از آن یاد میکند:
« وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِی ِمنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُ ْم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ
یَجُرُّهُ إِلَیْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی  (....سوره اعراف ،آیه )150؛ و چون موسی به حال خشم و تأسف به سوي قوم خود
بازگشت ،به آنان گفت :شما پس از من بسیار بد حفظ الغیب من کردید! آیا در امر خداي خود عجله کردید! و الواح را به زمین
انداخت و (از فرط غضب) سر برادرش (هارون) را گرفته به سوي خود میکشید ،هارون گفت :اي فرزند مادرم ،این قوم مرا خوار
و زبون داشتند»...
این واکنش شدید و اظهار خشم حضرت موسی(علیه السالم) ،اثر تربیتی فوق العادهاي در بنی اسرائیل گذاشت و صحنه را به
کلی دگرگون ساخت ،در حالی که اگر موسی می خواست با کلمات نرم و مالیم آنها را اندرز دهد ،شاید کمتر سخنان او را
میپذیرفتند و به اهمیت و عمق خطاي خویش پی نمی بردند و ممکن بود آثار بت پرستی در اعماق ذهنشان باقی بماند .سپس
به سراغ عامل اصلی توطئه ،یعنی(سامري ) رفت و او را چنان مجازاتی محکوم کرد که از کشتن بدتر بود و آن را طرد از جامعه
و منزوي ساختن او و تبدیل او به یک موجود نجس و آلوده که همگان باید از او فاصله بگیرند( ».مردانی ،عنوان مقاله«سالم
سازي محیط جامعه از آلودگی هاي اخالقی در حکایات قرآنی).
بنابراین ،گاهی براي برقراري امنیت و نظم و اجراي معنویت در جامعه نیاز است نسبت به رفتار و کردار افرادي خاطی در
جامعه به شدت برخورد کرد.
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نتیجه گیری
با توجه به بیانات مقام معظم رهبري(مدظله) در بیانیه گام دوم انقالب ،منظور از جامعه معنوي ،جامعهاي است که توجه
ویژهاي به معار ف اسالمی دارد و اهداف این جامعه سیدن به آخرت و سعادتمندي از طریق دنیا است .باید گفت که برقراري
جامعه معنوي و احیاي هویت دینی در جامعۀ امروزي ما امري حیاتی است؛ زیرا استکبار جهانی با سرمایه گذاري عظیم و
بکارگیري انواع ابزار پیشرفته به دنبال مسخ ارزشهایی که به دنبال آن نابودي هویت دینی را دارد .در حالیکه اگر این هویت
دینی در جامعه تقویت شود و جامعه اي کامال معنوي برقرار شود بسیاري از اهداف دشمنان به ثمر نخواهد نشست.در مقابل
جامعه اي معنوي و سرشار از نشاط و امید خواهیم داشت .براي برقراري جامعه معنوي یک سري راهکارهایی الزم است .این
راهکارها عبارتند از:
.1

تقویت معنویت فطري؛ منظور این است که خدا گرایی با وجود اینکه در درون آدمی نهفته است اما نیاز
است که خدا باوري در انسان پرورش یابد؛ زیرا تا پروش نیابد در افراد و جامعه تجلی نخواهد یافت.

.2

تقویت باورهاي دینی که نشأت یافته از ایمان است و اگر در باورهاي دینی در جامعه تقویت شوند موجب
پویایی و موفقیت جامعه میشوند.

.3

ترویج ارزش هاي اسالمی در این زمینه نیز باید سطح معرفتی افراد در جامعه ارتقا داده شود تا زمینهاي
جهت ایجاد جامعه معنوي ایجاد شود.

.4

سازم سازي محیط از موارد ضروري براي تقویت معنویت در جامعه است؛ زیرا افراد در هر سطح از جامعه و
در هر سنی و هر مرتبهاي که باشند باز از محیط پیرامون خود متأثر میشوند(.این مورد خود به تنهایی پژوهشی را
جداگانه می طلبد و در این مقاله مجالی براي پرداختن و سیع به آن نیست لذا پژوهشگران دیگر میتوانند به این
زمینه بپردازند و در این مقاله به این مورد به صورت کلی پرداخته شد.

.5

اهمیت دادن دولت به اخالق و معنویت ،دولت اگر مبانی آن اسالمی باشد باید به دنبال فراهم کردن
زمینهاي جهت تقویت معنویت در جامعه باشد؛ زیرا در این بارۀ امیر مومنان علی(علیه السالم) فرمودهاند وظیفه دولت
است که آنها افراد جامعه خود را به معنویت هدایت و به بهشت رهنمون سازند.

.6

هماهنگی نهادهاي علمی و تربیتی؛ نهادهاي مختلف با هماهنگی و همکاري و تعاون میتوانند جامعه
معنوي را سریعتر به اهداف خود برسانند.

.7

تامین نیازهاي زیستی؛ براي برقراري جامعه معنوي باید نیاز هاي معیشتی افراد جامعه تامین شود تا افراد
نگران آینده خویش نباشند ،همانطور که در آیات و روایات بیان شده که براي رشد معنوي جامعه الزم است افراد
نسبت به آینده خود اطمینان داشته باشند؛ زیرا اسالم نیازهاي مادي را پیش نیاز معنویت میداند.

.8

اعتماد به جوانان و سپردن مسئولیت به آنها از دیگر راهکارهاي تقویت معنویت در جامعه است .زیرا اگر به
جوانان مسئولیت سپرده شود ،آنوقت است که جوان وقت خود را به کارهاي پوچ و بیهوده صرف نخواهد کرد و براي
انجام مسئولیتی که بر عهده گرفته تالش خواهد کرد در نتیجه جوانی سالم در جامعه خواهیم داشت.
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.9

احیاي امر به معروف و نهی از منکر ،تاثیر بسزائی بر تقویت معنویت در جامعه اسالمی دارد؛ زیرا اگر افراد
نسبت به کارهاي پسندیده تشویق و نسبت کارهاي ناپسند نهی شوند ،جامعه معنوي خواهیم داشت که عاري از
هرگونه ناهنجاري است.

.10

شدت عمل در برخورد با انحرافات؛ با اینکه اسالم همیشه تشویق به گذشت و چشم پوشی از خطاها میکند
اما گاهی نسبت به برخی موارد انحرافی و اعمال ناشایست به برخورد قاطعانه سفارش می کند؛ زیرا گاهی برخورد
قاطعانه افراد را به اهمیت موضوع متوجه میکنند.

با بررسیهاي انجام شده در این مقاله بنابراین جامعه معنوي جامعهاي است به دور از هرگونه ناهنجاري اخالقی و فرهنگی و
اجتماعی و اقتصادي و  ...است .که براي برقراري چنین جامعهاي نیاز به همدلی و همکاري تمام نهاد هاي اجتماعی است.
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